
هم اندیشی شاعران معاصر خراساناحتمال تغییر رئیس صمت خراسان رضوی
در مؤسسه فرهنگی قدس برگزار می شودعضو مجمع نمایندگان استان به قدس خبر داد

نماینده مردم درگز در مجلس شــورای اسالمی 
گفــت: مهم ترین مســئله خراســان رضوی در 
ســال های گذشــته، موضوع مدیریت ضعیف در 
سطوح مختلف بوده اســت. عبداهلل حاتمیان در 
گفت وگو با قدس آنالین اظهار داشت: این ضعف 
ســبب شده است استان در حوزه های گوناگون از 

جمله موارد اقتصادی ...

نشســت هم اندیشی شــاعران معاصر خراسان در 
مؤسسه فرهنگي قدس برگزار مي شود. این مراسم 
 با حضور ســعید بیابانکی، عضو شورای عالی شعر 
صدا و ســیما و عضو شورای شــعر وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی و جمعی از شاعران و هنرمندان 
استان، فردا پنجشنبه 6 تیرماه ساعت 10 صبح برپا 

خواهد شد. عالقه مندان برای شرکت ...
.......صفحه 4 .......صفحه 2 

.......صفحه 4 

خوانش کتابی که سند برادری 

ایران و افغانستان است

»از دشت لیلی 
تا جزیره مجنون« 

در مشهد
مراســم خوانش کتاب »از دشت لیلی تا جزیره 
مجنون« با حضور جمعی از رزمندگان، ایثارگران، 
خانواده های شــهدای دفاع مقدس و شــهدای 
مدافع حرم بــه همــت اداره کل کتابخانه های 
عمومی در کتابخانه عمومی شهدای مدافع حرم 
مشــهد برگزار شد.در این جلســه محمد سرور 
رجایی، نویسنده کتاب با اشــاره به انگیزه خود 
از جمع آوری و ثبت خاطرات شهدای افغانستانی 
ایام دفاع مقدس، گفت: من کتاب های زیادی از 
ادبیات ایران  انقالب اسالمی و ایام دفاع مقدس 
مطالعه کــرده بودم ولی در هیــچ جایی از این 
کتاب ها و ادبیات دفاع مقدس، یادی از شــهدا، 
ایثارگران و اسرای افغانستانی دفاع مقدس ندیدم.

وی ادامه داد: به همین جهت با وجود مشکالت 
فراوان و با مســافرت های زیــاد به نقاط مختلف 
ایران و افغانســتان، متوجه شدم بسیاری از این 
خاطرات در ایام طالبان در افغانســتان، به خاطر 

ترس و هراس مردم از...

دوربرگردان های حرم مطهر بازگشایی می شود 
 شهروندان معترض اند

مسئوالن توجیه می کنند

صورتحساب های الکچری 
 در رستوران های 

طرقبه شاندیز

رأی دادگاه برای عامالن یک سرقت 
مسلحانه نافرجام در مشهد، صادر شد

 38 سال 
پشت میله های زندان

 آتش در کمین 
34 بیمارستان مشهد!

.......صفحه 2 

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

معاون شهرداری با اشاره به مساعدت تولیت آستان قدس رضوی:

.......همین صفحه 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

چهارشنبه 5 تیر 1398

 22 شوال 1440
 26  ژوئن 2019  
سال سی و دوم  
 شماره 8998   
ویژه نامه 3382 

1- آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شهرداری مشهد نوبت دوم
2- آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شهرداری مشهد نوبت اول

 تاریخ انتشار 1398/4/5
جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت در ساعت 15 روز چهارش��نبه مورخ 1398/4/26 و جلسه مجمع عمومی عادی 
س��الیانه ش��رکت در س��اعت 17 روز چهارش��نبه مورخ 1398/4/26 در محل میدان شهدا- ش��هرداری مشهد مجتمع 
تجاری و اداری میالد طبقه اول واحد 29 برگزار میگردد. لذا از کلیه اعضاء محترم شرکت دعوت می شود با در دست 
داشتن ورقه سهام یا دفترچه عضویت )یا برگه حضور در جلسه( جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات بشرح ذیل 
در این جلسه حضور به هم رسانند. ضمنًا اعضایی که امکان حضور در جلسه را نداشته باشند می توانند حق رأی خود 
را به موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند که در این صورت تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه 
رأی و ه��ر فرد غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود که ضروری اس��ت اعض��ای متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وکیل 
مورد نظر از ساعت 8 تا 13 روزهای شنبه و چهارشنبه به محل شرکت مراجعه تا پس از تأیید وکالت نامه های مزبور 

توسط مقام مجاز ورقه ی ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
الف( دستورجلسه مجمع عمومی فوق العاده: 

* طرح و تصویب اساسنامه جدید مورد نظر بانک جمهوری اسالمی ایران. 
ب( دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

 1- استماع گزارش رئیس هیئت مدیره و بازرس شرکت.
2- طرح و تصویب صورتهای مالی، حساب سود و زیان، تقسیم سود و ترازنامه منتهی به پایان سال 1397.

3- طرح و تصویب حقوق و مزایای هیئت مدیره و مدیرعامل و اتخاذ تصمیم در مورد حق الزحمه بازرس.
4- طرح و تصویب بودجه سال 1398 شرکت.

 5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی.
ضمنًا داوطلبان بازرس��ی ش��رکت موظفند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به مدت یک هفته جهت ثبت نام به دفتر 

شرکت مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند.
هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شهرداری مشهد و نواحی
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آگهی دعوت  مجمع عمومی عادی نوبت دوم 
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان تربت جام

جلس��ه مجمع عمومی عادی نوبت دوم  شرکت تعاونی 
مص��رف فرهنگیان تربت جام س��اعت 5بعدازظهر روز 
یکش��نبه مورخه 1398/04/23 در محل سالن تربیت 
جنب اداره آموزش و پرورش با دس��تور ذیل تشکیل 
م��ی گردد. ل��ذا از کلیه  اعضاء محت��رم تعاونی دعوت               
می شود با همراه داشتن  دفترچه عضویت جهت اتخاذ 
تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور 

بهم رسانند.
دس��تور جلسه:1-اس��تماع گ��زارش هیئ��ت مدیره و 
بازرس��ین  2-رس��یدگی و  اتخ��اذ تصمیم در خصوص 
صورتهای مالی سال 97 3- تصویب بودجه پیشنهادی 
س��ال 98 4-تصوی��ب بودج��ه ب��از پرداخ��ت اعض��ای 
مس��تعفی 5-انتخاب هیئت بازرس��ی برای مدت یک 
س��ال. تذکر:1-در صورتیکه حضور عضوی در جلس��ه 
میس��ر نباش��د م��ی تواند ح��ق رای خود را ب��ه موجب 
وکال��ت نامه عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار 
نمای��د در ای��ن صورت ه��ر عضو عالوه ب��ر رأی خود تا 
س��ه  رای با وکالت و غیر عضو فق��ط یک رای با وکالت                
می تواند،داشته باشد عضو متقاضی اعطای نمایندگی 
می بایس��ت،به هم��راه نماین��ده خ��ود در تاریخ های 
98/4/15 لغای��ت 98/4/19 ب��ه نش��انی تربت جام - 
خیابان ش��هید بهش��تی جنب اداره آموزش وپرورش 
از س��اعت 9 الی 12 به دفتر ش��رکت تعاونی به همراه 
داشتن کارت شناسایی معتبر و دفترچه عضویت جهت 

صدور برگه ورود به جلسه مجمع مراجعه نماید.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان 

تربت جام
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول
 شرکت تعاونی تهیه وتوزیع لوازم تاکسی وکرایه سواری مشهدوحومه

 مجمع عمومی عادی ش��رکت تعاونی تاکس��یرانی مش��هدوحومه درساعت8 صبح روز ش��نبه مورخ98/04/29 درمحل 
تاالر عدل واقع در میدان امام خمینی برگزار میگردد . لذا از کلیه اعضاء دعوت مینماید راس موعد مقرر در جلسه 
مذکورباهمراه داش��تن کارت ملی حضور بهم رس��انند و یا وکالی خود را حداکثر طی 7 روزکاری از تاریخ نشر آگهی با 
مراجعه به دفتر شرکت ، به منظور احراز هویت وکیل )نماینده عضو( و موکل )عضو( و تأیید وکالت نامه جهت حضور 
در جلس��ه معرفی نمایند . بدیهی اس��ت تعدادآراء وکالتی هر عضو 3 رای وشخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود. 
ضمنًا متقاضیان سمت بازرسی شرکت حداکثر 7 روزکاری از تاریخ انتشار این آگهی بادردست داشتن مدارک مورد 

نیازجهت تکمیل فرمت ثبت نام بازرسی به دفتر شرکت تعاونی واقع در میدان امام خمینی  مراجعه نمایند.
دستور جلسه : 1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین حقیقی و حقوقی .

2-طرح و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 1397
3-طرح و تصویب پیش بینی بودجه سال 1398

4-طرح و تصویب تغییرات سرمایه
5-تعیین سقف جهت استرداد سهام اعضای مستعفی

6-پرداخت پاداش عملکرد س��ال 1397 به اعضاء هیئت مدیره وبازرسین حقیقی برابردستورالعمل مصوب در مجمع 
عمومی 95/06/29

7- تصمیم گیری درمورد اخذ تسهیالت از بانکها وموسسات اعتباری واشخاص حقیقی وحقوقی 
8- ارزیابی سهام)تقویم سهام(

9-تصمیم گیری درخصوص اعضای فاقد شرایط اختصاصی درراستای اجرای بند1  ازماده 17  اساسنامه شرکت  
10-طرح درخواست تعدادی از سهامداران در خصوص فروش ساختمان میدان امام خمینی 

11-انتخاب روزنامه محلی جهت درج آگهی ها
 12-انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل  حقیقی و حقوقی شرکت برای سال مالی 98

هیئت مدیره
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آگهی مزایده فروش مرحله دوم زمین توسط شهرداری فیض آباد ) نوبت اول (
شهرداری فیض آباد به استناد صورتجلسه شماره 89 مورخه 97/7/21 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد تعداد 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی از اراضی شهرداری را بشرح ذیل از طریق مزایده 
عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مزایده می توانند باتوجه به شرایط ذیل پیشنهادات خود را با انضمام فیش واریزی سپرده در پاکت در بسته و الک و مهر شده تا تاریخ 98/4/19به 

واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.
شرایط:قیمت پایه کارشناسی به شرح جدول ذیل می باشدشهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است

کلیه هزینه های آگهی،کارشناسی و غیره که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود به پیشنهاداتی که فاقد سپرده و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد،ترتیب اثر داده نخواهد شد
 برنده مزایده موظف است ظرف مدت یک هفته پس از اعالم کتبی یا تلفنی شهرداری جهت پرداخت بهای زمین به صورت نقد به شهرداری مراجعه در غیر اینصورت سپرده واریزی شرکت در مزایده به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد     بهای زمین ها به صورت نقدی وصول می گردد    بهای آماده سازی قطعات به عهده متقاضیان خواهد بود 
زمین های مورد نظر فاقد سند ثبتی میباشد و کلیه هزینه ها و مراحل اخذ سند برعهده برنده مزایده میباشد 

سپرده نفرات اول تا سوم تا روشن شدن وضعیت مزایده نگه داشته خواهد شد در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
سپرده شرکت در مزایده می بایست به حساب سپرده شهرداری به شماره حساب 0105966014003 نزد بانک ملی واریز گردد

زمین های مورد نظر فاقد پروانه ساخت میباشد.
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سپرده شرکت در مزایدهقیمت کل به ریال متراژکاربریموقعیت محل زمین ردیف

212731/400/00036/570/000مسکونی قطعه شماره یک بولوار بعثت1

210/33731/948/40036/597/420مسکونیقطعه شماره دوبولوار بعثت2

215/75757/282/50037/864/125مسکونیقطعه شماره سه بولوار بعثت3

221/20785/260/00039/263/000مسکونیقطعه شماره چهاربولوار بعثت4

395/801/385/300/00069/265/000مسکونیقطعه شماره پنجبولوار بعثت5

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
شرکت تعاونی همت فرهنگیان شهرستان خواف

تاریخ انتشار : 1398/4/5 نوبت :دوم 
بدینوس��یله از کلیه اعضای شرکت تعاونی فوق الذکر 
دعوت می شود در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 
1398/04/19 در محل کانون ش��هید کاظمیان واقع در 
خیابان پیر احمد خواف حضور بهم رس��انند . ) هر یك 
از اعضا که قادر به حضور در مجمع عمومی نمی باشند 
م��ی توانن��د حق رأی خود را به ش��خص دیگ��ر واگذار 
نماین��د ( . ضمنًا هر یك از اعضای ش��رکت می توانند 
وکالت س��ه نفر از اعضا را به عهده داش��ته باش��ند و 
ه��ر ف��رد غی��ر عضو نم��ی تواند بی��ش از ی��ك وکالت 
داش��ته باشد . بدیهی است بررس��ی وکالت نامه های 
این افراد راس س��اعت 8 صبح روزچهار شنبه مورخه 
1398/04/19 در محل کانون شهید کاظمیان انجام می 
گیرد . بدیهی است در موقع برگزاری مجمع هیچ گونه 

وکالتی پذیرفته نخواهد شد . 
دس��تور جلس��ه :1-اس��تماع گزارش هیئ��ت مدیره و 
بازرس��ین 2-طرح و تصویب صورتحسابهای مالی سال 
1397  3-ط��رح و تصویب لیس��ت بودجه پیش��نهادی 
عل��ی  و  اصل��ی  بازرس��ان  انتخ��اب  س��ال 1398  4- 
البدل برای مدت یك س��ال مال��ی 5- انتخاب اعضای                          

هیئت مدیره اصلی وعلی البدل برای مدت سه سال
هیئت مدیره
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آگهی فراخوان مشارکت و 
سرمایه گذاری )نوبت دوم(

ش��هردار ی گناباد در نظر دارد با اس��تناد 
ب��ه ماده 13 آئین نامه مالی ش��هرداری ها 
نسبت به واگذاری اس��تیجاری تاالر شهر 
ب��ه بخش خصوص��ی از طریق مش��ارکت و 
سرمایه گذاری اقدام نماید. لذا متقاضیان 
واجد ش��رایط م��ی توانند جه��ت دریافت 
اسناد مزایده وارائه پیشنهادات به واحد 
مش��ارکت و س��رمایه گ��ذاری ش��هرداری 
مراجعه ویا با شماره تلفن 05157222276 

تماس حاصل نمایند.
 حسین زاده شهردار گناباد

ع 9
80
36
25

قدس: معاون حمل و نقل و ترافیک و سرپرست معاونت 
فنی و عمران شهرداری مشهد گفت: با مساعدت تولیت 
آستان قدس رضوی دوربرگردان های حرم مطهر به روی 
حمل و نقل عمومی بازمی شود.خلیل اهلل کاظمی در این 
خصوص افزود: یکی از طرح هایی که شــهرداری مشهد 
در حوزه حمل و نقل عمومی پیگیری می کرد بازگشایی 
دوربرگردان هــای ورودی حــرم مطهر بود که به نتیجه 
نرســیده بود.وی اضافه کرد: اما پــس از بازدید حجت 

االسالم والمسلمین مروی، تولیت آستان قدس رضوی 
از سیســتم حمل و نقل عمومی در جلسه ای که در این 
خصوص انجام شد، مقرر شد با مساعدت سپاه امام رضا)ع( 
از روز یکشنبه 9 تیرماه دوربرگردان های ورودی های حرم 
مطهر به روی تاکســی ها و اتوبوس های شهری باز شود.

کاظمی در ادامه گفت: یکی دیگر از مشــکالت در معابر 
پیرامون حرم مطهر کمبود پارکینگ اســت که در حال 
انتخاب پیمانکار بــرای احداث یک پارکینگ با ظرفیت 

260 خــودرو در بولوار وحــدت و پارکینگی با ظرفیت 
1000 خودرو در میدان شهدا هستیم.

وی افــزود: همچنین با تأکیدات تولیت آســتان قدس 
رضوی دو پارکینگ دیگر نیز با مشــارکت شــهرداری 
مشهد در دو خیابان اصلی امام رضا)ع( و طبرسی احداث 
خواهد شد تا زائران و مجاوران خودروهای خود را در این 
پارکینگ ها پارک و با حمل و نقل عمومی به حرم مطهر 

مشرف شوند.

طلبی: رئیس شعبه ســیار اداره کل تعزیرات 
حکومتــی خراســان رضوی گفــت: ورودی 
شهربازی پارک ملت مشهد به هفت هزار تومان کاهش 
یافت. این درحالی است که تا قبل از پیگیری قدس زائران 
ومجاوران برای ورود به شهربازی پارک ملت باید 30 هزار 
تومان می پرداختند. قاضی جلیلی در گفت  و  گو با قدس 
آنالین اظهار داشــت: پیمانکار مجموعه شهربازی پارک 
ملت مشهد که به اداره کل تعزیرات حکومتی احضار شده 

بــود دیروز برای ادای توضیحات در این مجموعه حضور 
پیدا کرد و هیچ گونه مدرکی مبنی بر داشتن مجوز برای 
دریافت 30 هزار تومان برای ورود به شــهربازی را ارائه 
نکرد.وی تصریح کرد: از این رو مقرر شد به مدت سه روز 
ورودی شــهربازی به ۷ هزار تومــان کاهش پیدا کند و 
شــهروندان و زائران در صورتی که تمایل به استفاده از 
دستگاه ها را داشته باشند هزینه مربوط به هر دستگاه را 
جداگانه پرداخت کنند.قاضی جلیلی افزود: در طول این 

سه روز مسئوالن شهربازی فرصت دارند مجوزهای قانونی 
الزم را از دســتگاه های ناظر در حوزه تأیید قیمت برای 
ورودی شهربازی را دریافت کنند و در صورتی که در این 
ســه روز مجوز ها را دریافت نکنند همچنان باید ورودی 
شــهربازی مبلغ ۷ هزار تومان باشد.وی ادامه داد: میزان 
تخلف این مجموعه از ابتدای فروردین تاکنون 4۵ میلیارد 
ریال می باشد که در صورت ادامه این روند روزانه به این 

تخلف اضافه می شود.

معاون شهرداری با اشاره به مساعدت تولیت آستان قدس رضوی:
دوربرگردان های حرم مطهر بازگشایی می شود 

با پیگیری قدس  
ورودی شهربازی پارک ملت ۲3 هزار تومان ارزان شد

قاضی شعبه 144 کیفری دو مشهد پس از رسیدگی به محتویات 
و مستندات پرونده سرقت مسلحانه نافرجام از یک طالفروشی در 

آذر ماه سال 9۷، متهمان را به 38/۵ سال حبس محکوم کرد.
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شهروندانمعترضاند،مسئوالنتوجیهمیکنند

صورتحساب های الکچری در رستوران های طرقبه شاندیز
قدس با آغاز تعطیالت تابســتان و شــروع 
شــدن سفرها، شــهرهایی چون مشــهد که از 
مقاصد اصلی سفر در کشور محسوب می شوند، 
پذیرای مسافران از نقاط مختلف هستند و همین 
امر ســبب شده موضوعات به ظاهر ساده تبعات 
بیشتری داشته باشند. بر همین اساس می توان به 
موضوعاتی چون اسکان و خوراک اشاره کرد که 
همواره مورد نقد و نظر مسافران در هر نقطه ای 
است و اگر کاستی یا تخلفی در این حوزه ها رخ 
دهد، موجب می شــود تعداد زیادی از مسافران 
از آن موضوع به عنوان خاطره ای ناخوشایند یاد 
کنند که بی تردید در شــکل گیری باور عمومی 

درباره یک شهر تأثیر زیادی دارد.
با این مقدمه کوتــاه می خواهیم به یکی از این 
موارد اشاره کنیم که در چند روز گذشته تعداد 
زیادی از مخاطبان روزنامه خواستاربررسی آن از 

سوی متولیان بودند.
در خاطر بیشتر ایرانیان نقاطی از کشور هستند 
که به یــک موضوع خاص شــهره اند و با اندک 
بهانه ای، همه به یاد آن نقطه از کشور می افتند؛ 
به عنوان مثال وقتی صحبت گز می شود همه به 
یاد اصفهان می افتند و یا با دیدن شــیرینی های 
خاص، یزد در ذهن ها نقش می بندد و بر همین 
اســاس اگر در هر نقطه از ایران نام شیشلیک را 
ببرید بی تردید مخاطبان از طرقبه و شاندیز نام 

خواهند برد.
حال با این توضیح به گالیه های مطرح شــده از 
سوی مخاطبان می پردازیم. در پیام های رسیده 
این پرسش مطرح شده که چرا باید غذا در منطقه 
طرقبه شاندیز گران تر از مشهد باشد، به نحوی که 
در برخی موارد تفاوت قیمت ها زیاد است و این 
رقم در زمانی که تعداد خانواده یا میهمانان زیاد 

باشند مبلغ قابل توجهی می شود؟

 انجام هزینه های اضافی 
برای رفاه مشتریان

به منظور یافتن پاســخ، این 
پرســش ســاده را از حسن 
خادمی، نایــب رئیس هیئت 
رستورانداران،  اتحادیه  مدیره 
نانوایــان  و  تــاالرداران 
که  پرسیدیم  طرقبه شــاندیز 
وی ضمن قبول تفاوت قیمت 

دالیل آن را نیز مطرح کرد.
خادمی گفت: اگــر بدون در 
نظر گرفتن شــرایط محیطی 
بخواهیم به موضوع نگاه کنیم 
شــاید اندکی گران تر باشــد، 
ولی با در نظر گرفتن مجموع 

شــرایط به نظر می رســد قیمت منطقی است، 
چراکه افراد چون می خواهند در محیطی طبیعی 
و آرامش بخش و متفاوت از رستوران های داخل 

شهر غذای خود را میل کنند 
به این منطقه می آیند.

وی ادامه داد: طبیعی است که 
این منطقه هم  رستورانداران 
برای فراهم کردن مجموع این 
شرایط باید هزینه ای بیشتر را 
متحمل شــوند، لذا بخشی از 
هزینه های سربار به قیمت ها 

افزوده می شود.
نگهداری  مثــال  به عنــوان 
درختان یک مجموعه نیازمند 
خرید آب اســت یــا همان 
آالچیق هایــی کــه در فصل 
زمســتان برای مشتریان گرم 
نگه داشته می شود هزینه گاز 
مصرفی قابل توجهی دارد و مواردی چون چادر 
و ســلفون و پشــتی ها و دیگر اقالمی که تهیه 
می شــود. همه این ها درنهایت هزینه راه اندازی 

این مجموعه های پذیرایی را باال می برد که به طور 
منطقی قیمت خدمــات آن هم اندکی متفاوت 
خواهد شــد. وی افزود: همچنین سرویسی که 
همراه غذا به مشــتریان ارائه می شــود بیشتر و 
اندکی متفاوت از رستوران های معمولی است و 
شامل اقالمی چون ماست ساده و موسیر، زیتون، 
ترشی و ساالد می شــود؛ با احتساب این موارد 
می بینیم تفاوت چندانی  با قیمت غذاهای مشابه 

در رستوران های درجه یک مشهد ندارد.
خادمی گفت: در برخی موارد هم غذای ارائه شده 
ارزان تر از مشهد بوده، ولی چون مالک شهروندان 
قیمت غذای خاصی اســت ایــن ذهنیت ایجاد 
شده که تمام غذاها گران است. توصیه می شود 
شهروندان نخســت قیمت غذای مورد نظر در 
شــاندیز را با رستوران های همسطح آن در شهر 
مقایســه کنند و دوم با در نظر گرفتن شــرایط 
نگهداری محیط که آن ها را ترغیب به آمدن به 

این منطقه کرده قضاوت کنند .

 تفاوت پروانه بهره برداری
نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه رستورانداران 
و تاالرداران طرقبه شاندیز همچنین به این نکته 
اشاره کرد که برخی از رستوران ها پیش از گرفتن 
مجوز از اتحادیه، اقدام به ارائه خدمات می کنند 
که تخلف بوده و اتحادیه با آن برخورد می کند؛ 
از ســوی دیگر برخی از مراکــز، مجوز خود را از 
اتحادیه نگرفته اند و پروانه بهره برداری گردشگری 
دارند که شــیوه قیمت گذاری آن ها متفاوت از 
اتحادیه و اندکی بیشتر است، اما چون مسافران 
از این موضــوع اطالع ندارنــد، تصور می کنند 
چندگانگی قیمــت وجود دارد و اعضای اتحادیه 
تخلــف می کنند، در حالی که آن ها به اســتناد 

مصوبات قانونی خدمات ارائه می دهند.

تجمعمالباختگانمقابلنمایندگی
گروهصنعتخودروآذربایجاندرمشهد

احمدفیاض:شــماری 
از شــهروندان مشهدی 
واســطه  به  مالباختــه 
برای  پــول  پرداخــت 
خرید خــودرو MG از 
گــروه صنعــت خودرو 
ظهر  آذربایجان)آذویکو( 

دیروز مقابل نمایندگی این گروه در مشهد تجمع اعتراض آمیز 
برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار ما، تجمع کنندگان که تعداد آن ها نزدیک 
40 نفر بود، به اینکه خودروهای ثبت نامی را باوجود گذشت 
یک سال از زمان پرداخت پول از طریق این نمایندگی تحویل 

نگرفته اند، اعتراض کردند.
یکی از مالباختگان تصریح کرد: براساس قانون، نمایندگی پس 
از گذشت 9 ماه و خلف وعده باید رضایت مشتری را بدست 
آورد و حاال نه تنها خودرو تحویل نشــده که پاسخ درست و 
حسابی نیز نمی دهند و طوری رفتار می کنند که گویا به ریش 

ما می خندند.
وی با انتقاد از وزارت صمت و این ادعا که صمت بشدت از این 
تولیدی حمایت می کند و حتی یک بار نیز به خود اجازه نداده 
تا بازدیدی از گروه صنعتی داشته باشد، عنوان کرد: براساس 
شــنیده ها خط تولید خودرو متوقف شده است. حاال تکلیف 
مالباختگان چیست و چرا این گروه صنعتی به تعهدات خود 

عمل و به طور شفاف با مشتریان گفت وگو نمی کند؟

تشییعپیکرتازهتفحصشدهشهیِدمدافع
حرمدرحرممطهررضوی

سویشهرماشهیدیآوردند
ایرنا:پیکر پاک شــهید 
حضرت  حــرم  مدافــع 
آقایی  علــی  زینب)س( 
حمل آباد دیــروز پس از 
مطهر  حرم  در  تشــییع 
مضجع  گــرد  بر  رضوی 
منور امــام رضا)ع( طواف 
داده شــد. پس از انجام آیین طواف، مراســم ســخنرانی و ذکر 
مصیبت اهل بیــت)ع( با حضور زائران و مجــاوران بارگاه منور 
رضــوی در رواق امام خمینی )ره( برگزار و همزمان با نماز ظهر 
بر پیکر پاک این شهید نماز خوانده شد. گفتنی است پیکر شهید 
آقایی که به وسیله نیروهای تفحص در سوریه کشف شده است 
بتازگی از طریق آزمایش دی.ان.ای تعیین هویت شــده است و 
هفته آینده در شــهر زادگاهش، اردبیل تشییع و تدفین خواهد 
شد. وی ادامه داد: شهید علی آقایی حمل آباد متولد سال ۱۳۶۶ 
از گردان تکاوری ســپاه پاسداران اردبیل، دی ۱۳94 در منطقه 

خان طومان سوریه به شهادت رسیده است.

آتشدرکمین34بیمارستانمشهد!
علل  واکاوی  فــارس:
مرگ سه زن بر اثر نشت 
گاز در یک واحد اقامتی 
در مشــهد، پرده از آمار 
مانند  تکان دهنــده ای، 
ساختمان   2۱5۶ وجود 
ناایمــن، ۳700 واحــد 
اقامتــی غیرمجاز، ۳4 بیمارســتان و 20۶ مجتمع تجاری و 

بازار و پاساژ بدون تأییدیه آتش نشانی در مشهد برداشت.

  ماجرای فوت 3 زائر در یک »خانه مسافر« غیرمجاز
حادثه تلخ مرگ سه زن مسافر در اثر نشت گاز CO2 در 
یکی از واحد های اقامتی مشهد که ظهر جمعه گذشته به  
وقوع پیوســت، بیشتر از همه، دل مردم مشهد و مجاوران 
امام رئوف را به  درد آورد، دیگران گفتند فوت سه زن؛ اما 
همسایگان امام رئوف خواندند فوت سه میهمان! به    منظور 
پیشگیری از حوادث مشــابه با مسئوالن مرتبط به بحث 
و گفت و گو نشســتیم تا با بررســی و واکاوی علل و احیاناً 
کم کاری ها و سهل انگاری های صورت گرفته، از تکرار این 

اتفاق تلخ برای دیگر میهمانان شهرمان جلوگیری شود. 

  2156 ساختمان ناایمن در مشهد 
مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
مشــهد با بیان اینکه 2۱5۶ ســاختمان ناایمن در این شهر 
وجود دارد، گفت: متأســفانه خیلی از مراکز همکاری الزم را 
با کارشناسان آتش نشــانی ندارند. امیر عزیزی افزود: تعداد 
زیادی از بیمارســتان های مهم مشــهد، واحد های اقامتی، 
مراکز و پاساژهای خرید متأسفانه تأییدیه ایمنی از سازمان 
آتش نشــانی ندارند و این زنگ خطــر را به  صدا درآورده که 
در آینده، شــاهد اتفاقاتی نظیر حادثه ناگوار مرگ ســه زائر 

زن باشیم.

  34 بیمارستان بدون تأییدیه آتش نشانی 
مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
مشهد در شــرح این موضوع گفت: هم اکنون از مجموع ۳5 
بیمارســتان در مشــهد، تنها یک بیمارستان تأییدیه ایمنی 
آتش نشــانی را داراست، سه بیمارســتان در سال 97 برای 
تأییدیه اقدام کرده اند و ۳۱ بیمارســتان دیگر تاکنون هیچ 
اقدامی برای این موضوع نداشــته اند که بیمارستان های امام 

رضا)ع( و قائم)عج( از آن جمله هستند. 
عزیزی بــا بیان اینکه 20۶ مجتمع تجاری و بازار و پاســاژ 
نیز در مشــهد ناایمن هســتند، ادامــه داد: مراکز خریدی 
همچون  زیســت خاور و ســرای عزیزاهلل اف و بازار مرکزی 
۱ و 2، سال هاســت برای ارتقای ســطح ایمنی خود اقدامی 
انجــام نداده اند. وی با بیان اینکه هتلی مانند هتل پارس در 
خیابان امام خمینی)ره( جزو ساختمان های ناایمن محسوب 
می شــود، افزود: از حدود ۱۳0 هتل شهر حدود ۱0 درصد 
آن ها از سازمان آتش نشانی تأییدیه گرفته اند و بقیه درصدد 

دریافت تأییدیه و در مجموع دارای ایمنی نسبی هستند. 

هاشمرسائیفر در آستانه روز ملــی صنعت و معدن، 
رئیس و دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراســان 
رضوی در نشستی با خبرنگاران شرایط این روزهای صنعت 

استان را بررسی کردند.
حسینی و ابراهیمی گرچه به نوعی شرایط را برای بخش 
صنعت خراســان رضــوی در قیاس با نرم کشــور، بهتر 
می دانستند، اما در البه الی صحبت هایشان می شد به این 
نکته رســید که حال صنعت خراسان رضوی خوِب خوب 
هم نیست! دالیلی هم برای لنگ زدن چرخ صنعت استان 
داشــتند که سر نخ بیشــتر آن ها به پایتخت می رسید و 

داستان تکراری همیشگی! 

 کمک کردن به برخی واحدهای صنعتی ظلم است
نکته جالبی در پاسخ رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت 
خراســان رضوی به پرســش خبرنگار قدس که وضعیت 
واحدهای راکد و نیمه راکد را مطرح کرد، وجود داشت که 
شاید نوعی پوشش برای مواجهه با این پرسش بود. وی نبود 
نقدینگی را به عنوان دلیل اصلی رکود و نیمه راکد ماندن 
برخی از صنایع قبول نداشت. سید حسن حسینی معتقد 
بود، بحث نقدینگی جایگاه نخست را در بسیاری از واحدها 
ندارد و نمی توان گفت پولی برای خروج رکود از این صنایع 
تزریق نشده، به همین دلیل راکد شده اند. وی در تکمیل 
ادعایش به خبرنگار قدس گفت: اکنون بانک ها به افرادی 
که مطالبات معوق دارند، کمک خوبی کرده  و تســهیالت 
خوبی ارائه داده اند، بنابراین بحث نقدینگی نیست. اما نکته 
طالیی در اظهار نظر حسینی آنجایی بود که او مدعی شد، 
کمک کردن به برخی واحدهای صنعتی ظلم است و با این 
کار منابع ملی به هــدر می رود. برخی صنایع، امروز دیگر 
معنا ندارند و حق نداریم از آن ها حمایت کنیم. این کار از 
بین رفتن سرمایه های ملی است.  این واحدها باید شرایط 
خود را تعیین تکلیف کنند. دعوای شرکا و تعطیل شدن 
واحد تولیدی و متأثر شدن برخی تولیدکنندگان از شرایط 
تحریم ومشکلدار شدن آن ها نکات دیگری بود که در این 
مورد از سوی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان 

مطرح شد.

  سختگیری های خراسان بیشتر از سایر کشور
کوچ برخی از واحدهای تولیدی از خراسان رضوی به سایر 
استان ها و تالشی که برای خراسانی ماندن آن ها از سوی 

مسئوالن شــده است دیگر موضوعی بود که خبرنگار ما 
مطرح کرد. حســینی فرار سرمایه از استان را رد نکرد و 
ســختگیری ها  به صنایع در خراسان رضوی را بیشتر از 
سایر اســتان ها و دخیل در کوچ واحدهای تولیدی بیان 
کرد. وی ادامه داد: در مورد واحدهایی که از استان رفتند، 
در زمان آقای رشیدیان چند بار از وزیر اقتصاد درخواست 
کردیم این شرکت ها برگردند که قانون نیز همین را بیان 
می کند. پیگیری هایی صورت گرفته تا درآمدهای مالیاتی 

این شرکت ها به مشــهد بازگردد، بجز در خصوص دو یا 
چهار شرکت، بقیه برنگشته که به نظر می رسد قاطعیت 
می  خواهد. با بودن آقای رزم حســینی )استاندار خراسان 

رضوی(  خوشبین هستیم که این اتفاق بیفتد.  

  فراجناحی بودن استاندار در مسائل اقتصادی
حضور علیرضا رزم حسینی در رأس امور اجرایی استان و 
پیگیری هایی که استاندار کرمانی خراسان رضوی از زمان 
حضورش در مشــهد برای بهبود شرایط صنعت و فضای 
کسب و کار داشته است دیگر پرسش قدس از رئیس خانه 

صنعت، معدن و تجارت استان بود.
حسینی خصوصیت بارز رزم حسینی در مواجهه با مسائل 
اقتصادی را فراجناحی عمل کردن وی دانست و بیان کرد: 
سیاست زدگی اقتصاد و گاه جناحی عمل کردن برخی از 
مدیران مشکلی بزرگ در این بخش است. استاندار سابق 
کرمان با عملی کردن ایده جدایی اقتصاد از سیاســت در 
کنار موضوع مثلث اقتصادی برای درمان معضالت موجود 
در بخش صنعت و کســب و کار به نشانه های خوبی برای 

بهبود شرایط در خراسان رضوی رسیده است.
 گرچه او هفت ماه زمانی را که از حضور رزم حســینی در 
مشهد می گذرد برای قضاوت در این موضوع کافی نمی داند.

  از شعار رونق تولید تا تحقق آن
رئیس خانه صنعــت، معدن و تجارت خراســان رضوی 
البه الی صحبت هایش به نکته ای قابل تأمل اشاره می کند 
که شاید مورد مناقشــه خیلی از مردم باشد؛ تفاوت بین 
خرداد ســال 97 که ســال حمایت از کاالی ایرانی بود و 
خرداد 98 که سال رونق تولید است. بی شک در طرح این 
موضوع نکته هایی فراوان می توان جست. مهم ترین آن  در 
صحبت های حســینی وجود دارد، آن هم اینکه در تولید، 
رونق آنچنانی وجود نداشته و نارضایتی ها  از این بابت است. 

کسانی موظف بودند برای رونق تولید اقداماتی انجام دهند 
اما حرکت معناداری را در این زمینه نمی بینم. حتی امسال 
در برخی بخش ها در حوزه واگذاری های زمین به افرادی 
که قصد انجام کار صنعتی دارند نســبت به سال گذشته 
سختگیرانه تر عمل شده؛ نظام بانکی، امور مالیاتی و تأمین 
اجتماعی نیز برای تولیدکنندگان مشکل ایجاد کرده است. 
تقاضای همه ما از دســت اندرکاران این است که قانون را 
رعایت کنند و زیر چتر قانون اقداماتی انجام دهند. از میزان 
مراجعه هایی که در روز به ما می شود، می توانیم واحدهای 
دارای مشــکل را تشــخیص دهیم. این مراجعه ها نشان 
می دهد اتفاق خاصی در ســال رونق تولید رخ نداده است. 
این جمالت گالیه های مطرح شــده از سوی رئیس خانه 

صنعت، معدن و تجارت استان در این خصوص بود.

 ثبت سفارشی که در استان به روز است اما ...
ابراهیمی، دبیرکل خانه صنعت و معدن خراسان رضوی اما 
آمار و ارقامی از شــرایط فعلی صنعت در اســتان ارائه داد 
که بیشتر آن ها وضعیت صنعتگران خراسانی را در قیاس 
با سایر استان ها در شرایطی به نسبت بهتر نشان می داد. 
آمــاری همچون صادرات 2 میلیارد و 25۶ میلیون دالری 
صنعتی های خراسان رضوی به ۱0۱ کشور جهان با  سهم 

صادراتی 5.2 درصد از کل صادرات کشور.
ابراهیمی اما نرخ مرگ و میر در صنعت را باال دانســت  و 
برای پیشگیری از آن اقدامات پیشگیرانه را چاره کار عنوان 

کرد.
وی همچنین ثبت سفارش در استان برای واردات مواد اولیه 
را به روز عنوان اما وجود موانعی در بحث سیاست های بانک 
مرکزی را دلیل محقق نشدن آن ها اعالم کرد و گفت: برخی 
از مشکالت ما ریشه در بانک مرکزی دارد؛ به این گونه که 
ثبت سفارش با سختی فراوان در خراسان رضوی انجام شده 
اما در عمل از میزان ثبت شــده سفارش ها  تنها ۳0 تا 40 

درصد حواله ارزی صادر می شود.

دستاندرکاراندرپاسخبهقدسعنوانکردند

سختگیری ها؛ عامل فرار صنایع از خراسان رضوی

 چرا باید غذا در 
منطقه طرقبه شاندیز 

گران تر از مشهد باشد، 
به نحوی که در برخی 
موارد تفاوت قیمت ها 
زیاد است و این رقم 
در زمانی که تعداد 
خانواده یا میهمانان 
زیاد باشد مبلغ قابل 

توجهی می شود؟
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 در روز شهادت امام صادق )ع(
اجتماعصادقیون

درمشهدالرضابرگزارمیشود

قدس:اجتماع صادقیون همزمان با ســالروز شهادت 
امام جعفرصادق)ع( در مشهدالرضا برگزار می شود.

رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان 
رضوی در این خصوص گفت: این مراســم روز شنبه 
هشتم تیرماه ســاعت 8:۳0 از میدان شهدا به سمت 
حــرم مطهر حضرت امام رضا)ع( برگزار خواهد شــد. 
حجت االسالم ســلطانی  در نشست خبری برنامه های 
هفته بازخوانی و افشــای حقوق بشر آمریکایی، گفت: 
مراسم بزرگداشت ســی و هشتمین سالگرد شهادت 
شهدای مظلوم هفتم تیر فردا ساعت ۱8 در رواق امام 
خمینی)ره( حرم مطهر با سخنرانی رئیس دفتر عقیدتی 

سیاسی فرماندهی کل قوا برگزار می شود.

 معاون استاندار در گفت وگو با قدس:
»پدیده«فعالًباسرپرست

ادارهخواهدشد

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
خراسان رضوی گفت: مجموعه شرکت های 
پدیده شــاندیز تا تعیین مدیرعامل با سرپرست اداره 

می شود.
علی رســولیان در گفت وگو با قــدس آنالین اظهار 
داشت: مجموعه شرکت های پدیده شاندیز به دلیل 
فوت مرحوم انتظاری که ازجمله مدیران توانمند و 
کارآمد بودند، تا تعیین مدیرعامل با سرپرست اداره 

خواهد شد.
وی گفت: ســهامداران و همه ذی نفعان این مجموعه 
هیچ نگرانی نداشته باشند، زیرا این مجموعه با قوت و 

قدرت به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

عضو مجمع نمایندگان استان به قدس خبر داد
احتمالتغییر

رئیسسازمانصمتخراسانرضوی

طلبی:نماینده مردم درگز در مجلس شورای 
اسالمی گفت: مهم ترین مسئله خراسان رضوی 
در سال های گذشته، موضوع مدیریت ضعیف در سطوح 

مختلف بوده است. 
عبداهلل حاتمیــان در گفت وگو با قــدس آنالین اظهار 
داشت: این ضعف سبب شده است استان در حوزه های 
گوناگــون از جمله موارد اقتصادی و حوزه صمت با یک 

نوع درجا زدن نمره مردودی بگیرد.
عضــو مجمع نمایندگان اســتان افــزود: محمدرضا 
مس  فــروش که مدیریت صمت اســتان تهران را در 
کارنامــه خود دارد، یکــی از گزینه های مطرح برای 

تصدی ریاست صمت خراسان رضوی است.

معاوندادگستریخراسانرضوی:
نبایدهراختالفودعوایی

بهدادگستریارجاعشود
معاون  مروج: حسین
خراســان  دادگســتری 
رضوی گفت: تجربیات و 
سوابق پرونده های موجود 
است  این  نشــان دهنده 
که هر دعــوا و اختالفی 
نبایــد از ســوی مردم و 

دستگاه های مختلف به دادگستری ارجاع شود.
حجت االســالم والمســلمین محمود فروتنی اظهار داشت: 
دادگســتری محلی برای تظلم خواهی بخصــوص در دعاوی 
کیفری و حقوقی است، ولی این موضوع نباید سبب شود برای 
هر امر و رفع هر اختالف و دعوایی به دادگستری مراجعه شود.

وی ادامه داد: روش ها و راهکارهای دیگری مانند میانجی گری، 
ریش سفیدی و حکمیت، وساطت علما و افراد موثق و معتمد، 
مشاوره ها، صلح و سازش، سعه صدر و باال بودن آستانه تحمل 
و... می تواند در رفع اختالف ها و عدم ورود پرونده ها به مراکز و 

مجامع قضایی از جمله دادگستری ثمربخش باشد.
حجت االســالم فروتنی درمورد فراوانــی پرونده های قضایی 
اضافه کرد: بر اســاس آخرین سرشماری رسمی  انجام شده، 
خراسان رضوی حدود ۶ میلیون و 400 هزار نفر جمعیت دارد 
که ســاالنه حدود یک میلیون و 500 هزار پرونده قضایی در 

دادگستری های این استان تشکیل می شود.
وی ادامه داد: از چهارم تیرماه همه افراد متقاضی همکاری با قوه 
قضائیه بخصوص در امر قضاوت می توانند به سامانه قوه قضائیه 
مراجعه و در صورت داشتن شرایط الزم، برای شرکت در آزمون 

مربوط نام نویسی کنند.

جلوپیشرویسیلپنهاناعتیاد
رابگیرید!

درحالــی وارد پنجمین 
دهــه پــس از پیروزی 
که  شــده ایم  انقــالب 
گفته می شــود عالوه بر 
۱2 هــزار جانباز، حدود 
4000 نفــر از مرزبانان، 
انتظامــی،  نیروهــای 

امنیتی و نظامی کشــور مــا در راه مبــارزه با قاچاقچیان 
موادمخدر به شهادت رسیده اند.

در ایــن چهــار دهه ۱۱ هــزار تن انواع مــواد مخدر و 
روانگردان ها را از باندهای منطقه ای و بین المللی کشف 
کرده ایم و بر اســاس آمارهای اســتخراج شــده توسط 
ســازمان ملل، 75 درصد کشــفیات تریاک جهان، ۶۱ 
درصد مرفیــن و ۱7 درصد هروئین جهــان مربوط به 
جمهوری اســالمی ایران اســت که به گفته مسئوالن 
کشــور بیش از ۱۱ درصد تولید ناخالص ملی ما در این 

راه هزینه می شود.
در حالی که بنابر اعالم ســازمان ملل و مراجع بین المللی، 
ایران همچنان پرچمدار مبارزه با مواد مخدر در جهان است، 
خراسان رضوی نیز به دلیل همجواری با افغانستان به عنوان 
بزرگ ترین تولیدکننده موادمخدر دنیا و نیز قرار گرفتن بر 
ســر راه ترانزیت این مواد، در صف مقــدم این مبارزه قرار 

داشته است.
اهمیــت این موضوع آنجا آشــکار می شــود که بدانیم 
مســئله تولید و کشت مواد مخدر در افغانستان هر سال 
پیچیده تر شده و تولید ۱85 تُنی در سال 200۱، امروز 
به 9000 تُن رســیده است و در حالی که تا امروز تمام 
تالش خود را انجام داده ایم تا با امکانات محدود خود در 
این حــوزه، با توزیع، پخش و ورود مواد مخدر به داخل 
کشــور مبارزه کنیم، اما به دلیل کارشــکنی کشورهای 
غربــی - کــه اتفاقاً مقصــد اصلی قاچاق مــواد مخدر 
هســتند- تأمین تجهیزات و امکانات پیشرفته موردنیاز 
برای کنترل معابر و محور های مورد استفاده قاچاقچیان 
با مشکل روبه رو بوده و جامعه جهانی تا به امروز در این 
زمینه با جمهوری اســالمی ایران همکاری نکرده اند. در 
مقابل، نگاه جامع و جهانی به مبارزه با مواد مخدر، جدا 
از نژاد و ملیت، سرلوحه اقدامات 40 ساله کشورمان قرار 
داشــته اســت و به همین خاطر عالوه بر تقدیم هزاران 

شهید و جانباز، هزینه های فراوانی را متحمل شده ایم.
این وضعیت کلی کشــور در عرصه مبارزه با موادمخدر 
بوده، اما آنچه مســلم است اینکه ایران و بویژه مناطقی 
همچون خراســان رضوی، خسارات بسیار و گاه جبران 
ناپذیــری به دلیل فعالیت گســترده ســوداگران مرگ 
دیده اند. این باید پیش از هرچیزی مدنظر تصمیم سازان 
و تصمیم گیرندگان کشور قرار بگیرد؛ از جمله جمعیت 
قابل توجه و روزافزون تعداد معتادان به انواع موادمخدر 
و آثار و تبعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که از این 

حیث برجای می گذارند.
بنابر آخرین آمار اعالمی، هــم اکنون جرم بیش از 70 
درصد زندانیان، مربوط به موادمخدر اســت و اعتیاد به 
عنوان یکی از بزرگ ترین تهدیدها، منشــأ بســیاری از 
جرایم و آســیب های اجتماعی بویژه از هم گسیختگی 
خانواده ها در این خطه شــده است. در این میان تغییر 
الگوی مصرف و پایین آمدن ســن اعتیاد و نیز افزایش 
جمعیــت زنان و دختران معتــاد، از مدت ها پیش زنگ 
خطــر را به صــدا درآورده و ضروری اســت متولیان و 
مســئوالن دســتگاه های مرتبط، تا دیر نشــده و پیش 
از آنکه این ســیل پنهان ســبب ویرانی خانه و کاشانه 
خانواده های بیشتری شود، آستین همت باال زده و مانع 

پیشروی آن شوند.



روی خط حادهث

رپونده

ر هشدا

محیط زیست

شهری

 دادستان مرکز خراسان رضوی 
در گفت و گو با قدس: 

دادگاهمیزانبزودیبرگزارمیشود
دادستان عمومی 
و انقــاب مرکز 
رضوی  خراســان  استان 
پرونــده  دادگاه  گفــت: 
مؤسســه منحلــه میزان 

بزودی برگزار می شود. 
در  صادقــی  غامعلــی 

گفت و گو با قدس آناین اظهار داشــت: پــس از دادگاه پدیده 
شاندیز که در مرحله صدور رأی قرار دارد، پرونده های اقتصادی 
دیگری در صف انتظار هستند که دادگاه آن ها برگزار خواهد شد.

 معاون دادگستری خراسان رضوی 
به خریداران مسکن پیش فروش هشدار داد
فروشهوابهعنوانطبقهمسکونی!

و  اجتماعی  معاون  ایرنا:
پیشــگیری از وقوع جرم 
خراســان  دادگســتری 
قوانین  رضــوی گفــت: 
مربوط بــه پیش فروش 
ســاختمان نواقصی دارد 
و تاکنون مــواردی از آن 

هم اصاح شده است. ســید امیر مرتضوی در جمع گروهی از 
شهروندان در مسجد امام محمدباقر)ع( مشهد، اظهار داشت: با 
ساز  همین قانون فردی کاهبردار در زمینی که هنوز ساخت و
در آن انجام نشــده، هوا را به عنوان طبقه مسکونی که در آینده 
ســاخته خواهد شد به دیگران می فروشــد. وی افزود: اعتماد و 
اطمینان بدون پشــتوانه و تحقیق موجب بسیاری از جرم ها و 
کاهبرداری ها شــده؛ بنابراین باید در مراودات خود نسبت به 
اعتماد و اطمینان با دقت بیشتری عمل نمود. مرتضوی ادامه داد: 
قانون ثبت اسناد و اماک مربوط به سال ۱۳۱۰ است و در آنجا به 
صراحت اعام شده هر معامله که انجام می شود باید سند داشته 
باشــد، با این وجود هنوز شاهد آن هستیم که بسیاری از موارد 

اختافی از طریق قولنامه به نتیجه نرسیده است.

معاون محیط زیست خراسان رضوی:
بارآلودگیفاضالببهداشتیمشهد

باالترازحداستاندارداست
و  پایش  معــاون  ایرنا: 
نظارت اداره کل حفاظت 
محیط زیســت خراسان 
رضوی گفت: بار آلودگی 
کنونی فاضاب بهداشتی 
در کانشــهر  تولیــدی 
مشــهد بســیار باالتر از 

استانداردهای الزم است.  محمد عرفانی افزود: هم اکنون ظرفیت 
تصفیه خانه های مشهد معادل ۲۶۳ هزار مترمکعب در روز است، 
اما به دلیل بارآلودگی باالی فاضاب بهداشــتی تولیدی در این 

شهر، معادل دو سوم این ظرفیت مورد استفاده قرار می گیرد.
وی ادامه داد: به همین دلیل روزانه ۱۸۰ هزار مترمکعب فاضاب 
بهداشتی بسیار باالتر از استانداردهای الزم در تصفیه خانه ها وارد 
می شود. معاون اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی 
گفت: باال بودن بار آلودگی خارج از اســتاندارد، موجب می شود 
پساب خروجی تصفیه خانه نیز از استانداردهای الزم و مورد نظر 
برخوردار نباشد. وی افزود: هم اکنون پنج تصفیه خانه در مشهد 
فعالیت دارند. بیشتر اوقات مشــاهده می شود میزان BOD و 
COD به عنوان پارامترهای مهم سنجش آلودگی فاضاب در 

فاضاب تولیدی مشهد بسیار باال است.

   رئیس کمیسیون حمل و نقل 
شورای شهر مشهد خبر داد

همتبرایگسترشوبههمپیوستگی
مسیرهایدوچرخه

قدس:رئیس کمیسیون 
حمل و نقــل و ترافیک 
شــورای اســامی شهر 
مشــهد از همت مضاعف 
مدیریــت شــهری برای 
گسترش و به هم پیوستگی 
دوچرخــه  مســیرهای 

در مشــهد خبــر داد.  مجتبــی بهاروند در حاشــیه همایش 
دوچرخه ســواری که از میدان ملک آباد تا میدان شهدا با حضور 
برخی اعضای شــورای شهر و مدیران شــهری در قالب طرح 
»سه شنبه های بدون خودرو« برگزار شد، با بیان اینکه برنامه ریزی 
جــدی برای گســترش مســیرهای دوچرخه ســواری داریم، 
خاطرنشان کرد: ســعی ما بر این است با همت شورای شهر و 
شهرداری مشهد، این بحث را هفتگی ادامه دهیم و تاش کنیم 

دوچرخه هم وارد سیستم حمل و نقل درون شهری شود.

پس از وقوع یک جنایت در مشهد
عاملشلیکمرگبار

خودشراتسلیمقانونکرد
رحمانی:فردی که پس 
از دعــوای کودکانه، یک 
قتل را رقم زد روز گذشته 
قانون  تسلیم  را  خودش 

کرد.
که  بود  دو شنبه گذشته 
ماجرای شــلیک مرگبار 
مردی جوان در حوالی خیابان طبرسی رسانه ای شد، ماجرا زمانی 
رقم خورد که پس از اختاف دو کودک حین بازی کودکانه، قاتل 
وارد ماجرا می شود و با مقتول که پدر یکی از طرف های دعوا بود 
به مشاجره بر می خیرد، ابتدا قاتل با ساح سرد به محل می رود و 
پس از ایجاد درگیری لفظی، مقتول چاقو را از دست قاتل خارج 
می کند. کمی بعد عامل جنایت هر چه تاش می کند تا چاقو را 
پس بگیرد راه به جای نمی برد، چراکه مقتول اعام می کند چاقو 

را فقط تحویل پلیس خواهد داد.
همین امر موجب می شود تا قاتل دست به ساح وینچستر ببرد 
و پس از حضور مقابل در پارکینگ خانه مقتول، از فاصله نزدیک 
به سمت شکم مقتول شلیک  کند و پس از آن بسرعت از محل 
متواری می شــود.در همین زمینه قاضی ویژه قتل مشهد روز 
گذشته به قدس گفت: عامل جنایت که فردی حدوداً ۲۸ ساله 
است روز گذشته پس از آنکه هیچ راه فراری نداشت و قانون سایه 

به سایه او را تعقیب می کرد، خود را تسلیم قانون کرد. 

رؤیای پولدار شدن یکشبه، تعبیرش زندان شد
دستگیری13عضو

یکشرکتهرمیدرمشهد
جانشــین  قرمز: خط
انتظامــی  فرماندهــی 
اســتان از دستگیری۱۳ 
جوان جویای کار و یکی 
از متهمان اصلی شرکت 
در مشــهد خبر  هرمی 
داد. ســرهنگ ابراهیــم 
قربان زاده در تشــریح این خبر گفت: گزارش شهروندان مبنی 
بر رفت و آمدهای مشــکوک افرادی ناشناس به طبقه دوم یک 
آپارتمان، پلیس مشهد را بر آن داشت برای بررسی موضوع وارد 
عمل شود. وی افزود: تیم های دایره تجسس کانتری شهید نواب 
صفوی مشهد در این مأموریت ضربتی پس از هماهنگی با مقام 
قضایی، آپارتمان مذکور را بازرسی کردند، در پی آن ۱۳ جوان 
که با ادعای خودشــان از حدود دو هفته پیش برای پیدا کردن 
کار از شهرهای بندرعباس، میناب و جغتای به مشهد آمده اند، 

دستگیر شدند. 
جانشین فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی خاطرنشان 
کرد: شــواهد امر باتوجه به کشف جزوه های آموزشی، کتاب ها 
و برپایی کاس های آموزشی نشان می دهد این افراد ساده لوح 
فریــب افــرادی را خورده اند که در زمینه شــرکت های هرمی 
فعالیت داشته اند. در ادامه رایانه های موجود در محل به پلیس 
فتا خراسان رضوی انتقال یافته تا تحقیقات پرونده تکمیل شود، 

همچنین یکی از متهمان اصلی پرونده نیز دستگیر شد.

کشف9/5تنانواعموادمخدر
درخراسانجنوبی

خطقرمز:رئیس پلیس 
موادمخدر  بــا  مبــارزه 
از  جنوبــی  خراســان 
کشــف 9 تــن و 5۰۰ 
کیلوگرم انواع موادمخدر 
و متاشی شدن ۱9 باند 
تهیه و توزیع موادمخدر 
از ابتدای امسال در استان خبر داد. سرهنگ حسین محمدی، 
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 
حضور نیروهای آمریکایی در کشور همسایه و اشغال افغانستان 
سبب افزایش تولید موادمخدر شده است؛ گفت: در سال گذشته 
۳۸ تن مواد مخدر در خراســان جنوبی کشف و ۷۴ باند عمده 
حمل و توزیع مواد مخدر منهدم شد. همچنین در سه ماهه اول 
سال جاری 9 تن و 5۰۰ کیلوگرم موادمخدر کشف شد. درهمین 
زمینــه نیز ۱9 باند حمل و توزیع مواد مخدر مورد ضربه واقع و 
متاشی شدند. این اقدام ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
با افزایش رو به رو بوده اســت. رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر 
اســتان خراسان جنوبی با بیان اینکه ۸۶ درصد معتادان مرد و 
۱۴ درصد را زنان تشــکیل می دهند؛ افزود: ۶۷ درصد معتادان 
زیر دیپلم هستند. 5۷ درصد موادمخدر سنتی و ۴۳ درصد مواد 
مخدر صنعتی مصرف می کنند. از سوی دیگر عوامل اجتماعی، 
خانوادگی، محیطی و فرهنگی در کشیده شدن افراد به منجاب 
اعتیاد نقش زیادی دارند. سرهنگ محمدی تصریح کرد: معاشرت 
با افراد ناباب، وجود فرد معتاد در خانواده و در دســترس بودن 
موادمخدر از عواملی اســت که تأثیرگذاری بیشتری در گرایش 
افــراد به موادمخدر دارد. همچنین از شــهروندان تقاضا داریم 
 فریب تبلیغات کاذب افراد در شبکه های اجتماعی مبنی برفواید 

مواد مخدر در الغری، زیبایی و یا قرص های انرژی زا را نخورند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی خبر داد
تخلفواحدهایصنفی
تحتکنترل71تیمبازرسی

فارس: تیم های بازرســی تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی از 
ابتدای سال جاری تاکنون برای ۴۸ واحد صنفی متخلف پرونده 
تشــکیل داده اند.  مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی 
گفت: تعزیرات حکومتی در حوزه های مختلفی مانند قاچاق کاال 
و ارز، امور بهداشتی، درمانی، دارویی، کاال و خدمات فعالیت دارد.

محمدحسین اشرفی با اشاره به ۴۶5۲ فقره پرونده دریافتی از 
حوزه کاال و خدمات در سال 9۷، افزود: از تعداد کل پرونده ها به 
۴5۷۷ مورد رسیدگی شد که محکومان آن نیز به پرداخت ۳۳۰ 

میلیارد جزای نقدی موظف شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراســان جنوبی با اشاره به اینکه 
متوسط زمان رسیدگی به هر پرونده  در سال گذشته ۲۶ روز بود، 

گفت: این زمان در سال 9۸ به ۲۰ ساعت رسیده است.
اشرفی گفت: بیشترین فراوانی تخلفات درج نکردن قیمت، ارائه 
ندادن فاکتور خرید، اعام نکردن موجودی، احتکار و گران فروشی 
بود. وی از فعالیت ۷۱ اکیپ گشت و بازرسی از ۲5۷ واحد صنفی 
در ســال جاری خبر داد و افزود: برای ۴۸ واحد صنفی متخلف 

پرونده تشکیل و ۶۰ واحد نیز تذکر گرفتند.

زاویه تصویر

تابلوییکهدیدهنمیشود

رخ رد رخ
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 شرکت آب مشهد رسیدگی کند
ما جمعی از ســاکنان زمین هــای نهضت در 
منطقه حصارســرخ شــاندیز واقــع در امام 
رضا)ع(۱۱ هستیم که همه ساله با فرا رسیدن 
فصل تابستان و گرما از آب محروم هستیم و 
وقتی به مسئولی که شرکت آب در آن منطقه 
گمارده اعتراض کردیم، فایده ای نداشت واین 
فرد به صورت خودمختار و بدون منطق آب را 
به روی اهالی به مدت پنج روز در هفته کامًا 

قطع می کند و این در صورتی اســت که برای نصب انشــعاب در این منطقه هزینه های میلیونی 
پرداخت کردیم! گفتنی است روستای حصارسرخ با آن همه درخت های میوه و سبزیجات و درختان 

سربه فلک کشیده بیشترین آب را مصرف می کند و شرکت آب با متخلفان برخورد نمی کند.
915...4905

 کولر های گازی همیشه روشن
بیشترین جایی که برق را اسراف می کنند همین اداره ها و بانک ها هستند، بخصوص بانک ها که 

همیشه کولر های گازی شان روشن و روی درجه زیاد است!
935...2104

 خط 4 قطارشهری را تا امامزاده ادامه دهید
تریبون گزارش محله را به امامزاده یحیی 
برده و با مدیرعامل قطارشــهری صحبت 
کنید تا خط ۴ قطارشهری را که از آرامگاه 
خواجه ربیع تا ابتدای جاده سرخس است 

را تا این امامزاده برسانند.
938...2651

 کنده کاری های هر سال
لطفاً شــما بپرسید از شــهرداری منطقه 
که هرســال چند بار خیابان خسروی نو 
را کنــده کاری می کنند، از موقعی که ما 
یادمان می آید ســالی دو یا ســه بار این 
کند وکاوها هست. لطفاً اگر مقدور هست 
گزارش تهیه کنید که موجب اذیت و آزار 

اهالی خیابان است.
915...7746
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عقیلرحمانی قاضی شعبه ۱۴۴ کیفری دو 
مشهد پس از رسیدگی به محتویات و مستندات 
پرونده سرقت مسلحانه نافرجام از یک طافروشی 
در آذر ماه ســال 9۷، متهمان را به ۳۸/5 ســال 

حبس محکوم کرد.

 بازخوانی پرونده سرقت مسلحانه 3 رفیق
۱۸ آذر سال گذشته بود که خبر سرقت مسلحانه 
از یک طافروشی در خیابان امامت مشهد گوش 
به گــوش چرخید و روز بعد خبر این ســرقت 
که بــا واکنش طافــروش و زدن آژیر، نافرجام 
ماند، تبدیل به تیتر اصلی صفحات روزنامه های 

مشهدی شد.
در همان لحظات اولیه سرقت مسلحانه نافرجام 
ســردار تقوی، فرمانده انتظامی خراسان رضوی 
مقابل خبرنگاران حاضر و در تشریح ماجرا گفت: 
دو جوان که اسلحه شبیه کلت و یوزی داشتند 
وارد یک طافروشی در بولوار امامت مشهد شدند 
و لحظاتی بعد با به صدا درآمدن آژیر طافروشی، 

از ترس پا به فرار گذاشتند.
این مقام انتظامی در ادامه هم عنوان کرد: سارقان 
دو اســلحه را از زیر لباس خارج ساخته و قصد 
سرقت مسلحانه داشتند، اما لحظاتی بعد با به صدا 
درآمدن آژیر طافروشی، دو سارق مسلح از ترس 

متواری شدند.
کارآگاهان مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی 
خراســان رضوی و پلیس مشهد بافاصله وارد 
عمل شدند و تحقیقات علمی و فنی و پلیسی 
با توجه به ســرنخ های موجود برای شناسایی و 
دستگیری عامان این سرقت نافرجام ادامه دارد.

در ادامه هم ســردار تقوی وعده داد با توجه به 
ادله موجود، نتایج ردزنی های اطاعاتی، عملیات 
شناسایی و دستگیری عامان این سرقت نافرجام 
بزودی به شــهروندان عزیز اطاع رسانی خواهد 
شــد. از این مصاحبه ســه روز نگذشته بود که 
وعده فرمانده انتظامی خراسان رضوی عملی و 
 هر سه سارق یکی پس از دیگری و در پی تاش 

شبانه روزی مأموران پلیس دستگیر شدند.

 آغاز ردزنی و دستگیری سارقان مسلح
از همیــن رو در تاریخ ۲۱ آذر ســال گذشــته 
ماجرای ردزنی های پلیسی و چگونگی انجام این 
اقدام ضربتی و حرفه ای منتشر و در آن گزارش 
عنوان شد: با آغاز تحقیقات شبانه روزی پلیس 
و تمرکز تیم های عملیاتی پلیس آگاهی استان 
روی ماجرا و ردگیری ســرنخ های به جا مانده 
از عامان این ســــرقت نافرجام، مشخص شد 
ســارقان مسلح از کرمانشاه به مشهد آمده و در 
خانه ای مجردی حوالی خیابان امام رضا)ع( نقشه 

سـرقت را طرح ریزی کرده بودند.
اطاعات دقیــق پلیس به این نکته اشــــاره 
داشــت که عامان سرقت مسلحانه نافرجام دو 

نفر نبوده اند، بلکه یک نفر دیگر هم بیرون از مغازه 
در حال کشیک کشیدن و مراقب اوضاع بود. 

پس از چیده شدن پازل های گم شده تحقیقات 
پلیســی کنار هم، معلوم شد ســارقان پس از 

آنکه در اجرای سرقت مسلحانه 
از طا فروشــی ناکام می مانند، 
تصمیم می گیرنــد تا زمانی که 
آب از آســیاب بیفتد مشهد را 
ترک و به غرب کشور فرار کنند. 
بر همین اساس از یکدیگر جدا 
شدند و وعده دیدار را در یکی از 
شهرهای غرب کشور می گذارند. 
سارقان مســلح به خیال آنکه 
پلیس دیگر نمی تواند رد آن ها 
را بزند، یکــی از آن ها در خانه 
می ماند و دو نفر دیگر در فواصل 

زمانی مشخص شهر مشهد را ترک کردند. 
آخرین عضو باند که در خانه اجاره ای مانده بود 
تا چند ساعت بعد از رفتن همدستانش او هم 
از مشــهد فرار کند، سپیده دم روز یادشده با 
قفل شدن دستبند قانون دور دستانش از خواب 
پرید و پی برد هرچه رشــته کرده بودند پنبه 

شده است. 
در ادامــه گــزارش آمده بود: مأمــــوران که 
تحــرکات دیگر اعضای بانــد را لحظه به لحظه 
تحت کنترل داشتند، هماهنگی های قضایی 
الزم را هم برای دســتگیری دو نفر فراری انجام 
داده و در پی آن و طی یک عملیات هماهنگ 
و برق آسا یکی از ســارقان مسلح را در حوالی 
نیشــابور در حالی دســتگیر کردند که ساح 
کلت کمری مورد اســتفاده در سرقت نافرجام 
همراهش بود. عملیات موازی پلیسی در حوالی 
دامغان نیز صورت گرفت و دیگر عضو باند که او 

هم مسلح بود غافلگیر و دســتگیر شــد. پس 
از آن سارقان بسرعت به مشهد منتقل و کمی 

بعد به دادسرای انقاب منتقل شدند. 
در حاشــیه حضور متهمان در دادسرا یکی از 
سارقان مســلح در تشریح 
به  مسلحانه شــان  اقــدام 
خبرنگار ما گفت: چند باری 
بــرای شناســایی به محل 
ســرقت رفتــه بودیم، یک 
بار هم در پوشــش مشتری 
داخل مغــازه رفتیم. پس از 
انجام سرقت نافرجام، وقتی 
صدای آژیر در آمد ترسیدیم 
و از محل فرار کرده و همراه 
دیگر اعضــای باند به خانه 
اجاره ای مان برگشتیم. یکی 
دیگر از ســارقان هم در مورد استفاده از ساح 
مدعی شد: چند باری با شاه ُکش روی پشت بام 

خانه اجاره ای، تیر هوایی شلیک کرده بودم!

 اعالم رأی محکومیت اعضای باند سرقت
روند قضایی پرونده سارقان در دادسرا بسرعت 
طی و پس از صدور کیفرخواســت به دادگاه 
ارسال شــد. گزارش اختصاصی قدس حاکی 
اســت؛ کمی بعد پرونده به شعبه ۱۴۴ دادگاه 
کیفری ۲ مشهد ارســال شد و قاضی ترابیان 
با بررسی دقیق ماجرا، چندین مرتبه سارقان 
مســلح را از زندان به دادگاه فراخواند و تمامی 
زوایای این سرقت نافرجام را بازخوانی و مورد 

رسیدگی قضایی قرار داد.
ایــن اقدامات ســرانجام منجر شــد تا رأی 

محکومیت هر سه سارق مسلح صادر شود.
در این رأی آمده اســت: باتوجــه به قرائن و 

امارات موجــود در پرونــده، دادگاه بزهکاری 
نامبردگان را ثابت و به استناد ماده ۶5۴ قانون 
مجازات اسامی و مواد ۶۶ و ۱۲ و ۱۳۴ قانون 
مجازات اسامی مصوب ســال ۱۳9۲ و مواد 
۶ و ۱۲ قانون قاچاق اســلحه و مهمات، متهم 
ردیف اول )محمد.ف( را از جهت مشارکت در 
شروع به سرقت مسلحانه به تحمل ۱۰ سال و 
نیم حبــس تعزیری و از جهت خرید، حمل و 
نگهداری ساح و مهمات به تحمل پنج سال و 
نیم حبس تعزیری و از جهت نگهداری غیرمجاز 
افشانه فلفلی به تحمل دو سال و یک روز حبس 
تعزیری، همچنین از جهت نگهداری غیرمجاز 
شــوکر به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جزای 
نقدی جایگزین ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری 

محکوم می کند.
در ادامه رأی مذکور آمده است: همچنین متهم 
ردیف دوم )وحید.ر( را از جهت مشــارکت در 
شروع به ســرقت مسلحانه به تحمل ۱۰سال 
حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی 
و از جهــت خرید، حمل، نگهداری ســاح و 
مهمات به تحمل پنج ســال حبس تعزیری و 
متهم ردیف سوم )علی.چ( را از جهت مشارکت 
در شروع سرقت مسلحانه را به تحمل پنج سال 
و نیم حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت 
قبلی محکوم می نماید. در ادامه رأی متهمان 

مورد تأیید و در مرحله اجرا قرار گرفت.

رأیدادگاهبرایعامالنیکسرقتمسلحانهنافرجامدرمشهد،صادرشد

38 سال پشت میله های زندان 

یکی از سارقان در 
مورد استفاده از سالح 

مدعی شد: چند باری با 
شاه ُکش روی پشت بام 

خانه اجاره ای، تیر 
 هوایی شلیک 

کرده بودم!

بــرش

مخاطبان گرامی!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پیامک کنید.

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

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا
وزشبادشدیددرخراسانرضوی

تداومدارد
براســاس  قــدس:
کل  اداره  پیش بینــی 
هواشناســی خراســان 
نسبتاً  باد  وزش  رضوی، 
شدید تا شدید تا پایان 
هفته جــاری در مناطق 
مختلف این استان بویژه 

نواحی جنوبی و شرقی آن تداوم خواهد داشت.  
همچنین از عصر امروز تا جمعه هفته جاری نیز شاهد افزایش 
ابرناکی در خراسان رضوی و احتمال بارش های پراکنده باران در 

نیمه شمالی استان بویژه در روز جمعه خواهیم بود.
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ورزش خراسان

سالمت

خوانش کتابی که سند برادری ایران و افغانستان است

» از دشت لیلی تا جزیره مجنون« در مشهد
فرهنگ و هنر

درمؤسسهفرهنگیقدسبرگزارمیشود
  هم اندیشی شاعران معاصر خراسان 

نشســــت هم اندیشــی 
شــاعران معاصر خراسان 
در مؤسسه فرهنگي قدس 

برگزار مي شود. 
این مراسم با حضور سعید 
شــورای  عضو  بیابانکی، 
عالی شعر صدا و سیما و 

عضو شــورای شــعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و جمعی از 
شــاعران و هنرمندان استان، فردا پنجشنبه 6 تیرماه ساعت 10 
صبح برپا خواهد شــد. عالقه مندان برای شرکت در این برنامه 
می توانند به نشــانی بولوار ســجاد، بین سجاد یك و سه، سالن 

همایش هاي روزنامه قدس مراجعه کنند.

  »مداد ُگلی« در نگارخانه عسل
نمایشگاه گروهی طراحی 
با عنوان »مــداد ُگلی« در 
افتتاح  عســل  نگارخانه 
خواهد شــد. نمایشــگاه 
با عنوان  گروهی طراحی 
»مداد ُگلی« از روز جمعه 
هفتم تیرماه از ساعت 1۸ 

در نگارخانه عسل افتتاح خواهد شــد. به گزارش ایسنا، در این 
نمایشگاه گروهی طراحی، آثار هنرمندانی چون محمود آزادنیا، 
مریم اصفهانی، الدن اورنگی، مهدی شــریعتی، عباس شهسوار، 
ایمان صادقی، ندا عظیمی، حسن کالنتری، مهدی محدث، طاهر 
موسوی، احســان مهدوی، مریم مودی و محمدرضا نوروزی به 

نمایش گذاشته خواهد شد.
نمایشگاه طراحی »مداد ُگلی« از روز هفتم تیرماه آغاز و تا دوازدهم 
تیر در نگارخانه عســل ادامه خواهد داشت و از ساعت 1۸ تا ۲1 

پذیرای بازدیدکنندگان و عالقه مندان است.
بازدید از این نمایشگاه گروهی طراحی برای عموم آزاد و رایگان 

است.
نگارخانه عسل مشهد در فلسطین 1۲، شماره ۲۸ واقع شده است.

  اشتری در صدر رنکینگ 
فدراسیون تنیس روی میز

در  اشــتری  مهشــید 
بانوان رده ســنی  بخش 
خراسان  از  بزرگســاالن 
رضوی با 3540 امتیاز در 
صدر رنکینگ فدراسیون 
تنیس روی میز ایران قرار 
گرفــت. در این رنکینگ 
پس از مهشید اشتری، پریناز حاجیلو در رده دوم و ملیکا کرمی 

در رده سوم جای گرفتند.

  خراسان رضوی میزبان 
مسابقات بدمینتون قهرمانی کشور 

بدمینتون  هیئت  رئیس 
گفت:  رضوی  خراســان 
قهرمانــی  مســابقات 
بدمینتون نونهاالن دختر 
کشور به میزبانی خراسان 
رضوی مــرداد ماه برگزار 
اظهار  رضوی  می شــود. 
کرد: هر ســه ماه یك دوره مسابقات اســتانی در سه رده سنی 
نونهاالن، نوجوانان و جوانان برگزار می شود. همچنین مسابقات 
پیشکسوتان دوبار در سال به منظور مسابقات انتخابی کشور و جام 
رمضان برپا می شود. وی در خصوص تیم های لیگ برتری استان 
بیان کرد: خراسان رضوی در لیگ برتر بانوان با یك تیم حضور 
داشت. همچنین در لیگ دسته یك آقایان یك تیم از نیشابور و در 

لیگ دسته یك بانوان نیز یك تیم از مشهد حاضر بودند.

مدیرپیشگیریومبارزهبابیماریهای
دانشگاهعلومپزشکیخبرداد

  شناسایی 15 هزار بیمار 
مبتال به فشار خون در مشهد

پرویــن محمــدی: 
و  پیشــگیری  مدیــر 
بیماری های  بــا  مبارزه 
دانشــگاه علوم پزشکی 
مشــهد گفت: از ابتدای 
غربالگری  برنامه  اجرای 
فشــارخون تاکنون 15 
هزار بیمار مبتال به پرفشاری خون در مناطق زیرپوشش این 

دانشگاه شناسایی شدند که از بیماری خود اطالع نداشتند.
دکتر محمدجعفر صادقی در گفت وگو با خبرنگار ما با کم نظیر 
بودن اســتقبال مردم از این کمپین ملی افزود: در طرح ملی 
کنترل فشارخون، دانشــجویان، کارکنان و مدیران ادارات و 
سازمان های مختلف استان مشارکت خوبی داشتند و حدود 
یك میلیون و ۷00 هزار نفر تحت غربالگری قرار گرفتند؛ از 
این تعداد نزدیك به 15 هزار نفر دارای فشار خون باال بودند 

که از بیماری خود خبر نداشتند .
وی در خصوص کمپین کنترل فشارخون توضیح داد: بسیج 
ملی کنترل فشــار خون از 1۷ خــرداد تا 15 تیرماه با هدف 
غربالگری افراد باالی 30 ســال، زنان باردار و بیماران کلیوی 
در همه پایگاه های بهداشــتی، مراکز خدمات جامع سالمت 
روستایی، بیمارستان ها و خانه های بهداشت، ایستگاه های ثابت 
و سیار سنجش فشــار خون در حال اجراست و امیدواریم تا 
پایــان طرح و در چند روز باقیمانده افراد یاد شــده به مراکز 

پایش مراجعه و تحت غربالگری قرار گیرند.

عوامل مؤثر در ابتال به فشار خون 
دکتر صادقی عوامل مؤثر در بروز پرفشــاری را برشــمرده و 
تصریح کرد: استرس یکی از عوامل اصلی فشار خون باالست و 
مصرف سوسیس، کالباس، نوشابه، غذاهای پرچرب و شیرین 
و پرنمك، گوشــت قرمز و... از جمله غذاهای آسیب رسان و 
عامل خطر محسوب شده و می توانند موجب ابتال به دیابت، 

بیماری های قلبی، اضافه وزن و بویژه فشار خون شوند.
وی گفت: همچنین مصرف دخانیات و ســیگار بزرگ ترین 
خطر بروز فشــار خون باالست. وی اصالح سبك زندگی را از 
مهم ترین راهکارهای کنترل و پیشگیری از فشارخون دانست 
و گفت: جدی نگرفتن این قاتل خاموش یعنی رفتن به سمت 
عوارض غیرقابل جبران؛ از این رو با یك اندازه گیری ســاده 
براحتی می توان از وضعیت فشارخون خود باخبر شده و از بروز 
عوارض سنگین بعدی، سکته های قلبی و مغزی و بیماری های 

کلیوی و چشمی جلوگیری کرد.

خبر
نمایندهولیفقیهدرخراسانشمالیباقدردانیاز

مسئوالنقضایی:
  اجازه ندهیم منکرآفرینان طلبکار شوند

خبرنگار  بجنــورد- 
قدس: نماینده ولی فقیه 
در خراسان شمالی گفت: 
جلوی جســارت ها  باید 
نســبت به نظام ، خون 
شهدا و ارزش ها را ببندیم 
و نگذاریــم منکرآفرینان 

مطالبه کرده و  معروف آفرینان بدهی داشته باشند. 
آیت اهلل ابوالقاســم یعقوبی در جمع مســئوالن با تجلیل از 
اقدام دادســتان و رئیس  کل دادگستری استان در جلوگیری 
از برگزاری کنســرت حاشــیه آفرین در بجنورد، اظهار کرد: 
کنسرت ها و این  گونه تجمعات نباید به  گونه ای باشد که افرادی 
از استان های دیگر به استان ما آمده و بدنامی آن برای استان 

ما بماند. 
وی خطاب به مســئوالن مرتبط و نیروهــای انقالبی افزود: 
نگذارید مفسدان میداندار شوند درغیراین صورت پررو شده و 

طلبکار می شوند.
آیت اهلل یعقوبی تصریح کرد: باید آگاه باشیم تا معروف ها را در 

جامعه نهادینه نکنیم، منکرها کنار نمی روند.
 رئیس شــورای فرهنگ عمومی خراســان شــمالی افزود: 
بر این اساس باید همه ما نسبت به منکرات در جامعه حساس 
بوده و با احساس مسئولیت دینی و ملی در این زمینه به مقابله 

با منکرات برخیزیم.

خبر
قائممقامآبمنطقهایخراسانرضوی:

  نباید صنایع جدیدی 
در غرب مشهد شکل بگیرد

قدس: قائم مقام شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به 
اینکه در غرب مشهد نباید صنایع جدیدی شکل گیرد، گفت: از 
سال  6۲ به بعد ممنوعیت تأسیس صنایع جدید در غرب مشهد 
تصویب شد. هم اکنون ما معتقدیم نباید صنعت جدیدی در این 
منطقه شکل گیرد و صنایع موجود این منطقه باید از سیستم های 
تصفیه فاضالب استفاده کنند.  علیرضا طاهری در نشست خبری 
هفتــه صرفه جویی در مصرف آب گفت: به طــور مثال یکی از 
کارخانه های استان با تخصیص ۲.5 لیتر آب برای 300 نفر ایجاد 
اشــتغال کرده است، در حالی که یك چاه کشاورزی با 1.5 لیتر 
آب دست کم حدود 10 نفر ایجاد اشتغال می کند. با ایجاد تعادل 
در منابع و مصارف، باید حداکثر استفاده اقتصادی را داشته باشیم 

که ایده آل ترین آن ها صنایع کم آب طلب و پاک است.

آبرسانی به 421 روستا با تانکر 
سرپرســت آبفا روستایی خراســان رضوی هم در این نشست 
درخصوص آبرسانی به روستا ها به وسیله تانکر سیار، عنوان کرد: 
در سال گذشــته 4۸1 روستا با تانکر آبرسانی شده است که در 
ســال جاری به خاطر تعداد پروژه های آبرســانی و بارندگی های 
مطلوب، این تعداد به 4۲1 روستا کاهش یافته است؛ امیدواریم 
بــا اجرای پروژه ها و تخصیص اعتبارات این تعداد باقی مانده نیز  

کاهش یابد.

چالش تأمین آب در 30 شهر 
مدیرعامل آب و فاضالب خراســان رضــوی هم گفت: در حال 
حاضر براســاس برآوردها 30 شهر در خراسان رضوی با چالش 
تأمین آب روبه رو هستند. ســید ابراهیم علوی افزود: متأسفانه 
این شــرکت با تنگناهای اعتباری نیز دســت به گریبان است. 
در ســال 9۷ بودجه در نظر گرفته شــده برای ما 111 میلیارد 
تومــان بــوده که از این میــزان ۷4 میلیــارد تومان تخصیص 
 داشته و طبیعی است با داشــتن ۸5 پروژه عملیاتی در استان، 

مشکالتی به وجود بیاید.
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قدس: سالمتکده طب سنتی و ایرانی ویژه بانوان با حمایت 
خیرخواهانه بیت آیت اهلل شیرازی در مشهد آماده افتتاح شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این خصوص 
گفت: ســالمتکده طب ســنتی و ایرانی بــا زیربنای 600 
مترمربــع به  منظور ارائه خدمات به بانوان بی سرپرســت، 
سرپرســت خانوار و دیگر بانوان راه اندازی شده است. دکتر 
بدیعی تصریح کرد: ارائه خدمات مشــاوره ای روان شناسی، 
آموزش توانمندسازی و دندانپزشکی، زنان، مامایی، بینایی 
ســنجی، مراقبت نوزادان، کلینیك زخم، کلیه، ناباروری و 

دیابت از خدماتی است که در اختیار بانوان است.

قدس: مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری خراسان رضوی از تأیید طرح احیا و مرمت 

بازار فرش مشهد در شورای فنی استان خبر داد.
ابوالفضل مکرمی فر گفت: بازار فرش مشهد یکی از عناصر 
هویتی شــهر است که در جلسه شــورای فنی میراث 
فرهنگی برای بررسی طرح از دکتر تقی زاده اصل، مجری 
طرح بازسازی و احیای بازار تبریز دعوت شد و از نظرات 
این پیشکسوت مرمت میراث فرهنگی بهره مند شدیم. 
مکرمی فر گفت: در این جلسه حفظ و مرمت آثار تاریخی 

این طرح به تصویب رسید.

ایرنا: مدیرکل تبلیغات اســالمی خراسان رضوی گفت: 
ساخت خانه های عالم، نقش مهمی در ثبات و ماندگاری 
روحانیون و مبلغان اعزامی به مناطق روستایی در طول 

سال بخصوص ماه های محرم و صفر و رمضان دارد.
حجت االســالم هادی صاحبقرانی گلستانی در مراسم 
بهره برداری از دو خانه عالم در روســتاهای حاجی آباد و 
بهاباد بخش مرکزی شهرســتان گناباد افزود: اداره کل 
تبلیغات اسالمی خراســان رضوی در راستای منویات و 
تأکیدات رهبر معظم انقالب، در کنار مسائل فرهنگی و 

مذهبی به موضوعات اجتماعی هم توجه خاصی دارد.

سالمتکده طب سنتی ویژه بانوان 
آماده افتتاح شد

 طرح احیا و مرمت 
بازار فرش مشهد تأیید شد

ساخت »خانه عالم « در ماندگاری 
روحانیون در مناطق روستایی مؤثر است

مدیرکلتبلیغاتاسالمیخراسانرضوی:درشورایفنیمیراثفرهنگیخراسانباحمایتخیرانسالمت

»از دشــت  مراســم خوانش کتاب  قدس: 
لیلی تا جزیره مجنــون« با حضور جمعی از 
رزمندگان، ایثارگران، خانواده های شــهدای 
دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم به همت 
اداره کل کتابخانه هــای عمومی در کتابخانه 
عمومی شــهدای مدافع حرم مشهد برگزار 

شد.
در این جلسه محمد سرور رجایی، نویسنده 
کتاب با اشــاره به انگیزه خود از جمع آوری 
و ثبت خاطرات شــهدای افغانســتانی ایام 
دفاع مقدس، گفت: مــن کتاب های زیادی 
از ادبیات ایران  انقالب اســالمی و ایام دفاع 
مقدس مطالعه کرده بودم ولی در هیچ جایی 
از این کتاب ها و ادبیات دفاع مقدس، یادی 
از شهدا، ایثارگران و اسرای افغانستانی دفاع 

مقدس ندیدم.
وی ادامــه داد: بــه همین جهــت با وجود 
مشکالت فراوان و با مســافرت های زیاد به 
نقاط مختلف ایران و افغانستان، متوجه شدم 
بســیاری از این خاطرات در ایام طالبان در 
افغانســتان، به خاطر ترس و هراس مردم از 
طالبان نابود شــده است و این کتاب حاصل 
بیــش از 10 ســال فعالیت مــن در جهت 
جمــع آوری و تدوین خاطــرات رزمندگان 

افغان ایام دفاع مقدس است.
رجایــی این کتاب را حاصل پیوند و ســند 
برادری و همدلی دو ملت ایران وافغانســتان 
و اثبــات بــرادری و یگانگــی تاریخــی دو 
ملت دانســت و گفت: ۲۷0 قطعه تصویر از 

حضور رزمندگان افغان در ایام جنگ 
تحمیلی و بیان بســیاری از خاطرات 
اسرای  سوزناک شــهدا، رزمندگان و 
افغان ایام جنگ تحمیلی دراین کتاب 

ثبت شده است.
رجایی ادامه داد: من این مسیر سخت 
و مشکل را شروع کردم و تا تألیف این 
کتاب ادامه دادم ولی مطمئناً این پایان 

کار نیست. 
محمد کاظم کاظمی، شاعر و نویسنده 
افغانســتانی نیز در این جلسه به نقد و 

بررسی کتاب پرداخت.
وی گفــت: ارزش خاطره نــگاری در 

حوزه دفاع مقدس و جلوه های نظری آن در 
ثبت و نگهداشت میراث فرهنگی و ارتباطی 
و ارزش های هرگونه جنگ و مجاهدت اثبات 

شده است.
کاظمــی ادامه داد: تمامی آثار و مطالبی که 
از وقایــع تاریخی ماننــد جنگ تحمیلی در 
قالب کتاب، رمان، فیلم و آثار هنری از طریق 
خاطرات بیان شده از آن ایام توسط کسانی 

حاضر  واقعــه  در  نــد، که  بوده ا

تولید می شود. 
این شاعر و منتقد افغانستانی ادامه داد: ثبت 
خاطرات متأسفانه در کشور افغانستان جدی 
گرفته نشــده در حالی که در طول سال های 
گذشــته حوادث مهم و تأثیرگــذاری را در 
تاریخ خود از جمله جنگ با روس ها و دولت 
کمونیستی پشت سر گذاشته است. کاظمی 
ثبت خاطرات رزمنــدگان افغانی حاضر در 
دوران دفاع مقــدس را حلقه مفقوده ارتباط 
تاریخی و خون شــریکی دو ملــت ایران و 
افغانستان دانســت و ادامه داد: در دهه ۷0 
قســمت کوچکــی از این خاطرات توســط 
محمدحسین جعفریان جمع آوری شد و در 
ادامه با کار ارزشــمند محمد سرور رجایی، 
گوشه ای دیگر از این خاطرات پس از گذشت 
۲0ســال از پایان جنگ در کتاب »از دشت 

لیلی تا جزیره مجنون« گردآوری شد.
کاظمی گفت: خون شریکی، بیان مجاهدت ها 
و عالقه مردم افغانســتان به دفاع از اسالم و 
عقیده پنهان شدنی نیست و باید با شجاعت 

بیان شود.
وی در ادامــه از نثــر روان ، زیبا و شــفاف 
کتاب، بیان داســتان آشــنایی نویسنده با 

رزمندگان و چگونگــی بیان خاطرات، بیان 
خاطرات جنگ های افغانســتان با روس ها و 
کمونیســت ها را ازجمله محاسن کتاب» از 
دشــت لیلی تا جزیره مجنون« عنوان کرد. 
وی حساسیت زمانی حال حاضر و سال های 
مبــارزه با داعش و شــهدای مدافع حرم از 
ایران و افغانســتان را مورد توجه قرار داد و 
گفت: در این حــوادث تاریخی که در زمان 
حاضــر و در مبــارزه با داعش اتفــاق افتاد 
دیگر جایز نیست زمان را از دست بدهیم و 
مسئوالن امر باید به سرعت در جهت ثبت و 

گردآوری خاطرات اقدام کنند. 
حیدر خــوش نیــت، سرپرســت معاونت 
فرمانداری مشــهد نیز در این نشست گفت: 
نقد و بررسی کتاب »از دشت لیلی تا جزیره 
مجنون« در واقع بیان همبستگی و همدلی 
دو ملت ایران و افغانســتان در طول تاریخ و 

40 سال انقالب اسالمی است. 
قدردانی از محمد ســرور رجایی، نویسنده 
کتاب و محمد کاظم کاظمی، شــاعر توانای 
افغانستانی و جشــن امضای کتاب از دیگر 
برنامه های مراســم بررســی ونقد کتاب »از 

دشت لیلی تا جزیره مجنون« بود.

7566zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

منتظرنظرها،دیدگاههاوانتقادهایتاندرخصوصجدولهستیم
باماتماسبگیرید

1. آتشــدان -  شیشــه آزمایشــگاهی – 
یخ فــروش ۲. گذراندن- کوه آتشفشــانی 
در ایتالیــا- خردمند 3. واحــد پول فعلی 
کشورمان- حکام - تلفظ فرانسوی کوروش 
4. جامــه درویــش- از چهارعمــل اصلی 
 ریاضیات- خزنده گزنده- بازنده شطرنجی

ورزش  از  شــاخه ای  پیداکــردن-    .5  
دوومیدانــی- بــوی ماندگــی 6. دنباله رو 
ســوزن- محل خرید و فــروش کاال- هوو 
۷. ســهل و ســاده- قلیل- پول غیرقانونی 
۸. بــرگ درخــت خرمــا- از دروس دوره 
ابتدایی- رشته کوه مرتفع اروپایی 9. روسا- 
همدم و همنشین- کشور چای کله مورچه 
10. بزرگ تــر- هدرکــردن- ضمیر وزنی 
 11. درک کــردن- مجبورشــده-  رونــده 
1۲. ســاز تیــره - قــرض و دیــن- گیاه 
فیلگوش- کامیون ارتشــی 13. دقیق ترین 
تقویم هماهنگ با ســال اعتدالی و مبنای 
گاهشماری ایرانی از قرن پنجم خورشیدی 
به این ســو- مجلس قانونگذاری روســیه- 
 پایــان دهنده 14. آینده- هســت شــده- 

 مربی بااخالق تیم فوتبال پرسپولیس تهران 
15. نخســت وزیر زن ترورشده پاکستان- 

درس نوشتنی- نرم

1. از درجــات روحانیت مســیحی- پنهان 
شــدن۲. اثر تربیتی ژان ژاک روسو - آب از 
 دســتش نمی چکد- فنی در ورزش کشتی 
3. کتاب معراج الســعاده به فارســی  برای 
عمــوم را بــه درخواســت فتحعلی شــاه 
قاجــار نوشــت- درختــی در جنگل های 
 شــمالی ایــران- تکثیــر لــوح فشــرده

 4. نهنگ دریایی- پسر تازی- طنین صدا- 
بازی کــردن 5. یکی از دوجنــس- ظلم و 
 ستم- محل نگهداری کاالهای اضافی منزل 
6. درهم آمیختن - دســته و نوع- ویتامین 
جدولی ۷. درخشــان- دکل فلزی که برای 
تقویت امواج رادیوتلویزیونی به کار می رود- 
اعضا ۸. ماده بیهوشــی - رئیس و سردسته 
- چاهی در جهنــم 9. پایتخت بحرین- از 
وسایل پرواز- افراد مورداعتماد 10. نفی عرب 
- مجرای تخلیه فاضالب- به کســی اطالق 

می شــود که امکانات عملی و مصلحت روز را بر معتقدات 
خود مقدم می شــمارد 11. از این ســر تا آن سر- اجازه 
گرفتن- شــهر ارگ 1۲. آشکارا- خلق و خوی- بی دینی- 
نقطه ســیاه روی پوســت 13. ضروری- پول رایج چین- 
ترقی دادن 14.  مخوفش را شــولوخوف نوشته - سوخت 
موشــك- امداد 15. از مقاطع تحصیالت اولیه- نمایش 

بی کالم اندیشه ها و احساسات
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محمد ســرور رجایی، متولد   13۴۸  در کابل افغانستان است. او در سال 1373 
 به ایران مهاجرت و  ضمن آشــنایی با فرهنگیان مهاجر کشــور فعالیت های 
فرهنگی- ادبی خود را به صورت حرفه ای دنبال می کند که یکی از  نتیجه های 

ماندگار آن تأسیس خانه ادبیات افغانستان است.
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