
آب سد دوستى خشك نشده سرويس دوره اى داريم از ساخت مدرسه  جديد تا اشتغال زايى براى اوليا
يك مسئول آب منطقه اى در واكنش به خبراحتمال افت فشار آب در مشهد: روايت يك جهاد 2 ساله

هميشــه اخبار مربوط به سد دوستى براى 
مشهدى ها ارزش بااليى داشته و البته دارد، 
چرا كه اين مخزن مهــم آبى تأمين كننده 
بخش زيادى از آب مصرفى مردم اين شهر از 
زمان بهره بردارى بوده است. عوامل مختلفى 
كه موجب شده تا در سال هاى اخير ذخيره 

اين سد مهم هر سال ...

فارغ از هياهوى شهر، در يك روز زمستانى 
در حالــى كه خورشــيد از پشــت كوه ها 
درآمده، اما سوز ســرما تنت را مى لرزاند، 
پــا در ركاب جاده اى مى گــذارم كه قرار 
است مرا به يكى از نقاط مرزى شهرستان 
سربيشه برســاند، جاده كم عرض است اما 

طوالنى، تردد ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2

ذره اى در دفاع از حقوق 8000 شاكى پرديسبان كوتاه نمى آييم
قدس گزارش مى دهد

از دغدغه گرانى ها تا 
ورود ضايعات گوشت 
در سبد غذايى مردم

.......صفحه 3

دادستان مشهد در جلسه دادگاه رسيدگى به جرايم اخاللگران نظام اقتصادى:

.......صفحه 4

قدس گزارش مى دهد

پرونده دبيرستان انرژى 
اتمى مشهد همچنان 

در دست بررسى 
سازمان بازرسى

تأمين گوشت با قيمت  بااليى كه اين فراورده اين روزها پيدا كرده 
براى بسيارى از خانوارها سخت و حتى از سبد غذايى آن ها حذف 
شده است. به گزارش قدس آنالين، گرانى گوشت قرمز و مرغ يكى 

از موضوعاتى است كه اين روزها در تمام كشور دغدغه آفرين...

با گذشــت بيش از 6 ماه از وعده رئيس ســازمان بازرســى 
خراسان رضوى نتيجه بررسى پرونده دبيرستان انرژى اتمى 
مشهد هنوز اعالم نشده است. ارديبهشت ماه سال جارى بود 

كه دبيرستان غير دولتى انرژى ....
.......صفحه 2

kروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــرانروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m

چهارشنبه 24 بهمن 1397

 7 جمادى الثانى 1440 
13 فوريه 2019  
سال سى و دوم  
شماره 8902  
ويژه نامه 3287 

.......صفحه 4 

باران و برف 
خراسانى ها را 

غافلگير كرد
رئيس مركز پيــش  بينى اداره كل هواشناســى 
خراسان رضوى گفت: بارش باران و برف و افزايش 
شــدت وزش باد تا پنجشنبه هفته جارى در اين 
اســتان ادامه دارد. يحيى قائنى  پور اظهار داشت: 
براى مشهد آسمانى ابرى و مه آلود همراه با بارش 
باران (در برخى ساعات در نواحى مرتفع بارش به 
صورت باران و برف) گاهى افزايش ســرعت وزش 
بــاد پيش  بينى مى شــود. وى در خصوص ميزان 
بارندگى در شهرستان هاى اين استان در روزهاى 
دوشنبه و سه شــنبه گذشــته، بيان كرد: ميزان 
بارندگى در گناباد 24 ميليمتر، درتربت جام و درگز 
16 ميليمتر، در بردســكن و خواف 14 ميليمتر و 
در سرخس، فريمان و تربت حيدريه 12 ميليمتر 
بــوده اســت. وى افــزود: در مدت ياد شــده، در 
قوچان، سبزوار، گلمكان، نيشابور، كاشمر، كالت، 
تايباد، بجســتان و جغتاى نيز حجم بارش سه تا 
10 ميليمتر ثبت شده است.رئيس اداره پيش بينى 
هواشناسى خراسان رضوى در ادامه از كاهش 14 

درجه اى دماى هوا در مشهد خبر داد...
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آگهی دعوت از سرمایه گذاری  شهرداری گناباد 
)نوبت اول (

 ش��هرداری گناب��اد در رعایت ماده 5 آیی��ن نامه مالی  
ش��هرداریها  به منظور: احداث غرفه های خانوادگی در 
محل آرامستان  بهش��ت قاسم گناباد  بدین وسیله  از 
س��رمایه گذاران ومتقاضیان دعوت می ش��ود از تاریخ  
آگهی  حداکثر ظرف مدت ده روز  جهت دریافت اس��ناد  
به واحد مش��ارکت و سرمایه گذاری شهرداری مراجعه  
ویا با شماره  تلفن های  57221244و051-57222276 

تماس حاصل  فرمایند . 
حسین زاده شهردار گناباد   
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده  
شرکت تعاونی طالیه داران                       

صحاب صنعت هشتم )نوبت اول( 
جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی 
نوبت اول در ساعت 17:30 روز یكشنبه مورخه 
1397/12/05در محل فرهنگس��رای غدیر واقع 
دربل��وار ش��هید رس��تمی – تقاطع بلوار ش��هید 
ش��یرودی برگزار می گردد. ل��ذا از کلیه اعضای 
محترم ش��رکت تعاونی دعوت بعمل می آید در 
این جلس��ه حضور بهم رسانند.در ضمن اعضای 
محترمی که امكان حضور آنها در جلس��ه مذکور 
مقدور نمی باشد ، می توانند حق رای خود را به 
موج��ب وکالتنامه کتبی به ف��رد دیگری )عضو – 
هم��كار – خانواده ( واگذار نماید . در اینصورت 
تع��داد آراء ه��ر فرد عضو حداکث��ر 3 رای و هر 
ف��رد غیر عضو )همكار – خان��واده( تنها یک رأی 

خواهد بود . 
دس��تور جلس��ه : 1 – اص��اح ماده 6 اساس��نامه 

)تغییر آدرس شرکت تعاونی (
2 – اصاح ماده 12 اساسنامه

هیئت مدیره شرکت تعاونی طایه داران صحاب 
صنعت هشتم
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن 

شهریار کارکنان شهرداری مشهد تاریخ انتشار 
1397/11/24

جلس��ه مجم��ع عمومی عادی به طور ف��وق العاده نوبت 
دوم شرکت تعاونی مسكن شهریار کارکنان شهرداری 
مشهد در س��اعت 18 روز چهارشنبه مورخ 97/12/08 
در محل برج مس��كونی ش��هریار- موسوی قوچانی 23 
نب��ش تقاط��ع اول برگ��زار می ش��ود . از کلی��ه اعضاء 
محت��رم تقاضا می ش��ود جه��ت اتخاذ تصمیم نس��بت 
به موضوعات زیر در این جلس��ه حضور بهم رس��انند.

اعضای محترمی که امكان حضور آنها در جلسه مقدور 
نمی باش��د می توانند حق رای خود را به موجب وکالت 
نام��ه کتبی به فرد دیگ��ری محول نماین��د که در این 
صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رأی و 

هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود.
اعضای متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وکیل مورد 
نظر خ��ود باید از س��اعت 8تا 14روزه��ای 97/12/05 
و97/12/06 ب��ه محل دفتر ش��رکت مراجعه تا پس از 
تایید وکالت نامه های  مزبور توسط مقام مجاز ، ورقه 

ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد . 
دس��تور جلسه : 1- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل 
هیئ��ت مدیره 2- انتخاب اعضای اصل��ی و علی البدل 

بازرسی برای یكسال مالی
ضمن��ا داوطلبان عضویت در هیئت مدیره یا بازرس��ی 
شرکت موظفند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به 
مدت یک هفته جهت ثبت نام به دفتر ش��رکت تعاونی 

مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند .
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسكن شهریار کارکنان 

شهرداری  مشهد
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آگهی دعوت از سرمایه گذاری  شهرداری گناباد 
)نوبت اول (

 شهرداری گناباد در رعایت ماده 5 آیین نامه مالی  
شهرداریها  به منظور :1- احداث مجموعه تجاری  
واقع در انتهای خیابان  سعدی  ،نبش سعدی  31 

در زمینی به مساحت تقریبی 800متر مربع 
2- اح��داث مجموع��ه تج��اری  واقع در  حاش��یه  
می��دان آزادی –جن��ب مجتم��ع  خدمات��ی رفاهی      
ثامن الحجج در زمینی به مساحت   500متر مربع 

 بدینوسیله از سرمایه گذاران ومتقاضیان دعوت 
م��ی ش��ود از تاریخ  آگه��ی  حداکثر ظ��رف مدت                     
ده روز  جهت دریافت اس��ناد  به واحد مش��ارکت 
و س��رمایه گ��ذاری ش��هرداری مراجع��ه  وی��ا ب��ا                          
شماره  تلفن های  57221244و051-57222276 

تماس حاصل  فرمایند 
حسین زاده شهردار گناباد   
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آگهی مناقصه شرکت صنایع چوب 
آستان قدس رضوی

موض��وع مناقصه: رن��گ آمی��زی با پلی 
و  درب-چهارچ��وب  ملزوم��ات  اورت��ان 

دورکوب به مقدار 2100 متر مربع 
م��دت زمان ش��رکت درمناقصه: حداکثر 

3روز بعد از درج آگهی
جهت کسب اطاعات بیشتر و تكمیل فرم 
به آدرس مش��هد کیلومتر 8جاده کات، 
ش��رکت کارخانجات صنایع چوب آس��تان 
ق��دس رض��وی مراجع��ه و ی��ا با ش��ماره   
حاص��ل  05132624084تم��اس  تلف��ن: 

فرمائید. 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه بطور 
ف��وق العاده نوبت دوم ش��رکت تعاونی مصرف کارکنان 
راه آهن خراسان شماره ثبت 339  انتشار97/11/24

جلس��ه مجمع عمومی عادی س��االنه بطور ف��وق العاده 
نوب��ت دوم ش��رکت تعاونی مصرف کارکن��ان راه آهن 
خراس��ان در روز یكش��نبه 1397/12/05 راس ساعت 
9 صب��ح  در محل مجتمع فرهنگ��ی اداره کل راه آهن 
خراسان واقع در مجتمع مسكونی ارغوان – ارغوان 14 
برگزار میگردد. لذا از کلیه اعضا دعوت میشود رأس 
ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند. ضمنًا 
اعام می��دارد با توجه ب��ه برگ��زاری انتخابات هیئت 
مدی��ره و هیئت بازرس��ی کلیه متقاضی��ان میتوانند 
جهت ثبت نام با مراجعه به دفتر ش��رکت تعاونی واقع 
در منازل س��ازمانی 6 دس��تگاه جنب نانوایی نس��بت 
ب��ه تكمیل ف��رم مربوطه اق��دام نماین��د. ضمنا ارائه                  

کارت ملی الزامی میباشد.
دستور جلسه : 

1- گزارش هیئت مدیره و بازرسان
2- تصویب صورتهای مالی سال 96

3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1397
4- انتخاب هیئت مدیره به مدت 3 سال

5- انتخاب بازرس��ان اصلی و عل��ی البدل برای مدت 
یكسال مالی

هیئت مدیره شرکت
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قدس گزارش مى دهد

پرونده دبيرستان انرژى اتمى مشهد همچنان در دست بررسى سازمان بازرسى
��ر ��اسان

على محمدزاده  با گذشت بيش از 6 ماه 
از وعده رئيس سازمان بازرسى خراسان رضوى 
نتيجه بررســى پرونده دبيرستان انرژى اتمى 

مشهد هنوز اعالم نشده است.
ارديبهشــت ماه سال جارى بود كه دبيرستان 
غير دولتى انرژى اتمى مشهد رسماً افتتاح شد 
و همزمان با انتشار اين خبر بود كه انتقاداتى 
هم نسبت به نحوه واگذارى زمين دولتى به اين 

مجموعه مطرح شد.
دبيرســتان انرژى اتمى در زمينى به مساحت 
2400 مترمربــع و بــا امكانــات متعــددى 
همچون آزمايشگاه تخصصى علوم پايه، كارگاه 
رايانه، البراتوار زبان، ســالن غذاخورى، سالن 
ورزشى، آمفى تئاتر مبله، استادسرا، كتابخانه، 
قرائت خانه، ســالن اجتماعات و اتاق ايمنى و 

بهداشت در شهر مشهد احداث شده است. 
منتقــدان در خصوص تخريب مدارس دولتى 
«قدس» و «اختران انقالب» و واگذارى آن گاليه  
داشتند و خواستار اين شدند با توجه به اينكه 
اين مدرســه در زمين آمــوزش و پرورش و با 
بودجه دولتى ســاخته و تجهيز شده است، از 
دريافت هرگونه شهريه پرهيز و براى حذف واژه 
غيردولتى در كتيبه سر در دبيرستان مذكور 

اقدام شود.
  مدارس واگذار شده بالاستفاده بوده است!

از سوى ديگر مديران كل سابق وفعلى آموزش 
و پرورش اســتان هم توضيحاتى در اين باره 
دادند و مدعى شــدند مدارس واگذار شده بال 

استفاده بوده و بيش از نياز منطقه بوده است.
با اين حــال منتقدان بر اين بــاور بودند كه 

واگذارى زمين دولتى براى ساخت دبيرستانى 
كه فقط قشر خاصى از مردم قادر به پرداخت 
شهريه هاى ميليونى آن هستند خالف قانون 
بوده بايد مراجع نظارتى به موضوع ورود پيدا 

كنند .

  ورود سازمان بازرسى
در همين زمان خبرهايى هم از ورود سازمان 
بازرســى به اين پرونده منتشــر شد و رئيس 
اين ســازمان تيرمــاه درمصاحبه بــا يكى از 

خبرگزارى ها گفت: پرونده اين مدرسه از سال 
گذشته به سازمان بازرســى ارجاع شده و اگر 
اين ادعا مبنى برساخت و تجهيز اين مدرسه 
از محــل بودجه هاى دولتى، ثابت و مجوز هم 
در قالب غيردولتى صادر شــود، خالف قانون 
است، با آن برخورد مى كنيم.در همين زمان و 
در حالى كه برخى مديران سازمان بازرسى از 
اعالم نتيجه اين پرونده تا هفته اول تيرماه خبر 
مى دادند رئيس كل بازرسى استان زمان يك 
ماهــه را براى اعالم نتيجه مطرح كرد وانتظار 

مى رفــت اواخر تيرماه يا هفته هاى نخســت 
مردادماه نتايج بررســى هاى صــورت گرفته 
اعالم شود.اما با گذشت چند ماه از اين تاريخ 
جســت وجوى ما در ميان اخبــار براى يافتن 
خبرى در اين باره نتيجه نداد وبه نظر مى رسد 
يا هنوز بررســى هاى كارشناســان ســازمان 
بازرسى به اتمام نرسيده واگر به اتمام رسيده 
بنا به هردليلى منتشر نشده است كه اميدواريم 
در روزهاى آينده پاســخ آن را از مديران اين 

سازمان بگيريم.

در حوالى امروز2

گزارشى ازمحفل صميمى و خاطره انگيز هنرمندان 
خراسان رضوى 

  ضرورت بهره گيرى از هنر پيشكسوتان 
براى پرورش جوانان 

قدس: جمعى از هنرمندان پيشكســوت و جوان خراســان 
رضوى در عرصه هاى مختلف هنرهاى تجســمى، نمايش و 
شــعر و ادب فارسى در حوزه هنرى خراسان رضوى گردهم 
آمدند و چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى را گرامى 

داشتند. 
رئيس حوزه هنرى انقالب اسالمى خراسان رضوى، در اين 
برنامه با اشاره به فرموده مقام معظم رهبرى مبنى بر اينكه 
هيچ مكتب، انديشه و انقالبى تا در قالب هنر نگنجد ماندگار 
نمى شــود، اظهار داشت: انقالب اسالمى انقالبى مردمى بود 
و تمامى اقشار جامعه در جريان پيروزى آن حضور داشتند، 
اما اين هنرمندان هســتند كه مى توانند با هنر خود كارى 
كنند تــا ديگران درباره انقالب ما بداننــد و براى آيندگان 

ماندگار شود.
ميثم مرادى بيناباج با بيان اينكه اســتان خراسان از اولين 
اســتان هايى بود كه حوزه هنرى در آن شكل گرفت، گفت: 
هنرمندان خراسانى هسته اوليه اين نهاد را تشكيل دادند و 
حوزه هنرى انقالب اسالمى استان در عمر بيش از سه دهه 
خود شــاهد حضور و نقش آفرينى چهره هاى هنرى بسيارى 
بوده اســت. خوانش بخشى از كتاب «حورا» درباره زندگانى 
حضرت زهرا(س) توســط سعيد صادقى، بازيگر جوان تئاتر 
و قرائت قطعه شــعرى كه به شــهيد مرتضى خورشاهى و 
خواهــر مجاهد ايشــان، تقديم شــده اســت بخش بعدى 
برنامه بود. همچنين نقالى اســتاد حســين مقدم، همراه و 
زينت بخش قسمت هاى مختلف اين شب خاطره بود.  بخش 
بعدى اين برنامه، به خاطره گويى هنرمندان پيشكســوت از 
جريان پيروزى انقالب اســالمى و حماسه هاى مردم مشهد 
اختصاص داشت. استاد محمد نيك، شاعر خراسانى، با اشاره 
بــه اينكــه در آن روزها همراه با پدرم كه وى نيز شــاعر و 
مداح بود در انجمن هاى ادبى شــركت مى كردم، خاطراتى 
از شــاعران انقالبى بويژه مرحوم اســتاد غالمرضا قدسى را 
بيان كرد.  ملتخواه، على خالقى، نقاش باســابقه و محســن 
مصطفى زاده از پيشكسوتان تئاتر مشهد از ديگر هنرمندانى 
بودند كه خاطرات جذاب و شنيدنى خود را در اين نشست 
صميمانه بازگو كردند همچنين اســتاد غالمرضا سالم دبير 
هنرى دومين دوره رويداد «چله نمايش ما» با بيان خاطره اى 
ياد هنرمندان شهيد مسعود سهيلى، غالمرضا شكرى و رضا 
قلمدست را گرامى داشت. «نقلى از انقالب» بخش ديگر اين 
برنامه بود كه در آن محمد جهانپا، از هنرمندان جوان تئاتر 
خراســان، به نقالى وقايع دى ماه 57 در مشــهد به عنوان 
برگ زرينى از حماســه آفرينى مردم انقالبى و لكه ننگى بر 
پيشانى خاندان منحوس پهلوى پرداخت. در پايان اين شب 
خاطره، از دو اثر نقاشــى از وقايع انقالبى در شهر مشهد اثر 

استاد انفرادى و استاد اعلم رونمايى شد.

 سى و هفتمين جشنواره فيلم فجر 
خراسان شمالى به خط پايان رسيد 

بجنورد- خبرنگار قدس: اكران منتخب فيلم هاى ســى و 
هفتمين جشــنواره فيلم فجر با فيلم هاى «سرخ پوست» و 
«شبى كه ماه كامل شد» در خراسان شمالى پس از 10 روز 
فعاليت به كار خود پايان داد. براساس اين گزارش؛ 14 فيلم 
منتخب سى و هفتمين جشنواره فيلم فجر از 12 بهمن ماه 
با فيلم هاى پالتو شــترى و آشــفتگى آغاز و پس از 10 روز 
فعاليت در خراسان شــمالى به پايان رسيد. اكران منتخب 
فيلم هاى ســى و هفتمين جشــنواره فيلم فجربا استقبال 
پرشــور مردم و عالقه مندان به هنر هفتم در دو ســينماى 

گلشن و عميق بجنورد انجام شد.

در مراسم يادواره شهداى مسجد ابوالفضلى ها 
انجام شد

  تجليل از خانواده شهدا و رونمايى از 
تمثال 44 شهيد

محسن متولى اشكذرى: مراسم يادواره شهداى پايگاه بسيج 
شــهيد مدنى با تجليل از خانواده هاى معظم شهدا و رونمايى از 
تمثال 44 شهيد مســجد ابوالفضلى هاى حر عاملى همزمان با 

چهلمين سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى برگزار شد.
به گزارش خبرنگارقدس در اين مراســم كه با مشاركت بسيج 
پايگاه شهيد مدنى، مؤسسه فرهنگى جوانان آستان قدس رضوى، 
حوزه 8 ابوذر نيروى مقاومت بسيج، هيئت فرهنگى مذهبى خادم 
العباس عليه السالم وشــوراى اجتماعى محله عامل برگزار شد، 
حجت االســالم حجازى ازسازمان فرهنگى آستان قدس رضوى 
با تجليل از مقام شهيدان وخانواده هاى آنان خاطرنشان كرد: به 
فرموده مقام معظم رهبرى، امروز زنده نگه داشتن ياد شهيدان 
كم از شهادت نيست و ما موظف هستيم براى ترويج روحيه ايثار 

و شهادت در نسل جديد تمام همت و توانمان را به كار گيريم.
وى با اشــاره به اينكه امروز استكبار جهانى و در رأس آن آمريكا 
تمام ســعى و تالش خود را انجــام مى دهند تا با مأيوس كردن 
جوانان، آنان را از خط انقالب شــكوهمندى كه وارد دهه پنجم 
عمر با بركتش شده است خارج سازند، تصريح كرد: تنها با معرفى 
صحيح شهيدان به نسل جوان و تبيين شيوه زندگى شان و اينكه 
چگونه براى حفظ ارزش هاى دينى و انقالب اسالمى از جانشان 
كه با ارزش ترين متاعى بود كه در اختيار داشتند گذشتند مى توان 
نسل جديد را در برابر اين تهاجمات بى امان واكسينه و مقاوم كرد.
اين گزارش حاكى است در ادامه سرودهاى انقالبى توسط گروه 
ســرود مؤسسه فرهنگى جوانان آستان قدس رضوى اجرا شد و 
هدايايى به رسم يادبود به خانواده تعدادى از شهداى مسجد اهدا 

گرديد و از پدران و مادران صبور شهدا تجليل و تقدير شد.
برگزارى مســابقه قرآنى و تجليل از دختران محجبه و پســران 
فرهيخته و فعال در امور قرآنى از ديگر برنامه هاى اين مراسم بود.

   رونمايى از تمثال 44 شهيد
در پايــان اين مراســم رونمايى از تمثال 44 شــهيد مســجد 
ابوالفضلى ها كــه با تصاوير بنيانگذار فقيد جمهورى اســالمى 
حضرت امام خمينــى(ره) و رهبــر معظــم انقــالب اســالمى 
حضرت آيت اهللا خامنه اى مزين شده بود، با حضور خانواده معظم 

شهدا انجام شد.

 يادواره 75 شهيد منطقه زبرخان 
برگزار شد

دررود-خبرنگارقدس: يادواره 35 شــهيد دفاع مقدس در 
مسجد امام حسن مجتبى(ع) اسحاق آباد زبرخان برگزارشد.

در اين مراسم سيد قاسم حسينى ميرشجاع از راويان دفاع مقدس 
گوشه اى از خاطرات شهدا و رزمندگان را بيان كرد. در اين مراسم 
هاجر چنارانى، نماينده مردم در مجلس شوراى اسالمى با اشاره 
به شرايط اقتصادى كشورگفت: االن بايد به آنچه داريم مدارا كنيم 
واز اسراف جلوگيرى نماييم، اگر مسئوالن و مردم سفره هايشان 

يكى باشد هيچ گاه دچار دوگانگى و ناراحتى مردم نمى شويم. 
خبر ديگرى حاكى است، دهمين يادواره 36 شهيد روستاى باغشن 
زبرخان برگزارشد. در اين مراسم سرداراحمدى فرمانده اسبق سپاه 
امام رضا(ع) به ايراد سخنرانى پرداخت. در اين مراسم نمايشگاهى 
از تصاوير شهدا ورزمندگان منطقه زِبرخان در دوران دفاع مقدس 
براى بازديد عموم برپا شــده بود. همچنين به همت حوزه بسيج 
امام صادق(ع) و پايگاه هاى بسيج روستا، يادواره شهيدان عباسعلى، 
محمدصادق و عليرضا حشمتى در حسينيه روستاى حشمتيه 
زبرخان برگزارشد. امام  جمعه اسحاق آباد زبرخان در اين مراسم 
گفت: خانواده شــهدا همانند زينب كبرى(س) فداكارى كردند 
و فرزنــدان خود را با تربيت مناســب به جبهه هاى دفاع مقدس 
فرستادند تا انقالب اسالمى بيمه شود. حجت االسالم معلمى گفت: 
انقالب اسالمى چهل ساله با كوهى  از تجربه با وجود دشمنى ها، 
مقاوم است و جشن گرفتن 40 سالگى همانند معجزه الهى است. 
در اين مراسم كه با خاطره گويى خليلى زاده از راويان دفاع مقدس 
همراه بود هاجر چنارانى نماينده مردم درمجلس شوراى اسالمى 
گفت: انقالب ما برگرفته از نهضت امام حســين(ع) اســت و به 

حكومت جهانى حضرت ولى عصر(عج) متصل مى شود.
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گزارش

 فــارس   فارغ از هياهوى شــهر، در يك روز زمســتانى در 
حالى كه خورشيد از پشت كوه ها درآمده، اما سوز سرما تنت را 
مى لرزاند، پا در ركاب جاده اى مى گذارم كه قرار است مرا به يكى 
از نقاط مرزى شهرستان سربيشه برساند، جاده كم عرض است 
اما طوالنى، تردد زياد ماشين هاى سنگين در اين محور هم مزيد 
بر علت شده تا زمان رسيدن ما به مقصد را بيشتر از آنچه بايد، 
طوالنى كند. حاال پس از چند ساعت طى مسير به مقصد خود 
كه يك روســتاى مرزى است رسيده ايم، اينجا شهرك عشايرى 
مهردشت درح است، روستايى نزديك مرز با مردمانى ميهمان نواز 
و خونگــرم . وضعيت آب و هوا اما در اين منطقه چندان تعريفى 
ندارد، توفان همراه با گردوخاك چشمانت را آزار مى دهد، توفانى 
كه تحفه خشكسالى 20 ساله در اين منطقه است، اما مردمان اين 
ديار هر چند سخت آن را به عنوان ميهمان ناخوانده پذيرفته و 

با آن كنار آمده اند.

  وقتى لباس اهالى روستا چشم نوازى مى كند
آدرس مدرســه روستا كه سوژه روايت ما است را جويا مى شوم، 
مريم راه بلد مى شــود، در مسير رســيدن به مدرسه، تعدادى از 
اهالى روستا را مى بينم كه هنوز پوشش محلى عشايرى خود را 
حفظ كرده اند، مردها با پيراهن ســفيد بلند و دستار و زن ها نيز 
با پيراهن و شلوارهاى دست دوز رنگى جلوه اى خاص و ديدنى از 
فرهنگ و آداب و رسوم اين منطقه را به نمايش مى گذارند. بعد از 
رسيدن به مدرسه، آقاى مدير كه با پوشش لباس محلى عشايرى 
درب مدرسه ايستاده، به استقبالم مى آيد، خود را محمد حسينى 
معرفى مى كند و مى گويد: دو سال قبل وقتى كه مسئول دفتر 
نماينده مردم شهرستان هاى نهبندان و سربيشه بودم از اين روستا 
بازديد كردم، آن زمان اين مدرسه تنها 6 كانكس داشت آن هم 

در محيطى خاكى و به هم ريخته.

 حال و روز بد مدرسه آقاى مدير را دست به كار كرد
وى روايت خود از وضعيت نامناســب مدرســه را اينگونه ادامه 
مى دهد: وضعيت به گونه اى بود كه نشانه هاى سوءتغذيه در 110 

دانش آموز ابتدايى اين مدرسه ديده مى شد.
مدير مدرسه شهرك عشايرى مهردشت درح از تالش هاى خود 

براى بهبود وضعيت مدرسه اينگونه مى گويد: با ديدن حال و روز 
مدرســه در مهردشــت در اولين گام تالش كردم به مؤسسات 
خيريه گزارشــى از وضعيت موجود ارائه كنم كه با كمك خدا 
و دعاى مردم «مؤسسه خيريه فرهنگى مسجد و مدرسه 110» 
وابسته به دفتر آيت اهللا مكارم شيرازى متقاعد شدند تا با مديريت 

من مدرسه ايجاد و همچنين مسجد نيمه ساز تكميل شود.
حســينى اين اتفاق را سرآغاز كار جهادى در اين روستا مى داند 
و مى گويد: روزبه روز مســئوليت را بر دوشــم بيشــتر احساس 
مى كردم، به گونه اى كه ادامه مأموريتم را در دفتر نماينده مردم 
شهرستان هاى نهبندان و سربيشه در مجلس كنسل كرده و با 
خانواده ام به يك اردوى جهادى دوساله به اين منطقه آمده و در 
اينجا ســاكن شديم. حسينى ادامه مى دهد: از ابتداى مهرماه به 
عنوان مدير مدرسه و مسئول دهستان قرارگاه پيشرفت و آبادانى 
كارم را در منطقه آغاز كردم، گرچه مدرســه نوساز بود، اما هنوز 
هيچ چيز سر جاى خودش نبود كه با كمك دو مجموعه خيريه 
و قرارگاه پيشرفت و آبادانى توانستيم سيستم آبرسانى آب شرب 
و سرويس بهداشتى مدرسه را با قرار دادن دو تانكر ذخيره آب و 
پمپ راه اندازى كنيم، عالوه بر اين فضاسازى و زيباسازى مدرسه 

هم با همكارى همكاران انجام شد.
وى از گام هاى بعدى خود براى ايجاد نشاط در بين دانش آموزان 
روستا مى گويد: هر روز كه يك قسمت از كار به اتمام مى رسيد 

روز بعــد در ذهنــم ايده و فكــرى جديد براى اين مدرســه و 
دانش آموزان غوغا مى كــرد، به همين خاطر تصميم گرفتم در 
راستاى تهيه لباس دانش آموزان و نيز پوششى كه بتواند هويت 
عشايرى را حفظ كند، گامى بردارم، به همين دليل لباس عشايرى 
كه مدنظرم بود با همكارى  اهالى روستا براى همه دانش آموزان 

تهيه كردم.

 كتابخانه، آزمايشگاه و خانه ورزش روستا هم راه افتاد
حسينى اقدام بعدى خود را راه اندازى كتابخانه مدرسه مى داند 
و مى گويد: كتابخانه مدرسه را كه سال قبل با همكارى كانون 
توسعه فرهنگى كودكان راه اندازى كرده بوديم توسعه و فضا و 
امكانــات آن را افزايش داديم. وى از افتتاح آزمايشــگاه و خانه 
ورزش مدرســه روســتا در گام بعدى خبر داد و گفت: وقتى 
خيرين كانون توسعه فرهنگى كودكان سوءتغذيه دانش آموزان 
را ديدند مساعدت و پيگيرى كرده و حاال به لطف اين خيرين 
هر روز در مدرســه با كمك همكاران و دانش آموزان صبحانه 
براى دانش آموزان توزيع مى شود. مدير مدرسه شهرك عشايرى 
مهردشــت درح مى گويد: يكى از دغدغه هايم كه دغدغه مهم 
مردم روستا هم بود موضوع اشتغال بود. حسينى ادامه مى دهد: 
اين دغدغه در ذهنم بود تا اين كه باالخره تصميم گرفتم براى 
اشتغال دانش آموزان بخصوص پايه پنجم و ششم با مشاركت 
قرارگاه پيشــرفت و آبادانى سپاه و فنى و حرفه اى كالس هاى 
پارچه بافى و گليم بافى و با مشاركت جهاد كشاورزى كالس هاى 
بهره ورى كشــاورزى براى پسران راه اندازى كنم. مدير مدرسه 
شــهرك عشايرى مهردشت درح ادامه مى دهد: در حال حاضر 
مدرســه مــا 116 دانش آموز دارد كه در مقطــع ابتدايى و در 
محيطى با نشــاط و با امكانات درس مى خوانند، اين روزها هم 
براى اشــتغال پدر ومادرها و امكانات كلى روستا پيگيرى هايى 

داشتم كه نتايج خوبى حاصل شده است.
حاال بــا همت آقاى مدير و كمك قرارگاه پيشــرفت و آبادانى، 
روستايى در نقطه صفر مرزى افغانستان كه ممكن بود در سايه 
نامهربانى چندين ساله آسمان و نيز كم توجهى برخى مسئوالن 
اميد به زندگى را از دست بدهد، اميدى دوباره يافته و با تالش و 

جنبش اهالى روستا رنگ زندگى به خود گرفته است.

روايت يك جهاد 2 ساله

از ساخت مدرسه  جديد تا اشتغال زايى براى اوليا

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
@quds95 :كانال سروش

رئيس شوراى مركزى اتحاديه انجمن اسالمى 
دانش آموزان در بجنورد:

 4000 نمايشگاه انقالب در مدارس
 برپا شد

– خبرنــگار قدس: رئيس شــوراى مركزى  بجنورد 
اتحاديه انجمن اســالمى دانش آمــوزان گفت: همزمان با 
گراميداشــت دهه فجر امســال، 4000 نمايشگاه انقالب 
در 4000 مدرســه سطح كشور برپا شــده است. صادق 
حسين زاده ملكى اظهار داشــت: نمايشگاه هاى انقالب از 
ابتداى دهه فجــر در مدارس متوســطه دوم آغاز به كار 
كرده و تــا پايان بهمن ماه داير اســت. وى با بيان اينكه 
نمايشگاه هاى مدرسه انقالب، فرصتى براى ترويج و تبيين 
ارزش هاى انقالب اسالمى است، گفت: اين نمايشگاه ها بر 
پايه مطالعات برپا شده و دانش آموزان دستاوردهاى نظام 
اســالمى در عرصه هاى مختلف را بــراى بازديدكنندگان 
روايــت مى كنند.حســين زاده ملكى گفــت: واقعيت اين 
اســت كه وضعيت آموزشــى در ايران پيش از انقالب از 
شــاخص هاى آموزشى و ســواد خيلى از كشورها حتى از 
كشــورهاى آفريقايى پايين تر بود، اما ايران اكنون جايگاه 

خوبى در زمينه آموزش و سواد دارد.

��ر

هاشم رسائى فر   هميشه اخبار مربوط به سد دوستى براى مشهدى ها ارزش بااليى 
داشته و البته دارد، چرا كه اين مخزن مهم آبى تأمين كننده بخش زيادى از آب مصرفى 

مردم اين شهر از زمان بهره بردارى بوده است. 
عوامل مختلفى كه موجب شده تا در سال هاى اخير ذخيره اين سد مهم هر سال كمتر 
و كمتر شود نيز هر بار اخبارش براى مردم مشهد از درجه اهميت زيادى برخوردار بوده 
اســت. اين اتفاقات در اين سال ها حتى خبر خشك و بى آب شدن سد را هم به صورت 
جدى بر ســر زبان ها انداخت به نحوى كه برخى از مسئوالن نيز با تأييد شرايط سخت 
موجود خشك شدن سد بزرگ و مهم دوستى را حتى در سال 98 دور از ذهن ندانسته اند!

با اين وجود اطالع رسانى در مورد شرايط سد دوستى مى تواند براى هر كدام از شهروندان 
مشهدى اهميت زيادى داشته باشد. شايعه اتمام ذخيره آب سد دوستى چند وقتى است 
نقل محافل خبرى است كه اطالعيه اخير شركت آب و فاضالب مشهد در مورد احتمال 
افت فشار آب شهروندان مشهدى و تعميرات خط انتقال سد دوستى  شائبه اى را به وجود 
آورد كه شايد شرايط ذخيره آب سد دوستى به وضعيت بحرانى رسيده و برخى از اخبار 

مبنى بر اتمام آب در اين سد واقعيت داشته باشد.
در همين زمينه با محمد محمد زاده مدير روابط عمومى شركت آب و فاضالب مشهد 
تماس گرفتيم تا از جزئيات وضعيت انتقال آب سد دوستى به مشهد باخبر شويم. وى 
با اشــاره به اينكه اطالعيه اى كه شركت آب و فاضالب در مورد سد دوستى صادر كرده 
مربوط به اقدامات فنى و تعميرات تأسيسات در ايستگاه شماره 3 پمپاژ آب سد دوستى 
بوده است، گفت: اين تعميرات به اين دليل نيست كه انتقال آب به مشكل خورده، بلكه 

براى سرويس دوره اى هست كه هر سال اين اقدام صورت مى گيرد.
محمدزاده در پاسخ به اين پرسش كه آيا شايعه اتمام ذخيره آب سد دوستى واقعيت دارد، 
اظهار داشت: به هيچ عنوان اين گونه نيست ما هنوز اميدواريم با توجه به مدت زمانى كه 
در پيش داريم و اينكه بارش هايى كه اميد داريم اتفاق بيفتد حجم ذخيره آب پشت سد 

بيشتر از االن شود.
مدير روابط عمومى شركت آب و فاضالب همچنين در مورد افت فشار آب يا قطعى آن در 

مشهد زمان تعمير تأسيسات ايستگاه سوم گفت: با توجه به تمهيداتى كه انديشيده شده 
فكر نمى كنم مشكل خاصى در اين مورد پيش بيايد، اما با اين وجود از مردم در خواست 
داريم مديريت مصرف آب را در نظر داشته باشند تا با خيال راحت همه مردم شهر از اين 

نعمت خداوند بهره ببرند.
در همين حال «جم» مدير روابط عمومى شركت آب منطقه اى خراسان رضوى در مورد 
حجم فعلى آب پشت سد دوستى و اينكه بارندگى هاى اخير سبب افزايش ذخيره اين سد 
شده است، گفت: طى اين روزها ورودى هايى از سيالب ها به پشت سد دوستى داشتيم 

كه ميزانش در حدود 22 ميليون متر مكعب بوده است.
وى ميزان فعلى ذخيره آب سد دوستى را 172 ميليون مترمكعب اعالم نمود و در مورد 
عمليات فنى ايستگاه سوم پمپاژ نيز اظهار داشت: اين عمليات به منظور به روزرسانى و 

تعميرات انجام مى شود و مشكل ديگرى وجود ندارد.

يك مسئول آب منطقه اى در واكنش به خبراحتمال افت فشار آب در مشهد:

آب سد دوستى خشك نشده سرويس دوره اى داريم

سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى 

وظيفه خود مى داند در 
جهت رفع مشكالت مردمى،  
سوژه هاى ارسالى از سوى 

خوانندگان  عزيز    در 
حوزه هاى شهرى، اجتماعى، 
اقتصادى و ...  را پيگيرى و 

منعكس كند .
لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.
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مديركل اجتماعى استاندارى خراسان رضوى:

 حاشيه نشينى جدى گرفته نشود بايد 
منتظر فاجعه در آينده نزديك باشيم

قدس: مديركل امور اجتماعى و فرهنگى استاندارى خراسان 
رضوى گفت: در مواجهه با مســئله حاشيه نشينى نيز مانند 
ديگر آسيب هاى اجتماعى پيشگيرى بهتر از درمان است و 
بايد با سياست گذارى  صحيح، تمهيداتى براى نگه داشتن افراد 

در مبدأ طراحى كنيم.
دكتر ســعيد صالح افزود: در مناطق حاشــيه اى چالش ها و 
آسيب ها بيشتر از فرصت هاست از اين رو بايد با برنامه ريزى 
و ارائه راهكارهاى علمى و عملى براى بهبود شرايط روستاها، 
اقدام هاى ويژه اى انجام شــود، در غير اين صورت در آينده 

نزديك شاهد فاجعه در حريم شهرها خواهيم بود.
اين كارشناس اجتماعى در ادامه، مناطق حاشيه اى را محل 
ســكونت افرادى كه تعلق زيستى، محيطى و هويتى به آن 

منطقه ندارند، دانست.
وى خاطرنشان كرد: در اين محدوده ها شاهد ناشناختگى و 
وازدگى ميان افراد هستيم و با توجه به جمعيت باال و امنيت 

پايين در اين مناطق، زمينه براى انواع بزه مهيا است.
مديركل امور اجتماعى و فرهنگى استاندارى خراسان رضوى 
با اشاره به مشكالت ناشــى از كمبود منابع آب، افزود: بايد 
مديريت شــهرى، چاره اى براى اين مسئله در حاشيه شهر 
بينديشد، در غير اين صورت كمبود آب نيز مى تواند معضالت 
جديد بويژه از حيث بهداشتى و حتى امنيتى در اين مناطق 

ايجاد كند.

 قوانين رانندگى به روش تدافعى
على محمدزاده: آنچه تاكنون در اين ستون به آن ها اشاره شد 
كلياتى بود بر ضرورت اصالح روش و فرهنگ رانندگى و به نكاتى 
اشاره كرديم كه رعايت هر كدام از آن ها مى تواند از بروز حوادث 

احتمالى پيشگيرى كند.
در ادامه به اصول و مقرراتى خواهيم پرداخت كه رانندگان را در 

اين امر مهم يعنى «رانندگى ايمن» يارى رسان خواهد بود. 
نكته قابل توجه در خصوص مطالبى كه ذكر مى شود، اين است كه 
شايد در نگاه اول آنچه گفته مى شود به ظاهر امر پيش پا افتاده اى 
باشد، اما بر اساس تحقيقات صورت گرفته همين موارد به ظاهر 
ساده تأثيرات مثبت بسيارى در آرامش و هوشيارى رانندگان دارد.

 قانون 1: صحيح نشستن
يكى از مهم ترين اصول اوليه در رانندگى با هر نوع خودرويى، به 
زبان ساده «راحتى» است. اگر در خودرو راحت نباشيد به خوبى 
رانندگى نخواهيد كرد و از رانندگى لذت زيادى نخواهيد برد. شما 
بــه عنوان يك راننده بايد به طور دقيق و واضح بدانيد كه حالت 
صحيح نشستن چگونه است. بسيارى از راننده ها به طور ناخودآگاه 

از روش هاى اشتباه ديگران تقليد مى كنند.
براى داشتن حداكثر كنترل بر روى وسيله نقليه اى كه مى رانيد، 
بايد درست بنشينيد. وقتى صاف مى نشينيد ذهن شما سريع تر 
عمل مى كند و در نتيجه ســرعت واكنش شما خيلى سريع تر 

مى شود.
ابتدا بر روى صندلى بنشينيد، پشت شما بايد صاف و چسبيده 
به صندلى باشــد و ران و زير پاها بايد به صورت كامل با صندلى 
در تماس باشند. هدف از اين كار ايجاد حداكثر سطح تماس بين 
راننده و صندلى است (فراموش نكنيد اولين وظيفه صندلى اين 

است كه به شما اجازه دهد از جاى خود درست خارج شويد.)
در مرحله بعد، از اينكه به درســتى بر روى صندلى قرار گرفتيد، 
دســتان خود را دراز كنيد، مچ دست ها بايد به راحتى و كامل بر 
بــاالى فرمان قرار بگيرند. در اين حالت هنگام چرخاندن فرمان 

آرنج ها به شكل و اندازه مناسبى خم مى شوند.
سومين مرحله نحوه قرار گرفتن پاهاست. نخستين چيزى 
كــه بايد بدانيد اين اســت كه پدال ها را بايد با قســمت 
استخوانى و سفت زير انگشتان پا فشار داد. پاها تنها بايد از 
زانو خم شوند؛ بنابراين همانند حالت دست ها، جلوى دراز 
شدن پا گرفته مى شود. در ضمن زانوها بايد فاصله مناسبى 
با غربيلك فرمان داشــته باشند تا احتمال آسيب ديدگى 
در تصادفات كم باشــد و چون پاى راست در هنگام ترمز 
كردن به فضاى بيشترى نياز دارد بايد فاصله زانوى راست 

با فرمان هم تنظيم شود.

پشت سرى:استفاده از پشت سرى مى تواند نيمى از آسيب هاى 
وارده به گردن را در حين تصادفات كاهش دهد. بهترين نوع پشت 
سرى آن هايى هســتند كه ثابت اند. پشت سرى هايى كه ارتفاع 
آن ها قابل تنظيم است بيشتر اوقات در پايين ترين وضعيتشان قرار 

گرفته اند و درست پشت سر راننده يا سرنشين قرار نمى گيرند.

 قانون 2: كنترل و دست گرفتن فرمان
فرمان را ســفت و صحيح بگيريد. نه آن قدر ســفت كه 
خون به انگشــتانتان نرسد و نه آن قدر شل كه به راحتى 
از دستتان در برود. حالت دست ها بايد در وضعيت 9/15 
قرار گيرد. هرگز دســت ها را به صــورت ضربدرى روى 
فرمــان قرار ندهيد و از حركــت آزادانه فرمان جلوگيرى 
كنيد. هر دو دســت بايد بر روى فرمان بوده و آرنج ها در 

هنگام چرخاندن فرمان نبايد به هم بخورند.
نوع، سايز و شكل فرمان به سليقه خودتان است، اما بهتر 
است خيلى ضخيم يا خيلى نازك نباشد كه هنگام گرفتن 
آن دچار مشــكل شــويد. ســايز و ضخامت فرمان براى 
دريافت و احساس رفتارهاى خودرو اهميت بسيارى دارد. 
فرمان با پوشــش چرمى، به ضخامت دو و نيم سانتيمتر 
انتخاب مناسبى اســت. با چنين فرمانى مى توان انگشت 

شست را به راحتى دور فرمان حلقه كرد. (ادامه دارد)
اداره آموزش و فرهنگ ترافيك پليس راهور خراسان رضوى

حجت االسالم پژمانفر:
 دست هاى پشت پرده واردات، 

كارخانه ژالتين مشهد را تعطيل كرد

فارس: نماينده مردم مشــهد و كالت در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: دست هاى پشت پرده واردات سبب شده تا 

دومين كارخانه ژالتين كشور تعطيل شود. 
حجت االســالم نصــراهللا پژمانفر در خصــوص راه اندازى 
مجــدد كارخانه ژالتين در مشــهد، گفــت: بازديدى از 
كارخانه ژالتين آريا داشتم، اين مجموعه زمانى فعال بوده 
و در مســاحت چهار هكتارى تأســيس شده كه ظرفيت 

2000 تن توليد ژالتين در كشور را دارد.
وى افــزود: ژالتين ماده اى پرمصــرف در صنايع غذايى، 
لبنيات، شيرينى ها، پاســتيل ها و داروها است و مصارف 
صنعتى نيــز دارد، 6000 تن ژالتين در طول ســال در 
كشور مصرف مى شود كه كارخانه ژالتين مشهد و قزوين 

نيمى از ژالتين كشور را تأمين مى كنند.
وى تصريح كرد: به داليل مختلفى كه ريشه در جريانات 
پشــت پرده واردات دارد و آسيب زيادى به اقتصاد كشور 
زده اســت كارخانه اى با بيش از دو سال فعاليت تعطيل 
شــده كه با وضعيت نگران كننده اى مواجه است و تالش 

داريم اين كارخانه مجدد راه اندازى شود.
پژمانفر بيــان كرد: اين كارخانه كه متولى آن ســازمان 
هميارى ها است، با توجه به نوسانات قيمت ارز و واردات 
ژالتين مشــكالت زيادى دارد، اما راه اندازى اين كارخانه 

توجيه اقتصادى خوبى براى كشور دارد.
نماينده مردم مشــهد و كالت در مجلس شوراى اسالمى 
عنوان كــرد: اين كارخانه به مزايده گذاشــته شــده، با 
توجــه به تعطيلى آن قيمت گــذارى در اين مزايده ضرر 
و زيان فراوانى به بيت المــال وارد مى كند، بنابراين بايد 
مســئوالن نســبت به آن اجتناب كنند و جلوى مزايده 

را بگيرند.
وى خاطرنشــان كرد: پيگير هســتيم تا اين كارخانه با 
توجه به نياز كشــور مجدد راه اندازى شود و اگر سازمان 
هميارى ها موافقت كند، مى توان آن را به بخش خصوصى 
واگذار كرد، اما انتظار اســت اين موضوع كه با شــبهات 
فراوان روبه رو اســت، جلوى مزايده آن گرفته شود، چرا 
كــه اين مجموعه درآمد اقتصادى زيادى دارد و از طرفى 

تعطيلى آن به اشتغال استان آسيب رسانده است.

رئيس كميسيون عمران و شهرسازى شوراى 
شهر در گفت و گو با قدس:

 اعالم زمان بازگشايى بلوار نماز 
مشخص نيست

رضاطلبى: عضو شــوراى اســالمى شهر مشهد 
گفت: بازگشــايى بلــوار نماز و رفــع موضوعات 
مرتبط با آن به تصميم شوراى عالى معمارى و شهرسازى 

بستگى دارد. 
محمدهادى مهدى نيا در گفت و گو با قدس آنالين اظهار 
داشت: معاون وزير راه و شهرسازى كه به تازگى منصوب 
شده است و دبير عالى شوراى عالى معمارى و شهرسازى 
هم هســت بر تسريع روال قانونى در بازگشايى بلوار نماز 
كه بــر موضوعات مختلفى همچون اراضى 400 هكتارى 

اين محدوده نيز سايه افكنده است، تأكيد دارد.
وى تصريــح كرد: به منظور تعييــن تكليف اين موضوع، 
جلسه اول كميته فنى شوراى عالى معمارى و شهرسازى 
و جلســه دوم اين كميته چند روز پيش برگزار و كميته 
فنى پس از بررســى اطالعات و جمع بندى نهايى موضوع 

را به شوراى عالى معمارى و شهرسازى فرستاده است.
مهدى نيــا با بيان اينكه تاريخ دقيقى را براى بازگشــايى 
بلوار نماز نمى توان تعيين كرد، ادامه داد: با توجه به اينكه 
در كميتــه فنى موضوع به صورت مفصل مورد بررســى 
قــرار مى گيرد و كارشناســى و بررســى هاى الزم انجام 
مى شود در شــورا چالش اساسى براى اين موضوع وجود 
نخواهد داشــت، زيرا شورا معموالً به كليات ورود مى كند 
و در موارد جزئى عموماً به تصميم هاى اســتان بســنده 
مى كنــد كه با تأييد مصوبات در شــوراى عالى معمارى 
و شهرســازى، عمــًال موانع قانونى اجــراى طرح در اين 
اراضى و همچنين بهره  بــردارى از بلوار نماز رفع خواهد 

شد.
وى با بيان اينكه بررســى بودجه شهردارى مشهد براى 
ســال آينده در كميسيون تلفيق شــورا در حال بررسى 
اســت، افزود: تصميم گيرى درباره اين موضوع عالوه بر 
بازگشــايى بلوار نماز، سبب خواهد شــد موضوع اراضى 
آبشــار و اراضى پادگان نيز تعيين تكليف شوند و انتقال 
پــادگان نيز اتفاق افتاده و فضاى آن در اختيار مردم قرار 

خواهد گرفت.
گفتنى اســت در حالى كه 18 دى خبر بازگشــايى بلوار 
نماز اعالم و ســپس بعد از چند ساعت، بازگشايى آن به 
تاريخ 8 بهمن موكول شــد، اما تاكنــون اين بلوار هنوز 

بازگشايى نشده است. 
عمليات اجرايى بلوار نمــاز در محدوده ارتفاعات جنوبى 
مشــهد اوايل سال 1390 آغاز شــد و اين بلوار با هفت 
كيلومتر طول از پارك خورشــيد آغاز مى  شــود و پس از 
عبور از تقاطع بلوارهاى هاشــميه، ســرافرازان، دالوران، 
خاقانــى و شــهيد كاوه بــه بزرگــراه شــهيد كالنترى

مى رسد.

زاويه تصوير

مرزدارى در شرايط سخت
مرزبانان اســتان خراسان رضوى در هر شرايطى 
از مرزهاى كشورمان حراست و حفاظت مى كنند

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     .

 چند درصد به جامعه هدف رسيده است 
رئيس اتــاق اصناف يا هر مســئول ديگر 
يك بازخورد و يا بررســى بفرماييد يا سؤال 
بفرماييد چند درصد توزيع گوشــت و مرغ 
ارزان قيمت به جامعه هدف رســيده، فقط 

توزيع كه دليل نيست.
915...4335

 قابل توجه اتوبوسرانى 
اگــر شــركت اتوبوســرانى عدد، شــماره 
خطوط (59-83-84) را كمتر كند! شــايد 
اتوبوس هايشان زودتر از 59 دقيقه! حركت 
كند و مردم كمتر در ايســتگاه عالف شوند! 
و يا اين 3 خط را به بخش خصوصى واگذار 
كند تا شايد كمتر علف زير پايمان سبز بشود.

936...6158

 غفلت تا كى؟
چرا بــازار فــرش قديم مشــهد را مرمت 
نمى كنيد؟ چرا به آنچه هويت تاريخى مشهد 

است اهميت نمى دهيد؟ غفلت تا كى؟
09150007752

 المان هاى نوروزى را از مفاخر انتخاب كنيد 
هر سال تعدادى از بزرگان و مفاخر خراسان 
بزرگ ســر از كشــورهاى ديگر درمى آورند 
و آن هــا را تصاحب مى كننــد و  اى كاش 
المان هاى نوروزى امسال را از مفاخر خراسان 
انتخاب كنند تا با نصــب در نقاط مختلف 

شهر، جوانان به وجودشان افتخار كنند.
936...6158

 باند مافيايى گوشت
آن مافيايى كه نمى گذارد گوشت ازافغانستان كيلويى 37هزار تومان در مشهد تحويل شود، 
بايد كل باندش را محاكمه واعدام كنند تا بدانند ارزاق عمومى مردم نبايد گران به دست مردم 

محروم و نجيب برسد.
915...9636

 نماينده مردم يا نماينده شهردارى!
چرا برخى اعضاى شوراى شهربه جاى اينكه 
نماينده مردم باشــند و يادشان باشد كه با 
رأى همين مردم به شــورا راه پيداكرده اند، 
نماينده شهردارى وسازمان ترافيك هستند 
و اصالً صداى اعتراض مردم نسبت به اليت 

را نمى شنوند!
936...3251

اگــر شــركت اتوبوســرانى عدد، شــماره 
) را كمتر كند! شــايد 
 دقيقه! حركت 
كند و مردم كمتر در ايســتگاه عالف شوند! 
 خط را به بخش خصوصى واگذار 

چرا بــازار فــرش قديم مشــهد را مرمت 
نمى كنيد؟ چرا به آنچه هويت تاريخى مشهد 

 چند درصد به جامعه هدف رسيده است 
رئيس اتــاق اصناف يا هر مســئول ديگر 
يك بازخورد و يا بررســى بفرماييد يا سؤال 
بفرماييد چند درصد توزيع گوشــت و مرغ 
ارزان قيمت به جامعه هدف رســيده، فقط 

هر سال تعدادى از بزرگان و مفاخر خراسان 
بزرگ ســر از كشــورهاى ديگر درمى آورند 
و آن هــا را تصاحب مى كننــد و  اى كاش 
المان هاى نوروزى امسال را از مفاخر خراسان 
انتخاب كنند تا با نصــب در نقاط مختلف 

چرا برخى اعضاى شوراى شهربه جاى اينكه 
نماينده مردم باشــند و يادشان باشد كه با 
رأى همين مردم به شــورا راه پيداكرده اند، 
نماينده شهردارى وسازمان ترافيك هستند 
و اصالً صداى اعتراض مردم نسبت به اليت 
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قدس: تأمين گوشــت با قيمت  بااليى كه اين 
فــراورده اين روزها پيدا كرده براى بســيارى از 
خانوارها سخت و حتى از سبد غذايى آن ها حذف 

شده است. 
 گرانى گوشــت قرمز و مرغ يكى از موضوعاتى 
است كه اين روزها در تمام كشور دغدغه آفرين 
شده و خراسان رضوى نيز از اين قاعده مستثنى 
نيست و گاليه هاى زيادى در اين زمينه از طرف 

مردم بيان مى شود. 
طبق آناليز قيمتى كه سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراســان رضوى داشته، گوشت گوساله 
سردست جوانه در مشهدمقدس به طور متوسط 
70 هزار و 300 تومان قيمت داشته كه اين ميزان 
در مورد گوشت گوسفند، به صورت الشه 76 هزار 
و 500 تومــان و به صــورت ران بدون چربى به 
كيلويى 93 هزار تومان و مرغ نيز 15هزار و 200 
تومان مى رسد كه اين قيمت ها براى افراد بسيار 

زيادى مشكل ساز شده است. 
مطالعات تغذيه اى نشــان مى دهــد كه هر فرد 
به ازاى هر كيلوگــرم از وزن خود نياز به 8 گرم 
پروتئين در روز دارد كه اگر وزن هر فرد را به طور 
متوسط 70 كيلوگرم در نظر بگيريم يعنى يك 
فرد متوسط بايد روزانه حدود 550 گرم پروتئين 
مصرف داشته باشد كه از اين ميزان بايد حداقل 

يك پنجم آن از گوشت قرمز تأمين شود.

 يك جمع و تفريق ساده براى سوء تغذيه 
موضوعات تغذيه اى اين مســئله داراى اهميت 
اســت، اما در اين گفتار مجال پرداختن به آن ها 
وجود ندارد؛ حــال در نظر بگيريم كه با همين 
احتســاب هر فرد نياز دارد كه روزانه 110 گرم 
گوشت قرمز مصرف كند كه در ماه برابر با 3 كيلو 
و 300 گرم مى شود و تعداد متوسط اعضاى يك 
خانواده يعنى 4 نفر اين ميزان برابر با 13 كيلو و 
200 گرم مى شود و ما آن را همان 13 كيلوگرم 
در نظر مى گيريم كه با قيمت كيلويى 93 هزار 
تومان در بازار فعلى مشهد اين ميزان برابر با يك 

ميليون و 209 هزار تومان مى شود. 
به عبارت بهتر تنها تأمين گوشت قرمز براى يك 
خانوار مشــهدى 4 نفره با ميزان مصرف نسبتاً 
پايين يعنى اگــر مابقى پروتئين مورد نياز خود 
را از غذاهــاى ديگرى ماننــد تخم مرغ، لبنيات، 
پروتئين هاى گياهى و ساير موارد تأمين كنند، 
برابــر با يك حقوق دريافتــى كارگر به ازاى 44 

ساعت كار در هفته است. 

 ضايعات گوشت مرغ در 
سفره مردم

 (سميرا. د) شهروند مشهدى 
با گاليه از گران شدن قيمت 
گوشــت، به تسنيم مى گويد: 
قبــل از اين هم بــراى خريد 
گوشــت مشكل داشــتيم و 
حاال با اين قيمت ها گوشت به 
رؤيايى براى من و اكثر مردم 
تبديل شــده و بيشتر نگران 
سالمتى فرزندانم هستم كه با 
اين وضعيت نمى توانم پروتئين 
مورد نياز بدنشان را تأمين كنم.

صاحب يك رستوران نيز با اظهار تأسف از گرانى 
گوشــت و مرغ مى گويد: مراجعه مردمى اين 
روزها براى دريافت ضايعات گوشــت مرغ زياد 
شده چرا كه نياز روزانه پروتئين خود و خانواده 

شان را از همين ضايعات تأمين مى كنند.
يك كارمند كــه به گفته خــودش هرماه 
با دريافــت حقوقش 2 تا 3 كيلو گوشــت 
خريدارى مى كرده است هم مى گويد: ماه ها 
است كه خريد گوشت به اولويت چندم سبد 
خريد خانواده ام تبديل شــده چرا كه بخش 
زيادى از حقوق ماهانه ام را بايد به گوشــت 
اختصاص دهم كه اين برايم مقدور نيست. 

 نوروزى بدون گوشت!
 البته در ميان مردم، نگرانى از 
افزايش قيمت گوشــت براى 
شــب عيد نيز وجود دارد. در 
همين زمينه مسئول بازرسى 
و نظــارت ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان رضوى 
مى گويــد: از ديدگاه بنده هم 
قيمت گوشت بسيار باال است و 
تعداد زيادى از مردم نمى توانند 
آن را خريدارى كنند، اما بايد 
اين را دانست كه گناه باال بودن 
اين قيمت بر گردن شــبكه 

توزيع نيست.
محسن مقدسى به قدس آنالين اظهار مى كند: 
صنف توزيع گوشــت قرمز اين اجازه را دارند كه 
10 درصد سود براى فروش كاالى خود در نظر 
بگيرند، اما هم اكنون اين اقدام را انجام نمى دهند 
و كمتر از سود قانونى خود را از مشترى دريافت 

مى كنند تا تنها بتوانند فروش داشته باشند. 
وى تأكيد مى كند: بايد به اين مسئله توجه داشت 
كه قيمت گوشــت در بازار با ساز و كار عرضه و 
تقاضا تنظيم مى شود و براى همين بايد به حوزه 
توليد و يا مشكالتى كه سبب مى شود بخشى از 
توليد از چرخه توزيع خارج شود، رسيدگى كرد. 

مقدسى بيان مى كند: ما هم اين مسئله را قبول 
داريم كه قيمت گوشت باال است، اما بايد اين را 

گفت كه در استان خراسان رضوى خوشبختانه 
قيمت گوشت نسبت به ميانگين كشورى پايين تر 
بوده و ســعى ما در كاهش آن است، اما در اين 
حوزه بايد بخش توليد ورود بهترى داشته باشد. 

 ورود دادستان مشهد به قيمت گوشت مرغ
خبر ديگرى حاكى اســت، دادستان عمومى و 
انقالب مركز استان خراسان رضوى در دستورى 
خطاب به رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان، بر تعيين قيمت گوشت مرغ بر مبناى 

مصوبه ستاد تنظيم بازار تأكيد كرد.
براســاس اعــالم مديــركل امــور اقتصادى 
اســتاندارى خراســان رضوى، هفــت نقطه 
در مشــهد مقدس مشخص شــد كه قيمت 
گوشــت مرغ بــا قيمت هر كيلــو 108 هزار 
ريال از طريق شــبكه هاى توزيــع در اختيار 
مصرف كنندگان قرار مى گيرد و نيز روزانه 70 
تن مرغ منجمد با قيمــت هر كيلو 89 هزار 
ريال در سطح استان خراسان رضوى در حال 

توزيع است.

قدس گزارش مى دهد

از دغدغه گرانى ها تا ورود ضايعات گوشت در سبد غذايى مردم

صاحب يك رستوران با 
اظهار تأسف از گرانى 

گوشت و مرغ: مراجعه 
مردمى اين روزها براى 
دريافت ضايعات گوشت 
مرغ زياد شده چرا كه 

نياز روزانه پروتئين خود و 
خانواده شان را از همين 

ضايعات تأمين مى كنند

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)

8,200

4,200

6,900

4,800

4,800

كيلوگرم

بسته

بسته

850 گرمى

پاكت

تخم مرغ

كره 100 گرمى (پگاه)

پنير 400 گرمى (پگاه)

ماست 2/3٪ (پگاه)

شير 2/3٪ (پگاه)

م:60  ص3خراسان       �7957
==



روی خط حادهث

خبر

دادستان مشهد در جلسه دادگاه رسیدگی به جرایم اخاللگران نظام اقتصادی:

ذرهایدردفاعازحقوق8000شاکیپردیسبانکوتاهنمیآییم

قدس: نخستین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی 
به جرایــم اخاللگــران نظام اقتصــادی روز 

سه شنبه در مشهد برگزار شد.
در این جلسه که به ریاست سید هادی منصوری 
برگزار شــد، پــس از قرائت کیفرخواســت، 
دادستان مشــهد به ارائه توضیحات در زمینه 
نحوه پیگیری حقوق شــکات و سیر اقدامات 
انجام شــده توسط دادسرای عمومی و انقالب 
مشهد پرداخت و خواســتار رسیدگی دقیق 
به اتهامات، بازگشــت اموال شــکات، جبران 
خســارت های مادی و معنوی وارد شــده به 

شاکیان و مجازات قانونی متهمان شد.
غالمعلی صادقــی با اعالم غیرقابل انکار بودن 
جرایم متهمان این پرونده گفت: ذره ای در دفاع 
از حقوق مردم کوتاه نمی آییم. وی با تشــریح 
ســیر اقدامات انجام شده در خصوص پرونده 
موسوم به پردیسبان خاطر نشان کرد: اقدامات 
گســترده ای در این زمینه توســط دادسرای 
عمومی و انقالب مشــهد به انجام رسید و بر 
این اساس تشخیص داده می شود که خسارات 
وارد شــده به شکات به دلیل رفتار غیرقانونی 
متهمان؛ غیرقابل انکار اســت و بر این اساس 
از نمایندگان شــکات حاضر در این جلســه 
خواســته ایم تا به بیان شکایت خود بپردازند. 
دادســتان عمومی و انقالب مشهد با اشاره به 
برخی از ابعاد این پرونده خاطرنشــان کرد: در 

برآوردهای اولیه حداقل چیزی حدود 8000 
نفر سهامدار در این پرونده وجود دارند با این 
توضیح مهم که برخی از این نمایندگان خود 
نماینده تعداد دیگری از ســهامداران و شکات 
هســتند؛ به همین دلیل شــاهد گستردگی 
موضوع در مشــهد و سایر شهرها بودیم و این 

موضوع نیازمند اقدام جدی و قاطع بود. 

تبلیغاتاغواگرانه
غالمعلــی صادقی با اشــاره به گوشــه ای از 
اقدامات غیرقانونی متهمان این پرونده گفت: 
مســیری را که متهمان پیموده اند در واقع در 
جهت مقابل سیاست های پولی و مالی کشور 
بود که با تبلیغات گمراه کننده و اغوا گرانه از 
طریق رســانه ها آغاز و موجب شد تا برخی از 
هموطنان عزیز منتظر معجزه اقتصادی از سوی 
مسئوالن این شرکت باشند. دادستان عمومی 
و انقالب مرکز خراسان رضوی اتهام پنج متهم 
ایــن پرونده را )مشــارکت در اخالل در نظام 
اقتصادی کشور به قصد مقابله با نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایران( دانست و افزود: در 
کنار جنگ اقتصادی دشــمنان خارجی علیه 
ملت بزرگ ما متأسفانه شاهدیم که در داخل 
عده ای از افراد سودجو و قانون شکن با تبلیغات 
فریبنده، ضمن اقدام علیه سیاست های نظام؛ 
جمع کثیری از هموطنــان عزیزمان را دچار 

مشکالت عدیده ای می نمایند.

بیتوجهیبهتذکرهایدادهشده
غالمعلی صادقی با اشاره به ابعاد گسترده این 
پرونده خاطر نشــان کرد: مســئوالن شرکت 
پردیســبان با انجــام ندادن تعهــدات خود، 
موجبات ایجاد مشکالت فراوان برای مردم در 
شــهرهای مختلف را فراهم آوردند و با وجود 
فرصت هــای متعددی که بــه متهمان برای 
جبران اقدامات مخرب خود داده شد، این افراد 
به جز یک مورد آن هــم به صورت غیرمؤثر؛ 
متأســفانه به تذکرات داده شده توجه نکرده 
و از فرصت هــای ارائه شــده در جهت تأمین 
حقوق سرمایه گذاران استفاده نکرده و ضمناً به 

اقدامات غیرقانونی خود نیز ادامه دادند.

عدمشفافیتمالی
دادســتان عمومی و انقالب مرکز خراســان 
رضــوی یکــی از ویژگی های این شــرکت و 
شــرکت های مانند آن را عدم شفافیت مالی 
ذکــر کرد و افزود: تاکنون نیز بارها از متهمان 
خواسته شده تا وضعیت مالی شرکت را شفاف 
اعالم نمایند که در این زمینه نیز متأســفانه 

همکاری صورت نگرفت.
غالمعلــی صادقی ضمن قدردانــی از تمامی 
کســانی که در جهت به نتیجه رســیدن این 

پرونده تــالش کردند گفت: هــم اکنون نیز 
خواســتار رســیدگی دقیق دادگاه محترم به 
اتهامات مطرح شــده در کیفرخواست صادره، 
بازگشت اموال شــکات، جبران خسارت های 
مــادی و معنــوی وارده به شــکات و اعمال 
مجازات بازدارنده قانونی برای متهمان هستیم. 

درخواستمجازاتبرایمتهمان
پــس از اظهارات دادســتان عمومی و انقالب 
مرکز خراســان رضوی، نمایندگان شاکیان از 
شرکت پردیسبان نیز به بیان مشکالت متعدد 
پیش آمده برای آن ها به دلیل اقدامات خالف 
قانون متهمان پرداختند و خواســتار مجازات 
قانونی متهمان شدند و قاضی نیز از متهمان 
خواست مدارک خود را به دادگاه تقدیم کنند.

پس از اقامه نماز ظهر و عصر جلسه برای ارائه 
توضیحات نمایندگان شــکات ادامه پیدا کرد 
اما به دلیل طوالنی شدن دادگاه ادامه جلسه 

رسیدگی به این پرونده به امروز موکول شد.

آب و هوا
 پیش بینی کاهش محسوس دما و وقوع 

سیالب در نیمه جنوبی خراسان رضوی 
قدس: با اســتقرار جریانات نا پایدار و بارشی بر روی شمال 
شرق کشور از جمله خراسان رضوی انتظار می رود طی امروز 
تا قبل ازظهر در غالب نقاط استان بارندگی به شکل باران و 
برف بروز کند. حجم بارش ها به حدی اســت که در بسیاری 
از نقــاط بویژه در نیمه جنوبی اســتان، معابر عمومی دچار 
آبگرفتگی و مسیل ها و رودخانه ها سیالبی پیش بینی می شود. 
ضمن اینکه طی امروز تغییرات دمایی در سطح استان اندک 
و هوای نسبتاً سرد در استان خواهیم داشت؛ همچنین در 48 
ساعت آینده پدیده مه به شکل گسترده ای در سطح استان 

تشکیل و دید افقی به شکل محسوسی کاهش می یابد. 

خبر
 نماینده مردم شهرستان با گالیه از                 

بی توجهی دولت به محور بیرجند- قاین
  برای آقای نوبخت متأسفم

مهر: نماینده مردم بیرجند، 
درمیان و خوسف در مجلس 
شــورای اسالمی با گالیه از 
حرکت الکپشــتی ساخت 
محور بیرجند - قاین گفت: 
برای آقای نوبخت متأسفم 
که هنوز بایــد هنگام عبور 

از جاده، وصیت کنیم. حجت االسالم سید محمد باقر عبادی 
روز گذشــته در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به 
پرسشــی پیرامون وضعیت طرح های دوبانده ســازی محور 
بیرجند- قاین بیان کرد: این طرح دارای ۹0 کیلومتر بوده که 
تاکنون نصف مسیر دوبانده شده است. وی با بیان اینکه آقای 
نوبخت متولی این راه ها بوده و بودجه را در دست دارد، اظهار 

کرد: همچنین رسانه ها باید مطالبه گری کرده و تیتر بزنند.
وی در پاســخ به پرسشی پیرامون وضعیت طرح های افتتاح  
شده در دهه فجر بیان کرد: در استانی مانند خراسان جنوبی 
که در اثر خشکسالی ها سطح آب های زیرزمینی کاهش  یافته 
و مشکالت آب وجود دارد، انجام طرح هایی مانند آبخیزداری 

بسیار اثربخش است.
وی در پاسخ به پرسشی پیرامون طرح راه آهن خراسان جنوبی 
اظهار کرد: توقع ما توجه بیشتر توسط دولت به طرح راه آهن 
بیرجند است. حجت االسالم عبادی با بیان اینکه در دور قبل 
ردیف بودجه ای برای این طرح گذاشته شد، افزود: کلنگ این 
راه آهن به زمین  خورده شده و زیرساخت ها در ۳0 کیلومتر از 

طرح مهیا شده اما نیازمند توجه بیشتری است.
وی با بیان اینکه راه آهن با بودجه عمومی کشــور ســاخته 
نمی شــود و نیازمند ایجاد تشکیل کنسرسیوم و ورود بخش 
خصوصی است، گفت: بر اساس مصوبه، به سرمایه  گذارانی که 
در این طرح ورود کنند، از محل صندوق توسعه وام پرداخت 
می شود. نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: توقع ما از وزیر راه باالتر از وضعیت 
موجود اســت. وی با اشاره به جاده ماهیرود - فراه بیان کرد: 
ایــن جاده از اهمیــت باالیی برخوردار بوده که آســفالت و 

رسیدگی به آن نقش بسزایی در رونق بازارچه ها دارد.
حجت االســالم عبادی اظهار کرد: اگرچه کمبود اعتبارات بر 
روی طرح ها تأثیرگذار است اما باید آسفالت این جاده مورد 

توجه ویژه قرار گیرد. 
وی با بیان اینکه آب و راه از مشکالت اساسی خراسان جنوبی 
هستند، اظهار کرد: متولی این دو بخش در وزارت از فرزندان 

همین استان بوده که انتظار باالیی از این دو مقام داریم.
حجت االسالم عبادی در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر محروم 
شدن خراسان جنوبی از اعتبارات بیابان  زدایی صندوق توسعه 
ملی بیان کرد: خوزستان به لحاظ توفان شن و ناسالم بودن 
هوا، وضعیت نامطلوبی داشته به همین علت اعتبارات صندوق 

توسعه ملی را جذب کرده است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های
 خراسان رضوی در گفت وگو با قدس خبر داد

۱۱۲ واحد تولیدی و صنعتی بانک ها 
درمرحله واگذاری به بخش خصوصی

دبیر کمیســیون هماهنگی  قدس آنالین- رضا طلبی: 
بانک های اســتان خراســان رضوی گفت: در طول دو سال 
گذشــته ۵8 واحد تولیدی و صنعتی تحت تملک بانک های 

استان به بخش خصوصی واگذار شده اند.
حسن مونســان در گفت و گو با قدس آنالین گفت: در مورد 
امالک تملیکی که بانک هــا از واحد های تولیدی در اختیار 
گرفته اند شرایط بســیار خوبی فراهم شده است و سیاست 
فروش اموال مازاد بانک های استان خراسان رضوی در راستای 
تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی که فرایند آن از ســال گذشته 
آغاز شده اســت اقدامات مناسبی صورت گرفته و به عنوان 
یکی از اولویت های اصلی بانک های استان مد نظر قرار گرفته 
است از این رو بانک های استان واحدهایی که از تولیدکنندگان 
به هر علتی تملک کرده اند را در اختیار واحدهای فعالی قرار 

می دهند که قصد دارند تولیدات خود را توسعه دهند.
وی تصریح کرد: از ابتدای ســال گذشــته تاکنون ۵8 واحد 
تولیدی و صنعتی تحت تملک بانک های اســتان به بخش 
خصوصی واگذار شده اســت، به طوری که در سال گذشته 
۲۳ واحد تولیدی و صنعتی در اختیار بانک ها به ارزش ۱۵۵ 
میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار و فرایند فعال  سازی 

دوباره آن ها انجام شد. 
مونســان افزود: از ابتدای ســال جاری تاکنون نیز ۳۵ واحد 
تملک شــده دیگر توسط بانک های اســتان که ارزش آن ها 
در حدود ۲00 میلیارد ریال است به بخش خصوصی واگذار 

گردید. 
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون میزان تسهیالتی 
که در شــبکه بانکی اســتان به اقشار مختلف در بخش های 
صنعتی، معدنی، خدماتی و گردشــگری پرداخت شده است 
افزون بــر ۱۷۹ هزار و 4۵۷ میلیارد ریال اســت، ادامه داد: 
۱۱۲ واحد صنعتی و ساختمانی دیگر که در تملک بانک های 
استان قرار دارند و بسترهای الزم را برای فعال سازی مجدد 
در اختیار دارند نیز فرایند واگذاری آن ها در حال انجام است و 
پیگیری برای واگذاری هر چه سریع تر این واحدهای شناسایی 
شــده باقیمانده در تملک بانک ها در اولویت اصلی بانک های 
اســتان قرار گرفته اســت تا زمینه واگذاری آن ها به بخش 

خصوصی فراهم شود.

 واژگونی یک دستگاه پراید 4 مجروح
 به جا گذاشت

ایرنا: مســئول مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هالل احمر 
خراسان رضوی از واژگونی یک دستگاه پراید در جاده تربت 
جام – صالح آباد خبر داد. حسن گودرزی گفت: بر اثر واژگونی 
این خودرو کــه در کیلومتر ۳0 جاده تربت جام به صالح آباد 
اتفاق افتاد چهار نفر مصدوم شــدند. وی افزود: مجروحان با 

همکاری اورژانس به تربت جام منتقل شدند.

 قاچاقچیان کاال در دام مرزداران 
هنگ تایباد

قدس: فرمانده مرزباني خراســان رضوي از کشــف بیش از 
یک میلیارد ریال کاالي قاچاق در مرزهاي اســتان در هفته 
گذشــته خبر داد. سردار جان نثار در تشریح این خبر اظهار 
داشت: در راستاي اجراي طرح سراسري مبارزه با قاچاق کاال 
و همچنین حمایت از تولیدات داخلي، مرزبانان این استان در 
هفته گذشــته با اشرافیت اطالعاتي و عملیاتي، موفق شدند 
مقادیر قابل توجهي کاالي قاچاق را از قاچاقچیان کشف کنند. 
وي افزود: مرزبانان در عملیات هاي منســجم موفق به کشف 
۲۱80 گــرم زعفران، ۱6هــزار و۵۵0 عدد انگشــتر از نوع 
بدلیجــات، ۱۹ عدد رســیور ماهــواره، 800 کیلوگرم کود 
شــیمیایي، ۱۷ دستگاه گوشــي موبایل، 4۳۹ عدد عینک 
آفتابي، ۱۹0 متر پارچه و... از قاچاقچیان شــدند و طبق نظر 
کارشناسان، ارزش ریالي کاالي مکشوفه، بیش از ۱ میلیارد و 

۱۲6 میلیون ریال برآورد شده است.

 کشف ۲00 میلیون ریال کاالی قاچاق
 در بجنورد

بجنــورد- خبرنگار قدس: رئیس پلیس آگاهی اســتان 
خراســان شمالی از کشــف ۲6۵ میلیون ریال کاالی قاچاق 
در بجنورد خبر داد. ســرهنگ رضا عــرب زاده گفت: در پی 
دریافت خبری مبنی بر اینکــه افرادی با هویت معلوم اقدام 
به نگهداری مقدار قابل توجهی انواع کاالی قاچاق در چندین 
انبار در حاشیه شهرستان بجنورد کرده اند که بالفاصله موضوع 
با جدیت در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار 
گرفت. وی با اشــاره به اینکــه کارآگاهان با هماهنگی مقام 
قضایی به محل های مورد نظر اعزام شدند، افزود: کارآگاهان 
در بازرسی از این انبارها تعداد ۱6۱ عدد اسباب بازی و مقدار 

4 تن مواد شوینده قاچاق را کشف و ضبط کردند. 
این مقام انتظامی با اشــاره به اینکــه ارزش این کاال ها ۲6۵ 
میلیون ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: در این رابطه 
دو نفر متهم دستگیر و بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضایی 

تحویل داده شدند. 

  اعضای بدن بیمار مرگ مغزی جان
 4 بیمار را نجات داد

قدس: اعضای بدن دختر جوان مرگ مغزی ســاکن مشهد 
جان چهار بیمار نیازمند عضو را نجات داد. به گزارش روز سه 
شنبه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در هشتصد و پنجاهمین 
عمــل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی این دانشــگاه، 
بدن مرحومه »حدیثه ســاالریان« ۱۷ ساله که از بیمارستان 
رضوی معرفی شــده بود، پس از تأیید مرگ مغزی و رضایت 
خانواده وی در بیمارستان منتصریه مشهد تحت عمل جراحی 
اهــدای عضو قرار گرفت. کبد این بیمــار مرگ مغزی برای 
پیوند به بیمارستان بوعلی سینای شیراز ارسال شد. همچنین 
قرنیه های زنده یاد ســاالریان به بیمارستان تخصصی چشم 
خاتم االنبیا مشهد و قسمتی از پوست بدن وی نیز به بخش 

سوختگی بیمارستان امام رضا )ع( این شهر ارسال شد.

معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان: 
     عامالن استفاده از سوخت های 

غیرمتعارف مجازات می شوند
ایرنا: معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست 
خراســان رضوی گفت: با عامالن اســتفاده از سوخت های 

غیرمتعارف برخورد قانونی می شود. 
محمد عرفانی افزود: اســتفاده از این ســوخت ها که موجب 
آلودگی هوا می شــود، پیگرد قانونی دارد. وی اظهار داشت: با 
توجه به وضعیت هوای مشهد و سرمای آن که موجب پدیده 
وارونگی هوا شــده است استفاده از سوخت های غیر متعارف 

عاملی برای تشدید آلودگی هوا می باشد. 
وی بــا بیان اینکه درجا کار کــردن خودروها نیز یکی دیگر 
از عوامل آلودگی هوا و افزایش مصرف ســوخت است گفت: 
خاموش کردن خودرو در زمان عدم اســتفاده از آن هنوز در 
بین بسیاری از مردم جامعه نهادینه نشده است. عرفانی افزود: 
با صدور دستورعمل خاموش کردن اتوبوس های شرکت واحد 
در محل پایانه های درون شــهری که در چند سال گذشته 
در مشــهد اجرا شده اســت، میزان مصرف سوخت و تخلیه 
آالینده ها در هوا بســیار کاهش یافته است. وی ادامه داد: با 
توجه به اصل ۵0 قانون اساســی که تمام افراد در حفاظت از 
محیط زیست مسئولیت دارند، گرچه قانون مشخصی برای 
برخورد با عامالن روشن نگه داشتن خودروها در خیابان وجود 
ندارد اما می توان گفت این اقدام به صورت محرز خالف اصل 

۵0 قانون اساسی است. 
وی گفت: آلودگی هوا یکی از مهم ترین معضالت و مشکالت 
موجود در حوزه محیط زیست کالنشهرها محسوب می شود 
که تک تک ما مسئول توجه به ضرورت رعایت نکات الزم برای 

حفظ سالمت هوا هستیم. 
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بارش ها تا آخر هفته ادامه دارد 

بارش باران و برف خراسانی ها را غافلگیر کرد

گزارش

قدس: رئیس مرکز پیش  بینــی اداره کل 
هواشناسی خراسان رضوی گفت: بارش باران 
و برف و افزایش شدت وزش باد تا پنجشنبه 

هفته جاری در این استان ادامه دارد. 
یحیی قائنی  پور اظهار داشــت: برای مشهد 
آســمانی ابری و مه آلود همراه با بارش باران 
)در برخی ساعات در نواحی مرتفع بارش به 
صورت باران و برف( گاهی افزایش ســرعت 

وزش باد پیش  بینی می شود. 

کاهش14درجهایدمایهوادر
مشهد

رئیس اداره پیش بینی هواشناســی خراسان 
رضوی در ادامه از کاهش ۱4 درجه ای دمای 

هوا در مشهد خبر داد.
یحیی قائنی  پور گفت: دمای هوای مشــهد 
مقــدس از امروز کاهــش می یابد به طوری 
کــه اختالف دمای امروز تا فــردا ۱4 درجه 

سانتیگراد است.
وی اظهار داشت: از امروز عصر بتدریج کاهش 
دما و افزایش ابرناکی در خراسان  رضوی آغاز 

می شود.
وی ادامه داد: امروز وضعیت هوا در مشــهد 
صــاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و از 
ساعات عصر بتدریج افزایش ابر توأم با وزش 
باد نسبتاً شدید و اواخر وقت احتمال بارندگی 
بوده که در روز پنجشــنبه به ابری و مه آلود 
گاهی با بارندگی و وزش باد شــدید از اواخر 

وقت بتدریج کاهش ابر تغییر پیدا می  کند. 
رئیس اداره پیش بینی هواشناســی خراسان  
رضوی ادامه داد: شروع بارش ها از بعد از ظهر 
امروز از نواحی غرب و شمال غرب استان به 
شکل رگبار توأم با رعد و برق بوده که بتدریج 
غالب نقاط استان را تحت تأثیر قرار می دهد و 
تا اوایل وقت روز جمعه به طور متناوب ادامه 

دارد. 
قائنی  پور بیان کرد: با نفوذ این سیســتم بر 
شــدت وزش باد درسطح استان افزوده شده 
به طوری که در برخی نقاط بویژه نوار شرقی 
و نیمه جنوبی وزش باد گاهی شدید می شود. 
پیش  بینی این است که این روند تا روزهای 
ابتدایی هفته آینده در خراسان رضوی ادامه 

داشته باشد. 

گناباددرصدربارشهایاستان
گناباد با بیش از ۲۳ میلیمتر بیشترین بارش 
را در روز دوشنبه گذشته در خراسان رضوی 

داشته است.
به گزارش رســیده پس از گنابــاد با ۲۳/۷ 
میلیمتر بارش، تربت جــام و درگز هرکدام 

با ۱۵/۷ میلیمتر، خــواف با ۱4/4 میلیمتر، 
بردســکن بــا ۱4میلیمتــر، فریمــان بــا 
۱۲/۳میلیمتر، سرخس با ۱۲میلیمتر و تربت 
حیدریه با ۱۱/6 میلیمتربیشترین بارش را در 
مدت یاد شده در خراسان رضوی داشته اند. 

از جغتــای هم ۱0/4 میلیمتــر، تایباد ۹/۹ 
ایســتگاه  کاشــمر ۹/۵میلیمتر،  میلیمتر، 
فرودگاهــی مشــهد ۹/4میلیمتــر، کالت 
قوچان  بجستان 8/۲میلیمتر،  8/۳میلیمتر، 
۷/۷میلیمتر، گلمکان ۷/۱میلیمتر، سبزوار ۷ 
میلیمتر و نیشابور ۲/6 میلیمتر باران گزارش 

شده است. 

کمربندیرباطسفیدمسدودشد
جانشین رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی 
خراسان رضوی گفت: به دلیل بارش شدید 
برف حرکت خودروها در محدوده کمربندی 
رباط سفید مسیر مشــهد - تربت حیدریه 

ممنوع شده و این مسیر مسدود است. 
سرهنگ محمدعلی احسانبخش افزود: )در 
زمــان تنظیم خبر( در جاده های شــمالی، 
جنوبی و غربی خراسان رضوی برف در حال 

باریدن است. 
وی ادامه داد: به دلیل بارش شــدید برف در 
محدوده گردنه تیــوان جاده قوچان - درگز 
حرکت خودروهای ســنگین ممنوع شده و 
خودروهای ســواری نیز تنها با زنجیرچرخ 

امکان عبور دارند. 
جانشــین رئیس پلیس راه خراسان رضوی 
گفت: همچنین در محدوده گردنه گوجگی 
واقــع در مســیر مشــهد - کالت، گردنه 
شریف آباد در مسیر نیشابور، گردنه کوهسرخ 

در جاده کاشــمر - نیشابور و مسیر جوین - 
اسفراین حرکت خودروها تنها با زنجیرچرخ 

ممکن است. 
وی افــزود: با توجه به بارش شــدید برف و 
لغزندگی سطح جاده ها رانندگان ضمن پرهیز 
از ســفرهای غیرضروری با تجهیزات کامل 

زمستانی در مسیرها برانند.
 

برفبرق11روستایبجنوردراقطع
کرد

معاون عمرانی فرماندار بجنورد گفت: برق ۱۱ 
روستای این شهرستان به علت بارش برف در 

دوشنبه شب گذشته، قطع شد.
هادی خود نیا اظهار داشــت: به علت بارش 
برف، برق روستاهای جنوبی بجنورد در مسیر 

اسدلی تا خندقلو قطع شده است.
وی افــزود: از صبــح امروز)دیــروز( با اقدام 
نیروهای شــرکت توزیع نیروی برق، مشکل 
روستاهای »امام وردی« و »اسدلی« برطرف 
شــده و تالش برای برقراری برق ۹ روستای 

دیگر در جریان است.
خود نیا با اشــاره به مشــکالت تــردد در 
محورهای روستایی به علت بارش برف اظهار 
داشــت: اکنون تردد در بیشــتر محورهای 
روســتایی شهرســتان تنها با زنجیر چرخ 
میســر است و راهداران در حال برف روبی و 

بازگشایی محورها هستند.
وی افزود: راه های روســتایی در شــماری از 
محورها بازگشایی شده اما شمار زیادی هنوز 

باقی مانده است.
معاون عمرانی فرماندار بجنورد اظهار داشت: 
با توجه به ادامه فعالیت ســامانه بارشی در 

استان، اعضای مدیریت بحران استان از جمله 
راهداری، جمعیت هالل احمر و سایر نهادها 
برای امداد رسانی به حادثه دیدگان احتمالی 

در آماده باش هستند.

محورتایباد-باخرزمسدودشد
روز گذشته همچنین خبر رسید بر اثر بارش 
شدید باران و جاری شدن سیل محور تایباد 

– باخرزمسدود شد.
همچنین سیل روز گذشته در جاده روستایی 
کالته منار از بخش رضویه مشــهد، راه های 
ارتباطی چندین روستا را با مشهد قطع کرد.

امدادرسانیبهحادثهدیدگان
مدیرعامــل جمعیت هالل احمر خراســان 
جنوبی از امداد رســانی به پنج حادثه دیده 
سیل و آبگرفتگی و پنج حادثه دیده جاده ای 

خبر داد.
محمــد رحیــم شــهریاری بــا اشــاره به 
بارندگی های روز گذشته بیان کرد: به دنبال 
این بارش ها نیروهای هالل احمر استان به ۱۲ 

مورد حادثه دیده امدادرسانی کرده اند.
وی ادامه داد: از این میزان پنج مورد ســیل 
و آبگرفتگی، پنج مورد جــاده ای و دو مورد 

خدمات مناسبتی و شهری بوده است.
شــهریاری با بیان اینکه در حوادث جاده ای 
۱۷ حادثــه دیده نجات یافته اند، اظهار کرد: 
همچنین در حوادث سیل و آبگرفتگی به ۱۱ 

حادثه دیده امدادرسانی شده است.
بنا به گفته وی حوادث ســیل و آبگرفتگی 
در شهرستان های قاین، زیرکوه و فردوس به 

وقوع پیوسته اند.

چهارشنبه 24 بهمن 1397
 7 جمادی الثانی 1440 13 فوریه 2019  
سال سی و دوم  
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مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.
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