
 600 ساعت نظافت پارک ملت
بهسازی جاده های روستایی لنگ اعتباربه جای یک سال زندان

 درگفت وگو بامعاون اداره كل  در پی صدور یک رأی جایگزین صورت گرفت
راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی بررسی شد

رئیس شــعبه 146 دادگاه کیفری مشهد در اقدامی 
قابل تحسین و فرهنگ ساز با صدور رأی جایگزین، 
یک مجرم را به جای تحمل یک سال زندان به نظافت 
پارک ملت به مدت 600 ساعت محکوم کرد.چندی 
پیش جوان مشــهدی به اتهام نگهداری هزار و 450 
سی سی مشروبات الکلی دست ساز، توسط ضابطان 

قضایی دستگیر و راهی دادسرای ...

 اعتبارات ابالغی برای بهســازی جاده ها و معابر 
روســتایی کافی نیست. معاون راهداری اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی با 
بیان این مطلب به خبرنگارما گفت: درحال حاضر 
خراسان رضوی 110کیلومتر آزادراه، هزار و 100 
کیلومتر بزرگراه، هزار و 290 کیلومتر راه اصلی، 

3هزار و 931 کیلومتر ...
.......صفحه 2 .......صفحه 3 

برق مشـهد روی خط قرمز
در آستانه روز خبرنگار صورت گرفت

گل های» بوستان شکوه مهر« 
در تحریریه »قدس«

خبر خوش وزیر ارتباطات در تربت حیدریه

  استارتاپ ها از تسهیالت 
 و معافیت مالیاتی 
برخوردار می شوند

.......صفحه 2 

.......صفحه 4

تابستانی پرمصرف را می گذرانیم

.......صفحه 2 

 رئیس این اتحادیه با اشاره 
به كسادی بازار در گفت وگو با قدس :

 فعاالن 
 صنایع دستی مشهد

مسافرکش شده اند!

هر ســال از نیمه مرداد ماه به مناســبت نزدیک شــدن به روز 
خبرنگار، دیدارهایمان آغاز می شــود. روزی که حس همراهی و 
همدلی را حضور مسئوالن سازمان ها، نهادها و اداره ها برایمان به 
ارمغان می آورد.امسال نیز در پیشواز این دیدارها و ارتباط دوطرفه، 

با حضور بچه های شهید بهشتی ...

وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات، سیاســت دولت را حمایت از 
مجموعه استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان دانست و گفت: در 
این راستا تاکنون بیش از هزار مجموعه در کشور نام نویسی کرده اند 
که فرایند اجرایی شدن آن ها در حال انجام است. محمدجواد آذری 

جهرمی دیروز ...

.......صفحه 4 
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۹۸
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۳

﹜﹞ ﹤﹫︻﹑︵ا
ــ︣و﹡︡ان و  ﹥ ﹁︭﹏ ︑︀︋︧ــ︐︀ن و ا﹝﹊︀ن ا︨ــ︐﹀︀ده︫  ــ︡ن︋   ︫﹉︤د﹡ ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀︋
زا﹞ ﹟︣︐︣م از ﹝﹢ا﹨︉ ︵︊﹫︺﹩، ︋﹥ ا﹟ و︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ﹨﹞﹢︵﹠︀ن ︻︤︤ ︑﹆︀︲︀ ﹝﹩ ︫ــ﹢د 
︀ً ر︻︀﹝﹡ ️︀﹠ــ︡، در ︾﹫︣  ــ﹢د و ︻︤︤ا﹡︪ــ︀ن د﹇﹫﹆ ــ﹑﹝︐﹩︠   ︨︶﹀ ️︗ ــ﹏ را درــ﹊︀ت ذ﹡

ا﹠︭﹢رت ﹝ ﹤﹡﹢﹎︣﹨ ﹤︋ ﹩﹢﹍︨︀︎ ️﹫﹛﹢︧︀د︔﹥ و ︧︠︀رت وارده ﹡︀︫﹩ از ︋﹩ ︑﹢︗﹩، ﹝︐﹢︗﹥ ا﹁︣اد 
︀د︔﹥ د︡ه ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 

١- از ﹡︤د﹉ ︫ــ︡ن و ا︑︣اق در ﹝︡وده ︣﹛ در︀﹥ ︨ــ︡﹨︀ی ا︨︐︀ن ︋︣ای ︑﹀︣ و دا︠﹏ ︫︡ن در 
.︡﹫︀﹝﹡ ﹤︗﹢︑ ︀ی ﹨︪︡ارد﹨﹠︡ه﹨﹢﹚︋︀︑ ﹤ ︣﹨﹫︤ ﹡﹞﹢ده و︋  آب ︑️ ﹨︣ ︻﹠﹢ا﹡﹩، ︗ً︡ا︎ 

٢- از ︑︣دد و ا︑︣اق در ﹝︡وده ︣﹛ رود︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ︨︴ ا︨︐︀ن ︑️ ﹨︣ ︫︣ا︴﹩ ︗ً︡ا ︠﹢دداری ﹋︣ده 
.︡﹫︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹩﹠﹝︀ت ا﹊﹡ ️︀︻و ︋︀ ر ︉︨︀﹠﹞ ︀ن ﹨︀ی﹊﹞ ا︲︴︣اری ︋︣ای ︻︊﹢ر از ︳و در ︫︣ا

 ،﹅︀﹇ ︨ــ︡﹨︀ و رود︠︀﹡﹥ ﹨︀ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹝︀﹨﹫﹍﹫︣ی و ︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹤︀︫ــ︡ن ︋﹥ آب در ﹉٣- ﹡︤د
︑﹫﹢پ و ︫﹠︀ ﹋︣دن ا﹋﹫ً︡ا ﹝﹞﹠﹢ع ︋﹢ده و ا﹁︣اد ︠︀︵﹩ ︑️ ︎﹫﹍︣د ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹇︣ار ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹎︣﹁️.

۴ - ︋﹥ وا﹜︡﹟ ﹎︣ا﹝﹩ ︑﹢︮﹫﹥ ﹝﹩ ︫﹢د ︑️ ﹨﹫︘ ︫︣ا︴﹩ ︋﹥ ﹁︣ز﹡︡ان ︠﹢د ا︗︀زه ︑︣دد در ﹝﹊︀ن ﹨︀ی 
︀د ︫︡ه را ﹡︡﹨﹠︡ و ︋︣ای ︑﹀︣ از ﹝﹊︀ن ﹨︀ی ﹝︴﹞﹟ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡. 

٣١۴٣۵ :︀﹢﹎ ﹟﹀﹚︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ ٣٠٠٠۶٣٩۴ :﹩﹊﹞︀﹫︎ ﹤﹡︀﹞︀︨
روا︋︳ ︻﹞﹢ی ︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

آ﹎︡︖︑  ﹩︡ ﹝︤ا︡ه   ﹡﹢︋️ دوم 
︢︣ا﹩ و ر︨︐﹢ران  ــ︣داری در ﹡︷︣ دارد٢ دا﹡﹌ از ﹨︐﹏ و ︑︀﹐ر︎   ︫﹟ا
﹋﹢︔ــ︣را از ︵︣ــ﹅ ﹝︤ا︡ه، ︋﹥ ︮﹢رت ا︗ــ︀ره وا﹎︢ار ﹡﹞︀ــ︡ . ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن                  
﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ۵٧٣٣٢٢۵٠ 

  . ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ دا︠﹙﹩ ۵ ( ا﹝﹢ر﹝︀﹜﹩)، ︑﹞︀س
 ﹩︐︠︡﹫︋︣﹫﹞ ︡﹝﹞ 
︣دار︋﹫︡︠️   ︫

/ع
۹۸
۰۶
۰۲
۸

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹡﹢︋️ اول 
︑︀ر ا﹡︐︪︀ر١۵/۵/٩٨

︑︺︀و﹡ــ﹩                          ︫ــ︣﹋️  ︻ــ︀دی  ︻﹞﹢﹝ــ﹩  ﹝︖﹞ــ︹  ︗﹙︧ــ﹥ 
 ﹤︊﹠︪︖﹠ ︀︻️ ١۶ روز︎  ︣ا︨︀ن راس︨  ﹁﹫︣وزه ︑︣ا︫︀ن︠ 
﹝ــ﹢رخ ٩٨/۶/٧ در ﹡﹞︀ز︠︀﹡ــ﹥ ︋ــ︀زار ا﹝︀م ر︲ــ︀ (ع) ︋︀ 
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ذ﹏ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد. ﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ 
︀︻️ ﹝﹆︣ر  ﹢د راس︨  ︀﹝﹡ ︀﹠︡﹎︀ن ﹝︐︣م د︻﹢ت ﹝﹩︫ 

.︡﹠︀﹞︣﹁ ️﹋︫︣ ﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹝︖﹞ ﹤︧﹚︗ در
 ️﹫﹨ ﹩د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥ : ١-ا︨ــ︐﹞︀ع ﹎ــ︤ارش ﹋︐︊ــ 
﹝︡︣ه از ︻﹞﹙﹊︣د ︨ــ︀ل ٩٧    ٢-ارا﹥ ﹎︤ارش ︋︀زرس 
از ︻﹞﹙﹊︣د ︨ــ︀ل ٩٧    ٣- ︵ــ︣ح و ︑︭﹢︉ ︮﹢رت ﹨︀ی 
﹝︀﹜﹩ ︨ــ︀ل ٩٧ ︫︀﹝﹏ ︻﹞﹙﹊︣د ︨ــ﹢د و ز︀ن و ︑︣از﹡︀﹝﹥    
۴-︵ــ︣ح و ︑︭﹢︉ ︋﹢د︗ــ﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀دی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 
︋︣ای ︨︀ل ٩٨    ۵- ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل 
︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩    ۶- ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ و 

︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت ٣ ︨︀ل 
︑︢﹋︣ :١-در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︱﹢ر ︻︱﹢ی در ︗﹙︧﹥ ﹝︢﹋﹢ر 
﹝﹫︧ــ︣ ﹡︊︀︫ــ︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡ ــ﹅ رای ︠﹢د را ︋ــ﹥ ﹝﹢︗︉ 
و﹋︀﹜︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋﹥ ︻︱﹢ د ︣﹍︀ ﹡﹞︀﹠ــ︡ه ︑︀م ا﹐︠︐﹫︀ر ︠﹢د 
وا﹎ــ︢ار ﹡﹞︀︡ .در ا﹟ ︮﹢رت ﹨︣ ︻︱ــ﹢ ︻﹑وه ︋︣ رای 
 ︀ ︀ و﹋︀﹜ــ️ و ︾﹫︣ ︻︱﹢ ﹁﹆ــ︳ ﹉ را ی︋  ︠ــ﹢د ︑ــ︀ ٣ رای︋ 
و﹋︀﹜️ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡ .︻︱﹢ ﹝︐﹆︀︲﹩ ا︻︴︀ی 
﹡﹞︀﹠︡﹎ــ﹩ ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ ︋ــ﹥ ﹨﹞ــ︣اه ﹡﹞︀﹠︡ه ︠ــ﹢د در 
︑︀رــ︀ی ٢ ا﹜﹩ ٧/۶ در ﹝﹏ ︋︀زار ر︲︀ از ︨ــ︀︻️ ١۶ 
 ️︗ ︣︊︐︺﹞ ﹩︀ا﹜﹩ ٢٠ ︋︀ ﹨﹞︣اه دا︫ــ︐﹟ ﹋︀رت ︫﹠︀︨ــ
 ︣︡﹞ ︣ی ﹡︥اد﹞  ورود ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︋﹥ آ﹇︀ی ﹤︡﹫︀︑ ︢︠ا
 ️﹫﹨ ︀︋︀ت︐﹡٢-︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا   . ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ﹏ــ﹞︀︻
﹝︡︣ه / ︋︀زر︨ــ︀ن ا﹁︣ادی ﹋﹥ ︑﹞︡﹡︀﹋ ﹤︋ ﹏︀︡ا︑﹢ری 
 ﹤︐﹀﹨ ﹉ ︣ه ︋︀زر︨ــ︀ن دار﹡︡ ︸︣ف︡﹞ ️﹫﹨ ️﹝︨ــ
از ︑︀ر ا﹡︐︪ــ︀ر آ﹎︀︋ ﹩﹞ ﹩︧️ ︋︀ آ﹇︀ی ﹝︣ی ﹡︥اد 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞
﹨﹫︡﹞ ️︣ه 

/ع
۹۸
۰۶
۰۳
۸

(( آ﹎︡︖︑ ﹩︡ ﹝︤ا︡ه))  ﹡﹢︋️ اول
 ️︊︧﹡ ︣ ﹢رای ا︨﹑﹝﹩︫  ﹥ ا︨︐﹠︀د ﹝︖﹢ز︫   شهردارى تايباد در ﹡︷︣ دارد︋ 
︋ــ﹥ وا﹎︢اری و ︋︣ه ︋ــ︣داری از ︗︀﹍︀ه C . N . G    ︨ــ﹢م ︠︣داد ︑︀︊︀د از 
︵︣﹅ ︋︣﹎︤اری ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︀ ﹝︊﹙︼  ︀︎﹥ ا︗︀ره ﹝︀﹨﹫︀﹡﹥ ۵٠٠/٠٠٠/١۵٢ 
ــ︣ا︳ د︻﹢ت                            ــ︣﹋️ ﹨︀و ا﹁︣اد  وا︗︫︡  رــ︀ل ا﹇︡ام ﹡﹞︀ــ︡. ﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥︫ 
﹝﹩ ︫ــ﹢د ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ﹐زم و ارِا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀دات ︠﹢د ︡ا﹋︓︣ ︑︀ 
 ﹏︮︀ ا﹝﹑ک ︑﹞︀س ︡︊︀د وا︀︑ ︣داری  ︫︀ ︨ــ︀︻️ ١۴ ﹝﹢رخ ٠٢/٩٨/٠۶ ︋ 
︣دارو  ﹫︪ــ﹠︀دات وا︮﹙﹥ در ︑︀ر ٩٨/٠۶/٠٣ در ﹝﹏ د﹁︐︫︣   ︎︡﹠︀﹝﹡
︋︀ ︱﹢ر ا︻︱︀ء ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ و ر︨﹫︡﹎﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن 
﹝︐︣م ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ ﹝︊﹙︼ ١٩۶/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︲﹞︀﹡️ ︫︣﹋️ در 
﹢د  ﹫︪ــ﹠︀د ﹇﹫﹞️︠  ︀﹋️ ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ای ︲﹞﹫﹞﹥ ﹁︣م︎  ﹝︤اــ︡ه وارــ︤ و در︎ 
︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل   ︫︀﹠﹝︲ . ︡﹠︀﹝﹡ ︣داری ﹋︣ده و ︑﹢﹏ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︫ 
 ﹉︀ ︑﹞︀م ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️ و در ︮﹢ر︑﹫﹊﹥ ︋︣﹡︡﹎︀ن اول ︑︀ ︨﹢م 
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 برخورد جرثقیل با چند خودرو 
در بولوار هاشمیه چهار كشته و پنج مجروح در برداشت

جرثقیل  مرگ
هاشم رسائی فر: شاهدان عینی می گفتند دیده اند 
جرثقیل بدون اینکه کنترل شود یا قابل کنترل باشد 
ترمز بریده مثــل تانک جنگی هر آنچه جلویش بود 
را درو می کرد و جلو می رفت. آن لحظه بود که همه 
ما دعــا می کردیم و می گفتیم خــدا کند که اتفاق 
ناگــواری نیفتد اما خط پایــان جرثقیل ترمز بریده 
تصادف شــاخ به شــاخ با خودرو پرایدی بود که آن 
طرف خیابان پارک بود و پنج سرنشین داشت. لحظه 
برخورد با پراید انگار همه چیز روی سرمان آوار شد. 
غــول آهنی که ایســتاد زیر چرخ هایــش پراید له 
شــده ای بود که دیگر چیزی از آن باقی نمانده بود! 
این داستان غم انگیز حادثه دیروز بعد از ظهر انتهای 

خیابان هاشمیه مشهد است.
ال به الی صحبت های همان شاهدان عینی حرف های 
دیگری هم دهان به دهان می شد. خدا خیلی به همه ما 
رحم کرد با آن شرایطی که جرثقیل داشت و کنترلی 

که از دســت رفته بــود حتی می توانســت حادثه ای 
دلخراش تر از این رخ دهد. اگرفقط یک ســاعت دیرتر 
این حادثه اتفاق می افتاد حتماً آنچه بود بدتر از االن بود.

خدا سرنشینان خودرو پراید را بیامرزد. بدون اینکه 
حتی ذره ای در این حادثه مقصر باشــند، جان خود 
را از دســت دادند. اصاًل چرا باید ماشــین سنگینی 
که شــرایطی اینچنینــی دارد اجازه رفــت و آمد 
در یکی از شــلوغ ترین خیابان های شــهر را داشته 
باشد؟ سهل انگاری هایی از این دست چنین حوادث 

غمباری را در پی دارد.
این ها قســمتی از گفته های شــاهدان عینی حادثه 
دیــروز بود که تا حدودی برای رســیدن به پاســخ 
ســؤال های مطرح شــده از طرف آن ها نیاز به کار 

کارشناسی دارد.
امــا آنچه دیــروز در انتهای خیابان هاشــمیه رخ داد 
حادثه ای تلخ بود که بنا به اظهارات اولیه کارشناسان در 

اثر بریدن ترمز جرثقیلی که از سمت سرازیری مجتمع 
کوهســر به پایین در حال حرکت بود واقع شد. طبق 
گفته کسبه حاشیه خیابان وقتی راننده جرثقیل کنترل 
آن را از دست می دهد ابتدا با چند خودرو که در حاشیه 
سمت راست خیابان پارک بودند برخورد می کند و بعد 
برای اینکه جلوخسارت بیشتر را بگیرد کمی به سمت 
راست متمایل شده و ضمن برخورد با یکی دو خودرو 
دیگر از سمت خود منحرف شده به الین مقابل می رود. 
در الین مقابل نیز بعد از برخورد با یکی دو خودرو دیگر 
با ستون های برق برخورد می کند با این وجود متوقف 
نشده و در انتها با دو خودرو پراید که یکی از آن ها پنج 
سرنشین داشت به شدت برخورد می کند. این برخورد 
شدید در همان لحظه ابتدایی باعث محبوس شدن پنج 
سرنشــین خودرو پراید شده که از این پنج نفر، چهار 
نفرشان در دم جان باختند. چهار نفری که یکی از آن ها 
نوزادی هفت،هشت ماهه بود، یک پسر بچه هشت، نه 

ســاله و دو نفر خانم بودند. مرد جوانی که در صندلی 
عقب این خودرو نشســته بود توســط نیروهای آتش 
نشانی رها سازی و برای انتقال و درمان تحویل اورژانس 

شد.در این حادثه چهار تن دیگر مجروح شدند.

نقص در سیستم ترمزجرثقیل ،عامل بروز حادثه
ســرهنگ امامی، جانشین رئیس پلیس راهنمایی و 
رانندگی مشهد در خصوص این حادثه به خبرنگار ما 
گفت: درباره این حادثه آنچه محرز شــده این است 
که بــه دلیل نقص فنی در سیســتم ترمز جرثقیل 
کنترل آن از دست راننده خارج شده و بعد از برخورد 
با چند خودرو به سمت مقابل منحرف و در نهایت با 
خودرو پراید برخورد کرده و منجر به فوت چهار نفر 

از سرنشینان پراید در محل حادثه می شود.
وی در مورد میزان خســارت وارده نیز اظهار داشت: 
طبق اعالمی که تاکنون به ما شده است به تعداد 10 

خودرو در این حادثه خسارت جدی وارد شده است.

حضور نیروهای سه ایستگاه آتش نشانی در محل
امیر گندمــکار، رئیس ایســتگاه های 23، 25و 26 
ســازمان آتش نشــانی نیز در این خصــوص گفت: 
بــه محض اعالم ایــن حادثه با توجه بــه باال بودن 
میزان خسارت های وارده از ســه ایستگاه نیروهای 
آتش نشــانی به محل اعزام شــدند و اقدامات الزم 
را به عمل آوردند.وی ادامــه داد: با تالش نیروهای 
آتش نشــانی ابتدا اقدام به رها ســازی فرد مصدوم 
از داخــل خودرو حادثه دیده شــد که این مصدوم 
بالفاصله توســط نیروهای اورژانس حاضر در محل 
به مرکز درمانی اعزام شــد. ضمن اینکه اجساد بقیه 
سرنشــینان پراید با وجود شــدت حادثه و سنگین 
بــودن جرثقیل با تالش همکاران ما از داخل خودرو 

بیرون کشیده شد.

 سرپرست معاونت گردشگری اداره كل 
میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی:

مخالف دریافت پول برای ورود به 
روستاهای هدف گردشگری هستیم

کل  اداره  گردشــگری  معاونــت  سرپرســت   قــدس  
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری خراسان رضوی 
مخالفت این اداره کل با دریافت پول برای ورود به روستاهای 

هدف گردشگری را اعالم کرد.
یوســف بیدخوری در واکنش به موضــوع دریافت پول برای 
ورود به روستاهای هدف گردشگری شهرستان طرقبه شاندیز 
اظهــار کرد: اینکه برای کســب درآمد برای روســتا از ورود 
گردشــگر پولی دریافت کنیم، روش مناســبی نیست و این 
مســئله خــود مانع حضور گردشــگر در روســتاهای هدف 

گردشگری می شود. 
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تابستانی پرمصرف را می گذرانیم 

برق مشهد روی خط قرمز
هاشم رسائی فر  تجربه سال های گذشته 
نشــان می دهد تابســتان نرســیده، گرمای 
طاقت فرسا آن پیش از خودش به ما می رسد. 
در چنین شرایطی کمتر کسی پیدا می شود که 
بتواند تحمل دمای بــاالی 40 درجه یا حتی 
نزدیک به آن را داشــته باشد. ناگزیر همه ما 
به اســتفاده از وسایل سرمایشی پناه می بریم 

تا دست کم ادامه حیات برایمان آسان تر شود.
هجوم همه به ســمت استفاده از کولر و سایر 
وسایل سرمایشی بی شــک میزان بار مصرف 
انرژی برق را خواه ناخواه با افزایشی قابل توجه 
روبه رو می ســازد که این میــزان بار در پیک 
مصرف ممکن است در برخی مناطق مشکالتی 

را برای تأمین برق ایجاد کند.
 وزارت نیرو با همکاری شرکت برق به منظور 
مدیریت میزان مصرف، نوعی سطح بندی در 
مصرف برای شــهرهای مختلف کشور تعیین 

کرده است .
براساس این ســطح بندی میزان برق مصرفی 
در یک شــبانه روز برای شهرهای مورد هدف 
مشــخص شده است، به گونه ای که اگر میزان 
مصرف هر شهری بیشتر از آن سطح باشد در 
منطقه قرمز سطح بندی قرار گرفته و مجاز به 
استفاده بیشتر از برق نیست. میزان مصرف برق 
در طول شبانه روز توسط دست اندرکاران این امر 
رصد و نتیجه آن به صورت روزانه اعالم می شود. 
در این شرایط وضعیت هر شهری طبق میزان 
مصرف برق آن شهر مشــخص می شود و در 

سطح بندی سبز، زرد و قرمز قرار می گیرد . 
سبز شــرایط عادی است، زرد نزدیک به خطر 
و قرمــز در منطقه خطر میــزان مصرف برق 
قرار دارد.متأســفانه شهر مشهد برمبنای این 

تابســتان  در  ســطح بندی 
امســال کارنامه قابل قبولی 
نداشته و به گفته مسئوالن 
مرتبط بــا این جریــان، از 
ابتدای تابســتان تاکنون که 
45 روز از آن ســپری شده، 
تنها 10 روز شرایط سبز را به 
خود دیده و در سایر روزها یا 

زرد بوده یا قرمز!

 یک میلیون 
و 550 مشترک برق

علیرضا کاشــی، مدیر روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق مشــهد در خصوص آنچه 
سبب شــده میزان مصرف برق مشهدی ها به 
منطقه قرمز برسد، گفت: در شهر مشهد چیزی 

در حدود یک میلیون و 550 
مشترک برق وجود دارد که 
در کنار زائرانــی که به این 
شهر ســفر می کنند، روزانه 
مصرف  توجهی  قابل  میزان 
برق دارنــد. وی افزود: برای 
مدیریت مصرف، وزارت نیرو 
و شرکت توانیر سطح مصرف 
بــرق روزانه برای مشــهد را 
هزار و 500 تــا هزار و 550 
مگاوات در نظر گرفته است 
کــه در حالت عادی و غیر پیک این میزان به 
هزار تا هزار و 100مگاوات بیشــتر نمی رسد. 
مــا هنوز نمی دانیم گاه چه اتفاقی می افتد که 
مصرف برق مشهد حتی از سطح تعیین شده 

هم باالتر می رود!

  افزایش 10 درصدی مصرف برق
وی در پاســخ به این پرســش که از ابتدای 
تابستان تاکنون شرایط مصرف برق در مشهد 
چگونه بوده اســت، اظهار داشــت: از ابتدای 
تیرماه تاکنون تنها 10 روز مشــهد در شرایط 
ســبز قرار گرفته، سایر روزها یا زرد بوده و در 
خیلی مواقع قرمز شده است. در سال گذشته 
بیشــترین بار مصرفی در یک روز مربوط به 
یکم مرداد با هــزار و 538 مگاوات بوده؛ این 
میــزان در 30 تیــر به عنوان بیشــترین بار 
مصرفی امســال تاکنون هزار و 639 مگاوات 
شده است؛ این نشــان می دهد 10 درصد یا 
حتی بیشتر افزایش مصرف وجود داشته است.

 شناسایی 10 متخلف در حوزه بیت کوین
کاشــی تأکید کرد: آنچه مسلم است با وجود 
بیش از یک میلیون و 500 مشــترکی که در 
مشــهد برق مصرف می کنند و 82 درصد از 
این اشــتراک در حوزه خانگی است، توجه به 
ضرورت مدیریت مصرف در مشترکان خانگی 
بیشتر از دیگران احســاس می شود. اداره ها و 
جاهای دیگر کامالً میزان مصرفشــان تحت 
کنترل اســت و حتی در مورد بیت کوین هم  
نگرانی وجود ندارد، چرا که بیشتر از 10 مورد 
نبوده و آن ها را شناسایی کردیم و برخورد شده 
اســت. آنچه می تواند کمک حال ما باشد این 
است که مدیریت درستی در مصارف خانگی 
داشته باشیم. رعایت اصولی همچون استفاده 
نکردن از وسایل برقی پرمصرف در اوج مصرف، 
گذاشــتن کولر آبی روی دور کند و درجه 24 
برای کولرهای گازی می تواند کمک زیادی در 

این راستا باشد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش در آیین 
افتتاحیه اردوی ملی عشایر خبر داد 

  راه اندازی تلویزیون تعاملی برای توسعه 
تعلیم و تربیت در مناطق دوردست

پورحسین: حسین 
سرپرست وزارت آموزش 
آییــن  در  پــرورش  و 
افتتاحیه بیستمین دوره 
اردوی ملی عشــایر در 
اردوگاه فرهنگی، تربیتی 
باغرود  رجایی  شــهید 

نیشابور گفت: امروز یک سند تحول خواه بنیادین پیش روی 
آموزش و پرورش اســت و اردوی دانش آموزان عشایر تمام 

جوهره های مدنظر این سند را در دل خود دارد.
ســیدجواد حســینی افزود: 182 هزار دانش آموز در 600 
مدرسه عشایری در کشور تحصیل می کنند و امروز مرحله 
نخست اردوی دانش آموزان عشایری کشور با حضور بیش 

از 500 دانش آموز پسر آغاز می شود.
وی برگزاری این گونه اردوهــا را گامی برای تحقق اهداف 
سند تحول بنیادین در حوزه های مختلف دانست و تصریح 
کرد: در بخش نخست، مظهر تحقق شعار عدالت محوری و 
در بخش دوم زمینه ساز ایجاد چرخش های تحول آفرین در 

فرایندهای تعلیم و تربیت است.
وی افزود: امروز 130 هزار کالس درس کشــور به سیستم 
آموزشی هوشمند مجهز هستند و براساس تفاهم نامه ای که 
با وزارت ارتباطات منعقد کردیم، مقرر شده در طول برنامه 

ششم، همه مدارس کشور به شبکه اینترنت مجهز شوند.
وی بیان کرد: راه اندازی تلویزیون تعاملی در وزارت آموزش 
و پــرورش ظرفیتی اســت کــه می توان بــا بهره گیری از 
فناوری های نوین، برای توســعه تعلیم و تربیت در مناطق 

دوردست و کم برخوردار از آن استفاده کرد.
حســینی گفت: امیدواریم با برنامه ریزی که انجام شــده، 
بیش از هزار و 310 مدرســه از هزار و 400 واحد آموزشی 
که در حادثه سیل اخیر آســیب دیده بودند، آماده حضور 
دانش آموزان شــوند و در مجموع تالش می کنیم در ایجاد 
و بهره برداری از پروژه های آموزشــی و پرورشی با رویکرد 

عدالت ترجیحی عمل کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیزدرحاشیه این 
مراســم در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: اردوی ملی دانش 
آموزان عشایر کشور با زیارت حرم مطهر آقا علی بن موسی 
الرضا)ع( همراه است و برنامه های متنوعی نظیر چادرزنی، 
برنامه های شب فرهنگ ایرانی، برگزاری جلسات محفل انس 
با قرآن کریم، جشــنواره غذا و همچنین اردوهای پویایی، 
توانایی و شکوفایی برای دانش آموزان عشایر شرکت کننده 

تدارک دیده شده است.
قاســمعلی خدابنده بااشــاره به اینکه اردوی کشــوری 
دانش آموزان عشــایر موجب تقویت هویت ملی و روحیه 
جمع پذیــری و قانونمندی دانش  آموزان می شــود، افزود: 
آشــنایی با فرهنگ هــای بومی و محلــی، تقویت روحیه 
دینی و آشــنایی با اماکن زیارتی، باســتانی، سیاحتی و 
فرهنگی، کسب تجربه و مهارت های زندگی دسته جمعی 
و تقویت روحیه اعتماد به نفس و همزیســتی در شــرایط 
خارج از زندگی معمولی خانوادگی از اهداف برگزاری این 
اردو است.بیستمین اردوی کشوری دانش آموزان عشایر با 
شرکت بیش از 500 دانش آموز عشایر از 23 استان کشور از 
روز گذشته آغاز و تا 23 مرداد به میزبانی آموزش و پرورش 
خراسان رضوی در اردوگاه فرهنگی تربیتی کشوری شهید 

رجایی باغرود نیشابور ادامه دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری عنوان کرد 

فضای مجازی و اعتیاد دوعامل اصلی 
طالق در خراسان شمالی 

بجنــورد - خبرنگار 
قدس: معاون اجتماعی 
و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگســتری خراســان 
مشکالت  گفت:  شمالی 
اقتصــادی، عامل اصلی 
خراســان  در  طــالق 
شمالی نیســت. صادق 

اسپیدکار، با اشــاره به اینکه مشکالت فرهنگی و اجتماعی 
مهم ترین عامل طالق در استان است، اضافه کرد: عواملی مانند 
فضای مجازی، اعتیاد و موادمخدر، پایین بودن آستانه تحمل 
زوجین و عدم قناعت از جمله مســائلی هستند که موجب 

طالق در جامعه می شود. 
وی با بیان اینکه فراوانی شبکه های اجتماعی موضوع جدی 
اســت که باید مورد توجه قــرار بگیرد، ادامــه داد: فراوانی 
شبکه های اجتماعی موجب می شــود تا دوستی ها و روابط 
غیرشرعی نیز افزایش پیدا کند که یکی از آسیب های جدی 

در زندگی خانواده هاست. 
وی بــا تأکید به اینکه خانواده ها باید به مســائل فرهنگی و 
اجتماعی توجه ویژه تری داشته باشند، تصریح کرد: رفاه کامل 
اقتصادی برای کسی نمی تواند خوشبختی و آسایش به همراه 

داشته باشد و باید مسائل اجتماعی را جدی گرفت. 
به گفته وی خانواده ها باید مراقب حریم خصوصی خود باشند 
و اجازه ندهند عبور و مرور مسائل مختلف فرهنگی در حریم 

خصوصی آنان به راحتی انجام شود.

  مدیرکل سیاسی استانداری
 خراسان رضوی تغییر می کند

سابق  فرماندار  تسنیم: 
شهرستان گناباد به زودی 
بــه عنــوان مدیــرکل 
اســتانداری  سیاســی 
خراســان رضــوی آغاز 

به کار می کند. 
سیاســی  مدیــرکل 
استانداری خراسان رضوی به زودی تغییر کرده و محمدعلی 
نبی پور عهده دار آن می شــود. نبی پور کــه در 31 فروردین 
امســال برای شــرکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شورای اســالمی از حوزه انتخابیه گناباد از سمت فرمانداری 
کاشمر استعفا کرده بود، پس از مشخص شدن پذیرفته نشدن 
اســتعفایش به این سمت منصوب می شود. وی پیش از این 
فرماندار شهرستان های کاشــمر و گناباد بوده است. مراسم 
معارفه محمدعلی نبی پور به عنوان مدیرکل سیاسی استانداری 
خراسان رضوی روز چهارشنبه برگزار می شود. گفتنی است، 

پیش از این احمد قربانی این سمت را برعهده داشته است. 

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:
  پایگاه های طرح قربانی آماده دریافت 

نذورات هستند
قدس آنالین: مدیرکل 
خراســان  بهزیســتی 
رضوی گفت: پایگاه های 
طرح قربانــی در ادارات 
بهزیستی سراسر استان 
و همچنین مراکز خیریه 
زیرمجموعه بهزیســتی 
آماده دریافت نذورات و گوشــت قربانی برای توزیع و مصرف 

در سبد غذایی مددجویان هستند.
حمیدرضا پوریوسف در گفت وگو با قدس آنالین اظهار داشت: 
با توجه به اینکه دهه والیت و عید سعید قربان در پیش است 
از افراد نیکوکار و کسانی که در این عید بزرگ اقدام به عمل 
خداپسندانه قربانی می کنند، تقاضا می شود در اهدای گوشت 
قربانی به مددجویان بهزیستی نیز توجه ویژه ای داشته باشند.

وی تصریح کرد: از این رو طرحی با عنوان طرح قربانی از سوی 
سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده است که در راستای آن 
همه مراکز زیرمجموعه ســازمان بهزیستی در بخش دولتی، 
خصوصــی و خیریه ها آماده دریافت گوشــت های قربانی و 

نذورات مردم در استان هستند.
پوریوسف افزود: همچنین در محل ادارات بهزیستی خراسان 
رضوی پایگاه هایی در نظر گرفته شده است که مردم می توانند 
نذورات و یا گوشــت قربانی را به آن هــا تحویل دهند تا در 
مراکز بهزیستی و در سبد غذایی افراد زیرپوشش این سازمان 
توزیع و مصرف شود.وی با بیان اینکه سال گذشته مشارکت 
خیران در این طرح بســیار خوب و غیرقابل پیش بینی بود، 
ادامــه داد: در محل این اداره در مشــهد واقع در خیابان امام 
خمینی، پایگاهی به صورت متمرکز در نظر گرفته شده است 
که افراد برای مشارکت و همکاری در طرح قربانی می توانند 
کمک های خود را در اختیار آن ها قرار دهند. همچنین مراکز 
دیگر بهزیستی در این شهر نظیر شیرخوارگاه علی اصغر، مرکز 
فتح المبین، گلستان علی و مرکز فیاض بخش نیز آماده دریافت 

نذورات قربانی مردم هستند.  

مدیرکل حفاظت محیط زیست در گفت و گو با قدس:
 هیچ نقطه امنی برای متخلفان شکار

 در خراسان رضوی وجود ندارد
 وحید اکرمی: 
مدیــر کـــل 
زیست  محیط  حفاظت 
خراســان رضوی گفت: 
تعداد  گذشــته  ســال 
محدودی مجوز شــکار 
صادر شــده است. چون 
هزینه صدور مجوز برای شکارچی بسیار باالست، شکارچیان 

غیر بومی و خارجی توانسته اند این مجوز را دریافت نمایند.
تورج همتی در گفت و گو با قدس آنالین عنوان کرد: سازمان 
محیط زیست استان جایگاه حاکمیتی، فرابخشی و شبه نظامی 
دارد و تنها متولی حفاظت از حیات وحش محسوب می شود. 
پس از گرانی گوشــت قرمز در سال گذشته، شکار غیرمجاز 
برخی گونه های جانوری از جمله بز، کل، قوچ و میش توسط 
برخی ســودجویان از مراتع طبیعی استان احساس می شد. 
بنابراین اقدامات بســیار سختگیرانه و مراقبت های حفاظتی 
از مراتع تشدید شــد.وی ادامه داد: از جمله این اقدامات که 
در ســطح ملی صورت گرفت، افزایش جرایم متخلفان شکار 
غیرقانونی بــود. این موضوع نقش بازدارندگی دارد و متخلف 
می داند که در صورت دســتگیری و تشکیل پرونده قانونی، 
مدت ها گرفتار مراحل دادرسی و دادگاه بوده و جرایم سنگین 
برای او در نظر گرفته خواهد شــد.وی اظهار کرد: خراســان 
رضوی از نظر تعداد مراتع نخســتین استان در کشور است. 
تعداد بسیار زیادی کل، بز، قوچ، میش و آهو در مراتع استان 
وجــود دارد. با وجود اینکه نیروی انســانی و یگان حفاظت 
سازمان محیط زیست مطابق استانداردها نیست و از این نظر 
کمبود داریم، اما یگان حفاظت محیط زیست استان با تشدید 
گشــت زنی ها و حفاظت ها، اجازه ندادند که هیچ نقطه امنی 

برای متخلفان در استان وجود داشته باشد.
وی در خصوص این شــائبه که با وجــود این همه تالش و 
مقابله با شکارچیان، چرا برخی با پرداخت پول، مجوز شکار 
می گیرند و به صورت قانونی در مراتع استان شکار می کنند، 
گفت: سازمان محیط زیست هر ساله بررسی ها و برآوردهایی 
بر اساس ظرفیت سنجی و توان و قابلیت زیستی زیستگاه ها 
انجام می دهد. پس از آن اگر شرایط به گونه ای بود که وضعیت 
منابع زیستی و گونه ها در حد قابل توجهی باشد، با هماهنگی 

سازمان مرکزی در زمینه مجوزهای موردی اقدام می شود.
مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی تصریح کرد: 
مجوز شــکار در سال گذشته تنها برای 15 رأس، صادر شده 
است. ظرفیت های اســتان برای سال جاری در حال بررسی 

است و هنوز به جمع بندی برای صدور مجوز نرسیده ایم.

 محبوبــه علیپور   اعتبارات ابالغی برای بهســازی 
جاده ها و معابر روستایی کافی نیست.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
خراســان رضوی با بیان این مطلب به خبرنگارما گفت: 
درحال حاضر خراسان رضوی 110کیلومتر آزادراه، هزار 
و 100 کیلومتــر بزرگراه، هزار و 290 کیلومتر راه اصلی، 
3هزار و 931 کیلومتر راه فرعی و 14هزار و 153 کیلومتر 
راه روستایی دارد که نگهداری آن ها درمجموع به طول 20 
هزار و 585 کیلومتر در تعهد اداره کل راهداری و حمل 

ونقل جاده ای استان است.
 علیرضا خجســته افزود: در مقایســه راه های موجود با 
میانگین کشــوری، در آزادراه، بزرگراه و راه های اصلی از 
متوسط کشوری پایین تر هستیم، ولی در راه های فرعی 
و روستایی به لحاظ تراکم در مقایسه با کشور از وضعیت 
مطلوبــی برخورداریم. با توجه به اینکه نگهداری راه های 
موجود و حفظ وضعیت آن ها و برقراری تردد ایمن برعهده 
اداره کل راهداری اســت، با پیگیری و درخواست اعتبار 
برای روکش آســفالت و ایمن ســازی محورها، اقدامات 
الزم برای اجرای روکش محور ها براســاس اولویت انجام 
می گیرد؛ با توجه به میزان اعتبارات ابالغی ساالنه به طور 

متوسط 500 کیلومتر از راه ها روکش آسفالت می شود.
وی یادآور شد: در ســال گذشته از محل اعتبارات ملی 
مبلغــی افزون بر 600 میلیارد ریال از ســوی ســازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به استان ابالغ شده 
بود که متأسفانه با وجود پیگیری های به عمل آمده، این 

مبلغ در سال 98 به نصف کاهش پیدا کرده است. 
علیرضا خجســته در پاســخ به اینکه چه برنامه ای برای 
بهبــود وضعیت جاده هــا و معابر روســتایی دارید و هر 
ساله چه میزان بر اعتبارات برای بهسازی و آسفالت این 
معابر افزوده می شود، اظهارکرد: اداره کل راه وشهرسازی 
براساس آیتم هایی از جمله جمعیت برخوردار از راه و... به 
اولویت بندی و ساخت راه های روستایی اقدام کرده است. 
وی گفت: برخی از شهرستان ها نیز به دالیل کوهستانی 
بودن و یا پراکندگی روســتا و جمعیــت کم برخوردار از 
میانگین استانی پایین تر بوده و الزم است توجه بیشتری 

به آن ها شود. 
همچنین اعتبارات نگهداری به تناسب طول راه های هر 
شهرستان و با توجه به میزان ابالغی، تقسیم و سهم راه 
روســتایی و شهری در آن تعیین و اعتبار مشخص شده 
درمحل مربوط هزینه می شود. در سال گذشته نیز از محل 
اعتبارات استانی برای روکش راه های اصلی و فرعی مبلغ 9 
میلیارد ریال ابالغ شده که حدود 3 میلیارد ریال تخصیص 
و برای روکش راه های روستایی 16 میلیارد ریال ابالغ که 
حدود 8/6 میلیارد ریال اختصاص یافته، همچنین مجموع 
اعتبارات نگهداری استان در حدود 405 میلیارد ریال بوده 

که حدود 370 میلیارد ریال تخصیص یافته است.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
خراسان رضوی افزود: در سال های اخیر با افزایش قیمت 
مصالح و به خصوص قیــر، روند اجرایی عملیات روکش 
با توجه بــه کاهش اعتبارات نزولی بــوده و این کاهش 

اعتبار و افزایش قیمت مصالح سبب ایجاد فشار مضاعف 
بر دســتگاه های راهداری شده است. از طرفی با توجه به 
فرسودگی ماشــین آالت موجود، نگهداری راه ها باوجود 
تالش های زیاد به نحو مطلوب انجام نمی گیرد و خرابی 
رویه راه ها موجب شکایت و گالیه مردم عزیز شده است. 
البته اداره کل راهداری اســتان تمام تالش خود را برای 
تأمین اعتبار به منظور روکش به موقع راه ها انجام داده تا 
بتواند سطح سرویس مناسبی برای تردد زائران و مسافران  

فراهم شود.
خجســته در ادامه خاطرنشــان کرد: در بحث نگهداری 
و مرمت رویه ها، مشــارکت مردمــی و بخش خصوصی 
بسیار ضعیف بوده و چندان اســتقبالی از آن نمی شود. 
درسال های گذشته با تأمین قیر رایگان از سوی سازمان 
و انعقاد توافق نامه با دهیاری ها و شــوراها و شهرداری ها، 
قسمت هایی از مسیرهای مشترک روکش آسفالت شد، 
ولــی در حال حاضر قیر مشــارکتی در اختیار اداره کل 

راهداری نبوده و امکان مشارکت میسر نیست.

درگفت وگو بامعاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی بررسی شد

بهسازی جاده های روستایی لنگ اعتبار

 از ابتدای تیرماه 
 تاکنون مشهد  تنها 
 10 روز در شرایط 

 سبز قرار گرفته، سایر 
 روزها یا زرد بوده 
 یا در خیلی مواقع 
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فضای مجازی: 

      معاون استاندار خراسان رضوی تأکید کرد
توجه به گردشگری سالمت و اقتصاد 

زائر در تولیدات رادیو زیارت 

قدس: معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استاندار 
خراسان رضوی ضمن اشاره به ظرفیت مردم در تولیدات 
رادیو زیارت گفت: در تولید آثار، اقتصاد زائر و گردشگری 
ســالمت مورد توجه قرار گیرد.محمدصادق براتی در 
جلسه نشست مشترک نخســتین جشنواره تولیدات 
رادیویی زیارت افزود: دست اندرکاران تالش کنند این 
جشــنواره در شأن امام رئوف و استان خراسان رضوی 
باشــد.نصر پور ،رئیس صدا و سیمای خراسان رضوی 
هم گفت: در مدت افتتاح رســمی این رادیو تا کنون 
بیش از سه هزارو 300 ساعت تولید برنامه داشته است.

      استاندار:
خراسان شمالی می تواند پایگاه سلول 

درمانی برای کشور ترکمنستان باشد

بجنورد- خبرنگار قدس: با توجه به مرز مشــترک 
خراسان شمالی با کشور ترکمنستان این استان می تواند 
پایگاه و پایلوتی مناسب برای سلول درمانی این کشور 
همسایه باشــد. استاندار خراسان شمالی در نشست با 
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: برای 
اداره کشــور با هدف توسعه باید به دنبال ایده و افکار 
نوین باشیم. دکتر شجاعی افزود: برای بهره مندی بهتر و 
کارآمدتر از نیروهای انسانی و اعتبارات باید مسیر کاری 
را تغییر دهیم تا مردم نیز از اقدامات ما بهره مند شوند.

     با استقبال معاون استاندار
   رئیس مجلس سنای افغانستان

 وارد مشهد شد

ایرنا:  فضل هادی مسلم یار، رئیس مجلس سنای افغانستان 
دیــروز در رأس هیئتی وارد فرودگاه بین المللی شــهید 
هاشمی نژاد مشهد شد و مورد استقبال معاون هماهنگی و 
مدیریت امور زائرین استانداری خراسان رضوی قرار گرفت.
سرکنسول افغانستان در مشهد در خصوص اهداف این سفر 
گفت: زیارت حرم امام رضا)ع( از جمله اهداف این ســفر 
یکروزه رئیس مجلس سنای افغانستان است.عبدالجابر انصار 
افزود: دیدار با برخی از مسئوالن استانداری خراسان رضوی 
و مهاجران و برخی اتباع افغانستانی مقیم مشهد و بررسی 

مسائل و مشکالت آن ها از دیگر اهداف این سفر است.

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

12,900

104,000

92,000

89,000

7,500

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

گوشت مرغ

گوشت گوسفندی )ران(
گوشت گوسفندی )الشه( 

گوشت گوساله )بدون چربی( 

تخم مرغ

خبر

ایرنا   وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، 
سیاســت دولــت را حمایــت از مجموعه 
استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان دانست 
و گفت: در این راســتا تاکنون بیش از هزار 
مجموعه در کشــور نام نویسی کرده اند که 
فرایند اجرایی شدن آن ها در حال انجام است. 
محمدجواد آذری جهرمی دیروز در حاشیه 
بازدید از مرکز رشــد دانشگاه تربت حیدریه 
در گفت و گــو با خبرنگاران افزود: بر این باور 

هســتیم که حمایت از حوزه استارتاپ ها و 
شــرکت های دانش بنیان، آینده خوبی را در 
حوزه اقتصاد کشــور رقم خواهــد زد.وی با 
بیان اینکه دولــت برای حمایت از مجموعه 
استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان از هیچ 
کوششــی دریغ نخواهد کرد، اظهار داشت: 
چتر حمایتی ما از این حوزه شــامل بیمه، 
تســهیالت و نیز معافیت مالیاتی است.وزیر 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات همچنین در 

جلسه شــورای اداری تربت حیدریه با بیان 
اینکه نمی توانیم در مقابل ورود فناوری های 
جدید مقاومت کنیم، گفت: ســرعت ورود 
فناوری های جدید آن قدر زیاد است که تنها 
باید شــیوه و ابزارهای استفاده از آن را برای 
مردم مهیا کرد. آذری جهرمی افزود: تحوالت 
آینده جهان به ســمت اقتصــاد دیجیتالی 
مــی رود و فضای مجازی محور این تحوالت 
خواهد بود؛ در این حوزه وظیفه ما بررســی 

فرصت ها و تهدیدهای پیش رو اســت، زیرا 
معتقدیم ایــن میهمان ناخوانده برای ما هم 
مشکل آفرین و هم دارای مزایای فراوان است.

خبر خوش وزیر ارتباطات در تربت حیدریه

 استارتاپ ها از تسهیالت و معافیت مالیاتی برخوردار می شوند



روی خط حادهث

حیات وحش

گزارش جلسه

 حال پلنگ پارک ملی تندوره خوب نیست
دامپـزشـــک  قــدس: 
حیات وحش محیط زیست 
آخرین  رضوی  خراســان 
پلنگ  درمانــی  وضعیت 
زنده گیری شــده در مرز 
ترکمنستان را تشریح کرد.

فربد هومن گفت: براساس 
اطالعات اولیه، این پلنگ در روســتای ارباب ما بین شهرستان 
درگز و ســرخس و در مرز ترکمنســتان زنده گیری شده بود و 
مشــاهدات اولیه حاکی از این بود که پلنگ از زخم عفونی در 

صورت و دست خود رنج می برده است.
وی ادامه داد: در طول یک هفته گذشته تمامی اقدامات درمانی 
برای این پلنگ در دانشــگاه فردوسی مشهد صورت گرفته، اما 
اینک اخباری به گوش می رسد مبنی بر اینکه حال عمومی این 

پلنگ چندان مساعد نیست.  

در جلسه علنی شورای شهر مشهد عنوان شد
 انتقاد از صرف بودجه آموزش شهروندی 

برای پاداش  مدیران شهرداری
قدس: یک عضو شورای 
مشــهد با تأکید بر توجه 
بیشــتر به مقوله آموزش 
رویــه  از  شــهروندی، 
نادرست صرف بودجه های 
پاداش  بــرای  حوزه  این 
مدیران در شهرداری انتقاد 

کرد.  شصت وهشتمین جلسه علنی شورای شهر مشهد دیروز 
در حالی برگزار شــد که بیشتر دستورات جلسه، تفریغ بودجه 
ســال 97 تعدادی از سازمان های تابعه شهرداری بود، اما رئیس 
کمیسیون فرهنگی شورا در نطق پیش از دستور خود بر ضرورت 
ارتقای فرهنگ شهرنشینی از طریق آموزش های شهروندی تأکید 
کرد. احســان اصولی گفت: هر چند از سال های گذشته ردیف 
بودجه ویژ ه ای برای حوزه آموزش شــهروندی در سازمان های 
مختلف شهرداری در نظر گرفته می شود، اما بررسی ها نشان داده 
در بخش اجرا ضعف های فراوانی وجود داشته و نتیجه مطلوب 
حاصل نشده است. وی افزود: آسیب شناسی ها بیانگر این است که 
بودجه مربوط در اختیار مدیران بخش های مختلف قرار می گرفته 
و به صورت سلیقه ای هزینه می شده و نه دستورعملی بوده و نه 
نظارتی انجام می شده است و گاهی مواقع گزارش برگزاری جلسه 
هم اندیشی و نصب پوستر تمام فعالیت این حوزه بوده و بودجه 

صرف پاداش و حتی گزارش عملکرد هم داده می شد.
وی اظهار داشــت: خشــت اول این اقدامات از همان ابتدا کج 
گذاشته شده و باید اصالح شود ،بنابراین به دنبال اجرای درست 
آموزش شهروندی در حوزه های مختلف هستیم تا شاهد تغییر 

رفتار در شهروندان باشیم.
اصولی گفت: به همین منظور و براساس اولویت در مرحله اول به 
سراغ دو موضوع تفکیک زباله از مبدأ و فرهنگ ترافیکی رفته ایم؛ 
چرا که وقتی به استناد آمارها 253 نفر در تصادفات درون شهری 
مشــهد فوت کرده اند و از این تعداد 140 نفر عابر پیاده بوده به 
خوبی نشان می دهد در بخش رفتارهای ترافیکی نیازمند آموزش 
هســتیم ،بنابراین رعایت حق تقدم به عنوان اولویت نخســت 
آموزش شهروندی در دستور کار است که امیدواریم بتوانیم جان 

تعدادی از شهروندان را نجات دهیم.

  دستورات تفریغی
دستورات جلســه دیروز، تفریغ بودجه سازمان های ساماندهی 
مشــاغل شــهری وفردوس ها و پایانه ها و فنــاوری اطالعات و 
تاکســیرانی و چند حوزه دیگر بود و در البه الی گفت وگوهایی 
که انجام شد چند نکته قابل توجه وجود داشت که در ادامه به 

صورت کوتاه به آن ها اشاره می کنیم.
خلیل اهلل کاظمی، معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری از حذف 
بلیت کاغذی در پایانه های مشهد ظرف سه ماه آینده خبر داد 
و گفت: به منظور پایان دادن به مسئله دالل بازی و چند نرخی 
بودن بلیت ها، با اجرای این طرح خرید بلیت اتوبوس ها اینترنتی 
خواهد بود و تنها یک ساعت قبل از حرکت اتوبوس ها به تعداد 
صندلی های خالی در نقاط  خاصی از پایانه بلیت فروخته می شود.

وی افزود: حتی به منظور پایان دادن به ترددهای اضافی در پایانه 
ورود و خروج به سالن از طریق گیت و ارائه بلیت خواهد بود.

کاظمی همچنین در بخش دیگری با اشاره به گالیه مسافران و 
زائران از چند نرخی بودن کرایه تاکسی ها به ویژه از مبدأ اطراف 
حرم مطهر به سایر نقاط شهر اظهار داشت: به صورت آزمایشی 
در برخی ایستگاه های نزدیک حرم مطهر کیوسک های خاصی 
گذاشــته شده و مسافران با مراجعه به این محل و اعالم مقصد 
از کرایه واقعی مطلع شــده و ســوار تاکسی می شوند و دیگر با 

رانندگان تاکسی برای مبلغ کرایه کاری ندارند.

  مصوبه ای برای پایان دادن به پروژه شش ساله
تنها مصوبه دیروز شــورا که عمومیت داشــت مربوط به اعمال 
مــاده 9 الیحه نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای 
برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت بود که با این مصوبه 
شهرداری مشهد اجازه داشت برای پایان دادن به معضل تجمع 
آب های ســطحی در محدوده رسالت82 بخشی از زمین زراعی 
متعلق به شــهروندان را به عبور کانال انتقال آب های سطحی 
اختصاص دهد که به موجب تبصره این مصوبه مقرر شد در آینده 
برای جلوگیری از تضرر مالکان ســهم سرانه شهرداری در زمان 

اعطای مجوزهای بعدی از همین محدوده، انتقال کانال باشد.
نکته قابل ذکر دیگــر در این مورد انتقاد فیضی یکی از اعضای 
شــورای شهر به طوالنی شــدن این پروژه بود که گفت: حدود 
6ســال اســت که این پروژه در مرحله اجرا باقی مانده و حدود 

70 هزار سکنه منطقه را با مشکالت زیادی درگیر نموده است.

 کشف 14 تن قهوه قاچاق 
خواب را از چشمان متهم ربود

خبرنگار  بجنــورد- 
قدس: جانشین فرمانده 
خراسان  استان  انتظامی 
شمالی از کشف 14 تن 
و 378 کیلو قهوه خارجی 
قاچاق به ارزش 6 میلیارد 
و 800 میلیــون ریال در 
بجنورد خبر داد. ســرهنگ حســین بدری گفت: در پی اعالم 
خبری مبنی بر اینکه یک واحد تولید قهوه در سطح شهرستان 
بجنورد به صورت غیرقانونی اقدام به تولید قهوه خارجی می کند، 
بالفاصله با توجه به حساسیت موضوع، مأموران پلیس آگاهی 

استان وارد عمل شدند.
وی با اشاره به اینکه به محض دریافت خبر مأموران با هماهنگی 
مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند، افزود: در بازرسی از 
این محل 14 تن و 378 کیلو قهوه خارجی بدون مجوز کشف 
و ضبط شد. سرهنگ بدری با بیان اینکه ارزش این مقدار قهوه 
برابر نظر کارشناس سازمان غذا و دارو، حدود 6 میلیارد و 800 
میلیون ریال برآورد شــده است، خاطرنشان کرد: در این رابطه 
یک متهم دستگیر شد.جانشین فرمانده انتظامی استان خراسان 
شــمالی با بیان اینکه این مکان را نیز برابر دستور مقام قضایی 
پلمب کردند، یادآور شــد: متهم به همراه پرونده متشکله برای 

انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

با اقدام اداره حفاظت محيط زيست نيشابور
 تله هاي اطراف یک منطقه حفاظت شده 

جمع آوري شد
 : س قد - ر بو نیشــا
رئیــس اداره حفاظــت 
محیط زیســت نیشابور 
تله هاي  جمــع آوري  از 
صیادي  مــزارع اطراف 
یک منطقه حفاظت شده 
این شهرستان خبر داد. 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست نیشابور اظهارکرد:  تعدادي 
از افراد ســودجو در اطراف یک منطقه حفاظت شــده اقدام به 
تله گذاري در مزارع این منطقه حفاظت شده مي کردند و موجب 
شده بودند تعدادي آهو گرفتار شده در این تله هاي آهني دچار 
آســیب شوند. حتی در یکی از موارد یک رأس آهو نیز با وجود 

انجام اقدامات حمایتي و تیمار تلف شد.
محمدمهدي نوربخش گفت: در هماهنگي با اداره میراث فرهنگي 
و صنایع دســتي و گردشگري نیشابور یک دستگاه فلزیاب در 
اختیار مأموران یگان حفاظت منطقه حفاظت شده قرار گرفت 
و مأموران اقــدام به ردیابي و جمع آوري تله هاي صیادي مزارع 

اطراف منطقه حفاظت شده، کردند.

با رأی تعزيرات حکومتی خراسان  شمالی 
 52 تن رب گوجه فرنگی غیر بهداشتی 

امحا می شود 
مدیرکل  قـرمز:  خـط 
حکومتــی  تعزیــرات 
خراسان شمالی از صدور 
حکم معدوم ســازی 52 
فرنگی گوجــه  رب   تن 
در  بهـداشتـــی  غیــر 
خبر  بجنورد  شهرستان 
داد. سیدجواد سیدالموسوی گفت: با اعالم گزارش پلیس آگاهی 
استان در مورد کشف مقدار 52 تن محصول رب گوجه فرنگی 
غیر بهداشتی، پرونده تشــکیل و شعب رسیدگی کننده پس 
از انجام تحقیقات و اســتعالم از دانشگاه علوم پزشکی و احراز 
عدم قابلیت مصرف انسانی رب های مکشوفه به استناد ماده 37 
قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشــتی و درمانی و با توجه 
به غیرقابل مصرف بودن محصــول در اجرای ماده 215 قانون 

مجازات اسالمی، حکم بر معدوم نمودن این محموله صادر شد.

خواب پولدار شدن با سرمايه ملی دود شد
 کشف محموله گازوئیل قاچاق در بشرویه

فرمانده  قرمــز:  خط 
شهرســتان  انتظامــی 
بشرویه از کشف 28 هزار 
لیتــر گازوئیل قاچاق در 
کشنده  کامیون  بازرسی 
در این شهرســتان خبر 
فاضــل  داد. ســرهنگ 
مریمی اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان بشرویه 
هنگام گشت زنی و کنترل خودروهای عبوری در محوربشرویه- 
فردوس به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک شدند و خودرو 

را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان بشرویه افزود: مأموران با هماهنگی 
مقام قضایی بار خودرو را مورد بازرســی قرار داده که در پی آن 
28 هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشــف و راننده خودرو مذکور را 
در این رابطه دستگیر کردند.سرهنگ مریمی با اشاره به اینکه 
کارشناسان ارزش گازوئیل کشف شده را افزون بر 2 میلیارد ریال 
برآورد کردند، گفت: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به 

دستگاه قضایی معرفی شد.

  پرونده کالهبرداران 33 میلیاردی 
در بجنورد بسته شد

بجنورد- خبرنگار قدس: جانشــین فرمانده انتظامی استان 
 خراســان شــمالی از دســتگیری اعضای یک باند حرفه ای با 
33 میلیارد و 700 میلیون ریال کالهبرداری در بجنورد خبر داد. 
سرهنگ حســین بدری گفت: در پی اعالم یک خبر مبنی بر 
اینکه افرادی به صورت باندی با اســتفاده از شیوه و شگردهای 
کامالً حرفه ای اقدام به کالهبرداری از شهروندان کرده اند، با توجه 
به حساسیت موضوع کارآگاهان پلیس آگاهی استان وارد عمل 
شدند. وی با اشــاره به تالش های 24 ساعته کارآگاهان پلیس 
آگاهی در رابطه با شناسایی افراد مورد نظر افزود: خوشبختانه 
تالش های مســتمر کارآگاهان بی نتیجه نماند و محل اختفای 

کالهبرداران مورد شناسایی قرار گرفت.
ســرهنگ بدری با بیان اینکه کارآگاهــان در نهایت با اعزام به 
محل موردنظر موفق شدند در یک عملیات غافلگیرانه 10 نفر 
کالهبردار حرفه ای را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کنند، 
یادآور شد: متهمان در بازجویی های به عمل آمده به 33 میلیارد 

و 700 میلیون ریال کالهبرداری از 15 شهروند اعتراف کردند.

زاویه تصویر

نمایی متفاوت از شهر بلقیس 
اسفراین

رخ رد رخ

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم 
مسئوالن د     ستگاه های اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

 مشکالت قبض های پیامکی
چند ماه پیش ازشرکت برق برای کنتورخوانی 
آمدند و بدون هیچ توضیحی یک شماره موبایل 
از من خواســتند من هم یک شماره موبایل 
دادم که البته متعلق به صاحبخانه نبود و حاال 
متوجه شدیم قبض را پیامکی کردن و به جای 
صاحبخانه برای فرد دیگری پیامک می شود. 

چرا هنگام دریافت شماره مأمورها مردم را توجیه نمی کنند، اگر کسی به علت عدم دریافت پیامک 
برقش قطع شــود، چه کسی پاسخگو است؟ بسیاری از ســالمندان و حتی مردم عادی از طریق  

پرداخت این نوع قبض بی خبرند.
936...6158

  بشرویه سینما ندارد!
لطفاً پیگیری شــود چرا بــا وجود اینکه همه 
شهرستان های خراسان جنوبی حداقل دوسینما 
دارند، ولی شهرستان بشرویه چندین سال است 
سینما ندارد و دلیل اینکه مسئوالن مخالفت 
می کنند، چیســت؟! بازهم خدا پــدر وزارت 
ورزش و جوانــان را بیامرزد که با برنامه هایش 

مردم کمی سرگرم اند.
915...9346

 ورودی مشترک نمازخانه پارک ملت
ضمن تشکر از شــهرداری محترم منطقه 11 
برای پاســخ مورخ 13 مــرداد 98 در خصوص 
نمازخانه ضلع جنوبی بوســتان ملت، با عنایت 
به اینکه در طراحی و ســاخت این نمازخانه به 
مانند اکثر مساجد سطح شهر طبقه فوقانی ویژه 
خواهران ساخته شــده و تاکنون به هر دلیلی 

برای خواهران استفاده نشده، مسئوالن فعلی عنایت فرمایند و برای رضای خدا و نمازگزاران محترم 
این فضا را تخلیه نمایند تا آقایان و خانم ها مجبور نباشــند از یک درب وارد و خارج شــده و فضای 

محدود طبقه همکف را همزمان استفاده و تحمل نمایند.
915...9416

 نه بهداشت رسیدگی می کند نه شهرداری
یک کترینگ غذای آمــاده درمحدوده چهارراه 
گاراژدارها  کنار آموزشــگاه )الف( در کنار غذا، 
موش های بزرگ پــرورش می دهد! زباله هایش 
را روی هم جمع می کند و منبع حشرات شده 
است. موش ها هر کدام اندازه بچه گربه شده اند، 
اما نه بهداشت رسیدگی می کند و نه شهرداری 

اقدام می کند.
یک شهروند

عقیل رحمانی رئیس شــعبه 146 دادگاه 
کیفــری مشــهد در اقدامی قابل تحســین و 
فرهنگ ساز با صدور رأی جایگزین، یک مجرم را 
به جای تحمل یک سال زندان به نظافت پارک 

ملت به مدت 600 ساعت محکوم کرد.
چندی پیش جوان مشــهدی به اتهام نگه داری 
هزار و 450 سی سی مشروبات الکلی دست ساز، 
توسط ضابطان قضایی دستگیر و راهی دادسرای 
مشهد شد. پرونده او پس از رسیدگی در مراحل 
بازپرســی و با توجه به اعترافات صریح متهم با 
صدور کیفر خواست به دادگاه کیفری ارسال شد.
قاضی شــرقی شهری، رئیس شعبه 146 دادگاه 
پس از ارجاع پرونده، بررسی محتویات پرونده را 
در دستور کار خود قرار دارد و از همین رو متهم 
پرونده هم به دادگاه احضار شد تا در این مرحله از 
اقدامات مورد نیاز قضایی نسبت به اتهام مطروحه 
از خود دفاع کند. عامل نگه داری مشروبات الکلی 
با حضور در جلسات دادگاه، از عمل مجرمانه اش 
بارها ابراز ندامت کرد و مدعی شد که از کرده خود 

پشیمان شده است.

در ادامه قاضی پرونده با توجه به جمیع مستندات 
پرونده و اقاریر متهم، ابتدای هفته جاری در انشای 
رأی خود مرقوم داشت: با توجه به گزارش مرجع 

انتظامی و تحقیقات مقدماتی دادســرا و نتیجه 
آزمایش خلوص مشروبات، کیفرخواست صادره از 
ناحیه دادسرا، اقرار صریح مقرون به صحت متهم 

در جلسات دادرسی، اظهار ندامت نامبرده و سایر 
قرائن و امارت موجود در پرونده، بزه انتسابی به 
متهم را محرز دانسته و مستند به ماده 702 قانون 
مجازات اسالمی و با توجه به اعالم رضایت متهم، 
او به 600 ساعت نظافت پارک ملت با هماهنگی 
شهرداری مشهد به عنوان انجام خدمات عمومی 
رایگان، جایگزین یک سال حبس تعزیری و عالوه 
بر این، 40 ضربه شالق تعزیری و جریمه نقدی 
معادل پنج برابر ارزش کاالی مکشــوفه در حق 

دولت محکوم و اعالم می دارد.
همچنین در ادامه این رأی جایگزین آمده بود که 
درنهایت مجازات شالق متهم به مدت یک سال 
تعلیق و در صــورت عدم ارتکاب جرایم عمدی، 

شالق از محکومیت متهم رفع اثر خواهد شد.
این رأی قابل تقدیرجایگزین حبس در حالی از 
سوی مقام قضایی صادر شد که تعدد آن موجب 
خواهد شــد تا آمــار ورودی زندان ها و از برخی 
تأثیرات منفی که می تواند در برداشته باشد کاسته 
و این دست از احکام فرهنگی، بازخورد مطلوبی 

در جامعه داشته باشد.

 در پی صدور یک رأی جایگزین صورت گرفت

600 ساعت نظافت پارک ملت به جای یک سال زندان 

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
 هوای خراسان رضوی
 از امروز خنک می شود

قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: طبق تحلیل 
نقشه ها و مدل های هواشناسی، طی چند روز آینده آسمان در 
غالب نقاط اســتان صاف و پدیده جوی غالب در سطح استان 
افزایش سرعت وزش باد است. همچنین طی امروز سه شنبه تا 
آخر هفته جاری با تقویت جریانات خنک شمالی، کاهش نسبی 
دما در ســطح استان دور از انتظار نخواهد بود. به طوری که در 
اواخر هفته نســبت به روز جاری، دمای روزانه در استان به طور 

میانگین بیش از 5 درجه سانتیگراد کاهش خواهد داشت.
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رحمانی  دو راکب یک دستگاه موتورسیکلت طرح هندا که در 
مشهد بیش از 50 فقره زورگیری و موبایل قاپی را رقم زده بودند، 
حدود هفت ســاعت پس از آخرین اقــدام مجرمانه در محاصره 

مأموران کالنتری آبکوه گرفتار و دستگیر شدند.

 یک پرونده و دستور ویژه رئیس پلیس مشهد
چندی پیش در پی وقوع ســرقت های سریالی از نوع زورگیری 
و موبایل قاپی در محدوده خیابان های احمدآباد و آبکوه مشــهد، 
موضوع به فرماندهی انتظامی مشهد منعکس و با توجه به وقوع 
اکثر جرایم در محدوده کالنتری آبکوه، ســرهنگ اکبر آقابیگی 
دستورتشکیل تیم ویژه ای را در این زمینه صادر و از آن ها خواسته 
شد تمامی تالش خود را به کار بگیرند و هرچه سریع تر عامالن 

سرقت ها را که دو نفر بودند، شناسایی و دستگیر کنند.
پس از آن بود که مأموران مستندات تمامی سرقت های صورت 
گرفته را به دقت بررسی و توانستند چهره هر دو عامل سرقت ها را 
که با سالح سرد و تهدید شهروندان اقدامات مجرمانه شان را رقم 

می زدند، ترسیم کنند.
تصاویر متهمان به سرعت به دست مأموران رسید، اما همزمان 
سارقان هندا ســوار بازهم ســرقتی دیگر در حوالی خیابان 
احمدآباد را رقم زدند. کمی بعد بی سیم های مرکز فرماندهی 
پلیس به صدا درآمد و این بار شخص فرمانده انتظامی مشهد 
هدایت عملیات را برعهده گرفت و دستورات جدیدی را برای 

زمینگیر کردن سارقان صادر کرد.

 شناسایی برادران دزد و اعتراف به 50 فقره سرقت
از ســوی دیگر مأموران که به صورت نامحسوس در شعاع 
چند کیلومتری آخرین سرقت به صورت پوششی در حال 
گشــت زنی بودند، ســرانجام در حوالی ساعت یک بامداد 
روزگذشــته عامالن ســرقت ها را در حوالی خیابان آبکوه 
در حالی مشاهده کردند که آن ها در تدارک سرقتی دیگر 

بودند.
عملیات پلیسی برای دســتگیری متهمان که با هم برادر 
هم بودند، آغازشــد، ولی سارقان به محض رؤیت مأموران 
از محل متواری شــدند و خیابان ها را یکی پس از دیگری 
پشت سر می گذاشــتند. وقتی ســارقان به دستور ایست 
پلیس اعتنایی نکردند، مأموران دســت به اســلحه برده و 
با شــلیک چند تیر هوایی آن ها را مجاب کردند که تسلیم 

قانون شوند.
متهمان که نوزده و بیســت و دو ســاله هستند و با خود 
یک قمه نیز حمل می کردند، به سرعت به کالنتری آبکوه 
منتقل و مورد بازجویی قرار گرفتند. این اقدام درحالی بود 
که آن ها در همان لحظات اولیه دســتگیری به بیش از 50 
فقره زورگیری و موبایل قاپــی اعتراف کردند و تعدادی از 

شکات نیز متهمان را مورد شناسایی قرار دادند.
بررسی های پلیسی در ادامه مشخص کرد، یکی از برادران 
ســارق از سوی دســتگاه قضایی یکی از شهرهای جنوبی 

کشور هم به اتهام مشابهی تحت تعقیب قرار داشت.

 موردی دیگر و دستگیری سارقی که زن جوان را 
روی زمین کشاند

در حالی این عملیات پلیســی پایان گرفت که با تالش مأموران 
کالنتری سناباد یکی از سارقان خشن دیگر شهر هم پس از چهار 
هفته فرار، روز گذشته شناسایی و دستگیر شد. فرد یادشده متهم 
است که حدود چهار هفته پیش در بولوار خیام اقدام به یک فقره 
زورگیری کرده که در مقابل طعمه او که زنی جوان بود، در واکنش 
دست به مقاومت می زند و کیف همراهش را رها نمی کند. متهم 
که به هیچ وجه قصد رها کردن کیف را نداشت و سوار بر موتور در 
حال فرار بود، موجب شد که حدود 12 متر زن جوان روی زمین و 

به دنبال موتور کشیده شود.
همچنین متهم بیست وسه ساله که دارای سوابق متعددی است، 

از سوی مالباخته شناسایی شد.

با واکنش سريع عوامل فرماندهی انتظامی مشهد صورت گرفت

دستگيری دو زورگير خشن، هفت ساعت پس از وقوع جرم



ورزش خراسان

صناعی دستی

در آستانه روز خبرنگار صورت گرفت

گل های» بوستان شکوه مهر« در تحریریه » قدس«
سرور هادیان: هر ســال از نیمــه مرداد ماه 
به مناســبت نزدیک شــدن به روز خبرنگار، 
دیدارهایمــان آغاز می شــود. روزی که حس 
همراهــی و همدلــی را با حضور مســئوالن 
سازمان ها، نهادها و اداره ها برایمان به ارمغان 

می آورد.
امســال نیز در پیشــواز این دیدارها و ارتباط 
دوطرفه، با حضور بچه های شــهید بهشــتی 
)مؤسسه خیریه بوستان شکوه مهر( آغاز شد. 
دیــداری که با اهدای شــاخه های گل، بی ریا 
و خالصانه بود. برخالف انتظار بیشــتر آن ها 
روزنامه را با اشــتیاق می خواننــد و به گفته 
مسئول اطالع رسانی و تبلیغات، از ابتدای مرداد 
بارها همین بچه هــا از او برای هماهنگی این 

دیدار اصرار داشتند.
پس از تأســیس سازمان بهزیستي در استان، 
مســئولیت نگهداري معلوالن ذهني پسر را 
مرکز شــهید بهشتي به عهده گرفته و قدمت 
این مرکز به ســال 80 می رســد. باتوجه به 
سیاســت هاي دولت، اداره امــور مجتمع به 
مؤسسه خیریه واگذار شد تا تحت نظارت اداره 
کل بهزیستي خراسان رضوي با کادري مجرب 

به فعالیت خود ادامه دهد.
مسئول اطالع رسانی و تبلیغات مرکز شهید 
بهشتي در این دیدار گفت: آسایشگاه معلولین 
ذهني بي سرپرست شهید بهشتي بزرگ ترین 
مجموعه نگهداري از معلولین ذهني رها شده 
بي سرپرست پسر در استان است که در سال 
91 به همــراه مرکز نگهداري معلولین ذهني 
بي سرپرســت، پناهندگان ضامن آهو و خانه 
فرزندان بي سرپرست شکوه مهر، تحت مدیریت 
مؤسسه خیریه بوستان شکوه مهر تأسیس شد 
و در حال حاضر با سرپرســتی شبانه روزی و 
حمایت حدود 2 هزار نفر معلول ذهنی کودک 
بی سرپرســت، جزو بزرگ ترین مجموعه های 

توانبخشی و حمایتی در کشور است.
افخمی با اشــاره به این نکته که این مجموعه 
در زمینه آموزشــی و توانبخشــی در مراکز 
آسایشگاهی، بین ســنین سه تا شصت سال 
را به صورت شــبانه روزي نگهداري می کند، 

آسایشــگاه شهید  داد:  توضیح 
بهشــتی عــالوه بــر نگهداری 
شــبانه روزی  سرپرســتی  و 
170 پناهجــوی معلول ذهنی 
بی سرپرســت، در بحث آموزش 
ایجاد کالس های آموزشی و  به 
کارگاه های حرفه آموزی تولیدی 
همچون اســکاچ، معرق، منبت 
و مشبک ســازی، ســاقه کاری 
و  خالقیــت  خوشــه کاری،  و 
آینه کاری، کیف و چرم، قالی بافی 
برجســته ،  نقوش  گلیم بافی،  و 

نقاشی، سنگ نگاره، هنرهای تجسمی، ورزش 
و... می پردازد.

وی در ادامه با اشاره به خدمات آسایشگاه مهر 
پناهنــدگان ضامن، تصریح کرد: در این مرکز 
75 معلول بی سرپرست به صورت شبانه روزی 
فعالیت های خود را ادامه می دهند. همچنین 

پناهگاهــی  خانــه  در 
کوچک تعداد 18 کودک 
بی سرپرست زیر 12سال 
نگهداری می شوند که از 
استفاده  منطقه  مدارس 

می کنند. 
کارشناس روابط عمومی 
بوستان  خیریه  مؤسسه 
شــکوه مهر در ادامه به 
خانواد ه های  کلینیــک 
معلولیــن، خانه فرزندان 
شــکوه مهر 1، 2، 3، 4، 
کلینیک امــداد بگیران، واحد پیگیری پس از 
ترخیص اشــاره و تصریح کرد: همه تالشمان 
این اســت عالوه بر تأمین نیازهای مادی این 
عزیزان، رفع مشــکالت خانواده هایشان را در 
دستور کار قرار داده ایم، تا آ ن ها ترجیحاً در کنار 
خانواده شــان در آرامش بزرگ شوند.دشتبان 

افزود: این بچه ها به ســه دســته تربیت پذیر، 
آموزش پذیر و لب مرزی تقسیم می شوند.

وی از ازدواج بیــش از 100 نفــر از بچه های 
این مجموعه خبــر داد و گفت: تالش ها برای 
حمایت پس از ازدواج بچه ها چون کار، مسکن 
و... ادامه دارد .ســردبیر روزنامه قدس در این 
دیدار، ضمن تشــکر از حضور ایــن گروه در 
آســتانه روز خبرنگار، گفــت: روزنامه قدس 
آمادگی کامل دارد تا در جهت رسالت خویش، 
انعکاس رسا نه ای فعالیت های این مجموعه را 

داشته باشد.
امیر جلیلی نژاد افزود: امیدواریم در دیدارهای 
مختلف از فعالیت ها، کارگاه ها، نمایشگاه ها و 
جشن ها با تهیه گزارش و خبر، بیش از پیش 
فعالیت هــای این مجموعه را به مردم نشــان 
دهیم تا با یــادآوری آن، همچنان حمایت پر 
مهر خیرین و شهروندان را برای آن ها به همراه 

داشته باشد.

فرهنگ و هنر

گشت وگذ ار

  دورهمی هفتمين شب شعر »َچخُّ و پَخ« 
نيشابور- خبرنگارقدس: 
هفتمین جشنواره و شب 
شــعر »َچــخُّ و پَخ« در 
بوســتان ارغوان نیشابور 
برگزار شد.مسئول کانون 
بسیج هنرمندان نیشابور 
و فیــروزه اظهــار کرد: 

این جشنواره و شــب شعر از 12شاعر با 20 اثر در دو بخش 
موضوعی و آزاد با موضوعات: قوانین و فرهنگ شــهروندی، 
مبارزه با فســاد، کنترل گرانی، آب، محیط زیست، آسیب ها 
و معضالت اجتماعی و... به دبیرخانه ارسال که پس از داوری 
توســط خدابخش صفادل و عباس کرخی آثار برگزیده اعالم 
شد.نوکاریزی گفت: در این شب شعر شاعران میهمان خانم 
مرضیه جامی از تربت جام و شاعران نیشابوری، عباس باقریه، 
مرضیه شرفی، فریبا فیض آبادی، عباسعلی حشمتی، جعفر 
خوش بیان، محمد درودی، زهرا خداشــناس، امین انجیدنی، 
افسانه سادات حسینی با گویش شیرین نیشابوری شعرخوانی 
کردند که عباس باقریه، خانم جامی، جعفر خوش بیان و امین 

انجیدنی به عنوان نفرات برگزیده انتخاب شدند.

  اکران فيلم »ایده اصلی«
 با حضور بهرام رادان 

تسنيم: مدیر روابط عمومی پردیس سینمایی هویزه مشهد 
از اکران مردمی فیلم »ایده اصلی« به کارگردانی آزیتا موگویی 
با حضور بهرام رادان در مشهد خبر داد. مجتبی فرزانه اظهار 
داشت: فیلم سینمایی »ایده اصلی« به کارگردانی آزیتا موگویی 
روز شنبه 19 مرداد در پردیس سینمایی هویزه اکران مردمی 
می شود.وی افزود: در این فیلم بهرام رادان، مریال زارعی، پژمان 
جمشــیدی، مهرداد صدیقیان و هانیه توسلی نقش آفرینی 
می کنند.اکران مردمی فیلم »ایده اصلی« از ســاعت 16 روز 

شنبه 19 مرداد در پردیس سینمایی هویزه آغاز خواهد شد.

  انتشار فراخوان طراحی
 نقاشی دیواری در مشهد 

طراحی  فراخوان  قدس: 
ویژه  دیــواری  نقاشــی 
مناطق سیزده  گانه مشهد 
با هدف زیباســازی شهر 
منتشر شد.در این فراخوان 
که بــه همت ســازمان 
اجتماعــی و فرهنگــی 
منتشر  مشهد  شهرداری 

شد، خالقیت در طراحی، جامعیت طرح، تلفیق و ترکیب فضای 
ســنتی و مدرن از جمله محورهای فراخوان عنوان شده است.
عالقه مندان می توانند تا پایان وقت اداری 31 مرداد، طرح های 
پیشنهادی خود را به دبیرخانه خانه هنرمندان مشهد ارسال کنند.

  سالن وزنه برداری اسفراین
 راه اندازی می شود

اســفراین-خبرنگار 
هیئت  رئیــس  قدس: 
خراســان  وزنه بــرداری 
شمالی از راه اندازی سالن 
شهرســتان  وزنه برداری 
اســفراین در چنــد روز 
آینده خبر داد.حســین 
محراب گفت: با راه اندازی هیئت و سالن وزنه برداری شهرستان، 
شمار سالن های فعال وزنه برداری استان به سه سالن می رسد.

وی با بیان اینکه اعزام و میزبانی مسابقات یکی از برنامه های مهم 
هیئت وزنه برداری استان است، افزود: در صورت مناسب بودن 
شرایط، مســابقات را در شهرستان ها نیز برگزار خواهیم کرد. 
محراب تصریح کرد: با توجه به اینکه هیئت وزنه برداری استان 
با محدودیت منابع مالی مواجه اســت، اما در حد توان سالن 
وزنه برداری اسفراین تجهیز می شود و خواستار کمک و مساعدت 
اداره ورزش و جوانان اسفراین برای تجهیز این سالن هستیم.

  آغاز اردوی تيم ملی جودو بزرگساالن 
در مشهد

ملی  تیم  اردوی  قدس: 
بزرگســاالن بــا حضور 
16 جودوکار به میزبانی 
خراسان رضوی آغاز و تا 
24 مــرداد ادامه خواهد 
داشــت. در ایــن اردو، 
مجید زارعیان به عنوان 
سرمربی، خســرو دلیر، 
محسن زکریا و زکریا مرادی به عنوان مربی مسئولیت هدایت 
ملی پوشان را بر عهده دارند، همچنین حسین ذوالفقاری به 

عنوان سرپرست در کنار تیم خواهد بود.
جعفر پهلوانی از خراسان رضوی نیز در این اردو حضور خواهد داشت.

  2 مدال دختران شطرنج باز کاشمری
 در مسابقات استانی

قــدس: رئیــس اداره 
ورزش و جوانان کاشمر 
از کسب دو مدال توسط 
دختــران شــطرنج باز 
کاشــمری در مسابقات 
استانی خبر داد. محمد 
شایگان در این خصوص 
اظهار کــرد: زینب اخروی و زهرا قنبری به سرپرســتی ندا 
خزایی، نایب رئیس هیئت شــطرنج شهرستان در مسابقات 
استعدادهای برتر خراســان رضوی موفق به کسب دو مدال 
شــدند.وی بیان کرد: در این دوره از مسابقات زینب اخروی 
قهرمان شد و زهرا قنبری دیگر نماینده شهرستان موفق به 

کسب مقام سوم شد.
وی همچنین در خصوص همایش دوچرخه سواری بانوان در 
این شهرستان، گفت: در راستای اجرای طرح ملی ورزش های 
تطبیقی خانوادگی محله محور و همزمان با گرامیداشت هفته 
ازدواج، همایش دوچرخه ســواری بانوان در کاشــمر برگزار 
شد.شایگان ادامه داد: این همایش با همکاری دفتر امور زنان 
و خانواده فرمانداری در محل استادیوم آزادی کاشمر برگزار 
شــد که در پایان به 6 نفر از شــرکت کنندگان به قید قرعه 

جوایزی اهدا شد.

  طرح ایجاد مجتمع گردشگری
 »روستا بازار فيروزه« تصویب شد

مجتمع  طــرح  قدس: 
گردشگری »روستا بازار« 
گردشگری  کارگروه  در 
شهرستان فیروزه بررسی 
و تصویب شد.مدیرمیراث 
فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی شهرستان 
فیروزه بــا اعالم این خبر گفت: این طــرح با ایجاد مجتمع 
گردشــگری و محوریت روســتا بازار و امکانات رفاهی دیگر 
تصویب شد. مجید ابراهیم نیا ادامه داد: این مجتمع گردشگری 
سبب رونق کسب و کار محلی و معرفی محصوالت این خطه 
خواهد شــد و با تکمیل این طرح گردشگران نیز از امکانات 

رفاهی مناسبی در شهرستان فیروزه بهره مند خواهند شد.

آسایشگاه معلولين 
ذهني بي سرپرست 

شهيد بهشتي بزرگ ترین 
 مجموعه نگهداري
  از معلولين ذهني

 رها شده بي سرپرست 
پسر در استان است
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  امرودک؛ روستایی
 با عطر سيب و گالبی

مقدم:  کاهانی  مهدی 
روســتای »امرودک« در 
دهستان درزآب از توابع 
مشــهد  مرکزی  بخش 
کوه هــای  میــان  در  و 
دره ای  در  هزارمســجد 
پرآب، دامن سرسبز خود 
را گسترده است. باغ های 

بزرگ، ســبز و خرم، رودخانه پرآب و طبیعت بکر اطراف آن، 
از امرودک، یک بهشت دیدنی ساخته است. به این جغرافیای 
دوست داشــتنی البته باید صفای بی ریای اهالی امرودک را 
هم اضافه کرد.»امرود« به معنای گالبی اســت و شاید وجود 
درختان خوش عطر گالبی در این روســتا سبب شده تا این 
نام را برایش انتخاب کنند. این روستا در فاصله 80 کیلومتری 
شهر مشــهد، سمت راست جاده سنتو به طرف جاده توس-
گوارشک واقع شده و با رویی باز منتظر حضور میهمانانی است 
که برای یک روز هم که شــده به دور از غوغای شهر در دل 
طبیعت، خستگی روزهای تکراری شهرنشینی را از تن به در 
کنند و عطر درختان سیب و گالبی و صدای رودخانه، جریان 

تازه ای از زندگی را در رگ هایشان جاری سازد.
براي رســیدن به این منطقه باید روســتاهای گندم خواب، 
نصرآباد، گوارشک، ولی آباد، انداد، ارداک، آبغد و تلقور را پشت 
سر بگذاریم. مسیر رسیدن به روستا بیشتر آسفالت و اندکی 
از مسیر، خاکی و شــن ریزی شده است. در یک سوی جاده 
کوه های سر به فلک کشیده و در سوی دیگر درختان و باغ ها 

چشم ها را محو تماشای زیبایی خود می سازند.
رودخانه امرودک که یکی از بزرگ ترین رودخانه های مشهد 
است در طول مسیر ما را همراهی خواهد کرد. عالوه   بر ارداک 
و سدش، این محور، روســتاهای دیدنی دیگری هم دارد. با 
عبور از روستای گوارشــک و رسیدن به روستای »اَنداد« راه 
دو شاخه می شود؛ مســیر غربی به روستای ارداک و سد آن 
می رسد و مسیر شمالی به دو روستای دیدنی دیگر یعنی آبغد 

و امرودک ختم می شود.
آبشــار »میرشــکار« با ارتفاع پنج متری در ســر راه دو آبي 
گیومیه - میرشکار واقع شده است و به گفته اهالی حرکت آب 
رودخانه به علت همین تالقی، ســریع تر از قسمت های دیگر 
است. آبشار دیگری به نام »گیسمه« پیش از روستای امرودک 
داخل دره فرعی حاشــیه سمت راست جاده به ارتفاع 6 متر 
وجود دارد. جنگل ارس گیسمه نیز در سمت راست این آبشار 
واقع شده است. برای رسیدن به آبشار زیبای روستای امرودک 

هم باید حدود سه ساعت در آب پیاده روی کنید.
امرودک یکی از آخرین روستاها در مسیر گردشگری حاشیه 
مجموعه آرامگاه حکیم ابوالقاســم فردوسی در منطقه توس 
اســت. برای رســیدن به روســتای امرودک باید وارد بولوار 
شاهنامه شده و از دوربرگردان قبل از هارونیه دور بزنید. اندکی 
که پیش رفتید، تابلو »ســد ارداک« را خواهید دید. در جاده 
گوارشک مسیر آسفالت را ادامه دهید. از روستای انداد مسیر 
دو راهی می شــود؛ مسیر ســمت چپ به روستا و سد ارداک 
می رسد و مسیر سمت راست به آبغد و امرودک. مسیر تا سد 
ارداک آسفالت است. اما راه روستای امرودک از میان مرغ به 

بعد خاکی اما صاف است.

    مدیر میراث فرهنگی سرخس اعالم کرد
 اختصاص بودجه ۴00 ميليونی 
برای ساخت باغ »لقمان بابا« 

قدس: مدیر میراث فرهنگی سرخس گفت: اعتبار 400 
میلیون تومانی در ســال 98 برای ساخت باغ ایرانی- 
اســالمی »لقمان بابا« تصویب و به سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استانداری ارسال شد.
سیدمجید حسینی افزود: با توجه به اختصاص اعتبارات 
پروژه، ســاخت باغ ایرانی- اسالمی لقمان بابا در نیمه 

دوم سال 98 آغاز می شود. 
وی اظهــار داشــت: این باغ بر پایه معمــاری ایرانی- 
اســالمی است و ساختار خاص هندســی دارد که به 
شماره 165 در سال 1310 در فهرست آثار ملی کشور 

به ثبت رسیده است.

یک مسئول در دانشگاه علوم پزشکی مشهد: 
 بيماری تب کریمه کنگو در

 خراسان رضوی تحت کنترل است
ایرنا: مدیر گروه پیشــگیری و مبارزه با بیماری های 
دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد، گفت: بیماری تب 
کریمــه کنگو هم اکنون در خراســان رضوی تحت 
کنترل بوده و موارد ابتالی بیماری در اســتان رو به 

کاهش است.
دکتر محمدجعفر صادقی با بیان اینکه این بیماری از 
طریق گزش کنه یا تماس با خون و الشه دام و انسان 
آلوده منتقل می  شود، افزود: امسال تنها یک مورد ابتال 
به تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در شهرســتان 
باخرز گزارش شــد که فرد مبتال پــس از درمان هم 

اکنون در سالمتی به سر می برد.

    طی سه ماه نخست امسال محقق شد
 پرداخت ۱۱/۸ ميليارد ریال تسهيالت

 به هنرمندان صنایع دستی درخراسان
قدس: هنرمندان صنایع دستی در خراسان رضوی طی 
سه ماه نخست امســال 11/8 میلیارد ریال تسهیالت 
دریافت کردند.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری خراسان رضوی گفت: پرداخت این میزان 
تســهیالت با بهره پایین به عنوان کمــک به فعالیت 
حرفه ای هنرمندان صنایع دستی و با هدف رونق تولید 
در این حوزه صــورت گرفت.ابوالفضل مکرمی فر افزود: 
سال گذشته نیز در مجموع 105 میلیارد و 650 میلیون 
ریال تســهیالت کم بهره به هنرمندان صنایع دستی و 
هنرهای سنتی در خراسان رضوی اعطا و منجر به ایجاد 

767 اشتغال پایدار در این حوزه اقتصادی شد.

گپ

تکتم بهاردوست:  رئیس اتحادیه صنایع دستی 
مشهد گفت: متأســفانه تورم بازار داخلی را به طور 
کامل از بین برده اســت، به طوری که زائر و مجاور هیچ کدام 
توانایی خرید سوغات و صنایع دستی را ندارند.صادق ابراهیم  زاده 
فرشــچی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت بازار صنایع دستی در 
مشــهد، گفت: متأسفانه بازار صنایع دستی در چند ماهه اخیر 
بدترین شــرایط ممکن را داشته است و با توجه به نوسان های 
قیمت ارز، وضعیت نابســامانی پیدا کرده اســت به شکلی که 
حداقــل 90 درصد از کل بازار را تحت تأثیر قرار داده و همین 

عامل موجب شــده خیلــی از همکاران مجبور شــوند برای 
امرار معاش دســت به یکســری کارهای دیگر از جمله پیک 
موتوری یا حتی مسافر کشی بزنند.وی افزود: خیلی از این افراد 
فروش حداقــل 200 هزار تومان در روز را ندارند و گاهی برای 
پرداخت قبوض نیز با مشکل مواجه می شوند.وی ادامه داد: در 
واقع همین 10 درصد فروشــی هم که برای بازار صنایع دستی 
مانده است منوط به رفت و آمد مسافران پاکستانی و عرب زبان 
اســت، اگر همین تعداد مســافر هم نباشــد در عمــل بازار 
صنایع دستی تعطیل است. رئیس اتحادیه صنایع دستی ادامه 

داد: متأسفانه ماه هاست تقاضا برای خرید صنایع دستی به صفر 
رسیده است و این گرانی ها به جایی رسیده که خیلی از همکاران 
ما مجبور به تعطیلی کارگاه هایشان شدند و کارگران را اخراج و 
پروانه کسبشان را باطل کردند.. یعنی در هر ماه در مقابل صادر 
کردن 10 پروانه کسب، 30 پروانه را باطل می کنیم.وی گفت: در 
حال حاضر با توجه به نزدیک شدن ماه محرم فقط بازار دوخت 
و تولید پرچم هیئت های مذهبی اندکــی رونق دارد، هرچند 
همین بازار هم مدتی است رونق اولیه اش را از دست داده، ولی 
بازهم چراغش کورسویی می زند که همین جای امیدواری است.

رئیس این اتحادیه با اشاره به کسادی بازار در گفت وگو با قدس :

فعاالن صنایع دستی  مشهد  مسافرکش شده اند!
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