
 تعیین ضرب االجل 
برای ایمن سازی معدن آلبالغ

 جیره بندی انسولین هم نتوانست 
مشکالت دیابتی ها را حل کند

قدس پیگیری کردرئیس کل  دادگستری خراسان شمالی اعالم کرد

رئیس  کل دادگستری خراسان شمالی به دو مدیر 
اســتانی مرتبط با معادن و محیط  زیست درباره 
پیامدهای ناشــی از عدم ایفــای تعهدات قانونی 
برای ایمن ســازی معدن آلبالغ اسفراین هشدار 
داد و ضرب االجل زمانی یــک ماهه تعیین کرد.

حجت االسالم والمسلمین اسداهلل جعفری با اشاره 
به حوادث منجر به فوت در معدن ...

بیش از یک ماه اســت که بیمــاران دیابتی ناگزیر 
به مصرف انسولین هســتند و در تهیه این دارو با 
مشکل مواجه شده اند. این در حالی است که متولیان 
حوزه سالمت کشور یا این کمبود ها را نفی کرده و 
یا چالشی مقطعی دانسته اند که  مرتفع شده است. 
چنان که  دکتر سعید نمکی، وزیربهداشت، درمان  

وآموزش پزشکی در آخرین ...
.......همین صفحه.......صفحه 3 
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کابوس سیل درخواب آشفته همسایگان »زرکش«

.......صفحه 2 

نفر دوم مسابقات بین المللی 
قرآن کریم تونس روز 

گذشته وارد مشهد شد

 استقبال 
از »پورکویر« 

در فرودگاه 
هاشمی نژاد

صبح روز گذشته مراسم استقبال از حسین پورکویر، نفر 
دوم هفدهمین دوره مســابقات بین المللی قرآن کشور 
تونس با حضور جمعی از مســئوالن اســتان و جامعه 
قرآنی در محل فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد برگزار 
شد.حسین پورکویر در مسابقات بین المللی قرآن کشور 
تونس در حالی رتبه دوم این مســابقات را بدست آورد 
که تنها با کسب ۱2 صدم درصد کمتر از نماینده کشور 

الجزایر در این جایگاه قرار گرفت...

9 ماه از وعده استاندار برای ساماندهی کال گذشت

.......صفحه 2 

گفت وگوی قدس 
با مددجویی که 2هزار کتاب خواند

آزادی یک زندانی با 
پادرمیانی »یارمهربان«

.......صفحه 4 

گفت وگو با شهروند خوش  ذوق مشهدی 
که عشق کتاب است

تأسیس کتاب فروشی 
متفاوت، با وام ازدواج

خبر کوتاه بود، اما آن قدر مهم بود که می توانســت با پیگیری آن 
تغییرنگرش افراد را به همراه داشته باشد .مرد زندانی که نمی دانست 
خواندن کتاب سبب آزادی او خواهد شد .به سراغ جوانی می روم که 

فقط چند روزی از رهایی او از زندان می گذرد . 

یک زوج خوش ذوق و کتاب دوســت مشهدی که ۶ ماه بیشتر از 
شروع زندگی مشترکشــان نمی گذرد، پس از دریافت وام ازدواج، 
به رؤیای مشــترک خود، یعنی تأسیس کتاب فروشی، جامه عمل 
پوشاندند.»اینجا فقط یک کتاب فروشی نیست، کوچه دنجی است 
برای آرامش، در کنار عقل نویسندگان، همراه با نوشیدن فنجانی 

چای... اینجا کتاب کوچه است«...
.......صفحه 4 
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دوشنبه 25 آذر 1398

 19 ربیع الثانی 1441
 16 دسامبر 2019  
سال سی و دوم  
 شماره 9135  
ویژه نامه 3519 

/ع
98
11
74
3

آگهی مناقصه)تجدید مناقصه(
ش�هرداری نقاب در نظر دارد نس��بت به عملیات جدول گذاری، کانیو-تک جدول و کانال معابر س��طح 

شهر اقدام نماید.
اعتبار پروژه مبلغ 10/000/000/000 ریال )ده میلیارد ریال( می باشد که از این مبلغ حدود 4/000/000/000 
ری��ال )چهار میلیارد( از اعتبارات تملک دارایی س��رمایه ای )به میزانی ک��ه اعتبار تخصیص یابد( و مابقی 
از اعتبارات داخلی ش��هرداری می باش��د. لذا از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل 
می آید در صورت تمایل ضمن اخذ اس��ناد و مدارک مربوطه؛ )اعم از برآوردهای فنی و س��ایر موارد که در 
سایت شهرداری نیز قابل دسترسی می باشد( حداکثر تا تاریخ 98/10/12 پیشنهادات خود را در پاکت سر 

بسته تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 
شرایط عمومی مناقصه:

1- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
2- متقاضیان باید مبلغ سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 500/000/000 ریال )پانصد میلیون ریال( را به 
شماره حساب 3100000474009 بانک ملی شعبه نقاب واریز نمایند و اصل فیش واریزی را به همراه سایر 

اسناد مربوط، در پاکت مربوطه تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
3- به پیش��نهادات مخدوش، ناخوانا، مبهم، فاقد س��پرده و ارس��ال مدارک پس از مهلت مقرر ترتیب اثر 

داده نمی شود.
4- در صورت��ی ک��ه برندگان اول، دوم و س��وم مناقصه به ترتیب با اعالم کتبی ش��هرداری حاضر به انعقاد 

قرارداد و انجام تعهدات نشود سپرده آن ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
5- هزینه درج آگهی ها بر عهده برنده مناقصه می باشد.

6- س��ایر ش��رایط مطابق با آئین نامه مالی و معامالتی ش��هرداری ها بوده و در اس��ناد مناقصه ذکر گردیده 
است.

عنوان پروژه
مبلغ برآورد 
تقریبی )ریال(

مبلغ ضمانت 
نوع قراردادرشته پیمانکارنامه)ریال(

جدول گذاری 
کانیو و کانال

ابنیه گرید 10/000/000/000500/000/0005
فهرست بهاء ابنیه 

سال 98
شهرداری نقاب  

ت اول
نوب آگهی برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده 

شرکت متالورژی پودر مشهد )سهامی خاص(
به شماره ثبت 5056 و شناسه ملی 

10380209877
بدینوس��یله ب��ه اط��الع کلیه صاحبان س��هام ش��رکت 
س��هامی خاص متالورژی پودر مش��هد می رس��اند که 
جه��ت اتخ��اذ تصمی��م در خص��وص موارد من��درج در 
دستور جلسه ، مقرر است تا جلسه مجمع عمومی فوق 
العاده ش��رکت در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 
98/10/25 در اقامت��گاه قانونی ش��رکت به نش��انی : 
مشهد ، کیلومتر 15 جاده کالت ، مقابل شهرک صنعتی 
مش��هد برگزار گردد . لذا از کلیه سهامداران محترم 
دعوت می شود تا در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.                     

دستورات جلسه :
1- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش س��رمایه شرکت 
از مبل��غ 250/000 میلی��ون ری��ال به مبل��غ 500/000 
میلی��ون ری��ال از مح��ل آورده نق��دی ، مطالبات حال 
ش��ده س��هامداران و تجدی��د ارزیاب��ی دارای��ی های 
ش��رکت و النهایه اصالح ماده 5 اساسنامه .» سرمایه 
ی شرکت منقسم به 25/000/000 سهم 20/000 ریالی 

می باشد« 
2- کلی��ه م��واردی ک��ه در صالحی��ت مجم��ع عموم��ی 
ف��وق العاده ب��وده و وفق مقررات و حس��ب صالحدید 

سهامداران در دستورجلسه قرار گیرد .
هیئت مدیره شرکت
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آگهی برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت آهنگری پودر مشهد )سهامی خاص( به 

شماره ثبت 13374 و شناسه ملی 10380290276
بدینوسیله به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت سهامی 
خاص آهنگری پودر مش��هد می رساند که جهت اتخاذ 
تصمیم در خصوص موارد مندرج در دس��تور جلس��ه ، 
مقرر اس��ت تا جلسه مجمع عمومی  فوق العاده شرکت 
در ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/10/25 در 
اقامتگاه قانونی ش��رکت به نش��انی : مشهد ، کیلومتر 
15 جاده کالت ، مقابل ش��هرک صنعتی مش��هد برگزار 
گردد . لذا از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود 

تا در جلسه مذکور حضور بهم رسانند . 
دستورات جلسه :

1- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش س��رمایه شرکت 
از مبل��غ 30/000 میلی��ون ری��ال ب��ه مبل��غ 500/000 
میلیون ریال از محل آورده نقدی ، مطالبات حال شده 
س��هامداران و تجدید ارزیابی دارایی های ش��رکت و 

النهایه اصالح ماده 5 اساسنامه .
» سرمایه ی ش��رکت منقس��م به 500/000/000 سهم 

1/000 ریالی می باشد« 
2- کلی��ه م��واردی ک��ه در صالحی��ت مجم��ع عموم��ی 
ف��وق العاده ب��وده و وفق مقررات و حس��ب صالحدید 

سهامداران در دستورجلسه قرار گیرد .
هیئت مدیره شرکت
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت 
دوم شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه دو 

شماره سه تاریخ انتشار: 98/09/25
جلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده ش��رکت تعاونی 
مس��کن فرهنگیان ناحیه دو شماره سه رأس ساعت 
9/30 صبح روز جمعه م��ورخ 1398/10/13 در محل 
دفتر ش��رکت واق��ع در چهارراه آزادش��هر امامت 1 
جنب پس��ت بان��ک داخل کوچه پ��الک 171 طبقه اول 

برگزار می شود.
از کلی��ه اعض��اء محترم دعوت می گ��ردد جهت اتخاذ 
تصمیم نس��بت ب��ه موضوعات ذیل، در این جلس��ه 

حضور بهم رسانند.
اعض��اء محترم��ی که ام��کان حض��ور آنها در جلس��ه 
مذکور مقدور نمی باش��د می توانند حق رأی خود را 
به موج��ب وکالت نامه کتبی به ف��رد دیگری واگذار 
نماین��د. در اینصورت تع��داد آرای وکالتی هر عضو 
حداکث��ر س��ه رأی و هر فرد غیر عض��و تنها یک رأی 

خواهد بود.
اعض��اء متقاض��ی اعط��ای نمایندگی به هم��راه وکیل 
مورد نظر باید از س��اعت 9 صبح ت��ا 12 ظهر روزهای 
دوش��نبه 9 دی/ سه شنبه 10 دی و چهارشنبه 11 دی 
ماه 98 به محل نش��انی فوق مراجعه تا پس از تأیید 
وکالت نامه ه��ای مزب��ور توس��ط مقام مج��از، ورقه ی 

ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه:

1- اص��الح ماده 6 اساس��نامه )تمدی��د مدت فعالیت 
شرکت( 

هیئت مدیره- شرکت تعاونی مسکن 
فرهنگیان ناحیه دو شماره سه
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن مهر62 

)تاریخ انتشار98/9/25(
از کلی��ه اعض��اء تعاون��ی دعوت میش��ود در 
مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده که از س��اعت3 
بعدازظهر روز شنبه98/10/7 در محل مسجد 
و حس��ینیه زابلیها به نش��انی مشهد خیابان 
حرعاملی 8)تعبدی( نب��ش تعبدی 5 برگزار 
میگ��ردد حضوربهمرس��انند در صورت عدم 
ام��کان حضور ، عضو میتوان��د وکالت خود را 
به ف��رد دیگری واگذار نمای��د در اینصورت 
تع��داد آراء وکالت��ی هر عض��و حداکثر3رأی 
و غیرعض��و ی��ک رأی خواه��د ب��ود وکی��ل و 
موکل میبایس��ت حداکثر تا س��ه روز قبل از 
برگ��زاری مجمع به مح��ل دفترتعاونی  واقع 
در بلوار فردوس��ی خیاب��ان ثمانه3 تعاون3 

پالک33 طبقه اول مراجعه نمایند.
دس��تور جلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده : 

1-تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی 
هیئت مدیره مهر62
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محبوبه علی پور:  بیش از یک ماه است که بیماران دیابتی 
ناگزیر به مصرف انسولین هســتند و در تهیه این دارو با 
مشکل مواجه شده اند. این در حالی است که متولیان حوزه 
سالمت کشــور یا این کمبود ها را نفی کرده و یا چالشی 
مقطعی دانسته اند که  مرتفع شده است. چنان که  دکتر 
سعید نمکی، وزیربهداشــت، درمان  وآموزش پزشکی در 
آخرین اظهارنظر خود در استان سمنان به صراحت  اظهار 
کرد: کمبود انسولین در کشور وجود ندارد و در حال حاضر 
این دارو به اندازه کافی وجود دارد. این درحالی اســت که  
در استان خراسان رضوی  که جزو باالترین مصرف کنندگان 
انســولین درکشور محسوب می شــود، با وجود سیاست 
جیره بندی انســولین،  همچنان  بسیاری از بیماران  برای 
دسترسی به  انســولین به خصوص در انواع  نوومیکس و  
نوورپید با دشواری مواجه هستند. چنان که حتی شنیده 
می شود برخی بیماران  به دلیل کمبودها،  این دارو  را به 

طور آزاد و با تفاوت قیمت چشمگیری تهیه می کنند. 

کمبود انسولین به دلیل مشکالت ارزی
مدیر امــور دارو و مواد تحت کنترل معاونــت غذا و دارو 
دانشــگاه علوم پزشکي مشهد با اشــاره به اینکه در حال 
حاضر مبتالیان به دیابــت نوع یک، بیماران  دیابتی  نوع  
دو که بیماریشان پیشرفت داشــته و مبتالیان به دیابت 

بارداری، مصرف کنندگان اصلی انسولین محسوب می شوند، 
می گویــد: در ماه های اخیر به دلیل مشــکالت ارزی  در 
زمینه واردات این دارو اختاللی ایجاد شــد  که  منجر به 
بروز کمبودهایی شــده است. دکتر علی روحبخش  ادامه 
داد: بنابراین ســعی کردیم با کنترل در توزیع، این قضیه 
را مدیریت کرده و امکان دسترســی به ایــن دارو را برای 
تمامی مصرف کنندگان فراهم سازیم. البته این مشکالت 
در شهرستان ها چندان جدی نیست و توزیع دارو همانند 
روال گذشــته انجام می شــود. وی اضافه کــرد: در واقع  
محدودیت های دارویی انســولین در شــهرهای بزرگ تر 
همانند مشــهد به دلیل گستردگی شــهرها  و وضعیت 

دسترسی به داروخانه ها بیشتر مشهود است.

توزیع انسولین در یک ششم داروخانه های مشهد  
دکتر علی روحبخش  درباره وضعیت توزیع انســولین نیز 
اظهار می کند: ســال گذشته مشــکلی در توزیع انسولین 
نداشــتیم و به وفور در جامعه عرضه می شد. از همین رو 
بســیاری از داروخانه ها به دلیل آنکه  سود فروش این دارو 
اندک بود رغبتی به عرضه انسولین نداشتند، بنابراین در سال 
جاری که شاهد بروز مشکالتی بودیم، براساس  نحوه فروش 
و میزان مراجعه شهروندان، ۱00 داروخانه را از جمع ۶40 
داروخانه فعال در مشهد که بیشترین میزان فروش انسولین 

را در ســال گذشته  داشته اند به عنوان مراکز عرضه کننده 
انتخاب کردیم. به این ترتیب سه شرکت توزیع کننده نیز 
موظف شــدند به داروخانه های منتخب انسولین دهند و 
تنها یک شرکت دارویی مسئولیت عرضه انسولین به دیگر 
داروخانه ها را به عهده دارد. البته  قصد داشــتیم به منظور 
خدمت رسانی بهتر حدود 300-200  داروخانه را به عنوان 
مراکز منتخب در نظر بگیریم. وی ادامه می دهد: در اجرای 
این برنامه میزان انســولین مصرفی برای یک ماه بیماران 
دیابتی در اختیار آن ها  قرارمی گیرد. این درحالی است که 
درگذشته بیماران یاد شده به میزان سه ماه انسولین تهیه 
کرده و در یخچال نگهداری می کردند. همچنین هنوزهم 
برخی بیماران در تهیه حجم باالی انســولین اصرار دارند. 
چنان که چندی پیش با وجود محدودیت های اجرا شده، 
بیماری بیش از20 قلم  انسولین دریافت کرده و حتی اداره 
بیمه هم  این نســخه را تأیید کرده است. دکتر روحبخش 
همچنین تصریح می کند: از آنجا که حل این مشــکل به 
عملکــرد و سیاســت گذاری های کالن مربوط می شــود، 
نمی توانــم درباره نحوه  افزایش میــزان توزیع و این گونه 
مســائل اظهارنظر کنم، اما بدون شک در ماه های اخیر به 
طور کلی مسائل توزیع این دارو حل می شود، چرا که خرداد 
ماه سال جاری نخستین کارخانه تولید انسولین با همکاری 

کشور دانمارک به بهره برداری می رسد.

قدس پیگیری کرد

جیره بندی انسولین هم نتوانست مشکالت دیابتی ها را حل کند
قدس: نماینده مردم مشــهد در مجلس شورای اسالمی 
در رابطه با پرونده پردیسبان گفت: تبلیغاتی که در رابطه 
با پردیسبان صورت گرفت از طریق رسانه ها بود. در واقع 
امروز اگر تخلفی از سوی کسی که مجوز نداشته صورت 
گرفته، تقصیر مردم نیست. به رسانه های ملی نباید اجازه 
تبلیغات بدهند، پس مردم براساس تبلیغاتی که صورت 
گرفت و مجوزهایی که ارائه شد، سرمایه گذاری کردند و 

آن ها مقصر نبودند.
حجت االســالم نصراهلل پژمانفر خاطرنشــان کرد: یکی 
از مشــکالت کشور ما این اســت که هیچ کس در قبال 
مسئولیتش پاسخگو نیست، برخی از مردم براساس بعضی 

شــرکت های اقتصادی و تبلیغاتی که در رسانه ها انجام 
می دهند سرمایه گذاری می کنند و متضرر می شوند، یکی 

از این شرکت ها نیز مجموعه »پردیسبان« است.
وی افزود: در موضوع پردیسبان چند نفر دستگیر شدند، 
اما بنابر گزارش های مردمی و سندسازی هایی که صورت 
گرفته، حقوق آن ها به خوبی وصول نشده است. امروز روح 
تبانی که در بین بعضی از افراد نســبت به پایمال کردن 
حقــوق مردم وجود دارد، موجب این شــده که مردم به 

بخشی از حقوق خود نرسند.
حجت االســالم پژمانفر عنوان کرد: امروز دستگاه قضایی 
باید فرصتی فراهم کند تا مردم مشــکالت خودشان را 

مطرح کنند و سندهای خود را ارائه دهند. حتی اگر الزم 
باشد افرادی را که هر چند در رده پایین ولی در این ماجرا 
نقش داشته اند احضار کنند، با این حال تحقیق و تفحص 

کامل صورت بگیرد و نتایج اعالم شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: 
ضرورت دارد تا در موضوع پردیسبان برخورد جدی انجام 
شود، حتی اگر پرونده مختومه شده باشد. در صورتی که 
حقوقی تأمین نشده باشد مجدداً می تواند به جریان بیفتد 
و اقدامات صورت بگیرد. انتظار داریم دستگاه قضایی که 
تاکنون همراهی خوبی را داشته از این به بعد نیز همکاری 

الزم را داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران: مدتی اســت خبرهای مربوط به 
قرص های مشکوک در میان کیک های خوراکی، فضای 
مجازی را پر کرده اســت و این بار پای نیشــابور هم به 
میان کشــیده شد.سیدعلی اکبر حسینی، فرمانده ناحیه 
مقاومت بســیج نیشــابور گفت: صبح دیــروز و در پی 
گزارش های مردمی مبنی بر وجود قرص های مشــکوک 
درون کیــک در یکی از مدارس، موضوع در دســتور کار 
نیروهای بســیج و اطالعات سپاه قرار گرفت.او ادامه داد: 

پس از حضور نیروهای بســیج و اطالعات سپاه مشخص 
شد که دانش آموزی در یکی از روستاهای بخش مرکزی 
نیشــابور کیکی را از مغازه برای صرف صبحانه خریداری 
کــرده و پس از باز کردن متوجه وجود قرص شــده و به 
مسئوالن مدرسه اطالع داده است.فرمانده ناحیه مقاومت 
بســیج نیشــابور گفت: پس از اطمینان از واقعی بودن 
مطالب و تأیید وجــود این قرص در کیک، با هماهنگی 
مقام های قضایی، فروشــگاه مورد نظــر پلمب و پرونده 

برای بررسی نهایی به دستگاه قضایی تحویل داده شد.در 
همین حال عصر دیروز فرماندار نیشابور اعالم کرد: خبر 
مربوط به کشف قرص درون یک کیک در این شهرستان 
شایعه است و صحت ندارد. علیرضا قامتی  افزود: در پی 
گزارش های مردمی مبنی بر کشف قرص درون یک کیک 
در یکی از مدارس روستای باغشن  نیشابور، این موضوع 
برای بررسی در دستور کار قرار گرفت.وی ادامه داد: این 
کیک ظاهراً از مغازه ای توسط یک دانش آموز خریده شده 
بود و پس از آزمایش های الزم مشخص شد ماده مشکوک 

خامه خشک شده در کیک بوده است.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی:

دستگاه قضایی فرصتی فراهم کند تا شاکیان پردیسبان سندهای خود را ارائه دهند

ماجرای کیک های آلوده به قرص در نیشابور چه بود؟



9 ماه از وعده استاندار برای ساماندهی کال گذشت

کابوس سیل درخواب آشفته همسایگان » زرکش«
قدس /هاشم رسائی فر   درست از اواخر 
سال 96 و حتی پیش از آن، سوژه کال زرکش 
در دســتور کار و پیگیری روزنامه قدس قرار 
گرفــت و در این مدت سلســله گزارش های 
متعددی از شرایط یکی از مهم ترین مسیل های 

رودخانه کشف رود را منتشر کردیم.
گزارش هایی که هم مردم در آن دخیل بودند و 
هم مسئوالن حرف هایی زدند و برای بهسازی 
شرایط زرکش قول هایی دادند اما هنوز که هنوز 
است این قول ها عملی نشده است. از شخص 
اســتاندار گرفته تا اداره کل راه و شهرسازی، 
شرکت آب منطقه ای استان و شهرداری مشهد.

در دو سال گذشــته در گزارش های متعددی 
که در روزنامه قدس منتشر شد به موضوع کال 
زرکش و ضرورت بهسازی آن از سوی مسئوالن 
پرداختیم. حتی پیگیری ها را به جایی رساندیم 
که با فراخوان از مردم روســتاهای همجوار با 
کال زرکــش و دعوت از مســئوالن مرتبط به 
این موضوع، جلسه ای در مسجد جامع روستای 
چهل حجره برگزار شــد. در آن جلسه مردم از 
دغدغه هایشــان گفتند و مسئوالنی که از آب 
منطقه ای و راه و شهرســازی آمده بودند خبر 
از اقدامات قریب الوقوع برای بهسازی کال دادند.

  97 که هیچ 98 هم پایان یافت
مهندس رحمانی پور، کارشناس اداره کل راه و 
شهرسازی در همان جلسه در حضور مردم سه 
روســتا این گونه در مورد آینده کال زرکش و 
بهسازی آن گفته بود: برنامه اقدام مشترک برای 
سه روســتای امیرآباد، چهل حجره و صیدآباد 
تهیه شده و به تأیید ستاد استانی رسیده است 
که تمامی مشکالتی که در منطقه وجود دارد 
در ایــن برنامه پیش بینی شــده و به تصویب 
رسیده اســت ضمن اینکه وظیفه هر کدام از 
دستگاه های درگیر در این برنامه مشخص شده 
و دستگاه ها وظیفه دارند به آن رسیدگی کنند 
و مشــتمل بر چهار بخش است. کال زرکش 
و شــرایطی که دارد یکی از مشکالت عمده و 
اصلی این منطقه است که موفق شدیم از منابع 
ملی ردیف اعتباری بگیریم و تأمین اعتبار کنیم 
چون نقشه اجرایی آن آماده نبود در سال 96 در 
دستور کار قرار گرفته که همکاران و دوستان ما 
در شرکت آب منطقه ای مطالعات خوبی در این 
مدت داشته اند که در سال 97 کار ساماندهی 
کال شروع خواهد شــد که به نظر می رسد تا 

تابستان کلنگ این پروژه به زمین زده شود.
گرچه در گزارش های بعد به خلف وعده دوستان 
مســئول در این زمینه پرداختیــم و آن ها از 

جلســاتی در این همین خصــوص گفتند اما 
تاکنون هیچ اقدامی در خصوص ساماندهی و 
بهسازی کال زرکش عمالً صورت نگرفته است. 

  تفاهم نامه ای روی کاغذ!
خبر تفاهم نامه ای چندجانبه برای بهســازی 
مســیل کال زرکش در قالب طرح بازآفرینی 
پایدار شــهری بین همان دستگاه هایی که به 
جلسه مردمی روزنامه قدس دعوت شده بودند 
منعقد شده است. تفاهم نامه ای که گفته می شد 
84 میلیارد ریال بودجه برای آن در نظر گرفته 

شده بود. 
پس از امضای این تفاهم نامه 
سرپرســت وقت فرمانداری 
مشــهد گفته بود تفاهم نامه 
چندجانبه بهســازی مسیل 
کال زرکش مشهد در قالب 
طرح بازآفرینی پایدار شهری 
بین دستگاه های متولی طرح 
منعقد شده که در اجرای این 
تفاهم نامه بهســازی مسیل 
یاد شــده به طــول حدود 
دو کیلومتــر در محــدوده 
روستاهای امیرآباد، صیدآباد 

و چهل حجره با 84 میلیــارد ریال اعتبار در 
نیمه نخست اســفند ماه انجام می شود.حیدر 
خوش نیت دستگاه های دخیل در طرح بهسازی 
را اداره کل راه و شهرســازی خراسان رضوی، 
شــرکت آب منطقه ای استان، معاونت محیط 
زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد، اداره 
آبفار شهرستان مشهد و دهیاری های صیدآباد، 
امیرآباد و چهل حجــره با پیگیری فرمانداری 

مشهد به عنوان رئیس ستاد بازآفرینی پایدار 
محدوده هــا و محالت عنوان کرده بود که پای 

این تفاهم نامه را امضا کرده بودند.
سرپرست سابق فرمانداری مشهد افق زیبایی برای 
طرح بازآفرینی اعالم کرده بود که ساخت دیواره 
ســاحلی، فضای سبز و بوستان خطی از جمله 
آن ها بود اما همه این گفته ها تاکنون فقط و فقط 
روی کاغــذ و در حد حرف باقی مانده و خبری 
از اقدام برای زرکش و همســایگان آن نیست!

  وضعیت اسفبار زرکش
چنانچه سری به حاشیه کال زرکش بزنید همه 
آمد.  چیز دســتتان خواهد 
شرایط به همان شکلی است 
که در زمان بارندگی ها دیده 
بودیم. حتی وضعیت بدتر از 
اوضاع  اســت!  گذشته شده 
بهداشت به شــدت در آنجا 
اســفبار و نگران کننده است. 
آب هایــی که بعضاً در برخی 
از نقــاط کال راکت مانده اند 
عالوه بر گندآب شــدن بوی 
متعفنی دارند؛ این ها مصداق 
فاجعــه زیســت محیطی و 
بهداشتی است که با محل سکونت مردم شاید 

فاصله ای کمتر از 20 متر دارند.

  زرکش هر روز بدتر از دیروز
به همه موارد مطرح شده این را هم اضافه کنید 
که پس از بارندگی های ســیالبی ابتدای سال 
98 به واسطه شــرایطی که کال زرکش دارد 
و اهمیت این موضوع که بارندگی های رگباری 

می تواند خطرات زیادی برای مردم ســاکن در 
حاشــیه زرکش ایجاد نماید طــرح الیه روبی 
زرکش توسط شرکت آب منطقه ای اجرایی شد 
تا از بروز حادثه جلوگیری شود، گرچه این اقدام 
تا حدودی مثمر ثمر واقع شد اما در بازدیدی 
که شخص استاندار از کال زرکش به عمل آورد 
بر ساماندهی هر چه سریع تر زرکش تأکید شد.

پیــش و حتی پــس از این داســتان موضوع 
اختصاص بودجه 8 میلیارد تومانی برای شروع 
عملیات بهسازی از سوی مدیران آب منطقه ای 
و مسکن و شهرسازی مطرح شد اما همه چیز 
به انتخاب پیمانکار در مدت یکی دو ماه منوط 
گردید. با اینکه دو یا ســه ماه که هیچ نزدیک 
به 10 ماه از این حــرف و حدیث ها می گذرد 
هنوز که هنوز اســت خبری از شروع بهسازی 
کال زرکش نیست و همچنان روزگار این مسیل 
با همان شرایط و حتی وخیم تر سپری می شود!

 شهرداری و مسکن 
و شهرسازی متولی شدند

دیروز نیــز موضــوع کال زرکــش را مجدد 
پیگیر شدیم؛ تنها مســئولی که پیدا کردیم 
تا اظهارنظری در این مورد داشــته باشد مدیر 
روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای خراسان 

رضوی بود. 
جم در این باره اظهار کرد: بر پایه تفاهم نامه ای 
که به تازگی به امضا رســیده است ساماندهی 
کال زرکش به شــهرداری منطقه12 مشهد و 
مسکن و شهرسازی واگذار شده و آب منطقه ای 
با وجود اینکه نقشــه های الزم و بقیه موارد را 
در اختیار آن ها گذاشته است دیگر در موضوع 

ساماندهی کال زرکش عمالً کاره ای نیست.

 
 تحقیق و پژوهش؛ ضرورت توسعه 

شهری و رفاه شهروندان
تحقیق و پژوهش در تمامی ابعاد زندگی ما نقش حیاتی ایفا 
می کند؛ چراکه دارای ارزش ذاتی است و بدون فرایند تحقیق 
و پژوهش، هیچ رشدی حاصل نمی شود. پژوهش همچنین 
اساس و پایه توسعه همه جانبه و پایدار کشور به شمار می رود 
در حالی که متأســفانه در کشــور ما نسبت به فعالیت های 
پژوهشی بی توجهی تاریخی را شاهد هستیم و این مشکل در 

پروژه های شهری بیشتر به چشم می خورد.
این در حالی اســت که یکی از عوامل اصلی در رشد و توسعه 
کشــورهای صنعتی، توجه ویژه این کشــورها به پژوهش و 
تحقیقات بوده اســت و ما چاره ای جز ایــن نداریم که برای 
جبران عقب ماندگی ها و رسیدن به وضعیت کنونی کشورهای 

توسعه یافته برای پژوهش و تحقیقات ارزش قائل شویم. 
این موضوع به ویژه در کالنشــهر مشهد که جایگاه خاص 
ملی و فراملی دارد و ساالنه میزبان ده ها میلیون زائر از نقاط 
مختلف کشور و جهان اسالم است، ضرورتی اجتناب ناپذیر 
به نظر می رســد و مدیران دســتگاه های مختلف اجرایی، 
فرهنگی، اقتصــادی و به خصوص مدیریت شــهری باید 
انجام پژوهش های علمی- کاربردی را برای برآورده ساختن 
نیازهای انبوه زائران، رفع مشکالت شهری و پاسخگویی به 
مطالبات شهروندان، در اولویت اقدامات و برنامه ریزی های 

خود قرار دهند.
با وجود این با نگاهی به گذشته و حال اوضاع پایتخت معنوی 
کشور می توان دریافت که تاکنون در این شهر به حوزه علم و 
پژوهش بسیار کم توجهی شده است؛ چراکه با وجود گذشت 
سال ها از پیروزی انقالب و پیشرفت روزافزون علم و فناوری، نه 
تنها حاصل تالش، سرمایه گذاری و هزینه کرد میلیاردها تومان 
در بخش های مختلف عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و... را شاهد 
نیستیم بلکه همچنان با انبوهی از مشکالت و کاستی ها مواجه 
هستیم که برخی از این مشکالت ناشی از عملکرد نادرست و 

بدون پشتوانه پژوهشی دستگاه ها بوده است. 
یعنی به دلیل نبود مطالعات کافی و یا نقص در روند تحقیق 
و پژوهش، پروژه ای به اجرا درآمده و میلیاردها تومان بودجه 
عمومی صرف آن شده اما حاصل کار نتیجه مطلوب نداشته 
و بلکه مشــکالت فراوانی را نیز برای شهر و شهروندان در پی 

داشته است. 
شکی نیست که با روش های علمی تر می توان بر مشکالت و 
معضالت شهری فایق آمد و هرچه زودتر رویه آزمون و خطا که 
متأسفانه به مرام بسیاری از تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان 
خطه خراسان و مشهدالرضا تبدیل شده است، باید به رفتار و 

فعالیت های علمی و پژوهش محور تغییر کند.
البته این واقعیــت را نیز نباید نادیــده بگیریم که برخی از 
پروژه های مشکل دار شــهر هم به ظاهر مبتنی بر تحقیق و 
پژوهش انجام شــده اند و ناگفته پیداست که پژوهش در این 
قبیل کارها بهانه ای برای کســب ســود و ثروت اندوزی عده 
معدودی رانتخوار و معلوم الحال بوده اســت که جامعه علمی 
و کارشناســان ما برای دفاع از حیثیــت و جایگاه خویش و 
جلوگیری از تضییع بیت المال و حقوق عامه مردم، نسبت به 
آن واکنش نشان داده و دستگاه های نظارتی نیز برخوردهای 

الزم را انجام دهند. 
شهرداری مشهد هم که تحقیق و پژوهش را از سال 78 و با 
راه اندازی دفتر برنامه ریزی و پژوهش به صورت جدی تر مورد 
توجه قرار داد و در سال های بعد با تشکیل شورای پژوهش به 
ریاست شهردار و سپس مدیریت توسعه و پژوهش، منسجم تر 
شــد تا با استفاده از ایده ها و نظرات تمامی ذی نفعان شهر و 
بهره گیری از اندیشــمندان، نخبگان و اعضای هیئت علمی 
دانشگاه ها، پروژه های عمران و توسعه دومین کالنشهر کشور 
را پیش ببرد، به نظر می رسد به ویژه در شرایط کنونی که در 
کشور درگیر مسائل اقتصادی و تحریم ها هستیم، باید بسیار 
دقیق و جدی تری از گذشــته علم، خرد جمعی و پژوهش را 

مدنظر داشته باشد.

 رئیس هیئت بازرسی انتخابات شهرستان مشهد: 
  هزینه های خارج از عرف تبلیغات 

تخلف انتخاباتی است
هیئت  رئیــس  قدس: 
انتخابــات  بازرســی 
شهرستان مشهد گفت: 
زودهنــگام،  تبلیغــات 
از  هزینه هــای خــارج 
عــرف، هزینــه بــرای 
خرید رأی و استفاده از 

امکانات، اموال، خودرو و جایگاه های دولتی؛ تخلف انتخاباتی 
محسوب می شود که تا پایان انتخابات رصد خواهد شد.مهدی 
برامکی افزود: مردم در صورت مشــاهده تخلفات انتخاباتی 
می توانند موارد را به ستاد انتخابات و هیئت نظارت انتخابات 
گزارش دهند.وی ادامه داد: مدیران دستگاه های اداری نباید 
برای هیچ نامزدی از طریق استفاده از بیت المال و جایگاه های 

دولتی و اداری تبلیغات کنند.
رئیس هیئت بازرسی انتخابات شهرستان مشهد با بیان اینکه 
صحت و سقم گزارش ها و شکایت های رسیده از سوی مردم 
بررسی و به نسبت نوع تخلف انتخاباتی پیگیری انجام می شود، 
افزود: ســه دســتگاه نظارتی اعم از هیئت نظارت شــورای 
نگهبان، هیئت بازرسی انتخابات شهرستان و هیئت اجرایی 
به عنوان معتمدین مردم فعال هســتند تا از چندین مسیر 
نظارت ها صورت گیرد و پوشــش کامل نظارتی انجام شود.

نفر دوم مسابقات بین المللی قرآن کریم تونس 
روز گذشته وارد مشهد شد

   استقبال از »پورکویر« در فرودگاه 
هاشمی نژاد 

قدس آنالین: صبح روز 
گذشته مراسم استقبال 
از حســین پورکویر، نفر 
دوره  هفدهمیــن  دوم 
مسابقات بین المللی قرآن 
کشــور تونس با حضور 
از مســئوالن  جمعــی 
اســتان و جامعه قرآنی در محل فرودگاه شهید هاشمی نژاد 

مشهد برگزار شد.
حسین پورکویر در مسابقات بین المللی قرآن کشور تونس در حالی 
رتبه دوم این مسابقات را بدست آورد که تنها با کسب 12 صدم 
درصد کمتر از نماینده کشور الجزایر در این جایگاه قرار گرفت.

 مزد ۲۵ سال مأنوس بودن با قرآن را دریافت کردم
نفر دوم مســابقات قرآن تونس در حاشیه مراسم استقبال به 
خبرنگار ما گفت: من بیش از 2۵ ســال است که مفتخر به 
نام قاری قرآن هستم و در حال حاضر هم با کسب مقام دوم 
مسابقات بین المللی تونس، مزد این همه سال مأنوس بودن با 
قــرآن و قرائت قرآن را دریافت نموده ام. هر چند پیش از این 
مفتخرم که قاری و مؤذن بارگاه ملکوتی امام رضا)ع( هستم. 

پور کویر در پاســخ به این پرسش که از کدام کشور ها در این 
مسابقات شرکت داشتند و به جز ایران چه کشورهای دیگری 
موفق به کســب مقام اول تا سوم این مسابقات شدند، اظهار 
کرد: در این مســابقات حدود ۳0 کشور شرکت داشتند که 
الجزایر مقام نخســت و ترکیه هم مقام سوم این مسابقات را 
کسب کرد. وی در ادامه با اشاره به نقش خانواده ها در هدایت 
و تشویق بچه ها به سمت قرآن و فراگیری و قرائت آن، تصریح 
کرد: باید محیط منزل بــرای فرزندان در جهت ایجاد عالقه 
فراهم باشــد و گرنه هر پدر و مادری دوســت دارد فرزندش 
به ســمت قرآن میل داشته باشــد. باید در ابتدا بچه ها را به 
سمت قرآن تشــویق کرد و با هدایای مادی، آن ها را ترغیب 
کرد. سپس به مرور بچه ها خودشان به جایگاه معنوی قرآن 
و حظ معنوی آن پی خواهند برد. وی اضافه کرد: در ســطح 
کالن، مسئوالن دولتی و سیاســت گذاران هم در این زمینه 
نقش مؤثری دارند، چــرا که باید از مباحث قرآنی و مذهبی 
حمایت شود؛ هر چند من شنیده ام بودجه قرآنی امسال 80 

درصد کمتر شده است؛ چرا باید این اتفاق بیفتد؟
 وی بیان کرد: بدســت آوردن این مقــام حاصل تالش 2۵ 
ســاله فعالیت من در حوزه قرائت قرآن بود و به این خاطر از 
تمامی استادان به خصوص استاد حسندخت مشهدی، استاد 
احمدآبادی، استاد رجایی، استاد پناهی، استاد روغنی، استاد 

شاه میوه و اخوان سادات فاطمی تشکر می کنم.

   ساخت 22 دستگاه پل در راه های 
سیل زده خراسان شمالی 

بجنورد- خبرنگارقدس: مدیرکل راهداری و حمل  و نقل 
جاده ای خراســان شــمالی از ســاخت 22 پل برای راه های 
سیل زده استان خبر داد و گفت: بیش از 80درصد مطالعات 
ساخت پل ها انجام  شده و بیش از ۳0میلیارد تومان برای اجرای 
این پل ها نیاز است که تاکنون اعتباری در این زمینه اختصاص 
داده نشده است.علی اصغر بدیعی مقدم در نشست خبری به 
مناسبت هفته راهداری در بجنورد در خصوص طرح زمستانه 
نیز گفت: در طرح زمســتانه 22 گروه در جاده های اســتان 
خدمات رسانی می کنند.وی افزود: راهداران در 21 گردنه و نیز 
در قرارگاه ستادی مستقر خواهند شد.وی اظهار کرد: در طرح 
زمستانه سال جاري 268 نیروی انسانی مشارکت دارند و 2۵۵ 

دستگاه ناوگان راهداری به کار گرفته می شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراســان شــمالی 
خاطرنشان کرد: 27 هزار تن شن و نمک برای آب کردن برف 

و یخ سطح جاده ها، ذخیره سازی شده است.

مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی در 
گردهمایی فرمانداران استان:

    رسانه ملی در انتخابات پیش رو ملزم 
به رعایت اصل بی طرفی است

قدس: مدیر کل صدا و 
سیمای خراسان رضوی 
در گردهمایی فرمانداران 
استان  شهرســتان های 
انتخابات  ایــن  گفــت: 
نخستین انتخابات کشور 
پس از بیانیــه گام دوم 
مقام معظم رهبری است و با توجه به شرایط کلی کشور، بسیار 
حساس و سرنوشت ساز است. هر رأیی که به صندوق ها ریخته 
می شود اعتباری برای صندوق ذخیره نظام و موجب ارتقای 
مشروعیت و مقبولیت آن است.محسن نصرپور افزود: صدا و 
سیما با شعار »مجلس کارآمد، انقالبی و مردمی« برنامه ریزی 
ویژه ای را در چهار دوره تبیینی، تشریحی، تهییج و فراخوان و 

دوره آرامش بخشی پیش بینی کرده است.
وی یکی از راهبردهای اصلی رســانه ملی و شبکه استانی در 
انتخابات پیش رو را هماهنگی و هم افزایی با نهادهای اجرایی 
و نظارتی برای حضور گسترده مردم و مشارکت در انتخابات 
دانست.وی اظهار کرد: رعایت اصل بی طرفی و عدم جانبداری 
از گروه، حزب و ســلیقه خاص در این انتخابات مورد تأکید 
جدی رئیس سازمان و معاون امور استان های سازمان است و 
تالش رسانه استانی این است که انتخابات مهم خبرگان تحت 

تأثیر انتخابات مجلس شورای اسالمی قرار نگیرد.
مدیر کل و رئیس ســتاد انتخابات صدا و ســیمای خراسان 
رضوی یادآور شــد: ایجاد فضای شــور و نشــاط انتخاباتی، 
اعتمادآفرینی در روند برگزاری انتخابات و مشارکت بیشتر از 
جمله اقدامات و برنامه هایی است که در حوزه های اجرایی و 
نظارت در شهرستان های استان از رسانه استانی اطالع رسانی 
خواهد شــد از این رو انتظار ما از فرمانداران شهرســتان ها 
این اســت که در حوزه های پشتیبانی، امنیتی- انتظامی و... 
با گروه های برنامه ساز و خبرنگاران شهرستان ها که به تولید 

برنامه می پردازند همکاری کنند.

 وحید اکرمی: مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: نخستین مرحله 
نام نویســی از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن با ثبت نام ۵هزار و 6۳0 نفر در 
اســتان پایان یافت.محمدرضا اخوان عبداللهیان در گفت وگو با قدس آنالین عنوان کرد: 
افرادی که تمایل به شرکت در این طرح دارند اما موفق نشده اند ثبت نام نمایند می توانند 
منتظر مراحل بعدی نام نویسی باشند. شروع مراحل بعدی منوط به تأمین زمین مورد نیاز 
برای ســاخت مسکن است. به تدریج که تأمین زمین صورت بگیرد با اطالع رسانی قبلی 

ثبت نام از داوطلبان نیز انجام خواهد شد.
وی بیان کرد: بر پایه توافقاتی که با آستان قدس رضوی داشته ایم هم تولیت معزز و هم 
قائم مقام ایشــان برای تأمین زمین در برخی از نقاط مشهد قول های مساعدی داده اند. 
امیدوارم به زودی بخشی از کمبود زمینی که در مشهد برای ساخت منازل مسکونی در 

قالب طرح ملی مسکن وجود دارد، با همکاری آستان قدس رضوی جبران شود.
وی اظهار کرد: در نخســتین مرحله تعداد ۵هزار و 6۳0 نفر در ۳4 شهر استان ثبت نام 
کرده اند. با در نظر گرفتن شهرهای جدید گلبهار و بینالود، در مجموع برای حدود 9هزار 

واحد مسکونی در استان تاکنون تأمین زمین صورت گرفته است.
وی ادامه داد: اکنون در حال پاالیش ثبت نام کنندگان هســتیم. با توجه به شروطی که 
وجود دارد ابتدا باید وضعیت و شرایط افراد مورد تأیید قرار گیرد. پس از آن و با توجه به 
مالحظات علمی و فنی که بهتر است در فصل زمستان فعالیت های عمرانی صورت نگیرد، 
قصد داریم در ابتدای سال آینده ساخت مسکن ها را شروع کنیم. طبق برنامه ریزی صورت 

گرفته عملیات ساخت 24 ماه زمان خواهد برد.
وی در پاســخ به این پرسش که شرایط نام نویسی از لحاظ آورده های مالی در طرح ملی 
مسکن، کمی سخت است و شاید افراد زیادی به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت اقساط 
قید این طرح را بزنند، گفت: طرح اقدام ملی متنوع اســت و حالت های گوناگونی دارد. 
طرح ملی مســکن که اکنون شروع شده، بیشتر مناسب افرادی است که پس انداز اولیه 

برای ســپرده گذاری را دارا بوده و توانایی پرداخت ۳0درصد قیمت تمام شده در ابتدای 
کار داشته باشند.

عبداللهیــان ادامه داد: بخش های دیگری از طــرح اقدام ملی نیز وجود دارد که در حوزه 
بازآفرینی به ارائه خدمات می پردازد. در این قســمت برای حدود ۵هزار و ۳00 مسکن، 
تأمین زمین صورت گرفته است که عمده آن ها در حاشیه شهرهای استان است. غیر از 
آن در حدود ۵هزار و ۵00 واحد نیز برای مسکن یکمی ها در نظر گرفته شده است که وام 

آن ها آماده شده تا بتوانند در قالب طرح اقدام ملی، خانه دار شوند.
وی ابراز کرد: همچنین شــرایط ویژه ای برای خانواده معزز شهدا و جانبازان و همچنین 
خانواده هایی که دو معلول دارند در نظر گرفته شده تا این اقشار نیز بتوانند از تسهیالت 

مسکن به نحو شایسته ای استفاده کرده و صاحب خانه شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی در گفت وگو با قدس خبر داد

نام نویسی 5 هزار و 630 نفر در طرح ملی مسکن خراسان رضوی

چنانچه سری به حاشیه 
کال زرکش بزنید همه 

چیز دستتان خواهد 
آمد. شرایط به همان 

شکلی است که در زمان 
بارندگی ها دیده بودیم. 

حتی وضعیت بدتر از 
گذشته شده است!
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تخم مرغ

      مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خبر داد
تولید ساالنه 25۸ تن گوشت 

شترمرغ در تایباد

ایسنا: مدیر جهاد کشاورزی تایباد گفت: این شهرستان 
با تولید ساالنه 2۵8 تن گوشت شترمرغ یکی از مناطق 
پیشــرو در پــرورش و تولید این محصول در اســتان 

خراسان رضوی است.
محمد میری اظهار کرد: ســال گذشته ۳هزار و 100 
قطعه شــترمرغ در تایباد پرورش یافته که امســال با 
افزایش 2۵درصدی به حدود 4هزار قطعه رسیده است.

وی ادامه داد: این شهرستان با وجود 6 فارم صنعتی و 
100 واحد پرورش شترمرغ در دو نوع پرواری و مولد 
فعالیت دارد و زمینه اشتغال مستقیم برای 200 نفر را 

فراهم کرده است.

     در اجرای طرح امداد و نجات زمستانه 
32 پایگاه هالل احمر در جاده های 

خراسان رضوی مستقر شد

ایرنا: در اجرای طرح امداد و نجات زمستانه ۳2 پایگاه 
جمعیت هــالل احمر در جاده های خراســان رضوی 
مســتقر شد.معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
خراســان رضوی با اعالم این خبر گفت: از این تعداد 
2۵ پایــگاه ثابت و هفت پایگاه موقت هســتند که به 
منظور خدمات رسانی در حوادث احتمالی در جاده های 
این استان مستقر شده اند.اسماعیل بهمن آبادی افزود: 
در هر پایگاه ثابــت پنج امدادگر و در هر پایگاه موقت 
چهار امدادگر مستقر شــده اند که بدین ترتیب 1۵۳ 
نیروی امدادگر و نجاتگر در طرح امداد و نجات زمستانه 

هالل احمر خراسان رضوی فعالیت شبانه روزی دارند.

      یک مسئول خبر داد 
 انجام ۱03 عمل اهدای عضو 

در مشهد در سال جاری

قدس: مدیر امور بیمارستان ها و تعالی خدمات بالینی 
معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشکی مشهد گفت: از 
ابتدای ســال جاری تاکنــون 10۳ عمل اهدای عضو از 
اهداکنندگان مرگ مغزی در مرکز دیالیز و پیوند اعضای 

منتصریه انجام شده است.
مرتضی طالبی با بیان اینکه پیوند اعضا از اهداکنندگان 
مرگ مغزی از ســال 1۳80 در دانشــگاه علوم پزشکی 
مشهد راه اندازی شد، اظهار کرد: در این مدت 961 عمل 
اهدای عضو در این دانشگاه انجام شده که این امر موجب 
نجــات و ادامه زندگی ۳ هــزار و 81۵ بیمار نیازمند به 

عضو شده است.



روی خط حادهث

روی خط خبر
تا یک ماه آینده 

 عرضه بلیت در پایانه مسافربری مشهد 
متوقف می شود

ایرنا: معاون حمل و نقل 
اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای خراســان 
راستای  رضوی گفت: در 
تکریــم مســافر و حذف 
داللی ها تا یک ماه دیگر 
فروش بلیــت اتوبوس در 

پایانه مسافربری امام رضا)ع( مشهد متوقف می شود. 
جواد وحدتی فرد افزود: مقرر شده است شرکت ها و دفاتر فروش 
بلیت به خارج از این پایانه منتقل شــوند و تهیه بلیت اتوبوس 
بین شهری مانند پایانه های راه آهن و فرودگاه در دفاتر فروش و 

آژانس های مسافرتی سطح شهر انجام شود.
معــاون حمل و نقل اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای 
خراســان رضوی گفت: البته در آغاز طرح یاد شده برای مدت 
محدود و یک ساعت پیش از حرکت اتوبوس، بلیت فروشی در 
باجه های این پایانه انجام خواهد شــد تا در عرضه خدمات به 

مسافران خللی وارد نشود.   

سرپرست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
خراسان رضوی:

 به سمت اجتماعی کردن 
مبارزه با مواد مخدر می رویم

ایسنا: سرپرست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
خراســان رضوی گفــت: بازدارندگی و مقابلــه صرف با عرضه 
موادمخدر در هیچ تاریخ و کشوری مؤثر نبوده و سیاست فعلی، 

اجتماعی شدِن مبارزه با موادمخدر است.
وحید اشــرفی در افتتاحیه و نواختن نمادین زنگ یاریگران 
زندگی که در دبیرستان فرزانگان برگزار شد، عنوان کرد: با 
توجه به اینکه کشور ایران در همسایگی یکی از بزرگ ترین 
تولیدکننــدگان موادمخــدر قرار گرفته اســت، بیش از ۲ 
میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در کشــور اعتیاد دارند و مشکالت 
مختلفی را در ۴۰ ســال گذشته شــاهد بوده ایم. وی افزود: 
هر زمان بــه معضلی بزرگ دچار شــده ایم، با کمک مردم 
توانســته ایم مشــکل را حل کنیم و طرح یاریگران زندگی 
اولویت را  پیشــگیری قرار داده و همه اقشار را با استفاده از 

توان مردم دربر گرفته تا با این معضل مبارزه کنیم. 
اشرفی با اشــاره به اینکه »سیاست فعلی اجتماعی شدن 
مبارزه بــا موادمخدر اســت«، اظهار کرد: شــروع طرح 
یاریگران بــا آموزش وپرورش اســت و بعــد از آن دیگر 
ســازمان ها وارد ایــن طرح خواهند شــد.  وی ادامه داد: 
اقدامات خوبی توسط نیروی انتظامی و سایر دستگاه های 
مقابله ای انجام شده، اما متأسفانه موادمخدر وجود دارد و 
باید به جایی برســیم که با آگاهی مردم به سمت مصرف 
مواد نروند و با وجود در دسترس بودن مواد، مصرف کننده 
مواد را نداشته  باشیم. سرپرست شورای هماهنگی مبارزه 
با موادمخدر اســتان خراســان رضوی با بیــان اینکه »با 
توجه به اینکه قاچاقچیان به دنبال ســودجویی خودشان 
هستند«، اظهار کرد: مواد در جامعه از بین نخواهد رفت. 
دانش آموزان خوشــبختانه یا متأسفانه اطالعات بیشتری 
نســبت به اطالعات دانشــگاهی ما دارنــد و این اطالعات 
تجربی اســت.  اشرفی خاطرنشــان کرد: دانش آموزان به 
دلیل دسترســی به اینترنت و شبکه های مجازی اطالعات 
باالیی دارند که بســیاری از این ســایت ها و شــبکه های 
مجازی توسط فروشندگان موادمخدر اداره می شود و این 
موضوع را  پلیس فتا پیگیــری می کند و با آن ها برخورد 

می شود. 

یک مسئول خبر داد
 جمع آوری ماهانه الشه 2هزار حیوان 

از جاده های خراسان رضوی 
ایرنا: رئیس اداره نگهداری 
راه های اداره  کل راهداری 
و حمــل  ونقل جــاده ای 
خراســان رضوی گفــت: 
راهداران این استان ماهانه 
الشه ۲هزار حیوان را که 
در برخورد با خودروها تلف 

شده اند از سطح جاده های استان جمع آوری می کنند.
علی رجایی افزود: برجای ماندن الشــه حیوانات تلف شده در 
سطح جاده ها تهدیدی جدی برای خودروهای در حال حرکت و 
ایمنی رفت وآمدهای جاده ای است، بنابراین پاکسازی مسیرها از 
الشه حیوانات به طور جدی و همیشگی در دستور کار راهداری ها 
قرار دارد. وی ادامه داد: همچنین جمع آوری و دفن الشه حیوانات 
)بیشتر شامل سگ و گربه( تلف شده در مسیرهای جاده ای کاری 
ســخت، آزاردهنده و بعضاً تهدیدکننده برای سالمتی راهداران 
است، بنابراین تجهیزات خاص این کار در اختیار راهداران قرار 
داده شده است. رئیس اداره نگهداری راه های اداره  کل راهداری و 
حمل ونقل جاده ای خراسان رضوی گفت: راهداران خراسانی فعال 
در قالب ۲۰ اداره شهرستانی و 6 معاونت تابعه آن ها در سطح این 
استان هر روز صبح اقدام به جمع آوری الشه حیوانات تلف شده 

از سطح جاده ها می کنند.
وی افزود: فعالیت راهداران خراسان رضوی برای پاکسازی جاده ها 
از الشــه حیوانات تلف شــده، در مســیر راه های پررفت و آمد 
شهرستان های مشهد، نیشابور، سبزوار و تربت حیدریه بیشتر از 
دیگر مناطق استان خراسان رضوی است. رجایی بیان کرد: برخی 
حیوانات پس از تصادف با خودروها در جاده، زخمی شده و فوراً 
تلف نمی شوند، بنابراین از محدوده جاده فاصله می گیرند و خارج 
از آن تلف می شوند، اما الشه برخی از آن ها در حریم جاده و شمار 
بیشتری در سطح جاده باقی می ماند که وظیفه جمع آوری آن ها 

و پاکسازی جاده بر عهده راهداران است.

خبر خوش  فرمانده انتظامی استان 
 ترخیص موتورسیکلت ها 

با 100هزار تومان
فرمانده  قرمــز:  خط 
انتظامی استان از ترخیص 
موتورسیکلت های توقیفی 
با شــرایط ویژه ای خبر 
داد. سردار تقوی، فرمانده 
انتظامی خراسان رضوی 
با بیان اینکه در خراسان 
رضوی تعــداد زیادی موتورســیکلت در پارکینگ ها توقیف و 
نگهداری می شوند ، گفت: به این توافق رسیدیم که مبلغ 1۰۰ 
هزار تومان را به صورت ثابت برای موتورهایی که باالی یک سال 
در پارکینگ خوابیده است، اخذ کنیم و در قبال دریافت اسناد، 

موتورسیکلت ها را به متقاضیان بازگردانیم.

با اقدام به موقع مرزبانان خراسان رضوی
 2 سالح جنگی

از قاچاقچیان موادمخدر به دست آمد
فرمانده  قرمــز:  خط 
خراسان  استان  مرزبانی 
رضوی از کشف محموله 
مواد افیونــی، دو قبضه 
ســالح جنگی و بیش از 
3هزار لیتر سوخت قاچاق 
در چند عملیات مرزبانان 

این استان خبر داد.
 ســردار جان نثار در تشریح این خبر گفت: در راستای برخورد 
قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر و جلوگیری از ورود مواد افیونی 
به داخل کشور، مرزبانان هنگ  تایباد، موفق شدند در عملیاتی 
بیش از 1۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک به همراه دو قبضه 
سالح جنگی و مهمات مربوط را کشف نمایند و قاچاقچیان به 

آن سوی مرز متواری شدند. 
وی در ادامه افزود: مرزبانان خراسان رضوی با اشرافیت اطالعاتی 
و نیز رصد شبانه روزی تحرکات مرزی در دو عملیات دیگر موفق 
شدند 6۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش و تریاک را کشف 
نمایند. همچنین در عملیاتی دیگر هم مأموران موفق به کشف 

محموله 3 هزار لیتری سوخت قاچاق شدند.

در پی بازدید از هفت عطاری 
 بیش از 54 هزار قلم 

داروی غیر مجاز کشف شد
خط قرمز: فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین ازکشف بیش از 
5۴ هزار داروی غیرمجاز و دستگیری سه متهم دراین شهرستان 

خبرداد.
  ســرهنگ جاوید مهری با اعالم جزئیــات این خبر گفت: در 
راســتای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با متخلفان، 
مأموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی از هفت واحد صنفی 

عطاری درسطح شهرستان بازدید کردند.
وی با اشاره به اینکه در این بازرسی ها در مجموع 5۴ هزار و ۲۸۴ 
عدد انواع دارو )قرص ،کپســول و..( و همچنین اقالم غیرمجاز 
ایرانی و اقالم خارجی قاچاق وغیرمجاز کشف وضبط شد، افزود: 

ارزش این داروها هم ۲۰ میلیون ریال برآورد شده است.
این مقام انتظامی با بیان اینکه در این باره سه متهم دستگیر و 
سه واحد متخلف نیز پلمب شد، تصریح کرد: متهمان در نهایت 

پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

پلیس به قاچاقچیان مواد مخدر رکب زد
 کشف محموله هروئین از یک سواری

فرمانده  قرمــز:  خط 
انتظامي  خراسان جنوبی 
از کشف محموله چندده 
در  هروئیــن  کیلویــی 
پژو  از ســواری  بازرسی 
سرایان  شهرســتان  در 

خبر داد.
سردار مجید شجاع در تشریح این خبر اظهار داشت: شنبه شب 
گذشته مأموران انتظامي بخش »سه قلعه« شهرستان سرایان 
هنگام کنترل محورهاي مواصالتی و گشــت زني در محورهای 
فرعی این شهرستان به یک  دستگاه سواری پژو مشکوک و به 

راننده آن دستور ایست دادند.
  وی در ادامه بیان داشــت: راننده خودرو با مشــاهده مأموران 
متواری که خودرو پس از تعقیب و اقدامات پلیســی متوقف و 
در بازرسي از خودروی مذکور ۴۰ کیلو هروئین کشف و راننده 

آن دستگیر شد.
فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی در پایان گفت: در همین 
رابطــه یک خودروی پژو ۴۰5 دیگر کــه خودروی حامل مواد 
مخدر را اســکورت می کرد، توقیف و راننده آن نیز دستگیر و 

متهمان با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

با تالش آتش نشانان مشهدی 
 2 راننده از داخل کابین مچاله شده 

دو خودرو نجات یافتند
خط قرمز: مدیر حوزه یک عملیات آتش نشانی شهر مشهد 
از امدادرسانی آتش نشــانان و نجاتگران ایستگاه شماره 36 
به مصدومان ســانحه رانندگی در جاده گوارشک در حومه 
شهرمشهد خبر داد. سرآتشــیار محسن اسدی با بیان این 
مطلب افــزود: در پی تماس تلفنی راننــدگان خودروهای 
عبــوری مبنی بر وقوع تصــادف بین دو دســتگاه خودرو 
ســواری پراید در جاده گوارشک، ستاد فرماندهی بالفاصله 
گروه نجات و اطفای حریق ایســتگاه شماره 36 را به محل 

حادثه اعزام کرد.
این مقام مســئول در آتش نشانی شهر مشهد افزود: به محض 
حضور نیروهای امدادی در محل مشخص شد دو نفر از رانندگان 
هر وسیله نقلیه بر اثر شــدت تصادف درون خودرو محبوس و 
مجروح شده اند که نجاتگران آتش نشانی با استفاده از تجهیزات 
هیدرولیکــی ضمن برش زدن بدنه خودرو، محبوس شــدگان 
را رهاســازی و برای انتقال به بیمارستان تحویل تکنسین های 

اورژانس حاضر در محل دادند.
این گزارش می افزاید: علت دقیق این تصادف رانندگی توســط 
عوامل راهور در دســت بررســی است و آتش نشــانان پس از 
ایمن سازی کامل محل تصادف به مأموریت خود پایان داده و به 

ایستگاه های خویش مراجعت کردند.

زاویه تصویر

نان مهربانی

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     .

 شهرداری پل عابر نصب کند
بولوار شــهید کامیــاب به علت نداشــتن 
خط کشی و پل عابر پیاده برای عبور مسافران 
اتوبوس بســیار ناامن است، خودروها در این 
بولوار با سرعت زیاد اجازه عبور ایمن به عابران 
نمی دهند. شهرداری یا یک پل عابر نصب کند 
و یا ایستگاه اتوبوس را به مسیر کندرو میدان 
راه آهن برگرداند تا هم دسترسی مستقیم به 

راه آهن و مترو وجود داشته باشد و هم از پل عابر گرانقیمت اما  بی استفاده فعلی استفاده شود.
936...6158

 پلیس ترخیص خیلی بد برخورد می کند
قســمت پلیــس ترخیــص، خیلــی با 
ارباب رجــوع بد برخورد می کند؛ چهارراه 
مجلســی طالب موتور بنده را، به خاطر 
نداشتن کاله گرفتند، با اینکه تمام مدارک 
همراه من بود و اینکه بنده بیش از6۰ سال 
سن دارم می توانستند فقط جریمه کنند.

915...3038

گران فروشی و کم فروشی
نانی که قابل خوردن باشــد در مشــهد کم 
است، برخی با جوش شیرین و جوهر نمک 
مردم را دچار مشــکل کردند! کم فروشی و 
گران فروشــی هم که بیداد می کند در این 

صنف!.
915...0210

شهرداری رسیدگی کند
آخر خیابان مطهری شمالی مقابل مطهری شمالی 7۲ دور دریچه فاضالب ریزش کرده هر آن 

سقوط خواهد کرد،از شهرداری می خواهیم هرچه سریع تر رسیدگی کند.
937...1082

 شهرداری فضای سبز بولوارها را از بین می برد!
شهرداری با عنوان ساخت مســیر اتوبوس BRT، کل فضای سبز بولوارها را از بین می برد و 
عالوه بر آن موجب بدتر شدن ترافیک مسیرها هم می شود! واقعاً این کارها، از روی مهندسی 

دارد انجام می شود یا فقط می خواهند بودجه را مصرف کنند؟
937...8079
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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 

توأم با بارندگی در خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد از فردا با ورود 
سامانه بارشی به اســتان، افزایش ابرناکی توأم با بارندگی با 
احتمال رگبار و رعد و برق و در نواحی سردسیر و کوهستانی 
بارش باران و برف گاهی افزایش سرعت وزش باد پیش بینی 
می شود. همچنین تشکیل مه، کاهش دید و لغزندگی جاده ها 

به ویژه در مناطق کوهستانی دور از انتظار نخواهد بود.

پرونده
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خط قرمز: رئیس  کل دادگستری خراسان شمالی به دو مدیر 
استانی مرتبط با معادن و محیط  زیست درباره پیامدهای ناشی 
از عدم ایفای تعهدات قانونی برای ایمن ســازی معدن آلبالغ 
اسفراین هشدار داد و ضرب االجل زمانی یک ماهه تعیین کرد.

حجت االسالم والمسلمین اسداهلل جعفری با اشاره به حوادث 
منجر به فوت در معدن آلبالغ اسفراین، از عزم جزم دستگاه 
قضایی برای پیشــگیری از بروز حوادث مشابه در این معدن 

خبر داد.
وی با اشــاره به تکالیــف و تعهدات ادارات محیط  زیســت 
و  صمت شهرســتان اسفراین براساس مصوبه شورای تأمین 
این شهرســتان، مســئولیت اصلی  رفع نقاط حادثه خیز و 
امحای تونل هایی که در نتیجه برداشت و استخراج غیرمجاز 
سنگ های معدنی ایجاد شده متوجه ادارات محیط  زیست و 

صمت اسفراین دانست.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی افزود: متأسفانه  ریزش 
بخش هایــی از معــدن آلبالغ هرچند وقت جــان عده ای را 
می گیرد و از طرفی امدادرسانی و ارائه سریع خدمات درمانی 
به مصدومان به لحاظ بعد مسافت و صعب العبور بودن منطقه 
بسیار ســخت اســت،بنابراین از باب صیانت از حقوق عامه 
دستگاه قضایی با اعالم  جرم از سوی دادستان اسفراین علیه 

دستگاه مسئول به این موضوع ورود پیدا کرده  است.
وی خاطرنشان کرد: طبق مصوبه شورای تأمین شهرستان 
اســفراین ادارات محیط  زیســت و صمت این شهرستان 
مکلف به از بین بردن مناطق حادثه ســاز شــده بودند که 
به علت ترک فعل از ســوی دســتگاه های متعهد  در این 
خصــوص  پرونده قضایی تشــکیل و مراتب  در شــعبه 

بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب اســفراین در حال 
رسیدگی است.

این مقــام قضایی با بیان اینکه با  دســتگاه های متولی این 
موضوع در ســطح وزارتخانه در این خصوص مذاکره شده و 
با تعیین ضرب االجل زمانی یک ماهه به مدیران کل استانی 
اعم از  صمت و محیط  زیست هشدار داد و تأکید کرد: پیش 
از اینکه حوادث منجر بــه فوت در این معدن افزایش یابد با 
برقراری تمهیدات الزم اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه الزم را 

اعمال کنند.

رئیس کل  دادگستری خراسان شمالی اعالم کرد

تعیین ضرب االجل برای ایمن سازی معدن آلبالغ

عقیل رحمانی یک شکارچی متخلف که 
برای ســودجویی کمر به نابودی حیات وحش 
بسته بود درحالی ردزنی و دستگیر شد که از 
محل اختفای او گوشت های بسته بندی شده 

قوچ و میش وحشی نیز کشف شد.

 شکاِر شکارچی
مرتضی شیرزور، رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست شهرســتان مشهد در تشریح عملیات 
ردزنی شکارچی حرفه ای به قدس گفت: حدود 
یک هفته پیــش منابع خبری از فعالیت های 
مخفیانه یک شــکارچی حرفه ای در محدوده 
مشهد به اداره حفاظت محیط زیست مشهد 
اطالعاتــی منعکس کردنــد. در این گزارش 
مشــخصات دقیقی از فرد متخلف، محدوده 
تردد و شــکار او هم ذکر شــده بود.اطالعات 
واصله حتی گویای ایــن واقعیت تلخ بود که 
فرد مورد اشاره گوشت قوچ و میش وحشی را 
به صورت بسته بندی شده بین برخی افراد به 

فروش رسانده بود.
بــا توجه به اینکــه این اقدام توســط قانون 
ممنوع شــده و از سویی مســتقیماً می تواند 
موجب انقراض برخی گونه های جانوری باشد، 
شناسایی و برخورد با این گونه افراد به صورت 
ویژه در دســتور کار تیم هــای یگان حفاظت 

محیط زیست قرار گرفت. 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
مشــهد تصریح کرد: این سلسله پیگیری ها و 
اقدامــات فنی حدود یک هفته ادامه داشــت 

تــا اینکه هویت شــکارچی 
متخلف مورد شناسایی قرار 

گرفت.
از همین رو و برای آنکه محل 
شکار  الشــه های  نگهداری 
مشخص شود، فرد مذکور به 
صورت نامحسوس تحت رصد 
قرار گرفت تا اینکه تیم های 
اعزامی مشــاهده کردند فرد 
متخلف در محدوده  کالنتری 

پنجتن وارد یک خانه مسکونی شد.

کشف الشه قوچ، میش و سالح گرم
پس از آن هماهنگی هــای الزم برای ورود به 
محل اختفای شکارچی غیرمجاز به عمل آمد 
و در این اقدام که با همراهی مأموران کالنتری 
پنجتن صورت می گرفت نیروهای عمل کننده 

در پــی عملیاتی غافلگیرانه 
وارد محــل شــده و آنجا را 

بازرسی کردند.
وی تصریــح کــرد: به این 
واســطه مشــخص شد در 
محل اجزای قطعه شده دو 
رأس قوچ ومیش وحشــی 
در حالی در محل نگهداری 
می شــد که بررسی برخی 
بسته هایی که گوشت شکار 
داخل آن ها قرار داده شده بود مشخص کرد 
فرد متخلف درصدد فروش گوشــت شکار 

بوه است.
در ادامه تفتیش دقیق تری به عمل آمد که 
در پی آن یک قبضه ســالح برنو به همراه 
31 تیر و ســه عدد پوکه، یک قبضه اسلحه 
تپانچه قدیمی و دیگر ادوات شــکار و صید 

کشف و ضبط شد.
شیرزور افزود: ضمن تشکر از همکاری خوب 
و ارزشــمند یگان حفاظت محیط  زیســت 
اســتان و مأموران کالنتــری پنجتن در این 
مأموریت، متخلف بابت ضــرر و زیان وارده 
به محیط زیســت برای شکار دو رأس قوچ و 
میش وحشی باید ۲۰۰میلیون ریال به عنوان 
جریمه به حساب خزانه واریز نماید. همچنین 
فرد خاطی پس از دستگیری و انجام مراحل 

موردنیاز به مراجع قضایی معرفی شد.

پایان فروش گوشت شکار در حوالی مشهد رقم خورد

کشف دو سالح گرم و دستگیری یک شکارچی

یک قبضه سالح برنو به 
همراه 3۱ تیر و سه عدد 

پوکه، یک قبضه اسلحه 
تپانچه قدیمی و دیگر 
ادوات شکار و صید از 
متهم  کشف و ضبط شد

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.



ورزش خراسان گفت وگوی قدس با مددجویی که 2هزار کتاب خواند

آزادی یک زندانی با پادرمیانی »یارمهربان«
سرورهادیان  خبــر کوتاه بود، اما آن قدر 
مهم بــود که می توانســت بــا پیگیری آن 
 تغییرنگرش افراد را به همراه داشــته باشد .

مرد زندانی که نمی دانســت خواندن کتاب 
ســبب آزادی او خواهد شد .به سراغ جوانی 
مــی روم که فقط چنــد روزی از رهایی او از 

زندان می گذرد . 
امیر متولد 1367 و اهل نیشــابور که  دیپلم 
علــوم تجربی دارد .  وی کــه بالفاصله پس 
از آزادی با هماهنگی بــرادرش  برای کار در 
یکی از اســتان های دور کشور مشغول به کار 
شــده، تماسم را پاســخ می دهد و می گوید:  
حاضر به گفت وگو هســتم شاید خواندن این 
مطالب سبب شــود جوان هایی چون من که 
هنوز در اول راه هســتند بــا حرف های من 
تلنگری برایشــان به وجود بیاید تا از مســیر 
اشــتباه بازگردند.او می افزاید: دوازده ســاله 
بــودم که پدر و مادرم به رحمت خدا رفتند و 
برادربزرگم از من حمایت کرد، اما یک اشتباه 
مسیر زندگی مرا تغییر داد . به خودم که آمدم 
دیدم محکوم به 4/5 ســال زندان شــده ام .

  شب های طوالنی زندان 
او ادامــه می دهد: زندگی در اتاقی با بیش از 
54 نفر که هر کدام مرتکب جرمی هستند، 
کار ساده ای نیســت. تخت های چهار طبقه  
و روزهایــی که هر روزش برابر یک ســال و 
شب هایش طوالنی بود. وارد فضای زندان که 
شــدم سعی کردم از همان روز اول رفتارم را 
تغییر بدهــم. هیچ گاه دعوا نکردم و به دلیل 

حسن رفتار مسئول اتاق شدم .
از او دربــاره کوچک تریــن و بزرگ تریــن 
فرد هم اتاقــی اش که می پرســم، می گوید: 
مســن ترین فرد پیرمرد 60 ساله ای به جرم 
نزاع و کوچک ترین فرد به جرم سرقت و 23 

ساله بود.
او با اشــاره به این نکته که کتاب گرفتن از 

کتابخانه زنــدان و خواندن آن 
بهترین ســرگرمی او شده بود، 
بیان می دارد: هر شــب کتاب 
می خواندم و تا هنگامی که در 
زندان بودم بیشــتر کتاب های 

کتابخانه را مطالعه کردم .

  مطالعه 2 هزار جلد کتاب 
او در پاســخ به ایــن نکته که 
بیشــتر چــه کتاب هایی مورد 

عالقــه اش بــوده اســت، می گویــد: رمان، 
کتاب های تاریخی، داستان و... برایم جذاب 
بودند. مســئول کتابخانه که اشتیاق مرا به 
مطالعه می دید مدام تشویقم می کرد. بعدها 
شنیدم که  سه سال در زندان بیش از 2 هزار 
جلد کتاب را خوانــده ام  و کتاب هایی چون 
عشق پنهان، تاریکی، رؤیای گذشته، صداقت 

و... برایم خیلی جذاب بود .

  نوشتن کتاب 
وی مــی افزاید: هرشــب عــالوه برخواندن 
کتاب، نوشــتن اتفاقــات روزمــره زندان و 

هرشب  خاطرات،عادت 
من شده بود و دلنوشته 
و خاطراتم را می نوشتم .

او تأکیــد می کند: آقای 
مســئول  رحیم آبادی، 
کتابخانه که این موضوع 
را متوجــه شــد مــرا 
تشویق کرد  و تا آخرین  
کتاب  زنــدان  روزهای 

خواندم و نوشتم .

  بی اطالعی از تخفیف جرم 
وی تصریح می کند: من نمی دانستم که خواندن 
کتاب  موجب تخفیف در جرمم می شــود اما 
با تالش واحد فرهنگــی و تربیتی و پیگیری 
مــددکاران این اتفــاق برای من افتــاد. امیر 
می افزاید: این پیگیری ها موجب شد تا قاضی 
دادگاه حدود یک ســال باقی مانده از حبســم 
را تخفیف قائل شــود و من قدر این آزادی را 
می دانم و می خواهم از این تجربه سخت و تلخ 
استفاده درستی داشته باشم  .او تأکید می کند: 
همه تالشم را برای کسب روزی حالل، زندگی 

سالم، ادامه مطالعه و نوشتن دارم .

  بازگشت از مسیراشتباه 
امیر با اشاره به آنکه در گذشته تجربه ناموفقی 
در زندگی مشــترک داشــته است، توضیح 
می دهــد: همه ســعی ام را خواهم کرد تا در 
 آینده زندگی خوب و باآبرویی را فراهم سازم .

 من از زندان تجربه ســخت اما آموزنده ای را 
کسب کردم و از همه جوان ها  می خواهم اگر 
دچار کجروی هستند ازهر جایی که قرار دارند 
بازگردند زیرا درغیر این صورت عاقبتی جز 
 زندان، ســختی و پشیمانی نخواهند داشت .

او می گویــد: امیــدوارم بــه زودی کتابــم 
»شــب های بلند زنــدان« را بتوانم به مرحله 
چاپ برســانم و این تجربیــات را دراختیار 
دیگران قرار دهــم و در ادامه طعم آزادی و 
اینکه می توان از تجربه های تلخ عبرت گرفت 
و روزهای شــیرینی را بــرای آینده رقم زد، 

سوژه کتاب های بعدی من باشد.

  کتابخوان برتر زندان 
الزم به ذکر اســت» امیر« با توجه به تأثیرات 
کتاب خوانی و مطالعه در بازگرداندن زندانیان 
به شــرایط مطلوب اجتماعی و نیز بازپروری 
فرهنگی، با مطالعه بیش از 2 هزارجلد کتاب 
به عنوان کتابخوان برتر شناخته شده که طی 
رایزنی صورت گرفته با شــاکیان پرونده و از 
سویی تأثیرات مثبت کتاب خوانی در اصالح 
و بازپروری اجتماعی با تالش واحد فرهنگی 
و تربیتی و پیگیری مددکاری از زندان آزاد و 

به آغوش خانواده خود بازگشت.
  او به جرم ســرقت و ردمــال به مبلغ 30 
میلیون ریال از ســال 96 در زندان نیشابور 
تحمل حبــس کرد که با دعوت از شــاکی 
پرونده در مــددکاری زندان و قبول تخفیف 
مبلغ 27 میلیون ریال توســط وی رضایت 

اخذ و از زندان آزاد شد.

فرهنگ و هنر

روی خط خبر

افتخار
  حضور داور خراسانی درتورجهانی 

بدمینتون
قدس:یک داور خراسانی 
به عنوان تنها داور ایرانی 
در مســابقات جهانــی 
بدمینتون حضــور دارد. 
داور  میری مقدم،  مهدی 
بدمینتون  بین المللــی 
از مشــهد در فینال تور 

جهانی فدراسیون جهانی موسوم به HSBC به عنوان تنها 
داور ایرانی این مسابقات حاضر شد.همچنین سعید بابیانی، 
رئیــس کمیته مربیان هیئت بدمینتون خراســان رضوی به 
عنوان بازیکن، همراه با تیم پاک چوب سیستان به مقام سوم 

مسابقات لیگ برتر بدمینتون ایران دست یافت.

  صعود نیشابور به مرحله نهایی 
مسابقات هندبال نوجوانان کشور

نیشابور- خبرنگارقدس: 
تیــم هندبال نیشــابور 
با شکست  شــد  موفق 
تیــم قدرتمند تهران به 
مرحله نهایی رقابت های 
قهرمانی کشــور صعود 
کند .مســابقات هندبال 
قهرمانی نوجوانان پسر کشور بین منتخبان مناطق یک  و دو 
هندبال کشور از 20 تا 23 آذر98 در مجموعه ورزشی انقالب 

نیشابور برگزار شد.
بر این اساس با برگزاری مسابقات استانی و منطقه ای 6 تیم 
تهران، مشهد، شاهرود، قم، کرج و نیشابور  با کسب رتبه های 
برتر جواز شــرکت در این دوره از رقابت ها را دریافت کردند.

در پایان این دوره از رقابت ها تیم هندبال نیشــابور موفق شد 
با شکســت تیم قدرتمند تهران به مرحله نهایی رقابت های 
قهرمانی کشور صعود کند.این بازی با نتیجه 21 بر 18 به نفع 
نیشــابور به پایان رسید و موجب شد تیم هندبال نیشابور به 

جمع هشت تیم برتر کشور صعود کند.

  شیرباد آماده حضور اسکی بازان
هیئت  رئیــس  قدس: 
از  خراسان رضوی  اسکی 
اسکی  پیست  راه اندازی 
شــیرباد در سال جاری 

خبر داد. 
ایمــان ســماورچی در 
اظهار  خصــوص  ایــن 
زمستانی  مجموعه  کرد: 
شــیرباد از حدود سه هفته گذشته برای تفریحات زمستانی 
گشوده شد. در این راستا روز جمعه 22 آذر ماه پیست اسکی 

این مجموعه در سال جاری راه اندازی شد.
وی افزود: از ابتدای سال اعزام به مسابقات اسکی و رول اسکی 

داشته ایم .
وی در خصوص بحث اســتعدادیابی نیز تصریح کرد: کمیته 
استعدادیابی ما تشکیل شده و جلساتی را نیز برگزار کردیم. 
ســعی ما بر این اســت که با همکاری آموزش و پرورش در 
مدارس و مهدهای کودک به کشــف استعداد های این رشته 
بپردازیم.رئیس هیئت اســکی خراســان رضوی تصریح کرد: 
مســابقات اسکی آلپاین خراسان رضوی در دو بخش آقایان و 
بانوان، رده ســنی آزاد طبق سنوات گذشته به مناسبت دهه 

فجر و در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
وی در خصوص مســیر این مجموعه ورزشــی گفت: حدود 
یک کیلومتر پایانی مسیر مجموعه زمستانی شیرباد، مسیری 
بسیار ناهموار است که ما تالش داریم با افزایش طول مسیر 
به 3 کیلومتر، آن را به راهی بسیار مناسب تبدیل کنیم.رئیس 
هیئت اسکی خراسان رضوی ادامه داد: اعتبارات برای ساخت 
راه توسط مجموعه شیرباد تأمین می شود و در صورت داشتن 

مجوز در کوتاه ترین زمان ممکن مسیر را خواهیم ساخت.

  همایش کوهپیمایی 
خانوادگی در سبزوار 

قــدس: رئیــس اداره 
ورزش و جوانان سبزوار 
برگــزاری همایــش  از 
کوهپیمایی خانوادگی در 
این شهرستان خبر داد. 

نصرالــه زاده  مجیــد 
خبر  ایــن  اعــالم  بــا 
گفــت: همایــش کوهپیمایــی خانوادگی با شــعار پویش 
ایران فعــال به همــت هیئــت کوهنــوردی و صعودهای 
ورزشــی و گروه کوهنوردی همنورد در ســبزوار برگزار شد.

وی افزود: دراین همایش کوهپیمایی بیش از 500 شرکت کننده 
از سبزوار با تجمع در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان و 
حرکت با اتوبوس به منطقه شــمالی سبزوار، مسیر روستای 
ییالقی طبس شهرســتان را به طول 7 کیلومتر طی کردند.

رئیس اداره ورزش و جوانان سبزوار بیان کرد: هدف از برگزاری 
این همایش توسعه و آشنایی خانواده ها با فرهنگ کوهنوردی و 

مراقبت از محیط زیست است.
نصراله زاده همچنین گفت: در راســتای ارتقای سطح دانش 
کوهنوردی خانواده ها و پیرو دستورعمل فدراسیون کوهنوردی، 
سه دوره کالس کوهپیمایی به صورت رایگان برگزار شد.رئیس 
اداره ورزش و جوانان ســبزوار بیان کرد: هدف از برگزاری این 
کارگاه ها ترویج ورزش های همگانی به ویژه رشــته مفرح و با 

نشاط کوهپیمایی خانوادگی است.

هرشب عالوه برخواندن 
کتاب، نوشتن اتفاقات 

روزمره زندان و 
خاطرات،عادت هرشب 

من شده بود و دلنوشته و 
خاطراتم را می نوشتم
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 مشهد میزبان جشنواره 
»سینماحقیقت« می شود

هنری  معــاون  قدس: 
کل  اداره  ســینمایی  و 
خراســان رضوی  ارشاد 
گفت: منتخب فیلم های 
جشنواره  ســیزدهمین 
»ســینما  بین المللــی 
حقیقت« در مشهد اکران 

می شود. محمدرضا محمدی با اعالم این خبر افزود: در آستانه 
برگزاری سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت این 

رویداد اواخر آذر ماه در مشهد نیز برگزار می شود. 

خبرخوشبهمددجویانکمیتهامداد
  تسهیل  درپرداخت وام های اشتغال

رئیس شــورای  قدس: 
هماهنگــی بانک هــای 
گفت:  خراســان رضوی 
به منظور رونق بخشــی 
اشــتغال مددجویان  به 
کمیته امداد در شــورای 
هماهنگــی بانک هــای 
تسهیل سازی  بر  استان 

فرایند پرداخت تسهیالت تأکید شد.
حســن مونسان در حاشــیه برگزاری همایش »شبکه بانکی 
یاوراشتغال و توانمندسازی اقتصادی نیازمندان« که با حضور 
مسئوالن بانکی و امدادی کشوری و استانی در مشهد برگزار 
شد، افزود: با توجه به تکالیف ما در حوزه اجتماعی، در شورای 
هماهنگــی بانک ها بحث تضامین به ویژه بــرای مددجویان 
کمیته امداد به صورت ویژه مورد بررســی قرار گرفت و مقرر 
شــد صرفاً کارمند بودن ضامن ها حذف و با ضامنان معتبر 
گره گشایی انجام شود.وی ادامه داد: طرح های جدید دیگری 
هم در شورای هماهنگی بانک ها مطرح است که امیدوارم با 
حاصل شدن نتایج مؤثر در کاهش دغدغه مددجویان در بخش 
دریافت تســهیالت، از اقشار مختلف مردمی به عنوان ضامن 
استفاده شــود.مدیر شعب بانک مرکزی ملی خراسان رضوی 
گفت: سال گذشته63 میلیارد تومان اعتبار اشتغال توسط بانک 
ملی به مجریان طرح های اشتغال کمیته امداد خراسان رضوی 
پرداخت شد که با جذب 100 درصدی مواجه بود که امسال 
هم اعتباری حدود این رقم به بانک ملی تخصیص داده شده 

که امیدواریم تا پایان سال این امر محقق شود.
وی دستاوردهای مددجویان کمیته امداد را غرورآفرین دانست 
و یادآور شــد: تولیدات مددجویان هر گونه پشیمانی را از ما 
دور می کند، چون مددجویان به عنوان ولی نعمتان جامعه با 

دریافت تسهیالت کم توانستند به خوبی کارآفرینی کنند.
شایســته ذکر است، از سال 90 تاکنون 19هزار و 787 طرح 
اشتغال با مشــارکت بانک ملی برای مددجویان این نهاد در 

خراسان رضوی اجرا شده است.

رئیسکمیتهامدادجغتایخبرداد
  شرکت 730 مددجو در برنامه های 

آموزش خانواده
جغتای - خبرنگار قدس: در هشــت ماهه گذشته بیش از 
730 مددجــوی کمیته امداد در برنامه هــای آموزش خانواده 
شرکت کردند.رئیس کمیته امداد جغتای با اعالم این خبر گفت: 
این افراد در مجموع در قالب 150 ســاعت آموزشی با مبانی 
فرهنگ و اخالق اسالمی و مهارت های زندگی و سبک زندگی 
اســالمی و مدیریت اقتصادی آشنا شدند.رضا مسکنی افزود: 
مادران و زنان سرپرســت خانوار، دختران در آستانه ازدواج و 
دختران بازمانده از تحصیل، مهم ترین گروه هدف کمیته امداد 

جغتای در برنامه های فرهنگی و آموزش خانواده بوده است. 

یکمسئولدردانشگاهعلومپزشکیخبرداد
   راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد 

رشته نانو فناوری پزشکی در مشهد
گروه  مدیــر  قــدس: 
و  فنــاوری  زیســت 
نانــو فناوری پزشــکی 
دانشــگاه علوم پزشکی 
مشــهد گفت: شــورای 
دانشگاه های  گســترش 
علــوم پزشــکی وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از بازدید هیئت بورد 
از فعالیت های گروه نانو فناوری دانشکده علوم پزشکی مشهد 
با راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته نانوفناوری پزشکی 
در این دانشگاه موافقت کرد. دکتر رضا کاظمی اسکویی افزود: 
براساس آمار ســتاد فناوری های نانو در حوزه علوم پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد این دانشگاه رتبه دوم در حوزه 
انتشار مقاالت را به خود اختصاص داده است.مدیرگروه زیست 
فناوری و نانو فناوری پزشــکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
گفت: پس از دریافت مجوز چهار نفر دانشــجوی کارشناسی 
ارشد جذب خواهند شد.دکتر کاظمی اسکویی افزود: در رشته 
زیست فناوری نیز امسال 30 دانشجوی ارشد پذیرش می شوند. 
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 1. برابر پارســی کالسمان - پیروی کردن 
2. مظهر ســرعت- فهمیــدن - خوراکی 
نالــه-  ســودای   .3 تابســتانی  خنــک 
 پوشــش ســتور- زیلوباف- صدمتر مربع 
4. توهیــن آور- معبــر باریک شــهری- 
دودمــان خاقان هــای نیکــوکار چیــن 
5. حدفاصــل دنیــا و آخرت- سلســله 
تأسیس شده توسط شاه اسماعیل- مجروح 
6. روزنامــه پرتیراژ چاپ ژاپن- طناب- از 
وســایل ایمنی لــوازم گاز ســوز 7. رفیق 
شــفیق- برج کبوتــر- زبــان آور 8. پول 
ســامورایی- حدت- پول بعضی ازآن باال 
می رود- اثر چربــی 9. پناه بردن- درخت 
نوشابه - وقت و زمان 10. آالچیق- دلداده 
لبنی- لعنت کردن 11. شــمع آلود- پرنده 
نماد صلح- پیشانی 12. دیوار بلند- پسوند 
زینت دادن- نمونه و سمبل 13. زنده- مرد 
 اصیل و نجیــب- صد مترمربــع- رایحه 
14. گودی ها- بدبختی و بیچارگی- اجاره 
15. جنــگ حضرت علی»ع« بــا خوارج- 

کسی که در میدان تاخت وتاز کند

1. ســیدی که نســبش به امام حسن»ع« 
برســد- آزمون 2. بچه گوســفند- هادی 
جریان برق- جای آب برداشــتن از رودخانه 
3. حرفی سوار برخودش- آرامگاه- روحانی 
بودایی- تلخ 4. از تقسیمات ارتشی شامل 
8نفر- دنبال کردن- کشتی جنگی 5. عضو 
 شنای ماهی - از علوفه جات- باقی گذاردن 
6. چــوب خوشــبو - کالم معتبر- نوعی 
باالپــوش- رجزخوانی 7. فهمیدن - مقابل 
گروهی- بنچاق 8. صوت ندا - آبزی خطرناک- 
 میــوه ای از خانــواده مرکبــات- گریختن

 9. واحدی برای اندازه گیری درجه حرارت- 
جلد- از روش های طبــخ برنج 10. طفل- 
شیرینی سوغات کرمانشاه- عالمت مفعولی- 
نــام ترکی 11. ضایع و خــراب- از نزوالت 
 بابرکت آسمانی- سازمان انرژی های نو ایران 
 12. دریغ و حسرت- پادشاه- روگرداندن از حق 
 13. صنم- غسل دادن- حیوان ملوس- عدد رمز 
 14. توجه کــردن- شــکوه کردن- قاطــع 
15. از مصالح ســاختمانی فلزی- مرشــد 

زورخانه

  عمودی  افقی

خبرگزاری کتاب    یک زوج خوش ذوق و کتاب دوســت مشهدی که 6 ماه بیشتر از 
شروع زندگی مشترکشان نمی گذرد، پس از دریافت وام ازدواج، به رؤیای مشترک خود، 
یعنی تأسیس کتاب فروشی، جامه عمل پوشاندند.»اینجا فقط یک کتاب فروشی نیست، 
کوچه دنجی اســت برای آرامش، در کنار عقل نویســندگان، همراه با نوشیدن فنجانی 
چای... اینجا کتاب کوچه اســت«. این جمله بر سردر یک کتاب فروشی در کوچه دنجی 
در کالنشــهر مشهد نوشته شده اســت. یک ماه بیشتر از تأسیس »کتاب کوچه« توسط 
سعید حبیب زاده و همســرش، زهرا منصوریان نمی گذرد. همین که وارد کتاب فروشی 
می شــوی، انگار سال هاست که آن را می شناسی، دوست داری کتابی بخری و در آرامش 
»کافه کوچه« به همراه فنجانی چای در دنیای کتاب غرق شــوی این زوج کتاب دوســت 
و خوش ذوق مشهدی که تأسیس کتاب فروشــی از آرزوهای مشترکشان بوده است، با 
دریافت وام ازدواج و با همکاری دوستانشــان، درســت یک  ماه پیش در 23 آبان همین 
امسال به این آرزو جامه عمل پوشاندند و قدم در راه پرفراز و نشیب کتاب فروشی گذاشتند. 
در روزهایی که حال کتاب چندان خوب نیست، قدم گذاشتن در راه حرفه کتاب فروشی 
دلی بزرگ می خواهد. گفت وگوی ما را با ســعید حبیب  زاده و همســرش دنبال کنید.

  هدفتان برای ورود به این کار چه بود؟
من و همســرم 6 ماه است که ازدواج کرده ایم، من کامپیوتر خوانده ام و عکاسی می کنم 
و همســرم داروسازی خوانده و در داروخانه کار می کند. اما از آنجایی که کتاب، فرهنگ 
و هنر از عالیق مشترکمان بود و رؤیای تأسیس یک کتاب فروشی را داشتیم، تصمیم به 

تأسیس اینجا گرفتیم.
  پس، از ازدواجتان خیلی هم نمی گذرد. ســرمایه اولیه برای تأســیس این 

مجموعه را از کجا تأمین کردید؟
 وام ازدواج، سرمایه اولیه ما برای تأسیس این مجموعه فرهنگی بود. پس از دریافت این وام 
با همکاری دوستانمان، این خانه قدیمی را رهن کردیم تا به سبک کافه کتاب هایی که در 

تهران وجود دارد، کتاب فروشی »کتاب کوچه« را تأسیس کنیم.

  »کتاب کوچه« چه کتاب هایی را به مخاطب عرضه می کند؟
عمدتاً کتاب های عمومی از جمله داســتان، فلسفه، تاریخ، هنر، تئاتر و سینما، عکاسی، 
کودک و نوجوان، شعر و روان شناسی داریم، البته در کنار آن ها چند قفسه هم به کتاب های 
حوزه هنرهای تجســمی اختصاص داده ایم تا هم از جوانانی که در مشــهد در این حوزه 

فعالیت می کنند، حمایت شود و هم ما به واسطه آن ها به فعاالن این حوزه معرفی شویم و 
اینجا پایگاهی شود تا جوانان هنرمند و کتابخوان مشهدی دور هم جمع شده و کارگاه ها 

و جلسات مختلف برگزار کنند.

  استقبال مردم از کتاب فروشی تان تاکنون چگونه بوده؟
در ماه اول با وجود اینکه تبلیغات زیادی صورت نگرفت، استقبال خوبی را شاهد بودیم. 
حتی در طرح پاییزه کتاب هم شرکت کردیم که رضایتبخش بود، در واقع ما کم کم داریم 

مخاطب خودمان را پیدا می کنیم.

  ظهور کتاب های الکترونیکی یک رقیب جدی برای کتاب محسوب می شود. 
به عنوان یک کتابفروش، نگرانی از این بابت ندارید؟

با وجود کتاب های الکترونیکی، هســتند افرادی که کاغــذ، بوی کاغذ و کتاب فیزیکی 
همچنان برایشان ارزشمند است، به همین جهت، خیر؛ نگران نیستم.

  چه چشم اندازی برای کتاب فروشی تان متصور هستید؟
امیدوارم اینجا یک مجموعه فرهنگی موفق با اقتصاد درست و درآمدزا باشد تا بتوانیم برای 

خیلی ها که عالقه مند به کار کردن در حوزه فرهنگی هستند، امیدبخش باشیم.

گفتوگوباشهروندخوشذوقمشهدیکهعشقکتاباست

تأسیسکتابفروشیمتفاوت،باوامازدواج
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