
طرح آبرسانی از سد دوستی به سرخس ثمر دادکارآفرینی عشق و زندگی من است
در هشتمین روز دهه مبارک فجر انقالب اسالمیبانوی کارآفرین مشهدی در گفت وگو با قدس:

این روزها وقتی صحبت از فعالیت در حوزه مشاغل 
خانگی می شود بیشتر ما گمان می کنیم افرادی که 
در این زمینه ها به کار مشغولند از سر نیاز و مضیقه 
اقتصادی تن به چنین اموری داده اند. درحالی که 
روایت مریم رزمپور، هنرمنــد کارآفرین از کار و 
زندگی اش، ماجرای دیگری است که بی شک این 

ذهنیت را تغییر می دهد...

همزمان با هشــتمین روز دهه مبارک فجر انقالب 
اسالمی مرحله نخست طرح آبرسانی به شهرستان 
مرزی سرخس از سد دوستی با سرمایه گذاری ۲۱۰ 
میلیارد ریال در مراسمی با حضور استاندار خراسان 
رضوی مورد بهره برداری قرار گرفت.استاندار خراسان 
رضوی در این مراسم گفت: همه مسئوالن استان 

با همدلی و انسجام دست ... .......صفحه ۲ .......صفحه 4 

بیعت همافران با امام کلیدی برای پیروزی انقالب بود
 حکم برائت خبرنگار روزنامه قدس 

در پرونده آقای)ی(

قاضی پرونده: رسانه 
 اطالع رسانی نکند

فساد گسترش می یابد

.......صفحه 3 

.......صفحه 3 

 در مراسم ورود دستگاه حفار تونل 
خط 3 به پایانه امام رضا j  عنوان شد

تمرکز بر اتصال 
 خطوط  قطارشهری
به حرم مطهررضوی
شهردارمشهد در مراسم ورود دستگاه حفار به پایانه مسافربری 
امام رضا)ع( گفت: با ورود دســتگاه حفار به این پایانه و پایان 
حفاری تونل از میدان فردوســی تا ایــن محل گام بلندی در 
راســتای اجرای 5/5کیلومتر از خط 3 درهسته مرکزی شهر 
و اتصال این خط به حرم مطهر برداشته شد.محمدرضا کالیی 
تصریح کرد: از این پس تمرکز مدیریت شهری براتصال خطوط 
قطارشهری به حرم مطهر رضوی خواهد بود.وی با بیان اینکه 
تکمیل و بهره برداری از 5/5 کیلومتر ازخط 3 حدفاصل میدان 
شــهدا تا پایانه مسافربری امام رضا)ع( پروژه ای 36 ماهه است، 
اظهار کرد: با مذاکراتی که با قرارگاه خاتم االنبیا)ص( انجام شده 
قرارشده  در صورت تأمین منابع مالی از سوی شهرداری مشهد 
ایــن 5/5 کیلومتر را ظرف ۱5 ماه تکمیل کنند که با تالش و 
حمایت شورای شهر مشــهد این منابع را تأمین و این بخش 
از خط3 را برای اســتفاده مردم درسال ۱4۰۰ به بهره برداری 
خواهیم رساند.کالیی با اشاره به اینکه در اجرای خط 3 یک روز 
هم برای ما یک روز اســت، گفت: امیدواریم شاهد اتصال خط 
3 قطار شهری به حرم مطهر حضرت رضا)ع( و مسافرگیری در 

این خط از میدان شهدا تا پایانه ...

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی:

.......صفحه ۲ 

 مسئول هماهنگ کننده 
این ایده جهادی تشریح کرد

 ایجاد پایگاه سالمت 
شهید سلیمانی برای تداوم 

آرمان خدمت رسانی

پس از انتشار ماجرای گران فروشی علنی یک عمده فروش برنج 
در مشــهد، متخلف از سردبیر و خبرنگار قدس شکایت کرد که 
پس از بازخوانی ادعاها توســط مقام قضایی، قرار »منع تعقیب« 
صادر و رأی قاطع بازپرس پرونده گویای تحقق وعده های رئیس 

قوه قضائیه در زمینه حمایت از افشاگری است...

مســئول هماهنگ کننده پایگاه سالمت شــهید سلیمانی گفت: 
خدمت رســانی به هموطنان به ویژه جامعه هدفی چون بیماران 

.......صفحه ۲ اعالم عملی تداوم آرمان های شهدا و به ویژه ...

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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 14جمادی الثانی 1441 
9فوریه 2020  
سال سی و سوم  
 شماره 9181  
ویژه نامه 3565 

كمیسیون نظارت  بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان نوبت دوم انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی مشهد
در اجرای مواد 11 و 17 آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره وبازرسان اتحادیه های صنفی موضوع 
تبصره 3 ماده 22  قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24  بدینوسیله از كلیه اعضاء دارای پروانه كسب 
معتبر اتحادیه صنف فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی مشهد دعوت میگردد شخصًا با در دست 
داشتن اصل یا فتوكپی پروانه كسب معتبر به همراه كارت شناسائی عكس دار از ساعت 9 صبح لغایت  
11 روز سه شنبه مورخ  98/12/13 جهت شركت در نوبت دوم انتخابات هیئت مدیره وبازرس اتحادیه 
به نشانی» تاالر بهشت« واقع در بلوار شهید صادقی ) بلوار سازمان آب ( - نبش شهید صادقی 13  
مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد پنج نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره 

ویك نفربازرس اصلی انتخاب نمایند . 
 * شایان ذكر است تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره2 نفر و بازرس علی البدل نیز 1 نفر می باشد.

  اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان لوازم آرایشی و 
بهداشتی مشهد به ترتیب حروف الفبا 

) اسامی داوطلبان عضویت در  سمت بازرس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم آرایشی و 
بهداشتی مشهد به ترتیب حروف الفبا (

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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نام و نام خانوادگی ردیف
پیام اخالقی1
علی باقرزاده یزدی2
سید جواد بندیمه3
امیر بهنامیان4
شهاب حدادیان نكاح5
محسن دشتی6
محمدحسین رمضان زاده یزدی7
محمد سعید زمرشیدی8

نام و نام خانوادگی ردیف 
عباس سبزواری یوسف آباد9
علیرضا طیرانی بهتری10
محمد جواد فرزانه11
علیرضا محمدیار12
فاطمه مالئی علی آبادی13
سید سعید هاشمی14
رضا یعقوبزاده15

نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف
مجید روحانی یزدی4اعظم ایزدی1
طاهره قاسمی مندی5حسین بیناباجی2
محمدهاشم هراتی نژاد تربتی6سهیال حقیقی3

انجام کلیه  امور ثبتی
شرکت -  موسسه  -   مرکز  و ...

09151108730
/ع
98
14
01
2

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی 
مسکن بهاردشت مشهد مهر تاریخ انتشار : 98/11/20

جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ش��ركت تعاونی مسكن بهاردش��ت مشهد مهر راس ساعت 
19 روز یكش��نبه مورخ 98/12/04 در محل دفتر ش��ركت واقع در آزادش��هر ، خیابان معلم 31 ، خیابان 
سید رضی 34 )معلم10/27( پالک 322 طبقه زیر زمین كد پستی 9188744987 برگزار می شود . از 
كلیه اعضای محترم دعوت می ش��ود جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور 

بهم رسانند.
اعض��ای محترمی كه امكان حضور آنها در جلس��ه مذكورمقدور نمی باش��د می توانن��د حق رای خود را 
ب��ه موج��ب وكالت نامه كتبی به فرد دیگری واگذار نماین��د. در اینصورت تعداد آرای وكالتی هر عضو 

حداكثر سه رای و هر فرد غیر عضو تنها یک رای خواهد بود.
اعض��ای متقاض��ی اعطای نمایندگی به همراه وكیل مورد نظر باید ازس��اعت 17 تا 20 بعدازظهر روزهای 
یكشنبه ، دوشنبه  و سه شنبه  مورخ 27 ، 28 و 98/11/29 به محل دفتر شركت به نشانی فوق مراجعه 
ت��ا پس از تایید وكالتنامه های مزبور توس��ط مقام مجاز ورقه ورود ب��ه مجمع برای فرد نماینده صادر 

گردد.
دستور جلسه :

  1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- تصویب صورتهای مالی سال 97 بانضمام گزارش حسابرس رسمی 

3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 98 هیئت مدیره 
4-  انتخاب سه نفر هیئت تصفیه و یک نفر ناظر تصفیه بمدت 2 سال 

5- تعیین حق الزحمه هیئت تصفیه 
 هیئت مدیره 

ع 9
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن بهاردشت 
مشهد مهر    تاریخ انتشار : 98/11/20

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شركت تعاونی مسكن بهاردشت مشهد مهر راس ساعت 17 روزیكشنبه 
مورخ 98/12/4 در محل دفتر ش��ركت واقع در آزاد ش��هر ، خیابان معلم 31 ، خیابان س��ید رضی 34 
)معلم 10/27( پالک 322 طبقه زیر زمین كد پس��تی 9188744987 برگزار می ش��ود . از كلیه اعضای 
محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.

اعض��ای محترمی كه امكان حضور آنها در جلس��ه مذكورمقدور نمی باش��د می توانن��د حق رای خود را 
ب��ه موج��ب وكالت نامه كتبی به فرد دیگری واگذار نماین��د. در اینصورت تعداد آرای وكالتی هر عضو 

حداكثر سه رای و هر فرد غیر عضو تنها یک رای خواهد بود.
اعضای متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وكیل مورد نظر باید ازس��اعت 17 تا 20 بعد از ظهر روزهای 
یكشنبه ، دوشنبه  و سه شنبه  مورخ 27، 28 و 98/11/29 به محل دفتر شركت به نشانی فوق مراجعه 
ت��ا پس از تایید وكالتنامه های مزبور توس��ط مقام مجاز ورقه ورود ب��ه مجمع برای فرد نماینده صادر 

گردد.
دستور جلسه :  1- انحالل شركت   2- تعیین مكان تصفیه
ع  هیئت مدیره  9

81
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» كمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد «
) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی 

مشهد (
پیرو انتشار فراخوان برگزاری انتخابات هیئت مدیره و 
بازرس اتحادیه صنف گلگیر و رادیاتورسازان مشهد در 
اول قدس خراسان روزنامه قدس شنبه مورخ  صفحه 
98/11/19 بدینوسیله عبارت اسامی داوطلبان عضویت 
در سمت بازرس اتحادیه صنف گلگیر و رادیاتورسازان 

مشهد به ترتیب حروف الفبا اصالح و اعالم می گردد .
علیرضا ساالری - رئیس هیئت اجرائی برگزاری 

انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد 

/ع
98
14
34
3

قدس: مشاور وزیر و مدیرکل اطالعات خراسان رضوی در همایش »آینده 
بهتر« که با حضور نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم در استان برگزار شد، 
گفت: هر کدام از شــما بالقوه نماینده ملت هستید از این رو چنان تالش 
و رقابــت کنید کــه با ارائه فکر نو و خالق برای ارتقای جایگاه کشــور در 
منطقه، مؤثر باشــید و به جایگاه ایران در معادالت منطقه هویت بیشتری 
ببخشید. وی نامزدهای انتخابات مجلس را به تالش برای ارتقای کشور در 
منطقه با اتکا بر توانمندی های داخلی فرا خواند و با اشاره به نهادینه شدن 
مردم ساالری دینی در ایران اسالمی و توانایی مردمی در مدیریت کشور و 
انتقال این مدیریت از نسلی به نسل دیگر، افزود: شما مقرر است در پارلمان 
ایران نماینده ملتی باشید که در 4۰ سال گذشته افتخار آفریده و با حفظ 
نظام اسالمی، اکنون بر قله افتخار در دنیا ایستاده است.مشاور وزیر اطالعات 
در ادامه به راهبرد دشمن به ویژه آمریکا علیه ایران در وارد آوردن فشارهای 

مختلف سیاسی و بین المللی از بعد از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون اشاره 
کرد و گفت: همه این اقدامات برای تضعیف ایران اسالمی بوده، اما به اذعان 
خود آنان هرگاه خواســته اند مقابل پیشرفت ایران بایستند کشور موفق تر 
شــده است.وی با اشــاره به حاکم بودن امنیت فراگیر در ایران، خطاب به 
نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسالمی افزود: شما امروز نامزد هستید تا 
از امنیت و پروژه های امنیتی کشور دفاع کنید.مشاور وزیر اطالعات افزود: 
مشــارکت شما در امر انتخابات دفاع از مردم ساالری دینی است، اما توجه 
کنید از هر جناح و جریان سیاســی که در عرصه انتخابات وارد شده اید، از 
اصول کشور، اخالق و اعتقادات، دفاع و برای افزایش توانمندی ها و اصالح 
و آبادانی کشــور تالش کنید. وی با تأکید بر فرموده امام و رهبری مبنی 
بر اینکه مجلس عصاره فضائل ملت اســت، گفت: اجرای گفتمان انقالبی 

و اسالمی، حق مداری و قانون مداری باید مدنظر نامزدهای انتخابات باشد.

ایرنا: ســاخت ۱5 هزار واحد مســکونی بــرای معلوالن و زنان 
سرپرســت خانوار زیرپوشش بهزیستی در کشور روز گذشته به 
طور همزمان طی مراســمی با حضور فرمانده قرارگاه سازندگی 
 خاتــم االنبیا)ص( و رئیس ســازمان بهزیســتی در نیشــابور 

آغاز شد. 
رئیس سازمان بهزیســتی کشور در این مراسم گفت: اعتبار فاز 
اول ایــن طرح در قالب یک هزار و 5۰۰ واحد به مبلغ یک هزار 
میلیارد ریال توسط سازمان برنامه و بودجه و با همکاری سازمان 

هدفمندی یارانه ها تأمین شده است.
دکتر وحید قبادی دانا افــزود: این خانه ها به صورت رایگان در 
اختیار سرپرستان خانواده های دارای معلول شدید که جزو سه 

دهک پایین جامعه هستند قرار می گیرد. 

همچنین رئیس ســازمان بهزیســتی کشــور در مراسم پایانی 
نخستین جشنواره ورزشــی بازی های بومی- محلی فراگیر در 
مشــهد، گفت: هدف اصلی این سازمان اســتقالل افراد دارای 

معلولیت در جامعه است. 
قبادی دانا افزود: سازمان بهزیستی برنامه های مختلفی برای افراد 
دارای معلولیــت در حال اجرا دارد که یکــی از آن ها بازی های 
بومی- محلی برای رشــد و استقالل این افراد در محیط زندگی 
اســت.وی ادامه داد: سازمان بهزیستی درصدد کمک و یاری به 
معلوالن اســت تا بتوانند در اجتماع و درون خانواده از شــأن و 

منزلت باالیی برخوردار باشند.
وی ادامه داد: این طرح ورزشی برای نخستین بار در کشور برای 

معلوالن استان خراسان رضوی اجرا شده است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی:
 ۲۵ هزار کارت ملی آماده تحویل 

به صاحبانشان است
قدس: مدیرکل ثبت احوال خراســان رضوی گفت: حدود ۲5 هزار 
کارت هوشمند ملی در دفتر های پیشخوان استان معطل تحویل به 
صاحبانشان است. حسین نیری افزود: پیش از این برای مالکان این 
کارت ها پیامک ارسال شده که ممکن است گوشی خاموش بوده و یا 
در دسترس نبوده اند از این رو مقرر شد مجدد برای آنان پیامک ارسال 
شود. وی ادامه داد: الزم اســت مردم برای دریافت کارت ها مراجعه 
کنند، چون با وجود اینکه در فرایند انتخابات ارائه کارت هوشمند ملی 
الزامی نیست، اما موجب تسهیل در اجرای مراحل رأی گیری از جمله 
احراز هویت با دستگاه می شود و به سرعت این فرایند کمک می کند. 
تاکنــون بیــش از 5۸۰ هزار نفر از مجموع 4 میلیــون و ۷۷۰ هزار 
شهروند اهل خراسان رضوی که واجد شرایط دریافت کارت هوشمند 

ملی هستند هنوز برای دریافت این سند هویتی اقدام نکرده اند. 

مدیرکل اطالعات خراسان رضوی:

نامزدهای انتخابات برای ارتقای جایگاه کشور در منطقه تالش کنند
با حضور فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا)ص( و رئیس سازمان بهزیستی در نیشابور آغاز شد

ساخت ۱۵ هزار واحد مسکونی برای معلوالن 



نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی:

بیعت همافران با امام کلیدی برای پیروزی انقالب بود
فارس  نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی 
گفت: بیعت همافران کلیــدی برای پیروزی 
انقالب بود و کســانی که آمریکا ساخته بود تا 
نه دین داشته باشند نه وطن، این قدر بافضیلت 
بودند که اعدام خودشان را به چشم دیدند ولی 

سمت انقالب آمدند. 
آیــت اهلل ســیداحمد علم الهــدی در دیدار 
فرماندهان، مســئوالن و کارکنــان نیروهای 
چهارگانه ارتش که در حسینیه دفتر نماینده 
ولی فقیــه در خراســان رضوی برگزار شــد، 
با یــادآوری اینکه همافــران ارتش به عنوان 
نخستین نیروهای ارتشی به انقالب پیوستند، 
تصریح کرد: این ارتشیان عزیز به عنوان نیروی 
انقالبی قهرمان، به دین و امام زمان)عج( وابسته 
شــدند.وی با اشــاره به بیعت همافران با امام 
خمینی)ره( خاطرنشــان کرد: بیعت  آن ها در 
آن زمان با امام راحل تنها یک بیعت و حرکت 
انقالبی نبود بلکه یک حرکت تکلیف ســاز در 

طول دوران انقالب است.

   یک حرکت تکلیف ساز
آیــت اهلل علم الهدی با تأکید بــر اینکه بیعت 
همافــران یک حرکت تکلیف ســاز برای کل 
ارتش جمهوری اســالمی ایران بــود، یادآور 
شد: شاه در دوران حکومتش به عنوان بزرگ 
ارتــش داران بر ارتش مســلط بــود و یکی از 
خباثت هایش این بود که به عزیزان ارتشــی 
که مال این ســرزمین بودند اطمینان نداشت 
و امنیت را در گرو هموطنان نمی دانست.امام 
جمعه مشــهد با اشاره به اینکه شاه به آمریکا 
تکیه کرده و از چندین هزار مستشار آمریکایی 
استفاده می کرد، بیان کرد: فرماندهی ارتش در 

همه حوزه ها دست مستشاران آمریکایی بود.
وی این مســئله را بزرگ ترین خباثت شــاه 
برشــمرد و گفت: در همه دســتگاه ها ارتش 
متعلق به شاه و خودش بزرگ ارتش داران بود 

اما در ارتش از دو جریان وحشت داشت.
آیــت اهلل علم الهدی ادامه داد: شــاه از نیروی 
هوایی و هوانیروز وحشــت داشت چون آن ها 
روی زمین نیســتند و در کودتا از هوا حمله 

می کنند بنابراین فرمانــده نیروی هوایی را از 
اعضای خانواده اش یعنی تیمسار خاتمی قرار 
داد.عضو مجلس خبرگان رهبری با اشــاره به 
حادثه کرج و به درک واصل شــدن تیمســار 

خاتمــی افــزود: پس از 
این ماجرا شاه در نیروی 
سرســپرده ترین  هوایی 
می گذاشت،  را  افســران 
حتی ســعی کرد کسانی 
که رشــته نیروی هوایی 
نداشــتند را بــه عنوان 
فرمانــده نیــروی هوایی 
انتخاب کند و مهدیون که 
نوژه  کودتای  می خواست 
را اجرا کند از آن دســته 

افراد بود.
وی با تأکید بر وحشــت 

شــاه از نیروی هوایی و هوانیــروز ابراز کرد: 
همین دلیل، سبب انتخاب خبیث ترین افسران 
ارتش به عنوان فرمانده هوانیروز شد ولی عمده 

وحشت از نیروی هوایی بود.
آیت اهلل علم الهدی یادآور شد: همافرانی که با 
امام )ره( بیعت کردند از اول در نیروی هوایی 

گزینش و به آمریکا فرستاده شدند و آنجا دوره 
همافری دیدند.

نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی با بیان 
اینکه این ها تربیت شــدگان آمریــکا بودند،  
تصریح کرد: آمریکا نه فقط در 
همافری بلکه ســعی داشت در 
انواع و اقســام مفاسد و فسق و 
فجور هم آن ها را تعلیم دهد تا 
تمایلی به دین، اســالم، عقاید، 
کشــور و آب و خاک نداشــته 
ادامه  علم الهدی  باشند.آیت اهلل 
داد: هر جا مشکلی برای آمریکا 
پیش می آمــد نیروهای ارتش 
شــاه به عنوان نیــروی آمریکا 
می رفتند و در برخی موارد حتی 
کشته شدگان آن ها هم تا امروز 

نامشخص است.

   اهرمی برای پیروزی انقالب
امام جمعه مشهد با اشاره به قصد آمریکایی ها 
در مزدورسازی تأکید کرد: در مسئله همافران 
می خواســتند دین و عالقه به وطن را از بین 
ببرند که این ها کامالً در اختیار آمریکا باشند 

و برای خودشان فداکار می ساختند.وی تصریح 
کرد: همافران با این سابقه و وضعیت تنها دسته 
و گروهی بودند که به خاطر بعضی متدینانشان 
به عنوان نخستین نیرو و نهاد ارتش به انقالب 

پیوستند و اهرمی برای پیروزی انقالب شدند.
آیت اهلل علم الهدی با بیان اینکه از ۱۹ تا شب 
۲۱ بهمن که در حقیقت انقالب پیروز شد فقط 
چند روز است، خاطرنشان کرد: بیعت همافران 
ســبب حمله به پادگان نیروی هوایی شــد و 

پیروزی انقالب کلید خورد.

   محور اقتدار هستیم
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی گفت: 
آینده ما در جریان برخوردهای بین المللی به 
مراتب بهتر از گذشته است چون روز پیروزی 
انقالب کسی پیش بینی دوام آن را نمی کرد اما 

امروز محور اقتدار هستیم.
آیت اهلل علم الهدی بیان کرد: بدانید اگر آمریکا 
صبح احساس می کرد می تواند تهاجم نظامی 
کند، صبح را ظهر نمی انداخت اما ۳۰ ســال 
است در اطراف ما پارس می کند چون ما قوی 
هســتیم و احتمال پیروزی نمی دهد و البته 
در شــرایطی هستیم که آمریکا تهدیدش هم 

اثرگذار نیست.
امام جمعه مشهد ادامه داد: روزی فکر می کرد 
کشورهای منطقه را تحریک کند تا وارد جنگ 
شوند اما اکنون شرایطی است که هیچ کدام از 
سران منطقه به خودشان جرئت نمی دهند وارد 

جنگ با ایران شوند.
آیت اهلل علم الهدی اظهار کرد: در جنگ نظامی 
آسیب پذیرترین خود آمریکاست چون این قدر 
پایگاه دارد که اگر یک گلوله ســمت ما بدهد 

تمام پایگاه هایش به خطر می افتند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با تأکید 
بر اینکه در این شــرایط آمریکا جرئت گزینه 
نظامی نــدارد، بیان کــرد: آمادگی خالصانه، 
اخالص و ایمان همافران آن ها را در این مسیر 
قرار داد این اخالص و ایمان سرمایه اصلی ما 
در همه حرکت هاســت و آن چیزی که مهم 

است نفس ما در اخالص است.

  کیفیت را فدای تعجیل در افتتاح 
پروژه های عمرانی نکنیم!

امسال نیز به روال سال های گذشته، همزمان با دهه فجر، صدها 
پروژه عمرانی، خدماتی و توسعه ای در شهرهای مختلف خراسان 
رضوی افتتاح و یا کلنگ زنی شــده و می شود؛ در این راستا باز 
هم طبق روال سال های گذشته شاهد مسابقه افتتاح پروژه های 
مهم تر و بیشتری از سوی دستگاه های مختلف و تالش ملموس 
مدیران برای پیشــی گرفتن از یکدیگر در این زمینه هستیم.

تالش و مسابقه ای که در بیشتر موارد مقدس و ستودنی است؛ 
چراکه در راستای توسعه و آبادانی شهر و کشورمان بوده و رفاه و 
آسایش مردم را به دنبال دارد. با وجود این متأسفانه در برخی از 
موارد این تالش و رقابت به بهای نادیده گرفتن کیفیت پروژه ها 

و اتالف میلیاردها ریال پول بیت المال دنبال شده و می شود.
در این بین پروژه های عمرانی به دلیل شــرایط جوی و برودت 
هوا در هفته های منتهی به نیمه بهمن، بیشتر در معرض خطر 
قرار دارند؛ کافی اســت مسئوالن دستگاه مجری برای سرعت 
بخشــیدن به عملیات اجرایی پروژه و رســاندن آن به مراسم 
افتتــاح در دهه فجر، به عواملی که اســتحکام و دوام پروژه را 
تهدیــد می کند -همانند بتن ریــزی در دمای زیر صفر درجه 
در شــب و روزهایی که گذشت- بی توجه باشند؛ ماحصل این 
بی توجهی را مهندسان و کارشناسان بهتر می توانند پیش بینی 
کنند و حتماً تأیید خواهند کرد که بتن به کار رفته در چنین 
شرایطی استحکام و دوام الزم را ندارد و در آینده ای نه چندان 
دور شاهد بروز خرابی و اشکال های فنی و مهندسی متعدد در 
پروژه مربوطه خواهیم بود. از طرفی آنچه به تجربه دریافته ایم، 
در برخی پروژه ها نیز به منظور کاستن از هزینه ها برای تقسیم 
اعتبارات موجود بین چند پروژه، مصالح بی کیفیت به کار گرفته 
شــده و به منظور سرعت بخشیدن به کار، بسیاری از مراحل 
و جوانب عملیات اجرایی رعایت نمی شود؛ در نتیجه هر چند 
پروژه در فهرســت افتتاح شــده ها قرار می گیرد اما ساختار و 

ماهیت آن با استانداردها فاصله دارد.
ایراد دیگری هم که می توان بر این شیوه عملکرد گرفت، صوری 
و کاغذی بودن پروژه هایی است که در برخی دستگاه ها البته با 
همان هدف اصلی آمارســازی و باال بردن بیالن کاری، صورت 
می گیرد؛ پروژه هایی کلنگ زنی و یا افتتاح می شوند که هرگز 
در عمل به بهره برداری نمی رســند و یا با اهداف تعریف شده 
پروژه فاصله و مغایرت کلی دارند.مؤید این نکته، اتفاق جالبی 
است که پنجشنبه گذشته در خراسان جنوبی افتاد و استاندار 
از کلنگ زنی پروژه ای کاغذی خودداری کرد؛ چراکه این پروژه 
نه پیمانکاری و نه آینده ای قابل پیش بینی داشــت.این اقدام 
اســتاندار خراسان جنوبی اما بر این واقعیت نیز تأکید دارد که 
بسیاری از مسئوالن متعهد و دلسوز با کنترل و نظارت دقیق 
بر عملکرد زیرمجموعه خود و حساسیت ویژه نسبت به اموال 
عمومی، هر کجا که ظن تضییع حقوق ملک و ملت وجود داشته 
باشد، با قاطعیت و بدون اغماض و مصلحت اندیشی وارد عمل 
شده و جلو آن را می گیرند.امثال این اتفاق را البته تاکنون در 
نقاط مختلف خطه خراسان شاهد بوده ایم و امیدواریم این رویه 
در تمامی دستگاه های دولتی و عمومی ساری و جاری بوده و 
مسئوالن با احساس مسئولیت و عمل به وظیفه ای که قانون بر 
عهده آن ها گذاشته است، کیفیت پروژه ها را فدای تعجیل در 
کار و برنده شدن در مسابقه ای که حتی بردشان، باختی سنگین 

برای مسئوالن، مردم و کشورمان است، نکنند.

  بررسی نقش فن بازار گیاهان دارویی
 در سرمایه گذاری   

هیئت  رئیــس  قدس: 
مدیره فن بــازار گیاهان 
دارویی ایــران گفت: فن 
با  دارویی  گیاهــان  بازار 
مطالعاتی  طرح های  ارائه 
مرتبط با حــوزه گیاهان 
دارویی توانسته با طراحی 

و اجرای بسته های گوناگون سرمایه گذاری، ساختارهای جدیدی 
را به سرمایه گذاران خرد و عمده ارائه دهد.دکتر صبوری در نشست 
معرفی فرصت های ســرمایه گذاری در حوزه گیاهان دارویی در 
منطقه طرقبه و شاندیز اظهار کرد: با توجه به تحریم های شدید 
اقتصادی و ضرورت توجه به تقویت جنبه های مختلف اقتصاد 
مقاومتی و از طرفی ایجاد زمینه احیای طب سنتی و گسترش امر 
سالمت به عنوان یکی از ارکان اصلی سبد غذایی و درمانی خانوار؛ 
فن بازار یاد شــده وارد مرحله اجرایی شده است.گفتنی است؛ 
»فن بازار گیاهان دارویی ایران« به عنوان نخستین و بزرگ ترین 
مرکز بین المللی تخصصی تجاری محصوالت کشاورزی، گیاهان 
دارویی و صنایع وابســته با ایجاد زنجیره تولید، فروش، عرضه، 
صادرات، فناوری، فرآوری و مشاوره توانسته با معرفی ظرفیت ها و 
قابلیت های گوناگون در حوزه دسترسی به گیاهان دارویی، افقی 

جدید و بازتعریفی متفاوت از این حوزه معرفی کند.

  مدیرعامل شرکت گاز استان تغییر کرد
قدس: مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت گاز خراسان 
رضوی برگزار شد.سرپرست مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز 
ایران در این جلسه اظهار کرد: در موضوع گازرسانی به سیستان 
و بلوچستان؛ استان خراسان رضوی و استان های گیالن، فارس، 
همدان و سمنان عملکرد مثبتی داشتند. مشایخی با اشاره به 
مصرف روزانه 6۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در هفته های 
گذشته در کشور اظهار کرد: نگهداشت این شبکه کار بسیار 
ســنگینی است که به لطف خدا و همت کارکنان صنعت گاز 
در حال انجام اســت.در پایان این مراسم حکم انتصاب حسن 
افتخاری، سرپرست شرکت گاز خراسان رضوی توسط مدیریت 

گازرسانی شرکت ملی گاز ایران به وی اهدا شد.

  طرح آبرسانی از سد دوستی
 به سرخس ثمر داد

با  همزمــان  قــدس: 
هشتمین روز دهه مبارک 
فجــر انقالب اســالمی 
مرحلــه نخســت طرح 
به شهرستان  آبرســانی 
از سد  مرزی ســرخس 
دوستی با سرمایه گذاری 
۲۱۰ میلیارد ریال در مراسمی با حضور استاندار خراسان رضوی 
مورد بهره برداری قرار گرفت.اســتاندار خراسان رضوی در این 
مراسم گفت: همه مسئوالن استان با همدلی و انسجام دست 

به دست یکدیگر داده تا مشکالت مردم رفع شوند.
علیرضا رزم حســینی با اشــاره به موقوفه های آستان قدس 
رضوی و فعالیت این نهاد در منطقه اقتصادی سرخس افزود: با 
همکاری آستان قدس رضوی تالش می کنیم رونق اقتصادی 
هر چه بیشتر در سرخس ایجاد شود.همچنین با سفر استاندار 
به سرخس چاه گازی شماره ۷۷ منطقه عملیاتی پاالیشگاه 
گاز خانگیران به بهره برداری رســید.این چاه گازی با ظرفیت 
اســتخراج ۱6.۵ میلیارد مترمکعب در سال و صرف اعتباری 
افزون بر ۱۰۰ میلیارد تومان ساخته شده است و برای ۱۲ نفر به 
صورت مستقیم و ۱۵۰ نفر غیرمستقیم اشتغال ایجاد می کند.

کلنگ زنی ســاخت و نصب دو دستگاه مخزن مایعات گازی 
تحت فشار هم در منطقه عملیاتی پاالیشگاه گاز خانگیران از 
دیگر برنامه های استاندار خراسان  رضوی در این سفر بود.عالوه 
بر این واحد فرآوری ســنگ های ساختمانی با ظرفیت تولید 
۲۵ هزار تن در سال، با حجم  سرمایه گذاری ۲ میلیون دالر و 
ایجاد اشتغال برای ۲۰ نفر در منطقه ویژه اقتصادی سرخس به 
بهره برداری رسید.محصوالت این واحد تولیدی به کشورهای 
آســیای میانه، روســیه، اوکراین و برخی کشور های عربی و 
اروپایی صادر می شود.استاندار خراسان  رضوی همچنین واحد 
فرآوری و بسته بندی برنج را با ظرفیت تولید 6۵ هزار تن در 
سال در منطقه ویژه اقتصادی سرخس افتتاح کرد. این واحد 
بسته بندی با ۷ میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی و ۴۰۰ هزار 
دالر سرمایه گذاری ارزی ساخته شده و برای ۳۵ نفر به صورت 

مستقیم اشتغال ایجاد می کند.
همچنین در سفر اســتاندار به شهرستان سرخس، شرکت 
نفت و گاز شرق با امضای تفاهم نامه  معین اقتصاد مقاومتی، 
مسئولیت توسعه و توانمندسازی دهستان های خانگیران و کل 

بی بی در شهرستان سرخس را بر عهده گرفت.
این تفاهم نامه توســط علیرضا رزم حســینی، حجت االسالم 
بختیاری؛ امام جمعه سرخس، نماینده مردم فریمان، سرخس 
و احمدآباد در مجلس و ابوالحسن محمدی؛ مدیرعامل شرکت 

بهره برداری نفت و گاز شرق به امضا رسید.

 ۶۳۸ مددجوی کمیته امداد 
خراسان رضوی خانه دار می شوند 

قدس: مدیر مســکن و 
امور مهندسی ساختمان 
خراســان  امداد  کمیته 
رضوی گفــت: همزمان 
بــا ایــام اهلل دهــه فجر 
از 6۳۸ بــاب مســکن 
مددجویی بهره برداری و 
یا کلنگ زنی شــد. محمد صحرایی با اعالم اینکه اعتبار این 
پروژه ها از منابع داخلی این نهاد، نیکوکاران و بانک ها تأمین 
شده اســت، افزود: در مجموع برای این پروژه ها ۳۵ میلیارد 
تومان اعتبار هزینه شــده اســت.وی بیشترین سهم مسکن 
ساخته و یا کلنگ زنی شده را در روستاها دانست و ادامه داد: 
۲۲6 واحد در شهرها و ۴۱۲ واحد در روستاها تحویل می شود 

و یا مراحل ساخت آن در دستور کار قرار می گیرد.
صحرایی بیان کرد: به ترتیب بیشترین واحدهای مسکن در 
بردســکن با ۹6 واحد، مشــهد مقدس با ۷۵ واحد، سرخس 
با ۵۷ واحد، نیشــابور ۵۳ واحد و کاشــمر بــا ۵۱ واحد به 
بهره برداری رســیده و یا کلنگ خانه دار شدن مددجویان به 
زمین خورده اســت.مدیر مسکن و امور مهندسی ساختمان 
کمیته امداد خراسان رضوی اظهار کرد: کمیته امداد استان از 
ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه ۵هزار و ۵۰۹ پروژه عمرانی 
شامل ساخت و یا خرید و انجام تعمیرات مسکن های شهری و 
روستایی را با اعتبار بیش از ۴۲ میلیارد تومان انجام داده است.

  برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کاال 
ویژه فرهنگیان

قدس: به مناسبت ایام اهلل دهه فجر انقالب اسالمی نمایشگاه 
بزرگ عرضه مستقیم کاال ویژه فرهنگیان خراسان رضوی با 
مشــارکت اتحادیه مصرف فرهنگیان از تاریخ ۲۰ بهمن الی 
۱۰ اســفند در اردوگاه شهدای مدافع حرم ناحیه یک مشهد 
برپا شد.سیدرضا خاتم پور، مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک 
مشهد در این باره به قدس گفت: تمامی کاالهای عرضه شده 
در نمایشــگاه به قیمت روز و بدون دریافت کارمزد با اقساط 
۸ تا ۱۲ ماه با شــرایط کســر از حقوق در راستای تکریم و 
توجه به معیشت فرهنگیان در اختیار خریداران قرار می گیرد.

  توضیح انتقال خون به یک خبر
قدس: در پی چاپ خبری با عنوان »تنزل ۲۰ پله ای خراسان 
رضوی در شــاخص های اهدای خون« که چهارشــنبه هفته 
پیش در همین صفحه به چاپ رســید، روابط عمومی انتقال 
خون خراسان رضوی توضیحی به روزنامه قدس ارسال کرده 
که در آن آمده اســت:اداره کل انتقال خون خراسان رضوی 
همواره تالش دارد با برنامه ریزی هر چه دقیق تر در راســتای 
ایجاد شرایط مناسب تر برای رفاه حال اهداکنندگان گرانقدر و 

شهروندان عزیز گام بردارد. 
در ارتباط با خبر کاهش شــاخص اهدای خون در خراســان 
رضوی به اطالع می رساند منظور مدیر عامل سازمان انتقال 
خون ایران آنچه در خراســان رضوی تغییر کرده است رتبه 
از نظر درصد رشــد اهدا بوده اســت و جایــگاه اهدای خون 
خراسان رضوی همچنان به عنوان سومین تولیدکننده خون و 

فراورده های خون در کشور است.

علی محمد زاده     مســئول هماهنگ کننده پایگاه سالمت شهید سلیمانی گفت: 
خدمت رسانی به هموطنان به ویژه جامعه هدفی چون بیماران اعالم عملی تداوم آرمان های 

شهدا و به ویژه سپهبد شهید سلیمانی است.
دکتر زهرا باغشــنی درباره شکل گیری این پایگاه جهادی حوزه سالمت اظهار کرد: ایده 
ایجاد پایگاهی به نام این شهید بزرگوار توسط یکی از همکاران پزشک مطرح شد و پس از 

رایزنی های اولیه اقدامات عملی برای اجرای این ایده آغاز شد.
وی در ادامه به قدس افزود: در این پایگاه تمام کادر درمانی معمول در یک مرکز پزشکی 
حضور دارند و پزشکان در تخصص های مختلف و سایر اعضای تیم اعم از پرستار و داروساز 

به صورت داوطلبانه در این حرکت خداپسندانه شرکت کرده اند.

   مشارکت پزشکان تهرانی
او ادامه داد: در گام نخست با همکاری مدیران علوم پزشکی مشهد، مدیریت بیمارستان 
امام رضا)ع( و همچنین بسیج جامعه پزشــکان و بهداری سپاه پاسداران گروه در محل 
کلینیک تخصصی پوست بیمارســتان امام رضا)ع( مستقر شده و براساس برنامه زمانی 
پزشکان متخصص در رشته های مختلف، هر روز به بیماران همان حوزه خدمات پزشکی 

ارائه می شود.
باغشــنی گفت: نکته قابل توجه در این اقدام اعالم آمادگی برخی از همکاران پزشک از 
سایر شهرها از قبیل تهران بود که به محض اطالع از انجام چنین اقدامی در مشهد در این 
کار مشارکت کردند.وی افزود: زمان بندی در نظر گرفته شده برای نخستین دوره فعالیت 
این پایگاه ســالمت، یک هفته بود که با توجه به گذشت چند روز از آغاز فعالیت پایگاه 
شهروندان تا ۲۱ بهمن ماه می توانند با مراجعه به این پایگاه از خدمات درمانی این مرکز 

بهره مند شوند و ساعات دایر بودن پایگاه از ساعت ۱۴ تا ۲۱ است.

   هدف از ایجاد پایگاه
او در پایان اظهار کرد: اصلی ترین هدف ایجاد این پایگاه زنده نگه داشــتن آرمان خدمت 
شــهید سلیمانی و شهدای این مرز و بوم است و بر همین اساس در تالش هستیم تا بر 
اســاس یک برنامه ر یزی منظم در آینده در هر ماه در یکی از مناطق مشهد مستقر و به 
بیماران خدمــات الزم را ارائه کنیم.همچنین در حال ایجاد بانک اطالعاتی از داوطلبان 
حوزه پزشکی و پیراپزشکی هستیم تا در مواقع بروز بحران هایی چون سیل و زلزله هم در 
خدمت هموطنان نیازمند باشیم، بر همین اساس همکاران عالقه مند به مشارکت در این 
اقدام خداپســندانه می توانند از طریق شماره تلفن ۰۹۰۵66۳۵۵۲۸ اطالعات الزم برای 

نحوه نام نویسی و اطالع از برنامه های آینده گروه کسب کنند.

مسئول هماهنگ کننده این ایده جهادی تشریح کرد
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هاشم رسائی فر  بیســت و یکم خــرداد گذشته بود که 
عملیات اجرایی ساخت چپ گرد غیرهمسطح شهید ناصری 
با هدف کاهش ترافیک بزرگراه شهید کالنتری آغاز شد. تابلو 
روزشــمار ۲۴۰ روزه این پروژه با حضــور جمعی از مدیران 

روشن شد.
بر این اساس شماره انداز تابلو مذکور به ۱۷ بهمن که می رسید 
صفر می شــد و زمان پایان آن از ابتدا مشخص بود. کار برای 
ســاخت این چپ گرد شروع شد تا هشتم آذر شهردار مشهد 
همراه با رئیس شــورای شــهر از عملیات اجرایی چپ گرد 
غیرهمسطح شهید ناصری بازدید کرد. محمدرضا حیدری در 
همان بازدید گفته بود در صورت شرایط آب  و هوایی مساعد، 
این پروژه در دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید اگرچه به 
جز دو سه روزی از زمستان که قدری برودت هوا افزایش یافت 
و شــرایط کار سخت شد در سایر مواقع مشکل خاصی برای 
ادامه کار و عملیات ساختمانی وجود نداشت با این تفاسیر نیز 
می بایست پروژه چپ گرد غیرهمسطح شهید ناصری تا پایان 
دهه فجر با همان شرایط روزشمار به اتمام می رسید اما آنچه 
امروز شهروندان مشهدی شاهد آن هستند این است که چند 
روزی از ۱۷ بهمــن می گذرد ولی هنوز ســاخت و اتمام این 
چپ گرد کار زیادی دارد. این موجب شده تا برخی از مردم به 
خصوص اهالی محله های اطراف پروژه چپ گرد غیرهمسطح 

شهید ناصری از این بابت ابراز نارضایتی کنند.
مهدی جواهری، نایب رئیس شورای اجتماعی محله طالقانی 
در این خصوص گفت: بر اساس آنچه مقرر شده بود قرار بود 
که این پروژه در همان زمان معین شده به بهره برداری برسد 
امــا بنا به دالیلی این اتفاق هنوز نیفتاده و مردم محله ما در 
منطقه ۹ نسبت به این موضوع نگرانی داشتند که نکند ساخت 

چپ گرد به درازا بکشد.
وی افزود: امروز)دیروز( در جلسه ای که داشتیم به این موضوع 
پرداختیم که بعضی از موارد از جمله عبور لوله آب از مجاورت 
پروژه و سردی هوا دالیل این تأخیر از سوی مسئوالن اعالم 
شــد و طبق قولی که به ما داده شــد مقرر گردید در ابتدای 
اسفند ماه حدود پنجم اسفند همزمان با روز مهندس پروژه 
چپ گرد غیرهمســطح شــهید ناصری به اتمام برســد که 
امیدواریم این اتفاق بیفتد و شــرایط زندگی برای مردم این 

محله بهتر شود.

   مشکل مالی و مصالح نداریم
ســخنگوی معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
مشــهد نیز در این خصوص به قدس آنالین گفت: ســرمای 
غیرمنتظره هوا افتتاح پل چپ گرد شــهید ناصری که بولوار 
شــهید کالنتری را به بولوار نماز متصــل می کند به تأخیر 
انداخت.مجیــد بخت آزما ادامه داد: با توجه به اینکه مقداری 
از کار بتن ریــزی پل باقی مانده بود و توده هوای ســرد وارد 
مشهد شد نتوانستیم به موقع عملیات بتن ریزی پل را به پایان 
برسانیم.وی اظهار کرد: تأخیر در افتتاح پل هیچ ارتباطی به 
منابع مالی و یا مصالح مورد نیاز ندارد. در این مدت همه نیازها 
برطرف شده و امکانات در دسترس بوده است. اما با توجه به 
طوالنی شدن عملیات بتن ریزی خارج از برنامه و تالقی با ورود 
جبهه هوای سرد به مشهد این عملیات تعطیل شد و به همین 

دلیل افتتاح پل چپ گرد شهید ناصری با تأخیر مواجه شد.

   دهه اول اسفند زمان جدید افتتاح
در همین حال معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری 

مشهد با عذرخواهی از شهروندان بابت تأخیر در بهره برداری 
پروژه چپ گرد غیرهمســطح شهید ناصری گفت: این پروژه 
دهه اول اســفند ماه افتتاح خواهد شد. کاظمی درباره صفر 
شدن تابلو روزشــمار پروژه شهید ناصری و تأخیر در افتتاح 
ایــن پروژه افزود: دو علت تأخیــر در بهره برداری از چپ گرد 
غیرهمسطح شــهید ناصری در زمان بندی مشخص شد که 
یکی قرار گرفتن لوله انتقال آب در محل اجرای فونداسیون 

پایه اصلی پل بود.
وی بیان کرد: در ابتدا اعالم شــده بود که لوله خارج از محل 
اجرای فونداسیون قرار دارد اما پس از خاکبرداری مشخص شد 
که لوله در محل اجرای فونداسیون قرار گرفته، لذا جابه جایی 
لوله آب و تغییر در محل اجرای فونداســیون پایه اصلی در 
زمان بندی در نظر گرفته شده تأخیر ایجاد کرد.کاظمی تصریح 
کــرد: موضوع دوم بارش برف و کاهش دمــای هوا در زمان 
بتن ریزی نیز تأخیر در زمان بندی را در پی داشت. وی ادامه 
داد: اکنون به دنبال آن هستیم تا چپ گرد غیرهمسطح شهید 

ناصری را در دهه اول اسفند ماه افتتاح کنیم.

 قدس ماجرای تأخیر در افتتاح چپ گرد غیرهمسطح شهید ناصری را بررسی کرد

ازصفرتا100یکپروژه



 شهرداری گناباد در نظر دارد در رعایت 
م��اده 5 آئین نام��ه مال��ی ش��هرداری ها 
و م��اده 110 قانون ش��هرداری ها نس��بت 
به واگ��ذاری ام��ور مربوط به شناس��ایی، 
پاکسازی و دیوارکشی زمین های رها شده 
سطح شهر به بخش خصوصی اقدام نماید.

لذا متقاضی��ان واجد ش��رایط می توانند 
جه��ت دریافت اس��ناد مناقص��ه به امور 
مالی مراجعه و یا با شماره 57222276- 051 

تماس حاصل فرمایید.
شهردار گناباد- حسین زاده

 

آگهی مناقصه کتبی
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14
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
 شرکت تعاونی مسکن مهر 56 کمیته امداد امام خمینی )ره( )نوبت سوم (

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم (شرکت تعاونی مسکن مهر 56 کمیته امداد امام خمینی در 
تاریخ ذیل با دستور جلسه ذکر شده واقع در بلوار پیروزی ما بین پیروزی 42 و 44 پالک 96 طبقه دوم 
تش��کیل  میگردد.از کلیه اعضاء دعوت می ش��ود با همراه داشتن کارت شناسایی ملی جهت اتخاذ تصمیم 

نسبت به  موضوعات دستور جلسه در این جلسه حضور بهم رسانند.
زمان برگزاری مجمع عمومی فوق العاده : روز شنبه مورخ : 98/12/3 ساعت 18

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی تا پایان سال 98
تذکر:در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر نباش��د می تواند حق رای خود را به موجب 
وکالتنام��ه ب��ه عض��و دیگری ی��ا نماینده ت��ام االختیار واگ��ذار نماید.در ای��ن صورت هر عض��و عالوه بر 
رای خ��ود ت��ا 3 رای ب��ا وکالت و غی��ر عضو تنها یک رای با وکالت می تواند داش��ته باش��د.عضو متقاضی 
نمایندگی میبایس��ت به همراه نماینده خود در تاریخهای :98/11/21 و 98/11/23 در س��اعت 10 الی 12 با 
همراه داش��تن کارت شناس��ایی معتبر جهت صدور ورقه ورود به مجمع به آدرس ش��رکت تعاونی:بلوار 

پیروزی،مابین 42 و 44 پالک 96 طبقه دوم مراجعه نمایند.
هیئت مدیره شرکت تعاونی

/ع
98
14
27
9

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت 
دوم شرکت تعاونی مسکن مهرورزان دانشگاه 

علوم پزشکی- انتشار 98/11/20
جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم ش��رکت 
تعاونی مس��کن مهرورزان دانش��گاه علوم پزش��کی 
در س��اعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 98/12/1 در 
محل مرکز بهداش��ت ش��ماره یک برگزار می شود از 
اعضای محترم تقاضا میشود نسبت به اتخاذ تصمیم 
به موضوع��ات زیر حضور بهم رس��انند. اعضایی که 
ام��کان حضور ندارن��د حق رأی خود را ب��ا وکالتنامه 
کتب��ی به عض��و با حداکث��ر س��ه رأی و غیرعضو یک 
رأی محول نماین��د اعضای متقاضی اعطای نمایندگی 
با وکیل روزهای یکش��نبه و دوشنبه از ساعت 9الی 
12 م��ورخ 98/11/27 و 98/11/28 ب��ه دفت��ر تعاونی 

مراجعه کنند.
دستور جلسه: تمدید مدت فعالیت تعاونی مطابق با 

بند 6 اساسنامه شرکت تعاونی
 هیئت مدیره شرکت تعاونی 

ع 9
81
43
17

 شهرداری گناباد در نظر دارد در رعایت 
م��اده 5 آئین نام��ه مال��ی ش��هرداری ها 
نس��بت ب��ه واگ��ذاری ام��ور مرب��وط به 
نگه��داری فض��ای س��بز پارک دانش��گاه 
آزاد، پ��ارک قائم نوغ��اب و پارک حوض 
زنگی به بخش خصوصی اقدام نماید. لذا 
متقاضی��ان واجد ش��رایط می توانند جهت 
دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه به ام��ور مالی 
مراجعه و یا ب��ا ش��ماره 051-57222276 

تماس حاصل فرمایید.
شهردار گناباد- حسین زاده

 

آگهی مناقصه کتبی
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روی خط حادهث

روی خط خبر
مدیرکلثبتاحوال:

والدتدرخراسانجنوبی
8/7درصدکاهشیافت

مهر:مدیرکل ثبت احوال 
خراسان جنوبی از کاهش 
میــزان  8/7درصــدی 
والدت در استان در ۱۰ 
ماه ســال جاری نسبت 
به مدت مشــابه ســال 

گذشته خبر داد.
علیرضا مهرآور بیان کرد: در ۱۰ ماه ســال جاری ۱۳هزار 
و ۱۲8فقره تولد در خراســان جنوبی به ثبت رســیده که 
از ایــن تعداد ۶هزار و ۶8۴ پســر و ۶هــزار و ۶۴۱ دختر 
بوده اند. به طور متوســط به ازای هر ۱۰۰دختر، ۱۰۴پسر 
متولد شــده اند.مهرآور اظهار کــرد: همچنین از مجموع 
متولدشــدگان، 8هزار و 7۹۶ مورد شهری و ۴هزار و ۳۳۲ 
مورد روستایی بوده اند.مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی 
بیان کرد: میزان والدت ها در ۱۰ ماه سال جاری نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته 7/8 درصد کاهش داشته است.
مهــرآور با بیــان اینکــه نام هــای ابوالفضــل، امیرعلی، 
امیرحسین، حســین و علی به ترتیب بیشترین فراوانی را 
داشته اند، افزود: همچنین فاطمه، فاطمه زهرا، حلما، زینب 

و زهرا در دختران بیشترین فراوانی را داشته اند.
مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی اظهار کرد: در ۱۰ ماه 
ســال جاری ۳هزار و ۴۱۹ مورد فوت به ثبت رســیده که 
از این تعــداد یک هزار و 8۱۶ مورد شــهری و یک هزار و 
۶۰۳ مورد روستایی بوده است.مهرآور از رشد ۶/8 درصدی 
فوتی ها در ۱۰ ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته خبر داد و گفت: به ازای هر ۱۰۰ زن، ۱۳۱ مرد 

فوت شده اند.

درمراسموروددستگاهحفارتونل
خط3بهپایانهامامرضا)ع(عنوانشد

تمرکزبراتصالخطوطقطارشهری
بهحرممطهررضوی

شهردارمشــهد  قدس: 
در مراســم ورود دستگاه 
حفار به پایانه مسافربری 
با  گفــت:  امام رضــا)ع( 
به  حفار  دســتگاه  ورود 
این پایانه و پایان حفاری 
فردوسی  میدان  از  تونل 
تا ایــن محل گام بلندی 

در راســتای اجرای 5/5کیلومتر از خط ۳ درهسته مرکزی 
شهر و اتصال این خط به حرم مطهر برداشته شد.محمدرضا 
کالیی تصریح کرد: از این پس تمرکز مدیریت شهری براتصال 

خطوط قطارشهری به حرم مطهر رضوی خواهد بود.
وی با بیان اینکه تکمیل و بهره برداری از 5/5 کیلومتر ازخط 
۳ حدفاصل میدان شــهدا تا پایانه مســافربری امام رضا)ع( 
پروژه ای ۳۶ ماهه است، اظهار کرد: با مذاکراتی که با قرارگاه 
خاتم االنبیا)ص( انجام شده قرارشده  در صورت تأمین منابع 
مالی از سوی شهرداری مشهد این 5/5 کیلومتر را ظرف ۱5 
ماه تکمیل کنند که با تالش و حمایت شــورای شهر مشهد 
این منابع را تأمین و این بخش از خط۳ را برای استفاده مردم 

درسال ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهیم رساند.
کالیی با اشــاره به اینکه در اجرای خط ۳ یک روز هم برای 
ما یک روز اســت، گفت: امیدواریم شاهد اتصال خط ۳ قطار 
شــهری به حرم مطهر حضرت رضا)ع( و مسافرگیری در این 
خط از میدان شــهدا تا پایانه مسافربری امام رضا)ع( در سال 
۱۴۰۰ باشیم.حیدری، رئیس شورای اسالمی شهرمشهد هم 
گفت: در مدت دوسال ونیم گذشته شورای شهر وکمیسیون 
برنامه و بودجه شــورا به ایجاد زیرســاخت های شــهری به 
خصوص احداث خطوط قطارشــهری مشهد و تأمین منابع 

موردنیاز توجه ویژه ای داشته است.
فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا)ص( هم در این مراســم با بیان 
اینکه ساالنه ۲5 میلیون نفر زائر به مشهد می آید و خدمت 
در چنین شهری افتخار اســت، خاطرنشان کرد: در مشهد 
عالوه بر کارهای عمرانی شهرداری در روی سطح زمین و جلو 
چشــم مردم، مسئوالن شهری توجه ویژه ای به توسعه مترو 
در زیرزمین هم دارند و همین موجب شده مشهد یک شهر 
متمایز باشد.سردار محمد اسالمی افزود: برای توسعه این مترو 
تا حرم مطهر رضوی، الزم است 5کیلومتری که از باب الجواد و 
شارستان تا این ایستگاه، یعنی ایستگاه پایانه امام رضا)ع( است 

را زودتر تکمیل کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم.
وی تصریح کرد: ما این تعهد را به شــهردار مشــهد داده ایم 
کــه در صورت تأمین منابع مالی، ظــرف مدت ۱5 ماه این 
مســیر را تکمیل کنیم تا از حرم مطهر، ترمینال و راه آهن 
یک دسترسی خوبی به مترو داشته باشیم.مدیرعامل شرکت 
قطارشهری مشهد هم گفت: برای تکمیل خط و ایستگاه های 
خط ۲ و حفاری تونل خط ۳، حدود یک هزار میلیارد تومان 
هزینه شده است.کیانوش کیامرز افزود: برای سرعت بخشیدن 
به عملیات حفاری تونل های خط ۳ قطار شــهری مشــهد، 
قرارگاه خاتم االنبیا)ص( قول داده که یک دستگاه حفارجدید 

را وارد مشهد کند تا حفاری با سه دستگاه انجام شود.

پایانتلخسقوطبهداخلچاه20متری
یک  قرمــز: خـــط
شــهروند چنارانی پس 
از سقوط به داخل چاه 
جان  مســکونی  منزل 
باخت.معــاون عملیات 
آتش نشانی  ســازمان 
مشهد با اعالم این خبر 
افزود: جمعه شــب گذشته در پی اعالم مرگ فردی در چاه 
منزل مسکونی اش و مسمومیت دو آتش نشان چنارانی حین 
عملیات امدادی به این فرد، تیم عملیات ویژه آتش نشــانی 
مشهد به شهرستان چناران اعزام شد.آتشپاد دوم محمدجواد 
سبحانی افزود: مالک یک منزل مسکونی در داخل یک چاه 
در منزلش گرفتار شده بود و دو نفر از تیم امدادی آتش نشانی 
چناران حین عملیات به دلیل شدت گازهای سمی موجود در 
داخل این چاه دچار مسمومیت شدید شده و به بیمارستان 

منتقل شدند.
وی ادامه داد: تیم عملیات ویژه آتش نشــانی مشهد پس از 
رســیدن به محل حادثه در شهرستان چناران، با استفاده از 
تجهیزات ویژه و تخصصی بــا ورود به داخل چاه، پیکر فرد 
۴5 ساله را که در عمق ۲۰متری چاه به طرز دلخراشی فوت 
شده بود را به بیرون منتقل کردند و تحویل عوامل انتظامی 

حاضر در صحنه دادند.

براثریکلحظهبیاحتیاطی
تصادف206باکامیون

چهارنفرراراهیبیمارستانکرد
خطقرمــز:تصادف 
کامیون با ســواری پژو 
۲۰۶ در محور طبس-
بشــرویه چهار مصدوم 

برجای گذاشت.
علیرضــا  ســرهنگ 
رضایی،  رئیس پلیس راه 
خراسان جنوبی  در تشریح این خبرگفت: بامداد جمعه گذشته 
براثر برخورد سواری پژو ۲۰۶ با یک کامیون بنز در کیلومتر ۶۲ 
محور طبس _ بشرویه  چهارسرنشین خودرو سواری پژو ۲۰۶ 

مصدوم شدند . 
سرهنگ علیرضا رضایی،  رئیس پلیس راه خراسان جنوبی افزود: 
مصدومان این حادثه به بیمارســتان شهیدمصطفی خمینی 
طبس منتقل شدند  و کارشناسان علت حادثه را انحراف به چپ 

سواری پژو ۲۰۶ اعالم کردند.

پلیسخبرداد
جاسازی183کیلوگرمتریاک

دریکچمدان
قرمــز:  خـــــط
انتظامــی  فرمانــده 
خراســان  رضــوی از 
کشــف ۱8۳کیلــو و 
تریــاک  گــرم   5۰۰
در عملیات مشــترک 
و  بردســکن  پلیــس 
تربت حیدریه خبر داد. ســردارمحمدکاظم تقوی با اعالم 
این خبر گفت: با کســب اطالعاتــی مبنی بر قصد انتقال 
مقادیر قابل توجهی موادمخدر توســط سوداگران مرگ از 
محورهای مواصالتی بردسکن، پیگیری موضوع در دستور 

کار مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر قرار گرفت.
وی افــزود: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر بردســکن 
هنگام کنترل خودروهای عبوری محور بردسکن-سبزوار، 
به یک دستگاه سواری پژو۴۰5 مظنون و به منظور بررسی 

بیشتر آن را متوقف کردند.
این مقام ارشــد انتظامی بیان کرد: مأموران انتظامی پس 
از کنتــرل مدارک راننده خودرو و در بازرســی دقیق آن 
۱8۳کیلو و 5۰۰ گرم تریاک که به طرز ماهرانه ای در یک 

چمدان مسافرتی جاسازی شده بود را کشف کردند.
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی با اشاره به دستگیری 
یــک متهم در این زمینه، خاطرنشــان کــرد: وی پس از 
تشــکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضایی معرفی شد.

ماجرای  انتشــار  از  پس  عقیلرحمانی 
گران فروشی علنی یک عمده فروش برنج در 
مشــهد، متخلف از سردبیر و خبرنگار قدس 
شــکایت کرد که پس از بازخوانــی ادعاها 
توسط مقام قضایی، قرار »منع تعقیب« صادر 
و رأی قاطع بازپــرس پرونده گویای تحقق 
وعده های رئیس قوه قضائیه در زمینه حمایت 

از افشاگری است.

   شکایت از رسانه به دلیل انجام وظیفه!
هجدهم دی ماه گذشــته بود کــه گزارش 
میدانی گران فروشی برنج را با عنوان »سرکی 
به پشــت پرده تحرکات آقــای )ی( در بازار 

برنج« را در روزنامه قدس منتشر کردیم.
در آن گــزارش هم که تمامــی جوانب کار 
مورد بررســی قرار گرفت، اسنادی به دست 
ما رسید که نشــان می داد یک عمده فروش 
در بــازار برنج بــدون آنکه مصوبــه قانونی 
برای افزایش قیمت داشــته باشــد، دست 
به گران فروشــی زده اســت. در یکی از این 
اســناد عباس تابــش، معاون وزیــر، رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان دستوری 
خطاب به  رؤســای سازمان صنعت،معدن و 
تجارت اســتان ها صادر و اعالم می کند که 
تمامی برنج های پاکســتانی و هندی موجود 
در بازار با ارز دولتی ۴هــزار و ۲۰۰ تومانی 
وارد کشور شده و باید قیمت 8۹ هزارتومانی 
در کیســه های برنج پاکستانی )درجه یک( 
رعایت و هر کیسه برنج هندی هم در نهایت 

8۰ هزارتومان به دست مصرف کننده برسد.
از ســوی دیگر اطالعاتی به دست ما رسید 
کــه یک نهاد امنیتی هم طــی مکاتبه ای با 
یک نهــاد نظارتی اعالم می کنــد آقای)ی( 
قیمــت مصوب را رعایت نمی کند و در ادامه 

هشداری در مورد تبعات این اقدام می دهد.
در ادامــه ایــن ماجرا راهی محــل فعالیت 
فرد خاطی می شــویم و موضــوع را دقیق تر 
بررســی می کنیم که مشخص می شود این 
عمده فــروش هر کیســه برنــج درجه یک 
پاکســتانی را بین ۱۰5 تــا ۱۱۰ هزارتومان 
به متقاضی می فروشد. پس از انتشار گزارش 
گران فروشی علنی که در روز روشن صورت 
می گرفت، آقــای )ی( از خبرنــگار روزنامه 
قدس در دســتگاه قضایی تحت عنوان »نشر 

اکاذیــب، افتــرا و تهدید« 
شکایت کرد.

   قاضی پرونده: 
اطالع رسانی از وقوع 
تخلفات، وظیفه رسانه 

است
فرایند قضایــی پرونده هم 
روال عادی و قانونی خود را 
طی کرد تا اینکه مشــخص 
شد در شعبه ۶۰5 دادسرای 
عمومی و انقالب مشهد رأی 
نهایی صادر شــده اســت.
در متــن ایــن رأی آمــده 
محترم  دادســتان  اســت: 

عمومی و انقالب مشــهد، ســالم علیکم. در 
خصوص شــکایت... علیه امیر جلیلی نژاد و 
عقیل رحمانی )ســردبیر و نویسنده مطلب 
»سرکی به پشــت پرده تحرکات آقای )ی( 
در بازار برنج مشــهد« مربــوط به تاریخ ۱8 
دی ۱۳۹8 ســاعت ۱۰/۳۰ و خبر »ســپاه 
مقابل ۴/5 میلیارد تومان ســود نامشروع را 
گرفت« به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹8( دایر بر 
نشــر اکاذیب، افترا و تهدید؛ بازپرس پس از 
مطالعه شکایت واصله و تحقیقات انجام شده 

پیوست  رؤیت مستندات  و 
شکایت، معتقد است: 

۱. تهدید بــه رفتاری گفته 
می شــود که فردی از طریق 
توسل به رفتاری غیرقانونی 
دیگری را بترساند. دادخواهی 
از مراجع قانونی و حاکمیتی 
حــق هر فــردی اســت و 
احقاق حق  راه  طبیعی ترین 
است. اظهار »پیگیری موضوع 
مراجع قضایــی،  طــرف  از 
اطالعاتــی«  و  انتظامــی 
نمی تواند مصداق تهدید باشد. 
»اقدامات  اطالع رســانی   .۲
مجرمانه و یا وقوع تخلفات« 
بــه نهادهــای مرتبط )قضایــی، انتظامی و 
اطالعاتی( وظیفه هر شهروند وظیفه شناس 
است و این وظیفه برای خبرنگاران و رسانه ها 

سنگین تر است. 

   رسانه رکن چهارم دموکراسی
در ادامه این رأی هم عنوان شــده که رسانه 
رکن چهارم دموکراسی است. رسانه مطالبات 
و توقعات ملت از حاکمیت را به ایشان گوشزد 
را مســئولیت پذیر  می کند، مجریان دولتی 

می کند و بازار و اقتصــاد را کنترل می کند. 
رســالت اصلی رســانه، آگاهی بخشی است. 
اگر رســانه به وظیفه خطیر اطالع رسانی و 
آگاهی بخشی اقدام نکند، فساد در بخش های 
مختلف ایجاد و گســترش می یابد. بنابراین 
درنتیجــه باید گفت اطالع رســانی راجع به 
کشفیات اداره اطالعات سپاه و درج خبر آن 
اقدامی است در جهت نیاز مردم به دانستن و 

عمل به وظیفه رسانه به اطالع رسانی. 

   مصداق نشر کذب وجود ندارد
بنابرایــن از نظــر بازپــرس درج این اخبار 
نمی تواند مصداق نشــر اکاذیب و افترا باشد. 
۳. با مطالعه مطالب اعالمی در هیچ سطری 
از اخبار منتشر شده نامی از شخصی شاکی 
به میان نیامده و درج نام با حروف اختصاری 
-در متن خبر نوشته شده است آقای )ی(- 
نمی تواند موجب انتساب خبر به شاکی باشد 
و تنظیم خبر به کیفیتی اســت که متن آن 
صراحت در انتساب عمل مجرمانه به شاکی 
ندارد.  حتی تصویر ادعایی در متن شــکایت 
که در برگ ۱۲ پرونده منعکس است، عکسی 
معمولی اســت که صرفــاً عکس چند گونی 

برنج را به تصویر کشیده است.  
خبر به هیچ عنوان قابل استناد و انتساب به 
شخص معین یا بنگاه خاصی نمی تواند باشد. 
بنابراین درنتیجه از نظر بازرســی دالیل بر 
وقوع بزه های اعالمی کافی نیست و مستنداً 
به ماده ۲۶5 قانون آیین دادرسی کیفری قرار 

منع تعقیب متهمان صادر و اعالم شد.

   تحقق وعده رئیس قوه قضائیه
 قابل لمس است

این قرار منع تعقیب در حالی توســط بازپرس 
مهدی عرب صادر شــد کــه در این روزها که 
رسانه ها دم از مبارزه با فساد وافشاگری می زنند 
و از ســویی آیت اهلل رئیسی، رئیس قوه قضائیه 
بارها در جمع مســئوالن عنوان کرده اند که از 
افشاکنندگان فساد حمایت خواهد شد، موجب 
دلگرمــی بیش از پیش تمامــی خبرنگاران و 
فعاالن رســانه ای خواهد بود که در این مسیر 
سخت نیازمند یاری نهادهای نظارتی هستند. 
همچنیــن صدور این گونه آرا توســط قضات 
جوان و انقالبی حاکی از آن است که خواسته 

رئیس قوه قضائیه در حال محقق شدن است.

حکمبرائتخبرنگارروزنامهقدسدرپروندهآقای)ی(

قاضی پرونده: رسانه اطالع رسانی نکند، فساد گسترش می یابد

اطالع رسانی »اقدامات 
مجرمانه و یا وقوع 

تخلفات« به نهادهای 
مرتبط )قضایی، انتظامی 

و اطالعاتی( وظیفه هر 
شهروند وظیفه شناس 

است و این وظیفه برای 
خبرنگاران و رسانه ها 

سنگین تر است

بــرش

آب و هوا
ورودسامانهبارشزابهخراسانرضوی

قدس: اداره کل هواشناسی خراسان رضوی با صدور اطالعیه ای 
در خصوص زمان گسترش و نحوه تأثیرگذاری سامانه ناپایدار 
و بارشــی به استان آمده است: وزش باد شدید همراه با گرد 
و خاک در استان به ویژه نوار شرقی و نیمه جنوبی طی امروز 
همراه با بارش های پراکنده، گسترش و نفوذ سامانه بارش زا و 
سرد از بعدازظهر امروز روی استان، افزایش ابرناکی همراه با 
بارش باران و برف در غالب نقاط به همراه کاهش محسوس 

دما، تشکیل مه و کاهش میدان دید  است.
بر این اســاس وزش باد شدید، بارش باران و برف، در نواحی 
مستعد رگبار و رعد وبرق با احتمال بارش تگرگ همچنین 
کــوالک برف، کاهش دما )دمای روزانه بین ۱۳ تا ۱5 درجه 
و دمای حداقل بین 8 تا ۱۰ درجه سلســیوس نسبت به روز 
جاری(، اختالل در سیستم حمل ونقل در غالب نقاط استان 

رخ خواهد داد و تا چهارشنبه ادامه خواهد یافت. 
بر این اســاس هوای امروز مشهد در اوایل وقت نیمه ابری با 
احتمــال بارش پراکنده در طول روز صاف همراه با وزش باد 

شدید و گردوغبار پیش بینی شده است.
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مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه  
دارید، شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

  لطفًا با این درخواست موافقت نمایید
چرا مینی بوس های خــط ۱۰۳۴ و خط ۱۰57 در ایســتگاه اتوبوس کد ۳۲5۰ توقف 
نمی کنند تا مســافران سوار یا پیاده شــوند. در صورت امکان این دو خط را از خیابان 
شــهید شوشتری به بست شیخ طبرسی انتقال داده تا مسافران این دوخط به راحتی و 

با سرویس دهی بهتر به حرم مطهر مشرف شوند. لطفاً با این درخواست موافقت نمایید.
۹36...2651

  لطفًا به وضعیت دوربرگردان ها رسیدگی کنید
یک انتقاد داشتم از مسئوالن راهنمایی 
و شــهرداری مشــهد. خودشــان سوار 
ماشین های اداری می شوند با راننده های 
شــخصی و بنزین دولتی می زنند و ما 
که بنزین ۳هزار تومانــی می زنیم اکثر 
خیابان ها را در کل مســیر باید برویم تا 
برگردیــم و بعد از حدود ۲کیلومتر طی 
کــردن راه، دور بزنیم. لطفاً به وضعیت 

دوربرگردان ها رسیدگی کنید.  ۴350...۹15

  آن ها پارتی داشتند، ولی من ندارم!
جناب شــهردارمنطقه ۲ داخل میالن پنج متری همســایه ها همه ساختند و زندگی 
می کنند. این حقیر یک 5۰ متری ساختم با پنج سرعائله با کلی بدبختی آمدند پلمب 
کردند و بلوکه گذاشتند به خاطر اینکه آن ها پارتی داشتند، ولی من ندارم. بر و بچه های 
پلیس ساختمان اگر طرف از آشنایانشان باشد که کاری با آن ندارند، ولی اگر مثل من 
بدبخت باشد برای یک سقف 5۰متری این قدر اذیت می کنند که به مرگ خودم راضی ام.

۹33...3۹۹8

زاویه تصویر

اقدامخطرناکسرنشینان
خودرویجمعآوریضایعات
درحدفاصلمیدانآزادی

بهجمهوریاسالمی

زی
نیا

با 
ص

س: 
عک

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

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com



ورزش خراسان بانوی کارآفرین مشهدی در گفت وگو با قدس:

کارآفرینی عشق و زندگی من است
علی پور  این روزها وقتی صحبت از فعالیت 
در حوزه مشــاغل خانگی می شــود بیشتر ما 
گمان می کنیم افرادی که در این زمینه ها به 
کار مشغولند از ســر نیاز و مضیقه اقتصادی 
تــن به چنین امــوری داده انــد. درحالی که 
روایــت مریم رزمپور، هنرمند کارآفرین از کار 
و زندگی اش، ماجرای دیگری است که بی شک 

این ذهنیت را تغییر می دهد.

 پس از به ثمر رساندن بچه ها شروع 
کردم

مریم رزمپور که حدود 15 سال است در حوزه 
دستبافته ها فعالیت می کند درباره انگیزه اش 
برای حضور در این عرصه می گوید: زمانی که 
وارد این حرفه شدم فقط بافنده ساده ای بودم 

که عالقه  داشتم تابلویی برای خودم ببافم. 
از آنجا که همیشه اعتقاد داشتم به عنوان یک 
مادر و همســر در وهله اول باید وقت خود را 
برای خانواده و تربیت فرزندان شایسته و مفید 
بــرای جامعه صرف کنــم، ازهمین رو پس از 
انجام وظیفه خود به عنوان یک مادر و تربیت 
چهار فرزند تحصیلکرده و متخصص، فعالیتم 
را در زمینه کارآفرینی به صورت جدی شروع 
کردم. در ابتدا با سرمایه اندکی که داشتم کار 
را با یک بافنده و با بافت تابلوهای کوچک آغاز 

کردم. 
درحال حاضر با تالش و پشــتکار، روستاهای 
زیــادی را تحــت پوشــش دارم و از آنجا که 
هدف من کارآفرینی و اشــتغال زایی اســت، 
وقتی می بینم با این شیوه می توانم برای افراد 
بسیاری کار و درآمدی ایجاد کنم، از فعالیتم 

لذت می برم. 
به تدریــج فعالیتم را گســترش دادم و برای 
بانوان روستایی سفارش کار می دادم تا جایی 
که با گذشــت 4-3 سال، حدود 25 نفر برایم 
کار می کردند. درواقع عالقه آن ها برای اشتغال 

موجب شد فعالیتم را گسترش دهم.
وی ادامه می دهد: در این سال ها هیچ کدام از 
کارهایی که برایم بافته اند را به فروش نرساندم، 
چراکه عالقه چندانی به این امر نداشــتم. در 
ماه های اخیر تصور می کنم برای ادامه فعالیت 
باید ســرمایه کافی داشته باشم، زیرا در سال 
گذشته به دلیل محدودیت های اقتصادی ناچار 

شدم حیطه کارم را تغییر دهم 
و محدودتر کنم. درحال حاضر 
تنها با 10 نفر به فعالیت مشغولم 
درحالی که طی این ســال ها به 
وضوح شاهد بودم بانوان بسیاری 
به خصوص در روستاها نیازمند 
فرصت هــای شــغلی و قبــول 

سفارش ها هستند.
 

 یک قاب برای نمایش 
فرهنگ ایرانی

رزمپــور که تا امــروز هیچ گونه 
نداشته،   فعالیتش  برای  تبلیغی 

می افزاید: تمام این سال ها با هزینه شخصی به 
کار مشــغول بودم و به هیچ نهاد و دستگاهی 
برای گســترش فعالیتم مراجعه نداشتم و از 
حمایت و تسهیالتی نیز استفاده نکردم. البته 
به این نکته نیز اشاره کنم که همسرم حامی 
و مشوق اصلی من در رسیدن به این نقطه از 

موفقیت بوده است. 
هرچنــد برنامه هایی برای معرفــی فعالیتم 
و ضرورت مشــارکت و به کارگیــری بانوان 
روستایی نداشتم؛ اما همواره به این می اندیشم 
که روزی بتوانم کارگاه وســیعی ایجاد کرده و 
به تولید دستبافته های مختلف بپردازم و زمینه 
اشتغال عالقه مندان بیشــتری به این هنر و 

صنعت را فراهم کنم. 

ادامه خاطرنشان  وی در 
مواد  گرانــی  می کنــد: 
اولیه از مســائلی بود که 
ناگزیر به محدود ساختن 

فعالیتم شدم. 
دســتبافته ها  تولیــد 
سال هاســت بــرای من 
نه یک شــغل که عشق 
است. گرچه قیمت مواد 
اولیه به خصوص ابریشم 
در ماه هــای اخیر قدری 
تعدیل شــده، اما زمانی 
که کارم را شــروع کردم 
هرکیلو ابریشــم 350 هزار تومان بود که در 
سال های اخیر حتی به یک میلیون و700 هزار 

تومان نیز رسید. 
این درحالی اســت که مــاده اولیه فرش هایم 
ابریشــم اســت. من در زمینــه تولید دیگر 
دستبافته ها همانند گلیم نیز فعالیت می کنم، 

زیرا رغبتی به تعطیلی این فعالیت ندارم.
این کارآفرین درباره اثــر فاخری که در حال 
بافت اســت نیز چنین توضیــح می دهد: با 
توجه به اینکه در تمام دنیا همگام با پیشرفت 
و تکنولــوژی، محصوالت تولیــدی خود را از 
نظر رنگ، طرح و نقشــه تغییــر داده اند و از 
ساختارهای جدید بهره  گرفته اند، سعی کردم 
با توجه به اینکه فرش دستباف از نظر فرهنگی 

نیز دارای دامنه وسیعی است و می تواند تاریخ 
و تمدن ایرانی را با خود به سایر کشورها انتقال 
دهد، اثر فاخری که نشانه های فرهنگ ایرانی 

را دارد، ببافم. 
به این ترتیب در دو ســال اخیر با ســرمایه 
شخصی مشــغول بافت اثری در قطع 1/50 
در 1/20 بــوده ام که در این اثر عالوه بر الیاف 
ابریشم از طال و فیروزه هم استفاده شده است 
و قصد دارم در رویدادی فرهنگی اثر یادشده را 

رونمایی کنم.
رزمپور با اشاره به تجربه فعالیت با بانوان بافنده، 
درباره مسائل آن ها، می گوید: این قشر نیازمند 
توجه و حمایت بیشــتری از سوی مسئوالن 
هستند، چنان که بیشتر آن ها با وجود سال ها 
تالش و مشــقت؛ هیچ امید و برنامه ای برای 

آینده خود ندارند.
بافندگان بســیاری هســتند که برای معاش 
زندگی خود در منزل و بــدون برخورداری از 
دســتمزد یا مزایای مناسب اقدام به بافندگی 

می کنند. 

فرهنگ و هنر

از شهرستان اه
 ۱۰ مدرسه آموزش از راه دور 

در خراسان شمالی راه اندازی می شود
بجنورد- خبرنگار قدس: 
مــدارس  اداره  رئیــس 
غیردولتی و مشارکت های 
مردمــی آموزش وپرورش 
گفت:  شــمالی  خراسان 
10 مدرسه آموزش از راه 
دور الکترونیکی در استان 

راه اندازی خواهد شــد. مســعود عزیزی اظهار کرد: در راستای 
بهره منــدی از ظرفیت آموزش نیمه حضوری و غیرحضوری در 
راستای کیفیت بخشی آموزش های از راه دور، آموزش الکترونیکی 
در مدارس آموزش از راه دور اجرا خواهد شد. وی ادامه داد: ایجاد 
زمینه تحقق عدالت آموزشی برای همه دانش آموزان بازمانده از 
تحصیل و کمک به محقق شدن اهداف سند تحول بنیادین در 
بخش عدالت آموزشــی و ترویج آموزش های نوین الکترونیکی 
از اهداف این برنامه اســت. عزیزی افزود: شــیوه نامه اســتقرار 
ســامانه های آموزش الکترونیکی در مدارس؛ راه اندازی ســامانه 
پایگاه الکترونیکی مدرسه، تأمین و بهره برداری از سامانه مدیریت 
آموزش الکترونیکی و سامانه کالس آنالین است. وی خاطرنشان 
کرد: پنج واحد دخترانه و پنج واحد پســرانه در شهرستان های 
فاروج، اسفراین، بام وصفی آباد، جاجرم، شیروان و گرمه راه اندازی 

می شود.

 تمدید مهلت ارسال آثار 
به جشنواره ملی مجسمه های نمکی

قدس: مهلت ارسال آثار به سومین جشنواره ملی مجسمه های 
نمکی تاالب کجی نمکزار نهبندان تمدید شد. معاون امور هنری و 
سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی گفت: 
با توجه به درخواست هنرمندان به علت نداشتن فرصت الزم برای 
ارســال اثر به دبیرخانه جشنواره و همچنین فاصله زمانی کم از 
موقع انتشار فراخوان تا آخرین مهلت ثبت نام و ارسال آثار، ستاد 
اجرایی جشنواره مجسمه های نمکی ثبت نام و ارسال اثر را تا 30 
بهمن تمدید کرد. سیدعلی زمزم با تأکید بر اینکه فرصت زمانی 
اعالم شده، دیگر تمدید نخواهد شد، افزود: هنرمندانی که آثارشان 
آماده ارسال می شود در اسرع وقت اقدام کنند تا در روز های آخر با 
ترافیک و مشکالت احتمالی ثبت نام الکترونیکی مواجه نشوند. وی 
گفت: در نیمه دوم فروردین۹۹، کارگاه توجیهی و مرحله حضوری 

جشنواره به مدت دو روز در محل تاالب برگزار خواهد شد.

 2 طال و یک برنز سهم خراسان رضوی 
در اتومبیلرانی سرعت 

چهارم  مرحلــه  قدس: 
مســابقات اتومبیلرانــی 
جاری  ســال  در  سرعت 
روز جمعه 1۸ بهمن ماه 
فجر«  دهه  »گرامیداشت 
بــا حضــور بهترین های 
به  مختلف  کالس هــای 
میزبانی پیست اتومبیلرانی آزادی برگزار شد. این دوره از مسابقات 
که همچون گذشته از استقبال خوب تماشاگران برخوردار بود، 
با توجه به آمادگی شرکت کنندگان، عالقه مندان به اتومبیلرانی 
شاهد رقابت های نزدیک و پرهیجانی بودند. در پایان این مسابقات 
نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند: در کالس BP محمدمحسن 
مسیحا از خراسان رضوی سوم و در کالس پراید GT سجاد علما 
 GT 2000 از خراســان رضوی اول شــد. همچنین در کالس

محمد مهری از خراسان رضوی به مقام نخست دست یافت.

 پایان لیگ برتر والیبال نشسته بانوان
قدس: مرحله نهایی لیگ 
برتر والیبال نشسته بانوان با 
نایب قهرمانی تیم خراسان 
رضوی به پایان رســید. در 
این رقابت ها که از 16 الی 
1۸ بهمن به میزبانی هیئت 
خراســان رضوی در مشهد 
انجام شد، 6 تیم حضور داشتند که در پایان پس از 15 دیدار بسیار 
فشرده و تنگاتنگ، تیم فوالد مبارکه سپاهان اصفهان به مقام نخست 
رســید و تیم های هیئت خراسان رضوی و ذوب آهن اصفهان به 
ترتیب دوم و سوم شدند. در مراسم اختتامیه مدیرکل بهزیستی 
خراســان رضوی، معاون امــور ورزش، دبیر اجرایی کمیته ملی 
پارالمپیک، نایب رئیس بانوان انجمن والیبال کشور و رئیس هیئت 
استان حضور داشتند و مدال، احکام و کاپ  تیم های برتر را اهدا کردند.

 اهدای کارت هدیه خالی 
به ورزشکار بجنوردی

ایرنا: اهدای کارت هدیه 
کشتی گیر  یک  به  خالی 
ورزش  اداره کل  توســط 
خراســان  جوانــان  و 
شگفتی  موجب  شمالی، 
این ورزشــکار بجنوردی 
شده اســت. علی یگانه از 
مربیان کشتی خراسان شمالی، هفته گذشته در آیین تجلیل از 
مقام آوران دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزشی استان 
مورد قدردانی قرار گرفته بود، اما موقعی که قصد داشت از کارت 
اهدایی استفاده کند متوجه شد موجودی آن قبالً برداشت شده 
است. رئیس هیئت کشتی خراسان شمالی در این خصوص اظهار 
کرد: کارت های اهدایی به ورزشــکاران مقام آور در المپیادهای 
ورزشی چند ماه قبل خریداری شده بود. عیسی پورنادری افزود: 
از مجموع کارت های خریداری شــده برای هدیه به ورزشکاران 
استان، تنها کارت هدیه شده به این مربی کشتی موجودی نداشته 
که احتمال می رود در خود بانک تأیید نخورده و یا به اشتباه در 
این مدت برداشت شده باشد. وی با رد احتمال هرگونه تعمد و یا 
غرض ورزی در این کار، اظهار کرد: این کار به اشتباه صورت گرفته 
و عمدی در کار نبوده و به این ورزشکار استان نیز اعالم شده که 
کارت دیگری به وی اهدا می شــود. در آیین تجلیل از مقام آوران 
دومین دوره المپیاد اســتعدادهای برتر کشور، از 60 ورزشکار و 

مربی برتر زن و مرد خراسان شمالی قدردانی شده بود.

 مسابقات کونگ فو قهرمانی خراسان 
رضوی در زاوه پایان یافت

قدس: سرپرست اداره ورزش و جوانان زاوه اظهار کرد: مسابقات 
کونگ فو انتخابی تیم خراســان رضــوی و تورنمنت بین المللی 
ســازمان mcf گرامیداشــت دهه فجر و یادبود سپهبد شهید 
ســلیمانی به میزبانی زاوه با حضور امام جمعــه و فرماندار این 
شهرستان برگزار شد. محسن نظری افزود: این مسابقات با شرکت 
20 تیم و 2۸0 فایتنر از 10 شهرستان خراسان رضوی در رده های 
سنی نوجوانان، جوانان، بزرگساالن و پیشکسوتان از شهرستان های 
زاوه، مشهد، تربت حیدریه، تربت جام، نیشابور، درگز، چناران، طرقبه 
شاندیز، خواف و مه والت برگزار شد. سرپرست اداره ورزش و جوانان 
زاوه گفت: در پایان این مســابقات تیم زاوه و مشهد به ترتیب به 
عنوان های قهرمانی و نایب قهرمانی دست یافتند و تیم شهرستان 
تایباد مقام ســوم را کسب کرد.  گفتنی است به برگزیدگان این 

مسابقات حکم قهرمانی، مدال و کاپ تیمی اهدا شد.

در دو سال اخیر مشغول 
بافت اثری بوده ام 

که در آن عالوه بر 
الیاف ابریشم از طال و 

فیروزه هم استفاده شده 
است و قصد دارم در 

رویدادی فرهنگی اثر 
یادشده را رونمایی کنم

بــرش

رئیس حوزه هنری این استان خبر داد
 استقرار سینمای سیار 

برای کودکان مرزنشین خراسان شمالی
قدس: سینما ســیار در 
شهرستان های رازوجرگالن 
مستقر  مانه وســملقان  و 
می شــود. رئیــس حوزه 
هنری خراسان شمالی با 
فیلم های 23  اینکه  بیان 
منطقه  و  بنیامیــن  نفر، 

پرواز ممنوع در چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند 
اســالمی در نوار مرزی استان اکران می شود، گفت: این فیلم ها 
حداقل در 35 تا 40 روســتای اســتان شــامل چهار دهستان 
حصارچه، شــیرین سوء، گیفان و راستقان و روستاهایی از توابع 
اســفراین و دو شهر جاجرم و رازوجرگالن که سینما ندارند، در 
حال اکران اســت. وحید نمازی با بیان اینکه هر روز سه تا پنج 
فیلم اکران می شود، افزود: برای نوبت صبح دو اکران و بعدازظهر 
هم ســه اکران در نظر گرفته  شد. اکران ها از 12 بهمن در قالب 

سینمای سیار آغاز و تا بیست و پنجم ادامه دارد.

 شاعر نیشابوری
 برگزیده جشنواره سراسری شعر روح اهلل

نیشابور- خبرنگارقدس: 
معصومه ســادات شاکری، 
شــاعر جوان نیشــابوری 
همزمان با دهه فجر برگزیده 
جشــنواره  شــانزدهمین 
روح اهلل  شــعر  سراســری 
در اصفهان شــد. مسئول 

امور فرهنگی اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی نیشابور اظهار کرد: 
محورهای محتوایی این جشنواره شامل انسجام اسالمی )همدلی، 
همزبانی، رحمت(، امت واحده )عظمت و اقتدار اسالمی، وحدت 
و همبســتگی(، فرهنگ نبوی، علوی عاشورایی )سبک زندگی 
اسالمی، اخالق شهروندی( و... با محوریت اندیشه و سیره عملی 
امام)ره( و بخش ویژه درباره شخصیت سپهبد شهید سردارحاج 
قاسم سلیمانی بود. وی خاطرنشان کرد: 600 اثر از سراسر کشور 
و حتی اتباع خارجی به این جشــنواره ارسال شد. رقابت بسیار 
نزدیک آثار، کار را برای داوران ســخت کرده بود، از بین این آثار 

هشت اثر پذیرفته شد و دو اثر نیز قابل تقدیر شناخته شدند.

 خوانش کتاب »راهی برای رفتن« 
قدس: همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی، کتاب »راهی برای 
رفتن« با حضور مریم عرفانیان؛ نویسنده و بتول خورشاهی؛ راوی 
کتاب در برنامه مشترک کتابخانه های عمومی فردوسی و شهید 
رجایی مشهد معرفی و خوانش شد. در این مراسم مریم عرفانیان 
نویســنده کتاب »راهی برای رفتن« در خصوص نحوه نگارش و 
تألیف کتاب گفت: »راهی برای رفتن« قصه پرستاری است که با 
طاغوت مبارزه می کند و بعد از شهادت برادرش راهی جبهه های 
نبرد می شود. این پرستار که در نقش امدادگر به منطقه جنگی 
می رود اعتقاد داشته نباید راه برادرش بدون رهرو بماند و با همین 
نیت هم در عملیات خیبر در جزیره مجنون شرکت می کند. بعد 
از عملیات، در ســال 1366 به حج مشرف می شود و در برائت از 
مشرکین، توسط آل سعود اسیر می شود و به صورت معجزه آسایی 
فرار می کند. در ادامه این مراسم بتول خورشاهی، راوی کتاب نیز 
به بیان خاطراتی از ایام حضور در جبهه های حق علیه باطل به 
عنوان پرستار، خاطراتی از برادر شهید خود، اعزام به حج و شرکت 
در مراسم برائت از مشرکین در سال 66 و حمله وحشیانه عمال 
آل سعود به مراسم برائت از مشرکین و ایام اسارت خود پرداخت. 
در ادامه این مراسم از مریم عرفانیان نویسنده و بتول خورشاهی 

راوی کتاب »راهی برای رفتن« تجلیل شد. 

شماره پیامک: 3۰۰۰723۰5  فرهنگ و زندگی4
 ارتباط پیام رسان سروش: ۰۹۰3۸3۴3۸۰۱ 

فضای مجازی: 

پروین محمدی  مدیرکل بیمه سالمت خراسان رضوی با بیان اینکه از ابتدای سال 
جاری تا کنون 67۸ میلیارد و 200 میلیون تومان توسط بیمه سالمت به مؤسسه های 
طرف قرارداد این ســازمان در استان پرداخت شده است، گفت: مطالبات مؤسسه های 
دانشگاهی تا پایان شهریور۹۸، واحدهای پاراکلینیک تا پایان تیرماه، پزشکان، بخش های 
دیالیز، شیمی درمانی و درمانگاه های بخش خصوصی تا پایان مردادماه و داروخانه های 
بخش خصوصی اســتان تا آبان ماه پرداخت شده اســت و با مدیریت هزینه توانستیم 

مطالبات سال ۹۸ را به موقع پرداخت کنیم.
دکتر ســیدمرتضی وجدان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه احتمال کمبود اعتبار 
در ســال ۹۹ وجود خواهد داشت، تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود نه تنها بیمه 
ســالمت، بلکه همه سازمان ها باید مدیریت هزینه داشته باشند تا مردم برای دریافت 
خدمات دچار مشکل نشوند. از این رو از سازمان هایی مانند آموزش و پرورش و... که به 
بیمه سالمت بدهکارند انتظار داریم با پرداخت بدهی های خود به این سازمان، ما را در 

ارائه خدمات الزم به بیماران یاری دهند. 
وی به اقدام های یکســاله اخیر بیمه ســالمت در استان اشاره و خاطرنشان کرد: بیمه 
سالمت با 14 اداره مســتقل در شهرستان های استان جمعیتی افزون بر 3 میلیون و 
450 هزار نفر را در قالب پنج صندوق تحت پوشش دارد که از نظر شمار بیمه شدگان در 
کشور مقام نخست را کسب کرده و بیشترین بیمه شدگان روستایی در کشور از خراسان 
رضوی هســتند. مدیرکل بیمه سالمت استان رسیدگی الکترونیکی اسناد بستری در 
41 بیمارســتان دانشــگاهی، اجرای نسخه نویســی الکترونیک در هشت شهرستان، 
استحقاق ســنجی و رفع همپوشانی بیمه ای برای جلوگیری از چند بیمه ای و خدمات 
موازی و اجرای نظام ارجاع در 407 بیمارستان را از عمده برنامه های سال جاری بیمه 
ســالمت در استان عنوان کرد و افزود: از زمان شــروع طرح بیمه اجباری همگانی تا 
کنون برای حدود 2۸0 هزار نفر آزمون وسع انجام شده که ۹5 درصد از این تعداد جزو 

دهک های یک، دو و سه بوده و رایگان بیمه شده اند، از این رو باتوجه به مهلت 6 ماهه 
برای بیمه اجباری همگانی و ضرورت مراجعه هرچه سریع تر به دفاتر پیشخوان طرف 
قرارداد با بیمه سالمت برای انجام آزمون وسع، تمامی کسانی که فاقد هرگونه بیمه ای 
هستند برای دریافت دفترچه بیمه و خدمات بیمه ای فقط تا پایان اردیبهشت ماه فرصت 
دارند که به دفاتر پیشــخوان مراجعه و فرم آزمون وسع را برای دریافت دفترچه بیمه 
تکمیل کنند. مدیرکل بیمه سالمت استان به سودجویی شرکت های غیرمجاز اشاره کرد 
و از مردم خواســت فریب تبلیغات و پیامک های مؤسسات قالبی که با دریافت مبلغی 
دفترچه مشابه بیمه سالمت صادر می کنند را نخورند و تنها از طریق دفاتر پیشخوان 
اقدام به دریافت دفترچه بیمه نمایند. وی سامانه 1666واحد رسیدگی به شکایات بیمه 
سالمت خراسان رضوی را اعالم کرد تا شهروندان در صورت بروز مشکل  بتوانند شکایت 

خود را مطرح کنند. 

 مدیرکل در یک نشست خبری عنوان کرد
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محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

1. ایفاگــر فقیــد نمایش ســیاه بازی و 
تخته حوضی در کشورمان ملقب به سعدی 
افشار 2. فرمان حکومتی - لیست غذای 
رســتوران - اسباب و ضروریات 3. فاقد- 
 از چهارعمــل اصلی ریاضیات- ماســک 
 4. بینش- از تقســیمات ارتشی- نسک 
5. گیاه فیلگوش- آماده و مهیا- هریک از 
 خشکی های پنج گانه کره زمین را گویند 
6. ابرزمینی- محل جاری شدن- روشنگر- 
حیوان باوفا 7. موسیقی نظامی- زراعت- 
قعر ۸. همسر امام حسن مجتبی»ع« که 
ایشــان را مسموم و به شــهادت رساند- 
 شیرینی ســوغات کرمانشاه- شعله آتش 
۹. از انواع حســاب های بانکی- خواری- 
قهرمان رمان بینوایــان 10. قلیل- الگو 
 و ســمبل- نوعــی حلــوا – مخفف اگر 
11. از جنــس ســنگ- مســیر حرکت 
 ســیارات حــول خورشــید- آوای گربه 
12. هوش و ذکاوت- آبونمان- سفت شدن 
ماننــد ســنگ 13. از حاالت ســه گانه 
 ماده- اســب چاپار- تکثیر لوح فشــرده 

14. نــام دخترانه وطنی- قومی اروپایی- 
تحقیق و رســیدگی 15. رشــته ورزشی 
المپیکــی که بــرای جنگ و شــکار نیز 

کاربرد دارد

1. تقویم- عملیاتی در ورزش ژیمناستیک 
2. برادر پــدر- امیدواریم هیچ گاه درکار 
 شــما نیفتد- گناه و بزه- آبگوشت ساده 
3. نگهبــان دروازه- عزیز داشته شــده- 
و  طــرح   .4 چیــزی  طــول  تمامــی 
 نظــر- اســب مــاده- دورویــی و نفاق 
کاســب های  محل کار  بازی کــردن-   .5
قدیمی - بازی الکترونیکی بازنشســته- 
مــرغ در گویــش بچه لندن 6. نوشــتن 
- قرابــت و خویشــاوندی 7. ســعی و 
تــالش- خشــنودی- صفحــه تــرازو- 
ســتاره ۸. دردمنــد- برنج شوشــتری- 
اســرارآمیز ۹. اطراف و گرداگرد شــهر- 
بله  آغازکــردن-  کیســه چرمــی آب- 
کالغ  و  زاغ  فرجــام-   .10  ایتالیایــی 
11. پشــته خاک- لوله تنفسی- راننده 

اتومبیل- خودداری کردن 12. مایع حیاتی جاری در 
رگ ها- صباغی کردن- ســتون خیمه 13. سوره56 
قــرآن- واحد برق مصرفی- کســی کــه احترام او 
الزم اســت 14. رها- گیاه سرشــویی- سرگشته و 

حیران- پسوند شباهت 15. اتحاد- ماه نخست

  افقی

  عمودی

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

300072305 پیامک کنید.
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