
 لغو مجوز 76 دفتر پیشخوان شهرسازی متخلف 
در مشهد

واگذاری برخی زمین ها از سوی راه و شهرسازی 
غیرکارشناسی بوده است

شهردار مشهد: مدیرکل امور شهرسازی شهرداری مشهد خبر داد

مدیرکل امور شهرســازی شهرداری مشهد 
از لغو مجوز 76 دفتر پیشــخوان شهرسازی 
متخلف در یک ماه گذشــته خبر داد. مریم 
عرب احمدی در دومین روز از پاســخگویی 
مدیــران حوزه شهرســازی شــهرداری به 
ســؤال ها، پیشــنهادها و انتقادهای شهری 

شهروندان ...

شهردار مشهد نســبت به واگذاری زمین از 
سوی راه و شهرســازی به برخی نهادها در 
مشهد واکنش نشان داد. محمدرضا کالیی 
روز گذشــته در مراســم تکریم و معارفه 
شهردار منطقه 12 مشــهد اظهار داشت: 
راه و شهرســازی اقدام به واگذاری زمین 

به برخی نهادها ...
.......صفحه 3  .......صفحه 3 
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5 هزار بسته معیشتی برای محرومان حاشیه شهر مشهد
 روایت 2 شاعر از دیدار 

با حضرت آیت اهلل خامنه ای
کتاب های خاطرات 
 3رزمنده خراسانی 

تقدیم رهبر انقالب شد

.......صفحه 2

 از سوی  مقام معظم رهبری اهدا شد

.......صفحه 2 

خبر

قدس سوژه مردمی را پیگیری کرد

تقاطع غیرهمسطح ؛ 
راه حل گره ترافیکی 

ابوطالب

شاعر جوان کاشمری در دیدار رمضانی جمعی از شاعران و اهالی 
فرهنگ و ادب با رهبر معظم انقالب، سه کتاب از زندگینامه دو 
سردار شهید کاشمری و خاطرات یک رزمنده مشهدی را تقدیم 

معظم له کرد...

 براســاس اصول مســلم مباحث ترافیکی عوامل دخیل در 
تصادفات سه عامل جاده، ماشین و انسان اصلی ترین دالیل 
بروز ســوانح رانندگی هستند، بر همین مبنا هرکدام از این 
موارد می تواند سهم قابل توجهی در زمینه سازی تصادفات 

.......صفحه 3 داشته باشد...

kروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m

چهار شنبه 1 خرداد 1398

  16 رمضان 1440
 22 می 2019  
سال سی و دوم  
 شماره 8972  
ویژه نامه 3356 

.......صفحه 2 

در مجتمع آیه ها برگزار شد

جشن 
2000 نفری 

دختران 
 انقالب 

در مشهد 
جشن 2000 نفری دختران انقالب در گرامیداشت 
میــالد کریــم اهل بیــت)ع( در مشــهد برگزار 
شــد.صادق هاشــمیان، معاون فرهنگی بســیج 
دانشجویی خراسان رضوی گفت: 2000 دانش آموز 
دختر در مشــهد در رده ســنی 15 تا 17 سال به 
مناسبت سالروز میالد امام حسن)ع( در این جشن 
شــرکت کردند.وی افزود: در این جشن جمعی از 
خانواده های شهدای مدافع حرم، تیپ فاطمیون و 
تعدادی از مجریان برنامه های سیمای رسانه ملی 

نیز حضور داشتند...

 یک  مسئول:
   مصرف باالی نمک در  خراسان جنوبی 

 جای نگرانی دارد  
قدس: رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند میانگین مصرف نمک در 
کشور را ۹.5۴ گرم در روز دانست و گفت:  این میزان در خراسان جنوبی 
10.7۹ گرم است و جای نگرانی دارد. محمد دهقانی  فیروزآبادی اظهار 
داشــت: شیوع فشارخون در خراسان جنوبی پایین تر از کشور است اما 
دریافت درمان فشار خون باال وضعیت مناسبی نسبت به کشور ندارد. وی 
افزود: شیوع فشارخون باال درجمعیت باالی 30 سال خراسان جنوبی بر 
اساس گزارش سامانه سیب در سال 13۹7 حدود 20.7 درصد و کمتر 

از شیوع کشوری با رقم 21.6 درصد است. 

  منزل مسکونی طعمه حریق شد
قدس: فرمانده شیفت ایستگاه 3۴ سازمان آتش نشانی مشهد با بیان 
اینکه یک منزل مسکونی سه طبقه در این کالنشهر طعمه حریق 
شد، گفت: این حریق غروب دوشنبه گذشته در ساختمان مسکونی  
واقع در قاســم آباد، خیابان نهضت رخ داد. جلیل حامد مزرعه ادامه 
داد: کانون آتش ســوزی یکی از واحدهای طبقه دوم این ساختمان 
6 واحــدی بود که نبودن صاحب منزل ، قفل بــودن در ورودی و 
همچنین دود گرفتگی کامل ساختمان از جمله عواملی بود که روند 
اطفای آتش را مشــکل تر کرده بود. وی بیان کرد: آتش نشانان در 
اقدامی ضربتی ضمن قطع برق و گاز ساختمان، نسبت به مهار آتش 
همت گماردند و در تالشی بهنگام آتش را خاموش و از سرایت آن 
به منزل مجاور و طبقات فوقانی نیز جلوگیری کردند.وی با اشاره به 
انتشار دود در کل فضای ساختمان، ادامه داد: مأموران آتش نشانی 
همزمان با عملیات جســت وجو در طبقات و کســب اطمینان از 
محبوس نشدن ساکنان ساختمان در دود، نسبت به تخلیه دود از 
محل اقدام کردند و پس از برقراری ایمنی، محل آتش ســوزی را به 

عوامل انتظامی تحویل دادند.

  5500 دقیقه ویژه برنامه لیالی قدر 
در شبکه استانی خراسان رضوی

قدس: شبکه استانی خراســان رضوی عالوه بر 
پخش 5500 دقیقه برنامه های مختلف در لیالی 
قدر، مراسم شــب های قدر را به طور زنده پخش 

می کند.
در این ایام، در صداوسیمای خراسان رضوی 80 

برنامه با 30 عنوان تدارک دیده شده است.
ســیمای خراســان رضــوی در شــب های قدر 
ســخنرانی، دعای جوشــن کبیر، ویژه برنامه های 
»بهــار مهربانــی«، »بهــار جان هــا« و همچنین 
ویژه برنامه مراســم احیای حرم رضوی را به مدت 
180 دقیقه از ســاعت 21 به صورت زنده پخش 

خواهد کرد.
عالوه بر برنامه های یادشده که به صورت اختصاصی 
از رادیو و ســیمای خراسان رضوی پخش می شود، 
مراسم احیای حرم در هر سه شب از شبکه های یک، 
شما و جام جم به صورت زنده پوشش داده می شود.

در معاونت صدای خراســان رضوی پوشش کامل 
مراسم احیای حرم حضرت علی بن موسی الرضا)ع( از 
ساعت 21 تا 1:30 بامداد بخشی از این برنامه هاست. 
از محــراب تا معــراج، نخل و چاه، مــاه و محراب، 
پرسمان تاریخی، در همسایگی بهشت، عطر زندگی، 
صدای زائر، شهر ما، سخنرانی، سرود و مرثیه خوانی 
نیز از دیگر برنامه های صدای خراسان رضوی برای 

این ایام است.
همچنیــن رادیــو زیــارت در این ایــام بابرکت 
 ویژه برنامه مراســم احیا را به طــور زنده از حرم 
و  معصومــه)س(  حضــرت  رضــا)ع(،   امــام 
علی بن موســی شاه چراغ از ســاعت 22 به مدت 

180 دقیقه پخش خواهد کرد.

استاندار در دیدار با اعضای شورای تشکل های ایثارگران خراسان رضوی: 

دفاع مقدس الگویی بی بدیل برای عبور از شرایط امروز است
قدس: اســتاندار خراسان رضوی گفت: هشت سال دفاع مقدس به 
ما آموخت دربرابر تجاوز و زیاده خواهی دشــمن باید ایســتادگی و 
مقاومت کرد. علیرضا رزم حســینی در دیدار جمعی از جانبازان و 
ایثارگران که در محل ســالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار 
کرد: هشــت ســال دفاع مقدس، طالیی ترین دوران کشور بود که 
با رشــادت و ایثارگری شــهدا و جانبازان، حتی یک وجب از خاک 
ایران اســالمی به تصرف دشــمن در نیامد. وی افزود: وحدت نظر 
در راهبردهــای نظامی و دفاعی یکــی از مهم ترین دالیل پیروزی 
رزمندگان در دوران دفاع مقدس بود و امروز هم در شــرایطی قرار 
داریم که باید همان راهبرد وحدت و انسجام را مدنظر قرار دهیم.

استاندار خراســان رضوی با بیان اینکه دوران دفاع مقدس الگویی 
بی بدیل برای عبور از شــرایط امروز است، تصریح کرد: هشت سال 
دفاع مقدس به ما آموخت باید در برابر تجاوز و زیاده خواهی دشمن 

ایستادگی و مقاومت کرد.
وی جناح گرایی های سیاسی را آفت انقالب اسالمی برشمرد و ادامه 
داد: مگر از کســانی که روزی در جبهه های نبرد با دشــمن حضور 
پیدا می کردند، پرســیده می شد جزو کدام جناح سیاسی هستند؟ 
دفاع مقدس متعلق به همه اقشــار جامعه بود و امروز هم انقالب به 

همه افراد و گروه ها تعلق دارد. 
فتحی نیا، مشــاور اســتاندار در امــور ایثارگران هم با اشــاره به 
برنامه ریزی های انجام گرفته در راستای ایجاد اشتغال برای فرزندان 
جانبازان و ایثارگران گفت: اکنون ظرفیتی برای استخدام در ادارات 
و دســتگاه های اجرایی وجود ندارد، اما در تالش هســتیم با ایجاد 
ظرفیت های اقتصادی و ســرمایه گذاری و انتخــاب معین اقتصاد 
مقاومتی، زمینه اشتغال برای همه جوانان و نیز فرزندان جانبازان و 

ایثارگران را در حوزه های کسب و کار فراهم کنیم.

اشکذری: مراســم افطــاری و جشــن میالد 
امام حســن مجتبی)ع( به همت پایگاه بســیج 
مســجد امام حسین)ع( معروف به حاجی سرکه 
و مشارکت 6 مسجد دیگر محله عبادی مشهد 
بــا حضور بیــش از 3000 نفــر از نمازگزاران، 
اعضای جلسات فرهنگی و بسیجیان پایگاه های 
مقاومت این مساجد برگزار شد. مهدی شادفر، 
معاون بســیج پایگاه شهید صدوقی مسجد امام 

حسین)ع( در این خصوص به قدس گفت: هدف 
اصلی اجرای این برنامه در کنار هم  نشان دادن و 
همبستگی و انسجام بیشتر و بهتر مجموعه های 
فرهنگی و بســیج مســاجد و همین طور بیان 
 ایــن مطلب اســت که همــه در یــک جبهه 
و هر کدام در ســنگر خودمان مشغول فعالیت 
 هســتیم، ولــی در اصــل در زیر یــک پرچم 

جمع می شویم.

 جلوه اتحاد ۷ مسجد
وی می افزایــد: در این برنامــه که با کمک خیران 
برگزار شــد نمازگزاران، اعضای جلســات قرآن و 
بســیجیان پایگاه های مســاجد امام حســین)ع( 
معروف به حاجی ســرکه، حضرت جواد االئمه)ع(، 
حضرت خاتم االوصیا)عــج(،   قائم )عج(، احمدیه، 
المهدی)عج( و موسی بن جعفر)ع( مشارکت داشتند.

  درخواست از مسئوالن
وی با اشــاره بــه اینکه این برنامــه ها در 30 
شــب مــاه مبارک رمضــان هر شــب پس از 

 نماز مغرب و عشــا از ســاعت 21 در مســجد
امام حســین)ع( برگــزار می شــود، تصریح 
کرد: هیچ کمکی از ســوی مسئوالن نهادهای 
فرهنگــی و شــهرداری بــه ما نمی شــود و 
محدودیت فراوانی داریم. ســاخت این مسجد 
هم ســالیان درازی اســت که به دلیل مسائل 
مالی نیمه تمام مانده است. شادفر می افزاید: از 
مسئوالن مربوط می خواهیم برای پایان ساخت 
این مســجد که از قدیمی ترین مساجد مشهد 
به شمار می رود و اجرای برنامه های مذهبی و 

فرهنگی به ما کمک کنند.

جلوه اتحاد ۷ مسجد در مشهد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه نوبت اول شركت تعاونی چند منظوره ورزشی استان خراسان
جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه شركت تعاونی چند منظوره ورزشی استان خراسان راس ساعت 10 صبح روز دو شنبه 
مورخ 1398/03/27  در محل تاالر اجتماعات اداره كل ورزش و جوانان خراسان رضوی با دستور جلسه ذیل تشکیل 
می گردد. از كلیه اعضا محترم دعوت می شود با به همراه داشتن گواهینامه موقت سهام جهت اتخاذ تصمیم نسبت 

به موضوعات دستور جلسه حضور به هم رسانند .
دستور جلسه :1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس  2- رسیدگی به اتخاذ تصمیم درباره تراز نامه و حساب 

سود و زیان شركت و صورتهای مالی 93 تا 97    3- اتخاذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد بر درآمد 
بر طبق اساسنامه     4- انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال

5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی   6- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی 1398
تذكر:1- درصورتی كه حضور عضوی در جلسه مذكور موثر نباشد میتواندحق رای خود را بموجب وكالتنامه به عضو 

دیگر یا نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در اینصورت هر عضو عالوه بر رای خود تا 3 رأی با وكالت و غیر 
عضو فقط یك رأی با وكالت میتواند داشته باشد. عضو متقاضی اعطائ نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود 

از تاریخ 1398/03/20 تا 1398/03/26 در محل دفتر شركت از ساعت 9 الی 12 صبح با به همراه داشتن كارت 
شناسایی معتبر جهت اخذ ورقه ورود به مجمع به دفتر شركت مراجعه نمایند.

2-با توجه به انتخابات هیئت مدیره / بازرس افرادی كه تمایل به كاندیداتوری سمت هیئت مدیره/ بازرس  دارند 
ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی می بایست به دفتر شركت مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند.

هیئت مدیره شركت 

/ع
98
02
29
3

آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم 
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طرقبه شاندیز 

مورخه 1398/03/01-شماره 204
جلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه نوب��ت دوم روز 
جمعه 98/03/17 راس س��اعت 10 صبح در محل آمفی 
تئات��ر اداره آموزش و پرورش طرقبه واقع در طرقبه 

تشکیل خواهد شد.
دستور جلس��ه:1( گزارش عملکرد سال 1397 تعاونی 

توسط هیئت مدیره و بازرس
2( ط��رح و اتخاذ تصمی��م عملکرد س��ال 1397 تعاونی 
شامل عملکرد، تراز نامه، حساب سود و زیان، تقسیم 

سود و سایر گزارش های مالی تعاونی
3( طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398

4( ط��رح و تصوی��ب در خص��وص تغیی��رات س��رمایه 
شركت در سال 1397

5( طرح و تصویب در خصوص ذخایر و س��ود و سهام و 
تقسیم آن بر طبق اساسنامه

6( طرح و تصویب فروش وانت مزدا 1600 شركت
7( طرح و تصویب در خصوص اجازه عقد عقود اسالمی 

با بانک ها به هیئت مدیره
8( انتخ��اب بازرس قانونی )اص��ل و علی البدل( برای 

یک سال مالی
شركت تعاونی مصرف فرهنگیان طرقبه شاندیز  

/ع
98
02
28
8

آگهی مزایده 
ش��هرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر نسبت به واگذاری 

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

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

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

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

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

نمایند . 
 ایوب سیدالحسینی - شهردارتایباد 

/ع
98
01
97
3

نوبت دوم



روایت 2 شاعر از دیدار با حضرت آیت اهلل خامنه ای

کتاب های خاطرات 3رزمنده خراسانی تقدیم رهبر انقالب شد
خبر

قدس  شــاعر جوان کاشــمری در دیدار 
رمضانی جمعی از شــاعران و اهالی فرهنگ 
و ادب بــا رهبر معظم انقالب، ســه کتاب از 
زندگینامه دو سردار شهید کاشمری و خاطرات 

یک رزمنده مشهدی را تقدیم معظم له کرد. 
ســعید تاج محمــدی، با ابراز خرســندی از 
ســومین حضورش در محضــر رهبر انقالب 
اظهار کرد: امســال نیز برای ســومین سال 
در دیدار شــاعران و اهالی فرهنگ و ادب با 
مقام معظم رهبری در شب میالد امام حسن 
مجتبی)ع( محضر حضرت آقا رســیدم.دبیر 
انجمن شعر تاک کاشــمر با اشاره به اینکه 
فرصتی فراهم شــد تا دقایقی با حضرت آقا 
صحبت کنم، یادآور شــد: بر اساس وظیفه، 
سالم گرم بچه های انقالبی کاشمر را خدمت 
حضرت آقا رساندم و ایشان نیز ضمن سالم 
مخصوص فرمودند، امیدواریم فرصتی پیش 

بیاید تا در کاشمر حضور پیدا کنم.
وی بابیان اینکه ســه کتــاب از زندگینامه دو 
سردار شهید کاشــمر و یک کتاب از خاطرات 
رزمنده مشــهدی تقدیم رهبر انقالب کردم، به 
فارس گفت: »خالصــه خوبی ها« روایت  زندگی 
سردار شــهید علیرضا عاصمی از زبان مرضیه 
نبی اللهی نجف آبادی همسر این شهید است که 
به قلم طیبــه مزینانی در 228 صفحه و کتاب 
»در حسرت یک آغوش« خاطرات شفاهی زهرا 
رحیمی، همســر جانباز قطع نخاعی، شــهید 
سیدمحمد موسوی فرگی از 34 سال پرستاری 
عاشــقانه است که توسط ســعیده زراعت کار 
نوشته شده است.تاج محمدی ادامه داد: زمانی 
 که کتاب »در حســرت یک آغوش« تقدیم شد، 
حضرت آقا جویای حال این جانباز شــدند که 
خدمتشان عرض کردم ایشان شهید شدند. وی 
بیان کرد: سومین کتاب با عنوان »از مشهد تا کاخ 
صدام« مربوط به خاطرات شفاهی آزاده سرافراز 
محمود رعیت نژاد بود که در 311 صفحه شامل 
چهار فصل جنگ و جوانی، اسارت و صدام، بهار 
قرآن و رهایی چاپ  شده است.این شاعر کاشمری 
با اشاره به اینکه در این دیدار شعرخوانی نداشتم، 
 افــزود: دیدار صمیمــی و دوست داشــتنی با 
ولی امر مسلمین و رهبر فرزانه انقالب همانند 

دو سال گذشــته که توفیق 
حضور داشتم برایم جذاب و 
خاطره انگیز بود.گفتنی است، 
سعید تاج محمدی شاعر 28 
ساله کاشــمری در سال های 
دیــدار  در  و 1394   1393
شــاعران منتخب کشــور با 
رهبر معظم انقالب نیز حضور 
داشته و در این دیدارها کتاب 
»کویر، تاک، ترنج« منتخبی از 
آثار شــاعران کاشمر و کتاب 
ظهوری  غزلیــات  »دیــوان 
ترشیزی« از شاعران قرن دهم 

هجری کاشمر را تقدیم معظم له کرده است.

 روایت رفیعا از دیدار شاعران 
با مقام معظم رهبری 

شاعر برجسته مشــهدی نیز از دیدار شاعران 
سراسر کشــور با مقام معظم رهبری و اهدای 

کتاب های خــود به رهبری، 
روایــت جالبــی ارائــه داد.  
قاسم رفیعا در این خصوص 
اظهارداشت: بیشتر کسانی که 
جوانان  داشتند،  شعرخوانی 
بودند و از ایــن نظر فضای 
شــکل گرفته، فضای بسیار 
مشهدی  بود.شــاعر  خوبی 
از  بسیاری  کرد:  خاطرنشان 
این جوانان با شــور و شوق 
شــعر می خواندنــد و عمده 
کارها نیز آیینــی و مرتبط 
با مســائل روز مانند یمن و 
مسائل جهان اسالم بود.وی ادامه داد: خانمی  
 در این جلسه در مورد فاطمیون شعر خواندند و 
مقام معظم رهبری نیز بســیار تفقد کردند و 
فرمودند، الزم است در مورد شهدای فاطمیون 
و شــهدای گمنام حق مطلب ادا شــود.رفیعا 
بیان کرد: امســال از خراسان استادانی مانند 

اســتاد کاظمی و منوری حضور نداشتند، اما 
مجری برنامه که آقای امیری بودند به نحوی 
خراســانی هســتند که جایگزین آقای قزوه 
شــده بودند و انصافاً بسیار دلنشین برنامه را 
اجرا کرد و البته ردپای خراســانی ها در برنامه 
وجود داشــت.رفیعا در مورد اینکه بسیاری از 
شاعران تمایل داشــتند از فرصت این جلسه 
برای اهدای کتاب های خود به رهبری استفاده 
کنند، تأکید کرد: ایشــان با هر شاعری چند 
دقیقــه  و درباره علت کار صحبت می کردند و 
بنده آخرین نفری بــودم که کتاب  های خود 
را اهدا کردم. وی بیان کرد: بنده ســه کتاب 
دیوان جودی عنبرانی، اصطالحات طرقبه ای و 
مجموعه اشــعار خودم به نام اوسنه که اشعار 
محلی اســت را تقدیم کردم. ایشان در مورد 
جودی فرمودند اطالع نداشــتند که ایشــان 
عنبرانی بوده و در مورد اصطالحات طرقبه ای 
 نیز بسیار خوشحال شدند و فرمودند قطعاً آن را 

مطالعه می کنم.

در حوالی امروز2

آیت اهلل علم الهدی: 
  عبرت گرفتن از تاریخ، زمینه ایجاد 

بصیرت است
قدس: نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: همیشه با 
عبرت می توانیم در زندگی مان موفق باشیم نه با تجربه. وقتی 
در یک جامعه نقطه های سقوط، علل و انگیزه های آن سقوط و 
عناصر و عوامل بیماری در آن جامعه را ببینیم، برای ما عبرت 

می شود، که ایجاد بصیرت می کند. 
آیت اهلل علم الهدی در سیزدهمین جلسه تفسیر سوره احزاب 
در ماه مبارک رمضان در مهدیه مشهد، بابیان اینکه به تفسیر 
آیات مربوط به جنگ احزاب رسیدیم، گفت: آیات مربوط به 
جنگ خندق درباره اصل حادثه نیست، بلکه بیشتر مطالب این 

آیات بیان برخورد مسلمانان با این واقعه است.
وی ادامه داد: هنگام بیان واکنش مســلمانان، به واکنش دو 
دســته بیش از بقیه توجه می کند، یکی منافقین و دیگری 
عناصــر و جریان هایی که دل بیمار بودند و باورمندی شــان 
به خدا سســت بود.نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در 
ادامه به جایگاه و منزلت مقام زن در نگاه اســالم اشاره کرد 
و گفت: زنان و فرزندان در زندگی مشــارکت دارند و شریک 
زندگی یکدیگر هســتند، کار پسندیده ای نیست که برخی، 
کانون خانواده را به صرف اینکه پیامبر اکرم)ص( ازدواج مجدد 
داشته اند، به خاطر ازدواج مجدد به هم بزنند.آیت اهلل علم الهدی 
با تأکید بر اینکه حالل و حرام برای مرزبندی اســت، یادآور 
شــد: مشخص کردن حالل و حرام برای مشخص کردن مرز 
انجام کار اســت، قرار نیســت هر حاللی را انجام دهیم، مگر 
پیامبر)ص( برای شهوترانی ازدواج می کردند؟ هر ازدواج ایشان 

فلسفه و دلیلی دارد.

  تکریم مدیران روابط عمومی استان
wاز جانبازان آسایشگاه امام خمینی  

قدس: همزمان با میالد باســعادت امام حســن مجتبی)ع( 
جمعی از فعاالن روابط عمومی های استان خراسان رضوی با 
حضور در آسایشــگاه جانبازان قطع نخاعی امام خمینی)ره( 
مشــهد این روز خجسته را به آنان تبریک گفتند. به گزارش 
خبرنگار ما این دیدار به منظــور تجدید بیعت با آرمان های 
امام خمینی)ره( و تجدید دیــدار با جانبازان صورت گرفت. 
مدیر روابط عمومی اســتانداری خراســان رضوی در جمع 
جانبازان ســرافراز این مرکز گفت: در سالروز میالد تنهاترین 
سردار به دست بوسی ســرداران باعزت ایران اسالمی آمدیم 
که ایرانمان به برکت جانفشــانی آن ها پابرجاست.زین الدین 
افزود: خشنودیم که این دیدار در جایی انجام شد که بهترین 
پیام رسان و روابط عمومی است که توسط جانبازان پیام شهدا 
به بهترین شکل منتقل می شود. وی خاطرنشان کرد: صبوری 
و بزرگواری جانبازان عزیز سبب ماندگاری این حس ها برای 
نسل های آینده خواهد بود.مدیرکل روابط عمومی استانداری 
خراسان تأکید کرد: چه خوب است ما روابط عمومی ها درس 
بگیریم و پیام را به گونه ای برسانیم که در راستای پیام انقالب 

و هم نسل های انقالب بماند.
در ادامه این مراســم با اهدای گل و قرائت ابیات و مداحی در 

وصف امام مجتبی)ع( از جانبازان قدردانی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی خبر داد
  فعالیت  مدارس مقطع ابتدایی تا  ۱۳خرداد

پورحســین: مدیر کل آموزش 
و پــرورش خراســان رضــوی در 
نخســتین روز برگزاری امتحانات 
نهایی از چند حوزه امتحان نهایی 

در مشهد بازدید کرد.
قاسمعلی خدابنده در حاشیه بازدید 
از حــوزه امتحان نهایی در یکی از 

مدارس ناحیه6 مشهد گفت: شروع امتحانات نهایی متوسطه 
نظری از 31 اردیبهشت تا 25 خرداد، شروع امتحانات نهایی 
فنی و حرفه ای از تاریخ 31 اردیبهشــت تا 12 خرداد، شروع 
امتحانات نهایی پیش دانشــگاهی از 31 اردیبهشــت تا 11 
خرداد، شــروع امتحانات کاردانش از 31 اردیبهشــت تا 28 
خرداد، شروع امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم متوسطه 
اول از 31 اردیبهشت تا 23 خرداد و شروع امتحانات هماهنگ 
منطقه ای پایه ششــم ابتدایی از ابتدای خــرداد تا تاریخ 13 
خرداد خواهد بود.وی با بیان اینکه شروع امتحانات پایه های 
داخلی ابتدایی، راهنمایی و متوســطه استان نیز همزمان با 
امتحانات نهایی و هماهنگ خواهد بود، اظهار داشــت: تعداد 
دانش آموزان شــرکت کننده در امتحانات نهایی و هماهنگ 
خرداد 98 در استان خراســان رضوی در حدود 307 هزار و 
549 نفر اســت.مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی 
گفت: کل حوزه های اجرای آزمون در پایه های دوازدهم، سوم 
نظری، پیش دانشــگاهی و فنی و حرفه ای در استان خراسان 
رضــوی 272 پایگاه اســت و در 15 حوزه نیز تصحیح اوراق 
انجام می شــود.خدابنده همچنین در جلسه شورای معاونین 
این سازمان گفت: فعالیت مدارس مقطع ابتدایی استان تا 13 

خرداد 98 طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: ارزشیابی کیفی- توصیفی دانش آموزان مقطع 
ابتدایی همزمان با برگزاری کالس های درس صورت می گیرد.

با شعار ترویج اهدای عضو
  زوج مشهدی دور ایران را رکاب می زنند

ایرنا: زوج دوچرخه سوار مشهدی روز سه شنبه همزمان با روز 
اهدای عضو با شعار ترویج فرهنگ اهدای عضو سفر خود به 
دور ایران را از مشهد آغاز کردند. سفر این زوج دوچرخه سوار 
به شهرهای مختلف کشــور در مراسمی با حضور مدیران و 
مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیمارستان تخصصی 
پیوند اعضای مشــهد آغاز شــد. »مجید عابــدی« و »الهام 
ظریفیان« تاکنون چند بار با دوچرخه به شــهرهای مختلف 
ایران و همچنین چند کشور ســفر کرده اند. الهام ظریفیان 
در آغاز این ســفر گفت: من و همسرم با شعار ترویج فرهنگ 
اهدای عضو از مشهد به دور ایران سفر می کنیم و پیام اهدای 

عضو را به مناطق مختلف کشور انتقال می دهیم.

به بهانه روز »بهره وری و بهینه سازی مصرف«
  بی بهره در عین بهره مندی!

 اول خــرداد در روزشــمار تقویم به عنــوان روز »بهره وری 
و بهینه ســازی مصرف« ثبت شده اســت. عنوانی که شاید 
معدودی از شــهروندان به گوششان آشنا باشد و از آن باخبر 
باشــند. به هر روی امروز روز بهره وری و بهینه سازی مصرف 
است. بهره وری در عمل بیشترین استفاده از کمترین امکانات 

و منابع در راه رسیدن به بهترین نتیجه است.
اســتفاده مؤثر و مطلوب از شرایط زمان، امکانات، سرمایه ها 
و فرصت هایی که گاهی دســت می دهد همسو با بهره وری و 
بهینه سازی مصرف خواهد بود که در جوامع پیشرفته کنونی از 
مقوله های مرتبط به بهترین شکل ممکن استفاده و بهره می برند.

به واقع برای رســیدن به جایگاهی کــه از همه چیز و همه 
فرصت ها بهترین بهره وری را ببریم به اندازه ســال ها فاصله 
داریم. برای شروع ناگزیر باید دست روی ساده ترین ها گذاشت. 
ســاده ترین راه الزام خود است. هر کدام از ما باید از خودمان 
آغاز کنیم. به طور اخص اگر قرار باشد در موضوع آب که یکی 
از مهم ترین مقوله های حیات است بهره وری و مصرف بهینه در 
جامعه جریان پیدا کند، هیچ اقدامی تأثیرگذارتر از این نخواهد 
بود که ما حتی در اماکنی که خودمان به تنهایی حضور داریم 
دغدغه حفظ منابع آبی را داشته باشیم و قطره قطره آن را با 
وسواس مصرف نماییم تا ضمن اینکه خودمان از آب استفاده 
و بهره الزم را می بریــم از این مایه حیات برای آیندگان نیز 
پاسبانی کنیم. بماند که مقدمه این موضوع احساس مسئولیتی 
اســت که مسئوالن مرتبط با حوزه آب می توانند در کارشان 
داشــته باشــند و آبی را که از پس مدت ها چشم به آسمان 
بودن  خداوند به مــا هدیه نموده با بهترین اصول مدیریت و 
ذخیره سازی کنند و برای استفاده در اختیار مردم قرار دهند 
تا در مرحله بعد مردم با همان ترفندهای بهینه گرایانه درست 

مصرف نمایند و زمینمان هیچ وقت بی آب نماند.
مباحث سوخت، غذا و حتی هوایی که استشمام می کنیم نیاز به 
بهره وری و بهینه مصرف شدن دارند. اگر چه کشور ما در زمره 
کشورهای دارای ذخایر سوخت فسیلی برتر دنیاست اما این 
دلیلی برای ترویج فرهنگ مصرف گرایانه در این حوزه نیست. 
ذخایر سوخت هر چه باشد قابلیتی پایان پذیر است و چند سالی 
می توانــد دوام بیاورد پس در این موضوع نیز حفظ موقعیت 
فعلی بهره وری و بهینه ســازی مصرف ســوخت را می طلبد.

بحث اســتفاده درســت از منابع غذایی که با کمال تأسف 
باید گفت: یکی از مباحثی اســت که مــردم ما در این مورد 
نمره مردودی گرفته اند نیز از همان دســت مواردی است که 
بهینه سازی مصرف در امنیت غذایی نسل فعلی و نسل های 
آینده نقش بسزایی خواهد داشت. چه اسراف ها که روزانه در 
مصرف مواد غذایی نمی کنیم. می توان گفت مصرف بی رویه در 
استفاده از داروها زاییده همین فرهنگ است! آمارها آن چنان 
تأمل برانگیز است که گاهی فکر می کنیم جایی زندگی می کنیم 
که فرهنگ تنها یــک واژه در البه الی دایره لغات ماســت! 
مصرف نامتعارف حتی در هوا و اکسیژنی که مصرف می کنیم 
جریان دارد! آن قدر از همان ســوخت های فسیلی بد و زیاد 
استفاده کردیم که بیشتر شهرهای کشور دچار تنگی نفس 
شــده اند. تردد بی مورد و زیــاد خودروهایی که آالینده هوا و 
اکسیژن شهرهایمان شده اند، صنایعی که هوای تمیز شهرها را 
با همان نادیده گرفتن فرمول ساده بهره وری به انبوهی از دود و 
آلودگی تبدیل کرده اند و البته اهم نکته ها، ویران سازی هایی که 
در حوزه طبیعت و محیط زیست داشتیم و منتج از سوء مصرف 
در این قضیه اســت همگی هوای شــهرهایمان را سنگین 
ساخته و نفس کشــیدن را برای خودمان دشوار کرده است.

 مدیرکل سازمان بازرسی
 خراسان رضوی در گفت و گو با قدس: 

  شناسایی دوشغله ها 
به طور مستمر صورت می گیرد

رضا طلبی: رئیس منطقه 2 ســازمان بازرسی کل 
کشــور گفت: در اســتان خراســان رضوی مسئول 
بازنشســته ای وجود ندارد که با مجــوز مقام معظم رهبری 
مشــغول به کار باشد. حجت االسالم حســن درویشیان در 
گفت و گو با قدس آنالین اظهار داشت: پس از اصالحیه قانون 
دوشغله ها در سال 95، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات با 
جدیت به موضوع دوشــغله ها ورود پیدا کردند و هشدارها و 
تذکرهای الزم به ســازمان ها و افراد داده شد که موجب شد 
همه این افراد بجز یک شــغل، از مشــاغل و مسئولیت های 
دیگرشان در استان اســتعفا دادند.وی با بیان اینکه در حال 
حاضر آماری از دوشــغله ها در استان خراسان رضوی وجود 
ندارد، تصریح کرد: سازمان بازرسی بر اساس تکالیف و وظایف 
خود و در راستای نظارت بر حسن اجرای این قانون از تمامی 
ظرفیت های خود استفاده می کند و با افراد متخلف دوشغله و 
یا چندشغله برخورد و آن ها را به مراجع قانونی معرفی می کند. 
حجت االسالم درویشــیان افزود: طبق آخرین ارزیابی ها فرد 
دوشغله و یا چندشغله ای در استان وجود ندارد و در این زمینه 
نهادهای نظارتی به طور مستمر در حال ارزیابی هستند و به 
محض شناسایی، به موضوع ورود پیدا خواهند کرد و با افراد 

خاطی طبق قانون برخورد الزم صورت خواهد گرفت.
رئیس منطقه 2 سازمان بازرسی کل کشور افزود: اما از مردم 
نیز انتظار می رود در این زمینه اگر اخبار و اطالعاتی در اختیار 
دارند موضوع را به مراجع قضایی گزارش دهند تا در کمترین 

زمان ممکن نسبت به آن رسیدگی صورت بگیرد.
حجت االسالم درویشیان بیان داشت: قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان نیز در استان خراسان رضوی به طور کامل اجرا 
شــد و بر اساس آن همه مدیران بازنشسته در ادارات دولتی، 
شهرداری ها و استانداری خراسان رضوی ترک پست کرده اند 
و بجز دو سه نفری از جمله استاندار سابق خراسان رضوی و 
شهردار سابق مشهد که با اجازه مقام معظم رهبری، دوباره در 
تهران به کارگیری شدند، در استان خراسان رضوی مسئول 
بازنشســته ای وجود ندارد که با مجــوز مقام معظم رهبری 

مشغول به کار باشد.

گپ

چهار شنبه 1 خرداد 1398
 16 رمضان 1440 22 می 2019  
سال سی و دوم  
شماره 8972  ویژه نامه 3356 

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
 شماره پیامک: ۳۰۰۰72۳۰5  |  ارتباط سروش: ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱

@quds95 :کانال سروش

قدس   به همت بسیج سازندگی خراسان رضوی و قرارگاه شهید برونسی 5000 بسته 
معیشتی اهدایی مقام معظم رهبری در حاشیه شهر مشهد توزیع شد. 

جانشین فرماندهی قرارگاه شهید برونسی در ویژه برنامه توزیع 5000 سری سبد معیشتی 
اهدایی مقام معظم رهبری به خانواده های نیازمند حاشیه شهر مشهد همزمان با سالروز 
والدت کریم اهل بیت)ع( اظهار داشــت: یکی از مؤلفه های مهم قرارگاه شــهید برونسی 

رسیدگی به وضع محرومان است.
سردار مجتبی غفورپور گفت: میانگین سکونت در حاشیه شهر خراسان رضوی نسبت به 
میانگین ســکونت در حاشیه شهر کل کشور باالتر است، به عبارتی 11درصد از افراد در 
کل کشور در حاشیه شهر زندگی می کنند، این در حالی است که آمار مربوط در خراسان 

رضوی به 31 درصد می رسد.
وی تصریح کرد: تعدد افراد در حاشیه شهر مشهد سبب افزایش مشکالت اقتصادی آن ها 
شده و وضعیت معیشــتی آن ها در تنگنای بیشتری قرار دارد، قرارگاه شهید برونسی از 
ابتدای فعالیت خود تاکنون وضعیت این افراد را زیر نظر قرار داده و در حال حاضر بخش 

عمده ای از نیازهای افراد ساکن در این منطقه توسط این قرارگاه تأمین می شود.
غفورپور ادامه داد: همزمان با والدت امام رضا)ع(، 300 سری جهیزیه در اختیار نیازمندان 
حاشیه شهر قرار گرفت، در عید نوروز نیز 3000 بسته معیشتی در حاشیه شهر توزیع شد، 
از تمامی مسئوالن و خیران برای مشارکت در این امر دعوت می کنیم تا وضعیت این افراد 

بهبود یافته و در مسیر کاهش محرومیت در حاشیه شهر گام برداریم.
وی ادامه داد: البته قرارگاه شهید برونسی برنامه های دیگری نیز داشته که می توان به ایجاد 
درمانگاه در حاشیه شهر اشاره کرد، همچنین با توجه به متروکه بودن مساجد موجود در 
این مناطق و کم بودن امکانات آن ها، قرار بر ساخت مساجد جدید شده است و این امر به 

دستور سردار سالمی انجام می پذیرد.
غفورپور بیان کرد: عالوه بر موارد مذکور قرار بر انجام اموری در بخش سالن های ورزشی 
شده اســت، همچنین به زوج های ساکن در این محل ها در قالب اهدای جهیزیه کمک 
خواهد شد، بسته های توزیعی کنونی شامل 10 کیلو برنج، چهار بسته ماکارانی، یک بسته 
مرغ، چهار بسته پنیر، نخود، لوبیا و سایر حبوبات، سه کیلوگرم قند، دو کیلوگرم خرما، دو 

قوطی رب و دو کیلوگرم شکر است.

قرارگاه شهید برونسی از سال 1394 تاکنون در قالب بسته های معیشتی به عموم کمک 
رسانده است، هزینه هر بسته 300 هزار تومان بوده و به طور کلی این قرارگاه برای توزیع 
این بسته ها حدود یک میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه پرداخت کرده است، همچنین 
پوشاک نیز تاکنون اهدا شده است.جانشین فرماندهی قرارگاه شهید برونسی عنوان کرد: 
بودجه بســته های توزیعی توسط ستاد محرومیت زدایی تأمین می شود، مشهد به دلیل 
تفاوت بسیار زیاد در تعداد حاشیه نشینان در وضعیت ویژه ای قرار دارد. برای انجام اموری 
مانند اهدای جهیزیه و نظیر این موارد منتظر اتمام ماه مبارک رمضان نیستیم، همچنین 
به کمک آســتان قدس رضوی نوشــت افزار نیز برای دانش آموزان فراهم می شود.1200 
ســری جهیزیه اهدا و 1250 پروژه عمرانی مرمت شده است، در سال گذشته 3 میلیون 
نفر در 400 مســجد از افطاری بهره مند شدند، امسال نیز افطاری به همان میزان توزیع 
می شود، قرار بر ساخت و ساز 1000 واحد آسیب دیده از سیل شده که 500 واحد متعلق 

به خراسان رضوی و 500 واحد نیز مربوط به استان گلستان است.

 از سوی  مقام معظم رهبری اهدا شد

۵۰۰۰ بسته معیشتی برای محرومان حاشیه شهر مشهد

سالم گرم بچه های 
انقالبی کاشمر را 

خدمت حضرت آقا 
رساندم و ایشان نیز 

ضمن سالم مخصوص 
فرمودند، امیدواریم 

فرصتی پیش بیاید تا در 
کاشمر حضور پیدا کنم

بــرش

می
می

ص
ن 

می
 آر

س :
عک

یاداشت
هاشم رسائی فر

زاویه تصویر

قدس: جشن 2000 نفری دختران انقالب در گرامیداشت میالد کریم اهل بیت)ع( در 
مشهد برگزار شد.

صادق هاشــمیان، معاون فرهنگی بســیج دانشجویی خراســان رضوی گفت: 2000 
 دانش آموز دختر در مشــهد در رده ســنی 15 تا 17 ســال به مناسبت سالروز میالد

امام حسن)ع( در این جشن شرکت کردند.وی افزود: در این جشن جمعی از خانواده های 
شهدای مدافع حرم، تیپ فاطمیون و تعدادی از مجریان برنامه های سیمای رسانه ملی نیز 
حضور داشتند.این مراسم با مشارکت بسیج دانشجویی و بسیج دانش آموزی در مجتمع 

آیه های مشهد برگزار شد.

ت 
بیا

د 
حی

س:و
عک

جشن 2۰۰۰ نفری دختران انقالب در مشهد 
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خبر

خبر
مديرعامل آبفاي خراسان رضوي:

 تابستان ۹۸
 بدون مشکل آب سپری می شود

قدس: مديرعامل شــرکت آب و فاضالب خراسان رضوي 
با اشــاره به اقدام های اين شرکت براي تأمين آب شرب 
شهرهاي اســتان، اطمينان داد که با همکاري شهروندان 
همچون سال هاي گذشته تابستان 98 نيز بدون کمترين 

مشکل سپري خواهد شد. 
ســيد ابراهيم علوي سياســت راهبردي آبفاي استان را 
تأمين آب کمي و کيفي اعالم کرد و افزود: اين شــرکت 
بــراي رفع نگراني مصرف کنندگان و در راســتاي وظيفه 
سقايي خود از هيچ کوششي دريغ نمي کند و اين مهم را 

در اولويت کاري خود قرار داده است. 
بــه گفته وي شــرکت آب وفاضالب خراســان رضوي با 
توجه به مسئوليت آبرساني  به 723 هزار مشترک، تمام 
امکانات، تجهيزات و نيروي انساني خود را براي تأمين آب 
شرب موردنياز اين جمعيت به کار گرفته است. وی از حفر 
19 حلقه چاه با اعتبار 253 ميليارد)بدون احتساب هزينه 
اجرای خطوط انتقال و ســاخت مخازن ذخيره( در سال 
گذشته در 16 شهر اســتان خبرداد که منجر به افزايش 

توان توليد آب به ميزان 323 ليتر بر ثانيه شد.
در ســال جاري هم عمليات حفر 22 حلقه و تجهيز 28 
حلقه چاه با اعتبار 240 ميليارد ريال در شهرهاي استان 
آغاز شده است که با بهره برداري از اين تعداد چاه، مشکل 
تأمين آب شهرهاي مواجه با تنش آبي رفع خواهد شد.  

وي ميــزان مصــرف ماهانه هر مشــترک در اســتان را 
14مترمکعــب اعالم کرد و گفت: اين ميزان مصرف براي 
اســتان خراسان رضوي با اقليم خشک و نيمه خشک رقم 
بااليي است و بايد با مديريت مصرف و استفاده از وسايل 

کاهنده کاهش يابد.

شهردار مشهد:
 واگذاری برخی زمین ها از سوی 

راه و شهرسازی غیرکارشناسی بوده است

تسنیم: شهردار مشهد نسبت به واگذاری زمين از سوی 
راه و شهرســازی به برخی نهادها در مشهد واکنش نشان 
داد. محمدرضا کاليی روز گذشــته در مراســم تکريم و 
معارفه شــهردار منطقه 12 مشــهد اظهار داشت: راه و 
شهرسازی اقدام به واگذاری زمين به برخی نهادها کرده 
و ضعف اين عملکرد بايد جبران شود؛ در اين زمينه گرچه 
نيازمنــد ايجاد خدمات برای مردم هســتيم، اما نبايد از 

حقوق خود به نفع راه و شهرسازی بگذريم.
وی گفــت: منطقه 12 مشــهد با تحوالتــی که پيش رو 
دارد نيازمنــد آن اســت کــه تصميم  گيری های جدی و 
طراحی هــای مناســب در طرح های باالدســت برای آن 
صــورت گيرد و اقتضائات آينده بــرای اين منطقه لحاظ 
شود. آن هم در منطقه ای که از ما برای آيندگان به يادگار 
باقــی می ماند. کاليی افزود: اين منطقه در زمانی محدود 
با رونق ساخت وســاز روبه رو شــد، اما فضاهای عمومی و 
اجتماعی متناســب با رشد جمعيت و ساخت وساز در آن 
شــکل نگرفت. جمعيت جوان را به اين منطقه آوردند اما 
فضاهای الزم برای نشــاط آنان در نظر گرفته نشــد پس 
نه تنها در ايجاد فضاهــای اجتماعی الزم، بلکه حتی در 
رويدادهايی که تعريف می شــود، ضروری اســت ساختار 

فرهنگی اين منطقه لحاظ شود.
وی با اشــاره به اينکه برندينگ اين منطقه دارای اهميت 
اســت و برای اين منظور نيازمند سرمايه گذارانی هستيم 
که بيايند و تغييرات اساسی ايجاد کنند، بيان کرد: منطقه 
12 در کنار مســئله عمومی شــهر که همــان اختالفات 
محدوده شــهر با طرقبه شانديز است، واقع شده و در اين 

موضوع شهردار منطقه می تواند نقش خود را ايفا کند.
شــهردار مشــهد عنوان کرد: منطقــه 12 مفصل ميانی 
ما با مناطق گردشــگری پيرامون شــهر است و نبايد در 
بن بست قرار گيرد؛ به نما و ســيمای پارک ها، ميدان ها، 
ســاختمان ها و... بايد توجه شود. بايد مکان های عمومی 
شــهر در منطقه 12 از هويت شــهری مشترک بهره مند 
شــوند و دارای هويت نظری واحد با شهر باشند و امتداد 

فضاهای شهر در آن رعايت شود.
وی تأکيــد کرد: با ايــن خصلت جوانی مديــر منطقه، 
بايــد بــه ســمت الکترونيکــی شــدن کارهــا پيــش 
رفــت و خدمــات آناليــن بــه شــهروندان ارائــه داد. 
 منطقه 12 مشــهد بايــد کارهــا را پايلــوت ارائه دهد 

و الگوی ساير مناطق شود.

رئیس اين اتحاديه در گفت و گو با قدس خبر داد
 مردم از کاالی ایرانی استقبال می کنند

صنف  اتحاديــه  رئيــس  بهاردوســت:  تکتم 
فروشندگان لوازم خانگی مشهد گفت: با توجه به 
تحريم ها در حال حاضر بازار تقريباً از کاالهای خارجی کم 
و خالی شــده اســت البته اين قضيه موقتی است و طبق 
اخبار کاالهای خارجی از طريق بندرعباس وارد کشور شده 

و در تيرماه روانه بازار می شود. 
رضا رزقيان مقدم افزود: همه اجناس فروشگاه های سطح 
شــهر به قيمت مصوب ارائه می شود، ولی به علت پايين 
بــودن قدرت خريد مردم که بيشــتر هم زوج های جوان 
هستند اين بازار راکد ترين روزهای خود را می گذراند. با 
اين همه اما ما امسال شاهد يک افزايش 20 درصدی در 
قيمت لوازم خانگی هســتيم. اين افزايش قيمت ها توسط 
خود شرکت ها ابالغ شده اســت که همه اين مجوزها را 
از ســازمان صنعت و معدن می گيرند و دليلش اين است 
آن ها هم مجبورند حقوق کارکنانشــان و هزينه حمل و 

نقل را بپردازند.
وی گفــت: تنوع کاال و خدمات پــس از فروش قابل توجه 
توليدکنندگان ايرانی موجب شده تا مردم به سمت استفاده 
از کاالهای ايرانی بروند از ايــن رو در حال حاضر 75درصد 
از اجناس بــازار ايرانی و تنها 20 درصــد از بازار در اختيار 
لوازم خارجی است، ولی جای خوشحالی است مردم همچنان 
از کاالی ايرانی بخوبی استقبال می کنند، کاالهايی که توان 

رقابت با بهترين  کاالهای خارجی را دارند.

 لغو مجوز 76 دفتر پیشخوان 
شهرسازی متخلف در مشهد

قدس: مديرکل امور شهرسازی شهرداری مشهد از لغو مجوز 
76 دفتر پيشــخوان شهرسازی متخلف در يک ماه گذشته 
خبر داد. مريم عرب احمدی در دومين روز از پاســخگويی 
مديران حوزه شهرســازی شهرداری به سؤال ها، پيشنهادها 
و انتقادهای شهری شــهروندان در مرکز 137، اظهار کرد: 
مــردم در تماس با 137، بــدون نياز به مراجعه حضوری به 
شــهرداری، با صرف زمان و هزينه کمتر و کمک به کاهش 
ترافيک و آلودگــی هوا و کاهش مراجعات به ابر ســازمان 
شهرداری، می توانند سؤال های خود را مطرح نموده و پاسخ ها 

و راهنمايی های الزم را دريافت کنند.
مديرکل امور شهرســازی شهرداری مشهد ابراز کرد: بيشتر 
شــهروندان در تماس با 137، هدف اولشان، پيدا کردن يک 
گوش شنوا برای شنيدن حرف هايشــان است و در مراحل 
بعدی به دنبال حل مشکلشــان هستند، بنابراين با حضور 
مديران در مرکز 137 و برقراری ارتباط مستقيم با شهروندان، 
رضايت نسبی شهروندان ايجاد می شود، چراکه 137 بخوبی 
نقش گوش شنوا و زبان گويای مديريت شهری را ايفا می کند.

وی در مــورد آخريــن اقدام هــای صورت گرفتــه درباره 
هوشمندســازی فرايندهای حوزه شهرســازی، يادآور شد: 
ما درتالش هســتيم تا همه امور شهرســازی که مربوط به 
شهروندان است را از صفر تا 100، به خودشان بسپاريم، در 
حال حاضر استعالم الکترونيکی و استعالم نقل وانتقال به  جز 
مرحله بازديد که حتی آن هم کارشــناس بازديدش توسط 
شــهروند و سيستمی صورت می گيرد، هويت شناسی مالک 

به صورت الکترونيکی انجام می شود.
عرب احمدی افزود: پاسخگويی امور مهندسين ناظر هم از دو 
هفته قبل کامالً به صورت الکترونيکی و غيرحضوری شده و 
ديگر نيازی به مراجعه شهروند در پروانه، عدم خالفی و پايان 
کار، برای کسر سهميه نيست و فقط شهروند از طريق دفتر 
پيشخوان مربوط بايد پرونده اش را پيگيری و تاريخ دريافت 

پايان کار يا پروانه اش را دريافت کند.
مديرکل امور شهرسازی شهرداری مشهد در مورد دفترهای 
پيشخوان نيز گفت: از 325 دفتر پيشخوان شهرسازی، امکان 
ثبت درخواست جديد 76 دفتر به علت تخلفات پی درپی، ماه 
گذشته بسته شده است و تابلو آن ها نيز جمع آوری می شود، 
در حــال حاضر با لغو مجوز اين دفترهای متخلف، مشــهد 

حدود 250 دفتر پيشخوان شهرسازی فعال دارد.

 ۳65 ساختمان ناایمن 
در مشهد رفع خطر شدند

ایرنا: سرپرست دادســرای ويژه جرايم شهرسازی خراسان 
رضوی گفــت: کميته صيانت از حريم مشــهد با همکاری 
شــهرداری در چارچوب اجــرای بند 14 مــاده 55 قانون 
شــهرداری ها اقدام به رفع خطر از 365 بنای فاقد استحکام 

و ناايمن در محدوده و حريم اين کالنشهر کرد.
مهدی حقدادی افزود: اصول فنی ساختمان ســازی در اين 
بناها رعايت نشــده؛ بنابراين سازه آن ها فاقد استحکام الزم 
و تأييديه مهندس ناظر بــود و هرلحظه امکان وقوع حادثه 

وجود داشت.
وی ادامه داد: با اين اقدام های ايمن ســاز از 365 فقره حادثه 
پيشگيری شد. حوادث ناگواری که به عنوان مثال ممکن بود 
در اثر ريزش طبقات فوقانی يک ساختمان ناايمن بر سر مردم 

فاجعه به بار آورد.
سرپرســت دادسرای ويژه جرايم شهرسازی خراسان رضوی 
گفت: اين امــالک 61 هزار و 720 مترمربع زيربنا دارند که 
300 مورد رفع خطر از آن ها در 6 ماه دوم سال گذشته و 65 

مورد ديگر نيز از ابتدای امسال تاکنون صورت گرفته است.

زاویه تصویر

برداشت گل گاوزبان -زاوه
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 کشف رود را آزاد کنید
بســتر و حريم کشــف رود متعلق بــه دولت 
 و جــزو مايملــک دولت اســت. ايــن حريم
 2000 هکتار است که به علت حفاظت نشدن، 
توسط زمين خواران غصب شده، با درختکاری 
اين 2000 هکتار که از آب کشــف رود آبياری 
می شود و آب پای زمين وجود دارد، مشهد را 

می توان چون شمال سبز و خرم کرد.
۹۳۰...۰52۱

 ماده 55 حقوق شهروندی اجرا نمی شود
پنجتــن 45)بوکانــی(، رفت وآمــد کاميون 
از  را  آســايش  آب،  تانکرهــای  و  تريلــر  و 
ســاکنان ســلب کرده اند درحــدی که نيمه 
 شــب يا بيــن روز کــه در منزل هســتيم، 
زلزله ايجاد می کنند، شهرداری چرا هيچ اقدامی 
نمی کند، ماده55 حقوق شهروندی کجا اجرا 

می شود؟
۹۱5...۸۴۱۹

 یک شهر و هزار نرخ صافکاری 
برای صافکاری ماشــينم که کمی سمت 
شاگرد فرو رفته بود در بلوار چمن از چند 
جا قيمت گرفتم که بسيار متعجب شدم، 
 يــک صافکار گفت 40 تــا50 هزار، يکی

80 هزار، ديگری حدود 100 تا 150 هزار 
و يکی ديگر 200 هــزار! واقعاً چرا و کی 

مقصره؟
۹۱۰...۳75۰ 

 مشکل سیگنال در شبکه های سیما
مشــکل قطع يا کاهش کيفيت سيگنال رســانی شبکه های ســيما در شهرک رجايی با 
وجــود اراضی بيابانی از فرودگاه تا اينجاعجيب اســت، با بررســی اينجانب با چند مدل 
دستگاه گيرنده DVB-2 متوجه شدم کيفيت ارسال تصاوير کمتر از 50 درصد و شدت 
ســيگنال کمتر از 45درصد و همراه با نوسان است اين مســئله موجب فشار بر گيرنده 
ديجيتال می شــود و مردم مســتضعف منطقه مجبور هســتند کلی هزينه کنند و يا از 

ماهواره بهره ببرند.
۹۳6...6۱5۸
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مباحث  مســلم  اصول  براســاس  قدس 
ترافيکی ســه عامل جاده، ماشين و انسان 
اصلی تريــن داليــل بروز ســوانح رانندگی 
هستند، بر همين مبنا هرکدام از اين موارد 
می تواند سهم قابل توجهی در زمينه سازی 

تصادفات داشته باشد.
با همين پيش فرض مورد تأييد کارشناســان 
می خواهيم به يک نمونه عينی از تأثيرگذاری 
يکی از اين عوامل در بروز تصادفات در يکی از 

پر تردد ترين معابر شهر مشهد بپردازيم.
کنارگذر معروف به صدمتری مشهد که سال ها 
از بهره برداری آن می گذرد برای تمام رانندگان 
و شــهروندان نامی آشناست و بی ترديد همه 
رانندگان مشــهدی و بسياری از مسافران اين 
شهر بارها از اين مسير عبور کرده اند و بخوبی با 

شرايط فيزيکی آن آشنا هستند.

 سابقه موضوع
اگر به گزارش های ســال های ابتدايی تکميل 
ايــن پروژه نگاهــی بيندازيــم، می بينيم که 
کارشناسان فنی راهنمايی و رانندگی به وجود 
برخی ايرادهای کوچک در طراحی اين مسير 
انتقاد داشــتند که برخی از آن ها در سال های 
اخير اصالحاتی داشــتند، اما يکی از ايرادهای 
مطرح شده مربوط به وجود يک دوربرگردان 
بين ميدان ســپاد و بلوار ابوطالب اســت که 
متأسفانه تصادف های مختلفی در اين محدوده 

رخ داده است.
الزم به ذکر اســت در زمان اجرای اين پروژه 
مســئوالن پليس راهور با ايجاد دوربرگردان 
مخالف و معتقد بودند اگر ميدان سپاد وسعت 
بيشــتری داده می شــد و حجم عبور و مرور 
خودروهــا در اطراف آن باالتر می رفت، نيازی 
به ايجاد دوربرگردان نبود، اما نه تنها نقص های 
ميدان سپاد برطرف نشد، بلکه همچنان شاهد 
گره ترافيکی در محل خروجی های آن هستيم 

و دوربرگردان مورد نظر هم ايجاد شد.
از ماه های اول بهره برداری اين مســير، شاهد 
بروز ســوانح رانندگی مختلفی در محل اين 
دوربرگردان بوديم و متأســفانه ســاالنه چند 
نفر بر اثر تصــادف در اين محل جان خود را 
از دست می دهند و گزارش های پليس راهور 
مؤيد اين موضوع می باشد. به عنوان مثال تنها 
در 6ماه نخست سال96 در اين محل 102مورد 
تصادف به وقوع پيوست که چهار فوتی و بيش 

از70مجروح برجا گذاشت.

  پس لرزه های اجتماعی
به گفته کارشناســان، تصادف ها هزينه های 
اجتماعی مختلفی دارند که پرداختن به آن ها 

فرصت ديگری می خواهد، اما در اين بخش تنها 
به برخی از موارد ساده و ظاهری ماجرا اشاره 

می کنيم.
متأســفانه در اين نقطه هــم مانند هر جای 
ديگری از کشور که تصادفی رخ می دهد، تمام 

رانندگان عبوری با کم کردن 
سرعت و گاهی با توقفی چند 
ثانيه ای می خواهند از موضوع 
خبــردار شــوند و هميــن 
امر موجب تشــديد کندی 
حرکــت خودروهــا و ايجاد 
که  می شــود  ترافيکی  گره 
نخستين نتايج آن هدررفت 
و  زيــادی ســوخت  حجم 

تشديد آلودگی هوا است.
ساکنان خانه های اطراف اين 
محل هم همواره از صداهای 
ناهنجــار ترمزهای شــديد 

خودروها برای اجتناب از برخورد با خودروهايی 
که در حال دور زدن هســتند، گاليه دارند و 
تصميم گيری سريع متوليان برای پايان دادن 

به اين شرايط را خواستارند.

 تصمیم گیری دیرهنگام 
همان گونه که اشــاره شــد از همان ماه های 
ابتدايی ايجــاد اين دوربرگــردان رانندگان و 
اهالی محل و بويژه پليس راهور بر حذف اين 
دوربرگردان تأکيد داشتند، اما مسئله اين بود 
که به دليل مشکالت ميدان سپاد از يک سو 

و نبود گزينه جايگزين برای تغيير مســير تا 
ميدان امام حســين از سوی ديگر، حذف اين 
دوربرگردان موجب می شد تا گره ترافيکی در 

ميدان سپاد و امام حسين ايجاد شود.
با اين حال کارشناسان پليس راهور راهکار های 
فنی حل مسئله را هم ارائه 
آن  اصلی ترين  که  می دادند 
ايجــاد يک روگــذر در اين 
محدوده بود و سرانجام اين 
پيشــنهاد به شــورای فنی 
ارجاع و در آنجا تأييد شد که 
اواسط سال گذشته مديران 
شهرداری ساخت يک تقاطع 
غيرهمسطح در اين محل را 
از جمله پروژه های اولويت دار 
شهرداری دانستند و خبر از 
انجام مراحل مقدماتی برای 
چگونگی اجرای اين تصميم 

را در سال 98 دادند.

 اما امروز
اواخر ســال گذشــته هم خبر بازديد ميدانی 
شهردار مشهد از اين محدوده منتشر شد که 
نشــانه خوبی از توجه و عــزم جدی مديران 
شــهری به اين مسئله بود، بنابراين به منظور 
اطالع از آخرين تصميم ها درباره اين پروژه با 
حوزه معاونت عمرانی و حمل ونقل و ترافيک 
شهرداری مشهد تماس گرفتيم که سخنگوی 
اين معاونت گفت: در ابتدا الزم است که ذکر 

کنم که شــهروندان اطمينان داشته باشند تا 
پايان سال جاری تقاطع غيرهمسطح در اين 

محل ساخته خواهد شد.
بخــت آزما افــزود: اعتبار اين پــروژه و چند 
تقاطع غيرهمســطح ديگــر از قبيل فدک، 
تقاطع بلوار هاشــمی رفســنجانی با آزادی، 
تقاطع غيرهمسطح در خادم الشريعه و تقاطع 
ديگری در محل عوارضی در بودجه سال 98 
ديده شده است حتی زمانبندی اجرای آن ها 
مشخص شده که با تأکيدهای معاون عمرانی 
اين پروژه ها به صورت شبانه روزی اجرا خواهند 

شد.
وی ادامه داد: برهمين اســاس در حال حاضر 
مطالعات فنی و حتی مطالعــات اجرای اين 
تقاطع غيرهمسطح در مراحل پايانی است و به 
محض پايان مطالعات، وارد مرحله اجرا خواهد 
شــد که براســاس برنامه ريزی کلی معاونت 
عمرانی از تيرماه تا آذر ماه سال جاری عمليات 
اجرايی تمامی اين پروژه ها انجام خواهد شــد 
و اگر اتفاق  های پيش بينی نشده ای رخ ندهد 
تا پايان سال98 تقاطع غيرهمسطح ابوطالب 

ساخته و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

قدس سوژه مردمی را پیگیری کرد

تقاطع غیرهمسطح ؛ راه حل گره ترافیکی ابوطالب

 اگر اتفاق  های پیش بینی 
نشده ای رخ ندهد 

تا پایان سال98 
تقاطع غیرهمسطح 

ابوطالب ساخته و مورد 
بهره برداری قرار خواهد 

گرفت

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

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

به ايميل زير ارسال نماييد.
 khorasanemrooz@yahoo.com
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روی خط حادهث چراغ ها را ما روشن کنیم

» فریدون« چشم انتظار آزادی است 
مثل  »فریــدون«  علیپــور  محبوبــه 
بیشــتر مردمــان روســتایش بلنــد قد و 
چهارشــانه و خوش بنیه بــود. همین هیکل 
و هیبت ســبب شــده بود در کنار کشــت 
و زراعــت کــه حرفه آبــا و اجــدادی اش 
 بــود، برای شــکار حیوانات مزاحــم هم به 
دشــت های اطراف برود.در یکــی از همین 
برنامه ها که پسرعمویش »فرامرز« همراهش 
بود، ناگهان باران شــروع بــه باریدن کرد و 
آن ها با دشــواری پیش می رفتند تا شــاید 
سرپناهی پیدا کنند. درهمین حین فریدون 
کــه به دلیل لغزندگی مســیر با دشــواری 
گام برمی داشــت؛ پایش لغزید و گلوله ای از 
تفنگ خارج شــد. صدای ناله بی رمق فرامرز 
در هیاهــوی بی وقفه قطــرات باران حکایت 
از حادثــه ای هولنــاک داشــت. فریدون با 
عجلــه خودش را به پســرعمویش که روی 
زمین افتاده بود، رساند. هرلحظه پیراهنش 
خونین تر و فرامرز بی رمق تر می شد. فریدون 
تالش کرد تا فرامرز را به ســرپناهی برساند، 

اما نتوانست و او جان داد... .

  رنجور وناتوان در دهه ششم 
فریدون این روزها دهه ششــم عمرش را سپری 
می کنــد و به دلیــل ناتوانــی در جلب رضایت 
بستگانش همچنان در زندان به سر می برد. او که 
زمانی به درشت هیکلی شهره بود، حاال رنجور و 
ناتوان منتظر است تا شاید پنجشنبه و یا جمعه ای 

بتواند به آبادی برود و خانواده اش را ببیند. چراکه 
به دلیل ســکته، دیگر حتی قادر به راه رفتن و 
حرکت دادن خود نیست. خانواده اش نیز به دلیل 
دوری راه نمی توانند هرهفته به مالقاتش بروند. 
فریدون روزهایی از عمرش را که می توانست قد 
کشــیدن و ازدواج فرزندانش را ببیند در زندان 

گرفتار ماند، زیرا از همان ابتدا توان پرداخت دیه 
را نداشته و نتوانست رضایت اولیای دم را جلب 
کند. این روزها نیز به دلیل کهولت سن و کسالت 
ناتوان تر از گذشته اســت، زیرا چندسالی است 
همچنان رقم دیه اش افزوده می شــود به طوری 
که امروزه برای رهایی اش نیازمند 300 میلیون 

تومان است. 

  همتی باید
کاش در این روزها و شبهای معنوی؛ نیک اندیشی 
دلش می لرزید و آزادی او را می خرید تا سال هایی 
را که دور از زن و فرزند بوده، جبران شــود. شما 
نیک خواهان می توانید برای مشارکت در این امر 
خداپسندانه با شماره تلفن های 0۵۱3۸۹۴۶003 
و 3۸۹۴۶00۴ 0۵۱ داخلی ۱۴ ستاد دیه استان 

خراسان رضوی تماس بگیرید.

آب و هوا
  پیش بینی کاهش قابل مالحظه دما و 
بارش باران و تگرگ در خراسان رضوی

قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: تحلیل نقشه ها 
و مدل های پیشیابی، نشان دهنده تقویت بارش های رگباری تا 
اواخر هفته اســت که با گسترش سامانه ناپایدار جوی شاهد 
افزایش ابرناکی، افزایش سرعت وزش باد و گاهی رگبار و رعد 
و برق با احتمال بارش تگرگ در غالب نقاط اســتان خواهیم 
بود.همچنین از امروز چهارشنبه با افزایش ابرناکی و تقویت 
جریانات شمالی، افزایش شدت بارش ها ، آبگرفتگی و سیالبی 
شدن مسیل ها بویژه نواحی شــمالی و غربی و کاهش قابل 
مالحظــه دما دور از انتظار نخواهد بود. کاهش قابل مالحظه 

دما نیز امروز برای اکثر نقاط استان پیش بینی شده است.

خبر
با عفو خانواده مقتول اتفاق افتاد

  نجات عامل قتل محیط بان 
خراسان شمالی از قصاص  

قدس: معاون قضائی رئیس  کل دادگســتری اســتان خراسان 
شــمالی در امور شوراهای حل اختالف از حصول سازش در یک 

فقره پرونده قتل عمد در شهرستان بجنورد خبر داد. 
حجت االسالم  والمسلمین محمدحســن امانی گفت: درنتیجه 
تالش های به عمل  آمده از سوی شورای حل اختالف ویژه زندان، 
یک فقره پرونده قتل عمدی در شهرســتان بجنورد به سازش و 
مصالحه انجامید.وی بیان داشت: مقتول یک مأمور وظیفه شناس 
محیط  زیست بوده که با تیراندازی از سوی یکی از عوامل شکار 
غیرمجاز جان خود را از دســت  داده بود. وی خاطرنشان کرد: با 
وجود ماهیت موضوع قتل و ابعاد مختلف وقوع این حادثه ناگوار 
و تألــم و تأثر خاطر و غم و اندوه فراوان اولیای دم، بار دیگر اراده 
عفو و بخشودگی خانواده مقتول، تجلی و تبلور یافت و این گذشت 
موجب شد تا آنان با قبول پیشنهاد مصالحه شورای حل اختالف، 
از حقوق قانونی خویش چشمپوشــی کنند.امانی افزود: خانواده 
مقتــول با این کار باقیات  الصالحاتــی در دنیا و عقبی به یادگار 
گذاشــتند و عالوه بر اینکه برگ زرینی در کارنامه اعمال خود 
به ثبت رساندند، موجبات آزادی و تخفیف مجازات )محکوم علیه 
محبوس( را نیز فراهم کرده و فرصت دیگری برای خودســازی 

و اصالح رفتار و کردار در پیش روی او و خانواده اش قراردادند.

در جلسه کارگروه تنظیم بازار خراسان شمالی مطرح شد
  دالیل افزایش2000 تومانی مرغ و

 وجود 6000 صنف بدون مجوز

فارس: گرانی ها، تخلفات اصناف و کم کاری ادارات و سازمان ها در 
کنار صف های طوالنی مردم برای تأمین ارزاق عمومی با واکنش 
استاندار خراسان شــمالی برای رفع سریع این مشکالت مواجه 
شد.به گزارش رســیده کارگروه تنظیم بازار خراسان شمالی در 
حالی برگزار شد که در روزهای پیش صف های طویل قند، شکر 
و گوشت موجب به وجود آمدن صحنه های نامناسبی در بجنورد 
شده بود. در این جلسه ابتدا رئیس اتاق اصناف خراسان شمالی در 
خصوص میزان گوشت دولتی توزیع  شده، گفت: اقدامات زیادی 
برای جلوگیری از ایجاد صف از سال گذشته تاکنون انجام  شده 
که درنهایت برای نخســتین بار در کشور سامانه ای طراحی شد 
که سرپرست خانوارها با ارائه شناسنامه و کد ملی می توانستند 
اقالم را دریافت کنند.مهدی امیدوار افزود: نتیجه این سامانه این 
شد که در توزیع گوشت، ۷00 کیلو اضافه بیاوریم اما در این  بین 
دالل ها حاشیه می ســاختند. وی با اشاره به اینکه اکنون تعداد 
افراد در صف برای گوشــت به ۱0 نفر نمی رســد، گفت: برخی 
سرپرست های خانواده ها گوشت نمی خورند و به  محض خریداری 
گوشــت دولتی آن را می فروشــند. امیدوار در پایان از رسانه ها 
انتقاد کرد و بیان داشت: رســانه ها در کنار ما قرار نمی گیرند و 
می خواهند هیجان ایجاد کنند. این سخن امیدوار موجب شد تا 
اســتاندار خراسان شمالی به آن واکنش نشان دهد. شجاعی در 
پاسخ گفت: خبری که رسانه ها منتشر می کنند دروغ نیست، حال 
که خبر صحت دارد گله نکنید.در ادامه رضا فیروزه، رئیس سازمان 
صمت خراسان شمالی از وجود ۶000 صنف بدون مجوز کسب 
در استان خبر داد که شجاعی در واکنش به این آمار گفت: این 
اصناف را پیدا کنید، این موضوع بازرسی نمی خواهد بلکه نیازمند 
اعمال مدیریت صحیح اســت. با این مدیریت، سال بعد ۶000 
صنف بدون مجوز به ۸000 تبدیل می شــوند! استاندار خراسان 
شمالی ســپس به کسبه ای که مجوز ندارند یک ماه فرصت داد 
تــا مجوز الزم را اخذ کنند، در غیر این صورت با برخورد قانونی 
مواجه خواهند شد.  شجاعی همچنین از سازمان صمت استان 
خواست تا در اسرع وقت به مراجعه  کننده جواز کار دهند و ادامه 
داد: افــراد اتحادیه ها نیز وظایفی دارند. آن ها فکر می کنند صرفاً 
انتخاب  شده اند و حتی وظیفه کنترل گرانی و تخلف را ندارند. پس 
اتحادیه چه کاره است؟ اتحادیه ای که به این موضوعات ورود نکند 
با برخورد ما مواجه خواهد شــد.در ادامه این جلسه علت گرانی 

دوباره گوشت مرغ مورد بحث قرار گرفت.
رئیس سازمان صمت خراسان شــمالی در این خصوص اظهار 
کرد: اگر توفیقی در کاهش قیمت ســایر اقالم نداشتیم، اما در 
قیمت مرغ موفق بودیم و به کیلویی ۹300 تومان نیز رساندیم 
اما پشتیبانی امور دام ورود کرد و قیمت ها 2000 تومان افزایش 
پیدا کرد.توسلی نیا، مدیرکل پشتیبانی امور دام در استان، علت 
ورود به بازار را دستور از تهران عنوان کرد. استاندار در پاسخ گفت: 
هردســتور عملی که از تهران می آیــد با ما مطرح کنید و اجازه 
بگیرید و این را به همه اداره ها می گوییم. علت تشــکیل ستاد 

تنظیم بازار استان همین است.

 کشف 239 تن کاغذ احتکاری در مشهد 
قدس: فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: مأموران مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز 23۹ تن کاغذ احتکار شده را در یک انبار 

در مشهد کشف کردند.
سردار محمد کاظم تقوی گفت: مأموران اداره مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز پلیس آگاهی در پی تحقیقات گســترده میدانی به 
اطالعاتی در خصوص دپوی مقادیر زیادی کاغذ در یک انبار 

بزرگ دست یافتند.
وی به دستگیری ســه سودجو در این زمینه و معرفی آن ها به 
مرجع قضایی اشــاره و بیان کرد: ارزش کاالی مکشوفه از سوی 

کارشناسان ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

  دستگیری 2 قاچاقچی مواد مخدر 
در هنگ مرزی تایباد

قدس: فرمانده مرزبانی خراســان رضوی از کشف مواد مخدر و 
دستگیری دو قاچاقچی که قصد ورود به داخل کشور را داشتند، 
خبر داد.ســردار ماشااهلل جان نثار در تشریح این خبر گفت: دو 
قاچاقچی موادمخدر در دو عملیات جداگانه در حوزه استحفاظی 
هنگ مرزی تایباد دستگیر شــده و از آن ها جمعاً بیش از 30 

کیلوگرم مواد افیونی کشف شد.
وي افزود: با توجه به اشــرافیت اطالعاتی مرزبانان ســرزمین 
خورشید و پس از بررســی های انجام شده در پست مراقبت و 
کنترل مرزی هفده شهریور از یک دستگاه خودرو تریلی مقدار 
۱۵ کیلو و 200 گرم مواد مخدر صنعتی از نوع هروئین فشرده 
و شیشه که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف کردند و 
خودرو مورد نظر توقیف و راننده دستگیر شد تا برای سیر مراحل 
قانونی تحویل مراجع قضایی شود.وی بیان داشت: مرزبانان این 
فرماندهی با اشــرافیت اطالعاتی یــک قاچاقچی مواد مخدر را 
دســتگیر کرده و از وی ۱۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و 

یک دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق را کشف کردند.

  برق جان مرد 44 ساله را گرفت
فارس: فرمانده نجات ایســتگاه هفتم آتش نشانی مشهد گفت: 
بامداد دیروز پس از اطالع رسانی حادثه برق گرفتگی به سامانه 
۱2۵ از ســوی شهروندان، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی 
مشــهد به سرعت تیم امداد و نجات ایستگاه هفتم آتش نشانی 

قاسم آباد را به بلوار شهید فالحی رهسپار کرد.
محمد مهربان ادامه داد: در محل حادثه یک مرد ۴۴ ســاله در 
سقف کاذب حمام منزل مسکونی اش در حین عملیات برقکاری 

و سیم کشی دچار برق گرفتگی و کامالً بیهوش شده بود.
وی بیان کرد: نیروهای عملیاتی به ســرعت فرد حادثه  دیده را 
به سطح زمین منتقل کرده و تحویل امدادگران اورژانس حاضر 
در محل دادند.فرمانده نجات ایستگاه هفتم آتش نشانی مشهد 
با اشاره به انجام عملیات احیا توسط امدادگران اورژانس، اظهار 
کرد: با توجه به اینکه فــرد حادثه دیده هیچ گونه عالئم حیاتی 
نداشت، اما برای اقدامات درمانی بیشتر بالفاصله به بیمارستان 

مهرگان منتقل شد.
مهربان افزود: آتش نشــانان پس از ایمن ســازی محل حادثه، 

مأموریت خود را به پایان رساندند.
گفتنی است، بنا بر پیگیری های خبرنگار ما از کادر بیمارستان 
مهرگان، متأسفانه مرد ۴۴ ساله در اثر برق گرفتگی و ایست قلبی 

جان خودش را از دست داد.

  کشف محموله پنیر فاسد در داورزن

قدس: فرمانده انتظامــی داورزن گفت: یــک محموله ۵00 
کیلوگرمی پنیر فاسد از یک دستگاه اتوبوس در این شهرستان 

کشف شد.
سرهنگ جمشید بدری گفت: مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی 
کاهک هنگام بازرسی خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس 

مشکوک شده و به منظور بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
وی افزود: پلیس پس از هدایت اتوبوس به داخل ایســتگاه، در 
بازرسی از این اتوبوس ۵00 کیلوگرم پنیر فاسد تاریخ گذشته به 

ارزش ۱۷0 میلیون ریال کشف کرد.
فرمانــده انتظامــی داورزن گفت: یک متخلــف در این ارتباط 

دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.
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خبر

ایرنا   بارش شدید باران و سیالب ناشی از 
آن و نیــز تگرگ در هفته اخیر ۵00 میلیارد 
ریال به بخش های کشــاورزی و تأسیســات 
زیربنایــی شهرســتان های کالت و درگز در 

شمال خراسان رضوی خسارت وارد کرد.
فرمانــدار کالت در این خصــوص گفت: در 
پی وزش توفان شــدید، بارش باران و تگرگ 
هفته پیش در غرب این شهرســتان به مزارع 
کشــاورزی دیــم و آبــی و همچنین برخی 

تأسیســات آب، برق و مخابرات 200 میلیارد 
ریال خســارت وارد شــد. مهــدی ناصری 
افزود:۱۷0 میلیــارد ریال از این میزان برآورد 
خسارت مربوط به بخش کشاورزی و بقیه به 
تأسیســات خدماتی شهر کالت و روستاهای 
این شهرستان اختصاص دارد. فرماندار درگز 
نیز برآورد اولیه خســارت های ناشی از بارش 
تگرگ و توفان روزهای پایانی هفته پیش را در 
این شهرستان 300 میلیارد ریال اعالم و بیان 

کرد: 2۹0 میلیارد ریال از این حجم خسارت 
مربوط به بخش کشاورزی شامل مزارع دیم و 
آبی گندم و جو، پنبه، برنج و باغ های پســته 
است. محمدحسن فرهادی افتادگی ساقه های 
گندم و جو را بیشترین شکل خسارت وارده به 
کشاورزی ذکر و بیان کرد: این حوادث طبیعی 
۱0 میلیارد ریال خســارت نیز به خانه های 
روستایی و تأسیسات زیربنایی شهرستان درگز 

وارد کرد. 

خسارت 500 میلیاردی سیالب و تگرگ در کالت و درگز 

در نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده تأکید شد

همکاری متهمان با دادگاه برای استیفای حقوق شکات و سهامداران

خبر

قدس  نهمین جلسه رســیدگی به اتهامات متهمان پرونده 
شــرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخاللگران در 
نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی منصوری در مشهد برگزار 
شد. در این جلسه با اعالم قاضی منصوری، مدیرکل بازرسی استان 
خراسان رضوی در جایگاه قرار گرفت و نسبت به تشریح اقدامات 

سازمان در قبال تخلفات این شرکت اقدام نمود. 
بازرس ارشد سازمان بازرسی با اشاره به پیشینه اقدامات این اداره 
از ابتدای رویداد تخلفات توسط مسئوالن وقت این شرکت گفت: 
از همان ابتدا و پس از مشــخص شدن انحراف فعالیت های این 
شرکت از معیار های قانونی، گزارش های مختلفی تهیه و به مقامات 
مسئول ارائه و تذکرات متعددی نیز در این زمینه با هدف اصالح 
روند امور و پیشــگیری از استمرار تخلفات داده شد. در مواردی 
مانند نحوه تعیین قیمت ســهام، خرید و فروش سهام، دریافت 
تسهیالت از بانک ها، نحوه انجام تبلیغات، ساخت و ساز بدون مجوز 
و در بســتر رودخانه نیز تذکر داده شد. هم اکنون تحقیقات در 
مورد قصور احتمالی مسئوالن ادارات و سازمان هایی که در انجام 
وظایف خود کوتاهی کرده اند، ادامه دارد و اقدامات قانونی الزم نیز 
به انجام خواهد رسید.  پس از توضیحات مدیر کل بازرسی استان 
خراسان رضوی در زمینه اقدامات این سازمان با رویکرد پیشگیری 
از تخلفات این شرکت و همچنین پیگیری های صورت پذیرفته 
با موضوع برخورد با قصور احتمالی برخی نهاد ها و ســازمان ها از 
انجام وظایف قانونی خود، قاضی منصوری از نماینده مدعی العموم 
خواست تا کیفرخواست مربوط به متهم سعیدرضایی، فرزند علی 
را قرائت نماید. براســاس کیفرخواســت صادره توسط دادسرای 
عمومی و انقالب مشهد در مورد متهم سعید رضایی، نامبرده به 
تحصیل مال از طریق نامشــروع و فعالیت گسترده در امر داللی 
سهام پدیده متهم اســت.متهم رضایی با قرار گرفتن در جایگاه 
متهم ، معرفی خود و اشــاره به نسبت خود با متهم ردیف اول به 

تشــریح نحوه فعالیت های خود در قالب این شرکت پرداخت. با 
تشریح فعالیت های داللی توسط متهم رضایی، قاضی از حسابرس 
ویژه پرونده و همچنین وکیل متهم خواست تا به ترتیب به بیان 
توضیحات و دفاعیات خود بپردازند. با اتمام دفاعیات متهم رضایی، 
قاضی منصوری از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست صادره 
نسبت به متهم امیر ســاالری، فرزند حبیب را نیز قرائت نماید. 
تحصیل مال از طریق نامشــروع و فعالیت گسترده در امر داللی 
سهام پدیده از جمله موارد اتهامی متهم امیر ساالری است. نامبره 
با اشاره به نسبت خود با متهم ردیف اول گفت: اظهارات خود در 

مرحله تحقیقات مقدماتی را قبول دارم.
نماینده دادستان گفت: متهم با ارائه چک های بلند مدت، اقدام 
به داللی ســهام پدیده می کرده و از سویی سود انباشته و سهام 
هدیه نیز دریافت کرده است. پس از آن، کیفرخواست متهم سید 
شهاب الدین کاظم زاده وطنی، فرزند رضا مبنی بر تحصیل مال 
از طریق نامشروع به واسطه فعالیت گسترده در امر داللی سهام 

پدیده توســط نماینده مدعی العموم قرائت و قاضی منصوری از 
متهم خواست تا به پرسش های مطروحه پاسخ دهد.

متهم گفت:اظهارات و اقاریر خود در مرحله تحقیقات مقدماتی 
را قبــول دارم. تمام اقدامات را با دســتور متهم ردیف اول انجام 
می دادم. نماینده دادســتان گفت: نامبرده نقش مؤثری در روند 

افزایشی قیمت سهام داشته است.
پس از اتمام دفاعیات متهم  کاظم زاده، کیفرخواست متهم سید 
احمد برومند، فرزند محمد توسط نماینده دادستان مشهد قرائت 
شد. تحصیل مال از طریق نامشروع به واسطه فعالیت گسترده در 

امر داللی سهام پدیده از اتهامات نامبرده است.
متهم برومند گفت: سرمایه اولیه نداشتم و بنگاه امالک داشتم.

نماینده دادستان نیز گفت: تراکنش خرید و فروش نامبرده قابل 
توجه بوده و اقدامات وی درافزایش حبابی سهام مؤثر بوده است. 
پس ازآن رئیس دادگاه قرار تأمین تعدادی از متهمان را تشدید و 

طبق قانون به آنان تفهیم و ابالغ کرد.

7540zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ب و س ت ا ن  د ا ر   ن م ر ه
 2 ا ص ل   ن ق ا ر ه   ا خ ط ا ر
 3 ر ل   س ب ا ب ه   پ ژ و ا ک  
 4 و   ا ر ا د ی   ف ا   د ل ت ا
 5 ت ک ر ا ر ی   ن ا ن ت   ب و م
 6   ر و ی ه   گ ا ر س و ن   ر ت
 7 ج ن ا ت   م ل ک   ی ا س ا   ح
 8 و ا ر   و ا ه   ن و م   ن م ا
 9 ف   ه ا ل ه   ه ا ن   م ب ی ن
 10 ر ب   ا ت و پ ر س   م ک ا ن  
 11 و ا ت   ر ا ی ت   د ا ن ش و ر
 12 ش ی ا ر   ر س   م ل ک و ت   ا
 13   ک ل ا ل ه   س ن گ ی ن   س س
 14 ج و ا ه ر   م ا و ر ا   ت و ت
 15 ک ت ر ی   س ه ی  م ن چ و ر ی
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۱. ورزش گروهــی کــه داخــل ســوله 
 برگزار شــود- طرح و نظر – رفیق شفیق 
2. خاتمــه- افســانه گــو- مترســک 3. 
کتــک زدن نوعــی از ایــن نــوع تنبیه 
اســت- واحد طول- صاحب حق- لحظه 
۴. زیاد اســت در زبان انگلیســی- نوعی 
کشــمش مرغوب- نقاب ۵. رایحه- سنگ 
طلــق- نفس خســته- خیس ۶. ســنگ 
انگشــتری- مرکب تندرو- کیف مسافرتی 
اگر«- محل   ۷. »عالمت مفعولی«+»مخفف 
علم آموزی- بوی رطوبت ۸. راهی- سمت 
و جهت- قلب قرآن- پاره آتش ۹. عضوی 
در صورت- برد مشهور- درس نوشتنی ۱0. 
مــاه میالدی- یار دمنه- بالــش ۱۱. باران 
اندک- موضوع رساله- صنم- مغز سر ۱2. 
به مراد دل نرســیده- یکپارچه- حرفی در 
الفبای یونانی ۱3. خاندان- صوت شادباش- 
خانه شعری- برچیده شده ۱۴. از نام های 
باری تعالی به معنی قاضی- پیامبر- میگو 
۱۵. بزرگش عالمت نزدن اســت- وسیله 

نقلیه قدما – واحدی معادل ۶ کیلومتر

۱. ســازمان بیمه و بازنشستگی ارتش- 
 عمــل غیرقانونــی تهیه مــدارک قالبی 
2. داخل- پدر تازی- قهرمان ســرزمین 
عجایب 3. رنگی از خانواده سبز- اسلحه 
 رســتم- قوم ایرانی- از خواهران برونته 
۴. لولــه تنفســی- ایالتــی در آمریکا و 
شهری در ســمنان  - ملکه زنبور عسل 
۵. دریا- دودمان منچو که آخرین سلسله 
پادشــاهی در چین بوده است - سرنیزه- 
خمیــر بتونه ۶. فرشــته- پیامبری – از 
تقسیمات ارتشی ۷. درجه ای در ارتش- 
همشــهری مارکوپولو- حرف همراهی ۸. 
امداد- پیش درآمد غم- پهلوان- بزرگ ۹. 
لبه شمشیر - پیروان حضرت موسی)ع( 
را می گوینــد- طایفه ای آســیایی ۱0. از 
احجام هندسی- ســخن الکن- پراکندن 
خــاک   - کربــال   دشــت  آزاده   .۱۱
کوزه گری- مردن- »کوفه« بی سروته ۱2. 
ســنگ زینتی گران بها- از وسایل ورزش 
وزنه بــرداری- نفی از بردن ۱3. نام ترکی 
– از موآراها- تربت- ورزشــی با راکت و 

توپ در زمینی مخصوص ۱۴. داستان بلند – برچسب 
تجاری کاال- آزمون گرفتــن ۱۵. حکاکی – موضعی 

بوده در ماوراء النهر

  عمودی  افقی

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

300072305 پیامک کنید.
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