
ساخت كپسول گياهى درمان كبد 
در مشهد سياست گذارى توليد و مصرف بايد يكجا انجام شود

نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى در ديدار با بازاريان و اصناف مشهد:

قــدس   كپســول گياهى بــا خاصيت 
محافظت كبــد و درمان بيمارى هاى كبدى 
توسط پژوهشگران دانشــگاه علوم پزشكى 
مشهد طراحى و ســاخته شد. فرموالسيون 
اين كپســول گياهى كه ليورفول 120 نام 
گرفته، توســط شركت دانش بنيان «كيميا 

فرآور بوعلى» مستقر ...

قدس   نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى 
و امام جمعه مشهد مقدس در ديدار با جمعى 
از بازاريان و اصناف مشهد با اشاره به بينش هاى 
اقتصادى متفاوت در كشــور گفت: يك بينش 
اقتصادى نگاه مقام  معظم رهبرى است كه چهار 
ســال در همه شعارهاى سال مطرح كرده اند و 

مؤلفه هاى اقتصاد مقاومتى  ...
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تذكر كتبى دادستانى به آب منطقه اى خراسان رضوى

قدس از محله اى 
در دل شهر مشهد گزارش مى دهد

مدرسه، راه، آب، گاز؛ 
رؤياى اهالى روستاى زكريا

دانشجويان و طالب با تجمع مقابل 
دادگسترى خراسان رضوى خواستار شدند 

برخورد قوه قضائيه 
با مفسدان اقتصادى
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پس از افشاگرى هاى قدس از «رودخانه خوارى» صورت گرفت

.......صفحه 4

قدس  مى گويند قدمتــى طوالنى دارد بــا اين حال با 
محروميت و كمبودهاى زيادى مواجه است كه در نوع خود 
قابــل توجه و بعضاً كم نظير اســت. محله زكريا اگر چه نام 
روستا را يدك مى كشد، اما در حالى با محروميت و مشكالتى 

مانند نداشتن خانه بهداشت ...
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آسبادهاى 
نشتيفان 

يك گام به 
ثبت جهانى 

نزديك 
مى شود

قــدس   سرپرســت پايگاه ميــراث فرهنگى 
آســبادهاى خراسان رضوى، خراســان جنوبى و 
سيستان و بلوچستان از آغاز عمليات مستندنگارى 
و نقشه بردارى آسبادهاى خواف براى ثبت جهانى 
خبرداد.محمد ركنى افزود: پايگاه ميراث فرهنگى 
آســبادهاى ايران - خراسان رضوى با هدف تهيه 
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نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى در ديدار با بازاريان و اصناف مشهد:

سياست گذارى توليد و مصرف بايد يكجا انجام شود
�و��ون

قدس  نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى 
و امام جمعه مشــهد مقدس در ديدار با جمعى 
از بازاريان و اصناف مشهد با اشاره به بينش هاى 
اقتصادى متفاوت در كشــور گفت: يك بينش 
اقتصادى نگاه مقام  معظم رهبرى است كه چهار 
سال در همه شعارهاى ســال مطرح كرده اند و 

مؤلفه هاى اقتصاد مقاومتى را بيان كردند.
آيــت اهللا ســيداحمد علم الهــدى ادامــه  داد: 
اقتصاددانان توانايى اشــكال گرفتــن از اقتصاد 
مقاومتى را ندارند، اما مديريت اجرايى كشــور 
اين نــگاه را باور ندارد. بينش دوم اقتصادى نگاه 
به بيرون اســت در اين نگاه بايد با دنيا بسازيم و 
اگر نسازيم نمى توانيم زندگى كنيم. اختالف بين 
دو نگاه عاملى است كه در اين چهار سال هر چه 

تجربه كرديم از جنس عبرت است.

 نفوذ دشمن در بينش اقتصادى ما
وى با اشــاره به نفوذ دشمن در بينش اقتصادى 
ما گفت: كسانى كه چشم به غرب دارند و دنبال 
برجامند مى گويند، بترســيد؛ اما قرآن مى گويد 
شما در هر كسب و كارى هستيد باورتان به خدا 
زياد شود. اگر كليد مصرف دست شما باشد، كليد 
كاروكاسبى دست شما مى آيد. نماينده ولى فقيه 
در خراسان رضوى توضيح  داد: امروز مردم با توجه 
به وضعيت اقتصادى نسبت به برنامه زندگى خود 
مستأصل هستند و اگر شــما بازار مصرف را به 
دست بگيريد هم توطئه دشمن از بين مى رود هم 

برنامه مصرف مردم را كنترل مى كنيد.
آيــت اهللا علم الهــدى ادامه  داد: بايــد جايى كه 
توليــد، سياســت گذارى مى شــود مصرف هم 
سياست گذارى شــود و در اين شرايط هيچ وقت 
نمى گذاريد پوشــاك تركيه اى بيايد و كارخانه 
داخلى تعطيل شــود. از سرآغاز نهضت امام(ره) 
بار اجرايى روى دوش بازار بود و به پشــتيبانى 
رهنمودها و قيام امام آمد و بازار در پيروزى انقالب 

نقش داشت. در ادامه انقالب هم بازاريان مشاركت 
وســيع در همه ابعاد داشــتند و در بحران هاى 

مختلف همراه انقالب بودند.
آيــت اهللا علم الهدى ادامــه  داد: انقالب در همه 
نســل هاى بازار تا امروز ثابــت و ادامه دار بوده و 
نمى تــوان گفت روزى بازار جلو صف بود و امروز 
عقب زده شــده  اســت. وى نظام را ابزار اجرايى 
انقــالب دانســت و گفت: تشــكيل نظام يك 
اهرم براى انقالب بود و امروز، نه قدرت ســلطه 
بر انديشــه و نه صادر شــدن انقالب با روز اول 
قابل مقايسه نيســت. دشمن خواست كشور ما 
را به دســت آورد منطقه را از دســت داد و امروز 
تالش مى كند منطقه را به دست آورد و در ادامه 
دنيا را هم از دســت مى دهد. آيت اهللا علم الهدى 
نقطه قوت آمريكا در منطقه را اسرائيل دانست و 

گفت: عالوه بر موشك هاى بالستيك ايران، امروز 
لبنان و ســوريه هم مى توانند اسرائيل را تهديد 
كنند و اســرائيل گروگان ماست. وى با اشاره به 
قدرت تســليحات الكترونيك آمريكا اظهار كرد: 
اگر ما سلطه بر اسرائيل نداشتيم آمريكا از صبح 
تا ظهر بــه ما مهلت نمى داد و حمله مى كرد اما 
ترامپ تهديد كرد، كنگره آمريكا عليه او قيام كرد 

كه حق ندارى تهديد كنى.

 دولت نمى تواند كاسب خوبى باشد
نماينده ولى فقيه در خراســان رضــوى با نقل 
خاطــره اى از آيــت اهللا مهدوى كنــى گفــت: 
ايشــان معتقــد بودنــد دولت مى توانــد ناظر 
خوبى باشــد، اما نمى تواند كاســب خوبى باشد 
و مــا هم فقط حرام و حالل خدا را به كاســبان 
مى گوييم. آيت اهللا علم الهدى با ارائه پيشنهادى 
به بازاريان و اصنــاف گفت: كاال يا كاالهايى كه 
براى شما بهتر است مشــخص كنيد با قيمت 
ارزان توســط جريان توزيع بسيج و مساجد در 
يك منطقه يا همه مشهد توزيع كنيد و اين نمونه 
تجربه اى براى به دست گرفتن بازار مصرف مردم 

باشد.

در حوالى امروز2

در پايگاه شهيد حبيبى زهام مشهد انجام شد
 اورهال دو فروند هواپيماى ميراژ و اف5

مهر:متخصصان و كاركنان فنى پايگاه شــهيد حبيبى زهام 
دو فرونــد هواپيماى ميــراژ و اف5 را اورهال(بازآماد) كردند. 
متخصصان پيشكســوت و جوان پايگاه شهيد حبيبى زهام 
مشهد توانســتند پس از صرف 25 هزار نفرساعت كار فنى، 
يك فروند هواپيماى ميراژ را اورهال(بازآماد) كنند.همچنين 
متخصصان فنى اين پايگاه در اقدامى مشابه و با صرف 12هزار 
و 500 نفر ساعت كار فنى يك فروند هواپيماى اف 5 دوكابينه 
را اورهال كردند.شــايان ذكر اســت اين دو جنگنده پس از 
تست هاى عملياتى به چرخه دفاعى نيروى هوايى ارتش اضافه 

شدند.

استاندار خراسان رضوى:
 براى استقرار ميز خدمت در دستگاه هاى 

اجرايى هيچ استثنايى وجود ندارد
قدس:استاندار خراســان رضوى گفت: بنا بر ابالغ عمومى و 
بخشنامه اى كه از سوى رياست جمهورى مبنى بر استقرار ميز 
خدمت حضورى و الكترونيكى در دستگاه هاى اجرايى صادر 
شده، تمامى دستگاه هاى اجرايى مكلف به استقرار آن هستند 
و هيچ اســتثنايى وجود ندارد. على رضا رشيديان در جلسه 
شوراى راهبرى توسعه مديريت استان با بيان اين مطلب افزود: 
با توجه به اينكه تكريم ارباب رجوع و برنامه ريزى و تالش براى 
ارتقاى ميزان رضايتمندى مراجعان از خدمات دســتگاه هاى 
اجرايى يك اصل است؛ استقرار ميز خدمت ضرورى مى باشد. 
وى افزود: اســتقرار ميز خدمت با هدف جلوگيرى از تضييع 
حقوق شهروندان، تكريم ارباب رجوع، جلوگيرى از سرگردانى 
مــردم در ســاختمان هاى ادارى و دســتگاه هاى اجرايــى، 
پيشگيرى از امكان برقرارى ارتباط غيراصولى و مفسده آميز با 
كاركنان دولت و ايجاد نظام ادارى پاسخگو و كارآمد، صورت 
گرفته است.  استاندار خراسان رضوى گفت: از ابتداى تير ماه 
سال جارى، ارائه خدمت به مردم در محلى غير از ميز خدمت 
و ارجاع آنان به واحدهاى ســازمانى و كارشناسان در داخل 

ادارات ممنوع بوده و نقض مقررات محسوب مى شود.
رشــيديان با تأكيد  بر اينكه ميز خدمت بايد در طبقه اول يا 
در دسترس ترين مكان براى مراجعان قرار داشته باشد؛ ادامه 
داد: تا پايان آذر ماه امسال نيز دستگاه هاى اجرايى مكلف به 

استقرار ميز خدمت الكترونيكى مى باشند.

 آسبادهاى نشتيفان يك گام به 
ثبت جهانى نزديك مى شود

قدس:سرپرســت پايگاه ميراث فرهنگى آسبادهاى خراسان 
رضوى، خراســان جنوبى و سيســتان و بلوچســتان از آغاز 
عمليات مستندنگارى و نقشه بردارى آسبادهاى خواف براى 
ثبت جهانى خبرداد.محمد ركنى افزود: پايگاه ميراث فرهنگى 
آسبادهاى ايران - خراسان رضوى با هدف تهيه مدارك پرونده 
زنجيره اى ثبت آســبادهاى ايران در فهرست ميراث جهانى 
عمليات مستند نگارى و نقشــه بردارى آسبادهاى خواف را 
آغاز كرده اســت. او با بيان اين كه اين آثار ارزشمند در بافت 
قديم شــهر خواف و به تعداد 30 دســتگاه آسباد واقع شده 
است، اظهار كرد: عمليات مستند نگارى و نقشه بردارى توسط 
تيمى متشكل از 6 نفر با تخصص هاى مرتبط (نقشه بردارى- 
مرمــت و احياى بناها و بافت هاى تاريخى- معمارى) صورت 
گرفته است. ركنى تصريح كرد: مستندنگارى و نقشه بردارى 
از آسبادهاى خواف شامل پالن ها، نما ها، مقاطع (30دستگاه 
آســباد)، تهيه عكس هاى فتوگرامترى (30 دستگاه آسباد)، 
تهيه پرونده مشــخصات و مالكيت آســبادها (30 دستگاه 

آسباد)، ايجاد نقاط بنچ مارك براى نقشه بردارى است.
وى گفت: همچنين نقشــه بردارى گذرهاى دسترســى به 
آســبادها، برداشت نقاط ارتفاعى آســبادها با دوربين نقشه 
بردارى از ديگر اقدامات و برنامه هاى عمليات مستند نگارى 
است.ركنى ياد آور شد: كليه عمليات مستند نگارى و نقشه 
بردارى از آسبادهاى خواف بر طبق شاخص هاى ميراث جهانى 

است.

 دومين استارت آپ ويكند 
گردشگرى خراسان شمالى برگزار مى شود

بجنورد- خبرنــگار قدس: سرپرســت اداره كل ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى خراســان شمالى از 
برگــزارى دومين رويــداد كار آفرينى اســتارت آپ ويكند 
گردشگرى در استان از 29 مردادماه جارى تا دوم شهريور ماه 

امسال در محل فرهنگسراى بجنورد خبر داد.
يزدان پناه درباره دومين استارتاپ ويكند خراسان شمالى بيان 
كرد: با توجه به تجربه برگزارى اولين رويداد و آشنايى بيش 
از پيش افراد با چنين رويدادهايى، اســتقبال خوبى در بين 
عالقه مندان بويژه دانشــجويان و ايده پردازان صورت خواهد 
گرفت و نكته جالب توجه اين كه ايده هاى برتر مقرر است در 
رويداد ملى استارت آپ كه در مهر ماه امسال برگزار مى شود، 
وارد رقابت شــوند. وى با تأكيد  بر حمايت از ايده هاى نو در 
حوزه گردشــگرى، تصريح كرد: هدف از برگزارى اين رويداد 
تقويت قصد، انگيزه و خودباورى كارآفرينانه در بين دانشجويان 
و جوانان صاحب ايده و جوياى كسب و كار است.يزدان پناه با 
اشاره به اينكه در اين رويداد آموزشى مشتاقان كـارآفرينى در 
حوزه گردشگرى گرد هم مى آيـند تا با اشتراك گذارى ايـده 
هايشـان و تشكيل تيم ها به راه اندازى مدل هاى كسب و كـار 
بپـردازند، تأكيد  كرد: اين امر مى تواند به توسعه گردشگرى 

استان و كسب و كار در اين حوزه كمك كند.

  برگزارى شب شعر ويژه بانوان 
در نيشابور

نيشابور- خبرنگارقدس: دومين شب شعر ويژه بانوان با 
حضور پرشورشاعران و بانوان فرهنگ دوست در فرهنگسراي 

وكيلي اداره فرهنگ وارشاد اسالمى نيشابور برگزار شد.
در اين ويژه برنامه شــب شعر بانوان كه از قشرهاي مختلف 
بانوان حضور داشــتند شاعران مطرح استان خراسان رضوي 
و نيشابور رودابه باقري، الهام دروگر، فاطمه سوقندي، افسانه 
سادات حســيني، مليحه سادات قاضي، ندا ســهراب زاده، 
محبوبه كوشــككي، مهناز ايروانى، بهاره بيگــى، آزيتا تازه 
دل، سارا ســبياني، مرضيه حسينى، مرضيه احمديان، صبا 
ضيابخش، مليكا پيرگزى، زينب اردمه، نرگس بايگى، مريم 
چراغى، سمانه شادابى، سيما خالقى و نازنين مريم عمارلو به 

شعرخواني پرداختند.

 روايت فرمانده سپاه امام رضا(ع)
 از حضور در ميان مردم معترض

تسنيم:هفته گذشــته همزمان با تجمــع اندك مردمى در 
ميدان شــهداى مشــهد ســردار نظرى؛ فرمانده سپاه امام 
رضــا(ع) در ميان آنان حضور پيدا كــرد و اين اقدام فرمانده 
ســپاه امام رضا(ع) با بازخوردهاى بســيار مناســبى همراه

 بود.
آيت اهللا علم الهدى؛ نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى از 
اين حضور قدردانى كرد. اما سردار يعقوبعلى نظرى، فرمانده 
سپاه امام رضا(ع) در اين زمينه اظهار داشت: با توجه به ارزيابى 
كه داشــتيم و تجمعى كه دست به دســت ميان گروه هاى 
اجتماعى شد؛ دو اقدام صورت گرفت كه نخست اطالع رسانى 
كنيم كه اين تجمع يك تجمع غيرقانونى اســت و احتمال 
استفاده ضدانقالب وجود دارد و نيز اين اطالع رسانى گسترده 

صورت گرفت. 
وى افــزود: مراقب بوديم كه اگر احياناً تجمعى صورت بگيرد 
عوامل ضدانقالب ســوء اســتفاده نكنند. در بدو ورود ما به 
ميدان شهدا شاهد بودم كه حدود 40 تا 50 نفر حاضر بودند 
و بالفاصله در جمع حاضر شــدم تا صحبت ها و مشكالت را 
بشــنوم. فرمانده ســپاه امام رضا(ع) بيان كرد: با اين حضور 
خواستيم عنوان كنيم كه ما نيز از خود آن ها(مردم) هستيم؛ ما 
از مردم هستيم و وظيفه داريم كه همراهى و همدردى كنيم. 
سردار نظرى خاطرنشــان كرد: اين اجتماعات ممكن است 
مورد ســوء اســتفاده قرار گيرد و در آنجا نيــز در بين مردم 
مشــكالت و دردها را شــنيديم و مردم خيلى نيز بزرگوارى 
كردند و احترام گذاشتند و بعد هم نظر داشتند كه مكان هايى 
باشــد تا مسئوالن حضور داشته باشــند و با اندك توجيه و 
اقداماتى كه برادران ما در نيروى انتظامى داشتند موضوع حل 

شد.
وى در پاســخ به اينكه اين جنــس حضورهاى مردمى چه 
تأثيــر ى دارد، گفت: قطعاً در مكان هايى كه ما و مســئوالن 
برآوردشان اين باشد كه اين اجتماعات مردمى است، بايد براى 
توجيه و آگاه سازى مردم حضور پيدا كنيم و بايد اجازه ندهيم 

ضدانقالب سوءاستفاده كند.
سردار نظرى بيان كرد: از مردم نيز خواهش مى كنيم كه اين 
تجمعات را ادامه ندهند و حضور مسئوالن خاصيت هاى زيادى 
دارد كه هميشه بايد در جمع هاى مردمى براى پراكنده كردن 
و توجيه كردن و براى جلوگيرى از ســوء استفاده ضدانقالب 
بايد ورود داشــته باشيم و با مردم همراهى و همدلى داشته 

باشند.

 خبرهاى خوش معاون آموزش و پرورش 
استان براى جذب معلم

قدس: معاون آموزش متوســطه اداره  كل آموزش و پرورش 
خراسان رضوى و جمعى از مديران اين اداره كل روز گذشته با 
حضور در تحريريه روزنامه قدس روز خبرنگار را به خبرنگاران 

اين رسانه تبريك گفتند.
رضا صابــرى تواليى در حاشــيه اين مراســم در خصوص 
استخدام نيروهاى جديد در آموزش و پرورش گفت: اولويت 
ما استخدام دانش آموختگان دانشگاه فرهنگيان است.ضمن 
اين كه در حــال جذب 18 هزار نفــر از نيروهاى مورد نياز 
توسط آزمون استخدامى نيز هستيم كه در مرحله مصاحبه 

هستند.
معاون آموزش متوسطه اداره  كل آموزش و پرورش خراسان 
رضوى عالوه بر اين بيان داشت: نيروهاى حق التدريس بنا به 
مصوبه مجلس و رديف استخدام و متناسب با نياز آموزش و 

پرورش جذب مى شوند.
صابرى تواليى همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در باره 
چرايى ادامه دريافت شهريه توسط مدارس دولتى بخصوص در 

مناطق محروم اين موضوع را تكذيب كرد.
وى در واكنــش به ارائه  فهرســتى از دريافت شــهريه هاى 
80 تــا 100 هزارتومانى بــراى ثبت نــام در مدارس يكى 
از نواحى محروم توســط خبرنگار ما پاســخ به اين موضوع 
را نيازمنــد فرصــت وتحقيقــات الزم در ايــن بــاره اعالم 

كرد. 
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فارس   صبح روز گذشته دانشجويان و طالب 
انقالبى مشــهد با حضور مقابل دادگســترى 
خراسان رضوى خواســتار برخورد قاطع قوه 
قضائيه  با مفسدان اقتصادى شدند. دانشجويان 
و طالب انقالبى مشهد در حاشيه حضور مقابل 
دادگسترى خراسان رضوى شعارهايى همچون 
«مفسد اقتصادى اعدام بايد گردد»، «شعار هر 
روحانى مرگ بر گرانى»، «يه اختالس كم بشه، 
گرونيم حل ميشــه» و «ملت ما بيدار است از 

مفسدين بيزار است» سر مى دادند.

 قوه قضائيه مسئول برخورد با فساد و تبعيض است
در حاشــيه حضور دانشجويان و طالب مقابل 
رضوى، حجت االسالم  دادگسترى خراســان 
محمد ابويســانى اســتاد حوزه و دانشــگاه 
به نمايندگى از قشــر روحانيــون گفت: مردم 
منتظر محاكمه فاسدان اقتصادى هستند، اما 
خبرى نيست، چرا بايد مدير دوتابعيتى ايران 
فرزندانــش در آمريكا زندگى كنند؟ مگر ما با 

آمريكا دشمن نيستيم و مگر آمريكا در اين 40 
ســال عليه ما توطئه نكرده است و مگر غير از 
اين است كه دشــمن روى فرزندان مسئوالن 
سوار شده و جاسوسى مى كند؟ حرف ما يك 
چيز اســت، اگر كســى قرار اســت با فساد و 
تبعيض برخورد كند، قوه قضائيه است، اگر قرار 
است، مســئوالن اجرايى هركارى مى خواهند 
انجام دهند و كسى يقه شان را نگيرد، چاره اى 
نيســت، مگر اينكه مردم گمان كنند، مسبب 
اين سســتى مســئوالن قوه قضائيه هستند. 
حضرتى دانشجوى دانشگاه فرهنگيان با تأكيد  
بر مطالبه گرى و عدالتخواهى دانشــجويان بر 
مبناى فرمايشات رهبرى طى سخنانى خواستار 
افشاى نام مفسدان اقتصادى و شناخته شدن 
اين افراد بين مردم و شفافيت قوه قضائيه شد.  

 مسئوالن دولتى بايد مدافع اسالم مستضعفان باشند
يكى ديگر از حاضران با بيان اينكه مســئوالن 
دولتــى كه به گفته حضــرت امــام(ره) بايد 

مدافع اسالم مستضعفان باشند، مدافع اسالم 
مستكبران شده اند؛ گفت: اين افراد، افرادى اند 
كه در بزنگاه هاى انقــالب، درد مردم را بيش 
از پيش مى كنند، همان هايى كه به دروغ همه 
چيز را وابسته به آمريكا مى دانند، در قصر هاى 
الكچرى كه ابتدا و انتهايش معلوم نيســت، 
زندگــى مى كنند. مســئوالنى كه دردشــان 
بى دردى است و مسئوالنى كه فرزندانشان هر 
روز با يك مدل ماشــين و لباس هاى مارك و 
ميليونــى در شــبكه هاى اجتماعى، تجمل و 

اشرافى گرى مى كنند. 
حجت االسالم على احمدى يادآورى كرد: مگر 
يك مسئول دولتى چقدر از بيت المال چپاول 
كرده كه فرزندانش هر كدام چندين ماشــين 
دارند يا به عنوان مثال، ســفير در فالن كشور 
خارجى عروســى كه براى پسر خود مى گيرد 

به اندازه عروسى چند صد زوج ايرانى است.
اين روحانــى جوان يادآور شــد: امروز مقابل 
دادگسترى خراسان جمع شديم تا مطالباتى 

را كه موجب نگرانى مردم شده از زبان مؤذنان 
جامعه يعنى دانشجويان و طالب بگوييم، امروز 
مردم خواهان افشاى اسامى مفسدان اقتصادى 
هستند. احمدى ادامه داد: كالم آخر ما برخورد 
قاطعانه با مفسدانى است كه به بدنه كشور نفوذ 
كــرده و برخوردى نمى توان كــرد يا اگر هم 

برخوردى شود، بعد از مدتى آزاد مى شوند.

 قوه قضائيه  بى طرف عدالت را اجرا كند
عليرضا دلبريان يكى ديگر از تجمع كنندگان 
گفت: درخواســت هايى كه امــروز در اينجا از 
سوى دانشجويان و طالب بيان مى شود، مربوط 
به همه مردم ايران است.راوى دفاع مقدس نيز 
كه در ميان جوانان دانشــجو و طالب حضور 
يافته بود، با اشاره به اينكه قوه قضائيه بى طرف 
عدالت را اجرا كند،گفت: مســئوالن بايد كنار 
مردم باشــند و مشــكالت موجود را از اقشار 
مختلف در شهرها و روســتاهاى كشور جويا 

شوند.

دانشجويان و طالب با تجمع مقابل دادگسترى خراسان رضوى خواستار شدند 

برخورد قوه قضائيه با مفسدان اقتصادى

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

على محمدزاده  شــوراى شــهر مشهد، 
شهردارى را به راه اندازى سامانه جامع معامالت 
مكلف كرد. سى ويكمين جلسه علنى شوراى 
شهر مشــهد ديروز برگزار شد و در خصوص 
تعيين تكليف پروژه مشــاركتى پايتخت و باز 
پس گيرى يك قطعه زمين واگذار شــده به 
يك نهاد ديگر براى احداث مجموعه فرهنگى 

تصميم گيرى شد.
بر اساس برنامه زمانبندى جلسات شورا جلسه 
ديروز يك نطق پيش از دستور داشت كه رييس 
كميسيون حقوقى شوراى شهر در نطق پيش از 
دستور بهترين راه مقابله با فساد، ميدان دادن به 

مطبوعات آزاد دانست.
محسن حسينى پويا با بيان اينكه «اين روزها، 
كشور شرايط سختى را مى گذراند»، گفت: ما 
با تراكم و درهم پيچيدگــى بحران ها مواجه 
هســتيم. تنها راه گذر از اين بحران ها، فصل 
الخطــاب قرار دادن قانــون و ترجيح منافع و 
مصالح ملى بر منافع و مصالح شخصى و گروهى 
است. از اين رو بايد از ايده آشتى ملى حمايت 
كنيــم.  وى ادامه داد: بايــد همه آحاد ملت و 
مسئوالن گرداگرد مفهومى واحد به نام منافع 
ملى حلقه بزنند. ديگــر فرصتى براى به هدر 
دادن منابع و سرمايه ها و تصميمات يا اعمال 

سفيهانه وجود ندارد. 
وى در بخــش ديگــرى از ســخنان خود به 
خسارت ميلياردها تومانى توقف پروژه كمربند 
جنوبى مشهد هم اشــاره كرد وافزود: تا كنون 
در اين پروژه حدود 180 ميليارد تومان هزينه 
شده است و توقف آن از اسفند ماه گذشته باعث  
ميلياردها تومان خســارت به منابع عمومى، 
ســرگردانى مردم در ترافيك بلوار وكيل آباد، 
باال رفتن مصرف سوخت، اتالف وقت و انرژى 
و... مى شود، از همه مسئوالن قضايى، شهرى، 

استانى و ملى درخواست كمك داريم. 

 شورا آينده نگر باشد
مهمان ديروز شــوراى شــهر رئيــس جهاد 
دانشــگاهى خراســان رضوى بود كه در بيان 
اهميت دادن به پژوهشــهاى دانشــگاهى  با 
تأكيد بر اين كه «خواهش من از شوراى شهر 
اين است كه آينده نگر باشند»، گفت: اقداماتى 
در راستاى منافع شهر و كشور انجام دهيم تا 
در آينده از جانب كسانى كه به ما رأى داده اند 

مورد سرزنش قرار نگيريم.
دكتر على اكبر شمســيان گفت: معضل آب 
مشهد 30 سال پيش توسط جهاد گران جهاد 

دانشگاهى پيش بينى شده بود.
وى اظهار كرد: جهاد دانشگاهى بنيان گذارانى 
باهوش و جهاد گرانى ســخت كــوش دارد. 
باهوش به اين دليل كه 30 سال پيش مشكل 
آب را پيش بينى كرده بودند، آينده نگر بودند 
و چيزى را براى خودشــان نمى خواســتند و 
در همه كارهــا در صف جلو بودند و تمايل به 
گمنامى داشتند. وى با بيان اينكه در سازمان 
با تفكرات متفاوتى رو به رو هستيم ابراز كرد: 
ما با هم گفت و گو مى كنيم تا عيب ها آشــكار 
شود، مشاركت صورت گيرد و ايده هاى خالقانه 

شناسايى شود.

 مصوبات جلسه 
 اصالحيه قرارداد مشاركت و مجوز فروش سهم 
شــهردارى در يك پروژه مشاركتى و واگذارى 
زمين بــراى اجراى پروژه مجتمع آموزشــى 
فرهنگ زيارت ونيزتفريغ بودجه سازمان عمران 
شهردارى، شــركت قطار شــهرى و سازمان 
مديريت حمل و نقل بار، دستور كارهاى جلسه 

شوراى شهر بود.
در اولين دســتور اعضاى شوراى اسالمى شهر 
مشــهد درخصوص قرارداد مشاركت و مجوز 
فروش ســهم شــهردارى در پروژه مشاركتى 

پايتخت، به شــهردارى مشــهد اجازه دادند تا 
نسبت به اصالح قرارداد مشــاركت اين پروژه، 
اقدامــات الزم را انجام دهد. رئيس شــوراى 
اســالمى شهر مشــهد در توضيح اين دستور 
جلسه گفت: اين پروژه، از آن دست پروژه هايى 
بوده كه از دوره قبلى شــورا به شــوراى پنجم 
به ارث رسيده است. محمدرضا حيدرى افزود: 
اين پروژه ها حدود هفت تا هشــت سال روى 
زمين مانده و ســيما و منظر شهرى را به هم 
ريخته اســت و از طرف ديگر هم سرمايه گذار 
تعيين تكليف نشده و هم منافع شهردارى بايد 
تأمين شــود. احمد نوروزى رئيس كميسيون 
اقتصادى، سرمايه گذارى و مشاركت هاى شوراى 
شهر مشهد در توضيح اين دستور جلسه گفت: 
ما ســهم خود را از اين پــروژه واگذار كرده و 

امالكى را به ازاى آن دريافت مى كنيم.
بر اســاس مصوبه بعدى جلسه ديروز اعضاى 
شوراى اسالمى شهر مشــهد با واگذارى يك 
قطعه زمين با كد نوســازى با مساحت 2هزار 
و 700 مترمربع به ســازمان تبليغات اسالمى 

مخالفت كردند.
احمد نوروزى در توضيح اين دستور جلسه با 
بيان اينكه اين زمين در ســال 91 به پيمانكار 

واگذار شــده، اما هيچ اقدامى بــراى آن انجام 
نشــده؛ گفت: 2 هــزار و 700 مترمربع زمين 

بيش از 6 سال است كه رها مانده است.
رئيس كميســيون اقتصادى، سرمايه گذارى و 
مشاركت هاى شوراى اسالمى شهر مشهد ادامه 
داد: اگر با واگذارى دوباره اين زمين به پيمانكار 
موافقت شــود، فرهنگ بدى به جا گذاشــته 
مى شود. ديگر دســتور اين جلسه درخصوص 
شفاف سازى و بهبود راه هاى نظارت عمومى بر 
روند معامالت شهردارى بود كه اعضاى شوراى 
شهر طى يك ماده واحده شهردارى را مكلف 
كردند تا حداكثر ظرف مدت ســه ماه از تاريخ 
ابالغ قانونى اين مصوبه، نســبت به راه اندازى و 
بهره بردارى از سامانه جامع معامالت شهردارى 
اقــدام كند. نكتــه مهم اين مصوبــه ايرادات 
حقوقى آن بود كه براساس نظريه كميسيون 
حقوقى شورا، نيازمند اصالحاتى بود. براساس 
اصالحات اين كميســيون، نام و مشــخصات 
اعضاى كميســيون، متصديان و حاضران در 
جلسه مناقصه و مزايده و ترك تشريفات اعالم 
شــود و تاريخ شــروع و پايان قرارداد و جدول 
زمان بندى و پيشــرفت فيزيكى و مالى آن در 

سامانه مشخص شود.

رئيس جهاد دانشگاهى استان در جلسه شوراى شهر:

شوراى شهر مشهد آينده نگر باشد

بايد جايى كه توليد، 
سياست گذارى 

مى شود مصرف هم 
سياست گذارى شود

بــرش
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 ساعات كارى در خراسان رضوى

 به روال عادى بازگشت

قدس: معاون هماهنگــى امور اقتصادى و توســعه منابع 
انســانى اســتاندارى خراســان رضوى گفت: ساعات كارى 
نهادها و ادارات در اين اســتان از امروز سه شنبه 16 مرداد 

ماه جارى به روال عادى باز مى گردد.
ابراهيم ميرزايى گفت: با توجه به مساعد شدن شرايط جوى 
و پايدارى شبكه برق سراســرى ساعات كار تمامى ادارات، 
دســتگاه هاى دولتى، بانك ها، شهردارى ها و ديگر مؤسسات 
عمومى غيردولتى در تمامى شهرستان هاى استان خراسان 
رضوى از امروز عادى خواهد شد. وى ادامه داد: بر اين اساس 
ســاعت شروع كارى طبق روال گذشته 7:15 دقيقه و زمان 
پايان كار ســاعت 14:15 اعالم مى شــود. از مديران تقاضا 
داريم براى به حداقل رساندن مصرف برق طى ساعات كارى 
و از مدار خارج كردن تمامى وسايل سرمايشى، گرمايشى و 
روشــنايى غيرضرورى بعد از ساعات كارى نظارت هاى الزم 

را داشته باشند.

 اسكان مسافران خارجى در
خراسان رضوى 93 درصد افزايش يافت

ايرنا: سرپرست معاونت گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى خراســان رضوى از افزايش 93 
درصدى اسكان مسافران خارجى طى 10 روز اول مردادماه 

جارى در مقايسه با مدت مشابه پارسال خبر داد. 
يوسف بيدخورى اظهار داشــت: سال گذشته دراين بازه 
زمانى، ميــزان ورود و ثبــت اقامت مســافران و زائران 
خارجى در واحدهاى اقامتى اســتان 31 هزار نفر بود كه 
امسال اين رقم به حدود 60 هزار نفر افزايش يافته است. 
وى دليل افزايش اقامت را ناشــى از نوســانات قيمت ارز 
عنوان كرد و گفت: اگرچه در گذشــته هم ايران و بويژه 
مشهد مقدس يكى از مقاصد سفر ارزان به شمار مى آمد، 
اما با توجه به تغييرات به وجود آمده در بازار ارز، حركت 
موجى از مســافران به ايران و بخصوص خراسان رضوى و 
مشهد آغاز شده است. از ابتداى تابستان امسال 8 ميليون 
و 223 هزار و 721 مســافر وارد خراسان رضوى شده اند 
كه نسبت به مدت مشابه پارسال چهار درصد رشد دارد.

  ساختكپسول گياهى درمان كبد 
در مشهد

كپسول گياهى با خاصيت محافظت كبد و درمان 
بيمارى هاى كبدى توســط پژوهشگران دانشگاه 

علوم پزشكى مشهد طراحى و ساخته شد.
 فرموالسيون اين كپســول گياهى كه ليورفول 120 نام 
گرفته، توسط شركت دانش بنيان «كيميا فرآور بوعلى» 
مستقر در مركز رشــد فرآورده هاى دارويى اين دانشگاه 

توليد شده است.
مديرعامل شــركت دانش بنيان كيميا فــرآور بوعلى در 
اين خصوص گفــت: داروى مذكور تركيبى از عصاره هاى 
گياهى خارمريم، قاصدك، چيســاندرا، اســفرزه و ساير 
تركيبات مؤثر اســت كه براى اولين بار در كشــور توليد 

شده است.
دكتر فاطمه حســن زاده افزود: كپســول ليورفول براى 
محافظت كبد و تنظيم مطلوب آنزيم هاى كبدى، تسكين 
التهاب هــاى كبــدى و تقويت عملكرد كبــد با خاصيت 
آنتى اكســيدانى و مؤثــر در كنترل بيمــارى كبد چرب 

كاربرد دارد.
وى خاطرنشــان كرد: اين كپســول گياهــى در درمان 
هپاتيــت حاد و مزمن مؤثر اســت و مصرف آن عالوه بر 
بهبــود ويژگى هاى بافتى كبدى، منجر به نرمال شــدن 
ســطح آنزيم هاى كبدى و بيلى روبيــن توتال در بيماران 
مبتال بــه بيمارى هاى كبدى ناشــى از مصرف الكل نيز 

مى شود.
وى بيــان كرد: اين فرآورده دارويــى اكنون مراحل اوليه 
پذيرش كميسيون قانونى سازمان غذا و دارو را طى كرده 
و اميد است توليد صنعتى آن تا پايان سال 97 آغاز شود.

 به روال عادى بازگشت
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در شهـر شماره پيامك: 300072305

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     .

 كوتاهى خطوط براى درآمدزايى بيشتر
بر خالف بســيارى از شــهرهاى مدرن جهان كه شهردارى 
با تأســيس  خطوط بى آر تى (مكمل مترو) شهروندان را با 
كمترين دغدغه به مقصد مى رسانند، در مشهد حتى مصوبات 
سازمان ترافيك كشــور هم اجرا نمى شود و خطوط را كوتاه 

مى كنند تا درآمدزايى كنند!
936...6158

 شهردار بخواند
لطفاً به شهردار محترم بگوييد تا به حال اسم جاده سيمان قرقى شهيد اسداهللا كشميرى به گوشتان 

خورده، نه فضاى سبز، نه مجموعه ورزشى؟
915...1276

 آسفالت مى خواهيم
شهردار منطقه 3 لطفاً براى آسفالت ادامه خيابان نظام دوست تا انتهاى طبرسى 28 اقدام نماييد تا 

مردم از اين فالكت گرد و خاك و ترافيك بولوار طبرسى رهايى يابند.
915...0374

 بالتكليفى اگو
چرا طرح فاضالب خيابان ابوذر 18پشت سيلوى گندم را به اگو وصل نمى كنند؟ با اينكه سال ها پيش 

پولش را از شهروندان دريافت كردند هيچ خبرى نيست.
915...6268

 حقوق كاركنان ايستگاه هاى دوچرخه را بدهيد
فرزندم براى شــركت ايســتگاه هاى دوچرخه ســطح شهر 
كارمى كند 4 تا5ماه اســت كه به آن ها حقــوق ندادند! چرا 
شهردارى حقوق اين طفلكى ها را نمى دهد! باور كنيد زندگى 
فرزندم دارد به هم مى خورد؛ به خاطر بى پولى با همســرش 
مشــكل دارد مى خواهند طالق بگيرند؛ آيا كسى هست كه 
پاسخگو باشد در اين گرانى مهم نيست كه اين بنده هاى خدا 

چطور زندگيشان را مى گذرانند؟
915...7329 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

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

طوالنى  قدمتى  مى گوينــد  اعتمادى  حنانه 
دارد با اين حال با محروميت و كمبودهاى زيادى 
مواجه اســت كه در نوع خود قابل توجه و بعضاً 

كم نظير است.
محله زكريا اگر چه نام روستا را يدك مى كشد، اما در 
حالى با محروميت و مشكالتى مانند نداشتن خانه 
بهداشت، تعطيلى تنها مدرسه ابتدايى و مشكل آب 
شرب مواجه اســت كه در كمال تعجب در اطراف 
اين روستا، شهر گسترش و مى توان ساخت و سازها 
و مجتمع هاى مســكونى زيادى را ديد كه از همه 
امكانات از جمله راه آسفالت و آب برخوردارند. اين 
در حالى است كه هنوز بسيارى از اين مجتمع هاى 

مسكونى كامل نشده و مردم در آن ساكن نيستند.

 دريغ از رعايت حق همسايگى 
اكنون اگر از بلوار نماز مشهد كه ساخت و سازها در 
آن به سرعت در حال گسترش است و البته همه اين 
امكانات از مقابل ديدگان اين منطقه تاريخى عبور 
كرده است بدون اينكه ذره اى از محروميت اين روستا 
به حرمت همسايگى كم كرده باشد،  بگذرى خروجى 
آن سبب شده است روستاى زكريا با آن همه قدمت 
و سابقه به نقطه محروم در اين بخش از شهر تبديل 
شــود در حالى كه اين روســتا از قديم اينجا بوده و 
اين ساخت و سازهاى شهرى است كه خود را به او 
رسانده و با سرعت هر چه تمام تر هم از آن گذشته اند.
ساعت از 10 گذشته است كه از فضاى ساخت و ساز، 
خيابان، جاده هاى آسفالته و مجتمع ها و آپارتمان هاى 
جديد چندين طبقه در حال ساخت و تميز بلوار نماز 
و فضاهاى پيرامون آن به سمت روستاى زكريا عبور 

مى كنيم.
خودرو از بريدگى جاده كه با بلوكه هاى بلندى از راه 
اصلى جدا شده است به سمت روستا كه در ابتداى 
آن تنها تابلوى آبى رنگــى كه عنوان دهكده بر آن 
حك شده است، عبور مى كند وسپس جاده خاكى 
و دست اندازهاى آن با چندين درخت گرد و خاك 

گرفته و بدون ميوه نمايان مى شود.

 ظرف هاى در انتظار آب
وارد محله كه مى شوى ســر وصداى چندين پسر 
بچه كه دوچرخه سوارى مى كنند توجه ات را جلب 
مى كند.كمى جلوتر چند بانو دبه به دســت با هم 
در حال صحبت هســتند به سراغشان مى روم تا از 
مشكالت بگويند يكى از آنان مى گويد: مشكل اصلى 
زكريا آب شرب است در حالى كه حدود 40 تا 45 

خانوار در اين جا ساكن هستند.

در حالــى كه ظرف بزرگ را بر زمين گذاشــته تا 
كمى اســتراحت كند، مى افزايد: بيش از 105 نفر 
در اين روســتا زندگى مى كنند، اما گويا وجودشان 
براى كسى اهميت ندارد وگرنه نبايد منطقه زكريا 
كه اكنون در دل شهر قرار گرفته است با محروميت 

مواجه باشد وكسى هم سراغش نيايد.

 دغدغه آب شرب
بانوى زكريايى ناراحت اســت بــا اين حال ادامه 
مى دهد:روستا لوله كشى شــده است اما آب هر 
چهار تا پنج روز با تانكر مى آيد. وى مى گويد:اين 
روســتا تاريخى است و همه آبا و اجداد ما در اين جا 
زندگى كرده اند، اما بى توجهى به آن سبب شده است 
كه اكنون روستاييان با مشكالت مختلفى مواجه شوند 
نه آبى براى شرب هســت و نه آبى براى كشاورزى و 

دامدارى و تنها منبع تأمين  كننده آب شــرب روستا 
چشمه اى است كه آن هم چندان آبى ندارد ضمن اينكه 
سالمت آب آن هم مهم ترين دغدغه روستاييان است 
هر چند چاره اى نيست و از آن استفاده مى شود. بانويى 
ديگر كه سعى مى كند خود را از نگاه دوربين دور نگاه 
دارد وارد بحث مى شود و مى گويد: نبود شغل مشكل 
ديگر ساكنان زكريا است. جز چند نفر معدود، كسى 
به خاطر اينكه آب نيســت كار كشاورزى و دامدارى و 
باغــدارى ندارد؛ بنابراين  مردان براى كار در معدن و يا 

كارهاى ساختمانى صبح زود به شهر مى روند.

 مدرسه تعطيل شده
وى به تنها مدرسه ابتدايى اشاره مى كند و مى گويد:تا 
چهار سال پيش دبستان در دو نوبت پسرانه و دخترانه 
داير بود، اما اين مدرسه تعطيل شده است و معلم ندارد 

لذا خانواده ها به اجبار، فرزندان خود را براى تحصيل به 
شهر فرستاده اند در حالى كه خيلى از خانواده ها توان 
پرداخت هزينه سرويس مدرسه از روستا به شهر را ندارند.

 هيچ، سهم همه از امكانات
وى با گاليه ادامه مى دهد: حتى خيلى از روســتاهاى 
دور كه فاصله زيادى با مشــهد دارند از امكاناتى مانند 
خانه بهداشت،مدرسه،دهيارى و شورا برخوردارند، اما 
روســتاى زكريا كه اكنون در دل بافت شهرى در بلوار 
نماز با آن همه ساخت و سازهايش قرار گرفته است جز 

مسجد و حسينيه چيزى ندارد!.
وى مى گويد: در حالى جاده آســفالته و تميز در بلوار 
نماز احداث شده است كه همچنان جاده و خيابان هاى 
اصلى روســتا خاكى است.گويا ما شهروند نيستيم در 
حالى كه مى توانستند به اين روستا كه در دل شهر قرار 
گرفته است هم توجه كنند آسفالت جاده و خيابان هاى 

روستا خواسته زيادى نيست.

 فقدان خانه بهداشت
دختر جوان ديگرى نيز مى گويد:اين جا مركز بهداشت 
نــدارد فقط هر چنــد وقت يكبار از طرف بهداشــت 
براى تزريق واكسن به كودكان مراجعه مى كنند. وى 
مى افزايد: شايد باور نكنيد كه اين روستا در حالى كه 
از ســويى به بلوار فكورى و از سويى ديگر به بلوار نماز 
متصل است اهالى آن در فصل زمستان خانه هاى خود 
را با بخارى نفتى گرم مى كنند و از گاز خبرى نيست و 

براى پخت و پز بايد از كپسول گاز استفاده كرد!.
وى با بغض مى گويد: حمل و نقل اين كپسول هاى گاز 
در كوچه پس كوچه هاى سر باالى روستا انرژى زيادى 

از زنان مى گيرد و البته معلوم نيست اين وضعيت تا كى 
ادامه خواهد داشت.

وى اظهار مى دارد: در اين روستا بيش از 40 خانوار،فقط 
يكى دو نفر به اصطالح دام و باغ دارند كه به كشــت 
گوجه و بادمجان و امثالهم مشغولند و براى مابقى اهالى 
به خاطر نبود آب، نه كار كشاورزى هست و نه دامدارى 
و نه باغدارى. سيد رضا از ديگر ساكنان روستاى زكريا 
هم درباره مشكالت اين روستا مى گويد:نبود گاز، راه و 
مدرسه يكى از مشكالت اصلى روستاست. دانش آموزان 
مجبور هستند تا رسيدن به مدرسه بعضاً تا دو كيلومتر 
پياده بروند چرا كه خانواده ها، همه توان پرداخت هزينه 
سنگين سرويس را ندارند.وى جمعيت دانش آموزى 
اين روســتا را حداقل 30 تــا 40 نفر اعالم مى كند و 
مى گويد:روستا با مشكل آب هم مواجه است و هر چند 
روز يكبار آب با تانكر تأمين  مى شود كه كافى نيست و 
اكثر روزها آب نيست البته اين آب براى غير شرب است 
و براى آب خوردن بايد به چشمه رفت كه همين رفت 
وآمدهاى مكرر و همچنين عمق كم آب يكى ديگر از 

مشكالت اهالى اين روستاست.

 ارائه خدمات با وجود نداشتن وظيفه
معاون اجرايى منطقه 9 شــهردارى مشــهد با تأييد  
مشكالت اهالى روستاى زكريا اظهار مى دارد:روستاى 
زكريا با يكســرى مشكالت مالكيتى و تملكى مواجه 
اســت هر چنــد در درون بافت شــهرى و منطقه 9 
شهردارى قرار دارد، اما عمالً هنوز به شهر الحاق نشده 

است و روستايى است.
ذبيحى مى افزايد:شهردارى در حال حاضر با اينكه در 
خصوص اين روســتا وظايف نظارتى دارد نه خدماتى، 
اما همچنان خدماتى مانند جمــع آورى زباله را براى 
ساكنان ارائه مى دهد. وى در خصوص وظايف نظارتى 
شــهردارى تصريح مى كند:وظايف نظارتى از اين باب 
هست كه ســاخت و ســاز غير مجاز و تصرفات غير 
قانونى انجام نشود. وى با اشاره به مشكل آب شرب در 
روستاى زكريا خاطر نشان مى كند:آب شرب روستاى 
زكريا،مصوبه شوراى سالمت منطقه را دارد و حسب آن 

شركت آب و فاضالب بايد اقدام و پاسخ دهد.
***

با توجه به صحبت هاى معــاون اجرايى منطقه 9 
شــهردارى مشهد جاى اين ســؤال باقى است كه 
متولى اصلى رسيدگى به اين منطقه محروم كه در 

دل شهر مشهد قرار گرفته چه نهادى است.
آيا شهردارى فقط بايد بعد نظارتى را اعمال كند؟!

قدس همچنان پيگير حل مشــكالت اين منطقه 
خواهد بود.

قدس از محله اى در دل شهرمشهد گزارش مى دهد

مدرسه، راه، آب و گاز؛ رؤياى اهالى روستاى زكريا

 مجوز بدهند پاى كاريم
سخنگو و مدير دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى شركت آب و فاضالب مشهد نيز طى 
پاسخ مكتوب در رابطه با مشكالت آب روستاى زكريا اظهار مى دارد:بحث تأمين  آب شرب 

و بهداشتى اهالى و ساكنان روستاى زكريا از سال 86 به وسيله تانكر در حال انجام است.
محمد محمد زاده مى افزايد:در اين رابطه مكاتبات متعددى با فرماندارى مشهد صورت گرفته 
اســت، اما با توجه به اينكه اراضى فوق هنوز تعيين تكليف نشــده و وضعيت تملك آن ها 
مشخص نيست؛ بنابراين  شهردارى منطقه و فرماندارى تاكنون مجوز هاى الزم جهت اجراى 

شبكه را صادر نكرده اند.
وى مى افزايد:شركت آب و فاضالب مشهد اين آمادگى را دارد تا در صورت صدور مجوز هاى 

قانونى از سوى مراجع مربوط، كار تأمين  آب شرب روستاى زكريا را انجام دهد.
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��ر پس از افشاگرى هاى قدس از «رودخانه خوارى» صورت گرفت

تذكر كتبى دادستانى به آب منطقه اى خراسان رضوى
سلســله گزارش هــاى قدس  احمد فياض 
طى روزهاى گذشــته مبنى بر «كوه خوارى» و 
«رودخانه خوارى» در روددره هاى ييالقات مشهد 
واكنــش هايى را در پى داشــت كه مى توان به 
هشدار جدى معاون دادستان عمومى و انقالب 
مشهد به شركت آب منطقه اى خراسان رضوى 

اشاره كرد.
به گزارش خبرنگار ما؛ معاون دادســتان مشهد 
روز گذشــته، طى گفت و گو با خبرنگار قدس در 
واكنش به «كوه خوارى» و «رودخانه خوارى» در 
روددره هاى حومه مشــهد اظهار كرد: متأسفانه  
دخــل و تصرف حريــم و بســتر رودخانه هاى 
حومه مشــهد مقدس حقيقت دارد و مستندات 
و نمونه هاى عينــى آن عالوه بــر گزارش هاى 
رسانه اى؛ توســط ديده بانان پيشگيرى از وقوع 
جرم دادستانى نيز منعكس شده است. به همين 
دليل در روزهاى گذشــته، طى نامه اى به مدير 
عامل شــركت آب منطقه اى خراســان رضوى 
هشدارهاى تند و جدى با محوريت حفظ حقوق 
بيت المال و پيشگيرى تضييع حقوق بيت المال 

داده شده است. 
قاضى محمد بخشى محبى در ادامه تاكيد كرد: 
قانون گذار؛ حفظ و حراســت و تعيين حريم و 
بســتر رود را بر عهده وزارت نيرو و زير مجموعه 
آن يعنى شركت هاى آب منطقه اى گذاشته است. 

 غفلت آب منطقه اى
متأسفانه  طى سال هاى گذشته و حتى در حال 
حاضر به لحاظ عدم توجه الزم به اين آيين نامه 
از ســوى متولى مربوطه يعنى آب منطقه اى 
خراســان رضوى مقدار قابل توجهى از اراضى 
ملى و ثروت عمومى در بستر و حريم رودخانه ها 
را از دست داده و دخل و تصرفاتى صورت گرفته 
اســت. در اين غفلت و سهل انگارى شرايط به 
گونه اى پيش رفته كه عده اى سودجو نسبت 
به ثروت عمومى احساس مالكيت نموده، حتى 
حريم و بســتر رودخانه را به اجاره داده، و اگر 
شهروندى عادى در آنجا حضور يابد با بيل به 

استقبالش خواهند رفت.
ســخنگوى شــوراى حفظ حقوق بيت المال 
افزود: در ادامه و در نهايت با مجوزهاى قضايى 
كه در اختيار مســئوالن آب منطقه اى استان 
قرار مى گيرد؛ بخشــى از ايــن اراضى آزاد و 
رفع تصرف مى شــود، اما مستلزم هزينه هاى 

اجتماعى و زيست محيطى زيادى است. 
وى ادامه داد: هرگونه ســاخت و ساز غيرمجاز 
در بستر و حريم رودخانه ها؛ افزايش نخاله هاى 
ســاختمانى، حضــور و تردد ماشــين آالت 
ســاختمانى و قلع و قمع احتمالى درختان و 
فضاى سبز را به همراه دارد كه خسارات جبران 
ناپذيرى به لحاظ مسائل زيست- محيطى به 
همــراه دارد. ضمن آنكه پــس از صدور مجوز 
قلع و قمع بناهاى غيرمجاز بازهم بايد همين 
آالينده هاى زيست محيطى را شاهد باشيم چرا 
كه بايستى براى قلع و قمع، همين ماشين آالت 
حضور يافته و نخاله هاى ساختمانى در محيط 
بازنشر مى شوند كه خسارات مضاعفى به محيط 

زيست تحميل مى نمايد.

 تبعات اجتماعى رفع تصرفات
قاضى بخشــى محبى بر تبعات اجتماعى رفع 
تصرفات نيز تأكيد  ورزيد و افزود: رفع تصرفات 
تبعات اجتماعــى نيــز دارد و هزينه هايى بر 
مالباختگان تحميل مى كنــد. برخى از مردم، 
قربانى دالل ها و ســودجويان اراضى شــده و 
زمين هايــى از حريم رودخانه هــا را خريدارى 

كرده اند. هنگام قلع و قمع و رفع تصرفات اراضى 
اين مــردم مى گويند كه اگر دولت در عمل به 
نص صريح قانون نظارت بيشــترى بر اراضى 
عمومى و بيت المال داشت، حاال اين خسارات 

به ما وارد نمى شد.

 هشدار جدى به مسئوالن و سودجويان
معاون دادستان عمومى و انقالب مشهد با هشدار 
جدى به مسئوالن و سودجويان اراضى مربوطه 
خاطرنشان كرد: در قانون مجازات اسالمى ماده 
598 تصريح شده هرگونه اهمال و سهل انگارى 
از سوى مديران كه باعث خسارت به ثروت هاى 
عمومى و بيت المال شــود، مدير مربوطه مجرم 

شناخته مى شــود و عالوه بر مجازات هاى پيش 
بينى شده، بايد جبران خسارت كند. مردم نيز بايد 
دقت كنند و در حوزه مالكيت، فريب سودجويان 
و دالالن را نخورند چون به هر حال هر نوع دخل 
و تصرف غيرمجازى غصبى اســت. سودجويان 
بايد بدانند كه هرگونه دخل و تصرف غيرمجازى 
جنبه كيفرى داشته و در ماده 690 قانون مجازات 
اسالمى نيز بحث تخريب محيط زيست و تصرف 
عدوانى مطرح شــده كه مجازات حبس تا يك 
سال عالوه بر جبران خسارت و بازگرداندن اراضى 
تصرف شده، پيش بينى شده است. در اصل 45 
و 50 قانون اساســى نيز بصراحت آمده است كه 
امثال حريم و بســتر رودخانه ها بخشى از ثروت 
عمومــى و انفال اســت و در مالكيت حكومت 

اسالمى و همين مردم قرار دارد.
وى يادآور شد: پنهان نماند كه توجه ويژه شوراى 
حفظ حقوق بيــت المال در خراســان رضوى 
به موضــوع تصرفات غيرقانونى باعث شــده تا 
دستگاه ها و سازمان هاى مرتبط به طور جدى به 
موضوع رفع تصرفات بپردازند كه خوشبختانه آمار 
شركت آب منطقه اى بيانگر اين موضوع است، اما 

بازدارنده نبوده است.

آب و �وا
  پيش بينى آسمانى صاف تا قسمتى 

ابرى براى خراسان رضوى
قدس: هواشناسى خراســان رضوى براى اغلب نقاط استان 
آسمانى صاف تا قسمتى ابرى در نواحى مرتفع گاهى افزايش 
ابر با احتمال رگبارخفيف و پراكنده همراه با وزش باد نسبتاً 

شديد پيش بينى كرد.
بر اين اســاس كمينه و بيشينه دماى مشهد براى امروز سه 

شنبه به ترتيب 22 و 36 درجه سلسيوس خواهد بود.

روی �ط حاد�
  كشف جسد يك قالده خرس قهوه اى 

در خراسان شمالى

بجنــورد- خبرنگار قدس: مديــركل حفاظت محيط 
زيست خراسان شــمالى از كشف جسد يك قالده خرس 
قهوه اى در مناطق آزاد شهرستان مانه و سملقان خبر داد.
سيد اصغر مطهرى گفت: طى گزارشى مبنى بر تلف شدن 
يك قالده خرس قهوه اى در مناطق آزاد و جنگلى شمال 
غربى شهرســتان مانه و ســملقان، يگان حفاظت محيط 
زيســت اين شهرســتان به محل اعزام شده و جسد اين 
خرس را براى بررســى هاى بيشــتر بــه اداره كل منتقل 

كردند.
وى افــزود: به علت گرمــاى هوا و گذشــت چند روز از 
تلف شــدن اين خرس، قســمتى از بدن اين جانور دچار 
پوســيدگى و كرم افتادگى شده بود و جثه بزرگ خرس 
و جنگلى بودن منطقه، باعث شــده بود، محيطبانان براى 
حمل آن به اداره كل با مشــكالت زيادى روبه رو شوند. 
مطهرى با بيان اينكه در بررســى هاى كارشناسى توسط 
كارشناســان حيات وحش و دكتر دامپزشــك، به علت 
پوسيدگى قســمتى از بدن، امكان تشخيص كشته شدن 
توسط عامل انســانى يا عامل مرگ طبيعى ميسر نشده، 
اظهار داشــت: علت مرگ نامعلوم است، اما تحقيقات در 

اين زمينه پيگيرى خواهد شد.

  نقشه كالهبردارى 8000 ميلياردى 
در مشهد نقش بر آب شد

 فرمانــده انتظامــى خراســان رضــوى گفت: 6 
گرداننده باند فروش مال غير در فضاى مجازى كه 
قصد كالهبردارى 8000 ميليارد ريالى داشتند، در مشهد 

شناسايى و دستگير شدند.
ســردار قادر كريمى افزود: اين كالهبرداران قصد داشتند 
طرح در حال ساخت شركتى را در مشهد به ارزش 8000 
ميليــارد ريال با درج آگهى در فضــاى مجازى به فروش 

برسانند.
وى با بيان اينكه شركت مذكور از اين اقدام بى اطالع بود، 
بيان كرد: يكى از كارمندان اين شــركت با كالهبرداران 
همكارى مى كرد و اطالعــات محرمانه طرح را در اختيار 

اعضاى باند قرار مى داد.
سردار كريمى ادامه داد: كارشناسان پليس فتاى خراسان 
رضوى قبــل از انجام كالهبــردارى 6 متهــم پرونده را 
دســتگير كردند كه اكنون تحقيقــات از آن ها در جريان 

است.

  آتش زدن عمدى مركز بهزيستى نه رد 
مى شود نه تاييد

قدس: مديركل بهزيســتى استان خراسان رضوى با تأكيد بر 
اينكه 15 دختر و زِن در معرض خشونت، در اين مركز نگهدارى 
مى شــوند، گفت: 8 نفر از اين تعداد، بر اثر آتش سوزى راهى 
بيمارستان شدند كه تاكنون 2 نفر از آنها از بيمارستان مرخص 

شدند و روند درمان باقى آنها هم ادامه دارد.
درجــه ســوختگى اين افراد از نوع درجه 1 و 2 اســت و 
آنها بر اثر اين حادثه، دچار سوختگى 10 تا 15 درصدى 

شدند.
همچنين، اينكه اين سوختگى تنها در ناحيه دستان اين 
افراد ايجاد شده و خوشبختانه صورت آنها دچار سوختگى 
نشــده اســت. علت اين حادثه به هيچ عنــوان، خارجى 
نيست، اينكه گفته مى شود، يكى از دختران از عمد مركز 

را آتش زده نه رد مى كنم، نه تأييد. 
مسئول رســانه اى سازمان آتش نشــانى مشهد مى گويد 

علت حادثه مذكوردر هفته آينده اعالم مى شود.

محيط زيست ضرب االجل تعيين كرد
  مهلت يك هفته اى باغ وحش مشهد 

براى انجام اصالحات

مهر: مديركل حفاظت محيط زيست خراسان رضوى از مهلت 
يك هفته اى به مســئوالن باغ وحش مشهد براى اصالحات 

اساسى در اين مجموعه خبر داد.
تورج همتى ديروز در بازديد از باغ وحش مشــهد اظهار كرد: 
اخطاريه براى مدير باغ وحش مشــهد صادر و تحويل شــده 
كه طى اين اخطاريه رعايت تمامى ضوابط و مقررات زيست 
محيطى و بهداشتى و ارائه تعهد نامه مبنى بر تعديل گونه هاى 
جانورى و اختصاص حداقل 20 درصد فضاى سبز مورد نياز 
و اتمام اصالحات جايگاه ها با توجه به زيستگاه طبيعى حيوان 
و توجه به رفتارشناســى و نياز هاى بوم شناسى مورد تأكيد  

قرار گرفته است.
وى افزود:از تاريخ ابالغ اين اخطاريه حداكثر به مدت يك هفته 
به مالك باغ وحش مهلت داده شده است تا برنامه زمانبندى 
اجــراى موارد مورد انتظار را به طور رســمى با ذكر جزئيات 

جهت اصالحات اساسى به اين اداره كل اعالم كند.
مدير كل دفتر بازرســى، ارزيابى عملكرد و پاســخگويى به 
شكايات سازمان حفاظت محيط زيســت كشور نيز در اين 
بازديد با ابراز تأسف از جوسازى هاى مجازى و شايعاتى كه به 
منظور تشويش اذهان عمومى منتشر شده است، اظهار داشت: 
تالش فعاالن حفاظت محيط زيست قابل احترام است و هدف 
مشترك همه ما اصالح و بهبود وضعيت باغ وحش مشهد تا 

رسيدن به استاندارد هاى الزم است.
رحمــان وهاب زاده گفت: امروز همه بايد براى حيات وحش 
و مشكالت و مسائل زيست محيطى كشور تالش كنيم و در 
كنار هم باشيم و در اين راستا هماهنگى و تعامل دستگاه هاى 
اجرايى و اصحاب رســانه در مبحث فرهنگ سازى بخصوص 

مردم دلسوز و عالقه مند خيلى مؤثر  است.

  وضعيت باغ وحش مشهد رو به بهبود است
مدير كل حفاظت و مديريت شــكار و صيد سازمان حفاظت 
محيط زيســت نيز در حاشيه بازديد اظهار كرد: تلفات ببرها 
طى ســال هاى 93 تــا 97 اتفاق افتاده اســت و اين در باغ 
وحش ها امرى طبيعى است ولى تلفات ببرها در سال 96 قابل 
تأمل است و نقش سازمان دامپزشكى در اظهار نظر پيرامون 
تلفات ببر در سال هاى اخير بويژه سال 96 مى بايست مؤثرتر 

بوده و به موقع اظهار نظر مى كردند.
على تيمــورى ادامــه داد: نظارت و پايش موضوع توســط 
همكارانمان در حفاظت محيط زيســت استان مى بايست در 
سال 96 ضابطه مندتر و براساس برنامه صورت مى پذيرفت كه 
اگــر چنين بود با توجه به انگيزه و تعهد مديريت باغ وحش، 
سالم سازى و رســيدن به دستورعمل هاى فنى سازمان نيز 

تسهيل مى شد.
وى افزود: وضعيت باغ وحش مشهد از نظر ضوابط فنى رو به 
بهبود اســت و ما نيز در خصوص وضعيت باغ وحش مشهد 
و مســائل جانبى آن گزارشى را تهيه و به مقام محترم عالى 

سازمان ارائه خواهيم داد.

  باجه امانات تجارى پست 
در خراسان رضوى افتتاح شد

  ايرنا- باجه امانات تجارى پســت روز دوشنبه در ساختمان 
اداره كل پست خراسان رضوى در مشهد افتتاح شد.

با افتتــاح اين باجــه تجار و ديگــر متقاضيــان مى توانند 
محموله هاى تجارى خود را از طريق شــركت ملى پست به 

سراسر جهان ارسال كنند.
مديرعامل شركت ملى پست جمهورى اسالمى ايران در اين 
مراسم گفت: سرانه مرسوالت پستى در كشور هشت مرسوله 
اســت كه اين رقم را مى توان با تقويت زيرساخت ها و توسعه 

همكارى با فرودگاه ها و راه آهن افزايش داد.
حسين نعمتى توزيع مناسب مرســوالت مربوط به خريد و 
فروش الكترونيكى را مورد تأكيد  قرار داد و افزود: بايد با توزيع 
بموقع مرســوالت و عمل به تعهدات، در حفظ مشتريان اين 

سرويس نيز تالش كنيم.
وى با بيان اينكه پســت شــركت خدمات رسان است و 
نامه رســانى و توزيع در راس اين خدمات قرار دارد، اظهار 
داشــت: از آنجا كه حل مشــكالت توزيع، تأثير  مستقيم 
در حل ســاير مشكالت شبكه دارد، تقويت بخش توزيع و 
نامه رســانى از اولويت هاى اساسى در كل شبكه بويژه در 

استان خراسان رضوى است.
وى بهبود كيفيت و ســرعت در توزيع انواع مرسوالت بويژه 
مرســوالت عادى و قبوض را از ديگر انتظارات مديران ارشد 
شركت از واحدهاى اجرايى آن دانست و گفت: اين دو عامل 
مى تواند نقطه قوت شــركت ملى پســت در مقايسه با ساير 

خدمات رسان هاى حوزه پست باشد.

سوژه از شما / پيگيرى از ما
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منابع طبيعى چاره جويى كند

حال زار «تاغزار»هاى سبزوار
گزارش 

تســنيم: تاغزارهاى ســبزوار حال و روز 
خوشــى ندارند و بايد هر چه زودتر فكرى 

براى آن ها كرد.
سبزوار داراى بيش از 800 هزار هكتار اراضى 
ملى اســت كه از اين ميزان 50 هزار هكتار، 
تاغزارهاى دســت كاشت و 120 هزار هكتار 
تاغزار طبيعى و مخلوط با ســاير گونه هاى 

گياهى است.
به دليل قرار گرفتن شهر سبزوار در حاشيه 
كوير، نقش تاغزارها  در تثبيت شن هاى روان 
و جلوگيرى از گرد و غبار از اهميت ويژه اى 
برخــوردار اســت. عالوه بر اين، سرشــاخه 
درختــان تاغ از علوفه هاى مــورد عالقه دام 
در منطقه است كه همين موضوع مى تواند 
بستر مناسبى براى توســعه پرورش دام در 
شهرســتان باشــد، اما تاغزارهاى سبزوار به 
داليل مختلف مورد تخريــب قرار گرفته و 
حتى برخى افــراد براى تهيه زغال، درختان 
را آتش مى زنند و بخشــى از جنگل هاى تاغ 

را از بين مى برند.

  دولت آباد حال خوشى ندارد
يكى از اهالى روستاى دولت آباد گفت: من از 
كودكى در اين روستا بزرگ شده ام، اما طى 
پنج ســال اخير كه توســط بانوى اصفهانى 
تاغزارها قطع شــد، باد و  خاك هاى شديدى 
هر روزه از ســاعت 14 تا پاسى از شب تمام 
روســتا را در برمى گيرد كه اين سبب اوضاع 
نابسامان و آلودگى هاى محيط زيستى در اين 

روستا شده است.
باغانــى گفت: در اوايــل انقالب براى حفظ 

جنگل تاغ از روستا چندجنگلبان استخدام 
شــده بودند و حاال آن ها بازنشسته شده اند، 
اما نيــروى جديد جايگزين نشــده، اكنون 
از جنگلبانــى تقاضــا داريم حتى شــده از 
دو روســتاى دولت آبــاد و حارث آباد دو نفر 
به صورت شــركتى بــراى مراقبت جنگل 

استخدام كنند.

  تقاضا از منابع طبيعى 
وى با اشاره به وفورگرد و خاك  در دولت آباد 
ادامــه داد: براى جلوگيرى از توفان شــن و 
همچنين كاهش ريزگرد هاى موجود در هوا 
از منابع طبيعى تقاضا داريم براى ايســتگاه 

تثبيت شن اقدام هاى الزم را انجام دهند.

  ضرورت جوان سازى تاغزارها
رئيس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى سبزوار 
نخستين و بزرگ ترين مشــكل تاغزارهاى 

شهرســتان را ســن آن ها بيان كرد و گفت: 
جنگل هــاى تاغ در منطقه از ســال 1345 
كاشته شــده و در حال حاضر سن تاغزارها 
نزديك به 50 سال است در صورتى كه سن 

ديرزيستى تاغ ها بين 18 تا 20 سال است.
كيانى با تأكيد بر اينكه جوان سازى تاغزارهاى 
سبزوار ضرورى است، افزود: تغييرات اقليمى 
و خشكسالى هاى پياپى تاغزارهاى شهرستان 
را بشدت تحت تأثير خود قرار داده به  طورى 
كه با توجه به شــرايط كنونــى، تاغزارها به 

سمت نابودى كامل پيش مى روند.
وى بيان كرد: در ســن ديرزيستى، آفات به 
درختان تاغ خســارت وارد مى كند كه اگر 
شــاخه هاى آفت زده از سطح زمين هرس 
نشــود، آفت كل تاغ  را در برگرفته و جنگل 
به سمت نابودى خواهد رفت. با انجام عمليات 
هرس، از هر كنده تاغ 50 جست رشد و اين 

كار به جوان سازى تاغ زارها كمك مى كند.

كيانى جنگل هاى حارث آبــاد و دولت آباد را 
از قديمى ترين تاغ زارهاى كشور عنوان كرد 
و افزود: توسعه شهرنشينى و حاشيه نشينى 
باعــث هجوم مــردم به تاغزارهــا و نابودى 

جنگل ها شده است.
اين مسئول تأكيد كرد: بخش قابل توجهى 
از تاغزارها در حاشــيه روستا ها هستند كه 
بنــا به داليــل مختلف مــورد تخريب قرار 
گرفته است. براى حفظ و احياى تاغ زارهاى 
بايد توانمند سازى روستا ها، ايجاد اشتغال و 
ســاخت صنايع تبديلى در دستور كار قرار 
گيرد تا بــا اين حجم انبــوه تخريب  منابع 

طبيعى روبه رو نباشيم.
وى با اشاره به طرح پرورشى تاغزارها بيان 
كرد: اين طرح كه براى جوان سازى تاغزارها 
انجام مى شود، تاكنون در جنگل هاى كالته 
مير على، دولت آباد، و حارث آباد انجام شده، 
يعنى هنگامى كه تاغ به ســن دير زيستى 
مى رســد طرح قطع تك گزينى و عمليات 
هرس با توجه به نوع خشــك شــدن گياه 

انجام مى شود.

  دستگيرى18متخلف 
كيانى گفت: از ابتداى ســال جارى تاكنون 
18 متخلف در زمينه قطع تاغ دستگير و  به 

مراجع قضايى فرستاده شده اند.
وى ادامــه داد: اميدواريم با فرهنگ ســازى 
درســت بتوانيم با جلب مشــاركت مردم، 
خيريــن و دوســتداران طبيعــت، ضمن 
جلوگيرى از قطع و تخريب تاغ، نســبت به 

احياى آن نيز قدم هاى مثبتى برداريم.

ايرنا :كارشــناس مسئول رســيدگى به شكايات سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى گفت: در بازرسى 
از بازار مصالى مشــهد، بازرســان 50 تن شكر را از چهار 
فروشــنده متخلف كه آن را با قيمت بيش از نرخ مصوب 

عرضه مى كردند، كشف و ضبط كردند.
مهدى مقدســى افزود: شــكر در زمره كاالهاى اساسى 
اســت كه بايد بــا قيمت مصوب هر كيلوگــرم در عمده 
فروشــى 2800 تومان و هر كيلوگرم 3100 تومان براى 

مصرف كننده به صورت فله اى عرضه شود.
وى بيان كرد: در بازار مصلى عمده فروشــان شــكر را 
بــه صورت فله اى عرضه مى كننــد و در اين بين چهار 
فروشــنده متخلف هر كيلوگرم شكر فله اى را بيش از 
3500 تومان عرضه مى كردنــد كه با گزارش دريافت 

شده از شــاكيان، به اين موضوع رســيدگى و پس از 
ضبط 50 تن شــكر آنان، پرونده تخلفى در اين زمينه 

تشكيل شد.
وى اظهار داشت: متخلفان براساس قانون حداقل دو برابر 
سودى كه از گران فروشى كاال عايدشان شد، جريمه نقدى 

مى شوند.
كارشناس مسئول رسيدگى به شكايات سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراســان رضوى گفت: با اقدام هايى كه 
درخصوص تثبيت نرخ ارز انجام شــده، قيمت شكر 400 
تومان كمتر شده است و اين قلم كاال در حال برگشت به 

قيمت اصلى خود در بازار است.
مقدسى با اشــاره به اينكه شكر كافى در انبارهاى استان 
ذخيره شده، افزود: شكر به قيمت مصوب در فروشگاه هاى 

شهردارى و صنوف مربوط به اتحاديه نبات و آبنبات توزيع 
شده و مردم مى توانند از اين فروشگاه ها شكر را به قيمت 

مناسب خريد كنند.

گران فروشان نقره داغ شدند

ضبط 50 تن شكر و جريمه چهارمتخلف در مشهد

شهردارى و صنوف مربوط به اتحاديه نبات و آبنبات توزيع 
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