
 تحت هيچ شرايطى اجازه ندهيد
 شور عاشورا كمرنگ شود

هر زمان رشد گردشگر داشتيم 
عده اى قصد برهم زدن اين اتفاق را داشتند

آيت اهللا علم الهدى در ديدار با مسئوالن هيئات مذهبى: معاون رئيس جمهور با اشاره به فضا سازى اخير در خصوص زائران عراقى عنوان كرد

قدس   نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى 
در نشستى با مسئوالن هيئات مذهبى مشهد 
كه در دفتر امام  جمعه برگزار شــد، با اشاره به  

اينكه در بين ميليون ها ...

قدس  معــاون رييس جمهــور و رييس 
ســازمان ميراث فرهنگى كشور در خصوص 
فضاســازى هاى اخير براى زائران عراقى در 
شهر مشهد گفت:هر زمان رشد گردشگر در 

كشور داشتيم عده اى ...
.......صفحه 2  .......صفحه 2 
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شارژ گران اليت، اين بار به بهانه پرداخت الكترونيكى
كمتر از 70 روز تا ورود زائران پياده  

به مشهدالرضا

مسئوالن تكميل جاده 
زيارت را فراموش نكنند 

.......صفحه 2

شهروندان و زائران از الزام شارژ با ضريب 50 هزار ريالى گاليه مندند

.......صفحه 3

يك مسئول به قدس خبر داد

دپوى 6000 خودرو
 در پاركينگ خودروسازى 

خراسان

قدس   از ســال 93 براى تسهيل و امنيت هرچه بيشتر زائران 
پياده امام رضا(ع) تصميم مسئوالن كشورى و استانى براين شد 
تا حد فاصل قدمگاه رضوى و ملك آباد در مسير نيشابور به مشهد 

جاده مخصوص پياده  روى با ...

قدس   مديرعامل خودروســازى خراســان گفت: حدود 
6000 خودرو در پاركينگ خودروســازى خراسان به علت 
كســر قطعه دپو شده است. روز گذشــته خبرى مبنى بر 

تكذيب هزاران خودرو در پاركينگ ...

.......صفحه 4 
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.......صفحه 4

بازار 3000 ميوه فروش مشهدى 
به علت گرانى كساد شد

شهروندان: 
ميوه را 
دانه اى 

مى خريم!
قدس   نرخ ميوه همانند ديگر اقالم سبد مصرفى 
مردم بخصوص در سال جارى با نوسانات قيمتى رو 
به رو شــده و به گفته واحدهاى فروش ميوه اين 
وضعيت تعداد مشــتريان و فروش آنان را كاهش 
داده است. قيمت هاى گران ميوه نه تنها دسترسى 
قشر كم درآمد را به آن سخت تر كرده، بلكه بعضى 
از افــراد با درآمد باال و مكفى را نيز وادار به كاهش 
حجم خريد كرده اســت به گونــه اى كه پس از 
شنيدن قيمت هايى مانند موز 12 هزار تومانى، آلو 
12، انجير 17 و گالبــى 18 هزار تومانى از خريد 

منصرف ...



كمتر از 70 روز تا ورود زائران پياده به مشهد الرضا

مسئوالن تكميل جاده زيارت  را فراموش نكنند
��ر

سرور هاديان از ســال 93 براى تسهيل و 
امنيت هرچه بيشــتر زائران پياده امام رضا(ع) 
تصميم مسئوالن كشورى و استانى براين شد تا 
حد فاصل قدمگاه رضوى و ملك آباد در مســير 
نيشابور به مشهد جاده مخصوص پياده  روى با 

عنوان جاده زيارت احداث شود.
در ســال 94، 22 كيلومتــر از اين مســير به 
بهره  بردارى رســيد، اما احــداث حدود نيمى از 

جاده زيارت همچنان بالتكليف ماند.
محمدحســن واحدى، معاون وقت هماهنگى 
امور زائران استاندارى خراسان رضوى، همزمان 
با بهره بردارى از 22 كيلومتر ابتداى جاده زيارت 
گفته بود: بودجه در نظر گرفته شــده براى اين 
طرح 5 ميليارد تومان است كه البته براى تكميل 
اين جاده تا شهر ملك آباد به همين مقدار بودجه 

مضاعف نياز است.
او اظهار اميدوارى كرده بود كه عمليات تكميل 

اين مسير تا سال 1395 به پايان برسد.
اما جاده زيارت پس از گذشــت چند سال براى 
بهره بردارى زائران پياده هنوزبا مشكالتى رو به رو 

است.
در هميــن حال سرپرســت معاونت هماهنگى 
مديريت امور زائران استاندارى خراسان رضوى 
در گفت و گو با قدس با اشاره به آمار زائران پياده 
كه در دهه آخر صفر به مشــهد مى آيند، گفت: 
سال گذشته بيش از 4 ميليون و 700 هزار زائر 

پياده از 17 استان كشور در قالب بيش از 2000 
كاروان به مشهد الرضا مشرف شدند.

سيد جواد حســينى مى افزايد: برآوردمان اين 
اســت كه امسال بالغ بر5 ميليون نفر زائر پياده 
در اين ايام داشته باشيم. وى خاطرنشان مى كند: 
تمام تالشمان بر اين است كه مسير زائران پياده 
از قدمگاه تا مشهد باشد و كيفيت خدمات رسانى 

را افزايش دهيم. 

 تالش ها ادامه دارد
سخنگوى جمعيت خدمتگزار زائران پياده امام 
رضا(ع) نيز در گفت و گو با خبرنگار ما در پاسخ به 
اين سؤال كه امسال براى زائران و مشتاقان امام 
مهربانى ها چه تمهيداتى در جهت رفاه و امنيت 
زائران دارد؛ توضيح مى دهد: ما 6 محور ورودى 
به مشــهد داريم كه دو محور نيشابور و قوچان 
بيشتر از ساير محورها، جمعيت زائران پياده را 
دارد. در محور نيشــابور كنار گذر زائران پياده را 
استاندارى با كمك راه و شهرسازى آماده كرد كه 
از ملك آباد اين كار انجام شده و طرف ديگر آن 
نيز تسطيح شده است تا زائران بتوانند، حركت 
كنند و تالش هايى نيز در جهت آماده شدن اين 
جاده شده است تا بتوانند آن را آماده كنند تا به 

كنار گذر متصل شود.
حســين رضايى ادامه مى دهــد: همچنين در 
محور قوچان، جاده آن آماده شــده است كه در 

مكان هايــى كه امكانش بــوده، پنل گذارى نيز 
انجــام شــده اســت و اقدامــات الزم در حال 
انجام شــدن اســت تا براى دهه آخر صفر اين 

جاده ها آماده شود.
وى اظهار داشــت:در جاده فريمان هم حاشيه 
جاده كه حضــور زائــران پيــاده را داريم، راه 
سازى آن را تسطيح مى كند تا زائران بتوانند از 

كنار گذر جاده حركت كنند.
سخنگوى جمعيت خدمتگزار زائران پياده امام 
رضا(ع) بيشترين بحث در بودجه زيارت را براى 
اســتاندارد ســازى كنار گذرها عنوان مى كند 
و مى افزايــد: اگر بخواهيم در قالــب اعتبارات 
بمانيم خيلى معطل مى مانيم اگرچه تالش هاى 
اســتاندارى در حال انجام اســت تــا كارهاى 
زير ســاختى انجام شود، اما در اين راستا نياز به 
بودجه ملى است و حتماً زحمات زيادى در اين 
سال ها كشيده است تا زير ساخت هاى بهداشتى، 

امنيت، خدمات رفاهى انجام شود.

 بودجه زيارت نرسيد
گرچــه بخش زيادى از اعتبــارات احداث جاده 
زيارت از محل بودجه زيارت تأمين مى شود، اما 
رئيس ســازمان مديريت و برنامه ريزى خراسان 
رضوى در پاسخ به سؤال خبرنگار ما در خصوص 
بودجه زيارت امسال مى گويد: براى سال جارى 
رديف اعتبارى معــادل 15 ميليارد تومان براى 
موضوع زيارت در شــهرهاى مشهد، قم و شيراز 
در نظر گرقته شده اســت و ابالغ سهم مشهد 
از ايــن اعتبار و نيز افزايش آن را درخواســت و 
پيگيرى كرده اســت، اما تاكنون اين ابالغ انجام 
نشده اســت. جمشيدى تأكيد مى كند: هرچند 
ايــن بودجه هنوز ابالغ نشــده، اما موضوعات و 
برنامه هاى مرتبط با بحث زيارت در خراســان 
رضوى از محل منابع داخلى دنبال مى شــود و 
بحث زيارت مغفول نمانده است. هرچند انتظار 
اين است كه اعتبار ويژه اى براى آن در نظر گرفته 

شود.

در حوالى امروز2

آيت اهللا علم الهدى در ديدار با مسئوالن هيئات مذهبى:
  اجازه ندهيد شور عاشورا كمرنگ شود

قدس: نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى در نشستى با 
مسئوالن هيئات مذهبى مشهد كه در دفتر امام  جمعه برگزار 
شد، با اشاره به  اينكه در بين ميليون ها آدم اين افتخار نصيب 
شما شــده كه با علمدارى و علم  كشى  تان دل هاى مردم را 
به  سوى عشق به  پيامبر(ص) و خاندان ايشان متمايل كنيد، 
گفت: البته در دنيا هر چيزى يك شرايطى دارد كه اگر انسان 
به  آن عمل نكند، شكست مى خورد، در مورد مقام، منصب و 
موقعيت هم همين  گونه است، اين مقام و منصب بزرگى كه 
نصيب شما شده نيز شرايط و لوازمى دارد. آيت  اهللا علم الهدى 
با اشاره به  اينكه جبهه انقالب اسالمى امروز تنها جبهه اى است 
كه درمقابل دشمنان اباعبداهللا (ع)ايستادگى مى كند؛ اظهار 
كرد: بايد ببينيم آيا ما در اين جبهه اى كه براى حمايت و دفاع 

از سيدالشهدا(ع) تشكيل شده قرار داريم؟
نماينده ولى  فقيه در خراسان رضوى با تأكيد براينكه نوكرى 
امام  حســين(ع) لوازم و شــرايطى دارد، خطاب به مسئوالن 
هيئات يادآور شد: تالش كنيد در اين نوكرى مخلصانه خود به  
اين شرايط و لوازم هم عمل كنيد. وى با بيان اينكه در اين دنيا 
هيچ افتخارى باالتر از نوكرى امام حســين(ع) نيست؛ اضافه 
كــرد: آنچه در اين نوكرى بيش از همه  چيز اثر دارد، اخالص 
اســت؛ نوكرى كردن آفت هايى هم دارد، بايد مراقب بود اين 
آفت ها اخالص انسان را از بين نبرد. آيت اهللا علم الهدى تأكيد 
كرد: اجازه ندهيد شــور و هيجان عاشورا و محرم تحت هيچ 
شرايطى كمرنگ شــده يا از بين برود، شور عزادارى را بويژه 
در خيابان هاى منتهى به  حرم حفظ كنيد، چراكه مشــهد با 
ديگر شهرها فرق دارد و در مشهد امام رضا(ع) صاحب عزاست.

 پيامى به همايش پيرغالمان حسينى 
همچنين نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى در پيامى به 
همايش «پيرغالمان و خادمان حســينى» در تربت حيدريه 
گفت: عاشورا، زنده و زندگى ساز است و هرچه با اين حقيقت 
نورانى گره بخورد نيز ماندگار است و در اين ميان، هيئت هاى 
مذهبى حصــن حصين، صدر امين و عقل وزين مكتب اهل 
بيت(ع) هستند كه با ارادت و اخالص، بار امانت انتقال فرهنگ 
ناب محمدى را به دوش كشيده و انسان ها را به حريم و حرم 
اهل بيت(ع) فرا مى خوانند. وى اظهار داشت:در آستانه محرم 
الحرام كه شور و شعور حسينى سراسر دنيا را فرا مى گيرد و 
مأموريت مهم تبيين معارف الهى را فرا روى ما قرار مى دهد، 
با توجه به هجمه ســنگين و ناجوانمردانه جبهه استكبار به 
باورهاى دينى و نظام مقدس جمهورى اســالمى، الزم است 
پيرغالمان توجه داشته باشند كه تقوا و اخالص، نيك انديشى 
و خير خواهى، مهم ترين عنصر مانــدگار در كار هيئت هاى 
مذهبى است، بنابراين بايد از رهگذر تقوا و اخالص به جذب 
دل هاى آماده پذيرش معارف همت گمارند. امام جمعه مشهد 
در اين پيام افزود: نماز اول وقت مهم ترين پيام ساالر شهيدان 
حضرت اباعبداهللا الحسين(ع) است؛ بنابراين پيرغالمان بايد 
به گونه اى برنامه ريزى كنند كــه اين واجب الهى در اولويت 

برنامه ها قرار گيرد.

معاون رئيس جمهور با اشاره به فضا سازى هاى 
اخير در خصوص زائران عراقى عنوان كرد

 هر زمان رشد گردشگر داشتيم عده اى 
قصد برهم زدن اين اتفاق را داشتند

زهره كهندل: معاون رييس جمهور و رييس ســازمان ميراث 
فرهنگى كشور در خصوص فضاسازى هاى اخير براى زائران عراقى 
در شهر مشــهد گفت:هر زمان رشد گردشگر در كشور داشتيم 

عده اى قصد برهم زدن اين اتفاق مبارك در كشور را داشتند.
مونسان شب گذشته در مراسم افتتاحيه نمايشگاه بين المللى 
گردشگرى و صنايع وابســته كه در مشهد برگزار شد،اظهار 
داشت:منشــا اين قضيه يك مصاحبه بود كه بعدا مصاحبه 
شــونده منكر شــد و با مراجعه به فايل صوتى  ثابت شد كه 

اشتباه برداشت شده است.
شهردار مشهد هم در اين مراسم با بيان اينكه همه شهرهاى 
دنيا كه داراى جاذبه توريســتى هستند رقابت بى رحمانه و 
تنگاتنگى براى جذب گردشــگر دارند، به شــايعات فضاى 
مجازى درباره زائران عراقى اشــاره كرد و گفت: در شــرايط 
اقتصادى فعلى كه معيشــت مردم تهديد مى شود، با افزايش 
زائران خارجى فرصتى براى مشــهد ايجاد شده كه استفاده 
درست از اين فضا مى تواند براى مشهد، رونق اقتصادى ايجاد 
كند. تقى زاده خامسى با بيان اينكه تعداد گردشگران خارجى 
مشــهد حدود دو برابر شده است، تاكيد كرد: عده اى با ايجاد 
شــايعات در فضاى مجازى برنامه ريــزى مى كنند تا جلوى 

افزايش ورود خارجى ها را به مشهد بگيرند.

  دومين كتابخانه سيار خيرساز مشهد 
فعال شد

قدس: دومين كتابخانه ســيار خيرســاز مشهد به ساكنان 
روستاهاى واقع در حاشيه شهر مشهد خدمت خواهد كرد.

استاندار خراســان رضوى در حاشيه مراسم آغاز فعاليت اين 
كتابخانه در جمع خبرنگاران گفت: مالك براى پيشــرفت و 
توسعه يك كشور ميزان مطالعه مردم آن كشور است؛ بنابراين 
هر قدر بتوانيم فرهنگ مردم را با كتابخوانى عجين كنيم به 
توسعه يافتگى بيشتر مى رسيم. رشيديان تأكيد كرد: زندگى 
بدون مطالعه عقب ماندگى از فرهنگ و زمان را به همراه دارد.
وى در خصوص كتابخانه مركزى مشهد نيز اظهار اميدوارى 
كرد اين كتابخانه دهه فجر امسال بهره بردارى شود كه البته 

تأمين اعتبار الزم براى آن صورت گرفته است.

درباره حواشى حضور زائران عراقى در مشهد
  تسويه حساب سياسى ممنوع

يكم. همين سِر چراغى، خدمتتان عرض كنم كه ماجراى 
حاشيه هاى حضور عراقى ها در مشهد، اگر فراگير و گسترده هم 
نباشد، جاى نگرانى و پيگيرى و صدالبته واكنِش هوشمندانه 
دارد. واكنِش هوشمندانه اما معنايش نيست كه فرياِد «وامصيبتا» 
در كوى و بَرزن به آسماِن هفتم بلند كنيم و بيرِق رسوايى را با 
دسِت خودمان به باالى َسر ببريم. واكنِش هوشمندانه و غيرت 
ورزى، معنايش اين نيست كه ايراِن ارجمند و مشهِد نازنيِن 
خودمان را با فالن كشورِ نه چندان خوشنام در آسياى جنوب 
شرقى قياس كنيم تا بخواهيم عمِق فاجعه را نشان بدهيم يا 

رقيِب سياسِى مان را از ميدان به َدر كنيم. 

دوم. در نخســتين روزهاى ماه شــهريور اســت كه برخى 
روزنامه ها به نقل از رئيس اتحاديه هتلداران خراسان  رضوى، 
خبرى را منتشــر مى كنند كه مى گويد، به زائراِن عراقى در 
مسافرخانه هاى مشهد، خدمات جنســى داده مى شود. اين 
خبر با ســرعِت برق و باد، فضاى مجــازى را پُر مى كند و با 
كليد واژه هاى «زنان ايرانى» و «مردان عراقى» دست به دست 
مى شود. هرچند، تيترها هولناك و تكان دهنده است اما وقتى 
متن ها را مى بينى، با «اما و اگر»هايى رو به رو مى شوى. روزنامه 
«شــهروند» در همان روزها مى نويسد: «از شايع شدن ازدواج 
موقت گردشگران عراقى با زنان ايرانى البته آمارى در دست 
نيســت و نمى توان همه گردشگران را به يك چشم ديد، اما 
فعاالن حوزه گردشگرى مى گويند اگرچه اين مسئله همه گير 
نيســت و جزئى است اما نمى توان انكارش كرد و بايد پى راه 

حل بود.» 

سوم. قانعــى- رئيس اتحاديه هتلداران خراسان رضوى- كه 
خبِر جنجالى را به گفته هاى پيشــيِن او نسبت مى دهند، در 

مصاحبه اى مى گويد: «من چنين چيزى نگفته ام». (ايسنا). 

چهارم. يك پايگاه خبرى مى نويســد: «شــايعه سازان هربار 
مطالب دروغى را عليه كشور همسايه مطرح مى كنند تا مردم 
اين دو كشــور را عليه يكديگر بشورانند. در سال هاى گذشته، 
برعكِس اين شايعه بود. براى نمونه، در سال 95، روزنامه الشرق 
االوســط - وابسته به ســعودى- به نقل از سخنگوى سازمان 
بهداشت جهانى نوشت كه اين مركز، نگران افزايش باردارى هاى 

ناخواسته زناِن عراقى در راهپيمايى اربعين است.» (فارس). 

پنجم. در اســفندماه 96، خبرى منتشــر مى شود كه ادعا 
مى كند، آيت اهللا علم الهدى- امام جمعه و نماينده ولى فقيه 
در استان خراسان رضوى- در ســخنانى گفته: «زناِن ايرانى 
كه صيغه مرداِن عراقى مى شوند ثواب مى كنند.» در واكنش، 
سايِت آقاى علم الهدى توضيح مى دهد: «آيت اهللا علم الهدى 
تاكنــون در مورد اين موضوع، هيچ اظهار نظرى نكرده و اين 
مطلب به حدى منزجر كننده و ساده لوحانه است كه مخاطِب 
هوشمنِد رسانه، به آسانى، نادرستى آن را تشخيص مى دهد.»

ششم. چندى پيش و درپى يك زمين لرزه در غرب كشور، 
روزنامه «شــرق» با تيتِر درشت نوشــت:«زلزله عراق، ايران را 
لرزاند». گويى عراقى ها نشسته اند و توطئه كرده اند تا در ايراِن 
ما زلزله بيايد!... به نظر شما نسبت دادِن يك پديده طبيعى به 

يك كشورِ همسايه را چه بايد ناميد؟... تفسيرش با خودتان !

هفتم. در هفدهم ارديبهشــت سال 94 اســت كه روزنامه 
انگليســِى «گاردين» در گزارشــى، مدعى «سكس توريسم» 
در شــهِر مذهبِى مشهد مى شــود و در همان روزها واكنش 
هايى را برمى انگيزد.... درپى جنجاِل اخير، استاندار خراساِن 
رضوى، گزارِش گاردين را يــادآورى مى كند و مى گويد: آن 
گزارِش گاردين به سفارش و با پوِل سعودى ها بود. رشيديان 
مى افزايد: بيشتِر زائران عراقى با خانواده خودشان و به عشِق 
زيارِت آقا امام رضا- عليه الســالم- به مشهد سفر مى كنند. 

(خبرگزارى ها). 

هشتم. ابراهيم پورفرج، رئيس جامعه تورگردانان مى گويد: 
نبايد همه را به يك چوب راند زيرا حاشيه سازى، توريست ها را 
از كشور مى راند. او سفِر گردشگران عراقى به آذربايجان غربى 
را مثال مى زند كه «بگو و مگوهاي بي فايده» سبب شد، آن ها 
مقصدشان را عوض كنند و براى توريسم سالمت، راهى تركيه 

شوند. (شهروند).

نهم. ســه نظِر متفاوت از سه مخاطب كه در واكنش به اين 
گزارِش جنجالى نوشته شده، پيش روى شماست: «چند وقتى 
است عراقى و عرب خيلى بيشتر شده و هر رستوران و كافى 
شــاپ و پارك آبى كه مى روى، هستند. بعيد نيست دنبال... 
هم باشند.» / «دوستان! نياز جنسى، يك نياز است و هر جاى 
دنيا كه برويد با شماســت، عرب و عجم هم ندارد.» / «دارند 
كار مى كنند تا رابطه ما و عراق خراب شود. ايرانى ها را مردِم 
فالن نشان مى دهند و عراقى ها را چيز ديگر، اما شنونده بايد 

عاقل باشد.» 

دهم. محمدرضا زائرى-فعال فرهنگى- مى نويسد: نقشه اى كه 
اتاِق فكِر رژيم صهيونيستى و گروه هاى عملياتى شان طراحى 
كرده اند، چنان پيچيده و دقيق اســت و اهميِت هر دو هدف 
(روابــط خوِب ايرانى ها و عراقى ها و جايگاه زيارت) براى آنان 
چنان اســت كه اگر الزم باشد، خودشان مى توانند افرادى را 
به عنوان مسافر به مشهد بفرستند، عكس و فيلم تهيه و در 
فضاى مجازى منتشر كنند تا عوامل ديگرشان در آتش بدمند. 

(روزنامه خراسان).

يازدهم. دوستان! -خوشــتان بيايد يا نيايد- من باور دارم، 
هرگز هيچ خيانت و ناموس فروشى اى در كار نبوده و نيست 
و هيچ اراده سياسى در هيچ دوره اى در اين كشور، دختران و 
زناِن گرانمايه وطن را نفروخته؛ نه به اروپايِى چشم آبى اش و نه 

به عرِب سيه ُچرده اش! خواهش مى كنم، توّهم نزنيد. 

دوازدهم. سِر ســوزنى باور ندارم، حساس شدن و حساس 
كــردِن افكارِ عمومى به ماجراهايى كه به آبرو و ســالمت و 
حيثيِت جامعه ايرانى برمى گردد، بد است و بايد لب بدوزيم 
تا مبادا اســتكبار جهانى و ترامِپ مو قشنگ و عمو زاده هاى 
صهيونيست اش، بهره بردارى كنند و قند در ته دِل گاو شيرده 
شان در رياض، آب شود.... اما اين را نيز فراموش نمى كنم كه 
در بحث هايى از اين دست، «تسويه حساِب سياسى، ممنوع !». 

سيزدهم. به سالمتي سه تَن: ناموس و رفيق و وطن ! 
پ.ن: ديالوِگ فيلِم «اعتراض»/ مسعود كيميايى.
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نيشابور- خبرنگارقدس: مديركل سازمان 
تبليغات اسالمى خراسان رضوى در اختتاميه 
اردوى استعدادهاى قرآنى شمال شرق كشور 
در بقعه متبركــه امامزادگان محمد محروق و 
ابراهيم(ع) نيشــابور گفت: فعاليت هاى قرآنى 
خراسان رضوى خوشبختانه با برنامه هاى ويژه 

امروز آوازه جهانى پيدا كرده  است.
حجت االسالم كاظم لطفيان مديركل سازمان 
تبليغات اسالمى خراسان رضوى در اختتاميه 
اردوى استعدادهاى قرآنى شمال شرق كشور 
در بقعه متبركــه امامزادگان محمد محروق و 
ابراهيم(ع) نيشابور گفت: خراسان رضوى يكى 
از پايگاه ها و قطب هاى مهم قرآنى در ســطح 
كشــور اســت و فعاليت هاى قرآنى خراسان 
رضوى خوشــبختانه با برنامه هاى ويژه امروز 

آوازه جهانى پيدا كرده  است.
وى خاطرنشــان كــرد: خراســان رضــوى 

اســتعداد هاى فوق العاده قرآنى دارد و داراى 
يك مكتب فكرى و قرآنى است كه شايستگى 
ميزبانى استعداد هاى قرآنى شمال شرق كشور 

را در شهر نيشابور داشته است.
حجت االســالم كاظــم لطفيان يادآورشــد: 
اردوهاى استعداد هاى قرآنى بازآفرينى قرآنى 

اســت و بايد اين دوره ها را گسترش دهيم كه 
بخش مهمى از برنامه هاى قرآنى بر دوش مردم 
است و افتخار ما اين است كه مردم سهم بسيار 
زيادى در فعاليت هاى قرآنى در ســطح استان 
دارند. وى عنوان كرد: ما به سمت مردمى شدن 
فعاليت هاى قرآنى در حال حركت هســتيم 
و مؤسســاتى كه به ثبت مى رســند مردمى 
هســتند و ما به هيچ عنــوان به دنبال دولتى 
شدن فعاليت هاى قرآنى نبوديم و آنچه كه به 
مراسمات قرآنى پرداخت شده به عنوان كمك 

بوده است.
لطفيان ادامه داد: در راســتاى انسجام هر چه 
بيشتر جوانان قرآنى مناطق در كشور تقسيم 
شــده اند و شــبكه جوانان قرآنى استان هاى 
گلستان، خراســان رضوى، خراسان شمالى، 
خراسان جنوبى و سيســتان و بلوچستان در 
شرق و شمال شرق كشور به وجود آمده است.

مديركل تبليغات اسالمى استان:

خراسان رضوى درفعاليت هاى قرآنى آوازه جهانى دارد

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

300072305 پيامك كنيد.

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

قدس آنالين - وحيد اكرمى: رئيس اداره ارزيابى عملكرد و پاســخ گويى به شكايات 
مردمى آموزش و پرورش خراســان رضــوى در خصوص نحوه ثبت نام آن دســته از 
دانش آموزانى كه تاكنون به هر دليل موفق به ثبت نام نشــده اند به قدس آنالين گفت: 
مديران مدارس نمى توانند دريافت وجه نقد را به عنوان شرط ورود و تحصيل دانش آموزان 
در مدرسه تعيين كنند، اما اوليا در صورت تمايل و به ميزان دلخواه مى توانند از لحاظ 
مالى به مدرسه كمك كنند. سيد جواد قوامى نژاد ادامه داد:نحوه دريافت وجه از اوليا، 
يكى از مهم ترين موارد احتمال بروز خالف در مدارس است و مديران مدرسه بايد توجه 

ويژه اى به آن داشته باشند.
وى اعالم كرد: دو مدير مدرسه به علت تخلف دريافت وجه غيرقانونى، به منظور بررسى 
و تصميم گيرى به هيئت تخلفات آموزش و پرورش اســتان معرفى شدند. اين هيئت 
پس از استماع دفاعيات آن ها و بررسى كامل پرونده تصميم نهايى را اتخاذ خواهد كرد.

وى اظهار داشــت: دريافت وجه ثبت نام خارج از محــدوده، عدم تكريم ارباب رجوع و 
موضوعات مرتبط با هدايت تحصيلى بيشــترين موارد شكايت از مدارس در خراسان 

رضوى است.
رئيس اداره ارزيابى عملكرد و پاسخ  گويى به شكايات مردمى آموزش و پرورش خراسان 
رضوى، از دســتورعمل موجود براى آن دسته از دانش آموزان كه در مقطع تحصيلى 
جديدشــان به هر دليل با تغيير مدرسه رو به رو مى شــوند خبر داد و اعالم كرد: دانش 
آموزانى كه در بدو ورود به مقطع تحصيلى در پايه هاى تعريف شده، مانند اول دبستان يا 
اول متوسطه اول (پايه هفتم) يا اول دبيرستان هستند و محل سكونت آن ها در محدوده 
مدرسه است بايد توسط مديران مدارس ثبت نام شوند. به استثناى مدارس شاهد نمونه، 

شبانه روزى و فنى حرفه اى كه بحث محدوده مطرح نيست.
وى افــزود: اما مديران مدارس در مــورد دانش آموزان ميان پايه كه مقاطع متفاوتى با 
مقاطع ذكر شده، دارند، در صورت تكميل كالس هاى درسى مى توانند ثبت نام نكنند. 
البته معموالً مديران تا حد امكان با اوليا همكارى كرده و براى ثبت نام دانش آموزان تمام 
ســعى و تالش خود را انجام مى دهند. اولياى اين دانش آموزان مى توانند فرزند خود را 
در نزديك ترين مدرســه كه ظرفيت پذيرش دانش آموز را دارند و جاى خالى در كالس 

موجود است ثبت نام كنند.

رئيس اداره پاسخ  گويى به شكايات مردمى آموزش و پرورش خراسان رضوى خبر داد

معرفى 2 مدير مدرسه به هيئت تخلفات آموزش و پرورش 

جاده زيارت پس از 
گذشت چند سال براى 

بهره بردارى زائران 
پياده هنوزبا مشكالتى 

رو به رو است

بــرش

فرجام علوى
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رئيس كل دادگسترى خراسان رضوى تأكيد كرد

 لزوم ترويج فرهنگ حمايت از منافع 
عمومى به جاى منافع شخصى

قدس: رئيس كل دادگســترى خراســان رضوى بر لزوم 
نهادينه ســازى فرهنگ ترجيح منافــع عمومى بر منافع 

خصوصى تأكيد كرد.
حجت االســالم والمسلمين مظفرى كه در مراسم تكريم 
و معارفه مدير تصفيه امور ورشكســتگى مشــهد سخن 
مى گفت با اشــاره به شرايط فعلى كشور خاطر نشان كرد: 
هم اكنون در يك جنگ تمام عيار اقتصادى با متجاوزان 
به حقوق ملت بزرگ ايران قرار داريم و تنها راه برون رفت 
از اين شــرايط پس از اتكال بــه خداوند متعال؛ وحدت، 

همدلى، كار جهادى و استقامت است.
وى با اشاره به سياست هاى قوه قضائيه در زمينه حمايت 
از صنعت و توليد خاطرنشان كرد: براين اساس دادگسترى 
استان خراسان رضوى بويژه در سال هاى اخير اقدام هاى 
گســترده اى را در دو حوزه پيشــگيرى از وقوع جرايم و 
تخلفات و همچنين برخورد قاطع با مفاســد اقتصادى و 
اخاللگــران در نظام اقتصادى به انجام رســانده كه يكى 
از نتايج آن پيشــگيرى از تعطيلى مراكز متعدد توليدى 
و جلوگيــرى از بيكارى تعداد قابــل توجهى از نيروهاى 

كار بوده است.
وى افــزود: مديران بايد با هنرمنــدى از ابزارهاى قانونى 
در جهــت حفظ و تقويت منافع عمومــى و به نفع مردم 
استفاده كنند و بر اين اســاس تضييع حقوق عمومى به 
نفع افــراد و گروه هاى خاص به هيچ عنــوان قابل قبول 

نخواهد بود.
رئيس شوراى قضايى خراســان رضوى با تشريح بخشى 
از دســتاوردهاى مجموعه قضايــى در زمينه تصفيه امور 
ورشكستگى گفت: استفاده از تمامى ظرفيت هاى قانونى 
در جهــت حفظ حقوق عامه مــورد نظر مجموعه قضايى 
استان است و به مســئوالن قبلى اين موارد توصيه شده 
و به مديران جديد نيز توصيه مى كنيم در اين راســتا گام 

بردارند.
گفتنى اســت در اين مراســم طاهر زاده به عنوان مدير 

جديد تصفيه امور ورشكستگى معرفى شد.

 افزايش 33 درصدى
روزهاى هواى آلوده در مشهد 

ايرنا: مدير مركــز پايش آالينده هاى زيســت محيطى 
شهردارى مشهد گفت: شــمار روزهاى دچار هواى آلوده 
در كالنشهر مشهد از ابتداى امسال تاكنون در مقايسه با 

مدت مشابه پارسال 33 درصد بيشتر شده است.
رضا اسماعيلى افزود: در طول 167 روز گذشته از ابتداى 
امسال تاكنون كالنشهر مشهد 20 روز هواى آلوده شامل 
17 روز آلوده براى گروه هاى حساس و سه روز آلوده براى 

همه گروه هاى سنى را پشت سر گذاشته است.
وى ادامــه داد: اين در حالى اســت كه در مدت مشــابه 
پارســال مردم اين كالنشــهر 15 روز هواى آلوده براى 

گروه هاى حساس را تنفس كرده بودند.
مدير مركز پايش آالينده هاى زيســت محيطى شهردارى 
مشهد گفت: شمار روزهاى سالم نيز از 144 روز پارسال 
در اين شــهر به 129 روز در ســال جارى كاهش يافته 

است.
وى افزود: البته امســال شمار روزهاى برخوردار از هواى 
پاك در مشهد در مقايسه با مدت مشابه پارسال افزايش 
بيش از دو برابرى دارد. در مدت مشــابه پارســال مردم 
مشــهد هفت روز و امســال 17 روز هــواى پاك تنفس 

كرده اند.
ســاكنان كالنشهر سه و نيم ميليون نفرى مشهد پارسال 
18 روز هواى پاك و 264 روز هواى سالم تنفس كردند. 
78 روز نيز هواى ناســالم براى گروه هاى حساس و پنج 
روز هواى ناســالم براى تمام افراد در اين شــهر به ثبت 

رسيده بود.

معاون حمل و نقل وترافيك شهردارى مشهد 
در گفت و گو با قدس خبر داد

ابالغ طرح اصالح هندسى
 تقاطع جانباز- فرامرز عباسى

ترافيك بولوار جانباز منتهى به تقاطع اين بولوار با بولوار 
شهيد فرامرز عباسى كه روز به روز در حال سنگين تر 
شدن است، گاليه ها و نارضايتى هاى زيادى را براى شهروندانى 
كه از اين منطقه تردد مى كنند، به وجود آورده است؛ به طورى 
كه آن ها ضمن انتقاد از ادامه نيافتن تقاطع غيرهمسطح تا آن 
ســوى چهارراه فرامرزعباســى و به دنبال آن ايجاد ترافيك 
سنگين كه بيشتر مواقع درهنگام اوج تردد خودروها حتى از 
بولوار ســاجدى نيز گذر مى كند، از مســئوالن خواســتار 
پاسخگويى و برطرف شدن اين گره ترافيكى با وجود هزينه 
سنگينى كه براى ساخت تقاطع غير همسطح جانباز- آموزگار 
شــده است، مى باشند. صدايى كه تاكنون از سوى مسئوالن 
شنيده نشده وبا اينكه بارها وعده اجراى طرح هايى براى رفع 
مشكالت ترافيكى اين تقاطع داده شده است، اما هيچ كدام 
تاكنون عملى نشده اند. يكى از شهروندان در اين باره مى گويد: 
تقاطع غيرهمســطح جانبــاز- آموزگار نه تنها مشــكلى از 
شهروندان برطرف نكرده است، بلكه به گرهى ترافيكى تبديل 
شده و شهروندان وساكنان اين منطقه را كالفه كرده است؛ به 
طورى كه گاهى بايد دقايق طوالنى را در ترافيك منتظر بمانند 
و با شروع سال تحصيلى نيز ترافيك در اين منطقه به اوج خود 
مى رسد. اميد صادقى مى افزايد: اين گره ترافيكى گاهى اوقات 
موجب تصادفات شديد نيز شده است، از اين رو متوليان امر 
بايد هندسى هاى موجود در مسير پل جانباز- آزادى را بازبينى 
كرده و اصالحاتى را در آن قرار دهند. وى با بيان اينكه براى 
اجراى طرح هاى ترافيكى بايد تمام جوانب امر مورد بررسى 
قرار بگيرد تا از بروز مشكالت مشابه اين موضوع كاسته شود، 
اما معاون حمل و نقل و ترافيك شهردارى مشهد در اين باره 
مى افزايد: طرح اصالح هندســى اين تقاطع هفته گذشته به 

شهردارى منطقه 2 ابالغ و آماده اجرا مى باشد.
وحيــد بركچى مى افزايد: طرح هاى مختلفــى براى كاهش بار 
ترافيكى اين منطقه مورد بررســى قرار گرفت و در نهايت اين 
طرح به تصويب رســيد كه پس از توافق با سازمان هايى نظير 
فضاى ســبز شهردارى و پليس راهور و همچنين تأمين اعتبار 
اجرايى خواهد شد تا بار ترافيكى اين منطقه به حداقل برسد و 

شهروندان زمان كمترى را در ترافيك سپرى كنند.
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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     .

 حق كميسيون مشكل آفرين بنگاه ها 
حق كميسيون بنگاه امالك براى خريد و فروش سه دهم 
درصد به صورت قانونى است، ولى تقريباً همه بنگاه ها از 
مشترى ها يك درصد، مى گيرند و موقع اعتراض مشترى 
مى گويند همــه جا همين را مى گيرنــد. اين در حالى 
است كه اتحاديه هيچ گونه نرخنامه قابل مشاهده براى 

مشترى در بنگاه ها نگذاشته كه مردم ببينند.
939...9647

 اجحاف به مردم در شهربازى پارك ملت
در شهر بازى مشهد مثل آب خوردن به مردم اجحاف 
مى شــود، اگر مبلغ كارت هاى شــارژ شده به هر دليل 
مصرف نشــود وجه آن عــودت داده نمى شــود. لطفاً 
دادستان محترم واردعمل شود اكثر مردم هم مسافرند 
و زائر و ميهمان امام رضا(ع) ودر شــهر امام رضا(ع) به 

آن ها اجحاف مى شود.
911...4552

 سد معبر ميوه فروش هاى خيابانى
راهدارى و نيروى انتظامى محترم چه سودى از ميوه فروش هاى حاشيه جاده سيمان، همت آباد 
مى برند كه اين مزاحم هاى خيابانى را جمع نمى كنند، در صورتى كه نيمى از آن ها اتباع بيگانه 

هستند.
915...1254

 قابل توجه اتوبوسرانى
قابل توجه سازمان اتوبوسرانى، متأسفانه بعضى از رانندگان اتوبوس فكر مى كنند خيابان مختص 
آن هاســت و هرجا كه دلشان بخواهد براى تخليه مسافر توقف مى كنند و بارها مشاهده شده 

وسط خيابان مى ايستند مسئوالن نظارت كجا هستند!؟ 
935...3665

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 خجسته نيا از سال 89 كه طرح اليت 
براى ســاماندهى پارك خودروها در حاشيه 
خيابان هاى شهر مشــهد به اجرا درآمد، تا به 
امروز هنوز شهروندان و مسافران اين كالنشهر 

دل خوشى از آن ندارند. 
به گــزارش خبرنگار ما در تمام اين ســال ها 
شــهروندان از چگونگى و نحوه محاسبه نرخ 
پارك خودروها در حاشيه خيابان ها كه يكى 
از مهم ترين اين انتقادها بوده و هســت گاليه 
دارند و تا به امروز نيز هنوز نحوه محاســبات 

زير سؤال است.
شهروندان و مسافران اين كالنشهر سال هاست 
از هزينه باالى پارك خــودرو در خيابان هاى 
پرتردد گرفته تا قرار گفتن معابر فرعى شــهر 
زير پوشش اليت، از اختالف هاى مأموران اليت 
و راننده براى كسر شارژ گرفته تا الزام به شارژ 
بيش از 50 هزار ريال انتقاد دارند، اما آنچه به 

جايى نرسيده است، فرياد است!

 چرا مضربى از 5
يكى از شــهروندان در تماس با دفتر روزنامه 
خواســتار پيگيرى الزام شارژ 50 هزار ريالى و 
يا مضربى از اعداد 5 مى شــود و مى گويد: اين 

چه قانونى است؟
وى با بيان اينكه چرا رانندگان وســايل نقليه 
بايد نسبت به شارژ ارقام مشخص شده اى اقدام 
كنند، مى افزايــد: اين الزام هم تخلف ديگرى 

است كه بى سر و صدا اجرا مى شود. 
گزارشگر ما براى تأييد گواه اين ادعا به سطح 

شهر مراجعه مى كند. 
يكــى از رانندگانــى كه در حاشــيه خيابان 
راهنمايى براى همين ارقام شارژ در حال بحث 
با مأمور اليت اســت به گزارشگر ما مى گويد: 
پاركبان مستقر در اين خيابان همه رانندگان را 
ملزم مى كند كه بايد حداقل 5000 هزار تومان 

شارژ كنيد.

 اجبار اليت براى شارژ 
حداقل 50 هزار ريال

وى با انتقاد از اينكه چرا مردم بايد بيشــتر از 
نيازشــان پالك خودرو را شــارژ كنند، اظهار 
مى دارد: وقتى نياز به 1000 تومان شارژ دارم، 
دليلى ندارد ملزم به پرداخت بيشتر از آن شوم. 
شــهروند ديگــرى هم كه متوجــه حضور 
گزارشگر ما شــده به جمع آنان مى پيوندد 

و مى گويــد: من براى يك كار 
ادارى مجبور شــدم خودرو را 
در حاشــيه بولــوار خيام نيم 

ساعتى پارك كنم. 
به گفتــه وى پاركبــان اليت 
به محــض پارك خــودرو به 
مــن مراجعه كــرد و تقاضاى 
پرداخت حداقل 50 هزار ريال 
براى شــارژ كرد، در حالى كه 
كل هزينــه پارك من حداكثر 

15 هزار ريال مى شد.
يكى از زائران هم كه در حال پارك خودرو 
بــود، مى گويد: الزام اين ارقام شــايد براى 
شهروندان مشــهدى تاحدودى قابل قبول 
باشد، اما براى مسافران اصًال پذيرفته شده 

نيست.
وى با بيان اينكه چرا بايد مبالغى بيش از هزينه 
پارك، زائران پرداخت كننــد، مى افزايد: اين 
در حالى است كه معلوم نيست تكليف مبالغ 
باقيمانده از شــارژ پالك خــودروى زائران در 

حساب اليت چه خواهد شد.

 حداقل شارژ 50 هزار ريال
براى پيگيرى اين گاليه ها با مدير روابط عمومى 
شــركت ترافيك هوشــمند اليت گفت و گو 

مى كنيم. 
فاطمى نسب در پاسخ به 
از  انتقادها مى گويد:  اين 
ابتداى شهريور ماه شارژ 
اليت به جهت جلوگيرى 
از بروز يكسرى اشتباهات 
رايــج فقط بــه صورت 
الكترونيكى است و شارژ 
ممنوع  نقدى  به صورت 

شده است. 
وى با بيان اينكه شهروندان بايد فقط با دستگاه 
پز پاركبانان و درگاه هاى اينترنتى اقدام به شارژ 
پالك خود كننــد، مى افزايد: بنابراين چاره اى 

جز تعريف اين ارقام در سيستم نبود.
وى با اشاره به ضرورت شارژ 50 هزار ريالى 
و يا ارقامــى از مضــرب 5 مى گويد: بانك 
عامل نيز تنها با شــرط لحــاظ كردن ارقام 
مذكور، اين حجم تبــادالت بانكى را قبول 

كرده است.
مديــر روابــط عمومــى شــركت ترافيك 
هوشمند در پاسخ به اينكه چرا اين ضرورت 
در گذشته هم اجرا مى شد، درحالى كه هنوز 
مى گويد:  نبــود،  الكترونيكى  پرداخت هاى 
طبق دســتورعمل قبلى نيز چون رانندگان 
پس از شارژ مبالغ كم تمايلى براى دريافت 

رسيد شــارژ از پاركبان نداشتند، به همين 
دليل حداقل ميزان شــارژ پالك خودرو در 

معابر 50 هزار ريال تعيين شده بود.
وى يكسرى اشتباهات گذشته در شارژ پالك 
خودروها را به دليل مبالغ ناچيز عنوان مى كند 
و اظهار مــى دارد: با الزام تعييــن ارقام باالتر 
شــهروندان به دليل ارزش باالى وجه، اقدام 
به گرفتن رسيد مى كردند و مشكالت كمترى 

پيش مى آمد.
ايــن مقام مســئول در عين حــال يادآور 
مى شود: شــارژ پالك خودروها براى اليت 
تاريخ انقضا نــدارد و در صورتى كه افرادى 
كه به مشــهد سفر مى كنند، مبلغى را شارژ 
كنند و پس از اســتفاده، بخشــى از شارژ 
پالك خــودروى آن ها باقى مانده باشــد، 
مى توانند در دفعات بعدى كه به شهر مشهد 
مراجعه مى كنند، اســتفاده كنند، اما هرگز 

قابل استرداد نيست.

شهروندان و زائران از الزام شارژ با ضريب 50 هزار ريالى گاليه مندند

شارژ گران اليت، اين بار به بهانه پرداخت الكترونيكى

وقتى نياز به 1000 
تومان شارژ دارم، 

دليلى ندارد ملزم به 
پرداخت بيشتر از آن 
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مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شــماره 

300072305 پيامك كنيد.
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روی �ط حاد� بازار 3000 ميوه فروش مشهدى به علت گرانى كساد  است

شهروندان: ميوه را دانه اى مى خريم!

حنانه شيبانى نرخ ميوه همانند ديگر اقالم 
ســبد مصرفى مردم بخصوص در سال جارى 
با نوســانات قيمتى رو به رو شــده و به گفته 
واحدهاى فــروش ميوه ايــن وضعيت تعداد 

مشتريان و فروش آنان را كاهش داده است.
قيمت هاى گران ميوه نه تنها دسترسى قشر كم 
درآمد را به آن ســخت تر كرده، بلكه بعضى از 
افراد با درآمد باال و مكفى را نيز وادار به كاهش 
حجم خريد كرده اســت به گونه اى كه پس از 
شنيدن قيمت هايى مانند موز 12 هزار تومانى، 
آلــو 12، انجير 17 و گالبى 18 هزار تومانى از 

خريد منصرف مى شوند.

كاهش سبد پذيرايى از مهمان
يك شهروند با اشاره به قيمت باالى انواع ميوه 
مى گويد: با اينكه تنوع ميوه تابستانى زياد است، 
اما گرانى قيمت ها سبب شد امسال توان خريد 
بســيارى از اين ميوه را نداشته باشيم و از اين 

بابت شرمنده فرزندان خود هستيم.
وى كه كارمند يكى از ادارات مشــهد اســت، 
مى افزايد:عمــده ميوه خريدارى شــده ما در 
تابســتان هندوانه، خيار و خربــزه و تيل بوده 
است در حالى كه فرزند خردسالم با ديدن توت 
فرنگى خواهان آن اســت در حالى كه اكنون 
قيمت 40 هزار تومانى آن جرئت و توان برآورده 

كردن اين خواسته فرزندم را به من نمى دهد.
وى اضافه مى كند: ميوه از قديم جزو الينفك 
مهمانى ها بوده است، اما قيمت هاى زياد آن در 
سال جارى سبد پذيرايى از مهمانان را كاهش 
داده اســت و من مجبورم ميــوه را به صورت 

دانه اى خريدارى كنم. 

تقاضا براى خريد انگور دانه اى
يك بانوى پير نيز كه با دستان لرزان خود قيمت 
ميوه ها را نظاره گر است، از فروشنده مى پرسد: 

انگور دانه شده ارزان دارى؟
وى بدون اينكه منتظر پاسخ فرشنده باشد در 
حالى كه با دست هاى لرزان خود كيف پول را 
بــاز مى كند پس از برانداز پول هايش از خريد 
منصرف شــده و زير لب مى گويد: حتى پولى 
براى خريد انگور دانــه اى ندارم. در اين هنگام 
فروشــنده كه دلش به رحم آمده از شاگردش 
مى خواهد كمى ميوه رايگان به اين مشــترى 
بدهد. بعد از رفتن اين بانو، فروشنده مى گويد: 
روزانه شــمار زيادى از مشتريان آبرومند براى 
دريافــت ميوه مراجعه مى كنند كه تعداد آنان 

نسبت به قبل بيشتر شده است.

گرانى بى ثبات
يك ميوه فروش با سابقه با اشاره به گرانى بازار 
ميوه در سال جارى مى گويد: گرانى در اين بازار 

ثباتى ندارد وقيمت برخى ميوه ها مانند موز تا 
دو برابر افزايش داشــته است به طورى كه در 
ميدان بار و در ســطح عمده فروشى هر كيلو 
حدود 10 هزار تومان معامله مى شود و در سطح 
خرده فروشى و براى مصرف كننده حدود 11 
تا 12 هزار تومان تمام مى شود. وى با انتقاد از 
گرانى ميوه مى افزايد: واحدهاى ميوه فروشى در 
سطح خرده فروشى به هيچ عنوان از گرانى نرخ 
ميوه راضى نيستند چراكه اين مسئله به طور 

مستقيم بر فروش آنان اثر مى گذارد.

خريد ميوه به تعداد خانوار 
وى با اشــاره به خلوتى ميوه فروشــى خود از 
مشترى مى افزايد: تعداد مشتريان ما در سال 
جارى به نصف كاهش يافته اســت و به دليل 
كاهش قدرت خريد مردم، ميوه در سبد غذايى 
ديگــر جايى ندارد و افراد پولدارى هم كه جزو 
مشتريان هميشگى بودند، اكنون ميزان خريد 
خود را كاهش داده اند و به جاى خريد كيلويى، 
به صــورت دانه اى ميوه خريدارى مى كنند. به 
عبارت ديگر به تعداد اعضاى خانوار يا مهمانان 
خريد خود را انجام مى دهند در حالى كه قبًال 

اين گونه نبوده است.

 عامل گرانى ميوه
متصدى واحد فــروش ميوه در يكى از مناطق 
برخوردار مشــهد عامل گرانى را دو دليل عمده 
مى داند. وى كه دل پرى از كسادى و ركود بازار 
ميوه دارد، مى گويد: اولين عامل گرانى ميوه كه 
مؤثر ترين نيز هست، فعاليت دالالن و واسطه ها 
در اين بازار است به طورى كه دسترنج كشاورز را 
با كمترين مبلغ، خريدارى و با بيشترين قيمت به 

بازار عمده و خرده فروشى روانه مى كنند.

نصف شدن تعداد مشتريان
وى كــه به گفته خودش 12 ســال در صنف 
عرضه و فــروش ميوه ســابقه كار دارد، ادامه 
مى دهد: هيچ ميوه فروشــى موافق گرانى نرخ 
ميوه نيست و از اين گرانى سود نمى برد. اكنون 
با گران شــدن ميوه، ميزان فروش ما بشدت 
كاهش يافته است و مردم قدرت خريد شليل 

13هزار تومانى يا تيل 4500 تومانى را ندارند.
وى اضافــه مى كند: تعداد مشــتريان مغازه ام 
نسبت به چند ماه گذشــته به نصف كاهش 

يافته است.

توت فرنگى 40 هزار تومانى
وى قيمت هركيلو تــوت فرنگى گلخانه اى را 
40 هزار تومان عنــوان مى كند و مى گويد: از 
زمان گران شــده ميوه به تعداد نيازمندانى كه 
قادر به خريد ميوه نيســتند، اضافه شده است 
كه با مراجعه به واحدهاى فروش ميوه تقاضاى 

دريافت ميوه رايگان دارند.
ايــن انتقادات از وضعيت بــازار ميوه در حالى 
مطرح مى شود كه هم اكنون در بازارهاى سپاد 
و نوغان بسيارى از ميوه هاى عمده فروشان به 
دليل قيمت باال، مشــترى نداشته و در حال 

فاسد شدن است. 

افزايش 70 تا 80 درصدى
رئيس اتحاديه صنف فروشندگان ميوه و تره بار 
مشــهد نيز با تأييد افزايش قيمت ميوه اظهار 
مى دارد: امسال در مقايسه با سال گذشته قيمت 
ميوه در بازار مشــهد به طور ميانگين بين 70 
تا 80 درصد افزايش يافته است كه اين ميزان 
افزايش در برخى اقالم كمتر و در تعدادى ديگر 

تا 100 درصد است.

حسين مصدق حصار در گفت و گو با خبرنگار 
مــا دليل گرانى ميوه را كاهش عرضه به دليل 
سرما و گرمازدگى و كم آبى مى داند و مى افزايد: 
در پى سرما و گرما و نيز كم آبى، ميزان توليد 
ميوه كاهش يافته است كه اين موضوع خاص 
مشهد نيست، بلكه كاهش توليد در كل كشور 
رخ داده اســت. بنابراين كمبود عرضه در برابر 

تقاضا، افزايش قيمت را به دنبال داشته است.

كمبود ميوه 
وى در پاســخ به اين پرسش كه برخى ميوه 
فروشــان عامل گرانى در بازار ميوه را دالالن 
مى دانند. اتحاديه چه ســهمى براى آن قائل 
اســت، مى گويد: وجود دالالن و اســطه ها در 
بازار ميوه از قديم بوده است و موضوع جديدى 
نيست و اين افراد در گرانى قيمت ميوه بى تأثير 
نيستند. البته بايد توجه داشت حضور دالالن 
بيشتر در سطح عمده فروشى است و در سطح 
خرده فروشــى قيمت در بازار عرضه و تقاضا 

تعيين مى شود.

3000 ميوه فروشى در مشهد
مصدق آمار واحدهاى ميوه فروشــى در سطح 
خرده فروشى در مشهد را 3000 واحد و شمار 
غيرمجاز هــا را نيز 500 واحد برآورد مى كند و 
مى افزايد: مشــهد از وجود تعــداد واحد ميوه 
فروشى اشباع شده است. با اين حال نمى توان 
پاسخگوى متقاضيان فعاليت در اين صنف نبود 

و مجوز صادر نكرد.
وى درخصوص ســود فروش ميوه در ســطح 
خرده فروشى خاطرنشان مى كند: سود قانونى و 
مصوب در سطح خرده فروشى ميوه 35 درصد 
است كه البته در عمل اين سود با احتساب 10 
درصد براى ضايعــات و 10 درصد براى ظرف 

بيشتر از 15 درصد نيست.

تقاضاى روزانه ابطال مجوز
وى درباره وضعيت بازار ميوه در مشهد يادآور 
مى شود: به دليل گران بودن نرخ ميوه و كاهش 
خريد مردم، بازار ميوه راكد اســت و اتحاديه 
روزانه با يك يا دو تقاضاى ابطال پروانه فعاليت 
در اين بازار رو به روست.ضمن اينكه هر چه نرخ 
ميوه گران تر شود، فروشندگان ميوه مجبور به 
كاهش ميزان ســود خود هستند چراكه ميوه 

كااليى فساد پذير است و زود از بين مى رود.

آب و �وا
  ادامه سردى هوا در خراسان رضوى

قدس: اداره كل هواشناسى خراسان رضوى اعالم كرد: بررسى 
نقشــه هاى پيش يابى و تصاوير ماهواره نشان دهنده افزايش 
شدت وزش باد بوده كه بخصوص در نوار شرقى استان همراه با 
پديده گردوخاك است. در اين مناطق كاهش ميزان ديد افقى 
دور از انتظار نيســت. ضمن اينكه امروز از شدت وزش باد در 
سطح استان كاسته خواهد شد. روند كاهش 1 تا 3 درجه اى 

دماى هوا نيز تا اوايل روز سه شنبه ادامه خواهد داشت.
هــواى امروز مشــهد نيز صاف تا كمى ابــرى همراه با غبار 
صبحگاهى اواخر وقت افزايش شــدت باد پيش بينى شده 
اســت. حداقل و حداكثر دماى هواى مشــهد براى امروز به 

ترتيب 14 و 27 درجه سانتيگراد خواهد بود.

یاددا�ت

��ر

  آشفته بازار مشهد
 تسامح مسئوالن پذيرفتنى نيست

چند هفته اى از آغاز گرانى ها و آشفتگى بازار مى گذرد. حاال 
ديگر نرخ گذارى كاالها و اجناس نه توسط ستاد تنظيم بازار 
و نه حتى اتحاديه هاى صنفى، بلكه توســط فروشــندگان و 
متصديان فروشــگاه ها و واحدهاى صنفى «رأساً» و شجاعانه 
و جســورانه صورت مى گيرد. از اين جهت نوشتم شجاعانه و 
جسورانه كه با وجود غيرمنصفانه و غيرمنطقى بودن بسيارى 
از قيمت هاى جديد، فروشنده از هيچ مقام و مرجع نظارتى و 
دســتگاه باالدستى ترسى ندارد. درست برخالف گذشته كه 
كمتر كسى جرئت گران فروشى داشت و اگر متخلفى حتى 
از چشم بازرسان و ناظران دور مى ماند، اما با اعتراض و گاليه 

شديد مشتريان ناچار به رعايت نرخ هاى مصوب مى شد.
امروزه اما با فراگير شدن گران فروشى ها و گرانى هاى بى ضابطه 
و ســليقه اى و از طرفى نوسانات نرخ ارز و وضعيت اقتصادى 
كشور، مشتريان قدرت تشخيص تخلف و گران فروشى را از 
دست داده اند و ناچار به خريد مايحتاج روزانه خود با نرخ هاى 

اعالمى از سوى فروشندگان هستند.
در اين ميان ســكوت و بى تفاوتى دســتگاه هاى مسئول و 
متولى بازار در خراسان رضوى و مشهد مقدس، عالمت سؤال 
بزرگى را پيش روى مردم قرار داده اســت و هرچند سكوت 
اتحاديه هاى صنفى را كه هريك نقش نماينده و مدافع حقوق 
صنــوف زيرمجموعه خود را ايفا مى كنــد، چون به نفع اين 
مجموعه است، مى توان توجيه كرد، ولى بى تفاوتى و تسامح 
دستگاه هاى باالدستى بويژه سازمان صنعت، معدن و تجارت 
را نمى توان و نبايد پذيرفت چراكه وظيفه ذاتى اين دستگاه 
دولتى، نظارت مستمر بر قيمت ها و بازار و برخورد قانونى با 

متخلفان است.
همچنين از تعزيرات حكومتى كه نماينده دستگاه قضائيه به 
عنوان مدعى العموم است، انتظار مى رود، در اين آشفته بازار و 
گرانى هاى روزافزون و كمرشكن، با قاطعيت وارد عمل شده و 
براى حمايت از مصرف كنندگان كه قشر وسيعى از آن ها جزو 
خانواده هاى بى بضاعت و كم درآمد جامعه و گرفتار مشكالت 

فراوان مالى و معيشتى هستند، آستين همت باال بزند.
اين در حالى اســت كه مشــهدالرضا عالوه بر جمعيت چند 
ميليونى شهروندانش، همواره ميزبان ميليون ها زائر ايرانى و 
خارجى اســت و بويژه زوار خارجى، نحوه مديريت و عملكرد 
مسئوالن اين خطه را به پاى مديريت كالن كشور مى گذارند 
كه با توجه به همين واقعيت، ضرورت دارد دولتمردان و ديگر 
متصديان امور با حساسيت بيشترى نسبت به ساماندهى و 
كنترل آشفته بازار پايتخت معنوى ايران اسالمى اقدام كنند.

  كشف 3000 عقرب از منزل مسكونى 
در مشهد

قدس: فرمانده يگان حفاظت محيط زيســت خراسان رضوى 
گفت: مأموران يگان حفاظت محيط زيست با هماهنگى مراجع 
قضايى، حدود 3000 عقرب را در يك منزل مســكونى كشف و 

ضبط كردند.
ابوالفضل شــعبانى افزود: طى گزارش هاى دوســتداران محيط 
زيست مبنى بر نگهدارى و پرورش غير مجاز عقرب در يك منزل 
مســكونى واقع در مشهد، كارشناسان و مأمورين يگان حفاظت 
پس از يك هفته كار اطالعاتى و رصد و پايش شــبانه روزى از 
محل گزارش شــده و تأييد صحت موضوع، سرانجام متخلف را 

شناسايى كردند.
وى گفت: مأموران يگان حفاظت محيط زيســت با هماهنگى 
مراجع قضايى و در يك اقدام غافلگير كننده وارد عمل شــده و 
حدود 3000 عقرب را كه در اين منزل مسكونى در حال پرورش 
و نگهدارى بود كشــف و ضبط كردنــد. وى همچنين گفت: با 
توجه به اينكه متخلف مجوزى از سازمان حفاظت محيط زيست 
درخصوص پرورش و نگهدارى عقرب نداشــت، پرونده تخلفى 
تشكيل و به مراجع قضايى معرفى شد و عقرب ها نيز به دستور 

مقام قضايى به مؤسسه سرم سازى انتقال يافت.
شــعبانى تصريح كرد: پرورش و نگهدارى عقرب داراى ضوابطى 
اســت و قبل از پرورش مى بايست از مبادى مربوط و بخصوص 

سازمان حفاظت محيط زيست مجوز آن دريافت شده باشد.
وى پــرورش و نگهدارى عقرب در منازل مســكونى و در بافت 
شهرى و روستايى را طبق قانون ممنوع عنوان كرد و افزود:با توجه 
به خطرات جانى كه براى مردم دارد در صورت مشاهده با متخلف 

برخورد قانونى صورت مى گيرد.

  خمره سفالى دوره قاجار 
از زير خاك بيرون آمد

بجنورد- خبرنگار قدس: در پى عمليات ســاخت و ســاز و 
خاك بردارى در محل ساختمان قديمى زينبيه سراى سفيد گرمه، 

يك خمره قديمى دوره قاجار از دل خاك بيرون آمد. 
معاون ميراث فرهنگى خراســان شمالى با اعالم اين خبرگفت: 
با توجه به بافت معمارى و قدمت بناى زينبيه ســراى سفيد و 
همجــوارى با بناى تاريخى نظرگاه على(ع)، اين خمره در محل 
مطبخ بنا بوده و براى نگهدارى مواد غذايى در آشپزخانه كاربرد 

داشته است. 
وحدتى افزود: در بسيارى از بناهاى تاريخى كه كاربرى عمومى 
داشته اند، مانند مساجد، تكايا، كاروان سراها و قلعه ها، بسيارى از 
اين نوع خمره ها براى نگهدارى مايعات (آب، سركه، شيره و...) و 
همچنين غالت و حبوبات استفاده مى شده كه با توجه به وجود 
بستر خاكستر و يك عدد پيه سوز در اطراف خمره مذكور، به طور 
قطع اين خمره در محل مطبخ بنا بوده و براى نگهدارى غالت و 

مايعات كاربرد داشته است. 
مالصالحى، مسئول ميراث فرهنگى شهرستان گرمه، در اين باره 
اظهار داشت: خمره و پيه سوز كشف شده از زينبيه سراى گرمه 

مربوط به اواخر دوره قاجار بوده و حدود 110 سال قدمت دارد.

 كشف انبار احتكار 3 ميلياردى 

پروفيل آلومينيوم در بجنورد
بجنورد-خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى شهرستان بجنورد از 
كشــف يك انبار احتكار پروفيل آلومينيوم به ارزش 3 ميليارد و 
800 ميليون ريال در اين شهرستان و دستگيرى يك متهم نيز 

در اين راستا خبر داد. 
ســرهنگ على پاكدل گفت: در پى اعالم خبرى مبنى بر وجود 
يك انبار غير مجاز در حوالى شهرستان بجنورد بالفاصله موضوع با 

جديت در دستور كار مأموران اين فرماندهى قرار گرفت.
وى افزود: مأموران در بازرســى از اين انبار مقدار زيادى پروفيل 

آلومينيوم احتكار شده كشف و ضبط كردند.
اين مقام انتظامى با اشاره به اينكه برابر اعالم كارشناسان سازمان 
صنعت، معدن و تجارت ارزش اين كاالها 3 ميليارد و 800 ميليون 
ريال برآورد شد، خاطرنشان كرد: در اين راستا يك نفر متهم نيز 
دستگير و بالفاصله براى تكميل تحقيقات به مقر انتظامى انتقال و 

انبار مورد نظر نيز با دستور مقام قضايى پلمب شد.

  3000 مترمربع از مراتع پارك ملى 
تندوره درگز در آتش سوخت

 رئيس اداره حفاظت محيط زيست درگز گفت: 3000 
مترمربع از مراتــع پارك ملى تنــدوره درگز در آتش 
سوخت. حسين اصالحى افزود: ظهرشنبه گذشته، پرسنل يگان 
حفاظت محيط زيست درگز از آتش سوزى در بخشى از اراضى 
پارك ملى تندوره واقع در دره ايده حدفاصل چهلمير تا چرالق در 
باالدست روستاى كاهو آگاه شدند كه بالفاصله در قالب سه گروه 
بسرعت و در كمترين زمان ممكن خود را به محل حادثه رساندند 
كه با تالش هاى صورت پذيرفته، قبل از پيشــروى آتش موفق 
شدند آن را در همان لحظات اوليه با كمك تعدادى از دوستداران 
محيط زيست روســتاى تاج الدين مهار و اطفا كنند. وى بيان 
داشت: متأسفانه على رغم تالش هاى صورت گرفته، حدود 3000 
مترمربع از مراتع موجود در آتش سوخت و علت آتش سوزى در 

حال بررسى است. 
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يك مسئول به قدس خبر داد

دپوى 6000 خودرو در پاركينگ خودروسازى خراسان

پيگيرى

مديرعامــل  محمــدزاده  علــى 
خودروسازى خراسان گفت: حدود 6000 
خودرو در پاركينگ خودروسازى خراسان 

به علت كسر قطعه دپو شده است.
روز گذشــته خبــرى مبنى بــر تكذيب 
هزاران خودرو در پاركينگ خودروســازى 
خراسان منتشــر كرديم، اما پس از انتشار 
اين خبر تعــدادى از مخاطبان روزنامه با 
ما تماس گرفته و مدعى شــدند براساس 
مشاهداتشــان هم اكنون چنــد ده هزار 

خودرو در اين مجموعه پارك است.
بنابراين به منظور بررســى مجدد موضوع 
بــا مديرعامل اين مجموعه تماس گرفتيم 
كه وى مدعى شد هم اكنون حدود 6000 
خودرو در پاركينگ هاى اين شركت وجود 
دارد كه به دليل كسر قطعه از خط خارج 

نشده اند.
زاهدى فرد در واكنش به ادعاى وجود 100 
هــزار خــودرو در پاركينگ هاى مجموعه 
گفت: ظرفيت كل پاركينگ هاى شــركت 
12 هزار خودرو مى باشــد و اين در حالى 
اســت كه سقف توليد ســاالنه شركت در 

خراســان حدود140 هزار خودرو مى باشد 
و ارقام اعالمى با زيرساخت هاى موجود در 

مجموعه همخوانى ندارد.
وى در توضيح بيشتر موضوع اظهار داشت: 
توليد روزانه شركت 700 دستگاه مى باشد 
و به دليل اينكه تنها شــركت توليد كننده 
خودروهــاى 405 و هايما وســوزوكى در 
كشور هستيم؛ بنابراين چون از نقاط مختلف 

كشور ثبت سفارش داريم در زمان توليد و 
ارســال توليدات به شهرهاى گوناگون بايد 
به نحوى عمــل كنيم كه تريلى هاى حمل 
خودرو بــا ظرفيت كامل حركت نمايند در 
نتيجه برخى از توليدات مدتى در پاركينگ 
شركت متوقف مى مانند كه همواره به اين 

شكل بوده و هست.
وى ادامه داد: از ســوى ديگر در هفته هاى 

اخير به دليل مباحث گمركى پيش آمده، 
قطعــات مورد نيــاز از گمــرك ترخيص 
نشده اند و در كنار آن از عيد قربان تا شنبه 
هفته جارى تعطيالت تابســتانه شــركت 
براى بازديدهاى دوره اى ماشين آالت بوده 
و تمام اين اتفاقات موجب شــده تا تعداد 
خودروهــاى متوقف شــده در پاركينگ 

اندكى بيشتر از حد معمول باشد.
زاهدى فــرد گفت:از ابتداى ســال جارى 
40 هزار و 619 دســتگاه پژو405 و 9368 
دســتگاه ســوزوكى وهايما در اين شركت 
توليد شــده و هم اكنــون حدود يك دهم 
اين تعداد در پاركينگ هــا وجود دارد، اما 
نكته قابل توجه اين اســت كــه تمام اين 
خودروها بر اساس قراردادهاى قبل فروخته 
شــده و مالكان آن ها مشخص است و با هر 
روز تأخيــر بايد به آن هــا جريمه بدهيم و 
زيان هــاى جانبى ديگرى دارد كه به صالح 
شركت و شهروندان نيســت؛ بنابراين دپو 
خودرو هاى فروخته شده هيچ سودى براى 
شــركت ندارد كه عده اى با شايعه سازى به 

دنبال تشويش روانى جامعه هستند.

مهدى كاهانى مقدم

ماجراى آلوى اسرائيلى در مشهد
رئيس اتحاديه صنف فروشندگان ميوه و 
تره بار مشهد درباره مشاهدات خبرنگار 
مــا مبنى بر عرضه آلو بــا اتيكت آلوى 
اسرائيلى در بازار مشهد اظهار مى دارد: 
واردات آلــو از اســرائيل صحت ندارد و 
واقعى نيست. ميوه هاى عرضه شده در 
بازار مشهد مربوط به توليدات داخل و يا 
ساير مناطق كشور است و فقط موز، انبه 

و آناناس از خارج تأمين و وارد مى شود.
وى ادامه داد: الزم به ذكر است استفاده 
از اسامى خاص و عجيب و غريب به منزله 

فريب مردم است و در صورت مشاهده با واحد خاطى برخورد مى شود كه اين برخورد تا 
حد پلمب واحد نيز پيش مى رود.

  افتتاح 1019 واحد مسكن مهر شيروان
بازآفرينى  معاونت  سرپرســت  بجنورد- خبرنگار قدس: 
شهرى و مسكن راه و شهرســازى خراسان شمالى از افتتاح 

1019 واحد مسكن مهر در شهر شيروان خبر داد.
جواد عماديان فر گفت: از اين تعداد 734 واحد در سايت كوى 
وحدت شيروان به صورت 6 پروژه انبوه سازى قرار دارد و 285 

واحد ديگر نيز در سطح شهر و به صورت خود مالكى است.
وى بيان كرد: اعتبار هزينه شــده براى اين 734 واحد كه در 
كوى وحدت شيروان قراردارد 428 هزار و 74 ميليون ريال و 
زيربناى قابل افتتاح نيز 84 هزار و 32 مترمربع است. عماديانفر 
در ادمه به اعتبارات خدمات روبنايى در سايت مسكن مهر كوى 
وحدت شيروان اشاره كرد و افزود: دوباب مسجد با پيشرفت 
فيزيكى 100 درصد و هزينه هاى آماده سازى با پيشرفت 40 
درصد و هزينه ساخت هفت باب تجارى با پيشرفت 30 درصد 
كه مبلغ هزينه شده نيز 320 هزار و 100 ميليون ريال است.  
سرپرست معاونت بازآفرينى شهرى و مسكن راه و شهرسازى 
خراسان شمالى عنوان كرد: ميزان تسهيالت پرداختى براى هر 

واحد نيز 350 تا 400 ميليون ريال است.

  كاهش 20 درصدي وقوع 
سرقت كش روزنى درشيروان

بجنورد- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامي شيروان از كاهش 
20 درصدي وقوع سرقت كش روزنى در پنج ماه نخست سال 

نسبت به سال گذشته خبر داد. 
سرهنگ مسعود وحيدي افزود: كاركنان انتظامي شهرستان 
شيروان و اكيپ هاي گشتي محسوس و نامحسوس با تالش ها 
و فعاليت هاي شبانه روزي موفق به كاهش 20 درصدي وقوع 
ســرقت كش روزنى در پنج ماه نخست سال نسبت به مدت 

مشابه آن در سال قبل شده اند.
اين مقام انتظامي تقويت گشت انتظامي و همكاري مردم را رمز 
موفقيت در پيشگيري از سرقت برشمرد و تصريح كرد: دانش 
انتظامي از مهم تريــن رمزهاى موفقيت در اجراي مأموريت 
محوله در سازمان است كه از طريق تجربيات غني گذشته و 

تدبير در صحنه عمل به دست مي آيد.
 وي در ادامه با اشــاره به تأثير رعايت كردن نكات ايمني در 
كاهش كل سرقت ها نسبت به سال قبل در پنج ماه نخست 
سال، اظهار داشت: در اين ايام نسبت به سال گذشته افزايش 
108 درصدي كشــفيات ســرقت منازل با حضور گسترده 

گشت هاي فعال و همكاري مردم داشته ايم.
فرمانده انتظامي شهرســتان شيروان همچنين از كاهش 81 
درصدي سرقت موتورســيكلت، 20 درصدي كش روزنى و 
75 درصدي قاب زنى در پنج ماه نخست سال نسبت به سال 
گذشته خبر داد. و ى در ادامه از كشف 59 كيلو و 545 گرم 

انواع مواد مخدر در اين شهرستان خبر داد.

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

300072305 پيامك كنيد.
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