
 زنگ خطر رهاسازی معتادان 
به صدا درآمد!

داد کمپ های ترک اعتیاد از بی پولی

مدیــر مرکز اجبــاری درمــان و کاهش آســیب 
معتادین)مرکز ماده 16( کوثر مشهد گفت: به واسطه 
پرداخت نکردن مطالبات مراکز خصوصی ترک اعتیاد 
از سوی نهادهای متولی دیگر امکان پذیرش معتاد 
نداریــم و به ناچار در حال ترخیص معتادان پرخطر 
هستیم. قربانی، مدیر مرکز اجباری درمان و کاهش 

آسیب معتادین کوثر در تشریح ...
.......صفحه 3 

 شخصاً از هیچ لیست
و گروهی حمایت نمی کنم

آیت اهلل علم الهدی:

نشســت نخبگان و فعاالن انقالبی مشهدالرضا)ع( 
درباره مباحث روز با حضور آیت اهلل علم الهدی برگزار 
شد.به گزارش خبرنگار ما؛ نماینده ولی فقیه در استان 
خراسان رضوی در این نشست که شامگاه سه شنبه 
گذشته در محل حسینیه قرآن و عترت مشهد برگزار 
شــد با اشاره به اصل مبارزه در نظام انقالب اسالمی 

اظهار کرد: رهبر معظم انقالب ...
.......صفحه 4 

قدس: شــهردار منطقه ثامن و رئیس دانشــگاه 
بین المللی امام رضا)علیه الســالم( پس از شرکت 
در یک جلسه مشترک با موضوع تحلیل و بررسی 
اقدامات صورت گرفته در بافت پیرامون حرم مطهر 

رضوی، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
شــهردار منطقه ثامن در این باره گفت: نزدیکی 
هرچه بیشتر ارگان های اجرایی با نهادهای علمی، 
کاهش هزینه های اجرایی و مطالعاتی و تأکید بر 
مطالعات کاربردی و بهره وری هر چه بیشتر از آن 
و پرهیــز از دوباره  کاری را برای مجریان طرح ها و 
پروژه ها به ارمغان خواهد آورد و به همین منظور 
یکی از مســائل دارای اولویــت در مجموعه نهاد 
مجری طرح نوســازی و بهســازی بافت پیرامون 
حرم مطهر رضوی، گســترش تعامالت با جامعه 
دانشگاهی و جمعیت نخبه به ویژه در سطح بومی 
استان خراسان رضوی و شهر مشهد مقدس است. 
سید مصطفی نعمتی افزود: شهرداری منطقه ثامن 
تنها منطقه شهری است که دارای واحد پژوهشی 
مستقل اســت و در راستای گسترش تعامالت با 
دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عالی و به ویژه 
مراکزی که از ســطوح عالی رشــته های مرتبط 

با مقوله های شهرســازی و شــهرداری برخوردار 
هستند، گام های مؤثری برداشته است.

نعمتی ادامه داد: انعقاد تفاهم نامه های همکاری فی 
مابین نهاد مجری طرح با دانشگاه ها یکی از همین 
گام های عملی اســت که این تفاهم امروز هم در 
همین راســتا صورت گرفته که می تواند در ایجاد 
ادبیات مشــترک و اهداف همسو میان دانشگاه و 

دستگاه های اجرایی اثربخش باشد. 
در ادامــه علی عابــدزاده، معاون شهرســازی و 
معماری شــهرداری منطقه ثامن با اشاره به اینکه 
خوشبختانه در حال حاضر شاهد برنامه ریزی های 
مناسبی از ســوی مجموعه مدیریت شهری برای 
افزایش ارتباط با دانشــگاه ها هستیم، اظهار کرد: 
در گذشــته این انتقاد به دســتگاه های اجرایی و 
همچنین دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وارد 
بود که یکی از دالیل بیکاری قشر تحصیلکرده ما، 
دوری فضای آموزشی از فضای اجرایی بوده اما در 
حال حاضر یکی از اولویت های مجموعه مدیریت 
شهری برنامه ریزی هایی از قبیل انجام پروژه های 
مشارکتی و امضای تفاهم نامه های همکاری میان 
شــهرداری ها و دانشگاه هاست که گام ارزشمندی 

برای از بین بردن شکاف بین محیط های اجرایی 
و عملی با فضای آموزشــی و آکادمیک محسوب 

می شود. 
رئیس دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( نیز ضمن 
ابراز خرســندی از شــکل گیری و رشد تعامالت 
فی مابین دانشــگاه و مجموعه مدیریت شــهری 
گفت:دانشگاه  بین المللی امام رضا)ع( به عنوان تنها 
دانشگاه دارای مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی 
اسالمی که همکاری های خوبی را با مراکز برجسته 
اجرایی در کشور و حتی سایر کشورهای اسالمی 
همســایه آغاز نموده، این آمادگی را دارد تا تمام 
ظرفیت علمی و تحقیقاتی خود را در اختیار نهاد 
مجری طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم 

مطهر رضوی قرار دهد. 
دکتــر مرتضی رجوعی افزود: بــا توجه به اینکه 
مقاطــع تکمیلی ارشــد و دکترا در رشــته های 
طراحی شــهری، برنامه ریزی شهری و معماری 
اســالمی و به ویــژه مقطع دکتــرای مدیریت 
استراتژیک در دانشــگاه بین المللی امام رضا)ع( 
وجــود دارد که دانشــجویان ممتــازی حتی از 
سایر کشــورها در این رشته ها در حال تحصیل 

هســتند، این امکان وجود دارد کــه پروژه های 
تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویان را به سمت 
تدوین برنامه های راهبردی و مدیریتی شــهری 
و موضوعات مطلوب مجموعه مدیریت شــهری 
و نهاد مجری طرح نوســازی و بهســازی بافت 

پیرامون حرم مطهر رضوی سوق دهیم. 
شایان ذکر است، طبق مفاد این تفاهم نامه اجرای 
پروژه های تحقیقاتی-کاربردی مورد نیازســازمان 
مجــری طرح و تدوین دانش فنــی، همکاری در 
تعریــف و اجرای عناوین پژوهشــی در چارچوب 
ارائه  پایان نامه های تحصیــالت تکمیلی،  تعریف 
سمینارها، دوره های تخصصی، کارگاه ها و دوره های 
آموزشی کوتاه مدت، جشنواره ها و کنفرانس های 
علمی مشترک، بهره مند شدن طرفین از امکانات 
یکدیگر از قبیل توان فکری، تجربی، پژوهشــی، 
کتابخانه ای، ارتباطات بین المللی و داده های قابل 
اســتفاده در پژوهش و تحقیقاتــی، به کارگیری 
توانمندی های دانشگاه برای رفع نیازهای سازمان 
مجری طرح و انجام بازدیدهای متقابل علمی برای 
دانشجویان و کارکنان سازمان مجری طرح از مزایا 

و اهداف این تفاهم نامه همکاری هستند.

ایرنا: نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی گفت: امروز مســئله 
توسعه اقتدار انقالب اسالمی سال به سال انجام نمی شود بلکه به 

صورت هفتگی افزایش پیدا می کند. 
آیت اهلل ســیداحمد علم الهدی روز گذشــته در همایش »پیامبر 
وحدت، محور تمدن نوین اســالمی « که بــا حضور ۷۰۰ نفر از 
علمای اهل سنت و شیعه استان های خراسان در تاالر ابن هیثم 
دانشــگاه فرهنگیان مشهد برگزار شد، افزود: امروز جریان اقتدار 
انقالب اســالمی با 4۰ ســال پیش قابل مقایسه نیست و انقالب 
ایــران مرزها را درنوردیــده و فضای منطقه قلمــرو این انقالب 
شــده اســت تا جایی که در تمام تحوالت آنچه انقالب اسالمی 

می خواهد، انجام می شود.
وی ادامه داد: امروز توســعه اســالم در اروپا، آفریقا و آسیا با 4۰ 
سال پیش قابل مقایسه نیست و این توسعه، توسعه ایران، اقلیم و 
کشورگشایی از یک ملت، نژاد و جریان نیست بلکه توسعه اسالم 

و دین پیامبر)ص( است.
امام جمعه مشــهد گفت: انقالب اســالمی یک انقالب طایفه ای، 
اقلیمی و اقتصادی چنان که دشمنان، ملی گراها و منفعت طلبان 

ترویج می کنند نبود بلکه انقالب اسالم در جهان بود.
آیت اهلل علم الهدی افزود: اینکه کشــور عراق با جمهوری اسالمی 
ایران روابط نزدیک دارد و یمن سکوهای نفتی آرامکو در عربستان 
را نابود کرد مربوط به ایران نیست بلکه بحث دنیای اسالم است.

وی تصریح کرد: محور وحدت برای ما حمایت از رسول اهلل)ص( 
و قرار گرفتن در یک صف در مقابله با دشمنان پیامبر)ص( است 
و اگر در این مســیر کوچک ترین کوتاهی انجام دهیم عذری در 
محضر پیامبر)ص( نخواهیم داشــت و ایــن واقعیت برای علما و 
افرادی که راهنمایی جامعه دینی را بر عهده دارند تکلیف ایجاد 
می کنــد.وی ادامه داد: دشــمن با ایجــاد جریان های تکفیری و 
ارهابی و همچنین شــیعه انگلیســی که مانند دو لبه یک قیچی 
عمل می کنند به دنبال ایجاد تفرقه بین مســلمانان است. امروز 
شیعه انگلیسی در جهان تشیع افتضاح شده و جریان تکفیری و 
ارهابی نیز در حال نابودی و انهدام اســت و همه این ها شاهدی 
زنده برای شکست همیشگی دشمنان پیامبر)ص( در دنیا خواهند 
بود.فرمانده قرارگاه منطقه ای ثامن االئمه)ع( نیروی زمینی سپاه 
هم در این همایش گفت: انقالب اســالمی در شرایطی است که 
روح و جان همه افرادی که دل در گرو ارزش ها دارند را تســخیر 

کرده است.
سردار سیدحسین مرتضوی با بیان اینکه اصلی ترین محور وحدت، 
تکیه و توجه به فرامین اولی االمر است، افزود: برای تشکیل تمدن 
اســالمی، اطاعت از ولی امر باید به عنــوان محوری ترین موضوع 

تبیین شود.
در پایان این همایش از خانواده شــهید مدافع حرم اهل ســنت 

شهید مجتبی رخشانی تجلیل به عمل آمد.

با هدف بهره مندی از نظرات جامعه دانشگاهی در مسائل شهری

شهردار منطقه ثامن و رئیس دانشگاه امام رضا j تفاهم نامه همکاری امضا کردند
در همایش »پیامبر وحدت، محور تمدن نوین اسالمی« عنوان شد

جریان تکفیر و شیعه انگلیسی دو لبه یک قیچی

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری مشارکتی احداث                                       
پایانه مسافربری شهرداری درگز

ش��هرداری درگز با اس��ناد به مصوبه شماره 87 مورخ 98/7/9 ش��ورای محترم اسالمی شهر 
درگز در نظر دارد از طریق س��رمایه گذاری مش��ارکتی اشخاص حقیقی و یا حقوقی نسبت به 
احداث پایانه مسافربری عمومی در سطح شهر درگز اقدام نماید،لذا کلیه اشخاص حقیقی یا 
حقوقی واجد ش��رایط می توانند از تاریخ انتش��ار آگهی لغایت 10 روز تا پایان مورخ 98/9/2 

درخواست کتبی خود را به واحد امور قراردادهای شهرداری درگز تسلیم نمایند.
رمضان یزدان پناه  شهردار درگز
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»پدیده« تدبیر
مدیرعامل اتحادیه تعاونی کشاورزی 

مرغداران مرغ تخم گذار در گفت وگو با قدس: 

 تخم مرغ را
۲ هزار تومان زیر قیمت 

تولید می فروشیم

 aهمزمان با شب میالد پیامبر اعظم 
در بقاع متبرکه خراسان رضوی انجام می شود

جشن گلریزان برای 
آزاد سازی زندانیان 

جرایم غیر عمد
.......صفحه 4 .......صفحه 2 

.......صفحه 2 

نشست مسئوالن ارشد خراسان رضوی 
برای حل مشکل سهامداران برگزار شد

 مشکلی که 
استانی شد

کمبود کپسول های 
 گرمازا در

آغاز روزهای سرد

یک مسئول در شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی تشریح کرد 

افزایش دو برابری 
 روزهای بارانی 

در سال جاری
.......صفحه 4 .......صفحه 2 



  با وجود بارش ها وضعیت آب 
در خراسان بحرانی است

دیروز به نقل از مدیرعامل شــرکت آبفای مشهد از هدررفت 35 
میلیون مترمکعبی آب بر اثر فرسودگی و خرابی شبکه آبرسانی 
نوشتیم؛ در حالی که کمبود آب از سال ها پیش به عنوان یکی از 
مهم ترین چالش ها در خراسان رضوی تثبیت شده و این استان 
یکی از بحرانی ترین استان های کشور از این نظر به شمار می آید 
و آمارها از اضافه برداشت ساالنه 1.7 میلیاردمکعبی از سفره های 

زیرزمینی آب دشت های استان حکایت دارد.
بیشتر کارشناسان معتقدند که با توجه به اهمیت حیاتی عنصر 
زمان و سهم حدود 90 درصدی بخش کشاورزی از مصرف آب؛ 
تغییر الگوی کشــت، بهسازی جوی ها و کانال های آبیاری و نیز 
اجرای طرح های آبخیــزداری و آبخوانداری از جمله راهکارهای 
کوتاه مدت اســت که باید در اولویت کاری دستگاه های مربوط 

قرار گیرد.
رئیس جمهوري چندي پیش در جریان گزارش دهي در محضر 
رهبر معظم انقالب، تغییر الگوي کشت را یکي از دستور کارهاي 
دولتش اعالم کرد و امید نگارنده هم این بوده است که با توجه به 
مصرف بیش از دو سوم آب قابل شرب کشور در بخش کشاورزي 
و تحقق نیافتن هیچ کدام از شعارهاي دولت هاي پیشین در این 
بخش، دولت یازدهم عزم جدي در این زمینه از خود نشان دهد 
و با اختصاص بودجه مناسب، تدوین برنامه هاي کارشناسي شده 
و کارآمد و پیگیري و نظارت مستمر، این مهم را براي نخستین 
بار در تاریخ کشــورمان به حیطه عمل درآورد و ســهم خودش 
را در زمینه صرفه جویي به خوبــي ادا کند و به عبارت دیگر به 
خشکسالی مدیریتی که به گفته کارشناسان بر اثر سوء مدیریت 
مصرف آب پدیــد می آید و مؤثرتر و مخرب تر از خشکســالی 

هواشناسی)طبیعی( است، پایان دهد.
اما آنچه در این بین مایه تأســف و تأثر و موجب فرصت سوزی 
فراوان شده، شعارزدگی مســئوالن و نبود عزم و اراده ای جدی 
برای بهبود شرایط و مقابله با مشکل کمبود آب بوده که در این 
ارتباط بارها نوشته ایم اما برخی پرسش ها همچنان بی پاسخ مانده 
اســت؛ از جمله اینکه جهاد کشاورزی استان مشخصاً در زمینه 
تغییر الگوی کشت، پیاده سازی روش های به زراعی و آبیاری نوین 
تاکنون چه کرده و یا دست کم در سال جاری چه اقداماتی انجام 

داده و یا در دستور کار دارد؟
از سوی دیگر سازمان های منابع طبیعی و آب منطقه ای چه برنامه 
کارآمدی برای ذخیره سازی و مهار رواناب ها و تقویت سفره های 
زیرزمینی داشته و برای بهره وری بیشتر طرح های گذشته خود به 
ویژه در زمینه آبخیزداری و آبخوانداری چه تدبیری اندیشیده اند؟

بحث تصفیه فاضالب ها برای استفاده مجدد در بخش کشاورزی 
نیز مسئله دیگری است که به دنبال بحرانی شدن کمبود آب، از 
فرصت به تهدید تبدیل شده، به این دلیل که معموالً استانداردهای 
الزم در این زمینه رعایت نمی شود و پساب خروجی تصفیه خانه ها 
بیشتر برای آبیاری مزارع سبزی و صیفی جات استفاده می شود 
که دغدغه جدی در زمینه سالمت غذایی است و بسیاری آن را از 

دالیل اصلی افزایش تعداد مبتالیان به سرطان می دانند.
دیگر اینکه بسیاری از مسئوالن در این مقطع زمانی که تمرکز 
و توجه جدی برای یافتن راهکارهای سریع، علمی و عملی رفع 
مشکل کمبود آب، ضرورتی حیاتی است، پیشنهادهای قابل تأملی 
ارائه می دهند که نه تنها گره گشا نیست که انرژی و هزینه های 
فراوانی را از افراد و دســتگاه های متولــی این حوزه می گیرد و 
زمان زیادی را که حکم طال دارد، هدر می دهد. مثل فروش آب 
کشــاورزی به بخش صنعت یا انتقال آب از فالن کشور و دریا و 
دریاچه و امثال آن که اجرایی شدن این پیشنهادها جدا از اینکه 
قابلیت اجرا و صرفه اقتصادی دارد یا نه، در این فرصت کوتاهی 
که کشاورزی ما نفس های واپسین خود را می کشد، ناممکن به 
نظر می رســد. در حالی که به اذعان مسئوالن ذی ربط، با توجه 
به روندی که دیده می شود اگر بیشترین صرفه جویی و کمترین 
اســراف را هم داشته باشیم باز با کمبود آب مواجه خواهیم بود 
و بایــد بهترین تصمیم برای رفع این بحران با مشــارکت مردم 
اتخاذ و اجرایی شــود. بر همین اساس بر ما و به ویژه مسئوالن 
فرض واجب است که قطره، قطره آب را قدر دانسته، متناسب با 
شرایط و وضعیت بومی این خطه، منطقی و عاقالنه مصرف کرده 

و زمینه های اتالف آب را از بین ببریم.

مشکلی که استانی شد
    کمبود کپسول های گرمازا

در آغاز روزهای سرد
اواخر  تــا  محمدزاده: 
دهــه 60 و حتــی در 
دهه 70  از  ســال هایی 
بــا گــذر از شــهرهای 
مختلف اســتان می شد 
یک تصویر مشــترک را 
سال  روزهای  بیشتر  در 
دیــد و آن صف های تهیه گاز مایع یا نفت بود. با توســعه و 
پیشرفت های صورت گرفته در حوزه صنعت نفت و گاز و انجام 
لوله گذاری های طویل و گســترده در نقاط مختلف آرام آرام 
صف های مورد نظر ابتدا در شهرهای نزدیک خطوط انتقال گاز 

و سپس در سایر شهرها محو شد.
با کاهش تعداد شــهرهای فاقد گاز طبیعی پشــتیبانی برای 
پاسخگویی به نیاز شهروندان نیازمند گاز مایع کار ساده ای بود 
و در حدود دو دهه گذشته تقریباً مشکل خاصی در این بخش 
برای متقاضیان گاز مایع پیش نیامد و تنها در مقاطع خاصی 
از قبیل قطعی گاز شهرستانی مانند درگز بود که برای مدتی 
محدود شاهد بروز معضلی به نام کمبود یا گرانی گاز مایع در 

این شهرستان و حتی شهرهای همجوار بودیم.
با این حال و در حالی که تصور می شد دیگر نباید شاهد بروز 
مشکالتی در این بخش باشیم به یکباره در چند سال اخیر در 
ماه های آغازین پاییز و سردی هوا شاهد اتفاقاتی هستیم که 
بروز آن را می توان در تشکیل صف های طوالنی و به نوعی نایاب 

شدن کپسول گاز مایع مشاهده کرد.
بر همین اساس در چند روز گذشته ابتدا گزارش هایی از کمبود 
گاز مایع در مناطق حاشــیه ای مشــهد و سپس در برخی از 
شهرستان ها به دستمان رسیده که حکایت از تکرار این مشکل 
دارد. به طور مثال در دو روز گذشــته در مناطقی چون بولوار 
توس، بخش هایی از الهیه و روستاهای اطراف مشهد شهروندان 
از نبود گاز مایع گالیه داشتند در همین حال برخی از اهالی 
روستاهای »برجوک«، »رضو«، »کبوترکوه« و »نجم آباد« گناباد هم 
با این مشکل مواجه شدند و از شهرهای دیگر هم گزارش های 

مشابهی مخابره شده است.
با این وصف و در حالی که می توان گفت بی تردید متولیان این 
حوزه در حال اتخاذ تدابیری برای پایان دادن به مشکل پیش 
آمده هستند اما به نظر می رسد نباید از رفتار جامعه هدف در 
این حوزه غافل شد؛ چراکه نمی توان نقش خودروهایی را که 
هنوز گاز مایع استفاده می کنند نادیده گرفت. شاید در فصول 
گرم سال میزان گاز مایع مصرفی وسایل نقلیه خللی در روند 
توزیع گاز مایع ایجاد نکند اما با شــروع فصل سرد و افزایش 
مصرف خانگی تناسب عرضه و تقاضا تغییر کرده و همین امر 

موجب ایجاد اختالل می شود.
نکته دیگر اینکه بنا به ادعای یکی از مدیران مرتبط با موضوع 
یکی از شهرســتان ها یکی از شرکت های توزیع گاز مایع هم 
نقایصی در عملکرد خود داشته که امیدواریم در روزهای آینده 
شاهد بازگشت آرامش و گرما به خانه های شهروندان متقاضی 

گاز مایع باشیم.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی کشاورزی مرغداران 
مرغ تخم گذار در گفت وگو با قدس: 

  تخم مرغ را ۲ هزار تومان زیر قیمت 
تولید می فروشیم

بهاردوست: 
بی رونق  بازار 
گذشــته  مــاه  چنــد 
موجــب  تخم مــرغ 
نارضایتــی بخشــی از 
و  شــد  تولیدکنندگان 
عمــاًل انگیــزه ای برای 
تولید نگذاشت. اما هوا که سرد شد بازار تخم مرغ اندکی گرم 

شد و با افزایش قیمتی محسوس بار دیگر جان گرفت. 
در همین ارتبــاط مدیرعامل اتحادیه تعاونی کشــاورزی 
مرغداران مرغ تخم گذار گفت: با وجود افزایش ۲0 درصدی 
قیمــت تخم مرغ، هنــوز تولیدکنندگان تخم مــرغ از بازار 
رضایت ندارند چون در حال حاضر با وجود همین افزایش 

فقط به قیمت تمام شده مرغدار نزدیک شده ایم.
حسین موسوی نژاد افزود: بر اساس اعالم ستاد تنظیم بازار 
کشور و وزارت جهاد کشــاورزی تخم مرغ از سوی مرغدار 
باید به نرخ 7هزار و 7۴0 تومان فروخته شــود با این همه 
تخم مرغ به این نرخ نرسیده، این در حالی است که همین 
نرخ نیز مورد قبول هیچ مرغدار تولیدکننده تخم مرغ نیست.

وی ادامه داد: با توجه به برآوردی که وزارت جهاد کشاورزی 
از قیمت تخم مرغ داشته و در حالی که قیمت نهاده ها در دو 
ماه گذشته افزایش بیشتری داشته ولی همه هم صنفان من 

خود را موظف به اجرای این ابالغیه کرده اند.
مدیرعامــل اتحادیــه تعاونی کشــاورزی مرغــداران مرغ 
تخم گذار گفت: فروش تخم مرغ همین امروز به نرخ 7هزار 
و 350 تومان رســید که این نرخ فروش مرغدار اســت و 
هنوز به نرخ تنظیم بازار هم نرســیده اســت. ولی با وجود 
اینکه زیان های زیادی در چند ماه گذشته در این خصوص 
داشته ایم تخم مرغ را ۲ هزار تومان زیر قیمت تولید عرضه 

می کنیم. 
وی خاطرنشــان کرد: این افزایش قیمت که امروز در بازار 
تخم مرغ شــاهد آن هستید ناشــی از دو دلیل است؛ یکی 
کاهش تولید تخم مرغ و دیگری افزایش مصرف و تقاضا به 
دلیل فصل ســرما که با وجود این افزایش هنوز مرغداران 

مرغ تخم گذار متضرر می شوند.
 موسوی نژاد در خصوص پیش بینی بازار تخم مرغ افزود: اگر 
مشــکلی بابت آنفلوانزای مرغی پیش نیاید قیمت تخم مرغ 

حداقل تا دو ماه آینده گران نخواهد شد .

درخواست از نیکوکاران برای کمک به بیماران 
  کاهش 4درصدی مراجعه کنندگان 

اهدای خون در مهر ماه
نخســتین  در  قدس: 
شمار  امسال  پاییز  ماه 
پایگاه های  به  مراجعان 
کاهش  خــون  اهدای 
۴درصدی داشته است.

رســیده  گــزارش  به 
10هــزار  مجمــوع  از 

و 171 مراجعه کننــده به پایگاه های فعــال اهدای خون 
مشــهد، 7هزار و 306 نفر موفق به اهدای خون شــدند. 
بنا بر این گزارش در این ماه نســبت به مدت مشابه سال 
گذشــته تعداد داوطلبان ۴درصد و تعــداد اهداکنندگان 
خون 9درصد کاهش داشــته اســت. در مجموع در کل 
اســتان 1۴هزار و 799 نفر به پایگاه های اســتان مراجعه 
داشــته که با کاهش 9 درصدی مواجه بوده است و از این 
تعــداد 11هزار و 9۲ نفر موفق به اهدای خون شــده اند. 
روابط عمومی انتقال خون خراســان رضوی ضمن تشکر 
از اهتمام مردم به این اقدام بشردوســتانه و حیاتی تأکید 
کرده نیک اندیشــان با مراجعه به پایگاه های این مجموعه 

عام المنفعه یاری رسان نیازمندان باشند.

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
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   معاون آموزش ابتدایی استان خبر داد

جذب ۲۹6 دانش آموز بازمانده از 
تحصیل در مدارس خراسان شمالی

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون آموزش ابتدایی آموزش 
و پرورش خراسان شمالی از جذب ۲96 دانش آمو بازمانده 

از تحصیل سال های گذشته در مدارس استان خبر داد.
عصمت بدخشان گفت: از سوی وزارت آموزش و پرورش 
یک هزار و 190 کودک بازمانده از تحصیل معرفی شده که 

939 نفر وضعیتشان مشخص شده است.
وی بیان کرد: از 939 کودکی که وضعیتشــان مشخص 
شده؛ ۲96 نفر جذب  مدرسه، ۲76 نفر معرفی به مدارس 
استثنایی، 83 نفر فوت، ۴1 نفر مهاجرت، 6 نفر تحصیل 
در مدارس دینی، 88 نفر به علت فقر مالی و بقیه به علت 

بیماری و بدسرپرستی از آموزش بازمانده اند.

 رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان:

 موقوفه ای با قدمت نیم قرن 
در»داورزن« کشف شد

قدس: رئیس اداره اوقاف و امور خیریه داورزن گفت: 
موقوفه ای به قدمت نیم قرن در این شهرســتان کشف 

و معرفی شد.
حجت االســالم خانی افزود: موقوفــه »صفیه بزازی« با 
قدمت 55 سال مربوط به سال 13۴3 هجری شمسی 
اســت که شــامل دو فنجان آب و اراضــی از رودخانه 

داورزن است.
وی اضافه کرد: ایــن موقوفه که ارزش آن 110 میلیون 
ریال برآورد شــده برای حمام عمومی داورزن وقف شده 
که با توجه به اینکه حمام یاد شــده، مورد بهره برداری 
نیست این موقوفه در مسائل بهداشتی هزینه خواهد شد.

  به لطف بارش های خوب بهاره محقق شد

 افزایش ۲0درصدی تولید انار 
در سبزوار

قدس: مدیر جهاد کشاورزی سبزوار گفت: تولید انار امسال 
در این شهرستان حدود ۲0درصد افزایش یافته است.

منصور برغمدی افزود: بارش های خوب بهاره با وجود گرمای 
تابستان، سبب افزایش ۲0درصدی تولید انار در سبزوار شده 
است. این مسئول ادامه داد: سطح تولید باغات انار سبزوار 
حدود 700هکتار است که پیش بینی می شود حدود 11هزار 
تن انار در سبزوار تولید و روانه بازار شود. وی با بیان اینکه 
مبارزه بیولوژیک با آفات انار در سطح ۲00هکتار انجام شده 
است گفت: امسال در سطح 1/5 هکتار برای مسقف کردن 
باغات انار اقدام خواهیم کرد تا ضمن صرفه جویی در مصرف 

آب، کیفیت انار تولیدی افزایش یابد.
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هاشم رسائی فر   داستان پدیده و حاشیه های 
آن را کمتر کسی است که نشنیده باشد. در این 
7-6 ســال کم یا زیاد همه اخبارش را شنیدیم 
یا درگیــر جریان های پس از آن بودیم؛ خودمان 
یا بستگان و آشنایانمان. حرف پدیده که می شد 
شاخک های همه می جنبید که آخرین اخبار و 
تحوالت را دریافت کنند. چه اتفاقی قرار اســت 
بعد از این بر ســر بزرگ تریــن پدیده اقتصادی 
بخش خصوصی در خراســان یا حتی کشــور 
بیاید؟ سرنوشت ســرمایه ای که مردم، ریال به 
ریال جور کردند تا روزی به آن پشت گرم باشند 
چه می شد؟ و پرسش هایی از این دست که بعضاً 
ابهامات موجود در این داستان نگرانی ها را هر روز 

بیشتر می کرد.
جز همان اوایل که داســتان پدیده بلند شــد و 
قدری اوضاع بهم ریخت در بقیه راه با نظارتی که 
دستگاه قضا و همراهی استانداری خراسان رضوی 
در موضوع پدیده داشتند و با اقدامات خوبی که 
صورت پذیرفت تا حدود زیادی نگرانی های مردم 
از نظر حراســت از سرمایه هایشان برطرف شد. 
طولی نکشــید که ستاد تدبیر اســتان پای کار 
آمد و جلســاتی درباره ساماندهی شرکت پدیده 
با حضور مقامات اســتانی و حتی کشوری یکی 
پس از دیگری شــکل گرفت. حجم تخلفات آن 
قدر زیاد و درهم بود کــه ناگزیر باید با احتیاط 
و وســواس به داستان شــرکت پدیده رسیدگی 
می شد. با وجود این مردم تشنه شنیدن خبری 
امیدوارکننده بودند. دادگستری روال قانونی کار 
رسیدگی به پرونده را دنبال می کرد و ستاد تدبیر 
هم در پی تدابیری بود که ابتدا حقوق سهامداران 
و سرمایه گذاران در آن حفظ شود. با وجود اینکه 
هر بار جسته و گریخته اقداماتی صورت می گرفت 
و گاهاً مدیران پدیده خبر از روزهای خوب پیش 
رو می دادند اما کمتر پیــش می آمد از مرجعی 
رسمی آنچه را که انجام شده با در نظر گرفتن افق 

پیش رو برای مردم بیان شود.
اما این اتفاق دیروز افتاد و ســتاد تدبیر با حضور 
استاندار خراسان رضوی، رئیس کل دادگستری 
استان و سرپرست شــرکت پدیده دور یک میز 
نشستند و رودررو با خبرنگاران آنچه را که برای 
پدیده اتفاق افتاده و نیز قرار است بیفتد را بیان 
کردند. برآیند این نشست ترسیم روزهای پرامید 
برای شرکت و سهامدارانی بود که همه تأکیدشان 

حفظ حقوق آن ها بود از ابتدا تاکنون.

 تالش برای حفظ حقوق مردم و 
سهامداران

علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی به 
عنوان مسئول اول ستاد تدبیر استان در خصوص 
مســائل پیش آمده برای شــرکت پدیده گفت: 
پدیده در خصوص مسائل گردشگری و ساختمانی 
فعالیت داشته و بر اساس اقداماتی که انجام داد و 
مشکالتی که پدید آورد دستگاه قضا ورود کرد و 
با توجه به اقداماتی که در دوره سابق استانداری 
انجام شد، ستاد تدبیر برای رسیدگی به وضعیت 

این شرکت ایجاد می شود.
اســتاندار خراســان رضوی به همــکاری همه 
دستگاه های مربوط در استان اشاره و تصریح کرد: 
ایجاد کنسرســیوم بانکی با منبعی بیش از 500 
میلیارد تومان، حل مشــکالت مالیاتی، دریافت 
مجوزهای قانونــی برای پروژه هایــی که وجود 
داشــت، مجوزهای پایان کار، مجوزهای مربوط 
 به اماکن مســکونی، راه اندازی اتاق مبادله سهام 
او.تی.سی و حسابرســی از جمله اقدامات انجام 
 شــده بود. وی ادامه داد: در ستاد تدبیر جلسات 
منظمی داشتیم و در نخســتین جمع بندی از 
دستگاه قضا خواســتیم وضعیت سهام و حکم 

دادگاه را رسیدگی کند.
رزم حسینی به جلساتی با وزیر اقتصاد در همین 
راستا در خراسان رضوی اشاره و خاطرنشان کرد: 
نگاه ســتاد تدبیر این بود که حقوق مردم حفظ 
شود؛ به نظر من کسانی که در پیشرفت و آبادانی 
شــرکت می کنند، ارزششــان از افرادی که در 

بانک ها سپرده گذاری می کنند بیشتر است. 

  تبدیل طلبکاران به سهامدار
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در این 

جلســه گفت: ما اکنون اجرای حکم را پیگیری 
می کنیــم، پیش از صــدور رأی دادگاه با حضور 
اعضای ستاد تدبیر در استان و وزیران مربوط در 
مرکز کشور در راستای تأمین منافع طلبکاران و به 
خصوص سهامداران جلسات مختلف کارشناسی 
تشکیل شد. ما در قالب مصوبه ستاد تدبیر آنچه 
ممکن بود منافع سهامداران را بهتر تأمین کند به 
دادگاه پیشنهاد کردیم و آن مصوبات که در ستاد 
تدبیر در راســتای تأمین منافع مردم بود دادگاه 

آن ها را لحاظ کرد و در رأی خود گنجاند.
غالمعلی صادقی عنوان کرد: برای سرپرست جدید 
شــرکت پدیده برای اجرای حکم در این مقطع 
دوره گذار تعیین شد تا بتوانند مجمع عمومی را 
برگزار کنند و شرکت در مسیر قانونی قرار بگیرد. 

با صدور رأی دادگاه برای مدیران شــرکت پدیده 
تعیین جرم شد.

وی اظهار کرد: یکی از مشکالتی که ما داشتیم 
و تعیین تکلیف نشده بود این بود که طلبکارها 
براســاس رأی دادگاه همه به سهامدار تبدیل 
شــدند، به هر حال عــدد و رقــم این ها باید 
مشخص می شــد خیلی از طلبکاران از تبدیل 
شدن به سهامدار امتناع می کردند لذا با پیگیری 
آقای کریمی در جلسات فشرده و کارشناسی و 
بیان این مسئله که این رأی دادگاه است و راه 
دیگری وجود ندارد سرانجام آن ها قانع شدند و 
توافقات انجام و عددها و رقم ها مشخص شد و 
این قدم مؤثری هم در جهت اجرای حکم و هم 

تأمین منافع سهامداران است.

 سهامداران پدیده عجله ای برای فروش 
نداشته باشند

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: 
نخستین توصیه  رئیس قوه قضائیه به من در 
زمان شروع به کار خود این بود که برای اینکه 
پرونده پدیده منجر به رأی دادگاه شــود هر 
پرونده دیگری وجــود دارد از ردیف خارج و 
به این پرونده رسیدگی کنیم. حمایت جدی 
ایشــان موجب شد که رأی دادگاه صادر شود 
و آنچه ما در قالب ستاد تدبیر مصوب کردیم 
خدمت رئیس قوه قضائیه ارائه کردیم و ایشان 
هم همان مصوبات را تأیید کردند و در نهایت 

در قالب رأی دادگاه آمد.
وی در خصــوص جذب ســرمایه گذار جدید 
برای شرکت پدیده، خاطرنشان کرد: براساس 
تکلیفی که ســتاد تدبیر داشت ما در راستای 
حفظ منافع ســهامداران با افــراد متعددی 
مالقات داشــتیم و صحبت هایی انجام شد اما 
مورد جدی نداشــتیم که به مرحله واگذاری 
برسد مطمئناً اکنون که شرایط تشکیل مجمع 
عمومی و انتخاب هیئت مدیره فراهم می شود 
از این به بعد ســتاد تدبیر بنا ندارد در شرکت 
تصمیماتــی را بگیرد که برخالف خواســته 
مالکان و سهامداران باشــد؛ پس از این خود 
سهامداران هستند آنچه را که صالح می دانند 

انجام می دهند.
رئیس کل دادگســتری خراسان رضوی گفت: 
گزارشی که آقای کریمی و همکارانشان دادند 
گزارش خوبی بود و قدم های خوبی برداشــته 
شده و آینده روشنی برای شرکت ترسیم شده 
و توصیه ما این اســت که ســهامداران تحمل 
کنند و برای عرضه و فروش سهامشان به هیچ 

عنوان عجله نکنند.
غالمعلــی صادقی در واکنش بــه این موضوع 
درخصوص همکاری پهلوان و سایر محکومان 
پرونده این شرکت با مدیریت جدید نیز گفت: 
ما پیش از اینکه محکومان مورد تعقیب هم قرار 
بگیرند از آن ها خواســتیم که در جهت تداوم 
فعالیت شــرکت و همچنین در این راستا که 
سرمایه مردم با مشکل مواجه نشود، همکاری 
کنند و گفتیم که ما این همکاری آنان را لحاظ 
می کنیم اما متأسفانه همکاری جدی نداشتند.

وی ادامه داد: حتی پیش از جلســه دادگاه من 
با آقای پهلوان در خصوص حرف و حدیث هایی 
که در مورد توان وی در ســاماندهی شــرکت 
گفته می شــد، صحبت کردم و گفتم که من 
همین امروز حاضرم شــما را آزاد کنم تا بروید 
و شرکت را ساماندهی کنید اما او گفت که نه 
پولی دارم و نه توانی دارم و من چنین ادعایی 

نیز نداشته ام.

 نشست مسئوالن ارشد خراسان رضوی برای حل مشکل سهامداران برگزار شد

»پدیده« تدبیر

  پایان آذر زمان مجمع پدیده
در ادامه این نشســت سرپرست شرکت پدیده با بیان این نکته که برای برگزاری مجمع، 
پیش فرض هایی باید صورت گیرد تا برگزاری آن به  سرانجام برسد، گفت: یکی از مسائلی که 
به جد پیگیر آن هستیم تعیین تکلیف 3 هزار و 700 میلیارد تومان بدهکاری شرکت های 
پدیده است که باید ابتدا به آن رسیدگی شود. آنچه تعیین تکلیف شده در خصوص این 
بدهی هیچ ربطی به سهامداران ندارد، بلکه با این کار درصددیم امنیت سهاِم سهامداران 

مورد تأکید و توجه قرار گیرد.
علی کریمی قدوسی اظهار کرد: تاکنون از این میزان توانستیم بیش از ۲ هزار میلیارد تومان 
را تعیین تکلیف کنیم که این میزان ارزش سهام و دارایی شرکت پدیده را رقم می زند و در 

آینده سبب افزایش سهام شرکت می شود و این یک نکته کلیدی است.
سرپرست شرکت پدیده شاندیز به ایجاد کارگروه تعیین تکلیف مطالبات افراد حقیقی و 
حقوقی اشاره و افزود: شرکت توانست کارگروه را تشکیل دهد تا در آن عمده مطالبات را 
تعیین تکلیف کنیم. بر پایه قولی که داده شــده به یاری خداوند با الزامات صورت گرفته، 
تــا پایان آذرماه تاریخ برگزاری مجمع را قطعی کردیم و آنچه در آن می گذرد را از طریق 

رسانه ها اعالم می کنیم.
وی گفت: آنچه مورد توجه است این است که از افق پدیده غافل نشدیم و برای آینده شرکت 
هم خط  مشی ها و راهبرد هایی را ترسیم کردیم و پدیده به عنوان یک مجموعه اقتصادی 

چرخش راه می افتد تا بتواند به عنوان یک مرکز ثقل اقتصادی در استان درآید.
کریمی قدوسی همچنین در پاسخ به پرسش قدس مبنی بر اعالم تعداد سهام فعلی شرکت 
با توجه به اعطای ســهام به طلبکاران در مقابل طلبشان و نیز میزان دارایی های شرکت 
گفت: این موارد نیاز به آمار و ارقام دقیق و ریز دارد که همکاران ما در تالش هستند همه 
آن ها را تا روز برگزاری مجمع تجمیع کنند و همه سهامداران می توانند از تمامی آن ها در 
روز مجمع مطلع شوند. رئیس کل دادگستری استان اما در تکمیل این پرسش اظهار کرد: 
آنچه در قالب سهام به طلبکاران داده شده از میزان سهام مدیران قبلی شرکت بوده و هیچ 
لطمه ای به سهام سرمایه گذاران وارد نکرده و سهام مردم سر جای خودش محفوظ است و 

از این جهت نگرانی وجود ندارد.



روی خط حادهث

خبر

شهری

محیط زیست

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی:
 در ارتباط با روح اهلل زم شخصی در 

مشهد دستگیر نشده است
کل  رئیــس  ایســنا: 
خراســان  دادگســتری 
رضوی گفــت: در ارتباط 
زم شــخصی در  با روح اهلل 
مشهد دستگیر نشده است.
غالمعلی صادقی در پاسخ  
به این پرســش که آیا در 

ارتباط با روح اهلل زم و دادن اطالعات به وی، از مشهد دستگیری و 
تشکیل پرونده داشته ایم، اظهار کرد: خیر، در این زمینه پرونده ای 

نداشتیم.
وی همچنین درخصوص پرونده مجید خرمی، مدیرعامل مؤسسه 

شهرآرا بیان کرد: پرونده وی نیز در مرحله تحقیقات است.
رئیس کل دادگستری خراســان رضوی در خصوص اظهاراتی 
منتسب به امام جمعه مشهد در رسانه ها مبنی بر دستگیری تیم 
تروریســتی در یکی از هتل های اطراف حرم مطهر رضوی بیان 
کرد: این مطلب را مراجع رســمی اعالم نکردند، آنچه ما مطلع 
شدیم ظاهراً تعدادی از هتلداران به مناسبتی خدمت امام جمعه 
بودند و وی توصیه هایی به طور کلی به آن ها داشتند و خبرنگار 
از سخنان وی این طور برداشت کرده که یک گروه تروریستی در 

اطراف دفتر امام جمعه دستگیر شده اند.
وی افزود: البته ما پرونده ها و دســتگیری هایی داشــتیم، این 
تهدیدات همواره برای کل کشور بوده و در مشهد نیز هست اما 
این مطلب را مرجع امنیتی و قضایی اعالم نکرده و آن برداشت 

اشتباه خبرنگار بوده و چنین مسئله ای صحت  ندارد.
 برخی از رســانه ها روز دوشــنبه در دیدار آیت اهلل علم الهدی با 
مدیران هتل ها و مراکز اقامتی مشــهد به نقل از ایشان گزارش 
دادند چندی پیش در یکی از همین هتل ها یک تیم تروریستی 

خطرناک دستگیر شده اند.
در گــزارش رســانه ها از این نشســت وهمچنین بــه نقل از 
آیت اهلل علم الهدی آمده بود: پس از جریان دستگیری مدیر کانال 

آمدنیوز بیشتر اطالعات از شهر مشهد به او داده شده است.

رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار 
شورای اسالمی شهر خبر داد

  کمک 4/2 میلیارد تومانی شهرداری
 به مدارس مشهد
قدس: رئیس کمیسیون 
و  پیرامونــی  مناطــق 
شــورای  کم برخــوردار 
اسالمی شــهر مشهد در 
نشســت با شــهروندان 
از ســاخت  وحید  محله 
70 بوســتان در مناطق 

کم برخوردار و محروم شهرداری مشهد مقدس خبر داد.
رمضانعلی فیضی در این جلســه گفت: در  دو سالی که ازعمر 
شــورای پنجم می گذرد 3 میلیون و 600 هزار مترمربع روکش 
آسفالت در سطح معابر مشهد انجام شده که نیمی از این مقدار 
در محدوده حاشــیه شهر اجرا شــده و بدین معنا است که 50 
درصد حجم عملیات روکش آســفالت در 12 درصد مساحت 

مشهد صورت گرفته است.
وی به بهبود مدارس اشاره کرد و افزود: در این مدت شهرداری 
همــراه آموزش و پرورش بوده و بیش از 4/2 میلیارد تومان برای 

کمک به مدارس طی دو سال گذشته هزینه شده است.
وی اذعان کرد: در دو سال گذشته 70 بوستان در مناطق محروم 
مشهد ساخته شــده که این امر نشان احترام به شهروندان این 
محدوده است و عالوه بر این، مجموعه آبی بزرگی با اعتبار 17 
میلیارد تومان در گلشهر به بهره برداری رسیده و مجموعه آبی 

دیگری نیز در بولوار پنجتن در حال ساخت است.

روز گذشته اتفاق افتاد
 کیفیت هوای مشهد در وضعیت هشدار 

ایرنا: کیفیت هوای مشهد 
روز گذشــته در وضعیت 

هشدار قرار گرفت. 
مدیرکل حفاظت محیط 
زیست خراســان رضوی 
روز گذشــته با اعالم این 
میانگین  گفــت:  مطلب 

شــاخص کیفیت هوای مشهد دیروز101 ای.کیو.آی به معنای 
وضعیت هشدار بود.

تورج همتی افزود: شاخص کیفیت هوا در مناطق لشگر با 134، 
چمن با 124، وحدت با 116، الهیه با 112، خیام شمالی، شهید 
کریمی و امامیه هر یک با 104 و شهر با 101 ای.کیو.آی نشانگر 

وضعیت هشدار و آلوده برای گروه های حساس بود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراســان رضوی تأکید کرد: 
شایســته است شهروندان مشــهد، زائران و مســافران در این 
کالنشهر با بهره گیری از ناوگان حمل و نقل عمومی و استفاده 
نکردن از خودروهای شخصی، نقش مؤثر خود را در کاهش حجم 

آالینده های هوا ایفا کنند.
مردم مشهد در سال گذشته 45 روز هوای پاک، 275 روز هوای 

سالم و 45 روز هوای ناسالم تنفس کردند.

ماجرای غم انگیز اختالفات ملکی
  نزاع  جمعی با اسلحه شکاری

 9 مجروح بر جای گذاشت
جانشــین  قرمز:  خط 
انتظامــی  فرماندهــی 
وقــوع  از  نیشــابور 
نــزاع دســته جمعی و 
مجروح شــدن 9 نفر با 
اسلحه شــکاری در این 

شهرستان خبر داد. 
سرهنگ سیدعلی اصغر حسینی مجد با اعالم این خبر گفت: 
اوایل سه شــنبه شب گذشــته یک فقره نزاع دسته جمعی و 
تیراندازی در شــهر »بار« شهرستان نیشــابور به فوریت های 
پلیســی 110 اعالم شــد و بالفاصله عوامل گشت کالنتری 
16 شهر بار به محل اعزام شدند. وی افزود: با حضور مأموران 
کالنتری در محل و بررسی های اولیه مشخص شد دو برادر به 
علت اختالفات قبلی ملکی  به خانه فردی مراجعه و با اسلحه 
شکاری ساچمه زنی اقدام به تیراندازی کرده اند که متأسفانه در 
این درگیری یکی از طرفین و همچنین هشت نفر دیگر که از 
عابران پیاده و نظاره گر نزاع بودند نیز به صورت سطحی مجروح 

و به مرکز درمانی انتقال یافتند.
این مقام انتظامی خاطرنشــان کرد: پلیس دو متهم پرونده را 
دستگیر و با ابطال مجوز حمل سالح شکاری با دستور قضایی 
پرونده تشکیل و به تحقیقات ادامه دادند. سرهنگ حسینی 
مجد در پایان ضمن قدردانی  از حمایت دستگاه قضایی تأکید 
کرد: پلیس با هر اقدامی که نظم و امنیت عمومی را خدشه دار 
کند برابر قانون با قاطعیت برخورد خواهد کرد. ضمن آنکه به 
شهروندان عزیز توصیه می کنیم برای حل اختالف و مشکالت 
خود با سعه صدر و از روش های قانونی و منطقی استفاده کنند.

در یکی از مدارس خراسان رضوی رخ داد
  ضرب و شتم یک معلم در خوشاب 

ایرنا: پدر یک دانش آموز خوشابی با حمله به معلم فرزندش در 
یکی از مدارس این شهرستان، وی را کتک زد.

مدیر آموزش  و پرورش خوشــاب روز چهارشنبه در مورد این 
واقعه غیراخالقی گفت: پدر دانش آموز کالس ششــم مقطع 
ابتدایی یکی از مدارس این شهرستان روز سه شنبه گذشته به 
مدرسه فرزندش می رود و بدون اطالع و اجازه مدیر و مسئوالن 
واحد آموزشی وارد کالس درس شده و در حضور دانش آموزان 
به معلمی که در حال تدریس بود فحاشی و در ادامه وی را از 

کالس بیرون برده و مورد ضرب و شتم قرار می دهد.
علی بیات افزود: شــخص مهاجم در حالــی مرتکب اعمال 
غیراخالقی در فضای آموزشــی شده که معلم مذکور از خود 
هیچ گونه واکنش دفاعی نشــان نمی دهد تا اینکه با حضور و 
دخالت کادر آموزشی مدرسه فرد مذکور به دفتر مرکز آموزشی 
هدایت و پس از تماس با پلیس وی به کالنتری منتقل می شود. 
وی در مورد انگیزه بروز این حادثه گفت: معلم مورد اشاره روز 
قبل پس از آنکه در وقت زنگ تفریح متوجه می شــود چند 
دانش آموز در سالن مدرسه با یکدیگر درگیر شده اند اقدام به 
بیرون بردن آن ها از سالن می کند که در همین حین یکی از 
دانش آموزان به معلم فحاشی و او نیز برخوردی جزئی نسبت به 

دانش آموز فحاش انجام می دهد.
مدیر آموزش  و پرورش خوشاب افزود: این دانش آموز نیز همان 
روز پس از بازگشت به خانه ماجرای تنبیه معلم را برای والدین 

مطرح می کند.
این در حالی است که پس از حمله پدر این دانش آموز به معلم 
و انتقال وی به کالنتری، در جریان بررسی پلیس مشخص شد 

گزارش این دانش آموز به والدینش غلط بوده است.

  فرار نافرجام دو  زورگیر مأمورنما 
از پشت بام

فرمانده  قرمــز:  خط 
از  مشــهد  انتظامــی 
دســتگیری دو ســارق 
مأمورنما لحظاتی پس از 

ارتکاب سرقت خبر داد.
سرهنگ عباس صارمی 
ساداتی ظهر روز گذشته 
بــا اعالم این خبر گفت: در پی گزارش یک فقره زورگیری در 
یکی از خیابان های مشــهد، هماهنگی های الزم برای بررسی 
سریع موضوع از طریق مرکز فرماندهی و کنترل پلیس به عمل 
آمد. فرمانده انتظامی مشهد افزود: تیم های گشتی کالنتری 18 
شهید فیاض بخش مشهد با حضور در محل و بررسی های اولیه 
برابر اظهارات مالباخته دریافتند متهمان تحت عنوان مأمور به 
طعمه خود مراجعه و با تهدید چاقو و ضرب و شــتم مرتکب 

زورگیری شده و از راه پشت بام فرار کرده اند.
سرهنگ صارمی ساداتی گفت: بالفاصله طرح مهار در محدوده 
مورد نظر اجرا و مأمــوران انتظامی دو متهم که یکی از آنان 
لبــاس نظامی به تن داشــت را در حالی که داخل پارکینگ 
یکی از ساختمان های مجاور خود را مخفی کرده بودند به دام 
انداختند. فرمانده انتظامی مشهد خاطرنشان کرد: در بازرسی 
بدنی از این دو متهم سابقه دار که اهل یکی از شهرهای غربی 
کشور هستند دو ساعت مچی، سه قطعه دالر آمریکا، مقادیری 
وجــه نقد و 18 قطعه تراول 50 هــزار تومانی، کیف مدارک 

خودرو پژو 206 و دو دستگاه گوشی تلفن همراه کشف شد.

 کشف 55 دستگاه استخراج ارز دیجیتال 
در یک مرغداری! 

دستگاه  از کشف 55  رشتخوار  انتظامی  فرمانده  خط قرمز: 
استخراج ارز دیجیتال به ارزش 3 میلیارد ریال در این شهرستان 
خبر داد. سرهنگ داوود حاتمیان گفت: در پی کسب خبری 
مبنی بر اینکه فردی سودجو تعداد زیادی دستگاه استخراج ارز 
دیجیتال را در محل یک مرغداری در حاشیه شهر رشتخوار به 
صورت غیرمجاز نگهداری می کند، بالفاصله پیگیری موضوع 

در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت. 
وی افزود: مأموران دایره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی 
پس از شناسایی دقیق مکان موردنظر به همراه کارشناسان 
اداره برق این شهرستان در بازرسی از مرغداری مورد نظر 55 

دستگاه استخراج ارز دیجیتال را کشف کردند. 
نظر  برابر  اینکه  به  اشاره  با  رشتخوار  انتظامی  فرمانده 
کارشناسان، ارزش دستگاه های مکشوفه 3 میلیارد ریال برآورد 
شده است، خاطرنشان کرد: برخورد با قاچاقچیان و قاچاق کاال 

به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد.

زاویه تصویر

نه به وانت!

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     .

  پاسخ شرکت الیت به یک پیام مردمی
 احتراماً نظر به انتشار پیامک مردمی نشریه شماره 9054، مورخ 12 شهریورماه 1398 ستون
 رخ در رخ، جوابیه این شهروند محترم جهت تنویر افکار عمومی به حضور ارسال می شود.

پیامک شهروند محترم:
مســئوالنی که همیشه تمام قد از الیت حمایت می کنند، شاید خودشان پولی بابت الیت 
پرداخت نمی کنند! الیت نیم ســاعت اول مثاًل رایگان است ولی از نیم ساعت دوم به بعد 

سوبله چوبله جبرانی نیم ساعت اول را می کند!
جوابیه: 

به استحضار این شهروند عزیز می رساند در حال حاضر تمامی همکاران شهرداری مشهد 
ملزم به پرداخت هزینه های ناشــی از توقف های بیش از 30 دقیقه در حاشیه معابر و نیز 
ورود به پارکینگ های غیرحاشــیه ای هســتند و هیچ کس از این قانون کشوری مستثنا 
نیست مگر اقشاری که توســط قانون )همچون خانواده معظم شهدا، جانبازان باالی 25 

درصد و توانیابان عزیز( معاف شده اند.

  پاسخ شهرداری منطقه 2 به یک پیام
احتراماً با عنایت به پیام مردمی نشــریه شــماره 9067 مورخ 98/6/30 جوابیه شهروند محترم به 

حضور ارسال می شود.
پیام شهروند: جالب است شهرداری منطقه 2 بعضی مواقع خبری در موضوع آسفالت فالن خیابان 
یا عرض و طول آن می دهد ولی جوابی در رابطه با تخلفات بسیار زیاد ساختمانی در منطقه جانباز یا 

عبدالمطلب نمی دهد. لطفاً با شعور مردم بازی نکنید.
جوابیه: احتراماً به استحضار می رساند، شهرداری منطقه 2 مشهد با بهره گیری از تمام ظرفیت ها 
در راستای رفع نواقص شهر و رضایتمندی شهروندان با بهره گیری از تمام ظرفیت ها اقدام می نماید 
که در این راســتا اقدامات شهرداری به چند بخش تقسیم می شود و آن دسته از اموری که جهت 
اطالع رسانی به شهروندان و در راستای خدمات عمومی است را اطالع رسانی می نماید و آن دسته از 
امور محرمانه اعم از معرفی متخلفان ساختمانی به مقام محترم قضایی در قالب فایل های تعریف شده 
به دادسرای ناحیه مربوط ارسال می نماید که این فرایند منجر به صدور احکام قضایی نظیر جلب 

متهم ، جریمه و حبس نیز هستند.
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عقیل رحمانی مدیر مرکــز اجباری درمان 
و کاهش آســیب معتادین)مرکز ماده 16( کوثر 
مشهد گفت: به واسطه پرداخت نکردن مطالبات 
مراکز خصوصی ترک اعتیاد از ســوی نهادهای 
متولی دیگر امکان پذیرش معتاد نداریم و به ناچار 

در حال ترخیص معتادان پرخطر هستیم.

 مطالبات مرکز اجباری درمان و کاهش 
آسیب معتادین روی هوا!

قربانی، مدیر مرکز اجباری درمان و کاهش آسیب 
معتادین کوثر در تشریح ماجرا به قدس گفت: در 
سال 96 تفاهم نامه ای با سازمان بهزیستی امضا 
کردیــم که تا همین امروز هم به صورت ســال 
به ســال تمدید شده است. سازمان بهزیستی از 
همان ســال اول به ما بدهی دارد و مطالبات ما 
به صورت کامل تسویه نشده است. وی ادامه داد: 
ارقام طلبکاری ما در هر سال متفاوت است و به 
عنوان مثال طلبی که از ســال 96 مانده حدود 
200 میلیون تومان اســت. مدیر مرکز اجباری 
درمان و کاهش آسیب معتادین)مرکز ماده 16( 
کوثر تصریح کــرد: مراکز خصوصی دیگر هم با 
همین مشــکل روبه رو هستند، برای مثال مرکز 
ترک اعتیاد امید آزادی که آن هم خصوصی است 
فقط در ســال 96 حدود 400 میلیون تومان از 

سازمان بهزیستی خراسان طلب دارد. 

 دیگر پذیرش معتاد نداریم
وی در پاسخ به این نکته که آیا اگر ماجرا با همین 
وضع پیش برود خطر رهاسازی معتادان در شهر 
متصــور خواهد بود، بیان کــرد: در حال حاضر 
واقعیت ماجرا همین است و ما نمی توانیم پذیرش 
معتاد پرخطر داشته باشیم و نه تنها ما بلکه دیگر 
مراکز خصوصی هم با این مشکل روبه رو هستند.

ظرفیــت پذیرش ما در مرکز اجبــاری درمان و 
کاهش آسیب معتادین کوثر به صورت تأیید شده 
400 نفر است اما با توجه به مشکالت مادی اشاره 
شده اقدام به ترخیص تعدادی از آن ها کرده  و از 

آن تعداد فقط حدود 120 نفر را نگه داشته ایم.
همین تعداد هم به احتمال زیاد در چند روز آینده 
پس از بررســی پرونده آن ها توسط تیم درمان 

ترخیص خواهند شد.
قربانی عنوان کرد: معتادان در حال برگشــت به 
شــهر هستند، در همین چند روز گذشته طبق 
روال ســابق از سوی مسئوالن امر برای پذیرش 
معتاد با مرکز ما تماس گرفتند که برخالف میل و 
با توجه به مشکالت مذکور به آن ها اعالم کردیم 

پذیرش نداریم.

 پول خرید دارو هم وجود ندارد
وی به گوشه ای دیگر از مشکالت پیش روی مراکز 
ترک اعتیاد هم اشــاره و در این باره گفت: برای 
اطالع شما نوبت دریافت داروی مورد نیاز مرکز 
از علوم پزشکی فراررسیده و ما حتی پول دریافت 
متادون و... را هم نداریم، چراکه کل طلب انباشته 
شده ما از سازمان بهزیستی استان در این چند 
سال رقمی بیش از 800 میلیون تومان است و از 

ابتدای سال جاری فقط 70 میلیون تومان از آن 
به ما پرداخت شده است.

بنده زمانی که وارد این کار شدم خودرو شاسی 
بلند داشتم و اکنون حتی ماشین هم ندارم، چرا 
که ســرمایه ای که داشــتم را هم هزینه این راه 

کرده ام.
مدیــر مرکز اجبــاری درمان 
و کاهــش آســیب معتادین 
کوثر)مرکــز ماده 16( تصریح 
کرد: نمی توان فکر کرد هرکس 
مرکز ترک اعتیاد می زند برای 
درآمد 100 درصدی وارد کار 
شــده، چرا که اگر هزینه ای 
که من بــرای ایجاد این مرکز 
کــرده ام را بــا آنچه بدســت 
آورده ام کنار هــم قرار دهیم 
همه چیز روشن می شود. این 
اقدام یک کار عام المنفعه است.

  اشتغال زایی معتادان هم کنسل شد
اگر یــک معتاد پرخطر پاک شــود و به جامعه 
برگــردد کار بزرگی انجام داده ایم. در مرکز ما در 
کنار درمان معتادان پرخطر تدابیری اندیشیده 
شده که اشــتغال زایی هم بشود. به عنوان مثال 
کارگاه خیاطی فعــال و در موردی دیگر از یکی 
از کارخانه های فعال در حوزه لوازم بهداشتی هم 
سفارش کار قبول می کردیم؛ درآمد حاصل از آن 
هم به خود فرد تحت درمان می رســید تا بتواند 

قسمتی از هزینه خانواده اش را تأمین کند.
متأســفانه کار به جایی رســید که به کارخانه 
مذکور اعالم کردیم دیگر پذیرش معتاد نداریم 
و همین ها هم در حال ترخیص هستند و دیگر 
کاری برای ما نفرســتند. قبل از آن هم کارگاه 

خیاطی تعطیل شده بود.

  وعده های توخالی متولیان امر
وی افزود: مشــکل اصلی را سازمان بهزیستی، 
شــورای مبارزه با موادمخدر استان، استانداری 
و شــهرداری باید حل کنند هر چنــد تا امروز 
ســازمان بهزیســتی، معاون 
دادستان در دادسرای انقالب؛ 
آقای سلطانی و قاضی دشتی 
دادسرای  جانشــین  فدکی؛ 
انقالب مشــهد تالش فراوانی 
برای برطرف شدن مشکالت 
مــادی مراکز خصوصی ترک 

اعتیاد کرده اند.
شــهرداری مشــهد قرار بود 
بودجــه ای درایــن زمینــه 
پرداخت کنــد اما تا امروز هر 
بار به یــک بهانه ای این اقدام 

صورت نگرفته است.
حتی در شورای شــهر مصوبه ای در این زمینه 
تصویب شــد و خانم رمارم هم بارها اعالم کرده 
ماجرا مصوبه دارد اما شهرداری زیر بار نمی رود. 
قرار بر این بــوده شــهرداری 3 میلیارد تومان 
بــرای این امر وجه پرداخت کند اما هنوز درگیر 

تفاهم نامه ها هستند.
از طرفی قرار بر این نبوده سازمان بهزیستی استان 
در این میان تنها بماند، مسئوالن بهزیستی بودجه 
تخصیصی را آذر ماه هر سال بین مراکز تقسیم 

می کنند اما این هم دردی دوا نمی کند.

  رابطه مستقیم اعتیاد و سرقت
وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود 10 مرکز 
ترک اعتیاد)ماده 16( در شهر مشهد وجود دارد 

که از آن تعداد دو مرکز دولتی و مابقی خصوصی 
است. در مراکز یاد شده حدود 2 هزار و 600 نفر 
بستری بوده اند، این درحالی بود که حدود 2 هزار 
معتاد متجاهر هم در شــهر وجود داشت، با این 
اوضاع براساس اطالعاتی که بنده دارم حدود یک 
هزار و300نفر آن ها به خاطر مشکالت ایجاد شده 
ترخیص و در شهر رها شده اند. مشکل برای مراکز 
دولتی هم وجود دارد اما به مراتب کمتر، چرا که 
آن ها از امکانات دولتی بهره می برند و برای آن ها 

هزینه آب ،برق و ... دردسر ایجاد نمی کند.
چند وقت پیــش نامه ای به فرماندار مشــهد، 
معاونت سیاسی و امنیتی استاندار زدیم و از آن ها 
درخواســت کردیم که به ما کمک کنید. شک 
نکنید اگر این افراد درمان نشــوند، در شهر رها 
شوند و آمار سرقت های خرد بررسی شود رابطه 

مستقیمی با ماجرا خواهد داشت.
قربانی به یکی دیگر از مشکالت پیش رو اشاره و 
در این باره گفت: چند روز پیش یکی از معتادان 
که جمع آوری و به مرکز منتقل شده بود به من 
گفت: برای تأمین هزینه اعتیادم صبح به صبح 
از داخل شــهر برخی لوازم را سرقت می کردم و 
حدود 90 هزارتومان از فروش آن لوازم کســب 
می کردم، در حالی که بررسی میدانی من نشان 
می داد شهرداری برای خرید هرکدام از آن لوازم 
حدود 500 هزار تومــان هزینه می کند. وی در 
پایان اظهار کرد: امیدوارم تا دیر نشده متولیان امر 

فکری برای این ماجرا بکنند.  

داد کمپ های ترک اعتیاد از بی پولی

زنگ خطر رهاسازی معتادان به صدا درآمد!

در حال حاضر واقعیت 
ماجرا همین است و ما 

نمی توانیم پذیرش معتاد 
پرخطر داشته باشیم و نه 
تنها ما بلکه دیگر مراکز 

خصوصی هم با این 
مشکل روبه رو هستند

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

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

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا
 پیش بینی افزایش ابرناکی با احتمال 

بارش پراکنده باران در خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: براساس تحلیل 
نقشه های پیشیابی و خروجی مدل های هواشناسی، از امروز 
بعد از ظهر با عبور موج ناپایدار از روی استان، افزایش ابرناکی 
با احتمال بارش پراکنده باران به خصوص در شمال و شمال 
غرب اســتان پیش بینی می شود. ضمن اینکه طی این مدت 
تغییرات دمایی در ســطح استان محسوس نبوده و همچنان 
حداقل دمای شبانه در اکثر نقاط استان کمتر از صفر درجه 

سلسیوس باقی خواهد ماند.
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ورزش خراسان فرهنگ و هنر

گلرزیان

واکاوی
 توضیحات یک مسئول در مورد اکران 

مستند جنجالی در مشهد
ایسنا: مدیر پخش حوزه 
هنری گفت: سینماهویزه 
مجوز ضمنــی برنامه را از 
در  رضوی  ارشاد خراسان 
خصوص اکران این مستند 

داشته است. 
غالمرضــا فرجــی درباره 

اکران مستند اکسونامی با اشاره به اینکه این فیلم فقط یک بار در 
سینما هویزه مشهد به نمایش درآمده، گفت: اجرای هر برنامه ای 
جدا از نمایش فیلم های در حال اکران در سالن های سینما منوط 
به کســب مجوز از وزارت ارشــاد و اداره ارشاد هر استان است و 

سینما هویزه نیز باید در چارچوب قانون عمل کنند. 
وی افزود: فیلم اکســونامی یک فیلم انتقادی و چالشــی درباره 
آمریکا و غرب است. در زمان نمایش فیلم نیز اکران عمومی نبوده، 
بلکه دعوت های خاصی انجام شده و کسانی که برای تماشای فیلم 
آمده بودند از قبل دعوت شــده و جزو نخبگان فرهنگی، طالب، 
دانشجویان، مشــاوران خانواده و صاحب نظران عرصه فرهنگی 
بودند و هدف برنامه برگزاری یک نشست تحلیلی و کارشناسی 

بوده و اصالً نمایش عمومی و دعوت عام نداشتند. 
وی ادامه داد: از آنجا که نمایش عمومی نبوده، بلیت فروشی نیز 
نداشــته و همچنین دعوت ها انجام و صدور مجوز دچار تأخیر 
شده بود، مدیران سینما هویزه مشهد در تماس تلفنی با اداره 
ارشاد مشهد و معاونت هنری و سینمایی استان هماهنگی های 
الزم را انجــام می دهند و مجوز ضمنی را می گیرند و فقط یک 
بار فیلم را نمایش می دهند. اکران مستند اکسونامی در مشهد 
تحت عنوان »خاطرات یک ســتاره پورن« چند روزی است که 
در فضای خبری کشــور حاشیه ساز شده و تحلیل ها و حواشی 

خاصی را به وجود آورده است.

  2 دانش آموز بجنوردی در مسابقات 
ورزشی روستاییان دوم شدند

خبـرنگار   - بجنـورد 
قدس: آیدا ســاداتی زاده 
و ستایـــش یـزدانـــی، 
بجنوردی  دانش آمــوزان 
در مســابقات روستاییان 
و عشایر منطقه 5 کشور 
مقام دوم را کسب کردند.

آیدا ســاداتی زاده در ماده 100 متر دو و میدانی و در ماده1500 
متر نیز ستایش یزدانی دانش آموزان پایه یازدهم تجربی دبیرستان 
شهدای فرهنگی بجنورد توانستند بین شرکت کنندگان این رشته 
به عنوان نایب قهرمانی دست یابند. الزم به ذکر است نخستین 
دوره مسابقات روستاییان و عشایر منطقه 5 کشور با عنوان جام 
خوشه چین از 15 لغایت 17 آبان ماه به میزبانی شهرستان های 

قائنات و سرایان خراسان جنوبی برگزار شد.

  برگزاری مسابقات لیگ دوچرخه سواری 
کشور در نیشابور

خبرنگار  نیشــابور- 
قدس: رئیس اداره ورزش 
شهرســتان  جوانــان  و 
مسابقات  نیشــابورگفت: 
دوچرخه ســواری مرحله 
آخر لیگ جوانان کشــور 
و تعیین باشــگاه قهرمان 
به میزبانی شهرستان نیشابور در تاریخ های ۲۳ و۲۴ آبان 98 در 
جاده باغرود این شهر برگزار می شود. محسن کاوه آهنگر گفت:این 
مســابقات به مدت دو روز و در منطقه گردشگری جاده باغرود 
نیشابور در حال برگزاری است. وی خاطرنشان کرد: این مسابقات 
در رشته های استقامت و تایم تریل برنامه ریزی شده است. کاوه 
آهنگریادآورشد: مراحل قبلی مســابقات لیگ دوچرخه سواری 
کشور نیز در تبریز برگزار شده است ودر این مسابقات حدود 80 

نفر از دوچرخه سواران کشور با یکدیگر به رقابت می پردازند.

  برگزاری اختتامیه مسابقات قهرمانی 
شنا و گلبال جانبازان 

اختتامیه  مراسم  قدس: 
قهرمانی شنا  مســابقات 
و گلبال جانبــازان بصیر 
همزمان با گرامیداشــت 
در  وحــدت  هفتــه 
میهمانسرای ارتش برگزار 

شد. 
در این مراسم امیر آذریان، فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال شرق 
نیروی زمینی ارتش گفت: یکی از اقدامات خوب برای جانبازان 
بحث ورزش اســت. شهامت، شجاعت، مردانگی و ایثار و مهم تر 
از همــه روحیه در تمام جانبازان موج می زند و این امر از ابتدای 

دوران دفاع مقدس تا هم اکنون اثبات شده است.
امیر جهانشــاهی، معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران هم گفت: جانبازان ولی نعمت ما هستند. 
جانبازان و ایثارگران سرمایه و گنجینه اسرار جنگ و سبب افتخار 
ما هستند. شما در جهت آرمان ها، ارزش ها، اقتدار و امنیت کشور 
تالش کرده اید. اگر امروز ایران در برابر استکبار می ایستد به واسطه 
پایمردی و جوانمردی شماســت. شما بهترین اعضای بدنتان را 
در راه حفظ دین و وطن اهدا کردید. ورزش شــما سبب روحیه 
دیگر مردم می شود و به فرموده رهبر ارزش است و اجر برخی از 

جانبازان ما از شهدا بیشتر است.

 aهمزمان با شب میالد پیامبر اعظم 
در بقاع متبرکه خراسان رضوی انجام می شود

 جشن گلریزان برای آزاد سازی 
زندانیان جرایم غیر عمد 

جشــن  فخرایــی: 
گلریزان در شــب میالد 
)ص(برای  اعظم  پیامبر 
آزادسازی زندانیان جرایم 
غیر عمد در بقاع متبرکه 

برپا می شود.
مدیر کل اوقــاف و امور 

خیریه خراســان رضوی در نشســت خبری »به رسم ابرار« با 
موضوع کمــک به آزادی زندانیان جرایم غیر عمد  بیان کرد: 
اداره کل اوقاف در مرحله اول کمک به آزادی زندانیان جرایم 
غیر عمد با استفاده از ظرفیت خیران 9 زندانی جرایم غیر عمد 

را با مبلغ یک میلیارد ریال آزاد کرد.
حجت االسالم احمد زاده در خصوص چگونگی آزادی زندانیان 
جرایم غیر عمد، بیان کرد: با کمک جامعه خیران استان و ستاد 
دیه اســتان بر اساس اولویت بندی هایی که صورت می گیرد، 
ابتدا از طریق خانواده های شاکی اقدام می کنند تا مبلغ بدهی 
را ببخشند در غیر این صورت از طریق خیران مبلغ پرداخت 

می شود.
وی اظهار داشت: در بقاع متبرکه استان امشب،جشن گلریزان 

برای آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد برگزار می شود.
در ادامه مدیرعامل ستاد دیه خراســان رضوی بیان کرد: در 
سال جاری تاکنون ۶۳9 نفر آزاد شدند که از این تعداد، 197 
نفر با پرداخت وجوه بالعوض، 111 نفر به صورت مشــاوره ای 
و بدون وجه و ۳۳1 نفر توسط محاکم اعصار آن ها پذیرفته و 

آزاد شده اند. 
جواد غفاریان طوســی  با اشــاره به 1۳ هــزار و 500 زندانی 
غیرعمد در کشور؛ اظهار داشت: خراسان رضوی با 55۶ زندانی 

جرایم غیر عمد در جایگاه ششم قرار دارد.
حجت االســالم ایزدی، معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل 
اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی هم گفت: در طرح به رسم 
ابرار 58 مراسم گلریزان در شب میالد پیامبر اکرم )ص( برای 

آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد برگزار می شود.

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه 
خود می داند در جهت رفع مشکالت 

مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی 
خوانندگان  عزیز    در حوزه های 
شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را 

پیگیری و منعکس کند .
منتظر سوژه های شما از طریق 

سامانه پیامکی  هستیم.
لطفًا ابتداي پيام كلمه »سوژه« را قيد نماييد.
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  نخستین نمایشگاه 
عکس »حرکت انسانی« در مشهد

زهرایی:  سیدجلیل 
با پایــان یافتــن داوری 
آثار عکاســی ارســالی از 
کشور  سراســر  عکاسان 
نمایشگاه  نخستین  برای 
انسانی«،  »حرکت  عکس 
آثار برگزیده توسط گروه 

داوری این نمایشگاه انتخاب شدند. بر اساس اعالم دبیرخانه این 
نمایشــگاه، تعداد 5۲5 اثر از 8۳ عکاس به دبیرخانه رسیده بود 
که از این میان تعــداد50 اثر به مرحله نهایی راه یافتند. داوری 
این نمایشگاه به عهده سیدمحسن مصطفی زاده، ابراهیم مهرابی 
و حمیدرضا گیالنی فر بوده است. این نمایشگاه امروز به مناسبت 
سالگرد تأسیس این بنیاد در محل نمایندگی نیکوکاری »حرکت 
انسانی« در خیابان عارف مشهد افتتاح و از ۲۴ لغایت ۲8 آبان در 
نگارخانه رضوان واقع در خیابان کوهسنگی 17 مشهد ادامه دارد.

نمایشگاه فوق با هدف ترویج مشارکت و همیاری و با موضوعات 
محرومیت های فرهنگی، اقتصادی و همچنین حرکت های انسان 
دوســتانه، مهرورزی و اخالق، نمادهای محرومیت در حاشــیه 
شهرها و کار و آموزش توسط بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی که 
مؤسسه ای غیردولتی است با همکاری دیگر مؤسسات فرهنگی 

برگزار می شود.
بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی، بنیاد غیردولتی است که با همت 

مهندس جعفر داور دوست شالچی بنا شده است.
این بنیاد تاکنون در کشــورهای دانمارک، اوگاندا، نپال و ایران 
طرح های بشردوســتانه متعددی را به انجام رسانده است. بنیاد 
نیکوکاری حرکت انســانی در سال 97 با مدیریت جواد نوروزی، 
کوهنورد خراسانی )معروف به پلنگ برفی ایران( تأسیس شد و 
در همین مدت 8۲ طرح نیکوکاری را در مناطق محروم کشور به 

سرانجام رسانده است.
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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. یاختــه- برافروخته - لباس پوشــیده 
۲. صاحبان و دارندگان- حکایتگر- قوم 
اروپایــی ۳. بزکوهی- پیشــوا- نادانان- 
حــرف مکــرر ۴. راهــرو سرپوشــیده 
 بیــن دو خانــه- دادگــر- تکیه دهنده 
 5. پلــه اتوبوس- درخت کوچک- صوت 
۶. درون مایــه- کبوتر دشــتی- درخت 
تسبیح 7. شهری کوچک در انگلستان- 
همیشه- همرای 8. ساز شاکی- رگزن- 
الفبا  تکرار حــرف دوم   خدمتگــزاران- 
 9. رانــده شــده- رویان- عضــو پرواز 
 10. آموختنی لقمان- شهری آذری- ابله 
11. بنایی که سقف آن مدور باشد- آسیاب 
 خانگی- نوعی پارچه نخی سفید و نازک 
شــوخی کننده-  بســیار  روزهــا-   .1۲
خورشــید 1۳. »مقر« ســربریده - نوعی 
روســری ســه گوش کوچــک- تــاج- 
من+شــما 1۴. از علوفه جــات- اشــعه 
شهر  تکیه کردن-   .15 نماینده  درمانی- 
و تیم فوتبالی در ایتالیا- شــمع محفل 

بشریتند

1. ســازی جزء ســازهای بــادی چوبی 
 تک زبانه- درخت پرشــاخ و برگ شهری 
 ۲. زانوی درب- صبور- عروس خاورمیانه 
۳. آزاد - جلوه گری- نام دیگر این سوره 
کلیم اســت- مخفف اینــک ۴. پایتخت 
زامبیا- مقابل زوج- پناهگاه 5. بخشــش 
 و کرم- تصویب شــده- از ادات پرســش 
۶. بخشــی از دســتگاه گوارش - ظلم و 
ستم- از مصالح ساختمانی 7. درخشان- 
مرورگرهــای  از  ایران باســتان-  قــوم 
اینترنتی 8. درون - خالیق- خبرگزاری 
رســمی لیبی- مســاوی 9. عدد ترتیبی 
دورقمی- سرد- ضروری 10. صوت تنبیه 
 و تحســین- واســطه احضار ارواح- جلو 
11. یــازده- ظــرف آبخوری- ابریشــم 
ناخالــص 1۲. صددرصد- جد رســتم- 
کســی کــه کاالیــی را به وزنــی کمتر 
 از میــزان خــود به مشــتری بفروشــد 
1۳. حرفی روی خودش- دســت اندازی- 
انسان  و ســریع ترین  جامائیکایی  دونده 
جهان- کوه مختصر 1۴. رمزمیله پارسی 

 آن اســت- نام دوتن از پادشــاهان ساسانی- رجا 
15. ورزشــکار برجســته کشــورمان که به همراه 
عبداهلل موحــد ، طالیی ترین کشــتی گیران تاریخ 
ایــران در مســابقات جهانی و المپیک محســوب 

می شوند- مقابل قدکوتاه

  عمودی  افقی

آیت اهلل علم الهدی:

شخصًا از هيچ ليست و گروهی حمايت نمی كنم
احمد فیاض نشست نخبگان و فعاالن انقالبی 
مشهدالرضا)ع( درباره مباحث روز با حضور آیت اهلل 

علم الهدی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مــا؛ نماینده ولی فقیه در 
اســتان خراســان رضوی در این نشست که 
شامگاه سه شنبه گذشــته در محل حسینیه 
قرآن و عترت مشهد برگزار شد با اشاره به اصل 
مبارزه در نظام انقالب اسالمی اظهار کرد: رهبر 
معظم انقالب بارها چه در محافل خصوصی و 
چه عمومی فرموده اند که »انقالب تمام نشده 
بلکه در میانه راه هســتیم. در حوزه مشکالت 
داخلی نیز بایســتی مبارزه کرده و این مبارزه 

است که پیشران انقالب است«.

 اتصال انقالب به ظهور 
حضرت  ولی عصر)عج(

آیت اهلل علم الهدی در ادامه سخنان خود با بیان 
این مطلب که »البته نوع مبارزه در هر برهه زمانی 
و مکانی فرق می کند« تصریح کرد: نقطه نهایی 
انقالب همان اتصال بــه ظهور و انقالب جهانی 
حضرت ولی عصر)عج( اســت و این یک شعار و 

تعارف نیست بلکه اعتقاد قلبی ماست.
امام جمعه مشــهد افزود: اکنون نوع مبارزه فرق 
کرده اما اصل مبارزه در بســتری از تهدیدهای 
داخلی و خارجی همچنان بــه قوت خود باقی 
است. میدان مبارزه نیز نیاز به تاکتیک و راهبرد 
دارد و شــرط اول ورود بــه این میــدان از خود 

گذشتگی است. 
وی افزود: تأکید رهبری بر حفظ خودی هاست. 
معیار نیز بــاالی 50 درصد در اعتقاد به انقالب، 
رهبری و... است واال اینکه بگوییم همه ما افرادی 
را بــه طور 100 درصدی قبــول داریم؛ منطقی 
نیســت. منظور از خودی ها آن هایی اســت که 
پای خیمه و ســتون انقالب اسالمی ایستاده اند. 
غیرخودی هــا که نظام والیی را قبول نداشــته، 

تکلیفشان مشخص است. 
امام جمعه مشــهد با اشاره به خطر نفوذ دشمن 

در بیــن خودی ها اظهار کرد: افــرادی از درون 
نظام و انقالب با رهبــری زاویه پیدا می نمایند. 
گرچــه رهبری را قبول دارنــد اما از رهبری نیز 

خرده گرفته و انتقاد می کنند 
که مثالً چرا این مســئولیت 
به فالن فرد از ســوی رهبری 
تفویض شــده و یا چرا فالن 
تصمیم را رهبــری گرفته اند. 
کســانی که با رهبری انقالب 
در پوشــش خودی زاویه پیدا 
می کنند را به هیچ عنوان نباید 
اجازه داد در عرصه های نظام به 
جایی برسند. دشمن نیز برای 
نفوذ سراغ همین افراد می رود 
پس خطر این عده بسیار است.

 بيم ورود نفوذی ها
وی افزود: انقالب اسالمی مانند قلعه ای است که 
دیوار و برج و باروی مستحکمی مانند ولی فقیه و 
رهبری دارد اما انتخابات حکایت دروازه این قلعه 

اســت و بیم آن می رود نفوذی هــا از این دروازه 
وارد شوند. دشــمن نیز برای نفوذ و بهره برداری 
از غیرخودی ها و افــراد زاویه دار با رهبری از دل 
خودی ها بسیار هزینه می نماید 
تا بتواند در جریان قدرت نفوذ 

یابد.
نماینده ولی فقیه در اســتان 
مقوله  در  رضوی  خراســان 
لیســت های  از  حمایــت 
انتخاباتــی نیز خاطرنشــان 
ندارد  اهمیت  لیست ها  کرد: 
بلکه مهم کف جامعه و آحاد 
جامعــه هســتند. جریانات 
پیــرو رهبــری نیــز بایــد 
مبتنی بر بصیــرت به اتفاق 
نظر برسند. شــخصاً از هیچ لیست و گروهی 
حمایت نکرده و مباشــرتی در تهیه لیست ها 
ندارم. نماینده رهبری که نمی تواند جلوتر از 
رهبری حرکت نماید. مشــارکت سیاسی یک 

تکلیف شرعی برای مردم است.

وی ادامه داد: ارزش ها در دانشگاه ها حاکم است اما 
جریان های غیرخودی می خواهند فضای دانشگاه 
را بگیرند که نباید بگذاریم این اتفاق بیفتد و مثاًل 
نمی توان تحمل کرد که در دانشگاه آزاد اسالمی 
با عنوان اردوی مختلط جشــن رنگ در کویر، از 
دانشجویان نام نویسی کنند؛ تشکل های دینی باید 
فضا را پر کرده و اجازه ندهند این اتفاق رخ دهد.

 پاسخ به تهمت ها
آیــت اهلل علم الهــدی در پاســخ به پرســش 
»بزرگ ترین مشــکل ما؛ دوروبری های شــما 
هســتند که موجب ایجاد فاصله بین مردم و 
شما می شــود« که بنا به ادعای مجری جلسه 
پرســش تعداد زیادی از حاضران در نشســت 
اســت، تصریح کرد: این یکــی از تهمت های 
ناروایی است که به بنده وارد می نمایند. اعضای 
دفتر اینجانب کار منشــی گری می کنند و تیم 
حفاظتی نیز به صورت مســتقل انجام وظیفه 
نموده و مسئولیتشان با سپاه است. حدود 15 
سال است که به خاطر مسئولیتم در سنگر امام 
جمعه و نماینده ولی فقیه و دور بودن از هر گونه 
شائبه به هیچ میهمانی نرفته و پای سفره و سور 
احدی ننشسته ام. کسی در مجموعه دفتر وجود 
ندارد که از جایگاه دفتر به پست، مقام و ثروت 
رسیده باشد. اگر کســی از اعضای دفتر بنده 
مثالً فرمانداری، شهرداری و یا هر پست و مقام 
دیگری گرفته، معرفی نمایید. به ییالقات مشهد 
تنها دو سه بار آن هم برای همایش ها و افتتاحیه 
رفته ام. برای تفریح به هیچ باغی پا نگذاشته ام. 
اجازه دخالت به هیچ کسی را در مسئولیت ها 
نمی دهم و اعضای دفتر صرفاً منشی گری و امور 
جاری دفتر را انجام می دهند. حجم گســترده 
وظایف و امورات محوله در کنار تدریس سبب 
می شود تا ناهماهنگی هایی در دیدارهای مردمی 
به وجود آید و این به معنای دخالت دوروبری ها 
نیست. فرزندان بنده نیز در مشهد حضور ندارند 

و دنبال کار و زندگی خودشان هستند.

یک مسئول در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تشریح کرد 

 افزایش دو برابری روزهای بارانی 
در سال جاری

قدس  رئیس گروه مطالعات آب های سطحی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
گفت: در سال جاری شاهد افزایش دو برابری تعداد روزهای بارانی نسبت به سال گذشته 
بودیم. مرتضی لطفی با اشاره به گزارش وضعیت بارش، رواناب و دمای استان در سال 
آبی 98-97، اظهار کرد: با توجه به گزارش تحلیلی بارش بر اســاس آمار ایستگاه های 
باران سنجی مبنای میانگین بارندگی استان در سال آبی 98-97 حدود ۳0۶ میلیمتر 
بوده که نسبت به سال گذشته افزایش ۳.۲ برابری و نسبت به میانگین درازمدت افزایش 

1.5 برابری داشته است. 
وی با اشاره به اینکه بر اساس پهنه بندی SPI بیشتر سطح استان در وضعیت ترسالی 
ضعیف قرار دارد، افزود: بر اساس تحلیل حجم رواناب ایستگاه های هیدرومتری استان، 
افزایش ۳.1 برابری حجم رواناب نسبت به سال گذشته و 1.7 برابری نسبت به میانگین 
درازمدت در ســال آبی 98-97 را شاهد بودیم. رئیس گروه مطالعات آب های سطحی 
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ادامه داد: بر اساس آمار ایستگاه های مبنا میانگین 
تعداد روزهای بارانی در ســال آبی 98-97 حدود ۴7 روز بوده در حالی که در ســال 

گذشته تعداد روزهای بارانی ۲7 روز بوده است.
لطفی بیان کرد: بیشــترین بارش در ایســتگاه ینگجه با مقدار 5۲۳.5 میلیمتر و 
کمترین بارش در ایســتگاه جنت آباد جنگل با مقدار 15۶.5 میلیمتر بوده اســت. 
وی ادامه داد: همچنین بیشــترین دما در ایستگاه پل خاتون در مرداد 98 با مقدار 
۴8 درجه ســانتیگراد و کمترین دما در ایستگاه شمخال با مقدار منفی ۲0 درجه 

سانتیگراد در بهمن ماه 97 بوده است. 

گزارش جلسه

لگن  دررفتگی  عارضــه  خبرنگارقدس   نیشــابور- 
شــایع ترین عارضه در بین نوزادان اســت که اگر به موقع 
تشخیص و درمان نشود موجب مشکالت زیادی خواهد شد.
پروفســور رینهارد گراف از کشــور اتریــش در کنفرانس 
بین المللی ســونوگرافی مفصل هیپ نوزادان در نیشــابور 
اظهار کرد: مهم ترین مســئله این اســت که این عارضه در 
بین دختران شــایع تر از پسران است و علت آن هنوز معلوم 
نیســت. وی گفت: پیش از این هیچ امکانی برای تشخیص 
ســریع آن وجود نداشــته و حدود ۳0 ســال پیش روش 
تشــخیص این عارضه از طریق ســونوگرافی ابداع شد. وی 

یادآور شد: در بسیاری از کشورها امروزه این روش استفاده 
می شــود و حتی شرکت های بیمه آن را پوشش می دهند و 
دولت ها متوجه شــده اند که هزینه پیشگیری از این عارضه 
یک ســوم کمتر از درمان آن در آینده اســت و امروز این 
عارضه در اروپا ریشه کن شــده و در بسیاری از کشورهای 
آســیایی و آفریقایی طرح غربالگری دررفتگی لگن نوزادان 

گسترش پیدا کرده است.
رئیس انجمن رادیولوژی ایران نیز گفت: در ایران آمار ابتال به 
عارضه دررفتگی لگن در نوزادان یک تا پنج در هزار است که 
از این میزان حدود ۲ درصد دچار دررفتگی کامل هســتند. 

دکتر مهرزاد مهدیزاده افزود: ایــن عارضه در میان نوزادانی 
که در هنگام تولد با پا به دنیا آمده اند بیشتر دیده شده و در 
صورت عدم تشخیص و درمان به موقع موجب می شود بعدها 
دچار لنگش در راه رفتن بشوند. دانشیار دانشگاه تهران اظهار 
کرد: در صورت تشــخیص این بیماری در نوزادان تا پیش از 
سه ماهگی بدون عمل جراحی قابل درمان است. شایان ذکر 
است، کنفرانس بین المللی سونوگرافی مفصل هیپ نوزادان با 
حضور پروفسور رینهارد گراف؛ متخصص ارتوپدی و صاحب 
ســبک جهانی ســونوگرافی هیپ نــوزادان از اتریش، دکتر 
مهرزاد مهدیزاده؛ رئیس انجمن رادیولوژی ایران، دکتر محمد 
شــمس شرق؛ فوق تخصص نوزادان از بیمارستان هیرزلندن 
زوریخ ســوئیس، دکتر امین رازی از علوم پزشــکی مشهد و 
دکتر سیدعلی علمداران؛ اســتاد و فوق تخصص رادیولوژی 

کودکان در مجتمع امیران درحال برگزاری است.

پروفسور رینهارد گراف در نیشابور:

دررفتگی لگن شایع ترین عارضه در بین نوزادان

شخصًا از هيچ ليست و 
گروهی حمايت نکرده و 

مباشرتی در تهيه ليست ها 
ندارم نماينده رهبری 

نمی تواند جلوتر از 
رهبری حركت نمايد

بــرش
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