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معرفى توليدكنندگان زباله هاى بيمارستانى به مرجع قضايى «من كارت» گران مى شود
مهلت مراكز درمانى براى بى خطر سازى پسماندها پايان يافت

پســماند  مديريت  ســازمان  قــدس  
شــهردارى مشــهد از پايان مهلت مراكز 
درمانى و مطب ها بــراى تعيين تكليف و 

بى خطر سازى پسماندهايشان خبرداد.
بر اســاس اعــالم اين ســازمان از ابتداى 
مردادماه جارى مراكز مشمول اين موضوع 

چنانچه نسبت...

قدس  با تصويب شــوراى اســالمى شهر 
مشهد با توجه به افزايش نرخ ارز، شهردارى 
مشهد مى تواند مبلغ بهاى تمام شده خريد، 
حمل و نقل، گمرك، چاپ، ماليات بر ارزش 
افزوده، صدور و توزيع كارت شــهروندى را از 
مردم دريافت كند. يكى از چالشى ترين لوايح 
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قـدم به قـدم تا بهشت
ساعتى در مؤسسه و آسايشگاه معلولين 

امام جواد مشهد

اينجا دست يارى 
تو را مى طلبد

.......صفحه 2

همگام با زائران يار در طريق الرضا

.......صفحه 2

قدس  وارد كه مى شوم، مى دانم با بچه هايى مواجه خواهم شد 
كه دلشان آبى است. مى دانم نگاه هاى منتظر بسيارى روى سقف 
سال ها منتظرمانده است. شنيده ام آن ها نمى توانند حرف بزنند اما 
احساساتشان را از نگاه معصومشان مى توان حس كرد.آن ها هيچ 
كدام همزمان با سن و سالشان رشد نكرده اند. بيشتر معلول هاى 
جسمى و حركتى و ذهنى هستند و شايد سخت ترين معلوالنى كه 
نگهدارى از آن ها به قدرى سخت است كه سرراه گذاشته شده اند 
و تعداد اندكى كه داراى خانواده هستند،خانواده هاى آن ها بضاعت 

و توان پرداخت هزينه ها و درمان و...
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.......صفحه 4

قدس از كمبود ها در بازار مشهد 
گزارش مى دهد

گرانى كم بود، 
احتكار لوازم 

خانگى هم 
اضافه شد

قدس  يكى از گاليه هاى مطرح شــده در بازار كه 
به طور خاص بعد از نوســانات نرخ دالر ظهور كرده 
است، موضوع عدم فروش كاال وهمچنين عرضه مواد 
اوليه با هدف گران فروشى و كسب سود بيشتر است. 
اين روزها حرف مشترك برخى صنوف مانند توليدات 
كفش، پوشاك و مبل اين است كه براحتى نمى توانند 
مواد اوليه مورد نياز توليدات خود را خريدارى كنند 
بــه عبارت ديگر در كنار اينكه اين مواد اوليه به بهانه 
نوســانات نرخ دالر افزايش يافته اســت با اين حال 
براحتى نيز در بازار يافت نمى شــود و فروشــندگان 
عمــده از فروش جنس به بــازار خوددارى مى كنند 
تا ســود بيشترى به دست آورند. در حالى اين گاليه 
از ســوى برخى از واحدهاى صنفى مختلف مطرح 
مى شود كه مردم نيز همان گاليه را از خرده فروشان 
و كسبه دارند و گاليه مند هستند كه برخى واحدها 
بخصوص در حوزه لــوازم خانگى از فروش جنس به 
مشترى خوددارى مى كنند در حالى كه اين اقالم در 
مغازه آنان يافت مى شود.يكى از شهروندان با اشاره به 
اين موضوع گفت: چند روز پيش براى خريد يخچال 
به يكــى از بازارها مراجعه كردم. برندهاى مختلف با 

افزايش قيمت قابل...

«شامه تيز» ها همچنان در كميِن 
بلندى هاى جنوبِى شهر

 يكم. شــامه تيزى دارند و چنان بو مى كشند كه طعمه شان را 
از صدها فرسخ دورتر، پيدا مى كنند!... من از «خرس قهوه اى» با 
آن مشاِم بى مانندش، حرف نمى زنم. سخن از كوه خوارانى است 
كه همين بيِخ گوِش خودمان در مشهد، براى يافتن زمين هاى 

مرغوب در ارتفاعاِت جنوبِى شهر...
.......صفحه 4

یاددا�ت
فرجام علوى

رضاطلبى: در حالى كه شــركت گاز خراسان رضوى چندى پيش اعالم كرده بود 
كه ركورددار اجراى سياســت هاى دولت تدبير و اميد در بحث گازرسانى روستايى 
در كشور است و در سال گذشته هر 12 ساعت به يك روستا  در استان گازرسانى 
كرده اســت، اما نماينده تربت جام، تايباد و باخرز در مجلس شــوراى اسالمى در 
گفت وگويى با انتقاد از توقف گازرســانى در روستاهاى تايباد عنوان كرد كه توقف 

گازرسانى در تايباد  ناراحتى مردم را برانگيخته است.
جليل رحيمى جهان آبادى در ادامه عنوان كرده بود گازرســانى در بخش مركزى 
تايباد و تعدادى از روســتاها در مناطق مرزى ومحروم تعطيل شده است و اين امر 

مردم رابسيارنگران كرده است.
وى تصريح كرد: يك ســال و نيم است كه پيمانكار گازرسانى را در مناطق مذكور 
رها كرده اســت و به طور حتم  با اين اوصاف روند گازرســانى بشدت مورد انتقاد 
است و از همين رو به طور حتم در جلسه صحن علنى مجلس با تذكر كتبى عليه 

وزارت نفت خواستار بهبود وضعيت گاز رسانى به شهروندان هستم.
رحيمــى جهان آبادى با بيــان اين نكته كه ايجاد نارضايتى ميان مرزنشــينان به 

نفع كشور نيســت، اظهار داشت: موضوع توقف گاز رسانى در بخش مركزى تايباد 
و تعدادى از روســتاها در مناطق مرزى ومحروم را به معاون پارلمانى  وزارت نفت 
اعالم و از جنبه نظارتى وضعيت گازرســانى درحوزه انتخابيه را در مجلس شوراى 
اسالمى نيز پيگيرى خواهم كرد.  سخنگو و رئيس روابط عمومى شركت گاز استان 
خراســان رضوى در اين باره گفت: در حال حاضراين پروژه از زمان بندى خودش 

عقب است.
ســيد احمد علوى در ادامه افزود: پروژه گاز رسانى به روستاهاى شهرستان تايباد 
در ابتــدا با بى توجهى و كم توجهى تعدادى از مســئوالن محلى همچون دهياران 
در خصوص تحصيل اراضى و برطرف كردن برخى موانع كه در تســهيل و تسريع 
پروژه ها نقش اساســى بر عهده دارند روبه رو بود كه باالخره اين مشكالت برطرف 

شد.
وى اظهار داشــت: امــا در ادامه  با كم كارى پيمانكار و تأخيــر در اجراى پروژه ، 
تذكرات و اخطارهــاى الزم را برابر با مقررات پيمانى بــه پيمانكاران اين پروژه ها 
داده ايم و در حال حاضر نيز پيگير رفع موضوع هستيم تا پيمانكار بتواند مشكالت 

را برطرف كند.
علوى ضمــن قدردانى از قدس بابت پيگيرى هاى خود درخصوص گاز رســانى به 
مناطق مختلف اســتان ادامه داد:  جلســات متعددى در اين زمينه با پيمانكاران 
برگزار شــده اســت تا بتوانيم مشــكل پيمانكار و كم كارى را كه در اجراى پروژه 
داشــته است، برطرف كنيم، اما اگر مشكل برطرف نشــود و پروژه همچنان دچار 

تأخير باشد، طبق مفاد پيمان با پيمانكار برخورد خواهد شد.

وى افزود:  اميدواريم باهمكارى پيمانكار و مســئوالن محلى بتوانيم پروژه را هرچه 
ســريع تر به پايان برسانيم و مردم اين منطقه و خصوصاً روستاييان هرچه سريع تر 

به اين نعمت الهى دسترسى پيدا كنند.

قدس داليل توقف گازرسانى به روستاهاى تايباد را  پيگيرى كرد



ساعتى در مؤسسه و آسايشگاه معلولين امام جواد مشهد

اينجا دست يارى تو را مى طلبد

ســرورهاديان  وارد كه مى شــوم، مى دانم 
با بچه هايى مواجه خواهم شــد كه دلشان آبى 
اســت. مى دانم نگاه هاى منتظر بســيارى روى 
سقف سال ها منتظرمانده است. شنيده ام آن ها 
نمى توانند حرف بزنند اما احساساتشان را از نگاه 
معصومشان مى توان حس كرد.آن ها هيچ كدام 
همزمان با سن و سالشان رشد نكرده اند. بيشتر 
معلول هاى جسمى و حركتى و ذهنى هستند 
و شــايد ســخت ترين معلوالنى كه نگهدارى از 
آن ها به قدرى ســخت است كه سرراه گذاشته 
شــده اند و تعداد اندكــى كــه داراى خانواده 
هستند،خانواده هاى آن ها بضاعت و توان پرداخت 

هزينه ها و درمان، نگهدارى آن ها را ندارند.

 نگاه ها و دستان منتظر
اينجا مؤسسه و آسايشگاه معلولين امام جواد(ع) 
در مشــهد اســت.وارد بخش هاى مختلف كه 
مى شوم تعداد زيادى دخترو پسر رادر بخش هاى 
جداگانــه مى بينم.بغض مى كنم اما چشــمان 
شــرجى من بى محابا مى بارد.نياز نيســت كه 
حتماً مادر يا پدرباشى تا حس دستان و نگاه هاى 
منتظر بچه هايى را كه سال ها همدمشان فقط 
چهارديوارى و تخت و نگاه منتظر به سقف است، 
دريابــى.  «آرزو» را مى بينم تصورم از او دخترى 
9 ساله است. اوسه روز در هفته دياليز مى شود 
و گويا ديگر بدن كوچكش توان دياليز را ندارد. 
از پرســتارها مى شنوم او 17 سال دارد و برايش 
تقاضاى كليه داده اند. همان جا متوجه مى شوم 
اين بچه ها به دليل معلوليت جثه هايشان در حد 

كودكى باقى مانده است.

 كاركنانى كه اهل دلند 
كمى آن طرف تر «مژده» 18 ساله در حال انجام 
تمرينات كار درمانى است و آقاى عقيل افروز كه 
مشغول كار درمانى اوست، مى گويد: كاردرمانى با 
بچه ها ى اينجا بايد ازروى دل باشد. اين ها كسى 
را ندارند. «بى بى فاطمه» هم دختر 35 ســاله اى 
اســت كه بى هيچ چشمداشــتى براى همه دعا 
مى كند و دســتم را مى گيرد ومــى گويد: آمين 
آمين.محمد با ديدن من برايم دست تكان مى دهد 
وبه كنارپســركى نوجوان مى روم احوالش را كه 
مى پرسم پرستار مى گويد،او پدرش پزشك است 
اما به دليل معلوليت امكان نگهدارى اش را ندارد. 

 16 فرشته كوچك 
به بخش كودكان كه مى روم.بغض امانم را مى برد. 
16 كودك معلول در تخت هايشان دراز افتاده اند 
و هيچ حركتى نمى توانند داشته باشند وهرگز 

كودكى نمى كنند.
خانم زابلى مادرياراين بخش مى گويد: صبحانه 
بچه هــا را داده ام و اكنــون وقــت صرف چاى 
آن هاســت وشيشــه هاى بچه ها را آماده كرده 
اســت،او مى گويــد: هيچ كــدام ايــن بچه ها 

نمى توانند به تنهايى غذا بخورند و بايد ساعت ها 
با صبــورى وآرامش به آن ها غذا داد.  او توضيح 
مى دهد:همســرم معلول است و سه فرزند دارم، 
اما همسر من مى تواند حرف بزند كه درد دارد، 
غذا مى خواهد اما اين ها نمى توانند حرف بزنند و 
حتى قدرت جابه جا شــدن ندارند. براى همين 
شــرايط آن ها را درك مى كنــم و هرچقدر هم 

شرايط كارى سخت باشد آن هارا دوست دارم.

 پدرو مادرهاى منتظر
كمى آن طرف تر سراى سالمندان نور است كه به 

نورالرضا (ع)معروف است.
43 پدر و مادر مجهول الهويه و رها شده در اين 
قسمت نگهدار ى مى شوند. ديدن پدرو مادرهايى 
كه رها شــده اند هــم روزگار غريبــى را يادآور 
مى شود. پرستار بخش مى گويد: اكثر اين افراد 
دچار آلزايمر هستند.سالم كه مى دهم تعدادى 
سرشان را تكان مى دهند. عده اى لبخند مى زنند 

و تعدادى هم هيچ واكنشى نشان نمى دهند.در 
مى يابم براستى بچه هاى اين سالمندان،زحمات 
پدرو مادرشــان را فراموش كرده اند و گويا آن ها 

هستند كه آلزايمر گرفته اند.

 خيرين و هزينه ها 
مديرعامل اين مركزخاطرنشــان مى ســازد: در 
كنار اين مركز مؤسسه خيريه نورالرضا (ع) نيز 
داير اســت كه تعدادى از هزينه هاى معلوالن را 
تأمين مى كند. مديرعامل موسسه معلولين امام 
جــواد (ع) عنوان كرد: تاكنون حدود 3000 نفر 
از مجموعه ما بازديد داشــته اند كه بسيارى از 
آن ها پس از آن بازديد رفته اند و ديگر نيامده اند. 
مجموع خيرانى كه به صورت مستمر به ما كمك 

مى كنند 250 تا 300 نفر هستند.
مسئول روابط عمومى اين مركز نيزمى گويد:اين 
مركز در بدو تاســيس در طرقبه و ويالشــهربه 
صورت اســتيجارى بود كه بــا كمك خيرين و 

مســاعدت مدير عامل اين مركزجديد در جاده 
شانديز ابتداى جاده سوران واقع شده است.

 بچه هايى درانتظار نگاه مهربان 
فريبا بهشــتى مى افزايد: 105 پرســنل شامل 
پزشك عمومى و متخصصين، پرستار، مددكار، 
روان شناس، كاردرمان،گفتار درمان، فيزيو تراپ، 
مدديار، پدريار، مادريار، خدمه، باغبان، نگهبان، 
تاسيسات، و...است. وى در باره ميزان هزينه هاى 
جارى ماهانه اين موسســه نيــز اظهار مى دارد: 
ماهانه حدود 400ميليون تومان هزينه هاى اين 
مركز اســت كه حدود 100 ميليون تومان آن 
را بهزيســتى تقبل كرده است و بقيه آن توسط 

خيرين و خود موسسه پرداخت مى شود.
وى همچنين تأكيد مى كند: هزينه هاى نگهدارى 
سالمندان و معلولين بســيار باالست. معلوالن 
اين مركز توان حركــت و صحبت ندارند از اين 
رو امكان راه اندازى گروهاى هنرى، ورزشــى يا 
بازارچه ها وجودندارد و از اين رو اين مركز كمتر 

در ديد مردم يا رسانه ها قرار دارد.

 افزايش هزينه ها و نياز به حمايت مردمى 
بهشتى با اشاره به اين نكته كه براى مثال فقط 
هزينه ماهانه دارو ايــن مركز رقمى معادل 14 
ميليون تومان اســت و همچنيــن ماهانه مبلغ 
40 ميليون هزينه ايزى اليف آن هاســت كه به 
دليل تحريــم و باالرفتن نرخ ارز در ماه،هفته اى 
40 كارتــن ايزى اليف مصرفى اين مركز به 10 

كارتن رسيده است. 
وى تصريح مى كند: پرســنل مــا براى رفع اين 
كمبود مجبورنــد از كهنه اســتفاده كنند كه 
احتمال زخم و تاول زدن براى بچه ها وجود دارد. 
وى درادامه تأكيد مى كنــد: ازخيرين خواهان 

كمك كردن براى خريد ايزى اليف هستيم.

 همفكرى براى فرشتگان تنها 
لحظاتى بعد،جلسه اى ازتعدادى خيرين برپاست، 
بيشتر بازنشسته هاى ارتش و سپاه هستند كه 
براى يارى به اين فرشته هاى مظلوم تنها آمده اند 

تا با همفكرى و همكارى آن ها تنها نمانند.
 سخن آخر

حاال مى دانم موسســه معلولين امــام جواد(ع) 
از بزرگ ترين مجموعه هاى توانبخشــى شــرق 
كشور است كه متأسفانه در اين 24 سال از ديد 
عموم دورمانده اســت اين درحالى است كه اين 
مؤسسه اولين مركز ايزوله كشوراست كه داراى 
بخش هاى عفونى و قرنطينه و مورد تأييد اداره 
بهزيستى است. افراد شاغل در اين مؤسسه نيز 

بيشتر زنان سرپرست خانوار مى باشند. 
همه خواسته اين بچه ها خالصه شده درآن كه 
مردم بيشتر از اين مركز سر بزنند، چراكه اغلب 
افرادى كه دراين مركز نگهدارى مى شوند، يتيم، 

رهاشده و يا از خانواده هاى نيازمند هستند. 

در حوالى امروز2

با ورود كاروان زير سايه خوررشيد 
  بشرويه به شميم عطر رضوى معطر شد

بشرويهـ  خبرنگار قـــدس: خادمان بارگاه ملكوتى امام 
رضا(ع) با استقبال باشكوه مردم و مسئوالن بشرويه، وارد اين 

شهر شدند.
به گزارش خبرنگار مــا كاروان خدام رضوى به همراه پرچم 
متبرك آســتان قدس رضوى پس از حضور در شهرســتان 
بشرويه بر سر مزار شهداى واال مقام شهرستان حاضرو ضمن 
غبارروبى و عطرافشانى قبور مطهر اين شهيدان واال مقام، با 

قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدا اداى احترام كردند.
حجت االسالم على اكبر حداديان امام جمعه موقت شهرستان 
بشرويه از حضور خدام رضوى در شهرستان بشرويه قدردانى 
كرد. حضور در بيمارســتان و عيادت از بيماران، سركشى از 
خانواده دو شهيد گرانقدر بشرويه، شهيدان طاووسى و ساداتى 
پور، بازديد از مؤسســه خيريه على بن ابى طالب(ع) بشرويه 
برگزارى مراســم بــزرگ «بانوان زينبى» بــا حضور خادمان 
رضوى در زينبيــه، برگزارى اجتماع بــزرگ مردم مؤمن و 
واليتمدار بشــرويه در مســجد جامع و اجراى مراسم زيباى 
رضوى، برگزارى مراسم مختلف مذهبى در كنار بقعه مباركه 
امامزاده الزم التعظيم بى بى نجمعه خاتون در روستاى مجد 
از اهم برنامه هاى اجرا شــده «كاروان زير سايه خوررشيد» در 

شهرستان بشرويه بود.

 شاعر اهل بشرويه مقام برتر
جشنواره ملى «رضوى» را كسب كرد

بشرويهـ  خبرنگار قـدس: سيدروح اهللا فريدونى شاعراهل 
بشرويه مقام اول جشنواره ملى «رضوى» را كسب كرد.

رئيس اداره ارشاد اسالمى شهرستان بشرويه گفت: دربيست و 
چهارمين جشنواره ملى شعر رضوى كه با بيش از 3000 اثر 
در روز جمعه 28 تيرماه سال جارى در كرمان و در شهرستان 
بم برگزار شــد شاعر اهل بشــرويه با كسب مقام اول افتخار 

بزرگى را براى شهرستان به ارمغان آورد. 
 پوررفعتى افزود:اين جشــنواره به صورت رقابتى برگزار شد 
و قالب هاى جشــنواره؛ شعر كالسيك،شعر نو نيمايى و شعر 
ســپيد بود. از جمله محورهاى فراخوان جشــنواره، زندگى 
و ابعاد شــخصيت هشــتمين اختر تابناك آسمان امامت و 
واليت حضرت امام رضا (ع) شــامل: حديث سلسله الذهب، 
تفسير برداشت شاعرانه از اشعار دعبل خزاعى، سفر امام رضا 
عليه السالم از مدينه به طوس، اهل بيت (ع)، سبك زندگى 
اهل بيت (ع)، شناخت ابعاد علمى و عملى زندگى معصومين، 
توجه به فرازهايى از زندگى اجتماعى 14 معصوم (ع)و نقش 
آنان در رفع مسائل و مشكالت مردم، جايگاه نماز در آموزه هاى 
اهل بيــت(ع) و بويژه حضرت رضا (ع) و نقش آن در كاهش 

آسيب هاى اجتماعى و سالمت اجتماعى مى باشد.

رئيس اداره بهزيستى كوهسرخ
 در گفت وگو با قدس خبر داد

 خانه دار شدن 16 خانواده داراى 
دو معلول در دهه كرامت

رضا طلبى: رئيس اداره بهزيستى كوهسرخ گفت: همزمان با 
دهه كرامت 16 واحد مسكونى براى خانواده هايى كه داراى دو 

معلول هستند افتتاح و در اختيار آن ها قرار گرفت.
مهدى بيدل افزود: هر كدام از اين واحدها داراى 65 مترمربع 
بناى مفيد، داراى دو اتاق خواب بوده و تنها واحدهاى مسكونى 

معلوالن است كه به شكل وياليى ساخته شده است.
وى تصريح كرد: براى هر كدام از اين واحدهاى مسكونى تا به 
امروز 43 ميليون تومان هزينه شده است كه مبلغ 15 ميليون 
تومان آن به صورت وام بوده اســت و مبلغ 18 ميليون تومان 

آن نيز به صورت بالعوض پرداخت شده است.
بيدل با بيان اين نكته كه در بهزيســتى منطقه كوهســرخ 
820 نفر معلول تحت پوشــش قرار دارند، افزود: در ساخت 
اين واحد هاى مسكونى سازمان هاى بهزيستى،بنياد مسكن، 
بنياد مستضعفين و همچنين خيرين منطقه و اهالى روستا 

مشاركت داشته اند.

مدير كل اوقاف و امورخيريه خراسان شمالى:
 نداشتن شجره نامه دليل به جعلى 

بودن امام زادگان نيست
بجنورد- خبرنگار قدس: معاون هماهنگى امور اقتصادى 
و توســعه منابع استاندار خراسان شــمالى، بر داشتن نگاه و 
نگرش اقتصادى متوليان بقاع متبركه تأكيد كرد و تحقق اين 
تفكر را فرصت مغتنمى در راستاى رشد و تقويت اين اماكن 
مقدس عنوان كرد. مجيد پورعيسى، در همايش بزرگداشت 
روز ملى تكريم امامزادگان، برنامه ريزى براى حوزه موقوفات 
و امامزادگان بويژه برنامه بلندمدت پنج ساله را به عنوان نقطه 
قوت نام برد. وى بر داشتن نگرش و تفكرات اقتصادى متوليان 
بقاع متبركه تأكيد كرد و اظهارداشت: اگر اين مهم محقق شود 
ما هم به سهم خود براى زيرساخت هاى الزم كمك خواهيم 

كرد. 
وى در اين راستا تشكيل ستاد استانى و شهرستانى با حضور 
مسئوالن، متوليان بقاع و خيران و نيكوكاران را پيشنهاد كرد و 
افزود: با تشكيل اين ستاد و برگزارى جلسات منظم و هدفمند 
مى توان عالوه بر مشاركت جدى در مباحث فرهنگى، شاهد 
رشد و ارتقاى بقاع متبركه و امامزادگان هم بود. حجت االسالم 
آســوده  مدير كل اوقاف و امورخيريه خراسان شمالى نيز در 
اين همايش با بيان اينكه برخى از دشمنان اسالم شبهاتى را 
درباره وجود امامزادگان ايجاد كردند افزود: وجود امامزادگان 
زياد در ايران به خاطر ورود امام رضا(ع) به همراه امامزادگان 
به ايران است و نداشتن شــجره نامه در برخى از امام زاده ها 
دليلى بر جعلى بودن آن ها نيست زيرا وجود آن ها نه به صورت 
شجره نامه بلكه سينه به  سينه از گذشتگان تاكنون انتقال  يافته 

است.

  رئيس عقيدتى سياسى مرزبانى درديدار با 
خانواده شهيد «ابوالفضل غالمپور»:

 امنيت امروزكشورمديون شهداى مرزبانى است

قدس:  فرمانده مرزبانى خراســان رضــوى در رأس هيئتى با 
خانواده شهيد مرزباني ابوالفضل غالمپور ديدار كرد.

حجت االسالم والمسلمين راميار در جمع خانواده شهيد غالمپور 
با اشــاره به سخنان رهبرى در ديدار با خانواده شهداى مرزبانى 
گفت: خداوند بر خانواده هاى شــهدايى كه اينگونه فرزندانى را 
تربيــت كرده كه جان آنان را در راه خدا تقديم مى كنند صلوات 

و درود مى فرستد. 
وى افزود: شــهداى اين ســرزمين موجب افتخار هستند بويژه 
شــهداى مرزبانى كه از اين سرزمين دفاع مى كنند و جانشان را 
تقديم كردند؛ اگر اين شهدا نبودند ما امروز اين امنيت را نداشتيم 
و مطمئن باشيد شــهيد غالمپور در اين امنيت سهمى داشته 

است.  
سردار جان نثار فرمانده مرزبانى خراسان رضوى نيز در اين ديدار 
با بيان اينكه همواره بايد قدردان فداكاري هاي شهيدان و خانواده 
صبور آنان بود، گفت: يكي از مصاديق قدرداني و تقدير از شهيدان 
و خانواده هاي صبور آنان ادامه دادن راه آنان و پاسداري از امنيت 
كشور مي باشد كه با خون پاك و مقدس شهيدان به ثمر نشسته 

است. 
گفتني است در خاتمه اين ديدار ضمن قرائت و نثار فاتحه به روح 
شهيد واال مقام، لوح يادبود نيز به خانواده معظم شهيد اهدا شد.

همزمان با سالروز اقامه اولين نمازجمعه برگزار مى شود
 نخستين همايش خادمان و شهداى نماز 

جمعه خراسان شمالى
شــوراى  نمايندگى  مســئول  قدس:  بجنورد-خبرنــگار 
سياســت گذارى ائمه جمعه خراســان شــمالى گفت: يادواره 
شــهداى نمازجمعه و اولين همايش خادمــان نمازهاى جمعه 
اســتان برگزار مى شــود.  حجت االســالم عابدينى، با اشاره به 
برگزارى اين گردهمايى در بجنورد، اظهار داشــت: در آستانه 5 
مرداد ســالروز اقامه اولين نمازجمعه در جمهورى اسالمى ايران 
اين همايش با محوريــت نمازجمعه، قرارگاه فرهنگى و تجليل 
از خانواده هاى شــهداى نمازجمعه و ائمه جمعه برگزار خواهد

 شد. 
وى افزود: اين گردهمايى با سخنرانى حجت االسالم والمسلمين 
رضوانى نسب معاون گزينش شوراى سياست گذارى ائمه جمعه 
كشور و با حضور نماينده ولى فقيه در استان، ائمه جمعه شهرها، 
ائمه جمعه موقت و خادمين نمازهاى جمعه در روز پنجشنبه 4 

مردادماه در مصالى بزرگ امام خمينى (ره) برگزار خواهد شد. 

  اردوهاى دوستى جمعيت هالل احمر 
شمال شرق كشور به كار خود پايان داد

بجنورد- خبرنگار قدس: مديرعامــل جمعيت هالل احمر 
خراسان شمالى گفت: سومين اردوهاى دوستى در منطقه شمال 
شرق كشور و با حضور دبيران و نايب دبيران منتخب كانون هاى 
دانش آموزى استان هاى گلستان، خراسان رضوى، سمنان، تهران، 
مازندران و خراسان شمالى به ميزبانى جمعيت هالل احمر استان 
خراسان شمالى در روستاى گردشگرى رويين شهرستان اسفراين 

به كار خود پايان داد.
محســن نجــات در حاشــيه ايــن اختتاميــه در گفت و گو با 
خبرنگار ما اظهــار كرد: اين اردوها در دو بازه زمانى ســه روزه 
و بــا حضور300 دانش آموز دختر و پســر از 6 اســتان برگزار 

شد.
وى افزود: شــركت كنندگان در اين دوره از اردوها فعاليت هايى 
همچون كوهنوردى، كارگاه خالقيت و خودمراقبتى بهره مند شد.

وى گفت: هدف ازبرگزارى اين اردو ها افزايش توانمندى و ايجاد 
نشــاط اجتماعى و ترويج كارگروهى بــراى دبيران كانون هاى 

دانش آموزى بود.
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 نخستين مركزمعلوالن غير دولتى شبانه روزى 
مديرعامل مركز نگهدارى و توانبخشــى معلولين ذهنى امام جواد (ع) در گفت و گو 
با خبرنگار ما مى گويد: در سال 73 اولين مركزغيردولتى معلولين كشوررا راه اندازى 

كرديم كه اين مركزاولين مركز شبانه روزى استان خراسان است.
محمدرضا بافقى زاده مى افزايد:فعاليت خودمان را با 182 معلول ذهنى - جسمى و 
حركتى بسيار شديد شروع كرديم و امروزصاحب 40 دختر و 142پسر هستيم و اين 
درحالى است كه اكثر اين بچه ها مجهول الهويه، بدون صاحب و رها شده اند و تعدادى 

نيز داراى خانواده اند اما متأسفانه داراى شرايط ضعيف مالى هستنند.
وى همچنين از حضور 78 سالمند هم دربخش سراى سالمندان نور خبر مى دهد و 
تأكيد مى كند:22 نفر از اين افراد مجهول الهويه هستند كه اكثر داراى مشكالتى از 
قبيل ضايعه نخاعى، ام اس،سرطان و يا معلول هستند كه در گروه سنى 55 تا 102 

سال هستند.
وى در خصوص تأمين هزينه هاى اين مركز خاطرنشان مى سازد:يك سو م هزينه هاى 
اين افراد را يعنى رقمى معادل با 640 هزار تومان در ماه يارانه بهزيستى است كه براى 
معلوالن و سالمندان مجهول الهويه پرداخت مى شود والباقى با كمك هاى مردمى و 
موسسه پرداخت مى شود.  ازاو در خصوص علت و انگيزه اين كارمعنوى كه مى پرسم، 
بالفاصله مى گويد:من سال ها مسئول گروه اعصاب و روان جانبازان بودم و همسرم نيز 
كارشناس رشته پرستارى است. او از مشوق هاى من در تمام لحظات كارى است. وى 

ادامه مى دهد: با حمايت سازمان بهزيستى اين ايده رامطرح و كارم را شروع كردم. 
بافقى زاده اظهار مى دارد: ما هيچ گاه دنبال خيرين نرفتيم بسيارى اوقات مردم براى 
بچه هــاى مركز نذر مى كنند و به دليل آنكه بچه ها امكان حرف زدن و حتى قادر به 

انجام كارهاى اوليه اشان نيستند در مراسم ها ديده نمى شوند.
ويخاطر نشان مى كند: دفترى داريم كه معموالً بازديد كنند گان پس ازديدن بچه ها 
براى مان چند خطى مى نويسند. تاكنون بيش از 3000 نفر از اين مركز طى سال ها 
بازديد كرده اند كه به طور ثابت150 نفر خيرداريم اما براستى ما هميشه روى حساب 
خيرين ثابت نمى توانيم، حساب كنيم.چون گاهى در شرايط بد اقتصادى يك كارخانه 
دار قرار مى گيرد و امكان كمك را ندارد. لذا از يك هزار تومان تا هر مبلغى هر فردى 
مى توانــد به اين بچه ها كمك كند و به طور قطــع كمك هاى آن ها مى تواند ياريگر 

باشد. 
بسيارى اوقات مراجعه كنندگان ما كسانى هستند كه نذورشان را مى آورند، چرا كه 

حاجت هاى آن ها برآورده شده است.
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ايرنا   گرماى 40 درجه، آفتاب سوزان و سراب جاده كه مدام بر چشم تشنه تازيانه 
مى زند، طاقت زائران پياده على ابن موســى الرضا(ع) را طاق كرده اما «گر عشق حرم 
باشد، سهل اســت بيابان ها». چهره هاى آفتاب سوخته در واپسين قدم ها وصف حال 
زائرانى اســت كه در آستانه سالروز ميالد ثامن الحجج(ع) رسم عاشقى بجا آورده و با 
پاى پياده راه مشهد را در پيش گرفته اند تا روز موعود به آستان بوسى يار مشرف شوند.
دلدادگان رضوى در دهه كرامت به عشق امام هشتم(ع) گام در راه نهاده اند، و از گوشه 
و كنار كشور در قالب كاروان هاى مختلف رهسپار مشهد شده اند تا رسم عاشقى را در 
محضر امام رئوف بجا آورند. يكى از شناخته شده ترين كاروان هايى كه در دهه كرامت 
با پاى پياده، مسير نيشابور تا مشهد را طى كرده تا در روز ميالد به حرم مطهر مشرف 

شوند، كاروان «محبان على بن موسى الرضا(ع)» است.
حاج آقا مصطفى خيارى مدير اين كاروان، جانباز سرافرازى است كه يك پايش را در 
جبهه هاى جنگ جاگذاشته، اما به رغم نقص عضو، پيشقراول پياده روان رضوى است. 
او يكى از شناخته شده ترين زائران پياده اى است كه سال ها در دهه كرامت و دهه صفر 

گروهى را همراه خود كرده و دل به طريق الرضا مى سپارد.
كاروان محبان على بن موسى الرضا(ع) را بيشتر، زنان تشكيل مى دهند و مردان، سهم 
كمترى در آن دارند. اهالى اين كاروان از سرتاسر كشور گرد هم جمع شده اند و طريق 
عشق كرده اند. اين كاروان سن و سال و فقير و غنى نمى شناسد، همه دلداده حضرت 
دوست هستند. كاروان، يكشنبه شب گذشته، حركت خود را به سمت مشهد آغاز كرده 
است. متوليان به دليل گرماى بيش از حد هوا صالح ديدند برخالف سال هاى گذشته 
كه كاروان از نيشابور حركت مى كرد، امسال از «ملك آباد» واقع در 35 كيلومترى مشهد 
حركت خود را آغاز كند. با اين حال مسير، طاقت فرساست، گرما امان بريده، اما آنانى 
كه حاجت طلب هســتند و به عشق امام رضا(ع) به سوى حرمش گام نهاده اند، گرما 

نمى شناسند. چهره هايشان خسته، اما پراميد است.
به عشق دهه كرامت، همســو با كاروان محبان على بن موسى الرضا(ع) كاروان هايى 

ديگر نيز از چند روز پيش حركت خود را به مشهد آغاز كرده اند و با كاروان محبان على 
بن موسى الرضا(ع) همسفر شده اند. از يكى از زائران مى پرسم «چه شد كه قصد سفر 
كردى؟ در جوابم مى گويد: ميالد آقا را بايد از نزديك جشن گرفت. ديگرى مى گويد: 
حاجت دارم، اميدم به اوســت كه پاهاى دخترم را شــفا دهد. آن زائر ديگر مى گويد: 
امام رضا(ع) طلبيده، در خواب ديدم كه خواسته تا پياده به سويش روم. خدمتگزاران 
كاروان هــاى پياده امام رضا(ع) همه چيز را فراهم كرده اند. هشــت ميقات الرضا واقع 
در بقاع متبركه فقط در مســيرهاى منتهى به مشهد به صورت شبانه روزى به زائران 
خدمت رسانى و اسباب پذيرايى و اسكان آنان را فراهم مى كنند. سخنگوى جمعيت 
خدمتگزاران زائران پياده امام رضا(ع) در اين باره توضيح مى دهد: بنا به رسمى ديرين 
در دهه كرامت امسال پذيراى زائران پياده امام رضا(ع) از سراسر كشور هستيم. حسين 
رضايى اظهار مى كند: در دهه كرامت امسال در مجموع 8017 نفر در قالب 18 كاروان 

از 14 اســتان به صورت پياده به حرم مطهر رضوى مشرف مى شوند. برخى كاروان ها 
حركــت خود را از چند روز قبل آغاز كرده اند و برخى همزمان با ســالروز ميالد امام 
رضا(ع) از شــهر خود حركت مى كنند. وى ادامه مى دهد: اين كاروان ها از استان هاى 
تهران، قم، خراسان رضوى، خراسان شمالى، خراسان جنوبى، خوزستان، فارس، يزد، 
البرز، آذربايجان شرقى، آذربايجان غربى، بوشهر، كهگيلويه و بويراحمد و هرمزگان به 
صورت پياده به مشهد مى آيند. كاروان 150 نفره بانوان فريمانى نيز امروز از اين شهر در 

جنوب مشهد حركت مى كند و روز سوم مرداد ماه به مشهدالرضا(ع) مى رسد.
سخنگوى جمعيت خدمتگزاران زائران پياده امام رضا(ع) مى گويد: كاروان هاى 21 نفره 
از آباده شيراز، 44 نفره از گيالن، 45 نفره از عراق، 120 نفره از تربت حيدريه، 72 نفره 
از يزد، 150 نفره از بيرجند، 400 نفره از قم و 400 نفره از سبزوار نيز حركت خود را 

آغاز كرده و از جاده قديم نيشابور به سمت مشهد مى آيند.
وى مى افزايد: دو كاروان 600 نفره هم از پااليشگاه شهيد هاشمى نژاد از سرخس در شمال 
شرق مشهد و كاروان 800 نفرى از روستاييان سرخس نيز امروز حركت خود را به صورت 
پياده آغاز مى كنند. رضايى ادامه مى دهد: كاروان 72 نفره از يزد و كاروان 150 نفره متشكل از 
دانشجويان و طالب و استادان دانشگاه از بافق نيز حركت خود را از 20 تير ماه به سوى 
مشهد آغاز كرده اند و طى يك ماه مسير يزد تا مشهد را پياده طى كرده و به حرم مطهر 
رضوى مشرف مى شوند. وى مى گويد: كاروان ميثاق با واليت استان خراسان شمالى هم 
دوم مرداد ماه از بجنورد حركت خود را آغاز كرده و چهار مرداد ماه به مشهد مى رسد. 
همچنين تاكنون تنها كاروان زائران پياده 40 نفره از بهبهان به مشهد رسيده و اعضاى 

آن مورد پذيرايى خدمتگزاران امام رضا(ع) قرار گرفته اند.
سخنگوى جمعيت خدمتگزاران زائران پياده امام رضا(ع) مى افزايد: يكى از مهم ترين 
كاروان هاى زائران پياده امام رضا(ع) «محبان على بن موســى الرضا» است كه هر سال 
همزمان با دهه كرامت حركت خود را از نيشــابور آغاز مى كند. زائران از سراسر كشور 

براى حضور در اين كاروان ثبت نام مى كنند و عمده زائران آن نيز زن هستند.

همگام با زائران يار در طريق الرضا
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يك فوق تخصص مهندسى ژنتيك افشا كرد

 پروژه «بيوتروريسم آرايشى» عليه زنان 
فارس: دســتكارى ژنتيكى محصوالت دامى و كشاورزى، چند 
دهه اى اســت كه در برخى از كشــورهاى دنيا مطرح شــده و 
نگرانى هايى را درخصوص ســالمت انســان و محيط زيســت 
برانگيخته  است. با اين حال سود زياد توليد محصوالت دستكارى 
شده كه با اصطالح تراريخته مشهور شده اند، باعث شده باوجود 
نگرانى هاى تشكل هاى محيط زيستى و جمعى از متخصصان 
تغذيه و كشاورزى در سراسر دنيا، اين محصوالت رواج بيشترى 
يابند. از ورود اين گونه محصوالت كشاورزى و دامى به ايران كمتر 
از يك دهه مى گذرد و اين موضوع واكنش هاى موافق و مخالف 
گسترده اى را درپى داشته است، يكى ديگر از نگرانى هاى مطرح 
شــده در خصوص رواج استفاده از محصوالت تراريخته، شيوع 
بيوتروريسم است. پروفسور على كرمى، مختصص بيوتكنولوژى 
پزشــكى، سلولى و مولكولى كه مدرك فوق تخصص مهندسى 
ژنتيك خود را از دانشــگاه بقيه اهللا گرفتــه از منتقدان جدى 
اســتفاده از محصوالت تراريخته است و تحقيقات زيادى درباره 
خطر بيوتروريسم دارد. آنچه در ادامه مى خوانيد، حاصل گفت وگو 
با اين استاد دانشگاه درباره ابعاد خطرات ناشى از رواج استفاده از 

محصوالت تراريخته است.
 محصوالت تراريخته در كشور كشت مى شود؟ آيا ذخيره 
ژنى كشور با ورود محصوالت تراريخته به خطر مى افتد؟
در محصوالت تراريخته يا دستكارى ژنتيكى شده، يك ژن بيگانه 
را وارد يك موجود زنده مانند گياه مى كنند. اين اقدام حدود 30 
سال پيش توسط شركتى به نام مونسانتو در آمريكا انجام گرفت 
كه با هدف مقاومت محصوالت كشاورزى در برابر آفات و افزايش 
توليدات بود. در كشــور ما نيز براساس قانونى كه در مجلس به 
تصويب رسيده، حق كشــت و واردات محصوالت تراريخته جز 
با كسب مجوز امكان پذير نيست.تعدادى از محصوالت تراريخته 
به كشور وارد مى شود؛ مانند ذرت، سويا، كلزا، كانوال، روغن هاى 
نباتى و پنبه كه خوراك دام هســتند. در حال حاضر 99 درصد 
روغن هاى نباتى داخل كشــور تراريخته است. اسناد ومدارك 
بسيارى براى مضر بودن مواد تراريخته وجود دارد. پرونده مزرعه 
پدرى با 110 گزارش از جمله اسناد منتشر شده در اين خصوص 
است.متأسفانه  با وجود آگاهى به مضرات محصوالت تراريخته اين 

محصوالت به كشور وارد مى شود. 
 چرا با وجود خطراتى كه محصوالت تراريخته دارد باز 

هم اجازه واردات آن را مى دهند؟
بسيارى از مواد براى انسان ضرر دارند مانند سيگار، تشعشعات 
موبايل، اما اســتفاده مى شود و اين مصرف كننده است كه بايد 
محصول سالم را انتخاب كند، اما در تراريخته حق انتخاب را از 

مردم ايران گرفته اند كه اين ظلم است. 
 در مورد پروژه ژنوم ايرانى توضيح دهيد؟ اين پروژه با 
چه هدفى انجام شد و آيا اطالعات ژنوم اقوام ايرانى در 
اختيار خود كشور است و در چه مواردى از اين اطالعات 

استفاده مى شود؟
هر سلول بدن انسان و موجود زنده يك ژنوم دارد. هر نژادى نيز 
ژنوم مخصوص به خود را دارد و ژنوم تمام انسان ها در كره زمين 
جز مردم ايران سكانس شده بود. اين پروژه را به دولت پيشنهاد 
دادم تا پروژه ژنوم ايرانيان را در كشــور انجام دهيم و مشكالت 
ژنتيكى موجود در كشور را حل كنيم، اما به دليل هزينه هاى باال، 
با آن مخالفت شــد. سال ها بعد اين پروژه در دانشگاه استنفورد 
آمريكا انجام شد. پروژه ژنوم ايرانيان در سال 2013 شروع شد و 
در سال 2016 به پايان رسيد و در حال حاضر اطالعات كل ژنوم 
ايرانيان در اختيار آمريكايى ها و صهيونيست ها است. آنان قطعاً به 
ضعف هاى ژنتيكى ايرانيان دسترسى دارند و مى توانند سالح هاى 
بيولوژيكى عليه ما بسازند. با اينكه مدير اين پروژه هدف از انجام 
آن را خدمت به بشريت و ملت ايران اعالم كرده بود، هنوز حاضر 

نشده اند اطالعات آن را به خودمان بدهند.
 خطر بيوتروريسم در كشور چقدر جدى است و به چه 
اشكالى بروز پيدا مى كند؟ آيا از مواد آرايشى و بهداشتى 

نيز در بيوتروريسم استفاده مى شود؟ 
در بيوتروريسم از عوامل بيولوژيك و زيستى استفاده مى شود كه 
مى تواند قارچ، ويروس، باكترى انگل يا حيوان باشد و هدف آن 
ترور يك شخص يا ايجاد وحشــت در جامعه است كه با آلوده 
كردن آب، مواد غذايى، هوا و لوازم آرايشى و بهداشتى اين اقدام 
را انجام مى دهند. اسناد بسيارى در زمينه بيوتروريسم و حذف 
اشــخاص در كشور وجود دارد كه هر روز ابعاد جديدترى از اين 
موضوع كشف مى شــود. لوازم آرايشى و بهداشتى، مكمل هاى 
بدن ســازى و هورمون هاى خوراكى نيز مواردى اســت كه در 
بيوتروريسم از آن استفاده مى شود. متأسفانه  ايران در خاورميانه 
رتبه يك مصرف وسايل آرايشى و بهداشتى و رتبه 10 در جهان 

را دارد كه مى تواند راه نفوذى براى دشمنان كشور باشد.
 هدف بيوتروريســم آرايشى اين است كه يك جمعيت را تحت 
تأثير  قرار دهد. در اين نوع ترور، خانم هاى جوان جمعيت مخاطب 
هستند در واقع هدف دشمن كشتن نيست، بلكه هدف اين است 
كه دختران و پسران جامعه ما را نازا كنند. متوجه شده ايم دشمن 
بر روى جوانان با سن 13 تا 25 سال كار مى كند. اسم پروژه را هم 
كنترل جمعيت گذاشته اند. آنان به دنبال كاهش جمعيت شيعيان 
در جهان هســتند و در اين ميان لوازم آرايشــى تقلبى دو نوع 
مسموميت شيميايى و بيولوژيكى را ايجاد مى كند كه متأسفانه در 
ايران 50درصد لوازم آرايشى به صورت قاچاق وارد كشور مى شود 
يا برندهاى تقلبى هســتند. مكمل هاى بدن سازى و هورمون ها 
هم باعث عقيمى و نازايى مى شــوند. طبق گفته مسئوالن يك 
نوع بيوتروريســم در باشگاه هاى بدن سازى  در حال انجام است.

 نقش محصوالت تراريخته در بيوتروريسم چيست؟
در برخى محصوالت آرايشى و بهداشتى از مواد تراريخته استفاده 
مى شود كه روغن هاى استفاده شده در لوازم آرايشى و بهداشتى، 
براى كاهش هزينه ها از مواد تراريخته اســتفاده مى شود. پنبه 
اســتفاده شده در لوازم بهداشــتى از پاكستان وارد مى شود كه 

تراريخته است و به دليل ارزان بودن آن را مى خرند.
 درباره ابرپروژه هاى كنترل جمعيت جهان كه توسط 

آمريكا انجام مى شود، توضيح دهيد؟
تعدادى ابرپروژه با هدف كنترل جمعيت جهان توسط آمريكا در 
حال اجرا است كه پروژه «ان اس اس ان 200» كنترل جمعيت 
جهان را از طريق غذا انجام مى دهد. لوازم آرايشى و بهداشتى نيز 
جزو پروژه هاى بزرگ براى كنترل جمعيت جهان اســت. پروژه 
بعدى قرار اســت اقليم را كنترل كند و آب وهواى دنيا را تحت 
اختيار خود درآورد. خشكسالى هاى اخير كشور نيز در پى همين 
پروژه بوده و دشمنان ما بيان كرده اند كه مى توانند با فناورى هاى 
جديد، مناطق شمالى ايران را تا 20 سال آينده تبديل به كوير 
كنند. همچنين پروژه 2030 نيز جزو ابرپروژه هاست و با خواندن 
سند 2030 متوجه مى شويد كه سازمان ملل چه نقشه اى براى 
ايران كشــيده است. اين سند در هرجاى دنيا كه اجرايى شده، 
آزار جنســى و فساد اخالقى را به دنبال داشته است و متأسفانه  
بســيارى از افراد فقط 17 بند آن را خوانده اند و از ســندهاى 
پشــتيبان آن اطالعى ندارند. در واقع اين سند در تمام زندگى 

فرد دخالت مى كند.

 تكذيب شايعه مرگ 8 ببر
در باغ وحش مشهد

قدس: مديركل حفاظت محيط زيست خراسان رضوى شايعه 
مرگ هشت ببر در باغ وحش مشهد را تكذيب كرد. تورج همتى 
با اشــاره به انتشــار اخبار كذب پيرامون حوزه محيط زيست 
خراسان رضوى كه موجب ناآرام جلوه دادن فضا مى شود، گفت: 
تلف شدن هشــت قالده ببر باغ وحش مشهد تاكنون در هيچ 
دوره اى رخ نداده و كامالً بى اســاس اســت. وى ياد آور شد: هم 
اكنون باغ وحش مشهد به عنوان قديمى ترين باغ وحش كشور 
داراى 14 قالده ببر اســت كه وضعيت مناسب زيست، تغذيه، 
بهداشت، فضا و امنيت محل زندگى آنان تحت نظارت كامل اداره 
كل حفاظت محيط زيست قرار دارد. وى افزود: تنها مورد سابقه 
تلف شدن ببر در باغ وحش مشهد خرداد امسال رخ داد كه آن 
هم ناشــى از درگيرى دو ببر نر و ماده در قفس بود كه موجب 

بريدگى دم پلنگ ماده، عفونت شديد و مرگ آن شد.

برگزارى همايش ملى چالش هاى آب 
در شرق كشور

قدس: معاون هماهنگى امورعمرانى اســتاندارى از برگزارى 
«همايش ملى چالش هاى آب در شــرق كشــور؛ نقش مردم و 

تدابيرحاكميت» خبر داد.
محمد مقدورى اعالم كرد: شرق كشور شامل استان هاى خراسان 
و سيستان و بلوچستان به دليل رويارويى با مسائلى نظير كاهش 
نزوالت جوى، بروز خشكسالى هاى پياپى، كاهش سرانه منابع آب 
تجديدپذير و محدوديت شديد منابع آبى از بحرانى ترين مناطق 
كشــور در زمينه آب بوده و از طرفــى با توجه به نياز روزافزون 
بخش هاى شهرى،  صنعت،  كشاورزى،  انرژى،  خدمات و...به آب 
و رشد جمعيت،  فشار برمنابع آب اين استان ها بيشتر شده است.
وى افزود: با هدف تبيين چالش هاى پيش رو و هم انديشى براى 
راهكارهاى برون رفت از بحران و سياست گذارى هاى نوين در 
حوزه هاى مختلف تأمين ،  توزيع،  برداشت و مصرف منابع آبى، 
اين همايش ملى با همكارى دســتگاه هاى حاكميتى وحضور 
بخش خصوصى مرتبط در روزهاى 6و7مرداد در شــهر مقدس 

مشهد برگزار مى شود.
مقــدورى همچنين گفت: تأمين  پايدار منابع آب براى زائران و 

مجاوران از مهم ترين محورهاى همايش است. 
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مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.

رخ � رخ

مخاطبان عزيز خرسند     يم كه ارتباط د     وسويه با اين رسانه د     ر ارسال 
بنابراين  نشست،  ثمر  به  از سوى شما خوانند     گان گرامى  سوژه 
با پاسخ خود     ، ما را د     ر  اميد     واريم مسئوالن د     ستگاه هاى اجرايى 
اين مسير همراهى كنند     . شما مى توانيد      از طريق سامانه پيامكى 

300072305 با ما د     ر تماس باشيد     .

 سود سهام عدالت چه شد؟
تيرماه به پايان رســيد، ولى سود سهام عدالت واريز نشد، 

چرا؟ چرا تكليف سهام وراث را روشن نمى كنيد؟
 936...6282

 گلبهار شهر ايده آل نيست
هشت سال ساكن گلبهار بودم و مدتى است كه به هر شكلى بود برگشتم مشهد، قبالً اتوبوس تا 
ميدان فردوسى مى آمد كه خيلى خوب بود، اكنون خيلى بد شده تو را به خدا به مسئوالن شهر 
بگوييد به جايى كه آن قدر هزينه مى كنند، بيلبوردهاى گران شهر مشهد را اجاره مى كنند براى 

تبليغ گلبهار، كمى هم به درد مردم برسند.
915...5219

 سودهاى بانكى غيرشرعى
6 ماه اســت كه مى خواهم از بانك صادرات وام 5 ميليونى بگيرم كه بعد ازكلى بگير و ببند ضامن 
تصويب شد؛ اما متأسفانه 2 ميليون و 400 هزار تومان سود به آن تعلق مى گيرد اين بانكدارى اسالمى 

است يا نزول، به داد مردم برسيد.
 915...1921

  پارك ممنوع اختصاصى
ســالم نيروى انتظامى متأســفانه هرجا حضور پيدا مى كند و حتى فضايى مسكونى هم 
در اختيار مى گيرد، بالفاصله تابلوى توقف ممنوع مى زند و مشــكل براى اهالى منطقه و 
مردم درســت مى كند از جمله از زمانى كه هتل معين را در جوار حرم مطهر ســاخته اند 
يــك خيابان را تابلو ممنــوع زدن و مزاحمت براى زوار و كاركنــان ادارات اطراف ايجاد 

كرده است.
 937...3619

  دليل حذف ايستگاه اتوبوس فارابى چه بود؟
مديران فهيم اتوبوسرانى چرا با اينكه خرابى پايانه آزادى هيچ ارتباطى به سرويس دهى مسير 
خط17 نداشت، مسير17 را تغيير و ايستگاه بيمارستان فارابى را حذف كرده ايد؟ به نظر شما 
اگر خط 17 مسير اوليه خودش را طى كند و بعد ايستگاه فارابى و دانشگاه فردوسى و ميدان 
پارك وارد امامت شود كار خارق العاده اى انجام داده؟ هرچى فكركردم دليل اين حذف ايستگاه 

فارابى را نفهميدم.
 915...6573

 سود سهام عدالت چه شد؟

على محمدزاده: سازمان مديريت پسماند 
شــهردارى مشــهد از پايان مهلــت مراكز 
درمانــى و مطب ها براى تعييــن تكليف و 

بى خطر سازى پسماندهايشان خبرداد.
بر اســاس اعالم ايــن ســازمان از ابتداى 
مردادمــاه جــارى مراكــز مشــمول اين 
موضوع چنانچه نســبت به بى خطر سازى 
پسماندهاى پزشكى يا انعقاد قرارداد بامراكز 
مــورد تأييد علوم پزشــكى بــراى امحا و 
بى خطر سازى پسماندها اقدام نكرده باشند 

به مراجع قضايى معرفى مى شوند.
پزشــكان، درمانگاه ها،  اگــر  مبنا  برهمين 
مراكز  ساير  و  بيمارســتان ها  آزمايشگاه ها، 
درمانى نســبت به تفكيــك زباله هاى خود 
اقدام نكرده و پسماندهاى خطر ساز خود را 
به روش مورد تأييد علوم پزشــكى بى خطر 
نسازند به اســتناد ماده688 قانون مجازات 
اسالمى وماده 16 قانون مديريت پسماند به 
مرجع قضايى معرفى مى شوند تا برابر قانون 

با آن ها برخورد شود.

حبس تا يك سال
براســاس ماده 688 قانون مجازات اسالمى 
هــر اقدامى كــــه تهديد عليه بهداشــت 
عمومــى شــناخته شــود از قبيــل آلوده 
كــــردن آب يا توزيع آب آشاميدنى آلوده، 
دفع غير بهداشتى فضوالت انسانى و دامى 
و موادزايد، ريختن مــــواد مسموم كننده 
در رود خانه ها، زباله در خيابان ها و كشــتار 
غير مجاز دام اســتفاده غير مجاز فاضالب 
خام يا پس آب تصفيــه خانه هاى فاضالب 
براى مصارف كشــاورزى ممنوع مى باشند 
و مرتكبيــن چنانچه طبــق قوانين خاص 
مشــمول مجازات شديدترى نباشند بــــه 

حبس تــا يك سال محكوم خواهند شد.
الزم به ذكر اســت كه از ابتداى سال جارى 
با ورود معاون پيشــگيرى از جرم دادستان 
مشــهد به مسئله دفع غير اصولى زباله هاى 
بيمارســتانى، جلســات متعــدد كارگروه 
ســالمت و امنيت غذايى مشهد و كارگروه 
پسماند پزشكى استان تشكيل و ابتدا ضرب 
االجلى تعيين شــد تا اختالفات دستگاه ها 
احصا شــده و راه حل هاى الزم پيشــنهاد 

شود.
بــر همين اســاس و از 
طبق  بــر  كه  آنجايــى 
قانون مرجع تشــخيص 
حد پسماند ويژه و عادى 
و تبديل پسماند ويژه به 
حفاظت  سازمان  عادى 
محيط زيســت مى باشد 
سازمان  درخواســت  با 
پســماند شــهردارى و 
دادستان  معاون  دستور 
موضوع از طريق محيط 
سطح  در  استان  زيست 

ملى مطرح شد.
موضوع  دقيق  تشريح  با 
بار  اولين  براى  سرانجام 
در كشــور دستورعملى 
صريح وشــفاف از سوى 
محيط  حفاظت  سازمان 
زيست كشور براى خود 
توليدكنندگان  اظهارى 
و  پزشــكى  پســماند 

و  دوره اى  پايش هــاى 
محيط  ادارات  نظــارت 
در  نظر  اظهار  و  زيست 
خصوص عادى يا عفونى 
پســماندهاى  بــودن 
و  تدوين  بيمارســتانى 

ابالغ شد.

 نظارت دانشگاه 
علوم پزشكى

ايــن  اســاس  بــر 
دانشگاه  دســتورعمل 
علوم پزشــكى و مراكز 
بهداشــتى موظــف به 
نظــارت بر سيســتم و 
نگهــدارى  روش هــاى 
در محــل جمع آورى و 
حمل ودفع اين دســته 
از پســماندها هســتند 
ومــى توانند ايــن كار 
را به پيمانــكاران مورد 
تأييــد حفاظت محيط 

زيست بسپارند.
شهردارى نيز در صورت تأييد انجام اقدامات 
محول شــده به دســتگاه هاى ذكر شده و 
پرداخت بها خدمات اقــدام به جمع آورى 

پسماندهاى اين حوزه خواهد كرد.

 برخورد قانونى با متخلفان
با اين وصف سرانجام با پايان تير ماه مهلت 
اين مراكز براى عقد قــرارداد با پيمانكاران 
مــورد تأييد يا اقدام براى بى خطر ســازى 
پســماندها به اتمام رسيد و از اين پس بايد 
منتظر برخوردهاى قانونى با افرادى باشيم 
كه با عدم رعايت ضوابط قانونى بهداشت و 
ســالمت عمومى جامعه را تهديد مى كنند، 

باشيم.

مهلت مراكز درمانى براى بى خطر سازى پسماندها پايان يافت

معرفى توليدكنندگان زباله هاى بيمارستانى خطرساز به مرجع قضايى

براساس ماده 688 قانون 
مجازات اسالمى هر اقدامى 

كــه تهديد عليه بهداشت 
عمومى شناخته شود از قبيل 
آلوده كــــردن آب يا 

توزيع آب آشاميدنى آلوده، 
دفع غير بهداشتى فضوالت 

انسانى و دامى و موادزايد، 
ريختن مــواد مسموم كننده 

در رود خانه ها، زباله در 
خيابان ها و كشتار غير مجاز 

دام استفاده غير مجاز فاضالب 
خام يا پس آب تصفيه خانه هاى 

فاضالب براى مصارف كشاورزى 
ممنوع مى باشند و مرتكبين 
چنانچه طبق قوانين خاص 

مشمول مجازات شديدترى 
نباشند بــه حبس تــا يك 

سال محكوم خواهند شد
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یاددا�ت
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قدس از كمبودها در بازار مشهد گزارش مى دهد

گرانى كم بود، احتكار لوازم خانگى هم اضافه شد
فاطمه معتمدى يكــى از گاليه هاى مطرح 
شده در بازار كه به طور خاص بعد از نوسانات نرخ 
دالر ظهور كرده اســت، موضوع عدم فروش كاال 
وهمچنين عرضه مواد اوليه با هدف گران فروشى 

و كسب سود بيشتر است.
اين روزها حرف مشــترك برخى صنوف مانند 
توليدات كفش، پوشــاك و مبل اين اســت كه 
براحتى نمى توانند مواد اوليه مورد نياز توليدات 
خــود را خريدارى كنند به عبارت ديگر در كنار 
اينكه اين مواد اوليه به بهانه نوســانات نرخ دالر 
افزايش يافته اســت با اين حال براحتى نيز در 
بازار يافت نمى شود و فروشندگان عمده از فروش 
جنس به بازار خوددارى مى كنند تا سود بيشترى 

به دست آورند.
در حالى اين گاليه از ســوى برخى از واحدهاى 
صنفى مختلف مطرح مى شــود كــه مردم نيز 
همان گاليه را از خرده فروشــان و كسبه دارند 
و گاليه مند هستند كه برخى واحدها بخصوص 
در حوزه لوازم خانگى از فروش جنس به مشترى 
خوددارى مى كنند در حالى كه اين اقالم در مغازه 

آنان يافت مى شود.

 امتناع از فروش كاال
يكى از شــهروندان با اشاره به اين موضوع گفت: 
چنــد روز پيش براى خريد يخچــال به يكى از 
بازارها مراجعه كردم. برندهاى مختلف با افزايش 
قيمت قابل توجه و گاه دو برابرى نسبت به ابتداى 
سال روبه رو بودند. با اين حال نوع يخچالى را كه 
با وضعيت اقتصادى ما همخوانى بيشترى داشت، 
انتخاب كرديم، اما فروشنده گفت اين جنس را 

در انبار نداريم!
وى افزود:از فروشــنده خواستيم همان يخچال 
موجود در مغازه را بدهد كه پاســخ داد اين براى 
ويترين است و بايد صبر كنيد تا جنس از كارخانه 
تحويل بگيريم و به شرطى كه قيمت تغيير نكرده 

باشد؛ آن گاه كاال را مى توانيد تحويل بگيريد.
وى با انتقــاد از اين وضعيت اضافه كرد: اين 
در حالى اســت كه تا هميــن چندى پيش 
كســبه از كسادى بازار و عدم خريد و دپوى 
كاالهاى انبار شده گاليه داشتند و اكنون با 
سوء اســتفاده از نوسانات نرخ دالر به دنبال 

كسب سود بيشتر هستند.

 عدم موجودى كاال
يك شــهروند ديگر نيز خاطرنشان كرد: اين 
وضعيت درخصــوص ســايت هاى فعال در 
عرضه و حوزه فروش كاال و لوازم خانگى كه 
مردم بــراى خريد اقالم مورد نياز خود بدان 
مراجعه مى كردند نيــز وجود دارد به طورى 
كه مشــتريان عمدتاً در عمــده موارد براى 
خريد لوازم خانگــى با گزينه عدم موجودى 

كاال روبه رو هستند.

 ضرورت حضور دائمى 
وى با تأكيد بر اينكه دستگاه هاى نظارتى بايد 
در اين شــرايط حضور پررنگ و حتى دائمى 
در بازارها داشته باشــند، گفت: حتماً نبايد 
كه مردم شــكايت كنند تا اين ارگان ها وارد 
كار شوند و رسيدگى كنند، بلكه بايد جلوتر 
ازمردم با اين نوع ســوء اســتفاده ها برخورد 

كنند تا مردم متضرر نشوند.
يكى از توليدكنندگان كفش نيز از جمله مشكالت 
بازار كفش را نبود مواد اوليه مورد نياز توليد كفش 
دانســت و گفت: قيمت مواد اوليه كه عمدتاً هم 
وارداتى است، به دنبال افزايش قيمت ارز، گران 
شــده و در نتيجه تأمين و خريد آن قيمت تمام 
شــده توليد را افزايش داده اســت. با اين حال 
براحتى نيز در بازار يافت نمى شود و فروشندگان 
اين اقالم با اســتناد به اينكه قيمت دالر نوسان 
دارد از عرضــه جنس به بازار خوددارى مى كنند 
و مى گويند اگر امروز اين را بفروشــيم، فردا بايد 
همين اقالم را با قيمت باالترى خريدارى كنيم. 

بنابراين متضرر مى شويم.
يك توليد كننده پيراهن مردانه نيز با بيان اينكه 
اين مشكل در بازار پوشاك نيز وجود دارد، گفت: 

پارچه به عنــوان مواد اوليه اصلــى و مورد نياز 
دوخــت لباس عمدتاً از خارج تأمين مى شــود. 
بنابراين برخى بنكــداران و تأمين كنندگان از 
عرضه و فروش اين اقالم خوددارى مى كنند كه 
اين وضعيت كم و بيش از ســوى كارخانه هاى 
داخلى توليد پارچه نيز مشاهده مى شود كه البته 
آنان هم مدعى هستند كه نمى توانند مواد اوليه 

مانند نخ را براحتى تأمين كنند.

 تخلف احتكار و امتناع عرضه كاال به بازار
معاون نظارت و بازرسى سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراســان رضوى در خصوص موضوع 
احتكار و عدم عرضه و فروش كاال به بازار اظهار 
داشت: همه فعاالن بازار اعم از توليد كننده،توزيع 
و فروش مى دانند كه در قانون تعزيرات حكومتى 
و نيز حمايــت از مصرف كننده احتكار و امتناع 
از عرضه كاال تخلف تلقى شــده و با آن برخورد 
مى شــود. على باخرد در گفت و گو با خبرنگار ما 
افزود: در قانون نظام صنفى، تعزيرات حكومتى 
و حمايــت از مصرف كننده به موضوع امتناع از 
فروش كاال به مشــترى و يا توليد كننده و نيز 
بحث احتكار اشــاره و براى آن جريمه هايى در 

نظر گرفته شده است. وى با بيان اينكه هر كدام از 
موارد احتكار و امتناع از عرضه كاال تعريف خود را 
دارد و اگر مصداق پيدا كند با واحد خاطى حسب 
قانون برخورد مى شــود، اضافه كــرد: از اين رو 
معاونت نظارت و بازرسى سازمان صنعت، معدن 
و تجارت به عنوان مجــرى قانون در اين بخش 
از اوايل ســال جارى و از آن جايى كه احساس 
مى كرد با نوسانات نرخ دالر احتمال بروز اين گونه 
تخلفات وجود دارد، نسبت به رصد اين قضيه ورود 
يافت و اين بازرسى و نظارت و برخوردها همچنان 
ادامه دارد. وى تصريح كرد: در اين راستا تاكنون 
طى بازرسى هاى انجام شده، مواردى مانند احتكار 
و انبار كاال شناسايى و برخورد قانونى الزم انجام 
شده است؛ ضمن اينكه به شكايات مردمى نيز كه 
عمدتاً مربوط به حوزه لوازم خانگى بوده اســت، 

رسيدگى شده است.

 روند كاهشى تخلفات 
وى يادآورشد:البته با نظارت و بازرسى هاى انجام 
شده، اكنون بايد گفت كه قضيه امتناع از فروش 
كاال و نيز احتكار با هدف كسب سود بيشتر و سود 
جويى نسبت به يك ماه قبل كمتر شده است و 
روند كاهشى دارد؛ ضمن اينكه موضوع امتناع از 
فروش و احتكار چندان عموميت ندارد. با اين حال 
از ديد معاونت بازرسى و نظارت سازمان صنعت 
معدن و تجارت، تعزيرات و ســازمان حمايت از 
حقوق مصرف كننده حتى يك مورد تخلف هم 

زياد است و با واحدهاى خاطى برخورد مى شود.
وى از نصــب پارچه در واحــد خاطى و جريمه 
گفت:مردم مى توانند هرگونه تخلف در اين بخش 
را به معاونت نظارت و بازرســى سازمان صنعت 
معدن و تجارت اطالع دهند تا حداكثر ظرف 24 

ساعت به اين شكايات رسيدگى شود.

آب و �وا
 آغاز روند كاهش دما از امروز

قدس: بررســى نقشه هاى پيش يابى و تصاوير ماهواره نشان 
دهنده وزش باد شــديد لحظه اى همراه با پديده گرد وغبار 
و افزايش ميزان ابرناكى است كه بخصوص براى نوار شمالى 
اســتان، رگبارهاى پراكنده باران و رعــد و برق پيش بينى 
مى شود.  روند كاهش دماى هوا نيز از امروز آغاز خواهد شد.

بر اين اساس براى امروز مشهد نيز آسمانى صاف تا قسمتى 
ابرى با افزايش موقت ابر، وزش باد شديد لحظه اى و گرد وغبار 

پيش بينى شده است.

روی �ط حاد�
  كشف 370 هزار قرص و انواع 

توان افزاهاى غيرمجاز در يك خانه مسكونى

قدس: فرمانده انتظامى خراسان رضوى از كشف محموله 370 
هزار عددى انواع قرص و توان افزاهاى غيرمجاز كه با برچســب 

تقلبى از تربت حيدريه به سراسر كشور ارسال مى شد، خبر داد.
سردار قادر كريمى گفت: در پى دريافت خبرى مبنى بر تهيه و 
توزيع گسترده انواع دارو و توان افزاهاى غيرمجاز و غيربهداشتى 
توسط فردى ســودجو در شهرســتان تربت حيدريه مأموران 
كالنترى 12 منزل مســكونى كه پاتوق متهم بــود، را پس از 

هماهنگى با مقام قضايى به طور ضربتى پاكسازى كردند.
وى افزود: با دستگيرى 2 متهم 40 و 45 ساله كه در امر قاچاق 
دارو و جعل اســناد داراى ســوابق كيفرى بودند در بازرسى از 
محل 370 هزار و 250 عدد انواع قرص هاى گياهى از نوع ترك 
اعتياد، بيمارى ديابت، كليه و توان افزاهاى غيرمجاز و بدون مجوز 
بهداشــتى كشف شــد. اين مقام انتظامى در ادامه بيان داشت: 
مأموران در بازجويى هاى تكميلى به وجود محل دپوى ديگرى از 
مواداوليه تهيه قرص و داروى غيرمجاز در يكى از مناطق حاشيه 
شهر پى بردند كه با هماهنگى قضايى در بازرسى از اين مكان نيز 
مقدار 80 كيسه 50 كيلويى مواداوليه تهيه قرص، كپسول و مقدار 
43 كيسه تجهيزات بسته بندى براى تهيه و آماده سازى قرص 

غيرمجاز و غيربهداشتى كشف كردند.

  انهدام باند سارقان حرفه اى در مشهد
قدس: فرمانده انتظامى شهرستان چناران از انهدام باند حرفه اى 
دســتبرد به منازل مسكونى و وسايل داخل خودرو و كشف 28 

فقره سرقت در شهرهاى گلبهار، مشهد و شمال كشور خبر داد.
سرهنگ برات اويسى گفت: در پى گزارش چند فقره سرقت از 
منازل مسكونى در شهر جديد گلبهار، تحقيقات پليسى آغاز شد.
وى افــزود: كارآگاهان پليس آگاهى در اين پرونده با تحقيقات 
علمى خود به ســرنخ هايى دست يافتند كه منجر به چهره زنى 

عامالن سرقت ها و شناسايى نوع خودروى سوارى آن ها شد.
سرهنگ اويســى تصريح كرد: پليس پس از اقدام هاى گسترده 
اطالعاتى يكى از عامالن اصلى ســرقت ها را ســوار بر خودروى 

مذكور در شهر گلبهار شناسايى و دستگير كرد.
وى اظهار داشت: متهم دستگير شده در مواجهه با مدارك و ادله 
موجود ناچار به بيان حقيقت شد و تاكنون به هشت فقره سرقت 
از منازل مسكونى و 20 فقره ســرقت داخل خودرو از «مشهد، 
گلبهار» و چند شهر شمالى كشور با همدستى دو نفر ديگر اعتراف 
كرد. فرمانده انتظامى شهرستان چناران گفت: كارآگاهان پليس 
آگاهى دو عضو ديگر اين باند را در «گلبهار» و «مشهد» دستگير 
و در بازرسى از مخفيگاه آنان مقاديرى لوازم صوتى و تصويرى، 
طال و جواهر، البسه هاى قيمتى، لپ تاپ، تبلت و مدارك سرقتى 

كشف كردند.

  كشف 81 كيلوگرم مواد مخدر 

در مرزهاى خراسان رضوي
قدس:  فرمانده مرزباني خراســان رضوي از كشف بيش از 81 

كيلوگرم مواد مخدر توسط مرزبانان اين استان خبر داد.
ســردار ماشــااهللا جان نثار گفت: در راســتاي برخــورد قاطع 
باقاچاقچيان مرزبانان اين اســتان طي دو عمليات با اشــرافيت 
اطالعاتي موفق به كشف 25 كيلوگرم مواد مخدر از نوع ترياك و 

25 كيلوگرم مواد مخدر از نوع حشيش شدند.
وى در ادامه تصريح كرد: اين دو محموله مواد مخدر از مســير 
استان هاى جنوبى به سمت شهرستان تايباد در حال انتقال بود 
كه با اشرافيت اطالعاتى موفق شــدند مواد فوق را با همكارى 

عوامل انتظامى كشف نمايند.
ســردار جان نثار افزود: طي انجام مراحل بازرسي از خودروهاي 
ســنگين در پســت كنترل و مراقبت مــرزى نيزمامورين اين 
فرماندهى موفق شــدند  از يك دســتگاه خودروي تريلى  31 
كيلو و 100 گرم مواد مخدر از نوع هروئين فشرده را كه به طرز 

ماهرانه اى جاسازى شده بود، كشف كنند.

  عامل تهديد عليه بهداشت عمومى 

به 6 ماه حبس محكوم شد
بجنورد- خبرنگار قدس: رئيس اداره حفاظت محيط زيست 
اسفراين گفت: اواخر سال گذشته مديرعامل يك واحد صنعتى به 
دليل اجرا نكردن طرح خود اظهارى و آلودگى هوا پس از تشكيل 
پرونده بــه مراجع قضايى معرفى گرديد. روح اهللا اليق گفت: در 
پايش هاى مستمر واحدهاى خدماتى، صنعتى و كشاورزى براى 
اين واحد صنعتى چندين نوبت اخطاريه زيست محيطى صادر 
شــده بود و به صورت حضورى مراتب رفع آلودگى و نكات الزم 
به ايشان تذكر داده شده بود كه متأسفانه  از سوى مسئول واحد 
جهــت رفع آاليندگى اقدامى انجام نشــد. وى افزود: در جريان 
رسيدگى به اين پرونده در دادگاه كيفرى اسفراين، دادگاه با استناد 
به گزارش كارشناسان محيط زيست، مشاهدات و عكس هاى تهيه 
شــده، اخطاريه هاى ارسالى و ســاير محتويات پرونده بزهكارى 
متهم را محرز و مسلم دانست و متهم را از بابت جرم تهديد عليه 
بهداشت عمومى ناشى از نصب نكردن پايش آنالين و فيلترهاى 
غبارگير كه موجب آلودگى هوا و پراكنده شدن آالينده ها مى شد، 

به تحمل 6 ماه حبس تعزيرى محكوم كرد.

 «شامه تيز» ها همچنان در كميِن 
بلندى هاى جنوبِى شهر

 يكم. شامه تيزى دارند و چنان بو مى كشند كه طعمه شان را 
از صدها فرسخ دورتر، پيدا مى كنند!... من از «خرس قهوه اى» با 
آن مشاِم بى مانندش، حرف نمى زنم. سخن از كوه خوارانى است 
كه همين بيِخ گوِش خودمان در مشهد، براى يافتن زمين هاى 
مرغوب در ارتفاعاِت جنوبِى شهر، شامه شان را تيز مى كنند و 
براى چنگ اندازى بر امواِل بيت المال، نقشه مى كشند، جورى 
كه شــما از شــِر اين جانورِ دو پاى «بَل ُهم اََضل» مى خواهى، 
فرار كنى و پناه ببرى به همان زبان بســته هاى چهار پا كه اگر 
نيش مى زنند و مى درند و پنجه بر صورت مى كشــند، اقتضاى 

طبيعت شان است و بَس.
دوم. ســاخت و ساز در بلندى هاى جنوبِى مشهد از قصه هاى 
پُرغصه در روزگار ماســت.... حكايِت آدم هــاى «قانون بَلَد» كه 
راه دور زدِن همان قانون را خيلى شــيك و مجلسى بلدند. اين 
جماعت، خبره چند كار ديگر نيز هستند. در سازمان ها و نهادها 
«آدم» دارند تا «اطالعات و داده هاى طاليى» را در وقِت مناسب، 
در اختيارشان بگذارد. يك هنِر بزرگ ديگر هم دارند. هنِر «آلوده 
كردن» ديگران و دست و پا كردِن «شريِك جرم» براى خودشان، 

آن هم از مياِن كله ُگنده ها و آدم هاى اسم و رسم دار و با نفوذ.
سوم. زيــدى مى گفت: در ايراِن ُگل و بُلُبلِى ما اگر مى خواهى 
فرصت ها را دريابى و پله هــاى ترقى را «صدتا صدتا»- نه يكى 
يكى- باال بروى، در «وقِت مناســب» در «جاى مناسب» حاضر 
باش ! ... جماعِت كوه خوار، به گمانم با اين «فرموِل طاليى» بسى 

َدمخور و آشناست. 
چهارم. دوم ارديبهشت ماه 1394 است. يك عضِو وقِت شوراى 
اسالمِى شهر مشهد (خليل موحدى) در همايِش تأثير  مدرنيته 
بر كالبد شــهر مشــهد، زبان به «فاش گويى» مى گشايد و به 
بانِگ بلند مى گويد: ساخت و سازهاى ارتفاعات جنوبى مشهد 
با نگاهِ «پول محورى» انجام شــده كه خيانت به شهر است. او 
مى افزايد: بســيارى از افراد  سال ها پيش زمين هاى كمربندِى 
جنوبى را خريده اند.... اين حرف ها كه باال مى گيرد، برخى به طنز 
مى گويند: كاش سر و كله يك «ميتى كومان»ِ وطنى با نشاِن ويژه 
و «داداش كايكو» با آن دستماِل قدرت اش، پيدا شود تا حساِب 

كار به دسِت ويژه خواران بيايد! 
پنجم. ماجراى ارتفاعاِت جنوبِى مشــهد، تنها به ســاخت 
و ســازهاى غيرمجاز برنمى گردد. پــاى يك پروژه بزرگ و 
پولساز هم درميان است. همان طرِح كمربندِى جنوبى شهر 
كه عمليات اجرايى اش از سال 91 شروع شد و مى خواست، 
بولوار شــهيد برونســى را به بزرگراه باغچه در ورودِى شهر 
پيوند دهــد. طرحى كه گويا 60 درصد پيشــرفت فيزيكى 
داشت، در پى اعتراِض سازمان هاى مردم نهاد و دوستداران 
محيط زيست، ســرانجام با دستوِر مقام قضايى در ساِل 95 
متوقف شــد. اين اما سبب نشد همان جماعت «شامه تيز» و 
آشنا به «فرموِل طاليى»، براى خريِد زمين و انجام ساخت و 

ساز، به ارتفاعاِت جنوبى هجوم نياورند. 
ششم. محمد بخشــى محبى معاون دادستان مشهد در آباِن 
پارسال به خبرنگاران گفت: ارتفاعات جنوبى مشهد بايد با اجراى 
يك طرح گردشــگرى، تفريحى و ورزشى به فضاى سرگرمى 
مردم تبديل شود. (ايســنا). او سخنگوى شوراى حفظ حقوق 
بيت المال اســت، همان شــورايى كه از ســال 94 بر تحوالِت 

ارتفاعاِت جنوبى نظارت مى كند.
هفتم. روى ديگر سكه، اما وقتى آشكار مى شود كه يك نماينده 
مجلس از حضورِ دولتى ها در ســاخت و سازهاى غيرقانونى در 
زمين هاى ارتفاعاِت جنوبِى شــهر، خبر مى دهد. در فرورديِن 
همين امســال بود كه پژمانفر نماينده مردم مشهد و كالت در 
مجلس به خبرنگاران مى گويد: «بدترين تصرفات در ارتفاعات 
جنوبى مشهد به وسيله دستگاه هاى دولتى انجام شده است» و 
هشدار مى دهد: «اگر زمين هاى تصرف شده در ارتفاعات جنوبى 

آزادسازى نشود، ارگان هاى تصرف كننده را معرفى مى كنم».
هشــتم. چند روز پس از افشــاگرى ايــن نماينده مجلس، 
سمن هاى محيط زيستى خراسانى هم دست به قلم مى شوند و 
بيانيه مى دهند كه در آن آمده: پروژه كمربند جنوبى كه بخش 
عظيمى از ارتفاعات را نابود كرده، پيوست محيط زيستى ندارد و 
موجِب نابودِى بيش از 40 آبراهه و تخريب چشمه ها و رواناب ها 
شده. اين بيانيه مى افزايد: « برخى با تصاحب زمين ها- به قيمت 
از بين رفتن نََفس كش هاى شــهر، نابودى طبيعت و بيمارى و 

مرگ شهروندان- به نان و نوا مى رسند».
نهم. « پروژه كمربندى جنوب به قطع ارتباط سيســتماتيك 
اكوسيســتم ارتفاعات جنوب با اكو سيستم مناطق پيرامونى، 
شقه شدن زيستگاه و به مخاطره افتادن حياِت جانورى و گياهى 
مى انجامد»... اين را قاضى صادقى دادستان مشهد مى گويد، وقتى 
با پرسش يك خبرنگار در اين باره روبه رو  مى شود و او به ديدگاِه 

كارشناسِى سازماِن محيط زيست استان، استناد مى كند. 
دهم. با اين همه، فرداى ارتفاعاِت جنوبِى مشهد چه مى شود؟... 
فضاى 2400 هكتارِى سرسبز براى گردشگرى و ورزش و تفريِح 
يك يِك شــهروندان با درنظر گرفتِن همه نگرانى ها و توجه به 
پيوسِت محيط زيستى يا ادامه پنهان و آشكارِ دست اندازى هاى 
ارگانى و دولتى با بهره گيرى( شما بخوانيد: با سوءاستفاده) از 
ويژه خوارِى اطالعاتِى نهادها و سازمان هاى شهرى ؟... شهر به 

كدام سو مى رود؟

  تشكيل 83 پرونده تخلف در بازار لوازم خانگى
معاون نظارت و بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى با ارائه گزارشى در 
موضــوع رصد عملكرد اصناف بويژه بازار لوازم خانگى و براى اقالمى مانند يخچال، يخچال 
فريزر، ماشين لباسشويى و تلويزيون تصريح كرد: طى اين مدت به 153 شكايت مردمى در 
اقالم ياد شــده، رسيدگى و از 2456 واحد بازرسى و 83 پرونده با موضوعات گران فروشى، 
احتكار و امتناع از عرضه كاال تشكيل شده است. وى ارزش ريالى اين پرونده ها را 25 ميليارد 
و 546 ميليون و 806 هزار و 496 ريال اعالم كرد و گفت:همچنين 871 ميليون و 15 هزار 

ريال حقوق شاكيان برگشت داده شده است.
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با تصويب شوراى اسالمى شهر مشهد

«من كارت» گران مى شود

خبر

قدس: با تصويب شوراى اسالمى شهر مشهد با توجه به افزايش 
نرخ ارز، شهردارى مشهد مى تواند مبلغ بهاى تمام شده خريد، 
حمل و نقل، گمرك، چاپ، ماليــات بر ارزش افزوده، صدور و 

توزيع كارت شهروندى را از مردم دريافت كند.
يكى از چالشى ترين لوايح مورد بررسى در بيست  و نهمين 
جلســه شوراى شــهر مشــهد، اليحه تعيين قيمت كارت 
شهروندى، مشوق ها و بهاي خدمات شارژ بود. بر اساس اين 
اليحه كه تصويب تمامى مواد آن به علت اختالف ميان اعضا 
ناتمام ماند به شهرداري مشهد مقدس اجازه داده مى شود، با 
توجه به ضرورت حفظ و حراست از كارت شهروندي توسط 
شهروندان، عدم امكان تأمين هزينه هاي جايگزين آن توسط 
شــهرداري و با عنايت به افزايش نرخ ارز و باالرفتن هزينه 
خريد كارت شهروندي و ساير هزينه هاي مربوط، بهاى تمام 

شده كامل را از شهروندان دريافت كند.
محمدحسين وديعى، نايب رئيس كميسيون برنامه، بودجه، 
فنــاورى اطالعات و منابع انســانى در خصــوص بند هاى 
ديگــر اين اليحه، گفت: عالوه بر دريافت بهاى تمام شــده 
من كارت، با توجه به اســتقرار زيرساخت هاي تأمين  اعتبار 
(شــارژ) الكترونيكى كارت شــهروندي از جملــه نرم افزار 
تلفن همراه، كيف پــول مبتنى بر NFC، نصب پايانه هاي 
غيرنقدي(cashless) و پايانه هاي الكترونيكى فروشگاهى 
(pos) مستقر در عوامل فروش به شهردارى مشهد مقدس 
اجازه داده مى شود، در راستاي تأمين هزينه هاي نگهداري 
باجه هاي كارت شــهروندي، نســبت به دريافت مبلغ 200 
تومــان از هر تراكنش حضوري، بابت بهاي خدمات شــارژ 

حضوري كارت شهروندي اقدام نمايد.
شهناز رمارم، نايب رئيس كميسيون حمل و نقل و ترافيك با 
اعالم نظر كميســيون درباره بندهايى از اين اليحه گفت: اگر 
ماده 1 اين اليحه تصويب شود، قيمت من كارت دو برابر خواهد 
شد و اگر بخواهيم اين مبلغ را از مردم دريافت كنيم بايد آناليز 
دقيقى انجام شــود كه اين اقدام چه تأثيرى بر ميزان خريد و 

استفاده مردم از من كارت خواهد داشت.

رمارم تصريح كرد: همچنين بر اساس ماده 2 اين اليحه در هر 
بار شارژ از باجه 500 تومان از مردم دريافت خواهد شد. با توجه 
به اينكه اكثر افرادى كه من كارت خود را از طريق باجه ها شارژ 
مى كنند قشر كم درآمد جامعه هستند و ممكن است به دليل 
ضعف مالى روزى دو ســه بار من كارت خود را شارژ كنند اين 

اقدام نوعى تنبيه اين افراد خواهد بود. 
محمد حاجيان  شهرى، نيز در اين باره گفت: ما در شهر اطالعات 
درستى از سواد آى تى مردم نداريم و با اين اقدام مردم را جريمه 
هم مى كنيم، شهردارى تاكنون چه اقدامى براى آموزش آى تى 

به شهروندان انجام داده است؟ 
در ادامه با رأى اعضاى شــوراى شــهر مشهد كليات نظريه 
كميســيون حمل ونقل و ترافيك مورد تصويب قرار گرفت. 
پس از آن در بررسى جزئيات با رأى اعضا ماده 1 اين اليحه 
در زمينــه دريافت بهاى كامل تهيــه و توزيع من كارت به 
تصويب رسيد، اما ماده 2 اين اليحه در زمينه دريافت 500 
تومان به ازاى هر شــارژ در باجه هــا رأى نياورد. همچنين 
در حالــى كه تنها تبصره ماده 2 ايــن اليحه براى تصويب 
مانده بود با اختالف ميان اعضا درخصوص روند تصويب اين 
اليحه با امضاى پنج نفر از اعضا بررسى مابقى اين اليحه از 
دســتوركار خارج و به كميسيون مشترك برنامه و بودجه و 

حمل ونقل و ترافيك ارجاع شد.

  خدمات رايگان حمل و نقل عمومى در روز والدت 
امام رضا(ع) 

در اين جلسه طرح دو فوريتى با موضوع رايگان كردن خطوط 
اتوبوسرانى و قطارشهرى در مشهد در روز والدت امام رضا(ع) 
مطرح شد كه معاون حمل  و نقل عمومى شهردارى مشهد در 
توضيح اين طرح گفت: بودجه در نظر گرفته شــده براى اين 

طرح 200 ميليون تومان است.
وحيد بركچى ادامه داد: از اين مبلغ حدود 130 ميليون تومان 
براى بخش اتوبوسرانى و 70 ميليون تومان براى قطارشهرى در 

نظر گرفته شده است.

اين طرح با اكثريت آراى اعضاى شــوراى اسالمى شهر مشهد 
به  تصويب رسيد.

  مشهد قابليت استقرار مركزيت بنياد امام رضا(ع) را 
دارد

شوراى شهر مشهد ديروز ميهمانان ديگرى هم داشت كه در 
ابتداى جلسه از رضا سخندان كمك داور مشهدى تيم داورى 
كشورمان در جام جهانى روسيه تقدير شد، اما ميهمان بعدى 

شورا مديرعامل بنياد بين المللى امام رضا(ع) بود.
مديرعامل بنياد بين المللى امام رضا(ع) در اين جلسه گفت: 
گرچه اين بنياد نهادى ملى و بين المللى اســت و ســتاد 
كنونى آن در تهران مســتقر اســت اما شهر مشهد قابليت 
انتقال و اســتقرار مركزيت فعاليت هــاى بنياد بين المللى 

امام رضا(ع) را دارد.
محمودرضا برازش افزود: با توجه به جايگاه مشهد، تالش بر اين 
اســت تا مركزيت و فعاليت هاى بنياد امام رضا(ع) از تهران به 
مشهد منتقل شود. تحقق اين امر فوايد بسيارى براى اين شهر 

و كشور خواهد داشت.
وى ادامــه داد: ايــن بنياد تنها متعلق به خراســان نيســت 
بلكه به همه مســلمانان تعلق دارد اما به دليل وجود مضجع 
شــريف حضرت امام رضا(ع) در مشهد بايد نهادهاى بنياد در 
مشهد مستقر شوند. همچنين فعاليت هاى بنياد امام رضا(ع) 
تنها مربوط به دهه كرامت نيســت بلكه در تمام طول ســال 
فعاليت هاى فرهنگى، هنرى، سينمايى و پژوهشى آن در سراسر 

كشور انجام مى شود.
جشنواره بين المللى امام رضا(ع) از 16 سال پيش تاكنون به 
صورت ساالنه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى در داخل و 

خارج از كشور در دهه كرامت برگزار مى شود.

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون اجتماعى فرماندهى 
انتظامى اســتان با اشاره به اينكه از ابتداى سال جارى 
تاكنــون 835 پرونــده به دواير مشــاوره و مددكارى 
كالنترى هاى ســطح استان ارجاع شــده، گفت: از اين 
تعداد 733 پرونده بــه ميزان 86 درصد، به مصالحه و 

سازش انجاميده است. 

ســرهنگ حيــدر اقبالــى مطلق با اشــاره بــه اينكه 
آســيب هاي اجتماعي تبعات منفي براي جامعه دارد، 
اظهار داشــت: شناســايي و پيشــگيري از آسيب هاى 

اجتماعي، امري ضروري است.
وي همچنين با اشــاره به اينكه از ابتداى سال جارى 
تاكنــون به 736 نفر از مراجعه كنندگان خدمات روان 

شناختى و مشاوره اى ارائه شده است، خاطرنشان كرد: 
مراكز مشــاوره و مددكارى كالنتــري هاي فرماندهي 
انتظامي اســتان خراسان شــمالى، با رسالت كمك و 
خدمات رســاني به مردم، نقش مهمى در پيشگيري و 
كاهش وقوع برخي جرايم و همچنين كاهش پرونده ها 

و مراجعات قضايي  دارند.

مصالحه 86 درصدى پرونده هاى ارجاعى در خراسان شمالى

هشدار فرمانده انتظامى بشرويه به دامداران
مراقب شيوه هاى جديد سرقت احشام 

خود باشيد
بشرويه ـ خبرنگار قـــدس: فرمانده نيروى انتظامى 
شهرســتان بشــرويه با حضــور در جمع دامــداران و 
كشاورزان گفت: پيشگيرى از سرقت احشام و محصوالت 
كشاورزى در گرو رعايت هشــدارهاى پليسى مى باشد. 
سرهنگ دوم عليرضا فوالدى گفت: رعايت نكات ايمنى 
همچون تجهيز دامدارى به دوربين مدار بسته، درو قفل 
ايمن، گماردن نگهبان و سركشــى از دامدارى بخصوص 
در شب ها، كنترل تردد افراد غريبه به محدوده دامدارى 
و مشــاركت دادن دامــداران با پليــس در اين زمينه از 
عوامل مهم در پيشــگيرى از سرقت احشــام مى باشد. 
وى با اشاره به شگرد جديد ســارقان احشام در يكى از 
شهرســتان هاى مجاور كه با مسموم كردن چوپان اقدام 
به سرقت احشــام كرده بودند از دامداران خواست تا از 
پذيــرش هر نوع خوراكى از افراد ناشــناس خوددارى و 
نسبت به هرگونه تردد خودروها و افراد غريبه و مشكوك 
در اطراف دامدارى ها حســاس بوده و ضمن يادداشــت 
شــماره پالك خودروى مذكور موضوع را از طريق تلفن 

110 به پليس اطالع دهند.

فرجام علوى 
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