
4000 وقف در 40 سال خدمات قطار شهرى مشهد 22 بهمن رايگان شد
از آغاز به كار تا ساعت 14 دستاوردهاى 40 ساله اوقاف خراسان رضوى تشريح شد

مدير كل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوى 
در نشست خبرى به تشريح عملكرد 40 ساله 
ايــن نهاد پرداخت وگفت: انقالب اســالمى 
موجب شــد كشــور در عرصه هاى مختلف 
توســعه يابد و اين عزت و ســربلندى نظام 
ثمره خون شهداست.حجت االسالم محمد 

احمدزاده، افزود: اگر ...

رئيس كميسيون حمل و نقل و ترافيك شوراى 
اسالمى شهر مشهد گفت: ارائه خدمات حمل 
و نقل ريلى (خطوط 1 و 2 قطارشــهرى) در 
روز 22 بهمن ماه از ســاعت شروع سرويس تا 
ساعت 14 رايگان است.مجتبى بهاروند افزود: 
اين موضوع در جلسه رسمى فوق العاده شوراى 

اسالمى شهر مشهدمقدس به تصويب رسيد.
.......صفحه 2
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توزيع گوشت گرم با كارت ملى و پيش بينى ادامه ركود بازار
كشاورزان با اشاره به سر رسيد وام ها 

در گفت وگو با قدس گاليه كردند

بانك ها براى
 استمهال تسهيالت 

همكارى نمى كنند

.......صفحه 4 

رئيس اتاق اصناف مشهد در نشست با خبرنگاران بيان كرد

.......صفحه 3

استمهال وام كشاورزان عنوان موضوعى است كه چندى قبل 
در قالــب بند خ مــاده 33 قانون برنامه ششــم مورد تصويب 
مجلس شوراى اسالمى واقع شد. با اين وجود هنوز هيچ كدام از 

مسئوالن مرتبط دراين باره پاسخ ...

گرانى افسارگسيخته گوشت 
و خواب خرگوشى مسئوالن!

چند هفته كه نه، چند ماهى است كه قيمت انواع گوشت قرمز 
و سفيد با نوسان هاى شــديد مواجه شده و هر از چندگاهى، 
شوك قيمتى جديدى را شاهد هستيم و بسيارى از خانواده ها 
قدرت خريد گوشــت را به كلى از دست داده و سفره بى رنگ 
قشر وســيعى از مردم، خالى تر از هميشه شده است. تا جايى 
كه امروز تهيه يك وعده غذاى گوشــتى براى اين قشــر كه 
اتفاقاً اكثريت جامعه را هم تشكيل مى دهند، به آرزويى دور از 

دسترس تبديل شده است.
.......صفحه 3 
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پنجشنبه 18 بهمن 1397

 1 جمادى الثانى 1440 
7 فوريه 2019  
سال سى و دوم  
شماره 8900  
ويژه نامه 3285 

.......صفحه 2

 رئيس شوراى هماهنگى 
تبليغات اسالمى استان 

با دعوت از مردم براى 
حضورگسترده

راهپيمايى 
22 بهمن 

مهر ابطال بر 
ياوه گويى هاى 

آمريكاست
 رئيس شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى خراسان 
رضوى گفــت: راهپيمايى باشــكوه 22 بهمن در 
چهلمين ســالگرد پيروزى انقالب اســالمى مهر 
ابطال بــر ياوه گويى هاى ترامــپ، پمپئو و بولتن 
سران مفلوك آمريكاست.به گزارش خبرنگارقدس، 
حجت االسالم والمسلمين سيد محمد سلطانى 

در نشست خبرى اعالم...
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آدرس: کیلومتر 2 جاده قدیم نیشابور-خیابان معاینه فنی-بین ابریشم 3 و 5

تعداد و زمان
 محدود

 33125892
09151194853

فروش ویژه نقدی-اقساطی
محصوالت ایران خودرو دیزل

به مناسبت دهه مبارک فجر
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
تعاونی مصرف کارکنان بهداری و بهزیستی 

شهرستان کاشمر تاریخ انتشار 1397/11/18 
نوبت برگزاری : سوم

ب��ا عنایت به ع��دم حصول ح��د نص��اب الزم در مجمع 
عموم��ی فوق العاده نوبت اول ، بدین وس��یله از کلیه 
اعضای ش��رکت تعاونی فوق الذکر دعوت می شود در 
ساعت 18  روز سه شنبه مورخ 1397/11/30 در محل 
دفتر ش��رکت واقع در کاش��مر – خیابان امام خمینی 3  

حضور به هم رسانند . 
ضمنا هریک از اعضای ش��رکت می تواند عالوه بر رأی 
خود حداکثر سه رای با وکالت نامه کتبی و هر فرد غیر 

عضو تنها یک رای با وکالت نامه کتبی داشته باشد
دس��تور جلسه : 1- تصویب اساسنامه جدید به منظور 
انطب��اق با آخری��ن اصالحات صورت گرفت��ه در قانون 
بخ��ش تع��اون  2- اصالح نام ش��رکت ) اص��الح ماده 1 
اساس��نامه (  3- اص��الح نش��انی مرکز اصلی ش��رکت             
) اصالح ماده 6 اساس��نامه ( 4- اصالح بند ب از ماده 

12 اساسنامه ) شرایط اختصاصی عضویت ( 
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان بهداری 

و بهزیستی شهرستان کاشمر
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

شرکت توسعه سامانه های رایانه ای 
سماتوس به شماره ثبت 30424

احتراما بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران 
رأس   1397/12/16 تاری��خ  در  رس��اند  م��ی 
س��اعت 12 جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده و 
رأس س��اعت 13 جلس��ه مجم��ع عمومی عادی 
بط��ور فوق العاده در محل ش��رکت به آدرس 
مش��هد، بل��وار الدن، الدن1، پ��الک8 برگ��زار 

خواهد شد.
دستورجلسه مجمع عموی فوق العاده: 

1-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 98
2-س��ایر م��واردی ک��ه در صالحدی��د مجم��ع 

 می باشد.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

1-انتخاب بازرسین 
2-س��ایر م��واردی ک��ه در صالحدی��د مجم��ع 

 می باشد.
هیئت مدیره
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الع�اده   ف�وق  بط�ور  ع�ادی  عموم�ی  مجم�ع 
الملل�ی  بی�ن  نق�ل  و  حم�ل  ش�رکت 
                                                                                                                                            14676 ثب�ت  ش�ماره  ب�ه  ت�وس   دنی�اران 
از کلی��ه س��هام داران در جلس��ه مجمع عمومی 
عادی  به طور ف��وق العاده در مورخه 97/11/29 
در س��اعت 9 صب��ح جه��ت تعیین اعض��اء هیئت 
مدیره ش��رکت واق��ع در محل قانونی ش��رکت : 
احم��د آب��اد ، خیابان ع��ارف ،  س��اختمان نگین       

طبقه 2 واحد 4 دعوت به عمل می آید
 هیئت مدیره شرکت حمل و نقل بین المللی دنیاران توس 

/ع
97
17
03
1

مجمع عمومی فوق العاده  شرکت حمل و 
نقل بین المللی دنیاران توس  به شماره 

ثبت 14676
از کلیه سهام داران در جلسه مجمع عمومی   
فوق العاده در مورخه 97/11/29 در ساعت 
10 صبح جه��ت تصمیم گی��ری انتقال مکان 
شرکت  در محل قانونی شرکت : احمد آباد 
، خیاب��ان ع��ارف ،  س��اختمان نگین طبقه 2 

واحد 4 دعوت به عمل می آید
هیئت مدیره شرکت حمل و نقل بین المللی دنیاران توس 
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اصالحیه 
پیرو چاپ آگهی دانش��گاه 
فردوس��ی مش��هد مورخه 

97/11/17 صفح��ه اول قدس خراس��ان ، 
فراخ��وان ارزیابی کیف��ی بند 5 -مبلغ 
ب��رآورد اولی��ه 2.600 میلی��ون ری��ال 
صحیح می باشد که بدین وسیله اصالح 

می گردد .

آگهی مزایده نوبت دوم 
شهرداری خلیل آباد در نظر دارد به استناد بند 4 مصوبه شماره 30 شورای محترم اسالمی 
شهر نسبت به آهن آالت مستمل خود از طریق مزایده عمومی )حراج( اقدام نماید لذا از 
کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت بازدید و ش��رکت در مزایده و کس��ب اطالعات 
بیشتر حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 27 /97/11 به شهرداری مراجعه یا با شماره 
تلفنهای 57720237- 57723191 تماس حاصل نمایند . ش��هرداری در رد یا قبول یک یا 

کلیه پیشنهادات مختار بوده و هزینه انتشار دو نوبت آگهی بعهده برنده می باشد.
 هادی گوهریان شهردار خلیل آباد

/ع
97
16
60
0

یاددا�ت
مهدى كاهانى مقدم



 رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان با دعوت از مردم برای حضورگسترده

راهپیمایی ۲۲ بهمن مهر ابطال بر یاوه گویی های آمریکاست
آسمانی اه

خبر

خبر

رئیس شورای  محسن متولی اشکذری  
هماهنگی تبلیغات اســامی خراسان رضوی 
گفت: راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن در چهلمین 
ســالگرد پیروزی انقاب اسامی مهر ابطال بر 
یاوه گویی هــای ترامپ، پمپئو و بولتن ســران 

مفلوک آمریکاست.
به گــزارش خبرنگارقدس، حجت االســام 
والمسلمین ســید محمد سلطانی در نشست 
خبری اعام ویــژه برنامه های راهپیمایی ۲۲ 
بهمن در مشــهد اظهار کرد: مراسم باشکوه 
چهلمین ســالگرد پیروزی شکوهمند انقاب 
اســامی به کوری چشم دشــمنان نظام در 
همه شــهرهای خراســان رضــوی با حضور 
مردم همیشــه در صحنه و مدافع انقاب روز 
دوشنبه آینده همزمان با سراسر کشور برگزار 
می شود. رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات 
اسامی خراســان رضوی اظهار داشت: طبق 
برنامه ریزی انجام شده مراسم راهپیمایی ۲۲ 
بهمن مشهد از ســاعت۸:۳۰ صبح در میدان 
۱۵ خرداد آغازخواهد شد و راهپیمایان با سر 
دادن شعارهای ضد استکباری و در حمایت از 
انقاب و رهبری و پیمودن خیابان امام رضا)ع( 
بــرای شــرکت در مراســم پایانــی به حرم 
مطهرحضرت امام رضا)ع( مشرف خواهند شد.

 تولیت آســتان قدس رضوی ســخنران 
راهپیمایی ۲۲ بهمن مشهد

ســلطانی  والمســلمین  االســام  حجــت 
خاطرنشــان کــرد: ســخنران راهپیمایــی 
باشــکوه ۲۲ بهمن در مشهد حجت االسام 
والمســلمین رئیسی تولیت آســتان قدس 
رضوی خواهد بود و در پایان مراسم قطعنامه 
سراســری این روز نیز قرائت می شود و نماز 
ظهر و عصر به امامت آیت اهلل علم الهدی اقامه 
خواهد شد.رئیس شورای هماهنگی تبلیغات 
اســامی خراسان رضوی با اشــاره به اینکه 
هماهنگی الزم با شــرکت اتوبوسرانی مشهد 
و قطار شهری برای انتقال رایگان راهپیمایان 
به خیابان امام رضا)ع( نیز انجام شده، تصریح 
کــرد:در مســیر راهپیمایی نمایشــگاه های 
مختلف ویژه تمامی اقشــار برپا خواهد شد و 
اقــام فرهنگی و تبلیغی در بین مردم توزیع 

می شود.

گلبانگ اهلل اکبر و 
نورافشانی در شب ۲۲ بهمن

حجت االســام والمسلمین 
از  همچنیــن  ســلطانی 
نورافشانی و سردادن گلبانگ 
شــب ۲۲  در  اکبــر«  »اهلل 
بهمــن خبــر داد و گفــت: 
مراسم نورافشــانی از ساعت 
۲۱ با همکاری قرارگاه ارتش 
در شــمال شــرق کشور در 
جبل النور بوستان کوهسنگی 

و ۲۲ منطقه مشــهد به انجام خواهد رســید و 
ســپاه امام رضا )علیه الســام( این مراسم را 
در شهرستان های اســتان برگزار خواهد کرد.

پنجشنبه ۱۸ بهمن غبارروبی مزار شهدا
رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اســامی 
خراسان رضوی با اشاره به غبارروبی مزار شهدا 
در بعدازظهر پنجشنبه ۱۸ بهمن خاطرنشان 
کرد: این مراسم در قطعه شهدای حرم مطهر، 
بهشــت رضــا)ع(، خواجه ربیــع و جبل النور 

مشهد  کوهسنگی  بوستان 
و گلزار شــهدای شهرهای 
برگزار  رضــوی  خراســان 
خواهد شــد.رئیس ســتاد 
بزرگداشــت دهــه فجــر 
خراسان رضوی تصریح کرد: 
سخنران مراسم عطرافشانی 
مزار شهدا در بهشت رضا)ع( 
مشهد حجت االسام حاج 
شورای  رئیس  اکبری  علی 
جمعه  ائمه  سیاست گذاری 

کشور وامام جمعه موقت تهران است.

 شنبه ۲۰ بهمن؛ اجتماع عظیم فاطمیون
حجت االســام و المســلمین ســید محمد 
ســلطانی با اشــاره به برگزاری اجتماع عظیم 
فاطمیون در روز شنبه ۲۰ بهمن ۹۷ همزمان با 
 سالروز شهادت حضرت زهرا )سام اهلل علیها (

خاطرنشان کرد: این مراسم ساعت ۸:۳۰ صبح از 
میدان شهدا آغاز می شود و عزاداران با پیمودن 
مسیر به حرم مطهر رضوی برای عرض تسلیت 

به ساحت مقدس امام رضا )علیه السام( وارد 
خواهند شــد و ازســخنان آیت اهلل علم الهدی 
نماینده ولی فقیه در اســتان خراسان رضوی و 
امام جمعه مشهد مقدس بهره مندخواهند شد.

  همایش بزرگ اصناف و بازاریان
رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اســامی 
خراســان رضوی با اشــاره به دیگر برنامه های 
گرامیداشــت فجر فاطمی در چهلمین سالگرد 
پیروزی شــکوهمند انقاب اســامی تصریح 
کرد: برگــزاری همایش بزرگ اصناف و بازاریان 
و تجلیــل از خانــدان معظم شــهدای انقاب 
اسامی، جانبازان و ایثارگران با سخنرانی آیت اهلل 
علم الهدی نماینده ولی فقیه در استان خراسان 
رضوی  در روز جمعه ۱۹ بهمن ۹۷ از ســاعت 
۱۹ الی۲۱ در مجموعه فرهنگی خاتم االنبیا)ص( 
واقع درخیابان  جنت ۴ و شب شعر فجر فاطمی 
با حضور شــاعران کشــوری و اســتانی در روز 
پنجشنبه ۱۸ بهمن ۹۷ از ساعت ۱۸ در مهدیه 
امام خامنه ای اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 

بین آبکوه ۲ و ۴ از جمله این برنامه هاست.

در حوالی امروز۲

  برگزاری یادواره 12 شهید 
روستای برج

خرو - خبرنگار قدس: همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی 
انقاب اســامی ایران دومین یادواره ۱۲ شهید روستای برج 
از توابع شهر خرو با جمعی از مسئوالن در مسجد جامع این 
روســتا برگزار شد.امام جمعه شهر خرو در این مراسم گفت: 
دو نعمت است که انســان باید قدر آن را بداند اول امنیت و 
دوم سامتی. امنیت حاکم بر جامعه ماحصل رشادت ها و ایثار 
همین شهدایی بود که آن ها جان خود را برای دفاع از کشور 

و امنیت اهدا کردند.
حجت االسام والمسلمین غامی افزود: شهدا با خدامعامله 
کردنــد و آن ها نیازی به برگزاری این چنیــن یادواره هایی 
ندارند، چرا که آن ها زنده اند و نزد خداوند روزی می خورند این 
ما هستیم که باید از این یادواره ها درس فرا بگیریم و زندگی 

آن ها را سر مشق خود قرار دهیم تا از راه منحرف نشویم.

  دیدار فرمانده مرزباني استان 
خراسان رضوي با خانواده شهید »احسان پور«

قدس: فرمانده مرزباني استان در رأس هیئتي به دیدار خانواده 
شهدا رفت.سردار »جان نثار« در دیدار با خانواده شهید اظهار 
داشــت: دیدار با خانواده شهدا  یک توفیق الهي است، چرا که 
عظمت و اقتدار نظام جمهوري اســامي ایران مرهون خون 
پاک شهداســت.حجت االسام والمســلمین رامیار، رئیس 
عقیدتي سیاسي فرماندهي مرزباني استان هم گفت: یکي از 
دالیل قوي و محکمي که امروز این نظام را با تمام سختي ها، 
مشکات و دشمنانش نگه داشته است همین روحیه خوب 
خانواده شهداســت. این امنیتي که امــروز وجود دارد بخش 
اعظم آن بــه برکت نیروهاي نظامي و همراهي خانواده هاي 

شهدا با والیت فقیه است.
گفتني است سرباز شهید »احسان پور« در حادثه تروریستي 

پاسگاه مرزي شمسر هنگ سراوان به شهادت رسید.

  نیروی هوایی پیش قراول نیروهای 
مسلح در پیوستن به انقالب 

نقش درخشان، کلیدی و محوری نیروی 
هوایی در انقاب اسامی از یاد و خاطره 
فرزندان انقاب هرگز زدوده نخواهد شد، 
نیرویی در متن رژیم تا دندان مســلح 
ستمشــاهی، که هر فریادی را در گلو 
خفه می کرد، با درک درست شرایط و 

زمان شناســی در آن روز با اعتصاب غذا و تحصن و راهپیمایی 
در پایگاه ها و پادگان های هوایی نهضت را شروع کرد وبا علنی 
ساختن مخالفت رسمی خود با رژیم پهلوی، با بیعت تاریخی در 
روز ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ به عنوان پیش قراول نیروهای مسلح در 
پیوستن به انقاب، رهبری و مردم باعث نقطه عطفی در پیروزی 
انقاب اسامی شد و با ایجاد شکافی عمیق در ارتش شاهنشاهی 

سران رژیم را نا امید و سرعت پیروزی را به حد اعا رساند.
وجه تمایز انقاب اسامی با دیگر انقاب ها این است که انقاب 
اسامی ایران بر پایه آموزه های دینی و باورهای اصیل اسامی 
استوار است که با رهبری عالی ترین مرجع دینی جهان اسام در 
زمانی شروع شد که میلیون ها انسان تشنه عدالت به پا خاستند 

و با فداکاری و ایثار جان از آن حمایت کردند.
عمده تفاوت این انقاب با سایر انقاب ها را در آرمان های اصیل 

و انتظارات مردم از نتیجه انقاب می توان برشمرد. 
نقش محوری و مســئولیت های مقام معظم رهبری از طلیعه 
پیروزی انقاب اسامی تاکنون در هدایت هوشمندانه نیروهای 
مسلح موجب شــده است که معظم له بیشترین و کامل ترین 
تجربه و اطاعات جامع را از وضعیت، راهبردها، گذشته و آینده 
نیروهای مسلح کسب نمایند و لذا تدابیر، اوامر و رهنمودهای 
ایشــان مهم ترین و اصلی ترین دستورعمل ها و فرامین اباغی 
است که بر اساس شناخت دقیق، عمیق و تیزبینی و آینده نگری 
استوار بوده و اجرا و عملیاتی کردن آن ها موجب رشد، بالندگی 
و موفقیت های نیروهای مسلح می شود و فرامین اباغی ایشان 
به عنوان نقشه راه و دستورعمل های کلی نیروهای مسلح است.

یکی از برنامه های محوری نیروی هوایی، باال بردن توان رزمی به 
منظور حفظ و حراست از مرزهای هوایی و کسب برتری هوایی 

در تمام عملیات های آفندی و پدافندی است.
نیــروی هوایی در شــرایط فعلی با توجه به تجربه ارزشــمند 
هشت سال دفاع مقدس، انجام عملیات های متهورانه هوایی و 
ایســتادگی در برابر دشمنی که توسط تمام قدرت های آن روز 
حمایت می شد و با عنایت به استقال واقعی و شرایط ویژه ای 
که در طول سال ها تحریم تسلیحاتی به وجود آمده است بسیار 
مقتدر تر از ۸ سال دفاع مقدس آمادگی برای ایستادگی و دفاع 
دارد.کارکنان نیروی هوایی ارتش نیز حرکت ســازندگی خود 
را پیگیری کرده و با طراحی و ســاخت هزاران قطعه، نیازهای 
ضروری تجهیزات و هواپیماها را در طول جنگ تحمیلی تأمین 
کردند و با همکاری مراکز دانشگاهی و صنعت دفاعی در مورد 
ساخت تجهیزات عمده، توفیق طراحی و ساخت هواپیما و دیگر 
نیازمندی ها را کسب کردند و با بومی سازی تجهیزات، کشور 
را از وابســتگی نجات دادند. در شــرایط کنونی نیز کارکنان و 
فرماندهان این نیرو بر اساس رهنمودهای فرماندهی معظم کل 
قوا ضمن ترسیم آینده ای  متناسب با شرایط، نیازها را پیش بینی 

و در مورد ساخت و تأمین آن ها اقدام می کنند.
نیروی هوایی در دفاع مقدس به لحاظ ویژگی های منحصر به فرد 
چون تحرک پذیری و واکنش سریع، قابلیت انعطاف باال،قدرت 
آتش مؤثر، اجرای عملیات سریع و انهدام در سطح وسیع و توان 
اجرای سناریوی نبرد در آسمان، با بهره گیری از تجهیزات مدرن 
و کارآمــد، دارای قابلیت های تهاجمی و تدافعی فوق العاده بود.

انجام عملیات کمان ۹۹، در پاسخ به تجاوز وحشیانه صدام، ۱۴۰ 
فروند هواپیمای شــکاری به صورت همزمان وارد خاک کشور 
عراق شــدند و پایگاه و مناطق حساس عراق را به صورت مؤثر 
بمباران کردند.همچنین در عملیات بزرگ و متهورانه حمله به 
اچ۳، ۸ فروند هواپیمای شکاری با انجام چندین مرحله به صورت 
ســوختگیری هوایی در داخل خاک دشــمن،دورترین پایگاه 
هوایی عراق را در مرز اردن بمباران و خســارات بسیار سنگین 
و جبران ناپذیری به دشــمن تحمیل کردند.عملیات شهادت 
طلبانه شهید دوران به منظور لغو کنفرانس غیرمتعهدها از جمله 
شــاهکارهای عملیات نیروی هوایی بود.در حال حاضر نیروی 
هوایی با توجه به قطع وابستگی های تجهیزاتی و آموزشی، در 
بسیاری موارد بصورتی کاماً خودکفا و غیروابسته، نیازمندی های 
خود را با تکیه بر نیروهای داخل کشور تأمین می کند و با تکیه 
بر تجربیات ۸ سال دفاع مقدس و برخورداری از نیروی انسانی 
کارآمد و متعهد و حرفه ای در بهترین شــرایط از نظر آمادگی 
روحــی و رزمی قــرار دارد که آماده هرگونه پاســخگویی به 
دشمنان است.امروز متناسب با تهدیدات، خود را آماده کرده ایم 
و آن چنــان تنوع در تجهیزات و ابزار به وجود آمده اســت که 
برای دشمن وضعیت شناخته شده ای نداریم. تجهیزات جنگ 
الکترونیک، تجهیزات پدافندی و آفندی مناســب و باکیفیت 
مناســب در اختیار داریم و برای پشــتیبانی از پرنده های خود 

وابسته به هیچ کشوری نیستیم.
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جلیل فخرایی   مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراســان رضوی در نشست خبری 
به تشریح عملکرد ۴۰ ساله این نهاد پرداخت وگفت: انقاب اسامی موجب شد کشور 

در عرصه های مختلف توسعه یابد و این عزت و سربلندی نظام ثمره خون شهداست.
حجت االسام محمد احمدزاده، افزود: اگر امروز در حوزه های مختلف در جهان حرفی 
برای گفتن داریم به خاطر استقرار حاکمیت اسامی است و در مقیاس کوچک تر اوقاف 

به عنوان بخشی از بدنه نظام توفیقاتی را کسب کرده است.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراســان رضوی ابراز کرد: با نیم نگاهی به گذشته وقف 
می بینیم که در دو دوره پهلوی فقط ۲۶۸ وقف در اســتان ثبت شد، اما بعد از انقاب 
اســامی ۴۰۰۰ وقف طی ۴۰ سال به ثبت رسید.وی تصریح کرد: با نگاهی به نمودار 
پیشرفت وقف می بینیم بعد از انقاب بویژه دهه چهارم موقوفات زیادی در استان به ثبت 
رسید.احمد زاده ابراز کرد: مأموریت اوقاف شامل وقف، بقاع متبرکه و فعالیت های قرآنی 
در حوزه مسابقات قرآن و طرح ملی حفظ قرآن کریم است.مدیر کل اوقاف و امور خیریه 
خراســان رضوی خاطر نشان کرد: برپایی ۱۵ دفتر مشاور وقف در استان، تشکیل ۵۰ 
انجمن یاوران وقف برپایی ایستگاه های همه واقف باشیم در راستای ترویج سنت حسنه 

وقف از دیگر دستاوردهای اوقاف است.
وی برگزاری ویژه برنامه های آرامش بهاری، سوگواره یاس نبوی، نشاط معنوی، والیت 
علوی اکمال دینی نبوی، بصیرت عاشورایی، ضیافت الهی، برگزاری مراسم های مذهبی و 
انقابی و همچنین برنامه های ادعیه، اقامه بیش از ۲۳ هزار نوبت نماز جماعت، راه اندازی 
دفاتر مشاوره و پاسخگویی به مسائل شرعی ساالنه به حدود ۶۸ هزار نفر، راه اندازی بیش 
از ۱۰۰ مرکز فرهنگی و قرآنی،برگزاری دوره های ســبک زندگی اسامی و برنامه های 
بصیرتی، تهیه و توزیع ساالنه بیش از ۱۰۰ هزار عدد محصول فرهنگی و اعزام ساالنه 
بیش از ۳۵۰ مبلغ در مناسبت های مختلف به بقاع متبرکه در حوزه مأموریت های این 

اداره است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در تشریح فعالیت های قرآنی بیان کرد: اجرای 
۴۱ دوره مسابقات قرآن کریم از مرحله شهرستانی، استانی و اعزام منتخبین به مرحله 
کشوری، کسب رتبه های کشوری و بین المللی توسط نخبگان قرآنی استان، تجلیل نخبگان 
مراحل شهرســتانی تا بین المللی و نیز نخبگان حفظ قرآن کریم، برگزاری کاس های 
آموزشی حفظ قرآن کریم و تربیت مربی قرآن کریم، تربیت بیش از ۹۰۰۰حافظ قرآن 
کریم و ۱۰۰۰ مربی قرآن کریم طی ۶ سال، برگزاری محافل انس با قرآن کریم با حضور 
قاریان و مربیان ممتاز بین المللی وکشوری و پشتیبانی از فعالیت های قرآنی مردمی با 
بهره گیری از ظرفیت موقوفات قرآنی و توسعه موقوفات قرآنی از جمله این برنامه هاست.

 دستاوردهای 40 ساله اوقاف خراسان رضوی تشریح شد

4000 وقف در 40 سال

مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن 
از ساعت۸:۳۰ صبح در 

میدان ۱۵ خرداد آغاز و 
راهپیمایان برای شرکت 
در مراسم پایانی به حرم 

مطهرحضرت امام رضا)ع( 
مشرف خواهند شد

بــرش

 سرهنگ خلبان حمید مصطفوی 
 فرمانده پایگاه هوایی شهید حبیبی مشهد مقدس

تربت جام - نوروزی: تا پیش 
از سال ۵۷ تعداد مدارس علمیه 
اهل سنت در مناطق خراسان 
رضوی به عدد ۳ می رســید و 
تنها ۱۷۴ مســجد اهل سنت 
فعال بود اما حاال بعد از ۴۰ سال 
از انقاب شــکوهمند اسامی 
عرصــه فعالیت هــای مذهبی 
)مساجد و مدارس علمیه اهل 
سنت( به ۳۰ مدرسه علمیه و 
۷۶۷ مسجد در خراسان رضوی 

افزایش یافته است. 
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل ســنت 
خراسان در حاشــیه همایش علمای اهل سنت در تربت 
جام به خبرنگار ما اظهار داشت: انقاب اسامی دستاوردها 
و خدمات خوبی در عرصه فعالیت های مذهبی )مســاجد 
و مدارس علمیه اهل ســنت( در مناطق مرزی خراســان 
رضوی داشــته است.حجت االســام والمسلمین فرجام 
گفت: از آنجایی که همه فرق اسامی تابع تعالیم و احکام 
قرآن و سنت نبی اکرم)ص( می باشند؛ آزادی مذهب، اقتضا 
می کند که پیروان همه مذاهب اسامی از امکانات خاص 
خود در این زمینه برخوردار باشند؛ از این رو اصل دوازدهم 
قانون اساسی حق تعلیم و تربیت دینی آنان را به رسمیت 
و بــرای دولت تکلیف می نماید که امکانات الزم را در این 
خصوص فراهم نماید.مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
امور اهل ســنت خراسان افزود: برای رفع دغدغه معیشت 
محصلین علوم دینی اهل سنت مرکز خدمات حوزه های 
علمیه سراســر کشــور تمامی طاب اهل سنت را تحت 

پوشــش خدمات رفاهی خود قرار داده اســت.وی افزود: 
تمام استادان و مدرســان مدارس دینی اهل سنت مانند 
استادان دانشگاه از شــهریه ماهانه بر اساس سطح بندی 
انجام شده برخوردارند. تمامی محصلین مدارس دینی اهل 
ســنت معاف از خدمت سربازی و همچنین مدرک دانش 

آموختگی معتبر به آن ها اعطا می شود.

  عدالت اجتماعی با پیروزی انقالب اسالمی
مدیر حوزه های علمیه فاطمه الزهرا)س( و عرفانیه در مانه 
و سملقان خراسان شمالی هم در گفت و گو با خبرنگار ما 
اظهار داشت: در دوران شاهنشاهی همواره به علت مذهب 
اهل ســنت و ترکمــن تحقیر می شــدیم و برخوردهای 
نامتعارف رایج بود که خوشــبختانه با گذشت ۴۰ سال از 

پیروزی انقاب عدالت اجتماعی به وضوح دیده می شود.
آخوند عبداهلل امانــی با تأکید بر اینکه عدالت اجتماعی در 
نظام جمهوری اسامی مشــهود است، گفت: بیان آزادی و 
ابراز عقاید اکنون در بین برادران اهل سنت به برکت انقاب 
قابل تقدیر است و حوزه های علمیه با وحدت کلمه و تقریب 

مذاهب به وظیفــه خود که 
همان انســان ســازی است 
مشغول هســتند. وی اظهار 
داشت: امروز ما با پشتوانه نظام 
جمهوری اســامی می توانیم 
در حد عالی و رضایت بخش 
عقاید خودمان را علنی کنیم و 
نسبت به گذشته تحقیر نشویم 
و این رویکرد انقاب توانسته به 

اقتدار کشور کمک کند.

  احترام به مذاهب اسالمی در جمهوری اسالمی ایران 
نعیم یعقوبی، یکی از جوانان فعال اهل ســنت تربت جام با 
گرامیداشت پیروزی انقاب اســامی گفت: در بسیاری از 
حکومت ها در مقابل مراسم های مذهبی، حالت سیاسی به 
خود می گیــرد و محدودیت هایی به وجــود آورده و با آن 
اقلیت ها بشدت برخورد می کنند، اما در جمهوری اسامی 
ایــران پیروان همه مذاهب اســامی و حتــی اقلیت های 
غیرمسلمان در انجام مراسم مذهبی خود کاماً آزاد و مورد 

احترام می باشند.
وی گفت: پدران ما در گذشته چنین آزادی دینی نداشتند، 
اما در شــرایط کنونی آزادی عقاید و انتشار مطالب مذهبی 
برای اقلیت های مذهبی فراهم شــده است که این آزادی ها 
از دســتاوردهای بارز انقاب اســامی می باشــد. حتی در 
گذشته تعداد مساجد اهل سنت کمتر از ۵۰ مسجد بود که 
با گذشت ۴۰ سال از انقاب اسامی در حال حاضر بیش از 
۲۰۰ مسجد در شهرستان تربت جام فعال هستند که نشان 

دهنده ترویج مذاهب اسامی در کشور می باشد.

چراغ 767 مسجد اهل سنت به برکت انقالب روشن شد

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی:
  ۳0 درصد دانش آموزان استان نیازمند 

هستند
بجنورد- خبرنگار قدس: مدیرکل کمیته امداد خراســان 
شــمالی گفت: ۳۰ درصد از دانش آموزان این استان نیازمند 
کمک هزینه برای ادامه تحصیل هستند. مجید الهی راد، افزود: 
این در حالی است که تنها ۷۰۰۰ نفر تحت حمایت این نهاد 
هستند و از خدمات تحصیلی بهره مند هستند.وی ارتباط و 
همفکــری با خانواده را از اهداف مهم کمیته امداد در کمک 
به تحصیل دانش آموزان عنوان کرد و گفت: اکنون برنامه ریزی 
اولیه برای برگزاری جشــن نیکوکاری با بســیج حداکثری 
همــکاران صورت گرفتــه اســت.مدیرکل آموزش وپرورش 
خراسان شمالی نیز در این جلسه به گسترش فرهنگ احسان 
و نیکوکاری و آشنایی دانش آموزان با مفهوم انفاق تأکید کرد 
و افزود: ترویج فرهنگ احســان و نیکوکاری و استفاده از این 
ظرفیت می تواند گامی مهم در راستای کم کردن فقر و رفع 

مشکات نیازمندان باشد.

  »عطر ریحانه« در نیشابور 

نیشــابور- خبرنگار قدس: اجتماع بزرگ بانوان انقابی 
نیشــابور با عنوان »عطر ریحانه« باحضور میهمان های ویژه 
نفیسه صادق از نیجریه، کلودیاکازوناتو از ایتالیا و فاطمه بوخاری 
از پاکستان در فرهنگسرای سیمرغ برگزارشد.در این همایش 
از تعدادی بانوان خانواده معظم شــهدا، کارآفرین نیشابور در 
حوزه های فرهنگی و اقتصادی تجلیل شد.کلودیا کازوناتو از 
کشور ایتالیا یکی از میهمانان این همایش گفت: هفت سال 
پیش به دین اسام مشرف شدم و در دانشگاه مذاهب اسامی 
ایران در رشته علوم قرآنی مشغول تحصیل هستم.وی درباره 
دلیل گرایش به اسام عنوان کرد: ایتالیا مرکز مسیحیت است 
و من به کلیسا می رفتم، اما نتوانستم  جواب همه سؤاالتم را 
پیدا کنم به همین خاطر به دانشــگاه وِنیز رفتم و شروع به 
مطالعه مذاهب کردم که سبب شد با حضرت امام حسین)ع( 
آشنا شــوم و به دین اسام گرایش پیدا کنم.کلودیا کازوناتو 
از کشــور ایتالیا تصریح کرد: در رسانه های غربی علیه ایران 
و اســام تبلیغ می کنند و چهره ای مخــدوش از ایرانیان به 
جهان نشــان می دهند، اما باید اســام را از سرچشمه های 
واقعــی آن در جمهــوری اســامی ایران دریافــت  کنیم.

  آلبوم »سرآو« رونمایی شد
بجنورد- خبرنگار قدس: معاون حوزه هنری خراســان 
شمالی آلبوم سرآو را تهیه شده در واحد موسیقی و هنرهای 
تصویری حوزه هنری خراسان شمالی ذکر کرد و افزود: انتشار 
این آلبوم نیز با همکاری مجموعه اداره کل ارشــاد خراسان 

شمالی و انجمن موسیقی استان انجام شده است.
حســین حصاری این آلبوم موسیقی را دهمین آلبوم تولید 
شــده در حوزه هنری خراسان شــمالی عنوان کرد و افزود: 
آلبوم سرآو اثر استاد سهراب محمدی نخستین آلبوم تصویری 

موسیقی در استان است.

  افتتاح پردیس سینمایی در بینالود 
فخرایی: همزمان با ایام اهلل دهه فجر انقاب اســامی مراسم 
افتتاحیه پردیس ســینمایی ویاژتوریســت با حضور معاون 
هنری، معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل ارشــاد اســامی 
خراسان رضوی، فرماندار بینالود، جمعی از مدیران سینمایی 
وهنری و هنرمندان اســتان برگزار شد.در این آیین گشایش، 
معاون هنری اداره کل ارشــاد ضمن تقدیر از تاش فرهنگی 
ســرمایه گذاران این پروژه فرهنگی ایــن نوع هزینه کردهای 
فرهنگی را تاش در جهت گســترش فرهنگ این مرزو بوم 
دانســت. محمد رضا محمدی همچنین در رابطه با توســعه 
ظرفیت و امکانات سالن های مشهد، نسبت به سال های گذشته 
ابراز کرد: این مجموعه دارای یازده سالن است که در مجموع 
تعداد ســینماهای استان به ۵۶ سالن می رسد. در این مراسم 
تحفه گر معاون فرهنگی اداره کل ارشاد استان نیز راه اندازی این 
مجموعه فرهنگی را گامی مهم در گسترش سالن های سینمایی 
و رسیدن به حد مطلوب برشمرد.حسن و محمد رضا ساده از 
سرمایه گذاران و مالکین مجتمع تجاری فرهنگی ویاژتوریست، 
در رابطه با انتخــاب این مکان برای پروژه گفتند : با توجه به 
گذشت ۱۰ ســال از افتتاح این مجتمع و قرار اولیه مبنی بر 
تلفیقی از مجتمع تجاری به همراه امکانات تفریحی و فرهنگی، 
بر آن شدیم که با توجه به دغدغه خانواده ها و نیاز آحاد مردم 
در زمینه ایجاد مکان های فرهنگی، سالن های سینمایی، تئاتر، 

کتابخانه، نگارخانه و... را در این مجتمع اختصاص دهیم.
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قدس: سرپرست معاونت عمرانى استاندارى خراسان رضوى 
گفت: گاهى افراد به دليل مشكالت از روستا به شهر مهاجرت 
مى كنند، اين در حالى است كه اگر آن مشكل در داخل روستا 

حل شود، شاهد اين  همه مهاجرت نخواهيم بود.
وحيد قربانى افزود: زمانى مى توانيم مشكل روستاهاى حريم 
را حل كنيم كه متوسط درآمد سرانه روستايى را باال ببريم، 
چنان كه اگر خواهان مهاجرت به شهر بود، بتواند در مناطق 

وسط شهر زندگى كنند.
وى با اشاره به اينكه امروزه شــاهد جزيره اى آرام در مشهد 
هستيم، ولى به محض خارج شدن از شهر با دريايى پرتالطم 
و بحران مواجه ايم، گفت: برخى از شــهرها اصالً روستاهاى 

حريم ندارند.
وى ادامه داد: برخى ديگر از شهرهاى كشور در نتيجه مديريت 
مطلوب لبه هايى را براى شــهر تعريف كرده اند كه به محض 

خارج شدن از شهر به آن متصل مى شود، مانند اصفهان كه به 
محض خروج از آن، به شهر لبه اى آن ورود مى كنيم.

قربانى با تأكيد بر اينكه بايد براى شــهر مشهد نيز لبه هايى 
مانند طرقبه تعريف شــود، گفت: در طرقبه به مراتب خيلى 
كمتر از شــرق و جنوب شــرق مشهد مشكالت و معضالت 
وجود دارد؛ چرا كه لبه آن به شهرى متصل شده كه با مركز 
ناحيه هماهنگ بوده و با ضوابط شــهر كوچك تعريف شده 

است.
وى ادامه داد: اگر در چهار گوشه شهر مشهد شهرهاى لبه اى 
همانند طرقبه ايجاد كنيم، بسيارى از مشكالت شهر مشهد 

رفع خواهد شد.
سرپرســت معاونــت هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى 
خراســان رضوى با بيان اينكه مشــكل روستاها با اتصال 
به شهرها حل مى شود، افزود: با اتصال روستاها به حريم، 

شــهر براى آنان هزينه خواهد كرد، در عين حال بايد راه 
حلى جامع را برنامه ريزى و اجرايى كنيم.

وى اضافه كرد: اگر روســتاييان را در داخل شهر مشهد و با 
مدل هاى اجتماعى و اقتصادى شهر همخوانى دهيم، مى توان 
اميدوار بود كه كمى از مشــكالت برطرف شود. بايد از لحاظ 
اقتصادى نيز گشايش هايى را در همه حوزه ها ايجاد كنيم تا 
لبه شــهر متصل به مناطقى شود كه متوسط اقتصادى شان 

باالتر از ميانگين حاشيه شهر باشد.

سرپرست معاونت عمرانى استاندارى خراسان رضوى:

مشكالت روستاييان حل شود مهاجرت نخواهيم داشت
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در واكنش به تأخير پرداخت حقوق

 كارگران رينگ سازى مشهد 
دست از كار كشيدند

على محمدزاده: كارگران رينگ ســازى مشهد در اعتراض 
به تأخير صورت گرفته در پرداخت حقوق خود از روز ســه 
شنبه گذشته دست از كار كشيدند. رينگ سازى مشهد يكى 
از قديمى ترين واحدهاى صنعتى اســتان است كه با وجود 
مشكالت واحدهاى صنعتى در سال هاى اخير دچار كمترين 
مشــكالت بوده و تنها حدود 200 نفر از مجموع 1000 نفر 

كاركنان اين واحد در اين سال ها تعديل شده اند.
بــه گفته يكــى از كارگران اين واحد، حقــوق دى ماه آنان 
پرداخت نشده و برخالف هرساله كه در بهمن ماه عيدى ساالنه 
را نيز دريافت مى كردند هنوز نه حقوق ماه قبل خود را دريافت 

كرده اند و نه مبلغى براى عيدى به آن ها داده شده است.
اين درحالى اســت كه به ادعاى اين كارگر سابقه دار اين واحد 
صنعتى پس از واگذارى بخش عمده سهام اين شركت به بخش 
خصوصى براى نخســتين بار است در پرداخت حقوق كارگران 
تأخيــر صورت مى گيرد و به نظر مى رســد بــا توجه به اينكه 
شركت هاى ديگر خريدار بخش خصوصى با مشكالت مالى دست 
و پنجه نرم مى كنند، بايد منتظر وخيم ترشدن شرايط اين شركت 
هم باشــيم.كارگر ديگرى نيز گفت: هرچند پس از دست از كار 
كشيدن كارگران مديران وعده واريز10 درصد حقوق ها را داده اند، 
اما با توجه به دريافت هاى زير 2 ميليون تومان كارگران 10 درصد 
آن ناچيز بوده و مورد قبول واقع نشد كه مقرر شد مقدار بيشترى 
از حقوق پرداخت شود، اما تا ظهر چهارشنبه(ديروز) هنوز از واريز 

همين مبلغ هم خبرى نيست. 
الزم به ذكر است كه شركت رينگ سازي مشهـــد درمردادماه 
سال 1376 به صورت شركت سهامي خاص تـأسيس و در آذر 
سال 82 به شركت سهامي عـام تبديل شد و اواخر همان سال 

در بـورس اوراق بهادار پذيـرفته شده است.
در تاريخ 28 اســفند ســال 96 طى نقل و انتقال بلوكى سهام، 
مالكيت عمده شركت رينگ سازى مشهد از هلدينگ ايران خودرو 
به شركت پويا گستر خراسان (سهامى خاص) منتقل شد و هم 
اكنون مالكيت عمده شركت رينگ سازى مشهد با دارا بودن بيش 

از نيمى از سهام موجود، در اختيار شركت مزبور است.
بر همين اساس كارگران اين واحد نگران دچار شدن اين شركت 
به سرنوشت بســيارى از شركت هاى دولتى هستند كه پس از 
واگذارى به بخش خصوصى با مشــكالت فراوانى روبه رو شدند 

وحتى برخى هم به ورشكستگى رسيدند.

همزمان با ششمين روز از دهه فجر صورت گرفت
 افتتاح همزمان 120 پروژه شهرى در مشهد

قدس: همزمان با ششمين روز از دهه فجر 120 پروژه شهرى با 
هزينه 450 ميليارد ريال در مشهد به بهره بردارى رسيد.

شهردار مشهد در مراسم افتتاح همزمان اين طرح ها گفت: اين 
پروژه ها بيشتر در مناطق كم  برخوردار شهر و به صورت پراكنده 
اجرا شده است و با توجه به برنامه ريزى هايى كه انجام شده، سال 

98 سال پركارى براى مديريت شهرى خواهد بود.
محمدرضا كالئى در اين مراســم كه با حضور رئيس و اعضاى 
شوراى شهر، معاونان شــهردار و شهرداران مناطق در زورخانه 
رســتم دستان واقع در منطقه 5 برگزار شد، پس از زيارت قبور 
شهداى دى ماه 57 در بوستان آالله ها افزود: اين تعداد پروژه از 
سوى مديريت شهرى در راستاى رفاه و رضايت مردم به صورت 
پراكنده در نقاط مختلف شهر اجرا و امروز به بهره بردارى رسيد. 

 نيروهاى آتش  نشان مشمول 
برون  سپارى نمى شوند 

قدس: با دســتور شــهردار مشــهد در حمايت از آتش نشانان 
بخش خصوصى، برون سپارى آتش نشانى و خدمات ايمنى تنها 
در بخش تجهيزات و ساخت ايســتگاه انجام و قرارداد شاغالن 
و آتش نشانان بخش خصوصى همانند قراردادهاى آتش نشانان 

رسمى و ساير قراردادهاى بخش سازمانى منعقد مى شود.
محمد رضا كالئى، شهردار مشهد در ابالغى به معاونت برنامه ريزى 
و توسعه سرمايه انسانى تأكيد كرده است: «با عنايت به مصوبه 
شــوراى اسالمى شهر مشــهد مبنى بر برون سپارى بخشى از 
فعاليت هاى آتش نشــانى و با توجه به بررسى به عمل آمده در 
خصوص نحوه بهينه انجام كار، ســازمان بايد نسبت به مستثنا 
كردن منابع انســانى از پيمان خدمات آتش نشــانى در مصوبه 

فوق الذكر اقدام نمايد.
بنابرايــن بايــد قرارداد نيروهاى شــاغل در همــه بخش هاى 
آتش نشانى مطابق با قراردادهاى سازمان در بخش پرسنل رسمى 
و ساير قراردادها در نظر گرفته شود و موضوع برون سپارى صرفاً 

در تأمين تجهيزات و ساخت ايستگاه ها صورت پذيرد.»

 گرانى افسارگسيخته گوشت و خواب 
خرگوشى مسئوالن!

چند هفته كه نه، چند ماهى اســت كه قيمت انواع گوشت 
قرمز و ســفيد با نوســان هاى شديد مواجه شــده و هر از 
چندگاهى، شوك قيمتى جديدى را شاهد هستيم و بسيارى 
از خانواده ها قدرت خريد گوشــت را به كلى از دست داده و 
سفره بى رنگ قشر وسيعى از مردم، خالى تر از هميشه شده 
است. تا جايى كه امروز تهيه يك وعده غذاى گوشتى براى 
اين قشر كه اتفاقاً اكثريت جامعه را هم تشكيل مى دهند، به 

آرزويى دور از دسترس تبديل شده است.
اين درحالى است كه تقريباً تمامى دستگاه هاى مسئول تأمين 
ارزاق عمومى و مايحتاج مــردم و متوليان كنترل و تنظيم 
بازار در مشــهد و خراسان رضوى، سكوت اختيار كرده و به 

اصطالح، خودشان را به خواب خرگوشى زده اند.
برخى از مديران و دستگاه هاى مسئول، پا را از اين هم فراتر 
گذاشته و با سخنانى گاه بى پايه و غيرمنطقى، درصدد توجيه 
گرانى گوشت در هفته هاى اخير برآمده اند و يا همين اقدام 
ديروز سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كه نرخ رسمى 
بازار گوشت مرغ را 14 هزار و 100 تومان اعالم كرد؛ درحالى 
كه بنا به مصوبه كشورى، فروش گوشت مرغ به قيمت باالتر 

از 9800 تومان تخلف محسوب مى شود.
البته اين موضوع تازگى ندارد و اين سازمان در بيشتر موارد، 
قيمت ارزاق عمومى، ميوه و حبوبات را باالتر از حتى قيمت 
فروش اين اقالم در اكثر قريب به اتفاق فروشگاه هاى سطح 
شــهر اعالم مى كند؛ تاجايى كه خيلى از اوقات، روزنامه ها از 
انتشار فهرست قيمت هاى اعالم شده از سوى ستاد تنظيم 

بازار خوددارى مى كنند.
درعين حال فعًال قصد پرداختن به اين موضوع را نداريم؛ 
چراكه مشــكل بزرگ گرانى گوشت به طور قطع و يقين 
ناشى از عملكرد تنها يك دستگاه خاص نيست و بسيارى 
ديگــر از جمله جهادكشــاورزى، اداره كل دامپزشــكى، 
صنعــت، معدن و تجــارت، تعزيــرات حكومتى و برخى 
ديگر از دستگاه هاى اجرايى استان و حتى دولت، در اين 
ماجرا دخيل يا مقصر هستند؛ كه البته دود آن مستقيماً 
به چشــم خانواده هاى ضعيف و كم درآمــد، كارگران و 

كارمندان مى رود.
اين درحالى است كه همه ساله و در مناسبت هاى مختلف 
سال، همين دستگاه ها موج تبليغاتى به راه مى انداختند 
كه مثًال فالن ميوه ها و ارزاق عمومى را به ميزان بيشــتر 
از نياز مردم، خريدارى و ذخيره ســازى كرده اند و اجازه 
نمى دهند كه دالالن و ســودجويان، كنترل قيمت بازار 
را به دســت بگيرند؛ و بعد هــم در زمان الزم اين كاالها 
را در اماكن خاصى توزيع مى كردند. آنچه مســلم اســت 
اين اقدامات هرچند شــايد در كنترل بازار نقش داشته، 
اما نكتــه حائز اهميت آنكه در تمامى اين موارد، ســود 

هنگفتى نيز نصيب دستگاه مجرى مى كرده است.
حاال اما به نظر مى رســد با توجه به نوســان هاى نرخ ارز و 
تحريم ها، اقدامات مورد نياز براى پايين آوردن قيمت گوشت 
(قرمز و ســفيد) و يا حتى تخم مرغ، نه تنها سودى ندارد كه 
ممكن است هزينه هم داشته باشد و به جرئت مى توان گفت 
كه دقيقاً به همين دليل است كه هيچ دستگاه مسئولى زير 

بار اين مسئوليت نمى رود.
از طرفى پست مديريت جهادكشاورزى خراسان رضوى، 
بــه عنوان يكى از متوليان اصلى تأمين گوشــت (قرمز و 
ســفيد) و تخم مرغ، مدت هاست كه خالى مانده و ظاهراً 
اين ســازمان توســط يكى از معاونان اداره مى شود؛ اين 
مســئله مى تواند يكى از داليل بروز مشكالت فراوان در 
بازار گوشــت استان به شمار آيد و ضرورت دارد استاندار 
محترم، به عنوان نماينده عالى دولت، هرچه زودتر نسبت 

به رفع اين مشكل اقدام كند.
در ايــن بين ســؤال بزرگ ترى هــم وجــود دارد كه چرا 
دســتگاه هاى نظارتى و باالدســتى در برابر ســهل انگارى، 
سوءمديريت و تخلفات مديرانى كه در سال هاى اخير، باعث 
و بانى به وجود آمدن چنين مشكالتى بوده اند، اقدام آشكارى 

انجام نداده و نمى دهند.
تعطيلى دســت كم نيمى از واحدهاى مرغدارى خراســان 
رضوى، افزايش قاچاق دام و گوشــت و فراهم شدن زمينه 
جــوالن دالالن در اين عرصه، از جمله اين موارد اســت كه 
بدون شك در صورت وجود مديريت درست و تعهد به انجام 
وظايف ذاتى و قانونى برخى مســئوالن استان، امروزه كمتر 

شاهد مشكالت موجود بوديم.

 دعوت از نيكوكاران براى شركت 
در نذرخون فاطمى

قدس: روابــط عمومى انتقال خون خراســان رضوى با 
صدور اطالعيه اى پايگاه فعال اهداى خون را در ســالروز 
شــهادت حضرت فاطمه زهرا(س) شــنبه 20 بهمن ماه 
و دوشــنبه 22 بهمن مــاه مصادف با ســالگرد پيروزى 
شكوهمند انقالب اسالمى در مشهد مقدس اعالم كرد. بنا 
بــر اين اطالعيه، پايگاه اهداى خون امام رضا(ع) واقع در 
ميدان شريعتى (تقى آباد) ابتداى خيابان دانشگاه، پايگاه 
اميد واقع در مجتمــع تجارى اقامتى اميد، نبش خيابان 
شــيرازى 3، طبقه منهــاى يك و پايــگاه ثامن واقع در 
پاركينگ شــماره 4 ابتداى بازارچه شهيد آستانه پرست، 
ورودى حرم مطهر رضوى در مورخ شنبه 20 بهمن ماه و 
دوشــنبه 22 بهمن ماه در نوبت صبح از ساعت 8 الى 13 
آماده پذيرش داوطلبان ايثارگر اهداى خون در طرح نذر 
خون فاطمى خواهد بود. با اعــالم روابط عمومى انتقال 
خون اســتان، شــرايط عمومى اهداى خون شامل وزن 
حداقل 50 كيلوگرم، ســن بين 18 تا 60 ســال، رعايت 
حداقل فاصله زمانى بين دو اهداى خون به مدت دو ماه، 
رعايت نوبت هاى مجاز اهداى خون در ســال براى آقايان 
چهار بار و بانوان سه بار، پرهيز از رفتارهاى غيربهداشتى 

و به همراه داشتن كارت ملى است.
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 هيچ كس به داد ما نمى رسد
ممنــون از آقاى پژمانفر كه دنبال مطالبه از 
پديده هســتند تو را به خدا براى ما كه در 
پرديسبان سرمايه گذارى كرديم هم پيگير 
شــويد هيچ كس به داد ما نمى رسد، همه 

اصالً يادشان رفته است.
915...4843

 يك درخواست از اتوبوسرانى
از شــركت واحد تقاضا مى شــود از خيابان 
عمار ياســر تا محمدآباد و تا بلوار شيرودى 
و 17 شهريور به حرم (يك خط) مينى بوس 
راه اندازى شــود، چون انتهاى دو خط 63 و 
72 از ســمت حرم به پايانه انقالب منتقل 
شده و دسترسى مناطق به حرم قطع شده 

است.
936...6158

 بايد صبر ايوب داشت!
من تا حاال چند بار به بيمارستان خاتم االنبيا رفتم براى نوبت گرفتن واقعاً بايد صبر ايوب داشت، 
ســايت بيمارستان فقط چند ثانيه باز اســت و بعد مى نويسد اتمام نوبت. واقعاً بايد مسئوالن 

فكرى بكنند.
915...0877

 فلسفه ساخت بى آر تى چيست؟
يك ميليون خودروى شــخصى درمشهد و 
صدها خودروى شخصى زائران! اگر قرار باشد 
شهردارى براى رفاه همه اين ها ميليون ها جا 
پارك دور حرم بســازد كه بايد نصف مشهد 
به پاركينگ تبديل شود!؟ پس علت ساخت 

مترو و بى آر تى در نزديكى حرم چيست؟
936...6158

 مشاوره طالق در دادگاه؛ فقط صرف هزينه
اين طرح مشــاوره طالق در دادگاه ها فقط يك ممر درآمد براى عده اى شده و هيچ كاركردى 
ندارد. اگر قبول نداريد به صورت علنى به بحث بگذاريد. تا متوجه شويد كه جزهزينه و اتالف 

وقت چيزى براى مردم گرفتار ندارد.
915...0470

 پاسخ شهردارى منطقه 6 به يك پيام
با عنايت به درج يك مورد پيام مردمى در روزنامه قدس به تاريخ 29 دى ماه 1397 با موضوع 
((كاهش سطل هاى زباله بلوار حر)) به استحضار شهروندان محترم مى رساند: تعداد گارى هاى 
زباله در ســال 92 در كل ســطح ناحيه دو منطقه، 63 عدد بوده كه اين تعداد در سال 97 به 
78 عدد افزايش يافته است و همچنين كليه گارى هاى فرسوده در سال جارى تعويض گرديده 
است. چنانچه شهروندان گرامى آدرس يا موردى جهت نصب و جانمايى گارى دارند مى توانند 
آدرس دقيق محل را به اداره ناحيه دو منطقه واقع در انتهاى حر 54 اعالم نمايند تا مورد بررسى 

و در صورت تأييد در دستوركار قرار بگيرد.

ممنــون از آقاى پژمانفر كه دنبال مطالبه از 
پديده هســتند تو را به خدا براى ما كه در 
پرديسبان سرمايه گذارى كرديم هم پيگير 
شــويد هيچ كس به داد ما نمى رسد، همه 

از شــركت واحد تقاضا مى شــود از خيابان 
عمار ياســر تا محمدآباد و تا بلوار شيرودى 
 شهريور به حرم (يك خط) مينى بوس 
 و 
 از ســمت حرم به پايانه انقالب منتقل 
شده و دسترسى مناطق به حرم قطع شده 

يك ميليون خودروى شــخصى درمشهد و 
صدها خودروى شخصى زائران! اگر قرار باشد 
شهردارى براى رفاه همه اين ها ميليون ها جا 
پارك دور حرم بســازد كه بايد نصف مشهد 
به پاركينگ تبديل شود!؟ پس علت ساخت 

دست از كار كشيدند

بهروز فرهمند  رئيس اتاق اصناف مشهد 
گفت: برخى از فروشگاه هاى زنجيره اى بزرگ 
اعــالم آمادگــى كرده اند كه به فروشــگاه ها 
قالــب  و ســوپرماركت هاى كوچك تــر در 
«فرانچايز» كمك كننــد و ما نيز آماده يارى 

رساندن به اجراى اين روند هستيم. 
محمود بنانژاد كه ديروز در نشست رسانه اى 
با خبرنگاران در اتاق اصناف مشــهد ســخن 
مى گفت، اين مطلب را در پاســخ به پرسش 

خبرنگار قدس بيان كرد. 
خبرنگار ما از رئيس اتاق اصناف مشهد پرسيد: 
«براى فروشگاه هاى كوچك در بخش توزيع و 
فروش مواد غذايى، چه تدبيرى بايد انديشيد، 
وقتى كه فروشــگاه هاى زنجيره اى بزرگ بر 

كسب و كارشان، تأثير منفى گذاشته اند؟ 
بنانژاد در پاســخ با بيان اينكــه بايد زنجيره 
تأميــن و توزيع كاال را كوتاه تر كنيم تا كاال با 
قيمت مناسب به دست مصرف كننده برسد، 
گفت: اســاِس كار فروشــگاه هاى زنجيره اى 
بر همين مبناســت اما تجربه ارزشمندى به 
نام «فرانچايــز» وجود دارد كه به موجب آن، 
فروشگاه هاى كوچك با نام و «برند» يكسان، 
مى توانند از زنجيره تأمين فروشگاه هاى بزرگ 
بهره ببرنــد و در اين وضعيــت، يك تعامل 
سازنده ميان فروشگاه هاى زنجيره اى بزرگ و 
ُخرده فروش ها شكل مى گيرد و ما هم آماده 
كمك كردن به شكل گيرى اين روند در شهر 

مشهد هستيم. 

 پيش بينى ركود بازار
بنانــژاد به ركود موجود در بازار اشــاره كرد و 
گفت: شــرايط به گونه اى است كه متأسفانه 
برخى واحدهاى قديمى تر را نيز از گردونه خارج 

كرده است. 
وى پيش بينى كرد، خريدهاى شب عيد و در 
آستانه نوروز هم تأثير چندانى بر شرايط كنونى 
ندارد و در ادامه گفت كه ارزيابى اش اين است 
كه ركود بازار تا چند ماه نخســِت ساِل آينده 

ادامه يابد كه كاهش قيمت ها را درپى دارد.  

 نظارت  بر بازار پايان سال
رئيس اتاق اصناف مشــهد دربــاره نظارت  
بر بازاِر پايان ســال گفت: دو طرح نظارتى 
ويژه داريم كه طرح نخســت به مجاوران و 
شهروندان مى پردازد و از يكم اسفند شروع 
مى شــود و تــا 25 همين مــاه ادامه دارد. 

در طــرح نظارت ديگــر، اولويت 
با زائران اســت كه شــروع اش از 
25 اســفند امسال است و تا 15 

فروردين 98 ادامه دارد.

 حراجى ها 
بنانــژاد درباره حراج و فروش فوق العاده نيز 
گفت: واحد هاى صنفى پيش از اعالم حراج 
و تبليغــات بايد به اتحاديه اعالم كنند و ما 

بر حراج ها نظارت جدى داريم. 

 ممنوعيت صدورمجوز نانوايى 
اشباع مشــهد از واحدهاى نانوايى و صادر 
نشــدن مجوز براى متقاضيــان راه اندازى 
نانوايى هــاى جديد، موضوع ديگرى بود كه 
رئيس اتاق اصناف مشــهد به آن پرداخت 
و گفت: درپى بخشــنامه جديد از ســوى 
«صمت» اســتان، از اين پــس، ديگر هيچ 
مجوزى بــراى راه انــدازى نانوايــى داده 
نمى شود، مگر در شــهرك هايى كه نانوايى 

ندارند يا واحد نانوايى تغيير مكان بدهد.
  

 توزيع گوشت گرم با كد ملى
رئيس اتاق اصناف مشهد در بخش ديگرى 
از ســخنانش، دربــاره توزيع گوشــت در 

چارچــوِب ســامانه الكترونيكى 
و بــا كــِد ملــى گفت: بســتر 
نرم افــزارى اش را فراهم كرده ايم 
و به شــكِل آزمايشى در بجنورد 
و خراسان شمالى اجرا مى شود. 

وى ادامه داد: اين مســئله، شايد 
ايرادهايى داشــته باشــد. از جمله اين كه 
نگران برخى پيامدهاى منفى، ماننِد خريد و 

فروش كد ملى هستيم. 
به گفته اين مســئول، بانك اطالعاتى اتاق 
اصناف بايد با ثبت احوال مرتبط شود و در 
نهايــت، اطمينان پديد آيــد كه دارنده كد 

ملى، همان سرپرست خانوار است يا خير. 

 توزيع گوشت منجمد
رئيس اتاق اصناف مشــهد دربــاره توزيع 
گوشــت منجمد گفت: از 25 مهرماه تا 23 
دى ماه امسال، 152 تن گوشت منجمد در 
98 واحد صنفى شــهر توزيــع كرده ايم كه 
بيشــترين توزيع در مناطــق كم برخوردار 
بوده، همچنين از 28 آذر تا 18دى امسال، 
275 تن مرغ منجمد در 120 واحد صنفى 

توزيع كرده ايم. 
بنانژاد دربــاره توزيع مرغ گرم گفت: توزيع 
مرغ گــرم با قيمت مصــوب 9800 تومان 

براى مرغداران صرفه اقتصادى نداشت، اما 
به موجِب مصوب كارگروه تنظيم بازار استان 
و درپى لحاظ كردن يارانه براى نهاده ها 30 
تن مرغ گرم 9800 تومانى در فروشگاه هاى 
مشهد توزيع شد. وى همچنين افزود: از 19 
دى تــا 15 بهمن امســال، حدود 596 تن 

مرغ گرم توزيع شده است.

 بازگشت 5 ميليارد تومان به شاكى ها
در همين نشســت خبرى، مدير بازرسى و 
نظارت اصناف مشــهد به خبرنگاران گفت: 
در 10 ماهه گذشــته امســال، حدود 153 
هــزار مورد بازرســى از واحد هــاى صنفى 
انجام شــده كه بيشــتر تخلفات در حوزه 
تقلب، كم فروشــى، درج نكــردن قيمت و 
صادر نكردن صورتحســاب بوده اســت. به 
گفته امير دلدارى 1472 مورد شــكايت به 
جلب رضايــت انجاميده و 5 ميليارد تومان 

به شاكيان بازگردانده شده است.

رئيس اتاق اصناف مشهد در نشست با خبرنگاران بيان كرد

توزيع گوشت گرم با كارت ملى و پيش بينى ادامه ركود بازار

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

300072305 پيامك كنيد.

واحدنوع كاال
متوسط قيمت 
در سطح شهر

(تومان)

14,100

36,600

6,900

69,000

3,400

كيلوگرم

حلب 5 كيلويى

بسته

كيلوگرم

كيلوگرم

گوشت مرغ

روغن نباتى جامد الدن
پنير 400 گرمى (پگاه)

گوشت گوساله (سردست) 

شكر

روز بازار ��ھد
مهدى كاهانى مقدم



روی �ط حاد� كشاورزان با اشاره به سر رسيد وام ها در گفت وگو با قدس گاليه كردند

بانك ها براى استمهال تسهيالت همكارى نمى كنند
هاشم رسائى فر اســتمهال وام كشاورزان 
عنوان موضوعى است كه چندى قبل در قالب 
بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم مورد تصويب 
مجلس شوراى اسالمى واقع شد. با اين وجود 
هنــوز هيچ كدام از مســئوالن مرتبط دراين 
باره پاســخ روشنى به ســرگردانى كشاورزان 
خسارت ديده از سرما و خشكسالى نمى دهند. 

در اين شــرايط و در حالــى كه طبق مصوبه 
مجلس بخشودگى سود، كارمزد و جريمه هاى 
وام هاى سر رســيد شده مى بايست سر فصل 
بانك هاى وام دهنده از جمله بانك كشاورزى 
قرار مى گرفت هنوز كه هنوز اســت اين اتفاق 
نيفتاده است. نكته جالب توجه البته اين است 
كه بانك ها در چنين شرايطى و با وجود اعالم 
و ابالغ موضوع اســتمهال وام هاى كشاورزان 
ابالغيه هاى مختلفى براى كشاورزان وام گيرنده 
ارسال مى كنند و به آن ها اخطار مى دهند در 
صورت عدم پرداخت ســر رسيد هاى خود در 
مورد ضمانت هايى كه دارند اقدام خواهند كرد.

 نگرانى هايى از جنس كشاورزان
يكى از كشــاورزان با گاليه از اجرايى نشدن 
مصوبه مجلس در مورد وام هاى كشــاورزان، 
مى گويد: من براى خريــد تراكتوراز بانك وام 
گرفتم تا ضمن اينكه با استفاده از اين تراكتور 
به كارهاى كشاورزى خودم رسيدگى كنم در 
مواقع فراغت از كار بــا كار كردن روى مزارع 
ديگران درآمدى كسب كنم و بتوانم از عهده 

سر رسيد وام برآيم. 
وى مى افزايــد: ابتدا شــرايط خوب بود و من 
نيز در پرداخت ســر رسيدها مشكل چندانى 
نداشتم اما خشكســالى ها و كمبود محصول 
موجب شــد تا درآمد من از راه كشاورزى به 
حداقل برســد تا جايى كه حتى كفاف خرج 
و مخارجم را نمى كرد اين شــرايط براى بقيه 
كشاورزان نيز همين گونه بود آن ها نيز درآمد 

چندانى نداشتند.
وى ادامه مى دهد: در چنين شرايطى براى كار 
كردن روى تراكتور هم براى من مشكل پيش 
آمد چرا كه اوضاع و احوال ساير كشاورزان نيز 
مثل خودم شــد و درآمدى از راه كشــاورزى 
نداشــتند كه بخواهند به مــن بابت كار روى 
زمينشــان پولى پرداخت كنند. با اين وجود 
ســر رسيد هاى بانكى نيز يكى پس از ديگرى 

فرا مى رسيد و من ماندم كه 
چكار بايد بكنم.

اين كشــاورز اظهار مى دارد: 
با اينكه بانك از شــرايط ما 
خبر دارد و خودشــان هم 
بعضاً موضوع اســتمهال وام 
كشــاورزان را قبــول دارند 
امــا با اين وجود هر بار براى 
من و ضامن هايم پيام هايى 
مبنى بر اجــراى چك هاى 
ضمانت ارسال مى شود. چرا 
بايد اين گونه با من و امثال 
من برخورد شود در حالى كه 
تا سه سال ديگر نبايد از ما 

سود و اصل وام را بگيرند.

 اخطاريه هاى ادامه دار بانك ها به 
كشاورزان

كشــاورز ديگــرى نيــز از مشــكالتى كــه 
خشكسالى هاى اخير براى او و ساير كشاورزان 
ايجــاد كرده مى گويد و عنوان مى كند: من دو 
ســال قبل با كلى دوندگــى و با ضمانت هاى 
متعددى كه بانك كشــاورزى درخواست كرد 
مبلغى براى سر و سامان دادن به اوضاع كارم 
وام دريافــت كردم با اينكه خيلــى از امورات 
مربــوط به كار كشــاورزى ام را بــا اين وام به 
سرانجام رســاندم اما براى باز پرداخت اقساط 
آن خيلى در تنگنــا بودم با اين حال با خودم 
مى گفتم بعد از برداشــت محصول شــرايطم 

بهبود خواهد يافت و آن وقت 
نفسى خواهم كشيد.

ادامه مى دهد: متأسفانه  وى 
آنچه كــه پيش آمــد اصًال 
چيزى نبــود كه انتظارش را 
داشتم.من و بقيه كشاورزان 
از  ناشــى  دچار مشــكالت 
خشكسالى و تغييرات جوى 
شــديم و بــه هيــچ عنوان 
محصولى كه برداشت كرديم 
آنقدر نبــود كه چرخ زندگى 
ما را بچرخانــد. با اين وجود 
اقساط وام بانك كشاورزى و 
ساير مخارج جانبى كارم نيز 
به قوت خود باقى بود و اين مشكالت را براى 

من و ساير دوستانم مشكل تر كرد.
او اظهــار مــى دارد: زمانى كه اخبــار مربوط 
به اســتمهال و بخشــودگى ديركرد وام هاى 
كشــاورزى و تنفس سه ساله براى كشاورزان 
زيان ديده را از رسانه ها ديدم و شنيدم خيلى 
خوشحال شدم و اميدوار به اينكه حداقل ديگر 
تا مدتى مشكلى از بابت دغدغه پرداخت اقساط 
وام به بانك كشاورزى ندارم اما گويا اين ها همه 
خيــاالت بود چرا كه هر ماه از بانك هم با من 
و هــم با ضامن هايم تماس مى گيرند و عنوان 
مى كنند اگر براى پرداخت اقساط اقدام نكنيم 

اقدام قانونى خواهند كرد. 
درخواست ما از مســئوالن اين است كه اين 
موضوع را پيگيرى كنند و تكليف من و بسيارى 

از كشاورزان را مشخص نمايند.

 ابالغ دستورعمل به بانك ها 
بــراى پيگيرى ايــن موضوع با دبيرشــوراى 
هماهنگى بانك هاى خراسان رضوى گفت وگو 
مى كنم. حسن مونسان با اشاره به تصويب بند 
خ ماده 33 قانون توســعه ششــم در مجلس 
شــوراى اسالمى، مى گويد: مجلس با تصويب 
اين بند اجازه داده اســت تا سود و جرايم وام 
كشاورزان خسارت ديده ناشى از سرما زدگى، 
خشكسالى و... بخشيده شــود و به آن ها سه 
سال فرصت تنفس داده شده تا در اين مدت 

بتوانند شرايط كارشان را بهبود بخشند.
وى مى افزايد: دستور عمل اين مصوبه هم به 
بانك هاى مرتبط ابالغ شده است اما چون هنوز 
تأمين اعتبارى در اين مورد بخصوص صورت 
نگرفته اســت هيچ بانكى هنوز آن را اجرايى 

نمى كند.
مونسان همچنين از اختصاص بودجه 20 هزار 
ميلياردى براى اســتمهال وام هاى كشاورزى 
خبر مى دهد و خاطرنشان مى كند: البته همان 
طور كه عنوان شــد هنوز اين موضوع اجرايى 
نشده است و زمانى كه اجرايى شود بالفاصله 
موضوع وام هاى كشــاورزى بــه خودى خود 

سروسامان پيدا خواهد كرد.

 فرصتى تا پايان سال 
وى در پاســخ به اين پرســش كــه تكليف 
كشاورزانى كه از سوى بانك ها برايشان اخطاريه 
صادر مى شود و نگرانى هايى در اين مورد دارند 
چيســت، اظهار مى دارد: طبــق نامه اى كه از 
طرف كميســيون بانك ها به بانك هاى عامل 
اعالم كرده ايم بانك ها موظف اند تا پايان سال 
و تا مشخص شدن و ابالغ بودجه با كشاورزان 
واجد شرايط مساعدت كنند و اقدام اجرايى و 
قضايى در مورد وام اين كشاورزان انجام ندهند.
دبيرشــوراى هماهنگى بانك هاى خراســان 
رضوى همچنين در مورد زمان احتمالى براى 
اجرايى شــدن مصوبه مجلس مى گويد: هيچ 
كسى از اين موضوع هنوز خبر ندارد اين مورد 
به دولت بســتگى دارد و نه در اختيار استان 
اســت و نه بانك ها تا زمانى كه بودجه اى كه 

اشاره شد ابالغ شود.

آب و �وا
 پيش بينى افزايش دما 

در خراسان رضوى
قدس: هواشناسى خراســان رضوى اعالم كرد: طى امروز تا 
ظهر فردا جوى نسبتاً پايدار بر روى استان مستقر خواهد شد و 
از بعدازظهر روز جمعه استان از سمت غرب تحت تأثير سامانه 
ناپايدار جديدى قرار خواهد گرفت. بنابراين طى امروز و فردا 
دماى هواى روزانه در بيشتر نقاط استان به طور نسبى افزايش 
و در ساعات بامداد و اوايل صبح در بخش هايى از استان بويژه 
در مناطق سردسير و كوهستانى پديده مه تشكيل و سرعت 

وزش باد در ساعات بعدازظهر به بعد افزايش مى يابد.

��ر
رئيس پليس راه خراسان شمالى خبر داد

 امدادرسانى به 1500 مسافر گرفتار 
در برف و كوالك

بجنورد- خبرنگار قدس: رئيس پليس راه خراسان شمالى 
از امداد رســانى پليس به 1500 مســافر گرفتار در برف و 
كوالك در محور هاى سطح استان در دو روز گذشته خبر داد. 
ســرهنگ عليرضا حســين زاده گفت: در دو روز گذشــته 
محور هاى سطح استان با بارش شديد برف و باران و همچنين 
يخ زدگى معابر همراه بود كه بالفاصله به جهت روان ســازى 
ترافيك و همچنين امدادرســانى به مســافران و رانندگان، 
مأموران پليس راه و ديگر عوامل امدادى به محور هاى برف گير 

و پرتردد استان اعزام شدند.
وى با اشــاره به اينكه بارش برف و كوالك به حدى بود كه 
در روند تردد وســائل نقليه مشــكل جدى ايجاد كرده بود، 
افزود: با حضور مأموران پليس راه و همچنين دســتگاه هاى 
امدادى تا حدودى مشكل تردد رانندگان رفع شد. اين مقام 
انتظامى تصريح كرد: در اين راستا با بررسى هاى به عمل آمده 
مشخص شد كه مأموران پليس راه استان با تالش شبانه روزى 
و بى وقفه به 1500 نفر از مســافران و رانندگان عزيز گرفتار 

شده در برف و كوالك در اين دو روز امدادرسانى كرده اند.
رئيس پليس راه اســتان خراسان شــمالى با اشاره به اينكه 
مأموران پليس راه همچنين به 10 دستگاه اتوبوس مسافربرى 
كه در سطح محور هاى استان گرفتار كوالك و برف شده بودند 
امدادرسانى كردند، ياد آور شد: مسافران اين اتوبوس ها نيز با 
هماهنگى به عمل آمده تا بازگشايى كامل معابر به اماكن از 

پيش تعيين شده منتقل شدند.
ســرهنگ حســين زاده در پايان با تأكيد بر اينكه پليس به 
صورت شبانه روزى آماده خدمت رسانى به مردم عزيز است، 
افزود: همكاران من در سطح حوزه استحفاظى چه در پليس 
راه و چه در ساير يگان هاى انتظامى با تمام توان براى آرامش و 
آسايش شهروندان و مردم عزيز تالش مى كنند و به هيچ وجه 
اجازه نخواهند داد تا مشكل خاصى در اين رابطه ايجاد شود.

 معدوم  سازى 6 تن گوشت فاسد
در نيشابور

فارس: رئيس شبكه دامپزشكى نيشابور گفت: بيش از 6 تن 
گوشــت فاسد از يك ســرد خانه در اطراف نيشابور كشف و 

معدوم شد.
على سليمانى اظهار داشت: اكيپ واحد نظارت اين شبكه در 
بازرسى از رستوران ها و آشپزخانه هاى اين شهرستان مقدارى 
گوشت چرخ شده فاسد و تاريخ گذشته كشف كردند و پس از 
بررسى هاى الزم مشخص شد، اين گوشت ها از يك سردخانه 

غيرمجاز در يكى از روستاهاى اطراف شهر توزيع شده است.
رئيس شبكه دامپزشكى نيشابور ادامه داد: كارشناسان واحد 
نظارت اين شــبكه با هماهنگى دادستان و همكارى نيروى 
انتظامى به محل عزيمت كردند و موفق شدند بيش از 6 تن 
گوشت تاريخ گذشته و فاسد را كشف كنند. با وجود مقاومت 
متصدى، گوشت ها به كشتارگاه ســيمرغ هرم براى معدوم 
كردن حمل شــد كه پس از بازديد دادســتان و توضيحات 
رياست شــبكه دامپزشكى، وى دســتور معدوم كردن اين 

گوشت ها را صادر كرد.

 كالهبردار 6 ميلياردى دستگير شد
بجنورد - خبرنگار قدس: جانشين فرمانده انتظامى خراسان 
شمالى از دستگيرى يك كالهبردار حرفه اى 6 ميليارد ريالى 

در فاروج خبر داد. 
سرهنگ حســين بدرى گفت: در پى اعالم شكايت يكى از 
شهروندان كه تحت پوشش كميته امداد بوده مبنى بر اينكه 
فردى ناشــناس با سوء استفاده از كد ملى وى در چهار سال 
گذشــته اقدام به دريافت 6 ميليارد ريال حواله تحت عنوان 
بارنامــه نمــوده، بالفاصله موضوع با جديت در دســتور كار 

كارآگاهان پليس آگاهى استان قرار گرفت.
وى با اشاره به اينكه كارآگاهان با انجام اقدامات فنى و پليسى 
و همچنين انجام تحقيقات الزم، موفق شدند متهم مورد نظر 
را شناســايى كنند، افزود: متهم كه برادر شاكى بوده با سوء 
استفاده از كد ملى وى و شباهتى كه با شاكى داشته با مراجعه 
به كميته امداد شهرســتان فاروج اقدام به دريافت 6 ميليارد 

ريال حواله تحت عنوان بارنامه كرده است.
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با اينكه بانك از شرايط 
ما خبر دارد و خودشان 

هم بعضًا موضوع 
استمهال وام كشاورزان 
را قبول دارند اما با اين 

وجود هر بار براى من 
و ضامن هايم پيام هايى 

مبنى بر اجراى چك هاى 
ضمانت ارسال مى شود

بــرش

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه نوبت دوم 
شرکت تعاونی مسکن مهر 103 به شماره ثبت 30996

بدینوسیله از کلیه اعضاء شرکت تعاونی مسکن مهر 103 دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده شرکت تعاونی که در ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 97/12/08 در محل مشهد- بلوار پیروزی-پیروزی 20- 
حق شناس 6- پالک 96 دفتر شرکت تعاونی مسکن مهر 103 تشکیل می گردد در ساعت مقرر در محل مذکور حضور 
بهم رسانند. طبق ماده 19 آئین نامه اجرایی مجامع عمومی در صورتیکه حضور عضوی در مجمع عمومی به عللی میسر 
نباشد می تواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگری واگذار نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 

سه رأی و هر شخصی غیر عضو تنها یک رأی می باشد.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس.
 2- تصویب ترازنامه مالی سال 1396.

3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی 1397.
4- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی 1397. 

5- تصویب تغییرات سرمایه.
6- گزارش تغییرات اعضاء.

7- تصویب پیگیری و وصول مطالبات و خسارات از اعضا از طریق مرکز داوری اتاق تعاون، دادگاه یا شورای حل 
اختالف یا ارسال اظهارنامه.

8- تصمیم در خصوص اخراج اعضا با واریز کمتر از مبلغ اعالمی طبق ماده 17 اساسنامه و طی دو مرحله اخطار کتبی 
صورت گرفته.

9- تصمیم در خصوص استفاده از تسهیالت بانکی و منابع مالی و اعتباری جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی 
و ساخت محوطه و نصب آسانسور و فضای سبز و پارکینگ و انباری.

10- تفویض اختیار به هیئت مدیره مبنی بر اختیار مصالحه و سازش در دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری و 
شورای حل اختالف، مرکز داوری اتاق تعاون، اتحادیه )دعاوی له یا علیه تعاونی(.

11- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب خسارت تأخیر تأدیه در پرداخت تعهدات مالی توسط اعضای تعاونی بر اساس 
شاخص بانک مرکزی.

12- طرح و تصویب مصوبات هیئت مدیره در سال 1396 در خصوص مبالغ مورد توافق و پرداخت ها به عوامل اجرایی 
و حقوقی و فنی و توافقات با اصحاب دعوی.

13-  طرح و تصویب مصوبه هیئت مدیره مبنی بر تعلق کلیه حق و حقوقات ناشی از پرونده شعبه 32 دادگاه حقوقی 
مشهد به شرکت تعاونی.

14- طرح و تصویب آئین نامه های اجرایی، تبصره 5 ماده 36 قانون تعاون.
15- طرح و تصویب اساسنامه جدید.
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آگهی دعوت  عمومی فوق العاده نوبت اول موسسه خیریه معراج المنیر پیامبر اکرم )ص( نیشابور 
بدینوس��یله به اطالع کلیه اعضاء هیئت امناء موسس��ه خیریه سراج المنیر پیامبر اکرم )ص( نیشابور میرس��اند جلسه عمومی عادی فوق العاده نوبت اول رأس 
ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخه 97/11/28 در محل اداره بهزیستی نیشابور )مشارکتها ( تشکیل میگردد خواهشمند است حضور بهم رسانید . دستورجلسه 

:انحالل موسسه و اتخاذ تصمیم برای چاپ در روزنامه تعیین شده در اساسنامه
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آگهی عدم تشکیل مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن شماره یک  منحله نیروی انتظامی 
بدینوسیله به اطالع سهامداران میرساند مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم این شرکت تعاونی منحله در 

حال تصفیه در تاریخ 97/11/24 تشکیل نمی گردد و آگهی مجمع مجددًا چاپ و به اطالع خواهد رسید . 
هیئت تصفیه  
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور  فوق العاده 
) نوبت  اول( شرکت تعاونی درودگران و 

مبلسازان مشهد تاریخ انتشار : 97/11/18
جلس��ه مجمع عموم��ی عادی بط��ور فوق الع��اده نوبت 
اول ش��رکت تعاونی درودگران و مبلس��ازان مش��هد ، 
رأس س��اعت 11 صبح پنجش��نبه مورخ��ه 97/12/9 در 
محل دفترش��رکت تعاونی واقع در – بلوارتوس –توس 
17-نب��ش ف��دک 8 برگ��زار میگ��ردد. ازکلی��ه اعضاء 
محت��رم دعوت میش��ود با دردس��ت داش��تن دفترچه 
عضویت اصالتًا یا  وکالتًا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 

موضوعات زیرحضور بهم رسانند .
دستورجلسه    :

1- استماع گزارش هیئت مدیره 
2- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره

توضیحات : 1-کلیه مقررات برگزاری مجمع تابع آیین 
نامه برگزاری مجامع خواهد بود .

2-اعض��اء متقاض��ی اعط��اء نمایندگی به هم��راه وکیل 
موردنظر باید در ساعت اداری تا مورخه 97/12/8 به 
محل دفترش��رکت واقع در بلوارتوس – توس17 نبش 
ف��دک 8 مراجعه تا پ��س از طی مراح��ل قانونی تأیید 
وکالتنام��ه ها ، برگه ورود به مجمع برای فرد نماینده 

صادرگردد.
3-ثبت ن��ام از کاندیداهای محت��رم هیئت مدیره از 
تاریخ نش��رآگهی به مدت یک هفته در ساعت اداری 

در دفتر شرکت تعاونی انجام می گردد .
هیئت مدیره
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آگهی تجدید مزایده کتبی شهرداری گناباد 
 ش��هرداری گناباد در نظر دارد در رعایت 
م��اده 5 آیین نامه مالی  ش��هرداریها وبه 
اس��تناد  بند5 مصوبه مورخ��ه 97/9/18 
شورای اس��المی  ش��هر گناباد  نسبت به 
واگ��ذاری  اج��رای عملی��ات  س��اماندهی 
خاک و نخاله س��اختمانی  س��طح ش��هر  به  
ش��رکت های خدماتی  اق��دام نماید .  لذا 
متقاضی��ان واج��د ش��رایط  م��ی توانن��د 
جه��ت   دریافت اوراق  مزای��ده از تاریخ 
درج آگه��ی نوبت دوم  به مدت 10روز  به 
امور مالی شهرداری مراجعه  ویا با شماره 
57222276-051 تماس حاصل فرمایند .

 حسین زاده شهردار گناباد  
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آگهی مزایده شهرداری گناباد
ش��هرداری گناباد در نظر دارد در رعایت 
م��اده  15 آیی��ن نام��ه مالی  ش��هرداریها   
عملیات تفکیک  و باز یافت زباله های تر 
و خش��ک  سطح ش��هر را از طریق  مزایده  
عمومی به بخش خصوصی  واگذار نماید  . 
لذا   از ش��رکت های واجد ش��رایط  دعوت 
بعم��ل م��ی آی��د  حداکثر ظرف م��دت ده 
نوب��ت دوم  آگه��ی  از نش��ر  پ��س  روز 
جه��ت دریاف��ت  اس��ناد مزایده ب��ه امور 
مال��ی ش��هرداری مراجع��ه و یا با ش��ماره  
57222276-051 تماس حاصل  فرمایند.

  حسین زاده شهردار گناباد 
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