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رئیس اتحادیه صنف رستوران
مشهد:

محدودیتدادستانی،برای
مسافراندرمشهدمشکل
آفرینشد
رئیــس اتحادیــه صنــف رســتوران ،چلوکباب،
آشــپزخانه و حلیم پزان مشــهد گفت :به دستور
دادستان خراســان رضوی برای ســومین سال
متوالــی هیــچ مجــوزی بــرای فعالیــت حداقل
واحدهــای زیرپوشــش ایــن صنــف در ایــام ماه
مبــارک رمضــان بــه منظــور خدمــات دهــی به
مسافران و زائران بارگاه منور امام رضا(ع) صادر
نشده است".حسن امیریان" در گفت و گو با ایرنا
افزود :صادر نشدن مجوز برای فعالیت تعدادی
محدودازواحدهایزیرپوششاتحادیهرستوران
مشــهد در ایام ماه مبارک رمضــان موجب بروز
مشکالت و نارضایتی مسافران شده است .وی
ادامــه داد :طبق دســتور دادســتانی هــر یک از
واحدهای صنف رستوران ،چلوکباب ،آشپزخانه
و حلیم پزان مشهد در صورت ارائه خدمات پیش
از افطــار پلمب می شــوند و از ادامــه فعالیت آن
واحد تا پایان مــاه رمضان جلوگیری می شــود.
وی گفت :شرایط خاص مشهد و زائرپذیری این
شهر را به معاون دادستان یادآور و ضرورت صدور
شــمار محدودی مجوز برای فعالیت رســتوران
و ارائه خدمات در ماه رمضان را خواســتار شــده
ایم ،امــا با مخالفــت دادســتانی ،امســال برای
سومین ســال پیاپی هیچ واحدی مجوز فعالیت
در ســاعات طول روز را در مشهد دریافت نکرده
اســت .معاون دادســتان مشــهد نیز در این باره
به ایرنا گفت :با توجه بــه ضرورت رعایت قوانین
شــرعی و جلوگیری از روزه خواری ،امســال نیز
برای ســومین ســال متوالی اجازه صــدور هیچ
مجوزی برای فعالیت رستوران ها ،آشپزخانه ها
و کبابی ها در مشهد صادر نشده است .سیدعلی
صالح افزود :علت اصلی صادر نشدن مجوز برای
شمار محدودی واحد رستوران جلوگیری از بی
عدالتی و نبود امکان خدمت رسانی واحدهای
محدود به جمعیــت زائــران فراوان اســت .وی
ادامه داد :در پیگیری انجام شــده مشخص شد
که در ایام ماه مبارک رمضان ،جمعیت مسافران
ورودی بــه مشــهد در مقایســه با ماه هــای دیگر
یک ســوم ریزش دارد .بــا توجه بــه فعالیت بین
سه تا چهار هزار واحد مجاز و غیرمجاز در زمینه
رستوران و آشپزخانه روشن شد که صدور مجوز
بــرای  15تــا  20واحد اقدام درســتی نیســت.
معاون دادستان مشــهد گفت 20 :واحد امکان
ارائــه خدمات بــه جمع کثیــری زائــر را ندارند.
در اطراف حــرم مطهر امــام رضا(ع) نیــز غیر از
دو واحد آشــپزخانه صنعتی کــه فعالیت دارند،
بقیه واحدهــا به صورت ســنتی کار مــی کنند.
وی افزود :در اســتان هایی ماننــد مازندران نیز
مسافران می دانند هیچ خدماتی به آنان از سوی
رســتوران ها در ایام ماه رمضان داده نمی شود.
در شهر مشهد نیز مسافران در واحدهای اقامتی
از جمله هتل از امکان رستوران برخوردارند و در
دیگر واحدها نیز امکان آشپزی و تهیه غذا وجود
دارد بنابراین همه مســافران مــی توانند تامین
وعده های غذایی خود را انجام دهند.

عکس :صادق ذباح

عملیات آزادســازی خرمشــهر یکــی از صدها
عملیات موفق و درخشان در هشت سال دفاع
مقدس اســت .جبهه هــای نبــرد در آن دوران
سرشــار از حماســه هایی است که ســربازان و
رزمندگان اسالم رقم زدند و برای دفاع از کشور
صفحه 3
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صحن هدایت حرم مطهر امام رضا(ع) ،امســال نیز همچون
سال های گذشــته ،میزبان زائران و مجاورانی است که روزه
خود را بر ســر ســفره اکرام رضوی افطار می کنند .ســاعتی
قبل از اذان مغرب ،ســفره های اکرام رضــوی در این صحن
گســترده می شــود تــا زائــران روزه دار حــرم رضــوی پس از
اقامه نماز جماعت ،بر خــوان پربرکت امــام مهربانی متنعم
شــوند .به گفته معاون اماکن متبرکــه و امور زائران آســتان
قدس رضوی ،ســفرههای اکرام رضوی روزانه پذیرای بیش

از  13هزار نفر از مجــاوران حرم رضوی اســت که دعوتنامه
های آن به صورت تصادفی ،توســط خادمــان و خدمتیاران
آستان قدس رضوی در نقاط مختلف شــهر توزیع می شود.
وی تصریح کــرد :طبق برنامهریزی انجام شــده تــا پایان ماه
مبارک رمضان بیــش از  390هــزار پرس افطــاری در طرح
ســفرههای اکرام رضوی توزیــع خواهد شــد.معاون اماکن
متبرکــه و امور زائران آســتان قــدس رضوی تاکید کــرد :در
این طــرح برنامهریزی توزیع کارت در شــهر بــه عهده بخش

خدمات دفتر معاونت بوده اســت و نیروهایی کــه در صحنه
حضور دارند ،از خــدام مدیریت خدمه هســتند .عالوه بر آن
آمادهســازی فضا از نظر اجرای داربســت ها و فرم ها و ایجاد
گیت های پذیرایی برعهده مدیریت روشنایی و خدمات فنی
است،همچنینمسئولیتنظمبخشیوهدایتزائربهسمت
ســفرهها و توزیع شــربت قبل از اقامه نماز بــه عهده مدیریت
رفاه زائران اســت .عملیات تامین اقالم و مــواد اولیه ،پخت،
بســتهبندی و پذیرایی را اداره مهمانسرای حضرت رضا(ع)

به عهده گرفته ،همچنین کنتــرل ورودیها از نظر امنیتی و
کنترل اولیه کارتها به عهده مدیریت انتظامات و تشریفات
و ثبت کارتهــای دعوتنامه نیــز در دبیرخانه طــرح و برنامه
معاونت اماکن اســت .وی درباره توزیع افطــاری در مناطق
محروم گفت :خــدام و خدمتیاران معاونــت اماکن متبرکه و
امور زائران آســتان قدس رضوی در ماه مبــارک رمضان هر
جمعه با توزیع  1500وعده افطاری در روســتاهای محروم
اطراف مشهد پذیرای مردم محروم این مناطق خواهند بود.

گزارش جلسه
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فرمانده انتظامی استان با اشاره به کشــف محموله مشروبات الکلی با نام بار شکر در مشهد

تبانیهاییدرشاهراههایجادهای وگمرکوجوددارد  

امین شــرکت اول  /همایش بررســی عملکرد ،تبیین برنامه
های پیش رو و تقدیــر از فعاالن عرصــه مبارزه با مــواد مخدر
و قاچــاق کاال و ارز روز گذشــته برگــزار شــد و در ایــن زمینــه
مســئوالن و متولیان به اعالم برنامه های امســال خود و آمار
اقدامات انجام شده طی سال گذشته و امسال پرداختند.
پیشنهاد تشکیل کارگروهی برای مبارزه با مواد مخدر
در استان
بهگزارش«خراسانرضوی»،دادستانعمومیوانقالبمرکز
استان در این همایش ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات صورت
گرفته توســط تمام دســتگاه های ذی ربط در حــوزه قاچاق،
گفــت :در عرصه مبــارزه با معضل مــواد مخــدر و قاچاق کاال
اقدامات خوبی انجام شده است اما در این عرصه باید تالشی
بیش از این صورت گیرد ،در هر کجا آسیب فردی ،اجتماعی،
تحصیلی و اجتماعی وجود دارد رد پــای اعتیاد هم دیده می
شــود ،به همین دلیل تمام افراد ،اعم از خانواده ها ،مجموعه
های نظامی و انتظامی ،مجموعه قضایی و کل نظام باید بیش
از آن چه تاکنون کار شده ،در این عرصه تالش کنند.
غالمعلی صادقی در ادامه سخنانش به ارائه پیشنهادی در
حوزه مبارزه با مــواد مخدر پرداخت و گفــت :در بحث مواد
مخدر باید کارگروهی تشــکیل داد و با استفاده از مقاالت و
تجربه های موجود بسته های آموزشی ،پیشگیرانه و مقابله
ای برای گروه ها و مخاطبان مختلف تهیــه کرد و در اختیار
گروه هــدف قرار داد تــا در صورتی که از افــراد زیرمجموعه
شــان فردی درگیــر این معضــل شــد ،بدانند کــه از مرحله
پیشــگیری تا مقابله باید چه بکنند .وی افزود :این بسته ها
باید در قالب های مختلف بــه مقتضای محیط های مختلف
تهیه شــود و در اختیــار مجموعه ها قرار گیــرد و پس از آن با
جدیت پیگیــر اجرای آن باشــیم و با هر کوتاهــی در اجرای
آن برخورد کنیم.
وی تاکیــد کرد :هــم اینــک در عرصه مبــارزه با مــواد مخدر،
پلیس ،مجموعه های نظامی ،امنیتی و قضایی در صف مقدم
اقدام و فداکاری می کنند ولی بقیه گروه ها به دلیل این که از
آن ها اقدامی در این مبحث خواسته نشده ،احساس تکلیف
نمی کنند .
دادستان مشهد با بیان این که خراسان به دلیل جمعیت خود
یکی از مقاصد قاچاقچیان کاال در کشور است ،افزود :باید با
همکاری مجموعه های دخیل ،اقدامات مناسبی برای مبارزه
با قاچاق کاال ســازمان دهی کــرد که به عنوان الگــو در دیگر

نقاط کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.
در حوزه مواد مخدر باید فعالیت قرارگاهی صورت
گیرد
فرمانده سپاه امام رضا(ع) که به عنوان یکی دیگر از سخنرانان
این همایش حضور داشت به کارشکنی های آمریکا علیه ایران
اشاره و تاکید کرد :نظام اسالمی قامت تمام حقی است که در
مقابل آمریکا به عنوان نماد تمام کفر ایستاده .از طرف جبهه
کفر آن چه شاهدیم از روی استیصال است.
ســردار یعقوبعلی نظری با بیان این که عربســتان در شرایط
کنونی چاره ای ندارد جز این که چهره صهیونیســتی خود را
نشان دهد ،افزود :آمریکا که در میدان نبرد حرفی برای گفتن
ندارد می کوشد به مردم و جامعه ما فشار وارد کند.
ســردار نظــری در حــوزه مبارزه بــا مواد مخــدر بــر فعالیت
قرارگاهی دســتگاه ها تاکید کرد و در این باره گفت :برای
مبــارزه با مــواد مخدر بایــد قرارگاهی بــا رویکرد مبــارزه با
تولید و توزیــع مواد مخدر ،جلوگیــری از حضور و بروز افراد
مبتال شــده به مواد مخدر در اجتماع ،پیشــگیری از ابتالی
افرادی که در معرض این آسیب قرار دارند و درمان افردی
که مبتال شــده اند و مراقبــت های پس از درمان در اســتان
تشکیل شود ،این قرارگاه باید با ترکیب تمام دستگاه های
مســئول در ایــن زمینه تشــکیل شــود و تمام دســتگاه های
مرتبط از مرحله پیشــگیری تا درمــان و مراقبت ورود جدی
داشته باشند.
فرمانده ســپاه امام رضا(ع) تصریح کرد :نمی توان در چرخه
درمان طوری رفتار کرد که رابطه معتاد با اجتماع قطع شود و
نباید به درمان روانی و اشتغال معتاد بی توجه بود.
رشد  83درصدی کشفیات مواد مخدر استان در دو
ماه اول امسال
فرمانده انتظامی خراســان رضوی نیز در این مراسم به ارائه
آماری در حوزه مــواد مخدر پرداخت و گفت :از ابتدای ســال
تاکنون هشت تن موادمخدر در این استان کشف شده که این
آمار با توجه با آمار سال گذشته  83درصد رشد داشته است.
ســردار قادر کریمی افــزود :در همین بازه زمانــی همچنین
 3800توزیع کننده موادمخدر 4،هزار مصرف کننده و600
معتاد متجاهر دستگیر و جمع آوری شدهاند.
وی با اشــاره به دو ماموریت مهم پلیس در حــوزه موادمخدر و
قاچاق کاال تصریح کرد :در حوزه مبــارزه با موادمخدر ،هیچ

کمکاری از ســوی پلیس ،دستگاه قضا ،ســپاه و پلیس وجود
نــدارد و تنها همیــن نهادها هســتند که در جلســات مختلف
گزارشهایی ارائه میدهند و دیگر دســتگاهها در این حوزه
تنها بهدنبال دریافت اعتبار برای انجام کار هستند ،امروز تمام
دستگاهها برای اقدامات خود برای مبارزه با مواد مخدر باید
پاسخ گو باشند که چه اقدامی انجام دادهاند.
وی درباره مبارزه بــا کاالی قاچاق نیز گفت :قرارگاه جهادی
مبارزه با کاالی قاچاق کاال و ارز در پلیس استان ایجاد شده و تا
کنون جلساتی نیز داشته است که نتیجه این کارها شناسایی
و انهدام باندهای کالنی در استان بوده است.
وی یادآور شــد :همین اواخر محمولهای دارای مشــروبات
الکلی در مشــهد کشــف شــد که از دبی آمده بود ،پرســش
این جاســت که چگونه محمولهای با نام بار شکر که در واقع
مشروبات الکلی بوده است مســیری طوالنی را طی کرده و
وارد استان شده اســت بدون آن که گمرک آن را شناسایی
کرده باشد؟ متاسفانه در این زمینه دچار مشکالتی هستیم
و تبانیهایی در شاهراههای جادهای و گمرک وجود دارد.
فرمانــده انتظامــی اســتان همچنیــن خواســتار پرهیــز از
موازیکاری در حــوزه مبارزه با مواد مخدر شــد و تاکید کرد:
موازیکاریها ،ما را از رســالت مان دور و سیستم مبارزه را با
مشکل مواجه میکند.
دور باطل در برخورد با سارقان
رئیس پلیس مشهد نیز در این مراسم با تاکید بر این که ریشه
همــه جرایم از مواد مخدر نشــات مــی گیرد ،به اهــم فعالیت
های نیــروی انتظامی در حــوزه جرایم مربوط بــه مواد مخدر
پرداخــت و گفت :ســال گذشــته در حــوزه انتظامی مشــهد
 3475کیلوگرم مواد مخدر کشف و 6755نفر ،اعم از معتاد،
توزیع کننده و قاچاقچی نیز دستگیر شدند ،همچنین درباره
مواد مخــدر  364بــاب منزل نیز طی ســال گذشــته پلمب و
همچنین  84قبضه سالح جنگی و  56قبضه سالح شکاری
هم کشف شد.
ســرهنگ اکبر آقا بیگی تصریــح کرد :ما در بحــث مبارزه با
ســرقت دوری باطل داریم ،به این معنا که سارقان دستگیر
و مدتــی در زندان نگهــداری می شــوند و مجــدد به محض
آزادی از زندان ســرقت انجام می دهند ،در واقع نگهداری
این افراد تبدیل به یک معضل شــده است .وی افزود :در دو
ماه ابتدایی امسال تنها  2درصد افزایش سرقت های خرد و
کاهش  18درصدی نیز در حوزه سرقت های خشن و تجاوز
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به عنف را شاهد بودیم.
مصطفی ذوالفقاری جانشــین ناحیه مقاومت بســیج ســپاه
حضرت مسلم(ع) نیز به بخشــی از اقدامات این ناحیه بسیج
در حوزه مبارزه با مواد مخدر اشــاره کرد و افزود 540 :مرکز
عرضه مــواد و  332پاتوق مصرف مواد مخــدر را همکاران ما
شناسایی کردند.
متالشی شدن  11باند فعال در حوزه مواد مخدر در
سال 97
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی هم با اشاره
به افزایش  83درصدی کشــفیات دو ماه ابتدایی امســال در
مقایسه با مدت مشابه ســال گذشــته ،گفت :از ابتدای سال
تا کنون  11باند متالشــی و حــدود  3854نفر اعــم از خرده
فروشوقاچاقچیموادمخدردستگیرشدند.سرهنگمحمد
حســین صفدری با بیان این که دو عملیــات در طی چند ماه
گذشته از سال  97به صورت مســلحانه صورت گرفته است،
بیان کــرد :یکی از این عملیــات ها در حوزه اســتان و دیگری
فرا منطقه ای بوده است .ویدرتشریحبرنامههایایننهاددر
سال 97نیزگفت:اجرایطرحهایپاکسازی،تامینامنیت
محالت،نظارتوتامینامنیتمحورهایمواصالتیوهمچنین
اجرایایستوبازرسیهایمقطعیدرمحورهایآلودهاستان
ازجملهبرنامههایمابرایامسالاست.
خراسان رضوی ،مقصد کاالهای قاچاق
رئیس پلیس مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز فرماندهی انتظامی
خراسان رضوی نیز در این مراسم با اشاره به شعار امسال که
با هدف حمایت از تولید داخل اســت ،گفت :مبارزه با قاچاق
کاال در اولویت فعالیت های نیروی انتظامی در سال  97قرار
گرفته اســت و قرارگاهی هم در این خصــوص ایجاد کردیم.
سرهنگ بهرام خسروی با بیان این که بیشتر کشفیات صورت
گرفته در سال گذشــته از شهرستان های ســبزوار و نیشابور
بوده است ،افزود :خراسان رضوی مقصد قاچاق به شمار می
آید و بیش از  70درصد حجم کاالی قاچاق ورودی به استان
از مسیر تهران وارد می شود .وی درباره برخی از اولویت های
ماموریتی قرارگاه مبارزه با قاچــاق کاال و ارز ،افزود :اولویت
اول ما مبارزه با کاالهای ممنوعه اعم از مشروبات الکلی و...
اســت ،پس از آن کاالهای قاچاق ســامت محــور در اولویت
اقدامات ما قرار دارد ســپس مبارزه با جرایم ســازمان یافته و
کنترل مجرمان سابقه دار را در اولویت قرار داده ایم.
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شهرستان ها

موزه آستان قدس ،موزه
برگزیده کشور شد
موزه آســتانقدسرضوی در یازدهمین دوره
انتخاب مــوزه برتــر در بیــن موزههــای بزرگ
دولتی در سال  1396به عنوان موزه برگزیده
کشور معرفی شــد .به گزارش روابطعمومی و
امور بینالملل سازمان کتابخانهها ،موزهها و
مرکز اسناد آستانقدسرضوی ،با رأی هیئت
داوران کمیتــۀ ملی موزههای ایــران (ایکوم)،
مــوزه آســتانقدسرضوی به دلیــل اقدامات
صــورت گرفتــه در شــاخصهای «پژوهــش»،
«گــردآوری» و «بازدید از موزه» بــه عنوان موزه
برگزیــده در میــان موزههــای بــزرگ دولتــی
معرفی شــد .این موزه با بیــش از  17هزار متر
مربع فضای نمایشگاهی 8500 ،اثر با ارزش
خود را در  16گنجینه با عناوین گنجینه قرآن و
نفایس ،هدایای مقام معظم رهبری ،آثار استاد
محمود فرشــچیان ،تاریخ حرم رضوی ،فرش،
مــردم شناســی ،تمبــر و اقالم پســتی ،ســکه،
اســکناس ،هنرهای تجســمی ،آبزیان ،نجوم،
ساعت ،ظروف ،مدال و سالح گردآوری کرده
است و ساالنه بیش از یک میلیون بازدید کننده
داخلی و خارجی دارد.

بازدیدرایگانازموزههابرای
دانشآموزانودانشجویان
همزمان با آخرین روز هفتــه میراث فرهنگی،
بازدید دانش آموزان و دانشــجویان از موزه ها
و مجموعه های تاریخی امروز نیزرایگان است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان،
درهای مــوزه هــا و مجموعــه هــای تاریخی از
ســاعت  9تا 19به روی عالقه منــدان و بازدید
کنندگان باز است و دانش آموزان و دانشجویان
می توانند با ارائه کارت شناسایی معتبر دانش
آموزی و دانشــجویی ،به صورت رایگان از این
مجموعه ها بازدید کنند.

توقیف 6تنمحصوالتلبنی
فاقدمجوزدرنیشابور
رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا
و داروی دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت:
بازرســان معاونــت غــذا و دارو و اداره تعزیرات
حکومتی شهرستان نیشابور ،یک واحد تولید
محصوالت لبنی فاقد مجوز شناســایی و تمام
محصوالت تولیدشده آن را توقیف کردند.
هــادی حســین زاده ادامــه داد :در ایــن واحد
صنفی از محصوالتی شــامل انــواع خامه ،کره
و پنیر اولیه نمونهبرداری و آزمایش الزم انجام
شد که نتایج آزمون نامنطبق با استانداردهای
الزم بوده اســت و پس از انجــام مراحل قانونی
و دســتور مقام قضایی محصوالت کشفشده
معدوم شد.

