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.......صفحه 4 
س

قد
 -

ار 
دب

 بر
مل

 عا
رز

رام
: ف

س
عك

شايعه سازان درباره زائران عراقى تحت پيگرد قرار مى گيرند
 استاندار هرات افغانستان:

خط راه آهن 
هرات - خراسان رضوى
 بزودى افتتاح مى شود

.......صفحه 4 

 دادستان عمومى و انقالب مركز خراسان رضوى در گفت و گو با قدس:

.......صفحه 2 

خبر

فرود اضطرارى پرواز مشهد - اراك 
در مهرآباد 

قدس:نقص فنى پرواز مشــهد به اراك باعث شــد تا خلبان 
در فرودگاه مهرآبــاد فرود اضطرارى كند. اين پرواز متعلق به 

شركت هواپيمايى آسمان بوده است.
مدير روابط عمومى شــركت هواپيمايى آسمان با اعالم اين خبر 
گفــت: پس از فرود اضطرارى مســافران حدود يك ســاعت در 
هواپيما نشســته بودند كه با همكارى هاى صورت گرفته به سالن 

انتظار فرودگاه مهرآباد منتقل شدند.
طباطبايــى تصريح كرد: به دليل برطرف نشــدن نقص فنى 
هواپيما  و با پيگيرى هاى صورت گرفته از ســوى مسئوالن 
يك هواپيماى جايگزين براى مســافران ايــن پرواز در نظر 

گرفته شد.

در سفر به  مشهد صورت گرفت

تقديركميسر عالى سازمان 
ملل متحد  از عدالت آموزشى 

اتباع خارجى در ايران

قدس   استاندار هرات افغانستان گفت:طى يكى دو ماه آينده 
خط آهن استان هرات كشور افغانستان واستان خراسان رضوى 
از طريق شبكه ريلى شهرستان خواف افتتاح و مورد بهره بردارى 

قرار خواهد ...

قدس   كميسر عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 
گفــت: عدالت در ارائه آموزشــهاى فنــى و مهارتى به اتباع 
خارجى در ايران و استان خراسان رضوى قابل تقدير و توجه 

است. فيليپو گراندى روز گذشته در ...
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گزارش قدس از معضلى كه 
صداى همه را در آورده است 

اقدام اورژانسى 
براى حل 

مشكل پاركينگ 
خيابان پرستار

و عارف
قدس   خيابان پرســتار و عــارف در مجاورت 
بيمارســتان قائم مشــهد به لحاظ موقعيتى كه 
دارد و تجمع مطب پزشــكان، يكى از پرترددترين 
خيابان هاى سطح شهر است، بخصوص در ساعات 
بعد ظهر و پاسى از شب. تجمع خودروهايى كه اكثر 
آن ها همراه بيمارانى هستند كه به پزشك مراجعه 
كردنــد و در بعضى مواقع بايد ســاعت ها در آنجا 
منتظر بمانند نيز بر مشكالت ترافيكى اين خيابان 
افزوده است كه قطعاً براى رفع اين مشكل بايد به 
فكر پاركينگ هايى بود كه مشكل شلوغى خودروها 

در خيابان پرستار ...

 رضاطلبى: نايب رئيس كانون بازنشستگان كارگرى تامين 
اجتماعى مشــهد گفت: بازنشســتگان كارگرى تامين 
اجتماعى از لحــاظ حقوق و درآمد، بيمه و بهداشــت و درمان و 
موضوعات رفاهى با مشكالت اساسى مواجه هستند اما متاسفانه 

مسئوالن هيچ توجهى در اين باره ندارند. 
رحمت اهللا پورموسى افزود: حدود 100هزار نفر بازنشسته كارگرى 
در اين شهر زندگى مى كنند كه با مجموع خانواده هايشان جمعيتى 

بالغ بر 400هزار نفر مى باشند.
وى با بيــان اين نكته كه دخل و خرج بازنشســتگان با يكديگر 
همخوانى نــدارد، تصريح كرد: حدود 60 درصد از بازنشســتگان 
كارگرى از حداقل حقوق يعنى مبلغى حدود يك ميليون و دويست 
هزار تومان برخوردار هســتند و از طرفى بر اساس اصل 29 قانون 

اساسى كه برخوردارى از خدمات بهداشتى، درمانى، مراقبت هاى 
پزشكى حق همگانى است بنابراين بايد اين خدمات براى سالمندان 
و بازنشستگان فراهم شود تا اين افراد دغدغه كمترى براى زندگى 

داشته باشند. 
پورموسى با بيان اينكه هيچ نهاد و مسئولى آنچنان كه بايد و شايد 
به درخواست هاى بازنشســتگان رسيدگى نمى كند و تالشى هم 
براى حل مشــكل آن ها نيز صورت نمى دهند، اظهار داشت: يكى 
از قشــرهاى مظلوم و ضعيف جامعه بازنشستگان هستند كه اين 
روزها با وجود بد وضعيت اقتصادى كمترين حقوق دريافتى را دارند 
و تا به امروز دولت براى بهتر شدن وضعيت زندگى شان كار خاصى 
انجام نداده است. از طرفى سفره بازنشستگان اگرچه ممكن است 
در طول زمان از لحاظ طولى افزايش پيدا كند اما كيفيت ســفره 

آن ها بدون ترديد بسيار كاهش پيدا كرده است زيرا اكنون آن ها در 
دورانى از زندگى خود به سر مى برند كه بنا به داليلى مثل تأمين 
هزينه ازدواج دختر، پسر و يا درگيرى با بيمارى هاى مختلف و نيز 
مشكالت جسمانى با محدوديت هاى مالى فراوانى رو به رو هستند 
و نياز شــديدى به تأمين حداقل هاى مادى در زندگى دارند اما با 
اين حال تا كنون اقدام منســجم و مؤثرى كه بتواند آن ها را از اين 

مشكالت رها كند، براى آن ها انجام نشده است. 
وى بــا بيــان اين مطلب كه بيشــتر از 80 درصــد خانواده هاى 
بازنشســتگان سال هاى طوالنى است كه از محدوده سكونت خود 
خارج نشــده و طعم يك مسافرت را نچشيده اند، افزود: به موجب 
ماده 96 قانون تامين اجتماعى در طول يك ســال چند بار هيئت 
وزيران مى تواند حقوق بازنشستگان را افزايش دهد از اين رو با توجه 

به وضعيت اقتصادى فعلى و فشارهاى مضاعفى كه برخانواده هاى 
بازنشســتگان وارد مى شــود انتظار مــى رود دولــت در حقوق 

بازنشستگان تجديد نظر نمايد. 

نايب رئيس كانون بازنشستگان تامين اجتماعى مشهد: 

بيمه ها پول بازنشستگان خراسانى را نمى دهند

 راه هاى ارتباطى
سرويس
«قدس خراسان»
ارسال مطلب و عكس از طريق سروش      09038343801 با مخاطبان 

شماره پيامك:   300072305

@quds 95  شناسه سروش 

پژمانفر در نامه اى خطاب به  استاندار خراسان رضوى خواستار شد

مشكالت سهام داران پديده را حل كنيد



قدس فعاليت يك واقف خراسانى در يك قرن پيش را بررسى كرد 

ماجراى مبارزه با  تحريم فرش ايران توسط آلمان و آمريكا
��ر

ســرور هاديان   «موقوفه امين التجار»، 
كه بيــش از يك قرن قدمت دارد، بزرگ  ترين 
موقوفه حضرت زهرا(س) در خراسان رضوى و 

شهرستان كاشمراست.

 امانتدارى يك تاجر
حاج سيد مهدى رشتى كه به علت امانتدارى 
در ميان مردم كاشمر به «امين التجار» معروف 
شد در زمان حيات خويش از بزرگ ترين تجار 
منطقه بود. اعتبار او آن قدر پرآوازه اســت كه 
مــردم مى گويند، به دليل اعتبــار بين مردم 
و كســبه و عدم وجود بانك، مردم پول، طال 
و امانــات خود را نزد وى مى ســپردند، او 17 
صندوق بزرگ روســى با 13 قفل براى امانت 
مردم داشــت و به همين دليل به امين التجار 

معروف شد.

 موقوفه اى براى حضرت زهرا(س) 
ايــن موقوفه در ســال 1348 هجــرى قمرى 
مصــادف بــا 1308 هجــرى شمســى طبق 
وصيت حاج ســيد مهدى، توســط فرزند ارشد 
مرحــوم و با نيــت عزادارى ايــام فاطميه ثبت 
شــد.وكيل موقوفه امين التجــاردر گفت و گو 
با خبرنــگار مــا مى گويــد: او ارادت خاصى 
كه به اهــل بيت عصمت و طهــارت خاصه 
حضرت زهرا(س) داشت، دو موقوفه بزرگ را با 
نيت عزادارى ايام فاطميه از دهه اول شهادت 
حضرت تا جشن روز والدت ايشان به مدت 40 

شب وقف كرده است.

 وقف در آغاز زيارت امام حسين (ع)
سيد محمد رحيمى كه نوه پسرى مرحوم امين 
التجاراست، توضيح داد: حدود 132 سال پيش 
مرحوم امين التجار ملكى شامل 24 ساعت آب 
و زمين در روستاى جوردوى (يك صحراآب و 

زمين) را وقف كرد.

 وقف والدت تا شهادت حضرت زهرا (س)
وكيل موقوفه امين التجار خاطرنشــان ساخت: 
ازوالدت حضرت زهرا(س) تاكنون مرتب دراين 
موقوفه مراســم برگزارمى شــود واين مراسم 
هر ســال به مدت 40 شــب برگزار و هرشــب 
550 نفر اطعام مى شــوند. وى درباره برگزارى 
اين مراســم نيز اظهار داشت: مجتمع موقوفه 
انســيه الحــوراء از محل درآمــد موقوفه امين 
التجار از ســال 80 در ضلع شرقى كاروانسراى 
امين التجار اقدام به ســاخت شــد كه از محل 
درآمــد موقوفــه ســاخت آن صــورت گرفت 
و ايــن مجتمع در ســال 83 بــه بهره بردارى 

رسيد.

  مجلس سه خورشت 
وى اظهــار مى دارد: به دليل نوع 
پذيرايى در اين مجلس كه درآن 
ســه نوع خورشت شامل قيمه و 
قرمه ســبزى و فسنجان وجود 
دارد اين مجلس در شهرســتان 

كاشمر به «سه خورشته» معروف است. طعام 
با سه نوع خورشت با گوشت گوسفندى بدون 
اســتخوان كه يك خورشــت آن حتماً بايد 
شيرين باشد و با بهترين برنج ايرانى كه معموالً 
برنج آستانه اشرفيه است و با روغن زرد تهيه 

مى شود.
وى ادامه داد:هر سال يك منطقه از شهر دعوت 
مى شوند و هر چند سال نوبت به يك قسمت 
از شهر مى رسد.شبى همه كاسبان يك محل و 
در شــبى ديگر كارمندان و... و همه افراد كنار 
هم با كارت دعوت در اين مجلس حضور پيدا 

مى كنند.

 رباط و پل
وى در پاسخ به سؤال خبرنگار ما در خصوص 
ســاير كارهاى نيكوكارانه اين بزرگمرد گفت: 
از مرحــوم امين التجار به جــز اين موقوفات 
وقف هاى ديگرى نيز به يادگار مانده است كه 
پل على آباد در محور كاشمر به تربت حيدريه 
و رباطى در على آباد در همين محوراســت كه 
درزمســتان زغال و جو و كاه براى اســتفاده 
مســافران و چهارپايانشان در نظر گرفته شده 

است كه از جمله كارهاى نيك اوست.
رحيمــى درباره وصيت ديگــر اين نيك انديش 

گفــت: امين التجــار وصيت كرد 
دوقارى صحيح القرائه صبح ها بر سر 
مزارش مادام العمر، قرآن را قرائت 
كنند و اين خواسته از محل وقف او 

هنوز هم اجرا مى شود.

 به كارگيرى پيرمردها در ساخت و ساز
از خاطــرات و ويژگى هاى اميــن التجار كه 
پرســيدم، اين دبير بازنشســته پاسخ داد: به 
كارگيــرى كارگــران پيــر و از كار افتاده در 
كاروانسرا كه امكان كار را نداشتند از كارهاى 
او بود. او ازهمه پيرمردان دعوت كرده بود براى 
ساخت كاروانسرا بيايند و هر طور و هر تعدادى 
كه مى توانند آجرها را جابه جا كنند. اگر چه 

آن ها توان كار نداشتند. 
مى گوينــد معمارهــا اعتــراض مى كنند كه 
آن ها كه تــوان كار ندارنــد و اگر مى خواهى 
به آن ها روزى 2 قــران بدهى، همين طورى 
بــه آن ها بده امــا او مى گويد، شــما متوجه 
اين موضــوع مى شــويد و مــن نمى دانم؟! 
مى خواهــم بــه انســان ها ارزش دهــم و با 
گدا پرورى مخالفم. دلم مى خواهد شــب كه 
به خانه مى روند به زن و بچه هايشــان بگويند 

دستمزد امروزم را به خانه آوردم.

 تحريم قالى ايران توسط آلمان و آمريكا
از ديگر خاطرات از ايــن نيك انديش، روايت 
شده است كمك به قاليبافان براى اشتغال از 
ديگر اقدامات نيكوكارانه ايشان در زمان حيات 

پربركتش است. 

در دوره اى در كاشــمر كــه قاليبافى از رونق 
خاصى برخوردار بود و صادرات انجام مى شد، 
امــا آلمان و آمريكا قالــى را تحريم مى كند و 
امين التجار كه متوجه اين موضوع مى شود به 
سلطانيه مى رود و همه قاليبافان كاشمر را به 
منزل پدرهمسرش براى شام دعوت مى كند و 
مى پرسد چرا قاليبافى را تعطيل كرده ايد و از 
همه قاليبافان مى خواهد كه به بافت قالى ادامه 
دهند و آن ها مى گويند، پول تهيه نخ را ندارند و 
او مى گويد: 8 ماه پول رنگ، نخ، اوستا و كارگر 
و خرجتــان را مى دهم، اما كارگاه ها را تعطيل 
نكنيد و از فردا دوباره كارگاه ها رونق مى گيرند 
و او هر هفته در روز جمعه دستمزد كارگران را 

مى پردازد.
قالى هاى بافته شــده در انبار متعلق به امين 
التجار گذاشته مى شود و به قاليبافان مى گويد 

روى قالى ها نام هايتان را بنويسيد.
 7 ماه مى گذرد و هيچ قالى صادر نمى شــود 
و از ماه بعد دوباره صادرات انجام مى شــود و 
اميــن التجار اعالم مى كند، هر كســى بيايد 
و قالــى خودش را بردارد و برود و بفروشــد و 
قالــى فروش ها قالى هايشــان را برمى دارند و 
مى فروشــند و پــول را نــزد او مى آورند و او 
مى گويد، پولى كه خــودم داده ام را برمى دارم 
و مابقــى ســود ر ا به خــود قاليبافان برمى 
گرداند و قاليبافان مى گويند 8 ماه پول شــما 
دست ما بوده است امين التجار پاسخ مى دهد: 
براى توليد ايــن كار را كردم نه بــراى ربا تا 
قالى از حالــت تحريم درآيــد و دوباره رونق 

بگيرد.

در حوالى امروز2

 دادستان عمومى و انقالب مركز خراسان 
رضوى در گفت و گو با قدس:

  شايعه سازان درباره زائران عراقى 
تحت پيگرد قرار مى گيرند

زائران  حضور  به  نسبت  اخير  هجمه هاى  فياض:  احمد 
در  را  گسترده اى  واكنش هاى  الرضا(ع)  مشهد  در  عراقى 
ولى  نماينده  اظهارات  به  پى داشت.از آن جمله مى توان 
فقيه در استان خراسان رضوى در خطبه هاى نمازجمعه 
بود:  گفته  الهدى  علم  آيت اهللا  كرد.  اشاره  مقدس  مشهد 
را  نيز مى خواهد مشهد  استكبارى  و  نابكار غربى  دشمن 
هشتم(ع)  امام  مطهر  مرقد  مسئله  بيندازد؛  قداست  از 
تمام  توجه  وسيله  الرضا(ع)،  موسى   بن  على  عتبه  و 
كيفيت،  اين  با  ايران  و  است  نقطه  اين  به  شيعه  جهان 
قداست  از  مشهد  اگر  مى كند،  پيدا  جهانى  ديپلماسى 
افتاد، ديپلماسى جهانى و بين المللى ايران از بين مى رود، 
دشمن به اين هم توجه دارد، شهر را از قداست بيندازند، 
توطئه  اين  بيندازند،  قداست  از  را  شهر  كه  اين  براى 
توسعه فحشاى عراقى ها در مشهد با زنان مشهدى را راه 

انداختند.
همچنين اســتاندار خراســان رضوى روز شنبه گذشته و 
در جلسه شوراى فرهنگ عمومى استان در همين زمينه 
واكنــش نشــان داد و آن را يك توطئه وحدت شــكن با 
سفارش ســعودى ها و روزنامه گاردين به همراهى عده اى 
از عوامــل داخلى در آســتانه اربعين حســينى به منظور 
سياه نمايى روابط دو كشور ايران و عراق دانست. عليرضا 
رشــيديان تأكيد كرد: براى خنثى كردن اين توطئه بايد 
وحدت عمومى را انســجام ببخشــيم و با مشاركت مردم 
اقدامات الزم را انجام دهيم. رئيس سازمان امور اجتماعى 
وزارت كشور نيز گفت:  مسئوالن استانى شهرهاى مذهبى 

كشورمان فساد زائران عراقى را تأييد نكرده اند.
در عيــن حال بــه جهت اهميت موضــوع خبرنگار ما در 
حاشــيه نشســت ســاليانه جنبش عدالتخواه دانشجويى 
كشور از دادستان عمومى و انقالب مركز خراسان رضوى 
با طرح اين پرسش كه اين هجمه ها موجب تقدس زدايى 
از مشهدالرضا(ع)، خسارت احتمالى به صنعت گردشگرى 
اســتان و موجب موج سوارى و سوء اســتفاده بنگاه هاى 
ســخن پراكنى و رســانه هاى معاند خارجى شــده و آيا 
دادســتانى نسبت به شــبكه نفاق داخلى، عوامل نفوذى 
بيگانه و برخى رســانه هاى داخلى همسو با خارجى ها در 
اين جريان ســازى اعالم جرم كرده، نظر دادستان را جويا 

شد. 
قاضى غالمعلى صادقى پاســخ داد: بــراى اين عده، اعالم 
جرم شــده و عالوه بر تشــكيل پرونده قضايى، متخلفين 
و يا رســانه ها و افرادى كه در داخــل بلندگوى تبليغات 
ناجوانمردانه دشــمنان شده، تحت تعقيب و پيگرد قانونى 

قرار گرفته اند.

 برپايى نمايشگاه نقاشى 2 خواهر 
در نگارخانه آتيه

نيشابور- خبرنگارقدس: نمايشــگاه نقاشى  آثاربانوان  
هنرمنــد  نقاش نيشــابورى مريم و فريده شــكوريان در 
نگارخانه آتيه تحت نظارت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
نيشابور بر پا شد. سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي 
نيشابور اظهاركرد: هنرمندان  نيشابوري  تا كنون در زمينه 
هاي مختلف هنري توانسته اند با خلق آثار منحصر به فرد 
گوى سبقت را از  ديگر شهرستانها بربايند واينك نمايشگاه 
نقاشى آثاربانوان  هنرمند  نقاش نيشابورى مريم و فريده 

شكوريان درمعرض ديد عموم قرار گرفته است.
خليل اله عراقى گفت: نمايشگاه نقاشى آثاربانوان  هنرمند  
نقاش با 12  اثر در ابعاد60*40 و 120*100 ســانتيمتر 

درمعرض ديد عموم قرار دارد.
وى خاطرنشــان كرد: نمايشــگاه نقاشــى« مريم و فريده 
شكوريان» با تكنيك مدادرنگى، رنگ روغن و كنته وسبك  

رئاليسم  با  موضوع آزاد  در معرض ديدعموم قرارداد.
وى عنوان كرد:اين نمايشگاه با هدف ترويج هنر نقاشى در 
بين جامعه هنرى بويژه بانوان  و تشــويق اين قشر جامعه 

به مشاركت پذيرى در هنر برپا شده است.
ايــن  نمايشــگاه تا 15 شــهريور 97 هر روز از ســاعت 
18  الــى 21  بعدازظهر در محل نگارخانه آتيه نيشــابور 
بر پا مي باشــد و در معرض ديد عمــوم عالقمندان  قرار 

دارد.

با موافقت معاون رئيس جمهور 
   مشهد شهرمعين صنايع دستى 

گوهرسنگ ها شد

قدس: مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
خراسان رضوى گفت: معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خراسان رضوى 
با پيشنهاد تعيين مشهد به عنوان شهر معين گوهرسنگ ها 

موافقت كرده است.
ابوالفصــل مكرمى فر با بيــان اين مطلب افزود: در شــرايط 
اقتصادى كنونى يكى از راهكارهاى برون رفت از فشــارهاى 
اقتصادى ناشى از تحريم ها، بسترســازى و حمايت از توليد 

محصول داخلى و صادرات كاالهاى مذكور است.
وى ادامه داد: گوهر سنگ ها به دليل اينكه در طبيعت توليد 
مى شوند  در بخش طراحى  و تراش و تبديل آن ها به محصولى 
كه قابليت ورود به بــازار را دارند عالوه بر ايجاد ارزش افزوده 
بسيار مناسب اقتصادى، امكان ايجاد اشتغال پايدار را در سطح 

وسيعى از جوانان متخصص فراهم مى كنند.
وى تصريح كرد: تجارى سازى قانونمند اين كاال براى واردات 
و صادرات در ايجاد بازار داخلى ارزآور بسيار حائز اهميت است.
وى يادآور شد: شهر معين گوهرسنگ ها يكى از زيرساخت هاى 
ضرورى جهت توسعه بازارداخلى و خارجى گوهر سنگ هاى 
قيمتى و نيمه قيمتى در ايران است. شهر معين گوهر سنگ ها 
به عنوان يكى از الزامات اقتصاد بدون اتكا به نفت در كشــور 

است.

 راه اندازى جمعه بازار كتاب در نيشابور

نيشــابور- خبرنگارقدس: با همت ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى، ورزشى شهردارى نيشابور و همكارى انجمن هاى 
كتاب سطح شهر در بازار سرپوش نيشابور جمعه بازار كتاب 

برپا خواهد شد.
رئيس كميســيون فرهنگى شوراى اســالمى شهر نيشابور 
اظهاركرد: با عنايت به تقاضاى مردم براى عرضه مستمر كتاب 
در مكان هاى عمومى و گسترش فرهنگ مطالعه، جمعه بازار 

كتاب از ماه آتى فعاليت خود را در نيشابور آغاز خواهد كرد.
مجتبى بــارى گفت: اين اقدام به همت ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى، ورزشى شهردارى نيشابور و همكارى انجمن هاى 
كتاب سطح شهر در بازار سرپوش نيشابور انجام خواهد شد و 
تالش مى گردد تا با عرضه كتاب هاى متنوع تا حدود زيادى به 

تقاضاى شهروندان و كتاب دوستان پاسخ داده شود.
وى  خاطرنشان كرد: تصويب اليحه خريد كتاب از نويسندگان 
و مولفان نيشــابورى در اسفند ماه ســال گذشته در شوراى 
اسالمى شهر انجام شد كه بر اســاس اين اليحه به سازمان 
فرهنگى، اجتماعى، ورزشــى شــهردارى اجازه داده شد تا 
حداكثر 30 جلد از هر عنوان كتاب، تا ســقف ريالى حداكثر 

پنج ميليون ريال خريدارى شود.
بارى يادآورشد: همچنين سازمان فرهنگى ورزشى مى تواند تا 
سقف 10 ميليون ريال نسبت به خريدارى كتاب هايى كه در 
حوزه نيشابور تاليف گرديده اقدام كند و حداكثر از 5 نويسنده 

در سال تقدير نمايد.
رئيس كميسيون فرهنگى شوراى اسالمى شهر نيشابور تصريح 
كرد: به منظور اصالح ســاز و كار خريد كتاب از نويسندگان، 
كميته اى تخصصى با حضور كارشناسان كتاب در حوزه هاى 
مختلف تشكيل خواهد شد تا نسبت به ارزيابى كيفى و اعالم 

نظر در مورد هر عنوان كتاب اقدام شود.

مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوى عنوان كرد
 ضرورت داشتن بينش سياسى و 

اجتماعى در دانش آموزان 

قدس: مديركل آموزش و پرورش خراســان رضوى در ديدار 
با تعدادى از دانش آموزان فعال در حوزه سياسى- اجتماعى، 
فرهنگى گفت: آگاهى و بينش سياســى و اجتماعى يكى از 
ضرورت هاى حال حاضر قشــر دانش آموزى و جوان كشــور 
اســت، در اين راســتا آموزش و پرورش يكى از ساحت هاى 
مورد تأكيد خود در ســند تحول بنيادين را ســاحت تربيت 
سياســى- اجتماعى بنا نهاده اســت تا اين تربيت از دوران 
كودكــى و نوجوانى در دانش آمــوزان نهادينه شــود تا در 
آينده بتوانيم سرمايه هاى انســانى خوبى در اين حوزه آماده 

سازيم.
قاسمعلى خدابنده با اشاره به اينكه شرايط حال حاضر كشور 
ديگر توان عملكرد و فعاليت هاى افــراط و تفريطى را ندارد 
و جــا دارد كه بيش از پيش گفتمان و نــگاه به دور از افراط 
در بين دانش آموزان و جوانان گســترش يابد، افزود:آموزش 
وپرورش اســتان تمام داشــته هايش را در راستاى تعليم و 
تربيت در دستور كار قرارداده است تا دانش آموزان و جوانان 
ما از  آســيب هايى كه در اين حوزه با آن رو به رو مى شوند، 
مصون بماننــد و با بصيرت با معضــالت اجتماعى برخورد 

نمايند.
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گوهرسنگ ها شد

نيشــابور- خبرنگارقدس: با همت ســازمان فرهنگى، 
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بجنورد- خبرنگار قدس مديركل كميته 
امداد امام خمينى(ره) خراســان  شــمالى 
گفــت: همزمان با برپايى جشــن عاطفه ها 
5300 دانش آموز نيازمند در ســطح استان 
چشــم انتظار كمك هاى خيريــن و مردم 
نيكوكار هســتند.  عباس اهرابى اظهار كرد: 
امسال جشــن عاطفه ها در دو مرحله 15 و 
16 شــهريور ماه سال جارى در سطح شهر 
و مصال هاى نماز جمعه و 11 مهرماه نيز در 

مدارس استان برگزار مى شود. 
وى با اشــاره به اينكه همزمان با آغازســال 
تحصيلى 100 هزار پاكت درسطح مدارس 
توزيع مى شود، افزود: در مجموع 5300دانش 
آموز در مقطع ابتدايى و متوسطه اول و دوم 

نيازمند كمك خيرين هستند. 

اهرابى با بيان اينكه امسال همانند سال هاى 
گذشــته پايــگاه و چادرهــاى جمع آورى 
كمــك در ســطح ميادين برپا نمى شــود، 
گفت: براساس رويكرد جديد كميته امداد، 
جمع آورى كمك ها به روش و شــيوه هاى 

نوين انجام خواهد شد. 
وى با اشاره به جمع آورى كمك هاى مردمى 
از طريق 71 مركز نيكوكارى در استان ادامه 
داد: خيرين و مردم مى توانند با شماره گيرى 
#1*8877* و وارد كردن پيش شماره شهر 

مورد نظر به اين نهاد كمك كنند. 
مديــر كل كميته امداد امــام خمينى(ره) 
خراسان  شمالى افزود: امسال سعى شده تا 
كمك ها از طريق شماره حساب و درگاه هاى 
اينترنتى جذب شود، به همين منظور شماره 

حساب «14005080040» نزد بانك مسكن 
به نام كميته امداد اســتان آمــاده دريافت 

كمك هاى مردمى است. 
وى با تأكيد بر لــزوم ورود جدى خيرين و 
مردم براى كمك به دانش آموزان در جشن 
عاطفه ها، عنوان كرد: ســال گذشــته 15 
ميليارد ريال كمك نقــدى و غيرنقدى در 

جشن عاطفه ها جمع آورى شد كه اميدواريم 
در سال جارى اين رقم افزايش يابد. 

مديركل كميتــه امداد امــام خمينى(ره) 
خراســان  شمالى گفت: در مجموع 35 هزار 
خانوار در سطح استان تحت پوشش اين نهاد 
بوده و به طور مستقيم از خدمات آن بهره مند 

مى شوند.

5300 دانش آموز نيازمند خراسان  شمالى 
چشم  انتظار يارى خيرين

سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت 

مطبوعاتى وظيفه خود مى 
داند در جهت رفع مشكالت 

مردمى،  سوژه هاى ارسالى 
از سوى خوانندگان  عزيز    

در حوزه هاى شهرى، 
اجتماعى، اقتصادى و ...  را 

پيگيرى و منعكس كند .

منتظر سوژه هاى شما از 
طريق سامانه پيامكى  هستيم.

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

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

حسين پورحسين    آيت اهللا امامى كاشانى امام جمعه موقت تهران و توليت مدرسه 
عالى شهيد مطهرى از نمايشگاه دستاوردهاى پژوهشكده مدرسه عالى شهيد مطهرى 
واحد مشــهد بازديد و دانش پژوهان و دارندگان رتبه هاى كشورى و استانى جشنواره 

خوارزمى را مورد تقدير قرار داد و با آن ها به گفت و گو نشست.
دانش پژوهان اين پژوهشكده در اين ديدار اهداف مورد نظر و دستاوردهاى خود را به حضور 

آيت اهللا امامى كاشانى به نمايش گذاشته و به تشريح دست سازه هاى خود پرداختند.
دكتر حسين مهديان، رئيس دانشــگاه و مدرسه عالى شهيد مطهرى واحد مشهد در 
حاشــيه اين بازديد در گفت وگو با قدس گفت: با توجه به اينكه دوره آموزش متوسطه 
مدرسه عالى شــهيد مطهرى به منظور تربيت نيروى متناسب مقطع آموزش عالى با 
رويكرد اهداف تأسيس مدرســه عالى شهيد مطهرى و منويات مقام معظم رهبرى و 
آيت اهللا امامى كاشــانى بوده است ورود به جشنواره ها و رقابت هاى علمى پژوهشى در 

دستور كار اين مدرسه قرار دارد.
وى افزود: اين پژوهشكده در حوزه هاى پژوهشى و كارآفرينى با توجه به آموزه هاى غنى 
دين اســالم كه در قالب روايات اهل بيت (ع) است به منظور تعميق و كاربردى شدن 
مفاهيم و مباحث علمى و دينى در جشنواره خوارزمى به توفيقاتى افتخار آفرين دست 

يافته است.
حجت االسالم مصطفى مصباح مدير دبيرستان علوم و معارف اسالمى شهيد مطهرى 
متوسطه دوره اول هم گفت: مدرسه علوم و معارف اسالمى شهيد مطهرى براى اولين 
بار در جشنواره خوارزمى حضور داشت و اين در حالى بود كه عده اى از مديران مدارس 
بر اين نظر بودند كه مدرسه معارف و علوم اسالمى شايد شرايط ورود به اين جشنواره را 
نداشته باشد، اما دانش پژوهان و دانش آموزان اين مدرسه توانستند شعار «ما مى توانيم» 
را محقق كنند و با استفاده از رهنمودهاى مقام معظم رهبرى كه فرموده اند اقتدار ملى 

بســتگى به پيشرفت علمى دارد و ريشــه آن در پژوهش است، موفق شدند در حوزه 
فناورى و دســت ســازه ها با بهره گيرى از متون دينى و مباحث مطرح شده اثبات اين 
مطالب علمى را به منصه ظهور برسانند و كسب رتبه هاى اول كشورى در بخش بازارچه 

كارآفرينى و دوم استانى در بخش دست  سازه ها ثمره اين توفيقات است.
محمدعرفان برفرازى مجرى طرح «عرقيات تغليظى يك به چهار» و دارنده رتبه اول اين 
بخش از جشنواره خوارزمى هم در گفت و گو با قدس گفت: با هدف، خواستن توانستن 
اســت، مى خواستم طب سنتى و اســالمى را به جاى طب نوين جايگزين كنم و براى 
رسيدن به اين هدف يك سال وقت صرف شد و با استفاده از امكانات پژوهشكده مدرسه 

عالى شهيد مطهرى توانستم در اين رابطه رتبه برتر را به دست آورم.
وى افزود: به كارى كه شروع كردم ايمان داشتم و از اول مى دانستم كه موفق خواهم شد 
و جزو اولين نفراتى بودم كه روى اين طرح كار كردم و نتيجه گرفتم وحال خوشحالم 
كه مردم از طريق طب سنتى اسالمى و با استفاده از عرقيات تغليظى مى توانند سالمتى 

خود را تضمين نمايند.

 بازديد آيت اهللا امامى كاشانى از دستاوردهاى 
پژوهشكده مدرسه عالى شهيد مطهرى مشهد
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 در سفر به  مشهد صورت گرفت

 تقديركميسر عالى سازمان ملل متحد  
از عدالت آموزشى اتباع خارجى در ايران

ايرنا:كميسر عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 
گفت: عدالت در ارائه آموزشــهاى فنى و مهارتى به اتباع 
خارجى در ايران و اســتان خراسان رضوى قابل تقدير و 

توجه است.
فيليپــو گراندى روز گذشــته در بازيــد از كارگاههاى ويژه 
مهارت آمــوزى به اتباع افغانســتان در مركز فنى و حرفه اى 
بانوان مشهد افزود: ارائه آموزشهاى مهارتى و فنى با تجهيزات 
و كيفيت مناسب به اتباع خارجى در استان خراسان رضوى 

بسيار پسنديده و موجب قوت قلب است.
وى اظهار داشــت: تفاهم نامه منعقد شده با ايران در زمينه 
آموزش مهارت هاى فنى به اتباع افغانستان مقيم اين كشور 

به خوبى اجرا مى شود.
مديركل آموزش فنى و حرفه اى اســتان خراسان رضوى نيز 
در اين بازديد گفت: بر اســاس تفاهم نامه ســه جانبه ميان 
كميسارياى عالى ســازمان ملل در امور پناهندگان، وزارت 
كشور و سازمان آموزش فنى و حرفه اى، آموزش مهارت هاى 
فنى و مهارتى به اتباع افغانستان در ايران از سال 1389 آغاز 

شده است.
افشين رحيمى افزود: در اين راستا تاكنون حدود سه هزار 
تبعه افغانســتان در خراسان رضوى آموزشهاى مهارتى و 
فنى را فرا گرفته و به كشور خود بازگشته اند و يا در ايران 

با مهارت فراگرفته شده مشغول به كار شده اند.
وى با بيان اينكه ســال گذشــته 250 نفر از اتباع افغانســتان 
آموزشهاى مهارتى را در خراسان رضوى فرا گرفتند، اظهار داشت: 

امسال نيز تاكنون 170 نفر آنان اين آموزشها را گذرانده اند.

 كشــورهاى اروپايى آماده پذيــرش موج جديد 
مهاجرت پناهندگان افغان از ايران باشند

خبر ديگرى حاكى است،اســتاندار خراســان رضوى در 
ديداركميسر عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 
سازمان ملل گفت: شرايط جديد اقتصادى كشور، موجى 
جديــد از مهاجرت اتباع و پناهجويان افغانى به ســمت 
كشــورهاى غربى ايجاد مى كند كه كميســاريا بايد براى 
پذيرش ايــن جمعيت در كشــورهاى مختلف اروپايى و 
جلوگيرى از فجايع انسانى در مسير مهاجرت آنان تدبير 

كند.
على رضا رشيديان در جريان سفر فيليپو گراندى به مشهد 
افزود: تمام تالش ما آن اســت كه شــرايط مناســبى براى 
پناهجويان بويژه افغان فراهم كنيم اما بهترين شرايط براى هر 
پناهجو بازگشت به موطن خود با حفظ امنيت و آرامش است.
 وى تصريح كرد: در اين راستا بايد تالش و تمركز كميسارياى 
ملل متحد و كشورهاى مختلف، ايجاد شرايط امن و پايدار در 
افغانستان براى بازگشت پناهجويان به كشورشان باشد و اين 

جز در سايه كمك همه كشورها ميسر نمى شود.
وى تصريح كرد: خواست ما آن است كه كشورهاى اروپايى با 
همكارى كميساريا زمينه و ظرفيت پذيرش اين تعداد جديد 
پناهجو را در اروپا داشــته باشند تا شاهد فجايع انسانى كه 

در سال هاى قبل در مسير اين مهاجرت ها رخ داده، نباشيم.
وى همچنين با اشــاره به پديده جديــد ورودكودكان افغان 
بــه صورت غير قانونى به ايران و ابراز نگرانى نســبت به اين 
موضوع هم گفت: بايد كميساريا نسبت به ايجاد شرايطى براى 
حمايت اين كودكان در خانواده هايشان درون افغانستان اقدام 
موثرى انجام دهد تا از اين پديده و مسائل و تبعات بعدى آن 

جلوگيرى شود.
كميســر عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم در 
اين ديدار گفت: تمركز كارى ام بر موضوع پناهندگان افغانى 
در كشورهاى مختلف است و دو سال قبل در همين سمت 
بازديدى از اين منطقه و كشورهاى پناهنده پذير و افغانستان 

داشتم و امروز هم بازديد مجددى دارم.
فيليپو گراندى افزود: پيام اصلى اين سفر آن است كه بدون در 
نظر گرفتن شرايط سياسى، مهم حمايت خاص از كشورهاى 

ميزبان پناهجويان است.
 وى تصريح كرد: يكى از وظايف اصلى ام آن اســت خدمات 
ارزنــده اى كه جمهورى اســالمى ايران بــه پناهندگان در 
بخش هاى مختلف بهداشــت، آموزش و غيره ارائه مى كند، 

اطالع رسانى كنم.
 وى گفت: همچنين اقدام و سياست هاى ارزشمندى كه براى 
قانونمند كردن حضور افغان هاى فاقد مدرك در ايران انجام 
مى شــود را به اطالع كشورهاى ديگر برسانم و پيگيرى هاى 
الزم براى حمايت ها را خيلى بيشتر از گذشته در اين حوزه 

دارم.
 وى ادامه داد: حمايت كشــورهاى ميزبان از جمله مباحث 
مورد توجه ماست در عين آنكه بايد راه حل اين مشكل را در 

داخل خود افغانستان جستجو كنيم.

2 مددجو در حادثه دست داشتند 
 آتش سوزى «خانه دختران بهزيستى» 

در مشهد عمدى بود
تسنيم: مديركل بهزيستى خراســان رضوى گفت: پس از 
بررسى هاى كارشناسان آتش نشانى كه نتيجه آن به بهزيستى 
اعالم شده، مشخص شد  آتش سوزى خانه دختران بهزيستى 

در مشهد عمدى بوده است. 
حميدرضا پور يوســف اظهار داشت: روز 11 مرداد ماه مركز 
مداخله در بحران مشــهد كه به منظور نگهدارى از دختران 
فرارى و زنان آســيب ديده اجتماعى راه اندازى شده بود و از 

15 مددجو نگهدارى مى كرد، دستخوش آتش شد.
وى افزود: آتش نشانان هشت زن و دختر را كه دچار سوختگى 
شده بودند، تحويل تكنسين هاى اورژانس دادند و درمجموع 
تمام 15 مددجو به منظور بررسى وضعيت سالمت شان، به 

بيمارستان هاى مشهد اعزام شدند.
مديركل بهزيستى خراسان رضوى اضافه كرد: هم اكنون تمام 
مددجوها رو به بهبود هستند و در وضعيت مناسبى قرار دارند.
پور يوسف خاطرنشان كرد: پس از بررسى هاى كارشناسان 
آتش نشــانى كه نتيجه آن به بهزيستى اعالم شد، مشخص 
شد كه اين آتش سوزى عمدى بوده و دو نفر از مددجويان در 
اين آتش سوزى دست داشته اند و قصد آن ها اين بوده كه از 

مركز به صورت غيرقانونى خارج شوند.

 1882 شركت تعاونى خراسان شمالى 
منحل مى شود

بجنورد- خبرنگار قدس: مدير امور تعــاون اداره كل كار، 
تعاون و رفاه اجتماعى خراسان شمالى با اشاره به اينكه در استان 
سه هزار و 406 شركت تعاونى با رويكردهاى توليدى، توزيعى، 
خدماتى و چند منظوره ثبت شــده اند، اعالم كرد: از اين تعداد، 
هزار و 882 شركت تعاونى، غير فعال هستند كه انحالل آن ها در 

دستور كار قرار گرفته است.
ســعيد ماليى اظهار كرد: در خراســان شمالى سه هزار و 406 
شــركت تعاونى با رويكردهاى فعاليتى در زمينه هاى توليدى، 
توزيعى خدماتى، سهام عدالت و چند منظوره به ثبت رسيده اند.

به گفته ماليى، از اين تعداد شركت تعاونى به ثبت رسيده هزار 
و 524 شــركت فعال و نيمه فعال و هزار و 882 شركت تعاونى 

نيز غير فعال هستند.
وى افزود: از تعداد هزار و 524 شركت تعاونى فعال و نيمه فعال 
استان، تعداد هزار و 798 شركت تعاونى توليدى، 552 شركت 
تعاونى توزيعى، 988 شركت تعاونى خدماتى و 68 شركت تعاونى 

سهام عدالت و چند منظوره هستند.
وى در ادامه درباره شــركت هاى تعاونــى نيمه فعال در 
اســتان تصريح كرد: اداره كل كار، تعاون و رفاه اجتماعى 
به روز رســانى اين شــركت هاى تعاونى نيمه فعال را در 
دســتور كار دارد تا امــورى از جمله برگــزارى مجامع 

انتخاباتى آن ها به روز شوند.
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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     .

 باز هم قطع شدن شارژ من كارت
خدا نگذرد از باعث و بانى نبود شارژ من كارت، مقصر 
يا شوراى شهر يا شهردارى است كه نظارت بركارهاى 
اتوبوســرانى ندارد. هر وقت رفتيــم پايانه زكريا گفت 
سيســتم قطع اســت درهمين پايانه ببينيد چند نفر 
كارمند گذاشته اند براى همين ريخت و پاش هاست كه 
مردم را وادار به پرداخت كرايه 1000 تومانى مى كنند.

915...4023

 قابل توجه مسئوالن اتوبوسرانى
لطفاً در روز هاى جمعه هم اتوبوسرانى سرويس دهى از پايانه خواجه ربيع به مقصد بهشت رضا را انجام دهد.

915...2651

 احتكار خودرو در بينالود
در خصوص احتكار خودرو در بينالود لطفاً از طريق گوگل 
ارث به محوطه شــركت ايران خودرو بينالود نگاه كنيد، 

محوطه چند هكتارى پر است از خودروهاى احتكار شده.
915...5011

 سرعتگير هاى دردسرساز
چرا اداره راه مشــهد جاده قديم مشهد - ملك آباد را پر از 
دســت انداز كرده فقط به خاطر2000 تومان كه مردم از 
عوارضى بروند، ما اهالى كه روزى چند بار به مشهد تردد 
داريم چه بايد بكنيم، خواهشاً سرعت گيرها را جمع كنيد.

915...4250

 احتكار خودرو در بينالود

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.

فاطمه معتمدى  معاون دادستان عمومى 
و انقــالب مركز خراســان رضــوى در حوزه 
پيشگيرى از وقوع جرم اظهار داشت: با توجه به 
موضوع عدم آنتن دهى تلفن همراه اعم از همراه 
اول، ايرانسل و رايتل در برخى مناطق مشهد 
و گاليه هاى ارسالى شهروندان در اين رابطه، 
برخــى از مديران اپراتورها به دادســرا دعوت 
شــدند و توضيحات خود را در اين خصوص 

ارائه دادند.
قاضى محمد بخشى محبى با بيان اينكه سابق 
بر اين نيز جلساتى پيرامون گاليه و شكايات 
مردمى در خصوص عدم آنتن دهى تلفن همراه 
در مجموعه هاى مختلــف مانند فرماندارى و 
ســازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى 
برگزار شــده اســت، افزود: در اين جلســات 
مسئوالن مربوط توضيحاتى در خصوص داليل 
عــدم آنتن دهى تلفن همــراه در برخى نقاط 
مشــهد كه نارضايتى مردم را به دنبال داشته 

است، ارائه دادند.

 منافات دكل هاى تلفن همراه  با مبلمان شهرى
وى در گفت و گــو بــا خبرنگار مــا اضافه 
كرد:يكى از داليل اعالمى مســئوالن حوزه 
تلفن همراه براى موضــوع عدم آنتن دهى 
تلفــن همــراه در برخى نقاط مشــهد اين 
بود كه شــهردارى به ايــن دليل كه نصب 
دكل  هــاى تلفن همراه با مبلمان شــهرى 
منافــات دارد اجازه نصب دكل را نمى دهد، 
از سوى ديگر در برخى مناطق هم كه قرار 
باشــد دكل نصب شود عده اى از شهروندان 
معترض مى شــودند، چرا كه دغدغه دارند 
تشعشعات دكل ها براى سالمتى مضر است.

 ارائه برق به شرط مجوز شهردارى
وى تصريح كرد: اپراتورها همچنين مدعى اند 
شركت توزيع برق نيز درخواست ارائه برق به 
دكل هاى تلفن همــراه را منوط به ارائه مجوز 
از شهردارى مى داند و در مقابل شهردارى نيز 
پرداخت عوارض را شرط صدور مجوز مى داند.

وى با اشــاره به توضيحات مسئوالن مربوط 
حــوزه تلفن همراه يادآور شــد: به گفته آنان 
موارد اعالم شــده فوق يكــى از داليل اصلى 
موضوع عدم آنتن دهى در برخى مناطق شهرى 

مشهد است.
وى با اشاره به مكاتبه دادستانى با فرماندارى، 

شــركت برق و شــهردارى 
مشهد گفت: دادستانى مشهد 
به دنبال آن است كه پوشش 
تلفن همراه در همه مناطق 
مشهد از سوى اپراتورها بايد 

اعمال شود.

 اختالل در كاركرد 
برخى دستگاه هاى پوز

بخشــى محبى با اشــاره به 
اختــالل در كاركــرد برخى 
دســتگاه هاى پوز در مشهد، 
خاطرنشــان كــرد: مــوارد 
شكايت متعددى از اين حيث 
به دادستانى واصل شده است 
به عنوان نمونــه يك پيك 
موتورى بعــد از تحويل غذا 
به مشــترى به دليل اينكه 

دستگاه پوز به خاطر ضعف آنتن دهى قادر به 
انجام تراكنش نبوده است رمز كارت مشترى 
را دريافــت تا در فاصله دورترى كه امكان كار 
كردن دستگاه فراهم شــود تراكنش را انجام 
دهد در حالى كه بعد بــا اطالع از رمز كارت 
مشترى، نسبت به برداشت وجوه از كارت وى 

اقدام كرده است.
وى با اشاره به گاليه و نارضايتى هاى مردم 

در ايــن خصــوص اظهار 
داشــت: با توجــه به اين 
بتازگى  مكاتبــه اى  موارد 
شــهردارى  فرماندارى،  با 
و شــركت توزيــع برق در 
رابطه با ضرورت پوشــش 
آنتن دهى  كامل  و  مناسب 
اينكه  انجام شــد ضمــن 
اپراتورهــاى تلفــن همراه 
اين ســمت  به  بايــد  نيز 
بتوانند  حركت كنند كــه 
از تجهيزاتى استفاده كنند 
كه ســالمت مردم را تحت 

تأثير قرار ندهد.

 تشعشعات تلفن همراه
 و سالمت مردم

وى با اشــاره به فراگير شدن 
اســتفاده از تلفن همراه در جامعه اذعان داشت: 
اگر از سوى متوليان امر اين حوزه شامل دانشگاه 
علوم پزشكى مشهد و محيط زيست اعالم شود 
كه تشعشعات تلفن همراه و دكل ها به سالمت 
مردم آســيب وارد مى كند بايد اين موضوع در 
كميته مربوط در فرماندارى مشهد مطرح و نسبت 

به رفع مخاطرات احتمالى اقدام شود.
وى بــا بيان اينكه هر جا ســالمت مردم در 

ميان باشــد دادســتانى با قاطيعــت ورود 
مى كند، گفت:از ســوى دادستانى هر هفته 
تمام مناطق مشهد پايش مى شود و گزارش 
مركــز پايش منتســب به حــوزه خدمات 
شــهرى شهردارى مشــهد را دادستانى هم 
دريافــت مى كند.با توجه به پايش هاى انجام 
شده خوشبختانه مشهد از حيث اشعه مضر 
خورشــيد و نيز موضوع الكترومغناطيس در 

وضعيت مطلوبى قرار دارد. 

 مدير ايرانسل احضار شد
معاون دادســتان عمومــى و انقالب مركز 
خراسان رضوى در حوزه پيشگيرى از وقوع 
جرم دربخش ديگر با اشاره به احضار مدير 
ايرانسل تصريح كرد: در صورت ادامه داشتن 
مشــكل عدم آنتن دهى در مشهد، مديران 
مرتبط به دادســرا فرا خوانده خواهند شد 
چرا كه تا قبل از اين، مكاتبات الزم نســبت 
به ضرورت رفع مشكل عدم آنتن دهى تلفن 

همراه در مشهد انجام شده است.

دادستانى خط و نشان كشيد

مشكل آنتن دهى تلفن همراه حل نشود مديران اپراتورها احضار مى شوند

با توجه به موضوع 
عدم آنتن دهى تلفن 
همراه اعم از همراه 

اول، ايرانسل و رايتل 
در برخى مناطق 

مشهد و گاليه هاى 
ارسالى شهروندان در 

اين رابطه، برخى از 
مديران اپراتورها به 
دادسرا دعوت شدند 
و توضيحات خود را 

در اين خصوص ارائه 
دادند

بــرش

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

300072305 پيامك كنيد.
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روی �ط حاد� در نشست جنبش عدالتخواه دانشجويى از سوى دادستان استان مطرح شد

اعالم آمادگى براى واگذارى مشروط «پديده»
احمد فياض نشست ساالنه جنبش عدالتخواه 
دانشجويى كه با حضور دبيران و اعضاى شوراى 
مركزى اين اتحاديه در مشــهد مقدس در حال 
برگزارى است، شامگاه دوشنبه ميزبان دادستان 

عمومى و انقالب مركز خراسان رضوى بود.
در اين نشست كه حدود سه ساعت در حسينيه 
امام موســى بن جعفر(ع) به طــول انجاميد با 
حضور نماينده تعهدداران شركت پديده شانديز، 
مطالبات مالباختگان و سهامداران اين شركت و 
نحوه برون رفت از مشكالت در فضايى صميمى و 
البته صريح و داغ مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
دادســتان عمومى و انقالب مشهد با استقبال 
از اين نشست،جمع تشكل هاى دانشجويى را 
بهترين فضا براى واكاوى مســائل و مشكالت 
دانســت و با بيان تاريخچه شركت پديده در 
پاسخ به علت تأخير ورود دادستان به حوادث 
پديده و نحوه تشكيل ستاد تدبير اظهار داشت: 
88/8/8 كه كلنگ زنى مجموعه پديده آغاز شد، 
مشــكالتى وجود نداشت. همان مقطع زمانى 
در بحث پيش فروش ها و تعارضى كه با قانون 
مشاهده شد، تذكرات الزم را داديم و اسناد آن 
موجود است. پس از آن پديده به فروش سهام و 

عرضه آن روى آورد. 
وى ادامه داد:وقتى ارزش ســهام به حدود 12 تا 
13 هزار تومان رســيد؛ آنجا احساس خطر شد؛ 
بنابراين دادستانى ورود پيدا كرد. اين ارزش سهام 
و نحوه قيمت گذارى به گونه اى بود كه بدون نظر 
كارشناســى نهادهاى مالى و اقتصادى مربوط، 

خودشان رأسا قيمت گذارى مى نمودند.

خبرى از 20 هزار ميليارد حساب 
مديرعامل سابق پديده نبود

غالمعلى صادقى افزود: مديرعامل پديده همان 
مقطع ارزش مجموعه را حدود 20 هزار ميليارد 
ريــال برآورد كرد و اعالم كرد كه عالوه بر ارزش 
مجموعه حساب شــخصى به همين ميزان به 
جهت پشتوانه دارد و قرار شد آن حساب را معرفى 
نمايد كه تا كنون اثرى از اين حساب رديابى نشده 
است. جهت راستى آزمايى، كارشناسان رسمى 
دادگسترى را اعزام كرديم كه در وهله اول حدود 
14 هــزار ميليارد ريال و در ادامه ارزش پديده را 

7000 ميليارد ريال برآورد كردند.
وى اظهار داشت: اينجا بود كه زنگ خطر به صدا 
درآمد و از پديده خواســته شد تا ديگر تبليغات 
گسترده نداشته باشــد و حق فروش سهام نيز 
ندارد، اما حق تعطيلى پروژه را نداريد و با سرعت 
و قــوت پروژه ها بايد ادامه يابنــد. اينكه عده اى 
مى گويند دادستان پديده را تعطيل كرد از اساس 

باطل است و صحت ندارد.
دادســتان عمومــى و انقالب اســتان تصريح 
كــرد: اهميت اقدامات دادســتانى در آن مقطع 
اينجاســت كه اآلن اگر 120 هزار سهامدار و يا 
تعهد نامه دار معترض در مجموعه پديده وجود 
دارد؛ مى توانست به حدود يك ميليون سهامدار 
افزايش يابد و آن وقت با يك بحران به تمام معنا 
در كشور رو به رو مى شديم. پس از انتقال داده هاى 
اين شــرايط خطرناك از طريق شــوراى تأمين 
استان و استاندارى به مقامات باالدستى؛ شوراى 
امنيت ملى و وزارت كشور ورود پيدا كرد و ستاد 
ســاماندهى و يا همان ستاد تدبير به مسئوليت 
استاندار تشكيل شد و دادستان نيز به عنوان يك 

عضو شورا حضور دارد.

پديده شفاف نبود
وى عدم شــفافيت مالى پديده را مشكل اصلى 
شركت دانست و افزود: با وجود تعيين گروه هاى 
متعدد كارشناســى تاكنون نتوانسته است اين 
شركت يك مبلغ دقيق و جامع ارائه دهد. البته 

ميزان مطالبات ســهامداران و تعهدنامه داران و 
بدهى شركت به دولت و شهردارى و... مشخص 

شده است.

كوتاهى برخى نهادها در ماجراى پديده
صادقى خاطرنشــان كرد: دادستانى قبول دارد 
كه ســهل انگارى و غفلت هايى توسط نهادهاى 
نظارتى و متولى صورت گرفته اســت كه اكنون 
تاوان آن را نظام و مردم پس مى دهند و منكر آن 
نيستيم. 40هزار هكتار زمين با كاربرى كشاورزى 
به اقامتى و تجارى تبديل شده است كه تخلف 
عظيمى اســت و با قانون حفظ كاربرى اراضى 
منافات دارد. اين امر يك شــبه تحقق نيافته، و 

كوتاهى دستگاه هاى متولى مشهود است.
دادســتان مشــهد در پاســخ به اين پرسش 
دانشجويان كه مشــكل پديده چه زمانى حل 
مى شود؛ پاسخ داد: زمان بندى حل مشكالت 
پديده در حوزه اختيارات دادســتان نيســت 
و نمى تــوان براى برون رفــت آن وعده زمانى 

مشخص كرد.
وى با اعالم آمادگى براى واگذارى شركت پديده 

و استمداد از رسانه ها در اين زمينه تصريح كرد: 
مزايده شرايط خاص خود را دارد. از طرفى، بايد 
ســرمايه گذار متعهد شود ابتدا سهم مردم و بعد 
سهم شــركت ها، پيمانكاران، بانك ها و دولت را 
بپردازد. اگر چنين ســرمايه گذارى چه حقيقى 
و چــه حقوقى اعــالم آمادگى كند، مــا آماده 
واگذارى هســتيم و آرزوى قلبى ماست. البته تا 
امروز افرادى براى خريدارى پديده آمده اند، اما با 
يك بررسى از حساب هاى آن ها متوجه شده ايم 
برخــى از آن ها حتى 100 ميليون تومان نيز در 
حساب خود ندارند. اگر كسى مى تواند بدهى هاى 
مجموعه پديــده را بپردازد، حاضــر به فروش 
اين مجموعــه چه به  صورت تفكيكى و چه كل 
مجموعه پديده هستيم و براى سرمايه گذار سند 
ششدانگ مى زنيم، زيرا راه اصلى ما براى رسيدن 

به نقدينگى فروش اموال پديده است. 

 انتقاد از ارائه تسهيالت بانكى
 به مجموعه پديده

دادستان عمومى و انقالب مركز خراسان رضوى 
با انتقاد از ارائه تسهيالت بانكى به مجموعه پديده 

گفت: بانك ها براى ارائه تســهيالت خود اسناد 
مجموعه پديده را در رهن دارند و ســود 20 تا 
30 درصدى وام خود را دريافت مى كنند؛بنابراين 
در دريافت مطالبات خود عجله ندارند چرا كه از 
اين بابت متضرر نمى شوند. البته بانك ها در ظاهر 
درخواست مشاركت داشته اند، اما در عمل طفره 
رفته اند. هر گونه ارائه تسهيالت بانك ها به شركت 
تنها ضرر و زيان مضاعف است و اموال شركت را 
مستهلك مى كند. تا زمانى كه پديده به نقدينگى 
نرســد، اين اقدام عمالً اين شركت را بدهكار تر 
مى كند در حالى  كه مردم تنها يك برگه ســهام 

يا تعهد در دست خود دارند.
صادقى با بيان اينكه اموال پديده طى چهار سال 
گذشته بسختى حفاظت  شده است، افزود: امروز 
شركت ها و پيمانكاران از پديده شكايت كرده اند 
و به دنبال دريافت بدهى هاى خود هســتند. بر 
اســاس قانون، بايد اموال اين شركت به مزايده 
گذاشته شود، اما بنده با اجازه رياست قوه قضا در 
يك مقطعى، اين موضوع را متوقف كرده ام. البته 
در اين باره، دادگاه قضات عليه من كيفرخواست 

صادر كرد و محكوم نيز شدم.

 در حاشيه 
  عدم حضور اســتاندار خراسان رضوى در اين 
نشست موجب اعتراض جدى و چندباره اعضاى 
جنبش عدالتخواه دانشجويى در مراسم شد. به 
همين دليل صندلى خالى اســتاندار خراســان 
رضوى بــا برگه «جاى خالى اســتاندار!» تزيين 
شــده بود و تا انتهاى مراسم اين صندلى خالى 

خودنمايى مى كرد.
  مجرى و كارشــناس اين نشســت ابتدا 
در اين بــاره اعالم كرد:با وجود پيگيرى هاى 
متعدد، از ســوى دفتر استاندار اعالم شد كه 
مشــكل پديده حل شــده و ديگر نيازى به 
برگزارى نشســت با حضور استاندار نيست! 
احتماالً آقاى اســتاندار مانند آقاى روحانى 
رئيس جمهور كشور ثالثى است كه مشكالت 

حاد كشور را نمى بيند و انكار مى كند!
 اين نشست سه ســاعته در حالى ساعت 23 
دوشنبه پايان يافت كه به نظر مى رسيد اعضاى 
اتحاديه جنبش عدالت خواه دانشــجويى كشور 
از توضيحات دادســتان مشــهد قانع نشــدند. 
البته پيشتر و روز يكشنبه نيز اين جنبش طى 
نامه اى سرگشاده خطاب به استاندار و دادستان 
مركزخراســان رضوى با عنوان «صداى اعتراض 
مالباختگان ماجراى پديده شــانديز را بشنويد»؛ 

خواستار حضور آنان در اين نشست شده بودند.

آب و �وا
 روند افزايش تدريجى دماى هوا 

تا هفته آينده
قدس: بررســى نقشــه هاى پيش يابى و تصاويــر ماهواره 
نشان دهنده افزايش شدت وزش باد بوده و پديده غالب جوى 

در مناطق جنوب شرق استان، وزش باد و گردوخاك است. 
همچنين روند افزايش تدريجى دماى هوا نيز تا هفته آينده 

ادامه خواهد داشت.
براين اساس براى امروز مشهد نيز آسمانى صاف پاره اى نقاط 

وزش باد شديد و گردوخاك پيش بينى شده است.

��ر
  شناسايى هفت انبار با 744 ميليارد ريال 

كاالهاى احتكار شده در خراسان رضوى 
قدس: جانشين فرمانده انتظامى خراسان رضوى از شناسايى و 
كشــف هفت انبار كاالهاى مصرفى احتكار شده به ارزش 744 
ميليارد و 62 ميليــون ريال در عمليات ضربتى مأموران پليس 

آگاهى استان خبر داد. 
سرهنگ ابراهيم قربان زاده در تشريح اين خبر گفت: مأموران اداره 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهى استان در اقدامي اطالعاتي 
به سرنخ هايي از احتكار مقادير زيادي كاالى مصرفى شهروندان 

در هفت انبار واقع در حاشيه شهر مشهد دست يافتند.
وى افزود: مأموران پس از شناسايى دقيق اين انبارها و اطمينان از 
صحت موضوع، در يك عمليات ضربتى با هماهنگى مقام قضايى 
و در حضور كارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، 
از اين انبار ها بازديد و بازرسى كردند كه در نتيجه، مقادير زيادى 
لوازم خانگي شامل لباسشويي، تلويزيون، يخچال، كولر و 13 هزار 
و 900 عدد كارتن قند، تعداد 3128 طاقه پارچه، 220 دستگاه 
مانيتور، انواع چسب و كفى كفش و هفت تن شكر احتكار شده، 
كشف شد. سرهنگ قربان زاده با اشاره به اينكه كارشناسان ارزش 
كاالهاى مكشوفه را 744 ميليارد و 62 ميليون ريال برآورد كردند، 
تصريح كرد: در اين زمينه هشــت نفر متهم دستگير و پس از 

تشكيل پرونده مقدماتى به مراجع قضايى معرفى شدند.

رئيس اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى بشرويه 
خبر داد

  تخصيص اعتبارات ويژه 
براى تعاونى هاى بوم گردى

بشرويه - خبرنگار قدس:رئيس اداره تعاون كار و رفاه 
اجتماعى شهرســتان بشــرويه گفت:با تالش هاى صورت 
گرفته در حال حاضر 180 تعاونى در شهرســتان بشرويه 
مشغول فعاليت مى باشند. سيد ضياالدين حسن زاده ميدانى 
افزود: با بررســى هاى انجام شــده 35 تعاونى در مجموع 

منفعل هستند كه داراى فعاليت كمترى بوده اند.
وى با اشاره به اينكه تعداد قابل توجهى در تعاونى هاى فعال 
مشغول به كار هستند، گفت: تعداد اعضاى تعاونى هاى فعال 
بشرويه 2 هزار و 890 نفر مى باشد و از تعداد تعاونى ها دو 
تعاونى به صورت اختصاصى توسط بانوان مديريت مى شود 

كه جمعيت 70 درصد آنان را بانوان تشكيل مى دهند.
ميدانى تصريح كرد: همچنين دو تعاونى روستايى به ثبت 

رسيده و يا در حال گذراندن مراحل ثبت است.
رئيس اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى شهرستان بشرويه از 
تخصيص اعتبارات ويژه براى تعاونى هاى بوم گردى خبر داد 
و گفت: تا كنون قريب به 180 نشســت با موضوع اشتغال 
در بشــرويه برگزار شــده و همچنين 342 طرح به كميته 
اشتغال ارائه شده و در همين راستا بيش از 900 نفر شغل 

ايجاد شده است.
وى با اشــاره به مشــكالت تعاونى ها بيان كرد:تعاونى هاى 
شهرســتان در توليد محصوالت مشــكلى ندارند ولى بازار 

فروش مناسب نيست و دچار مشكل مى شوند.

استاندار هرات افغانستان:
  راه آهن هرات - خراسان رضوى 

بزودى افتتاح مى شود

تايباد - خبرنگار قدس:استاندار هرات افغانستان گفت:طى 
يكى دو ماه آينده خط آهن اســتان هرات كشور افغانستان 
واســتان خراسان رضوى از طريق شــبكه ريلى شهرستان 

خواف افتتاح و مورد بهره بردارى قرار خواهد گرفت.
محمد آصف رحيمى كه همرا با هيئتى به خراسان رضوى 
ســفر كرده بود در گفت و گو با خبرنگاران در محل سالن 
تشــريفات گمرك دوغارون عنوان كرد: يكى از مســائل 
ديگرى كه دراين سفر پيگيرى خواهد شد بحث صادرات 
برق از ايران به هرات اســت كه امســال ما با مشــكالتى 

مواجه بوديم.
وى درخصوص ديگر از اهداف سفرش گفت: بحث تجارى 
و زيســت محيطى از مباحث ديگرى اســت كــه دراين 
ســفر پيگيرى خواهد شد. مشــاور رئيس جمهور و رئيس 
كميسيون توسعه اقتصادى فرودگاههاى كشور افغانستان 
نيز با پيشــنهاد مديرعامل منطقه ويژه اقتصادى دوغارون 
مبنــى بر ايجاد منطقه ويژه مشــابه در خاك افغانســتان 

موافقت كرد.

  دستگيرى كالهبرداران ميلياردى 

در خراسان شمالى 

بجنورد- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى خراســان شمالى 
ازدســتگيرى هفت نفر متهم كالهبردار ميلياردى در اســتان 
خبر داد.  سردار عليرضا مظاهرى گفت: در پى اعالم چند مورد 
شكايت مبنى بر اينكه افرادى با ترفندهاى مختلف از شهروندان 
كالهبــردارى كرده اند، موضوع به صورت ويژه در دســتور كار 
ماموران مبارزه با جعل و كالهبردارى پليس آگاهى استان قرار 
گرفت. وى با بيان اينكه متهمان با ترفندهايى از قبيل جعل اسناد 
و جعل امضا اقدام به كالهبــردارى مى كردند، گفت: ماموران با 
انجام يكســرى اقدامات فنى و پليسى در چند عمليات ضربتى 

موفق به شناسايى و دستگيرى 5 نفر آقا و دو نفر خانم شدند.
فرمانده انتظامى اســتان با اشــاره به اينكــه در اين عمليات ها 
مجموعا 7 نفر متهم دستگير شدند، خاطر نشان كرد: متهمان 
در بازجويى هاى بعمل آمده به 5 فقره كالهبردارى به ارزش 11 

ميليارد و  950 ميليون تومان اعتراف نمودند.

  انهدام يك شبكه بزرگ جعل و سرقت از 
شهروندان اصفهان، گيالن، تهران و مشهد 

كاهانى مقدم: فرمانده انتظامي مشهد گفت: چهار عضو اصلي 
يك شبكه بزرگ جعل و سرقت در مشهد دستگير شدند.

ســرهنگ اكبر آقابيگي در تشريح اين خبر افزود: در پي كسب 
اطالعاتــي مبني بر اينكــه چند نفر با جعل مــدارك اقدام به 
كالهبرداري و خريد طال و ارز مي كنند، دستورات الزم با توجه به 

اهميت موضوع صادر شد.
وى افزود: در اين راستا تيم هاي دايره تجسس و اطالعات كالنتري 
طبرسي شمالي مشــهد با انجام تحقيقات و عملياتى ضربتي، 
متوجه شدند كه اعضاي اين باند در دو روز متوالي، اقدام به خريد 
44 ميليون تومان طال از يك طال فروشي كرده اند. مأموران پليس 
سپس با بررسي هاي علمي خود و ترسيم چهره يكى از متهمان، 
توانستند زن و مردي را كه سابقه كيفري داشته و اقدام به خريد 
اين طالجات كرده بودند، شناسايي كنند و خودروي سواري آن ها 

را كه دستور توقيف نيز داشت، تحت تعقيب قرار دهند.
فرمانده انتظامي مشهد ادامه داد: ردزني هاي اطالعاتي مأموران 
كالنتري طبرسي شــمالي در اين راستا نشان مي داد زن و مرد 
جوان با همراهي سه نفر ديگر، از تهران به مشهد آمده و در يكي 
از خيابان هاي اصلي اين شهر خانه اي را اجاره كرده اند كه پليس 
با هماهنگي مقام قضايي، اين خانه مسكوني را به طور پوششي 
تحت نظر قرار دادند و خيلى زود متوجه شدند كه افراد تحت نظر، 

هربار با تغيير چهره از خانه خارج مي شوند.
سرهنگ آقابيگي گفت: با به دست آمدن اين اطالعات، مأموران 
كالنتري طبرسي شمالي به طور ضربتي وارد عمل شده و ضمن 
دستگيري چهار عضو اصلي شبكه بزرگ سرقت كه دو نفر مرد 
و دو نفر زن هســتند، در بازرسي از النه تيمى آن ها،6700 دالر، 
85 گرم طال، 10 دستگاه گوشي تلفن همراه، هشت عدد ساعت 
مچي، سه دستگاه لپ تاب، 51 عدد كاله و 22 عدد عينك (كه 
براي تغيير چهره از آن ها استفاده مي شد) به همراه زينت آالت 
بدلي، تعداد زيادي كارت هاي شناسايي و 45 عدد كارت عابربانك 
كشف كردند. وي خاطرنشان كرد: تحقيقات و تالش مأموران براي 
دستگيري ديگر اعضاي اين باند كه شواهد و ادله موجود نشان 
مي دهد در شهرهاي اصفهان، تهران، گيالن و مشهد مرتكب ده ها 

فقره سرقت هاي حيله گرانه شده اند، ادامه دارد.
يكي از متهمان دســتگير شده در اعتراف هاي خود گفت: من و 
همدستانم چهار ماه قبل از زندان آزاد شده ايم. چندي قبل پسر 
دايي ام كه در زندان تحمل حبس مي كند، از من خواست شماره 
يك كارت عابربانك را به او بدهم و شماره كارت عابربانك دوستم 
را در اختيارش گذاشتم، چند ساعتي گذشت و مبلغي به حساب 
اين كارت واريز شد. متهم ادامه داد: پسر دايي ام در تماس بعدي 
كه داشتيم، گفت كه با همدستي چند زنداني ديگر با شهروندان 
تماس گرفته و ادعا مي كنند كه برنده ســفر حج يا جايزه بانك 
شده اند؛ سپس طعمه هاي خود را به مقابل عابربانك ها كشانده و با 
اين ترفند كه زبان انگليسي را انتخاب كنند، گزينه انتقال وجه را 
برگزيده و از حساب بانكي شان به شماره كارت هاي موردنظر خود 

مبالغي واريز مي كنند و دست به سرقت مي زنند.
او اضافه كرد: طبق قراري كه گذاشــته بوديم، از هر يك ميليون 
تومان سرقت، مبلغ 250 هزار تومان سهم ما مي شد كه شماره 
كارت ها را در اختيارشان مي گذاشتيم و ما هم با دريافت پول ها 

بالفاصله طال و ارز مي خريديم.

  طلسم و جادو براى درمان بيماري 
ترفند كالهبردار مجازى بود

قدس: كالهبردارى كه در فضاى مجازى ادعا مي كرد با طلسم 
و جادو نسبت به درمان بيماري ها اقدام مي كند، دستگير شد.

فرمانده انتظامى قوچان در تشريح اين خبر گفت: با دريافت 
مرجوعه قضايى از سوى يكى از شهروندان، مبنى بر كالهبردارى 
از وى توسط فردى در يكي از شبكه هاي اجتماعي، شناسايى 
و دستگيرى فرد سودجو در دستور كار تيمى از مأموران پليس 
فتا اين شهرستان قرار گرفت. سرهنگ قدير مصرخاني افزود: در 
بررسى دقيق اظهارات مالباخته مشخص شد كه وي در يكي 
از كانال هايى كه ادعا مي كرده است با طلسم و جادو نسبت به 
درمان بيماري ها اقدام مي كند، عضو شــده و مبلغ 5 ميليون 

ريال نيز به عنوان هزينه درمان واريز كرده است.
وى تصريح كرد: كارشناســان پليس فتا، متهم را در يكي از 
استان هاي غربى شناســايي و با دستور مقام قضايي، پرونده 

جهت دستگيري متهم به دادسراي مربوطه ارسال شد.

  فراموشى براى پيرمرد داورزنى 
دردسرساز شد

قدس: رئيس جمعيت هالل احمر سبزوار گفت: يك پيرمرد 
داورزنى كه بيمارى فراموشى (آلزايمر) داشت، پس از پيمودن 
مسيرى در دشت روستاى بهانگر شهرستان داورزن، راه را گم 
كرده و مفقود شده بود. وى افزود: باجست وجوى چهار ساعته 
امدادگران اين پيرمرد ظهر ديروز پيدا و تحويل خانواده اش شد.

پژمانفر در نامه اى خطاب به  استاندار خراسان رضوى خواستار شد
مشكالت سهام داران پديده را حل كنيد

قدس: نماينده مردم مشــهد و كالت 
در مجلس شــوراى اسالمى طى ارسال 
نامه اى به استاندار خراسان رضوى براى 
حل مشكالت سهام داران پديده خواستار 
انجام اقدامات مقتضى و رفع مشكالت 
ســهامداران شد.  طى ارســال نامه اى 
به  استاندار خراســان رضوى براى حل 
پديده خواستار  مشكالت ســهام داران 

انجام اقدامات مقتضى و رفع مشــكالت سهامداران شد. در نامه حجت االسالم پژمانفر 
آمده اســت: با توجه به مشكالتى كه براى ســهامداران پديده در چهار سال قبل پيش 
آمد و بخش قابل توجهى از مشــكالت متوجه دستگاه هاى ناظر بود كه مى بايست در 
صورت وجود مشكالت از اول و قبل از تبليغات گسترده مبنى بر دعوت به  سرمايه گذارى 
از طرف مردم، جلوى آن گرفته مى شــد، قرار بر اين شــد كه كارگروه ويژه اى توسط 
وزير كشــور و با مباشرت استاندارى خراسان راه اندازى شود و با اولويت حل مشكالت 
سهامداران اقدامات مقتضى صورت گيرد، اما متأسفانه نه  تنها بعد از گذشت اين زمان 
مسئله حل نشده، بلكه پيچيده تر و موجب نارضايتى آحاد كثيرى از مردم شده است، 
لذا جهت تنوير افكار عمومى با توجه به  مصاحبه اى كه داشــتيد خواهشمندم ترتيب 
برگزارى جلسه اى در محل پديده شانديز در هفته اول محرم با حضور سهامداران را داده 
تا توضيحات و اسناد دال بر كوتاهى هاى صورت گرفته و توضيحات جنابعالى در محضر 

مردم داده شود؛ قطعاً اين امر موجب شفافيت و رضايت مردم و خداوند خواهد بود.
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گزارش قدس از معضلى كه صداى همه را در آورده است 

اقدام اورژانسى براى حل مشكل پاركينگ خيابان پرستار و عارف

گزارش

هاشم رســائى فر خيابان پرســتار و عارف در مجاورت 
بيمارستان قائم مشــهد به لحاظ موقعيتى كه دارد و تجمع 
مطب پزشــكان، يكى از پرترددترين خيابان هاى سطح شهر 
است، بخصوص در ســاعات بعد ظهر و پاسى از شب. تجمع 
خودروهايى كه اكثر آن ها همراه بيمارانى هستند كه به پزشك 
مراجعه كردند و در بعضى مواقع بايد ساعت ها در آنجا منتظر 
بمانند نيز بر مشــكالت ترافيكى اين خيابان افزوده است كه 
قطعاً براى رفع اين مشكل بايد به فكر پاركينگ هايى بود كه 
مشــكل شــلوغى خودروها در خيابان پرستار را حل و فصل 
نمايد. حدود دو سال پيش قطعه زمينى حد فاصل پرستار2 و 
4 وجود داشت كه در مقطعى مردم براى پارك خودروهايشان 
از آن استفاده مى كردند و تعدادى از خودروهاى سرگردان براى 
پاركينگ را در خود جاى مى داد. اين زمين بعد از مدتى براى 
عمليات ساخت پاركينگ طبقاتى گود بردارى شد، اما هنوز 
پس از حدود يك ســال يا شــايد هم بيشتر جز گود بردارى 

كارى ديگرى در اين خصوص انجام نشده است.

 جاى پارك نيست
مرد ميانســالى در حالى كه به سختى داشت خودرو اش را در 
حاشيه خيابان پرستار پارك مى كرد در پاسخ به سؤال خبرنگار 
ما كه شرايط براى پارك ماشين در اين خيابان چگونه است، 
گفت: باور كنيد من در حدود 20 دقيقه است كه دنبال جاى 
پارك مى گردم همه كوچه هاى اطراف را گشته ام تا سرانجام 
اينجا را پيدا كنم.همســرم مريض اســت و چون وقت دكتر 
داشــت او را قبل از اين پياده كردم تا ماشينم را پارك كنم و 

خودم را به او برسانم.
او مى افزايد: همه آن هايى كه به اينجا مى آيند با مشــكالت 

جســمى و بيمارى مواجه هســتند و اگر قرار باشــد كلى از 
وقتشان صرف پيدا كردن جاى پارك تلف شود، خيلى مشقت 
بار مى شــود، چه خوب است مســئوالن براى پاركينگ اين 

خيابان فكرى اصولى بردارند. 
وى همچنيــن ادامه مى دهــد: البته فكــر مى كنم همين 
گودبردارى كه بين پرستار 2 و 4 انجام شده است، براى ايجاد 
پاركينگ باشــد، اما ما كه چند ماه است براى درمان بيمارى 
همســرم به اينجا مراجعه مى كنيم تغيير چندان احســاس 

نكرديم؛ همانى بوده كه اكنون شما مى بينيد.

 كالفه شدم
فرد ديگرى كه با پليس راهنمايى و رانندگى بر ســر جريمه 
شــدنش در حال چانه زنى اســت و از شهرستان به مشهد 
آمده اســت در واكنش به پرسش خبرنگار ما مى گويد: همه 
سختى هايى كه براى سفر به مشهد و پيدا كردن مطب دكتر 
كشيديم يك طرف، نبود جاى پارك براى ماشينم طرف ديگر.

او مى افزايد: پس از كلى معطلــى براى جا پارك جايى براى 
پارك ماشينم پيدا نشــد و براى اينكه وقت دكترم نگذرد و 
بتوانم خودم را به موقع برســانم مجبور شدم در محل پارك 
ممنوع پارك كنم و ديديد كه پليس هم جريمه برايم نوشت. 
واقعاً كالفه شدم، كاش مكان ديگرى براى مطب پزشكان در 
نظر گرفته شود تا مردم براحتى بتوانند به آنجا مراجعه كنند و 

دغدغه هايى از اين دست نداشته باشند.
شهروندى ديگر وقتى متوجه شد ما براى تهيه گزارش مراجعه 
كرديم با گاليه از شرايط موجود در خيابان پرستار گفت: من 
در يكــى از همين داروخانه هاى اين خيابان مشــغول به كار 
هســتم شايد هر روز شاهد درگيرى مردم با هم يا با مأموران 
پليس براى جاى پارك باشــيم.ما نيز شرايط برايمان خيلى 
سخت شده است؛ چرا كه اگر برايمان بار بياورند مشقات خاص 

خودش را براى تخليه داريم.

 چرا براى پاركينگ كارى نمى كنند
وى در ادامه مى افزايد: خيلى خوشحال شديم وقتى فهميديم 
كه قرار است در حاشــيه خيابان پرستار پاركينگى طبقاتى 
ساخته شــود، اما فقط گودبردارى شد و كار خاصى براى آن 
انجام نشده، حتى حصارى هم كه دور اين گودبردارى كشيده 
شده است قسمتى از خيابان را گرفته و خودش موجب ترافيك 
بيشتر شده است. نمى دانيم اگر قرار بود كارى انجام نشود، چرا 
همان زمينى كه چند جاى پارك داخلش بود را گود كردند و 

اين شرايط به وجود آمد.
او ادامه مى دهد: اگر موضوع شهرك سالمت با جديت پيگيرى 
مى شد و مطب پزشكان به آنجا منتقل مى شد، ديگر مردم اين 

همه سرگردان نبودند و مشكلى از اين بابت نداشتند.
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