
تالش دشمن برای مأیوس کردن مردم به بار ننشستبازگشت 23 هزار جامانده از تحصیل به کالس درس
استاندار خراسان رضوی:مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی خبر داد

سال تحصیلی که گذشت یکی از متفاوت ترین 
سال ها در حوزه آموزش بود. چه از شروعش که 
از نیمه شهریور 99 آغاز شد و چه پس از آن که 
کرونا کالس های حضوری را به کل تعطیل کرد 
و آموزش، جنبه مجازی به خود گرفت. فضای 
گرفتاری های  و  گیر  شد  مجازی  که  آموزشی 

خاص ...

استاندار خراسان رضوی به مناسبت پایان 
انــتــخــابــات و قـــدردانـــی از مــشــارکــت مــردم 
شریف استان در انتخابات ۱۴۰۰ پیام صادر 
معتمدیان  محمدصادق  پیام  متن  کــرد.در 
خطاب به مردم خراسان آمده است:شرکت 
غرورانگیز ملت حماسه ساز ایران اسالمی در 

انتخابات ... .......صفحه 4.......صفحه 2

اجتناببانکهاازپرداختحقوققانونیوبیمهنگهبانها
 دور زدن کنکور با عنوان

 دانشجوی خارجی 

 آیین نامه ای برای 
دکتر شدن 
نورچشمی ها !

سخنگوی شرکت برق خراسان برای 
هفته اول تیرماه تشریح کرد

احتمال بروز 
 خاموشی ها 

با گرم شدن هوا

.......صفحه 3

.......صفحه 4

گزارشی از اردوی جهادی 
»پزشکان و پرستاران بدون مرز« 

 خدمت 
 سپیدپوشان

 درحاشیه شهر مشهد

قدسآنالینگزارشمیدهد

.......صفحه 4

بررسی های رســانــه ای قــدس حاکی از آن اســت که 22 نفر از 
فرزندان هیئت  علمی در دانشگاه ها و افراد متمول که از نظر 

تحصیلی هوش باالیی هم ندارند...

با گرم شدن هوا آنچه در یکی دو سال اخیر خودنمایی 
کرده مشکالت ناشی از کاهش تولید برق در کشور است. 

جبران این کمبود در شرایطی ...
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نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در پیامی با 
تشکر از حضور پرشور مردم گفت: دشمنان پیش 
انجام  رسانه ای  گسترده  اقدام های  خــرداد   2۸ از 
دادند تا انتخابات در کشور بی رنگ و بو اجرا شود 
مورد  در  هم  اما  باشد،  نداشته  مثبتی  نتیجه  و 
مردم  مشارکت  اصــل  در  هم  و  انتخابات  نتیجه 

شکست خوردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی آیت هللا سیداحمد 
نوشت:  خــود  پیام  در  شنبه  روز  وی  علم الهدی، 
شادی و سرور این شکست دشمن، از موفقیت در 
اصل این عبادت برای ما بیشتر است که الحمدلله 
مردم حماسه آفریدند و سرنوشت مردم به دست 

اینکه دشمن  از آن،  خود مردم رقم خورد. باالتر 
مــردم شکست خــورد، دشمنان امت ورشکسته 
شدند و این بار نیز مثل ده ها و صدها موردی که 
علیه ما توطئه داشتند، توطئه شان نقش بر آب 
شد، شیطنتشان خاک و خاکستر شد و ما پیروز 

شدیم.
وی ادامه داد: بر این نعمت خدا را شکر می کنیم 
و  پــروردگــار است  از عنایت های ذات مقدس  که 
مقدس  وجــود  سرانگشت  معجزه آسای  آثــار  از 
امــام زمــان)عــج( از پــس پــرده غیبت اســت و در 
بودن  انقالبی  و  دینمداری  ایمان،  از  دوم،  مرتبه 
پای  ایستادگی شان  که  مردممان تشکر می کنیم 

این انقالب در حدی قرار گرفته که هر جا دشمن 
برای ایجاد توطئه به میدان آمد، مردم ما بودند 
را  و حماسه آفرینی شان دشمن  با مجاهدات  که 

ناامید کردند.
ــوی در  ــان رضــ نــمــایــنــده ولـــی فــقــیــه در خـــراسـ
ــن حـــرکـــت عــظــیــم و  ــ ــود افــــــزود: از ای پـــیـــام خــ
دادند  انجام  ما  مردم  که  ذی قیمتی  مجاهدات 
و  مــجــاهــدات  ایــن  امــیــدواریــم  می کنیم،  تشکر 
ارادت  عرض  یک  به  عنوان  مردم  فداکاری های 
ارزشمند مورد توجه خاص امام هشتم)ع( قرار 
بگیرد و همه ما از سفره رأفت ایشان بهره مند 

شویم.

اجتماعی  ســـازمـــان  هــنــری  و  فــرهــنــگــی  مــعــاون 
با  هــمــزمــان  گــفــت:  مشهد  شــهــرداری  فرهنگی 
برنامه مختلف فرهنگی  از ۶  دهه کرامت، بیش 
استفاده  بــرای  مشهد  شهر  فرهنگسراهای  در 

شهروندان برگزار می شود.
این  جمله  از  کــرد:  اظهار  اسماعیل زاده  یوسف 
موبایلی  عکس  جشنواره  بــه  مــی تــوان  برنامه ها 
و  حضور  حماسه  عنوان  با  انقالب  فرهنگسرای 
با هدف ثبت لحظه های ماندگار و حضور در پای 

صندوق رأی و مشارکت در انتخابات اشاره کرد.
وی افزود: شهروندان مشهدی که تمایل به حضور 
می توانند عکس های  دارنــد،  را  این جشنواره  در 

خود را در سه موضوع نگاه خالقانه به انتخابات، 
سیمای انتخابات در شهر مشهد و حضور پرشور 
مردم و ایران همدل تا ۳۰ خرداد ماه به نشانی های 

اعالم شده ارسال کنند.
معاون فرهنگی و هنری سازمان اجتماعی فرهنگی 
ــرد: همچنین  کـ خــاطــرنــشــان  شــهــرداری مشهد 
عکاسی  بــزرگ  مسابقه  نیز  نصرت  فرهنگسرای 
نقش بهشت را برای این دهه برگزار می کند. از 
با حرم  خــود  می توانند عکس های  افــراد  رو  ایــن 
به  یا خانوادگی  فــردی  قالب  را در  مطهر رضــوی 
سال  تیر  اول  تــا  خــود  کامل  هــمــراه مشخصات 

جاری برای این مسابقه ارسال کنند.

اسماعیل زاده تأکید کرد: همچنین در فرهنگسرای 
ترافیک، مسابقه مجازی کتاب خوانی با عنوان روضه 
این دهه برگزار می شود که شهروندان  رضــوان در 
مشهدی با مراجعه به کانال این فرهنگسرا می توانند 

از جزئیات این مسابقه اطالع پیدا کنند.
اینکه فرهنگسرای امت همزمان  با اشاره به  وی 
با میالد امام مهربانی ها برنامه ای با عنوان زیارت 
برنامه  ایــن  در  کــرد:  عنوان  اجــرا می کند،  نیابتی 
شخصیت های  از  نــیــابــت  ــه  ب مشهد  نخبگان 
مطهر  حرم  در  نیابتی  زیارت های  دنیا،  برجسته 
رضوی انجام و سپس فایل تصویری آن را توسط 

فرهنگسرا برای این افراد ارسال می کنند.

برنامه های فرهنگی فرهنگسراهای مشهد در دهه کرامتآیت اهلل علم الهدی: مشارکت مردم دشمن را ناکام گذاشت

iروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران n f o @ q u d s o n l i n e . i r

حضور پزشکان بدون مرز در حاشیه شهر مشهد مقدس 
رنگ و بوی جدیدی در این مناطق ایجاد کرده است.

به گــزارش تسنیم حضور گــروه جهادی »پزشکان و 
پرستاران بدون مرز« در حاشیه شهر مشهد و شهرک 
شهید رجایی در راستای لبیک گویی به فرمان رهبر 
معظم انقالب شور و شوق و امید زیــادی را در بین 

مردم محروم ایجاد کرد.
سیدامیر طباطبایی، سرپرست گروه جهادی پزشکان و 
پرستاران بدون مرز مشهد در حاشیه این اردوی جهادی 
اظهار کرد: این اردوی جهادی با هدف ارائــه خدمات 
رایگان درمانی و پزشکی به اهالی منطقه شهرک رجایی 

در حاشیه شهر مشهد برگزار شده است.
وی تأکید کرد: در این اردوی یکروزه، تیمی از پزشکان 

.......صفحه 2 متخصص و پرستاران ...

یکشنبه 30 خرداد 1400

 9 ذی القعده 1442  
 20 ژوئن 2021  
 سال سی و چهارم   
 شماره 9556  
ویژه نامه 3935 

      صفحه 1 خراسان

شهرداری تایباد در نظردارد به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر  آگهی مزایده فروش زمین- نوبت اول
تایباد نس�بت به فروش قطعات زمین مس�کونی ذیل طبق کروک�ی با قیمت پایه 
جه�ت هرمتر مربع و ضمانت ش�رکت در مزایده  قید ش�ده در جدول ذیل از 
طری�ق مزای�ده کتبی اق�دام نماید . لذا متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت فرم های مزایده و ارائه پیش�نهادات خود حداکثر تا س�اعت 13 

مورخ  1400/4/9 به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند.

 مساحتشماره و محل قطعهردیف
)مترمربع(

 قیمت پایه هر متر
مربع)ریال(

 ضمانت شرکت در
مزایده)ریال(

168/3030/000/000290/000/000قطعه شماره 2  بلوک 96 واقع در بلوار 22 بهمن1
176/4030/000/000290/000/000قطعه شماره 3  بلوک 96 واقع در بلوار 22 بهمن2
184/5030/000/000290/000/000قطعه شماره 4  بلوک 96 واقع در بلوار 22 بهمن3
192/6030/000/000290/000/000قطعه شماره 5  بلوک 96 واقع در بلوار 22 بهمن4
48/9021/000/00052/000/000یک قطعه زمین واقع در پشت پارک خرمشهر5

مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1400/03/23لغایت 1400/04/9
مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت13 مورخ1400/04/9 زمان بازگشایی پاکات 1400/04/10در محل دفتر شهردار تایباد.

ش�هرداری در رد یا قبول پیش�نهادات مختار اس�ت .و در صورتی که برندگان اول تا س�وم مزایده از پیش�نهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به 
ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شود.

مح�ل تحوی�ل اس�ناد مزای�ده دبیرخانه ش�هرداری تایباد می باش�د . متقاضیان محت�رم می توانند جه�ت دریافت اطالعات بیش�تر با ش�ماره تلفن    
54536525-051 تماس حاصل نمایند. 

ایوب سیدالحسینی- شهردار تایباد
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 از کلیه ش��رکای ش��رکت آرمان هدایت شایگان )با 
مسئولیت محدود( به ش��ماره ثبت 59961 و شناسه 
ملی 14006329114 دعوت می گردد تا در جلسه مجمع 
عادی مورخ 1400/04/10 ساعت 10 به نشانی مشهد، 
بزرگ��راه هاش��می رفس��نجانی، امیری��ه 31، ش��هید 
آراس��ته 1، مجتمع ماهان بلوک 1 واحد 18 حضور بهم 

رسانند.
دستور جلسه:

1. تصویب تراز مالی و حس��اب س��ود و زیان ش��رکت 
مربوط به سال  1399

2. م��وارد دیگری ک��ه در صالحیت این مجمع عمومی 
ساالنه می باشد.

 هیئت مدیره

دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه 
شرکت آرمان هدایت شایگان 

)بامسئولیت محدود( 

ح
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جلس�ه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مس�کن مهر 56 کارکنان کمیته 
ام�داد امام خمینی در تاریخ ذیل با دس�تور جلس�ه ذکر ش�ده در محل پروژه 
ش�رکت تعاونی به آدرس گلبهار، بلوار خیام،  نبش مهرگان 2 تشکیل می گردد. 
از کلیه اعضاء دعوت می شود با همراه داشتن کارت شناسایی ملی جهت اتخاذ 

تصمیم نسبت به موضوعات دستورجلسه در این جلسه حضور بهم رسانند.
زم�ان برگ�زاری مجمع عموم�ی فوق العاده: روز ش�نبه م�ورخ: 1400/4/12 

ساعت 11صبح
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

1- تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی تا پایان سال 1400

2- تغییر مکان دفتر شرکت تعاونی طبق ماده پنج اساسنامه
تذکر: در صورتی که حضور عضوی در جلسات مذکور میسر نباشد میتواند حق 
رأی خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگری یا نماینده تام االختیار واگذار 
نماید. در این صورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا 3 رأی با وکالت و غیرعضو 
تنها یک رأی با وکالت میتواند داشته باشد. عضو متقاضی نمایندگی میبایست به 
همراه نماینده خود در تاریخهای 1400/4/1 و 1400/4/2 در ساعت 10 الی 
12 با همراه داش�تن کارت شناسایی معتبر جهت صدور ورقه ورود به مجامع به 

آدرس: مابین پیروزی 42 و 44 پالک 96 زنگ دوم  مراجعه نماید.
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن مهر 56  کارکنان کمیته امداد امام خمینی

هیئت مدیره تعاونی مسکن مهر 56 کارکنان کمیته امداد امام خمینی)ره(

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 نظر به دستور مواد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/09/20 امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی نیش��ابور مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان محرز و رای الزم صادر 
گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد. امالک متقاضایان واقع در حوزه 
ثبتی نیش��ابور بخش 2  پالک 231 اصلی الف( 430 فرعی آقایان مجتبی ابراهیمیان و مهدی 
ابراهیمیان فرزندان محمدجواد هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 133/45 مترمربع واقع در اراضی مرتضی اباد خریداری از مالک رسمی آقای محمدجواد 
ابراهیمیان برابر آرای شماره های 140060306005002229 و 140060306005002230 
بخش 12 پالک 104 اصلی ب( 457 فرعی آقای محمدعلی الری طلب فرزند ذبیح اله نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 424/30 مترمربع واقع در اراضی نگارستان خریداری از 
محل مالکیت مشاعی متقاضی برابر رای شماره 140060306005002231  لذا بموجب ماده 
3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 ائین 
نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار 
در ش��هرها و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 

دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست بدیهی است برابر ماده 13 ائین نامه مذکور 
در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس 
از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود بصورت 
همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان و فاقد سابقه تحدید حدود واحد 

ثبتی اگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید.آ1402776
 تاریخ انتشار نوبت اول 1400/03/30    تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/04/14   

علی امینی-ریی�س ثب�ت اس�ناد و ام�الک نیش�ابور

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دس��تور م��واد 1 و 3 قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می مصوب 1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 140060306013000275 مورخ 
1400/02/04 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه حیدری فرزند حس��ین در ششدانگ 
یکباب منزل به مس��احت کل 407/41 مترمربع قسمتی از پالک شماره 497 فرعی و تمامت 
پ��الک 1084 فرع��ی از 2- اصلی واقع در اراضی ده جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد 
از مح��ل مالکیت خود متقاضی و خریداری ش��ده مع الواس��طه از آقای حس��ن حیدری مالک 
رس��می محرز گردیده اس��ت. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 

روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق 
تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1402779
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/30                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/4/14

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می مصوب 1390/09/20 و براب��ر رأی ش��ماره 140060306013000227 مورخ 
1400/01/29 هیئ��ت اول موض��وع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی جمعگی کاخکی فرزند 
حسین در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 174/07 مترمربع از پالک های شمارات 

505 فرعی و 3374 فرعی از 3- اصلی واقع در اراضی قصبه ش��هر بخش یک حوزه 
ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای محمدعلی تعویقی مالک رسمی 
محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت 
به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتش��ار در شهرها منتشر و در 
روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رسید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواس��ت به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1402780
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/30  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/4/14

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد
 سیدضیاالدین مهدوی شهری



مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی خبر داد

بازگشت 23 هزار جامانده از تحصیل به کالس درس
هاشم رسائی فر: سال تحصیلی که گذشت 
یکی از متفاوت ترین سال ها در حوزه آموزش 
بــود. چه از شروعش که از نیمه شهریور 
99 آغـــاز شــد و چــه پــس از آن کــه کرونا 
کالس های حضوری را به کل تعطیل کرد و 
آموزش، جنبه مجازی به خود گرفت. فضای 
آموزشی که مجازی شد گیر و گرفتاری های 
خــاص خــودش را داشـــت. از آمــاده ســازی 
زیرساخت ها برای ایجاد ارتباط بین معلم 
و شاگرد گرفته تا فراهم سازی وسایل کمک 

آموزشی برای کالس های مجازی.
تعداد قابل توجهی از دانش آموزان بنا به 
اینترنت،  همچون  امکاناتی  شرایطشان 
تا  نــداشــتــنــد  هوشمند  گــوشــی  و  تبلت 
هــمــراه سایر  مــجــازی  ــوزش  ــ آم در بستر 
همراهی های  باشند.  همکالسی هایشان 
ایـــن دست  تــا مشکالتی از  ــادی شــد  ــ زی
کمتر خــود را نشان دهــد. آمــارهــا نشان 
مـــی داد؛ مــجــازی شــدن کــالس هــا در کنار 
عوامل دیگری از جمله شرایط اقتصادی 
ــاری در مــیــزان  ــســی ــا تــأثــیــر ب ــواده هـ ــانـ  خـ
ســال  در  ــوزان  ــ ــــش آمـ دانـ تحصیل  تـــرک 
تحصیلی گذشته داشته اســت. در طول 
سال آموزش و پرورش تالش کرد این مسئله 
را به حداقل برساند اما کم و کاستی ها آن 
قدر زیاد بود که نتواند جلو ترک تحصیل ها 

 را بگیرد. آخرین آمارهایی هم که از میزان 
ترک تحصیل در سال گذشته تحصیلی 

ارائه شده حاکی از همین داستان است.  

خراسان رکورددار ترک تحصیل»
در رده بــنــدی آمــاری اعــالم شــده در کل 
ــال تــحــصــیــلــی گــذشــتــه  کـــشـــور، در ســ
ــان رضـــــوی بــیــشــتــریــن تــعــداد  ــراســ خــ
دانش آموز ترک تحصیل کرده را داشته 
نظام  بــرای  نمی تواند  که  اتفاقی  اســت 
نکته  باشد.  خوشایند  استان  آموزشی 
ــه اگــرعــوامــل  قــابــل تــأمــل ایـــن اســـت ک
دخیل در این داستان موشکافی نشود 
امکان اینکه در سال تحصیلی پیش رو 

شاهد تکرار آن باشیم نیز هست.
ــرورش اســتــان در  ــ ــوزش و پ مــدیــرکــل آمــ
خــصــوص قـــرار گرفتن خــراســان رضــوی 
بیشترین  کـــه  ــی  ــان هــای اســت صـــدر  در 
ســال  در  را  تحصیل  تـــرک  ــوز  دانـــش آمـ
قــدس  ــه  ب داشــتــنــد  گــذشــتــه  تحصیلی 
از آنچه می گویید اطالعات  گفت: هنوز 
ــه نشده اســت امــا اگر   دقیقی به ما ارائ
و  پیشگیری  بــرای  قطعاً  باشد  گونه  این 

جبران آن باید چاره اندیشی کنیم.
ــار  ــنــده ادامــــه داد: الــبــتــه ایــنــکــه آم خــداب
خــراســان  تحصیلی   تـــرک  دانــــش آمــــوزان 
رضوی بیشتر است عوامل بسیاری در آن 
دخیل هستند که مهم ترین آن جمعیت 

بــاالی دانــش آمــوزی استان نسبت به سایر 
استان های کشور است و طبیعی است که به 
نسبت آمار ترک تحصیلی هایمان هم بیشتر 
باشد اما اگر درصد های ارائه شده در زمینه 
تــرک تحصیل دانـــش آمـــوزان مــا بــاال باشد 

بایستی موانع و مشکالت را بررسی کنیم.
وی اظهار کرد: شیوع کرونا و به هم خوردن 
برخی خــانــواده هــا، جا  اقتصادی  شــرایــط 
ماندن تبعه های خارجی از روند نام نویسی 
و نیز مهاجرت مردم از روستاها به شهرها 
و تمایل نداشتن ادامه تحصیل در روستا 
ترک  موجب  کــه  بـــوده  عواملی  جمله  از 
تحصیل شده است و ما در مقطعی آن ها 

را بررسی کردیم.
مدیرکل آمــوزش و پــرورش استان افزود: 
ابــتــدا رقمی در حــدود 40 هــزار نفر  در 
برای بازماندگان از تحصیل استان مطرح 
با اجــرای طــرح ضربتی برای  می شد که 
جامانده ها از تحصیل در استان، 23 هزار 
نفر از آن ها به چرخه آموزش برگشتند 
بنابراین پیش بینی می شود حدود 17هزار 
نفر از این دانش آموزان از تحصیل دور 
بــا تقویت این  بــوده انــد کــه امــیــدواریــم 
طــرح در ســال تحصیلی پیش رو شمار 
دانش آموزانی که به هر دلیلی نمی توانند 

تحصیل کنند کاهش یابد.

نتایج نهایی مشارکت در خراسان شمالی

 ۶۳.۳۸ درصد واجدان شرایط 
پای صندوق ها آمدند

گفت: ۶3.3۸  انتخابات خراسان شمالی  دبیر ستاد 
درصد واجــدان شرایط خراسان شمالی در انتخابات 
دوره  و ششمین  ریاست جمهوری  دوره  سیزدهمین 

شوراهای شهر و روستا شرکت کردند.
به گزارش مهر، هادی رجایی نیا صبح شنبه در ستاد 
انتخابات خراسان شمالی نتایج نهایی میزان مشارکت 
کــرد: در  و اظهار  را تشریح  انتخابات 1400  مــردم در 
خــراســان   1400 خـــرداد  هشتم  و  بیست  انتخابات 

شمالی مشارکت 3۸/ ۶3درصدی داشت.
به  اشــاره  با  شمالی  خــراســان  انتخابات  ستاد  دبیر 
انتخابات  در  بــجــنــوردی هــا  درصـــدی   ۵۵ مــشــارکــت 
گفت: شیروان ۶7 درصد، اسفراین ۶1 درصد، مانه و 
سملقان 71 و فاروج ۶9 درصد در انتخابات مشارکت 

داشتند.
جاجرم 73  در  مشارکت  میزان  گفت:  همچنین  وی 
درصد، گرمه 74 درصد و راز و جرگالن ۶3 درصد بود.

خراسان  در  نفر   320 و  هــزار   42۶ گفت:  رجایی نیا 
شمالی رأی خود را به صندوق ها انداختند.

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی 
نجات بخش جان چهار بیمار

ساکن  ساله  مغزی ۶3  مــرگ  بیمار  اعــضــای  اهـــدای 
مشهد به چهار بیمار نیازمند عضو در مشهد حیاتی 

دوباره بخشید.
به گـــزارش وبـــدا، مسئول واحــد فــراهــم آوری اعضای 
در  گــفــت:  مشهد  پزشکی  عــلــوم  دانــشــگــاه  پیوندی 
اهداکننده  از  عضو  اهـــدای  عمل  شصتمین  و  هــزار 
از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی  مرگ مغزی، پس 
و رضایت خانواده اش در بیمارستان منتصریه مشهد 

تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
دکتر ابراهیم خالقی افزود: کبد زنده یاد ابراهیمی در 
بیمارستان منتصریه مشهد به بانویی 44 ساله ساکن 

بیرجند پیوند شد و به وی زندگی دوباره بخشید.
وی ادامه داد: قرنیه های این بیمار مرگ مغزی به بانک 
از  قسمتی  و  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  چشم 
پوست وی به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا)ع( 

برای پیوند ارسال شد.
واحد پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد که شمال شرق کشور را زیر پوشش 

دارد از سال 13۸0 فعالیت خود را آغاز کرده است.

 تشکر مسئوالن خراسان شمالی
 از حضور پرشور مردم در انتخابات

خبرگان،  مجلس  در  شمالی  خراسان  مــردم  نماینده 
نماینده ولی فقیه در استان و استاندار خراسان شمالی 
در پیامی مشترک از مردم فهیم استان بابت حضور 

گسترده در انتخابات قدردانی و تشکر کردند.
خراسان  مــردم  نماینده  فیاضی؛  غالمرضا  آیــت هللا 
حجت االسالم  رهــبــری،  خبرگان  مجلس  در  شمالی 
ولی فقیه در استان  نماینده  نوری؛  والمسلمین رضا 
شمالی  خــراســان  اســتــانــدار  شجاعی؛  محمدعلی  و 
در پیامی مشترک از حضور حماسی و پرشور مردم 
استان در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری 
روستا  و  شهر  اســالمــی  شــوراهــای  دوره  ششمین  و 

قدردانی کردند.
در این پیام مشترک آمده است: بار دیگر مردم فهیم، 
در صحنه  و همیشه  انقالبی، شهیدپرور  والیتمدار، 
استان خراسان شمالی حضور پرشور، مسئوالنه و پر 
از اقتدار خود را در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست 
و  جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر 
روستا به نمایش گذاشتند، نمایشی از وحدت اقوام 
مختلف با حضور تمام گرایش های سیاسی و یکدلی و 

همراهی وصف ناپذیر.
با  خــردادمــاه 1400  در  استان خراسان شمالی  مــردم 
لبیک به دعوت رهبر معظم انقالب )مدظله العالی( 
این  که  زدنــد  رقــم  را  دیگری  ماندنی  یــاد  به  حماسه 
حماسه پرشور، ناامیدی و یأس دشمنان را دوچندان 

و عزت و سربلندی کشور عزیزمان را مضاعف کرد.
ایــران اسالمی به ویــژه مــردم بابصیرت  ملت انقالبی 
خراسان شمالی، با وجود تحریم های ظالمانه دشمنان 
و محدودیت های ناشی از بیماری منحوس کرونا، بار 
دیگر پایبندی به ارزش های واالی معمار کبیر انقالب 
تعالی  )رضـــوان هللا  امـــام خمینی  اســالمــی حضرت 
علیه( و تبعیت محض از مقتدای عظیم الشأن امت 
خامنه ای  امــام  العظمی  آیــت هللا  اســالمــی، حضرت 

)مدظله العالی( را به جهانیان نشان دادند.
اینجانبان ضمن تبریک به مردم شریف، قدرشناس 
و آگاه استان خراسان شمالی که بار دیگر نام خود را 
در زمره استان های دارای بیشترین مشارکت مردمی 
ثبت کردند، از تمامی عوامل اجرایی، قضایی، نظارتی، 
نظامی، انتظامی، امنیتی، نامزدها و هواداران آن ها و 
صداوسیما،  ویژه  به  انتخابات  اندرکاران  دست  همه 
اصحاب رسانه و فعاالن فضای مجازی که در برگزاری 
صمیمانه  بــودنــد،  نقش آفرین  پــرشــور  حماسه  ایــن 

سپاسگزاری می کنیم.
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شماره پیامک: ۳00072۳05  استان مااستان ما2
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

یکشنبه 30 خرداد 1400
    9 ذی القعده 1442   20 ژوئن 2021  
 سال سی و چهارم   
شماره 9556  ویژه نامه 3935 

حضور پزشکان بدون مرز در حاشیه شهر مشهد مقدس 
رنگ و بوی جدیدی در این مناطق ایجاد کرده است.

گــروه جهادی »پزشکان و  گــزارش تسنیم حضور  به 
پرستاران بدون مرز« در حاشیه شهر مشهد و شهرک 
به فرمان رهبر  شهید رجایی در راستای لبیک گویی 
معظم انقالب شور و شوق و امید زیــادی را در بین 

مردم محروم ایجاد کرد.
سیدامیر طباطبایی، سرپرست گروه جهادی پزشکان و 
پرستاران بدون مرز مشهد در حاشیه این اردوی جهادی 
اظهار کرد: این اردوی جهادی با هدف ارائــه خدمات 
رایگان درمانی و پزشکی به اهالی منطقه شهرک رجایی 

در حاشیه شهر مشهد برگزار شده است.
وی تأکید کرد: در این اردوی یکروزه، تیمی از پزشکان 
متخصص و پرستاران با رعایت کامل دستورالعمل های 
بهداشتی به بیماران مراجعه کننده خدمات بهداشتی، 

درمانی و دارویی الزم را ارائه می دهند.
با برشمردن موارد معاینه بیماران محروم  طباطبایی 
اردوی  این  ابــراز کرد: در  این منطقه کم برخوردار،  در 
ویزیت  مــورد   27 عمومی،  ویزیت  مــورد  جهادی 47 
پاپ اسمیر،  انجام  مورد   11 زایمان،  و  زنان  تخصصی 
سه مورد ارجاعات فوق تخصصی، 1۸ مورد ارجاعات 
پاراکلینیک و 9 مورد ارجاعات آزمایشگاهی انجام شد 

و همچنین یک مورد بیمار دیابتی 2۶ساله و یک مورد 
بیمار قلبی 34ساله شناسایی شدند.

وی با اشاره به این نکته که موارد خاص و بیماران نیازمند 
به درمان های تکمیلی به مراکز درمانی شهر مشهد ارجاع 
داده می شوند، اضافه کرد: به همه بیماران ویزیت شده 
به تعداد ۸0 مورد به صورت کامالً رایگان دارو تحویل داده 
شد. همچنین بسته های نبات متبرک رضــوی و لوازم 

بهداشت فردی از جمله ماسک نیز توزیع شد.
حضور  را  اردو  ایــن  جالب  نکته  مسئول  مقام  ایــن 
متخصصان لبنانی، عراقی و افغانستانی در کنار دیگر 
خادمان سالمت برای ارائه خدمات در اردو اعالم کرد.
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تعاون بار 
مجهز به انواع وانت و خاور

37299080

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر
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خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159
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باربری خورشید هشتم
سراسر مشهد

 09153581596
09301898407
09154244955

تک، خاور، نیسان
تخفیف ویژه مستاجران و 
ارگانهای دولتی  »حافظی«
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اطمینان بار
تخفیف ویژه مستاجران
احمدآباد 38473716
پیروزی      38910291
قاسم آباد 35252020
سراسرمشهد 36011376

باربری نمونه امام رضا
تریلی، تک، خاور، کارگر

32136393-4
سلطانی 4232 249 0915
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اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722
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نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
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فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351
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 کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی، 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما 37665344
09158910589 محبوب
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دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 
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میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215
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داربست و پیچ رولپالک 
هیمالیا

09153050396
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داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32116677- 09156010520

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی
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ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449
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ایزوگام شرق
با نصب 26ت 

09156009702

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708
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کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792
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لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی
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طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200
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گ��لبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530
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خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

زمین 1000 متر 
شاهنامه سند ملکی 

امتیازات کامل 
از 350 تا 750 میلیون
امکان ساخت و دیوار 

کشی 
09029219354
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ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی
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قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

 38421086-38716277
37242125-37659429
36098693-36099035
32121288-32794264
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598
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17

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ج
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ط
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عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

پ
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90
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گزارشی از اردوی جهادی »پزشکان و پرستاران بدون مرز« 

خدمت سپیدپوشان درحاشیه شهر مشهد



روی خط خبرروی خط خبر
با هوشیاری مأموران پلیس لو رفت

دستگیری یک مأمورنما در بولوار توس 
فرمانده انتظامی مشهد گفت: با هوشیاری و سرعت عمل 
مأموران کالنتری 43 معراج یک مأمورنما در بولوار توس 
شناسایی و دستگیر شــد.  به گــزارش قــدس، سرهنگ 
حسین دهقانپور در تشریح این خبر گفت: در راستای طرح 
ارتقای امنيت اجتماعی یکی از تیم های کالنتری 43 معراج 
هنگام گشت زنی در محدوده بولوار توس به مردی جوان که 
لباس نظامی به تن داشت، مظنون شدند. وی افزود: پس 
از بررسی اظهارات ضد و نقیض این مأمورنما در بازرسی از 
او یک دستبند، یک شوکر و یک اسپری بدون مجوز کشف 
شد. سرهنگ دهقانپور تصریح کرد: پس از انتقال مظنون 
به کالنتری و استعالم به عمل آمده مشخص شد این فرد 
مأمورنما بوده و از شهروندان در محدوده بولوار توس اخاذی 
می کرده که با تیزبینی مأموران انتظامی دستگیر شد. وی 
گفت: متهم به مراجع قضایی معرفی شد و تحقیقات در 

این زمینه ادامه دارد.

فرمانده انتظامی مشهد خبر داد

دوستی چهارماهه و 50 فقره سرقت!
فرمانده  انتظامی مشهد از شناسایی و دستگیری عامل 
دستبرد به وسایل داخل خودروهای سواری و رمزگشایی 

بیش از 50 فقره سرقت خبر داد. 
به گزارش قدس، سرهنگ حسین دهقانپور گفت:  در پی 
گزارش سرقت های سریالی وسایل داخل خودروها در حوزه 
استحفاظی سرکالنتری شمال پلیس مشهد، دستورات 

الزم برای بررسی موضوع صادر شد.
وی افـــزود: تیم تجسس کالنتری شفا در ایــن مأموریت 
ضربتی با تقویت گشت های کنترلی دو متهم را سوار بر 
خودرو سواری تیبای سرقتی که روز 22 خرداد ماه از محدوده 
بولوار میرزاکوچک خان به سرقت رفته بود، در بولوار هدایت 
شناسایی کرده و لحظه ای که متهمان قصد سرقت از یک 
خودرو تیبای دیگر را داشتند برای دستگیری شان وارد عمل 
شدند. در بازرسی اولیه از آن ها چهار دستگاه  ضبط و 
پخش، چهار عدد باند ، یک جعبه ابزار، جک، یک حلقه 
الستیک، یک عدد باطری خــودرو و دیگر وسایل کشف 
شد. سرهنگ دهقانپور بیان کرد: دو متهم 40 و 42ساله  که 
سابقه دار هستند و به مواد مخدر اعتیاد دارند در اعترافات 
اولیه خود اظهار کردند چهار ماه پیش به طور اتفاقی با 
هم آشنا شده اند و نقشه سرقت از خودروهای سواری را 
طراحی کرده اند. فرمانده انتظامی مشهد خاطرنشان کرد: 
در این پرونده تاکنون از 50 فقره سرقت رمزگشایی شده و 

تحقیقات از متهمان با دستورات مقام قضایی ادامه دارد.

عقیل رحمانی: بررسی های رسانه ای قدس حاکی از آن است 
که 22 نفر از فرزندان هیئت  علمی در دانشگاه ها و افراد متمول 
که از نظر تحصیلی هوش باالیی هم ندارند، با استفاده از قانون 
عجیب و غریبی که باطل هم شده در مسیر خانم دکتر و آقای 

دکترشدن هستند.
چندی پیش مانند تمامی پیگیری های رسانه ای که در دستور کار 
روزنامه قدس قرار می گیرد، اطالعاتی روی میز گروه خط قرمز 
گذاشته شد که از ورود 22 نفر از فرزندان دختر و پسر اعضای 
هیئت علمی دانشگاه ها، دانشگاه علوم پزشکی  مشهد و ... به 
دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی حکایت داشت 
تا به این قسمت کار که هیچ مورد حاشیه داری وجود نداشت، 
اما موضوع دردآور این بود که این افراد به واسطه دانش علمی و 
قبولی در کنکور سراسری و... حقشان نبوده که لقب آقا و خانم 
دکتر را یدک بکشند بلکه به واسطه استفاده از یک آیین نامه و 
حساب های پرپول پدر و مادرشان، جای افرادی را به نوعی غصب 
کردند که شبانه روز تالش کردند اما سد کنکور آن ها را از حضور 

در این مقطع تحصیلی بازداشت.

مشروطیایکهچندترمدیگرپزشکمیشود!»
بـــرای روشـــن شــدن قسمت های رنـــج آور مــاجــرا کمی عقب تر 
برمی گردیم و از ابتدا همه چیز را واکاوی می کنیم. آن هم جایی 
که این افراد به واسطه اطالع از آیین نامه انتقال دانشجویان 
ایرانی خارج از کشور مصوب سال89 و 94  و تعیین ضوابط 
انتقال دانشجویان مذکور به داخل کشور، آستین باال زدند تا 
هر طور شده فرزند آفتاب ندیده شان خانم و آقای دکتر شود. 
این آیین نامه موجب شد عده ای از اعضای هیئت های علمی 
دانشگاه ها و دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای استفاده از آن و 
به نوعی دور زدن قانون کنکور به واسطه قدرت مالی که داشتند، 
دندانپزشکی  پزشکی،  دانشگاه های  راهــی  را  خــود  فــرزنــدان 
مجارستان،بالروس،  قبرس،  نظیر  کشورهایی  ــازی  داروســ و 

اوکراین و...  کنند. 
در ادامه برای آنکه بتوانند از این آیین نامه که بیشتر به کار 
افراد سرمایه دار می آمد بهره مند شوند، مدت اندکی خانم دکتر 
و آقای دکترهای آینده در آن واحدهای دانشگاهی تحصیل 
کرده و به سرعت از آنجا انصراف داده و به راحتی در بازه زمانی 
97-96 در داخل کشور و در دانشگاه های پزشکی، دندانپزشکی 
و داروســازی درجه یک کشور نام نویسی و مشغول تحصیل 

شدند.
از سوی دیگر در حالی که وزیر بهداشت در تاریخ 97/10/10 
طی ابالغیه 100/1225 ورود این نوع دانشجویان را به داخل 
کشور ممنوع اعالم کرد، اما تاریخ صدور برخی مجوزها)18 و24 

دی 97( در تناقض با آن بود.

واکاوی سوابق تحصیلی این افراد، خروجی تأسف بار دیگری 
هم داشــت؛ چرا که یکی از این نورچشمی ها که فرزند یکی 

از  بـــود  دانــشــگــاهــی  هیئت علمی  ازاعـــضـــای 
عمران  رشته  دانشجوی  تا 1386  سال 1381 
دانشگاه آزاد بوده و در یکی از شهرستان های 
خراسان رضوی مشغول به تحصیل بود که در 
پی آن با استفاده از امتیاز هیئت علمی بودن 
پدرش به دانشگاه آزاد مشهد منتقل شد و به 
دلیل مشروطی های مکرر)معدل 11( از دانشگاه 

اخراج می شود! 
را  دکتر  لقب  حــال حاضر  در  کــه  دیگر  فــرد 
یـــدک مــی کــشــد هـــم دانــش آمــوخــتــه رشته 
زیست شناسی دانشگاه آزاد واحد تنکابن بوده  
که در زمان تحصیل نمرات متعدد 11،10،9،8 

)ضعیف( کسب کرده است.
در این میان تعدادی هم فرزندان هیئت علمی 
آزاد  ــی، دانـــشـــگـــاه  ــردوســ ــ ف دانـــشـــگـــاه هـــای 
مــشــهــد،دانــشــگــاه عــلــوم پــزشــکــی مــشــهــد و 

مسئوالن ارشد وقت دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند.
تعداد  ایـــن  از  ــی داد  مــ نــشــان  مــذکــور  اطــالعــات  جمع بندی 
پــدر ومـــادر و  پــول  دانشجویی که به واسطه 
اطالع از یک آیین نامه حاشیه دار در مشهد 
نــفــر در  بــه تحصیل هــســتــنــد، 6  مــشــغــول 
دانشکده  در  نفر  دندانپزشکی،9  دانشکده 
پزشکی و 7 نفر هم در دانشکده داروســازی 
حضور دارند و تا چند سال آینده آقای دکتر و 

خانم دکتر خواهند شد!
این  از  برخی  تحصیلی  سوابق  که  حالی  در 
افراد نشان می دهد آن ها از توانایی تحصیلی 
دروس  ســرگــذاشــتــن  پــشــت  در  ضــعــیــفــی 
رشته های سطوح پایین تر هستند و در مقابل 
استعداد  کــه  هم استانی ها  از  زیـــادی  تــعــداد 
دارنــد، پشت کنکور گرفتار  باالتری  به مراتب 
شده اند. برای رسیدن به پاسخی در این زمینه 
پزشکی  علوم  دانــشــگــاه  ســـراغ مسئوالن  بــه 

مشهد رفتیم.

آییننامهایکهبرایافرادخاصبودنههمهمردم»
دکتر حمیدرضا رحیمی، مدیر روابــط عمومی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد، وقتی در جریان پیگیری رسانه ای ما قرار گرفت، 
در پاسخ بیان کرد: این آیین نامه را وزارتخانه کرد، اما این افراد 
در حال تحصیل در دانشگاه ها هستند. آخرین دوره ورود این 
نوع دانشجویان ژانویه 2019 )حدوداً بهمن ماه 97(بود. پس از آن 
هم آیین نامه مذکور برداشته شد. بنده در کمیته مربوط حضور 
دارم، هم وزارت علوم و هم وزارت بهداشت اجرای این ماجرا را 

متوقف کردند.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح 
وارد  این صــورت  به  دانشجویی  در حال حاضر هیچ  کــرد: 
دانشگاه علوم پزشکی نمی شود. در گذشته افراد عادی که 
خارج از کشور تحصیل می کردند و قصد داشتند برای ادامه 
تحصیل به داخل کشور بیایند، باید 52 واحد و برای کسانی 
که یکی از والدین آن ها هیئت علمی بودند 32 واحد درسی 
در دانشگاه های پزشکی و ... خارج از کشور گذرانده بودند. 
پس از آن، آن ها در آزمون تطبیق شرکت کرده و امتیاز الزم 
را کسب می کردند. وی افزود: اگر آن ها امتیاز الزم را کسب 
می کردند می توانستند در دو دانشگاه درخواست تحصیلی 
بدهند. هر کدام از آن دانشگاه ها که قبول می کرد، آن ها در 

آنجا ادامه تحصیل می دادند.
دکتر رحیمی بیان کــرد: افــراد مدنظر شما مربوط به پیش از 
حذف این آیین نامه می شوند. شماره دانشجویی های آن ها را اگر 
مالحضه کنید به سال های قبل)98( برمی گردد. وی ادامه داد: 
آن ها در آن زمان پذیرفته شده و اکنون در حال تحصیل هستند. 

بچهمایهدارهاکنکوررادورزدند!»
وی در واکنش به این موضوع که در میان این افراد که در حال 
تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی هستند تا دکتر شوند، هستند 
کسانی که مشروط علمی دیگر دانشگاه ها بوده اند، بیان کرد: این 
موضوع را قبول داریم که ماجرا به نوعی دورزدن کنکور محسوب 
می شد و وزارتخانه به این جمع بندی رسید که باید این مسیر 
بسته شود. آن افراد هم با استفاده از این آیین نامه وارد دانشگاه 

علوم پزشکی شدند و در حال تحصیل هستند.
از وی در مورد اینکه شما به عنوان یک پزشکی که با عبور از 
آیا  شــده ایــد،  علوم پزشکی  دانشگاه  وارد  کنکور  سخت  ســد 
این شیوه صحیح بود، گفت: بنده در این مسیر سختی زیاد 
کشیده ام و سطح علمی باالیی داشتم. باید بررسی شود چرا در 

آن زمان وزارتخانه این گونه آیین نامه ای را مصوب کرد.
بنده به شخصه فردی را می شناسم که با گذراندن چندین واحد 
درسی در کشور دبی به ایران بازگشت و با من همکالس شد. 

بحث سواد علمی آن ها هم همیشه مورد بحث بوده است. 

دور زدن کنکور با عنوان دانشجوی خارجی 

آییننامهایبرایدکترشدننورچشمیها!

3 در شهـردر شهـر شماره پیامک: 300072305  
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

اینموضوعراقبول
داریمکهماجرابه

نوعیدورزدنکنکور
محسوبمیشدو
وزارتخانهبهاین

جمعبندیرسیدکهباید
اینمسیربستهشود.
آنافرادهمبااستفاده
ازاینآییننامهوارد
دانشگاهعلومپزشکی
شدندودرحالتحصیل

هستند

بــرشبــرش

یکشنبه 30 خرداد 1400
    9 ذی القعده 1442   20 ژوئن 2021  
 سال سی و چهارم   
شماره 9556  ویژه نامه 3935 

ط
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70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

ط
/9

91
09

26

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش
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30

قالی شویی
گل افشــان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283
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80

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

ط
/9

91
15

53

تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 ســجاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطهــری 37285670
 38764467 معلــم 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ج
/9

91
05

21

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....
رضاشهر 

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

راننده
 مینی بوس 

به تعدادی راننده
 با تمام مدارک از 

جمله کارت هوشمند
 دفترچه ثبت ساعت 

و تجربه کار با 
مینی بوس نیاز مندیم 

09155035364
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26

32

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم
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40
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81

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ج
 / 

99
11

82
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ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016

ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

90
51

44

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

ط
/9

90
70

03

ط
/9

91
23

22

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ط
/1

40
14

19

ضایعات
حاضری 

خرید انواع ضایعات آهن، 
آلومینیوم مس، برنج، در و 

پنجره و خرده ریز انباری 
ضایعات عمده هتل ها 

کارخانجات، ادارات 
بازدید و حمل بار رایگان 

09155044719

ج
/1

40
07

26

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ج
/1

40
27

47

اخطاروابالغ
آقای سیدمهدی مفتخرحصار

باسالم بدین وسیله به شما ابالغ 
می شود همسر قانونی شما خانم 
سمیه ایرانی طبق گواهی عدم 

سازش صادره از شعبه 19دادگاه 
خانواده مشهد به این دفترخانه 
ارائه نموده است ضروری است 
ظرف مدت یک هفته درتاریخ 

1400/4/7ساعت 11جهت اجرای 
طالق واقع درمشهدنبش مطهری 
شمالی )چهارراه 35متری(جنب 
داروخانه دکتراسماعیلی پالک 
659به این دفترخانه مراجعه 

نمائیدبدیهی است عدم مراجعه 
شما عواقب قانونی داشته وطالق 
غیابی ثبت خواهدگردید.سردفتر 

ازدواج 4وطالق 18مشهد
 سید هاشم مقدس

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

کرایه چی

راننده

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه

ط
/1

40
09

72

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
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40
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قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند  خانم سمیه ایرجی نیا

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 4363
 به نشــانی:  گلشــهر- بیــن گلبــوی 31 و 33 امالک 

محمدزاده
مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را دارند 
ل��ذا از کلی��ه متعاملین��ی ک��ه در دفت��ر مش��ارالیه 
مدارک��ی دارند خواهش��مند اس��ت جهت تس��ویه 

حس��اب حداکث��ر ظرف م��دت 30 روز از تاریخ نش��ر آگه��ی به محل 
فوق الذک��ر مراجعه و مدارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح 
اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت 
خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و 

ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09153103306
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

/ف
14

02
76

2

ط
/9

91
17

41

قالیشویی استان
شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال، شستشوی 

فرش های 1000 و 1200 شانه با ضمانت و تضمین کیفیت
100% اسالمیبدون چین و چروک و خدمات بعد از شستشو

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526



خبرخبر

خبرخبر

به مبادی ورودی و خروجی قوچان 
رسیدگی کنید

رضوی،  ورودی خراسان  دروازه  به عنوان  قوچان  شهر 
به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد ساالنه میلیون ها 
خاصی  اهمیت  از  هــشــتــم)ع(  ــام  امـ ــر  زائـ و  مسافر 
برخوردار است. مسافران پس از ساعت های طوالنی 
سفر در مسیر رسیدن به مشهد، با دیدن نخستین 
تابلو ورود به خطه خورشید، نفس راحتی کشیده و از 
همان لحظه قرار گرفتن در فضای امن و راحت حریم 

حرم یار را انتظار دارند.
چند دقیقه بعد اما با نزدیک شدن به شهر قوچان، 
برخی  مشمئزکننده  ــوی  ب و  جـــاده  آسفالت  خــرابــی 
پــس ازآن  بالفاصله  و  می دهد  عذابشان  کارخانه ها 
و  در چاله  افــتــادن  و  بــولــوار اصلی شهر  بــه  ورود  بــا 
دست اندازهای فراوان مسیر، تمام تصورشان از رسیدن 
به امنیت و آسایش به  یکباره محو و نابود می شود. 
کمتر مسافری است که باوجود خستگی سفر، رغبتی 
باشد.  ایــن شهر داشــتــه  در  اســتــراحــت  و  توقف  بــه 
بولوار ورودی و خروجی  آنکه در حاشیه  به خصوص 
قوچان تقریباً هیچ جذبه ای برای توقف مسافران وجود 
نــدارد و مدیریت شهری نیز هیچ تالشی در راستای 
ترغیب مسافران برای ماندن -هرچند کوتاه- در این 

شهر انجام نداده است.
ــن در حــالــی اســت کــه قــوچــان قدمتش بــه حــدود  ای
۲۵۰سال پیش از میالد مسیح برمی گردد؛ نخستین 
به عنوان  و  بــوده  پارتیان(  )دوران  اشکانیان  پایتخت 
بر دارا بودن  قدیمی ترین شهر خراسان بزرگ، عالوه 
مناظر افسونگر و بکر طبیعی، آثار باستانی و تاریخی 
فراوانی دارد که هر یک به تنهایی ظرفیت بزرگی برای 
جلب مسافران و گردشگران داخلی و خارجی هستند.
بی توجهی مدیران بومی، شهرداری و شورای شهر قوچان 
به این مهم در چندین سال گذشته به معمایی بزرگ برای 
مردمانش تبدیل  شده و کار به جایی رسیده که چندی 
پیش نیز امام جمعه این شهر به صراحت مدیریت شهری 
را مورد انتقاد قرار داده و از اینکه شهرداری و شورای شهر 
در طول مدت فعالیت خود، برای این شهر کاری انجام 

نداده اند، ابراز تأسف کرده است.
شهری که عالوه بر خرابی خجالت بار مبادی ورودی و 
خروجی اش، به خاطر اجرای غیرکارشناسی طرح ترافیک 
و یکطرفه سازی معابر شهری بدون توجه به الزامات آن، 
تردد همراه با مشقت مردم و مزاحمت و سلب ایمنی و 

آسایش از شهروندانش را شاهد بوده است.
بودجه  اختصاص  با  طرحی  البته  پیش  ســال   چند 
و  ورزش  میدان  هندسی  اصــالح  بــرای  میلیاردی   8۵
مبادی ورودی و خروجی و ساخت مجتمع فرهنگی 
به  تا  قــرار گرفت  کــار  ایــن شهر در دستور  هنری در 
قــول فــرمــانــدار وقـــت، ســامــانــدهــی مــبــادی ورودی و 
خروجی قوچان به عنوان یكی از مطالبات بحق مردم 
این مسیرها  در  تــردد  و  تحقق  یافته  این شهرستان 
بــرای  شهر  از  مناسبی  نــمــای  نیز  و  شـــده  تسهیل 
امــا اوضــاع به همان  مسافران ایجاد شــود. در عمل 
شکل قدیمی اش باقی ماند و کسی هم توضیح نداد 
اعتبار اختصاص یافته به این طرح کی، کجا و چگونه 

هزینه شد.
تعجبمان از این است درحالی که به گفته امام جمعه 
قوچان، اعضای شورای شهر اعتراف کرده اند برای رفع 
مشکالت این شهر کاری انجام نداده اند، اما هیچ مقام 
مورد  را  بــزرگــواران  ایــن  باالدستی  دستگاه  و  مسئول 
مؤاخذه قرار نداده و نمی دهد؛ همچنان که در گذشته 

نیز چنین اتفاقی رخ نداده است.
محور  آسفالت  غــیــراســتــانــدارد  و  نامطلوب   کیفیت 
قــوچــان - فـــاروج هــم حــاصــل همین ســوءمــدیــریــت و 
بی مسئولیتی مجریان و نیز انفعال دستگاه های نظارتی 
تا جایی که شائبه رانت خواری و سوءاستفاده  است، 

گسترده مالی در این پروژه به وجود آمده است.
با این اوصــاف بعید است مدیران و مسئوالن آینده 
نیز بخواهند برای رفع مشکالت دیرینه این شهر کهن 
بر سابقه  مــروری  با  بزنند، چراکه  باال  آستین همت 
به  ــرای  ب دلیلی  گذشته،  در  همقطارانشان  عملکرد 
آنکه  مگر  کرد؛  نخواهند  پیدا  انداختن خود  زحمت 
معتقد، متعهد و دلسوز شهر و شهروندانشان باشند 
تنها  مــردم  به  خدمتگزاری  دیگر  خیلی های  مثل  و 

شعارشان نباشد.

واکسیناسیون معلمان، استادان و 
دانشجویان از ابتدای مرداد

رئیس گروه مبارزه با بیماری های واگیر دانشگاه علوم 
معلمان،  واکسیناسیون  کــرد:  اظهار  مشهد  پزشکی 
استادان و دانشجویان و دانش آموزان باالی ۱8 سال 
از ابــتــدای مــرداد و بــراســاس مرحله ســوم سند ملی 

واکسیناسیون انجام می شود.
اینکه  بیان  با  گــزارش وب دا، دکتر زهــرا نهبندانی  به 
افزایش  مــورد   ۲۵ به   ۱8 از  مشهد  پایگاه های  تعداد 
اضافه شدن  به خاطر  کرد:  است، خاطرنشان  یافته 
باالی  به جمعیت  توجه  با  ما  ــده آل  ای گروه ها،  سایر 

۳/۵ میلیونی مشهد باالی ۳۵ مرکز است.
رئیس گروه مبارزه با بیماری های واگیر دانشگاه علوم 
توجه  با  شهرستان ها  در  کــرد:  بیان  مشهد  پزشکی 
به مراکز ثابتی که دارند نیازمند راه انــدازی یک مرکز 
کــه شاهد  خــودرویــی هستیم  مرکز  یــک  و  تجمیعی 
سرعت در روند تزریق واکسیناسیون گروه های هدف 

باشیم.

استاندار خراسان رضوی:

تالش دشمن برای مأیوس کردن 
مردم به بار ننشست

استاندار خراسان رضوی به مناسبت پایان انتخابات و 
قدردانی از مشارکت مردم شریف استان در انتخابات 

۱۴۰۰ پیام صادر کرد.
در متن پیام محمدصادق معتمدیان خطاب به مردم 

خراسان آمده است:
شرکت غرورانگیز ملت حماسه ساز ایران اسالمی در 
انتخابات روز ۲8 خردادماه، برگ زرین دیگری از دفتر 

پایداری و وفاداری به انقالب اسالمی بود.
ملت شریف ایران به  رغم همه توطئه ها، جوسازی ها، 
تخریب، تحریم و تهدیدها، با حضور فراگیر و پر امید 
خوش  گذشته  همچون  انتخابات،  در  خود  پرشور  و 

درخشیدند.
ــردم عزیز  ــ ــردن م ــ ــرای مــأیــوس ک ــ تــمــامــی تــالش هــا ب
تنها  نه  انتخابات  در  حضور  عــدم  جهت  کشورمان 
و  و شکست  را جزم تر  عزم ها  بلکه  ننشست  بار  به 
ناامیدی را بار دیگر برای دشمنان قسم خورده انقالب 
اسالمی به همراه آورد و با حماسه حضور خود را به 

 نظام اسالمی اثبات نمودند.
به  اینجانب  انتخاباتی،  رقابت های  فرایند  اتمام  با 
ایــران  دعــوت همه ملت شریف  زعــم خویش ضمن 
به همبستگی، اتحاد و انسجام مسئوالنه و همدالنه 
اندیشه های  و  انــقــالب  رهبرمعظم  منویات  پرتو  در 
از همه  ــران،  ــ ای نــظــام جمهوری اســالمــی  بــنــیــان گــذار 
والیتمدار  استان  متعهد  و  برکف  جان  بصیر،  مــردم 
خراسان رضوی به پاس همتشان برای حضور در پای 
پرافتخار  پرچم  اهتزاز  و  برفرازی  و  رأی  صندوق های 
از  نـــمـــوده؛ همچنین  ــی  ــدردانـ قـ کــشــور، خــاضــعــانــه 
دخیل  عزیزان  تمامی  صادقانه  تالش های  و  زحمات 
در برگزاری انتخابات، اعم از عوامل اجرایی، نظارتی، 
بازرسی، نیروهای امنیتی، قضایی، نظامی، انتظامی، 
اصحاب رسانه ، نامزدها و حامیانشان صمیمانه تشکر 
می نمایم و از خدای قادر متعال عزت روز افزون میهن 
و  رونق، رشد  و  سرفرازمان، سربلندی مردم عزیزمان 

اعتالی کشور را خواستارم.

 طرح تفصیلی مهرگان و قرقی 
در مسیر کمیسیون ماده ۵

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد گفت: 
منطقه مصوبات  این  تفصیلی  در حال حاضر طرح 
اولیه خود را دریافت کرده تا در نهایت با نظر شورا آن 

را به کمیسیون ماده ۵ ارسال کنیم.
اطــالع رســانــی شــهــرداری مشهد،  پایگاه  ــزارش  گـ بــه 
تفصیلی  طــرح  خصوص  در  حسین نژاد  محمدرضا 
طرح  کــرد:  اظهار  قرقی،  روســتــای  و  مهرگان  شهرک 
بــرای تصویب به شــورای شهر  ایــن مناطق  تفصیلی 

ارسال شده است.
وی بیان کرد: در بخشی از شهرک مهرگان که مسکن 
مهر قرار دارد، جنس آن با ساختمان های قدیمی که 
کرده  ایجاد  ناهمگونی  داشته،  وجــود  محل  این  در 
اســـت. بــه دلــیــل آنــکــه در طــرح جــامــع و مجموعه 
فعالیت  و  کار  دارای  این محدوده  قید شده  شهری 
و  را سر  این منطقه  که  آن هستیم  دنبال  به  است 

سامان دهیم.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد ادامه 
داد: از این رو بنا شد ساختمان های جدید و بافت های 
روستایی که در این منطقه قرار دارد به یکدیگر پیوند 
می توانند  منطقه  ایــن  در  کــه  زمین هایی  و  بخورند 
به تدریج افزایش خدمات و تغییر الگوی مسکن داشته 

باشند، در چارچوب جدیدی قرار گیرند.

قدس آنالین گزارش می دهد

اجتناببانکهاازپرداختحقوققانونیوبیمهنگهبانها
کــار به  ابــالغ اداره  بــاوجــود  رضــا طلبی: 
بــانــک هــا مبنی بــر پــرداخــت قــانــون کار 
اما  شعبه ها،  نگهبان های  بــرای  بیمه  و 
اجرای  از  نامشخصی  به دالیل  بانک ها 

این قانون اجتناب می کنند.
گاهی اوقــات تصور ما از دنیای پیرامون 
با واقعیت فرسنگ ها فاصله دارد. مثالً 
به  بانکی  امــور  انجام  بــرای  که  هنگامی 
شعبه ها مراجعه کرده و افرادی اسلحه به 
دست و لباس مشخص را معموالً در جلو 
شعبه ها مشاهده می کنیم تصور ما این 
است که آن ها جزو کارکنان بانک بوده و 
از حقوق و مزایای کافی و مناسب بانکی 
برخوردار هستند، در حالی که واقعیت 
با تصور ما متفاوت  موضوع ۳۶۰درجــه 
است و افراد شاغل در این زمینه حتی از 
حداقل های شغلی نیز برخوردار نیستند. 

بیزاریازتعطیلی»
یکی از نگهبان های بانک در مشهد به 
خبرنگار ما گفت: بدون هیچ گونه قرارداد 
شغلی به انجام این کار مشغول هستم 
تأمین  بیمه  هــمــچــون  مــزایــایــی  هــیــچ  و 
با  پــاداش و مرخصی   اجتماعی، عیدی، 

حقوق نداریم.
وی با بیان اینکه مستأجر بوده و با سه 
اجاره نشین  حجت  شــهــرک  در  فــرزنــد 
اســـت، افـــزود: بــانــک بـــرای روزهــایــی که 
فعال است و به اصطالح تعطیل نیست 
تومان به حساب  روزانــه مبلغ ۱۰۰هـــزار 
شرکت پیمانکار واریــز می کند و شرکت 
از کسر ۱۶هـــزار  پــایــان مــاه پــس  نیز در 
بـــرای هــر روز و  ــــزی  تــومــان از مبلغ واری
روزهایی  بــرای  تومان  8۴هـــزار  احتساب 
که حضور داشته ایم، مجموع مبلغ را که 
حدود ۲میلیون تومان است را به حساب 
برخالف  رو  ایــن  از  واریـــز می کند،  افـــراد 
دارای  تعطیل  روزهـــای  در  که  کارمندان 
حقوق هستند ما در این روزها هیچ گونه 
حقوقی نداریم از این رو از تعطیالت بیزار 

هستیم!

نگهبانبدونبیمه»
وی با بیان اینکه اگر خواسته باشیم به 
یا  پاسگاه  از  فــردی  باید  برویم  مرخصی 
پایگاه های بسیج را جایگزین نماییم که 
 آن ها هم برای هر روز مبلغ ۱۰۰هزار تومان

عبارتی  ــه  ب و  می کنند  دریـــافـــت  مــا  از 
بــه وی  تــومــان از جیبمان  ــزار  بــایــد ۱۶هــ
بــاوجــود  کـــرد:  تصریح  کنیم،  پــرداخــت 
حساسیت های زیادی که برای این شغل 
از  افـــراد شــاغــل در آن  امــا  وجـــود دارد 
هیچ گونه بیمه و امنیت شغلی برخوردار 
ــا در  ــرای آن هـ بـ اتــفــاقــی  اگـــر  و  نیستند 
محیط کار رخ دهد مشخص نیست چه 

آینده ای در انتظار آن ها باشد.
ــانــکــی دیــگــر  بـــه یــکــی از شــعــبــه هــای ب
آن  نگهبان  درددل  پــای  دقایقی  و  رفته 

می نشینیم.

درگیریباکرونا»
وی که دل پردردی داشت در ابتدا به ما 
با جان  بــازی  گفت: ما هر روز در حــال 
ولــی حتی  ایــن شغل هستیم  در  خــود 
حداقل های مزایای یک شغل را نیز برای 
ما لحاظ نمی کنند به طوری که مثالً سال 
گذشته به دلیل ابتال به کرونا در محیط 
کار حدود یک ماه بدون داشتن هیچ گونه 

حقوق و مزایایی خانه نشین بودم.
از طرف  آیا  که  پرسش  به  پاسخ  در  وی 
شرکت یا بانک هزینه های درمانی شما 
پرداخت شد نیز اظهار کرد: هزینه های 
پرداخت  بــه صــورت شخصی  را  درمـــان 
ــرای ایــن موضوع به  کــردم و یک ریــال ب
به  بار  یک  تنها  و  نکردند  پرداخت  من 
بیماریم  وضعیت  پیگیر  تلفنی  صــورت 
شدند. حتی تصمیم داشتند فرد دیگری 
تماس های  با  که  کنند  من  جایگزین  را 

پی درپی همسرم و مشکالت متعددی 
که با آن مواجه هستیم از این تصمیم 

منصرف شدند.

بویمافیا»
دنبال  به  که  افـــرادی  از  اینکه  بیان  با  او 
تحقق عدالت در جامعه هستند انتظار 
می رود به این گونه مسائل و تبعیض های 
شغلی توجه داشته باشند، افزود: چندی 
نگهبان ها  ــرای  ب بانک ها  بــود  ــرار  ق پیش 
حداقل حقوق قانون کار با ۲۵روز بیمه را 
پرداخت کنند که مشخص نیست به چه 

دالیلی تاکنون هنوز اجرایی نشده است!
ــراد  وی بــا بــیــان اینکه حــضــور بــرخــی اف
این  وارد  رابطه  با  اغلب  که  بازنشسته 
ــد مـــوجـــب شــــده اســت  ــ ــده ان شــغــل شــ
بانک ها نسبت به بیمه کردن افراد دیگر 
امیدواریم  داد:  ادامــه  باشند،  بی تفاوت 
مسئوالن محترم هر چه زودتر این شغل 
را ساماندهی کرده و به فکر این قشر از 
جامعه که مظلوم واقع شده اند باشند تا 
افراد  این  برای  کار  قانون  حداقل مزایای 

اجرایی شود.
گفتنی است حتی در بعضی بازدیدهای 
میدانی، برخی نگهبان های بانک ها برای 
اینکه از بانک نیز حق الزحمه ای دریافت 
نظیر  متفرقه ای  کارهای  مشغول  کنند 

بایگانی بودند!

طرحدرکمیسیونکارگری»
ــن مــوضــوع بــه ســراغ  ــرای پــیــگــیــری ایـ ــ ب

ــار و تــعــاون خــراســان رضــوی  مــدیــرکــل ک
رفتیم.

بانک ها  اینکه  بیان  بــا  پناه  حمیدرضا 
مــزایــای  و  پـــرداخـــت حــقــوق  ــه  ب مکلف 
کار  قانون  براساس  جامعه  از  قشر  ایــن 
هستند، اظهار کرد: ابالغیه های الزم در 
این باره به بانک ها صورت گرفته و تأکید 
ــرادی کــه بــه عنوان  ــ شــده اســت بــایــد اف
دارنــد  فعالیت  شعبه  محل  در  نگهبان 
و  پرداخت  کار  قانون  آن هــا طبق  حقوق 
کارکرد  براساس  نیز  آن هــا  بیمه  لیست 

ماهانه ارسال شود.
وی در پاسخ به این پرسش که این افراد 
ادعــا دارنــد در طــول زمانی که فعالیت 
و  کــار  اداره  از  بــار  یک  حتی  داشته اند 
همچنین تأمین اجتماعی برای بازرسی 
بیمه مراجعه  و  دربــاره وضعیت حقوق 
بــراســاس  ــه داد: مــا  ــ ادام نــداشــتــه انــد، 
قــانــون کـــار نــظــارت هــای خـــود را انــجــام 
مــی دهــیــم و ایـــن مــوضــوع را حــتــی در 
کمیسیون کارگری استان مطرح و نظرات 
کارشناسی نیز درباره آن ارائه کرده ایم تا 
این قشر از جامعه به حقوق خود دست 

پیدا کنند.

طرحدعویعلیهبانکها»
ــاه اجتماعی  ــعــاون، کــار و رفـ ت مــدیــرکــل 
خــراســان رضــوی ادامــه داد: مقرر شده 
است جلسه دیگری با شورای هماهنگی 
بانک های استان در این باره برگزار شود تا 
تأکید دوباره درخصوص اجرای این قانون 

به آن ها صورت گیرد.
وی افزود: از طرفی نگهبان های بانک ها 
کـــار،  اداره  بـــه  مــراجــعــه  بـــا  ــنــد  مــی تــوان
قانون  حقوق  اینکه  ــاره  درب دادخواستی 
بانک  یــا  پیمانکار  ســوی  از  بیمه  و  کــار 
را مطرح  پرداخت نشده است  به آن ها 
نمایند تا براساس آن رأی قانونی صادر و 
بانک از بازه زمانی که این افراد به عنوان 
نگهبان در شعبه آن هــا مشغول به کار 
بوده اند موظف به پرداخت حقوق قانونی 

آن ها باشد. 
پناه بیان کرد: اگر بانک ها در این زمینه 
طرح  آن هـــا  علیه  نکنند  اجـــرا  را  قــانــون 
دعــوی شــده و در صــورت اجــرا نشدن، 
مکاتبه های الزم در این باره به دادگستری 

استان ارائه خواهد شد.

هاشمی: با گرم شدن هوا آنچه در یکی دو سال اخیر 
خودنمایی کرده مشکالت ناشی از کاهش تولید برق 
که  در شرایطی  کمبود  ایــن  جــبــران  اســت.  کشور  در 
به  باشد  نداشته  همخوانی  مصرف  با  تولید  میزان 
اوایل  که  و خاموشی ها می انجامد. گرمایی  برق  قطع 
و اواسط خــرداد، پیش از شروع تابستان اتفاق افتاد 
به  ناچار  نیرو  وزارت  که  جایی  تا  بــود  غافلگیرکننده 

اعمال خاموشی های گسترده در کشور شد.
بود  بر همین منوال  نیز داستان   در خراسان رضوی 
تا جایی که صدای خیلی ها درآمد. گرچه در طول ۱۰ 
روز اخیر خاموشی نداشتیم که دلیل اصلی آن تعادل 
دمای هوا در این روزها بود، اما بیم آن می رود با گرمای 
هفته  دو  یکی  خاموشی های  همان  شاهد  تابستان 

گذشته باشیم.

سخنگوی شرکت برق خراسان در خصوص احتمال 
قــدس گفت:  به  آینده  روزهـــای  در  اجــرای خاموشی 
نیرو  وزارت  بــرق  قطع  زمینه  در  اینکه  بــه  توجه  بــا 
مرجع تصمیم گیرنده است، ما اقدامی در این مورد 
نمی توانیم داشته باشیم و منتظر اعالم نظر وزارتخانه 

هستیم.
آذری اظهار کرد: در حال حاضر خاموشی در مصارف 
خانگی نداریم آنچه هست مدیریت مصرف در بخش 
با  که  توافقی  براساس  که  و صنعتی است  کشاورزی 
آن ها داشتیم باید تا ۵۰ درصد کاهش مصرف داشته 

باشند.
روز  چند  طی  می شود  گفته  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
آینده احتمال گرمای شدید و به دنبال آن خاموشی 
طی  شکر  را  خــدا  کــرد:  بیان  دارد،  وجــود  گسترده 

روزهای گذشته هوا یاری کرده و دما افزایش زیادی 
نداشتیم  برق  قطع  برای  مشکلی  بالطبع  و  نداشته 
اما به احتمال زیاد هفته آینده افزایش دمایی مانند 
دو سه هفته گذشته خواهیم داشت که در فواصل 
گرما می رود  این  احتمال  تیر  و هشتم  زمانی هفتم 
اتفاق  بــرق  قطعی  شــود  حــادث  گرما  ایــن  چنانچه 

خواهد افتاد.
ــان هــمــچــنــیــن در خــصــوص  ــراسـ ــــرق خـ ســخــنــگــوی ب
اطالع رسانی به مردم در خصوص اعمال خاموشی های 
ــروز  ــ ــیــز گـــفـــت: بـــی تـــردیـــد از هــمــیــن ام احــتــمــالــی ن
ــا اطــالع  ــا بــرنــامــه ریــزی درســـت و ب ــم ب ــ آمــادگــی داری
اطالع  به  را  می شود  حــادث  که  خاموشی هایی  قبلی 
بدون  خاموشی  هیچ  باشید  مطمئن  برسانیم.  مــردم 

اطالع رسانی اتفاق نخواهد افتاد.

سخنگوی شرکت برق خراسان برای هفته اول تیرماه تشریح کرد

احتمال بروز خاموشی ها با گرم شدن هوا

گزارشگزارش
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 ۱. سبزینه گیاهی – سابقاً از این ماده 
استفاده  عمل  اتـــاق  در  بیهوشی  بـــرای 
می شد ۲. تیم فوتبال قدرتمند ایتالیایی 
کــه رونـــالـــدو را هــم در خــدمــت دارد – 
غــوزه   – ماشین بخار  مخترع   – طــریــق 
تندی   - شــهــرت   – افسانه گو   .۳  پنبه 
۴. چین قدیم – تقسیم پول میان گروهی 
- کوک پزشکی ۵. بداخالق – گوسفند 
بیماری   – مــزمــار  بعد ۶.  روز   – جنگی 
– دریاچه حمام - چهره 7. زمین پیما – 
فائز  راحتی – حشره خونخوار 8.  مبل 
– مدافع میهن 9. زهرآلود – شاخه ای از 
 ورزش بیلیارد – روزنامه ارامنه کشورمان 
۱۰. حرف فاصله – مساوی – پهلوان – 
چشم  رنــگ   .۱۱ یانکی ها  جاسوس کده 
قهوه ای مایل به سبز - ماسوله خراسان 
مسیحیت  از  شــــاخــــه   ای   –  رضــــــوی 
۱۲. ابزار مخلوط کردن مواد در آشپزخانه 
– حدوسط اولین و سومین – ابزار داوری 
۱۳. از غــزوات – واحــد شمارش سگ - 
بی واسطه  مفعول  نشان   .۱۴ رختشوی 
موش خرما   – آزاد   – یــکــصــدویــازده   – 

۱۵. حق السهم پرداختی شرکت های بیمه 
بابت خدمتی – سیاه بخت

- ظلم  ــده  ــان دهــن ــای پ  - چـــه وقـــت؟   .۱ 
زیبای  و  پــربــرکــت  ــزوالت  ــ ن از   - و جـــور 
این  ثروتمند ۳.   - آسمانی ۲. چلچراغ 
علم به شناخت و درمان تألمات روحی 
ــردازد – ســـیـــاه روی دشـــت کربال  ــ ــی پ  مــ
 ۴. گــمــان – آســـوده – جــای پــا - لحظه 
۵. فرستاده – از حاالت سه گانه ماده - 
صورتگر ۶. مساوی – زادگاه رازی – قایق 
مسابقه ای اسکیموها – رسوب ته جوی 
ورزش   – سنتی  ــازک  ــ ن ــان  نـ نــوعــی   .7
نــشــانــه روی – خــطــاب کــردن 8 . سمی 
 که سقراط نوشید – ابــزار فــردادن به مو 
ــادر تــرکــی – مهلت ها – مــجــال و  9. مـ
ــادام – پس از یــال می آید  فرصت ۱۰. ب
 – صـــوت نـــدا – کلمه نـــدای بــی ادبــانــه 
۱۱. عابد دیرنشین – مادر فلزات – ابزار 
تزریق ۱۲. پوستین – وحشت آور - واحد 
ــزار درودگــری  اب  کوچک حافظه رایانه – 

۱۳. سلطان جنگل – پیش غذایی مکزیکی متشکل از 
کاهو ، تکه های نان تست با پنیر پارمزان ، آبلیمو ، روغن 
زیتون، تخم مرغ ، سس ووسترشر ، سیر و فلفل سیاه 
۱۴. کنایه از زیاد حرف زدن است – روشنایی اندک از 
دوردست ۱۵. نمونه خروار است – قبیله ای در صدر 
اسالم – کلمه پرسش معادل »چه کسی است؟« - 
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