
 انتقاد آیت اهلل علم الهدی 
از مدیران چند شغله 

در دیدار با مدیران حوزه علمیه مطرح شد

 نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی خطاب به 
مدیران حوزه علمیه گفت: مدیریت آموزشی کار 
تشریفاتی و منصب و مقام نیست، مدیر آموزشی 
هستید و ۱۰ کار دیگر نیز انجام می دهید، این قابل 
اجرا نیست، کسی که تا به حال موفق بوده کسی 
است که از صبح تا شب پای کار است. آیت اهلل سید 

احمد علم الهدی در اجالس ...
.......صفحه 2 

 طرح »از خشت تا بهشت« 
با هدف استاندارد سازی تجهیزات آموزشی

معاون وزیر به قدس خبر داد

 با حضور معاون وزیر و رئیس ســازمان آموزش و 
پرورش اســتثنایی و در راستای طرح آموزش در 
منزل، پایگاه آموزش مجــازی دانش آموزان گروه 
جسمی- حرکتی در هنرستان توان خواهان شهید 
کاوه مشــهد افتتاح شد. ســیدجواد حسینی در 
افتتاحیه این پایگاه با اشاره به تفاهم نامه امضا شده 

.......صفحه 4 بین وزارت آموزش و پرورش ...

آغاز ماراتن انتخابات برای رسیدن به 19 کرسی
قدس بررسی کرد

مشکالت قبض های 
الکترونیکی و توضیحات 

مدیران شرکت گاز

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

 با حضور وزیر صمت

کارخانه تولید 
شمش طالی 

بردسکن 
افتتاح شد

کارخانه تولید شــمش طالی بردســکن با حضور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و استاندار خراسان رضوی افتتاح 
شــد. این کارخانه با سرمایه  گذاری ۱2۰میلیارد تومانی 
ساخته شده اســت و برای ۱۸۰نفر به صورت مستقیم 
اشــتغال زایی می کند. وزیر صمت همچنین در حاشیه 
بازدید از طرح توسعه واحد نساجی شهرستان بردسکن 
خراسان رضوی با بیان اینکه ۹۰درصد پوشاک مورد نیاز 
در داخل کشور تولید می شود، افزود: با این حال در حوزه 
نســاجی، پوشاک و پارچه نیاز بیشتری به تولید داریم و 
امسال این حوزه جزو طرح های ویژه این وزارتخانه است.

رضا رحمانی با اشــاره به تقویت زنجیره تولید نساجی، 
افزود: امســال در حوزه پارچه و نســاجی چند واحد به 

بهره برداری می رسد و چند واحد ...

 از امروز انجام می شود

.......صفحه 2 

رئیس شورای شهر: 

 کالیی تا پایان اسفند98 
شهردار مشهد می ماند

 حذف قبض های کاغذی هرچند اقدامی قابل قدردانی بوده و تقریباً 
نمی توان فردی را پیدا کرد که با فلسفه این کار مخالف باشد ولی 
اجرای این ایده اندکی موجب گالیه شهروندان مشهدی در هفته 
اخیر شده است. موضوع مربوط به قبض های الکترونیکی شرکت 
گاز است که در دوره اخیر به صورت الکترونیکی منتشر شده است 

که یکی از شهروندان مشهدی می گوید ...

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد گفت: با توجه به مسائل پایان 
سال و امورات مختلف شهرداری، اولویت اعضای شورای شهر مبنی 
بر تداوم حضور کالیی به  عنوان شهردار و خدمت رسانی به مجاوران 

و زائران رضوی مورد تأکید قرار گرفت...
.......صفحه 3 
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ازامروزدرخراسانرضویانجاممیشود

آغاز ماراتن انتخابات برای رسیدن به 19 کرسی 
هاشمرســائیفر  از امروز ماراتن رسیدن 
به 18 صندلی از صندلی های مجلس شورای 
اســامی در دوره یازدهم در اســتان خراسان 
رضوی شــروع می شــود. ماراتنــی که 679 
شــرکت کننده دارد و داوطلبان رســیدن به 
کرسی وکالت در خانه ملت از 12 حوزه انتخابیه 
این استان به مجلس راه پیدا خواهند کرد.حوزه 
مشهد و کات با پنج نماینده بیشترین سهم را 
در بین این حوزه ها دارد. نیشابور و سبزوار نیز 
هر کدام دو نماینده به مجلس خواهند فرستاد 
و از 9 حوزه انتخابیه دیگر تنها یک نفر می تواند 
جواز حضور در مجلس یازدهم را با رأی مردم 
بدست آورد.همزمان با این رویداد مهم سیاسی 
خراسان رضوی یکی از استان های کشور است 
که برگزارکننده انتخابات میان دوره ای مجلس 
خبــرگان رهبری در پنجمین دوره آن خواهد 
بود. چهار نامزد برای تصدی یک کرســی در 
خراسان رضوی با یکدیگر رقابت خواهند کرد 
تا پس از درگذشــت مرحوم آیت اهلل  هاشمی 
شاهرودی جای وی را در جمع خبرگان رهبری 
پر کنند. نکته قابل توجه در خصوص انتخابات 
این دوره از مجلس شــورای اسامی این است 
که حزب ها و گروه های مختلف از مدت ها پیش 
خودشان را برای حضوری پرشور در انتخابات 
آینده آماده کردند تا بلکه ســهم بیشتری در 
جمع راه یافتگان به مجلــس یازدهم را از آن 

خود کنند.
همزمانی برگــزاری انتخابات مجلس یازدهم 
با اجرایی شــدن گام دوم انقاب و هدفی که 
گام دوم در راســتای مشــارکت جوانــان در 
تصمیم سازی و مدیریت کشور دارد نگاه ها را به 
سمتی کشانده است که جوانان فرصتی مناسب 
پیدا کنند تا در عرصه انتخابات برای حضور در 
یکی از ارکان مهم تصمیم گیرنده نظام جمهوری 
اسامی ایران نقشی پررنگ تر از همیشه داشته 
باشند. درصد قابل توجهی از نامزدهای مجلس 
در دوره یازدهم را جوانانی تشکیل می دهند که 
یا سال 57 کودکانی چند ساله بودند یا اینکه 
هنوز متولد نشده بودند این گروه همان گروهی 
هســتند که با فرصت به وجود آمده برایشان 
قطعاً می توانند با راهیابی به مجلس نقشــی 
تعیین کننده در جوان ســازی بدنه قوه مقننه 

داشته باشند. 
بر اســاس قانون داوطلبان حضور در مجلس 
یازدهــم می تواننــد از امروز ســاعت 8 صبح 
تبلیغات خود را آغاز کنند و تا 24 ساعت مانده 
به برگزاری انتخابات یعنی ساعت 8 صبح روز 
اول اسفند به تبلیغاتشان طبق آنچه در قانون 
انتخابات به آن پرداخته شده است ادامه دهند. 

  تأیید صالحیت ۶۷9 نفر از داوطلبان 
رئیس ســتاد انتخابات استان خراسان رضوی 
گفت: 679 نفر از داوطلبان انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس شورای اســامی پس از بررسی 
مجدد شکایت ها توسط شورای نگهبان تأیید 

صاحیت شدند.
حســن جعفری اظهار کرد: 
پس  داوطلبان  مجمــوع  از 
از بررســی توســط هیئت 
نظارت اســتان، در مجموع 
273 نفر معــادل 26 درصد 
نفــر  رد صاحیــت، 284 
معادل 27 درصد عدم احراز 
صاحیت و 497 نفر معادل 
47 درصــد تأیید صاحیت 
شــدند. معــاون سیاســی، 
اجتماعی و امنیتی استاندار 
خراســان رضــوی عنــوان 

کرد: پس از اباغ نتایج بررســی صاحیت ها، 
داوطلبانــی که به عــدم تأیید و عــدم احراز 
صاحیت خود اعتراض داشــتند، مراتب را به 
هیئت نظارت مرکزی اعام کردند که پس از 
بررسی های انجام شده توسط شورای نگهبان 
در مجمــوع 679 نفــر از داوطلبان حضور در 
یازدهمین دوره مجلس شــورای اســامی از 
استان خراسان رضوی تأیید صاحیت شدند و 

صاحیت 348 نفر رد شد.

  محدوده ها و محدودیت های مالی 
نامزدها

رئیس ســتاد انتخابات استان خراسان رضوی 
همچنین گفت: نامزد ها تا فردا)امروز( فرصت 
دارند شماره حساب و نماینده مالی  خود را به 

ستاد انتخابات معرفی کنند.
حســن جعفری افزود: همــه امکانات و منابع 
تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی نامزدها، باید 
از طریق اسناد بانکی و شماره حساب صورت 
گیرد.معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار 
خراســان رضوی تأکید کرد: دارایی شخصی، 
کمک های گروه های سیاسی 
و اشخاص حقیقی و امکانات 
جایگاه های  )مثــل  عمومی 
نصب تبلیغــات( چهار منبع 
تعیین  شده در قانون شفافیت 

مالی نامزدهاست.

ایجاد سقف برای 
هزینه های انتخاباتی 

نامزدها
سیاسی  مدیرکل  همچنین 
اســتانداری خراسان رضوی 
گفت: هزینه کاندیداها بــرای تبلیغات بنا به 
شــرایط حوزه انتخابیه نبایــد از رقم خاصی 
افزایــش پیدا کند و از ورود پول های کثیف به 

انتخابات جلوگیری خواهد شد.
محمدعلی نبی پور در گفت وگو با قدس آناین 
اظهار کرد: یکی از موارد مهمی که در این دوره 
از انتخابات اجرایی خواهد شد قانون شفافیت 
در نظارت بر تأمیــن مالی منابع فعالیت های 
انتخاباتی است که در مجلس شورای اسامی 

تصویب و برای اجرا اباغ شد.
وی تصریح کرد: در این قانون به مباحث مالی 
تبلیغات انتخاباتی پرداخته شده و نکته بسیار 
مهمی که در این قانون به آن اشــاره شده این 
اســت که هزینه کاندیداها برای تبلیغات بنا 
به شــرایط حوزه انتخابیه نباید از رقم خاصی 

افزایش پیدا کند که با مصوبه هیئت مرکزی و 
وزارت کشور طی فردا اباغ خواهد شد.

دبیر ستاد انتخابات خراسان رضوی افزود: یکی 
از نتایج بسیار مهم اجرای این قانون، جلوگیری 
از ورود پول های کثیف به انتخابات و تبلیغات 
کاندیداهاســت. بر اســاس این قانون وزارت 
کشور و هیئت نظارت با توجه به وسعت حوزه 
انتخابیه و فعالیت های تبلیغاتی که باید صورت 
بگیرد سقف خاصی را لحاظ خواهد کرد و در 
صورت هزینه تبلیغات بیشتر از این سقف تخلف 
محسوب می شود و طبق قانون با آن ها برخورد 

صورت خواهد گرفت.

   منع قانونی برای شام و ناهار دادن 
نامزدها 

وی در مورد راستی آزمایی ادعای افراد در مورد 
هزینه تبلیغاتی نیز گفــت: در این قانون بیان 
شده است که کاندیداها باید حسابی را افتتاح 
کنند و شماره این حســاب را به فرمانداری ها 
و هیئت نظارت اعام کنند و تمام پرداخت ها 
و دریافت های آن ها باید از طریق این حســاب 
صورت بگیرد و بر مبنای این قانون هزینه های 
انتخاباتــی باید تنها در چهار مــورد؛ ایجاد و 
فعالیت ستادهای انتخاباتی، برپایی تجمعات 
انتخاباتی، هزینه تبلیغات مجاز و حق الزحمه 
نیروهای اجرایی در ستاد صرف شود و مواردی 
نظیر برپایی ســفره شــام و ناهار منع قانونی 

خواهند داشت.
نبی پور با اشاره به اینکه کاندیداها باید حداکثر 
2۰ روز پس از رأی گیری، اسناد و مدارک مالی 
هزینه های تبلیغاتی خود را به فرمانداری های 
مرکز حوزه انتخابیه اعام کنند، افزود: همچنین 
بــر مبنای ماده 5 این قانون افراد نمی توانند از 
اشخاص حقوقی به غیر از احزاب کمک بگیرند 
و هر گونه کمکی از ســوی اشخاص حقیقی 
نیز باید فقط به شــماره حســاب اعام شده 
صورت بگیــرد و کد ملی و تراکنش مالی فرد 
نیز مشخص باشد.دبیر ستاد انتخابات خراسان 
رضوی افزود: اگرچه اجرای این قانون تا حدود 
زیادی مانع از صرف هزینه های مالی گزاف برای 
تبلیغات انتخابات خواهد شد اما ممکن است 
هنوز به طور کامل امکان نظارت بر هزینه های 
تبلیغاتی افراد میســر نباشد.نبی پور گفت: در 
مورد رفع مشــکل قانونی اعضــای علی البدل 
شوراها که برای انتخابات پیش رو نیز کاندیدا 
شدند تاکنون موضوعی به ما اباغ نشده است و 
در مورد اینکه آیا این افراد می توانند در چرخه 
انتخابات حضور داشته باشند یا خیر، تاکنون 

موضوعی مطرح نشده است.

باحضوروزیرصمت
کارخانهتولیدشمشطالیبردسکن

افتتاحشد
قــدس:کارخانه تولید 
بردسکن  طای  شمش 
با حضــور وزیر صنعت، 
و  تجــارت  و  معــدن 
خراسان رضوی  استاندار 
افتتاح شد. این کارخانه 
گــذاری  ســرمایه   بــا 

12۰میلیارد تومانی ســاخته شده اســت و برای 18۰نفر به 
صورت مستقیم اشتغال زایی می کند. وزیر صمت همچنین در 
حاشیه بازدید از طرح توسعه واحد نساجی شهرستان بردسکن 
خراســان رضوی با بیان اینکه 9۰درصد پوشاک مورد نیاز در 
داخل کشور تولید می شود، افزود: با این حال در حوزه نساجی، 
پوشاک و پارچه نیاز بیشتری به تولید داریم و امسال این حوزه 
جزو طرح های ویژه این وزارتخانه است.رضا رحمانی با اشاره به 
تقویت زنجیره تولید نســاجی، افزود: امسال در حوزه پارچه و 
نساجی چند واحد به بهره برداری می رسد و چند واحد نیز در 
حال ساخت است.در برخی موارد مربوط به پارچه به خودکفایی 
رسیدیم و واردات در این خصوص متوقف شده است پیش از 
این در حوزه چادر مشکی حدود 9۰درصد نیاز کشور از خارج 
تأمین می شد، اما با طرح های جدید در حوزه تولید پارچه چادر 
مشکی که به زودی به اجرا درمی آید طی ماه های آینده پارچه 
داخلی چادر مشکی با کیفیت مطلوب به بازار عرضه می شود.

 وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از اردیبهشــت امســال 
تا کنون بسیاری از صنایع مانند فوالد، مس، آلومینیوم و خودرو 
تحریم بودند اما در این بخش افزایش تولید ویژه ای داشته ایم.

رحمانی گفت: واردات کاال براساس ثبت سفارش و نیاز داخل 
انجام می شود و در صورتی که هر واحد تولیدی بتواند کاال را با 
کیفیت و به اندازه نیاز داخل تولید کند واردات آن کاال متوقف 
می شــود که در این زمینه امســال هزار و 5۰۰ ردیف تعرفه 

وارداتی حذف شده و جلو واردات این اقام گرفته شده است.

   بهره  برداری از طرح توسعه یک واحد صنعتی
همچنین طرح توسعه یک واحد صنعتی مخابراتی با حضور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در شــهرک صنعتی چناران خراسان 
رضوی به بهره برداری رسید. مدیر عامل شهرک صنعتی چناران 
در این مراســم گفت: این واحد صنعتی در زمینی به مساحت 
3۰ هزار مترمربع ساخته شده و ساالنه 12 هزار دستگاه انواع 
منبع مبدل های انرژی شــامل سیستم های تغذیه مخابراتی، 
اینورترهای نیروگاه های خورشــیدی، بــادی و منابع تغذیه 
صنعتی به میزان هزار مگاوات تولید می کند.محمدعلی چمنیان 
افزود: تولید این واحد، ســاالنه 1۰۰ میلیون دالر صرفه جویی 
برای کشور داشته و عاوه بر آن این واحد صنعتی نیروگاه های 
خورشیدی کوچک پنج تا 2۰ کیلوواتی را نیز در دست تولید 
و توسعه دارد و بهینه سازی مصرف انرژی کولرهای آبی نیز از 
دیگر برنامه های اجرایی این واحد صنعتی است.وی ادامه داد: 
برای ساخت و خرید ماشین آالت این واحد تولیدی 1،5میلیون 
یورو و یک هــزار و 3۰۰ میلیارد ریال هزینه و برای 4۰۰ نفر 
به طور مستقیم و یک هزار نفر به طور غیرمستقیم  اشتغال ایجاد 
شده است.چمنیان افزود: این واحد صنعتی هم اکنون نیازمند 

15۰ میلیارد ریال سرمایه در گردش است.

آغازطرحنظارتبربازارگلدرمشهد
شــعبه  رئیس  ایرنــا:
حکومتی  تعزیرات  سیار 
خراســان رضوی گفت: 
بــا توجــه بــه افزایش 
تقاضای خرید گل، طرح 
بــازار گل در  نظارت بر 
 مشــهد آغاز شده  است. 

امید جلیلی افزود: با توجه به در پیش بودن مناسبت های مختلف 
نظیر روز مادر و عید نوروز و افزایش تقاضای خرید گل از سوی 
شهروندان، این طرح در مشهد با همکاری بازرسان اصناف آغاز و 
تا 2۰ فروردین 99 ادامه دارد. وی ادامه داد: برای تعیین قیمت 
واقعی انواع گل نیز مقرر شده است اتحادیه تولیدکنندگان گل 
قیمت آن را مشــخص کند تا از عرضه بیشــتر از نرخ مصوب 
جلوگیری شود. وی گفت: همچنین در اجرای این طرح گل های 
قاچاق نیز از ســطح شهر جمع آوری می شود و نظارت بر سایر 
واحدهای صنفی نیز در آستانه نوروز با جدیت انجام خواهد شد. 

واکنشبهیکپیاممردمی
در پــی چاپ پیام مردمی در تاریــخ چهاردهم بهمن ماه در 
خصوص شست وشــوی کامیون ها در یک منطقه از شــهر 
مشــهد، تعدادی از کامیون داران شهرک شهید باهنر به این 
متن واکنش نشــان دادند. اهالی این منطقه با ارسال متنی 
بــه روزنامه عنوان کردند: درج پیامکی در روزهای گذشــته 
موجب رنجیده خاطر شــدن کامیون داران شــهرک شهید 
باهنر، حر1۰۰ و 1۰2 شد.به اطاع همشهریان عزیز و گرامی 
می رســانیم یکی از اساسی ترین دغدغه های ما کامیون داران 
مانند شــما بزرگواران اهمیت دادن به آب اســت و اسراف را 
جایز نمی دانیم، ولی متأسفانه این افراد به خاطر منافع شخصی 
خود با ارســال پیامک هایی به اصطاح دلسوزانه و احساسی 
ولی درواقع کذب و منفعت طلبانه ســعی در سوءاستفاده از 
احساسات مردم و مسئوالن را دارند.بنابراین بر آن دانستیم به 
اطاع برسانیم ما )قشرکامیون دار( همواره کنار مردم والیتمدار 

و هوشیار شهر مشهد مقدس هستیم.

انتقادآیتاهللعلمالهدی 
ازمدیرانچندشغله

فارس: نماینده ولی فقیه 
رضــوی  خراســان  در 
خطاب به مدیران حوزه 
علمیه گفــت: مدیریت 
تشریفاتی  کار  آموزشی 
و منصب و مقام نیست، 
مدیر آموزشی هستید و 
1۰ کار دیگر نیز انجام می دهید، این قابل اجرا نیست، کسی 
که تا به حال موفق بوده کســی است که از صبح تا شب پای 

کار است. 
آیت اهلل ســید احمد علم الهدی در اجاس سراسری مدیران 
حوزه علمیه خراســان بزرگ که در مدرسه علمیه سلیمانیه 
برگزار شــد، مدارس، حوزه ها، پایگاه هــای نیرویی، نظامی 
و حرکتی را وابســتگان وجــود مقدس امــام زمان)عج( و 
ســربازان آن حضرت دانست و اظهار کرد: دیگر اقشار یاوران 
حضرت، بعد از حوزه علمیه می رســند. نماینده ولی فقیه در 
خراسان رضوی خاطرنشان کرد: هر کسی که مسئولیت شهر، 
مدرســه یا حوزه را دارد، به طور طبیعی مدیر یک پایگاه از 
نیروگاه های امام زمان)عج( اســت، در بین همه سمت هایی 
که در روحانیت وجود دارد این سمت، خطیرترین سمت ها و 
باالترین موقعیت هاست. وی افزود: جلسه امروز علمی نیست، 
بلکه جلسه هم اندیشی در مسئله مدیریت بهتر آموزشی در 
یک حوزه اســت، این مســئله را بدانیم در عرصه روحانیت 
مسئولیت های اجتماعی که وجود دارد؛ مسئولیت فردی است، 
هر فردی در مسئولیت اجتماعی کاری انجام می دهد و بنده 
خودم را می گویم که من به عنوان نماینده ولی فقیه یک نفر 
هستم و یک کار را انجام می دهم. آیت اهلل علم الهدی عنوان 
کرد: در مسئله امامت جمعه تنها هستم و حواشی عوارض نماز 
جمعه را باید جمع کنم، اما در مسئله مدیریت آموزشی تنها 
نیستید، هر کدام در پهنای افراد تحت مدیریت انسان هایی در 
مسیر خدمت هستید. امام جمعه مشهد ادامه داد: این کار یک 
نفر نیست، اما در مسئله نیروسازی برای اسام و انقاب یک 
نفر نیستیم ما یک نفر هستیم که به 1۰۰ نفر تکثیر شده ایم، 
شــما هرکاری را انجام می دادید یک نفر بودید، هر چند کار 
بزرگی باشــد، اما اکنون که در شعاع مدیریت آموزشی شما 
2۰۰طلبه رشد می کند، یک نفر هستید که مبدل به چند نفر 

شده اید، هیچ کاری با عظمت تر از این کار نیست. 
امام جمعه مشهد با اشاره به اینکه تنها مسئله آموزشی نیست، 
مسئله پرورش نیرو در کنار آموزش مطرح است، اظهار کرد: 
طلبه جوان 15ســاله نیست که تربیتش کنیم، پرورشی که 
روی یک نیــروی کارآمد کار می برد، یک نوع پرورش خاص 
است؛ یعنی شما باید فضایی ایجاد کنید که این نیرو از نظر 
فکری و فرهنگی طلبه را پرورش دهد.وی ضمن بیان اینکه 
طلبه باید تا آنجایی که می تواند درســش  را ادامه دهد، بیان 
کرد: طلبه سطح چهار که درس را رها نمی کند بعد از آن نیز 
طلبه است که هر سمتی هم داشته باشد در عالم طلبگی است 
و برای این نیست که به شغلی برسد، طلبه باید از همان اول که 
ازدواج می کند، الاقل در زمینه طلبگی معیشتش اداره شود. 

قطع۱۳۰اصلهنهالآلو
درکالتهخرمبیکزبرخان

درود-خبرنگارقدس: 
تعــداد 13۰ اصله نهال 
با حدود پنج ســال سن 
در دو بــاغ آلو و انگوری 
خرم  کاته  روستای  در 
بیک زبرخان توسط فرد 
یا افرادی قطع شده که 

گفته می شود از قطع این درختان حدود دو هفته می گذرد.
در همین ارتباط یک مسئول در نیروی انتظامی گفت: قطع 
این درختان به دلیل خصومت شخصی و ناشی از انحصار ورثه 
و اعتراض به نحوه تقسیم ارث بوده و متهم به قطع درختان 

شناسایی و تحت تعقیب است.
مشاهده خبرنگار ما حاکی است، ابتدا درختان به فاصله 3۰ تا 
4۰ سانتیمتر از زمین اّره شده و آن گاه با فشار دست، درختان 
به یک سمت شکسته شده اند و فردی که خسارت دیده ادعا 
می کند هیچ پیگیری از سوی مسئوالن در خصوص رسیدگی 
به این موضوع و برخورد قاطع با فرد یا افرادی که این خطا را 
مرتکب شده اند صورت نگرفته است.این اتفاق در دو باغ یک 
هــزار و یک هزار و5۰۰ متری رخ داده و در و پنجره خانه باغ 
هم در اثر آتش سوزی سوخته است.روستای خرم بیک با 45 

خانوار در یک کیلومتری درود قرار دارد.

رئیسکلدادگستریخراسانرضوی:
صلحوسازشازبرکاتکمیتهحل

اختالفاست
قدس: کارگروه ویژه توسعه کمیته حل اختاف هیئت های 
مذهبی مســاجد و مؤسســات خیریه به دستور رئیس کل 

دادگستری خراسان رضوی تشکیل شد.
 این نشســت هم اندیشــی غامعلی صادقــی، رئیس کل 
دادگســتری خراســان رضوی با حضور اعضای کمیته حل 
اختاف هیئت های مذهبی مســاجد و مؤسســات خیریه و 
نمایندگان ادارات و نهادها در محل سالن جلسات دادگستری 
خراســان رضوی برگزار شــد. در این نشســت رئیس کل 
دادگستری خراسان رضوی گفت: بروز اختاف ها در تمامی 
اماکن امری طبیعی اســت، اما صلح و سازش از برکات این 
موضوع است، که باید به اهمیت آن توجه شود؛ چرا که  صدور 

حکم منشأ ایجاد اختاف می شود.

اهالییکروستا25میلیاردریال
بهمدرسهسازیاختصاصدادند

قدس:جمعی از اهالی روستای بهار منطقه تبادکان مشهد 
مبلغ 25 میلیارد ریال برای ساخت یک باب فضای آموزشی با 

امکانات جنبی در روستای خود اختصاص دادند. 
تفاهم نامه این پروژه که در زمینی به مساحت یک هزار و 5۰۰ 
مترمربع ساخته خواهد شــد، بین سازمان نوسازی مدارس، 
آموزش و پرورش، مجمع خیرین مدرسه ساز و آقایان ممتاز 

و اربابی به نمایندگی اهالی این روستا منعقد شد.

علیمحمدزاده  حذف قبض های کاغذی هرچند اقدامی قابل قدردانی بوده و تقریباً 
نمی توان فردی را پیدا کرد که با فلسفه این کار مخالف باشد ولی اجرای این ایده اندکی 

موجب گایه شهروندان مشهدی در هفته اخیر شده است.
موضوع مربوط به قبض های الکترونیکی شــرکت گاز اســت که در دوره اخیر به صورت 
الکترونیکی منتشر شده است که یکی از شهروندان مشهدی می گوید: در پیامک ارسال 
شــده از سوی شــرکت گاز یک درگاه اینترنتی هم تعریف شده که با مراجعه به آدرس 
اعامی می توان قبض را پرداخت کرد اما متأسفانه هرچه تاش کردیم موفق به ورود به 
این درگاه نشدیم.شــهروند دیگری می گوید: در مدت سه روز بارها تاش کردم وارد این 
ســامانه شوم ولی نتیجه ای نداشــت و چند روز بعد پس از دو بار تاش موفق شدم وارد 

سامانه شوم و قبض را پرداخت کنم.
مشترک دیگری می گوید: وقتی از ورود به درگاه اعامی ناامید شدم از طریق سایت شرکت 
گاز به دنبال پرداخت قبض بودم ولی متأسفانه در سایت هم امکان پرداخت وجود نداشت 

و با ثبت مشخصات قبض از طریق دیگری قبض را پرداخت کردم.
در مجموع هر چند تعداد زیادی از شهروندان از مشکات سامانه اینترنتی طراحی شده 
برای پرداخت قبض گایه داشتند اما عمده مسائل مطرح شده از سوی آن ها یکی مشکل 
ورود به درگاه اینترنتی اعامی در پیامک شــرکت گاز بود و دیگری نبود امکان پرداخت 
قبض از طریق سایت شــرکت گاز است لذا به منظور بررسی علت بروز این مشکات با 
رئیس واحد فناوری اطاعات شــرکت گاز خراسان رضوی گفت وگویی داشتیم که وی 
توضیحاتی در این خصوص داشت.محمدابراهیم ربیعی گفت: پیش از توضیح هر چیزی 
به خاطر ایجاد برخی مشکات برای مشترکان گاز عذرخواهی کرده و از شهروندان برای 

مشارکت در اجرای طرح حذف قبوض کاغذی تشکر می کنیم.
وی اظهار کرد: علت اصلی بروز مشکل در ورود به درگاه اعامی در پیامک، افزایش تعداد 
کاربران برای ورود به سامانه در یک بازه زمانی کوتاه است که البته یک دلیل دیگر هم دارد 
که آن هم ارسال پیامک به همه مشترکان در یک روز بود؛ چراکه در گذشته پیامک ها در 
چند روز برای شهروندان ارسال می شد و به همین دلیل تعداد مراجعان به سامانه محدودتر 
بود ولی در این دوره به یکباره حجم تقاضاها چند برابر شد و همین امر موجب بروز اختال 
در ســامانه شد.از سوی دیگر در همان روز اول ارسال پیامک ها، ارتباط اینترنتی با سرور 
مرکزی به مدت چند ساعت قطع بود که همین امر هم به تشدید مشکل پیش آمده کمک 
کرد ولی با توجه به ایرادهای آشکار شده و نقدهای شهروندان تصمیماتی برای جلوگیری از 
تکرار مشکات گرفته شد که یکی از آن ها ارسال پیامک های قبوض در چند روز به روش 

سابق است تا اندکی از حجم مراجعان کاسته شود.
رفیعی افزود: هرچند زیرســاخت های اجرای طرح قبوض الکترونیکی در استان و مشهد 

آماده شده ولی به دلیل آنکه این طرح سابقه چندانی در کشور ندارد ناخواسته بخشی از 
ایرادهای آن در هنگام اجرا مشخص می شود. به طور مثال در حال حاضر 6۰ خط ارتباطی 
با سرورها وجود دارد که با توجه به وجود یک میلیون و 2۰۰ هزار مشترک گاز که در سه 
نوبت )هر نوبت 4۰۰هزار مشترک( قبوض آن ها صادر می شود تمهیداتی اندیشیده شده تا 
تعداد خطوط ارتباطی را نیز افزایش دهیم.وی در خصوص نبود درگاه پرداختی در سایت 
شــرکت گاز هم این گونه توضیح داد: در ســایت شرکت دو بخش برای پرداخت قبوض 
وجود دارد که یکی مربوط به شــرکت ملی گاز اســت و دیگری همان لینک مستقیمی 
اســت که در پیامک شهروندان نیز وجود دارد و به نوعی مربوط به استان است.بر همین 
اساس بیشتر شهروندانی که از نبود درگاه پرداخت قبض گایه دارند افرادی هستند که 
به بخش شرکت ملی گاز مراجعه می کنند و چون این سایت به نحوی طراحی شده که 
پس از اتمام مهلت پرداخت قبض درگاه مســتقیم پرداخت قبض آن حذف می شود اگر 
مشترکی پس از اتمام مهلت پرداخت به این سامانه مراجعه کند امکان دسترسی به درگاه 

بانکی پرداخت قبض را ندارد.
وی گفت: هر چند در حال رایزنی با مدیران کشوری برای رفع این مشکل هم هستیم اما 
مشترکان از طریق همان درگاه اعامی در پیامک می توانند پس از مشاهده قبض به درگاه 
بانکی پرداخت قبوض هم وارد شوند و اگر در زیر صفحه ای که قبض نمایش داده می شود 
دایره آبی رنگ پرداخت نباشــد به معنای پرداخت قبض است تا شهروندان به اشتباه یا 

فراموشی یک قبض را دو بار پرداخت نکنند.

قدسبررسیکرد
مشکالت قبض های الکترونیکی و توضیحات مدیران شرکت گاز

 هزینه کاندیداها برای 
تبلیغات بنا به شرایط 

حوزه انتخابیه نباید از 
رقم خاصی افزایش پیدا 
کند و از ورود پول های 

کثیف به انتخابات 
جلوگیری خواهد شد
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کشاورزی

 مدیــر اداره تعاون روســتایی  قــدس
شهرستان تربت حیدریه گفت: 25 درصد از 

مطالبات زعفران کاران پرداخت می شود. 
نسرین شیبانی با بیان اینکه تنها 47 میلیارد 
تومان از مطالبــات زعفران کاران باقی مانده 
اســت، افزود: طبق مصوبه کارگروه استان، 
امــروز 25 درصد از این میزان به حســاب 

زعفران کاران واریز می شود.
وی اظهــار کــرد: با اباغ وزیــر وقت جهاد 
کشــاورزی در 8 آبان امسال مبنی بر خرید 

حمایتی زعفران از کشــاورزان، شهرستان 
تربت حیدریه به عنوان مرکز خرید حمایتی 
انتخــاب و در ادامــه 18 مرکــز خرید در 

استان های خراسان دایر شد.
وی تصریح کرد: با توجه به رصد انجام گرفته 
و گزارش های واصله به تعاون روســتایی و 
جهاد کشــاورزی و اینکه افــت قیمت این 
محصول برای مدیران محرز شده بود، خرید 
حمایتی زعفران با هدف حمایت صددرصدی 
از تولیدکنندگان، از نیمه دوم آبان آغاز شد و 

تا پایان مهلت قانونی یعنی 3۰ آذرماه روزانه 
به طــور میانگین 35۰ کیلو زعفــران از 8۰ 
کشاورز خریداری می شد.شیبانی اضافه کرد: 
با توجه به حجم گســترده سطح زیر کشت 
زعفران، بسیاری از تولیدکنندگان از شهرهای 
همجوار بــرای تحویل زعفران خود به مرکز 

خرید تربت حیدریه مراجعه می کردند.
وی حجم خرید حمایتی زعفران از کشاورزان 
در اســتان را 68 تــن و 825 کیلوگرم و به 
مبلغ 642 میلیــارد و 5۰9 میلیون تومان 

عنوان کرد و افــزود: از این میزان 11 تن و 
6۰9 کیلوگرم به مبلغ 112 میلیارد تومان 
به کشاورزان تربت حیدریه تعلق دارد که 37 
درصد حجم تولید زعفران شهرستان را شامل 
می شود.وی بیان کرد: از این میزان خرید در 
تربت حیدریه، 5 تن و 467 کیلوگرم زعفران 
نگین و یک تن و 3۰۰ کیلوگرم شبه نگین از 
کشاورزان خریداری شد که به لحاظ کیفیت، 
دقت و ســرعت در استان رتبه نخست را به 

خود اختصاص داده است.

حساب بانکی زعفران کاران شارژ می شود



روی خط حادهث

روی خط خبر
رئیس شورای شهر: 

  کالیی تا پایان اسفند98 
شهردار مشهد می ماند

شــورای  رئیس  قدس: 
اســامی شــهر مشهد 
گفت: با توجه به مسائل 
پایــان ســال و امورات 
شــهرداری،  مختلــف 
اعضای شــورای  اولویت 
تــداوم  بر  شــهر مبنی 

حضور کایی به  عنوان شهردار و خدمت رسانی به مجاوران 
و زائران رضوی مورد تأکید قرار گرفت.محمدرضا حیدری با 
اشاره به برگزاری جلسه مشترک اعضای شورای شهر مشهد 
با شــهردار در خصوص نام نویســی وی برای تصدی سمت 
ریاست فدراســیون فوتبال، اظهار کرد: در ابتدا از زحمات و 
تاش های مستمر، شبانه روزی و مجدانه ای که آقای کایی 
تاکنون داشته  است، کمال قدردانی و تشکر را داریم که ثمره 
آن، ارائه خدماتی ماندگار برای شــهر مشهد و شهروندان و 

زائران رضوی بوده است.
وی افزود: در این جلسه شهردار دالیل خود را برای نام نویسی 
در فدراســیون فوتبال به استماع اعضای شورای شهر رساند 
و توضیحاتی را ارائه داد.رئیس شــورای اسامی شهر مشهد 
مقدس با بیان اینکه کایی در این جلسه ضرورت هماهنگی 
با اعضای شورای شهر پیش از نام نویسی را پذیرفت، تصریح 
کرد: بنا بر توضیحات ارائه شده، اولویت اعضای شورای شهر 
مبنی بر حضور ایشــان به عنوان شهردار و خدمت رسانی به 
مجاوران و زائران امام رضا)ع( مورد تأکید قرار گرفت.حیدری 
گفت: با توجه به مسائل پایان سال شهرداری از نظر بودجه، 
پرداخت های آخر سال، تهاتر بدهی های بانکی و مطالبات از 
دولت و آمادگی شــهر برای استقبال از زائران، شورای شهر 
مشــهد در پایان اسفندماه 98 درخصوص این موضوع اتخاذ 
تصمیم خواهد کرد؛ تا آن موقع، شهردار با قوت به کار خود 
ادامه می دهد و براساس توضیحات ارائه شده، اولویت کاری 
خود را خدمت به مشهد و ایجاد بهترین شرایط برای زائران و 

مجاوران بارگاه منور رضوی می داند.

محورهای مواصالتی خراسان جنوبی ایمن تر شدند
  رفع نقص 21 نقطه حادثه خیز 

ایسنا: استاندار خراسان جنوبی گفت: 21 نقطه حادثه خیز 
از سطح محورهای مواصاتی استان حذف شد.محمدصادق 
معتمدیان در مراسم افتتاح تقاطع غیرهمسطح غربی شهر 
بیرجند و محور سرایان خاطرنشان کرد: از مجموع 76 نقطه 
حادثه خیز شناسایی شده در محورهای استان 21 مورد رفع 
مشــکل شده و تاش می کنیم در 55 نقطه باقیمانده نیز به 
زودی رفع نقص صورت گیرد.وی تصریح کرد: پروژه تقاطع 
غیرهمسطح غربی بیرجند، یکی از این نقاط حادثه خیز بود 
که به همت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
اصاح شد.استاندار خراســان جنوبی بیان کرد: این تقاطع 
غیرهمسطح از جمله پروژه هایی است که سال هاست متوقف 
مانده بود، اما در یک ســال گذشته به چرخه کار بازگشت و 
پیگیری شد.معتمدیان با اشاره به همزمانی افتتاح این پروژه 
و چهلمین روز شهادت سردار سلیمانی، خاطرنشان کرد: این 

تقاطع به نام سردار سلیمانی نام گذاری می شود.

  صاحب این عکس را شناسایی کنید 
رحمانی: مقام قضایی خواست 
تا در صورت شناسایی صاحب 
این تصویر که در یک ســانحه 
رانندگی جان خود را از دســت 
داده است، مراتب را به دادسرای 
مشــهد اعام کنند.بیســت و 
دوم مــرداد ماه ســال جاری 
وقوع یک فقره تصادف جرحی 
در کمربندی شــهر مشهد به 
مأمــوران پلیس اعام و چند دقیقه بعد مأموران و یک تیم 
امدادی به محل حادثه اعزام می شوند. با حضور آن ها در محل 
مشخص می شود فردی حدوداً 30 ساله حین عبور از عرض 
بزرگراه بسیج )مقابل بولوار مصلی( با یک دستگاه کامیون 
برخورد می کند و در دم جان خود را از دســت می دهد.در 
ادامه با توجه به اینکه هیچ مدرک هویتی همراه متوفی نبود، 
پرونده به دادســرای ناحیه 7 مشهد ارسال و در شعبه 771 
دادیاری توسط قاضی جائیان مورد رسیدگی قرار می گیرد، 
اما تا این لحظه هیچ ســرنخی از هویت عابر پیاده به دست 
نیامده اســت. از همین رو و با دســتور مقام قضایی تصویر 
متوفی برای شناســایی احتمالی توسط همشهریان منتشر 
شــد. در صورتی که همشهریان عزیز هویت او را شناسایی 

کردند می توانند به شعبه مذکور مراجعه کنند.

 پلیس فرودگاه مشهد
 دست قاچاقچی مواد مخدر را خواند 

  کشف 183 کیلوگرم تریاک درسه چمدان
فرمانده  قرمــز:  خط 
فرودگاه هــای  پلیــس 
از کشف 183  کشــور 
توسط  تریاک  کیلوگرم 
پلیس فرودگاه مشــهد 
حسن  سردار  داد.  خبر 
خصــوص  در  مهــری 
جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای پیگیری پرونده های 
قاچاقچیانی که به تازگی توسط پلیس فرودگاه مشهد دستگیر 
شده اند، همکارانم به اطاعات تازه ای در ارتباط با قاچاق مواد 
مخدر دست یافتند که با رصد اطاعاتی موفق به شناسایی 
یکــی از عوامل اصلی این پرونده شــدند.این مقام انتظامی 
افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشــخص شد فرد مظنون 
قصد دارد مقادیر قابل توجهی مواد مخدر را از اســتان های 
شــرقی به مقصد شهر مشهد در پوشش سفر زیارتی منتقل 
کند.سردار مهری تصریح کرد: پس از دریافت مجوز قضایی و 
نیز هماهنگی های صورت گرفته با پلیس مبارزه با موادمخدر 
استان؛ خودرو مورد نظر در مسیر مشهد متوقف و در بازرسی 
از آن 183 کیلوگــرم تریاک که به صورت ماهرانه در ســه 
چمدان جاســازی شده بود، کشف و در این ارتباط دو نفر از 
سرنشینان خودرو دستگیر شدند.فرمانده پلیس فرودگاه های 
کشــور در پایان خاطرنشــان کرد: پرونده برای متهمان به 
همراه مســتندات و کشــفیات تحویل مراجع قضایی شد.

  برخورد 405 با پیکان وانت
 سه مجروح برجاي گذاشت 

خط قرمز: رئیس پلیس راه خراســان جنوبی از وقوع سانحه 
رانندگي در شهرستان خوســف خبر داد.علیرضا رضایي در 
تشریح این خبر اظهار کرد: با اعام مرکز فوریت هاي پلیسي 
110 مبني بر وقوع ســانحه رانندگــي در یکي از محورهاي 
فرعي شهرســتان خوســف بافاصله مأموران به همراه گروه 
امداد به محل ســانحه اعزام شــدند. وي افــزود: مأموران در 
بررســي صحنه دریافتنــد یک خودرو 405 بــا وانت پیکان 
برخورد کرده اســت که در این ســانحه ســه نفر مجروح و 
بــرای مداوا به بیمارســتان منتقل شدند.ســرهنگ رضایي 
با بیان اینکه علت حادثه در دســت بررســي است، تصریح 
کــرد: رانندگان قوانیــن و مقررات راهنمایــي و رانندگي را 
رعایت کنند تا شــاهد وقوع چنین حوادث ناگواری نباشیم.

رخ رد رخ
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مسئوالن د     ستگاه های اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

  مگر اتوبوس و مترو رایگان نبود!
اعام شــده بود که متــرو و بی آرتــی در روز 
22بهمن تا ســاعت15 رایگان اســت، اما من 
ساعت 8/30 همان روز سوار اتوبوس )4087/3( 
بی آرتی3 به مقصد حرم شــدم، اما مجبور شدم 
کارت بزنم همه مسافران هم ملزم به کارت زدن 
شدند! چرا این همه شهرداری تبلیغات کرد، اما 

باز هم کرایه گرفت؟
936...6158

  دکل های مخابرات در قاسم آباد
وجود سه دکل مخابرات در منطقه بولوار فاطمی  
قاســم آباد که گمان می کنم این موضوع باعث 
اختال در رشد وشکل گیری  جنینم شده که با 
رأی کمیسیون پزشکی باید سقط شود ، هرچند 
این موضوع از ســمت  ما قابل اثبات نیســت و 
هیچ شرکت مخابراتی  این ادعا را نمی پذیرد اما 

موضوع مهم  و قابل بررسی است.
939....357

عقیــل رحمانی دو نفر از چهار عضو باند 
ســرقت که به صورت بــزن دررو از یک خانه 
مســکونی در مشهد حدود یک میلیارد و نیم 
طا، دالر و... ســرقت کــرده بودند با تاش 
کارآگاهان اداره عملیــات ویژه پلیس آگاهی 
خراســان رضوی در حوالی پایتخت دستگیر 
شــدند.چهاردهم آبان ماه سال جاری بود که 
یکی از شهروندان با سامانه 110 تماس گرفت 
و مأمــوران را در جریان ســرقت حدود 1/5 

میلیارد تومان طا، دالر و... گذاشت.

  سرقت از خانه پدرزن
با توجه به اهمیت ماجرا، نزدیک ترین تیم گشتی 
به محل اعزام شــد. به محض حضور مأموران در 
منطقه که در حوالی خیابان فرهاد بود، فردی که 
خود را داماد خانواده ای که از خانه شــان سرقت 
شده بود معرفی کرد، جلو آمد و به مأموران گفت: 
پدر همسرم و خانواده اش چند روز پیش خانه را 
ترک کرده و به مسافرت رفته اند و تمامی امورات 
خانه را به من ســپرده اند. طبــق معمول وقتی 
برای ســر زدن به خانه به محل آمدم، باز بودن 
در توجــه من را به خودش جلب کرد، جلوتر که 
آمدم دیدم قفل در شکســته شده است، همانجا 
فهمیدم باید اتفاقی افتاده باشد، طبقه باال رفتم 
و وقتی که با در ورودی شکســته شده آنجا هم 
مواجه شــدم، شکم به یقین تبدیل شد که خانه 
را دزد زده اســت.وارد خانه که شدم اثری از هیچ 
کس نبود و فقط گاوصندوق ســر جایش نبود، 
بردن آن گاو صندوق کار آســانی نیست؛ چراکه 
وزن آن زیاد بود و برای تکان دادن آن باید ســه 
چهــار نفر کمک می کردند. شــاکی در ادامه به 
مأموران گفت: ماجرا را همانجا به خانواده همسرم 
اطــاع دادم و آن ها گفتند که داخل گاوصندوق 
به سرقت رفته مقدار زیادی طا، دالر و پول نقد 
بوده اســت.با ثبت اظهارات شاکی و هدایت او به 
دستگاه قضایی، پرونده به شعبه 203 دادسرای 
مشــهد ارجاع و در شــعبه ویژه سرقت توسط 
مقام قضایی به دقت مورد بررســی قرار گرفت.

 ردزنی سارقان و کشف گاوصندوق 
متالشی شده!

در ادامه قاضی پرونده به مأموران عملیات ویژه 
پلیس آگاهی استان دســتور داد تا پیگیری 
ماجرا را در دستور کار خود قرار دهند. با وصول 

مأموران،  به  قضایی  مرقومه 
زبده تریــن  از  تیــم  یــک 
نیروهای پلیس آگاهی برای 
راهی  مقدماتی  بررسی های 
ساعت  چند  شــدند.  محل 
اقدامات فنی و بازدید میدانی 
در محل به صورت فشــرده 
ادامه داشت تا اینکه بررسی 
در  مداربســته  دوربین های 
یکی از خروجی های خیابان 
موجب شد از میان چند ده 
خودرو عبوری در بازه زمانی 
وقوع سرقت، خودرو سمند 

سورن سفید رنگ سارقان مورد شناسایی قرار 
بگیرد. در حالی که عامان سرقت چهار جوان 
بودند، تحقیقات تکمیلی نشان می داد آن ها به 

شهر کرج و از آنجا به ساوجباغ گریخته اند.
هنوز بررسی دیگر ابعاد این پرونده ادامه داشت 
که خبر رســید مأموران پلیس یک گاوصندوق 
شکســته شده را در حوالی شهر مشهد و داخل 
یک کانال یافته اند. وقتی مأموران عملیات ویژه به 
محل رسیدند مشخص شد که آن ها با شیوه ای 
خاص تمامی محتویات گاوصندوق را سرقت و از 
شهر مشهد فرار کرده اند. در ادامه این پرونده که 
توسط کارآگاه »عمارلو« هدایت می شد، مأموران 
توانستند رد اولین عضو باند سرقت به شیوه بزن 
درروها را در شهر ساوجباغ بزنند و حتی هویت 
سارقان دیگر را هم بدست بیاورند.این گونه بود 

که مأمــوران عملیــات ویژه 
پلیس آگاهی اســتان پس از 
کســب نیابتی قضایی راهی 
شهر مذکور شــدند و محل 
تردد احتمالی یکی از اعضای 
باند با هویت بهنام را شناسایی 
و او را در یک خانه مســکونی 
محاصره و در پی یک عملیات 
دقیق او را غافلگیر و در حالی 
که متهم سعی داشت از پشت 
بام فــرار کند، او را زمینگیر و 
دســتگیر کردنــد.در همین 
حین خودرو مورد استفاده در 
این ســرقت هم که در گوشه حیاط پارک شده 
بود کشف شد. بهنام که دارای سوابق متعددی 
نظیر سرقت، جعل، نزاع و... بود با همکاری پلیس 
شهرستان مذکور به مقر پلیس منتقل و عملیات 
دســتگیری دومین عضو باند با هویت ابوذر هم 
کلید خــورد. در این هنگام نفر دوم که در کرج 

ساکن بود هم دستگیر شد.

  شیوه عجیب برای خالی کردن گاوصندوق
دومین عضو باند در همان لحظات اولیه ای که 
متوجه شــد یکی از دوستانش دستگیر شده 
است، پرده از همه چیز برداشت و اعتراف کرد 
که خودرو متعلق به خواهر بهنام است، آن روز 
ما دو نفر به همراه حبیب و رضا به قصد سرقت 
کرج را ترک کردیم. بین راه یک شب استراحت 

کردیم و پس از آنکه به مشــهد رسیدیم وارد 
محل سرقت شدیم.این اعتراف ها سبب شد تا 
دیگر عضو باند هم در مقابل ادله پلیســی تاب 
مخفی کاری نداشته باشد و او هم به جرم اعتراف 
کند. متهم بــه مأموران گفت: قبول دارم که با 
آن ها دست به این سرقت زده ام، ما خانه ای را که 
چراغی آنجا روشن نبود انتخاب کردیم، چند بار 
زنگ خانه را زدیم، شاید 20 بار دکمه آن را فشار 
دادیم، مطمئن که شدیم، در خانه را شکستیم 
و وارد محل شــدیم، پس از آن گاوصندوق را 
سه نفره برداشته و داخل خودرو گذاشتیم و به 
خارج از شــهر منتقل کردیم. برای آنکه کسی 
به ما شک نکند چادر مسافرتی که همراه مان 
آورده بودیم را باز کردیم و گاوصندوق را داخل 
آن بردیــم و به هر طریقی که بود آن را خرد و 
دالرها، طاها و... را ســرقت کردیم.همان شب 
هم از مشــهد فرار کردیم. میان راه هم طاها، 
دالرها و وجه نقد را تقسیم کردیم. پیش از آنکه 
گاوصندوق را داخل خودرو ببریم یک پیرزن ما 
را از پشت پنجره خانه روبه رویی دید و داد زد: 
دزد، دزد. خیلی ترسیدیم و سریع فرار کردیم.

طاها را هم به یک طافروشی بردیم که قباً با 
او آشنا بودیم و به او فروختیم. در ادامه هم مالخر 
طاها در ساوجباغ دستگیر شد، اما دو عضو 
دیگر باند سرقت که به مکان نامعلومی گریخته 

بودند همچنان تحت تعقیب پلیس قرار دارند.

 یک توصیه
نکتــه ای که در این پرونــده باید به آن توجه 
داشت این اســت که در این دست سرقت ها، 
مجرمان هدف هــای را از میــان واحدهایی 
انتخاب می کنند که در زمان تاریکی هوا هیچ 
روشنایی آنجا وجود نداشته باشد، پس از آن 
زنگ واحد و یا خانه مسکونی را برای اطمینان 
می زنند. پــس به همشــهریان عزیز توصیه 
می شــود که هنگام خروج از خانه آن هم در 
شب یکی از المپ های خانه را روشن بگذارند 
تا به راحتی گرای سرقت را به مجرمان ندهند.

با تالش مأموران عملیات ویژه پلیس آگاهی مشخص شد

تخریب گاوصندوق حاوی 1/5 میلیارد طال درچادر مسافرتی!

مجرمان هدف سرقت 
را از میان واحدهایی 

انتخاب می کنند که در 
زمان تاریکی هوا هیچ 

روشنایی آنجا وجود 
نداشته باشد، پس از 
آن زنگ واحد و یا 

خانه مسکونی را برای 
اطمینان می   زنند

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
  جوی نسبتاً پایدار در خراسان رضوی

قدس: اداره کل هواشناسی خراســان رضوی اعام کرد: با 
توجه به تحلیل های انجام شــده پدیــده جوی غالب گاهی 
افزایش سرعت وزش باد )به ویژه در نواحی شرقی و جنوبی 
اســتان وزش باد شدید لحظه ای( اســت. امروز و فردا جوی 
نسبتاً پایدار همراه با افزایش دمای هوا در سطح استان حاکم 
است. اما از اواخر وقت روز جمعه و در روز شنبه هفته آینده، 
ضمن کاهش موقت دما و وزش باد در اســتان، بارش هایی 

پراکنده نیز در نواحی شمالی پیش بینی می شود.
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پنجشنبه 24 بهمن 1398

 18 جمادی الثانی 1441 13 فوریه 2020  
سال سی و سوم  
شماره 9184  ویژه نامه 3568 

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

فضای مجازی: 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن مهر 

106 مشهد 
جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت 
اول ش��رکت تعاونی راس ساعت ۱۰ صبح سه شنبه 
مورخ 1398/12/6 در محل مس��جد موسی بن جعفر 
علیه الس��ام واقع در خیابان عبادی ۳۳ بین ش��هید 

خزایی ۱۱ و ۱۳ برگزار می گردد .
از کلیه اعضای محترم شرکت) اعم از زمین یا واحد 
مس��کونی تحویل گرفته یا نگرفته ( دعوت می شود 
با همراه داش��تن مدرک مثبته عضویت رأس ساعت 

مقرر در این جلسه حضور به هم رسانند .
دستور جلسه : 1-استماع گزارش نماینده مدیریت 

تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مشهد
2- انتخاب هیئت تصفیه و ناظر

 تذک��ر: چنانچ��ه حض��ور عض��وی در جلس��ه مذک��ور 
میس��ر نباش��د می توانند حق رای  خود را به موجب 
وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار خود 

واگذار نماید .
در ای��ن ص��ورت هر عضو ع��اوه بر رای خود تا س��ه 
رای  ب��ا وکال��ت و غیرعضو فق��ط یک رای ب��ا وکالت 
می تواند داشته باش��د .عضو متقاضی اعطای وکالت 
یا نمایندگی می بایس��ت به هم��راه نماینده یا وکیل 
خ��ود ط��ی روزه��ای 98/12/4لغای��ت 98/12/5 از 
س��اعت ۸ ت��ا ۱۲ با همراه داش��تن کارت شناس��ایی 
معتبر و مدارک عضویت به محل مدیریت تعاون کار 
و رفاه اجتماعی مش��هد واق��ع در بلوار خیام ، مقابل 
خی��ام ۲۰ طبقه پنجم اتاق ۵۰۹ جه��ت صدور ورقه 

ورود به مجمع حضور یابند .
 مدیریت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مشهد 
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فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمالش�رق نزاجا )مدیریت خری��د و پیمان- دایره فروش( در 
نظر دارد اقام مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

محل استقرار و بازدیدمقدار تقریبی )کیلوگرم(نوع کاالردیف

80/000 کیلوگرمضایعات لوله چدنی1
 )80 تن(

تربت حیدریه تیپ 177 
متحرک هجومی

سپرده شرکت در مزایده: شرکت کنندگان می بایست مبلغ 300/000/000 ریال )سی میلیون تومان( را 
به عنوان تضمین شرکت در مزایده به حساب جاری طایی 5151571639009 نزد بانک سپه به نام وجوه 
متفرقه فرماندهی آماد و پش��تیبانی منطقه ش��مال ش��رق نزاجا واریز یا معادل آن ضمانت نامه معتبر 

بانکی به دستگاه مزایده گذار ارایه نمایند.
تاریخ و محل دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 98/11/26 لغایت 98/12/03 پادگان ف آماد و پشتیبانی 

منطقه شمالشرق نزاجا مستقر در مشهد )مدیریت خرید و پیمان- دایره فروش(
زمان و محل تحویل پیش��نهادها: پیش��نهاددهندگان باید حداکثر تا س��اعت 13/00 مورخه 98/12/04 
پاکت پیش��نهادی خود را به انتظامات پادگان ف آماد و پش��تیبانی منطقه ش��مال ش��رق نزاجا مش��هد 

تحویل نمایند.
زمان و محل قرائت پیش��نهادها: پیش��نهادهای واصله در س��اعت 9 صبح مورخه 98/12/05 در حضور 

اعضای کمیسیون در محل برگزاری کمیسیون مزایده بازگشایی و قرائت خواهد شد.
توج��ه( مح��ل بازدید پادگان تربت حیدریه تیپ 177 متحرک هجومی ش��هید محمد جعفر نصر اصفهانی 
نزاج��ا )ترب��ت حیدریه- بل��وار مدرس یک( و زمان بازدی��د جهت خریداران از س��اعت 08/30 صبح تا 

12/30 ظهر مورخه 98/11/26 لغایت 98/12/01 می باشد.
هزینه درج آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد.

دستگاه مزایده گذار در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است.
آدرس محل برگزاری کمیسیون: مشهد- خیابان امام خمینی)ره(- انتهای امام خمینی 81- پادگان فرماندهی 

آماد و پشتیبانی منطقه شمال شرق نزاجا )دفتر خرید و پیمان( تلفن: 7 و 38599116- 051

آگهی مزایده عمومی فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمال شرق نزاجا
)مدیریت خرید و پیمان- دایره فروش( نوبت: دوم
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ورزش خراسان

میراث

خبر

گفت وگو با بانوی کارآفرین

زنیکهلباسرؤیایدختربچههارامیدوزد
سرورهادیان   وارد کارگاهــی می شوم که 
همــه جا پر از لباس های ســفید و دامن های 
پفدار با تورهای زیباست، همان لباس هایی که 
همه دختران از کودکی دلشان می خواهد آن ها 
را بپوشــند. اینجا تولیدی و مزون لباس های 
عروســی اســت که خانم »فاطمه رحیمی« 
برای بدســت آوردن این کار بیش از سه دهه 
تالش کرده و سختی های بسیاری را متحمل 

شده است. 

ازخیاطیدرمنزلتالباسعروس
فاطمه رحیمی متولد 1343 در مشهد است. 
کنارش که می نشینم، می گوید: سال 63 ازدواج 
کردم و حاصل ازدواجم یک پســر به نام امیر 
است. از ســال 66 خیاطی را در خانه پدری ام 
شروع کردم. مدتی در یکی از خیاطی های بنام 
لباس عروس، خیاطی را ادامه دادم تا اینکه در 
سال 81 با تجربه هایی که بدست آورده بودم، 

فروشگاه لباس عروس را دایر کردم.

واماشتغالزایی
وی می افزاید: برای شــروع کار جدی؛ خرید 
ابــزار، چرخ خیاطی، اتو بخار، پارچه، تزئینات 
کار و... نیاز بود، در ســال 90 شــنیدم واحد 
خودکفایی کمیته امداد بــه کارآفرین ها وام 
خوداشتغالی می دهد. آن زمان 8 میلیون تومان 
به من وام دادند و همین وام سبب شد وسائلم 
را ارتقا دهم، چرخ های خیاطی راسته دوز مدل 
بهتر و پارچه خریدم و بخشی از آن را نیز هزینه 

دکوراسیون مغازه کردم.
وی ادامه می دهد: اقســاط وام که تمام شــد، 
مجدد به من 20 میلیون وام داده شــد که با 
این مبلغ توانستم وســایل و ابزار بیشتری را 
خریداری کنم و مغازه را به مکان بهتری انتقال 

دهم.
 

لباسعروسبرایبچهها
این بانوی کارآفریــن بابیان اینکه کار دوخت 
و فروش لباس عروس ویژگی ها و مشــکالت 
خاص خودش را دارد، اظهار می کند: در کنار 
کار لباس عروس، تصمیــم گرفتم به صورت 
حرفه ای و تخصصی در دوختن لباس مجلسی، 

عــروس و لباس جشــن تولد 
کــودک و همچنین لباس های 
مهدکودک ها  در  بچه ها  مراسم 

کار کنم. 
وی خاطرنشان می کند: از این رو 
در بحث دوخت و کرایه لباس ها 
تمام توانم را گذاشتم. هر روز از 
ساعت 9 صبح تا 2 بعدازظهر و از 
ساعت 5 تا 11-10 شب مشغول 
گرفتن ســفارش و نیــز برش، 

دوخت و فروش لباس ها هستم.

کارآفرینیبرایزنان
ایــن بانــوی کارآفریــن ادامه 

می دهد: خوشــبختانه چهار نفــر هم در این 
کار مرا همراهــی و در تزئینات به من کمک 
می کننــد. ماهانه حدود 3 تا 5 میلیون تومان 
درآمد من اســت و امیدوارم با گسترش کارم 
امکان به کارگیری افراد بیشــتری را داشــته 

باشم.
وی تأکید می کند: من آمادگی آن را دارم تا به 
زنان سرپرست خانوار و یا خانم هایی که نیاز به 
کار دارنــد، رایگان کار را به آن ها آموزش دهم 
تا آن ها هم بتوانند در آینده شغلی برای خود 

دســت و پا کنند و عده 
بیشــتری از زنــان وارد 

عرصه کار شوند.

ازدواجهاکمنشده
از او می پرسم با توجه به 
تورم، این ذهنیت وجود 
دارد که ازدواج ها کم شده 
است، در جواب می گوید: 
به نظــر مــن ازدواج به 
مناطــق مختلف شــهر 
برمی گردد. سال هاســت 
در پاساژ خوشبختی واقع 
کار  خسروی  خیابان  در 
می کنم و خوشبختانه هنوز هم مراجعات خوب 
اســت. ماهانه بین 30 تا 50 نفر برای خرید، 

دوخت و یا کرایه لباس مراجعه می کنند.
از او دربــاره هزینه دوخت و یــا کرایه لباس 
عروس که می پرســم، می گوید: نــوع، مدل، 
تزئینــات روی آن در قیمت یک لباس تأثیر 
دارد. حتی مکان یک فروشــگاه، هزینه های 
اجاره و کارکنان هم در قیمت لباس تأثیرگذار 
است. برای مثال گاهی همان لباسی را که من 
حدود یک میلیون و 500 تا 2 میلیون تومان 

به مشتری می دهم در مناطق شمال شهر بین 
4 تا 5 میلیون تومان فروخته می شود.

دنیایدختربچههاولباسعروس
درباره کار تخصصی لباس کودک که می پرسم، 
می گوید: کار تخصصی لباس عروس کودکان 
برایم جذاب است و مراجعه کننده زیادی دارد 
و هرزمان که لباس مورد عالقه دختربچه ها را 
مــی دوزم، حس خوبی دارم و زمانی که لباس 
آماده می شود و آن را می پوشند از خوشحالی 
بچه هــا لذت می بــرم و همه خســتگی ام را 

فراموش می کنم.
درباره کرایــه لباس های عروســی، فانتزی، 
مجلســی و کودکان که می پرســم، تصریح 
می کند: کرایه لباس کــودکان از 50 تا 200 
هزار تومان است و افزایش قیمت ها روی نرخ 
لباس تأثیر دارد. برای مثال پارچه تور متری 6 
هزار تومان بود که االن 25 هزار تومان شــده 
و به همان نسبت دستمزد ها و وسایل تزئین 
لباس هم افزایش یافته است. من همه سعی 
خودم را می کنم لباس ها را با قیمت مناســب 
بدوزم تا با قیمت مناســب به مشتریان ارائه 

دهم.
وی درباره انتخاب مدل ها هم توضیح می دهد: 
قبالً مردم برای انتخاب مدل مشکل داشتند. 
حتماً از روی ژورنال یا مدل دوخته شده باید 
مدل لباس را انتخاب می کردند، اما االن پارچه 
یا مدل دلخواه را از اینترنت عکس  می گیرند و 

براساس آن مدل و پارچه را انتخاب می کنند.

هدیهمنبهعروسهاودامادها
او توضیــح می دهــد: بارهــا از طــرف افراد 
مطمئــن عروس هایی معرفی می شــوند که 
دلشان می خواهد لباس عروس زیبا در به  یاد 
ماندنی ترین روز زندگی شان بپوشند، اما داماد 
امکان تأمین هزینــه آن را ندارد و من لباس 
مورد نظرشان را رایگان برای پوشیدن به آن ها 
هدیه می دهم. هنوز یک بار هم نشده است که 
کسی لباس را ببرد و نیاورد و خوشحالم که در 
شادی آن ها سهیم هستم و می دانم که خداوند 
برکت دعای خیر آن ها را به کار و زندگی من 

می دهد.

فرهنگ و هنر

رپوژه

مدرهس 

 معاون استاندار در گفت وگو با قدس خبر داد 

 راه اندازی شرکت مس درخراسان رضوی 
طلبی:  قدس-رضــا 
امور  هماهنگی  معــاون 
اســتانداری  اقتصــادی 
خراســان رضوی گفت: 
اعتباری  با  مس  شرکت 
در حدود 3 هزار میلیارد 
تومان در این استان ایجاد 

خواهد شد. علی رسولیان در گفت وگو با قدس آنالین اظهار 
کرد: شرکت مس خراسان با اعتباری در حدود 3 هزار میلیارد 

تومان در استان ایجاد می شود. 
وی با بیان اینکه این پروژه در شهرستان بردسکن راه اندازی 
خواهد شــد، تصریح کرد: حداقل زمان الزم برای اجرای این 
پروژه سه سال اســت که در مراحل مختلف اجرایی خواهد 
شــد و هدف از اجرای آن اکتشــاف معادن مس در استان و 
بهره بــرداری اصولی و اقتصادی از آن ها در راســتای منافع 

درآمدی برای استان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری خراسان رضوی 
افــزود: با بهره برداری از این پــروژه حداقل یک هزار فرصت 
شغلی ایجاد خواهد شد که سهم بسزایی در اشتغال زایی در 
منطقه خواهد داشت. رســولیان ادامه داد: این پروژه توسط 
شــرکت ملی مس ایران و با راه اندازی یک شــرکت مس در 

خراسان رضوی انجام می شود.
وی تصریح کرد: خراســان رضوی از نظــر منابع خدادادی، 
ظرفیت های بالقوه فراوانی دارد که نیاز اســت سرمایه گذاران 

توجه ویژه ای به آن ها داشته باشند.

  نخستین سالن ورزشی بیماران خاص 
کشور در خراسان  جنوبی افتتاح شد

فــارس: نخســتین و 
مدرن ترین سالن ورزشی 
بیماران خاص کشور در 
سایت اداری بیرجند به 

بهره برداری رسید.
مدیرکل ورزش و جوانان 
اظهار  خراســان جنوبی 
کرد: کلنگ ساخت سالن ورزشی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
شهر بیرجند در سال 94 بر زمین خورد و عملیات اجرایی آن 

از سال 9۷ آغاز و در یوم اهلل 22 بهمن افتتاح شد.
حسن عزیزی افزود: مدرن ترین پروژه  ورزشی خراسان جنوبی 
با زیربنای 800 مترمربع ابنیه شــامل دفتر اداری، رختکن و 
سالن اختصاصی سقف منحنی 540 مترمربع با هزینه کرد 11 

میلیارد و 500 میلون ریال از اعتبار ملی ساخته شده است.
وی خاطرنشان کرد: این سالن به صورت پارتیشن بندی شده 
دارای زمین ورزشی بدمینتون، خط های تیراندازی با تفنگ 
 بادی، میزهای شطرنج و سایر رشته های مناسب جامعه هدف 

است. 
مدیرکل ورزش و جوانان خراســان جنوبی با اشاره به وجود 
نزدیک  به 4 هزار بیمار خاص در این استان، یادآور شد: هیئت 
ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضای استان فقط در بیرجند 
فعال اســت و حدود 150 ورزشکار سازمان یافته و بیمه شده  
دارد. عزیزی گفت: هیئت ورزشــی بیمــاران خاص و پیوند 
اعضای خراسان جنوبی به عنوان یکی از 10 هیئت برتر کشور 
مطرح اســت و در دو سال اخیر ورزشکاران بنام و مدال آوری 

را تربیت کرده است. 
وی بابیــان اینکه اداره کل ورزش و جوانان خراســان جنوبی 
نیم نگاهی به قهرمانــی و مدال آوری ورزشــکاران بیماران 
خاص و پیوند اعضــا دارد، اظهار امیــدواری کرد: از رهگذر 
دسترسی آسان جامعه هدف به سالن تخصصی، شاهد توسعه 
ورزش های همگانی، بهبود سالمت جسمانی و ارتقای کیفیت 

زندگی اجتماعی در استان باشیم.

  7  اثر تاریخی خراسان رضوی 
نامزد ثبت جهانی شد

مدیرکل  معاون  قدس: 
فرهنگــی،  میــراث 
گردشــگری خراســان 
رضوی گفــت: هفت اثر 
تاریخی این استان نامزد 
ثبت در فهرست جهانی 
اســت. مرجــان اکبری 
افزود: این هفت اثر شامل منظر فرهنگی توس، مسجد ملک 
زوزن، محور ســلجوقی - غزنوی خراسان در منطقه خواف و 
تایباد، جاده  ابریشم )مسیر شرقی- غربی از سرخس تا نیشابور 
و ســبزوار(، آسبادهای نشتیفان در خواف، مجموعه تاریخی 
مذهبی حرم مطهر و کاروانسراهای ایرانی است. وی ادامه داد: 
پرونده ثبت جهانی کاروانسراهای تاریخی ایران باز است و در 
این راستا کارشناسان وزارت میراث فرهنگی از 25 کاروانسرای 

تاریخی استان بازدید کرده اند. 
وی گفت: ثبت جهانی آثاری از قبیل سایت موزه بندیان درگز، 
مزار شیخ احمد جامی، مدارس مکتب هرات )متعلق به دوره 

تیموری( و مساجد دو ایوانه استان نیز مورد پیگیری است. 

  پاسگاه مرزی در سرخس 
به نام سردار سلیمانی نام گذاری شد

ایرنا: پاسگاهی در نقطه صفر مرزی سرخس روز چهارشنبه در 
مراسمی به نام سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی نام گذاری 

شد. 
فرمانده هنگ مرزی سرخس گفت: براساس تدابیر فرماندهی، 
نام این پاسگاه همزمان با چهلمین روز شهادت سردار رشید 
اسالم به نام سپهبد شهید »حاج قاسم سلیمانی« نام گذاری 

شد.
سرهنگ حمزه قاسمی افزود: سردار سلیمانی در هشت سال 
دفاع مقدس و نبرد با داعش سال ها مجاهدت و فداکاری کرد 
و ســرانجام به آرزوی خود رسید و شهید شد. وی ادامه داد: 
باید راه این سردار شهید را در دفاع از ارزش های انقالب ادامه 

دهیم.

باحمایتیکه
درراهاندازی
اینکارگاهشد،

اکنونبرایچهارنفر
کارآفرینیشده

کهدراینکارمرا
همراهیوکسب
درآمدمیکنند

بــرش

 شاعر نیشابوری برگزیده کنگره شعر 
و مقاله »بانوی آفتاب«

نیشابور- خبرنگارقدس: 
معصومه سادات شاکری 
شاعر نیشابوری برگزیده 
کنگره شعر و مقاله نویسی 
بانوی آفتــاب با موضوع 
فاطمــه)س(  حضــرت 
اندیشــمندان  از دیدگاه 

مذاهب اسالمی شد. مسئول امور فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی نیشابور اظهار کرد: دومین کنگره بانوی آفتاب در قالب 
شعر و مقاله نویســی با محوریت حضرت زهرا)س( از دیدگاه 

اندیشمندان مذاهب اسالمی در شهرستان تایباد برگزار شد.
رمضانعلی بیات افزود: هدف از برگزاری چنین کنگره ای تقریب 
مذاهب اسالمی است و حضرت زهرا)س( یکی از عواملی است 

که موجب نزدیکی مذاهب تشیع و تسنن می شود.
وی خاطرنشان کرد: 182 اثر شعر و 82 مقاله در موضوعات 
مختلف مربوط به حضرت زهرا)س( به کنگره راه یافتند که 
از بین آن هــا 24 اثر به عنوان آثار برگزیده و قابل تقدیر این 

کنگره انتخاب شدند. 
بیات یادآور شد: سرودن شعر و بیان سجایای این بانوی بزرگ 
اسالم از نیازهای جامعه است و وظیفه ما این است تا می توانیم 
در جهت تقویت باور تقریب امت اسالمی تالش کنیم و بدون 
هیچ مالحظه ای هرکس در مقابل اتحاد امت اسالمی قد علم 

کند با او برخورد شود. 
مســئول امور فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیشابور 
تصریح کــرد: در پایان این کنگره از نفرات برگزیده با حضور 
مسئوالن در محل تاالر وحدت مجتمع مفاخر شهرستان تایباد 

تجلیل شد.
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حل جدول شماره قبل

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

1. ازانــواع پیونددرختــان- هنرچیــدن 
میــز غذا که نقــش مهمــي درتحریک 
اشــتهاي خانــواده دارد 2. ازمرکبــات- 
در ورزش تکوانــدو زمانــي را گویندکه 
هردوپاي مبــارز براثر ضربــه حریف از 
زمیــن مســابقه خارج شــود 3. صنم- 
نشــریه ورزشــي چاپ آلمان که عمدتا 
برفوتبــال تمرکــزدارد- یارقوري- محل 
4. مخفف الي آخر- بتون مســلح- تعجب 
خانمانــه- کوزه ســفالي 5. بارش همراه 
باد شــدید- چاالک- پس از یال مي آید 
6. پرچم- شادمان- صندلي اسب ۷. بدن 
مردار- چوب تراش- دســتاورد 8. صوت 
شگفتي- عشوه گر- ندامتگاهي در تهران- 
ستون بدن 9. تعظیم کردن- دچاراختالل 
شــده- درخت انگور10. ســده- سعي و 
تالش- نام پســرانه وطنــي11. برادران 
 مخترع ســینما- نکته سنجي- هنر هفتم 
به دهنــش  بایــد  علــف   .12  
یک حــرف-  تکــرار  بیایــد-  شــیرین 
دورویــي  خودپســندي-  و   کبــر 

13. ســخن بي پــرده- خرمــن مــاه- 
 خانه هاي ریز روي عکس- دشــنام دادن 
14. زراعت آبي – بحر 15. از گرایش هاي 
کارشناسي ارشــد رشــته زمین شناسي- 

عدد دورقمي

1. مراجعه کنندگان به یک اداره یا سازمان 
را گویند- آکنــده 2. نگراني و اضطراب- 
برامدگي اســتخوان مچ پــا 3. بزکوهي- 
ابتیاع- از رنگ هاي فرعي- صداي پنچري 
4. خوب- گوشــت آذري- خوراکي مفید 
از شیر و نشاســته- داغ فرنگي 5. کیسه 
چرمــي- چین قدما- گله گله 6. آشــیانه 
 پرنــده- پردازنــده رایانــه اي- بانمــک 
۷. سر و راز- از خواهران برونته- باالآمدن 
 آب دریا- مي گویند جوابش هوي اســت 
محکــم-  فرودآمــدن-  شــگردکار-   .8
در  دســتگاهي   .9 عــرب  مرغابــي 
یکدندگــي-  ایرانــي-  موسیقي ســنتي 
نشــیمنگاه  و  کرســي  درد-   صــوت 

10 - پیشــوند یوناني معادل صد- فراخوان- دعاي 
زیرلــب 11. فهمیــدن- طایفه- انجــم12. عقیده 
نــدا- گوســفندماده   انتخاباتــي- متیــن- صوت 
13 - اشــاره به دور- شــعر رنگــي - از حالل هاي 
رنگ- گوشــت آذري 14. ترســو- نام دختر بردیا و 
همســرکورش 15. نگهبان چماق نقره اي- کنایه از 

محلي که وجودخارجي ندارد

  افقی

  عمودی

 بخاری نفتی در ۱20 کالس درس بردسکن
ایسنا: مدیــر آموزش و 
پرورش بردســکن گفت: 
در  درس  از ۷60 کالس 
این شهرستان، گرمایش 
220 کالس بــا شــوفاژ، 
بخاری  بــا  420 کالس 
گازی و 120 کالس درس 
با بخــاری نفتی تأمین 

می  شــود. غالمحســین غفوری عنوان کرد: از 203 مدرسه 
حدود 40 مدرسه تاکنون استانداردسازی شده و دارای پکیج 
و شوفاژ هستند و 120 مدرسه نیز بخاری گازی و 43 مدرسه 
بخاری نفتــی دارند. با توجه به اینکه جمع آوری بخاری های 
نفتی به اعتبار زیادی نیاز دارد به همین دلیل جمع آوری آن ها 

سخت است.
وی در ادامه از وجود حدود چهار تا پنج مدرســه خشــت و 
گلی در شهرســتان خبر داد و اظهار کرد: طی دو سال اخیر 
در بخش عمرانی 43 تفاهم نامه با خیران به امضا رسیده که 
شامل نمازخانه، کالس درس، ساخت مدرسه، سالن ورزشی، 
خوابگاه دانش آموزی، ســرویس های بهداشتی و حمام برای 

دانش آموزان مدارس شبانه روزی می شود.
از ایــن 43 تفاهم نامه 20 پروژه آغاز شــده کــه 6 پروژه به 
بهره برداری رســید و بقیــه نیز تا مهر 99 بــه بهره برداری 
می رسند و 80 کالس درس جدید نیز خواهیم داشت. غفوری 
اظهــار کرد: یکی از پروژه های نیمه تمام مربوط به اســتخر 
دانش آموزی بوده که از حدود هفت ســال پیش کلنگ آن 
زده شــده و تاکنون فونداسیون اجرا و سوله به محل منتقل 
شده و برای به نتیجه رسیدن آن نیازمند حدود 3 تا 4 میلیارد 

تومان دیگر هستیم. 
وی گفت: یکی از مشکالت و معضالت پیش رو که روز به روز 
هم حادتر می شود کمبود نیروی انسانی به خصوص در مقطع 
ابتدایی است به طوری که هر ساله همزمان بیش از 100 نفر 
بازنشسته می شوند. با توجه به اینکه جایگزین کردن برای این 
تعداد نیرویی که بازنشســته می شوند، بسیار محدود است و 
برای آینده بحران شدیدی خواهیم داشت، اما در سال جاری 
با پیگیری های صورت گرفته تعداد 40 نفر از بردســکن در 
کنکور 98-9۷ دانشگاه فرهنگیان پذیرش شدند با این وجود 
باز هم تا چهار سال آینده نیاز به نیروی انسانی در بردسکن 

حاد خواهد بود. 
وی مطــرح کرد: اکنون کمبود نیرو بــا ورودی های نهضت 
ســوادآموزی، دعوت از بازنشســتگان و چنــد پایه کردن 

کالس های درس تا حدودی جبران شده است.

حسین پورحسین  با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی 
و در راستای طرح آموزش در منزل، پایگاه آموزش مجازی دانش آموزان گروه جسمی- 
حرکتی در هنرستان توان خواهان شهید کاوه مشهد افتتاح شد. سیدجواد حسینی در 
افتتاحیه این پایگاه با اشــاره به تفاهم نامه امضا شــده بین وزارت آموزش و پرورش با 
وزارت فناوری اطالعات، اظهار کرد: 123 هزار کالس هوشــمند در کشور داریم و ۷8 
هزار مدرســه نیز به شبکه ملی اطالعات وصل هستند. وی گفت: در تفاهم نامه منعقد 
شده تمامی مدارس روستایی، شهرهای زیر 20 هزار نفر و مناطق حاشیه ای به شبکه 
ملی اطالعات وصل خواهند شــد. معاون وزیر اظهار کرد: آموزش و پرورش استثنایی 
هفت طیف دانش آموز را پوشــش می دهد و تعداد دانش آموزان با نیازهای ویژه تحت 
پوشــش آموزش و پرورش استثنایی از بدو تأسیس تاکنون 1۷.5 برابر شده و به بیش 
از 153 هزار دانش آموز رسیده است. رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی اظهار 
کرد: طرح آموزش های منزل محور، بیمارستان محور و مؤسسه محور ویژه دانش آموزانی 
که تحرک بدنی ندارند در آموزش و پرورش اســتثنایی کلید خورده است که آموزش 
مجازی نمونه ای از آموزش های ویژه این طیف دانش آموزان اســت. در ادامه نیز فضای 
آموزشی تحرک و جهت یابی گروه آســیب دیده بینایی آموزشگاه امام علی)ع( افتتاح 
شــد. معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در حاشیه جلسه 
ستاد اجرایی جشنواره مدرسه ای خیرین مدرسه ساز آموزش و پرورش ناحیه ۷ مشهد 
در گفت وگو با قدس گفت: طرح »از خشت تا بهشت« با هدف جمع آوری سرمایه های 
خرد همه اقشــار و خیرین جامعه و با محوریت مجمع خیرین مدرسه ساز در راستای 
استاندارد سازی فضا و تجهیزات آموزشی اجرایی شده است. سیدجواد حسینی افزود: 
استاندارد سرانه فضای آموزشی8.3 مترمربع است، ولی میانگین سرانه فضای آموزشی 
کشــور 5.3 مترمربع است که برای رسیدن به استاندارد به  مشارکت همه خیرین نیاز 
است. وی با بیان اینکه هزار و 600 مدرسه در کنار ۷40 مرکز آموزش توانبخشی ، 14 
هزار مدرسه پذیرا و 500 مدرسه پشتیبان کار آموزش بیش از 153 هزار دانش آموز با 

نیازهای ویژه را برعهده دارند، اظهار کرد: برای رســیدن به استاندارد مطلوب در حوزه 
آموزش و پرورش اســتثنایی، 210 مدرسه نیاز است که با همت خیرین این مدارس 
ساخته خواهد شد. حسینی با تأکید بر اینکه خیرین در قلب آموزش و پرورش جا دارند، 
افزود: مجمع خیرین مدرسه ساز از مشهد شروع به کار کرد و امروز بیش از 60 هزار خیر 
با این مجمع همکاری می کنند. معاون وزیر در پایان با بیان اینکه  نهضت توان افزایی در 
آموزش و پرورش استثنایی کلید خورده است، افزود: شناسایی حس کم داشته و نداشته 
دانش آموزان و جایگزینی تکنولوژی به جای این حس از اهداف نهضت توان افزایی است.

قاســمعلی خدابنده، مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی هم در آیین افتتاح 
نخستین پایگاه آموزش مجازی دانش آموزان استثنایی در هنرستان توان خواهان شهید 
کاوه گفت: آموزش مجازی فرصتی برای توانمندسازی دانش آموزان با نیازهای ویژه است 
و دانش آموزان گروه جسمی-حرکتی از هوش  عادی و بعضاً باالتری برخوردار هستند و 

چه بسا بتوانند به مدارج علمی باالتر نیز دست یابند.

معاون وزیر به قدس خبر داد

طرح »از خشت تا بهشت« با هدف استاندارد سازی تجهیزات آموزشی
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