
دولتى ها مى توانستند مانع تخريب مسجد 180 ساله شوند
آيت اهللا علم الهدى: 

مى خواهند جريان 
انقالبى در مشهد را  

سركوب كنند

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

بدون ماسك نفس نكشيد

هواى مشهد 
دوبـاره 

در وضعيت 
هشدار

قدس   ديروز سومين روز متوالى آلودگى هوا در 
مشهد بود كه در وضعيت هشدار قرار داشت. به گفته 
مديركل حفاظت محيط زيســت خراسان رضوى، 
شاخص كلى كيفيت هواى كالنشهر مشهد ساعت 
هفــت و 30 صبح 113 پى.اس.آى بود و بار آلودگى 
تا عصر رو به افزايش رفت. طبق موارد اعالمى توسط 
او ايستگاه خيام شمالى با 134پى. اس.آى بيشترين 
آلودگى و خاقانى با 108 پى.اس.آى كمترين آلودگى 
را نشــان مى داد، اما عصر ديروز باالخره شاخص به 
120 رســيد. شهروندان مشــهدى از دى ماه تا روز 
گذشته 18 روز را در هواى آلوده تنفس كردند و در 
طول اين ماه تا امروز مشهد فقط دو روز هواى پاك 

داشته است.  امروز دومين روز بهمن ماه نيز...

معاون دادستان مشهد درگفت و گو با قدس :

.......صفحه 3 

قدس از فعاليت يك فروشگاه 
زنجيره اى در مشهد گزارش مى دهد

اين تخفيف ها شما 
را رنگ مى كند

قدس: نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى گفت: در بسيارى 
جريان ها مشهد به عنوان نقطه  هدف قرار مى گيرد چون احساس 

مى كنند در مشهد جريانى انقالبى است كه بعضى...

قدس:  اينكه در اين روزهاى پرخرج، يك فروشگاه پنج طبقه با 
دو شعبه، هرچند وقت يك بار پيامك هاى 80 درصد تخفيف روى 

صفحه گوشى ما بنشاند، جاى تعجب دارد. ولى ما...
.......صفحه 2 

kروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــرانروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m

اعتماد؛ پازل گمشده بين مؤلف و ناشر 
در خراسان

گاز گرفتگى 23 دانش آموز دختر را  
راهى بيمارستان كرد

قدس بررسى كرد روز گذشته اتفاق افتاد 

قدس:  با آنكه صنعت نشــر كشور با بحران 
مواجه است، اما اين مسائل و مشكالت وقتى 
به شهرســتان ها مى رسد دوچندان مى شود. 
شايد در نگاه اول به نظر بيايد ناشر شهرستانى 
فقط با مشكل توزيع مواجه است، اما واقعيت 

چيزى بيشتر از اين مسائل...

قدس: گاز گرفتگى 23 دانش آموز دختر يك 
دبيرستان شبانه روزى در روستاى كورده در 
جاده مشــهد به چناران را مسموم كرد! اين 
خبرى بود كه روز گذشــته روى شبكه هاى 
خبرى منتشر شد. اتفاقى كه هر روزه بر اثر 

بى احتياطى منجر به مسموميت ...
.......صفحه 2  .......صفحه 3 
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در حوالى امروز2

آيت اهللا علم الهدى: 
  مى خواهند جريان انقالبى در مشهد را  

سركوب كنند

قدس: نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى گفت: در بسيارى 
جريان ها مشــهد به عنوان نقطه  هدف قــرار مى گيرد چون 
احساس مى كنند در مشهد جريانى انقالبى است كه بعضى 
مســائل را جلو مى برد و مى خواهند ايــن جريان انقالبى در 

مشهد را  سركوب كنند.
آيت اهللا علم الهدى روز گذشته در جمع اعضاى بسيج رسانه 
خراسان رضوى با بيان اين كه رسانه، خط مقدم جبهه است، 
اظهار كرد: رهبر معظم انقالب نيز فرمودند دشــمن از همه 
حركت ها در مقابل ما مأيوس شده است. وى ادامه داد: شايد 
خودمان اين موقعيت را درك نمى كنيم اما هم مسلمانان و هم 
جوامع غيراســالمى ما را با همين شرايط مى بينند و قضاوت 

مى كنند.
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى با بيان اين كه دشمن در 
جريان نظامى به اين جمع بندى رســيده كه حركت نظام و 
هر نوع هجمه نظامى مردم را در حمايت و وابستگى به نظام 
منسجم تر مى كند خاطرنشــان كرد: آنان فهميده اند مردم، 
قدرت نظام هســتند و به دنبال متفرق كردن مردم از حول 

محور نظام هستند.
وى با تأكيد بر اين كه تنها راه باقى مانده براى دشمن، جنگ 
نرم از طريق رسانه است، اضافه كرد: دشمن جنگ نرم خود 
را در حوزه رسانه به خوبى پيش مى برد و هنوز همچون ساير 

حوزه ها به نقطه اى نرسيده كه شكست بخورد و نااميد شود. 
آيت اهللا علم الهدى تصريح كرد: امروز مشهد به عنوان «مشهد» 
هدف گيرى مى شود، هر جا مسئله اى در مشهد به وجود بيايد، 
آن را بزرگ مى كنند، روى آن كار رسانه اى مى كنند و آدرس 
كســانى را نشان مى دهند كه مى توانند سيبل حمله دشمن 
شــوند؛ در بسيارى جريان ها مشهد به عنوان نقطه هدف قرار 
مى گيرد چون احســاس مى كنند در مشهد جريانى انقالبى 

است كه بعضى مسائل را جلو مى برد و مؤثر است.
وى با بيان اين كه اگر مشهد سركوب شود، اين جريان انقالبى 
نيز در كشور سركوب مى شود، تصريح كرد: يك عده با منافع 
سياسى و برخى نيز  براى استفاده شخصى اقداماتى را صورت 
مى دهند، اينجاست كه جريان دشمن با نيروى خودى تركيب 
مى شود و خودى مى شود پياده نظام دشمن؛در تهاجم هايى كه 
به مشــهد مى شود نه تنها نبايد نقش دفاعى داشت بلكه بايد 

طورى عمل كرد كه اين تهاجم ها شكل نگيرد.
امام جمعه مشــهد مقدس، قداست و قبه االسالمى مشهد را 
هدف تهاجم ها و سركوبى دشمن دانست و افزود: هم به عنوان 
مشــهدى و هم به عنوان يك رسانه اى بايد در مقابل هجمه 
به انقالب و مبانى انقالبى بايستيد. وى افزود: حد شرعى كه 
دستگاه قضايى در مشهد اجرا مى كند بيشتر از شهرهاى ديگر 
كشور نيست اما چون در مشــهد انجام شده تحت عناوينى 

سركوب مى شود.
وى، كليد موفقيت در عرصه فعاليت رســانه و فضاى مجازى 
را «هم افزايى» دانست و گفت: اگر بسيج رسانه بتواند در اين 
ميدان نقش نخ تســبيح را ايفا كند و همه قدرت هاى رسانه 
را در كنار هم قرار دهد، به وظيفه خود در فضاى رســانه اى 

عمل كرده است.

روز گذشته به دليل كاهش كرايه ها صورت گرفت
  اعتراض رانندگان ناوگان حمل و پمپاژ 

شركت هاى بتن در مشهد

احمد فياض: تجمع اعتراضى شــمارى از رانندگان ناوگان 
حمل و پمپاژ شركت هاى بتن در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما؛ روز گذشــته شــمارى از رانندگان و 
مالكين ناوگان حمل و پمپاژ شــركت هاى بتن(ميكســر و 
پمپ) در اعتراض به افزايش نيافتن كرايه با تجمع انسانى و 
خودرويى در انتهاى بلوار مجيديه مشهد تجمع نمودند. يكى از 
نمايندگان تجمع كنندگان در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار 
كرد: اين تجمع در اعتراض به افزايش نيافتن كرايه ها از سال 
91، تناژها، جريمه هاى سنگين پليس راهور و نحوه پرداخت 

شركت ها برگزار شده است.
زارعى با اشــاره به هزينه هاى سنگين اين ناوگان خاطرنشان 
كرد: البته شركت هاى بتن نيز مطالباتشان از سوى پيمانكاران 
به موقع پرداخت نمى شود، بنابراين پرداخت ها زمان بر شده در 
حالى كه هزينه هاى ناوگان مانند هزينه جريمه ها، گازوئيل، 
راننده، اســتهالك و تعميرات و غيره نقدى اســت، بنابراين 
موجب برهم خوردن تراز مالى ناوگان ميكســر و پمپ شده 

است.
وى افزود: پيشنهاد ما مبلغ 21 هزار تومان در هر متر(دو تن 
و نيم) اســت. اين مبلغ از ســال 91 تاكنون 11 هزار و 500 
تومان در هر متر بوده اســت. پس از برگزارى جلسات متعدد 
و كار كارشناسى در نهايت به مبلغ 16 هزار تومان در هر متر 
تفاهم كرده ايم. قيمت مصوب انجمن صنفى توليدكنندگان 
بتن آماده اســتان در سال 95 براى هر متر عيار 300؛ مبلغ 
99 هزار تومان براى مشترى است. در عين حال بنا بر داليل 
رقابتى، شركت هاى برند و معتبر مبلغ 85 تا 90 هزار تومان 
فروش مى كنند و شــركت هاى غيربرند، فاقــد مجوز و تازه 
تأســيس حتى زير 80 هزار تومان در اين واحد فروش دارند. 
به عبارتى حتى با افزايش 5000 تا 6000 هزار تومان كرايه 
ميكسر بازهم قيمت تمام شده بتن، دست مشترى، زير قيمت 
انجمن خواهد بود. اين شائبه ايجاد نشود كه ما قصد افزايش 

قيمت بتن را داريم.

  جزئيات برگزارى  جشنواره منطقه اى 
شعر فجر در مشهد

قدس: معــاون فرهنگى و مطبوعاتــى اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى خراسان رضوى از برگزارى جشنواره منطقه اى 
شعر فجر در مشهد خبر داد. يوسف امينى گفت: در راستاى 
برگزارى جشنواره بين المللى شعر فجر در اسفند ماه جشنواره 
منطقه اى شعر فجر با رويكرد فرهنگى و رشد شعر خراسان 
بزرگ، در سه منطقه خراسان شمالى، جنوبى و رضوى برگزار 
مى شود.به گفته معاون فرهنگى و مطبوعاتى اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اســالمى خراسان رضوى، شــعر در دوران مبارزات 
انقالب اسالمى براى تحقق انقالب شكوهمند اسالمى، تبيين 
اهداف انقالب و همينطور تهييج افكار عمومى در دوران دفاع 
مقدس نقش مهمى بر عهده داشته است و از آن جا كه بين 
انقالب، دهه فجر، شعر و شاعران ارتباط مستقيمى وجود دارد 
مطابق ســال هاى گذشته محفل شعرى جشنواره منطقه اى 

شعر فجر در بهمن ماه برگزار مى شود.
 به گفته امينى تاكنون 400 اثر به دبيرخانه جشــنواره ارسال 
شده است كه به دليل درخواســت شاعران مهلت ارسال آثار 
به جشــنواره منطقه اى شعر فجر تا 10 بهمن ماه تمديد شد؛ 
بنابراين شاعران مى توانند تا تاريخ ذكر شده آثار خود را در دو 
بخش آزاد و ويژه شعر انقالب به دبيرخانه جشنواره ارسال كنند. 
وى با بيان اينكه جشنواره منطقه اى شعر فجر با گراميداشت 
ياد و خاطره زنده ياد غالمرضا قدسى برگزار خواهد شد، زمان 
اختتاميه اين جشنواره را كه تركيبى از كارگاه شعر و محفل 

شعرخوانى خواهد بود، 24 و 25 بهمن ماه عنوان كرد. 
اين جشنواره كه به دبيرى جواد گنجعلى برگزار مى شود در 
روزهاى اختتاميه اش ميزبان ميهمانانى از جشنواره بين المللى 
شــعر فجر هم خواهد بود. امينى از حضور جواد محقق دبير 
جشنواره بين المللى شعر فجر و اعضاى دبيرخانه در اختتاميه 

جشنواره منطقه اى شعر فجر خبر داد.

بدون ماسك نفس نكشيد
 هواى مشهد؛ دوباره در وضعيت هشدار

قدس: ديروز سومين روز متوالى آلودگى هوا در مشهد بود كه در 
وضعيت هشدار قرار داشت.

به گفته مديركل حفاظت محيط زيست خراسان رضوى، شاخص 
كلى كيفيت هواى كالنشهر مشهد ساعت هفت و 30 صبح 113 

پى.اس.آى بود و بار آلودگى تا عصر رو به افزايش رفت.
طبق موارد اعالمى توســط او ايستگاه خيام شمالى با 134پى. 
اس.آى بيشترين آلودگى و خاقانى با 108 پى.اس.آى كمترين 
آلودگى را نشان مى داد، اما عصر ديروز باالخره شاخص به 120 
رسيد. شهروندان مشهدى از دى ماه تا روز گذشته 18 روز را در 
هواى آلوده تنفس كردند و در طول اين ماه تا امروز مشهد فقط 
دو روز هواى پاك داشته است. طبق گفته كارشناسان امروز نيز 
هواى اين كالنشهر همچنان آلوده و در شرايط ناسالم خواهد بود.
اما اينكه آلودگى كى دســت از سر مشهد بر مى دارد، موضوعى 

است كه انگار با برنامه ريزى هم حل نمى شود.
كوه هاى خلج به گفته يكى از كارشناسان عاملى است كه با وزش 
باد كوه دشــت كه در وقت صبح به طرف شهر مشهد مى وزد، 
آلودگى هاى دپو شده در پايانه اتوبوس هاى انتهاى عدل خمينى 
يا فرودگاه را كه تا كوه هاى خلج رفته اند به داخل مشهد مى راند.
كوه خوارى و ساخت ارتفاعات در كوه ها و نيز ساختمان هاى بلند 
در شــهر، جلوى حركت آلودگى را مى گيرند و در نهايت باعث 

مى شود ريه هاى ما در هواى ناسالم نفس بكشند.
چهارراه خيام مخصوصاً خيام شمالى از همان مواردى است كه 
آلودگى هاى هواى ناسالم از كوه هاى خلج با باد كوه دشت در آن 

دپو شده و همواره ميزان باالى آلودگى را نشان مى دهد. 
ســوخت گازوئيل در ترمينــال با اتوبوس هايــى كه خاموش 
نمى شــوند و تيكاف هواپيماها كه بيشترين آلودگى آن ها را در 
هنگام پرواز تشــكيل مى دهد به اضافه ســرب باالى حاصل از 
آن منجر به افزايش ســرطان هاى ريه و پوست در برخى نواحى 
نزديك به آن شده است، اما مسئوالن همچنان سكوت مى كنند.
اينكه مســئولين در خصوص اســتفاده از حمل و نقل عمومى 
يا خــوددارى از حضــور گروه هاى حســاس در مناطق آلوده 
شهرهشدار مى دهند، واقعاً تا كجا مى تواند مشكل آلودگى هواى 

مشهد را حل كند؟
كوه ها نقش ريه شهر ها را دارند و وقتى ارتفاع كوه ها با ساخت و 
ساز روى آن ها مرتفع تر مى شود، جلوى جابه جايى هواى طبيعى 
را مى گيرد و نفس مشهد را تنگ مى كند. خالصه اينكه تعطيلى 
مدارس و يا حذف درس ورزش يا هشداربه گروه هاى حساس هم 

چاره كار اين روزهاى هواى آلوده مشهد نيست.
 تهران بارز ترين نمونه آينده اى است كه براى مشهد رقم خواهد 

خورد اما چرا مسئولين باز هم سكوت مى كنند؟

ا�بار
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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
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خديجه زمانيان  با آنكه صنعت نشر كشور با بحران مواجه است، اما اين مسائل و 
مشكالت وقتى به شهرستان ها مى رسد دوچندان مى شود. شايد در نگاه اول به نظر بيايد 
ناشر شهرستانى فقط با مشكل توزيع مواجه است، اما واقعيت چيزى بيشتر از اين مسائل 
است. مثالً مشكالت چاپخانه  دارهاى شهرستانى از چاپخانه  داران تهرانى بيشتر است، 
زيرا امكانات فنى و نيروى متخصص در تهران بيشتر است يا ناشر شهرستانى بايد كاغذ را 
از تهران بخرد كه همه اين ها هزينه دارد. اما يكى از مسائل مهمى كه ناشران شهرستانى 
با آن مواجه هستند، عدم اطمينان مؤلفان شهرستانى به آن هاست. معموالً مى بينيم 
آثار نويسندگان و شاعران فعال در شهرستان ها توسط ناشران فعال در پايتخت منتشر 
مى شود. اين عدم اطمينان بر ادامه فعاليت هاى ناشران شهرستانى تأثيرگذار خواهد بود. 
اما چرا مؤلفان به ناشران فعال در شهرشان اطمينان ندارند و آثارشان را براى چاپ به 

ناشران تهرانى مى دهند؟  

 يك ارتباط دوسويه 
عباس قدسى مدير انتشارات «ســپيده باوران» مى گويد: همانطور كه مولف مشهدى 
ممكن اســت به ناشر مشــهدى اطمينان نكند من هم به عنوان ناشر گاهى به مؤلف 

مشهدى اطمينان نمى كنم و اثرش را منتشر نمى كنم. 
به اعتقاد اين ناشر مؤلفان زيادى براى ارائه كتاب به دفتر نشر مى آيند، اما كتاب آن ها 
در خور چاپ نيست و اثر رد مى شود پس غير حرفه اى بودن فقط به ناشر بر نمى گردد 
و مؤلف هم بايد براى چاپ،يك اثر حرفه اى ارائه دهد.  قدسى مى گويد: تا به حال براى 
من اين مسئله پيش نيامده كه نويسنده اى اثر حرفه اى به دفتر نشر بياورد و به خاطر بى 
اعتمادى اثرش منتشر نشود چون اين مسئله دو طرفه است.  وى مى گويد: البته من هم 
مى دانم رفتار و برخورد بسيارى از ناشران در شهرستان ها به قدرى غير حرفه اى است 
كه منجر به بى اعتمادى مؤلف به انتشار اثرش در شهرستان مى شود و نويسنده اى كه از 
سطح تأليفش مطمئن است سعى مى كند به خاطر همين رفتارهاى غير حرفه اى بعضى 
ناشران، اثرش را به تهران تحويل دهد تا با خيالى آسوده كتابش را منتشر كند.  مدير 
مؤسسه «كتاب آفتاب» مشهد با بيان اينكه به عنوان ناشر تا به حال در انتشار اثر مشكلى 
نداشته است، مى گويد: در طول سال هايى كه ناشر بوده ام رفتارم به گونه اى بوده كه آثار 
نويسندگان تهرانى و شهرهاى ديگر را بدون گله و شكايتى منتشر كرده ام و به عنوان 

ناشر فقط بر انتشار كتاب نويسندگان شهر خودم متمركز نبوده ام. 

  فقط مسئله بى اعتمادى نيست
انتشــار كتاب در تهران به دليل بى اعتماد بودن مؤلف به ناشران شهرستانى نيست و 

مسائل ديگر هم در اين توجه به ناشر تهرانى دخيل است. 
وحيد حسينى ايرانى كه مجموعه داستانش با عنوان «آناناس» توسط نشر «نون» منتشر 
شده است، معتقد است:از حدود صدها ناشر فعال در كشور تعداد كمى از آن ها در بخش 

انتشار آثار داستانى فعاليت مى كنند و تعداد كمى از آن ها، حرفه اى هستند. او در پاسخ 
به اينكه تعريفش از ناشر حرفه اى چيست، مى گويد: ناشر حرفه اى ناشرى است كه براى 
انتشار اثر از نويسنده پولى دريافت نمى كند، حق التاليف مى دهد و در پخش كتاب هم 
همكارى الزم را براى ديده شــدن اثر مى كند يعنى با شركت هاى پخش كتاب مرتبط 
است. با اين تعاريف من در مشهد چنين ناشرى سراغ ندارم كه با اين شرايط در زمينه 
نشــر كتاب فعاليت كند. به گفته اين نويسنده ناشرانى كه در مشهد با اين شرايط كار 
مى كنند بيشــتر در زمينه كتاب هاى ترجمه دســت به انتشار اثر مى زنند چون به هر 
حال فروش آثار ترجمه نسبت به آثار تأليفى وضعيت بهترى دارد. البته حسينى ايرانى 
بر اين مســئله هم تأكيد كرد كه بعضى از ناشران شهرستانى به جزئيات توليد كتاب 
آگاهى ندارند و مسائلى مثل كاغذ و زينك را نمى شناسد در نتيجه كتاب منتشر شده 
كيفيت هاى بصرى الزم را ندارد، مؤلف هم در اين شرايط به ناشر شهرستانى اطمينان 
نمى كند.اين نويسنده در ادامه صحبت هايش به نكته اى مهم اشاره كرد، او گفت: فارغ 
از همه اين مسائل متأسفانه كتاب وقتى توسط ناشران شهرستانى منتشر مى شود، ديده 
نمى شود. اين ديده نشدن هم مربوط به توزيع نامناسب است و هم ارتباط هاى ناشر با 
فضاى رسانه اى است. اگر تبليغ را يكى از مسائل دخيل در ديده شدن يك اثر بدانيم، 

ناشران «برند» در اين زمينه موفق تر هستند. 
به اعتقاد حسينى ايرانى وقتى اثرى در نشر چشمه، ققنوس و يا ثالث منتشر مى شود 
رسانه ها خودشان را موظف مى دانند تا اثر را معرفى كنند، سراغ نويسنده اش بروند. به 
نظر من اين مسئله مهم تر از هر نكته ديگرى نويسنده را وادار مى كند تا جايى كه امكان 
دارد كتابش را توسط نشر معتبرى منتشر كند و انتشارات معتبر هم معموالً در تهران 

متمركز هستند.

قدس بررسى كرد

اعتماد؛ پازل گمشده بين مؤلف و ناشر  در خراسان

  نمايش «روزهايى كه دوبار زيسته ام» 
در كافه گرانج

ايسنا: نمايش «روزهايى كه دوبار زيسته ام» در كافه گرانج به 
روى صحنه خواهد رفت. 

نمايش «روزهايى كه دوبار زيسته ام» را على ايزدپناه به رشته 
تحرير در آورده و خــود او نيز اين نمايش را كارگردانى كرده 

است.
گروه بازيگرى اين نمايش عبارتند از غزل تفهمى، آتنا شهيدى 

و شقايق براتيان كه در اين تئاتر به ايفاى نقش مى پردازند.
نمايش «روزهايى كه دوبار زيسته ام» از هفتم بهمن ماه سال 

جارى ساعت 19:30 در كافه گرانج هتل سحاب طرقبه به روى 
صحنه خواهد رفت.

«روزهايى كه دوبار زيســته ام» روايتى ساده از زنانى بوده كه 
ســفرى را در خط زمان آغاز مى كننــد و به حجم زندگى، به 
تجربه  رنجى بى پايان كه هنوز در گذر زمان به آسيب هاى آن 

دچار هستند،  مى رسند.

قدس از فعاليت يك فروشگاه زنجيره اى در مشهد گزارش مى دهد

اين تخفيف ها شما را رنگ مى كند
 هنگامــه طاهرى   اينكــه در اين روزهاى 
پرخرج، يك فروشگاه چند طبقه با دو شعبه، 
هرچند وقت يك بار پيامك هاى 80-70 درصد 
تخفيف روى صفحه گوشــى ما بنشاند، جاى 

تعجب دارد.
ولى ما تصميم مى گيريم خودمان از نزديك سرى 
به آن بزنيم تا ببينيم واقعاً با سود كم تا حد 50 

درصد و 80 درصد مى توان محصول فروخت؟
اولين غرفه فروش را كه ســر مى زنيم، خانمى 
اســت كه دارد براى خريداران، ريمل معرفى 
مى كند. يك مارك خارجى ولى ناآشــنا را باز 
كــرده و دارد توضيح مى دهــد كه اين ريمل 

حجم دهنده فقط 10 هزار تومان است.
حساب مى كنم فقط يك پرس سوسيس با كمى 
ساالد و يك كاسه عدسى مى شود 12 هزار تومان.

مى روم ميان طبقات مملو از اجناس خارجى و 
داخلى... از شامپوها و ژل هاى بدن و مو گرفته تا 

انواع كرم و وازلين و رنگ مو و...
سرم گيج مى رود، محصوالت را قاطى مى كنم. 
يادم مــى رود كه صابون، كــدام طبقه بود يا 
وازلين هــا را كجــا ديدم. دوبــاره مجموعه را 
سير مى كنم. اين البته فقط مشكل من نبود، 
چند خانم ديگر هم دو ســه بار از كنار من رد 
شدند كه داشتند با دقت محصوالت را ورانداز 
مى كردند. هشدار رسانه ها برخى از خريداران 
را نســبت به تاريخ مصرف حساس كرده، اما 
تشــخيص محصول تقلبى از اصــل در بين 
محصوالت ناشناخته خارجى واقعاً دشوار است. 
نــگاه كه مى كنم، اغلب محصــوالت خارجى 
از يك ماه تا حدود هفت هشــت ماه به تاريخ 
انقضايشــان مانده و نه بيشتر. يعنى براى يك 
محصول پر حجم كه من و شــما 6 ماه طول 
مى كشد تا استفاده كنيم، فقط يك ماه فرصت 
مانده و قفسه هم پر است از اين محصوالت. به 
فروشنده مى گويم: اين محصوالت با اين حجم 
زيــاد و اين تاريخ رو به پايان تا همين يكى دو 
روزه فروش مى رود؟ طورى كه انگار تا حاال در 
مقابل اين پرسش قرار نگرفته باشد، عجيب و 
غريب نگاهم مى كند و آرام مى گويد: بله. اين 
«بله» را طورى مى گويد كه از ميان آن هزاران 

«نه» به چشم مى خورد.
خانمى آن طرف تر دو رژ لب خريده كه تاريخ 
انقضايش يك هفته ديگر است. با غرغر رژ لب ها 

را مى گذارد روى ميز و مى رود.
طبقه پنجم محصوالت سالنى است، چند خانم 
بين محصــوالت دور مى زنند. از كنار يكى كه 
رد مى شوم، مى شنوم كه مى گويد «فقط پنبه ها 

براى خريد خوبند».
به قفســه اكسيدان ها نگاه مى كنم، كاغذ روى 
اكســيدان هاى 12 درصد شديداً بى رنگ و رو 
شده. طورى كه بسختى مى توانى روى آن ها را 
بخوانى، اما يك ليبل نــو زده اند كه بعداً به ما 

اعالم كردند، تقلبى است.

كرم دســتى تيوپى كه تا برج 9 ســال جديد 
ميالدى تاريخ انقضا دارد يا قفســه اى با حجم 
زيادى از يك نوع پاك كننده آرايشى كه تاريخ 
مصرف آن تا 16 فروردين سال جديد است! يا 
ماسك مويى كه تا ماه ششم سال جديد ميالدى 
فرصت استفاده دارد از نمونه هايى هستند كه 
اغلب مردم بى توجه به آن ها در حال خريدند. 
قيمت ها اما همه تخفيف هاى آنچنانى خورده 
طورى كه مثالً يك محصول 25 هزار تومانى را 

5000 تومان مى فروشند تا مردم بخرند.
تخفيف 80 درصد اما هنــوز براى ما عالمت 

سوال است.

مدير هم تقلبى است!
قصد داريم با مدير يا همان صاحب فروشــگاه 
گفت وگو كنيم تا خودش مــا را درباره تاريخ 
انقضاهاى رو به پايــان و چگونگى تخفيف ها 
قانع كند. وقتى سراغ مدير آنجا را مى گيريم، 
پســرى كه از ابتداى ورودمان در حال ريختن 
بازى روى گوشى اش است، مى گويد: بفرماييد 

خودم هستم.
چون نشسته است پشت ميز صندوقدار و تا گردن 
فرورفته پشــت ميز، باور نمى كنم كه مدير آنجا 
باشــد. دوباره تأكيد مى كنم، مى خواهم با خوِد 
مدير فروشــگاه صحبت كنم. بار ديگر محكم تر 
مى گويد «خودم هســتم». حتى وقتى از او كه 
خودش را على حسنى معرفى مى كند مى خواهيم 

در اتاقش گفت وگو كنيم مى گويد: اتاق ندارم!
پرسش ها را از او مى پرسيم و او سر باال جواب 
مى دهد. حاال آنچه را ما پرسيديم و او جواب داد 

به همان صورت مى آوريم:

آقاى... علت 80 درصد تخفيف فروشگاه 
شما چيست؟

 چون دوست داريم.

 در ماه چند بار تخفيف هاى باال مى زنيد؟
 نمى تونم بگم.

 آيا محصوالت خارجى شما از گمرك 
مى گذرد؟

اگر خبرنگار باشــى مى دانى كه كمپانى ها در 
ايران نمايندگى دارند و ما هم از آن ها مى خريم.

 برخى محصوالت شما تاريخ رو به انقضا 
دارد از يك هفته و يك ماه گرفته تا هفت، 
هشت ماه و بندرت يك سال. در اين مورد 

مى شود، توضيح بدهيد؟
 نيازى نمى بينم به شما توضيح بدهم.

نگاهش كه مى كنم، صورتش از عصبانيت سرخ 
شــده و همكارانش دور ما حلقه زده اند. حاال با 
خشم از ما مى خواهد از فروشگاه خارج شويم...

 مدارك فروشگاه باطل شده
رئيــس اتحاديه لوازم آرايش فروشــان از اين 
فروشگاه دل خوشى ندارد به طورى كه تا اسم 
آن را مى آوريم، پشت سر هم رديف مى كند كه 
اكثر محصوالتش تاريخ گذشته، تقلبى و فاسد 
است. كلى چك برگشتى دارد با پرونده اى در 
تعزيرات.  فرزانه مى افزايد: كارشناسان و بازرسان 
ما را هم كه براى نظارت مى روند، تهديدشــان 
مى كند. از نظر من اين فروشــگاه 100 درصد 
متخلف است. قبالً مارك هاى آشنا مى آورد و 

تخلفش محرز مى شد، اما براى رفع اين مشكل 
مارك هايى آورده كه گمنام اســت و براى من 
هم كه سال هاست در اين حيطه كار مى كنم، 
كامالً ناآشناســت. وى ادامه مى دهد: تخفيف 
80-70 درصد معنى نــدارد. وقتى من خودم 
يك ادكلن را مى خرم 100 هزار تومان و 120 
هزار تومان مى فروشــم، چگونه مى توانم 80 

درصد تخفيف بدهم.
وى مى گويد كه اين فروشگاه حاال از طريق اتاق 
اصناف و صنعت و معدن تحت عنوان فروشگاه 
زنجيره اى اقدام به ادامه كار مى كند در حالى كه 

ويژگى هاى فروشگاه زنجيره اى را ندارد.

رئيس اتاق اصناف چه مى گويد
رئيس اتاق اصناف مشــهد اگرچه زنجيره اى 
بودن اين فروشــگاه را تأييد مى كند، اما اين را 
هم تأييد مى كند كه اين فروشگاه در تعزيرات 
حكومتــى پرونده دارد و تأكيد مى كند كه اگر 
تخلف يكى از فروشگاه ها به دو تا سه بار در سال 

بكشد، جرايمش دوبله مى شود.
بنانژاد عالوه بر اين در مورد استفاده از ليبل نو 
روى محصولى كه رنگ و روى آن رفته است نيز 
تقلبى بودن آن را تصريح مى كند و اظهار مى دارد 

كه جريمه فروشنده متخلف، نخريدن است!

سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى 
داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  سوژه هاى 
ارسالى از سوى خوانندگان  عزيز    در حوزه 

هاى شهرى، اجتماعى، اقتصادى و ...  را پيگيرى 
و منعكس كند .

منتظر سوژه هاى شما از طريق 
سامانه پيامكى  هستيم.
لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305
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 هاشم رسائى فر    بيست و چهارم دى 
ماه بود كه خبر تخريب مسجد قديمى مسجد 
حوض معجردار مشهد روى خروجى رسانه ها 
رفت. مسجدى كه قدمتى بيش از 180 سال 
دارد و گويا طبق توافقــى كه مديران ميراث 
فرهنگى با شــهردارى منطقه ثامن داشتند، 
منجر به تخريب آن شــده تا مشكل ترافيكى 
خيابان شارستان در اين منطقه برطرف شود. 
بعد از اين بود كه مردم، رســانه ها و برخى از 
مسئوالن نسبت به تخريب اين مسجد قديمى 
واكنش نشان دادند، اما مهم ترين و اساسى ترين 
بحثى كه در مورد تخريب بناى مسجد حوض 
معجردار ســر و صدا به پا كرده اســت، اعالم 
مسئوالن شــهردارى مبنى بر صدور مجوز از 
سوى دســتگاه قضايى بوده است. موردى كه 

مسئوالن قضايى آن را رد كرده اند.

 شكايت هاى مردم و سازمان هاى مردم 
نهاد

محمد بخشى محبى معاون دادستان عمومى و 
انقالب مشهد در خصوص آنچه كه اين روزها 
در مورد مجوز تخريب مسجد حوض معجردار 
از سوى منابع قضايى عنوان مى شود به خبرنگار 
ما گفت: آنچه در مورد تخريب مسجد حوض 
معجردار مهم و قابل بحث است، شكايت هاى 
مردم و سازمان هاى مردم نهاد و گزارش هايى 
اســت كه در چند نوبت تاكنون مطرح شده 
اســت؛ خصوصاً از زمانى كه شهردارى اعالم 
كرده است كه با مجوز دادستانى اين تخريب 
انجام شده اســت به همين خاطر پنجشنبه 
گذشته شهردار منطقه ثامن احضار و علت اين 
كه اعالم شده با مجوز قضايى تخريب مسجد 
معجردار انجام شده است را جويا شديم كه در 
نهايت متوجه شديم، متأسفانه هيچ هماهنگى 

در اين خصوص صورت نگرفته است.

 لزوم هماهنگى با استاندارى
وى با اشــاره به اينكه در هر اســتانى شوراى 
ميراث فرهنگى آن اســتان مستقيماً زير نظر 
استاندار و با رياست شخص وى اداره مى شود، 
اظهار داشــت: خيلى خوب بود، قبل از اينكه 
اين همه ســر و صدا به پا شود و از شهردارى 
گرفته تا اوقاف و ميراث فرهنگى كه همگى در 
حال حاضــردر خصوص آنچه كه اتفاق افتاده 
است، مدعى هســتند، هماهنگى هاى الزم از 

سوى استاندارى صورت مى گرفت چراكه طبق 
قانون رفع اختالفات بين دستگاه هاى اجرايى 
از طريق ساز وكارهاى داخلى قوه مجريه بايد 
انجام شــود در اين قانون آمده اســت هرگاه 
بين دستگاه هاى اجرايى اختالفى باشد، قبل 
از اينكــه پرونده قضايى شــود، بايد از طرف 
استاندارى و فرماندارى رسيدگى وحل اختالف 
شود. در اين مورد نيز خيلى خوب بود، مسئله 
در استاندارى مورد بررسى قرار مى گرفت تا كار 

به اينجا نكشد.
وى افــزود :  شــهردارى هم وقتى 
واكنش هاى سازمان هاى مردم نهاد 
را قبــل از تخريب ديده بود، خوب 
بود، هماهنگى هــاى الزم را انجام 
مــى داد كــه در اين زمينــه و نيز 
مورد رفع اختالف بين ارگان ها بايد 

منتظر پاسخ استاندارى باشيم.
 معاون دادستان در امور اجتماعى و پيشگيرى 
از وقوع جــرم مركز خراســان رضوى گفت: 
مســئله اى كه در حال حاضر مطرح شــده، 
اين است كه سازمان هاى مردم نهاد شكايتى 
داشــتند، مبنى بــر اينكه چــرا توافق بين 
شــهردارى، اوقاف و ميراث فرهنگى بر ســر 
موضوع تخريب مسجد حوض معجردار قبل از 
رأى دادگسترى انجام شده است؟ در اين مورد 
هم بايد گفت، توافقات بين شهردارى، اوقاف و 
ميراث فرهنگى ســال قبل و با تعهد مديركل 
ميراث فرهنگى و امضاى صورتجلسه از سوى 
او و مديرپايگاه ميراث فرهنگى صورت پذيرفته 
در حالى كه رأيى كه مبنى بر تاريخى نبودن 
مســجد بوده به تاريخ 10/10 /96 صادر شده 
است كه در خصوص توافقات قبلى كه دوستان 
قبل از رأى داشــتند، پرونده اى تشكيل شده 
اســت و فردا(امروز) با احضار مديركل سابق 

ميراث فرهنگى كه پيش از اين در 
مواردى احضار شده بود مورد بررسى 

قرار خواهد گرفت.

 تخلفات دهگانه ميراث فرهنگى
قاضى بخشــى محبــى همچنين 
در ادامــه افزود: مــواردى به موارد 
دهگانه اى كه پيــش از اين در مورد تخلفات 
ميراث فرهنگى مطرح شده بود، اضافه شده 
است كه نسبت به بعضى از آن ها اقدام هايى 
هم صورت پذيرفته، اما موارد جديد نيازمند 
توضيحات مديركل ســابق است كه ايشان 

دعوت شده توضيحاتشان را ارائه دهند.
 ضمن اينكه بايد تأكيــد كنم در مورد موارد 
مطرح شــده، جا به جايــى دكتر رهنما مانع 
مصونيت و پاسخگويى او نخواهد بود كه وى 

فردا (امروز) بايد در اين موارد پاسخگو باشد.
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 معاون شهردار مشهد:

 اليت منبع درآمد شهردارى نيست

على محمدزاده: معاون مالى و پشتيبانى شهردارى مشهد بال 
تكليفى برخى از مراجعان شهردارى و بى انگيزگى كاركنان اين 
مجموعه را آزاردهنده دانســت.محمدرضا كاليى در نخستين 
نشست خود با اصحاب رسانه پس از انتصاب به اين سمت گفت: 
اولويت هاى شهردارى در سال آينده در هفت حوزه درآمدى به 
تفكيك مشخص شده اســت و به دنبال اصالح برخى رفتارها 
هســتيم.وى افزود: عالقــه داريم به جاى آنكه به شــهروندان 
تخفيف بدهيم بالتكليفى ها را كم كنيم و سرعت پاسخگويى را 
به مراجعان باال ببريم. بنا داريم دفترچه هاى درآمدى را بتدريج 
تغيير دهيم و چشــم انداز ما رونق مشهداست.كاليى ادامه داد: 
يكى از دســتورات كارى شــهردارى پايان دادن به مشكالت 
سنوات قبل است؛ به طور مثال در حال حاضر شهردارى مشهد 
75هزار ميليارد ريال بدهى دارد كه 60هزار ميليارد آن مربوط 
به بانك ها و1500 ميليارد ريال به پيمانكاران يا اشخاصى كه با 
شهردارى مراوداتى داشته اند، بدهكارمى باشد كه اميدواريم تا 
پايان سال جارى 30 درصد اين بخش از بدهى ها را تسويه كنيم.
كاليى به پرسش هاى خبرنگاران هم پاســخ دادكه در ادامه با 

حذف توضيحات بيشترخالصه گفته هايش را ذكر مى كنيم.
او اليت را منبع درآمدى براى شــهردارى ندانست وگفت: اليت 

يكى از هزينه هاى شهردارى محسوب مى شود.
او رونق شهر را مشروط به تحقق پيش شرط هايى چون افزايش 
اعتماد عمومى دانســته و افزود:اگــر بتوانيم روند بى اعتمادى 
موجود به شــهردارى را متوقف كنيم كار بزرگى انجام داده ايم 
وبعد مى توانيم به ارتقاى آن فكر كنيم. اگر فســاد ادارى را كم 
كنيم و خدمت رسانى را سريع تر وبا كيفيت تر انجام دهيم اعتماد 

عمومى افزايش خواهد يافت.
معاون مالى وپشــتيبانى شهردارى مشهد شايعات مطرح شده 
درباره تعديل 3500 نيرو در شــهردارى را رد كرد، اما اينگونه 
توضيح داد كه بر اســاس چارت وزارت كشور شهردارى مشهد 
مى تواند حدود 7000 نفر نيرو داشته باشد ولى در حال حاضر 
11 هزار و500 نفر به طور مستقيم با شهردارى كار مى كنند و 
ساالنه حدود900 ميليارد تومان يعنى20 درصد بودجه صرف 

حقوق كاركنان مى شود.
كاليى از تحقق53درصدى بودجه ســال 96 خبر داد و گفت: 
واريز هاى نقدى در قالب هاى مختلف 43 درصد و صدور پروانه 
27 درصد كاهش داشــته اســت، اما اميدواريم تا پايان ســال 

75درصد بودجه محقق شود.
او همچنين بى انگيزگى كاركنان و استفاده از افراد در پست هاى 
غير مرتبط با تخصصشان را آزار دهنده دانست و ادامه داد: اصالح 
ســاختار منابع انسانى در دستور كار است و ما به دنبال چابك 
سازى هستيم و3500 نفرى را كه مازاد از چارت وزارت كشور 
و بدون پست سازمانى تعريف شده در شهردارى مشغول به كار 

هستند سر وسامان خواهيم داد و اين به معنى اخراج نيست.

 350 ساختمان ناايمن، مشهد
 را تهديد مى كند

قدس:معاون خدمات و محيط زيســت شهرى شهردارى از 
وجود بيش از 350 ســاختمان ناايمن در سطح شهر مشهد 
خبر داد.خليل اهللا كاظمى گفت: بيش از 350 ساختمان ناايمن 
در سطح شهر مشهد وجود دارد كه طبق مصوبه سال 95 در 
شــوراى عالى شهرسازى و معمارى و مطابق مبحث 22 مقرر 
شد چك ليست هايى براى بررسى ايمنى اين ساختمان ها در 

طول بهره بردارى تهيه شود.
وى بيان كرد: براين اســاس، براى بيش از 200 ســاختمان 
موجود در شــهر مشهد شناســنامه ايمن تهيه شده و چك 
ليست هاى نظارتى با همكارى سازمان آتش نشانى، استاندارى و 

نظام مهندسى درنظر گرفته شده است.
معاون خدمات و محيط زيســت شهرى شــهردارى مشهد 
در ادامــه بيــان كرد: اخطارهــاى اوليه و مرحلــه دوم براى 
ساختمان هاى ناايمن توسط ضابطان قضايى صادر شده و كار 

توسط سازمان آتش نشانى دنبال مى شود.
كاظمى ادامه داد: اگر برابر چك ليست هاى ارائه شده، مالكان 
نسبت به رفع خطر اقدام كنند، تأييديه هاى الزم صادر مى شود، 
در غير اين صورت از طريق معاون دادســتان در پيشگيرى از 
وقوع جرم پرونده تشكيل مى شود و كار به مراجع قضايى واگذار 
مى گردد.وى خاطر نشان كرد: بدين ترتيب با صدور اخطار و يا 
تشكيل پرونده قضايى سازمان هاى ناايمن ملزم به ايمن سازى 
شدند و با اين شيوه تاكنون 80 مورد از ساختمان هاى قديمى 

ايمن سازى شدند.

معاون دادستان عمومى و انقالب مشهد درگفت و گو با قدس :

 گاز گرفتگى 23 دانش آموز دختردولتى ها مى توانستند مانع تخريب مسجد 180 ساله شوند 
 را راهى بيمارستان كرد

قدس: گاز گرفتگى 23 دانش آموز دختر يك دبيرستان شبانه 
روزى در روستاى كورده در جاده مشهد به چناران را مسموم 
كرد!اين خبرى بود كه روز گذشــته روى شــبكه هاى خبرى 
منتشــر شــد. اتفاقى كه هر روزه بر اثر بى احتياطى منجر به 
مسموميت، مصدوميت و گاه مرگ مى شود. رئيس اداره حوادث 
و مديريت بحران دانشگاه علوم پزشكى مشهد در خصوص اين 
حادثه گفت:روز گذشته 23 نفر از دانش آموزان يك دبيرستان 
دخترانه در روســتاى كورده دچار سرگيجه و تهوع شدند كه  
بالفاصله يك دستگاه اتوبوس آمبوالنس و دو دستگاه آمبوالنس 
به مدرسه اعزام شد.شهرام طاهرزاده افزود: دانش آموزانى كه نياز 
به ارائه خدمات درمانى بيشتر داشتند به بيمارستان طالقانى 
مشهد انتقال داده شدند.در همين حال مديرآموزش و پرورش 
منطقه تبادكان با اشــاره به نوساز بودن ساختمان دبيرستان 
خاطر نشــان كرد: بررسى هاى اوليه نشان دهنده وقوع پديده 

وارونگى به دليل استفاده از دودكش تنورى بوده است.
وى اظهار داشــت:عصر ديروز 21  نفر از دانش آموزان به دليل 
مساعد بودن وضعيت عمومى شان ترخيص و تنها دو دانش آموز 
ديگر به دليل سابقه عوارض قلبى و تنفسى بنا به تشخيص تيم 

پزشكى تحت نظر هستند.

در صورت تصويب شوراى شهر
 نرخ تاكسى هاى اينترنتى در مشهد 

افزايش مى يابد
قدس:مديرعامل ســازمان مديريت و نظارت بر تاكســيرانى 
شهردارى مشــهد گفت: بزودى و با تصويب طرح ساماندهى 
تاكسى هاى اينترنتى در شوراى اسالمى شهر، شاهد واقعى سازى 
نرخ خدمات اين گروه از تاكسى ها در مشهد خواهيم بود.سيد 
مهدى علوى  مقدم با بيــان اين مطلب، اظهار كرد: هم اكنون 
اليحه ساماندهى تاكسى هاى اينترنتى در كميسيون حقوقى 
شوراى شــهر مطرح شده است. موضوع در كميسيون برنامه، 
بودجه، فناورى اطالعات و منابع انسانى نيز بررسى شده و پس 
از بررسى در كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورا بزودى در 
قالب طرح در صحن علنى شوراى اسالمى شهر مطرح خواهد 
شــد.وى بيان كرد: انتظار مى رود در صورت تصويب، شــاهد 
ساماندهى تاكســى هاى اينترنتى و واقعى سازى نرخ خدمات 
اين تاكسى ها باشيم. در اين صورت تاكسى هاى اينترنتى نيز 
موظف به پرداخت هزينه هاى ماليات، آبونمان و غيره هستند. 
بدين ترتيب گامى در راستاى ايجاد عدالت و سالم سازى فضاى 
رقابتى بين تاكسى هاى اينترنتى و تاكسى هاى رسمى برداشته 
مى شود.مديرعامل ســازمان مديريت و نظارت بر تاكسيرانى 
شهردارى مشهد خاطر نشــان كرد: پايين بودن نرخ خدمات  
تاكسى هاى اينترنتى سبب بروز چالشى بزرگ براى تاكسى هاى 
رسمى شده است كه بزودى اين موضوع ساماندهى خواهد شد.

روى خط حادثه

 پايان همدستى برادران سارق با دستبند پليس
باهوشــيارى  كاهانى:  مهدى 
مأمــوران پليــس، دو ســارق 
حرفه اى لحظاتى پس از دستبرد 
به باغ ويالهاى حاشيه رودخانه 
جاغرق شناســايى و دســتگير 
شدند. گزارش خبرنگار ما به نقل 
از فرمانده انتظامى شهرســتان 
بينالــود حاكى اســت: مأموران 
گشــت انتظامى پاسگاه جاغرق 
روز شنبه هنگام انجام وظيفه در 

حوزه اســتحفاظى خود، به راننده موتورسيكلتى كه تعداد زيادى مرغ و خروس و سيم 
وكابل را حمل مى كرد، مشــكوك شدند.در همين حال راكب موتورسيكلت با مشاهده 
خــودرو پليس، بدون توجه به اخطارهاى مكرر مأمــوران، اقدام به فرار كرد كه مأموران 
پاســگاه جاغرق، پس از طى مسافتى ســرانجام موتورسيكلت را با عاليم هشدار دهنده 

متوقف كردند.
سرهنگ حسين دهقانپور افزود: در بررسى هاى به عمل آمده از سوابق اين دو متهم كه 
برادر و 27 و 45 ساله هستند، مشخص شد آن ها بيش از هشت سابقه مواد مخدر و سرقت 
در پرونده خود داشته و يكى از آنان بتازگى پس از تحمل هفت سال حبس، از زندان آزاد 
شــده است.وى تصريح كرد: متهمان باتوجه به ابزار سرقت و همچنين 15 قطعه مرغ و 
خروس و بيش از 60 متر كابل برق فشار قوى كشف شده، در بازجويى ها به سرقت از چهار 
باغ ويالى واقع در حاشيه رودخانه جاغرق اعتراف كردند.وى با اشاره به معرفى متهمان 
به دادســرا خاطر نشان كرد: متأسفانه برخى مالكان باغ ها و باغ ويالها نسبت به مسائل 
پيشــگيرانه از سرقت، نظير نصب دوربين، قفل و حفاظ مناسب، دزدگير و به كارگيرى 
نگهبان، غفلت كرده و مشــكالت زيادى را براى خــود و امنيت منطقه ايجاد مى كنند.

وى گفت: توصيه ما بخصوص به مالكان باغ ويالهايى كه در حاشــيه رودخانه ها و نقاط 
سخت گذر ساخته شده اند، نصب دوربين هاى استاندارد و استخدام نگهبان هاى زوجى از 
شركت هاى مجاز خدمات محله به منظور ارتقاى امنيت و پيشگيرى از ارتكاب جرايم است.

 انهدام باند توزيع چك پول هاى جعلى
قدس: يك بانــد حرفه اى تهيه 
و توزيع چــك پول هاى جعلى 
در شهرهاى مه والت، بجستان، 
فردوس  و  طبــس  بردســكن، 

متالشى شد. 
فرمانــده انتظامى مــه والت با 
اعالم اين خبر گفت: روز شــنبه 
در پى گــزارش كالهبردارى از 
يكى از كسبه شــهر فيض آباد 
با چك پول هاى جعلى، توســط 

سرنشــينان(دو مرد و يك زن) يك خودروى سوارى چرى، بالفاصله طرح مهار در حوزه 
استحفاظى شهرستان به اجرا درآمد.سرهنگ دوم ذوالفقاري افزود: ساعتى بعد، يكى از 
تيم هاى پليس آگاهى شهرســتان، هنگام كنترل خودروهاى عبورى در محور مه والت  
بجســتان، خودرو مورد نظر را شناســايى و با عالئم هشدار دهنده متوقف كردند.در اين 
عمليات ضمن دستگيرى سرنشينان خودرو سه قطعه چك پول 500 هزار ريالى جعلى به 

همراه تعدادى از ادوات و ابزار سرقت كشف شد.
فرمانده انتظامى مه والت اضافه كــرد: متهمان كه در بازجويى هاى اوليه منكر هرگونه 
جرمى بودند، در ادامه تحقيقات و مواجهه با مســتندات كشــف شده و ادله پليسى، به 
كالهبردارى و توزيع چهار قطعه چك پول جعلي در شهرســتان مه والت، 15 فقره در 
بجســتان و10 قطعه چك پول جعلى در شــهرهاى طبس،   فردوس و بردسكن اعتراف 
كردند.تحقيقات از متهمان براى كشف ديگر جرايم احتمالى آنان، با هماهنگى مقام قضايى 

ادامه دارد.

خيلى خوب بود قبل 
از اينكه اين همه سر 

و صدا براى مسجد 
حوض معجر دار به پا 

شود  هماهنگى هاى 
الزم از سوى 

استاندارى صورت 
مى گرفت

بــرش

نرخ طال و سكه
قيمت در سطح شهر

(تومان)

143/600

1/525/000

1/470/000

735/000

435/000

4680

هر گرم طالى 18 عيار

سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم

نيم سكه

ربع سكه
دالر
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باهوشــيارى   
مأمــوران پليــس، دو ســارق 
حرفه اى لحظاتى پس از دستبرد 
به باغ ويالهاى حاشيه رودخانه 
جاغرق شناســايى و دســتگير 
شدند. گزارش خبرنگار ما به نقل 
از فرمانده انتظامى شهرســتان 
بينالــود حاكى اســت: مأموران 
گشــت انتظامى پاسگاه جاغرق 
روز شنبه هنگام انجام وظيفه در 

يك بانــد حرفه اى تهيه 
و توزيع چــك پول هاى جعلى 
در شهرهاى مه والت، بجستان، 
فردوس  و  طبــس  بردســكن، 

فرمانــده انتظامى مــه والت با 
اعالم اين خبر گفت: روز شــنبه 
در پى گــزارش كالهبردارى از 
يكى از كسبه شــهر فيض آباد 
با چك پول هاى جعلى، توســط 

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

300072305 پيامك كنيد.
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حل جدول شماره قبل

1- سرآمد پهلوانان و مرشد زورخانه- 
آموزش ها

پايتخت كره  مزاج-  نرمى  2- جاهل- 
جنوبى

3- عمليات دفع علف هاى هرز- اوراق 
آدمك  اسالمى-  در كشورهاى  قرضه 

بى جان سر مزرعه
4- بهشت شداد- شبيه و نظير- شعله 

آتش- نت چهارم
5- اشاره به دور- نوعى ماهى كنسروى

6- واحد ورزش تنيس- خوشبخت تر- 
گلى از تيره «ترنسترومياسه»ها كه اگر 
در نارنجستان كاشته شود تا 6 متر قد 

مى كشد
7- سلول- پوستين- سخن بى پرده- 
دست كشيدن روى سر و پاها در وضو

از  نخ-  گلوله  ترازو-  پارسنگ   -8
گويش هاى محلى در كشورمان

كربال-  دشت  آزاده  گزش-  عضو   -9
پشته خاك- تاج خورشيد

10- بى صدايى- احمق- برهنه
11- كارهاى خارق العاده كه گاه گاه از 

بزرگان سر مى زند - جانشين
براى  واحدى  خانمانه-  تعجب   -12

شمارش قند- خونگير- خالص و سره
كيلومترى   17 در  منطقه اى   -13
استان  در  بستان  شهر  غربى  شمال 
هاى  رشادت  بر  گواهى  كه  خوزستان 
مقدس  دفاع  دوران  در  رزمندگان 
اين  ديدنى  آثار  از  كاخ خورشيد  بود- 
شهرخراسان رضوى است- شهر محل 

ساخت تاج محل
دور-  جمعى  به  اشاره  ضمير   -14

آرايش سينمايى- شيوع بيمارى
15- قند شير- رنگى از خانواده آبى

1- قرارداد و  عهدنامه- قله اى در شمال 
تهران به ارتفاع 3962 متر كه بخشى 

از دامنه رشته كوه هاى البرز است
ابراهيم(ع)-  حضرت  همسر   -2

سرگذشت قدما- شهرى در لرستان
بانوى همنشين- علف خشك- از   -3

مصالح ساختمانى
سوگ-  و   عزا  تنبيه-  صوت   -4
ميوه هاى  تيره هاى  مهم ترين  از 

نيمه گرمسيرى
نرم-  شن  گندم-  مزرعه  آفت   -5
محول كردن كارى يا چيزى به ديگرى
6- خالق- ناز و غمزه- سوغات اصفهان

 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم
 با ما تماس بگيريد

iranpuzzle@gmail.com
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محمدرضا على زاده
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صوت  دولت-  چندين  زبان-  كند   -7
ندا- آب شرعى

زبان-  فارسى  خورشتى-  گياه   -8
سوگند رياست جمهورى

كارخانه-  دربست  اينك-  مخفف   -9
سرشير- خالق بهارستان

10- عيد ويتنامى- شعله آتش- لحظات
11- سياهى وسط دايره چشم- سخن و 

گفته- آب تركى
هلن-  سرزمين  شده-  ضدعفونى   -12

پول خارجى
13- اين پول در استانبول به كار مى آيد- 

خوراكى مجردى- محل داد و ستد
تبديل  دستگاه  زيبارو-  پيامبر   -14
عكس و اسناد متنى به ديتا- نژاد ايرانى

15- نام قديم اين شهر آذربايجان شرقى 
«ملك كندى» بوده است- در اين حالت 
با وجود حركات غير ارادى بيمار ، هيچ 
هاى  محرك  به  نسبت  وى  از  واكنشى 

محيطى مشاهده نمى شود



انتظار بجنوردى ها براى افتتاح يك پروژه سه ساله شد

ميدانى كه در پيـچ لجبازى ها افتاد
بجنورد- سمانه محمدزاده ثانى  در نيمه 
دوم ســال 93 ميدان امام رضــا(ع) بجنورد به 
منظور اصالح هندســى و نصــب المانى جديد 
كه معرف خراســان شــمالى باشــد، در دوره 
روح اهللا براتيان شــهردار وقت تخريب شد و به 
دليل استفاده از فناورى روز در ساخت المان اين 

ميدان، به سرانجام رسيدن آن به درازا كشيد. 
پس از تخريب ميــدان، در اوايل آذر ماه 93 
شــهردار وقت بجنورد با صــدور فراخوانى از 
معماران، طراحان و هنرمندان خواست با ارائه 
طرح هاى پيشــنهادى خود دراين فراخوان 
شــركت كرده و طرح هاى خــود را به دفتر 

معاونت عمرانى شهردارى ارسال كنند.
در ايــن فراخوان 20 روزه قرار شــد پس از 
داورى طرح ها، به ســه طرح برگزيده توسط 
هيئت داوران كه متشــكل از اعضاى كميته 

فنى شهردارى بود جوايزى اهدا شود.

  انتخاب طرح هاى برتر
با پايان يافتن مدت فراخوان، روح اهللا براتيان 
شــهردار وقت اعــالم كرد، از ميــان 45 اثر 
ارسالى در جلسه اى با حضور استادان دانشگاه 
و متخصص در رشته هاى هنرى سه اثر برتر 

انتخاب شد.
وى از طراحان خواســت، در يك فرصت سه 
روزه از طرح هاى خود دفاع و سپس با برآورد 
هزينه، جانمايى ســازه و متريال ســاخت، 

بهترين اثر اجرايى شود.
براتيــان تمام تــوان خود را بــه كار گرفت 
تا طراحــى و المان اين ميدان متناســب با 
باورهاى مذهبــى و معرف بــارگاه على بن 
موســى الرضا(ع) به گونه اى باشــد كه اين 
ميدان به يكــى از بزرگ تريــن و زيباترين 

ميدان هاى شهر تبديل شود.
اما متأسفانه بنا به برخى مشكالت پيش آمده، 

براتيان از سمت خود كناره گيرى كرد.
اين ميدان كه قرار بود پس از اصالح هندسى 
به بهترين و بزرگ ترين ميدان بجنورد تبديل 
شــود، پس از آن متأســفانه شهردار سابق و 
شــوراى دوره چهارم با گذشت بيش از سه 
ســال هيچ گونه اقدامى در اين زمينه انجام 
ندادند و به شــكل نامناســبى اين ميدان به 
حال خود رها شــد و در اين مدت ميليون ها 
مســافر و زائرى كه از مسير اين استان تردد 
كردند بويژه مسافران نوروزى سال هاى 94، 
95 و 96 اين ميدان را در ســه عيد پياپى با 

نامناسب ترين وجه نظاره كردند.
پــس از پايان يافتن دوره چهــارم و آغاز به 
كار شــوراى پنجم و انتخاب شهردار، دوباره 
روح اهللا براتيان شهردارى بجنورد را به دست 

گرفت.
اما خوشــبختانه اكنون كه حدود 50 روزى 

است روح اهللا براتيان دوباره شهردارى بجنورد 
را به دست گرفته اســت در نخستين اقدام 
خود، طرح فضاى سبز ميدان امام رضا(ع) را 

اجرايى كرد.
شــهردار بجنورد در اين زمينه در گفت و گو 
با خبرنگار ما مى گويد: ميــدان امام رضا(ع) 
بجنورد در گذشته غيرفنى ساخته شده بود 

و به لحاظ ايمنى با مشكل 
روبه رو بود، بــه  گونه اى  كه 
سبب بروز تصادف رانندگان 
عبورى بود، بر اين اســاس 
مشــاورى گرفته و طرحى 
ارائه شد تا ميدان به صورت 

فنى اصالح شد.
براتيان با بيــان اينكه رفع 
ايــراد فنى كه قــرار بود در 
دوره پيشين بنده 10 روزه 
انجام شــود، به علت نياز به 
جابه جايى شــبكه هاى گاز، 
دو ماه و نيم طول كشــيد، 
براى  مى افزايد: شــهردارى 

اجراى اين طرح از دستگاه هاى خدمات رسان 
اســتعالم گرفــت و شــركت هاى آب، برق 
و مخابرات اعــالم كردند در ايــن محدوده 
شــبكه اى ندارند، اما در اجرا با شــبكه گاز 

برخورد كرديم.
وى تصريح مى كند: شــبكه گاز كه ســه ماه 
پيش كار شــده بود، اعالم كردند شــبكه در 
عمق دو مترى زمين اجرا شده، اين در حالى 
است كه در خاكبردارى انجام شده، در عمق 

60 سانتى به شبكه گاز برخورد كرديم.

براتيان مى گويد: بر اين اساس، شبكه اصلى 
گاز شــهر در ميدان امام رضــا(ع) جابه جا و 
ميدان به لحاظ هندســى اصالح شد، با رفع 
ايراد فنى پيشنهادهايى مبنى بر ساخت المان 
نيز مطرح شد كه فراخوان داده شد و طرح 8 
طاق امام رضا(ع) انتخاب و ساخت اين طرح 
در نشست شوراى دوره چهارم مطرح و مورد 

موافقت قرار گرفت.
بــا بيان  شــهردار بجنورد 
اينكــه در بررســى طــرح 
المان، تصميم بر اين شــد 
كه المــان با ســازه فلزى 
اجــرا شــود، مى افزايد: در 
نامه اى كه معــاون عمرانى  
شــهردارى به مــن مكاتبه 
كرد، عنوان شــد ســاخت 
اين سازه فلزى از عهده هر 
و  نيست  ســاخته  شركتى 
قابليــت مناقصه گذارى هم 
وجود ندارد، بر اين اســاس 
بررسى شد و يك شركت در 
تهران كه تجهيزاتى از سوئيس وارد كرده بود، 

شناسايى شد.

 باطل شدن قرارداد
براتيان مى گويــد: 30 درصد اين طرح انجام 
شده بود كه شوراى دوره چهارم بجنورد بدون 
اطالع به شــهردارى، قرارداد را باطل كرد و 

ساخت آن سازه تاكنون متوقف باقى ماند.
وى با بيان اينكه اين تصميم شــوراى چهارم 
سبب شد مردم بجنورد و مسافران عبورى از 

استان در اين چند سال با چهره نامطلوبى از 
اين ميدان روبه رو شوند، ادامه مى دهد: در اين 
چند سال شاهد حاشيه سازى براى اين ميدان 
بوديم، چرا در اين مدت كه من شهردار نبودم 
براى ميدان كارى نشد؟ در آن زمان به سبب 
بداخالقــى ادارى، طرحى كه قــرار بود نماد 
زيباى شهر باشــد، متوقف و خسارت زيادى 

به بيت المال تحميل شد.
وى مى گويــد: در واقــع المان ميــدان امام 

رضا(ع) به علت لجبازى اجرايى نشد.
براتيــان مى افزايد: به دليــل اينكه وضعيت 
مالى شــهردارى مناسب نيســت، در همان 
روز نخســت معارفه، براى اينكه چهره زشت 
آن سامان يابد، فضاى سبز اجرا شد تا شكل 

ظاهرى ميدان اصالح شود.

  طرح 2/5 ميلياردتومانى
وى مى افزايد: طرحى كــه قرار بود با هزينه 
كرد 800 ميليون تومــان در آن زمان انجام 
شود هم اكنون به 2/5 ميليارد تومان رسيده 
است و آيا هم اكنون شهردارى با اين وضعيت 
مالى توان اجراى اين طرح را خواهد داشت؟

براتيان ادامه مى دهد: افرادى كه سبب شدند 
با ارائه داليل غيرمنطقــى اين طرح اجرايى 

نشود بايد پاسخگوى مردم باشند.
وى با تأكيد بر اينكه به طور قطع اجراى اين 
طرح با 99 ميليارد تومان بدهى شــهردارى 
در اولويت قرار ندارد، اظهار مى كند: اين طرح 
اجرايى خواهد شــد، اما در نقطه اى ديگر از 
شهر كه در حوالى كشــتارگاه دام قديم قرار 

دارد.

طرحى كه قرار بود با 
هزينه كرد 800 ميليون 

تومان در آن زمان انجام 
شود هم اكنون به 2/5 

ميليارد تومان رسيده است 
و آيا هم اكنون شهردارى 
با اين وضعيت مالى توان 

اجراى اين طرح را خواهد 
داشت؟
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��اسان ��و�ی

آب و �وا
  هواى امروز مشهد هم صاف تا 

قسمتى ابرى
قدس: اداره كل هواشناسى خراســان رضوى اعالم كرد:با 
بررسى نقشه هاى پيش يابى و خروجى مدل هاى هواشناسى 
طى 24 ساعت آينده با فعاليت سامانه ناپايدار جوى بر روى 
اســتان افزايش ابرناكى و سرعت وزش باد و در غالب نقاط 
اســتان بويژه نواحى غربى و جنــوب غربى بارش باران (در 

نواحى سردسيربارش برف ) دور از انتظار نمى باشد. 
هواى امروز مشهد هم صاف تا قسمتى ابرى همراه با افزايش 
شــدت باد پيش بينى مى شــود. حداقل و حداكثر دماى 

مشهد هم به ترتيب 1- و 15 درجه سانتيگراد خواهد بود. 

��اسان �ما�ی
  تمديد مهلت نام نويسى آزمون 
سراسرى «حفظ و مفاهيم قرآن» 

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون فرهنگى اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى خراسان شــمالى، از تمديد مهلت نام نويسى در 

آزمون سراسرى حفظ و مفاهيم قرآن كريم تا 6 بهمن خبر داد.
رضا رضايى با اشاره به درخواست هاى مكرر فعاالن قرآنى استان، 
گفت: زمان نام نويسى در آزمون تمديد و تعداد ثبت نام كنندگان 
كه از هجدهم آذرماه آغاز شده، تاكنون به 1450 نفر رسيده كه 

در سايت www.quranedu.ir نام نويسى كرده اند.
وى اظهار داشت: اين آزمون در موضوعات «حفظ قرآن كريم»، 
«ترجمه و مفاهيم قــرآن كريم»، «معارف اهل بيت(ع) و انس 
با قرآن كريم» و در 24 رشــته حفظ از يك جزء تا كل قرآن 
كريم، مفاهيم قرآن كريم، معارف اهل بيت(ع)، مفاهيم نهج 
البالغه، مفاهيم صحيفه سجاديه و مفاهيم خطبه فدكيه برگزار 
مى شود. آزمون حفظ و مفاهيم قرآن كريم، دهم اسفند سال 

جارى در خراسان شمالى برگزار مى شود.

در خراسان شمالى برگزار مى شود
  اجراى 400 برنامه فرهنگى و ورزشى 

در دهه فجر 
بجنورد- خبرنگار قدس: سرپرســت معاونت فرهنگى و 
ســاماندهى امور جوانان اداره كل ورزش و جوانان خراســان 
شمالى از برگزارى بيش از 400 برنامه فرهنگى و ورزشى در 

دهه مبارك فجر در خراسان شمالى خبر داد.
امان اهللا فيروزه در چهاردهمين جلسه كميته تخصصى ستاد 
ساماندهى امور جوانان استان با محوريت برنامه هاى دهه فجر و 
انتقال دستاوردهاى انقالب به نسل جوان را از مهم ترين وظايف 
كميته دهه فجر ورزش و جوانان عنوان كرد و گفت: به دنبال 
ارتقاى هويت دينى و ملى با برگزارى برنامه هاى متنوع فرهنگى 
و ورزشى هستيم و در همين راستا برنامه هاى متنوع فرهنگى و 

ورزشى در سطح استان در اين ايام برگزار خواهد شد.
محبوبه مرحمتى، رئيس گروه هماهنگى امور بانوان اداره كل 
ورزش و جوانان اســتان نيز در اين نشســت از برگزارى 59 

مسابقه ورزشى در سطح استان خبر داد.
مصيب اكبر زاده، رئيس گــروه ورزش هاى همگانى نيز در اين 
نشست ضمن اشاره به برگزارى المپياد ورزشى در سطح استان 
گفت: المپياد ورزشى خراسان شمالى در 10 رشته انفرادى، تيمى 

و بازى هاى بومى و محلى در دهه فجر برگزار خواهد شد.

 نوجوانان و جوانان ما با تلگــرام و اينترنت به اندازه كافى 
سرگرم هستند كه مخابرات با طرح هاى رايگان خود از ساعت 
سه بامداد تا هفت صبح آنان را به بى خوابى و انواع بيمارى ها 

مبتال مى كند، لطفاً چاره اى بينديشيد. 7109...915
 آقاى معاون مالى وادارى شهردارى! لطفاً پاسخگو باشيد چرا 
سيستم كارى تومناطق شهرى مشهد ظالمانه است؟ اگرتفاوتى 
بيــن كار درمناطق پيرامونى با انبوهى ازمشــكالت بامناطق 
برخوردار نيست، چراجابه جايى نيرو بين اين مناطق اين قدر 
ســخت است وكســى حاضر به جابه جايى نيست؟ شايد اگر 
آن150هزارتومان كه بنا بود به كاركنان مناطق كم برخوردار 

بدهند را مى دادند، شرايط فرق مى كرد. 7304...938 
 آقايان، مسئوالن! خواهشمنديم يك فكرى براى بازار آشفته 
اين روزها بكنيد، نگذاريد شب عيد شرمنده خانواده هايمان 
بشويم، مگر بدكارى مى كنيم از راه حالل خرج زندگى مان را 

درمى آوريم، به خدا ما هم مردم همين مملكتيم.
جمعى از كاسب هاى خيابان عبادى ، 5830...915 

 پليس محترم اماكن! آيا تا به حال نظارت دقيقى بر تاالرهاى 
سطح شهر مشهد داشته ايد.عده اى از افاغنه سودجو مديريت 
ايــن اماكن را بر عهده گرفته انــد و پول هاى كالنى به جيب 
مى زنند، آيا اجاره كردن مجوز توســط اين افراد منع قانونى و 
تعقيب قضايى ندارد، تاالرهاى مناطق طالب و گلشهر و پنجتن 

نمونه بارزى از اين معضل جديد است. 7114...915 
 از مسئوالن ســؤال كنيد چرا جاده فريمان به سمت كله 
مناروژرف را آسفالت نمى كنند؟ مگر مردم روستا با شهر فرق 
دارند كه بعد از گذشت 38سال از پيروزى انقالب هيچ مسئولى 

حتى يك بار از اين جاده بازديد نداشته. 2617...935

  2000 اصله درخت كاج در بيرجند 
قطع شد

بيرجند- خبرنگار قدس: مديرعامل ســازمان پارك ها و 
فضاى ســبز شهردارى بيرجند گفت: طى چند سال گذشته 
2400 اصله درخت از مجموعه «پادگان آموزشى 04» بيرجند 
قطع شده است و بيش از 300 درخت خشك و 640 درخت 

در حال حاضر در اين منطقه سبز هستند.
مجتبى انصارى در جلســه شوراى شــهر بيرجند در زمينه 
درختــان كاج  «پادگان 04» بيرجند اظهار داشــت: وضعيت 

درختان كاج در اين منطقه نگران كننده است.
وى افزود: بخشى از اين درختان در اختيار راه و شهرسازى و 
بخشى در اختيار مركز 04 است و تعداد زيادى از آن ها خشك 
شده اســت. مديرعامل ســازمان رفاهى تفريحى شهردارى 
بيرجند گفــت: يكى از اقدام هايى كه انجام داديم 500 تانكر 

آبرسانى بود تا درختان موجود از خشك شدن نجات يابند.
انصارى افــزود: در مركز 04 بيرجند در مجموع 2410 اصله 
درخت قطع شده، بيش از 300 درخت خشك و 640 درخت 

در حال حاضر سبز هستند. 
وى بيان كرد: آب منطقه اى استان دو حلقه چاه در محدوده 
پادگان دارد كه بايد تا قبل از اينكه كار از كار بگذرد، اين دو 
چاه فعال شود چراكه درختان كاجى كه قطع شده در يكى از 

طاليى ترين نقاط شهر قرار داشته است.

  غرامت هاى بخش كشاورزى 
خراسان جنوبى پرداخت مى شود

بيرجند- خبرنگار قدس: معاون خدمات بيمه كشــاورزى 
خراســان جنوبى گفت: با توجه به تأمين اعتباراتى كه انجام 
شده در بهمن ماه ســال جارى غرامت هاى بخش كشاورزى 

استان پرداخت مى شود.
جــواد غنچــه در همايــش كشــاورزى و اقتصادمقاومتــى 
خراســان جنوبى با بيان اينكه 70 درصد خســارت ها به علت 
خشكسالى و سرمازدگى ايجاد مى شود، افزود: كمبود آب از 30 
سال گذشته به عنوان تهديد امنيتى در كشور مطرح شده است.

وى با بيان اينكه حدود 150 محصول در كشور و 50 محصول 
در استان تحت پوشش بيمه اى هستند، گفت: ساليانه 1300 

ميليارد تومان اعتبار براى صندوق كشاورزى تعيين مى شود.
معاون خدمات بيمه كشاورزى خراسان جنوبى افزود: صندوق 
در سال زراعى گذشته به دليل كم تعهدى، غرامت كشاورزان 
را دير پرداخت كرد و اين امر سبب شد، جامعه دامدارى ضرر 

كنند.
غنچه عنوان كرد: صندوق نيز به دليل داشــتن وابستگى به 
اعتبارات دولتى و پرداخت ديرهنگام اين اعتبارات، غرامت هاى 
بخش كشاورزى را دير پرداخت مى كند و اين تأخير موجب 

شده، توليدكننده از صندوق بيمه فاصله بگيرد.
وى با بيان اينكه بايد ميزان ســهم برى اســتان از صندوق را 
افزايــش دهيم، تصريح كرد: صندوق چهار برابر حق بيمه به 

كشاورزان غرامت پرداخت مى كند.

  بسيج خراسان جنوبى از 10 دهستان 
محروميت زدايى مى كند

مهر: جانشين فرمانده ســپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبى 
گفت: محروميت زدايى از 10 دهســتان در دستور كار بسيج 

خراسان جنوبى قرار گرفته است. 
صفر على اســماعيلى گفت: حدود 400 مهندس كشــاورز 
بســيجى داريم كه اگر 50 درصد آنان نيز در كنار كشاورزان 
قرار گرفته و يارى گر آنان باشــد بخش كشــاورزى ما رونق 

بيشترى مى گيرد.
وى بيان كرد: براى ما ماندن مردم در روســتاها بسيار حائز 
اهميت است چرا كه خالى شدن روستاهاى مرزى يك تهديد 

امنيتى محسوب مى شود.
جانشين فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبى ادامه داد: 
در خراسان جنوبى آباد سازى 10 دهستان از محروميت زدايى 
در دســتور كار بسيج قرار گرفته اســت و همچنين بسيج 
ســازندگى نيز در راستاى اشــتغال زايى در مناطق محروم 

برنامه هاى ويژه اى دارد.
اسماعيلى با گاليه از اجرايى نشدن مؤلفه هاى اقتصاد مقاومتى، 
افزود: اقتصاد مقاومتى بايد از شــعار خارج شده و در عرصه 

عمل به صورت محسوس ديده شود.

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.

جغتاى - خبرنــگار قدس   نماينــده مردم 
شهرســتان هاى ســبزوار،جغتاى، جوين،خوشاب 
و داورزن در مجلــس شــوراى اســالمى درجمع 
خبرنــگاران جغتاى درپاســخ به پرســش يكى از 
خبرنگاران درمورد بودجه اســتان خراسان رضوى 
گفت: بودجه ســال آينده بودجه رياضتى اســت و 
مسئوالن به مردم وعده هايى ندهند كه قابل عمل 
شدن نباشد؛ چرا كه وقتى اين وعده ها عملى نشوند، 

مردم نسبت به نظام بدبين خواهند شد.
مقصودى درادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس 
درباره عدم انتخاب استاندار خراسان رضوى گفت: 

آنچــه كه ما از دولت انتظار داشــتيم، تعامل با مجمع نمايندگان بود كه متأســفانه 
اين تعامل وجود ندارد. عضو مجمع نمايندگان استان ادامه داد: وزير كشوردرانتخاب 
همه اســتانداران در مصاحبه ها صحبت از تعامل مى كند، ولى درعمل قضيه برعكس 

است واختيارى از خود ندارد و انتخاب استانداران با 
نظر گروه ها و جريان سياسى همسو با رئيس جمهور 

است.
وى گفت:در مورد انتخاب استاندارخراســان رضوى 
سه موضوع مطرح است: يك؛ ماندن استاندار فعلى 
كــه بنده با اين شــرايط و اين تيم سياســى و اين 
بحران هاى اســتانى مخالف ماندن آقاى رشــيديان 
هســتم؛ چرا كه دراين چهارســال با مديريت وى 
خراســان رضوى پس رفت كرد. دوم اينكه مجمع 
نمايندگان برانتخاب يك خراسانى براى سكاندارى 
اســتاندارى تأكيد دارد و سوم يك گزينه است كه 

خارج از اين موارد مطرح شده است.
وى درمــورد مديران پروازى در جغتاى گفت: متأســفانه اين موضوع تنها مربوط به 

جغتاى نيست و درهمه جاى اين كشور است.

عضو مجمع نمايندگان خراسان رضوى:

بودجه سال آينده رياضتى است

نظرات مردم را در تصميم گيرى ها 
دخالت دهيم

مه والت -خبرنگار قدس: سرانجام پس از پنج ماه از 
شروع بكار شوراى پنجم، شهردار فيض آباد معرفى شد.
در اين جلسه كه قربانى، مدير كل دفتر امور شهرى و 
شوراهاى استاندارى خراسان رضوى حضور داشت، جواد 

جعفرى به عنوان شهردار فيض آباد معرفى شد.
مديركل دفتر امور شهرى استاندارى خراسان رضوى در 
اين مراسم گفت: امروز يكى از دغدغه هاى مهم شورا و 
شهردارى درآمد پايدار است و آن هم از مديريت صحيح 
اقتصادى حاصل مى شود و شهرداران هم بايد براى ايجاد 

فضاى اقتصاد مقاومتى شرايط را فراهم كنند.
وى همچنين بر شفاف ســازى امور، گزارش دهى به 
مردم و برگزارى جلســات علنى تاكيد كــرد و افزود: 
مشــاركت مردمى نبايد در بعد مالى خالصه شود؛ چرا 
كه مشاركت امرى دو سويه است و در تصميمات بايد از 
افكار عمومى استفاده كنيم و نظرات مردمى و نخبگان 
را در تصميم گيرى ها و تصميم سازى ها دخيل نماييم  
و در تمام پروژه ها داشتن پيوست اجتماعى و فرهنگى 

نياز است.

در مراسم معارفه شهردار فيض آباد عنوان شد

ضرورت تبادل فرهنگى ميان 
نيشابور و حيدرآباد پاكستان

نيشابور- خبرنگارقدس: هنرمندان نيشابورى مى توانند 
به عنوان سفيران فرهنگى جمهورى اسالمى ايران ارتباطات 

بين فرهنگى كشورمان با ديگر كشورها را تقويت كنند.
رئيس كميسيون فرهنگى شوراى اسالمى شهر نيشابور 
اظهاركــرد: ضرورى اســت تا با توجه به پيشــينه غنى 
فرهنگى و تاريخى نيشابور و شهر حيدرآباد پاكستان بستر 

الزم براى تبادل فرهنگى ميان اين دو شهر فراهم شود.
مجتبى بارى گفت: نيشابور عالوه بر مشاهير نام آورى، در 
حال حاضر نيز از هنرمندان برجســته اى برخوردار است 
كه مى توانند به عنوان ســفيران فرهنگى ايران ارتباطات 

فرهنگى كشورمان با ديگر كشورها را تقويت كنند. 
وى خاطرنشان كرد: در اين همين چارچوب و با توجه به 
تجربه موفق حضور استاد عليرضا قدميارى مجسمه ساز 
برجسته نيشــابورى در پاكستان در نظر داريم تا چنانچه 
تفاهم الزم حاصل شود از طريق نصب مجسمه مشاهير، 
پيمــان خواهرخواندگى و برنامه هــاى علمى - فرهنگى 
مشــترك، زمينه را براى تبادل فرهنگى موثر بين اين دو 

شهر به وجود آوريم.

رئيس كميسيون فرهنگى شورا مطرح كرد

كوچ 12هزار كلنى زنبور عسل از 
نيشابور

نيشابور- خبرنگارقدس: رئيس شبكه دامپزشكى 
شهرســتان نيشــابور از انتقــال بيــش از 12 هزار 
كندوى زنبور عسل از شهرستان نيشابوربه استانهاى 

گرمسيرخبرداد.
دكترعلى سليمانى اظهاركرد: همه ساله با شروع فصل 
سرما زنبورداران جهت بهره بردارى از تغذيه طبيعى 
زنبورهاى خود را به اســتانهاى هرمزگان، بوشــهر، 
فارس،  خوزستان، مازندران و گلستان كه داراى آب 
و هواى گرم و معتدل مى باشــند؛ پس از انجام نمونه 
گيرى و آزمايشات الزم با اخذ مجوز بهداشتى حمل 

از دامپزشكى كوچ مى دهند.
وى افــزود: بيــش از 12 هزار كندوى زنبور عســل 
شهرســتان  نيشابور به اســتان هاى گرمسير انتقال 

يافته است.
رئيــس شــبكه دامپزشــكى نيشــابورتصريح كرد: 
شهرستان نيشــابور با بيش از 20 هزار كندوى زنبور 
عسل و توليد ساليانه حدود 150 تن عسل رتبه سوم 

استان را دارا مى باشد.

 رئيس شبكه دامپزشكى عنوان كرد

  مهلت ارسال آثار به جشنواره 
بين المللى خوشنويسى آيات تمديد شد

قدس: معاون قرآن و عترت اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
خراسان رضوى از تمديد مهلت ارسال اثر به جشنواره بين المللى 
خوشنويسى آيات خبر داد و اظهار كرد: بر اساس فراخوان اعالم 
شده مهلت ارسال اثر به اين جشنواره يكم بهمن ماه امسال بوده 

است كه اين مهلت تا 15 اسفندماه سال جارى تمديد شد.
وى تصريح كرد: بنا بر تصميم جلســه ســتاد برگزارى اين 
جشــنواره و با توجه به استقبال گسترده و تماس هاى مكرر 
عالقه مندان در داخل و خارج ارســال آثار در روزهاى پايانى 

تصميم گرفته شد اين جشنواره تا 15 اسفندماه تمديد شود.
وى ادامه داد: مرحله اول داورى اين دوره از جشنواره 18 اسفندماه 
ســال جارى خواهد بود. وى با بيان اينكه جشنواره خوشنويسى 
در پنج رشته خطوط نستعليق، ثلث عادى، نسخ ايرانى، شكسته 
نستعليق و نســخ عربى برگزار مى شود، اضافه كرد: هنرمندان و 
عالقه مندان براى شــركت در اين جشنواره مى توانند آثار خود 
را به پايگاه اينترنتى اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى خراسان 
رضوى به آدرس  khrz.farhang.gov.ir و يا به آدرس پست 
الكترونيكى(ايميل ) farhangmail.ir@khrz۱ ارسال كنند.

  حمل ونقل جاده اى جوين مانند توپ 
فوتبال در حال گردش است

جوين- خبر نگارقدس: در يك نشست صميمى مردم جوين 
با رمضانعلى سبحانى فر، نماينده مردم جوين، جغتاى، سبزوار، 

داورزن و خوشاب مشكالت شهرستان جوين بررسى شد. 
يك عضو شــوراى شهر نقاب در اين مراسم گفت: بر اساس يك 
توافق بين شهردارى نقاب و حمل و نقل جاده اى خراسان رضوى، 
شهردارى متعهد به ساخت كمربندى شهر نقاب شد و به تعهداتش 
عمل كرد، درمقابل حمل و نقل جاده اى خراسان رضوى موظف 
به آســفالت بلوار امام رضا(ع) بود، كه تاكنون به تعهداتش عمل 
نكرده است. منجى فر از نماينده مردم در مجلس شوراى اسالمى 
درخواست كرد حداقل مقدارى قير براى آسفالت خيابان هاى شهر 

نقاب كه بعد از سه دهه هنوز خاكى است، اختصاص يابد. 
محمد ميمرى، يكى از معتمدان جوين گفت: اداره حمل ونقل 
جاده اى جوين مانند توپ فوتبال بين سبزوار، اسفراين، مشهد 

و اخيراً زير مجوعه شهرستان جغتاى شده است. 
محمود ماليجردى يكى ديگر از شــهروندان نقابى نيز گفت: در 
جوين 10 نفر دياليزى وجود دارد كه بعضاً تحت پوشش كميته 
امداد هستند و بايد هفته اى دو الى سه بار با هزينه هاى سنگين 
به شهرستان هاى مجاور رفت و آمد كنند. مگر يك دستگاه دياليز 

چقدر قيمت دارد كه بايد اين گونه با جان مردم بر خورد كرد. 
در پايان اين نشست ســبحانى فر، نماينده مردم درمجلس 
شــوراى اسالمى تأكيد كرد: دراجراى تغييرات به وجود آمده 
درحوزه راه و شهرسازى، بعضى حوزه هاى حمل ونقل جاده اى 
در يكديگر ادغام شده، ولى باتوجه به حساسيت هاى موجود در 

منطقه پيگير چارت سازمانى براى شهرستان جوين هستيم. 
وى افزود: براى ساير موارد اعالم شده تالش مى كنم، خواسته 

مردم را با جديت به گوش مسئوالن برسانم.
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