
مادرى كه ليالى جزيره مجنون است برپايى 82 پايگاه جشن عاطفه ها در خراسان شمالى
روايت بى نشانى غواص نوجوان   مدير كل كميته امداد  استان خبر داد

قدس   چشم انتظارى يعنى نگاه منتظر به 
در و حاال مادر و پدرى بيش از ســه دهه است 
كه منتظرند، هرچند نام اين انتظار مفقوداالثرى 
باشــد. اين هفته به منزل شــهيد مفقود االثر 
«سيد مجيد رضوى » مى رويم تا يك بار ديگر 

رفتن هاى عاشقانه ...

قدس  مدير كل كميته امداد خراســان 
شمالى از برپايى 82 پايگاه براى جمع آورى 
كمك هاى مردمى جشن عاطفه ها در استان 
خبر داد و گفت: طبق ســال هاى گذشــته 
همزمان با سراسر كشور پايگاه هاى جمع آورى 

كمك هاى مردمى ...

.......صفحه 2 .......صفحه 2
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ممانعت تركمنستان از ترانزيت كاالهاى ايران به تاجيكستان
بررسى الزام شارژ با ضريب 5000 تومانى

مسئوالن بانكى ادعاى 
اليت را رد كردند

.......صفحه 3

 بالتكليفى تريلى ها در مرز لطف آباد 

.......صفحه 4

خبر

مديريت شهرى قربانى نشود
 رقابت شورايى ها در ميدان ورزش!

مهر: اين روزها موضوع انتخاب رئيس هيئت فوتبال خراسان 
رضوى در رســانه ها و مجامع ورزشى مشهد داغ شده و هر روز 

نام برخى از چهره ها براى تصدى اين سمت شنيده مى شود. 
در اين ميان نام چند عضو شوراى شهر مشهد نيز براى تصدى 
سمت رئيس هيئت فوتبال خراسان رضوى شنيده شده و برخى 
خبرها حاكى از رايزنى براى انتخاب يكى از همين افراد به عنوان 

رئيس هيئت فوتبال خراسان رضوى دارد.
در همين زمينه احســان اصولى رئيس كميســيون فرهنگى 
و اجتماعى شوراى اســالمى شهر مشهد و شهناز رمارم عضو 
شــوراى شهر مشهد روز گذشــته با حضور در هيئت فوتبال 
نامــزدى خود را به صورت رســمى براى رياســت اين هيئت 
ورزشــى اعالم كرد. پيش از اين نيز مسعود رياضى عضو ديگر 
شــوراى اسالمى شهر مشهد كه رياســت كميسيون توس را 
بر عهده دارد، به عنوان رئيس هيئت كشــتى خراسان رضوى 
انتخاب شــده بود. در اين ميان نكته قابل توجه اين است كه 
حضور اعضاى شوراى شهر در رأس هيئت هاى ورزشى با توجه 
به حجم ســنگين كارى و لزوم رسيدگى به مطالبات مردمى 
در شوراى شــهر چه توجيحى مى تواند داشته باشد؟ آيا حل 
مشكالت شهر مشهد اعم از آلودگى هوا، اتوبوس هاى فرسوده 
بدون كولر، آسفالت هاى بى كيفيت و چاله هايى كه بعضاً قربانى 
مى گيرد، گره هاى ترافيكى، دوچرخه هايى كه در ايستگاه هاى 
كرايه خاك مى خورند و نارضايتى هاى شــهروندان در حاشيه 
شــهر كه هر روز ابعاد گســترده ترى به خود مى گيرد و ده ها 
مشــكل ديگر كه اين روزها بيش از هر زمان ديگرى به چشم 
مى آيد بايد اولويت منتخبان مردم در شوراى شهر باشد يا ورود 
به هيئت هاى ورزشــى و رتق و فتق مشكالت ورزشكاران كه 
خــود متولى بزرگى همچــون اداره كل ورزش و جوانان دارد. 
بهتر نيست اعضاى شورا اين گونه فعاليت ها را به اهالى ورزش 
سپرده و خود به وظيفه اصلى و سنگين شورا كه همان نظارت 

بر عملكرد شهردارى است، بپردازند؟

با همكارى آستان قدس رضوى و سپاه 
 8000 سرى جهيزيه به زوج هاى جوان 
نيازمند در خراسان جنوبى اهدا مى شود

قدس: جانشــين قرارگاه عملياتى ثامن االئمــه(ع) گفت: با 
همكارى آستان قدس 8000 سرى جهيزيه به زوج هاى نيازمند 
اهدا خواهد شد.سردار مجيد رضا حسن زاده در مراسم اهداى 
200 سرى جهيزيه به زوج هاى جوان و نيازمند خراسان جنوبى 
كه با همكارى نيروى زمينى ســپاه و كميتــه امداد صورت 
گرفت، گفت: برنامه ريزى بر اهداى 8000 ســرى جهيزيه به 
زوج هاى نيازمند با همكارى آستان قدس است.جانشين قرارگاه 
عملياتى ثامن االئمه(ع) اظهار كرد: اين اقدام را از دهه كرامت 
شــروع كرديم و تا كنون اهداى 900 ســرى جهيزيه محقق 
شده اســت و اميدواريم تا پايان سال به هدف تعيين شده در 
برنامه براى مردميارى برسيم. حسن زاده بيان كرد: ساخت 40 
واحد مسكونى، تعمير 200 واحد، تهيه و توزيع 30 هزار بسته 
معيشتى از ديگر برنامه هاى محروميت زدايى و مردميارى قرارگاه 
منطقه اى ثامن االئمه(ع) اســت. وى با اشاره به ايجاد 8 بند 
خاكى در روستاهاى مرزى ادامه داد: همچنين براى توزيع 
115 هزار بســته نوشت افزار بين دانش آموزان نيازمند نيز 
برنامه ريزى كرده ايم كه سهم خراسان جنوبى و رضوى 30 

هزار بسته است.

مديرعامل سازمان آتش نشانى مشهد:

1331 بنا در مشهد 
ايمنى ندارند

قدس   در حالى كه شــركت ترافيك هوشــمند (اليت) دليل 
الزام شــارژهاى 5000 تومانى و ضرايب از 5 را اصرار بانك عامل 
در پرداخت هــاى الكترونيكى اعالم كرده، اما بانك هاى عامل اين 
بهانه را رد كردند. به گزارش خبرنگار ما شركت اليت در پاسخ به 

پيگيرى شكايت هاى ...

قدس   مديرعامل ســازمان آتش نشــانى مشــهد گفت: 
1331 بنا در مشــهد بدون تأييديه ايمنى هستند كه براى 

ايمن سازى آن ها اخطاريه هاى الزم صادر شده است.
وى افــزود: بــه دليل بى توجهــى هيئت مديــره مجتمع 
زيســت خاور به اخطاريه كتبى آتش نشــانى، براى اطالع 

مردم و تأكيد بر نواقص ايمنى...
.......صفحه 3 
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.......صفحه 4

سركنسول عراق در جمع 
تعدادى از مردم مشهد:

شيطنت 
رسانه اى عليه  

اتحاد مردم 
ايران و عراق 

حبابى بيش 
نيست

قدس   حدود دو ســال قبل بود كه رسانه هاى 
معاند در پى زير سؤال بردن جريان بزرگ پياده روى 
اربعين در كشــور عراق گزارش هايى خودساخته 
منتشر كردند كه به قول خودشان در حاشيه سفر 
زائران ايرانى به عــراق در زمان پياده روى اربعين 

اتفاق افتاده بود. در آن زمان ...

رضا طلبى پيشــرفت روزافزون فناورى و ارتباطات 
باعث شده بســيارى از كارهاى عمومى مردم از طريق 
اينترنت و تلفن همراه انجام شود. اگرچه در بسيارى از 
مواقع ارائه اين خدمات به صورت ناقص به مردم باعث 
روى گردانــى و نارضايتى آن ها از اين فناورى ها خواهد 
شد. طى چند روز اخير، اختالل سرسام آور تلفن همراه 
در سطح شهر مشــهد نارضايتى مردم اين شهر را به 
همراه داشــته اســت. اين اختالل در شبكه هاى تلفن 
همراه زمانى اتفاق مى افتد كه همه روزه از رســانه هاى 
ملى و استانى شاهد تبليغات وسيع در خصوص واگذارى 
خطوط تلفن همراه و اينترنت در سطح جامعه هستيم.

 گاليه هاى مردم از اختالالت تلفن همراه
يكى از شهروندان در اين زمينه مى گويد: شدت 

اختالل تلفن همراه در شــهر مشهد در چند روز 
اخير به گونه اى بوده اســت كه حتى در تماس با 
مراكــزى نظير پليس كه در همــه مناطق قابل 
برقرارى مى باشد با مشــكالت متعددى مواجه 

بوديم.
محمــود فاطمــى در ادامــه به قــدس افزود: 
مسئوالن شهرستانى و اســتانى بايد در جهت 
برطرف كردن مشــكالت تلفن همــراه اقدامى 
جدى انجام دهند و ايــن موضوع تنها با حرف 

زدن برطرف نمى شود.
شــهروند ديگرى نيز در اين باره اظهار داشــت: 
انگار اختالل در شــبكه تلفن همراه پايانى ندارد 
و مشــتركان تلفن همراه همچنان بايد از قطع 
و وصــل آنتن، عــدم برقرارى مكالمه مناســب 

وعدم اتصــال اينترنت رنج ببرند. جواد محمدى 
به قدس افــزود: طى چند روز گذشــته هنگام 
اســتفاده از تلفن همراه به يكباره مكالمه قطع 
و پــس از چندين بار تماس نيــز ارتباط برقرار 
نمى شــد. چرا اپراتورهــا با اينكــه هزينه هاى 
هنگفتى بابت ارائه خدمات دريافت مى كنند اما 
با مردم ايــن گونه برخورد مى كنند. وى تصريح 
كرد: در شــرايط اقتصادى پيــش رو واقعاً جاى 
تاســف دارد كه حتى تلفن هاى همراه نيز با اين 

گونه مشكالت مواجه شوند.

 هشدار دادستانى به اپراتورها
از طرفــى اختــالالت در تلفن هاى همــراه و ارائه 
خدمات ضعيف از ســوى اپراتورهــا طى چند روز 

گذشته به حدى رسيده است كه معاون دادستان 
مشهد نيز به موضوع ورود پيدا كرده و در هشدارى 
جدى به اپراتورها اخطار داده است كه اگر مشكل 
آنتن دهى تلفن هاى همراه برطرف نشــود مديران 

اپراتورها احضار خواهند شد. 

 پذيرش اختالالت تلفن همراه 
شركت مخابرات خراســان رضوى نيز در پاسخ 
به ســؤال خبرنگار قدس دربــاره اين اختالالت 
در پاســخى كتبى اعالم كرد: اين اختالالت در 
سطح شهر مشــهد به دليل مشــكالت احداث 
ايســتگاه در نقــاط مختلف شــهر و همچنين 
حذف و جمع آورى برخى ايســتگاه ها مى باشد.
همچنين به دليل افزايش ساخت و ساز در شهر 

مشهد نياز اســت كه در برخى نقاط و بر اساس 
طراحى هــاى فنى صورت گرفته ايســتگاه هاى 
جديد نصب و راه اندازى شوند، از اين رو احداث 
اين ايســتگاه ها در برنامه همراه اول قراردارد كه 
با رفــع موانع احــداث دكل و تأمين تجهيزات 

راه اندازى خواهند شد.

پذيرش اختالالت تلفن همراه از سوى شركت مخابرات 

مطالبات ذى نفعان مردمى پديده از مسئوالن
سياوش كيا   اكنون حدود 4 سال است از شروع 

بحران آفريني پديده گذشته است.
پديده اي كه پنج ســال پيش با تبليغات هاليوودي 
از 1388/8/8 در صدا و ســيما شــروع به فعاليت و 
با حضور خيل مســئوالن و مقامات دولتي و قضايي 
از صدر تا ذيل نظام همچون استاندار وقت خراسان 
آقاي صالحي تا دادســتان كنوني كل كشور جناب 
حجت االســالم منتظــري و نماينــدگان مجلس 
و... باعــث اعتماد مردم و حــدود 136 هزار خانواده 
سهامدار در كل كشور به يك پروژه در سطح ملى شد.
اكنون پس از چهار سال از ورود جناب آقاى صادقى 
دادستان مركز خراســان رضوى به موضوع پديده، 
مفتــوح بــودن پرونده هاى كيفرى عليــه مديران 
و شــركت كه از طرف مدعى العموم مطرح شــده 
بود باعث شــد دوباره مردم به اعتماد ايشان اقدام 
به فروش ســهام خود به شــركت و اخذ تعهدنامه 
نمايند، مع االسف جز حيف و ميل بخشى از اموال 
و دارايى هاى شــركت هاى پديــده كه همه حاصل 
زندگى 136 هزار خانواده پديده اى است در بسترى 
كامًال غيرشفاف و با عدم پاسخگويى توسط مديران 
دولتى منتصب ســتاد تدبير و سقوط ارزش سهام 
12072 تومانى پديده در شــروع بحران به حدود 

قيمتى 150 تومان حاصلى نداشته است.
جاى تعجب اســت كه پس از اين ســال ها اســتاندار 
خراســان رضوى جناب آقــاى رشــيديان حاضر به 
پاسخگويى نيستند و عنوان داشته اند موضوع پديده حل 
شده و دادستان مشهد عنوان مى دارند خالف اصل 34 
قانون اساسى جلو روند مطالبات حقوقى تعهدنامه داران 
را با اجازه رياست دستگاه قضا به ادعاى يكسان سازى 

شرايط براى همه سهامداران گرفته است!

  مطالبه تعهدنامه داران
حدود 65 هزار نفر از ســهامداران در اواخر ســال 
93 با شــروع بحران اقدام به فروش ســهام و اخذ 

تعهدنامه از شركت نمودند.

مجمــوع مبلغ تعهدات در سررســيد 7 ماهه آن ها 
حــدود 3600 ميليارد تومان بــوده كه اكنون و تا 
به امروز با ســود روزشــمار  30 درصد قيد شده در 
متن تعهدنامه به حدود 6850 ميليارد تومان بدهى 
قطعى و قانونى شركت پديده به مردم رسيده است.

حدود نيمى از ســهامداران هم بــا تصميم خود و 
با وجود هشــدارهاى مقامات قضايــى طبق قانون 
تجارت ريسك ســهامدارى را پذيرفته و تعهدنامه 
نگرفتنــد و مســلماً همراه تمام ســود و زيان هاى 
شركت هســتند كه البته اين سهامداران در همان 
ماه هاى اول 3 جايزه 10 درصدى توســط مديريت 

شركت به تعداد سهامشان اضافه شد.
در هرصورت هر دو گروه ســهامدار و تعهدنامه دار 
با تصميم و اراده خود اقدام به ادامه ســهامدارى يا 
فروش سهام و اخذ تعهدنامه كردند و شركت پديده 
هم طبق قانون ذيل اســناد تعهــدات را تأييد و به 
پرداخت مبلغ بيع شــرعى و قانونى معامله صورت 
گرفته خريد ســهام از مردم به انضمام ســود تعهد 
شــده تا روز پرداخت متعهد شــده و هيچ وجه و 
توجيه شــرعى و قانونى  در يكســان سازى اين دو 
گروه وجود ندارد. ســهامداران طبق قانون تجارت 
همراه و شريك شركت اند و تعهدنامه داران شخص 

ثالث و طلبكار شركت والغير.
نكته اينجاســت اكنون چگونه مقامات ستاد تدبير و 
قضايى خراسان نه سهامداران باقى مانده را به آنچه بيان 
كرده بودند يعنى تعهد قيمتى 12072 تومانى رساندند 
و نه ريالى به تعهدنامــه داران پرداخت كردند و هر دو 

گروه را به بهانه حقوق گروه ديگر معطل كرده اند.
طبق كارشناســى هاى قضايى سال هاى قبل برآورد 
مجموع دارايى هاى پديده با همان شرايط تخلفات 
و بدون مجوزات و پايانكارها در شرايط روز آن زمان 
حدود 10 هزار ميليارد تومان بوده اســت يعنى در 
زمانى كــه كل تعهدات بيــش از 3600 ميليارد و 
سهم سهامداران مانده هم با قيمت 12072 تومان 
كمتــر از 2500 ميليــارد تومان، يعنــى مجموعاً 

مطالبــات مردم در ســال 1394 كمتــر از 7500 
ميليارد تومان بود.

با جلوگيرى مقامات قضايى از روند شــكايات عليه 
شــركت در حالى كه شــركت پديده مشمول ماده 
141 قانــون تجارت بوده و هســت و بايد به دليل 
عدم پرداخت ديون منحل و به هيئت تصفيه سپرده 
مى گرديد؛ نه تنها حقوق مردم پرداخت نشــد بلكه 
بانك ها با وام هاى همراه ســوداى كالن وارد پروژه 
شــده و درحال بلعيــدن و در رهن بــردن اموالى 

هستند كه تضمين مطالبات مردم است.

  آقاى صادقى بايد پاسخگو باشند!
اول: چگونه در ســتاد تدبير ذيل مصوبه اى را امضا 
كردند كه به شــركت اجازه دهند به جاى پرداخت 
وجه نقد موضوع تعهدنامه ها با حذف سود صراحتا 
تعهد شده در متن تعهدات و خالف مواد 10؛ 219 
و 230 قانــون مدنى و خصوصا ماده 275 آن موارد 
اقدام به ايفاى تعهدات با سهام به صورت يكطرفه و 

بدون رضايت طرف دوم كه مردم هستند بنمايد!؟
دوم: ايشــان و قــوه قضائيه كه به گفته خودشــان 
تاكنون روند دادرســى ها و شــكايات مردم را متوقف 
نگه داشــته اند آيا در صورت هرگونه خسارت و عدم 
استيفاى حقوق مردم خصوصاً 65 هزار تعهدنامه دارانى 
كه سند قطعى و شرعى و قانونى طلبكارى از شركت 
دارند طبق اصل 171 قانون اساسى و ماده 597 قانون 
مجازات اســالمى (بخش تعزيرات) جوابگو و ضامن 

پرداخت حقوق مردم هستند؟

  اما راه حل چيست؟
ارزش دارايي هــاي پديــده در ســال 1394 بــا 
كارشناسي صورت گرفته در كف قيمتي قوه قضائيه 
حدود 10هــزار ميليارد تومان بوده و اكنون با دالر 
در مرز 15هزار تومان و تورم افســار گســيخته رخ 
داده در ســطح كالن و بخصوص امــالك و نيز با 
توجه به اخذ مجوزات و رفع اختالفات با دستگاه ها، 

كف دارايى هاى پديده اگر بيش از 30 هزار ميليارد 
تومــان نباشــد در بدبينانه ترين حالــت 20 هزار 

ميليارد تومان است.
امروز و تا اين لحظه با گذشــت 3 سال از سررسيد 
تعهدات، مجموع بدهي شــركت به آن ها به حدود 
7 هــزار ميليارد و به ســهامداران با درنظر گرفتن 
قيمت 12072 توماني ســهام قول داده شده جهت 
جبران حدود 2500 ميليارد تومان و در كل 9500 
ميليــارد تومــان بدهى به كل 136 هــزار ذى نفع 

مردمى پديده رسيده است.
پس تمامى اموال و دارايى هــاى روز پديده اكنون 

بيش از 2 برابر بدهى مردمى پديده است.
چرا ســتاد تدبير و مقامــات قضايى گرهى را كه با 
دست باز مى شــود اين چنين پيچيده كرده اند كه 
تمام راه هاى احقاق حق مردم، چه ســهامدارى كه 
اكنون شــاهد قيمت مفتضحانه حدود 150 تومانى 
اســت و چه تعهدنامه دارى كه قانوناً مطالبه وجه 
تعهدنامه را با سود  30 درصد طبق تعهد دارد، هيچ 

كدام امكان دسترسى به حق خود ندارند!؟
اگــر امروز يا با اقدام مقامــات قضايى براى مزايده 
بين المللــى (با كارشناســى مجدد) يــا با انحالل 
شــركت ها بــه تاريخ ســال 94 (تاريخ سررســيد 
تعهــدات) كه توقف پرداخت ديــون صورت گرفته 
و طبــق قانون كليه اموال واگــذارى پس از آن نيز 
قابليت بازگشت دارد اقدام به شروع مراحل تصفيه 
نماينــد نه تنها تمام مــردم ذى نفع به حقوق خود 
مى رسند بلكه حتى سهامداران هم با تصفيه شايد 

حتى به مبالغى بيش از 12 هزار تومان برسند.
ولى ســؤال بزرگ اين اســت كه چه پشــت پرده 
فاســدى در پديده وجود دارد كــه اين چنين جلو 
اجراى ُمّر قانون ايستاده است و مقامات قضايي اين 
چنين در جهت انســداد استيفاي حقوق مردم قدم 

برداشته اند!؟
و تنها و تنها در اين ســال ها دولت و مديران آن و 
ســازمان ها و نهادهاي دولتي و بانك ها گويا كمال 

رضايت را از وضع موجود داشته اند.



روايت بى نشانى غواص نوجوان مشهدى

مادرى كه ليالى جزيره مجنون است
��ر

سرور هاديان  چشــم انتظارى يعنى نگاه 
منتظر به در و حاال مادر و پدرى بيش از سه دهه 
است كه منتظرند، هرچند نام اين انتظار مفقود 
االثرى باشد. اين هفته به منزل شهيد مفقود االثر 
«ســيد مجيد رضوى » مى رويم تا يك بار ديگر 

رفتن هاى عاشقانه را يادآورشويم.

 آخرين تماس 
پدر در بدو ورودم تعريف مى كند: پســرم سال 
66 مفقود شد 16 ســاله بود. در زمانى كه من 
در مكه بودم از مادرش آن قدر خواهش مى كند 
تا رضايت مى گيرد و به عنوان بسيجى به جبهه 
مى رود. پدر شهيد «ســيد مجيد رضوى» ادامه 
مى دهد: آخرين صحبتم با مجيد ســاعت 12 
شب قبل از مفقود شدنش بود كه تماس گرفت 
و گفت، مى خواستم، مرخصى بگيرم و بيايم، اما 
فرمانده مان نبود و اگر ديرآمدم نگران من نشويد. 
و اين آخرين گفت و گوى من با مجيد پسرم بود.

 6 شهيد از خانواده 
پدر مى افزايد: قبل از مجيد، سيد على اكبر شهيد 
شد بعد از او امير مفقود شد، حميد هم شهيد شد 
و اين ها همه پسر عموهاى مجيد هستند. بعد از او 
سيد هادى نوه عمويم هم شهيد شد. برادرهمسرم، 
سيد مســعود سيدى هم به شهادت رسيد وهمه 

اين ها موجب شد، مادرش نگران شود.
حاال مــادر مفقود االثر ســيد مجيــد رضوى 
مى گويد: مجيد متولد 49 بود اما شناسنامه اش 
را دستكارى كرد و به عنوان متولد 47 به جبهه 

براى اولين بار اعزام شد.

 جزيره مجنون و مادرى كه ليال شد
اين مــادر بزرگوار مى افزايد: نگــران بودم، بعد 
از چند بار رفت و برگشــت و شــهادت تعدادى 
از اقواممان گفتم بيا مادر و بعد براى ســربازى 
بــرو. گفت، اين باركه برگردم، مى مانم، اما ديگر 

برنگشت، نه خودش نه حتى نشانى و پالكى.
او ادامــه مى دهد: بعــد از آن رفتــن و تماس 
بــا پدرش، خبرى از مجيد نشــد. دوســتانش 
گفتند در جزيره مجنــون جزو گروه غواصان و 
تخريب چى بوده است و در تك دشمن، آن ها لو 

رفتــه بودند از گــروه آن ها فقط يــك نفر كه 
چشمش را از دست داده بود، بازگشت. 

 آتش، مجروحيت و فراق
حــاال پدر مفقوداالثر رضــوى توضيح مى دهد: 

يكى از دوستانش برايمان تعريف كرد در جزيره 
مجنون همه جا يك لحظه آتش بود. گفت مجيد 
زير آب بود و از سرش خون مى آمد. مى گفت تا 
خشكى او را آورديم اما بعد از آن ديگر نمى دانم 

چه شد.

 عيد قربان و نذر او 
وى خاطــر نشــان مى ســازد: 26 تيــر 66 او 
مفقود شــد و همــراه با 45 شــهيد ديگر روح 
او تشــييع شــد ودر يك قبر هم نام او ماندگار 

شد. 
حاال پدر بغض مى كند و مى گويد: پســرم عيد 
قربان رفت و برنگشــت. نذر كــردم به ازاى هر 
ســالى كه نديدمش وقتى بيايد، سر هرچهارراه 

محله عيد قربان، گوسفند قربانى كنم. 30 سال 
است كه منتظرم.

 اهل نماز و مسجد 
از مادر اين شهيد بزرگوار درخصوص ويژگى هاى 
سيد مجيد كه مى پرسم، توضيح مى دهد: اهل 
مسجد و نماز و دعا بود. آن زمان به مسجد جواد 
االئمه(ع)، بيستم ضد مى رفت و عضو بسيج بود، 
پسر مهربانى بود. حاال از زندگى و حال و هواى 
شروع زندگى برايم مى گويد: آن زمان كه ازدواج 
كــردم در يك اتاق كنار حيــاط منزل خانواده 
شــوهرم، بدون مراسم و با چند كاسه و بشقاب 
و پالس و يك چراغ خوراك پزى كه با آن غذا را 
مى پختيم و هم وسيله گرمايشى ما بود، زندگى 
را گذرانديم. جوان هاى امروز از داشته هايشــان 
لذت ببرنــد و قدر بدانند و اين قــدر راحت از 
زندگى هاى مشتركشــان ايــراد نگيرند و جدا 

نشوند. 
اين بانوى صبور ادامه مى دهد: ما با صبر و ايمان 
به خــدا و روزى حالل بچه ها را بزرگ كرديم و 
مجيد هم در همين خانواده بزرگ شــد. مادر از 
خواب هاى چشــم انتظارى اش هم برايم تعريف 
مى كند: خــواب ديدم كبوترى ســفيد به اتاق 
آمد. خوشحال شدم گفتم خدا را شكر مجيدم 
آمده، اما كبوتر ســمت رختخواب ها رفت و زير 
رختخواب ماند. بلند بلند گريه كردم كه دخترم 

مرا از صداى گريه هايم بيدار كرد.
بــار ديگر نزديك اذان صبح خواب ديدم، مجيد 

بزرگ شده و با كت و شلوار سورمه اى آمده و...
براى مادر و پدر نديدن جوان از دست رفته عادت 

نمى شود.
او در خاتمه مى گويد: قدر داشته هايشان را همه 
جوان ها بدانند و اين داشــته ها سخت به دست 

آمده است.

در حوالى امروز2

مدير كل كميته امداد استان:
  برپايى 82 پايگاه جشن عاطفه ها 

در خراسان شمالى

بجنورد- خبرنگار قدس: مدير كل كميته امداد خراسان 
شمالى از برپايى 82 پايگاه براى جمع آورى كمك هاى مردمى 
جشن عاطفه ها در اســتان خبر داد و گفت: طبق سال هاى 
گذشــته همزمان با سراسر كشــور پايگاه هاى جمع آورى 

كمك هاى مردمى از 15 شهريور ماه در استان برپا مى شوند.
عباس اهرابى در نشســت خبرى جشــن عاطفه ها، با اشاره 
به اينكه در ســال گذشته مبلغ يك ميليارد و 500 ميليون 
تومان كمك هاى مردمى در جشن عاطفه ها جمع آورى شد، 
گفت: امسال پيش بينى مى كنيم اين رقم به 2 ميليارد و 300 
ميليون تومــان افزايش پيدا كند. وى افزود: اين پايگاه ها روز 
جمعه اين هفته هم در مصالهــا و پايگاه هاى نماز جمعه و 

مهرماه هم در مدارس خراسان شمالى مستقر خواهند شد.
اهرابــى افزود: در حــال حاضر 5200 دانش آمــوز و 1300 

دانشجو نيازمند تحت پوشش اين نهاد هستند.
وى از مردم خواست تا كمك هاى خود را به صورت نقدى ارائه 
دهند تا از يك سو لوازم به صورت سليقه دانش آموزان نيازمند 

تهيه شود واز سوى ديگر كرامت جامعه هدف حفظ شود.
مديــر كل كميتــه امداد امــام خمينى(ره) خراســان شــمالى 
خاطر نشــان كرد: به ترتيب اقالم نقدى، پوشاك (كيف وكفش و 
لباس مدارس) و نوشت افزار در اولويت كمك از سوى مردم قرار دارد.

 توانمندى  هاى گردشگرى سالمت خراسان 
رضوى در عمان به نمايش در مى آيد

قدس: سرپرست معاونت گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشــگرى خراســان رضوى از برگزارى 

نمايشگاه گردشگرى سالمت استان در عمان خبر داد.
يوســف بيدخورى افزود: اين نمايشــگاه از 2 تــا 4 مهرماه 
امسال در مركز نمايشگاه هاى بين المللى شهر مسقط كشور 
عمان برگزار مى شــود. وى ادامه داد: گردشــگرى سالمت از 
ظرفيت هاى خراســان رضوى اســت كه مى تواند با ارزآورى 
بااليى كه دارد زمينه رونق اقتصادى اســتان خراسان رضوى 
را فراهم كند. وى تصريح كرد: هدف از حضوردر اين نمايشگاه 
معرفى ظرفيت ها و توانمندى هاى حوزه گردشگرى سالمت 

استان و جذب اين گردشگران براى خراسان رضوى است.

استاندار خراسان رضوى اعالم كرد
 بيش از يك سال نياز مردم به كاالهاى 

اساسى انبار شده است
تسنيم: استاندار خراســان رضوى گفت: هم اكنون در انبارهاى 
استان خراسان رضوى معادل بيش از يك سال مصرف كاالهاى 
اساسى ذخيره شــده تا در صورت بروز مشكل بين مردم بويژه 
اقشار آسيب پذير توزيع شود.  عليرضا رشيديان در سيزدهمين 
جشــنواره بزرگداشت تعاونى هاى برتر خراســان رضوى، اظهار 
داشت: تعاونى ها يكى از سه بخش اصلى اقتصاد در ايران شناخته 
شده اند اما هنوز به جايگاهى كه براى آن ها پيش بينى شده دست 
پيدا نكرده اند. وى با اشــاره به التهاباتى كه هم اكنون در اقتصاد 
كشــور وجود دارد، تصريح كرد: يكى از روش هايى كه مى توان 
با استفاده از آن از اين وضعيت بيرون آمد و از اقشار مختلف نيز 
حمايت كرد تقويت و حمايت از تعاونى هاست و با توجه به اينكه 
اين حوزه ها داراى تشكيالت ادارى نيستند بايد بتوانند با حوزه 
دولتى و ساير اجزاى بخش خصوصى رقابت كنند كه براى نيل 
به اين مسئله بايد به روزرســانى و تعامل را در دستور كار خود 
قرار دهند. استاندار خراسان رضوى با بيان اينكه 6100 ميليارد 
ريال تسهيالت مشــاغل روستايى به خراسان رضوى اختصاص 
پيدا كرده، خاطرنشان كرد: از اين ميزان تا كنون 2700 ميليارد 
ريال جذب شده و بايد براى جذب حداكثرى اين اعتبارات تالش 

بيشترى كرد.

 برگزارى شب شعر «گلبانگ 3» در نيشابور

نيشابور- خبرنگارقدس: دبير شوراى شب شعر نيشابور از 
برگزارى شــعر«گلبانگ 3» ويژه بانوان نيشابورى در اين شهر 
خبرداد. رودابه باقرى گفت: در اين مراســم آثار نقاشى بانوى 
هنرمند نيشــابورى اختر امين الرعايا معرفى و ارائه گرديد و 
شــاعران حاضر تازه ترين اشــعار خود را دربــاره موضوعات 
مختلف، غدير، نيشــابور و آزاد قرائت كردند. وي خاطرنشان 
كرد: در اين ويژه برنامه شب شعر بانوان كه از قشرهاي مختلف 
بانوان حضورداشتند شاعران مطرح استان خراسان رضوي و 
نيشابور به شعرخواني پرداختند. وى تصريح كرد: بانوان شاعر 
نيشابورى هميشه به عنوان شاعران مطرح در كشور توانسته اند 
در جشنواره هاى مختلف ملى و بين المللى مقام هاى برتر را از 
آن خود كنند و اشعاري را كه از عمق جان برآمده تقديم مردم 

مي كنند.

مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى 
دفاع مقدس عنوان كرد

 استفاده از كتاب و كتابخوانى براى 
فرهنگ سازى در حوزه جهاد و شهادت

فخرايى: در آســتانه هفته دفاع مقدس و با حضور مديران 
كل كتابخانه هاى عمومى و بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى 
دفاع مقدس، تفاهمنامه همــكارى بين اين دو نهاد با هدف 
افزايش همكارى ها و اســتفاده از ظرفيت هاى مشترك امضا 

شد.
مدير كل بنياد حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس در 
اين جلسه با اشاره به عظمت و جايگاه رفيع جهاد و شهادت 
گفت: فرهنگ ايثار و شهادت در ايام دفاع مقدس راهگشاى 
بسيارى از مشكالت كشور بوده و در حال حاضر نيز مى تواند 

گره گشاى مشكالت كشور باشد.
ســردار اكبر نجاتى ادامه داد: كتاب و كتابخوانى تأثير زيادى 
در اذهــان عمومــى دارد و ما بايد از ايــن تأثيرگذارى براى 

فرهنگ سازى در حوزه جهاد و شهادت استفاده كنيم.
مديركل كتابخانه هاى عمومى خراســان رضوى هم در اين 
جلســه گفت: نكات مشــترك براى همكارى و همراهى دو 
مجموعــه فرهنگى كتابخانه هاى عمومى و بنياد حفظ آثار و 

نشر ارزش هاى دفاع مقدس وجود دارد.
حجت االسالم سبزيان ادامه داد: در همه كتابخانه هاى عمومى 

رنگ و بوى ارزش ها و جهاد و شهادت وجود دارد.
وى رسالت كتابخانه هاى عمومى را ذائقه سنجى و ذائقه سازى 
و مشــاوره كتاب دانســت و ادامه داد: رويكرد كتابخانه هاى 
عمومى ترويج فرهنــگ انقالب اســالمى و فرهنگ ايثار و 

شهادت و آرمان هاى انقالب اسالمى است.
سبزيان ادامه داد: اميدواريم كه با همت و تالش در راه ترويج 
و اشاعه فرهنگ ايثار و شهادت و عمل به مسئوليت هاى خود 

قدردان و پاسدار خون شهدا باشيم.

عضو شوراى اين بخش انتقاد كرد

  وعده 15 ميليونى محقق نشده 
استاندارى براى كتابخانه «ابويسان»

قدس: عضو شوراى اسالمى روستاى ابويسان از خلف وعده 
استاندار و معاون سابق براى اعطاى تسهيالت به كتابخانه اين 

محل انتقاد كرد.
مجيد ابويســانى گفت: روســتاى ابويســان از توابع بخش 
هاللى شهرســتان جغتاى با جمعيتى كمتر از 800 نفر كه 
درســال 1357 به همت تعدادى از اهالى وجوانان اهل ذوق 
و فرهنگ اين روســتا، كتابخانه كوچكى در بخشى از فضاى 
مسجد راه اندازى كرده اند كه هنوز هم بعد از گذشت نزديك 
به 40 ســال توســط خود اهالى اداره مى شــود و با همت 
بلندشــان چندين مقام شهرستانى، استانى و كشورى آورده 

است.
وى افزود: اوايل بهمن ماه ســال 1395 بود كه از طرف اداره 
كل فرهنگ و ارشــاد خراســان رضوى به مراسم جشنواره 
انتخاب كتاب سال استان دعوت شــديم. در اين جلسه كه 
استاندار هم حضور داشتند بعد از قدردانى از كتابدار كتابخانه 
شهداى ابويسان به عنوان كتابدار نمونه، آقاى رشيديان براى 
موفقيت هاى كتابخانه قول مساعدت مبلغ 100 ميليون ريال 
رادادند كه متأســفانه با پيگيرى هاى بسيارو نامه نگارى ها و 
تماس ها و مراجعه حضورى به استاندارى، متأسفانه بى نتيجه 

مانده!
وى ادامه داد: شهريور سال 1396 درمراسم افتتاح ساختمان 
جديد كتابخانه (كه به همت خيرين ساخته شده است) معاون 
سابق سياسى و اجتماعى استاندار (آقاى حسينى) هم حضور 
داشت و موضوع را به وى منتقل كرديم در همان جلسه و در 
صحبتى كه با اهالى روستا داشتند عنوان كردند به خاطر اينكه 
آقاى اســتاندار قول داده اند و عملى نشده بنده هم 5 ميليون 
ديگر را اضافه مى كنم و مجموعاً 15 ميليون تومان، به روستاى 

ابويسان اهدا مى كنيم. 
وى گفت: با اين حال متأســفانه بعد از گذشــت نزديك به 
دو ســال از قول استاندار و يك سال از قول معاون وى هنوز 

وعده هاى داده شده عملى نشده است.

سرپرست معاونت سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندارى:
 خراسان شمالى در برخى رشته هاى 

ورزشى در كشور شاخص است
بجنورد- خبرنگار قدس: سرپرست معاونت سياسى، امنيتى 
و اجتماعى استاندارى خراسان شمالى گفت: خراسان شمالى 
در زمينه هاى ورزشى بويژه رشته هاى كشتى، جودو و كوراش 
در كل كشــور شاخص اســت كه اميدواريم وزارت ورزش و 

جوانان به اين مهم توجه بيشترى داشته باشد.
محمود ثمينى در مراسم استقبال از افتخارآفرينان استان در 
بازى هاى آســيايى اندونزى اظهار داشت: ريشه ورزش هايى 
همچون جودو و كوراش در اين استان نهادينه شده؛ بنابراين 
بايد در راســتاى تقويت بيشتر اين رشــته ها ورزشكاران و 

عالقه مندان را تشويق كنيم.
وى افــزود: ورزشــكارانى كه به هر دليلى موفق به كســب 
مدال نشــده اند، مهم نيســت بلكه از نظر ما اين ورزشكاران 
مدال مردانگى، اســتقامت، شــجاعت و انســانيت كســب 

كرده اند.
ثمينى تصريح كرد: نشــان دادن اخالق ايرانى اســالمى به 
جامعه جهانى توســط ورزشكاران و كسب مدال هاى باارزش 

قابل تقدير است.
گفتنى اســت: الياس على اكبرى در وزن منفى 73 كيلوگرم 
در رشــته كــوراش، بهــزاد وحدانــى در وزن 63 كيلوگرم 
رشــته كوراش، محمد محمدى بريمانلــو در وزن منفى 73 
كيلوگرم در رشــته جودو و شــاهين مهردالن هم در پرتاب 
وزنــه در اين رقابت ها حاضر شــدند. در اين رقابت ها الياس 
على اكبرى در رشــته كوراش صاحب گردن آويز طال شد و 
محمد محمدى بريمانلو هم نشــان برنز جودو را از آن خود 

كرد.

��ر

��ر

��ر ��اسان

در خراسان شمالى

رضوى در عمان به نمايش در مى آيد

پنجشنبه  15 شهريور 1397
 25 ذى الحجه 1439 6 سپتامبر 2018  
سال سى و يكم  
شماره 8775  ويژه نامه 3160 

يادداشت

يكم. «او از ازدواج، هيچ اطالعاتى نداشــت، 
دركش از مراسم عروسى فقط پوشيدن لباس 
عــروس بود. چنان ضعيف و كوچك بود كه 
با كفش 7 تا 9 ســانتى تالش كرده بودند، 
قدش را بلند تر نشان دهند. برايش عروسى با 
400-300 ميهمان گرفته بودند، اما چيزى 
از وحشتش كم نشــده بود. وقتى ديدمش، 
براى مظلوميــِت او دلم خيلى ســوخت و 
فكر مى كنم خدا بــه خاطر معصوميت اش، 
به او كمــك كــرد.»... ايــن را قاضى نيره 
عابدين زاده- معاون دادستان مشهد- درباره 
دختــرك مى گويد. همان كودِك 9 ســاله 
افغانســتانى كه در هفته اوِل شــهريورماه 
امسال، مى خواستند او را در مشهد، به عقد 

مرد 36 ساله هموطنش دربياورند. 

دوم. گفته بودند، دخترك 9 ساله است اما 
كارشناسان، سن او را 8 سال تخمين مى زنند 
و مى گوينــد، نه تنها از زناشــويى و ازدواج، 
آگاهى ندارد بلكه بالِغ جســمى هم نشده.... 
آبرودارى مى كنند تا مجلس عروسى بدون 
تنش تمام شود، اما به دستورِ مقاِم قضايى، 
دخترك را در جاى امن و دور از دســترس 
دامــاد نگه مى دارند تا فردا صبح اش، صيغه 
عقــد را باطل كنند.... اين ماجــرا ناِم «نيره 
عابديــن زاده» را بر ســِر زبان هــا مى اندازد 
و رســانه ها از او بــا عنواِن «معاوِن شــجاع 
دادســتان» نام مى برند. همان قاضى اى كه 
- به گفته خودش- داوطلبانه در كشــيِك 
شب مى ايستد تا به رخدادهاى آسيب هاى 
اجتماعى در حوزه كودكان و زنان رسيدگى 

كند. (شهروند). 

سوم. 10 روزى -  بيش و كم- از آن ماجرا 
مى گذرد. نشســِت همايِش «سالمت مادر و 
فرزند» در بهزيستى مشهد برگزار مى شود. در 
آن نشست، معاون دادستان (عابدين زاده) به 

«كودك همسرى» اشاره مى كند و مى گويد: 
«در اين ماجرا مردم فهميدند ازدواج كودكان 
جرم اســت و با آن برخورد مى شــود و نام 
كسى كه اطالع بدهد محرمانه مى ماند.» او 
از فرصت اســتفاده مى كند و بحِث «حريِم 
خصوصِى كودك» را نيز پيش مى كشــد و 
مى گويد: «متوجه باشــيم كه كودك، حريم 
خصوصــى دارد و بايد بــه جامعه برگردد و 
همه اطالعاتش نبايد به رسانه ها داده شود.» 

(ايسنا). 

آيا خراســاِن رضوى در  چهارم. مى دانيد 
رتبه اوِل «كودك همسرى» ايستاده؟... اين را 
نيز آمارهاى ثبِت احواِل ســاِل 95 - با ثبت 
بيش از 6 هــزار مورِد ازدواج كودكان- به ما 
مى گويد. (مشرق).... از «ثبت نشده» ها اما چه 

مى دانيم؟ 

پنجم. مى دانيد آيا طرح اصالح قانون سن 
ازدواج، سرنوشتش به كجا رسيده؟... همان 
طرحى كــه مى خواهــد از ازدواج كودكان 
زير 13 ســال كه هم اكنون با حكم دادگاه 
و اذن ولى انجام مى شــود، جلوگيرى كند.... 
طيبه سياوشــى -عضو كميسيون فرهنگى 
مجلس- دراين باره مى گويد: «به احتمال زياد 
در مهرماه به صحن علنِى مجلس مى رسد. بر 
اساس مفاِد اين طرح، سن ازدواج پسران 18 
سال و سن دختران 16 سال تعيين مى شود.» 

(ايسنا). 

ششم. فاطمه ذوالقدر- عضو كميسيوِن زناِن 
مجلــس- در مهر 96 مى گويد: شــمارى از 
مجلسيان «به دنبال اين هستند كه با تصويِب 
طــرِح اصالح قانوِن ســِن ازدواج، ديگر هيچ 
ازدواج زير 13 سال انجام نشود.» (رويداد 24).

هفتم. مى دانيد آيا «كودك همسرى» يكى 
از مصداق هاى «كودك آزارى» است؟... اين را 

قانون به ما مى گويد.

هشــتم. كودك آزارى را همه ما- بيش و 
كم- مى دانيم «ُجرم» اســت اما از مجازاتش 
چه مى دانيم؟... شايد باور نكنيد، اگر بگويم 
كه قانون نويســاِن ما از سه ماه و يك روز تا 
6 ماه حبس يا جريمه نقدى از 1000 تومان 
تا يك ميليون تومان(!) را براى مجازاِت اين 
جرم، درنظر گرفته اند. به گفته حقوقدان ها 
ايــن مجــازات، بازدارنده نيســت. (معاون 

دادستان مشهد/ خبرگزارى ها). 

نهم. «ماهيت كــودك آزارى به حاشــيه 
نشــينى و فقر برمــى گــردد.» / «كودك 
آزاران، خودشــان قربانِى حوادِث اقليمى و 
سياست هاى اقتصادى و اجتماعى هستند.» 
/ «تشديد مجازات نتوانسته كودك آزارى را 
كاهش دهد.»... هر سه اين گزاره ها را فيروز 
محمودى جانكى، رئيس مؤسسه تحقيقات 
علوم جزايى و جرم شناســى دانشگاه تهران 
در يك همايش تخصصى، بر زبان مى آورد. 

(ايرنا). 

دهم. «حاشيه نشينى»!... اين يك «كليدواژه» 
اســت كه ما را بايد حساس كند. پس برويم 

و درباره چيستى و چگونگى و پيامدهايش 
-خاصه در مشــهد كه گويــا يك ميليون و 
300 هزار حاشيه نشين دارد- بيشتر بخوانيم 

و بياموزيم. (ثامن پرس). 

يازدهم. نترســيد! هيچ آمارى در دســت 
نيســت كه به ما بگويد، كــودك آزارى در 
اين خطه از كشــور، بيشتر شده. اما آگاهِى 
خانواده هــا درباره اش، رو به افزايش اســت. 
اين يعنى مردِم ما حساس  تر شده اند، بيشتر 
درباره اش حرف مى زنند، كمتر پرده پوشى 
مى كنند و اگر اين ســو يا آن ســو ببينند، 

بدون تــرس اما با احتياط، گزارش مى كنند 
تا كودِك آســيب ديده يا در آستانه خطر را 
برهانند.... قدرِ اين دستاوردها را بدانيم و همه 
كمك كنيم تا جامعه براى زندگِى كودكان، 

جاى بهترى بشود. 

دوازدهم. گمان نكنيم كودك آزارى يعنى 
پدر يا مادرى پس از دود كردِن «شيشــه»، 
ناگهان ميِل بافتنى را به گونه دخترِك زبان 
بســته اش فرو مى كند يا با سيِخ آتشين بر 
روى تِن پســرِك چهار پنج ســاله اش، داغ 
مى گذارد. شــايد ما كه فرزندمان را كالِس 
نقاشــى مى گذاريم و دغدغه يادگيرِى زباِن 
دوم را براى عزيزدردانــه داريم، خودمان را 
از فرزند آزارى، دور ببينيم اما كارشناسان از 
پديده «كودك آزارِى عاطفى» در خانواده هاى 
برخوردار نيز سخن مى گويند و مى افزايند: 
«شــايد در خانواده هاى برخــوردار، كودك  
آزارِى جســمى و جنســى كمتر باشد اما 
كودك  آزارِى عاطفى و روحى بيشــتر ديده 
مى شــود. (معاون دادستاِن مشهد/ ايسنا).... 
هرچند برخى ديگــر در واكنش مى گويند: 
شما با اين حرف ها بچه ها را لوس و نُُنر، بار 

مى آوريد ! 

چهاردهم. دو نكته ديگــر را هم نبايد از 
قلم بيندازم، يكى اين كه در لباس پوشاندِن 
بچه هاى زيباتر، كمى بيشتر مراقبت كنيم. 
قاتل «ندا»- كودك معصوم- در جايى گفته 
بود، وقتى موهاى دختــرك را مى ديده، از 
حال خودش خارج مى شده ! چاره چيست؟... 
وقتى «بيماراِن روانى» با «ظاهِر آدم هاى سالم 
و متمدن» در كنار يكديگر زندگى مى كنند، 
چه بايد كرد؟!... و نكته آخر هم اين كه شماره 
«123» را در ذهن داشته باشيم، همان خط 
تلفنى شــبانه روزى كه پاسخگوى همه ما 

درباره «كودك آزارى» است. 

يك، دو، سه... بنِد كفش ات را ببند! 

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

300072305 پيامك كنيد.

راه هاى ارتباطى سرويس«قدس خراسان»  با مخاطبان 

ارسال مطلب و عكس از طريق سروش     09038343801

شماره پيامك:   300072305

@quds 95   شناسه سروش 

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

پسرم سال 66 مفقود شد 16 ساله 
بود. در زمانى كه من در مكه 

بودم از مادرش آن قدر خواهش 
مى كند تا رضايت مى گيرد و به 
عنوان بسيجى به جبهه مى رود

بــرش

 فرجام علوى



��ر ��ر
برگزارى مانور بزرگ امداد و اطفاى حريق در مشهد
 مهار آتش فرضى و نجات 300 كارمند 

شركت گاز

قدس: مديرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمات ايمنى 
شهردارى مشهد از برگزارى مانور بزرگ امداد و اطفاى حريق 
در مشــهد خبر داد. آتشپاد حسن جعفرى گفت: مانورها در 
راستاى ارتقاى توان عملياتى آتش نشانان در حوادث سنگين 

در مكان هاى عمومى و مسكونى برنامه ريزى و اجرا شد.
وى افزود: يكى از اين مانورها در ساختمان مركزى شركت گاز 
خراسان رضوى با سناريوى اطفاى حريق و نجات محبوسان با 
حضور 27 آتش نشان و 9 دستگاه خودروى عملياتى برگزار شد.

آتشپاد جعفرى ادامه داد: طبق سناريوى اين مانور آتش نشانان 
ضمن مهار حريق فرضى در طبقه چهارم ســاختمانى پنج 
طبقه، عمليات تخليه اضطرارى 300 كارمند شــركت گاز 
خراسان رضوى را از طرق مختلف نظير استفاده از نردبان و 

نجات در ارتفاع نيز انجام دادند.
وى گفــت: همچنين مانورى در ســاختمان مســكونى در 
دست ساخت شش طبقه در خيابان عبادى با مشاركت 40 
آتش نشان و 10 دســتگاه خودرو عملياتى برگزار شد؛ مهار 

حريق و انتقال مصدومان به بيرون سناريوى اين مانور بود.

رئيس اتحاديه بارفروشان:
 بخش عمده باغات گيالس اطراف 

مشهد نابود و يا به ويال تبديل شده است
رئيس اتحاديه بارفروشــان مشهد با اشاره به گرانى 
برخى ميوه ها در بازار گفت: يكى از علل اين مسائل 
اين اســت كه براى مثال بخش عمده باغات گيالس اطراف 

مشهد يا نابود و يا به ويالى تفريحى تبديل شده است. 
حيدر ساكن اظهار داشت: گرانى ميوه و تره بار در شهر مشهد 
علــل مختلفى دارد كه يكى از آن هــا كاهش توليد بوده؛ به 
عنوان مثال در مسئله افزايش قيمت گيالس تا 28 هزار تومان 
در مشهد يكى از علل عمده آن اين بود كه باغات ييالقى اين 
شهر كه گيالس را تأمين مى كردند يا به علت خشكسالى از 

بين رفته و يا به ويالهاى تفريحى تبديل شده اند. 
وى ادامه داد: شــهردارى با گسترش و توسعه ميادين ميوه 
تره بار خــود كه هم اكنون به هيچ عنوان كارآيى كه در ابتدا 
برايشان تعريف شده بود را ندارند چراكه در ابتدا قرار بود كه 
اين مسئله خدمتى براى مردم باشد چراكه فروشگاهى كه در 
اختيار شــهردارى باشد، پرداخت هاى افراد عادى را نداشته و 
مى توانستند با قيمت كمترى ميوه را در اختيار مردم قرار دهد 
اما هم اكنون شــاهد هستيم كه اين كار برون سپارى شده و 
درصدى هم خود شــهردارى از پيمانكاران دريافت مى كند و 
نتيجه اين شده اگر شما همين حاال به يكى از اين بازارها برويد 

مشاهده مى كنيد قيمت ها از ميادين ميوه باالتر است.

 آبرسانى به روستاهاى خراسان رضوى 
4000 ميليارد ريال نياز دارد

ايرنا: مديرعامل شــركت آب و فاضالب روستايى خراسان 
رضوى گفت: تكميل طرحهاى آبرســانى به روستاهاى اين 
استان نيازمند تخصيص چهار هزار ميليارد ريال اعتبار است.

 محمد دانشــگر افزود: با تخصيص اعتبارات صندوق توسعه 
ملى و اقدامات انجام شده از تعداد روستاهاى خراسان رضوى 
كه با تانكر ســيار آبرسانى مى شود طى چند سال اخير 50 

درصد كاسته شده است. 
وى اظهار داشت: برداشت از صندوق توسعه ملى براى ساخت 
مجتمعهاى آبرسانى روستايى براى نخستين بار سال 1394 
در دولت يازدهم انجام و در اين چارچوب احداث 51 مجتمع 
آبرســانى روستايى در خراســان رضوى با اعتبار هفت هزار 

ميليارد ريال در نظر گرفته شد.
وى گفت: اين مجتمعهاى آبرســانى 838 روستاى خراسان 
رضوى را با جمعيت افزون بر 670 هزار نفر زير پوشش خود 
دارند. دانشــگر افزود: ظرف سه سال اخير با هزينه سه هزار 
ميليارد ريال از اعتبارات صندوق توســعه ملى 31 مجتمع 
آبرسانى روستايى در خراسان رضوى به بهره بردارى رسيد كه 
در مجموع 175 روستا را با 108 هزار نفر زير پوشش دارند. 

فرمانده ناجا خبر داد
  افزايش كالنترى ها و ايستگاه هاى 

انتظامى در مشهد

مهر: فرمانده ناجا با اشاره به برخى اتفاق هاى احتمالى در 
شــهرهاى زيارتى گفت: تعداد كالنترى ها و ايستگاه هاى 

انتظامى در مشهد افزايش يافته است.
سردار حسين اشترى با حضور در مركز 197 پليس و در 
ارتباط ويدئويى با شــهروندان مشهد بر ضرورت تسهيل 
امور زائران تأكيد كرد و گفت: در شهرهاى زيارتى ممكن 
است اتفاقاتى بيفتد، اما همكاران ما با جديت موضوعات 

را پيگيرى مى كنند.
وى گفت: بايد براى تسهيل امور زائران برنامه ريزى شود. 
با قاطعيت مى گويم ناجا اهتمام ويژه اى براى مشهد قائل 

است.
وى تأكيــد كرد: تردد در جاده هاى منتهى در مشــهد از 
جمله مسائلى است كه ارتقا يافته است با اين حال پليس 

راه بايد تقويت شود.
ســردار اشــترى با اشــاره به وجــود جمعيــت باالى 
حاشيه نشينى در مشهد اضافه كرد: ايستگاه هاى انتظامى 
در شــهر مشــهد افزايــش يافته اســت. همچنين چند 
كالنترى و مقر موقت پليس در حاشيه شهر مشهد ايجاد 
شــده و امروز ناهنجارى در حاشيه مشهد نسبت به چند 

سال گذشته كمتر شده است.

مديرعامل سازمان آتش نشانى مشهد:
 1331 بنا در مشهد ايمنى ندارند

قدس: مديرعامل ســازمان آتش نشــانى مشــهد گفت: 
1331 بنا در مشهد بدون تأييديه ايمنى هستند كه براى 

ايمن سازى آن ها اخطاريه هاى الزم صادر شده است.
وى افــزود: بــه دليــل بى توجهى هيئت مديــره مجتمع 
زيست خاور به اخطاريه كتبى آتش نشانى، براى اطالع مردم 
و تأكيد بر نواقص ايمنى، بنرهايى بر سردر اين مجتمع نصب 

شده است.
وى تأكيد كرد: اگر مالكان و متصديان اين ســاختمان ها در 
مراحل بعدى اقدامى نكنند، از سوى شهردارى هاى مناطق 

پلمب خواهند شد.

شركت گاز
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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     .

 كارخانه آسفالت و آلودگى هواى فرخد
از شوراى شهر مشهد خواهشمنديم اكنون كه تمايلى براى 
جلوگيرى از آلوده سازى هواى فرخد توسط كارخانه آسفالت 
شهيد مجيدى ندارند، الاقل هزينه جابه جايى بيش از 1600 

خانوار فرخدى را پرداخت كنند تا ما محل را ترك كنيم.
 915...3875

 صنف هاى مزاحم
صنف هاى مزاحم در انتهاى شــهرك رجايى تا حــر 62 امان مردم محل را بريده، اينجا چند 
مدرسه هست كه به علت پارك خودروهاى تعميرى، دانش آموزان از خيابان تردد مى كنند، جدا 

از اين به علت تعداد زيادشان ساير صنف ها را از رونق انداختند.
936...6158

 بازهم مشكل وام ازدواج
يك سال است ازدواج كرده ايم، ولى وام ازدواجمان را به خاطر نامه كسر از حقوق نمى دهند. بعد 

مى گويند گناه و فساد نكنين ازدواج كنين اين هم ازدواج. 
915...5214

 خدمات نامناسب درمانگاه هاى تأمين اجتماعى
دندانپزشكان درمانگاه هاى تأمين اجتماعى با بيماران خيلى بد رفتار مى كنند، دندانم كه مشكل 

نداشت را پركرد همان دندان روز بعد خالى شد.
936...1253

 پايمال شدن حق كارگران
دولت با دادن طرح ها به شــركت هاى بخش خصوصى وحمايت بدون نظارت از اين شركت ها 
تيشه به ريشه زندگى كارگر مى زند، بيچاره كارگر بايد بسوزد و بسازد آخر بى عدالتى تا كى؟ 

چقدر؟ آخر حق كارگر هم خوردن دارد؟
938...2354

 كارخانه آسفالت و آلودگى هواى فرخد

 صنف هاى مزاحم

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.

مهناز خجســته نيا  در حالى كه شركت 
ترافيك هوشمند (اليت) دليل الزام شارژهاى 
5000 تومانــى و ضرايــب از 5 را اصرار بانك 
عامل در پرداخت هاى الكترونيكى اعالم كرده، 

اما بانك هاى عامل اين بهانه را رد كردند.
به گزارش خبرنگار ما شــركت اليت در پاسخ 
به پيگيرى شــكايت هاى زائران و شهروندان 
مبنى بر دليل ضرورت شــارژ حداقل 5000 
تومانى هر پالك خــودرو، الزام بانك عامل را 
دليل تعيين ايــن ارقام عنوان كرده، در حالى 
كه مسئوالن بانك عامل شركت اليت چنين 
ادعايى را قبول ندارند. بنا به بررسى هاى صورت 
گرفته بانك عامل شركت اليت همچنين عنوان 
كرده دستگاه هاى پوز پاركبانان يك دستگاه 
معمولى است و مى توانند با هر مبلغى تراكنش 
انجام دهند، در حالى كه اين محدوديت تنها 
مى تواند بنا به تقاضاى شركت پذيرنده به بانك 

اعالم شود. 
اين ادعا كه در گزارش مشــروح روز دوشنبه 
گذشــته روزنامه قدس به نقل از مدير روابط 
عمومى شــركت اليت به چاپ رســيده، در 
واكاوى گزارشــگر ما با مديــران بانك عامل 

تكذيب شده است.
در ادعاى شركت اليت آمده است بانك عامل 
تنها با شرط لحاظ كردن تعريف ارقامى چون 
5، 10، 15 و 20 هزار تومان به باال براى شارژ 
الكترونيكى از طريق دستگاه هاى پوز و سايت 
شركت موافقت كرده، در حالى كه بانك عامل 
مدعى است نظام بانكى هيچ محدوديتى براى 

پرداخت هاى الكترونيكى ندارد.
همچنين شركت اليت حجم باالى تراكنش ها 
به دليل تعداد زياد دستگاه هاى پوز در اختيار 
پاركبانان را به عنوان دومين توجيه اين اقدام 
از سوى بانك عامل عنوان كرده كه اين توجيه 

نيز از سوى نظام بانكى رد مى شود.

 بازتاب موجى از شكايت ها
اين اظهارات ضد و نقيض در حالى مطرح است 
كه هر روز موجى از شكايت ها از سوى زائران 
و شهروندان اين كالنشهر به رسانه ها گزارش 

داده مى شود.
يكــى از زائران كه ضرورت 5000 تومان براى 
شــارژ پالك خودرواش را اجحــاف در حق 
مســافران اين كالنشــهر عنوان مى كند، به 
گزارشگر ما مى گويد: با اين ضرورت فقط نوعى 

گرانفروشى علنى در مشهد اتفاق مى افتد.
وى كه خواستار ورود دستگاه هاى نظارتى براى 
بررسى اين تخلف علنى مى شود، مى افزايد: اين 
در حالى است كه نبايد هيچ ضرورتى مبنى بر 

تعيين رقم شارژ وجود داشته باشد.
مسافر ديگرى هم با انتقاد از اين رفتار شهردارى 
مشهد به جاى تكريم زائران مى گويد: مانده ايم 

اين چه قانونى است؟
وى بــا بيان اينكه چرا چنين الزامى فقط بايد 
در مشهد اجرا شود، مى افزايد: قطعاً اين تخلفى 

است كه بى سروصدا اجرا مى شود. 

يكى از شهروندان مشهدى هم كه در حاشيه 
خيابان راهنمايى براى الزام ارقام شارژ در حال 
بحث با پاركبان اليت اســت، به گزارشگر ما 
مى گويد: مأمور اليت همــه رانندگان را ملزم 
مى كند كــه بايد حداقــل 5000 تومان و يا 

ضرايبى از عدد 5 را پرداخت كنند.
وى با انتقاد از اينكه چرا مردم بايد بيشــتر از 
نيازشــان پالك خودرو را شارژ كنند؟ اظهار 
مــى دارد: وقتى نياز به 1000 يا 2000 تومان 
شــارژ داريم، دليلى ندارد ملــزم به پرداخت 

بيشتر از آن شويم. 

شهروند ديگرى هم در تماس با دفتر روزنامه 
مى گويد: من براى يك كار ادارى مجبور شدم 
خودرو را در حاشيه خيابان نيم ساعتى پارك 

كنم. 
بــه گفته وى پاركبان اليــت به محض پارك 
خودرو به من مراجعه كرد و تقاضاى پرداخت 
حداقل 5000 تومان براى شارژ كرد، در حالى 
كه كل هزينه پارك من 1500 تومان مى شد.

وى بــا بيان اينكه الزام اين ارقام شــايد براى 
شــهروندان تاحدودى قابل قبول باشد، اظهار 
مى دارد: اما براى مسافران اين الزام اصالً قابل 

قبول نيست.
وى با بيان اينكه زائران چرا بايد مبالغى بيشتر 
از هزينه پارك خودرو پرداخت كنند، مى افزايد: 
اين در حالى اســت كه معلوم نيست تكليف 
مبالغ باقيمانده از شارژ پالك خودروى زائران 

در حساب اليت چه خواهد شد.

بررسى الزام شارژ با ضريب 5000 تومانى

مسئوالن بانكى ادعاى اليت را رد كردند

 رئيس كميسيون حمل و نقل: پيگيرى مى كنم
گزارشگر ما براى تأييد و يا رد اين ادعا هاى ضد و نقيض به سراغ رئيس كميسيون 

حمل و نقل شوراى اسالمى شهر مشهد مى رود.
بهاروند در گفت و گو با گزارشگر ما ضمن ابراز بى اطالعى از وجود چنين الزامى در 

شارژ اليت مى گويد: قطعاً اين اقدام نبايد اتفاق بيفتد.
وى با تأييد غيرقابل قبول بودن اين اقدام اليت قول پيگيرى اين موضوع را مى دهد.

اين عضو شوراى اسالمى شهر مشهد با تأييد اينكه نبايد هيچ رقم تعيين شده اى 
از ســوى پاركبانان اليت به عنوان مبالغ شارژ به زائران و شهروندان تحميل شود، 
از گزارشــگر ما خواهان فرصت چند روزه براى بررسى بيشتر و تعيين تكليف اين 

تخلف مى شود.
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سركنسول عراق در جمع تعدادى از مردم مشهد:

شيطنت رسانه اى عليه  اتحاد مردم ايران و عراق حبابى بيش نيست
هاشم رســائى فر حدود دو سال قبل بود 
كه رســانه هاى معاند در پى زير سؤال بردن 
جريان بزرگ پياده روى اربعين در كشور عراق 
گزارش هايى خودساخته منتشر كردند كه به 
قول خودشان در حاشيه سفر زائران ايرانى به 
عراق در زمان پيــاده روى اربعين اتفاق افتاده 
بود. در آن زمان تير اين رسانه ها با هوشيارى 
مردم و مســئوالن در كشور به سنگ خورد و 
نتيجه اى نداد. دشمنان نظام وقتى در اين فقره 
دستشــان به جايى نرســيد و نااميد شدند از 
چندى قبل جريان را مجدد، اين بار به صورت 
معكوس در بوق و كرنا كردند و ســفر زائران 
عراقى به ايران را پر حاشــيه جلوه دادند. اين 
جريان ســازى در حالى اتفاق افتاد كه موضع 
گيرى شفاف مردم و مسئوالن دو كشور ايران 
و عراق در اين مورد قطعاً يك بار ديگر تمامى 
نقشه هاى شــوم دشمنان اسالم و تشيع را به 

باد خواهد داد. 

 يك مشت تهمت
در همين راســتا جمعى از مــردم واليتمدار 
مشهد در حركتى كامالً خودجوش با حضور در 
كنسولگرى كشور عراق در مشهد ضمن واهى 
دانســتن آنچه كه در رسانه هاى معاند منتشر 
شده اســت، اعالم كردند: ما به نمايندگى از 
مردم در محل كنسولگرى عراق حاضر شديم 
و آنچه را كــه اين روزها به زائــران عراقى و 
ايرانى نسبت داده مى شود، فتنه هايى از سوى 
دشمنان اسالم و تشيع مى دانيم كه چيزى جز 

يك مشت تهمت نيست.
نماينده اين جمــع از مردم كه اين حركت را 
آتش به اختيار مى داند در حضور سركنسول 
عراق در مشــهد عنوان كرد: خدمتى كه ملت 
عراق در جريان حركت بزرگ اربعين حسينى 
به مردم ايران دارند، خارى شده است در چشم 

دشمنان ما.
وى در ادامــه افزود: ما امــروز در اينجا جمع 
شــده ايم تا اعالم كنيم ملت و مــردم ايران و 
عراق هميشه به عنوان دوست تا ظهور آقا امام 
زمان (عج) باقى خواهند ماند و هيچ توطئه اى 

نمى تواند اين پيوند را از بين ببرد.

 عشق به امام حسين  نقطه پيوند 
مردم ايران و عراق

سركنسول عراق در مشهد نيز ضمن قدردانى 
از حركــت جمعــى از مــردم و حضــور در 
سركنسولگرى عراق گفت: باعث افتخار من به 
عنوان سركنسول عراق در مشهد است كه در 
جمع نخبگان مردم مشهد هستم. وجود شما 
در اين مكان نشان دهنده عمق رابطه دوستى 
ملت ايران و عراق اســت كه در طول سال ها 
اين رابطه دوستانه وجود همواره وجود داشته 

و دارد.
ياسين شريف در ادامه افزود: در همين راستا 
و در اين روزها ما شــعارى را اعالم كرده ايم با 

اين مضمون كه عشق حسين (ع) ما را به هم 
پيوند مى دهد؛ بر اساس همين هدف مشترك 
به مردم دنيا نشان خواهيم داد پيوند ملت ايران 
و عراق پيوندى عميق و دوستانه است، پيوندى 
كه باعث خشم دشمنان ما شده و به خاطر اين 
خشم و كينه دشمنان به دنبال راه هايى براى 
دور كردن مردم اين دو ملت هســتند. تأكيد 
مى كنم كه اين جلسه و اين نشستى كه امروز 

بين ما برگزار شد باعث خشم بيشتر دشمنان 
و تحكيــم روابــط دوســتان دو ملت خواهد 

شد.
سركنسول عراق اظهار داشت: با وجود محاصره 
اقتصادى كه براى مردم عراق وجود دارد همه 
زائران ايرانى شاهد بودند كه مردم عراق براى 
زائران اربعين بهتريــن خدمات را بدون هيچ 
توقعى داشته اند. دشمنان از اين موضوع كينه 

دارند و در پى آن شدند تا اين پيوند و دوستى را 
از بيين ببرند اما ما اعالم مى كنيم اين خدمات 
را با افتخار باز هم تقديم زائران حسينى خواهيم 

كرد.

 حباب شيطنت دشمن
ياسين شــريف همچنين گفت: آنچه كه اين 
روزهــا و قبل از آن در رســانه هاى دشــمن 
در خصوص مردم ايران و عراق منتشــر شده 
اســت حبابى بيش نيســت و اعالم مى كنيم 
دشــمنان با اين طرح و برنامــه اى كه دارند 
هيچ وقت به هدفشان نخواهند رسيد، ضمن 
اينكه من اطمينان مى دهــم در عصر جديد 
عراق، بعد از ســقوط صدام، در قانون اساسى 
ما آمده اســت بــه هيچ وجــه در امور هيچ 
كشــورى دخالــت نخواهيم كــرد و در هيچ 
محاصره اقتصادى ســهيم نخواهيم شد چون 
مردم كشور ما طعم اين اقدام ناجوانمردانه را 

چشيده اند.
وى ادامه داد: من از ســرزمين على بن موسى 
الرضــا(ع) اعالم مى كنم همــه ظرفيت هاى 
موجود در كشور عراق و حتى خانه هاى مردم 
عراق به عنــوان پايگاهى براى پذيرايى از زوار 
ايرانى اســت و خواهيد ديد بعــد از اين و در 
جريان پيــاده روى اربعين پذيرايى و ميهمان 
نوازى ملت عراق از برادران ايرانى بيشتر خواهد 

شد.

آب و �وا
 پيش بينى استقرار جوى نسبتًا 

پايدار در خراسان رضوى
قدس: بررســى نقشه هاى پيش يابى و تصاوير ماهواره نشان 

دهنده استقرار جوى نسبتاً پايدار در خراسان رضوى است.
براين اســاس از امروز جوى نســبتاً پايدار بر اســتان حاكم 
مى گردد ضمن اينكه روند افزايش نســبى دماى هوا تا اوايل 
هفته آينده ادامه خواهد داشــت. در اين پيش بينى ها آمده 
است، آسمان امروز مشــهد نيز صاف و در بعضى از ساعات 

همراه با وزش باد نسبتاً شديد خواهد بود.

��ر
با توجه به ركود بازار و استقبال ضعيف غرفه داران 

   نمايشگاه پاييزه بجنورد لغو شد
بجنورد- خبرنگار قــدس: رئيس اتاق اصناف مركز خراســان 
شمالى گفت: نمايشگاه عرضه محصوالت پاييزه در بجنورد لغو 

و فروش هاى فوق العاده اصناف جايگزين آن شد.
مهدى اميدوار با اشــاره به برگزار نشدن نمايشگاه پاييزه اظهار 
كرد: بــا توجه به ركود بازار و اســتقبال ضعيف غرفــه داران، 
نمايشگاه پاييزه كه قرار بود از پانزدهم شهريور در محل دائمى 
نمايشگاه هاى بجنورد برگزار شود با هماهنگى سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان لغو شد. رئيس اتاق اصناف مركز استان 
افزود: كاالهاى اساســى و ضرورى مردم از قبيل پوشاك، مواد 
غذايى، كيف و كفش و نوشــت افزار توسط اصناف و بازاريان در 

قالب فروش فوق العاده عرضه خواهد شد.

رئيس دانشگاه علوم پزشكى بيرجند وعده داد
 بخش اورژانس بيمارستان طبس توسعه مى يابد

قدس: رئيس دانشگاه علوم پزشكى بيرجند بر احداث و توسعه 
بخش اورژانس بيمارستان طبس به عنوان نخستين اولويت استان 

در بحث توسعه بخش هاى اورژانس قول مساعد داد. 
كاظم قائمى در ديدار سرپرست شبكه بهداشت و درمان طبس 
با قدردانى از حضور مسئوالن شبكه بهداشت و درمان شهرستان 
طبس و پيگيرى مســائل مربوط به حوزه سالمت، بر احداث و 
توســعه بخش اورژانس بيمارســتان طبس به عنوان نخستين 

اولويت استان در بحث توسعه بخش هاى اورژانس تأكيد كرد. 
 رئيس دانشگاه علوم پزشكى بيرجند ابراز اميدوارى كرد: در آينده 
نزديك با ســفر به شهرستان طبس در جريان كامل برنامه هاى 
حوزه ســالمت قرار گيرد.  سرپرســت شبكه بهداشت و درمان 
 ،MRI طبس در اين ديدار تدمين اعتبار احداث ساختمان بخش
پانسيون و دفاتر كار پايگاه امداد هوايى، توسعه آموزش پزشكى و 
افزايش تعداد رشته هاى دانشكده پرستارى، راه اندازى بيمارستان 
قديم طبس و احداث ســاختمان دانشكده را خواستار شد.  وى 
با اشــاره به حياتى بودن وجود پايگاه امداد هوايى شهرســتان 
طبس جهت مسافران و ساكنان شهرستان طبس از حمايت هاى 
رئيس دانشگاه علوم پزشكى بيرجند در راه اندازى اين پايگاه در 

شهرستان طبس قدردانى كرد.

 كاهش برداشت محصول پسته از 
باغ هاى منطقه صالح آباد

صاحبى: برداشــت پسته از باغ هاى منطقه صالح آباد آغاز شده 
و پيش بينى مى شــود در ســال جارى مقدار 200 تن پسته از 
باغ هاى اين منطقه برداشت شود. رئيس جهاد كشاورزى منطقه 
صالح آباد با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: منطقه صالح آباد 
خاســتگاه مناسب درخت پسته است اما به دليل كم آبى و نبود 
توجه كافى كشاورزان و باغداران منطقه، طى سال هاى گذشته 
كشت پسته توسعه چندانى نداشته و از سويى با كاهش بارندگى 
و خشكسالى هاى پى در پى و همچنين كاهش سطح آب هاى زير 
زمينى، كشاورزان به كشت گياهان كم آب طلب روى آورده اند.  
گل حسن نعمتى افزود: در حال حاضر حدود 300 هكتار سطح 
زير كشت پســته در منطقه صالح آباد وجود دارد كه حدود 80 
هكتار آن بارور اســت و پيش بينى مى كنيم كه در سال جارى 
مقدار 200 تن پســته از انواع اكبرى، كله قوچى و احمد آقايى، 

فندقى برداشت شود.

فرماندار بيرجند:
 كنترل بيمارى ها و كاهش مرگ و مير از 

دستاوردهاى نظام سالمت است
قدس: فرماندار بيرجنــد نقش مراكز بهداشــتى در كنترل 
بيمارى ها و كاهش مرگ و مير در روستا ها و جوامع شهرى را از 
دستاورد هاى نظام سالمت كشور برشمرد. على ناصرى در بازديد 
از خانه هاى بهداشــت روستاهاى بجد و نوفرست بيرجند اظهار 
داشــت: كاهش همه گيرى بيمارى ها برخالف گذشته، نشئت 
گرفته از زحمات كاركنان در سيستم بهداشتى از خانه بهداشت 
گرفته تا كادر درمانى در بيمارستان هاست. وى تأكيد بر اهميت 
ساختار شبكه هاى بهداشت در كشور به لحاظ كاهش هزينه هاى 
بهداشتى توده هاى مردم بخصوص روستاييان، خانه هاى بهداشت 
و مراكز بهداشــتى درمانى را عامل موفقيت ايجاد دسترسى به 

خدمات بهداشتى براى روستاييان عنوان كرد.
فرماندار بيرجند اظهار كرد: نامرئى بودن نقش خدمات بهداشتى 
در جامعه به جهت پيشگيرانه بودن خدمات آن، سبب ديده نشدن 
آن برخالف بخش درمان شــده است. سرپرست مركز بهداشت 
بيرجند در اين بازديد ساختار شبكه هاى بهداشت را الگويى موفق 

از سيستم خدمات رسانى در حوزه سالمت كشور بر شمرد.

  نشت گاز پيك نيك موجب آتش سوزى 
در نيشابور شد

نيشــابور- خبرنگار قدس: با تالش و سرعت عمل آتش نشانان، 
آتش ســوزى در طبقه دوم يك ساختمان ســه طبقه واقع در 

خيابان كيهان نيشابور پيش از گسترش يافتن مهار شد.
مدير عامل ســازمان آتش نشــانى و خدمات ايمنى شهردارى 
نيشابور اظهار كرد: با اعالم آتش سوزى به سامانه 125 بى درنگ 

يك تيم از آتش نشانان ايستگاه 1 به محل اعزام شدند.
سيد مهدى حســينى گفت: اين آتش سوزى زمانى رخ داد كه 
مالك در حال استفاده از گاز پيك نيك بود كه در اثر نشت گاز 
پيك نيك شعله ور شــده و به كارتن ها و لوازم انبار شده روى 

تراس سرايت كرد.
وى خاطرنشــان كرد: آتش نشــانان بى درنگ اقدام به خاموش 
كردن آتش نمودند و از سرايت آن به داخل خانه و ساير طبقات 

جلوگيرى كردند.
مديرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمات ايمنى شهردارى 
نيشابور تصريح كرد: علت آتش سوزى احتماالً نشت گاز از محل 
اتصال كالهك پيك نيك بود كه در اثر آن مقدارى كارتن و لوازم 

دپو شده بر بالكن منزل مسكونى سوخت

 دستگيرى 14 سارق در بجنورد

بجنورد - خبرنگار قدس: جانشين فرماندهى انتظامى خراسان 
شمالى از كشف 18 فقره سرقت و دستگيرى 14 نفر سارق خبر 
داد.  سرهنگ حسين بدرى در تشريح جزئيات اين خبر گفت: 
در پي وقوع چندين فقره ســرقت در سطح شهرستان بجنورد، 
شناســايي و دستگيري سارق يا سارقان در دستور كار مأموران 
پليس آگاهى استان قرار گرفت. وى افزود: در اين راستا با فعال 
نمودن گشــت هاي آشكار و پنهان و كار اطالعاتي شبانه روزى 

مأموران موفق به دستگيري 14 نفر سارق و مالخر شدند.
ســرهنگ بدرى اظهار داشــت: طي تحقيقات به عمل آمده، 
متهمان دستگير شده در مجموع به 18 فقره سرقت شامل اماكن 
خصوصى و دولتى، منزل، قطعات خودرو، قطعات موتورسيكلت، 

احشام و سرقت هاى خرد اعتراف كردند.

مديركل دفتر امور شهرى استاندارى خراسان رضوى:
 سرويس مدارس امسال فقط با سامانه 

سپند ارائه مى شود

قدس: مديركل دفتر امور شــهرى و شوراهاى استاندارى اعالم 
كرد: سرويس دهى حمل و نقل دانش آموزان امسال فقط با سامانه 
ســپند صورت مى گيرد. به گفته وحى دقربانى امسال سرويس 
مدارس از طريق ســپند (ســامانه پايش ناوگان دانش آموزان) 
يكپارچه و نظام مند شــده است. وى از خانواده هايى كه نياز به 
سرويس حمل و نقل براى فرزندان دانش آموز خود دارند خواست با 
مراجعه به نشانى www.irtusepand.ir دراين سامانه ثبت نام
 كنند. قربانى افزود: همه مدارس خراسان رضوى كه دانش آموزان 
آن ها نياز به سرويس دارند بايد تا 25 شهريور اطالعات خود را 
به اين سامانه انتقال دهند. وى درباره وجوه دريافتى از اوليا نيز 
گفت: اين وجوه در قالب تفاهمنامه اى ميان آموزش و پرورش و 

يكى از بانك هاى دولتى، متمركز مى شود.
وى در پايان تأكيد كرد: دستگاه هاى ذى ربط بايد در خصوص 
نظارت برعملكرد سرويس هاى مدارس از نظر تعداد سرنشين، 
وضعيت ظاهرى خودرو و راننده و... تمهيدات الزم را انجام دهند.

 مشعل گاز در آخرين روستاهاى 
شهرستان مانه و سملقان روشن شد

بجنورد - خبرنگار قدس: مراســم بهره بردارى از 14 پروژه 
گازرسانى روستايى با اعتبارى بيش از 75 ميليارد ريال در شهر 

قاضى انجام شد.
خباز استاندار خراسان شمالى گفت: با توجه به اقدامات شركت 
گاز مى توان پايان ســال 1397 را ســال پايان گازرســانى به 

روستاهاى خراسان شمالي اعالم كرد.
مدير عامل شــركت گاز خراسان شمالى نيز اظهار كرد: در اين 
پروژه ها 1454 خانوار روستايى با 1089انشعاب و با اجراي 115 

كيلومتر خط شبكه از نعمت گاز طبيعي برخوردار شدند.

احتمال كاهش هزينه رواديد اربعين
رسائى فر: ياسين شريف، سركنسول 
عراق در مشــهد در پاســخ به ســؤال 
خبرنگار ما مبنى بر اينكه آيا امسال براى 
سفر زائران ايرانى در ايام اربعين به كشور 
عراق تســهيالت خاصى در نظر گرفته 
شده است، گفت: كميته اى متشكل از 
مسئوالن امور خارجه دو كشور ايران و 
عراق تشكيل خواهد شد و در اين كميته 

موارد متعددى از تسهيالت مورد نياز زائران اربعين مطرح خواهد شد، اما آنچه كه مسلم 
اســت ملت عراق تمامى تالش خود را به كار خواهد گرفت تا بهترين امكانات را براى 
زائران ايرانى اربعين فراهم نمايــد. حتى در كنار اين خدمات موضوع كاهش هزينه و 

رواديد مورد توجه است كه احتماالً براى زائران اربعين اعمال خواهد شد.
وى همچينين در خصوص تعداد رواديدى كه امسال براى زائران استان خراسان رضوى 
از سوى كنسولگرى عراق در مشهد صادر شده است، اظهار داشت: اين ميزان در هفت 
ماه گذشته حدود 104 هزار رواديد بوده است. اين رقم براى زائران اربعين از مشهد 200 
هــزار نفر بوده و براى كل زائــران ايرانى پياده روى اربعين 2 ميليون و 400 هزار نفر را 
شامل شده است. امسال نيز عالوه بر سه شهر مشهد، اهواز، كرمانشاه و نيز سفارتخانه 
ما در تهران 20 دفتر كنسولگرى ديگر در نقاط مختلف ايران براى صدور رواديد اربعين 
آمادگى خواهند داشت و از همين جا اعالم مى كنيم هيچ محدوديتى براى صدور رواديد 

نداريم.

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

300072305 پيامك كنيد.
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 25 ذى الحجه 1439 6 سپتامبر 2018  
سال سى و يكم  
شماره 8775  ويژه نامه 3160 

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
   شماره پيامك: 300072305

 بالتكليفى تريلى ها در مرز لطف آباد 

ممانعت تركمنستان از ترانزيت كاالهاى ايران به تاجيكستان

گزارش

على محمدزاده دولت تركمنستان اجازه عبور تريلى هاى 
ترانزيتى به مقصد تاجيكستان از خاك اين كشور را نمى دهد 
و همين امر موجب معطلى صدها تريلى در مرز لطف آباد شده 
است. بر اساس اعالم مديران گمركات خراسان رضوى از چند 
روز گذشته دولت تركمنســتان در تصميمى جديد از ورود 
خودروهاى ترانزيتى به مقصد تاجيكستان به خاك اين كشور 
ممانعت نموده وتريلى هاى رسيده به مرز لطف آباد مجبور به 

بازگشت وادامه مسير از مرزهاى شمال غربى كشور هستند.
بر همين اســاس على اكبر شــامانى، مديركل دفتر صادرات 
گمرك در نامــه اى به گمركات اجرايى كشــور اعالم نموده 
اســت: با عنايت به نامه ناظر گمركات استان خراسان رضوى 
و مديركل گمرك مشهد مبنى بر ممانعت كشور تركمنستان 
از ورود كاميون هاى حامل كاال به مقصد كشور تاجيكستان از 
طريق آن كشــور دستور فرماييد مراتب را به نحو مقتضى به 
خدمت گيرندگان اطالع رســانى نموده و تا اطالع ثانوى نيز از 
ارسال كاميون هاى حامل كاال به مقصد كشور تاجيكستان از 
طريق گمرك لطف آباد و كشور تركمنستان خوددارى نمايند.

از سوى ديگر وزارت نقليه تاجيكستان هم به رانندگان توصيه 
كرده است، در حال حاضر تنها چاره موجود عبور كاميون هاى 

تاجيك از مرزهاى ديگر در مسير قزاقستان است كه دورتر از 
مسير فعلى مى باشد. دفتر مطبوعاتى وزارت نقليه تاجيكستان 
طى بيانيه اى توصيه كرده كه تا حل مسئله عبور كاميون هاى 
تاجيك از مرزهاى تركمنستان، از مسيرهاى ديگر، يعنى مرز 

آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان استفاده كنند.
اين راه نسبت به مسير تركمنستان- ازبكستان- تاجيكستان 
طوالنى تر است، اما در حال حاضر تنها چاره همين مى باشد».

شايان ذكر است كه پيش از اين نيز شاهد چنين رفتارهايى از 
سوى دولت تركمنستان در ايجاد محدوديت براى عبور بارهاى 
ترانزيتى از مسير اين كشــور بوده ايم. نخستين و مهم ترين 

مشكل در اين باره، بسته شدن مرز باجگيران بود.
چندى پيش هم مرز تركمنســتان و قزاقستان بسته شده و 
ورود اتباع خارجى از قزاقستان به تركمنستان، بخصوص براى 

ساكنان استان مرزى «مانگيستاو ممنوع شده بود. 

قدس: رئيس كل دادگســترى خراسان رضوى در جمع 
قضات دادگسترى استان بر لزوم حركت همه مسئوالن بر 

مدار قانون تأكيد كرد.
حجت االسالم والمسلمين مظفرى كه در جمع مسئوالن 
و جمعى از قضات دادگاه هاى تجديد نظر و كيفرى استان 
در مجتمع قضايى واليت مشــهد سخن مى گفت با اشاره 
به وجود ظرفيت هاى بــاالى قانونى بويژه در زمينه دفاع 
از حقوق عامه افزود: همه مســئوالن بايد بر مدار قانون و 
طبق مبانى شرع به درستى به وظايف خود عمل نمايند 
و در شــرايط كنونى و با توجه به حضور مردم بزرگوار در 
صحنه هاى مهم دفاع از نظام و ارزش هاى انقالبى؛ هيچ گونه 

قصور و كم كارى در انجام وظايف قابل پذيرش نيست.
وى دادگاه هاى تجديد نظر را به عنوان عالى ترين محكمه 
رسيدگى استانى از شأن و جايگاه وااليى برخوردار دانست 
و افــزود: آراى محاكم تجديد نظر كه متشــكل از قضات 
برجســته، باتجربه و فرهيخته است -به جز موارد استثنا 
قانونــى- به عنوان رأى فصل الخطاب و قطعى شــناخته 
مى شود؛ از اين رو قضات بايد ضمن به روز رسانى مستمر 
دانش قضايى، آرايى متقن، مســتدل و منطبق با موازين 
شــرعى و قانونى صادر نمايند و در اين زمينه دادگاه هاى 
تجديد نظر استان خراســان رضوى از وضعيت مطلوبى 

برخوردار است.

حجت االسالم والمســلمين مظفرى اعمال نظارت مؤثر 
بر عملكرد همه بخش هاى دســتگاه قضايــى را يكى از 
سياست هاى اصولى قوه قضائيه دانست و افزود: در استان 
نيز اين سياســت از طريق مراجع ذى ربط به صورت ويژه 
دنبال مى شــود و انتظار مى رود كه تمامى عزيزان نظارت 
مؤثــرى بر عملكرد زير مجموعه خــود از باالترين رده تا 

پايان ترين رده اعمال نمايند.
گفتنى اســت در اين جلسه تعدادى از مسئوالن و قضات 
دادگاه هاى تجديد نظر و كيفرى استان به بيان ديدگاه ها 
و نقطه نظــرات خود در زمينه مســائل مطروحه علمى 

پرداختند.

رئيس كل دادگسترى خراسان رضوى تأكيد كرد

نظارت مستمر بر كليه عملكردها در دستگاه قضايى

 دستگيرى  سارق در بجنورد

سپند ارائه مى شود

شهرستان مانه و سملقان روشن شد
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