
كارت هاى ملى قديمى فاقد اعتبار شد انتظار 8000 نفر در صف دريافت وام ازدواج
مديركل ثبت احوال خراسان رضوى: دبير كميسيون هماهنگى بانك هاى خراسان رضوى خبر داد

مديركل ثبت احوال خراســان رضوى گفت: 
براساس سياست هاى اجرايى سازمان ثبت احوال 
كشور، كارت هاى شناسايى ملى قديمى از اول 
خرداد ماه جارى فاقد اعتبار است.سيد حسين 
نيرى در نشست با خبرنگاران افزود: از اول ماه 
جارى كارت هاى شناسايى ملى طرح قديم چه 

آن هايى ...

دبير كميسيون هماهنگى بانك هاى خراسان 
رضوى گفت: سهم تســهيالت وام ازدواج از 
منابع بانكى اســتان نسبت به سال گذشته 
دو درصد افزايش داشــته و از 16 درصد به 
18 درصد در سال جارى رسيده است. حسن 
مونسان در گفت و گو با قدس آنالين با اشاره 

.......صفحه 4 به افزايش وام ازدواج ... .......صفحه 4 
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نه چراغ راهنمايى، نه فضاى سبز،نه طرح اگو...
عمليات پليس آگاهى 

خراسان رضوى دل مالباخته 
را شاد كرد

دستگيرى عامالن 
سرقت 800 ميليونى 

در پايتخت

.......صفحه 3 

قدس ازمشكالت شهرى بلوارُحر در شهرك شهيد رجايى مشهد گزارش مى دهد

.......صفحه 2 

سه ســارق حرفه اى كه به شيوه پرسه زنى و با شناسايى خانه هاى 
خالى به صورت كامالً حرفه اى از منازل ســرقت مى كردند، در پى 
رد زنى هاى شبانه روزى مأموران عمليات ويژه پليس آگاهى خراسان 

رضوى در تهران شناسايى و دستگير شدند...

نسخه اى براى
احياى داروهاى گياهى خراسان

وقتى كشــورى مانند هلند كه اقليمى تقريبــاً ثابت دارد و فقط 
مناســب كشــت برخى محصوالت از جمله گل است، مى تواند 
اقتصادش را با صادرات شاخه هاى گل تأمين كند، بى ترديد كشور 
مــا كه همزمان چهار اقليم را مى تــوان در آن تجربه كرد كارى 
آسان تر از هلندى دارد كه فهرست توليدات گياهى و كشاورزى اش 

.......صفحه 2 به چند قلم خاص خالصه مى شود...
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.......صفحه 4

شهروندان در واكنش
به افزايش25 درصدى 

نرخ اليت:

وعده ساخت 
پاركينگ در 
معابر مشهد 

چه شد؟
براســاس اعالم قبلى شركت اليت، از روز گذشته 
هزينه اســتفاده از پاركينگ هاى حاشيه اى با 25 
درصد افزايش نسبت به قيمت هاى قبلى محاسبه 
مى شــود.هرچند اين مصوبه شورا مربوط به ماه ها 
قبل مى شود اما پس از طى مراحل قانونى و تأييد 
مراجع باالدســتى ســرانجام هفته گذشته اعالم 
عمومى شد و برخالف سال هاى پيش كه افزايش 
تعرفه هايــى از اين دســت واكنش هــاى زيادى 
داشــت، اين بار خبر چندانــى از گاليه ها نبود و 

شايد دليل ...

احتمال انتقال بيمارى «تب كريمه كنگو» به كشورمان جدى است

غفلت از قرنطينه هاى دامپزشكى
 سعيد كوشــافر: درحالى طــى هفته گذشته 
دامپزشكى خراسان رضوى نسبت به شيوع بيمارى 
تب كريمه كنگو هشدار داد كه نخستين مورد مرگ به خاطر 
ابتال به اين بيمارى طى روزهاى گذشته دراستان يزد گزارش 
شــده اســت.اين درحالى اســت كه رئيس بخش عفونى 
بيمارستان امام رضا(ع) مشهد براين باوراست كه تب كنگو با 
ورود بدون كنترل دام  از افغانســتان و پاكستان، در استان 
خراسان شايع شده است.شــايد بايد نظارت جدى ترى بر 
مرزهاى كشورمان با همسايه هاى شرقى داشت تا از قاچاق 
دام و گوشت جلوگيرى شود و از ديگر سو بايد قرنطينه هاى 
دامپزشــكى جدى تر و قوى تروارد صحنه شوند تا از انتقال 
بيشتر بيمارى مهلك تب كريمه كنگو به استان هاى مرزى 

جلوگيرى شود.
بيمارى كريمه كنگو، تب خونريزى دهنده ويروسى است كه 
توسط كنه ها به دام ها منتقل و انسان با گزش كنه، تماس 
با دام يا ذبح دام آلوده و همچنين تماس با گوشت آلوده به 
اين بيمارى مبتال مى شــود. تب همراه با درد عضالنى، درد 

گردن، سفت شدن بافت گردن، درد چشم، حساسيت چشم 
نسبت به نور، تهوع، اســتفراغ، اسهال، شكم درد، گلو درد، 
نوسان خلقى و خواب آلودگى از مهم ترين عالئم تب خونريزى 

دهنده كنگو است.

پول براى مقابله نداريم 
اداره كل دامپزشــكى خراسان انجام اقدامات پيشگيرانه در 
دامدارى ها و سم پاشــى دام هــا را ازجمله راهكارهاى مؤثر 
در پيشــگيرى از بروز بيمارى تب خونريزى دهنده كريمه 
كنگو دانســت ولى اعالم كرد كه بودجه كافى براى خريد 
سم و سمپاشــى ندارد و فقط مى تواند برخى مناطق آلوده 
را سمپاشى كند.معاون سالمت دامپزشكى نيز اظهار كرد: 
انگل هاى خارجى بدن دام عالوه بر خســارات اقتصادى كه 
به صنعت دامپرورى وارد مى كند مى تواند زمينه   ساز برخى 
از بيمارى هاى واگير دامى و همچنين بيمارى هاى مشترك 
انسان و دام شود كه يكى از شناخته ترين اين بيمارى ها تب 
هموراژيك كريمه كنگو اســت كه در صورت عدم رعايت 

موازين بهداشــتى مى تواند موجب شيوع در جوامع انسانى 
شود؛ لذا اين اداره كل در حد توان نسبت به توسعه عمليات 
مبارزه با انگل هاى خارجى از طريق سمپاشــى بدن دام و 

جايگاه هاى نگهدارى دام در سال جارى اقدام نموده است.
محمد رشتى باف عمده ترين راه هاى انتقال بيمارى به انسان 
را شامل؛ تماس با دام هاى آلوده، تماس با خون و ترشحات 
الشــه دام آلوده در زمان ذبح، گزش كنه يا دست كارى و له 
كردن آن، تماس با خون، ترشحات و نمونه هاى بافتى بيمار 
آلوده ذكر كرد و از دامداران خواســت در نگهدارى دام ها و 

تماس با آن ها نكات بهداشتى را رعايت كنند.
همچنين مديركل دامپزشكى خراسان رضوى از تهيه 20 
هزار ليتر سم جهت مبارزه با كنه عامل بيمارى تب خونريزى 

دهنده كريمه كنگو در سطح استان خبر داد.
احمد شريعتى عنوان كرد: در راستاى مقابله با بيمارى تب 
كريمــه كنگو، اعتبارى بالغ بر 5000 ميليون ريال از محل 
اعتبارات استانى اختصاص يافته ولى به دليل محدوديت هاى 
منابع اعتبارى استان متأسفانه اعتبار تخصيص يافته از محل 
اســناد خزانه به تاريخ سر رسيد مرداد ماه 1398 است كه 
به دليل اهميت موضوع، بــا پيگيرى هاى صورت گرفته و 
همكارى ســازمان دامپزشكى كشــور و بخش خصوصى، 
امكان تهيه 20 هزار ليتر ســموم مورد نياز اين طرح مهيا 
شد.مديركل دامپزشكى خراســان رضوى تصريح كرد: در 
حال حاضر بيش از 13 هزار ليتر از اين سموم به شبكه هاى 

دامپزشكى شهرســتان ها تحويل داده شده تا با نظارت بر 
عمليات سمپاشى در كانون ها و مناطق آلوده استان بتوانيم 
از بروز بيمارى تب خونريزى دهنده كريمه كنگو در جمعيت 

انسانى تا حد قابل توجهى پيشگيرى نماييم.

اعالم خطر با مرگ يك زن
سال 1396 بود كه نخستين مورد بيمارى تب كريمه كنگو 
درمشهد باعث جنجال خبرى زيادى شد، پرستارى كه گفته 
مى شد هنگام مراقبت از يك مرد قصاب دچار بيمارى تب 
كريمه كنگو شــده از اين بيمارى نجات يافت، اين درحالى 
اســت كه درهمان زمان انترن بخش به خاطر خراشى كه 
دردست داشت از بيمارى رهايى نيافته و جان باخت؛ درست 
مانند زنى 19ساله كه طى چند روزگذشته در يزد به خاطر 

بيمارى تب كريمه كنگو جان باخت.

بيمارستان امام رضا(ع)؛ مركز تحقيق تب كنگو
شايد اگر جنجال مطبوعات در دور قبل شيوع بيمارى تب 
كريمه كنگو نبود امروز بيمارستانى درمشهد براى بررسى 
درخصــوص اين بيمارى اختصاص نمى يافت. اين درحالى 
است كه معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى مشهد مى گويد: 
سازمان جهانى بهداشت، بيمارســتان امام رضا(ع) را براى 
بررسى در خصوص بيمارى تب كريمه كنگو انتخاب كرده 
اســت.دكتر بديعى افزود: از بين دانشگاه هاى علوم پزشكى 

سراسر كشور، بيمارستان امام رضا(ع) مشهد به عنوان مركز 
تحقيق بيمارى تب كريمه كنگو پزشكى مشهد انتخاب شد تا 
اين بيمارستان معيارهاى انتخابى سازمان جهانى بهداشت را 
كسب كند.معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى مشهد عنوان 
كرد: تدوين فرايند يكسان سازى پرونده بهداشتى پزشكان 
و بررسى وضعيت كنترل عفونت در عمل (زمان ماندگارى 
ست هاى استريل، پوشش كاركنان، اسكراب جراحى و...) از 

اقدامات در اين زمينه است.

چند توصيه جدى
درهمين حال يك مقام مسئول در دامپزشكى تأكيد كرد: 
دامداران كنه هاى چســبيده به دام را به هيچ وجه با دست 
له نكنند كه اين اقدام غيربهداشتى ممكن است دامدار را به 

بيمارى تب كريمه كنگو مبتال كند.
دكتر سيد حســين رضوانى،تماس مستقيم انسان با الشه 
دام را از جملــه راه هاى ديگر انتقال اين بيمارى اعالم كرد 
و افزود: خانم هاى خانه دار، دامپزشكان، كاركنان كشتارگاه ها 
و قصابان از جمله افرادى هستند كه مى توانند در خطر ابتال 
به اين بيمارى ويروسى قرار بگيرند.وى تأكيد كرد: به همين 
دليل دام تا 24 ساعت پس از ذبح بايد در يخچال نگهدارى 
شــود در غير اين صورت خطــر انتقال بيمارى تب كريمه 
كنگو وجود دارد و حتماً بايد از مراكز تحت نظارت سازمان 

دامپزشكى تهيه شود.

یاددا�ت
هاشم رسائى فر
annota�on@qudsonline.ir
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آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن ا︋︤ار و ادوات 
﹋︪︀ورزی رو︨︐︀﹩ ︠︣ا︨︀ن ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٩۵۴۴ (﹡﹢︋️ دوم)

﹡︷ــ︣ ︋﹥ ا﹠﹊﹥ ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹡﹢︋ــ️ اول در ︑︀رــ ٩٨/٢/٢٨ ︋︣﹎︤ار و ︋﹥ ــ︡ ﹡︭︀ب ﹐زم 
︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن ا︋︤ار و  ــ︀﹝︡اران︫  ﹥ ا︵﹑ع︨  ︗️ ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ ﹡︨︣﹫︡،︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥︋ 
ادوات ﹋︪ــ︀ورزی رو︨︐︀﹩ ︠︣ا︨︀ن ﹝﹩ ر︨︀﹡︡ ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ دوم در روز 
︀ر︫ــ﹠︊﹥ ٩٨/٣/١۵ راس ︨ــ︀︻️ ٩ ︊︮ در ﹝﹏ ﹝︧︖︡ ا﹝︀م ︧ــ﹫﹟(ع) وا﹇︹ در ﹝︪︡- ︋﹙﹢ار 
﹋﹢︫ــ︩- ا﹡︐︀ی ﹋﹢︫ــ︩ ۵۵- ﹡︊︩ ا﹞︀ن ١٨ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد. ﹜︢ا از ﹋﹙﹫ــ﹥ ا︻︱︀ د︻﹢ت ﹝﹫﹍︣دد 

 .︡﹠︀﹞︣﹁ ️﹋︫︣ در ︗﹙︧﹥ ﹝︢﹋﹢ر ً︀ ︀ً ︀ و﹋︀﹜︐ ا︮︀﹜︐
﹤﹢︧︑ ل ︫︣﹋️ و ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹊︀ن﹑﹡د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥: ١- ا

﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن ا︋︤ار و ادوات ﹋︪︀ورزی رو︨︐︀﹩ ︠︣ا︨︀ن
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آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︫︣﹋️ 
︑︺︀و﹡﹩ ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن ا︋︤ار و ادوات 

﹋︪︀ورزی رو︨︐︀﹩ ︠︣ا︨︀ن ︋﹥ ︫﹞︀ره 
︔︊️ ٩۵۴۴ (﹡﹢︋️ دوم)

﹡︷ــ︣ ︋﹥ ا﹠﹊﹥ ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹡﹢︋️ 
 ︡ ﹤︋ ٩٨/٢/٢٨ ︋︣﹎ــ︤ار و ــاول در ︑︀ر
﹡︭ــ︀ب ﹐زم ︗ــ️ ا︑ــ︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ ﹡︨︣ــ﹫︡ 
︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ ︋﹥ ا︵﹑ع ︨ــ︀﹝︡اران ︫︣﹋️ 
ادوات  و  ا︋ــ︤ار  ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠ــ︡﹎︀ن  ︑︺︀و﹡ــ﹩ 
﹋︪ــ︀ورزی رو︨ــ︐︀﹩ ︠︣ا︨ــ︀ن ﹝﹩ ر︨︀﹡︡ 
︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹡﹢︋ــ️ دوم در 
روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ٩٨/٣/١۵ راس ︨︀︻️ ١٠ 
︊︮ در ﹝﹏ ﹝︧ــ︖︡ ا﹝︀م ︧﹫﹟(ع) وا﹇︹ 
در ﹝︪ــ︡- ︋﹙﹢ار ﹋﹢︫︩- ا﹡︐︀ی ﹋﹢︫︩ 
۵۵- ﹡︊︩ ا﹞︀ن ١٨ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد ﹜︢ا از 
 ً︀ ︀ً ︀ و﹋︀﹜︐ ﹋﹙﹫ــ﹥ ا︻︱︀ د︻﹢ت ﹝﹫﹍ــ︣دد ا︮︀﹜︐

در ︗﹙︧﹥ ﹝︢﹋﹢ر ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥:

١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه
٢- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ︋︀زرس

︀ل ﹨︀ی ٩۶ و ٩٧ ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩︨   ︮︉﹢︭︑ -٣
﹤﹢︧︑ ﹟︣︸︀﹡ و ﹤﹢︧︑ ️﹫﹨ ︀ب︐﹡۴-ا
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن 
ا︋︤ار و ادوات ﹋︪︀ورزی رو︨︐︀﹩ ︠︣ا︨︀ن

/ع
۹۸
۰۲
۳۲
۵

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹐﹡﹥ ﹡﹢︋️ اول
 ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹠︡ ﹝﹠︷﹢ره ورز︫﹩ ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن

︊ روز دو︫﹠︊﹥   ︮١٠ ️︻︀ ︣ا︨︀ن راس︨  ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹠︡ ﹝﹠︷﹢ره ورز︫﹩ ا︨︐︀ن︠   ︫﹤﹡﹐︀ ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨ 
 ﹏﹫﹊︪︑ ﹏︀ت اداره ﹋﹏ ورزش و ︗﹢ا﹡︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︋︀ د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ذ︻︀﹝︐︗ر ا﹐︀︑ ﹏﹞ رخ ١٣٩٨/٠٣/٢٧  در﹢﹞
﹝﹩ ﹎︣دد. از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ ﹝︐︣م د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ︋︀ ︋﹥ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹟ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ﹝﹢﹇️ ︨︀م ︗️ ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ ﹡︧︊️ 

︋﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ت د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡ .
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ 

١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زرس 
٢- ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ در︋︀ره ︑︣از ﹡︀﹝﹥ و ︧︀ب ︨﹢د و ز︀ن ︫︣﹋️ و ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ٩٣ ︑︀ ٩٧

٣- ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ ﹡︧︊️ ︋﹥ ذ︀︠︣ و ︎︣دا︠️ ︨﹢د و ﹝︀زاد ︋︣ درآ﹝︡ ︋︣ ︵︊﹅ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥
۴- ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت ٣ ︨︀ل

۵- ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹊︧︀ل ﹝︀﹜﹩
۶- ︵︣ح و ︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥ ︎﹫︪﹠︀دی ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ١٣٩٨

:︣﹋︢︑
 ︣﹍و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ︋﹥ ︻︱﹢ د ︉︗﹢﹝︋ رای ︠﹢د را ﹅ ︡﹡ا﹢︐﹫﹞ ︫︡︀︊﹡ ︣︔﹢﹞ ر ︻︱﹢ی در ︗﹙︧﹥ ﹝︢﹋﹢ر﹢︱ ﹤﹋ ﹩︑١- در︮﹢ر
︀﹝﹡ ︀﹠︡ه ︑︀م ا﹐︠︐﹫︀ر ︠﹢د وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡ در ا﹠︭﹢رت ﹨︣ ︻︱﹢ ︻﹑وه ︋︣ رای ︠﹢د ︑︀ ٣ رأی ︋︀ و﹋︀﹜️ و ︾﹫︣ ︻︱﹢ ﹁﹆︳ 
 ︡ه ︠﹢د از ︑︀ر﹠︀﹝﹡ ︣اه﹝﹨ ﹤︋ ️︧︀︋ ﹩﹞ ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ ا︻︴︀ئ ﹩︲︀﹆︐﹞ ﹢︱︻ .︫︡︀︋ ﹤︐︫ا﹡︡ دا﹢︐﹫﹞ ️﹛︀﹋رأی ︋︀ و ﹈
 ﹩︀︨︀﹠︫ ︣اه دا︫︐﹟ ﹋︀رت﹝﹨ ﹤︋ ︀︋ ︊︮ د﹁︐︣ ︫︣﹋️ از ︨︀︻️ ٩ ا﹜﹩ ١٢ ﹏﹞ ١٣٩٨/٠٣/٢٠ ︑︀ ١٣٩٨/٠٣/٢۶ در

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ️﹋︫︣ ︣︐﹁ا︠︢ ور﹇﹥ ورود ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︋﹥ د ️︗ ︣︊︐︺﹞
٢- ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏ اداره ﹋﹏ ︑︺︀ون ا︻︱︀ ︫︀︾﹏ ا︗︀زه ﹋︀﹡︡︡ا︑﹢ری ︫︣﹋️ را ﹡﹢ا﹨﹠︡ دا︫️.

︀زرس  دار﹡︡  ﹞️ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه/︋  ﹥ ﹋︀﹡︡︡ا︑﹢ری︨   ︋﹏︀﹝︑ ﹤﹋ ︀زرس ا﹁︣ادی ﹥ ا﹡︐︀︋︀ت ﹨﹫︡﹞ ️︣ه /︋   ︋﹤︗﹢︑ ︀  ︋-٣
.︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹫﹝﹊︑ را ﹤︵﹢︋︣﹞ ︣ا︗︺﹥ و ﹁︣م﹞ ️﹋︫︣ ︣︐﹁د ﹤︋ ️︧︀︊﹫﹞ ﹩﹎ا﹡︐︪︀ر آ از ︑︀ر ﹤︐﹀﹨ ﹉ ︣ف ﹝︡ت︸

﹨﹫︃ت ﹝︡︣ه ︫︣﹋️ 

/ع
۹۸
۰۲
۳۵
۳

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹐﹡﹥ ︫︣﹋️ 
︑︺︀و﹡﹩ ا︻︐︊︀ر ﹡︭︣ ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی   «﹡﹢︋️ اول»         

٩٨/٠٣/٠٢﹩﹎آ ︪︣﹡ ︀ر︑
︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨ــ︀﹐﹡﹥ ︫ــ︣﹋️ در︨︀︻️ 
 ﹏﹞ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠۴/٠۴ در ــ﹥︫  ︊ روز︨   ︮٧:٣٠
و﹋﹫ــ﹏ آ︋ــ︀د۶٢ -﹝︧ــ︖︡ا﹐﹇︭﹩ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫ــ﹢د .از 
﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀﹝﹡ ︀︀﹠︡﹎︀ن ︑︀م ا﹐︠︐﹫︀ر آ﹡︀ن د︻﹢ت ︋︺﹞﹏ 
 ﹏︧ــ︊️ ︋ــ﹥ ﹝﹢اردذ﹡ ﹜﹫﹝︭︑ ــ︀ذ︑ــ️ ا︗︡ــ﹩ آ﹞

در︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
 د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥:

١-﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️ــ︣ه ٢-﹎︤ارش ︋︀زرس ٣-ا︑︀ذ 
︑︭﹞﹫﹛ در︭︠﹢ص ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ و︨﹢د ︨︀ل٩٧  

۴-ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ در ︭︠﹢ص ︋﹢د︗﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀دی ︨︀ل ٩٨ 
۵-ا﹁︤ا︀﹞︨︣ ︩﹥ ۶ -ا﹡︐︀ب ︋︀زرس 

٧-آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︗︣ا﹩ ︎︣دا︠️ وام 
︲﹞﹠ــ︀ ا︻︱︀﹩ ﹋﹥ ا﹝ــ﹊︀ن ︱﹢ر آ﹡︀ در︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ 
﹝﹆︡ور ﹡﹞﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡﹅ رای ︠﹢درا ︋﹥ ﹝﹢︗︉ 
 ﹟درا ︡﹠︀﹝﹡ ــ﹢ل﹞ ︣ی﹍و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹋︐︊ــ﹩ ︋﹥ ﹁︣دد
︮﹢رت ﹨︣﹈ از ︨︀﹝︡اران ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︡ا﹋︓︣و﹋︀﹜️ 
︨ــ﹥ ﹡﹀︣ د﹍︣ از ا︻︱ــ︀را ︋﹥ ︮﹢رت ﹋︐︊ــ﹩ ︻︡ه دار 
︭﹢ص ا︻︱︀﹩ ﹋ــ﹥ ﹇︭︡ دادن و﹋︀﹜️   ︠﹟︫ــ﹢﹡︡.درا
︋ــ﹥ ﹁︣د د﹍ــ︣ی دار﹡ــ︡ ︀︋︡ ︋ــ﹥ ﹨﹞︣اه و﹋﹫ــ﹏ ﹝﹢رد                    
ــ︀ن در﹊﹩ از روز﹨︀ی ﹊︪ــ﹠︊﹥  و دو︫﹠︊﹥  ٢ و   ︫︣︷﹡
٣ ︑﹫︣﹝︀ه در︋﹫﹟ ︨ــ︀︻︀ت اداری ︗︀︑ ️﹫︡ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ 
︋ــ﹥ ﹝﹏ د﹁︐︣ ︫ــ︣﹋️ ︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨ــ︀﹡﹠︡ و ور﹇﹥ 

.︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀ر در ﹝︖﹞︹ را در﹢︱
داو︵﹙︊︀ن ︻︱﹢ــ️ ︋︀زرس ﹝﹢︸﹀﹠︡ از︑︀ر  ا﹡︐︪ــ︀ر 
ا﹟ آ﹎ ﹩︡ا﹋︓︣ ︋﹥ ﹝︡ت ︗ ﹤︐﹀﹨ ﹉️ ︔︊️ ﹡︀م ︋﹥ 
.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︡ارک ﹐زم را ارا﹞ د﹁︐︣ ︫ــ︣﹋️  ﹝︣ا︗︺﹥ و
ــ﹢د، ︗ ️︱﹢ردر︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩،  ︀دآور﹝﹩︫ 

﹨﹞︣اه دا︫︐﹟ ﹋︀رت ﹝﹙﹩ ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️.
﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۲
۳۳
۶

/ع
۹۸
۰۲
۲۰
۳

﹡﹢ه ︻︤︤﹝︀ن
︎﹢﹡﹥ ︧﹟ زاده

 ﹝﹢﹁﹆﹫️ در ﹋﹑س اول ﹋﹥ ︋︀ ر︑︊﹥ 
 .﹜﹫﹢﹎ ﹩﹞ ﹉︣︊︑ ب ﹋︧︉ ﹡﹞﹢دی را﹢︠ ﹩﹚﹫︠

 
           ﹩︀︋︀︋ از ︵︣ف ﹝︀﹝︀﹡︀ و                           

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ︫︣﹋️ 
﹝︐︀﹜﹢رژی ︎﹢در ﹝︨) ︪︡︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️  

١٠٣٨٠٢٠٩٨٧٧ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫  ۵٠۵۶
︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ︫︣﹋️ ﹝︐︀﹜﹢رژی 
︎ــ﹢در ﹝︪ــ︡ (︨ــ︀﹝﹩ ︠ــ︀ص) راس ︨ــ︀︻️ ٩ روز 
︎﹠︖︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠ــ﹥ ٩٨/۴/٢٧ در ﹝ــ﹏ ﹋︀ر︠︀﹡﹥ وا﹇︹ 
در ﹝︪︡ ﹋﹫﹙﹢﹝︐١۵︣ ︗︀ده ﹋﹑ت ﹝﹆︀︋﹏ ︫︣ک ︮﹠︺︐﹩ 
﹝︪︡ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹫﹍︣دد ︋﹠︀︋︣ا﹟ از ﹋﹙﹫﹥ ︨︀﹝︡اران 
 ﹩﹇﹢﹆ ︀ ﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫و﹋﹑ی آ﹡︀ن ا︻﹛ از ا ︀ ︣م︐﹞
﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ت  د︻﹢ت ﹝﹫︪﹢د ︗️ ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ ﹡︧︊️︋ 

ذ﹏ در ا ﹤︧﹚︗ ﹟︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡ .
د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥ : ١-  ا︨ــ︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و 
︋︀زرس ٢- ︵︣ح و ︑︭﹢︉ ︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︧ــ︀ب ︨ــ﹢د و 
زــ︀ن ︫ــ︣﹋️ در ︨ــ︀ل ٩٧   ٣- ︑︺﹫﹫ــ﹟ ︑﹊﹙﹫︿ ﹡﹢ه 
︑﹆︧﹫﹛ ︨﹢د و ز︀ن ۴- ︑︺﹫﹫﹟ روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر 
︋ــ︣ای درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫ــ︣﹋️ ۵- ا﹡︐︀ب ︋︀زر︨ــ﹫﹟ 
 ︣︀ــ ــ︀ل ۶-︨   ︨﹉ ︣ای ﹝︡ت ا︮﹙ــ﹩ و ︻﹙ــ﹩ ا﹜︊ــ︡ل︋ 
 ️﹫﹑︮ در ︭︠﹢ص آن در ﹜﹫﹝︭︑ ︀ذ︑ــ﹢اردی ﹋﹥ ا﹞
﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ︫ــ︣﹋️ ︋︀︫ــ︡ ︲﹞﹠︀ از 
ا︻︱ــ︀ی ﹝︐︣م ﹋ــ﹥ ︑﹞︀﹏ دار﹡︡ ︋︣ای ︨ــ﹞️ ︋︀زرس 
︫ــ︣﹋️ ﹋︀﹡︡︡ا ︫ــ﹢﹡︡ ، ︑﹆︀︲︀ ﹝﹫︪ــ﹢د در ︠﹢ا︨ــ️ 
︠﹢د را ︋﹥ ︮﹢رت ﹝﹊︐﹢ب ︑︀ ︑︀ر ٩٨/۴/٢۴ ︋﹥ د﹁︐︣ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤ارا ️﹋︫︣
︪︡﹞ ︣ه ︫︣﹋️ ﹝︐︀﹜﹢رژی ︎﹢در︡﹞ ️﹫﹨

(︨︀﹝﹩ ︠︀ص)

/ع
۹۸
۰۲
۳۶
۲

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ︫︣﹋️ 
آ﹨﹠﹍︣ی ︎﹢در ﹝︨) ︪︡︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 

١٣٣٧۴ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙١٠٣٨٠٢٩٠٢٧۶﹩ ︗﹙︧﹥ 
﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ︫︣﹋️ آ﹨﹠﹍︣ی ︎﹢در 

﹝︪︡ (︨︀﹝﹩ ︠︀ص) 
راس ︨ــ︀︻️ ١٢ روز ︎﹠︖︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/۴/٢٧ در 
﹝﹏ ﹋︀ر︠︀﹡﹥ وا﹇︹ در ﹝︪ــ︡ ﹋﹫﹙﹢﹝︐ــ١۵︣ ︗︀ده ﹋﹑ت 
 ﹟︀︋︣ا﹠ ︣ک ︮﹠︺︐﹩ ﹝︪︡ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹫﹍︣دد︋   ︫﹏︋︀﹆﹞
از ﹋﹙﹫ــ﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ﹝︐ــ︣م ــ︀ و﹋﹑ی آ﹡ــ︀ن ا︻﹛ از 
ا︫ــ︀ص  ︀ ﹩﹆﹫﹆﹆﹢﹇﹩ د︻﹢ت ﹝﹫︪﹢د ︗️ ا︑︀ذ 
︑︭﹞﹫﹛ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ت ذ﹏ در ا ﹤︧﹚︗ ﹟︱﹢ر 
︋﹥ ﹨﹛ ر︨ــ︀﹡﹠︡ .د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧﹥ : ١-ا︨ــ︐﹞︀ع ﹎︤ارش 
︀زرس ٢- ︵ــ︣ح و ︑︭﹢︉ ︑︣از﹡︀﹝﹥  ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه و︋ 
و ︧ــ︀ب ︨﹢د و ز︀ن ︫︣﹋️ در ︨ــ︀ل ٩٧ ٣- ︑︺﹫﹫﹟ 
︑﹊﹙﹫︿ ﹡﹢ه ︑﹆︧﹫﹛ ︨ــ﹢د و ز︀ن ۴- ︑︺﹫﹫﹟ روز﹡︀﹝﹥ 
﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ︋︣ای درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ ۵- ا﹡︐︀ب 
︋︀زر︨ــ﹫﹟ ا︮﹙ــ﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊ــ︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨ــ︀ل 
۶- ︨ــ︀︣ ﹝﹢اردی ﹋ــ﹥ ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫ــ﹛ در ︭︠﹢ص آن 
در ︮﹑﹫ــ️ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی ︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ︫ــ︣﹋️ 
︋︀︫ــ︡ ︲﹞﹠︀ از ا︻︱ــ︀ی ﹝︐︣م ﹋﹥ ︑﹞︀ــ﹏ دار﹡︡ ︋︣ای 
︨﹞️ ︋︀زرس ︫ــ︣﹋️ ﹋︀﹡︡︡ا ︫ــ﹢﹡︡، ︑﹆︀︲︀ ﹝﹫︪﹢د 
 ــدر ︠﹢ا︨ــ️ ︠ــ﹢د را ︋ــ﹥ ︮ــ﹢رت ﹝﹊︐ــ﹢ب ︑ــ︀ ︑︀ر

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤٩٨/۴/٢۴ ︋﹥ د﹁︐︣ ︫︣﹋️ ارا
︪︡﹞ ︣ه ︫︣﹋️ آ﹨﹠﹍︣ی ︎﹢در︡﹞ ️﹫﹨

(︨︀﹝﹩ ︠︀ص)

/ع
۹۸
۰۲
۳۶
۳

 سارقى كه از خودش شكايت كرد
ايسنا: فرمانده انتظامى كاشمر گفت: فردى كه به دليل 
سرقت موتور كولر منزلش شكايت كرده بود، خودش 
ســارق اصلى از كار در آمد. باقرى عنوان كرد: با اعالم 
ســرقت موتور كولر منزلى در يكى از خيابان هاى اين 
شــهر، مأموران دايره تجســس كالنترى 11جانبازان 
شناسايى ســارق يا سارقان احتمالى را به  طور ويژه در 

دستور كار خود قرار دادند. 
وى اظهــار كرد: پس از مدتى دو فقره ســرقت موتور 
كولر در همســايگى همان منزل اول به پليس اعالم و 
باعث شد موضوع اهميت بيشترى پيدا كند و مأموران 
كالنتــرى 11 تحقيقات ميدانى گســترده خود را در 
اين خصوص آغاز كردنــد. وى گفت: پس از چند روز 
تحقيقات ميدانى، مأموران تجســس كالنترى 11 به 
فردى كه در ابتدا به عنوان مالباخته به كالنترى مراجعه 

كرده بود مظنون شدند.
باقرى افزود: با انجام بازجويى  وى به پنج فقره سرقت 
موتور كولر اعتراف كــرد. باقرى بيان كرد: وى پس از 
اعالم سرقت اقدام به چهار مرحله ديگر سرقت موتور 
كولرمنزل هاى همجوار مى كند و با اين شــگرد تالش 

مى كند مورد اتهام قرار نگيرد.



قدس ازمشکالت شهری بلوارُحر در شهرک شهید رجایی مشهد گزارش می دهد

نه چراغ راهنمایی، نه فضای سبز،نه طرح اگو...
یادداشت

گوانگون

محبوبه علیپور  رفتن، دیدن و نوشــتن 
ازمحالت حاشــیه شهرمشــهد سرشــار از 
حاشیه های پیدا وپنهان است. حاشیه هایی که 
حتی اندیشیدن به برخی مسائلش خارج تصور 
است. بنابراین با اشاره به کمترین موضوعات 
حاشــیه ای؛ به گزارش مختصــری از بخش 
کوچکی از محدوده محله شهرک شهید رجایی 

»قلعه ساختمان« بسنده می کنم.

  چرخه بی تفاوتی مردم ومسئوالن
بزرگراه ها و بلوارها را پشت سر می گذاریم و به 
بلوار حر و صد متری شهید فوالدی می رسیم، 
مکانی در شهرک شهیدرجایی یا همان قلعه 
ساختمان، محله ای که شــباهت بسیاری به 
مناطق کم برخوردار همه شهرهای کشور دارد. 
با کوچه های باریک، ساختمان های فرسوده و 
جمعیت کودکان و بزرگساالنی که ظل دیوار 
یا درختی روزها را ســپری می کنند. به سراغ 
یکــی از اهالی محله می رویم واز مشــکالت 
می پرسیم، با دلخوری می گوید: هرکاری دلسوز 
می خواهــد اما برای این محله نه مســئوالن 

دلسوزی می کنند نه مردم محله! 
یک دست هم که صدا ندارد. بعضی ها برای حل 
مشکالت پیشــقدم شده و تالش می کنند اما 

درنهایت پیگیری نمی شود .
او با اشــاره به تقاطعی که چنــد فرعی را به 
هم متصل کرده، می گوید: روزی نیســت که 
اینجا تصادفی نشــود یا یکی نمیرد و مجروح 
نشــود، همین دیروز یک نفــر تصادف کرد و 
دو پایش قلم شد. ما چراغ راهنما ، خط کشی 
والین بنــدی نمی خواهیم فقــط یک جای 
مناسب سرعتگیر بگذارند تا در کاهش سرعت 

اثر داشته باشد.
مرد بعد از کمی مکث و ســرتکان دادن ادامه 
می دهــد: غروب که بیایید گــروه گروه مردم 
وخانواده هــا کنارهمین دیوارها می نشــینند 
طــوری که از ازدحام این افــراد، تردد در این 
تقاطع با سختی انجام می شود چون اینجا یک 

وجب فضای سبز ندارد.

  تردد خودروهای بازیافت
شاخص ها و نشــانه های مختلفی در شهرها 
وجــود دارد که مردم محالت برخــوردار را از 
ســاکنان مناطق کم برخوردارمجــزا کرده و 
خاص تر نشــان می دهد. از این موارد می توان 
در شهر مشهد به بیمارستان ها و مراکز درمانی، 
دفتر وکال، بانک ها، دفاتر ثبت اسناد، مدارس 
ومراکز آموزشی غیرانتفاعی اشاره کرد. اگر در 
این خیابان ها گشتی بزنید حداقل نشانی از این 
مراکز می بینید. جالب اینجاست که حتی هیچ 
نشــانی از المان های نوروزی را دراین منطقه 
نمی بینید. البته آنچه دراین محله بیشــتر به 
چشــم می خورد، تردد خودروهای بازیافت و 

موتورهای حمل باراست. 

  وعده های بی عمل 
امتــداد صدمتری شــهید فــوالدی را پیش 
می رویم. در یکی از کوچه ها خودرو سنگینی 
در گودالی گرفتار شده و گاز مردم محل قطع 
شده است. خوشــبختانه مأموران به سرعت 

حضور پیدا کرده اند.
پســری جوان باوقار و آرام می گوید: اینجا از 
محالت قدیمی شهر مشهد است. همه محالت 
شهر توســعه پیدا کرده و آباد شده اند اما این 
محله تغییری نکرده اســت. شما اگر به سایر 
مناطق شــهر مشهد که وســعت و جمعیت 

کمتری دارد ســری بزنید قدم به قدم پارک، 
بوســتان وفضای تفریحی ســاخته شده اما 
در محله هیچ فضای ســبزی نمی بینید. این 
درحالی اســت که زمین های افتاده بسیاری 
درمنطقه وجود دارد که پاتوق معتادان شــده 

است. 
وی تأکید می کند: هرازگاهی مسئولی، مدیری 
به این محــالت می آید وعــده ای می دهد و 
می رود و دیگر هیچ تغییری نمی بینیم. درحالی 
که اگر به نیازهای جوان ها و مردم منطقه توجه 
شود می توان از بسیاری مشکالت پیشگیری 

کرد.
زنی میانسال می گوید: اینجا اگر پارکی درست 
شود عالوه بر کودکان،سالمندان هم می توانند 
چند ساعتی در پارک بنشینند و با همساالن 

خود وقت بگذرانند.
اوهمچنین می گوید: از بوی نامطبوع جوی های 
محل آسایش نداریم. مردم تمام فاضالبشان را 
به جوی های کوچه هدایت کرده اند و شهرداری 

هم برخوردی نمی کند.

   نبود طرح اگو 
مردی میانسال که شنونده صحبت های ماست، 
درپاسخ به زن اظهارمی کند: اهالی چه کاری 
باید بکنند، مگر می شود کانال فاضالب مردم 
را بست. مگر می شود در خانه های 40 متری 

چاهی برای فاضالب کند. 
گوهری خطاب به گزارشگر ما ادامه می دهد: 

این مشــکل با اجرای طرح اگو رفع می شود. 
طرح اگو در محله های اطراف مثل مهرآباد اجرا 
شــده اما چون مردم اینجا پول ندارند تا یکجا 
بپردازند همین وضعی است که می بینید. حتی 
نهادها ودستگاه ها نمی آیند روی جوی های آب 
را بپوشــانند. چندین بار هم به شرکت آب و 
فاضالب مراجعه کردیم که هزینه اجرای طرح 
اگو را اقساطی و بتدریج از روی قبض آب مردم 
کم کند و بعد از 18 ماه این طرح اجرا شود اما 
موافقتی نکردند. چند بار مسئوالن و شهردارها 
آمدنــد و ما گفتیم پارکی بســازید آن ها هم 
گفتند زمینی را برای ساخت پارک خریده اند 

اما تاکنون به وعده هایشان عمل نکرده اند.
وی که به گفته خودش 53 ســال ساکن این 
محل بوده اســت، اظهارمی کند: در این مدت 
فقط کوچه ها را آسفالت کرده و جدول کشی 
انجــام داده اند و دیگر هیــچ برنامه و خدمتی 
ندیدم. از شــهرداری خواستیم باکس زباله و 
زمان مشــخصی برای دفع زباله بگذارند چون 
بعضی مردم محل بی توجهند و وقت و بی وقت 
کوهی زباله پشت دیوارها می گذارند، هر قدرهم 
کارگرهای شهرداری زحمت می کشند، بازهم 

محله از زباله پر است.
وی ادامه می دهــد: اوضاع جوان ها و بچه های 
این محل خوب نیســت و نیاز به توجه بیشتر 
دارند. موقع جنــگ هم همین بچه ها جبهه 
رفتند. وقتی برای حل مشکالتمان به دستگاه 
و نهــادی مراجعه می کنیم و همین مســئله 
را می گوییــم، جواب می دهنــد: مردم محل 
برای رضای خدا و کشورشــان ایثار کردند نه 

جدول کشی و پارک!
راهمان را ادامه می دهیم. پروژه جدول کشی 
همچنان ادامــه دارد و بنا برتابلوی زردی که 
گوشه ای نصب شده، متولی آن دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد است.اما نمی دانیم چرا دراین 
پروژه توجهی به پوشاندن جوی های آب نشده 
اســت تا از انتشار بوی نامطبوع و چهره زشت 

جوی ها کاسته شود؟. 

در حوالی امروز2

  نسخه ای برای احیای
 داروهای گیاهی خراسان

وقتی کشوری مانند هلند که اقلیمی تقریباً ثابت دارد و فقط 
مناسب کشت برخی محصوالت از جمله گل است، می تواند 
اقتصادش را با صادرات شاخه های گل تأمین کند، بی تردید 
کشور ما که همزمان چهار اقلیم را می توان در آن تجربه کرد 
کاری آســان تر از هلندی دارد که فهرست تولیدات گیاهی 
و کشــاورزی اش به چند قلم خاص خالصه می شود. در این 
راستا، شرق کشــور و بویژه خراسان بزرگ به واسطه همین 
تنوع اقلیمی در طول عمر بشریت قابلیتی اینچنینی داشته و 
دارد. نگاه این بار نه کلی، بلکه تخصصی و ریزبینانه در حوزه ای 
خاص از تولیدات کشاورزی است. نگاهی به تاریکخانه زمان 
که دیده ها را به ســمت همان مثال شاخه گل های هلندی 

می چرخاند.
اقلیم و خاک استان به ادعای کارشناسان مرتبط، جان می دهد 
برای کاشت و احیای گیاهان دارویی. همان کلیدواژه رسیدن 

از تاریکخانه زمان به گلستان شاخه گل های هلندی!
فرصت و ابزار مهیاست، اما تدبیری که بشود با آن خود را به 
در باغ خوشبختی رساند وجود ندارد. اگر بخواهیم فهرستی 
از گیاهان دارویی قابل کاشــت و تولید در خراســان را آماده 
کنیم شاید که نه، قطعاً کتاب ها می توان در موردش نگاشت. 
زحمت آن را گاه گذشتگان کشیده اند. اکنون باید همت کرد 
و آســتین ها را باال زد تا به جای اتکا بر چاه نفت پایان پذیر، 
گنج های بی پایان اقلیم مان احیا شــوند. با اندک برنامه ریزی 
می توان هر کــدام از گیاهان دارویی را برندســازی و زمینه 

صادرات آن ها را مهیا کرد.
فراوری و بسته بندی حلقه مفقوده ای است که محصوالتمان 
همیشه از همین نقصان ضربه خورده است. آنچه ما در شرایط 
فعلــی در حوزه گیاهان دارویی داریم، حاصل انتقال ســینه 
به سینه معلومات از نســلی به نسلی دیگر است. حرکت به 
سوی ارتقای دانش مردم بویژه در سنین پایین می تواند برای 
رسیدن به هدف نهایی کارســاز باشد. در شرایطی که مردم 
اقبال خوبی به استفاده از گیاهان دارویی و جایگزین کردن آن 
به جای داروهای شیمیایی پیدا کرده اند، به نظر می رسد بستر 
برای ارتقای سطح سواد آن ها در این حوزه مهیاتر از همیشه 
باشد. در چنین شرایطی نیاز به همگرایی برخی دستگاه ها و 
سازمان هایی است که در موضوع گیاهان دارویی صاحبنظرند. 
ضمن اینکه مهیا نمودن بستر برای آن هایی که عالقه مند به 
سرمایه گذاری در این زمینه، از کاشت تا بسته بندی و فراوری 
هستند، یکی دیگر از حلقه های مفقوده در این شاخه است. 
ایجاد ارتباط بین همین حلقه هاست که می تواند ما را در راه 

ارتقای جایگاه گیاهان دارویی در کشور و دنیا یاری دهد.

  کاهش ساعت کاری ادارات دولتی
 در روزهای پس از شب های قدر

قدس: ساعت کاری ســازمان های دولتی در روز های شنبه 
و چهارشــنبه هفته آینده مطابق بــا 1۹ و ۲3 رمضان با دو 
ســاعت تأخیر آغاز می شود.بر اساس مصوبه هیئت وزیران و 
مطابق روال همه ساله، ساعت کار همه وزارتخانه ها، سازمان ها، 
شرکت ها و مؤسسات دولتی در روز های شنبه و چهارشنبه 4 و 

8 خرداد با دو ساعت تأخیر آغاز می شود.

  کشف اشیای تاریخی در تربت حیدریه 
 پس از بارندگی های اخیر

قدس: اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
تربت حیدریه از کشف اشیای تاریخی بر اثر بارندگی های اخیر 
و حین کشــاورزی در تربت حیدریه خبر داد.علی محمدی 
افزود: اشیای سفالی کشف شده بیشتر مربوط به سیستم های 

آبرسانی و مربوط به قرون میانی دوره اسالمی است.

با دستور دادستان :
  حمام »صفا«ی  قوچان مرمت می شود 
قدس: مدیر میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
قوچان از دستور دادستان شهرستان برای مرمت حمام ثبتی 
صفا خبر داد.جواد رجبی با اعالم این خبر افزود: در جلسه ای 
با دادســتان شهرستان قوچان برای رفع مشکالت و تعامل و 
همکاری بیشــتر در حفاری های غیرمجــاز و جرایم میراث 
فرهنگی تبادل نظرشد.وی ادامه داد: پس از رایزنی های صورت 
گرفته، دادستان دستور الزم برای مرمت حمام ثبتی صفا که 
چندین ماه مالک از آن جلوگیری می کرد و پیمانکار نتوانسته 
بود مبلغ مورد نظر را در بنا هزینه کند، صادر کرد تا پیمانکار 
مرمت را آغاز کند.حمام صفا مربوط به دوره اواخر قاجاریه است 
و به شماره 133۹5 در سال 1384 به ثبت ملی رسیده است.

  درخشش دانش آموزان زبرخانی 
در مسابقات فرهنگی و هنری استان

خرو - خبرنگار قدس: دانش آمــوزان منطقه زبرخان در 
مرحله نهایی سی و هفتمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری 
دانش آموزان خراسان رضوی که در مشهد مقدس برگزار شد، 
خوش درخشیدند و با کسب یک مقام نخست، 6 مقام دوم، 
سه مقام سوم، ســه رتبه برگزیده در مسابقه نمایش و پنج 

منتخب استان به کار خود در این مسابقات پایان دادند.

  اعزام نخستین کاروان ریلی کربال از 
خراسان رضوی 

ایرنا: سرپرســت اداره کل راه آهن خراســان گفت: نخستین 
کاروان زیارتی عتبات عالیات از طریــق راه آهن بامداد دیروز 
ایستگاه مشهد را به مقصد خرمشهر ترک کرد.مصطفی نصیری 
افزود: بر اساس تفاهمنامه ای که در راستای سیاست های راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران در زمینه تسهیل تشرف زائران عتبات 
عالیات با ســازمان حج و زیارت استان منعقد شده است، سه 
کاروان با مجموع ظرفیت 1۲0 نفر در روزهای شنبه، دوشنبه و 
چهارشنبه ساعت 1:45 با قطار مشهد- اهواز از خراسان رضوی 
به خرمشهر اعزام می شوند.وی ادامه داد: ادامه مسیر از مرز تا 
مقاصد زیارتی در کشور عراق و بازگشت به خرمشهر بر عهده 

شرکت زیارتی و نماینده حج و زیارت است. 

 همزمان با ایام والدت 
امام حسن مجتبی انجام شد

  پذیرایی از زائران و مجاوران 
 در ایستگاه صلواتی باب الجواد

قدس: همزمان با شــب و شــام والدت کریم اهل بیت)ع(، 
خادمان و خیران ایستگاه صلواتی باب الجواد)ع( از ارادتمندان 
به ســاحت مقدس اهل بیت)ع( پذیرایــی کردند.همزمان با 
پانزدهمین روز ماه مبارک رمضان این ایســتگاه صلواتی در 
شب و شام میالد دومین اختر تابناک امامت، از 10 هزار زائر 
و مجاور حرم ثامن الحجج)ع( پذیرایی کرد.در این مراسم که 
با مشارکت جمعی از نیکوکاران و دلدادگان خاندان عصمت 
و طهارت)ع( برپا شــد، پس از برگزاری مراسم جشن میالد 
امام حســن)ع( در حرم مطهر رضوی، هنگام ورود و خروج 
عاشــقان و دلدادگانی کــه از راه دور و نزدیک جهت عرض 
تبریک به ساحت قدســی امام رضا)ع( به حرم مشرف شده 

بودند، با کیک و شیرینی و شربت از آنان پذیرایی شد.

  قدردانی از خانواده شهید محمدی مفرد 
استان روابط عمومی های  در گردهمایی 

قدس: اســتاندار خراســان رضوی گفت: در شــرایط امروز 
رســانه ها و روابط عمومی دستگاه های اجرایی باید در جهت 
امیدآفرینی واقعی در جامعه تالش کنند. علیرضا رزم حسینی 
در گردهمایی روابط عمومی های استان که با حضور مدیران 
روابط عمومی دستگاه های اجرایی در تاالر شهر مشهد برگزار 
شد، اظهار کرد: در عصر امروز، رسانه یک تیغ دولبه است که 
هم می تواند در حوزه اطالع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه 
نقش آفرینی کند و هم می تواند تخریب گر بوده و موجب سلب 

اعتماد عمومی شود. 
وی افزود: اگر رســانه ای به نقش خود در حوزه اطالع رسانی، 
ارتقای آگاهی افراد جامعه و ایجاد شــفافیت در بخش های 
مختلف عمل کند، یک ابزار مفید برای همه جوامع به شمار 
می رود. رزم حسینی با بیان اینکه با وحدت رویه و همگرایی 
به دنبال توسعه اقتصادی و فرهنگی خراسان رضوی هستیم، 
تأکید کرد: همه در تالش هستیم که بر اساس نقاط مشترک 
به سمت توســعه اقتصادی حرکت کنیم؛ خراسان رضوی از 
امکانات بسیار زیادی برخوردار است و این رسانه ها هستند که 

می توانند به طور واقعی این امکانات را معرفی کنند.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل اســتانداری خراسان 
رضوی هم در این مراسم گفت: روابط عمومی ها و رسانه باید 
با وحدت رویه اتفاقات اخیر و توســعه استان را رصد کرده و 
پیام ها و اتفاقات مثبت را به مردم مخابره کنند، این اســتان 
در حوزه ارتباطات و روابط عمومی باید در کشور نمونه باشد.

گفتنی است؛ در این مراسم از خانواده شهید محمدی مفرد 
از شهدای مدافع حرم شاغل در روابط عمومی و پیشکسوتان 

روابط عمومی استان قدردانی شد.

  برگزاری جشنواره ادبي »چله  چارانه« 
نیشابور- خبرنگار قدس: همزمان با بزرگداشت روز ملي 
حکیم خیام نیشــابوري، براي هفتمین سال جشنواره ادبی 
چلــه چارانه )حفظ و بیان مفاهیم رباعیات حکیم عمر خیام 
نیشابوري( برگزار شد.معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش 
نیشابور اظهارکرد: با هدف آشنایی بهتر دانش آموزان با مفاخر 
و مشاهیر، احترام و حفظ میراث ماندگار پیشینیان، پرورش 
هویت ملی، جشنواره چله چارانه به همت گروه هاي آموزش 
بنیادین ابتدایي آموزش و پرورش نیشابور براي هفتمین سال 
پیاپی در دبستان های نیشابور برگزار شد.محمدی گفت: 40 
رباعي خیام با مشــورت کارشناسان مختلف انتخاب شده که 
اجراي آن پس از ضبط و تکثیر روي ســي دي براي خوانش 
صحیــح در اختیار خانواده ها و معلمان قرار گرفته اســت.وی 
افزود: بیش از 10 هزار دانش آموز دوره  بنیادین آموزش ابتدایي 
در مرحله مدرســه ای در این جشنواره شرکت و از این میان، 

گروهي به مرحله پایانی راه یافتند.
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سرور هادیان    به دادگاه خانواده شهرمان که قدم می گذارم، داستان ها تکراری است. 
داستان های جدایی کلیشه ای که گاه دلت می خواهد از همه زن ها و مردهای جوان آنجا 
بپرسی این همه تجربه دیگران در زندگی چرا سبب تکرار اتفاقاتی می شود که نباید بشود.

دوبــاره آدم هایی را می بینم کــه آمده اند برای رهایی از مردانی کــه معتاد، بی اخالق و 
بی مسئولیت اند یا دخالت مادر و خانواده های همسرشان کالفه شان کرده است. 

اما این بار سراغ مردانی می روم که برای طالق به دادگاه مراجعه می کنند؛ همان هایی که 
کمتر نســبت به زنان معترض و خواهان طالق هستند. آن هایی که بدون زن هایشان به 

دادگاه آمده اند و با دیگر مردها حرف می زنند. 
خیلی راحت نمی توان وارد حرف هایشان شد. آن ها زن ها را غریبه می دانند. دل خوشی از 
جنس مخالف ندارند. آن هایی که مجبورند مهریه بدهند. یا توقیف اموال برایشان گرفته 
شــده یا بخشی از حقوقشان برای اقساط مهریه کسر می شــود؛ پولی که آن را پول زور 

می دانند، درحالی که زنانی آن طرف قضیه گرفتن مهریه حق خودشان می دانند.
یکی از مراجعه کنندگان مرد در دادگاه خانواده علت مراجعه اش را زیاده خواهی همسرش 
می داند. او می گوید: همسرم گرانی را می بیند و با حقوق من نمی سازد و مدام مرا سرزنش 

می کند. حاال که سکه گران شده می گوید مهریه ام را بده، نمی خواهم زندگی کنم .
وی تأکید می کند: من می دانم هزینه ها باالست و واقعاً هماهنگی بین دخل و خرج خیلی 
ســخت است، اما هنوز هم معتقدم اگر همدلی و عالقه باشــد باز هم می توان این دوره 

سخت را گذراند.
این مرد مستأصل توضیح می دهد: هرچه می گویم باید چکار کنم، می گوید، تو مردی و 

مشکل تو است نه من.
دیگری می گوید: خیلی از خانم ها مثل هم هستند، پرتوقع و طلبکارند. زنم مدام لباس، 
طال، وسایل جدید خانه، سفرهای متناوب داخلی و دو بار سفر خارجی در سال می خواهد؛ 
همیشــه زیر بار قرض هستم؛ دیگر نمی توانم. من که قرار است زیر بار این همه قسط و 
قرض باشــم خب طالقش می دهم، حداقل فقط قسط مهریه می دهم و از اقساط دیگر 

راحت می شوم و نمی بینمش .
دیگــری هم توضیح می دهد: همســر من رفتاری طلبکارانــه دارد، اصالً کارهای من به 
چشمش نمی آید و مدام پول مردهای اقوام و شوهر دوستانش را به رخ من می کشد. جور 

پز دادن های او را من باید بکشم و از این وضعیت خسته شدم.
دیگری هم علت دادخواست طالقش را این گونه برایم بیان می کند: با همسرم در یک گروه 
از شبکه های اجتماعی آشنا شدم. همه چیز خوب بود و من واقعاً به او عالقه مند شدم. با 

معرفی به خانواده ام برای خواستگاری رفتم و ازدواج ما سر گرفت.
وی می افزاید: همه چیزعالی بود، اما کم کم در دوران نامزدی متوجه تغییر رفتارهایی در او 
شدم که کامالً با آنچه مدت ها با هم در هنگام چت کردن درباره خواسته و هدف از زندگی 

و ازدواج به هم گفته بودیم، متفاوت بود.
این مرد تأکید می کند: من اشتباه کردم و به اعتقاد من آشنایی از طریق مجازی نمی تواند 

ازدواج واقعی و درستی را برای دختر و پسر فراهم کند.
او اظهــار می دارد: چهار ماه از ازدواجمان می گذرد و من نمی توانم با توجه به تفاوت های 

اخالقی و سنتی بودن خانواده ام با مدرن بودن رفتارهای او و خانواده اش کنار بیایم.

   مردها طالق نمی خواهند
به سراغ یکی از مشاوران خانواده می روم. علت حضور کمتر مردها نسبت به خانم ها در دادگاه 
خانواده را که می پرســم، می گوید: زنان بیشتر خواهان طالق هستند و مردان در شرایط 
متداول کمتر برای طالق اقدام می کنند، مگر آنکه موضوع خاص و غیرقابل حل باشــد .

حســین زاده می افزاید: مردها معموالً در بحث خیانت و پس از آن فشار های اقتصادی و 
توقعات نامتعارف زن از مرد و یا بچه دارنشدن متقاضی طالق می شوند .

وی تأکید می کند: البته علت حضور کمتر مردان برای متقاضی بودن طالق را می توان در 
صبر و احساســی نبودن مردان نسبت به زنان هم دانست و از طرفی به خاطر آزادی های 

قانونی و شرعی، در بسیاری از مواقع مردان کمتر دچار چالش با همسرشان هستند .
این مشاور خانوادگی درهمین راستا خاطرنشان می سازد: واژه نقض حریم خصوصی که 
این روزها خیلی می شنویم یکی از مواردی است که شک و تردید ها را بیشتر می کند یا 

به  اختالف ها دامن می زند.
 خیلی از مراجعه کنندگان من زن و مردهایی هســتند که هر دو از رعایت نکردن حریم 

خصوصی یکدیگر احساس نارضایتی دارند .
وی بیان می کند: این درحالی است که تعریف درستی از این واژه به دختران و پسرهای در 
آستانه ازدواج داده نشده تا در زندگی مشترک به این حریم ها حرمت بگذارند و یا هر کار 

اشتباهی را حریم خصوصی ندانند.
حسین زاده تصریح می کند: زن و مرد می توانند با توافق طرفین به سفر بروند، با دوستانشان 
معاشرت کنند و همه این ها هم بخشی از زندگی شان باشد نه حریم خصوصی و بدون هیچ 

مشکلی زندگی شان ادامه داشته باشد.
وی همچنین وجود شبکه های اجتماعی را یکی دیگر از معضالت و آسیب های جدی و 
علل طالق زوج های جوان می داند و تأکید می کند: افراد در شبکه های اجتماعی شخصیت 
تازه ای از خودشان نشان می دهند که با زندگی واقعی شان تفاوت دارد و چون می خواهند 

آنجا آزادی عمل داشته باشند، خودشان را روشنفکر و مرفه و بهترین معرفی می کنند.
وی در ادامه با اشاره به این نکته که استفاده درست از شبکه های اجتماعی موضوعی است 
که از همان دوران تحصیلی ابتدایی باید مورد توجه آموزش و پرورش ما قرار بگیرد، اعالم 
می کند: باتوجه به عصر ارتباطات و فناوری باید به صورت علمی و کارشناسی شده به آن 
نگاه کرد تا در دوران نوجوانی و جوانی سبب از هم گسیختگی برنامه های یک فرد نشود. 
برنامه هایی شامل تحصیل، ارتباط با خانواده، شغل، ازدواج صحیح و روابط خانوادگی که 
همه دستخوش عدم برنامه ریزی و از دست دادن فرصت ها برای هر فرد با گذراندن وقت و 

بی هدف بودن در شبکه های اجتماعی است.

در راهرو دادگاه
دلبستگی های مجازی، طالق های واقعی
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با دستگيرى يك راننده پرايد مشخص شد
 50 فقره سرقت در كارنامه سارق حرفه اي مركز آموزش عالي 

قدس: فردى كه با يك خودرو ســوارى اقدام به سرقت تعداد زيادى دريچه فاضالب يكى از 
دانشگاه ها كرده بود، دستگير شد.

سرهنگ حسين بيات مختاري، رئيس پليس آگاهي استان خراسان رضوي گفت: در پي گزارش 
سرقت پل هاي آهني و دريچه هاي چدني آب و فاضالب در يكي از مراكز آموزش عالي مشهد، 

بررسي  موضوع به صورت ويژه در دستوركار قرار گرفت.
وى ادامه داد: تحقيقات كارآگاهان پايگاه جنوب پليس آگاهي در مشهد با همراهي نماينده 
حقوقي مركز آموزش عالي از محل ســرقت ها انجام شد و در اقدامي هماهنگ با كارآگاهان 
اطالعات جنايي پليس آگاهي، ســرنخي از حضور پي درپي يك خودرو پرايد در ساعت هاى 

اداري در اين مركز آموزشي بدست آمد.
در ادامه راننده خودرو شناسايي و با هماهنگي مقام قضايي، خانه مسكوني متهم در بلوار هدايت 

مورد بازرسى قرار گرفت.
رئيس پليس آگاهي استان خراسان تصريح كرد: در بازرسي از محل 6 عدد پل فلزي مسروقه 
كشف شد و متهم كه راهي جز بيان حقيقت نمي ديد پس از انتقال به پليس آگاهي اعتراف كرد 

پل ها و دريچه هاي فاضالب سرقتي را در منطقه خين عرب به فردي فروخته است.
تاكنون با توجه به اعترافات متهم، پرده از 50 فقره ســرقت برداشته شده و تحقيقات در اين 

باره ادامه دارد.

در پى يك تصادف
 24 رأس گوسفند تلف شدند

قدس: يــك دســتگاه خودرو 
ال 90 كه با ســرعت غيرمجاز 
در حــال حركت بــود، با گله 
گوســفندان برخورد و خسارات 

فراوانى به بار آورد.
ســرهنگ علي اكبــر قرباني، 
شهرســتان  انتظامي  فرمانده 
تايبــاد در تشــريح اين خبر 
گفــت: در پى اعــالم برخورد 

يك سوارى ال90 با گله احشام و تلف شدن 24 رأس گوسفند در يكى از محورهاى 
فرعي شهرســتان تايباد، بالفاصله مأموران گشت كالنتري 11 و پليس راه به محل 

اعزام شدند.
با حضور مأموران در محل و بررســى هاى اوليه، مشــخص شد يك خودرو ال90 با يك 

گله گوسفند برخورد كرد كه در اين حادثه تعداد 24 رأس دام در دم تلف شدند.
برابر اعالم كارشــناس پليس راه علت اين حادثه تخطي از سرعت مطئن از سوي راننده 

ال90 اعالم شده است.
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عضو كميسيون كشاورزى مجلس 

در گفت و گو با قدس:
 افزايش قيمت نان غيرقانونى است

 رضا طلبى: نماينده مردم درگز در مجلس شــوراى 

اسالمى گفت: نوسانات نرخ ارز، موجب افزايش قاچاق 
گندم از كشور توسط افراد سودجو شده است. عبداهللا حاتميان در 
گفت و گو با قدس آنالين اظهار داشــت: هيچ گونه تصميمى در 
مورد افزايش قيمت نان از سوى مجلس و دولت صورت نگرفته 
اســت و هرگونه افزايشى در اين زمينه غيرقانونى بوده و تخلف 
محسوب مى شود كه ســازمان هاى نظارتى در اين زمينه بايد 
اقدام هاى الزم را انجام دهند. وى با بيان اينكه نرخ مصوب خريد 
تضمينى گندم امسال براى هر كيلو 1900 تومان درنظر گرفته 
شده است، تصريح كرد: برخى به بهانه افزايش قيمت گندم به 
دنبال گران كردن نان هســتند، اين درحالى است كه نان يك 
كاالى يارانه اى اســت و در حال حاضر هيچ گونه مشكلى براى 
تأمين يارانه نان وجود ندارد، از اين رو به دليل افزايش هزينه هاى 
نانوايان، بايد دولت با پرداختن يارانه، آن ها را جبران كند. عضو 
كميسيون جهادكشاورزى مجلس شــوراى اسالمى با اشاره به 
اينكه مجلس بر موضوع افزايش قيمت نان حساســيت ويژه اى 
دارد، افزود: به دليل نوسانات نرخ ارز، قاچاق گندم از كشور براى 
افراد سودجو جذابيت پيدا كرده و آن ها گندم را با بهاى باالترى 
از قيمت مصوب شــوراى عالى اقتصاد از مــردم خريدارى و به 
كشورهاى همسايه قاچاق مى كنند كه اين موضوع يك هشدار 
جدى است و اگر دولت در اين باره چاره اى نكند، عواقب غيرقابل 

جبرانى را براى كشور درآينده به دنبال خواهد داشت.

در 3 سال فعاليت 
«مؤسسه خيريه مهرماندگارموالنا» محقق شد

 ارائه خدمات درمانى و حمايتى
 به 2000 كودك بيمار نيازمند

پروين محمــدى: همزمان با ميــالد كريــم اهل بيت 
امــام حســن مجتبــى(ع) به همــت «مؤسســه خيريه 
مهرماندگارموالنا» مراسم جشنى با حضور كودكان بيمار اين 
مؤسسه برگزار شد. در اين مراسم جمعى از خيران و خانواده 
كودكان بيمار نيز حضور داشتند و كودكان ساعاتى را با خنده 
و شادى گذراندند و براى مدتى كوتاه بيمارى خود را فراموش 

كرده و لحظات شيرين و پرنشاطى را تجربه كردند.
مديرعامل اين مؤسسه در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: اين 
مؤسسه با هدف حمايت از ســالمت كودكان بيمار زير 16 
ســال راه اندازى شده است و با همكارى گروهى از خيران در 
سال 95 به ثبت رسيده و سعى در كاهش آالم دردمندان و 

خانواده هاى نيازمند بيماران دارد. 
مريم موالنا به بخشى از فعاليت هاى اين مؤسسه اشاره و اظهار 
داشت: در طول فعاليت سه ساله اين مؤسسه به بيش از2000 
كودك بيمار نيازمند بــا هزينه اى بيش از 7 ميليارد و 642 
ميليون ريال خدمات درمانى و حمايتى از طريق بيمارستان ها 

و مراكز درمانى طرف قرارداد ارائه شده است.
وى بــا بيــان اينكه اين مؤسســه يك انجمن مــردم نهاد 
غيرانتفاعى، غيرسياسى و غيردولتى است، تصريح كرد: با اتكا 
به كمك نيك انديشان و مشاركت هاى مردمى تالش خواهيم 
كرد تا كودكان بيمار با نشاط و آرامش بيشتر فرايند درمان را 
طى كنند و والدين آن ها بدون دغدغه تنها به مداواى كودك 

خود فكر كنند و نگران هزينه هاى آن نباشند.
وى شناســايى كودكان نيازمند و ارائه خدمات به آنان، تهيه 
دارو و مكمل هــاى دارويى و غذايى مورد نياز كودكان بيمار 
از طريق داروخانه هاى طرف قرارداد، تهيه تجهيزات پزشكى 
برحســب نياز و درخواست واحدهاى ارائه دهنده خدمات به 
كودكان زير 16 ســال با هماهنگى دانشگاه و مراكز مربوط، 
تأمين هزينه درمان و هزينه هاى توانبخشى كودكان معرفى 
شده توســط مددكارى اجتماعى و مؤسسات طرف قرارداد 
نظير ويلچر، فيزيوتراپى و... همچنين بررسى وضعيت كودكان 
در دوران نقاهت و حمايت از آن ها براى بســترى و درمان را 

از جمله اهداف بلندمدت و خدمات اين مؤسسه ذكر كرد.
وى با اشــاره به مراكز درمانى و مؤسســات طــرف قرارداد 
«مؤسسه مهرماندگارموالنا» يادآور شد: با هماهنگى سازمان 
هالل احمر، مؤسسه ديابت مفتاح، انجمن حمايت از بيماران 
متابوليك، مؤسسه آسيب پذير طوس، بيمارستان هاشمى نژاد، 
بيمارستان امام رضا(ع)، بيمارســتان قائم(عج)، بيمارستان 
خاتم االنبيا(ص)، بيمارستان رضوى، بيمارستان 22 بهمن، 
انجمن ســلياك، انجمن تاالســمى، انجمــن نقص ايمنى، 
بيمارستان دكترشــيخ، مراكز كاردرمانى گلبهار و اميد و...، 
فروشــگاه هاى كاالى طب، مراكز و بيمارستان هاى متفرقه، 
آزمايشگاه ها و داروخانه ها و... در صورت معرفى كودك بيمار 
نيازمند، اقدام به پرداخت هزينه از سوى اين مؤسسه مى گردد 

و تحت پوشش هاى حمايتى قرار مى گيرد.

جزئيات دهمين جلسه رسيدگى به اتهامات 
شركت پديده

 پاى يك فرد ورزشى هم به پرونده باز شد

قدس: دهمين جلســه رســيدگى به اتهامات متهمان پرونده 
شركت پديده در دادگاه ويژه رسيدگى به جرايم اخاللگران در 
نظام اقتصادى كشور به رياست قاضى منصورى در مشهد برگزار 
شد. در ابتداى جلسه قاضى منصورى، رئيس دادگاه از نماينده 
دادستان عمومى و انقالب مشهد خواست تا كيفرخواست متهم 

اسماعيل وفايى فرزندعبداهللا را قرائت نمايد.
متهم اسماعيل وفايى با قرار گرفتن در جايگاه متهم و در پاسخ به 
سؤاالت مطروحه، گفت: به عنوان مسئول در باشگاه پرسپوليس 

و پديده و همچنين در استاندارى فعاليت مى كردم.
به گفتــه نماينده مدعى العمــوم نامبرده تعــداد60 فقره 
چك بدون دادن رســيد از متهم محســن پهلوان دريافت 
و در حوزه هــاى مختلف هزينه كرده اســت. در اين هنگام 
و به دســتور قاضى منصورى بيــن متهمان پهلوان و وفايى 
مواجهه حضورى صورت گرفــت. در اين مواجهه حضورى 
متهم محســن پهلوان گفت: اين چك ها با نيت خاص صادر 
و تحويل وى شــده، اما آقــاى وفايى آن ها را در محل خود 
هزينــه نكرده اســت. پس از انجام مواجهــه حضورى بين 
متهمان و افراد مطلع؛ حســابرس ويژه پرونده به تشــريح 
تخلفات متهم اسماعيل وفايى پرداخت. طبق كيفرخواست 
صادره توســط دادسراى عمومى و انقالب مشهد، اسماعيل 
وفايى متهم به تحصيل مال از طريق نامشروع است. قاضى 
منصــورى همچنيــن از نماينده مدعى العموم خواســت تا 
كيفرخواســت صادره نسبت به يكى ديگر از متهمان به نام 
هومن ميهن پرســت فرزند على اهللا به اتهام تحصيل مال از 
طريق نامشــروع را قرائت نمايد. متهم در پاســخ به سؤال 
رئيــس دادگاه گفت: مطالب و اظهــارات خود را در مرحله 
تحقيقــات مقدماتى قبول دارم. محســن پهلوان به دعوت 
مســئوالن وقت، براى ســرمايه گذارى به همدان آمد. پس 
از پايان اظهارات و دفاعيات نامبرده، از نماينده دادســتان 
خواسته شد تا نســبت به قرائت كيفرخواست متهم عباس 
عبداله زاده طبســى اقــدام نمايد. تحصيل مــال از طريق 
نامشــروع به واسطه فعاليت گســترده در امر داللى سهام 
پديــده و معامالت آهن آالت از مفاد كيفرخواســت صادره 
براى متهم اعالم شد. نماينده مدعى العموم همچنين گفت: 
نامبرده آهــن آالت را باالتر از قيمت بــه پديده مى داده و 
با مبلغ پايين تر ســهام پديده دريافت و بــه نام فرزندان و 
اطرافيانش مى زده اســت. از ســوى ديگر متهم مدعى شد 
چنانچه قصــورى از جانب مــن صورت گرفتــه حاضر به 

همكارى هستم.
پس از پايان دفاعيات متهم عباس عبداله زاده و وكيل مدافع وى؛ 
كيفرخواســت صادره توسط دادسراى عمومى و انقالب مشهد 
درخصوص متهم جعفر مختارى قديم فرزند محمدحسين هم 

توسط نماينده مدعى العموم قرائت شد.
نامبرده متهم به تحصيل مال از طريق نامشروع به واسطه فعاليت 
گسترده در امر داللى سهام پديده مى باشد. متهم وقتى در جايگاه 
قرار گرفت، گفت: ســهام را در قبال خانه ام دريافت كردم، ولى 
قيمت سهام را در نهايت محسن پهلوان تعيين مى كرد. باتوجه 
به پايان وقت رسيدگى به جرايم متهمان پرونده شركت پديده، 

ادامه روند قضايى به صبح امروز موكول شد.

در پى فعاليت سامانه بارشى
 سيالب راه ارتباطى 15 روستا 

در خراسان رضوى را بست
ايرنا: مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى خراســان 
رضوى گفت: بارش هاى دو روز گذشــته و ســيالب هاى 
ناشــى از آن، راه ارتباطى 15 روستا را در شهرستان هاى 
جغتاى، قوچان، ســبزوار، تايباد، تربت جام، رشــتخوار، 
ســرخس و فريمان مسدود كرده است. ابراهيم نصرى در 
تشــريح اين خبر افزود: راه ارتباطى روســتاهاى چناربو، 
گاليم و كاريز ســوخته در شهرســتان فريمان و مسير 
روســتايى برج بــه زيدانلو در شهرســتان قوچان در پى 
بارش هاى اخير و ســيالب ناشى آن بسته شد. وى ادامه 
داد: همچنين راه ارتباطى روستاهاى اكبرآباد و اندنجرد 
در شهرستان رشتخوار، كاريزنو و سماخون در شهرستان 
تربت جام و پلبند در شهرســتان تايباد نيز مسدود است. 
مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى خراسان رضوى 
همچنين ادامه داد: راه روســتايى على آباد در شهرستان 
ســبزوار و «گفت»، ابويسان و دســتوران در شهرستان 

جغتاى نيز به علت وقوع سيالب مسدود است.
نصرى افزود: بارش هاى هفته پيش نيز مســير روســتايى 
دســتوران به مينيدر را در شهرستان جغتاى بست و نيز راه 
روستاى پسكمر در شهرستان سرخس كه بارش ها و سيل 

فروردين موجب تخريب آن شده، همچنان مسدود است.

در فريمان رخ داد
 يك كشته در پى ريزش معدن 

فرماندار فريمان گفت: ريزش معدن كروميت در اين 
شهرســتان موجب فوت يكى از كارگران اين معدن 
شد. عباسعلى صفايى در تشريح ماجرا افزود: اين حادثه عصر 
روز سه شــنبه گذشــته در معدن كروميت كه در محدوده 
حسن آباد صوفى و در 35 كيلومترى شهر فريمان قرار دارد، 
روى داد. وى ادامــه داد: ايــن حادثــه ارتباطى با بارش هاى 
رگبارى و جارى شــدن سيالب در برخى مناطق شهرستان 
نداشته است.فرماندار فريمان تصريح كرد: جريان سيالب در 
برخى راه هاى روستايى موجب آبگرفتگى برخى مسيرها شده 
بود كه براى حفظ ايمنى مردم برخى مسيرها به صورت موقت 

مسدود شدند، اما كسى در اين حوادث آسيب نديده است.
صفايى افزود: همچنين سه شنبه شب گذشته به سرنشينان 
سه خودرو كه در حاشيه يكى از راه هاى روستايى شهرستان 
فريمان در گل والى گرفتار شــده بودند، توســط نيروهاى 
امدادى كمك رسانى و وسايل نقليه آنان نيز از گل والى رها 

شد.

زاويه تصوير

حال و هواى رمضان در بازار

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     .

 يك پيشنهاد به اتوبوسرانى
مسئوالن اتوبوسرانى اگر امكان دارد خط 99 
از بزرگراه امام على به وكيل آباد هم برود يا 
يك خط جديد از مصلى به نمايشگاه بگذاريد 
تا قشــر كارگر از آن اســتفاده كنند؛ كرايه 

خودروهاى شخصى خيلى باالست.
915...2761

 سرمنشأ خالف ها
باور كنيد سرمنشأ همه اين خالف ها و گناه ها تأمين نشدن مايحتاج روزمره خانواده هاست به 
دليل گرانى و بيكارى، حرفم با كسانى است كه خودشان را به خواب زدند، باور كنيد دنياى 
ديگه اى هم هست، اونجاست كه خدا از ما مى پرسد براى خلق من چكار كردى...؟ ان شاءاهللا 

كه جوابى داشته باشيم!
935....2105

 تعريض جاده سيمان كى انجام مى شود؟
تا كى بايد براى مشكالت ترافيكى جاده سيمان بخصوص دهرود پيام بدهيم، پس كى طرح 
تعريض اين جاده صورت مى گيرد، نكند بودجه آن به سمت نقاط برخوردار سرازير شده است؟

935...2104

 ساختمان هاى بدون پاركينگ
در مشهد انواع مســافرخانه، هتل و زائرسرا 
وجود دارد كه تعداد بســيار زيادى از آن ها 
پاركينگ ندارند و اين امر موجب ترافيك در 
بيشتر خيابان ها و كوچه هاى اين كالنشهر 
مذهبى و نيز ســبب آلودگى هوا شــده و 
آلودگى صوتى ايجاد كرده، تابستان نزديك 
است و ايام مســافر در راه، شهردارى كارى 

كند.
910...9874

در مشهد انواع مســافرخانه، هتل و زائرسرا 
وجود دارد كه تعداد بســيار زيادى از آن ها 
پاركينگ ندارند و اين امر موجب ترافيك در 
بيشتر خيابان ها و كوچه هاى اين كالنشهر 
مذهبى و نيز ســبب آلودگى هوا شــده و 
آلودگى صوتى ايجاد كرده، تابستان نزديك 
است و ايام مســافر در راه، شهردارى كارى 

از بزرگراه امام على به وكيل آباد هم برود يا 
يك خط جديد از مصلى به نمايشگاه بگذاريد 
تا قشــر كارگر از آن اســتفاده كنند؛ كرايه 
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ضا 
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عقيل رحمانى سه ســارق حرفه اى كه به 
شيوه پرسه زنى و با شناسايى خانه هاى خالى به 
صورت كامالً حرفه اى از منازل سرقت مى كردند، 
در پى رد زنى هاى شبانه روزى مأموران عمليات 
ويژه پليس آگاهى خراســان رضوى در تهران 

شناسايى و دستگير شدند.

 سرقت طال و 8000 دالر
چند روز پيش يكى از شــهروندان مشهدى با 
مراجعه بــه كالنترى اعالم كرد از خانه اش در 
محدوده بلوار دانشــجو حــدود 800 ميليون 
تومان طال و دالر ســرقت شده است. در ادامه 
مالباخته پس از تكميل مراحل اوليه اقدامات 
انتظامى، براى ثبت شكايت به دادسراى ناحيه 
6 مشهد هدايت و پرونده اى تشكيل داد و در 
شعبه 609 بازپرسى توسط قاضى «نخبه زعيم» 

مورد رسيدگى اوليه قرار گرفت.
بررســى هاى اوليه مقام قضايى حاكى از اين 
بود سرقت صورت گرفته توسط افرادى كامًال 
حرفه اى به وقوع پيوســته اســت و شناسايى 
اعضاى باندى كه پس از ســرقت با خودروى 
پژو206 از محل متوارى شــدند، بايد توسط 
پليس هاى تخصصى صورت بگيرد. از همين رو 
در دستورى از مأموران اداره عمليات ويژه پليس 
آگاهى استان خواسته شد رد زنى سارقان را در 
دســتوركار خود قرار دهند، براى اين كار هم 

بدلى از پرونده در اختيار آن ها گذاشتند. 
كمى بعــد پرونده در اختيار تيم دوم عمليات 
ويژه قرار گرفت و ســرگرد قرايــى به همراه 
ســروان عمارلو اقدامات فنى و پليسى خود را 

براى به نتيجه رساندن ماجرا 
آغاز كردند.

در مرحله اول مشخص شد 
اعضاى باند مشهدى نيستند 
و فقط به قصد ســرقت در 
روز واقعه به مشهد آمده اند. 
كنترل برخــى دوربين هاى 
ترافيكى ســطح شهر نشان 
مى داد اعضاى باند كه ســه 
نفــر بودنــد پــس از اقدام 
مجرمانه شان به سمت تهران 
گريخته اند. از سوى ديگر اين 

احتمال وجود داشــت اعضاى باند به همين 
شيوه در ديگر شــهرهاى كشور هم مرتكب 

سرقت شده باشند.

 باند بزن درروها 
چه مى كردند؟

در بررســى نحــوه و روش 
سرقت اعضاى باند، كارآگاهان 
پى بردند آن هــا در حوالى 
غروب آفتاب با پرسه زنى در 
مناطقى از شهر مشهد، خانه 
مذكور كه روشــنايى داخل 
اتاق هايش غيرفعــال بود را 
شناسايى و سپس به صورت 
كامالً حرفه اى درهاى پاركينگ را باز و دست به 

سرقت از محل زده بودند.

اعضــاى باند 206 ســوار در پى ايــن اقدام 
مقدارى طــال و8000 دالر به ارزش حدودى 
800ميليون تومان سرقت و با خود برده بودند.

وجود برخى سرنخ هاى بدست آمده سبب شد 
تا مأموران اداره عمليــات ويژه پليس آگاهى 
استان بسرعت هويت سارقان را شناسايى و رد 

آن ها را در تهران بزنند.

 عمليات ضربتى در پايتخت
در حالى كه متهمان در محاصره چتر اطالعاتى 
پليس قرار گرفته بودند و تحركات آن ها لحظه 
به لحظه كنترل مى شــد، مأمــوران تيم دوم 
عمليات ويژه بــا دريافت نيابتى قضايى راهى 
تهران شده و در يك عمليات هماهنگ هر سه 

سارق را دستگير كردند.
در ادامــه متهمــان بــه مشــهد منتقل و 
مشــخص شــد آن ها حدود 400 ميليون 
تومان از وجوه سرقتى را همچنان در اختيار 
دارند. در حالى كه سارقان در اعترافات خود 
به انجام ســرقت به شيوه پرسه زنى معترف 
شدند، كشــف ديگر اموال ســرقت شده و 
ديگر سرقت هاى احتمالى آن ها همچنان در 

دستور كار پليس قرار دارد.

عمليات پليس آگاهى خراسان رضوى دل مالباخته را شاد كرد

دستگيرى عامالن سرقت 800 ميليونى در پايتخت

آن ها در حوالى 
غروب با پرسه زنى 

در مناطقى از شهر،  
خانه هايى كه چراغش 

خاموش بود را 
شناسايى و سپس  نقشه 
خود را اجرا مى كردند

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

آب و �وا
 پيش بينى كاهش بارش ها

 و افزايش دما در خراسان رضوى از فردا
قدس: هواشناســى خراســان رضوى اعالم كرد: بررســى 
نقشه هاى آينده  نگرى و تصاوير ماهواره نشان  دهنده كاهش 
ميزان بارش ها در استان اســت. ضمن اينكه در اوايل وقت 
امروز بخصوص در محورهاى كوهستانى تشكيل مه با كاهش 
ميدان ديد افقــى پيش بينى مى گردد. همچنين روز جمعه 

دماى هوا به طور محسوسى افزايش مى يابد.



��ر شهروندان در واكنش به افزايش 25 درصدى نرخ اليت:

وعده ساخت پاركينگ در معابر مشهد چه شد؟
قدس  براساس اعالم قبلى شركت اليت، از روز 
گذشته هزينه استفاده از پاركينگ هاى حاشيه اى 
با 25 درصد افزايش نسبت به قيمت هاى قبلى 

محاسبه مى شود.
هرچند اين مصوبه شــورا مربوط به ماه ها قبل 
مى شــود اما پس از طى مراحل قانونى و تأييد 
مراجع باالدستى ســرانجام هفته گذشته اعالم 
عمومى شد و برخالف سال هاى پيش كه افزايش 
تعرفه هايى از اين دســت واكنش هــاى زيادى 
داشت، اين بار خبر چندانى از گاليه ها نبود و شايد 
دليلش اين بود كه با وجود افزايش 25درصدى 
تعرفه ها، قيمت نهايى هنوز هم كمتر از قيمتى 
بود كه ســال 94 مبناى محاسبه قرار گرفت. به 
بيان ساده تر هرچند بر اساس اين مصوبه قيمت 
600 تومان تعيين شده براى يك معبر به 750 
تومان افزايش مى يابد اما قيمت تعيين شده در 
سال 94 براى همين معبر 800 تومان بوده و به 
نظر مى رسد چون شهروندان سال ها پيش قيمت 
باالترى را تجربه كرده بودند اين افزايش قيمت در 

نظر آن ها غير معمول نبوده است.

   بى خبرى ناخواسته
به همين بهانه و در نخستين روز اجراى تعرفه هاى 
جديد سرى به معابر شهر زديم تا نگاهى اجمالى 
به بازتاب هاى اجتماعى اين تصميم داشته باشيم.
نكته قابل توجــه در زمان تهيه گزارش اين بود 
كه بسيارى از رانندگان از افزايش تعرفه پاركينگ 
حاشــيه بى خبر بودند كه يكــى از آن ها دليل 
بى اطالعــى خود را حذف تبادل نقدى پول بين 

رانندگان و پاركبانان مى داند.
وى مى گويد: به علت آنكه كســر شارژ از طريق 
اينترنت صــورت مى گيرد و وجهــى پرداخت 
نكرده ام متوجه اين افزايش تعرفه نشده ام و نكته 
ديگر اينكه بنا به يك رفتار قديمى در كشور ما 
هرســاله قيمت همه چيز افزايش مى يابد و اين 
اتفاق غيرمنتظره نبوده است. چند راننده ديگر هم 
مى گويند پس از پارك خودرو و با اعالم پاركبان 

اليت از اين افزايش تعرفه ها مطلع شده اند.

   روى مثبت سكه 
راننده يك دستگاه وانت كه مردى ميانسال است، 
مى گويد: به دليل آنكه سال هاى سال است با وانت 
كار مى كنم با مشكالت نبود جاى پارك خودرو در 
خيابان هاى شهر آشنا هستم و الزم است هميشه 

مديريتى در اين بخش وجود داشته باشد.
رضايى مى افزايد: قيمت هاى تعيين شده براى يك 
ساعت توقف در حاشيه شلوغ ترين خيابان هاى 
شهر به نظر من زياد نيســت آن هم اگر فردى 

بخواهد فقط براى انجام يك 
كار معمولى بــا خيال راحت 
و بدون دغدغــه يافتن جاى 
پارك مــدت كوتاهى توقف 
داشته باشد و بالفاصله محل 

را ترك كند.
اما براى افرادى كه مى خواهند 
ساعت ها خودرو خود را كنار 
ايــن معابر پــارك كنند در 
مجموع مبلغ زيادى مى شود 
كه بيشــتر اين دسته از افراد 
هســتند كه به اليت و مبالغ 
اخذ شــده اعتراض دارند در 
حالــى كه براســاس منطق، 

حاشيه معابر اصلى جاى توقف هاى طوالنى مدت 
نيست.

راننده ديگرى مى گويد: گرفتن پول از خودروهاى 
پارك شده در حاشيه خيابان هاى اصلى در تمام 
كشورهاى پيشرفته از ســال هاى دور رايج بوده 
وهســت اما نكته اين اســت كه بسته سياستى 
اجراى چنين طرح هايى بخش هاى ديگرى هم 

دارد كه بايد تمام ابعاد آن با هم اجرا شوند .
رسول كه به گفته خودش سال ها در يك كشور 
اروپايى ســاكن بوده، مى گويد: براســاس همان 
طــرح جامع اوليه اهدافى بــراى  گرفتن پول از 
شهروندان تعيين مى شود كه از بهسازى و تجهيز 
معابر گرفته تا ســاخت مجتمع هاى پاركينگى 
را شامل مى شــود. بر همين مبنا اگر شهردارى 

مشهد اهداف تعيين شده در 
طــرح اوليه را نيز بــه موازات 
اين افزايــش تعرفه ها مدنظر 
قرار دهد و شــهروندان نتايج 
آن را لمس كنند راحت تر اين 

هزينه ها را پرداخت مى كنند.

   روى منفى سكه 
راننده ديگرى هــم در تأييد 
گفته هاى رســول مى گويد: از 
همان سال اول كه معبرفروشى 
در مشهد مرسوم شد، مسئوالن 
درآمدها  مى گويند  شهردارى 
پاركينگ  ســاختن  صــرف 
مى شــود ولى كمتر از دو ســال پيش هميشه 

مى گفتند اليت زيانده است.
جعفــرى مى افزايد: با اين حال در دوره مديريت 
جديد شــهر اندكى اوضاع بهتر شده و درآمد و 
هزينه هاى اين شركت اطالع رسانى مى شود ولى 
باز هم به نظر مى رسد نمى توان اميدوار به بهبود 
وضعيت ترافيكى معابر شد و متأسفانه در بسيارى 
از معابر اصلى شــهر خبــرى از پاركينگ هاى 
بزرگ نيست وهمين موضوع موجب گاليه اكثر 
رانندگان اســت. خانم ديگرى هم بشدت از اين 
موضوع گاليه دارد و مى گويد : در چند سال اخير 
پول زيادى از مردم شهر مشهد و حتى ميهمانان 
اين شهر به همين بهانه گرفته شده وهيچ نتيجه 
ملموسى عايد ما نشده است. وى مى گويد: بهتر 

اســت مديران شهرى ساخت پاركينگ در چند 
خيابان اصلى شهر را در اولويت قرار دهند و كار 
را آغاز كنند تا اميدوار باشــيم كه پول دادن ما 
در آينده نزديك نتيجه اى خواهد داشت نه اينكه 

فقط وعده بدهند و هيچ كارى نكنند.

   گفت وگو با پاركبان ها
در مدت حضور يك ساعته ما در خيابان ها  براى 
تهيه ايــن گزارش براى آنكه بيشــتر درجريان 
اتفاقات روز نخست افزايش تعرفه ها  قرار بگيريم 
با چند پاركبــان اليت هم گفت وگو و از برخورد 
شهروندان با آن ها مى پرسيم. يكى از پاركبان ها 
مى گويد: برحسب وظيفه تعيين شده به محض 
روبه رو شدن با رانندگانى كه خودرو خود را پارك 
مى كنند، افزايش تعرفه ها را اطالع رسانى مى كنيم 

ولى واكنش خاصى از شهروندان نداشتيم.
پاركبان ديگرى مى گويد : تعداد رانندگانى كه به 
اين موضوع اعتراض داشتند بسيار اندك بوده كه 
البته برخى از رانندگان به اصل موضوع از همان 
ابتدا منتقد بودند و هســتند و در ماه هاى پيش 
هم اعتراض داشــتند ولــى در مجموع واكنش 

غيرمعمولى را شاهد نبودم.

روز بازار

��ر
استاندار تأكيد كرد 

   تسريع در اجراى 

پروژه آزادراه مشهد - چناران 

قدس: استاندار خراسان رضوى بر ضرورت تسريع در اجراى 
پروژه آزادراه مشــهد-چناران تأكيد كرد و گفت: مسير فعلى 
مشهد به چناران پرترافيك بوده و اجراى اين پروژه از اهميت 

بسيار ويژه اى برخوردار است.
عليرضا رزم حســينى كه درجلسه بررسى و رفع موانع پيش 
روى اجراى پروژه آزادراه مشهد-چناران سخن مى گفت، افزود: 
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى با برگزارى جلسه اى، 
زمينه رفع مشــكالت پيش روى پروژه آزادراه مشهد-چناران 
را برطرف خواهد كرد. معاون ســاخت و توســعه آزادراه هاى 
شركت ســاخت و توســعه زيربناهاى حمل و نقل كشور هم 
در اين جلســه گفت: در روند ساخت آزادراه مشهد-چناران 
دغدغه هايى وجود دارد كه يكى از آن ها تملك اراضى معارض 
در مسير پروژه است و بايد با هماهنگى بين بخشى، زمينه رفع 

اختالفات حقوقى با اشخاص و ارگان ها فراهم شود.
حسين ميرشفيع افزود: در مسير 53 كيلومترى آزادراه مشهد-

چناران پالك هاى متعددى مربوط به اشخاص و برخى نهادها 
مانند اوقاف و امور خيريه، آســتان قدس رضوى و شهردارى 

مشهد به صورت معارض وجود دارد كه بايد تملك شوند.

    تدوين نقشه جامع آب و خاك استان 
خبر ديگرى حاكى است، استاندار خراسان رضوى در جلسه 
شوراى كشــاورزى اســتان گفت: تأمين امنيت غذايى در 
حوزه كشــاورزى از اهميت ويژه اى برخوردار بوده و تحقق 
اهــداف مدنظر دراين بخش نيازمنــد برنامه ريزى دقيق و 

جامع است.
عليرضا رزم حســينى اظهار كرد: تدوين نقشــه جامع آب و 
خاك استان به منظور افزايش بهره ورى در بخش كشاورزى 
و اســتفاده بهينه از ســرمايه هاى طبيعى بايد در دستوركار 

دستگاه هاى مربوط  قرار گيرد.
وى افزود: با مشاركت فعاالن بخش كشاورزى تالش خواهيم 

كرد كه بهتر از گذشته فعاليت ها در اين حوزه ادامه يابد.
استاندار خراسان رضوى تصريح كرد: تأمين امنيت غذايى 
در حوزه كشــاورزى از اهميت ويــژه اى برخوردار بوده و 
تحقــق اهداف مدنظر در اين بخــش نيازمند برنامه ريزى 
دقيــق و جامع اســت. در اين جلســه مديــركل جهاد 
كشاورزى خراسان رضوى گزارشى از برنامه ريزى هاى اين 
نهــاد براى افزايش راندمان توليد در بخش كشــاورزى و 

ظرفيت هاى موجود در اين حوزه ارائه كرد.

  رقابت محصوالت پالستيكى ايرانى
با كاالهاى چينى و ترك

 رئيس اتحاديه توليدكنندگان مواد پالستيكى مشهد 
گفت: با توجه به اينكه توليدكنندگان پالستيك در 
ايــران به لحاظ تكنولوژى روند روبه رشــدى دارند، در حال 
حاضر محصوالت توليد داخل با كاالهاى چينى و ترك رقابت 

دارند و توانسته ايم بازارهاى هدف را به دست آوريم.
قاسمعلى اسالمى در گفت و گو با قدس آنالين اظهار داشت: از 
نيمه دوم سال 97 كه مواداوليه جهش قيمتى قابل توجهى 
داشت تا به امروز افزايش قيمتى نداشتيم، چون مبناى قيمت 
اين مواد ارز ترجيحى است كه در بورس كاال عرضه مى شود 
و هر هفته اين رقم در بورس اعالم مى شود، در واقع هر هفته 
شــاهد نوسانى در حدود 50 تا 100 تومان هستيم، ولى اين 
افزايش در پايه قيمتى نيســت. وى افزود: خوشــبختانه در 
صنعت پتروشيمى و مواد اوليه ايران به خودكفايى 100 درصد 
رسيده و حتى مازاد توليد صادر مى شود. مشكل صنف ما تنها 
در توزيع بين توليدكنندگان است، آن هم در بخش صنف هاى 
توليدى كه در تأمين مواداوليه كمى دچار مشكل هستند و 
اميدوارم با فعال كردن تعاونى بتوانيم مواد اوليه اين صنف را 

هم براحتى تهيه كنيم.
با توجه به اينكه توليدكنندگان پالستيك در ايران به لحاظ 
تكنولوژى روند روبه رشدى دارند، در حال حاضر محصوالت 
توليــد ايــران با محصوالت چينــى و ترك رقابــت دارند و 
توانســته ايم بازارهاى هدف را حتى در اين كشور ها به دست 

آوريم.
اســالمى از مســئوالن خواســت با توجه به وضع مناسب 
بــازار، ايــن صنــف را در بحــث تســهيالت و بازاريابــى 
توليــد تكنولــوژى  يــارى كننــد، چــون  محصــوالت 

 اين محصوالت بايد به روز شود.

افزايش سرويس دهى قطارشهرى 
و اتوبوسرانى در شب هاى قدر 

قدس: مديرعامل شركت بهره بردارى قطارشهرى مشهد از 
سرويس دهى ويژه خط يك و دو قطارشهرى در شب هاى 
قدر خبر داد. وحيد مبين  مقدم گفت: به منظور رفاه حال 
روزه داران و با هدف ارائه خدمت به شركت كنندگان در مراسم 
نوزدهم  با شب  مصادف  قدر جمعه، سوم خرداد  شب هاى 
رمضان، سرويس دهى به مسافران خط يك و دو قطارشهرى از 
ساعت 7 صبح آغاز و تا 02:30 بامداد روز بعد صورت مى گيرد. 
وى ادامه داد: همچنين در روزهاى يكشنبه و سه شنبه، پنجم 
و هفتم خرداد مصادف با شب هاى بيست ويكم و بيست وسوم  
ماه رمضان ، سرويس دهى در خط يك و دو قطارشهرى از 
ساعت 6 صبح آغاز و تا ساعت 02:30 بامداد روز بعد انجام 
مى شود. مديرعامل سازمان اتوبوسرانى مشهد از سرويس دهى 
1700 دستگاه اتوبوس و مينى بوس به شهروندان در شب هاى 
قدر خبر داد. سيد مهدى حسينى پويا افزود: 6 پايانه موقت 
در اطراف حرم مطهر رضوى ايجاد شده كه اين پايانه ها شامل 
به سمت  به سمت خسروى، چهارراه شهدا  چهارراه شهدا 
چهارراه   ،BRT مسير  بيت المقدس  ميدان  شهدا،  ميدان 
خسروى به سمت چهارراه مدرس، پايانه شهيد گمنام و ميدان 

شهداى مسجد گوهرشاد است. 

   تولد دهمين نسل آهو

 در «سايت چشمه گل » تربت  جام

قدس: رئيس اداره حفاظت محيط زيست تربت جام از تولد 
نسل دهم آهوان در ســايت تحقيق، تكثير و پرورش آهوى 
چشــمه گل در اين شهرستان خبر داد. محمد جواد عليپور 
افزود: با به  دنيا آمدن سه رأس بره آهو، هم اكنون تعداد آهوان 
در حال پرورش در ســايت تحقيق، تكثير و پرورش آهو در 
اين شهرستان به تعداد 13 رأس مى رسد. وى ادامه داد: اين 
ســايت تكثير و پرورش با هدف احياى گونه آهو و با انتقال 
11 رأس آهو از پناهگاه حيات وحش شــيراحمد سبزوار،  از 
سال 89 تاكنون كار تكثير و پرورش آهو را در اين شهرستان 

برعهده داشته است.

دبير كميسيون هماهنگى 
بانك هاى خراسان رضوى خبر داد

  انتظار 8000 نفر

 در صف دريافت وام ازدواج
دبير كميسيون هماهنگى بانك هاى خراسان رضوى 
گفت: سهم تسهيالت وام ازدواج از منابع بانكى استان 
نسبت به سال گذشته دو درصد افزايش داشته و از 16 درصد 
به 18 درصد در ســال جارى رسيده است. حسن مونسان در 
گفت و گو با قدس آنالين با اشــاره به افزايــش وام ازدواج به 
30 ميليون تومان براى هركــدام از زوجين، تصريح كرد: در 
راســتاى توجه به امر ازدواج و تشكيل خانواده، شبكه بانكى 
استان نهايت تالش خود را براى پرداخت به موقع تسهيالت به 
زوجين بكار خواهد گرفت و در اين زمينه تسهيالت وام ازدواج 
از 1309 ميليارد تومان در ســال گذشته به 2700 ميليارد 
تومان در سال جارى افزايش پيدا كرده است. دبير كميسيون 
هماهنگى بانك هاى خراســان رضوى افزود: صف انتظار وام 
ازدواج در اســتان كاهش پيدا كرده و از 30 هزار نفر در پايان 
سال 96، به كمتر از 8000 نفر در پايان سال 97 رسيده است 
و ميانگين زمان انتظار نيز براى دريافت اين تسهيالت به كمتر 
از 6 ماه رسيده است كه هدف گذارى شبكه بانكى استان در 

سال جارى نيز تداوم اين موضوع است.

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

300072305 پيامك كنيد.
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 به نظر مى رسد 
نمى توان اميدوار به 

بهبود وضعيت ترافيكى 
معابر شد و متأسفانه 
در بسيارى از معابر 
اصلى شهر خبرى از 
پاركينگ هاى بزرگ 

نيست وهمين موضوع 
موجب گاليه اكثر 

رانندگان است
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مديركل ثبت احوال خراسان رضوى:

كارت هاى ملى قديمى فاقد اعتبار است

خبر

ايرنا   مديركل ثبت احوال خراســان رضوى گفت: براساس 
سياست هاى اجرايى ســازمان ثبت احوال كشور، كارت هاى 
شناسايى ملى قديمى از اول خرداد ماه جارى فاقد اعتبار است.
سيد حســين نيرى در نشست با خبرنگاران افزود: از اول ماه 
جارى كارت هاى شناســايى ملى طرح قديم چه آن هايى كه 
تاريخ اعتبارشــان منقضى شده است و چه آن هايى كه هنوز 
داراى تاريخ اعتبار هســتند، اعتبار ندارند و مدرك شناسايى 

افراد در مراجع قانونى و اجرايى محسوب نمى شوند.
وى ادامه داد: غير از افرادى كه كارت شناسايى هوشمند دارند 
براى آن دسته از افرادى كه براى دريافت كارت ملى شناسايى 
هوشمند ثبت نام كرده اند اما تاكنون به هر دليلى آن را دريافت 
نكرده اند، اصل رســيد ثبت نام و اصل شناسنامه عكس دار به 
عنوان مدرك معتبر احراز هويت مورد قبول ادارات و نهادهاى 
اجرايى كشــور است و دســته اى از افراد هم كه هنوز اقدامى 
براى ثبت نام دريافت كارت نكرده اند بايستى هر چه سريع تر 

اقدام كنند.
مديــركل ثبــت احوال خراســان رضوى در مــورد تعويض 
شناسنامه هاى قديمى نيز گفت: از سال 84 براى افراد زير 15 
سال و از سال 89 براى افراد بزرگسال صدور شناسنامه مكانيزه 
آغاز شده و اكنون از كل جمعيت 6 ميليون و 440 هزار نفرى 

استان، 3 ميليون و 465 هزار نفر شناسنامه مكانيزه دارند.
نيرى افزود: صدور شناسنامه مكانيزه براى نوزادان ادامه دارد 
و تعويض شناسنامه براى افراد بزرگسال اجبارى نيست اما هر 
كسى تمايل داشته باشد مى تواند با مراجعه به دفاتر پيشخوان 
نسبت به تعويض شناسنامه خود اقدام نمايد و ضرورتى ندارد 
افراد به ثبت احوال محل تولد خود مراجعه كنند و در هر شهر 
و هر جاى ايران كه زندگى مى كنند، مى توانند براى تعويض 
شناســنامه به دفاتر پيشخوان همان محل مراجعه كنند كه 
هزينه نهايى آن تا ارسال به منزل افراد 400 هزار ريال، شامل 
250 هزار ريــال تعرفه دولتى و 100 هزار ريال كارمزد دفتر 

و50 هزار ريال هزينه پست است.
معاون فناورى و آمار جمعيتى اداره كل ثبت احوال خراسان 
رضوى نيز در اين نشست گفت : از كل جمعيت 4 ميليون و 
771 هزار نفرى واجد شرايط استان، 3 ميليون و 784 هزار نفر 
معادل 79/3 درصد جمعيت واجد شرايط درخواست دريافت 
كارت ملى هوشمند داده اند كه تا پايان ارديبهشت ماه امسال 
از اين تعداد براى 3 ميليون و 88 هزار نفر معادل 64/7 درصد 

جمعيت واجد شرايط كارت صادر و تحويل شده است.
محمدرضا محسنى افزود: 695 هزار كارت تحويل داده نشده 
داريم كه از اين تعداد 65 هزار كارت در دفاتر پستى به دليل 

عدم مراجعه افراد قــرار دارد و حدود 630 هزار كارت نيز در 
فرايند صدور است.

وى ادامــه داد: با توجه به اينكه براى كســانى كه كارت ملى 
هوشمند خود را به هر دليلى دريافت نكرده اند، رسيد تكميل 
مدارك به همراه اصل شناسنامه به عنوان مدرك شناسايى تا 
دريافت كارت ملى هوشــمند تلقى مى شود و افرادى كه اين 
رسيد را گم كرده اند مى توانند دوباره به همان دفتر پيشخوان 

اوليه ثبت نامى مراجعه كنند.
وى اضافه كرد: هزينه دريافت كارت ملى هوشمند با مراجعه 
به دفاتر پيشــخوان با 250 هزار ريال تعرفه دولتى، 90 هزار 
ريال هزينه دفتر و 20 هزار ريال هنگام دريافت كارت جمعاً 

360 هزار ريال است.

۷۵۴۱zadehalireza@gmail.comجدول
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حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم
 با ما تماس بگيريد
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1. دليل و سبب- جانور علف خوار بومى آفريقا و 
آسيا با يك يا دو شاخ در جلو جمجمه- سازگارى 
2. سرشير- فلز گلوله- فيلم منفى فيلمبردارى 
3. ســوزن كلفــت بــراى دوختــن نخ هاى 
ضخيــم- از ماه هاى حرام- عضوى در صورت 
4. جانشــين- پايتخت جمهورى «چك»- 
ذريه 5. اولين شــهيده اســالم - سنجش- 
صحبت درگوشــى 6. از بانك هاى خصوصى 
كشورمان - كجاوه- عقيده آميخته به خرافات 
7. فرزنــد- دنــدان ســوهان- ارزش و آبرو 
8. تــكان و جنبــش- هاتف- گردنكشــى- 
پسوند شــباهت 9. عنصر شــيميايى فلزى 
با عدد اتمى83 – عدد خيطى- پشــت ســر 
10. نمايش عمومى يــك فيلم- ضربه  اى در 
ورزش واليبال- پرده دار خانه كعبه 11. پست و 
فرومايه- نوعى پارچه نخى لطيف – يار «منكر» 
در شب اول قبر 12. ساك دستى - بدمنظر- 
آدمى كه دائما دچار ترديد مى شــود 13. تير 
پيكان دار- چكشى كه بر در خانه هاى قديمى 
براى دق البــاب نصب مى كردند- ســازوكار 
14. كلمــه اى در مقــام افســوس- گــور- 

آســمان غرنبه 15. زنان- نوعــى ماهى ريز 
خوراكى درياى مازندران – اميدواريم هيچ گاه 

در كار شما نيفتد

1. شتابناك- مخلوط جامد در مايع 2. بيهوده 
و باطل- از انواع چاپ- از فراورده هاى گوشتى 
3. داراى نيــروى زيــاد- فرزنــد رودخانه- 
حرفــى ســوار برخــودش 4. رئيس جمهور 
اســبق «هنــدوراس» كه در يــك كودتاى 
نظامــى توســط نظاميــان ايــن كشــور 
بركنــار شــد- اهــل سياســت- مرزبــان 
5. خون بها- محفل و انجمــن- مقدار برقى 
اســت كه در يــك ثانيه از جريانــى معادل 
يك آمپر بگذرد 6. ته نشــين شــده- حمله 
كردن- از صبحانه جات 7. ســالح رســتم- 
پرنــده تنهاى لــب آب- جنــگاوران اروپاى 
قــرون وســطى 8. خرس آسمانى-آشــكار 
و قابل رؤيــت- كمربند- از مبطــالت روزه 
9. بازگشــتن- مخترع تلفن- صندلى راحتى 
پنــاه  و  انداختــن  چنــگ  مســگر-   .10
بــردن- گاهــى بــر ســطح مربــا مى زند 

11. از نزوالت گاه مخرب آســمانى- مطلع و باخبر- شــهر 
نيروگاه 12. قرض بانكى- از درختان پرشاخ و برگ جنگلى- 
نســبت وتر مثلــث قائم الزاويه به ضلع مجــاور زاويه حاده 
13. عالمت جمع مؤنث- درودگر- قوم باستانى كشور بلژيك 
14. عالم يكى از رشته هاى علوم انسانى است- آرايش باالى 
درب ورودى- گياه سرشويى 15. نوه و جانشين چنگيزخان- 

گروه و دسته

  افقى

  عمودى

واحدنوع كاال
متوسط قيمت 
در سطح شهر

(تومان)

7,450

 43,000

8,200

8,000

3,400

900 گرمى

حلب 5 كيلويى

كيلوگرم

كيلوگرم

كيلوگرم

روغن مايع آفتابگردان

روغن نباتى جامد الدن
برنج پاكستانى باسماتى

برنج هندى1121

شكر


	page 1 khorasan new
	page 2 khorasan
	page 3 KHorasan
	page 4 khorasan new

