
واکنش شرکت پخش فراورده های نفتی به ادعای محیط زیست
سوخت غیر استاندارد؛ اظهارات مدیرکل تکذیب شد

همچنان منتظر اتفاق جدیدی هستیم
مشکالت تصفیه نشده شهرک  چرمشهر!

چند روز پیش مدیــر کل حفاظت محیط 
زیست خراسان رضوی در کارگروه اجرایی 
و اضطراری کاهش آلودگی اســتان گفته 
بود: براســاس نمونه بــرداری و آنالیز های 
صورت گرفته ســوخت توزیع شده درشهر 
مشهد و استان از استاندارد الزم برخوردار 

نیست...

مرداد 96 بود که کلنگ ساخت تصفیه خانه 
جدید شهرک چرمشهر مشهد توسط معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت به زمین زده شد 
تا با بهره برداری از این تصفیه خانه، فاضالب 
بســیار خطرناک شــهرک چرمشهر پس از 
تصفیه در بستر رودخانه کشف رود رهاسازی 

شود. همان زمان بود...
.......صفحه 4  .......صفحه 2
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 رئیس دادگاه در سومین جلسه 
محاکمه متهمان:

برخی مسئوالن  
در پیشگیری از وقوع تخلف 
»پدیده« کوتاهی کرده اند

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به 
شرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخاللگران 
در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی منصوری در مشهد 
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ساعتی با همسایگان 
آرامگاه حکیم توس 

ماجرای 
4سالی  که 

فردوسی در 
قبرش نبود

 درباره فردوسی بسیار نوشته اند و بسیارتر شنیده ایم. 
اینکه زبان پارسی را مدیون شب بیداری های چند 
دهه او هستیم و در وصف او همین بس که فرهنگ 
ایران پیش از اسالم را با فرهنگ ایران پس از اسالم 
پیوند داد. ســالروز فردوسی است و می دانم درباره 

اشعارش، بزرگی و منش او فراوان شنیده ایم...

کشف 60 سکه قدیمی 
توسط کشاورز فریمانی

یگان  فرمانــده  قدس: 
کل  اداره  حفاظــت 
میــراث فرهنگی، صنایع 
گردشــگری  و  دســتی 
از کشف رضوی   خراسان 
60 ســکه و صندوقچــه 
قدیمــی در شهرســتان 
فریمان خبر داد.سرهنگ 
کیانی مقدم گفت: فردی 
کشــاورزی  زمیــن  در 

مشغول شــخم زدن بوده که به صندوقچه ای برخورد می کند. 
وی ادامه داد: این شــهروند صندوقچه و تعداد 60 قطعه سکه 
قدیمی را که داخل این صندوقچه قرار داشته است به طور کامل 
به دستور مقام قضایی تحویل نیروی انتظامی داده است. کیانی 
مقدم تصریح کرد: پس از ســیر مراحل قانونی صندوقچه و 60 
سکه قدیمی به اداره میراث فرهنگی شهرستان فریمان تحویل 
داده شده است. وی با بیان اینکه مراتب در حال رسیدگی قضایی 
است، گفت: پس از بررسی های کارشناسی قدمت صندوقچه و 

سکه ها اعالم خواهد شد.

جعل اسکناس های 100 دالری 
قدس: فرمانده انتظامی خراسان رضوی از دستگیری 
جاعل حرفه ای اسکناس و تراول چک در مشهد خبر 
داد. محمدکاظم تقوی در تشریح این خبراظهار کرد: 
با به  دســت آوردن اطالعاتی مبنی بر جعل تراول 
چک و اســکناس توســط فردی در محدوده بلوار 
طبرسی شمالی مشهد، دستورات الزم به فرماندهی 
انتظامی مشهد برای پیگیری سریع پرونده صادر شد. 
وی افزود: در این رابطه تیم های تجسس کالنتری 
طبرســی شمالی بالفاصله وارد عمل شده و پس از 
ردزنی های گســترده، عامل این اقــدام مجرمانه را 
شناســایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی او را 
در خانه اش دستگیر کردند. تقوی ادامه داد: پلیس 
در این عملیات ضربتی 608 قطعه تراول چک 100 
هزار تومانی، 235 قطعه تراول 50 هزار تومانی، 270 
قطعه اسکناس 10 هزار تومانی، 43 قطعه اسکناس 
100 دالری و تجهیــزات رایانه ای مربوط به جعل 
این چک پول ها را کشــف کردند. متهم تاکنون به 
جعل 400 میلیون تومان اسکناس های ایران چک 
و 10 هزار تومانی اعتراف کرده است. وی اضافه کرد: 

تحقیقات درباره این پرونده همچنان ادامه دارد. 

تجمع سپرده گذاران مؤسسه بدرتوس مقابل استانداری 
ایرنا: برخی ســپرده گذاران مؤسســه منحله بدرتوس که در قالب 
مؤسسه کاسپین ساماندهی شده است، روز گذشته برای رسیدگی 
به دریافت مطالبات خود به اســتانداری خراسان رضوی مراجعه و 

در آنجا تجمع کردند.
یکی از سپرده گذاران گفت: آخرین واریزی مؤسسه کاسپین به حساب 
سپرده گذاران مؤسسات منحله زیر مجموعه آن، اسفند سال گذشته بود 
و قرار شد این پرداخت ها به سپرده گذاران بدرتوس نیز تعلق بگیرد که 

تاکنون این وعده عملی نشده است.
حمید طالبی افزود: در آخرین پرداخت ها، سایر سپرده گذاران مبالغی 
را دریافت کرده اند و به سپرده گذاران بدرتوس نیز کارت بانکی داده شد 
اما کارت ها مســدود است و مسئوالن مؤسسه کاسپین در استان اعالم 

کرده اند هنوز واریز مبالغ به حساب سپرده گذاران بدرتوس ابالغ نشده 
اســت.بر اساس اعالم سپرده گذاران مؤسسه منحله فرشتگان، مؤسسه 
اعتباری کاســپین در آخرین پرداختی خود تا مبلغ 10 میلیارد ریال 
از بدهی سپرده گذاران مؤسسات تشکیل دهنده اش همچون فرشتگان 
را پرداخت کرده اما ســپرده گذاران مؤسســه منحلــه بدرتوس از این 

پرداخت ها مستثنی بوده اند.
مؤسسه اعتباری کاسپین سال 1394 در چارچوب سیاست های بانک 
مرکزی به منظور ســاماندهی و تبدیل تعاونی های اعتباری، از تجمیع 
تعاونی های اعتبار فرشــتگان، امید جلین گرگان، کشاورزان مازندران، 
حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، الزهرا )س( مشهد، بدر 

توس و پیوند شکل گرفت.

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت  خدمات 
بین المللی لیان گسترآروید سهامی خاص 

به شماره ثبت 56348 ) در حال تصفیه ( به 
شناسه ملی 14005368228) نوبت دوم(

باتوجه به آگهی انحالل ش��رکت خدمات بین المللی 
لی��ان گس��ترآروید  س��هامی خ��اص منتش��ره در 
روزنامه رس��می کش��ور مورخ��ه  1397/11/27  به 
شماره روزنامه21535  در صفحه85 درج گردیده 
است . بدینوس��یله طبق ماده 225 قانون  اصالحی 
تجارت از کلیه بستانکاران احتمالی شرکت دعوت 
می شود با در دس��ت داشتن اسناد مدارک مثبته 
ب��ه مدیر تصفیه ش��رکت به نش��انی مح��ل تصفیه  
مش��هد خیابان ش��هید چم��ران- پ��الک 199- طبقه 
اول – واح��د 12کدپس��تی 9137634397  مراجعه 

نمایند .
مدیر تصفیه
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آگهی دعوت از بستانکاران شرکت  توسعه گردشگری لیان کاوان کانیها سهامی خاص

 به شماره ثبت 39977 ) در حال تصفیه ( به شناسه ملی 10380558371) نوبت دوم(
باتوجه به آگهی انحالل ش��رکت توسعه گردش��گری لیان کاوان کانیها  سهامی خاص منتشره در روزنامه 
رس��می کش��ور مورخ��ه  1397/11/27  ب��ه ش��ماره روزنام��ه21535  در صفحه85 درج گردیده اس��ت . 
بدینوس��یله طبق ماده 225 قانون  اصالحی تجارت از کلیه بستانکاران احتمالی شرکت دعوت می شود ظرف 
مدت 6 ماه ازانتشار اولین آگهی با در دست داشتن اسناد مدارک مثبته به مدیر تصفیه شرکت به نشانی 
محل تصفیه  مشهد خیابان شهید چمران- پالک 199- طبقه اول – واحد 12کدپستی 9137634397  مراجعه 

نمایند .
مدیر تصفیه
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول 
تعاونی مسکن مهر 116 مشهد

بدینوس��یله از اعضای  محترم مس��کن مهر 116 دعوت 
می ش��ود ت��ا در جلس��ه مجم��ع عمومی عادی ش��رکت 
تعاون��ی ک��ه در س��اعت 10 در تاری��خ 98/3/31  و در 
محل  تاالر عدل به آدرس حاش��یه میدان امام خمینی 
تش��کیل می ش��ود حضور بهم رس��انید . در صورتیکه 
حضور عضوی در مجمع میسر نباشد طبق ماده 19 آیین 
نامه اجرایی مجامع عمومی می تواند حق رای خود را به 
موجب وکالت نامه کتبی به عضو دیگری واگذار نماید . 
ضمنا تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر 

شخصی غیر عضو تنها یک رای خواهد بود.
دستور جلسه :

1 -  استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2 – طرح وتصویب صورتهای مالی سالهای  95 و 96و 97 

3 – طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی 98 
4 – تصمی��م گی��ری در خصوص اخ��راج 15 نفر اعضای 

کم کار و بدهکار 
5- واگ��ذاری واحده��ای فاق��د متقاض��ی ی��ا بدهکار 
ب��ا قیم��ت کارشناس��ی  ب��ه اعض��ای جدی��د تعاونی و 

بدهکاران 
6- انتخ��اب ی��ک نفر بازرس اصلی و ی��ک نفر بازرس 

علی البدل برای سال مالی 1389
ضمن��ا داوطلبان تصدی بازرس��ی می بایس��ت حداکثر 
ظرف مدت 7 روز از انتشار آگهی دعوت حین مراجعه 
به دفتر ش��رکت تعاونی مدارک خود را تسلیم هیئت 
مدی��ره نماین��د در غیر اینص��ورت هی��چ گونه عذری 

پذیرفته نخواهد شد.
هیئت مدیره مسکن مهر 116 مشهد
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آکهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
 نوبت اول تعاونی مسکن مهر 116 مشهد

بدینوس��یله از کلیه اعضای تعاونی مسکن مهر 116 
مش��هد دعوت می شود تا در جلس��ه مجمع عمومی 
ف��وق الع��اده که در س��اعت 10 به تاری��خ 98/3/9  
در مح��ل تاالر عدل به آدرس حاش��یه میدان امام 
خمینی  تش��کیل می ش��ود حض��ور بهم رس��انید . 
طبق ماده 19 آیین نام��ه  اجرایی مجامع عمومی در 
صورتیک��ه حضور عض��وی در مجمع عمومی میس��ر 
نباشد می تواند حق رای خود به موجب وکالت نامه 

به عضو دیگری واگذار نماید.
تع��داد آرای وکالتی هر عض��و حداکثر 3 رای و هر 

شخص غیر عضو تنها یک رای می باشد.
دستور جلسه :

1 – تمدید مدت فعالیت تعاونی 
هیئت مدیره مسکن مهر 116 مشهد
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آگهی مزایده 
ش��هرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر نسبت به واگذاری 

مدیریت و بهره برداری از س��ینماقدس تایبادو بوفه مربوطه  از طریق برگزاری مزایده 
عموم��ی با قیمت پای��ه اجاره ماهیان��ه 5/000/000 ریال و ضمانت حس��ن انجام تعهدات 
ق��رارداد مبل��غ 500/000/000 ری��ال اقدام نماید. لذا از کلیه ش��رکت ه��او افراد  واجد 
ش��رایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات الزم به واحد امالک 

شهرداری تایباد مراجعه نمایند .
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98/02/24 لغایت 98/03/12 

مهلت تسلیم پیشنهادها تا ساعت 14 مورخ 98/03/12 
زمان بازگشایی پاکات 98/03/13 در محل دفتر شهردار تایباد 

ضمانت شرکت در مزایده مبلغ 14/000/000 ریال می باشد . 
ش��هرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و در صورتی که برندگان اول تا سوم 
مزایده از پیش��نهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط 

خواهد شد . 
مح��ل تحویل اس��ناد مزایده دبیرخانه ش��هرداری تایب��اد می باش��د . متقاضیان محترم                          
می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتربا شماره  تلفن 54536525 -051  تماس حاصل 

نمایند . 
 ایوب سیدالحسینی - شهردارتایباد 
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)) آگهی  تجدید  مناقصه ((
ش��هرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی نسبت به 

واگذاری انجام امور مدیریت ، خدمات و اخذ بها خدمات تیر پارک شهرداری 
واق��ع در گمرک دو غارون با قیمت پایه ماهیان��ه مبلغ 370/000/000 ریال از 
طری��ق برگ��زاری مناقصه عمومی اقدام نماید . لذا از کلیه ش��رکت ها و افراد 
واجد شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات الزم و ارائه پیشنهادات خود 
حداکثر تا س��اعت 14 مورخ 98/03/06 با ش��هرداری تایباد واحد امالک تماس 
حاصل نمایند پیشنهادات واصله در تاریخ 98/03/07 در محل دفتر شهردار 
وبا حضور اعضا  کمیس��یون بازگش��ایی و رس��یدگی خواهد ش��د و متقاضیان 
محترم می بایس��ت 222/000/000 ریال بابت س��پرده شرکت در مناقصه را به 
حساب اعالمی به نام شهرداری تایباد واریز و در پاکت جداگانه ای ضمیمه فرم 
پیشنهاد قیمت خود نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات 

مختار است ، محل تحویل پیشنهادات دبیرخانه شهرداری تایباد می باشد . 
تلفن تماس : 54536525 -051 

ایوب سیدالحسینی شهردارتایباد 

ت دوم
نوب

 برخورد موتور سیکلت و 
وانت پیکان مرگ آفرین شد

صاحبــی: فرمانده نیــروی انتظامی شهرســتان 
تربت جــام گفت: در پــی برخورد یک دســتگاه 

خودرو پیکان وانت با یک دســتگاه موتور سیکلت 
در شهرســتان صالح آباد، راکب موتور سیکلت جان 
خود را از دســت داد و راننده وانت پیکان مصدوم 
شد. سرهنگ هوشــنگ کیانی افزود: در پی اعالم 
مرکز فوریت های پلیســی 110 مبنی بر یک فقره 

تصادف جرحی در شــهر صالح آباد، بالفاصله تیمی 
از نیروهای انتظامی و امدادی به محل وقوع حادثه 
اعزام شــدند و موضوع را مورد بررسی قرار دادند. 
وی خاطرنشان کرد: در این سانحه راکب 60 ساله 
موتورسیکلت پس از انتقال به بیمارستان سجادیه 

تربــت جام با وجود تالش تیم پزشــکی این مرکز 
درمانی، به علت شدت جراحات وارده جان خود را 
از دســت داد و راننده 40 ساله پیکان وانت هم که 
مصدوم شــده بود به مراکز درمانی شهر تربت جام 

منتقل شد. 

 بدهکاری بزرِگ همه ما 
به »عالیجناب فردوسی«

اجازه بدهید روایــت خودم را از ماجرای یک مصاحبه شــروع 
کنم. شــاید سال 82 خورشیدی )حدود 2003 میالدی( بود که 
گفت وگوی مطبوعاتی داشتم با احمد جاللی شاهرودی، نماینده 
ارشد ایران در سازمان یونسکو در پاریس. موضوع گفت وگوی ما 
بیشــتر درباره فرهنگ بود، اما در جایی از گفت وگو، من گریزی 

زدم به اُشُتلم خوانی های...

بافت قدیم را می توان با شرایط فعلی همراه ساخت
دکتر کیافر استاد دانشگاه کالیفرنیا با انتقاد از بلندمرتبه ساز ی های اطراف حرم:

یادداشت
بهروز فرهمند
annotation@qudsonline.ir



ساعتی با همسایگان آرامگاه حکیم توس  

ماجرای 4سالی  که فردوسی در قبرش نبود
خبر

سرور هادیان: درباره فردوسی بسیار نوشته اند 
و بســیارتر شــنیده ایم. اینکه زبان پارسی را 
مدیون شب بیداری های چند دهه او هستیم و 
در وصف او همین بس که فرهنگ ایران پیش 
از اسالم را با فرهنگ ایران پس از اسالم پیوند 
داد. سالروز فردوسی اســت و می دانم درباره 
اشــعارش، بزرگی و منش او فراوان شنیده ایم. 
از بلوار شــاهنامه که می گذرم، بــه آرامگاه او 
نزدیک می شوم. کارگران زیادی را می بینم که 
در جلوخان مشغول تالش هستند تا بخشی از 
زیباســازی در سالروز بزرگداشت او مهیا شود. 
به اطراف آرامگاه می روم. همانجایی که در بدو 
ورود، توجه گردشــگر داخلی و خارجی به آن 
جلب می شود؛ اما از وجود بازارها، رستوران ها، 
اقامتگاه های زیبای سنتی و هنرهای دستی و 
یا غرفه های گوهر سنگ ها در جوار این شاعر 

بلندآوازه هیچ خبری نیست.

   همجواران قدیم و جدید 
به سراغ همسایه های فردوسی می روم تا بدانم 
چقدر او را می شناســند و درباره مجاورت با او 
چه می گوینــد. ابتدا ســراغ قدیمی ترین ها و 

را  مطلع ترین هــا 
به  کــه  می گیــرم 
پشــتی  کوچه های 
و کنــاری آرامــگاه 
می کنند.  راهنماییم 
یی  چه هـــا کو ز ا
می گــذرم کــه نام 

شهر توس را یدک می کشند، اما بافت روستایی 
نه قدیم و نه مدرن آن چشــمنواز که نیست، 
بماند، تعجب هر تازه واردی را هم به خود جلب 

می کند.

   آمار نامتناسب با ارزش ها 
به خانه »ابوالقاســم بیداری« می روم. متولد 
1328 و اهــل توس که به قول خودش کار را 
از کارگری در آرامگاه شروع کرده است و بعد ها 
کارمند میراث فرهنگی شــده و در نهایت در 
ســال 86 با عنوان معاونت آرامگاه بازنشسته 

شده است.

   از بازسازی بنای 36 متری تا 7 هکتار 
امروز

حرف از حکیم سخن که به میان می آید، با روی 
بــاز مرا می پذیرد و از بنای اولیه آرامگاه که در 
سال 43 توسط شرکت ساختمانی »کا، ژ،ت« 
که تصمیم برعملیات ساخت بنای جدید آرامگاه 
حکیم توس می شود، می گوید: آرامگاه را خراب 
و مجدد بازســای کردند. نمای بیرونی آرامگاه 
همان نمای قبلی بود. مســاحت نمای داخلی 
قبلی آن 6 در 6 و قبر در وســط  قرار داشت و 

مساحت کل آرامگاه فقط 36متر بود.
وی می افزاید: ســال 43 عملیات گودبرداری 
انجام شد. گودبرداری کردند و آرامگاه را دوباره 
ســاختند، اما نمای بیرونی را به همان سبک 
قدیم ساخته و ســال 47 بنای تاریخی جدید 

افتتاح شد.

   بقایای پیکر فردوسی
ســپس از هنگام گودبــرداری و بقایای پیکر 
فردوســی می پرســم و می گویــد: عملیات 
بازسازی آرامگاه که شروع شد، قبر را شکافتند 
و اســتخوان های فردوســی درون یک کیسه 
گذاشــته ومهر وموم شد و پس از  چهار سال 
همان استخوان ها را طی مراسم باشکوهی دفن 
کردند.»بیداری« از مجسمه های درون آرامگاه 
که شخصی به نام ابوالحسن صدیقی تراشیده 
شــده، برایــم تعریف می کند و خاطرنشــان 

دارم  به یاد  می سازد: 
که 16 ســاله بودم 
و فضــای آرامــگاه 
حــدود چهار هکتار 
بود و همــان زمان 
آرامــگاه  کنــار  در 
یــک غذاخــوری و 

یک چایخوری ساخته شد که روزانه مسافران 
می آمدند. فضای آنجا حجره 
حجره بــود و هــر خانواده 
از صبــح که می آمــد، آنجا 
می نشســت و بســاطش را 
پهن می کرد. اما سال ها بعد 
این قسمت به فضای آرامگاه 
اضافه شــد و در حال حاضر 
همان قسمتی است که موزه 

قرار دارد.

   22 هزار بازدید در 
یک روز 

و  کاری  دوران  دربــاره  او 
استقبال گردشگران در بازدید 
از آرامگاه هم بیان می کند: به 

یاد دارم، سال82 روز دوم عید، 22 هزار بلیت 
فروختیم، یعنی در این حد استقبال از بازدید 
آرامگاه این بزرگمرد ادب پارســی زیاد بود، اما 

حاال... .
از او دربــاره تعداد بازدیدکننــدگان روزانه از 
آرامگاه می پرســم. تلفنی اســتعالم آمار را از 
همکاران قدیم برایم می گیرد و می گوید: آمار 

بازدیدکنندگان بین 800 تا 1200 نفر است.

   شاهنامه و احترام به فردوسی
وی می افزاید: در دوران خدمت من توریست ها 
احترام زیادی برای فردوسی قائل بودند و حتی 
بارها از توریست های تاجیکستانی شنیدم هنگام 
تنهایی در خانه، شاهنامه را برای حس آرامش 
در اتاق قرار می دهند.او خاطرنشان می سازد: اما 
در همسایگی این بزرگمرد ادب پارسی امکانات 
وجود ندارد؛ فضای سبز، آسفالت، محل بازی 
برای بچه ها و حتی فشار آب در این ماه بسیار 
کم است، اینجا حداقل امکانات را داریم که در 

همسایگی فردوسی عجیب است.

   از تدفین تا نگهبانی 
از کوچه های قدیمی می گذرم و به دنبال نشانی 
از مردی که متولد 1313 و همنام حکیم توس 

اســت می گردم. در 
آهنــی قدیمــی را 
که  مردی  می کوبم؛ 
پایش آسیب دیده در 
را به سختی به رویم 
باز می کند. »قاســم 
ارفع« کارمند آرامگاه 

فردوسی که در هنگام خاکسپاری استخوان های 
باقی مانده پیکر فردوسی این 
کار توســط او انجام گرفت.

برایم از خاطرات دور تعریف 
می کند و می گوید: سال 43 
پروژه بازسازی آرامگاه شروع 
شد و با آن ها مشغول به کار 
شدم و تا زمان بازنشستگی 
هم نگهبان فردوســی بزرگ 

شدم.
توضیح می دهد: آرامگاه قرار 
بود بازســازی شــود. 6 متر 
گودبرداری کردند و بعد بتن 
آرمه و ســیمان ریختند و با 
قرقره ســنگ را برداشتیم و 
بعدها با همان قرقره سنگ ها 
را دوباره سر جایش قرار دادیم.ارفع درباره دفن 
تنها بقایای فردوسی هم بیان می کند: قبر را که 
باز کردند، فقط چند تکه استخوان بود. عده ای 
می گویند به وصیت خــودش در باغ خودش 
دفن شده است. وی خاطرنشان می سازد: پس 
از چهار سال همان استخوان ها را آوردند و من 
استخوان های فردوسی را داخل قبر گذاشتم و 
همان سنگ مرمرین را هم روی آن قرار دادیم.

بعدها هم من نگهبان آرامگاه شدم و تا زمانی 
که بازنشسته شدم کنار فردوسی بودم و حاال 
حدود 20 سال است بازنشسته شدم و همچنان 

همجوار و در همسایگی او هستم.

   از قاسم آباد تا ابوالقاسم فردوسی 
او با گالیــه از طوالنی شــدن تعیین تکلیف 
محله های اطراف آرامگاه تصریح می کند: به نظر 
من هیچ  مسئولی به اندازه ارادتش به این شاعر 
پرآوازه قدمی برای او برنداشــته و کاری نکرده 
اســت. همان قدر می دانم آن زمان که منطقه 
قاسم آباد در مشهد نبود، فردوسی بود، چرا این 
منطقه یک دهم آنجا رشد نکرده و زیباسازی 

نشده است.
این مرد عاشق فردوسی تأکید می کند: مغازه ها 
و بافت روســتایی اطراف آرامــگاه نه زیبنده 

نه  و  است  فردوسی 
این  همســایه های 
بزرگمرد. چند سالی 
است مدام می گویند 
ایــن جــا را خراب 
خواهند کرد و مردم 
و  بالتکلیفــی  در 

اضطراب به سر می برند. 

   بافت روستایی؛ نرخ ها شهری
»امیــر قنبری« 45 ســاله که متولــد زادگاه 
فردوسی اســت هم می گوید: هنوز بافت این 
منطقه، روستایی اســت اما امکانات و دریافت 

قبوض به نرخ شهری است.
او تأکید می کند: پارک و لوازم ورزشی نداریم، 
زمین داریم اما پروانه ساخت در اختیارمان قرار 
نمی دهنــد و همین بالتکلیفی این منطقه را 

سال ها به این شکل نگه داشته است.
»محسن قنبری« 35 ساله که در کار تعویض 

روغن و آپارات است هم یادآور می شود: 
چیز زیادی درباره فردوسی نمی دانم، اما می دانم 
بزرگمرد و شاعر پرآوازه ای است که این منطقه 

با این وضعیت در شأن جایگاه او نیست.

   او را باور داریم، مسئوالن چطور؟
»زهرا خســروی« یکی دیگر از ســاکنان این 
منطقه است و درباره فردوسی و همسایگی با 
او می گوید: سواد چندانی ندارم اما فردوسی مرد 
بزرگی بوده است که زبان فارسی را او برای ما 

نگه داشته است.
وی تأکید می کند: مردم با هرسواد و جایگاهی 
به او احتــرام می گذارند و می دانند که اوچه 
خدمت بزرگی به ادبیات ما کرده اســت و از 
راه دور و نزدیک و از همه کشــورها و شهرها 
برای دیدنش می آیند، اما مســئوالن ما این 
بزرگی فردوســی را هنوز باور ندارند؛ در غیر 
این صورت پس از این همه ســال اطراف این 
آرامگاه مرد بزرگ ادبیات فارسی این وضعیت 

را نداشت. 
دلمان می خواهد همسایه هایی در شأن او باشیم. 
در ایران روزی به نام روز بزرگداشت فردوسی 
نام گذاری شده  است که در این روز آیین  های 
بزرگداشت فردوسی و شاهنامه برگزار می شود.

اما به راستی در همسایگی با او برای بزرگ ترین 
خدمت فردوسی، یعنی مهم ترین ابزار ارتباط 
جمعی -زبان فارسی را می گویم- که برای من و 

شما فراهم کرده است، چه کرده ایم؟

در حوالی امروز2

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی:
  »خداپرستی« گرایش مشترک همه 

انسان هاست

تســنیم: نماینده ولی فقیه در خراســان رضــوی گفت: 
»خداپرستی« گرایش مشترک همه انسان هاست. 

آیت اهلل سیداحمد علم الهدی ظهر دیروز در سلسله جلسات 
تفســیر قرآن کریم در مهدیه مشــهد اظهار داشت: هر چه 
افراد و عناصر و موجودات به خدا نزدیک تر باشند تکلیفشان 
نیز سنگین تر اســت. افراد در برابر منکرات شرعیه غضبناک 
می شوند و اوقاتشان تلخ می شود و این برای ما و شمای بنده 
فضیلت اســت، اما این خشمگین شــدن برای انبیا براساس 

فرموده قرآن تبدیل به گناه می شود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: گرایش به خدا در 
همه انسان ها و حتی در کفار وجود دارد. عالوه بر خداگرایی، 
آگاهی فطری نیز داریم؛ برای مثال آگاهی فطری شــما این 
است که از دروغ بدتان می آید و از نظر شما دروغ قبیح است. 
آگاهی فطری دیگر این است که می دانیم خداوند ما را خلق 
کرده و وجودمان به جایی وابسته است و این در فطرت همه 
انســان ها وجود دارد.آیت اهلل علم الهدی گفت: بشر به دنبال 
عبادت خداســت و این نیز در فطرت انســان اســت؛ اگر به 
انسان بگویند خدا نداری و به جایی وابسته نیستی و تنها باید 
به قدرت خودت وابسته باشــی، در زندگی دچار سردرگمی 
می شود.وی خاطرنشان کرد: گرایش باطنی و احساسی که در 
باطن هر انسانی است در میان همه مشترک است و به جایی 
وابسته هستند و آن، خداست. انسان در مقابل خدا مکلف و 
وظیفه مند اســت و باید او را عبادت کند. در فطرت، خداوند 
با همه انسان ها عهد بســته است و این میثاق با انبیا نیز در 

سطحی باالتر بسته شده است.

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی
 استانداری خراسان رضوی:

  کتابخانه ها ابزار تحقق گام دوم انقالب 
هستند

قدس: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان 
رضوی در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی خراسان رضوی 
از کتابخانه ها به عنوان ابزار فرهنگی تحقق گام دوم انقالب یاد 
کرد.حسن جعفری اظهار کرد: برای برداشتن گام های استوار 

در آینده، باید گذشته را شناخت و از تجربه ها درس گرفت.
وی با تأکید بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت های حوزه نشر 
کتاب برای معرفی دستاوردهای انقالب اسالمی افزود: انتظار 
می رود با برنامه ریــزی دقیق انجمن کتابخانه های عمومی و 
به کارگیری ظرفیت های موجود، در سال 98 شاهد تبیین بیش 
از پیش فرهنگ ایثار و شــهادت در جامعه باشیم. جعفری با 
تأکید بر ضرورت به کارگیری ظرفیت فضای  آی تی و دیجیتال 
در حوزه کتاب و کتابخوانی گفت: شــاید تصور افکار عمومی 
این باشد که کتابخانه ها سالن های مطالعه برای درس خواندن 
هستند؛ این مسئله هم می تواند یک تهدید و هم یک فرصت 
به شمار آید، بنابراین این مسئله باید آسیب شناسی شود. در 
ابتدای این جلسه حجت االسالم علی اکبر سبزیان، مدیر کل 
کتابخانه های اســتان گفت: در حال حاضر نهمین جشنواره 
کتابخوانی رضوی در کتابخانه های عمومی استان همزمان با 
سراسر کشور در حال برگزاری است و اداره کل کتابخانه های 
عمومی استان در برگزاری این جشنواره همکاری و همراهی 90 
دستگاه اجرایی و سمن های حوزه فرهنگ، مطالعه ،کتابخوانی 
و مشارکت خیران و نیک اندیشان را دارد.در پایان این جلسه 
از پوستر نهمین جشــنواره کتابخوانی رضوی رونمایی شد.

  برگزاری 55 پاتوق فیلم کوتاه در نیشابور

نیشابور- خبرنگار قدس: انجمن سینمای جوان نیشابور از 
سال 97 تا پایان فروردین 98 توانسته 55 پاتوق فیلم کوتاه 
در نیشابور برگزار کند.مسعود سلیمانی سپهر، مسئول انجمن 
ســینمای جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیشابور گفت: 
20 هزار و 600 دقیقه نمایش فیلم کوتاه در قالب 275 فیلم 
کوتاه برگزیده کشور و جهان ارسالی از ستاد مرکزی و نمایش 
آن برای عالقه مندان و فیلمسازان نشان از حمایت فیلم کوتاه 
و ارج نهادن به مقوله ســینمای کوتاه است.وی خاطرنشان 
کرد: فیلم های به نمایش درآمده در قالب داســتانی، مستند، 
انیمیشن و تجربه گرا، از فیلم های تولیدی و شاخص در حوزه 
ســینمای کوتاه بودند که در 55 پاتوق به نمایش درآمده اند.

سلیمانی سپهر یادآورشد: نمایش فیلم ها همچنان ادامه دارد 
و انجمن سینمای جوان نیشابور عالوه بر نمایش فیلم کوتاه؛ 
فیلم های بلند و نیمه بلند تولیدی فیلمسازان جوان نیشابوری 
را در چندین پاتوق در پردیس ســینمای فیروزه به نمایش 
گذاشــت که با استقبال عالقه مندان روبه رو شد. در پایان هر 
نمایش، فیلم های به نمایش درآمده توسط منتقدان دفتر نقد 

و بررسی می شوند.

همچنان منتظر اتفاق جدیدی هستیم 
  مشکالت تصفیه نشده

 شهرک چرمشهر!

هاشم رسایی فر: مرداد 96 بود که کلنگ ساخت تصفیه خانه 
جدید شهرک چرمشهر مشــهد توسط معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت به زمین زده شــد تا با بهره بــرداری از این 
تصفیه خانه، فاضالب بسیار خطرناک شهرک چرمشهر پس از 

تصفیه در بستر رودخانه کشف رود رهاسازی شود.
همان زمان بود کــه زمان بهره برداری از فاز یک تصفیه خانه 
جدید اواخر ســال 96 عنوان شــد و قرار بود شــهریور 97 
پروژه تصفیه خانه فاضالب شهرک چرمشهر به طور کامل به 

بهره برداری برسد.
بــا این پیش زمینه نظر شــما مخاطبان عزیز را به سلســله 
گزارش های منتشر شده روزنامه قدس در یک سال گذشته 
درخصوص وضعیت فاضالب رها شــده در بستر کشف رود و 
مراحل آماده سازی تصفیه خانه مذکور جلب می کنیم. چکیده 
آنچه در گزارش های قدس منتشر شد به اینجا ختم می شد 
که با وجود خطرات ناشــی از فاضــالب فوق العاده خطرناک 
چرمشــهر، همچنان این زهرآب در بستر رود رها می شود و 
هنوز هیچ کــدام از فازهای یک و دو تصفیه خانه بهره برداری 
نشده است؛ با اینکه سازه های مورد نیاز دست کم در فاز یک از 

مدت ها پیش توسط پیمانکار آماده شده بود!
در این بین البته مسئوالن مربوط، هر بار بهانه بودن تجهیزات 
در گمــرک و گاه نبود ارز الزم برای خرید وســایل مورد نیاز 
را بــرای تأخیر در بهره برداری حداقــل فاز یک تصفیه خانه 
چرمشهر اعالم کردند به طوری که هنوز که هنوز است پس از 
تأخیر 14 ماهه حتی فاز یک  این تصفیه خانه به بهره برداری 
نرســیده و فاضالب چرمشهر همچنان با همان شرایط راهی 

کشف رود می شود!
گرچــه چندی پیش بــا پیگیری های قضایی، بســیاری از 
واحدهای تولیدی چرمشــهر موظف به راه اندازی واحدهای 
ســپتیک و تصفیه اولیه در محل شدند و واحدهای متخلف 
هم شناسایی، اما از افتتاح و بهره برداری تصفیه خانه همچنان 

خبری نیست.
تنها خبری که در این مدت از تصفیه خانه چرمشهر به بیرون 
درز کــرده، اخراج نماینده پیمانکار پروژه اســت که پس از 
همکاری با روزنامه قدس و ارائه برخی اطالعات به خبرنگار این 
روزنامه، هر بار به اشکال مختلفی از سوی برخی از مسئوالن 
دســت اندرکار در شرکت شهرک های استان بازخواست شده 
اســت، ابتدا برای مدتی از کار تعلیق شــده و سرانجام عذر 
سرپرســت کارگاه و نماینده پیمانکار خواسته شده و از کار 
برکنار می شود؛ اتفاقی که تنها دلیل توجیه آن پوشیده ماندن 
جریان هایی است که در روند آماده سازی تصفیه خانه چرمشهر 

رخ می دهد!
اما شنیدیم امروز قرار است مسئوالن استانداری، فرمانداری 
مشهد و جمعی از دســت اندرکاران حوزه قضایی بازدیدی از 
شــهرک چرمشهر و تأسیسات آن بخصوص تصفیه خانه این 

شهرک داشته باشند. 
این اتفاق در صورت وقوع به فال نیک گرفته می شود، چرا که 
یک بار دیگر آنچه در زمینه این شــهرک پر حرف و حدیث 
وجود دارد از دیدگاه مستقیم مسئوالن اجرایی استان و شهر 
مشهد می گذرد، بخصوص اینکه علیرضا رزم حسینی به عنوان 
استاندار خراسان رضوی نخستین بار است که راهی چرمشهر 
می شود. در همین راستا نکاتی مدنظر است که عنوان کردن 
آن خالی از لطف نیســت. نخســت اینکــه باوجود حمایت 
همه جانبه ای که از مبحث تولید و رونق تولید داخلی داریم، اما 
تولید به هر قیمتی و بویژه با به خطر انداختن جان مردم به 
هیچ وجه مورد قبول هیچ فرد یا شخصیتی نیست. بیان این 
موضوع در این راستاســت که اگر واحد تولیدی متخلفی در 
شهرک چرمشهر وجود دارد -که قطعاً وجود دارد- پس از این 
همه اولتیماتوم تعیین تکلیف شوند تا دست کم مردم این بار با 

شعار دادن ها مواجه نباشند.
مورد بعدی تصفیه خانه پر حرف و حدیثی است که با وجود 
اقدامات انجام شده، هنوز که هنوز است به بهره برداری نرسیده 
و فاضالبی از چرمشــهر راهی کشــف رود می شود که مولد 
بیماری های کشنده اســت. برای اطمینان خاطر درخواست 
می شــود سری به لوله خروجی فاضالب چرمشهر بزنید تا از 
نزدیک شــاهد آنچه راهی کشــف رود می شود باشید. این بار 
انتظار می رود برای همیشه تکلیف این تصفیه خانه مشخص 
شــود تا خاطر مردم بخصوص حاشیه نشــینان چرمشهر و 

کشف رود از این بابت راحت شود. 
و نکته آخر اینکه شاید بررســی عملکرد دست اندرکاران در 
پروژه تصفیه خانه حداقل در مباحث تخصصی و تجربیاتی که 
از گذشته داشته اند و میزان مهارتشان برای پستی که دارند 
خالی از لطف نباشــد؛ شاید با همین یک کار بتوان به پاسخ 

بسیاری از پرسش های موجود در این پروژه رسید.

چشم سوم
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یادداشت

بهروز فرهمند    یکم. اجازه بدهید روایت 
خودم را از ماجرای یک مصاحبه شــروع کنم. 
شاید ســال 82 خورشــیدی )حدود 2003 
میالدی( بود که گفت وگوی مطبوعاتی داشتم با 
احمد جاللی شاهرودی، نماینده ارشد ایران در 
سازمان یونسکو در پاریس. موضوع گفت وگوی 
ما بیشــتر درباره فرهنگ بود، اما در جایی از 
گفت وگو، من گریزی زدم به اُشُتلم خوانی های 
آن روزهای »جرج بوش پســر« علیه کشورم 
که به همراه تیم جنگ طلب خودش، شــامِل 
آدم های پاچــه ورمالی ماننــِد دیک چنی و 
رامســفلد و پل ولفوویتز- که در رســانه ها به 
»نئوکان«ها یا »باز«ها ُشهره بودند- شبانه روز 
چنگ و دندان نشــان می دادند و از یورش به 
ایران سخن می گفتند. در آن روزها بحِث حمله 
آن جماعت تندرو خیلی داغ بود و خیلی ها در 
خارج و داخل می گفتند که پس از افغانستان و 
عراق، حاال دیگر نوبت ایران است... پاسِخ دکتر 
جاللی شــاهرودی اما درخورِ درنگ بود. او در 
پاسخ به این پرســش، با اشاره به نقش افکار 
عمومی در غرب، گفت: اگر برای مردم آمریکا- 
هم نخبه ها و هم تــوده ها- برنامه یا تورهای 
ســفر به ایران گذاشته شود و آن ها بیایند و از 
نزدیک، سی و سه پل و مسجد امام در اصفهان 
و آرامگاه فردوســی در تــوس و مزارِ حافظ و 
سعدی را در شیراز ببینند و دریابند که ایرانیان 
چه سهِم سترگی در تاریخ و تمدن و فرهنگ 
داشــته اند، هرگز به حاکمان جنگ طلبشان 
اجازه نمی دهند که ســِر جنگ افزارشــان را 

به سوی ســرزمین ایران و مردمانش بگیرند. 
وی از ایــن دیــدگاه، به عنــواِن نظریه »زره 
فرهنگی در رویارویی با دشمنان« یاد می کرد. 
دوم. چندی پیش در یادداشــتی با موضوع 
»صنعت ســرگرمی« نوشــتم: خدا بیامرزد، 
»محمدحســین توســی ونــد« بنیان گذار 
بنیاد ِ فردوســی را که تا واپســین روزهای 
زندگــی اش امید داشــت بتواند »شــهرِک 
شــاهنامه« را در روســتای پــاژ راه بیندازد. 
او می گفت: چرا آمریکایی هــا »دیزنی لند« 
را برپایــه حکایــِت موش و گربــه که اصِل 
آن در ادبیــات ِ کهن ِ ما آمده، ســاخته اند و 
سال هاســت از آن بهره ها بُــرده و می برند، 
اما خودمان نمی توانیم شــهرک ِ شــاهنامه 
را براساس ِ اســطوره های شاهنامه بسازیم؟ 
سوم. مرحوم توســی وند - در سال 92- در 
جایی گفته بود: در حالی کــه زادگاهِ گوته در 
آلمان، شکســپیر در انگلســتان یا دانته در 
ایتالیا به مراکز فرهنگی و گردشگری تبدیل 
شده، اما متأســفانه »پاژ«- زادگاه فردوسی- 
ویرانه ای بیش نیست. وی با یادآورِی حمایِت 
رهبر فرزانه انقالب و اختصاص چند میلیارد 
تومان از سوی ایشان برای پروژه احیای توس، 
ابراز امیدواری می کرد که مسئوالن استان در 
بازسازی زادگاه حکیم توس و ساخت مجتمع 
فرهنگی پاژ همکاری کنند. آن مرحوم بیش 
از 15 ســال برای ساخت شهرک شاهنامه به 
این سو و آن سو دوید اما به »درِ« بسته خورد. 
تلخکامانه است اما باید گفت او آرزوی بزرگ 

خودش را به زیِر خاِک سرد برد. افسوس! 
چهارم. فردوســی در گذر زمان با اتهام های 
گوناگــون روبه رو بوده اســت. ماننــِد اتهاِم 
امیدساالر در  مهرپرستی اش... دکتر محمود 
مصاحبه ای دراین باره می گوید: »برخی اصرار 
دارند در شــاهنامه رّد پای مهر، مهرپرستی 
و آیین مــزدک را بجویند کــه به نظر بنده 
این کار ها هیچ نیســت، به جــز اتالف وقت. 
فردوسی شیعه اثناعشری بود و هیچ اطالعی 
از مهرپرستی نداشت، پدر و پدرجدش هم از 
این قضایا بی اطــالع بودند«. )قدس آنالین/ 

اردیبهشت 92( 
پنجم. جناب فردوسی آیا »زن ستیز« بوده؟ 
ســال ها این بند از »شاهنامه« به عنوان گواه 
زن ستیزی فردوسی در نزِد ایرانیان دهان به 
دهان چرخیده اســت: »زن و اژدها هر دو در 
خاک بــه / جهان پاک از ایــن هر دو ناپاک 
به«... اما واقعیت چیست؟ این بیت در روایت 
فردوســی از داستان ســیاوش و کیکاووس 
و سودابه آمده اســت. در این داستان، عشق 
کاووس به زن پلیدی ماننِد سودابه، چشمان 
او را بر حقیقِت پاکِی پسرش سیاوش می بندد 
و فردوســی در بیت پیش از این بیت مشهور 
می گوید: »به گیتی به جز پارسازن مجوی/ زن 
بدکنش خواری آرد به روی«. این بیت و روایت 
فردوسی از زنان نیک، ماننِد فرانک، تهمینه 
و رودابه که در آن ها زنان را ســتوده، نادیده 
گرفته می شــود و حکیم توس به زن ستیزی 
متهم می شــود. ) مقاله/ نظر فردوسی درباره  

زنان/ به قلِم محمدجعفر جعفری( 
ششم. »شاهنامه، کتاب مشترک حوزه تمدنی 
و فرهنگی ایران، افغانســتان و تاجیکستان 
اســت«... این را امیر امیری، رایزن فرهنگی 
افغانستان در سازمان اکو می گوید. )هشتمین 
کنگــره بزرگداشــت فردوســی/ 1392 (...

 به نظر شما آیا جای »دیپلماسِی شاهنامه« 
-دســت کم در روابِط کشور ما با چند کشوِر 

آسیای مرکزی- خالی نیست؟
هفتم. شاهکار فردوسی-شاهنامه- حدود 60 
هزار بیت دارد که به سه دوره اساطیری، عهد 
پهلوانی و دوره تاریخی می پردازد. شــاهنامه 
روایِت نبــرد خوبی و بدی اســت. پهلوانان، 
جنگجویاِن نبرد همیشــگی در هســتی اند. 
فریدون، ســیاوش، کیخسرو، رستم، گودرز و 
توس از دسته پهلوانان هستند و ضحاک و سلم 
و تور وجودشان آکنده از شرارت و بدخویی و 
فساد است... وقتی مجموعه تاریخی-تخیلِی 
»بازِی تاج و تخت« و یا ســریاِل آبکی ماننِد 
»حریم ســلطان« ده ها میلیون بیننده را در 
سراســر دنیا بر سِر جای خودشان میخکوب 
می کنند، آیا باور کردنش سخت و محال است 
که شاهکارِ شاهنامه نیز بتواند دستمایه ده ها 
و صدها رمان و نمایشــنامه و فیلم سینمایی 
و سریال تلویزیونی شــود؟ ... به راستی، هنر 
معاصر و هنرمنداِن هــم روزگار ما چقدر به 
فردوسی و شــاهنامه ارجمندش بدهکارند؟ 
هشتم. بدهکارِی بزرِگ همه ما به عالیجناب 

فردوسی چقدر است؟ 

بدهکاری بزرِگ همه ما به »عالیجناب فردوسی«
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عملیات بازسازی 
آرامگاه که شروع شد، 

قبر را شکافتند 
و استخوان های 

فردوسی درون یک 
کیسه گذاشته شد

 آن را مهر و موم کردند
 و پس از  چهار سال 
همان استخوان ها را 

طی مراسم باشکوهی
 دفن کردند

بــرش

هی
دال

عب
ی 

 عل
ها:

س 
عک

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی 

وظیفه خود می داند در 
جهت رفع مشکالت مردمی،  

سوژه های ارسالی از 
سوی خوانندگان  عزیز در 

حوزه های شهری، اجتماعی، 
اقتصادی و ...  را پیگیری و 

منعکس کند .
منتظر سوژه های شما از طریق 

سامانه پیامکی  هستیم.
لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.

شماره پیامک:   300072305



 دستگیری ٩۶ شکارچی غیر مجاز
 از ابتدای امسال

قدس: مدیر کل ســازمان حفاظت محیط زیست خراسان 
رضوی گفت: از ابتدای فروردین امسال تاکنون ٩۶ شکارچی 

و صیاد غیر مجاز در استان دستگیر شده اند.
تورج همتی افزود: برای ۶٠ نفر از شکارچیان متخلف پرونده 
قضایی تشکیل شده و سیر مراحل قانونی همچنان ادامه دارد .
وی ادامه داد: مناطق چهارگانه تحت حفاظت خراسان رضوی 
از سوی ١٢٠ محیط بان به صورت مستمر و شبانه روزی رصد 
و پایش می شود که در حراست مجدانه، این افراد ٢۴ قبضه 
اسلحه شکاری به همراه بیش از ۴٠٠ فشنگ از شکارچیان 
متخلف دســتگیر شده کشف و ضبط شــده که ۶ قبضه از 
سالح های شکاری بدست آمده، غیرمجاز و به صورت قاچاق 

وارد کشور شده است .
همتی با بیان اینکه امروز شــکارچیان و صیادان برای جذب 
مشــتری رو به فضای مجازی آورده اند، خاطرنشان کرد: این 
افراد عکس جانور با الشــه آن ها را در سایت های واسطه گر 
یا کانال های اجتماعی بارگذاری می کنند و افرادی هم از این 
طریق با خرید گونه های جانوری و یا گوشــت آن ها به این 
چرخه مجرمانه دامن می زنند. وی تصریح کرد: شــهروندان 
در صورت مشاهده آگهی فروش گونه های خاص جانوری و یا 

گوشت آن ها موضوع را به شماره ١۵۴٠ اعالم کنند.

  ازتصادفات رخ به رخ 
تا رانندگان بی اختیار

قدس: بی تردید در طول مدت رانندگی خود در جاده ها شاهد 
انواع مختلف تصادفات بوده اید، ولی بر این نکته باور دارید که 
بروز برخی تصادفات در محل هایی که امکان تصادف در آن ها 

اندک است، موجب تعجبتان شده است.
اما کارشناسان این حوزه با بررسی علل بروز سوانح جاده ای 
بخوبی می دانند عدم تمرکز راننده به دالیل مختلف موجب 
می شود تا در نقطه ای از جاده که هیچ دلیلی برای بروز سانحه 
رانندگی وجود ندارد، حادثه ای رخ بدهد؛ بنابراین در ادامه به 
چند نکته اشاره می شود که بی تردید سهم قابل توجهی در 

بروز تصادفات نامتعارف جاده ای دارند.
تصادفــات رودررو از بدترین تصادفاتی هســتند که می توان 
تصور کرد خود را همیشه برای مواجهه با آن آماده نگه دارید. 
تصادف های رودررو و یا شــاخ به شــاخ اغلب در مسیرهای 
مستقیم به دلیل خواب آلودگی یا حواس پرتی یکی از طرفین 
اتفــاق می افتد. جهت جلوگیری از این نــوع تصادفات ابتدا 
محل هایی که احتمال وقوع آن ممکن اســت را شناســایی 
کنید. این حــوادث معموالً در جاده های پیچ در پیچ و یا در 
مسیرهای مستقیم به دلیل خستگی و خواب آلودگی اتفاق 
می افتد. سپس با در نظر گرفتن اقدامات ذیل خطرات ناشی 

از آن را تا حد ممکن کاهش دهید:
 توجه کامل داشته باشید و جاده را کامالً ببینید.
 مراقب رفتارهای نامعقول سایر خودروها باشید.

 جهت بهتر دیده شــدن، در روز از چراغ هایتان اســتفاده 
نمایید.

 تا حد امکان از خط وسط جاده دوری نموده و سمت راست 
مسیر رانندگی نمایید.

 در صــورت مواجهه با خطر، کنترل خود را حفظ کرده و 
سرعت خودرو را کم کنید.

 اگر راننده روبه رویی به ســمت شما در حال حرکت بود 
به ســمت راست جاده بروید )هیچ گاه به سمت چپ نروید(. 
در صــورت ادامه خطر تصادف، جهت اجتنــاب از برخورد 
رودررو، خودرو را به سمت کناره جاده حرکت دهید. در نظر 
داشته باشــید تصادف از پهلو به کنار جاده بسیار ایمن تر از 

برخوردهای شاخ به شاخ می باشد.

  محدودیت های فیزیکی خود را بشناسید
موارد فیزیکی بسیاری هســتند که شما را از بهترین بودن 
در رانندگی بازمی دارد. بیماری های جزئی )سردرد، آنفلوانزا 
و...( هم ممکن اســت توانایی ما را در درســت فکر کردن و 
یــا انجام کار به خاطر بیندازد. بعضی از ناتوانی های فیزیکی 
مانند ضعف بینایی بایســتی حتماً برطرف شوند. استفاده از 
داروهای مخدر و نیز مشروبات الکلی نیز تا حد بسیار زیادی از 
قدرت تمرکز و توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه می کاهد. 
این گونه رانندگان به آسانی قابل شناسایی هستند، در ذیل به 
نشانه هایی که یک راننده بی اختیار که تحت تأثیر موادمخدر 

و یا مشروبات الکلی قرار دارد اشاره می کنیم:
١. رانندگی مارپیچ بین خطوط تردد جاده ای

٢. انحراف و سرگردانی بین خطوط
3. خروج از منتهی الیه جاده و یا رانندگی در شانه جاده

۴. ترمز و توقف های بسیار سریع و یا بسیار آهسته
۵. رانندگی با سرعت بسیار زیاد و یا بسیار کم

۶. تردد در مســیرهای ممنــوع و یا رانندگــی مخالف در 
خیابان های یکطرفه

7. رانندگی در جهت مخالف جاده
اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور خراسان رضوی

گزارش جیبی

محبوبه علی پور  بی شــک شــما هم این روزها، موج رنگین 
پروانه ها را در شهر مشــهد دیده اید و شاید هم نگران شدید که 
مبادا این هجوم زیبا، نوعی آفت باشد. عضو هیئت علمی دانشگاه 
فردوسی دراین باره می گوید: به دلیل شرایط آب وهوایی مطلوب 
در بهار امســال زمینه رشد گیاهان هرزه بیش از سنوات گذشته 
فراهم شــده و به طورطبیعی به دنبال این مقوله شــاهد فراوانی 
حشــرات گیاه خوار همانند پروانه ها هســتیم؛ چراکه پروانه ها به 
طورکلــی دو مرحله الرو و کرمی شــکل و همچنین بلوغ را در 
چرخــه کوتاه حیات خود تجربه می کنند، چنان که پروانه بالغ بر 
روی گیاهان هــرزه تخم ریزی کرده والروها پرورش می یابند و از 

همین گیاهان تغذیه می کنند. 

  رایج ترین گونه های پروانه ای
دکتر جواد کریمی برنگ ادامه می دهد: از همین رو هیچ خطر 
و آفتی برای کشاورزی محسوب نمی شوند و نیاز به سمپاشی 

این پروانه ها در مشهد وجود ندارد، در ضمن به دلیل رشد عنان 
گسیخته گیاهان هرزه چنانچه این گونه پروانه ها از بین برود، 
می تواند زمینه گسترش گیاهان هرزه و تبدیل آن ها به عنوان 
آفت را فراهم کند. این دانشــیار گروه گیاه پزشکی می افزاید: 
این گونه پروانه که به نام »خانم قشنگ« شناخته می شود، جزو 
رایج ترین گونه های پروانه ای در کشــور ما محســوب شده و از 
کشورهای دیگر وارد نشده اند. البته به طورکلی به دلیل افزایش 
دما مهاجرت هایی دارند، چنان که از مناطق جنوبی کشــور تا 
دامنه های البرز سفر می کنند. همچنین این حشرات از یک سو 
عمر کوتاهی داشــته و ازطرف دیگر تحمل گرمای بیش از 3٠ 
درجه را ندارند؛ بنابراین پیش بینی می شود تا دو هفته دیگر در 
مشــهد ازمیان بروند. دکتر کریمی ادامه می دهد: در سال های 
اخیر بیش از ٢۵ درصد گونه حشرات درکشورما در معرض خطر 
انقراض قرارگرفته اند و حضور پروانه ها در ســال جاری فرصتی 
اســت که خانواده ها با این حشرات و شرایط زندگی آن ها آشنا 

شده و از لذت تماشای این زیبایی طبیعت بهره مند شوند.

 »خانم قشنگ«ها آفت ندارند
فاطمه حالج نیا، مدیر حفظ نباتات ســازمان جهاد کشــاورزی 
خراسان رضوی نیز درگفت وگو با قدس تأکید کرد: این گونه پروانه 
به هیچ عنوان برای گیاهان تزئینی و زراعی آفت محسوب نشده 
ونیاز به سمپاشــی ندارد.البته چنانچه کشاورزانی مزارع پرورش 
گیاهان دارویی همانند گل گاوزبان دارند، برای مراقبت می توانند 

درمرحله الروی این حشره ازسموم بیولوژیک استفاده کنند.

»خانم قشنگ«ها تا دوهفته دیگر میهمان مشهدی ها هستند
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خبر

خبر

رانندگی ایمن )قسمت سی و پنجم(

 معاون امور اقتصادی استانداری 
خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:

 بارش های مناسب 
قیمت گوشت را  باال برد

وحید اکرمی: معاون امور اقتصادی اســتانداری 
خراســان رضوی از توزیع نامحدود شکر با قیمت 
3۴٠٠ تومان در واحدهای صنفی سطح استان خبر داد. 
علــی رســولیان در گفت وگو بــا قدس آنالیــن عنوان 
کرد: در ســتاد تنظیم بازار تصمیم بر این شــد که شکر 
 بدون محدودیت در اختیــار مصرف کنندگان قرار گیرد. 
بر این اســاس قیمت شکر به صورت فله 3۴٠٠ تومان و 
به صورت بســته بندی ۴٠٠٠ تومان است. این شکرها در 
فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های کارگری و کارمندی 

و تعاونی های روستایی قابل خریداری است. 
وی بیان داشــت: قبــول دارم که قیمت ها باالســت، اما 
مســئوالن اســتان تالش های زیــادی را بــرای کاهش 
قیمت های کاذب و کنترل آن ها داشته اند. قیمت کاالهای 

اساسی در استان پایین تر از میانگین کشوری است. 
وی ادامه داد: باید توجه داشــت که قیمت های کشوری 
بشــدت قیمت های اســتان را تحت تأثیر قرار می دهد. 
ضمن اینکه به طور متوسط روزانه 3 میلیون نفر به عنوان 
زائر و مسافر در استان حضور دارند. در واقع باید جمیعت 
اســتان را ٩ میلیــون و ۴٠٠ هزار نفــر در نظر بگیریم. 
مسئوالن اســتانی باید نیازهای غذایی این جمعیت انبوه 

را تأمین کنند. 
معاون امور اقتصادی اســتانداری خراسان رضوی تصریح 
کــرد: فاصله اســتان از مرزهای آبی که گوشــت و مرغ 
وارداتی از طریق آن  وارد کشــور می شــوند، بسیار دور 
اســت، در نتیجه هزینه حمل ونقل افزایش پیدا می کند. 
با وجود این مشــکالت متوسط قیمت خدمات در استان 

کمتر از متوسط کشوری است. 
وی اعالم کرد: قیمت مرغ در اســتان ۸٩٠٠ تومان و در 
مشــهد ۸۵٠٠ تومان است. الشه گوســفندی در استان 

۸۴٠٠٠ تومان و خرما ٢٩٠٠٠ تومان است. 
وی در پاســخ بــه این پرســش کــه چرا قیمــت مرغ 
در روزهــای اخیر روندی کاهشــی داشــته، اما قیمت 
گوشــت قرمز افزایش یافته است، اظهار کرد: قیمت مرغ 
رابطه مســتقیمی با نهاده هــا دارد. چندین ماه پیش در 
چارچوب قرادادهایی با مرغداران، نهاده ها و خوراک طیور 
را تهیه کردیم و آن ها توانستند بدون دغدغه جوجه ریزی 

انجام داده و گوشت مرغ تولید کنند.
وی ادامه داد: اما وضعیت گوشت متفاوت است. دامداران 
گوشــت را براساس وضعیت و شــرایط روز به کشتارگاه 
عرضه می کنند. به دلیل بارندگی های مناســب  ماه های 
گذشــته و وجود مراتع پربار، دامداران دام خود را روانه 
کشــتارگاه نمی کنند تا دام های پروار تر و سنگین تری را 

عرضه کنند. 
رســولیان خاطرنشــان کرد: تدبیر مدیران اســتانی در 
این زمینه واردات گوشــت به شــیوه های مختلف است. 
به همین دلیل توانســته ایم قیمت گوشــت را از متوسط 
کشوری پایین تر نگه داریم. همچنین محموله های بسیار 

خوبی از گوشت قرمز نیز وارد استان می شود. 
وی در خصوص نحوه و مکان های توزیع گوشــت گفت: 
با توجه به اینکه گوشــت هایی که توزیع می شوند قیمت 
پایین تری نســبت به قیمت های بازار دارند و اگر کنترل 
نشــود مشــکالتی در پی دارد، ســعی کرده ایم توزیع را 
هدفمنــد کنیم تا این محموله بیشــتر به دســت افراد 

نیازمند برسد.

زاویه تصویر

 طلوع آفتاب در 
روستای» دهبار«

رخ رد رخ
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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     .

 قابل توجه شورای شهر
شورای شهر بتازگی عالوه برافزایش حدود 
۵٠ درصــد کرایه اتوبوس، اجــازه دریافت 
کارمزد٢٠٠ تومانی از شارژ من کارت را هم 
به مشــکالت و کمبودهای من کارت اضافه 
کرده است که در مجموع )۸٠ درصد( گران 
شــده و تالش های چندین ساله رسانه ها را 
برای اســتفاده از وسایل نقلیه عمومی نابود 
کرده! اگر شورای شهر و شهرداری نمی توانند 

از پس هزینه های اتوبوسرانی و مترو بربیایند آن را به استانداری محول کنند تا بیش از این مردم 
مشهد را از وسایل نقلیه عمومی روی گردان نکنند.

٩۳۶...۶۱5۸

 برای ازدواج مشاوره های اجباری بگذارند
من هم مثل خیلی از زوج هایی که خواستار طالق هستند، تقاضای خود را اعالم کردم، متأسفانه 
این مشــاوره های طالق فقط روند کار را به تأخیر می اندازند.وقتی دو طرف با توافق قبلی به 
دادگاه مراجعه می کنند یعنی هیچ قانونی دیگر نمی تواند آن ها را مجاب به زندگی کند. کاش 
به همین اندازه که قانون برای طالق سخت گیری می کند، برای ازدواج هم مشاوره های اجباری 

داشته باشد تا شاهد این آمار تلخ وفرزندان طالق نباشیم.
٩۳٩...۱٩7۱

 مگر خدا به دادمان برسد
مــن جوانی ٢۸ ســاله ام، متأهــل، بیکار و 
لیســانس، از کجا بیاورم گوشــت کیلویی 
١٠٠ هزار تومان بخرم. مسئوالن که به داد 
ما نمی رســند، خدا خودش به داد ما برسد، 
گوشت باید کوپنی شود تا به همه قشرهای 

ضعیف برسد.
٩۱5...۸۴۱2

 سهامداران پردیسبان رادریابید
چرا کســی به فکر ما سهامداران پردیسبان 
نیست،٢٠ میلیون پول من رفته وهیچ کدام 
از مسئوالن هم به فکر ما نیستند؛ سرانجام 

کی به حق و حقوقمان می رسیم.
٩۳5...۱2۴۰

 امیدوارم به پولمان برسیم 
امیدوارم با برگزار شدن دادگاه متهمان پدیده و پهلوان هر چه زودتر سهامداران پس از سال ها 
به پول خود برسند؛ امیدوارم هر چه زودتر این مفسدان اقتصادی به سزای اعمال خود برسند.

٩۳۸...25۱۴

هاشم رسائی فر نشســت تخصصــی با 
موضوع »جامعه، فرهنگ، شــهر و معماری 
یک قرن تجربه مدرنیته در ایران« با حضور 
استادان دانشــگاه، دانشــجویان، برخی از 
اعضای شورای شــهر مشهد و صاحبنظران 
حــوزه معمــاری و شهرســازی در محل 

پژوهشکده ثامن مشهد برگزار شد. 
در این نشست ســخنران دکتر علی کیافر 
معمار، شهرساز، پژوهشگر و استاد دانشگاه 

کالیفرنیا بود.
کیافر که به قول خودش ۴٢ ســال قبل برای 
ادامه تحصیل از ایران به آمریکا سفر کرده بود 
در معدود ســفرهایی که پس از مهاجرتش به 
آمریکا، به ایران بازگشته بود پس از ۴7 سال 
که از آخرین ســفرش به مشهد می گذشت با 
کوله باری از تجربــه و اندوخته علمی در این 
نشست تخصصی رو در روی استادان دانشگاه 
و دانشجویان مشهدی حاضر در نشست قرار 

گرفت و از تجربیاتش گفت.
دکتر کیافر از دگرگونی هایی که در ١٠٠ سال 
گذشــته در بحث معماری و شهرسازی ایران 
زمین رخ داده سخن به میان آورد و مباحثی 
از جمله ســینما، موسیقی و... در گذر زمان با 
چاشــنی یک قرن تجربه مدرنیته در ایران را 

مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
همچنین وی درخصوص کتابی که در همین 
رابطه و در گفت و گو با افراد صاحبنظر در این 
زمینه با عنوان »آتشــگهی در خواب آتش ها« 

به رشته تحریر درآورده است 
و اتفاقاً با اقبال خوبی پس از 
انتشار در کشور آمریکا روبه رو 
شــده، توضیــح کاملی برای 
حاضــران ارائــه داد و عنوان 
کرد تمام درآمــد کتابش را 
برای کــودکان عقب مانده از 
تحصیل در استان سیستان و 
بلوچستان هزینه خواهد نمود. 
در پایــان نیــز از این مجلد 
تخصصی بــا حضور حاضران 

در نشست رونمایی شد.

 بافت قدیمی و 
بلندمرتبه سازی

در حاشــیه ایــن نشســت 
تخصصــی، دکتر علی کیافر 
در پاسخ به پرسش خبرنگار 
ما مبنی بر اینکــه با توجه 
تجربیاتی کــه در حوزه  به 
دارید  و شهرسازی  معماری 
از  مــورد  تحلیل شــما در 
بافــت قدیمی و  بین بردن 
بلندمرتبه ســازی در اطراف 
حرم امام رضا)ع( چیســت؟ 

گفت: من با از بین بردن هر بافت باقدمتی 
بشدت مخالفم.

وی اظهار داشــت: گرچــه اعتقاد دارم باید 
در جهت بهبودسازی شرایط حرکت کرد و 
بافت قدیم را با شرایط فعلی همراه ساخت، 
اما آنچه را که در مــورد بافت های قدیمی 
اتفاق افتاده اســت را فاجعه آمیز ترین اتفاق 
تاریخ می دانــم. همان طور که گفتم مخالف 
بهتر شــدن شرایط نیســتم، اما می شود با 
همین بافت هــای قدیمــی کاری کرد که 
حتــی مردمی کــه در آن ســاکن بوده اند 
نیــز مجدد تشــویق به بازگشــت به محله 
قدیمی شان شــوند. کاری که در شهرهای 
حلب و دمشــق قبل از جنگ سوریه اتفاق 
افتاد، آنجا کیفیت زندگی را افزایش دادند، 
بافت های قدیمی را حفظ کردند و در عین 
حال شــرایط برای زندگی مردم نیز فراهم 
شــد. به نظر من هم باید بــه جای از بین 
بردن بنای قدیمی و ایجاد تأسیسات جدید، 
همین اتفــاق در بافــت پیرامونی حرم در 

مشهد اتفاق می افتاد.

دکتر کیافر استاد دانشگاه کالیفرنیا با انتقاد از بلندمرتبه ساز ی های اطراف حرم:

بافت قدیم را می توان با شرایط فعلی همراه ساخت

گرچه اعتقاد دارم 
بافت قدیم را باید با 
شرایط فعلی همراه 
ساخت، اما آنچه را 

که در مورد بافت های 
قدیمی اتفاق افتاده است 

فاجعه آمیز ترین اتفاق 
تاریخ می دانم

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

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

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      0۹03۸3۴3۸0۱
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سرپرست فرمانداری:
 2۰ هزار نفر در مشهد با مصوبه تابعیت 

از مادر، دارای شناسنامه می شوند

قدس: با تصویب الیحه اصالح قانون تابعیت فرزندان حاصل از 
ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در مجلس شورای اسالمی، 
حدود ٢٠ هزار نفر در شهرســتان مشهد سند هویت ایرانی 
دریافت می کنند. سرپرســت فرمانداری مشهد با اعالم این 
مطلب گفت: این افراد، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با 
اتباع خارجی هستند که در این شهرستان بیشتر افغانستانی و 
برخی نیز عراقی و پاکستانی هستند.حیدر خوش نیت اجرایی 
شدن این مصوبه مجلس را بستگی به تأیید آن توسط شورای 
نگهبان دانســت و اظهار داشت: تصویب این الیحه عالوه بر 
اینکه گام مهمی در جهت احقاق حقــوق زنان و مادران در 
جامعه است، اجرایی شدن آن موجب ساماندهی اتباع خارجی 

در مشهد و دیگر شهرستان ها خواهد شد.
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روی خط حادهث شرکت پخش فراورده های نفتی خراسان رضوی به ادعای اداره کل حفاظت محیط زیست واکنش نشان داد

سوخت غیر استاندارد؛ اظهارات مدیرکل تکذیب شد 
قدس چند روز پیش مدیــر کل حفاظت 
محیط زیســت خراســان رضوی در کارگروه 
اجرایی و اضطراری کاهش آلودگی استان گفته 
بود: براساس نمونه برداری و آنالیز های صورت 
گرفته ســوخت توزیع شــده درشهر مشهد و 

استان از استاندارد الزم برخوردار نیست.
تورج همتی همچنین در این جلسه گفته بود: 
این موضوع نیازمند پیگیری اعضای متولی در 

این کارگروه است.
بــرای پیگیــری ایــن اظهــارات بــا مدیر 
روابط عمومی شرکت پخش فراورده های نفتی 
منطقه خراســان رضــوی گفت و گویی انجام 
دادیم تا دالیل توزیع سوخت غیراستاندارد در 

استان را جویا شویم.

  ادعاهای مدیر کل 
حفاظت محیط زیست رد شد

ســیدمحمد جعفر قائمی طلب با رد ادعاهای 
مدیر کل حفاظت محیط زیســت خراســان 
رضــوی، گفت: ســوخت توزیعی در اســتان 

استانداردهای یورو4 را دارد.
وی افزود: بی تردید شهر مشهد یکی از نخستین 
شهرهای کشــور در استفاده از سوخت های با 
استاندارد یورو4 بوده و هست و در حال حاضر 
عالوه بر شهر مشــهد در سایر شهرستان های 
خراســان رضوی هم گازوئیل و بنزین منطبق 

با استانداردهای یورو4 توزیع می شود.
وی ادامه داد: شــرکت پخــش فراورده های 
نفتی منطقه خراســان رضوی خود را ملزم 
به رعایت ضوابط تعیین شده در بحث توزیع 
سوخت های با استاندارد باال به منظور حفظ 
سالمت عمومی شهروندان و تالش در جهت 
کاســتن از آلودگی هــوا می داند و برهمین 
اساس افزایش جایگاه های عرضه گاز و توزیع 
روزانه افزون بــر 2میلیون مترمکعب گاز در 

جایگاه های اســتان و شهر مشهد در دستور 
کار است که افزایش روزهای هوای پاک شهر 
مشــهد در طول ســال بیانگر تأثیر اقدامات 

صورت گرفته در این حوزه است.
قائمــی طلب اظهارداشــت: بــا این وصف 
 این شــرکت با همکاری ســازمان حفاظت 
محیط زیست در حال پایش مداوم سوخت 
توزیعی در استان اســت و در صورت اخذ 
هرگونه گزارشی در خصوص توزیع سوخت 
با استانداردهای پایین تر، اقدامات الزم برای 
جلوگیری از تداوم شــرایط اعالمی صورت 

می گیرد.

  همتی پاسخگو نبود
بــر همین اســاس دیــروز پیگیــر دریافت 
توضیحات دقیق تر از سوی مدیر کل حفاظت 
محیط زیســت خراســان رضوی بودیم که 
موفق به این امر نشــدیم تا مشــخص شود 
ســوخت مورد نظــر آقای مدیــر کل از چه 
نوعی بوده ودر کدام بخش ها غیراســتاندارد 

تشخیص داده شده است.
ذکــر این نکته هم الزم اســت که بی شــک 
ســوخت توزیعــی در خراســان رضــوی به 
صورت ویژه برای این اســتان تولید نمی شود 
و بی تردید در سایر استان ها هم توزیع می شود 

و اگر ایرادی به استاندارد سوخت های توزیعی 
وارد است باید شاهد انتقادات مشابهی درکل 
کشور باشــیم و در صورت تأیید این مسئله، 
باید متولیان تولید ســوخت غیراستاندارد را 

مورد بازخواست قرار داد. 

آب و هوا
  پیش بینی پایان هفته بارانی

برای خراسان رضوی 
قدس: اداره کل هواشناسی خراسان رضوی در اطالعیه ای 
اعالم کرد:طبق تحلیل نقشــه ها و مدل های هواشناســی 
بارش های رگباری تا پایــان هفته جاری بصورت پراکنده 
و متناوب در ســطح اســتان ادامه خواهد داشــت که در 
برخی نقاط توأم با رعد وبرق و وزش باد شــدید لحظه ای 
پیش بینی می شــود. اما فردا و پس فــردا با تقویت امواج 
ناپایــدار عبوری از روی اســتان انتظار مــی رود بر حجم 
بارش ها افزوده شود که با بارش تگرگ احتمال آبگرفتگی 
و ایجاد رواناب در اســتان وجود خواهد داشــت. براساس 
مدل های هواشناســی امروز بیشترین حجم بارش در نوار 
شمالی بخصوص شمال غرب استان )شهرستان ها و توابع 
درگز، قوچان، چناران، نواحی شــمالی جغتای، ارتفاعات 
هزار مســجد و غرب کالت( پیش بینی می شود. فردا نیز 
عالوه بر نواحی فوق در شهرستان ها و توابع فریمان، تربت 
حیدریه، ارتفاعات بینالود، نیشــابور و همچنین برخی از 
نقاط کالنشــهر مشهد مقدس بیشــترین حجم بارش را 
خواهند داشت.  امروز وزش باد در نوار شرقی استان شدید 

همراه با گرد و خاک پیش بینی می شود.

خبر
دادستان کاشمر:

  ابتدا ویالهای غیر مجاز مسئوالن و 
پزشکان تخریب خواهد شد 

ایسنا: دادستان کاشمر گفت: با تدابیر و تصمیم های گرفته 
شده ابتدا ویالهای مسئوالن و پزشکانی که در کالته بزی به 
طور غیرمجاز ساخته شده، تخریب می شود و سپس به سراغ 

ویالهای غیرمجاز سایر مردم می رویم.
غالمرضــا طالعی در حاشــیه اجرای تخریب دیــوار یکی از 
ویالهای غیرمجاز در کالته بزی افزود: از زمانی که به این شهر 
آمده ام به طور جدی به موضوع ویالهای غیرمجاز وارد شده ام 
که در همین رابطه دســتور تخریب دیوار یکی از این ویالها 
صادر شد. وی ادامه داد: دستگاه قضا در برخورد با کسانی که با 
تصرف زمین ها و تغییر غیرمجاز کاربری باغ ها اقدام به ساخت 

ویال کرده اند، تعارف ندارد.
طالعی بیان کرد: آماده هرنوع برخورد جدی با کسانی که اقدام 
به ساخت و ســازهای غیرمجاز کرده اند هستیم و بصراحت 
اعالم کرده ایم ابتدا باید ویالهای میلیاردی پزشکان و مسئوالن 
تخریب شــود در غیر این صورت اگر بخواهند از مردم شروع 

کنند، مجوز تخریب نخواهیم داد.
دادستان کاشمر عنوان کرد: شــهرداری باید به این موضوع 
وارد شــود و با اخذ حکم ماده 100 اقدام به تخریب کند و ما 
هم به عنوان دادستان و مدعی العموم در این خصوص همراه 
خواهیم بود. وی ادامه داد: افرادی که به دلیل تصرفاتشــان 
موجب انحراف سیالب از مسیل اصلی شده و خسارت هایی 
را به جاده ها و سایر بخش ها وارده کرده اند، باید جوابگو بوده 
و جبران خســارت کنند. طالعی بیان کرد: در حریم و بستر 
مســیل کســی اجازه صدور مجوز نداشته و تمامی تصرفات 
تخریب می شــود و اگر به اشــتباه مجوزی در بستر و حریم 

رودخانه صادر شده باید ابطال گردد.
وی تأکیــد کرد: راهداری و حمل و نقــل جاده ای باید برای 
مطالبه خسارتی که وارد شده، دادخواست دهد و این موضوع 

پیگیری خواهد شد.
دادستان کاشــمر گفت: متأسفانه برخی مجوزهایی که قباًل 
صادر شــده نادرســت بوده به طوری که غیر از حریم رود، 

حریم های دیگر را هم نقض کرده است.
طالعی اظهار کرد: با توجه به اینکه از سوی کارشناسان اعالم 
شــده ساخت و ساز در شمال شــهر کاشمر چون در مسیر 
سیالب است اشتباه بوده و باید متوقف شود، از شهردار انتظار 
داریم ممنوعیت ساخت و ساز در این مناطق را پیگیری کند. 
دادســتان کاشمر گفت: اگر از نظر علمی، ساخت و سازهای 
شمال شهر بخواهد شهر را در آینده در وضعیت بحرانی قرار 
دهد، باید جلوی این ســاخت و سازها در مناطق اعالم شده 

گرفته شود.

  صادرات ۳۶ میلیون دالر پسته از 
خراسان رضوی

قدس: مدیر امور باغبانی و زراعت ســازمان جهاد کشاورزی 
خراسان رضوی گفت: سال گذشته حدود 4200 تن پسته این 
استان به ارزش ۳۶ میلیون دالر به خارج از کشور صادر شد. 
هاشم نقیبی افزود: این در حالی است که در سال ۹۶ معادل 

۶2۶7 تن پسته به ارزش ۶0 میلیون دالر به کشورهای دیگر 
صادر شد. وی علت کاهش صادرات پسته در سال گذشته را 

کاهش تولید به علت نوسان های دمای هوا ذکر کرد.
نقیبی با بیان اینکه میزان تولید پسته در سال گذشته 41 هزار 
و ۶00 تن بود، اظهار داشت: 10 درصد پسته تولیدی استان به 
خارج از کشور صادر شده است. وی ادامه داد: صادرات پسته 
تازه در زمان برداشت اغلب به کشورهای حاشیه خلیج فارس 
و صادرات پسته خشــک به کشورهایی مانند روسیه، چین، 

مالزی، سنگاپور، آلمان، فرانسه و هلند انجام می شود.

  جلسه علنی دادگاه »گرگ پیر« برگزار شد

فارس: نخستین جلسه از دادگاه اتهامات مرد ۶0 ساله، مشهور 
به »گرگ پیر« که متهم به آزار و اذیت و قتل یک کودک 11 
ساله در مشهد است، صبح روز گذشته در شعبه ششم دادگاه 

کیفری یک استان خراسان رضوی برگزار شد.
این مرد ۶0 ســاله متهم است که در 12 بهمن سال گذشته، 
پس از انتقال پسر 11 ساله ای به نام مرتضی به باغ خود، او را 
مورد آزار و اذیت قرار داده و ســپس به قتل رسانده و پس از 
آن جسد وی را در چند کیلومتری روستای رباط خاکستری 

در جاده قدیم نیشابور برده و درون آبراهه ای دفن کرده است.
در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات »گرگ پیر«، رئیس دادگاه 
در خصوص علت علنی برگزارشدن این دادگاه، اظهار کرد: به  
دلیل اینکه این ماجرا رسانه ای شد، تصمیم گرفته شد که نتایج 

آن نیز به  طور دقیق اطالع رسانی شود.
وی با اشــاره به اینکه پرونده شامل دو قسمت است، متذکر 
شد: یک قسمت مربوط به اتهاماتی است که با کیفرخواست 
به دادگاه اعالم شــده که شامل قتل عمد و آدم  ربایی است و 
قسمت دیگر که به  صورت مستقیم وارد دادگاه شده، مربوط 
به اعمال منافی عفت است که جلسه رسیدگی به آن غیرعلنی 
اســت. معاون دادستان مشــهد در قرائت کیفرخواست پس 
از شــرح ماجرا، بیان کرد: پــس از اعالم مفقودی این کودک 
 توسط خانواده اش، تحقیقات محلی صورت گرفت و متهم در

 21 بهمن ۹7 بازداشت شد.
نیره عابدین  زاده اضافه کرد: با توجه به شکایت شاکی خصوصی 
و شرح معاینه جسد که علت قتل را فشار جسم نواری  شکل بر 
عناصر حیاتی گردن اعالم کرده، برای متهم درخواست تعیین 
مجازات و اجرای مجازات به  نحو علنی شــده است.سپس به  
منظور تفهیم اتهام، متهم به شــرح ماجرا و نحوه قتل کودک 
پرداخت که رئیس دادگاه به وجــود تناقض در اظهارات وی 
اشــاره کرد و به همین دلیل متهم و وکیل وی در این زمینه 

توضیحات و پاسخ های خود را به دادگاه ارائه کردند.
متهــم در آخرین دفاع خود در نخســتین جلســه از دادگاه 
رسیدگی به اتهاماتش، گفت: من قتل را به گردن می گیرم اما 
علت قتل برخورد سر مقتول به استخر بوده است نه کشیدن 
کمربنــد به دور گردنش، همچنیــن آدم ربایی اتفاق نیفتاده 
و کودک با میل خود ســوار خودرو من شــد. در این مرحله 
رسیدگی به قســمت اول این پرونده که اتهامات قتل عمد و 

آدم ربایی به صورت علنی است به پایان رسید.

  فوت دانش آموز اسفراینی 
در اثر سقوط از سرویس مدرسه

قدس: رئیس اداره حوادث و فوریت های پزشــکی اســفراین 
گفت: روز گذشته دانش آموزی بر اثر سقوط از سرویس مدرسه 
جان خود را از دســت داد. امین کشــوری با بیان اینکه این 
دانش آموز10 ســاله بر اثر سقوط از سرویس مدرسه در حین 
حرکت جان خود را از دســت داد، افزود: علت مرگ ضربه به 

سر اعالم شده است.

  شکارچی قوچ اوریال دستگیر شد

صاحبی: رئیس اداره محیط زیســت شهرســتان تربت جام 
گفت: یک شــکارچی قوچ اوریال در این شهرستان دستگیر 
شد. علی پور افزود: شکارچی متخلف در کوه های مرزی منطقه 
صالح آباد و حاشیه هریرود اقدام به شکار و زنده گیری این گونه 
جانوری کرده بود که متأسفانه این قوچ شکار شده حین انتقال 
از ارتفاعات به داخل روستا سنکوپ کرده بود که با پیگیری و 

ردزنی های انجام شده شکارچی متخلف دستگیر شد.

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

300072305 پیامک کنید.
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رئیس دادگاه در سومین جلسه محاکمه متهمان :

 برخی مسئوالن در پیشگیری از
وقوع تخلف »پدیده« کوتاهی کرده اند 

خبر

قدس   سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده 
موسوم به شــرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم 
اخاللگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی منصوری 

در مشهد برگزار شد.
به گزارش قدس به نقل از مرکز رســانه قوه قضائیه،در ابتدای 
جلسه قاضی منصوری با تشریح روند رسیدگی به پرونده پدیده 
در مراحل مختلف دادرسی، گفت: به تمامی افراد اطراف این 
پرونده )شکات، وکال و متهمان( توصیه می کنیم تا در نهایت 
صداقت با دادگاه همکاری کنند تا ضمن اجرای دقیق قانون، 

حقوق شکات و سهامداران محفوظ باشد.
پس از ارائه تذکرات الزم توسط رئیس دادگاه، قاضی منصوری 
از نماینده سازمان صدا و ســیمای ایران خواست تا در مورد 
عملکرد این سازمان در حوزه تبلیغات شرکت پدیده توضیحات 

خود را ارائه نماید.
بــا عنایت به ارائه و اتمام توضیحات نماینده ســازمان صدا و 
سیما، قاضی منصوری از نماینده آب منطقه ای خراسان رضوی 
خواســت تا مطالب خود را به محضــر دادگاه تقدیم نماید. 
نماینده آب منطقه ای خراسان رضوی، عدم ضوابط قانونی در 
حوزه این سازمان توسط متهمان را از جمله تخلفات روی داده 
ذکر کرد. قاضی منصوری با اشاره به قصورات و تخلفات متعدد 
متهمان این پرونده گفت: از مدیران ادارات و سازمان های دارای 
مسئولیت انتظار می رفت تا در صورت مشاهده هرگونه جرم 
و تخلفی توســط متهمان؛ مراتب را از طرق قانونی پیگیری 
می کردند. وی ادامه داد: اما متأســفانه مسئوالن وقت بدون 
توجه به هشدار های ارائه شده توسط دستگاه قضایی، اقدامات 
مؤثری در جهت پیشگیری از وقوع تخلف متهمان پرونده به 
انجام نرساندند. پس از تذکرات قاضی منصوری، رئیس دادگاه 
از تعداد دیگری از نمایندگان شکات و سهامداران خواست تا 
مطالب و شکایت خود را در صحن علنی دادگاه مطرح کنند. بر 
این اساس نمایندگان شکات، تخلفات متهمان را موجب بروز 

مشکالت متعدد برای سهامداران و حتی از هم پاشیده شدن 
بسیاری از زندگی ها عنوان کردند.

قاضی منصوری مجدداً از تمامی شــکات خواست تا شکایت 
خود را به محضر دادگاه تقدیم کرده تا نسبت به تمامی آن ها 

تصمیم الزم قانونی اتخاذ شود.
وی از متهم محمدرضا محمدی، فرزند احمد خواســت تا در 
جایگاه متهم قرار گرفته و نسبت به پاسخ پرسش های دادگاه 

اقدام نماید.
طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب 
مشهد؛ اتهام نامبرده مشارکت در اخالل عمده و کالن درنظام 

اقتصادی کشور و تشکیل شبکه کالهبرداری است.
ارزیابی خالف واقع و غیرواقعی اموال پدیده که منتهی به رشد 
غیرواقعی ارزش معامالتی اوراق موسوم به سهام شرکت پدیده 
شــده و همچنین حیف و میل اموال مردم از جمله اتهامات 

نامبرده است.
نماینده دادســتان در واکنش به اظهارات متهم، محمدرضا 
محمــدی گفت: نامبرده امضا و مهر کارشناســان را جعل و 

اقدامات غیرقانونی انجام می داده است.
قاضی منصوری همچنین از وکیل مدافع متهم خواست تا به 

دفاع از اتهامات وارده به موکل خود بپردازد.
در این هنگام وکیل متهم محمدرضا محمدی در جایگاه قرار 

گرفت و به دفاع از موکل خود پرداخت.
کارشناس ویژه حسابرسی پرونده با تشریح اقدامات غیرحرفه ای 
متهم، محمدرضا محمدی گفت: دســتکاری در اعالم متراژ 
امالک و اعالم قیمت های غیرواقعی از جمله اقدامات نامبرده 
بوده اســت، به طورمثال 2000 متر زمین را 22 هزار متر و با 

قیمت بسیار باالتر اعالم کرده است.
وی ادامه داد: گزارش های اعالمی از ســوی متهم، فاقد مبانی 

کارشناسی است.
پس از اعالم نظر حسابرس ویژه، رئیس دادگاه از متهم دیگر 

پرونده مجید کریمیان اقبال، فرزند احمد خواست تا در جایگاه 
متهم قرار گرفته و به پرسش های مطروحه پاسخ دهد.

دراین هنگام نماینده دادســتان عمومی و انقالب مشهد در 
دادگاه با قرائت کیفرخواســت متهم؛ اتهامات وی را در کنار 
ســایر اقدامات غیرقانونی، معاونت در اخالل عمده و کالن در 
نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل وقوع بزه ، ارائه طریقه 
ارتکاب جرم و تحصیل مال از طریق نامشروع به واسطه فعالیت 

در امر داللی سهام پدیده ذکر کرد.
قاضی منصوری در خالل اظهارات متهم مجید کریمیان اقبال، 
گفت:در خصوص اتهامات وارده به شما به عنوان مدیر حقوقی 
شرکت پدیده، مستندات متعددی وجود دارد که جهت تنویر 
افکار، از نماینده دادستان عمومی و انقالب مشهد می خواهیم 

که مجدداً به آن ها اشاره نماید.
دراین بخش نماینده دادستان گفت: نامبرده با وجود تسلط به 
مبانــی حقوقی مبادرت به اقدامات خالف قانون می کند و در 
مکاتبات خود حتی تصدیق می کند که اعمال شرکت ممکن 
اســت مجرمانه نیز تلقی شود؛ اما پس از آن اقدام به خرید و 
فروش سهام شــرکت می کند و منافعی نیز کسب می نماید. 
همچنین متهم با تســلط به مسائل حقوقی، راهکار های دور 
زدن قانون را به مســئوالن شــرکت برای فــرار مالیاتی ارائه 

می کند.
حســابرس ویژه در تکمیل مطالــب خود گفت: متهم مجید 
کریمیان اقبال با مکاتبات خالف واقع و ارائه اطالعات نادرست، 

قصد منحرف کردن روند تحقیقات قانونی را داشته است.
با اعالم قاضی منصوری ادامه رســیدگی به اتهامات متهمان 

شرکت پدیده به صبح امروز موکول شد.

75۳۴zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
 1 ا ر م ا ن گ ر ا ی ی   خ ا م س
 2 س ج ل   ا و ی ش ن   پ و س ت ی
 3 ا ز   م ن ه ا ج   پ ر ی م و ر
 4 م   م ن و   ح ا ل ا ت   ا ر و
 5   م ز ا ح م   ر ا   ا خ   م س
 6 م ر د   ل ا و   ی ن ب و ع   ا
 7 ح س   ک و ن ا ک ر ی   ب ی د ل
 8 م د ا و ا   د ل و   س ا ن ی و
 9 د س ت ه   ش و   ب ر ی ن   ر ن
 10 ع   م ا ت ر ک   ی ا ن   خ و د

 11 ل ت   ن ن   ا ب   م ه م ی ز  
 12 ی ک م   ب ر ی ا ن   ر ی ل   پ
 13 ک ر د ک و ی   ر ا ی ا ت   ف ر
 14 ل ی و ن ر   ر ی ز و م   ب ل س
 15 ی م ن ی   م ش ک ا ن ا س ت ک ه

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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1. طهارت- برابر فارســی چارباغ را برایش 
برگزیدند- تندی 2. زکوشــش به هرچیز 
خواهی رسید / به هرچیزخواهی ... رسید- 
چیره شدن ۳. مایه آهنگ- پارچه یا کاغذ 
باریک و بلنــد- نوشــته ها 4. خاطره- به 
جــا آوردن- برادر خودمانــی- پل 5. امر از 
ماندن- از سبزی های خوردنی- نام کوچک 
 »بوناچیچ« سرمربی اسبق سپاهان اصفهان 
۶. مرتفع ترین قله دنیا- ســلطان جنگل- 
غــذای آبکی- ســفید ترکــی 7. الفبای 
موســیقی- عمومی تر- انس گرفتن- تند و 
فوری 8. جداکننده حق از باطل- ستارگان 
۹. پول خرد مرتاض- عدد اول- ورزش مفرح 
آبی- محصول آب و صابون 10. نادر- هدر 
رفتن- موخشک کن برقی 11. اشاره کردن- 
یار دیرینه دیوار- حیوان بارکش 12.شاهکار 
شاتوبریان نویسنده فرانسوی- لوله تنفسی- 
خودروســاز ورشکســته کره ای- باالآمدن 
ویندوز 1۳. مخترع تلگــراف- بلندمرتبه- 
حیــوان نگهبــان گلــه 14. از آزمون های 
زبان انگلیســی که توسط سازمان سنجش 

آموزش برگزار می شود- عدد نحس خرافاتی 
15. قلب تپنده مصر  – ســابقا به آن مالیه 

می گفتند - کیسه زر

1. حامــی- قــارچ و ســماروق 2. فیــل 
عظیم الجثه ماقبل تاریخ- بخشــی از خاک  
اردبیل را دربر می گیرد- خط کش هندسی 
۳. شاخصی در بورس های اروپایی- درخت 
 اعــدام- نــام دخترانه وطنــی- آزاد و رها 
4. کشــور خجسته- خانه پشت به آفتاب- 
دو یــار هم قد- خمیر بتونــه 5. صدا و نوا- 
دنبال کردن- مژده ۶. پهلوان- سرشیر- شهر 
و تیم فوتبالی در ایتالیا 7. ادیت- شاغل در 
رشته ورزشی مورد عالقه راجرفدرر 8. مدت 
و وقت- زمین گیرشده ۹. مقروض-  سراینده 
شاهنامه  10. از تقسیمات کشوری- نیکو- 
از نیروهای چهارگانه ارتشی 11. دستکاری 
روی عکس- امتیازدادن- ســوختن غذا یا 
هر چیزی روی آتش 12. پول ســامورایی 
- تنبل و تن پرور- اهل کاشان- آموختنی 
لقمان 1۳. گشودن مسئله- اتمسفر- الفبای 

حیات- نهنگ دریایی- ســر فوتبالیســت 14. بیماری 
و مرض- فرمان کشــتی - خواب آشفته 15. شعری که 

مشتمل بر دوری از معشوق باشد- خوابگاه طیاره ها
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