
پايدارى امت اسالمى به ماندگارى پيام و مبارزه است مزاحم نامريى ساكنان شهرك مهرگان
قدس از يك معضل زيست محيطى گزارش مى دهد در پاسداشت حضور روحانيت در زلزله سال 47 خراسان عنوان شد

قدس    همايش «جهاد دائمى به ســبك 
ولى» با هدف نكوداشت پنجاهمين سالگرد 
حضور جهادى رهبر معظم انقالب در كمك  
رســانى به مردم زلزله زده گناباد، كاخك و 

فردوس سال 47 در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما ...

قدس  بــوى نامطبوع و زننده قير كه از 
كارخانه هاى ايزوگام و آســفالت به سمت 
شــهرك مهرگان مى آيــد، درد بى درمان 

اهالى آنجا شده است.
اين درد كه انگار باليى است كه هر روز از 

آسمان بر سر ساكنان ...
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ماجراى حقوق مديرعامل پديده و طلب 8000 ميلياردى سهامداران
امام جمعه موقت مشهد:

غفلت تيم اقتصادى 
دولت زمينه ساز خيانت 

به بيت المال شد

.......صفحه 2

در حاشيه نشست اخير جنبش عدالتخواه دانشجويى مطرح شد

.......صفحه 2 

معاون رئيس جمهورى در حاشيه جلسه 
شوراى برنامه ريزى استان:

خراسان رضوى نيازمند  
315 ميليارد تومان ديگر 

است

قدس   امام جمعه موقت مشــهد گفت: بعضى مسئوالن در تيم 
اقتصادى قوه مجريه غفلت كردند و آن غفلت اين بود كه موجودى 
ارزى كشــور را از بانك ها خارج كردند، اين غفلت زمينه  خيانت به 

بيت المال و مردم را ...

قدس   معــاون رئيس جمهورى ورئيس ســازمان برنامه 
و بودجه كشــور گفت: اعتبارات مربوط به مصوبات سفر دوم 
رئيس جمهورى به خراسان رضوى به طور 100 درصد و كامل 

پرداخت مى شود. محمد باقر نوبخت در ...

.......صفحه 4 
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.......صفحه 2 

يادواره شهيدكاوه 
و شهداى عمليات 

«كربال 2» در 
 بهشت رضا

قدس   بزرگداشت سى و دومين سالگرد سرلشكر 
پاسدار شهيد محمود كاوه وشهداى عمليات «كربال 2» در 
بهشــت رضا(ع) مشــهد مقدس برگزار شد. در اين 
يادواره كه به همت سپاه امام رضا(ع) برپا شد، جمعى 
از رزمندگان لشكر ويژه شهدا از استان هاى خراسان 
رضوى، شــمالى، جنوبى، تهران، همدان، كرمانشاه، 
مازندران، گيــالن و...، خانواده شــهدا و فرماندهان 

نظامى و مسئوالن استان حضور داشتند.
سفير سابق ايران در عراق و همرزم شهيد كاوه در اين 
مراسم گفت: شهداى هشت سال دفاع مقدس امثال 
شــهيد كاوه موجب اقتدار جمهورى اسالمى ايران 
شدند. حسن كاظمى قمى افزود: دشمنى آمريكا با 
ايران به خاطر مســائل هسته اى و منطقه اى نيست، 
بلكه مشكل اصلى آن به خطر افتادن منافع استكبار 

جهانى به واسطه اقتدار و...

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود 
مى داند در جهت رفع مشــكالت 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 
ارسال مطلب و عكس از طريق سروش      09038343801سامانه پيامكى  هستيم.

شماره پيامك:   300072305

@quds 95  شناسه سروش 



 رئيس سازمان تبليغات اسالمى در همايش پاسداشت حضور روحانيت در زلزله سال 47 خراسان:

پايدارى امت اسالمى به ماندگارى قيام و مبارزه است
��ر

ســرور هاديان  همايش «جهــاد دائمى 
به ســبك ولى» با هدف نكوداشت پنجاهمين 
ســالگرد حضور جهادى رهبر معظم انقالب در 
كمك  رسانى به مردم زلزله زده گناباد، كاخك و 

فردوس سال 47 در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما اين همايش كه با حضور 
مسئوالن و گروه هاى جهادى تبليغى حوزه هاى 
علميه و به همت معاونــت تبليغ حوزه علميه 
خراســان در مدرسه علميه ســليمانيه مشهد 
برگزار شد، به قدرت برنامه ريزى بسيار دقيق و 
شيوه هاى مديريتى مدبرانه مقام معظم رهبرى 

پرداخته شد.
در اين همايش رئيس سازمان تبليغات اسالمى 
گفت: پايدارى امت اسالمى به ماندگارى قيام و 
مبارزه اســت و اسالم بدون جهاد و مبارزه معنا 
ندارد. حجت االســالم والمسلمين محمد قمى 
با اشــاره به پيام هاى جداگانه امام خمينى(ره) 
در ســال هاى 41 و 57 و 67 افزود: امام در اين 
سال ها مردم را به قيام دعوت مى كنند زيرا عزت 

و حيات در سايه مبارزه است.
وى با اشاره به يكى از سخنان امام راحل اظهار 
داشــت: اين شكل ناقصى كه از اسالم گاهى در 
قبل از انقالب ارائه مى شــد براى اين است كه 
خاصيت اسالم را بگيرند و اسالم را بدون جهاد 
و مبــارزه اعالم كنند و اين در حالى اســت كه 
بنيانگذار انقالب نسبت به اين امر احساس خطر 

كرد و هشدارهايى را در اين زمينه بيان داشت.
رئيس سازمان تبليغات اسالمى در ادامه همايش 
«جهاد دائمى به سبك ولى» خطاب به مبلغان 
و طــالب و روحانيون تأكيد كرد: در دهه محرم 
تبليغى داشــته باشــيد كه بوى جهاد بدهد و 
در عين حال تبليغ، محتواى جهاد داشته باشد، 
زيرا كه جريان نفوذ مى خواهد نظام محاسباتى ما 
را مختل كند و هدف جنگ نرم دشمن همين 

است.

 نهضت خدمت رسانى به سبك «ولى»
مدير حوزه علميه خراسان نيز گفت: امروز براى 
برون رفت از مشكالت موجود در جامعه و براى 
حفظ عزت و عظمت نظام دينى و جامعه اسالمى 
به يك نهضت فراگير خدمت رســانى به سبك 
ولى با سه مؤلفه عزم ملى، همكارى مسئوالن و 

مردم و پيشگامى روحانيت نياز داريم.
آيت اهللا ســيد مصباح عاملى با اعالم اين نكته 
كه اين همايش مقدمه اى براى فعاليت در ابعاد 
نظرى و علمى جهاد اســت، افزود: دو بحث در 
اين جا مطرح مى شود ابتدا بحث حركت تحولى 
هدفمند حوزه علميه با محوريت مطالبات مقام 
معظــم رهبرى بخصوص در راســتاى خدمت 
رسانى به جامعه اسالمى و ديگرى، ويژگى هاى 
جهــادى و فعاليت هــاى بى نظير ايشــان در 
فعاليت هاى شبانه روزى و بى  امان كه به عنوان 
الگو و سمبل تاريخى و جهادى، موضوعيت دارد.
وى خاطرنشان ساخت: انقالب و تداوم آن مرهون 
استمرار حركت هاى جهادى است و فعاليت هاى 
جهادى يكى از مهم  ترين مسائل روز است اگر چه 

در طول تاريخ نيز، وجود داشته است.
اين عضو شــوراى عالى حوزه علميه خراسان با 
اشــاره به اين كه نگاه خدمت رســانى از اركان 
اصلى در حوزه هاى علميه اســت، اظهار داشت: 
خدمت رســانى به جامعه و مــردم در محتوا و 
متن حوزه اســت؛ بنابراين بايد نگاه جهادى در 

آن تقويت شود.
آيت اهللا عاملى، فلسفه وجودى روحانيت را ادامه 
حركت مستمر رسوالن و امامان در طول تاريخ 
اعالم كرد و گفت: اهميت محورى، جهاد دائمى 
و خدمت رسانى به مردم از مهم ترين مؤلفه هاى 

حوزه هاى علميه انقالبى و تحولى است.
وى بــا تأكيد بر تحقق مطالبات رهبر انقالب از 
حوزه علميه تصريح كرد: در اين جهت عالوه بر 
فعاليت هاى معمولى و متداول حوزه، روحانيت 
اصيل بايد پيشــوايى و همراهى مردم را بيش 
از گذشــته حفظ كنند و از كيان خود در مقابل 

هجمه هاى موجود دفاع كنند.
آيــت اهللا عاملى گفت: بايد فعاليــت روحانيت و 
مردمــى بودن آنــان در طول تاريــخ بازنگرى و 
بازشناســى و به مردم معرفى شود تا در حركت 
موج  آفرين و سرنوشت  ساز مقطع فعلى با اقدامات 

جديد و تحولى بتوانيم پاسخگوى نيازها باشيم.
وى تأكيد كرد: بايد همه در اين حركت تحولى 
حضور يابيم و تشــكيل گروه هاى جهادى، در 
عرصه هاى فرهنگى، بهداشتى، عمرانى، درمانى، 
مذهبــى و... دو عبــادت خدمــت بــه مردم و 

خودسازى را نصيب فرد مى كند.
مدير حوزه علميه خراسان، خاستگاه روحانيت را 
در خدمت رسانى و جهاد دائمى برشمرد و افزود: 
توحيد، كرامت انسانى، عدالت گسترى، احياگرى 
و واليت، پنج مؤلفــه روحانيت در حركت هاى 

جهادى است.

 الگويى ديگر از خدمت رسانى
وى با اشــاره به فعاليت هاى گروه هاى جهادى 

خواهران و برادران در حاشيه شهر مشهد، گفت: 
حضور نيروهاى جهادى در حاشيه شهر مشهد 
بايد الگويى از خدمت رســانى براى شهر شود، 
يعنى حاشيه شهر، يك نام بسيار زيبا و جذاب 
و حركت و تالش جهادگرانى خستگى ناپذير را 

به ذهن ما بياورد.
آيت اهللا عاملى توضيح داد: اين گونه نشست ها 
بايد ادامه داشته باشد و حوزه علميه بايد بتواند با 
گسترش و نهادينه كردن حركت جهادى، مقدمه 
نهضت بزرگ را با اخالص و عشــق روحانيت و 

آمادگى مردم پشت سر رهبرى تشكيل دهد.
معاون تبليغ حوزه علميه خراســان نيز به ارائه 
گزارشــى از فعاليت هاى گروه جهــادى حوزه 
پرداخت و گفــت: همايش «جهــاد دائمى به 
سبك ولى» با حضور 50 گروه جهادى متشكل 
از روحانيون و اقشار مختلف خواهران و برادران 
براى كمك  رسانى به مردم و تبيين حركت مقام 

معظم رهبرى براى جوانان برگزار مى شود.
حجت االســالم محمود فردوســى پور افزود: 
اين همايش به عنــوان نمونه اى از فعاليت هاى 
اقتصــاد مقاومتــى و ســبك زندگــى دينى 
بــه بيــان و نوع كمــك رســانى هاى رهبرى 
مى پردازد. وى با اشــاره به زلزله ســال 47 در 
جنوب خراســان و شــهرهاى گناباد، كاخك و 
فردوس گفت: آن زمان كه مصادف با حكمرانى 
حكومت طاغوت در ايران بود، مقام معظم رهبرى 
با همراهى تعــدادى از طالب و روحانيون براى 
كمك  رســانى به مردم زلزله زده به اين مناطق 
ورود پيدا كردند. در اين همايش از «نظام جامع 
تبليغ» كه به همت دبيرخانه شوراى عالى حوزه 

علميه خراسان تدوين شده است، رونمايى شد 
و معاون تبليغ حوزه علميه خراســان در ادامه 
بيان كرد: نظام جامع تبليغ بزودى ابالغ شده و 

فعاليت هاى اجرايى آن نيز آغاز مى شود.
وى تصريح كرد: اين جلســه امــروز به عنوان 
حركت آغازين فعاليت هاى جهادى در كشــور 
الهام گرفته است و از حركت مقام معظم رهبرى 
بوده كه در جلسات متعدد در كميسيون پس از 

تشكيل شوراى عالى تدوين شده است.

 تدبير مقام معظم رهبرى بى نظير بود
در اين همايش مهرداد، نويسنده و پژوهشگر نيز 
گفت: خداوند مى داند رســالت خود را در وجود 
چه كســانى قرار بدهــد و مديريت و تدبر مقام 
معظم رهبرى در واقعه زلزله فردوس در ســال 

47 بى نظير بود.
وى افزود: در آن واقعه مقام معظم رهبرى از ميان 
داوطلبان كمك  رسانى، يارگيرى كردند و سراغ 
كسانى رفتند كه تحت چتر محبت و مديريت 
شــيخ مجتبى قزوينــى و آيــت اهللا قزوينى از 
سال هاى قبل در خدمت ايشان حضور داشتند و 
با توجه به دوستانى كه رهبر در فردوس داشتند 
تشكيالت گســترده اى را براى كمك رسانى به 

زلزله زدگان راه اندازى مى كنند.
مهــرداد اظهار داشــت: روز دوم پس از حضور 
حضرت آقا آشــپزخانه اى برپا شد و غذاى گرم 
به مردم زلزله زده داده شــد و حتى ثروتمندان 
فردوس كه همه اموالشان زير خاك و آوار بود از 
اين حركت متعجب شده بودند و اين در حالى 
است كه شاهدان عينى مى گويند، مقام معظم 
رهبرى اصرار داشــتند شــخصاً اقدام به كمك  

رسانى كنند.
وى تأكيد كرد: آن زمان هيچ كس باور نمى كرد 
طلبه جوان با همه دشــوارى هاى موجود بتواند 
مديريت قوى را انجام دهد تا جايى كه آخر هفته 
پس از زلزله مشخص بود در فردوس چند خانه 
خراب شده است و چه مايحتاجى به چه چادرى 

اهدا و هنوز چه نيازهايى مانده است.
در ادامــه كليپى از فعاليت هــاى جهادى مقام 
معظــم رهبرى از اردوى جهادى ســال 47 در 
فردوس اكران شد و از گروه هاى جهادى و برتر 

استان و خارج استان تقدير و تجليل شد.

در حوالى امروز2

امام جمعه موقت مشهد:
  غفلت تيم اقتصادى دولت زمينه ساز 

خيانت به بيت المال شد

فارس: امام جمعه موقت مشــهد گفت: بعضى مســئوالن در 
تيــم اقتصادى قوه مجريه غفلت كردند و آن غفلت اين بود كه 
موجودى ارزى كشور را از بانك ها خارج كردند، اين غفلت زمينه  

خيانت به بيت المال و مردم را فراهم كرد. 
حجت االسالم والمسلمين محمدباقر فرزانه در خطبه هاى نماز 
جمعه اين هفته مشــهد در حرم مطهر رضــوى اظهار كرد: در 
مكتب تشــيع كه اسالم ناب اســت در طول سال فرصت ها و 
ظرفيت هاى خاصى مثل ماه رمضان، شب قدر، محرم و عاشوراى 

حسينى براى رشد و تعالى انسان وجود دارد. 
وى با بيان اينكه عاشــورا ظرفيت عجيب و بزرگى اســت كه 
حتى شيعيان نيز آن را خوب درك نكردند، افزود: اولين فرصت 
عاشورا اين اســت كه طى 40 روز از عاشورا تا اربعين، اسالم را 

در زيباترين، پاك ترين و روشن ترين شكلش در دنيا مى بينيم.
امام جمعه موقت مشــهد با بيان اينكه اسالم شامل سه بخش 
عقايد، اخالق و احكام است، خاطرنشــان كرد: در كربال ايمان 
به غيب و قيامت طورى ترســيم شد كه نه قبل و نه بعد از آن 
ديده نشد. حجت االسالم والمسلمين فرزانه در خطبه دوم نماز 
جمعه مشهد نيز بيان كرد: با نگاهى به تاريخ انقالب مى بينيم هر 
حادثه اى كه دشمن برايمان آفريد تا به انقالب ضربه بزند برايمان 
يك پيروزى بزرگ داشــت. وى افزود: وقتى دشمن حركت 15 
خرداد را به خاك و خون كشــيد بسيارى از سياسيون داشتند 
نااميد مى شــدند اما نسخه عاشورا براى نهضت ما پيچيده شد؛ 
يعنى رهبرى نهضت شد ولى فقيه، سربازان شدند همه مردم، 
هدف نهضت شد سرنگونى نظام ستمشاهى و تشكيل حكومت 

جمهورى اسالمى، اين نقطه آغاز پيروزى بود.
وى تشديد فشارهاى اقتصادى و فشارهاى تبليغاتى را دو برنامه 
دشمن براى مقابله با جمهورى اسالمى بيان و اظهار كرد: شرايط 
امروز ما حســاس است زيرا در برابر استكبار جهانى، يك قدرت 
اسالمى ايستاده است. حجت االسالم والمسلمين فرزانه با اشاره 
به جنگ رســانه اى و اقتصادى عليه نظام جمهورى اســالمى، 
خاطرنشان كرد: ما امروز از سوى رسانه هاى دشمن براى تشديد 
فشارهاى اقتصادى در جنگ هستيم. وى افزود: بعضى مسئوالن 
در تيــم اقتصادى دولت غفلت كردنــد و آن غفلت اين بود كه 
در اين شــرايط، در بانك ها را باز كردند و موجودى ارز كشــور 
را خــارج كردند، اين غفلت زمينه خيانت به بيت المال مردم را 
فراهم كرد، گرانى را از بزرگ ترين شــهر تا كوچك ترين روستا 
گسترش داده و رشــد قيمت ها را دقيقه اى كردند. امام جمعه  
موقت مشهد مقدس ادامه داد: غفلت مسئوالن زمينه ساز خيانت 
به پول ملى و ســرمايه مردم بود، اين غفلت به جنگ دشــمن 
با ما كمك كرد چرا كه دشــمن قصد داشت با فشار اقتصادى، 
اضطراب، يأس، نااميدى، احساس بن بست و بدبينى به مسئوالن 

را در مردم ايجاد كند.
وى با بيان اينكه نقد دلسوزانه به پيشرفت كمك مى كند، يادآور 
شــد: اگر انتقاد همراه با تخريب و مانع تراشى، نديدن كارها و 
خدمات خوب باشــد، سبب گم شــدن كارهاى خوب در بين 
انتقادها مى شــود و مردم به دولت و نهادهاى حكومتى بدبين 
مى شــوند. حجت االسالم والمسلمين فرزانه با بيان اينكه انتقاد 
سازنده بايد همراه با ارائه راه حل، همراهى و همدلى باشد، گفت: 
امروز به كار جهادى مســئوالن براى حل مشــكالت مردم نياز 
داريم، كارى كنند كه اتحاد و انسجام تضعيف نشده و دل ها به 
هم گره بخورد. وى اضافه كرد: بايد با فساد و مفسدان اقتصادى 
برخورد شود، مردم ببينند چند مفسد اقتصادى باالى دار رفتند 
و چند خائن به مملكت سزاى كارشان را ديدند، اجناس احتكار 

شده وارد بازار شد و سفره زندگى شان سبك شد.
امام جمعه موقت مشــهد با تأكيد بر اينكه تنها صحبت كافى 
نيست و خوب عمل كردن الزم است، تصريح كرد: فردى دهانش 
را باز كرده و مشــكالت و ناكارآمدى خودش را به گردن نظارت 
استصوابى، موشك هاى نقطه زن و نهادهاى انقالبى مى اندازد در 
حالى كه اين مشــكالت نتيجه غفلت ها و جهادى كار نكردن 
خودشان است. وى تأكيد كرد: راه اصالح اين است كه مسئوالن 
سه قوه نظرات مردم را بشنوند و به آن بها دهند زيرا همه چيز 

اين نظام از مردم و براى مردم است.
حجت االســالم والمسلمين فرزانه با بيان اينكه بن بستى وجود 
ندارد و راه اصالح هست، افزود: دشمن و استكبار خود را در اين 
كشور معطل نكند، اين مردم، جوانان و زنان قدرت ايمان،عشق 
و عالقه شان به انقالب بيشتر از زمان جنگ شده و دشمن بداند 
هر خوابى كه براى ما ديده، جز كابوس براى خودش نخواهد بود.

 :فرمانده سپاه امام رضا
 در 40 سالگى انقالب اسالمى شاهد 

جهشى بزرگ خواهيم بود 
تسنيم: ســردار يعقوبعلى نظرى فرمانده ســپاه امام رضا(ع) 
در آيين تكريم و معارفه جانشــين فرمانده سپاه امام رضا(ع) و 
جانشين قرارگاه اجتماعى، امنيتى شهيد برونسى گفت: برخالف 
تصورات مادى و تحريم هايى كه دشمن اعمال كرده و براساس 
قراين و شواهد، سال بسيار پربركتى خواهيم داشت و ا ن شاء اهللا 
در 40 سالگى انقالب اسالمى شاهد جهشى بزرگ خواهيم بود.

وى بيان داشــت: امروز اســتبداد و اســتكبار دالر را بر ميدان 
اقتصادى داريم ولى با اين وجود شاهد رويش انقالب در منطقه 
هستيم و شاهد هستيم كه تركيه و پاكستان نيز امروز برابر آمريكا 
موضع گيرى دارند. ســردار نظرى ادامه داد: امروز نيازمنديم كه 
صبر و تحمل جامعه خود را باال ببريم؛ بايد در فرهنگ مديريتى 

سپاه، خود را از نظر فردى و اجتماعى و سازمانى تنظيم كنيم.
وى افزود: بايد براساس مديريتى انقالبى، الزامات را تهيه كنيم 
هر چند امكانات اندك باشــد؛ چرا كه مديريت انقالبى يعنى با 
امكانــات پايين صحنه را خالى نكرده و به كار و رســالت خود 
ادامه دهيم. امروز توجه به پست بايد از منظر نياز به كار باشد نه 
جايگاه و مقام. اين مشق و فرهنگ ما نيست و اهداف ما را تعيين 
نمى كنــد. وظيفه داريم به همه موضوعــات ورود پيدا كنيم و 
كمك همه دستگاه ها باشيم. در پايان اين مراسم، سردار على اكبر 
افراســيابى به عنوان مســئول يگان حفاظت و حراست آستان 
قدس رضوى و سردار مجتبى غفورپور، به عنوان جانشين قرارگاه 
اجتماعى، امنيتى شــهيد برونسى و ســردار شفاهى به عنوان 

جانشين فرمانده سپاه امام رضا(ع) منصوب شدند.

 يادواره شهيد كاوه وشهداى عمليات 
كربال 2» در بهشت رضا»

قدس: بزرگداشت سى و دومين ســالگرد سرلشكر پاسدار 
شــهيد محمــود كاوه وشــهداى عمليات «كربــال 2» در 

بهشت رضا(ع) مشهد مقدس برگزار شد.
در اين يادواره كه به همت سپاه امام رضا(ع) برپا شد، جمعى 
از رزمندگان لشكر ويژه شهدا از استان هاى خراسان رضوى، 
شمالى، جنوبى، تهران، همدان، كرمانشاه، مازندران، گيالن و...، 
خانواده شــهدا و فرماندهان نظامى و مسئوالن استان حضور 

داشتند.
سفير سابق ايران در عراق و همرزم شهيد كاوه در اين مراسم 
گفت: شــهداى هشت ســال دفاع مقدس امثال شهيد كاوه 

موجب اقتدار جمهورى اسالمى ايران شدند.
حســن كاظمى قمى افزود: دشمنى آمريكا با ايران به خاطر 
مسائل هســته اى و منطقه اى نيست، بلكه مشكل اصلى آن 
به خطر افتادن منافع استكبار جهانى به واسطه اقتدار و عزت 

جمهورى اسالمى ايران است.
در اين مراسم مزار شهيد محمود كاوه و پدرش، شهيد نورعلى 
شوشــترى، شــهيد رجب على محمدزاده و ديگر شــهداى 
گلزار شــهدا در بهشت رضا(ع) مشــهد گلباران، غبارروبى و 

عطرافشانى شد.
به گزارش ايرنا، مداحى اهل بيت(ع)، تواشــيح و سرودخوانى 
از ديگر برنامه هاى يادواره شهيد محمود كاوه بود كه با حضور 
مادر، همسر، فرزند و خواهر سردار شهيد كاوه و حجت االسالم 
حسين معصومى مديركل بنياد شهيد و امورايثارگران خراسان 
رضوى، سردار على اكبر نجاتى مديركل بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش هاى دفاع مقدس و فرماندهان نظامى وانتظامى، فرماندار 

و آحاد مردم بويژه خانواده شهدا و ايثارگران برگزار شد.
در اين مراسم از كتاب «خاطرات جاويد» ويژه خاطرات شهيد 

محمود كاوه نيز رونمايى شد.
شهيد محمود كاوه سال 1340 در مشهد متولد شد و ابتداى 
تشكيل سپاه پاسداران به عضويت اين نهاد انقالبى درآمد و از 

فرماندهان سپاه پاسداران در جنگ تحميلى شد.
اين شــهيد واال مقام در سن 22 سالگى به سمت فرماندهى 
تيپ ويژه شهدا منصوب شــد و رشادت هاى بسيار در غرب 

كشور از خود نشان داد.
وى شهريور 1365 در عمليات كربالى 2 به مقام رفيع شهادت 

نائل شد.

 موزه برادران شهيد دهنوى فرصتى 
براى آشنايى با سيره شهدا 

قدس: حجت االسالم حسين معصومى، مدير كل بنياد شهيد 
و امورايثارگران خراسان رضوى، به ديدار حاج رجبعلى دهنوى 
پدر گرانقدر سه شهيد على اكبر، حميد رضا و حسين دهنوى 
رفت و ضمن گراميداشــت ياد و خاطره شهدا گفت: تكريم 
جامعه ايثارگران بايد در قلب جوانان نهادينه شود و نسل جوان 
جامعه بدانند عزت و اقتدار ايران اســالمى با فداكارى شهدا، 

جانبازان و آزادگان و خانواده هاى آنان به دست آمده است
وى ادامه داد: گفت و گو با مادران و پدران شــهدا مى تواند به 
جوانان براى شــناخت روحيه شهدا كمك كند، البته آثار به 
جا مانده از شهدا نيز مى تواند ما را با اين مسير آسمانى بيشتر 
آشنا ســازد. وى ضمن گفت و گوى صميمى با پدر شهيدان 
دهنوى خاطرنشــان كرد: ما هر كارى انجــام دهيم جبران 

فداكارى شما را نمى كند.
حجت االســالم معصومى ضمن تجليل از اين اســوه صبر و 
اســتقامت افزود: موزه برادران شــهيد دهنوى فرصتى براى 

آشنايى با سيره شهداست.

 برگزارى سومين دوره جام باشگاه هاى 
كتابخوانى در نيشابور

نيشابور- خبرنگار قدس: ســومين دوره جام باشگاه هاى 
كتاب و كتابخوانى كــودك و نوجوان با برگزارى كارگاه هاي 
آموزشي در مركز 3 كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان 

نيشابور برگزار مى شود.
كارشناس فرهنگى اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى نيشابور اظهار 
كرد: هدف از برگزارى سومين دوره جام باشگاه هاى كتاب و 
كتابخوانى كودك و نوجوان تقويت مهارت هاى خوانش كتاب 
و مطالعه اســت كه پژوهشــگران و مدرسان برجسته حوزه 
كودك و نوجوان، اســتاد سولماز خواجه وند و عادله خليفى 
در ايــن كارگاه ها در مركز 3 كانون پرورش فكرى كودكان و 
نوجوانان نيشابور حضور دارند و آموزش هاى الزم را به مربيان 

مى دهند.
نرجس مقدم پاشا افزود: پس از آموزش هاى الزم هر مربى كه 
بيشتر در يكى از دستگاه هاى آموزشى يا فرهنگى شهر فعال 
است (معلمان، روحانيان، مربيان كانون پرورش فكرى كودكان 
و نوجوانــان، كتابداران كتابخانه هاى عمومــى و...) مى تواند 

باشگاه هاى كتابخوانى كودك و نوجوان را راه اندازى كند.
كارشــناس فرهنگى اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى نيشابور 
تصريح كرد: هدف اصلى از برگزارى اين باشگاه  ها، كتابخوانى 
گروهى كودكان و نوجوانان است كه با محيط كتاب فروشى، 
انتخاب و خريد كتاب، مطالعه و بحث درباره كتاب، چرخش 
كتاب در ميان همساالن، ارتباط با نويسنده، برقرارى ارتباط 
مستقيم ميان نويسندگان كودك و نوجوان با خوانندگان و... 

آشنا مى شوند.
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هنگامه طاهرى: «فقط هزينه شير خشك 
و پوشك بچه ها در ماه مى شود يك ميليون 
و 320 هزار تومان»؛ اين را مادر سه قلوهاى 
چند روزه مشــهدى مى گويد كه به تازگى 

صاحب سه فرزند پسر شده است.
خودش مى گويد: شــوهرم نيروى شركتى 
است و ماهى يك ميليون و 800 هزار تومان 
درآمــد دارد. از اين مقدار آخرش 480 هزار 
تومان باقى مى ماند كه 400 هزار تومان آن 
هم مــى رود براى اجاره خانه. يك ميليون و 
100 هزار تومان هم قســط داريم در واقع 
هزينه دوا و دكتر بچه ها و هزينه خانه و رفت 
و آمد و غيــره را نداريم پرداخت كنيم. وى 
ادامه داد: دولت فقط براى هزينه هاى بچه ها 

كمك مان كند.
او ادامه مى دهد: دفعه اول كه بچه ها را برديم 
دكتر، 40 هزار تومان گرفت و دفعه دوم 30 
هزار تومان، حدود 60 هزار تومان هم داروها 

شد. هنوز هم بايد ببريم شان ويزيت دكتر. 
وى دربــاره صرفــه جويى هاى خودشــان 
مى گويد: شوهرم براى صرفه جويى در رفت و 

آمد از دوچرخه استفاده مى كند اما زمستان 
كه در سرما و يخبندان نمى شود از دوچرخه 
اســتفاده كرد. خانه ما ستارى است و محل 
كار همسرم 800 دستگاه. پياده هم نمى شود 
رفت. هزينه دو ماه اجاره خانه مان هم عقب 
افتــاده و صاحبخانه جوابمــان كرده، هيچ 

ارگانى هم كمك نمى كند.
اين مادر ادامه مى دهد: بهداشت گفت فعًال 
نمى تواننــد كمك كنند، در حالى كه قبل تر 

بهداشــت حداقل در تأمين شــير خشك 
نوزادان كمك مى كرد. 

بهزيســتى هــم آب پاكى را روى دســت 
مــان ريخت. براى كمك در تهيه پوشــك 
مى گويند بايــد وزن نوزاد باالتر از وزن تولد 
بشود. من سه تا نوزاد 2/5 كيلو دارم، چقدر 
صبر كنم تا پوشــك بچه هــاى من تأمين 

شود.
وى مى افزايــد: براى رســيدگى به بچه ها 

وقــت كم مى آورم. ايــن را مادرانى كه يك 
نــوزاد دارند، مى دانند. يك بچه وقت زيادى 
مى گيرد، حاال تصور كنيد ســه نوزاد باشند! 
من فقط مى توانم مرتب پشت هم به بچه ها 
شــير بدهم و كار تعويض و خواباندن شان را 
انجام دهم، ديگر فرصت شستن كهنه آن هم 

براى سه تا نوزاد را ندارم.
او سپس ادامه مى دهد: فرماندارى هم وعده 
داده بود پيگيرى مى كند كه به يارانه بچه ها 

اضافه كنند اما انجام نشد. 
اكنون بيشــتر مشــكل مان پرداخت اجاره 
خانه است كه با اينكه تا بهمن قرارداد داريم 
صاحبخانه مى گويد پاييز تخليه كنيد. براى 
نگهدارى بچه ها از خانواده كمك مى گيريم 

اما براى هزينه ها نياز به كمك داريم.

گفت وگو با مادرى كه 3 فرزند نوزاد دارد 

دردسرهاى عظيم نگهدارى سه قلوها! 

قدردانى از چند شخصيت تأثيرگذار
در اين همايش از حجت االسالم فاطمى نسب، امام جمعه سرپل ذهاب به سبب 
خدمت شايســته به مردم زلزلــه زده و خانم عظيمى به عنوان نماينده گروه هاى 
جهــادى نرجس، حجت االســالم اكبرى نماينده گروه جهادى روســتاى آبگرم 
دهستان پســاكوه، حجت االسالم حسن مرادى نماينده گروه هاى جهادى كشور 

و حجت االسالم پورنجف، نماينده گروه هاى جهادى استان خراسان قدردانى شد.
اين همايش 2 روزه 15 و 16 شهريور در مدرسه علميه سليمانيه مشهد برگزار شد.

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

300072305 پيامك كنيد.

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

نيشابور- خبرنگار قدس    سرپرست سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر 
شــهردارى نيشابور گفت: اتوبوس شادى عنوان طرحى است كه براى اولين بار و به 
ابتكار ســازمان مديريت حمل و نقل بار و مســافر شهردارى نيشابور در محالت كم 

برخوردار و فاقد بوستان و زمين بازى براى كودكان و نوجوانان اجرا مى شود.
اســماعيل قندهارى گفت: طرح فوق با هدف ايجاد نشاط و ترويج روحيه شادى در 
كودكان و با هدف آموزش فرهنگ شــهروندى برنامه ريزى شده و ما معتقديم براى 

ارتقاى اين فرهنگ بايد از ســنين كودكى شروع كرد تا آينده سازان شهر نيشابور با 
اين مســائل آشنا شوند. وى از ديگر اهداف طراحى و اجراى اتوبوس شادى كه براى 
اولين بار در نيشــابور به اين صورت به اجرا درآمده اســت را بهره ورى حداكثرى از 
ظرفيت غيرفعال ناوگان اتوبوسرانى و توزيع سرانه فضاى بازى در نقاط كم برخوردار 

شهرى عنوان كرد.
قندهارى يادآور شد: در فضاى داخلى اتوبوس شادى زمينه انجام بازى هاى كودكانه، 
مســابقات تفريحى و نمايش هاى آموزشى فراهم شده و ســعى نموديم از بهترين 
تجهيزات و با كيفيت مناسب استفاده كنيم تا كودكان و نونهاالن شهرمان از فضاى 

ايجاد شده بهترين استفاده ممكن را داشته باشند.

راه اندازى اولين اتوبوس شادى در مناطق محروم

بهداشــت حداقل در تأمين شــير خشك آمد از دوچرخه استفاده مى كند اما زمستان 
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 واكنش مديركل بهزيستى

VIP به طالق  هاى 

ايسنا: مديركل بهزيستى خراســان رضــوى گفت: در جريان 
چگونگى انجام طالق VIP كه برخى دفاتر حقوقى ادعا مى كنند 
انجام مى دهند، نيســتيم؛ شايد هم انجام مى شود، اما سيستم 
بهزيستى و دادگسترى به هيچ عنوان چنين اجازه اى را نمى دهد.
حميدرضا پوريوسف در همايش «5000 سازش، 5000 زندگى» 
كه در مركز اورژانس اجتماعى شهيد مهرحقى برگزار شد، اظهار 
كرد: برخى زوجين دوست دارند طالقشان به سرعت ثبت شود 
و حاضرند براى اين كار پول هنگفتى بدهند كه اين موضوع يك 
آسيب است. ما مى خواهيم روال طالق را سالم نگه داريم؛ همان 

گونه كه تاكنون سالم نگه داشته ايم.
وى ادامه داد: متأسفانه چند شب پيش در شبكه خراسان 
رضوى بحثى در مورد طالق وى اى پى شــد كه ادعا كرد 
بعضى از دفاتر مشــاوره و حقوقى هستند كه طالق را در 
عرض 4 الى 10روز انجــام مى دهند. البته ما طالق هايى 
را كمتــر از اين مدت هم انجام مى دهيم و متخصصان ما 
مجاز هستند 10 درصد متقاضيان طالق را بدون اينكه به 
سيســتم مشاوره ارجاع دهند، با طالقشان موافقت كنند؛ 
اگر مشــاور تشخيص دهد تأخير در طالق موجب آسيب 
خانواده مى شود، خشــونت را افزايش مى دهد. اگرامكان 
سازش وجود نداشــته باشد و... طالق در عرض چند روز 
انجام خواهد شــد، اما غير از اين مــوارد باقى 90 درصد 
بايد در سيستم مشاوره قرار بگيرند و هيچ روش ميانبرى 
براى فرار از اين موضوع وجود ندارد و در تمام شــهرهاى 
استان هم اين گونه اســت و رفتن به شهرهاى ديگر هم 

فايده ندارد.
وى افزود: تاكنون 46 هزار زوج متقاضى طالق در سامانه طالق 
استان ثبت شده است كه تعدادى طالق گرفتند و تعدادى هم 

سازش كردند.
مدير كل بهزيستى خراســان رضوى اظهار كرد: در پنج 
ماهه ابتداى سال جارى تعداد متقاضيان طالق نسبت به 
سال گذشــته افزايش يافته، اما تعداد سازش كه 16 الى 
17 درصد اســت را حفظ كرده ايم. يعنى افزايش ميزان 
طالق در پنج ماهه ابتداى ســال جارى ناشى از افزايش 
متقاضيــان طالق و نــه كم كارى مراكــز و پايين آمدن 

كيفيت كارها بوده است.
پوريوسف با اشاره به اينكه در پنج ماهه ابتداى سال جارى نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته نرخ ازدواج در استان مثبت شده 
است، تصريح كرد: در چند سال اخير روند ازدواج در استان منفى 
و رو به كاهش بوده، اما امسال براى اولين بار در پنج ماهه ابتداى 
سال جارى نسبت به سال گذشته روند ازدواج مثبت و 9/0 درصد 

شده است.

درجلسه كارگروه كاهش آلودگى هواى استان 
مطرح شد 

 هواى پاك جمعه ها و ناسالم دوشنبه ها

قدس: جمعه ها پاك ترين و دوشــنبه ها ناسالم ترين هوا در 
شهرمقدس مشهد حاكم است.

اين بخشى از گزارشى بود كه مديركل حفاظت محيط زيست 
استان در جلســه كارگروه كاهش آلودگى هواى استان ارائه 
كرد و افزود: در 169 روز (از ابتداى ســال) شاخص متوسط 
آلودگــى حكايت از 17 روز هواى پاك (عمدتاً در فروردين)، 
132 روز سالم،17 روز ناسالم و 3 روز خيلى ناسالم (به دليل 

گردوغبار) دارد.
تــورج همتى تردد خودروهاى بــدون معاينه فنى را پس از 
ريزگردها، عامل اصلى آلودگى هوا در مشــهد عنوان و ابراز 
اميدوارى كرد كه در اين رابطه با برخورد مراجع ذى ربط از 

تردد وسايل نقليه بويژه سنگين جلوگيرى شود.
معاون هماهنگى امورعمرانى استاندارى نيز اعالم كرد: مقامات 
استان همچنان پيگير تأمين اعتباربراى نوسازى ناوگان حمل 

و نقل عمومى هستند.
محمدمقــدورى همچنين خواســتار ارائه هرچه ســريع تر 
برنامه هاى دســتگاه هاى اجرايى براى تحقق هدف كاهش 
50درصدى آلودگى هواى شهرمشهد درنيمه دوم سال 97 

شد تا درجلسه دو هفته ديگر نهايى شود.

مديرعامل صندوق بازنشستگى كشورى خراسان خبرداد
 تسهيالت ويژه براى بازنشستگان 

در خانه اميد
پروين محمدى: بازنشستگان مى توانند با ارائه كارت شناسايى 
از ويزيت رايگان پزشــك برخوردار شوند و از تجهيزات و وسايل 
«ورزش و ســالمت » به طور رايگان استفاده كنند. اين مطلب 
را مديرعامل صندوق بازنشســتگى كشورى خراسان در حاشيه 
برگزارى آيين بزرگداشت بازنشستگان و تكريم خانواده عنوان كرد. 
در اين مراسم كه در برج سپهر مشهد باحضور رؤساى كانون هاى 
بازنشستگى و 300 بازنشسته برگزار شد، عليرضا كريم دادى گفت: 
براى برخوردارى بازنشستگان از خدمات و فعاليت هاى فرهنگى 
اجتماعى، «خانه اميد» در محل پارك نيلوفرآبى ايجاد شده است 
كه با اســتقرار بيمه ايران و آتيه ســازان و پزشك در اين مركز 
بازنشستگان عزيز مى توانند با ارائه  كارت ملى در كليه مراسم و 
فعاليت هاى مركز شركت نموده و از خدمات مختلف مانند ويزيت 
رايگان پزشــك و مشاوره هاى پزشــكى برخوردار شوند. وى به 
آموزش ســالمندان در خانه اميد اشاره و اظهار داشت: برگزارى 
كالس هاى آموزشى براى سالمندان در اين مركز نه تنها به ارتقاى 
آگاهى اين قشر آسيب پذير براى مراقبت از خود كمك مى كند، 
بلكه بهانه خوبى است براى دورهمى سالمندان و رفع دلتنگى و 
تنهايى آنان كه با استقبال رو به رو شده است. كريم دادى گفت: 
بازنشستگان مى توانند با مراجعه به دفاتر پيشخوان كارت منزلت 
دريافت و از خدمات ويژه ســالمندى برخوردار شوند. وى اظهار 
داشت: صندوق باز نشستگان كشورى خراسان طى آيينى از 300 
بازنشســته ادارات و سازمان هاى مختلف كه از يك ماه پيش در 

سايت نام نويسى كرده بودند، قدردانى به عمل آورد.

 چاه هاي غيرمجاز زير ذره بين دادستانى
قدس: همايش آموزشى با عنوان بررسى چالش هاى صنعت آب 
و برق برگزار شد. در اين همايش كه با حضور قضات دادسراها و 
دادگاه هاي عمومى و انقالب استان خراسان رضوى و همچنين 
كارشناسان، نخبگان و فعاالن سازمان هاى مردم نهاد حوزه هاى 
آب برگزار شــد، قاضي بخشــى محبى معاون دادستان در امور 
پيشــگيرى از وقوع جرم خراســان رضوى گفت: اصوالً تا كنون 
مسئله آب به عنوان يك امر پايه اى و فرابخشى ديده نشده است 
و هر دستگاهى به شكل نقطه اى يا جزيره اى راهبردهاى توسعه 
خود را دنبال مى كند. به دنبال اين مســئله آنچه اتفاق مى افتد، 
اين اســت كه به هرشكل دســتگاه هاى متولى آب مكلفند آب 
مورد نياز اين قبيل طرح هاى عمرانى را تأمين كنند.  وى افزود: 
دســتگاه هاى عمرانى بدون وجود يك سند باالدستى مبتنى بر 
آمايش سرزمين، هرگونه توسعه عمرانى از جمله توسعه شهرهاى 
فعلى وساخت شهرهاى جديد را بدون توجه به محدوديت هاى 
منابع آب انجام مى دهند. معاون دادستان با بيان لزوم حفظ حقوق 
عامه و با اشــاره به مجوزهاي قضايي صادره به امورآب مشهد بر 
برخورد با اضافه برداشــت كنندگان وچاه هاي غيرمجاز براساس 
تأكيد رئيس شوراي قضايي استان تأكيد كرد كه اين مهم هر ماه 

مورد رصد دادستاني است.

 به طالق  هاى 
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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     .

 درخواست كتابخانه
از مسئوالن عاجزانه تقاضا دارم كه درمحدوده همت آباد 
جاده سيمان هم يك كتابخانه بسازند تا بچه ها براى درس 

خواندن مشكلى نداشته باشند.
935...4573

 قبض 5 ميليونى آب
سال گذشته لوله آب خانه ما تركيد و امداد آب آمد و درست كرد، ولى قبض آب براى ما آمده 
5 ميليون، سازمان آب رفتم و مى گويند اگر ندهيد آب را قطع مى كنيم، آخر من كارگر ساده از 
كجا بايد 5 ميليون بياورم؟ چرا شركت آب يك راهى براى اين گونه موارد پيش بينى نمى كند؟

936...2641
 پاسخ «اليت» به يك پيام

نظر به انتشار پيامك مردمى در نشريه شماره 8767، مورخ 5 شهريورماه 1397 (ستون رخ در 
رخ) جوابيه اين شهروند محترم به حضور ارسال مى شود.

پيامك شهروند محترم:
من جانباز 70 درصدهستم و پالك جانبازى دارم. جديداً اليت براى ما هزينه در نظر مى گيرد 
و مى گويد شــما در سيستم ما ثبت نيستيد، بايد بياييد اليت فتوكپى كارت ماشين و كارت 
جانبازى بياوريد؛ خوب است اليت به روز باشد و نرم افزار بنياد را درخواست و نصب نمايد تا تمام 

جانبازان كه از سراسر ايران مى آيند از آن استفاده كنند.
جوابيه شركت ترافيك هوشمند اليت:

به استحضار جانبازان محترم مى رساند؛ بر اساس قانون خانواده معظم شهدا (شامل پدر، مادر، همسر و 
فرزندان) و همچنين جانبازان محترم باالى 25 درصد مى توانند از خدمات پاركينگ هاى حاشيه اى و 
غيرحاشيه اى شركت اليت بهره مند شوند. براى اين منظور ضرورى است ايثارگران عزيز يا اعضاى درجه 
يك خانواده ايشان با همراه داشتن اصل كارت ايثارگرى، كارت خودرو و كارت ملى با مراجعه حضورى 
به دفتر امور مشتركين شركت ترافيك هوشمند اليت واقع در چهارراه شهيد اندرزگو، آخوند خراسانى 
4، طبقه 6 پاركينگ خسروى نسبت به ثبت اطالعات ايثارگرى و مالكيتى خودرو ايشان اقدام نمايند.

 درخواست كتابخانه

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 خجسته نيا بوى نامطبوع و زننده 
قير كه از كارخانه هاى ايزوگام و آســفالت 
به ســمت شــهرك مهــرگان مى آيد، درد 

بى درمان اهالى آنجا شده است.
اين درد كه انگار باليى اســت كه هر روز از 
آسمان بر سر ساكنان اين شهرك مى بارد، 
با وجــود همه اين پيگيرى هــا هنوز هم با 
ساكنان مهرگان با بى مهرى رفتار مى كند. 

شــدت بوى متصاعد شــده از كارخانه هاى 
ايزوگام اغلب اوقات اين قدر زياد اســت كه 
اهالى مهرگان هميشــه فكر مى كنند كنار 

دستشان يكى دارد ايزوگام كارى مى كند. 
آن ها كه از باز كردن پنجره براى استفاده از 
هواى آزاد و روشن كردن كولر به دليل بوى 
نامطبوع محروم مانده اند، سال هاســت اين 
داســتان را براى مسئوالن تعريف مى كنند، 
اما گويى اين قصه هزار و يك شــبى است 

كه پايان ندارد. 
اما از سوى ديگر نه مالكان كارخانه ها زيربار 
تعطيلى و يا انتقال مجموعه شــان به جايى 
دورتر مى روند، نه خودشان راه فرارى دارند 

تا در اين هوا نفس نكشند. 
متوليان رسيدگى به اين معضل هم فقط از 
دور مشــغول تماشا هستند و معلوم نيست 
چه موقــع مى خواهند بــه نامه هاى متعدد 

شهروندان مهرگان ترتيب اثر بدهند. 

 بخشيدن عطاى هواى آزاد به لقاى آن
يكى از ساكنان فاز دوم شهرك مهرگان در 
گفت و گو با گزارشــگر مــا مى گويد: در بدو 
ورود به اين شــهرك اوليــن چيزى كه به 
استقبال ما مى آيد، بوى قير و ايزوگام است 
و هرچه به فاز2 نزديك تر مى شويم، اين بو 

بيشتر مى شود. 
وى بــا بيان اينكه در برخــى اوقات تنفس 
در اين هوا با بــوى نامطبوع ديگر غير قابل 
تحمل مى شــود، مى افزايــد: اهالى فاز دوم 
مهرگان شب ها چاره اى جز بخشيدن عطاى 

هواى آزاد به لقايش را ندارند. 
يكى ديگر از اهالى اين شهرك هم كه براى 
رفع بوى نامطبوع كارخانه هاى آســفالت و 
ايزوگام سال هاست پيگيرى كرده، مى گويد: 
مردم انگار بر خالف ديگر مشكالت شهرك 
كه كم كم برايشان در حال عادى شدن است، 
پس از اين همه مدت هنوز به اين بوى قير 

و ايزوگام عادت نكرده اند.
او با اشاره به مشكالتى كه اين 
هواى آلوده براى اهالى مهرگان 
بــه وجــود آورده، مى گويــد: 
مهرگان نســبت به بقيه نقاط 
ديگر شهر ارتفاع باالترى دارد، 
اما به جاى اينكه هوايش تميزتر 
را  اهالى  نامطبوع  باشــد، بوى 

خفه كرده است. 
به گفتــه وى روزهايى كه در 
مشــهد آلودگى هــوا در مرز 
هشــدار قرار دارد، مــا كامًال 

متوجه مى شــويم كه هــواى مهرگان تميز 
است، اما چه فايده چون بوى اين كارخانه ها 

امانمان را بريده اند. 
وى با بيان اينكــه يك مدتى خبرى از اين 
بوى نامطبــوع نبود، اظهار مــى دارد: فكر 
مى كرديم كه كارخانه ها را تعطيل كرده  اند، 
اما حاال حتماً باز دوباره خط توليدشــان را 

راه انداخته اند. 
وى با انتقاد از تعلل دســتگاه هاى مســئول 
مانند محيط  زيست، مى افزايد: اين در حالى 
است كه مانده ايم در كجاى دنيا ديده ايد كه 

كنار دســت ايــن همه 
و  بيايند  واحد مسكونى 
كارخانه ايزوگام بسازند؟

 اعالم آمادگى 
دادستانى براى 
برخورد با جرم

گزارشگر ما براى پاسخ به 
اين انتقادها به سراغ معاون 

دادستان مشهد مى رود.
در  محبــى  بخشــى 
گفت و گــو بــا گزارشــگر ما مى گويــد: بنا 
به مشــكالتى كه كارخانه هــاى ايزوگام و 
آسفالت ســازى جــاده كالت بــراى اهالى 
در  كرده انــد،  ايجــاد  همجــوار  مناطــق 
بــا حضور  بازديدى  امســال  ارديبهشــت 
مسئوالن اداره كل محيط زيست و مديران 
انجمن صنفى عايقكاران رطوبتى انجام شد 

كه اتخاذ يكسرى مصوبات رهاورد آن بود.
وى با بيان اينكه همه واحدهاى توليدكننده 
آسفالت و ايزوگام سازى اين منطقه موظف 
شــدند تا اول تيرماه گذشته نسبت به رفع 
نواقــص سيســتم فيلتراســيون واحدهاى 

خود اقــدام كنند، مى افزايــد: طبق قانون 
در صورتى كه منابع آالينده نســبت به اين 
دســتورعمل اقدام نكرده باشند، اداره كل 
محيط زيســت اســتان مى تواند نسبت به 

تعطيلى اين واحد اقدام كند.
به گفته وى از آنجا كه اعالم اين تخلف نيز جرم 
محسوب مى شود، بنابراين دادستانى مشهد نيز 

آمادگى الزم براى برخورد با اين جرم را دارد.
معاون دادســتان مشــهد در پيشگيرى از 
وقوع جرم بــا تأكيد بر تصويــب ارائه فرم 
خوداظهارى واحدهاى توليد كننده آسفالت 
و ايزوگام به اداره كل محيط زيست استان 
مى گويد: در صورتى كه واحدهاى مذكور از 
ارائه اين خوداظهارى امتناع كنند، اداره كل 
محيط زيست استان مى تواند اين تخلف را 
براى رســيدگى به نواحى مختلف دادسراى 

مشهد ارجاع دهد.

قدس از يك معضل زيست محيطى گزارش مى دهد

مزاحم نامريى ساكنان شهرك مهرگان

 در بدو ورود به اين 
شهرك اولين چيزى كه 

به استقبال ما مى آيد، 
بوى قير و ايزوگام 

است و هرچه به فاز2 
نزديك تر مى شويم، اين 

بو بيشتر مى شود
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مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شــماره 

300072305 پيامك كنيد.

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ك س م ت م ل ا ت ر د ن ا ي ن 1

2
ا 3
ي 4

ا ن 5
ي م د 6
ه ا ه 7

ن 8
ت و م 9
ك ي ا 10
ي ت 11
د ح م 12
ه ي س 13

د و ر و م ا ه ت ا ا س ر 14
د ر د ي ب م د ر م ر ا ب خ ا 15

حل جدول شماره قبل

 – قديمي  خطوط  قرائت  علم   -1
بنياد اساس و 

اي  ميوه   – اصفهان  در  2- شهري 
نافع بسيار 

فوتبال  تيم  اسبق   مربي   -3
دوراني  جواني اش  با  كه  بارسلونا 
طاليي از خود بجا گذاشت - جالل 
ويتامين  قرآن-  قلب  شكوه-  و 

جدولي
4- پيروان يك پيامبر – دومين – 

به دنيا آمده
5- سرباز نيروي دريايي – سرماي 

– حسابگر شديد 
فراوان  سنگريزه  كه  بياباني   -6
بر  امال هم   اين  با    – باشد  داشته 

لب مردان مي بينيد – كم كردن
7- صوت نداي بي ادبانه – حيوان 

بلغارستان در  بندري  مكار- 
8- انتها – كشور دانوب آبى

از   – دست  انگشت  با  ضربه   -9
– زادگاه رازي توابع مثلثاتي 

10- نامي براي دكمه – نام پسرانه 
– از سازهاي زهي

 - اثرات  تركي-  «نيم»   -11
مبهم «آدرس» 

 – مرغوب  و  محكم  چوبي   -12
آينده  – شيرخوراكي 

 – يكباره  به   – گرفتن  انس   -13
همنشينان  ، همدمان 

مقابل  قدما-  روشنايي  چراغ   -14
صورت

جهات  از   – شده  گل خشك   -15
ايراد بي جا   – اصلي جغرافيايي 

1- شهري مرزي از توابع آذربايجان 
آلي پوسيده خاك باختري- ماده 

2- برد مشهور- قطار تندرو
3- قند موجود در شير- راه پله – 

درايتاليا اي  رودخانه 
4- شهر صنعتي آلمان- رفقا- اين 

هم شهر  ديگري است در آلمان
ظروف  سفيدگر   – برنده  ارث   -5

خونخوار مس- حشره 
6- جايي از دريا كه آب بچرخد و 
فرو برود – از نزوالت جوي – عضو 

 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيمشنوايي
 با ما تماس بگيريد

iranpuzzle@gmail.com

جدول
محمدرضا على زاده

۷۳۴۵

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
               1 
               2 
               3 
               4 
               5 
               6 
               7 
               8 
               9 
               10 
               11 
               12 
               13 
               14 
               15 

 

 افقى

 عمودى

پايين  و  باال   – صريح  سخن   -7
– همراه رفتن شديد 

8- ماه ميالدي – انگشتي در دست
پسران  براى  نامي  آبگير-  زمين   -9

– خطاي فوتبالي آذري 
جاذبه  كاشف   – آسيايي  پول   -10

زمين – يكي از دو جنس
11- بازي – فرهنگ لغات فرانسه – 

نام ديگر «فيجن» با  گياهي 
ديوار  به  كه  بزرگي  عكس   -12
فعل  از  اي  صيغه  مي چسبانند- 

اصطالح مشهدي  – ريسيدن 
 – العمل  مربع– عكس  13- صدمتر 

قطاربرقي
– ده 14- عبادتگاه مسيحيان 

آرايشگر  15- طرفدار- 



روی �ط حاد� معاون رئيس جمهورى در حاشيه جلسه شوراى برنامه ريزى استان:

خراسان رضوى نيازمند  315 ميليارد تومان ديگر است
قدس: معاون رئيس جمهورى ورئيس سازمان 
برنامه و بودجه كشور گفت: اعتبارات مربوط به 
مصوبات سفر دوم رئيس جمهورى به خراسان 
رضوى به طــور 100 درصد و كامل پرداخت 

مى شود.
محمد باقر نوبخت در سفر به مشهد در حاشيه 
جلسه شــوراى برنامه ريزى و توسعه خراسان 
رضوى افزود: در دور نخســت اســتانى دكتر 
روحانــى در دولت يازدهم به اســتان حدود 
1250 ميليارد تومان مجموع اعتبار مصوبات 

سفر بود.
 وى عنوان كرد: قبل از انجام ســفر دوم بيش 
از 1800ميليارد تومان اعتبار براى انجام اين 
مصوبات پرداخت شد كه بيش از رقم مصوب 
بود، امــا اين به اين مفهوم نيســت كه همه 
طرح هاى مصوب در ســفر رئيس جمهورى 

اعتبارات بيشترى دريافت كرده اند.
وى تصريح كرد: هنوز بايد 315 ميليارد تومان 
اعتبار ديگر به استان براى تكميل و انجام اين 
طرح ها كمك شود تا به طور كامل تمام شود.

وى اظهار كرد: اين رقم را براى تكميل طرح ها 
جزو تعهدات خود مى دانيم و تأمين خواهيم 
كرد و رقم مصوبات ســفر دور دوم هم افزون 
بر 2140 ميليارد تومان است كه آن نيز 100 

درصد پرداخت مى شود.
 وى در بحــث بودجــه زيارت هــم گفت: 
تاكنون چندين جلســه از ستاد بودجه سال 
98 تشكيل شــده تا 15 آذر اليحه آماده و 

به مجلس ارائه خواهد شــد. نوبخت افزود: 
يكى از رديف هايــى كه نياز به تقويت دارد، 
رديــف بودجه زيارت اســت. وى همچنين 
درخصوص افزايــش حقوق كارمندان اظهار 
كرد: در اين راســتا در مدت زمان مناســب 
بسته حمايتى از سوى دولت تهيه كرده ايم 

كه در زمان مناسب اطالع رسانى خواهد شد. 

  عطش خريد، افزايش قيمت ها را 
موجب شد

استاندار خراسان رضوى هم در جلسه شوراى 
برنامه ريزى و توسعه استان با بيان اينكه هيچ 

كمبود كااليى در اســتان وجود ندارد، گفت: 
فضــاى روانى ملتهب و عطش خريد منجر به 
افزايش قيمت ها شده است. وى افزود: در حوزه 
معيشتى در استان مشكالت ناشى از جو روانى 
نامناسب و فضاى التهابى ناشى از عطش خريد 
وجود دارد كه افزايش قيمت ها را رقم زده است.

آب و �وا
  افزايش سرعت وزش باد و ماندگارى 

هواى گرم 
قــدس : اداره كل هواشناســى خراســان رضــوى اعالم 
كرد:براساس آخرين نقشه ها و مدل هاى هواشناسى طى 48 
ساعت آينده آسمان استان غالبا صاف و پديده جوى غالب در 
سطح استان بويژه در ساعات بعد از ظهر افزايش سرعت وزش 
باد و در نواحى شرقى و نيمه جنوبى گاهى توأم با گردوخاك 
خواهد بود. همچنين روند افزايــش دماى هوا تا امروز ادامه 

خواهد داشت.
بر اين اساس هواى امروز مشهد صاف گاهى افزايش سرعت 

وزش باد پيش بينى شده است.
حداقل و حداكثر دما نيز به ترتيب 16و35 درجه خواهد بود.

��ر
   3/5ميليارد دالر به بخش درمان 

كشور اختصاص يافت

فارس: وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى همچنين 
در حاشــيه مراســم بهره بردارى از طرحهاى بهداشت و درمان 
دانشگاه علوم پزشــكى گناباد از اختصاص 3/5ميليارد دالر به 
بخش بهداشت و درمان كشور در سالجارى خبر داد. وى اظهار 
داشــت:اين مبلغ با تاكيد رئيس جمهورى براى كاهش تبعات 
نوسانات ارزى در بخش بهداشت و درمان اختصاص يافته است. 
در اين مراســم چهار طرح بهداشتى در شهرستانهاى گناباد و 
بجستان در جنوب خراسان رضوى با حضور وزير بهداشت، درمان 

و آموزش پزشكى به بهره بردارى رسيد.

  با تبديل پديده به شهرك سالمت موافقم
وزير بهداشت در برنامه راديو زيارت از حمايت نماينده ولى فقيه 
در خراسان رضوى از تبديل پروژه پديده به شهرك سالمت تشكر 
كــرد و افزود: آيت اهللا علم الهدى بــاور دارند كه بايد براى مردم، 
مجاوران و زائران امكانات شايســته فراهم شود و تصور من اين 
است كه هر مجموعه خدمت گذارى، كمترين كارى كه مى تواند 
براى مردم مشهد و زائرين امام رضا(ع) انجام دهد همين توسعه 
مراكز خدمات درمانى است و اگر آستان قدس رضوى و پديده به 
دولت در حوزه سالمت كمك كنند و كمبودهاى مشهد جبران 

شود از ايشان تشكر مى كنيم. 

  ساالنه 5 هزار نوزاد بيمار 

در خراسان رضوى متولد مى شوند

ايرنا- رئيس گروه پيشــگيرى و مبارزه بــا بيمارى هاى 
غيرواگير دانشگاه علوم پزشكى مشهد گفت: ساالنه چهار تا 
پنج هزار نوزاد دچار اختالالت ژنتيكى در مناطق زير پوشش 

اين دانشگاه در خراسان رضوى متولد مى شوند.
دكتــر بابك اقبالى تعداد نوزادانى را كه با بيماريهاى ژنتيك 
در كشــور به دنيا مى آيند ساالنه 50 تا 70 هزار نفر عنوان 
كرد و افزود: سه تا پنج درصد نوزادان متولد شده در ايران به 

بيماريهاى ژنتيك مبتال هستند.
وى افزايش ســن ازدواج را يكى از عوامــل موثر در افزايش 
بيمارى هاى ژنتيك و نقص زمان تولد دانست و اظهار داشت: 
افزايش سن ازدواج و سن زياد پدران، بروز بيشتر بيمارى هاى 

ژنتيك در زمان تولد را موجب شده است.
وى با تاكيد بر ضرورت غربالگرى ژنتيك هنگام ازدواج گفت: 
اين خدمت فقط آن دسته از بيمارى هاى ژنتيك را پوشش 

مى دهد كه در زمان ازدواج قابل شناسايى هستند.
اقبالى افزود: غربالگرى و مشاوره ژنتيك باعث تاخير، عدم ازدواج 
يا ممنوعيت ازدواج نخواهد شد، بلكه در صورت نياز، مشاوره و 

مراقبت هاى الزم قبل از باردارى را الزامى خواهد كرد.
دانشگاه علوم پزشكى مشهد حدود پنج ميليون نفر از جمعيت 
6 ميليون و 500 هزار نفرى اســتان خراســان رضوى را زير 
پوشــش دارد و مابقى اين جمعيت توســط پنج دانشكده و 
دانشگاه علوم پزشكى در تربت حيدريه، تربت جام، نيشابور، 

گناباد و سبزوار خدمات رسانى مى شوند.

مديركل كميته امداد خراسان جنوبى مطرح كرد
  9000 دانش آموز تحت حمايت كميته 

امداد استان
فارس: مديركل كميته امداد خراسان جنوبى  در سخنرانى 
پيش از خطبه هاى نماز جمعه شــهر بيرجند اظهار داشت: 
هرساله در شهريورماه از سال 84 به بعد جشن عاطفه ها در 
كشــور برگزار مى شــود كه تبديل به يك جشن ملى و يك 

جريان شده است.
رضا ســلم آبادى با بيان اينكه اين كمك ها به دانش آموزان 
نيازمند در رســيدن به مدارج باالى علمى آن ها مؤثر است، 
اضافه كرد: دانش آموزانــى در برخى مناطق محروم زندگى 
مى  كنند كه هزينه كالس هاى تقويتى را ندارند اما استعداد در 
آن ها موج مى زند، بنابراين كمك مردم مى تواند به اين دانش 

آموزان بسيار مؤثر و اميدبخش باشد.
وى با بيــان اينكه در حال حاضر 9 هــزار دانش آموز تحت 
حمايت كميته امداد استان هستند، تصريح كرد: همچنين 25 
هزار بسته براى دانش آموزان محروم در استان مورد نياز است.

  48 پرونده تخلف ارزى 

در خراسان رضوى تشكيل شد
ايرنا- مديركل تعزيرات حكومتى خراسان رضوى گفت: طى 
پنج ماه نخست امســال 48 فقره پرونده تخلف ارزى در اين 

اداره تشكيل شد و مورد رسيدگى قرار گرفت.
حميدرضا كريم افزود: در اين چارچوب مبلغ تخلفات يورويى 
159 هزار و 568 يورو، تخلفات دالرى 818 هزار و 901 دالر 
آمريكا، 113 هزار و 100 دالر كانادا و 109 هزار و 900 دالر 

استراليا بوده است.
وى ميزان جرايم اين پرونده ها را بسته به قيمت روز دالر 
متفاوت ذكــر و بيان كرد: جريمــه 261 ميلياردى براى 
پرونده اى با شــكايت بانك ملت از مهم ترين اين پرونده ها 

در همين مدت بود.
مديركل تعزيرات حكومتى خراســان رضــوى ادامه داد: با 
شكايت يكى از شــعبه هاى بانك ملت مشهد به دليل عدم 
ايفاى تعهدات ارزى، پرونده تخلف در شــعبه هشــتم بدوى 
استان تشكيل و مورد رسيدگى قرار گرفت. شركت متخلف 
دو حواله ارزى شامل 9 ميليون و 806 هزار يورو و 12 ميليون 
و 585 هــزار يوان چين بــراى واردات كاال دريافت، اما هيچ 

مدركى براى واردات كاال ارائه نكرده بود.
وى گفت: پرونده رســيدگى بر اين اساس متهم به پرداخت 
261 ميليارد و 716 ميليون ريال جزاى نقدى در حق صندوق 

دولت محكوم شد.
طى پنج ماه نخست امسال در مجموع 17 هزار و 996 پرونده 
تخلف توسط اداره كل تعزيرات حكومتى خراسان رضوى در 

سطح اين استان رسيدگى و مختومه شده است.

  آتش سشوار به جان 

مؤسسه كاشت مو افتاد 

نيشابور- خبرنگارقدس: مديرعامل سازمان آتش نشانى 
و خدمات ايمنى شــهردارى نيشابور از روشن ماندن سشوار 
هنگام قطع برق وآتش ســوزى در يك مؤسسه كاشت مو در 

بلوار جمهورى نيشابور خبرداد.
مديرعامل سازمان آتش نشــانى و خدمات ايمنى شهردارى 
نيشابوراظهاركرد: اين آتش سوزى زمانى رخ داد كه مالك پس 
از قطــع برق، فراموش كرد سشــوار را خاموش كند و با قرار 
دادن آن در داخل كشــو، محل كار خود را ترك كرد. با وصل 
شدن برق سشوار شــروع به كار كرده بود و در اثر داغ شدن 
بيش از حد در داخل كشــو موجب آتش سوزى در كشوهاى 

چوبى شده بود.
سيد مهدى حسينى گفت: با مشاهده دود توسط همسايه ها، 
آتش سوزى به ســامانه 125 اطالع داده شد كه بالفاصله دو 
تيم از آتش نشانان ايســتگاه هاى 3 و 4 به محل اعزام شدند 
و با استفاده از دو دستگاه خاموش كننده دستى آبى اقدام به 

خاموش كردن آتش كردند. 
وى خاطرنشــان كرد: در اثر اين آتش سوزى بخشى از كمد و 
كشــوهاى  ام دى اف اين مركز در آتش سوخت و ساختمان 

نيز دود زده شد.
مديرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى 
نيشــابور تصريــح كــرد: همچنين يك منزل مســكونى 
نيــز در خيابان مهران نيشــابور در اثــر اتصال برق دچار 
آتش سوزى شــد كه با تماس بموقع همسايه ها و سرعت 
عمل آتش نشانان، اين آتش ســوزى نيز در لحظات اوليه 

مهار و خاموش شد.

  دستگيرى سارقان لوازم خودرو 
نيشــابور- خبرنگارقدس: فرمانده انتظامي شهرســتان 
نيشابور از شناسايي و دستگيري دو سارق داخل خودرو با 30 

فقره سرقت در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ حسين دهقان پور افزود: در پي شكايت شمارى از 
شهروندان مبني بر سرقت لوازم داخلي خودرو آنان در سطح 
شهرســتان نيشابور، موضوع شناسايى و دستگيرى سارق يا 
ســارقان احتمالى به صورت ويژه در دستور كار كارآگاهان 

پليس آگاهي اين شهرستان قرار گرفت.
وى افزود: كارآگاهان دايره مبارزه با ســرقت پليس آگاهى با 
بررسى جغرافياى زمانى و مكانى سرقت ها و با اشراف اطالعاتى 
موفق به شناسايي دو سارق سابقه دار در اين زمينه شدند و با 
هماهنگى مقام قضايى در عملياتى ضربتى و غافلگيرانه آن ها 

را دستگير كردند.
فرمانده انتظامي شهرســتان نيشــابور با اشــاره به اينكه 
متهمان در بازجويى هاى انجام شده و در رويارويى با ادله 
و مستندات پليس به 30 فقره سرقت لوازم داخل خودرو 
اعتراف كردند، تصريح كرد: متهمان پس از تشكيل پرونده 
مقدماتى به منظور ســير مراحل قانونى به مراجع قضايى 

معرفى شدند.
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در حاشيه نشست اخير جنبش عدالتخواه دانشجويى مطرح شد

ماجراى حقوق مديرعامل پديده و طلب 8000 ميلياردى سهامداران

گپ

احمد فياض همزمان با نشســت ساالنه 
جنبش عدالتخواه دانشــجويى در مشــهد 
مقدس، صندلى داغ عدالتخواهى اين تشكل 
دانشجويى پيرامون شركت پديده و مطالبات 
ســهامدارانش با حضور مديرعامل مجموعه 

پديده برگزار شد.
به گــزارش خبرنگار ما، تنها به فاصله دو روز 
از نشســت مشــترك جنبش عدالتخواهى 
دانشجويى كشور با دادستان عمومى و انقالب 
مركزخراســان رضوى پيرامون مشــكالت و 
مطالبات سهامداران شــركت پديده؛ اين بار 
قرعه جانمايى بر روى صندلى داغ عدالتخواهى 
به نام مديرعامل شــركت پديده رقم خورد و 
ابوالفضل انتظارى در جمع شمارى از اعضاى 
جنبش عدالتخواه دانشــجويى به ســؤاالت 

دانشجويان پاسخ داد. 

  بدهى هاى پديده چه اندازه است؟
مديرعامل مجموعه پديده در پاسخ به سؤال 
دانشــجويان مبنى بر بيان شفاف بدهى هاى 
پديده پاسخ داد: عمده بدهى هاى شركت در 
حوزه بانكى متعلق به مؤسسات و بانك هاى 
ميزان، عسكريه ســابق(ملل) و بانك قوامين 
است كه البته بخشــودگى ها و حذف جرايم 
تأخير تأديه نيز به آن تعلق گرفته است. بدهى 
به مؤسسه ميزان 1000 ميليارد تومان بوده 
كه به بانك صادرات منتقل شده است و نكته 
مهم اينكه حاال نرخ ســود باالى 35 درصدى 
ميزان، حذف و نرخ سود بانك مركزى اعمال 
مى شود. بدهى به مؤسسه عسكريه نيز كمتر از 
400 ميليارد تومان است و طبق تواقفنامه كلى 
اخير، قرارشده تا همان نرخ سود بانك مركزى 
تعلق گيرد. تفاهمنامه كارشناسى با رايزنى هاى 
فشــرده صورت گرفته، اما رسمى نشده و در 
سلسله مراتب بانك ملل در دست اقدام است تا 
از نرخ سود باالى 35 درصد به نفع سهامداران 
رهايى يابيم. با بانك قوامين نيز دعواى حقوقى 
بر سر مبلغ نهايى بدهى در بازپرسى داريم كه 
تا ختم آن رقم معينى نمى توان مشخص كرد.
انتظارى ميزان بدهى به اشــخاص حقيقى 
و حقوقــى مانند پيمانــكاران و... را زير 200 
ميليارد تومان اعالم كرد و افزود: البته حدود 
120 ميليارد تومان اين بدهى با سهام، تهاتر 

شده است. 
وى از جهاد كشــاورزى به عنوان بزرگ ترين 
طلبكار دولتى نام بــرد و اظهاركرد: اين اداره 
بابت تغيير كاربرى حدود 610 ميليارد تومان 
طلبكار اســت و با توجه به اصل و فرع مبلغ 
مدعى 1200 ميليارد تومانــى بوده اند، اما با 

طرح در ديوان عدالــت ادارى با حضور گروه 
كارشناسى و وكالى حقوقى اين مبلغ رد شد. 
همچنين طلب بزرگ شهردارى شانديز نيز به 
صورت سهام ابنيه بلوكه شده، تهاتر شده است. 
حدوداً 40 ميليارد تومان نيز بدهى به دارايى و 

موارد متفرقه داريم.

  ارزش دارايى هاى مجموعه پديده
مديرعامــل پديــده ارزش دارايى هــاى اين 
مجموعه را براســاس كارشناســى سال 94 
حــدود 9000 ميليارد تومان بــرآورد كرد و 
افزود: قيمت كارشناســى سهام شركت ابنيه 
را هم از محل همين 9000 ميليارد تومان و 
از قرار هر ســهم 3375 به دست آورده اند. در 
عين حال پس از سال 94 اتفاقات خوبى رقم 
خورده است كه باعث ارزش افزوده مجموعه 

شده است.
وى تصريح كرد: بدون شك ارزش دارايى هاى 
پديده بســيار فراتر از 9000 ميليارد تومان 
ســال 94 است و قطعاً در كارشناسى توسط 
كارشناسان رسمى دادگسترى بعدى تا انتهاى 

سال، اين ارزش، خود را نشان خواهد داد.

  اصالح ساختار مالى شركت
انتظارى خاطرنشان كرد: ساختار مالى شركت 
بايد اصالح شود چراكه شركت ها مشمول ماده 
141 هســتند و اين يك محدوديت و مانع 
بزرگ اســت. اآلن نقشــه راه توسط گروهى 
كارشناسى در حال تهيه است تا بتوانيم پس 
از آن به كانون كارشناســان رســمى كشور 
ارجاع دهيم و با استفاده از مجوزى كه امسال 
در بودجه ســال 97 گنجانده شــده، پس از 
كارشناسى، افزايش سرمايه اتفاق بيفتد و از 
ماده 141 رها شويم. حتماً بايد تا پايان سال 
جارى كارشناســى انجام و مجمع فوق العاده 

گذاشته و تصويب شود تا از امتياز بودجه سال 
97 بهره مند شويم چراكه اين افزايش سرمايه، 

ماليات نخواهد داشت.
ميــزان مطالبــات دقيــق ســهامداران و 
تعهدنامه داران پديده، ديگر پرســش جنبش 
دانشجويى عدالتخواه از مديرعامل پديده بود 
كه البته وى از پاسخ دقيق طفره مى رفت و اين 

امر، اعتراض جنبش را در پى داشت. 
وى در پاســخ تصريح كرد: مطالبات مردم از 
پديده شانديز سهام شان است كه در اختيارشان 
است و قيمت كارشناسى هر سهم نيز چه با 
قيمت اعتبارى و چه با قيمت بازارى نرخ آن 
مشخص و در سامانه سناپ معامله مى شود. 
عده اى از سهامداران كه طى سال هاى گذشته 
با نرخ پايين سهم خريدارى كرده اند، اكنون در 
حال سود هستند، اما كسانى كه باالى 9000 
تومان خريدارى كرده اند، احساس مى شود به 

سود خود نمى رسند.

  سهامداران به پول خواهند رسيد
ابوالفضل انتظــارى افزود: يكى از دغدغه هاى 
سهامداران كه همواره مطرح مى شود، اين است 
كه آيا به پول و ســرمايه گذارى خود خواهيم 
رسيد و كى اين امر محقق مى شود. براساس 
عــدد و رقم اعالم مى كنيم كه ســهامداران 
حتماً به پــول خود خواهند رســيد چراكه 
ساخت و سازها شروع شده، تكميل پروژه ها 
و بهره بردارى ها اتفاق افتاده، ســهام جبرانى 
اعطا شــده و حضور در بورس و فرا بورس نيز 
پيش روســت. براى اولين بار مى گوييم كه از 
محل سود انباشته، به هر يك سهم توسعه ما، 
23 سهم اضافه مى شود كه با سهم خود افراد 
24 سهم مى شود و با رقيق سازى هاى صورت 
گرفته، دغدغه سهامداران، فعاالن اقتصادى و 

ناظرين بازار به حداقل كاهش خواهد يافت.

مجدداً مجرى مراســم از رقم دقيق مطالبات 
سهامداران پرســيد كه انتظارى توضيح داد: 
تعداد 11 ميليارد و200 ميليون ســهم ابنيه 
و 520 ميليون سهم توسعه در مبالغ سناپ 
پديده و بازار اعتبارى ضرب و ســپس جمع 
شود. پس از انجام عمليات رياضى توسط يكى 
از حاضران سرانجام مبلغ 8000 ميليارد تومان 
طلب ســهامداران از پديده به دست آمد كه 

انتظارى آن را تأييد كرد.

  ماجراى فروش پديده 
فروش پديده از ديگر ســؤاالت مطروحه بود 
كه مدير پديــده در اين باره اظهــار كرد: از 
زمان تشكيل ستاد تدبير تا اآلن يك مصوبه 
مبنى بر فروش پديده نداشته ايم، اما خارج از 
مصوبات و جلسات رسمى همواره اين بحث 
مطرح بوده كه اگر كسى يافت شود و مجموعه 
دارايى هاى پديده را خريدارى كند و مطالبات 
سهامداران را بدهد، واگذار شود. البته تاكنون 
اشخاص حقيقى و حقوقى براى خريد اعالم 
آمادگى كرده اند، اما هيچ كدام صالحيت الزم 
را نداشته اند. بنده هم به عنوان مدير اجرايى 
پديده اعــالم آمادگى مى كنم كه اگر چنين 
فرد يا افرادى پيدا شوند با رعايت شروط ستاد 

تدبير؛ مجموعه پديده واگذار شود.

  ميزان حقوق دريافتى مديرعامل پديده
انتظارى در پاســخ به ســؤال ميزان حقوق 
دريافتــى تصريح كرد: از آبان تا اســفند ماه 
سال گذشــته، على رغم فشردگى جلسات و 
حساسيت پديده كه شبانه روزى كار كردم، اما 
حقوقى دريافت نكرده و پس از آن براســاس 
مصوبــه هيئت مديره بــراى مديريت قبلى، 
براســاس فرمول 15 ميليون تومان به عالوه 
اضافــه كار و مزايا و مأموريــت حقوق درهر 
ماه حقوق دريافــت مى كنم. البته در محضر 
نمايندگان كه حضور دارند و تأييد مى كنند 
تاكنــون يك ريال مزايا و حــق مأموريت و... 
دريافــت نكرده ام و همان حقــوق ثابت بوده 
است. وى افزود: در پديده حدود 450 كارمند 
و كارگر مشغول به كار هستند و ميزان حقوق 
ماهيانه اين تعداد براســاس قانون كار، حدود 

يك ميليارد و 100ميليون تومان است.

عدم  به  نســبت  اســتاندار خراســان رضوى  قدس: 
قرارگيرى دو منطقه ويژه اقتصادى دوغارون و سرخس 
در ليســت مناطق آزاد تجارى مصوب از سوى مجلس 

شوراى اسالمى گاليه كرد.
رشيديان در جلسه شوراى گفت و گوى دولت و بخش 
خصوصى اســتان كه بــا حضور معــاون وزير صنعت، 
معــدن و تجارت و اعضاى كميســيون صنايع مجلس 
شوراى اسالمى برگزار شد، با ابراز تاسف از اين موضوع 
گفت: دو منطقه ويژه اقتصادى ســرخس و دوغارون از 
قديمى ترين مناطق ويژه اقتصادى كشــور هستند كه 
مى توانند نقشى محورى و اساسى در صادرات و اقتصاد 

استان و شمال شرق كشور داشته باشند.
  وى تصريــح كرد: على رغم  همــه پيگيرى ها از اين 

دو منطقه ويژه غفلت شــد، ضمــن آنكه تمام مناطق 
آزاد تجارى و صنعتى كه طى روزهاى اخير در مجلس 
شــوراى اسالمى مصوب شده براى استان هايى بود كه 
حداقل يك منطقه آزاد دارند و خراسان رضوى با همه 

ظرفيت ها موردغفلت واقع شد.
وى افزود: پيش از آن در شــوراى مناطق آزاد با حضور 
معاون اول رئيــس جمهورى موضــوع تبديل اين دو 
منطقه ويژه به آزاد تجارى مصوب و قرار شد دولت آن 
را به اليحه مربوطه اضافه كند اما با همه پيگيرى ها اين 
امر محقق نشد و امروز اين گاليه جدى وجود دارد كه 
با توجه به ظرفيت هاى استان، چرا اين امكان و فرصت 

براى استان ديده نشد.
 اســتاندار خراســان رضوى ادامه داد: خراسان رضوى 

با توجه به ظرفيت هاى بالقــوه و قرارگيرى در منطقه 
ويژه و همجوارى با دو كشــور افغانستان و تركمنستان 

نيازمند توجه بيشترى است.

گاليه استاندار از قرار نگرفتن 2 منطقه ويژه اقتصادى خراسان رضوى در ليست مناطق آزاد 

با توجه به ظرفيت هاى بالقــوه و قرارگيرى در منطقه 

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

300072305 پيامك كنيد.
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