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قد س پيگيرى كرد 

راست و د روغ فروشگاه هاى روغن گيرى د انه هاى روغنى
��ر

امير عباس اعتمــاد  ى  روغن گيرى از 
د  انه هاى گياهى اين روزها، از بازار پر رونقى 
برخورد  ار شــد  ه است به طورى كه د  ر برخى 
خيابان هــاى اصلى و فرعى شــهر مى توا ن 
افــراد  ى را د  يد   كــه د  ر واحد  هايى از جمله 
ســبزى فروشــى، آبليمو گيرى و يا به طور 
خاص با اســتقرار يك د  ستگاه و چند   كيسه 
حاوى كنجد   و همچنين زيتون نســبت به 
گرفتن روغن از اين اقالم براى خود   شــغلى 

د  ست و پا كرد  ند  .
د  ر اكثــر اين واحد  ها د  ر كنار عرضه و فروش 
روغن كنجــد   و زيتون روغن هــاى د  يگرى 
مانند   روغن هســته انگور، هسته انار، روغن 
خراطين، فند  ق، ســياهد  انه، شترمرغ، گرد  و، 
مند  اب، گل بنفشــه، تخم كتــان، نارگيل و 
باد  ام از نوع تلخ و شيرين نيز عرضه مى شود   
و مشتريان نيز با توجه به خواص د  رمانى اين 
روغن ها خريد  ار آن هستند   د  ر حالى كه اين 
د  غد  غه وجــود   د  ارد   كه آيا د  ر قبال پولى كه 
بــراى خريد   مى پرد  ازنــد   روغن 100 د  رصد   

خالص د  ريافت مى كنند  .

 تشخيص سخت تقلب
يكى از خريد  اران اين روغن ها د  ر گفت وگو با 
خبرنگار ما مى گويد  : توصيه پزشــكان مبنى 
بر مصرف روغن كنجد   و زيتون اســت و اين 
مسئله سبب شد  ه است استقبال براى خريد   

اين روغن ها افزايش يابد  .
وى اضافه مى كند  : اضافه كرد  ن روغن هايى 
مانند   مايــع و كلزا به د  ليــل ارزان بود  ن به 
روغن كنجد   و زيتــون و عرضه و فروش آن 
به نام روغــن خالص د  ر برخــى واحد  هاى 
روغن گيــرى از د  غد  غه هاى مرد  م اســت به 
طورى كــه نمى د  انند   روغنى را كه مى خرند   
خالص اســت يا تقلبى، ضمن اينكه چرايى 
اينكه روغن كنجد   و زيتون د  ر اين واحد  ها به 
مراتب كمتر از نوع صنعتى و كارخانه اى آن 

است نيز مورد   پرسش مرد  م است.
يك شــهروند   د  يگر نيــز ياد  آور مى شــود  : 
تشــخيص تقلب د  ر حــوزه روغن بخصوص 
كنجد   براى مرد  م واقعاً سخت است و معلوم 
نيست روغنى كه خريد  ارى مى شود   خالص يا 
د  اراى ناخالصى اســت، بنابراين عمد  تاً خريد   

بر مبناى اعتماد   به فروشند  ه انجام مى شود  .

 كلك هاى روغنى 
معاون نظارت و بازرســى ســازمان صنعت، 
معد  ن و تجارت خراسان رضوى د  ر خصوص 
اين گاليه ها مى گويد  : حد  ود   6 ماه اســت كه 
معاونت نظارت و بازرســى سازمان صنعت، 
معد  ن و تجارت د  ر خصوص اين مباحث ورود   

جد  ى يافته و كار مى كند  .
علــى باخــرد   د  ر گفت و گو بــا خبرنگار ما 
مى افزايد  : متأســفانه چنيــن تقلب هايى از 
جملــه افزود  ن انواع روغــن به روغن كنجد   
و زيتــون وجــود   د  ارد   و د  ر برخى واحد  هاى 

روغن گيرى د  يد  ه شد  ه است.
وى اضافــه مى كند  :هر چنــد   د  ر واحد  هاى 
روغن گيرى نوشته شد  ه است كه روغن گيرى 
د  ر حضور مشترى انجام مى شود   با اين حال 
برخى از اين واحد   ها به اصطالح كلك هايى را 
از جمله اضافــه كرد  ن انواع روغن نباتى و يا 
روغن هاى مشابه را انجام مى د  هند   و قيمت 
را نيز كاهش مى د  هند   بد  ون اينكه مشــترى 

متوجه اين ناخالصى و تقلب بشود  .
وى با اشاره به قيمت پايين روغن هاى كنجد   و 
زيتون د  ر واحد  هاى روغن گيرى د  ستى نسبت 
بــه نوع كارخانه اى و صنعتــى تصريح مى كند  : 
بخشــى از ايــن ارزانى به د  ليل اين اســت كه 
واحد  هاى ســنتى برخى هزينه كارخانجات را 
ند  ارند   كه اين بخش قابل قبول اســت، اما اگر 
قيمت خيلى پايين و با تفاوت زياد   نســبت به 

نوع توليد   كارخانه باشد   به مفهوم تقلب است.

 تفاله د  رد  سر ساز
وى يــاد  آور مى شــود  : موضوع د  يگــر تفاله 
كنجد   يا همان لرد   بعد   از روغن گيرى است.

بــا صراحت بايد   گفت اين تفاله و باقى ماند  ه 
كنجد   روغــن گيرى شــد  ه قابليت مصرف 
انسانى ند  ارد   و با استعالم انجام شد  ه مصرف 
آن بشد  ت زيان آور است و بايد   اين لرد   د  ور 
ريخته شود   د  ر حالى كه د  يد  ه شد  ه د  ر برخى 
روغن هــاى كنجد   اين لرد   وجــود   د  ارد   كه 
ضمن اينكه براى ســالمت مضر است، بلكه 
همين حجم سبب ارزان تر شد  ن قيمت براى 
توليد   كنند  ه هم محســوب مى شود   چرا كه 
بخشــى از وزن روغــن را د  ر بر مى گيرد   د  ر 

حالى كه تفاله است.
وى بــا بيان اينكه روغن هاى كنجد   و زيتون 
توليد   كارخانجات صنعتى د  اراى اســتاند  ارد   
اجبارى هســتند   و توليد   بايد   بر پايه رعايت 
اين الزامات انجام  شود  ، خاطرنشان مى كند  : 
روغن كشــى از د  انه هاى روغنــى از جمله 
كنجــد   و زيتــون د  ر كارخانجــات عالمت 
اســتاند  ارد   اجبارى را د  ارنــد   و بر توليد   آن 
توسط د  ســتگاه هاى نظارتى مربوط از جمله 
اد  اره اســتاند  ارد   نظارت مى شود   د  ر حالى كه 
د  ر نوع سنتى و روغن گيرى د  ستى اين روند   

وجود   ند  ارد  .

 مواد   زائد   و كپك زد  ه
باخرد   ياد  آور مى شــود  : روغن هاى د  ستى و 

سنتى كه گفته مى شود   كار روغن كشى د  ر 
حضور مشــترى انجام مى شود   جد  ا از اينكه 
مشكالت بهد  اشــتى د  ارد   كيفيت و شرايط 
نگهد  ارى مواد   اوليه كه استفاد  ه مى كنند   نيز 
مورد   ســوال است كه آيا روند   آن خوب طى 
و رعايت شد  ه است د  ر حالى كه ممكن است 
خوب پاك نشد  ه باشد   و د  اراى مواد   زائد   و يا 

كپك باشد  .
معاون نظارت و بازرســى ســازمان صنعت، 
معــد  ن و تجارت خراســان رضــوى اد  امه 
مى د  هد  : د  غد  غه د  يگر اين است كه استاند  ارد   
براى روغن گيرى د  ســتى وجود   ند  ارد   و اين 
يك مشكل قانونى اســت.بايد   د  يد   مشمول 
موضوعات اســتاند  ارد   اجبارى مى شــود   يا 
خير.استاند  ارد  ى كه براى توليد  ات واحد  هاى 
صنعتى تعريف و اجبارى شد  ه است، اما براى 
روغن گيرى د  ســتى و ســنتى گويا تعريف 
نشد  ه است كه البته ما از د  ستگاه هاى مربوط 
استعالم خواهيم گرفت تا مشخص شود   كه 

آيا مشمول خواهند   شد  .
باخرد   اضافه مى كند  : د  ر صورتى كه پاســخ 
اســتعالم مثبت باشــد   موضوع د  ر خصوص 
واحد  هاى روغن گيرى د  ستى قابل پيگيرى 
اســت چرا كه استاند  ارد   ند  اشــته و رعايت 
نكرد  ند   و بــه عنوان كاالى تقلــب برخورد   

خواهد   شــد  ، بايد   توجه د  اشــت طبق قانون 
كاالهايى كه استاند  ارد   تعريف شد  ه اجبارى را 
رعايت نكنند   به عنوان كاالى تقلبى محسوب 

شد  ه و برخورد   مى شود  .

 يك كاسه شد  ن اتحاد  يه
اين مقام مســئول د  رباره تعد  د   اتحاد  يه هاى 
مختلــف از جمله گياهــان د  ارويى،خواروبار 
و اتحاد  يــه آبميوه و بســتنى بــراى صد  ور 
مجوز واحد  هاى روغن گيرى د  ســتى اظهار 
د  اشــت:طبق قانون اگر قرار باشــد   اتحاد  يه 
خــاص براى واحد  هاى روغــن گيرى وجود   
د  اشته باشــد   بايد   تعد  اد   اعضاء كمتر از 200 
واحد   نباشــد   د  ر حالى كه بيشتر واحد  هاى 
روغن گيــرى صرفاً به اين حرفه مشــغول 
نيستند   بلكه واحد  هايى مانند   سبزى فروشى 
و آبليموه گيرى و يا عطارى ها با استقرار يك 
د  ستگاه روغن گيرى نسبت به اين كار اقد  ام 

مى كنند  .
وى اضافــه مى كند  : با توجــه به حد   نصاب 
نرســيد  ن واحد  هايى كه صرفاً د  ر كار روغن 
گيرى فعاليت د  ارند   براى تشــكيل اتحاد  يه 
جد  اگانه؛ بنابراين مى توانند   به عنوان رسته اى 
د  ر زيــر مجموعه يك اتحاد  يــه د  يگرمجوز 

فعاليت بگيرند  .
وى اذعان مى د  ارد  : البته انتقاد   از اينكه چند   
اتحاد  يه از جمله گياهــان د  ارويى و اتحاد  يه 
خواروبار نسبت به صد  ور مجوز براى فعاليت 
د  ر حــوزه روغن گيرى مجوز مى د  هند  ، قابل 
پذيرش است و براى رفع اين مشكل موضوع 
د  ر كميسيون نظارت بر اصناف استان مطرح 
و د  ر نهايت مقرر شــد   صنــف روغن گيرى 
د  ســتى به عنوان يكى از رسته هاى آبميوه و 
بستنى قرار د  اشته باشد   و اين اتحاد  يه متولى 
صد  ور مجوز براى متقاضيان فعاليت د  ر اين 

حرفه باشند  .
وى د  ر توصيــه به مرد  م بــراى خريد   روغن 
از واحد  هاى روغن گيرى د  ســتى و ســنتى 
اظهار مى د  ارد  : توصيه اصلى اين است كه از 
محصوالت توليد   شد  ه صنعتى و كارخانه اى 
كه تحت نظارت هايى از جمله اد  اره نظارت 
بــر مواد   غذايى،اســتاند  ارد   و ملزم به رعايت 
اســتاند  ارد   هاى اجبارى هســتند   ولو اينكه 
قد  رى به لحاظ قيمت نســبت به روغن هاى 
عرضه شد  ه د  ر واحد  هاى د  ستى روغن گيرى 
گران تر اســت، خريد   و مصرف كنند   چرا كه 

اطمينان بيشترى وجود   د  ارد  .
وى اضافه كرد  : بايد   توجه د  اشت كه بخشى 
از ارزانى روغن هاى عرضه شد  ه د  ر واحد  هاى 
روغن گيرى د  ســتى د  اليل خــاص خود   را 
د  ارد   كه مصرف كنند  ه نمى د  اند  . ضمن اينكه 
روش هاى روغن گيرى د  ستى به لحاظ فنى 
چند  ان قابل تاييد   نيســت د  ر حاليكه د  ر نوع 
صنعتــى و كارخانــه اى از روش هاى خاص 

استفاد  ه مى شود  .
وى د  رباره عرضه روغن هايى مانند   روغن 
هســته انگور و انــار د  ر حالــى كه جاى 
ســؤال اســت كه چه ميزان هسته انگور 
يــا انار وجود   د  ارد   كه بتــوان روغن آن را 
گرفت، گفت: بله اين موارد   شــك برانگيز 
وجود   د  ارد   روغن هســته انگور د  ر جايى 
كه كارخانجــات فراورى يا توليد   شــيره 
انگور زياد   باشــد  ، ممكن است د  رحاشيه 
آن چند   نفرى نســبت به روغن گيرى از 
هســته انگوربه صورت د  ستى اقد  ام كنند  ، 
د  ر خراســان رضوى به آن شكل كه جامع 
باشــد   كارخانه فراورى انگور وجود   ند  ارد  ؛ 
بنابراين لذا به نظر مى رســد   د  ر عرضه و 
فروش روغن هســته انگور و اناربه صورت 
د  ســتى از روغن هاى د  يگر استفاد  ه شود   و 

به اسم روغن خالص فروخته شود  .

در حوالى امروز2

  جانباز كاشمرى 
به جمع ياران شهيد ش پيوست

على  شهيد   جانباز  طلبى: 
غالمپــور پــس از تحمل 
روز  جانبــازى  27ســال 
گذشــته به جمــع ياران 

شهيد ش پيوست.
وى كه د ر ســال 1346 د ر 
روستاى طرق و د ر خانواد ه 
مذهبى به د نيا آمد ه بود  د ر 

سال 67ود ر سن 21سالگى د ر جزيره مجنون د چار جراحات 
شيميايى شد .

اين جانباز هشت سال د فاع مقد س روز گذشته پس از سالها 
د رد  و رنج  به جمع همرزمان شهيد  خود  د ر هشت سال د فاع 

مقد س پيوست.
پيكر مطهــر اين جانباز ســرافراز د يروز پس ازتشــييع د ر 

زاد گاهش د ر مزار شهد اى روستاى طرق آرام گرفت. 
پد ر اين جانباز شــهيد  د ر گفت و گو بــا قد س گفت:از جمله 
مهترين ويژگى هاى على،احترام به پد ر وماد ر و اد اى نماز د ر 

اول وقت بود .
وى تصريح كرد : او هميشه به د يگران توصيه مى كرد  كه بايد  
د ر همه امور پيرو واليت فقيه بود  و از انقالب و رهبرى د ر هر 

عرصه و با هر شرايطى بايد  پشتيبانى و د فاع كرد .

با حضور بهروز افخمى، نرگس آبيار 
و عبد الجبار كاكايى د ر مشهد  انجام شد 

   رونمايى از فراخوان جشنواره بين المللى 
فيلم كوتاه وكاريكاتور جامعه ايمن

قد س: مراسم رونمايى از فراخوان د ومين جشنواره بين المللى 
فيلم كوتاه وكاريكاتور جامعه ايمن د ر مشهد  برگزار شد .

شــهرد ار مشهد  د ر اين مراســم گفت:براى ايجاد  شهر ايمن 
نيازمند  طرح جامع هستيم.

تقى زاد ه خامســى افزود : مهمترين گامى كه براى د اشــتن 
مشهد  ايمن بايد  به آن توجه شود  بحث پيشگيرى است كه 

براى تحقق اين امر نيازمند  طرح جامع هستيم.
او با اشاره به اينكه به زود ى تفاهم نامه اى با د انشگاه فرد وسى 
مشهد  براى پيشگيرى از حواد ث غيرمترقبه د ر مشهد  به انجام 
خواهيم رساند  افزود : اجراى طرح جامع حد ود  يك سال طول 
مى كشــد  كه د ر اين مد ت بايد  به بافت هاى فرسود ه شهرى 
مشــهد  توجه كنيم. د ر اين مراســم از هنرمند ان فيلمساز 
وكاريكاتوريســت مشهد ى كه د ر نخســتين د وره جشنواره 

جامعه ايمن موفق به كسب مقام شد ه بود ند  قد رد انى شد .
رونمايى از پوســتر و تمبر د ومين جشنواره بين المللى فيلم 
كوتاه وكاريكاتور جامعه ايمن از د يگر برنامه هاى اين مراسم 
بود . د راين مراســم بهروز افخمى، نرگــس آبيار و عبد الجبار 
كاكايى از هنرمند ان كشور وجمعى از هنرمند ان وپيشكسوتان 
استان حضور د اشتند . فراخوان د ومين جشنواره بين المللى 
فيلم كوتاه وكاريكاتور جامعه ايمن از 25 د ى امســال تا 30 
شهريور 97 د ر سه حوزه فيلم، كاريكاتور و حوزه د انش آموزى 
اد بى (شعر ود اســتان )انجام مى شود . ايمنى وحفظ سالمت 
مهمترين هد ف تشكيل جامعه ايمن است كه اولين بار د رسال 

1989 د ر اجالسى د ر سوئد  به رسميت شناخته شد .

   بالتكليفى 15ساله 
ورزشگاه انقالب نيشابور

مهر: نمايند ه مرد م نيشابور و فيروزه د ر مجلس شوراى اسالمى 
گفت: بالتكليفى ورزشگاه انقالب نيشابور موجب نارضايتى 15 
ســاله  مرد م شد ه اســت. حميد  گرمابى گفت: د ر حالى كه 
بيشترين پهلوانان ملى، نيشابورى هستند ، 17 قهرمان ملى و 
33 د عوت شد ه به تيم ملى و 10 هزار نفر فعال جامعه  ورزشى 
د اريم، اما از تقسيم 27 صد م د رصد  بود جه راضى نيستيم. وى 
افزود : عقب ماند گى پروژه  مجموعه  ورزشى انقالب نيشابور يك 
نارضايتى 15 ساله ايجاد  كرد ه و مايه  ناراحتى است و هزينه اى 
كه از بيت المال د ر آنجا شــد ه نيز د ر حال از بين رفتن است، 
خوشــبختانه روند  تكميل آن شروع شد ه و اميد واريم شاهد  

تخصيص كامل اعتبارات آن باشيم.
نمايند ه مرد م نيشابور د ر مجلس شوراى اسالمى گفت: ورزش 
فيروزه، شهرستانى با 42 هزار نفر جمعيت نيز نيازمند  توجه 
مسئوالن است و اين شهر عمالً فاقد  تأسيسات ورزشى است.

وى اد امه د اد : ســايت پاراگاليد ر د رود ، د يوار صخره نورد ى و 
تجهيزات ورزش هاى رزمى شهرستان با وجود  اقبال جوانان به 

اين ورزش، د اراى امكانات كافى نيست.

  «عشق من پيتزا» فاتح ليگ واليبال 
بانوان كارگران خراسان شمالى شد 

فارس: رئيس هيئت ورزش هاى كارگرى خراسان  شمالى از 
قهرمانى تيم «عشق من پيتزا» د ر نخستين د وره ليگ واليبال 

بانوان كارگران خراسان شمالى خبر د اد .
براتعلى ســعيد ى با اشــاره به پايان برگزارى نخستين د وره 
مســابقات واليبال بانوان كارگرى خراســان  شــمالى گفت: 
نخســتين د وره مسابقات ليگ واليبال بانوان كارگران استان 
د ر 13 مهر 96 با حضور 5 تيِم آلوميناى جاجرم، شــهرد ارى 
شوقان، انجمن واليبال كارگران، پايا نيروى شرق و عشق من 

پيتزا بجنورد  كليد  خورد  و به مد ت10 هفته اد امه پيد ا كرد .
رئيس هيئت ورزش هاى كارگرى خراســان شمالى د ر اد امه 
رد ه بند ى نهايى تيم هاى اين مســابقات را اعالم كرد  و افزود : 
د ر اين مد ت 20 مســابقه برگزار شد  و تيم «عشق من پيتزا» 
از بجنورد  به مقام قهرمانى رسيد ، پايا نيروى شرق مقام د وم و 

آلوميناى جاجرم مقام سوم را به د ست آورد ند .
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موازى كارى در اعطاى مجوز
رئيس اتحاد  يه صنف آبميوه،بســتنى و كافى شاپ هاى مشهد   نيز د  رباره موازى 
كارى د  ر حوزه اعطاى مجوز براى فعاليت د  ر صنف روغن گيرى د  ســتى اظهار 
مى د  ارد  : اتحاد  يه آبميوه، بســتنى و كافى شــاپ ها معتقد   است كه فعاليت اين 
رسته مربوط به اين اتحاد  يه اســت؛ بنابراين اين موضوع د  راتاق اصناف مشهد   
مطرح و تأييد   و رأى اعضاى اتاق را طى يك ماه گذشــته د  ريافت شد   كه البته 

اكنون كار د  ر مرحله د  ريافت تاييد   نهايى و قطعى است. 
سعيد   شــريف زاد  ه د  ر گفت و گو با خبرنگار ما مى گويد  : با قطعى شد  ن متولى 
صد  ور مجوز براى فعاليت د  ر حوزه واحد  هاى روغن گيرى د  ســتى،اتحاد  يه هاى 
د  يگر مانند   گياهان د  ارويى، خواروبار و حتى آجيل و خشكبار كه زمانى د  ر اين 
حوزه مد  عى بود   نبايد   نســبت به صد  ور مجوز براى فعاليت د  ر اين صنف اقد  ام 

كند   و همه امور مربوط به اتحاد  يه آبميوه،بستنى و كافى شاپ ها خواهد   بود  .
وى اضافــه مى كنــد  : البته تا نهايى شــد  ن كار،براى جلوگيــرى از بالتكليفى 
متقاضيان اين صنف و نيز رصد   بازار اتحاد  يه آبميوه بســتنى و كافى شاپ هاى 
مشــهد   بر واحد  هاى روغن گيرى د  ستى نظارت و بازرسى د  ارد   كه البته پس از 

واگذارى قطعى موضوع با جد  يت بيشترى د  نبال مى شود  .
وى تصريح مى كند  : اتحاد  يه د  ر حال حاضر براى تشكيل پروند  ه متقاضيان جد  يد   
بازد  يــد   و بازرســى الزم را انجام مى د  هد   و د  ر صورت مشــاهده   تخلف برخورد   

مى شود   كه البته با تأييد   نهايى كار نظارت ها قوى تر اعمال مى شود  . 

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
@quds95 :كانال تلگرام

بزرگ ترين نمايشگاه كتاب 
د ر د روازه آفتاب شرقى كشور

جليل فخرايى: د وازد همين د وره نمايشگاه بزرگ كتاب د ر 
شهرستان سرخس افتتاح شــد . اميد  نورى سيستانى مد ير 
ارشاد  سرخس با اعالم اين مطلب به خبرنگار ما گفت: د ر اين 
نمايشگاه با حد ود  13 هزار عنوان كتاب ازمجموعه هاى پخش 
ترنج و پخش آثار و انجمن فرهنگى ناشــران كود ك استفاد ه 
شد ه اســت.  وى عنوان د اشــت: برگزارى اين نمايشگاه د ر 
سال جارى از جهت تعد اد  و تنوع عناوين و موضوعات فرهنگى 
و آموزشــى بزرگ ترين نمايشگاه د ر سال هاى گذشته د ر نوع 

خود  نمونه و برترين و بزرگ ترين نمايشگاه است. 
وى به عناوين اين نمايشگاه اشاره كرد  و بيان د اشت: عنوان هايى 
از قبيل د ينى، روانشناسى، كود ك، د فاع مقد س، عرفان، معاصر، 
شعر، هنر، ورزشى، سياســى، علمى، تاريخى و... پوشش د اد ه 
مى شــود . حد ود  400 عنوان لوح فشــرد ه و 500 عنوان كتب 
د رسى كمك آموزشــى براى د انش آموزان د ر تمامى مقاطع 

آورد ه ايم. اين نمايشگاه تا 30 د ى ماه اد امه خواهد  د اشت. 

«بوى خواب» د ر بجنورد  
روى صحنه مى رود

قد س: سرپرست معاونت امور هنرى اد اره كل فرهنگ و ارشاد  
اســالمى خراسان شــمالى از اجراى نمايش «بوى خواب» به 

كارگرد انى سهراب سليمى د ر بجنورد  خبر د اد .
ابوالحســن حيد رى افزود : اين اثر نمايشى 28 و 29 د ى ماه 
جارى د ر تاالر گلشن بجنورد  براى عالقه مند ان اجرا مى شود .

وى افزود : نمايش بوى خواب به نويسند گى محمد  چرمشير و 
كارگرد انى سهراب سليمى د ر ساعت 20 و 30 د قيقه به مد ت 

70 د قيقه به روى صحنه خواهد  رفت.
حيد رى با بيان اينكه د ر اين نمايش اصغر همت، قاســم 
زارع و شــهره سلطانى ايفاى نقش مى كنند ، تصريح كرد : 
طراحى لباس اين نمايش برعهد ه اد نا زينليان است و رضا 
مهد ى زاد ه طراحى صحنه و ابراهيم اثباتى آهنگســاز اين 

نمايش هستند .

كنگره بزرگد  اشت 
خواجه اختيار منشى گناباد  ى

قد  س: رئيس اد  اره فرهنگ و ارشاد   اسالمى گناباد   د  ر د  يد  ار با 
استاد   عارف براتى رئيس انجمن خوشنويسان ايران به تشريح 
كنگره ملى بزرگد  اشت خواجه اختيار منشى گناباد  ى پرد  اخت.
براتى، با اســتقبال از اين طرح آن را فرصت مناســبى براى 
ارج گذارى به ميراث گذشتگان و بهانه اى براى مطرح شد  ن 
زمينه هاى فرهنگى هنرى شهرســتان گناباد   د  ر سطح ملى 
د  انست و اعالم كرد   انجمن خوشنويسان ايران آماد  ه مشاركت 

د  ر اجراى اين طرح ملى مى باشد  .
وى با تأكيد   بر تشكيل د  بيرخانه و طراحى برنامه هاى فاخر و 
علمى د  راين خصوص گفت: اميد   است شاهد   برگزارى برنامه 
هايى د  رخور اين هنرمند   بزرگ تعليق نويس باشــيم.خواجه 
اختيار يكى از بزرگ ترين تعليق نويسان ايران د  ر سد  ه هاى نهم 
و د  هم هجرى است.او را از معد  ود   خوشنويسانى د  انسته اند   كه 
د  ر رواج و تكامل خط تعليق نقش بسزايى د  اشته است.د  ر حال 
حاضر آثار ايشان زينت بخش موزه هاى ايران و جهان مى باشد  .

قد س: سرپرست معاونت امور هنرى اد اره كل فرهنگ و ارشاد  

امام جمعه موقت مشهد  مقد س:
مرد م از تبعيض و بى عد التى 

ناراضى هستند 

فاطمه بيرجند ى: امام جمعه موقت مشــهد  مقد س با بيان 
اينكه تبعيض و بى عد التى زخمى اســت بر د ل مرد م، گفت: 
مســئوالن براى رفع مشكالت مرد م به بيرون از مرزها چشم 

اميد  ند وزند .
 حجت االســالم والمسلمين محمد باقر فرزانه د ر خطبه هاى 
نماز جمعه كه د ر حرم مطهر رضوى برگزار شد ، اظهار د اشت: 
خد اوند  متعال انســان را با د و نياز اساســى يعنى ماد يات و 
معنويات خلق كرد ه است كه د ر طول تاريخ د ر تمام د وره هاى 

زند گى بشر آثار تالش هاى ماد ى و معنوى او را مى  بينيم.
وى افزود : اين نيازهاى بشر حد  و مرز مشخصى ند ارد  و انسان 
د ر تالش براى رسيد ن به آن د و سيرى ناپذير است؛ بنابراين 
اسالم براى اينكه انسان د ر باتالق ماد يات نماند ، راه هايى براى 

انسان د ر نظر گرفته است.
وى بــا بيان اينكه نگاه به افراد  پايين تر از خود  ســه تأثير بر 

زند گى فرد  د ارد ، ابراز كرد : 
وقتى انسان به پايين د ست خود  نگاه كند ، سه اثر براى او د ارد ، 
اول اينكه زند گى براى او شــيرين مى  شود ، د وم به پايين تر از 
خود  انفاق مى كند  و شكرگزار مى شود  و خد ا به او بركت  هاى 

بيشترى مى د هد .
حجت االسالم والمسلمين فرزانه خاطرنشان كرد : پيشنهاد  
د وم اين است كه نوعى از زند گى را انتخاب كنيد  كه هزينه آن 
سبك باشد  و زير زند گى هاى پر خرج نرويد  چرا كه زند گى  هاى 

پر هزينه به ما اجازه نمى د هد  كه به آخرت فكر كنيم.
وى بــا بيان اينكه با اتفاقات اخيــر، د نيا نگاه خود  را به ايران 
د وخته بود ، گفت: مقام معظم رهبرى از مرد م د ر ســخنرانى 
اخير خود  هزار بار تشــكر كرد ند  كه يكى از د اليلى كه مرد م 
به چنين بصيرتى رسيد ه اند ، اين است كه ملت جاذبه هايى از 
د و رهبر خود  تاكنون د يد ه اند  كه د ر طول تاريخ اسالم جز از 
معصوم ند يد ه اند . امام جمعه موقت مشهد  اد امه د اد : معرفت، 
د انش، شجاعت، صد اقت، د لســوزى و معرفت د انش اين د و 
رهبر چنان براى مرد م پر جاذبه اســت كه د ل مرد م با عشق 

اين د و رهبر گره خورد ه است.
حجت االسالم والمسلمين فرزانه با بيان اينكه علت د يگر اين 
اســت كه ملت ما به اين حد  شــناخت و د رك رسيد ه اند  كه 
بين نظام و مســئوالن فرق مى گذارند  و رفتار آنان را به پاى 
انقــالب نمى گذارند ، تأكيد  كرد : مرد م مى د انند  اين حكومت 
مايه استقالل سياسى و عزت مسلمانى و اقتد ار نظامى است، 
اگر حكومت نبود  اين ها را ند اشتيم و اگر روزى مسئولى از نظام 

جد ا شود ، مرد م از اين حكومت جد ا نمى شوند .
وى  گفت: يكى د يگر از علت هاى تكامل اين ملت، پاســد ارى 
از خون 300 هزار شــهيد ى اســت كه براى اين انقالب د اد ه 
شــد ه و مرد م ايران باعظمت به اين خون ها نگاه مى كنند  و 
حاضر نيستند ، خون اين شهد ا را زير پا بگذارند  و قد ر آنان را 
مى د انند . امام جمعه موقت مشهد  با اشاره به اينكه مشكالت 
مربوط به امروز، د يروز و د و روز گذشــته اســت، افزود : مرد م 
اگر از اين زخم ها و مشكالت فرياد  بكشند ، با هجوم مگس ها 
روبه رو مى شوند  و از طرفى هم سياسيون و مسئوالن به جايى 
كــه زخم مرد م را د وا كنند ، به جان هم مى افتند  و يكد يگر را 

خراب مى كنند .
وى با اشاره به مشكالت مهم كشور گفت: مشكل اول مشكل 
محروميت است كه انسان هاى زياد ى د چار محروميت هستند  

و توان خريد  لباس و كفش و كتاب فرزند  خود  را هم ند ارند .
حجت االســالم والمسلمين فرزانه، با بيان اينكه زخم بعد ى 
پاك نشد ن جامعه از اشرافى گيرى است كه هم د ر نوكيسه ها 
و هم د ر بعضى از مسئوالن وجود  د ارد ، ابراز كرد : متأسفانه بوى 
تعفن اشرافيت د ر گذر زمان بيشتر شد ه است، اشرافيت گرايى 
د و عيب د ارد ، اول اينكه حرام اســت و د وم واگير د ارد ، كسى 
كه وضعيت مالى خوبى هم ند ارد ، د وست د ارد  آن گونه باشد .

وى خاطرنشــان كرد : تبعيض و نبود  عد الت زخم د يگر مرد م 
است، قرار بود  انقالب عد التى ايجاد  كند  كه مرد م د ر استفاد ه 
از امكانات، مقررات و حد ود  و احكام قضايى مساوى باشند ، اما 
اكنون اين گونه نيست. وى با بيان اينكه مشكل د يگر بيكارى 
اســت كه فقر و فســاد  را به د نبال د ارد ، گفت: غارت ثروت 
عمومى و شخصى مرد م با وام هاى صند وق ها و بانك ها مشكل 
د يگرى است كه بايد  حل شود . وى خاطرنشان كرد : برخى از 
مشكالت مربوط به د شمن است، اما برخى مربوط به مسئوالن 
نظام است كه قابل برطرف شد ن است و اگر تصميمى انقالبى 
و جهاد ى باشد  رهنمود  و ابزار آن د ر بيانات رهبرى وجود  د ارد .

ائمه جمعه خراسان: 
  نوك پيكان حمله د  شمن 

به سمت واليت فقيه است
بجنورد  ؛ امام جمعه موقت بجنــورد   د  ر خطبه هاى عباد  ى 
سياســى نماز جمعه اين شــهر گفت: د  شــمن با مشاهد  ه 
هوشيارى و شجاعت مرد  م د  ر فتنه اخير، تالش د  ارد   تا نوك 
پيكان حمالتش به سمت واليت فقيه باشد   تا از اين طريق به 

نظام ضربه وارد   كند  .
مه والت؛ حجت االســالم والمســلمين ميرى د  ر رابطه با 
فرمايشات رهبرى د  ر د  يد  ار با مرد  م قم گفت:اتحاد   و انسجام 
ملى به عنوان ضرورتــى غير قابل انكار با تمركز به مصالح و 
منافع ملى و منويات مقام معظم رهبرى باشــد   تا مشكالت 

حل شود  .
بشرويه؛ حجت االسالم والمسلمين حد  اد  يان امام جمعه موقت 
بشرويه با انتقاد   از د  خالت هاى بيجاى آمريكا د  ر مسائل د  اخلى 
كشورمان گفت: اين د  خالت از د  يگر ظلم هايى بود   كه د  ست هاى 

پشت پرد  ه را روشن كرد   و اين د  شمنى ها سر د  راز د  ارد  .
صالح آباد  ؛حجت االســالم والمســلمين بختيارى سخنان 
حكيمانه رهبر معظم انقالب د  ر 19 د  ى ماه را اميد  بخش مرد  م 
و تير خالص بر پيكراستكبار بويژه مزد  وران د  اخلى و خارجى 
و هشــد  ار به مســئوالن مبنى بر جزم كرد  ن عزم خود   براى 
رفع مشكالت مرد  م د  انست و گفت: كشورى كه چنين رهبر 
و چنين مرد  مى پا به ركاب د  ر خد  مت رهبر د  اشــته باشــد  ، 

استكبار آرزوى سلطه بر اين كشور را به گور خواهد   برد  . 



منتهى  مســيرهاى  نيا   مهناز خجسته 
به حرم مطهر رضــوى در زمره معابر ويژه اى 
بشــمار مى آيند كه جدا از همه ايام سال در 
روزهايى كه در فهرســت مناسبت هاى خاص 
قرار مى گيرند، از نظر ترافيك جزو پرترددترين 
مسيرهاى شهرى قلمداد مى شوند و شرايط بى 

مانندى را در كشور تجربه مى كنند.
تردد شمار زيادى از مجاوران براى عرض ادب 
به ســاحت مقدس اين بارگاه منــور در كنار 
تردد نزديك به 20 ميليون زائر ساالنه در اين 
مسير هاى شهرى معادله اى مى سازد كه بيش 

از 20 سال است الينحل مانده است.
البته اين موضوع سال هاســت به عنوان يك 
مطالبه عمومى مطرح است، اما هر بار طرحى 

اين موضوع را به بيراهه اى مى كشاند.

  كمبود پاركينگ در خيابان هاى منتهى 
به حرم مطهر

يكى از شــهروندان ساكن در محدوده هسته 
مركزى مشــهد با انتقاد از ترافيك و مشكل 
پاركينگ در مشهد بويژه خيابان هاى اطراف 
حرم مى گويد: در برخى مناســبت ها به دليل 
ترافيك سنگين، خيابان هاى منتهى به حرم 

مسدود مى شــود، اين در حالى است كه اگر 
زائر نتواند با خودرو به سمت حرم حركت كند، 
هيچ راهكار جايگزينى براى تسهيل در رفت و 

آمد زائر وجود ندارد.

  پاك كردن صورت مسئله
بــه گفته وى ترافيك ســنگين در اين معابر 
شهرى نه تنها در ساعات پيك روزهاى عادى، 
بلكه در تمام ســاعات زمان اوج حضور زائران 
گاهى به حدى مى رســد كه كل اين مسيرها 
مسدود مى شــوند، در حالى كه در اين مواقع 
پاركينگ هــاى موقت نيز بــه دليل ظرفيت 
محدود از خدمات رســانى حذف مى شوند و 
نمى توانند كمكى براى رفع مســائل ترافيكى 
اين محدوده داشته باشند.شهروند ديگرى هم 
با گاليه از طرح ترافيك مى گويد: وقتى ترافيك 
اطراف حرم مطهر ســنگين مى شود، پليس 
چــاره اى جز اينكه راه را ببندد ندارد در حالى 
كه اين كار فقط پاك كردن صورت مســئله 
اســت.زائرى هم كه از اوضــاع طرح ترافيك 
مشهد كالفه شده معتقد است: مشكل ترافيكى 
اين كالنشهر با اجراى اين گونه طرح ها برطرف 
نخواهد شد؛ چراكه در مشهد زير ساخت هاى 

حمل و نقل عمومى و ريلى ناقص است.

  وضعيت نامطلوب حمل ونقل در مشهد
اين انتقادها در حالى از سوى شهروندان مطرح 
مى شــود كه رئيس كميسيون حمل و نقل و 
ترافيك شوراى شهر مشهد معتقد است: حل 
مشكالت ترافيكى مشهد با برنامه هاى هوشمند 
و ابالغى رفع نمى شود ونياز به فرهنگ سازى 

در اين حوزه داريم. 
بهاروند اظهــار مى دارد: يكى از مواردى كه به 
داشتن يك شــهر گردشگرى مطلوب منجر 

مى شود، داشتن يك حمل و نقل مناسب است، 
اما متأســفانه وضعيت حمل و نقل مشهد در 
ميان ديگر كالنشهرهاى كشور بسيار نامطلوب 

است.
وى با تأكيد بر اينكه در شــوراى پنجم روى 
فرهنگ ترافيكــى مــردم كار خواهيم كرد، 
مى افزايد: بايد اين فرهنگ را ايجاد كنيم، زيرا 
مشكل ترافيكى با برنامه هاى هوشمند و ابالغى 

برطرف نمى شود.

  سنگ اندازى مى كنند
رئيس كميسيون حمل و نقل و ترافيك شوراى 
شهر مشهد با انتقاد از سنگ اندازى برخى  در 
جهت عدم خدمت رســانى مطلــوب مديران 
شــهرى به مردم، خاطرنشان مى كند: توسعه 
خطوط مترو در مشهد در دستور كار است كه 

با توجه به مشكل بودجه اى زمان بر است.
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 تهيه كنند ه مستند  نسيان:

 اشتباهات بافت پيرامونى حرم مطهر 
بايد  جبران شود 

فارس:مد ير پژوهشــكد ه ثامن و تهيه كنند ه مستند  نسيان 
گفت: آنچه د ر بافت اطراف حرم مطهر اتفاق افتاد ه، اشــتباه 

است و بايد  جبران شود .
حميد رضا محروقى افزود : مستند  نسيان، روايتى از تأسف و 
غم اهالى منطقه ثامن مشــهد  است كه جاى زخم نوسازى 

بافت اطراف حرم را بر د ل د ارند .
وى بابيان اينكه ناآشــنايى مرد م با حقوقشــان موجب اين 
تخريب ها د ر شهر شد ه، ياد  آور شد : اگر مرد م با حقوق خود  
آشنا شوند  هركســى د ر محله خود  مى تواند  د يد ه بان محله 

باشد  و از آن حفاظت كند .
تهيه كنند ه مســتند  نسيان با تأكيد  بر اينكه هر اتفاقى كه 
محله يا شهر را تحت تأثير قرار مى د هد ، بايد  با حضور مرد م 
باشد ، اد امه د اد : مرد م بايد  نظر بد هند  نه اينكه يك يا چند  
مد ير د ر يك اتاق بنشــينند  و حتى بر اساس نيت خير، اما 
برد اشت اشتباه تصميمى د ر سطح كالن براى شهر يا محله 

بگيرند .
محروقى گفت: اگر طرح هاى بافــت اطراف حرم براى مرد م 
بود ، چرا از حد ود  هفتاد  هزار نفر ساكن د ر اين منطقه اكنون 
12هزار نفر ماند ه اند ؟ مرد مى كه بنا بود  با اجراى اين طرح ها 

مشكالتشان برطرف شود ، كجا هستند ؟
وى بابيان اينكه د ر بافت اطراف حرم اشتباه كرد ه ايم، گفت: 
قبول اشتباه هزينه د ارد ؛ يكى مالى كه بايد  جبران كنيم و 
د يگرى آبرويى اســت كه قبول آن براى ما بسيار سخت تر 

است.
محروقى گفت: هد ف ما از ســاخت و اكران فيلم نسيان اين 
بود  كه مسئوالن با مشكالت اين بافت آشنا شوند  و از تكرار 
اشتباهات بعد ى جلوگيرى شــود  و هركه د ر هر مقامى كه 
مى تواند  منشــأ اثر باشد ، ســهم خود  را د ر جلوگيرى از اين 

اشتباه ايفا كند .
اين مســتند  شامگاه پنجشنبه گذشــته براى اهالى خيابان 

خواجه ربيع اكران شد . 

 زائران و مجاوران در گفت و گو با قدس:

معاون وزير جهاد كشاورزى در مشهد:قفل ترافيكى اطراف حرم مطهر كى باز مى شود؟
70 درصد بارش ها  تبخير مى شود  

ايرنا: معاون امور باغبانى وزير جهاد كشــاورزى گفت: بر اثر 
ضايعات محصوالت و مواد غذايى در كشــور معادل 9 ميليارد 
مترمكعــب آب هدر مى رود.محمدعلى طهماســبى در آيين 
تجليل از توليدكنندگان و كشاورزان برتر ملى استان خراسان 
رضوى در مشــهد، افزود: 80 درصد كشاورزى در دنيا بر پايه 
توليد محصوالت از طريق ديم انجام مى شود در حالى كه اين 

رقم در كشور ما تنها 10 درصد است. 
وى با اشــاره به اهميت توســعه صنايع تبديلى و تكميلى در 
كشور بيان كرد: ظرفيت توليد اين بخش از 32 ميليون تن در 

سال هاى گذشته به 50 ميليون تن افزايش يافته است.
وى با بيان اينكه پارسال مجموع توليدات كشاورزى كشور معادل 
97 ميليون تن بوده اســت، افزود: ميزان رشد در بخش زراعت 
24 درصد، باغبانى 28 درصد، شيالت 17 درصد و دام و طيور 
14 درصد بوده است.طهماسبى با اشاره به حوادث غيرمترقبه 
و تأثير آن بر كشاورزى كشور گفت:ميانگين بارش در 48 سال 
گذشــته 242 ميلى متر و در 17 سال گذشته 219 ميلى متر 
بوده اســت كه طى 9 سال گذشته به 107 ميلى متر كاهش 
يافته اســت. وى با اشــاره به باال بودن ميزان تبخير در كشور، 
اظهار كرد: 70 درصد بارش ها نيز در كشــور تبخير مى شود و 
طبق اعالم رسمى وزارت نيرو امسال كشور خشك ترين سال در 

47 سال گذشته را تجربه خواهد كرد.
وى بــا تأكيد بر اينكه بايد خودمــان را براى مواجهه جدى با 
خشكسالى آماده كنيم، گفت: از ســال 1392 تا كنون دولت 
180 هزار ميليارد ريال در زمينه آب در كشور سرمايه گذارى 
كرده اســت.معاون وزير جهاد كشاورزى اظهار كرد: از سال 92 
تا كنون 550 هزار هكتار در كشور به سطح آبيارى تحت فشار 
افزوده شده است و در مجموع يك ميليون و 550 هزار هكتار از 
اراضى كشاورزى و باغى كشور به سامانه هاى آبيارى تحت فشار 
تجهيز شده است.طهماسبى تأكيد كرد: همه كشاورزان مجرى 
سامانه هاى آبيارى تحت فشار مى توانند از يارانه 85 درصدى كل 

هزينه اجراى طرح بهره مند شوند.
وى بــا اشــاره بــه ضــرورت توســعه مكانيزاســيون در 
كشــاورزى گفــت:55 هــزار ميليــارد ريال تســهيالت در 
جهت توســعه مكانيزاســيون در كشــور توزيع شــده است.

روى خط حادثه

  انهدام باند كالهبرداران 8/7 ميلياردى
بجنــورد- خبرنــگار قدس: 
شمالى  خراسان  انتظامى  فرمانده 
از دســتگيرى يك باند چهار نفره 
كالهبرداران حرفه اى با 8 ميليارد و 
700 ميليون ريال كالهبردارى در 

استان خبر داد.
سردار عليرضا مظاهرى با اعالم اين 
خبر گفــت: در پى اعالم 20 مورد 
شــكايت مبنى بر اينكه افرادى با 
ترفندهاى مختلف از شــهروندان كالهبردارى كرده اند، موضوع به صورت ويژه در 
دســتور كار مأموران اداره مبارزه با جعل و كالهبردارى پليس آگاهى اســتان قرار 

گرفت.
وى بــا بيان اينكه متهمان با ترفندهايى از قبيل جعل اســناد و جعل امضا اقدام 
به كالهبردارى مى كردند، تصريح كرد: ماموران با انجام اقدامات پليســى و بررسى 
اظهارات شاكيان پرونده، موفق به شناسايى محل اختفاى كالهبرداران شدند كه در 
نهايت در يك عمليات ضربتى آن ها را دستگير كردند و براى انجام مراحل قانونى به 

مراجع قضايى تحويل داده شدند.

 كشف 56 كيلو گرم مواد مخدر 
بجنورد- خبرنگار قدس: رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان از كشف 56 
كيلو و 360 گرم مواد مخدر از نوع ترياك و دســتگيرى دو ســوداگر مرگ توسط 

مأموران اين پليس خبر داد. 
 ســرهنگ محمد غالمى درباره جزئيات اين خبر گفت: در پى اعالم خبرى مبنى 
برخريد و فروش مواد مخدر از نوع ترياك و انتقال آن از يكى از استان هاى جنوبى 
كشور مأموران با انجام يك سرى اقدامات فنى و پليسى و هماهنگى با پليس مبارزه 
با مواد مخدر اســتان خراسان رضوى اقدام به ايجاد ايست و بازرسى در محور هاى 

ورودى شهرستان «خواف» كردند.
 وى افزود: مأموران با مشاهده خودروى مورد نظر دستور توقف را صادر و در بازرسى 

از تريلى مقدار 56 كيلو و 360 گرم مواد مخدر از نوع ترياك را كشف كردند.
سرهنگ غالمى با اشاره به اينكه در اين عمليات دو سوداگر مرگ نيز دستگير شدند، 

ياد آور شد: متهمان براى تكميل تحقيقات به مقر انتظامى منتقل شدند. 

 كشف كاالى قاچاق ميليونى در خراسان شمالى
قدس:  خبرنــگار  بجنورد- 
رئيــس پليس آگاهى خراســان 
شمالى از كشف 55 ميليون ريال 
انواع كاالى قاچاق در خراســان 

شمالى خبر داد.
ســرهنگ رضا عرب زاده با اعالم 
ايــن خبر گفت: در پــى اخبار و 
اطالعــات واصله مبنــى بر ورود 
كاالى قاچاق در ســطح اســتان 
موضوع به صورت ويژه در دســتور كار ماموران اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز اين 

پليس قرار گرفت.
اين مقام انتظامى افزود: ماموران در بازديد و بازرسى هاى صورت گرفته از خودروها 
و محل هاى دپوى كاالى قاچاق و اقالم ممنوعه، موفق به كشف 7000 عدد قرص و 

38 هزار كيلو گرم پودر بدنسازى قاچاق شدند.
وى بيان داشت: در بررســى به عمل آمده ارزش ريالى كاالى قاچاق مكشوفه 55 

ميليون ريال برآورد شد و دو متهم شناسايى و دستگير شدند.

 بارپنبه به بشرويه نرسيد 
بشرويه ـ خبرنگارقـــدس: 
مديرروابط عمومى سازمان آتش 
نشــانى بيرجند گفت: ســاعت 
12:35 پنجشنبه گذشته با اعالم 
خبر آتش سوزى كاميون حامل 
بار پنبه، آتش نشــانان ايستگاه 
عملياتى شماره 5 (معصوميه) به 
موقعيت حادثه كــه در نزديكى 
ايستگاه آتش نشانى نيز بود، اعزام 

شدند و حريق را اطفا كردند.
اميرآبادى زاده افزود: اين كاميون بعد از بارگيرى در محل مركز تحقيقات كشاورزى 
محمديه به ســمت بشرويه در حال حركت بود كه شعله هاى سركش آتش توسط 

سرنشينان خودرو هاى عبورى مشاهده و به آتش نشانى اطالع داده شد.
با اقدام سريع و به موقع تيم اطفاى حريق آتش نشانى و همچنين هوشيارى راننده 
كاميون اين حريق در كمترين زمان ممكن اطفا شد.علت اين حادثه نامعلوم و در 

حدود 3 ميليون تومان خسارت مالى به جاى گذاشته است.

 كشف مواد افيونى از دوو
قدس: پليس شهرســتان گناباد 
در بازرسى از يك دستگاه سوارى 
دوو پنج كيلــو و 600 گرم مواد 

افيونى كشف كرد.
سرهنگ على اكبر كيانى، فرمانده 
انتظامى شهرستان گناباد در اين 
باره گفت: در راستاى طرح كنترل 
تيم  يك  مواصالتــى  محورهاى 
پليس مبارزه بــا مواد مخدر اين 

فرماندهى هنگام كنترل خودروهاى عبورى در محور قاين به گناباد به يك دستگاه 
ســوارى دوو با 2 سرنشــين كه از چابهار به مقصد مشهد در حركت بود، مظنون 
شــدند. وى افزود: مأموران اين فرماندهى پس از هدايت خودرو به مقر انتظامى در 
بازرسى دقيق آن مقدار پنج كيلو و 600 گرم ترياك كه به طرز ماهرانه اى در بدنه 
خودرو جاساز شده بود، كشف كردند.سرهنگ كيانى با اشاره به توقيف خودرو دوو 
خاطرنشان كرد: متهمان پس از تشكيل پرونده براى سير مراحل قانونى به دادسرا 

معرفى شدند.

 دستگيرى 521 معتاد و توزيع كننده مواد مخدر
قدس: فرمانده انتظامى خراسان رضوى از دستگيرى 129 عامل توزيع مواد مخدر 

و جمع آورى 392 معتاد پرخطر خبر داد.
سردار قادر كريمى گفت: مرحله ديگرى از طرح ارتقاى امنيت اجتماعى با محوريت 
مقابله جدى با عامالن تهيه و توزيع مواد افيونى و جمع آورى معتادان متجاهر به 

اجرا درآمد.
وى افزود: پليس مبارزه با مواد مخدر استان در عملياتى مشترك با سركالنترى هاى 
يكم، دوم و ســوم پليس مشــهد به طور ضربتى وارد عمل شده و 383 مرد و 9 
زن كه از معتادان متجاهر بودند جمع آورى و به مراكز بازپرورى معتادان تحويل 

دادند.
 وى گفت: در اين عمليات 24 ساعته، تيم هاى پليس مبارزه با مواد مخدر همچنين 
129 عامل توزيع و خرده فروشــى مواد مخدر در سطح استان را با دستورات مقام 
قضايى دســتگير و 193 كيلوگرم مواد مخدر در بازرسى از پاتوق هاى آنان كشف 

كردند.

وقتى ترافيك اطراف 
حرم مطهر سنگين 

مى شود، پليس چاره اى 
جز اينكه راه را ببندد 

ندارد در حالى كه اين 
كار فقط پاك كردن 

صورت مسئله است

بــرش

نرخ طال و سكه
قيمت در سطح شهر

(تومان)

138/500

1/495/000

1/445/000

725/000

425/000

4440

هر گرم طالى 18 عيار

سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم

نيم سكه

ربع سكه
دالر
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بجنــورد- خبرنــگار قدس:
شمالى  خراسان  انتظامى  فرمانده 
از دســتگيرى يك باند چهار نفره 

كالهبرداران حرفه اى با 

استان خبر داد.
سردار عليرضا مظاهرى با اعالم اين 

خبر گفــت: در پى اعالم 
شــكايت مبنى بر اينكه افرادى با 

 پليس شهرســتان گناباد 
در بازرسى از يك دستگاه سوارى 
 گرم مواد 

سرهنگ على اكبر كيانى، فرمانده 
انتظامى شهرستان گناباد در اين 
باره گفت: در راستاى طرح كنترل 
تيم  يك  مواصالتــى  محورهاى 
پليس مبارزه بــا مواد مخدر اين 

بشرويه ـ خبرنگارقـــدس:
مديرروابط عمومى سازمان آتش 
نشــانى بيرجند گفت: ســاعت 
 پنجشنبه گذشته با اعالم 
خبر آتش سوزى كاميون حامل 
بار پنبه، آتش نشــانان ايستگاه 
 (معصوميه) به 
موقعيت حادثه كــه در نزديكى 
ايستگاه آتش نشانى نيز بود، اعزام 

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.
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حل جدول شماره قبل

1- شيمى دان فرانسوى و از بنيان گذاران 
شيمى جديد كه در جريان انقالب فرانسه 

اعدام شد
2-  تخت پادشاهى است و از محصوالت 
ايران خودرو-پوكى استخوان-به مراددل 

نرسيدن
3- آبرو و عزت-بدگويى ادبى-عشــوه و 

خرام
4- صفحــه اينترنتى- مدح گويى-واحد 

انرژى خوراكى ها-حرارت بدن بيمار
5- يكپارچه -كشش- بلندى

6- گريبان-مجراى تخليه فاضالب-عضو 
صورت-رنگارنگ

7- داخــل شــدن-البيرنت- عضو بدن 
حيوانات-صوت ندا

8- پايتخت جمهورى ارمنستان -الماس 
تراش خورده

9- خشكى-ماهى كنسروى-آب دهان- 
علفزار وسيع بى درخت

10- اشعه مجهول- سعى و تالش-ابزار 
روز مبادا-خوددارى كردن

11- مخترع ماشــين بخار-برش-واحد 
پول غير رسمى ما

12- رنگ موى فورى-استدالل نادرست-
«سه» در گويش بچه لندن-گل سرخ

13- تكــرارش كنيــد آوازگنجشــك 
مى شــود- ماه پرتابى-از اشكال متقارن 

هندسى
14- دســت به انجام كارى زدن-بارز و 

آشكار-نخست اينكه
15- درياساالر و مكتشف پرتغالى كه در 

1521 فيليپين را كشف كرد

1- كارگاه هنرى- بمى بى آفت
2- يكى از دو جنس-ماندگارى- سلطان 

جنگل
3- انجير تازى-غيرعمد-كجاست؟-شانه

4- از مهم تريــن عوامــل انتقال برخى 
بيمــارى ها-مرواريــد درشت-حشــره 

خونخوار-ناشنوا
5- تفريــق كردن-پوســتين-از قلــل 
آتشفشــانى نيمه فعال كشــورمان در 

سيستان و بلوچستان
6- صحبت درگوشــى-حدس و خيال-

ديوار غيرقابل نفوذ
 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم

 با ما تماس بگيريد

iranpuzzle@gmail.com
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 عمودى

7- ننر-برنا-تقطيرشده
8- صوت تنفر-بزكوهى-سوره بيستم قرآن 

كريم-پدربزرگ
9- از فضاپيماها -تازه و نو-سطل آبكشى

10- مرتفع ترين آبشــار دنيا با 980 متر 
ارتفاع در ونزوئال-خداحافظى-زمان بازى

11- آواره و بى خانمان-خمير بتونه-رفيق 
شفيق قورى

اعداد-روزتازى-حــرف  طاليــه دار   -12
پايانى-حركت به صورت زيگزاگ

13- صوت تنبيه-پوشش ستور-ايالتى در 
هندوستان-ترس و هراس

14- بازنــده عرصــه شــطرنج-خودروى 
كوچك حمل بار-تاى جامه

15- قهرمان دوچرخه سوارى كشورمان با 
نام كوچــك قادر كه در المپيك ريو2016 
مسن ترين ورزشــكار ايرانى بود -اين  دو 
بــرادر هم قهرمان تيم ملــى وزنه بردارى 

كشورمان مى باشند
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حجت االسالم حكمتى پور از سابقه دار بودن 91 درصد دستگير شدگان گفت

از فتنه در ميدان شهدا تا آتش افكنى در پارك ملت
احمد فياض  اينكه رهبر انقالب مى فرمايند: 
«آمريكايى هــا بابــت دخالت آشكارشــان در 
اغتشاشات اخير تقاص بايد پس دهند»؛ حاوى 
پيام مهمى است و ما در مطالبه خسارت بسيار 

جدى و مقتدرانه عمل خواهيم كرد.
به گزارش خبرنگار ما؛ رئيس عقيدتى سياسى 
فرماندهى انتظامى خراســان رضــوى با بيان 
اين مطلــب در جمع نمازگزاران مســجد امام 
محمدباقــر(ع) قاســم آباد به اهميــت مقوله 
امنيت در كشور اشاره و اظهار كرد: تمام تالش 
ددمنشانه دشمنان نظام اين است تا با برهم زدن 
امنيت جمهورى اسالمى ايران كه در منطقه و 
دنيا زبانزد اســت؛ از انقالب اسالمى ايران انتقام 
گرفته، و اعتبار ايران اسالمى را مخدوش نمايند.

حجت االسالم حســين حكمتى پور از امنيت 
اقتصادى به عنوان يكى از اركان امنيت كشــور 
ياد كــرد و افزود: مشــكالت اقتصادى طبقات 
متوسط رو به پايين در كشور كامالً مشهود است 
و با اين پيش زمينه دشمنان نظام سعى نمودند 
تا موج ســوارى كرده، لذا با راه اندازى اتاق فكر 
به محوريت آمريكا، انگليس، رژيم صهيونيستى 
و عربســتان سعى كردند تا به نظر خود مردم را 
به خيابان ها بياورند، اما از جمعيت 85 ميليونى 
كشــور فقط حدود 60 هزار نفــر فريب خورده 
تالش مذبوحانه اى كرده، تا با اغتشــاش و فتنه 

افروزى با اين سياست دشمنان همراه شوند.
وى افزود: طى اغتشاشــات اخيــر دالر بيش از 
700 تومان افزايش يافت، نرخ طال روند صعودى 
به خود گرفت، بورس كشور دچار تالطم شد و 
شاخص قيمت سهام پايين آمد كه مصداق بارز 
آسيب رسانى اقتصادى به امنيت اقتصادى يك 
كشور است؛ لذا رهبرى انقالب بدرستى فرمودند 

كه آمريكا بايد تقاص پس بدهد.

 شروع تجمعات چگونه كليد خورد
حجت االسالم حكمتى پور خاطرنشان كرد: 
پليس؛ از همان ابتداى شروع تجمع در روز اول 
از عرصه ميدان شهدا؛ مقتدرانه و هوشمندانه 
بر اساس رأفت اســالمى، سنجيدگى، صبر، 
حوصله و با اشــراف كامل عمل كرد. شــروع 
تجمع با حضور شهروندان عادى كليد خورد، 
اما بتدريج چهره هاى متفاوت و مشكوك جاى 
معترضين را گرفتند و شعارها و مطالبات رنگ 
و بوى ساختارشكنانه و هنجارشكنانه گرفت. 
بالفاصله شــهروندان عادى با هوشمندى راه 
خود را از عناصر آشــوبگر عــوض كرده و به 
توصيه فرمانده انتظامى مشــهد عمل كرده 
و متفرق شــدند، اما عده اى اقليت در حدود 
100 نفر سعى كردند تا به سمت حرم مطهر 
رضوى حركت نمايند. وقتى اين گروه فتنه گر 

در چهارراه شهدا دست به اغتشاش و آشوب 
زده، بحثى در ســتاد فرماندهى درگرفت كه 
آيا اجازه حركت به ســمت حرم داده شود يا 
خير. بنابراين تصميم گرفته شــد در همان 
چهار راه شــهدا، غائله خاتمه يابد. اينجا بود 
كه يــگان ويژه و يگان امداد بنا بر عزم جدى 
فرماندهان ناجا وارد شد و به قاطعيت روز اول 

غائله مديريت شد.
حجت االســالم حكمتى پــور در ادامه گفت: 
همزمان با روشــن شــدن ماهيت فتنه 96 و 
برگزارى راهپيمايى باشــكوه بصيرت در روز 9 
دى؛ اغتشاشگران جرئت حضور در ميدان شهدا 
را نداشتند؛ بنابراين روز بعد از راهپيمايى بصيرت 
با فراخوان از طريق شبكه هاى اجتماعى در پارك 
ملت تجمع نمودند. پليس اينجا نيز در مرحله اول 
با وجود اشراف كامل، اما با مدارا و مالحظه رفتار 
كرد. پس از آتش زدن تعدادى موتورسيكلت و 
خودروى ســمند پليس و شكستن شيشه هاى 
ون ها دســتور صادر شــد كه غائله با قاطعيت 
مديريت شود و ديگر هيچ تجمعى صورت نگيرد 
كه همين گونه شــد. در راهپيمايى باشكوه 15 
دى نيــز به صورت كامل و قاطع با هوشــيارى 
و بصيرت مردم انقالبى مشــهد نسخه فتنه 96 

پيچيده شد.

 آمارها چه مى گويد؟
وى با ارائــه آمارى تصريح كرد: در مجموع در 
خراســان رضوى طى يك هفته فتنه افروزى 
حدود 1700 نفر دســتگير شــدند كه 867 
نفر دستگير شدگان از مشهد بودند. 4 درصد 
ميانسال، 5 درصد نوجوان، 28 درصد بزرگسال 

و 63 درصد دستگيرشدگان جوان بودند. سهم 
متاهلين 24 درصد و افراد مجرد 76 درصد بود. 
91 درصد دستگيرشدگان سابقه دار و تنها 9 
درصد فاقد سابقه و سوء پيشينه بودند. به لحاظ 
اقتصادى نيز 25 درصد داراى مشكل اقتصادى 
و نابرخوردار، 53 درصد متوســط و 22 درصد 
نيز وضعيت اقتصادى شان كامالً خوب بود. به 
عبارتى 57 درصد اغتشاشگران دستگير شده 
از جامعه متوســط رو به باال بودند. 72 درصد 
دستگير شدگان تحصيالت ديپلم و زير ديپلم و 
28 درصد تحصيالت دانشگاهى داشتند. از اين 
1700 نفر حدود 81 درصد با اخذ تعهد و ايجاد 
سابقه آزاد شــده و حدود 19 درصد همچنان 
در بازداشت بسر مى برند. البته از همين تعداد 
نيز عده اى ديگر آزاد خواهند شد و تنها عناصر 
اصلى اغتشــاش كه ايجاد خسارت كرده باقى 

خواهند ماند.
رئيس عقيدتى سياسى ناجاى استان با اشاره 
به اشــراف كامل و مقتدرانه پليس بيان كرد: 
نظام جمهورى اسالمى ايران ثابت كرد كه در 
مديريت بحران كامالً مجرب و توانمند و مقتدر 
است. پليس استان طى هشت شبانه روز حتى 
يك تير به ســوى معترضين شــليك نكرد و 

همواره توصيه راهبردى فرماندهى ناجا، شوراى 
فرماندهى ناجا و مجموعه عقيدتى سياسى اين 
بود كه اغتشــاش به گونه اى مديريت شود كه 
هيچ هزينه اى بر نظام تحميل نشــود. چرا كه 
استكبار جهانى تالش بر كشته سازى و پررنگ 
كردن آن داشــت تا به اهداف شوم خود برسد. 
اشــراف پليس و بسيج به گونه اى بود كه براى 
مديريت غائله هيچ جلسه اى در شوراى تأمين 
شهر برگزار نشد. كاركنان ايثارگر پليس براى 
اينكه هزينه اى به انقالب تحميل نشود صبورانه 
آسيب هاى جسمى را نيز تحمل كردند، بيدار 
خوابى كشــيدند، سرماى شــبانه را به جان 
خريده، اما اجازه ندادند هزينه اى با سوء استفاده 

دشمنان بر كشور تحميل شود.

 آموزش و پرورش و دانشگاه مراقبت كنند
وى با اشــاره به جمعيت حداكثرى آشوبگران و 
اغتشاشگران از نسل نوجوان و جوان تصريح كرد: 
آموزش و پرورش و دانشــگاه بايد در جهت آگاه 
سازى اين نسل ها اهتمام بيشترى به خرج دهد. 
خيلى از اين افراد بدون هدف و تنها بر اســاس 
شرايط هيجانى وارد غائله شدند كه نشان مى دهد 
در زمينه آگاه سازى نسل جوان و خانواده ها كم 

كارى صورت گرفته است.
حجت االسالم حكمتى پور در انتها خاطرنشان 
كرد: اشــراف كامل پليس و مديريت نرم غائله؛ 
تقدير و تشكر نماينده ولى فقيه در استان را به 
همراه داشــت و آيت اهللا علم الهدى طى هفته 
گذشته با حضور در ستاد فرماندهى ناجاى استان 
ضمن ابالغ سالم مقام معظم رهبرى از تالش ها و 

خدمات پليس تشكر و قدردانى نمودند.

آب و �وا
 هواشناسى پيش بينى كرد

 وزش باد نسبتاً شديد در مشهد
قدس:بررســى نقشــه هاى پيش يابى و خروجى مدل هاى 
هواشناســى نشان دهنده افزايش شدت وزش باد (بخصوص 
مناطق شــمال شرق و شرق اســتان) بوده كه با پديده گرد 
و خاك همراه مى باشــد. عالوه بر آن افزايش ابرناكى آسمان 

همراه با مه آلودگى پيش بينى مى شود.
هواى امروز مشــهد نيز صاف تا قسمتى ابرى گاهى همراه با 

وزش باد نسبتاً شديد اواخر وقت افزايش ابر خواهد بود.
حداقل و حداكثر دماى مشــهد نيز 3 و 14 درجه سانتيگراد 

باالى صفر پيش بينى شده است.

��اسان �ما�ی
رئيس حوزه هنرى استان:

  محصوالت فرهنگى خراسان شمالى 
در انبارها خاك مى خورد

بجنورد- خبرنگار قدس: رئيس حوزه هنرى خراسان شمالى 
از اينكه محصوالت فرهنگى اســتان در انبارها خاك مى خورد، 

انتقاد كرد.
نمــازى با انتقاد از اينكه توليدات ما به دليل اينكه محلى براى 
عرضه ندارند، تبديل به محصول نمى شــوند و در معرض ديد 
مخاطب قرار نمى گيرند، گفت: اين امر موجب شــده 40 تا50 
عنوان كتابى كه از سال 90 در استان توليد شده اند، در انبارها 
محصور شــود و خاك بخورد. وى افزود: اين در حالى است كه 
اگر محلى براى عرضه وجود داشته باشد، زمينه چاپ مجدد آثار 
نيز فراهم مى شــود.  وى البته به عرضه انگشت شمار توليدات 
در شــبكه ملى اشاره كرد و ادامه داد: اين موضوع نشان دهنده 
ظرفيت هاى خوب در اين حوزه است كه در صورت وجود چنين 
بسترى، شاهد تقويت چرخه نشــر خواهيم بود. نمازى اضافه 
كرد: متأســفانه ناشران استان نيز تنها دست به انتشار مى زنند 
و فروشگاهى براى عرضه محصوالتشــان ندارند و اين خود به 

مشكالت موجود دامن زده است.

رئيس سازمان دامپزشكى كشور خبر داد
  اختصاص 100ميليارد تومان 

براى مبارزه با بيمارى هاى دامى 

قدس: رئيس سازمان دامپزشكى كشور گفت: در اليحه بودجه 
سال آينده، 100 ميليارد تومان به بخش پيشگيرى و مبارزه با 

بيمارى هاى دامى اختصاص يافت.
عليرضا رفيعى پور در نشست با خبرنگاران خراسان شمالى اظهار 
كرد: حوزه دامپزشــكى با جان و مال مردم در ارتباط است. از 
اين جهت بايد واقعيت ها و حقيقت ها از طريق رسانه ها به مردم 
منتقل شود. وى با بيان اينكه بيش از 900 بيمارى مشترك بين 
انسان و حيوان كشف شده است، افزود: بسيارى از بيمارى ها نيز 
وجود دارد كه هنوز علم دامپزشكى و پزشكى آن را كشف نكرده 
است و اين بيمارى ها نه قابل درمان و تشخيص بوده و نه دارو و 

واكسنى براى آن يافت شده است.
وى نقش اصحاب رسانه را در اطالع رسانى يك بيمارى به مردم 
بسيار مهم دانست و گفت: بيمارى تب كريمه كنگو يكى از همان 
بيمارى هايى اســت كه حدود 18 سال پيش از مرزهاى شرقى 
وارد كشــور ما شــد و در حال حاضر 32 استان كشور به اين 
بيمارى آلوده شــده اند. وى افزود: هم اكنون 75 هزار دامدارى 
فعال مجــوزدار، 24 هزار واحد پرندگان، بيــش از 656 واحد 
كشتارگاهى، بيش از 9244 شــناور فعال، بيش از 900 مورد 
مركز فرآورى محصوالت دامى، بيش از 1660 سردخانه نگهدارى 
محصوالت دام و طيور، بيــش از 10 هزار واحد فعال در حوزه 
آبزيــان، 131 هزار واحد فعال در حــوزه مراكز عرضه، بيش از 
1000 مــورد كارخانجات خوراك دام، طيور و آبزيان و بيش از 

400 مورد كارخانه مرتبط با دامپزشكى در كشور وجود دارد.
رفيعى پور در مورد اليحه بودجه ســال 97 مجلس شــوراى 
اسالمى گفت: براى ســال آينده، 882 ميليارد تومان اعتبار به 
سازمان دامپزشكى كشور تخصيص يافته كه چند درصدى از 

اعتبارات سال 96 بيشتر است.
وى افزود: در حوزه پيشگيرى و مبارزه با بيمارى هاى دامى 100 
ميليارد تومان و خريد واكسن نيز 90 ميليارد تومان در اليحه 
بودجه ســال 97 تخصيص يافته كه در حوزه واكسن نسبت به 

سال گذشته 35 درصد افزايش اعتبار داشته ايم.

 بهره بردارى از پروژه شمش آلوميناى 
جاجرم در سال آينده

قدس: مديرعامل شركت آلوميناى ايران از بهره بردارى پروژه 
شمش آلوميناى جاجرم طى هشت تا 9 ماه آينده خبرداد.

تورج زارع اظهار داشــت: با بهره بــردارى ازاين طرح 300 نفر 
مشغول به كار خواهند شد. وى افزود: عمليات اجرايى اين پروژه 
از سال 86 آغاز شد، اما با توجه به مشكالت تأمين مالى تا پايان 
سال 93 فقط 40 درصد پيشرفت داشته است. وى ادامه داد: با 
تســريع در تكميل هم اكنون اين پروژه با 82 درصد پيشرفت 
فيزيكى در حال پايان يافتن است. زارع خاطرنشان كرد: بيشتر 
تجهيزات مورد نياز اين كارخانه ســاخت داخل بوده و با اتمام 

فعاليت هاى سيويل پروژه، تجهيزات درحال نصب است.

 چرا شهردارى بلوار فكورى را برعكس شماره گذارى كرده است؟ 
براى آدرس دادن سخت است.

915...2481 
 رانندگان خودرو هاى دوگانه دستى براى اخذ معاينه فنى از مراكز 
مشهد بايد تمام لوازم مربوط به گاز خودرو را باز كرده، سپس نسبت 
به گرفتن معاينه فنى اقدام كنند و بعد از آن دوباره لوازم را نصب و از 
آن استفاده كنند. هزينه باز و بست لوازم 60 هزار تومان است. لطفاً 

در اين مورد پيگيرى كنيد.
919...2356 
 اعتراضات بحق رانندگان ناديده گرفته مى شود، بخش حمل ونقل، 
محل جوالن عده اى شده كه هرطور مى خواهند با كارگران، مردم و 

امنيتشان برخورد مى كنند.
915...7570 
 متأسفانه كيفيت غذاى سلف دانشگاه فردوسى چند وقتى است 

كه حسابى دانشجوها را اذيت كرده.
915...1634 
 من بعد از حدود يك سال دوندگى درسازمان آب هنوز نتوانسته ام 
كه يك كنتور آب براى آپارتمانم بگيرم چون خيلى ســنگ جلوى 

پاى آدم مى اندازند.
915...6445 
 چند ماهه براى پرداخت ســود سهام بى عدالت مردم را سركار 
گذاشتن. حاال با اينهمه بگير و ببند و وعده هاى سرخرمن 22 هزار و 

صد تومان واريز كردن! به كجا بايد اعتراض كنيم؟
915...4721 

جوابيه معاونت حمل و نقل و ترافيك مشهد
احتراماً نظر به انتشار پيام مردمى در خصوص «پاركينگ معلم اگر 
سود ندارد، دو تا آسانسور بزنند و يك رستوران طبقه آخر ايجاد كنند، 
آن وقت شبيه برج ميالد در تهران درآمد كسب كنند» به استحضار 
مى رساند، پاركينگ مكانيزه معلم فقط كاربرى پاركينگ داشته و 
كاربرى ديگرى نمى توان بــراى آن در نظر گرفت. اگرچه برخى از 
پيشنهادها قابليت اجرايى شدن را ندارد، ولى همين كه شهروندان 
را ناظر بر عملكرد خود مى بينيم، بسيار ارزشمند است. شهروندان 
گرامى مى توانند هرگونه انتقاد، پيشنهاد، شكايت و يا درخواست خود 
را با شماره  تلفن هاى 20-32283218 (مديريت روابط عمومى و 
آموزش شــهروندى) و يا سامانه پيام كوتاه 3000003000 ارسال 

كنند تا در اسرع وقت پيگيرى شود.

 كمبود آب ادامه پيدا كند معلوم نيست 
چه برسر خراسان جنوبى مى آيد

قدس: رئيس ســازمان مديريت بحران كشــور، بزرگ ترين 
چالش خراسان جنوبى را كمبود آب و بارندگى دانست و گفت: 
از ابتداى سال جارى تاكنون استان بارندگى نداشته و چنانچه 
اين روند ادامه پيدا كند، معلوم نيست چه بر سر استان بيايد.

اسماعيل نجار خاطرنشان كرد: در دورترين مناطق استان مردم 
با زحمت امرارمعاش مى كنند و از درآمد كمى برخوردار هستند.

استاندار:
 راهكارهاى انتقال آب به خراسان جنوبى 

مورد بررسى قرار گرفت

ايرنا: اســتاندار خراســان جنوبى گفت: يكــى از مهم ترين 
دستاوردهاى نشســت ادوارى استانداران در بيرجند بررسى 
راهكارهاى انتقال آب به استان و جبران كمبود منابع آبى بود.
محمد مهدى مروج الشريعه در نشست خبرى استانداران ادوار 
خراسان جنوبى افزود: بحث آب از موضوعات مهم، حساس و 

حياتى است.
وى گفت: براى هر متر مكعب آب مصرفى يك ميليون تومان 
هزينه مى شود، لذا با مديريت استفاده از منابع آبى آب مورد 

نياز استان در بخش هاى مختلف تأمين مى شود.
وى تامين آب شرب را يكى از وظايف حاكميتى وزارت نيرو 
دانست و بيان كرد: نخستين مسير براى تأمين آب در استان 
از حوزه سواحل مكران( آب هاى اقيانوسى) است كه با احداث 
يك تصفيه خانه و انتقال آب مى توان آب مورد نياز بخش هاى 

صنعت، معدن و شرب را تأمين كرد.
وى اظهار كرد: مى توان چاه نيم هاى زابل را مسير دوم تأمين 
آب مورد نياز آينده اســتان در نظر گرفت، چراكه طى فرايند 
زمين شناســى آب قابل توجهى در سه گودال به وجود آمده 

وجود دارد كه سيستان و بلوچستان را پوشش مى دهد.
وى اضافه كرد: ســاالنه بيش از 2100 ميلى متر آب در چاه 
نيم هاى زابل تبخير مى شود كه اگر 250 ميلى متر كاسته شود 
شــايد بتوان 100 ميلى متر مكعب آب را به خراسان جنوبى 

و 150 ميلى متر مكعب را در دشت هاى زابل استفاده كرد.
استاندار خراسان جنوبى افزود: در مقايسه با آنچه پروژه هاى 
بلندمدت مطرح اســت، تأمين آب مورد نياز استان به لحاظ 
زمانى و فنى با حدود 100 ميليون دالر قابل استحصال است.

مخاطبان عزيز خرسنديم كه ارتباط دوسويه با اين 
رسانه در ارسال سوژه از سوى شما خوانندگان 
گرامى، با راه اندازى اين ستون به ثمر نشست، 

بنابراين اميدواريم مسئوالن دستگاه هاى اجرايى با 
پاسخ خود، ما را در اين مسير همراهى كنند. شما 

مى توانيد از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما 
در تماس باشيد.

63 درصد دستگيرشدگان جوان بودند. سهم 

توزيع اقالم خدماتى در بين 514 خانواده زلزله زده بخش رضويه مشهد
خبر

قدس: به همت اوقاف ناحيه يك مشــهد و ســپاه امام 
رضا(ع) خراسان رضوى، اقالم خدماتى به ارزش 2 ميليارد 
ريال در بين 514 خانواده زلزله زده بخش رضويه مشهد 

توزيع شد.
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه ناحيه يك مشهد، با اعالم 
اين خبر گفت: 1600 وســيله از لــوازم مورد نياز مردم 
از محل موقوفات مرتبط مشــهد و كمك هاى سپاه امام 
رضا(ع) خراسان رضوى به 12 روستاى زلزله زده بخش 

رضويه مشهد ارسال شد.
حجت االســالم محمد ذاكرى، افزود: 514 عدد بخارى 
نفتى و 514 تخته پتو از محل موقوفات مرتبط مشــهد 
و 300 بســته مواد غذايى و 300 بســته نوشت افزار از 

محل كمك هاى ســپاه امام رضا(ع) خراسان رضوى، در 
بين 514 خانوار روستاهاى زلزله زده بخش رضويه مشهد 
توزيع شد. وى اظهار كرد: ارزش اين اقالم 2 ميليارد ريال 

برآورد مى شود.
حجت االســالم ذاكرى تصريح كرد: روســتاهاى صالح 
خانى،كالته حاج على، بوته گز، بابانظر، برجمورى، درخت 
بيد،كالته قدم، كوه سفيد، كالته عبدل، قلعه پختوك، قرنه 
و بريلى 12 روستاى زلزله زده بخش رضويه مشهد هستند.

الزم به ذكر است، روســتاهاى شهرستان هاى فريمان، 
سرخس و بخش رضويه مشــهد بيشترين آسيب را در 
وقوع زلزله روز چهارشــنبه 16 فروردين سال جارى در 

خراسان رضوى داشته است.

توليد

بشرويه رتبه اول در توليد و سطح 
زيركشت پنبه را دارد

بشرويهـ  خبرنگار قـــدس: مديركل پنبه وزارت 
جهاد كشــاورزى گفت: تاكنــون 40 هزارتن پنبه به 
صورت تضمينى از كشــاورزان خريدارى شــده است 
و براى خريد تضمينى اين محصول هيچ محدوديتى 
وجود ندارد. ابراهيم هزارجريبى در بازديد از مزارع پنبه 
و دو كارخانه پنبه پاك كنى شهرســتان اظهار داشت: 
دولت براى نخستين بار نسبت به خريد تضمينى پنبه 

اقدام كرده است.
وى با بيان اينكه در كشــور، هفت اســتان كار خريد 
تضمينى پنبه را از كشاورزان انجام مى دهند، افزود: اين 

اقدام تا پايان دى ماه انجام خواهد شد.
مديركل پنبه وزارت جهاد كشــاورزى با اشاره به بذر 
باكيفيت پنبه رقم خرداد كه انحصاراً در بشرويه توليد 
مى شود، تصريح كرد: در نظر داريم، تمام عمليات توليد 
و فرآورى و بسته بندى اين بذر را در بشرويه انجام دهيم 
تا همچنان اين شهرستان تنها مركز توليد و تكثير بذر 

خرداد در كشور باشد.

شهرى

در تأمين منافع شهروندان نيشابور 
با كسى تعارف نداريم

نيشابور- خبرنگارقدس: واكنش شوراى اسالمى شهر 
نيشــابور به خبر انتقال احتمالى آثار تاريخى نيشابور به 
مركز استان در راستاى دفاع از تاريخ و فرهنگ نيشابور 

انجام شده است.
عضو شوراى اسالمى شهر نيشابوراظهاركرد: واكنش شورا 
به خبر انتقال احتمالى آثار تاريخى نيشابور به مركز استان 
در راســتاى دفاع از تاريخ و فرهنگ نيشابور انجام شده 
است. محمد حســن زرندى گفت: هدف ما از طرح اين 
موضوع در حقيقت حمايــت از اداره ميراث فرهنگى و 

گردشگرى نيشابور است.
وى خاطرنشان كرد: توقع ما اين است كه رئيس ميراث 
فرهنگى و گردشگرى نيشابور در واكنش به اين موضوع 

صبر و حوصله بيشترى داشته باشند.
گفتنى است، اعضاى شوراى شهر نيشابور هفته گذشته 
در واكنش به تعطيلى موزه باستان شناسى نيشابور و خبر 
انتقال احتمالى اشياى تاريخى اين موزه به مركز استان، 
با تصويب طرحى دو فوريتى با اين اقدام مخالفت كردند.

بحران

خراسان جنوبى
 استانى بحران زده است

مهر: محمدرضــا امير حســنخانى، نماينده مردم 
فردوس، طبس، ســرايان و بشــرويه در مجلس در 
شوراى ادارى استان خراسان جنوبى گفت: برخالف 
تمام ظرفيت هايى كه در اســتان خراسان جنوبى 
وجــود دارد، اما اين اســتان از همه نظر در بحران 

است.
وى با بيان اينكه حدود 20 سال است كه خشكسالى 
استان را فرا گرفته است، افزود: متأسفانه سال گذشته 

در بشرويه كمتر از 20 ميلى متر بارندگى داشته ايم.
نماينــده مردم شهرســتان هاى فــردوس، طبس، 
سرايان و بشــرويه در مجلس شــوراى اسالمى با 
اشــاره به اينكه قنوات بســيار قديمى و چند ساله 
اســتان خشك شــده اســت و هيچ آبى در استان 
نداريم، گفت: اگر خشكسالى ها ادامه داشته باشد و 
اصالح الگوى آب را نداشته باشيم، قطعاً قنات بلده 
شهرستان فردوس كه به ثبت جهانى رسيده است 

نيز خشك مى شود.
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