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تولید کودهای آلی در مه والت،
گامی موثر برای افزایش بهره وری
کشاورزی
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان از محموله سویای
سوختهترخیصشدهازگمرکجنوببهمقصدشرکت
شیمیگلفیضخراسانبازدیدکرد.بهگزارشروابط
عمومی جهاد کشاورزی شهرستان مه والت ،مدیر
جهاد کشاورزی شهرستان مه والت در این بازدید
گفت:باتوجهبهمکاتباتانجامشده 2هزارتنسویای
سوخته از بندر امام خمینی ،برای تولید کود آلی در
کارخانهشیمیگلفیضخراساندرنظرگرفتهشده
کهتاکنون 250تنازاینمحمولهترخیصشدهاست.
هادیساربانافزود:موادآلیبهعلتآثارسازندهایکه
برخصوصیاتفیزیکی،شیمیاییوحاصلخیزیخاک
دارد،بهعنوانیکیازارکانباروریخاکهامحسوب
میشودوباتوجهبهاینکهدستیابیبهعملکردبالقوه
خاک های تحت کشت بدون تامین مواد آلی کافی
در خاک امکان پذیر نیست ،بنابراین مطالعه کلیه راه
هایی که بتوان آن را در خاک افزایش داد و مواد آلی
موجود در خاک را نگهداری کرد ،از اولویت خاصی
برخوردار اســت.وی تصریح کرد :با تبدیل ضایعات
مختلف کشاورزی و دامــی به کمپوست ،عــاوه بر
جلوگیریازکاهشمادهآلیخاک،زمینهفعالشدن
فاز بیولوژیکی خاک که یکی از ارکان مهم در قابل
جذب ساختن عناصر معدنی برای گیاه است مهیا
می شود و در نهایت نیاز گیاه به کودهای شیمیایی
کاهشمییابد.

مدیرکلآموزشوپرورشخراسانرضوی
اعالمکرد:

شرکت بیش از 119هزار داوطلب
کنکور سراسری در استان
علی نــوری /مدیرکل آمــوزش و پــرورش خراسان
رضوی در اولین روز از برگزاری کنکور سراسری،
از حوزه امتحانی شهرستان بردسکن بازدید کرد.
به گزارش خراسان رضوی ،سید امیر شوشتری در
بازدید انجام شده گفت :در استان  119هزار و 72
داوطلبکنکورسراسریدررشتههایهنر،ریاضی،
علومانسانی،تجربیوزبانداریمکهازاینتعداد71
هزارو 348نفرزنو 47هزارو 724نفرمردهستند.
وی افزود :بیش از  59درصد داوطلبان امسال زن
و  41درصد مرد هستند که بیشترین تعداد شرکت
کنندگان با  43هــزار و  339نفر مربوط به رشته
تجربی است .مدیرکل آمــوزش و پــرورش خراسان
رضوی با بیان این که این آزمون در  36شهرستان
استان در  194حــوزه امتحانی برگزار می شود،
افزود :کنکور سراسری به مدت  4روز در 10 ،9 ،8
و  11تیر برگزار می شود که در اولین روز آن شرکت
کنندگاندررشتههنربهرقابتپرداختند.امیداست
طی سه روز باقی مانده از برگزاری این پروژه مهم،
داوطلبانبدونهیچگونهدغدغهآزموندهند.مدیر
آموزشوپرورشبردسکنتعدادکلداوطلبانکنکور
سراسری امسال را هزار و  642نفر ذکر و بیان کرد:
از این تعداد ۵۶درصد خانم و ۴۴درصد آقا هستند.
چراغیان داوطلبان رشته های کنکور سراسری را
هزار و  642نفر اعالم کرد و گفت :کنکور سراسری
رشته هنر با ۱۸۵داوطلب ،رشته ریاضی و انسانی با
 ۵۶۹داوطلب ،رشته تجربی با ۶۰۳داوطلب و زبان
خارجهبا ۲۳۶داوطلبونیز ۱۷۰نفرعواملاجرایی
از ۸تا 11تیربرگزارخواهدشد.

گزارش

زبرخان؛سارقانکابلفعال،مدیرانممنوعازمصاحبه
مدیر روابط عمومی مخابرات خراسان رضوی اجازه انتشار پاسخ های مدیر مخابرات نیشابور را نداد

مرشدلو ،نجم الشریعه /سرقت کابلهای
مــخــابــرات ،واگــــذار نــشــدن خــط جــدیــد به
مشترکان و طوالنی شدن رفع خرابیهای
تلفنهای ثابت از عمده گالیههایی است که
شهروندان خرو و درود در شهرستان زبرخان
از مخابرات دارند و امام جمعه درود دلیل این
مسائل را وجود تنها دو پیمانکار در مخابرات
زبرخان بــرای رسیدگی به مشکالت مردم
میداند .خبرنگاران خراسان تالش کردند
تا پاسخی در این زمینه از مدیر روابط عمومی
مخابرات استان بگیرند اما وی پاسخها را
به روز شنبه موکول کرد .همچنین با مدیر
مخابرات نیشابور صحبت کردیم و پاسخهایی
نهچندان دلچسب گرفتیم که در ادامه مدیر
روابــط عمومی مخابرات استان با ارســال
فایل صوتی ،جلوی انتشار این پاسخها را
گرفت و مدیران شهرستانی را فاقد صالحیت
پاسخگویی دانست .در ادامــه گفتوگوی
چهره به چهره خبرنگاران ما با شهروندان خرو
و درود و پیگیری مشکالت آنها از مسئوالن
را بخوانید.
•خرو با  7500مشترک و دنیایی
از گالیه ها

به گــزارش خــراســان رضــوی ،خــرو بیش از
 ۷۵۰۰مشترک تلفن ثابت دارد که تعداد
مشترکان تلفن ثابت آن از مشترکان ۱۸
شهرستان دیگر در استان خراسان رضوی
بیشتر است؛ اما متاسفانه خدمات مخابرات
به این شهر متناسب با شمار مشترکان نیست.
آقای رحمانی یکی از شهروندان محله علیای
خرو است و در این باره میگوید :متاسفانه
چیزی که ما در این سالها دیدهایم این است
که ساکنان فقط باید آبونمان تلفنهای
ثابت را پرداخت کنند و از خدمات آن محروم
هستند؛ سرقت کابلهای مخابرات و قطعی
طوالنی تلفن های ثابت در این محل باعث
گالیه مردم است اما پیگیری ها هیچ نتیجهای
ن ــدارد و عــدم پاسخگویی مخابرات باعث
نارضایتی های فراوانی در بین ساکنان شده
است.
•پاسخ مخابرات به همه گالیه ها :امکانات
نداریم!

خانم حسینی ،شهروند دیگری از ساکنان
مــحــلــه ســفــلــی اســـت و او هــم بــا گــایــه از
بیمسئولیتی مخابرات شهرشان میگوید:
بارها ما خرابی تلفن ها را به سامانه ۲۰۱۱۷
اعالم کردهایم که متاسفانه یک ماه تا دو ماه
طول می کشد تا برای رفع خرابی اقدام شود.
یکی از کسبه جوان خروی هم بیان میکند:
بیش از  ۹۰درصد خرید مشتریان به وسیله
کارت بانکی است که به علت قطع تلفن ثابت
دستگاه کارتخوان ما ،بالاستفاده مانده و
کسب و کار ما با مشکل روبهرو شده است؛ تا به
حال چندین مرتبه به سامانه  ۲۰۱۱۷اعالم
خرابی کــرده ام اما اقدامی صــورت نگرفته
است و کسی پاسخگو نیست .او ادامــه می
دهد :ما نمی دانیم که به کجا برویم یا با چه
کسی تماس بگیریم که حرفمان شنیده شود

و مخابرات اهمیت بدهد.
آقــای احــمــدزاده ،یکی از ساکنان شهرک
امام رضا(ع) هم می گوید :با توجه به اینکه
شهرک امام رضا(ع) یک منطقه نوساز است،
روز به روز بر جمعیت آن افزوده میشود و ما
متقاضی تلفن ثابت هستیم اما با مراجعه به
دفاتر پیشخوان دولت یا مخابرات تنها پاسخی
که میشنویم ایــن اســت که«:ما در منطقه
امکانات نداریم .»...خانم مسن دیگری هم به
صحبت ما اضافه میشود و می گوید :فرزندان
من در شهرهای دیگر زندگی می کنند و
چون ما آشنایی کامل به تلفن همراه نداریم،
بیشتر تماسهایمان از طریق تلفن ثابت است
اما مدت زیادی است که تلفن خراب شده،
اعالم خرابی هم کردیم ولی همچنان بدون
تلفن هستیم.
•معطلی  6ماهه برای رفع خرابی تلفن در
دومین شهرک صنعتی استان

سری به شهرک صنعتی خیام به عنوان دومین
شــهــرک صنعتی اســتــان خــراســان رضــوی
میزنم .متاسفانه مدیران این شهرک هم از
کمبود خدمات مخابرات گالیهمند هستند.
مدیرعامل شهرک صنعتی خیام میگوید:
تعداد زیادی از صنایع متقاضی اشتراک تلفن
ثابت هستند که متاسفانه مخابرات واگذاری
تلفن ثابت را منوط به اجرای کابل فیبرنوری
بیان کرده که آن هم به علت کمبود اعتبارات
هنوز اجرایی نشده است.
سکینه چمبری ادامه می دهد :رفع خرابی
تلفن ها از سوی مخابرات هم خیلی زمانبر
است و مــواردی وجود دارد که بیش از پنج
تا شش مــاه طــول کشیده و همچنین بحث
آنتندهی موبایل و بهتبع آن اینترنت این
شهرک هم در بیشتر مواقع با مشکل و اختالل
روبهرو است.
•خطوط فرسوده تلفن در روستاهای خرو

حتما از اوضـــاع قمر در عقرب مشترکان
تلفن ثابت در شهر خــرو ،می توانید اوضاع
روستاهای آن را حدس بزنید .بوژمهرانی،
دهیار روســتــای بوژمهران می گوید :این
روستا حدود  ۵۰۰مشترک خط ثابت دارد
و تعداد زیادی هم از شهروندان برای تلفن
ثابت ثبتنام کرد هاند که هنوز تلفن ثابت

آنها دایر نشده است و همچنان از خدمات
محروم هستند.
دهیار روستای برج هم میگوید :روستای ما
با حدود  ۳۰۰مشترک تلفن ثابت ،امکانات
نــدارد .تعداد زیــادی هم بــرای ثبتنام خط
جدید متقاضی هستند کــه بــه دلیل نبود
امکانات مخابرات برای واگذاری خط جدید
پیگیر یهای ما به نتیجه نرسیده است.
ایــروانــی ،دهــیــار روســتــای اردوغـــش هــم از
فرسودگی شبکه داخلی و قطعی مکرر تلفن
های ثابت می گوید.
•اداره مخابرات شهرستان زبرخان
تنها با  2پیمانکار

با گذشت بیش از یکسال و نیم از ارتقای
زبرخان به شهرستان و استقرار بیشتر ادارات
در این شهرستان ،هنوز مخابرات در زبرخان
مستقل نــشــده و زیرنظر اداره مخابرات
شهرستان نیشابور اداره می شود و در چنین
شرایطی فقط دو پیمانکار مشکالت مخابراتی
مردم را برطرف میکنند.
یکی از شــهــرونــدان درود ،واگـــذار نشدن
تلفن ثابت در شهرک امیرالمومنین(ع)
و شهرک فرهنگیان را یــادآور شد و افــزود:
متاسفانه علیرغم پیگیری های فراوان هنوز
نتوانستیم در این دو منطقه تلفن ثابت بگیریم
و آنتندهی تلفن همراه در برخی نقاط مثل
خیابان مالک و خیابان کمربندی با مشکل
مواجه می شود.
آقــای حسینی می گوید :به دلیل زیارتی و
گردشگری بودن درود ،روزهای پایان هفته
مسافرانی از نقاط مختلف استان ،کشورمان
و حتی کشورهای مجاور به این شهر سفر می
کنند که در این ایــام برخی مواقع استفاده
همزمان تعداد زیادی از شهروندان از تلفن
همراه مقدور نیست.
آقــای مــوســوی ،شهروند دیــگــری اســت که
زمــا نبــر بــودن برطرف شــدن خرابی تلفن
بــا ثــبــت درخ ــواس ــت در ۲۰۱۱۷در ایــن
شهرستان را یــادآور می شود و می گوید :از
زمانی که خرابی تلفن را ثبت می کنیم مدت
زیادی باید سپری شود تا پیمانکار مخابرات
برای رفع نقص در محل حضور پیدا کند.
در همین زمینه امام جمعه درود با اشاره به
گذشت یکسال ونیم از ارتقای زبرخان به

شهرخودرو پا در هوا!

نماینده فوتبال استان پس از گذشت یک هفته از نشست
سه جانبه  ،همچنان بالتکلیف است
حدود یک هفته از نشست سه جانبه درباره تعیین
تکلیف تیم فوتبال شهرخودرو برای تیم داری می
گذرد و عمال هیچ اتفاق خاصی رخ نــداده است و
این تیم همچنان در بــرزخ بالتکلیفی قــرار دارد.
پنج شنبه هفته گذشته بود که جلسه ای با حضور
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان  ،مدیر عامل
باشگاه شهرخودرو و رئیس هیئت فوتبال استان در
مشهدبرگزارو مقررشدطییکهفتهآیندهوضعیت
اینتیمبرایواگذاریبهمالکجدیدمشخصشود
که بر اســاس شواهد و قرائن هنوز به جمع بندی
خاصی نرسیده است و حتی اختالف نظرهایی هم
وجود دارد .این در حالی است که با چنین شرایطی
فوتبال استان زمان الزم را از دست می دهد و عمال
فرصتی برای حضور در لیگ آزادگان به دست نمی
آوردوافسوسآنبردلهوادارانمیماند.خراسانی
هاامسالنهتنهانمایندهایدرلیگبرترندارند،بلکه
ممکناستدرلیگآزادگانهمتیمینداشتهباشند
و امتیاز شهرخودرو از استان خارج شود که دود آن
فقطوفقطبهچشمفوتبالدوستانمیرود.بنابراین

روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

اینموضوععزم جزممسئوالناستانیرامیخواهد
کهاگردلسوزفوتبالهستندبهطورجدیپیگیراین
مشکلباشندوگرنهمدیرانغیربومیاصالدلشانبه
حالفوتبالاینشهرنمیسوزد.
•قصدخروجتیم

تیم شهرخودرو در یک ســال اخیر با حواشی و
مشکالت زیــادی همراه بود که در نهایت به لیگ
دستهیکسقوطکردوازایناتفاقدردناکهمکسی
ناراحت نشد جز عده ای که فقط افسوس آن را می
خورند.انگار که برای کسی مهم نیست شهر مشهد
نماینده ای در لیگ برتر داشته باشد یا خیر .برای
همین سقوط تیمی از لیگ برتر دل کسی را به درد
نیاورد ،جز هواداران و عالقه مندان  .اکنون هم اگر
مدیرانومتولیانفوتبالاستاندیربجنبند،ممکن
استامسالهمشهرخودروبهعنواننمایندهاستان
درلیگآزادگانحضورنداشتهباشدچراکهمدیران
باشگاهشهرخودروهمتمایلیبهتیمداریدرمشهد
ندارندوبیشتردوستدارندکهامتیازتیمراازاستان

خارج کنند که این هم منوط به رضایت نامه هیئت
فوتبال استان است که هنوز چنین اجازه ای داده
نشده اســت .در جلسه هفته قبل مدیران باشگاه
شهرخودرو دو پیشنهاد داشتند ،یکی این که اجازه
خروج امتیاز تیم از استان را داشته باشند و دیگری
این که اگر مدیران استانی موافقت نکردند ،الاقل
امتیاز آن به مجموعه دیگری واگذار شود.هر چند
که مدیران استانی با خروج امتیاز تیم شهرخودرو از
مشهدمخالفهستند.حتیاینشرطراهمداشتند
که اگر بنا به تیم داری در مشهد باشد  ،مسئوالن
استانی از باشگاه شهرخودرو حمایت کنند.این ها
بهانههاییاستکهازسویباشگاهشهرخودرومطرح
میشودوبیشترتمایلدارندکهامتیازتیمراازمشهد
خارجکنندکهبهاینراحتیهاهمانجامنمیشود.

•اختالفاتبزرگبرایفروش

مدیرعاملباشگاهشهرخودرومعتقداستکهقصد
فروش امتیاز تیم را داریم و باید خریدار مطمئنی
پای کار بیاید .حیدرپور در این بــاره می گوید :ما
قصد فروش امتیاز باشگاه را داریم و هیئت فوتبال
استان هم گفته که خریداری وجــود دارد .ما هم
گفتیم خریدار بیاید و مذاکره کنیم و پیش نویس
خرید نوشته شود.سپس ما بتوانیم مشخص کنیم
که بدهی باشگاه چقدر است اما دوستان نامه زدند
که در ابتدا بدهی باشگاه را مشخص کنید.ما هم
گفتیمحسابرسداریمودرصورتمذاکرههمهچیز
آن مشخص می شــود.در مشهد دوست ندارند که
ما مالک این باشگاه باشیم.برای همین گفتیم اگر
دوست ندارید اشکال ندارد کسی را معرفی کنید

شهرستان وامیدها وآرزوها در مستقل شدن
ادارات این شهرستان ،نبود زیرساختهای
اساسی در بخش مخابرات را مــورد انتقاد
قرار می دهد و می افزاید :رفع خرابی تلفن
در شهر درود و شهرستان زبرخان مدت ها
زمان میبرد و متاسفانه با حدود  ۷۰هزار نفر
جمعیت در این شهرستان تنها دو پیمانکار
مخابرات وجود دارد.
حجتاالسالم ســجــاد یزاده می گوید:اگر
تعمیر و نگهداری مخابرات برای این شرکت
زیــان دارد ،بارها به همه مسئوالن اعالم
کــرد هایــم ،تریبون نماز جمعه در اختیار
مسئوالن است تا مشکالت را با مردم درمیان
بگذارند و دالیل این کوتاهی را بیان کنند.
محمدحسن درودی ،عضو شورای شهر درود
نیز قو لهای مساعد رئیس اداره مخابرات
را مبنی بر استقرار دکل تلفن همراه برای
رفع نقایص و آنتندهی بهتر در شهر درود
که هر سال پذیرای زائران و مسافران زیادی
است ،یادآور شد و افزود :اعتقاد ما و دوستان
در شورای شهر و شهرداری بر این است که
پیمانکار اداره مخابرات در این موضوع تعلل
میکند وگرنه تمام زیرساخت هــای الزم
برای نصب دکل انجام شده و ما منتظر انجام
این کار هستیم و در موضوع تلفن های ثابت
شهرک امیرالمومنین(ع) و فرهنگیان این
شهر نیز با توجه به پیگیریهای انجام شده ،باز
هم کوتاهیهای پیمانکار باعث انجام نشدن
این کار شده است و امیدواریم با پیگیری های
مسئوالن اداره مخابرات هر چه سریعتر به
انجام برسد.
•مسئوالن شهرستان حق مصاحبه
ندارند!

در پایان پیگیری های این گــزارش با مدیر
روابــط عمومی مخابرات خــراســان رضوی
تماس می گیریم .محمودی ارائــه پاسخ را
منوط به ارسال مکتوب پرسشهای خبرنگار
ما می کند و می گوید برای پاسخگویی باید با
مدیر شهرستان صحبت و پاسخ های دقیق
را روز شنبه بــرای روزنامه خراسان ارسال
کند .خبرنگار ما نیز برای پیگیری سریعتر
مشکالت اهالی این دو شهر ،مستقیما با مدیر
مخابرات شهرستان های نیشابور ،فیروزه
و زبــرخــان صحبت می کند؛ موسیآبادی
نیز پاسخ هایی در این زمینه به ما میدهد
اما دقایقی پس از این تماس تلفنی ،روابط
عمومی شرکت مخابرات خراسان رضوی با
ارســال فایل صوتی در یکی از پیا مرسا نها
بــرای خبرنگار مــا تاکید مــی کند کــه این
مصاحبه قــابــل انــتــشــار و اســتــنــاد نیست.
محمودی تاکید می کند :به هیچ عنوان پاسخ
های مدیر مخابرات نیشابور را در رسانه خود
درج نکنید ،چون ما به هیچ عنوان قبول نمی
کنیم و باید مرجع رسمی ما برای رسانه ها که
روابط عمومی است ،پاسخ شما را بدهد .به
هیچ عنوان مدیران شهرستان های مخابرات
اجازه مصاحبه مستقیم با رسانهها را ندارند.
منتظر باشید تا من خودم پاسخ ها را برای شما
ارسال کنم.
تا امتیاز تیم را خریداری کند.وی ادامه می دهد:
اما اگر خریداری وجود ندارد ،ما حاضریم در مشهد
تیم داری کنیم  ،ولی به این شرط که الاقل در بحث
هزینههایپروازوهتلبهماکمککنند.دراستانی
دیگر یک بخش خصوصی تیم داری می کند که
زیرمجموعه استانداری در بحث هزینه های هتل
و پرواز به آن باشگاه کمک می کنند .ما هم چنین
توقعی داریــم که از ما حمایت کنند تا ما در مشهد
تیم داری کنیم .حیدرپور افزود :یک هفته وقت در
نظرگرفتیمتاوضعیتتیممشخصشودکهاالناین
زمان به پایان رسیده است و حتما با مدیر کل ورزش
و جوانان صحبت و نظرات مان را مکتوب اعالم می
کنیم .زمان زیــادی برای حضور در لیگ آزادگــان
نداریم و باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شود .اگر
بنا به فــروش است مشخص کنید که خریدار چه
کسی است.باید پای مذاکره بیاید  ،بعد ما مشخص
می کنیم که چقدر بدهی دارد.وی خاطر نشان می
کند:فکرمیکنمموضوعاتدیگریاستوهمهمی
دانند .به استان اعالم کردیم که ما قصد تیم داری
داریماگربهماامکاناتمیدهیدکهدرمشهدهستیم
وگرنهدرشهردیگریتیمداریکنیم.هرموقعتیمبه
لیگ برتر صعود کرد ،دوباره به مشهد بر می گردیم.
اگر می خواهند ما را در منگنه بگذارند ،مطمئن
باشند که فوتبال خراسان ضرر می کند.حیدرپور
همچنین تصریح می کند :چرا کرمان و خوزستان
سه تیم در لیگ برتر داشته باشند اما خراسان با این

از میان خبرها
گوناگون

اختصاص ۴۸۹میلیارد ریال
به طرحهای نیمه تمام تایباد
کلثومیان/فرماندارتایبادگفت ۴۸۹:میلیاردریال
به ۶۲طرحعمرانینیمهتمامتایباددرقالباعتبارات
تملکداراییهایسرمایهایدرسالجاریاختصاص
یافت.به گــزارش خراسان رضــوی ،مهدی دونــده
افزود :اعتبار اختصاص یافته در این حوزه امسال
نسبتبهسالگذشته ۱۷ونیمدرصدافزایشداشته
است .همچنین اعتبارات تکمیلی قانون استفاده
متوازن از امکانات کشور به زودی به شهرستان ابالغ
میشودتاصرفطرحهاینیمهتمامشودکهاعتبارات
اخذشدهازاینمحلطیسالگذشته ۱۵۹میلیارد
ریالبود.اوگفت:بیشترینبودجهعمرانیاختصاص
یافته این شهرستان به ترتیب مربوط به حوزه راه و
شهرسازی ،راهداری و حمل و نقل جادهای ،هنگ
مرزی و مرزبانی درجه یک تایباد ،آب و فاضالب و
جهادکشاورزیاست.فرماندارتایبادافزود:بهسازی
جادهتربتجام،تایبادودوغارون،طرحهایآموزشی،
آبرسانی،طرحهادیبرخیازروستاهایشهرستان
واحیاومرمتقنواتازمهمترینپروژههاینیمهتمام
اینشهرستانمرزیاست.

 ۹۲۴دانش آموز رشتخواری آماده
رقابت در کنکور سراسری
خاکشور  /مــدیــر آمـــوزش و پـــرورش شهرستان
رشتخوار ،از رقابت  ۹۲۴دانــش آمــوز داوطلب در
کنکور سراسری امسال که در روزهای پایانی هفته
جــاری برگزار می شــود ،خبر داد .محمد حسین
عابدی به خبرنگار خراسان گفت :پنج حوزه برای
برگزاری کنکور با حضور بیش از  ۱۰۰نفر از عوامل
اجرایی در این شهرستان پیش بینی شده است .با
توجهبهحساسیتبرگزاریکنکورسراسری،بیشاز
 ۱۰۰نفروظیفهاجراونظارتبرروندبرگزاریکنکور
سراسریرادرپنجحوزهبرعهدهخواهندداشت.وی
بیان کرد :داوطلبان بعد از قرار گرفتن کارت های
ورود به جلسه در سایت سنجش ،می توانند برای
رفع نواقص کــارت های خود به محل کارشناسی
سنجش اداره آموزش و پرورش شهرستان مراجعه
کنند.نماینده تام االختیار کنکور سراسری ۱۴۰۱
در شهرستان رشتخوار از دستگاه هــای اجرایی
خواست در خصوص بــرگــزاری ایــن آزمــون نهایت
همکاری را با این اداره داشته باشند تا دانش آموزان
در آرامــش و با خیالی آســوده آزمــون خود را سپری
کنند.ویاذعانکرد:باوجوددانشآموزانمستعدو
عالقهمندوظرفیتیکهدرشهرستانوجودداردباید
برنامهریزیجامعودقیقانجامشود.عابدیبااشاره
به این که اولیا و همچنین دانش آموزان هیچ دغدغه
ایدرخصوصبرگزاریکنکوردرشهرستاننداشته
باشند،اظهارکرد:تمامتمهیداتالزمبرایبرگزاری
هر چه بهتر کنکور سراسری در شهرستان رشتخوار
همراه با آرامش روحی و فکری اندیشیده شده است.
سالنهایورزشیمجموعهشهدایدانشآموزواقع
در بولوار شورا و سالن ورزشی کوثر واقع در بولوار
طالقانی برابر برنامه زمان بندی در کارت ورود به
جلسه ،برای برگزاری آزمون سراسری پیش بینی
شده است.وی خاطر نشان کرد :امسال  ۴۷۵نفر
داوطلبزنو ۴۴۹نفرداوطلبمردداریم.تمامحوزه
هایبرگزاریآزمونسراسریبارعایتدستورالعمل
هایبهداشتیوحفظآرامشازساعت ۶:۳۰پذیرای
داوطلبانخواهندبودوداوطلباندقتداشتهباشند
کهدرساعت ۷:۳۰درتمامحوزههابستهمیشود.
همه صنایع و مدیران برجسته تیمی نداشته باشد.
چراابومسلموسیاهجامگاننابودشد.اگرفوتبالرا
دوست ندارند چرا ما را اذیت می کنند .اگر دوست
دارندپایکاربیایند.
•بازیباآبرویفوتبالخراسان

شنیده ها حاکی است که فردی به عنوان خریدار
بــه باشگاه شــهــرخــودرو معرفی شــده اســت و بر
سر مباحثی تبادل نظر داشتند .این که باشگاه
شهرخودرو درخواست کــرده که خریدار جدید
بیعانهایبدهدتاازخریدآنمطمئنشودوازطرفی
خریدارهمموضوعبدهیهایباشگاهراطلبکرده
و خواستار تعیین وضعیت آن شده است.اختالف
نظرهایی که تاکنون هیچ سودی نداشته و معلوم
هم نیست که به چه سرانجامی برسد .این در حالی
استکهمسابقاتلیگآزادگانکمترازدوماهدیگر
آغاز می شود و زمان به راحتی از دست می رود که
اگر چاره قطعی برای این تیم اندیشیده نشود ،قطعا
به سرنوشت همتایان دیگرش دچار می شود.این
رنج نامه ای برای فوتبال خراسان است که تیم های
آن همیشه دچار چنین وضعیتی می شوند و عزمی
هم برای زنده ماندن و احیای آن ها وجود ندارد .اگر
چند سال قبل حساب شده و حرفه ای باشگاه داری
را پیش می بردند ،امروز دیگر کاسه چه کنم دست
نمی گرفتند و این گونه با آبروی فوتبال خراسان
بازی نمی شد.

