
افطارى هاى ميليونى 
و فلسفه رمضان

اليت در زمينه پارك حاشيه اى هوشمند 
و ساخت پاركينگ موفق نبوده است

تلنگر عضو شوراى شهر مشهد:

قدس    از دوران كودكى وقتى اين ســؤال 
كودكانه را از بزرگ ترها مى كرديم كه چرا بايد 
يك روز تمام چيزى نخوريم، يكى از پاسخ هاى 
مشــترك همه بزرگ ترها اين است كه اندكى 
حال آدم هاى گرسنه را درك كنيم. البته ناگفته 

نماند كه اين پاسخ ...

قدس   عضو شــوراى شهر مشهد گفت: 
ســقف مشــخصى براى كرايه تاكسى هاى 
اينترنتى لحاظ مى شــود. مجتبى بهاروند با 
اشاره به گفته مسئوالن سازمان تاكسيرانى 
مشــهد مبنى بر ارائه طرحى به شورا براى 

.......صفحه 4تعيين نرخ تاكسى هاى... .......صفحه 3 

نبـض بـازار مشـهد كند مى زند
قدس  از «آتش به اختيار» گروه جهادى 

شهيد بابا نظر گزارش مى دهد

عشق اين جا 
اوج پيدا مى كند

.......صفحه 2

گزارش قدس از تعطيلى يكى پس از ديگرى مغازه ها

.......صفحه 3

توسط محققان مشهدى محقق شد

توليد كپسول گياهى 
درمان زخم معده 

و اثنى عشر

قدس  متولد ســال 62 و داراى تحصيالت حوزوى اســت. 
نامش به عنوان مدير گروه جهادى شهيد بابا نظر در بين 15 نفر 
از فعاالن و تالشگران عرصه سازندگى و محروميت زدايى تحت 
عنوان پر تالش ترين گروه جهادگر در عرصه اقتصاد مقاومتى 

خراسان رضوى خود نمايى مى كند و مى درخشد...

قدس   محققان پژوهشــكده بوعلى دانشگاه علوم پزشكى 
مشهد، موفق به طراحى و ساخت كپسول گياهى با خاصيت 
تنظيم ترشحات گوارشى و درمان زخم معده و اثنى عشر شدند.

 كپسول گياهى ليكورى كپ جهت ...
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.......صفحه 4

ديدگى  حادثه  موجب  سيالب 
1847 نفردر خراسان رضوى شد

از زير آب رفتن
60 خانه در نيشابور 

تا خسارت به
5 خودرو در طرقبه

قدس  سخنگوى جمعيت هالل احمر خراسان 
رضوى از حادثه ديدن 1847 نفر بر اثر بارندگى ها 
و ســيالب هاى اخيردر اســتان خبر داد. مجتبى 
محمودى با اعالم اينكه ســامانه بارشــى فراگير 
در ســطح اســتان موجب آبگرفتگى منازل شده 
است، گفت: بر اثر سيالب شهرهاى كالت، تايباد، 
سرخس، تربت حيدريه، تربت جام، سبزوار، خواف، 
گناباد و نيشــابور دچار حادثه شده اند. وى با اعالم 
اينكه براثر سيالب ها 415 خانوار در قالب 1847 نفر 
حادثه ديده اند، از امداد رسانى به 628 نفر تا ساعت 
20 پنجشنبه شب گذشته خبر داد و افزود: تاكنون 
30 تخته چادر، 210 تخته پتو، 90 تخته موكت، 
37 ســت ظروف، هفت كلمن، 67 گالن آب، 37 
والر، 37 فانوس، هفت ست بهداشتى، 752 قوطى 
كنسروجات، 400 قرص نان، 60 بطرى آب معدنى، 

60 بطرى روغن...

اتمام قرارداد سرمايه گذار چه زمانى است؟
گاليه مردم از افزايش عوارض 

آزاد راه مشهد- باغچه
هاشم رسائى فر  افزايش چند باره مبلغ عوارض استفاده از آزاد راه 
مشــهد- باغچه صداى خيلى ها را در آورده است. راننده اى كه مدعى 
است كه كارش در مشهد است و محل سكونتش در شهر جديد بينالود 
ضمن اعتراض به گران شــدن عوارض اين بزرگــراه گفت: من كه از 
خودرو شخصى ام براى رفت و آمد استفاده مى كنم هر روز كه مى آيم 
و مــى روم بايد 4 هزار تومان از در آمدم را فقط به عوارضى بدهم اين 
انصاف نيست با شرايط اقتصادى فعلى هر چند ماه يكبار مبلغ عوارضى 
را افزايــش مى دهند.مگر روى اين موضوع نظارتى وجود ندارد كه هر 

زمان دوستان دلشان بخواهد آن را اضافه مى كنند؟
راننده ديگرى نيز با ابــراز نارضايتى از افزايش مبلغ عوارضى آزادراه 
مشهد- باغچه مى گويد: ســؤال من اين است كه با افزايشى كه هر 
چند ماهى ما شــاهد آن هســتيم آيا خدماتى كه به وســايل نقليه 
عبــورى از اين آزاد راه داده مى شــود هم تغييرى مى كند؟ من كه 
فكر نكنم كار خاصى انجام گرفته باشــد حتى قسمت زيادى از آزاد 
راه آسفالتش خيلى وقت است كه مشكل دارد اما هيچ اقدامى در اين 

خصوص از سوى دست اندركاران نمى شود.
شهروندى ديگر با اشاره به واگذارى آزاد راه مشهد - باغچه به شركت 
سرمايه گذار براى بهره بردارى از آن به مدت و شرايط خاص عنوان 
مى كند : چرا هيچ كس در اين خصوص جريان را براى مردم روشن 
نمــى كند كه تا چه زمان و تحت چه شــرايطى بايد هنوز شــركت 
سرمايه گذار از عوايد ناشى از عوارض آزاد راه سود ببرد؟ چرا نظارتى 
آنچنانــى بر بحث هاى مانند افزايش مبلغ عوارض و نيز بهســازى و 
خدمات دهى بهتر از سوى مراجع ذى ربط نمى شود؟ هر چه هست 

هر چند ماهى شاهد افزايش مبالغ عوارض هستيم.

سوژه از شما / پيگيرى از ما

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 .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

پيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ما

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

معاون نظارت و بازرسى سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان رضوى خبر داد:

رسيدگى به شكايت مردمى در 
كارگروه خودرو توسط نمايندگى ها

قدس: معاون نظارت و بازرســى سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان رضوى گفت: با تشكيل 
جلسات كارگروه خودرو استان، شكايات مردمى 
در ايــن كارگــروه بررســى و به حــق و حقوق 
مشتريان توسط نمايندگى هاى خودرو رسيدگى 

مى شود.
على باخرد در حاشيه دومين جلسه كارگروه خودرو 
استان اظهارداشــت: در اين كارگروه، شكاياتى كه 
در مرحلــه اول قابل حل و فصل نبــوده و احتياج 
به نظر كارشناســى در كارگــروه را دارد، با حضور 
معاونت نظارت و بازرســى اين ســازمان و رؤساى 
نمايندگى هاى خودرو اســتان، مورد رسيدگى قرار 

مى گيرد.
وى افزود: طبق مصوبات اين جلســه، مشــكالت 
نمايندگى ها در خصوص اخذ پروانه كسب با استفاده 
از ظرفيــت قانونــى ماده 86 قانــون نظام صنفى، 
پيگيرى مى شود و ضمن شناسايى نمايندگى هاى 
غيرمجاز، از اين پس، سعى مى شود امور مربوط به 
همه نمايندگى ها به بهترين نحو انجام و مشكالت 
مشتريان در همين استان با كمترين وقت و هزينه، 

حل و فصل شود.

وزير رفاه در مراسم افطارى ارتش با فرزندان گلستان على( ع)خبر داد

پيشنهاد حضانت كودكان كار توسط دولت در صورت 3 بار جمع آورى
قدس: در نخستين روزاز ماه مبارك رمضان قرارگاه 
منطقه اى شــمال شــرق نزاجا ميزبان فرزندان بى 
سرپرســت گلســتان على( ع) با حضور وزير رفاه و 
امور اجتماعى، استاندار خراسان رضوى و مسئوالن 

كشورى و لشكرى بود.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى در اين مراسم گفت: 
يكــى از مهم ترين وظايف ما در وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى حمايت ويژه از كودكان بى سرپرست و 

بدسرپرست بوده است.
على ربيعى اظهار داشــت: همه ساله در ماه مبارك 
رمضــان افطــار اولمان با بچه هاى تحت پوشــش 
بهزيستى بوده و امسال توفيق آن را داشتيم كه اولين
افطــارى را در جمــع فرزندان گلســتان على در 

مشهدالرضا(ع) باشيم.
وى افــزود: بــا هدف حمايــت ويــژه از كودكان 

بى سرپرست و بدسرپرست 
دستگاه هاى زيرمجموعه خود بخصوص بهزيستى را 
مكلــف كرده ايم كه حمايت الزم را از اين گروه هاى 

خاص جامعه داشته باشند.
وزيــر تعاون، كار و رفاه اجتماعى با بيان اينكه يكى 
از مسائل و مشكالتى كه با آن مواجه هستيم، بحث 
كودكان كار بوده اســت، خاطرنشان كرد: اين گروه 
در چند قسمت تقسيم شده اند و بررسى هاى صورت 

گرفته نشان مى دهد كه بيش
از 70 درصد كودكان كار تهران اتباع خارجى بوده و 

بعضاً نيز داراى خانواده هستند.
ربيعى تصريح كــرد: در جمع كودكان كار گروهى 
ســودجو داريم كه بــا اين افراد برخــورد قانونى و 
قضايى صورت مى پذيرد، گروهى كه در جهت منافع 

خودشان سوءاستفاده از كودكان كار را دارند.
وى تأكيد كرد: يك تعداد ديگر از كودكان كار داراى 
خانواده هستند كه خانواده آن ها يا اعتياد دارند و يا 
به شكلى فرزندان خود را جهت كسب درآمد و كمك 
به امر امرار و معاش خانواده به سر كار مى فرستند و 

ما اين گروه از كودكان را نگه مى داريم.
وزيــر تعاون، كار و رفاه اجتماعى ادامه داد:وقتى كه 
خانواده هاى اين نوع از كــودكان كار به ما مراجعه 
مى كنند، بايد از نظر قانونــى آن كودك را تحويل 
خانواده اش دهيم، اما پيشنهاد كرده ايم كه اگر اين 

اتفاق در سه نوبت
بيفتد ما بتوانيم حضانت آن كودك را برعهده بگيريم.

رفيعى با اشــاره به اينكه در جلسه اى كه با حضور 
اعضاى كميسيون اجتماعى مجلس، دولت و دستگاه 
قضايى داشتيم، موضوع حمايت قضايى از كودكان 
كار را مطرح كرديم، گفت: در آن جلسه مقرر شد كه 

اگر اتباع خارجى هم بخواهند

سوءاستفاده اى از كودكان كار داشته باشند، با آن ها 
هم طبق قانون برخورد شود.

وى با اشــاره به اينكه در وزارت تعــاون، كارو رفاه 
اجتماعــى از گروهى كه به معناى حقيقى نيازمند 
هستند، حمايت كرده و آن ها را تحت پوشش قرار 
مى دهيم، افزود: اين گــروه از كودكان را به چرخه 

تحصيل باز مى گردانيم و با
خانواده هاى آنــان نيز به عنوان مــددكار برخورد 
شــده و در حد توان حمايت الزم را از آن كودك و 

خانواده اش خواهيم داشت.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى با تأكيد بر اينكه يكى 
از گروه هاى خاصى كه هميشــه مورد حمايت قرار 
مى گيرند، نابينايان هســتند، بيان كرد: در روزهاى 
اخير شــاهد كنســل شدن مراسم جشــن ازدواج 

زوج هاى نابينا در هتل سحاب
طرقبه بوديم كه من تازه در جريان اين موضوع قرار 
گرفتم و از علت و جزئيات اين كنسلى خبر ندارم، اما 
اين موضوع را در وزارتخانه و با مسئوالن بهزيستى 
مطرح خواهم كرد و درتالش هســتيم كه مراسم 
جشن ازدواج اين زوج هاى نابينا را در روز عيد سعيد 

فطر و به شكلى شايسته برگزار كنيم.
همچنين امير سرتيپ دوم ستاد رضا آذريان،فرمانده 
قرارگاه منطقه اى شمال شــرق نزاجا، اظهار داشت: 

خدا را شــاكريم كه امسال هفتمين سالى است كه 
ميزبان كودكان تحت پوشــش گلســتان على (ع)
هستيم و اميدواريم كه اين سنت حسنه را در همه 

جا شاهد باشيم.

رونمايى طرح كشت مبتنى بر قرارداد در مشهد
خبر ديگر حاكى اســت طرح كشــت مبتنى بر 
قرارداد يا توليد مبتنى بر ســفارش پنجشــنبه 
گذشته با حضور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
در مشــهد رونمايى شــد. وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى در اين مراســم گفت: شاخص ما ايجاد 
اشــتغال و دگرگونى زندگى روســتاييان است و 
بر اســاس اين سياســت و مطالعات انجام شده 
طرح كشــت مبتنى بر قرارداد يــا توليد مبتنى 
بر ســفارش را اجرا مى كنيم.علــى ربيعى افزود: 
هدف ما حفظ اشــتغال در روســتاها، اقتصادى 
كردن زندگى در روستاها، جلوگيرى از مهاجرت 
و مقابله با فقر مى باشــد.وى اظهار كرد: سياست 
ما فقط دادن وام نيســت بلكــه بايد توجه كنيم 
كه وام در خدمت اشــتغال و اقتصاد روستا باشد 
و بر همين اساس اين طرح در گام اول در حوزه 
زعفران و در استان هاى خراسان رضوى، خراسان 

جنوبى و كرمان اجرا مى شود.
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آيت اهللا علم الهدى:
 انسان با تحصيل مال حرام، اموال و 

اوالد خود را از دست مى دهد

قدس: نماينده ولى فقيه و امام جمعه مشهد مقدس در خطبه  
اول نماز جمعه مشهد مقدس كه در حرم مطهر رضوى برگزار 
شــد، با اشاره به مبحث شيطان شناسى از منظر قرآن كريم 
اظهار داشت: شيطان در مقابل افرادى كه تسخير كرده و به 
آن ها لجام زده؛ چهار عمليات انجام مى دهد. انســان تسخير 
شده شيطان، اصالً فكر نمى كند و با صداى شيطان به حركت 
درمى آيد. شيطان عالوه بر اين انسان لجام زده خود را اهميت 
نمى دهد، بلكه او را دست انداخته و دنبال سر خودش به راه 

مى اندازد.
آيت اهللا سيداحمد علم الهدى عمليات شيطان در مورد انسان را 
دنباله روى فرد از او اعالم كرد و گفت: عوامل شيطان يك عده 
عوامل سواره است يعنى شياطينى كه سريع عمل مى كنند، 
هستند كه اگر قرار شد، يكى از انسان ها به سمت خدا بازگردد 

به سرعت عمل كرده و جلوى او را مى گيرند.
وى عمليات ديگر شــيطان را تباه كردن اموال و اوالد انسان 
دانست و افزود: انسان مخلوق خداوند است و رزق و روزى نيز 
با عمليات و كردار و فعاليت و كاسبى به ما مى  رسد. خداوند 
رزق را از راه حالل به ما مى رســاند؛ درآمدى كه بايد به من 
برسد به صرف اينكه از راه حرام دنبالش رفتم، اضافه نمى  شود. 
بنابراين پول اضافه اى كه از راه حرام در زندگى انسان كسب 
مى شود نه تنها خورده خودتان نمى شود، بلكه مقدارى از اموال 

حالل شما را نيز به آتش مى كشد.
خطيب جمعه مشــهد مقدس تأكيد كرد: شيطان انسان را 
به كسب رزق حرام تشــويق مى كند و در تحصيل اين مال 
مشــاركت مى كند. مشاركت در اوالد چيست؟ اكثر مفسران 
عنوان كرده اند كه اين مسئله به اين معناست كه شما فرزندى 
را تربيت كرده ايد و رنج بســيار در اين مسير برده ايد، اما وى 

عامل شيطان مى شود.

عضو مجمع مبلغين تفسير قرآن در همايش 
روحانيون بشرويه:

 قرآن كريم، نسخه شفا بخش جامعه 
جهانى است

بشرويه ـ خبرنگار قـدس: عضو مجمع مبلغين تفسير 
قرآن گفت: همه دستگاه هاى فرهنگى و آموزشى بايد نهضت 

فراگير شدن تفسير قرآن را عملياتى كنند.
حجت االسالم مهدى شريفى از روحانيون اعزامى حوزه علميه 
قم در همايش هم انديشى روحانيون طرح هجرت و مستقردر 
شهرستان بشرويه كه در محل حوزه علميه مالعبداهللا بشروى 
برگزار شــد، گفت: ماه رمضان ماه ضيافت الهى و بهار قرآن 

است و بايد سعى كنيم در اين ماه نيت خالص داشته باشيم.
وى افــزود: روحانيت معظم و مبلغيــن دينى در ماه مبارك 
رمضــان با توســل به مفاهيــم قرآنى اســتفاده از مفاهيم 
داستان هاى قرآنى و سرگذشت اقوام در قرآن، نهضتى فراگير 
براى جذب جوانان و نوجوانان به جلسات تفسير قرآن را رقم 

بزنند.
حجت االسالم شــريفى قرآن را نسخه و دستور شفابخش و 
راهگشاى زندگى سعادتمندانه بشر خواند و گفت:دانشمندان و 
انديشمندان خارجى هم دريافته اند كه اگر جوامع اسالمى تنها 
به همين مفاهيم و مضامين قرآنى خود عمل كند، هيچ گاه 

گرفتار مشكالت و معضالت اجتماعى نخواهد شد.

 مراسم روز فرهنگى در زادگاه خيام 

نيشــابور- خبرنگارقدس: برگزارى مراسم روز فرهنگى 
روستاى معمورى زادگاه حكيم عمرخيام نيشابورى با حضور 
جمع كثيرى از عالقه مندان، اهالى روستا و مسئوالن نيشابور 
برگزار شد. مدير اجراى مراسم روز فرهنگى روستاى معمورى 
نيشابوراظهاركرد: روستاهاى نيشابور ظرفيت هايى دارد كه اگر 
هر كدام از اين ها در يك اســتان بود، محل توسعه آن استان 

مى شد، اما ما بعضى اوقات قدر اين نعمت ها را نمى دانيم.
محمد رضا عالمى افزود: اكثر روســتاهاى ما اين استعداد را 
دارند كه مراسمى فرهنگى و خوب برگزار كنند تا براى مردم 
نشاط و شادمانى به ارمغان آورند وامسال نيز براى نخستين بار 
مراسم روز فرهنگى روستاى معمورى زادگاه خيام نيشابورى 
برگزارشد. شيبانى معاون استاندار وفرماندار نيشابور نيز گفت: 
خرسنديم كه روستاى معمورى با ابتكار برگزارى روز فرهنگى، 
اهالى فرهنگ و هنر را به ســمت خود كشاند و بايد خوراك 
فرهنگى را به اقصى نقاط نيشابور ببريم تا شاهد اتفاقات خوب 

باشيم.

 برگزارى يادواره شهداى حاجى آباد زبرخان

زبرخان - خبرنگار قدس: امام جمعه قدمگاه در آيين يادواره 
شهداى حاجى آباد زبرخان كه به همت شوراى اسالمى، دهيارى 
وآموزش وپرورش در حســينيه روســتا برگزار شده بود، شرط 
ســپربالى ملت شــدن ودل دادن در راه آزادى را صبر داشــتن 
واطاعت از خداوند بيان كرد.  حجت االســالم گرمابى در جمع با 
شكوه دانش آموزان روستا مقدم بودن صبر برنماز در منابع اسالمى 
را مهم ترين دليل اهميت اين موضوع بيان كرد وگفت: شــهداى 
اســالم از صدر تاكنون با صبر و دل دادگى در راه خداوند پيروز 
شده اند و برخود تسلط داشته و مراقبت كرده اند. روستاى حاجى 
آباد زبرخان در كيلومتر 25 جاده نيشابور، مشهد در حاشيه جاده 
قرار دارد و تعداد 10 شهيد دفاع مقدس و3 ايثارگر و يك شهيد 

مدافع حرم بنام محمد اسدى را در كارنامه پر افتخار خود دارد.

 كمك يك نيكوكار به نيازمندان زبرخان

دررود، خبرنگارقدس: يك خير كويتى با بســته هاى مواد 
غذايى به ارزش حدود 80 ميليون تومان به نيازمندان روستاى 
باغشــن زبرخان كمك كرد. به گفتــه عضوهيئت امناى بقعه 
امامزاده يحيى باغشــن «مهندس ملك فخرا» خيركويتى 630 
بســته مواد غذايى به ارزش 78 ميليــون و 750هزارتومان به 
نيازمندان اين روســتا براى ماه مبارك رمضان كمك كرد. على 
اكبر باغشــنى افزود: به كمك اين خير بسته هاى مواد غذايى 
شــامل برنج، روغــن، چاى، ماكارونى، قند، عــدس و روغن به 
ارزش هربسته 125 هزارتومان بين نيازمندان اين روستا در بقعه 
امامزاده يحيى باغشن توزيع شد. بقعه امامزاده يحيى از نوادگان 
امام موسى كاظم(ع) در كيلومتر 30 جاده نيشابور- مشهد قرار 
دارد وبا قرار گرفتن در طرح ميقات الرضا به صورت شبانه روزى 

به مسافران خدمات مى دهد.

 جمع آورى 760 ميليون تومان زكات در بردسكن
بردسكن- خبرنگارقدس: اولين جلسه شوراى زكات بردسكن 
در ســال جارى با حضور امام جمعه و ساير اعضا در محل دفتر 
امام جمعه اين شــهر برگزار شد. دبير شوراى زكات بردسكن با 
بيان اينكه تعهد شهرستان در سال قبل به استان 750 ميليون 
تومان زكات بود، گفت: با تالش و همت مسئول اجرايى زكات و 
رابطان زكات 760 ميليون تومان زكات از كشاورزان و دامداران 
منطقه جمع آورى شــد، ولى بردســكن با وجود اينكه بيش از 
تعهد خودش عمل كرده اســت، رتبه دوازدهم زكات را در بين 

شهرستان هاى استان داراست. 
محســن حالجى افــزود: با فرا رســيدن ماه مبــارك رمضان 
فعاليت هاى كميته امداد نيز چندين برابر مى شــود، به طورى 
كه اين نهاد در توزيع كاالى غذايى، پهن كردن ســفره افطارى 
و توزيــع غذاى گرم درب منــازل و كمك به ايتام برنامه هايى 

خواهد داشت. 

 حضور دانشگاه فردوسى در جمع 
دانشگاه هاى برتر سال 2018

ايسنا: دانشگاه فردوسى مشــهد بر اساس نظام رتبه بندى 
اليدن، در فهرســت 938دانشگاه برتر جهان در سال 2018 
قرار گرفت. سرپرســت ISC گفت: نظام رتبه بندى اليدن، 
نتايج رتبه بندى دانشگاه هاى برتر دنيا در سال 2018 ميالدى 
خود را منتشر كرد. در رتبه بندى سال جارى اين نظام، تعداد 
23 دانشــگاه از ايران در جمع 938 دانشگاه برتر جهان قرار 
گرفتند. اين در حالى است كه در سال 2017 اين تعداد برابر 

با 18 دانشگاه بوده است.
دكتردهقانى، افزود: در ســال 2018 دانشــگاه هاى تهران، 
اميركبير، پزشــكى تهران، صنعتى شــريف، تربيت مدرس، 
صنعتى اصفهان، علم و صنعت ايران، فردوسى مشهد، شيراز، 
تبريز، پزشــكى شهيد بهشتى، علوم تحقيقات تهران، شهيد 
بهشــتى، صنعتى خواجه نصير، اصفهان، گيالن، كاشــان، 
پزشكى اصفهان، پزشكى شيراز، پزشكى تبريز، پزشكى مشهد، 
بوعلى سينا و شهيد باهنر كرمان در جمع دانشگاه هاى برتر 

جهان حضور يافتند.
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قدس  محققان پژوهشــكده بوعلى دانشگاه علوم پزشكى مشهد، موفق به طراحى 
و ساخت كپسول گياهى با خاصيت تنظيم ترشــحات گوارشى و درمان زخم معده و 

اثنى عشر شدند.
 كپســول گياهى ليكورى كپ جهت تنظيم ترشحات گوارشــى و درمان زخم معده 
و اثنى عشــر، كمك به هضم غذا با بهبود عملكــرد روده كوچك، تقويت عملكرد غدد 
درون ريز و افزايش هورمون هاى ضد استرس و حفاظت از غشاء مخاطى دستگاه تنفسى 
براى نخستين بار توسط شركت دانش بنيان «كيميا فرآور بوعلى» مستقر در مركز رشد 

فرآورده هاى دارويى دانشگاه علوم پزشكى مشهد توليد شد.
مدير عامل شــركت دانش بنيان «كيميا فرآور بوعلى» اظهار داشــت: فرموالســيون 
ايــن داروى گياهــى براى نخســتين بــار در ايران و توســط شــركت دانش بنيان 
«كيميا فرآور بوعلى» طراحى و مطالعات فارماكولوژيك آن، در پژوهشكده بوعلى انجام 
شد. دكتر فاطمه حسن زاده خاطر نشان كرد: اين فرآورده موفق به اخذ پروانه ساخت از 
سوى سازمان غذا و دارو شده و مرحله اول توليد صنعتى اين داروى گياهى شامل 100 

هزار كپسول، تا پايان ارديبهشت ماه امسال به پايان خواهد رسيد.
وى تصريح كرد: يكى از مواد مؤثره موجود در اين كپســول، گليسيريزين است كه به 
عنــوان يك عامل ضد التهابى و عامل رفع راديكال هاى آزاد و نيز به عنوان عامل مهار 

واكنش هاى زنجيره اى پراكسيداسيون ليپيدى مى باشد.
دكتر حسن زاده خاطر نشان كرد: موارد مصرف اين داروى گياهى شامل تنظيم ترشحات 
گوارشــى و درمان زخم معده و اثنى عشــر، كمك به هضم غذا با بهبود عملكرد روده 

كوچك، تقويت عملكرد غدد درون ريز و افزايش هورمون هاى ضد استرس و حفاظت از 
غشاء مخاطى دستگاه تنفسى مى باشد.

وى اظهــار اميدوارى كرد: توليد انبوه اين محصول، گامى مؤثر در درمان ناراحتى هاى 
عصبى گوارشى در كشور باشد.   

توسط محققان مشهدى محقق شد

توليد كپسول گياهى درمان زخم معده و اثنى عشر

استاندار با اشاره به اجرايى نشدن مصوبه دولت يازدهم:
توسعه مجتمع پتروشيمى خراسان بايد اجرايى شود

ايسنا:استاندار خراسان شمالى گفت: توسعه مجتمع پتروشيمى خراسان تنها پروژه اى بود كه در 
سفر رئيس دولت يازدهم به اين استان تاكنون اجرايى نشده است. 

محمد رضا صالحى در جلسه ســتاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى و كارگروه اشتغال استان كه با 
حضور وزير كار در بجنورد برگزار شــد، افزود: اجراى اين پروژه از مطالبات مردمى اســت و بايد 
براى اجراى آن اهتمام شود.  وى با اشاره به وقوع زلزله 5/7 ريشترى در ارديبهشت سال گذشته 
ادامه داد: تاكنون 2100 واحد بازسازى و تعميرى به مردم واگذار شده است و براى اجراى ساخت 
آن ها تاكنون 283 ميليارد تومان تسهيالت ارائه شده است.  وى اظهار كرد: اعطاى تسهيالت به 
مشاغل آسيب ديده ناشى از زلزله يكى از اقداماتى بوده كه بايد صندوق كارآفرينى اميد در استان 
انجام مى داد، اما هنوز بخشى از اين تسهيالت ارائه نشده است.  صالحى در ادامه از تصويب 106 
ميليارد تومان براى ساخت سد گلمندره، دريافت مجوز براى دو درمانگاه شبانه روزى در شهرستان 
راز و جرگالن، انجام توافق نامه با مركز صدا و سيما در تهران به منظور اينكه خراسان شمالى به 
طور كامل تحت پوشش شبكه ديجيتال قرار گيرد، خبر داد.  وى بيان كرد: عالوه بر آن با آستان 
قدس رضوى توافق شده است تا آستان قدس نسبت به ساخت درمانگاه خيريه كه بيماران را به 
صورت رايگان ويزيت كند و همچنين احياى تعدادى از قنوات كه اعتبار آن به صورت نصف تأمين 
مى شــود، اقدام كند.  نماينده عالى دولت در استان تأكيد كرد: شركت آلومينياى جاجرم نيز در 
فهرست خصوصى سازى قرار داشت كه هم اكنون از اين فهرست خارج شد و به احتمال فراوان در 

تابستان سال جارى شاهد راه اندازى فاز ششم اين واحد نيز خواهيم بود. 

مديركل صدا و سيماى استان خراسان رضوى تشريح كرد
برنامه هاى صدا و سيماى خراسان رضوى در ماه ضيافت الهى

قدس: مديركل صدا و سيماى خراسان رضوى، برنامه هاى صدا و سيماى استان را تشريح كرد.
محســن نصر پور ابراز داشت: «ماه طاهر» ويژه برنامه افطار سيماى مركز از ساعت 18:45 الى 
20:40 به صورت زنده با اجراى مجريان كشــورى و استانى تهيه و پخش مى شود. اين برنامه 
شــامل دعوت از مهمانان، كارشناسان، آيتم هاى مناسب از شهرستان ها و سفره هاى افطارى 
خواهد بود. كارگردان ماه طاهر، رضا ضيغمى است. وى از برنامه «بهار مهربانى» ويژه سحر خبر 
داد و ابراز داشت: اين برنامه به كارگردانى سيد روح اهللا حيدرى در فضاى معنوى حرم مطهر 
رضوى، از ســاعت 2 بامداد تا اذان صبح به صورت زنده و مســتقيم از شبكه استانى سيماى 
خراسان رضوى پخش مى شود. وى همچنين از ترتيل قرآن بعد از اذان صبح و ارتباط زنده و 
پخش مستقيم از صحن انقالب و قرائت يك جزء قرآن و پخش از شبكه يك به صورت ترتيل 
توسط قاريان برجسته كشور و خراسان رضوى خبر داد. همچنين ترتيل عصرگاهى قبل از اذان 
مغرب ارتباط زنده و پخش مستقيم از صحن و مسجد گوهرشاد با شبكه افق و هر روز عصر يك 

جزء به صورت ترتيل توسط قاريان ملى و خراسان رضوى پخش مى شود.
وى افزود: بخش ترتيل نيم روزى از ســاعت 10:30 تا 11:30ارتباط زنده و پخش مستقيم از 
رواق امام خمينى (ره) با شبكه قرآن هر روز تا پايان ماه رمضان ادامه دارد. وى از حال وهواى 
معنوى راديو خراســان رضوى دراين ماه خبر داد و افــزود: «آواى ربنا» به مدت 90 دقيقه از 
ساعت 19 تا 20:30 به تهيه كنندگى مصطفى اعلمى و رضا سليمانى آماده پخش است. دعاى 
ربنا، قرآن، اذان، گزارش از مساجد، گزارش از سطح شهراز بخش هاى متنوع اين برنامه است. 

برنامه هاى صدا و سيماى خراسان رضوى در ماه ضيافت الهى

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

300072305 پيامك كنيد.

قدس  از «آتش به اختيار» گروه جهادى شهيد بابا نظر گزارش مى دهد

عشق اين جا اوج پيدا مى كند 
فاطمه معتمدى متولد ســال 62 و داراى 
تحصيالت حوزوى اســت. نامــش به عنوان 
مدير گروه جهادى شهيد بابا نظر در بين 15 
نفر از فعاالن و تالشــگران عرصه سازندگى و 
محروميــت زدايى تحت عنوان پر تالش ترين 
گروه جهادگــر در عرصه اقتصــاد مقاومتى 
خراســان رضــوى خــود نمايــى مى كند و 

مى درخشد.
محمد هژبرى كه سال هاست به همراه يك تيم 
حدود 200 نفره اعم از جهادگران دانش آموز، 
دانشجو، طلبه و تيم هاى مهندسى و پزشكى 
در عرصه رفع محروميت زدايى از روســتاها و 
حاشيه شهر مشهد فعال است، گفت: گروه تا 
قبل از سال 90 به صورت پراكنده فعاليت هايى 
در راســتاى رفــع محروميت از روســتاها و 
حاشيه شهر مشهد در قالب اردوهاى جهادى 
با اقداماتى مانند كمك بــه خانواده زندانيان 
و محرومــان، تهيــه آذوقه از محــل دريافت 

كمك هاى خيرين انجام مى داد.
وى افزود: از سال 90 با هدف افزايش بهره ورى 
از كارهاى جهادى مقرر شــد با تشكيل يك 
تيم تخصصى مشــكالت اساســى و كارهاى 
اولويت دار در مناطق محروم شناسايى و سپس 

براى حل آن اقدام شود.
وى اضافه كرد:در اين راســتا گروه از ســال 
90 بــر روى موضــوع آب در روســتاها ورود 
يافت و تاكنون توانسته پنج پروژه آب رسانى 
را بــا هزينه حدود 300 ميليــون تومانى در 
روســتاهاى اطراف جاده سرخس دنبال و به 

سرانجام برساند.

 رفع مشكل آب
هژبــرى با بيان اينكه ايــن پروژه ها عمدتاً در 
روستاهاى زلزله زده بخش رضويه اجرايى شده 
اســت، تصريح كرد: وضعيت عمومى مردم در 
حوزه آب در اين روستا عمدتاً فالكت بار بود؛ 
بنابراين كار در ســال 90 در ابتدا در روستاى 
درخت بيد شروع شد. مشكل اصلى اين روستا 
عــدم بازدهى آب قنات بود؛ بنابراين توســط 
گروه جهادى شهيد بابا نظر كار ساخت قنات با 
استفاده از ماشين آالت و تجهيزات آغاز شد و 
با وجود سختى كار، اما با همت نيروهاى زبده و 

توانمند اين موضوع به سرانجام رسيد.

وى با اشــاره بــه اينكه با 
ايــن اقدام مشــكل اصلى 
روستاى درخت بيد با 89 
مهاجرت  و  برطرف  خانوار 
معكوس به روســتا صورت 
گرفت،تصريح كــرد:كار با 
به ســرانجام  اهالى  همت 

رسيد.
وى با اشاره به عضويت 200 
نفره گروه جهادى شهيد بابا 
نظر كه ســاالنه حدود 50 

نفر به اين جمع اضافه مى شوند، گفت: امسال 
نيز 10 تقاضا براى احياى قنات هاى فرسوده 
به گروه واصل شــده است كه البته انجام اين 
10 پروژه منوط به پــاى كار بودن خيرين و 
كمك مالى اين قشــر و همچنين كمك هاى 
بسيج ســازندگى اســت با اين همه در حال 
حاضر انجام سه پروژه از مجموع تقاضا هاى ياد 
شــده در برنامه كارى گروه جهادى شهيد بابا 

نظر قرار دارد.

 هيچ ارگانى كمك نمى كند
وى كه امامت جماعت يكى از مساجد محدوده 

هاشميه را نيز بر عهده دارد، 
گفــت: كمك هاى خيرين 
تأمين  صــورت  به  عمدتاً 
اعضاى  خــوراك  و  خورد 
گروه و تأمين تجهيزات و 
ماشين آالت است؛ بنابراين 
اجراى  بــراى  مالى  منابع 
پروژه هــا از اهميت زيادى 
برخوردار است اين در حالى 
است كه هيچ ارگان دولتى 
در اين رابطه كمك نقدى 

به گروه براى اجراى پروژه ها نداشته است.
هژبرى با بيان اينكه بســيج سازندگى استان 
عمده ترين مرجع كمك به گروه جهادى شهيد 
بابا نظر براى اجراى پروژه هاى محروميت زدايى 
اســت، گفت: دولت هيچ رديفى و مســيرى 
براى كمك به چنين حركت هاى جهادى در 
راستاى محروميت زدايى در نظر نگرفته است 
اين در حالى اســت در واقع رفع محروميت و 
فقر از روستاها و حاشيه شهر از وظايف دولت 
است. اگر مشــكالت اساسى روستاها برطرف 
نشــود افراد از روستاها مهاجرت و در حاشيه 
شهر مشهد ساكن مى شوند كه خود مسائل و 

مشكالتى را به دنبال دارد.

 وضعيت بسيارى از روستاها زيبنده نيست
وى با اشــاره بــه اينكه وضعيت بســيارى از 
روستاها و مشاهده اين حجم فقر زيبنده شهر 
مشهد نيســت، گفت: در حالى كه بسيارى از 
اين روســتاها در فاصله كمى با شــهر مشهد 
و شــهر امام رضا(ع) قرار دارنــد، اما بعضاً با 
محروميت هاى بسيار زيادى مواجه اند كه وجود 
چنين شرايطى زيبنده اين شهر و استان نيست؛ 
بنابراين گروه جهادى شهيد بابانظر كه متشكل 
از افراد خير و دلسوز از قشرهاى مختلف مانند 
دانش آموز، دانشجو، پزشك، مهندس و طلبه 
است بر آن شد تا حد امكان و حسب توان خود 
در راستاى رفع محروميت زدايى از روستاها و 
مناطق حاشيه شهر مشهد قدمى بر دارد و اين 

راه ادامه خواهد داشت.

دولت هيچ رديفى و 
مسيرى براى كمك 

به چنين حركت هاى 
جهادى در راستاى 

محروميت زدايى در 
نظر نگرفته است

بــرش

 راه هاى ارتباطى سرويس«قدس خراسان» با مخاطبان

شماره پيامك:   300072305
@quds 95  آى دى تلگرام 

ارسال مطلب و عكس از طريق تلگرام       09038343801
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عضو شوراى شهر مشهد:

 اليت در زمينه پارك حاشيه اى 
هوشمند و ساخت پاركينگ موفق

 نبوده است
قدس: عضو شوراى شهر مشهد گفت: سقف مشخصى براى 

كرايه تاكسى هاى اينترنتى لحاظ مى شود. 
مجتبى بهاروند با اشاره به گفته مسئوالن سازمان تاكسيرانى 
مشــهد مبنى بــر ارائه طرحى به شــورا بــراى تعيين نرخ 
تاكسى هاى اينترنتى اظهار داشت: به عقيده ما قيمت ها بايد 
براساس عرضه و تقاضاى بازار مشخص شود و فضاى رقابتى 
از بين نرود؛ شوراى شهر هيچ مصوبه اى براى تعيين حداقل 
دريافت بها نخواهد داشــت و اين مصوبه صرفاً براى تعيين 
سقف و حداكثر ميزان دريافتى است تا مانع از تضييع حقوق 

شهروندان شويم.
وى در ادامه با اشاره به برخى زمزمه ها مبنى بر محاسبه بهاى 
قطار شهرى طبق مسافت پيموده شده، افزود: اين اقدام امرى 

متداول در كشورهاى مختلف است كه اجرايى مى شود.
رئيس كميسيون حمل و نقل و ترافيك شوراى شهر مشهد 
با بيان اينكه چنين طرحى تاكنون در كميسيون حمل و نقل 
شورا مطرح نشــده، تصريح كرد: در اين زمينه بايد نظرهاى 
كارشناسان ارائه و توجيهات الزم براى اجرايى شدن آن مطرح 
شود؛ بهاى اســتفاده از قطار شهرى تا پايان سال 97 همان 
650 تومان خواهد بود و چنين طرحى در سال 97 محقق و 

اجرايى نمى شود.
بهاروند در مورد ترافيك هوشمند اليت نيز افزود: شركت اليت 
در زمينه ســاماندهى پارك ها موفق بــوده ولى در دو زمينه 
پارك حاشيه اى هوشمند و كسب درآمد و ساخت پاركينگ 

خواسته و مطالبه شهردارى محقق نشده است.

 قيمت زولبيا و باميه
در مشهداعالم شد

ايسنا: رئيس اتاق اصناف مشهد گفت: نرخ فروش زولبيا و 
باميه درجه يك در ايام ماه مبارك رمضان هر كيلو 12هزار و 

500 تومان است.
محمود بنانژاد اظهار كرد: نرخ زولبيا و باميه درجه 2 نيز هر 

كيلو 9000 تومان خواهد بود. 
وى ادامه داد: فروش زولبيا و باميه در مراكز بهداشتى و داراى 
پروانه صورت خواهد گرفت و فروش آن به صورت خالص بوده 

و وزن جعبه لحاظ نخواهد شد. 
رئيس اتاق اصناف مشــهد عنوان كــرد: در خصوص تأمين 
كله پاچه در ايام ماه مبارك رمضان با كمبودى مواجه نيستيم 
و هرچه به ســمت هواى گرم برويم، قيمت آن كاهش پيدا 

خواهد كرد. 
بنانژاد خاطرنشــان كرد: ارزان شدن كله  پاچه امرى درست 
نيست؛ زيرا اين اتفاق به قيمت گوشت تأثير خواهد داشت، 
قيمت كله پاچه در اين روزها مناسب بوده، اما شاهد افزايش 

قيمت جگر بوديم.
وى تصريح كرد: تابســتان كه مى رســد، طبيعى است كه 
كله پاچه ارزان مى شــود و قيمت جگر افزايش پيدا مى كند، 
همچنين افزايش قيمت گوشت در اين ايام نيز طبيعى است. 

در حال حاضر قيمت هر كيلو جگر 62 هزار تومان است.

 اعالم پايگاه هاى فعال اهداى خون
 در ايام ماه مبارك رمضان

قدس: همــه پايگاه هاى اهداى خون مشــهد مقدس از 
ســاعت 21:15 تا 1:15 بامداد آمــاده پذيرش داوطلبان 

اهداى خون هستند.
در اطالعيه اداره كل انتقال خون خراســان رضوى ضمن 
اعالم اين مطلب با اشــاره به ذخيره ســازى خون و انواع 
فراورده هاى خونى اســتان از همه مــردم نيكوكار دعوت 
شــده تا با مراجعه به پايگاه ها و اهــداى خون به كمك 

بيماران نيازمند بشتابند. 
روابط عمومى انتقال خون استان با اعالم اينكه روزه دارى 
با اهداى خون منافات ندارد و داوطلبان مى توانند ساعتى 
پــس ازافطار براى اهداى خون اقــدام كرده و پس از آن 
تا سحرمايعات بيشــترى صرف نمايند. پايگاه هاى اهداى 
خون مشــهد شــامل پايگاه امام رضا(ع) واقع در ميدان 
شــريعتى (تقى آباد) ابتــداى خيابان دانشــگاه - پايگاه 
اميد واقع در نبش خيابان شــيرازى 3 طبقه منهاى يك 
مجتمــع تجارى و اقامتى اميد - اتوبوس ســيار واقع در 
ميدان بيت المقدس ابتداى خيابان شهيد اندرزگو به حرم 
مطهر - پايگاه شــهيد كريمى واقع در بلوار شريعتى 28 
منطقه قاســم آباد - پايگاه ميالد واقع در بلوار اســتقالل 
بين اســتقالل 2 و 4 طبقه فوقانــى - پايگاه مهر واقع در 
نبش بلــوار ابوطالب 33 هســتند؛ همچنين در گزارش 
روابط عمومى انتقال خون اســتان اعالم شــده است كه 
پايگاه اهداى خون شهرستان هاى قوچان، تربت حيدريه، 
سبزوار، گناباد و نيشابور نيز در شب هاى قدر ساعتى پس 
از افطار آماده پذيرش داوطلبان اهداى خون خواهند بود. 

مديركل تعزيرات حكومتى خراسان رضوى 
خبر داد

 شناسايى چند انبار احتكاركاال
در مشهد

فارزس: مديــركل تعزيرات حكومتى خراســان رضوى 
گفت: برخى از بازاريان و اصناف اقدام به احتكار كاالهاى 
مصرفى مردم كرده اند كه شديداً با آن ها برخورد مى كنيم.
حميدرضــا كريــم اظهار كــرد: طرح بازرســى را طبق 
سال هاى قبل از چند روز گذشته در سطح بازار و ميادين 
با كمك ساير دســتگاه ها آغاز كرده ايم و همچنان ادامه 

دارد.
وى بــا بيان اينكــه برخــى از بازاريــان مى خواهند از 
نوسان هاى ارزى سوء استفاده كنند، تأكيد كرد: برخى از 
بازاريان و اصناف اقدام به احتكار كاالهاى مصرفى مردم 

كرده اند كه شديداً با آن ها برخورد مى كنيم.
كريم در خصــوص افزايش قيمت اجناس افزود: با كمك 
ديگر دســتگاه ها به طــور مداوم بر بازار نظــارت داريم و 
قيمت اجناس را كنترل مى كنيم، اما برخى از كســبه با 

وجود فراوانى اجناس، آن ها را انبار مى كنند.
وى از شناسايى چندين انبار مواد غذايى در حاشيه شهر 
مشهد خبر داد و گفت: كسانى كه اجناس مردم را احتكار 
كنند، مطمئن باشند كه چند برابر آن را جريمه پرداخت 

مى كنند.
مديركل تعزيرات حكومتى خراسان رضوى با بيان اينكه 
اقدام اين افراد برخالف نظر اســالم و قوانين است، ادامه 
داد: اگــر اين افراد اجناس خود را در شــبكه توزيع قرار 
ندهند، جريمه هاى ســنگين و زندان و توقيف اموال در 
انتظارشــان خواهد بود و تا گرفتار اين مسئله نشده اند، 

بايد از انباركردن اجناس خوددارى كنند.
وى افزود: توســط گزارش هاى مردمى و نيروهاى بسيج 
تعدادى از انبارهاى مواد غذايى كه در آن اجناس احتكار 
شــده بود، شناســايى و بزودى اخبار آن به اطالع مردم 

مى رسد.
ايــن مقام مســئول در پايان از عزم دولــت در مبارزه با 
گران فروشى و احتكار خبر داد و افزود: به همين منظور 
اكيپ هاى خود را تقويت و به پرونده هاى گران فروشــى و 

احتكار خارج ار نوبت رسيدگى مى شود.
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300072305 پيامك كنيد.

نرخ طال و سكه
قيمت در سطح شهر

(تومان)

185,400

1,960,000

1,860,000

970,000

560,000

4200

هر گرم طالى 18 عيار

سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم

نيم سكه

ربع سكه
دالر

رخ  �    رخ
 قبض آب آزاد

ملكى را در حال ساخت دارم قبض آب به صورت آزاد يا بنايى 
مى آيــد و جالب اينكه تعرفه فاضالب هم آزاد مى آيد. قبل عيد 
براى فاضالب مبلغى نمى آمد از مســئوالن بپرســيد آب براى 

بنايى ديگر چيزى نمى ماند. برود داخل فاضالب!
915...4023

 آبگرفتگى معابر
مشــكل آبگرفتگى در چهارراه زرينــه، چهارراه ها و معابر حل 
نشده! چرا شهردارى به فكر اين مشكل نيست؟ مشكلى كه اگر 
با استفاده از يك ديلم، بيل و كلنگ،كنار جدول هاى خيابان ها 
را كنده و آب هــاى روان را به جوى كنار خيابان هدايت كنند 

ديگر مشكل آب گرفتگى بيشتر چهارراه ها برطرف مى شود.
936...6282

 خط 3 بى آر تى سايبان ندارد
در قسمت هاى اندكى از مسير خط3بى آر تى نرده نصب شده 
كه در ايســتگاه شــيرازى21 (رمپ ورودى به سكو) ندارد! و 
در ايســتگاه هاى توحيد24و شيرازى18سكو و سايبان و رمپ 
مربوط ســاخته نشــده، در ايستگاه شــيرازى2هم دست كم 

نيمكت نصب شود.
936...6158

  جوابيه سازمان اتوبوسرانى مشهد
در پاســخ به پيام شــهروند محترم مندرج در شــماره 8684 مورخ 97/2/24 با موضوع: 
«اتوبوس هاى بدون كولر؛ به نظر شــما مســئوالن اتوبوس هاى شركت واحد، من كارتى 
كه در منطقه به قول شــما پايين شــهر مثل پنجتن زده مى شــود (500تومان) با باالى 
شــهر فرق دارد كه هر چه اتوبوس نو و تميز اســت براى باالى شهر است. ولى متأسفانه 
اتوبوس هاى فرســوده و بدون كولر براى پنجتن، گلشــهر، دريا و... شما را به خدا فكرى 
هم به حال ما كنيد». به اســتحضار شهروند محترم مى رساند حدود 81 درصد از ناوگان 

اتوبوسرانى داراى سيستم سرمايشى بوده كه در تمام نقاط شهر تقسيم شده است.

در پاســخ به پيام شــهروند محترم مندرج در شــماره 8681 مورخ 97/2/20 با موضوع: 
«ناعدالتى در ناوگان حمل ونقل عمومى؛ چرا اتوبوســرانى ون هاى كوچك را براى نقاط 
محروم گذاشته است و اتوبوس را براى مناطق مرفه، آن هم با افزايش بهاى وسايل نقليه 
عمومى؟ چرا وســايل رفاهى با عدالت تقسيم نشده اســت»؟ باستحضار شهروند محترم 
مى رســاند خطوطى كه با ورود مينى بوس ها در گذشــته راه اندازى شد، همه مناطقى 
بودند كه بدون خدمات حمل و نقل عمومى و يا امكان تردد اتوبوس به هر دليلى ميســر 
نبوده اســت. الزم به توضيح است در حال حاضر خطوط مينى بوسى در ساير نقاط شهر 
و مثل بلوار وكيل آباد، شــهيد شهرستانى، شهيد صياد شيرازى، دانشجو، شهيد قانع هم 

تردد دارند.

 قبض آب آزاد

گزارش قدس از تعطيلى يكى پس از ديگرى مغازه ها

نبض بازار مشهد كند مى زند
قدس برخى از كسبه بازارهاى بزرگ مشهد از 
ركود سنگين چند ماهه گاليه دارند و معتقدند 
از زمانى كه نرخ دالر بى رويه و بدون ضابطه و 
منطق خاصى افزايش يافت، قيمت اجناس و 

كاالها نيز روزبه روز گران تر شده است.
بــه گفته آنان يكى از داليل عدم فروش كاال و 
محصوالت در بازارهاى مختلف فروش اجناس 
به قيمت قبل و خريد جديد به قيمت گران تر 
اســت كه همين مسئله موجب كاهش شديد 

مشتريان و متقاضيان در بازار شده است.

 گران شدن اجناس در سال 97
كمالى يكى از فروشندگان بازار بزرگ فردوسى 
با بيان اينكه اكنون قيمــت يك پيراهن و يا 
شــلوار مردانه حدود 15 تا 20 درصد افزايش 
يافته اســت، گفت: از ابتداى امسال بازار تمام 
كسبه در اين مجتمع به علت افزايش نرخ دالر 
و گران شدن اجناس، كســاد شده است و در 
برخى از روزها حتى 20 مشــترى در اين بازار 

بزرگ ديده نمى شود.
وى افزود: در ســال هاى گذشته، فروشندگان 
اين مجتمع به دليل ازدحام جمعيت وقت كم 
مى آوردند، اما اكنون نمى توانيم اجاره مغازه را 

پرداخت كنيم.
كريمى يكى از فروشندگان مجتمع الماس شرق 
نيز با بيان اينكه در يك مقطعى گردشــگران 
زيادى براى خريد مراجعه مى كردند، اما اكنون 
ماه هاســت كه وضعيت كسبه نابسامان است، 
اظهار داشت: هم اكنون در طبقات يك به باال، 
يكى در ميان مغازه ها در حال بسته شدن است 
چرا كه دخل و خرج ها با هم نمى خواند و بيشتر 

كسبه توان پرداخت اجاره ندارند.
سليمى يكى از فروشــندگان بازار سپاد هم با 
اشاره به اينكه مغازه ها در اين مجتمع در حال 
تعطيل شدن است، خاطرنشان كرد: نرخ يك 
«پيو» كفش (الستيك زيره كفش) از اسفندماه 
تاكنون دو برابر شده و به تبع آن قيمت كفش ها 
نيز باال رفته، اما زمانى كه مشــترى به مغازه 
مى آيد و قيمــت را مى بيند از خريد منصرف 

مى شود.
ســليمانى يكى ديگر از فروشــندگان بازار و 
مجتمع وصال هم با بيان اينكه مردم بيشــتر 
براى قدم زدن به بازار مى آيند و خريدى ندارند، 
اظهار داشــت: هم اكنون بيشتر مجتمع هاى 
تجارى مشهد با ركود سنگين روبه رو هستند 

و كااليــى در اين بازارها به 
طور عمده خريد و فروش 
نمى شــود و خرده فروشى 
ما نيز محدود به يك تا دو 
كاال و جنس در روز شــده 
كه ســود آن براى تأمين 
مايحتاج روزانه مغازه دار نيز 

كافى نيست. 

 شركت هايى كه كاال 
نمى فروشند!

صادقــى يكــى ديگــر از 
فروشندگان نيز كه در بازار 
لــوازم خانگى امير فعاليت 
مى كند: با اشــاره به اينكه 

وضعيت اين بازار چند ســالى است كه خراب 
اســت و بازار لوازم خانگى در ركودى سنگين 
به سر مى برد، گفت: يكى از داليل اين مسئله 
گرانى بيش از حد لوازم خانگى است كه ديگر 
مــردم قدرت خريد ندارند. به عنوان مثال يك 
يخچال معمولى خارجى 5 ميليون تومان شده 

است. 
وى افــزود: حتى كاالها و محصــوالت ايرانى 
نيز گران شــده بــه طورى كه شــركت ها تا 
مشخص شــدن قيمت هاى دقيق، جنس به 
بازار نمى دهند و برخى شــركت ها نيز بيش از 

10 تــا 15 درصد كاالهاى 
خود را در سال جديد گران 

كرده اند.
وى خاطرنشــان كرد: هم 
گذراندن  براى  تنها  اكنون 
روز خود به بــازار مى رويم 
در حالى كه مشترى لوازم 
خانگى در اين بازار به شدت 

كاهش يافته است. 
وى تصريح كرد: براى تهيه 
يك جهيزيه ساده بايد 30 
تا 40 ميليون تومان هزينه 
كــرد كه به هميــن دليل 
مردم توان خريد ندارند. اين 
مشــكالت در حالى مطرح 
است كه كسبه طبقه دوم بازار رضا نيز از ركود 
ســنگين اين بازار گاليه مى كنند و مى گويند: 
طى ماه هــاى اخير ده ها مغازه در اين مجتمع 

تعطيل شده اند.

 اجاره ها سنگين است
اسالمى يكى از انگشترفروشان در بازار رضا با 
بيان اينكه اجاره ها در اين بازار سرسام آور است 
و با وضعيت ركود فعلى توان پرداخت نداريم، 
گفــت: هم اكنون 6 ماه اجاره به صاحب مغازه 
بدهكارم و به همين دليل قصد تخليه مغازه را 

دارم. وى اظهار داشــت: از سويى مثالً انگشتر 
عقيقى كه تا ديــروز 100 هزار تومان قيمت 
داشــت، اكنون به 200 يــا 250 هزار تومان 
رسيده كه تهيه انگشتر در اولويت آخر نيازهاى 
مشترى است و به دليل گرانى اين اجناس ديگر 

براى خريد مراجعه نمى كنند.
وى افــزود: بــه دليــل افزايش نــرخ دالر 
نگين هاى مختلف از جملــه ياقوت، زمرد، 
توپاز، عقيق و... به شــدت گران شــده اند 
وحتــى قيمت نقره نيز نســبت به اســفند 
ماه 96 افزايش شــديدى داشته است. اين 
گزارش در حالى اســت كه كســبه اطراف 
ميدان بيت المقدس (فلكه آب) و همچنين 
كسبه خيابان هاى طبرسى و رينگ اطراف 
حرم نيز مى گويند كه وضعيت بازار نســبت 
به اســفند سال گذشــته تغيير كلى داشته 
و بــه دليل گرانــى و بالتكليفى نرخ دالر و 
قيمت اجناس، ضمن كاهش سفر مسافران 
به مشهد شمار ساير مشتريان نيز به شدت 

كاهش يافته  است. 

حتى كاالها و 
محصوالت ايرانى 
نيز گران شده به 

طورى كه شركت ها 
تا مشخص شدن 

قيمت هاى دقيق، 
جنس به بازار 

نمى دهند

بــرش

سوژه از شما / پيگيرى از ما

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 .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.
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سيالب موجب حادثه ديدگى 1847 نفردر خراسان رضوى شد

از زير آب رفتن 60 خانه در نيشابور تا خسارت به 5 خودرو در طرقبه
قدس سخنگوى جمعيت هالل احمر خراسان 
رضوى از حادثه ديدن 1847 نفر بر اثر بارندگى ها 

و سيالب هاى اخيردر استان خبر داد.
مجتبى محمودى با اعالم اينكه سامانه بارشى 
فراگير در سطح استان موجب آبگرفتگى منازل 
شده است، گفت: بر اثر سيالب شهرهاى كالت، 
تايباد، سرخس، تربت حيدريه، تربت جام، سبزوار، 

خواف، گناباد و نيشابور دچار حادثه شده اند.
وى با اعالم اينكه براثر سيالب ها 415 خانوار در 
قالب 1847 نفر حادثه ديده اند، از امداد رسانى 
به 628 نفر تا ساعت 20 پنجشنبه شب گذشته 
خبر داد و افــزود: تاكنون 30 تخته چادر، 210 
تخته پتو، 90 تخته موكت، 37 ســت ظروف، 
هفت كلمن، 67 گالن آب، 37 والر، 37 فانوس، 
هفت ست بهداشتى، 752 قوطى كنسروجات، 
400 قرص نان، 60 بطرى آب معدنى، 60 بطرى 
روغن، 60 كيلوگرم حبوبات، 150 كيلوگرم برنج، 
150 كيلوگــرم قند، 30 ثوت البســه، 60 عدد 
پودر لباسشويى و 49 كيلوگرم پالستيك در بين 

حادثه ديدگان توزيع شده است.
محمــودى در ادامه با اعالم اينكه اكنون 32 
تيم شامل 27 تيم سيالب، دو تيم كوهستان 
و سه تيم اسكان در حال امداد رسانى هستند 
به ايســنا گفت: در حال حاضر 128 نيروى 
عملياتى شامل 25 نفر از پرسنل، 95 نجاتگر، 
چهار امدادگر و چهار پرســتار در تالش براى 

امداد رسانى هستند.
وى همچنين تجهيزات عملياتى به كارگيرى 
شده را شــامل 31 دســتگاه موتورپمپ و 
لجن كش، 30 دستگاه خودروهاى عملياتى 
شامل پنج آمبوالنس، سه خودروى نجات، 
17 خودروى كمك دار سبك و 6 خودروى 
سنگين اعالم كرد و افزود: تيم هاى عملياتى 
جمعيت هالل احمر نيشــابور همچنان در 

حال عمليات و امدادرسانى هستند.

 خسارت بارش شديد باران در نيشابور
بارش هاى اخير موجب جارى شــدن سيل در 
چند بخش شهرستان نيشــابورو بروز خسارت 

براثر آبگرفتگى شد.
جانشين ستاد مديريت بحران نيشابور اظهاركرد: 
تاكنون وقوع سيل در روستاى حصارسرخ بخش 
ميان جلگه، روســتاى طالبى بخش سرواليت، 
روستاهاى باغشن گچ، فيض آباد گراب و زرنده 
بخش مركزى و همچنين در محالت جنوب شهر 
نيشابور بويژه در اردسمان، رحمت آباد، هاللى و 

رسالت باعث بروز خساراتى شده است.
عبدالناصر عرب پور افزود: بارش هاى اخير موجب 
جارى شــدن ســيل در چند بخش شهرستان 

نيشابورو بروز خسارت بر اثر آبگرفتگى شد.
وى خاطرنشان كرد: بر اثر اين بارش ها 10 مورد 
تخريب منازل مسكونى، 6مورد تخليه منازلى كه 
در حال تخريب بوده، 50مورد تخليه آب از منازل 

توسط تيم هاى امدادى صورت پذيرفته است.
عرب پور ياد آورشد: هنوز از ميزان دقيق خسارات 
گزارشــى در دست نيســت، اما از شب گذشته 
نيروهاى جمعيت هالل احمر و آتش نشــانى 
در حال امدادرســانى به شهروندان آسيب ديده 
هســتند و گروه هاى ارزياب نيز در اين مناطق 

مستقر شده اند.

 60 خانه در نيشابور بر اثر بارندگى 
زيرآب رفت

نماينده مردم نيشابور و فيروزه در مجلس شوراى 
اسالمى با اشــاره به اينكه 60 خانه در نيشابور 
زيرآب رفته اســت، گفت: كمبــود تجهيزات 

مشكالت را دوچندان مى كند.
هاجر چنارانى اظهار كرد: باران هاى سيل آسا در 
اين شهرستان سبب ايجاد سيل به سمت جنوب 

نيشابور شده است.
وى افزود: ســيل سبب شــد حجم گسترده اى 
از خانه هــاى مردم زير آب فــرو رفته و تمامى 
تجهيزات هالل احمر چهار تا پنج پمپ بيشتر 
نبود، در صورتى كه همزمان 60 خانه در نيشابور 
زيرآب بود، فقط در اين شهرستان لودر داشتيم 
و شــهردارى و بقيه قسمت ها بلدوزر نداشتند، 
تيپ زرهى 21 امام رضا(ع) به كمك ما آمد، بيل 

مكانيكى ها كالً نتوانستند هيچ كارى كنند.
چنارانى خاطرنشــان كرد: متأسفانه با مصوبه 
شــوراى عالى معمارى و شهرســازى برخى از 

روستاهاى جنوب نيشابور به اين شهرستان الحاق 
شــده ولى با الحاق اين روستاها هيچ گونه كار و 
اقدام هايى براى اين روستاها صورت نگرفته است.

وى افزود: متأسفانه شيب بندى اصالً در نيشابور 
رعايت نشده، امكانات اصالً وجود ندارد، يك باران 
سيل آساى چند ساعته مى تواند كل خانه هاى 

جنوب اين شهرستان را زير گل و الى ببرد.
نماينده مردم نيشــابور و فيروزه در مجلس 
شــوراى اسالمى با بيان اينكه مردم ما با غم 
و غصه فرو رفتن وسايل زندگى خود در گل 
و الى روبه رو هستند، تصريح كرد: چه كسى 
قرار اســت، پاسخگو باشد؟ ســتاد مديريت 
بحران نيشــابور چه اقدام هايــى انجام داده 
اســت؟مديريت بحران خراسان رضوى چه 

اقدام هايى انجام داده است؟
چنارانى ادامه داد: ما از استاندار خراسان رضوى 
به عنوان شــخص اول اجرايى اين استان توقع 
داريم تا به طور ويژه به نيشــابور نگاه كند و در 
شرايطى كه براى اين شهرستان بسيار استثنايى 

اســت، ورود كند، ما توقــع داريم تيم مديريت 
بحران خراســان رضوى به كمك مردم نيشابور 

بيايد.
وى تصريــح كرد: به دنبال اين هســتيم اين ها 
اعتبــارات خاصى را در نظر بگيرند، هميشــه 
فقط حرف بوده و متأسفانه هيچ گونه اعتباراتى 

اختصاص پيدا نكرده است.
نماينده مردم نيشابور و فيروزه در مجلس شوراى 
اسالمى بيان كرد: ما تخصيص اعتبار را براى اين 
مناطق مى خواهيم تا بتوانيم آن شيب بندى را 
بــراى اين منطقه ها رعايت كنيم و اين آب هاى 
ســطحى را كه به صورت باران هاى سيل آساى 

سطحى مى آيد، مهار كنيم.
چنارانى گفت: تا كى قرار اســت اين مشكالت 
تكرار شــود و چند بار قرار است خانه هاى مردم 
زير گل و الى برود و هيچ كســى هيچ توجهى 
نكرده، فقط جلسه اى برگزار و صورت جلسه اى 
نوشته شود، ولى هيچ گونه بودجه اى اختصاص 

داده نشود.

  سيل به 5 خودرو در طرقبه خسارت زد
مسئول آتش نشانى طرقبه گفت: سيل عصر 
چهارشــنبه گذشــته در رودخانه بار منطقه 
ارغوان دره به پنج خودرو سوارى خسارت زد 
كه چهار خودرو روز پنجشــنبه از گل و الى 

بيرون كشيده شد.   
ابوالفضل نيكدل افزود: كليپ منتشــر شــده 
روزگذشته در فضاى مجازى درباره سيل طرقبه 
مربوط به عصر چهارشــنبه 26 ارديبهشت ماه 
در منطقه ارغوان دره اســت كه خودروها بدون 
توجه به هشدارهاى هواشناسى در مسير رودخانه 

متوقف شده بودند كه گرفتار سيالب شدند.
وى اظهار كرد: در جريان اين سيالب دو خودرو 
سوارى پرايد، يك خودرو سوارى پژو 206 و يك 
خودرو سوارى 405 خسارت ديدند و يك خودرو 

سوارى پيكان همچنان مفقود است. 
وى گفت: كســى داخل ايــن خودروها نبوده و 

سيالب مزبور فوتى و مصدوم نداشته است.

آب و �وا
 هواى خراسان رضوى گرم مى شود

قدس: هواشناســى خراســان رضوى اعالم كرد: بر اساس 
تحليل نقشــه ها و مدل هاى پيش يابى، دماى هواى اســتان 

گرمتر مى شود.
بر اين اساس براى اغلب نقاط استان آسمانى صاف تا قسمتى 
ابرى پاره اى نقاط وزش باد نسبتاً شديد بتدريج مناطق شرقى 

افزايش ابر پيش بينى مى شود.
كمينه و بيشينه دماى هواى مشهد نيز براى امروز شنبه به 

ترتيب 10 و 23 درجه سلسيوس خواهد بود.

��ر
استاندار خراسان شمالى خبر داد

 تصويب 106 ميليارد تومان 
براى تكميل سد «گلمندره»

بجنورد-خبرنگار قدس: استاندار خراسان شمالى از تصويب 
106 ميليارد تومان براى تكميل سازه سد گلمندره و پرداخت 

ديون پيمانكار خبر داد.           
محمدرضــا صالحى ابراز اميدوارى كرد با شــتاب گرفتن روند 
اجرايــى پروژه و تكميل آن، اين طرح مهم عمرانى كه جزو 13 
پروژه اولويت دار استان در سال جارى هم تعيين شده است، تا 

دهه فجر سال آينده بهره بردارى شود.
وى پيش از اين هم در ديدار نماينده وزارت دفاع، از اين سد به 
عنوان يكى از اولويت هاى مهم عمرانى استان در سال جارى ياد 
كرده و از رايزنى با وزير نيرو براى پيگيرى اعتبارات تكميل اين 

پروژه خبر داده بود.
سد گلمندره با حجم مخزن 13 ميليون مترمكعب، در شهرستان 
گرمه و نزديكى استان هاى گلستان و سمنان واقع است و جزو 
طرح هاى مصوب سفر رهبرى به شمار مى رود. اين پروژه سال 
91 با پيمانكارى وزارت دفاع و به منظور كنترل ســيالب هاى 
مخرب حوضه آبريز جنگل گلستان و تأمين بخشى از مصارف 

آب بخش كشاورزى اجرايى شده است.

نماينده مردم اسفراين:
 4 سال از وعده ها گذشت، صداى بوق 

قطار در خراسان شمالى شنيده نشد

مهر: نماينده مردم اســفراين با بيان اينكه ســكوت مرگبار 
خراسان شمالى را فرا گرفته است، گفت: پس از گذشت يك 
دهه از اســتان شدن خراسان شــمالى هنوز اقدامى پايدار و 

اساسى براى توسعه انجام نگرفته است.
هادى قوامى در جلسه ستاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى خراسان 
شمالى كه با حضور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى برگزار شد، 
با بيان اينكه پرچمدار استان بايد كارهاى اساسى و پايدار را براى 
توسعه پيش ببرد، اظهار كرد: تأخير در وعده ها، رضايت را به 

رنجش تبديل كرده و اين تبعات خوبى نخواهد داشت.
قوامى با نقد نسبت به اجرا نشــدن فاز 2 پتروشيمى، پروژه 
كاليمانى، راه آهن، فرودگاه، بيكارى وساير مطالبات توسعه اى 
خراسان شمالى بيان كرد: چنانچه مشكلى براى انجام پروژه اى 
وجود دارد، كلنگ زنى نشــود و اگر هم انجام گرفت، مســير 

اجرايى آن درست سپرى شود.
وى فرودگاه را يكى از زيرساخت هاى اساسى خراسان شمالى 
دانست و تصريح كرد: استانى كه برنامه پروازى مشخصى ندارد، 

چگونه سرمايه گذار بتواند در شرايط سخت وارد آن شود.
نماينده مردم اســفراين با بيان اينكه صداى بوق قطار هنوز 
در خراسان شمالى به گوش نرســيده است، گفت: سال 92 
با حضور رئيس جمهور طرح راه آهن كلنگ زنى شد، اما هنوز 
درگير اختصاص بودجه آن هســتيم. قوامى افزود: به منظور 
ســاخت راه آهن از محل صندوق توسعه ملى 300 ميليون 

دالر اعتبار تعيين شد، اما هنوز ريالى اختصاص نيافته است.
وى مطرح كرد: اين رقم اعتبار، برابر با بودجه سه سال خراسان 

شمالى است كه مى توانستيم كارگاه سازندگى ايجاد كنيم.
نماينده مردم اسفراين همچنين به سرمايه گذارى 4 ميليارد 
دالرى طرح كاليمانى اشاره كرد و گفت: سرمايه گذار اين طرح 
پااليشــگاهى پس از مدتى مجوز را سلب و منابع استان را به 
گروگان گرفت، از اين رو بايد اساسى تر كار كرد تا سبب تلخى 
كام مردم نشود. قوامى اضافه كرد: كسب رتبه نخست جذب 
سرمايه گذار خارجى تنها راه توسعه نيست، بلكه بايد محكم تر 

عمل كرد تا تجربه كاليمانى تكرار نشود.
وى در ادامــه گفت: متأســفانه باوجود اينكــه زمينه توليد 
تجهيزات صنعتى مورد نياز صنعت نفت و گاز در خراســان 
شمالى فراهم است، اما برخى وزارتخانه ها براى اين دو صنعت 
بــه ميزان يك ميليارد و 400 ميليون يورو تجهيزات وارداتى 

خريدارى كرده اند.
نماينده مردم اســفراين با بيان اينكه ســالى 60 تن لوله از 
كشــور هاى مختلف وارد ايران مى شــود، اظهار كرد: واردات 
محصوالت مشابه داخلى منشــأ تهديد براى كشور و استان 
است، جاى سؤال دارد چرا دولت نسبت به اينچنين مسائلى 

بى تفاوت است.
قوامى تصريح كرد: با وجــود ظرفيت  ها و طرح هاى بر زمين 
مانده در خراسان شمالى، انتظار مى رود دولت تدبير و اميد طى 
سه سال باقيمانده نسبت به اجراى طرح هاى توسعه اى استان 

اقدام هاى عملياتى انجام دهد.

  كشف 530 ميليون ريال كاالى قاچاق و 
موادغذايى فاسد

قدس: با هوشيارى پليس شهرستان تربت حيدريه 530 ميليون 
ريال كاالى قاچاق و موادغذايى فاســد از ســه دستگاه خودرو 
كشف شد. جانشين فرماندهى انتظامى شهرستان تربت حيدريه، 
گفت: مأموران ايستگاه بازرسى شهيد شيردل كامه هنگام كنترل 
خودروهــاى عبورى، به دو دســتگاه اتوبــوس و كاميون كه از 
استان هاى جنوبى به سمت مشهد در حركت بودند، مشكوك 
شدند. سرهنگ غالمرضا خرقانى افزود: مأموران اين فرماندهى 
پس از بررسى مدارك، در بازرسى از اتوبوس 264 قوطى كمپوت 
آناناس و 300 كيلوگرم مغز گردو و در بازرســى از كاميون يك 

دستگاه موتورسيكلت 2000 كشف كردند.
وى افزود: در همين راستا مأموران ايستگاه بازرسى شهيد شيردل 
همچنين در بازرسى از يك دستگاه نيسان يخچالدارى 15 هزار 

و 500 عدد بستنى فاقد مجوز بهداشتى و فاسد كشف كردند.
جانشــين فرماندهى انتظامى شهرستان تربت حيدريه با اشاره 
به اينكه ارزش ريالى كاالهاى كشــف شده 530 ميليون ريال 
برآورد شــده، خاطرنشان كرد: در اين راستا چهار نفر متخلف با 
تشــكيل پرونده به منظور سير مراحل قانونى به مراجع قضايى 

معرفى شدند.

  اخاذ سايبرى به دام افتاد

قدس: رئيس پليس فتا خراسان رضوى از شناسايى و دستگيرى 
عامل اخاذى 300 ميليون ريالى سايبرى از يك زن جوان خبر 
داد. ســرهنگ جواد جهانشيرى با اعالم اين خبر، گفت: در پى 
شكايت خانمى جوان مبنى بر اخاذى فردى ناشناس با تهديد 
به انتشــار تصاوير خصوصى اش موضوع در دستوركار تيمى از 

كارشناسان پليس فتا پايگاه غرب مشهد قرار گرفت.
وى افزود: در بررســى اظهارات شاكى پرونده مشخص شد وى 
سال گذشته در جريان چت و گفت وگويى در شبكه اجتماعى 
تلگرام با مردى جوان آشنا شده و متأسفانه چون آشنايى كامل 
به اين پيام رسان نداشته رمز پنج رقمى و شناسه كاربرى خود را 
در اختيار فرد قرار داده و اين فرد با دسترسى به تلگرامش تمام 
عكس ها را كپى بردارى و با دسترسى به مخاطبان تهديدهايش را 
شروع و در آخرين مورد تقاضاى 300 ميليون ريال وجه نقد كرده 
است. سرهنگ جهانشيرى تصريح كرد: كارشناسان پليس فتا با 
يك سرى تحقيقات فنى در فضاى سايبر متهم را كه جوانى 28 
ساله است شناسايى و با هماهنگى مقام قضايى در گيت ورودى 

فرودگاه شهيد هاشمى نژاد مشهد دستگير كردند.
رئيس پليس فتا خراسان رضوى عنوان كرد: متهم در بازجويى هاى 
علمى پليس در مواجهه با مستندات ديجيتالى كشف شده به بزه 

انتسابى اعتراف و با تشكيل پرونده راهى دادسرا شد.

 مدير كميته امداد امام خبر داد
  توزيع 2000 كيسه «هميان موال»

 در بين نيازمندان بردسكن
بردسكن- خبرنگارقدس: مدير كميته امداد بردسكن گفت: 
با همكارى پايگاه هاى مقاومت بسيج، طرح «هميان موال» به 
پيروى از امام على(ع)، موالى متقيان با هدف گسترش فرهنگ 

احسان در بردسكن اجرا شد. 
محســن حالجى از توزيع 2000 كيســه «هميان موال» در 
شهرســتان بردسكن خبر داد و بيان داشــت: همزمان با فرا 
رسيدن ماه مبارك رمضان و با هدف گسترش فرهنگ انفاق 
و احســان در بين مردم و به منظور مشاركت تمام خانواده ها 
در امر كمك به نيازمندان، طرح هميان موال در بردسكن اجرا 
شد.وى عنوان كرد: براى مشــاركت در اين طرح معنوى هر 
خانواده مى تواند با توجه به توان مالى خود اقالمى چون، برنج، 
روغن، حبوبات، چاى، قند و شــكر را به همراه كيسه هميان 
موال به رابطين جلســات دوره هاى قرائت قرآن در هر محله يا 
مراكز نيكوكارى تحويل دهند.مدير كميته امداد بردسكن افزود: 
اين طرح با همكارى بانوان نيكوكار، رابطين جلسات دوره هاى 
قرائت قرآن و پايگاه هاى مقاومت بسيج سپاه بردسكن به مرحله 

اجرا درآمد.

به همت سپاه پاسداران انجام شد
  ارايه خدمات رايگان دندانپزشكى 

به مناطق محروم شهر مشهد
ايرنا: مسئول نيروى انسانى بهدارى نيروى زمينى سپاه پاسداران 
انقالب اســالمى در شمال شرق كشور گفت: طى 13 روز اخير 
خدمات رايگان دندانپزشكى به 737 نفر از ساكنان شهرك قدس 
مشهد ارائه شــد. سرهنگ پاسدار حسن حسينى مبلغ هزينه 
شده براى اين تعداد را 357 ميليون و 800 ميليون ريال اعالم 
كرد. وى با بيان اينكه در اجراى اين طرح 20 دندانپزشك و 23 
دستيار دندانپزشك حضور داشتند، افزود: بيشترين خدمات ارائه 
شده به ترتيب مربوط به كشيدن دندان، معاينه و ترميم دندان 
بوده اســت. وى گفت: در اين مدت 21 جراحى لثه و 27 فقره 

عصب كشى و درمان ريشه به وسيله دندانپزشكان انجام شد. 
سرهنگ حســينى افزود: تيم هاى پزشكى و دندانپزشكى 
در قالــب گروه هاى جهادى به مناســبت هاى مختلف به 

حاشيه شهر اعزام مى شوند.

مدير دفتر مطالعات آب منطقه اى خراسان رضوى:
بارندگى ها اندكى از خشكسالى خراسان رضوى كاست

تسنيم: بارندگى هاى اخير خراسان رضوى در كنار اينكه مقدارى از ميزان خشكسالى 
استان كاست، اما خساراتى را نيز به همراه داشت. 

به گفته مدير مطالعات پايه آب منطقه اى خراسان رضوى نسبت به متوسط سال گذشته 
بازهم كمبود بارش در استان داريم و بارندگى ها فقط مقدارى اين كمبود را كمتر كرده 
است. احمد قندهارى در اين زمينه مى گويد: اين بارش ها مقدارى وضعيت را در استان 
بهبود و بخشيد و خشكسالى را كمتر كرد، اما همچنان با وجود اين بارندگى ها بازهم 37 

درصد نسبت به متوسط سال گذشته كاهش بارش داريم.
وى بيان كرد: با وجود اين بارش ها، بازهم اســتان كامالً در شرايط خشكسالى است و 
37 درصد از متوسط سال گذشته ميزان بارش كمتر است و اين بارش صرفاً 8 درصد 
وضعيت را بهبود بخشيد. قندهارى در مورد تأثير اين بارندگى ها بر ذخاير سدهاى استان 
گفت: هنوز آن چنان تأثيرى نداشــته است زيرا روان آب ها مقدارى براى جارى شدن 
مشــمول مرور زمان است، اما خوشــبختانه براى مثال در سد دوستى و ساير سدهاى 

استان ورودى آب داشتيم و عمده سدهاى قسمت شمالى استان آبگيرى شده است.
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افطارى هاى ميليونى و فلسفه رمضان
تلنگر

على محمــدزاده  از دوران كودكى وقتى 
اين ســؤال كودكانه را از بزرگ ترها مى كرديم 
كه چرا بايد يك روز تمام چيزى نخوريم، يكى 
از پاسخ هاى مشترك همه بزرگ ترها اين است 

كه اندكى حال آدم هاى گرسنه را درك كنيم.
البتــه ناگفته نماند كه اين پاســخ برگرفته از 
آموزه هاى دينى است كه در كنار فلسفه هاى 
الهى و معنــوى روزه، داليل اخالقى و رفتارى 
هم دارد كه شامل ترك عادات نكوهش شده اى 
چون غيبت و دروغ واسراف مى شود و قرار است 
به بهانه روزه اخالق حســنه در جامعه تقويت 
شود كه مهم ترين آن كمك به همنوعان است 
و بى شــك درك شــرايط آدم هاى مستحق 
يارى مى توانــد كمك زيــادى در ترويج اين 
فرهنگ داشته باشــد. يكى ديگر از رفتارهاى 
رايج در ماه مبارك رمضان كه به نوعى تقويت 
كننده رفتارهايى از قبيل صله رحم و توجه به 
اطرافيان و بويژه اقشــار ضعيف جامعه است، 
موضوع افطارى دادن مى باشد؛ افطارى دادن از 
گذشــته هاى دور در فرهنگ ما بوده و هست، 
اما در ســال هاى نه چندان دور سعى مى شد 
تا اين رفتار هم در راستاى فلسفه ماه رمضان 
باشد يعنى تالش بر برگزارى ساده اين مراسم 
و دعوت از آن دسته از افرادى بود كه بنيه مالى 
خوبى ندارند و حتى عده زيادى هم بودند كه 
افطار تدارك ديده را در مناطق ضعيف شــهر 
توزيع مى كردند تا هرچه بيشتر موجب رضايت 

خدا باشد و ثواب بيشترى از اين ماه ببرند.
اما از سال ها قبل به يكباره بعد از آنكه مسئله 
چشم وهمچشمى در تمام شئون زندگى جامعه 
متجدد شده ما رسوخ كرد و ديگر مباحثى چون 
لوازم خانه و خودرو و لباس و سفرهاى خارجى 
جايى براى بروز اين گونه نداشت و به اصطالح 
تكرارى شد چشم وهمچشــمى، آرام آرام در 

رفتارهاى دينى هم ريشه كرد.
اگركمى به عقب برگرديم مى بينيم حدود دو 
دهه قبل بود كه مسئله افطارى هاى مجلل به 
قدرى رواج يافت كه انتقادات بزرگان دينى را 

به دنبال داشت وهرچند مقدارى از تب وتاب 
آن كاسته شــد، ولى باز هم بودند افرادى كه 
افطارى هاى ماه رمضان را بهانه اى براى ســاير 
اهــداف خود قرار مى دادنــد وتنها چيزى كه 
مورد نظرشان بود رسيدن به آن هدف تعيين 
شده شــان بود كه هدفى مادى صــرف بود. 
خالصه اينكه برخالف انتقادات شديد جامعه به 
اين گونه رفتارها نه تنها در سال هاى اخير شاهد 
كاهش آن ها نبوديم كه متأسفانه دستگاه هاى 
دولتى هم در چند سال گذشته با پهن كردن 
ســفره هاى رنگين از پول بيــت المال به اين 
جرگه پيوستند و نكته درد آور اينكه كنار اين 
سفره هاى رنگارنگ شخصى و دولتى خبرى از 
آدم هاى گرسنه اى كه بايد ميهمانان اصلى اين 
مجالس باشند نيست. رواج اين رفتار تا به آنجا 
پيش رفت كه ممنوعيت هاى غيرمستقيم هم 
جواب نداد و سرانجام معاون فنى و حسابرسى 
امور عمومى و اجتماعى ديوان محاسبات كشور 
طى نامه اى بــه دســتگاه هاى اجرايى تحت 
حسابرسى اين معاونت، تأمين هزينه افطارى 
توسط همه دستگاه هاى اجرايى مندرج در ماده 
(5) قانون مديريت خدمات كشورى را ممنوع 

اعالم كرد.در اين دستور آمده است:

«تأمين هزينه افطارى توسط كليه دستگاه هاى 
اجرائى منــدرج در مــاده(5) قانون مديريت 
خدمات كشــورى، از هر محل از جمله بودجه 
كل  كشور، اعتبارات عمومى و اختصاصى، منابع 
داخلى، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل 
در صرفه جويى، به هر ميزان و به هر نحو مطلقاً 
ممنوع گرديده اســت». با اين وصف اميدواريم 
در سال جارى ديگر مديران دستگاه هايى كه 
سفره هاى مجلل افطارى براى هم رده هاى خود 
پهن مى كردند عادت خــود را ترك كنند، اما 
آنچه مورد انتقاد است مربوط به آدم هاى عادى 
است كه پول هاى ميليونى صرف يك شب افطار 
مى كنند.  ذكر اين نكته ضرورى اســت كه ما 
نيز قبول داريم بايد شئون افراد در تمام رفتارها 
رعايت شود و انتظار نداريم طبقه متمول جامعه 
در افطارى هايشان مشابه اقشار كم درآمد رفتار 
كننــد، ولى اينكه غذاهاى تهيه شــده از نوع 
غذاهايى باشد كه خود آن ها هم سالى يك يا 
دو بار بيشتر مصرف نمى كنند جاى انتقاد است.

اگر سرى به فهرست غذاهاى هتل هاى مجلل 
شــهربراى افطارى بزنيد خواهيد ديد بخش 
قابل توجه اين غذاها تنها براى بيان يك چيز 
اســت، اينكه سفارش دهنده آن مى خواهد به 

ميهمانانش بگويد من متفاوت هستم.
وقتى بدانيد هزينه يك شــب افطار 100 نفر 
ميهمان حداقل 5ميليــون تومان (با غذاهاى 
معمولى) مى شــود و هســتند افرادى كه به 
مهمانان خود در ســر ســفره افطار بلدرچين 
و برگ، شيشــليك، ديس كباب دونفره، فيله 
گوسفندى و كباب شــترمرغ، بره سرخ شده، 
ماهيچه،ميگــو طاليى خليج فارس مى دهند، 
حتى حاضر نمى شــوى حساب تقريبى آن را 
هم بدانى. به گفته يكــى از فعاالن اين حوزه 
هســتند افرادى كه در يك شب افطارى خود 
20 يا 30 ميليون هزينه مى كنند و جمع آن ها 
هيچ نشانه اى از ماه رمضان ندارد و فقط افطارى 

بهانه اى براى دورهمى آن هاست.
اما در سوى ديگر ماجرا آدم هاى زيادى هستند 
كــه در مراكــزى چون بهزيســتى نگهدارى 
مى شــوند و عالوه بر هزينه معمولى خوراك 
وپوشاك بايد ماهيانه پول زيادى صرف هزينه 
درمان آن ها شود. كالم آخر اينكه اگر اندكى با 
خود صادق باشيم و به نيات خود از افطارى هاى 
مجلل اعتراف داشته باشيم، خواهيم ديد اگر 
همان هزينــه را صرف آدم هاى نيازمند واقعى 
بكنيم و از خدا بخواهيم ما را در رســيدن به 
اهداف مشروعمان يارى كند بى ترديد زودتر از 
آدم هايى كه قرار است به بهانه افطار دلشان را به 

دست بياوريم پاسخمان را خواهد داد.
البته مى دانيم آدم هاى زيادى هســتند كه در 
شأن ميهمان خود سفره هاى نسبتا رنگين دارند 
و در كنار آن ده ها برابر آن را صرف توزيع غذا در 
مناطق جنوب شهر يا مراكز بهزيستى مى كنند 
و بســيارند آدم هايى كه حتى خانواده شــان 
نمى دانند آن ها ســاالنه ميليونها تومان صرف 

كمك به افراد نيازمند مى كنند.

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

300072305 پيامك كنيد.

 راه هاى ارتباطى سرويس«قدس خراسان» با مخاطبان

شماره پيامك:   300072305
@quds 95  آى دى تلگرام 

ارسال مطلب و عكس از طريق تلگرام       09038343801


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

