
تهيه مواد مخدر آسان تر از خريد خوارو بار اعزام 3300 مبلغ به روستاهاى خراسان رضوى
قدس از جوالن مواد فروشان و معتادان متجاهر در حاشيه كال زركش گزارش مى دهد  مدير كل تبليغات اسالمى استان خبر داد

و  برخورد  قدس   معتــادان متجاهــر، 
جمع آورى آن ها موضوعى نيست كه مربوط 
بــه امروز و ديروز باشــد. از زمانى كه بحث 
اعتياد و معتاد وجود داشــته تا اآلن شــايد 
خيلى از ما افراد معتادى را ديده باشيم كه در 
نقطه اى از شهر كه عمدتاً مكان هاى خلوتى 

هستند، اقدام به مصرف مواد ...

قدس  مدير كل تبليغات اسالمى خراسان 
رضوى گفت: برنامه ريــزى الزم براى اعزام 
3300 مبلــغ در مــاه مبــارك رمضان به 

روستاهاى خراسان رضوى انجام شده است.
حجت االســالم كاظــم لطفيــان درجمع 
خبرنگاران بــا اعالم برنامه هاى اين اداره كل 

.......صفحه 4 در ايام ماه مبارك رمضان ... .......صفحه 2
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معماى حوادث «جاده كالت» با تعريض و اصالح حل مى شود
قدس سوژه مردمى را پيگيرى كرد

خزان باغ كاريكاتور 
در بوستان بهار

.......صفحه 2

قدس  از كابوس هميشگى مسافران گزارش مى دهد

.......صفحه 3

آبگرفتگى معابر و اختالل
در ترافيك با  باران 42 ميلى مترى

مشـهد در باران 
كم آورد

قدس   باغ كاريكاتور كه در دل بوســتان بهار واقع در ميدان 
امام حســين(ع) به سمت خواجه ربيع و در محدوده خدماتى 
شهردارى منطقه سه خودنمايى و توجه مراجعه كنندگان را به 
خود جلب مى كرد چند وقتى است كه  تابلوها و كاريكاتورهايش 

جمع آورى شده است...

قدس   بارندگى هاى اخير ســبب شــده بخــش زيادى از 
خيابان ها و محورهاى مواصالتى مشــهد زيــر آب رود.در دو 
روز گذشته و على رغم هشدارهاى هواشناسى مبنى بر شروع 
بارش هاى رگبارى بهارى و احتمال بروز آبگرفتگى و سيالب؛ 
هيچ تمهيدات ويژه اى براى مديريت و ساماندهى آبگرفتگى ها 
و يا هدايت آب هاى ســطحى در سطح شهر انديشيده نشده 

.......صفحه 4است. دوشنبه شب گذشته ...
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در آستانه ماه رمضان 
صورت گرفت

غبارروبى
6000 مسجد در 
خراسان رضوى

قدس   معاون مركز رســيدگى به امور مساجد 
خراسان گفت: در آستانه ماه مبارك رمضان 6000 
مسجد در خراسان رضوى توسط خادمان و مردم 
غبارروبى و براى برگــزارى برنامه هاى فرهنگى و 
مذهبى ماه رمضان مهيا شده است. حجت االسالم 
محمد اسماعيليان اظهار داشت: فلسفه تكريم و 
غبارروبى مساجد، آمادگى همه جانبه اين مراكز 
فرهنگى بــراى ورود به ماه ميهمانى خداســت؛ 
بنابراين براى اين ضيافت الهى بايد آمادگى همه 
جانبه داشته باشيم.معاون مركز رسيدگى به امور 
مساجد خراســان گفت: تقويت اركان مساجد از 
فعاليت هاى اين نهاد در طول سال است كه شامل 
ارتقاى سطح علمى و مهارتى اركان مسجد اعم از 
ائمه جماعات و خدام اســت كه عملكرد آنان در 
ايام ماه رمضان بيش از ســاير اوقات سال نمود و 

ظهور دارد ...



آ�ما�ی �

در حوالى امروز2

با حضور پرشور مردم و فرماندهان ارشد نظامى
  نخستين يادواره شهداى مدافع حرم 

غرب مشهد برگزار شد

حسينى راد: نخستين يــادواره شــهداى مدافع حرم غرب 
مشــهد با حضور دوســتداران فرهنــگ ايثار و شــهادت، 
خانواده هاى شــهداى مدافع حرم و جمعى از مقام هاى ارشد 

نظامى و انتظامى برگزار شد.
اين مراسم كه ابتدا قرار بود در بوستان نيلوفر آبى در انتهاى 
بلوار انديشه مشهد برگزار شــود و تدارك آن هم ديده شده 
بود، به دليل نزول باران رحمت الهى به مســجد امام حسن 

مجتبى(ع) منتقل شد.
در اين يادواره، امير مرتضى محمدى فرمانده لشكر 77 ثامن 
االئمه (ع) با اشــاره به جايگاه شهدا در دفاع از كيان كشور و 
انقالب اســالمى گفت: وقتى تمام دنيا پشت سر حزب بعث 
عراق قرار گرفتند تا نظام نوپاى اســالمى را از پا درآورند اين 
جوانــان و شــهيدان عزيز و بزرگوار بودند كــه به نداى امام 
خمينى(ره) لبيك گفتند و با بذل جانشان كشور عزيزمان را از 

هجوم دشمنان تا دندان مسلح حفظ كردند.
وى افزود: همين جوانان پس از دوران دفاع مقدس با هدايت 
رهبر معظم انقالب، سازندگى را در همه حوزه ها در كشورمان 
آغاز كردند. بدين ترتيب دشــمنى كه ناكام مانده بود دست 
به دسيســه هاى جديدى در منطقه زد. جوانان نسل بعد كه 
رهروان راستين برادران شهيد خود بودند وظيفه دفاع از كيان 
امت اســالمى و حرم هاى اهل بيت(ع) را به عهده گرفتند و 
عزت و اقتدار و افتخارى بى نظير براى اسالم و كشور آفريدند.
فرمانــده لشــكر 77 ثامن االئمه (ع) تصريح كــرد: مردم ما 
قدرشناس و شهيدان ما اليق بهترين سپاس ها و قدردانى ها 
هســتند. اين يادواره ها راهــى براى قدردانــى از زحمات و 
ايثارگرى هاى اين شــهيدان است و بزرگ ترين كار فرهنگى 

است كه مى توان در اين حوزه انجام داد. 
در ادامه سردار مجتبى غفورپور جانشين سپاه امام رضا(ع) نيز 
در ســخنانى كوتاه از مقام شهداى مدافع حرم و خانواده هاى 

آنان تجليل كرد. 
در اين مراسم از خانواده هاى شهداى مدافع حرم غرب مشهد 
از جمله خانواده شهيدان جودى، سنجرانى، برادران بختى و 
عطايى با حضور فرماندهان ارشــد نيروهاى مسلح در استان 
خراســان رضوى و با همراهى پرشور مردم تجليل و قدردانى 

شد. 

  غبارروبى 6000 مسجد 
در خراسان رضوى

قدس: معاون مركز رسيدگى به امور مساجد خراسان گفت: 
در آستانه ماه مبارك رمضان 6000 مسجد در خراسان رضوى 
توسط خادمين و مردم غبارروبى و براى برگزارى برنامه هاى 

فرهنگى و مذهبى ماه رمضان مهيا شده است.
حجت االسالم محمد اسماعيليان اظهار داشت: فلسفه تكريم و 
غبارروبى مساجد، آمادگى همه جانبه اين مراكز فرهنگى براى 
ورود به ماه ميهمانى خداست؛ بنابراين براى اين ضيافت الهى 

بايد آمادگى همه جانبه داشته باشيم.
معاون مركز رسيدگى به امور مساجد خراسان گفت: تقويت 
اركان مساجد از فعاليت هاى اين نهاد در طول سال است كه 
شامل ارتقاى سطح علمى و مهارتى اركان مسجد اعم از ائمه 
جماعات و خدام است كه عملكرد آنان در ايام ماه رمضان بيش 

از ساير اوقات سال نمود و ظهور دارد.
وى افزود: يكى از برنامه هاى پيش بينى شده براى ماه رمضان، 
تفســير كل قرآن توسط ائمه جماعات مســاجد در 2000 
مسجد استان به صورت يكپارچه است كه 500 مسجد مربوط 
به مشهد مقدس است. وى با اشاره به گسترده شدن سال به 
سال سفره هاى افطارى در مساجد گفت: طى سه سال اخير 
با افزايش نذورات مردمى و كمك نهادهايى مانند اداره اوقاف 
و آستان قدس رضوى، سفره هاى افطارى بيشترى در مساجد 

بويژه مساجد كم برخوردار پهن مى شود.

  تخصيص 20 ميليارد تومان اعتبار
براى تجهيز ايستگاه هاى آتش نشانى

بردسكن-خبرنگارقدس: رئيس گروه خدمات شهرى دفتر 
امور شهرى و شوراهاى استاندارى خراسان رضوى از تخصيص 
20 ميليارد تومان اعتبار ظرف دوســال اخير براى نوسازى و 
تجهيز ايستگاه هاى آتش نشانى در استان خبرداد. سيد مهدى 
ســالم در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: 11 ميليارد تومان 
براى تجهيز و امكانات و 9 ميليارد تومان اعتبار براى ساخت و 
نوسازى ايستگاه آتش نشانى در 29 شهر استان طى دو سال 

گذشته نيز هزينه شده است. 
وى عنوان كرد: خوشبختانه استان خراسان رضوى در حوزه 
آتش نشانى يكى از استان هاى پيشــرو در كشور است. وى 
عنوان كرد: درحال حاضر اســتان خراسان رضوى به لحاظ 
تعداد ايســتگاه هاى آتش نشــانى به جز شهر مشهد نياز به 
توســعه ندارد. وى تعداد ايســتگاه هاى فعال آتش نشانى در 
سطح شهرهاى استان خراسان رضوى را 141 ايستگاه اعالم 
كرد و گفت: از اين تعداد 46 ايســتگاه فقط در شهر مشهد 

است. 

مديركل تبليغات اسالمى استان خبر داد
  اعزام 3300 مبلغ به روستاهاى 

خراسان رضوى

جليل فخرايى: مدير كل تبليغات اسالمى خراسان رضوى 
گفت: برنامه ريزى الزم براى اعزام 3300 مبلغ در ماه مبارك 

رمضان به روستاهاى خراسان رضوى انجام شده است.
حجت االســالم كاظم لطفيان درجمع خبرنــگاران با اعالم 
برنامه هاى اين اداره كل در ايام ماه مبارك رمضان عنوان كرد: 
مهم ترين برنامه هاى اين ماه مبارك در شب هاى قدر مى باشد 
كه كانون اين فعاليت ها در حرم مطهر رضوى وبه همت آستان 

قدس رضوى مى باشد.
وى گفت: عمده فعاليت هاى ما در اين ماه بايد به گونه اى باشد 
كه افق معنويت اين ماه كل جهان بشــريت را فرا گيرد، زيرا 
ماه رمضان به گفته امام سجاد (ع) ماه خودسازى و دورريختن 

كينه هاست.
وى تصريح كرد: در طول ســال به طور پيوسته 1000 مبلغ 
در استان مشغول فعاليت هستند كه 2000 نفر ديگر به آن ها 
اضافه مى شود و حدود 300 نفر نيز در قالب گروه هاى جهادى 

به مناطق محروم خارج از استان اعزام خواهند شد.
مدير كل تبليغات اســالمى خراســان رضوى تصريح كرد: 
مأموريت ويژه شبكه تبليغ و ترويج اعتقادات و تحكيم باورهاى 
دينى است و مأموريت ويژه اى نيز در حوزه مسائل اجتماعى 
داريم و آن مقابله با آســيب هاى اجتماعى از جمله طالق و 
اعتياد اســت كه مبلغين ما سعى در پاكسازى جامعه از اين 

آسيب ها خواهند داشت.
وى اظهــار كرد: يكى از مأموريت هاى مهم اداره كل تبليغات 
اســالمى خراســان رضوى، حمايت از جلسات قرآن خانگى 
اســت كه در حوزه تأمين محتوا انجام خواهد شد و در سال 
گذشته 20 هزار مجلد قرآن كريم در خراسان رضوى توزيع 

شده است.
حجت االسالم كاظم لطفيان اعالم داشت: برنامه ما در اين ماه 
به صورتى خواهد بود كه هيچ نقطه اى در استان بدون مبلغ 
نباشد و هر نقطه و مكانى كه از ما درخواست مبلغ داشته باشد 

به آن منطقه مبلغ گسيل خواهيم داشت.

رئيس دبيرخانه توسعه و نظارت بر مراكز و 
مؤسسات اين نهاد در مشهد اعالم كرد

سازمان بهزيستى، تنها نهاد قانونى صدور 
مجوز مؤسسات خيريه است

قدس: رئيس دبيرخانه توســعه 
و نظارت بر مراكز و مؤسســات 
كشور  بهزيستى  سازمان  خيريه 
از وجــود گزارش هاى گاليه آميز 
دستگاه هاى امنيتى در خصوص 
عملكرد برخى مؤسسات خيريه 

خبر داد.
جهان حيدرى در نخستين نشست توجيهى آموزشى مديران 
و حسابداران مؤسسات خيريه  تحت پوشش بهزيستى خراسان 
رضوى با اعالم اين خبر، گفت: صدور مجوز مؤسسات خيريه 
در سطح كشور در حال ســاماندهى است و بنا بر اين است 
كه فقط سازمان هايى كه طبق قوانين مصوب مجلس اختيار 

صدور مجوز دارند، اين كار را انجام دهند.
وى از پراكندگى و تكثر صدور مجوزهاى مؤسســات خيريه 
توســط دســتگاه هاى مختلف گاليه كرد و گفــت كه اين 
چندگانگى، موجب بروز مشكالتى در نظارت بر عملكرد اين 

مؤسسات شده است.
وى تصريح كرد: به جز ســازمان بهزيستى كه بر اساس قانون 
مصوب مجلس، اعطاى مجوز به مؤسسات خيريه را عهده دار 
شــده، هيچ دســتگاه ديگرى حق صدور مجــوز براى اين 

مؤسسات را ندارد.
مدير كل بهزيستى خراسان رضوى نيز در اين همايش تصريح 
كرد: فعاليت در امور خيريه، يك امر مستحب است، اما ايفاى 
حق الناس يك امر واجب مى باشد؛ بنابراين نبايد يك واجب 

فداى يك امر مستحبى بشود.
دكتر حميدرضا پوريوســف افزود: اطــالع داريم كه برخى 
مؤسسات از پرداخت حقوق و مزاياى قانونى به كاركنان خود 
سر باز مى زنند و اين امر كيفيت خدمات آن ها را به مددجويان 
كاهش مى دهد بنا بر اين مؤسسات و مراكز غير دولتى، بايد 
تأمين حقوق و مزاياى قانونى كاركنان را در اولويت هزينه هاى 

خود قرار دهند.
وى گفت: برخى مؤسســات سعى در افزايش فضاى فيزيكى 
و ساخت و خريد ساختمان دارند كه به جاى خود امر خوبى 
اســت، اما از ديدگاه بهزيستى، تأديه  حقوق قانونى كاركنان، 
اولويت اول اين مراكز است و توسعه فضاى فيزيكى يا امكانات 

و تجهيزات در درجات بعدى اهميت قرار دارد.

دانش آموزان نيشابورى 32 ركورد ملى 
شناى كشور را ارتقا داده اند

نيشابور- خبرنگارقدس: همايش تجليل از دانش آموزان 
نيشــابورى مدال آور مســابقات بين المللى و كسب سهميه 
المپيك جوانان آرژانتين در محل فرهنگسراى سيمرغ نيشابور 
برگزار شــد.مدير آموزش و پرورش نيشــابور در اين مراسم 
اظهاركرد: ليگ شناى دانش آموزى شهرستان نيشابور براى 
ششــمين سال متوالى و پياپى و ليگ شــناى دانش آموزى 
اســتان براى دومين سال با شركت 160 شناگر برتر فعاليت 

خود را ادامه داده است.
حسين مهرآبادى افزود: شناگران دانش آموز نيشابورى موفق 
شــده اند تاكنون 32 ركورد ملى را در رده هاى سنى مختلف 

جابه جا و ارتقا دهند.
گفتنى اســت در اين مراســم از مربيان تيم شــناى شهيد 
شوشترى بويژه ميثم سعادتى، مربى تيم ملى نوجوانان و دانش 
آموز ديدار و دشتكى كه به تيم هاى ملى فوتسال و بسكتبال 

راه پيدا كرده بودند، تجليل به عمل آمد.

ا�بار

ورزش ��اسان
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ســرور هاديان   اينجا يك كارگاه كوچك خياطى اســت كه چرخ همه 
چرخ هايش به همت زنى مى گردد كه هم پدراست و هم مادر! 

«زهرا زارع مهرجردى» متولد 1352 در مشــهد اســت. او يكى از كارآفرينان برتر سال 
گذشته است كه در بحث خود اشتغالى كميته امداد امام (ره) توانست، موفق باشد.

 مادر بودن سخت ترين دوست داشتن
اينجاخانه اى كوچك درمنطقه گلشــهر مشــهد اســت. كارگاه كوچــك او همانند 
بيشتركارگاه هاى زنان سرپرست خانوار طبقه پايين محل سكونت اجاره اى اوست.وارد 
كه مى شوم بيشترازهرچيزمرتب بودن اين كارگاه كوچك توجهم را جلب مى كند كه با 
پارتيشن هايى شبيه يك كارگاه، كامالً مجزا شده است.كنارش كه مى نشينم از تجربه 
زندگى سختى كه تصور هيچ زن و مادرى نيست، برايم مى گويد و من مى دانم مادر بودن 

بهترين و سخت ترين دوست داشتن هاى دنياست.

 ازخياطى تا امروز
او مى گويد: هفت سال است سرپرستى دو دختر 23 و 21 ساله و پسر 6 ساله ام با من 
اســت و من مى دانستم بايد براى آينده آن ها قوى باشــم.اين بانوى كارآفرين توضيح 
مى دهد: با دوخت پشتى كارم را شروع و در كنارش آرايشگرى را هم شروع كردم. بعدها 
كه سرپرست خانواده شــدم درتوليدى هاى مختلف با خطى 10 تومان كارم را شروع 
كردم و به خاطر دارم، حقوق ماهانه من 150 هزار تومان بيشترنمى شد و عمالً امكان 
پرداخت اجاره خانه و هزينه هاى خودم و بچه ها را نمى توانستم با اين درآمد تأمين كنم.

 تجربه هايى كه پشتوانه شد
داستان تجربه هاى سخت در كارگاه هاى مختلف خياطى، براى ديگران كاركردن، حتى 
روايتش حس ســختى را به من القا مى كند و او توضيــح مى دهد: در كارگاه جديدى 
مشــغول به كار شدم اول دوخت هاى مستقيم را به من واگذار كردند، سردوزى و ميان 
دوزى و كم كم يقه و جيب هم اضافه شد و با پشتكار طاقه پهن كردن پارچه و برش را 
هم تجربه كردم. به ياد دارم براى پهن كردن هر طاقه 2500 تومان مى گرفتم و اين براى 

من كه درروز 12 طاقه را انجام مى دادم، اتفاق خوبى بود.
اومى افزايد: مدتى سرپرست كارگاه هاى مختلفى بودم، اما دخترها بزرگ شدند وازدواج 
كردند و بايد درآمدم بيشــترمى شد. پيشنهاد به مسئول كارگاه دادم كه سه چرخ به 
صورت امانى به من بدهد تا عالوه بركارصبح تا عصر در كارگاه بعد از آن شب ها هم بتوانم 

درخانه با دخترها كار كنيم تا درآمدمان كفاف مخارج را بدهد.

 گسترش كار با وام كميته امداد
او تأكيد مى كند: حاال براى گسترش كارم نياز به چرخ خياطى داشتم تا براى خودمان 
سفارش قبول كنيم. براى شروع نياز به وام داشتم و خوشبختانه با مراجعه به كميته امداد 
توانستم دوبار، وام به مبلغ هاى 20 و 15 ميليون تومان بگيرم؛ البته براى اين كارنياز به 
گرفتن مجوز داشتم و مراحل آن طى شد. او در حال حاضر با 11 چرخ و ساير وسايل، 
كارگاه خياطــى را در طبقه پايين خانه اجاره اى اش راه اندازى كرده اســت. دركارگاه 

كوچكش روزگار را به ســر مى برد و مى افزايد:عمده كارمان توليد شلوارتريكواست كه 
پارچه هــاى برش خــورده را صاحب كار به من تحويل مى دهــد و من آن ها را دوخته 
شده، تحويل مى دهم، زيرا به دليل نبود امكان مالى، من نمى توانم خودم پارچه را بخرم 
وهمچنين فضايى براى برش پارچه ها ندارم. بحث بازاريابى و فروش نيزخودش يكى ديگر 

از مسائل مهم است، از اين رو فعالً فقط سفارش قبول مى كنم.

 نوسان هاى ارز وتعطيلى كارگاه ها
او در ادامه از نوسان هاى ارز و بازارى كه به بخش هاى مختلف توليد بخصوص درزمينه 
توليد پوشــاك صدمه واردشده است، اشاره مى كند و مى افزايد: متأسفانه به دليل اين 
گرانى همــه ما كه كارگاه هاى كوچكى داريم، دچارصدمه زيادى شــديم تا جايى كه 
سفارش ها بسياركم شده است و درحال حاضر از بعد عيد كه فروش بازار راكد شد، به 
همان ميزان سفارش هاى ما هم كم شده است و همه چرخ كارهاى من مجبور شدند، 

بروند و درحال حاضر با دخترها وخواهرم مشغول به كار هستيم.
وى مى افزايد:بــراى مثال نخى كه تا دومــاه پيش 2500 تومان مى خريدم بايد 4500 
تومان بخرم واين نوســان دركارما بسيارسخت است و اين درحالى است كه بسيارى از 

كارگاه هاى كوچك تعطيل شدند.
او ادامه مى دهد:گاهى از 7 صبح تا 12 شب مدام كارمى كنيم. به هرحال من بايد اقساط 
وام هايى كه براى كارم و همچنين اقســاط جهيزيه دختران و اجاره خانه و هزينه هاى 
تحصيل پسرم و ســايرهزينه هاى زندگى را تأمين كنم و اين روزها به دليل مشكالت 

بازاراين ركود مشكالت زيادى را براى همه ما به وجود آورده است.

 كارگاهى كنار گلخانه اى رو به مهر
از آرزوهايش و چشم اندازآينده كه مى پرسم، بالفاصله نور اميد را مى توانم درچشمانش 
ببينم و مى گويد:در آينده ســوله بزرگى رادارم كه باالى دفتر شيشه اى همه زنانى كه 
سرپرست خانوارهستند و همسرآن ها به دليل اعتياد زندگى شان درآستانه فرو پاشى 
اســت، همه باهم مثل يك خانواده كار مى كنيم.كمى آن طرف تر گلخانه اى است كه 
مردان آن ها درآن جا كار مى كنند و همه ما براى ترك اعتياد مردان اين زنان كه براى 
زندگى شــان تالش مى كنند، همراه مى شويم تا بچه ها در كنار پدر و مادرشان بزرگ 

شوند.

گفت و گو با بانوى كارآفرين مشهدى

تجربه هايى كه پشتوانه شد

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.

قدس سوژه مردمى را پيگيرى كرد

خزان باغ كاريكاتور در بوستان بهار
كه  كاريكاتور  باغ  اعتمادى  اميرعباس 
در دل بوســتان بهار واقــع در ميدان امام 
حســين(ع) به ســمت خواجــه ربيع و در 
محدوده خدماتى شــهردارى منطقه ســه 
خودنمايى و توجــه مراجعه كنندگان را به 
خود جلــب مى كرد چند وقتى اســت كه  
تابلوها و كاريكاتورهايش جمع آورى شــده 

است.
شــهروندى در تماس با روزنامه ضمن اعالم 
ايــن موضوع گفــت: در دل بوســتان بهار 
دراطــراف يك فضاى حــدود 4 كيلومترى 
كه به عنوان مســير پياده روى تعريف شده 
اســت و مردم زيادى براى پياده روى از اين 
مسير استفاده مى كنند فنس كشى و بر روى 
كاريكاتورهاى  تابلوهايى حاوى  اين فنس ها 

مختلف نصب شده بود.
وى با بيان اينكه اين تابلوها ضمن دارا بودن 
پيام هاى مختلــف، زيبايى خاصــى به اين 
محدوده از بوســتان بهار داده بود، گفت: با 
اين همه بتازگى اين تابلوها جمع آورى شده 

است كه معلوم نيست دليل آن چيست.

 تابلوهاى جذاب و مورد توجه بچه ها
بعد از تماس اين شــهروند راهى بوســتان 
ياد شده مى شــويم كه از دور تابلوى بزرگى 
با عنوان «باغ كاريكاتور» خودنمايى مى كند.
نزديك كه مى شــوى هر چنــد فنس هاى 
كشيده شده به چشــم مى خورد كه دور آن 
را ياس ها پوشــانده است اما از تابلوهايى كه 

نشان از باغ كاريكاتور باشد،خبرى نيست.
يك شهروند كه در فضاى خوش آب و هواى 
بوســتان بهار در زير ســايه يكى از درختان 
نشســته در گفت و گو با خبرنگار ما مى گويد: 
باغ كاريكاتوربه گمانم در ســال 93 افتتاح 
شــده بود و تابلوهاى كاريكاتــور زيادى بر 
فنس هايى كه در مسير مخصوص پياده روى 

كشيده شده بود نصب بودند.
وى مى افزايد: تا همين چند وقت پيش اين 
تابلوهــا نصب بود اما بتازگــى به طور كامل 
جمع آورى شده اســت، در حالى كه وجود 
اين تابلوها جذاب و بويژه مورد توجه بچه ها 

بود.
وى اضافه مى كنــد: البته برخى از تابلوها به 
دليل پرتاب ســنگ توســط بچه ها شكسته 
بودند بــا اين حال مى شــد اين مــوارد را 

ترميم كرد نه اينكه كامل 
برداشته شود.

شــهروندى ديگر نيز كه 
از ســاكنان ايــن منطقه 
است،مى گويد:نمى دانيم 
چرا ايــن تابلوهــا جمع 
آورى شــده است اين در 
حالى اســت كــه در دل 
فرهنگسراى  بهار  بوستان 
قرآن و عتــرت قرار دارد 
كه مســير تردد قشرهاى 
نوجوانان  ماننــد  مختلف 
اين  به  آمــوزان  دانش  و 
مقابــل  از  فرهنگســرا 
هميــن تابلوهــا كــه به 

نام باغ كاريكاتور معروف بود، مى گذشــت 
و مى توانســتند بــه پيام هاى ايــن تابلوها 
متناسب با سن و برداشت خود توجه كنند.
بانويى نيز كه ساكن خيابان بالل در محدوده 
بوستان بهار اســت اظهار مى دارد: تابلوهاى 
زيادى در اطراف فنس هاى مسير پياده روى 

نصب شــده بود اما مدتى 
اســت ايــن تابلوها جمع 
آورى شــده اند در حالــى 
كه وجود آن خوب بود به 
طورى كه گاه بچه ها مقابل 
و  مى ايستادند  تابلوها  اين 
از تصاوير كاريكاتورها لذت 

مى بردند. 
محتــواى  دربــاره  وى 
مى افزايد:  تابلوهــا  ايــن 
مختلفــى  موضوعــات 
ماننــد لــزوم توجــه به 
فرزندان  نظافت،تربيــت 
حــاوى  نيــز  بعضــى  و 
پيام هايى درباره آمريكا و 
اقدام هاى خصمانه اين كشور بود اما بيشتر 

داراى مطالبى براى بچه ها بود.
وى كــه صاحب دو دختر 12 و 13 ســاله 
است، مى گويد: وجود اين تابلوها به زيبايى 
فضاى پارك افزوده و مورد توجه بچه ها بود 

بنابراين اگر دوباره نصب شود بهتر است.

 باغى پر از ايده
بانويــى ديگر نيز كه در حــال عبور از اين 
مســير براى رفتن به فرهنگســراى قرآن و 
عترت است مى گويد: تابلوهاى باغ كاريكاتور 
جذاب و حاوى عكس هاى نقاشــى شــده 
بيشــتر با رويكرد اجتماعى ويژه كودكان و 
نوجوانان بود و بچه ها از آن ايده مى گرفتند 

و توجه مى كردند.
يك شهروند ديگر نيز با اشاره به جمع آورى 
تابلوهاى باغ كاريكاتور اظهار مى دارد: مفاهيم 
برخى از اين تابلوها بحث سياســى و درباره 
كشــورهايى مانند آمريكا، عربستان و سوريه 
و دو سالى بود كه در اين بوستان نصب شده 
بود اما طى يك ماه گذشته جمع آورى شده 

است كه البته دليل آن مشخص نيست.

نزديك كه مى شوى 
هر چند فنس هاى 

كشيده شده به 
چشم مى خورد كه 
دور آن را ياس ها 

پوشانده است اما از 
تابلوهايى كه نشان 

از باغ كاريكاتور 
باشد،خبرى نيست

بــرش
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نيشابور- خبرنگارقدس: همزمان با بزرگداشت روز ملى حكيم 
خيام نيشــابورى از كتاب هاى «ساالر» به نويسندگى عباسعلى 
حشــمتى و «راز خيام» به نويسندگى رضاخطيب زاده با حضور 
فرهنگ دوســتان در موزه شــهردارى و سالن جهاد دانشگاهى 

نيشابور رونمايى شد.
رونمايى كتاب شعر گويشى و فاخر ساالر به نويسندگى عباسعلى 
حشمتى در موزه اسناد شهردارى نيشابور با حضور اهالى فرهنگ 
و هنر انجام شد كه داراى 10 فصل شامل فرهنگ عامه، مثنوى، 
غزل، اشــعار طنز، دوبيتى ها، خاطرات، الاليى ها، شــعر آيينى، 

فرهنگ لغات و... است.
اين كتاب با 280 صفحه در قطع وزيرى چاپ انتشــارات اميد 

مجد تهران در ارديبهشت 97 مى باشد كه درونمايه آن زنده نگه 
داشتن فرهنگ گويشى نيشابور است.

در اين مراســم غالمعلى عســكرى، خدابخش صفادل، محمد 
ابراهيم لگزيان، محمد درودى، جعفر خوش بيان،حامد باغشنى 
ومرتضى كرخى به شعرخوانى پرداختند همچنين دكتر محمد 
صادقى، دكتر احمد رضا سالم و جليل اهللا خانى در خصوص اين 
كتاب به ايراد ســخن پرداختند وعباس گلشنى با آوازى خوش 
وهمرايى نى توسط عباس توزنده جانى، اجراى برنامه كردند كه 

مورد توجه حاضران قرار گرفت.
رونمايى كتاب راز خيام به نويسندگى رضا خطيب زاده در سالن 
جهاد دانشگاهى نيشابور با حضور اهالى فرهنگ و هنر انجام شد 

كه در چهار فصل شامل رزومه وشخصيت خيام، شرح رباعيات 
خيام، رباعيات منســوب به خيــام و كل رباعيات خيام را مورد 

تحليل قرار داده است.
اين كتاب با 363 صفحه در قطع رقعى چاپ انتشــارات بهجت 
تهران در ارديبهشت 97 مى باشد كه درونمايه آن نگرشى نو به 

شخصيت،انديشه واشعارخيام است.
در اين مراســم دكترمهــدى نوروز، دكتر مهــدى بهزاد، دكتر 
حســن زاده وعليرضا ســراجى با موضوع جايــگاه خيام،نجوم 
و خيام، انديشــه هاى فلســفى خيام و تاريخ شــفاهى نيشابور 
بــه ايراد ســخن پرداختند كه مورد اســتقبال حاضــران قرار 

گرفت.

رونمايى از كتاب هاى «ساالر» و «راز خيام» در نيشابور
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معاون دادستان مركز خراسان رضوى 

در گفت و گو با قدس خبر داد
 توقيف 7 دستگاه آمبوالنس خصوصى

بدون مجوز در مشهد

فاطمه معتمدى: معاون دادســتان مركز خراسان رضوى 
در امور اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم درباره خروجى 
طرح ساماندهى آمبوالنس هاى غير مجاز بخش خصوصى 
در مشــهد اظهار داشت: ســاماندهى آمبوالنس هاى غير 
مجاز به عنوان اولين طرح در كشــور كه اكنون در مرحله 
اجرايى قرار دارد، تاكنون موفقيت هاى خوبى داشته است.
بخشى محبى در گفت و گو با خبرنگار ما، افزود: با قاطعيت 
و هماهنگى خوب فى ما بين دانشگاه علوم پزشكى مشهد 
و نيروى انتظامى تاكنون هفت دســتگاه آمبوالنس بخش 
خصوصى بدون مجوز توقيف و به پاركينگ منتقل شــده 
اســت و اين توقيف تا زمانى كه آمبوالنس هاى ياد شده 

مجوز الزم را دريافت نكنند، ادامه دارد.

 تهديدى به نام آمبوالنس هاى غير مجاز 
وى با بيان اينكــه فعاليت آمبوالنس هاى خصوصى بدون 
مجوز به عنوان تهديد عليه ســالمت عمومى تشــخيص 
داده شده اســت، تصريح كرد:حسب قانون هر اقدامى كه 
سالمت مردم را تهديد كند، جرم محسوب شده و برخورد 

قضايى صورت مى گيرد.
وى با اشــاره به مكاتبه انجام شــده با دانشــگاه در سال 
گذشــته مبنى بر ضرورت اطالع رسانى به آمبوالنس هاى 
بخش خصوصى بدون مجوز مبنى بر ضرورت دريافت مجوز 
يادآور شــد: گرچه اين مهم انجام شد، اما با توجه به اينكه 
ممكن است برخى از رانندگان آمبوالنس هاى بدون مجوز 
در جريان اين اطالع رســانى قرار نگرفته باشند و اكنون با 
يك اقدام جدى مواجه شوند؛ بنابراين سياست تشويقى از 
ســوى دادستانى در نظر گرفته شــد و حسب آن تا پايان 
ارديبهشــت جارى اين فرصت براى آمبوالنس هاى بخش 
خصوصى در نظر گرفته شده اســت تا خود براى دريافت 

مجوز اقدام كنند.
بخشى محبى يادآور شد: طبق اين سياست تشويقى مقرر 
شد در فرصت تعيين شده اين افراد و آمبوالنس هاى بدون 
مجوز به عنوان تهديد عليه ســالمت عمومى مردم معرفى 
نشوند و همكارى الزم انجام تا بتوانند ضمن دريافت مجوز، 
اســتاندارد الزم براى آمبوالنس هــا را نيز تأمين و رعايت 

كنند تا اين آمبوالنس ها در چرخه خدمت قرار گيرند.
معاون دادســتان مركز خراسان رضوى در امور اجتماعى 
و پيشگيرى از وقوع جرم اذعان داشت: به طور حتم پس 
از اتمام مهلت ياد شــده و از ابتداى خرداد هر آمبوالنس 
بدون مجوز در سطح شهر مشهد مشاهده شود، توقيف و 
به عنوان آالت تهديد كننده ســالمت به پاركينگ منتقل 

و راننده خاطى نيز بازداشت مى شود.
وى بــا تأكيد بر اينكه رفع توقيــف آمبوالنس هاى بدون 
مجــوز از خرداد با نظر دادگاه و طى مراحل قانونى امكان 
پذير خواهد بود، تصريح كرد: بنابراين سياســت تشويقى 
در نظر گرفته شــده فرصتى اســت براى افراد كه نسبت 
به دريافت مجوزو رفع جرم بــراى فعاليت در اين عرصه 

اقدام كنند.
وى با تأكيــد بر اينكه هدف ســاماندهى آمبوالنس هاى 
بدون مجوز بخش خصوصى و نه برخورد قضايى اســت، 
گفت: با اين حال پس از اتمام مهلت در نظر گرفته شــده 
و از ابتداى خرداد برخورد قضايى با آمبوالنس هاى بدون 
مجوز انجام مى شــود؛ چرا كه حوزه ســالمت از اهميت 

ويژه اى برخوردار است.

 آتش سوزى، 3 ايستگاه متروى مشهد 
را تعطيل كرد

قدس: مدير روابط عمومى شــركت بهره بردارى قطارشهرى 
مشــهد گفت: در پى بــروز نقص فنى و آتــش گرفتن باكس 
الكترونيكى در ايستگاه وكيل آباد، سرويس دهى در سه ايستگاه 
موقت قطارشهرى متوقف شد. ميثم زارع گفت: حوالى ساعت 
10 و 38 دقيقــه ديروز اين باكس الكترونيكى در محدوده پل 
پرتويى بلوار وكيل آباد دچار اتصال و آتش ســوزى جزئى شد. 
وى بيــان كرد: به منظور رفع نقص و لزوم ورود به حريم ريلى، 
سرويس دهى در ايستگاه هاى نمايشگاه، كوهستان پارك و وكيل 
آباد متوقف شــد كه در ســاعت 13 و 30 دقيقه با رفع مشكل 

حركت خط يك قطار شهرى به حالت عادى بازگشت.

 انفجار گاز منزل مسكونى را 
در نيشابور تخريب كرد

ايرنا: مديرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ايمنى 
نيشابورگفت: بر اثر وقوع انفجار گاز در يك منزل مسكونى واقع 
در خيابان خاتم النبيين اين شــهر منــزل تخريب و چهار نفر 
مجروح شدند. سيدمهدى حسينى گفت: اين حادثه ساعت 13 
ديروز به سامانه 125 اعالم و بالفاصله سه تيم از نجاتگران و آتش 
نشانان دو ايستگاه به محل اعزام شده و ضمن انتقال مجروحان 
آتش حاصل از اين انفجار مهار شد. وى ادامه داد: شدت انفجار 
به حدى بود كه پنجره هاى آهنى اين ســاختمان چندين متر 
دورتر به حياط و پشت بام منازل اطراف پرت و طبقه باالى اين 
ساختمان نيز بطور كامل تخريب شد. علت اين حادثه در دست 
بررســى است. او گفت: عالوه بر خسارت طبقات اول و دوم اين 
ساختمان دو خودروى سوارى نيز آسيب ديده و شيشه منازل 

اطراف نيز شكست. 
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�واک
  پاسخ اداره كل پست به «گزارش تعويض كارت ملى با كفش 

آهنى!» و توضيح قدس
احتراماً ضمن تشكر از روزنامه مردمى و وزين قدس براى رسيدگى به مشكالت شهروندان عزيز به 
اســتحضار مى رساند كه در خصوص مطلب منتشره در صفحه 4 روزنامه قدس خراسان مورخ 17 
ارديبهشت 1397 تحت عنوان (تعويض كارت ملى با كفش آهنى) خواهشمند است دستور فرماييد 
به منظور روشن شــدن اذهان عمومى نسبت به چاپ جوابيه اين اداره كل طبق قانون مطبوعات 

اقدام فرمايند.
  در طبقه همكف اداره پست مركزى تابلوى اطالع رسانى به طول 5 متر به منظور راهنمايى محل 
تحويل كارت ملى نصب شده و حتى در ابتداى ورودى طبقه همكف باجه اطالعات و ميز خدمت 
وجود داشته كه در صورت نياز اطالعات به شهروندان محترم ارائه و راهنمايى الزم صورت مى پذيرد.
 به منظور رفاه شهروندان محترم از جمله معلوالن، جانبازان، افراد كهنسال و ناتوان چندين اكيپ 
سيار جهت ارائه مراحل صدور كارت ملى هوشمند راه اندازى گرديده است كه با هماهنگى مى توانند 
خدمات دريافت نمايند، الزم به ذكر اســت در صورت مشــاهده و تشخيص افراد داراى شرايط در 

واحدهاى پستى سريعاً از سوى كاركنان مربوطه نسبت به ارائه خدمات بدون نوبت اقدام مى گردد.
 در جهت تسهيل امور مراجعه كنندگان محترم به منظور رفاه شهروندان جهت دسترسى به مدارك 
گمشده «خودآنى» شركت ملى پست جمهورى اسالمى ايران قراردادى با شركتى به نام آنى ياب 
(بخش خصوصى) منعقد نموده كه ارائه خدمات آن اختيارى بوده و در قســمت باجه فوق چندين 
اعالميه زده شده و شهروندان مى توانند به اختيار از خدمات آن با پرداخت 100/000 ريال استفاده 

نموده و اجبارى جهت استفاده از آن وجود ندارد.
  در صورتيكه درخواســت متقاضى در هنگام تكميل ثبت نام با مغايرت شناسنامه اى روبرو گردد 
متقاضى جهت اصالح شناسنامه به اداره ثبت احوال راهنمايى ميگردد و لذا درخواست وى به مدت 
يك ماه در سيســتم موجود ميباشد و پس از مراجعه بدون هيچگونه وجه مجدد درخواست كامل 
ميگردد و چنانچه يك ماه از تاريخ مقرر بگذرد درخواست از سيستم حذف شده و فقط نامه نوبت 

دهى مجدد صورت مى پذيرد و پرداخت وجه مجدد الزم نمى باشد.

  توضيح قدس
الزم به ذكر است در متن ارسالى كه به عنوان جوابيه به تحريريه قدس ارسال شده قسمت عمده اى 
از آن به توضيح مراحل كار براى دريافت كارت ملى هوشمند اختصاص داده شده بود كه مرتبط با 
موضوع گزارش خبرنگار ما نمى شــد و روشن است كه نياز به بازتاب آن نبوده و نيست.آنچه كه در 
گزارش منعكس شــده روزنامه قدس مورد توجه بوده اين است كه شهروندان وقت و زمان زيادى را 
بايستى براى انجام مراحل كارشان جهت تعويض كارت ملى صرف كنند و همه آنچه كه در گزارش 
آورده شده مستندات آن موجود است كه البته اميدواريم روند كار در آينده بهتر از آنچه كه هست شود.

قدس  از كابوس هميشگى مسافران گزارش مى دهد

معماى حوادث جاده كالت با تعريض و اصالح حل مى شود
على محمدزاده چند روز قبل خبر سقوط 
اتوبوس دانش آموزان خوافى در جاده مشهد به 
كالت تيتر رسانه ها شد و يك بار ديگر بسيارى از 
مخاطبان وكسانى كه حتى يك بار از اين مسير 
عبور كرده اند، اين پرسش برايشان مطرح شد كه 

چه زمانى قرار است اين جاده ايمن شود.

  آمار تأسفبار 
شــايد بهترين مقدمه براى تشــريح ضرورت 
بهسازى اين محور نگاهى به خبرهاى تأسف 
برانگيزى باشد كه هر ساله چند بار مى شنويم. 
بنابراين تنها چند تيتر خبرى سال هاى اخير را 

مرور مى كنيم.
- برخورد كاميون با خودرو سوارى چهار نفر را 
به كام مرگ فرستاد و دختر بچه 12 ساله تنها 

بازمانده اين حادثه دلخراش است.
- برخورد دو خودروى سوارى در ابتداى جاده 
كالت مادر26 ساله و نوزاد هشت ماهه اش را به 

كام مرگ كشاند.
- تصادف دو خودروى سنگين در جاده كالت 
- مشــهد باعث انفجار و آتش سوزى شد كه 

متأسفانه به مرگ راننده كاميون انجاميد.
- يك دستگاه لودر به همراه دو سرنشين 40 
و 53 ســاله كه در حال جابه جايى سنگ هاى 
حفارى شــده در معدن سنگ بودند، به عمق 

30 مترى دره سقوط كرده و جان باختند.
- در دو شب متوالى در آبان 94 بر اثر واژگونى 
يك دستگاه خودرو پرايد و سقوط يك دستگاه 
موتور ســيكلت در جاده كالت - مشهد يك 
سرنشــين خودرو و دو سرنشين موتور جان 
باختند.آنچه ذكر شد، تنها چند نمونه از اخبار 
حوادث رخ داده در جاده كالت به مشهد است 
و متأسفانه ســاالنه تعداد زيادى از مسافران 
اين جاده قربانى وضعيت نامناسب اين محور 

مى شوند.

  اقدام هاى انجام شده 
با مراجعه به آرشــيو اخبار ســال هاى قبل به 
خبرهاى خوبى برمــى خوريم كه حكايت از 
تصميم مديران اين حوزه براى ايمن ســازى 
و بهبود وضعيــت اين جاده داشــته، ولى با 
گذشت چند سال از اين خبرهاى خوب حاال 
مى دانيم كه آنچه ذكرشــده و قرار بوده انجام 
شود، همچنان قرار اســت، انجام شود. البته 
برخى اقدام هــاى خوب هم صورت گرفته كه 

نبايد آن ها را فراموش كرد. 
اقدام هايى كه از سوى اداره 
راهدارى براى ايمن سازى 
محــور صــورت گرفته از 

جمله اين اقدام هاست.
معاون  خجســته  عليرضا 
راهدارى اداره كل راهدارى 
و حمــل ونقل جــاده اى 
خراســان رضوى به قدس 
متولى  مى گويد:راهــدارى 
نگهــدارى راه هــاى ايجاد 
شــده و بهســازى شرايط 
موجــود اســت و ايجــاد 
جديــد  زيرســاخت هاى 
جاده اى در حوزه اداره راه و 
شهرسازى است. وى ادامه 
مى دهد: بر اســاس همين 

مأموريت تعريف شده، اداره راهدارى در چند 
سال اخير تالش كرده تا حد امكان و متناسب 
با امكانات و اعتبارات موجود بخشى از شرايط 
خطر آفرين محور كالت به مشهد را برطرف يا 
اصالح كند. وى مى افزايد:در بخش سطح معبر 
40 كيلومتر از مسير با روش آسفالت ماسه اى 
آسفالت شده و در 25 كيلومتر روكش گرم كار 

شده و نيز 25 كيلومتر لكه گيرى شده است.
خجســته اظهار مى دارد:يكى از شرايط خطر 
آفرين جاده كالت نبود ديد در سر پيچ هاست 
كه با بررســى هاى صورت گرفته سعى شد با 
حذف موانع امكان ديــد رانندگان در پيچ ها 
مهيا شود كه در همين راستا 5000 متر مربع 

خاكبــردارى انجام گرفته 
است. همچنين اليروبى و 
پل  دستگاه  بازگشايى 65 
و روشــنايى تونل گوجگى 
و تونل ابتداى شهر كالت 
و خط كشى315 كيلومتر 
حفاظ  نصب 800متــر  و 
و560تابلواز ديگر اقدام هاى 
انجام شــده بــراى بهبود 
وضعيت جاده بوده اســت. 
اين درحالى اســت كه در 
بخش حفاظ كنارى جاده 
با توجه به كوهستانى بودن 
محور نياز به حفاظ گذارى 
بيشترى است، اما با توجه 
به اعتبارات ســاالنه تالش 
كرده ايم كه هر سال بخشى 

از مسير را حفاظ گذارى كنيم.
خجســته درخصوص حذف نقاط حادثه خيز 
نيز مى گويد: براساس ضوابط فنى تعريف شده، 
تنها يك نقطه با شــرايط اعالمى منطبق بود 
كه بــراى اصالح آن تقاضاى اعتبار كرده ايم و 
به محض تخصيص اعتبار عمليات اجرايى آن 

آغاز خواهد شد.
معاون راهــدارى اداره كل راهدارى وحمل 
ونقل جاده اى خراســان رضــوى مى افزايد: 
اقدام هاى صورت گرفته، تنها نقش مسكن 
را دارد و چاره اصلــى اين محوردر تعريض 
و چند بانده شــدن آن و اصالح قوس هاى 

خطرناك است.

  تقاطع بى پولى 
همچنان كه گفته شــد، تمام كارشناســان 
ومديــران حوزه راه بر اين باورند كه بايد جاده 
مشهد به كالت تعريض شود. البته بيش از 15 
ســال پيش يعنى ســال 79 اقدام هاى جدى 
براى بهســازى مسير آغاز شد و در ابتدا چهار 
قطعه از ابتداى مسير از مشهد به سمت كالت 
به طول 16 كيلومتر به عنوان فاز نخست اين 
پروژه كليد خورد وتا ســال 85اين قطعات به 
پايان رســيد و در حالى كه انتظار مى رفت با 
تزريق اعتبارات الزم اين پروژه ادامه پيدا كند، 
اما اعتباراتى نرســيد و اين طــرح از آن زمان 

درتقاطع بى پولى متوقف است.
در همين مدت 10 كيلومتر هم از ابتداى مسير 
از سمت كالت بهسازى شد وديگر فاز جديدى 
از پروژه انجام نگرفت وپس از ســال 90 هيچ 

رقمى به اين پروژه ها تخصيص نيافته است.

  اندكى تأمل
به منظور درك ضــرورت تعريض اين محور 
دانستن چند نكته خالى از لطف نخواهد بود؛ 
اينكه بدانيم محورمشــهد بــه كالت به طول 
150 كيلومترعالوه برتردد نزديك به 40 هزار 
سكنه اين شهرستان ساالنه پذيراى 6 ميليون 
مسافر است. براســاس اعالم نظركارشناسان 
جاده اى بيشتر مســير محور كالت به مشهد 
محور مواصالتى خطرناك محسوب مى شود و 
ساالنه ده ها تصادف شديد و واژگونى در اين 
محور رخ مى دهد و به طور متوســط ساالنه 
10 نفــر درحوادث رانندگى جاده كالت جان 
خود را از دســت مى دهند وچندبرابر اين رقم 
تعداد مجروحان تصادفات و حوادث رخ داده 
در اين مسير اســت. خالصه اينكه اين محور 
پــر از پيچ هاى دلهره و دره هاى مرگ اســت 
و عرض كم جاده گاهــى اجازه عبور زندگى 
شــمارى از قربانيانش را نمى دهد و عمرشان 
در پيچ غفلت ها يا پرتگاه فراموشــى هاى اين 

مسير به پايان مى رسد. 

به طور متوسط 
ساالنه 10 نفر 

درحوادث رانندگى 
جاده كالت جان 
خود را از دست 

مى دهند وچندبرابر 
اين رقم تعداد 

مجروحان تصادفات 
و حوادث رخ داده 

در اين مسير است
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��ارش روز قدس از جوالن مواد فروشان و معتادان متجاهر در حاشيه كال زركش گزارش مى دهد

تهيه مواد مخدر آسان تر از خريد خوارو بار
هاشم رسائى فر معتادان متجاهر، برخورد 
و جمع آورى آن ها موضوعى نيست كه مربوط 
به امروز و ديروز باشد. از زمانى كه بحث اعتياد 
و معتاد وجود داشته تا اآلن شايد خيلى از ما 
افراد معتادى را ديده باشيم كه در نقطه اى از 
شهر كه عمدتاً مكان هاى خلوتى هستند، اقدام 
به مصرف مواد مخدر مى كنند! جالب تر اينكه 
گاهى اين موارد حالت دسته جمعى به خود 
مى گيرد و تبديل به مصرف گروهى مى شود. 

نيــروى انتظامــى در راســتاى برخورد با 
مواردى از اين دســت هربار به تناوب اقدام 
بــه جمع آورى و ســاماندهى اين معتادان 
كرده اســت، اما به درستى مشخص نيست 
كه دراين بين چه مشــكالت و ضعف هايى 
وجــود دارد كه بعد از مدتــى كوتاه همان 
معتادانى كه دســتگير و جمع آورى شدند 
به همان مكان ســابق برمى گردند و «روز از 

نو روزى از نو»!
يكــى از مراكز تجمع معتــادان متجاهر كه 
البتــه چندين و چند بار ســوژه گزارش هاى 
ما شــده، حاشيه كال رزكش در حاشيه شهر 
مشهد است. گشتى گذرا در حاشيه اين كال 
ما را به اين واقعيت تلخ مى رســاند كه در اين 
مكان خيلى راحت هم مى شود تجمع معتادان 
متجاهر را شاهد بود و هم به سهولت انواع مواد 

مخدر را تهيه كرد!

 دغدغه خانواده 
يكــى از اهالــى اين منطقــه از بلوار توس 
مى گويــد: عالوه بر نگرانــى ما درخصوص 
تجمع معتادان تمام دغدغه ما اين است كه 
بچه هاى ما به سبب حضور اين افراد در دام 

اعتياد گرفتار نشوند.
وى ادامــه مى دهد: با اينكه نيروى انتظامى 
برخى مواقع اقــدام به جمع آورى معتادان 
كرده اســت، اما گويــا ايــن فرآيند كافى 
نبــوده و بعد از مدتى اينجــا مجدد تبديل 
به پاتوق معتادان و مواد فروشان شده است! 

درخواســت ما اين اســت كه يك بار براى 
هميشــه اين معضل برطرف شــود چراكه 

كودكان ما از امنيت برخوردار نيستند.

يكى ديگر از اهالى با اشــاره به اينكه زمان 
صرف شده معتادان براى خريد مواد مخدر 
بسيار كمتر از خريد يك سطل ماست است، 

نبــود نظــارت كافى بر بحــث جمع آورى 
معتادان متجاهر را دليل اصلى حضور مواد 

فروشان در منطقه ذكر مى كند.
او مى گويد: اگــر قانون با ايــن گونه افراد 
محكم تــر برخــورد كنــد و همــه چيز به 
جمــع آورى و حبس چنــد روزه آن ها در 
مراكز بهزيســتى خالصه نشود، بسيارى از 
مشــكالتى كه در حال حاضــر وجود دارد، 

ديگر ديده نخواهد شد. 
او مى افزايد: مســئوالن بايد براى رفع اين 
خطــر اجتماعى كه پيامدهاى منفى روحى 
روانى بســيارى بــراى مــردم دارد، فكرى 
اساســى بردارنــد؛ وگرنه اين پديده شــوم 
هر روز بيشــتر از قبل در بيــن خانواده ها 
بخصوص آن هايى كه در اين مناطق زندگى 

مى كنند، رسوخ خواهد كرد.
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 با 40 ميليارد تومان اعتبار صورت گرفت

  بهره بردارى از باند دوم 
محور خواف به سالمى

فارس: معاون وزير صنعت و معدن و رئيس هيئت عامل 
ســازمان توسعه، نوســازى معادن و صنايع معدنى ايران 
گفت: پروژه ساخت باند دوم محور خواف به سالمى با 40 

ميليارد تومان سرمايه گذارى به بهره بردارى رسيد.
مهدى كرباســيان ديروز در حاشــيه بهره بردارى پروژه 
ســاخت باند دوم محور خواف به سالمى با اشاره به اينكه 
براى اين پروژه 40 ميليارد تومان اعتبار ســرمايه گذارى 
شده است، اظهار داشت: معدن سنگ آهن سنگان نعمتى 
الهى اســت كه بقيه نقاط كشــور از اين نعمت برخوردار 
نيســتند. خوشــبختانه با فعاليت هاى اكتشــافى كه در 
سال هاى گذشته صورت گرفته، ذخيره آن از قبل بيشتر 

شده، اين معدن پشتوانه توسعه و فوالد كشور است.
وى بيان كــرد: بهره بردارى از كارخانه هــاى اين منطقه 

سبب اشتغال مردم و در نتيجه رونق منطقه مى شود.
رئيس هيئت عامل سازمان توسعه، نوسازى معادن و صنايع 
معدنى ايران اضافه كرد: همكارى مناســبى با وزارت راه در 
بخش ساخت جاده ها داريم كه در مسير تربت حيدريه نيز 

پروژه اى براى تردد وسايل نقليه ساخته مى شود.
كرباســيان با بيان اينكه خدمت رســانى به مردم خواف را 
وظيفه خود مى دانيــم، ادامه داد: طبق برنامه ريزى انجام 

شده، جاده هاى اطراف معدن هم توسعه مى يابند.
رئيس هيئت عامل ســازمان توسعه، نوســازى معادن و 
صنايع معدنى ايران درباره اثرات اجراى طرح هاى معدنى 
و صنايع معدنى در ســنگان خواف، خاطرنشان كرد: اين 
طرح ها به سبب اينكه بخش هاى اجتماعى همچون جاده 
و امور درمانى را نيز در برمى گيرد، موجب توسعه منطقه 

مى شود.
در ادامه اين مراسم، محمد رضا پهلوان نژاد فرماندار خواف 
نيز با اشــاره به اينكه دو محور تزانزيــت اصلى كه يكى 
نشتيفان به قائن و ديگرى سالمى به تربت حيدريه است، 
بايد هرچه زودتر دو بانده شــود، متذكر شــد: كمربندى 
سنگان نيز كه شركت زيرساخت ها عمليات ساخت آن را 

برعهده گرفته، هرچه زودتر ساخته شود.

  فراخوان وزارت نيرو 
براى انتخاب مديرعامل شركت آب 

منطقه اى خراسان رضوى
وزارت نيرو در راستاى راهبرد شايسته گزينى در 
دولت دوازدهم از افراد واجد شــرايط و عالقه  مند 
به همكارى در بخش هاى مختلف دعوت به همكارى كرد.
به گــزارش قدس آنالين، اين وزارتخانه درصدد اســت به 
منظــور انتخاب بخــش ديگرى از مديران خــود از بين 
دواطلبــان واجد شــرايط، پنج مدير جديــد خود را طى 
فرآيند برگــزارى آزمــون، مصاحبــه و رتبه بندى براى 
حضور در بخش هاى مربوطه انتخاب كند. بر اين اســاس 
مديــركل دفتر خصوصى ســازى و امــور مجامع وزارت 
نيرو، مديرعامل شــركت آب منطقه اى آذربايجان شرقى، 
مديرعامل شــركت آب منطقه اى خراسان رضوى، مدير 
مركز منطقه اى مديريت آب شــهرى تهران و مدير مركز 
بين المللى قنات و ســازه هاى تاريخــى آبى جزو مراكزى 
خواهند بــود كه مديــران آن ها در ايــن دوره از طريق 

فراخوان عمومى انتخاب خواهند شد.
پيش از اين نيز براى نخستين بار در كشور مديركل روابط 
عمومى و اطالع رسانى وزارت نيرو دولت دوازدهم با اعالم 
فراخوان عمومــى و پس از طى مراحل آزمون و مصاحبه 
انتخاب شده بود. عالقه مندان براى كسب اطالع از شرايط 
احراز و وظايف مربوطه و همچنين تكميل فرم درخواست 
مى توانند از 23 ارديبهشــت لغايت ششــم خردادماه به 

آدرس www.moe.gov.ir مراجعه كنند.

مديرعامل جمعيت هالل احمر خراسان رضوى:
  10 ميليارد تومان از پولمان دست 

بيمه هاست 
ايســنا: مديرعامل جمعيت 
با  رضوى  خراسان  هالل احمر 
اينكه متأسفانه همه  به  اشاره 
داروخانه هــاى ما بــا بيمه ها 
مشــكل شــديد دارند، گفت: 
تقريباً 10 ميليــارد تومان از 

پولمان دست بيمه هاست.
مجتبــى احمدى ديــروز در 

حاشيه مراسم بزرگداشــت هفته هالل احمر در دانشگاه 
علمى و كاربردى جمعيت هالل احمر مشــهد و در جمع 
خبرنگاران در خصوص بودجه هالل احمر اســتان اظهار 
كرد: بودجه سال گذشته ما در كليه بخش ها 58 ميليارد 
تومان بود. بخشــى از اين مبلغ بودجه داروخانه است كه 
متأســفانه همه داروخانه ها با بيمه ها مشكل شديد دارند. 
ما تقريباً 10 ميليارد تومان از پولمان دست بيمه هاست. 

وى ادامــه داد: اين موضوع بشــدت دارد بــه داروخانه هاى 
مــا آســيب مى زند زيــرا نقدينگى ما را كاهــش مى دهد. 
داروخانه هاى هال ل احمر داروخانه مرجع براى همه بيماران 
خاص اســت، ولى با اين وضعيت كه نقدينگى بيمه ها هم 

مطلوب نيست، حمايت بيمه ها از ما هم كاهش يافته است.
 مديرعامــل جمعيــت هالل احمــر خراســان رضــوى 
خاطرنشــان كرد: بودجه امسال ما كه تا چند وقت ديگر 
مشخص خواهد شد، رشد 15-14 درصدى خواهد داشت. 
همچنين منتظر هستيم تخصيص هاى مواد 10 و 12 كه 
بهترين و مشــخص ترين كمك دولت به تجهيز جمعيت 

هالل احمر است از تهران ابالغ شود.

شهروندان با اشاره به فرا رسيدن ماه مبارك 
رمضان و افزايش تقاضاى خريد خواستار شدند

  رصد سوءاستفاده كنندگان از بازار 
توسط دستگاه هاى نظارتى

فاطمه معتمدى: فردا آغاز ماه ضيافت و مهمانى الهى اســت. 
رمضان به عنوان يكى از بهترين ماه هاى خداوند در راه اســت 
و صد البته اين ماه عظيم و پرمناسبت ريتم روزمرگى را تغيير 
مى دهد ودر كنار فضاى معنوى و دعا و نيايش، وعده افطار و سحر 

از ويژگى هاى خاص آن است.
ســفره هاى افطار ماه رمضان كانونى براى جمع شــدن اعضاى 
خانواده و يا جمع ديگــرى از روزه داران در مهمانى هاى خاص 
اين ماه است. بنابراين بسيارى از مردم در تدارك تهيه ملزومات و 

ارزاق ويژه پذيرايى از ميهمانان ضيافتى الهى هستند.
برنج، گوشــت اعم از ســفيد و قرمز، خرمــا، پنير، انواع 
حبوبات، ســبزى و زولبيا و باميه از جمله اقالمى هستند 
كــه خريد و مصرف آن در ماه رمضان افزايش مى يابد و از 
همين رو همواره همزمان با نزديك شــدن به ماه رمضان 
قيمت اين كاالها نوسان مى يابد به طورى كه براى تنظيم 
بــازار و جلوگيرى از افزايش قيمت هــا، دولت با در نظر 
گرفتن ســهميه برخى اقالم اساسى مانند روغن و گوشت 

تعديل بازار رمضان را در دستور كار قرار مى دهد.
فروشــنده يك واحد خواروبارفرشــى با بيان اينكه قيمت 
برخــى اقالم مانند برنج، روغن و قند و شــكر بعد از نوروز 
با افزايش قيمت روبه رو شــده است، مى گويد: اكنون يك 
كيسه 10 كيلويى برنج پاكستانى كه تا قبل از عيد 64 هزار 
تومان بود، اكنون 83 هزار تومان قيمت دارد. وى با اشــاره 
به اينكه افزايش قيمت بيشتر مربوط به برنج خارجى است 
تــا ايرانى، اضافه مى كند: خرما نيز با نزديك شــدن به ماه 
رمضان و افزايش ميزان مصرف 20 روزى اســت كه گران 
شــده به طورى كه در هر كيلو عمدتاً بين 1000 تا 1500 

تومان نسبت به قبل افزايش قيمت يافته است.

 سوءاستفاده دالالن از نرخ دالر
يك خواروبار فروش ديگر در مشــهد با تأييد گران شدن برخى 
اقالم خواركى بعد از نوروز امســال يادآور مى شود: برخى اقالم 
مانند برنج نسبت به يك ماه پيش افزايش قيمت داشته و دارد از 
جمله برنج خارجى كه تقريباً 15 درصد گران شده است و دليل 
آن نيز نوسانات نرخ دالر و ســوء استفاده سودجويان و دالالن 
از تقاضاى بازار اســت. وى البته نقش دولت را با افزايش حقوق 
كاركنان بى تأثير در اين گرانى نمى داند و مى گويد: عموماً گام اول 
گرانى را دولت بر مى دارد و بعد اين افزايش به بازار تسرى مى يابد.

 افزايش قيمت خرما
وى با اشــاره به گرانى بيش از 10 درصدى روغن،15 درصدى 
رب، هشت تا 10 درصدى ماكارونى و 10 درصدى قند از ابتداى 
سال جارى تاكنون مى گويد: خرما نيز به تازگى گران شده است 
به طورى كه نرخ يك جعبه پنج تا 6000 تومانى خرما نســبت 
به 20 روز گذشته افزايش يافته و به مبلغ 9000 تومان رسيده 
است و برنج ايرانى نيز گرچه كمترين افزايش قيمت را داشته، در 

مجموع چهار تا پنج درصد افزايش قيمت داشته است.
وى اضافه مى كند: آنچه مهم است، رصد بازار توسط دستگاه هاى 
نظارتى براى جلوگيرى از ســوء اســتفاده و گرانفروشى است؛ 

موضوعى كه البته كمتر ديده مى شود.

 نرخ گوشت در بازار
متصدى يك واحد فروش گوشت نيز با بيان اينكه از ابتداى هفته 
جارى تاكنون قيمت گوشــت حدود 2000 تومان در هر كيلو 
افزايش يافته است، مى گويد: بيشتر اين گرانى مربوط به گوشت 
گوسفندى است و البته مرغ نيز با نوسانات روزانه 100 تا 200 
تومانى روبه رو شده و قيمت تخم مرغ نيز كه بسته به بازار عرضه 

و تقاضاست و اكنون تا 8000 تومان هم به فروش مى رسد.
وى با بيان اينكه بازار گوشــت هرساله در ماه رمضان با نوسان 
قيمت روبه رو مى شــود كه تا حــدى امرى طبيعى و به دليل 
افزايش ميزان تقاضاست، مى افزايد: با اين حال اين نوسانات در 
سال جارى زياد اســت و انتظار نمى رفت كه گوشت تا 2000 

تومان در هر كيلو تغيير قيمت داشته باشد.
بــه گفته وى هم اكنون قيمت معمولى گوشــت قرمز در بازار 
بين 50 تا 57 هزار تومان اســت كه البته اين نرخ براى گوشت 
گوســفندى بدون چربى و به اصطالح فانتزى 60 هزار تومان و 

قيمت مرغ نيز 7650 تومان است.

  توزيع برنج وارداتى در سال حمايت از توليد داخلى
يك شهروند نيز در گفت وگو با خبرنگار ما بيان اينكه هر ساله 
در آستانه ماه مبارك رمضان برخى از كاالهاى پر مصرف در اين 
ايام شامل گوشت و مرغ گران مى شد و مردم نيز به اين وضعيت 
عادت كرده بودند، مى گويد:گرانى مواد پروتئينى و غذايى اما اين 
بازار ســال گذشته و همزمان با افزايش نرخ ارز سير صعودى به 

خود گرفت و با نزديكى به ماه رمضان به اوج خود رسيد.
وى با انتقاد از اين وضعيت مى افزايد: اين در حالى اســت كه در 
اكثر كشــورهاى اسالمى درك مردم از ماه رمضان به معنى ماه 
نزول رحمت است و دولت و بسيارى از كسبه، تمهيدات مناسبى 
را براى دسترسى آسان و ارزان مردم به مايحتاج ضرورى اين ماه 
فراهم مى آورند. شهروند ديگرى نيز با اشاره به خبر عرضه برنج 
هندى و تايلندى ارزان با هدف حمايت از اقشار كم درآمد جامعه 
اظهار مى دارد:آيا كسى نيست از مسئوالن بپرسد در سال حمايت 
از كاالى ايرانى چرا بايد برنج خارجى خريدارى و به خورد مردم 
محروم داد در حالى كه خود مسئوالن هرگز حاضر نمى شوند اين 

نوع برنج را به خورد خانواده شان بدهند.
وى مى افزايد:چرا بايد مردم با هر بارمراجعه براى خريد مايحتاج 
عمومى خود با افزايش قيمت روبه رو شــوند؟ آيا نظارتى بر كار 

بنكداران و عرضه كنندگان كاالهاى مورد نياز مردم نيست؟
وى در ادامه خواستار نظارت جدى مسئوالن بر بازار حداقل طى 
مدت ماه مبارك رمضان با هدف حمايت از روزه داران و قشــر 

محروم جامعه مى شود.
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آبگرفتگى معابر و اختالل در ترافيك با  باران 42 ميلى مترى

مشهد در باران كم آورد

خبر

قدس: بارندگى هاى اخير ســبب شــده بخش زيادى از 
خيابان ها و محورهاى مواصالتى مشهد زير آب رود.

در دو روز گذشــته و على رغم هشــدارهاى هواشناســى 
مبنى بر شــروع بارش هاى رگبارى بهارى و احتمال بروز 
آبگرفتگى و سيالب؛ هيچ تمهيدات ويژه اى براى مديريت 
و ســاماندهى آبگرفتگى ها و يا هدايت آب هاى سطحى در 
ســطح شهر انديشيده نشده است. دوشنبه شب گذشته با 
شدت يافتن بارش ها اكثر خيابان هاى مشهد از خيابان هاى 
منتهى به حرم مطهر تا منطقه قاسم آباد در منطقه غرب 
مشهد با حجم قابل توجهى از آبگرفتگى و سيالب روبه رو 
بود كه منجر به ترافيك شــديد در اكثر خيابان هاى اصلى 

و حتى فرعى شهر مشهد شد.

  شبى كه مشهد غوطه خورد
اگر اواخر شــب دوشنبه گذشته به بلوار معلم مشهد سرى 
مى زديد با مغازه هايى روبه رو مى شــديد كه صاحبان آن به 
جاى پاســخگويى به مشترى مشــغول تخليه آب از مغازه 
خود بودند. سجادى صاحب مغازه اغذيه فروشى كه به گفته 
خودش آب تا پشت دخل او نيز نفوذ كرده است، به تسنيم 
مى گويد: وضع هر ســاله همين است؛ تا بارش باران قدرى 
شديد شود، جوى هاى آزادشهر سرريز مى شوند و با گذر از 
داخل پياده روها به داخل مغازه ها سرريز مى كند. واقعاً نبايد 
شهردارى فكرى به حال اين وضعيت بكند؟ دفعه اول و دوم 
نيست كه اين موضوع پيش مى آيد.شما همين بلوار معلم را 
تا پايين برويد از هر سه چهار مغازه يكى مشكل آبگرفتگى 
دارد. اگر خسارتى به يخچال من وارد شود يا به خاطر نفود 

آب بسوزد، شهردارى جوابگو است؟

  ورودى جوى ها بند بود
يك راننده تاكســى نيز گفت: دوشنبه شــب گذشته، براى 
پيمودن فاصله بين خيابان احمد آباد تا ميدان ملك آباد حدود 
يك ساعت در ترافيك بودم. خيابان احمد آباد لبالب پر از آب 
بود به گونه اى كه امكان پياده و ســوار كردن مسافران وجود 
نداشت. بسيارى از مســافران كالفه و مستأصل شده بودند و 
روى پل هوايى يا در ورودى مغازه ها منتظر معجزه بودند! اين 
وضعيت فقط شامل خيابان اصلى نبود. وضع فرعى هايى مثل 
خيابان كفايى يا مالصــدرا و طالقانى كه براى فرار از ترافيك 
به آن ســمت رفتم به مراتب بدتر بود. حداقل اگر شهردارى 
با توجه به اطالع قبلى چند ماشين آبكش در اين محدوده ها 
آماده مى كرد، شايد وضعيت اين نمى شد، اما به جرئت مى توانم 
بگويم اكثر ورودى جوى ها بند بود و آب ســرگردان در ميدان 
احمد درياچه شده بود. شهروندان زيادى ديشب از اين وضعيت 

متضرر شدند. خود بنده كه حداقل از كاسبى افتادم.

   آبگرفتگى مشهد به سادگى قابل حل نيست
رئيس كميســيون خدمات شــهرى، بهداشت، سالمت و 
محيط زيست شوراى شــهر مشهد در واكنش به وضعيت 
نامطلوب شهر در دوشنبه شب گذشته و صبح ديروز اظهار 
داشــت: متأسفانه نحوه محاســبه حجم كانال هاى آب در 
حوزه شهرى براســاس ميزان متوسط بارش ساليانه باران 
اســت. به همين دليل حجم آب ناشى از باران هاى تندرى 
و رگبارى براى گذر آب محاســبه نشده كه يكى از داليل 
آن زياد شدن هزينه و نيز موردى بودن اين باراش ها است.
محمد حاجيان شــهرى پيرامون راهكار مقطعى تســهيل 
شــرايط بيان داشــت: يكى از راهكارهاى مقطعى تعبيه 
مخــازن در زير زمين براى هدايت و ذخيره آب ها اســت. 

همچنيــن اگر چاه هاى جذبــى را افزايش دهيم، خواهيم 
توانســت عالوه بر جلوگيرى از هدررفت و هدايت آب هاى 
ســطحى از بروز آبگرفتگى نيــز جلوگيرى كنيم. در حال 
حاضر برخى چاه هاى جذبى را در ســطح شهر داريم، اما 
مخازن ذخيره اى براى اين موضوع پيش بينى نشده است.

وى همچنين با اشاره به استاندارد نبودن كانال هاى خروجى 
اطراف شــهر افزود: متأســفانه كانال هاى اطراف شــهر نيز 
اســتاندارد نيست و به دليل خاكى بودن سبب رسوب و بند 
شدن كانال مى شــود. اين موضوع در مناطق 2 و 3 شهرى 
شــديد و در مناطق 4 و 5 نيز مشــهود است. حتى فاضالب 
شــهرى ما هم همين مشكل را دارد و امكان عبور اين حجم 
آب را ندارد و در اين مواقع سرريز مى كند و به خيابان مى ريزد.

رئيس كميسيون خدمات شهرى در پاسخ به اين پرسش كه 
در نهايت آيا راهكارى قطعى در آينده مى توان پيش بينى 
كرد يا خير، پاســخ داد: در دستور كار كميسيون خدمات 
شــهرى موضوع افزايش بودجه در جهت وســيع ســازى 
كانال هاى خروجى شــهر را با همكارى معاونت عمرانى و 
خدمات شهرى شهردارى در نظر داريم. همچنين تصويب 
مصوباتى براى نظارت بيشــتر و دقيق تر بر نحوه محاسبه، 
مشاور، ناظر و پيمانكار در نظر داريم مصوب كنيم، اما باز 
هم بايد بگويم كليت ماجرا به اين سادگى قابل حل نيست.

 منطقه الهيه مشهد مشابه «ونيز» شد
همچنيــن به گزارش خبرنــگار ما بارش هــاى بهارى چند 
روزگذشته در مشهد كه از عصر دوشنبه شدت يافته، همچنين 
باعث آبگرفتكى خيابان ها و معابر شــهرى شــد و مشكالت 
بســيارى را براى شهروندان اين شــهر ايجاد كرد. شدت اين 
آبگرفتى و نبود خروجى مناســب براى رواناب ها باعث شد تا 
منطقه نوســاز شهرى الهيه واقع در منطقه 12 مشهد مشابه 
شهر ونيز شود و مشكالت ناشى از آن براى اهالى اين منطقه 

دوچندان گردد. 

 بارش 42 ميلى متر باران در مشهد
هواشناسى خراسان رضوى از بارش 42 ميلى متر باران در 
مشــهد خبر داد. بنا براعالم اداره كل هواشناسى خراسان 
رضوى طى 24 ســاعت منتهى به ساعت 10 صبح ديروز 
بارش 41,7 ميلى متر باران از ايستگاه باران سنجى دانشگاه 
فردوســى مشهد گزارش شــده اســت. هم چنين 22,7 
ميلى متر باران در ايستگاه فرودگاه مشهد و 19,1 ميلى متر 

باران در ايستگاه دانشگاه بينالود مشهد باريده است.
در اين مدت از ايســتگاه باران ســنجى كالت نادر بارش 

44,6 ميلى متر باران گزارش شده است.
بر اساس اين گزارش در شهرستان فريمان 27,2 ميلى متر، 
ريــوش 20 ميلى متر، قوچــان 17,9 ميلى متر، گلمكان و 
چناران 16,3 ميلى متر، تربت حيدريه و ســرخس 11,2 
ميلى متر، نيشــابور 6,8 ميلى متــر، تربت جام و خليل آباد 

5,5 ميلى متر باران باريده است. 

  151 خانوار در خراسان رضوى امدادرسانى شدند
مديركل دفتر مديريت بحران اســتاندارى خراسان رضوى 
گفــت: 151 خانوار در اين اســتان كه بر اثر بارندگى هاى 

روز دوشنبه دچار مشكل شده بودند امدادرسانى شدند.
شــايانفر افزود: برق 13 روستاى بخش صالح آباد تربت جام 

نيز كه عصر دوشنبه قطع شده بود تا نيمه شب برقرار شد.

  سيل جاده كالت- درگز را مسدود كرد
رئيس مركز مديريت راه هاى اداره كل راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى خراســان رضوى گفت: بارش شديد باران و جارى 

شدن سيل مسير كالت- درگز را مسدود كرد.
ابوالفضل حســينى افزود: مســير قديم درگز - قوچان نيز در 
محدوده گردنه اهللا اكبر مســدود شــده بود كه روز گذشــته 
بازگشايى شد. وى گفت: مسير تربت حيدريه- گناباد كه بر اثر 
سيل مسدود شده بود نيز با تالش عوامل راهدارى بازگشايى شد.

  مرگ 2 نفر در سيالب خراسان جنوبى 
مديركل مديريت بحران استاندارى خراسان جنوبى گفت: 
بارش هاى رگبارى و جارى شــدن سيالب در استان 311 

حادثه ديده، چهار گمشده برجا گذاشت.
ســيد ابوالحســن ميرجليلى افزود: بر اثر اين بارندگى ها 
همراه با وزش باد شديد چهار شهرستان بيرجند، درميان، 

زيركوه و سربيشه دچار سيالب شدند.
وى گفت: هر چهار گمشده با تالش نيروهاى امدادى پيدا 

شدند، ولى دو نفر از آنان جان باختند.
وى همچنين گفت: بر اثر سيالب در اين چهار شهرستان 
32 منزل مســكونى درگير آبگرفتگى و 20 خودرو گرفتار 
سيالب شدند. وى بيان كرد: اين بارندگى ها باعث تخريب 
25 درصدى 16 رشته قنات و تخريب راه هاى روستايى و 

ايلراه هاى عشايرى نيز شده است.

جمع آورى 500 معتاد از ابتداى سال
در اولين فرصتى كه دســت مى دهد، موضوع برخورد با معتادان 
متجاهر را با فرمانده نيروى انتظامى خراسان رضوى مطرح مى كنيم. 
ســردار قادر كريمى در خصوص اقدام هاى نيروى انتظامى در اين 
زمينه مى گويد: از ابتداى سال جديد تا به امروز 500 نفر از معتادان 
متجاهر سطح شهر مشهد جمع آورى و تحويل بهزيستى شده اند، 

اما آنچه كه در اين بين وجود دارد، ظرفيت است كه بهزيستى براى نگهدارى اين معتادان در 
نظر مى گيرد كه هر زمان اين ظرفيت به ما اعالم شود براى جمع آورى اقدام خواهد شد. وى 
اظهار داشت: با همه اين اوصاف به همكاران و سركالنترها اعالم شده است كه اگرچه ظرفيت هاى 

بهزيستى معين است، اما حداقل نبايد اين گونه معتادان پاتوقى براى خودشان داشته باشند.

در اولين فرصتى كه دســت مى دهد، موضوع برخورد با معتادان 
متجاهر را با فرمانده نيروى انتظامى خراسان رضوى مطرح مى كنيم. 
ســردار قادر كريمى در خصوص اقدام هاى نيروى انتظامى در اين 
 نفر از معتادان 
متجاهر سطح شهر مشهد جمع آورى و تحويل بهزيستى شده اند، 

مديرعامل جمعيت 
با  رضوى  خراسان  هالل احمر 
اينكه متأسفانه همه  به  اشاره 
داروخانه هــاى ما بــا بيمه ها 
مشــكل شــديد دارند، گفت: 
 ميليــارد تومان از 

مجتبــى احمدى ديــروز در 
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