
ديدار  رئيس كميته امداد با آيت اهللا علم الهدىخريد و فروش ماشين آالت كارخانه هاى بدهكار توسط  شرخرها
روز گذشته در مشهد انجام شدنماينده مردم قوچان و فاروج در بازديد از كارخانه كاشى طوس افشا كرد 

كارخانه كاشــى طوس قوچان كه در ســال هاى 
اخير با مشــكالت فراوانى روبه رو است و روزنامه 
قدس تاكنــون گزارش هاى متعددى در خصوص 
مشكالت اين واحد صنعتى به چاپ رسانده، پس 
از تعطيلى چندين ماهه دوباره روند توليد را آغاز 
كرده است. از اين رو خبرنگار ما به همراه جمعى 
از مسئوالن شهرستان قوچان از اين واحد صنعتى 

بازديد كردند و در ...

قدس: رئيس كميته امــداد امام خمينى(ره) در 
نخســتين ديدار رســمى خود پس از انتصاب در 
اين مســئوليت، با نماينده ولى فقيه در خراســان 
رضوى ديدار و گفت وگو كرد.در اين ديدار، آيت اهللا 
علم الهدى ضمــن تبريك اين انتصاب به ســيد 
مرتضى بختيارى اظهار كرد: مسئله حاشيه شهر و 
روستاهاى اطراف مشهد از اهميت بااليى برخوردار 

است كه بايد به آن توجه شود. .......صفحه 2 
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آبيارى7 هزار و500 هكتار از مزارع مشهد با فاضالب خام
رئيس ستاد برگزارى نماز جمعه مشهد:

راهنمايى و رانندگى 
در خدمت رسانى به 
نمازگزاران كم كارى 

مى كند

.......صفحه 2 

 مديركل محيط زيست خراسان رضوى در ميزگرد قدس از يك فاجعه بزرگ در بخش كشاورزى خبر داد

.......صفحه 2 

مدير شركت ملى پخش فراورده هاى 
نفتى منطقه خراسان رضوى:

كارت هاى سوخت  
قديمى معتبر است

رئيس ســتاد برگزارى نماز جمعه مشــهد گفــت: گاليه اى به 
 فرماندار دارم و اين اســت كــه راهنمايى و رانندگى در موضوع 
ايجاد نظم ترافيكى پس از نمــاز جمعه حضور فعالى ندارد، در 
صورتى كــه با قرار دادن چند مأمــور به راحتى مى تواند برخى 

فضاهاى ترافيكى را ...

.......صفحه 2 

رئيس اتحاديه صنعت چاپ مشهد گفت: از ابتداى سال جارى 
تاكنون بيش از 40 واحد چاپ در خراســان رضوى تعطيل 

شده اند.
علــى مغانى در گفت وگو با قدس آنالين اظهار داشــت: صنعت چاپ 
وضعيت مناسبى ندارد، زيرا هيچ حوزه اى در دولت خود را متولى اين 

صنعت و تأمين مواد اوليه آن نمى داند.
وى با بيان اينكه در حال حاضر وزارت فرهنگ و ارشاد و وزارت صنعت 
هر كدام ديگرى را مســئول اين حوزه معرفى مى كنند، تصريح كرد: 
در حالى كه با ارز نيمايى اقدام به گشايش اعتبار براى واردات 60 تن 
مركب كرده ايم، اما چند ماه است كه نه مركب تحويل ما شده و نه پولى 

كه داده شده به ما برگردانده مى شود.
وى با اشاره به اينكه وظيفه ما چاپ و بسته بندى است نه واردات، افزود: 
بســيارى از مشكالت موجود در حوزه چاپ ناشى از سوء مديريت در 

كشور است.
وى تصريــح كرد: دولــت در زمينه تأمين مواد اوليه چاپ سياســت 
مشــخصى ندارد و در اين زمينه دچار بى برنامگى و بالتكليفى است و 
بــه جاى اينكه ارز دولتى را در اختيار مجموعه هايى نظير تعاونى هاى 
چاپ  براى واردات قرار دهد، به افرادى داده كه هيچ نام و نشانى از آن ها 
و ميزان وارداتشان وجود ندارد. آن هايى هم كه وارد كرده اند  با احتكار 
ايــن مواد اوليه در مكان هايى نظير گاودارى  به دنبال افزايش قيمت و 

سود باالتر هستند.
مغانى افزود: مشكل كشور تحريم ها نيست بلكه خودتحريمى داخلى است 
و اينكه دولت كشور را گران اداره مى كند. وى با اشاره به اينكه از ابتداى 

سال جارى تاكنون حدود 40 واحد چاپ در استان تعطيل شده است، 
افزود: هر جا دولت وجود داشــته باشد رانت و فساد ايجاد خواهد شد، 
از ايــن رو اگر دولت در حوزه چاپ و كاغذ دخالت نكند وضعيت اين 
حوزه ســامان پيدا مى كند. زمانى كه كارگروه حل بحران كاغذ ايجاد 
شد هر بند كاغذ 70 هزار تومان بود، اما اكنون همين بند كاغذ 600 

هزار تومان شده است.
مغانــى با بيــان اينكه افزون بر 3 هزار و 500 نفــر در حوزه چاپ در 
خراســان رضوى مشغول به فعاليت هستند، اعالم داشت: با اينكه در 
جلسه با استاندار خراسان رضوى قول مساعد براى حل مشكالت حوزه 
چاپ استان داده شد، اما مجموعه هايى نظير بانك هاى استان باوجود 
دريافت مبلغ بيشتر از آنچه براى گشايش اعتبار الزم است، بيش از سه 
ماه است كه درخواست اين اتحاديه براى واردات را معطل كرده و حتى 
در پاسخ به درخواست برگرداندن وجه واريز شده، اعالم كرده اند حدود 

30 درصد از وجه واريزى، كسر و سپس برگردانده مى شود.

چاپ 

ايرنا: مسئوالن و متوليان بخش خصوصى در استان 
خراســان رضوى مى گويند 37 شــركت يا واحد 
توليدى با وجود فعاليت در اين استان ماليات خود 
را در تهران يا اســتان هاى ديگر پرداخت مى كنند 
كه موجب پايمال شــدن حق استان در اين زمينه 
شده است. آنان معتقدند: خراسان رضوى با توجه 
به ظرفيت هاى اقتصادى، گردشگرى و فرهنگى آن 
به اســتانى درآمدزا و ثروتمند مى ماند اما به دليل 
مشــكالت متعدد متناســب با ظرفيت هاى خود 
درآمدزا نبوده و سهمى كه از پرداخت ماليات كشور 

دارد، مبتنى بر درآمدهاى واقعى آن نيست.
بخــش عمــده اى از درآمدهاى دولــت از محل 
پرداخت ماليات تأمين مى شــود و بيشتر مؤديان 
در اين حوزه توليدكنندگان و كارمندان هســتند 
كه فرار مالياتى عده اى، فشــار را بر اين دو گروه به 
ويژه توليدكنندگان مضاعف كرده است.در كنار همه 
مشكالتى كه از نظر اقتصادى و هزينه هاى سربار، 
توليدكنندگان و ســاير مؤديان مالياتى خراســان 
رضوى را آزار مى دهد، پرداخت ماليات 37 شركت 
اين استان در استان هاى ديگر و حذف ماليات آن ها 

از درآمدهاى اســتان است. دو سال است كه قانون 
بازگشــت پرونده هاى مالياتى شركت ها به محل 
فعاليت آن ها در استان ها تصويب شده كه براساس 
آن پرونده مالياتى 37 شــركت يــا واحد توليدى 
خراسان رضوى بايد به اين استان بازمى گشت اما 

هنوز اين مهم به طور كامل محقق نشده است.

  خراسان رضوى از نظر درآمد توانمند نيست
رئيس ســازمان مديريت و برنامه ريزى خراســان 
رضوى در اين باره گفت: درصد تحقق درآمدهاى 
استان در چند سال اخير، خيلى مثبت نبوده است 
و به نظر مى رسد يا دستگاه وصول كننده درآمدها 
مشكل داشــته يا پيش بينى هاى درآمدى اشتباه 
بوده است. رضا جمشيدى افزود: نظر كارشناسانه 
اين است كه پيش بينى هاى درآمدى براى استان 
خراسان رضوى در چند سال اخير اشتباه بوده زيرا 

92 درصد درآمدهاى استان درآمد مالياتى است.
وى اظهار داشت: در قانون بودجه ميزان درآمدهاى 
ســال جارى نســبت به عملكرد سال گذشته 50 
درصد افزايش يافته است ولى هيچ نظر كارشناسى 

تأييد نمى كند كه استان خراسان رضوى قادر است 
امسال 50 درصد بيشتر از عملكرد پارسال وصول 
درآمد داشته باشــد. لذا الزم است در برآوردهاى 
مالياتى و درآمدهاى اســتان ها، توازن ايجاد شود.
وى گفت: استان خراسان رضوى 6 درصد از درآمد 
ناخالص و 8 درصد جمعيت كشور را در اختيار دارد 
و توليد ناخالص ســرانه خراسان رضوى 75 درصد 
ميانگين كشور است. جمشيدى اظهار داشت: همه 
اين ارقام نشان مى دهد كه خراسان رضوى برخالف 
تصور عمومى به طور نسبى استان توانمندى نيست، 
اين در حالى است كه بدون احتساب استان تهران، 
خراسان رضوى حدود 7.5 درصد از منابع مالياتى 
كشور را بايد وصول كند. وى گفت: سهم خراسان 
رضوى از بخش توليد در كشور 6 درصد، از اعتبارات 
كشور 5 درصد، از منابع بانكى كشور 4 درصد ولى 
در وصول ماليات 7.3 درصد است و به همين دليل 
در 10 ســال اخير در هيچ ســال موفق به وصول 
درآمد پيش بينى شده نشده است. وى دليل ديگر 
وصول نشدن درآمدهاى پيش بينى شده خراسان 
رضوى در سال هاى گذشته را عدم اجراى تبصره 6 

قانون ماليات دانست و افزود: اين قانون در سال هاى 
97 و 98 دولت را مكلــف كرده كه دفاتر مالياتى 
شــركت هايى را كه محل درآمدشان در خراسان 
رضوى است به اين استان منتقل كند.جمشيدى 
اظهار داشــت: 37 شركت با وجود اينكه در استان 
فعاليت دارند، دفاتر حساب مالياتى آن ها در خارج از 
خراسان رضوى بررسى مى شود. لذا استان از سهم 
پرداختى ماليات آن ها بى بهره است و عدم تحقق 
اين مهم فشــار را بر ديگر مؤديان مالياتى افزايش 
مى دهد. وى گفت: ما مدعى هستيم كه مى توانيم 
خراسان رضوى را به صورت خودگردان اداره كنيم 

به شرطى كه الزامات آن در اختيار ما قرار گيرد.

  سهم ماليات خراسان رضوى واقعى شود
رئيس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشــاورزى 
خراســان رضوى با اشاره به ظرفيت هاى استان در 
بخش توليد، بر تعيين سهم ماليات اين استان بر 
اساس تغيير و تحوالت مثبت و منفى آن ها تأكيد 
كرد. غالمحسين شافعى گفت: هنوز سهم واقعى 
اســتان ها از ماليات كل كشور تعيين نشده است 

زيرا بر اساس تغيير و تحوالتى كه در استانى مانند 
خراســان رضوى انجام گرفته بايد ســهم ماليات 
پرداختــى آن كاهش مى يافت امــا چنين اتفاقى 
رخ نــداده اســت. وى افزود: خراســان رضوى در 
يك زمان مركز مؤسســات مالى و اعتبارى بود كه 
اين مؤسســات بخشى از ماليات استان را پرداخت 
مى كردند ولى اكنون بيشــتر اين مؤسسات وجود 
ندارند. وى گفــت: 95 درصد واحدهاى اقتصادى 
در خراسان رضوى مربوط به بخش خصوصى است 
كه اغلب آن ها كوچك هســتند و واحدهاى بزرگ 
اقتصادى در اين اســتان ماليات خود را در تهران 
پرداخــت مى كنند كه اين امر تأثير مســتقيم در 
ماليات وصولى خراســان رضوى دارد.وى افزود: در 
صورتى كه در نحوه پرداخت ماليات واحدهاى بزرگ 
خراسان رضوى تجديد نظر نشود، فشار بسيارى به 
امور مالياتى اســتان وارد خواهد شــد و واحدهاى 
كوچك اقتصادى را نيز تحت فشار قرار خواهد داد.

  تحقق 72 درصد از درآمدهاى مالياتى استان
مديركل امور مالياتى خراســان رضوى نيز گفت: 

پارســال درآمد پيش بينى شــده براى خراسان 
رضوى 31 هزار ميليارد ريال بود كه 94 درصد آن 
و معادل 28 هزار و 800 ميليارد ريال محقق شــد 
و در چهار ماه امسال نيز درآمد در نظر گرفته شده 
14 هزار ميليارد ريال بود كه 72 درصد آن محقق 
شد. يعقوب نژاد افزود: در دو سال اخير حدود 980 
ميليارد ريال براى پيمانكاران خراســان رضوى كه 
بدهى مالياتى داشــتند با اوراق تسويه خزانه تهاتر 
شده اســت. مديركل امور مالياتى خراسان رضوى 
افزود: ظرفيتى در بند ه تبصره 6 بودجه ســال 97 
به وجود آمد و در بودجه ســال 98 نيز تكرار شد 
كه مبتنى بر قرار گرفتن محــل پرداخت ماليات 
شــركت ها در محل فعاليت آن ها بود. يعقوب نژاد 

اظهار داشت: اراده سازمان امور مالياتى كشور بر اين 
است كه اين قانون به درستى اجرا شود لذا مكاتباتى 

بين ادارات كل مالياتى انجام شد.
وى گفت: در اجــراى اين قانون برخى پرونده هاى 
مالياتى شــركت هاى استان هاى ديگر در خراسان 
رضوى است كه آن ها هم درخواست بازگشت دارند 
و تعدادى از پرونده هاى مالياتى شركت هاى خراسان 
رضوى در اســتان هاى ديگر است كه درخواست 

بازگشت آن ها داده شده است.
وى افزود: از 37 پرونده مربوط به خراســان رضوى 
تاكنون چهار پرونده به اين استان بازگشته و محل 
پرداخت ماليات آن ها خراسان رضوى تعيين شده و 

بازگشت ساير پرونده ها نيز در دست بررسى است.

در گفت و گو با دست اندركاران مطرح شد

صفر؛ سهم خراسان رضوى از ماليات 37 شركت استان 
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مناقصه عملیات سنگ  نما 
 نوبت اول

و  توس��عه  بنی��اد  اجرای��ی  موسس��ه 
عمران موقوفات خراس��ان در نظر دارد 
اجرای کامل عملیات س��نگ کاری نما به همراه 
اس��کوپ گذاری پروژه فخار در مش��هد را از 
طریق مناقص��ه عمومی به اش��خاص حقیقی و 
حقوقی ذیصالح واگذار نماید ،  لذا متقاضیان 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و خرید 
اسناد مناقصه تا روز یک شنبه 1398/5/13 
به دفتر مرکزی موسسه واقع در بولوار قاضی 
طباطبای��ی 5 نبش کوچه 5/1 پ��الک 1 مراجعه 
نماین��د . موسس��ه در رد ی��ا قبول پیش��نهاد 

مختار می باشد. 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
نوبت اول

جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور فوق العاده ش��رکت 
تعاونی فضاس��یر مبتکران خاورمیانه راس س��اعت 16 
بعدازظهر روز شنبه  مورخ 98/05/26 در محل سالن 
ش��رکت واقع در جمهوری اسالمی 19 – شهید مهرزاد2 
پ��الک 79   تش��کیل میگ��ردد. از کلی��ه اعض��اء دعوت                

می شود در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب 

سود و زیان شرکت در سال مالی 97 
3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی 

4- انتخ��اب اعضای اصلی هیئ��ت مدیره و علی البدل 
برای مدت 3 سال 

5- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی برای سال مالی 1398
 تذک��ر :اعض��ای محترمی ک��ه امکان حضور در جلس��ه 
را ندارن��د م��ی توانند به موجب وکال��ت نامه حق رای 
خ��ود را به فرد دیگری واگذار نمایند که در این مورد             
م��ی توانند به هم��راه وکیل خود در س��اعت کاری در 
مح��ل پارکینگ تاکس��ی های وی��ژه خط پ��رواز داخلی 
فرودگاه شهید هاشمی نژاد با داشتن کارت شناسائی 
به آقایان حس��ن حس��ن زاده و آقای پوریوس��ف و یا 
دفتر ش��رکت مراجعه نمایند . هر ف��رد عضو عالوه بر 
رای خود تا س��ه رای وکالت و غیر عضو فقط یک رای با 

وکالت می توانند داشته باشد .
ضمنًا داوطلبان کاندیداهای هیئت مدیره و بازرس��ی 
ش��رکت موظفند از تاریخ انتش��ار ای��ن آگهی حداکثر 
تا98/05/24 فقط به دفتر ش��رکت مراجعه و مدارک 

الزم را ارایه نمایند . 
هیئت مدیره شرکت تعاونی فضاسیر مبتکران 

خاورمیانه
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رئيس اتحاديه صنعت چاپ مشهد در گفت وگو با قدس:
دولت در زمينه صنعت چاپ سياست مشخصى ندارد



مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی در میزگرد قدس از یک فاجعه بزرگ در بخش کشاورزی خبرداد

آبیاری7 هزارو 500 هکتارازمزارع مشهد  با فاضالب خام
هاشم رســائی فر »فاضالب رود« عنوانی 
اســت که مدیرکل محیط زیست استان برای 
کشــف رود برمی گزیند. تورج همتی از بین 
رفتن حیات بیولوژیکــی این رود را دلیل این 
نام گذاری می داند و اینکه فاضالب رود شــدن 
کشف رود، از همان 43 کیلومتر مسیری که از 
همسایگی مشهد می گذرد سرچشمه می گیرد!

حوزه های شمالی و جنوبی کشف رود چندان 
مشــکل زیســت محیطی در 374 کیلومتر 
طول این رود ندارند و هرچه هســت در حوزه 
میانی یا همان مســیری است که از مجاورت 
مشهد می گذرد؛ با انبوهی از مشکالت زیست 
محیطی!مدیرکل محیط زیســت خراســان 
رضوی وقتی با گروه خبری روزنامه قدس دور 
یک میز می نشیند به موارد زیادی از این دست 
اشاره می کند و در مورد ابهام هایی که در حوزه 

کشف رود وجود دارد پاسخ می دهد.

  ارتباط مستقیم 600 هزار نفر
 با کشف رود

گفت وگوی ما با همتی حدود دو ســاعتی به 
درازا می کشد. او ابتدا توضیحی کوتاه در مورد 
کشف رود و سابقه تاریخی آن می دهد. رودی 
که گرچه اکنون رود نیست و رودخانه ای فصلی 
است تا دائمی اما به واسطه رها شدن فاضالب 
کالنشهر مشهد در آن به فاضالب رودی دائمی 
تبدیل شده است با انبوهی از مشکالت زیست 
محیطــی کــه 600 هزار نفر از همســایگان 

مشهدی اش ارتباطی مستقیم با آن دارند!
مدیر کل با اشــاره به اقدام های حیات بخشی 
که برای کشــف رود انجام شده، بیان می کند: 
هــدف اصلی همــه دســتگاه های نظارتی از 
جمله محیط زیست برگرداندن حیات دوباره 
به رودخانه کشف رود است، شرایط از گذشته 
کــه پیــش از آن همه چیز رها شــده بود و 
نظارتی وجود نداشت بهتر شده است مسائل 
مختلفی از سوی دستگاه قضایی در خصوص 
آزادسازی حریم کشــف رود صورت گرفته و 
از ساخت وســازهای غیرمجاز در این محدوده 
جلوگیری بــه عمل می آید. ایجــاد کارگروه 
فاضالب از ســال 95 یکی دیگر از اقدام های 
خوب در این راستا بوده که تمامی دستگاه های 
نظارتــی و مرتبــط در آن عضویــت دارند و 
کمیته های متعددی در آن به وجود آمده است.

 خروجی سه تصفیه خانه آالینده است!
از همتــی در مورد ابهامــات درباره خروجی 
پساب ناشی از تصفیه خانه های پنج گانه شهر 
مشهد می پرسیم و او نیز تقریباً همان مطلبی 
را عنوان می کند که چندی پیش کارشناسان 
بهداشــت در گفت وگو با قــدس گفته بودند. 
پنــج تصفیه خانه فاضالب در مشــهد وجود 
دارد که طبق نمونه گیری انجام شده خروجی 
تصفیه خانه های پرکندآباد1 و 2 آالینده بودند، 
خروجی اولنگ نیز شــرایطی مثل پرکندآباد 
دارد و آالینده است فقط خین عرب و التیمور 
به جز یک مورد، بقیه نمونه گیری خروجی شان 
اســتاندارد بوده است. این البته شرایط خوبی 
نیســت و باید حداقل برای خروجی پســاب 

تصفیه خانه ها فکری اندیشیده شود. 
در حال حاضر میزان فاضالب جمع آوری شده 
از شهر مشهد 263 هزار مترمکعب در روز است؛ 
این در حالی اســت که ظرفیت تصفیه خانه با 
حداکثر فعالیت، 180 هزار مترمکعب اســت 

از همین رو باید مشــکالت 
موجــود  تصفیه خانه هــای 
برطرف شود. پروژه سپتاژ که 
در حال ساخت است به دلیل 
نبود اعتبار مشکل دارد و فاز 
دوم آن 40 میلیــارد تومان 
بودجــه نیاز دارد تــا بتواند 
اســتانداردهای الزم را پاس 
کند. تصفیه خانه پرکندآباد2 
نیــز 35 درصد پیشــرفت 
فیزیکــی داشــته و منتظر 
آزادسازی وام 80 میلیاردی 

بانک توســعه رفاه کارگران است اما متأسفانه 
این کار هنوز انجام نشــده و تصفیه خانه راکد 

مانده است.

 گالیه هایی از جهاد کشاورزی 
مدیرکل محیط زیست خراســان رضوی در 
خصوص اســتفاده از فاضالب های رها شــده 
در بستر کشــف رود برای آبیاری محصوالت 
کشاورزی و اقدام های این اداره برای جلوگیری 
از آن اظهــار داشــت: این موضــوع هفت تا 
هشــت بــار در کمیته ســاماندهی فاضالب 
مشهد مطرح شــده فقط در چهار ماه 19 بار 
با جهاد کشــاورزی مکاتبه کردیم؛ به جز یک 
بار و یک پاسخ مجهول در مورد آبیاری مزارع 
با فاضالب، جواب دیگری نگرفتیم. متأسفانه 
جهاد کشاورزی استان هیچ عزم و اراده ای برای 
رســیدگی به موضوع ندارد؛ وظیفه اصلی این 
ســازمان است که پیگیر بحث سالمت کشت 
و کار در مزارع باشــد. نمی دانــم اداره ترویج 
جهاد کشــاورزی چه کار می کنــد آیا نباید 
مردم را از موضوعات این چنینی آگاه نماید تا 
حداقل به جای کشت صیفی جات، کشت های 
دیگری را جایگزین کننــد. باید بگویم جهاد 
کشاورزی فقط به آمار کار دارد و هیچ نگاهی 

به کیفیــت محصولی که به 
ندارد! دست مردم می رسد، 

 فروش غیرقانونی 
فاضالب خام 

چرمشــهر  پایین دســت 
3 هزار و 900 هکتار گندم، 
جو، کلــزا و غیره کاشــت 
می شــود؛ این یعنی فاجعه. 
به اذعان کارشناســان جهاد 
کشــاورزی 7500 هکتار از 
اراضی کشاورزی در مجاورت 
کشف رود با فاضالب خام آبیاری می شود! که 
با فروش فاضالب که اقدامی غیرقانونی است 
آبیاری می شود این فاضالب در کنار خطراتی 
که برای کاشت محصوالت دارد خاک را هم به 

شدت از بین می برد و آلوده می کند!
فاضالب چرمشــهر و رهاســازی آن در بستر 
کشــف رود یکی از موضوعات داغ و چالشی در 
نشســت ما با مدیرکل محیط زیست خراسان 
رضوی بود. همتی در این خصوص معتقد است: 
هیــچ اقدام اصولی برای ســاماندهی فاضالب 
چرمشهر نشده است. فقط رهاسازی این فاضالب 
خطرناک مردم را با انواع و اقسام بیماری های 
خطرنــاک دســت بــه گریبان کرده اســت!

ســامانه فاضالب شهرک چرمشهر غیراصولی 
و غیرکارشناسی است باید سامانه تصفیه خانه 
طوری باشد که با مطالعه کامل ایجاد شود و بر 
اساس پسابی که تحویل می گیرد طراحی شود.

 شهریور؛ آخرین مهلت چرمشهر
وی در مورد بــازه زمانی که برای بهره برداری 
تصفیه خانه جدید در نظر گرفته شده است نیز 
عنوان می کنــد: آخرین مهلت در نظر گرفته 
شــده برای این کار شهریور 98 است. فرصت 
و زمان  ها برای شــرکت شهرک های صنعتی 

استان در حال پایان است ما این را برنمی تابیم 
که فقط به فکــر دریافت عوارض از واحدهای 
تولیدی باشیم و چاره اندیشی نکنیم، قطعات 
و تجهیزات در گمرک مانده و تحریم هستیم 
پیشتر گفته شده؛ همه ما این مسائل می دانیم 
اما این بــرای ما پذیرفته نیســت که خدای 
نخواســته به جای راه حل برای این امر مهم، 

دنبال بهانه جویی باشیم.
بر اساس پیگیری هایی که انجام دادیم برخی 
از شــرکت هایی که در چرمشهر حضور دارند 
سیســتم های پیش تصفیه را اجــرا کردند و 
نتیجه خوبی گرفتیم اما بخش زیادی هم هنوز 
شرایطشان به همان منوال است و اراده ای در 

ایجاد سیستم ندارند.

 تعطیلی پنج  واحد متخلف در چرمشهر
همتی ادامه می دهد: در مقطعی استانداردهای 
آالیندگی فاضالب چرمشهر 22 تا 23 برابر حد 
مجاز بود و BOD و COD خروجی برخی 
از واحدها به 45 و 56 هزار هم می رســید که 
برای مقابله با این شرایط پنج واحد از واحدهای 
متخلف در شهرک چرمشهر در بازه زمانی به 
دســتور دستگاه قضایی تعطیل شدند که سه 
واحد تولید چرم بود و دو واحد روده پاک کنی 

آن ها برای رفع نواقصشان مهلت خواستند.

  آبکاری ها و سماورسازی های 
سرطان زا!

مدیرکل محیط زیســت استان در واکنش به 
این موضوع که گفته می شود خروجی فاضالب 
چرمشــهر فلزات سنگین از جمله کرم 6 دارد 
که سرطان زا است، می گوید: آزمایشگاه معتمد 
ما، در خروجی فاضالب چرمشهر »توتال ُکُرم« 
مشاهده کرده اســت اما مورد دیگری در حال 
حاضر هست که فعالیت آن مصداق بارز اشاعه 
ســرطان اســت. خروجی فاضالب واحدهای 
آبکاری و سماورســازی این گونه است که به 
صورت پراکنده در شهر مشهد فعالیت می کنند 
و تعداد این واحدهای تولیدی 400 واحد است.

همتی ادامــه داد: هماهنگی هــای الزم برای 
ساماندهی این واحدهای خطرناک با دستگاه 
قضایی صورت گرفته است تا شرایط الزم برای 
انتقال آن ها به خارج شهر فراهم شود. بر پایه 
مقدمات اولیه کار و با صحبتی که با اتحادیه این 
صنوف صورت گرفته است قرار شد ظرف 10 روز 
آن ها طرح و برنامه خودشان را به ما ارائه کنند 
اما پس از دو ماه هنوز این اتفاق نیفتاده است!

نماینده مردم قوچان و فاروج در بازدید از 
کارخانه کاشی طوس افشا کرد 

  خرید و فروش ماشین آالت 
کارخانه های بدهکار توسط  شرخرها

هادی زهرایی: کارخانه 
قوچان  طوس  کاشــی 
که در سال های اخیر با 
مشکالت فراوانی روبه رو 
تعطیلی  از  پــس  بوده، 
چندیــن ماهــه دوباره 
روند تولید را آغاز کرده 
است. از این رو خبرنگار 

ما به همراه جمعی از مسئوالن شهرستان قوچان از این واحد 
صنعتی بازدید کردند و در جریان روند تولید و مشکالت آن 
قرار گرفتند.نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای 
اسالمی در جلسه ای که در محل کارخانه کاشی طوس قوچان 
با حضور مدیران دستگاه های خدمات رسان تشکیل شده بود، 
گفت: در این شــرایط تحریم که تأمین قطعات غیرممکن یا 
بسیار ســخت است، بانک ها با توقیف ماشین آالت واحدهای 
بدهکار صنعتی بزرگ مانند هپکو اراک و چوب مازندران، همه 
فعالیت آن ها را متوقف کرده و این موضوع سبب نفوذ شبکه 
شرخرها برای خرید ماشین آالت این واحدها و سپس اوراق و 

فروش قطعات آن ها در داخل یا خارج کشور شده است.
هادی شوشــتری افزود: به منظور دریافت تســهیالت برای 
کارخانه کاشی طوس قوچان جلسات متعددی با بانک عامل 
این واحد صنعتی برگزار کردیم که متأسفانه سرپرستی بانک 
عامل در استان همکاری الزم را با این واحد صنعتی انجام نداد 
و برای تهیه ســرمایه در گردش و پرداخت معوقات با تغییر 
بانــک عامل، در حال رایزنی برای دریافت 300 میلیارد ریال 

تسهیالت بانکی برای آن هستیم .
حجت االسالم ابوالفضل آذری، رئیس دادگستری شهرستان 
قوچان نیز در این جلسه گفت: در حال حاضر در اجرای احکام 
دادگســتری 192 پرونده درخصوص بدهی کارخانه کاشی 
طوس به کارگران وجود دارد با تفاهمی که با کارگران صورت 
پذیرفت، بدهی آن ها در حال پرداخت است و در حال حاضر 
تنها پرونده دو نفر در اجرای احکام در حال پیگیری است .وی 
افزود: اگر واحدهای صنعتی اقدام به اشتغال زایی کنند شاهد 
کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه خواهیم بود، چرا که 
در حــال حاضر عامل اصلی 90 درصد پرونده های موجود در 
دادگســتری، بیکاری است که با ایجاد اشتغال شاهد کاهش 

جرایم خواهیم بود.
آذری تصریــح کرد: اگر قرار بر حمایت از تولید ملی اســت، 
باید همه با هم به رونق تولیــد کمک کنیم، اما در برخی از 
پرونده ها شاهدیم بانک ها با توقیف اموال واحدهای صنعتی، 
این تجهیزات را به دلیل ناآگاهی به ارزان ترین شکل به عنوان 
ضایعات به فروش می رسانند، این در حالی است که در برخی 
از پرونده ها شــاهد عدم کارشناسی درست قیمت ها بوده ایم. 
چندین جلسه نیز با بانک ها در قالب کارگروه حمایت از تولید 
داشته ایم و اعالم کرده ایم که بانک ها با توقیف کارخانه به طلب 
خود نمی رسند و باید با واحدهای صنعتی تعامل داشته باشند  

تا روند تولید ادامه پیدا کند.
شایان ذکر است روزنامه قدس تاکنون گزارش های متعددی 
در خصوص مشکالت این واحد صنعتی به چاپ رسانده است.

معاون شهردار مشهد در گفت وگو با قدس: 
 خط 2 قطار شهری تا مهر ماه در 
ایستگاه های الندشت و کوهسنگی 

مسافرگیری نخواهد داشت
معاون  طلبــی:  رضا 
حمل و نقــل و ترافیک 
گفت:  مشهد  شهرداری 
خــط 2 قطار شــهری 
مشــهد تا مهرمــاه در 
الندشت  ایســتگاه های 
و  و کوهســنگی توقف 

مسافرگیری نخواهد داشت.
خلیل اهلل کاظمی در گفت وگو با قدس آنالین اظهار داشت: دلیل 
اینکه خط 2 قطار شهری که امروز از ایستگاه شریعتی تا ایستگاه 
شهید کاوه مسافرگیری را آغاز کرده، در ایستگاه های الندشت 
و کوهسنگی توقف ندارد، اجرای پروژه های سرمایه گذاری در 
آن هاست، مشابه ایستگاه میدان شــهدا که دارای واحد های 
تجاری و اداری اســت.وی با بیان اینکه بهره برداری از این دو 
ایستگاه نیز در شهریور و مهر ماه انجام می شود، تصریح کرد: 
برای این ایســتگاه ها پروژه های سرمایه گذاری تعریف شده و 
ایستگاه های معمولی نیستند، از طرفی اگر منتظر سرمایه گذار 
و اجرای پروژه و ساخت آن ها بودیم بهره برداری از آن ها شاید 
تا ســه ســال دیگر نیز رخ نمی داد؛ از این رو بنا شد در این 
مرحله پروژه سرمایه گذاری را مدنظر قرار نداده و اولویت را بر 
عبور ایســتگاه قطار شهری قرار دهیم.کاظمی بیان داشت: از 
طرفی  شهرداری تصمیم گرفت از محل منابع خود ساخت این 
مجموعه های تجاری و اداری در این دو ایستگاه را انجام دهد 
که با توجه به زمانبر شــدن آن، این دو ایستگاه در شهریور و 
مهر آماده ارائه خدمات به شهروندان و زائران خواهند بود.وی 
افزود: تردد خط 2 قطار شهری از ایستگاه شریعتی به شهید 
کاوه از ابتدای تیر ماه آمــاده بهره برداری بود و تنها به خاطر 
عدم حضور یک مقام کشوری، بهره برداری از آن انجام نشد و 
با توجه به اینکه هماهنگی برای حضور یک مسئول کشوری 
صورت نپذیرفت، در نهایت تصمیم گرفته شد مسافرگیری آن 
از 5 مرداد آغاز شود و در فرصت دیگری همزمان با کلنگ زنی 

خط 4 قطار شهری افتتاح رسمی شود.       

رئیس ستاد برگزاری نماز جمعه مشهد:
 راهنمایی و رانندگی در خدمت رسانی

 به نمازگزاران کم کاری می کند
قدس   رئیس ســتاد 
برگــزاری نمــاز جمعه 
مشهد گفت: گالیه ای به 
 فرماندار دارم و این است 
که راهنمایی و رانندگی 
در موضــوع ایجاد نظم 
ترافیکــی پــس از نماز 
جمعــه حضــور فعالی 
ندارد، در صورتی که با قرار دادن چند مأمور به راحتی می تواند 

برخی فضاهای ترافیکی را مدیریت کند.
حجت االســالم ابراهیم معادی در همایش چهلمین سالگرد 
برگــزاری نماز جمعه که در دفتر امام جمعه مشــهد برگزار 
شــد، گفت: مدیریت تاکســیرانی خوب نیست؛ بنده جمعه 
گذشــته از باب الجواد خارج شــدم و حدود 20 دقیقه فقط 
به نوع برخورد تاکســیرانان توجه کردم؛ انگار در آن نقطه با 
بازرســان پارتی بازی هایی شــده و آن ها کار خود را به خوبی 
انجام نمی دهند و با مسافران به صورت گزینشی و غیرمنصفانه 
برخورد می شود.فرماندار مشهد نیز در ادامه این جلسه گفت: 
چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب را پشت سر گذاشتیم که 
از جمله نتیجه هــای آن بهره مندی از نعمت والیت و امنیت 
بوده است.سید محمدرضا هاشمی باالترین دستاورد انقالب 
اســالمی را برگزاری نماز جمعه دانست و اظهار کرد: همه ما 
باید عامل به نماز جمعه و همراه با ستاد نماز جمعه باشیم، چرا 
که مشهد سرزمین خورشید و معنویت است و ما همه خدمت 
ســاالنه به 35 میلیون زائر را باالترین توفیق خود می دانیم و 

برای آن تالش های بسیاری انجام می دهیم.

 دبیر شورای هماهنگی بانک های
 خراسان رضوی در گفت وگو با قدس: 

 خرید و فروش وام ازدواج غیرقانونی است
رضاطلبــی: 
دبیرشــورای 
بانـــک های  هماهنگی 
خراســان رضوی گفت: 
صف انتظار وام ازدواج در 
استان  بانک های  برخی 
طوالنی و گاه به یک سال 
نیز می رسد که مدیران این بانک ها باید در این زمینه به بانک 

مرکزی پاسخگو باشند.
حسن مونســان در گفت وگو با قدس آنالین اظهار داشت: از 
ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه 41 هزار و 724 نفر در 

سامانه دریافت وام ازدواج در استان ثبت نام کرده اند.
وی تصریح کرد: همچنین از ابتدای ســال جــاری تا پایان 
خــرداد ماه  به 18 هزار و 782 نفر تســهیالت 300 میلیون 
ریالی ازدواج پرداخت و به حســاب آن ها واریز شــده است و 
مدارک 11 هزار و 58 نفر نیز تأیید شده و به  بانک های عضو 
کمیسیون بانک های خراسان رضوی معرفی شده اند که برای 
تشکیل پرونده باید هرچه سریع تر به شعب اعالم شده مراجعه 

و فرایند مربوط را طی کنند.   
دبیر شــورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی افزود: 16 
هزار و 883 نفر در خراســان رضــوی نیز در صف انتظار وام 
ازدواج هستند که با پذیرش بانک ها، فرایند معرفی آن ها نیز 

انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه ســال گذشــته در حــدود 87 هزار نفر در 
خراســان رضوی وام ازدواج را دریافت کردند، بیان داشــت: 
میانگین صف انتظار وام ازدواج در خراســان رضوی حدود 6 
ماه است. برخی بانک ها در کمتر از یک ماه این تسهیالت را 
پرداخــت می کنند و صف انتظار ندارند، اما در برخی بانک ها 
نیز صف انتظار وام ازدواج طوالنی اســت و گاه به یک ســال 
نیز می رسد که مدیران این بانک ها باید در این زمینه به بانک 

مرکزی پاسخگو باشند.
مونســان تصریح کرد: برای دریافت تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج داشتن یک ضامن معتبر و مورد تأیید بانک کافی است 
و بانک ها در این زمینه نباید برای متقاضیان که بیشتر جوانان 

هستند مانع تراشی و سخت گیری کنند.
وی ادامه داد: اگرچه به صورت رسمی خبری در مورد خرید 
و فروش وام ازدواج نداشــته ایم اما مردم مستحضر باشند که 
خرید و فروش وام به هر شکل ممنوع است و وام ازدواج نیز از 
این موضوع مستثنا نیست. از طرفی مسئولیت هر گونه اتفاق 
در این زمینه برعهده وام گیرنده است و بانک ها تنها فرد وام 

گیرنده و ضامن او را مورد تعقیب قرار خواهند داد.    

 هشدار معاون دادستان
 عمومی و انقالب مشهد به شهروندان 

  مراقب کالهبرداران پیامکی 
در پوشش سبد کاال باشید

ایرنا: معاون دادستان عمومی و انقالب مشهد در امور فضای 
مجازی نســبت به شیوه جدید کالهبرداری در پوشش بن و 

سبد کاال هشدار داد.
قاضــی مهدی حقدادی گفت: در روزهای اخیر افراد مجرم و 
سودجو، با ارســال انبوه پیامک  به مردم با این مضمون که 
»مشــترک گرامی برای باطل نشــدن بن خود فوری تماس 
بگیریــد 021****900 کد 252« اقــدام به کالهبرداری 

می کنند.
وی اضافه کرد: این پیامک و همچنین پیامک های مشابه آن 
به صورت انبوه برای افراد از شــماره تلفن های همراه متعدد 
ارســال می شــود و متعاقب آن هنگام تماس، به بهانه تعلق 
گرفتن سبد کاال به افراد، آدرس سایت های جعلی ارائه و افراد 
به سمت سایت های اینترنتی با درگاه بانکی تقلبی و جعلی 

هدایت می شوند.
معاون دادستان عمومی و انقالب مشهد در امور فضای مجازی 
گفت: پس از اینکه افراد تمامی اطالعات کارت بانکی خود را 
وارد درگاه می کنند اطالعات حساب کپی برداری شده و در 

کسری از ثانیه موجودی حساب آن ها برداشت می شود.
قاضی حقدادی افزود: شــهروندان به هیچ وجه به این گونه 
پیامک ها و تماس های تلفنی که منبع و مبنای آن ها مشخص 
نیست اعتماد نکنند و برای احراز واقعیت و کسب اطالعات به 

سایت های اصلی سازمان و نهاد مربوط  مراجعه کنند.

 آزمایشگاه معتمد ما، 
در خروجی فاضالب 

چرمشهر »توتال ُکُرم« 
مشاهده کرده است اما 

مورد دیگری در حال 
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 وضعیت زرد مصرف برق 
در مشهد

قدس: براســاس نتایج پهنه بندی دیروز مصرف برق 
کشور، به جز کالنشهر مشهد که در محدوده زرد مصرف 
قرار دارد، وضعیت در همه اســتان ها و کالنشهرهای 
کشور متعادل و در محدوده سبز گزارش شد.بنابر این 
گزارش، الزم است مشترکان شهرستان مشهد الگوی 
کاهش 5 درصدی مصرف برق را به مرحله اجرا گذاشته 
و با رعایت برنامه های مدیریت مصرف  صنعت برق را 
در عرضه برق مطمئن و پایدار یاری رسانند.اســتفاده 
از وســایل برقی پرمصرف در زمان غیرپیک و پرهیز از 
همزمانی مصرف به ویژه در ساعات پیک روز  از جمله 
راهکارهای ساده کاهش مصرف برق عنوان شده است.

شاهنامه فردوسی به دانش آموزان 
خراسان رضوی آموزش داده می شود

ایرنا: آموزش متن شاهنامه فردوسی به دانش آموزان 
در مدارس خراســان رضوی با انعقاد تفاهم نامه ای بین 
اداره کل آموزش و پرورش این اســتان و شــهرداری 
مشــهد با هدف تحقق اهداف ســند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش صورت می پذیرد.در همین راســتا، 
شهردار مشهد با انتشار پیامی در فضای مجازی اعالم 
کرد: خوان هشتم، احیای توس بود، اما سال تحصیلی 
آینده در »زنگ شــاهنامه« با دانش آموزان مشهدی از 
آن عبور می کنیم؛ این تفاهم نامه ای است که مدیریت 
شهری مشهد با همراهی آموزش و پرورش برای آشنایی 
کودکانمان با محتوای فاخر شاهنامه تدوین کرده است.

محسن سیاح به سمت فرماندار 
شهرستان تایباد منصوب شد

قدس: وزیر کشور در حکمی محسن سیاح را به سمت 
فرماندار شهرســتان تایباد منصوب کرد.در حکم دکتر 

رحمانی فضلی خطاب به محسن سیاح آمده است:
به موجب این حکم و بنا به پیشــنهاد استاندار محترم 
خراســان رضوی، به ســمت فرماندار شهرستان تایباد 
منصوب می شــوید.امید است با اتکال به خداوند متعال 
و در چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف 
و آرمان هــای نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران و 
سیاست های دولت تدبیر و امید و پیروی از منویات رهبر 
معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 

)مدظله العالی( موفق باشید.

خبر

 وحید اکرمی: مدیر شــرکت ملی 
پخش فراورده هــای نفتی ایران در 
منطقه خراســان رضوی از الزام استفاده از 
کارت سوخت در پمپ بنزین ها از 20 مرداد 
خبر داد و گفت: آن دســته از رانندگانی که 
هنوز اقدام به دریافت کارت سوخت نکرده اند 
هر چه سریع تر، برای دریافت کارت سوخت 
اقدام نمایند.علی اصغر اصغری در گفت و گو با 
قــدس آنالین عنــوان کرد: آن دســته از 

رانندگانی که تاکنون به هر دلیلی موفق به 
دریافت کارت سوخت نشده اند می توانند تا 
مدت محدودی از کارت ســوخت جایگاه ها 
استفاده نمایند.وی یادآور شد: افرادی که از 
کارت سوخت قدیمی خود مراقبت کرده و 
آن را نگه داشته اند، می توانند از همان کارت 
اســتفاده کرده و نیازی به تغییر یا گرفتن 
کارت جدید ندارنــد.وی تصریح کرد: برای 
رمزگشــایی یا تغییر رمز کارت ســوخت 

خودرو، رانندگان می توانند با همراه داشتن 
کارت ســوخت، کارت شناســایی معتبر و 
کارت خودرو یا شناســنامه مالکیت وسیله 
نقلیه و بیمه نامه معتبر به نواحی شــرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی در شهرستان ها 
مراجعــه و رمز کارت ســوخت خود را اخذ 
نمایند.وی خاطرنشان کرد: فعاًل قرار نیست 
در این طرح، برای مالکان خودروها سهمیه 
بنزین در نظر گرفته شــود یا قیمت بنزین 

تغییر یابد، بلکه هدف از اجرای این طرح از 
بیستم مرداد ماه، تنها استفاده رانندگان از 
کارت سوخت است. به همین دلیل تا اطالع 
ثانوی هیــچ خبری از تغییــرات در بخش 

بنزین نیست.

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه خراسان رضوی:

کارت سوخت های قدیمی معتبر است



روی خط حادهث

ضرب و جرح

خبر

 تکنسین های اورژانس مشهد
 هنگام مأموریت کتک خوردند

از  تعــدادی  ایـرنــا: 
اورژانس  تکنســین های 
۱۱۵ مشهد طی روزهای 
اخیــر در هنــگام انجام 
وظیفه حرفــه ای خود و 
جداگانه  مأموریت هــای 
مورد ضرب و شتم شدید 

قرار گرفتند به طوری که یکی از آن ها جمعه شــب گذشته 
به دلیل احتمال آسیب مغزی در بیمارستان شریعتی مشهد 
بستری شد. مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این خصوص گفت: دو نفر از 
تکنسین های اورژانس ۱۱۵ این کالنشهر جمعه شب گذشته 
زمانی که مشــغول انجام وظیفه بودند از سوی بیمار و یکی 
از همراهانش به شــدت مضروب و به خاطر جراحات وارده به 
بیمارستان طالقانی مشهد منتقل شدند.  دکتر رضا وفایی نژاد 
افــزود: این حادثه هنگام انتقال بیمار به آمبوالنس رخ داد که 
در حالت هوشیاری عادی نبود. یکی از این تکنسین ها که در 
بیمارستان طالقانی مشهد بستری شده بود صبح دیروز پس از 
درمان مرخص شد، اما دیگر تکنسین مجروح به خاطر شک 
پزشکان نسبت به ایراد آسیب مغزی هنوز در بیمارستان تحت 

معالجه قرار دارد. 
وی ادامــه داد: روز دوم مــرداد ماه جــاری در یکی دیگر از 
مأموریت های اورژانس نیز تکنســین این نهاد از سوی همراه 
بیمار مورد ضرب و شــتم شــدید از ناحیه سر و صورت قرار 

گرفته بود.
وی با ابراز تأسف شدید از بروز این حوادث غیرقابل قبول که 
از سوی همراهان برخی بیماران رخ می دهد و امنیت کارکنان 
اورژانــس ۱۱۵ را به خطر انداخته، گفت: اورژانس با همکاری 
دفتر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیگیری قضایی را به 
منظور احقاق حقوق تکنسین های آسیب دیده و تأمین امنیت 
دیگر کارکنان به اســتناد ماده واحده قانون حمایت قضایی از 

کارکنان دولت را انجام خواهد داد.

 تخریب آمبوالنس اورژانس در حادثه نزاع خانوادگی 
مســئول روابط عمومی اورژانــس ۱۱۵ تربت حیدریه نیز 
گفت: جمعه شــب گذشــته در یک تماس تلفنی با مرکز 
ارتباطات اورژانس مبنی بر مصدوم شــدن چند نفر بر اثر 
ضربات چاقو، بالفاصله پایگاه یک شهری به محل اعزام شد.
حجت حســین زاده در گفت وگو با ایســنا در تشریح این 
حادثه اظهار کــرد: ظاهراً درگیری و نــزاع خانوادگی در 
مراسم عروســی واقع در یکی از تاالرهای شهر روی داده 
بود که پس از رسیدن خودرو آمبوالنس به صحنه درگیری 
با وجود حضور پلیس در محل، متأســفانه از ســوی افراد 
حاضر در صحنه، کارکنان اورژانس مورد فحاشی و توهین 

قرار گرفتند.
وی ادامه داد: در ابتدا به وسیله یک لوله، شیشه جلو خودرو 
ُخرد شد و سپس با پرتاب یک تکه سنگ بزرگ به سمت 
راننده شیشه در سمت وی شکست که خوشبختانه سنگ 

به سر مأمور اورژانس اصابت نکرد.
حســین زاده با توجه به نظر کارشناســان اورژانس ۱۱۵، 
خســارت  وارده به خودرو را 70 میلیون ریال برآورد کرد و 
گفت: این درگیری که به ظاهر بر اثر اختالفات خانوادگی 
رخ داده بود چندین مصدوم داشــت و مأموران اورژانس با 
توجه به ناامن بودن صحنه سه مصدوم را که نیاز بیشتر به 
مراقبت داشتند، به داخل آمبوالنس انتقال دادند و بقیه به 

صورت سرپایی درمان و یا به بیمارستان مراجعه کردند.
وی مطرح کرد: علت اصلی نزاع و درگیری و تخریب خودرو 
اورژانس در این حادثه توســط مراجع قضایی در دســت 

بررسی بیشتر است.

 مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری
در گفت و گو با قدس عنوان کرد

  دو احتمال درباره شئ نورانی
در آسمان مشهد

بهـاردوست: 
مــاجــــرای 
عجیب  شیئی  درخشش 
در آســمان، دوباره همه 
توجه ها را به خودش جلب 
کرد با این تفاوت که این 
بار در آســمان مشــهد 

مشاهده شده است. حسین شرافتی راد، مدیرکل امنیتی انتظامی 
استانداری در همین زمینه گفت: براساس گزارش رسیده ساعت 
۲0 شــامگاه جمعــه، 4 مرداد، شــیئی نورانــی در برخی از 
شهرستان های استان مانند نیشابور، تربت جام و... و شهرستان های 
استان های دیگر هم مشاهده شده است که بنا بر اعالم مدت زمان 
حضورش در آسمان ۲۸ ثانیه و در ارتفاع باال بوده است. وی ادامه 
داد: براســاس نظر کارشناســی صورت گرفته دو احتمال برای 
حضور این شئ نورانی در آسمان ایران وجود دارد؛ یک احتمال 
وجود قطعه ای از ماهواره قدیمی و دیگری احتماالً شهاب سنگی 
بوده که در برخورد با جو زمین به این صورت مشاهده شده است، 
تاکنون به جز این احتمال ها، گزارش دیگری به ما نرسیده ولی 

موضوع همچنان در دست بررسی است.
شــرافتی راد افزود: الزم به ذکر است دلیل کمتر مشاهده شدن 
این شئ نورانی آلودگی هوای مشهد بوده که دقیقاً به خاطر عدم 
این آلودگی در برخی شهرستان های دیگر مانند نیشابور و بینالود 

به خوبی دیده شده است.

رئیس پلیس مشهد خبر داد
 کشف 5 هزار شامپوي تاریخ گذشته 

در مشهد
فرمانده  قرمــز:  خط 
انتظامي مشهد از کشف 
۵ هزارعدد شامپوي تاریخ 
مصرف گذشته به ارزش 
یک میلیــارد ریال خبر 
داد. سرهنگ اکبر آقابیگي 
کســب  پي  در  گفــت: 
اطالعاتي مبني بر جابه جایي و انتقال محموله بار مشکوک در یکی 
از خیابان هاي شهر، دستور الزم براي پیگیري سریع موضوع صادر 
شد. فرمانده انتظامي مشهد افزود: تیم هاي دایره تجسس کالنتري 
جهاد مشهد در اجراي این طرح ضربتي بار شامپو خارجي با مارک 
مشخص را که بر اســاس بررسي هاي اولیه تاریخ تولید آن سال 
۲0۱۵ و تاریخ انقضاي آن سال ۲0۱۸ میالدي بود در حال انتقال 
از نیسان وانت به یک دستگاه کامیون کشف کردند. وي با اشاره به 
این مطلب که با توجه به ارزیابی اولیه ارزش ریالي ۵ هزار شامپو 
تاریخ مصرف گذشته، یک میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: 
تحقیقات از فردي که مدعي است مالک محموله بار مذکور بوده تا 

روشن شدن چگونگي دقیق ماجرا ادامه دارد.

شبکه دامپزشکی مشهد اعالم کرد
   معدوم سازی۲۰تن تخم مرغ 

غیربهداشتی 
خط قرمز: محموله سنگین تخم مرغ صادراتی که پیش از خروج 

از کشور غیرقابل مصرف تشخیص داده، توقیف و معدوم شد.
رئیس شــبکه دامپزشکی مشهد در تشریح این خبر گفت :این 
محموله تخم مرغ که مجوز داشت، در مسیر صادرات به کشور 
عراق بوده که به دلیل خرابی دستگاه ترموگراف خودرو یخچالدار 
مخصوص صادرات تخم مرغ، طوالنی شدن زمان صادرات، افزایش 
دمای داخل خودرو و رعایت نکردن دمای مناسب هنگام حمل 
ونقل توقیف شد. محمود جوادی نژاد تصریح کرد: در این اقدام 
۱۹ هــزار و ۵۱0 کیلوگرم تخم مرغ خوراکی با هماهنگی مقام 
قضایی از چرخه مصرف انسانی خارج و تحت نظارت مستقیم 

بازرسان این شبکه معدوم شد.

پلیس تایباد خبر داد
  کشف جنازه مرد جوان با گلوی بریده 

انتظامی  فرمانده  ایرنا: 
مرد جوانی  تایباد گفت: 
که برای آبیــاری مزارع 
کشاورزی خود به دشت 
کاریز این شهرستان رفته 

بود به قتل رسید.
سرهنگ علی اکبر قربانی 
روز گذشته در تشــریح این ماجرا افزود: در پی تماس خانواده 
مقتول با مرکز فوریت های پلیســی ۱۱0 و اعالم طوالنی شدن 
زمــان مراجعه نکــردن وی به منزل و مفقود شــدن این فرد، 
بالفاصله تیمی از نیروهای پلیس آگاهی به محل زمین کشاورزی 
مقتول اعزام شــدند. وی ادامه داد: تیم پلیس آگاهی در محل 
مزرعه کشاورزی مقتول با پیکر خونین و بی جان این فرد رو به رو 
شد. فرمانده انتظامی تایباد گفت: بریدن زیر گلوی مقتول با شئ 

نوک تیز منجر به مرگ وی شده بود.
قربانی افزود: تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و سرنخ هایی هم 

برای دستگیری قاتل یا قاتالن بدست آمده است.
وی اضافه کرد: جســد این مرد ۳۳ ساله برای انجام تحقیقات 

بیشتر به پزشکی قانونی شهر تایباد منتقل شد.

در راستای مبارزه با قاچاق کاال صورت گرفت
 کشف بیش از یک تن آرد قاچاق 

در اسفراین
بجنورد- قدس: فرمانده 
شهرســتان  انتظامــی 
اســفراین از کشف یک 
تن و 600 کیلوگرم آرد 
قاچــاق بــه ارزش ۳۲0 
میلیون ریال در اسفراین 

خبر داد . 
سرهنگ جاوید مهری با اعالم جزئیات این خبر گفت: در راستای 
اجرای طــرح عملیاتی مبارزه با کاالی قاچاق در شهرســتان، 
مأموران انتظامی پاسگاه ایرج و پلیس راه این فرماندهی موفق 
به شناسایی یک دستگاه خودرو نیسان حامل آرد غیرمجاز شدند.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه مأموران خودرو مورد نظر را 
توقیف کردند، اظهار داشت: در بازرسی از این خودرو یک تن و 

600 کیلوگرم آرد غیرمجاز و قاچاق کشف و ضبط کردند.
ســرهنگ مهری در ادامه بیان داشت: در بررسی به عمل آمده 

ارزش ریالی محموله غیرمجاز ۳۲0 میلیون ریال برآورد شد.
وی با اشاره به اینکه در این عملیات یک نفر متهم نیز دستگیر 
شد، خاطرنشــان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام 

مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شد.

یک کشنده غوغا به پا کرد
 تصادف زنجیره ای 1۲ دستگاه خودرو 

در بجنورد
خــط قرمــز: رئیس 
پلیس راه خراسان شمالی 
از وقوع تصادف زنجیره ای 
و برخورد ۱۲ دســتگاه 
خــودرو بــا یکدیگر در 
بجنورد  اسفراین-  محور 
خبر داد. سرهنگ علیرضا 
حســین زاده با اعالم جزئیات این خبر گفت: جمعه گذشته در 
کیلومتر یک محور اسفراین- بجنورد ۱۲ دستگاه خودرو سبک 
و ســنگین با یکدیگر برخورد کردند که بالفاصله کارشناسان 
پلیس راه به محل مورد نظر اعزام شــدند. وی با اشاره به اینکه 
وقوع این حادثه موجب شــد تا این محور مدت زیادی مسدود 
و تردد در آن به کندی انجام شود، افزود: عامل اصلی وقوع این 
تصادف زنجیره ای یک دستگاه کشنده بود. این مقام انتظامی با 
بیان اینکه کارشناسان پلیس راه علت حادثه را بی توجهی به جلو 
از سوی راننده کامیون کشنده اعالم کردند، یادآور شد: در همین 
زمینه ۱۲ تن به بیمارســتان منتقل شــدند؛ ۱۱ تن از آنان به 
صورت سرپایی مداوا و یک نفر نیز به علت شدت جراحات وارده 

در بیمارستان بستری شد.

 
رخ رد رخ
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 درخواست از اتوبوسرانی
اگر یک خط اتوبوس توسط بخش خصوصی 
از انتهای بولوار مصال روبه روی پایانه مصال به 
ســمت شــهرک باهنر و جاده جدید طرق و 
شهرک طرق و از آنجا تا بهشت رضا اختصاص 
بدهند به عنوان مکمل خط۸۳۱، بســیاری از 
مناطق غربی و مرکزی شهر مشهد می توانند در 

طول هفته از آن برای زیارت اهل قبوراستفاده کنند، ضمن اینکه از مصال تا شهرک باهنر و شهرک 
طرق همیشه مسافر دائمی به صورت رفت و برگشت وجود دارد.

937...87۲5

 اختالف باالی شهر با پایین شهر
با مخارج میلیــاردی در خیابان احمدآباد، پل 
گالری ساخته شده و البته هر روز یک قسمتش 
احتیــاج به تعمیر و مراقبت دارد این در حالی 
اســت که بسیاری از پل های پرتردد در گوشه 
و کنار شــهر و پایین شهر حتی یک آسانسور 
برای سالمندان و معلوالن ندارند، پل عابرپیاده 

انتهای بزرگراه شهید بابانظر از جلو پارک تا آن طرف بزرگراه و نیز پل عابرپیاده پارک رجا ازجمله این 
پل هاست که در سال های گذشته شهرداری مناطق فوق قول ساختش را داده بودند.

936...6158

عقیل رحمانی صبح روز گذشــته و در پی 
برگزاری ۱6 جلسه فشــرده و دقیق قضایی در 
دادگاه انقالب مشــهد، سرانجام حکم ۲۲ متهم 

اصلی پرونده شرکت پدیده شاندیز اعالم شد.

 رئیس کل دادگستری استان:
 رأی پرونده یک رأی فاخر بود

حجت االســالم علــی مظفــری، رئیــس کل 
دادگستری خراسان رضوی که همراه با دادستان 
مشــهد صبح روز گذشته در جلسه اعالم احکام 
متهمان پرونــده پدیده حضور پیدا کرده بود در 
جمع خبرنگاران گفــت: پرونده مذکور در قالب 
دادگاه رســیدگی به جرایم اخاللگران در نظام 
اقتصادی کشــور رسیدگی شد. این رأی قضایی 
یک رأی فاخر در تاریخ جمهوری اسالمی ایران به 
حساب می آید. وی تصریح کرد: بخشی از دادنامه 
مربوط بــه روند تخلفات و احصای آنان و بخش 
پایانی ناظر به محکومیت متهمان و تعیین تکلیف 

اصل موضوع شرکت است.
وی تصریح کرد: برخورد جدی با مفاسد اقتصادی 
یکی از شعارهای دستگاه قضا بوده و در چند سال 
اخیر توجه به این امر کامالً مشهود بوده و تشکیل 

دادگاه های ویژه نمونه ای از این دست است.
وی اضافه کرد: هدف اصلی در این پرونده این بود 
که بکوشیم عمده اموال مردم و سهامداران حفظ 

و از تضییع حقوق مردم جلوگیری 
شود.

رئیس کل دادگســتری خراسان 
رضوی تأکید کرد: اصرار بر این بود 
تا طلب همه طلبکاران به صورت 
نقد پرداخت شود که اگر این اتفاق 
رخ نمی داد حقــوق مردم تضییع 
می شــد. به دادگاه پیشنهاد شد 
باتوجه به اینکه سهامداران مالک 
اصلی هستند، اموال شرکت حفظ 
شود و در قالب رأی، طلب به سهام 

تبدیل شد.
 همچنین همه طلبکاران در ردیف 

سهامداران قرار گرفتند و مدیریت شرکت به آن ها 
تعلق گرفت، امیدواریم با سپردن این شرکت به 
مردم از تضییع حقوق جلوگیری شود. در ادامه 
دادستان مشــهد در جلســه اعالم رأی دادگاه 
متهمان پدیده با اشاره به اینکه حضور اصحاب 
رسانه در این جلسه به معنی حضور تمامی مردم 
در این مکان اســت، عنوان کــرد: به لطف خدا 
دادگاه ویژه ای برای رسیدگی به جرایم متهمان 
پرونده پدیده در مشهد به قید فوریت تشکیل و 
پس از ۱6 جلســه برگزاری دادگاه مستمر، رأی 

متهمان پرونده شرکت پدیده شاندیز صادر شد.

پاسخ دادستان به چند ابهام
 در پرونده پدیده

وی تصریح کرد: یکــی از ابهاماتی که برخی به 
آن اشاره می کنند این است چرا دستگاه قضایی 
دیر به این ماجرا ورود کرد، جواب هم این است؛ 
شرکت پدیده شــاندیز از تاریخ ۸۸/۸/۸ آغاز به 
کار خودش را اعالم کرد، در آن زمان هیچ جای 
نگرانی وجود نداشت، چراکه در ابتدا بحث سهام 
فروشی و تبلیغات گسترده در کار نبود. در ادامه 
سال ۱۳۹۲ بود که این شرکت شروع به فروش 
سهام کرد، در کنار آن تبلیغات گسترده ای را آغاز 
کرد. حتی در اوایل سال ۹۲ خیلی جای نگرانی 
نبود، چراکه قیمت هر سهم حدود ۱00 تومان 
بود. روند تخلف زمانی که دستگاه های نظارتی و 
سازمان بورس روی آن نظارت مناسبی نداشتند، 
توسط متهم ردیف اول و اعضای هیئت مدیره آن 
شروع شد. قوانین موجود به این اشاره دارد آنچه 
معیار تعیین قیمت سهام یک مجموعه و... است، 
عرضه و تقاضای آن سهم است، اما در پدیده آقای 
پهلوان مقدم این قائده را کنار گذاشت و خودش 
قیمت سهام را مشخص می کرد و برای این کار 
هم هر روز یا هر دو روز یک بار اعداد و ارقام را به 

نیروهای تحت امرش اعالم می کرد.
قاضی غالمعلی صادقی ادامه داد: حتی زمانی هم 
که قیمت سهام پدیده روند کاهشی داشت، متهم 
ردیف اول )پهلوان مقدم( عواملش را می فرستاد تا 
در دفتر پدیده مستقر شده و شروع به خرید سهام 
مردم کننــد و در ازای آن چک صادر می کردند، 

فقط برای آنکه قیمت سهام تنزل پیدا نکند.
از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ که قیمت ۱00 تومانی 
هر ســهم خودش را به حــدود ۱۲ هزار تومان 
رساند، نگرانی دستگاه قضایی تشدید شد. اقدامات 
پیشگیرانه ای در این زمینه آغاز و اخطار هایی هم 

صادر شد. پس ما به موضوع دیر ورود نکردیم.

این مقام قضایی تصریح کرد: یک ابهام دیگر که 
مطرح می شود این اســت؛ چرا دستگاه قضایی 
شرکت پدیده را تعطیل کرد، در حالی که ما این 
کار را نکردیم، حرفمــان از ابتدا به متهم ردیف 
اول این بود که شما به فعالیت خود ادامه دهید، 
اما با دوشــرط، آن شروط هم این بود که فروش 
سهام را متوقف کنند، چون براساس ادعای آن ها، 
۲0درصد ســهام فروخته شده 
بود و بررسی های ما نشان می داد 
اموال مذکور نمی تواند بیشتر از 
این پاسخگوی سهامداران باشد.

از ســوی دیگر از آن ها خواسته 
شد تا تبلیغات گســترده اغوا 
کننده را تعطیل کنند، همچنین 
ما بــه متهم ردیــف اول اعالم 
کردیم فعالیت شما برای تکمیل 

پروژه ها مانعی ندارد.
اما متأســفانه متهم ردیف اول 
اعالم کــرد در صورتی آمادگی 
ادامه کار را دارم که هم تبلیغات 

کنم و هم سهام خودم را به فروش برسانم!
قاضی صادقی بیان داشــت: سؤال دیگر این بود 
که چرا به واسطه برخی کوتاهی های دستگاه های 
نظارتی و دولتی از منابع بانک مرکزی اســتفاده 
نشد؟ در پاسخ باید یادآور شد برای حل مشکالت 
تعاونی های غیرمجاز این کمک گرفته شد، ولی 
در پاسخ این مورد دولت اعالم کرد تعاونی ها به 
نوعی مرتبط با بانک مرکزی بوده، اما شرکت های 
خصوصی ارتباطی با ایــن ماجرا ندارند و جواب 

منفی بود.
از وظایف ما در این پرونده تعقیب متهمان و حفظ 
اموال بود که این کار به دقت انجام شد. اگر امروز 
خیالمان جمع اســت و به سهامداران می توانیم 
بگوییم که خیالتان جمع باشد اموالتان به شما 
برخواهد گشت، به خاطر حفظ همین اموال بود.

دادستان مرکز استان خراسان رضوی بیان کرد: 
در ادامه پرونده را هم تکمیل و به دادگاه ارسال 
کردیم، در این مرحله دادگاه متهمان را مجازات 
و برای آن ها از حبس ابد تا دو ســال حکم صادر 
و برای اموال و سرمایه شرکت هم تعیین تکلیف 
شد. خدمت دیگری که دادگاه انجام داد این بود 
که متهم ردیف اول عنوان می کرد، من ۲0 درصد 
سهام شرکت را فروخته ام و ۸0 درصد آن متعلق 
به خودم اســت، در این باره دادگاه با اختیارات 
قانونی که داشت این ۸0 درصد را از متهم سلب و 
سهام مذکور را در سبد شرکت قرار داد. به خاطر 
این اقدام مطالبات سهامداران در مرحله اجرای 
حکم تسویه خواهد شد. از سوی دیگر همه اموال 
شرکت با این تسویه حساب رفع توقیف خواهد 
شــد و در اختیار شــرکت قرار خواهد گرفت تا 

شرکت پدیده ادامه فعالیت بدهد.

 بانک ها و مؤسسات مالی همراهی کنند
صادقی درخواســتی هم از بانک ها و مؤسسات 
مالی کرد و در این زمینه گفت: سهامداران عمده 
هم مجموعه های بانکی و مؤسسات مالی هستند، 
چراکه بیشــترین طلب را از شرکت دارند، ما از 
آن ها تقاضا داریم از امروز برای تحویل شــرکت 
اقدام و برای ادامه فعالیت آن برنامه ریزی کنند. 
شرکت امروز مال مردم است و هیچ کس دیگر در 
آن حقی ندارد. زمینه سرمایه گذاری در شرکت 
هم براساس دستور دادگاه فراهم است. در گذشته 
بودند افرادی که در کف خیابان و فضای مجازی 
اقدام به فضاسازی کردند و پس از بررسی موضوع 
مشخص شد آن ها اصالً سهامی در شرکت ندارند 
و فقط می خواستند بین مردم ایجاد نگرانی کنند 

و به منافع خود برسند.

 پدیده 136 هزار شاکی دارد
در ادامه جلسه اعالم رأی متهمان پرونده پدیده، 
قاضی منصوری، رئیس شعبه رسیدگی کننده به 
اتهامات متهمان پرونده در دادگاه انقالب مشهد 
گفت: تاکنون بیش از ۱۳ فقره پرونده به دادگاه 
ویژه رسیدگی به جرایم اخالل در نظام اقتصادی 
ارجاع شــده که از آن تعداد ۸ فقره نظیر پرونده 
پردیسبان، تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان، پدیده 
و... رســیدگی شده است. پرونده پدیده در تاریخ 
۹7/۱۲/۸ بــه این دادگاه ارجــاع گردید. در این 
پرونده ۲۲ نفر متهم و بیش از ۱۳6 هزار نفر هم 
شاکی وجود دارد. اوراق پرونده تاکنون به بیش از 
۳0 هزار برگ رسیده است، همچنین محتویات 
پرونــده در ۱۳0 جلد نگهداری می شــود. وی 
تصریح کرد: برای رسیدگی به اتهامات متهمان 

پرونده ۱6 جلسه دادگاه برگزار شد.

 اعالم رأی 22 متهم از ابد تا تبرئه
قاضی منصوری همچنین در تشریح رأی صادره 
برای متهمان پرونــده اعالم کرد: از بین ۲۲ نفر 
متهم پرونده، برای ۱۹ نفر آن ها حکم محکومیت 
صادر شده است. از این تعداد سه نفر تبرئه و سه 

نفر هم مجازاتشان تعلیق شد.
اما برای متهم ردیف اول با هویت محسن پهلوان 
مقدم با عنایت بــه قواعد تعدد معنوی جرم، به 
لحاظ نقش برجســته ای که در شــرکت پدیده 
شــاندیز به عنوان مدیرعامل داشته و به عبارتی 
سردســته تخلفــات و عناوین مجرمانــه را در 

شرکت مزبور برعهده داشته است، 
همچنین هدایت و رهبری شبکه 
کالهبرداری با استفاده از تبلیغات 
عامه برای فروش ســهام با قیمت 
کاذب از سوی ایشان بوده و توجهاً 
به عدم اقدام مؤثر وی در مقام عمل 
تــا زمان صدور حکم در راســتای 
استرداد اموال سهامداران به تحمل 
حبس ابد، مضافاً استرداد همه اموال 
منقول و غیرمنقول و سهام شرکت 
پدیده که من غیر حق توسط وی 
تصاحب یا تصرف یا منتقل شــده 
است به اشــخاص و جزای نقدی 

معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری اسالمی 
ایران و محکومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی 

)استخدام در مشاغل دولتی( محکوم می شود.
متهمان ردیف دوم و ســوم بــا هویت علیرضا 
ریاحی و علیرضا یزدانی لنگرودی به تحمل ۲0 
سال حبس با احتساب بازداشت ایام قبلی، مضافاً 
استرداد همه اموال منقول و غیرمنقول و سهام 
شرکت پدیده که من غیر حق توسط وی تصاحب 
یا تصرف یا منتقل شده است به اشخاص و جزای 
نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری 
اسالمی ایران و محرومیت دائم از هرگونه خدمات 
دولتی )اســتخدام در مشــاغل دولتی( محکوم 
می شوند. همچنین متهم ردیف چهارم به هویت 
محمدرضا محمدی هم به تحمل ۲۵ سال حبس 
با احتساب ایام بازداشت قبلی، مضافاً استرداد همه 
اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده 
که من غیر حق توســط وی تصاحب یا تصرف 
یا منتقل شــده است به اشخاص و جزای نقدی 
معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری اسالمی 
ایران و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی 

)استخدام در مشاغل دولتی( محکوم می شود.
متهم ردیف پنجم با هویت مجید کریمیان اقبال 
که ارائه طریق به ارتکاب جرم هم به سایر متهمان 

داشته است، بابت اتهام معاونت در اخالل عمده و 
کالن در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال 
حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی، مضافاً بابت 
اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو 
سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد 
مال که مجازات اشد و در رد مال محکوم می شود.

متهم ردیف ششم آقای احسان محسنی ثانی هم 
به تحمل ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت 
قبلی مضافاً بابت اتهام تحصیــل مال از طریق 
نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام 
بازداشت قبلی و رد مال که مجازات اشد و رد مال 

محکوم می شود.
برای متهم ردیف هفتم حسن عیدی زاده، بابت 
اتهام معاونت در اخــالل عمده و کالن در نظام 
اقتصادی کشور به ۱۵ سال حبس با احتساب ایام 

بازداشت قبلی، محکوم می شود.
همچنین متهمان ردیف هشــتم و نهم آقایان 
محمدرضا نجفی نیا و محمود سینی چی بابت 
اتهام معاونت در اخــالل عمده و کالن در نظام 
اقتصادی کشــور، به تحمل ۱۵ ســال حبس با 

احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می شوند.
هریک از متهمان ردیف دهم، یازدهم، دوازدهم 
و چهاردهــم به ترتیب با هویت امیر ســاالری، 
سعید رضایی، محمد دهقانی فیروز آباد و سید 
شهاب الدین کاظم زاده وطنی بابت اتهام تحصیل 
مال از طریق نامشروع، به تحمل دو سال حبس 
با احتســاب ایام بازداشــت قبلی و رد اصل مال 
محکوم می شوند. متهم ردیف پانزدهم )اسماعیل 
وفایی( که با متهم ردیف اول در زمینه تصاحب 
وجوه ستاد دیه همکاری داشته و 60 فقره چک از 
سوی ایشان دریافت کرده ولی 
او منکر ماجرا بوده، بابت اتهام 
تحصیل مال از طریق نامشروع 
به تحمل دو ســال حبس با 
احتساب ایام بازداشت قبلی و 
رد اصل مال محکوم می شود.

همچنیــن متهمــان ردیف 
شــانزدهم )عبــاس عبداهلل 
زاده طبسی( و هفدهم )سید 
احســان بنایی( بابــت اتهام 
تحصیل مال از طریق نامشروع 
به تحمل دو ســال حبس با 
احتساب ایام بازداشت قبلی و 

رد اصل مال محکوم می شوند.
متهمان ردیف ســیزدهم )احمــد برومند(، 
هجدهم )جعفــر مختاری قدیــم( و نوزدهم 
)هومن میهن پرست( بابت اتهام تحصیل مال 
از طریق نامشــروع به تحمل دو سال حبس با 
احتســاب ایام بازداشــت قبلی و رد اصل مال 
محکوم می شــوند. باتوجه بــه اینکه متهمان 
نسبت به اصل رد مال اقدام نموده اند و همکاری 
که با دادگاه داشتند حبس آن ها به مدت پنج 

سال تعلیق شده است.
قاضی منصوری در ادامه گفت: اما در خصوص 
متهمان ردیف بیستم )حسن میربمانی یزدی(، 
بیست و یکم )محمد وحیدی( و بیست و دوم 
)محمد رفائی نجاران طبسی( هرکدام از آن ها 
با عنایت به تحقیقات صورت گرفته و دفاعیات 
متهمان و تسویه حساب آن ها با شرکت پدیده 
و عدم احراز ارکان بزه و توجهاً به استرداد وجوه 
دریافتی که حکایت از فقدان سوء نیت متهمان 
بابت وجوه دریافتی دارد، مستنداً به ماده 4 قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳7 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران حکم به 
برائت متهمان میربمانی، وحیدی شعرباف، رفائی 

نجاران طبسی صادر و اعالم می شود.

سرانجام در پایان پرونده اخالل در نظام اقتصادی پدیده مشخص شد

حکم ابد و160 سال برای متهمان پدیده

رئیس کل دادگستری 
استان : به دادگاه 

پیشنهاد شد باتوجه به 
اینکه سهامداران مالک 

اصلی هستند، اموال 
شرکت حفظ شود و در 

 قالب رأی، طلب
به سهام تبدیل شد

بــرش

متهم ردیف اول با هویت 
 محسن پهلوان مقدم

 به تحمل حبس ابد
مضافًا استرداد 

همه اموال منقول و 
 غیرمنقول و

 سهام شرکت پدیده 
محکوم شده است

بــرش

آب و هوا
 پیش بینی رگبار باران 

برای نوار غربی خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: بررسی نقشه های 
آینده نگری و تصاویر ماهواره برای ساعت های بعدازظهر بخصوص 
در مناطق کوهستانی شمال غرب و نوار غربی استان )از جمله 
توابع غربی شهرستان درگز و توابع شمال و شمال شرق شهرستان 
قوچان( نشان دهنده رشد ابرهای همرفتی بوده و رگبار باران و 
رعدوبرق دور از انتظار نیست. همچنین برای مناطقی وزش باد 
شدید موقتی همراه با گردوغبار و احتمال کاهش میدان دید افقی 
و بروز خسارت پیش بینی می شود. از لحاظ دمایی نیز امروز دمای 

هوا به نسبت دیروز گرم تر خواهد شد.
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ورزش خراسان دانش آموز رکورددار دو ومیدانی مشهد در گفت وگو با  قدس:

رکورد ملی جوانان آسیا 
در قطر به نام من ثبت شد

ابوالحســن صاحبــی حدیثه رئــوف از 
دانش آموزان آموزش و پرورش ناحیه 2 مشــهد 
است که تاکنون دو رکورد ملی و دو مقام چهارم 
آســیایی و جهانی را ثبت کرده اســت. وی در 
گفت وگو با قدس در خصوص کســب مقام های 

ورزشی خود گفت: زمانی که 
در پایه هشــتم در دبیرستان 
شاهد تکتم بودم در مسابقات 
در  سراسرکشور  دانش آموزان 
شــهرکرد در ماده 800 متر 
مقام نخســت را کسب کردم. 
البته پیش از این مســابقات، 
در اردیبهشــت مــاه 97 در 
رقابت های دوومیدانی نونهاالن 
منطقه ســه بانوان کشور به 
اســتان گلستان در  میزبانی 
ماده 1500 متر مقام نخست 

را کسب کردم .
وی افــزود: در خــرداد 97 

نیز در مســابقات قهرمانی زنان کشور در رده 
بزرگساالن و در ماده 800 متر شرکت کرده و 
با ثبت زمان 2 دقیقه و 19 ثانیه، مقام سوم این 

ماده را کسب کردم .
حدیثه رئوف یادآور می شود: نخستین رکورد 
ملی خودم را نیــز در ماده 1500 متر در رده 

نوجوانان و جوانان با ثبت رکورد 4دقیقه و 45 
ثانیه در مسابقات باشگاهی به ثبت رساندم . 

 ثبت رکورد 4 دقیقه و 44 ثانیه
وی گفــت: برای قطعی شــدن حضورم در 
مسابقات نوجوانان آسیا در 
اردوی تیــم ملی، رکورد 4 
دقیقه و 44 ثانیه کافی بود 
و بــا ثبت این رکورد عالوه 
براینکــه ورودی الزم برای 
حضور در این مســابقات را 
کســب کردم، رکورد ملی 
این مــاده را نیز ارتقا دادم. 
پیش از اعزام به مســابقات 
آســیایی هنــگ کنگ در 
بین المللــی  مســابقات 
دوومیدانــی داخل ســالن 
که بــا عنوان جــام فجر و 
انقالب  آفتاب  ورزشگاه  در 
تهران برگزار شد نیز شرکت کردم و در ماده 
1500 متر پس از دوندگان ترکیه و هند با 
ثبــت رکورد 4 دقیقه و 42 ثانیه در جایگاه 
ســوم قرار گرفتم و مدال برنز این مسابقات 

را دریافت کردم . 
این دانش آموز 15 ساله یادآور شد: دوهفته 

پس از رقابت های آســیایی هنگ کنگ در 
مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگساالن کشور 
برای اعزام به مســابقات قهرمانی آســیا به 
میزبانی قطر شرکت کردم که توانستم با ثبت 
زمان 11 دقیقــه و 28 ثانیه در ماده 3000 
متر، رکورد ملی جوانان را در این ماده به نام 

خود ثبت کنم. 

حدیثه رئوف گفت: در مسابقات جهانی کرواسی 
نیز که در شهر اســپیلت با حضور 28 کشور 
برگزار شد، در ماده 1500 متر به مقام چهارم 
دست پیدا کردم. اختالف من با نفر سوم مانند 
مسابقات آسیایی هنگ کنگ بود که در آن تنها 
با 4 صدم ثانیه پس از نفر ســوم قرار گرفتم و 

مقام چهارم را بدست آوردم.

فرهنگ و هنر

زاوهی

زپشکی

  برگزاری هفتمین جشنواره 
و شب شعر »َچُخ و پَخ« در نیشابور

هفتمیــن جشــنواره و 
شب شــعر »َچُخ و پَخ« 
به اهتمام کانون بســیج 
شهرســتان  هنرمندان 
نیشابور و فیروزه با گویش 
نیشابوری برگزار می شود.

مســئول کانون بســیج 
هنرمندان شهرســتان نیشــابور و فیروزه گفــت: ما گویش 
نیشابوری را در این شب شعر نه برای تفنن، سرگرمی و طنز، 
بلکه در پاسداشــت میراث ارجمند معنوی مردم ســرزمین 

مادری مان انتخاب کرده ایم.
موسی نوکاریزی با اشاره به دو بخش موضوعی و آزاد جشنواره 
گفت: موضوعات شامل قوانین و فرهنگ شهروندی، مبارزه با 
فســاد، کنترل گرانی، آب، محیط زیست، اعتیاد، آسیب ها و 

معضالت اجتماعی و ارتباطات و فضای مجازی است.
وی مهلت ارســال آثار را دهم مرداد ماه اعالم و اضافه کرد: 
شــاعران می توانند اشــعار خود را از طریق پیام رسان های 
داخلی یا تلگرام به شماره تلفن )09399199267( ارسال 
و یا به دفتر بسیج هنرمندان واقع در خیابان شهید جعفری 
)راه آهن( مجتمع هنری اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی 

نیشابور تحویل دهند.

  فراخوان چهارمین جشنواره  رسانه ای 
»ابوذر« در خراسان  رضوی

چهارمیــن  فراخــوان 
ابوذر  رسانه ای  جشنواره  
خراســان  رضــوی  در 

منتشر شد.
ابوذر  جشــنواره  دبیــر 
خراســان رضوی گفت: 
تحقق  بــرای  ملی  عزم 

بیانیه گام دوم، زیارت، فرهنگ میزبانی و شــهروندی، رونق 
تولید، پیشرفت اقتصادی، مشــارکت سیاسی و آسیب های 

اجتماعی از محورهای این جشنواره است.
ناصر نعمتی افزود: عالقه مندان می توانند آثار خود را در قالب 
مصاحبه، گزارش، یادداشــت، عکس، نشــریات دانشجویی، 
کاریکاتور، گزارش تصویری، گزارش رادیویی، پادکست و آثار 
رادیویی، مســتند، آثار نمایشی، موشن گرافیک و انیمیشن 
از طریــق آدرس @aboozarfestival  در ســروش یــا 
ایمیل aboozarfestival.kh@iran.ir تا آذر ماه امسال 
به دبیرخانه جشنواره ارســال کنند. وی با اشاره به رونمایی 
از پوســتر چهارمین جشنواره رسانه ای ابوذر گفت: جشنواره 
رســانه ای ابوذر با هدف کمک بــه ایجاد فضای رقابتی میان 
فعاالن رسانه و قدردانی از روزنامه  نگاران برتر کشور، از سوی 

سازمان بسیج رسانه برنامه ریزی و اجرا شده است.

  نمایشگاه انفرادی نقاشی 
»یاوری نعمان« در گالری گلستانه

نمایشگاه انفرادی نقاشی 
کوروش یاوری نعمان در 
گالری گلســتانه مشهد 

افتتاح شد.
این نمایشــگاه در محل 
چهارراه بیسیم –خیابان 
جهاد 3 پالک 19 گالری 

گلستانه تا هشــتم مرداد ماه صبح و بعدازظهر برای بازدید 
عالقه مندان دایر خواهد بود.

  »مشهد الف« قهرمان مسابقات کشتی 
خردساالن خراسان رضوی شد

تیم کشــتی مشهد الف 
خردساالن  مسابقات  در 
خراسان رضوی به مقام 
یافت.  دســت  قهرمانی 
کشــتی  هیئت  دبیــر 
خراســان رضوی گفت: 
در این مســابقات 135 
کشــتی گیر از 19 شهرســتان در خانه کشتی استاد حمید 
توکل مشهد با هم رقابت کردند. خسرو علیزاده افزود: در این 
رقابت  های یکروزه، تیم مشــهد الف با کســب 270 امتیاز بر 
سکوی نخست ایستاد. وی اظهار داشت: تیم شهرستان نیشابور 
بــا 115 امتیاز مقام دوم را از آن خود کرد و تیم شهرســتان 

قوچان هم با 108 امتیاز سوم شد.

  برگزاری مرحله اول مسابقات دارت 
رنکینگ خراسان رضوی

مرحلــه اول مســابقات 
دارت رنکینــگ آقایان و 
خراسان  اســتان  بانوان 
رضوی با حضور بیش از 
30 ورزشــکار در باشگاه 
شد.  برگزار  مشهد  آماج 
در ایــن رقابت هــا و در 
پایان، سیدمهدی موسوی به مقام اول رسید و حسین رحمانی 
و جواد بیات به ترتیب به مقام های دوم و ســوم دست یافتند. 
همچنین در بخش بانوان نیز الهام کتابدار به مقام اول و سارا 

زارعیان و زهرا یزدان خواه به مقام های دوم و سوم رسیدند.

  اعزام دوچرخه سواران برتر استان 
به مسابقات کشوری

رئیــس هیئــت دوچرخه  
رضوی  خراســان  سواری 
گفت: یک تیم متشــکل 
از نفرات برتــر نوجوانان و 
دوچرخه ســواری  جوانان 
اســتان در روز های آینده 
بــرای رقابــت در لیــگ 

دوچرخه سواری کشوری، به تبریز اعزام خواهند شد .
مهدی روزبهانه با بیان اینکه شاهد پیشرفت  دوچرخه سواران 
استقامت استان هستیم، عنوان کرد: با زمان گیری هایی که در 
مسابقات گذشته داشتیم، 2 ساعت و 10 دقیقه زمان  می برد 
تــا دوچرخه ســواران ما به پایان خط برســند، اما در آخرین 
مسابقه، دوچرخه سواران زمان طی مسیر و رکورد را 10 دقیقه 
کاهش دادند، بنابراین با توجه به شرایط می توان گفت سطح 

دوچرخه سواری استقامت استان رو  به  پیشرفت است. 
رئیس هیئت دوچرخه سواری خراسان رضوی با اشاره به اینکه 
در هفته جاری اعزام دوچرخه سواران استان به مسابقات لیگ 
کشوری تبریز را در پیش  داریم، تصریح کرد: یک تیم متشکل 
از نفرات برتر نوجوانان و جوانان دوچرخه سواری استان تشکیل 
شده که در روز های آینده برای رقابت در لیگ دوچرخه سواری 

کشوری، به تبریز اعزام خواهند شد.

گشت و گذار

مهدی کاهانــی مقدم: در شــمال نیشــابور، دره ای زیبا و 
شگفت انگیز با کوه ها، حفره و شیارهایی رنگارنگ وجود دارد که 
به وسیله عبور آب و فرسایش ایجاد شده و جلوه زیبا و منحصربه 

فردی از رنگ ها و تندیس های طبیعی به وجود آورده است.
دراین دره که هفت غــار نام دارد، در حقیقت هیچ غاری وجود 
ندارد و »هفت غار« به منزله هفت وادی و هفت تنگه اســت. در 
فصل گرم ســال، دارای آب وهوایی معتدل با صبحگاهی بسیار 
دلنشــین و روح افزاست و با شرایط آب و هوایی و نمای طبیعی 

ویژه ای که دارد، از ییالقات اصلی نیشابور به شمار می آید.
این دره به دلیل فرسایشی بودن و شیب تند آن، هرساله پس از 
بارش ها مرتباً دچار دگرگونی و شکل جدیدی به خود می گیرد و 
آبشارهای بزرگ و کوچکی را ایجاد می کند. این دره آن قدر زیبا 
و هیجان انگیز است که در هر فصل و در هر ماه سال که به آنجا 
بروید، دارای زیبایی منحصر به فردی اســت. با این توضیح که 
پیمودن مسیر این تنگه ممکن است برای برخی افراد و به ویژه 

کودکان با مشکالتی همراه باشد.
آســان ترین راه دسترسی به این تنگه، مســیر روستای باغرود 

اســت که پس از طی مسافتی حدود 12 کیلومتر، به دامنه  های 
کوهستان بینالود می  رسد و با 10 دقیقه کوهپیمایی می توان به 
ابتدای این دره در ارتفاع هزار و500 متری رسید. یکی از زیباترین 
جاذبه های طبیعی ســنگ  ساخت شرق کشــور، در مقابلتان 

خودنمایی می کند.
برای بازدید از تمام قسمت های دره باید بین دو تا سه ساعت 
وقت بگذارید. همان طور که در حال گذر از هفت تنگه هستید، 
چشمه و رودخانه های زیادی را می بینید که این طبیعت گردی 

را برایتان لذتبخش تر می کند. کوه های سرخ، شکاف های عمیق 
و زیبایی دارند که می توانید برای اســتراحت در داخل آن ها 
بنشینید و عکس های یادگاری جالبی بیندازید. پس از پیمایش 
دره و عبور از زیبایی های آن، به منطقه ای باز و به سرچشمه 
اصلی رودخانه غار در ارتفاع هزار و900 متری می رســید که 
در ایــن محل چندین درخت گردو به چشــم می خورد. این 
چشــمه هرچند آب سرد و گوارایی دارد، اما وجود امالح زیاد 
در آن، آن را غیر قابل نوشیدن کرده است. »هفت غار« نیشابور 
با نگاهی به پیشینه حضور عرفانی سلطان العارفین )قرن دوم 
هجری(، ابراهیم ادهم و حرکت انقالبی )شیخ حسن جوری(، 
رهبر نهضت ســربداران در آن، نماد خلوتگاه راز و نیاز عارفانه 
و آمادگاه آزادی و آزادگی نفس و جامعه به شــمار می آید. از 
جهتی بین ســاختمان این غار هفت الیه، پیشینه تاریخی، 
حضور رازگونه عارفی بزرگ در آن و هفت مقام سیر و سلوک 
عرفانی یعنی توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل و رضا را می توان 
تناظر با معنایی تصور کرد. گذشتن از هفت غار یا هفت وادی 

برای رسیدن به مقصود که سرچشمه است، صورت می گیرد.

اعجاز طبیعت در »دره هفت غار«

در خرداد 97 نیز در 
مسابقات قهرمانی زنان 

کشور در رده بزرگساالن 
و در ماده 800 متر 

شرکت کرده و با ثبت 
زمان 2 دقیقه و 19 ثانیه، 

مقام سوم این ماده را 
کسب کردم

بــرش
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فضای مجازی: 

  با هدف استفاده از ظرفیت اصحاب رسانه در توسعه شهری  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی این شهرستان خبر داد  معاون اداره کل میراث فرهنگی استان اعالم کرد

 30 اثر صنایع دستي خراسان شمالي 
در نوبت دریافت نشان ملي مرغوبیت

خبرنگار  بجنــورد- 
صنایع  معــاون  قدس: 
میراث  کل  اداره  دستی 
فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری خراسان 
شــمالی از ثبت نام 30 
اثر بــرای شــرکت در 

پنجمین دوره داوری نشــان ملی مرغوبیت صنایع دستی در 
اســتان خبر داد. علی عابدی اظهار داشت: با انتشار فراخوان 
پنجمین دوره داوری نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی، 30 
اثر از سوی هنرمندان و صنعتگران استان ارسال شد. وی افزود: 
آثار هنرمندانی که موفق به دریافت نشان ملی مرغوبیت کاالی 
صنایع دستی می شوند، پس از بررسی به یک کمیته داوری 
جهت دریافت نشان بین المللی یونسکو )مهر اصالت( ارسال 

خواهد شد.

 چاپ مقاله پزشکی تربت حیدریه 
در مجله معتبر جهانی

هیئت  عضــو  قدس: 
علمــی دانشــگاه علوم 
تربت حیدریه  پزشــکی 
بــا همــکاری محققان 
آکســفورد  دانشــگاه 
انگلستان، موفق به چاپ 
مقاله خــود در یکی از 

معتبرترین مجالت دنیا شد. میالد نظرزاده در این باره گفت: 
این مقاله با عنوان »فشــارخون سیستولیک و خطر بیماری 
دریچه هــای قلب یــک مطالعه تصادفی مندلــی« در مجله 
JAMA Cardiology به چاپ رســیده اســت. وی ادامه 
داد: امروزه بیماری های دریچه قلب وابسته به سن، جایگزین 
بیماری های دریچه قلب ناشی از روماتیسم شده و با توجه به 
اینکه درمان این بیماری منجر به ترمیم و یا تعویض دریچه های 

قلب می شود، هزینه زیاد و بازدهی کمی به دنبال دارد.

»کارگروه رسانه و قلم« در شورای شهر 
سبزوار تشکیل شد

ایرنا: کارگروه رسانه و 
با هدف هم افزایی  قلم 
عرصه های  در  رسانه ها 
مختلف در شورای شهر 

سبزوار تشکیل شد.
کمیســیون  رئیــس 
فرهنگی و گردشگری 

شــورای اسالمی شــهر ســبزوار با بیان این مطلب در 
جمع خبرنگاران خاطرنشــان کرد: کارکــرد کارگروه 
رســانه و قلم،  اســتفاده از ظرفیت اصحاب رسانه در 
توسعه شهری و ایجاد بستری برای رشد رسانه ای و کار 

کارشناسی است.
مسعود پسندیده افزود: انتظار داریم از طریق کارگروه رسانه 
و قلم، فضایی برای رونق رسانه ها فراهم و رشد رسانه ای در 

شهرستان رخ دهد.

7592zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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1.  اعتمــاد به ندامــت درنده خویی که یقینا 
ثمره اش مرگ اســت – از انواع ســرریز سد 
2. گل گوشــواره- آشــنا- پسوند شباهت 3. 
آفریدگان- شرکت نفتی فرانسوی- کسی که 
خاک معدن را برای جداکردن سنگریزه های 
گران بها شستشــو می دهد 4. افــراد زیرک 
– عضــو پمپاژ خون در بــدن- خلق و خوی 
5. پوســتین- بلبل - زخمی کــردن- ثانی 
6. گروه ورزشــی- افق- عدد قــرن- آبادی 
 7. بیشــتر- طایفــه - همدســتی کــردن 
8. توبه کردن- ویران شده 9. یارو- کلمه ای غیر 
 اسم اصلی که به آن شهرت پیداکنند- ترس و بیم 
10. وحشــی و درنــده- الفبای موســیقی 
 - نوبــت بــه نوبــت – عــزم و اراده قــوی 
11. غذای تزریقی- اســتخوانی در پا- کسی 
 کــه برای خدا شــریک قائل شــود- خیس 
12. فرق ســر- پیشــوندی معادل میلیون- 
گونــه ای ماهی خوراکی دارای بدنی کوچک ، 
گرد و دوکی شکل با حداکثر130سانتی متر 
طول 13. از فراورده های شیمیایی مورد استفاده 
 در ساخت ظروف غذاخوری- خشکی- ناخلف 

14. طناب- کمربند مســیحیان- آواز خواب 
کودک 15. کشــوری در شــمال   شرقی اروپا 
به مرکزیت ویلنیوس – مجموعه عمارت ها و 
کاخ هایی در دره دربند تهران که در زمینی به 

مساحت 300 هکتار بنا شده است

1. کنایه از مورد هجــوم قراردادن منطقه ای 
اســت – پارچه ای برای خشک کردن دست 
و صورت 2.  حرکت به شــیوه کرم- واکنش 
تکرارشــونده عصبی- حکومتی که براساس 
اتحــاد ایاالت شــکل گرفته اســت 3. امر از 
آوردن - شــبیه و مانند- ســختی و مشقت 
4. خرج کرد - فیلســوف فرانسوی قرن19- 
بی فروغ 5. استخوان برآمده ساق پا- حیوانی 
از خانواده میمون - شهری صنعتی در آلمان 6. 
چهره شطرنجی- میوه ای از مرکبات- بی خطر 
7. عضو شــنوا- تکثیر لوح فشــرده – فرزند 
آکواریوم- زندگی کردن 8. جامه درویشی- برج 
داستانی فرانسه- نفی تازی- پسر عرب 9. ساز 
شاکی- گودی میان دریا- جایگاه و رتبه- واحد 
شمارش احشام 10. آگاهی- لوله های سفالی 

انتقال آب- الهه آفتاب مصر باستان 11. بیرق- بیماری عفونی 
 مسری دستگاه گوارش که به آن تیفوئید هم می گویند- خارج 
12. غذای کفش- اطالعات رایانه ای- خرس درختی 13. نام 
پسرانه وطنی- عدد و شماره- ابر باران زا 14. مدخل- پیروان 
یک پیامبر – از ادات اســتثنا 15. نوعی حرکت اســب بین 

راه رفتن و دویدن- نام قدیم گرگان 

  افقی

  عمودی

  ناتوانی سازمان های بیمه 
در حمایت از مبتالیان به »اس.ام.ای«

علی پور: بیماری »اس.ام.ای« از نادرترین بیماری های ژنتیکی 
است. چنان که درکشــور ما حدود هزار و 500 بیمار به این 
عارضه مبتال هستند.همچنین دراستان خراسان رضوی نیز 
آمار روشنی از مبتالیان وجود ندارد. این درحالی است که این 
بیماری شیوع نســبتاً باالیی دارد، به طوری که از هر 6هزار 
زایمان، یکی از نوزادان با این بیماری متولد می شــود و از هر 
40 نفــر، یک نفر ناقل این ژن معیوب اســت. نکته جدی تر 
اینکه، روند درمان و کنترل این عارضه بسیار هزینه بر بوده و 
مخارج سنگینی را به خانواده ها تحمیل می کند. چنان که گفته 
می شــود در حال حاضر درمان این بیماری ساالنه 3 میلیارد 
هزینه برای هر بیمار به همراه دارد. این در شرایطی است که 
ســازمان های بیمه حمایت چندانی از این مبتالیان حتی در 
زمینه خدمات توانبخشی ندارند. درهمین زمینه یکی از والدین 
خراسانی تأکید می کند: من دو فرزند مبتال به بیماری »اس.

ام.ای « دارم که نیازمند خدمات خاص توانبخشــی هستند، 
اما سازمان تأمین اجتماعی که ما حق بیمه می پردازیم، هیچ 
حمایتی ازما نمی کند حتی شفاف و روشن اعالم نمی کند که 

ما حمایتی نداریم و خودتان هرطور می توانید، هزینه کنید. 
وی درادامه می افزاید: در روزهای گذشــته که ناچار به تهیه 
ملزومات توانبخشی فرزندم بودم، بیش از یک میلیون تومان 
پرداختم، بنابراین به پیشنهاد اطرافیان برای دریافت هزینه های 
صورت گرفته به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کردم که با 
گذشــت چندین روزصرف زمان و رفت وآمد مکرر به مراکز 
مختلف این ســازمان درسطح شهرمشــهد، سرانجام پس از 
چندین جلسه و برگزاری کمیســیون های تخصصی، مبلغ 
ناچیزی را که به 20 هزار تومان نیز نمی رســید را به عنوان 
هزینه خدمات پرداخت کردند. این درحالی است که من هیچ 
مضیقه ای برای پرداخت هزینه های فرزندانم ندارم. چنان که 
درحــال حاضر درماه بیش از6 میلیون تومان فقط هزینه کار 
درمانی می پــردازم و وظیفه خودم می دانم که برای فرزندانم 
هزینه کنم. آن ها نیز آن قدر موفق و توانمند هســتند که با 
افتخاربرایشــان هزینه شود. به هر روی گرچه سازمان تأمین 
اجتماعی براساس قانون درقبال هزینه هایی که ما می پردازیم، 
مکلف به حمایت ازافراد تحت پوشش است، اما حاال که قادر به 
مدیریت امورخود نیست و نمی تواند به تعهدات خود عمل کند، 
حداقل به طور شفاف به افراد تحت پوشش خود اعالم کند که 
چشم انتظار حمایت های عادی هم نبوده و متوقع نباشند که 
در قبال پرداخت حق بیمه های چندین ساله، خدمات چندانی 

را دریافت کنند. 

پزشک فوق تخصص نوزادان:
 70 درصد زردی کودکان به دلیل 
باورهای غلط و عوامل محیطی است

بجنورد- خبرنگار قــدس: 70 درصد زردی کودکان به دلیل 
باورهــای غلــط و عوامل محیطی و 30 درصد بــه دلیل عوامل 
پاتولوژیک که براحتی توسط پزشک قابل پیشگیری و درمان است. 
پزشک فوق تخصص نوزادان و عضو هیئت علمی دانشگاه با اعالم 
این مطلب گفت: زردی یا ایکتر، بیماری اســت که در نوزادان به 
طور مستقیم یا غیرمستقیم بروز می کند و ممکن است ناشی از 
بیماری های کبدی و یا ثانویه به لیز بیش از حد گلبول های قرمز 
باشد. دکتر حجت اهلل احتشام منش افزود: ناسازگاری های خونی 
بین مادر و نوزاد، زایمان ســخت، ســابقه تعویض خون مادر و یا 
بستری فرزند قبلی و... از دالیل ایجاد زردی به شمار می روند.وی بر 
جدی گرفتن و پیگیری زردی نوزاد در روز نخست تولد تأکید کرد 
و اظهار داشــت: زردی که از ناحیه ناف نیز بگذرد خطرناک است 
و باید جدی گرفته شود. وی خاطرنشان کرد: مصرف شیرخشت، 
ترنجبین، آب قند، آب انار و... نه تنها درصد ابتال به زردی را کاهش 

نمی دهد، بلکه ممکن است زمینه آن را نیز  فراهم آورد.
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