
گران فروشی 2/5 میلیاردی 
در روز روشن!

جواد با افتخار جانش را 
تقدیم کشورش کرد

خانواده »شهید مؤمنی پور« در گفت وگو با قدس:سازمان صمت استان برای یک برند معروف چای پرونده تخلف تنظیم کرد

پس از یک ماه بررسی میدانی و جمع آوری مستندات 
کافی، سرانجام مشخص شد یک برند شناخته شده 
چای در مشــهد به ســود قانونی خود قانع نبود و با 
شیوه ای سودجویانه اقدام به گران فروشی 2 میلیارد 
و 465 میلیون تومانی مبادرت می کند که با برخورد 
قاطع کارشناســان معاونت بازرسی سازمان صمت 
خراســان رضوی تمام رشته هایش پنبه شد. 30 روز 

پیش بود که کارشناسان...

10 ســال از آن زمــان که خبر شــهادتش را برای 
خانواده اش آوردند می گذرد. شهید جواد مؤمنی پور، 
جوان دلیر شهرمان که خدمت در نظام و مرزبانی را 
برای امنیت مرزها انتخاب کرده بود جان شیرینش را 
برای رفاه حال ما از دست داد و حاال نام او زینت بخش 
کوچه ای در محله پدری اش شــده است. استواریکم 
جواد مؤمنی پور از مرزبانان قلعه بلوچ بیرجند بود که 

در سال ۸۸ در درگیری با... .......صفحه 4 .......صفحه 3 

پیاده رو فروشی، پا گذاشتن روی حق شهروندان
با موضوع حوادث اخیر نوشته شد

نامه مدیر حوزه 
علمیه خراسان به 
رهبر معظم انقالب

امروز در مشهد برگزار می شود

راهپیمایی مردم 
درگرامیداشت 
شهدای مقاومت 
و سانحه هوایی

.......همین صفحه 

.......صفحه 2 

گپ و گفتی با پژوهشگر مشهدی 
تولیدکننده آمبوالنس برقی

دستاوردهای 
علمی باید 

مشکالت
بومی را
حل کند

عرصه ســامت بی نیــاز از بهره گیــری از فناوری های 
نوین نیســت؛ چراکه عصر امروز، روزگار سیطره دانش 
و صنعت اســت. در کشــور ما نیز عده ای بر این نظریه 
باور داشته و با وجود محدودیت ها به دنبال رشد فناوری 

هستند. دکتر بهروز لطفی که...

قدس سوژه مردمی را پیگیری کرد

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 
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آگهی  دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده)نوبت دوم(شرکت تعاونی 
مسکن کارکنان قطارشهری مشهد مورخه 1398/11/08

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده                    
) نوبت دوم ( شرکت تعاونی مسکن کارکنان قطار شهری مشهد ساعت 00: 14 روزسه شنبه مورخه 
08/ 11/ 1398 در نمازخانه شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 

از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.   
یادآوری:

الف( این مجمع با حضور)بیش از هفت نفر از( اعضا شرکت تعاونی رسمیت می یابد و تصمیماتی که در 
آن اتخاذ می گردد برای کلیه اعضاء اعم از غایب و مخالف نافذ و معتبر خواهد بود.

ب( اعضاءمحترمی که امکان حضور در جلسه را ندارند امکان واگذاری حق رأی خود را به موجب وکالت 
نامه کتبی به فرد دیگری را دارند. که در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رأی و هر 
شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود. اعضاء متقاضی نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر خود باید 
از ساعت 08:00 الی 10:00 صبح روزهای زوج به محل دفتر شرکت مراجعه و پس از وکالت نامه های 

مزبور توسط مقام مجاز، ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستور کار جلسه:

1- بررسی و تصویب صورت های مالی  پس ازاستماع گزارش عملکرد هیئت مدیره واستماع گزارش  
بازرس قانونی برای سال 1397   

2- طرح واتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سپرده های بانکی و ذخایر قانونی 1397
3- انتخاب بازرس قانونی و علی البدل برای یک سال مالی( برای مدت یک سال مالی (

4- طرح و اتخاذ تصمیم درمورد اعضائیکه به تعهدات خود عمل نمی نمایند.
5-بررسی و تصویب بودجه سال 98

6-بررسی و تصویب پاداش هیئت مدیره براساس قانون تعاون کشور 1398(
هیئت مدیره 

ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی شرکت موظفند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر 
به مدت یک هفته  جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند.
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آگهی  دعوت مجمع عمومی فوق العاده)نوبت دوم(شرکت تعاونی 
مسکن کارکنان قطارشهری مشهد مورخه 1398/11/08

بدینوس��یله از کلیه اعضا محترم دعوت می ش��ود تا در جلس��ه مجمع عموم��ی فوق العاده              
)نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن کارکنان قطار شهری مشهد ساعت 13/00 روزسه شنبه 
مورخه 1398/11/08 در نمازخانه ش��رکت بهره برداری قطارشهری مشهد تشکیل می گردد 
حضور بهم رس��انند. از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود در 

جلسه مذکور حضور یابند.
 اعضاء متقاضی نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر خود باید از ساعت 08:00 الی 10:00 صبح 
روزهای زوج به محل دفتر شرکت مراجعه و پس ازآن وکالت نامه های مزبور توسط مقام 
مجاز، ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر می گردد.که در این صورت تعداد آراء 

وکالتی هر عضو حداکثر 3 رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود
الزم به ذکر است این مجمع با حضور) نصف بعالوه یک نفر از( اعضا شرکت تعاونی رسمیت 
می یابد و تصمیماتی که در آن اتخاذ می گردد برای کلیه اعضاء اعم از غایب و مخالف نافذ و 

معتبر خواهد بود. 
دستور کار جلسه:

ط��رح و اتخ��اذ تصمی��م در مورد تمدید م��دت فعالیت تعاون��ی مطابق با بند6  اساس��نامه                                     
) اعتبار تا 1398/12/29(

هیئت مدیره 
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آگهی مزایده نوبت اول 
 اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان چناران در نظر دارد نسبت به واگذاری به اجاره یک قطعه زمین مزروعی 

حدود نیم ایاق از موقوفه علی اصغر قادری در روستای کمبالن پالک 146 اصلی از طریق مزایده اقدام نماید. 
 متقاضی��ان م��ی توانن��د جهت کس��ب اطالع��ات بیش��تر ب��ا  تلف��ن 46124899 داخل��ی105- 107و108                                 

تماس حاصل نمایید.
 اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان چناران

آگه�ی مجم�ع عموم�ی ع�ادی ب�ه طور 
فوق العاده شرکت تعاونی مسکن مهر 88

جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت 
اول ش��رکت تعاون��ی مه��ر 88 در س��اعت 16 م��ورخ 
1398/11/11 در مح��ل میدان ش��هداء خیابان توحید 
توحید 6 مسجد احمدی برگزار می شود از کلیه اعضاء 
محترم تقاضا می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات زیر در این جلس��ه حضور به هم رسانند 
اعض��ای محترم��ی که ام��کان حضور آنها در جلس��ه 
مقدور نمی باشد می توانند حق رأی خود را به موجب 
وکالتنامه کتبی ب��ه فرد دیگری محول نمایند که در 
این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر س��ه 
رأی و هر ش��خص غیرعضو تنها ی��ک رأی خواهد بود 
متقاضی اعطاء نمایندگی به هم��راه وکیل مورد نظر 
خود باید از ساعت 8 تا 12 مورخ 1398/11/01 به محل 
دفتر ش��رکت گلبهار استقالل خیام امام خمینی 54 
مهرگان 14 مراجعه و پس تأیید وکالتنامه های مزبور 
توس��ط  مقام مجاز ورود به مجمع برای فرد نماینده 

صادر گردد.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- انتخاب هیئت تصفیه برای مدت دو سال

3- انتخاب ناظر تصفیه 
4- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 92 لغایت 97

5- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 98
شرکت تعاونی مسکن مهر 88
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آگهی مجمع عمومی فوق العاده
شرکت تعاونی مسکن مهر 88

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت 
تعاونی مس��کن مه��ر 88 س��اعت 15/00 مورخ 
1398/11/07 در میدان شهدا توحید 6 مسجد 
احمدی برگزار می ش��ود از کلی��ه اعضا محترم 
تقاضا می ش��ود جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به 
موضوعات زیر در این جلسه حضور بهم رسانند. 
اعضای محترمی که امکان حضور آنها در جلسه 
مقدور نمی باش��د می توانند حق رأی خود را به 
موج��ب وکالتنامه کتبی به ف��رد دیگری محول 
نمایند که در این صورت تعداد آراء وکالتی هر 
عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیرعضو تنها 
یک رأی خواهد بود. متقاضی اعطای نمایندگی 
می بایس��ت به همراه وکیل مورد نظر خود باید 
از س��اعت 8 تا 12 م��ورخ 1398/10/25 به محل 
شرکت گلبهار اس��تقالل خیام امام خمینی 54 
مهرگان 14 مراجعه تا پس از تأیید وکالتنامه های 
مزبور توس��ط مقام مجاز ورق��ه ورود به مجمع 

برای فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه:

1- طرح و تصویب انحالل تعاونی
2- تعیین مکان تصفیه شرکت

شرکت تعاونی مسکن مهر 88
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول
 شرکت تعاونی مصرف کارکنان استانداری خراسان رضوی  شماره ثبت  : 3066

جلس��ه مجمع عمومی در ساعت 16:00روز چهارش��نبه مورخه 1398/11/16 در محل استانداری تشکیل می 
گردد. لذا از کلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می شود درساعت مقرر حضور یابند .در صورتیکه حضور 
عضوی در جلس��ه میس��ر نباش��د می تواند حق رای خود را به موج��ب وکالتنامه به عضو دیگ��ر یا نماینده                  
تام االختیار واگذار نماید در این صورت هرعضو عالوه بر رای خود تا 3 رای با وکالت و غیر عضو فقط یک 
رای با وکالت می تواند داش��ته باش��د عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایس��ت به هم�راه نماینده خود 
ازتاریخ 98/11/08 لغایت 98/11/15 به نشانی دفتر تعاونی مصرف از ساعت 8 لغایت 14 به همراه داشتن 

مدارک شناسایی معتبر جهت صدور برگه ورود به جلسه مجمع حضور یابند .    دستور کار جلسه:
1- ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرسین            2 - طرح و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 1397

 3- طرح و تصویب بودجه پیش��نهادی برای س��ال 1398                  4 - طرح و تصویب تغییرات س��رمایه و 
نحوه تقسیم سود حاصله    5 - اتخاذ تصمیم درخصوص فروش ملک امان آباد و خودرو پژو مدل 1384

 6 -  طرح و تصویب پاداش هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسان
 7 - انتخاب بازرسان ) اصلی و علی البدل ( برای مدت یک سال مالی

  8- تعیین روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان استانداری
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آیت اهلل علم الهدی با استاندار خراسان رضوی دیدار و گفت وگو کرد

سردار سپهبد شهید سلیمانی یک انسان با اخالص بود
قدس: نماینده ولی  فقیه در اســتان با علیرضا رزم حسینی، استاندار 
خراســان رضوی دیدار و گفت وگو کرد. آیت اهلل سیداحمد علم الهدی 
با حضور در اســتانداری و ضمن تســلیت به استاندار خراسان رضوی 
به مناسبت شهادت همرزم وی سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، 
اظهار کرد: به علت وابستگی به آن شهید بزرگوار، این مصیبت برای شما 
یک حساسیت ویژه ای دارد. نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: 
سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نبوغ فراوان داشت، زندگی اش 

زاهدانه و واقعاً یک انسان با اخاص و مخلص بود.
استاندار خراسان رضوی نیز در ادامه این دیدار اظهار کرد: سردار سپهبد 
شهید سلیمانی به آرزوی خود که شــهادت بود رسید، ایشان اعتقاد 

داشــت که اگر به شهادت برسد به سعادت خواهد رسید، یعنی مسیر 
شهادت، مسیر تعالی است. رزم حسینی ادامه داد: باید گفت که ایشان 
به یک الگوی واقعی برای جوانان نسل حاضر و آینده تبدیل شده است.

قدس: مدیر حوزه علمیه خراسان در خصوص اعام بیعت مجدد حوزه 
علمیه خراسان با مقام معظم رهبری و درباره حوادث اخیر، به محضر 
رهبر معظم انقاب نامه  نوشت. متن نامه آیت اهلل سیدمصباح عاملی به 

این شرح است:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

قال علی )علیه الســام(: ُکنَّا إَِذا اْحَمرَّ الَْبْأُس اتََّقْیَنا بَِرُسوِل اهلَلِ 
)صلی اهلل علیه و آله(

محضر نورانی رهبر حکیم و خردمند انقاب اسامی
حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای )مدظله الوارف(

سام علیکم و رحمه اهلل و برکاته

اندیشه، زبان و قلم را یارای آن نیست که عمق مصائب عظیمه ای را که 
در ایــن ایام بر قلب نازنینتان وارد آمد، به توصیف درآورد. حرکت های 
حرمت شــکن عده ای ناآگاه در آبان ماه ســال جاری، جنایت هولناک 
آمریکای جهانخوار در ترور یار صدیق انقاب اســامی؛ سردار سرافراز 
 شهید ســپهبد حاج قاسم ســلیمانی که وجودش یادآور راه و منش 
مالک اشتر و عمار یاسر علی)ع( بود و نیز سانحه غمبار سقوط هواپیما 

که در آن جمعی از فرزندان برومندتان به دیار باقی شتافتند.
اینک از سر وفاداری و به انگیزه بیعتی مجدد با آن وجود معّزز و گوهر 
گرانمایه، پیروان و شــاگردان شــما در حوزه علمیه انقابی خراســان 
پشتیبانی و حمایت همه جانبه خویش را بسان گذشته از حضرت شما 

و فرزندان صادق و مخلصتان در سپاه پاسداران انقاب اسامی که اوج 
خلــوص و صدق و وفاداری خود را در طول دوران شــکوهمند انقاب 
اسامی از جنگ تحمیلی گرفته تا عرصه های پرخطر لیله الهریرهای 
مکــّرر و ذوب شدگی شــان در والیت و انقاب اســامی و صداقت و 
اخاص خود را در حادثه ســقوط هواپیما نشان داده و چیزی را از ملت 
افتخارآفرین و امت شهیدپرور اسامی پوشیده نداشته اند، اعام می داریم.

در ضمِن این تجدید بیعت با آرمان ها و اندیشه های واالی شما در طی 
مسیر نورانی انقاب اســامی، از خدای مّنان دوام سامت و توفیقات 
متزاید آن رهبر عزیز را خواستاریم و برای همیشه انزجار قلبی خود را 
از دخالت های متکبرانه دولت های پلید آمریکا و انگلیس و صهیونیسم 
غاصب در امور داخلی کشــور عزیزمان ابراز داشته و همواره آماده فدا 
نمودن جان و هستی خود در راه اعتای نظام مقدس جمهوری اسامی 
و آرمان های پرشــکوه و عزت آفرین شما تا برپایی تمدن نوین اسامی 

خواهیم بود.

با موضوع حوادث اخیر نوشته شد

نامه مدیر حوزه علمیه خراسان به رهبر معظم انقالب



قدس سوژه مردمی را پیگیری کرد

پیاده رو فروشی، پا گذاشتن روی حق شهروندان
قدس: اوایل ســال گذشته بود که شورای شهر 
مشهد مصوبه ای داشــت که بر اساس شرایطی 
برخی از صنوف اجازه پیدا کردند تا بخشــی از 
پیاده رو مقابل واحد صنفــی خود را اجاره کرده 
و خدمات خود را در این محل نیز به مشــتریان 

عرضه کنند.
طرحی کــه در میان عموم مردم به عنوان طرح 
پیاده رو فروشــی نام گرفت و از همــان آغاز با 
انتقادهای زیادی همراه شــد ولــی با تمام این 
اوصاف فرمانداری هم به این مصوبه ایرادی نگرفت 

و در واقع مصوبه به اجرا گذاشته شد.

  نظری کوتاه به سابقه این تصمیم
همان گونه که گفته شد در تابستان سال گذشته 
و همچنین در تابستان سال جاری هم هر از گاهی 
شاهد گالیه های مطرح شده از سوی شهروندان 
بودیم که اصلی ترین نقد مطرح شده این بود که 
پیاده روهای شهر متعلق به عموم شهروندان است 
و این تصمیم شورا و شهرداری عمالً بی توجهی به 

حقوق عمومی است.
منتقدان معتقد بودند به اســتناد همان قوانین 
مربوط به ســد معبــر که شــهرداری به خاطر 
گذاشــتن یک جعبه میوه در پیــاده رو عریض 
یــک واحد صنفی را جریمــه می کند این اقدام 
مدیریت شهری مغایر با قوانین است ولی به دلیل 
درآمدزایی که دارد چشم به روی قانون بسته اند. 

امــا مدافعان این تصمیــم بر این بــاور بوده و 
هســتند که اجرای این مصوبه با شرایط خاصی 
و در مناطق کمی از شــهر صورت می گیرد که 
اصلی ترین شرط اولیه عریض بودن پیاده رو است 
و تنها تا ســقف 50درصد معبر به واحد مربوطه 

اجاره داده می شود.
همچنین تنهــا صنوف خاصی از قبیل آبمیوه 
فروشــی ها و پیتزا و ساندویچی  مشمول این 
مصوبه هستند، از سوی دیگر بر اساس ضوابط 
تعریف شــده واحدهای مربوطه با اســتفاده 
از نورپــردازی و مبلمان خاص به زیباســازی 
شــهر کمک می کنند و موجب افزایش نشاط 

اجتماعی می شوند.
این در حالی است که یکی از 
مدیران شهرداری مدتی پیش 
اظهار کرد: اجــرای این طرح 
از سال گذشــته، حدود 500 
میلیون تومان برای شهرداری 
درآمد ایجاد کرده اســت که 
درآمد آن صرف ارائه خدمات 
شــهری به مــردم، از جمله 
پیاده روسازی و بهسازی معابر 
عابران پیاده می شــود منتها 
چنانچه با همه این توضیحات، 
اجرای  از  شــهروندان  برخی 

این طرح نارضایتی دارند از طریق شــماره 137 
نکته شان را اعالم کنند تا بررسی های الزم را انجام 
دهیم و اگر نارضایتی ها منطقی باشد، شرایط را به 
گونه ای تغییر می دهیم که رضایت شهروندان هم 

حاصل شود.

  شکایت دوباره 
هر چنــد در همان ماه هــای اول اجرای این 
مصوبه واکنش های مختلفی را شــاهد بودیم 

از ســوی  و شــکایت هایی 
اشــخاص حقیقی و حقوقی 
مطرح شــد و حتی در سال 
ادامه  ایــن روند  جاری هم 
داشــت ولی با شروع فصل 
ســرما اندکی از التهاب های 

این حوزه کاسته شد.
با ایــن اوصاف امــا منتقدان 
بوده  پیگیر  همچنان  موضوع 
و خواهــان بررســی دقیق تر 
این تصمیــم از ابعاد مختلف 
و بــه ویژه بعــد فرهنگی آن 
هستند به نحوی که در چند 
روز گذشــته جامعه انجمن های اسالمی اصناف 
خراسان با ارسال نامه ای به شهردار مشهد خواهان 
تجدیدنظر مدیریت شهری در این باره شده است.

در بخشــی از این نامه به جایــگاه معنوی و 
فرهنگی شــهر مشهد اشاره شــده است که 
باید رفتارهای عمومی این شــهر هم مطابق 
با شــئونات مشهد باشد و مسئله اصلی فراهم 
نکردن محیط هایی برای اشاعه ناهنجاری های 

اجتماعی و فرهنگی است.

در این نامه بر این نکته تأکید شده است که یا باید 
اجرای این طرح در مشــهد متوقف شود یا آنکه 
پیوست فرهنگی و اسالمی برای آن تعریف شود.

  پیگیری شورای امر به معروف 
در همین حال دبیر شورای امر به معروف و نهی 
از منکر خراسان رضوی نیز از پیگیری این موضوع 

در مراجع نظارتی و قضایی خبر داد.
ارجاعی در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: شورای 
امر به معروف و نهی از منکر استان از همان ابتدا با 
این مصوبه مخالف بود و همچنان نیز از تداوم این 

رویه در مشهد نگران است.
وی ادامــه داد: به ســه دلیل کلی بــا این طرح 
مخالفیم که مباحث فرهنگی هرچند مهم هستند 
امــا به نظر ما موضوعاتی چون حقوق عمومی و 

مسائل اخالقی از اولویت بیشتری برخوردارند.
برهمین اساس نخستین دلیل مخالفت ما مسئله 
تضییع حقوق شهروندی است و به استناد قوانین 
این اقدام مصداق سد معبر است؛ چراکه پیاده روها 
متعلق به عموم مردم است و شهرداری مالک آن 

نیست که بخواهد اجاره بدهد.
دلیل دوم بیشتر توجه به مباحث اخالقی موضوع 
اســت؛ چراکه در شــهر افراد از طبقات مختلف 
اجتماعی هستند و بی تردید افرادی هستند که 
توان خرید همین خوردنی های به ظاهر ســاده 
از قبیل پیتزا و آبمیــوه را هم ندارند حال تصور 
کنید کودکان قشر کم برخوردار که شاهد خوردن 
خوراکی های رنگارنگ در کنار خیابان هستند چه 
حالی خواهند داشت لذا این اقدام اخالقی نیست.
دلیل سوم نیز مباحث فرهنگی است که از ابعاد 
مختلفی مورد نقد بوده و هســت و از سوی افراد 

مختلف ابراز شده است.
ارجاعی اظهار کرد: هر چند در زمان بررســی این 
مصوبه مخالفت خود را به فرمانداری اعالم کردیم 
ولی در نهایت تأیید شــد ولی بــه منظور احقاق 
حقوق عمومــی و نیز جلوگیــری از ادامه برخی 
ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی در حال پیگیری 

موضوع در مراجع نظارتی و قضایی هستیم.

  تداوم گودبرداری های غیراصولی 
در مشهد؛ چه کسی مقصر است!

گودبرداری و ساخت  و سازهای غیراصولی و فاجعه بار در مشهد، 
یکی از دغدغه هایی اســت که هر ســاله جان تعداد زیادی از 
کارگران و مردم این شــهر را می گیرد و عالوه بر خسارت های 
جانی که دارد، خسارت های مالی گاه جبران ناپذیری نیز بر جای 
می گذارد. در حالی  که بر اساس ضوابط و مقررات موجود، برای 
شروع عملیات ساخت وساز، تخریب و گودبرداری، گرفتن پروانه 
توسط مالک ضروری است و شهرداری نباید به  هیچ  وجه اجازه 
تخریب و گودبرداری بدون پروانه به مالکان را بدهد؛ ضمن آنکه 
قانون نظام  مهندسی حضور مهندس ناظر را هنگام گودبرداری 
و تخریب، ضروری می داند. از طرفی چون »پي« مهم ترین رکن 
هر ساختمان اســت، اگر پي ساختمان که آجر اول است، به 
 درستی گذاشته نشود، این ساختمان از ایمني و استحکام الزم 

برخوردار نبوده و به اصطالح »تا ثریا مي رود دیوار کج!«. 
بر اســاس دستورعمل اجرایی که در سال 92 در کمیته ملي 
مقررات ساختمان تصویب و براي اجرا به شهرداري هاي سراسر 
کشور ابالغ شــد، در اجراي یک گودبرداري اصولي، نهادها و 
اشخاص مختلفي همچون مالک ساختمان، سازمان مسکن و 
شهرسازی، شهرداری، نظام  مهندسی، مهندس طراح، مهندس 
مجري و مهندس ناظر داراي نقش و مســئولیت هســتند و 
چنانچه در هر یک از مراحل گودبرداري، حادثه یا مشــکلي 
ایجاد شود، هر یک از این افراد یا نهادها به  تناسب مسئولیت و 

اهمال احتمالي، باید پاسخگوی زیان وارده باشند.
در همین راســتا شهرداری باید به نیروهای پلیس ساختمان 
آموزش های الزم را برای نظارت بر ساخت وسازها ارائه  دهد و 
مهندسان ناظر به هنگام اجرای پروژه های ساختمانی، نسبت 
به رعایت ایمنی ساختمان های مجاور در هنگام گودبرداری و 
خاکبرداری حساس باشــند؛ بر اساس قانون، هر گاه از موارد 
تخلف در پروانه به  موقع جلوگیری نشود و یا تقصیری صورت 
گیــرد، با آنان برخورد قانونی صــورت می گیرد و در صورتی 
 که عمل ارتکابی مهندســان ناظر و مأموران شهرداری واجد 
جنبه جزایی باشد از این  جهت هم قابل  تعقیب خواهند بود 
و در مواردی 6 ماه تا ســه سال محرومیت از کار نیز در انتظار 

متخلفان است.
بــا وجود این برخی از مالکان با هدف تســریع در انجام کار، 
پیش از گرفتن پروانه به تخریب ساختمان و گودبرداری اقدام 
می کنند که به دلیل رعایت نکردن استانداردها و نکات ایمنی و 

نبود مهندس ناظر، حوادث گاه مرگباری رقم می خورد.
این مســئله البته ناشــی از ضعف عملکرد در وهله نخست 
شــهرداری و بعــد ســازمان نظام  مهندســی و مســکن و 
شهرســازی اســت که می بایســت با کنترل و نظارت های 
دقیق مســتمر بر ساخت وســازهای در حال  انجام در سطح 
شــهر، مانع فعالیت متخلفان و بروز حوادث ناشی از پی کنی 
و گودبرداری های غیراصولی شــوند. کما اینکه اگر در مراحل 
اولیه از ساخت وسازهای غیراصولی و غیرمجاز جلوگیری نشود 
و برحسب اتفاق، ساختمانی هم در همان ابتدای کار فرو نریزد، 
می بایســت منتظر وقوع حوادث و اتفاقات ناگوار در آینده نه  
چنــدان دور به  ویژه در زمــان وقوع بالیای طبیعی همچون 

زمین لرزه باشیم.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در این زمینه نیز فرهنگ سازی 
الزم صورت نگرفته و مردم با خطرات ناشی از گودبرداری ها و 
تخریب غیراصولی ساختمان ها آشنایی کافی پیدا نکرده اند و 
این وظیفه دستگاه های متولی ایمنی شهر از جمله آتش نشانی 
است که دست کم برای پرهیز از هزینه های گزاف حوادث ناگوار 
مرتبط با این تخلفات، پیشــگیری را در دستور کار قرار داده 
و با ارائه برنامه های آموزشــی نسبت به ارتقای سطح آگاهی 

شهروندان اقدام کنند.
در عین  حال به نظر می رســد در بحث برخورد با متخلفان 
و مقصران حوادث گذشــته نیز کارنامه درخشانی در سابقه 
دســتگاه های متولی وجود نــدارد؛ چراکه اگر چنین بود و 
هزینه تخلف برای متخلفان بازدارنده می شد، به  طور قطع 
شاهد ادامه این اتفاقات تاکنون نمی بودیم؛ به خصوص آنکه 
قوانین روشــن و شــفافی در این زمینه وجود دارد و خأل 

قانونی احساس نمی شود.

آخرین وضعیت تأیید و رد صالحیت  نمایندگان 
خراسان رضوی

  هشت-هشت؛ مساوی
نماینده  هشت  ایسنا: 
رضوی  خراسان  استان 
نماینده   18 مجموع  از 
این اســتان در مجلس 
شورای اســالمی برای 
شــرکت در یازدهمین 
مجلس  انتخابات  دوره 

شورای اسالمی رد صالحیت شدند و با توجه به استعفای 
محمــد دهقان از مجلــس به دلیل عضویت در شــورای 
نگهبان و عدم ثبت نام رضا شــیران خراسانی در انتخابات، 
تنها صالحیت هشــت نماینده فعلی اســتان در انتخابات 

مجلس یازدهم تأیید شد. 
براســاس پیگیری هــا حســین مقصــودی و رمضانعلی 
ســبحانی فر نمایندگان ســبزوار، بهروز بنیــادی نماینده 
کاشــمر، عبداهلل حاتمیان نماینــده درگز، جلیل رحیمی 
 جهان آبادی نماینده تربت جام، تایباد و باخرز، حمید بنایی 
نماینده گناباد، هادی شوشتری نماینده قوچان و محمود 
نگهبان ســالمی نماینــده خواف، هشــت نماینده فعلی 
خراسان رضوی هســتند که در یازدهمین دوره انتخابات 

مجلس شورای اسالمی رد صالحیت شدند.

امروز برگزار می شود
  راهپیمایی مردم مشهد برای گرامیداشت 

شهدای جبهه مقاومت و سانحه هوایی
قدس: شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی خراسان 
رضوی در پیامی از مردم 
دعوت کرد تا با حضور در 
صبح،  امروز  راهپیمایی 
همدردی  ابــراز  ضمن 
با خانــواده جانباختگان 
ســقوط هواپیمای مســافربری، حمایت خویش را از جبهه 
مقاومت اعالم کننــد و به دخالت های آمریکای جنایتکار در 

امور داخلی کشور »نه« بگویند. 
 راهپیمایی مردم مؤمن و بصیر مشــهد مقدس امروز ســاعت 
9 صبح از میدان شــهدا به طرف حــرم مطهر رضوی برگزار 
می شود. در پایان با اجتماع در رواق امام خمینی)ره( حرم مطهر 
رضوی، آیت اهلل علم الهدی نماینده ولی فقیه در استان خراسان 

رضوی و امام جمعه مشهد مقدس سخنرانی خواهد کرد.

 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
آموزش و پرورش:

  تمامی فرهنگیان خراسان رضوی 
مشمول نظام رتبه بندی شدند

قدس آنالین- حیدری: 
فرهنگــی  80هــزار 
خراسان رضوی مشمول 

نظام رتبه بندی شدند. 
مدیریت  توسعه  معاون 
و پشــتیبانی آموزش و 
رضوی  خراسان  پرورش 
در گفت وگو با قدس آنالیــن با اعالم این خبر گفت: کلیات 
نظام رتبه بندی معلمان اوایل برنامه پنج ســاله ششم توسعه 
مصوب و تقریباً باید از همان زمان اجرایی می شد ولی کار به 
درازا کشید و سرانجام این ماه عملی و در لیست حقوق دی 

ماه فرهنگیان اعمال شد.
علی ابــری اول افزود: اوایل، صحبت هایی از همتراز شــدن 
دریافتی معلمان پس از اعمال رتبه بندی، با دریافتی هیئت 
علمی و حقوق استادان دانشگاه بود ولی فعالً این گونه نیست 
که امید داریم در گام های بعدی محقق شود. رتبه بندی شامل 
همه معلمان، مدیران و معاونان مدارس می شود و همکارانی 
هم که در ادارات آموزش و پرورش مشغول هستند به شرطی 
که تا اول مهر آینده به مدرسه بروند، از هم اکنون رتبه بندی 

دریافت می کنند.
وی یادآور شد: امتیاز این طرح برای هر فرهنگی براساس 
ســنوات خدمت، مدرک و پایه متفاوت اســت، از این رو 
میانگین دریافتی حدود 400 هزار تومان است ولی موارد 
فراوانــی داریم که حتی حقوق همکار کاهش هم داشــته 
اســت. به عنوان مثال همکاران با سابقه کم و یا آنانی که 
فوق العاده ویژه دریافت می کردند حقوقشان نه تنها افزایش 

یافته بلکه کاهش هم داشته است.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع 
دانشگاه علوم پزشکی در گفت وگو با قدس:

  بیمارستان حاشیه شهر مشهد ردیف 
بودجه ندارد

قدس آنالین: سرپرست 
معاونت توسعه مدیریت 
و منابع دانشــگاه علوم 
گفت:  مشــهد  پزشکی 
بیمارستان حاشیه شهر 
مشــهد ردیــف بودجه 
ندارد و فقــط زمینی از 
سوی آستان قدس رضوی چند سال پیش برای ساخت این 

بیمارستان اختصاص پیدا کرده است. 
حمیدرضا اسالمی در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: 
به منظور اختصاص بودجه برای ساخت هر مجموعه ای از 
جمله بیمارستان حاشیه شهر مشــهد ابتدا باید طرح آن 
در ســازمان برنامه و بودجه به ثبت برسد تا دارای ردیف 

بودجه شود.
وی تصریــح کرد: از طرفی بــرای اختصاص بودجه به این 
بیمارســتان از ســوی ســازمان برنامه و بودجه ابتدا باید 
مواردی نظیر اقدامات مطالعاتی، مجوزهای محیط زیست 
و پدافند غیرعامل گرفته شــود که فرایند زمانبری دارد به 
طوری که فقــط برای مجوز پدافند غیرعامل تاکنون چند 
ســفر به تهران انجام شده اســت و به زودی نیز مجوز آن 

گرفته خواهد شد.
سرپرســت معاونت توســعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم 
پزشــکی مشهد افزود: با گرفتن مشاور، فرایند مطالعاتی این 
بیمارســتان نیز در حال پایان است اما هیچ گونه مستنداتی 
مبنی بر اینکه بودجه ســاخت این بیمارستان از چه طریق و 
چگونه تأمین شود وجود ندارد و فقط زمینی از سوی آستان 
قدس رضوی چند ســال پیش برای ساخت این بیمارستان 

اختصاص پیدا کرده است.
اســالمی ادامه داد: همچنین در حــال حاضر چند پروژه 
نیمه تمام درمانی در شهرستان مشهد و مناطق اطراف آن 
نظیر بیمارســتان شهید هاشمی نژاد با 80 درصد پیشرفت 
فیزیکی، بیمارســتان امداد و نجات جنــوب با 42درصد 
پیشرفت فیزیکی، بیمارستان گلبهار با 30درصد پیشرفت 
فیزیکی و همچنین بیمارســتان امــدادی در حال انجام 
اســت که به طور منطقی اولویت با ســاخت و اتمام این 

پروژه هاست.
وی افزود: صحبت هایی مبنی بر اینکه در سال های گذشته 
و براســاس یک توافق قرار بوده است اداره راه و شهرسازی 
از طریــق فروش یک زمین 50درصد بودجه ســاخت این 
بیمارستان در حاشــیه شهر مشهد را تأمین کند اما اینکه 
این موضوع بر مبنای چه مســتنداتی بوده است مشخص 
نیســت اما در هر حال دانشگاه علوم پزشکی مشهد آماده 
هر گونه مســاعدت با سازمان و ارگان هایی است که تمایل 
به همکاری در ســاخت این بیمارستان در منطقه محروم 

حاشیه شهر مشهد دارند.

شورای امر به معروف 
و نهی از منکر استان 
از همان ابتدا با این 
مصوبه مخالف بود و 

همچنان نیز از تداوم 
این رویه در مشهد 

نگران است
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مدیرعامل این شرکت خواستار شد
 ضرورت صرفه جویی مصرف گاز 

توسط مشترکان در خراسان جنوبی

بیرجند- خبرنگار قدس: مدیر عامل شــرکت گاز 
اســتان خراســان جنوبی از ثبت مصرف 4.2 میلیون 
مترمکعب گاز در شــبانه روز یکشنبه گذشته در این 

استان خبر داد.
هاشــمی در بازدید از مرکز امــداد گاز در بیرجند بر 
ضرورت صرفه جویی در مصــرف این نعمت خدادادی 
تأکید و اظهار کرد: با توجه به بارش ها و کاهش چشمگیر 
دما در روزهای اخیر و افزایش مصرف گاز، از مشترکین 
هم اســتانی تقاضا می شــود برای پایداری شبکه های 

گازرسانی در مصرف گاز طبیعی صرفه جویی کنند.

با اعزام سه گروه جهادی محقق شد
ارائه خدمات رایگان درمانی و جهادی 

به اهالی روستای هوس فریمان

قدس: ســه گروه جهادی در قالب 18 نفر بســیجی با 
تخصص های درمانی، عمرانی و کشــاورزی به روســتای 

هوس فریمان اعزام شدند.
همزمان با رزمایش گردان های الی بیت المقدس، در این 
برنامه گروه بسیج جامعه پزشکی با ویزیت رایگان 68نفر 
از اهالی روســتا و توزیع دارو رایگان به ارزش 7میلیون و 
300هزار ریال خدمات رســانی کردنــد. همچنین گروه 
جهادی شهید شگفته بسیج مهندسین کشاورزی با تعداد 
هفت کارشناس در زمینه های مختلف کشاورزی، دامداری، 

باغبانی و دامپروری خدمت ارائه کردند. 

انتظاری که پایان یافت
 بارش برف پس از ۱0 سال 

در بشرویه 

بشرویه- خبرنگارقـدس: بارش برف در بشرویه مردم 
این  شهرستان کویری را غافلگیر کرد. به گزارش خبرنگار ما 
بارش برف که از شنبه گذشته در این شهر آغاز شد تا ساعت 
22شب گذشته ادامه یافت تا به انتظار 10 ساله مردم این 
شهرستان برای بهره مندی از این نعمت خدادادی پایان دهد. 
تداوم بارش برف در این شهرستان سبب شد تا کودکان و 
نوجوانان بشرویه به همراه خانواده هایشان با حضور در معابر 
تا پاســی از شب به برف بازی و خوشحالی بپردازند. در این 
میان صحنه های شکرگزاری مردم به ویژه کشاورزان که از 

خوشحالی سر از پا نمی شناختند دیدنی بود.

گفتوگو

محبوبه علیپور   عرصه سالمت بی نیاز 
از بهره گیری از فناوری های نوین نیســت؛ 
چراکه عصر امروز، روزگار سیطره دانش و 
صنعت است. در کشور ما نیز عده ای بر این 
نظریه باور داشته و با وجود محدودیت ها به 

دنبال رشد فناوری هستند.

  خودرویی با نصف قیمت مشابه 
لطفی  بهــروز  دکتــر 
پروژه های  اجــرای  که 
مختلفــی را در کارنامه 
فعالیت خود دارد، درباره 
روند تولیــد آمبوالنس 
برقی توســط تیم تحت نظارتــش می گوید: 
عرض خودرو یاد شده یک متر و 10 سانتیمتر، 
طــول آن دو متر و ارتفــاع آن نیز یک متر و 
90 ســانتیمتر است که از کاربردهای دیگر آن 
می توان به اســتفاده در تمامی بیمارستان های 
کشــور برای حرکت در بخش هــا و یا محیط 
خارجی بیمارســتان، اســتفاده در باشگاه ها و 
زمین های ورزشی، استفاده در اماکن عمومی و 

مذهبی اشاره کرد.
وی می افزاید: طرح اولیه پروژه یاد شده، بهمن 
ماه سال گذشته به ما ارائه شد که پس از عقد 
قرارداد با دانشگاه آزاد، اقدامات ساخت آن آغاز و 

در مدت 6 ماه به بهره برداری رسید.
عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد مشــهد یادآور می شود: حدود 
20 سال است که به عنوان چهره دانشگاهی 
در حوزه هــای آموزش دانشــجویان فعالیت 
داشــته ام. در همین مدت نیز چندین پروژه 
مورد نیاز صنعت را با همکاری دانشــجویان 
انجــام دادم. پــس از چند ســال فعالیت در 
ایــن مقوله، به این نتیجه رســیدم که زمان 

آن رســیده که بــه طور جــدی وارد عرصه 
صنعت شوم. این وضعیت در شرایطی بود که 
پروژه هایی را به ما سفارش دادند که از آخرین 
موارد پیشنهادی، سفارش ساخت آمبوالنس 
 برقی بــرای اورژانس عدالتیان بیمارســتان 
امام رضا)ع( بود. همچنین هزینه ساخت این 

خودرو را خیران پرداخته اند.
این در حالی اســت که در بررسی هایی که در 
بازار مشهد در سال گذشته داشتیم، دریافتیم 
خودروهای چینی مشابه که حتی قابلیت ورود 
به آسانسور را ندارند، با قیمتی بیش از دو برابر 

مبلغ قرارداد ما به بیمارستان عرضه می شود.

  حمایت هایی که فقط معنوی است
این اســتاد دانشــگاه بــا تأکید بــر اینکه 
حمایت های موجود اغلب معنوی بوده و وقتی 
به مرحله عمل می رســیم با محدودیت های 
قانونی مواجه می شویم، می افزاید: زمانی که 
ســاخت آمبوالنس برقی را آغــاز کردیم در 
قراردادی که با بیمارستان امام رضا)ع( منعقد 
شد به میزان بودجه ای که دریافت کردیم از 

ما چک و سفته گرفتند. همچنین یک و نیم 
برابر این میزان؛ طبق قانون دانشــگاه آزاد به 
عنوان تضمین مالــی از ما اخذ کرد. در واقع 
ناگزیر شــدیم دو و نیم برابر مبلغ قرارداد را 
تضمین بدهیــم. در حالی که چنین رویه ای 
با مقوله حمایت از نخبگان و فناوران تناقض 
دارد؛ چراکه وقتی صحبت از حمایت می شود، 
انتظــار می رود فرد را در روند فعالیتش مورد 

حمایت قرار دهند. 
این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه آیا در مدت 
فعالیت خود از حمایت های صندوق کارآفرینی 
امید استفاده کرده است؟ اظهار می کند: تا امروز 
اسمی از این نهاد و عملکردش نشنیده ام شاید 
این مجموعه نتوانسته به درستی کارکردش را 
تبلیغ کند تا نوآوران از حمایت هایش آگاه شوند. 

  حل مشکالت با توانمندی های وطنی
دکتر لطفی ادامه می دهد: پیش از این براساس 
رویکرد حاکم بر فضای علمی کشور؛ استادان و 
دانشجویان برای کسب امتیاز و ارتقای شغلی به 
انتشار مقاالت در مجالت داخلی و بین المللی 

می پرداختنــد. به هر حال پیشــنهاد می کنم 
قوانیــن حمایتی به گونه ای تعریف شــود که 
هر پژوهشگری بتواند در قالب تحقیقات خود 
مشکلی از کشــور را حل کند و شرایط ارتقای 

شغلی را داشته باشد.
وی همچنین خاطرنشــان می کنــد: زمانی 
که وارد عرصه نوآوری می شــویم با مســائل 
حل نشــدنی مواجه ایم که متولی خاصی نیز 
ندارند حال آنکه مراکز علمی و پژوهشــی ما 
ظرفیت های قابل توجهی دارند و می توانند به 
حل مشکالت کمک کنند. از این موارد می توان 
به فاصله میان صنعت و دانشــگاه اشاره کرد. 
البته مدتی است با تشکیل شبکه هایی سعی 
شــده فاصله میان صنعت و دانشگاه برطرف 
شود. البته این حمایت ها و تعامل ها همچنان 
روند تدریجی دارد که باید سرعت پیدا کند زیرا 
در حال حاضر با تنگناهایی مواجه هستیم که 
حل آن ها به مشارکت فراگیر و همگانی ایرانیان 

وابسته است. 

  ضعف مدیریت های سنتی
لطفی درباره روند بومی سازی فناوری نیز تأکید 
می کنــد: به طور کلی معتقدم راه رفته را نباید 
رفت. در واقع وقتی مطلع هستیم در گوشه  دیگر 
دنیا مخترعی یک فناوری خلق کرده، نباید به 
دنبال طی همین مسیر برویم بلکه ضروری است 
با اســتفاده از همین فناوری ها و دانش، مسیر 
حل مشکالت خود را تسهیل کنیم. بنابراین در 
صورتی که دریافتیم برخی فناوری های موجود 
در جهان بنا به دالیل متعــددی همانند امور 
فرهنگی یا اقلیمی، برای به کارگیری در جامعه 
ایرانی مناسب نیستند صاحبنظران باید در این 
حوزه به مقوله بومی ســازی توجه کرده و این 

فناوری و دانش را مناسب سازی کنند. 

گپ و گفتی با پژوهشگر مشهدی تولیدکننده آمبوالنس برقی

دستاوردهای علمی باید مشکالت بومی را حل کند
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روی خط حادهث

گزارش جلسه
در شورای اسالمی شهر مشهد تصویب شد

کمک 47میلیارد ریالی شهرداری  برای 
تسریع احداث باغ  موزه دفاع مقدس

قدس: نماینــدگان مردم 
مشهد در شورای اسالمی 
شــهر، روز گذشته پس از 
یک هفته وقفــه به علت 
تعطیلی ساالنه شوراها، در 
هشــتاد و دومین جلسه 
علنــی روز پــر کاری را 

گذراندند. دریافت تســهیالت بانکی مازاد بر بودجه شهرداری، 
آیین نامه حمایتی از ورزش قهرمانی، تکمیل باغ موزه دفاع مقدس 
و بررسی دو آیین نامه استخدامی و معامالتی شرکت نمایشگاه 
بین المللی، مواردی بود که دیروز مورد بررســی اعضای شورای 

اسالمی شهر مشهد قرار گرفت.

 تصویب مجوز دریافت تسهیالت بانکی 
طبق این مصوبه به شــهرداری مشهد اجازه  داده شد به  منظور 
تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه های عمرانی و شهری مصوب، 
پرداخت به  موقع طلب پیمانکاران مجری این  گونه از پروژه ها و 
خرید ناوگان حمل و نقل ریلی و اتوبوســرانی، عالوه بر بودجه 
مصوب شــهرداری مشــهد، تا ســقف یک هزار میلیارد تومان 
تســهیالت بانکی از بانک های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران، با رعایت تبصره های زیر در سال ۱۳۹۸ 

دریافت کند.

  تصویب الیحه حمایت از احداث و تکمیل باغ موزه 
دفاع مقدس

براســاس این مصوبه به شهرداری مشهد اجازه داده می شود در 
راستای اجرای موافقت نامه میان شورای اسالمی شهر، شهرداری 
و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی و 
به  منظور کمک به تسریع احداث باغ موزه دفاع مقدس، تا سقف 
چهــار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومــان از محل ردیف اعتبارات 
احداث بوستان های موضوعی بودجه سال جاری شهرداری هزینه 
و آثار مالی اجرای این مصوبه را در اصالح بودجه ســال ۱۳۹۸ 

شهرداری منعکس کند.

 کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان
همچنین در این جلســه طی یک الیحه دوفوریتی و با امضا و 
موافقت اکثریت اعضای شــورای اسالمی شهر مشهد، با کمک 
۵۰۰ میلیون تومانی شــهرداری مشــهد به سیل زدگان استان 

سیستان و بلوچستان موافقت شد.

 مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد
در گفت وگو با قدس:

 بدون کمک دولت 
توان خرید 4۰۰اتوبوس را نداریم

طلبی:  رضــا 
مــل  عا یر مد
اتوبوســرانی  ســازمان 
گفت:  مشــهد  شهرداری 
ایجاد انگیزه برای استفاده 
بیشتر شهروندان و زائران از 
ناوگان حمل ونقل عمومی 

در هسته مرکزی شهر و کاهش ترافیک، نیاز به تأمین اتوبوس 
جدید و تقویت ناوگان حمل ونقل عمومی دارد.

سعید حســینقلی زاده مقدم در گفت وگو با قدس آنالین اظهار 
کرد: بازسازی اتوبوس های فرسوده برای بازگشت آن ها به ناوگان 

اتوبوسرانی مشهد همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است.
وی بــا بیان اینکه تولیــد و خرید اتوبــوس در حال حاضر به 
سختی انجام می شود، تصریح کرد: شهر مشهد برای تسهیل در 
خدمت رسانی بهتر ناوگان اتوبوسرانی به شهروندان و زائران امام 
رئوف)ع( حداقل به ۲۰۰ تا ۴۰۰دستگاه اتوبوس جدید نیاز دارد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد با بیان اینکه عمر استاندارد 
یک اتوبوس برای فعالیت مفید ۱۰ســال است، افزود: میانگین 
عمر ناوگان اتوبوسرانی مشهد بین هفت تا هشت سال و در حال 
افزایش است. حسینقلی زاده مقدم با اشاره به اینکه پیگیر قول های 
دولــت برای تأمین منابع به منظور خریــد اتوبوس های جدید 
به شهر مشهد هســتیم ولی تاکنون چیزی تحقق پیدا نکرده 
است، تصریح کرد: ابزارهایی نظیر انتشار اوراق، تسهیالت بانکی، 
مجوز مستقیم خرید اتوبوس از کشورهای خارجی نظیر چین 
مسیرهایی هستند که دولت برای تأمین و خرید اتوبوس جدید 
می تواند به کالنشهر مشهد کمک کند، زیرا در شرایط درآمدی 
فعلی بدون کمک دولت امــکان خرید و تأمین اتوبوس جدید 
وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه تا پایان امسال تعدادی اتوبوس 
جدید به چرخه حمل ونقل عمومی شهر مشهد افزوده می شود، 
ادامه داد: در صورتی که اتوبوس در کشــور تولید شــود هزینه 
خرید یک دســتگاه اتوبوس جدید به طور میانگین یک میلیارد 
 و۷۰۰میلیون تومان است، اما محدودیت تولید موجب شده حتی 

در صورت تأمین اعتبار خرید به سختی صورت بگیرد.

 ماجرای کالهبرداری که 
سالمت مردم را به خطر انداخت

 فروش شن به جای گندم!
باشــگاه خبرنگاران: 
مــی  نتظا ه ا ند ما فر
از  خراسان شــمالی 
دستگیری دو متهم که با 
اضافه کردن ماسه و شن 
نرم به گندم های دولتی 
اقــدام به فــروش آن به 

کارخانه های آرد بجنورد می کردند، خبر داد.
سردار علیرضا مظاهری، فرمانده انتظامی خراسان شمالی گفت: 
افراد کالهبردار تاکنون از طریق اضافه کردن ماســه و شن به 
گندم هــای دولتی  ۵۶ میلیــارد و ۱۰۰ میلیون ریال به جیب 
زده اند. وی افزود: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه در یکی از 
سیلو های نگهداری گندم در شهرستان جاجرم، پیش از بارگیری 
گندم ها مقدار زیادی شن نرم به گندم های دولتی اضافه می شود، 
بالفاصله موضوع در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
ســردار مظاهری با اشــاره به اینکه کارآگاهان در ابتدا اقدام به 
بازرسی از این سیلو ها کردند، افزود: در بررسی های به عمل  آمده 
مقدار زیادی خاک، شن و ماسه در سطح گندم های موجود در 
این سیلو ها مشاهده شد. فرمانده انتظامی خراسان شمالی با بیان 
اینکه برای بررسی بیشتر موضوع، از کارشناسان اداره بهداشت 
محیط آن شهرستان برای حضور در سیلو ها دعوت شد، گفت: 
در بررسی بیشتر مشخص شد به تازگی صد ها تن گندم از این 
شهرستان به مقصد کارخانه های آرد شهرستان بجنورد بارگیری 
شــده که پس از تخلیه بار در مقصد، مقدار زیادی شن و ماسه 
نرم در داخل گندم ها بوده اســت. مظاهری با اشاره به اینکه با 
تحقیقات انجام  شده و بازرسی های مستمر مأموران، محلی را در 
محوطه پشتی سیلو ها که ۱۰ مترمکعب شن و ماسه نرم در آن 
دپو شده بود را رویت کردند، افزود: سیلو موردنظر با هماهنگی 

مقام قضایی برای انجام تحقیقات بیشتر پلمب شد.

توسط نیروهای بسیجی صورت گرفت
 جمع آوری 11 معتاد از میان برف و سرما

در پی دستور  رحمانی: 
فرمانــده ناحیه مقاومت 
مسلم)ع(  حضرت  سپاه 
۱۱ معتــاد متجاهر که 
در برف و سرما سرگردان 
بودند، جمع آوری شدند. 
پس از بارش برف و حاکم 
شدن هوای سرد در مشهد، فرمانده ناحیه مقاومت سپاه حضرت 
مســلم)ع( برای جلوگیری از ســرمازدگی و حتی جانباختن 
احتمالی برخی از معتادان متجاهر که در حاشــیه شهرمشهد 
ســرگردان مکانی برای سپری کردن شب و روز بودند را پس از 
هماهنگی با جانشین دادسرای انقالب مشهد، از محل های مورد 
اشاره جمع آوری و۶ نفر از آن ها را پس از پذیرایی تحویل کمپ 

و مابقی را هم به گرمخانه ها معرفی کردند.

پلیس خبر داد
 اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی

در مانه و سملقان
باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان 
از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ علی حسین رختیانی گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی 
با هدف پاکسازی نقاط آلوده و برخورد با هنجارشکنان اجتماعی 
در ســطح شهرستان مانه و سملقان اجرا شــد. وی با اشاره به 
اینکه در پی اجرای این طرح ۲۵ متهم دستگیر شدند، افزود: از 
این تعداد، هفت نفر به دادسرا و ۱۸ نفر نیز تحت عنوان معتاد 
متجاهر به کمپ های ترک اعتیاد سطح شهرستان معرفی شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه همچنین در اجرای این طرح 
مقدار ۶ کیلو و ۷۲۲ گرم انواع موادمخدر کشــف و ضبط شد، 
تصریح کرد: در بازرسی از محل های پاتوق این افراد مقدار زیادی 

شیرآالت سرقتی نیز کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی خبر داد
 ضربه سخت پلیس به 36 باند مخوف 

قاچاق موادمخدر
خط قرمز: فرمانده انتظامي خراســان رضوی از کشف ۲۳ تن 
انواع موادمخدر و دستگیري ۲۶ سرشاخه قاچاق موادافیوني در 
خراســان رضوی خبر داد.  سردار محمدکاظم تقوي در تشریح 
این خبر گفت: مبارزه بي امان با قاچاقچیان موادافیوني یکي از 
اولویت هاي اساسي پلیس خراسان رضوي است و در این راستا 

مأموریت هاي ویژه اي در دستور کار قرار گرفته است.
این مقام انتظامي افزود: تیم هاي مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه 
با موادمخدر خراســان رضوي در این سلسله عملیات مستمر با 
اقدام هــاي اطالعاتــي و ردزني هاي گســترده ۳۶ باند قاچاق 
موادمخدر را شناسایي و پس از کنترل و مراقبت هاي پوششي 
۲۶ تن از گردانندگان اصلي اعضای این باندها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامي اســتان خراســان رضوي گفت: در اجراي این 
طرح هاي عملیاتي مأموران انتظامی از ابتداي امسال بیش از ۲۳ 
تن انواع موادمخدر شامل تریاک، حشیش، هروئین و مقادیري 
موادمخدر صنعتي که بیشترین حجم کشفیات تریاک بود و چند 
قبضه اسلحه جنگي کشــف کردند. سردار تقوي گفت: پلیس 
مبارزه با موادمخدر خراسان رضوي در یک درگیري مسلحانه نیز 
یکي از ســرکردگان قاچاق موادمخدر را به هالکت رساند و با 
دستگیري چهار سرشاخه دیگر قاچاق موادافیوني  بیش از ۱/۵ 
تن مرفین کشــف کرد. وي با اشاره به این مطلب که مرزهاي 
خراســان رضوي در امنیت کامل قرار دارند، گفت: محموله هاي 
کشــف شده موادمخدر از اســتان هاي جنوبي کشور به مقصد 
مشهد و استان هاي شمالي حمل مي شد که جان برکفان مبارزه 

با موادمخدر خراسان رضوي آن را کشف کردند.

  پلمب یک مرکز جراحی
در تربت حیدریه 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفت: 
یک مرکز جراحی در این شهرستان به دلیل نداشتن 
اســتانداردهای الزم پلمب شــد.  معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی تربت حیدریه گفت: به هیچ عنوان در موضوع سالمت 
مردم کوتاهی نخواهیم کرد و با هر مؤسسه و مرکز درمانی که 
سالمت مردم را به مخاطره بیندازد برخورد قانونی خواهیم کرد.

محمدرضا بهروز افزود: این مرکز به ســبب نواقص موجود و به 
خطر انداختن سالمت مراجعه کنندگان پلمب شد.

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     .

تشکر از تالش پاسگاه انتظامی ساغروان
از پرسنل سختکوش پاسگاه انتظامی ســاغروان که دلسوزانه به موضوع سرقت باغ اینجانب 

رسیدگی و در کمترین زمان ممکن در محل حضور پیدا کردند، تشکر می کنم.
۰۹1۵۵۲۰۸7۲7

 باید همه نظر بدهند، نه افراد خاص
عوض کردن نام وکیل آباد کار درستی نیست، چون ادامه آن می خورد به باغ وکیل آباد و به نوعی 

جزو شناسنامه مشهد است. باید تمام مردم نظر بدهند، نه افراد محدودی.
۹1۵...۰۰36

 بهترین مکان بولوار وکیل آباد است
بنده با تعویض و نام گذاری بزرگراه شهید کالنتری به شهید سلیمانی مخالف هستم. چرا نام 
یک شهید حذف شود و نام شهیدی دیگر گذاشته شود. بهترین مکان نام گذاری بولوار وکیل آباد 

است که به نام شهید سلیمانی شود.
۹1۵...11۰1

 به داد پیاده روهای خسروی نو برسید
یکی به داد پیاده روهای خیابان خسروی نو 
برسد. آقایان شــورای شهر فکر کنید موقع 
انتخابات اســت؛ به خدا اینجا آبروی مشهد 

است.
۹1۵...7746

 پاسخ شهرداری منطقه 3 به یک پیام
با عنایت به پیام های مندرج در روزنامه قدس مورخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸ صفحه ۳ ویژه نامه قدس 
خراسان در خصوص انسداد راستگرد بولوار کامیاب به عبادی، به اطالع می رساند این راستگرد 
به علت شکل هندسی و صف طوالنی خودرو ها در هنگام چراغ قرمز کارایی الزم را نداشته و 
برابر طرح مصوب سازمان حمل و نقل و ترافیک مسدود شده است. مراتب جهت  استحضار و 

تنویر افکار عمومی و درج جوابیه به حضور ارسال می شود.

سوژه از شما / پیگیری از ما

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 .

لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.

شماره پیامک:   300072305

منتظر سوژه های شما از طریق سامانه پیامکی  هستیم.

پس از یک ماه بررســی  عقیل رحمانی 
میدانی و جمع آوری مستندات کافی، سرانجام 
مشــخص شد یک برند شــناخته شده چای 
در مشهد به ســود قانونی خود قانع نبود و با 
شــیوه ای ســودجویانه اقدام به گران فروشی 
۲ میلیــارد و ۴۶۵ میلیــون تومانی مبادرت 
می کند که با برخورد قاطع کارشناسان معاونت 
بازرسی ســازمان صمت خراسان رضوی تمام 

رشته هایش پنبه شد.

 بیش از 20 هزار تومان سود نامشروع 
در هر بسته چای!

۳۰ روز پیــش بود که کارشناســان معاونت 
بازرســی ســازمان صمت خراســان رضوی 
اطالعات خامی را دریافت کردند که بررســی 
مقدماتی آن داده ها از گران فروشی عظیم یک 
واردکننده که در حوزه بســته بندی چای هم 

فعالیت گسترده دارد، حکایت داشت.
بر پایه همین ماجرا بود که تیمی از کارشناسان 
معاونت بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی 

مأمور رسیدگی به این پرونده شد.
در گام اول کارشناسان مذکور برای جمع آوری 
مستندات از چند نقطه شــهر نمونه هایی از 
چای های متعلــق به برند مذکــور را که در 
بســته بندی های ۵۰۰ گرمی عرضه شده بود 
جمع آوری و به مقر ســازمان صمت اســتان 

منتقل کردند.
پس از آن آنالیز کردن محصول مذکور و اخذ 
استعالمات مورد نیاز برای روشن شدن میزان 
واردات چای و دفعات و زمان آن توســط تیم 

مذکور در دستور کار قرار گرفت.
این موضــوع  چنــد روزی زمان بــرد و در 

ادامه تحقیقات موشــکافانه 
کارشناسان مذکور مشخص 
شد عامالن این گران فروشی 
تاریخ ۹۸/۲/۳۰ محموله  در 
به   )CTC(کله مورچه چای 
وزن ۲۷ هزارو ۲۸۰ کیلوگرم 
را با ارز دولتی و قبل تبدیل 
ارز دولتــی بــه نیمایی وارد 
کشور کرده اســت. از سوی 
دیگر در مهر ماه سال جاری 
هم مجــدد یــک محموله 
دیگر را امــا این بــار با ارز 
۹ هزارتومانــی وارد کشــور 
دقیق  بررسی های  می کنند. 

حکایت از آن داشــت کــه محموله دوم پس 
از آن تاریخ در گمرک دپو شــده و هنوز هم 

ترخیص نشده است، چراکه 
مالکان محموله وارداتی که 
همان صاحبــان برند چای 
بودند، مابــه التفاوت تبدیل 
ارزدولتــی بــه نیمایی را به 
دولت پرداخــت نکرده اند تا 
اجازه ترخیص محموله چای 

صادر شود.
این نکات وقتی  جمع بندی 
در کنار هم چیده شد پرده 
از تخلــف عظیــم و چند 
میلیاردی برند چای برداشت. 
ماجرا هم این بود که عامالن 
تخلف محمولــه چای که با 
ارز دولتی وارد کشور شــده بود را در اقدامی 
غیرقانونــی افزایش قیمت داده انــد و در بازار 

به فروش رســانده اند. از سوی دیگر خروجی 
آنالیزها و اعالم نظر نماینده کمیسیون چای 
کشور این موضوع را برای کارشناسان روشن 
کرد که ســودجویان درهر بسته ۵۰۰ گرمی 
چای بیــش از ۲۰ هزارتومان به جیب زده اند 

و به نوعی مردم را سرکیسه کرده اند.

گردن کلفتی مدیرمتخلف 
در مقابل قانون

با این تفاسیر بود که به سرعت ماجرا به مالک 
کارخانه که دفتر فروش آن در مشهد و محل 
فعالیتش در یکی از شهرستان های استان بود، 
اطالع داده شــد و از او خواسته شد برای ارائه 
توضیح هرچه زودتر به معاونت بازرسی سازمان 
صمت خراســان رضوی مراجعه کنــد. اما در 
کمال تعجب وقتی فرد خاطی که پی برده بود 
تخلف چند میلیارد تومانی اش لو رفته است، در 
معاونت بازرسی سازمان صمت حاضر شد، از 
ارائه هر گونه مدرکی به کارشناسان خودداری 

کرد.
ایــن گونه بود که در پایان رســیدگی به این 
پرونــده بــرای واحد مذکور گــزارش تخلف 
گران فروشی به میزان ۲میلیارد و ۴۶۵ میلیون 
تومان تنظیم و در مســیر ارسال به تعزیرات 

حکومتی استان قرار گرفت.

سازمان صمت استان برای یک برند معروف چای پرونده تخلف تنظیم کرد

گران فروشی 2/5 میلیاردی در روز روشن!

عامالن این گران فروشی  
در تاریخ 98/2/30 

محموله چای کله مورچه 
)CTC( به وزن 27 

هزارو 280 کیلوگرم را با 
ارز دولتی و قبل تبدیل 

ارز دولتی به نیمایی وارد 
کشور کرده و گران تر به 

مردم فروخته اند

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
 خراسان رضوی 

دمای 17 درجه زیر صفر را تجربه کرد
ایرنا: سرمای زیر صفر درجه سانتیگراد یکشنبه شب گذشته در 
خراســان رضوی فراگیر شد، اما این سرما در برخی نقاط استان 
همچون بخش کوهســرخ شهرستان کاشــمر در جنوب غرب 
خراســان رضوی بــه ۱۷ درجه زیر صفر رســید تا این منطقه 
ســردترین نقطه در استان باشد. کارشــناس مرکز پیش بینی 
اداره  کل هواشناسی خراســان رضوی با اعالم این مطلب گفت: 
ساکنان ۱۱ شهرستان از مجموع ۲۹ شهرستان استان طی مدت 

یاد شده دمای ۱۰ تا ۱۷ درجه زیر صفر را تجربه کردند.
زهرا آهنگرزاده افزود: این میزان ســرما و دمای زیر صفر درجه 
ســانتیگراد هوا در طول روز و شــب تا پایــان هفته جاری در 
خراســان رضوی ادامه دارد. وی پایین ترین دمای یکشنبه شب 
گذشــته هوای مشــهد را ۱۰ درجه زیر صفر اعالم و بیان کرد: 
دمای هوای این شهر در بقیه روزهای هفته جاری به میزان دو 
تا سه درجه نوسان خواهد داشت.  آهنگرزاده بیان کرد: براساس 
پیش بینی ها برای روز پنجشــنبه هفته جاری در نیمه شمالی 

استان گذر ابر و بارش پراکنده رخ خواهد داد.

3
  سه شنبه 24 دی  1398

 18 جمادی االول 1441 14 ژانویه 2020  
 سال سی و سوم  
شماره 9160 ویژه نامه 3544  

در شهـر شماره پیامک: 3۰۰۰7۲3۰۵  
 ارتباط پیام رسان سروش: ۰۹۰3۸343۸۰1 

فضای مجازی: 

س 
قد

ی 
ص

صا
خت

: ا
س 

عک

خبر

بخشدار بایگ گفت: جست وجو برای پیدا کردن ۶ 
نفر از ساکنان روستای فدیهه بخش بایگ که از روز 

پنجشنبه گذشته در برف گرفتار شده اند، ادامه دارد.
بخشــدار بایگ در تشریح ماجرا تصریح کرد : چهار دامدار 
به همراه همســر و دختر نوجوان یکــی از این دامداران 
پنجشــنبه گذشــته برای سرکشــی به وضعیت احشام و 
دام های خود بــه یکی از کالته های اطراف روســتا رفته 
بودند که در پی بارش برف و بوران و بســته شدن راه های 
ارتباطی، برگشــت این افراد  به روســتا برای آن ها میسر 
نمی شــود و از آن روز تاکنون به جز یک تماس تلفنی از 

آن ها خبری نیست.
حســین خوش طینت افزود: آن ها در این تماس تلفنی اعالم 

کرده بودند ســوخت موجود در حال اتمام است و هیچ راه و 
مسیری برای برگشت وجود ندارد.

وی ادامه داد: از یکشنبه گذشته سه، چهار تیم شامل نیروهای 
امــدادی، هالل احمر، انتظامی و... در تــالش برای باز کردن 
مسیر دسترسی و پیدا کردن مفقودشدگان هستند که به علت 
وجود برف با ارتفاع بیش از دو متر در این مسیر، این تالش ها 

بی نتیجه بوده است.
بخشدار بایگ ادامه داد: طبق هماهنگی های صورت گرفته قرار 
اســت یک فروند بالگرد جمعیت هالل احمر از مشهد هم به 
یاری ما بشتابد. امیدواریم به زودی افراد گمشده روستا را پیدا 

کرده و آن ها را به سالمت برگردانیم.
این خبر درحالی بود که عصر روز گذشــته خبری به نقل 

از معاون عمرانی فرماندار تربت حیدریه در فضای مجازی 
منتشــر شد که در متن آن آمده بود: بنا بر اعالم جمعیت 
هالل احمــر یک خانواده پنج نفره که دو روز گذشــته در 
محــل دامداری خود در دامنــه کوه های رزگ و فدیهه از 
توابع بخش بایگ تربت حیدریــه در محاصره برف بودند، 
 با تــالش نیروهــای هالل احمــر و اهالی روســتا نجات 

یافتند.

بخشدار بایگ تشریح  کرد

ماجرای مفقود شدن ۶ دامدار بایگی در برف چه بود؟

گفت وگو



ورزش خراسان خانواده »شهید مؤمنی پور« در گفت وگو با قدس:

جواد با افتخار جانش را تقدیم کشورش کرد
سرورهادیان  10 سال از آن زمان که خبر 
شهادتش را برای خانواده اش آوردند می گذرد. 
شهید جواد مؤمنی پور، جوان دلیر شهرمان که 
خدمت در نظام و مرزبانی را برای امنیت مرزها 
انتخاب کرده بود جان شــیرینش را برای رفاه 
حال ما از دســت داد و حاال نام او زینت بخش 
کوچــه ای در محله پدری اش شــده اســت. 
اســتواریکم جواد مؤمنی پور از مرزبانان قلعه 
بلوچ بیرجند بود که در سال ۸۸ در درگیری با 
اشرار به شهادت رسید. شهید جواد مؤمني پور 
در سال ۶1 در مشــهد متولد شد و در یگان 
تکاوري خراســان جنوبي در 11 دي ۸۸ در 
درگیري با اشرار و قاچاقچیان به شهادت رسید.

 تازه شدن داغ فرزند با خبر شهادت 
سردار سلیمانی 

به سراغ خانواده ای می روم که فراغ فرزندشان 
هنوز هم برایشان تازه است. مادر شهید خانم 
مریم ترشــی دار 7۶ ســاله این روزها به قول 
فرزندانش از شــنیدن خبر شــهادت سردار 
ســلیمانی یک بار دیگر داغ دلش تازه شد و 
گریســت از این رو امــکان گفت وگو به دلیل 
بیماری با او مقدور نشــد. خواهر بزرگ شهید 
جواد مؤمنی پور در گفت وگو با قدس می گوید: 
من 13 ســال از جواد بزرگ تــرم و او را مانند 
فرزندم دوست داشتم. تولدش و بزرگ شدنش 
را دیدم. جواد از همان کودکی بسیار صبور و 
مهربان بــود و احترام به بزرگ تر را در اولویت 
رفتارش قرار داده بود. ۶ فرزند به نام های زهره، 
علی، فاطمه، محمد، جــواد و مهدی حاصل 

زندگی مشترک مادر و مرحوم پدرم است.

 صفات مشترک شهدا 
زهره مؤمنی پور می افزاید: در گذشته گفت وگو 
با خانواده شــهدا را که می خواندم همیشــه 
یک جملــه تکراری را می شــنیدم که فرزند 
شهیدشــان دارای صفات بسیار خوب و کاماًل 
متفاوت بود. اما بعد از شــهادت برادرم کاماًل 
دریافتم به درستی شهدا دارای صفات ویژه و 
مشترکی هستند که جواد هم همین گونه بود. 
وی تأکید می کند: جواد اهل پرخاشــگری و 
گالیه نبود و احترام او بــه دیگران زبانزد بود 

آن گونه که از او خاطره بدی به یاد ندارم.
این خواهر صبور شهید درباره خدمت برادرش 
در نیروی مرزبانی، می گوید: جواد دیپلم فنی 
برقش را که گرفت دلش می خواست به دانشگاه 

برود از طرفی پدر و همسرم هر 
دو نظامــی بودند و خانواده ما با 
فضای خدمت در نیروی انتظامی 
بیگانه نبود. مرحوم پدرم دلش 
می خواست که جواد هم در این 
فضا خدمت کند و جواد هم آن 

را پذیرفت.
برادرم  می کند:  خاطرنشان  وی 
ســربازی رفت و ســپس وارد 
مرزبانی شــد و خودش را برای 
ورود به دانشگاه افسری و ادامه 
تحصیل آمــاده می کرد. وی در 
شــهادت  خبر  می افزاید:  ادامه 

برادرم را به برادر کوچکم مهدی که او هم آن 
زمان در حال خدمت بود، دادند و همسرم هم 
که نظامی است دوســتانش به او اطالع داده 
بودند. خبر شهادت جواد به مادرم سخت ترین 
کار دنیا برای ما بود. به دلیل وابستگی من به 
جواد، همسرم ابتدا به من گفت جواد زخمی 
شده است و هنگامی که خبر قطعی شهادتش 

را شنیدم، نمی توانستم این غم را باور کنم.

 شهادت برای امنیت 
وی با بیان اینکه برادرش در درگیری با اشرار و 
قاچاقچیان به همراه تعدادی از همرزمانش به 
شهادت رسید، می گوید: برادرم در این درگیری 
بیش از 120 فشــنگ به سوی اشرار شلیک 
می کند، اما همه آن ها محاصره می شوند و ابتدا 
به دست و پایش چهار گلوله شلیک می کنند 

اشرار  و سپس سردسته 
تیر خالصــی را به قلب 
او شلیک می کند. لباس 
او را که جای گلوله روی 
قسمت قلبش است، به ما 
تحویل دادند و او با افتخار 
و شجاعت در راه امنیت 
کشورمان جانش را فدای 

مردمش کرد.
 

 خواب مادر و 
شهادت پسر 

حاال خانم مؤمنی پور از 
شب شــهادت برادرش و خوابی که مادر دیده 
بود برایم می گوید، مادرم شب شهادت برادرم 
خواب دید که در حیــاط خانه مان دو کبوتر 
ســفید روی دیوار نشسته اند که ناگهان یکی 
از کبوترها پرپر می زند و روی دســتان مادرم 
می افتد و چند لحظه بعد آن کبوتر تبدیل به 
نوزادی می شود که دست و پا می زند و لباس 
ندارد و مادر برایمان تعریف کرد که روسری ام 
را درآوردم تــا دور کودکــی که در حال جان 
دادن بود، بپیچم تا ســرما نخورد. هراسان از 
خواب بیدار شــد آن زمان جواد در مأموریت 
و مهدی برادر کوچکم هم سرباز بود و روز بعد 

خبر شهادت برادرمان را برایمان آوردند.

 شهادت دسته جمعی 
برادر بزرگ شــهید جــواد مؤمنی پور هم در 

گفت وگــو با خبرنــگار ما می گویــد: برادرم 
اســتواریکم بود که طی ســال ها در مرزهای 
باجگیــران و تایباد خدمــت می کرد و در 11 
دی  سال ۸۸ در منطقه دیهوک بین بیرجند 
و کرمان به همراه 13 نفــر از همرزمانش در 

درگیری با اشرار به شهادت رسید.
محمد مؤمنی پور در ادامه می افزاید: او بسیار 
منضبــط و مرتب بــود اگرچه بــرادرم جواد 
پنج ســال از من کوچک تر بود، اما برای همه 
خانواده ما حکم یک تکیه گاه را داشت. منش 
او به گونــه ای بود که با رفتارش حس آرامش 
و اطمینــان به همه ما می داد. هنوز بعد از 10 
ســال هر هفته با مادرم سر مزارش در بهشت 
رضا)ع( می رویم و با رفتن و احترام گذاشتن به 
او خودمان آرامش پیدا می کنیم. او خاطرنشان 
می کند: خانواده شــهدا کســانی هستند که 
صبورانه عزیزترینشان را برای دفاع و حفاظت 
از میهن و ارزش های اســالمی و ناموس اهدا 

کردند تا همواره آرامش در وطن باشد.

 هالکت سردسته اشرار در دهمین 
سالگرد شهادت شهدا 

او درباره دغدغه هایش به عنوان یک برادر شهید 
می گوید: درســت دو هفتــه پیش از دهمین 
سالگرد شــهادت برادرم سردسته اشراری که 
برادرم و همرزمانش را به شهادت رسانده بود 
و تیــر خالصی را به قلب بــرادرم زده بود در 
یک درگیری توسط نیروهای انتظامی ناجا به 
هالکت رسید و طی مراسمی در سالگرد برادرم 
این فیلم درگیری و به هالکت رساندن این فرد 

دل ما و سایر خانواده شهدا آرام گرفت.

 آرامش خانواده شهدا 
برادر شهید مؤمنی پور تأکید می کند: شهدای 
مرزبانی از جمله شــهدایی هستند که بی ادعا 
برای آرامش مرزها از جانشان می گذرند و توقع 
خانواده های آن ها این اســت که همانند سایر 
شهدا یادشان گرامی داشته شود و دیدن نام  و 
عکس های آن ها بر سر کوچه ها آرامش و التیام 

خانواده آن هاست.

فرهنگ و هنر

بیمه

نیکوکاری

 مدیرکل تأمین اجتماعی:
 ۹۰ درصد بیمه شدگان خراسان رضوی 

اجباری هستند
ایسنا: مدیــرکل تأمین 
خراســان  اجتماعــی 
از  بیش  گفــت:  رضوی 
۹0درصد بیمه  شــدگان 
اجباری هســتند که در 
کارگاه های مشمول قانون 
کار و تأمین اجتماعی کار 

می کنند و رابطه دستمزدی با کارفرما دارند.
سیدمحســن نظام خیرآبادی افزود: در حال حاضر ۴۶درصد 
جمعیت خراســان رضوی زیر پوشــش برنامه های حمایتی 
ســازمان تأمین اجتماعی هستند که نسبت به سال گذشته 

3درصد افزایش دارد. 
وی بیان کرد: هم اکنون در استان خراسان رضوی ۸۹۵ هزار 
بیمه شده اصلی داریم که با افراد زیر پوشش و تبعی خود این 

رقم به 2 میلیون و ۴00 هزار نفر می رسد. 
نظام خیرآبادی همچنین عنــوان کرد: اکنون 21۴ هزار نفر 
مستمری بگیر هستند که با احتساب افراد تبعی به ۵00 هزار 
نفر می رســند، در مجموع بیش از 2 میلیون و ۸00 نفر در 

استان خراسان زیر پوشش تأمین اجتماعی هستند. 
مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی اظهار کرد: ماهیانه 
در استان خراسان 3۴0 میلیارد تومان مستمری و 2۵ میلیارد 
تومان سایر پرداختی های تعهدات سازمان است که پرداخت 

می شود.

 رئیس اداره حمایت های اجتماعی کمیته امداد 
خراسان رضوی خبر داد

مشارکت یک نیکوکار در تسهیل ازدواج 
نوعروسان سادات
قــدس: رئیــس اداره 
اجتماعی  حمایت هــای 
خراســان  امداد  کمیته 
مشــارکت  از  رضــوی 
100میلیون تومانی یک 
تشــکیل  برای  نیکوکار 
از  تعــدادی  زندگــی 

زوج های سادات تحت حمایت این نهاد خبر داد.
محمد بلوچی افزود: کمــک مالی این نیکوکار منجر به آغاز 
زندگی مشــترک 20 نوعروس نیازمند تحت حمایت کمیته 
امداد در شهرستان های بردسکن، تربت جام، جغتای، خواف، 
سبزوار، سرخس، نیشابور، زاوه و ادارات یک و چهار مشهد شد.

رئیــس اداره حمایت های اجتماعی کمیته امداد خراســان 
رضوی ادامه داد: مطابق با نیت این نیکوکار، اعتبار یادشــده 

بین نوعروسان سید و سادات برای تهیه جهیزیه توزیع شد.

  حضور دو بانوی خراسانی 
در اردوی تیم ملی فوتسال  

بانــوی  دو  قــدس: 
خراسان  فوتسالیســت 
تیم  اردوی  بــه  رضوی 
ملــی فوتســال زیر 20 
ســال برای حضــور در 
دعوت  کافــا  تورنمنت 
تدارکاتی  اردوی  شدند. 
تیم فوتسال زیر20 ســال دختران برای حضور در تورنمنت 
فوتســال کافا از 27 دی تا دوم بهمن مــاه در تهران برگزار 
می شــود. بر این اساس زهرا محمدزاده و فاطمه سرورزاده از 

خراسان رضوی به این اردو دعوت شدند.
ملی پوشــان روز دوم بهمن  تهران را به مقصد تاجیکستان 
ترک می کنند و از 17 بازیکن، 1۴ بازیکن به تاجیکســتان 
اعزام می شوند. گفتنی است؛ بانوان ایران در رقابت های کافا با 
تیم های ملی فوتسال جوانان ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان 
و تاجیکستان دیدار می کنند. بازی ها به صورت دوره ای در یک 
گروه ۶ تیمی برگزار می شود و تیم ایران در نخستین مسابقه 

برابر میزبان )تاجیکستان( قرار می گیرد.

 حضور بانوان پارا وزنه برداری استان 
در مسابقات کشور  

وزنه بردار  بانوان  قدس: 
خراسانی برای حضور در 
نخستین دوره مسابقات 
قهرمانــی وزنه بــرداری 
زنان معلول کشور آماده 

می شوند.
برای اولین  بار در تاریخ 
ورزش کشــور، مســابقات وزنه برداری بانوان معلول و جانباز 
برگزار می شــود و در این راستا تا ماه گذشته بیش از هشت 
اســتان برای حضور در این رقابت ها اعــالم  آمادگی کردند، 

موضوعی که در نخستین دوره می توان به فال نیک گرفت.
زهرا اســالمی، نایب رئیس بانوان هیئت جانبازان و معلولین 
خراســان رضوی در این  خصوص گفت: برای شروع فعالیت 
بانوان معلول در رشــته وزنه برداری، نخستین دوره مسابقات 
قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی بانوان وزنه بردار 2۵ دی ماه 
در محل فدراسیون و به میزبانی تهران برگزار می شود که به 
 مدت سه روز ادامه خواهد داشت. بعد از برگزاری این رقابت ها، 

استعداد های برتر شناسایی و به تیم ملی دعوت خواهند شد.

 برگزاری مسابقات کشتی جوانان 
هیئت  رئیــس  قدس: 
رضوی  خراسان  کشتی 
کشتی  مسابقات  گفت: 
جوانــان  قهرمانــی 
خراسان رضوی در مشهد 
برگزار می شــود. ســید 
مســعود ریاضی در این 
خصوص اظهار کرد: مسابقات کشتی قهرمانی جوانان استان 
در دو بخــش آزاد و فرنگی طی روز های 2۶ و 27 دی ماه در 
مشهد برگزار خواهد شد. وی ادامه داد: همچنین این مسابقات 
با نظر کمیته فنی، مالک انتخابی تیم استان برای حضور در 
مسابقات قهرمانی جوانان کشــور به حساب می آید. گفتنی 
است؛ این دوره از مسابقات در محل خانه کشتی استاد حمید 

توکل مشهد برپا می شود.

 رقابت فرش آرا با سن ایچ ساوه 
در پلی آف لیگ برتر فوتسال  

قدس: با برگزاری هفته پایانی رقابت های لیگ برتر فوتسال، تیم 
فرش آرا با سن ایچ ساوه در مرحله اول پلی آف لیگ برتر فوتسال 
رقابت خواهد کرد. هفته پایانی رقابت های لیگ برتر فوتســال 
کشور دیروز در شهرهای مختلف برگزار شد و تیم ها برای صعود 
به مرحله حذفی و سقوط نکردن به دسته پایین تر به میدان رفتند. 
تیم فرش آرای مشهد هم در دیداری سخت و نفسگیر در بهبهان 
به مصاف »اهورا«  تیم قعر جدول رفت که در پایان فرش آرایی ها 

با نتیجه 2 بر یک شکست خوردند.
بر این اساس در دور رفت مرحله حذفی لیگ برتر که پنجشنبه 
2۶ دی ماه برگزار می شود، تیم فرش آرا باید در سالن فجر ساوه 

به مصاف تیم سن ایچ ساوه برود.
همچنین در دور برگشــت تیم فرش آرا 30 دی ماه میزبان تیم 
سن ایچ ساوه است. بازی ســوم در صورت تساوی دو تیم در دو 
بازی رفت و برگشت چهارشنبه دوم بهمن ماه به میزبانی تیمی 

که در بازی برگشت میزبان بوده برگزار می شود.

خانواده شهدا کسانی 
هستند که صبورانه 

عزیزترینشان را برای 
دفاع و حفاظت از میهن 
و ارزش های اسالمی و 

ناموس اهدا کردند تا 
 همواره آرامش 

در وطن باشد

بــرش

  عکاس خراسانی برگزیده چهارمین 
دوساالنه سراسری عکس نور

نیشابور- خبرنگارقدس: 
میتــرا زرگرانــی بانوی 
با  نیشــابوری  عــکاس 
مجموعه عکس »مادران 
بخــش  در  شــهدا« 
جــوان،  اســتعداد های 
چهارمیــن  برگزیــده 

دوساالنه سراسری عکس نور در تاالر اندیشه شهر تبریز شد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی نیشابور اظهار کرد: آثار 
دریافتی چهارمین دوســاالنه سراســری عکس نور با حضور 
سیدعباس میرهاشمی، سیف اله صمدیان، اسماعیل عباسی، 
داوود عامری و حمیدرضا مجیدی مورد ارزیابی و داوری قرار 
گرفت و در نهایت پس از بررسی 3 هزار و ۶۹۸ قطعه عکس 
در قالب 3۵۴ مجموعه عکس رســیده بــه دبیرخانه از 31۴ 

عکاس،33 مجموعه عکس به بخش اختتامیه راه یافتند.
سیدآبادی عنوان کرد: در بخش استعداد های جوان جشنواره، 
مجموعه عکس »مادران شهدا« میترا زرگرانی بانوی عکاس 
نیشابوری برگزیده چهارمین دوساالنه سراسری عکس نور شد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیشابور تصریح کرد: میترا 
زرگرانی با حضور ســردار عابدین خرم؛ فرمانده سپاه عاشورا، 
امیر نصیربیگی؛ رئیس سازمان بسیج هنرمندان، خانواده معزز 
شهدا، هنرمندان و مردم غیور و سلحشور شهر تبریز در تاالر 

اندیشه این شهر مورد تجلیل قرار گرفت.

شهردار مشهد:
 تئاتر بزرگ شهر مشهد بدون تأخیر به 

بهره برداری می رسد
قدس: شــهردار مشهد 
گفت: پروژه تئاتر بزرگ 
شــهر باید بــا حداکثر 
ســرعت و بدون تأخیر 
مشخص  زمان بندی  در 

آماده بهره برداری شود. 
کالیــی  محمدرضــا 

درحاشــیه بازدید از پروژه در حال ساخت تئاتر بزرگ شهر 
افزود: تئاتر شــهر یکی از مهم ترین پروژه های شهری است 
که اجرای آن در زمان بندی مشخص شده از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. وی با اشــاره به صحبت های وزیر فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی در مراســم آغاز عملیات اجرایی ایجاد تئاتر 
بزرگ شهر مشــهد، اظهار کرد: دکتر صالحی در این مراسم 
بر این نکته تأکید داشت که کمتر پروژه ای در حوزه فرهنگی 
در کشــور داشــته ایم که در اجرا دچار تأخیر نشده باشد که 
در پاســخ ایشان اعالم کردیم حتی یک روز تأخیر در اجرای 
پروژه تئاتر شهر را نمی پذیریم. وی اضافه کرد: در همین راستا 
هرچند وقت یک بار از این پروژه بازدید خواهم داشــت تا از 
نزدیک در جریان روند اجرای آن باشــم. اکنون نیز در محل 
پروژه حاضر شده و مشاهده کردیم که دست اندرکاران پروژه با 

احساس مسئولیت پیگیر کار هستند. 

شماره پیامک: 3۰۰۰723۰5  فرهنگ و زندگی4
 ارتباط پیام رسان سروش: ۰۹۰3۸3۴3۸۰۱ 

فضای مجازی: 

 سه شنبه 24 دی  1398
 18 جمادی االول 1441 14 ژانویه 2020  
 سال سی و سوم  
شماره 9160 ویژه نامه 3544   

قدس آنالین- تکتم بهاردوست: رئیس اتحادیه صنف فیروزه تراشان مشهد گفت: ۸0 
درصد تولیدات فیروزه نیشابور صادر می شود. 

عبدالصمد رحیمی مقدم، رئیس اتحادیه صنف فیروزه تراشان مشهد ضمن بیان اینکه 
خوشبختانه بازار فیروزه مانند روال گذشته خواهان و مصرف کننده خودش را دارد، اظهار 
کرد: در کنار کسادی بازار که البته تنها منحصر به صنف ما نیست سنگ فیروزه اما هنوز 
هم خواهان خودش را دارد و از آنجایی که این سنگ جنبه صادراتی دارد و حداقل ۸0 
درصد از تولیدات فیروزه نیشابور صادر می شود لذا نسبت به کاالها و اجناس دیگر از بازار 
بهتری برخوردار است. وی ادامه داد: ما تقریباً به همه کشورهای دنیا صادرات فیروزه داریم 
که البته این صادرات به خاطر ارتباط  نداشتن ما با بعضی کشورها مثل عربستان کمتر 

شده است ولی هنوز هم بازار خودش را دارد. 
وی افزود: تا پیش از این صادرات فیروزه به کشورهای عربی به طور مستقیم انجام می شد 
ولی اکنون با توجه به ممانعت هایی که وجود دارد مسافرانی که از کشورهای عربی مثل 
عراق به ایران می آیند این سنگ را با خود به عنوان سوغات یا هر استفاده دیگری می برند.

رئیس اتحادیه صنف فیروزه تراشان مشهد گفت: البته ناگفته نماند که با هماهنگی هایی 
که با فرودگاه مشهد انجام شده هر کدام از همکار یا غیر همکاری که تمایل داشته باشد 
سنگ فیروزه را به خارج از کشور خارج کند می تواند با مراجعه به اتحادیه و دریافت نامه ای 

از ما به میزان سه کیلو سنگ فیروزه را با خود از کشور خارج کند. 
رحیمی مقدم ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر غیر از خروج فیروزه مشکل دیگری که 
گریبانگیر صنف ما شده؛ سوار کردن فیروزه روی فلزی چون نقره است چون تولیداتمان 
بیشتر از مصرف داخلی است در صورتی که بخواهیم زیورآالتی را که سنگ فیروزه همراه 

نقره است را از کشور خارج کنیم با مشکالت زیادی مواجه می شویم. 
رئیس اتحادیه صنف فیروزه تراشان مشهد در توضیح وجود فیروزه تقلبی در بازار گفت: 
فقط فیروزه نیشــابور به لحاظ ویژگی و خواص درمانی منحصر به فرد است ولی اینکه 
می گویید فیروزه تقلبی به معنای تلفیق شیشه و چسب و رنگ نیست مثالً فیروزه ای که 
از آمریکا می آید سنگش طبیعی ولی رنگش تزریقی است. فیروزه مصر سنگش طبیعی 
است ولی رنگش اشباع شده است ولی فیروزه تبت چین پودر است؛ سنگش سفید است 
که از مخلوط کردن رنگ و چسب فیروزه درست می کنند. دقیقاً با علم به همه این ها ما 
اگر در بازار با جنس تقلبی به جای اصل مواجه بشویم به شدت با آن برخورد می کنیم 
و این قضیه پیگرد قانونی هم دارد و حتماً به شکایت افراد رسیدگی خواهد شد. البته بد 

نیست این را هم بدانید که میزان فیروزه تقلبی در بازارهای ما خیلی اندک است.

رئیس اتحادیه صنف فیروزه تراشان مشهد در گفت وگو با قدس:

حال »فیروزه« بد نیست

772۸zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

1. چــراغ روشــنایي قدمــا- نیســتي و 
 نابــودي- کبــري معروفــش را گرفــت 
»مارکوپولو«-  همشــهري  پسرمازني-   .2
مقصود 3. مالیات- العالج- کبک مشــهور 
۴. الفباي موسیقایي- رهرو- اعضاي کابینه- 
به آن مي گویند تا دیوار بشــنود ۵. حکام- 
نصیحت- نفــي عرب ۶. مقابــل »قلیا«- 
پهلوان- شب یه7. نام پسرانه وطني- شیره 
چغندرقنــد- دهنه اســب ۸. آزادشــده- 
مدعي العموم- یار رامین ۹. شهري قدیمي 
در مازندران- گاز شــیمیایي بي رنگ و بو- 
تمامي 10. معاضدت- مساوي- پنهان شدن 
براي شکار 11. سازشاکي- شیریني سوغات 
کرمانشاه- وجودداشــتن 12. درختچه اي 
اســت که بیشــتر کنار راه آب ها مي روید- 
جبــان- تشــکر در گویش »ژانــدارک«- 
وحشــي و درنده 13. پســوند آشامیدن- 
 زیبنده- دستگاهي در موسیقي سنتي ایراني

علم االشــکال-  نشــانه روي-  ورزش   .1۴
کهولت 1۵. نگهبان دروازه- اهل ســنت- 

چوب دستي پلیس

1. واحــد مســافت قدمــا- ...نمکــش 
مي زننــد / واي بــه روزي کــه بگنــدد 
خیــاالت- چندین  نشــانه ها-   .2 نمک 
زائــر 3. خــوب و خــوش- از رهبــران 
ســابق شــوروي و از پایه گــذاران حزب 
کمونیست- نوشیدن ۴. تعجب خانمانه- 
چاق- سفید در گویش بچه لندن- حرف 
پــروردگار   فاصله ۵. خنــک- پس غذا- 
۶. خانه تابستاني- من+شما- به هم پیوسته 
 7. از آتش افروزها- شب چله- امتیازدادن 
ایــن  اختــراع  پرنــور-  بســیار   .۸
مصنــوع شــیمیایي تحــول بزرگي در 
 صنایــع مختلــف بنیان نهــاد- ضــرب 
فراموشــکار  پوشــاننده-  امتحــان-   .۹ 
 10. عدد فوتبالي- دم و لحظه- نوکر زرخرید 
11. جنــس به ظاهــر قــوي- اســباب 
زندگانــي- آبــزي خطرنــاک 12. الل- 
 هزارهــا- فیلــم طنزآمیز- ســتون بدن 
13. ســنگ زیرین آسیاب- هورموني که 
وظیفــه تنظیم قندخون را برعهده دارد- 
عزم 1۴. واحد طول نود ســانتي متري- 

بخشــي از خاک اصفهان را دربــر مي گیرد- منافق 
1۵. از آثــار جالل آل احمــد- شــاعر ایوانــش را 

آیینه عبرت دانسته

  عمودی  افقی

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.

عشقستان
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