
 مانور باشکوه حمایت مردم 
از سپاه پاسداران

 افزایش 67 درصدی 
برای صدور اجرائیه چک های بالمحل

نمازگزاران جمعه خراسانی راهپیمایی ضدآمریکایی برگزار کردند مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی خبر داد

در پی هتک حرمــت رئیس جمهور آمریکا 
نسبت به سپاه پاســداران انقالب اسالمی، 
اســتان های خراســان رضوی،  نمازگزاران 
جنوبــی وشــمالی همزمان با مردم ســایر 
شهرهای کشور، بعد از اقامه نماز جمعه در 
راهپیمایی ضد آمریکایی شرکت کردند. به 

گزارش خبرنگارقدس ...

مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی 
با تشریح عملکرد ادارات اجرای اسناد رسمی 
استان در سال 1397 از رسیدگی به 25 هزار 
و 483 پرونده در این استان خبر داد.محمد 
حسن بهادر با اشاره به فعالیت شبه قضایی 
ادارات اجرای استان به عنوان یک دادگستری 

.......صفحه 2 کوچک به مشکالت ... .......صفحه 4

اظهارات متفاوت از یک افزایش 150 تومانی
رأی دادگاه صادر شد

حبس، شالق و رد اموال؛ 
 مجازات متهمان 

» اعتماد ایرانیان «

.......صفحه 4 

در گفت و گو با شهروندان مطرح شد

.......صفحه 3

وقتی مقدمات یک اقدام ضروری فراهم نیست

 ترافیک و شلوغی؛ 
 پس لرزه های پولی شدن 

تردد در هسته مرکزی مشهد

رئیس کل دادگســتری استان خراسان رضوی از صدور رأی 
متهمان پرونده موســوم به »تعاونی اعتبــار اعتماد ایرانیان« 
خبــر داد و گفت: دادگاه برای متهمــان این پرونده مجازات 
حبس طوالنی مدت، شالق، اقامت اجباری و رد مال در نظر 

گرفته است...

 هفته گذشــته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه الیحه ای در 
شورای شهر مشهد در حال بررسی شدن است که برمبنای آن 
و در صورت تصویب در صحن علنی شورا روزانه تعداد محدودی 
مجوز تردد به خودروهای عبوری از محدوده مرکزی مشــهد 
فروخته می  شود. بر اساس این طرح گویا قرار است بخش هایی 
از محدوده به پیاده راه تبدیل شوند وخالصه اینکه حجم تردد 

.......صفحه 4را به حداقل برسانند...
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.......صفحه 2

نماینده ولی فقیه در خراسان 
رضوی در اجتماع پرشور 

روحانیون مطرح کرد

تسریع در 
 فروپاشی آمریکا 

با هجمه علیه 
سپاه پاسداران 

 تجمع انقالبی و پرشــور طالب حوزه های علمیه 
مشــهد در حمایت از سپاه پاسداران برگزار شد.به 
گزارش خبرنگار ما، در این تجمع اعتراض آمیز که 
صبح پنجشنبه گذشته در مدرسه نواب برگزار شد؛ 
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی با اشاره به 
آیاتی از ســوره ابراهیم در قرآن کریم بر بی نتیجه 
بودن توطئه هــا و فتنه های اســتکبار جهانی به 
ســرکردگی آمریکا تأکید کرد و گفت: در آیه 18 
سوره ابراهیم اعمال و رفتار کفار به خاکستر تشبیه 
شده است. خاکستری که تا قبل از این آتش بوده 
و در ادامه تبدیل به خاکستر می شود.آیت اهلل علم 
الهدی از اقدامات آتش افروزانه آمریکا طی 40 سال 

عمر انقالب اسالمی ...
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تجدید  آگهی مزایده 
شهرداری گناباد 

ش��هرداری گناب��اد در نظ��ر دارد به   اس��تناد  
م��اده 13 آیین نامه مالی ش��هرداریها  امالک و 
مستغالت استیجاری خود اعم از )مغازه  تجاری 
، س��وله    س��اختمان دفتری ، کیوسک ، محوطه 
انباری و....( را حداکثر     به یک یا    دو شخص 
حقیقی  یا حقوقی   واجد شرایط   بصورت یک جا 
و کلی برابرز ش��رایط مندرج در اسناد  مزایده 
واگذار   نماید ./لذا متقاضیان  واجد   ش��رایط   
دعوت می شود  جهت اخذ  اسناد به امور مالی  
ش��هرداری مراجهخ   و یا جهت کس��ب  اطالعات 
بیشتر  با شماره  تلفن 57222276-051 تماس 

حاصل فرمایند  
حسین زاده شهردار گناباد 
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تجدید آگهی مزایده 
شهرداری گناباد

 شهرداری گناباد در نظر دارد به  استناد  ماده 
5 آیی��ن نام��ه مال��ی ش��هرداریها و در رعایت 
بن��د  5 مصوب��ه مورخ��ه 97/9/18  ش��ورای 
اسالمی محترم شهر گناباد عملیات  جمع آوری 
پس��ماندهای خش��ک  بر اس��اس  طرح  تفکیک   
در مب��دا  )س��طح ش��هر( را به مدت یک س��ال  
ب��ه پیمانکار واجد ش��رایط واگ��ذار نماید . لذا 
متقاضی��ان م��ی توانند ظرف م��دت  ده روز از 
تاری��خ  درج آگه��ی  نوب��ت دوم  جهت دریافت 
اسناد مزایده  و ارایه  پیشنهاد قیمت به امور 
مالی مراجعه ویا با شماره تلفن 051-7222276 

تماس  حاصل فرمایند
 حسین زاده شهردار گناباد 
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تجدید آگهی مزایده
 شهرداری گناباد 

 شهرداری گناباد در نظر دارد به   استناد  ماده 
5 آیین نامه مالی ش��هرداریها و در رعایت بند 
5 مصوبه مورخه 97/9/18  ش��ورای اس��المی 
شهر گناباد نسبت به اجرای عملیات  ساماندهی 
خاک  و نخاله  ساختمانی سطح شهر به شرکتهای  
خدماتی اق��دام نماید .  ل��ذا متقاضیان  واجد 
شرایط  می توانند جهت دریافت اوراق مزایده 
از تاریخ درج آگهی نوبت دوم بمدت 10روز   به 
امور مالی ش��هرداری مراجعه  و یا جهت کسب  
اطالعات بیش��تر  با شماره  تلفن 57222276-

051 تماس حاصل فرمایند.
 حسین زاده شهردار گناباد 
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آگهی مناقصه کتبی 
شهرداری گناباد

ش��هرداری گناباد در نظر دارد با اس��تناد ماده 4 
آیین نام��ه مالی ش��هرداریها از مح��ل اعتبارات 
عمران��ی بودجه س��ال 98  احداث  واج��رای پارک 
دانش  شامل :محوطه س��ازی ،کف سازی، احداث 
مخزن 50متر مکعبی ،حوضچه های تاسیساتی   با 
مساحت تقریبی 3300 متر مربع ، احداث آبنماها  
و باغچه های فضای سبز و....را بر اساس فهرست 
بهائ رشته ابنیه سال 1398 به پیمان کار واگذار 
نماید .لذا از پیمانکاران واجد ش��رایط  دعوت می 
ش��ود  جه��ت دریافت اس��ناد مناقصه و یا کس��ب 
اطالعات بیشتر به امور مالی مراجعه  ویا با شماره 

تلفن 57222276-051 تماس   حاصل فرمایند 
حسین زاده شهردار گناباد 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی کانون 
صنفی بازنشستگان گروه صنعتی قطعات 

اتومبیل خراسان رضوی
بدینوس��یله از اعض��اء محترم دعوت می ش��ود در 
جلسه مورخه 98/2/11 در محل تاالر آبفا رضا شهر 
بلوار رضوی 24 ساعت10 صبح حضور بهم رسانند.
اعض��اء محترم که مایل به کاندید در هیئت  مدیره 
و بازرس��ی میباش��ند درخواس��ت خود را بصورت 
کتب��ی تا تاری��خ 98/2/5 ب��ه دفتر کان��ون تحویل 

نمایند.
دستور جلسه : 

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان 
2- تصویب صورتهای مالی 

3- بررسی پیشنهادهای هیئت مدیره 
4- انتخاب هیئت مدیره و بازرسان 

هیئت مدیره
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نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در اجتماع پرشور روحانیون مطرح کرد

تسریع در فروپاشی آمریکا با هجمه علیه سپاه پاسداران 
گوانگون

احمد فیاض: تجمع انقالبی و پرشور طالب 
حوزه های علمیه مشهد در حمایت از سپاه 

پاسداران برگزار شد.
به گــزارش خبرنــگار ما، در ایــن تجمع 
اعتراض آمیز که صبح پنجشنبه گذشته در 
مدرســه نواب برگزار شد؛ نماینده ولی فقیه 
در خراســان رضوی با اشــاره بــه آیاتی از 
ســوره ابراهیم در قرآن کریــم بر بی نتیجه 
بودن توطئه ها و فتنه های اســتکبار جهانی 
به سرکردگی آمریکا تأکید کرد و گفت: در 
آیه 18 سوره ابراهیم اعمال و رفتار کفار به 
خاکستر تشبیه شده است. خاکستری که تا 
قبل از ایــن آتش بوده و در ادامه تبدیل به 

خاکستر می شود.
آیت اهلل علم الهدی از اقدامات آتش افروزانه 
آمریکا طی 40 سال عمر انقالب اسالمی به 
عنوان مصداق این آیه و آتشــی که هویت 
فرهنگی و موجودیت مردمی ایران اسالمی 
را نشــانه گرفته تا بلکه بسوزاند؛ یاد نمود و 
اظهار کرد: استکبار جهانی اگر کارنامه 40 
ساله توطئه ها و فتنه ها و آتش افروزی های 
خود را مرور کند، از کودتای نوژه، هشــت 
ســال دفاع مقدس، اختــالف افروزی های 
داخلی توسط جریانات فرصت طلب تا ایجاد 
تروریســت های تکفیری و... خواهد دید که 
تماماً توسط تندباد سهمگین و مقتدری به 
نام ســپاه پاســداران، خاموش)خنثی( و به 
خاکســتر تبدیل شده و ذرات این خاکستر 
نیز پراکنده و نیســت و نابود خواهد شد و 
در نهایت اثربخشی خود را از دست می دهد.

  سپاه محور اقتدار نظام
امام جمعه مشــهد در ادامه بیانات خود در 
اجتماع پرشــور روحانیون حوزه های علمیه 
مشهد؛ سپاه پاسداران را محور اقتدار نظام 
خواند و خاطرنشان کرد: محور اقتدار نظام 
انقالب اســالمی ایران در مواجهه با آمریکا 
طی 40 سال سپاه پاســداران بوده است و 

عصبانیت آمریکایی ها از همین رو است.

  اهداف آمریکا از جسارت علیه سپاه
عضو مجلــس خبرگان رهبــری به اهداف 
آمریکا از جســارت علیه سپاه پاسداران نیز 
اشــاره کرد و افزود: برخــی از اهداف این 

هجمه؛ سیاسی است. دشمن می پندارد که 
شاید با توجه به ناهنجاری های اقتصادی و 
معیشتی می تواند بین مردم انقالبی و سپاه 

فاصلــه ایجاد نمایــد و با 
این جنگ روانی که محور 
جمهوری  علیــه  تحریم ها 
اســالمی به خاطر ســپاه 
نهاد  این  از مقبولیت  است 
مقــدس بکاهــد و به نظر 
خــود مقبولیــت و چهره 
مردمــی ســپاه را تخریب 
تبییــن  در  وی  نمایــد. 
هدف بعدی اقدام خصمانه 
آمریــکا از مقدمــه چینی 

برای برخــورد نظامی و عملیاتی با ســپاه 
پاســداران، نام برد و طــی اظهاراتی که با 
تکبیر حضار مواجه شــد؛ تصریح کرد: اگر 
هدف آمریکایی ها برخورد عملیاتی و نظامی 
با سپاه پاســداران باشد- بنابر کالم وحی- 

بهانه ای برای نیســت و نابودی خودشان به 
وجــود آورده و با این اقدام کور، آمریکا گور 
خود را کنده و عامل نابودی خودش خواهد 
شــد. اراده خدای متعال بر 
این است که دشمنان دین 
را بــا اعمــال و توطئه ها و 
به  خودشــان  نقشــه های 

هالکت می رساند. 
نماینده ولی فقیه در استان 
افزود:  رضــوی  خراســان 
در  سپاه  مقتدرانه  موقعیت 
عرصه های امدادی موقعیت 
تثبیت شــده بــرای مردم 
عظیم  محبوبیت  اما  است، 
سپاه در دل ملت و اندیشه وابستگان بود که 
برمال نبود، اما این حرکت دشــمن به شکل 
مانور ملی برای سپاه بود. آمریکا در منطقه 
بداند سپاه مســئله یک کشور است و همه 
ملت و همه مردم با جانشــان عظمت سپاه 

را لمس کرده اند، جان مردم و این کشــور 
سپاه است و در همه جریان ها آن را پیشتاز 
می داننــد. در هــر جریانی چــه در جریان 
دفاعی و چه جریان امدادی، ســیمایی که 
جلوی جبهه می درخشد، سپاه است و سایر 
جریان هــا به دنبال ســپاه در این عرصه ها 
ظاهر می شــوند. این برکتی بود که خداوند 
به دست دشمن برای این نهاد مقدس ایجاد 
کــرد و محبوبیت واقعی که داشــت را در 

معرض نمایش قرار داد. 
آیــت اهلل علم الهدی بابیان اینکه شــناخت 
دشمنی دشــمن و شــناخت مرز دشمنی 
دشمن بسیار مهم است، گفت: آنچه مسلم 
است، دشــمنان ما در گام دوم این انقالب، 
برای ما فکرهای دیگری دارند، دشــمن از 
دشــمنی منصرف نمی شــود، چــون اصل 
موجودیت خود را در خطر می بیند و چون 
بقای هســتی خود را در ادامه این دشمنی 

می بیند، دست از دشمنی نمی کشد.

در حوالی امروز2

 یک مسئول در معاونت علمی 
ریاست جمهوری در گفت و گو با قدس تأکید کرد

  ضرورت همسویی سیاست گذاری های 
دولت ها با فعالیت های استارتاپ ها 

محبوبه علی پــور:  قوانین 
و سیاســت گــذاری دولت ها 
باید متناســب با روند رشــد 
فعالیت  تکمیل  و  استارتاپ ها 

آن ها باشد.
دبیر ستاد توسعه فناوری های 

نرم و هویت ســاز معاونت علمی ریاست جمهوری با بیان 
این مطلب در حاشیه افتتاحیه فاز یک مرکز شتاب دهنده 
هاوش درحــوزه فناوری های فرهنگــی وصنایع خالق به 
گزارشــگر ما گفت: اصوالً درتمام دنیا استارتاپ ها جلوتراز 

قانون ودولت ها هستند. 
چنانکــه درکشــورهای پیشــرفته نیز شــاهدیم چنین 
فعالیت هــای نوپایی پس از ســال ها فعالیت درمواجهه با 

قانون ودولت دچار مشکل وچالش هستند. 
سیدمحمدحســین ســجادی نیری افزود: چرا که به ذات 
چنیــن فعالیت هایی نوین وخالقانه محســوب شــده و 
دولت ها کند هســتند. همچنین به نظر می رســد اگر در 
پــاره ای از امور فرایندهای قانونی وجود نداشــته باشــد 
استارتاپ ها برای توســعه فعالیت های خود دست بازتری 

خواهند داشت. 
وی ادامــه داد:البته قوانین باید متناســب و در راســتای 
تکمیل فعالیت کســب و کارهای نوپا باشد. همچنین به 
دلیــل فقدان قوانین حمایتــی در برخی موارد؛ به فعاالن 
استارتاپی توصیه می شود، مستقل از قوانین فعالیت خود 
را آغاز کرده و توسعه دهند، چراکه اگر بخواهند در انتظار 
قوانین باشــند این مقوله چندین سال به تعویق افتاده و 

طول خواهد کشید.
وی همچنین در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه، مشهد 
بــه دلیل ظرفیت ها و بازارهایی کــه در اختیار دارد یکی 
از قطب های صنایع فرهنگی کشــور محســوب می شود، 
خاطرنشــان کرد: از رویکردهای معاونت علمی از ســال 
گذشــته توسعه و حمایت از شــتاب دهنده ها بوده است، 
چرا که در عمل شتاب دهنده ها مجموعه هایی هستند که 
به فرایند ایجاد کســب و کارهای نوپا، سرعت می بخشند. 
همچنیــن از رویکردهای بهره گیری از شــتاب دهنده ها 
اســتفاده از ظرفیت های بخش خصوصی اســت، چنانکه 
مرکز شــتاب دهنده هاوش نیز به فعالیت استارتاپ های 
حوزه صنایع فرهنگی را گســترش داده و زمینه حمایت 
از آن هــا را فراهم خواهدکرد. رضــا قنبری، رئیس پارک 
علم و فناوری خراســان رضوی نیز یاد آورشــد: مأموریت 
پارک علم و فناوری افزایش ثروت مبتنی بر دانش اســت؛ 
بنابرایــن تمام تالش مجموعه این اســت که این هدف را 
در گســتره منطقه محقق ســازد. البته ما در عرصه های 
تخصصی همواره بازیگران فعالی داریم، اما درشبکه سازی 
چندان قوی ظاهر نمی شویم، چرا که ارتباطات ما ضعیف 
بوده ودر راستای هم تعریف نمی شــود؛ بنابراین با ایجاد 
مراکز شتاب دهنده می توان در این راستا گام های مؤثری 
برداشت. هادی زواشکیانی، مدیرعامل مرکز شتاب دهنده 
هاوش نیزبه گزارشــگر ما اظهارکرد: در حالی که رشــد 
ســریع اســتارتاپ ها را در خراسان رضوی شــاهدیم اما 
بنابر رویه ســنتی و متداول اغلب فعاالن این حوزه جذب 
شــتاب دهنده ها و مراکز رشد می شــوند که در پایتخت 
مســتقر هســتند. از همین رو با رایزنی های انجام شده با 
دیگر شــتاب دهنده ها و پارک های علــم و فناوری، قصد 
داریــم بســترهایی را فراهم کنیم که شــرکت های فعال 
درخراســان رضوی زمانی که به رشــد حداقلی رسیدند 
قــادر به جذب ســرمایه باشــند، چراکه اغلــب درحوزه 
ســرمایه گذاری در مشــهد با چالش هایی مواجه هستیم. 
همچنین با معرفی اســتارتاپ هایی که موفق هســتند و 
امکان درآمدزایی دارند، می توان اعتماد ســرمایه گذاران و 

مشتریان را جلب کرد. 

  تشییع پیکر جانباز آزاده سردار 
مصطفوی در نیشابور

نیشابور- خبرنگارقدس: پیکر جانباز آزاده سرافراز سردار 
سیدعلی اکبرمصطفوی، محافظ شــخصی امام خمینی   )ره( 
و یار دیرین شــهید چمران با حضور اقشار مختلف مردم در 

نیشابورپس از نمازجمعه، باشکوه تشییع شد. 
جانباز آزاده   سردار سرتیپ مصطفوي با 10 سال سابقه اسارت 

فرزند سید مهدی )روحانی  مجتهد( است. 
وی دارای ســه دوره مقــام قهرماني ارتــش و دو دوره مقام 
قهرماني ارتش هاي جهان در رشته تیراندازي رزمي در کشور 
 انگلستان )1966( و آلمان )1971( و گذراندن دوره چتر بازي 

و دریافت گواهینامه مربوطه در سال 1347 می باشد. 
مســئولیت حفاظت از بیت حضــرت امام خمینــي )ره( و 
آموزش نیروهاي محافظ بیت )دیماه 58 لغایت اردیبهشــت 
59(   وشــرکت در اکثر عملیات هاي حساس و سرنوشت ساز 
در کردستان و غرب کشور با همرزماني همچون شهید دکتر 
مصطفي  چمران، شــهید امیر صیاد شــیرازي، شهید سردار 
محمد بروجردي، شــهید امیر خلبان کشوري، سردار محسن 
رضائي، ســردار رحیم صفوي، امیر سید حسام هاشمي و... از 

سوابق این جانباز سرافراز می باشند. 

  عطرافشانی مزار شهدای مدافع حرم  
ایرنا:  آیین غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدای مدافع حرم 
در بوســتان خورشید مشهد عصر پنجشنبه با حضور نماینده 
مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی، رئیس حوزه 

هنری خراسان رضوی و جمعی از هنرمندان برگزار شد.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی در این 
مراسم گفت: باید تالش کنیم فضای رفت و آمد خانواده های 
شهدا و ایثارگران در بوســتان خورشید مشهد چنان پررونق 
شود تا معنویت حضور شهدا تمام این فضا را تحت تأثیر قرار 
دهد. حجت  االسالم نصراهلل پژمانفر افزود: افراد بسیاری تالش 
می کنند معنویت را که هویت اصلی مشهد است از آن بگیرند؛ 
بنابراین ما در ادامه راه شهیدان، باید از این معنویت پاسداری 
کنیم و نشان دهیم نشاط واقعی همین حسی است که امروز 
برای تمام حاضرین در این مراسم در کنار مزار شهیدان ایجاد 

شده است.
رئیس حوزه هنری خراســان رضوی هم گفت: شهادت، هنر 
مردان خداست و هنرمندی که پی به این حقیقت ببرد تالش 

می کند راه و سیره شهدا را در پیش گیرد.
میثم مرادی بیناباج افزود: فلسفه اصلی حرکت هنرمند، تعالی 
و رشــد بشریت با بهره گیری از مبانی دینی و سیره اولیاء اهلل 
و شهداســت. در این مراسم مزار شــهیدان »جواد جهانی« و 

»محمد اسدی« عطرافشانی و غبارروبی شد. 
شهید محمد اسدی 18 خرداد و شهید جواد جهانی 22 آبان 

ماه سال 95 در منطقه حلب سوریه به شهادت رسیدند.
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محسن متولی اشکذری: در پی هتک حرمت رئیس جمهور آمریکا نسبت به سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی، نمازگزاران استان های خراسان رضوی، جنوبی وشمالی 
همزمان با مردم ســایر شهرهای کشــور، بعد از اقامه نماز جمعه در راهپیمایی ضد 

آمریکایی شرکت کردند.

  راهپیمایی مردم مشهد به همراه تشییع شهید مدافع حرم
به گزارش خبرنگارقدس این مراســم درمشهد بعدازظهر جمعه پس از خواندن نماز 
میت توســط آیت اهلل علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه 
مشــهد بر پیکر شهید مدافع حرم، ســید خداداد جعفری با تکبیرگویی و سردادن 
شعار »این همه قربانیان به خاطر مکتب است/ برای دفن شهدا مهدی بیا مهدی بیا« 
به ســمت باب الجواد حرم مطهر امام رضا)ع( با حضور نمازگزاران، مجاوران و زائران 
امام رئوف)ع( آغاز شد و نمازگزاران مشهدی مسیر رواق امام خمینی)ره( به سمت 
باب الجواد)ع( رابا ســر دادن شــعار مرگ بر آمریکاپیمودند. مسئوالن نیز همگام با 

مردم در راهپیمایی سراسری حمایت از سپاه حضور داشتند.
مردم مشهد درحالی که آیت اهلل علم الهدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه مشهد 
و رزم حسینی استاندار خراسان رضوی و دیگر مسئوالن نیز در این راهپیمایی حضورداشتند 
و پیکر مطهر شهید مدافع حرم را هم تشییع می کردند با شعارهایی از جمله »ارتشی، سپاهی 
دو لشکر الهی« و »سالم بر ارتشی، درود بر سپاهی« اتحاد بین نیروهای مسلح در داخل کشور 
را به رخ دنیا کشــیدند و باسردادن شعارهای »ترامپ ورشکسته سپاه نمیشه خسته«، »ایران 
سپاهی شده، ترامپ روانی شده«، »سلیمانی می رزمد، آمریکا می لرزد«، »ترامپ بی لیاقت، بس 
کن، نکن حماقت« و »ترامپ درچه فکریه، ملت همش ســپاهیه« اوج حماقت دونالد ترامپ و 
خشم و انزجارخود را از این عنصر پلید و بی نتیجه ماندن دسیسه های شیطانی اش رابه گوش 

جهانیان رساندند.
اما در این میان فریاد »مرگ بر آمریکا« مردم مشــهد از هر شــعاری رساتر بود تا به جهانیان 

بفهمانند سپاه از ایران جدا نیست و مردم بزرگ ترین حامی این نیروی مقدس هستند.

  پالکاردهای مردمی ضدآمریکایی
همچنین پالکاردهایی که بر آن ها نوشته شده بود »ما آمریکا را زیر پا می گذاریم« در دست اکثر 
حاضران در این مراسم به چشم می خورد، که نشانگر پیروی ملت از رهبری بود و بیانگر اینکه 
تفرقه افکنی های آمریکا نمی تواند مردم را از دشمن اصلی که شیطان بزرگ است منحرف کند.

  قطعنامه پایانی در۵ بند 
ایــن گزارش حاکی اســت قطعنامه پایانی راهپیمایــی ضدآمریکایی ملت ایران در 
حمایت از ســپاه پاسداران انقالب اســالمی در انتهای این مراسم در پنج بند قرائت 

شد و راهپیمایان مشهدی با سردادن شعارهای »اهلل اکبر، خامنه ای رهبر«، »مرگ بر 
آمریکا« و »مرگ بر اسرائیل« آن را تأیید کردند.

  اقدام آمریکا علیه ۸۰ میلیون سپاهی
در بخشی از این قطعنامه آمده است: سپاه عزت آفرین پاسداران مولود انقالب اسالمی، برخاسته 
از متن مردم و مؤلفه قدرت نظام با کارنامه درخشان 40 ساله است که با استعانت از خداوند 
قادر متعال و جانفشانی در تمام عرصه های مقابله مقتدرانه با توطئه های معاندین و شکست 
مفتضحانه تروریست های تحت حمایت آمریکایی خبیث، هشت سال دفاع مقدس، برخورد 
با ضد انقالب مزدور اســتکبار، دفاع جانانه از حریم حرم، سازندگی و خدمتگزاری بی منت و 
فداکارانه در خدمت اسالم و مسلمین بوده و اوراق زرینی را بر کتاب قطور افتخارات این نهاد 
مردمی افزوده است؛ بنابراین تمامی ملت 80 میلیونی ایران خود را سپاهی قلمداد و هر نوع اقدام 

علیه سپاه را اقدام علیه مردم و منافع ملی دانسته و شدیداً محکوم می نماید.

  مطالبه افزایش قدرت بازدارندگی نظام
این بیانیه می افزاید: دلیل وحشت رژیم کودک کش صهیونیستی و عصبانیت ترامپ 
ابله از ســپاه پاســداران همانا اقتدار، شکســت ناپذیری و تأثیرگذاری این سربازان 
دالور و جان برکف اســالم در منطقه می باشد؛ بنابراین افزایش بیش از پیش قدرت 
بازدارندگــی نظام با اســتفاده از همه ظرفیت ها و تقویت توانمندی و پشــتیبانی از 
پیشرفت های تســلیحاتی نیروهای مسلح اعم از ســپاه، ارتش و نیروی انتظامی را 

مطالبه جدی ملت از مسئوالن دانسته و تحقق آن را خواهانیم.

نمازگزاران جمعه خراسانی راهپیمایی ضدآمریکایی برگزار کردند

مانور باشکوه حمایت مردم از سپاه پاسداران انقالب اسالمی

خراسان  نمایندگان  مجمع  عضو  رضاطلبی: 
رضوی گفت: مشخص نیست دولت چرا فرماندار 
شهرستان سرخس را انتخاب نمی کند. احسان قاضی زاده 
هاشمی، در گفت و گو با قدس آنالین اظهار داشت: دولت 

اداره  سریع تر  هرچه  رضوی  خراسان  استاندار  بویژه  و 
در حال  که  را  استان  در  کلیدی  و  پست های حساس 
کند.  تکلیف  می شوند،تعیین  اداره  سرپرست  با  حاضر 
معاونت های  کرد:  تصریح  سرخس  و  فریمان  نماینده 
مسئولیت های  و  استانداری  عمرانی  و  زیارت  سیاسی، 
حساسی نظیر فرمانداری ها بویژه فرمانداری مشهد که 
پست هایی  می شوند،  اداره  سرپرستی  با  مدت هاست 
نیستند که با سرپرست اداره شوند و هرچه در این زمینه 
تعلل صورت بگیرد در پیشرفت و رشد استان در آینده 
تأثیرگذار خواهد بود، زیرا نگاه سرپرست کوتاه مدت و 
اینکه  از  گالیه  با  وی  است.  روزمره  مسائل  حل  صرفاً 
مرزی  منطقه  یک  که  سرخس  شهرستان  فرمانداری 
می باشد نیز مدت هاست که با سرپرست اداره می شود و 
این موضوع بدون تردید بر سیاست گذاری و تصمیمات 

افزود:عالوه بر معاونت های  شهرستان تأثیرگذار است، 
متأسفانه  شهرستان،  هفت  فرمانداری  و  استانداری 
و  مدیرکل ها  سطوح  به  حتی  سرپرست  موضوع 
بخشداران در استان نیز سرایت کرده است از این رو 
باید در این زمینه تصمیم جدی در استان گرفته شود 
و استاندار باید در این زمینه پاسخگو باشد. وی با بیان 
برخی  در  استان  اداره  هستند  مدعی  برخی  اینکه 
کارگیری  به  منع  قانون  نتیجه  سرپرستی  با  بخش ها 
تمام  در  قانون  این  داشت:  بیان  است،  بازنشستگان 
به  منحصر  صرفاً  و  است  اجراشده  کشور  استان های 
برای  افراد  انتخاب  اما  است،  نبوده  رضوی  خراسان 
جایگزینی در استان های دیگر با سرعت صورت گرفته 
با چه منظوری در  و  نیست که چرا  است و مشخص 

خراسان رضوی این موضوع با کندی پیش می رود.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی در گفت و گو با قدس: 

استاندار درباره اداره مشاغل حساس با سرپرست پاسخگو باشد
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طبیعت
  پلی زاده شده از میان زلزله

ایسنا: پس از زلزله مهیب سال 1347 در خراسان بزرگ 
غار پارسیان در دامنه کوه روستای ثغور کاماًل فرو ریخت 
و یک حجم هاللی پل مانند از بقایای سقف این غار باقی 

ماند که امروزه به اسم »پل خضری« شناخته می شود.
پل خضری یکی از جاذبه های طبیعی شهرســتان خضری 
دشــت بیاض مرکز بخــش نیمبلوک از توابع شهرســتان 
قائنات در خراســان جنوبی  بوده که به دلیل نوع ساختار 
این پل و ارتفاع آن مورد توجه بســیاری از گردشگران و 

ورزشکاران است.
پل خضــری در دامنه کــوه  همجوار روســتای ثقوری و 
نزدیکی ســیاه قرار دارد این پل مانند دیوار دژی در قلب 

این کوه جای دارد. 
 ســنگ های عظیم الجثه در پایین دامنــه کوه گواه این 
مســئله اســت که در گذشــته زلزله مهیبی رخ داده که 

موجب تخریب بخش زیادی از این غار شده است.
در ســمت چپ این دهانه پل مانند فضای دیگری وجود 
دارد کــه دارای فضای وســیع و دهلیزهای فرعی متعدد 
اســت. تاالر اولیه آن بســیار رفیع و حدود 8 متر ارتفاع 
دارد و ســقف آن به شکل خرپشته ای است. پل سنگی با 
طول 30 متر و ارتفاع 20 متر از سطح زمین قرار دارد که 

منظره و دید وسیعی از منطقه خلق کرده است.
این جاذبه با شــماره 3342 در اســفند مــاه 1379 در 

فهرست آثار ملی ثبت شده است.
محــل قرار گیــری پل خضــری 62 کیلومتری شــمال 
شهرســتان قاین، 12 کیلومتری شمال شهر دشت بیاض 
خضری دو کیلومتری شمال شرق روستای ثغوری و 330 

کیلومتری شهر مشهد واقع شده است.

  سخنرانی حجت االسالم قرائتی 
در جمع ائمه جماعات مساجد مشهد

پورحســین: رئیس ستاد اقامه نماز کشــور در جمع ائمه 
جماعات مســاجد مشهد در مدرسه علمیه نواب گفت: همه 
مشاغل روز پنجشنبه دایر است، چرا حوزه تعطیل باشد؟ حتی 
در سوره جمعه نیز آیه قرآن می فرماید برای اقامه نماز تعطیل 

کنید .
حجت االســالم والمســلمین قرائتی اظهار داشت: در زمان 
طاغوت آیت اهلل مکارم شــیرازی به ما پیشنهاد داد روزهای 
پنجشنبه دور هم جمع شویم و روزی کمتر از دو ساعت کار 
پژوهشــی انجام دهیم و حاصل این کار تفسیر نمونه شد که 

27 جلد است.
وی افزود: ارزش رمضان به قرآن اســت در برنامه های حوزه، 
دانشگاه و آموزش و پرورش هم اصل قرآن است شب قدرش 
نزول قرآن است، اما سهم تفسیر را هم باید مورد توجه قرارداد.

  اختصاص یک تا چند روز حقوق کارکنان 
کتابخانه های استان  به سیل زدگان 

قدس: کارکنــان اداره کل کتابخانه های عمومی خراســان 
رضوی با اختصاص یک یا چند روز حقوق خود برای یاری و 
کمک به مناطق سیل زده کشور با هموطنان سیل زده کشور 

ابراز همدردی کردند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراســان رضوی گفت: در 
این طرح کارکنان اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان 
رضوی با هموطنان مناطق شــمال، جنوب و غرب کشور 
کــه در بارندگی های اخیر دچار خســارت شــده اند ابراز 

همدردی کردند. 
حجت االسالم علی اکبر سبزیان ادامه داد: این کمک ها با اعالم 
آمادگی شخصی همکاران بعد از کسر از حقوق به حساب های 

رسمی جهت کمک به هموطنان سیل زده واریز خواهد شد.
وی ادامــه داد: کتابخانه های عمومی خراســان رضوی به 
منظور تســلی دل غم دیدگان، کمک به کودکان آسیب 
دیده،کاهش آسیب های اجتماعی، پرکردن اوقات فراغت 
و سرگرمی کودکان در هیاهوی آواربرداری و امدادرسانی، 
اقدام به جمع آوری هدایای مردمی اعم از کتاب و اسباب 

بازی برای ارسال به مناطق سیل زده کرده اند.

محور اقتدار نظام 
انقالب اسالمی ایران در 

مواجهه با آمریکا طی 
4۰ سال سپاه پاسداران 

بوده است و عصبانیت 
آمریکایی ها از همین 

رو است

بــرش



سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راسـتای رسالت مطبوعاتی وظیفه 
خـود می دانـد در جهت رفع مشـکالت 
مردمی،  سـوژه های ارسـالی از سوی 
هـای  حـوزه  در  عزیـز  خواننـدگان  
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پیگیـری و منعکـس کند .
منتظر سوژه های شما از طریق 

سامانه پیامکی  هستیم.
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 افتتاح شهر جعبه ای در مشهد

قدس: شهر جعبه ای در فرهنگسرای کودک و آینده افتتاح 
شد.

این شهر با هدف ارتقای آگاهی و آموزش عمومی شهروندان 
شکل گرفته و بســتری برای آموزش مفاهیم شهرسازی و 
شهروندی به کودکان و نوجوانان در قالب بازی فراهم می آورد. 
گفتنی است شهر جعبه ای ایده ای است که برای نخستین بار 
در مشهد با همکاری بنیاد چهار طبقه اجرایی شده و در کنار 
پارک کودک، فرهنگسرای کودک و سایر مراکز آموزش ویژه 

کودکان، به تربیت نسل آینده کشور می پردازد.

 اعزام ۱۰۰۰ نفر از طالب و روحانیون 
خراسان به مناطق سیل زده

قدس: سازمان بسیج طالب و روحانیون خراسان از اعزام 650 
نفر از برادران طلبه و روحانی خراسانی در قالب 28 گروه جهادی 
به مناطق ســیل زده استان های گلستان، لرستان و خوزستان 

خبر داد.
حجت االسالم مجید فاطمی ارفع از تشکیل ستاد مرکزی توسط 
سپاه امام رضا)ع( در نخســتین روزهای وقوع سیل در استان 
گلســتان خبر داد و افزود: قرارگاه طالب و روحانیون اســتان 
خراســان در راستای دیگر اهداف ستاد مرکزی، از ابتدای سال 
98، فراخوان هــای متعددی را برای انجــام خدمات عمرانی و 
رفاهی در استان های سیل زده اعالم کرده است که 650 نفر از 
طالب و روحانیون خراسان در قالب 28 گروه جهادی به مناطق 

اعزام شدند.
وی افــزود: همچنین در هفته های آینــده 600 نفر از روحانیون 
داوطلب در مناطق سیل زده گمیشان و آق قال حضور خواهند یافت. 
فاطمی ارفــع در ادامه به جمع آوری اقــالم مورد نیاز مناطق 
سیل زده به همت مدارس و حوزه های علمیه استان اشاره کرد 
و گفــت: تاکنون 3000 قطعه مرغ، 10 هزار شــانه تخم مرغ، 
500 کیلو برنج، 2000 قرص نان، 200 عدد اســباب بازی،10 
تخته فرش،  دو کامیون لباس و  پتو و مقادیر قابل توجهی اقالم 

بهداشتی و... به این مناطق ارسال شده است.
وی از اعزام نیروهای امدادی و ارسال اقالم مورد نیاز به صورت 
همزمان به سه استان سیل زده خبر داد و افزود: با توجه به وجود 
رودخانه و سدهای متعدد در استان خوزستان، امدادرسانی به 

این استان در اولویت این قرارگاه قرار دارد.
مسئول سازمان بسیج طالب و روحانیون خراسان رعایت اصول 
و انضباط در ارسال اقالم مورد نیاز و اعزام گروه های جهادی را 
مهم ترین اصل دانست و عنوان کرد: طالب و روحانیون خراسان 
استقبال قابل توجهی از کمک رسانی به مناطق سیل زده کردند 
و در همین راستا، مأموریت های گروه های جهادی قبل از اعزام 
تعریف شده و با هماهنگی کامل این نیروها اعزام می شوند تا در 

مناطق خللی در امر خدمت رسانی صورت نگیرد.
فاطمی ارفع رسالت طالب در کالم رهبر معظم انقالب را هدایت 
دینی، هدایت سیاســی و خدمات اجتماعی برشمرد و گفت: 
امروز ما طلبه جوان را با بیل و چکمه های گلی در حال خدمت 
می بینیم و خداوند را شاکریم که روحانیت در کنار دیگر نیروهای 
امدادی همچون ارتش، ســپاه، هالل احمر و... نقش بی بدیلی 

را در استان های گلستان، لرستان و خوزستان ایفا کرده است.
الزم به ذکر است، فراخوان ثبت نام گروه های جهادی متشکل 
از برادران طلبه و روحانی به اســتان های گلســتان، لرستان و 
خوزستان آغاز شده است و طالب خراسانی می توانند اطالعات 

خود را به شماره تلفن 09304601477 ارسال کنند.

 علت حفره ۳ متری 
در میدان بسیج مشهد مشخص شد 

قدس: معاون حمل و نقل و ترافیک و سرپرســت معاونت 
فنی و عمران شــهرداری مشهد با اشاره به حفره ایجاد شده 
در بخشی از میدان بســیج گفت: بتن ریزی در محل حفره 
انجام و با انجام آسفالت مسیر بازگشایی شد. خلیل اهلل کاظمی 
در این خصوص افزود: پنجشــنبه گذشته در بخشی از ضلع 
جنوب غربی میدان بسیج حفره کوچکی ایجاد می شود که 
با توجه به عمق ســه متری آن جهت بررسی بیشتر مسیر 
مســدود و تیم های عملیاتی در محل حاضر می شوند. وی 
اضافه کــرد: با توجه به وجود لوله 400 آب در محل اطراف 
حفره خاکبرداری می شود تا ترکیدگی لوله بررسی شود که 
خوشبختانه لوله آب آسیبی ندیده بود. وی با بیان اینکه پس 
از خاکبرداری اطراف حفره مشخص می شود که دلیل نشست 
آب باران بوده است، اظهار کرد: پس از مشخص شدن دلیل، 
ماشین های میکسر در محل حاضر و بتن ریزی برای پر کردن 
حفره انجام شد. وی گفت: با بررسی های انجام شده نشست 

مسیر، ارتباطی به تونل های قطار شهری نداشته است.

 بارش باران و نفوذ آب، سبب نشست زمين
همچنین مدیرعامل سازمان آتش نشانی و سرپرست مدیریت 
ســاماندهی و مهندســی بحران شهرداری مشــهد در این 
خصوص گفت: با وجود بارش های اخیر و سستی زمین های 
هسته مرکزی شــهر، آب باران خاک سطح زیرین معابر را 
شسته و به همین دلیل زمین در میدان بسیج نشست کرده 
است. وی افزود: در شهر مشهد بویژه در مناطق قدیمی تر و 
مرکزی شــهر، قنات های قدیمی وجود دارد که با توجه به 
بارش های اخیر و نفوذ آب سست شده اند، بنابراین احتمال 

نشست های محدود در این مناطق قدیمی وجود دارد. 
عزیزی خاطرنشــان کرد: حوضچه های آب مخابرات و آب و 

فاضالب بتنی است و احتمال نفوذ آب از آن ها وجود ندارد.

 تجمع سهامداران شرکت پدیده مقابل 
استانداری خراسان رضوی 

ایرنا: حدود 150 نفر از ســهامداران شرکت پدیده شاندیز روز 
پنجشنبه گذشــته با مراجعه به اســتانداری خراسان رضوی 

خواستار تعیین تکلیف وضعیت سهام و مطالبات خود شدند.
این افراد سپس در نمازخانه استانداری با حضور مدیرکل حوزه 

استاندار به طرح مشکالت خود پرداختند.
مدیرکل حوزه استاندار در جمع آنان گفت: پرونده شرکت پدیده 
بســیار پیچیده است و در یک یا دو جلسه قابل رفع نیست که 
اگر این طور بود مشکل این شرکت پیش از این حل شده بود، 

بنابراین از ما نیز نخواهید یکی دو ماهه موضوع را جمع کنیم.
محمد حســین صالحی افزود: استاندار خراســان رضوی فرد 
اقتصادی اســت و پیگیر مسئله شرکت پدیده می باشد و اصوالً 
موضوعات شرکت های پدیده و کاسپین معضل جدی ماست و 
همه تالش ما برای رفع این معضل است و ناراحتی و مشکالت 

پیش آمده برای شما را درک کرده و به شما حق می دهیم.
وی اظهار داشت: این شرکت بیش از 100 هزار سهامدار و صدها 

میلیارد تومان گردش مالی دارد و مسئله ملی است.
وی گفت: اســتاندار خراسان رضوی که از دی ماه سال گذشته 
مسئولیت این استان را برعهده گرفته طی این مدت در هشت 
جلسه کارشناسی درباره شرکت پدیده در تهران و مشهد شرکت 
کرده است. صالحی افزود: پرونده شرکت پدیده یک مسیر قضایی 
دارد که در اســتان پیگیری می شود و یک مسیر اداری دارد که 
در جلسه نمایندگان سران قوا در تهران به آن پرداخته می شود؛ 
بنابراین پرونده پیچیده است و تا حکم قضایی برای پرونده صادر 

نشود امکان ورود شرکت پدیده به بورس نخواهد بود.
وی اظهار داشت: از بنده نخواهید که زمان یا وعده بیجا برای رفع 
مشکل پدیده اعالم کنم، اما معتقدم پرونده به جایی رسیده است 

که در حال حل شدن است. 

نماینده مردم شهرستان های نیشابور و فیروزه:
 کارخانه کارتن سازی شهر خرو
 2۸ فروردین باید جابه جا شود

خرو – خبرنگار قدس: نماینده مردم شهرستان های نیشابور 
و فیروزه در مجلس شــورای اسالمی گفت: کارخانه کارتن 
سازی پردیس کاغذ پاز، سالیان زیادی است که نفس مردم 
شــهر خرو را بریده اســت و مردم این شهر به بیماری های 

تنفسی و آسم دچار شده اند.
هاجر چنارانی ضمن تشکر از پیگیری های همتی فر، دادستان 
بخش زبرخان در خصوص جابه جایــی این کارخانه، افزود: 
جابه جایی و تعطیلی این کارخانه مصوبه قضایی از استان دارد 
و باید در 28 فروردین از شهرخرو جابه جا شود که در غیر این 

صورت پلمب خواهد شد.

زاویه تصویر

جمله های دلگرم کننده ای که 
روی کنسروهای اهدایی به 
هالل احمر برای سیل زدگان 

نوشته شده است

رخ رد رخ

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم 
مسئوالن د     ستگاه های اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

 اتحاديه امالک بخواند
اتحادیه امالک اگر می تواند و قدرتش را دارد 
با افزایش قیمت هــای نجومی اجاره و رهن 
خانه برخورد کند؛ بیشــتر همین بنگاه ها 

سبب افزایش این اجاره ها می شوند.
 ۹۳5...۴۱2۱

 شهرداری زودتر اقدام كند
پروژه حد فاصل شهرک رجایی و باهنر خیلی طوالنی شده و محله ما را پر از خاک و گل کرده 
اگر پروژه شمع زدن قطار شهری است به مردم بگویند، اگر پروژه طرح اگو هست یا اگر پروژه 

تعریض و بازسازی بلوار است زودتر اقدام شود تا مشکالت کم شود.
۹۳6...6۱5۸

 قابل توجه شهرداری منطقه11
در وکیل آباد 61، مقابل غدیر24، ساختمانی در 
حال ساخته شدن هســت که عالوه بر اشغال 
کامل پیاده رو با بی مسئولیتی کامل، هیچ گونه 
حفاظ و مانعی برای نیفتادن چیزی از داربست 
یا ساختمان بر روی سر عابران در نظر نگرفته اند. 
در این خیابان چندین مدرســه وجود دارد و 
کودکان زیادی از آن مســیر تــردد می کنند. 

شهرداری منطقه 11 چرا نظارت نمی کند؟
۹۱5...۱۳۳5 

 انتقال زندان مشهد چه شد؟
پس این طرح انتقال زندان مرکزی مشهد به 
کجا رسید لطفاً پیگیر این انتقال و همچنین 

پیگیر اعتراض ما مردم باشید.
۹۱5...2۰۱2

هدر رفت آب
ای کاش مســئوالن و مدیران شهری از شیوه های تزریق مجدد روان آب ها به سفره های 
زیرزمینی بهره می بردند تا شاهد هدر رفت آن و هم شاهد نشست زمین در دشت مشهد 

نباشیم.
۹۱5...5۰۳۱

 پاسخ شركت آبفار به يک پيام
احتراماً، در خصوص مطلب منتشــره در تاریــخ 98/1/18 آن روزنامه با عنوان »دغدغه اهالی 

روستای حسن آباد« جوابیه ذیل جهت تنویر افکار عمومی ایفاد می گردد:
به اســتحضار می رساند، روستای حســن آباد با 114 خانوار و 425 نفر جمعیت از محل 
یک حلقه چاه دســتی تأمین آب می شد که به علت آلودگی نیترات این چاه با دستور و 
هماهنگی مرکز بهداشت پلمب گردید و از مدار خارج شد. در حال حاضر آب شرب این 
روستا توسط تانکر ســیار تأمین می شود. ان شاءاهلل در صورت آبیابی در منطقه و بدست 
آوردن منابع آبی جدید و تخصیص اعتبارات الزم، عملیات آبرسانی به روستای حسن آباد 

آغاز خواهد شد.

هاشــم رسائی فر در شــرایطی که اکثر 
کشورها تمام سعی و تالششان بر این است که 
سیستم حمل و نقل عمومی شهرها را به سمت 
و سویی ببرند که به رایگان شدن آن بینجامد 
و کشورهای زیادی هم به این سطح رسیده اند، 
اما در ایران و بویژه در کالنشهرها هزینه ها به 
سمت صفر شدن که هیچ، در طول سال یک 
بار یا بیشتر بر میزان هزینه های پرداختی مردم 
برای اســتفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی 
افزوده می شــود. شهر مشهد معموالً از جمله 
پیشــگامان این موضوع در کشور بوده است. 
آخرین مورد آن هم به همین دیروز برمی گردد 
که طبق مصوبه شورای شهر مسافرانی که از 
اتوبوس و قطار شــهری استفاده خواهند کرد 
برای هر بار استفاده 1500 ریال بیشتر از سابق 

باید پرداخت نمایند!

 سيستم حمل و نقل عمومی سيستمی 
با ماهيتی رايگان

ایــن موضوع البته موجب گالیه شــهروندان 
بویژه آن هایی شده است که پای ثابت استفاده 
از ناوگان حمل و نقل عمومی هســتند. یکی 
از شــهروندان که در ایستگاه منتظر رسیدن 
اتوبــوس بود در این بــاره گفت: معموالً برای 
اینکه در شهرهای بزرگ دنیا راغب به استفاده 
از سیســتم حمل و نقل عمومی شوند همه 
امکانات به ســمتی می رود که مــردم برای 
اســتفاده هزینه ای نپردازند نــه اینکه هر بار 
بــه بهانه های مختلف میزان پولی که از مردم 
گرفته می شود افزایش یابد قطعاً با این شرایط 
همان ترافیک و شلوغی ها باقی خواهند ماند و 

کمتر نخواهد شد.
ســپهری منش در ادامه می افزاید: شهرداری 
و شورای شهر مشــهد برای جبران هزینه ها 
بایستی منابع مالی دیگری را جایگزین کنند 
تا شــرایط برای مردم راحت تر شود این گونه 
می توان به آینده شــهری بــدون آلودگی یا 

حداقل کاهش آلودگی و ترافیک امیدوار بود.
او همچنین می گوید: من هر روز برای اینکه به 
محل کارم برسم بایستی دو خط عوض کنم که 
با احتساب هزینه های کنونی 1300 تومان هزینه 
رفتم می شود که این مبلغ را هم باید در برگشت 
نیز پرداخت کنم با یک حســاب سرانگشــتی 
می بینید که هزینه ســفرهای داخل شــهری 
من که فقط بتوانم به ســر کارم حاضر شوم با 

احتساب 25 روز کاری در هر 
ماه 65 هزار تومان می شود که 
این مبلغ برای شخص خودم 
و برای یک موضوع پرداخت 
می شود حاال اگر همین مبلغ 
را برای خانــواده چهار نفری 
ما در نظر بگیرید مبلغ 260 
هزار تومــان باید فقط صرف 
پرداخت به سیســتم حمل و 
نقل عمومی کنیم فقط و فقط 
برای رفت و برگشت از محل 
برنامه دیگری  اگــر  کارمان، 
داشته باشیم که قطعاً هست 
این مبالغ حتی تا بیش از دو 

برابر افزایش خواهد یافت!  وی اظهار می دارد: با 
چنین شرایطی افزایش هرباره هزینه های حمل 
و نقل عمومی میزان بیشتری از درآمد خانوارها 
را می بلعد که موجب نارضایتی مردم نیز می شود 
و با توجه به پایین آمدن سطح ارائه خدمات در 
اکثر خطوط اتوبوسرانی این اضافه هزینه ها را هم 

مجبور به پرداختش هستند.

 هزينه ها بايد به سمت كمتر شدن 
پيش برود

پســر جوانی که دانشجو اســت را در مبادی 

میــدان  ایســتگاه  ورودی 
شــریعتی قطــار شــهری 
می بینیم و در مورد موضوع 
روز که همــان افزایش نرخ 
اســتفاده از مترو است با او 
چند دقیقه ای گپ می زنیم. 
او سیســتم حمــل و نقل 
مبرم  نیــازی  را  عمومــی 
برای جامعــه امروزی بویژه 
در کالنشــهرها می دانــد و 
نــاوگان حمل و  می افزاید: 
بایستی ضمن  نقل عمومی 
به روز بودن در شــهر فعال 
باشــد تا مردم راغب شوند 
از این سیســتم برای سفرهای درون شهری 
استفاده کنند اگر این گونه شود بار ترافیکی 
شــهر کم می شود و آلودگی ها و سایر مسائل 

مرتبط با آن نیز کمتر خواهد شد. 
وی ادامه می دهد: هزینه هایی که مردم باید 
بابت اســتفاده از نــاوگان عمومی پرداخت 
 کنند نیز باید به سمت کمتر و کمتر شدن 
حرکت کند نه اینکه هر بار افزایشــی بودن 
را تجربه کند اگر شرایط از قرار فعلی باشد 
مطمئن باشــید همچنان سیستم حمل و 
نقــل عمومی نقص خواهد داشــت و مردم 

ترغیب به اســتفاده از آن نخواهند شد. من 
اتوبوســرانی  نمی گویــم هزینه های جاری 
و قطار شــهری افزایش نداشته است، باید 
این هزینه از جایی تأمین شود، بلکه حرفم 
این است که مسئوالن به جای راحت ترین 
راه و بی دردســرترین راه برای خودشان که 
افزایش تعرفه هاست به دنبال چاره دیگری 

باشند تا به مردم کمتر فشار بیاید.
شــایان ذکر است براســاس اعالم مدیرعامل 
ســازمان اتوبوسرانی مشــهد از روز گذشته، 
بهای خدمات روزانه در خطوط شهری به 650 

تومان تغییر پیدا کرد.
همچنین بهای خدمات خطــوط یکم و دوم 
قطارشهری مشــهد از 6500 ریال به 8000 

ریال افزایش یافت. 
شــهروندانی که از »من کارت« برای پرداخت 
بهای بلیت قطار شهری استفاده نمی کنند نیز 

باید 12 هزار ریال پرداخت کنند.

در گفت و گو با شهروندان مطرح شد

اظهارات متفاوت از يک افزايش 150 تومانی

هزينه هايی كه مردم 
بايد بابت استفاده 
از ناوگان عمومی 

پرداخت  كنند بايد 
به سمت كمتر و كمتر 
شدن حركت كند نه 

اينکه هر بار افزايشی 
بودن را تجربه كند

بــرش

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شــماره 

300072305 پیامک کنید.

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

روز بازار مشهد
واحدنوع کاال

متوسط قیمت 
در سطح شهر
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10,000

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

پیاز زرد

گوجه فرنگی
سیب زمینی 

لوبیا قرمز)مصوب(

لپه)نخود خارجی( 



روی خط حادهث رأی دادگاه صادر شد

حبس، شالق و رد اموال؛ مجازات متهمان » اعتماد ایرانیان «
قدس: رئیس کل دادگستری استان خراسان 
رضوی از صدور رأی متهمان پرونده موسوم به 
»تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان« خبر داد و گفت: 
دادگاه برای متهمان این پرونده مجازات حبس 
طوالنی مدت، شالق، اقامت اجباری و رد مال 

در نظر گرفته است. 
حجت االسالم والمســلمین مظفری با اشاره 
به روند رســیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی 
در دســتگاه قضایی گفت: با استجازه صورت 
گرفته از مقام معظم رهبری در خصوص نحوه 
رسیدگی به پرونده اخاللگران در نظام اقتصادی 
کشــور و با تشــکیل دادگاه ویژه رسیدگی به 
جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی در اســتان 
خراسان رضوی، شاهد تسریع در روند رسیدگی 
به این گونه پرونده ها بودیم و در نخستین گام 
پرونده موسوم به شرکت »پردیسبان« در این 
دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی آن نیز 
صادر و به صورت عمومی اعالم شد و در دومین 
گام پرونده موســوم به »تعاونی اعتبار اعتماد 
ایرانیان« پس از صدور کیفرخواست برای هفت 
متهم پرونده از سوی دادسرای عمومی و انقالب 
مشهد برای ادامه رسیدگی و طی مراحل قانونی 
به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخاللگران در 

نظام اقتصادی استان ارسال شد.
رئیــس کل دادگســتری خراســان رضــوی 
خاطر نشــان کرد: دادگاه ویژه رســیدگی به 
اخاللگران در نظام اقتصادی در اســتان پس از 
برگزاری چهار جلســه به ریاست قاضی سید 
هادی منصــوری مبادرت به صــدور رأی در 

خصوص متهمان نمود.
حجت االسالم والمسلمین مظفری اتهام عمده 
این افــراد را عالوه بر تخلفــات متعدد؛ طبق 
کیفرخواســت صادره توسط دادسرای عمومی 
و انقالب مشــهد؛ »مشارکت در اخالل عمده و 
کالن در نظام اقتصادی کشــور از طریق وجوه 
کالن به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی 
که موجب تصاحب و حیف و میل اموال مردم 
توأم با مشــارکت در کالهبرداری با توسل به 
شــیوه ها و مانورهای متقلبانه و امیدوار کردن 
مردم به امور واهی، اشتغال غیرمجاز به عملیات 
بانکی« اعالم کرد و افزود: اقدام های غیرقانونی 
این افراد مستند به تخلفات صورت پذیرفته از 
اساسنامه شرکت تعاونی اعتبار ایرانیان، گزارش 
حوزه معاونت اجتماعی و پیشــگیری از جرم 
دادســرای عمومی و انقالب مشــهد، نظریات 
هیئت کارشناسان رسمی دادگستری، گزارش 
مدیر کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری 
استانی و اداره نظارت استان های شمالی بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایــران، گزارش و 
شکایت اداره دعاوی حقوقی و معاون نظارتی و 
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 
گزارش معاونت سیاســی و امنیتی استانداری 
خراســان رضوی به مدیر کل اطالعات استان، 
گزارش مدیر کل تعاون خراسان رضوی به دفتر 
تعاونی های وزارت تعاون مبنی بر تصویب تبدیل 

تعاونی به مؤسســه مالی و اعتباری و مالحظه 
رأی شــعبه 19 دیوان عدالــت اداری مبنی بر 

ابطال نامه شــماره 50254 
صادره   1392/4/2 مورخــه 
از اداره تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی و انحــالل تعاونی 
اعتبــار اعتماد ایرانیان که به 
پنجم  شعبه  دادنامه  موجب 
عدالت  دیــوان  نظر  تجدید 
اســت،  شــده  تأیید  اداری 
شکایت شکات و وکالی آنان، 
مکاتبات مدیــر عامل بانک 
قوامین با دادستان عمومی و 
انقالب مرکز خراسان رضوی، 
گزارشــات و تحقیقات انجام 
شده پلیس اطالعات و امنیت 

عمومی فرماندهی انتظامی اســتان خراســان 
رضوی و اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس 
آگاهی فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی، 
تحقیقات دایره فنی و آزمایشگاه ادله دیجیتال 
پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات خراسان 
رضــوی، اصرار متهمان بر عــدم رعایت اصول 
و مقررات قانونی کــه بانک مرکزی متذکر آن 
شــده، گزارش بانک مرکزی در راستای ایجاد 
قیمت کاذب برای سهام توسط متهمان، احراز 
نحوه عملکرد متهمان جهت تصاحب اموال و 
وجوه، اقدامات غیرمتعارف متهمان در راستای 
تحت فشار قرار دادن مسئوالن نظام برای اخذ 
مجوزات الزم از جمله فراخوان سپرده گذاران و 
سهام داران برای انجام تجمع، مالحظه آثار سوء 
و تبعات غیرقابل جبران ایجاد شده از اقدام های 
متهمان بر زندگی سهام داران و سپرده گذاران، 
مالحظه فیلم ها و فایل های صوتی پخش شده 

در جلســه دوم و سوم رســیدگی در خصوص 
اتهامات متهمان توســط نماینده دادستان در 
دادگاه و... می  باشــد که مورد 
توجه و استناد دادگاه محترم 

قرار گرفته است.

 رأی دادگاه 
حجت االســالم والمسلمین 
مظفری خاطر نشان کرد: در 
مجموع دادگاه نهایتاً با در نظر 
قانونی،  موازین  کلیه  گرفتن 
متهم ردیف اول محمد مهدی 
پورسلیمی فرزند محمد را به 
لحاظ نقش برجسته ای که در 
تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان 
به عنوان رئیس هیئت مدیره 
داشته و به عبارتی سردستگی تخلفات و عناوین 
مجرمانه را در تعاونی مزبور برعهده داشته است 
به تحمل 20 سال حبس )از مجازات تعزیری 
درجــه 2( و تحمل 74 ضربه شــالق تعزیری 
در انظار عمومــی و از باب تکمیل مجازات به 
اقامت اجباری در یکی از شهرستان ها به مدت 
دو سال؛ متهم ردیف دوم احمد حیدری فرزند 
محمدعلی را به لحاظ نقشی که در تعاونی اعتبار 
اعتماد ایرانیان داشــته و بــا وجود اینکه فاقد 
صالحیت علمی و تخصص الزم بوده مسئولیت 
مهمی را پذیرفته اســت و بسیاری از اقدامات 
غیرقانونی با امضای وی انجام می شــده است 
به تحمل 12 سال حبس )از مجازات تعزیری 
درجه 3( و تحمل 50 ضربه شالق تعزیری در 
انظار عمومی؛ متهم ردیف ســوم علی محمد 
کریم پور کالته منار فرزند عباسعلی را به لحاظ 
نقشی که در تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان داشته 

و به عنوان فرد مورد اعتماد متهم ردیف اول در 
بسیاری از اقدامات خالف قانون و تشویق مردم 
به تجمعات مؤثر بوده است به تحمل 18 سال 
حبــس )از مجازات تعزیری درجه 2( و تحمل 
70 ضربه شالق تعزیری در انظار عمومی؛ سایر 
متهمان ردیف چهارم و پنجم و ششــم آقایان 
احمد حاجــی زادگان شــعرباف فرزند عباس، 
محمدعلــی زنده دل فرزند عبــداهلل و مهدی 
حسام فرزند علی اصغر را هر چند میزان تأثیر 
آن ها در بروز نتیجه از سایر متهمان کمتر بوده 
است و لیکن به لحاظ اقداماتی که در راستای 
اهداف تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان انجام داده اند 
و بسیاری از تخلفات و اقدامات خالف قانون با 
امضای آن ها صورت می  پذیرفته است هر یک 
به تحمل 10 سال حبس )از مجازات تعزیری 
درجه 4( و تحمل 40 ضربه شالق تعزیری در 
انظار عمومی و متهم ردیف هفتم آقای جمال 
الری یزدی فرزند کاظم را به لحاظ تمارضی که 
جهت اخالل در روند رسیدگی دادگاه داشته و 
نقش وی به عنوان مدیر حقوقی تعاونی اعتبار 
اعتماد ایرانیان به تحمل 11 ســال حبس )از 
مجازات تعزیــری درجه 3( و تحمل 45 ضربه 
شــالق تعزیری در انظــار عمومی و همچنین 
کلیه متهمان به رد اموال به دست آمده ناشی 
از جرم و فعالیت در تعاونی اعتبار ایرانیان پس از 
احراز موضوع و ضبط اموال محکوم کرده است. 
شایان ذکر است رأی اصداری حضوری و وفق 
ماده 28 آئین نامه اجرایی نحوه رســیدگی به 
جرایم اخاللگــران در نظام اقتصادی کشــور 
مصوب 1397/8/23 و بند 10 مفاد اســتجازه 
تأییدی مقــام معظم رهبری »مد ظله العالی« 
در خصوص متهمین قطعی و غیرقابل اعتراض 

می  باشد.

آب و هوا
  تقویت سامانه ناپایدار از امروز

 در خراسان رضوی
قدس: اداره کل هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: تقویت 
هسته بارشی سامانه نا پایدار در حال گسترش به استان از اواخر 
وقت امروز موجب افزایش حجم بارش ها به شکل رگبار و رعد 
وبرق در نواحی مستعد بارش تگرگ همراه با وزش باد شدید 
خواهد شــد.انتظار می  رود فعالیت این ســامانه ایجاد رواناب، 
آبگرفتگی و ســیالبی شدن مسیل ها را در اکثر نقاط استان از 

اوایل وقت یکشنبه تاعصر سه شنبه موجب  شود.
بر اســاس نقشه ها و مدل های هواشناسی از ظهر امروز، شاهد 
آغاز بارش ها به صورت رگبار باران توأم با رعد وبرق و در نواحی 
مستعد بارش تگرگ همراه با وزش باد شدید لحظه ای خواهیم 
بود. همچنین در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل حجم و 
میزان باالی بارش ها آبگرفتگی، ایجاد رواناب و سیالبی شدن 
مســیل ها و رودخانه ها در سطح اســتان )بویژه نیمه شرقی 
اســتان( رخ خواهد داد.هوای امروز مشهد هم قسمتی ابری 
بتدریج افزایش ابر در بعدازظهر رگبار پراکنده باران توأم با رعد 
وبرق و وزش باد شدید لحظه ای )نواحی مستعد بارش تگرگ( 
خواهد بود.حداقل و حداکثر دمای مشهد هم به ترتیب 12 و 

23 درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.

خبر
  بازگشت پلنگ تندوره به بهشت 

پلنگ های ایرانی

قدس: مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: 
پروژه رهاسازی یک قالده پلنگ در زیستگاه اصلی آن در پارک 
ملی تندوره واقع در شهرســتان درگز در شمال این استان با 
موفقیت انجام شد.تورج همتی به کم سابقه بودن این عملیات 
اشاره و بیان کرد: پنجشنبه گذشته یک قالده پلنگ که مدتی 
را به دلیل نیاز به درمان تحت نظارت گروه دامپزشکی در باغ 
وحش وکیل آباد نگهداری می شد با اقدام گروه تخصصی حیات 
وحش به کمک قفس زنده  گیری به زیستگاه اصلی خود انتقال 

یافت. 
این مقام مســئول افزود: رها سازی پلنگ تندوره در زیستگاه 
اصلی با حضور نماینده مردم درگز در مجلس، فرماندار و جمعی 
از مقامات، کارشناسان تخصصی ستادی و استانی، خبرنگاران 
و عالقه منــدان حیات وحش با پیش بینــی تمهیدات الزم با 
موفقیت صورت گرفت و این گونه ارزشمند با تأییدیه سالمت 

دوباره وارد زیستگاه اصلی خود شد.
وی در ادامه ضمن اشاره به اهمیت این گربه سان باشکوه گفت: 
ســرمایه گذاری های حفاظتی درباره این  گونه می  تواند طیف 
وسیعی از زیستگاه ها و گونه های دیگر جانوری را تحت پوشش 
قرار دهد.این مقام مســئول همچنین بــه وجود قریب به 40 
قالده پلنگ در پارک ملی تندوره موسوم به بهشت پلنگ های 
ایرانی اشاره کرد و گفت: پیش بینی می شود شمار پلنگ های 
منطقه بیش از این تعداد باشــد اما وجود 40 قالده قطعی و 
مستندسازی شده است. همتی ادامه داد: وجود این جمعیت 
قابل توجه پلنگ مدیون تالش و برقراری امنیت زیســتگاهی 
توسط محیط بانان است و پایش مستمر آنان نقش مهمی در 
حفظ پویایی جمعیت پلنــگ ایرانی در مناطق مرزی ایران و 
ترکمنســتان دارد و از آنجا که از هفت گونه گربه  سان ایران 
پنج گونه یعنی »پلنگ ایرانی، گربه جنگلی، گربه دشتی، گربه 
پاالس و سیاه  گوش اوراسیا« در این منطقه زندگی می  کنند، 
تندوره یکی از مهم ترین زیستگاه های گربه سانانی چون پلنگ 
نه تنها در خاورمیانه بلکه در گســتره وسیعی از ترکیه تا هند 

مطرح است.

 مدیرکل ثبت اسناد و امالک
 خراسان رضوی خبر داد

  افزایش 67 درصدی برای
 صدور اجرائیه چک های بالمحل

قدس: مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی با تشریح 
عملکرد ادارات اجرای اسناد رسمی استان در سال 1397 از 

رسیدگی به 25 هزار و 483 پرونده در این استان خبر داد.
محمد حسن بهادر با اشــاره به فعالیت شبه قضایی ادارات 
اجرای استان به عنوان یک دادگستری کوچک به مشکالت 
کمبود نیروی انسانی و فضای اداری مناسب در مشهد اشاره 
نمــود و به صــدور 4248 اجرائیه بــرای چک های بالمحل 
در ســال گذشته اشــاره کرد و افزود: این میزان افزایش 67 

درصدی نسبت به مشابه سال 1396 داشته است.
این مقام مســئول با اعالم صدور 15 هزار و 24 اجرائیه برای 
مهریه و اســناد تعهدی گفت: صدور اجرائیه مهریه در سال 
گذشته رشــد 66 درصدی را نشــان می دهد که با در نظر 
گرفتن 3426 اجرائیه اســناد رهنی و شرطی بانک ها و نیز 
2911 اجرائیه قراردادهای داخلی بانک ها در مجموع رشد 62 
درصدی پرونده های تشکیلی نسبت به سال 1396 در ادارات 

اجرای اسناد رسمی استان را نشان می  دهد.
بهادر تصریح کرد: در اجــرای وظایف ذاتی این اداره کل در 
سال گذشــته، 5126 میلیارد و 434 میلیون ریال مطالبات 
بانک هاي دولتي و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصی استان 
با رشد 6.12 درصدی نسبت به سال 1396 توسط شعبه هاي 
اجراي واحدهاي ثبت اسناد و امالک خراسان رضوي وصول 
شده که از این مبلغ 1631 میلیارد ریال مربوط به مطالبات 
معوقه بانک هاي دولتي و 3494 میلیارد ریال مطالبات معوقه 
بانک ها و مؤسســات مالي و اعتباري خصوصي استان بوده 
اســت.گفتنی است در صورتی که بدهکار در مهلت مقرر در 
کلیه معامالت رهنی و شرطی و دیگر معامالت رسمی راجع 
به اموال منقــول و غیرمنقول نتواند بدهی خود را بپردازد با 
درخواست طلبکار از طریق صدور اجرائیه از طریق دفترخانه 
تنظیم کننده سند و ارســال به دوایر اجرای ثبت با شرایط 

خاصی طلب بستانکار وصول خواهد شد.

 14کشته و مجروح در واژگونی یک 
دستگاه وانت پس از مراسم عروسی 

ایرنا:مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت بحران و فوریت های 
پزشکی دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد گفت: واژگونی یک 
دستگاه خودرو وانت نیسان در مسیر بازگشت از جشن عروسی 
در جاده درگز واقع در شمال خراسان رضوی سه کشته و 11 

مجروح برجای گذاشت.
محمد علیشاهی افزود: این حادثه در فاصله 60 کیلومتری شهر 
درگز در جاده نوار مرزی بین روستاهای حاتم قلعه و لطف آباد 
رخ داد و سه نفر از سرنشینان آن در دم جان باختند. وی گفت: 
برای امدادرســانی به حادثه دیدگان این سانحه سه دستگاه 
آمبوالنــس اورژانس 115 به محل اعزام شــد و مجروحان به 

بیمارستان امام خمینی)ره( درگز منتقل شدند.

  ساختمان 2 طبقه در مشهد فرو ریخت 

قدس: مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی مشــهد گفت: یک 
ساختمان دو طبقه در این شهر بر اثر گود برداری غیر اصولی 

زمین مجاور آن، ریزش کرد. 
امیــر عزیزی در خصــوص این حادثه افــزود: این حادثه که 
چهارشنبه شب گذشــته در بلوار شهید مفتح مشهد رخ داد، 
خسارت جانی نداشت. نهم فروردین ماه امسال نیز هشت نفر از 
شهروندان مشهد بر اثر فرونشست یک ساختمان مسکونی در 

بلوار خواجه ربیع مجروح و روانه بیمارستان شدند.

  اعالم میزان خسارت سیل و تگرگ 
به شهرستان صالح آباد 

صاحبی: سرپرست فرمانداري شهرستان صالح آباد در خصوص 
خسارت سیل به این شهرستان گفت: بارش شدید باران و سیل 
منجر به خسارات 30 تا 70 درصدي بیش از 10 دهانه پل در 

محور صالح آباد- سه راهي مشهد، سرخس شد.
علي نصیریان افزود: سیل به روستاهاي باغکشمیر، نعتو، سراب، 
شــوراب، درخت بید، گالرچه علیا، جنت آباد و... خسارت وارد 
کرده اســت.گل حســن نعمتي، رئیس اداره جهاد کشاورزي 
صالح آباد نیز درباره خسارت های سیل به شهرستان گفت: 18 
رشته قنات دچار 30 تا 70 درصد تخریب شده که میزان این 

خسارت افزون بر 18 میلیارد ریال مي باشد.
وي اظهار کرد: در حوزه زراعت به 30 هکتار از اراضي به میزان 2 
میلیارد ریال خسارت وارد شده و در حوزه باغات نیز 33 هکتار 
از باغات شهرستان به میزان 8 میلیارد ریال خسارت وارد کرده 
است.وي افزود: در مجموع میزان خسارت سیل در حوزه هاي 
کشاورزي شهرستان صالح آباد 32 میلیارد ریال مي باشد.رئیس 
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای تربت جام گفت: بر اثر سیل 
چهار دستگاه پل در محور صالح آباد - سه راهی مشهد، سرخس 

تخریب شده است.
جواد نژادی پور افزود: میزان خسارت آب، شکستگی و تخریب 

پل های این محور 10 میلیارد ریال می  باشد. 
علي اورگنجي، دهیار روستاي نعتو هم از تخریب 100 درصدي 

بند انحرافي کشاورزي روستاي نعتو خبر داد.

   سانحه رانندگی در گناباد
 3 مصدوم داشت

ایرنا: رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث دانشگاه علوم 
پزشکی گناباد گفت: تصادف دو دستگاه وانت پیکان در این 

شهرستان سه مصدوم به جا گذاشت.
دکتر امین زمانی افزود: در پی این حادثه که پنجشنبه گذشته 
در جاده روستای بیمرغ این شهرستان به وقوع پیوست، بالگرد 
اورژانس هوایی و یک دســتگاه آمبوالنس از پایگاه اورژانس 
بیمرغ به محل حادثه اعزام شدند.وی اظهار داشت: مصدومان 
این حادثه بعد از مراقبت های درمانی اولیه به بیمارستان بهلول 

گناباد انتقال یافتند.
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وقتی مقدمات یک اقدام ضروری فراهم نیست

ترافیک و شلوغی؛ پس لرزه های پولی شدن تردد در هسته مرکزی مشهد

نقد

علی محمــدزاده: هفته گذشــته خبری 
منتشر شد مبنی بر اینکه الیحه ای در شورای 
شهر مشهد در حال بررسی است که برمبنای 
آن و در صــورت تصویــب در صحن علنی 
شــورا روزانه تعداد محدودی مجوز تردد به 
خودروهای عبوری از محدوده مرکزی مشهد 

فروخته می  شود.
بر اساس این طرح گویا قرار است بخش هایی 
از محدوده به پیاده راه تبدیل شوند وخالصه 
اینکه حجم تردد را به حداقل برسانند و سهم 
پیاده هــا از معابر را افزایش دهند تا ترافیک، 
آلودگی وتبعات منفی دیگر ورود تعداد زیادی 
خــودرو به این محــدوده را به کمترین حد 

ممکن برسانند. 
ذکــر این نکته در همین ابتدای مطلب الزم 
است که انجام هر اقدامی حتی برای کاستن 
چند خودرو از تعداد ده ها هزار خودرویی که 
وارد این محدوده می شوند مورد قبول است 
و الیحه مورد نظــر را ضرورتی می  دانیم که 
باید ســال ها پیش اجرای آن آغاز می  شد اما 
موضوع این اســت که آنچه از نتایج اجرای 
این تصمیم گفته می شــود که خوب و مورد 
قبول همگان هم خواهد بود یک روی سکه 
اســت و روی دیگر سکه شــرایط حاکم بر 
محدوده مورد نظــر در متراکم ترین منطقه 
مشهد می  باشد.مســئله دیگر اینکه بنده به 
عنوان خبرنگار قدس ســال ها قبل مطلبی 
در همین موضوع نوشتم و بر پیاده راه سازی 
هســته مرکزی مشهد تأکید داشتم و حتی 
پیشنهاد ســخت اما شدنی را نیز دادم که از 
فرصت وجود دستگاه های حفار قطار شهری 
در مشهد استفاده شود و با حفر دو تونل رفت 
و برگشــت از زیر سطح در مسیرهای شمال 
به جنوب و شرق به غرب عمالً زیر گذرهای 
حرم از مــدار ترافیکی حذف شــوند و کل 

محدوده به پیاده راه تبدیل شود.

  پیش شرط هایی برای اجرای طرح
البته در آن مطلب به الزامات و پیش شرط های 

اجرای تصمیمی هم اشاره کردم که به نظر 
می  رسد همان پیش شرط ها الزمه همیشگی 
اقداماتی اســت که در حوزه کاستن از تعداد 
خودروهایی است که در محدوده حرم تردد 
دارند.اما در حال حاضر و به بهانه الیحه مورد 
نظر که در شورای شهر در حال بررسی است 
الزم است یک بار دیگر به نکاتی اشاره کنیم 
که البته کارشناسان حوزه ترافیکی شهر هم 
به آن ها واقف هســتند و اگر به این الزامات 
توجه نشود روی دیگر سکه افزایش مشکالت 

شهروندان و مدیران شهری خواهد بود.
اینکه شــهردار مشــهد و رئیس کمیسیون 
حمل ونقل و ترافیک شــورای شهر و معاون 
حمل و نقل و ترافیک شــهردار در مصاحبه 
با یکی از رسانه ها بر ضرورت اجرای طرحی 
برای کاســتن ترافیک هسته مرکزی مشهد 
تأکید دارند امر مورد قبولی است که هر روز 

دیر می  شود و باید سریع تر انجام شود.
همچنین آن ها گفته اند که هدف از گرفتن 
عوارض به هسته مرکزی درآمدزایی نیست 
و می  خواهنــد ضمــن ترغیب شــهروندان 
بــه اســتفاده از حمل و نقــل عمومی پول 
حاصــل از فروش مجوزهــا را صرف تقویت 
زیرســاخت های مورد نیاز در این محدوده با 

اولویت پیاده ها نمایند.
همان گونه که گفته شــد ایــن طرح وایده 
بر روی کاغذ زیبا اســت اما برای اجرای آن 
باید دید آیا شرایط محیطی هسته مرکزی و 
زیرساخت های موجود در این محدوده اجازه 

چنین اقداماتی را می  دهد یا خیر.
تصــور کنیــد روزانــه 30 هزار مجــوز به 
خودروهای ورودی به این محدوده داده شود 
و اگر مبنــا را ورود روزانه 80 هزار خودرو به 
این محدوده بدانیم این سوال مطرح می  شود 
که 50 هــزار خودرو دیگر که اجــازه ورود 
ندارند از طریق کدام خیابان های اطراف )در 
چهار محور اطراف حرم( باید به مسیر خود 
ادامه بدهند.با نگاهی به خیابان های موجود 
در مرکز شــهر می  بینیم تقریباً هیچ خیابان 

نسبتاً متناســبی با چنین حجم خودرویی 
وجود ندارد وخیابان های موجود هم اکنون با 
اندکی افزایش تعداد خودروهای ورودی دچار 
مشکل ترافیکی می  شــوند.بنابراین به نظر 
می رســد اگر این طرح اجرا شود اوالً شاهد 
ترافیک شدیدی در ورودی های این محدوده 
خواهیم بود چون راه های فرار از ترافیک های 

ایجاد شده وجود ندارد.
ثانیاً اگر کاهش آلودگی مد نظر مجریان این 
طرح است بی تردید شلوغی و گره ترافیکی 
معابر حاشــیه ای این محدوده عاملی برای 
تشــدید بیشــتر آلودگی هوای این منطقه 
خواهد شــد.نکته دیگر در خصوص تبدیل 
نمودن این منطقه به پیاده راه است که البته 
بهترین اقدام هم خواهد بود و باید انجام شود 
اما باز باید بگوییم پیش شرط های اجرای آن 
هنوز مهیا نیســت و باید ابتدا نیازهای اولیه 
رانندگان مرتفع شــود تا با آسودگی خیال 
خودرو خود را پارک و پیــاده وارد محدوده 

موردنظر شوند.

  پارکینگ معضلی جدی برای 
رانندگان

این در حالی اســت که هم اکنون که هیچ 
محدودیتی برای تعداد خودروهای ورودی به 
هسته مرکزی نیست یافتن پارکینگ معضلی 

جدی برای رانندگان اســت و اگر قرار باشد 
بیش از 30 هزار خودرو وارد محدوده نشوند 
بی شک باید محل هایی برای مابقی خودروها 
تدارک دیده شود که متأسفانه در این بخش 
شهر مشهد با عقب ماندگی تاریخی دست و 

پنجه نرم می  کند. 
بنابرایــن به نظر می  رســد الیحه مورد نظر 
ضرورتــی انکار ناپذیر برای شــهر مشــهد 
اســت ولی باید متولیان و مدیریت شهری 
ابتدا زیرســاخت های الزم برای انجام چنین 
طرح هایی را ایجاد نمایند و ســپس تصمیم 
خود را عملی نمایند.با این وصف و با توجه به 
اینکه امکان تعریض معابر فرعی وجود ندارد 
و پارکینگ های موجود هم پاسخگوی درصد 
کمی از نیاز محدوده می باشند اگر طرح مورد 
نظر در این الیحه تصویب و به اجرا گذاشته 
شود هسته مرکزی مشهد شلوغ تر و آلودگی 
هوا بیشــتر خواهد شد اما آنچه مسلم است 
ادامه شــرایط موجود هم هر روز این زخم را 
کهنه  تر می  کنــد و درمان آن پرهزینه تر و با 
زحمت بیشتر خواهد بود. بنابراین باز همان 
راه حل چند سال قبل خود را تکرار می  کنیم 
که شاید بهترین روش همان ایجاد مسیرهای 
زیر ســطحی و حذف کامل معابر موجود در 
محدوده حرم مطهر و تبدیل تمام این منطقه 

به پیاده راه باشد. 

دادگاه ویژه رسیدگی 
به اخاللگران در نظام 

اقتصادی در استان پس 
از برگزاری چهار جلسه 

 به ریاست قاضی
 سید هادی منصوری 

 مبادرت به صدور 
 رأی در خصوص 
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