
بازار گل در تسخير چينى ها رفع تصرف بستر همه رودخانه هاى خراسان رضوى به نفع دولت
چشم بادامى ها فتح آباد را هم فتح كرده اند معاون دادستان با تأكيد بر حفظ و احياى حقوق عامه تأكيد كرد

قدس   بازارها و مغازه هاى شهر در هفته هاى 
پايانى سال حال و هواى بهترى دارند، اما آنچنان 
كه انتظار مى رفت، رونقى نيســت وبه اعتراف 
اكثر صنوف مردم ديگر قدرت خريد گذشته را 
ندارند كه البته داستان تازه اى نيست و چندسالى 

مى شود كه اكثر كسبه با سيلى...

قدس  معاون دادســتان مشــهد در امور 
اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم با اشاره به 
رفع تصرف 1500 هكتار از اراضى كشف رود 
اظهار داشت: بعد از رفع تصرف، شركت آب 
منطقه اى با همكارى اداره ثبت براى سند دار 

شدن اين اراضى اقدام هاى خوبى را...

.......صفحه 4  .......صفحه 4 

بليت اتوبوس در مشهد 100 تومان گران شد
پاى صحبت معصومه سبك خيز، 

همسر شهيد برونسى 
عبدالحسين 

هيچگاه دنبال مقام 
و شهرت نبود

.......صفحه 2 

با تصويب شوراى شهر

.......صفحه 4 

 فريب خوردگان
«رى استارت» در مشهد 

به 67 سال زندان 
محكوم شدند

.......صفحه 4 
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.......صفحه 3 

با حضور رئيس مجلس 
در مشهد  انجام گرفت

رونمايى 
از 155 

اتوبوس 
جديد

قدس   مراسم رونمايى از 210 د ستگاه اتوبوس و 
مينى بوس خطوط حمل ونقل عمومى شهر مشهد  
با حضور رئيس مجلس شوراى اسالمى برگزار شد . 
علــى الريجانى د ر اين مراســم گفــت: يكى از 
راهكارهايى كه مى تواند  ترافيك را ســهل تر كند  
توســعه حمل و نقــل عمومــى از طريق همين 

اتوبوس ها و مينى بوس هايى است كه ...

رئيس انجمن طال، جواهر، نقره و سنگ هاى قيمتى 
خراسان رضوى:

افزايش بيكاران حكايت از تحقق نيافتن 
شعار سال دارد

ايســنا: رئيس انجمن طال، جواهر، نقره و سنگ هاى قيمتى 
خراســان رضوى با بيان اينكه در سال جارى به تعداد بيكاران 
ما قطعاً اضافه شده، پس بايد بگوييم كه اين شعار محقق نشده 
است، تأكيد كرد: زيرا فعاليت اقتصادى بخش خصوصى محدود 
شده و هر روز كه مى گذرد، بخش خصوصى به جاى آنكه توسعه 

پيدا كند در تمام ابعاد از نيمه دوم سال 92 كوچك تر مى شود.
وى تصريح كرد: براى ميزان تحقق شــعار ســال بايد آمارهاى 
منتشر شده در طول سال را مشاهده كنيم و بايد بنگريم كه از 
ابتداى سال تاكنون چند واحد توليدى و اقتصادى فعاليت خود 
را به حداقل رساندند يا تعطيل شدند و يا بالعكس آن چند واحد 

اضافه شده است.

فخرايى  محمد عظيمى شــاعر و پژوهشــگر 
خراسانى پس از تحمل يك دوره طوالنى بيمارى 

در سن 76 سالگى به ديدار حق شتافت. 
 وى متولد سال 1319 خورشيدى و زاده  روستاى 

َقنِدشَتن تربت حيدريه است. 
عظيمى در مشهد دوره  دبيرستان را به پايان  رساند. 
در سال 1345 به عنوان كتابدار در دانشكده  ادبيات 
مشهد استخدام شد و بعدها در سمت هاى مختلف 
خدمت كرد و در اسفندماه سال 1375 بازنشسته 

شد.
اين شاعر پس از بازنشستگى به عنوان رئيس امور 
ادارى در مؤسســه چاپ و انتشارات آستان قدس 
رضوى مشــغول به كار شد و پس از چند سال به 

علت كسالت از كار كناره گيرى كرد. 
وى از ســال 1385 در بســتر بيمارى  بسر برد و 
قادر به ســخن گفتن و نوشــتن نبود. از آثار اين 
شــاعر مى توان به غزل معاصر ايران، از پنجره هاى 

زندگانى، چشمه  فياض و عقاب ها اشاره كرد.
وى چند شــعر محلى نيز دارد  از جمله شعرى كه 
براى زادگاهش ســروده  كه در كتاب ده چهره ده 
نگاه به كوشــش جالل قيامــى به صورت خالصه 

چاپ شده است.

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خراسان رضوى:

ابريشم بايگ به ثبت ملى نزديك مى شود
ايرنا: مديــركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى خراســان رضوى با بيان اينكه در معرفى 
ظرفيت ها و قابليت هاى گردشــگرى و تاريخى تربت 
حيدريه كارهاى زيادى بايد انجام شود، گفت: اولويت 
نخست ما در سال آينده ثبت ابريشم بايگ در فهرست 

آثار ملى خواهد بود.
ابوالفضل مكرمى فر در نخستين جشنواره منطقه اى 
شــناخت ظرفيت هاى گردشــگرى جنوب خراسان 
رضــوى در تربت حيدريه افزود: هرچند بخش بايگ 
به عنوان قطب ابريشم كشور از دير باز و حتى قبل از 
اسالم شهره جهانى بوده، ولى همچون ديگر شهرهاى 
ايران نظير اصفهان يا شيراز كه هرگاه نام آن ها برده 
مى شود به ترتيب ياد ميدان نقش جهان يا حافظيه 
مى افتيم، چنين اتفاقى در خصوص تربت حيدريه رخ 
نداده است و اين وظيفه ما و بخصوص بخش خصوصى 

است كه مردم جهان و بخصوص مردم ايران را با نام 
تربت حيدريه در دو محصول زعفران و ابريشم شرطى 

كنند.
مكرمى فر افزود: از ســوى ديگر تربــت حيدريه از 

شــهرهاى كهن قبل و بعد از اسالم به شمار مى رود 
كه هنوز به لحاظ باســتان شناسى فعاليت مناسب و 
مطلوبى براى شناسايى و احياى آن انجام نشده است.

وى با بيان اينكه اكنون در اين شهرســتان 200 اثر 
تاريخى و گردشگرى شناسايى شده است، گفت: ولى 
پيش بينى ما شناسايى بيش از 5000 اثر تاريخى و 
گردشــگرى ديگر است كه اولويت برنامه كارى سال 

آينده خود را بر اين محور قرار داده ايم.
مكرمى فر با بيان اينكه محور گردشــگرى بايد براى 
تربت حيدريه تعريف شــود، گفت: براى احياى اين 
حوزه تسهيالت سازمان ميراث فرهنگى در سه بخش 
توســعه صنعت گردشگرى در روستاها، تبصره 18 و 
تسهيالت ارتقاى شاخص كه عمدتاً متعلق به سرمايه 
گذارى در بخش اشتغال پايدار است، آماده همكارى و 

تعامل با بخش خصوصى است.

جوين- خبرنگار قدس: مركز اورژانس اجتماعى شهرستان جوين 
آغاز به كار كرد. 

رئيس اداره بهزيستى شهرستان جوين با اعالم اين خبر گفت: اين 
مركز با هدف رفع آسيب هايى زوجين متقاضى طالق و افراد داراى 

اختالف خانوادگى حاد

زنان و دختران در معرض آسيب اجتماعى يا آسيب ديده اجتماعى
وافرادى كه قصد خودكشــى دارند يا اقدام به خودكشى كرده اند

راه اندازى شده است.
ســردار آبادى خاطرنشــان كرد: اين مركز همچنين به مشكالت 
كودكان خيابانى و كار،همســران و كودكان آزار ديده،مبتاليان به 

اختالل هويت جنســى،دختران و پسران فرارى وساير افراد كه در 
شرايط بحرانى قرار دارند، رسيدگى مى كند.

آنان مى توانند مشكالت خود را از طريق تماس با خط 123 اطالع 
دهند تا همكاران بهزيستى در كوتاه ترين زمان ممكن به مشكالت 

رسيدگى كنند. 
وى تأكيد كرد: اورژانس اجتماعى بهزيستى شهرستان جوين حد و 
مرزى براى خدمات رسانى نمى شناسد و آماده امداد رسانى به همه 

نقاط در سطح شهرستان جوين است. 

راه اندازى مركز اورژانس اجتماعى  در جوين

محمد عظيمى
 شاعر و پژوهشگر خراسانى

درگذشت



مسئول سازمان بسيج طالب و اساتيد  حوزه علميه 
خراسان رضوى:

  2150 طالب بسيجى به راهيان نور 
اعزام مى شوند 

قد س: مســئول سازمان بســيج طالب و اساتيد  حوزه علميه 
خراســان رضوى گفت: 2150 نفر از استاد ان ايثارگر و طالب 
بسيجى حوزه علميه خراسان رضوى به راهيان نور اعزام مى شوند . 
 حجت االسالم مجيد  فاطمى ارفع اظهار كرد : اين تعد اد  از استاد ان 
ايثارگر و طالب بسيجى حوزه علميه خراسان با هد ف حفظ نام 
و ياد  شهد ا و احياى فرهنگ ايثار، جهاد  و شهاد ت با حضور د ر 

سرزمين راهيان نور ميهمان مناطق عملياتى خواهند  بود .

  ثبت جاجيم بافى اليين كالت د ر 
فهرست ميراث فرهنگى ناملموس كشور

قد س: سرپرســت معاونت ميــراث اد اره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع د ســتى و گرد شگرى خراســان رضوى از ثبت جاجيم 
بافى اليين كالت ناد رى د ر فهرست ميراث ناملموس فرهنگى 
خبر د اد . مرجان اكبرى تصريح كرد : جاجيم نوعى د ست  بافته 
د ارى نازك تر از گليم اســت كه از گذشته بافت و كاربرد  آن د ر 
ميان كرد هاى خراسان رواج د اشته است. جنس جاجيم از پشم 
گوسفند  است كه طى مراحلى آماد ه مى  شود . نخ چله آن رنگى و 
ظريف تر و نازك تر ولى پرتاب ترو پرشمارتر از نخ چله گليم است.

  برگزارى بازارچه نيكوكارى 
د ر يك مد رسه

قد س: د ر آســتانه بهار طبيعت و به منظور آموزش مهرورزى، 
نوعد وستى و  نيز آموزش مهارت هاى زند گى به د انش آموزان 
و كمك به د انش آموزان محروم، بازارچه نيكوكارى به مد ت سه 

روز د ر آموزشگاه پاسد اران آسمان مشهد  برگزار شد .
د ر اين بازارچه كه با استقبال پرشور د انش آموزان و والد ين آنها 
همراه بود ، انواع سفره هفت سين، وسايل تزئينى، غذاهاى سنتى، 
انواع شــيرينى هاى خانگى و هنرهاى د ستى د انش آموزان به 
معرض نمايش گذاشــته شد . د ر ســومين روز اين بازارچه، به 
صورت متمركز تمامى مد ارس ناحيه 6 آموزش و پرورش مشهد  
مقد س د ر مكان آموزشگاه پاسد اران آسمان با حضور چشمگير 
د ر بازارچه نيكوكارى شركت كرد ه و مبالغ قابل توجهى با فروش 

اقالم به نفع د انش آموزان محروم ناحيه 6، جمع آورى شد . 

  برگزارى د ومين جشنواره استانى 
«شعر روستا» د ر چناران 

ايسنا: رئيس اد اره فرهنگ و ارشاد  اسالمى شهرستان چناران 
گفت: د ومين جشنواره استانى «شعر روستا» با 180 اثر از 35 

هنرمند  به كار خود  پايان د اد .
امير يكتا د ر حاشــيه برگزارى اين جشــنواره كه با معرفى 
نفرات برتر د ر تاالر خواجــه نظام الملك چناران به كار خود  
پايان د اد ، اظهار كرد : د ومين جشــنواره شعر روستا با هد ف 
معرفى آد اب و رسوم سنتى و قابليت هاى فرهنگى، هنرى و 
گرد شگرى روستاها د ر د و بخش «آزاد » و «روستا» برگزار شد  كه 
از مهم ترين ويژگى آثار مى توان به قالب و گويش هاى مختلف 

آن ها اشاره كرد .
وى اد امه د اد : د ر بخش روســتا عباســعلى حشمتى، محمد  
د رود ى، جعفر خوش بيان از نيشابور و آمنه ساد ات حسينى 
از چنــاران به عنوان نفرات برتر بــد ون اولويت بند ى و مريم 

محمد پور از چناران به عنوان شايسته تقد ير انتخاب شد ند .
يكتا تصريح كرد : د ر بخش آزاد  نيز اكرم عد الت جو از نيشابور، 
امير يوسفى و محمد  آزرم از چناران به عنوان نفرات برتر بد ون 
اولويت بند ى و همچنيــن مهد ى حاتمى از چناران به عنوان 
شايسته تقد ير انتخاب شد ند ، د اورى آثار اين جشنواره بر عهد ه 

محمد  شهيد ى، حيد ر كاسبى و جواد  اسالمى بود ه است.

پاى صحبت معصومه سبك خيز، همسر شهيد برونسى

عبدالحسين هيچگاه دنبال مقام و شهرت نبود

��ر

��

سرورهاد يان   بارها نام شهد ا را بر سر خيابان ها 
و كوچه هاى بســيارى د يد ه ايم. بارها از كنار آن 
گذشــته ايم. اما نام هر شهيد  يعنى د لى كه براى 
بود ن امروز ما، از تپش ايستاد . پشت نام هر شهيد  
د ر كوچه هاى شهرمان يعنى روزها و شب ها چشم 

انتظارى و ند يد ن و د لتنگى و آرزوهاى ناتمام.
نام يكى از خيابان هاى شــهرمان مزين به شهيد  
ابوالحســين برونسى است. اگرچه خانواد ه شهيد  
آن جا ســكونت ند ارند ، اما شهيد  برونسى جزو 
شــهد ايى است كه قصه عاشــقى او براى كشور 
و اســالم و مرد م حكايت خاصى است. به سراغ 
همسرش مى روم. تمام خانه به جاى لوازم تزئينى، 
قاب عكس هاى همسرى است كه فقط 15 سال 
از زند گى مشــترك آن ها گذشته بود  كه شهيد  
شــد .عكس هايى از د وران كود كى بچه ها با بابا و 
سال هاى رزم د ر د وران هشت سال د فاع مقد س 
و... اسفند  ماه است. ماه خد احافظى با سال قبل و 
چشم انتظارى براى رسيد ن بهارى تازه. اما براى 
اين زن هميشه اسفند  ماه يعنى د لتنگى، ند يد ن 
ها. 22 اســفند  د ر تقويم ما روز شهيد  نام گرفته 
است و اين د ر حالى است كه د رست چند  روز بعد  
از آن نامگذارى تقويمى، خبر شهاد ت همسرش را 
به او د اد ه اند  و 25 اســفند  ماه هرسال، يعنى يك 

سال د يگر د ورى و انتظار و تكرار فراق.

 آرزوى شهاد ت و اجابت آن 
كنارهمسر شــهيد  عبدالحســين برونسى كه 
مى نشــينم، آرامش و صبورى او بيش از هرچيز 
ستود نى اســت. د ر اولين جمله تأكيد  مى كند : 
آرزويش شهاد ت بود  كه خد اوند  آن را اجابت كرد .
ســرد ار شــهيد  عبد الحسين برونســى، يكى از 
فرماند هان ايران د ر جنگ ايران و عراق بود . وى، 
سوم شــهريور 1321د ر روستاى گلبوى كد كن 
از توابع تربت حيد ريه متولد  شــد  و د ر 25 اسفند  
1363 د ر عمليات بد ر به شــهاد ت رســيد ، اما 
پيكر پاكش باالخره پس از 27 سال مفقود ى د ر 
تاريخ 19 ارد يبهشت سال 90، همزمان با سالروز 
شهاد ت حضرت زهرا(س) بر د وش مرد م مشهد  

تشييع و به خاك سپرد ه شد . 

 اراد ت به امام خمينى(ره) و امام خامنه اى
معصومه ســبك  خيز،ماد رى اســت كه هشت 
فرزند  را به جايگاه تحصيلى د كترا، مهند ســى و 
كارشناســى رساند ه است و همه همتش را براى 

آرامش همسرش د ر ماد رى نمونه بود ن مى د اند .
او برايم توضيح مى د هد : پنج پســر و ســه د ختر 
به نام هاى ابوالحســن، مهد ى، حســين، فاطمه، 
زهرا،عبــاس، ابوالفضل و زينب ياد گار اين زند گى 
مشترك اســت كه هنگام شهاد ت همسرم زينب 
را د و ماهه بارد ار بود م. معصومه ســبك خيز اد امه 
مى د هد : قبــل از جنگ همســرم اراد ت به امام 
خمينى(ره) و امام خامنه اى د اشــت و بارها براى 
پخش اعالميه زند انى شــد  و حكم اعد ام او را هم 
اعالم كرد ه بود ند ، اما با پيروزى انقالب او از زند ان 
آزاد  شــد . وى از همان شروع جنگ د ر كرد ستان 
حضور جد ى د اشــت و باالخره هم 17 روز بعد  از 

آخرين د يد ارد رسال 63 به شهاد ت رسيد .

  د يد ار آخر
او از آخرين د يــد ارش براى ما تعريف مى كند  و 
مى گويد : شب قبل از رفتن به جبهه گفت بچه ها 
را آمــاد ه كن و همه با هم به زيارت امام رضا (ع) 

رفتيم. گفت من اسير نمى شــوم، يا به شهاد ت 
مى رسم و يا جانباز به خانه برمى گرد م.

اوهميشــه از خد اوند  شــهاد ت را مى خواســت 
ومى گفت اگرهربار متولد  شــوم، د وســت د ارم 
هميشه د رراه خد ا به شهاد ت برسم، باالخره هم 
آرزويش برآورد ه شد  و عالوه بر شهاد ت، پيكرش 

سال ها مفقود االثر شد . 

 بازگشت بعد  از 27 سال 
همسر شــهيد  از اراد ت عبد الحســين به بانوى 
د و عالم روايت مى كند : هميشــه از امام رضا(ع) 
مى خواست محل تد فين پيكرش مانند  ماد رش 
حضرت زهرا(س) بى نام و نشــان باشــد ، زمانى 
كه بعد  از 27 ســال پيكرش را شناسايى كرد ند ، 
من نمى توانســتم باور كنم اين پيكرى كه آمد ه، 
پيكرهمسرم است چرا كه ما يك بار د ر سال 64 
شهيد  را تشييع كرد ه بود يم و بار د يگر بعد  از 27 
سال د وباره پيكر بى سر همسرم را آورد ند  و واقعاً 
براى من و بچه ها بسيار سخت بود  كه بپذيريم اين 

پيكر، پيكرعبد الحسين است.

 آرامش با همكالمى با حضرت آقا
اين ماد ر و همسر صبور توضيح مى د هد :وقتى خبر 
آورد ند  كه پيكر شــهيد  پيد ا شد ه، خيلى بى تاب 
بود م، نمى د انستم د ر خصوص تشييع پيكر شهيد  
برونســى چه تصميمى بگيــرم. د رهمان روزها 
د ست اند ركاران كنگره شــهيد  برونسى قرار بود  
د يد ارى با رهبر معظم انقالب برنامه ريزى كنند . 
من و چند  تا از بچه ها به تهران رفتيم وقرار شد  كه 
ما نيز پيش رهبرى برويم، همه از من مى خواستند  

د ر خصــوص اين نگرانى ها به حضرت آقا چيزى 
نگويم. حاال او از لحظه د يد ار با رهبر حرف مى زند . 
د يد ارى كه بعد  از گذشت سال ها هنوز تأثيرش را 
حــس مى كند  و مى افزايد : د ر انتهاى د يد ار نوبت 
به گفت وگوى خصوصى با رهبرى رسيد . ايشان 
جوياى احوال من شــد ند  و به محضر رهبرى كه 
رسيد م، ايشان خود شان گفتند :  شنيد ه ايم پيكر 
شهيد  برگشته و گفتم: «بله برگشته ولى من هنوز 
به نتيجه اى نرسيد ه ام، شما بگوييد  چه كار كنم؟»

وآقــا فرمود ند : «هر طور خود تان صالح مى د انيد ، 
 DNA عمل كنيد »و پرســيد ند  «مگر آزمايش

ند اد ه ايد »، گفتم نمى د انم. 
قبــل از اينكه رهبر معظم انقــالب را ببينم د لم 
گرفته بود ، اما وقتى با رهبرى حرف زد م، د لم آرام 

شد  و توانستم تصميم بگيرم.

 بيقرارى هاى يك انتظار
وى از فرد اى د يد ار رهبرى اين گونه بيان مى كند : 
فرد اى همان روز براى آزمايش رفتيم، چند  روزى 
گذشــت تا جواب آزمايش آمد . اطالع د اد ند  اين 

پيكر به شهيد  برونسى تعلق د ارد . 
وى اد امه مى د هد : بچه ها مى گفتند  پيكر پد رشان 
سر ند اشته است. مى خواستند  پيكر شهيد  را د ر 
حرم به خاك بسپارند ، اما من موافق نبود م. شهيد  
د وست د اشت اگر روزى به شهاد ت رسيد  و پيكرى 

ازاو آمد ، د ر گلزار شهد ا تد فين شود .

 خواب د ختر شهيد  چه بود ؟
همسر شهيد  برونســى اد امه مى د هد : من راضى 
شــد ه بود م، امــا د خترم زهرا مى گفــت، مامان 

مى خواهيد  پيكر بابا را تشــييع كنيد ؟ بگذاريد  
پيكرش همان طور مفقود االثر بماند . حاال كه همه 
از جمله من راضى به تشــييع شد ه بود يم، زهرا 

بى قرارى مى كرد .
 او از خوابى كه د خترش زهرا براى تشييع پيكر 
پد ر د يد ه بود ، مى گويد  كه پايان همه بيقرارى هاى 
انتظار شد ه بود  و بيان مى كند : د خترم زهرا د ر يكى 
از همين شب ها، خواب د يد  كه شهيد  برونسى با 
همان لباس ســپاه به خانه آمد ه و رو به روى من 

نشسته است و مى گويد : پيكرم را تشييع كنيد .
همسرم د ر د وران زند گى د ر زمانى كه د ر روستا 
بود يم، كشاورز بود  و د ر مشهد  هم شب ها بنايى 
مى كرد  و صبح ها هم بد ون حقوق د ر ســپاه بود  
كه بعد  ها د ر ســپاه ماند  وتا بعد  از شهاد تش من 
نمى د انســتم د ر جبهه چه جايگاه مهمى د اشته 
است.چون هيچ وقت به د نبال مقام و شهرت نبود .

 روضه حضرت زهرا(س) 
وى با اشاره به اراد ت هميشگى شهيد  به حضرت 
زهرا(س) و برگزارى روضه حضرت د ر ايام فاطميه 
د ر منزل، اظهــار مى د ارد : از زمان رژيم پهلوى تا 
امروز، د هه فاطميه كه مى شــود ، روضه حضرت 
زهرا(س) را برگزار مى كنيم. شــهيد  برونســى 
هميشه نگران بود  كه نكند  بعد  از شهاد ت ايشان، 
ما روضه را اد امه ند هيم؛ هميشــه تأكيد  د اشت 
كــه د هه فاطميه حتماً روضه بگيريم و همه ايام 
محرم بچه ها د ر خانه هايشــان به نوبت روضه را 
برگزار مى كنند  و هنوز به رسم حضور و خواسته 
همسرم شب 21 احيا را برگزار مى كنيم و بچه هاى 

پرورشگاه را افطارى د عوت مى كنيم.

 عشق هايى ماند گار
خانم معصومه ســبك خيز بارها به عنوان ماد ر 
نمونه معرفى شد ه است. وقتى از او علت اين همه 
صبورى را جويا مى شوم، مى گويد : همسرم جانش 
را به خاطر اعتقاد ش د اد  و من نسبت به جهاد  او 
كارى نكرد ه ام و خوشحالم با همه سختى ها هشت 

فرزند م باعث سرافرازى نام پد رشان هستند .
از خانه شهيد  برونسى كه بيرون مى آيم، سوار 
ماشين كه مى شوم، تابلو هاى كوچه ها و خيابان 
را كه مى خوانم، نام هر شــهيد  را كه برسر هر 
كوچه مى بينــم، قد رى تأمل مى كنم، مى د انم 
پشت نام هر شهيد  برسرهر كوى و برزن يعنى 

عاشقى هاى بسيار...

در حوالى امروز2

فرماند ار تايباد :
  نشستن پاى صحبت پد ران وماد ران 

شهد ا همانند  كالس د رس است

تايباد  - خبرنگار قد س: فرماند ار شهرستان مرزى تايباد  گفت: 
تجليل از پد ران وماد ران شهد ا وظيفه همگانى وبويژه مسئوالن 
است ونشستن پاى صحبت پد ران وماد ران شهد اى عزيز همانند  

نشستن د ر كالس د رس د انشگاه است.
حسين شرافتى د ر مراسم گراميد اشت روز شهيد  ود رمراسمى 
كه باحضور خانواد ه معظم شهد ا، جمعى از مسئوالن وائمه جمعه 
تشيع وتسنن شهرستان مرزى تايباد  ود رمحل ميهمانسراى هنگ 
مرزى تايباد  برگزار شد ، اظهار د اشت: رشاد ت و شهاد ت شهد ا و 
خون هاى ريخته شد ه اين عزيزان موجب شد  تا پايه هاى اين نظام 
اسالمى والهى محكم واســتوار شود . حسين شرافتى اد امه د اد : 
وظيفه مسئوالن است تابه د يد ار پد ران، ماد ران وخانواد ه شهد اى 
عزيز بروند  ود ر راستاى حل مشكالت اين عزيزان تالش كنند . 
امام جمعه اهل ســنت شهرستان تايباد  نيز گفت: شهد ايى كه 
به منظور د فاع ازاين مرزو بوم ود رراســتاى حفظ امنيت جامعه 
اســالمى جانشــان را فد ا كرد ند ، عزيزترين افراد  ايران اسالمى 
هستند . مولوى غالم نبى توكلى اظهارد اشت: احترام به والد ين 
وپد ران وماد ران وخانواد ه شهد ا برهمه ما واجب است؛ چون هرچه 
خد مت اين بزرگــواران را انجام د هيم، نمى توانيم حق اين ها را 
اد ا كنيم. وى افزود : همه بايد  براى رفاه وآسايش خانواد ه معظم 

شهد ا تالش كنند .

پيشنهاد  يك طراح و گرافيست
  د انشجويان هنر با عالقه و انگيزه

وارد  د انشگاه شوند  

خد يجه زمانيان: يك گرافيست و طراح پوستر د ر خصوص 
فضاى د انشگاه و ميزان مهارت آموزى د انشجويان رشته هاى 
هنرى مى گويد : د انشجوى رشــته هاى هنرى اگر با عالقه و 

انگيزه وارد  د انشگاه شود ، حتماً نتيجه بهترى خواهد  گرفت. 
محمود  بازد ار با بيان اينكه ســهل الوصول شد ن تحصيالت 
د انشــگاهى به اين رشته  هنرى ضربه مى زند ، تأكيد  مى كند : 
از آن جا كه ورود  به د انشــگاه سختى هاى گذشته را ند ارد  و 
عالقه مند ان مى توانند  براحتى وارد  د انشــگاه شوند  اگر عالقه 
و انگيزه شخصى نباشد  نمى توانند  پس از اتمام تحصيالت به 
صورت حرفه اى از هنر كسب د رآمد  كنند . د انشجويى كه براى 
تحصيل هنر وارد  د انشكد ه هنر مى شود ، بايد  پيش نيازهايى را 
بد اند  تا به موفقيت الزم برســد ، د ر حالى كه د ر شرايط فعلى 
د انشجو بد ون پيش نياز و اطالعات الزم جذب د انشگاه مى شود .  
وى افزود : از آنجا كه آنچه د ر د انشــگاه ها تد ريس مى شــود ، 
كليات است و مهارت خاصى به د انشجو آموزش د اد ه نمى شود ، 
هنرجوى عالقه مند  و با انگيزه، بايد  خود ش به د نبال ياد گيرى 
مهارت هاى الزم باشــد  تا بتواند  پس از اتمام د رسش براحتى 
براى هنرش بازاريابى كند  و با ارائه هنر خوب مشترى جذب 
كند . اين طراح و گرافيست معتقد  است از آنجا كه گرافيست 
با ذائقه مرد م سروكار د ارد ، بايد  عالوه بر تحصيالت آكاد ميك 
مباحثى مانند  جامعه شناسى و مرد م را بشناسد  و اطالعاتى 

راجع به هنرهايى مانند  نقاشى و عكاسى د اشته باشد . 
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نشست خبرى

محمود  يوســف پور: مد يركل اوقاف و امور خيريه خراسان 
رضوى گفت: طرح نوروزى «آرامش بهارى» د ر 129 بقعه متبركه 
خراســان رضوى از 25 اسفند  تا 15 فرورد ين ماه 97 اجرا مى 
شود . حجت االســالم احمد  احمد زاد ه د يروز د ر نشست خبرى 
بــا موضوع طرح نوروزى «آرامش بهارى» د ر جمع خبرنگاران با 
بيان اينكه اين طرح هفت سال است كه اجرا مى شود ، افزود : اين 
طرح د ر سه بخش خد ماتى - رفاهى، فرهنگى - مذهبى و اطالع 

رسانى، اجرا مى شود .
وى با اشــاره به اينكه 3000 نفر اسكان روزانه د ر بقاع متبركه 
و 4000 نفر اســكان روزانه د ر حسينيه ها د ر اين طرح د ر نظر 
گرفته شد ه اســت، اد امه د اد : د ر مشهد  مقد س ظرفيت اسكان 

روزانه حد ود  15 هزار نفر وجود  د ارد .
احمد زاد ه به برگزارى مراسم تحويل سال نو د ر 103 بقعه متبركه 
د ر خراسان رضوى اشاره كرد  و گفت: غرفه هاى معرفت د ر 55 
بقعه، 69 پايگاه پاسخگويى به سؤاالت شرعى، مسابقه عكس و 

فيلم د ر 50 بقعه، غرفه عفاف و حجاب د ر 31 بقعه، سخنرانى د ر 
90 بقعه و مراسم اد عيه خوانى د ر 92 بقعه د ر روزهاى اجراى اين 

طرح، بر پا خواهد  بود .
مد يركل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوى با اشاره به اينكه 80 
هزار محصول فرهنگى به زائران اهد ا خواهد  شد ، افزود : مسابقه 

كتابخوانى و عكس و فيلم همزمان با سراسر كشور د ر خراسان 
رضوى انجام خواهد  شــد  و برگزيد گان به مســابقات كشورى 

معرفى خواهند  شد .

 وقف هاى 100 ميليونى تا 4 ميليارد  تومانى
معاون فرهنگى اجتماعى اوقاف خراسان رضوى نيز د ر نشست 
گفت: از ابتد اى سال تاكنون حد ود  300 وقف جد يد  د اشتيم كه 

وقف هاى 100 ميليونى تا 4 ميليارد  تومانى را شامل مى شود .
حجت االســالم جمال ايزد ى با اشاره به اينكه حتى يك ريال 
اعتبار د ولتى براى اجراى طرح نــوروزى آرامش بهارى هزينه 
نشد ه است، افزود : هزينه اجراى طرح آرامش بهارى از عوايد  بقاع 

متبركه، موقوفات مرتبط و خيرين تأمين مى شود . 
وى اد امه د اد : امسال براى اولين مرتبه د ر خراسان رضوى د ر 10 
بقعه د وره آموزشــى سبك زند گى را برگزار مى كنيم و د ر سال 

هاى بعد  تعد اد  د وره ها را افزايش خواهيم د اد . 

مد يركل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوى خبر د اد 

اجراى طرح نوروزى «آرامش بهارى» د ر 129 بقعه متبركه

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
@quds95 :كانال تلگرام

هاد يان  پرد يس ســينمايى گلشــن آرميتــاژ به جمع 
سينماهاى مشهد  پيوست. 

معاون هنرى و سينمايى ارشاد  خراسان رضوى  روز گذشته 
د رنشستى با خبرنگاران با اعالم اين خبرافزود : اين پرد يس 
سينمايى با حضورهنرمند ان و چهره هاى سينمايى كشور و 

مسئوالن افتتاح خواهد  شد .
تحفه گر خاطرنشــان ســاخت: با اضافه شد ن اين پرد يس 
سينمايى چهار سالن به سينماهاى مشهد  اضافه خواهد  شد .

وى همچنين د راد امه از راه  اند ازى 9 ســينماى سيار براى 
شهرستان هايى كه فاقد  سينما هستند ، خبر د اد  و تأكيد  كرد : 

چهار مورد  آن تاكنون قطعى شد ه است.

 د رخشش هاى سينمايى 
وى با اشاره به اينكه د ر بخش هاى مختلف سينماى جوان 

استان خراســان رضوى 30 حضور د ر جشنواره هاى د اخلى 
و خارجى د اشــتيم، گفت: د ر سال 96 بيش از 25 جايزه از 
جشنواره هاى د اخلى و خارجى از د فاتر فيلمسازان سينماى 

جوان د ر سطح استان د اشتيم.
معاون امور ســينمايى و هنرى اد اره كل فرهنگ و ارشاد  
اسالمى خراســان رضوى تصريح كرد : باتوجه به افزايش 
زيرساخت هاى سينمايى د ر حوزه سخت افزارى و نرم افزارى 
از سياست هاى سال آيند ه خواهد  بود .همچنين تالش براى 
برگزارى جشنواره هاى مختلف مانند  جشنواره فيلم مستند  
سينما حقيقت د ر مشهد  و پيگيرى ايجاد  زيرساخت هاى 
الزم براى توليد  فيلم هاى كوتاه و بلند  سينمايى د ر د ستور 
كار خواهد  بود . مد ير شــركت نقشــينه هد ايت سازه كه 
سازند ه پرد يس سينمايى گلشن است نيز د ر اين نشست 
گفت: پرد يس سينمايى گلشن روز 23 اسفند  سال جارى با 

حضور اكبرعبد ى، د اريوش ارجمند ، ساالر عقيلى، سروش 
صحت، ســيما تيراند از، مارال فرجــاد ، ليند ا كيانى، ليال 
اوتاد ى، پگاه آهنگرانى و منيژه حكمت افتتاح مى شود  كه 
د ر اين مراسم، بزرگد اشت هنرمند ان بنام نيز انجام خواهد  
شــد . محمد  ناد رى افزود : پرد يس سينمايى گلشن د اراى 
چهار سالن با ظرفيت هاى 192، 50، 48، 47 نفرى است 
كه به نام هاى فرد وسى، خيام، عطار و رود كى نامگذارى و 
د ر آن ها از جد يد ترين سيستم صوتى سينما وهمچنين از 

سيستم آكوستيك به روز استفاد ه شد ه است.

 اكران هاى نوروزى د ر پرد يس جد يد 
وى همچنين از ســالن روباز تابستانى و سرپوشيد ه د ر اين 
مجموعه خبر د اد  و اظهار د اشت:اين پرد يس د ر 23 اسفند  ماه 

با اكران يكى از فيلم هاى نوروزى افتتاح خواهد  شد .

معاون هنرى و سينمايى ارشاد  خراسان رضوى:

4 سالن پرد يس سينمايى جديد د رمشهد افتتاح مى شود
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  هنرهاى تجسمى/ صنايع د ستى
قد س: مؤسسه فرهنگى شهر 
بهشت د ر نظر د ارد ، د ر جهت 
حمايت از هنرمند ان شــهر 
بهشت نمايشگاهى از توليد ات 
هنرى خانگــى و كارگاه هاى 
كوچك را برگــزار نمايد . به 
اين منظور نمايشگاه صنايع 

د ستى و ســوغات زائر از 27 اسفند  امسال آغاز مى شود ، تا 17 
فرورد ين 97 اد امه د ارد . عالقه مند ان مى توانند  د ر تاريخ ياد شد ه 
از 10 صبح تا 10 شب د ر پارك كوهسنگى، چارسوق هنر مشهد  

حاضر شوند .

  «نگارخانه شهر» افتتاح شد 
شــهر»  «نگارخانه  قد س: 
مشــهد  د ر محل تاالر شهر 

افتتاح شد .
شهرد ار مشهد  د ر اين مراسم 
اظهار د اشت: اين گالرى به 
نگارخانه  بزرگ ترين  عنوان 
شــهر مشــهد  به مساحت 

1000 مترمربع راه اند ازى شــد ه است كه د ر چند  ماه آيند ه به 
1500 مترمربع توسعه خواهد  يافت. وى تأكيد  كرد : مجموعه آثار 
اين نمايشگاه نيز به نام حضرت فاطمه زهرا(س) و حضرت امام 
رضا(ع) است كه توصيه مى كنم همه مرد م مشهد  از اين نمايشگاه 
د  يد ن كرد ه و به تشويق هنرمند ان خانم مشهد ى بپرد  ازند . شايان 
ذكر اســت، 61 اثر از 30 هنرمند  د ر موضوعات خوشنويســى، 
تذهيب و مينياتور د ر اين گالرى رونمايى شد . اين نمايشگاه تا 

بيستم فرورد ين د ر معرض د يد  عموم قرار خواهد  گرفت.
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 «پلنگ كشى» كتمانى كه تكليف است!

تابناك : اخبار ناخوشــايند ى كه از كشتار پلنگ د ر سال هاى 
اخير مخابره شــد ه و نگرانى از انقراض اين گونه ارزشمند  را به 
د نبال د اشته، مسئوالن سازمان حفاظت محيط زيست كشورمان 
(د ست كم برخى از ايشان) را به واكنش واد اشته است؛ واكنشى از 

جنس الپوشانى و كتمان اين د ست اتفاقات ناخوشايند ! 
آيا كشتار نگران كنند ه پلنگ هاى د ر معرض انقراض كشورمان تا 
يكى د و ســال پيش، مد ام د ر اخبار مخابره مى شد ، متوقف شد ه 
اســت؟ شواهد  حكايت از آن د ارد  كه خير، كشتار اد امه د ارد ؛ اما 

انتشار اخبار آن متوقف شد ه است.
به گزارش اخبار ناخوشــايند ى كه از كشتار پلنگ د ر سال هاى 
اخير مخابره شــد ه و نگرانى از انقراض اين گونه ارزشمند  را به 
د نبال د اشته، مسئوالن سازمان حفاظت محيط زيست كشورمان 
(د ست كم برخى از ايشان) را به واكنش واد اشته است؛ واكنشى از 

جنس الپوشانى و كتمان اين د ست اتفاقات ناخوشايند !
اين را مى شود  از اخبارى د ريافت كه فعاالن محيط زيست نقل 
مى كنند . مثل خبر كشــف الشه يك پلنگ د ر منطقه حفاظت 
شد ه د رونه د ر خراســان رضوى كه برخى فعاالن حيات وحش 
افشا كرد ند  و نگذاشتند  مسئوالِن پنهان كار استان بر آن سرپوش 

بگذارند ؛ اتفاقى كه حاال براى بار د يگر تكرار شد ه است.
گزارش هاى رسيد ه از اين فعاالن حكايت از پنهانكارى خبر كشف 
الشه د و پلنگ د يگر طى يك ماه گذشته د ر اين استان د ارد ؛ يكى 
مرگ پلنگى بالغ د ر پارك ملى تند وره و د يگرى كشف الشه توله 
پلنگى د ر منطقه شكار ممنوع كليالق شهرستان فريمان؛ اولى 

د ر تاريخ بيستم بهمن ماه و د ومى د ر پنجمين روز ماه جارى.
همه اين ها د ر حالى است كه د وستد اران حيات وحش پيشتر و 
د ر ارد يبهشت ماه با انتشار تصاويرى از الشه يك پلنگ د ر فضاى 
مجازى، خبر كشف الشــه يك پلنگ د ر منطقه حفاظت شد ه 
د رونه د ر شهرستان برد سكن را كه مسئوالن اد اره كل حفاظت 
محيط زيست استان خراسان رضوى از انتشار آن خود د ارى كرد ه 
بود ند ، فاش ســاختند . پس از انتشــار آن خبر، حميد  صالحى، 
مد يركل حفاظت محيط زيســت خراســان رضوى، علت مرگ 
پلنگ را، كهولت ســن اعالم كرد  و د ر واكنش به انتقاد  رسانه ها 
مبنى بر عد م اطالع رســانى د ر ايــن زمينه، گفت: «مرگ بر اثر 
كهولت سن د ر مورد  هرگونه موجود  زند ه امكان پذير است و اين 
موضوع چند ان عجيب و د ور از باور نيســت و موضوع به محض 
د ريافت نظرات مكتوب كارشناسان د امپزشكى اطالع رسانى شد .
اين د ر حالى ا ســت كه اكنون مى بينيم يك ماه از كشف الشه 
پلنگى د ر يك پارك ملى كه از مهم ترين د رجه حفاظتى د ر ميان 
مناطق چهارگانه تحت نظارت ســازمان حفاظت محيط زيست 
به شــمار مى رود  مى گذرد ، اما باز هم اد اره كل حفاظت محيط 
زيست خراسان رضوى، از انتشار خبر آن خود د ارى كرد ه است. 
انگار نــه انگار كه پاى مرگ گونه اى د ر خطر انقراض د ر يكى از 
اصلى ترين زيستگاه هاى اين گربه سان يعنى پارك ملى تند وره د ر 
ميان است و مخابره كرد ن و همچنين تعلل د ر انتشار خبر آن، 
معانى متفاوتى به ذهن مى رساند ! اتفاقى كه البته براى اد اره كل 
حفاظت محيط زيســت خراسان رضوى جد يد  نيست و پيشتر 
هم رخ د اد ه اســت. نمونه آن، سكوت اين اد اره كل د ر قبال خبر 
كشف الشه يك پلنگ د ر منطقه حفاظت شد ه جنگل خواجه د ر 
شهرستان سرخس د ر بهار سال 94 بود  كه ششمين مورد  از تلف 
شد ن پلنگ د ر آن سال بود . رويكرد ى كه بيشتر به پاك كرد ن 
صورت مسئله شباهت د ارد  تا واكنش حرفه اى متوليان مراقبت 
از ميراث ارزشــمند  حيات وحش كشورمان. وضعيتى كه معلوم 
نيست د ر نتيجه تصميم مسئوالن سازمان حفاظت محيط زيست 
كشورمان به وجود  آمد ه يا نتيجه تشخيص مد يران استانى است، 
اما آنچه واضح است، نه پلنگ كشى و روند  نگران كنند ه كشتار 
اين گونه بى نظير و د ر معرض انقراض د ر كشورمان متوقف شد ه 
و نه ســازمان براى حفاظت از اين گونه تد بيرى اند يشيد ه و د ر 
د ســتور كار قرار د اد ه است، بلكه تنها مخابره اين اخبار متوقف 
شد ه اســت. تصميمى كه معلوم نيســت چند  بار د ر رويارويى 
با الشــه پلنگ د ر د يگر نقاط كشــورمان اتخاذ و به كتمان اين 
د ست خبر ها منجر شد ه است، اما از آن نگران كنند ه تر آنجاست 
كه مى بينيم به واكنش معاون رئيس جمهور و رئيس ســازمان 
حفاظت محيط زيست منجر نشد ه است. نكته اى قابل تأمل كه 
موجب شد ه برخى تصور كنند ، پنهان كرد ن اين اخبار نه تصميم 
مد يران استان ها، كه موضوعى خواسته شد ه از سازمان حفاظت 
محيط زيست كشورمان باشد ؛ شائبه اى كه تنها عيسى كالنترى 

مى تواند  به آن پاسخ د هد .

مد يرعامل جمعيت هالل احمر د ر پاسخ به قد س:

 تعد اد  بالگرد هاى امد اد ى خراسان 
رضوى به 5 فروند  مى رسد 

مهد ى شــهرآباد ى: طرح هاى نوروزى هالل احمر خراسان 
رضوى مانند  «هالل بهشت» آغاز شد ه و تا پايان نوروز با جد يت 
د نبال مى شــود .  به گزارش خبرنــگار ما، مد يرعامل جمعيت 
هالل احمر خراسان رضوى با بيان اينكه امد اد گران، نجاتگران، 
د اوطلبان واعضاى جمعيت د ر اســتان د ر محورهاى مختلف 
اســتان آماد ه خد مات رســانى به زائران و هموطنان هستند ، 
تصريح كرد : طرح هاى امد اد  ونجات از تاريخ 25اســفند ماه تا 
15فرورد ين اجرا مى شود  و25پايگاه ثابت بين شهرى، 19پايگاه 
موقت نــوروزى و د و پايگاه امد اد  و نجات كوهســتان به ارائه 
خد مات د ر ايام نوروز مباد رت مى كنند .  سيد  مجتبى احمد ى با 
اشاره به اينكه روزانه 201نفر نجاتگرد ر پايگاه هاى استان حضور 
مستمر خواهند  د اشت، خاطرنشان كرد : به غير از آمبوالنس ها و 
خود روها وتجهيزات امد اد  ونجات كه همه د ر آماد ه باش كامل 
به سر مى برند ، يك بالگرد  ميل 17ويك فروند  بالگرد  د يگر كه از 
تهران به ما اضافه مى شود  د ر مواقع حساس ويا حواد ث احتمالى 
به كار گرفته خواهند  شد .  وى همچنين افزود : از سويى 88نفر 
از پرسنل ما د ر راه ها وجاد ه هاى مواصالتى استان و محورهاى 
پرخطر حضور د ارند  و گروه پنج نفره پروازى ما نيز به همراه د و 

نجاتگر به زائران ومجاوران خد مت رسانى مى كنند .
وى همچنين از استقرار پد  بالگرد  د ر د ارالشفاى حرم مطهر خبر 
د اد  وگفت: د ر ايام نوروز طرح ملى ايمنى و ســالمتى نوروزى 
مسافران و زائران از 24اسفند  تا 14فرورد ين اجرا مى شود  كه به 
موجب اين طرح 1736نفر از اعضاى ما د ر اين پايگاه ها مستقر 
مى شوند  و فضاى متنوعى را براى افزايش ايمنى سفر و آگاهى 

بخشى د ر خصوص رفتارهاى ترافيكى اجرا مى كنند .
وى همچنين د ر پاسخ به پرسش قد س مبنى بر ميزان آماد گى 
شهر مشهد  واستان براى حواد ث طبيعى احتمالى مانند  زلزله 
وســيل د ر ايام نوروز با توجه به تجربه هاى گذشــته ومسئله 
پراكنش ست هاى نجات، خاطرنشان كرد : هم اكنون د ر مشهد  
49پايگاه آتش نشــانى اين ست هاى نجات را د ر اختيار د ارند ، 
اما تعد اد  اين ست ها د ر25پايگاه د ر راه ها ومحورهاى مواصالتى 
17مورد  است كه هشت ست كمبود  د اريم. احمد ى همچنين 
خاطرنشان كرد : بزود ى تعد اد  بالگرد هاى امد اد ى استان به پنج 
بالگرد  خواهد  رسيد  كه د ر اين زمينه كمبود ى نخواهيم د اشت.

رضوى به  فروند  مى رسد 

پروژه هاى عمرانى با شتاب بيشترى د نبال مى شود 
قد س:رئيس مجلس شوراى اسالمى د ر سفر به مشهد  و د ر بد و ورود  به فرود گاه شهيد  
هاشمى نژاد ، گفت: د ر بود جه ســال 97 اجراى پروژه هاى عمرانى با شتاب بيشترى 
د نبال مى شود  و تسهيالتى براى اتمام پروژه هاى نيمه تمام د ر استان ها پيش بينى شد ه 
است. وى اد امه د اد : د ر اين چارچوب با حمايت هاى الزم بخشى از پروژه هاى نيمه تمام 
به بخش خصوصى واگذار مى شود  و مشخص شد ه كه هر استان چقد ر از اين پروژه ها را 
واگذار كند . الريجانى فعال كرد ن بخش معاد ن، توجه به سازمان تأمين اجتماعى و بيمه 
بازنشســتگان را از د يگر نكات مورد  توجه بود جه 97 ذكر و بيان كرد : د ر قالب بود جه 
تمهيد اتى د ر مورد  سرمايه صند وق ها براى رفع مشكالت بازنشستگان اند يشيد ه شد ه 
است. الريجانى گفت: همچنين د ر مورد  يارانه ها، هد ف گذارى آن و مشكالتى كه از 

نظر تأمين به موقع وجود  د اشت، د ر بود جه سال 97 توجه الزم شد ه است.

نرخ طال و سكه
قيمت د    ر سطح شهر

(تومان)

151/400

1/590/000

1/550/000

770/000

480/000

4800

هر گرم طالى 18 عيار

سكه تمام طرح جد    يد    
سكه تمام طرح قد    يم
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د    الر
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ثمر نشست، بنابراين اميد    واريم مسئوالن د    ستگاه هاى اجرايى با پاسخ 
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پيامكى 300072305 با ما د    ر تماس باشيد    .

سوژه از شما / پيگيرى از ما
د    ر  د    اند      مى  خود      وظيفه  مطبوعاتى  رسالت  راستاى  د    ر 
جهت رفع مشكالت مرد    مى،  سوژه هاى ارسالى از سوى 
اجتماعى،  شهرى،  هاى  حوزه  د    ر  عزيز    خوانند    گان  

اقتصاد    ى و ...  را پيگيرى و منعكس كند     .

شماره پيامك:   300072305

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

      عصمتيه و كمبود    هاى آن
ما اهالى خيابان عصمتيه بخصوص ســاكنان خيابان هاى فرعى از شــهرد    ارى منطقه 12 
مى خواهيم نســبت به قرار د    اد    ن كانتينر و جمع آورى منظم زباله ها اقد    ام كند    . همچنين از 
اتوبوسرانى انتظار د    اريم سرويس هاى خط 20 را بيشتر و منظم كند     و د    ر ايستگاه ها سايه بان 

و نيمكت نصب نمايد    .
915...5896

 بود   جه كمرشكن شهرد   ارى
شما از افزايش بود   جه چند    برابرى شهرد   ارى بنويسيد    سرانه هرنفر چقد   ر است، اين بود   جه 

كمرشكن است، د   ست د   ر جيب چه كسى؟
0915...9278  

 مشهد     و ورزشگاه هاى فرسود    ه
د    ر شهرهاى كوچك تر كشور ورزشگاه هاى  فوتبال  با ظرفيت  بيش  از 
50  هزار نفر و سالن هاى بيش  از 5000 نفر ساخته  شد    ه است! اما سهم 
 د    ومين  كالنشهر ايران، ورزشگاه هاى فرسود    ه  و كوچك: تختى و ثامن  

و سالن  بهشتى است!
936...6158

 سود     سهام عد    الت فوت شد    ه ها
سود     ســهام عد    الت براد    ر و خواهرم را كه فوت كرد    ه اند    ، چگونه د    ريافت كنم؟ آيا راهى براى 

انتقال به غير وجود     د    ارد    ؟
936...6282

 د    انشگاه فرد    وسى و يك تابلو
همان گونه كه همه مى د    انيم د    انشگاه فرد    وسى مشهد     از جايگاه وااليى برخورد    ار است و تابلوى 
با عظمت آن د    ر حاشيه ميد    ان آزاد    ى معرف اين د    انشگاه است كه متأسفانه نصب يك تابلوى 
تبليغاتى د    ر كنار آن تابلوى د    انشــگاه را محو و به ساحت د    انشگاه بى احترامى كرد    ه است. 

مسئوالن مربوط اين نقيصه را رفع كنند    .
915...1070
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با حضور رئيس مجلس در مشهد انجام گرفت

رونمايى از 155 اتوبوس جديد
مراسم رونمايى از 210  هاشم رسائى فر 
د ســتگاه اتوبوس و مينى بوس خطوط حمل 
ونقل عمومى شــهر مشــهد  با حضور رئيس 

مجلس شوراى اسالمى برگزار شد . 
على الريجانى د ر اين مراســم گفت: يكى از 
راهكارهايى كه مى تواند  ترافيك را سهل تر كند  
توســعه حمل و نقل عمومى از طريق همين 
اتوبوس ها و مينى بوس هايى اســت كه امروز 
210 د ســتگاه از آن ها به بهره برد ارى رسيد . 
اين اتفاق د ر آستانه سال جد يد  و د ر ايامى كه 
زائر زياد ى به مشهد  سفر خواهند  كرد ، كمك 

زياد ى مى كند  براى رفاه حال مرد م.

 بودجه براى 3 شهر زيارتى 
وى د ر اد امــه افــزود : قطعاً شــهرهاى بزرگ 
مشكالتى از ســنخ د يگرى از جمله آلود گى 
هوا، حمل و نقل د رون شهرى و غيره د ارند  كه 
نيازمند  حمايت همه د ستگاه ها هستند  كه د ر 
شرايط فعلى د ر قانون بود جه سال 97 امكاناتى 
هم فراهم شــد ه اســت تا حمايت ها بيشتر و 
بيشتر شــود ؛ از جمله آن ها رد يف بود جه اى 
است كه براى 3 شــهر زيارتى كشور د ر نظر 
گرفته شد ه كه شما مى توانيد  از اين بود جه هم 
براى توسعه زير ساخت هاى شهر هم براى رفاه 
حال شهروند ان و هم زائران و مسافران استفاد ه 

نماييد . 
ضمن اينكــه يارانه هاى خوبــى د ر مباحث 
بهد اشــت و د رمان و حمل و نقــل د ر منابع 
بود جه اى سال آيند ه د ر نظر گرفته شد ه كه از 
اين راه هم مى شود  براى توسعه زير ساخت هاى 

حمل و نقل شهر استفاد ه كرد .
رئيس مجلس شوراى اسالمى اد امه د اد : منبع 
د يگرى هم براى تأمين بود جه شهرد ارى وجود  
د ارد  و آن هم اجازه اى است كه به شهرد ارى ها 
د اد ه شد ه تا براى توسعه حمل و نقل شهرى، 
مترو و ساماند هى بافت فرسود ه با فروش اوراق 

هزينه ها را تأمين نمايند .
 ضمن اينكه امكان د يگرى هم كه وجود  د ارد ، 
اينكه د ر زمينه حمل و نقــل ريلى گام بلند  
برد اشته شود .وى اد امه د اد : د ر اين خصوص از 
مقام معظم رهبرى اجازه گرفتيم تا از طريق 
فاينانس د ر حد ود  8- 7 ميليارد  د الر مشاركت 
جذب نماييــم و نيز 15 د رصد ى كه ســهم 
شــهرد ارى و د ولت اســت را بتوانيم از طريق 

صند وق توسعه متقبل شويم.

 ترافيك؛ مهم ترين مسئله شهر مشهد  
محمد رضا حيد رى، رئيس شوراى شهر مشهد  
هم با اشاره به شرايط خاصى كه شهر مشهد  

نسبت به ساير كالنشهر هاى كشور د ر بحث زائر 
پذيرى د ارد ، گفت: د ر شرايط فعلى مهم ترين 
مسئله شهر مشهد  ترافيك و حمل و نقل د رون 
شهرى است كه براى حل آن نيازمند  كمك و 
مســاعد ت مجلس و د ولت براى فراهم سازى 

زير ساخت هاى مورد  نياز هستيم.

 خروج 10 د رصد  از اتوبوس هاى فرسود ه 
تقى زاد ه خامســى، شــهرد ار مشــهد  نيز د ر 
اين مراســم ضمن تأكيد  بــر اينكه جمعيت 
كالنشهرهاى كشــور چيزى د ر حد ود  نيمى از 
جمعيت كل كشور است و با اين وجود  د ر هيچ 
د ولتى از اين ظرفيت استفاد ه نشد ه است، گفت: 
د ر هيچ كد ام از جريانات تصميم ساز و تصميم 
گيرند ه از ظرفيت هاى كالنشــهرها اســتفاد ه 
نمى شود . وقتى هم كه مصوبه اى براى شهرهاى 
ما صاد ر مى شود  د ر انتهاى آن نوشته مى شود  با 
هماهنگى فالن وزارتخانه اين د ر حالى است كه 
ما د ر شهرهايى كه هستيم با بد نه شهر و مرد م 
ارتباط د اريم و از شرايط با خبريم.وى د ر اد امه 
افزود : امروز 155 د ستگاه اتوبوس و 55 د ستگاه 
مينى بوس به ناوگان حمل و نقل عمومى شهر 
مشهد  اضافه شــد  كه با اين اقد ام 10 د رصد  از 
اتوبوس هاى فرسود ه از رد ه خارج مى شود  و عمر 
ناوگان ما به 7/5 ســال كاهش پيد ا مى كند  كه 

متناسب با استاند ارد هاى موجود  است.
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روی �ط حاد� معاون دادستان مركز استان با تأكيد بر حفظ و احياى حقوق عامه تأكيد كرد

رفع تصرف بستر همه رودخانه هاى خراسان رضوى به نفع دولت
فاطمه معتمدى: معاون دادستان مركز استان 
در امور اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم با 
اشــاره به رفع تصرف 1500 هكتار از اراضى 
كشف رود اظهار داشــت: بعد از رفع تصرف، 
شــركت آب منطقه اى با همكارى اداره ثبت 
براى ســند دار شــدن اين اراضى اقدام هاى 

خوبى را آغاز كرده است.

 سند دار شدن اراضى رفع تصرف شده 
كشف رود

قاضى بخشى محبى در گفت و گو با خبرنگار 
مــا افزود: در همين زمينه طى ســال جارى 
براى 503 هكتار از اراضى رفع تصرف شــده 

كشف رود سند صادر شده است.
وى اضافه كرد: طبق دســتور ابالغى پيرامون 
حــوزه مهندســى رودخانه ها،بايــد در هر 
رودخانه اى كه رفع تصرف انجام شــده براى 
نقاط آزاد شده سند صادر شود كه اين وظيفه 

بر عهده شركت آب منطقه اى است.
وى با اشاره به ســند دار شدن بيش از 700 
هكتار از اراضى رفع تصرف شده رودخانه هاى 
استان تصريح كرد:اين ميزان شامل 85 هكتار 
در رودخانه ارداك،530 هكتار كشــف رود و 
130 هكتار اراضى رفع تصرف شده رودخانه 
شانديز اســت كه به عنوان اراضى دولتى در 

سال جارى داراى سند شده اند.
وى با بيان اينكه اين موضوع يكى از اقدام هاى 
شــاخص شــوراى حفظ حقــوق بيت المال 
است، خاطرنشان كرد: اين طرح براى تمامى 
رودخانه هــاى اســتان بايد اجرايى شــود و 

دستورالعمل آن صادرو ابالغ شده است.

 ساخت جاده در اراضى رفع تصرف 
شده رودخانه ها

سخنگوى شــوراى حفظ حقوق بيت المال 
خراسان رضوى با بيان اينكه برنامه اين است 
كه در دو طرف رودخانه جاده ســاخته شود، 
يادآور شــد: اين حركت به چند دليل مفيد 
است اول اينكه دوباره اراضى اطراف رودخانه 
تصرف نشود و همچنين كار تخليه فاضالب و 

برداشت غيرمجاز صورت نگيرد و موضوع مهم 
ديگر اينكه مردم بتوانند از فضاى آن استفاده 

كنند.
بخشى محبى با اشــاره به اينكه اين ايده در 
تمامى رودخانه هاى رفع تصرف شــده انجام 
مى شود، گفت: تصرف رودخانه ها در خراسان 
رضوى و كشور سبب شــده است اوالً آب به 
اندازه كافى به اراضى پايين دســت نرســد و 
مردم نيز نتواننــد از فضاى اطراف رودخانه ها 
استفاده كنند. بنابراين شركت آب منطقه اى 
در كنار رفع تصرف اراضى اطراف رودخانه هاى 
اســتان بايد بسترســازى و فضاهايى را براى 
دسترســى مــردم ايجــاد كنند تا مــردم و 
گردشگران بتوانند از فضاهاى رفع تصرف شده 
اســتفاده كنند كه با اين اقدام در واقع مردم 
مى توانند تا سرچشــمه رودخانه ها نيز بروند 
در حالى كه اكنون به خاطر تصرفات صورت 

گرفته اين كار قابل انجام نيست.

 اولويت رودخانه اخلمد و كارده
وى اضافه كرد: در همين خصوص پرونده هايى 

در دادگســترى با موضوع نزاع شديد مردم با 
متصرفين تشكيل شده است كه خانواده هايى 
مى خواستند از فضاى اطراف رودخانه استفاده 

كنند، ولى با متصرفين درگير شده اند.
معاون دادستان مركز استان در حفظ و احياى 
حقوق عامه خراســان رضوى بــا بيان اينكه 
در اين خصوص رودخانــه اخلمد و كارده در 
اولويت قرار دارد،گفت:شــركت آب منطقه اى 
بايد كار را در خصوص اين دو رودخانه شروع 

كند.
بخشــى محبى در ادامه با اشاره به اعتراضات 
در بحث مالكيت در اين منطقه اذعان داشت: 
مقرر شد، معترضين اسناد و مستندات مورد 
ادعاى خود را ارائه دهند تا بررســى شــود و 

حقى از بين نرود.
وى درباره روند تخليه فاضالب به كشف رود 
گفت:فاضــالب وارده به كشــف رود از چند 
منطقه مانند «كال پاوا» انجام مى شود. بخشى 
از فاضالب شرق مشهد به كشف رود مى ريزد و 
«كال سياسك» نيز فاضالب ورودى تعدادى از 
روستاهاى مسير را به كشف رود وارد مى كند. 

در التيمور نيز فاضالب در پل اليتمور و انتهاى 
طبرسى وارد كشف رود مى شود.

 ساخت تصفيه خانه فاضالب جديد
وى تأكيد كرد: بايد توجه داشــت كه تصفيه 
خانه هايى در مسير قرار دارند؛ مانند تصفيه 
خانه پركند آباد در غرب مشهد،خين عرب در 
بخش مركزى و اولنگ كه كار تصفيه فاضالب 

را انجام مى دهند.
وى با بيان اينكه اقدام هايى توسط شركت آب 
و فاضالب براى تأسيس تصفيه خانه جديد در 
حال انجام است،گفت: اميد است اين تصفيه 

خانه جديد سال آينده به بهره بردارى برسد.

 خبر خوب براى كشاورزان پايين دست 
سد كارده

وى در بخش ديگر خاطرنشان كرد: زمانى كه 
سد كارده زده شــد، حقابه كشاورزان پايين 
دست اين ســد تقريباً از بين رفت و البته به 
جاى آن شركت آب منطقه اى پساب فاضالب 
را در اختيار كشــاورزان بــراى آبيارى اراضى 
كشــاورزى جايگزين كرد كه بعد از بررسى 
مشخص شد، اين پســاب استاندارد نيست و 
سبب از بين رفتن اراضى كشــاورزى و وارد 

آمدن خسارت به كشاورزان شده است.
معاون دادستان مشــهد در امور اجتماعى و 
پيشــگيرى از وقوع جرم ادامه داد: براى رفع 
اين مشــكل مقرر شد با ايجاد خط انتقال كه 
عمليات اجرايى آن از اواسط سال گذشته، آغاز 
شد، پساب تصفيه و استاندارد از محل تصفيه 
خانه خين عرب به اراضى پايين دســت سد 
كارده انتقال يابد تا حقابه كشــاورزان حفظ 
شود و هم اينكه پساب استاندارد براى آبيارى 
اراضى كشاورزى داشته باشند. وى با اشاره به 
بازديد انجام شده از اجراى اين پروژه تصريح 
كرد: كار ساخت خط انتقال تقريباً رو به پايان 
است و به نظر مى رسد تا ارديبهشت ماه سال 
97 پساب استاندارد در اختيار كشاورزان براى 
آبيارى اراضى قرار مى گيرد تا هم حقابه جبران 

و هم زمين هاى كشاورزى احيا شود.

آب و �وا
 پيش بينى رگبار با احتمال رعد و برق 

در خراسان رضوى
قدس: هواشناســى خراســان رضوى اعالم كرد: نقشه ها 
و مدل هاى پيش يابى نشــان مى دهد طى امروز در غالب 
نقاط اســتان بارش هايى به شــكل رگبار با احتمال رعد و 
برق خواهيم داشــت. براساس اين پيش بينى اين بارش ها 
بيشتردر نيمه شمالى اســتان بويژه در شمال غرب استان 

رخ خواهد داد.
كمينه و بيشينه دماى مشــهد نيز براى امروز سه شنبه به 

ترتيب 5 و 10 درجه سلسيوس پيش بينى شده است.

��ر
  فريب خوردگان «رى استارت» در 

مشهد به 67 سال زندان محكوم شدند

ايرنا: معاون سياســى- امنيتى دادستان عمومى و انقالب 
مركز خراسان رضوى از صدوراحكام قاطع براى 11 نفر از 
فريب خوردگان جريان «رى اســتارت» و گروه هاى معاند 

كه اقدام به آتش زدن در مساجد مى كردند، خبر داد.
قاضى حســن حيدرى گفت: در پى انتشار فيلمى از آتش 
زدن در مســجد «الغدير» در خيابان ثمانه مشهد، موضوع 

در دستور كار قرار گرفت.
وى بيان كرد: با رصدهاى اطالعاتى مشخص شد زوجى 
كــه از يكديگر طالق گرفته بودند، تحت تأثير عضويت 
در گروه هاى معاند نظام، به آتش زدن در مسجد اقدام 
كرده بودند كه اين زن 37 و مرد 41 ســاله، دستگير 

شدند.
قاضى حيدرى ادامه داد: طبق احكام صادر شــده از سوى 
دادگاه بــدوى اين زن به اتهام عضويت در گروه هاى معاند 
نظام به تحمل پنج سال زندان، اتهام فعاليت تبليغى عليه 
نظام جمهورى اسالمى به تحمل يك سال زندان، تخريب 
اموال عمومى سه سال زندان و به اتهام توهين به مقدسات 
از طريق آتش زدن در مســجد به تحمل پنج سال زندان 

محكوم شد.
معاون دادستان عمومى و انقالب مركز خراسان رضوى 
افزود: متهم مرد نيز بــه اتهام معاونت در فعاليت هاى 
تبليغــى عليه نظام جمهورى اســالمى بــه تحمل 6 
ماه زندان، معاونــت در عضويت گروه هاى معاند نظام 
به دو ســال زندان، معاونت در توهين به مقدســات از 
طريق آتش زدن در مســجد به تحمل دو سال زندان 
و نگهدارى 39 عدد فشــنگ به تحمــل 6 ماه زندان 

محكوم شد.
قاضى حيدرى خاطرنشــان كرد: خودرو سوناتا و گوشى 
تلفن همراه متهمان نيز كه در هنگام ارتكاب جرم مورد 
اســتفاده قرار گرفته بود، به نفع دولت ضبط شــد.وى 
ادامــه داد: همچنيــن در اين پرونــده زن جوانى كه به 
خاطر عضويت در گروه هاى معاند نظام و ارســال فيلم و 
تصاوير به شبكه هاى ماهواره اى دستگير شده بود و طبق 
بررســى ها اين فرد با هدف برهم زدن امنيت كشــور با 
سازمان نفاق نيز ارتباط برقرار كرده بود، پس از برگزارى 
جلسات محاكمه در شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمى 
بــه اتهام عضويــت در گروه هاى معاند نظــام به تحمل 
پنج ســال حبس و به دليل فيلمبردارى و ارسال آن به 
شــبكه هاى ماهواره اى معاند به يك سال زندان محكوم 

شد.
قاضى حيدرى گفت: همچنين يك جوان 26 ساله به دليل 
شعارنويســى عليه ارزش هاى اسالمى به تحمل يك سال 

حبس محكوم شد.
وى با اشاره به دســتگيرى زوج جوانى كه به آتش زدن 
پرده مســجد امام هادى(ع) متهم بودند، نيز گفت: اتهام 
اين زوج 26 و 21 ساله براى دادگاه محرز و مرد 26 ساله 
به خاطــر عضويت در گروه هاى معاند به قصد اخالل در 
امنيت به تحمل پنج ســال زندان، توهين به مقدسات از 
طريق آتش زدن پرده مسجد به تحمل پنج سال زندان، 
فعاليت تبليغى عليه نظام جمهورى اسالمى به يك سال 
زندان و همســر 21 ساله او نيز به دليل فعاليت تبليغى 
عليه نظام از طريق انتشار فيلم به تحمل يك سال زندان 

محكوم شد. 
وى خاطرنشــان كرد: همچنين جوان ديگرى كه پس از 
آتش زدن در مســجد امام هادى(ع) در مشــهد دستگير 
شــده، به اتهام توهين به مقدسات از طريق آتش زدن در 
مســجد به تحمل 5 ســال زندان، عضويت در گروه معاند 
نظام به پنج سال زندان و فعاليت تبليغى به نفع گروه هاى 
مخالف نظام جمهورى اســالمى نيز به تحمل يك ســال 

زندان محكوم شد.
قاضى حيدرى ادامه داد: جوان 38 ساله اى نيز كه از طريق 
تهيه فيلم از عزادارى هاى نامتعارف و خشــن و انتشار آن 
موجب وهن در عقايد تشــيع مى شد، در مشهد دستگير و 
پس از برگزارى جلسات محاكمه در دادگاه به تحمل يك 

سال حبس محكوم شد. 
وى خاطرنشان كرد: همچنين دو جوان 19 و 20 ساله به 
اتهــام فعاليت تبليغى عليه نظام و عضويت در گروه معاند 
دستگير و هر يك از آن ها به تحمل 6 سال زندان محكوم 

شدند.
معاون سياســى و امنيتى دادستان مركز خراسان رضوى 
بيان كرد: فردى نيز در ســبزوار توســط سپاه دستگير و 
پس از محاكمه در شــعبه چهارم دادگاه انقالب اســالمى 
مشــهد به اتهام فعاليت تبليغى عليه نظام به تحمل يك 
ســال زندان و عضويت در گروه معاند به تحمل پنج سال 

زندان محكوم شد.
قاضى حيدرى افزود: همه آراى صادر شده از سوى دادگاه 
بــا اعتراض متهمان، قابل تجديــد نظرخواهى در محاكم 

قضايى است. 

  دستگيرى قاتالن فرارى 
در خراسان شمالى

بجنورد- خبرنــگار قدس: فرمانده انتظامى خراســان 
شمالى از دستگيرى ســه قاتل و سارق فرارى پس از پنج 

روز در شهرستان مانه وسملقان خبر داد.
 سردار عليرضا مظاهرى درباره علت اين قتل اظهار كرد: سه 
شنبه هفته گذشته در پى تماس شهروندان مبنى بر فوت 
يك نفر در يكى از روستاهاى شهرستان مانه و سملقان در 

منزلش، بالفاصله مأموران انتظامى در محل حاضر شدند. 
وى گفت: در بررسى مأموران مشخص شد پيرمرد82ساله 

در منزلش با دست و پاى بسته فوت كرده است. 
اين مقام ارشــد انتظامى بيان كــرد: در تحقيقات مأموران 
مشخص شد، پيرمرد توســط افرادى به قتل رسيده است، 
بنابراين مأموران تحقيقات وســيعى را درخصوص علت و 
انگيزه قتل و دســتگيرى قاتل يا قاتــالن آغاز كردند. وى 
افــزود: با تالش شــبانه روزى مأمــوران و اقدام هاى فنى 
وپليســى قاتالن پيرمرد شناســايى و روز يكشنبه در دو 
عمليات غافلگيرانه در محل اختفايشــان دستگير شدند و 

مورد بازجويى قرار گرفتند. 
وى ضمن اعالم اينكه قاتالن سه نفر بودند و همگى دستگير 
شــدند، ادامه داد: متهمان علت وانگيــزه خود از اين قتل 
را ســرقت از منزل پيرمرد عنوان كردند. فرمانده انتظامى 
خراسان شــمالى تصريح كرد: متهمان حسب دستور مقام 
قضايى در بازداشت هستند و تحقيقات همچنان ادامه دارد.

 كشف 13 تن چوب تاغ در نيشابور

نيشابور- خبرنگارقدس: طرح بزرگ «حماسه خدمت و 
امنيت» باهدف پيشــگيرى از ســرقت و ايجاد امنيت براى 
مردم در قالب گشــت هاى محله محور در سطح شهرستان 

نيشابور در حال اجراست. 
فرمانده ناحيه مقاومت بســيج سپاه نيشابور اظهاركرد: بعد 
از اجرايى شدن گشت هاى محله محور پس از هفته بسيج 
امســال بيش از 13 تن چوب تاغ توسط گشت هاى بسيج 

نيشابور كشف و به مقامات قضايى تحويل شد.

  اهداى عضو خانم جوان نيشابورى كه 
خود متقاضى دريافت كليه بود

نيشــابور- خبرنگارقدس: معاون درمان دانشكده علوم 
پزشكى نيشــابور از اهداى اعضاى بيمار 32 ساله كه دچار 

مرگ مغزى شده بود، به بيماران نيازمند خبر داد.
دكتــر محمودرضا جمشــيدى اظهاركــرد: اعضاى بدن 
بيمار پس از تأييد مرگ مغــزى و رضايت خانواده وى در 
بيمارستان منتصريه مشــهد به بيماران نيازمند عضو اهدا 

گرديد و به آنان حيات دوباره بخشيد. 
وى گفت: اين بيمار به علت ناراحتى كليوى در نوبت دريافت 
عضو بــود، ضمن ابراز همدردى با خانواده بزرگوار مرحومه 
سركار خانم رحيم آبادى، از ايثار و تشريك مساعى ايشان 
در اهداى اعضاى عزيزشان به بيماران نيازمند سپاسگزارى 

و قدردانى مى كنيم.

  300 هزار قطعه ماهى قرمز وارد 
خراسان شمالى شد

بجنورد- خبرنگار قدس: مديركل دامپزشــكى خراسان 
شــمالى از ورود 300 هزار قطعه ماهى قرمز به استان خبر 

داد.
دكتــر احمدى در گفت و گو با خبرنــگار ما اظهار كرد: با 
نزديك شــدن به نوروز تعداد متقاضيــان براى ورود ماهى 

قرمز به استان افزايش مى يابد.
وى بــا بيان اينكه ماهى هاى قرمز از اســتان هاى گيالن و 
خراسان رضوى وارد مى شوند، افزود: اين ماهى ها به هنگام 

ورود به استان مورد آزمايش قرار مى گيرند.
وى ادامه داد: به شهروندان توصيه مى شود، ماهى هاى قرمز 

را از مراكز داراى مجوز دامپزشكى خريدارى كنند.
احمدى گفت:با افرادى كه بدون مجوز اين اداره كل ماهى 

قرمز وارد كرده اند، برخورد مى شود.

سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود 

مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  
سوژه هاى ارسالى از سوى خوانندگان  عزيز    
در حوزه هاى شهرى، اجتماعى، اقتصادى و ...  

را پيگيرى و منعكس كند .

منتظر سوژه هاى شما از طريق 
سامانه پيامكى  هستيم.

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.
شماره پيامك:   300072305

خطه خورشيد4
سه شنبه   22 اسفند 1396

 24 جمادى الثانى 1439 13 مارس 2018  
سال سى و يكم  
شماره 8644  ويژه نامه 3032 

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
 شماره پيامك: 300072305  |  ارتباط تلگرامى: 09038343801

@quds۹۵ :كانال تلگرام

چشم بادامى ها فتح آباد را هم فتح كرده اند

بازار گل در تسخير چينى ها

گشت و گذار

شــهر  مغازه هاى  و  بازارها  محمدزاده:  على 
در هفته هاى پايانى ســال حال و هواى بهترى 
دارنــد، اما آنچنان كه انتظــار مى رفت، رونقى 
نيست وبه اعتراف اكثر صنوف مردم ديگر قدرت 
خريد گذشته را ندارند كه البته داستان تازه اى 
نيست و چندسالى مى شــود كه اكثر كسبه با 
سيلى صورتشان را سرخ نگه داشته اند تا شايد 
اوضاع بهتر شود وشايد بهترين دليل اين ركود 
سنگين خالى بودن وتعطيلى حداقل يك سوم 
از واحدهاى تجارى بازارهاى بزرگ شهر باشد.

اما با تمام اين اوصاف برخى مشاغل هستند كه 
در روزها و ايام خاصى از ســال بازارشان رونقى 
موقتى مى گيرد و يكى از همين مشاغل شغل 
گل فروشى است كه به طور خاص در هفته هاى 
آخر سال و با نزديك شدن به فصل بهار بازارشان 

داغ مى شود.
يكــى از مراكزى كه از چند ســال گذشــته 
در مشــهد ايجاد شــده بازارگلى است كه در 
ميانه هاى بولوار خيام قــرار دارد و هر چند در 

ابتــداى راه اندازى آن انتظــار مى رفت، وجود 
چنين مركزى هم به نفع خريدار باشــد وهم 
فروشندگان و كســبه فروش بيشترى داشته 
باشــند، اما به جز همان ماه هاى اول كه رونقى 
نسبى داشــت، در سال هاى بعد رونق چندانى 
نداشت كه عوامل متعددى در اين مورد دخيل 
بود كه در اين نوشــته بــه دنبال تحليل آن ها 
نيســتيم، ولى آنچه مسلم است خريد ارزان تر 
اصلى ترين عامل جذب مشــترى در اين مراكز 
است كه به گفته شــهروندان تفاوت قيمت ها 
آنچنان نبوده كه آن ها را ترغيب به خريد از اين 

محل نمايد.
اگر اين روزها گذرتان به بازار گل مشهد بيفتد، 
شــاهد بازارى پر جنب وجوش خواهيد بود كه 
حكايــت از بازار داغ اين روزهاى گل فروشــان 
دارد. ساعت 9 صبح و زمانى كه مى توان گفت 
تقريباً تمام صنوف ديگر بسته هستند و به جز 
سوپر ماركت ها مابقى كسبه آن ساعت يا خوابند 
يا هنوز رغبتى براى بازكردن مغازه ندارند، بازار 

گل پر از جمعيت است و عده اى در حال تخليه 
اجناس جديد هستند و در گوشه اى ديگر عده اى 
مشغول چيدن سبزه هاى متنوع نوروزى و برخى 

هم درگير بارگيرى مصنوعات سفالى هستند.
امــا اولين نكته تأمــل برانگيز اين اســت كه 
90درصد مصنوعاتى كه در اين بازار و بسيارى 
از بازارهاى شــهر عرضه مى شود، چينى است؛ 
يعنى قرار اســت هفت سين ايرانى را با ظروف 
و تزيينات ســاخت چينى ها بچينيم كه البته 
موضوعى ملى است و حرف امروز وديروز نيست 
و سال هاســت كه چينى ها همه چيز براى ما 

مى سازند.

 محدوديت گونه هاى گياهى
از اين مســئله كه بگذريم بــازار پر از گل هاى 
رنگارنگ اســت، اما بسيارى از شــهروندان از 
تنوع كم گل ها گاليه دارنــد؛ چراكه جز چند 
گونــه خاص كــه در رنگ هاى متنــوع وجود 
دارد نمى توان تنوع زيــادى از گل ها را ديد كه 
به گفته يكى از فروشــندگان به دليل استقبال 
كم شهروندان از خريد گل هاى خاص آن ها هم 
ريســك خريد گل هاى متنوع را نكرده و فقط 
همان چند گونــه اى را مى آورند كه پر فروش 

است.
يكى از شهروندان با نشــان دادن چند قيمت 
متفاوت براى يك نوع گل با شــرايط يكســان 
مى گويد: به نظر مى رســد قيمــت گذارى ها 
ضابطه مند نيســت و يا اگر اعالم مى شود خود 
فروشندگان با تفاسير مختلفى چون چند شاخه 
بودن نهال گل يا شكوفه دار بودن و نوع خاك و 
بهانه اى از اين دست، قيمت مورد نظرخود را بر 

روى گل هايشان مى گذارند.

 چند گانگى قيمت ها
يكى ديگر از مراجعــان بازار گل مى گويد: الزم 
است اتحاديه مربوطه در همين هفته هاى پايانى 
ســال اينجا يك ناظر قرار دهد تا شاهد قيمت 
گذارى يكسان بر روى اجناس باشيم، نه اينكه 
در يــك گلدان خاص 15 هزار تومانى شــاهد 

اختالف قيمت 5000 تومانى باشيم.
البته ايــن چند گانگى قيمت ها تنها مربوط به 
گل ها نيست و بسيارى از اقالم و مصنوعاتى كه 
در اين بازار ارائه مى شــود هم همين داستان را 
دارند؛ پايه هاى چوبى يك شــكل كه اختالف 
قيمت چند هزارتومانى دارند و فروشندگان در 
برابر اعتراض خريداران نوع چوب به كار رفته و 
رنگ خاص را بهانه اين اختالف قيمت مى دانند. 
خاك هــا هم تقريباً همين شــرايط را دارد و با 
عناوين مختلف با قيمت هاى متفاوت به فروش 
مى رسد كه به گفته يك خانم پير كه مى گويد 
50 ســال اســت كه با گلخانه دارى در خانه 
خودش را مشغول كرده، خاك ها كيفيت الزم را 
ندارند و اگر يك كارشناس خاكبرگ ها را بررسى 
كند، مى بيند چه چيزى جاى خاكبرگ فروخته 

مى شود و كيفيت الزم را ندارند. 
او مى افزايد: در ســال هاى اخير خاك هاى متنوعى 
در بازار عرضه مى شود كه همين خاك ها هم نسبت 
به سال هاى اوليه كيفيت پايين ترى دارند و به نظر 
مى رسد درصد تركيب مواد تشكيل دهنده آن ها به 
سليقه فروشندگان بستگى دارد كه الزم است نظارت 
در اين بخش ها نيز بيشتر و فنى تر باشد. با تمام اين 
اوصاف اينجا تنها جايى است كه با قاطعيت مى توان 
گفت همه گل مى گويند و گل مى شنوند و اميدواريم 
در تمام روزهاى ســال اين بــازار و ديگر بازارهاى 

شهرهايمان همين گونه شلوغ و پر رونق باشد.

هنگامه طاهرى: شوراى شهر مشــهد افزايش 1000 ريالى 
بليت اتوبوس را براى سال 97 تصويب كرد.

در نوزدهمين جلســه علنى شــوراى اســالمى شهر مشهد 
مقدس مصوب شد كه بهاى بليت اتوبوس در بخش سازمانى 
و خصوصى شهردر ســال 97 با افزايش 1000 ريالى صورت 

خواهد پذيرفت.
در اين جلسه همچنين با اينكه اعتبارات سازمان ميادين ميوه 
و تره بار، بودجه سازمان پسماند، پارك ها، سازمان فردوس ها، 
آتش نشانى، سازمان عمران و سازمان زمين و مسكن در سال 
97 افزايش يافت، اما بودجه اتوبوسرانى نسبت به سال قبل 26 

درصد كاهش يافت.
علت كاهش بودجه اتوبوسرانى تبديل شمارى از خطوط حومه 
به خطوط شهرى،كاهش كرايه اتوبوس هاى حومه شهر، كاهش 
عمومى درآمدهاى سازمان ناشى از كاهش تعداد تراكنش ها و 

عدم تبديل تراكنش هاى نقدى به تراكنش عنوان شد.

در جلســه علنى شوراى شــهر ســازمان ميادين ميوه و تره 
بارمكلف شدند، نسبت به اعمال 50 درصد تخفيف، در هزينه 
صدور مجوز بازارهاى ســيار ســازمان ميادين ميوه و تره بار، 
براى افراد تحت پوشش كميته امداد، بهزيستى و فروشندگان 

توليدات مشاغل خانگى اقدام كنند.
ســازمان فردوس ها نيز موظف شد ساماندهى آرامستان هاى 
متروكه سطح شهر را در اولويت كارى سال جديد خود قرار داده 
و نســبت به اين امر، پيش بينى هاى الزم را در اصالح بودجه 
انجام دهد. در اين خصوص امير شــهال از مديرعامل سازمان 
فردوس ها خواست آرامستان هنرمندان را مطابق با شأن آن ها 
بهسازى كند و برنامه خود را درخصوص توسعه قطعه شهدا و 

زنده كردن اقتصاد بهشت رضا مورد بررسى قرار دهد.
مديركل آتش نشــانى در اين جلسه از بهره بردارى پنج باالبر 
حرفه اى در نيمه اول سال جديد و تشكيل پنج كميته در حوزه 

ايمن سازى و پيشگيرى در سال 97 خبر داد.

اتمام خط 2 قطار شــهرى تا پايان سال 97 از ديگر خبرهاى 
شوراى شهر بود كه طبق گفته مديرعامل قطار شهرى با خريد 
پنج واگن، اين خط از طبرسى تا پيروزى، تا انتهاى سال آينده 

به پايان مى رسد.
حضور نيافتن مديرعامل نمايشگاه بين المللى مشهد و حتى 
نماينده او در جلسه شــوراى شهر با اعتراضات شديد اعضاى 
شورا روبه رو شد به طورى كه حين خواندن مصوبه آن رئيس 
شوراى شهر از اعضا خواست به دليل بى توجهى آن ها نسبت 
به حضور در جلسه، مصوبه مربوط به آن را از دستور كار خارج 

كنند كه با مخالفت اعضاى شورا روبه رو شد.

با تصويب شوراى شهر

بليت اتوبوس در مشهد 100 تومان گران شد

97 قطار شــهرى تا پايان سال 97 قطار شــهرى تا پايان سال 97 از ديگر خبرهاى  اتمام خط 2
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