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هاشم رســائى فر: در پى واكنش دادستان مشهد نسبت 
بــه نرخنامه هاى خدمات تاكســيرانى در فرودگاه شــهيد 
هاشمى نژاد و محول شدن اين موضوع به معاونت اجتماعى 
و پيشــگيرى از وقوع جرم، قاضى محمدبخشــى محبى در 
خصوص اقدامات اين معاونت در اين باره به خبرنگار ما گفت: 
بعد از حساســيتى كه دادستانى نسبت به نرخنامه خدمات 
تاكسيرانى در فرودگاه داشتند مكاتباتى با سازمان صنعت، 
معدن و تجارت انجام شــد تا بررسى هاى الزم در اين مورد 
انجام شود چون اين مورد جزو مطالبات عمومى مردم و طبق 
گزارشاتى هست كه به ما رسيده ودر صورت مشاهده كوچك 

ترين تخلف بدون اغماض با آن برخورد خواهد شد.
وى اظهار داشت: در گزارشهاى مردمى بعضا به اين مورد اشاره 
شده كه مسيرى كه با تاكسى هاى اينترنتى با 7 يا 8 هزار تومان 
طى مى شود از طرف تاكسى هاى فرودگاه مبالغى تا 25 هزار 
تومان دريافت شــده است. در صورتى كه موضوع اضافه كرايه 

صحت داشته باشد اين مورد را اطالع رسانى خواهيم كرد.
بخشى محبى در مورد چگونگى فعاليت تاكسى هاى اينترنتى 
در مبادى ورودى و خروجى مشهد به خصوص فرودگاه گفت: 
طبق دستور العملى كه از سوى استاندارى اعالم شده حمل و 
نقل بار و مســافر در محدوده شهرى بر عهده شهردارى است 
كه در اين مورد نيز چنانچه تاكســى هاى اينترنتى توســط 
شهردارى ساماندهى شــده باشند حق فعاليت دارند چرا كه 
وقتى ساماندهى انجام شــود تمامى اطالعات فردى راننده و 
خودرو ثبت و اين امر باعث مى شود از بروز خيلى از تخلفات 

احتمالى جلوگيرى شود.

در گفت و گو با قاضى بخشى محبى مطرح شد

شرط دادستانى براى فعاليت تاكسى هاى اينترنتى درفرودگاه



مديركل اسبق ميراث فرهنگى استان در تحريريه قدس تشريح كرد
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هنگامه طاهرى  دعواى آب و آثار تاريخى در 
توس عليا از توابع شــهر مشهد قدمتى طوالنى 
دارد. قدمتش اگر چه به آثار دوره سلجوقى كه 
مردم روى آن خانه ساخته اند، نمى رسد، اما به 

طور قطع به بيش از 20 سال قبل بر مى گردد.
جالب اســت كه مشكل آبرسانى به مردم توس 
عليا و ســفلى و اسالميه كار سختى نيست، اما 
احتمال وجود آثار تاريخى زير خاك مانع ارائه 

كمك به مردم اين روستاها شده است. 
اين در حالى اســت كه  ايــن محدوده بتازگى 
به شــهر ملحق شــده و مردم انتظــار دارند از 
امكانات شهرى برخوردار شوند، اما آثار تاريخى 
نمى گذارنــد. گويا تمدن زير خــاك مردم را از 

مواهب محروم كرده است.
مسئوالن تأكيد بر تخليه زمين ها دارند و مردم 
اصرار به ماندن، اما تاريخچه اين زمين ها خود، 

گوياى شرح ماجراست.
ذبيح اهللا خلوصى مديركل اسبق ميراث فرهنگى 
استان بين سال هاى 68 تا 79 است كه در اين 
زمينه مى تواند يكى از منابع تاريخ گويا باشــد. 
تاريخ گويايى كه مى تواند سوابق تاريخ هاى دور 
را با مطالعه بگويد و براى بيان تاريخ شــفاهى 
منطقه به 18 ســال پيش برگردد.آنچه در زير 

مى خوانيد ماحصل گفت و گوى ما با وى است: 

 آقاى خلوصى بــا توجه به اين كه همه 
بر تاريخى بودن منطقه توس تأكيد دارند 
و همين بهانه اى شده تا كش و قوس هاى 
زيادى در خصوص توس به وجود بيايد لطفا 
شهر  گيرى  شكل  تاريخچه  از  مختصرى 
توس بگوييد و بفرماييد قديمى ترين اثرى 
كه در اين منطقه وجود دارد مربوط به چه 

دورانى است؟
شــهر مشــهد از حداقل دوره تيمــورى رو به 
گســترش گذاشت و قبلش شــهرى با اين نام 
وجــود نداشــت. در دوره صفوى ابتــداى اوج 
شهريت مشهد بود، ولى قبل از آن ناحيه توس 
را داشتيم كه شــامل چهار شهر مى شد. يكى 
نوغان بود نزديك مرقد مطهر امام رضا(ع). بعد 
شهر تابران در واليت توس بود كه اين منطقه از 
كوه هاى كالت تا كوه هاى شــانديز و از فاروج تا 

سنگ بست را در بر گرفته بود. 
قديمى ترين اثر در دوره اسالمى و بعد از آن كه 
مشهود است بنايى است مربوط به دوره غزنوى 

معروف به بناى ارسالن جاذب در سنگ بست.
البته بعضى ها در كتب تاريخى اشاره مى كنند 
به بقعه مطهر و كوشكى كه وسط باغ بود. وقتى 
امام رضا(ع) را به شهادت رساندند در سر سراى 
كوشــك دفن كردند، اما آنچــه باقى مانده كه 
قابل ديدن است چارطاقى و گنبد مطهر است 
و پوشش داخلى گنبد مطهركه كامالً مشخص 
است آن پوشش، همان بناى تاريخى است كه 
در دوره غزنوى هم دوره ارســالن جاذب روى 
گنبد مطهر ســاخته شده اســت. ما حتى در 
توسعه مشهد ســكه هاى زيادى هم داريم كه 
در موزه سكه آســتان قدس وجود دارد و جزو 
نخستين سكه هايى است كه با نام توس ضرب 
شده و متعلق به صفويه و قرن دهم هجرى است. 

قبل از آن به نام «ضرب توس» ضرب شده. 

 از تابران بگوييد؟
تابران يكى از چهار شهر ناحيه توس بود و سه 
شهر ديگر هم  نوغان، طرقبه و رادكان  در مسير 
چناران متعلق به ناحيه توس بود. در تابران آثار 
تاريخى زيادى وجود دارد، مثل ارگ تابران،بناى 
تاريخى مربوط به هارونيه كه برخالف تصور عامه 

ربطى به هارون الرشيد ندارد.
و قديمى ترين اثر در تابران مجموعه اى اســت 
از معمارى مســجد جامع تابران مربوط به قرن 
ششم هجرى و دوران سلجوقى كه مقابل بناى 

هارونيه اســت. پس از دوران ســلجوقى بناى 
هارونيه در زمان ايلخانيان باز ســازى شده و در 
ارگ تابران گمانه زنى هاى باستان شناسى انجام 

شده. 

 تعدى به زمين ها يــا مناطقى كه آثار 
باســتانى بود در زمان مديريت شما هم 
وجود داشت. هميشه برخورد با اين گونه 
حركت هاى جمعى عليه فرهنگ و تمدن 
ما با كنش و واكنش همراه بوده. شما طى 
مدت طوالنى از سال 68 تا 79 به عنوان 
مديركل ميراث چگونــه با اين هجمه ها 
در راســتاى حفظ آثار تاريخى برخورد 
مى كرديد؟ به عنوان مثال اين هجمه ها در 
مورد ارگ بــود در مورد زمين هاى اطراف 

آرامگاه فردوسى هم بود.
آن موقع كه من در ميراث فرهنگى بودم براى اين 

كه به طرف حريم ارگ پيشروى صورت نگيرد، 
هيچ امكاناتى نداشتيم و از بلوكه هاى جداولى 
كه براى جدول كشى باغ آرامگاه فردوسى وجود 
داشت،استفاده كرديم  و خارج از ارگ كه خندق 
بود، لبه حصار بلوكه ها را گذاشتيم تا به سمت 

عرصه و حريم ارگ پيشروى صورت نگيرد.
حصارِ شــهر تابران هم كه اكنون مرمت شده و 
قسمتى درمحوطه  باغ آرامگاه فردوسى است، 
قبل از انقالب توســط انجمن آثار ملى كه در 
راســتاى مرمت آرامگاه ها و باغ مشاهير اقدام 

مى كردند بازسازى شد.
انجمن آثار ملى در زمان پهلوى اول اراضى را كه 
از پل ورودى به محوطه آرامگاه فردوسى تابران 
در خود باغ آرامگاه فردوســى بود، خريدند و دو 
طرف بلوار را نرده كشيدند تا از نظر مالكيت از 

خانه هاى اطراف مجزا شود.
اما بعــد از آن برخى كشــاورزان اراضى همان 
پرديــس را كه فروخته بودنــد و پولش را هم 

گرفته بودند، تصرف كردند. 
آن موقع آمديم سياست مديريتى به كار برديم 
و  بــه همكاران خودمان گفتيم اينجا را كه هم 
محلى هاى خودتان هســتند، بگوييد فعالً در 
اختيارشان باشــد و گياهان ريشه كوتاه كشت 

كنند. از سال ســوم و چهارم هم شروع كرديم 
به درخت كارى.

آرامگاه فردوســى بعــد از انقالب در 
مقطعى بيشتر مورد توجه واقع شد، گمانم 

سال هاى 75 يا 76 بود. 
بله زمانى بود كه رهبر معظم انقالب براى بازديد 
از آرامگاه فردوسى تشــريف آوردند. البته ما از 
سال 1372 يا 73 سعى مى كرديم براى آرامگاه 
فردوسى امكانات و اعتبار بگيريم؛ بنابراين متوسل 
شديم به اســتاندار وقت و با امكانات محدودى 
توانستيم كارهايى انجام بدهيم، اما اصل كارها در 
سال 75 بر اساس گزارشاتى صورت گرفت كه به 

مقام معظم رهبرى رسيده بود.
 آن موقع خودم حضور داشــتم و يادداشتى را 
مقــام معظم رهبرى مرقــوم فرمودند كه بعداً 
بــا پيگيرى معاونت فرهنگى دفتر ايشــان نزد 

استاندار برديم و استاندار هم ستادى تشكيل داد 
متشكل از مديران مرتبط با موضوعات آنجا. بعد 
هم با پيگيرى استاندار گمانم سال 76 بود دست 
نوشته مقام معظم رهبرى را فرستادند تهران واز 

رياست جمهورى اعتباراتى دريافت كرديم.

به بهبود  اين اعتبار چقدر توانســت   
وضعيت آرامگاه بينجامد؟ 

با اين اعتبــار چند كار انجام داديم. يكى اين 
كه يك الين از بلوار توس را درست كرديم و 
به مشكل خشك شدن چاه هاى عميق و نيمه 
عميق پرداختيم و از محــل همان اعتبار در 
15 كيلومترى شهر توس سازمان آب، چاهى 
حفر كرد و لوله كشى كردند براى فضاى سبز 
و پرديس و باغ و هارونيه  و مسافران. بعد هم 
يك سرى كارها براى تعيين حريم و كارهاى 
مرمتى انجام شد و كارهايى ديگر در خصوص 
ساماندهى مخابرات و برق و محوطه سازى و 

سنگ هاى ريخته شده خود آرامگاه و... 

 آن موقع هم ســاخت و ساز در حريم و 
عرصه فردوسى صورت مى گرفت؟

ما تالش داشــتيم حريم محوطه شــهر توس 

و حصــار و آنچــه باقى مانده حفظ شــود و از 
ساخت و ساز اضافه توسط روستاييان جلوگيرى 
شود؛هر چند از گوشه و كنار مى شنيديم برخى 
از زمين ها را مى فروختند به برخى تعاونى ها كه 
جلوگيرى كرديم از ساخت و ساز، اما سال 79 
بازنشست كه شدم آنجا با مشكل كم آبى مواجه 
شده بود. مجبور شــدند از همان آبى كه براى 
شــهر توس آورده بودند به اهالى آب بدهند و 
مشكالت برق و جاده را به خاطر رفاه مردم حل 

كردند. 

 يعنى تصرف اهالى رسميت يافت؟
بعد از انقالب به هر حال زمين ها در تصرف اهالى 
بود و ملك آن ها شــده بود و نمى شد زمين ها 
را از آن ها گرفت و ضبــط كرد. بعد هم دنبال 
اين بودند كه در صورت دريافت اعتبار، جايى را 
خارج از حريم شهر توس براى روستاييان پيش 
بينى كنند و عرصه شهر توس را براى احياى آثار 
باستانى استفاده كنند كه هزينه ها و بودجه هاى 

خيلى زيادى الزم دارد.  

 جناب خلوصى آن زمان راهكارى وجود 
را  تا جلوى گســترش روستاها  نداشت 

بگيرند؟
چرا حريم داشت.

 حريم چند كيلومتر بود ؟
پشت حصار شهر توس بود. طبق گمانه زنى هاى 
آن زمــان عرصــه و حريم مصــوب دارد، ولى 
خانه ها قبل از انقالب ســاخته شده بود كه در 
حريم نيست خيلى از آن ها در عرصه آثار است  
و روى عرصه شــهر توس و تابران است. يعنى 
داخل حصار است، طبق نقشه هايى كه آن زمان 
طبق گمانه زنى هاى قديم تعيين حريم شده، 
حريمى كه طبق آن در تهران مصوب شــده و 
از طرفى خسارتى كه در حفارى هاى بى ضابطه 
به تاريخ مى رســد شايد در مورد اشيا آن قدرها 

اهميت نداشته باشد.

 به عنوان يك كارشــناس بفرماييد اگر 
مسئوالن ارزشى براى اين زمين ها قائلند 

آيا بايد اين زمين ها را آزادسازى كنند؟ 
اين بستگى دارد به طرحى كه اكنون ميراث 
فرهنگى براى آنجــا دارد.از نظر حفاظت آثار 
تحت االرضى  خيلى جاها هست كه محوطه 
باســتانى است و روستا روى عرصه آثار است. 
مى توانند روى آن كشــت ريشه كوتاه داشته 
باشند نه ساخت و ساز.ما بايد در وضع موجود 
آن ها را حفظ كنيم تــا امكان پژوهش ايجاد 
شود.  پژوهش هاى باستان شناسى اكنون در 
ايران به شكل اليه بردارى  و ورق زدن كتاب 

است.

در حوالى امروز2

نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى:
 حفظ توس، بودجه ملى مى خواهد

قدس: نماينده ولى فقيه در خراســان رضــوى در ديدار با 
مديــركل و معاونين ميــراث فرهنگى و برخــى از مديران 
تأسيسات گردشگرى استان خراســان رضوى با بيان اينكه 
ميراث فرهنگى بايد پيوســت فرهنگى داشــته باشد، اظهار 
داشت: جريان هاى فرهنگى بايد وابسته به امام رضا(ع) باشند.
آيت اهللا علم الهدى با اشاره به ضرورت جذب شيعيان پاكستان 
و افغانســتان افزود: بايد براى بازديد شيعيان محروم از حرم 

مطهر امام رضا(ع) برنامه ريزى كرد.
او تصريح كرد: ســاخت و ساز هاى بافت پيرامون حرم مطهر 

رضوى بايد با معمارى سنتى همراه باشد.
امام جمعه مشهد مقدس افزود: ميراث فرهنگى چيزى جداى 
از فرهنگ ما نيست، بايد ميراث فرهنگى يك پيوست فرهنگى 
هم داشته باشد. جريانات فرهنگى با وابستگى به هويت اصلى 

شهر ما كه امام رضا(ع) است، ماندگار خواهد شد.
وى گفت: در بحث توس هم اين پروژه، بودجه ملى مى طلبد 
تا به انجام برســد چون توس بايد به عنوان يك نماد تاريخى 

حفظ و برجسته شود.
نماينده ولى فقيه در استان تأكيد كرد: عمده حركت شما در 
گردشگرى بهتر است به سمت زيارت و گردشگرى مذهبى 
باشد، بايد براى اين زائران خارجى به عنوان گردشگر خارجى 
برنامه ريزى شود و با كيفيت از اين ظرفيت بهره بردارى شود.

قدس: در ستون امروز با اخبار متعدد هنرى همراه ما باشيد 
و براى بازديد از گالرى ها، نگارخانه ها و سالن هاى سينما يا 

تئاتر خبرهاى هنرى امروز را مرور كنيد. 

عكاسى/ به خيالم خوش آمديد 
«به نگاهم خــوش آمديد» عنوان 
نمايشگاه عكس مجيد محمدعلى 
نژاد اســت. اين عــكاس آثارش را 
براى عالقه مندان به هنر عكاسى 
از امــروز به نمايش مــى گذارد. 
نمايشــگاه آثار على نژاد از امروز 
ساعت 18 افتتاح مى شود و تا 30 
بهمن ميزبان هنردوســتان است. 
اين نمايشــگاه همه روزه از ساعت 18 الى 20 داير مى باشد. 
نمايشگاه «به نگاهم خوش آمديد» در بلوار وكيل آباد، جنب 

هتل پارس، نبش وكيل آباد 38 واقع است. 

خوشنويسى/ كلك ازلى
همزمان با ايام سوگوارى شهادت 
بانوى دو عالــم فاطمه زهرا (س) 
اســتاد مهدى بلوريان كاشى آثار 
خوشنويســى اش را بــه نمايش 
مى گذارد. اين نمايشگاه با عنوان 
«كلك از لى» از شــنبه 28 بهمن 
ماه ساعت 17 در نگارخانه رضوان 
افتتاح مى شــود و تا 3 اسفندماه 
ميزبان عالقه مندان به هنر خوشنويســى خواهد بود. بازديد 
كنندگان از اين نمايشــگاه مى توانند از ساعت 9 تا 13 و 16 
تا 19 به نگارخانه رضوان مراجعه كنند. گفتنى است نگارخانه 
رضوان در خيابان كوهسنگى 17، شماره 16 واقع شده است. 

تاكشو/ آلزايمر 
تاكشوى فرهنگى- هنرى «آلزايمر» 
به مناسبت ايام فاطميه در تاالر نور 
برگزار مى شــود. اين برنامه كه از 
سه شنبه گذشــته آغاز شده به 
مدت 8 شب ميزبان عالقه مندان 
بــه اين برنامه ها خواهد بود. اين 
تاكشــو با عنــوان «آلزايمر» به 
موضوع فراموشــى از زمان واقعه 
غديــر، غصب خالفت حضرت على (ع) و شــهادت فاطمه 
زهرا(س) مى پردازد و از نسل امروز در خصوص وظيفه اى 
كه در قبال امام عصرش بر دوش دارد پرسشگرى مى كند. 
تاكشــوى «آلزايمر» هر شب ســاعت 20  در تاالر نور اجرا 
مى شود. تاالر فرهنگى  نور در خيابان آبكوه واقع شده است. 

شاعر پيشكسوت شعر آيينى درگفت و گو با قدس:
 مشهد در شعر فجر سهم بزرگى دارد

مهديه قمرى: شــاعر پيشكسوت مشهدى و فعال در حوزه 
شعر آيينى با اشاره به اينكه مشهد در شعر فجر سهم بزرگى 
دارد، اظهار داشت: يكى از پايه هاى افتتاح جشنواره شعر فجر 
كشــور، مشهد است.هادى منورى در گفت وگو با خبرنگار ما 
بيان كرد: در ســال هاى ابتدايى برگزارى جشنواره شعر فجر 
در كشور، مشهد سهم مهمى در شكل گيرى اين جشنواره ايفا 
كرد و بزرگ ترين فعاليت ها براى جشنواره در مشهد انجام شد.
او كه به عنوان مدرس يكى از كارگاه هاى تخصصى شــعر در 
جشنواره منطقه اى شعر به ميزبانى مشهد فعاليت دارد، اضافه 
كرد: اين كارگاه ها با دو هدف كادرسازى و باال بردن كيفيت 

شعر شاعران است.
وى ادامه داد: كادرسازى به معناى شناسايى شاعران با استعداد 
است تا آن ها از طريق دريافت آموزش هاى الزم بتوانند شاعران 

آينده  ساز و تاثيرگذار در ارتقاى شعر خراسان شوند.
منورى خراسان را مهد ادبيات كشور دانست و متذكر شد: ما 
بايد سطح شعر استان خود را همواره باال نگه داريم و برگزارى 
كارگاه هاى تخصصى شــعر و محافل شب شعر در اين بخش 

كمك قابل توجهى به اين مهم مى كند.

 خراسان رضوى ميزبان پيكر مطهر
 30 شهيد گمنام مى شود

قدس: مديركل حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس 
خراسان رضوى از تشــييع پيكر مطهر 30 شهيد گمنام در 

اين استان خبر داد.
سردار على اكبر نجاتى افزود: عالوه بر تشييع پيكرهاى پاك 
30 شهيد گمنام دفاع مقدس، دو شهيد مدافع حرم حضرت 
زينب (س) و تشييع نمادين 49 شهيد مفقودالجسد مدافع 
حرم، هفته آينده همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) 

در اين استان برگزار خواهد شد.
وى ضمن تســليت ايام شهادت حضرت صديقه طاهره(س)، 
اظهار داشت: پيكر مطهر اين شهدا فردا با حضور خانواده هاى 
معظم شــهدا و ايثارگران،نيروهاى مسلح، مســئوالن وارد 
فرودگاه مشهد مى شود. وى ادامه داد: سپس پيكر مطهر شهدا 
به حرم مطهر رضوى منتقل و آيين وداع در جوار بارگاه منور 
حضرت رضا (ع) با حضور زائران و مجاوران انجام خواهد شد.

سردار نجاتى اظهار داشت: پيكرهاى اين شهدا كه در مناطق 
عملياتى بدر، خيبر، كربالى چهار و پنج تفحص شده اند، طى 
هفته آينده در 16 مكان جديد واقع در حوزه علميه موســى 
بن جعفر (ع) مشهد، واحدهاى دانشگاه آزاد اسالمى قوچان، 
تايباد، بردســكن و  شهرهاى چاپشلو نوخندان، مشهد ريزه، 
كاريز، نيل شهر، فرهاد گرد، چكنه، همت آباد، يونسى، كاخك، 

نوخندان،  لطف آباد تشييع و به خاك سپرده خواهند شد.
وى افزود: در شب شــهادت حضرت صديقه  طاهره(س) در 
مشــهد مقدس نيز مراسم وداع با 13 شهيد گمنام با حضور 
زائران و مجاوران برگزار مى شود و تشييع پيكر مطهر اين شهدا 
از ميدان شهدا به سمت حرم مطهر رضوى همراه با اجتماع 

فاطميون صورت مى گيرد.
مديركل حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس خراسان 
رضوى با اشــاره به تشييع نمادين روح 49 شهيد جاويداالثر 
مدافع حرم همراه با تشييع شهداى گمنام، بيان كرد: شهادت 
اين عزيزان به خانواده هايشان اعالم شده و همزمان با تشييع 
شهداى گمنام در سالروز شهادت حضرت زهرا(س)، آن ها نيز 
به صورت نمادين تشييع مى شوند.خبر ديگرى حاكى است، 
مســئول شــهداى گمنام بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى 
دفاع مقدس خراســان رضوى در سفر به بردسكن از يادمان 
نداشــتن مزار شــهداى گمنام در 45 نقطه استان خبرداد و  
گفت: تاكنون پيكر 262 شــهيد گمنام در 72 نقطه استان 
تشييع و تدفين شده است كه فقط 27 نقطه آن داراى يادمان 
شهداست.وى از هيئت امناى شهداى گمنام شهرستان هاى 
استان داراى شهيد گمنام خواست نسبت به اين مهم پيگيرى 

الزم را داشته باشند. 

در سى و يكمين سالگرد
 مراسم گراميداشت 

معلم شهيد رمضانى برگزار شد
بردســكن- خبرنگارقدس: به همت مديريت آموزشگاه 
دخترانه شاهد شهيد محمد رمضانى و با همكارى كارشناسى 
شــاهد آموزش و پرورش بردسكن ســى و يكمين سالگرد 
شهادت اين شهيد بزرگوار با حضور جمعى از خادمين حرم 
مطهر و مسئوالن در محل نمازخانه اين آموزشگاه برگزار شد.

در اين مراسم مدير آموزش و پرورش بردسكن گفت: ما بايد 
تابلوى شــهدا را در قلب خود بزنيم نه اينكه عكس شهدا را 
ببينيم، ولى برعكس شهدا عمل كنيم. شهيد محمد رمضانى 
در پنج بهمن ماه ســال 65 در منطقه شلمچه و در عمليات 
كربالى 5 در سن 21 سالگى به درجه رفيع شهادت نائل آمد.

 برگزارى نخستين يادواره
 شهداى 3 روستاى نيشابور

نيشــابور- خبرنگارقدس: نخســتين يادواره پنج شهيد 
روستاهاى كارجيج، بلقشه وقبد از توابع شهرستان نيشابور با 
حضور آحاد مردم شهيد پرور، مسئوالن وخانواده معظم شهدا 

در مسجد جامع روستاى بلقشه برگزارشد.
حجت االسالم عابدى استاد حوزه و دانشگاه، خصيصه مردم 
ايران را كه نقش اساسى در پيشبرد انقالب اسالمى داشته اند، 
واليتمدارى دانست و از شهدا به عنوان پيروان راستين واليت 
ياد كرد.گفتنى اســت در پايان از خانواده هاى شهيد لگزيان، 

يغما، قبيديان، صنايعى و گاراژيان تجليل شد.

  نمايشگاه گروهى عكس«پله دوم»
 در نيشابور

نيشــابور- خبرنگارقــدس: نمايشــگاه گروهى عكس 
« پله دوم » آثار هنرجويان انجمن سينماى جوانان ايران دفتر 

نيشابور در نگارخانه آتيه اين شهر برپا شد.
سليمانى ســپهر مسئول انجمن ســينماى جوان اداره 
فرهنگ وارشــاد اسالمى نيشابور گفت: در اين نمايشگاه 
آثار جمعى از هنرمندان انجمن ســينماى جوان نيشابور 
تعداد40 قطعه عكس از18عــكاس، در ابعاد 70 در50 
به صورت رنگى وســياه وسفيد با موضوع آزاد در معرض 
ديدعموم قرار گرفته است.اين نمايشگاه تا 25 بهمن در 

محل نگارخانه آتيه برپاست.
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گفت وگو با«نزهت نزاكتى» هنرمند پيشكسوت نقاشى 

هـنر، سالمى به خداوند است 
سرورهاديان  وارد كه مى شوم اين خانه پرازعشق،شبيه يك نگارخانه كوچك است. 

تابلوهايى كه حاصل تالش دستان پر عشق بانوى هنرمندى است.
«نزهت نزاكتى»متولد 1319 درمشهد اســت.او كه عالوه برنقاشى دستى در نوشتن 
وســرودن شعرهم دارد، در كتاب «سفرعشق» اين گونه هنر را تعريف مى كند:ابرهاى 
سپيدى درآسمان همانند گل هاى بهارى نقش بسته بودند و در چشم بهم زدنى درآن 
تنگ غروب با رنگ هاى خاكســترى، نارنجى و طاليــى در پهناى آبى زيبا و ديدنى و 

مجذوب كننده خودنمايى مى كردند و...
اين هنرمند پيشكسوت درباره شروع كارش مى گويد: از بچگى عاشق نقاشى بودم. بعد 
ازدواج و بزرگ شــدن بچه ها با حمايت همسرم ، تشــويق فرزندانم و دوستان در 50 
سالگى به صورت جدى از محضراساتيدى چون استاد پيراسته، اسپهبدى و ارباب بهره 
بردم و نقاشى را ادامه دادم. وى مى افزايد:براى من نقاشى حس مقدسى است كه هنگام 

نقاشى،گذر زمان را احساس نمى كنم و برايم نقاشى مثل عبادت است. 

 اهداى اثربه آستان قدس
«نزهت نزاكتى» كه 40 سال پيش تمثال حضرت على (ع) را به آستان قدس رضوى 
اهدا كرده اســت،دراين باره خاطر نشان مى سازد:تابلو هايى چون تمثال امام على (ع) 
وامام حسين (ع) و... را كه كشيدم،تمام مدت با وضو بودم. زيرا براى من اين نقاشى ها 

داراى حرمت خاصى است و مى توان گفت،نقاشى فرصت سالم به خداوند است.
اين بانوى هنرمند تاكيد مى كند:براى شروع كارهيچ وقت دير نيست و با پشتكار و تمرين 
مى توان به خلق زيباى هاى ماندگارهمت گمارد. هنوزهم صبح ها درســكوت و آرامش 
نقاشى مى كنم و درتمام مدت نقاشى حس و حال خوبى دارم و به اعتقاد من هنر باعث 
مى شــود شاداب و با نشاط  تر زندگى را بگذرانم.وى كه تجربه حضور در نمايشگاه هاى 
داخلى و خارجى را دارد، تصريح مى كند: به اعتقاد من هنر و هنرمندان داراى جايگاه 

خاصى درهمه دنيا هستند. 

 تابلوهايى با پيشينه خاطرات 
حاال باهم تابلوهايى كه تمام ديوارهاى خانه را پر كرده است را مى بينيم، نقاشى هايى 
كه هر كدام پشــت آن دنيايى از خاطرات و حس هاى خوب يك هنرمند عالقمند به 

نقاشى است.او درباره تابلوهايش برايم با احساس و عالقه تعريف مى كند: همه تابلوهايم 
را دوست دارم. من براى دل خودم وعالقه ام نقاشى مى كشم و بجز تعدادى از تابلو هايم 

كه آن ها را به نزديكانم اهدا كرده ام، بقيه تابلوهايم جزئى از زندگى من هستند.
نزاكتى تاكيد مى كند: هنرمند بودن زن مغايرتى با وظايف همسردارى ومادرى اونيست 
و من معتقدم يك زن مى تواند همزمان همه كارها و وظايفش را به خوبى انجام دهد و 

عالوه برتربيت فرزندان خوب، فردى موثر هم باشد. 
وى درادامه مى گويد: يكى از چهار فرزندم فارغ التحصيل گرافيك اســت و عالقمند به 
نقاشى و خط . چند بارى درآمريكا نمايشگاه هاى نقاشى را با هم برگزاركرديم كه مورد 

عالقه و استقبال قرارگرفته است. 

 حمايت هاى دولت مردان 
خانــم نزاكنى با بيان اين نكته كه هنروهنرمند نياز بــه حمايت دولت دارد تا بتوانند 
آثارشــان را ارايه دهند، اظهار مى دارد: بسيارى ازهنرمندان از طريق همين هنر امرار 
معاش مى كنند در اين صورت بايد شخصيت وجايگاه آن ها حفظ شود و با شيوه هايى 

درست، امكان فروش آثارشان براى شان فراهم شود.
ايــن بانو نقاش اظهارمى دارد: اميدوارم بزودى مكانى دائمى براى نمايشــگاه و فروش 
آثارهنرمندان درمشــهد در نظر گرفته شود تا مثل برخى از شهرهاى ايران، گردشگر 

خارجى و داخلى بتوانند براى ديدن و خريد آثارهنرى بخصوص نقاشى مراجعه كنند.
اين هنرمند تصريح مى كند:هنوزبراى خريد آثار هنرى در شهرمان فرهنگ سازى الزم 
و جدى نداشــتيم و به نظر من وقت آن رسيده كه با برنامه ريزى درست اين فرهنگ 

سازى انجام شود.

هـنر، سالمى به خداوند است 
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هنگامه طاهــرى   مديــركل تعزيرات 
حكومتى خراسان رضوى از تشكيل 49 پرونده 
تخلــف مربوط به افــراد و واحدهاى متخلف 

توليدى تخم مرغ خبر داد.
حميدرضا كريــم در گفت و گوى اختصاصى 
با قدس ضمن اظهار ايــن مطلب گفت: نرخ 
مصوب تخم مرغ در اســتان به ازاى هر كيلو 
5800 و بابت هر شــانه تخــم مرغ 11 هزارو 
600 تومان تعيين شــده بود، امــا احتكار و 
خوددارى از عرضــه تخم مرغ به بازار موجب 

گرانى اين فراورده شد.
وى بيان داشت: در استان با كمبود تخم مرغ 
روبه رو نيستيم، اما تلف شدن 20 ميليون مرغ 
از 18 استان كشــور به دليل آنفلوآنزاى حاد 
پرندگان، باعث شــد، توليدكنندگان استانى 
به دنبال ســود جويى بيشتر، تخم مرغ را در 
ساير استان ها به فروش برسانند كه اين مسئله 
موجب كمبود و گرانى آن در داخل استان شد.
وى تصريح كرد: براى جلوگيرى از خروج تخم 
مرغ از اســتان با فرماندهــى نيروى انتظامى 
هماهنگى هاى الزم صورت گرفته تا تخم مرغ 

بدون مجوز از استان خارج نشود.
او اذعان كــرد: در بخــش واردات هم جهاد 
كشــاورزى و دامپزشــكى آماده صدور مجوز 

هســتند و چنانچه بخش خصوصى تمايل به 
واردات تخم مرغ داشته باشد هرگونه همكارى 
با توليد كنندگان و اتحاديــه مربوط صورت 

خواهد گرفت.

 واردات روزانه 30 تن تخم مرغ
وى همچنين گفت: بــراى تنظيم و مديريت 
بازار، جلســه راهبــردى در ســازمان جهاد 
كشــاورزى به منظــور واردات روزانه 30 تن 
تخم مرغ به بازار تشكيل شد، اما همكارى هاى 
الزم از طرف برخى واحد هاى توليدى صورت 

نگرفت.
كريم تأكيد كرد: ما در اســتان دچار كمبود 
تخم مرغ نيستيم، ولى در بحث قيمت، برخى 
توليد كننده ها مطابق راهبرد جهاد كشاورزى و 
قيمت اتحاديه نسبت به فروش اقدام نكردند. 

بنابراين ما به عنوان يكى از اعضاى كميسيون 
تنظيم بازار اقدام هاى قهرى خود را در دفاع از 

حقوق شهروندى آغاز كرديم.

 برخورد با متخلفان 
وى خاطرنشان كرد: در حال حاضر با 

همكارى اتاق اصناف، سازمان صنعت معدن 
و تجارت، جهاد كشاورزى و دامپزشكى اكيپ 

بازرسى تشكيل شده تا از مراكز نگهدارى تخم 
مرغ و سردخانه ها بازرسى كرده و براى افراد 
و واحدهاى متخلف تشكيل پرونده داده و به 

صدور حكم اقدام كنيم.
او افــزود: راهبرد دولت مخصوصــاً در پايان 
سال بر افزايش نيافتن قيمت هاست و در اين 
زمينه تعزيرات حكومتى طبق رسالت سازمانى 
خــود كه دفاع از حقوق شــهروندى و اعمال 
سياست هاى ابالغى از سوى وزارتخانه است،به 
اتحاديه ها و صنوف مربوط توصيه مى كند به 
جاى نظارت اجرايى، خود نظارتى را در اولويت 

قرار دهند.
مديركل تعزيرات اســتان تأكيــد كرد: براى 
اجراى موازين قانونى در اين راستا با متخلفان 

برخورد قاطع انجام مى شود.

��ر

��ر
 معاون عمرانى استاندارخراسان شمالى 

خواستار شد
 ساماندهى خانه مسافرها 

و كنترل قيمت ها 
بجنورد- خبرنگار قدس: معاون هماهنگى امور عمرانى 
استاندار خراسان شمالى در تازه ترين نشست ستاد خدمات سفر 
از آماده سازى استان براى استقبال از مسافران نوروزى خبر داد.
 محمد حســين على نيا در اين نشست اظهار داشت: ستاد 
اجرايى خدمات ســفر بــه منظور ايجاد آمادگى و بررســى 
امكانات دستگاه هاى متولى اســتقبال از مسافران كه غالباً 
زائران حضرت امام رضا(ع) و يا مسافران شرق و جنوب شرق 
به ســمت استان هاى شمالى هســتند، تشكيل شده است.
 وى با بيــان اينكه كميته هاى ذيل ســتاد براى بررســى 
امكانات اســتان تشكيل مى شــوند، افزود: كميته راهدارى 
و حمل و نقل جــاده اى با هدف بررســى و بهبود وضعيت 
و تكميــل و حــل نواقــص موجــود تشــكيل و اقدامات 
الزم در دســتور كار متوليــان امــر قــرار گرفتــه اســت. 
وى ادامــه داد: حــدود 700 دســتگاه از خودروهاى ناوگان 
عمومى با 11 هزار و 500 صندلى آماده ارائه خدمت اســت 
و پليــس راه نيز براى اعمال قوانيــن و مقررات، كنترل ها و 
مراقبت هاى الزم، افزايش اكيپ هاى ثابت را در دســتور كار 

خود داده است.
على نيا به آمادگى اكيپ هاى هالل احمر هم اشــاره داشت 
و تصريح كرد: 23 پايگاه ثابت و ســيار و ســه تيم واكنش 
سريع براى حضور در صحنه و ارائه خدمت در كمترين زمان 
ممكن آماده خدمت رسانى است و علوم پزشكى هم در حال 
بررسى و آماده سازى بيمارستان ها و مراكز درمانى در تمامى 

شهرستان هاست. 
رئيس ســتاد اجرايى خدمات سفر اســتان خاطرنشان كرد: 
كنترل بازار و قيمت ها و رسيدگى به شكايات مردمى توسط 
سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان استاندارد و تعزيرات 
در اين ايام انجام مى شــود.على نيا ادامه داد: ساماندهى خانه 
مسافرها، بازديد و آماده سازى و بهسازى مجتمع هاى خدمات 
رفاهى و نمازخانه ها و مســاجد بيــن راهى، توقف عملياتى 
عمرانى از 20 اســفند، ارائه فهرست كشيك مديران و افراد 
مرتبط با خدمات سفر توســط ادارات كل به ستاد خدمات 
سفر و همچنين ارائه چك ليست تمامى فعاليت ها و بررسى 
آمادگى استقبال از مسافران نوروزى از ديگر برنامه هايى است 

كه بايد اجرايى شود.

  گاليه  مهندسان مشهدى از 
محدوديت اعمال شده در ارتقاى پايه

ايرنا: حدود 40 نفر از مهندسان و دانش آموختگان كارشناسى 
ناپيوسته رشته هاى هفتگانه مهندسى ساختمان روز سه شنبه 
با مراجعه به اداره كل راه و شهرســازى خراســان رضوى در 
مشهد نسبت به مصوبه «كميسيون هم عرضى» مبنى بر عدم 

ارتقاى پايه مهندسى ابراز ناخرسندى كردند.
يكى از معترضين دانش آموخته كارشناســى ناپيوســته در 
رشته هاى هفتگانه مهندسى ساختمان گفت: طبق ماده 11 
آيين نامه اجرايى نظام مهندسى ساختمان هيچ محدوديتى 
براى ارتقاى پايه مهندســان وجود نــدارد و در صورت طى 
سنوات و شركت در آزمون نظام مهندسى هر مهندسى امكان 
ارتقاى پايه دارد، ولى وزارت راه و شهرســازى اخيراً با نقض 
اين ماده قانونى تعداد زيادى مهندس را از ارتقا محروم كرده. 

بنابراين ما به آن معترضيم.
او ادامه داد: وزارت علوم حدود يك دهه قبل پيشــوندهايى 
نظير «علمى كاربردى» و يا «فناورى» را در مدارك تحصيلى 
دانش آموختگان كارشناسى ناپيوسته رشته هاى مهندسى 
گنجاند و همين مسئله دستاويزى براى ساير دستگاه ها شده 
تا هرازچند گاه مصوبه اى را عليه اين دسته از دانش آموختگان 
به تصويب برســانند و در واقع براى آن ها محدوديت شغلى 

ايجاد كنند.

مديركل تعزيرات حكومتى خراسان رضوى به قدس خبر داد

 تا پايان سال جارى محقق مى شودتشكيل 49 پرونده تخلف براى تخم مرغ
 واگذارى 300 پنل خورشيدى به 

مددجويان خراسان شمالى

بجنورد-خبرنگار قدس: مديركل كميته امداد خراســان 
شــمالى از واگــذارى 300 طــرح پنل خورشــيدى براى 
مددجويان تحت حمايت كميته امداد اســتان تا پايان سال 

جارى خبر داد.
اهرابى در آيين واگذارى پنل هاى خورشــيدى مددجويان 
كميته امداد خراسان شمالى، درباره نحوه تأمين اعتبارات اين 
طرح نيز گفت: براى راه اندازى اين پنل هاى خورشيدى براى 
هر خانوار مددجو، 26 ميليــون تومان از محل منابع قرض 
الحسنه بانك ها و منابع داخلى كميته امداد خراسان شمالى 

هزينه مى شود.
اهرابــى ادامه داد: 20 ميليون تومان از اين اعتبارات از محل 
منابع قرض الحسنه بانك ها و باقيمانده نيز به صورت آورده 
مددجو و همچنين منابع داخلى كميته امداد اين اســتان 

تأمين مى شود. 
وى با يــاد آورى اينكه برق توليدى ســاالنه هر يك از اين 
نيروگاه هاى خورشيدى حدود 9000 كيلووات ساعت است، 
ادامه داد: مطابق تعرفه وزارت نيرو، اين پنل هاى خورشيدى 

براى هر خانوار ساالنه 7 ميليون تومان درآمدزايى دارد.

 ايمن سازى گذرگاه هاى عابر پياده 
بلوار كالهدوز

 قدس:شهردار منطقه يك مشهد از ايمن سازى و همسطح 
ســازى گذرگاه هاى عابر پياده در بلــوار كالهدوز به منظور 

سهولت در تردد شهروندان خبر داد.
جــواد اصغــرى گفت: به منظــور ارتقاى ايمنــى در تردد 
شهروندان و تسهيل عبور معلوالن، همسطح سازى و ايمن 
ســازى گذرگاه هاى عابر پياده اين محدوده در دســتور كار 
اداره ترافيــك قرار گرفت.وى ادامــه داد: در طى اجراى اين 
پروژه گذرگاه هاى عابر پياده چهارراه ابوطالب تا بلوار قاضى 
طباطبايى، قاضى طباطبايى تا چهارراه اســفنديانى و... در 

مجموع به متراژ حدود 400 متر ايمن سازى شدند.
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 برخورد زشت رانندگان بى آرتى
چرا راننده هاى خط بى آر تى مصلى و شهرك رجايى به خودشان 
اجازه مى دهند با صداى بلند و برخورد خيلى زشــت مســافران را 
مجبور به كارت زدن كنند؟ قرار نيست به همه به چشم متهم نگاه 

كنن!
915...5848

 خط بى آرتى 2 چه شد
امسال هم گذشت، اما معلوم نشد خط2بى آر تى چه زمانى در مشهد تأسيس مى شود؟ البته 
قبل از تأسيس اين سامانه بسيار حياتى بايد زيرساختش درست شود تا مثل خط3بالتكليف 

و بى نتيجه رها نشود و مردم اثرات مثبتش را لمس كنند.
936...6158

 كرايه هاى گران تاكسى فرودگاه 
كرايه تاكسى هاى فرودگاه خيلى گران است، مسافران چه گناهى 
دارند، جور كرايه اضافه را بكشند. بحث امنيت اصالً درست نيست، 

فقط بهانه است.
915...4229

 كارت مموريهاى گران
درحالى كه  ممورى  كارت يك ترابايتى ساخته  شده و حجم هاى  زير 100 گيگا بايت  قديمى 
شده  در بازار الكترونيك (سعدى) مشهد هر ممورى16 گيگ  تا60هزار تومان است؟ در حالى 

كه 32 گيگ  آن  در تهران40هزار تومان  است، اين همه  گرانى بدون  نظارت  براى چيست؟
936...6158

 يك توصيه به مسافران فرودگاه
توصيه من به عنوان يك شهروند به مسافران اين است كه از بيرون فرودگاه ماشين كرايه كنند 

تا تاكسى هاى گران فرودگاه متنبه شوند.
915...8848

 برخورد نامناسب با اهداكنندگان خون
با توجه بــه كمبود خون، انتقــاد دارم به ســازمان انتقال خون؟ 
بــراى اهداى خون بــه پايگاه شــريعتى مراجعه و متأســفانه با 
برخورد بســيار بد مســئول پذيرش مواجه و منصرف شــده و با 
ناراحتى بازگشــتم! چرا كسى رسيدگى نمى كند،اين موضوع بارها

 اتفاق افتاده است.
915...5864

 سهام عدالت ندارم 
سهام عدالت براى خانواده ام واريز شده، ولى براى من كه سرپرست خانواده هستم واريز نشده، 

به كجا بايد مراجعه كنم.
915...8896

 حركت الك پشتى قبوض تلفن
سؤالى از مسئوالن شركت مخابرات دارم؛ چرا قبض تلفن من را كه 11/10صادر شده، ديروز 
برايم آورده اند؟ آيا از زمان صدور قبض تا رسيدن به دست مشترك بايد اين قدر طول بكشد؟
936...6282

رخ � رخ
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.

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

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

300072305 پيامك كنيد.

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ب ا ت ن و ت ر ک ن و ب س س 1

ر 2
گ 3
ل 4

ک 5
ن ی ا 6
ی ا ف 7
م ن ت 8
و ا 9
ر ا ب 10

ش 11
ق س 12
س ی ل 13
ط ب ر ی ف ن د ز ی ل ج ا 14
ی س ن ت ر ا ت ه ر ا پ م خ 15

حل جدول شماره قبل

1- دوران موفق اين سرمربى آرژانتينى 
موفق سال هاى قبل تيم ملى واليبال 
شد-  ماندگار  ها  خاطره  در  كشورمان 

سياه انگليسى
و  ستارخان  شهر  مستقيم-   -2

باقرخان- اولين موذن اسالم
3- رنگارنگ- از ادات پرسش- جوجه 

تيغى
4- مرده- شير درنده- پرستاركودك- 

تناوب زراعى
كاالى  نگهدارى  محل  اسباب-   -5

تجارى
كردن-  اندك- سرپرستى  6- خيسى 
برهنه- خاك كوزه گرى- حرف دهن 

كجى
7- درهم پيچيدن- نام قديم اتريش- 

چرك آلود
استان  مركز  اى-  سرمايه  كشور   -8

خوزستان- دريغ و حسرت
سرماى  دردناك-  پنير-  شهر   -9

سخت
ورزشى-  خطاى  عرب-  عزيز   -10

صدمتر مربع- پس غذا- مخفف اينك
تركيه  شهر  اين  در  موالنا  مدفن   -11

واقع شده- عتيقه
حيوان  اما-  كردن-  اهانت   -12

بيابانگرد- حرف سى ام الفباى فارسى
13- خيس- پيروان يك پيامبر- طول

شيره  كردن-  وارسى  نوميد-   -14
چغندرقند

پل  «ژان  از  اثرى  عرب-  مورچه   -15
سارتر» نويسنده شهير فرانسوى

1- عشوه كنان- هورمون تنظيم خواب 
و بيدارى بدن

2- حاكم- آرام و سازگار- بلند همت
3- پايتخت اين كشور آفريقايى ماسرو 

است- سپيده دم- توده يخى آويزان
آب  يونانى-  الفباى  نهم  حرف   -4

تركى- بشقاب پرنده- بنيان
در  كه  شيميايى  مصنوعات  از   -5
 24 سوره  دارد-  كاربرد  بندى  بسته 

قرآن كريم
آبسال-  داستانى  يار  پوستين-   -6

پهلوان- ويتامين انعقاد خون
7- جامه  گشاد و بلـــند كه  روى  قبا 
مى پوشند- عدد خيطى- استخوان هاى 

طرفين و سقف جمجمه
 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم

 با ما تماس بگيريد

iranpuzzle@gmail.com

جدول
محمدرضا على زاده
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 افقى

 عمودى
ابزار  تندرو-  مركب  مثبت-  جواب   -8

سوراخ كارى
9- به آن مكانيك شاره ها هم مى گويند 

- خاندان- خريدن
عرب-  نفى  سوخته-  پشم  بوى   -10

دستيار پزشك- قدم يكپا
11- پيشوايى- بازگردانده شده

12- حرف همراهى- ماركى براى نوعى 
نوار كاست قديمى- زادگاه رازى- سر و 

راز
13- برابر فارسى چارباغ برايش برگزيده 

شد- عشوه و خرام- خرس درختى
دخترانه  نام  جنگى-  خروس   -14

وطنى- رها
15- تلفظ صحيح نوعى اسلحه روسى- 

كشور اروپايى به مركزيت «زاگرب»
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آب و �وا

 تقويت سامانه بارشى 
در خراسان رضوى

قدس: هواشناســى خراســان رضوى اعالم كرد: بررســى 
نقشــه هاى پيش يابى و مدل هاى هواشناســى نشان دهنده 
گســترش و تقويت سامانه بارشــى بر روى استان است كه 
پيامد آن افزايش  ناپايدارى هاى جوى بصورت بارش و افزايش 
ســرعت وزش باد خواهد بود. همچنين از امروز بر گستره و 

شدت بارش ها و وزش باد افزوده خواهد شد. 
اين سامانه فردا پنجشــنبه بتدريج از مناطق شرقى استان 

خارج خواهد شد.
حداقل و حد اكثر دماى هواى شهر مشهد نيزبه ترتيب براى 
امروز چهارشــنبه 5 و 18 درجه سلسيوس پيش بينى شده 

است.
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با صدور بيانيه اى

 بسيج جامعه زنان بشرويه اقدام يك 
مسئول آموزش و پرورش را محكوم كرد

قدس:  خبرنگار   - بشرويه 
بســيج جامعه زنان بشرويه در 
پى اقــدام يكى از مســئوالن 
آموزش و پرورش شهرستان در 
برداشتن چفيه دانش آموزان در 
نشست شوراى ادارى، بيانيه اى 

صادر كرد.
در بخش هايى از اين بيانيه آمده 

است:
آرامش و شــكوه و عظمت امروز ايران اسالمى ثمره حضور 
با اقتدار ســروقامتان شــهيد در تمامى عرصه ها و نيز حفظ 
ارزش ها توسط نيروهاى انقالبى است. رمز تداوم اين توفيقات 
در جلوگيرى از به فراموشى سپرده شدن اين ارزش ها در ميان 

آحاد جامعه بويژه آينده سازان انقالب است.
اگر چه سال هاى جنگ به پايان رسيده، اما صحنه آرايى دشمن 
براى حذف انقالب اسالمى پايان نيافته است كه رهبر معظم 
انقالب بارها بر شناخت اين صحنه  نبرد دشمن تأكيد كرده اند. 
ميدان جنگ، اسلحه، فشنگ، ســيم خاردار و هزاران وسيله 
ديگر در يك ميدان نبرد چيز عادى به شــمار مى آيد، اما در 
ميان اين همه وسيله، چفيه در هشت سال دفاع مقدس خود 
را آشكار كرد.تكه پارچه اى سفيد كه فراتر از يك اسلحه براى 
بچه هاى جنگ شناخته شده بود.چفيه يادگار كسانى است كه 
در دل شب در برابر متجاوزان تا دندان مسلح ايستادند و در 
حال حاضر ميهمان خدا هستند، چفيه اى كه امروز بر گردن 
رهبر معظم انقالب است نشان از اين است كه جنگ دشمن 

همچنان ادامه دارد و مبارزه همچنان باقى است.
در بخش پايانى بيانيه همچنين آمده اســت: ما بســيجيان 
مجموعه بسيج جامعه زنان شهرســتان بشرويه ضمن ابراز 
انزجار از عمل نابخردانه يكى از مســئوالن آموزش و پرورش 
اين شهرستان در نشست شوراى ادارى در تاريخ 21 بهمن ماه 
در برداشتن چفيه از شــانه اعضاى گروه سرود دانش آموزان 
دختر، خواستار رســيدگى فرماندار و امام جمعه شهرستان 
هســتيم و تا احقاق حق كه همانا لزوم احترام به ارزش هاى 
انقالب اسالمى توسط همه اقشار جامعه است از هيچ تالشى 

دريغ نخواهيم كرد.

 دارندگان موبايل هاى غيرفعال شده 
در طرح رجيسترى بخوانند

ايسنا: رئيس اتحاديه موبايل فروشان مشهد گفت: به منظور 
فعال سازى تلفن هاى همراه  كه در طرح رجيسترى غيرفعال 
شده اند، بايد عوارض 15درصدى گمرك به منظور فعال سازى 

شبكه اين تلفن ها پرداخت شود.
افشين اكبرى حداد افزود: اين طرح از 14 آذر ماه 96 ابتدا با 
برند آيفون كه شامل تمام گوشى هاى اين برند بود، آغاز شد و 
در مرحله بعد با برند هاى بلك  برى، گوگل، پيكسل و موتوروال 
ادامه يافت و در نهايت در مرحله ســوم با برند ال جى ادامه 
يافته است. قرار است تا پايان سال باقى برندهاى تلفن همراه 

نيز مشمول اين طرح شوند.
وى ادامه داد: در اين ميان تلفن هاى همراهى  در اختيار مردم، 
ويترين موبايل فروشان و يا در انبارها وجود دارد كه خاموش 
محســوب مى شود. برندهايى كه مشمول اين طرح مى شود، 
بايد روشــن شده و داخل شبكه ثبت شــود. در صورتى كه 
اين تلفن هاى همراه روشن نشود،  آنتن شبكه به آن ها تعلق 
نمى گيرد و به طور موقت تا يك ماه مى تواند از شبكه استفاده 

كند و سپس آنتن اين تلفن هاى همراه قطع خواهد شد.
رئيس اتحاديه موبايل فروشــان مشهد افزود: همچنين هر 
مســافر يك مرتبه در ســفر خود به خارج از كشور فرصت 
دارد تلفن همراه خود را در سامانه مسافرى گمرك ثبت و با 
پرداخت عوارض كد فعال سازى تلفن همراه خود را دريافت 

كند.
اكبرى در خصوص مدت زمان فعال سازى تلفن همراه توسط 
مسافران خارج از كشور عنوان كرد: مسافران بايد توجه داشته 
باشند كه زمان الزم براى فعال سازى تلفن همراه شان حدود 
يك ماه بعد از تاريخ ورود به كشور محسوب مى شود كه طى 
اين زمان بايد نســبت به فعال سازى تلفن همراه خود اقدام 
كنند. رئيس اتحاديه موبايل فروشان مشهد در خصوص نرخ 
عوارض گمركى به منظور فعال سازى تلفن هاى همراه تصريح 
كرد: مجموع پرداختى عوارض  15درصد قيمت تلفن همراه 
است و براى اولين مرتبه 80 دالر از اين مقدار عوارض، كسر 

خواهد شد.
وى در خصــوص طرح انتقال مالكيــت تلفن هاى همراه نيز 
گفت: انتقال مالكيت به اين معنا و مفهوم است كه تلفن  همراه 
هر فرد انحصاراً مربوط به خود آن شخص محسوب مى شود. 
بنابراين تلفن هاى همراهى كه شامل طرح رجيسترى شده اند، 

حتماً بايد با انتقال مالكيت به فروش برسند.
رئيس اتحاديه موبايل فروشان مشهد عنوان كرد: متقاضيان 
بايد با شــماره گيرى كد دســتورى #7777*،سامانه همتا، 
ابتــدا درباره تلفن همراهى كه قصد خريد آن را دارند در اين 
سامانه اســتعالم كنند. در سامانه همتا فردى كه مى خواهد 
تلفن همراهى را خريدارى كند، حتماً بايد تلفن همراه خود 
را به شماره جديد خريدار مالكيت تلفن انتقال دهد. سپس 
كد فعال سازى براى فرد ارسال خواهد شد. اگر فرآيند گفته 
شده انجام نشود، ممكن است آنتن تلفن فرد بعد از يك ماه 

قطع شود.

فرماندار:
  مسيرهاى دسترسى  به مشهد 

بايد تسهيل شود
بيان  با  قدس: فرماندار مشهد 
اينكــه پروژه آزادراه مشــهد و 
امرى  مشــهد  بــراى  چناران 
اساســى و حياتى است، عنوان 
كرد: در حال حاضر تنها مسير 
موجــود از چناران به مشــهد 
با 70 تا 90 هــزار تردد داراى 
مشكالت زيادى است كه يكى 

از اقدام هاى خوب براى رفع اين مســئله اتصال پروژه آزادراه 
مشهد- چناران به محورهاى مواصالتى مشهد است. 

محمد رحيم نوروزيان در جلســه هماهنگى رفع مشكالت 
مربوط به پروژه آزادراه مشــهد چناران در فرماندارى مشهد 
گفت: با توجه به اينكه يكى از اهداف در اين شهر براى سال 
1404 دستيابى به ميزبانى 40 ميليون زائر در سال است، اگر 
اين دسترسى ها به مشهد ايجاد نشود، براى دستيابى به اين 

هدف نيز با مشكل روبه رو مى شويم. 
وى افزود: عمده مشــكالت نيز در بخشــى از اين آزادراه در 
محدوده شهر مشهد با مسافتى حدود 16 كيلومتر است كه 
اميدواريم با مســاعدت دستگاه هاى مرتبط و تصميماتى كه 
اتخاذ خواهد شد، اين مسير هموار شود و ساخت آن با سرعت 

بيشترى پيگيرى شود.

رئيس كميسيون ويژه مناطق كم برخوردارمشهد 
در گفت و گو با قدس:

 بدون حل مشكل مالكيت 
در با فت هاى فرسوده نمى توان كارى كرد

على محمدزاده: رئيس كميســيون ويژه مناطق پيرامونى 
و كم برخوردارمشــهد گفت: براى تجميع اراضى ريزدانه در 
مناطق كم برخوردار و انجام پروژه هاى بعدى در اين مناطق 
ابتدا بايد مشــكل مالكيت اين اراضى را برطرف كرد چراكه 
بدون حل مشــكل مالكيت در بافت هاى فرســوده نمى توان 

كارى كرد.
رمضانعلى فيضى در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: توانمندسازى 
مناطق كم برخوردار در دستور كار مديريت شهرى مشهد قرار 
دارد وشوراى شهر نيز به دنبال آسان سازى فرايند ها از طريق 
رايزنى با دستگاه هاى مختلف و تصويب قواعدى است كه نقش 

تسهيلگرى خود را به بهترين شكل ايفا كند.
وى ادامه داد: اما آنچه مســلم اســت اينكه الزمه هر اقدامى 
براى اجراى طرح هاى عمرانى در اين گونه از بافت ها موضوع 
مشاركت سكنه است كه در حال حاضر مى توان گفت مشاركت 
مردمى در حداقل ممكن قرار دارد و يكى از مشكالت اساسى 

در اين بخش مسئله اسناد مالكيتى اراضى است.
وى توضيــح داد:باتوجه به اينكه بخش عمده اراضى مناطق 
حاشــيه اى وكم برخوردار متعلق به اوقاف يا آســتان قدس 
رضوى است با رايزنى هاى صورت گرفته اين نهادها براى حق 
تقديمى از سوى شهروندان ارفاقاتى قائل شده اند (به طور مثال 
آستان قدس رضوى تا 70 درصد تخفيف اعمال كرده است) 

اما باز هم شهروندان استقبال خوبى ندارند.
فيضــى گفت: با اين حال و باتوجه به اينكه الزمه هر اقدامى 
ابتدا تجميع اراضى ريزدانه اســت از شهروندان ساكن در اين 
مناطق تقاضا داريم با جديت بيشترى در اين بخش به كمك 
مديريت شــهرى بيايند. ما نيز تالش مى كنيم و به تناسب 
مشاركت شهروندان به دنبال رايزنى با بانك ها خواهيم بود تا 

شرايطى براى اعطاى تسهيالت فراهم شود.
عضو شــوراى شهر مشــهد در خصوص تصميمات اتخاذ 
شــده براى اجراى پروژه هاى زير ســاختى درمناطق كم 
برخوردار نيز گفت: براساس بررسى هاى صورت گرفته در 
مناطق13گانه مشهد نيازهاى اولويت دار مناطق در بخش 
زيرساخت ها شناسايى شده، ولى با توجه به شرايط اقتصادى 
حاكم بر جامعه و نبود اعتبارات الزم براى انجام اين پروژه ها 
سعى شده است تا به تناســب ميزان اولويت يك پروژه و 
تأمين اعتبار آن انجام آن ها در دستور كار قرارگيرد چراكه 
معتقديم بايد ســرانه ســاكنان اين مناطق در بخش هاى 
مختلف با سرانه ســاكنان مناطق برخوردار فاصله زيادى 

نداشته باشد. 
وى ادامه داد:به منظور پاسخگويى مطلوب به خواسته هاى 
شــهروندان سعى در تقويت شــوراهاى محالت داريم تا 
مردم بدون واســطه با مديران شهرى در ارتباط باشند و 
باور داريم اگر شــوراهاى محالت پويايى بيشترى داشته 
باشــند و ميزان مشــاركت مردم افزايش يابد، خواهيم 
توانست بيشتر از هرزمان ديگرى در انجام مأموريت خود 
براى توانمندســازى و بهســازى مناطق حاشيه اى و كم 

برخوردار موفق باشيم.

خطر بروز تب برفكى در خراسان رضوى
 حمل و نقل دام بدون مجوز دامپزشكى 

اكيداً ممنوع است
قدس: رئيس اداره بهداشــت و مديريت بيمارى هاى دامى 
دامپزشــكى خراســان رضوى از دامداران استان خواست تا 
ضمن رعايت قوانين و دستورالعمل هاى دامپزشكى، سرمايه 
دامى خود را در مقابل ايــن بيمارى خطرناك و واگير دامى 

مصون كنند.
دكتر محسن عابدزاده يادآور شد: نقل و انتقال بدون مجوز هر 
نوع دام «اعم از گاو، گوســفند، بز و شتر» در داخل و خارج از 

استان همچنان اكيداً ممنوع است.
وى همچنيــن از دامداران خواســت تا از رفــت و آمدهاى 
غيرضــرورى افراد در واحد دامپرورى «بويژه افرادى كه به هر 
نحو، با دام و فرآورده هاى دامى در تماس هســتند» ممانعت 
كرده و در صورت وجود گاوهاى غيرواكســينه و حساس در 
مقابل بيمارى تب برفكى، مراتب را در اســرع وقت، به اطالع 

شبكه دامپزشكى شهرستان برسانند.

قدس: خبرنگار   - بشرويه 
بســيج جامعه زنان بشرويه در 
پى اقــدام يكى از مســئوالن 
آموزش و پرورش شهرستان در 
برداشتن چفيه دانش آموزان در 
نشست شوراى ادارى، بيانيه اى 

در بخش هايى از اين بيانيه آمده 

بيان  با  فرماندار مشهد 
اينكــه پروژه آزادراه مشــهد و 
امرى  مشــهد  بــراى  چناران 
اساســى و حياتى است، عنوان 
كرد: در حال حاضر تنها مسير 
موجــود از چناران به مشــهد 
 هــزار تردد داراى 
مشكالت زيادى است كه يكى 
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فرهنگى  كميســيون  رئيس  نايب  قدس: 
مجلس شوراى اسالمى روز گذشته در صحن 
علنى مجلس و در واكنش به تخريب مسجد 
حوض معجردار به سازمان ميراث فرهنگى 

تذكر شفاهى داد.
حجت االســالم پژمانفــر گفت: متاســفانه 
على رغــم تذكرى كــه در ارتباط با تخريب 

مســجد معجردار در مشــهد كه از مساجد 
ميراثى است، داده شد، هيچ توجهى به اين 
موضوع نشده كما اينكه در دو شب گذشته 
آب انبارى كه از دوران صفويه و متعلق به اين 

مسجد بوده نيز تخريب شده است.
نماينــده مردم مشــهد و كالت در مجلس 
شــوراى اســالمى افــزود: در ارتبــاط با 

تخريب هاى بى حساب سرمايه هاى ملى در 
كشور هيچ كس پاســخگو نيست، در حالى 
كه وزير كشور نسبت به شهردارى مشهد و 

بى توجهى آن به اماكن ملى بايد تذكر دهد.
وى ادامه داد: همچنين على اصغر مونســان 
رئيس ســازمان ميراث فرهنگــى، صنايع 
دستى و گردشــگرى هر چند زيرمجموعه 

رياست جمهورى محسوب مى شود، به دليل 
مســئوليت مســتقيم در اين خصوص بايد 

پاسخگو باشد.
وى تاكيد كرد: پرونده اى براى رســيدگى و 
جلوگيرى از تخريب اماكن و ميراث فرهنگى 
تشكيل شود تا اتفاق مذكور به عنوان آخرين 

لطمه به ميراث فرهنگى ثبت شود.

در صحن علنى مجلس و از سوى نايب رئيس كميسيون فرهنگى مجلس انجام شد

تذكر به سازمان ميراث فرهنگى بخاطر تخريب مسجد حوض معجردار

حنانه شيبانى: كارگروه پيشگيرى از حوادث و حمايت 
از زيــان ديدگان براى اولين بار در كشــور در مشــهد 
بــه همت معاونت اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم 

دادستان مركز خراسان رضوى ايجاد شد.

 دو نگرانى پيرامون بيمه ها
در اولين جلسه كارگروه ياد شده، دادستان مركز خراسان 
رضوى درباره دليل ورود معاونت اجتماعى و پيشگيرى 
از وقوع جرم به اين حوزه اظهار داشت: عموماً دادستانى 
در حوزه هايى كه عملكرد طبيعــى و عادى وجود دارد 
ورود نمى كند، اما اگر نگرانى درخصوص يك مجموعه 
و يا ســازمان و تشكيالتى وجود داشــته باشد با هدف 
حفاظت از ســرمايه آن سازمان، مؤسسه و تشكيالت و 

نيز صيانت از حق مردم ورود مى كند .
صادقــى با بيان اينكه اكنون در بحث بيمه ها دو نگرانى 
وجود دارد كه ســبب شده اســت معاونت اجتماعى و 
پيشــگيرى از وقوع جرم نســبت به اين موضوع ورود 
يابد، افزود: نگرانى اول اين است كه مردم در حوزه هاى 
مختلــف مانند خودرو با مراجعه به شــركت هاى بيمه 
نسبت به پرداخت مبلغى به عنوان بيمه اقدام مى كنند 
تا به هنگام بروز حادثه بتوانند ضرر و زيان خود را بدون 
نياز به پيگيرى هاى ويژه و برابر آنچه كه شــركت بيمه 
در ابتدا قول و وعده داده است، دريافت و جبران كنند.

وى اضافه كرد: با اين حال اين احســاس در مردم وجود 
دارد كه شــركت هاى بيمه بموقع، با ســرعت و بخوبى 
به پرونده هاى آنان رســيدگى نمى كنند و متناســب با 
وعده هايى كه به هنگام انعقاد قرارداد بيمه داده اند، عمل 
نمى كنند و وقتى مقايســه مى كنند، رفتار شركت هاى 

بيمــه براى جبران زيان با زمان انعقــاد قرارداد چندان 
همخوانى ندارد.

وى بــا بيان اينكه مــردم در پرونده هــاى قضايى و در 
مراجعه به دادســرا به اين عدم همخوانى اشــاره دارند، 
تصريح كرد: نگرانى دوم مربوط به شركت هاى بيمه است 
كه وضعيت خوبــى ندارند. بنابراين معاونت اجتماعى و 
پيشــگيرى از وقوع جرم به جهــت اين دو نگرانى ورود 
پيدا كرد تا حسب احساس وظيفه و در حد توان موضوع 

را پيگيرى كند تا نتيجه مطلوب به دنبال داشته باشد.
وى ادامه داد: البته توجه دادستانى تنها معطوف به زيان 
ديدگان نيســت، بلكه ضمن اينكــه مى خواهيم ضرر و 
زيان مردم در اين بخش جبران و پرداخت شود، داليلى 
هم كه ســبب شده است شركت هاى بيمه نيز با مشكل 
روبه رو شــوند بررسى مى شود و بايد براى آن هم فكرى 

كرد تا با مشكالت كمى و كيفى بيشتر روبه رو نشوند.

  مرگ 812 نفر در حوادث ناشى از كار
در ادامه جلسه معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم 
دادستانى نيز با بيان اينكه در سال گذشته 812 نفر جان 
خود را در حوادث ناشــى از كار از دست داده اند، افزود: 
ايران يكى از پرحادثه ترين كشورها در حين كار است و 

در جايگاه دوم يا سوم دنيا قرار دارد.
محمد بخشــى محبى با بيان اينكــه آمار باالى مرگ و 
مير و صدمات جسمانى و نقص عضو براثر مواردى مانند 
حوادث ترافيكى و حوادث ناشــى از كار نشــان دهنده 
ضعف شــديد اقدام هاى پيشگيرانه اســت، اضافه كرد: 
دادسراى عمومى و انقالب مشهد به منظور حفظ حقوق 
عامه و پيشــگيرى از معضالت و آســيب هاى اجتماعى 

ناشى از حوادث و نيز با هدف حمايت همه جانبه از زيان 
ديدگان با همكارى سازمان ها و نهادهاى مسئول نسبت 

به اين موضوع ورود يافته است.
وى در بخش ديگر يادآور شــد: در مشهد مجتمع هاى 
تجارى، مسكونى و پاساژهاى زيادى وجود دارد كه اكثر 
آن ها از جهاتى مانند نما پرخطر هســتند با اين توضيح 
كه در نصــب نما برخى نــكات الزم و ايمنى را رعايت 
نكرده اند كه در صورت بروز حادثه، خســارت زيادى به 

دنبال خواهد داشت.
وى ادامــه داد:با توجــه به اين موارد الزم اســت ورود 
جدى تر در خصوص نماهاى ســاختمان هاى مسكونى، 
تجارى، برج ها و مجتمع هاى تجارى و پاســاژها اعمال 

شود تا اين نواقص برطرف و از جامعه رفع خطر شود.

دادستان مشهد با اشاره به تشكيل كارگروه پيشگيرى از حوادث و حمايت از زيان ديدگان عنوان كرد

شركت هاى بيمه به وعده هاى داده شده عمل كنند

ناشى از حوادث و نيز با هدف حمايت همه جانبه از زيان 
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گزارش  قدس از  رشد بى ضابطه  مراكز غذايى

مشهد از رستوران سير شده است
 فاطمه معتمدى  « آيا مسئوالن تدبيرى به 
حال پايتخت معنوى ايران انديشيده اند؟ انواع 
ســالن هاى غذاخورى كه مثل قــارچ در حال 
افزايش هستند در حالى كه نه جاى پارك دارند 
و نه كيفيت درستى.»اين متن از سوى يكى از 

مخاطبان روزنامه پيامك شده است.
رئيس اتحاديه صنف رستوران داران، چلوكبابى، 
آشــپزخانه و حليم پزان مشهد در پيگيرى اين 
پيامك مخاطــب روزنامه و تمــاس هايى كه 
تعداد ديگرى از شــهروندان نسبت به عملكرد 
رستوران ها و كترينگ هاى انتقاد داشتند از جمله 
ارزانــى معنادار غذا در برخى از اين مراكز اظهار 
داشــت: در حال حاضر در مشــهد 900 واحد 
صنفى شــامل 350 واحد آشپزخانه،كترينگ 
و غــذاى آماده،350 واحــد كبابى و حليم پز و 
210 واحد چلوكبابى و رستوران تحت پوشش 
اتحاديه هستند. حسن اميريان در گفت و گو با 
خبرنگار ما افزود:حدود 300 واحد نيز شناسايى 
شــده اند كه 250 واحــد آن در مرحله دريافت 
مجوز و پروانه كســب هستند و تعدادى نيز به 
دليل برخى مسائل از جمله در حوزه بهداشتى 
هنوز نتوانسته اند مجوز را دريافت كنند و البته 

فعال هستند.

  الزامات بهداشت
وى اضافه كــرد: طبق نظر بهداشــت اگر قرار 
است واحد آشپزخانه راه اندازى شود، بايد واحد 
مربوطه 135 متر مساحت داشته باشد و در غير 
اين صورت تأييد نمى شود. اين در حالى است كه 
با توجه به فناورى روز و نيز گرانى، وسعت 135 
متر براى آشپزخانه زياد و فاقد توجيه اقتصادى 

است با اين حال بهداشت قبول نمى كند.
وى تصريح كرد: در حال حاضر حدود 200 واحد 
براى همين موضوع معطل مانده اند در حالى كه 
ساير الزامات مانند تأييديه اماكن وانگشت نگارى 
را دريافت كرده اند؛ ضمــن اينكه يكى ديگر از 
الزامات مد نظر بهداشت فاصله حداقل سه مترى 

واحد از كف تا سقف است.

  100 آشپزخانه و رستوران در آستانه پلمب
وى درباره برآورد شــمار واحدهاى غير مجاز 
در حوزه رســتوران و كترينگ و آشــپزخانه 
خاطرنشان كرد: غيرمجاز ها واحدهايى هستند 
كه بيشترين تخلف را نيز دارند و در حال حاضر 
100 واحد غيرمجاز شناســايى شده اند كه به 
دليل تخلفاتى مانند نداشتن پروانه كسب در 

مرحله پلمب هستند.

  30 تا 40 مسجد آشپزخانه دار
وى ادامه داد:30 تا 40 مسجد نيز در كار پخت 
غذا وارد شده اند و زيرزمين مسجد را تبديل به 

آشپزخانه و از محل آن كسب درآمد مى كنند در 
حالى كه اين كار تجارى است و به دليل نداشتن 
پروانه از اتحاديه و بهداشــت مجاز به اين اقدام 

نيستند و خالف است.
وى با بيان اينكه اتحاديه، تخلف اين مساجد را به 
اداره اماكن و اتاق اصناف اطالع داده است، گفت: 

اين واحدها نيز بايد پلمب شوند.

  اشباع شدن مشهد
 از رستوران و آشپزخانه

وى در ايــن بــاره كه آيا مشــهد از نظر تعداد 
رســتوران و آشپزخانه به اشــباع رسيده است، 
گفت: بله. مشــهد از اين حيث به اشباع رشيده 
است. تا 10 سال پيش براى ايجاد واحد صنفى 
سقف و حريم تعيين شــده بود؛ مثالً در حوزه 
رستوران و آشپزخانه سقف تعداد، 500 با رعايت 
حريم 500 تا 1000 متر از يكديگر بود در حالى 
كه با تصويب قانون نظام صنفى جديد چندين 
سال است در راستاى ايجاد اشتغال، اين حريم 
برداشته شده اســت. بنابراين اتحاديه ملزم به 

پاسخگويى به تقاضاهاى اين حوزه است.

  قيمت هاى 5 تا 6 هزار تومانى براى غذا
وى درباره سؤال برانگيز بودن قيمه پنج تا 6 هزار 
تومانى در حالى كه در جايى ديگر قيمت هشت 
تا 9 هزار تومانــى دارد، گفت: قيمت هر پرس 
خورشت با 75 گرم گوشت خام گوسفندى كه 
پس از پخت 50 گرم مى شود به اضافه استفاده 
از برنج ايرانى، 8000 تومان است، اما برخى كه با 

قيمت ارزان پنج يا 6 هزار تومان مى فروشند بعد 
از كارشناسى و بررسى اتحاديه مشخص مى شود 
به جاى 50 گرم گوشــت پخته 10 تا 15 گرم 
گوشت مى گذارند و يا از برنج پاكستانى به جاى 
ايرانى اســتفاده مى كنند و بعد به نرخ پنج يا 6 
هزار تومان مى فروشند و اين ارزان فروشى تخلف 
اســت. ضمن اينكه با توجه به ميزان گوشت به 
كار برده و نوع برنج، همين پنج يا 6 هزار تومان 

هم گران است.

  الزام داشتن پاركينگ براى رستوران ها
وى دربــاره گاليه مردم از اينكه رســتوران ها و 
كترينگ ها پاركينــگ ندارند،اضافه كرد: طبق 
قانون، رســتوران ها بايد داراى پاركينگ باشند 
و اين موضوع الزام آور اســت بــه عبارت ديگر 
رستوران ها و جاهايى كه ميز و صندلى براى سرو 
غذا مى گذارند بايد پاركينگ داشته باشند. البته 
داشتن پاركينگ براى رستوران هايى كه قبل از 
سال 94 و 95 ايجاد و فعال بودند الزامى نسيت و 
فقط اين قانون مشمول رستوران هاى جديد است 

كه البته پاركينگ دارند.

  كم فروشى و گران فروشى در صدر تخلفات
و  رســتوران  تخلفــات  عمــده  دربــاره  وى 
آشپزخانه هاى تحت پوشش اتحاديه گفت:عمده 
اين تخلفات كم فروشى و گران فروشى است. به 
عبارت ديگر به جاى رعايت وزن گوشت و نيز نوع 
برنجى كه در خدمات دهى اوليه براى آن مجوز 
و قيمت گرفته اند، كم فروشى مى كنند كه البته 

بيشتر اين تخلفات در حوزه آشپزخانه ها و مراكز 
فاقد مجوز است.

اميريان با اشــاره به اينكه طى 10 ماهه امسال 
190 پرونده تخلفاتى تشكيل شده كه 10 درصد 
آن مردمى و مربوط به گران فروشــى اســت، 
تصريح كرد: با اينكــه در اين پرونده هاى گران 
فروشى حق مردم گرفته شده است با اين حال 
پرونده شكايت اين واحدها براى رسيدگى به اتاق 

اصناف ارسال شده است.

  اخطار براى 80 واحد متخلف
رئيس اتحاديه صنف رستوران داران، چلوكباب، 
آشــپزخانه و كبابــى و حليم پزان مشــهد در 
خصوص آمار واحدهاى متخلف پلمب شده در 
حوزه رســتوران و آشــپزخانه ها گفت: در سال 
جارى 80 واحد متخلف پلمب شده است و 200 

واحد نيز اخطار پلمب را دريافت كردند.
وى درباره دليل تفاوت قيمتى گاه فاحش بين 
واحدهاى كترينگ و رســتوران هاى مختلف 
در سطح شهر خاطرنشان كرد: قيمت ها بين 
درجه يك تا ســه تفــاوت دارد. براى توضيح 
بيشتر بايد گفت قيمت بر مبناى فاكتور نوع 
گوشت (گوسفندى و گوساله) و برنج (ايرانى و 
پاكستانى ) خريدارى شده و با احتساب ساير 
هزينه ها تعيين مى شود. به عبارت ديگر واحد 
مربوطه با توجه بــه اين هزينه ها نرخ خود را 
اعالم و اتحاديه پس از بررسى، تأييد مى كند و 
واحد موظف است، طبق آن نسبت به فعاليت 

اقدام كند.


	page 1 khorasan
	page 2 khorasan
	page 3 KHorasan
	page 4 khorasan new

