
خط دو قطار شهرى مشهد تا 2 ماه آينده كامل مى شود زورگير «چاقو به دست» خودش را تسليم  قانون كرد
سرپرست فرماندارى مشهد در گفت وگو با قدس: با توصيه پدر 

سرپرست فرماندارى مشــهد گفت: خط دو 
قطار شــهرى مشــهد تا دو ماه آينده كامل 
مى شــود. حيدر خوش نيــت در گفت وگو با 
قدس آنالين در حاشــيه بازديد اســتاندار از 
خطوط قطارشهرى اظهار داشت: مسير خط 
دو قطار شهرى مشهد كه داراى 13 ايستگاه و 

به طول 14كيلومتر است و ...

 پدر يكى از دو گوشــى قاپ خشــن كه در 
شهرمشــهد ســرقت هاى متعددى را رقم 
زده بود پس از آنكه در جريان ســرقت هاى 
فرزندش قرار گرفت او را به پليس تحويل داد.

چند روز پيش بود كه يكى از ســاكنان بلوار 
هاشميه مشهد با 110 تماس گرفت و مدعى 

.......صفحه 4 شد كه دو سارق ... .......صفحه 3 

تشديد نظارت ها براى جلوگيرى از افزايش قيمت ها
فردا و همزمان با سالروز شهادت 

حضرت على برگزار مى شود

اجتماع عظيم عزاداران 
علوى در مشهد

.......صفحه 2

در جلسه شوراى ادارى خراسان رضوى تأكيد شد

.......صفحه 2 

وقتى خودروها در شهر سرگردانند

كمبود  پاركينگ 
دغدغه شهروندان 

و زائران

دسته عزاى علوى همزمان با سالروز شهادت حضرت على(ع) به 
دعوت آيت اهللا العظمى صافى گلپايگانى تشكيل مى شود. دسته 
عزاى علوى همچون سال هاى گذشته، امسال نيز همزمان با هزار 
و چهارصدمين سالگرد شهادت مولى الموحدين اميرالمؤمنين(ع) 

به سمت حرم مطهر رضوى ...

ورود روزانه 300 خودرو جديد به مشهد و ساخته نشدن پاركينگ 
متناســب با خودروهاى موجود در شهر سبب شده مشكل توقف 
در برخى خيابان هاى مشــهد بويژه اطراف حرم رضوى به دغدغه 

بسيارى از رانندگان تبديل شود...
.......صفحه 2 
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.......صفحه 2 

رئيس مركز ملى فرش ايران 
تأكيد كرد

توجه ويژه 
به امنيت شغلى 

200 هزار 
قاليباف 

خراسان شمالى
رئيس مركز ملى فرش ايران گفت: امنيت شغلى 
200 هزار نفر از قاليبافان خراسان شمالى نيازمند 
توجه ويژه است. فرشته دستپاك در كارگروه فرش 
دستباف خراســان شــمالى اظهار  داشت: فرش 
دســتباف برترى هاى فراوانى نسبت به زعفران و 
پســته دارد، به طورى كه اكنون در كشور بيش از 
2 ميليون نفر به حرفه فرشبافى مشغول هستند.
وى با بيان اينكه فرش بيانگر هنر، فرهنگ و تمدن 
است، افزود: در حرفه فرشبافى با سرمايه گذارى كم 
مى توان ارزش افزوده بااليى را ايجاد كرد، افزون بر 

اينكه فرش معرف فرهنگ ...

2 مركز مداخله گر در امر درمان 
شهرستان سبزوار پلمب شدند

ايرنا: مدير درمان دانشــگاه علوم پزشكى سبزوار گفت: پيرو بازرسى 
مستمر كارشناســان نظارت بر درمان و پيگيرى گزارش هاى مردمى 
دو مركز غيرمجاز مداخله گر در امور طب ســنتى و پزشكى در سبزوار 
شناسايى و پلمب شدند.دكتر داوود سروش در جمع خبرنگاران افزود: 
اين مراكز بدون داشــتن مدرك قانونى و به طور غيرمجاز در امور طب 
سنتى، طب سوزنى، حجامت، ماساژ درمانى و حذف موهاى زائد با ليزر 
فعاليت داشتند لذا با هماهنگى دادستانى پلمب و متخلفان به مرجع 

قضايى معرفى شدند.
وى ادامــه داد: همچنين در بازديد از ايــن دو مركز متخلف لوازم، 
تجهيزات پزشكى و غيربهداشتى كشف و با حضور پليس ضبط شد.

مدير درمان دانشگاه علوم پزشــكى سبزوار گفت: اين افراد متخلف 
عالوه بر فعاليت در واحدهاى غيرمجاز بســته شــده، اقدام به انجام 
خدمات غيربهداشتى و غيرمجاز در محل سكونت افراد متقاضى نيز 

مى كردند.
وى افزود: شــهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعاليت غيرمجاز و 
اقدام افراد فاقد صالحيت در حوزه درمان، با شماره تلفن 44011066 
تماس بگيرند تا بالفاصله از سوى كارشناسان امور درمانى نسبت به 

رسيدگى به موضوع اقدام شود.

فرماندار در كارگروه گردشگرى شهرستان:
   تربت حيدريه بايد از «ممر جاده اى» 

به «مقر گردشگرى» تبديل شود
قدس: فرماندار شهرستان تربت حيدريه گفت: تربت حيدريه را بايد از 
حالت «ممر جاده» خارج كرده و به «مقر گردشــگرى» تبديل كنيم. 
على رســتمى در كارگروه گردشگرى افزود: همه دستگاه هاى دولتى و 
غيردولتى و اعضاى ستاد خدمات سفر بايد به شكلى برنامه ريزى كنند 
كه ميزان ماندگارى مســافران در تربت حيدريه بيشــتر شود، چرا كه 

هم اكنون تربت حيدريه براى مسافران تنها در حكم يك توقفگاه است.
وى ادامه داد: اين شهرستان در يكى از مهم ترين شاهراه هاى مواصالتى 
قرار گرفته است و متأسفانه در آمارهاى حجم باالى تردد مسافران از اين 
محور، جاى مزاياى اقتصادى حاصل از تردد و حضور گردشگران در اين 
شــهر خالى است و مشخص نشده هزينه ها و تالش هايى كه مجموعه 
ادارى تربت حيدريه براى رفاه حال و رضايتمندى گردشگران انجام داده 
آيا برگشــت ســرمايه اى براى مردم ما در پى داشته است يا خير؟ وى 
اظهار كرد: امروزه فضاى مجازى در زمينه اطالع رسانى به كمك صنعت 
گردشگرى آمده و نمى توان گفت در زمينه اطالع رسانى ضعيف هستيم.
فرماندار تربت حيدريه گفت: گمشده اصلى و محورى اين شهر، ضعيف 
بودن زيرساخت ها و همچنين فقدان برند اصلى  اين شهر است كه بايد 

به حال آن فكر اساسى كرد.

جزئيات انهدام باند قاچاق سالح در سرخس
فارس: دادستان عمومى و انقالب سرخس، 
از دســتگيرى بانــد چهــار نفــره قاچاق 
ســالح هاى خودكار و نيمه خودكار در اين 

شهر خبر داد. 
حميد عليــزاده، درباره انهــدام باند قاچاق 
ســالح در اين شهرستان اظهار داشت: يكى 
از دغدغه هاى دادستانى در راستاى برقرارى 
امنيــت اجتماعى، برخــورد قاطع و قانونى 
با توزيع كننــدگان، حامالن و نگهدارندگان 

سالح هاى غيرمجاز است.
وى بيــان كرد: اين موضــوع از همان ابتدا 
مورد اهتمام دادســتانى اين شهرستان بود؛ 
بنابرايــن، با همت دســتگاه هاى انتظامى و 
امنيتــى اين موضوع مــورد رصد اطالعاتى 
قرار گرفت و توفيقاتى در اين حوزه بدست 

آمده است.

دادســتان عمومى و انقالب سرخس افزود: 
يكى از موفقيت هايى كه اخيراً در اين حوزه 
بدست آمده است، انهدام يك باند سالح هاى 
غيرمجاز در ســرخس اســت كه به  همت 
مأموران اطالعات هنگ مرزى و ســربازان 
گمنام امام زمان(عج) اين گروه شناســايى 
شــد و تاكنون از اين گروه 9 قبضه ســالح 
كلت كمرى كه دو قبضه از آن ها سالح هاى 
كلت كمرى خــودكار و بقيه نيمه خودكار 

است.
عليزاده تصريح كرد: اين سالح ها به صورت 
مسلســل وار و خودكار تيراندازى مى كنند و 
قاعدتاً در جنگ هاى گروه هاى تكفيرى مورد 
استفاده قرار مى گيرد؛ همچنين، يك قبضه 
سالح شكارى و مقادير قابل توجهى مهمات 

غيرمجاز نيز از اين باند كشف و ضبط شد.

دادســتان عمومى و انقالب سرخس درباره 
فعاليــت ايــن گروه گفــت: يكــى از افراد 
ســالح هايى را كه براى خريد سفارش داده 
شــده بود، از غرب كشور وارد كرده و قصد 
داشته تا ســالح ها را در سرخس به فروش 
برســاند كه قبل از اينكه سالح توزيع شود، 
نيروهاى امنيتى و سربازان گمنام امام زمان 

(عج) چهار نفر را دستگير كردند.
وى بــا بيــان اينكــه موضوع برخــورد با 
توزيع كننــدگان، حامــالن و نگهدارندگان 
سالح هاى غيرمجاز در دستور كار دادستانى 
و نيروهاى انتظامى و امنيتى سرخس است، 
ادامه داد: به موجــب قانون مجازات قاچاق 
اســلحه و مهمات، نگهدارى، حمل، خريد و 
توزيع ســالح غيرمجاز اگر به صورت انبوه و 
بيش از ســه قبضه باشد، قانون  گذار تا 10 

ســال براى اين افراد مجازات تعيين كرده 
است.

عليزاده تأكيد كرد: دســتگاه قضايى بشدت 
با اين افــراد برخورد مى كند و در راســتاى 
پيشــگيرى از جرايم مشابه كه قاعدتاً افراد با 
اين سالح ها انجام مى دهند، محل هايى را كه 
آلوده بوده و احتمال وجود ســالح غيرمجاز 
است پاكســازى مى كند، در اين حوزه مردم 
دســتگاه قضايــى را همراهى كــرده، با ارائه 
به موقع به دستگاه قضايى كمك  گزارش هاى 
كنند تا پاكسازى كاملى در خصوص نگهدارى 

سالح هاى غيرمجاز انجام شود.
دادســتان عمومى و انقالب ســرخس بيان 
كرد: هيچ حاشيه امنى براى اين افراد نيست 
و تمام تالشــمان اين اســت كه سالح هاى 

غيرمجاز جمع آورى شود.

  صفحه 1 خراسان   98.03.05

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مصرف اعضای کانون کارگران بازنشسته
و مستمری بگیران تأمین اجتماعی مشهد به شماره ثبت 55386 تاریخ انتشار 1398/03/05

جلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی )نوب��ت اول( ش��رکت تعاون��ی فوق الذک��ر رأس س��اعت 17 روز دوش��نبه مورخ 
1398/03/27 در محل دفتر ش��رکت واقع در مش��هد، بلوار حر عاملی، حر عاملی 64، پالک 5 با دس��تور جلسه 
ذیل تش��کیل می گردد. از کلیه اعضای محترم ش��رکت دعوت می ش��ود با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر 

جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دستورجلسه در این مجمع عمومی حضور بهم رسانند:
دستورجلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان.

2- اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی سال 1397
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398

4- تصویب تغییرات سرمایه شرکت
5- تصویب عضویت شرکت تعاونی در اتحادیه امکان

6- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
7- دادن مأموریت به احدی از مدیران تعاونی برای انجام تشریفات ثبت این مجمع در اداره ثبت شرکتها.

تذکر:1- در صورتیکه حضور عضوی در مجمع عمومی مذکور مقدور نباش��د می تواند حق رأی و حضور خود در 
مجم��ع عموم��ی را به موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگر واگذار نماین��د، در این صورت هر عضو عالوه بر رأی 
خود حداکثر تا 3 رأی با وکالت و غیرعضو فقط یک رأی وکالتی می تواند داش��ته باش��د. جهت ورود به جلس��ه 
مجم��ع و اعط��ای وکالت، عض��و باید به همراه نماینده خود با همراه داش��تن مدارک شناس��ایی معتبر در تاریخ 

1398/03/26 ساعت 5 الی 7 بعدازظهر به نشانی فوق الذکر مراجعه نماید.
2- افرادی که کاندیدای س��مت بازرس��ی در ش��رکت می باش��ند، ظرف یک هفته از تاریخ انتشار این آگهی به 

دفتر تعاونی به آدرس صدراالشاره مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند. 
هیئت مدیره شرکت تعاونی
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی
  جلس��ه مجم��ع عمومی عادی ش��رکت خدمات��ی ناحیه 
صنعت��ی خرگ��رد خواف به ش��ماره ثبت 710 وشناس��ه 
ملی 14005066795 در س��اعت 10 صبح روزسه شنبه 
مورخ��ه3/21./1398 در شهرس��تان خ��واف حاش��یه 
می��دان معل��م ضلع ش��رقی طبق��ه دوم دفترش��رکت 
تش��کیل م��ی گردد ل��ذا از کلی��ه س��هامداران دعوت 

میشود در ساعت و روز مقرر حضور به هم رسانند.
ضمنا کسانیکه تمایل به کاندیداتوری درهیئت مدیره 
شرکت خدماتی دارند الزم است ضمن سهامدار بودن 
با ارائه مدارک زیر حداکثر تا تاریخ 98/3/18حضورا 

به دفتر شرکت مراجعه و اعالم آمادگی نمایند.
1.سابقه دفترچه قرارداد با شرکت شهرکهای صنعتی 
خراس��ان رضوی.    2.ارائ��ه معرفی نامه کتبی نماینده 
در صورتی که طرف قرارداد ش��رکت شهرکها شخصیت 

حقوقی داشته باشند.  3.کپی شناسنامه وکارت ملی.
دس��تور جلسه:1.اس��تماع گ��زارش هیئ��ت مدیره در 

خصوص عملکرد مالی. 2.استماع گزارش بازرس.
3.تصویب تراز نامه و حس��اب س��ود و زیان ساالنه و 

تعیین پاداش هیئت مدیره و بازرس.
4.انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره و بازرسین.

5.سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.
هیئت مدیره شرکت خدماتی ناحیه صنعتی خرگرد خواف
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Vacancy Announcement of Gardener
Applications are invited for the post of Gardener & handy-man at the Consulate of Pakistan, Mashhad. 
Required qualifications are :
i. Having good experience in gardening
ii. Resident of Mashhad
iii. Police Certificate of no criminal records
Applicants, Iranian or Pakistani, should submit their CV/resume in English along 
with copies of educational degrees, national ID card and two recent color photos 
to the Consulate of Pakistan, Mashhad within 20 days after the publication of this 
advertisement. Urdu and English language speakers are preferred.
The contact details for further enquiries are as follows:
Ms. Maryam Haghparast
Consulate of Pakistan, Mashhad
Imam Khomeini St., Opp. Bagh - e - Melli
Mashhad - Iran
Email: parepmashhad@mofa.gov.pk
Phone: 051 – 32229845
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول
 شرکت تعاونی تهیه و توزیعی بنیان 

اعتماد طوس 
جلسه مجمع عمومی عادی ) نوبت اول ( شرکت تعاونی 
تهی��ه و توزیع��ی بنی��ان اعتم��اد طوس رأس س��اعت 
17 س��ه ش��نبه م��ورخ 1398/03/28  در محل س��الن 
اجتماعات بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خراسان 
رضوی برگزار می گ��ردد. از کلیه اعضا محترم دعوت 
می شود اصالت�ًا و وکالتًا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 

موضوعات ذیل در مجمع حضور بهم رسانند.
اعضا محترمی که امکان حضور آنها در جلس��ه مقدور 
نم��ی باش��د م��ی توانند ح��ق رأی خ��ود را ب��ه موجب 
وکالتنام��ه کتب��ی به ف��رد دیگری واگ��ذار نمایند. در 
اینص��ورت تع��داد آرای وکالتی هر عضو حداکثر س��ه 
رأی و هر فرد غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود. ضمنًا 
داوطلبان عضویت در سمت بازرس شرکت موظفند از 
تاریخ انتش��ار ای��ن آگهی حداکثر به م��دت یک هفته 
جه��ت ثبت ن��ام به دفت��ر ش��رکت تعاون��ی مراجعه و 

مدارک الزم را ارائه نمایند.
دستور جلسه :

1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2-تصویب تراز نامه و صورتهای مالی منتهی به 

سال 1397
3-تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398

4- تعیین و تصویب پاداش هیئت مدیره و بازرس 
و کارکنان شرکت 

5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال 
مالی 1398

هیئت مدیره
شرکت تعاونی بنیان اعتماد طوس 
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در جلسه شوراى ادارى خراسان رضوى تأكيد شد

تشديد نظارت ها براى جلوگيرى از افزايش قيمت ها
��ر

قدس اســتاندار خراســان رضــوى گفت: 
دســتگاه هاى متولى كنترل قيمت ها، نظارت 
بيشــتر و دقيق ترى بر بازار داشته باشند تا از 

گرانى هاى مضاعف جلوگيرى شود.
عليرضا رزم حســينى در جلسه شوراى ادارى 
استان كه در سالن جلسات استاندارى برگزار 
شــد، اظهار كرد: از روزهاى نخســت پس از 
خــروج آمريكا از برجام، دشــمن بر اقتصاد و 
معيشــت مردم و درنتيجــه افزايش ضريب 
نارضايتى مردم متمركز شده است، با اين هدف 
كه يا موضوع فروپاشى نظام به نتيجه برسد يا 

جمهورى اسالمى پاى ميز مذاكره برود. 
وى افــزود: باوجــود تحريم هــاى ظالمانه و 
فشــارهاى بين المللى، به دليل وسعت دامنه 
نفوذ جمهورى اسالمى ايران، برخى كشورهاى 
همســايه در مقابــل بدعهدى و فشــارهاى 
اقتصادى دشمن واكنش نشان داده و اقدامات 

يكجانبه آمريكا را محكوم كرده اند.
استاندار خراسان رضوى ادامه داد: در شرايطى 
كه دشــمن روى نتايج جنگ اقتصادى براى 
مقابله با جمهورى اسالمى حساب كرده است، 
بايد به دور از اختالف نظرهاى سياسى، دست 
به دســت هم بدهيم و زير چتر واليت فقيه، 

انسجام داخلى را به طور كامل حفظ كنيم.

 تالش مضاعف
وى بيان كرد: از سوى ديگر، در شرايط فعلى 
ضرورت دارد براى خدمت رسانى شايسته تر به 
مردم و عبور از مشكالت در عرصه هاى مختلف 
اقتصادى، تالش مضاعفى داشــته و مطابق با 
شرايط امروز تصميم  بگيريم، از اين رو انتظار 
مى رود مديران دستگاه ها و فرمانداران تالش 
خود را مضاعف كنند. استاندار خراسان رضوى 
همچنين با تأكيد بر ضرورت افزايش نظارت ها 

بر بازار بــراى كنترل قيمت كاالهاى مصرفى 
مردم خاطرنشــان كرد: دســتگاه هاى متولى 
كنترل قيمت ها، نظارت بيشتر و دقيق ترى بر 
بازار داشته باشند؛ اين موضوع امكان پذير است 
اما بايد جديت بيشترى وجود داشته باشد تا از 

گرانى هاى مضاعف جلوگيرى شود. 
وى مديــران دســتگاه هاى اجرايــى را بــه 
خوشــرويى در برقرارى ارتباط با مردم توصيه 
كرد و گفت: در ســيره ائمه معصومين(ع) به 

دفعات بر ضــرورت تكريم ارباب رجوع تأكيد 
شده است و اگر اين مهم مورد توجه قرار گيرد، 
بى شك شاهد افزايش اميدوارى مردم به نظام 
خواهيم بود به طورى كه همه احساس خواهند 
كرد مديران به دنبال گره گشايى از مشكالت 

آن ها هستند. 

 مديران كل زير ذره بين
وى ادامه داد: برخى از فرمانداران از مديران كل 
دستگاه هاى اجرايى به دليل اينكه به ادارات تابعه 
در شهرستان ها سركشى نمى كنند، گاليه مندند. 
بررسى ها نشــان داده است، مديرى در استان 
وجود دارد كه در سال 97 حتى يك بار هم به 
يكى از شهرستان هاى با فاصله اندك تا مشهد 
ســفر نكرده اســت، از اين رو در جلسه آينده 
گزارشــى درباره ميزان فعاليــت مديران ارائه 
خواهد شد. استاندار خراسان رضوى در بخش 
پايانى سخنان خود، از همراهى رسانه ها براى 
انعكاس صادقانه خدمات دولت و دستاوردهاى 
نظام جمهورى اسالمى به مردم قدردانى كرد 
و گفت: از نقدهاى ســازنده رسانه ها استقبال 
مى كنيم و معتقديم كه صداقت و شفافيت در 
انعكاس مطالب بايد به عنوان يك ضرورت مورد 

توجه همه مديران قرار گيرد. 

آيت اهللا علم الهدى:  
  تا زمانى كه براى خدا مبارزه كنيم 

نبايد از چيزى بترسيم

ايرنا: نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى گفت: در خط مجاهده 
با كفار و دفاع از دين دغدغه اى نداريم، زيرا شهادت يا پيروزى در 

انتظار ماست كه هر دو اين ها خوب است. 
آيت اهللا سيد احمد علم الهدى در جلسه تفسير سوره احزاب در 
مهديه مشهد افزود: از ابتدا كفار به دنبال تسلط و براندازى اسالم 

يا صلح با مسلمانان بوده اند تا منافع خود را حفظ كنند.
وى اظهار داشــت: در موقعيت هايى كه در تقابل با كفار براى ما 
پيش مى آيد نبايد وحشــت كنيم. تا زمانى كه براى خدا مبارزه 

كنيم و قدم برداريم نبايد از چيزى بترسيم.
آيت اهللا علم الهدى گفت: جنگ احزاب بسختى تمام شد و حضرت 
على(ع) بسيار زحمت كشــيد، قدرت و نقش آفرينى او در مقام 
نخســت بود و مظلوميت آن حضرت هم در مرتبه نخست قرار 
دارد. امام جمعه مشــهد افزود: پيامبر(ص) فرمودند، پس از من 
على(ع) رهبر است، اما ديديم كه در سقيفه قدرت را به دست افراد 
غير دادند. منطق آن ها اين بود كه اميرالمؤمنين(ع) در جنگ ها 
افراد بسيارى را كشته و خشونت كرده است، بنابراين نمى تواند 
حكومت كند. آن ها نقش آفرينى هاى حضرت على(ع) را عيب و 
ايراد معرفى كردند. وى با بيان اينكه امروز هم در فضاى مجازى 
و غيرمجازى عمليات روانى نسبت به اشخاص دغدغه مند انجام 
مى شود، اظهار داشــت: در عمليات روانى توجه به دين و غيرت 

دينى را به عنوان عيب، نقص و ايراد معرفى مى كنند.

با حكم وزير كشور
  فرماندار خليل آباد منصوب شد

قدس: با حكم وزير كشور، ابراهيم قاسم پور به سمت فرماندار 
شهرستان خليل آباد منصوب شد.

ابراهيم قاســم پور در ششــم مرداد سال گذشــته و در پى 
بازنشســته شــدن برات على نيا فرماندار پيشين بردسكن، 
طى حكمى توسط اســتاندار وقت خراسان رضوى به عنوان 

سرپرست فرماندارى شهرستان بردسكن منصوب شده بود.
 وى پيش از اين نيز ســوابقى از جملــه معاونت فرماندارى 

بردسكن و بخشدار انابد را در كارنامه خود داشته است.
خليل آباد با دو شهر كندر و خليل آباد داراى بيش از 52 هزار 

نفر جمعيت است.

رئيس مركز ملى فرش ايران تأكيد كرد
  توجه ويژه به امنيت شغلى 200 هزار 

قاليباف خراسان شمالى 

قدس: رئيس ملى مركز فرش ايران گفت: امنيت شغلى 200 
هزار نفر از قاليبافان خراسان شمالى نيازمند توجه ويژه است. 
فرشته دستپاك در كارگروه فرش دستباف خراسان شمالى 
اظهار  داشــت: فرش دســتباف برترى هاى فراوانى نسبت به 
زعفران و پسته دارد، به طورى كه اكنون در كشور بيش از 2 

ميليون نفر به حرفه فرشبافى مشغول هستند.
وى با بيان اينكه فرش بيانگر هنر، فرهنگ و تمدن اســت، 
افزود: در حرفه فرشبافى با سرمايه گذارى كم مى توان ارزش 
افزوده بااليى را ايجاد كرد، افزون بر اينكه فرش معرف فرهنگ، 
تمدن و هنر اســت، سبب توسعه و توليد در امر اشتغال نيز 

مى شود.
رئيس مركــز ملى فرش ايران تصريح كــرد: فرش به عنوان 
پرچم دوم جمهورى اســالمى ايران در جهان شناخته شده و 
اين توانايى را دارد كه با ســرمايه 5 تا 10 ميليونى، باالترين 
ارزش افزوده را ايجاد كند، به طورى كه در خراســان شمالى 
ايــن صنعت بيش از 200 هزار نفر را زير پوشــش قرار داده، 
اما عدم تأمين امنيت شــغلى، سبب بى رغبتى افراد به حرفه 
فرشبافى شده است كه در اين راستا بى برنامگى دولت به وضوح 

به چشم مى خورد.
وى با اشــاره به مشكالت اين شغل خاطرنشان كرد: كاهش 
نوغاندارى ، عدم تأمين مواداوليــه و همچنين نبود رنگرزى 
ســنتى در خراسان شمالى مشكالتى را براى بافت فرش رقم 
زده اســت. همچنين با اينكه ايجاد موزه فرش در خراســان 
شمالى مى تواند به عنوان يك جاذبه گردشگرى معرفى شود 

اما همچنان نسبت به ايجاد موزه بى توجهى مى شود.
دســتپاك در ادامه با بيان اينكه در حال حاضر صنعت فرش 
در خراســان شــمالى احوال خوبى ندارد، افزود: با توجه به 
اعتبار 19 هزار ميليارد ريالى در نظر گرفته شده در سرفصل 
هدفمندسازى يارانه ها در سال 98 هيچ قاليبافى بدون بيمه 

نخواهد بود. 
رئيس مركز ملى فرش ايران در پايان ايجاد سه خانه فرش در 
شهرستان هاى بجنورد، اسفراين و شيروان در جهت حمايت 
از تشكل هاى قاليبافان را يكى از نيازهاى استان عنوان كرد و 
افزود: با توجه به اينكه دستمزد قاليبافان پاسخگوى نيازهاى 
زندگى آنان نيست، در نظر داريم براى به تعادل رسيدن اين 
مهم شوراى حقوق و دستمزد قاليبافان را در سطوح منطقه اى 

و ملى برگزار كنيم .

 فردا و همزمان با سالروز شهادت حضرت على
برگزار مى شود

   اجتماع عظيم عزاداران علوى در مشهد

قدس: دسته عزاى علوى همزمان با سالروز شهادت حضرت 
على(ع) به دعوت آيت اهللا العظمى صافى گلپايگانى تشكيل 
مى شود. دسته عزاى علوى همچون سال هاى گذشته، امسال نيز 
همزمان با هزار و چهارصدمين سالگرد شهادت مولى الموحدين 
اميرالمؤمنين(ع) به سمت حرم مطهر رضوى حركت خواهد كرد. 
بر اين اســاس عزاداران  ســاعت 17 روز دوشنبه 6 خرداد (21 
رمضان) در خيابان خســروى، روبه روى مدرسه آيت اهللا خويى 
اجتمــاع كرده و پس از ذكر فضايل و مصائــب آن امام بزرگوار 
براى عرض تسليت به محضر امام رضا(ع) به سوى حرم مطهر 

حركت مى كنند.

روايت نماينده تايباد
 از پشت  پرده مشكالت اين منطقه اقتصادى

   يك شركت خاص 
مانع تحقيق و تفحص  از منطقه دوغارون

تسنيم: نماينده مردم تايباد و تربت جام معتقد است: تحقيق و 
تفحص از مسائل منطقه اقتصادى دوغارون به دليل كارشكنى يك 

شركت خاص با بن بست روبه رو شده است.
منطقه اقتصادى دوغارون يكــى از دو منطقه ويژه اقتصادى در 
استان خراسان رضوى است كه به جهت ارتباط زياد با افغانستان 
داراى اهميت زيادى است. برخى از مردم ساكن در مرز اين ادعا 
را داشتند كه براى تأسيس منطقه ويژه اقتصادى زمين هاى آن ها 
گرفته شــده و اينك هيچ عايــدى از اين منطقه به مردم بومى 
نرسيده، به عبارت ديگر اين مردم تنها ضررهاى تأسيس منطقه 
ويژه را متحمل شده اند و سودش در جيب افراد ديگرى رفته است. 
نماينده مردم شهرستان هاى تربت جام و تايباد در مجلس شوراى 
اسالمى در اين باره مى گويد: تحقيق و تفحص از منطقه اقتصادى 
دوغارون بعد از تعطيالت خرداد ماه در دســتوركار صحن علنى 
مجلس شوراى اسالمى قرار مى گيرد و اگر در مجلس اين مسئله 
مورد تأييد قرار بگيرد كارهاى اجرايى مربوط به آن آغاز مى شود.

جليــل رحيمى با اشــاره به ابهاماتى كــه در منطقه ويژه 
اقتصادى وجود دارد، خاطرنشــان مى كند: ما درخواســتى 
به وزارت اقتصاد در مــورد منطقه ويژه اقتصادى دوغارون 
داده بوديم و اين درخواســت از طرف وزارت اقتصاد پاسخ 
داده شد و ما قانع نشــديم. طبق روال ادارى پس از اعالم 
نارضايتــى نماينده از پاســخ ها، هيئــت تحقيق و تفحص 
تشــكيل مى شــود و هم اكنون ما در اين مرحله هستيم؛ 
يعنى كميســيون اقتصادى در حال تشكيل هيئت مربوط 

به اين موضوع است.
رحيمــى با اظهار بى اطالعــى از تغييــر مديرعامل منطقه 
ويژه اقتصادى دوغارون، خاطرنشــان مى كند: مشكل بر سر 
منطقه ويژه اقتصادى دوغارون نيســت بلكه بر سر يكسرى 
شــركت هايى اســت كه تمام امور مرز و منطقــه ويژه را به 
انحصار خــود درآورده اند و عمًال منطقه ويــژه هيچ كاره و 

مستأجر آنجا است و اختيارات آنچنانى ندارد.
نماينده مردم تايباد و تربت جام در مجلس شوراى اسالمى 
ادامه مى دهد: توســعه فاز دوم ســبب مى شد انحصار از 
شركت هايى كه در آنجا فعال هستند خارج شود. از جمله 
اين شــركت ها، يك شركت خاص است و مديرعامل قبلى 
هم با مشكالتى كه اين شركت براى منطقه ويژه و توسعه 
فاز دوم آن به وجود آورد مواجه شــد. به عبارت ديگر هر 
شــركتى كه بخواهد در اين منطقه كار كند ، انحصار را از 
بين ببرد و تغييــر و تحول ايجاد كند با مخالفت هاى اين 
شــركت خاص روبه رو مى شود؛ در واقع بايد گفت مشكل 

اصلى منطقه ويژه اقتصادى، همين شركت است.
وى خاطرنشان مى كند: هم اكنون مردم مرز از وضعيت موجود 
ناراضى هستند و حرف ما هم  اين است تا زمانى كه اين شركت 
در دوغارون فعاليت داشته باشــد اجازه توسعه، سرمايه گذارى 
توسط مردم و رشد را به اين منطقه نمى دهد و سودى كه مى تواند 

به مردم و دولت برسد از آن ها تضييع مى شود.
نماينده مردم تايباد و تربت جام در مجلس شوراى اسالمى تأكيد 
مى كند: به نظر بنده تمام امتيازاتى كه به اين شركت تعلق گرفته، 
اختياراتى كه دارد و وام هايى گرفته شده، پولى كه گرفته، وثايقى 
كه بابت وام هاى خود گذاشته و حتى وضعيت فردى مديرعامل 
اين شركت و سهامدارانش بايد مشخص شود. مشكالت عديده  
اقتصادى در منطقه ويژه اقتصادى به خاطر اين شركت وجود دارد 

و تحقيق و تفحص مى تواند بسيارى از آن ها را رفع كند.
رحيمى با تأكيد بر اينكه بايد فاز دوم منطقه ويژه اقتصادى 
در مساحت 50 تا 100 هكتار آماده سازى شود، خاطرنشان 
مى كند: ما بايــد از مردم بومى دعوت كنيــم كه به عنوان 
ســرمايه گذار براى توســعه اين منطقه وارد عمل شــوند تا 
بتوانيم تأسيســات اين فاز را تكميل كرده و حتى در صورت 
نياز از افغانستان و كشورهاى ديگر سرمايه گذار جذب كنيم 

تا اين منطقه رونق پيدا كند.
نماينده مردم تايباد و تربت جام در مجلس شوراى اسالمى تصريح 
مى كند: باز هم تكرار مى كنم كه مشكل اصلى توسعه نيافتن مرز 
دوغارون، اين شركت خاص است و مسئله را در تحقيق و تفحص 
مورد بررســى قرار مى دهيم و گزارش ها را تا ابتداى تابستان در 
اختيار قوه قضائيه مى گذاريم تا بتوانند براساس آن احكام مناسب 

صادر كنند.
رحيمى مى گويد: اطمينان دارم با بررسى اين شركت بسيارى از 
مشكالت در مرز حل شده و توسعه نيافتگى كه در آنجا رخ داده 
را مى توان ريشه يابى كرد. وى خاطرنشان مى كند: ريشه يابى نشان 
مى دهد مشكالت اساسى مرز از كجا نشأت گرفته ، چه افرادى در 

آن دست داشته و چه افرادى در آن داراى منافع هستند.  
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محسن متولى اشكذرى فرمانده ســپاه امام رضا(ع) گفت: باتوجه به فشار و تحريم هاى 
اقتصادى كه در حال حاضر در كشور ما وجود دارد، با مديريت درست و با استفاده از سياست هاى 

اقتصاد مقاومتى  و عمليات راهبردى مى توانيم توليد و صنعت را گسترش دهيم.
به گزارش خبرنگار قدس،  سردار سرتيپ پاسدار يعقوبعلى نظرى در ديدار با اعضاى شوراى عالى 
بسيج مهندسين صنعتى خراسان رضوى كه در تاالر فرهنگى نور  مشهد برگزار شد، با اشاره 
به ضرورت توجه به مشكالت واحدهاى صنعتى و رفع آن ها خاطرنشان كرد: جلسات مربوط به 
واحدهاى توليدى و صنعتى بايد در شهرك هاى صنعتى برگزار و از نزديك موانع و مشكالت و 
چالش هاى آن ها بررسى و رفع شود. در بخش روستايى بايد نهضت مردمى از پايين به باال صورت 

گيرد و بخش توليدات روستايى كه امروزه بسيار حائز اهميت است رونق بگيرد.

 سپاه در كنار صنعتگران
سردار نظرى خاطرنشان كرد: در بخش تجارت و صنعت كه عامل اصلى رونق اقتصادى است، 
بايد برنامه مديريتى كارآمدى داشته باشيم كه در استان خراسان رضوى تصميمات الزم در اين 

زمينه گرفته شده است و سپاه نيز در كنار صنعتگران خواهد بود.
فرمانده ســپاه امام رضا(ع) با اشاره به ظرفيت هاى باالى استان عنوان كرد: خراسان رضوى به 
عنوان قطب فعال صنعت و تجارت در كشــور، داراى كادر فنى دلســوز و كاربلدى است كه با 

همكارى و  هم افزايى كه وجود دارد بايد به سراغ نيازمندان برويم و گره گشايى كنيم. 

 ضرورت توجه به معيشت
محمدرضا كاليى، شــهردار مشهد هم در اين نشست گفت: مهم ترين و اساسى ترين نكته ما 
در جنگ اقتصادى، وضعيت معيشــتى و بيكارى در جامعه است كه بايد توجه جدى به اين 
موضوعات داشته باشيم. وى با تأكيد بر اينكه نگاه واقع بينانه به شرايط موجود در جامعه كنونى 
ما مى تواند كمك بزرگى باشــد، تصريح كرد: راهبردها براى خروج از فشار اقتصادى با تنظيم 

دستگاه محاسباتى صورت خواهد گرفت. 

  تشكيل 5 كارگروه
معاون صنايع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى هم گفت: به منظور رفع مشكالت 
و موانع واحدهاى صنعتى، پنج كارگروه تشكيل شده است كه تاكنون 70 درصد مصوبات اين 
كارگروه ها عملياتى شده است. ابراهيم ناصرى افزود: كلينيك سازمان بسيج اقتصادى استان هم 

در شهرك هاى صنعتى تشكيل شده كه به موضوعات و مشكالت صنعتى مى پردازد.

  نياز به نوسازى واحدهاى صنعتى
مديرعامل شركت شهرك  هاى صنعتى خراسان رضوى هم گفت: حدود 40 درصد واحدهاى 
صنعتى استان نياز به نوسازى دارد. مسعود مهدى زاده افزود: برخى واحدهاى صنعتى، فرسوده و 
بخشى نيز به دليل مشكالت اقتصادى بويژه كمبود نقدينگى تعطيل شده اند يا از ساعات كارى 

خود كاسته اند كه نيازمند حمايت بيشتر هستند.

فرمانده سپاه امام رضا  در جلسه شوراى عالى بسيج مهندسين صنعتى:

توليد را با اقتصاد مقاومتى مى توانيم رونق دهيم

مهر ورود روزانه 300 خودرو جديد به مشــهد و ســاخته 
نشدن پاركينگ متناسب با خودروهاى موجود در شهر سبب 
شده مشكل توقف در برخى خيابان هاى مشهد بويژه اطراف 

حرم رضوى به دغدغه بسيارى از رانندگان تبديل شود.
خارج نشــدن خودروهاى فرســوده از چرخه حمل و نقل از 
مواردى است كه موجب ايجاد مشكالت فراوان شامل ترافيك 
و راهبندان هاى طوالنى در كالنشهرها شده است. موضوعى 
كه سبب شده طرح هاى مختلفى شامل ايجاد محدوده هاى 
ترافيكى و سياست هاى تشويقى براى ساخت پاركينگ هاى 
طبقاتى در شهرها اجرايى شود، اما همچنان در مركز شهرها 
مشــكالت پاپرجا بوده و كارشناســان تنها راه برون رفت از 
آن را اســتفاده از خودروهاى عمومى مى دانند. در اين ميان 
مشكل كمبود فضاى پاركينگى در مشهد بخصوص در بافت 
مركزى و اطراف حرم مطهر رضوى از مشــكالت هميشگى 
پايتخت معنوى كشــور بوده و انتقادهاى زائران و مجاوران را 
در بى توجهى به ايجاد فضاى پارك توسط مديران شهرى به 

دنبال داشته است.
از ســوى ديگر مديران شهرى همواره تأكيد داشته اند، مردم 
و زائران بايد براى ورود به مركز شــهر از خودروهاى عمومى 
اســتفاده كنند، زيرا هر چقدر هم پاركينگ در اين محدوده 
ساخته شود باز هم پاســخگوى نيازها نبوده و تنها مردم به 

حضور در اين منطقه با خودرو شخصى تشويق مى شوند.

 ساخت پاركينگ در مناطق پرمتقاضى
رئيس كميســيون حمل و نقل و ترافيك شــوراى اسالمى 
شهر مشــهد در اين باره مى گويد: مشكل ما اين است كه در 
زمان طراحى خيابان هاى مشهد از جمله احمدآباد به موضوع 
ســاخت پاركينگ توجه نشــده و حاال با افزايش روزافزون 
خودروهاى شــخصى در اين مناطق با مشكل كمبود فضاى 

پاركينگى روبه رو هستيم.
مجتبى بهاروند يادآور مى شــود: نكته قابــل توجه ديگر به 
موضوعــات فرهنگى بازمى گردد، زيرا ما عــادت كرده ايم تا 
نزديك ترين محل به مقصد با خودرو شخصى سفر كرده و در 
همان مكان نيز امكان توقف داشته باشيم كه در هيچ كجاى 

دنيا اين گونه نيست.
وى تأكيد مى كند: مردم بايد ســفر خود را مديريت و براى 
حضور در برخى مناطق شــهر از جمله بافت مركزى مشهد 
از وســايل حمل و نقل عمومى اســتفاده كنند تا در وقت و 

هزينه هايشان صرفه جويى شود.
عضو شــوراى اسالمى شهر مشهد مى گويد: روزانه به صورت 
ميانگين 300 خودرو در مشــهد شماره گذارى شده و تقريباً 
هيچ خودروى قديمى تا زمانى كه از كار نيفتاده باشد نيز از 
رده خارج نمى شود، اگر بخواهيم اين روند را ادامه دهيم قطعاً 

مشكالت پاركينگى مشهد نيز ادامه خواهد داشت.

  ساخت پاركينگ توجيه اقتصادى ندارد
بهاروند در ادامه تأكيد مى كند: ساخت پاركينگ هاى طبقاتى 
هزينه زيادى براى شهردارى دارد كه گاه از توان ما خارج است 
و به همين دليل بايد با مشاركت بخش خصوصى پاركينگ 

بسازيم.
وى مى افزايد: اما اشــكال اينجاست كه به دليل تعرفه پايين 
پاركينگ ها سرمايه گذاران نيز تمايلى به حضور در اين بخش 
ندارند و ترجيح مى دهند در ديگــر عرصه ها ورود كنند. در 
كشــورهاى همسايه براى يك ســاعت استفاده از پاركينگ 
حدود 30 هزار تومان از دارنده وسيله نقليه دريافت مى شود 

كه اين مبلغ در مشهد حدود 1000 تومان است.
رئيس كميســيون حمل ونقل و ترافيك شــوراى اسالمى 
شهر مشهد در خصوص ســاخت پاركينگ هاى طبقاتى در 
خيابان هاى منتهى به حرم رضوى مى گويد: در بافت مركزى 
مشهد كه ترافيك و آلودگى زياد است، اگر پاركينگ ساخته 
شــود موجب افزايش تقاضاى ســفر به اين محدوده شده و 
مشكالت حل نمى شود، به همين دليل نظر ما اين است كه 
مردم از حمل و نقل عمومى براى سفر به اين محدوده استفاده 
كنند. بهاروند در خصوص ادامه استفاده از پاركينگ هاى چرخ 
و فلكى در مشهد نيز مى گويد: استفاده از اين پاركينگ ها با 
توجه به هزينه اى كه براى راه اندازى آن ها شــده بايد بررسى 
شــود، زيرا اين پاركينگ ها هنوز در برخى مناطق متقاضى 
دارند و در برخى مناطق تقاضايى براى آن ها نداريم، به همين 
دليل با تأمين ايمنى و استانداردهاى الزم در برخى نقاط شهر 

استفاده از آن ها ادامه خواهد داشت.

  اجراى طرح پاركينگ هاى حاشيه اى
در همين زمينه مديرعامل شركت ترافيك هوشمند اليت  كه 
به عنوان يكى از زيرمجموعه هاى شــهردارى مشهد وظيفه 
مديريــت پاركينگ هاى عمومى اين شــهر را بر عهده دارد، 
به ســاخت پاركينگ هاى طبقاتى در مشهد اشاره مى كند و 
مى گويد: در حال حاضر پاركينگ مجد در حال ساخت است 
و بزودى شــاهد بهره بــردارى از آن خواهيم بود و همچنين 
پاركينگ پرستار نيز در حال ساخت است كه اميدواريم بتوانيم 

اين پاركينگ را نيز اوايل سال آينده به بهره بردارى برسانيم.

 پاركينگ هاى چرخ و فلكى جمع نمى شوند
مديرعامل شركت ترافيك هوشمند اليت در خصوص برخى 
انتقادها از عملكرد پاركينگ هاى چرخ و فلكى و ضريب پايين 
ايمنى آن ها با توجه به برخى اتفاقات در ســال هاى گذشته 
مى گويد: صحبت هايى در خصوص جمع آورى اين پاركينگ ها 
شده بود، اما با توجه به هزينه زيادى كه براى راه اندازى آن ها 

شده است ترجيح داديم همچنان مورد استفاده قرار گيرند.
اسدى اظهار مى كند: به دليل اينكه تأمين برخى قطعات اين 
نوع پاركينگ ها با توجه به شرايط تحريمى امكان پذير نيست 
در تالش هستيم با شركت هاى دانش بنيان داخلى براى تهيه 

قطعات به توافق برسيم.
وى مى افزايد: همچنين به روزرســانى اين پاركينگ ها براى 
افزايش ضريب ايمنى در دستور كار شركت ترافيك اليت قرار 

گرفته است.

وقتى خودروها در شهر سرگردانند

كمبود پاركينگ ؛ دغدغه شهروندان و زائران
 خودرو جديد به مشــهد و ســاخته 
نشدن پاركينگ متناسب با خودروهاى موجود در شهر سبب 
شده مشكل توقف در برخى خيابان هاى مشهد بويژه اطراف 

خارج نشــدن خودروهاى فرســوده از چرخه حمل و نقل از 
مواردى است كه موجب ايجاد مشكالت فراوان شامل ترافيك 
و راهبندان هاى طوالنى در كالنشهرها شده است. موضوعى 
كه سبب شده طرح هاى مختلفى شامل ايجاد محدوده هاى 
ترافيكى و سياست هاى تشويقى براى ساخت پاركينگ هاى 
طبقاتى در شهرها اجرايى شود، اما همچنان در مركز شهرها 
مشــكالت پاپرجا بوده و كارشناســان تنها راه برون رفت از 
آن را اســتفاده از خودروهاى عمومى مى دانند. در اين ميان 
مشكل كمبود فضاى پاركينگى در مشهد بخصوص در بافت 
مركزى و اطراف حرم مطهر رضوى از مشــكالت هميشگى 
پايتخت معنوى كشــور بوده و انتقادهاى زائران و مجاوران را 
در بى توجهى به ايجاد فضاى پارك توسط مديران شهرى به 



خبر

باشــگاه خبرنگاران: 18 هزار و 691 كيلوگرم موادغذايى 
غيربهداشتى در پى بازرسى هاى كارشناسان شبكه بهداشت 

مشهد و در ماه مبارك رمضان كشف و معدوم شد.
على اصغر حسنى، مدير سالمت محيط و كار مركز بهداشت 
خراســان رضوى گفت: بازرســى هاى اماكن به مناسبت ماه 
مبارك رمضان از تاريخ 14 ارديبهشت ماه آغاز شده و تا 17 

خرداد ماه ادامه دارد.
وى با اعالم كشف و معدوم ســازى بيش از 18 هزار و 691 
كيلوگرم مواد غذايى غيربهداشتى در ماه رمضان، ادامه داد: در 
اين ايام 198 تيم در قالب 132 تيم پيش از افطار و 66 تيم 

پس از افطار و با حضور 383 كارشناس بر عملكرد مراكز تهيه 
و توزيع موادغذايى و اماكن عمومى نظارت مى كنند.

مدير سالمت محيط و كار مركز بهداشت خراسان رضوى به 
آمار بازرسى ها از 14 تا 27 ارديبهشت ماه جارى اشاره كرد و 
گفت: در اين مدت 17 هزار و 926 بازديد انجام شــده كه در 
اين بازديدها 344 متخلف شناسايى و پرونده آن ها به دستگاه 
قضايى ارسال شده اســت. در همين رابطه 50 مكان پلمب 
شده اند كه 24 مورد از واحدهاى اعمال قانون شده مربوط به 

عرضه قليان بوده است.

حسنى با بيان اينكه نمونه بردارى از مواد غذايى در اين مدت 
366 مورد بوده، افزود: نمونه بردارى ميكروبى از آب و استخرها 
1104 مورد، كلرســنجى آب آشاميدنى و استخر 12 هزار و 
716 مورد و ســنجش با تجهيزات پرتابل هم  8531 مورد 

بوده است.

در نيمه دوم ارديبهشت ماه 

18 هزار كيلو موادغذايى غير بهداشتى كشف شد 
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انتقاد عضو مجمع نمايندگان خراسان رضوى

 در گفت وگو با قدس:
 برخى داروخانه ها به ويترين لوازم 

آرايشى تبديل شده اند

رضا طلبى: عضو مجمع نمايندگان استان خراسان 
رضوى گفت: برخى داروخانه ها از حالت تخصصى خود 
خارج شده و به ويترينى براى لوازم آرايشى بهداشتى تبديل 

شده اند.
بهــروز بنيــادى در گفت وگو با قدس آنالين اظهار داشــت: 
آموزش داروسازان در كشور با اهداف مشخصى از جمله ارتقاى 
سالمت جامعه صورت گرفته است، از طرفى داروخانه ها يك 
مركز رســمى شناسنامه دار هستند و مردم نسبت به آن ها و 

توصيه هاى آن ها اطمينان زيادى دارند.
وى با بيان اينكه اغلب داروخانه هاى كشور در شرايط كنونى 
درمان محور شــده و نقش آن ها در پيشگيرى كمرنگ  شده 
اســت، تصريح كرد: داروخانه ها بايد در موضوعاتى همچون 
تداخــل دارويى، نحــوه مصرف صحيــح دارو، صرفه جويى، 
جلوگيرى از مصرف خودســرانه دارو و عوارض و مشــكالت 
ناشى از آن ، به بيماران توجه داشته باشند، زيرا حق فنى كه 
داروخانه هــا دريافت مى كنند مربوط به همين موضوعات  و 

مشاوره به بيماران است.
عضو مجمع نمايندگان خراسان رضوى افزود: برخى داروخانه ها 
در شرايط كنونى از حالت تخصصى خود خارج شده و اولويت 
اصلى و اوليه خــود  كه توجه به حوزه دارو، موضوع درمان و 
كمك به پيشگيرى اســت را به فراموشى سپرده و به سمت 
وســايل آرايشى بهداشــتى ســوق پيدا كرده اند كه انجمن 
داروسازان، نظام پزشكى و سازمان غذا و دارو در اين زمينه بايد 

نظارت هاى كافى و الزم را داشته و به جامعه پاسخگو باشند.
بنيادى با بيان اينكه وزير بهداشت معتقد است كه داروخانه ها 
براى عرضه لوازم آرايشى بهداشتى بايد خط قرمزهايى داشته 
باشند، ادامه داد: جامعه داروخانه ها بايد بر طبق اساسنامه در 
محيط داروخانه اقدام به فروش لوازم بهداشتى آرايشى كنند 
كه اين موضوع حتى به حفظ و ارتقاى شــأن داروخانه ها نيز 

منجر خواهد شد.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسالمى بيان 
داشت: سازمان نظام پزشكى بايد در كنار سازمان غذا و دارو 
به اين موضوع ورود پيدا كند و با تفاهم مسير جديدى را براى 

فعاليت داروخانه ها طراحى كنند.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگى 
مشهد خبر داد

 افزايش 20 درصدى قيمت كولر آبى

ايسنا: رئيس اتحاديــه فروشندگان لوازم خانگى مشهد گفت: 
كولرآبى با توجه به اينكه ورق و فوالد گران شده، نسبت به سال 

گذشته 20 درصد افزايش قيمت داشته است.
رضا رزقيان  مقــدم اظهار كرد: با توجه به اينكه هوا خيلى گرم 
نشــده است، هنوز مشتريان رغبتى ندارند كه براى خريد كولر 
اقدام كنند. وى افزود: برخى كولرهاى خود را به قيمت قبل به 
فروش مى رسانند. با توجه به اينكه كولر كاالى فصلى بوده و در 
انبار جاگير اســت، برخى كولرها را با دو تا ســه درصد سود به 

مشتريان عرضه مى كنند.
وى خاطرنشــان كرد: كولر گازى نيز افزايش قيمت داشته، اما 
هنوز شــركت ها آن  را توزيع نكرده اند. كاال خريدارى شده، قرار 
است توليد شود و ابتداى تيرماه به دست مردم  برسد. يا سازمان 
صنعت، معدن و تجارت قيمت ها را تصويب مى كند و يا با قيمت 

قبل وارد بازار مى شود.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگى مشهد با بيان اينكه توليد 
كاهش پيدا نكرده، عنوان كرد: با توجه به اينكه توان خريد مردم 
كاهش پيدا كرده، استقبال مردم براى خريد كولر نسبت به فصل 
مقدارى ضعيف است و تب و تابى براى خريد كولر در بازار وجود 
ندارد. وى بيان كرد: كولرها با گارانتى و ضمانتنامه است و دو تا 
سه سال از زمان نصب توليد خدمات دارد، به شرط اينكه خدمات 

پس از فروش مجاز كولر را نصب كند نه افراد متفرقه.
رزقيــان  مقدم گفت: قيمت پنكه 15 درصد افزايش داشــته و 
پنكه هاى روميزى و كنترل دار فراوان است و كمبودى در اين كاال 
نداريم. اين پنكه ها را به قيمت مصوب با حدود دو تا سه درصد 

سود به فروش مى رسانند.
رئيس اتحاديه فروشــندگان لوازم خانگى مشهد تصريح كرد: 
خريــداران در صورتى كه كولر و يا هــر كاالى ديگرى را گران 
خريده بودند، با اتحاديه به شماره 38537736 تماس بگيرند تا 

مشكلشان حل شود و اگر نشد به بازرسى ارجاع داده مى شوند.

سركالنتر يكم مشهد خبر داد
 دستگيرى يكى از عامالن اصلى 

فروش موادمخدر در حاشيه شهر

رحمانى: با تالش مأموران پليس، يكى از عامالن اصلى 
فروش موادمخدر در حاشيه شــهر مشهد شناسايى و از 

متهم حدود هفت كيلوگرم ماده مخدر كشف شد.
ســرهنگ هادى عبداللهى، سركالنتر يكم مشهد در اين 
باره به قدس گفت: چندى پيش درپى اعالم شكايت هاى 
متعدد مردمى به كالنترى شــهيد رجايى و گاليه به حق 
شهروندان در رابطه با فعاليت يكى از عامالن اصلى توزيع 
موادمخدر، اقدامات انتظامى در اين زمينه در دســتوركار 

مأموران كالنترى شهرك شهيد رجايى قرار گرفت.
سركالنتر يكم مشــهد تصريح كرد: ازهمين رو مأموران 
تجســس كالنترى چند روزى به صورت پوششــى محل 
حضور مواد فروش حرفــه اى را تحت كنترل گرفته و به 

اقدامات گسترده وى پى بردند.
اين مقام انتظامى افزود: بر همين اســاس روز گذشــته 
هماهنگى هاى الزم با مقام قضايى صورت گرفت و متهم 

در پاتوق فروش موادمخدر دستگير شد.
با دســتگيرى متهم و بازرســى محل اختفاى وى حدود 
6 كيلــو و 700 گرم ماده مخدر ترياك كشــف و توقيف 

گرديد.
وى عنوان كرد: اين اقدام مجرمانه موجب گرفتار شدن برخى 
خانواده ها به اين بالى خانمان ســوز شده و از سويى احساس 
مسئوليت شهروندان و اطالع موارد مشابه به پليس، مى تواند 

نقش مهمى در كاهش اين گونه جرايم داشته باشد.

آتش نشانى اعالم كرد
 نجات جان كارگر ساختمانى 

از عمق 12 مترى چاه

خط قرمز: كارگرى هنگام كار در يك پروژه كارگاهى داخل 
چاهى به عمق 12 متر سقوط كرد.

بعدازظهر پنجشنبه گذشته در پى تماس شهروندان با سامانه 
125 و اعالم ســقوط يك نفر داخل چاه، ســتاد فرماندهى 
آتش نشانى مشــهد بالفاصله گروه امداد و نجات ايستگاه 7 
اين ســازمان را به محل حادثه در جاده صفى آباد شــانديز 

رهسپار كرد.
معاون عمليات سازمان آتش نشانى مشهد درباره جزئيات 
حادثه اظهار كرد: در يك پروژه كارگاهى، يك حلقه چاه 
به عمق 12 متر حفر شــده بود كــه يكى از كارگران در 
حيــن كار ناگهان به علت نامعلومــى، به داخل اين چاه 

سقوط كرد.
آتشــپاد دوم مهدى رضايى تصريح كرد: آتش نشــانان و 
نجاتگران به ســرعت در محل حادثــه حضور يافته و به 
كمك كارگر حادثه ديده شــتافتند. آتش نشانان ابتدا به 
وسيله دستگاه دم (سيستم هوا رسانى) به داخل چاه هوا 
تزريق كردند و سپس با به  كارگيرى تجهيزات  و رعايت 
موارد ايمنى در كمترين زمان ممكن اين كارگر را از عمق 

چاه خارج كردند.
بنا بر اعالم معاون عمليات آتش نشــانى، اين كارگر دچار 
آسيب جســمى شــده و بى درنگ براى انتقال به مراكز 

درمانى  تحويل عوامل اورژانس شد.

با گزارش مردم رقم خورد
 كشف 5 تن برنج احتكار شده 

در «كندر»
ايسنا: رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت خليل آباد گفت: 
در پى گزارش هاى مردمى و بررسى دقيق ماجرا، يك انبار كه 

در آن چندين تن برنج احتكار شده بود، كشف گرديد.
مجيد مسرورى در خصوص جزئيات اين پرونده عنوان كرد: 
پيرو گزارش هاى مردمى در خصوص گران فروشى يك واحد 
صنفى در شــهر «كندر» و پس از بررســى هاى انجام شده 
توسط همكاران ما در اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 
ياد شده مشخص شــد كه در محل، تخلف احتكار رخ داده 

است.
از همين رو موضوع به اطالع دادستان اين شهرستان رسيد و 

در ادامه هم دستور ورود به محل صادر شد.
رئيس اداره سازمان صنعت، معدن و تجارت خليل آباد اظهار 
كرد: در اين بازرسى حدود پنج تن برنج پاكستانى  كه احتكار 
شده بود توقيف و پس از ارجاع پرونده به تعزيرات حكومتى، 
محمولــه با قيمت دولتى هر كيســه 82 هــزار تومان بين 

شهروندان عرضه خواهد شد.
وى در ادامــه تأكيد كرد: هيچ گاه اجازه نخواهيم داد عده اى 
ســودجو آرامش، امنيــت جامعه و بــازار را برهم بزنند و با 
همكارى دستگاه قضايى برخورد الزم با موارد مشابه صورت 

خواهد گرفت.
مسرورى بيان كرد: هرچند در بازرسى هاى صورت گرفته 
ســطح قاچاق و احتكار بســيار كم اســت اما هر خبر و 
گزارشــى كه در خصوص احتكار و دپوى كاالها از سوى 
شهروندان به دست مسئوالن مربوط برسد، بالفاصله وارد 

كار مى شويم.
وى گفت: حق مردم اســت كه كليــه صنوف، نرخنامه و 
پروانــه صنفى خود را در معرض ديد آن ها قرار داده و از 
سويى فروشنده مكلف اســت براى كاالهايى كه بيش از 

10 هزار تومان ارزش دارد، فاكتور صادر كند.

زاويه تصوير
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 كادر پرستارى را دريابيد
تو رو به خدا به وضعيت كادر پرســتارى بيمارســتان فارابى و ظلم مضاعفى كه اين روزها با 

اجرانكردن قوانين توسط مسئوالن به اين قشر زحمتكش مى شود رسيدگى كنيد. 
9150005615

 اطالعات ناقص قاصدك
مهم ترين مشكل قاصدك اينه كه معلوم نيست چقدر اضافه كار دريافت كرديم و چقدر كارانه، 
اما با مقايسه دريافتى شهريور (بدون اضافه كار 650 هزار تومان) و مهر ماه 97 (با 175 ساعت 
اضافه كار يك ميليون و 650 هزار تومان)، اضافه كار چيزى حدود ســاعتى 5/5 دادن يعنى 

كمتر از دستمزد كارگر!
البته بيمارستان ما نسبت به خيلى بيمارستان ها بيشتر ميده!!

9330000454

 مظلوميت پرسنل فوريت هاى پزشكى
با ســالم و احترام ممنون بابت پيگيريتون 
راجع به حق و حقوق پرســنل فوريت هاى 
پزشكى كه با توجه به زحماتى كه مى كشند 
در بســيارى از مواقع مظلوم واقع مى شوند. 
به اميد روزى كه قدر اين قشــر زحمتكش 

و خط اول درمان را بيشتر بدانند. ممنونم .
9030009765

 ممنون از گزارش قدس
ازگزارشتون در روزنامه قدس بابت مشكالت طرح قاصدك و پرستاران 115 خيلى ممنونم و 

درخواست پيگيرى بيشتر من و همكارانمون داريم .
 9150002049

 حق تضييع شده پرسنل اورژانس
با ســالم و تشــكر فراوان از شــما نســبت به درج گزارش و انعكاس مشكالت كاركنان 
حوزه درمان.  بنده از كاركنان 115 هســتم اميدوارم با پيگيرى هاى رســانه هايى معتبر 
مثل شــما ما قشــر ضعيف در حوزه درمان به حق و حقوق قانونى خود كه تضييع شده، 

برسيم .
 9150000620

 115 فرزند ناتنى دانشگاه علوم پزشكى
تشكر بابت گزارش خوبتون و اينكه از دغدغه هاى تكنسين هاى اورژانس گفتين. اورژانس 
115 به خاطر اينكه خدمت رايگان به مردم ارائه مى كنه و درآمدى نداره، دانشــگاه هاى 
علوم پزشــكى به عنوان فرزنــد ناخوانده بهش نگاه مى كنند و هميشــه مورد بى مهرى 

مسئوالن قرار مى گيرد. 
ما تكنسين هاى اورژانس به خاطر شغل خطيرى كه داريم مانند ساير ارگان ها نمى توانيم 
دست به اعتصاب بزنيم. خدمت به مردم و نجات جانشان خط قرمز ماست ولى مسئوالن 

از اين به عنوان نقطه ضعف ما استفاده مى كنند.
9300009972

با ســالم و احترام ممنون بابت پيگيريتون 
راجع به حق و حقوق پرســنل فوريت هاى 
پزشكى كه با توجه به زحماتى كه مى كشند 
در بســيارى از مواقع مظلوم واقع مى شوند. 
به اميد روزى كه قدر اين قشــر زحمتكش 
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عقيل رحمانى  پدر يكى از دو گوشى قاپ 
خشن كه در شهرمشهد سرقت هاى متعددى را 
رقم زده بود پس از آنكه در جريان سرقت هاى 
فرزندش قرار گرفت او را به پليس تحويل داد.

  سرقت گوشى با بى رحمى تمام
چند روز پيش بود كه يكى از ساكنان بلوار 

هاشميه مشهد با 110 تماس گرفت و مدعى 
شد كه دو ســارق موتور سوار پس از مجروح 
كردنش با سالح سرد، اقدام به سرقت گوشى 

تلفن همراهش كرده اند.
با اعالم وقوع ســرقت مسلحانه گوشى تلفن 
همراه به اپراتور پليس، مأموران به سرعت به 
محل اعــزام و لحظاتى بعد در حوالى خيابان 
هاشميه 30 حاضر شدند. مالباخته كه شانه اش 
دچار جراحت بود به مأموران مراجعه و بدون 
معطلى شــروع به تشريح نحوه سرقت كرد و 
گفت: جلوى مغازه اى ايســتاده بودم كه يك 
دســتگاه موتورسيكلت چند مترى من توقف 
كرد و ترك نشــين موتور پيــاده و درحالى 
كه چاقو همراه داشــت به سمت من حمله ور 
و در يــك چشــم بــه هم زدن گوشــى 10 
ميليون تومانى ام را از دســتم چنگ زد و پا به 
فرار گذاشــت. او بر ترك موتور پريد و همراه 
با همدستش با ســرعت فرار كردند. اما كمى 
جلوتر از محل ســرقت كنترل موتور از دست 
راكب آن خارج و با يك دستگاه خودرو تيبا كه 
از روبه رو مى آمد برخورد كرد و هر دو نقش بر 
زمين شدند. با ديدن اين صحنه به سمت آن ها 
دويدم تا شايد بتوانم گوشى ام را پس بگيرم كه 
يكى از سارقان به محض ديدنم از جا بلند شد 

و با چاقو به سمتم حمله ور، 
ضربه اى به ســر شانه ام زد و 

من هم از ترس فرار كردم.
بتوانند  آنكــه  بــراى  آن ها 
هرطور شده از محل متوارى 
شــوند به سراغ يك دستگاه 
موتورســيكلت ديگر رفتند 
كه همان جا پارك شده بود و 
تصور مى كنم متعلق به يك 
پيك موتورى بود كه او را هم  

سرقت و فرار كردند.
با ثبــت اظهــارات متهم و 
انتقال موتورسيكلت سارقان 
به مقرپليس، اقدامات پليسى 

براى شناسايى هويت مالك موتورسيكلت در 

دســتور كار قرار گرفت. از 
سوى ديگر شــاكى پرونده 
به دادسراى ناحيه 2 هدايت 
و پس از آن شــكايتش در 
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قرارگرفت.

را  پسرش  كه  پدرى    
تحويل قانون داد

از اين ماجرا دو روز گذشته 
بود كه مرد ميانسالى همراه 
فرزنــدش بــا مراجعــه به 
مأموران  به  نجفى  كالنترى 
گفت: پســرش چنــد روز 
پيش يك فقره گوشى قاپى انجام داده و حاال 

عذاب وجدان گرفته است. در ادامه پدر متهم 
گوشى سرقت شده را هم تحويل داد. همچنين 
آن ها هويت ديگر ســارق خشن را لو دادند و 
موتورســيكلت سرقت شــده را كه با خود به 

كالنترى آورده بودند، تحويل قانون دادند.
اين ماجرا به اطالع مقام قضايى رسيد و در پى 

آن دستور دستگيرى نفر دوم هم صادر شد.

اصلــى  عامــل  دســتگيرى    
و شناسايى چند شاكى 

درادامه پرونده به اداره مبارزه با جرايم خشن 
پليس آگاهى اســتان ارسال شد. از همين رو 
كارآگاه «نــورى» زورگير 17 ســاله را مورد 
بازجويى قرار داد و در پى اين اقدام توانســت 
محل اختفاى متهم ديگر پرونده را كه متوارى 
شده بود شناسايى و وى را در حالى در حوالى 
خواجه ربيع دستگير كند كه با خود يك قبضه 

سالح سرد به همراه داشت.
از همين رو متهمان به سرعت به مقر پليس 
منتقل و مورد بازجويى قرار گرفته و مشخص 
شــد كه آن ها دست به چندين فقره گوشى 

قاپى با سالح سرد در سطح شهر زده اند.
اين گونه بود كه حدود چهار شاكى شناسايى 
و به پليس آگاهى دعوت شــدند. درحالى كه 
مالباخته ها هر دو زورگير را شناسايى كردند، 
يكى از سارقان اعتراف كرد گوشى هاى سرقتى 
را در مقابــل باغ خواجه ربيــع به افراد معلوم 

الحال فروخته است.
در ادامه متهمان به كانون اصالح و تربيت اعزام 
شدند تا ديگر مراحل انتظامى و قضايى پرونده 

نيز طى شود.

با توصيه پدر 

زورگير «چاقو به دست» خودش را تسليم قانون كرد

مرد ميانسالى همراه 
فرزندش با مراجعه 
به كالنترى نجفى به 

مأموران گفت: پسرش 
چند روز پيش يك فقره 
گوشى قاپى انجام داده 

و حاال عذاب وجدان 
گرفته است

بــرش

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
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 هواى خراسان رضوى گرم مى شود
قدس: هواشناسى خراسان رضوى اعالم كرد: طى امروز و فردا 
دوشنبه با استقرار جوى نسبتاً پايدار بر روى استان انتظار داريم 
در غالب نقاط استان دماى هوا به طور نسبى افزايش و در ساعات 
عصر و اوايل شب در مناطق كوهستانى و كوهپايه اى احتماالً 
بارش هاى خفيف و پراكنده اى به شــكل رگبار و رعد وبرق رخ 
خواهد داد. اما مجدداً در روزهاى ســه شنبه، چهارشنبه و در 
روز پنجشنبه در سطح استان ضمن افزايش ابرناكى و افزايش 
سرعت وزش باد، انتظار داريم بيشتر در ساعات بعدازظهر به بعد 
در بخش هايى از استان بويژه در نيمه شمالى و در نواحى غربى 
بارش هايى به شكل رگبار و رعدوبرق داشته باشيم كه در بيشتر 

نقاط استان با كاهش نسبى دما همراه مى باشد.

خط قرمز



خبر چند سکانس از غصه های این روزهای شهر

باز بـاران، باز غـصه ... 
ســرور هادیان: این روزها هــوای ابری و 
باران حس خوبــی را برای همگان به همراه 
 آورده اســت. یک پیاده روی خــوب بعد از 
نم نم باران سبب شــده است تعداد زیادی 
از مردم، قدم زدن در پیاده روهای شــهرمان 

را ترجیح دهند.

  سکانس نخست
از راسته یکی از خیابان های باالی شهرمان 
عبور می کنم. نزدیک افطار است و همه حال 
و هــوای خاصی دارند. خنکای هوای ســرد 
را می تــوان پس از باران حــس کرد. کمی 
جلوتر مادر بزرگی می بینم که در کنار یکی 
از خانه های مسکونی حاشیه خیابان، بساط 
محصوالت خشکبار را پهن کرده و چادرش 
را روی صورت کشــیده کــه نگاهش با نگاه 
عابران برخورد نکند و شناخته نشود. گردو، 
آلو، برگه های هلو، آلبالو خشک، لواشک و... 
از این قبیل محصوالت هســتند. او توضیح 
می دهــد: محصــوالت یکی از روســتاهای 
اطراف مشهد است و خودش همه را شسته 

و خشک کرده و کاماًل تمیزاست .
 

  سکانس دوم 
کمی آن طرف تر زن جوانی به همراه دخترک 
6 ساله اش که هر دو لباس مرتبی برتن دارند 
و جلوی پاساژ نشســته اند، توجه ام را جلب 
می کند. بسته های سبزی، لوبیا سبز، هویج و 
کرفس و... کنارش گذاشته است. صدای اذان 
می پیچد و زن روی همــان پله های جلوی 
پاســاژ به همراه دخترک کوچکش مشغول 
افطار با نان، پنیر و سبزی هستند. به طرفش 
می روم و قیمت بسته های آماده شده سبزی 

و مواد فریزری را سؤال می کنم. 

  سکانس سوم 
کمی پایین ترخانمی که زیرچادرش تعدادی 
جــوراب مردانــه و لیف حمام دســتبافت 
خودش را دارد، به سراغم می آید و می گوید: 
لطفــاً از من خرید کنید و بالفاصله چادرش 
را روی کیف جوراب ها و لیف هایش می کشد.

  سکانس چهارم 
قــدم می زنــم در خیابانی پــر از هیاهوی 
آدم هایــی که دنبال ســت کــردن کیف و 
کفش هایشان با لباس هایی که برند هستند.

  سکانس پنجم 
آن طرف تر زن جوانی کــه چهره غمزده و 
هاشورهای سفید زیادی درالبه الی موهایش 
خبــراز پیــری زودرس را یادآورمی شــود، 
توجه ام را جلب می کند. به او لبخند می زنم. 
مانند زنان قبل تقاضایی برای خرید کردن 

ندارد. 
زن کیســه گونی ســفید رنــگ بزرگی به 
همــراه دارد و مشــغول جمــع آوری مواد 
بازیافتی و کارتن های خالی از میان ســطل  
زباله های پاساژهای شــیک خیابان است و 
آن ها را تا جایی که ممکن اســت تا می کند 
 تا درکیســه ســنگینش بیشــتر جا برای 

جمع آوری داشته باشد.

  سکانس ششم 
نمی دانم نم باران اســت یا قطرات اشــک که 
از هم پیشــی می گیرند اما می دانم مادر و زن 
بودن حرمت دارد و نمی توان از کنار همه زنانی 
که می خواهند روزی حالل برای بچه هایشان 
ببرند، بی تفاوت گذشت. بارها با زنان آبرومندی 
که به دلیل پیدا نکردن شغل مناسب و تأمین 
هزینه های زندگی مجبوربه دستفروشی و برپا 
کردن بســاط در خیابان ها هستند، گفت وگو 
داشــته ام .همه آن ها زنانی هستند با یک درد 
مشــترک، همســر دارند اما به دلیل اعتیاد، 
بی مسئولیتی و یا از کار افتادگی قادر به کسب 
درآمــد و تأمین هزینه های زندگی نیســتند 
و طبــق قانون هیچ یک از نهادهای رســمی 
حمایتی دولت، آن هــا را نمی توانند حمایت 
کنند. از طرفی آن ها زنان نجیبی هستند که 
می خواهند با آبــرو هزینه های زندگی خود و 
فرزندانشــان را تأمین کنند. زنان سرپرست 
خانواری که سرپرست دارند اما انگار ندارند و در 

این میان هیچ قانونی آن ها را حمایت نمی کند.
این درحالی است که با توجه به تورم وافزایش 
تعداد افراد زیر خط فقر، این پدیده روزبه روز 
درحال افزایش است و به راستی مگر می توان 
نگاه دخترک کنار مادرش که در خنکای هنگام 
افطار، بساط سبزی و لوبیا سبز را که در حال 
جمع آوری هستند، فراموش کرد و نگاهی به 
بچه های همسن خودش درکنار مادر و پدرشان 
که بعد از خرید کردن، چتری باالی سرشــان 
گرفته اند و داخل خودرو لوکس می نشــینند، 
براستی از این نگاه می توان بی تفاوت گذشت؟

  سکانس پایانی 
باران می بــارد و همه عابــران از حس خوب 
قــدم زدن زیر باران لذت می برند اما نمی دانم 
بــرای همه ایــن زنان غیرتمند کــه بین دو 
چهارراه یکی از همین خیابان های شــهرمان 
 دستفروشــی می کنند، باران چه حســی را 

برای آن ها یادآور می شود.

روز بازار

خبر
در پی بارش های بهاری

  سد درونگر درگز سرریز شد

قدس: فرماندار درگز گفت: ســد درونگــر واقع در غرب 
این شهر برای نخستین بار از زمانی که بهره برداری شده، 
سرریز شده است. محمدحسن فرهادی افزود: سد درونگر 
۱۸ میلیون مترمکعب ظرفیت ذخیره دارد که پس از ۱۴ 
ســال از ســاخت آن در روزهای اخیر و در پی بارش های 

بهاری سرریز شد.
وی درونگر را تنها ســد موجود در محدوده شهرســتان 
درگــز عنوان و بیان کرد: رودخانــه درونگر که به مخزن 
پشت این ســد می ریزد از ارتفاعات »کوپه داغ« یا همان 
هزار مســجد یا کوه هــای اهلل اکبر که بخــش اعظم آن 
 در شهرســتان قوچــان واقع اســت جریــان می یابد اما 

سرچشمه اصلی رود درونگر »دره شمخال« است. 
فرمانــدار درگــز ادامــه داد: چندین بند خاکــی متنوع 
اداره  توســط  کــه  دارد  وجــود  شهرســتان  ایــن  در 
منابــع طبیعــی و جهاد کشــاورزی ســاخته شــده اند. 
 همچنین ســد ابیورد در شــرق درگــز در مراحل پایانی 

ساخت قرار دارد.
 

  افزایش 100 درصدی توزیع 
تخم کرم ابریشم در خراسان رضوی

ایرنا: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
خراســان رضوی گفت: توزیع تخم کرم ابریشــم یا همان 
نوغان در استان در مقایســه با سال گذشته ۱۰۰ درصد 

افزایش یافت.
ســعادت علی نیا افزود: بــا هدف پرورش کرم ابریشــم 
در  نوغــان  تخــم  جعبــه  تعــداد ۹۵۰۰  اســتان،  در 
بیــن متقاضیــان توزیــع شــده اســت که ایــن میزان 
 نســبت بــه ســال گذشــته ۱۰۰ درصــد رشــد دارد. 
وی با بیان اینکه پیش بینی می شود امسال ۲۳۰ تن پیله 
تَر در اســتان تولید شود، ادامه داد: سال گذشته ۱۱۰ تن 

پیله تَر در استان تولید شد.
معــاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشــاورزی 
اســتان خراســان رضوی گفت: به ازای هر دو جعبه تخم 
نوغــان برای یک نفر اشــتغال ایجاد می شــود که بر این 
اساس برای حدود ۵۰۰ نفر در استان اشتغال موقت ایجاد 

شده است. 
علی نیا افزود: مرکز توســعه نوغان کشور امسال ۲۰ هزار 
اصله نهال درخت تــوت را در بین متقاضیان توزیع کرده 
است و بقیه نیاز خراسان رضوی هم از محل درختان توت 

بومی استان تأمین و توزیع می شود. 
وی بــا بیان اینکه هــر جعبه تخم نوغان بــه ۳۰ تا ۳۵ 
مترمربع فضای پرورش نیــاز دارد، اضافه کرد: هم اکنون 
حدود ۲۰۰۰ واحد ابریشــم کشی استان خراسان رضوی 

در زمینه تولید پیله و نخ ابریشم فعالیت دارند.

پس از برخورد نامناسب نیروهای سدمعبر 
شهرداری صورت گرفت

  دلجویی فرماندار شیروان
 از پیرمرد دستفروش

فرماندار  خبرنگاران:  باشــگاه 
شــیروان با دستفروشی که مورد 
برخورد نامناسب یکی از کارکنان 
ســدمعبر شــهرداری قرار گرفته 

بود، دیدار و دلجویی کرد.
مرآتــی،  دیــدار  ایــن  در 

فرماندار شــیروان ضمن ابــالغ تذکر کتبی به شــهردار 
شهرســتان، با حضــور در منزل فرد دســتفروش از وی 
 عذرخواهی کرد و گفت: با مســببان این حرمت شــکنی 

برخورد الزم صورت خواهد گرفت.
به گفته فرماندار شــیروان؛ محمدعلی شجاعی، استاندار 
خراسان شــمالی دســتور داده اســت تا با خاطیان این 
موضوع برخورد جدی صورت بگیرد و پیشگیری های الزم 

برای جلوگیری از وقوع اتفاقات مشابه انجام شود.
دســتفروش مذکــور که بــا برخــورد نامناســب یکی 
از نیروهــای ســد معبــر شــهرداری شــیروان رو به رو 
 شــده بــود مــدت ۴۸ ســال در آن شــهر مشــغول 

فروش قالیچه است.

شهردار کاشمر:
  برخی ویالهای غیرمجاز 

متعلق به مسئوالن دولتی است

ایسنا: شــهردار کاشمر گفت: متأســفانه برخی از ساخت و 
ســازهای غیرمجاز کالته بزی مربوط به مسئوالن شرکت های 

خدماتی دولتی است.
جعفر سلیمانی در حاشیه بازدید از پروژه های در دست ساخت 
کاشــمر افزود: به دلیل تغییــر کاربری های صورت گرفته در 
کالته بزی، شــاهد از بین رفتن اراضی کشاورزی هستیم که 

موجب ایجاد مشکالتی شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا در زمان خود برخوردهای 
الزم با متخلفان صورت نگرفته است، افزود: سیستم شهرداری 
در گذشته به وفور قصور داشته و اکنون هم بخشی از آن قصور 
متوجه سیستم شــهرداری است. وی گفت: ابزارهای برخورد 
در ســاخت و ســازهای غیرمجاز جمعی هستند و شهرداری 
به تنهایــی کاری از پیش نمی برد و کمیســیون ماده ۱۰۰، 
متولیان اراضی زراعی و کشــاورزی، متولیان اراضی حریم و 
بســتر رودخانه و بسیاری از دستگاه های دیگر در این موضوع 

سهم مؤثری دارند.
وی ادامــه داد: در کالته بزی نه تنها افــرادی تخلف کرده اند 
بلکه متولــی اراضی زراعی و باغ ها به نوعــی از انجام وظیفه 
خود پرهیــز نموده و مالک اصلی زمین هــم که باید مدعی 
می بود، قصور کرده اســت. سلیمانی اظهار کرد: در کالته بزی 
قصور دســتگاه های دولتی پررنگ تر است، هرچند در ساخت 
و ســازهای غیر مجاز صــورت گرفته افراد مســتضعفی هم 
هســتند اما عموماً متمکنیــن و افرادی کــه از اوضاع مالی 
خوبــی برخوردارند، بدون پرداخت حتــی یک ریال هزینه از 
ارزش افزوده های ناشی از ساخت وسازهای غیرمجاز، استفاده 
می کنند. شهردار کاشــمر عنوان کرد: متأسفانه برخی از این 
ساخت و ســازهای غیرمجاز مربوط به مسئوالن شرکت های 
خدماتی دولتی هســتند که شناسایی شده اند و پرونده ها در 

کمیسیون مربوط مطرح است.
ســلیمانی افزود: متخلفان ســاخت و ســازهای کالته بزی با 
اســتفاده از یکســری افراد که نفوذی در دستگاه های اداری 
دارند، می خواهند قانون را دور بزنند و روی مکانی که ویالهای 

غیرمجاز ساخته اند ، اسم روستا را بگذارند. 

  سپاه خراسا ن  جنوبی ۴۵0 خانه برای 
سیل زدگان گلستان می سازد

قدس: فرمانده سپاه انصار الرضا)ع( خراسان  جنوبی با اعالم 
اینکه در تقسیم بندی های انجام شده ۲۰ هزار واحد مسکونی 
به مجموعه بسیج و ســپاه واگذار شده است، تبیین کرد: از 
این تعداد سهم استان خراسان  جنوبی ۴۵۰ واحد در استان 
گلستان است که با کمک مردم خیر و نیکوکار انجام می شود. 
سردار علی قاسمی در نشست خبری طرح جهاد همبستگی 
ملی، با اشاره به سیل اخیر در برخی مناطق خراسان جنوبی 
 بویژه شهرســتان سربیشه، گفت: مسئوالن پیگیر هستند تا 

خسارت ها را جبران و به مردم آسیب  دیده کمک کنند.
وی بــا بیان اینکه مردم ایران در همبســتگی و تعامل با هم 
بی  نظیر هستند، بیان داشت: مسئوالن و مردم دست  به  دست 
هم دادند و با حضور به موقع در مناطق ســیل زده رنج ودرد 

مردم را کاهش داده و کمک رسانی کردند.
فرمانده ســپاه انصار الرضا)ع( خراسان  جنوبی با بیان اینکه 
شاید در ۱۰۰ سال گذشته تاریخ کشور و بزرگان چنین سیلی 
را بــه یاد ندارند، اضافه کرد: در شــرایط تحریم و تنگناهای 
اقتصادی کنونی، مردم ایران از کمک به آسیب دیدگان دریغ 
نکرده و سنگ تمام گذاشتند. قاسمی با اشاره به کمک های 
جمع آوری شده در راستای کمک به سیل زدگان در مجموعه 
سپاه استان، اعالم کرد: در مجموعه سپاه استان ۵۵۰ میلیون 
تومان وجه نقد  و کمک های غیر نقدی زیادی نیز جمع آوری 

 شده است.
 فرمانده سپاه انصار الرضا)ع( خراسان  جنوبی با اعالم اینکه در 
طرح »هر مسجد یک خانه« یک واحد مسکونی به ارزش ۳۰ 
میلیون تومان ساخته می شود، تصریح کرد: خراسان  جنوبی در 
این بخش باید پول را جمع آوری و در اختیار استان گلستان 

جهت بازسازی منازل مسکونی قرار دهد.
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سرپرست فرمانداری مشهد در گفت وگو با قدس:

خط دو قطار شهری مشهد تا 2 ماه آینده کامل می شود

خبر

رضا طلبی: سرپرست فرمانداری مشهد گفت: خط دو 
قطار شهری مشهد تا دو ماه آینده کامل می شود. 

حیدر خوش نیت در گفت وگو با قدس آنالین در حاشیه بازدید 
استاندار از خطوط قطارشــهری اظهار داشت: مسیر خط دو 
قطار شهری مشهد که دارای ۱۳ ایستگاه و به طول ۱۴کیلومتر 
است و تاکنون از طبرسی  تا ایستگاه شریعتی خدمت رسانی 
به شهروندان را انجام می داد تا دو ماه آینده فعالیت های عمرانی 
آن انجام شده و این خط کامل و خدمت رسانی به شهروندان 

را از ایستگاه طبرسی تا ایستگاه شهید کاوه انجام خواهد داد.
وی تصریح کــرد: همچنین در جریان بازدید روز گذشــته 
مسئوالن استانی و شهری از خطوط قطار شهری، در راستای 
اجرای مسیر سه که طوالنی ترین خط قطار شهری مشهد و 
به طول ۲۸ کیلومتر است  و از شهرک ابوذر تا بلوار امیریه در 
منطقه ۱۲ خدمت رسانی خواهد کرد، بین قطار شهری مشهد 
و شرکت برق توافق شد که  شرکت برق در حدود ۳۰۰۰ متر 
در مســیر این خط و در خیابان امام رضا )ع( را واگذار کند و 
استاندار خراسان رضوی نیز حمایت از خواسته های طرفین در 
راستای اجرای این تفاهمنامه  بین شرکت برق و قطار شهری 

را اعالم داشت.
سرپرست فرمانداری شهرستان مشهد افزود: استاندار همچنین 
تأکید کرد با استفاده از ظرفیت وزارت کشور درباره اختصاص 
اوراق مشارکت قطار شهری مشهد اقدامات و پیگیری های الزم 
را انجام خواهد داد تا با حمایت های مالی تکمیل خطوط قطار 

شهری در شهر مشهد سرعت باالتری داشته باشد.
خوش نیت بیان داشت: بزودی کلنگ زنی مسیر چهار قطار 
شهری به طول ۱۷ کیلومتر که مطالعات آن انجام شده است و 

از خواجه ربیع  شروع شده و تا شهرک شهید باهنر ادامه پیدا 
می کند، صورت خواهد گرفت.

شهردار مشهد نیز درحاشــیه  این بازدید گفت: خط یک از 
انتهای وکیل آباد تا فرودگاه اســت که پر پوشــش ترین خط 
قطار شــهری به حساب می آید، خط دو که بخش هایی از آن 
سال گذشــته به بهره برداری رسید، حلقه اتصال با خط یک 
قطار شــهری بود اما یک نقص عمده داشــت چرا که اراضی 
جنوبی شــهر مشهد با ظرفیت پوششی ۱/۵ میلیون نفری را 
تحت پوشش قرار نمی داد که با تأکیداتی از جناب استاندار و 
کمک دولت، امیدوارم ایستگاه »کاوه« که آخرین ایستگاه این 

مجموعه است تا ۱۵ تیرماه آغاز به کار کند.
محمدرضا کالیی افزود: در خط ســه قطار شــهری تمرکز و 

اولویت ویژه ما روی اطراف حرم است.

وی یادآور شد: در بازدید روزگذشته استاندار خراسان رضوی 
قرار شد از میدان شهدا تا پایانه مسافربری، بخش زیادی از نیاز 
ترافیکی شهر رفع شود و امیدواریم این خط را تا سال ۱۴۰۰ 
به بهره برداری برســانیم که نیازمند دستورهای الزم از سوی 
دولت و هماهنگی و مساعدت در خصوص تأمین مالی هستیم. 
همچنین با توجه به افزایــش قیمت ها، موضوعات تحریمی 

اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
شــهردار مشــهد گفت: اســتاندار عالوه بر حمایــت، روی 
برنامه ریــزی و عملکــرد دقیق تأکید کردنــد و امیدواریم با 
پیگیری وی در کنار حل موضوع ترافیک بافت مرکزی شهر 
به وسیله توسعه خطوط مترو، قطعه چهارم خط سه که فاصله 
بین میدان شهدا تا پایانه مسافربری است را هم تا سال ۱۴۰۰ 

به بهره برداری برسانیم.
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 ۱. از زبان هــای زنــده دنیــا- حریــق 
آتشــدان  - صبــرزرد  مســتخدم-   .۲ 

۳. از وســایل تنظیف منزل- یگانه- بنا 
نهاده شــده ۴. راه عبور- گاز تنفســی- 
از حبوبات- ســنگی ســبزرنگ شــبیه 
عقیق ۵. ســودای ناله- چشــم انتظار- 
تبدیــل کننــده 6. می خورنــد و لنگر 
فاصله  حرف  یاری رساندن-  می اندازند- 
۷. پناهگاه- همچنین- صمغ ۸. حسد- 
حیله و فریب- شــادمانی- کاله کوچک 
۹. پسر مازنی- مســیر حرکت سیارات 
گــرد خورشــید- احصــاء ۱۰. مخفف 
اگر- مبارز راه خدا- بخشــنده ۱۱. گاز 
تبلیغاتی- شعله ور- تلخ ۱۲. ظرف  نادر 
حروف ســربی چاپخانــه- از اصول دین 
اسالم- واحد- روش ۱۳. کشف زکریای 
 رازی- هــوس آبســتن- حــس شــده 
۱۴. نوار پارچه ای باریک و بلند- غرش 
ابــر- مســافر ۱۵. الیه درونــی لباس- 
این ســازمان جایگزین صلیب ســرخ در 

کشورهای مسلمان شد

آن  بــه  پارســیان  بســتن-  یــخ   .۱
تخــت روان می گوینــد ۲. سرزنشــگر- 
صاحــب اختیار- میــوه تلفنی ۳. تکرار 
 شــده- کاغــذ پوســتی- آش عــدس 
۴. یقه آهاری- لیست غذای رستوران- 
بی سواد- ابریشــم ناخالص ۵. به وقت و 
به موقع- گرســنگی- الفبای موســیقی 
– نمــاز یک رکعتی-  6. حــرف آخــر 
زبان   .۷ ناگهانــی  ســرباز جنگ هــای 
بــاز – روغن کنجــد - کاش ۸. زادگاه 
حضرت ابراهیم)ع( – یار برهما درکلیله 
و دمنه- ابوالبشر)ع(- پول خرد مهاراجه 
 ۹. وقــت فرنگــی - بیچــاره- بی باک 
۱۰. پــرورش دهنده حیوانــات اهلی- 
خوردنی پــردرد - عالمت مفعولی ۱۱. 
تکان و جنبش - شناســه حساب بانکی 
ایران- شــرفیابی همگانی ۱۲. قرض و 
دین- گردش کودکانه- واحد مســافت 
دریایی- غاری کــه پیامبراکرم)ص( در 
نبوت رســیدند ۱۳. ســبدبافته  به  آن 
شــده از نی- بیماری شایع فصل سرما- 

زمین پیما ۱۴. فرایند باردار شــدن شیمیایی ذرات- 
از ماشین آالت کشاورزی- کسی که دچار خیال شده 

۱۵. نوعی برنج شکسته- منطقه ییالقی

  عمودی  افقی
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