
12 اصله درخت كهنسال قنات قصبه 
طعمه زغال فروشان شد

افزايش 150 درصدى قيمت مواد اوليه 
كام قنادان را تلخ كرده است

يك مسئول: رئيس اتحاديه صنف شيرينى فروشان خراسان رضوى در گفت وگو با قدس:

مديــر پايگاه ميراث فرهنگــى قنات جهانى 
قصبه، گفت: طبق ضوابط هر گونه تصرف در 
اراضى حريــم قنات قصبه ممنوع بوده و هم 
اكنون نيروى انتظامى به دنبال دســتگيرى 
متخلفان قلع و قمع درختان حريم اين قنات 
است.رسول صنوبرى با اشاره به قطع تعدادى 

از درختان كوچه باغ در ...

 رئيس اتحاديه شــيرينى پزان و شــيرينى 
فروشــان خراســان رضوى با اشاره به اينكه 
گرانى مــواد اوليه در ماه هــاى اخير، صنف 
قنادان را هم بى تأثير نگذاشته و افزايش چند 
برابرى قيمت لبنيات، خشكبار، آرد و روغن 
سبب شــده قيمت شيرينى و كيك هم باال 
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دود نيروگاه توس نفس مشهدى ها را تنگ كرده است
عضو هيئت علمى دانشگاه امام صادق(ع) در 

نشست  «عصر انقالب اسالمى» مطرح كرد

خسارت 273 ميليارد 
دالرى آمريكا دراعمال 

تحريم  ها بر ايران

.......صفحه 2

3 ميليون ليتر مازوت براى سوخت يك روز

.......صفحه 3

بالتكليفى 670 عضو تعاونى، 10 ساله شد

فاز سوم مسكن 
فرهنگيان مه والت 

همچنان روى خاك !

 عضو هيئت علمى دانشگاه امام صادق(ع) گفت: بر اساس اعالم 
مؤسسه ناياك، از سال 1994 تا 2014 آمريكا با تحريم كردن 
ايران 273 ميليارد دالر خسارت ديده است.به گزارش خبرنگار 

قدس، حجت اهللا عبدالملكى ...

فاز سه شهرك فرهنگيان آموزش و پرورش شهرستان مه والت 
10 سالى مى شود توسط هيئت مديره وقت عضوگيرى شده 
است. اعضايى كه براى عضويت در اين فاز هر كدام مبالغى در 

حدود يك ميليون و پانصد هزار تومان ...
.......صفحه 4
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شماره 8889  
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.......صفحه 2

پس ازانتقادهاى مردم 
وصاحبنظران از حذف نام زائر

عنوان 
«راهنماى زائر» 

به دكه هاى 
اطالعات سفر 

اضافه شد
جايگزينــى تابلوهــاى «مركز اطالعات ســفر» 
به جاى «راهنماى زائر» بر دكه هاى ســطح شهر 
توســط شــهردارى مشــهد در روزهاى اخير با 
واكنش هاى زيادى از سوى افكار عمومى و افراد 
صاحبنظــر همراه بود.به نحوى كه در پاســخ به 
آن نرگس شــالچيان معاون گردشگرى و زيارت 
سازمان اجتماعى و فرهنگى شهردارى مشهددر 
گفت وگويى اعالم كرد: مشــهد، شهرى فراملى 
اســت و مى طلبــد از واژگان، مفاهيــم و تعابير 
اســتاندارد كه مورد پذيرش مجامع بين المللى 
است، براى معرفى اماكن اين شهر استفاده شود 
تا در نزد گردشــگران و زائران داخلى و خارجى 

قابل فهم و بهره بردارى باشد...



عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در نشست  »عصر انقالب اسالمی« مطرح کرد

خسارت 273 میلیارد دالری آمریکا دراعمال تحریم  ها بر ایران
خبر

محسن متولی اشکذری   عضو هیئت 
علمی دانشگاه امام صادق)ع( گفت: بر اساس 
اعالم مؤسسه نایاک، از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۴ 
آمریکا با تحریم کردن ایران ۲۷۳ میلیارد دالر 

خسارت دیده است.
به گزارش خبرنگار قدس، حجت اهلل عبدالملکی 
در سومین نشست از سلسله نشست های »عصر 
انقالب اســالمی« که در سالن همایش مرکز 
نمایشگاه های آستان قدس رضوی برگزار شد، 
اظهار داشت: بر اساس محاسبه این مؤسسه، 
خسارت اروپایی ها خیلی بیشتر از این هاست 
به نحوی که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ میالدی 
خســارتی که اروپایی ها دیدند ۲۲۰ درصد از 

خسارت آمریکایی ها بیشتر است.
وی افــزود: چرا آمریــکا و اروپایی ها این همه 
خسارت را بر خود تحمیل می کنند؟ چون به 
قول مقام معظم رهبری با ایران دعوای تمدنی 
دارنــد و می گویند اگر تمدن نوین اســالمی 
که داعیه دار آن انقالب اســالمی ایران است 
تثبیت شــود، تمدن غرب از بین می رود و به 
این خاطر دست گذاشته اند روی اقتصاد و این 
همه خسارت را پذیرفته و می گویند اگر بتوانیم 
انقالب اسالمی را سرنگون کنیم، این ها هزینه 

نبوده بلکه سرمایه گذاری است.
این اســتاد دانشــگاه با اشــاره به اینکه افراد 
گوناگونــی به دعوای تمدنی اشــاره کرده اند، 
خاطرنشــان کرد:درمیان استراتژیســت های 
اســالمی، شــخص مقام معظم رهبری و از 
غیر انقالبی ها دکتر ســریع القلــم و در میان 
آمریکایی ها پروفسور هانتینگتون در این باره 
صحبت کرده اند و این دو تمدن چند قرن است 
با هم درگیرند، از زمان جنگ های صلیبی که 
به رنسانس کشیده شد و تمدن اسالمی افول 
می کند؛ ولی در دوره انقالب اســالمی اتفاقی 
دیگر می افتد و جمهوری اســالمی داعیه دار 

تمدن بزرگ اسالمی می شود.

  تبدیل ایران به قدرت اقتصادی
 با اقتصاد مقاومتی

این اقتصاددان با طرح این پرسش که چرا این 
نبرد به اقتصاد کشیده شده است، تصریح کرد: 
ایران با ۱6۴۰ میلیارد دالر تولید ملی، اقتصاد 
هجدهم جهان هست و این اقتصاد نمی تواند 
یــک قدرت تمدنی باشــد، امــا آمریکایی ها 
می گوینــد اقتصاد ایران ظرفیت باالیی دارد و 
اگر ایرانی ها از آن درســت بهره برداری کنند، 
ایران می توانــد یکی از قدرت هــای نوظهور 
اقتصادی جهان باشد و این درست بهره برداری 
کــردن در ادبیات داخلی ما اســمش اقتصاد 

مقاومتی می شود.

   قدرت پنجم دنیا در سال ۱۴3۰
عبدالملکی با تأکید بر اینکه اگر از ظرفیت های 
انسانی و غیرانســانی به درستی بهره برداری 
کنیم، می توانیم تا سال ۱۴۳۰ هجری شمسی 
به ۴۵ هزار میلیارد دالر تولید ملی دست یابیم 
و در آن مقطع پنجمین قدرت اقتصادی جهان 

باشیم، خاطرنشان کرد: ظرفیت اقتصادی ایران 
به حدی اســت که می تواند جزو قدرت های 
اقتصادی دنیا باشــد و همین مبنای دعوای 
تمدنی است که ما با آمریکایی ها داریم که از 
سال ۵۸ وارد این دعوای اقتصادی شده اند، اما 

از سال ۸۸ و ۸۹ آن را تشدید کرده اند.
 وی افــزود: چــون در این ســال ها دو اتفاق 
مهــم افتاد؛ اتفاق نخســت جریــان بیداری 

اسالمی است که به غربی ها 
تفهیــم کــرد برنامه تمدن 
ســاز انقالب اســالمی دور 
برداشته و تهدیدی که خیال 
می کردنــد ۵۰ ســال دیگر 
شکل می گیرد، به پنج سال 
دیگر افتاده اســت و مسئله 
دوم جریان فتنه ۸۸ به آن ها 
این نوید را داد که آن قدر که 
اســالمی  انقالب  می گویند 
قوی نیســت؛ چون ۱۰ ماه 
است این کشور به هم ریخته 
است و تازه کسانی در رأس 
این آشوب ها قرار گرفته اند که 

قبالً از ارکان این انقالب بوده اند؛ نخست وزیر، 
رئیــس جمهور و رئیس مجلــس بوده اند. به 
قول حضرت آقا این فتنه گران کشور را تا لبه 
پرتگاه بردند و بعد دشــمنان امیدوار شدند و 
گفتند، ایــن کار یک هل می خواهد و آن هل 
چه می تواند باشد؛ تحریم؛ چون با تحریم مردم 
دچار فشــار معیشتی خواهند شــد و در این 
شرایط در خیابان ها حاضر می شوند؛ یا رژیم را 
عوض می کنند و یا به سمتی دیگر مثل کشور 

ترکیه و جاهای دیگر خواهند برد.

  محور جنگ اقتصادی سال ۹۸
عضو هیئت علمی دانشــگاه امام صادق)ع( با 

اشاره به اینکه پشتوانه انقالب، مردم هستند، 
تصریح کرد: تورم شــدید، بیکاری شــدید و 
قحطی، ســه عامل عاصی کردن مردم است و 
در این هم شــک نکنید و از هم اکنون بدانید 

محور جنگ اقتصادی ۹۸ همین هاست.
عبدالملکی در ادامه، اقتصــاد مقاومتی را در 
شرایط دشوار، تهدید و دشمنی، کارساز دانست 
و افزود: تحریم ها، شامل تحریم های داخلی و 
خارجــی، به صــورت کامل 
مانعی برای محقق نشــدن 
اقتصاد مقاومتی است که در 
این میان ســهم تحریم های 
خارجی تنهــا ۲۰ درصد و 
تحریم های داخلی ۸۰ درصد 

است.

  مصادیق تحریم داخلی
وی افزود: تحریم های داخلی 
تولیدکننده  تحریم  شــامل 
علیــه مردم، تحریــم مردم 
تحریم  تولیدکننــده،  علیه 
دولــت علیــه تولیدکننده، 
تحریم مدیران علیه مردم، تحریم والدین علیه 
فرزندان، تحریم جریان های سیاسی علیه مردم 
و تحریم مترفین علیه مردم است که مصادیق 
فراوانی را شامل می شود و بسیار شکننده تر از 
تحریم های خارجی اســت، بنابراین ما باید به 

دنبال برطرف کردن این تحریم ها باشیم.
وی در ادامه گفت: اگر این اقتصاد به شکوفایی 
برســد، تمدن غرب، هواداران خود را از دست 
خواهد داد، به همین علت غرب با برنامه ریزی 
دقیق به دنبال فروپاشی نظام اسالمی با اهرم 

فشار در حوزه اقتصادی است.
ایــن اقتصاددان تصریح کــرد: برخی افراد در 
جامعــه بر این باورند که تحریم  ها در کشــور 

پابرجا و تأثیرگذار است، اما این افراد سخت در 
اشتباه هستند، چرا که دشمنان موفق نخواهند 
شد و این آخرین نفس  های دشمن برای مقابله 
با ایران است. اگر ما بتوانیم از این سد تحریم 
اقتصادی عبور کنیم، دیگر هیچ  گونه تحریمی 

نمی تواند جلوی ایران بایستد.

  نفوذ و تحریم؛ موانع شکوفایی اقتصادی
عبدالملکی نفوذ را یکــی از اصلی  ترین موانع 
شکوفایی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: 
دشمن از دو طریق تحریم و نفوذ می خواهد به 
اهداف خود برسد و ایران از هیچ گونه تهدیدی 
ترس و هراســی ندارد، اما باید همه ما مراقب 
باشــیم تا کشــورمان را حفظ کنیم؛ چرا که 

نفوذی  های دشمن شاید در میان ما باشند.
وی افــزود: برای مقابله کامل با تحریم ها باید 
مردم با حضــور گســترده در انتخابات های 
مختلــف، با توجه به شــاخص هایی که مقام 
معظم رهبــری تبیین می فرماینــد، انتخاب 
درستی داشته باشند و کارگزارانی را برگزینند 
که با اعتقاد کامل به اقتصاد مقاومتی و تکیه بر 
آن و اســتفاده کامل از ظرفیت های اقتصادی 
داخلی کشورمان، تحریم های داخلی را برطرف 
کنند و آنگاه خود به خــود غربی ها و آمریکا 
مجبور خواهند شــد تحریم هــای خارجی را 
بردارند.شــایان ذکر است سلسله نشست های 
»عصر انقالب اســالمی« به همت نمایندگی 
مشــهد دفتر حفظ و نشــر آثار رهبر معظم 
انقالب، با حضور اســتادانی همچون حســن 
رحیم پور ازغدی، صفارهرنــدی، فؤاد ایزدی، 
حجت االســالم پناهیــان و... ویــژه فعاالن 
فرهنگی، طالب و دانشجویان در سالن همایش 
مرکز نمایشگاه های آستان قدس رضوی واقع 
در باب الجواد )ع( از۲6 دی تا ۲۳ اسفند برگزار 

می شود.

در حوالی امروز2

    آغاز طرح بازی و یادگیری
 در ۱۰۰ مدرسه ابتدایی مشهد

پورحســین:مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در 
نشســت هم اندیشــی آغاز طرح بازی و یادگیری در ۱۰۰ 
مدرسه ابتدایی استان، اعالم کرد: در حوزه آموزش و پرورش 
دستیابی به اهداف سند تحول بنیادین به عنوان محوری ترین 
هدف در قالب برنامه های کلی و جزیی دیده شده است و همه 

ما باید تالش کنیم در این مسیر قدم برداریم.
خدابنــده گفت: حذف  کتاب های کمک آموزشــی و مهارت 
محور کردن تکالیــف دانش آموزان از سیاســت های وزارت 
آموزش و پرورش در خصوص بهبود شــرایط آموزشــی در 
مقطع ابتدایی بوده و قطعاً اگر قرار اســت اهداف این بخش 
محقق شود، باید همراهی معلمان، مدیران مدارس و اولیای 
دانش آموزان را داشته باشــیم.وی افزود: عالوه بر این، برنامه 
ویژه مدرسه در دوره دوم ابتدایی و دوره متوسطه اول اجرایی 
می شود، اما هدف همه این طرح ها این است که دانش آموزانی 
اجتماعی و فعــال را در مدارس تربیت کنیم و باید با درنظر 
گرفتن سن دانش آموزان، موقعیت های مطلوب یادگیری برای 
آن ها ایجاد کنیم تا برای خروج از مدرسه اشتیاق نداشته باشند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان با اشاره به اینکه مدارس بویژه 
در مقطع ابتدایی باید محیطی دوست داشتنی برای دانش آموز 
باشد و اولویت ما این باشد که به همراه بازی های متناسب با 
سن، فرایند یادگیری را توسعه دهیم، افزود: دانش آموز دوره 
پیش دبستانی و دبستان از تجربه کردن برخی اتفاقات لذت 
می برد و اگر شرایط کسب این تجربیات در مدارس ما فراهم 

شود، قطعاً یادگیری عمیق تری اتفاق می افتد.
قاسمعلی خدابنده گفت: حتماً الزم نیست در هر مدرسه اتاقی 
برای بازی داشــته باشیم، بلکه معلم ما می تواند با استفاده از 
تفکر و خالقیت خود بازی های کالســی و آموزش مبتنی بر 
بازی را در کالس شــکل دهد. وی افزود: بازی کردن در رشد 
دانش آموزان نقش بسیار مهمی دارد و کودکانی که در دوران 
کودکی با وسایل بازی و فرایندهای مرتبط در ارتباط بیشتر 
هستند، از ضریب هوشی باالتری برخوردارند. وی افزود: توسعه 
مهارت های جسمی ،حرکتی ، مهارت کالمی، زبانی و حضور 
در جمع همساالن منجر به رشد همه جانبه دانش آموزان در 
مقطع ابتدایی می شود و این موضوع توسعه نشاط و پویایی در 

مدارس و بهبود یادگیری را به دنبال خواهد داشت. 
ابوالحســن حقیقی، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش 
وپرورش خراســان رضوی هم اعالم کرد:در استان خراسان 
رضوی ۱۰۰ مدرســه اجرای آزمایشــی این طــرح را کلید 
می زنند ودر نواحی هفت گانه مشــهد در بحث درس علوم 
تجربی و در سایر قطب های استان در دروس و مباحث مربوط 
به ریاضی، هدیه آسمانی، مطالعات اجتماعی، ساحت اقتصادی 
و حرفه ای، فارسی و هنر، زیستی و تربیت بدنی و تربیت علمی 
و فناوری فعالیت های آموزشــی مبتنی بــر بازی در مدارس 
مشخص شده و اجرا می شــوند.وی گفت: ۵۰ مدرسه از این 
تعداد، مدارس دخترانه خواهند بود و تالش کردیم به مدارس 
مناطق کم برخوردار توجه ویژه داشته باشیم ودبیرخانه استانی 

اجرای این طرح در ناحیه ۳ مشهد مستقر می شود.

  6 میلیارد تومان زکات خراسان شمالی 
صرف نیازمندان شد

اســتان  امداد  کمیته  قدس:مدیرکل  بجنورد- خبرنگار 
خراســان شــمالی گفت: 6 میلیارد تومان از زکات پرداختی 
کشــاورزان و دامداران خراسان شــمالی، امسال صرف نیاز 
محرومان شد. مجید الهی راد با بیان اینکه در ۹ ماه امسال۱۰ 
میلیارد تومان زکات در خراســان شمالی جمع آوری شد که 
6۰ درصد آن صرف کمک به نیازمندان شــده است، افزود: 
میزان زکات پرداخت شده امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته ۲6 درصد رشد داشته است.وی با یادآوری اینکه ۴۰ 
درصد زکات جمع آوری شده نیز صرف عمران وآبادانی مناطق 
محروم شــده است، تصریح کرد: ۸۰ باب مسجد و حسینیه، 
خانه عالم، حوزه علمیه، کتابخانه و ســایر طرح های عمرانی 
برای مناطق روستایی این استان ساخته یا بازسازی  شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان خراسان شمالی با بیان اینکه یکی 
از سیاست های کمیته امداد در بخش زکات اولویت دادن به 
رفع نیاز محرومان اســت، افزود: بر این اســاس امسال از۱۰ 
میلیارد تومان زکات جمع آوری شــده در خراسان شمالی 6 

میلیارد تومان برای رفع مشکالت نیازمندان هزینه شد.
مدیرکل کمیته امداد اســتان با اشــاره به اینکه استفاده از 
ظرفیت هایی همچون زکات می تواند نقش اساســی در رفع 
نیاز محرومان داشته باشد، تصریح کرد: اگر زکات در جامعه 
اسالمی به صورت کامل احیا شود، مشکالت اقشار نیازمند و 

مستحق رفع و جامعه خالی از نیازمندان می شود.

  دیدار فرمانده مرزبانی استان
 با خانواده شهید »رضا غریب«

قدس: فرمانده مرزباني اســتان خراســان رضــوی در رأس 
هیئتی به دیدار خانواده شهدا رفت.سردار جان نثار در دیدار با 
خانواده شهید رضا غریب گفت: خداوند به خانواده شهدا صبر 
ویژه اي عنایت نموده است؛ چرا که شهدا و خانواده معزز آن ها 
از جایگاه ویژه اي برخوردارند.در این دیدار نیز حجت االسالم 
والمسلمین علیرضا رامیار، ریاست عقیدتی، سیاسی فرماندهی 
مرزبانی استان هم اظهار داشت: هر لحظه که کنار شما باشیم 
به معنویت انســان افزوده می شود. برای همه ما مرگ هست 
و هرکســی دیر یا زود می میرد؛ جوان یا پیر فرقی نمی کند، 
ولی هیچ مرگی در عالم مثل مرگ شــهید نیست. فرزندان 
شهدا و دختر ایشان باید به خودشان افتخار بکنند. وی ادامه 
داد: امنیتــی که امروز داریم، مرهون خون این شهداســت و 
حاصل دسترنج زحمات همکارانی است که در مرزها با همه 
وجود تالش می کنند تا کسی به ارزش های الهی و اسالمی ما 
خدشه ای وارد نکند. گفتنی است شهید رضا غریب در سال 
۹۳ در مرزبانی سیستان و بلوچستان در درگیری با قاچاقچیان 

مسلح به درجه رفیع شهادت نایل شد.

  دیدار استاندار خراسان رضوی 
با سردار سلیمانی

قدس: اســتاندار خراســان رضوی با فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مشهد مقدس دیدار کرد.

علیرضا رزم حسیني در حاشیه سفر سردار قاسم سلیماني 
به مشهد با وی دیدار و گفت وگو کرد.

رزم حســینی در مقطعی از دفاع مقدس، قائم مقام ســردار 
قاسم سلیمانی، فرمانده لشکر ۴۱ ثاراهلل بوده است.

 پس ازانتقادهای مردمی 
وصاحبنظران از حذف نام زائر

  عنوان »راهنمای زائر« به دکه های 
اطالعات سفر اضافه شد

قدس: جایگزینی تابلوهای »مرکز اطالعات سفر« به جای 
»راهنمای زائر« بر دکه های ســطح شهر توسط شهرداری 
مشهد در روزهای اخیر با واکنش های زیادی از سوی افکار 

عمومی و افراد صاحبنظر همراه بود.
به نحوی که در پاســخ بــه آن نرگس شــالچیان معاون 
گردشگری و زیارت سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
مشــهددر گفت وگویی اعالم کرد: مشــهد، شهری فراملی 
اســت و می طلبد از واژگان، مفاهیم و تعابیر استاندارد که 
مورد پذیرش مجامع بین المللی اســت، برای معرفی اماکن 
این شهر استفاده شود تا در نزد گردشگران و زائران داخلی 

و خارجی قابل فهم و بهره برداری باشد.
پس از این اظهار نظربود که بازخوردهای مختلفی در قالب 
های گوناگون علمی ،ادبی ، رسانه ای وحتی طنز نسبت به 
این طرز تلقی از مفاهیم بین المللی وعدم شناخت مفهوم 

زیارت به عنوان یک مفهوم جهانی نشان داده شد .
سرانجام در پی اعتراضات گوناگون به این رخداد، در پایان 
هفته گذشــته، تابلوی دکه های راهنمــای زائر با عنوانی 

ترکیبی از راهنمای زائر ومرکز اطالعات سفر تغییر کرد.

فرمانده سپاه بشرویه: 
  امروز جنگ رسانه به مراتب 

خطرناک تر از جنگ واقعی است 
بشرویهـ  خبرنگار قـدس: فرمانده سپاه بشرویه گفت:به 
فرموده مقام معظم رهبری اهمیت فضای مجازی به اندازه 
اهمیت انقالب است و این جمله حضرت آقا نشان می دهد 
که باید بیش از گذشته با تالشی مضاعف در فضای مجازی 
در راستای نشر آموزه های اسالمی، دستاوردهای انقالب و 

سیره شهدا همت کرد. 
ســرهنگ خبازی درگردهمایــی فعاالن قــرارگاه فضای 
مجازی، فرماندهان پایگاه ها و اعضای این قرارگاه با اشــاره 
بــه نقش تأثیرگذار شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی 
در زندگی مردم بویژه جوانان و نوجوانان خاطرنشــان کرد: 
امروز جنگ رســانه به مراتــب خطرناک تر از جنگ واقعی 
است و تحرکات دشمنان در فضای مجازی با هدف تخریب 
بنیه اعتقادی جوانان و دور کردن آنان از مســیر انقالب و 
ارزش های اسالمی شدت گرفته و نیاز است تا همه جوانان 

انقالبی و بسیجی پای کار دفاع باشند.
وی با اشــاره به تشــکیل قرارگاه فضای مجازی بسیج هم 
گفت: این قرارگاه با هدف پاکسازی فضای مجازی از جوالن 
عملیات روانی دشــمنان و دفاع از ارزش های اســالمی و 
انقالبی راه اندازی شده است و انتظار می رود تا بسیجیان و 
جوانان انقالبی با محوریت برنامه های قرارگاه فضای مجازی 

در جهت تهدیدات دشمن اقدامات مؤثری داشته باشند.

  برگزاری گردهمایی ائمه جماعات 
شرکت های آب و فاضالب در مشهد 

ایرنا: گردهمایی ائمه جماعات شرکت های آب و فاضالب در 
مشهد برگزار شد.مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت های 
آب و فاضالب کشور محورهای این همایش را »اقامه نماز، 

مدیریت مصرف آب و سبک زندگی« ذکر کرد. 
حجت االســالم محمود رضا مهاجری افــزود: فعالیت های 
فرهنگــی در شــرکت های آب و فاضــالب در قالب اقامه 
نماز، امر بــه معروف خانواده همــکاران، عفت و حجاب و 
مدیریت مصرف ارائه می شود. پانزدهمین همایش آموزشی 
ائمه جماعات و مســئوالن امور فرهنگی شرکت های آب و 
فاضالب کشــور به میزبانی شرکت آب و فاضالب روستایی 

خراسان رضوی در قالب کارگاه های آموزشی برگزار شد.
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قدس    نخســتین نشست تخصصی ارائه تجارب موفق در حوزه کشاورزی با هدف 
ارتقای بهره وری اراضی کشاورزی موقوفه در کشور در اداره کل اوقاف خراسان رضوی 
برگزار شد.حجت االسالم و المسلمین محمد احمدزاده، مدیرکل اوقاف خراسان رضوی 
در این نشست تخصصی بر اهمیت بخش کشاورزی در کشور تأکید کرد و افزود: اهمیت 
حوزه کشاورزی در اقتصادمقاومتی برکسی پوشیده نیست و تأکیدات مقام معظم رهبری 
بر این موضوع که ملت خوراک خود را باید خود تولید کنند، نشان از اهمیت این موضوع 
دارد.وی بیان کرد: برای رســیدن به این هدف مقدماتی الزم است که این مقدمات در 
اختیار سازمان اوقاف است و با همکاری بین بخشی می تواند از ظرفیت های بالقوه خود 
به نحو شایسته تری استفاده کند.در ادامه رحیمی مدیرکل بهره وری سازمان اوقاف و امور 
خیریه گفت: در واقع یک سوم موقوفات سازمان در کل کشور در حوزه کشاورزی است 
و در استان خراسان بیش از 6۰ درصد رقبات در حوزه کشاورزی است.وی عنوان کرد: بر 
اساس اطالعات سامانه تأیید پایه رقبات، خراسان رضوی اکنون رقبات باالی ۵۰ هکتار 
متصرفی منفعتی داخل استان دارد که ۷۵ رقبه با مساحت ۱۵ هزار هکتار است.وی با 
بیان اینکه رویکرد سازمان اوقاف تبدیل رویکرد منفعالنه به رویکرد فعاالنه است، افزود: 
با توجه به ظرفیت نسبی که در اوقاف در اختیار داریم، یک نگاه فناورانه و متعالی تر در 

این موضوع باید داشته باشیم و طرح و برنامه اجرا کنیم.

    تأکید بر بهره گیری از متخصصان در بخش کشاورزی
در ادامه این نشست حاتمی، معاون بهره وری اقتصاد سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: 
سازمان اوقاف اداره کننده حدود یک میلیون هکتار اراضی در سراسر کشور است و اگر 
در این یک میلیون هکتار از اراضی کشور کار درستی انجام شود و مدیریت یکپارچه ای 
در این اراضی صورت گیرد، نقش مهمی را در حوزه امنیت غذایی کشور ایفا خواهد کرد.

حاتمی با تأکید بر بهره گیری از متخصصان در بخش کشاورزی بیان کرد: اگر این اتصال 
میان متخصصان حوزه کشاورزی، افراد دغدغه مند در این حوزه و موقوفاتی که امکان 
این را دارند که در بخش کشاورزی اثر گذار باشند، صورت گیرد و یک مدیریت جامع 

بین آنان اتفاق بیفتد، اثر گذار خواهد بود.
وی گفت: اراضی کشــاورزی ما باید از مدل اجاره داری به مدل مشــارکت تغییر پیدا 
کند و الگو و مدل ارائه کنیم؛ امروز علم کشاورزی پیشرفت کرده و در خراسان رضوی 
کشــت های بیابان پایه را می توان پیش برد؛ طرحی که در ســازمان ارائه شده و طرح 

اشتغال زایی کارشناسان جوان در حوزه کشاورزی است. 
حاتمی بیان کرد: برخی از رقبات کشــاورزی که بسیار بزرگ هستند را به کارشناسان 
جوان واگذارکنیم که تحصیالت آن ها در حوزه کشــاورزی است، اما نه به صورت اجاره 

بلکه به آن ها آموزش های الزم داده شود و محصول نهایی را از آن ها خریداری کنیم.
وی در جمع بندی خود گفت: ظرفیت هایی در گیاهان وحشــی کشور داریم که این 
ظرفیت ها می تواند جایگزین آن چیزی که به عنوان گیاهان وارداتی به آن می پردازیم، 

قرار بگیرد.

 نخستین نشست تخصصی ارائه تجارب موفق در حوزه کشاورزی برگزار شد

مزارعموقوفیازحالتاجارهایخارجمیشوند

دشمن از دو طریق 
تحریم و نفوذ می خواهد 

به اهداف خود برسد 
و ایران از هیچ گونه 

تهدیدی ترس و هراسی 
ندارد، اما باید همه 

ما مراقب باشیم تا 
کشورمان را حفظ کنیم
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تسنیم: یک اســتاد حوزه و دانشــگاه در جمع زوجین طلبه 
خراسان رضوی توصیه هایی برای استحکام زندگی مشترک ارائه 
کرد. حجت االسالم محمدکاظم راشدیزدی در همایش رواق اُنس 
که با حضور ۱۳۵ زوج طلبه نومزدوج خراسان رضوی برگزار شد، 
اظهار داشت: ازدواج ســنت پیامبر اکرم)ص( و کامل کننده دو 
انسان مذکر و مؤنث بوده و تمامی زوجین پیش از ازدواج معنای 
زندگی را درک نکردند و کسی که ازدواج نمی کند در سکون قرار 

دارد و معنای آرامش و زندگی واقعی را درک نمی کند. 
وی بــا بیان اینکه زن و مرد باید همدیگر را به خوبی درک کنند 
تا زندگی ای مستمر ، خوب و خوشی داشته باشند، خاطرنشان 
کرد: بهترین الگو برای زوج های جوان، حضرت علی)ع( و حضرت 
فاطمه زهرا)س( هستند و اگر می خواهیم سبک زندگی ای علوی 

و فاطمی داشــته باشــیم، باید علی  وار و زهرا وار زندگی کنیم 
و همیشــه بر این نکته معتقدیم که زوجینی موفق هستند که 
ســه اصل دانستن، توانستن و خواســتن را درک کرده و به آن 
عمل کنند.حجت االسالم حسین حائری نیز در این مراسم اظهار 
داشت: ازدواج سنت پیامبر اکرم)ص( بوده و امیدواریم که تمامی 
زوج های جوان بویژه زوجین طلبه زندگی  خوب و شیرین داشته 
باشند و ثمره آن هم تربیت و پرورش فرزندان سالم و صالح باشد.

وی افزود: جشــن های ازدواج در کنار باشکوه بودن باید به دور از 
گناه و معصیت برگزار شــود و زوج های طلبه می توانند الگویی 
موفق در این رابطه باشــند و باید به گونــه ای زندگی کنیم که 

برگرفته از سبک های زندگی علوی و فاطمی باشد.
مســئول مرکز خدمات حوزه های علمیه کشــور با بیان اینکه 

انسان با ازدواج کردن از خودخواهی و خودبینی خارج می شود، 
خاطرنشــان کرد: فرد مزدوج شــده پس از ازدواج دیگری را در 
دل خود جای می دهد و در غم و شادی همسرش شریک است 
و حتی دلســوزی اش برای همسرش بیشــتر از خودش است و 
براساس اسناد و روایات منقول و معتبر، ازدواج در اسالم برخالف 
مسیحیت که معتقد است امری نامقدس بوده، امری مقدس بوده 
و این امر مقدس ارتباط پاک و سالم و به دور از فساد و فحشا را 
به همراه دارد.حائری گفت: ازدواج انســان را به کمال انسانیت 
می رســاند و زوجین باید در کنار هم در مسیر موفقیت و کنار 
گذاشتن مشکالت بر سر راه گام بردارند و زوجین طلبه به عنوان 
یکی از موفق ترین الگوها در صبوری و استقامت می توانند مشوق 

دیگر زوج ها در مسیر غلبه بر مشکالت باشند.

3 توصیه حجت االسالم راشد یزدی برای زوجین جوان 

راه های ارتباطی سرویس
 قدس خراسان» با مخاطبان»

شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
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  سرپرست جهاد كشاورزى 

خراسان رضوى منصوب شد

ايســنا: با حكم وزير جهاد كشــاورزى، نجفقلى صالحى، 
سرپرست جهاد كشاورزى خراسان رضوى شد.

وى پيش از اين، معاون بهبود توليدات گياهى سازمان جهاد 
كشاورزى استان خراســان رضوى در پنج سال اخير دولت 
روحانى بوده است. شايان ذكر است،مجتبى مزروعى رئيس 
سابق سازمان جهاد كشــاورزى خراسان رضوى ماه گذشته 
به دليل تخلفات مالى در فرودگاه شهيد هاشمى نژاد مشهد 
بازداشــت و پس ازآن امور سازمان توسط معاونان وى انجام 
مى شد. گفته مى شــود به دنبال درخواست مقامات مسئول 
در استان خراســان رضوى از وزير جهاد كشاورزى مبنى بر 
تعيين تكليف رياست اين سازمان در استان، چنين تصميمى 

اتخاذ شده است. 

رئيس اتحاديه صنف شيرينى فروشان 
خراسان رضوى در گفت وگو با قدس:

 افزايش 150 درصدى قيمت مواد اوليه 
كام قنادان را تلخ كرده است

مهدى توحيدى: رئيس اتحاديه شــيرينى پزان و 
شيرينى فروشان خراســان رضوى با اشاره به اينكه 
گرانى مواد اوليه در ماه هاى اخير، صنف قنادان را هم بى تأثير 
نگذاشته و افزايش چند برابرى قيمت لبنيات، خشكبار، آرد و 
روغن سبب شده قيمت شيرينى و كيك هم باال برود؛ از ارسال 
نامه درخواست افزايش نرخنامه به اتحاديه اصناف براى فروش 
شيرينى شب عيد خبر داد. محمد فرزانى در گفت وگو با قدس 
آنالين با اشاره به اينكه با گرانى تمامى اجناس و مواد غذايى، 
گرانى به تمامى اصناف تسرى پيدا كرده است و صنف ما هم 
از اين گرانى ها بى نصيب نمانده و كامشان تلخ شده است، افزود: 
با توجه بــه اينكه از ســال 95افزايش قيمتى نداشــته ايم 
درخواستى براى افزايش قيمت به اتاق اصناف ارائه كرده ايم و 
در كميته اى كه بزودى تشكيل خواهد شد، اميدواريم كه به 

يك نتيجه گيرى برسيم.
وى با اشاره به تأثير قيمت لبنيات بر قيمت شيرينى و كيك، 
تأكيد كرد: گرانى خامه و افزايش چندين برابرى قيمت لوازم 

اوليه قنادى از علل افزايش قيمت انواع شيرينى بوده است.
وى با اشــاره به افزايش بيــش از حد مواد اوليه قنادان مانند 
شــير، روغن، تخم مرغ و... به سهميه بندى و ثبت نامى شدن 
آرد براى قنادان اشاره كرد و خاطرنشان كرد: ما در حال حاضر 
در تهيه آرد با مشــكل مواجه هستيم به طورى كه معاونت 
اقتصادى اســتاندارى به اين موضوع ورود كرده و اميدواريم 
اين مشكل بزودى حل شــود. فرزانى با اشاره به اينكه بين 
40 تا 150درصد مواداوليه توليد ما گران شــده اســت، 
افــزود: انواع كره و نارگيل و آجيل و خشــكبارى كه در 
توليد ما به كار مى رود وارداتى اســت كه افزايش قيمت 
شديدى داشته است. رئيس اتحاديه قنادان خراسان رضوى 
با تأكيد بر وجود قوانين دست و پا گير در اين صنف، به فروش 
شــيرينى در واحد هاى غيرمجاز اشــاره كرد و اظهار داشت: 
فروش شيرينى در واحدهايى غير از قنادى هاى مجاز از نظر ما 
غيرقانونى است و اين مشكلى است كه ما با آن مواجه هستيم 
و مســئوالن نظارتى در اين حوزه بايد با چشم بازترى به اين 

مسئله نگاه كنند و نظارت بيشترى داشته باشند.

 گران فروشى نداريم
وى با بيان اينكه پخت شــيرينى در غيــر از قنادى ها با 
مشكالت فراوانى از نظر بهداشتى و... مواجه است، تأكيد 
كرد: ما از مردم مى خواهيم كه به هيچ عنوان شــيرينى 
را از غير واحد هاى صنفــى و قنادى هاى مجاز خريدارى 
نكنند.فرزانى با تأكيد بر اينكه گران فروشى در واحد هاى 
صنفى ما رخ نمى دهد، اظهار داشت: واحد صنفى پس از 
آناليــز قيمتى كه مواداوليه را تهيه كرده اســت با همان 
سود متعارف، شيرينى خود را عرضه مى كند، هزينه هاى 
اضافى كه توليد ما متحمل شــده است گرانى را به وجود 
آورده اســت؛ بنابراين گران فروشى در واحد هاى صنفى 
ما اتفاق نمى افتد.رئيس اتحاديه شيرينى پزان و شيرينى 
فروشــان خراســان رضوى با اشــاره به اينكه قيمت ارز 
افزايش يافته اســت، برخالف انتظــار صادرات ما كاهش 
يافته است، افزود: توليدكننده هاى شيرينى و شكالت به 
تازگــى نه تنها با ركود مواجه شــده اند، بلكه در صادرات 
نيز با مشكالتى روبه رو هستند، زيرا در حال حاضر قيمت 
مواداوليه توليد شــيرينى افزايش يافته و همين مســئله 
روى بازار داخلى تأثير منفى گذاشته و حتى در رقابت با 

بازارهاى خارجى با مشكل مواجه است.

معاون بازرسى و نظارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان رضوى:

 تخلف و عرضه خارج از شبكه موجب 
گرانى برخى كاالهاى اساسى است

ايرنا: معاون بازرسى و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوى گفت: تخلف گران فروشى، عرضه خارج از شبكه 
و افزايــش هزينه هاى جانبى از داليــل گرانى برخى كاالهاى 

اساسى و مشمول استفاده از ارز دولتى در اين استان است.
على باخرد روز جمعه گفت: با مصوبه جديد هيئت دولت، 25 قلم 
كاال در فهرست دريافت ارز 4200 تومانى قرار گرفتند كه بر اين 
اساس كاالهايى مانند برنج، گندم، گوشت قرمز گرم و منجمد، 
مرغ، تخم مرغ، كنجاله، روغن و ذرت و مواد اوليه برخى كاالها 

مهم ترين اقالم مشمول دريافت ارز دولتى هستند.
وى افزود: با اين حال برخى از اين كاالها با افزايش نرخ ارز، گران 

شدند كه سه دليل مى توان براى گرانى آن ها ذكر كرد.
وى اظهار داشــت: دليل اول را مى توان مربوط به تخلف و گران 
فروشى فروشندگان اين نوع كاالها دانست كه قيمت آن در زمان 
واردات يا در سطح عمده فروشى را بيشتر از حد معمول عنوان 
مى كنند. باخرد گفت: دليل دوم گرانى كاالهاى مشــمول ارز 
دولتى آن است كه برخى از اقالم وارداتى از طريق واردكنندگان 
كاال تأمين نشده، بلكه تأمين اين اقالم از سرريز واردات استان هاى 
ديگر انجام مى شود كه به آن عرضه خارج از شبكه مى گوييم. وى 
افزود: اين كاالها يا توســط فردى از شبكه توزيع خارج شده يا 
يك نفر با واســطه اين كاالها را در استان هاى ديگر خريدارى 
كرده و آن ها را با قيمت باالتر در خراســان رضوى مى فروشد. 
وى اظهار داشت: برخى از اقالم وارداتى نيز در مقطعى با ارز آزاد 
وارد كشــور شدند و با وجود اينكه جزو گروه كاالهاى مشمول 
ارز دولتى براى واردات محســوب مى شــوند، اما گران تر از حد 
معمول به فروش مى رسند. باخرد ادامه داد: از جمله اين كاالها 
مى توان به واردات برنج اشاره كرد كه هر سال از 30 شهريور ماه 
تا پايان سال، واردات برنج به كشور ممنوع مى شود، اما امسال با 
كمك اتاق اصناف، پيگيرى هاى الزم صورت گرفت تا از ابتداى 
دى ماه واردات برنج آزاد شــود. معاون سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان رضوى گفت: بخشى از واردات برنج بدون انتقال 
ارز توســط مرزنشينان انجام شــد و در اين راستا اجازه واردات 
نخستين محموله برنج مشــمول ارز به نرخ آزاد از ستاد تدبير 
خراسان رضوى گرفته شد و اين برنج به قيمت هر كيلوگرم 110 
تا 120 هزار تومان در ســطح عمده فروشى استان عرضه شد. 
باخرد افزود: دليل گرانى برنج در بازار خراســان رضوى كه جزو 
كاالهاى مشمول ارز دولتى براى واردات است، وارد كردن آن با 
ارز آزاد مى باشد. وى اظهار داشت: از سوى ديگر، توليدكنندگان 
برخى كاالها بخشى از مواداوليه خود را با ارز دولتى وارد مى كنند 
و بــراى تهيه باقى مواد اوليه ناگزير به واردات آن با نرخ آزاد ارز 
هستند و اين مهم بر افزايش قيمت تمام شده توليد اثر مى گذارد.
وى گفت: عالوه بر آن هزينه هاى جانبى و ســربار نيز بر قيمت 
تمام شده توليد اثر مى گذارد و نرخ كااليى را كه مواد اوليه توليد 

آن با ارز دولتى وارد كشور مى شود را افزايش مى دهد.
باخرد افزود: براى جلوگيرى از تخلف ها در زمينه گران فروشى 
كاالهاى مشــمول ارز دولتى، گروهى در اين معاونت تشكيل و 
تفاوت بين گران فروشى و گران شدن واقعى كاالها در رسته هاى 

مختلف را بررسى مى كنند.
وى اظهار داشت: هم اكنون كار اين گروه در حوزه بررسى مواد 
غذايى و صنايع تبديلى آغاز شــده و با مشــخص شدن نتيجه 

بررسى اين گروه، با متخلفان برخورد قانونى خواهد شد.

قائم مقام رئيس دانشگاه علوم پزشكى عنوان كرد:
 نجات جان بسيارى از بيماران 

با راه اندازى «آى سى يو» در كاشمر
قدس: قائم مقام رئيس دانشــگاه 
علــوم پزشــكى مشــهد در امور 
مشاركت هاى مردمى با بيان اينكه 
براساس آمار ارائه شــده از سوى 
وزارت بهداشــت، 14 درصد افراد 
باالى 15 ســال دچــار اختالالت 
روانى و رفتارى هستند، اظهار كرد: 

زمانى كه در جامعه نشــاط وجود نداشته باشد و به مردم اميد 
ندهيم، شاهد بروز اختالالت روانى و رفتارى در افراد هستيم.

دكتر غالمحســن خدايى در دومين مجمع سالمت شهرستان 
كاشمر با بيان اينكه سالمت جسمى، روانى، اجتماعى و معنوى 
چهار بعد سالمت به شــمار مى رود، خاطرنشان كرد: واقعيت 
اين اســت كه بسيارى از بيمارى هاى جسمى، روانى، اجتماعى 
و معنوى خارج از امكانات و اختيارات مجموعه بهداشت و درمان 
است و به شيوه زندگى و فعاليت ساير سازمان ها مربوط مى شود.
وى بــا تأكيد بــر اينكه كاشــمر با توجه بــه فعاليت هاى 
چشمگير حوزه خّيران سالمت، از شهرستان هاى پيشرو در 
سطح استان است، خاطرنشان كرد: همدلى و هم افزايى كه 
بين مســئوالن، خّيران و مجموعه بهداشت و درمان وجود 
دارد منجر به موفقيت و برگزارى دومين مجمع سالمت در 

اين شهرستان شده است.
مدير شبكه بهداشت و درمان كاشمر نيز در اين نشست ضمن 
قدردانى از نگاه خيرخواهانه خّيران و همراهى مسئوالن ادارات 
و نهادهاى شهرستان با مجموعه بهداشت و درمان اظهار كرد: 
خوشبختانه در ســايه اين همراهى و تعامل در سال هاى اخير 
گام هاى قابل توجهى در حوزه ســالمت برداشته  شده است به 
 طورى  كه امروز شبكه عظيمى از خّيران سالمت در شهرستان 
همراه اين مجموعه هستند. دكتر محمدجواد يزدانى بابيان اينكه 
در سال هاى اخير با كمك خّيران خاطرات به يادماندنى خوبى 
در حوزه بهداشــت و درمان ثبت و به يادگار باقى  مانده است، 
خاطرنشــان كرد: با راه اندازى بخش   آى سى يو در شهرستان، 
شــاهد نجات جان بيماران و بازگشــت مجدد آن ها به زندگى 
بوديم. وى توسعه بخش دياليز، ساخت مركز فرهنگى و مسجد 
در دو بيمارستان كاشمر، كمك به ساخت فضاى بخش  ام آر  آى، 
كمك به تجهيزات پزشــكى را از جمله فعاليت هاى خّيران در 
طى سال هاى اخير در اين شهرستان عنوان كرد و گفت: امروز 
كاشمر در جايگاهى قرار دارد كه موضوع اجتماعى شدن سالمت 

را به عنوان اولويت اصلى قرار داده است.

زاويه تصوير

پارك ملت مشهد - ديروز

رخ � رخ

مخاطبان عزيز خرسند     يم كه ارتباط د     وسويه با اين رسانه د     ر ارسال سوژه از سوى شما خوانند     گان گرامى به ثمر نشسته است، بنابراين اميد     واريم 
مسئوالن د     ستگاه هاى اجرايى با پاسخ خود     ، ما را د     ر اين مسير همراهى كنند     . شما مى توانيد      از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما د     ر تماس باشيد     .

 كابل برق مترى چند؟
بــراى تعويض نام قبض برق بعد از هزينه هاى 
معمول، برايم پيامك آمد كه بازرس شــركت 
برق بايد بيايد تا تأييد كند. دو تا كنتور داريم، 
قديمــى و ديجيتالــى. بــازرس فرمودند اين 
قديميه بايد ديجيتالى بشه اين ديجيتالى هم 
قابش خرابه و بايد عوض بشــه، اما براى شما 
هيچ هزينه اى نداره. فقط شما بايد پول كابل رو 
بدين.بعد از چند روز برايمان پيامك آمد؛ يك 

كنتور 223 هزار و 500 تومان و كنتور ديگه 172هزار و 900 تومان، نميدونم از تو شركت چه 
طورى كابل ها رو متر كردن و مترى چند حساب كردن. 

9150001038

 شهردار بخواند
لطفاً به اطالع شهردار مشهد مقدس برسانيد كه منطقه شهرك عسكريه، خيابان احسان واقع 
در بلوار فرودگاه نه داراى مكان ورزشــى براى نوجوانان و جوانان دختر و پسر است و نه مكان 
فرهنگى مناسب. با توجه به دارا بودن مكان مناسب براى ساخت مجموعه ورزشى، فكرى به 

حال فرزندان انقالب كنند. 
9150008140

 آزمون از نوع مختلط
مؤسســه گاج مدتى است آزمون هاى خود را در دانشــگاه فردوسى برگزار مى كند كه تشكر 
مى شود، ولى آزمون دختر و پسر نوجوان و جوان را در يك مكان و ساختمان برگزار مى نمايند 
كه اين موضوع به مسئوالن مربوطه گفته شده و آن ها هم كار اشتباه را تأييد كرده اند، ولى عملى 

در جهت اصالح كار نبوده است، هدف آن ها از اين كار چيست؟ 
9150009136

 خواف 5 ماه است فرماندار ندارد
جناب آقاى استاندار، شهرستان خواف بيش از 5 ماه است كه نه فرماندار دارد، نه معاون فرماندار 
و نه بخشدار مركزى، بخشدار سنگان هم در اين مدت سرپرستى فرماندارى را عهده دار بوده 

است و سنگان هم بدون بخشدار است لطفاً فكرى به حال اين شهرستان كنيد. 
9150004223

 مسئول گرانى گوشت كيست؟
يك هفته پيش گوشت منجمد طرح تنظيم 
بازار گرفتم كيلويــى 29 هزار تومان و دوم 
همين ماه از همان قصابى همان گوشت را 
گرفتم كيلويى 53 هــزار و 500 تومان هم 
فروشگاه معلوم وهم مدارك موجود، چنانچه 
رسيدگى نشــود معلوم است مسبب تمام 

گرانى ها دولت است. 
9150004526

 برنامه هاى تكرارى سيما
در حالى كه بيشتر برنامه هاى شبكه خراسان تكرارى پخش مى شود، اما مدتى است از پخش 
مستقيم تيم هاى استانمان در ليگ برتر (واليبال پيام، بسكتبال پارسا و هندبال سبزوار) توسط 

شبكه خراسان محروم هستيم!
 9360006158

بــراى تعويض نام قبض برق بعد از هزينه هاى 
معمول، برايم پيامك آمد كه بازرس شــركت 
برق بايد بيايد تا تأييد كند. دو تا كنتور داريم، 
قديمــى و ديجيتالــى. بــازرس فرمودند اين 
قديميه بايد ديجيتالى بشه اين ديجيتالى هم 
قابش خرابه و بايد عوض بشــه، اما براى شما 
هيچ هزينه اى نداره. فقط شما بايد پول كابل رو 
بدين.بعد از چند روز برايمان پيامك آمد؛ يك 

يك هفته پيش گوشت منجمد طرح تنظيم 
 هزار تومان و دوم 
همين ماه از همان قصابى همان گوشت را 
 تومان هم 
فروشگاه معلوم وهم مدارك موجود، چنانچه 
رسيدگى نشــود معلوم است مسبب تمام 

ار 
نگ

بر
د خ

رون
شه

س: 
عك

قائم مقام رئيس دانشــگاه 
علــوم پزشــكى مشــهد در امور 
مشاركت هاى مردمى با بيان اينكه 
براساس آمار ارائه شــده از سوى 
 درصد افراد 
 ســال دچــار اختالالت 
روانى و رفتارى هستند، اظهار كرد: 

هاشم رســائى فر    داشتن هوايى پاك 
و سالم در شــرايط فعلى آرزوى هر انسانى 
است بخصوص در مناطق و شهرهاى آلوده 
كه نفس كشــيدن براى مردمش ســخت 
شده باشد. مشــهد از جمله اين شهرها در 

كشورمان است. 
براى آلودگى هواى مشهد ادله گوناگونى از 
سوى كارشناســان مطرح است. داليلى كه 
مشخص شــده عامل آلودگى اين كالنشهر 
هستند اما بايد گفت تاكنون براى رفع آن ها 
چاره انديشــى خاصى از ســوى مسئوالن 

انديشيده نشده است.
از مبحــث زيــر ســاخت هاى مرتبــط به 
حمل ونقل درون شهرى گرفته تا تردد تعداد 
زيادى از پروازها بر فراز شهر مشهد،همگى 
نقش بســزايى در ميزان آلودگى هواى اين 

كالنشهر دارند.
به مجموع غول هاى آالينده هواى مشــهد 
بايــد برخى از كارخانجــات و حتى صنايع 
فعال را كه در حواشى شهر فعاليت دارند را 
هم اضافه كرد كه اين آالينده ها در مواردى 

صداى مردم را در آورده اند. 
يكى از شاخص ترين آن ها نيروگاه برق توس 

است.
اين نيروگاه با بهره گيرى از ســوخت هاى 
فســيلى از جمله گاز و مــازوت توليد برق 

مى كنــد كــه در وضعيتى 
براى سوخت  از مازوت  كه 
نيروگاه استفاده شود ميزان 
نيــروگاه  اين  آاليندگــى 
مالحظه اى  قابــل  طرز  به 

افزايش مى يابد.

  از چاله به چاه افتادن
يكــى از شــهروندان كــه 
نيــروگاه  همســايگى  در 
توس مشــهد ساكن است 
موجود  شرايط  درخصوص 
منطقــه، مى گويد: با هدف 

فرار ازآلودگى شهر مشــهد در اين منطقه 
منزلى خريدم تا خودم و همسرم كه مشكل 
تنفســى داريم دور از شــهر نفس راحتى 
بكشــيم اما نمى دانستيم كه از چاله به چاه

 افتاده ايم. 
وى مى افزايــد: اســتفاده از مازوت به جاى 
گاز در نيــروگاه توس قوز باالى قوز شــده 
و با آلودگى هواى منطقه شــرايط تنفس را 
براى ما كه دور از مشــهد زندگى مى كنيم 

سخت تر كرده است. 
شهروند ديگرى در مورد تأثيرى كه سوخت 
نيروگاه هاى برق بر وضعيت هواى مشــهد 
دارنــد، مى گويــد: تا جايى كــه من اطالع 

دارم حدود پنج نيروگاه در 
فعاليت  اطراف شهر مشهد 
دارند كه اكثر آن ها سوخت 
تركيبى دارند قطعاً سوخت 
كمتــرى  آاليندگــى  گاز 
نســبت به مــازوت دارد و 
قطعاً تا زمانى كه گاز وجود 
داشــته باشــد نبايد سراغ 

مازوت رفت.
بخصوص در كشــور ما كه 
يكــى از منابــع اصلى گاز 
دنيــا را در اختيــار داريم 
مثل  پاكى  ســوخت  قطعاً 
گاز مى بايست براى توليد برق استفاده شود.

وى در ادامه مى افزايد: حاال در اين شــرايط 
گفته مى شود در برخى از روزها نيروگاه هاى 
برق بخصوص نيروگاه توس براى توليد برق 
از سوخت مازوت كه درصد آاليندگى بسيار 
بااليى هم دارد استفاده مى كنند اين يعنى 
ظلــم در حق مردمى كه حق مسلمشــان 

استفاده از هواى سالم و پاك است. 
اگــر چه شــايد مســئوالن بــراى توجيه 
اقتصادى كه ســوخت مــازوت دارد تمايل 
دارند از آن اســتفاده نمايند اما سالمتى و 
جان مردم مســئله مهمى است كه نبايد از 

آن غافل ماند.

 3 ميليون ليتر مازوت سوخت يك روز 
نيروگاه توس

عرفانى معاون نظارت و پايش محيط زيست 
خراســان رضوى نيز ضمــن تأييد آالينده 
بــودن نيروگاه بــرق توس،گفــت: يكى از 
جدى ترين منابع آلودگى هاى شــهر مشهد 
كه ســالمت مردم را به مخاطره مى اندازد 
و حجم زيادى از سوخت مازوت را استفاده 

مى كند؛ نيروگاه توس است.
وى عنوان كرد: اســتفاده از سوخت مازوت 
مورد تأييد سازمان محيط زيست نيست اما 
اين نيــروگاه گاهى روزانه بالغ بر 3 ميليون 

ليتر سوخت مازوت مصرف مى كند.
اين اتفاق فاجعه است و موضوعى است كه 
سال هاست از ســوى محيط زيست به طور 

جدى پيگيرى مى شود.
عرفانى اظهار مى دارد: مكاتباتى با وزير نيرو، 
وزير نفت و معاون رئيس جمهور انجام شده  
اما متأســفانه هيچ تغييرى در روند فعاليت 

نيروگاه ايجاد نشد.

3 ميليون ليتر مازوت براى سوخت يك روز

دود نيروگاه توس نفس مشهدى ها را تنگ كرده است

 استفاده از سوخت 
مازوت مورد تأييد 

سازمان محيط زيست 
نيست اما اين نيروگاه 
گاهى روزانه بالغ بر 

3 ميليون ليتر سوخت 
مازوت مصرف مى كند

بــرش

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

300072305 پيامك كنيد.

مـخــاطـبـان گـرامى! مى توانيد 
را در  عكس ها و سوژه هاى خود 
حوزه هاى شهرى، اجتماعى و ... 

به ايميل زير ارسال نماييد.
 khorasanemrooz@yahoo.com

روز بازار ��ھد

واحدنوع كاال
متوسط قيمت 
در سطح شهر

(تومان)

13,200

89,000

71,000

68,500

8,100

كيلوگرم

كيلوگرم

كيلوگرم

كيلوگرم

كيلوگرم

گوشت مرغ

گوشت گوسفندى (ران)
گوشت گوسفندى (الشه) 

گوشت گوساله (سردست) 

تخم مرغ



روی خط حادهث بالتکلیفی 670 عضو تعاونی، 10 ساله شد

فاز سوم مسکن فرهنگیان مه والت همچنان روی خاک !
هاشمرسائیفر: فــاز سه شهرک فرهنگیان 
آموزش و پرورش شهرستان مه والت 10 سالی 
می شود توسط هیئت مدیره وقت عضوگیری 
شده اســت. اعضایی که برای عضویت در این 
فاز هر کــدام مبالغی در حدود یک میلیون و 
500 هزار تومان از ســال 87 پرداخت کردند 
به این امید که این فــاز به مانند دوفاز قبلی 
خیلی زود ساماندهی شده و متقاضیان صاحب 
مسکن شوند.اما هنوز که هنوز است پس از یک 
دهه از آن زمان مسکنی تحت عنوان فاز سوم 
ساخته نشده که هیچ، وضعیت زمینی که برای 
این طرح خریداری شــده است نیز همچنان 

بالتکلیف باقی مانده است.
در این شرایط 670 عضو متقاضی سرمایه شان 
برای خرید زمینی هزینه شده است که خارج 
از محدوده شــهر بوده و البته هســت و اکثر 
این اعضا به روند موجود معترضند چرا که نه 
زمینی تحویل آن ها شــده و نه وضعیت پولی 
که پرداخت کرده اند ، مشخص می شود. این در 
شرایطی است که هیئت مدیره سابق به دلیل 
طوالنی شدن مدت تصدی گری شان و برگزار 
نشــدن مجمع عمالً کارایی خود را از دست 
داده اند و حتی برگزاری مجمع انتخاباتی بعد 
از مشخص شدن اعضای جدید هیئت مدیره به 
این دلیل که در اداره کار و تعاون ثبت نشده اند 
عمالً وجاهــت قانونی ندارنــد و این موضوع 
نیز گره فاز ســه مسکن فرهنگیان شهرستان 

مه والت را کورتر از قبل کرده است.
با این تفاســیر درخواســت اعضا از مسئوالن 
اجرایی و شــهری در شهرستان مه والت این 
اســت که هرچه زودتر آن ها را از بالتکلیفی 
نجات دهند و سرنوشت ســرمایه گذاری که 
تحت عنوان مسکن فرهنگیان انجام داده اند را، 

معلوم نمایند.

 ارزش افزوده چند میلیاردی
 زمین فاز 3

محمــد علی غفرانی از اعضای ســابق هیئت 
مدیره فاز ســه مســکن فرهنگیان آموزش و 
پرورش شهرســتان مه والت در این خصوص 
به خبرنگار قــدس گفت: هیئت مدیره همان 
ســال 87 اقدام به خرید زمین فاز سه کرد اما 
دوستان شــهرداری اعالم کردند که زمین در 
محدوده شــهری قرار ندارد و 10 سالی طول 
می کشــد تا طرح تفصیلی محدوده شــهری 
بازنگری شــود و تا آن زمان کاری نمی شــود 

انجام داد.
با اینکه ما در همان زمان در سفر رئیس جمهور 
به مه الت به آقای احمدی نژاد نامه نوشتیم و 
در خواست دادیم تا مشکل این موضوع برطرف 
شود و حتی آقای دشتبان رئیس هیئت مدیره 

تا تهران هم برای پیگیری رفتند اما مشــکل 
زمین همچنان باقی ماند و کاری انجام نشد.

غفرانــی در ادامه در مورد اینکه 
چرا این چنیــن زمینی از ابتدا 
خریــداری شــد و آیــا توجیه 
کرد:  عنوان  داشــت،  اقتصادی 
به دســت آوردن زمینی با این 
وسعت در داخل شــهر و یا در 
محدوده شهری و حتی نزدیک تر 
مشکل بود و این چنین زمینی 
وجود نداشــت. تعداد اعضا زیاد 
بود و نمی شــد هرجایی زمین 
خریــداری کرد ما مجبور بودیم 
ایــن زمین را کــه نزدیک ترین 
مکان به شــهر بود را برای این 
طرح خریــداری کنیم. در مورد 
توجیــه اقتصــادی آن هم باید 

بگویم زمین فعلــی در آن زمان به مبلغ یک 
میلیارد تومان خریداری شــده که با شرایط 
فعلی ارزش افزوده پیدا کرده و چندین میلیارد 

قیمت گذاری می شود.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه تعداد زیادی از 
فرهنگیان اعضای این فاز هســتند، بیان کرد: 
اگر شورای شهر و شــهرداری به اتفاق هیئت 
مدیره ای که هست به این جمع بندی برسند 
که با توجه به ایجاد حوزه علمیه و سایت اداری 
در همسایگی زمین فاز سه و با در نظر گرفتن 
این موضوع که مهلت 10 ســاله ای که برای 
طرح تفصیلی در نظر گرفته شده است در حال 

اتمام است این مورد را در محدوده شهری قرار 
دهند خیلی زود همه چیز ســر و سامان داده 
خواهــد شــد و حداقل 
زمین   واگــذاری  مراحل 
به اعضا با قطعه بندی آن 
می شود.  تحویل  و  انجام 
در غیر ایــن صورت باید 
از شــهرداری درخواست 
شود تا قطعه بندی و نقشه 
کشی را انجام داده و فعاًل 
تا قانونی شدن وضعیت به 
همین منــوال در اختیار 

اعضا قرار داده شود.

  هیئت مدیره ای که 
وجاهت قانونی ندارد

ناصــر نظمــی از جمله 
اعضای هیئت مدیره ای است که بعد از انتخابات 
به عنوان عضو هیئت مدیره جدید معرفی شد 
اما گویا بــه دلیل قانونی نبودن تشــکیل این 
هیئت مدیره وجاهت قانونی و اجرایی هنوز پیدا 
نکرده است. وی در خصوص سرنوشت فاز سه 
مسکن فرهنگیان مه والت،می گوید: من فقط به 
عنوان یکی از اعضا می توانم این را بگویم فاز سه 
داستان پر طول و درازی دارد ما بعد از انتخاباتی 
که برگزارشد پیگیر مســائل شدیم و حتی به 
اداره تعاون مراجعه کردیم اما آن ها گفتند چون 
تعاونی ثبت نشــده است این انتخابات وجاهت 
قانونــی ندارد به همین دلیل من هم نمی توانم 

در مقام عضو هیئت مدیره صحبتی بکنم چرا که 
حرف های من نیز به لحاظ قانونی وجاهتی ندارد. 

  پیشنهاد عضو شورای شهر برای انتخاب 
هیئت مدیره جدید

غالمرضا عزار، عضو شورای شهر فیض آباد نیز 
در واکنش به اینکه گویا زمان 10 ســالی که 
برای بازنگری طرح تفصیلی محدوده شهر باید 
در نظر گرفته می شده است در حال اتمام است 
شورای شهر در مورد زمین فاز سه فرهنگیان 
تصمیم گیری نماید، به خبرنگار ما گفت: طرح 
بازنگری قبلی مربوط به سال 1390 بوده که با 
احتساب 10 سال در سال 1400 موعد بعدی 
بازنگری محدوده شهری شهر فیض آباد در نظر 
گرفته می شود با این شرایط نمی شود اکنون 
فاز سوم مسکن فرهنگیان را در قالب طرح های 
مسکونی قلمداد کرد. ما در این زمینه جلساتی 
را با شهردار داشیم که اگر بشود کاربری آن را 
عوض کرده و به باغ ویال یا چیز دیگری تغییر 
دهیم که دراین باره هنوز جوابی داده نشــده 
اســت.وی در پاسخ به این پرسش که به نظر 
شما برای حل این موضوع چه باید کرد، اظهار 
داشت: می بایست دوســتان، تعاونی قبلی را 
کامالً منحل نمایند و انتخابات جدید را برگزار 
نمایند و اعضای جدید هیئت مدیره هم معرفی 
شوند، با تشکیل جدید هیئت مدیره کارها را به 
پیش ببرند و بعد از آن ما هم آمادگی داریم با 
هیئت مدیره جلسه برگزار کنیم تا بلکه در این 

مورد به نتیجه برسیم.

آب و هوا
پیشبینیادامهافزایشدما

درخراسانرضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: از صبح امروز 
تا ظهر روز یکشــنبه جوی نسبتاً آرام بر روی استان مستقر 
خواهد بود و از اواخر وقت روز یکشــنبه بتدریج اســتان از 
سمت غرب و جنوب غرب تحت تأثیر موج جدیدی از بارشها 
قــرار خواهد گرفت. همچنین دمای هوا نیز طی امروز و فردا 
یکشنبه در غالب نقاط استان به طور نسبی افزایش می یابد. 

کمینه و بیشــینه دمای شهر مشهد نیز برای امروز شنبه به 
ترتیب صفر و 14 درجه سلسیوس پیش بینی می شود.

خبر
تولید36هزارمترمربعفرشدستباف   

در»درمیان«

ایرنا:مدیر صنعت، معدن و تجارت درمیان گفت: در10 ماه 
گذشــته 36 هزار مترمربع فرش دستباف در این شهرستان 
تولید شــد.علی محمد بیجاری افزود: پیش بینی می شود تا 
پایان ســال جاری 40 هزار مترمربع فرش دستباف در این 
شهرستان تولید شود.وی بیان کرد: هم اکنون 3 هزار و 500 
دار قالی در شهرســتان درمیان فعال اســت و 9 هزار بافنده 
در زمینه تولید فرش دســتباف فعالیت دارند.مدیر صنعت، 
معــدن و تجــارت درمیان گفت: بیــش از 95 درصد فرش 
تولیدی شهرســتان با نقشه ریز ماهی بافته می شود و ارزش 
هر متر فرش تولیدی 400 هزار تومان اســت که در مجموع 
20 درصد فرش دستباف خراسان جنوبی در این شهرستان 
تولید می شــود.وی با اشاره به ثبت جهانی نشان جغرافیایی 
فرش دستباف قهستان،افزود: فرش دستباف قهستان به لحاظ 
زیبایی، ظرافت و هماهنگ بودن با بازارهای هدف همواره در 
دنیا مشتریان خود را داشته و فرش های دستباف زیبای این 

منطقه زینت بخش موزه های مشهور دنیا است.

12اصلهدرختکهنسالقناتقصبه
طعمهزغالفروشانشد

فارس:مدیر پایگاه میراث فرهنگی قنات جهانی قصبه، گفت: 
طبــق ضوابط هر گونه تصــرف در اراضی حریم قنات قصبه 
ممنوع بوده و هم اکنون نیروی انتظامی به دنبال دستگیری 
متخلفــان قلع و قمع درختان حریم این قنات است.رســول 
صنوبری با اشاره به قطع تعدادی از درختان کوچه باغ در محور 
گردشگری قنات قصبه،افزود: طی بازدید یگان حفاظت پایگاه 
جهانی میراث قنات قصبه از محور گردشگری و کوچه باغ های 
این قنات، مشاهده شد که 12 اصله درخت توت تنومند و کهن 
که جزئی از میراث طبیعی منطقه نیز به شمار می رفت، توسط 
افرادی که به شغل زغال  سازی مشغول هستند، قلع وقمع شده 
اســت. وی ادامه داد: با توجه به ضوابط مصوب و ابالغی این 
قنات و لــزوم رعایت همه این ضوابط، هرگونه دخل  وتصرف 
و تغییر کاربری اراضی حریم اراضی پایاب قنات قصبه ممنوع 
و براســاس مفاد 558 و 569 قانون مجازات اســالمی پیگرد 
قانونــی دارد.وی با بیان اینکه این درختان یکی از جاذبه های 
گردشگری کوچه باغ های قنات قصبه هستند، افزود: قطع این 
درختان تنومند برنامه های پیش  روی این پایگاه برای حضور 
گردشگران داخلی و خارجی در محور گردشگری قنات قصبه 
را با چالش جدی مواجه می کند.صنوبری با بیان اینکه دادستان 
گناباد دستور پیگیری تخلف صورت گرفته را به شهرداری و 
نیروی انتظامی صادر کرد، گفت: ما نیز طی نامه ای از فرمانداری 

در خواست پیگیری موضوع را کردیم.

کاهش29درصدیازدواجدرمهوالت
ایرنا:رئیس اداره ثبت احوال مه والت شمار واقعه ازدواج ثبت 
شده از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه در این شهرستان را 176 

فقره ذکر کرد و گفت: این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته که 247 فقره بود 29 درصد کاهش داشته است.

مرتضی زارعی مقدم افزود: همچنین در مدت یاد شــده 681 
واقعــه والدت در مه والت به ثبت رســید که این تعداد نیز در 
مقایســه با مدت مشابه سال گذشته 12 درصد کاهش داشته 
است.وی شمار واقعه وفات ثبت شده از ابتدای امسال تاکنون 
در مه والت را 218 واقعه اعالم کرد و اظهارداشت: این میزان در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که 247 واقعه بود، 12 درصد 
کاهش یافت و میزان وفات ثبت شــده در مه والت به ازای هر 
1000 نفر از جمعیت شهرستان برابر با 4/2 واقعه بوده است.وی 
همچنین شمار واقعه طالق ثبت شده از ابتدای امسال تا پایان 
آذر ماه در این شهرستان را 56 مورد اعالم کرد و گفت: این میزان 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته است.
زارعی مقدم افزود: نســبت ازدواج به طالق طی مدت یاد شده 
در مــه والت 3/2 بوده و در قبال هر 32 واقعه ازدواج، 10واقعه 
طالق به ثبت رسیده است.وی اظهار داشت: با توجه به این آمارها 
نرخ رشد طبیعی جمعیت این شهرستان در مدت یاد شده 0/9 
درصد بوده که نسبت به سال گذشته 0/4 درصد کاهش یافته 
اســت.وی گفت: در شهرســتان مه والت بیشترین اسامی که 
والدین برای نوزادان خود انتخاب کرده اند در پسران امیر علی، 
امیر حسین، محمد حسین، علی و محمد و برای دختران زینب، 

فاطمه، حلما، یسنا، نازنین و زهرا بوده است.

واژگونیکامیونیخچالدار
دربزرگراهآسیایی

قدس: بعدازظهر روز گذشته یک دستگاه کامیون یخچالدار 
در بزرگراه آسیایی به علت نامعلومی واژگون شد. در این حادثه 
یک دستگاه کامیون یخچالدار در مسیر پلیس راه قاسم آباد به 
سمت میدان قائم در حال حرکت بود که ناگهان از مسیر اصلی 
منحرف و واژگون شد.بروز این حادثه که نشت شدید گازوئیل 
در بزرگراه و ترافیک را به همراه داشــت، خوشبختانه آسیب 

جانی در پی نداشت.

اختالفخانوادگیقتلمادررارقمزد
بجنــورد-خبرنگارقدس: فرمانده انتظامی شهرســتان 
شیروان گفت: اختالف خانوادگی بین پسر و مادر به قتل مادر 
انجامید.سرهنگ مســعود وحیدی در این باره افزود: در پی 
تماس تلفنی شهروندان مبنی بر وقوع یک فقره قتل در این 
شهرستان بالفاصه مأموران به محل اعزام شدند.وی افزود: در 
جریان این ماجرا پسر 36 ساله به دلیل اختالف خانوادگی،مادر 
71 ساله خود را با ضربات چاقو به قتل رساند.وی اظهار داشت: 
این پسر که اعتیاد به موادمخدر دارد بعد از قتل مادرش قبل از 
رسیدن مأموران از محل صحنه جرم متواری شد که تحقیقات 

پلیس برای دستگیری وی ادامه دارد.

قاتلزنوشوهرطبسی
بهدارمجازاتآویختهشد

قدس: حکم قصاص قاتل یک زوج در شهرستان طبس اجرا 
شد.رئیس شــعبه اول دادگاه کیفری خراسان جنوبی گفت: 
قاتل یک زوج در طبس پــس از صدور رأی قصاص نفس و 
تأیید دیوان عالی کشور صبح پنجشنبه گذشته به دار مجازات 
آویخته شد.وی افزود: فرد محکوم کارگر جوانی بود که به علت 

اختالف خانوادگی صاحبکار و همسر وی را کشته بود.

دستگیریسارقانکیفقاپ
درکمتراز2۴ساعت

قدس:فرمانده انتظامی کاشــمر از دســتگیری ســارقان 
کیف قاپ در کمتر از 24 ساعت در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ ابوالقاسم باقری در تشریح این خبر، گفت: در پی 
اعالم یک مورد کیف قاپی در خیابان امیرکبیر این شهرستان 
به مرکز فوریت های پلیســی110، مأموران دایره تجســس 
کالنتری 11 جانبازان شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان 
احتمالــی را به صورت ویژه در دســتور کار خود قرار دادند.
وی افزود: مأموران دایره تجسس کالنتری 11 پس از انجام 
بررسی های میدانی متوجه شدند کیف قاپی از یک زن جوان 
توسط یک دستگاه موتورسیکلت که سه نفر سرنشین داشته 
انجام شده است، به همین خاطر پلیس با انجام یکسری کار 
اطالعاتی موفق شد در کمتر از 24 ساعت سارقان را شناسایی 

و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر کند.
وی تصریح کرد: متهمان که فاقد سابقه کیفری می باشند در 
ابتدا منکر هرگونه جرمی بودند ولی در مواجهه با مستندات 
غیرقابل انکار پلیس ناگزیر لب به بیان حقیقت گشوده و به 

انجام کیف قاپی مذکور اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی کاشمر با اشاره به تحویل متهمان به مراجع 
قضایی از همکاری بسیار خوب شــهروندان در شناسایی و 

دستگیری این متهمان قدردانی کرد. 

کالهبرداریاینترنتیباترفندفروش
کاالیارزانقیمت

قدس:رئیس پلیس گناباد گفــت: در پی مراجعه فردی به 
پلیس فتای شهرســتان به همراه یک مرجوعه قضایی مبنی 
بر کالهبرداری اینترنتی به مبلغ 12 میلیون ریال، رسیدگی 

به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
ســرهنگ قربانی افــزود: در اظهارات اولیه شــاکی مبنی 
بر نحوه کالهبرداری مشــخص شــد کــه وی در یکی از 
سایت های واســطه گر اینترنتی آگهی فروش گوشی تلفن 
همراهــی را زیر قیمت بازار مشــاهده و پــس از تماس با 
فرد آگهــی دهنده به طمع اینکه گوشــی به فرد دیگری 
فروخته نشــود، اقــدام به پرداخت وجه گوشــی می کند، 
امــا چند ســاعت پــس از واریــز، فروشــنده کاال دیگر 
پاسخگو نبوده و خبری از گوشــی خریداری شده نیست.

توقیف5خودرویحاملاحشام
قاچاقدربجستان

انتظامي  بجستان-خبرنگارقدس: جانشین فرماندهي 
بجســتان از توقیف پنج دســتگاه کامیون حامــل دام زنده 

غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ دوم حمید زارع شورابي گفت: در پي کسب اخبار 
و اطالعاتي مبني بر انتقال احشــام به استان هاي جنوبي و 
قاچاق آن به کشورهاي عربي حاشیه خلیج فارس، به صورت 
ویژه در دستورکار پلیس آگاهي این فرماندهي قرار گرفت که 
در حین کنترل خودروهاي عبوري به یک دستگاه کامیون 
سبز رنگ مشکوک که پس از توقیف مشاهده گردید حامل 
احشام غیر مجاز بوده و با تعداد چهار دستگاه کامیونت دیگر 
نیز همسفر مي باشد که سایر کامیونت ها نیز در همین مسیر 
مشــاهده و پس از توقیف کلیــه خودروها به پلیس آگاهي 

شهرستان انتقال گردیدند.
وي اظهار داشت: در بازرســي به عمل آمده از کامیون هاي 
مذکور 265 رأس احشــام سبک )گوسفند، بز( کشف که از 
شهرستان هاي همجوار بارگیري و قصد انتقال به استان هاي 
جنوبي را داشتند.وی ارزش تقریبي احشام توقیفي را بیش از 

یک میلیارد و 500 میلیون تومان برآورد کرد.
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مدیرکلامورغذایی،بهداشتیوآرایشیسازمانغذاودارودرنیشابور:

7۰درصدجمعیتکشورکمبودویتامیندیدارند

خبر

ایرنا:مدیــرکل امور غذایی، بهداشــتی و 
آرایشی ســازمان غذا و دارو گفت: به دلیل 
تغییر در سبک زندگی 70 درصد از جمعیت 
کشور دچار کمبود ویتامین دی و 40 درصد 
مبتال به فقر آهن هستند.دکتر وحید مفید 
در حاشیه گردهمایی تولید کنندگان صنایع 
غذایی نیشــابور، افزود: حدود 80 درصد از 
مرگ و میرها و بیماری هــای غیر واگیردار 
در کشور ناشی از نحوه و میزان مصرف مواد 
غذایی است.وی با بیان اینکه سند ملی امنیت 
غذا تدوین شــده است، اظهار داشت: صنایع 
تولید غذا یکی از ارکان اصلی تأمین و اصالح 
الگوی مصرف موادغذایی است.وی بیان کرد: 
پیش نیاز توســعه پایدار، دستیابی به غذای 
سالم و کافی است و برای رسیدن به وضعیت 
مطلوب در ایــن حوزه توانمندی های خوبی 
در کشــور وجود دارد.مدیرکل امور غذایی، 

بهداشتی و آرایشی سازمان غذا و دارو عنوان 
کرد: اجرای طرح برچسب راهنمای تغذیه بر 
روی موادغذایی موفقیت آمیز بوده به طوری 
که مورد توجه کشــورهای خارجی نیز قرار 
گرفته اســت.مفید تصریح کرد: برای تأمین 
ســالمت غذایی، طرح نظارت بر کل زنجیره 
تولیــد مواد غذایی باید بــا مدیریت واحد و 
به صورت یکپارچه در کشــور اجرایی شود.

وی خاطر نشــان کرد: سیاست های جهانی 
در حوزه غذا از تولیــد موادغذایی برای رفع 
گرسنگی به تأمین غذای کافی و سالم تغییر 
یافته اســت.رئیس دانشــکده علوم پزشکی 
نیشــابور نیز گفت: تعداد واحدهای تولیدی 
موادغذایی، دارنده رتبه آ در نیشــابور از سه 
واحــد ســال 93 به 34 واحد در ســال 96 
افزایش یافته است.محسن عظیمی نژاد افزود: 
در این مدت تعداد واحدهای فاقد رتبه نیز از 

61 واحد به 9 واحد کاهش یافته اســت.وی 
اظهار کرد: با توجه به فراوانی واحدهای تولید 

مواد غذایی در نیشابور، نیازمند ارتقای ابزار و 
آزمایشگاه متناسب با نیاز شهرستان هستیم.

قدس: رئیس شــورای اسالمی شهر درح گفت: ریه های 
مردم درح پر از خاک شــده و مشکل گرد و خاک در این 

شهر به مرز هشدار است.
غالمحسین خزاعی پنجشنبه شب گذشته در نشستی با 
خبرنگاران خراسان جنوبی، اظهار کرد: در طول 40 سال 
گذشته مردم منطقه درح از خدماتی چون آسفالت جاده، 

آب آشامیدنی و گاز بهره مند شده اند.
وی بیــان کــرد: درح یکــی از قطب های کشــاورزی 
خراســان جنوبی اســت که هر ســال مقدار زیــادی از 
محصوالت کشــاورزی مرکز استان را تأمین می کند ولی 
با این وجود کشــاورزی در دشت درح به صورت سنتی 
انجام می شود.خزاعی ادامه داد: این دشت پربرکت با توجه 
به آب زیرزمینی غنی افــت آب ندارد اما در این منطقه 

نیازمند ساخت بندهای خاکی و بادشکن هستیم. 
وی گفت: شور بودن و وجود امالح زیاد در آب، باالرفتن 
قیمت آب از 50 به 100 درصد بعد از تبدیل درح به شهر، 
بحث فاضالب و فرسوده بودن لوله های آب شهر از دیگر 

مشکالت مردم درح است.
رئیس شــورای شهر درح خواســتار انتقال آب از دشت 

خوشاب به درح و همچنین ایجاد کمپ ترک اعتیاد در این 
شهر شد.حسین مقیمی، شهردار درح نیز در این نشست 
گفت: با همکاری و هماهنگی نهادها و دستگاه های متولی 
می تــوان عقب ماندگی شــهر درح را در مدت زمان یک 
ساله تا حدی رفع کرد.وی با بیان اینکه 95 درصد معابر 
شهر درح خاکی است، ادامه داد: با توجه به سرعت باالی 
خودروها در شــهر و نبود سرعتکاه هر چند وقت حداقل 

چهار تا پنج مورد تصادف شدید در شهر داریم. 
به گزارش مهرشــهردار درح با اشاره به اجرای آیلند بلوار 
بسیج درح در دهه فجر و اجرای عملیات کوهستان پارک 
در بافت قدیم شــهر، گفت: پارک فرهنگ این شهر فقط 
پنج درصد آن انجام شــده بود که پس از شــروع به کار 
شــهرداری عملیات آن به 100 درصد رسید و اکنون 90 
میلیون تومان برای مجموعه بازی و قصر بادی آن هزینه 

شده است. 
مقیمی با اشاره به اینکه درح در مسیر بادهای 120 روزه 
سیســتان قرار دارد، اظهار کرد: وضع مردم شهر درح در 
زمینــه گرد و خاک در حالت بحرانی اســت که با ایجاد 
برنامه هایی چون کمربند سبز می توان تا 60درصد مشکل 
را رفع کرد.غالمحسین قربانی رئیس شورای بخش درح 
هم در این نشســت،گفت: روزانــه 400 کارگر برای کار 
به بازارچه ماهیــرود می روند که با توجه به تعطیلی 40 
روزه آن مردم بیکار هســتند.وی با بیان اینکه 23 روستا 
در دهستان النو با تانکر آبرســانی می شوند، اظهار کرد: 
در این راســتا باید هرچه سریع تر طرح آبرسانی خوشاب 

تعیین تکلیف شود.

رئیس شورای اسالمی شهر:

ریه های مردم »درح« پراز خاک شده است

 هیئت مدیره سال 87 
اقدام به خرید زمین فاز 

سه کرد اما شهرداری 
اعالم کرد که زمین در 

محدود شهری قرار ندارد 
و 10 سالی طول می کشد 
تا طرح تفصیلی محدوده 
شهری بازنگری شود و تا 

آن زمان کاری نمی شود 
انجام داد
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