
بهشت نخواهم رفت تا تو بيايى... پيام هاى «برنده شده ايد» را جدى نگيريد
ساعتى پاى صحبت مادر شهيد «غالمرضا كاشى پز قدس»  رئيس پليس فتاى خراسان رضوى:

قدس   «مادرجان دوســتت دارم و از آن جا 
كه ما معتقد به معاديم و معتقد به آن دنيا، اگر 
شهيد حساب شوم و نيتم خالص باشد، شفاعتت 
خواهم كرد و بهشــت نخواهم رفت تا تو بيايى 
و...» اين بخشى از وصيتنامه اى است كه پسرى 
براى مادرى به يادگار گذاشته است كه پس از 

34 سال هنوز مادر ...

اقتصادِى  مجرمــاِن  كالهبردارى  قدس  
فضاى مجازى در دهه واليت با پيام «برنده 
شــده ايد»، قربانى هاى تــازه اى صيد كرد.

رئيس پليس فتاى خراســان رضوى ضمن 
اعالم اين خبر، گفت: با وجود هشــدارهاى 
اقتصادى  پليس فتا كالهبردارى هاى  مداوم 

همچنان قربانى ...
.......صفحه 2 .......صفحه 4
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براى مجتمع فوالد تربت حيدريه يك قطره آب نداريم
«محروميت زدايى»  

فصل مشترك جهادگران بسيجى

«سازندگى و اميد» 
براى 1200 خانوار 

محروم كالت

.......صفحه 2

مديرعامل شركت آب منطقه اى خراسان رضوى در تحريريه قدس:

.......صفحه 4

قدس  فعاليت گروه هاى جهادى در حوزه هاى مختلف عمرانى 
و بهداشت و درمان با آغاز فصل تابستان رونق بيشترى مى گيرد 
و جهادگران با حضــور در مناطق محروم نويدبخش فعاليت و 

سازندگى مى شوند و شور و شوق زندگى ...

كارمندان؛ حكايِت تكرارِى 
سيلى و صورِت ُسرخ

يكم. امروز را «روزِ كارمند» نام داده اند. روزِ همان ها كه شــما 
خيلى خوب مى شناسيدشان.... روزِ مســتخدماِن دولت، روِز 

خودتان! 
دوم. نمى دانم چرا ؟... اما راســتش را بخواهيد، دســت و دلم 
همراهى نمى كند تــا به كارمندان، روزِ خودشــان را تبريك 
بگويم.... شما اما اگر علِت اين اكراهِ بنده را مى دانيد، زبان به كام 

بگيريد و هيچ مگوييد و آبرودارى كنيد.
.......صفحه 4
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يكشنبه  4 شهريور 1397

 14 ذى الحجه 1439
 26 آگوست 2018  
سال سى و يكم  
شماره 8766  
ويژه نامه 3151 

.......صفحه 3 

با وجود وعده هاى شهردارى و 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد 

براى رفاه حال خانواده بيماران 
صورت گرفت

همراه سراى 
بيمارستان 

  امام رضا
كلينيك شد!

قدس   اواخر سال 95 كه بهره بردارى از پاركينگ 
طبقاتى بيمارستان امام رضا(ع) در خيابان ابن سينا 
آغاز شد بهره بردارى از بزرگ ترين اقامتگاه همراهان 

بيمار در طبقه همكف اين پاركينگ نيز كليد خورد.
همراه ســرايى بى نظير با ظرفيت 500 تخت در دو 
ســالن مجهز و جداگانه آقايــان و بانوان كه با هدف 
ســاماندهى همراهان بيماران بسترى در بيمارستان 

امام رضا(ع) با همكارى شهردارى...

یاددا�ت
فرجام علوى



ساعتى پاى صحبت مادر شهيد «غالمرضا كاشى پز قدس» 

بهشت نخواهم رفت تا تو بيايى...
�و��ون

ســرور هاديان  «مادرجان دوســتت دارم و 
از آن جــا كه ما معتقد بــه معاديم و معتقد به آن 
دنيا، اگر شهيد حساب شوم و نيتم خالص باشد، 
شــفاعتت خواهم كرد و بهشــت نخواهم رفت تا 
تو بيايى و...» اين بخشــى از وصيتنامه اى اســت 
كه پســرى براى مادرى به يادگار گذاشــته است 
كه پس از 34 ســال هنوز مــادر هر روز صبح به 
او لبخند مى زند و صبــح بخير مى گويد و با قاب 
عكس پسرش راز دل مى كند. در سالروز شهادت 
دانشجوى شــهيد «غالمرضا كاشى پز قدس» به 
منزل پدرى او مى رويم. وارد كه مى شويم يك خانه 
بزرگ قديمى با درخت هايى به قدمت سال ها انتظار 

و فراق. پدر و مادر شهيد به استقبالمان مى آيند.

 رضا پسر و بهترين دوستم بود
كنار مادر شــهيد كه مى نشينم، بيش از هرچيز 
ميهمان نوازى و مهربانيش به دلم مى نشيند. از او 
درباره پسرش كه مى پرسم، مى گويد: رضا فقط 
پسرم نبود، فرزند اول من بود و تفاوت سنى مان 
فقط 18 سال. رابطه ما بجز مادر و فرزندى مثل 

دو تا دوست بود.

 اهل دل بود و معنا 
از ويژگى هاى اين شهيد جوان مى پرسم، مادرش 
مى گويد: رضا اهل مطالعه بود و سال ها در محضر 
آقاى مرواريد درمسجد امام جواد(ع) در خيابان 
دانشــگاه بهره برد. دعاى ندبه را دوست داشت و 
هميشه در حرم كنار يك ستون محل ثابت راز و 
نياز او بود. مادر شهيد كاشى پز قدس خاطرنشان 
مى سازد: ماه رمضان با نان خالى و چاى شيرين 

افطــار مى كرد.هرچه اصرار مى كــردم چرا غذا 
نمى خورى؟ مى گفت: اين طور راحت ترم. دلش 
نمى خواست چند جور غذا سرسفره باشد. بسيار 

ساده زيست بود و آرام و محجوب.

 خبرشهادت و قبولى دردانشگاه
حاال از خبر قبولى دانشــگاه پسرش و همزمان 
شــدن آن با خبر شــهادتش توضيح مى دهد و 
مى گويد: پســرم در رشــته رياضى و فيزيك از 
دبيرستان شــهيد جباريان ديپلمش را گرفت و 
خبر شهادتش همزمان با خبرقبوليش در چند 

دانشگاه بود.

 34 سال صبح بخيرهاى بسيار 
معصومه خوش خوى يزدى مى گويد: او راه خدا 
را انتخاب كرد، اما براى من هميشه جايش خالى 
است. درســت 34 سال از نبودنش مى گذرد، اما 
من هنوز صبح ها به عكس او صبح بخير مى گويم 
و با او حرف مى زنم و درد و دل مى كنم. براى من 
رضا تا ابد زنده است. من و رضا باهم بزرگ شديم 
من عاشق او هستم و درد نديدن او سخت است.

 طواف دورتختش 
حاال بغض مى كند و مى گويد: مثل همين روزها 
بــود كه خبر مجروح شــدنش را به ما دادند، به 

بيمارستان آيت اهللا كاشانى اصفهان رفتم. 
حاال برايــم از لحظات ســخت جدايى تعريف 
مى كند و مى گويد: وارد اتاق كه شدم، خدا را شكر 
كردم كه پسرم زنده اســت، از پرستار خواستم 
كمى تخت او را جلو بياورد تا بتوانم دور تختش 

بچرخم و از خدا خواســتم من را به جاى پسرم 
ببرد. او جــوان بود 32 روز بود كه دختر يكى از 
دوســتان خانوادگى مان را، به نام زيبا در تهران 

برايش نامزد كرده بوديم.

 تازه داماد بود
تازه داماد بود. گفتم، بگذارند پسرم را ببرم مشهد 
گفتند با دستگاه زنده است. شب به مجروح هاى 
ســاير اتاق هاى بيمارستان ســر زدم. آخر آن ها 
مادرهايشــان نبودند. اذان ظهر روز بعد، دكترها 
باالى سرش آمدند. قلبش از كار افتاد. مالفه سفيد 
را كه روى صورت پسرم كشيدند، گفتم رويش را 
نپوشانيد بگذاريد سير نگاهش كنم. بوسيدمش، 
بوييدمش، اشــك ريختم. نمى توانستم باور كنم 
رضايم، ديگر نيست، اما من رضايى را ديدم كه روح 
از بدنش با لبخند جدا شــد. آرام شدم. بايد راضى 
به رضاى خدا مى بودم. ســعى كردم قوى باشم. او 
عاشق شــهادت بود و راهش را با افتخار انتخاب 
كرده بود. به اين باور رســيدم بايد اليق شهادت 
باشى و از ته دل بخواهى تا نصيبت شود. رضا كنار 
صاحب نامش در حرم، صحن انقالب، بهشت ثامن 
االئمه(ع) قطعه 79 دفن شد. پسرم در راه خدا رفت 

و ما هم براى انتخابش احترام قائليم.

 رفتن هايى براى ارزش ها
او حاال تأكيد مى كند: بچه هاى ما رفتند تا اسالم 
و خاك و ناموس درامان بماند. مســئوالنى كه 
چشمشان را برروى مسائل آخرت بسته اند، جواب 
اين شــهدا را چه خواهنــد داد؟ آن ها نرفتند تا 

برخى مسئوالن حقوق مردم را باال بكشند.

 خدمت در حرم آقا 
تمــام مــدت گفت و گــو حــاج آقاعليرضــا 
كاشــى پزقدس، پدر شــهيد واال مقام،بغض 
مى كند و مى گريد. حاج خانم توضيح مى دهد: 
همســرم ازهنرمندان كاشى پز حرم است كه 
ســال ها پيش به مشهد مهاجرت مى كند و به 
قول خودش امام رضــا(ع) او را مى طلبد و در 

حرم با حرفه كاشى پزى خدمت مى كند.
اين مادر شــهيد مى گويد: پس از شهادت رضا، 
همسرم دچار بيمارى هاى ســخت شد و بارها 
تحت جراحى قرار گرفت و سكته كرد، اما تمام 
اين مدت ســعى كردم نگذارم، احساس تنهايى 
و بيمــارى او را از پا دربياورد. بخشــى ازطبقه 
پاييــن خانه را بــه كارگاه كاشــى پزى تبديل 
كردم و كنار همســرم كاشى پزى را ياد گرفتم، 
حاج آقا دست راســتش از كار افتاد، اما كنارش 
كار كردم وكاشى ها را نقاشى كرديم، كاشى هاى 
مساجد زيادى را با هم ساختيم و زندگى را باهم 

گذرانديم.او هنرمند بزرگى است.
در تمام مدت اين گفت و گو مثل هرهفته هنرمند 
خوب شــهرمان احمد منصوب، چهره شهيد را 
بربوم نقاشى، به رسم يادگارى از اين ديدار ترسيم 
مى كند و راوى خوب جنگ عليرضا دلبريان براى 
آنكه در سالروز شهادت اين عزيز و همزمان شدن 
بــا عيد قربان، فضا را براى ايــن والدين بزرگوار 
به ســمت خاطرات خوب و شيرين ببرد، همه 
تالشش را مى كند. غالمرضا كاشى پزقدس متولد 
ســوم ارديبهشت 43 در مشــهد، در 29 مرداد 
سال 63 در پاسگاه زيد مجروح و در بيمارستان 

آيت اهللا كاشانى اصفهان شهيد شد.

در حوالى امروز2

يك مسئول عنوان كرد
  نقش كميته امداد دركاهش نرخ بيكارى 

خراسان رضوى
بردســكن- خبرنگار قدس: 
امــداد  كميتــه  مديــركل 
امام  خمينى(ره) خراسان رضوى 
از تأثيرگذارى اين نهاد در اقتصاد، 
اشــتغال و كاهش نــرخ بيكارى 
حبيب اهللا  خبــرداد.  دراســتان 
آسوده در آيين معرفى سيد كاظم 

حسينى به عنوان رئيس جديد كميته امداد امام خمينى(ره) 
شهرستان بردسكن گفت: گره گشايى و خدمت به محرومان 
وظيفــه ذاتى كميته امداد اســت و كارش صرفاً جمع آورى 

صدقات نيست. 
وى با بيان اينكه صدقه نماد انفاق و يك نوع نشاط اجتماعى 
اســت، گفت: تمامى كمك هاى مردمــى صرف محرومان و 
نيازمندان مى شود. وى به رشد 50 درصدى مشاركت مردم 
استان در حوزه هاى مختلف اشــاره كرد و گفت: زكات هاى 
جمع آورى شــده و ديگر وجوهات از هر منطقه و روستايى 
صرف كمك به عمران و آبادانى و نيازمندان و محرومان همان 

منطقه و روستا مى شود.
دراين مراســم سيد كاظم حسينى به عنوان رئيس جديد 
كميته امداد بردسكن معرفى و از زحمات محسن حالجى 

در دوران مسئوليت خود تجليل به عمل آمد.

جانشين فرمانده نيروى زمينى:
 ارتش در باالترين سطح آمادگى قرار دارد

ايرنا: جانشــين فرمانده نيروى 
زمينى ارتش جمهورى اسالمى 
ايــران گفــت: ايــن نيــرو در 
باالتريــن ســطح آمادگى خود 
است و در هيچ زمانى به اندازه 
امروز از نظر ابزار و تجهيزات در 
چنين ســطحى از آمادگى قرار 

نداشته است.
امير ســرتيپ نوذر نعمتى در مراسم گشايش شانزدهمين 
همايش كاركنان ممتــاز نيروى زمينى محورى ارتش در 
مشهد افزود: دشــمن براى نااميدى مردم تالش مى كند، 
زيرا انســان نااميد براى دفاع از كشورش انگيزه اى ندارد، 
اما اميد به نصرت الهى و مقاومت در برابر مشــكالت قطعاً 

ما را از مسيرهاى سخت عبور مى دهد.
وى گفت: بايد در مقابل مشــكالت مقاومت كرد، زيرا راه 
ما درســت است و سختى هايى دارد كه تاكنون پشت سر 
گذاشته ايم و از اين به بعد هم با اتحاد و همبستگى موانع 

از سر راه برداشته مى شود.
جانشــين فرمانده نيروى زمينى ارتــش به وضعيت نيروى 
انســانى نيروهاى مســلح هم اشــاره و بيان كرد: به منظور 
افزايش كيفيت نيروى محورى زمينى ارتش 28 طرح از سال 
گذشــته به اجرا گذاشته شــده كه دو سوم اين ها مربوط به 
نيروى انسانى است و اكنون در حال ارزيابى طرح ها هستيم.

وى افزود: تعهد، ايمان، واليتمدارى، بصيرت، مســئوليت 
و خطرپذيرى از جمله شاخصه هاى نيروهاى مسلح ايران 
و بويژه ارتش اســت. معاون نيروى انسانى نيروى زمينى 
ارتش گفت: در اين همايــش 272 نفر از كاركنان ممتاز 
اين نيرو از يگان هاى نظامى مختلف سراســر كشور همراه 
بــا خانواده هاى خود به مدت يك هفته حضور دارند. امير 
سرتيپ دوم ســتاد على ســامانى افزود: تعهد، تخصص، 
كارايى، واليتمدارى و روحيه اســتكبار ستيزى كاركنان 
نيــروى زمينى محورى ارتش موجب مى شــود نيروهاى 
كادر و وظيفه شايســتگى هايى را كه در تراز نظام مقدس 
جمهورى اسالمى است به اثبات برسانند. در نيروى زمينى 
ارتش افراد سلسله مراتبى رشد مى كنند و موجب مى شود 

براى هر پستى و مسئوليت آمادگى الزم را پيدا كنند.

  برگزارى «شبى با كتاب» 
با دانش آموزان مرزى شرق كشور 

نيشابور- خبرنگارقدس: برنامه شــبى با كتاب ويژه اردوى 
دانش آموزان مناطق مرزى شرق كشور در اردوگاه شهيد رجايى 

باغرود نيشابور برگزار شد.
در اين مراســم دانش آموزان عالقه مند ادبى عضو مرزى شــرق 
كشور، اعضاى انجمن كتاب پرواز سيمرغ و دانش آموزان از سراسر 
كشــور به معرفى كتاب و اهميت مطالعه و كتابخوانى در نسل 

نوجوان و جوان پرداختند.
لعل عوض پور رئيس جهاد دانشــگاهى نيشابور و عضو انجمن 
كتاب پرواز سيمرغ به معرفى چند كتاب از جمله جامعه شناسى 
خودمانى (حســن نراقى)، اديان در خدمت انسان (امام موسى 

صدر)،  اى كاش وقتى بيست ساله بودم و....پرداختند.
از نكات قابل توجه اين نشست پرسشگرى دانش آموزان و ايجاد 

سؤال و عالقه مندى به مطالعات اجتماعى و تاريخى بود.

  مقام نخست دانش آموزان نيشابورى در 
مسابقات محاسبات سريع ذهنى كشور

نيشابور- خبرنگارقدس: دانش آموزان و روشندالن نيشابور در 
ششمين دوره مسابقات «محاسبات سريع ذهنى» موفق به كسب 

مقام قهرمانى كشور شدند.
مسئول اجرايى خانه رياضيات نيشابور اظهاركرد: در اين دوره از 
مسابقات تيم محاسبات ســريع ذهنى usmas خانه رياضيات 
نيشابور به نمايندگى از آموزش و پرورش اين شهرستان در اين 
دوره از مسابقات شركت كرد كه در پايان با كسب 11 مقام برتر 

كشورى، به قهرمانى اين مسابقات دست پيدا كرد.
محمد طاليى تصريح كرد: مديريــت زمان، تمركز، توانايى حل 
مسئله، تقويت حافظه، دقت در انجام محاسبات از جمله فايده هاى 
يادگيرى يو سى مس اســت كه موجب شد دانش آموزان ممتار 

نيشابور بر سكوى اول كشور بايستند.

 پيكر جانباز شهيد قربانزاده
در مشهد تشييع مى شود

قدس: پيكر جانباز 70درصد شهيد قربانزاده در مشهد تشييع 
مى شــود. على اكبر قربانزاده پس از ســال ها تحمل درد و رنج 
مجروحيــت دوران دفاع مقدس در بيمارســتان امام رضا (ع) به 

همرزمان شهيدش پيوست.
مراسم تشييع اين جانباز شهيد رأس ساعت 9صبح دوشنبه پنجم 
شهريور از مقابل حســينيه پيروان نبوى واقع در خيابان شهيد 
نواب صفوى برگزار مى شود. پيكر مطهر اين شهيد واالمقام پس 
از طواف در بارگاه ملكوتى امام رضا (ع) در بهشــت رضا در جوار 

همرزمان شهيدش به خاك سپرده مى شود.
شهيد على اكبر قربانزاده 17 تير 1345 در درگز چشم به جهان 
گشــود و در 29 آبان 1362 در عمليات والفجــر 3 بر اثر موج 
گرفتگى و تركش از ناحيه كمر قطع نخاع و به مقام رفيع جانبازى 
نائل آمد. همچنين اين شهيد واالمقام كه از ناحيه دو پا قطع عضو 
بوده،  18ماه در كما به سر مى برد كه مدتى در بيمارستان رضوى، 
اتاق ايزوله آسايشگاه توانبخشى امام خمينى(ره) و بيمارستان امام 

رضا (ع) بسترى بود.

 گردوى ارگانيك توسط بسيج سازندگى  
توليد انبوه مى شود

تسنيم: كارشناس حوزه بسيج مهندسين خراسان رضوى 
گفت: در حال حاضر در حال تهيه مستندى در زمينه پيوند 
گردو هستيم؛ فعاليت ديگرى كه صورت مى دهيم اين است 
كه محلول پاشــى باغات اطراف كالت را صورت مى دهيم 
و در اين زمينه بســيج مهندسين خراسان رضوى در حال 

همكارى است.
عباس زيدانلو ادامه مى دهد: در حوزه محصوالت باغى و زراعى 
فعاليت هاى زيادى در قالب طرح بسيج همگام با كشاورز در حال 
انجام اســت؛ امسال براى نخستين بار فعاليت پيوند گردو را در 
شهرستان كالت صورت داديم و براى نخستين بار چند باغ پايلوت 
را انتخاب كرده و ژنتيك هاى برتر گردو را كشت كرديم كه مقاوم 
در برابر ســرما و آفات هستند و اين ژنتيك هاى برتر هستند و 
درخت بذرى هستند و پيوندى نيستند و اكنون نيز محصول گردو 
داده اند. وى بيان مى كند: ژنتيك هاى برتر گردوهايى هستند كه 
هر ســال گردو مى دهند و ما از اين ها پيوند تهيه كرده تا ساير 
درخت ها نيز هر سال گردو دهند و خوشبختانه ارديبهشت ماه 
امسال طرح ما به بار نشست و امسال اكثر درخت ها گردو داده اند 

و كشاورزان نيز بسيار خوشحال شده اند.

 درخشش عكاسان خراسانى 
در جشنواره عكس رشد

بجنورد- خبرنگار قدس: سرپرست معاونت امور هنرى اداره 
كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان شمالى گفت: عكاسان اين 
استان در دهمين دوره جشنواره «عكس رشد» خوش درخشيدند. 
ابوالحســن حيدرى افزود: هيئت داوران دهمين دوره جشنواره 
عكس رشــد از ميان بيش از 8000 عكس كه به دبيرخانه اين 
جشــنواره رسيده بود در مجموع 256 عكس را براى شركت در 
نمايشگاه انتخاب كردند كه در اين ميان آثارى از عكاسان خراسان 

شمالى هم انتخاب شد.
وى اظهار داشــت: اين جشنواره در قالب دو بخش بزرگساالن و 
دانش آموزان و بخش ويژه است كه ميثم امانى، حميدرضا بهمنيار 
و محمد صفرپور در زمره راه يافتگان به مرحله نمايشگاهى دهمين 
جشنواره عكس رشد در گروه بزرگساالن با موضوع مدرسه خانه 
دوم هستند. حيدرى همچنين اظهاركرد: هادى دهقانپور، حامد 
نيستانى و حامد نيرومند قوچانى از ديگر راه يافتگان به بخش ويژه 

در گروه بزرگساالن هستند.
گفتنى است؛ آثار انتخاب شده از سوى هيئت داوران مهرماه در 
تهران به نمايش در مى آيند و در نهايت عكس هاى برگزيده در هر 
گرايش از بين عكس هاى نمايشگاهى، توسط گروه داورى انتخاب 

و به عنوان عكس هاى برتر معرفى خواهند شد.

 ويژه برنامه هاى صدا وسيماى 
خراسان رضوى در هفته دولت 

قدس: مديركل صدا وســيماى خراســان رضوى با اشــاره به  
ويژه برنامه هاى اين نهاد در هفته دولت، با بيان اينكه تيم پرتال 
توليد صداى خراســان رضــوى هر روز از هفتــه دولت از يك 
شهرســتان برنامه اى به عنوان رهاورد پخش خواهد كرد، افزود: 
ويژگى اين برنامه شنيدن صداى مردم شهرستان ها دركنار توجه 

به دستاورد هاى شهرستانى دولت مى باشد.
نصرپور ادامه داد: برنامه مردم و مسئوالن در دو قسمت با حضور 
مسئوالن اســتان به مدت 50 دقيقه پخش مى شود. اين برنامه 

ساعت 13 شروع و ساعت 14 به پايان مى رسد.
مديركل صدا و سيماى خراســان رضوى عنوان كرد: آيتم هاى 
برنامه ما مى توانيم، گزارش حضور كارشناس و معرفى كارآفرين ها 
مى باشد. همچنين برنامه شــبا هنگام نيز در 3 قسمت كه هر 

قسمت به مدت 60 دقيقه در ساعت 22 پخش مى شود.
وى با بيان اينكه برنامه تلويزيونى اشاره با حضور برخى استانداران 
و مســئوالن ادارات كه از ابتداى انقالب مسئوليت داشتند و هر 
كدام به دســتاوردهاى دولت در دوره خــود مى پردازند، گفت: 
اين شيوه ضمن توجه به همه مقاطع و همه دستاورد ها تمامى 
دســتاوردهايى كه از حافظه مردم پاك شده است و مسير طى 
شده دوباره براى مخاطبان بازخوانى مى شود و مجموعه خدمات 

دولت ها به عنوان دستاوردهاى 40 ساله نظام معرفى مى شوند.

ا�بار

يكشنبه  4 شهريور 1397
 14 ذى الحجه 1439 26 آگوست 2018  
سال سى و يكم  
شماره 8766  ويژه نامه 3151 

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m

هنگامه طاهرى  جابه جايى آثار تاريخى امكان پذير 
نيســت. اين را همه مى دانند، اما اخيراً در خبرى مدير 
كل امور موزه هاى كشور عنوان كرده بود كه آسبادهاى 
نشــتيفان خواف را به موزه مــى آورد، اما بر هيچ كس 
پوشيده نيســت جذابيت آسباد هاى نشتيفان به خاطر 
مجموعه هــاى خشــت، گل و چوب بازمانــده از دوره 
صفويــه و همچنين بزرگ ترين و قديمى ترين مجموعه 
آسبادهاى جهان است كه توريست هاى خارجى را براى 
تماشاى اين مجموعه عجيب با كاركردى مسحور كننده 
به خواف مى كشاند. ضمن اين كه چرخش اين آسبادها 
تنها به وزش بادهاى قوى، مداوم و 120 روزه سيســتان 
باز مى گردد. بادهايى كه با به حركت در آوردن پره هاى 
چوبى اين آسبادها، موجب انتقال نيرو به سنگ هاى اين 

آسياب ها و آرد شدن گندم مى شده اند.

 مديركل امور موزه هاى كشور چه مى گويد؟
اما مديركل امور موزه هاى كشــور كه چندى پيش خبر 
از انتقال آسبادها به موزه بزرگ خراسان داده بود در اين 
خصــوص به خبرنگار ما مى گويد: به طور جدى درصدد 
افزايش موزه ها هستيم، چرا كه موزه ها را عالوه بر عامل 

توسعه، محصول توسعه نيز مى دانيم.
محمد رضا كارگر در اين خصوص به موزه اشياى تاريخى 
به جا مانده از گذشتگان اشاره مى كند و مى افزايد: نمايش 
يادگارى ها، بيان تمدن مردم يك شهر به بازديدكنندگان 
اســت از اين رو مــردم يادگارى هاى خود را به شــكل 

مجموعه اى جمع آورى و با نظارت ميراث در قالب موزه 
به نمايش بگذارند.

وى همچنيــن اظهار مى دارد: بــراى اين كه موزه مورد 
توجه مخاطب قرار بگيرد نياز است در موزه اشياى حجيم 
به نمايش گذاشته شــود اشيايى كه با پيشنهاد مشاور 
به كارگروه تخصصى مى آيــد و پس از تأييد به نمايش 
گذاشــته مى شود. او عالوه بر اين بيان مى دارد كه اگر از 
تعداد زياد آسبادها برخى در حال تخريب باشند، آماده ايم 

آن ها را مرمت كرده و در موزه نگهدارى كنيم.

 امكان انتقال آسبادها نيست
اما رئيس موزه هاى خراســان رضــوى مى گويد: امكان 
جابه جايى آثار تاريخى وجود ندارد مگر اين كه بخواهيم 

ماكت آن ها را بسازيم.

محمدرضا پهلوان اضافه مى كند: ساخت ماكت آسبادهاى 
نهبندان، سيســتان و بيرجند در برنامه آينده موزه هاى 
استان است، اما امكان انتقال آسبادهاى نشتيفان به موزه 
ممكن نيســت. او با اشاره به آغاز اقدامات الزم براى ثبت 
آسبادها با محوريت نشتيفان بيان مى كند: مطالعات بزرگى 
در سطح استان در حال انجام است تا در شهر هاى مختلف 

استان موزه هايى مرتبط با شهر مورد نظر ايجاد كنيم.
به گفته وى اين موزه ها با همكارى بخش خصوصى ايجاد 

خواهند شد.
او از جمله شــهرهاى ديگرى را كــه مطالعات در مورد 
آن ها براى تأســيس موزه در دست بررسى است، گناباد 
بــا محوريت آب،موزه مردم شناســى و آثار تاريخى در 
كاخك، موزه اسناد تاريخى در تايباد و موزه موسيقى در 
تربت جام با محوريت موسيقى مقامى و موزه ابريشم در 

تربت حيدريه عنوان مى دارد.
پهلــوان عالوه بر اين در مورد مشــاركت مردم و بخش 
خصوصى به اعالم آمادگى يك مجموعه دار آثار تاريخى 

براى ايجاد موزه در شهر قوچان اشاره مى كند.
رئيس موزه هاى خراســان رضوى با اعــالم خبر اعالم 
آمادگى اوقاف براى ايجاد موزه از ســاير دســتگاه ها نيز 
مى خواهد با ايجاد موزه ساختار و داشته هاى خود را بيان 
كنند. وى تصريح مى كند: ميراث به افرادى كه متقاضى 

ساخت موزه باشند تسهيالت ارائه مى كند.
او تأكيد مى نمايد كه براى تسهيل در روند ايجاد موزه ها 

نيازمند هميارى شهردارى و مسئوالن شهرى هستيم.

قدس پيگيرى كرد

ماجراى انتقال آسبادهاى نشتيفان به موزه چه بود؟

مجموعه اى جمع آورى و با نظارت ميراث در قالب موزه 

خبر

تســنيم: فعاليت گروه هاى جهادى در حوزه هاى مختلف 
عمرانى و بهداشــت و درمــان با آغاز فصل تابســتان رونق 
بيشــترى مى گيرد و جهادگران با حضور در مناطق محروم 
نويدبخش فعاليت و سازندگى مى شوند و شور و شوق زندگى 

را در دل روستاييان و مناطق محروم دوباره زنده مى كنند.
وقتــى پــاى صحبت ايــن جهادگران مى نشــينيد فصل 
مشترك صحبت تمامى آن ها اين است كه شور اميد و برق 
زندگى را در چشمان خسته ساكنان مناطق محروم وقتى 
در آنجــا حضور پيدا مى كنند، مى بينند و همين مســئله 
سبب مى شود تا انگيزه مضاعفى براى اين قبيل فعاليت ها 
داشته باشند و هر سال بر تعداد جهادگران خود بيفزايند. 
در واقع از نظر كمى و كيفى هر سال شاهد هستيم كه بر 

تعداد جهادگران افزوده مى شود.
حضور گروه هاى جهادى بسيج سازندگى خراسان رضوى 
امســال نيز در مناطق محروم اين اســتان ادامه دارد و با 
تالش مضاعفى درصدد هستند تا خدمت رسانى خود را در 
روزهاى پايانى فصل تابستان بيشتر كنند تا دامنه بيشترى 

از جامعه هدف از خدمات آن ها بهره مند شوند.

 خدمت رسانى به بيش از 1200 خانوار
در اين ميان بخشى از مناطق استان خراسان رضوى كه با 
محروميت بيشترى روبه رو هستند از سوى بسيج سازندگى 
خراسان رضوى و همچنين گروه هاى جهادى بيشتر مورد 
توجه قرار مى گيرند؛ يكى از ايــن مناطق منطقه مركزى 
شهرســتان كالت است كه هشت روســتاى آن كه مورد 
هدف سازندگى قرار گرفته اند جمعيتى در حدود 1200 تا 

1400 خانوار را شامل مى شود.
گــروه جهــادى ميثاق امســال ايــن روســتاها را هدف 
خدمت رسانى خود قرار داده و قرار است تا پايان شهريورماه 
يــك بار ديگر نيز در اين مناطق براى خدمت رســانى در 
حوزه هاى فرهنگى و بهداشت و درمان و سازندگى حضور 

پيدا كند.

 فعاليت در حوزه عمرانى و فرهنگى
مرتضى اســماعيل آبادى؛ مســئول اين گروه جهادى در 
اين زمينه مى گويد: گروه جهادى ميثاق ســال گذشته از 
تجميع چند گروه جهادى تشــكيل شد و گروه ما بزرگ تر 

شد؛ با روستاى سرچشمه خراسان شمالى فعاليت خود را 
آغاز كرديم كه طرح آبرسانى و طرح ساخت مسجد را آنجا 
دنبال كرديم؛ بعد از آن دومين فعاليت ما در مناطق زلزله 
زده گيالنغرب بود كه در 6 روستا حاضر شديم و با طالب 
كار فرهنگــى آنجا را صورت داديم و امســال نيز منطقه 

محورى ما كالت شد.
وى ادامه مى دهد: تقريبــاً 90 نفر دوره اول اعزام ما به 6 
روستاى كالت عازم شــدند و در مرحله دوم 50 نفر عازم 
شدند و عمدتاً كار تبليغى را صورت دادند و در اعزام بعدى 
كه هفته آينده است دوستان ما در حوزه عمرانى عازم اين 

مناطق مى شوند.
اسماعيل آبادى خاطرنشان مى كند: تابستان امسال منطقه 
محورى و هدف خود را كالت قرار داديم و البته از ســوى 
بنياد بركــت نيز اين منطقه به عنوان هــدف قرار گرفته 
است؛ در بحث فرهنگى پنج روستا و در بحث عمرانى سه 
روســتا را در اين منطقه مورد نظر خود داريم. روستاهاى 
ســيرزار، قله زو، آقداش، خشت و گرو از جمله روستاهايى 

هستند كه گروه جهادى ما در آن در حال فعاليت است.

«محروميت زدايى» فصل مشترك جهادگران بسيجى

«سازندگى و اميد» براى 1200 خانوار محروم كالت
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با اعطاى 150 ميليون ريال تسهيالت محقق مى شود

 بهسازى و نوسازى 140 نانوايى 
در خراسان رضوى

قدس: با اعطــاى مبلغ 150 ميليون ريال تســهيالت بانكى 
نانوايى هاى يارانه اى در خراسان رضوى بهسازى و نوسازى خواهند 
شد. مدير عامل شركت غله و خدمات بازرگانى منطقه 5 با اعالم 
اين خبر گفت: به منظور ارتقاى بهداشت محيط و به روز كردن 
تجهيزات و وسايل نانوايى و نيز افزايش كيفيت نان بيش از 140 
واحد نانوايى در سطح استان خراسان بهسازى و نوسازى خواهند 
شد. حميدرضا نورى افزود: در راستاى اجراى سياست هاى ابالغى 
شركت بازرگانى دولتى ايران و درجهت ارتقاى كيفيت و سطح 
سالمت نان مأكول خانوار، طرح بهسازى و نوسازى نانوايى هاى 
استان از سال 1385 آغاز شد كه تا سال 1394 ادامه داشت و به 
دنبال آن نزديك به 1400 واحد نانوايى بهسازى و نوسازى گرديد 
كه سهم شهر مشهد در اين اقدام بيش از 470 واحد بوده است.
وى در تشريح اين طرح كه در سال جارى عملياتى خواهد شد، 
گفت: طرح بهسازى و نوسازى نانوايى ها با هدف تغيير، تعويض 
و بهداشتى نمودن كف و ديواره هاى نانوايى با كاشى و سراميك، 
بهره گيرى از شيشه سكوريت، تغيير ماشين آالت داراى حرارت 
مستقيم به غير مستقيم، تعويض ماشين و ابزارآالت تهيه خمير 
و اســتفاده از ظروف استيل و با توجه به تأثير مستقيم عوامل 
محيطى در كيفيت نان بخشى از موارد مصرف تسهيالت بهسازى 

و نوسازى واحدهاى نانوايى است.

مديركل راه و شهرسازى خراسان رضوى:
 قراردادهاى پيش فروش مسكن بايد

 در دفاتر اسناد رسمى ثبت شود
مهر:مديركل راه و شهرســازى خراســان رضوى گفت: تمامى 
قراردادهاى پيش فروش مســكن بايد در دفاتر اسناد رسمى به 
ثبت برسد. محمدرضا اخوان عبداللهيان اظهار كرد:طبق آيين نامه 
اصالحيه قانون پيش فروش مسكن، هر قراردادى با هر عنوان كه 
به موجب آن مالك رسمى زمين پيش فروشنده، متعهد به احداث 
يا تكميل واحد ساختمانى مشخص با كاربرى متناسب با آن شود 
و پس از تكميل به مالكيت فرد ديگرى پيش خريدار درآيد، بايد 
در دفاتر اسناد رسمى به ثبت برسد. وى افزود:براساس اين آيين 
نامه، پيش فروشنده بايد قبل از هر گونه اقدام جهت تبليغ و آگهى 
پيش فروش مجوز انتشــار آگهى را از اداره كل راه و شهرسازى 
استان به نمايندگى از وزارت راه و شهرسازى دريافت كند. اخوان 
عبداللهيان گفت: چنانچه اشخاص بدون تنظيم سند رسمى يا 
اخذ مجوز اقدام به پيش فروش ســاختمان نمايند به حبس از 
نود و يك روز تا يكسال يا جزاى نقدى به ميزان دو تا چهار برابر 
وجوه و اموال محكوم مى شوند و همچنين مشاوران امالك نيز بايد 
بعد از انجام مذاكرات مقدماتى،طرفين راجهت تنظيم سند رسمى 
قرارداد پيش فروش به يكى از دفاتر اسناد رسمى راهنمايى كنند 
و نمى توانند راسا مبادرت به تنظيم قرارداد پيش فروش كنند. وى 
تاكيد كرد: براساس قرارداد پيش فروش ارائه تسهيالت خريد به 

پيش خريداران توسط بانك ها نيز امكانپذير است.

 خراسان رضوى رتبه نخست پرداخت 
تسهيالت روستايى

ايرنا: مدير صندوق كارآفرينى اميد خراســان رضوى گفت: 
اين اســتان با پرداخت 203 ميليارد ريال تسهيالت اشتغال 
روستايى طى پنج ماه اخير رتبه نخست كشور در اين زمينه 

را به دست آورد.
على آبيلى افزود: در پنج ماه اخير به 661 طرح در اين زمينه 
تســهيالت پرداخت شده كه منجر به ايجاد هزار و 53 شغل 
شده است. وى اظهار داشت: تسهيالت ارائه شده امسال نسبت 

به مدت مشابه پارسال 44 درصد بيشتر شده است.
وى گفت: طى مدت ياد شــده 100 صندوق روستايى با سه 
هزار و 13 عضو در 98 روســتاى استان براى بانوان در زمينه 
هاى كشاورزى، پوشاك، صنايع دستى، قالى بافى و دامدارى 
تاسيس شده است. آبيلى افزود: بانوان مزبور دوره  هاى آموزشى 

را در كالس هاى جهاد كشاورزى گذرانده اند.
وى اظهار داشــت: با ايجاد اين صندوق ها بانوان مى توانند با 
مقدار اندكى ســرمايه، تسهيالت دريافت كنند و به كسب و 
كار خود توسعه دهند. وى گفت: امسال همچنين موضوع هر 
روستا يك محصول در سه روستاى استان دنبال مى شود كه 
در اين راســتا جواهر سازى در روســتاى «پيوه ژن» از توابع 
احمدآباد مشهد پيگيرى مى شود. مدير صندوق كارآفرينى 
اميد خراســان رضوى افزود: در اين زمينه ايجاد 44 كارگاه 
و تكميــل زنجيره هاى تامين، توليد و توزيــع كاال با ايجاد 
كارگاه هاى مختلف، طراحى، ساخت،  تعميرات و بسته بندى 

جواهر با 150 ميليارد ريال اعتبار در حال انجام است.

مديركل امور اتباع و مهاجرين خراسان رضوى خبر داد
 تأمين امكانات الزم براى پذيرايى 

ازمهاجران افغانستانى در مرز دوغارون

تايباد-خبرنگارقدس: مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجى 
اســتاندارى خراســان رضوى گفت: با تالش هاى نظام مقدس 
جمهورى اســالمى ايران و كمك ســازمان ملــل تمامى زير 
ســاخت هاى الزم براى پذيرايى از مهاجران افغانستانى در مرز 

دوغارون تايباد فراهم است.
محمد عجمى روز گذشته در مراســم توديع و معارفه رؤساى 
جديد و قديم اداره اتباع و مهاجرين خارجى شهرستان تايباد كه 
با حضور فرماندار و جمعى از مسئوالن ادارات و نهادها برگزارشد، 
اظهار داشت: جمهورى اسالمى ايران با وجود همه گرفتارى ها 
پذيرايى از مهاجران را وظيفه شرعى خود دانسته و در چهار دهه 
حضور مهاجران افغانســتانى و عراقى ما شاهد رشد و بالندگى 

خدمات رسانى به اين عزيزان در ايران اسالمى هستيم.
وى گفت: هم اكنون به بيش از 3 ميليون و500 هزار مهاجر در 
ايران اســالمى خدمات رسانى مى شود كه 85 درصد مهاجران 
خارجى حضورشان به صورت قانونى و اطالعات هويتى آنان ثبت 

شده است.
وى ادامــه داد: همچنين 77 هــزار دانش آموز مهاجران و اتباع 
خارجى در مدارس ايران اســالمى مشــغول به تحصيل بوده و 
بيش از 90 هزارنفر از اقشار آسيب پذير آنان داراى دفترچه بيمه 

سالمت هستند.
فرماندار شهرســتان تايباد هم گفت: با تالش هاى انجام شــده 
استان خراسان رضوى و شهرستان مرزى تايباد پيشتاز خدمت 

به مهاجران و اتباع خارجى است.
حسين شــرافتى با انتقاد از مدعيان دروغين حقوق بشر اظهار 
داشــت: بهترين خدمات به اتباع و مهاجران خارجى توســط 
دستگاه هاى متولى خدمت به اين عزيزان در مرز دوغارون ارائه 

مى شود.
رئيس شوراى ادارى شهرستان تايباد ادامه داد: هم اكنون امنيت 
كامل در مرز دوغارون حاكم و اين مرز براى ســرمايه گذارى و 
انجام كار اقتصادى به دليل امنيت حاكم درآن، به يك فرصت 

بسيار مهم و طاليى تبديل شده است.
در اين مراســم از خدمات پنج ســاله روح اهللا صارمى تجليل و 
ياسر قاسمى به عنوان رئيس جديد امور اتباع ومهاجرين خارجى 

شهرستان تايباد معرفى شد.
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مخاطبان عزيز خرسند     يم كه ارتباط د     وسويه با اين رسانه د     ر ارسال 
بنابراين  نشست،  ثمر  به  از سوى شما خوانند     گان گرامى  سوژه 
با پاسخ خود     ، ما را د     ر  اميد     واريم مسئوالن د     ستگاه هاى اجرايى 
اين مسير همراهى كنند     . شما مى توانيد      از طريق سامانه پيامكى 

300072305 با ما د     ر تماس باشيد     .

 پياده راه زائران آسفالت نيست
ان شاءاهللا طبق سنوات گذشــته موجى از زائران امام 
رضا عليه الســالم در زمــان شــهادت آن حضرت به 
صورت پياده به مشــهد مقدس مشــرف مى شوند، لذا 
خواهشــمند است جهت حفظ ســالمت آن عزيزان از 
خطرات تصادف، به مســئوالن مربوط اطالع دهيد كه 
ادامه مسير پياده روى از سمت نيشابور به سمت ملك 

آباد (نزديك ملك آباد) را آسفالت نمايند.
 936...4944

 راهكارى براى كاهش ترافيك هسته مركزى
اگر ازتقاطع هاى نزديك حرم به سمت حرم پياده راه شود و يا دست كم اجازه تردد خودروهاى 
شخصى داده نشود بســيارى از شلوغى و ترافيك كاذب اطراف حرم از بين مى رود و مردم به 

استفاده از وسائل نقليه عمومى ترغيب مى شوند.
 936...6717

 بالتكليفى ميدان راه آهن
بعد سال ها ايستگاه متروى راه آهن افتتاح شد، اما يك سال 
است كه شهردارى هنوز اين مبدأ ورودى مشهد را بازسازى 
نكرده!عجيب تراينجاست كه ميدان راه آهن را به پاركينگ 

عمومى تبديل كرده و موجب ترافيك در اطرافش شده!
 936...1312

 شهردارى به فكر زائران باشد
بافت پيرامونى حرم مطهرفاقد حمام و نانوايى و نيازهاى اوليه زائران است؛ چرا شهردارى به فكر 

زائران نيست و خدمات ياد شده در كنار تابلو راهنما خاص اين عزيزان ايجاد نشده؟
 936...6158 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

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

مهناز خجســته نيا  اواخر ســال 95 كه 
بهره بردارى از پاركينگ طبقاتى بيمارستان امام 
رضا(ع) در خيابان ابن سينا آغاز شد بهره بردارى 
از بزرگ تريــن اقامتگاه همراهان بيمار در طبقه 

همكف اين پاركينگ نيز كليد خورد.
همراه ســرايى بى نظير با ظرفيت 500 تخت در 
دو ســالن مجهز و جداگانه آقايان و بانوان كه با 
هدف ســاماندهى همراهان بيماران بسترى در 
بيمارســتان امام رضا(ع) با همكارى شهردارى 

مشهد و دانشگاه علوم پزشكى احداث شده بود.
آن زمان ساخت اين همراه سرا به عنوان خدمتى 
بى منت در كنار اجراى پروژه اى پردرآمد مطرح 
شــد، غافل از اينكه درهاى اين همراه سرا هرگز 
به روى همراهان بيماران باز نشــد و سال ها در 
آن  قفل ماند! البته سال گذشته و در پى تعطيل 
ماندن يك ســاله اين همراه سرا، روزنامه قدس 
در راستاى انجام رسالتش گزارش هايى در اين 
خصوص منتشر كرد اما طفره مديران باز هم مانع 
بازگشايى اين قفل ها شد تا اينكه حاال صحبت از 
تغيير كاربرى اين همراه سراها به ميان آمده است.

همراه سراهاى ناشناس
اين اتفاق ناخوشايند در حالى اتفاق افتاده است 
كه اوضاع سه همراه سراى بيماران بسترى در اين 
بيمارســتان اصالً قابل مقايسه با  اين سالن هاى 
مجهز نيست. تمام دار و ندار همراه سراهاى فعلى 
اين بيمارستان، اتاقك هايى شيشه اى با امكانات 
بســيار محدود و اندك در حد فرش، يخچال و 
تلويزيون اســت. بغرنج تر از اين اوضاع هم قفل 
بودن درهاى اين همراه سرا و بى خبرى همراهان 

از وجود چنين سالن هايى است.
اغلب همراهان بيماران بسترى در اين بيمارستان 
گاهى مجبورند از چند روز تا چند هفته به اقامت 
در اين همراه سراها تن دهند در حالى كه شرايط 

موجود اصالً مورد رضايت آن ها نيست.
وقتى گزارشــگر ما در تكميل گزارش به سراغ 
همراهان مى رود تعدادى از آن ها در گفت و گو با 
گزارشگر ما نسبت به وجود چنين فضايى اظهار 
بى اطالعى مى كننــد. يكى از همراهان بيماران 
بسترى در بخش سوختگى كه يك هفته است در 
همراه سراى اين بيمارستان اقامت دارد مى گويد: 
متأســفانه وقتى كه بيمارى بســترى مى شود، 
مشــكالتى به  عنوان اقامت همراه بيمار نيز تازه 
شروع مى شــود. وى با بيان اينكه اين مشكالت 
براي همراهان بيماراني كه به  دليل كمبود امكانات 

در شهرهايشان مجبور مي شوند به 
بيشتر   كنند  عزيمت  كالنشهرها 
است، مى افزايد: هر چند وضعيت 
اقامت و اسكان همراهان بيماران 
نسبت به سال هاي قبل بهتر شده 
اما هنوز غصه بيمــاري، تنها غم 

اطرافيان نيست.

گاليه به خاطر نگاه اقتصادى
يكى ديگــر از همراهــان نيز از 
شلوغى همراه سراهاى فعلى گاليه 
مى كند و مى گويد: اين بيمارستان 
بــه دليل مراجعه بيمــاران چند 
اســتان وضعيت خاصى دارد در 

حالى كه نه تنها حمايتى از همراهان وجود ندارد 
بلكه برخى كم لطفى ها نيز آزاردهنده است.

وى بــا انتقاد از نــگاه اقتصادى بــه خيلى از 
تصميمــات اجرايى اظهار مى دارد: نمونه عينى 
اين ادعا همين موضوع همراه ســراى بيماران 
است. به گفته وى متأسفانه مديران بيمارستان 
در حالــى از بــاز كردن درهــاى اين مجموعه 
طفره رفته اند كه حتى فرصت ارزيابى از سوى 
همراهــان را مهيا نكرده انــد. وى با بيان اينكه 
درهــاى اين مجموعه از ابتدا تــا به امروز روى 
همراهان قفل بوده است مى افزايد: حاال كه هوا 
خوب است، اقامت شبانگاهى در فضاى باز هم 
آزار دهنده نيست اما با سرد شدن هوا، مشكالت 

همراهان مضاعف مى شود.
همراه بيمــار ديگرى هم 
كه از استان گلستان براى 
درمــان مادرش بــه اين 
كرده  مراجعه  بيمارستان 
مى گويد: اينجــا مى توان 
هموطنانــى را ديد كه هر 
كدام با انبوهى از مشكالت 
مالى، بار ســفر بســته و 
تا  شــده اند  مشهد  راهى 
شــايد بيمارشــان اينجا 
درمان شــود. وى با بيان 
روزه  چنــد  اقامت  اينكه 
در كالنشــهرى غريــب، 
مشكالت همراهان را دوچندان مى كند، مى افزايد: 
اغلب همراهان سختى اقامت در جوار بيمارستان 

را به خاطر بيمارشان به جان مى خرند.

همراه سراهاى بى همراه
مشاهدات عينى گزارشــگر ما از وضعيت فعلى 
همراه ســراها و تغيير كاربرى سالن هاى مجهز 
همراه سراى بيمارســتان امام رضا(ع) گواه اين 
ادعاهاست. به گزارش خبرنگار ما در سالن بانوان 
اين همراه سرا همچنان قفل بود اما بخش آقايان 

با ديواره هاى چوبى كامالً بازسازى شده بود.
تجهيزاتى هم در مقابــل در ورودى اين همراه 
سرا دپو شده بود كه گويا منتظر اتمام عمليات 

بازسازى و نصب در سالن بودند.

 تغيير كاربرى همراه سراها
گزارشــگر ما براى كسب اطالعات بيشتر به 
ســراغ مدير روابط عمومى بيمارستان امام 
رضا(ع) مى رود. باغســتانى در گفت و گو با 
گزارشــگر ما ضمن تأييد تغيير كاربرى اين 
همراه سرا مى گويد: طبق آخرين تصميمات 
دانشــگاه علــوم پزشــكى قرار شــده اين 
دندانپزشــكى  كلينيك  عنوان  به  مجموعه 
مورد استفاده قرار بگيرد.وى با بيان اينكه سه 
همراه سرا در بيمارستان امام رضا(ع) داير مى باشد 
مى افزايد: قطعــاً بهره بردارى از اين مجموعه به 
عنوان همراه ســرا با استقبال مواجه نمى شد. به 
گفته وى دليل اصلى اين امر هم بعد مسافت زياد 
اين مجموعه با بخش هاى بســترى بيمار است.
اين مقام مسئول با اشاره به تمايل زياد همراهان 
بيمــار به اســتقرار در همراه ســراهاى نزديك 
بخش هاى بسترى مى گويد: بهترين گزينه براى 
استفاده مطلوب از اين فضا تبديل آن به كلينيك 
دندانپزشكى بود كه همجوارى با پاركينگ مزيد 
بر علت شده است. وى با رد كمبود فضاى اقامتى 
براى همراهان بيماران بسترى در اين بيمارستان 
اظهار مى دارد: به رغم احداث ســه همراه ســرا 
در محوطه داخلى بيمارســتان اما باز هم برخى 
همراهان ترجيح مى دهند در فضاى سبز ميدان 

مجاور بيمارستان اقامت كنند.

با وجود وعده هاى شهردارى و دانشگاه علوم پزشكى مشهد براى رفاه حال خانواده بيماران صورت گرفت

همراه سراى بيمارستان امام رضا  كلينيك شد!

آن زمان ساخت اين 
همراه سرا به عنوان 

خدمتى بى منت در كنار 
اجراى پروژه اى پردرآمد 
مطرح شد، غافل از اينكه 

درهاى اين همراه سرا 
هرگز به روى همراهان 

بيماران باز نشد و سال ها 
در آن  قفل ماند!
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مديرعامل شركت آب منطقه اى خراسان رضوى در تحريريه قدس: 

براى مجتمع فوالد تربت حيدريه يك قطره آب نداريم

هاشم رســائى فر  حضــور مديرعامل 
شــركت آب منطقه اى خراسان رضوى در 
تحريريــه قدس فرصتى به وجود آورد تا در 
مورد برخى از موضوعات اين روزهاى حوزه 
آب با فرد اول اجرايى اين مقوله گفت وگويى 
داشته باشيم. محمد عاليى قبول داشت كه 
نيمى از مشــكالت فعلى كمبود آب مربوط 
به مديريــت ناصحيح در طول ســال هاى 
گذشــته بوده اســت. او همچنين در مورد 
صنايع آب طلب و ســاخت آن ها در استان 
جبهه گيرى كرد، در مورد رهاسازى پساب 
فاضالب هاى شــهر مشــهد در كشف رود 
توضيــح داد، به رايزنــى هايى كه در حوزه 
ديپلماســى آب انجام شده و در حال انجام 
اســت، واكنش نشان داد و مواردى ديگر از 

اين دست سؤاالت را پاسخگو بود.

  بخشى ازمشكالت حوزه آب 
مربوط به سوء مديريت هاست

مديرعامل شــركت آب منطقه اى خراســان 
رضوى درخصــوص اينكه عنوان مى شــود 
مشــكلى براى تأمين آب استان وجود ندارد 
اگــر اين موضوع مديريت شــود، گفت: 50 
درصد قبــول دارم كه مشــكالت حوزه آب 
مربوط به ســوء مديريت هاســت، اما مابقى 
آن مرتبط با كمبود شــديد آب است.بعد از 
60 ســال كه ســال 1336 سرشمارى شد، 
جمعيت شهر مشــهد خيلى كمتر از اكنون 
بود با 13 درصد منابع آب اســتان. در حال 
حاضر 3ميليون و200 هزار نفر در مشــهد 
ساكن هســتند و حدود 52 درصد جمعيت 
كل اســتان باز هم با همــان منابع آبى 13 
درصد بايد مديريت شــود. چــرا بايد انواع و 
اقسام امكانات از دانشگاه گرفته تا واحدهاى 
صنعتى در شــهرهاى بزرگ مثل مشــهد 
ســاخته شود و اين باعث شــود تا جمعيت 
رو به اين شــهرها بياورد و درخواست براى 
امكانــات اوليــه از جمله تأميــن آب مورد 
نياز شــهر باال برود؟ به نظر من اين اشتباه 
است كه بيشتر توسعه كشور در مركز ايران 

و شــهرهاى راهبردى و بزرگ است. اين از 
همان مواردى است كه بايستى قبل از اين ها 
مديريت مى شــد. در حال حاضــر بيش از 
هشت درصد جمعيت كشورهاى ساحلى در 
سواحل آن ها قرار دارند، اما اين آمار در ايران 
حدود 2 و نيم درصد است. چرا نبايد صنايع 
آب طلب را در مجاورت سواحل بسازيم؟ اين 
اشــتباه بزرگى اســت كه در برخى مناطق، 
آينده نگرى نمى شــود و بدون برنامه ريزى 
پروژه هايى اجرا مى شود كه آب طلب هستند.

  امكان بازگشت70 درصد فاضالب 
شهرى به چرخه آب كشاورزى

وى همچنين در خصوص سرنوشت فاضالب 
تصفيه شده توسط تصفيه خانه هاى مشهد 
و اينكــه پســاب آن ها در كشــف رود رها 
مى شــود، گفت: در حال حاضر 85 درصد 
آب مصرفــى مــردم تبديــل بــه فاضالب 
مى شــود كه مى تواند با رقمى 70 درصدى 
مجدد به چرخه آب براى مصارف كشاورزى 
برگردد كه در مورد پساب تصفيه خانه هاى 
پركندآباد يك و دو و نيز اولنگ اين موضوع 
اجرايى مى شــود و پساب تصفيه خانه ها به 

مصارف كشاورزى مى رسد، اما در خصوص 
تصفيه خانه خين عرب بايد عنوان كنم اين 
مورد از جمله طرح هاى دولتى اســت كه با 
اجراى آن 150 ميليون مترمكعب پســاب 
به غرب مشــهد انتقــال خواهد يافت و آب 
حاصل از چاه هاى كشاورزى اين منطقه به 
مصارف شــرب خواهد رســيد، اما آنچه كه 
مسلم است اين است كه اين پروژه در حال 
حاضــر اعتبارات كمــى دارد كه جوابگوى 
پيشرفت آن نيست يكى از كارهايى كه بايد 
انجام دهيم اين اســت كه اين پروژه هرچه 

زودتر فعال شود.
مديرعامل شــركت آب منطقه اى خراسان 
رضوى در پاســخ به اين پرســش كه گفته 
مى شود ديپلماسى آب در مورد ساخت سد 
سلما در افغانستان و تأثير آن بر ذخيره آب 
ســد دوستى پيگيرى نشد كه اگر اين گونه 
مى شد، مشهد شــرايط ذخيره آبى بهترى 
در حال حاضر مى داشــت، عنــوان كرد: با 
اين موضــوع كه دپيلماســى آب پيگيرى 
نشــده است، موافق نيســتم چراكه هم در 
گذشــته و هم در حال حاضر پيگيرى هاى 
جدى از ســوى مقامات سياســى كشور و 

نيز در وزارت امور خارجه مى شــود، اما كار 
ســخت اينكه حقوق و وضعيــت ما چگونه 
تأمين شــود جزو اولويت هاست كه به جد 
در حال پيگيرى است. درخصوص سد سلما 
هم بايد بگويم اين سد مى تواند ذخيره آبى 
بين 640 تا 680 ميليون مترمكعب داشته 
باشــد كه تحقيقاً مى تواند روى ذخيره آبى 
سد دوستى تأثيرگذار باشد، اما اگر بارش ها 
وجود داشــته باشد و ســيالب در رودخانه 
هرير رود جارى شــود، مشكل ذخيره آب 

سد دوستى هم رفع خواهد شد.

 حريم رودخانه هاى ييالقات اطراف 
مشهد در شرايط اضطرارى قرار دارد

عاليى در واكنش بــه وقوع پديده رودخانه 
خوارى در ييالقات اطراف مشــهد بويژه در 
طرقبه اذعان داشــت: با شرايطى كه وجود 
دارد و حتى اهالى آنجا تا داخل رودخانه هم 
محل نشستن و استراحت درست كرده اند، 
معلوم نيســت در صورت وقوع يك سيالب 
در رودخانه هــا چــه اتفاقى خواهــد افتاد. 
بايــد بگويم اين اماكن در حــال حاضر در 
شــرايط اضطرارى قرار دارد. با اين تفاسير 
آنچه كه آب منطقه اى بــر آن اصرار دارد، 
انجام وظيفه اى اســت كه بر عهده اش قرار 
داده شــده اســت. بر طبق قانون حريم و 
بســتر رودخانه هــا بايد از سرشــاخه هاى 
آن ها مشخص شــود و با كمك خود مردم 
آزادســازى صورت بگيرد. مردم هم اين را 
بدانند كه اگــر اين كار انجام شــود، بهره 
اقتصادى آن را خودشــان هم خواهند برد. 
فقط بايد شهردارى مربوطه همراهى داشته 
باشــد و امتيازهاى الزم را به مالكان امالك 

حريم رودخانه ها بدهد.

آب و �وا
  پيش بينى آسمانى ابرى 

براى خراسان رضوى
قدس: اداره كل هواشناسى خراسان رضوى اعالم كرد: با عبور 
موجى ضعيف از استان انتظار مى رود طى امروز در نوار شمالى 
اســتان ابرناكى قدرى افزايش، ضمن اينكه در دو روز آينده 
بيشــتر در ســاعات بعدازظهر به بعد بر سرعت وزش باد در 
سطح استان افزوده خواهد شد به طورى كه در بخش هايى از 
نوار شرقى و نيمه جنوبى استان بويژه در جنوب شرق استان 
و جنوب شهرستان سبزوار وزش باد گاهى شديد توام با گرد و 
خاك پيش بينى مى شود؛ همچنين طى امروز بويژه در نيمه 
شمالى استان يكى، دو درجه اى دما كاهش اما در روز دوشنبه 
دماى هوا در بيشتر نقاط استان به طور نسبى افزايش مى يابد.

روی �ط حاد�
  پيك موتورى توزيع مواد مخدر 

به دام افتاد
ايرنا- فرمانده انتظامى مشهد گفت: فردى كه در قالب پيك 
موتورى مبادرت به توزيع مواد مخدر در اين شــهر مى كرد 
شناسايى و دســتگير شــد. اكبر آقابيگى افزود: اين جوان 
موتورســوار به صورت تلفنى ســفارش فروش مواد مخدر از 
مشتريان دريافت مى كرد كه توسط مأموران كالنترى سناباد 

در خيابان شهيد صادقى مشهد تحت تعقيب قرار گرفت.
وى با اشاره به دستگيرى متهم در مخفيگاهش گفت: از اين 
فرد مقاديرى ترياك بسته بندى شده و آماده توزيع كشف شد.

  21 كوهنورد مفقود شده 
در خراسان رضوى نجات يافتند

ايرنا- رئيس مركز هماهنگى و كنترل عمليات جمعيت هالل 
احمر خراســان رضوى گفت: طى دو عمليــات جداگانه 21 
كوهنورد مفقود شده در ارتفاعات اين استان توسط نيروهاى 
هالل احمر نجات يافتند. حسن گودرزى افزود: در نخستين 
عمليات در كيلومتر 25 جاده نيشــابور به فيروزه و ارتفاعات 
درخت جوز نيشــابور جمعه گذشته سه كوهنورد پس از سه 
ساعت عمليات جست و جو توســط دو تيم امداد هالل احمر 
پيدا شده و نجات يافتند. وى اظهار داشت: در عمليات دوم نيز 
كه از ســاعت 23 جمعه شب گذشته تا 2 بامداد ديروز ادامه 
داشت، يك گروه 18 نفره كوهنوردان مشهد كه در ارتفاعات 
روستاى برف ريز نيشابور راه را گم كرده بودند توسط دو تيم 

امداد كوهستان هالل احمر پيدا شدند.

  توقيف محموله چاى غيربهداشتى 
در فريمان 

ايرنا- رئيس شعبه سيار اداره كل تعزيرات حكومتى خراسان 
رضوى گفت: محموله 15 تنى چاى غيربهداشتى در فريمان 
توقيف شــد. اميد جليلى افزود: در چارچوب طرح بازرسى از 
انبارها در فريمان انبار چاى غيربهداشتى در شهرك صنعتى 
اين شهرستان كشف شد. وى گفت: در اين انبار 15 تن چاى 
فاقد شناســه بهداشــتى و كد نظارتى كشف شد كه مجوز 
بســته بندى اين برند مربوط به نيشــابور بود ولى به صورت 

غيرمجاز در اين مكان بسته بندى مى شد.
او افزود: انبار پلمب و پرونده تعزيراتى تشكيل شد. 

  كشف انبار الستيك هاى احتكار شده 
در تربت حيدريه

مهر: جانشين فرمانده انتظامى خراسان رضوى از كشف انبار 
احتكار الستيك در تربت حيدريه خبر داد.

ســرهنگ ابراهيم قربان زاده اظهار كرد: پس از كسب خبرى 
مبنى بر نگهدارى تعداد زيادى الستيك در يك انبار واقع در 
حاشيه تربت حيدريه، مأموران اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
پليس آگاهى اين فرماندهى به همراه كارشناسان اداره صنعت، 
معدن و تجارت و سازمان تعزيرات با هماهنگى مراجع قضايى 

به محل مورد نظر مراجعه و انبار را بررسى كردند.
وى بيان كرد: مأموران در بازرســى از انبار مذكور تعداد 600 
حلقه الســتيك قاچاق احتكار شده به ارزش يك ميليارد و 
500 ميليون ريال و فاقد مدارك گمركى كشــف و يك نفر 
متهم را در اين زمينه دستگير و به منظور سير مراحل قانونى 

به مراجع قضايى معرفى كردند.

  واژگونى زانتيا 2 مصدوم به جا گذاشت
قدس: مدير بحران دانشــگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى و 
درمانى گناباد گفت: بر اثر واژگونى يك دستگاه خودروى زانتيا دو 
نفر مصدوم شدند. دكتر امين زمانى افزود: در پى اين حادثه كه روز 
گذشته در كيلومتر پنج جاده گناباد به قائن اتفاق افتاد دو آمبوالنس 
از پايگاه اورژانس به محل اعزام شدند.وى ادامه داد: مصدومان حادثه 
بعد از امدادرســانى اوليه، به دليل شدت جراحت هاى وارده براى 

ادامه مداوا به بيمارستان عالمه بهلول گنابادى انتقال يافتند.

  كشف بيش از 174 ميليون ريال 
سوخت قاچاق

قدس: فرمانده مرزبانى خراسان رضوى از كشف 7270 ليتر 
سوخت خبر داد. سردار جان نثار در تشريح اين خبر گفت: در 
راستاى برخورد با قاچاقچيان و خروج سرمايه ملى از كشور، 
مرزبانان اين فرماندهى در ايست و بازرسى هنگ مرزى تايباد 
موفق به كشف مقاديرى سوخت و كاالى قاچاق از قاچاقچيان 
شدند. وى افزود: مرزبانان اين فرماندهى همچنين با كنترل 
دقيق مسافرانى كه قصد ورود به خاك كشور را داشتند، موفق 
شــدند كاالى قاچاق به ارزش 44 ميليون و 480 هزار ريال 

كشف كنند و 16 نفر در اين زمينه دستگير شدند.

  كارمندان؛ حكايِت تكرارِى سيلى و 
صورِت ُسرخ

يكم. امروز را «روزِ كارمند» نام داده اند. روزِ همان ها كه شــما 
خيلى خوب مى شناسيدشــان.... روزِ مستخدماِن دولت، روِز 

خودتان! 
دوم. نمى دانم چرا ؟... اما راســتش را بخواهيد، دست و دلم 
همراهــى نمى كند تا به كارمندان، روزِ خودشــان را تبريك 
بگويم.... شــما اما اگر علِت اين اكراهِ بنده را مى دانيد، زبان به 

كام بگيريد و هيچ مگوييد و آبرودارى كنيد.
سوم. همه جنجال و دعوا بر ســِر همان «آب باريكه» است. 
همان كه بيرونش ديگران را ُكشته و درونش، خوِد كارمندان 

را.... همان كه از دور، دل مى برد و از نزديك، َزهره. 
چهارم. چندِم ماه كه مى رســد (گوش شــيطان َكر) فيش 
حقوقى را مى دهند. پس از كسِر ماليات و بيمه و فالن و فالن، 
مى نشيند گوشه خانه و چند دقيقه اى با خالِص دريافتى اش 
نرِد عشــق مى بازد! سپس قلم برمى دارد و «بسم اهللا گويان» 
در دفترچه سررســيدش مى نويســد: بابِت كرايه خانه، بابِت 
شهريه دانشگاهِ فرزنِد اولى، بابِت شهريه مدرسه دختِر آخرى 
(نور چشــمى)، بابِت كادوِى تولِد نوه قنِد عسلم، بابِت قسِط 
فالن، بابِت قسِط بهمان و... آخرش هم يك «صفِر كله ُگنده» 
مى گذارد، يعنى كه تمام.... خدايا! جانم بستان و از چنِگ ديِو 

هفت سر اقساط، همه ما را نجات بده. 
پنجم. برخى ها كارمند را اين جــورى مى بينند: آدمى كه 
زيركولر نشســته، خودكارِ نيم گرمى در دســتش است، گاه 
چيزكى روى كاغذ مى نويســد، گاهى ســر بــاال مى گيرد و 
زيرچشمى به ارباب رجوع پاسخ مى گويد، بيشتِر وقِت كارى 
را اينترنت بازى مى كند، با تلفِن سازمان به همسِر گرامى اش 
ُخرده فرمايش مى دهد كه ُقرمه سبزى براى ناهارِ ظهر بپزد، 
كارش را «يك ســاعت» مانده به وقِت نماز تعطيل مى كند و 
يك ساعت بعدش هم هنوز پُشت ميزش نيامده، در اتاق هاى 
سازمان مى چرخد و براى همكارها لطيفه و طنز تعريف مى كند 
و اگر هم پا دهد، از مردم «حِق حساب» مى گيرد تا كارشان را 
راه بيندازد.... من نمى خواهم بگويم چنين كارمندهايى نداريم، 
اما مگر در همه قشرها و صنف ها «آدِم نخاله» نداريم؟ خواهش 

مى كنم همه را با يك چوب نرانيم. 
ششم. از شما مى پرسم با شنيدِن ناِم «كارمند»، نخستين چيزى 
كه به ذهن تان مى رسد، چيست؟... صورت؟ سرخ؟ سيلى؟ هرسه ؟

هفتم. نمى خواســتم تبريك بگويم، اما از خودم مى پرســم 
كارمنداِن شريِف ما چه گناهى كرده اند كه كاِم َگس و تلخ شان 
را تلخ تر كنم و در روزِ خودشان، يك تبريِك خشك و خالى را 

از آن ها دريغ؟... پس دوستاِن همدرد! روزتان مبارك.

سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه 
خود مى داند در جهت رفع مشكالت 

مردمى،  سوژه هاى ارسالى از سوى 
خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى 
شهرى، اجتماعى، اقتصادى و ...  را 

پيگيرى و منعكس كند .
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رئيس پليس فتاى خراسان رضوى در گفت وگو با قدس:

پيام هاى «برنده شده ايد» را جدى نگيريد
گپ

هنگامه طاهرى: كالهبــردارى مجرماِن 
اقتصــادِى فضاى مجــازى در دهه واليت 
با پيام «برنده شده ايد»، قربانى هاى تازه اى 

صيد كرد.
رئيس پليس فتاى خراسان رضوى ضمن 
اعالم ايــن خبر بــه خبرنگار مــا گفت: 
بــا وجود هشــدارهاى مــداوم پليس فتا 
كالهبردارى هاى اقتصادى همچنان قربانى 
مى گيــرد و در دهه واليــت هم به همين 
مناسبت پيام هايى در خصوص برنده شدن 
افراد در موارد مختلف مشــخصات حساب 
كاربران را دريافت و اقدام به خالى كردن 

حساب مى كنند.
ســرهنگ جواد جهانشــيرى اظهار كرد: 
متأسفانه كالهبرداران فضاى مجازى به هر 
طريقى سعى مى كنند قربانيان خود را پاى 
عابر بانك كشــانده ويا آن ها را به صفحات 
فيشينگ(جعلى) متصل كرده و به اطالعات 

حساب آن ها دست پيدا مى كنند.
وى ادامــه داد: پيام هايــى ماننــد «برنده 
شــده ايد»، «آگهى فروش» يا «اپليكيشــن 
رد يــاب» و حتــى «كانال نســيم» براى 
اعالم برنده شــدن جهت عتبات عاليات و 
يا تأكيد بر وارد كردن مشــخصات حساب 
بانكى براى تــداوم واريز يارانه، همه صرفاً 
در راســتاى دست يافتن به حساب بانكى 
قربانى ها و خالى كردن حساب آن هاست.

وى توصيــه كرد: حتى اگر كســى در تله 
فيشينگ ها افتاد، ســريع حساب خود را 
خالى كــرده يا رمز كارت خــود را تغيير 

دهد.

  شناخت صفحات جعلى
او در ايــن خصوص تصريــح كرد: معموالً 
صفحــات فيشــينگ در انتهــاى آدرس 

اينترنتى به خاطر اســتفاده از سرورهاى 
خارجى بدون دامنهir. است، در حالى كه 
در صفحات مربــوط به بانك هاى ايران به 
 . irدليل استفاده از سرور هاى ايرانى دامنه

مشاهده مى شود.
او عالوه بر اين افزود: درگاه اصلى بانك ها 
داراى تايمر معكوس اســت كه در صورت 
ِرفــِرش، تايمــر آن به ابتداى شــمارش 
بازمى گــردد، در حالــى كــه در صفحات 
جعلى اين اتفاق نمى افتد. همچنين درگاه 
بانك ها در نوار آدرس داراى https بوده، 
امــا صفحات جعلى فاقدS  بــوده و صرفاً 

http است. 

  رشد جرايم اقتصادى نسبت به 
جرايم اخالقى

رئيس پليس فتاى خراســان رضوى عالوه 
بر اين در مورد جرايم اخالقى و اقتصادى 
بيان كرد: سال گذشته آمار جرايم اخالقى 
در اســتان نســبت به جرايــم اقتصادى 
افزايــش يافته بود، امــا در پنج ماهه اول 

اقتصادى نسبت به  امســال تعداد جرايم 
يافته  بيشــترى  افزايش  جرايم اخالقــى 

است.
اين خصوص  در  ســرهنگ جهانشــيرى 
گفت:جرايم ســايبرى طى پنج ماه ابتداى 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
رشــد 82 درصدى داشــته، اما در مقابل، 
دستگيرى مجرمان نيز 58 درصد افزايش 

يافته است.
او گفت: ما در كشف جرايم در پنج ماه اول 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 56 

درصد توفيق يافته ايم.
وى خاطرنشــان كرد: طى پنج ماه ابتداى 
امســال جرايم اخالقى نســبت به مدت 
مشابه در سال گذشته كاهش 12 درصدى 

يافته است.
او يادآور شــد: تعــداد جرايم اخالقى پنج 
ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال 
پيــش 44 درصد و تعداد جرايم اقتصادى 
در همين مــدت 47 درصد افزايش يافته 

است.

  كالهبردارى با سيم كارت
وى عالوه بر اين در مورد ســوء اســتفاده 
از ســيم كارت ها با اشاره به توجه نكردن 
امــور مشــتركيِن مخابــرات در خصوص 
هشــدارهاى پليس فتا گفت: فروش سيم 
كارت ها بدون دريافت دقيق مشــخصات 
بــه همراه كپى كارت شناســايى و كارت 
هوشــمند و يا اسم نويسى با هويت جعلى 
دســت متخلفان را براى سوء استفاده باز 

مى گذارد.
رئيس پليــس فتاى خراســان رضوى به 
مــردم توصيه كرد: از تعداد ســيم كارت 
هايى كه به نام آن ها صادر شده، اطمينان 
حاصــل كنند؛ چرا كه پليــس فتا هنگام 
با افــرادى مواجه  پيگيرى جرايــم بعضاً 
مى شــود كه هيچ اطالعى از جرم به وقوع 
پيوسته و سيم كارتى كه به نام آن ها صادر 

شده، ندارند. 
سرهنگ جهانشيرى براى تشخيص مردم 
در خصــوص مراجعه به كالنترى يا پليس 
فتا اذعان داشت:چنانچه فرد خودش براى 
دادن اطالعــات به پاى عابــر بانك رفته 
باشــد، پيگيرى آن مربوط بــه كالنترى 
اســت و چنانچه كالهبــردارى صرفاً در 
فضاى مجازى رخ داده باشد، مانند فروش 
كاالهاى دروغين يا گير افتادن در صفحات 
فيشينگ و... مربوط به پليس فتا مى شود. 
وى يــادآور شــد: معموالً مــردم طبقات 
ضعيف اقتصــادى به خاطر وسوســه در 
قبال پيشنهادهاى اغوا كننده كالهبرداران 
يا عــدم مطالعه اخباِر مربــوط به جرايم 

سايبرى در تله فيشينگ ها مى افتند.
وى از مردم خواست توصيه و هشدارهاى 
پليس فتــا را در خصــوص جرايم فضاى 

مجازى جدى بگيرند.

 آتش سوزى پارك ملى تندوره عمدى 
بوده است

ايرنا- مديركل حفاظت محيط زيست خراسان رضوى گفت: 
آتش ســوزى جمعه گذشــته در پارك ملى تندوره عمدى 
بوده اســت. تورج همتى افزود: در اين آتش ســوزى كه از 
بامداد جمعه در بخشــى از مراتع پارك ملى تندوره واقع در 
شهرستان درگز موسوم به تختى مورى آغاز شد 25 هكتار از 
زمين هاى ملى اين پارك سوخت. وى ادامه داد: عمدى بودن 
اين آتش سوزى محرز است؛ زيرا منطقه اى كه آتش از آنجا آغاز 
شده عمومى نيست و صرفاً افراد خاص و بخصوص شكارچيان 
غيرمجاز در آن رفــت و آمد دارند. مديركل حفاظت محيط 
زيست خراسان رضوى گفت: اين آتش سوزى كامالً مهار شده، 

اما تحقيقات براى شناسايى عامالن آن ادامه دارد.
وى افزود: با توجه به وسعت آتش سوزى و درخواست كمك 
از ساير ارگان ها و دوستداران محيط زيست، نيروهاى منابع 
طبيعى و آبخيزدارى شهرســتان درگز به همراه تعدادى از 

دوستداران محيط زيست از قوچان و درگز به يارى آمدند.
23 تير ماه امسال نيز 80 هكتار از مراتع پارك ملى تندوره به 

دليل نامعلومى در آتش سوخت.

دادستان بخش زبرخان خبر داد
  كاشت بوته گياهان، جايگزين حبس 

براى متصرفان اراضى ملى
خرو- خبرنگار قدس: دادســتان بخش زبرخان گفت: در 
راستاى حفاظت از محيط زيســت و منابع طبيعى، كاشت 
بوته گياهان جايگزين حبس براى متصرفان اراضى ملى در 

شهر خرو شد.
حســن همتى فر افــزود: بنا به گزارش هــاى اداره منابع 
طبيعى شهرســتان نيشــابور براى متهمى كــه اقدام به 
تصــرف عدوانى اراضى ملى در شــهر خــرو نموده بود با 
رأى دادگسترى بخش زبرخان ضمن رفع تصرف اراضى، 
كاشــت بوته هاى گياهى در وســعت 5000 مترمربع با 
نظارت اداره منابع طبيعى جايگزين حبس يك ساله اين 

متهم شد.

فرجام علوى

ساخت مجتمع فوالد در تربت حيدريه اشتباه است
عاليــى، مديرعامل شــركت آب منطقه اى 
خراســان رضوى در واكنش به اين موضوع 
كه با شرايط موجود، ساخت مجتمع فوالد 
در شهرستان تربت حيدريه كه يك صنعت 
فوق العــاده آب طلب اســت، چه توجيهى 
مى تواند داشته باشد، اظهار داشت: در يك 
جمله بگويــم آب منطقه اى براى اين پروژه 

يك قطره آب ندارد. از نظر من ساخت مجتمع فوالد در تربت حيدريه با شرايط موجود 
اشــتباه است. باور شخص من اين است كه دشت رخ كه قرار است اين مجتمع در آن 
راه اندازى شود، مساعد براى كشــاورزى است و نبايد شرايطش را عوض كنيم. وزارت 
كشــاورزى هزينه هاى ميلياردى براى زيرساخت هاى كشاورزى اين منطقه انجام داده 

است و براحتى با اين اتفاق همه آن ها به خطر خواهد افتاد.

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

300072305 پيامك كنيد.
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