
عمل موفقيت آميز پيوند دست 
در بيمارستان امام رضا

از عطارى آقا بامشاد 
تا هك سايت فرودگاه مشهد!

قدس  پيوند دست دختر نوجوان با موفقيت 
در بيمارســتان امام رضا(ع) مشهد انجام شد.  
فلوشيپ فوق تخصصى جراحى دست و عضو 
هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى درباره عمل 
موفقيت آميز پيوند دســت در بيمارستان امام 
رضا(ع) مشهد گفت: اين دختر 13 ساله كه با 

قطع دست راست ...

قدس  آهــاى خونه دار و بچه دار زنبيلت 
رو ور دار و بيار. آخرين ورژن از نســخه هك 
ســايت هاى دولتى و غيره كــه توى قوطى 
هيچ عطارى نيســت اونم با كمترين قيمت 
تحويلتون ميدم! هكرهاى عزيز بشتابيد و آگاه 
باشيد بهترين نسخه ها در عطارى بامشاد آقا 

قابل ارائه است...
.......صفحه 3 .......صفحه 3 
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تزريق سم، هديه متصرفان به سد كارده
ادامه ساخت خط 3 قطار 
شهرى روى خط شايعات

.......صفحه 3

مصوبه اى كه فرماندارى اجازه برخورد نمى دهد

.......صفحه 4

رزمنده خراسانى 
در گفت وگو با قدس روايت كرد

ماجراى فراموش شده 
روز پس از حماسه 

آزادسازى خرمشهر

قدس     اظهــارات ضد و نقيض مبنى بر كندى و بعضاً توقف 
عمليات ساخت خط 3 قطار شهرى مشهد در حالى مطرح است 
كه طفره مديران مربوطه از پاســخگويى در ايــن مورد نيز گواه 
اين ادعاســت. برپايه اين خبر چندى اســت كه برخى شنيده ها 
درخصوص خط 3 قطار شهرى در محافل خبرى و فضاى مجازى 
دســت به دست مى شــود، در حالى كه مديران مربوطه حاضر به 
گفت و گو در اين زمينه نمى شوند. اين موضوع كه از اواخر فروردين 
امسال، بارها توسط خبرنگار ما پيگيرى شده هر بار با موكول كردن 

انجام مصاحبه به زمان ...

قدس   «هواى صبح چهارم خرداد 61، رفته رفته به گرگ و 
ميشى مى زد! عراقى ها به آن سوى جاده خاكى رسيده بودند و 
صداى شنى تانك هاى شان در كنار صفير هزاران گلوله از انواع 

.......صفحه 4و اقسام مهمات جنگى ...
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.......صفحه 2

قدس از برگزارى نمايشگاه 
سيزدهم گزارش مى دهد 

عطر قرآن 
و عترت در 

شب هاى 
روشن رمضان

قدس   ماه رمضان با همه زيبايى و مهربانى اش 
آغوش گشوده تا امسال هم مانند هر سال ما را به 
ميهمانى لطف و كرامت خداوند ببرد. ماه مبارك 
رمضان ماه بهار قرآن است و در اين فرصت محدود 
مردم به كتاب آســمانى خود نزديك تر مى شوند. 
اكنون سال هاســت كه نمايشگاه قرآن و عترت در 
ماه رمضان در مشهد و بســيارى شهرهاى ديگر 
تبديل به يكى از بهترين خاطرات مردم شده است. 
خاطره شب هاى روشنى كه همراه با خانواده پس 
از افطار به نمايشگاه مى روند و تا پاسى از شب در 
فضايى قرآنى و اهل بيتى به گشت و گذارى شيرين 
و معنوى مى پردازند. نمايشگاه قرآن و عترت امسال 
در فضايى به نســبت متفاوت در ميدان شهدا برپا 

شده است...



قدس از برگزارى نمايشگاه سيزدهم گزارش مى دهد 

عطر قرآن و عترت در شب هاى روشن رمضان
��ر

سيد مصطفى حسينى راد   ماه رمضان 
با همه زيبايى و مهربانى اش آغوش گشــوده 
تا امســال هم مانند هر سال ما را به ميهمانى 
لطف و كرامت خداوند ببرد. ماه مبارك رمضان 
ماه بهار قرآن اســت و در اين فرصت محدود 
مردم به كتاب آسمانى خود نزديك تر مى شوند. 
اكنون سال هاست كه نمايشگاه قرآن و عترت 
در ماه رمضان در مشــهد و بسيارى شهرهاى 
ديگر تبديل به يكى از بهترين خاطرات مردم 

شده است. 
خاطره شب هاى روشنى كه همراه با خانواده پس 
از افطار به نمايشگاه مى روند و تا پاسى از شب 
در فضايى قرآنى و اهل بيتى به گشت و گذارى

شيرين و معنوى مى پردازند.

   تماشاى رضا رفيع و على ضيا
نمايشــگاه قرآن و عترت امســال در فضايى 
به نســبت متفاوت در ميدان شهدا برپا شده 
اســت. اين تفاوت البته هم خوب است و هم 
بد. همين ويژگى ســبب شده است كه برخى 
از بازديدكنندگان و غرفه داران راضى باشند و 

برخى هم ناراضى.
به ميدان شهدا كه مى رسم جمعيت زيادى را 
در فضاى بزرگ وســط ميدان مى بينم و ابتدا 
گمان مى كنم كه نمايشگاه در همين فضاى باز 
وسط ميدان برپا شده است كه البته شايد اگر 

مى شد بد هم نبود.
چند غرفه فرهنگى مذهبى در گوشه اى از اين 
فضا ديده مى شــود و البته يك صحنه اجراى 
برنامــه و تعداد زيادى صندلــى و دو مجرى 
معروف تلويزيون يعنى رضا رفيع و على ضيا، 
كه نمى دانم حضورشان در كنار نمايشگاه قرآن 
و عترت به نفع اين نمايشــگاه تمام شده يا به 
ضرر آن! چون انبوه جمعيت به جاى تماشاى 
محصوالت و غرفه هاى قرآنى به تماشاى رضا 

رفيع و على ضيا نشسته اند!

   فقط به كام كودكان 
فضاى نمايشگاه امسال در سه طبقه چيده شده 
اما هر طبقه از فضاى اندكى برخوردار است و به 
نظر نمى رسد اين فضا براى نمايشگاهى با اين 

اهميت و گستردگى، كافى باشد.
وحيد اكرامــى كه با همســر و دو فرزندش 
بــراى بازديد از نمايشــگاه آمــده مى گويد: 
فضــاى نمايشــگاه خيلى كوچك اســت و 
آدم احســاس مى كند نمايشــگاه قــرآن و 
عترت هر ســال در حال آب رفتن و كوچك 
شــدن اســت. به نظر من فضاى نمايشــگاه 
بين المللى بــراى چنين كارهايى خيلى بهتر 
و مناسب تر است. درســت است كه راه براى 
مــردم دورتر اســت اما فضاى بهتــرى براى 
غرفه ها وجود دارد و البته امكان فراهم كردن 
فضاهاى تفريحى نيز در آنجا بيشــتر اســت. 
اكرامى مى افزايد: حضور امشــب در نمايشگاه 
فقط بــراى دو فرزند خردســالم بد نبود كه 
توانستند از غرفه هاى كودك و نوجوان استفاده 
كنند و براى من و همسرم چيز زيادى نداشت 
يا دست كم بايد بگويم نسبت به سال هاى قبل 

چيز بيشترى نداشت.

  فرصتى براى كارهاى فرهنگى دينى
در غرفه انجمن خوشنويسان با استاد سميع 
احمدى همكالم مى شــوم كه در حال سياه 
مشق ســوره حمد به خط شكسته نستعليق 
اســت.احمدى مى گويد: ما بايد بــراى ارائه 
مفاهيم قرآنى ذات هنرى قرآن را نشان بدهيم 
و برگــزارى چنين نمايشــگاه هايى بهترين 

فرصت براى اين كار است.
وى با اشاره به اينكه آيات قرآن ظرفيت بااليى 
براى خوشنويسى دارد و اصالً بايد گفت يكى 
از داليل اصلى پيشرفت خوشنويسى در كشور 
ما قرآن كريم است، مى افزايد: متأسفانه پيشتر 
نوشــتن آيات قرآن در كنار مردم و در حضور 
آن ها رســم نبود اما به بركت اين نمايشگاه ها 
نوشــتن آيات قرآن در چنين فضايى مرسوم 

شــده اســت كه اين كار بركات زيادى دارد. 
من خودم شاهد بوده ام كه برخى كودكان در 
سال هاى قبل با گرفتن يك سياه مشق از يك 
خوشــنويس خاطره ماندگارى برايشان ثبت 
شده و حتى راهشان عوض شده است.احمدى 
با اشــاره به بيان رهبر انقالب كه مى فرمايند 
مفاهيم قرآنى را بايد در شــكل هاى هنرى به 
جوانان عرضه كرد خاطرنشان مى كند: قرآن راه 
نسل ها را عوض مى كند. قرآن راز پيشرفت هنر 
و بخصوص خوشنويســى در ايران است و در 
طول تاريخ زبان عربى و فارسى را به هم پيوند 
زده و آن را از حالــت ديوانى و ادارى به ميان 
مردم آورده است. اين خوشنويس از مسئوالن 
مى خواهد كه فرصت بيشترى را براى چنين 
فضاهايى فراهم كنند زيرا فرصت 10 روزه براى 

اين نمايشگاه كافى نيست.

 بازديد مردم راضى كننده است
به غرفه مركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسالمى 
مى رسم كه وابســته به دفتر تبليغات اسالمى 
قــم و بزرگ ترين عرضه كننده نــرم افزارهاى 
اســالمى است. وحيد شريفى مسئول اين غرفه 
مى گويد: نمايشــگاه امســال از جهت مركزيت 
مكانى و دسترسى آســانى كه براى مردم دارد 
امتياز ويژه اى دارد. وى مى افزايد: فضاى تفريحى 
در ميان ميدان شــهدا نيز ســبب شده برخى 
مــردم براى افطار به اينجا بيايند و پس از آن از 
نمايشگاه بازديد كنند. شريفى ميزان بازديد مردم 
در سومين شب برگزارى نمايشگاه را قابل قبول 
ارزيابى مى كند و مى گويد: نمايشگاه امسال در 
زمان خوبى آغاز شده و پيش بينى ما اين است كه 
در شب هاى آينده استقبال مردم بيشتر و بيشتر 

شود.

  اين فضا براى نمايشگاه طراحى نشده 
در يكــى از راهروهاى طبقــه اول وارد يكى 
از غرفه هــاى فرهنگــى و تبليغى مى شــوم. 
مســئول اين غرفــه كه تمايل نــدارد نامش 
را بيان كنــد، مى گويد: از فضاى نمايشــگاه 
اصالً راضى نيســتيم! اين مكان به هيچ وجه 
براى چنين نمايشــگاهى طراحى نشــده و 
اگر همين چهار تــا بادكنك اهدايى هم نبود 
به سختى مى شــد مردم را به اين راهروهاى 
تنگ و باريك كه آخرش هم بن بســت است

 كشاند.
وى با اشاره به فضاى اندك نمايشگاه مى افزايد: 
فضاى نمايشگاه بين المللى بسيار حرفه اى تر و 
زيباتر است و به نظر من بهتر است نمايشگاه 
قرآن و عترت در همانجا برگزار شــود و البته 
مى توان براى رفت و آمد مردم نيز اتوبوس هاى 
واحد ويژه از نقاط مهم شهر در نظر گرفت تا 
مشكل كسانى كه وسيله نقليه شخصى ندارند 

نيز برطرف شود.

در حوالى امروز2

آيت اهللا سيد احمد علم الهدى:
شيطان با عمليات وسوسه انگيز

«وعده دروغ» انسان را فريب مى دهد

قدس: نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى در خطبه اول نماز 
جمعه اين هفته مشــهد مقدس كه در حرم رضوى برگزار شد، 
با اشــاره به مبحث شيطان شناسى از ديدگاه قرآن كريم اظهار 
داشت: خداوند متعال در آيات مباركه 62 تا 65 سوره اسراء براى 
عمليات وسوسه شيطان چهار نوع عمليات را مشخص كرده است 

كه مهم ترين آن، وعده دروغ است.
آيت اهللا ســيداحمد علم الهدى با بيان اينكه انسان ها به وسيله 
عوامل سواره و پياده شيطان مورد محاصره قرار مى  گيرند و در 
مسير خواسته شيطان قرار داده مى شوند، ادامه داد: شيطان براى 
وسوسه انسان زمينه و شرايط متعدد و متفاوتى دارد كه در قرآن 

كريم نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى بيان كرد: از ديگر عمليات 
وسوسه شيطان براى گمراهى بشر استخدام فرزندان و مشاركت 

در مال انسان است.
وى با اشاره به عمليات وسوسه انگيز ديگر شيطان جهت گمراهى 
انسان به وعده هاى دروغ اشاره كرد و گفت: عمليات ديگر شيطان 
وعده دروغ اســت، زمانى كه شيطان بر فردى مسلط شد او را 
تحــت اختيار خود مى گيرد و با وعده هاى دروغ او را به مســير 

گمراهى هدايت مى كند تا نتواند به سعادت دست يابد.
آيت اهللا علــم الهدى تأكيد كرد: همچنين شــيطان از طريق 
آرزوســازى براى انسان، قصد دارد تا وعده هاى دروغ خود را در 
قالب آرزوها به او تحميل كند تا اينكه فرد به گمان اينكه مى تواند 

به آن دست يابد در مسير شيطان قدم بردارد.
وى بــا اشــاره به اينكه جوانان بيشــتر از ديگــران در معرض 
وسوسه هاى شيطانى بويژه وعده هاى دروغ هستند، خاطر نشان 
كرد: شــيطان به جوان وعده مى دهد كه مى تواند بســادگى به 
آرزوها و تخيالتش برسد، مى تواند يك شبه راه صدساله را برود 
و به منافع مالى فراوان برســد درحالى كه به او وعده دروغ داده 
است.امام جمعه مشهد مقدس عنوان كرد: آرزوسازى شيطان و 
تقويت رؤياها و آرزوها براى جوان موجب مى شود همه تجربيات 
والدين خود را از ياد ببرد و با توده اى خياالت و توهم پا در عرصه 
زندگى بگذارد؛ خداوند متعال دســتور مى دهد رؤياهايى را كه 
در مغزتان جــوالن مى دهد دور بريزيد زيرا عامل فريب و گول 

خوردن شما در زندگى تان است.

كمك 72 ميليون تومانى مردم بردسكن 
به عتبات عاليات

بردســكن- خبرنگارقدس: رئيس ســتاد عتبات عاليات 
بردســكن از كمك 72 ميليون تومانى مردم اين شهرستان به 

عتبات عاليات خبر داد. 
محمد اسماعيل نيا در اولين شوراى سياست گذارى ستاد عتبات 
عاليات اين شهرستان گفت: با تالش رابطان ستاد سال قبل 100 
درصد تعهد شهرستان در بحث كمك به عتبات عاليات اجرايى 
شد. وى عنوان كرد: تعهد امسال شهرستان براى كمك به عتبات 
عاليات 82 ميليون تومان است كه مى طلبد اين مهم در شوراى 
سياست گذارى ستاد عتبات عاليات شهرستان تبادل نظر شود و 

راهكارهاى الزم براى تحقق اين مهم ارائه شود.
وى با بيان اينكه از ابتداى فعاليت ستاد در بردسكن تاكنون بيش 
از 457 ميليون تومان كمك هاى نقدى مردم و يك كيلو و 850 
گرم نيز طال به ارزش 333 ميليون تومان جمع آورى شده است 
گفت: درمجموع كمك هاى نقدى و غير نقدى مردم شهرستان 
بردسكن به عتبات عاليات تاكنون بيش از 868 ميليون تومان 

بوده است.

برگزارى برنامه «آبروى كوچه، افتخار محله »
به ياد شهيد روح اهللا شايقى 

بردسكن- خبرنگارقدس: پنجمين برنامه آبروى كوچه افتخار 
محله بخش انابد به همت حوزه مقاومت بسيج امام رضا(ع) انابد و 
با همكارى پايگاه مقاومت بسيج شهيد نوروزى به ياد شهيد روح 

اهللا شايقى در روستاى حطيطه از توابع بخش انابد برگزار شد.
 در اين مراسم كه فرمانده سپاه بردسكن، بخشدار انابد و جمعى 
از رئيســان ادارات و خانواده هاى معظم شهدا و مردم روستاى 
حطيطه حضور داشــتند سرهنگ محمد يوســفى از يادگاران 
دوران هشت سال دفاع مقدس گفت: در طول دوران هشت سال 
دفاع مقدس بيش از 145 عمليات بزرگ و كوچك عليه دشمنان 
صورت گرفت كه بعضى از اين عمليات ها سرنوشت جنگ را در 
حوزه سياسى و بين المللى تغيير داد. وى با بيان اينكه دشمنان 
از خرمشــهر به عنوان دژى مستحكم با تمام امكانات حفاظت 
مى كردند تا به دست ايرانى ها نيفتد گفت: رزمندگان ما با توكل 
به خدا خرمشــهر را با كمترين امكانات و تجهيزات در سومين 
مرحله از عمليات بيت المقدس فتح كردند. عضو شوراى اسالمى 
شهر بردســكن قدرت و عزت ايران اسالمى را مرهون و مديون 
جانفشانى هاى رزمندگان و شهدا دانست و گفت: امروز دشمنان 
در راهبردهاى خود عليه ايران اسالمى دچار سردرگمى شده اند 

و در برابر قدرت ايران درمانده اند. 
در ابتداى اين مراسم سرهنگ على محبى فرمانده سپاه بردسكن 
با اشاره به شعار ســال، بر حمايت از كاالى ايرانى تأكيد كرد و 
خواستار فرهنگ ســازى اين مهم در بين اقشار مختلف مردم 
و مسئوالن شــد. وى عنوان كرد: تاكنون در سطح شهرستان 
بردســكن 11 برنامه آبروى كوچه افتخار محله برگزار شــده 
اســت كه سهم بخش انابد از اين تعداد 5 برنامه بوده است. وى 
اظهاراميدوارى كرد بتوانيم تا پايان امسال لوح افتخار را در منزل 

تمامى شهدا نصب كنيم.

با حضور گسترده زائران و مجاوران
يادبود حجت االسالم طباطبايى

 در حرم رضوى برگزار شد

آستان نيوز: مراسم ترحيم و يادبود عالم نستوه و استاد اخالق 
حجت االسالم والمسلمين ســيد مهدى طباطبايى با حضور 
عموم زائران و مجاوران در رواق كوثر حرم مطهر رضوى برگزار 
شــد. اين مراسم باشكوه پنجشنبه سوم خرداد از سوى توليت 
آســتان قدس رضوى، امام جمعه مشهد، مركز مديريت حوزه 
علميه خراسان و استاندارى خراسان رضوى در رواق كوثر حرم 

رضوى برگزار شد.
در اين مراســم افزون بــر خاندان معــزز طباطبايى، آيت اهللا 
سيداحمد علم الهدى، حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم 
رئيسى، علماى اعالم، مسئوالن و خادمان بارگاه منور رضوى و 

مديران استانى و لشكرى حضور داشتند.
در ابتــداى اين يابود، قاريان ممتاز حرم مطهر رضوى به قرائت 
قرآن و در ادامه مداحان و ذاكران حرم مطهر رضوى به مديحه 
ســرايى و روضه  خوانى پرداختند و در بخش ديگر برنامه نيز 
حجت  االسالم والمسلمين رجايى خراسانى در مورد شخصيت 
علمى و اخالقى حجت االســالم والمســلمين ســيد مهدى 

طباطبايى به ايراد سخن پرداخت.
وى در ابتداى سخنانش با تأكيد بر اينكه انسان ذاتاً موجودى 
اجتماعى اســت، عنوان كرد: همه انسان ها به يكديگر احتياج 
دارند، شــخصى نزد امام صــادق(ع) آمد و به ايشــان عرضه 
داشــت كه دعايى بفرماييد تا محتاج خلق نشوم، حضرت در 
پاســخ فرمودند كه اين دعا اشتباه است بلكه بايد دعا كرد كه 
محتاج انسان پست نشويد، اين حديث بيانگر ضرورت اجتماعى 
بودن انسان دارد.اين استاد حوزه ادامه داد: اسالم نيز به موضوع 
اجتماعى بودن انســان و رعايت حقوق اجتماعى بسيار تأكيد 
دارد، در روايات معصومين آمده است كه اگر كسى فقط به فكر 

خويشتن باشد و كارى به جامعه نداشته باشد مسلمان است.
وى افزود: مرحوم مغفور حجت االسالم والمسلمين سيد مهدى 
طباطبايى عالمى بود كه پيوسته دغدغه امت مسلمان و جامعه 
را داشت، ايشــان با كارنامه ممتاز خويش در انقالب و اخالق، 
زحمات زيادى براى جامعه كشــيدند.حجت االســالم رجايى 
خراسانى با اشــاره به اينكه مرحوم طباطبايى بسيار اهل علم 
و اخالق اســالمى بودند، عنوان كرد: اين عالم بزرگ با جوانان 
ارتباط خوبى داشت و در حد توان مشكالت ازدواج، اختالفات و 

مشكالت مالى آن ها را برطرف مى كرد.

رئيس سازمان حج و زيارت خراسان رضوى اعالم كرد
اعزام 79 كاروان از خراسان رضوى 

به حج تمتع

 قدس آنالين: مديركل حج و زيارت خراسان رضوى گفت: 79 
كاروان زيارتى با ظرفيت 10 هزار و 915 زائر امسال از خراسان 

رضوى به حج تمتع اعزام مى شوند. 
جوادشــاد با بيان اينكه 35 كاروان به صورت مدينه قبل و 44 
كاروان مدينه بعد اعزام خواهند شد، افزود: از مجموع 79 كاروان 
اعزامى به حج تمتع امســال، تعداد 35 كاروان از برادران اهل 
سنت استان هستند كه با ظرفيت 1010 نفر به زيارت حرمين 

شريفين نايل خواهند شد.

حجت االسالم پژمان فر خبر داد
انتقال محرمانه پساب مشهد به خواف

قدس:نماينده مردم مشهد و كالت در مجلس شوراى اسالمى در 
پست اينستاگرامى نوشت: برخى مى خواستند به صورت محرمانه 
پســاب مشهد را براى فوالد سنگان به خواف منتقل كنند.وى 
در اين مطلب با بيان اينكه مراحل پساب استاندارد در تصفيه 
خانه هاى مشهد به طور كامل اجرا نشده، اظهار كرد: با وضعيت 
فعلى دشت مشهد، پساب يك فرصت است.نماينده مردم مشهد 
و كالت در مجلس شــوراى اسالمى در ادامه اين پست با بيان 
اينكه برخى مى خواســتند به صورت محرمانه پساب مشهد را 
براى فوالد سنگان به خواف منتقل كنند، از پيگيرى اين موضوع 
از وزارت نيرو خبر داد.وى در ادامه پســت خود نوشــته است: 
بالفاصله پس از اطالع اين موضوع، از وزير نيرو در صحن علنى 
مجلس طرح سؤال كردم و تعهد گرفتم كه بايد پساب مشهد در 
مشهد بماند و برداشت از سفره هاى زيرزمينى به حداقل برسد.

عضو شوراى شهر مشهد 
با قيد وثيقه آزاد شد

قدس: امير شهال عضو شوراى شهر مشهد پنج شنبه گذشته 
با قرار وثيقه آزاد شد.

يك منبع آگاه گفت: امير شهال ،عضو شواى شهر مشهد كه 
ارديبهشــت ماه بازداشت شده بود، روز پنج شنبه گذشته با 

قيد وثيقه آزاد شد.

منتخبان شوراى مركزى جامعه اسالمى 
دانشجويان دانشگاه آزاد مشخص شدند

قدس: انتخابات شــوراى مركزى جامعه اسالمى دانشجويان 
دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد.

براســاس نتايج انتخابــات حوريه رئيس الســاداتى، حميد 
كاظمى ،عليرضا جالليان، زهرا پهلوان، اميرحسين گيوه چى، 
مهديار درويش زاده، حســام درشــمالى ، ساجده اسبوچين 
و محمدعلى شــهيدپور به عنوان منتخبان شوراى مركزى 

انتخاب شدند.
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خبر

از  بردســكن  دادگســترى  رئيس  فارس: 
دستگيرى يك موقوفه خوار در اين شهرستان 

خبر داد.
حميد رضا عبــداهللا زاده اظهار كرد: بتازگى، 
بخشى از زمين هاى موقوفه عام كه در چند 
نقطه از اين شهرستان در تصرف افراد بود، به 
نفع اداره اوقاف و امور خيريه بردسكن حكم 
صادر و 19 هزار و 549 متر مربع زمين به اين 

اداره واگذار شد.
اين درحالى است كه طبق بررسى هاى دقيق 
قضايى و به گفته دادســتان مشهد، ردپاى 
برخى مســئوالن در موقوفه خوارى 5000 

هكتارى وجود دارد.
تصرفات  دربــاره  اطالعاتــى  رصدهــاى 
غيرقانونى و دســت اندازى به اراضى ملى و 
منابع طبيعى كه از چند ســال گذشته با 
جديت در دادسراى مشهد آغاز شده است، 

بيانگر آن بود كه امالك و اراضى ملى چند 
هزار هكتارى در بردســكن، دســتخوش 
سندســازى و تصرفــات غاصبانه شــده 
اســت، بنابراين به دليل اهميت و تأكيدات 
مسئوالن قوه قضائيه به منظور حفظ حقوق 
بيت المال، دســتگاه قضايى به طور جدى 
وارد ماجرا شــد و به پيگيرى اين پرونده 

ملى پرداخت.
عبداهللا زاده همچنين اظهار داشت: از مجموع 

200 پرونــده اختالفات خانوادگى، تنها 50 
پرونده آن منجر به صدور حكم طالق شــده 
و بقيه در شوراى صلح و سازش، حل و فصل 

شده است.
رئيس دادگسترى بردســكن از كاهش 50 
درصدى پرونده هاى ورودى خبر داد و گفت: 
يك ســوم پرونده هاى ورودى در شعبه اول 
حقوقــى، مربوط به پرونده هــاى اختالفات 

خانوادگى است.

رئيس دادگسترى بردسكن خبر داد

ردپاى مسئوالن در موقوفه خوارى 5000 هكتارى 

  نوجوانان راضى نيستند!
ريحانــه هاشــمى بازديد كننده نوجوانى اســت كه به گفته خــودش هر چه به 
دنبال محصوالت مربوط به شــهدا مى گردد چيزى پيدا نمى كند. او مى گويد: من 
مى خواستم چند تا پيكسل و پوستر شهيد براى خودم و دوستانم بخرم كه متأسفانه 
چيزى پيدا نكردم و اين برايم عجيب است كه از چنين غرفه هايى در اين نمايشگاه 
خبرى نيست. اين بازديدكننده نوجوان مى افزايد: نمايشگاه امسال خيلى كوچك و 

خسته كننده است و توقع نوجوانان را برآورده نمى كند!
ســاعت به 12 شب يعنى زنگ پايان نمايشــگاهى كه يك هفته ديگر ميزبان 
دوســتداران قرآن و عترت است نزديك مى شــود و چراغ هاى غرفه ها هم كم 
كم خاموش مى شــوند. از نمايشگاه خارج مى شــوم در حالى كه زمزمه برخى 
بازديدكنندگان را مى شــنوم كه از نبود محل پارك براى خودروهايشان گاليه 

دارند و مى گويند نيمه شب تا چند خيابان آن طرف تر بايد پياده برويم.
به نظرم با يك نظرســنجى دقيق از مردم و بازديدكنندگان مى توان سال هاى بعد 
فضــاى بهتر و مطلوب ترى را براى اين رويداد مهم مذهبى در ماه مبارك رمضان 
فراهم كرد. فضايى كه واقعاً در شأن قرآن و عترت باشد و در آن خالقيت و نوآورى 
ديده شود. فضايى كه در آن احساس نكنى برگزارى نمايشگاه قرآن و عترت تبديل 

به يك «رفع تكليف ادارى ساالنه» شده است.

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

قدس: استاندار خراسان رضوى گفت: تمام تالش دولت آن است در راستاى حمايت از 
توليد و اشتغال موانع موجود در مسير ارتباطات و تعامالت بيرونى را به حداقل ممكن 

برساند.
عليرضا رشــيديان در حاشيه بازديد از دو واحد توليدى اســتان افزود: در اين راستا با 
توجه به شرايطى كه در عرصه ارتباطات و تعامالت بيرونى كشور رخ داده بايد واحدهاى 

توليدى را از نظرحفظ اشتغال و توليد حمايت بيشترى نمود.
وى با اشــاره به بحث تأمين منابع ارزى مورد نياز حوزه توليد و صنعت اظهار كرد: در 
حال حاضر مشكلى براى تأمين ارز مورد نياز واحدهاى صنعتى جهت واردات كاالها و 

مواد اوليه شان وجود ندارد.
وى ادامه داد: يكى از محاسن دستورعمل ارزى دولت نيز موضوع تأمين ارز دستگاه ها 

و يا واحدهاى صنعتى است كه براى ورود كاالها و مواد ضرورى مورد نياز خود است.
وى گفت: امروز مشكل جدى صادر كنندگان در برگشت ارز به كشور است چنانكه صادر 
كنندگان ما به دليل مسائلى كه با آسياى ميانه و كشورهاى هدف صادراتى وجود دارد 

در بازگشت ارز به داخل و انجام تعهد خود دچار مشكل هستند.
 وى عنــوان كرد: در اين زمينه مذاكراتى با بانك مركزى خواهيم داشــت تا در زمينه 
چگونگى اقدام در اين حوزه تدبير و چاره انديشــى شود كه بتوان از طريق آن صادرات 

به كشورهاى آسياى ميانه مثل افغانستان وعراق را مشمول مالحظات خاصى نمود.
 رشــيديان ادامه داد: اما مشــكلى براى تأمين ارز ورود كاالها و ماشين آالت مورد نياز 

صنايع وجود ندارد.
وى در ادامه با اشاره به وضعيت شهرك هاى صنعتى استان گفت: اين مجموعه ها در حال 

حاضر شرايط خوبى دارند و طبق سياست ها،وزارت صنعت، معدن و تجارت، همكارى 
خوبى در بحث موضوع شهرك هاى صنعتى و تسهيالت الزم براى واحدهاى فعال در آن 
دارد.  وى عنوان كرد: در سفر اخير رئيس جمهورى به استان هم براى برخى از تصفيه 
خانه هاى شهرك ها مصوباتى اخذ شد كه اميد است اجراى آن ها مشكالت اين واحدها 

را كاهش دهد.

استاندار خراسان رضوى:

مشكلى براى تأمين ارز واحدهاى صنعتى وجود ندارد
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 عمل موفقيت آميز پيوند دست در 

بيمارستان امام رضا

قدس: پيوند دست دختر نوجوان با موفقيت در بيمارستان امام 
رضا(ع) مشهد انجام شد. 

 فلوشــيپ فوق تخصصى جراحى دســت و عضو هيئت علمى 
دانشگاه علوم پزشــكى در خصوص عمل موفقيت آميز پيوند 
دست در بيمارستان امام رضا(ع) مشهد گفت: اين دختر 13 ساله 
كه با قطع دســت راست از ناحيه مچ روبه رو شده بود با مراجعه 
به اورژانس بيمارستان امام رضا(ع) بالفاصله تحت عمل جراحى 
قرار گرفت. دكتر اجودى افــزود: در اين عمل كه ابتدا مراحلى 
چون قطع خونريزى با پانسمان فشارى و قرار گرفتن اندام قطع 
شده در ظرف استريل و تماس غيرمستقيم با يخ در باكس انجام 
شد، گروه جراحى و ارتوپدى پس از 9 ساعت تالش، پيوند مچ به 

دست اين دختر نوجوان را با موفقيت انجام دادند.
وى وضع خون رســانى دست پس از عمل را مناسب اعالم كرد 
و گفت: هم اكنون كه حدود 8 روز از زمان عمل پيوند مى گذرد 
حال عمومى بيمار خوب و در بخش ارتوپدى بيمارســتان امام 
رضا(ع) براى اقدامات درمانى پس از عمل بسترى است و بزودى 

مرخص مى شود.

 كمبود تخت بيمارستانى در نيشابور

نيشــابور- خبرنگارقدس: رئيس دانشــكده علوم پزشكى 
نيشــابورگفت: با توجه به شــيوع بيمارى هاى قلبى و عروقى و 
افزايش جمعيت سالمندى در نيشــابور و شيوع مرگ زودرس 
كه بيشــتر به دليل بيمارى هاى غير واگير است، نياز به بخش 

آنژيوگرافى ضرورى است. 
دكتر محسن عظيمى نژاد افزود: با توجه به اينكه امروزه حدود 
80 درصــد از مرگ و ميرها به دليــل بيمارى هاى غيرواگير از 
جمله بيمارى قلبى و عروقى، سرطان، حوادث ترافيكى و... است، 
از اين رو ســندى با عنوان سند ملى مبارزه با بيمارى هاى غير 

واگير تدوين شد.
وى با اشــاره به اين موضوع كه يكــى از عوامل موثر در كنترل 
بيمارى هاى غيرواگير توجه به سبك غذايى است، افزود: با توجه 
به اينكه ميزان مصرف نمك و شكر در كشور از ميانگين مصرف 
جهانى باالتر اســت، لزوم توجه به تغيير سبك و عادات غذايى 

بيش از پيش ضرورى است.
وى خاطرنشــان كرد: امروزه در كشــور ما ميــزان ابتال به 
بيمــارى ديابت 5 درصد بوده و 13 درصد جمعيت كشــور 
هم در آستانه ابتال به ديابت هستند و كنترل بيمارى ديابت 
تنها از طريق افزايش فعاليت هاى فيزيكى و تغيير نوع رژيم 

غذايى قابل اجراست.
عظيمى نژاد تأكيد كرد: با توجه به شيوع بيمارى هاى قلبى 
و عروقى و افزايش جمعيت ســالمندى در نيشابور و شيوع 
مرگ زودرس كه بيشــتر به دليــل بيمارى هاى غير واگير 
از جملــه بيمارى هاى قلبى و عروقى اســت، نياز به بخش 
آنژيوگرافى ضرورت پيدا كــرد كه اقدامات قابل توجهى در 
اين راستا صورت گرفته است. رئيس دانشكده علوم پزشكى 
نيشابور تصريح كرد: كمبود تخت هاى بيمارستانى در منطقه 
تحت پوشــش دانشكده داريم ولى با اقدامات انجام شده در 
طى چهار سال گذشته ضريب تخت هاى بيمارستانى از 0/6 

در سال 92 به نزديك 1 در سال جارى رسيده است.

 از عطارى آقا بامشاد تا هك سايت 
فرودگاه مشهد!

هاشم رسايى فر: آهاى خونه دار و بچه دار زنبيلت رو ور دار 
و بيار. آخرين ورژن از نســخه هك سايت هاى دولتى و غيره 
كه توى قوطى هيچ عطارى نيســت اونم با كمترين قيمت 
تحويلتون ميدم! هكرهاى عزيز بشتابيد و آگاه باشيد بهترين 
نســخه ها در عطارى بامشــاد آقا قابل ارائه است با تضمين 

اجراى باال. 
آخ آخ چجورى شد من سر از ستون روزنامه چى در آوردم؟ 
اينجا كجاس؟ اصالً چرا من اينجايم. آقا جان اجازه بدين ما 
به كار و كاسبى مون برسيم و لقمه نون براى زن و بچه مون 
در بياريم. نمى تونين ببينين پيشــرفت ما رو. نون توى ارائه 
نســخه هاى جديد هك به هكرهاى عزيز دلم هستش. شما 
خبر ندارين االن مشترى بچه 12 ساله دارم كه خيلى شيك 
با نسخه هك عطارى ما خيلى شيك تر كالهبردارى ميلياردى 

مى كنه و حالش رو مى بره.
چرا اصالً راه دور بريم همين پنجشــنبه گذشته به يكى از 
همين مشترى هام كه اومده كيسه حموم و روشور ببره يه 
نسخه جديد دادم كه باهاش رفت سايت فرودگاه مشهد رو 
هك كرد! فرودگاهى كه توى كشور دومين فرودگاه است و 

كلى پرواز و مشترى داره تو شبانه روز. 
نمى دونين وقتى خبر هك شــدن سايت فرودگاه مشهد رو 
شــنيدم كلى به خودم كه آقا بامشادم افتخار كردم كه طى 
چند ثانيه با نســخه اى كه من دادم به مشتريم تونست اين 
ســايت را در اختيار بگيره؛ البته اين رو هم بگم من سياسى 
مياسى نيســتم و از اين كارا خوشــم نمياد؛ خداييش اگه 
مى دونســتم اين يارو مى خواد از نسخه من بره سوءاستفاده 

سياسى بكنه اصالً اين كار رو نمى كردم. 
خوشــم مياد من كه ســواد مواد ندارم اما با اندك كارى 
كه كردم تونستم نسخه اى رو بدم بازار كه به راحتى آب 
خوردن ســايت هايى مثل فرودگاه مشــهد رو در اختيار 
بگيرم و كلــى حال كنم براى خودم؛ بــه من ميگن آقا 
بامشــاد. خدا رو چى ديدى شايد با شرايطى كه هست و 
ميشــه به راحتى همه چى رو هك كرد همين روزا به هر 
اداره و بانك و مركز خدماتى دولتى كه حال كردم سرك 
بكشم و همه چى رو در اختيار بگيرم. شما نمى دونين چه 
حالى داره وقتى همــه چى در اختيار خودته و هيچ كى 

نمى تونه كنارت بزنه!
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نرخ طال و سكه
قيمت در سطح شهر

(تومان)

188,600

2,020,000

1,930,000

990,000

570,000

4200

هر گرم طالى 18 عيار

سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم

نيم سكه

ربع سكه
دالر

رخ  �    رخ
  چرا باز هم گرانى؟!

مسئوالن محترم، قبل از ماه مبارك گفتند هيچ افزايش قيمتى در مايحتاج مردم رخ نمى دهد؟؟! پس 
توضيح دهيد چرا (سبزى و شكر و برنج و...) گران شده؟ و چرا حاال كه دولت تصميم به مهار دالر 
گرفته، شخصى پشت ميزنشين مرفه و شايد بى سواد پيدا شده، قيمت دالر را سليقه اى باال مى برد. 

 9350006282 
  كولر آسانسور خاموش شده!

سال قبل كولرآسانسور پل عابر پياده وحدت11دراين ماه و فصل گرم روشن بود. چرا امسال روشن 
نيست تاهم از گرماى داخل آن راحت باشيم وهم از بوهاى بد.

9360008716
  نظارت كه نباشد مى افتد مشكل ها!

در كشور چون نهاد يا ارگانى و قانونى بر روند كار دالالن و مجازات آن ها نظارت ندارد، هر روزه شاهد 
بروزمشكلى جديد از سوى آن هاهستيم كه باعث ثروتمند شدن عده اى سود جو مى شود. 

9330005096
  وقتى شهردارى سد معبر مى كند!

در منطقه ســيدى (شهيد دايى22) يك ماه اســت كه شهردارى باكس نخاله ساختمانى را وسط 
پياده رو گذاشته كه راه مردم را سد كرده است و على رغم چندين مرتبه تماس با 137 متأسفانه هيچ 

اقدامى انجام نشده است لطفاً پيگيرى كنيد، چون گويا شهردارى گوش شنوا ندارد.
9150000559

  معضل نوبت دهى بيمارستان ها
وقت گرفتن از اين بيمارســتان ها به يك معضل بزرگ تبديل شده. 

لطفاً پيگيرى كنيد.
9150003272

  جاده پر تصادف كالكوب
جاده كالكوب - توس با توجه به ساخت آرامستان بهشت رضوان در اين مسير و حجم باالى تردد 
و عرض كم جاده هر روز شاهد تصادفات هستيم و اين جاده و تردد باال مشكالتى را براى روستاها 

به وجود آورده است.
915...8561

  جوابيه اتوبوسرانى
در پاسخ به گزارش مندرج در شماره 8689 مورخ 97/02/30 با موضوع: «دلخوشى شهرك «شهيد 
شوشترى» به سايه نشينى مشهد» به استحضار مى رساند شهرك شهيد شوشترى در 6 كيلومترى 
پايانه طبرسى و در حال حاضر سرويس دهى آن با خط 402 و سر فاصله نيم ساعت از ابتدا (پايانه 

طبرسى) به مقصد انتها شهرك شهيد شوشترى (شترك) در حال انجام است.

  معضل نوبت دهى بيمارستان ها

  جاده پر تصادف كالكوب

خبر

گرچه حادثه خبر نمى كند اما اين بار 
خبر بدى از حادثه داريم آن هم اينكه 
در كالنشــهر مشــهد مقدس بيــش از 103 
ســاختمان خطر آفرين (مانند پالسكو) وجود 
دارند كه مالكانشــان از ســوى آتش نشــانى 
شناسايى و به دادستانى معرفى شده اند و بايد 
براى ايمن سازى و مقاوم كردن سازه ها در برابر 
آتش سوزى اقدام كنند. يكى ازمقرراتى كه در 
بحث ســاختمان خطر آفرين وجود دارد كم 
توجهى به اصل نظارت در مبحث 22 مقررات 
ملى ساختمان است، كه مورد غفلت قرارگرفته، 
به گونه اى كه حتى در واقعه اخير آتش سوزى 
ساختمان پالسكو كمتر از اين مبحث سخنى به 
ميان آمد. اين مبحث كه نقطه ثقل آن مراقبت 
و نگهــدارى از ساختمان هاســت، بازديدهاى 
ادوارى را در تمامى بخش هاى ساختمان اعم از 
معمارى، سازه، تاسيسات برقى و مكانيكى به 
منظور تأمين ايمنى، بهداشت، آسايش ساكنان، 
بهره دهى مناسب و جلوگيرى از به هدر رفتن 
ســرمايه از طريق اشــخاص ذى صالح الزامى 

مى داند، اما آيا براستى اين نظارت هاى حياتى در 
ساختمان هاى خطرآفرين كالنشهر مشهد وجود 

دارد؟

 لزوم افزايش و دقت 
در نظارت هاى ايمنى

سيد احســان قاضى زاده هاشمى عضو مجمع 
نمايندگان خراســان رضــوى در گفت وگو با 
قــدس مى گويد: براى اينكه بتوانيم از حوادثى 
چون آتش سوزى و تخريب ساختمان فرسوده 
جلوگيرى كنيم الزم است نظارت هاى ايمنى 
دقيق تر و قوى ترى در اين حوزه صورت گيرد.

وى بــا تأكيد بر اينكه بايد فضا را به ســمتى 
پيش برد كه نظارت پذيرى مســئوالن و نيز 
مالكان ساختمان ها افزايش پيدا كند، مى افزايد: 
خوشبختانه قانون ايمنى ساختمان هاى فرسوده 
در كميســيون عمران مجلس در حال بررسى 
و اقدام اســت، اما شهردارى نيز بايد پايان كار 
تأييديه هاى ساختمانى را براساس تأييد سازمان 
آتش نشانى به مالكان ارائه دهد تا از بروز حوادث 

و فاجعه هاى احتمالى جلوگيرى شود.

 معرفى 103 ساختمان خطرزا 
به دادستانى

مديرعامل سازمان آتش نشانى مشهددر اين باره 
به قدس مى گويد:سال گذشته 76 ساختمان 
ناايمن را به دادستانى معرفى كرده ايم، امسال 
هم 30 پروژه جديد را شناسايى كرده و اخطار 
داده ايم. آتشــپاد حسن جعفرى با بيان اينكه 
به ســاختمان هاى نا ايمن از دو مسير اخطار 
داده شده است، تأكيد مى كند: قرار بوده همه 
مالكان اين ساختمان ها براى ايمن سازى اماكن 
يادشده مهلت بگيرند و نسبت به ايمن سازى 

ساختمان هايشان اقدام كنند.

 حدود 40 پرونده ايمن سازى
 تشكيل شده

 وى يادآور مى شود: متأسفانه در اين حوزه كه 
بيشتر با جان و مال مردم سر و كار دارد فرهنگ 
سازى قوى و اثربخش نداريم و بيشتر مردم و 

كسبه اى كه در ساختمان هاى پرخطر زندگى 
مى كننــد در باره مخاطرات اين نوع ســازه ها 
اطالع چندانى ندارند وحدود 40 پرونده تشكيل 
شــده كه برخى از آن ها پس از مقاوم ســازى 
تاييديه گرفته اند. وى اقدامات قانونى را راهگشا 
دانسته، درباره نتيجه بازرسى هاى آتش نشانى 
از ســازه هاى نا ايمن و تصميم قوه قضائيه در 
اين باره مى گويد: دربحث الزام به تأمين ايمنى 
و تعداد تأييديه هاى گرفته شده مى توانم بگويم 
كه حدود 40 پرونده تشكيل شده ولى مشكل 
اينجاســت كه ما در اين حوزه فرهنگ سازى 
نداريم و در بحث ايمنى چندان كار رســانه اى 

صورت نگرفته است.

قدس گزارش مى دهد

ساختمان هايى در مشهد كه از پالسكو آسيب پذيرترند

سوژه از شما / پيگيرى از ما

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 .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

قدس  اظهارات ضد و نقيض مبنى بر كندى 
و بعضاً توقف عمليات ساخت خط 3 قطار شهرى 
مشــهد در حالى مطرح است كه طفره مديران 
مربوطه از پاسخگويى در اين مورد نيز گواه اين 

ادعاست.
برپايه اين خبر چندى است كه برخى شنيده ها 
درخصوص خط 3 قطار شهرى در محافل خبرى 
و فضاى مجازى دست به دست مى شود، در حالى 
كه مديران مربوطه حاضــر به گفت و گو در اين 
زمينه نمى شوند. اين موضوع كه از اواخر فروردين 
امسال، بارها توسط خبرنگار ما پيگيرى شده هر 
بار با موكول كردن انجام مصاحبه به زمان ديگرى 
فقط پاسكارى شده است. ماجرا از اين قرار است 
كه براى اولين بار اواخر فروردين ماه درخواست 
مصاحبه مطرح شد، اما زمان آن به انجام نشست 
خبرى در هفته آتى موكول شــد. پس از آن اين 
قرار به بعد از سفر رياست جمهورى موكول شد، 
اما نه تنها پس از سفر، بلكه حاال نيز به نيمه ماه 
مبارك رمضان و برگزارى نشست خبرى كه قبًال 

حرفش را شنيده بوديم موكول شده است.
البته در اين ميان خط و نشان هايى هم رد و بدل 
شده است كه از نوشتن آن ها منصرف مى شويم، 
اما اين نكته را بايد متذكر شــد كه اصلى ترين 
وظيفه يك رسانه اطالع رسانى، شفاف سازى و 

پاسخ به مطالبات افكار عمومى است.

 رئيس كميسيون چه مى گويد؟
با اين حال به جهــت نپرداختن يك طرفه 
به اين ســوژه به ســراغ رئيس كميسيون 

حمل و نقل شــوراى اســالمى شهر مشهد 
با خبرنگار  مى رويم. بهارونــد در گفت و گو 
مــا ضمن اظهار بى اطالعى از آخرين اخبار 
تكميلى عمليات ساخت خط 3 قطار شهرى 
مى گويد: طبق آخريــن خبرهايى كه دارم، 
عمليات ســاختن اين خط ادامه دارد. وى 
با رد شــنيده هايى مبنى بر توقف عمليات 
ســاخت مى افزايد: تا جايــى كه من مطلع 
هستم، دســتگاه حفار تونل(تى بى ام) در 
دو ســمت مشغول حفارى اســت. به گفته 
وى دســتگاه حفار در حال حاضر از سمت 
شرق از مقابل باب الجواد و از سمت غرب از 

ميدان جانباز گذشته است.
ايــن اظهــارات در حالى مطرح اســت كه 
اطالعــات مذكور خيلى پيشــتر از ســوى 
مديران مربوطه مطرح شــده بــود و حاال 
بايد دستگاه حفار تونل خط 3 قطار شهرى 
به مكان هــاى ديگرى از مســير اين خط 

مى رسيد.

ادامه ساخت خط 3 قطار شهرى روى خط شايعات
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�و��ون رزمنده خراسانى در گفت وگو با قدس روايت كرد

ماجراى فراموش شده روز پس از حماسه آزادسازى خرمشهر
احمد فياض  «هواى صبح چهارم خرداد 61، 
رفته رفته به گرگ و ميشى مى زد! عراقى ها به 
آن ســوى جاده خاكى رسيده بودند و صداى 
شــنى تانك هاى شــان در كنار صفير هزاران 
گلوله از انواع و اقســام مهمــات جنگى - كه 
گوش فلك را كر كرده بود- سقف سنگر را به 
لرزه در مى آورد. صداى بعثى هاى خشمگين از 
فتح خرمشهر كامالً به گوش مى رسيد. ناگهان 
تير خصم زبون ميان كتف چپ و حوالى قلبم 
را شــكافت و از آنجا كه در سنگر به حالت 45 
درجه بودم، گلوله ســربى از پشــت به همان 
صورِت اريب، عبور كرده و كمى پايين تر با ايجاد 

شكافى به اندازه يك وجب خارج شد».
در تقويم دفاع مقدس خراسانى ها؛ روز چهارم 
خرداد 61 (يعنى فرداى پيروزى فتح خرمشهر) 
حماســه اى ماندگار و البته مهجور در منطقه 
عملياتى كوشك توســط رزمندگان خراسانى 
رقم مى خورد كه طى آن با تقديم حدود 100 
شــهيد واالمقام، فتح خرمشهر تثبيت شده و 
شادى آن روز حماســى در كام شيرين مردم 
انقالبى ايران تداوم مى يابد. چه بسا اگر شهادت 
و جانفشانى تاريخ ساز، حماسى و البته غريبانه 
گروهان خط شــكن و شــهادت طلب شهيد 
بهشتى از گردان ولى عصر(عج) تيپ 21 امام 
رضا(ع) نبود؛ عمليات غرورآفرين بيت المقدس 

فرجامى ديگر مى يافت. 

  صبح حماسى
«محسن غيور» يكى از معدود بازماندگان آن 
صبح حماسى خراســانى هاست كه حاال و به 
همين بهانه ميهمان روزنامه قدس شــده و در 
گفت و گويى صميمانه به تشــريح خاطراتش 
مى پردازد. رزمنده، جانبــاز و آزاده واالمقامى 
كه متولــد 1344 از محلــه يادمانه و خاطره 
انگيز سعدى مشهد اســت و اكنون با داشتن 
سه فرزند و يك نوه؛ كارشناس معمارى است 
و در طراحى و ســاخت پروژه هاى ساختمانى 

مشاركت و فعاليت دارد.
وى ابتدا با ذكر مقدمه اى درباره صبح حماسى 
چهــارم خرداد 61 چنيــن روايت مى كند: در 
راهبرد عمليات هاى بزرگ، مرســوم است كه 
ذهن دشــمن بايد از منطقه عملياتى و هدف 
منحرف شــود تا تمركز و استعداد دشمن در 
آن محدوده، به هم خورده و تضعيف و غافلگير 
شــود. به همين منظور فرماندهان جنگى به 
عمليات هاى انحرافى و فريبنده روى مى آورند. 
چه بسا در جنگ روانى عليه دشمن به گونه اى 
القا شود كه قرار است عمليات وسيعى در غير 
منطقه هــدف صورت پذيرد. به همين منظور 
مدت ها پيش از عمليات بيت المقدس و از اوايل 
ارديبهشت ســال 61 يگان هاى رزم منجمله 
تعدادى از گردان هاى تيپ 21 امام رضا(ع) در 
منطقه عملياتى كوشك موضع گرفته و اقدام به 
تك و عمليات هاى انحرافى مقطعى مى كردند. 

  برهم خوردن تمركز بعثى ها
«غيور» ادامه مى دهد: اين عمليات ها باعث برهم 
خوردن توازن و تمركز بعثى ها از شهر خرمشهر 
شده بود و آن ها فريب خوردند. به همين دليل 
از آنجا كه منطقه كوشك در نزديكى خرمشهر 
واقع شده، بخشى از استعداد جنگى دشمن به 
كوشك منتقل شد. البته صدام و بعثى ها هرگز 
تصور نمى كردند خرمشــهر حتى در صورت 

حمله جدى آزاد شــود. خرمشــهر تبديل به 
دژى مستحكم و نفوذناپذير شده بود و جمله 
مشهور منقوش روى ديوارهاى خرمشهر «جئنا 
لنقبى» يعنى «آمده ايم تا بمانيم» مبين همين 
مطلب بود. تمام دنيا براى نگهدارى خرمشهر به 
كمك صدام آمده بود و عالقه مندان مى توانند 
به خاطرات هشــت سال دفاع مقدس رجوع و 
مواضع تدافعى دشمن در خرمشهر را بازخوانى 
كنند تا به اهميت آزادسازى خرمشهر پى برند، 
و جاى واكاوى آن اينجا نيســت. يادگار صبح 
حماسى چهارم خرداد خاطرنشان كرد: گردان 
ولى عصر تيــپ 21 امام رضا(ع) به فرماندهى 
سعيد صولتى در شمال غربى خرمشهر و منطقه 
كوشك استقرار يافت. شرايط دشوارى با توجه 

به مقدمه اى كه ذكر 
شــد، پيش رو بود. 
شكن  خط  گروهان 
طلبانه اى  شهادت  و 
به نام شهيد بهشتى 
از ميــان نيروهــاى 
داوطلــب به منظور 
هميــن  انجــام 
عمليات هاى انحرافى 
شكل گرفته بود كه 

فرماندهى آن را آقاى گلستانى بر عهده داشت. 
البته فرمانده گردان يعنى سعيد صولتى روزهاى 
آخر ارديبهشت و طى همان عمليات هاى ايذايى 
و انحرافى مجروح شده و به عقب برده شده بود. 
محسن غيور افزود: در سوم خرداد خبر مسرت 
بخش فتح خرمشــهر، توفان شادى به پا كرد، 
اما بنا بر شــنود و اطالعات دريافتى توسط بر 
و بچه هــاى اطالعات و عمليــات؛ يگان هاى 
مجهــزى از نيروهاى زرهى دشــمن، خود را 
براى ضدحمله اى بزرگ، جهت بازپس گيرى 
خرمشهر يا كاســتن طعم تلخ شكست شان 
در ســوم خرداد آماده ساخته  بودند. مهم آنكه 
بخشى از همين اســتعداد جنگى دشمن در 
منطقه كوشك كه حاال متوجه ترفند ايرانى ها 
شده بود، قصد جابه جايى به سمت خرمشهر 
داشت. اينجا بود كه نيروهاى داوطلب خراسانى 
و گروهان ما مأموريت ويژه اى يافت تا آمادگى 
دشمن براى ضد حمله را خنثى ساخته و جلوى 
فاجعه اى بزرگ را بگيرد. درست در ساعاتى كه 
همه از فتح شگفت انگيز خرمشهر سرخوش 
بودنــد، گروهان شــهيد بهشــتى از دالوران 
خراسانى داوطلب شهادت، در سكوتى رازآلود، 

سينه شب را شكافتند و به ستون يك از خاكريز 
خودى گذشتند. 

  دشمن زخم خورده
شب از نيمه گذشته بود كه فرمان حمله صادر 
شد. رزمندگان اسالم، خودروهاى زرهى دشمن 
را يكى پس از ديگرى منهدم مى كردند. ساعتى 
طول كشــيد تا دشــمن زخم خورده بر خود 
مسلط شــد و با توجه به برترى فاحش توان 
رزمى در برابر استعداد يك گروهان بر محدوده 
عمليات وقوف يافت. گرچه مأموريت با موفقيت 
انجام شــده بود، اما از آن طرف مهمات ما نيز 
به اتمام رسيده بود، اما آنچه در قرارگاه دشمن 
باقى مانده بود؛ ديگر توان ضربه زدن به جبهه 
پيروز سوم خرداد را 
نداشت. در عين حال 
خورده  زخم  دشمن 
كه خــود را بازيافته 
بود، كم كم موقعيت 
را فهميد و با گسيل 
خيــل نيروهايى كه 
از ســاير جبهه ها به 
بود،  آورده  منطقــه 
نيروهاى  توانســت 
رزمنده نفوذكرده خراسانى به عمق مواضع اش 

را به محاصره درآورد.
اين رزمنده غيور خراسانى كه با وجود اصابت 
تير به شكل معجزه آسايى از آن معركه نجات 
يافته، تصريح كرد: هوا كم كم روشن شده بود 
كه ديديم از هرســو در محاصره دشمن قرار 
گرفته ايم؛ آن هم در عمق نيروهاى دشــمن! 
راهى به جبهه خودى نداشــتيم و سالح هاى 
ضدهوايــى آمــاده بــراى هدف قــرار دادن 
رزمندگان محاصره شده بودند. اندك تانك ها 
و زره پوش هاى ســالم مانــده از عمليات هم 
آرام آرام وارد صحنه شدند و قيامتى برپا شد، 
نگفتنى...! بچه ها با سالح هاى انفرادى كم تعداد 
تا آخرين گلوله هاى باقى مانده جنگيده بودند، 
اما انگار دشــمن براى همه عقده گشايى هاى 
ناشــى از شكست روز قبل يكجا بهانه اى براى 
انتقام يافته بود. شرح آن واقعه ممكن نيست، 
اما همين اندازه بدانيم كه حدود 100 شهيد 
خراسانى كه در بامداد 4 خرداد 1361 در آن 
قرارگاه شربت شهادت نوشيدند، بار همه خشم 
و عصبانيت دشمن را به خاطر از دست دادن 

خرمشهر، يكجا تحمل كردند!

  حكايت جنگ احد
محســن غيور كه كمك آرپى چى شــهيد 
على اصغر غالمپور است، ادامه داد: گلستانى 
فرمانده گروهان به شهيد غيور و من و يكى 
ديگر از رزمندگان گفت كه در خاكريز كنار 
تپه، ســنگر بگيريم و تكان نخوريم. ســاير 
رزمندگان جلوتر رفتند. حكايت جنگ احد 
بود و گلستانى تأكيد كرده بود كه جلو نرويم 
شــايد هنگام عقب نشــينى نياز به پوشش 
حمايتى داشته باشند. وقتى كه صداى شنى 
تانك هاى عراقى و مكالمه بعثى ها را در جاده 
پيش رو و در نزديكى شنيديم، فهميديم كه 
كرباليى برپا شده است و اغلب بچه ها شهيد 
شــده و يا مجروح و اسير شده اند. بى طاقت 
شــدم و به دو نفر ديگر گفتم جلوتر مى روم. 
شهيد غالمپور هم آمد و نمى دانم چه اتفاقى 
افتاد كه شــهيد غالمپور در كسرى از ثانيه 
روى خاكريز رفت تا آرپى چى بزند و همانجا 
مورد اصابت تيم مستقيم دشمن قرار گرفت. 
با كمك اســلحه و در تاريكى محض شبانه 
وى را به پايين و درون ســنگر آوردم. البته 
بعد در هــواى گرگ و ميش ديدم كه گلوله 
بــه ناحيه صورت و فك اصابت كرده و باعث 
شهادت وى شده است. به هر حال اسلحه ام 
زير پيكر شــهيد غيور مانده بود و در تقالى 
بيرون كشيدن اسلحه بودم كه گلوله دشمن 
به ميان كتفم خورد. ســنگر انفرادى بود كه 
روى زمين افتادم. ابتدا اصًال متوجه نشدم تير 
خورده ام و احساس مى كردم نارنجكى پشت 
سرم منفجر شده است، اما بعد با خيس شدن 
لباس ها و ســوزش و درد بدن در آن تاريكى 
محض فهميدم كه تير تنم را شكافته است. 

آزاده حماسه ســاز و سرفراز مشهدى افزود: 
رزمنده ديگــر كه بيرون ســنگر بود؛ مدام 
صدايم مى كرد: غيــور! غيور! غيور! اين صدا 
هنوز نيز در ذهنم جارى اســت. احســاس 
كردم وى نيز مورد اصابت گلوله قرار گرفته 
است. چون تمام ريه هايم انباشته از خون بود 
و نفســم باال نمى آمد. بنابراين نمى توانستم 
پاسخ وى را بدهم. در همين لحظات بيهوش 
شدم. وقتى به هوش آمدم، حضور تانك هاى 
عراقى ها و شــليك مدام آن ها را در طرفين 
سنگر احساس مى كردم. دو تانك در طرفين 
ســنگر قرار داشتند و با هر شليك كلى گرد 
و غبار فضاى ســنگر را در بر مى گرفت. شب 
بود و متوجه ما نمى شدند و شليك هاى كور 
داشتند. صداى عراقى ها از جاده خاكى و در 
چند قدمى سنگر به گوش مى رسيد. شهيد 
غيور چند نارنجكى به كمر بســته بود كه با 
همان حال مجروحيت شــديد، نارنجك ها را 
برداشــته و يكى يكى به ميان جاده پرتاب 
كردم. پرتاب شدن عراقى ها را در كف جاده 
خاكى بر اثر انفجار نارنجك ها بخوبى احساس 
مى كــردم. دوباره بيهوش شــدم و وقتى به 
هوش آمدم، آسمان روشن شده بود. صداى 
چكمه هاى عراقى ها در كنار سنگر به گوش 
مى رســيد. تعدادى از آن ها كه متوجه زنده 
بودن من شــدند به عربى مى گفتند: بيا! بيا!. 
هنوز مى ترسيدند. من هم با اشاره فهماندم 
كه شــما بياييــد و اينچنين شــد كه آغاز 
اســارت بيش از هشت ساله من در آن صبح 
حماسى خراسانى ها كليد خورد تا خرمشهر 
و خرمشهرهاى ايران اسالمى آزاد باقى بماند.

آب و �وا
  افزايش دما و بادهاى پرسرعت 

لحظه اى در 2روز اول هفته
 قدس: طبق خروجى نقشــه هاى پيشــيابى هواشناسى 
تا روز دوشــنبه هفته جارى همچنان شــاهد ادامه روند 
افزايش دما و استقرار جوى نســبتاً پايدار در غالب نقاط 
اســتان خواهيم بود؛ هرچند در برخى ســاعات وزش باد 
نسبتا شديد در نواحى بادخيز استان دور از انتظار نيست. 
روز يكشنبه ضمن افزايش سرعت وزش باد در استان (در 
برخى نقاط وزش باد شــديد لحظه اى توأم با گردوخاك) 
رگبارهايى پراكنده در نوار شــمالى و شمال غرب استان 

نيزپيش بينى مى شود.
بر اساس نقشــه هاى هواشناســى در هواى نواحى جنوبى 
اســتان نيزصاف در برخى نقاط گاهى شاهد افزايش سرعت 

باد خواهيم بود.

��ر
  مشكالت رانندگان معترض 

در مرز دوغارون

ايسنا: در روزهاى اخير شــاهد اعتــراض رانندگان در مرز 
دوغارون بوده ايم، رانندگان نسبت به توقف طوالنى مدت در 
مرز و مشكالتى در خصوص خروج از كشور اعتراضاتى دارند.
يكى از مشــكالتى كه در جمع اعتراضى رانندگان به آن 
اشاره مى شد اين بود كه بايد مدت زمان زيادى را در مرز 
توقف داشته باشند، به طورى كه برخى مى گويند ماشين 
آن ها هشــت روز در انبار توقف داشــته اســت، از ديگر 
مشكالت آن ها مســئله خروج از كشور است كه با وجود 
ســه خروجى از پايانه تنها يك مســير خروجى به سمت 
افغانســتان وجود دارد.رانندگان به اين معترض بودند كه 
اداره گذرنامه كار راه انداز نيســت و كار را به موقع انجام 
نمى دهند. در واقع توافقى بين اداره هاى منطقه دوغارون 
صــورت نپذيرفته و اين اداره ها همان حراســت، گمرك 
دوغارون، گذرنامه و بخش بازرســى كه وظيفه پســت و 
كنترل ماشــين ها را انجام مى دهند، بنا بوده كه كار خود 
را رأس ســاعت 7 آغاز كنند اما متأســفانه بنا بر ليستى 
مشخص شده كه ساعت كارى آن ها از 7:45 صبح شروع 

شده است.

 تفاوت ساعت ميان دو كشور 
مشكل ديگرى كه وجود دارد اين است كه هماهنگى بين 
دو مرز يعنى منطقه دوغارون و افغانســتان وجود ندارد، 
يعنى افغانستان ســاعت 12 براى نماز و... مرز را تعطيل 
مى كند كه اين تعطيلى حدود 45 دقيقه طول مى كشــد، 

بعد از تعطيلى آن، مرز منطقه دوغارون بسته مى شود. 
در 6 ماهه ابتدايى ســال ســاعت هاى ما با افغانســتان 
هماهنگ اســت و چنين مشكلى در اين موقع سال وجود 
ندارد ولى رانندگان در 6 ماهه دوم با اين مشــكل مواجه 

مى شوند كه شرايط را براى آن ها سخت مى كند.
در جمع ديگر بســيارى از رانندگان بر اين موضوع متفق 
القول بودند كــه پنج كيلومتر بعــد از نقطه صفر مرزى 
افغانســتان هيچ امنيت درستى وجود ندارد. به طورى كه 
با وجود نزديكى پاسگاه به اين محدوده شاهد اين بوده ايم 
كه در اين محدوده راهزنانى با اســلحه به كاميون هاى ما 
حمله كردند. در هفته هاى گذشــته شاهد درگيرى بين 
راننــده ايرانى و راهزن ها بوده ايم كه با خوش اقبال بودن 
راننده توانست از دســت آن راهزنان فرار كند اما ماشين 
وى را بــه تير بســتند كه خوشــبختانه، گلوله اى به وى 

اصابت نكرده است.

  8 روستاى تاريخى خراسان رضوى 
احيا مى شوند

ايرنا: مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
خراســان رضوى گفت: بافت تاريخى هشت روستاى اين 

استان امسال احيا، بازسازى و حفاظت مى شود.
ابوالفضل مكرمى فر افزود: 61 روســتاى تاريخى در سطح 
خراســان رضوى شناسايى شــده اند كه 19 روستا از اين 
تعداد ابالغ ســازمان مركــزى را براى احيا و بازســازى 

دريافت كرده اند.
وى ادامه داد: از مجموع روســتاهاى تاريخى ابالغ شــده 
هشــت روستا امسال انتخاب شده اند كه تالش مى شود با 
احياى بافت قديمى آن ها هويت تاريخى و ارزشــمند اين 

روستاها مورد حفاظت قرار گيرد و ماندگار شود.
مديــركل ميراث فرهنگى خراســان رضــوى گفت: اين 
روســتاها بعد از احيا و بازسازى به عنوان روستاى هدف 
گردشــگرى قرار مى گيرند و با توجه به تمايل و گرايش 
فراوان گردشــگران به حضور در بافت هاى تاريخى شاهد 

رونق صنعت گردشگرى روستاهاى مذكور خواهيم بود.
وى افــزود: كار مطالعاتى در اين روســتاها آغاز شــده و 
بــه زودى حفاظت، احيا و مرمت آن هــا انجام و نام اين 

روستاها با آغاز عمليات احيا و مرمت اعالم مى شود.
مكرمــى فر ادامه داد: نحوه مرمت و هرگونه دســتكارى در 

معمارى روستاها بايد مطابق با نقشه و معمارى اصلى باشد.

مديركل دفتر مديريت بحران استاندارى 
خراسان رضوى در گفت و گو با قدس:

  200 واحد مسكونى نيازمند بازسازى 
در سيل اخير هستند

محمد رضايى: به دليــل بارندگى هاى اخير و وقوع 
سيالب در شهرستان هاى خراسان رضوى، 199 واحد 
مسكونى شهرى و روستايى نيازمند بازسازى است و 282 واحد 
هم نياز به تعمير و رفع مشكل دارند. على شايان فر مديركل 
دفتر مديريت بحران اســتاندارى خراسان رضوى با بيان اين 
مطلب به قدس آنالين گفت: ســيالب در شهرســتان هاى 
خراسان رضوى بويژه درمناطق روستايى در روزهاى منتهى به 

خرداد 1055 ميليارد ريال خسارت به جاى گذاشته است.
وى افزود: بر اثر حجم چشمگير اين بارندگى ها و سيالب هاى 
ويرانگــر در اســتان خراســان رضوى طى روزهــاى پايانى 
ارديبهشــت و در روزهــاى 24 تا 27 ارديبهشــت ماه هم 

استانى هاى ما دچار آسيب و خسارت مالى شدند.
وى درباره تمهيدات الزم براى پيشــگيرى يا كاهش اين نوع 
حوادث طبيعى خاطرنشــان كرد: گرچه هشدارهاى مناسب 
و بموقع از ســوى هواشناسى داده شده بود اما باز هم شاهد 

خسارت در حوزه هاى مربوط بوديم.
وى تخريب زير ساخت هاى كشاورزى و جاده هاى مواصالتى را 
از مهم ترين زيان هاى سيالب اخير برشمرد و گفت: 808 ميليارد 
ريال از خسارت بوجود آمده در سيالب هاى ياد شده مربوط به 
بخش كشاورزى و 177 ميليارد ريال خسارت نيز مربوط به بخش 

راه و تأسيسات زيربنايى استان گزارش شده است.
 اين مقام امداد و نجات استان در باره شاخص بارندگى استان 
تصريح كرد: گرچه منابع آب ســطحى در خراســان رضوى 
محدود است اما حوادث سيل افزايش دارد، به گونه اى كه طبق 
آمار، استان خراسان رضوى در تعداد حوادث سيل رتبه اول، 
از لحاظ خســارت هاى وارده به مردم در حوزه اجتماعى رتبه 
ســوم و در بحث زيان مالى جايگاه ششــم كشور را به خود 

اختصاص داده است.
مديركل دفتر مديريت بحران اســتاندارى خراسان رضوى با 
بيان اينكه تجهيز مسيل ها و مناطق در معرض خطر سيالب 
و اجراى سيســتم هاى هشدار ســيل از جمله اقدام هاى اثر 
بخش در بحث كاهش آســيب ها بوده، يادآور شد: در زمينه 
سيستم هاى هشداردهنده سيل بايد به مردم اطالع رسانى شود 
و با كمك همه نهادهاى آموزشــى و رسانه اى آموزش به هم 

استانى ها بايد در اولويت باشد.
شايان فر در پايان با بيان اينكه بارش هاى شديد باران و وقوع 
ســيل در روزهاى 24 تا 27 ارديبهشــت در مجموع موجب 
وارد آمدن خسارت به 20 شهرستان استان شده است، اظهار 
داشــت: خسارت اين ســيل ويرانگر در حوزه منزل ساكنان 
استان حدود 70 ميليارد ريال خســارت شده كه در برآورد 
نهايى 479 واحد مسكونى شهرى و روستايى بايد بازسازى و 

يا تعمير و مقاوم سازى گردند.

با جهيزيه اهدايى كميته امداد
  46 نوعروس صالح آبادى 

به خانه بخت رفتند

صاحبى: طى مراســمى با حضور مسئوالن محلى و خيران 
نيك انديش منطقه صالح آباد تعداد 46 سرى جهيزيه به ارزش 
320 ميليون تومان به نوعروسان نيازمند تحت پوشش كميته 

امداد امام خمينى(ره) اين بخش تحويل شد.
 رئيس كميته امــداد امام خمينى (ره) صالح آباد با بيان اين 
مطلب به خبرنگار ما گفت: با تحويل اين كاالها 46 زوج جوان 
آغاز زندگى خود را جشن گرفتند و در حال حاضر تعداد 41 

نوعروس در نوبت دريافت كمك هزينه جهيزيه مى باشند.
رضا جهان پور با اشاره به خشكسالى هاى مكرر و تورم اقتصادى 
و گرانى هاى سرسام آور كه موجب افزايش سن ازدواج شده، 
افزود: اجراى سنت حسنه ازدواج جوانان تحت پوشش كميته 
امداد نيازمند مشــاركت خيران و نيكوكاران عزيز اســت كه 

دست آن ها را براى كمك و امدادرسانى به نيكى مى فشاريم.

  دستگيرى سارق حرفه اى
خرو- خبرنگار قدس: با تالش مأموران كالنتري 15 شهر 
خرو شهرســتان نيشابور ســارق حرفه اي سيم و كابل هاي 

چاه هاي عميق كشاورزى دستگير شد. 
سرهنگ حســين بيات مختاري فرمانده انتظامى شهرستان 
نيشابور گفت: در پي اعالم سرقت سيم و كابل هاي چاه هاي 
عميق كشاورزى در محدوده شهر «خرو» از توابع بخش «زبرخان» 

موضوع به صورت ويژه در دستور كار پليس قرار گرفت.
وى افزود: مأموران تجسس كالنتري 15 شهر خرو پس از يكسرى 
تحقيقات ميدانى به يكي از سارقان سابقه دار مظنون و پس از 
هماهنگي مقام قضايي او را در اقدامى ضربتي دستگير كردند. وي 
تصريح كرد: متهم 23 ساله در مواجهه با ادله و مستندات پليس 
تاكنون به پنج فقره سرقت كابل هاى برق چاه هاى كشاورزى و 

فروش آن ها به فردى مالخر اعتراف كرده است.
سرهنگ بيات مختارى با اشاره به دستگيرى فرد مالخر خاطر 
نشــان كرد: متهمان پس از تشــكيل پرونده با دستور مقام 
قضايي براى كشف ساير سرقت هاي احتمالي در اختيار پليس 

آگاهي قرار گرفتند.
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مصوبه اى كه فرماندارى اجازه برخورد نمى دهد

تزريق سم، هديه متصرفان به سد كارده
پيگيرى

حنانه شيبانى  مديــر مهندسى رودخانه هاى شركت آب 
منطقه اى خراســان رضوى از توقف طرح آزاد ســازى اراضى 
اطراف ســد كارده خبر داد و اظهار داشت: در حالى كه همه 
اقدام ها براى آزادسازى اراضى سد كارده با اولويت مخزن سد 
انجام و تجهيزات و ماشين آالت براى عمليات طرح آماده شده 

بود، اما كار متوقف شده است.
سيد حميد ميرقاسمى درباره دليل اين توقف افزود: طى ماه 
گذشته، نامه اى از فرماندارى دريافت كرديم كه در آن با اشاره 
به مصوبه شوراى تأمين شهرستان مشهد خواسته شده بود كه 
عمليات اجرايى كار متوقف شــود.اين در حالى است كه آزاد 

سازى اراضى سد كارده داراى دستور قضايى است.
وى با اشــاره به صدور دستورقضايى توســط معاون قضايى 
دادســراى عمومى و انقالب مشهد و همچنين تأكيد شوراى 
حفــظ حقوق بيت المال مبنى بر تســريع در انجــام كار در 
سال گذشــته كه بايد تا شهريور همان سال برنامه بازگشايى 
و ساماندهى رودخانه و سد كارده اجرا شود، تصريح كرد: پيرو 
اين دستور به دليل اهميت سد كارده كه تماماً تأمين كننده آب 
شرب شهر مشهد است، انجام مقدمات الزم با اولويت مخزن سد 

كارده در دستور كار شركت آب منطقه اى قرار گرفت.
وى در گفت و گو با خبرنگار ما خاطر نشان كرد:شركت موظف 
به انجام اقدام هاى قانونى قبل از بازگشايى و آزادسازى مخزن 
سد شد كه اين اقدام ها شامل مواردى مانند تعيين حد بستر 
و حريم رودخانه، اعــالم آگهى عمومى در روزنامه هاى كثير 
االنتشار،رســيدگى به اعتراضات مربوط به تعيين حد بستر و 
حريم رودخانه بود. وى با بيان اينكه تمامى اقدام هاى ياد شده 
تا يك ماه پيش انجام شــد،تصريح كرد:پس ازآن تجهيزات و 
ماشين آالت الزم براى آغاز عمليات اجرايى جهت آزاد سازى 
مخزن سد كارده در محل پاسگاه محدوده سد مستقر شد، اما 

با دريافت نامه از فرماندارى كار متوقف شد.

 احضار به دادستانى براى توقف آزاد سازى سد كارده 
وى اذعان داشــت: اين در حالى است كه به دليل توقف كار 

دوشنبه هفته گذشته به دادستانى احضار شده ايم.

وى با اشاره به دستور قضايى براى رفع تصرفات سد كارده 
در سال گذشته،گفت:بايد براى اينكه چرا با وجود گذشت 
يك ســال از دستور قضايى هنوز كار آزاد سازى سد كارده 

انجام نشده است به دادستانى پاسخ دهيم.
وى اضافــه كرد: در هميــن خصوص طــى مكاتبه اى به 
فرماندارى تقاضاى تجديد نظر در توقف آزاد ســازى ســد 
كارده مطرح شــده اســت كه منتظر پاســخ فرماندارى و 

تجديد نظر در مصوبه اخير شوراى تامين هستيم. 

 خريد اراضى در سال هاى 61تا 66
مير قاسمى اذعان داشت: درباره مخزن سد بايد گفت: در سال 
61 تا 66 كه دوران ساخت سد بود از افرادى كه پيرامون سد 
مالــك اراضى بودند با پرداخت وجه ايــن اراضى خريدارى و 
تملك شد. در سال 83حريم درياچه سد با مشاركت خود ذى 
نفعان (كســانى كه قبالً اراضى آنان خريدارى شده بود)نشانه 
گــذارى و دور آن به عنوان مرز و حريم درياچه و ســد خط 
كشيده شد با اين حال طى سال ها اين اراضى مجدداً تملك و 
افراد در آن به كشت و باغدارى اقدام كرده بودند به طورى كه 

حتى حصارهايى را كه كشيده شده بود، جمع كردند.
وى ادامــه داد: در آن زمان با هدف تعامــل با مردم برخورد 

جدى با متصرفان انجام نشــد و همين مسئله سبب شد هر 
ساله اخطارهاى متصرفان مسير رودخانه و حريم مخزن سد 
افزايش يابد در حالى كه اگر آزاد ســازى در همان ســال 83 

انجام مى شد، تعداد متصرفين افزايش نمى يافت.
وى با تأكيد بر اينكه تمام اراضى پيرامون درياچه ســداعم از 
زراعى،باغى و باغ ويال بايد رفع تصرف شــود، گفت: وســعت 
فضاى پيرامون ســد، درياچه و مخزن سد حدود 230 هكتار 
اســت كه از اين ميزان 80 هتكار تصرف شده است كه بايد 

رفع تصرف شود.
وى درباره آمار متصرفين اراضى پيرامون مخزن ســد كارده 
يادآورشــد: بايد توجه داشــت كــه 85 درصــد از تصرفات 
زارعى،10 درصد بســتر رودخانه و پنج درصد باغى است كه 

اكنون كار براى همين پنج درصد متوقف شده است.
مير قاســمى در بخش ديگر يادآورشد: سد كارده تماماً براى 
تأمين آب شرب مشهد است و بايد 30 ميليون مترمكعب آب 
ذخيره داشته باشد با اين حال از 15 سال گذشته تا كنون هيچ 
وقت بيشتر از 10 ميليون مترمكعب كه معادل همان يك سوم 

ظرفيت مخزن است، آب در آن ذخيره نشده است.
وى دليل اين مسئله را تصرفات پيرامون مخزن سد و بستر و 
حريم رودخانه كارده و همچنين كاهش بارندگى طى سالهاى 
اخير دانســت و گفت: موضوع ديگر اينكه وقتى سيل ايجاد 
مى شــود به جاى اينكه آب و سيل وارد مخزن شود به خاطر 
تصرفات صورت گرفته آب پخش مى شود و بخش قابل توجهى 

از آن تبخير مى شود.

 تبعات تصرفات سد كارده
مير قاسمى با اشــاره به پيامدهاى تصرفات سد كارده يادآور 
شــد: اين تصرفات هم بر روى كيفيت و كميت آب اثر سويى 
داشته است كه از بعد كميت سبب كاهش حجم ذخيره آب 
در ســد شده است و از جهت كيفيت نيز با توجه به اينكه تا 
ابتداى درياچه كشت زارعى و باغى انجام شده است و براى اين 
كشــت ها از سموم و كود استفاده مى شود. در نتيجه اين سم 
و كود ها داخل مخزن سد مى شود كه پيامد منفى بر سالمت 

مردم دارد. 
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