
 انتشار تمبر پستی اختصاصی 
یک قاری مشهدی برای نخستین بار در کشور سهامداران »پردیسبان« نگران نباشند

با هدف تجلیل از پیشکسوتان به همت جامعه خدمات قرآنیان انجام شد  رئیس کل دادگستری و دادستان 
از اقدامات الزم جهت فروش و بازگشت اموال خبر دادند

 با هدف ترویج فرهنــگ قرآنی و تجلیل از 
پیشکســوتان این عرصه بــه همت جامعه 
خدمــات قرآنیــان مشــهد، تمبر پســتی 
اختصاصی استاد محمد علی دوستی از قاریان 
پیشکسوت برای نخستین بار در تاریخ کشور 
توسط اداره پســت جمهوری اسالمی ایران 

منتشر شد و در مراسمی ...

بافت فرســوده ترکیبــی که با شــنیدن آن 
ناخودآگاه به یاد خانه های قدیمی و کوچه های 
باریــک و محالت پیــر می افتیــم اما همین 
ترکیب خاطره انگیز سال هاست که به یکی از 
جدی ترین مشکالت متولیان شهرسازی کشور 
ما تبدیل شده اســت. هرچند این مسئله در 

تمامی شهرهای ایران مصداق ...
.......صفحه 2 .......صفحه 3 
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مشارکت مردمی؛ نوشداروی دیرهنگام بافت فرسوده اطراف حرم
 این ماده پروتئینی همچنان 
در بازار همچنان نایاب است

 دور زدن قیمت ها
با سالخی مرغ!

.......صفحه 4 

قدسازیکطرحپیرگزارشمیدهد

.......صفحه 3

 معاون دفتر حفظ و نشر آثار 
رهبر معظم انقالب در اختتامیه سلسله 

 نشست های عصر انقالب اسالمی در مشهد:

دشمن با القای ناامیدی 
وعده دروغین پایان 

انقالب را سر می دهد

هفته گذشــته بود که با اعالم نرخ جدیــد 12 هزار و500 
تومانی، گوشــت مرغ وارد فاز جدیــدی در کانال تعزیراتی 
شدن قرار گرفت. با این اتفاق عرضه کنندگان گوشت مرغ 
که تا آن زمان قیمت هایی با اختالف حداقل 3، 4 هزارتومان 
در هر کیلو مرغ را به مصرف کننده می  فروختند دســت به 

شگرد جدیدی زدند ...

معاون دفتر حفظ و نشــر آثار رهبر معظم انقالب گفت: این 
دشمنان مدام در حال القای ناامیدی، ترس و ضعف هستند 
و با هجمه زیاد، وعده دروغین پایان انقالب را ســر می دهند. 

.......صفحه 2حال جامعه اسالمی با باورمندی ...
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معاون دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب در اختتامیه سلسله  نشست های عصر انقالب اسالمی در مشهد:

دشمنباالقایناامیدی،وعدهدروغینپایانانقالبراسرمیدهد
آسمانی اه

 قــدس: معــاون دفتر حفــظ و نشــر آثار 
رهبر معظم انقالب گفت: این دشــمنان مدام 
در حال القای ناامیدی، ترس و ضعف هستند 
و با هجمه زیاد، وعده دروغین پایان انقالب را 
سر می دهند. حال جامعه اسالمی با باورمندی 
به گشــایش و نصرت الهی، امیدواری به امت 
 اســالمی، بدون ذره ای تزلزل ایستاده است و 

رو به جلو قدم بر می دارد.
مهــدی فضائلی، در آیین اختتامیه و دهمین 
نشســت از سلســله نشســت های »عصــر 
انقالب اســالمی« که با موضوع »بررسی ابعاد 
گفتمان های انقالب اسالمی« در مشهد برگزار 
شد، گفت: بخش قابل توجهی از ویژگی های 
شــخصیتی رهبر معظم انقــالب، با توجه به 
ارجاعات قرآنی و احادیــث ائمه اطهار )ع( و 

تحلیل ایشان بر این منابع، قابل فهم است.
وی بازتعریــف برخی از داســتان های قرآنی 
توســط رهبر معظم انقــالب در دیدارهای 
عمومی با مردم و مســئوالن را بســیار حائز 
اهمیت دانســت و گفت: از داستان هایی که 
شخص ایشــان، مکرر به آن استناد می کنند، 
داستان خروج حضرت موسی )ع( و یارانش 
به قصــد حفظ جان از شــهر اســت. این 
داســتان به وضعیت کنونی جامعه اسالمی 
بســیار شبیه اســت. جامعه ای که با برخی 
مشکالت و دشمنان قسم خورده و کینه توز 

روبه رو است. 
معاون دفتر حفظ و نشــر آثار رهبر معظم 
انقــالب گفت: یکی از مهم ترین ویژگی های 
شــخصیتی مقام معظم رهبری، باورمندی 
ایشــان نسبت به اســالم، تعالیم اسالمی و 
وعده های الهی اســت. در یک جایگاهی که 
یک رهبر الهی قرار دارد، باور مندی به این 

وعده ها تعیین کننده است.
 ایــن کارشــناس رســانه گفت: امیــدی که 
رهبر معظم انقالب در گام دوم انقالب مطرح 
می کنند، بدون پشتوانه نیست، زیرا اگر کسی 
وعده ها و نصرت الهی را باور دارد، دچار یأس و 

ناامیدی نخواهد شد.
فضائلی تصریح کرد: بیانیــه گام دوم انقالب 

بســیار حائز اهمیت است و 
الزم است آحاد مردم با مفاد 
و محتوای این بیانیه آشنایی 
پیــدا کننــد و حداقل یک 
بــار آن را مطالعه کنند، هم 
نخبگان و مســئوالن کشور 
این بیانیه را مطالعه کنند و 
هــم در جهت تبیین، اجرا و 

تحقق آن تالش کنند.
وی یکی دیگر از ویژگی های 
رهبر معظم انقالب را ایمان 
به مردم بیــان کرد و گفت: 

ایشان به عنوان رهبر جامعه، مردم را ایستاده 
پای انقالب می داند و می بیند و به امت اسالمی 
به عنوان یکی از مهم ترین سرمایه های انقالب 
که رکن بقای این نظام است، ایمان قلبی دارد.

فضائلی در ادامه به معرفی امام خمینی)ره( در 
کالم شــهید مطهری پرداخت و بیان داشت: 

مطهری  مرتضــی  عالمــه 
می گوید که مــن امام)ره( را 
شــخصی با ایمان به هدف، 
راه، مردم و پــروردگار خود 
دیــدم. حــال از آنجایی که 
رهبر معظم انقالب را شاگرد 
می دانیم،  راحل  امام  مکتب 
ایــن ویژگی ها در شــخص 
ایشان هم متبلور است. وی 
را  انقالبی  عقالنیــت  ارکان 
آرمان خواهــی و واقع بینی 
دانست و افزود: رهبر معظم 
انقــالب با صداقتی مثــال نزدنی با امت خود 
تعامــل دارد و این مهــم در دیدارها و رفتار 
ایشــان مشهود اســت. این فعال سیاسی به 
تبییــن تعدادی از گفتمان های رهبر معظم 
انقالب همچون گفتمان پیشرفت، گفتمان 
اقتصــاد مقاومتی و...  افزاری، گفتمان  نرم 

پرداخــت و افزود: در اندیشــه رهبر معظم 
انقــالب، گفتمانی به تکامل خواهد رســید 
کــه در یک زمان مشــخص، تبدیل به یک 
مطالبه عمومی شود. وی در پایان از انتشار 
جدیدترین کتاب انتشارات انقالب اسالمی، 
»خون دلی که لعل شد« با محتوای ترجمه 
زندگینامــه رهبر معظم انقــالب که به قلم 

ایشان به عربی نگاشته شده بود، خبر داد.
خاطرنشــان می شود، سلســله نشست های 
»عصر انقالب اسالمی« به همت دفتر حفظ 
و نشــر آثار رهبر معظم انقالب، نمایندگی 
مشــهد با حضور اســاتیدی همچون، صفار 
هرنــدی، فــواد ایــزدی، حجت االســالم 
پناهیــان، حجــت اهلل عبدالملکــی، عادل 
پیغامی، احسان خاندوزی، کمیل خجسته، 
مصطفی غفاری و.. ویــژه فعاالن فرهنگی، 
طالب و دانشجویان در زمستان امسال و در 

مشهد مقدس برگزار شد.

در حوالی امروز2

  جانباز نیشابوری 
به خیل همرزمان شهیدش پیوست

حاج حسین حشمتی جانباز  نیشابور- خبرنگارقدس: 
70 درصد نیشــابوری دوران دفاع مقدس پس از سال ها 
تحمل  درد ناشــی از جانبازی به خیل شــهدا پیوست و 

باحضورمردم والیتمدار و شهیدپرور نیشابور، تشییع  شد. 
جانباز 70 درصد، شــهید حاج حسین حشمتی در تاریخ 
یکم مهر   ۱۳0۶ در روســتای چنــاران از بخش زبرخان 

نیشابور چشم به جهان گشود . 
شــهید حاج حسین حشمتی در ســال ۱۳۶۴ در منطقه 
عملیاتی فاو از ناحیه پای چپ و دست چپ  توسط ترکش 
دشمن مجروح شدند که مجبور به قطع پای ایشان شد و 

به فیض جانبازی نائل شدند . 
ایــن جانباز پس از ســال ها تحمــل درد و رنج ناشــی 
ازمجروحیــت دوران دفــاع مقدس در تاریخ ۲۲  اســفند 
۱۳۹7 همزمان با روز شــهید به خیل همرزمان شهیدش 

پیوست . 
 پیکر پــاک ومطهراین جانباز شــهید درگلزار شــهدای 
روستای چناران بخش زبرخان شهرستان نیشابور به خاک 

سپرده شد . 

مدیر کل اطالعات خراسان رضوی: 
  سیاست زدگی مسئوالن، 

التهاب را در جامعه افزایش می دهد
قدس: مشاور وزیر و مدیر کل اطالعات خراسان رضوی در جلسه 
هم اندیشی با اساتید حوزه علمیه استان، ضمن شنیدن دغدغه ها 
و دیدگاه های آنان درباره مشکالت، آسیب ها و نقاط قوت کشور، 
به بیانیه رهبر انقالب درباره »گام دوم« اشاره و تأکید کرد: »تحلیِل 
کاستی ها و ظرفیت های نظام اسالمی در گام دوم انقالب ضروری 

است و در این مسیر جوانان باید پیشگام باشند.«
مدیرکل اطالعات اســتان با تأکید بر این که سیاســت زدگی 
مسئوالن، التهاب را در جامعه افزایش می دهد، افزود: مسئوالن 
کشور در دو سال آینده بر مسائل اقتصادی و مشکالت معیشتی 
مردم تمرکز می کنند و در این مسیر از تخلفات و جرایم افراد چشم 
پوشی نخواهیم کرد. وی به انتخابات پیش روی مجلس اشاره کرد 
و ادامه داد مردم مطمئن باشند در برخورد با فساد تعارفی نداشته 
و خط قرمز ما در تأیید صالحیت ها، فســاد یا تخلفات اقتصادی 
است.  این مقام امنیتی در بخش دیگری از سخنانش، تحلیلی از 
ابعاد مختلف فشارهای دشمنان بر مردم کشورمان در سه حوزه 
اقتصادی، نظامی و اجتماعی ارائه کرد. وی افزود: شکســت های 
آمریکا در عراق، لبنان، سوریه، یمن، افغانستان، پاکستان و حتی 
برخی کشــورهای دیگِر منطقه شرایط را به شکلی رقم زده که 
سیاستمداران آمریکا معترفند ایراِن امروز، شکست ناپذیر است. 
وی با اشاره به نگرانی و ترس آمریکایی ها از ادامه نفوذ جمهوری 
اسالمی، در منطقه و دنیا ادامه داد: امروز، ایران اولویت سیاست 
خارجی آمریکا نیست، بلکه »تنها« هدف دولت آمریکاست و به 
همین دلیل تمام تصمیمات مقامات آمریکایی برای جلوگیری از 

ادامه نفوذ ایران در منطقه و دنیاست. 
در ابتدای این جلسه، ۱0 تن از فضال و مدیران حوزه علمیه استان، 
نظرات خود را درباره موفقیت های نظام و در عین حال آسیب های 
اجتماعی موجود و همچنین اقدامات بایسته در گام دوم انقالب 

بیان کردند.

  دومین دوره اعتکاف شهدایی کشور 
در مشهد متفاوت برگزار می شود

قدس: این روزها خبری 
در شــبکه های اجتماعی 
مبنی بــر ثبت نــام در 
شهدایی  اعتکاف  دومین 
کشور منتشر شده است. 

مســئول کانون خادمین 
شــهر  شــهدای  گمنام 
مشــهد در این خصوص 
اعتکاف  اولیــن  گفــت: 
گذشته  ســال  شهدایی 
در جمــع ۴00 معتکف 
و بــا حضور اســتادان و 
سخنرانان برجسته کشوری برگزار و با توجه به بازتاب های مثبت 
نظر مردم امســال نیز در شورا تصویب شد که دومین اعتکاف را 

نیز برگزار کنیم.
حمیدرضــا بروغنی ادامــه داد: اما علت این نام، این اســت که 
موضوعاتی که در این اعتکاف مطرح می شود، مرتبط و تلفیقی با 
سیره شهداست. تفاوت امسال با سال گذشته در مباحثی همچون 
اخالق، مهدویت و وظایف ما نسبت به جامعه و مهدویت است. 
همینطور مباحث معرفت و نشاط شهدایی نیز مطرح خواهد شد.

وی با اشــاره به دو اعتکاف همزمان خواهــران و برادران گفت: 
جمعیت مورد پیش بینی امسال حدود ۶00 نفر است و به جهت 
مرکزیت مکانی، هماهنگی با دو مسجد الزهرا)س( و حجتی در 
بلوار احمدآباد صورت گرفت که خواهران در مسجد الزهرا)س( و 

برادران در مسجد حجتی مستقر خواهند شد. 
به علــت موضوعات تخصصی و در محدوده قشــر جوان، 
محدودیت ســنی در نظر گرفته شد و از برادران در فاصله 
سنی ۱5 الی ۳5 ســال و خواهران در محدوده سنی ۱5 
الی ۳0 ســال ثبت نام خواهیم داشت. وی افزود: در برنامه 
امســال دغدغه مادران جوانی که فرزند خردسال دارند را 
بــا توجه به مهدکودکی که در کنــار برنامه دایر خواهیم 
کرد، برطرف کرده ایم که این موضوع سبب افزایش تعداد 

مخاطبین شده است.
وی ادامــه داد: برای ثبت نام متقاضیان ســایت کانون خادمین 
گمنام شهدا به نشــانی WWW.KhGShohada.ir آماده 
نام نویسی است و در صورت تکمیل ظرفیت، ثبت نام کنندگان 

در لیست ذخیره قرار خواهند گرفت.

  اعزام کاروان راهیان نور فریمان
 به مناطق عملیاتی جنوب 

فریمان- خبرنگار قدس: کاروان راهیان نور شهرستان 
فریمان به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس اعزام 
شد.فرمانده ناحیه مقاومت بســیج شهرستان فریمان در 
این خصوص گفت: ۲80 نفر از بســیجیان و شــهروندان 
فریمانی با هفت دســتگاه اتوبوس برای بهره مند شــدن 
از فضــای معنوی مناطق عملیاتی جنوب کشــور به این 

سرزمین مقدس راهی شدند.
ســرهنگ شمس به خبرنگار قدس گفت: این تعداد در این 
سفر به زیارت حرم مطهرعبدالعظیم حسنی)ع( و مرقد امام 
خمینی)ره( مشــرف و سپس در مناطق عملیاتی جنوب از 
یادمان ها و مزار شهدا و در برگشت به زیارت حضرت فاطمه 

معصومه)س( و مسجد جمکران خواهند رفت.

اخبار
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احمد فیاض: هنوز طاغوت درون در وجود برخی ها حضور دارد و ریشه مشکالت کنونی 
به خاطر همین طاغوت درونی است.

به گزارش خبرنگار ما، حجت االســالم والمسلمین محمد مهدی ماندگاری با بیان این 
مطلب در یادواره شهدای عملیات بدر که شامگاه پنجشنبه در مسجد جواداالئمه)ع( مشهد 
برگزار شد؛ از طاغوت درون به عنوان ریشه مشکالت و نابسامانی های اقتصادی ، فرهنگی 
و اجتماعی و... نام برد و اظهار کرد: شهدای عالی مقام راهی را با امام شهدا و رهبر انقالب 

آغاز کردند، اما این راه هنوز ناتمام مانده است.
این اســتاد حوزه و دانشــگاه در ادامه خاطرنشــان کرد: با ســقوط رژیم گذشته گرچه 
طاغوت و شــاه ملعون ساقط شــد، اما هنوز طاغوت های درونی حضور دارد که مسبب 
 مشکالت و نابسامانی های اخیر است. حتی پس از ۴0 سال شماری از روحانیت نیز با این 

طاغوت درون روبه رو هستند.
این کارشناس رسانه ملی افزود: در روایات آمده است که وقتی نفس امیر می شود؛ عقل 
اســیر می گردد. یعنی هر خباثت و جنایتی توجیه می شود. برخی از طاغوت های کنونی 
اکنون عقلشان توجیه کننده اعمال و رفتارهایشان شده است. در حالی که شهدای واالمقام 
هم طاغوت بیرون و نیز طاغوت درونشان را نابود کردند. امروز اگر اختالس و حقوق های 
نجومی صورت می گیرد چون طاغوت های درون شــماری از ما حضور دارد و سیره شهدا 

فراموش می شود.
حجت االسالم ماندگاری که خود از همرزمان شهدا و فعاالن مسجد جواداالئمه)ع( مشهد 
است با گرامیداشت نام و یاد شهدای عزیز این مسجد و بویژه شهید اصغر ناجی تصریح 
کرد: ما همه شهادت می دهیم که هوای نفس در این شهید در پایین ترین مرحله بود. حتی 

شهید محمد جواد فدایی؛ لباس های اهالی مسجد را می شست.
 وی افزود: بنا بر فرموده مقام معظم رهبری برای تحقق ظهور منجی عالم بشــریت باید 
دولت اســالمی، امت و جامعه اســالمی و تمدن اسالمی شکل گیرد که هیچ یک از این 
سه شرط هنوز تحقق نیافته است. پس از ۴0 سال گرچه دولت انتخاب کرده ایم، اما دولت 

اسالمی انتخاب نکرده و این به خاطر همان طاغوت های درونی است.
این فعال فرهنگی با اشاره به ویژگی های شهدای عالی مقام تصریح کرد: مجاهدت یکی 
از ویژگی های شاخص شهداست. شهدا با مجاهدت هایشان کمبودها را مرتفع می نمودند. 

اکنــون مجاهدت از نوع فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی اســت. این مجاهدت ها اکنون 
کم کاری و سســتی رفتار مسئوالن را جبران می کند مانند آنچه ما در اردوهای جهادی 
می بینیم. البته مجاهدت شــهدا نیز اکنون برای حفظ انقالب ادامه دارد چرا که شــهدا 
زنده اند. حتی شــهدا با استخوان هایشــان کم کاری ما را در دفاع از والیت فقیه جبران 
می نمایند و کاروان های تشییع باشکوه شهدای دفاع مقدس در این سال ها ناظر بر همین 
مطلب است. حتی شهید مدافع حرم شهید حججی نیز با پیکر بی سرش مدافع ولی فقیه 
شد. کســانی که مجاهدت ندارند به خاطر این است که می ترسند. ترس از دست دادن 

مادیات باعث می شود که مجاهدت نداشته باشند.
وی افــزود: انتخابات نوعی جهاد اســت و می بینیم در برخی از انتخابــات ما را از جهاد 
ترساندند. نتیجه ترس در این جهاد باعث انتخاب غلط شد که ثمره اش را اکنون می بینیم.

ماندگاری از مقاومت و اســتقامت به عنوان دیگر ویژگی های شــهدا نام برد و گفت: این 
ویژگی ها باعث شد تا خداوند متعال خریدار شهدا شود.

حجت االسالم والمسلمین ماندگاری در یادواره شهدای عملیات بدر:

اختالس و حقوق های نجومی به خاطر حضور طاغوت های درونی است

یکیازمهمترین
ویژگیهایشخصیتی
مقاممعظمرهبری،

باورمندیایشاننسبت
بهاسالم،تعالیماسالمی
ووعدههایالهیاست

بــرش

محسن متولی: با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و تجلیل از 
پیشکســوتان این عرصه به همت جامعه خدمات قرآنیان 
مشهد، تمبر پستی اختصاصی استاد محمد علی دوستی از 
قاریان پیشکسوت برای نخستین بار در تاریخ کشور توسط 
اداره پست جمهوری اسالمی ایران منتشر شد و در مراسمی 
با حضور استادان، قاریان و پیشکسوتان قرآنی، رئیس صدا 
و سیمای خراسان رضوی، معاون قرآن و عترت اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، تعدادی از اعضای شورای 
شهر مشهد، مسئوالن اداره پست و شهرداری رونمایی شد. 
استاد محمد علی دوستی که از خدام وحفاظ حرم مطهر 
حضرت امام رضا علیه الســالم می باشد و سابقه ۴0 سال 
فعالیت قرآنی دارد در گفت و گو با قدس می گوید: در سال 
۱۳۴7 در شهرســتان فریمان به دنیا آمدم و از ۶ سالگی 
آموزش قرآن راشــروع کردم و سپس به صورت حرفه ای 
نزد استادان مختلف همچون سیدمرتضی سادات فاطمی، 
سیدحسن میرزائی و جمال کامیاب کسب فیض کردم.وی 
ادامه می دهد: از سنین 7 و 8 سالگی تا سال ۶۹ به سبک 
مرحوم عبدالباســط به تالوت پرداختم و ســپس از سال 
۶۹ به تقلید از سبک مرحوم مصطفی اسماعیل مبادرت 
ورزیدم و اکنون نیز با ترکیبی از سبک های استادان مصری 
همچون مصطفی اسماعیل، عبدالباسط و منشاوی و... به 

تالوت می پردازم.

تالوتکالمخدادرکشورهایمختلف
این مــدرس قرآن با اشــاره به اینکه در ســفرهایش به 

کشــورهای عربی نزد اســتادان و قاریان مصری، سوری 
وعراقــی به قرائت قرآن پرداخته و بــرای تبلیغ و تالوت 
قرآن نیز به کشورهای ســوریه، عربستان، لبنان، امارات، 
عراق، ترکیه، ارمنســتان، گرجستان و... سفر کرده است، 
خاطرنشان می کند: مختار دهقان، نفر دوم مسابقات مالزی، 
ناصر مقدسی بااشراف براختالف قرائات، محمدطاهر اکبری 
و مهــدی هدایتی فــر، علیرضا کهندل قاریان برجســته 

مشهدی از جمله شاگردان بنده به شمار می روند.

فعالیتهایقرآنی
استاد دوستی درباره فعالیت هایش می گوید:جلسه قرآن 
مســجد المهدی واقــع در ۳0 متری طــالب، مفتح ۱7 
که همه هفته شنبه شــب ها برگزار می شود زیرنظر بنده 
اداره می شود که این جلســه وابسته به اداره علوم قرآنی 

آســتان قدس رضوی می باشد و ۶ ماه اول، ساعت ۲۱ الی 
۲۲:۳0 و ۶ ماهه دوم ساعت ۲0 الی ۲۱:۳0 برگزار می شود 
و پنجشنبه شب ها نیز جلسه قرآن حضرت ابوالفضل)ع( با 
مدیریت اینجانب در منزل یکی از اعضای جلســه برگزار 
می شود، این جلسه از سال 7۶ به طور پیوسته برگزار شده 
است که از ساعت ۲0 الی ۲۲:۳0 میزبان حضور نوجوانان، 
جوانان و بزرگســاالن بوده و به بررســی مباحث آموزش 

عمومی، مفاهیم و تفسیر می پردازد.
وی با اشاره به اینکه لیسانس زبان انگلیسی و فوق لیسانس 
زبان شناســی و مدرس زبان انگلیسی آموزش و پرورش 
می باشد، تصریح می کند: به عنوان مدرس، قاری، مؤذن و 
مشاور قرآنی آستان قدس رضوی، تهیه کننده، کارشناس و 
مجری برنامه آوای حسن از شبکه جهانی والیت و برنامه ها 
و محافل قرآنی رادیو قرآن جمهوری اســالمی ایران نیز 

هستم.

درخواستازمسئوالن
این اســتاد پیشکســوت قرآن با انتقــاد از کم توجهی 
مسئوالن به جامعه قرآنی با وجود تأکیدات مقام معظم 
رهبــری بر اهتمام به کالم اهلل مجیــد تصریح می کند: 
همان گونه که به قهرمانان ورزشــی و هنری بها داده 
می شــود و امتیــازات خاصی برایشــان در نظر گرفته 
می شــود برای اســتادان و قاریان قرآن هم امتیازاتی 
در نظر گرفته شــود و به این چهره ها احترام و ارزشی 

همچون سایر قهرمانان گذاشته شود.

با هدف تجلیل از پیشکسوتان به همت جامعه خدمات قرآنیان انجام شد

انتشار تمبر پستی اختصاصی یک قاری مشهدی برای نخستین بار در کشور

خبر

  2 کاروان زائران پیاده 
 در راه مشهد الرضا

پیاده  زائــران  خدمتگــزار  جمعیت  ســخنگوی  قدس: 
امام رضــا)ع( گفت: دو کاروان زائران پیاده در راه مشــهد 
هســتند. رضایــی ادامــه داد:کاروان اول ۲0 نفر عراقی 
)همراه یک بانو( در مسیر بین سبزوار - نیشابور و کاروان 
دوم تقریباً ۱5 نفر در نزدیکی ســبزوار به ســمت مشهد 
در حرکت هســتند.وی اظهار داشت:این دو کاروان قصد 
دارد در سالروز والدت حضرت امیرالمؤمنین )ع( در مشهد 

باشند.  
پیــش از این در ســالروز شــهادت حضــرت زهرا)س( 

۱5 کاروان عراقی پیاده به مشهد آمدند. 

  طلبه گنابادی به عیادت جوانی رفت 
که با او درگیر شده بود

فارس: یکی از طلبه های گنابادی که دو جوان با او درگیر و 
برایش مزاحمت ایجاد می کنند نه تنها پس از شنیدن پشیمانی 
آنان، هر دو را می بخشد بلکه به محض اطالع از بستری شدن 

یکی از همین جوانان بالفاصله به عیادت او می رود.
این طلبه که نمی خواست نامش ذکر شود با بیان اینکه حدود 
دو هفته قبل در مســیر بیدخت – گناباد در حال رانندگی 
بــودم که خودرویی حامل دو پســر جوان و یک خانم که به 
نظر می رسید، حالت طبیعی نداشتند، از جلوی خودرو من با 

سرعت سبقت گرفتند.
وی ادامه داد: من به این موضوع توجهی نکردم و در حالی که 
به میدان آزادی نزدیک می شــدم، خودروی این دو جوان را 
دیدم که به سرعت دوباره از خودروی بنده سبقت گرفتند و 
جلوی مرا گرفتند، به طوری که امکان هیچ گونه سبقت یا تغییر 

مسیر برای من نبود.
این طلبه گنابادی با بیان اینکه دو جوان از خودرو پیاده شدند 
و به سمت خودروی من آمدند، به درگیر شدن با آنان اشاره 
کرد و افــزود: من از خودم دفاع کردم، در همین حین، یکی 
از آن ها تصمیم گرفت فرار کند، اما نتوانست تصمیم خود را 

عملی کند.
وی با بیان اینکه مردم کمک کردند تا این دو جوان فرار نکنند 
تا پلیس بیاید و تکلیف آن ها را مشخص کند، ادامه داد: پس 
از اینکه این دو جوان به اداره پلیس رفتند، مأموران پلیس با 
آن ها صحبت کرده و اعالم کردند که از نظر قضایی کار آن ها 

جرم محسوب می شود و چه عواقبی برای آن ها دارد.
این طلبه گنابادی با اشــاره به اینکه این دو جوان با شنیدن 
عواقب کار خود پشــیمان شدند، تأکید کرد: بنده با توجه به 
این موضوع و شنیدن شرایط آن ها بویژه اینکه یکی از این دو 
جوان به تازگی پدرش را از دست داده بود، به مأموران پلیس 

اعالم کردم که آن ها را بخشیده ام و شکایتی ندارم.
وی با بیان اینکه در دادگاه نیز برای دادستان توضیح دادم که 
این دو جوان را بخشیده ام و شکایتی ندارم، اضافه کرد: در این 
جلسه متوجه شــدم یکی از این دو جوان تصادف کرده و در 
بیمارستان بستری است؛ بنابراین به عیادتش رفتم تا حال وی 
را جویا شوم و او نیز بشدت از حضور من در بیمارستان تعجب 

کرد، من نیز برایش آرزوی سالمتی دوباره را کردم.

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 
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خبر

افتخا  ر
 معاون اداره کل آموزش و پرورش استان

 در گفت و گو با قدس خبر داد
  قهرمانی خراسان رضوی در 
سیزدهمین المپیاد فرش کشور

قدس آنالین/ رضا طلبی: معاون متوسطه اداره کل آموزش 
و پرورش خراسان رضوی گفت: در سیزدهمین المپیاد فرش 
کشور، استان خراسان رضوی به مقام نخست دست پیدا کرد. 
رضا صابری توالیی اظهار داشــت: سیزدهمین المپیاد فرش 
ایران امســال در استان آذربایجان شــرقی و در شهر تبریز 
برگزار شد که هنرجویان هنرستان های کاردانش با همکاری 
مرکز ملی فرش وزارت صنعت، معدن و تجارت در سه رشته 

رنگرزی، طراحی و بافت به رقابت پرداختند.
وی بــا بیان اینکه در ایــن المپیاد ۱۲ هنرجــوی خانم از 
هنرســتان های کاردانش اســتان از نواحی3، 4، 7 و منطقه 
تبادکان شرکت کرده بودند، تصریح کرد: در این المپیاد در 
هر رشته سه نفر حائز رتبه های برتر شدند که سهم خراسان 
رضوی از این ۹ رتبه، 7 عنوان می باشد، به طوری که در رشته 
رنگرزی رتبه های اول تا ســوم، در رشته طراحی رتبه اول و 
دوم و در رشــته بافت رتبه اول و دوم به هنرجویان اســتان 

خراسان رضوی تعلق گرفت.
صابری توالیی به قدس آنالین گفــت: این برای دومین بار 
اســت که خراســان رضوی در المپیاد فرش ایران به رتبه 
نخســت دســت پیدا می کند و به نوعی تکرار قهرمانی در 
المپیاد دوازدهم می باشــد.وی با اشــاره بــه اینکه ۶۰هزار 
هنرجو در هنرســتان های فنی و حرفه ای و کاردانش استان 
مشغول فراگیری مهارت های مختلف هستند، بیان داشت: 
مهارت آمــوزی جزو یکی از اولویت های اصلی این ســازمان 
می باشد، از این رو به اولیا و دانش آموزان استان توصیه می کنم 
که در این زمینه تالش کرده و با کسب مهارت های مختلف 
ضمــن ایجاد کارآفرینی پس از پایان دوره تحصیل، از حیث 

حوزه اشتغال در آینده نیز خود را بی نیاز سازند.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان قیمت و 
نحوه توزیع میوه تنظیم بازار را تشریح کرد

 پرتقال ۴۰۰۰ تومان، سیب 7۰۰۰ تومان

قدس آنالین - وحید اکرمی: مدیر سازمان تعاون روستایی 
خراسان رضوی گفت: قیمت پرتقال تامسون 4۰۰۰ تومان و 
سیب 7۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو تعیین شده است. محسن 
اسفند یاری گفت: از آذرماه تاکنون بیش از ۹ جلسه در کمیته 
راهبری استان برای تأمین و تنظیم بازار میوه شب عید، برگزار 
شده است. در این جلسات نیاز استان به سیب و پرتقال برآورد 
و مطابق آن به اندازه کافی میوه خریداری و در هفت سردخانه 

در سطح استان ذخیره سازی شده است. 
وی اظهار کرد: تمام میوه ها از خارج از اســتان تأمین شده 
است. امسال دســتورعمل خرید میوه شب عید دیرتر ابالغ 
شد، به همین دلیل میوه مناسبی در سطح استان پیدا نشد؛ 
بنابراین میوه ها از برخی از شهرهای استان مازندران، ارومیه و 

جیرفت تهیه و خریداری شده است. 
وی ابراز داشت: از روز شنبه ۲۵ اسفند ماه، توزیع میوه های 
تنظیم بازار شــروع خواهد شــد. تا زمانی کــه از این طرح 
استقبال شود و مردم برای خرید میوه به مراکز تعیین شده 
مراجعه کنند طرح را ادامه خواهیم داد و محدودیتی از این 

نظر وجود ندارد.
 مدیر ســازمان تعاون روستایی خراســان رضوی ادامه داد: 
احتمال دارد در صــورت افزایش یا کاهش قیمت میوه های 
بازار، قیمت میوه های تنظیم بازار نیز تغییر کند. وی تصریح 
کرد: در مشــهد ۱3۰ مرکز و در دیگر شهرستان های استان 
۲۱7 مرکز به عنوان عاملین فروش تعیین شده اند. برخی از 
میوه فروشی های ســازمان میوه و تره بار شهرداری، شرکت 
تعاونی ها و صنوف مختلف از جمله مراکز فروش میوه تنظیم 

بازار هستند.
 ســعی کرده ایم در تعیین مراکز گستردگی و پراکنش الزم 
در تمام سطح شهر را در نظر بگیریم تا افراد بیشتری به این 
میوه ها دسترسی داشته باشند. اسفندیاری افزود: در صورت 
نیاز، فروش میوه تنظیم بازار شب عید توسط واحدهای سیار، 
در برخی از خیابان های شهر انجام خواهد شد. واحدهای سیار 
و همچنین مراکز فروش ثابت توسط بنرهای متحدالشکلی 

مشخص می شوند.

رئیس کل دادگستری و دادستان از اقدامات 
الزم جهت فروش و بازگشت اموال خبر دادند

  سهامداران »پردیسبان«
 نگران نباشند

قدس: رئیس کل دادگســتری خراسان رضوی از رسیدگی 
به تخلفات متهمان پرونده موســوم به »اعتماد ایرانیان« در 

مشهد خبر داد.
حجت االسالم والمســلمین مظفری که در حاشیه نشست 
با مســئوالن قضایی و ســتادی مجموعه قضایی استان در 
مجتمع قضایی والیت مشهد سخن می گفت با اشاره به روند 
برخورد با پرونده های مفاسد اقتصادی در استان گفت: پس از 
تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخالل گران و مفسدان 
اقتصادی در اســتان خراسان رضوی؛ نخستین پرونده از این 
نوع، مربوط به متهمان شــرکت موسوم به پردیسبان مورد 
رســیدگی قرار گرفت و رأی آن در مدت کوتاهی و با اعمال 
دقت و سرعت توسط دادگاه صادر و در مورد آن اطالع رسانی 

صورت گرفت.
وی با اشاره به کلیات رأی پرونده »پردیسبان« گفت: این رأی 
شامل حبس، شالق و تودیع وجوه سهامداران برای متهمان 
می شد و در روند رسیدگی، احقاق حقوق تمامی سهامداران 

این شرکت در سراسر کشور مدنظر قرار گرفت.
رئیس شــورای قضایی خراســان رضوی با اشاره به تشکیل 
دادگاه رســیدگی به پرونده موسوم به »اعتماد ایرانیان« در 
مشــهد گفت: این پرونده نیز دارای چند متهم می باشد که 
اتهام آن ها طبق کیفرخواست صادره توسط دادسرای عمومی 
و انقالب مشهد؛ »مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی 
کشــور از طریق وصول وجوه کالن به صورت قبول سپرده 
اشــخاص حقیقی که موجب تصاحب و حیف و میل اموال 
مردم شده اســت« عنوان شده است.رئیس کل دادگستری 
خراسان رضوی افزود: متأسفانه متهمان تجربه کافی در امور 
بانکی نداشته و اقدامات گسترده ای در راستای منافع شخصی 
خود به انجام رسانده اند و با وجود تذکرات و هشدارهای داده 
شده توسط مراجع ذیربط، به تخلفات خود ادامه داده اند و پس 
از انجام تحقیقات مقدماتی کامل این تخلفات توسط دادگاه 
ویژه رسیدگی به جرایم اخالل گران و مفسدان اقتصادی در 

آینده نزدیک در مشهد مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. 
همچنین دادســتان عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی 
در حاشــیه این نشست گفت: اقدامات الزم در جهت حفظ، 
فروش و بازگشــت اموال ســهامداران شــرکت موسوم به 
پردیسبان توسط مراجع ذیربط در دست اجراست؛ بنابراین 
سهامداران نگران نباشند.غالمعلی صادقی با اشاره به صدور 
رأی پرونده موســوم به پردیسبان گفت: با توجه به اینکه در 
تمام مراحل رســیدگی به پرونده متهمان دغدغه دادسرا و 
دادگاه اســترداد وجوه مالباختگان بوده اســت، بنابراین در 
رأی صادر شــده هم مصلحت مردم مورد توجه دادگاه بوده 
است و ضمن تخصیص اموال معرفی شده توسط متهمان به 
نفع ســهامداران، در رأی هم اشاره شده است که چنانچه در 
مرحله اجرای حکم نیز متهمان اموالی معرفی کنند یا از آنان 

شناسایی شود به سهامداران اختصاص خواهد یافت.
ضمناً در مرحله اجرای حکم تمامی اموال معرفی شده توسط 
متهمان با قیمت کارشناسی و با تشریفات قانونی به فروش 
می رسد و سپس تمامی سهامداران صرف نظر از میزان سهام 
فراخوان خواهند شــد و تفاوتی بین ســهامداران شهرهای 
مختلف وجود ندارد. بنابراین فعالً نیازی به مراجعه حضوری 
افراد نیست و پس از نقد شدن آورده متهمان از طریق جراید 

اطالع رسانی خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک خبر داد
افزایش ۱۸7 درصدی وصول معوقات 

بانکی در خراسان رضوی

قدس: وصول مطالبات بانک ها در ۱۱ ماه امسال نسبت به 
مدت مشابه سال ۹۶ بیش از ۱۸7 درصد رشد داشته است.

مدیرکل ثبت اســناد و امالک در حاشیه چهارمین کمیته 
اســناد این اداره کل با بیــان این مطلب، گفت: تا پایان دی 
ماه ســال جاری 3 هزار و ۹4۹ میلیارد و 7۱۹ میلیون ریال 
معوقات بانکی توســط 3۱ دایره اجرای اسناد رسمی استان 
وصول شده که رشــد وصول مطالبات بانک ها و مؤسسات 
مالــی و اعتباری خصوصی با وصول مبلغی بیش از 3 هزار و 
۲۸ میلیارد ریال بیش از چهار برابر وصول معوقات بانک های 
دولتی بوده اســت.محمد حســن بهادر افزود: در این مدت 
۲۱۱۰ پرونده اجرایی برای اســناد رهنی و شرطی بانک ها و 
۲۲3۶ پرونده نیز برای قراردادهای داخلی بانک به ترتیب با 
رشد ۲4.4۸ و 3۱.۵3 درصد تشکیل شده و استان خراسان 
رضوی در این ۱۱ ماه و همچنین در ســال ۹۶ بعد از استان 
تهران رتبه دوم در وصول معوقات بانکی را داشته است.بهادر 
ادامه داد: نیروی موجود در چارت سازمانی در ادارات اجرای 
ثبت استان در سال های اخیر تغییری نداشته و این در حالی 
اســت که بانک های دولتی و خصوصی با عناوین مختلف و 
ایجاد شــعبه گوناگون رشد چندین برابر و ملموسی داشته 
و با این کمبود رشــد این وصولی ها ساالنه به مراتب بیشتر 
از سال های گذشته بوده است .گفتنی است؛ ساالنه به طور 
متوسط در استان خراســان رضوی ۲۲ هزار پرونده اجرایی 
که تماماً شبه قضایی است تشکیل می  شود و بیش از 7۰۰۰ 

پرونده نیز با وصول طلب بستانکاران مختومه می شود.

زاویه تصویر

طرح برخورد با خودروهای دودزا 
به فراموشی سپرده شد

رخ رد رخ
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گالیه از پاسگاه شهرک شهید باهنر
در شهرک شهید باهنر خیلی سرقت انجام می شود. متأسفانه پاسگاه نه گشت زنی انجام می دهد 

نه پیگیر سرقت ها هست! لطفاً برای امنیت منطقه از گشت های سپاه و بسیج کمک بگیرید.
۹۳5...2۱6۰

مسئوالن سد معبر شهرداری بخوانند
یک سال است که راننده سد معبر شهرداری هستم، با اینکه بیمه هستم نه حقوق قانون کار 
دارم نه عیدی گرفتم نه معوقه، ماشین هم از خودم است. حقوقم ۹۰۰ هزار تومان است. تو را 

به خدا این خبر را به گوش مسئوالن برسانید.
۹۳۹...۸6۳۹

 اداره  بهداشت بر میوه ها و سبزی ها نظارت ندارد!
چرا بهداشت  بر سالمت  میوه و سبزی ها از میدان  بار مرکزی  تا مغازه ها نظارت  ندارد تا مردم  این 
قدر بیمار  نشوند؟ نظارت  موجب ارزانی  هم می شود چون  فروشنده ها دیگر نمی توانند میوه های  
نیمه  فاسد و کرم  خورده و پژمرده  عرضه  کنند و مجبور می شوند تا آخر شب  بار خود را با قیمت  

مناسب  بفروشند.
۹۱5...2۹۸6

شهرداری منطقه 3 پاسخ دهد 
شهردار محترم منطقه 3 چرا زمین چمن مصنوعی خیابان رسالت ۸۱ استفاده نمی شود؟

۹۰۱...۰۱۳۸
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علی محمدزاده  بافت فرســوده ترکیبی که 
با شنیدن آن ناخودآگاه به یاد خانه های قدیمی 
و کوچه های باریــک و محالت پیر می افتیم اما 
همین ترکیب خاطره انگیز سال هاست که به یکی 
از جدی ترین مشکالت متولیان شهرسازی کشور 

ما تبدیل شده است.
هرچند این مســئله در تمامی شهرهای ایران 
مصداق عینی دارد اما در برخی شهرها همچون 
مشــهد مقدس از حساسیت بیشتری برخوردار 
است و مانند بسیاری از مسائل دیگر که به دلیل 
محل بروز آن یعنی شهر مشهد تبعات متعدد و 
متنوعی دارد که شــاید در کمتر شهری در دنیا 

بتوان مشابه آن را پیدا کرد.
با این وصف و به منظور نگاهی دوباره به پرونده 
بهسازی بافت های فرسوده مشهد در ادامه به روند 
تاریخی این طرح در مشهد می پردازیم و مروری 
به آخرین تصمیمــات متولیــان در این حوزه 

خواهیم داشت.

طرحی که زود پیر شد
اوایــل دهه 7۰ را می توان آغاز تحوالت در حوزه 
شهرسازی کشور دانست؛ چراکه پس از پیروزی 
انقالب و وقوع جنگ تحمیلی عمالً شرایط برای 
پرداختن به موضوعاتی چون شهرســازی مهیا 
نبود و با پایان یافتن جنگ آرام آرام شرایط برای 
اقدامات اجتماعی در بخش های مختلف آماده شد 
و از همین زمان بود که مسئله بهسازی بافت های 
قدیمی یا همان بافت های فرسوده مطرح و پس 

از تصویب کلیات وارد مرحله اجرا شد.
بر همین اساس سال 74 بود که طرح بهسازی و 
نوسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر رضوی 
کلید خورد تا محدوده بیــش از 3۰۰ هکتاری 
اطراف حرم امام رضا)ع( به گونه ای نوســازی و 

بهسازی شود که در  شأن مشهد مقدس باشد. 
سرانجام این طرح در سال 7۸ مصوب و کارهای 
اجرایی آن نیز از آن زمان شروع شد و با گذشت 
دو دهه هنوز صحبت ها از پیشرفت ۵۰ درصدی 
این طرح است که البته برخی معتقدند 50 درصد 
اجرا شده هم منطبق با اهداف اولیه طرح نیست. 
با تمام این اوصاف طرحی که قرار بود بافت پیر 
و فرســوده اطراف حرم را جوان سازی کند حاال 
خودش هم پیر شده و به نظر می رسد دیگر توانی 

برای تغییرات بیشتر ندارد. 
در آن زمان وقتی این طرح نوشــته  شد تراز این 
منطقه، صفر در نظر گرفته شد، بدین معنی که 
یک منطقه خودگردان باشد و اجرای طرح باید 
براساس درآمدهای خود منطقه تأمین شود که 
معایبی به همراه داشــت و حال پس از گذشت 

سال ها این نقص بیشتر خود را نشان می دهد.

مشکالت متراکم در بافت فرسوده
با نگاهی بــه نظریات کارشناســان حوزه های 
مختلــف مرتبط با این موضــوع می توان گفت 
ریزدانه  بودن واحدهای مســکونی اطراف حرم 
مطهر، فرسودگی شبکه های تأسیسات آب، برق، 
گاز، نبود فاضالب شهری، منظر نازیبای شهری، 
آلودگــی صوتی، تداخل ســواره رو و پیاده رو در 
این بافت، وجود ناهنجاری های اجتماعی، نبود 
فضای عمومی کافی مانند پارکینگ و نبود امکان 
خدمات رســانی در مواقع ضروری مانند زلزله از 

مهم ترین مشکالت این بافت است.
همچنین وســعت زیاد دربرگیرنــده این بافت 

فرســوده در کنار کمبود نقدینگی برای تملک 
اراضی این محــدوده و مشــکالتی مانند نبود 
رضایــت مالکان ســاکنان بافت بــرای فروش 
اراضی شــان، بزرگ ترین مشکالت بر سر اجرای 

این طرح به شمار می رود.

نسخه های عوارض دار
همان گونه که ذکر شــد طراحــان این طرح با 
تصور اینکه به دلیل موقعیت خاص این بافت که 
بی تردید در دنیا بی نظیر است تراز صفر را در نظر 
گرفتند و امیدوار بودند سرمایه گذاران زیادی با 
خرید همین امالک ریزدانه و تجمیع آن ها این 
محدوده را متحول کنند اما با گذشــت سال ها 
مشــخص شد سیاســت اتخاذی دارای تبعاتی 
بوده که باید از ادامه آن جلوگیری شود.به عنوان 
مثال تبدیل بافت مسکونی اطراف حرم به بافت 
تجاری، هویت این منطقه را تحت تأثیر قرار داده 
و باید با اعمال تغییراتی تناسب بین بخش های 
مختلف محله اعم از مسکونی، تجاری و خدماتی 
را رعایت کرد. آنچه مسلم است شیوه بهسازی 
این محدوده در سال های گذشته به نحوی بوده 
که اهالی قدیمی این منطقه بر این باور بودند که 
با فروش خانه اجدادی خود باید برای همیشه از 
محلــه آبا و اجدادی خود خداحافظی کنند و به 

منطقه جدیدی در شهر نقل مکان نمایند.
همچنین نقد جدی کارشناســان اجتماعی به 
تغییرات ایجاد شــده در این محدوده این بوده 

اســت که کاربری های تعریف شده و تغییرات 
صورت گرفته نشان از تجاری سازی غیرمعمول 
در این بافــت دارد و وجود مجتمع های تجاری 
متعدد بیانگر این موضوع است که به نظر می رسد 
با توجه به اتخاذ سیاست تراز صفر مالی برای این 
منطقه نباید انتظار نتیجه ای غیر از این را داشت 
چون سرمایه گذاران به دنبال بهترین روش برای 
تضمین سود ســرمایه گذاری خود هستند که 
بی تردید ساخت مجتمع تجاری در نزدیک ترین 
نقطه به یکی از شــلوغ ترین زیارتگاه های جهان 

بهترین روش سودآوری است.

توقف طرح در ایستگاه رکود
هر چند انتقادات مطرح شده در سال های آغازین 
و زمان اجرای طرح هم مطــرح بود اما اتفاقات 
ناخوشایندی در این منطقه افتاد و برج های تجاری 
متعددی سر از خاک بیرون آورده و اوج گرفتند 
و بخــش قابل توجهی از معابر اطراف حرم هیچ 
شباهتی به شهر زیارتی ندارند و مانند بسیاری از 
خیابان های شهرهای مسافرپذیر دنیا رنگ و بوی 
لوکس بودن دارند و شاید نتوان اندک نشانه ای از 
هویت مشهدی بودن این معابر را پیدا کرد.با این 
حال شاید بروز مشکالت اقتصادی از یک سو و 
افزایش انتقادات به روند تغییرات صورت گرفته 
موجب شد تا در سال های اخیر سرعت ساخت 
هیوالهای فوالدی بی روح در این منطقه کاسته 
شود و همین توقف نسبی موجب شد تا فرصت 

نگاهی دقیق تر به تغییرات صورت گرفته به دست 
بیاید که همین بازنگری دوباره متولیان کار را هم 
مجاب کرد که طرح نوشــته شده ایرادات جدی 
دارد و نباید ادامه یابد. ســرانجام با جمع بندی 
صورت گرفته انتقادات مطرح شــده مورد قبول 
تصمیم سازان حوزه شهرسازی کشور قرار گرفت 
و رأی بر توقف اجرای طرح »طاش« داده شد و 
قرار شد تا طرحی جایگزین که فاقد تبعات مشابه 
در حوزه هایی چون بلندمرتبه ســازی و هویت 

تاریخی و فرهنگی منطقه باشد تدوین شود.

صدور پروانه برای 3 درصد بافت 
فرسوده

رئیس کمیســیون عمران و شهرسازی شورای 
شهر مشــهد در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در 
این باره گفت: صدور پروانه برای ســه درصد از 
بافت فرسوده موجود در شهر بیانگر عقب ماندگی 
در این حوزه است.مهدی نیا افزود: روند نوسازی 
و بهسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی 
نیز باید تسریع شــود. هم اکنون صدور پروانه 
ساخت  و ساز در بافت فرسوده اطراف حرم مطهر 
رضوی در شورای شهر تسهیل شده و این پروانه 

در سه روز صادر می شود.
همچنین اجرای طرح قبلی نوسازی بافت فرسوده 
اطراف حرم مطهر رضوی توســط شورای عالی 
شهرسازی و معماری متوقف شد و طرح جدید 
نیاز به اصالحات داشت و قرار بود اصالحات الزم 
برای تســریع روند نوسازی این بافت به تصویب 
شورای عالی شهرسازی برسد که این کار تاکنون 

انجام نشده است.
وی با بیان اینکه »نباید نگاه سیاسی را جایگزین 
رویکرد تخصصی کنیم«، گفت: اگر به فکر هویت 
شهر هستیم، باید شرایط امروز را بسنجیم در غیر 
ایــن صورت خرابه ای که امروز ایجاد شــده 20 
سال دیگر ادامه پیدا خواهد کرد.بیش از 2000 
هکتار بافت فرسوده در مشهد وجود دارد اما در 
ســال های 87 تا 95 فقط برای سه درصد این 
بافت پروانه ســاخت صادر شده است این میزان 
صدور پروانه بیانگر این است که بافت فرسوده به 
بافت مرده تبدیل شده بنابراین باید شهروندان و 
سرمایه گذاران را برای ورود به این بافت تشویق 
کرد و در مدل طراحی شــده مدیریت شــهری 
افزایــش میزان دخالت اهالی در تغییرات بعدی 
محدوده مورد نظر است که از سال آینده اجرایی 

خواهد شد.

  نسخه مردمی 
رئیس کمیســیون اقتصادی و سرمایه گذاری و 
مشــارکت های شورای اســالمی مشهد هم در 
پاسخ به این پرسش بهترین روش بازسازی بافت 
فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی را انجام این کار 

با مشارکت ساکنان دانست.
نوروزی گفت: در بازسازی و بازآفرینی این بافت ها 
ماندگاری جمعیت ســاکن این محالت مد نظر 
است و خریدن این امالک و بیرون کردن ساکنان 
اصلی یا تخریب کلی و نوســازی این بافت ها به 
دلیل تبعات منفی اجتماعی آن مورد نظر نیست.

در این راستا گروه هایی متشکل از همه طرف های 
ذی نفع با عنوان گروه های تسهیل گر تشکیل شده 
است که با هماهنگی و همفکری همه جانبه در 
زمینه نحوه بازآفرینی این محالت طرح می دهند 

که پس از بررسی و تصویب اجرایی می شود.

قدس از یک طرح پیر گزارش می دهد

مشارکت مردمی؛ نوشداروی دیرهنگام بافت فرسوده اطراف حرم

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com
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آخرین تصمیم
به نظر می رسد این بار متولیان مدیریت شهری تصمیم دارند با مشارکت اهالی، بافت های 
فرسوده را بهسازی نمایند اما اگر گذری در این مناطق بویژه در بافت مرکزی شهر مشهد 
داشته باشیم خواهیم دید که بیش از نیمی از جمعیت این مناطق محله خود را ترک 
کرده اند و آن ها که باقی مانده اند هم بیشتر از سر ناچاری و ناتوانی مالی بوده است که 

حاضر به ماندن شده اند.
بر اســاس اعالم مدیران شهرداری در بافت مرکزی مشهد بیش از 7۰ هزار نفر ساکن 
بوده اند که امروز این رقم به یک سوم و حدود ۱۵هزار نفر کاهش یافته است و حتی اگر 
بپذیریم که در بهترین حالت نیمی از آن ها مشتاق مشارکت در روند مورد نظر باشند با 
توجه به میزان حجم سرمایه الزم برای تغییرات در این محدوده از یک سو و توان مالی 
اهالی ساکن در بافت، نمی توان انتظار تغییرات جدی در خروجی کار داشت اما شاید این 
اقدام را بتوان مصداق بارز مثل »نوشدارو بعد از مرگ سهراب« دانست چراکه بخش قابل 
توجهی از بافت و خانه های تاریخی این محدوده تخریب شده و ساکنان قدیمی محله را 
ترک کرده اند با این وصف باز هم امیدواریم حتی به اندازه چند معبر، تغییرات به شکلی 
صورت بگیرد که گذر از آن ها حس حضور در شهر زیارتی اما مدرن که هویت خود را 

حفظ کرده در هر زائر و مسافری ایجاد کند.



روی خط حادهث

خبر

این ماده پروتئینی همچنان در بازار نایاب است

دور زدن قیمت ها با سالخی  مرغ!
هاشم رسائی فر: هفته گذشته بود که با اعالم 
نرخ جدید 12 هزار و500 تومانی، گوشت مرغ 
وارد فاز جدیدی در کانال تعزیراتی شدن قرار 
گرفت. با این اتفاق عرضه کنندگان گوشت مرغ 
کــه تا آن زمان قیمت هایی با اختالف حداقل 
3، 4 هزارتومان در هر کیلو مرغ را به مصرف 
کننده می  فروختند دســت به شگرد جدیدی 
زدند تا با این وسیله هم از سد قانون بگذرند و 
هم اینکه خللی در قیمت فروششان وارد نشود.
 ترفنــد جدیــد از این قــرار اســت که در 
فروشگاه های عرضه گوشت مرغ خیلی به ندرت 
مرغ کامل به فروش می  رسد اما به هر میزان که 
مشتری متقاضی باشد ران، سینه و فیله مرغ 

می  تواند خرید کند!
در جریان این فروش عرضه کنندگان گوشت 
مرغ به دلیل اینکه قانون تعزیرات را دور بزنند 
و مرغ کامل را که قیمت 12 هزار و 500 تومان 
برایش تعیین شده اســت به مردم نفروشند 
اعالم می  کنند مرغ نداریم اما وقتی فروش وارد 
فاز جدید می  شود و به اصطالح فانتزی می شود 
ران، سینه و فیله مرغ را با این توجیه که مرغ 
کامل نیست به همان نرخ هایی که مد نظرشان 
هست به مردم می  فروشند و این یعنی مصداق 
کامل دور زدن قانونی که برای فروش آن ها در 

نظر گرفته شده است.

  مرغ نداریم ران و سینه
 هرچه بخواهید هست !

یکی از شــهروندان در این خصوص می گوید: 
برای خرید گوشت مرغ به یکی از فروشگاه های 
سطح شــهر مشــهد مراجعه کردم وقتی از 
فروشــنده درخواســِت گوشــت مرغ داشتم 
فروشنده به من اعالم کرد مرغ نداریم و نیست. 
اما همان موقع مقدار زیادی ران و سینه مرغ 
را به یکــی از مشــتری هایش داد. وقتی من 
معترض شدم که اگر مرغ ندارید این ها چیست 
که می  فروشید گفت منظور من مرغ کامل بود 
که آن را نداریم شما هم اگر ران و سینه مرغ 

بخواهید در اختیارتان خواهم گذاشت! 
وی افزود: وقتی قیمت ران و سینه مرغ را جویا 
شدم دیدم همان قیمت های قبل را برای این 
محصوالت مرغ گذاشــته اند بعد دلیل اینکه 
آن ها دســت به چنین کاری زدند را فهمیدم. 

آن هــا مرغ کامل را به این دلیل 
کــه تعزیرات قیمــت 12 هزار 
و 500 تومــان را برایش اعالم 
کرده را به مردم نمی فروشند و 
همان مرغ ها را تکه تکه می  کنند 
و جنبه فانتزی به آن می  دهند 
و بعد به هر قیمتی که دوســت 

دارند به فروش می رسانند!
به نظر من بایستی تعزیرات برای 
جلوگیری از این سوءاســتفاده 
قیمت تمام فراورده های گوشتی 
مرغ را همان 12 هــزار و 500 
تومان اعالم کند تا سودجوهایی 

که با این ترفند جیب مردم را خالی می  کنند 
راه در رو برای خودشان درست نکنند.

  قانون شکنی با ترفند جدید
یکی دیگر از شهروندان در پاسخ به این پرسش 
که آیا مــرغ در بازار به وفور وجود دارد، اظهار 
داشــت: گوشــت مرغ به هر اندازه که شــما 
بخواهید در بازار شهر مشــهد وجود دارد اما 

بتوانید مرغ کامل  اینکه 
را بــا نرخی کــه برایش 
کنید  پیدا  شــده  اعالم 
قطعاً کاری نشدنی است! 
چرا که به هر فروشگاهی 
که سر می  زنید ابتدا اعالم 
می کننــد مــرغ نداریم 
از آن ها ســؤال  وقتــی 
گوشت  یعنی  می  شــود 
مرغ نیست می گویند ران 
و سینه مرغ داریم اما مرغ 

کامل، نه! 
وی ادامه می  دهد: خیلی 
جالب اســت آقایان خیلــی زود راه دور زدن 
قانون را پیدا می  کنند و در این مورد با اینکه 
اعالم شــده باید با نرخ معلــوم به مردم مرغ 
فروخته شود فقط با یک کار آن هم تکه کردن 
مرغ قانون را هم می شکنند و قیمت را هر طور 

که خودشان دوست دارند اعالم می کنند.
 بــه نظر می  رســد نهادهــای نظارتی برای 
جلوگیری سوء استفاده بیشتر از این جریان 

باید هرچه زودتر وارد عمل شوند.

  کمبود مرغ در برخی از شهرها
با وجود اینکه فروشگاه های سطح شهر مشهد 
در عرضه گوشــت مرغ )ران، ســینه و فیله( 
چندان مشکلی برای عرضه آن به مشتری با 
نرخ های خودشــان ندارند اما اخبار رسیده از 
برخی از شهرستان ها حکایت از این دارد که 
مرغ در این شهرها با کمبود مواجه شده است 
و مردم را در آســتانه شب عید دچار مشکل 

نموده است. 
بــه طور مثال در شــهر بجنــورد صف های 
طوالنی مردم بــرای خرید مرغ مقابل برخی 
از فروشــگاه ها مشــکالتی را برای مردم به 
وجود آورده است که البته ریشه این مشکل 
گفته می  شود عرضه نشدن مرغ های موجود 
در مرغداری هــا به بازار فقط به این دلیل که 
تولید کننــدگان و عرضه کننــدگان بتوانند 
نبض بازار را خودشــان در دست بگیرند و به 
هر نرخی که خودشــان دوست دارند مرغ را 

به مردم بفروشند.

آب و هوا
 افزایش سرعت باد در خراسان رضوی

قدس: اداره کل هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: بررسی 
نقشه های آینده  نگری و تصاویر ماهواره نشان  دهنده افزایش 
سرعت باد )مناطقی وزش باد شدید با احتمال بروز خسارت( 
اســت. ضمن اینکه با توجه به رگباری بودن بارش بخصوص 
در نیمه غربی اســتان )از جمله شهرســتان های نیشــابور، 
تربت حیدریه، کاشمر و توابع آن ها( جاری شدن رواناب دور از 
انتظار نیست. امروز بعدازظهر به طور موقت از میزان ابرناکی 

آسمان کاسته خواهد شد.
هوای امروز مشــهد هم قســمتی ابری بتدریج صاف بعضی 
ساعات افزایش سرعت باد )احتمال وزش باد شدید( خواهد 
بود.حداقل و حداکثر دمای امروز مشهد هم به ترتیب 9 و 19 

درجه سانتیگراد باالی صفر پیش بینی شده است.

خبر
   در جلسه شورای گفت  وگوی دولت 

و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد
 نباید هیچ مانعی پیش روی

 سرمایه گذار باشد

قدس: استاندار خراســان رضوی گفت: باید از ظرفیت های 
شــورای گفت  و گو دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع 

سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی استفاده شود.
علیرضا رزم حسینی در جلسه شورای گفت  وگو دولت و بخش 
خصوصی استان که با حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران برگزار 
شد، با بیان اینکه هیچ مانعی نباید پیش روی سرمایه گذاری 
بخش خصوصی غیردولتی وجود داشته باشد، تأکید کرد: با 
توجه به مناسبات منطقه ای و برنامه دولت برای افزایش سطح 
تعامالت میان ایران و دیگر کشــورها، امیدواریم سال آینده 
شرایط برای حرکت به سمت فعالیت های اقتصادی بیشتر و 

دستیابی به رشد اقتصادی فراهم شود. 
رزم حســینی بیان کرد: امیدواریم با همکاری بیش از پیش 
نمایندگان مجلس شورای اســالمی بتوانیم در راستای رفع 
مشکالت فعاالن بخش خصوصی برای دستیابی به توسعه و 

آبادانی گام برداریم. 
غالمحسین شــافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در ادامه 
این جلســه گفت: در آخرین ارزیابی وزارت کشور با موضوع 
عملکرد شوراهای گفت  وگو دولت و بخش خصوصی کشور، 
خراسان رضوی رتبه نخست را در سطح ملی کسب کرده و به 
همین دلیل الزم است که از استاندار خراسان رضوی به عنوان 

ریاست شورا قدردانی کنم.
وی ادامه داد: ســفر رئیس جمهور به عــراق بی بدیل بود و 
توافقات خوبی حاصل شــد که انعکاس بین المللی بسیاری 
داشت. به زودی مشــکل ویزا برای تجار و بازرگانان برطرف 

خواهد شد و در این رابطه تفاهمنامه ای هم به امضا رسید.

  حمایت دستگاه قضایی از استاندار و دستگاه های 
اجرایی

دادستان مرکز خراســان رضوی هم در این جلسه گفت: در 
همین مدت کوتاه فعالیت آقای رزم حسینی در استانداری، 
توانمندی، صداقت و رویکرد انقالبی ایشــان برای دســتگاه 

قضایی اثبات شده است.
غالمعلــی صادقی اظهــار کرد: در جلســه اخیر رؤســای 
دادگســتری ها و دادســتان های سراســر کشــور، رئیس 
جدیــد قوه قضائیه بــر حمایت از فعالیت هــای اقتصادی و 
توســعه گرا تأکید داشتند و مأمور شــدیم که حمایت همه 

جانبه ای از بخش خصوصی و دولتی داشته باشیم.
وی افــزود: اگر نگوییم بی نظیر اما هماهنگی کم نظیری بین 
دستگاه های اجرایی وجود دارد زیرا همه بخش های دولتی، 
خصوصی، نیروهای انتظامی و نظامی و دستگاه قضایی یک 
هدف دارند و آن کار و تالش است و هیچ یک از ما به دنبال 

دعوا و درگیری نیستیم.
دادستان مرکز خراسان رضوی با بیان اینکه مأموریت ریاست 
قوه قضائیه برای حمایت از فعالیت های اقتصادی را با جدیت 
دنبال خواهیم کرد، تأکید کرد: در همین مدت کوتاه فعالیت 
آقای رزم حســینی در اســتانداری، تدین، صداقت، رویکرد 
انقالبی و توانمندی ایشان برای ما اثبات شده است و به همین 

دلیل حمایت همه جانبه از ایشان داشتیم و خواهیم داشت.
وی گفت: برای آنکه دستگاه قضایی درباره برخی تصمیمات 
به صورت جدی و فعال نظر بدهد و حمایت کند، این آمادگی 
وجود دارد و حتی اگر الزم باشد، به صورت مقطعی تصمیم 
فرا قانونی هم بگیریم، به خاطر تأکید رئیس قوه قضائیه، این 

کار را انجام خواهیم داد.
صادقی با بیان اینکه اســتاندار خراسان رضوی هم در مرکز 
استان و هم در شهرســتان ها روی حمایت دستگاه قضایی 
حســاب کند، تأکیــد کرد: به خاطــر ارادتی کــه به آقای 
رزم حســینی پیدا کرده ایم، دســتگاه های اجرایی را هم به 

صورت ویژه حمایت خواهیم کرد. 
وی ادامه داد: در دیداری که با سردار سلیمانی داشتیم، ایشان 
از آقای رزم حسینی به عنوان یک رزمنده اقتصادی یاد کرده و 
تأکید داشتند که استاندار خراسان رضوی ظرفیت های بسیار 

خوبی دارد و می  توان روی توانمندی ایشان حساب باز کرد. 
دادستان مرکز خراسان رضوی گفت: با توجه به شناختی که 
ما در دوماه اخیر از آقای رزم حسینی پیدا کرده ایم، اطمینان 
داریم که ایشان به دنبال جناح، اختالف و دعوا نیست؛ حتی 
در جلسه ای به نکته خوبی اشاره کردند که اگر به دنبال کار 
سیاسی هستیم، امروز در سایه فعالیت اقتصادی و کار و تالش 

می  توان به اهداف مد نظر رسید.
وی بیان کرد: بخش خصوصی و دولتی در خراسان رضوی به 
دلیل همجواری با حرم مطهر رضوی باید به دنبال مدل های 
جدیدی باشد تا تصمیمات مهم و جدیدی در ارتباط با توسعه 
اقتصادی و برون رفت از این مشــکالتی که دشمن برای ما 

ایجاد کرده است، اتخاذ شود.

   واژگونی یک دستگاه پراید
 در سبزوار 2 کشته بر جای گذاشت

قدس:  واژگونی یک دســتگاه خودرو سواری پراید در جاده 
سبزوار - شاهرود دو کشته و دو مصدوم بر جای گذاشت.

این حادثه در کیلومتر 40 جاده سبزوار - شاهرود رخ داد که 
امدادگران هالل احمر به محل حادثه اعزام شدند.

دو مصدوم این حادثه به سبب جراحت شدید در صحنه جان 
باختند و مصدومان دیگر پس از ارائه خدمات اولیه درمانی به 

بیمارستان امداد شهید بهشتی سبزوار انتقال یافتند.

مسئول پیشگیری از حوادث علوم پزشکی مشهد:
 دانش آموزان بیشترین آسیب دیدگان 

چهارشنبه آخر سال هستند
قدس: رئیس اداره پیشــگیری از حــوادث و بالیای معاونت 
بهداشت علوم پزشکی مشهد گفت:آمارها نشان می دهد بیش 
از 34 درصد آسیب دیدگان چهارشنبه آخر سال دانش آموزان 
هســتند. دکتر محمدرضا جویــا در جمع خبرنــگاران در 
علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: چهارشنبه پایان سال یکی از 
سنت های قدیمی ایرانیان است که در سال های گذشته تبدیل 

به بازی های خطرناک با مواد منفجره و محترقه شده است. 
وی افزود: استفاده از مواد آتش بازی حتی در صورتی که مراقبت 
کامل صورت گیرد، هرگز به طور کامل ایمن نیست و حوادث 
نه تنها ممکن اســت برای کسانی که از آن استفاده می کنند 
به وجود آید، بلکه ممکن است سالمتی تهیه کنندگان را نیز 
به مخاطره بیندازد. رئیس اداره پیشگیری از حوادث و بالیای 
معاونت بهداشــت خاطرنشان کرد: آسیب های ایجاد شده به 
دلیل استفاده از مواد منفجره یا آتش افروزی چهارشنبه پایان 
ســال، تهدیدی جدی برای سالمتی افراد بخصوص کودکان 
و نوجوانــان اســت و هر گونه بی توجهی بــه نکات ایمنی و 
سهل  انگاری می تواند خسارت جانی و مالی سنگین و غیرقابل 
جبرانی داشته باشد. وی تأکید کرد: آمارها نشان می  دهد 4۸ 
درصد آســیب دیدگان مراسم چهارشنبه سوری پایان سال 
در گروه ســنی 10 تا 20 ســال قرار دارند و بیشترین گروه 
سنی که بیش از 34 درصد آسیب دیدگان را شامل می  شوند 

دانش آموزان بوده اند. 
جویــا گفت: خانواده هــا باید کودکان و نوجوانــان خود را با 
خطرهای آتش بازی آشــنا کرده و آن ها را با عواقب استفاده 

از این مواد آشنا کنند.

  توزیع آب بسته بندی در شهرهای 
بحرانی روی میز مدیرعامل آبفا 

قدس: وضعیت کمی و کیفی منابع آب شــرب شــهرهای 
خراســان رضوی در نشســت رئیس مجمــع نمایندگان و 

مدیرعامل آبفا استان در مشهد بررسی شد.
در این جلســه مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب خراسان 
رضوی با تشریح شرایط تأمین آب، ازعدم همخوانی تولید و 
مصرف، پایین بودن تعرفه آب، هزینه سنگین اجرای پروژه ها، 
درآمدپایین و افت سفره های زیرزمینی به عنوان چالش های 

بخش آب در این استان پهناور نام برد.
ســید ابراهیم علوی توجه ویژه رئیس مجمع نمایندگان به 
مقوله آب را به فال نیک گرفــت و به برگزاری هفته ای یک 
جلســه با مدیــران آب منطقه ای به منظور رفع مشــکالت 
موجود آب اشــاره کرد که با اولویت شهرهای مواجه با تنش 
آبی تشکیل می  شــود.وی پیش بینی کرد در تابستان 9۸ و 
پیک مصرف 30 شهر استان با کمبود آب مواجه شوند که از 
این تعداد گلبهار، قوچان، رضویه، نیشابور و شاندیز به لحاظ 
برخورداری از منابع آب شرب در شرایط قرمز و 25شهر هم 
در موقعیت زرد قرار دارنــد.وی به ارائه چند راهکار از جمله 
توزیع آب بســته بندی در برخی شهرها پرداخت و خواستار 
تأمین و تســریع در تخصیص منابع مالی مورد نیاز طرح ها و 
پروژه های تأمین آب در استان با مساعدت و پیگیری مجمع 

نمایندگان شد.
علوی نقش گروه ها و جمعیت های مردم نهاد در تبیین شرایط 
آبی برای شــهروندان را مهم ارزیابی و هدف راهبردی آبفا را 
ایجــاد و ترویج فرهنگ مدیریت مصرف آب در بین اقشــار 
مردم بویژه دانش آموزان اعالم کرد. رئیس مجمع نمایندگان 
خراسان رضوی نیز از برنامه ها و طرح های تأمین آب شرکت 
آبفا حمایت کرد و نسبت به پیگیری رفع مشکالت و مطالبات 
موجود قول مساعد داد.حمید بنائی از آمادگی نمایندگان برای 
پیگیری موضوع تأمین پایدار آب شهرها خبرداد و در همین 
رابطه بر اســتفاده حداکثری از ظرفیت مردمی و مسئوالن 
تأکید کرد.وی با بیان اینکه میلیاردها تومان صرف اجرای خط 
انتقال آب به گناباد شده است، گفت: رفع مشکل این خط و 
استفاده از آب قنات ها می تواند در تأمین آب گناباد مؤثر باشد.

به گفته بنائی رفع کم آبی گناباد و بجســتان با توجه به قول 
مساعد وزیر نیرو از جمله مطالبات مردم این شهرها می باشد.

در ادامه مدیر امور آبفای بجســتان گزارشی از وضعیت آب 
شهرهای بجستان و یونسی ارائه داد و گفت:سختی آب موجب 

وارد آمدن خسارت به تأسیسات آبرسانی شهر شده است.
علی دانشوری خواستار رفع مشکل فاضالب شهرک فرهنگیان 
بجستان، نصب سیســتم تله متری در تأسیسات و افزایش 

کیفیت آب این شهر شد.
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دندان گرانی روی جگر مرغ 
گزارش مرتبط

محبوبه علی پور
 اپیزود اول: هنوز نمایــش فیلم به نیمه 
نرسیده که سنگینی بغض امانش را می  برد، 
بدون لحظه ای درنگ آشــفته از روایت اندوه 
مرگ کودکی که بــه دلیل احتمال مصرف 
گوشــت مرغ مرده؛ از سینما بیرون می  زند. 
دلش می  خواهد از مسیری به خانه برگردد که 
هیچ فروشگاه عرضه پروتئینی را نبیند. دلش 
ازهرچه مرغ و گوشت است به هم می خورد.

*اپیزود دوم: تصاویری که فردی رسانه ای 
درشبکه مجازی منتشر کرده هیاهوی بسیاری 
به پا کرده، تا جایی که زنی که قابلمه غذایش 
حال شهره آفاق شده با گالیه از واکنش های 
دوست ودشمن اعالم می  کند: برای فرزندانش 
با »پوســت مرغ« غذایی طبخ کرده اســت!
*اپیزود ســوم: مردی بیــرون کلینیک 
حیوانــات با تلفن همراهــش حرف می زند. 
جمالت کوتاه و پرشــتاب رد وبدل می  شود. 
»توی سایت که نوشته بود غذای گربه با طعم 
مرغ قیمت 640 هزارتومان!«. زن نگاهی به 
مرد می کند و ســواراتوبوس می  شود.پس از 
چند ایســتگاه درمحل عرضه مرغ وگوشت 
پیاده می شــود. ردیف مغازه ها را پشت سر 
می گذارد و به اعداد و ارقامی که نوشــته اند؛ 
چشــم مــی  دوزد. روی تابلویــی می خواند 
»قرقاول موجود است«. کنجکاوانه قیمت را 

می  پرسد و مردی می  گوید: 75 هزار تومان!

  شرایط عادی است
بی شک سالی که این روزها آخرین لحظاتش 
را پشت سرمی گذاریم اگر به هزار و یک دلیل 
به کام ما نبود بی تردید روزهای طالیی را برای 
مرغ ها رقم زده اســت. چنانکه سال گذشته 
قیمت این ماده غذایی در اواخر اسفند سال 
گذشــته به ۸000 تومان نیز نمی  رسید اما 
حاال با تمام تدابیر و سیاست ورزی ها به کمتر 
از 15 هزار تومــان هم رضایت نمی دهد. به 

هر روی طی ماه های گذشته و بنابر افزایش 
افسار گســیخته این ماده غذایی بسیاری از 
هموطنان توان خرید گوشت مرغ را ازدست 
داده و ناگزیر سفره خود را با آالیش های این 
ماده غذایی نظیر جگر و ســنگدان تکمیل 
کرده اند.مهدی یوسف خانی، رئیس اتحادیه 
صنف فروشــندگان مرغ و ماهــی با رد این 
ادعا که شرایط اقتصادی مردم را وادار به این 
تغییر انتخاب کرده، در این باره به گزارشگر ما 
می  گوید: هر ساله در فصول پاییز و زمستان 
شــاهد گرایش بیشتر مردم به خرید جگر و 
سنگدان مرغ هســتیم. از همین رو مصرف 
این گونه موادغذایی درســال جاری نسبت 
به سال گذشته نیز تفاوت معناداری نداشته 
است. یکی از فعاالن خراسانی این صنف نیز 
اظهار می کند: ما همیشــه تعداد مشخصی 
جگر بسته بندی را عرضه می  کردیم و درحال 
حاضر همان میزان را می فروشیم و تغییری 

وجود ندارد. 

   تالش برای افزایش قیمت ها
آشــناترین محل عرضه گوشــت و مرغ را 
می  توان خیابان اســتقالل مشــهد دانست. 
برای آگاهی از وضعیت قیمت ها ســری به 
این محله می  زنیم که چندان رونقی ندارد و 
اغلب فروشنده ها نیز رغبتی به صحبت در این 

خصوص ندارند.
فروشــنده ای می  گوید: ســه روزی است که 
کشتارنداشــتیم. منتظریم وضعیت قیمت ها 
مشخص شود. فکر نمی کنم کمتر از 16،15 
هزار تومان باشــد جگرمرغ هم 7000 تومان 
تا دیروز بوده اســت. تصور نمی کنم قیمت ها 
کاهش پیدا کند چرا که به طور کلی تغییری 
در قیمت ها دیده نمی  شود.مرد میانسالی که 
برای خرید آمده نیــز چنین جواب می دهد: 
دولــت می خواهد قیمت هــا را ارزان کند اما 
فروشــنده ها نمی  گذارند. برای همین کشتار 

نداریــم. البته اگر 12 هزار تومان هم بشــود 
بازهم گران است. خیلی ازمردم همین جگر 

و پای 7،6 هزار تومانی را نمی  خرند.

  مصرف بهینه
به هرحال هرقدر هم که به کاهش قیمت ها 
امید داشته باشیم، نمی  توان انتظار داشت یک 
شبه همه ســفره های مردم با گوشت و مرغ 
ارزان قیمت رنگین شــود. بنابراین جا دارد 
بپرسیم مصرف آالیش هایی همانند جگرمرغ 

چگونه باید باشد؟ 
دکتر آراسب دباغ، دامپزشک دراین باره اظهار 
می کنــد: به طورکلی جگر مــرغ ماده غذایی 
نامناسبی شمرده نمی  شود چرا که منبع قابل 
توجهــی از ویتامین  ای، آهــن، ب12 و روی 
است، منتهی نحوه تهیه و مصرف آن اهمیت 
دارد. چنانکه از مرغ هایی تهیه شود که مسیر 
رسمی و مشخصی را از مرغداری تا کشتارگاه 
طی کرده و دارای تأییدیه دامپزشــکی بوده و 
بسته بندی بهداشتی داشته باشد؛ مصرف این 
ماده غذایی مشــکل خاصی نــدارد اما اگر در 
مرغداری های غیرمجاز و به دور از نظارت و در 
شرایط غیربهداشتی تهیه شده باشد؛ می تواند 
آسیب زا باشد. چرا که جگر مرکز ذخیره داروها 

از جمله آنتی بیوتیک هاست. بنابراین اگر فردی 
در دراز مدت از این گونه جگر ها اســتفاده کند 
موجب مقاومــت به آنتی بیوتیک می  شــود. 
همچنین برخی گروه ها همانند مادران باردار بهتر 
است یا از مصرف این ماده غذایی پرهیز کنند و 
یا حداقل در سه ماهه اول بارداری مصرف نکنند.

  سوداگری با چراغ خاموش
درحالی مصرف آالیش های مرغ تأیید می  شود 
که ایــن محصوالت روند ســالم و مطمئنی 
را طی کرده باشــند. این در شــرایطی است 
که بنا بر گفته متولیــان امر 15 تا 20 درصد 
مرغداری های اســتان خراســان رضوی فاقد 
مجوز هســتند و در واقع نظــارت چندانی از 
سوی دستگاه های ذیربط بر آن ها وجود ندارد. 
این درحالی است که این استان از لحاظ تولید 
تخم مرغ مقام دوم و از نظرتولید گوشت مرغ 
مقام ســوم کشــور را به خود اختصاص داده 
است. نا گفته نماند برای تکمیل این گزارش 
تماس هایی با سازمان های جهاد کشاورزی و 
دامپزشکی داشتیم که بی نتیجه ماند. همچنین 
اتحادیه های اســتانی این حوزه با اعالم اینکه 
هیچ مســئولیتی در خصــوص عرضه مرغ و 
فراورده های آن ندارند از گفت  و گو امتناع کردند.

خرو- خبرنگار قدس: دادستان بخش زبرخان گفت: در 
پی گزارش های متعدد مردمی در خصوص تجاوز به حریم 
و بستر رودخانه ها و تصرف اراضی ملی، در شهرهای خرو، 
درود و روستاهای گرینه و دیزباد باال، دادستانی زبرخان به 

عنوان مدعی العموم وارد موضوع شد.
حســن همتی فر افزود: دادستان عمومی و انقالب بخش 
زبرخان با دستور ویژه قضایی تمامی ارگان های دخیل در 

حفظ انفال و منابع طبیعی را موظف به پیگیری و برخورد 
با نابودگران طبیعت نمود.

وی گفت: متأسفانه افرادی سودجو اراضی ملی را تصرف و 
به بستر و حریم رودخانه تجاوز می  نمایند که این موضوع 
جرم بوده و موجب ضرر به مردم و منابع طبیعی می شود.

بنابراین دســتگاه قضایی و دادستانی با این گونه تخلفات 
و جرایم مماشــاتی نداشته و با اقتدار با مجرمین برخورد 

خواهند نمود.
دادســتان زبرخان افزود: از ایــن پس هفته ای یک روز به 
صورت مداوم و برنامه ریزی شده؛ این دادستانی به همراه 
حافظان بیت المال در رودخانه ها جهت بازرسی و برخورد 
جدی با متخلفان حضور خواهنــد یافت و از عموم مردم 
و ســمن ها خواست هر گونه تخلف در این خصوص را به 

دادستانی یا اداره منابع طبیعی اطالع دهند.

دادستان خرو عنوان کرد

برخورد با متجاوزان به حریم و بستر رودخانه ها

 وقتی از فروشنده 
درخواسِت گوشت مرغ 
داشتم فروشنده به من 
اعالم کرد مرغ نداریم 

و نیست. اما همان موقع 
مقدار زیادی ران و 

سینه مرغ را به یکی از 
مشتری هایش داد

بــرش
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