
»بیست و سه نفر« به  هویزه آمد نوبت به اتهامات مسئوالن هم می رسد
همزمان با سالگرد فتح خرمشهر و با حضور خانواده شهدا و ایثارگران انجام شد در هشتمین جلسه دادگاه متهمان پرونده شرکت پدیده عنوان شد

همزمان با ســالروز آزادســازی خرمشــهر 
مراســم اکران فیلم »بیســت و سه نفر« در 
پردیس سینمایی هویزه مشهد برگزار شد.در 
این مراســم که خانواده شــهدا و ایثارگران، 
ارتش، پیشکســوتان و  فرماندهان ســپاه، 
فرماندهان فتح خرمشــهر حضور داشتند، 

امیرمهدی تکلو ...

هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان 
پرونده شرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی 
به جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی کشور به 
ریاست قاضی منصوری در مشهد برگزار شد. 
این جلسه با حضور هیئت عالی قضایی، وکالی 
مدافع، نمایندگان جمعی از شکات، سهامداران 

و اصحاب رسانه ...
.......صفحه 2  .......صفحه 4 

برخورد با تخلفات ساختمانی در منطقه جانباز مشهد
 »فرناز عباسی« حافظ خردسال

کل قرآن کریم در گفت وگو با قدس:

 آرزویم دیدار 
با مقام معظم رهبری است

.......صفحه 2 

با همکاری دستگاه قضایی، پلیس و شهرداری شدت گرفت

.......صفحه 3 

 رئیس کمیسیون حقوقی 
شورای شهر مشهد:

 کارمزد شارژ 
 »من  کارت«

100 تومان می شود

قرآن کریم، برترین و باالترین هدیه  حضرت احدیت به بشــر 
است و حفظ آن، یکی از توفیقات بزرگ الهی به حساب می آید 
که شامل حال هر کسی نمی شود. استعداد، آمادگی، لیاقت، 
توفیق، سعادت و عنایت موجب می شود خداوند متعال، این 
نعمت بزرگ را به فرد عطا فرماید.مداومت در حفظ قرآن عامل 

بسیاری از توفیقات و برکات الهی است ...

رئیس کمیســیون حقوقی شورای شهر مشــهد از کاهش 
کارمزد 2۰۰ تومانی شارژ من  کارت خبر داد. محسن حسینی 

 پویا با اشاره به انتقاد های انجام شده ...
.......صفحه 3 
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.......صفحه 2 

در آسایشگاه شهید فیاض بخش 
550 معلول روزگار می گذرانند

ساعتی
با فرشتگان 

زمینی 
رمضان ماه مهربانی و الفت خدا و بندگان اوســت. 
ماه ماهی کــه فاصله ها را نزدیک به هم می کند و 
دل ها همه عاشق می شود در ماه خدا. لبریز از عشق 
و مهربانی و چه دیدگانــی که در رمضان دیده به 
راه قلب های مهربانی هستند که دریا دل اند. لمس 
دستان پرمحبت بهترین تحفه ای ست که می توان 
به این چشــم به راهی هدیه کرد. جایی در حوالی 
همین شــهر می توانی در محفل پرمهرشان وارد 
شوی. فرقی نمی کند کجا. همین که لحظاتی کنار 
فرشته های زمینی خدا سپری کنی آسوده از همه 
چیز غرق می شوی در دنیای پر مهر و محبتشان. 
صحبت از دنیای معلوالنی ست که آسایشگاه های 

شهر محل جلوس آن ها شده...

سوژه از شما / پیگیری از ما
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 .
لطفًا ابتداي پيام کلمه »سوژه« را قيد نماييد.منتظر سوژه های شما از طریق سامانه پیامکی  هستیم.

شماره پيامک:   300072305
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          آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران (﹡﹢︋️ دوم)
         ا︡اث ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن آ﹝﹢ز︫﹩ دا﹡︪﹊︡ه دا﹝︍︫︤﹊﹩

︪︡﹞ ﹩︨دا﹡︪﹍︀ه ﹁︣دو       
دا﹡︪﹍︀ه ﹁︣دو︨﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ دارد ﹡︧︊️ ︋﹥ ︫﹠︀︨︀﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر ︋︀ ر︻︀️ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︗︣ا﹩ ﹇︀﹡﹢ن ︋︣﹎︤اری 
﹝﹠︀﹇︭︀ت و آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹩ و ﹝︺︀﹝﹑︑﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه ﹨︀ و ﹝﹣︨︧ــ︀ت آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی و ︎︦ از 

.︡︀﹝﹡ ︀ران ا﹇︡ام﹊﹡︀﹝﹫︎ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز
︪︡﹞ ﹩︨١- ﹡︀م و ﹡︪︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︤ار: دا﹡︪﹍︀ه ﹁︣دو

﹡︪︀﹡﹩: ﹝﹫︡ان آزادی-︎︣د︦ دا﹡︪﹍︀ه ﹁︣دو︨﹩- ︨︀ز﹝︀ن ﹝︣﹋︤ی –﹝︣︡️ ︨︀︠︐﹞︀ن ﹨︀ و ︑︃︨﹫︧︀ت
︪︡﹞ ﹩︨︀ر︨︐︀ن آ﹝﹢ز︫﹩ دا﹡︪﹊︡ه دا﹝︍︫︤﹊﹩ دا﹡︪﹍︀ه ﹁︣دو﹝﹫︋ ︡اثا :﹤︭﹇︀﹠﹞ ٢- ﹝﹢︲﹢ع

︪︡﹞ ﹩︨دا﹡︪﹍︀ه ﹁︣دو ︦ا︗︣ا: ︎︣د ﹏﹞ -٣
۴- ﹝︡ت ا︗︣ا: ٣ ﹝︀ه ︫﹞︧﹩

۵- ﹝︊﹙︼ ︋︣آورد او﹜﹫﹥: ︡ود٧۵٠٠﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 -۶︡ا﹇﹏ ︫︣ا︳ ﹝︐﹆︀︲﹩: دا︫︐﹟ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑ ️﹫︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ۵ ا︋﹠﹫﹥ و ︑︃︨﹫︧︀ت و ︑︖﹫︤ات ا︫︠︢︡ه 

از ︨︀ز﹝︀ن ﹝︣︡️ و ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹋︪﹢ر
٧- ﹡︷︀رت ︋︣ ︻︡ه ﹝︪︀ور ﹝︺︣﹁﹩ ︫︡ه از ︵︣ف ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

٨- ﹡﹢ه در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩: ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ را ︸︣ف ﹝︡ت 
﹉ ﹨﹀︐﹥ از ︑︀ر ا﹡︐︪ــ︀ر آ﹎﹩ از اداره ︨ــ︀︠︐﹞︀ن و ︑︃︨﹫︧︀ت دا﹡︪ــ﹍︀ه وا︡ ﹇︣ارداد﹨︀ در︀﹁️ و ︡ا﹋︓︣ 
︑ــ︀ ︑︀ر ١٣٩٨/٠٣/١٣ ︑﹢﹏ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣︡️ ا﹝﹢ر اداری و ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ و اداره ︨ــ︀︠︐﹞︀ن ﹨︀ و ︑︃︨﹫︧ــ︀ت 

.︡﹠︀﹝﹡ دا﹡︪﹍︀ه
ــ︣﹋️ در   ︫️︗ ︳ــ︣ا ﹫﹞︀﹡﹊︀ران وا︗︫︡  ︣ر︨ــ﹩ و از︎   ︋﹤︐﹀﹨ ﹉ ︀ر ︸︣ف ﹝︡ت﹊﹡︀﹝﹫ ــ﹥︎  ٩- ﹝ــ︡ارک ﹝︣︋ــ﹢ط︋ 
 ️﹋︀︎ ﹩︀و ︋︀ز﹎︪ــ ﹏﹢︑ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ️﹁︀در ️﹚﹞ و ز﹝︀ن و ﹏﹞) ︡﹞﹝﹠︀﹇︭﹥ د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ︠﹢ا﹨︡ آ
︀ً ︋﹥ ا︵﹑ع ︠﹢ا﹨︡ ر︨ــ﹫︡). ︡︋﹩ ا︨ــ️ ارا﹥ ﹝︡ارک ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥ ﹆﹩ را ︗️ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︋︣ای  ︊﹇︀︺︐﹞

︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︖︀د ﹡﹢ا﹨︡ ﹋︣د.
١٠- ﹡ــ﹢ع و ﹝︊﹙ــ︼ ︑︱﹞﹫ــ﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥: ﹝︴︀︋ــ﹅ ︋︪ــ﹠︀﹝﹥ ١٢٣۴٠٢/ت ۵٠۶۵٩ ﹨ـ ﹝ــ﹢رخ ٢٢/٠۴/٩۴ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞
١١- ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ︣︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︀ ︑﹙﹀﹟ ٠۵١٣٨٨٠٢٢۶۵ ︑﹞︀س﹫︲︀﹆︐﹞ ︣︐︪﹫︋ در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت

          آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران (﹡﹢︋️ دوم)
         ا︡اث ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن آ﹝﹢ز︫﹩ دا﹡︪﹊︡ه دا﹝︍︫︤﹊﹩



» فرناز عباسی« حافظ خردسال کل قرآن کریم در گفت وگو با قدس:

آرزویم دیدار با مقام معظم رهبری است
خبر

وقف

محســن متولی اشکذری  قرآن کریم، 
برترین و باالترین هدیــه  حضرت احدیت به 
بشر است و حفظ آن، یکی از توفیقات بزرگ 
الهی به حساب می آید که شامل حال هر کسی 
نمی شود. اســتعداد، آمادگی، لیاقت، توفیق، 
ســعادت و عنایت موجب می شــود خداوند 
متعال، این نعمت بزرگ را به فرد عطا فرماید.

مداومــت در حفظ قــرآن عامل بســیاری از 
توفیقات و برکات الهی است و کسی که انس به 
حفظ و تدبر در مفاهیم و معانی قرآنی داشته 
باشــد، از برکات زیــادی در زندگی اجتماعی 
خود بهره مند می شــود حال اگر این مؤانست 
در زمــان خردســالی و کودکی گــره بخورد، 
این توفیقات دوچندان خواهد شــد و شاکله 
زندگی بر مبنای دســتورات قرآن کریم شکل 
می گیرد.»فرناز عباســی« حافــظ کل قرآن 
کریم از جمله کســانی اســت که توانسته با 
کمک والدینش در هفتمین بهار زندگی  خود 
بــه درجه حفظ کل قرآن کریم نائل شــود و 
موجب افتخار خانواده و ایران اســامی باشد.  
حضور »فرناز عباســی« حافظ خردسال کل 
قرآن مجید به همراه پدر بزرگوارش »ابراهیم 
عباسی« در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی 
قرآن کریم که برای شــرکت در این نمایشگاه 
به مشــهد سفر کرده بودند این فرصت را مهیا 
ســاخت تا گفت وگویی با آن ها داشته باشیم.

  حفظ کل قرآن در 1/5 سال
ایــن حافظ نونهال قرآن کریم، کام خود را با 
آیه شــریفه ای از قرآن که به نزول این کتاب 
مقدس در ماه مبارک رمضان اشاره دارد آغاز 
کرد و به خبرنگار قدس می گوید که متولد ۱۹ 
خرداد ۱۳۹۰ همزمان با لیلة الرغائب )شــب 
آرزوها( اســت و قرآن کریم را در مدت یک و 
نیم سال حفظ کرده است.وی با اشاره به اینکه 
پیش از نماز صبح با پدر و مادرم بیدار می شدم 
و یک یــا دو صفحه از قــرآن مجید را حفظ 
می کردم، می افزاید: سپس به مدرسه می رفتم 
و پس از برگشــت از مدرسه تکالیفم را انجام 
مــی دادم، تلویزیون نگاه می کردم و هر روز دو 
یا سه جزء از قرآن را مرور می کردم و با تمرین 
فراوان در مدت یک و نیم سال حفظ کل قرآن 

را به صورت مسلط و تثبیت شده تمام کردم.

  آرزوی دیدار با رهبری و نوشتن کتاب 
»قرآن در عمل«

این حافظ خردسال کل قرآن کریم با تأکید بر 

اینکــه بزرگ ترین آرزویم دیدار با مقام معظم 
رهبری و تبلیغ قرآن در ســایر کشــورهای 
مســلمان و غیرمسلمان اســت، خاطرنشان 
می کند: آرزوی دیگرم نوشتن کتابی است بر 
اساس آیات قرآن کریم با عنوان قرآن در عمل 
که به بررســی جنبه های عملی قرآن به زبان 
ساده و برای همه مردم بپردازد و پدرم به دنبال 
گرفتن مجوز این کتاب و مهیا ساختن زمینه 

انتشار آن است.

  توصیه به همساالن
فرناز با اشاره به برکات فراوان 
قرآن کریم در زندگی اش با 
خود  همســاالن  به  توصیه 
برای حفظ آیات قرآن تصریح 
می کند: همــه فرزندان این 
مملکت استعداد دارند و فقط 
باید تمرین کنند و پیگیری 
داشته باشند تا به این افتخار 

دست پیدا کنند.

  2  فرزند قرآنی
ابراهیم عباسی، پدر فرناز که در تمامی محافل 
همواره وی را همراهی می کند با اشاره به اینکه 
کارشناس مدیریت دولتی است و مدیر بازرگانی 

یک شــرکت حمل و نقل اســت و همسرش 
)شــهربانو رحمانی( نیز کارشــناس مدیریت 
دولتی است، می گوید: به غیر از فرناز، یک پسر 
ســه و نیم ساله به نام علیرضا هم داریم که او 
نیز ۱۵ سوره قرآن را حفظ و قرائت قرآن را هم 
شروع کرده است.وی می افزاید: فرناز در چهار 
ســالگی مدرک روخوانی و روانخوانی قرآن را 
گرفت و در پنج سالگی حفظ موضوعی به روش 
اشاره را هم فراگرفت و در ۶ 
سالگی در مسابقه محاسبات 
ســریع ذهنی)آی کیو مس( 
در خراســان رضوی اول شد 
و بــا شــروع کاس اول از 
آبــان ۱۳۹۶ دوباره حفظ را 
به صورت اساسی شروع و با 
روخوانی و روانخوانی به اضافه 
شماره  خط،  آیات،  موقعیت 
آیه، ســمت و ســوره شروع 
به حفــظ کــرد و در مدت 
یک و نیم ســال حفظ کل 

قرآن را به پایان رساند.

  نقش اساسی والدین
عباســی با تأکید بر اینکه در این مسیر مادر 
فرناز نقش مهمی داشــته و مربی ایشان بوده 

است، خاطرنشــان می کند: بنده هم در بحث 
معنای آیات قرآن با ایشــان تمرین می کنم و 
حفظ قرآن باید مناسب با استعداد ها بوده و با 
روحیه بچه ها سازگار باشد چراکه سختگیری 

اصاً جواب نمی دهد.

  دیدار با مراجع و قدردانی وزیر 
آموزش و پرورش

پدر این حافظ خردســال با اشــاره به اینکه 
دیدارهایی هــم با مراجع عظام حضرات آیات 
مکارم شــیرازی و جوادی آملی داشــته ایم، 
تصریح می کنــد: دو مرتبه هم وزیر آموزش و 
پرورش از ایشان قدردانی و تشکر کرده است و 
از لحاظ تحصیلی به برکت قرآن هم یک سال 
زودتر شروع کرده و هم تابستان امسال کاس 

سوم دبستان را سپری خواهد کرد.

  درخواست از مسئوالن
 پدر این حافظ خردســال کل قرآن کریم با 
تأکید بر اینکه از مسئوالن می خواهم موضوع 
حافظان قرآن را جدی تر پیگیری کنند، تصریح 
می کند: همراهی معنوی و تسریع کار حافظان 
قرآن در بحث حفظ کام اهلل مجید بسیار مهم 
است و ان شاء اهلل دست اندرکاران به این مسئله 

بیشتر بها بدهند.

در حوالی امروز2

با کمک نقدی یکی از خیران صورت گرفت
  آزادی ۹ زندانی از ندامتگاه نیشابور

نیشابور- خبرنگارقدس: رئیس اداره زندان نیشابور از آزادی 
۹ نفر از زندانیان با اخذ رضایت شاکی و کمک نقدی یکی از 

خیران شهرستان نیشابور خبر داد.
محمدرضا رجبی اظهار کرد: کسب رضایت از شاکیان گامی 
مؤثر در راستای کاهش جمعیت کیفری در زندان هاست و اخذ 
رضایت شاکی خصوصی بویژه در محکومیت های مالی و جرایم 
غیرعمد عاوه بر بار معنوی، انگیزه بازگشت به جامعه و زمینه 

ارتکاب جرم را در زندانیان کاهش می دهد.
وی افزود: با همکاری مســئوالن و مددکاران زندان و کمک 
۲۰۰ میلیون ریالی یکی از خیران شهرستان، ۹ نفر از زندانیان 
زندان نیشــابور با میزان بدهی افــزون بر ۳۶۱ میلیون ریال 
از زندان آزاد شــده که از این میزان مبلغ ۱۶۱ میلیون ریال 
توسط شاکیان پرونده تخفیف و بقیه توسط فرد خیر تأمین 
شده است.رجبی تصریح کرد: این زندانیان بر اساس بررسی 
پرونده های قضایی، دارای تحمل حبس باال و فاقد توان مالی 

و ماقات بوده اند.

  موقوفه »حاج عبدالعلی« 
را  بیشتر  بشناسیم

سرور هادیان: وقف، سنتی اســت که سبقه تاریخی دارد. 
سنتی از دوران گذشته که بنا به اهمیت یا نیاز به آن، توسط 
خیران انجام می شده اســت. با وقف »حاج عبدالعلی« آشنا 
می شوم. وقفی که ســال ۱۲87 با چهار وقفنامه انجام شد و 
اگرچه سال ها از آن می گذرد و بنا به خواسته تولیت آن، نسل 
به نسل رسیدگی به آن به فرزندان رسیده است، اما این وقف 
بزرگ که بارها عنوان برترین وقف را بدست آورده است، هنوز 
هم فراهم کردن شرایط بهینه استفاده از وقفیات و بهتر شدن 

را در دستور کار خویش قرار داده است.

  کار خیر برای خداست 
به ســراغ تولیت فعلی که می روم، می گویــد: کار خیر برای 
رضای خداســت و گفتن و اعام کردن ندارد.قرار مصاحبه را 
در روزنامه می گذاریم و به رسم امانتداری قرار می شود اسامی 
تولیت و تولیت های گذشته ذکر نشود.تولیت فعلی این موقوفه 
بزرگ می گوید: واقف، پدرِ پدربزرگ من اســت که وقف های 
زیادی دارد که بخشی از آن همان وقف اولیه است و  به دنبال 
احیا کردن بخش زیادی از آن نیز هستیم.پدرم در زمان حیات 
به من گفت، می خواهی از تو راضی باشــم برو دنبال موقوفه 
باش و آن را به نتیجه برســان.وی درباره وقف اولیه توضیح 
می دهد: وقف اولیه در حال حاضر همان شهرک صنعتی ثامن 
و جمعه بازار فعلی اســت که حدود ۲۰۰۰ واحد صنعتی در 
آن ایجاد شده است و بیش از دست کم ۱۰ هزار نفر روزیشان 
از آنجا تأمین می شــود. این در حالی است که رقبات دیگری 
از موقوفه وجود داشته که متأسفانه از موقوفه جدا شده و به 
دنبال احیا کردن آن هســتم.تولیت موقوفه با اشاره به اینکه 
بخش زیادی از این موقوفه های در حال احیا، در مشهد، تهران، 
قزوین، شاهرود، طبس و... است، خاطرنشان می سازد: امیدوارم 
بااحیای آن ها بتوانیم راه خیر را هرچه بهتر طی کنیم.وی بیان 
می کند: وقف برای روضه خوانی و عزاداری سیدالشهدا و تاوت 
والد واقف - آقای غامرضا طبسی که در حرم مدفون است- 
تنظیم شده است، اما در کنار آن در متن وقفنامه ذکرشده که 
به سادات و فقرا کمک هایی شود و در همین راستا مدرسه ای 
هم بنا شــد.وی تأکید می کند: خوشــبختانه چند دانشجو 
پزشــکی با کمک این موقوفه امروز پزشکانی خوب و مطرح 
و مشغول به خدمت  هســتند و در همین راستا کمک هایی 
برای ازدواج نیز به آن ها شد.وی ماجرای دختری از اهالی یک 
روستا را که برای تقاضای کلیه با پدرش به مشهد رفته بود، 
برایــم تعریف می کند: او جزو نفرات اول تحصیلی بود، اما به 
دلیل بیماری و فقر امکان تحصیل برایش مهیا نبود و درنهایت 
با خرید کلیه و حمایت ، پس از فوت پدر و مادرش دانشجوی 
موفقی اســت. خوشحالم دختران و پســران زیادی با کمک 
همان وقف مسیر زندگی شان به سمت راه درست تغییر کرد.

  بسته های اقالم خوراکی برای کارگران منتظر کار
از وی درباره ســایر فعالیت هایی که از عایــدات این موقوفه 
انجام می شود می پرسم، توضیح می دهد: حدود ۳۰۰ میلیون 
تومان درآمد موقوفه اســت و جز رفع نیازهای موردی که به 
مردم کمک می کنیم، بســته هایی به صورت کلی مثل برنج، 
روغــن، ماکارونی، رب که گاهی اقام دیگر اضافه می شــود 
آماده می کنیم که بیش از ۵۰۰ بسته به کارگران منتظر کار 
دور میدان فردوسی اهدا می شود. خیلی اوقات کارگران زیادی 
را می بینم که در باران نشسته اند و چون کار گیرشان نیامده، 
خجالت می کشند به منزل بروند.وی تأکید می کند: اگر وضعیت 
مناسبی داشته باشیم، این توزیع تا چهار مرتبه در سال انجام 
می شــود. درغیر این صورت سالی دو بار در ایام ماه مبارک و 
سال نو توزیع اقام را در میدان فردوسی برای کارگران سرگذر 
داریم . آدرس افراد نیازمندی را داریم و حتی گاه کســانی از 
شهرستان ها از ما کمک می خواهند که بسته ها برایشان ارسال 
می شود.این تولیت در ادامه خاطرنشان می سازد: این درحالی 
است که باتوجه به گرانی، هر بار توزیع اقام اولیه خوراکی فقط 
در میدان فردوسی نیاز به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان دارد. از 
این رو درراستای ادامه این کار خیر درآمدزایی بیشتر از کارهای 

خیر  موقوفات را در دستور کارمان قرار داده ام.

 مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های
 دفاع مقدس خراسان رضوی: 

  »سوم خرداد« ها نباید در
 زندگی روزمره گم شود

فخرایی: مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 
استان خراســان رضوی گفت: مناسبت هایی همچون سوم 
خرداد که جزو ایام اهلل است نباید در زندگی روزمره گم شود و 

یا مورد غفلت قرار بگیرد.
سردار یوسفعلی زاده در نشستی خبری به مناسبت بزرگداشت 
سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر خاطرنشان کرد: لشکر 77 
پیروز ثامن االئمه)ع(، سپاه خراســان، تیپ ۲۱ امام رضا)ع(، 
تیــپ جواداالئمه)ع( و جهاد ســازندگی خراســان از جمله 
یگان های خراســانی بودند که به منظور فتح خرمشــهر در 

عملیات پدافندی و آفندی حضور داشتند.
وی با بیان اینکه خرمشهرهای پیش  رو مأموریت امروز ملت 
ماست، ابراز داشت: ما امروز هم به پشتوانه فتح خرمشهر، در 
صحنه اداره کشــور، تعامات و روابط منطقه ای و بین المللی 
نقش ایفا می کنیم.وی افزود: از چهارشنبه یکم خرداد تا شنبه 
چهارم خرداد روزشــمار ایام گرامیداشت حماسه آزادسازی 
خرمشــهر تعیین شده اســت. شــعار ویژه این مناسبت در 
سال جاری »ما پیروزیم« است. نشست تخصصی هنرمندان 
فعــال در حوزه دفاع مقدس، برگزاری کارگاه نقد و بررســی 
فیلم های دفاع مقدس با محوریت ســوم خــرداد، برگزاری 
ورک شاپ هنرهای تجسمی با موضوع دفاع مقدس، برگزاری 
کارگاه آموزشی فیلمنامه  نویسی، برگزاری نشست تخصصی 
راهکارهای نگارش کتــاب خاطرات دفاع مقــدس، برپایی 
نمایشــگاه کتاب های تقریظی مقام معظم رهبری، برگزاری 
نشست خوانش کتاب، رونمایی از کتاب »ما افسانه بودیم«، 
برگزاری عصرانه داستان نویسان دفاع مقدس، برگزاری شب 
شعر، برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب »تا نیمه راه«، تولید 
کتاب صوتی »شــهربانو«، نشست صمیمی همسران شهدا، 
تجلیل از همسران شهدای عملیات »بیت المقدس« و برگزاری 
افتتاحیه طرح خادمان شهدای گمنام از جمله برنامه  های اداره 
کل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس در ایام سالگرد 

سوم خرداد است.

 مشاور امور اجتماعی رئیس دانشگاه
 علوم پزشکی مشهد به قدس خبر داد 

  کمک ۱۲۱ میلیارد تومانی خیران 
خراسانی به حوزه سالمت

همزمان  پروین محمدی: 
با والدت باســعادت کریم 
اهــل بیــت امام حســن 
مجتبی)ع( و به یمن وجود 
بارگاه منــور حضرت علی 
بن موسی الرضا)ع( انجمن 
حامیان اهدا و پیوند عضو 
»مهــر رضوی« در شــهر 

مقدس مشهد از امروز آغاز به کار می کند.
این خبر را دکتر خدایی، مشاور امور اجتماعی رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی مشــهد در حاشیه نشست خبری به مناسبت 
۳۱ اردیبهشت روز ملی اهدای عضو در گفت و گو با خبرنگار 
ما اعام کرد و افزود: تاکنون با اینکه خیران و نیک اندیشــان 
مشــهدی در کمک به حوزه سامت و خدمت به بیماران در 
کشــور پیشقدم بوده و در کمک رســانی به بیماران خدمات 
شایســته ای انجام داده اند با ایــن حال به بخش اهدای عضو 
با وجود نیاز مبــرم بیماران به دریافت عضو اهدایی در حوزه 
مشارکت ها چندان توجهی نشده و همچنان لیست بیماران 
در انتظار پیوند بیشــتر و بیشتر می شود که خوشبختانه به 
لطــف خداوند و برکت وجود بارگاه امام هشــتم)ع( انجمن 
حامیان اهدا و پیوند اعضای »مهر رضوی« با مشارکت جمعی 
از خیران، روحانیون، متخصصان پیوند، مسئوالن و اعضای تیم 
پیوند و... تشکیل و امروز در ساختمان اهدایی مهندس راجی 
واقع در خیابان دانشــگاه روبه روی بیمارستان امام رضا)ع( به 

طور رسمی آغاز به کار می کند.
وی با بیان اینکه از ســال ۹۵ تاکنون خیران خراسانی ۱۲۱ 
میلیارد تومان به صورت نقدی، تجهیزات و ســاختمانی به 
حوزه ســامت کمک کرده اند، اظهار داشت: در حال حاضر 
۱۲ مؤسسه خیریه مشارکت های مردمی بیمارستان ها فعال 
و ۶۵ ســازمان مردم نهاد در حوزه سامت مشارکت دارند که 
در ســاماندهی خانواده بیماران و حمایت از آن ها کمک های 
شــایانی انجام داده اند. ولی ما باید بتوانیــم از این نیروهای 
خودجوش برای پیشگیری از بیماری ها نیز استفاده کنیم تا 
مجبور به درمان های سخت مثل پیوند و هزینه های سنگین 
آن نشویم. زیرا بعضی از بیماری های غیرواگیردار مانند فشار 
خون باال و دیابت در صورت عدم درمان الزم منجر به آسیب 
جدی قلب، کلیه، چشــم و... می شوند که بیمار نیاز به پیوند 
عضو پیدا می کنــد در حالی که با آموزش، کنترل بیماری و 
مراقبت بیمار با درمان دارویی ســاده نیز می تواند به زندگی 
خــود ادامه دهد.دکتر خدایی تشــکیل انجمن حامیان اهدا 
و پیونــد اعضای »مهر رضوی« را یکــی از اولویت های حوزه 
مشارکت های اجتماعی دانست و یادآور شد: با توجه به تعداد 
کم اهداکنندگان و افرادی که هر سال به لیست پیوند اضافه 
می شوند و از طرفی نیازهای حمایتی، عاطفی، مالی و معنوی 
گیرنــدگان عضو و اهداکنندگان، این انجمن کار خود را آغاز 
کرده و امیدواریم بتوانیم با جلب مشارکت خیران و فرهنگسازی 
در جامعــه تعداد اهداکنندگان از مرگ مغزی را افزایش داده 
و مشکات گیرندگان عضو و اهداکنندگان را کاهش دهیم.

گفتنی است در این نشست دکتر شاپور بدیعی، معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز خاطرنشان کرد: در هر ۱۰ 
دقیقه یک نفر به لیست انتظار پیوند اعضا اضافه می شود و به 
طور متوسط روزانه 7 تا ۱۰ نفر از بیماران در انتظار پیوند جان 
خود را از دســت می دهند و با اینکه ساالنه در کشور 4۰۰۰ 
مرگ مغزی اتفاق می افتد تنها یک چهارم این تعداد به اهدای 
عضو رضایت می دهند.دکتر بدیعی اظهار امیدواری کرد: این 
دانشگاه بتواند رتبه نخست پیوند را کسب کند و در این زمینه 

بیماران بیشتری را از مرگ نجات دهد.
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جلیل فخرایی    همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر مراسم اکران فیلم »بیست و 
سه نفر« در پردیس سینمایی هویزه مشهد برگزار شد.

در این مراســم که خانواده شــهدا و ایثارگران، فرماندهان ســپاه، ارتش، پیشکسوتان و 
فرماندهان فتح خرمشهر حضور داشتند، امیرمهدی تکلو از امیران ارتش با اشاره به دوران 
جنگ تحمیلی گفت: هشت ســال دفاع مقدس زمانی برای آزمون، ورزیدگی و خلوص 
مردم به شمار می آید. وی عنوان داشت: در شرایط حساس کنونی تنها رمز موفقیت کشور 
هوشــیاری و تبعیت از فرمان های رهبر معظم انقاب است. در این مراسم بانوی مجاهد 
لعیا ضرابی، همسر زنده یاد سردار شهیری که در سال های جنگ به فعالیت های اجتماعی 
و انقابی می پرداخت، در ســخنانی ضمن توجه دادن آحاد جامعه به پیروی قدم به قدم 
و مو به مو از فرمان های هوشمندانه رهبری، گفت: شکر خدا که سایه رهبری هوشیار و 
فرزانه بر سر ماست که تحت لوای فرمان های ایشان به موفقیت و پیروزی در تمام عرصه ها 
دست خواهیم یافت.وی همچنین از کمبود فعالیت فرهنگی در جامعه از سوی مسئوالن 
امر انتقاد کرد و گفت: کجروی هایی که گاه در جامعه دیده می شود نتیجه ضعف فرهنگی 
و انقابی است و رهاورد نبود کار درست فرهنگی و فرهنگسازی از سوی برخی مسئوالن 
است. وی تصریح کرد: اگر کار فرهنگی مناسب انجام شود باز هم همین بانوان و جوانان 
هستند که در صف نخست تمام عرصه ها حضور خواهند داشت.این مراسم به همت بنیاد 
حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس با یادآوری رمز عملیات فتح خرمشهر با عنوان 

»یا محمد بن عبداهلل« و ذکر دوباره آن توســط امیر آذریان، فرمانده ارتش در شــمال 
شــرق برگزار و در ادامه از چند پیشکســوت دفاع مقدس از جمله محسن غیور از سپاه 
پاســداران، مهدی مروی از بسیج و محمود رعیت نژاد قدردانی و در پایان فیلم سینمایی 

آن بیست و سه نفر به نمایش درآمد.

همزمان با ایام سالگرد فتح خرمشهر و با حضور خانواده شهدا و ایثارگران انجام شد

»بیست و سه نفر« به  هویزه آمد

  هر روز دو یا سه جزء 
از قرآن را مرور 

می کردم و با تمرین 
 فراوان در مدت

 یک و نیم سال حفظ 
کل قرآن را به صورت 

 مسلط و تثبیت شده
 تمام کردم

بــرش

و  خدا  الفت  و  مهربانی  ماه  رمضان  رسائی فر:  هاشم   
بندگان اوست. ماهی که فاصله ها را نزدیک به هم می کند 
و دل ها همه عاشق می شود در ماه خدا. لبریز از عشق و 
مهربانی و چه دیدگانی که در رمضان دیده به راه قلب های 

مهربانی هستند که دریا دل اند. 
لمس دستان پرمحبت بهترین تحفه ای ست که می توان به 
این چشم به راهی هدیه کرد. جایی در حوالی همین شهر 
می توانی در محفل پرمهرشان وارد شوی. فرقی نمی کند 
کجا. همیــن که لحظاتی کنار فرشــته های زمینی خدا 
ســپری کنی آسوده از همه چیز غرق می شوی در دنیای 
پر مهر و محبتشــان. صحبت از دنیای معلوالنی ست که 
آسایشگاه های شهر محل جلوس آن ها شده. چه سعادتی 

باالتر از همراهی و خدمت به آن ها.
مــاه مهربان خدا فرصتی داد تا برای کوتاه زمانی میهمان 
فرشــتگان زمینی آسایشگاه معلوالن شهید فیاض بخش 
مشهد باشیم. قلب های مهربانی که با دست های پرمهرشان 
محبت به خانواده آسایشگاه هدیه می کنند رمضان را بهانه 
کردند تا با هم بر سر یک سفره بنشینند و میزبان خانواده 

۵۵۰ نفری معلوالن شهید فیاض بخش باشند. چقدر حال 
آدم خوب می شود از این همه بلندنظری و محبت آسمانی. 
حضور در آسایشــگاه یعنی قرار گرفتن در جو مهربانی ها. 
انگار هر کدام از مدعوین که وارد آسایشــگاه می شوند با 
خود کوهی از مهر می آورند. چقدر ذوق می کنند بچه هایی 
که شاید هنوز یکی دو سال یا کمتر از خدا عمر گرفته اند 

و دست پرمهر میهمانانشان را روی سر احساس می کنند.
چه جو آرامش بخشی داشت بخش اطفال آسایشگاه شهید 

فیاض بخش. شــاید از معدود مکان هایی بود که هر کسی 
واردش می شد دوست داشت ساعت ها کنار بچه ها بماند. 

استادی، مسئول روابط عمومی آسایشگاه که در این شب 
دوست داشتنی همراه ما بود معلوالن ساکن در آسایشگاه 
را ۵۵۰ نفر اعام کرد. معلوالنی که چتر محبت حامیانشان 
موجب شــده تا جمع آن ها همچنان جمع بماند. هزینه 
باالی ۳ میلیارد تومان در ماه در شــرایط فعلی اقتصادی 
نیاز همراهی بیشتر خیران را می طلبد. آن هم در دوره ای 
کــه کمک های دولتی به حداقل خودش رســیده و تنها 

۲۰درصد از هزینه ها از این طریق جبران می شود. 
شرایط سخت اما سبب نشده تا ساکنان آسایشگاه شهید 
فیاض بخش دســت از تاش بردارند. آن ها هر کجا و روی 
هر کاری که دســت گذاشــته اند بهترین شدند و موجب 
افتخار. چه میدان های ورزشــی، چه عرصه های هنری و 

فرهنگی و مواردی از این دست بسیارند. 
این بودن هــا و تاش ها امــا باز هم حضور مــا در کنار 
خانواده هایی مثل آسایشگاه معلوالن شهید فیاض بخش را 

می طلبد تا جمع آن ها همیشه جمع بماند.

درآسایشگاه شهیدفیاض بخش 55۰ معلول روزگار می گذرانند

ساعتی با فرشتگان زمینی
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 آزمايشگاه متخلف در مشهد پلمب شد

قدس: رئيس شعبه سيار تعزيرات حكومتى خراسان رضوى 
گفت: يك آزمايشگاه در خيابان پرستار مشهد به علت تخلف 

مهر و موم شد.
اميد جليلى افزود: در بازرســى بازرســان دانشگاه علوم 
پزشــكى از اين آزمايشــگاه، مشــخص شــد متصدى 
آزمايشگاه بيش از تعرفه هاى مصوب از شهروندان هزينه 
دريافت كرده است. وى گفت: اين واحد با حكم و دستور 
مديركل تعزيرات حكومتى اســتان، تعطيل و مهر و موم 

شد.
جليلى افزود: مالك اين آزمايشــگاه نيز به علت مقاومت در 
مقابل اجراى حكم، به دستور معاون دادستان مشهد بازداشت 

و به مرجع قضايى معرفى شد.

در شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر 
خراسان رضوى عنوان شد

 دستگيرى 1143 قاچاقچى طى 60 روز

قدس: استاندار خراســان رضوى گفت: با توجه به امكانات 
موجود در زمينه مبارزه با مواد مخدر، بايد تمامى مسيرهاى 

استان براى قاچاق موادمخدر ناامن شود.
عليرضا رزم حســينى در جلسه شــوراى هماهنگى مبارزه 
با موادمخدر اســتان  اظهار كرد: بســيارى از آســيب ها در 
حوزه مصرف موادمخدر متوجه جوانان اســت، بنابراين همه 
دستگاه ها مانند آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسالمى 

بايد در بحث فرهنگ سازى و پيشگيرى نقش آفرينى كنند. 
وى افــزود: با توجه بــه امكانات موجــود در زمينه مبارزه 
با موادمخدر، بايد تمامى مســيرهاى اســتان براى قاچاق 
موادمخدر ناامن شود و انتظار مى رود كه برنامه ريزى هاى الزم 

در اين زمينه انجام گيرد.
رزم حســينى با بيان اينكه نيروى انتظامى در حوزه مقابله 
بــا جرايم 700 نوع مأموريــت دارد، تصريح كرد: نبايد براى 
مبارزه با قاچاق موادمخدر فقط به ظرفيت هاى اين نهاد اكتفا 
كرد و همه بخش هاى نظامى و امنيتى بايد در اين زمينه به 

مسئوليت هاى خود عمل كنند.
معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندارى خراسان رضوى 
هم در اين جلسه گفت: از ابتداى سال جارى تاكنون 4474 
كيلوگرم مواد مخدر در استان كشف و 1143 نفر نيز دستگير 

شده اند. 
حســن جعفرى افزود: بيشترين ميزان افزايش كشفيات در 
بين انواع موادمخدر نســبت به مدت مشابه سال گذشته با 

19درصد رشد مربوط به شيشه بوده است.

سرپرست معاونت گردشگرى خراسان رضوى 
اعالم كرد

 لغو مجوز فعاليت
 شركت « مسافران ماهان آسمان »

قدس: سرپرســت معاونــت گردشــگرى اداره كل ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خراسان رضوى از لغو 
مجوز فعاليت شركت خدمات مسافرتى و گردشگرى مسافران 

ماهان آسمان خبر داد.
يوسف بيدخورى افزود: پيرو ابالغ تعليق فعاليت آن شركت 
به شماره 962/128/14435 تاريخ 1396/09/01 و كماكان 
رفع نكردن نواقص ابالغى، مجوز فعاليت اين شركت خدمات 

مسافرتى لغو شد.
وى ادامه داد: ارسال نكردن آمار و گزارش عملكرد و تعطيلى 
دفتر بدون اطــالع اداره كل از داليل لغو مجوز فعاليت اين 

شركت خدمات مسافرتى و گردشگرى است.
صــادره  رأى  پيــرو  كــرد:  تصريــح  بيدخــورى 
در  بيســت و هشــتمين جلسه كميســيون فنى نظارت 
بــر دفاتر خدمات مســافرتى و گردشــگرى به شــماره 
972/12840/20695 تاريــخ 1397/12/09 (بند 4) و 
به اســتناد ماده 20 و 22 آيين نامه نظارت بر تأســيس 
و فعاليت دفاتر خدمات مســافرتى مصوب 1380/03/27 
هيئــت محترم وزيران و مــاده 29- 43- 44 - 45- 50 
- 53 و 54  مقــررات اجرايى- انضباطــى فعاليت دفاتر 
خدمات مسافرتى و گردشگرى مصوب 95/08/11 مجوز 

فعاليت اين شركت لغو شده است.
سرپرســت معاونت گردشــگرى اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشــگرى خراســان رضوى يادآور شد: 
اين شركت موظف است ضمن جمع آورى تابلوى سردر، عالئم 
و هرگونه نام و نشان از فعاليت در زمينه فعاليت هاى مندرج 

در بند «ب» ماده يك آيين نامه ياد شده خوددارى كند.

شوراى شهر تصويب كرد
 مجوز انعقاد قرارداد احداث زباله  سوز 

به مبلغ 4 هزار ميليارد تومان

قدس: شوراى اســالمى شهر مشهد مجوز انعقاد قرارداد 
سرمايه گذارى ساخت سيستم زباله سوز شهرى با ظرفيت 
1200 تــن در روز بــه مبلغ 4 هزار ميليــارد تومان  را 
به  شــهردارى مشهد داد، همچنين شهردارى موظف شد 
نسبت به راه اندازى سيســتم دايجستر خشك براى دفع 
زباله نيز اقدام كند.در شــصتمين جلســه علنى شوراى 
اسالمى شهر مشــهد در ادامه بررسى اليحه مجوز انعقاد 
قرارداد سرمايه گذارى ســاخت سيستم زباله سوز شهرى 
با شــركت CALSANO-CNIM در دستوركار قرار 
گرفت. با رأى مثبت اعضاى شــوراى شــهر به  شهردارى 
مشــهد اجازه داده شــد با توجه به  برگــزارى فراخوان 
شناســايى و جذب ســرمايه گذار براى ساخت يك واحد 
زباله ســوز شهرى و برگزيده  شــدن يك شركت، پس از 
دوره مذاكــرات پيش قراردادى، قرارداد ســرمايه گذارى 
ســاخت سيستم زباله سوز شــهرى با شرايط مورد توافق 
طرفين تهيه و براى تصويب به  شــوراى اســالمى شهر 

مشهد مقدس ارسال كند.
در ادامه جلسه شوراى شهر همچنين اليحه مجوز اعمال 
مابه التفاوت كاهش يا افزايش نرخ ســود اوراق مشاركت 
منتشرشده متناســب با نرخ اعالمى بانك مركزى مورد 
بررســى قرار گرفت كه پس از بحث و تبادل نظر اعضاى 

شوراى شهر، به  تصويب رسيد.
بر اين اســاس به شــهردارى مشــهد اجازه داده شــد 
نســبت به  پرداخــت مابه التفاوت مازاد نرخ ســود اوراق 
مشــاركت شركت  تأمين ســرمايه امين و شركت تأمين 
سرمايه كاردان طبق مفاد ماده 5 قرارداد منعقد شده، در 

سررسيد اوراق اقدام كند.
اليحه خريد 100 دســتگاه مينى بوس براى واگذارى به 
 بخش خصوصى از طريــق فراخوان عمومى مصوبه ديگر 
اين جلســه از شوراى شهر مشــهد بود كه بر اين اساس 
به  شــهردارى مشــهد اجازه داده شــد به منظور توسعه 
حمل ونقل عمومى و ارتقاى ســطح كيفى خدمات رسانى 
به شــهروندان و زائران نســبت به  خريــد حداكثر 100 
دســتگاه مينى بوس به قيمت هر دســتگاه 3 ميليارد و 
120 ميليون ريال از اتحاديه سراســرى اتوبوسرانى هاى 

شهرى كشور اقدام كند.
در ادامــه نيــز اليحه بهــاى خدمات تهيه نقشــه هاى 
ســاختمانى تصويب شــد كــه طبق ايــن مصوبه بهاى 
خدمات تهيه نقشه هاى ساختمانى براى پايان كار و صدور 
اســناد مالكيت ســاختمان به ميزان 40 درصد مازاد بر 
حق الزحمه، روز تفكيك آپارتمان سازمان نظام مهندسى 

ساختمان كشور تعيين شد.
مصوبات ديگر اين جلســه، فراهم آوردن بســتر مناسب 
اجــراى ضوابط آيين نامه زلزله در مشــهد و مكان يابى و 
ساماندهى فعاليت مؤسسات آموزشى در بافت و كاربرى 

مسكونى بود.

رئيس كميسيون حقوقى شوراى شهر مشهد:
 كارمزد شارژ «من  كارت»

 100 تومان مى شود

ايسنا: رئيس كميســيون حقوقى شوراى شهر مشهد از 
كاهش كارمزد 200 تومانى شارژ من  كارت خبر داد.

محســن حسينى  پويا با اشــاره به انتقاد هاى انجام شده 
درخصــوص كارمزدهــاى 200 تومانى براى شــارژ من 
كارت، گفــت: پرداخت اين مبلغ بــراى بخش عمده اى 
از شــهروندان زياد اســت از اين رو در طرح هايى كه در 
دســتوركار داريم اين مبلغ به 100 تومان كاهش يافته 

است.
وى درخصــوص قانونى  بودن يا نبــودن دريافت كارمزد 
200 تومانى براى هر بار شــارژ مــن كارت در باجه هاى 
شهردارى با عامالن انســانى، اظهار كرد: شهردارى براى 
سال 98 اين سياســت را دنبال كرده كه مردم بيشتر به 
صورت غيرحضورى من كارت خود را شارژ كنند و با توجه 
به اينكه باجه هاى فروش شــارژ، هزينه هايى را به بودجه 
شهردارى تحميل مى كند، شهردارى بخشى از اين هزينه 
را در قالب بودجه 98 پيش بينى كرده كه وصول كند؛ از 
اين رو اين موضوع مصوبه دارد، زيرا دريافت اين كارمزد، 

بهاى خدمات است كه در اليحه بودجه آمده است.
وى با اشاره به اينكه براى شارژ من كارت در فروشگاه ها 
و ســوپرماركت ها كارمزدى دريافت نمى شود، ادامه داد: 
در عين حال براى اينكه اين مشــكل رفع شود، طرحى 
در دســتور كار شــورا قــرار گرفته و عــده اى از اعضاى 
شــورا اين طرح را مطرح كردند نخست اينكه براى شارژ 
غيرحضورى مشــوق هاى بيشترى درنظر گرفته شود و از 
طرفى هزينه شــارژ حضورى در باجه هاى شــهردارى از 

200 تومان به 100 تومان كاهش يابد.
رئيس كميسيون حقوقى شوراى شهر مشهدتصريح كرد: 
طرح اصــالح دريافت كارمــزد 200 تومانى براى هر بار 
شــارژ من كارت در باجه هاى شــهردارى درحال حاضر 
در كميسيون هاســت و در دو هفته آينده در دستور كار 
صحن علنى قرار خواهد گرفت و احتماالً در يك ماه آينده 

تعيين تكليف مى شود.

زاويه تصوير

ميزبانى ادامه دار مشهدى ها 
از پروانه ها 

رخ � رخ

مخاطبان عزيز خرسند     يم كه ارتباط د     وسويه با اين رسانه د     ر ارسال سوژه از سوى شما خوانند     گان گرامى به ثمر نشسته است، بنابراين اميد     واريم 
مسئوالن د     ستگاه هاى اجرايى با پاسخ خود     ، ما را د     ر اين مسير همراهى كنند     . شما مى توانيد      از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما د     ر تماس باشيد     .

 بروكراسى فراوان در دارايى
چرا اين  قدر بروكراســى در ادارات ما زياد اســت، رفتم اداره دارايــى ميدان مادر براى 
اســتعالم و گرفتن نامه براى محضــر، هيچ نظمى در كار نبــود پرونده ها روى ميز ها و 
كنار ميزها بود، كارمند ها جواب درســتى به ارباب  رجوع نمى دهند، چرا كسى رسيدگى 

نمى كند؟
935...3301

 جوانان چگونه ازدواج كنند؟
قيمت لوازم خانگى در بازار آن قدر زياد است كه فكر نمى كنم هيچ دختر يا پسرى بتواند 
فكــر ازدواج را هم بكند، با اين وام هاى اندك كــه بانك ها بعد از 10 تا ضامن مى دهند، 

مسئوالن محترم جوانان چگونه ازدواج كنند؟ 
915...1242

 يك شهر و 1000 نرخ دارو!
يــك برخورد جــدى و قاطع بــا بعضى از 
داروخانه هاى متخلف الزم اســت، نســخه 
دارويى را داروخانه اى در باالى شهر به مبلغ 
320 هزار تومان با من حساب كرد و همان 
نسخه را داروخانه اى ديگر به مبلغ 207هزار 
تومان محاسبه كرد. درست است كه تعزيرات 
برخــورد مى كند، ولى تكليف كســانى كه 

متوجه اين اشتباه نمى شوند چيست؟
935...3571

 با عطارى هاى متخلف برخورد كنيد
واقعاً چرا كســى با اين عطارى هاى متخلف 
برخورد قاطع نمى كند، تمام جوان هاى مردم 
را معتاد كرده اند. همه جاى مغازه جاســاز 

دارند، هر نوع قرصى هم بخواهى دارند.
937...1964

 اتوبوسرانى بخواند
اتوبوس هاى 37/1 مسير پايانه مفتح، فلسطين واقعاً داغون هستند و مسير به اين طوالنى با 
تعداد مسافر زياد، كولر هم ندارند. شما را به خدا فكرى كنيد من هر روز در مسير شاهد زجر 

مسافران هستم.
915...4617

 نان را كيلويى كنيد
يكى از معضالت نانوايى ها عالوه بر كيفيت 
نان، كم فروشــى اســت كه با اجبار كردن 
نانوا يى ها در استفاده از ترازو، اين موضوع حل 

و مردم هم زيان نمى بينند.
938...1874

يــك برخورد جــدى و قاطع بــا بعضى از 
داروخانه هاى متخلف الزم اســت، نســخه 
دارويى را داروخانه اى در باالى شهر به مبلغ 
 هزار تومان با من حساب كرد و همان 
هزار 
تومان محاسبه كرد. درست است كه تعزيرات 
برخــورد مى كند، ولى تكليف كســانى كه 

واقعاً چرا كســى با اين عطارى هاى متخلف 
برخورد قاطع نمى كند، تمام جوان هاى مردم 
را معتاد كرده اند. همه جاى مغازه جاســاز 

يكى از معضالت نانوايى ها عالوه بر كيفيت 
نان، كم فروشــى اســت كه با اجبار كردن 
نانوا يى ها در استفاده از ترازو، اين موضوع حل 
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مهدى كاهانى مقدم   ســاعت 1,30 بامداد 
جمعه ســرو صداى ناشى از فعاليت دو دستگاه 
جرثقيــل بزرگ كه در حــال انتقال تيرآهن به 
طبقات فوقانى يك ساختمان بودند، اهالى محل 

را به ستوه آورد.
براســاس تحقيقــات خبرنگار مــا مالك اين 
ســاختمان قصد داشــت به صورت غيرمجاز 
دوطبقه اضافه بسازد و به همين خاطر مجبور 
به جوشكارى شبانه تيرآهن ها شده بود كه البته 
با شكايت اهالى و چاپ خبر آن در شماره شنبه، 
واحد نظارت بر ساخت وســازهاى شــهردارى 
منطقه 2 وارد عمل شده و با همكارى كالنترى 
محل و حمايت و دستور قاطع مقام قضايى جلو 

اين كار گرفته شد.

 ارجاع پرونده متخلف به 
كميسيون ماده 100

رئيس واحــد نظارت بر ســاخت و ســازهاى 
شهردارى منطقه 2 مشهد در اين باره به خبرنگار 
ما گفت: مالك اين ساختمان در ايام عيد نوروز 
هم با سوءاستفاده از كمبود مأموران اجرايى، به 
صورت شــبانه و خارج از ضوابط پروانه اقدام به 
پيشروى غيرمجاز در ساخت ملك خود كرده بود 
كه با مشاهده اين تخلف، عالوه بر تذكر كتبى، 
مراتب را به كميســيون ماده 100 اعالم كرديم.  
تيمور رضايى مقدم افزود: بامداد روز شنبه هم كه 
متوجه جوشكارى غيرمجاز براى ساخت طبقات 
اضافه در اين ملك شديم، بالفاصله با هماهنگى 
مقام قضايى و با همكارى مأموران كالنترى محل 
مداخله كرديم و ضمن جلوگيرى از ادامه فعاليت 
آنــان، پالك هاى هر دو جرثقيل نيز توقيف و به 

كالنترى منتقل شد.

 توقيف آهن آالت متخلف ساختمانى 
وى گفت: روز بعد اما درحالى كه گزارش تخلفات 
صورت گرفته را به مراجع مربوط و دادگســترى 
فرستاده و مشغول انجام روال قانونى براى برخورد 
با موضوع بوديم، مالك ساختمان بار ديگر شبانه 
يك محموله جديد تيرآهن به محل منتقل كرده 
و قصد ازسرگيرى جوشــكارى در طبقات مازاد 
پروانه ســاختمان خود را داشت. به همين دليل 
دوباره و در ســاعات پايانى شب با مقام قضايى 
هماهنگى هــاى الزم را انجــام داده و به اتفاق 
مأموران پليس، تمامى تيرآهن ها را از پشــت بام 
طبقه پنجم ساختمان به پايين و سپس به انبار 

شهردارى انتقال داديم.
رئيس واحد نظارت بر ساخت 
و سازهاى شهردارى منطقه 2 
خاطرنشان  مشهد  شهردارى 
كرد: هم اكنون اين ملك كامًال 
پلمــب و از هرگونه فعاليت 
ســاختمانى در آن جلوگيرى 
شــده اســت و بــا توجه به 
دستگاه  قاطعانه  حمايت هاى 
همكارى  و همچنين  قضايى 
انتظامى،  مأمــوران  خــوب 
اميدواريم ديگر شــاهد ادامه 
اين تخلفات نباشيم. از طرفى 
براى تخريب ميزان پيشروى 
منتظر  ملك  ايــن  غيرمجاز 
ماده  كميســيون  رأى  اعالم 
100 هســتيم كه اميد است 

بزودى صادر و ابالغ شود.

 برخورد جدى با متخلفان ساختمانى 
شهردار منطقه 2 مشهد هم در همين زمينه به 
خبرنگار ما گفت: با توجه به رصدهاى دلسوزانه 
و فعاليت شــبانه روزى همكاران مــا در واحد 
نظارت بر ســاخت و سازها، آمار تخلفات در اين 

منطقه بــه حداقــل ممكن 
با آنكه درگذشته  رســيده و 
پروانه  بدون  ساخت وسازهاى 
انجام  فراوانــى  غيرمجــاز  و 
مى شده است، اما امروزه تمامى 
امالك درحال ســاخت داراى 
پروانه هســتند. جالل قربانى 
درخصــوص ديگــر تخلفات 
ساختمانى نيز توضيح داد كه 
بيشتر اين تخلفات، تخطى از 
ضوابط پروانه ســاخت است 
و در ايــن زمينه هم باجديت 
و قاطعيــت برخوردهاى الزم 
و قانونــى صورت مى گيرد كه 
قضايى  دستگاه  حمايت هاى 
و نيروى انتظامى قابل تقدير 

است.
وى درعين حال تأكيد كرد: باتوجه به دستورات 
صريح قضايى، درصورت مشاهده هرگونه تخلف 
ساختمانى، عالوه بر پلمب و جلوگيرى از ادامه 
فعاليت، تمامى خودروهاى ســبك و ســنگين 
مرتبط با تخلف، توقيف و كارگران و استادكاران 
فعال در پروژه ساختمانى متخلف يا پلمب شده 
نيز جلب و به مراجع قضايى تحويل داده  مى  شوند.

وى با اشاره به اينكه در اين راستا هر هفته چندين 
نفر از استادكاران متخلف مشغول كار در امالك 
پلمب شده دستگير و در اختيار دادگسترى مشهد 
قرار  مى گيرند، از تداوم كنترل و نظارت هاى شبانه 
روزى بر فعاليت هاى ساختمانى در منطقه خبر 
داد و خواستار ادامه همكارى شهروندان در اين 

زمينه شد.
قربانى همچنين يادآور شد: با همكارى هاى خوبى 
كه وجــود دارد، به هيچ كدام از ملك هاى داراى 
تخلف ساختمانى، انشعاب آب، برق، گاز و تلفن 
داده  نمى شــود و حتى در مــواردى اگر تخلفى 
در يك ساختمان داراى انشعاب مشاهده شده، 
با دستور مقام قضايى اين انشعاب ها قطع شده 

است.
وى گفــت: وظيفه ما حفــظ و صيانت از حق و 
حقوق شــهر و شهروندان است و با هر كس كه 
بخواهــد اين حق و حقوق را ناديده بگيرد بدون 

هيچ اغماضى برخورد خواهيم كرد.

با همكارى دستگاه قضايى، پليس و شهردارى شدت گرفت

برخورد با تخلفات ساختمانى در منطقه جانباز مشهد

باتوجه به دستورات 
قضايى، درصورت 

مشاهده هرگونه 
تخلف، عالوه بر 

پلمب و جلوگيرى از 
ادامه فعاليت، تمامى 
خودروهاى مرتبط با 

تخلف، توقيف و كارگران 
فعال نيز جلب و به 

مراجع قضايى تحويل 
داده  مى  شوند

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
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روی �ط حاد�
در هشتمين جلسه دادگاه متهمان پرونده شركت پديده عنوان شد

نوبت به اتهامات مسئوالن هم مى رسد
قدس هشتمين جلسه رسيدگى به اتهامات 
متهمان پرونده شــركت پديــده در دادگاه ويژه 
رسيدگى به جرايم اخاللگران نظام اقتصادى كشور 
به رياست قاضى منصورى در مشهد برگزار شد. 
اين جلسه با حضور هيئت عالى قضايى، وكالى 
مدافع، نمايندگان جمعى از شكات، سهامداران و 
اصحاب رسانه و مطبوعات، با تالوت آياتى چند 
از قرآن كريم در دادگاه ويژه رسيدگى به جرايم 
اخاللگران نظام اقتصادى كشــور و به رياســت 
قاضى سيد هادى منصورى در مشهد آغاز شد.

  فرصت بازگرداندن اموال سهام داران
در ابتداى جلســه و پس از اعالم رســميت آن 
توسط قاضى منصورى، رئيس دادگاه با اشاره به 
محتواى مذاكرات جلســه پيش، گفت: براساس 
درخواستى كه متهم از دادستانى مشهد، مبنى بر 
اعطاى فرصت براى بازگرداندن اموال و دارايى هاى 
شركت داشته، در ادامه اين درخواست كه توسط 
دادســتان مركز خراسان رضوى در صحن علنى 

دادگاه مطرح شد، نكاتى قابل ذكر است. 
وى افزود: همان گونه كه دادستان اشاره كردند، 
آنچه مورد پذيرش دادگاه قــرار خواهد گرفت، 
اعطــاى فرصت به متهــم و يا متهمــان براى 
بازگرداندن اموال شــركت در جهت اســتيفاى 
حقوق شكات و ســهامداران است. حال آنكه در 
گذشته و در جريان رسيدگى به پرونده شركت 
موسوم به پرديسبان نيز شاهد بوديم متهمان آن 
پرونده از دادگاه درخواست اعطاى مهلت نمودند 
و در مهلت داده شــده نيز به تعهدات خود عمل 
كردند، بر اين اســاس دادگاه ويژه نيز در تعيين 
مجازات، متهمان را در چارچوب قانون مستحق 
تخفيف دانســت. بديهى است كه هدف نخست 
دســتگاه قضايى در اين گونه پرونده ها، حفظ و 
بازگرداندن اموال و دارايى ها به مردم و در نهايت 
مجازات قانونى متهمان در راستاى اجراى عدالت 
و دفاع از حقوق عامه اســت. رئيس دادگاه ويژه 
رسيدگى به جرايم اخاللگران در نظام اقتصادى 
كشور مستقر در مشهد، خاطرنشان كرد: همان 
گونه كه پيشتر نيز اشاره شد هرگونه اعطاى مهلت 
به متهمان در چارچوب قانون و در راستاى حفظ 
حقوق سهامداران و شكات انجام خواهد گرفت؛ 

بنابراين به همه شــكات و سهامداران اطمينان 
خاطر مى دهيم كه متهمان در هر صورت به كيفر 
اعمال خود خواهند رســيد و مجازات قانونى در 

مورد آن ها اعمال خواهد شد. 
پس از توضيحات رئيس دادگاه 
در مورد نحوه اعطاى فرصت به 
متهمان بــراى جبران مافات، 
نماينده  از  منصــورى  قاضى 
ســازمان بازرســى و نماينده 
وزارت راه و شهرسازى خواست 
تا به بيان مطالب خود بپردازند. 

  نبود خط قرمز
 براى دستگاه قضا

برايــن اســاس نماينــدگان 
ســازمان هاى موصــوف بــا 
تشريح نحوه تخلفات متهمان، 
توسط  قانون  اجراى  خواستار 

دادگاه شدند. 
در اين هنگام قاضى منصورى 
متذكر شد: چنانچه مشخص 
شــود كه در جريان تخلفات 

صورت پذيرفته توسط متهمان، سازمان، اداره و 
يا مســئولى دچار تخلف و جرم شده به آن نيز 
رسيدگى خواهد شد؛ زيرا باب دفاع از حقوق عامه 
براى دســتگاه قضايى باز است و هيچ گونه خط 
قرمزى در اين زمينه براى مجموعه قضايى وجود 
ندارد. پس از تشريح تخلفات انجام شده توسط 
نمايندگان سازمان هاى دولتى، قاضى منصورى از 

وكيل نماينده تعدادى از شكات خواست تا به بيان 
مطالب خود بپردازد.

در اين هنگام نماينده تعدادى از شــكات گفت: 
اقارير تعــدادى از متهمان كه 
از اعضــاى هيئت مديره وقت 
اين شركت نيز بوده اند، نشان 
از تخلفات متعدد متهم رديف 
اول دارد و براســاس اعتمادى 
كه به دســتگاه قضايى وجود 
دارد، اطمينــان خاطر داريم 
كه عدالــت در مورد متهمان 
اجرا خواهد شد، زيرا دستگاه 
قضايى قاطعيت خود را پيشتر 
نيز در پرونده هاى مشابه مانند 
پرونده هاى پرديسبان و تعاونى 
اعتبارى اعتماد ايرانيان نشان 
داده اســت كه جاى قدردانى 

دارد.
انجام عمليات سنگين تبليغاتى 
اغواگرانه براى هجوم مردم به 
منظور خريد ســهام با هدف 
رشد غير واقعى قيمت سهام 
اين شركت، از جمله شگردهاى متهم رديف اول 
بود كه در صحن علنى دادگاه مطرح شــد. پس 
از انجام دفاعيات وكيل مدافع متهم رديف اول و 
دفاعيات محسن پهلوان مقدم، قاضى منصورى به 
نماينده دادستان عمومى و انقالب مركز خراسان 
رضوى اجــازه داد تا مطالب خود را در خصوص 

ادعا هاى مطرح شده توسط متهم بيان نمايد.

  ايجاد بى نظمى عمومى
 با انجام تجمعات

نماينده مدعى العموم گفت: يكى از نتايج اقدامات 
متهم، ايجاد بى نظمى عمومــى به دليل انجام 
تجمعات متعدد بوده است كه موجب نارضايتى 
شهروندان شده است.  پس از اتمام دفاعيات متهم 
محسن پهلوان و وكيل مدافع وى، رئيس دادگاه 
از نماينده مدعى العموم خواست تا كيفرخواست 
صادره نسبت به يكى ديگر از متهمان با نام محمد 

دهقانى فيروزآباد، فرزندعلى اكبر را قرائت نمايد.
تحصيل مال از طريق نامشروع و فعاليت گسترده 
در امر داللى سهام پديده از جمله تخلفات نامبرده 
اســت. متهم دهقانى فيروزآباد اظهار كرد: اقارير 
و اظهارات خود را در مرحله تحقيقات مقدماتى 
قبول دارم. دفتر شــركت در شهرستان بيرجند 
بــا اجازه آقاى پهلوان راه اندازى شــده بود و من 

مبادرت به خريد و فروش سهام مى كردم.
در خالل اظهارات متهم دهقانى فيروزآباد، رئيس 
دادگاه به حســابرس ويژه پرونده اجــازه داد تا 
توضيحات تخصصى خود را در مورد نحوه عملكرد 

غيرقانونى متهم ارائه نمايد.
براين اساس نامبرده پس از اعالم ممنوعيت خريد 
و فروش سهام شــركت پديده توسط دادستانى 
مشهد كه با هدف پيشگيرى از عمق يابى بيشتر 
تخلفات متهمان و حفاظت از منافع سهامداران 
انجام شد؛ مبادرت به خريد و فروش سهام  كرده 
است. با اعالم قاضى منصورى ادامه رسيدگى به 
اتهامات ساير متهمان شركت پديده به صبح امروز 

موكول شد.

آب و �وا
  پيش بينى وقوع بارش هاى رگبارى 

تگرگ و سيالبى  شدن مسيل ها
قدس: هواشناســى خراسان رضوى اعالم كرد: طبق تحليل 
نقشه ها و مدل هاى هواشناســى، از امروز با گسترش و نفوذ 
جريانات مرطوب شــمالى انتظار مى رود بر حجم بارش هاى 
رگبارى در سطح استان افزوده گردد، به طورى كه در فاصله 
زمانــى عصر امروز تا فردا در غالب نقاط اســتان بويژه نيمه 
شمالى و غربى شاهد وقوع بارش هاى رگبارى توأم با رعدوبرق 
و وزش باد شديد، بارش تگرگ و آبگرفتگى و سيالبى شدن 
مسيل ها باشيم. ضمن اينكه در روز چهارشنبه نفوذ جريانات 
خنك شــمالى سبب كاهش محسوس دماى روزانه در غالب 
نقاط اســتان خواهد شد. همچنين پيش بينى شده است در 
شهرســتان ها و توابع درگز، قوچان، كالت، چناران، جغتاى، 
جوين، خوشاب، داورزن، سبزوار، بردسكن، بجستان، كاشمر، 
كوهسرخ، خليل آباد، نيشابور، فريمان، صالح آباد، تربت حيدريه، 
گناباد، كاخك گناباد، ارتفاعات و دامنه بينالود و هزار مسجد 
بويژه آبريزهاى ســد كارده و همچنين مشهد مقدس حجم 

بارش ها بيشتر از ساير نقاط استان باشد.
طى فعاليت اين سيستم با توجه به گسترش ناپايدارى هاى 
جــوى، امكان اختالل در سيســتم حمل و نقل اســتان 

وجود دارد.

��ر
نماينده مردم بيرجند، خوسف و درميان خبر داد 

  اختصاص 150 ميليون دالر براى اجراى 
طرح هاى آبخيزدارى خراسان جنوبى 

مهر: نماينده مردم بيرجند، خوسف و درميان در مجلس شوراى 
اسالمى با بيان اينكه روند انتقال آب از درياى عمان رضايتبخش 
نيست، گفت:دولت در اين راستا اعتبارى ندارد و اين پروژه مهم 

نياز به سرمايه گذارى دارد.
حجت االســالم محمدباقر عبادى افزود: در احكام بودجه ســال 

گذشته نسبت به سال جارى تفاوت هايى حاصل شده است.
وى با بيان اينكه بودجه ســال مالى گذشته 270 ميليارد تومان 
بوده اســت، افزود: بودجه سال جارى تاكنون به دستگاه ها ابالغ 

نشده است و تا تيرماه بودجه سال 97 ادامه خواهد داشت.
نماينده مردم شهرستان هاى بيرجند، خوسف و درميان در مجلس 
شوراى اسالمى با اشاره به اينكه در سال مالى بودجه سال گذشته 
براى رفع تنش آبى اعتبارات بسيار خوبى اختصاص يافته است، 
گفت: اعتبارى بيش از 7 ميليارد و 510 ميليون تومان در استان 
براى رفع تنش آبى اختصاص يافت. وى با بيان اينكه انتقال آب 
شرب شهرستان بيرجند از دشت مختاران با اعتبارى افزون بر 28 
ميليارد تومان تســهيالت فاينانس شد، عنوان كرد: بودجه سال 
مالى 96 حدود 82 درصد تخصيص يافته كه تا حدودى مطلوب 
است. حجت االسالم عبادى افزود: 4 ميليارد تومان براى آبرسانى 
به شهر بيرجند در مجلس اضافه شده است. وى با اشاره به اينكه 
در بودجه سال گذشته 200 ميليون دالر از صندوق توسعه ملى 
براى طرح هاى آبخيزدارى برداشته شد، عنوان كرد: خوشبختانه 
با اين اعتبــار طرح هاى آبخيزدارى در تمامى شهرســتان هاى 
استان اجرايى شده است. نماينده مردم شهرستان هاى بيرجند، 
خوسف و درميان در مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: مقرر شده 
براى ســال جارى نيز 150 ميليون دالر جهت اجراى طرح هاى 

آبخيزدارى از صندوق توسعه ملى برداشته شود. 

وزير راه و شهرسازى تأكيد كرد
  تسريع  در ساخت

 باند دوم بيرجند- قاين 
قدس: وزير راه و شهرســازى در بازديــد از محور بيرجند- 
قاين گفت: روند ســاخت پروژه بانــد دوم اين محور بايد از 
محل هاى اعتبارى مختلف تســريع شــود. محمد اسالمى 
در بازديــد از محور بيرجند - قاين در جلســه اى بيان كرد: 
انــواع اعتبارات را به پروژه محــور بيرجند- قاين اختصاص 
دهيد تا ساخت پروژه تسريع شود. وى همچنين در حاشيه 
كلنگ زنى عمليات ساخت سالن فرودگاه بين المللى بيرجند 
در جمع خبرنگاران گفت: توسعه محور شرق از اولويت هاى 
وزارت راه و شهرســازى است و با تأمين منابع، اجراى پروژه 

راه آهن را سرعت مى بخشيم. 
محمد اســالمى اظهار كرد: در اين راستا سه حوزه شامل اتصال 
خط راه آهن چابهار به زاهدان و به بيرجند و ســپس به راه آهن 
سراسرى از جمله اولويت هاست. اسالمى با بيان اينكه در كريدور 
ترانزيتى شمال به جنوب عقب ماندگى هايى داريم، افزود: اصالح، 
بهسازى و گسترش حمل و نقل جاده اى با ساخت باند دوم انجام 

مى شود.
وى با بيان اينكه نياز داريم پروازهاى خراسان جنوبى افزايش 
بايد، افزود: بايد با توســعه زيرســاخت ها و شــكوفا كردن 
ظرفيت هــاى اقتصادى در اين راســتا گام برداريم. وزير راه 
و شهرســازى با بيان اينكه در خراسان جنوبى رشد مسكن 
خوب بوده و در اين زمينه جزو اســتان هاى پيشرو هستيم، 
گفت: امروز جشن اختتاميه طرح مسكن مهر خراسان جنوبى 
را شــاهد هستيم و اميدواريم با پروژه هاى جديد، اين استان 
كمترين دغدغه را در راســتاى تأمين مســكن داشته باشد. 
اســالمى بيان كرد: محور شــرق از مناطق اولويتدار اســت 
و بــا تأمين منابع اجراى پروژه راه آهن را تســريع خواهيم 
كرد. معاون شــركت ســاخت وزارت راه و شهرسازى نيز در 
حاشــيه بازديد از محور بيرجند- قاين، بيان كرد: اين محور 
100 كيلومتر طول داشــته كه تماماً پيمان ســپارى شده 
اســت. كدخدايى با بيان اينكه 52 كيلومتــر از محور باقى 
مانده اســت، گفت: 48 كيلومتر از محور تكميل شــده كه 
قسمتى به بهره بردارى رســيده و قسمتى ديگر بزودى زير 
بار ترافيكى خواهد رفت و به بهره بردارى خواهد رســيد. وى 
اظهار كرد: پروژه محور بيرجند- قاين  نيازمند 150 ميليارد 
تومان اعتبار بوده كه از اين ميزان 45 ميليارد تومان مطالبه 

پيمانكار است.

  نشت گاز منجر به 
انفجار يك ساختمان مسكونى شد

قدس: انفجار گاز در يك واحد دو طبقه در بلوار ميامى مشهد 
منجر به مجروح شدن يكى از ساكنان آن شد.

گفت:  مشهد  آتش نشانى  سازمان   41 ايستگاه  سرپرست 
كانون انفجار در طبقه دوم اين ساختمان به مساحت 40 متر 
مربع بود و در پى آن آتش سوزى رخ داد. محمدجواد قائمى 
افزود: بخشى از ساختمان در پى انفجار تخريب و مرد جوانى 
عوامل  گفت:  وى  شد.  سوختگى  دچار  حادثه  محل  در  نيز 
اورژانس فرد مصدوم را بالفاصله به بيمارستان منتقل كردند 
و با عمليات آتش نشانان وضعيت مهار شد. قائمى افزود: طبق 
شعله  به  آن  رسيدن  و  شهرى  گاز  نشت  اوليه،  بررسى هاى 

روشن آبگرمكن سبب اين حادثه شده است.

  كشف 70ميليون كاالي قاچاق در مه والت
رسائى فر: فرمانده انتظامي شهرستان مه والت گفت: مأموران 
انتظامى اين شهرســتان حين كنترل خودروهاي عبوري در 
محور بجستان به فيض آباد به دو دستگاه اتوبوس كه به مقصد 
مشهد در حركت بودند مشكوك و اين خودروها را به منظور 
بررسى بيشتر متوقف كردند. سرهنگ حمزه ذوالفقاري اظهار 
داشــت: مأموران انتظامي در بازرســي دقيق از اين خودروها 
تعداد 97 هزار نخ ســيگار خارجي، چهار دستگاه تلويزيون، 
انواع نوشابه نيروزا، 240 عدد شارژر، انواع اسباب بازي و 400 
كيلوگرم ليموترش قاچاق به ارزش 700 ميليون ريال را كشف 
كردند. در اين راســتا دو متهم دســتگير كه پس از تشكيل 
پرونده مقدماتى به منظور سير مراحل قانوني به مراجع قضايي 

معرفي شدند.

  مرد و تراكتور طعمه آتش شدند

قدس: معاون شيفت ايستگاه 36 آتش نشانى مشهد گفت: دو 
دســتگاه تراكتور در مزرعه غالت در روستاى سعدآباد گرفتار 

آتش سوزى شدند.
ابوالفضل فرجامى افزود: عوامل آتش نشــانى با اطالع از بروز 
آتش ســوزى در مزرعه غالت در حومه مشهد به محل اعزام 
شدند. وى يادآور شد: اين حادثه در جاده گوارشك، روستاى 
ســعدآباد رخ داده بود كه در آن سوله اى به متراژ تقريبى 90 
مترمربــع در يك مزرعه غالت 100 هكتارى به داليلى كه از 
سوى كارشناسان در دست بررسى است دچار حريق شده بود. 
وى بيان كرد: عوامل ايستگاه شماره 36 سازمان آتش نشانى با 
حضور در محل آتش سوزى، آتش را در كم ترين زمان ممكن و 
قبل از سرايت به مزرعه مهار كردند. فرجامى با اشاره به وجود 
دو دســتگاه تراكتور، ژنراتور بــرق و اقالمى نظير جعبه هاى 
پالســتيكى و دپو كيســه هاى 50 كيلويى كود شيميايى در 
اين سوله مســقف، افزود: يكى از تراكتورها در آتش سوخت 

و دستگاه ديگر نيز خسارت ديد.

  جمع آورى 200 معتاد و مواد فروش 
در مشهد

قدس: رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوى گفت: 
در اجراى طرح پاكســازى نقاط آلوده 202 خرده فروش مواد 
مخدر و معتاد متجاهر در مشــهد جمع آورى شدند. سرهنگ 
محمد حســن صفدرى افزود: در اجــراى اين طرح ضربتى با 
بازرسى 34 واحد مسكونى، 160 معتاد متجاهر جمع آورى و 
به مراكز بازپرورى منتقل و 42 خرده فروش موادمخدر نيز با 

حدود 5/5 كيلو گرم انواع موادمخدر دستگير شدند.

تراكتور طعمه آتش شدند  مرد و تراكتور طعمه آتش شدند  مرد و تراكتور طعمه آتش شدند
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سال گذشته در مشهد 526 بيمار جانى دوباره گرفتند

اهداى عضو 123  بيمار مرگ مغزى به بيماران نيازمند پيوند

گفت و گو

اعظم طيرانى مســئول واحد فراهــم آورى اعضاى پيوندى 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد از افزايش آمار اهداى عضو بيماران 
مرگ مغزى در خراســان رضوى خبر داد. دكتر ابراهيم خالقى 
در گفت وگو با قدس گفت: سال گذشته پرونده 123 فرد مرگ 
مغزى منجر به اهداى عضو شــده كه از اين تعداد براى 526 
بيمار نيازمنــد پيوند عضو، كليه، كبد، قلب، قرنيه، پانكراس و 

پوست انجام شده است. 

  پيوند عضو فقط با اجازه خانواده اهداكننده 
وى ادامــه داد:اعضاى اهدايى يك فــرد مرگ مغزى مى تواند 
زندگى چندين بيمار را نجــات دهد. به عنوان نمونه مى توان 
از كليه ها، كبد، قلب، قرنيه، پانكراس، مفصل، پوســت و مغز 
اســتخوان وى به بيماران نيازمند پيونــد زد و رنج آن ها را به 
حداقل رســاند. با اين حال اهداى عضو طبق اجازه و دستور 
خانواده اهداكننده انجام مى شود، به طورى كه اگر خانواده اى 
فقط اجازه اســتفاده از كليه ها را بدهند تنها كليه ها برداشته 
خواهد شــد.  وى با اشــاره به اجراى طرح تشخيص به موقع 
بيمار مرگ مغزى در ســطح بيمارســتان هاى دانشگاه علوم 
پزشــكى مشهد، گفت: در سال هاى پيش برخى از افراد مرگ 
مغزى كه در بيمارستان هاى مختلف بسترى بودند شناسايى 
نمى شــدند و يا هنگامى شناسايى مى شــدند كه بيمار دچار 
ايســت قلبى مى شــد و امكان اهداى عضو وجود نداشت. اما 
با اجراى طرح تشــخيص به موقع افراد مرگ مغزى از سوى 
معاونت درمان، پنج نفر از پرستاران با تجربه به عنوان بازرسان 
شناسايى افراد مرگ مغزى، با شناسايى به موقع اين بيماران 

آمار اهداى عضو از افراد مرگ مغزى افزايش يافت.

  رضايت60  درصد خانواده ها براى اهداى عضو
وى با اشــاره به وضعيت قابل قبول اســتان در حوزه اهداى عضو 
گفت: ميانگين شاخص pmp (ميزان اهداى عضو از مرگ مغزى 
pmp به ازاى هر يــك ميليون نفر جمعيت) كشــورى 11/6 و
خراســان رضوى17/6 و شــاخص pmp اهداى عضو در مشهد 
در ســال گذشته 20 بوده اســت كه با وجود رضايت بخش بودن 
هنوز با pmp مطلوب فاصله داريم.  وى مهم ترين عامل نارضايتى 
40 درصد خانواده افراد مرگ مغزى به اهداى عضو عزيزانشــان را 
تصور اشتباه نسبت به بازگشت بيمار مرگ مغزى به زندگى عنوان 
كرد و گفت: اگر شــنيده مى شــود فردى با شرايط مشابه بهبود 
يافته صحت ندارد و واژه مرگ مغزى به غلط از سوى عده اى غير 
متخصص به جاى كما به كار برده شده است. دكتر خالقى ادامه داد: 
از ابتداى ســال جارى تا روز گذشته 45 فرد مرگ مغزى مناسب 
اهداى عضو به اين مركز معرفى شدند كه با كسب رضايت از خانواده 

26 نفر آن ها، به 105 بيمار نيازمند پيوند اهداى عضو شد. 

   پيوند كبد هيچ جايگزينى ندارد
دكتر محســن على اكبريان، مسئول تيم پيوند كبد و پانكراس 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد نيز با بيان اينكه پيوند كبد مشهد 
پس از شــيراز و تهران ســومين مركز پيوند كبد كشور است، 
گفت: از سال 92 تاكنون حدود 280 پيوند كبد در مشهد انجام 
شده است و اين مهم نيازمند اطالع رسانى است. وى با اشاره به 
اهميت اهداى عضو براى ادامه حيات بيماران نيازمند پيوند كبد، 
افزود: كبد عضوى اســت كه هيچ جايگزينى ندارد و در صورت 
نبود كبد اهدايى بيمار فوت خواهد كرد و نمى توان مانند نبود 

كليه بيمار را تا مدتى دياليز كرد. 

   ادامه حيات بخشى از وجود بيماران مرگ مغزى 
دكتر محمود توكلى، متخصص اورولوژى و فلوشيپ پيوند كليه 
با اشــاره به اهميت فرهنگ ســازى در زمينه اهداى عضو از 
بيماران مرگ مغزى، گفت: نارسايى كليه، مرحله نهايى كليه 
نيازمند درمان هاى جايگزين از جمله دياليز و پيوند كليه است 
كه اگر بيمار به دياليز پاســخ ندهد ادامه حيات وى وابسته به 
پيوند كليه مى شود. وى ادامه داد: پيوند كليه اگر بدون عوارض 
پيــش رود و بدن بيمار عضو پيونــدى را بپذيرد،عمر بيمار را 
حداقل 15 تا 20 سال افزايش خواهد داد كه البته اين مسئله 
بستگى به وضعيت جســمى گيرنده كليه دارد. دكتر توكلى 
محدوديت اصلى پيوند عضو را كمبود ارگان اهدايى عنوان كرد 
و افزود: اين مهم نيازمند ترويج فرهنگ حسنه اهداى عضو از 

بيماران مرگ مغزى است.

   جلب رضايت خدا 
گفتنى اســت، تيم پيوند دانشــگاه علوم پزشــكى مشــهد 
پيونــد اعضا را به صورت افتخارى (رايگان) در هر ســاعت از 
شــبانه روز كه الزم باشــد انجام مى دهنــد، ضمن آنكه هيچ 
گونه وجهــى از خانواده بيمــار (گيرندگان عضــو) دريافت 
نمى شــود و خانــواده اهداكننــده نيز هيچ وجهــى دريافت 
نمى كننــد و در فرهنــگ ايثارگرانــه اهــداى عضــو، فقط 

جلب رضايت خداوند مطرح است.
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