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چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان 
پرونده موسوم به شرکت پدیده به ریاست قاضی 
منصوری برگزار شد. در این جلسه پس از انجام 
مواجهه حضوری بین متهمان و کارشناســان 
حاضر در صحن علنی، قاضی منصوری از یکی 
از وکالی جمعی از شکات خواست تا نسبت به 

ارائه شکایت و مطالب ...

 شاید شما هم با مواردی از این دست برخورد 
کرده اید که برای خرید یک کاالی خاص، وارد 
مغازه یا فروشگاهی می شــوید  اما گوشه ای از 
این فروشــگاه وجود کاالیی دیگر نظر شما را 
به خودش جلب می کند؛ کاالیی که اصالً هیچ 
ارتباطی با صنفی که فروشگاه مربوط در راستای 
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عظمت»بانو گوهرشاد«   در تحول سازی فرهنگی اوست
مدیرکلاستانداردخبرداد

اعالمجرم
علیه3شهربازی
درخراسانرضوی
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آیت اهلل علم الهدی در مراسم بزرگداشت واقف بزرگ جهان اسالم:
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رئیسدانشگاهعلومپزشکیدرگفتوگو
باقدسخبرداد

آغاز بسیج مّلی 
کنترل فشار خون 

در خراسان رضوی

قدس:مدیرکل اســتاندارد خراســان رضوی گفت: علیه سه 
 شــهربازی و مجموعه تفریحی اســتان که به بازرســان این

اداره  کل اجازه ورود و آزمون تجهیزات و دستگاه هایشــان را 
نداده بودند در مراجع قضایی اعالم جرم شد.محمدرضا جمیع 
افزود: دو مورد از این مجموعه ها در مشهد و سومی در یکی 

از شهرستان های خراسان رضوی...
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.......صفحه 3 

جلوخان 
آرامگاه 

فردوسی 
افتتاح شد

همزمان با روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، 
مرحله نخســت ســاماندهی و بازپیرایی جلوخان 
آرامگاه این شــاعر پر آوازه ایرانی شامل 3 هکتار با 
اعتبار بیش از  10 میلیارد تومان، آماده ســازی و 
توسط شهردار مشــهد به بهره برداری رسید.پروژه 
ساماندهی و بازپیرایی جلوخان آرامگاه فردوسی در 
محدوده ای به وسعت 7 هکتار از 42 هکتار اراضی 
تحت مالکیت ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری موسوم...

حسینیهایکهدرطولسالکودکستانوایاممحرممحلیبرایحضوردستههایعزادارانبودهاست

مرثیه ای برای » نواب«
ایرنــا:یادگار بی بــی نواب کــه بیش از 400 ســال در 
پس کوچــه ای از محله چهاردرخت بــا هیاهوی کودکان 
یا ســوز و نوای تعزیه خوانان سرکرده، اکنون در تنهایی و 
سکوت چشم به راه تدبیری است که او را از ویرانی برهاند.
حســینیه »نواب« از جمله بناهای تاریخی در شهر بیرجند 
است که بنا به آنچه مورخان بر کتیبه سردر آن نگاشته اند، 
نخستین خشت بنای آن در سال 1001 هجری قمری به 
دســتور امیرزاده خاتون ملقب به »بی بی نواب« که از بانوان 
معتقد در خاندان خزیمه بوده، بنا شده است.این بنا در تاریخ 
اگرچه همواره از طبقات گوناگون رجال سیاسی، نظامی و 
کسبه پذیرایی کرده اما آنچه بی بی نواب در نیت خیر خود 
به دنبال آن بوده، ساختن فضایی برای برپایی مجالس عزای 

امام حسین)ع( است.

  از کودکستان تا حسینیه 
سید محمد المعی در این خصوص می گوید: حسینیه نواب 
موقوفه ای است که در طول سال کودکستانی برای اطفال 
بوده و در ایام محرم نیز به عنوان تکیه برای عزاداری استفاده 
می شــده است.وی می افزاید: عصر روزهای هفتم، هشتم و 
نهم محرم همه دســته های عزاداری شهر به این حسینیه 

آمده و در میانسرای آن عزاداری می کردند.
نــام وقف، ما را به دنبال پرونده هایی از آن در اداره اوقاف و 

امور خیریه شهرستان بیرجند می کشاند. مثنوی هفتادمن 
که وقتی گشــودیم چلــه ای از اجاره نامه هــا بین اوقاف و 
اشخاص متعدد دیده می شد.کسانی که به اذعان مسئوالن 
مربــوط در برهه هایی از زمان با اظهــار فقر و نداری اجازه 
سکونت در این مکان تاریخی را یافتند مشروط بر اینکه از بنا 
محافظت کنند، اما بی مالحظگی آن ها در سال های طوالنی 
نه تنها برای بنای تاریخی حســینیه نواب سودی نداشته 
بلکه اثرات تخریب هم در آن به طور کامل مشــهود است.

بنای حسینیه نواب در محله چهاردرخت روبه روی محبان قدیم 
بیرجند واقع شده است. معماری منحصر به فرد این بنا حاکی 
از ساخت خانه ای با معیارهای اصیل ایرانی - اسالمی است.

امروز اما حسینیه نواب را سکوت غمناکی فرا گرفته و ترس از 
فروریختن را در خشت خشت این بنای چند صد ساله می توان 
به تماشا نشست.گرچه حسینیه نواب عنوان یک اثر تاریخی 
ثبت ملی را به یدک می کشد اما در آن همیشه بسته است.

  حسینیه نواب موقوفه ای بدون درآمد
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراســان جنوبی در این باره 
می گوید: موقوفه حسینیه نواب هیچ منبع درآمدی ندارد که 

اوقاف صرف مرمت و بازسازی آن کند.
حجت االسالم پرویز بخشــی پور می افزاید: حسینیه های 
زیــادی داریم که درآمدی ندارند و واقفان نیز اجازه تبدیل 

به احســن و یا تغییر کاربری آن ها را نداده اند؛ بنابراین به 
دلیل نبود اعتبار برخی از این حسینیه ها که ارزش تاریخی 

نیز دارند به حال خود رها شده و در حال تخریب هستند.
وی با تأکید بر اینکه حســینیه نــواب به لحاظ تاریخی و 
معماری حتی از حســینیه امام رضا)ع( نیز بســیار قابل 
توجه تر است، ادامه می دهد: حسینیه دارای آب و برق بوده 
اما به لحاظ قانون وقف هیچ گونه درآمدی ندارد و از ســال 
۵۹ برای جلوگیری از تخریب در اختیار خانواده های نیازمند 
و فاقد مســکن قرار گرفته تا هم سکونت کرده و هم از بنا 
مراقبــت کنند.وی با این اعتقاد که هنوز برای مرمت بنای 
حســینیه نواب دیر نشده است، اظهار می دارد: هیئت های 
مذهبی زیادی تمایل دارند که با در اختیار گرفتن این قبیل 
حســینیه ها مراسم  مختلف خود را در آن برگزار کنند و از 
سویی بنا را هم مرمت کنند اما قوانین سختگیرانه میراث 

فرهنگی آن ها را از این کار منصرف می کند.

 مرمت نواب چشم به راه اعتبار
مدیر پایگاه بافت تاریخی بیرجند هم به ثبت ملی شــدن 
این بنای تاریخی در ســال 76 اشــاره کرده و می گوید: با 
توجه بــه موقوفه بودن بنای حســینیه نواب و همچنین 
ضرورت حفظ، نگهداری، مرمت و احیای این بنای ارزشمند 
تاریخی، در تفاهمنامه ای اواخر ســال گذشته مرمت بنا به 
اداره کل میراث فرهنگی استان واگذار شد.علیرضا نصرآبادی 
می افزاید: پیشنهاد تخصیص اعتبار در سال مالی ۹8 برای 
مرمت این بنا به تهران ارسال شده و در صورتی که موافقت 
انجام شود براساس اولویت مرمت و بازسازی انجام خواهد 
شد.وی میزان اعتبار مورد نیاز برای مرمت این بنا را حدود 

۵00 تا 600 میلیون تومان برآورد می کند.

تکتمبهاردوست:چندی پیش استاندار خراسان 
رضوی در جلسه ای عنوان کرده بود صادر کنندگان 
این استان تهاتر کاال را به عنوان یک راه برای حل مشکالت 
بانکــی در دســتور کار قراردهنــد. بنا براین دســتور کار 
صادرکنندگان می توانند هماهنگ با واردکنندگان عمل کرده 
و به جای گرفتارشدن در دست اندازهای دریافت پول، اقدام 
به واردات کاال نمایند. اکنون این پرسش مطرح می شود که 
تا چه اندازه صادرکنندگان کشور و استان خراسان رضوی 
می توانند با وارد کنندگان کاال هماهنگ شــوند؟ آیا میان 
بازارهای صادراتــی و وارداتی ما هماهنگــی وجود دارد و 
درنهایت آیا با این شــیوه می توان بر مشکالت بانکی پیش 

روی کشور غلبه کرد؟
برای پاســخ به این پرسش ها گفت وگویی با محمد حسین 
روشنک، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی انجام 

دادیم که با هم می خوانیم.

 استاندارخراســانرضویدرهفتههایگذشتهاز
صادرکنندگاندرخواســتکردتهاترکاالییرادر
دستورکارقراردهند.ابعاداینمسئلهرابهصورت

کاملتشریحکنید.
در شــرایط تحریم تنهــا راه صادرات و واردات ما، بســتن 
زلف صادرات به واردات و بالعکس اســت. یعنی چون ما در 
جابه جایی ارز با مشــکل مواجه هستیم بهترین راه برای ما 
این است که بتوانیم از محل منافع درآمدی صادرات، واردات 
انجام دهیم که این قضیه خودش چند خاصیت دارد. اینکه 
هم نیازها را تأمین می کند و هم صادرات را رونق می بخشد. 
البته اگر سیاست صحیحی توسط وزارت صنعت، معدن و 

تجارت، بانک مرکزی و مقامات مسئول در پی این تصمیم 
وجود داشته باشد و دست از سر امضاهای طالهایی بکشند و 

بگذارند اتفاقات به روال خودش طی بشود.
مــا در کشــور دو نوع صــادرات داریم یکــی متعلق به 
شرکت های دولتی اســت، نوع دیگری از صادرات ریز و 
صادرات عمدتاً کشــاورزی و صنایع کوچک هستند که 
این ها معموالً توســط بخش خصوصی انجام می شوند و 
این صادرات است که بیشتر به کشورهای آسیای میانه، 
عراق و افغانستان انجام می شود، محصوالتی مثل زعفران، 
پســته و... که این ها معموالً از مواداولیه یارانه دار استفاده 
نمی کنند. ما معتقدیــم وزارت صنعت ، معدن و تجارت 
و سازمان توسعه تجارت باید بیایند و بگویند ارز حاصل 
از این نوع کاالها و صادرات به کشورهای آسیای میانه و 
افغانستان  برای واردات کاالهای لوکسی که اجباراً باید وارد 
شــوند مانند عینک، موبایل و... اختصاص یابد. این روش 

مشکالت ما را حل می کند.
مشــکل ما در واردات یکســری کاالهای لوکس اجباری 
اســت که باید ارتباط این ها را بــا صادرات کاالهای صنایع 
کوچک وصل کنیم و بگوییم که این کاال یا باید توسط این 
صادرکنندگان وارد شود یا اینکه اظهارنامه شان را به دیگری 

واگذار کنند تا بتوانیم این کاال را وارد کنیم.
اگر این اتفاق بیفتد سخن استاندار خراسان رضوی محقق 

و بخشــی از مشکل اقتصادی کشور رفع می شود. من در 
ابتدای ســال ۹7 گفتم، دولت باید مطلع باشد که از 40 
میلیارد صادراتی که امسال انجام می گیرد نمی توانید بیش 
از 1۵ میلیاردش را برگردانید و این پیش بینی محقق شد 
و اکنون اعالم کرده اند که فقط توانسته اند 10 میلیاردش 

را برگردانند.

 اینقضیهراهحلیهمدارد؟
بلــه. راه حل صادرات در قبال واردات اســت. صادرات 

مواد پتروشــیمی، فوالدی و... که دولتی هســتند به 
کاالهای اساسی اختصاص پیدا کند و کاالهای سبک، 
کشــاورزی و... به واردات کاالهــای متفرقه ای که نیاز 
کشــور است اختصاص یابد که بعد خواهید دید با این 
حســاب یک دالر کاالیی که صادر می شــود به همان 

اندازه می تواند کاال وارد بشود.
راهکارش هم این اســت که صادر کننده یا خودش بتواند 
واردات انجام بدهد یا بتواند اظهارنامه  صادراتی اش را به یک 

وارد کننده بفروشد تا او کاال وارد کند.

 آیااصالًتهاترکاالییباتوجهبهکشورهایمقصد
ما امکانپذیراست؟)عمدهصادرات صادراتیما
بهکشورهاییمانندافغانستانصورتمیگیرد(.
چهکاالییازافغانستانواردکنیمکهنیازکشوررا

برطرفکند؟
فکر کنم منظور استاندارخراســان رضوی بد منتقل شده 
است، منظور ایشان اصالً این نیست که ما یک کاال بدهیم 
در قبالش یک کاال بگیریم، منظور این است که ما صادرات را 
در قبال واردات انجام بدهیم. مثالً به تاجیکستان کاال صادر 
کنیم و از آنجا به هر کشوری که می خواهیم کاال وارد کنیم، 
منتقل شود. وقتی گفته اند تهاتر منظورشان فروش کاال نبوده 
چون ما نمی توانیم ارزی وارد کشور بکنیم، منظور این بوده 
که می توانیم ارز همان کاال را با کاالی دیگری در کشور مورد 

معامله آن ها معاوضه کنیم.

 چهمقدارازصادراتخراسانرضویبهکشورهای
اروپاییانجاممیشودوآیاامکانتهاترباکشورهای

اروپاییوجوددارد؟
بله. همین االن هم صادرات به این کشورها داریم. ما اکنون 
بــه خود آمریکا هم صادرات داریم. صنایع کوچک و صنایع 
کشــاورزی ما می تواند به همه دنیا صادر شود. در این میان 
بحث نقل و انتقال ارز و راه حل این نقل و انتقاالت اســت. 

چون نمی توانیم ارز جا به جا کنیم، بهترین راه حل صادرات 
در قبال واردات است.

 مقامهایدولتیبشــدتگالیهمندندازاینکه
صادرکنندگانارزشــانرادرســامانهنیماعرضه
نمیکنند.چراصادرکننــدگانتمایلیبهاینکار
ندارند؟آیااینکارغیرازاینکهصادرکنندگانفقط

بهمنافعخودشانفکرمیکنند،نیست؟
من قبالً هم گفتم این ارزی که برنگشــته ۹0 درصد از آن  
مربوط به دولتی ها اســت. اگر دولت می تواند آن ۹0 درصد 
را زنــده کند این 10 درصــد ارزی که از صادر کننده خرده 
پا برنگشته حتماً برمی گردد. این قضیه هیچ ربطی به تحریم 
ترامپ ندارد. از اول انقالب ارزی از کشورهای آسیای میانه به 
کشور برنگشته است، ارز را به کشور دیگری برده اند و از آنجا 
کاال وارد کرده اند. ارزهایی که برنگشته است به صادرکنندگان 
خرده پا ربطی ندارد. اگر بخواهنــد ارز برگردد باید ارزهای 

دولتی ها را برگردانند بعد بیایند ما برایشان راهکار داریم.

 اینروزهاصادرکنندگانمیتوانندیکیازبازوان
قدرتمندکشوردررونقتولیدباشند.بهنظرشماآیاتا

بهحالدراینبارهکاریکردهاند؟
ما معتقدیم صادرکنندگان همان سربازان خط مقدم جبهه 
اقتصادی امروز هستند. این ها با ریسک باالیی صادرات انجام 
می دهند. اگر قــدر صادر کنندگان را بدانند، قلم های رانتی 
را غالف کنند و بیایند سازماندهی کنند و مجوز واردات را 
به صادرکننده های واقعی بدهند این ها نقش بســیار خوبی 

خواهند داشت.

رئیساتحادیهصادرکنندگانخراسانرضویدرگفتوگوباقدس:

واردات در قبال صادرات، حاّلل مشکالت ارزی است

آگهی دعوت مجمع عمومی  بطور فوق العاده 
شرکت مرکزی خدمات زیارتی خراسان 

رضوی ) سهامی خاص ( بشماره ثبت :22263 
و شناسه ملی 10380377421

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت فوق 
دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده ش��رکت که در ساعت 15/30  مورخ 
98/03/09 واق��ع در مش��هد- خیاب��ان آبکوه – 

تاالرنور تشکیل می شودحضور بهم رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :

1� تغییر مواد 2 و3 و 4 و 7  اساسنامه 
 2-تصویب اساسنامه جدید 

3- سایر موارد 
هیئت مدیره شرکت مرکزی خدمات زیارتی خراسان 

رضوی

/ع
98
20
09

اصالحیه : پیرو چاپ آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
س��الیانه مرحله دوم نوبت اول شرکت تعاونی تولیدی 
وخدمات��ی وتوزیع��ی ف��دک کارکن��ان دانش��گاه علوم 
پزش��کی وخدمات بهداش��تی درمانی خراس��ان صفحه 
اول ق��دس خراس��ان تاری��خ نش��ر 98/2/23 صحی��ح                              

می باشد که بدین وسیله اصالح می گردد.

/ع
98
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همزمانباروزبزرگداشت
اینحماسهسرایبزرگ



گپ

آیت اهلل علم الهدی در مراسم بزرگداشت واقف بزرگ جهان اسالم:

عظمت    »  با نو گوهرشاد«   در تحول سازی فرهنگی  اوست

خبر

خبر

قدس  مراسم بزرگداشــت بانو گوهرشاد، 
واقف بزرگ جهان اسالم با سخنرانی نماینده 
ولی فقیه در خراسان رضوی در تاالر فرهنگی 

نور مشهد مقدس برگزار شد.
آیت اهلل ســید احمد علم الهدی در این مراسم 
گفت: امروز در دنیا مســئله حقــوق زن در 
بینش ها و اندیشــه های مختلف مطرح است، 
ولی هنگامی که در مجموعه این اندیشــه ها 
تعمق شود کســی از حقوق انسانی زن دفاع 
نمی کند و دفاع ها یا از حقوق مادی و یا از یک 
سلســله ولنگاری ها و بی بند و باری ها با عنوان 

آزادی است.
امام جمعه مشهد تصریح کرد: دفاع از حقوق 
زن با رویکرد یکسان ســازی زن و مرد، دفاع 
از حقوق انســانی زن نیست. در اسالم مسئله 
حقوق زن، دفاع از حقوق انســانی زن اســت 
و اســالم به عنوان تنها مکتب مدافع حقوق 
انســانی زن موارد خاصی چون هنر، نخبگی، 
اراده، تصمیم، سیاست و مدیریت اجتماعی را 

مدنظر قرار داده است.
وی گفت: شــخصیت های برجسته ای از زنان 
مســلمان در جهــان بروز و ظهــور کرده اند 
که عظمت و شخصیتشــان در تحول سازی 

اجتماعی، فرهنگی و انقالبی بوده است.
آیــت اهلل علم الهــدی افــزود: قهرمــان در 
تحول ســازی در نــوع زن مخصوص مکتب 
اســالم و شــریعت قــرآن اســت و عمده 
نقش آفرینی حضرت زینــب)س( که بانویی 
قهرمــان و بی نظیر در طول تاریخ اســت، در 
ایجاد تحول در بینش انسان ها بود. وی افزود: 
عمده امتیاز شاخص شخصیت بانو گوهرشاد 
در تحول ســازی فرهنگی و فکری بوده است 
و بانو گوهرشــاد با ایجاد تحول در اندیشه و 
نظام سیاسی تیموریان، جریان آن سلسله را از 
آدم کشی به حاکمیت فرهنگی، هنردوستی و 

علم دوستی تبدیل کرد .
وی ادامــه داد: عظمت بانو گوهرشــاد نه به 
عنوان زنی با مبدأ و منشــأ خیرات گسترده 
اســت، بلکه عمده امتیاز وی در تحول سازی 

فرهنگی، فکری و سیاسی اوست.
آیــت اهلل علم الهدی افــزود: موقوفات این بانو 

نیز بیشــتر برای اجرای برنامه های خدماتی 
در کنار برنامه های فرهنگی بود و در ســاخت 
مسجد گوهرشاد هم انگیزه بانو گوهرشاد که به 
احتمال قوی شیعه بوده ولی شیعه گری را بروز 

نمی داده، عالقه به اهل بیت)ع( بود.
آیت اهلل علم الهدی در بخش دیگری از سخنرانی 
خود با اشاره به نقش و جایگاه حضرت زینب 
کبری)س( در طول عمر شریفشــان، تصریح 
کرد: حضرت زینب کبری)س( به عنوان بانویی 
نمونه و قهرمان در طول تاریخ هستند و عمده 
نقش آفرینی این بانوی بزرگوار ایجاد تحول در 

جامعه انسانی بود.
امام جمعه مشــهد تأکید کرد: جامعه ای که 
همه چیز را در قدرت و سلطه استکبار می دید 
در اثر برخــورد حضرت زینــب کبری)س( 
دگرگون شــد و شهر شــامی که در روز ورود 
کاروان اهــل بیــت عصمت و طهــارت)ع( 
آذین بندی شده بود، همگی یکپارچه عزادار و 

در سوگ سید الشهدا)ع( گریستند.

  به روزترین موقوفه 
جهان اسالم

مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
خراســان رضــوی در این 
موقوفات  اظهارکرد:  مراسم 
به روزترین  از  گوهرشاد  بانو 
موقوفات جهان اسالم است.

والمسلمین  حجت االسالم 
افزود:  محمــد احمــدزاده 
در  گوهرشاد  جامع  مسجد 
سال 821 هجری قمری به 

معماری استاد قوام الدین شیرازی ساخته شده 
و در هشت سال بعد یعنی 829 هجری قمری 

وقفنامه آن نوشته شده است. 
وی ادامه داد: بانو گوهرشــاد در ســال 821 
هجــری قمری مســجد گوهرشــاد را بنا و 
موقوفات ارزشــمندی را در کنار این مسجد 

قرار داد.
احمــدزاده تصریح کرد: امــروز هم موقوفات 

بر بخش های  بانو عالوه  این 
در  مســکونی،  و  تجــاری 
حوزه هــای مختلفــی چون 
و  کشــاورزی  دامپــروری، 
این  است.  فعال  آبزی پروری 
بانــوی واقف در هــرات نیز 
مدرسه ای بنا کرد و در همان 
مدرسه به خاک سپرده شد. 
حجت االسالم ایزدی، معاون 
اداره کل  اجتماعی  فرهنگی 
اوقاف خراســان رضوی، در 
این مراسم با اشاره به دهم ماه مبارک و وفات 
حضرت خدیجه)س( بیان کــرد: این دو بانو 
ویژگی مشــترک داشتند و هر دو اهل خیر و 

نیکوکار بودند.
وی افزود: حضرت خدیجه)س( مال کثیر خود 
را در راه اســالم داد و از خــدا کوثر گرفت و 
بانو گوهرشاد اموالش را در راه خدا وقف کرد 
و موقوفه اش در جوار فرزند کوثر قرار گرفت. 

  نیشابور به استقبال 
بزرگداشت روز ملی خیام می رود

نیشــابور- خبرنگار قدس: بزرگداشــت روز ملي حکیم 
خیام نیشــابوري 26 تا 28 اردیبهشــت 98 با حضور مقامات 
 عالی کشــوری، استانی، مردم فرهنگ دوســت، اندیشمندان و 

خیام شناسان در نیشابور برگزار مي شود.
فرماندار و رئیس ستاد بزرگداشت روز ملی حکیم خیام نیشابوری 
اظهارکرد: نیشابور بزرگ برخود می بالد که در دامانش مشاهیر و 
شخصیت هایی همچون خیام، عطار، فضل بن شاذان و گوهرهای 
دردانه ای را پرورش داده است که موجب معرفی کشور به جهان 
شده اند، بنابراین احیای برنامه های فرهنگی بویژه در حوزه تمدنی 

بسیار حائز اهمیت است. 
سعید شیبانی گفت: جشنواره ادبي »چله چارانه« )حفظ رباعیات 
حکیم عمر خیام نیشابوري( ویژه پیش دبستانی ها و دانش آموزان 
دوره اول مقطع ابتدایي در شهرستان نیشابور برگزار خواهد شد.

وی یادآور شــد: همزمان با روز ملی بزرگداشــت حکیم خیام 
نیشــابوري ویژه مراسم  بزرگداشت حیدر یغما شاعر خشتمال 
نیشابوری با حضور استادان کشــوری در محل سالن همایش 
پردیس دانشگاه  دولتی نیشابور برگزار می شود. فرماندار نیشابور 
تأکید کرد: جمعه 27 اردیبهشت همزمان با روز ملی بزرگداشت 
حکیم خیام نیشابوري، ویژه مراسم  معنوی، فرهنگی و هنری 
بزرگداشت این روز ویژه عموم مردم فرهنگ دوست نیشابور پس 
از گلباران آرامگاه حکیم فرزانه نیشابور، ساعت 9 شب در محل 
باغ مصفاي خیام برپا خواهدشد. همچنین دراین مراسم از تمبر 

یادبود روز ملی حکیم خیام نیشابوری رونمایی می شود.
وی عنوان کرد: صبح شــنبه  28  اردیبهشــت مراسم »آفتاب 
صبح نیشــابور« در دبیرســتان ماندگار خیام برگزار و نشست 
علمی بررســي آثار و احوال خیام نیشابوري باعنوان »همایش 
دوزبانه حکیم خیام نیشابوری« با حضور اندیشمندان و محققان 
خیام شناس ســاعت 9 صبح در محل سالن همایش  پردیس 

دانشگاه  دولتی نیشابور برگزار خواهد شد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان :
   17 هزار دانش آموز خراسان رضوی

از معلولیت رنج می برند

پورحسین: با حضورجمعی از مسئوالن، خیران و فرهنگیان، 
آیین تکریم و تقدیر از معلمان نمونه مدارس استثنایی آموزش و 
پرورش خراسان رضوی در مجتمع آموزشی فرهنگی توانبخشی 

امام رضا)ع( برگزار شد.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی در این مراسم 
گفت: از سال70 با مصوبه مجلس شورای اسالمی، خدمات دهی 
به افراد دارای معلولیت مورد توجه ویژه قرار گرفته است. معلمان 
مدارس اســتثنایی ازجمله افرادی به شمار می آیند که از صبر، 

حوصله، بردباری و تخصص باالیی برخوردارند.
قاسمی پور با اشاره به اینکه معلمان بازنشسته در کنار معلمان 
جوان مشــغول خدمت هستند، اظهار داشت: از 17 هزار دانش 
آموز که از معلولیت رنج می برنــد 8000 نفر درمدارس خاص 
و9000 نفرهــم در کنار دیگر دانش آمــوزان در حال تحصیل 
هستند. وی با تأکید بر اینکه دانش آموزان کم شنوا دارای مشکل 
حرکتی و جســمی را نباید از جامعه جدا کرد، افزود: 80معلم 
کم شــنوا که از همین مدارس فارغ التحصیل شده اند اکنون در 
مدارس استثنایی خدمت می کنند و هم وغم آن ها تالش برای 

آینده دانش آموزان دارای معلولیت حرکتی و جسمی است.

امام جمعه تربت حیدریه:
  تبلیغ برای فریضه زکات ضعیف است

قدس: ترویج فریضه زکات در جامعه ضعیف است و می توان 
با برگزاری جلسات فصلی و بیان ماهرانه، آن را تبلیغ کرد.

حجت االســالم محمدرضــا عصمتی در نشســت شــورای 
زکات تربت حیدریــه افزود: جلســات شــورای زکات نباید 
 به صورت ســاالنه برگزار شــود. تبلیغ بــرای فریضه زکات 

در جامعه ضعیف است.
وی گفت: جلسات شورای زکات در این شهرستان فقط یک 
بار در ســال و آن هم در فصل برداشــت گندم و جو برگزار 
می شــود. رئیس شورای زکات تربت حیدریه افزود: این بدان 
معناســت که شاید زکات مختص گندم و جو است و این در 
حالی اســت که کشت این دو محصول در این منطقه کاهش 

یافته است.
حجت االســالم عصمتی گفت: برگزاری جلسات به صورت 
فصلی این امــکان را فراهم می کند که عالوه بر بررســی 
مســائل جانبی این فریضــه مهم، روش هــای تبلیغی و 
راهکارهای جمع آوری آن نیز بحث و بررســی شــود. وی 
با تأکید بر ضرورت حرکت به ســوی تبلیغ و احیای زکات 
مستحب افزود: وقتی زکات واجب مطرح می شود مردم به 
آن مکلف هســتند. امام جمعه تربت حیدریه گفت: چون 
کشت محصوالت مختص زکات در این منطقه رو به کاهش 
است می توان با تبلیغ و احیای زکات مستحب در کمک به 

فقرا و نیازمندان نقش بیشتری ایفا کرد.
عباس ترکمــن زاده، رئیس کمیتــه امداد امــام خمینی)ره( 
تربت حیدریه نیز در این مراســم از جمــع آوری 14 میلیارد 
ریال زکات در این شهرســتان در ســال گذشــته خبر داد و 
گفت: هر ســال توافقنامه ای مبنی بر تــوان و تعهد جمع آوری 
زکات امضا می شــود. پارســال کمیته امداد این شهرستان 17 
میلیــارد و 200 میلیون ریال تعهد داشــت کــه از این میزان 
 14 میلیــارد ریال در حوزه های کمک بــه نیازمندان، مباحث 

عمرانی و خیران جمع آوری شد.

  رونق گردشگری 
با کاهش هزینه های پیدا و پنهان 

بی شک بحث فرهنگ و آموزش به خانواده ها و اقشار مختلف مردم 
در خصوص ضرورت ســفر با تــور و مراجعه به آژانس ها و دفاتر 
خدمات  مسافرتی و اهمیت آن در رابطه با ایمنی وآرامش در سفر، 
کاهش هزینه ها و جلوگیری از اتالف وقت و برنامه ریزی مطلوب 
و مناسب برای بازدید از جاذبه های گردشگری به صورت هدفمند 
و آگاهانه؛ کمک شایانی در رشد مسافرت های برنامه ریزی شده 
و همچنین توانمندســازی جوامع بومی و محلی خواهد داشت. 
ضمن اینکه ارکان مختلف ســفر و گردشــگری عالوه بر دفاتر 
خدمات مسافرتی، مراکز اقامتی، راهنمایان گردشگری، بلد های 
محلی و حمل و نقل و سایر خدمات مرتبط با تور درگیر فعالیت 
گردشگری شده و به نوعی از آن بهره مند خواهند شد. چنان که 
امروزه در مسافرت های داخلی حدود 10 درصد و در مسافرت های 
خارجی حدود 20 درصد از مردم با تور و از طریق دفاتر مسافرتی 

ودر قالب خرید بسته سفر اقدام به مسافرت می کنند.
در حالی که این اعداد در کشــور های پیشرو و توسعه یافته در 
حوزه گردشــگری به مراتب بیشــتر و به طور کلی قابل قیاس 
نیســت. البته پرداختن به آسیب شناســی فعالیت و نحوه ارائه 
خدمات ســفر و گردشگری از سوی دفاتر خدمات مسافرتی نیز 
امری الزم و ضروری است؛ چرا که باید دانست به چه علت مردم 
کمتر تمایل به استفاده از خدمات تور دارند و اعتماد و وفاداری به 
آژانس ها و دفاتر کمتر است. به هر روی در صورتی که آژانس ها 
و دفاترمســافرتی بسته های متنوع سفر چه در ابعاد داخلی و یا 
خارجی را با در نظر گرفتن منافع مشتریان و رضایتمندی آنان 
مورد توجه قرار دهند، بازار کســب و کار آن ها رونق بیشتری به 

خود می گیرد.                                   
همچنیــن از آنجا که ســفر وگردشــگری امری فرابخشــی و 
فراســازمانی است و نیازمند تعامل و هماهنگی و همکاری همه 
بخش های مرتبط است؛ بنابراین باید متولیان سفر و گردشگری 
توجه کامل به این مهم داشته و از همه ظرفیت های قانونی و با 
نگاه حمایتی به منظور رفع مشکالت و تنگناهای موجود سر راه 
فعالیــت آنان گام های مؤثر و اقدامات الزم به عمل آورند. ضمن 
اینکه در قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی 
و سیاســی کشور در ماده 97 و در بندهای الف و ب در خصوص 
ســاماندهی امور زائران و توسعه زیرساخت های مورد نیاز تأکید 
شــده اســت و همچنین در ماده 100 بند 2 اختصاص یارانه و 
تسهیالت مالی در چارچوب بودجه سنواتی و معافیت های مالیاتی 
و عوارضی به تأسیســات ایرانگردی و جهانگردی در چارچوب 
قوانین مربوط مورد تأکید قرار گرفته است؛ بنابراین باید متولیان با 
پیگیری مشکالت و ارائه راه حل های قانونی و حمایتی موانع سر 
راه فعالیت دفاتر و یا سایر مجموعه های گردشگری را برای ادامه 

فعالیت مؤثر و کارآمد هموار سازند.
همچنین با توجه به اینکه مقوله سفر و گردشگری و فعالیت های 
مرتبــط با آن یکی از مؤلفه های تأثیر گذار بر ایجاد اشــتغال و 
کارآفرینی و رونق اقتصادی محســوب می شود. بی توجهی به 
این امر می تواند بر اشتغال و توسعه و درآمد اقتصادی و کسب و 
کارهایی که به صورت مستقیم و یا به صورت غیرمستقیم وابسته 
 هستند نیز اثرگذار باشد؛ چراکه ســفر و گردشگری به واسطه 
درون زابودن و اتکا به منابع درونی و توانمندی های بالقوه موجود 
در دورترین نقاط کشور یکی از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی و 
از عوامل بســیار تأثیرگذار بر رونق تولید است؛ که با برنامه ریزی 
علمی، هدفمند و بهره گیری از منابع انسانی، فرهنگی و تعامل 
بین مجموعه های مختلف و وابسته به سفر و گردشگری می تواند 
محور توســعه اســتان و سایر مناطق کشــور در ایجاد اشتغال 
و کارآفرینی و درآمدزایی و ســهم بسزایی در رشد و شکوفایی 
مناطق مختلف داشته باشــد. به این ترتیب اهمیت بخشی به 
مقوله ســفر و گردشگری و اجرای قوانین و مقررات و حمایت و 
پشتیبانی از توسعه فعالیت های گردشگری الزم و ضروری است. 
توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که سفر دارای هزینه های 
آشکار و پنهانی اســت و باید همه ارکان سفر و گردشگری اعم 
از متولیان بخش های دولتــی و خصوصی در کنار هم با تعامل 
و همکاری و هم افزایی امکانات و فراهم آوردن تســهیالت مورد 
نیاز گردشگران در راستای توسعه سفر و گردشگری تالش وافر و 
همه جانبه داشته باشند و تا حد امکان هزینه های آشکار سفر را 
کاهش داده تا امکان سفر و رونق فعالیت های گردشگری فراهم 
شود. ضمن اینکه نباید از تعامل و توسعه فعالیت های گردشگری 
در عرصه بین المللی غافل شویم؛ چراکه در شرایط امروزی کشور، 
توسعه سفر و گردشگری یکی از راه های برون رفت از تحریم های 
ســخت و ظالمانه است؛ زیرا توسعه فعالیت های گردشگری هم 
به درآمد ارزی و هم به رونق کســب و کارهای گردشــگری و 
اشتغال وکارآفرینی در سال رونق تولید کمک فراوانی خواهد کرد. 
به هر روی امیدواریم با سیاست گذاری و تصمیم گیری مناسب 
و برنامه ریزی مطلوب شــاهد رشد و شکوفایی و توسعه مناطق 
مختلف کشور با اتکا به فعالیت ها و رونق کسب و کار های حوزه 

گردشگری باشیم.              

یک مسئول:
   ملخ های صحرایی برای  

خراسان دردسر درست نمی کنند
فارس: مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
رضــوی در خصوص خبر ورود موج جدید ملخ های صحرایی 
به کشور گفت: پیش بینی ای مبنی بر احتمال ورود این ملخ ها 
به  این استان نشده و ملخ های صحرایی مشکلی برای خراسان 
رضوی ایجاد نمی کنند.  فاطمه حالج نیا درخصوص خبر ورود 
موج جدید ملخ های صحرایی از اواخر اردیبهشــت به کشور، 
گفت: ملخ های صحرایی یا دریایی بیشــتر جنوب کشــور را 
تهدید می کنند و در حال حاضر هشــت استان کشور درگیر 
این ملخ ها هستند. مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی 
خراســان رضوی ادامه داد: امیدواریم این ملخ ها به این استان 
وارد نشوند، البته سازمان همه امکانات را برای مهار این ملخ ها 

در جنوب کشور بسیج کرده است.
وی بار دیگر با تأکید بر اینکه همکاران ما تمام تالش خود را 
می کنند تا آفت ملخ صحرایی در همان عرصه منابع طبیعی 
جنوب کشور مهار شود، تصریح کرد: البته تاکنون هم خسارتی 

به منابع و باغ های جنوب کشور وارد نشده است.
حالج نیــا بیان کــرد: پیش بینی احتمــال ورود این ملخ ها 
به خراسان رضوی نشده است، البته چنانچه بخواهد اتفاقی رخ 
دهد به طور حتم ســازمان جهاد کشاورزی اعالم می کند، در 
حال حاضر اســتان درگیر ملخ های بومی خود و البته مبارزه 

با آن هاست.

 رضا طلبی: عضو هیئت رئیســه مجلس شورای 
اســالمی گفت: درباره استیضاح وزیر کشور هنوز 
چیزی به هیئت رئیســه اعالم نشــده است. امیرحسین 
قاضی زاده هاشمی در گفت و گو با قدس آنالین اظهارداشت: 
فرمانداری شهرستان مشهد مدت هاست با سرپرست اداره 
می شــود و بارها به وزارت کشور بابت این موضوع گالیه و 
نگرانی خــود را اعالم کرده ایم. عضــو مجمع نمایندگان 
خراسان رضوی با بیان اینکه متأسفانه فرایند جابه جایی ها 
در دولت بسیار کند است، تصریح کرد: بارها به وزارت کشور 
اعالم کرده ایم هر چه سریع تر تکلیف پست های حساس در 
خراســان رضوی را که مسکوت مانده و با سرپرست اداره 
می شوند، مشخص کند. نماینده مردم مشهد افزود: از طرفی 
استانداری خراسان رضوی نیز باید در معرفی افراد سرعت 

عمل داشته باشد تا فرایند تأیید و بررسی گزینش های افراد 
در وزارت کشور زودتر صورت بگیرد.  وی با انتقاد از اینکه 
در چهار سال گذشته، فرمانداری مشهد بارها با جابه جایی 
فرماندار مواجه شــده اســت، ادامه داد: اگرچه درباره این 
بی ثباتی در پست های حساس اســتان معترض و نگران 
هستیم و بارها نیز به مسئوالن مربوط تذکر داده و یادآوری 
کرده ایم، اما آن ها همچنان بــه این تذکرهای ما بی اعتنا 
هســتند و اقدام عملی از ســوی آن ها مشاهده نمی شود. 
قاضی زاده هاشمی بیان داشت: اما این واقعیت نیز وجود دارد 
که نمایندگان، مسئول انتصابات نیستند و تعلل در چنین 
مســائلی از اختیارات نمایندگان خارج اســت. این جزو 
اختیارات خاص دولت اســت و نمی توانیم در آن دخالت 

مستقیم داشته باشیم. 

پروین محمدی    رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
در آستانه اجرای طرح ملی »پویش فشارخون« در خراسان 
رضوی گفت: 400 هزار نفر از جمعیت خراســان رضوی 
دارای فشــارخون باال هستند که تنها 180 هزار نفر ثبت 
شــده در مراکز بهداشتی درمانی زیر پوشش این دانشگاه 
و برخی بیماران نیز به مراکز خصوصی و مطب پزشــکان 

مراجعه کرده اند. 
دکتــر محمدرضا دارابی در گفت و گو با خبرنگار ما ادامه داد: 
این در حالی است که نیمی از بیماران دچار پرفشاری خون از 
بیماری خود آگاه نیستند و برای درمان مراجعه نمی کنند تا 

زمانی که دچار عوارض شوند.
وی ادامه داد: بیماری فشار خون یک بیماری خاموش است 
و افراد ممکن اســت تا زمان بروز عوارض چشمی، کلیوی، 
قلبی، مغزی، سکته ها و... از فشار خون باالی خود بی اطالع 
باشند. رئیس طرح ملی پویش فشارخون در خراسان رضوی 
اظهارداشــت: انتظار مــی رود حداقل در خراســان رضوی 
و جمعیت زیر پوشــش این دانشــگاه، پــس از اجرای این 
پویش700 تا 800 هزار نفر با فشــارخون باال داشته باشیم. 
از ایــن رو یکی از اهداف این برنامه شناســایی مبتالیان به 
فشارخون باال و آموزش عمومی به منظور آشنایی جامعه با 

عوارض فشارخون و راه های پیشگیری و کنترل آن است.

  رسانه ها؛ موتور محرکه 
دکتر دارابی رســانه های جمعی را موتور محرکه برای جلب 
مشارکت و عالقه مردم در اجرای این برنامه دانست و تصریح 
کرد: رســانه های جمعی، تریبون های نماز جمعه و آموزش 

و پرورش، شهرداری ها، اســتانداری، جامعه پرستاری، تمام 
مؤسســات و دوایر دولتی، خیریه ها و... همه باید در آگاهی 
دادن و اطالع رسانی و آموزش جامعه کمک کنند تا این برنامه 
به خوبی اجرا شود، ولی سهم ائمه جمعه، رسانه ها، شهرداری 
و آموزش و پرورش بیشتر و پررنگ تر است. ما امیدواریم همه 
دستگاه ها و مردم کمک کنند تا این پویش با موفقیت انجام 
شود، زیرا فشارخون باال هیوالی هولناکی است که در صورت 
عدم تشخیص بموقع و نداشتن مراقبت و کنترل، به نارسایی 
کلیه، دیالیز، پیوند کلیه، سکته های قلبی و مغزی و ناتوانی 
بیمار و در نهایت مرگ منجر می شود، به طوری که در سال 
گذشته 97 هزار مورد مرگ هموطنان ما مربوط به فشارخون 

و بیماری های مرتبط با آن بوده است.

  علل و عالئم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پاسخ به این پرسش که 
علل و عالئم فشارخون چیست، اظهار کرد: 90 درصد عوامل 
ناشناخته است و زمینه ارثی دارد، ولی مصرف نمک، استرس، 
چاقی، بی تحرکی طوالنی مدت و مصرف روغن های اشباع از 
جمله علل بروز فشــارخون باال به شمار می آید. وی تصریح 
کرد: متأسفانه این بیماری عالمتی ندارد تا منجر به عوارض 
شود، چون بیمار زمانی متوجه می شود که تمام عروق درگیر 
شده و به صورت مشکالت کلیوی، سکته های قلبی و مغزی 

و... بروز می کند.
دکتر دارابی با تأکید بر اینکه نمکدان ها باید از ســفره ها به 
طاقچه ها منتقل شود، خاطرنشان کرد: کاهش مصرف نمک، 
داشتن الگوی غذایی مناســب، ورزش و پیاده روی، پرهیز از 

استرس، کنترل فشــارخون برای افراد سالم سالی یک بار و 
افراد در معرض پرفشــاری هر سه ماه یک بار به اضافه اصالح 
روش زندگی و برای افرادی که فشــار باالی 140 و 90 دارند 
بررسی توسط پزشک و در صورت نیاز مصرف دارو و درمان 

ضرورت دارد.

  آغاز پویش ملی فشارخون
گفتنی اســت، در نشست خبری به مناسبت آغاز طرح ملی 
پویش فشــارخون از 27 اردیبهشت تا 1۵ تیر، دکتر قلیان 
معاون بهداشتی دانشگاه گفت: بیش از 2۵ درصد جمعیت 
بزرگسال خراسان رضوی باید فشار خون باال داشته باشند و 
هدف از اجرای این برنامه نیز شناسایی افراد بیماری است که 

از بیماری خود بی خبرند.
دبیر طرح ملی پویش فشــارخون در دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد اضافه کرد: در این طرح که اطالع رسانی و بسترسازی 
 آن از 27 اردیبهشــت و تریبون نماز جمعه آغاز می شــود، 
2 میلیون و ۵00 هزار نفر جمعیت باالی ۳0 سال در خراسان 
رضوی زیر پوشش قرار خواهند گرفت و از 17 خرداد عالوه 
بر مراکز بهداشتی درمانی، خانه های بهداشت در روستاها و 
خانه های بهداشــت کارگری با استقرار پایگاه های موقت در 
محل برگزاری نماز جماعت، داروخانه ها، بیمارستان ها و مراکز 
درمانی خصوصی و دولتی، فشــارخون مراجعان را کنترل و 
مرحله غربالگری انجام می شود که در صورت نیاز به درمان نیز 
مرحله ارجاع و معرفی بیماران به مراکز درمانی اجرا می شود. 
دکتر قلیان با تأکید بر اینکه فشارخون باال یک موضوع جدی 
 اســت و مردم باید در این پویش همــکاری کنند، گفت: از
 17 خرداد عالوه بر مراکز بهداشتی درمانی، همه مراکز جامع 
سالمت به اضافه  96 پایگاه سالمت موقت در دو شیفت صبح 

و بعدازظهر فشار خون مراجعان را کنترل خواهند کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی در گفت و گو با قدس خبر داد

آغاز بسیج ملی کنترل فشار خون در خراسان رضوی

عظمت بانو گوهرشاد 
نه به عنوان زنی با مبدأ 
و منشأ خیرات گسترده 
است، بلکه عمده امتیاز 

وی در تحول سازی 
فرهنگی، فکری و 

سیاسی اوست

بــرش

ری
صفا

ن  
می

 را
س :

عک

عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت و گو با قدس: 

  دولت توجهی به بی ثباتی در 
مسئولیت های حساس استان ندارد

چشم سوم
دکتر منوچهر جهانیان- رئیس دانشکده علوم گردشگری
annotation@qudsonline.ir
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سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى 

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

ارسالى از سوى خوانندگان  عزيز 
در حوزه هاى شهرى، اجتماعى، 

اقتصادى و ...  را پيگيرى و 
منعكس كند .

منتظر سوژه هاى شما از طريق 
سامانه پيامكى  هستيم.

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.
شماره پيامك:   300072305
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مديركل استاندارد خبر داد

 اعالم جرم عليه 3 شهربازى 
در خراسان رضوى 

ايرنا: مديركل اســتاندارد خراســان رضــوى گفت: عليه 
سه شــهربازى و مجموعه تفريحى استان كه به بازرسان اين 
اداره  كل اجازه ورود و آزمون تجهيزات و دستگاه هايشــان را 

نداده بودند در مراجع قضايى اعالم جرم شد.
محمدرضــا جميع افزود: دو مــورد از اين مجموعه ها در 
مشهد و سومى در يكى از شهرستان هاى خراسان رضوى 
قرار دارد كه با پيگيرى هاى قضايى به دنبال اقدام پليس 
اماكن براى مهر و موم هر ســه مركز تفريحى ياد شــده 

هستيم.
وى ادامه داد: از ابتداى ســال بازرسان اين اداره از 35 مركز 
تفريحى، شهربازى و پارك آبى خراسان رضوى بازديد و 85 
وســيله بازى و تجهيزات فاقد گواهينامه استاندارد را پلمب 

كرده اند.
مديركل اســتاندارد خراســان رضوى به آغــاز فعاليت 
شــهربازى هاى روباز در نيمه نخســت سال اشاره و بيان 
كرد: در اين مدت با افزايش ورود زائر و مســافر به استان 
شاهد افزايش فعاليت مراكز تفريحى هستيم؛ بنابراين از 
مردم مى خواهيم براى حفظ ايمنى خود و فرزندانشــان 
تأييديه هاى استاندارد براى تجهيزات تفريحى را از مالكان 

اين تأسيسات مطالبه كنند.
جميع افزود: شهروندان مى توانند تخلفات شهربازى ها را 
بــه اين اداره گزارش كنند، چنان كه در دو ماه نخســت 
امسال با پيگيرى چند مورد از گزارش هاى مردمى برخى 
تجهيزات تفريحى فاقد گواهينامه اســتاندارد مهر و موم 

شد.

استاندار:
 خراسان رضوى مى تواند بخشى از 

لجستيك صادراتى كشور باشد

قدس: اســتاندار خراســان رضــوى گفت: بــا توجه به 
محدوديت هايى كه به دليل شــرايط تحريمى در كشــور 
وجود دارد خراســان رضوى مى تواند بخشى از لجستيك 

كشور باشد.
عليرضا رزم حســينى در جلسه كارگروه توسعه صادرات 
اســتان ضمن بيان اينكــه تاكنون از مرزهاى خشــكى 
كمتر براى تجارت اســتفاده شده است، گفت: باتوجه به 
محدوديت هايى كه به داليل شــرايط تحريم وجود دارد، 
خراسان رضوى مى تواند بخشى از لجستيك كشور باشد.

وى ضمن بيــان اينكــه 70 درصد صادرات اســتان به 
افغانستان بوده است، افزود: مى توان از ظرفيت كشورهايى 
از جمله افغانســتان در مقابل صادراتى كه انجام مى شود، 

برخى مواد اوليه كشور را تأمين كرد.
رزم حســينى خاطرنشــان كرد: اگر همه صادركنندگان 
استان با هم تشكل منسجمى داشته باشند، شاهد افزايش 

صادرات از استان خواهيم بود.
اســتاندار خراســان رضوى افزود: در حــوزه صادرات و 
كارآفرينى تالش خود را در سطح ملى نيز انجام خواهيم 

داد.
رئيس سازمان صمت استان نيز در اين جلسه درخصوص 
آخرين وضعيت تجارت خارجى خراســان رضوى گفت: 
ســال گذشــته حدود 3000 تن صادرات كاال به ارزش 

250 ميليارد دالر انجام شده است.
راضيه عليرضايى درخصوص مقايســه واردات با صادرات 
در جغرافياى اســتان گفت: در اســتان با كاهش واردات 
روبه رو هستيم بر اين اساس اگر واردات از مرزهاى استان 

بيشتر باشد به رونق بيشتر استان خواهد انجاميد.
وى ضمن بيان اينكه 70 درصد از واردات خراسان رضوى 
از مرزهاى جنوبى استان اتفاق مى افتد، گفت: 10 كشور 
اول صادراتى اســتان را كشــورهايى از جمله افغانستان، 
تركمنســتان، عراق، امــارات، پاكســتان، هنگ كنگ، 

ازبكستان و تاجيكستان و... تشكيل مى دهند.
بــه گفتــه عليرضايــى زعفــران به صــورت فلــه و در 
بســته بندى هاى 10 تا 30 گرمى و كفپــوش منگوله از 
عمده ترين كاالهاى صادر شــده اســتان و پنبه، برنج و 

لوبياچيتى از جمله اقالم وارداتى بوده است.
رئيس سازمان صمت اســتان اذعان كرد: حفظ بازارهاى 
صادراتــى جنوب شــرقى آســيا، افزايش صــادرات به 
كشــورهاى عراق، افغانســتان و تقويت و ارتقاى روابط 
تجارى با كشورهاى روسيه و عمان از جمله اهداف برنامه 

صادراتى سال 98 استان محسوب مى شود.

همزمان با روز بزرگداشت اين حماسه سراى بزرگ
 جلوخان آرامگاه فردوسى افتتاح شد

قدس: همزمــان با روز بزرگداشــت حكيم ابوالقاســم 
فردوسى، مرحله نخست ساماندهى و بازپيرايى جلوخان 
آرامگاه اين شــاعر پر آوازه ايرانى شامل 3 هكتار با اعتبار 
بيش از  10 ميليارد تومان، آماده سازى و توسط شهردار 

مشهد به بهره بردارى رسيد.
پروژه ســاماندهى و بازپيرايى جلوخان آرامگاه فردوسى 
در محدوده اى به وســعت 7 هكتار از 42 هكتار اراضى 
تحت مالكيت ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى موســوم به پرديس توس در دست اجراست. 
اين طرح با مبلغ اوليه قرارداد 16 ميليارد و 500ميليون 
تومــان در دو مرحلــه با مــدت زمان 18 مــاه در حال 

اجراست.
اين محدوده كه حكم جلوخان آرامگاه فردوســى را دارد، 
از طرح مصوب شوراى عالى ميراث فرهنگى كشور تبعيت 
مى كند و به صورت ره باغ و بوستان طراحى شده است.

اين بخش شــامل اجــزاى مختلفى همچــون پياده راه، 
فضاى ســبز، آبنما، هفت ميدان موضوعى، مقبره الشعرا، 

مسير سواره رو پيرامونى و سرويس هاى بهداشتى است.
پيش بينى مى شــود با اتمام اين پروژه زمينه ثبت جهانى 

شهر تاريخى توس و آرامگاه فردوسى فراهم شود.

مديركل ثبت اسناد و امالك خرا سان رضوى:
 79 درصد پرونده هاى مطالبه مهريه 

به نتيجه مى رسد

قدس: مدير كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوى گفت: 79 
درصد از پرونده هاى تشكيل شده براى مطالبه مهريه در دواير 
اجراى اســناد استان به نتيجه مى رسد و ساير تقاضاها با صدور 

گواهى الزم به محاكم قضايى احاله مى شود.
محمدحسن بهادر در بازديد سرزده از اداره اجراى اسناد رسمى 
شهرستان مشهد افزود: بر اساس بند ب ماده 113 قانون برنامه 
پنج ساله ششم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مصوب سال 
1395، اجراى اسناد رسمى الزم االجرا به اداره هاى ثبت اسناد و 
امالك محـــول شده و دواير مذكور مكلف شده اند بالفاصله پس 
از تقاضاى اجرائيه، به شناسايى و توقيف اموال مديون اقدام و اگر 
نتوانستند اموال متعهد سند را شناسايى و توقيف كنند، ظرف 
مدت 6 ماه مفاد سند را به اجرا بگذارند، متعهدله سند مى تواند 

با انصراف به محاكم دادگسترى رجوع نمايد.
بهادر با اعالم اين مطلب كه پارســال در خراسان رضوى براى 
مطالبه مهريه و اســناد تعهدى 13 هزار و 685 پرونده در دواير 
اجراى اســناد رسمى تشكيل شده اســت، افزود: براى 2873  
پرونــده در اجراى بند ب ماده 113، گواهى الزم صادر و پرونده 
بستانكاران به محاكم قضايى ارجاع داده شده و براى باقيمانده 

پرونده هاى تشكيلى اقدام مقتضى به عمل آمده است.
مديركل ثبت اسناد و امالك در پايان خاطرنشان كرد: در راستاى 
تكريم ارباب رجوع، تا يك ماه آينده دايره اجراى اسناد رهنى از 
اداره اجراى اسناد رهنى مشهد منفك و در نزديكى محل فعلى 

مستقر خواهد شد.

با تأخير يكساله
 پرستاران مشهدى كارانه بهمن ماه 96 

را دريافت كردند
قدس: پرستاران پيمانى و رسمى مشهد كارانه بهمن 96 خود 

را دريافت كردند.
جمعى از پرســتاران پيمانى و رسمى دانشگاه علوم پزشكى 
مشــهد با انتقاد از تأخيــر بيش از يك ســال در پرداخت 
كارانه شان، اظهار داشتند: معاون پرستارى وزير بهداشت اعالم 
كرده بود كه متوسط كارانه دريافتى پرستاران حدود 800 هزار 
تومان است، اما آنچه كه ما به عنوان كارانه دريافت مى كنيم به 

طور متوسط بين 200 تا 300 هزار تومان است.
به گفته آنان اين احتمال وجود دارد كه رقم محاســبه شده 
ناشى از لحاظ كردن كارانه مديران و مسئوالن پرستارى است 

كه كارانه هاى باالترى نسبت به پرستاران دريافت مى كنند. زاويه تصوير

قلعه شاه نشين زيبدگناباد
آخرين اقامتگاه يزدگرد سوم

رخ � رخ
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 كوپن را احيا كنيد 
به نظر من احياى كوپن خوب است، ولى نه با 
اين دولت، زيرا بهانه خوبى براى حذف يارانه 

نقدى است.
915...9278

 تكليف زمين هاى نمايشگاه هنوز مشخص نيست!
لطفاً از زمين هاى نمايشگاه معروف به پالك 176 بنويسيد شهروندانى كه بيست و چند سال 
پيش اين زمين ها را خريدارى كردند و هنوز هم مشــخص نيست تكليفشان چه خواهد شد، 

كسى هم جوابگو نيست.
915...6268

 اتوبوس ها كولر ندارند
خواهشــمندم از وضعيــت اتوبوس هــاى 
خط203 بازديد كنيد و ببينيد كه حتى يك 
اتوبوس هم كولر ندارد و مردم روزه دار چقدر 
اذيت و ناراحت هستند، لطفاً  پيگيرى كنيد 
در تابستان امسال همانند سال هاى گذشته 

مردم درعذاب نباشند.
935...0763

 بازيافت جدى گرفته نمى شود
بازيافت  در كالنشــهرهاى  دنيا براى  شــهردارى ها درآمد ميلياردى  دارد، ولى  در ايران  باوجود 
 دورريز  فراوان، جدى  گرفته  نشده و كافى است  شهردارى ها با بخش  خصوصى  پيمان  ببندند تا 
در اين  كمبود شديد كاغذ، پالستيك  و مواد اوليه، هر روز  از درب  منازل ، زباله هاى  تفكيك  شده  

(با سياست هاى  تشويقى و آموزش عمومى) گرفته و بازيافت  شود.
915...9861

 پارك كودك تاريك و نا امن 600 دستگاه 
لطفــا شــهردارى و هيئت مديــره منطقه 
مسكونى 600 دستگاه در بلوار ارشاد پاسخ 
دهند چرا از ابتداى ماه مبارك رمضان بعد 
از اذان مغرب و عشا روشنايى پارك كودك 
را خاموش مى كنند؟اين در حالى است كه 
ساعتى پس از افطار خانواده ها كودكانشان 
را بــراى بازى به آنجا مى آورند و در تاريكى 
عالوه بر نبود امنيــت ،والدين بايد در به در 

دنبال كودكانشان باشند تا گم نشوند. يكى پاسخ دهد. 104 2....0915

 همه را دادگاهى كنيد
اى كاش همراه با مديرعامل ســابق پديده، تمام مســئوالن و كسانى كه در اين پروژه سبب 

زمين خوردن مردم شدند، دادگاهى شوند.
936...1204

به نظر من احياى كوپن خوب است، ولى نه با 
اين دولت، زيرا بهانه خوبى براى حذف يارانه 

خواهشــمندم از وضعيــت اتوبوس هــاى 
 بازديد كنيد و ببينيد كه حتى يك 
اتوبوس هم كولر ندارد و مردم روزه دار چقدر 
اذيت و ناراحت هستند، لطفاً  پيگيرى كنيد 
در تابستان امسال همانند سال هاى گذشته 

لطفــا شــهردارى و هيئت مديــره منطقه 
 دستگاه در بلوار ارشاد پاسخ 
دهند چرا از ابتداى ماه مبارك رمضان بعد 
از اذان مغرب و عشا روشنايى پارك كودك 
را خاموش مى كنند؟اين در حالى است كه 
ساعتى پس از افطار خانواده ها كودكانشان 
را بــراى بازى به آنجا مى آورند و در تاريكى 
عالوه بر نبود امنيــت ،والدين بايد در به در 
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محبوبه على پور  بتازگى رسانه ها به نقل از 
مديرعامل سازمان آتش نشانى شهردارى مشهد 
اعالم كردند «در 24 ســاعت، مركز فرماندهى 
آتش نشــانى مشــهد به 2312 تماس مردمى 
پاســخ گفته كه از اين تعــداد 1103 مورد آن 
مزاحمت تلفنى و بخشــى ديگر نيز مربوط به 
سؤال و جواب هاى كارشناسان به ابهامات ايمنى 

شهروندان بوده است».
گرچه قضيــه مزاحمت تلفنى براى ســازمان 
آتش نشانى و سامانه125 تازگى ندارد، اما چنانچه 
آمار يادشده را در قالب بازه زمانى يكساله و حتى 
يكماهه بررسى كنيم؛ در يك ماه 33 هزار و 90 
مورد و در طول يك سال 402هزار و 595 مورد 
خواهد شد، كه بى شك ارقام و آمار تأمل برانگيزى 
است. چنان كه بنابر تأكيدهاى متوليان اين حوزه، 
«هر مزاحمت تلفنى براى آتش نشــانى موجب 

سوزانده شدن يك زندگى مى شود».

 چرا مزاحمت؟
بنابر آمار موجود در دو دهه گذشته؛ روزانه شاهد 
تماس 6000 مزاحم تلفنى با آتش نشانى مشهد 
بوده ايم كه اين رقم در ســال هاى آغاز دهه 90 
به 3000 تا 3500 تماس كاهش يافته است. به 

راستى انگيزه اين مزاحمت ها چيست؟
آتشپاد دوم محمدرضا فرجى زاده، مسئول ستاد 
فرماندهى آتش نشانى مشهد در پاسخ مى گويد: 
تماس هاى مزاحم بر چند دسته تقسيم مى شوند 
كه مى توان گفت همه آن ها از روى ناآگاهى است. 
چنان كه با تلفن هاى همگانى با فشار يك دكمه از 
روى كنجكاوى يا براى تفريح چنين تماس هايى 
صورت مى گيرد، البته بيشتر اين افراد را نوجوانان 
و كودكان تشــكيل مى دهند. همچنين گاهى 
مواقع برخى والدين تصور مى كنند زمانى كه به 
دليل بدهى تلفن ثابت منزل يكطرفه شده، امكان 
شماره گيرى و تماس تلفنى وجود ندارد. از همين 
رو براى سرگرمى و تفريح شماره سامانه 125 را 
در اختيار فرزندان خردسال قرار مى دهند؛ غافل 
از اينكه درهمين شرايط نيز مى توانند شماره هاى 

امدادى همانند آتش نشانى را بگيرند. 
وى تأكيــد مى كند: گرچــه  تماس هاى مزاحم 
توســط افراد بيمار روحى روانى كم است، ولى 
زمانى كــه اين افراد تماس را شــروع مى كنند 
ممكن اســت يك نفر صدها بار با سامانه 125 
تماس بگيرد. بيشتر اين افراد نيز در مكالماتشان 
از الفاظ زشت و فحاشى استفاده مى كنند. عده اى 

از اين افراد نيز به دليل اختالفات و كشمكش هاى 
خود بــا ديگران؛ با شــماره هاى امدادى تماس 
گرفته و آدرس شخص مورد اختالف را مى دهند 
و با كشاندن نيروهاى امدادى به آن مكان اسباب 
مزاحمت را براى آن فرد يا افراد فراهم مى كنند. 

بعضى از افراد نيز ممكن است 
فقــط براى تفريح با شــماره 
125 تمــاس بگيرند و اعالم 
آتش ســوزى كننــد و گاهى 
جسارت را به حدى مى رسانند 
كه وقتــى نيروهاى اعزامى را 
در محل مشــاهده كردند، با 
تماس هاى بعدى با 125 اعالم 
مى كنند كه نيروها از محل َرد 
شدند، لطفاً بگوييد برگردند و 
به اين شــكل براى لحظه اى 
اسباب شــادى خود را فراهم 

مى سازند.
محمدرضا فرجى زاده مى افزايد: 
تماس هــاى  مجمــوع  در 
مزاحمتى مى تــوان گفت دو 
مورد آخرى از بقيه موارد بسيار 
اين  چراكه  ناپسندتراســت، 

رفتارها با نيت قبلى و آگاهانه صورت گرفته و اين 
كار ممكن است موجب آسيب رسيدن به نيروها 
و تجهيزات و مردم در مسير اعزام شود. همچنين 
چنانچه آتش ســوزى و يا هر حادثه ديگرى در 

محدوده ايستگاهى كه خالى شده اتفاق بيفتد، 
مى تواند ضرر و زيان جانى و مالى براى شهروندان 
به همراه داشته باشد. وى مى افزايد: از نظر آمارى 
با توجه به اينكه مشــهد شهرى است زيارتى و 
ساالنه زائران زيادى به اين شهر مشرف مى شوند، 
به طور حتم در فصول زيارتى 
تماس هاى زيــادى از طريق 
تلفن هــاى همگانــى با 125 
گرفته مى شــود كــه يكى از 
داليــل را مى توان كنجكاوى 

دانست.

 راهكارهاى كاهش 
مزاحمت ها

فرماندهى  ســتاد  مســئول 
آتش نشانى مشهد درخصوص 
راهكارهــاى كاهــش ايــن 
مى گويــد:  مزاحمت هــا 
مهم ترين راهكار، گســترش 
فرهنگ ســازى  و  آمــوزش 
است كه بايد از مهدكودك ها 
كرد.  دبســتان ها شــروع  و 
همچنين با استفاده از تابلوها 
و بيلبوردهاى ثابت و سيار، نشريات و رسانه ها 
به اهميت اين قضيه توجه شود. البته از طريق 
روابط عمومى و بين الملل سازمان آتش نشانى 
مشــهد برنامه هاى بســيار مطلوبى در زمينه 

فرهنگ سازى و شناسايى شغل آتش نشانى و 
اهميت اين حرفــه در حفاظت از جان و مال 
مردم صورت گرفته است. وى با اشاره به رشد 
مســئوليت اجتماعى در جامعه براى كاهش 
اين ناهنجارى، ادامه مى دهد: شــهروندان بايد 
به اين آگاهى برسند كه سرعت آتش سوزى ها 
تصاعدى است، بنابراين آتش نشانان نبايد وقت 
طاليى را در مهار آتش ســوزى ها و نجات افراد 

از دست بدهند. 
همچنين ممكن است نيروهاى امدادى حتى 
در مســير رســيدن به محل حادثه دروغين؛ 
دچار تصادف و حادثه شوند. نكته ديگر اينكه 
افراد پيش از هر تماس مزاحمتى بايد لحظه اى 
تصور كنند، ممكن اســت همين زمان يكى از 
عزيزانشان گرفتار حادثه شده و نياز به حمايت 
نيروهاى امــدادى دارد. درواقع بــا آگاهى از 
شــرايط پيش آمده؛ نه تنها تماس مزاحمتى 
نمى گيرنــد كه اين افراد در تشــويق ديگران 
به يارى رســاندن به نيروهــاى امدادى تالش 

خواهند كرد. 

روزانه 1100  مزاحمت  تلفنى براى آتش نشانى!

شوخى با جان  انسان ها 

بنابر آمار موجود 
در دو دهه گذشته؛ 
روزانه شاهد تماس 
6000 مزاحم تلفنى 
با آتش نشانى مشهد 
بوده ايم كه اين رقم 

در سال هاى آغاز دهه 
90 به 3000 تا 3500 

تماس كاهش يافته است 
به راستى انگيزه اين 
مزاحمت ها چيست؟

بــرش

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

300072305 پيامك كنيد.

مـخــاطـبـان گـرامى! مى توانيد 
را در  عكس ها و سوژه هاى خود 
حوزه هاى شهرى، اجتماعى و ... 

به ايميل زير ارسال نماييد.
 khorasanemrooz@yahoo.com

روز بازار ��ھد
واحدنوع كاال

متوسط قيمت 
در سطح شهر

(تومان)

7,450

43,000

8,200

8,000

3,400

900 گرمى

حلب 5 كيلويى

كيلوگرم

كيلوگرم

كيلوگرم

روغن مايع آفتابگردان

روغن نباتى جامد الدن
برنج پاكستانى باسماتى

برنج هندى1121

شكر
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عرضه عسل در نجاری، فروش میوه در لبنیاتی! 
هاشمرساییفر   شاید شما هم با مواردی 
از این دست برخورد کرده اید که برای خرید یک 
کاالی خاص، وارد مغازه یا فروشگاهی می شوید  
گوشــه ای از این فروشــگاه وجود کاالیی دیگر 
نظر شــما را به خودش جلــب می کند؛ کاالیی 
کــه اصالً هیچ ارتباطی با صنفی که فروشــگاه 
مربوط در راســتای آن فعالیــت می کند، ندارد! 
به طور مثال فروش میوه در گوشــه ای از مغازه 
لبنیاتی یا عسل در چوب بری! نکته جالب تر اینکه 
اکثر فروشندگانی که اقدام به این کار می کنند، 
معتقدند خودشــان تولیدکننــده این محصول 
هستند و قیمت فروششان نسبت به جاهای دیگر 
مناسب تر اســت! با این وجود چگونگی نظارت 
بر فعالیت هایی از این دست که با صنف مربوط 
همخوانی ندارد، یکی از مهم ترین مسائلی است 

که باید به آن توجه شود.

   کاالی خاص برای مشتریان خاص!
شهروندی در این خصوص می گوید: تقریباً این 
مورد برای همه ما طبیعی شــده است که وقتی 
وارد مغازه یا فروشــگاهی می شویم که کاالیی 
کامــالً تخصصی را به فروش می رســاند، گاهی 
می بینیم گوشــه ای از فروشگاهش را به فروش 
 کاالیی اختصاص داده اســت که به هیچ عنوان 
هم صنف با کاالی مغازه اش نیست! بارها این مورد 
برای من اتفاق افتاده است، در برخی موارد حتی 
از آن ها خرید هم داشته ام، اما وقتی دلیل این کار 
را از فروشنده پرسیدم، جوابش این بوده که این 
جنس دست اول است و کیفیت خوبی هم دارد، 
برای رفاه حال مشتریان به قول معروف خاص تر 
این کاال را آورده ایم. شهروند دیگری نیز با تأیید 
این موضوع که تداخل فروش در صنوف مختلف 
را دیده اســت، اظهار می دارد: مردم شاید از این 
جریان بی خبر باشند که فعالیت هر صنفی در 
محل کســبش فقط مرتبط با همان شغل باید 
باشــد، نه اینکه هر کسی به خودش اجازه دهد 
هر کاالیی جز کاالیــی که موظف به فروش آن 
است را به فروش برساند. شاید این کار برای من 
که خریدار آن کاال هستم در نگاه نخست خوب 
باشد، اما اگر بنا به دالیلی کاالیی که از این گونه 
فروشــگاه ها خریداری کردم، مشــکل دار بود یا 
موجب بروز مشکلی شد، قابل پیگیری از سوی 
مراجع قانونی صنف مرتبط نخواهد بود، اینجاست 
که خریدار ضرر خواهد کرد و کســی پاسخگو 
نخواهد بــود؛ در حالی که اگر همان جنس را از 
صنف مرتبطش خریداری کنیم، خیلی اصولی 

می شود از راه های قانونی در مورد 
آن اقدام کرد.

    پلمب اصناف متخلف
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم آرایشــی و بهداشتی مشهد 
در همین رابطه به ایرنا می گوید: 
۴۰ ســال پیش مصوب شد که 
داروخانه ها بخش کوچکی از کار 
خــود را به فروش مواد آرایشــی 
اختصاص دهند، امــا اکنون این 
نــوع کار در داروخانه ها بســیار 
گســترش یافته؛ بــه نحوی که 
متصدی داروخانه بخشی از محل 
کسب خود را به فروشندگان لوازم 

آرایشی اجاره می دهد. 
فرزانه می افزاید: تداخل صنفی در رســته های 
لوازم آرایشی و بهداشتی بسیار گسترش یافته، 
بــه نحوی که دیگر نمی توان با آن مقابله کرد، با 
این حال اتاق اصناف مشهد مدتی است در حال 
بازبینی آیین نامه اتحادیه هاســت تا رسته های 
مختلف هر یک از کد آی. اس. آی. سی برخوردار 

شوند و این تداخل صنفی به حداقل برسد. 
وی خاطرنشان می کند: با اصالح آیین نامه های 
داخلی اتحادیه ها، از این پس هر واحد صنفی که 

بدون کد آی. اس. آی.سی 
باشد، مشــمول ماده ۲۸ 
قانون نظام صنفی شــده 
و اخطار اولیــه را دریافت 
می کنــد و در صورتی که 
کار خــود را اصالح نکند، 
توســط اتحادیــه پلمب 

می شود.
اتحادیــه صنف  رئیــس 
خدمات  و  تولیدکنندگان 
فنی خودرویی مشهد نیز 
می گوید: براســاس قانون 
نظــام صنفی هــر واحد 
صنفی باید براساس پروانه 
دریافت کرده،  کسبی که 
خدمــات ارائه دهــد و از آنجا کــه در فروش یا 
ارائه خدمات دیگری تخصصی ندارد، نمی تواند 
در رسته دیگری فعالیت داشته باشد.  جامی فر 
می افزاید: خدمات خودرویی یک فعالیت صنفی 
کامالً تخصصی اســت و در صورت بروز تداخل 
صنفی و انجام این کار توسط واحدهای صنفی که 
کد آی. اس. آی. سی این رسته را ندارند، عالوه بر 
اینکه خود، مرتکب تخلف می شوند، مشکالتی را 
نیز برای دریافت کننده خدمات به وجود می آورند.

وی عنــوان می کند: از ابتدای اردیبهشــت ماه، 

ارائه اخطارهای الزم به صنوفی که فعالیت های 
صنوف زیر پوشش اتحادیه خدمات خودرویی را 
انجام می دهند، آغاز شده است تا گامی در جهت 

ساماندهی این وضعیت برداشته شود.

    مجازات های 3 مرحله ای
معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراســان رضوی نیز در 
این خصوص می گوید: براســاس بند ۲ ماده ۲۸ 
قانون نظام صنفی، اشــتغال به شغل یا مشاغل 
دیگر در محل کســب به غیر از آنچه در پروانه 
کسب قید یا در کمیسیون نظارت مجاز شمرده 

شده، مشمول مجازات هایی می شود.
علی غفوری مقدم می افزاید: این مجازات ســه 
مرحله دارد که شامل اخطار ۱۰ روزه به منظور 
خــودداری واحد صنفی از ارائه کاالی مورد نظر، 
تعطیلی واحد صنفی به مدت یک هفته و تعطیل 

واحد صنفی به مدت6ماه است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضــوی اظهار می دارد: به دلیل شــرایط خاص 
اقتصــادی کنونی، برخی از صنــوف در تأمین 
هزینه هایشان دچار مشکل شده اند و مجبور به 
فروش کاالی غیررســته ای خود می شوند، اما به 
لحاظ قانونی اقدام این واحدها قابل توجیه نیست.

آب و هوا
پیشبینیکاهش10درجهایهواو

بارشبارانوتگرگدرخراسانرضوی 
قدس:هواشناسی خراسان رضوی، پایان هفته  بارانی همراه با  
بارش تگرگ و کاهش هشت تا ۱۰ درجه ای دما را برای استان 
پیش بینی کرد. بارش های رگباری باران همراه با رعد و برق و 
در برخی مناطق تگرگ طی امروز و فردا بویژه در نواحی غربی 

و شمالی استان خراسان رضوی رخ خواهد داد.
در این مدت وزش باد شــدید در نواحی شــرقی و شــمالی 

خراسان رضوی پیش بینی شده است.

خبر

تولیدشکرسفیددرجوینآغازشد

ایرنا:رئیس جهاد کشاورزی جوین گفت: با جذب ۱3 هزار تن 
شکر خام، تولید شکر سفید در کارخانه قند این شهرستان آغاز 
شد که این فرآیند برای۲5۰ نفر اشتغال دائمی ایجاد کرده است.

علیرضا هاشم آبادی افزود: کارخانه قند جوین بر مبنای ظرفیت 
تولید خود سفارش ۱۰۰ هزار تن شکر خام وارداتی را ثبت کرده 

است که تاکنون ۱3 هزار تن آن وارد کارخانه شده است.
وی اضافــه کرد: کارخانه قند جوین ظرفیت تولید روزانه ۱۱۰۰ 
تن شکر سفید را دارد که این موضوع نقش مؤثری در اشتغال و 
عالوه بر آن از این جهت که شکر سفید برای تنظیم بازار و مصرف 

خانوار، اصناف و صنایع کاربرد دارد نیز دارای اهمیت است.
رئیس جهاد کشاورزی جوین گفت: این شهرستان قطب تولید 
چغندر قند در خراســان رضوی است و سال گذشته 3۸۰ هزار 
تن چغندر قند توسط  کشاورزان این شهرستان به کارخانه قند 

جوین تحویل داده شد.

افزایش75درصدیاعتبارات
بازسازیقنواتخراسانجنوبی

قدس:مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندســی سازمان جهاد 
کشاورزی خراســان جنوبی گفت: امســال ۱3 میلیارد و 5۰۰ 
میلیون تومان اعتبار ملی برای احیا و بازسازی قنوات استان ابالغ 

شد که نسبت به سال قبل 75 درصد افزایش یافته است.
محمدحسن غالمی افزود: با اختصاص کامل این مبلغ می توان 
65 رشــته قنات را از صفر تــا ۱۰۰ درصد و در غیر این صورت 
۱۱5 رشته قنات را احیا و بازسازی کرد. وی با بیان اینکه هزینه 
مرمت هر رشته قنات توسط کارشناسان جهاد کشاورزی برآورد 
می  شود، گفت: به طور تقریبی به ازای هر کیلومتر احیا و مرمت 
قنوات ۱5۰ میلیون تومان باید هزینه شــود. مدیر آب و خاک و 
امور فنی و مهندســی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
اظهار داشت: برای احیا و مرمت قنوات ۸5 درصد هزینه از سوی 
دولت به صورت بالعوض و ۱5 درصد توسط بهره  برداران پرداخت 
می   شود. وی افزود: خراسان جنوبی از نظر تعداد قنوات رتبه دوم 
کشــور را به خود اختصاص داده و در حال حاضر 6۲5۲ رشته 
قنات در استان وجود دارد که تاکنون ۴۰ درصد آن ها احیا شده 
است. وی درباره تأثیر بارندگی های اخیر بر آبدهی قنوات استان، 
گفت: بارندگی های مناسب امسال بعد از خشکسالی های چندین 
ساله سبب باال رفتن دبی قنوات هوابین شد. غالمی با بیان اینکه 
در مجموع دبی قنوات اســتان 5۰ درصد افزایش یافته اســت، 
اظهار داشت: بازسازی و احیای قنوات سبب شد امسال تعدادی 
از قنات ها بعد از ســال ها خشــک بودن، مجدد زنده و آبگیری 
شوند. وی افزود: اعتبارات امسال احیای قنوات با اولویت هایی از 
جمله مقدار آبدهی قنوات ، تعداد بهره بردار، مشارکت بهره  برداران ، 
طول قنات و سابقه اســتفاده از اعتبارات سال های گذشته بین 

شهرستان های خراسان جنوبی توزیع خواهد شد.

2واحدصنعتینیمهتعطیلدرسبزوار
بهچرخهتولیدبازگشت

ایرنا:رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سبزوار گفت: از ابتدای 
امسال دو واحد صنعتی راکد و نیمه تعطیل در مجموعه شهرک 
صنعتی این شهرستان به چرخه تولید بازگشت. علی امید بخش 
افزود: وضعیت این دو واحد صنعتی با دریافت ۱۲ میلیارد ریال 
تســهیالت بهبود یافت و ۲۱ فرصت شغلی نیز ایجاد شد. وی 
اضافه کرد: در یک سال گذشته تاکنون 5۱ واحد تولیدی سبزوار 
برای دریافت تســهیالت در سامانه بهین یاب ثبت نام کردند که 
بیشــتر این واحدها در مراحل کمیته بررسی، ارجاع به شعبه و 
تکمیل مدارک قــرار دارند. رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت 
ســبزوار گفت: ۱۱ واحد صنعتی شهرستان سبزوار نیز از طریق 
 ســامانه بهین یاب ۲۲۰ میلیارد ریال تســهیالت رونق تولید 

دریافت کرده اند.

یکساختماندرحالساخت
طعمهحریقشد

قدس:سرپرست ایستگاه چهاردهم سازمان آتش نشانی مشهد از 
حریق ساختمان در دست ساخت در این شهر خبر داد.

مرتضی باقری گفت: این آتش سوزی دیروز در بلوار توس، خیابان 
درودی رخ داد و آتش نشانان بالفاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه بر اثر بی احتیاطی در انجام عملیات قیرگونی 
در طبقه دوم ســاختمان به وقوع پیوســت. سرپرست ایستگاه 
چهاردهم سازمان آتش نشانی مشهد، افزود: در ادامه این حریق 
قیرگونی های کار شــده در طبقه دوم این ساختمان نیز آتش 
گرفت و حریق به سرعت در حال گسترش بود که آتش نشانان 
آن را از چند جهت محاصره و در همان لحظات اولیه مهار کردند.

وی گفت:خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشت.

توقیفخودروتوزیعروغنسویایتقلبی
قدس:رئیس شــبکه دامپزشــکی ســبزوار از توقیف خودرو 
توزیع کننده روغن ســویای تقلبی در این شهرستان با همکاری 

پلیس آگاهی خبر داد. 
ولی اهلل جغتایی گفت: در پی شــکایت یکی از مرغداران سبزوار 
در خصوص بروز تلفات در واحــد مرغداری، با توجه به گزارش 
دامپزشک فارم، سریعاً تیم کارشناسی این شبکه وارد عمل شده و 
خوراک مصرفی در فارم مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت به 
روغن سویای استفاده شده در این واحد مشکوک و نمونه برداری 
برای انجام آزمایشات  مربوط انجام شد و نتایج آزمایشگاهی حاکی 
از وجود روغن های معدنی و مشتقات نفتی در ترکیب این روغن 
بود و مشخص شد روغن های خریداری شده توسط مرغدار فاقد 
هر گونه چربی گیاهی و حیوانی هستند.  رئیس  شبکه دامپزشکی 
سبزوار افزود: با توجه به سرنخ های موجود و انجام پیگیری های 
الزم، خودرو توزیع کننده روغن سویای تقلبی با همکاری پلیس 

آگاهی توقیف و راننده آن  نیز بازداشت شد. 

پلمبیککارگاهتولیدزولبیایغیرمجاز

نیشابور-خبرنگارقدس:مدیر گروه بهداشت محیط معاونت 
بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشــابور از پلمب یک کارگاه 
تولید زولبیا و بامیه غیرمجاز در این شهرستان خبر داد. سعید 
یگانه پور گفت:  پیرو بررسی شکایت مردمی در خصوص وجود 
کارگاه غیرمجاز تولید موادغذایی در یکی از مناطق شهرستان، 
بازدید و بررسی مشــترک با حضور ریاست اداره اماکن نیروی 
انتظامی انجام و پس از  شناسایی کارگاه و هماهنگی با دادستان، 

محل مذکور پلمب شد و از ادامه کار آن ممانعت به عمل آمد.

اعضایبدنبانویمرگمغزیمشهدی
به۴بیماراهداشد

قدس:اعضای بدن بانوی مرگ مغزی ســاکن مشهد به چهار 
بیمار نیازمند عضو جانی دوباره داد. مسئول واحد فراهم آوری 
اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دیروز با اعالم این 
خبر گفت: عمل اهدای عضو زنده یاد شــهین طاهری 56 ساله 
پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغــزی و رضایت خانواده وی 
در بیمارستان منتصریه مشهد انجام شد. دکتر ابراهیم خالقی 
خاطرنشان کرد: کبد این بیمار در بیمارستان منتصریه به خانم 
۴7 ســاله ساکن مشهد پیوند و به بیمار زندگی دوباره بخشید. 
وی گفت: قرنیه های مرحومه شــهین طاهری جهت پیوند به 
بیمارســتان خاتم االنبیاء)ص( ارسال شــد. قسمتی از پوست 
مرحومه نیز جهت پیوند به بخش ســوختگی بیمارستان امام 

رضا)ع( ارسال شد.
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کمیسیون نظارت مجاز 
شمرده شده، مشمول 
مجازات هایی می شود

بــرش

درچهارمینجلسهمحاکمهمتهمانپروندهشرکتپدیدهمطرحشد

تعیینارزشسهامتوسطخودپهلوانانجاممیشد

خبر

قدس   چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده 
موسوم به شرکت پدیده به ریاست قاضی منصوری برگزار شد. 

در این جلســه پس از انجام مواجهه حضــوری بین متهمان و 
کارشناســان حاضر در صحن علنی، قاضــی منصوری از یکی 
از وکالی جمعی از شــکات خواست تا نسبت به ارائه شکایت و 
مطالب خود اقدام کند. با توجه به پایان اظهارات وکیل شکات، 
قاضی منصوری از نمایندگان جمعی از شکات حاضر نیز خواست 
تا به بیان شکایت خود علیه متهمان پرونده بپردازند. در این هنگام 
رئیس جلسه از شــکات این پرونده خواست تا لوایح خود را به 
دفتر دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی 
کشور در مشهد تسلیم نمایند. پس از آن رئیس دادگاه از نماینده 
دادســتان عمومی و انقالب مرکز خراســان رضوی خواست تا 
کیفرخواست متهم محمدرضا ریاحی فرزند علی اصغر را قرائت 
نماید. مشارکت در اخالل عمده و کالن در نظام اقتصادی کشور، 
تصاحب و حیف ومیل اموال مردم و تشکیل شبکه کالهبرداری 
با اســتفاده از تبلیغــات عامه از جمله اتهامــات نامبرده طبق 
کیفرخواست صادره توســط دادسرای عمومی و انقالب مشهد 
است. با قرائت کیفرخواست، قاضی منصوری از متهم خواست تا 
به سؤال ها و اتهام های مطرح شده با درنظر گرفتن صداقت پاسخ 
دهد. قاضی منصوری هنگام تفهیم اتهام و طرح ســؤال، خطاب 
به متهم گفت: با توجه به حجم عظیم تحقیق های انجام شــده 

و گزارش های مراجــع قانونی و اقاریر صریح متهمان در مرحله 
تحقیقات؛ تأکید می کنم که به ســؤال های طرح شده دقیق و 
مبتنی بر حقیقت پاســخ دهید. در این هنگام متهم محمدرضا 
ریاحــی خطاب به دادگاه گفت: تمامی اظهارات خود در مراحل 
مختلف تحقیقات مقدماتی را قبول دارم. وی گفت: شرکت پدیده 
از ســال ۱3۹۲ وارد بحران شد و چنانچه دادستانی به موضوع 
ورود نمی کرد، شــاهد بروز مشکالت بیشتری می بودیم. متهم 
ریاحی در پاســخ به ســؤال دادگاه مبنی بر نحوه قیمت گذاری 
سهام شــرکت پدیده، گفت: تعیین ارزش ســهام توسط آقای 
پهلوان صورت می گرفت، ضمن اینکه رقابت با چند شرکت دیگر 
تشدید کننده تخلف  ها در زمینه تعیین ارزش سهام بود. در این 
هنگام نماینده دادستان با اشاره به اقاریر صریح متهم در مرحله 
تحقیقات مقدماتی، خواستار پخش کلیپ سخنان متهم در جمع 
سهامداران شد که این درخواست با موافقت رئیس دادگاه مواجه 
شد. پس از پخش مستندات ارائه شده توسط نماینده دادستان و 
پخش کلیپ سخنرانی متهم ریاحی در جمع سهامداران؛ قاضی 
منصوری از وکیل مدافع متهم محمدرضا ریاحی خواســت تا از 
موکل خود دفاع کند. پس از پایان دفاعیات وکیل مدافع متهم، 
دادگاه از وکیل جمعی از شکات خواست تا به بیان مطالب خود 
بپــردازد و پس از آن نیز قاضی منصوری از نماینده دادســتان 
خواســت تا کیفرخواست متهم احسان محســنی ثانی فرزند 

محمدرضا را قرائت کند. متهم محســنی ثانی به واسطه انجام 
تبلیغات غیرواقعی؛ در راستای باال بردن کاذب ارزش سهام پدیده 
نقش داشته است و طبق کیفرخواست صادره توسط دادسرای 
عمومی و انقالب مشهد، نامبرده متهم به معاونت در اخالل عمده 
و کالن در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل وقوع بزه و ارائه 

طریق ارتکاب جرم و تحصیل مال از طریق نامشروع است.
نماینده دادستان درخصوص نحوه عملکرد متهم محسنی ثانی 
گفــت: نامبرده به تبلیغات غیرواقعی برای پدیده جهت افزایش 
قیمت حبابی سهام، مبادرت می نموده و با وجود الزام قانونی به 
عنوان »سهامی خاص«، در تبلیغات اشاره ای نمی شود حال آنکه 

طبق قانون ذکر آن در تبلیغات، الزامی بوده است.
با توجه به اظهارات متهم محسنی ثانی، حسابرس ویژه پرونده با 
کسب اجازه از محضر رئیس دادگاه و در واکنش به سخنان متهم 
گفت: متهم تعداد زیادی ســهام هدیه به صورت رایگان از این 
شــرکت دریافت کرده است. پس از انجام مواجهه حضوری بین 
وکیل جمعی از شکات و ارائه سخنان نماینده دادستان و وکیل 
مدافع متهم، قاضی منصوری ادامه رسیدگی به اتهام های متهمان 

پرونده شرکت پدیده را به صبح امروز موکول کرد.

7535zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

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

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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۱. زیــادی – نگهبان مقیم ســاختمان 
– کنــده کاری روی ســنگ ۲. خوابیده 
– ســاز توخالی- فدراســیون بین المللی 
بســکتبال 3. دوســت داشــتن- خمیر 
بتونه - ســالی که در آنیم- میوه آتشین 
۴. صــدای افتادن اجســام در مایعات- 
 نام پســرانه عربی- پشــم نرم - شــرور 
 5. مقیاس وزن مایعات برای انگلســتان- 
 جنگ افزاری انفــرادی- صحرای پهناور 
جنوب شــرقی  در  پــرآب  رودی   .6
پنهان شدن  پوســتی-  کاغذ  کشورمان– 
بــرای صیــد 7. کم قیمــت- عضوی در 
صورت- لوله تنفســی ۸. مهیب- ستوان 
نیــروی دریایــی ۹. کهنســال- مخفف 
اگر- نوعی خرمــای مرغوب ۱۰. ابزارکار 
مکانیــک- ســرگرد ســابق- ســرکرده 
خونخــوار هون هــا ۱۱. وای اگــر چک 
نداشــته باشــد- حدیث خداونــد- نام 
مشــهور  فوتبالیســت  »کانتونا«  کوچک 
فرانســوی ۱۲.درون دهان- پیشــوندی 
 معادل میلیــون- تنها- مــکان بی خطر

۱3. گریبــان- میمون آدم نمــا- طایفه 
ایرانی- ســودای ناله ۱۴. شــاهکار امیل 
زوال- خودروســاز بدقــول فرانســوی- 
خسارت ۱5. همنشــین خار- تقاطع دو 

خیابان – سرزمین ها

۱. مغــازه بــزرگ- گاراژ ۲. ایــن پــول 
 در بــازار کانــادا رونــق دارد- صفــر- 
خواربار فروش 3. زبان گنجشــک - برنج 
 پختــه- پارســنگ ترازو- نفس خســته 
۴. اسم- نهی از نالیدن- خویشان- حرف 
۸ انگلیسی 5. آزاد - تامل کردن- ظرفی 
در بدن 6. کشنده بی صدا- عالمت جمع 
مونث تــازی- گریه و نالــه- دربندان و 
ترکی-  ســفید  7. جداکردن-  گرفتاران 
 لوس و بی مزه ۸. یقین قلبی- ســاده لوح  
علمی  نام  آب+خاک-  ۹. خشــک مزاج- 
گیــاه نرگس ۱۰. کیســه کــش حمام 
- برداشــتن و گذاشــتنش هــردو جرم 
 اســت- طالیــه دار اعداد- چلــه کمان 
۱۱. لقــب اشــرافی اروپایــی- دینــی 

 در جنوب شــرقی آســیا- شــیرینی ابــری خامه ای 
 ۱۲. طاقچه بــاال – یار دیریــن آش- یگانه- ناپدری 
۱3. پول سامورایی- خواهش کردن- چروک پیشانی- 
برج داســتانی فرانسه ۱۴. بر ســطح دریا می نشیند - 
سخنان بیهوده- پایتخت پرو ۱5. از مقاطع تحصیالت 

عالیه- خوش طینت

افقی

عمودی
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