
 دستگیری 11 شکارچی 
در هفت روز

 بُعد فرهنگی فعالیت های سردار سلیمانی 
مظلوم تر از بُعد نظامی اش

معاون فرهنگی لشکر فاطمیون در جمع »داستان نویسان رضوی« بیان کردرئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد خبر داد 

 با تالش مأموران اداره حفاظت محیط زیست مشهد 
در طول یک هفته 11 فردی که به واسطه انجام شکار 
غیرمجاز کمر به نابودی حیات وحش بسته بودند در 
حین ارتکاب به جرم شناســایی، دستگیر و از ناحیه 
آن ها انواع سالح های غیرمجاز نیز کشف و ضبط شد.

مرتضی شیرزور، رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان مشهد ابتدا اشاره ای به گوشه ای از قانون 

شکار و صید کرد و در این ...

 »عصرانه داستان نویســان رضوی« در هشــتاد و 
هشتمین نشست خود با روایت خاطراتی از سردار 
دل ها، سپهبد شهید »حاج قاسم سلیمانی« همراه 
شــد. در این نشست که با حضور معاون فرهنگی 
لشــکر فاطمیون و جمع کثیری از نویســندگان 
پیشکســوت مشــهدی و نوقلمان داستان نویس 
برگزار شد، داستان های کوتاه برای گرامیداشت یاد 

و خاطره این سردار رشید اسالم... .......صفحه 4 .......صفحه 3 
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بی معایـنه ها  بجـنبند!
 دبیر شورای هماهنگی بانک های

خراسان رضوی خبر داد
 پرداخت یک هزار میلیارد ریال

تسهیالت بانکی برای حل 
مشکالت واحدهای تولیدی

 مسئول دفتر نظارت و بازرسی 
 شورای نگهبان در خراسان رضوی 

در گفت وگو با قدس عنوان کرد
  احتمال رد صالحیت کاندیداها 

تا شب برگزاری انتخابات

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

در یک تجمع خودجوش 
صورت گرفت

حمایت 
مشهدی ها از 

سیلی موشکی 
سپاه به مواضع 

آمریکا
حدود ۵۰۰ نفر از دانشــجویان، طالب و دیگر اقشــار 
مردم مشــهد روز گذشته با اجتماع مقابل ورودی ستاد 
فرماندهی ســپاه امام رضا)ع( خراسان رضوی از سیلی 
موشکی بامداد چهارشنبه سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
علیه مواضع آمریکا در عراق حمایت کردند. این جمعیت 
که یک ســوم آنان را بانوان تشــکیل می دادند شــعار 
می دادند »نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا/ خونی که 
در رگ ماســت، هدیه به رهبر ماست/ سپاهی سپاهی، 
تشکر تشکر«.این تجمع مردمی که فراخوان آن ابتدا در 

برخی کانال های تلگرامی خبری  ...

جریمه 500 هزار ریالی برای خودروهایی که معاینه فنی ندارند

.......صفحه 2 

گزارش قدس از تنگناهای دارویی 
مبتالیان به کانسر

درد مضاعف 
بیماران سرطانی

واحدهای تولیدی خراسان رضوی حداکثر تا یک هزار میلیارد ریال 
تسهیالت بانکی دریافت می کنند. رئیس شعب بانک ملی خراسان 
رضوی در نشست بررسی رفع موانع واحدهای صنعتی و تولیدی 
استان گفت: این تسهیالت برای حل مشکالت ۵۸ واحد صنعتی 

خراسان رضوی پرداخت می شود...

 ابتال به انواع ســرطان در کشور ما بیش از گذشته به چشم می آید و 
نگرانی از درمان این عارضه همچنان وجود دارد؛ به خصوص آنکه بارها 
شاهد بودیم به دلیل چالش هایی، این بیماران برای تهیه داروهای خود 

.......صفحه 4 با درهای بسته روبه رو شده اند...

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خبر

مهدی کاهانی مقدم: گردشــگری سالمت بدون 
تردید ظرفیت بســیار باالی ارزآوری برای کشور ما 
دارد به ویژه در مشــهد مقدس که به عنوان قطب 
بزرگ ســالمت کشــور مطرح بوده و پس از تهران 

دارای ظرفیت های بی شماری در این زمینه است.
براساس آمار، ســاالنه صدها هزار نفر از کشورهای 
مختلف جهان برای معالجات پزشــکی به کشور ما 
ســفر می کنند که پزشکان، بیمارســتان ها و مراکز 
درمانی مشــهد بخشــی از این جمعیت را پذیرش 
می کننــد درحالی که این شــهر عــالوه بر وجود 
بــارگاه ملکوتی امــام رضا)ع( به خاطــر دارا بودن 
 ده ها بیمارســتان دولتی و خصوصی مجهز و حدود
7هزار و ۵۰۰ پزشــک عمومــی و متخصص و نیز 
هزینه های مناســب درمانی، ظرفیت بسیاری برای 
ارائه خدمات سالمت به اتباع خارجی دارد و می تواند 

پیشتاز در عرصه گردشگری سالمت کشور باشد.
اما نحوه پذیرش و خدمات رســانی به اتباع خارجی 
متقاضی دریافت خدمات درمانی و پزشکی در مشهد 
به گونه ای است که بررسی و آسیب شناسی فوری و 

رفع نقایص آن را اجتناب ناپذیر می کند. 
بدون تردید گذر بســیاری از شــهروندان مشهدی 
به محــدوده خیابان عــارف، پرســتار و اطراف آن 
افتاده؛ چــرا که حدود ۸۰درصــد مطب ها و مراکز 
درمانی مشهد در این منطقه به عنوان کانون اصلی 
 تجمع پزشــکان و در نزدیکی دو بیمارستان بزرگ 
امام رضــا)ع( و قائم)عج( تمرکز یافته اند. شــلوغی 

بیش از  حد، ترافیک شدید و مشکالت ناشی از نبود 
پارکینگ و جای پارک مناســب؛ شــاید سوداگری 
»دالل« های بیماران و از این ســو به آن سو دویدن 
آن ها در میان انبــوه اتباع خارجی که برای دریافت 
خدمات درمانی و پزشــکی به این منطقه آمده اند، 

آزاردهنده تر باشد.
آنچه از ظواهر امر پیداست، بیشتر این دالالن بومی 
مشــهد نیستند و از شــهرهای جنوبی و به سودای 
کســب درآمد از فرصت حضور پرشمار گردشگران 
سالمت در مشهد به این شهر آمده اند و مهم تر آنکه 
اکثر قریب به اتفاق این افراد )بومی و غیربومی( هیچ 
تخصصی در زمینه لیدری)راهنمایی( گردشــگران 
خارجی ندارند و به هیچ یک از قواعد این حرفه نیز 
پایبند نبوده و تنها امتیازشــان شاید دانستن زبان 
دست و پا شکسته ای است که آنان را قادر می سازد 
تا واســطه بین پزشــکان و کادر درمانی با بیماران 

خارجی باشند.
به گفته برخی کسبه و ساکنان، مشاجره های لفظی 
و درگیری و کشمکش های فراوان بین دالالن بر سر 
گرفتن بیماران خارجی، یکی از اتفاقات معمول هر 
روز این منطقه است و به همه این اتفاقات می بایست 
کالهبرداری برخی بزهکاران که در پوشش راهنما؛ 
پــول و اموال اتباع خارجی را به جیب زده و متواری 
می شــوند را هم به کلکسیون وقایع روزانه محدوده 

خیابان پرستار و اطراف آن افزود.
این در حالی اســت که گردشگری سالمت در دیگر 

نقاط دنیا در قالب شــیوه نامه ای مشــخص و مدون 
ســامان یافته و فقط شــرکت های تخصصی مجوز 
فعالیت در ارائه خدمات به این قشــر از گردشگران 
را دارند؛ براساس همین شیوه نامه، بیماران خارجی 
از مبدأ حرکت )موطن خودشــان( بــا یکی از این 
شرکت ها مرتبط شــده و از همان آغاز تا پایان کار 
و برگشــت به وطن، تمامی کارهای مربوط به سفر، 
اقامت و امور درمانی توسط راهنمایان و کارکنان این 
شــرکت و حتی مطب ها و مراکز پزشکی و درمانی 

طرف قرارداد آن انجام می شود.
جالب آنکه همین شــرکت ها برای کســب درآمد 
بیشتر، تمام تالش خود را به کار گرفته و با تبلیغات 
گســترده اقدام به جذب گردشــگر سالمت از نقاط 
مختلف دنیا می کنند که به عنوان نمونه کشور ترکیه 
در همسایگی ما یکی از موفق ترین کشورها در جذب 

گردشگر سالمت به شمار می آید.
در همین حال با آنکه موضوع گردشگری سالمت از 
چند سال پیش در مشهد به صورت جدی نمود پیدا 
کرده و در این مدت مسئوالن دستگاه های مختلف 
مرتبــط و بی ارتباط با این حوزه دم از ســاماندهی 
آشفتگی این بازار زده اند اما به نظر می رسد همچنان 

اندر خم یک کوچه ایم.
در این بین هر یک از این دســتگاه ها نیز اقدام به 
راه اندازی تشــکیالتی خاص و صــدور مجوز برای 
متقاضیان راهنمایی گردشــگران سالمت کرده اند؛ 
دســتگاه هایی کــه به دلیــل رقابتی بــودن بازار 

جذب بیمــار خارجی و ســود کالن این حرفه، به 
جای همراهی و هم افزایــی، مدام چوب الی چرخ 
دیگری گذاشته و موجب آشــفتگی بیشتر اوضاع 
شــده اند. البته در این بین برخی برنامه ریزی های 
کارشناسانه هم در دست اقدام بوده که امید می رود 
این برنامه ها هر چه زودتر به نتیجه برســد و پیش 
از آنکه مقصد بیماران خارجی ما به ســمت دیگر 
کشورهای منطقه تغییر پیدا کند، این آشفته بازار 

هم سامانی یابد.
به عنوان نمونه رئیس ســازمان نظام پزشکی مشهد 
در گفت وگــو بــا خبرنگار ما با اشــاره بــه تدوین 
آیین نامه ای در این خصوص، امیدوار است نابسامانی 
حوزه گردشگری سالمت در این شهر تا حد زیادی 

رفع شود.
دکتر علی بیرجندی نژاد در ادامه با توجه به وضعیت 
خاص اقتصادی کشور و ضرورت توسعه گردشگری 
ســالمت، ابراز امیدواری می کند با تدوین ضوابط و 
مقررات الزم و شیوه نامه های کارشناسی شده، بحث 
جذب گردشگر ســالمت و خدمات دهی به آنان در 
قالب یک بســته کامل )از مبدأ تا مبدأ( آنچنان که 
در برخی کشورهای همسایه رایج است، در کشور ما 

نیز پیاده سازی شود.
او در عین  حال با اشاره به ضوابط موجود و بخش نامه 
ابالغی خطاب به پزشــکان می گویــد: ارائه خدمات 
درمانی به اتباع خارجی با وجود درآمد بیشتر نباید 

موجب به  زحمت افتادن بیماران داخلی شود.

پیــش از وی اما معاون هماهنگــی و مدیریت امور 
زائران اســتانداری خراسان رضوی نیز از ساماندهی 
واســطه ها در حوزه گردشگری سالمت در آینده ای 
نزدیک خبــر می دهد و اضافه می کنــد: به منظور 
جلوگیــری از برخی مشــکالت، طرحــی با هدف 
ساماندهی واســطه های گردشگری سالمت تهیه و 
تصویب شد و با شناســایی واسطه ها و نام نویسی از 
آنان، ظرفیت های افراد مشخص و آموزش های الزم 
ارائه خواهد شــد که امید است با اجرای این طرح، 

شاهد کاهش تخلفات در این حوزه باشیم.
مدیرعامــل انجمن حرفه ای گردشــگری ســالمت 
خراســان رضــوی هم بــه تازگی از اجــرای طرح 
ساماندهی مترجمان و راهنمایان گردشگری سالمت 
در اســتان خبر داد و می گوید: این طرح براســاس 
مصوبه کمیته گردشگری سالمت استان با همکاری 
مســتقیم این انجمــن و اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی اســتان، دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد، اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی 
و حمایت معاونت پیشــگیری از جرایم دادگستری 
اســتان برای نخســتین بار در کشــور و به صورت 

آزمایشی در مشهد اجرا می شود.
همچنان که پیش از این نیز نوشــتیم، حاال که قرار 
اســت طرحی برای ســاماندهی این افراد در مشهد 
اجرا شــود با اســتفاده از تجربیات کشورهای دیگر 
و کارشناســان داخلی، مرز بین خدمات گردشگری 
سالمت با گردشــگری درمانی را پررنگ کرده و به 
دلیل حساســیت فعالیت در بخش درمانی از ورود 
افــرادی به این حــوزه جلوگیری کننــد که غیر از 
دانســتن زبان عربی هیچ تخصصــی در امر درمان 
ندارنــد و تنها برای پول بیشــتر حاضر به انجام هر 
کاری می شــوند و در نهایت به ضرر وجهه پزشکی 

شهر و کشورمان خواهد شد.

قدس از دخالت واسطه های نابلد در جذب گردشگران سالمت گزارش می دهد

سرگیجه بیماران خارجی وسط معرکه دالالن

پنجشنبه 19 دی 1398

 13 جمادی االول 1441 
9 ژانویه 2020  
 سال سی و سوم 

  شماره 9156  
ویژه نامه 3540 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت 
منحله خدمات رفاهی نصر کارکنان بانک ملی 

ایران شعب مشهد  به شماره ثبت 48467 
شناسه ملی 10380438420 نوبت اول 

    بدینوس��یله از کلیه س��هامداران شرکت 
ف��وق دعوت م��ی آید ت��ا در جلس��ه مجمع 
 10 س��اعت  در   98/11/5 م��ورخ  عموم��ی 
صبح در محل مش��هد ، خیابان امام خمینی 
نمازخانه بانک ملی ش��عبه مش��هد تشکیل 

می گردد حضور بهم رسانند .
دستور جلسه :

1-انتخاب مجدد مدیر تصفیه
2-تمدید مدت تصدی مدیر تصفیه 

مدیر تصفیه 

9ع
81
29
76

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساالنه نوبت اول 
شرکت تعاونی مسکن مهر 103 به شماره ثبت 30996

بطور                     عادی  عمومی  مجمع  جلسه  در  تا  شود  می  دعوت   103 مهر  مسکن  تعاونی  شرکت  اعضاء  کلیه  از  بدینوسیله 
فوق العاده شرکت تعاونی که در ساعت 11 روز جمعه مورخ 98/11/25 در محل مشهد- بلوار پیروزی-پیروزی 20- 
حق شناس 6- پالک 96 دفتر شرکت تعاونی مسکن مهر 103 تشکیل می گردد در ساعت مقرر در محل مذکور حضور 
بهم رسانند. طبق ماده 19 آئین نامه اجرایی مجامع عمومی در صورتیکه حضور عضوی در مجمع عمومی به عللی میسر 
نباشد می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگری واگذار نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 

سه رای و هر شخصی غیر عضو تنها یک رای می باشد.
ضمنا داوطلب تصدی سمت بازرسی می بایستی حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از انتشار آگهی دعوت، ضمن مراجعه 
به دفتر شرکت تعاونی مدارک خود را تسلیم هیئت مدیره یا مدیر عامل نمایند، در غیر اینصورت هیچگونه عذری 

از طرف کاندیدا پذیرفته نخواهد بود.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس.                    2- تصویب ترازنامه مالی سال 1397.
3- اصالح و تصویب صورتهای مالی سال 1397.            4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی 1398.

5- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی 1398.  6- گزارش تغییرات اعضاء.
7- تصویب پیگیری و وصول مطالبات و خسارات از اعضا از طریق مرکز داوری اتاق تعاون، دادگاه یا شورای حل 

اختالف یا ارسال اظهارنامه.
8- تصمیم گیری در خصوص اخراج اعضای بدهکار طبق ماده 17 اساسنامه و طی دو مرحله اخطار کتبی صورت گرفته.

9- تصمیم گیری  در خصوص اخذ تسهیالت  بانکی  مسکن مهر.
10- تفویض اختیار به هیئت مدیره مبنی بر اختیار مصالحه و سازش در دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری و 

شورای حل اختالف، مرکز داوری اتاق تعاون، اتحادیه )دعاوی له یا علیه تعاونی(.
11- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب خسارت تاخیر تأدیه در پرداخت تعهدات مالی توسط اعضای تعاونی.

12- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب هزینه ساماندهی و کلیه خسارات وارده به تعاونی
هیئت مدیره شرکت

/ع
98
12
98
3

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی
 شرکت پنیرسازی تازه شیر )سهامی خاص( 

آگهی دعوت سهامداران شرکت پنیرسازی تازه شیر سهامی خاص ثبت شده به شماره 14 
و شناسه ملی 10380047550 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی .

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران شرکت دعوت می ش��ود تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
ک��ه در س��اعت 9 صبح روز یکش��نبه م��ورخ 1398/11/6 در محل قانونی ش��رکت واقع در 
تربت حیدریه فیض آباد مه والت ش��هرک مدرس جاده دوغ آباد تشکیل می گردد حضور                      

بهم رسانند. 
دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان     2- انتخاب اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال 
3- انتخاب بازرسان برای مدت یکسال مالی     4- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 

5-  سایر مواردی که طرح و تصویب آن در صالحیت مجمع عمومی باشد
هیئت مدیره شرکت پنیرسازی تازه شیر

9ع
81
29
72

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت رعد کیمیا توس 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 17763 نوبت دوم

با توجه به آگهی انحالل ش��رکت رع��د کیمیا توس 
)سهامی خاص( منتش��ره در روزنامه رسمی کشور 
مورخه 1398/06/25 به شماره روزنامه 21700 در 
صفحه 94 درج گردیده است. بدینوسیله طبق ماده 
225 قانون تج��ارت از کلیه بس��تانکاران احتمالی 
ش��رکت دعوت می شود با در دس��ت داشتن اسناد 
و مدارک مثبته به مدیر تصفیه ش��رکت به نشانی 
محل تصفیه در اس��تان خراسان رضوی شهرستان 
فریمان بخش مرکزی دهستان سنگ بست روستای 
شهرک صنعتی کاویان ش��هرک صنعتی کاویان جاده 
س��عدآباد کوچه صنعت 1/20 پ��الک 6 طبقه همکف 

مراجعه نمایند.
مدیر تصفیه شرکت رعد کیمیا توس )سهامی 

خاص(- سیدمجتبی مجتهدزاده

9ع
81
14
09

با حضور امام جمعه موقت تهران در مشهد برگزار شد
آیین نام گذاری کتابخانه عمومی سپهبد 

شهید حاج قاسم سلیمانی 
قدس: آیین نام گذاری کتابخانه عمومی به نام ســپهبد شــهید 
حاج قاسم ســلیمانی با حضور  امام جمعه موقت تهران و جمعی 
 از خانواده های شــهدای دفــاع مقدس و مدافع حرم برگزار شــد.
امام جمعه موقت تهران در این مراسم گفت: شهادت حاج قاسم از 
آیات الهی بود.آیت اهلل صدیقی ادامه داد: زندگی حاج قاسم سلیمانی 
هم مجاهــدات و مبارزات او و هم نیایش ها و نمازها و احســان و 
محبت پدرانه اش به خانواده شــهدا از آیه ها و نشانه های الهی بود.

وی ادامه داد: مطمئناً این سردار بزرگ اسالم می دانست که تالش و 
مجاهدت های او به ثمر نشسته است و کسانی هستند که راه و مسیر 
او را تا نابودی کامل استکبار و صهیونیزم ادامه دهند.وی نام گذاری 
کتابخانه عمومی به نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را کاری 
ارزشــمند دانست که برای نخستین بار در ایران در حوزه فرهنگی 
انجام می شود و از این اقدام ارزشمند اداره کل کتابخانه های عمومی 
تشکر کرد.مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی هم گفت: 
شهادت مظلومانه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی دل ملت 
ایــران را بی تاب و بی قــرار کرد و هر ایرانی در غم از دســت دادن 
این ســردار رشید اسالم به گونه ای سعی داشت ِدین خود را به وی 
ادا کند.حجت االسالم سبزیان ادامه داد: در حالی که رئیس جمهور 
منفور آمریکا در سخنانی زشت عنوان کرد که اهداف فرهنگی را در 
ایران هدف قرار می دهد نام گذاری یک کتابخانه و مرکز فرهنگی به 
نام این سردار عزیز ایران و اسالم، حرکتی فرهنگی در راستای زنده 
نگه داشتن یاد و نام ســردار رشید اسالم است.در ادامه این مراسم 
دلنوشته و قسمتی از وصیت نامه شهید مدافع حرم شهید حسین 
محرابی توســط فاطمه محرابی دختر شهید قرائت شد.این مراسم 
با اجرای پرده برداری از تابلو جدید کتابخانه عمومی به نام ســپهبد 

شهید حاج قاسم سلیمانی به پایان رسید.


