
اعزام نگهبانان ادارات 
به جاى مديران در جلسات ادارى!

قيام سيد الشهدا
براى امربه  معروف و نهى  از منكر بود

نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى: استاندارخراسان شمالى از عملكرد برخى مديران كل اظهار تأسف كرد

قدس   اســتاندار خراسان شمالى با اظهار 
تأسف نسبت به عملكرد برخى از مديران اين 
اســتان گفت: عملكرد برخى از مديران بايد 
در گينس ثبت شود.محمدرضا خباز شامگاه 
سه شــنبه در شــوراى گفت وگوى دولت با 
بخش خصوصى نسبت به عملكرد برخى از 

دستگاه هاى ...

نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى  قدس 
گفت: سيدالشــهدا(ع) در قيام خــود دو نوع 
امربه  معروف و نهــى  از منكر را دنبال مى كرد 
كه مــورد اول آن درباره مردمى بود كه حاضر 
به پذيرش ظلم شده بودند. آيت  اهللا علم الهدى 
صبح ديروز در گردهمايى فعاالن امر به  معروف 

.......صفحه 4 و نهى  از منكر خراسان رضوى ... .......صفحه 2
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ماندن پاى پرچم ايران، پيام لبيك يا حسين گويان است 
قدس تخريب باغ ويالهاى كاهو را در گفت وگو 

با رئيس جهاد كشاورزى چناران واكاوى كرد

قلع و قمع ها قانونى بود، 
اعتراض ها را پيگيرى مى كنيم

.......صفحه 4 

:«امام جمعه موقت تهران دراجتماع بزرگ «لبيك يا حسين

.......صفحه 2

بهره بردارى از فرودگاه 
گناباد تا  15 ماه ديگر

قدس   اواخر تيرماه گذشــته بود كه در گزارشــى به نحوه 
تخريــب برخى از باغ ويالها در اراضــى كاهو كه در محدوده 
شهرستان چناران قرار دارند، پرداختيم. در آن گزارش برخى از 
مالكان باغ ويالها گاليه هايى از جمله بى اطالع بودنشان از زمان 
اقدام به تخريب، تبعيض قرار دادن برخى از افراد كه حتى در 
همسايگى آن ها قرار دارند و عدم تخريب باغ ويالهاى داشتند 

كه در روزنامه قدس...

قدس   مديرعامل فرودگاه هاى كشور گفت: پيش بينى ما 
اين اســت كه تا 15 ماه ديگر فــرودگاه گناباد به بهره بردارى 
خواهــد رســيد. رحمت اله مــه آبادى ظهر چهارشــنبه در 
حاشــيه بازديد از فرودگاه گناباد اظهار كرد: مجموعه فرودگاه 
گناباد از پروژه هــاى قديمى بوده كه نمايندگان ادوار مختلف 
اين شهرســتان پيگيرى هاى الزم را براى آن انجام داده اند تا 

مجوزهاى قطعى آن صادر شود...
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.......صفحه 3

قدس بررسى كرد

كرايه تاكسى 
در مسير گرانى

قدس    افزايش ساالنه كرايه تاكسى در مشهد 
امسال با اما و اگرهاى زيادى همراه شده است.

رانندگان تاكسى از ابتداى سال جارى پيگير افزايش 
كرايه ها بودند و ســرانجام هشــتم مردادماه بود كه 
اليحه اى به همين منظور در جلســه شوراى شهر 
مطرح شد، اما با درخواست پنج نفر از اعضاى شورا 
اين اليحه براى بررسى بيشتر به كميسيون مربوط 
برگشت داده شد تا در زمانى ديگر مجدداً به صحن 
علنى بازگردد و براساس شنيده ها قرار است در جلسه 
آينده شوراى شهراين اليحه به رأى گيرى گذاشته 
شود.اينكه به تناسب افزايش قيمت ها و تحليل هاى 
هميشگى هرساله بايد درصدى به تعرفه ها افزوده 
شود هيچ جاى ترديدى نيست، اما به نظر مى رسد 
اقدامات و رفتارها به شيوه قديمى بشدت در برابر 
دنياى مدرن آسيب پذير هستند و بايد با تدبيرى 
خاص اين دو حوزه را با هم آشتى داد.اگر بخواهيم 
به زبان ساده مشكل پيش آمده را بيان كنيم، بايد 
بگوييم با ورود فناورى به بخش حمل ونقل مسافر 
درون شــهرى و استفاده از ســامانه هاى اينترنتى 

جابه جايى مسافر...

استاندار خراسان رضوى خواستار شد
تسريع در آغاز عمليات اجرايى 

باند سوم فرودگاه مشهد
قدس: اســتاندار خراسان رضوى گفت: توسعه مسيرهاى جاده اى، 
ريلى منتهى به مشهد الرضا(ع) و نيز محورهاى ترانزيتى استان از 
جمله ضرورت هايى است كه بايد به طور جدى مورد توجه قرار گيرد.
على رضا رشيديان در جلسه اى با حضور معاون وزير راه و شهرسازى 
و مدير عامل شــركت ساخت و توســعه زيربناهاى حمل و نقلى و 
مديران كل مربوط در بررســى وضعيت طرح هاى اولويت دار حوزه 
حمل و نقل استان افزود: امروز اقبال براى زيارت مضجع منور رضوى 
و ســفر به مشهد الرضا(ع) روز به روز در حال افزايش است چنانكه 

سال گذشته بالغ بر 30 ميليون زائر و مسافر به استان سفر كردند.
وى عنوان كرد: با توجه به شــرايط اخير و افزايش تفاوت نرخ ارز و 
ريال، حضور گردشگران و زائران مسلمان خارجى بويژه عرب براى 
زيارت بارگاه منور رضوى رشــد قابل توجهــى دارد و در اين ميان 
افزايش نرخ بليت هواپيما موجب گرايش مسافران و زائران در سفر 

به مشهد از طريق جاده اى و در مرحله بعد ريلى است.
وى افــزود: با توجه به اين حجم ترددها در محورهاى جاده اى بين 
شهرى و آزادراه هاى استان امروز نياز است اين مسيرها توسعه و ارتقا 
يابد.وى تصريح كرد: توسعه ظرفيت هاى ريلى و نيز اجراى باند سوم 
فرودگاه شهيد هاشمى نژاد مشهد به دليل حجم مباحث ترافيكى و 
ضرورت نياز پروازى و مشــكالتى كه هم اكنون از نظر آلودگى هاى 
صوتى و هوا براى مشهد در بر دارد از جمله ضرورت ها و پروژه هاى 
داراى اولويت اســتان است.به گفته وى، با توجه به اينكه مطالعات 
اوليه باند سوم انجام شده و كليات آن مصوب شده نياز است سريع تر 
اين پروژه به مرحله انتخاب پيمانكار رسيده و عمليات اجرايى آن آغاز 

شود كه خدمتى بزرگ براى مردم و شهر مشهد است.
استاندار خراسان رضوى ادامه داد: عالوه بر آن امروز پروژه هاى ريلى 
مهمى در اســتان آغاز شده چون برقى كردن قطار مسير مشهد - 
تهران، قطار برقى مشــهد - گلبهار - چناران، قطار مشهد- گرگان، 
خط آهن خواف - هرات كه تا ايســتگاه جنو در افغانستان به انجام 

رسيده است.

دستبند پليس بر دستان عامل 
اصلى ايجاد صفحات مجرمانه 

در فضاى مجازى 
امنيت  پليس  رئيس  بجنورد- خبرنگار قدس: 
عمومى خراسان شمالى از دستگيرى عامل اصلى 
ايجــاد و راه اندازى صفحــات و محتواى مجرمانه 
در فضاى مجازى در بجنورد خبر داد. ســرهنگ 
حسينعلى جعفرى با اعالم جزئيات اين خبر گفت: 
در پــى اعالم خبرى مبنى بر اينكه فردى اقدام به 
راه اندازى وب ســايت هاى غيــر مجاز و همچنين 
ايجاد صفحات مجرمانه در فضاى مجازى مى كند، 
بالفاصله موضوع با جديت در دستور كار مأموران 
قرار گرفت.وى با اشــاره به اينكه ماموران با انجام 
يكسرى اقدامات فنى و پليسى موفق شدند محل 
اختفاى فرد مورد نظر را شناســايى كنند، افزود: 
مأموران در يك اقدام غافلگيرانه اين فرد را دستگير 
و براى تكميل تحقيقات به مقــر انتظامى انتقال 
نمودند.اين مقام انتظامى ادامه داد: در بازرســى از 
محل اختفاى متهم تعداد ســه دستگاه لپ تاپ، 
يك عدد فلش ممورى و يك دستگاه گوشى تلفن 
همراه اندرويد كه براى ايجاد اين صفحات مجرمانه 
مورد استفاده قرار مى گرفت، كشف و ضبط گرديد.
رئيس پليس امنيت عمومى استان خراسان شمالى 
در پايان با اشــاره به اينكه متهم بعد از تشــكيل 
پرونده براى انجام مراحــل قانونى تحويل مراجع 
قضايى شــد، افزود: نيروى انتظامى با افرادى كه 
بخواهنــد امنيت و آرامش جامعه را به هر طريقى 
متشــنج كننــد با شــدت برخورد مى كنــد و از 
شــهروندان نيز انتظار مى رود در صورت اطالع از 
اين گونه موارد بالفاصله مراتب را در اســرع وقت 

از طريق پل ارتباطى 110 به پليس اطالع دهند.

تداوم حضور سوداگران در بازار مشهد

امتناع از عرضه كاال به «تردميل و زعفران» رسيد
 معاون بازرســى و نظارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراســان رضوى از كشف 

امتناع از عرضه تردميل در بازار مشهد خبر داد. 
على باخرد اظهارداشــت: سه شنبه گذشته فاز سوم 
طرح برخورد با انبارهاى احتكار و مفاسد اقتصادى 
در شهر مشــهد با همكارى نيروى انتظامى و سپاه 
پاسداران انجام و كشفياتى هم در اين زمينه صورت 

گرفته است.
وى بيان كرد: يكى از موارد مهمى كه كشــف شد، 
يك انبار حدود 900 كيلوگرمــى زعفران با ارزش 

ريالــى حدود 13 ميليارد تومان بــوده كه البته به 
علت اينكه زعفران جزو كاالهاى اساســى نيست، 
ظن احتكار به آن برده نشــده و نمونه هاى آن براى 
آزمايــش در حوزه تقلبات به مراجع مربوط تحويل 

داده شده است.
معاون بازرســى و نظارت سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان رضوى ادامه داد: همچنين در انبارى 
مقدار زيادى شكر پيدا شده كه البته هنوز مستندات 
مربوط به ورود به انبار و يا موارد ديگر آن در دست 
بررسى اســت و به قطعيت نمى توان گفت كه اين 

ميزان شكر كه حدود 30 كانتينر است، حتماً احتكار 
بوده است.

باخرد با اشاره به افزايش طرح هاى مربوط به يافتن 
انبارهاى كاالهاى احتــكارى تصريح كرد: هر روزه 
بازرســى هاى مربوط به اين حوزه در شــهر مشهد 
و ساير شهرســتان هاى استان انجام مى شود تا اين 

كاالها شناسايى شده و در شبكه بازار توزيع شوند.
وى خاطرنشــان كرد: در برخى از اين بازرســى ها 
كاالهايى پيدا مى شوند كه در رده كاالهاى اساسى 
قرار نمى گيرند، اما سودجويان به انبار كردن و امتناع 

از عرضه آن ها اقدام مى كنند كه كشف آن ها دقيقاً 
به اندازه موارد احتكار نياز به صرف زمان و بررســى 

توسط بازرسان دارد.
معاون بازرسى و نظارت سازمان صنعت تأكيد كرد: 
به عنوان مثال روز گذشته، طبق بازرسى ها بيش از 
30 دستگاه تردميل در خانه اى انبار شده و صاحبان 
آن از عرضــه كاال در بازار امتناع كرده بودند كه به 
علت قرارنداشــتن اين كاال در فهرســت كاالهاى 
اساسى، احتكار به حساب نمى آيد، اما درعين حال 

سبب ايجاد التهاب در بازار مى شود.

ايسنا: مديرعامل شركت قطارشهرى مشهد گفت: دستگاه حفار 
خط 3 تا خرداد ماه 1398 به پايانه امام رضا(ع) مى رسد.

كيانوش كيامرز روزگذشــته در حاشيه مراسم آغاز ادامه حفارى 
خط 3 قطارشهرى مشهد از ايستگاه باب الجواد (ع) به سمت پايانه 
مسافربرى امام رضا(ع) در جمع خبرنگاران، اظهاركرد:. سرعت كار 

كاهش يافته است، اما حركت خوبى را انجام مى دهيم.
وى ادامه داد: هنگامى كه دســتگاه حفار (TBM) وارد ايستگاه 
باب الجواد شد با پيچيدگى هاى بسيار زيادى بويژه در هنگام عبور 
از زير اين ايستگاه همراه بود. پس از پنج كيلومتر نديدن دستگاه 
حفار به ايستگاه باب الجواد رسيديم و اين يك ركورد در كشور بود 
كه پنج كيلومتر TBM را نديده و دســتگاه به صورت دقيق وارد 

يك مكان شود.
كيامرز تصريح كرد: تالش ما اين بود كه 20 شهريور ماه دستگاه 
حفار را براى ادامه مســير به ســمت ميــدان آب، ميدان برق 

و پايانــه امام رضا (ع) راهى كنيم كــه اين كار طبق برنامه آغاز 
شــد. پيش بينى مى شود دستگاه حفار تا خرداد ماه 98 به پايانه 
مسافربرى امام رضا(ع) برسد. در طى اين مسير تا پايانه مسافربرى 
امام رضا (ع) نيز دســتگاه TBM ديده نخواهد شد و در ايستگاه 

پايانه امام رضا (ع) دستگاه حفار بار ديگر مشاهده خواهد شد.
وى خاطرنشان كرد: در اين مسير حدود سه كيلومترى تا پايانه امام 
رضا (ع) چهار ايستگاه دانش، بسيج، 15 خرداد و پايانه امام رضا (ع)
 قرار دارد كه اميدواريم در طى اين مسير مشكل خاصى به وقوع 

نپيوندد.
مديرعامل شركت قطارشهرى مشهد با اشاره به حساسيت كار در 
ايســتگاه بسيج يادآور شد: بر اين اساس اگر كار به صورت عادى 
پيش رود، دستگاه حفار حدود چهار ماه ديگر به زير ايستگاه بسيج 
مى رســد، اما با توجه به شرايط خاصى كه در اين ايستگاه وجود 
دارد، بايد با احتياط بســيار زيادى كار را به پيش ببريم. بنابراين 

پيش از زمانبندى بر روى سالمت انجام كار تمركز خواهيم داشت. 
وى افــزود: هنگامى كه دســتگاه حفار به پايانه امــام رضا (ع) 
برســد، ملحقات TBM از ميدان فردوسى تا پايانه امام رضا (ع) 
را جمع آورى خواهيم كرد. هدف گذارى ما پايان عمليات حفارى 
خط 3 قطارشــهرى تا ايستگاه پايانه امام رضا (ع) در سال آينده 

و آغاز عمليات روسازى و ريل گذارى و ساخت ايستگاه هاست. 
مديرعامل قطارشهرى مشهد با اشاره به تأثير تحريم ها بر فعاليت 
پروژه هاى قطارشهرى مشهد، بيان كرد: با تالش تمامى پيمانكاران و 
مشاوران و مهندسان توانسته ايم بسيارى از تجهيزات مورد نياز براى 
دستگاه TBM و حفارى را مهندسى معكوس كرده و داخلى سازى

كنيم و در حال حاضر به جز معدود تجهيزات اين بخش بقيه در 
داخل توليد مى شود.وى اضافه كرد: البته همچنان در تجهيزات 
ريل گذارى و ساخت ايستگاه ها و واگن ها به خارج وابسته هستيم 

در تالش براى دورزدن تحريم ها و تأمين آن ها هستيم.

دستگاه حفار خط 3 خرداد سال آينده به ترمينال مى رسد



:«امام جمعه موقت تهران دراجتماع بزرگ «لبيك يا حسين

ماندن پاى پرچم ايران، پيام لبيك يا حسين گويان است  
��ر

قدس  عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان 
رهبرى گفت: دشمنان بدانند اين ملت با تمام 
وجود و با افتخار پاى پرچم ايران ايستاده اند 
و از آن جــدا نخواهنــد شــد و ايــن پيام 

«لبيك يا حسين(ع)» گويان است.
آيت اهللا سيد احمد خاتمى در اجتماع بزرگ 
«لبيك يا حسين» كه به مناسبت سالروز ورود 
امام حســين (ع) به كربال در شهرك شهيد 
رجايى مشهد برگزار شد، با اشاره به معناى 
«لبيك يا حســين (ع)»؛ بيان كرد: «لبيك يا 
حســين (ع)» چند معنــى را در خود جاى 
داده اســت، از جمله اينكه امام حسين(ع)، 
ما هميشه همراه تو هستيم و هيچ گاه از تو 

جدا نخواهيم شد.

 سيد الشهدا(ع) امام همه زمان هاست 
امام جمعه موقت تهــران در ادامه با بيان اينكه 
بدون ترديد ســيد الشــهدا(ع) امام هميشــه 
زمان هاســت و مختص به گذشــته نيســتند؛ 

«لبيك  ديگر  معنــاى  افزود: 
يا حســين(ع)» اين است كه 
حســين جــان در جامعه اى 
زندگى مى كنيم كه عالوه بر 
اردوگاه  حســين(ع)  اردوگاه 
يزيد برپاســت و ما همچون 
ياران وفادارشما در روز عاشورا، 

در اردوگاه شما مى مانيم.
مجلس  رئيسه  هيئت  عضو 
خبــرگان رهبــرى با طرح 
اين پرسش كه اردوگاه امام 
حسين(ع) كجاست؟ گفت: 

بدون ترديد امروز اردوگاه امام حســين(ع)، 
نظام جمهورى اســالمى ايران اســت كه با 
افتخار پرچم ســاالر شهيدان(ع) را به اهتزاز 

درآورده است.
وى بــا بيان اينكه امروز ايــن نظام پايتخت 
ساالر شــهيدان اباعبداهللا الحسين(ع) است؛ 
افزود: نظــام جمهورى اســالمى ايران تنها 

شــعار نمى دهــد بلكه در 
عمــل نشــان داده كه اين 
نمونه  و  دارد  را  پايتختــى 
بارز آن هشــت سال دفاع 
مدافع  شــهداى  و  مقدس 

حرم مى باشد.

 نهضتى فراتر از زمان و مكان
امــام جمعه موقــت تهران 
اظهــار كــرد: «لبيــك يا 
امام  نهضت  يعنى  حسين» 
حسين(ع)، نهضتى فراتر از 
زمان و مكان اســت و تا ظهور امام زمان(ع) 
اين پرچم در اهتزاز خواهد بود تا اينكه ايشان 

اين پرچم را به اوج صعود خواهند رساند.
آيت اهللا خاتمى در ادامه با اشاره به پيام «لبيك 
يا حسين (ع)»، گفت: دشمنان بدانند اين ملت 
با تمام افتخار پاى پرچم ايران ايســتاده اند و 
از آن جدا نخواهند شــد و اين پيام لبيك يا 

حسين(ع) گويان اســت. وى اظهار كرد: اين 
مجالس و محافل به يارى خداوند توطئه هاى 
دشــمنان را كه نمى خواهند نظام حسينى و 

كرباليى وجود داشته باشد، خنثى مى كند.

 مردم پاى پرچم مقدس خواهند ايستاد
وى عنوان كرد: عده اى از دشمنان مى گويند 
نظام جمهورى اســالمى ايران در سراشيبى 
سقوط قرار گرفته است و با تحميل مشكالت 
اقتصــادى مى خواهند مــردم از زير پرچم 
سيدالشهدا(ع) خارج شوند، اما بدانند همان 
گونه كه ياران امام حسين(ع) تا آخرين نفس 
در كنار امام حســين(ع) ايستادند، مردم نيز 
پاى اين پرچم مقدس خواهند ايســتاد و از 
نظام دينى و حسينى خود دفاع خواهند كرد.
عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى 
در ادامــه بيــان كرد: مردم بــا اين مجالس 
مصمم  تر از گذشــته راه سيدالشــهدا(ع) را 

دنبال مى كنند.

در حوالى امروز2

نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى:
 قيام سيد الشهدا(ع)، قيام براى 

امربه  معروف و نهى  از منكر بود

فــارس: نماينــده ولى فقيــه در خراســان رضــوى گفت: 
سيدالشهدا(ع) در قيام خود دو نوع امربه  معروف و نهى  از منكر 
را دنبال مى كرد كه مورد اول آن درباره مردمى بود كه حاضر به 

پذيرش ظلم شده بودند. 
آيت  اهللا علم الهــدى صبح ديروز در گردهمايــى فعاالن امر به 
 معروف و نهى  از منكر خراســان رضوى با اشــاره به حديثى از 
امام حسين(ع) گفت: اصول سياست  گذارى امربه  معروف و نهى  
از منكر در فرمايش حضرت مشــخص است و در كالم حضرت 
كامالً مرزهاى نهايى امر به  معروف و نهى  از  منكر هويدا مى شود.
نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى با بيان اينكه اولين نكته 
قابل تأمل در فرمايش حضرت اين است كه بايد در طلب اصالح 
بود و موظف به طلب اصالح هســتيم و نــه خود اصالح، افزود: 
اساس قيام عاشورا و فلسفه نهضت سيدالشهدا(ع) طلب اصالح 
در امت بوده است. امام جمعه مشهد ضمن تأكيد بر اينكه حوزه 
وظيفه ما اصالح جامعه نيست و ما وظيفه طلب اصالح جامعه 
را داريم تشريح كرد: ما وظيفه داريم كه هر حركت مصلحانه را 
انجام دهيم، حال مى خواهد به نتيجه برسد يا به نتيجه نرسد، ما 
مأمور به نتيجه نيستيم ما موظف به اصل طلب اصالح هستيم و 

بايد خواهان اصالح باشيم و به سوى آن حركت كنيم.
وى با بيان اينكه اصالح در جامعه منهاى امربه  معروف و نهى  از 
منكر امكان  پذير نيست، افزود: اگر كسى مدعى اصالح جامعه شد 
و منكرات شــرعى را نهى نكرد، در ادعاى اصالح دروغ مى گويد 

و قصد اصالح ندارد.
آيت اهللا علم الهدى به نكته ديگرى در فرمايش امام حســين(ع) 
اشــاره كرد و گفت: اشخاص زيادى خودشان را به عنوان مصلح 
معرفــى مى كنند، خداوند در قرآن به اين افراد اشــاره مى كند 
و مى فرمايد افرادى كه ادعا مى كنند، مصلح جامعه هســتند، 
مفسدند و خودشان نمى دانند چرا كه منكر را در جامعه مى بينند 

و مردم را از آن نهى نمى كنند.
آيت اهللا علم الهدى با اشــاره به فرمايش امام حسين(ع) گفت: 
حوزه امربه  معروف و نهى ازمنكر تنها نهى محرمات نيست، بلكه 
در مرحله اول در حوزه اصــول اعتقادى اصول زندگى و اصول 
اجتماعى اســت. وى ضمن اشــاره به واقعه كربال گفت: قيام و 
نهضت امام حسين(ع) در مرحله اول مقابله با ظلم ظالم و مقابله 
با جريان حاكم فاســد اســت و اين مصداق كامل نهى  از منكر 
است يعنى اگر شما در جريان هر فسادى چه سياسى، اقتصادى، 
فرهنگى يا عقيدتى در هر قسمتى قرار گرفتيد، اقتضا مى كند با 

اين فساد جريان حاكم امر به  معروف و نهى  از منكر كنيد.
وى افزود: قيام ســيد الشهدا(ع) قيام مسلحانه نبود، بلكه قيام 
براى امــر به  معروف و نهى  از منكر بــود چون اگر حضرت بنا 
قيام مســلحانه داشتند نخبگان سياسى را كه به سراغ حضرت 
مى آمدند تا حضرت را كمك كنند، قبول مى كردند يا جريان هاى 
قدرتمند نظامــى را كه براى كمك ســراغ حضرت مى آمدند، 

مى پذيرفتند.
* سازماندهى 4000 طاليه دار معروف

دبير ســتاد امر به معروف و نهى از منكر خراسان رضوى هم در 
اين ديدار گفت: در 27 شهرســتان و 79 دستگاه از 83 دستگاه 
اجرايى استان، ستاد امر به معروف و نهى از منكر تشكيل شده 
و تا كنون 4000 طاليه دار معروف و ناهى از منكر شناســايى و 

سازماندهى شده اند.
سيد عبداهللا ارجائى افزود: كمرنگ شدن فعاليت ها و در آستانه 
تعطيلى قرار گرفتن فرهنگ ســراى امر به معــروف و نهى از 
منكر به عنوان تنها فرهنگ ســراى تخصصى اين حوزه يكى از 

مشكالتى است كه با آن رو به رو هستيم.

دوشنبه آينده انجام مى شود
 تشييع پيكر مطهر 9 شهيد گمنام دوران 

دفاع مقدس درخراسان رضوى

قدس:اســتاندار خراســان رضوى فرهنگ ايثار و شــهادت را 
بزرگ ترين درس مكتب عاشورا عنوان كرد. 

على رضا رشيديان در جلسه ستاد گراميداشت هفته دفاع مقدس 
اســتان از شهدا به عنوان مظاهر خداباورى ياد كرد كه با اعتقاد 
عميق خود به ارزش هاى دينى و الهى پا به عرصه ميدان جهاد 
گذاشتند و عشــق خود به اين مسير متعالى و دفاع از ميهن و 

مردم را در عمل به اثبات رساندند.
وى با تأكيد بــر اين كه تمامى برنامه هاى گراميداشــت دفاع 
مقدس بايد به شناخت بيشــتر شهدا اين معلمان مكتب ايثار 
و شهادت منجر شود؛ گفت: در شرايطى كه دشمن با تحريم و 
تهاجم اقتصادى بر مردم فشار وارد كرده است؛ تأسى به منش 
و روش شــهيدان به عنوان نمادهاى ما مى توانيم كه با اتكا به 
ارزش هــاى دينى و توانمندى هاى داخلى در برابر زياده خواهى 
دشمنان ايستادند؛ مى تواند در حل مشكالت جامعه و برون رفت 
از اين شرايط تأثيرگذار باشد.  استاندار خراسان رضوى تصريح 
كرد: زنده نگاه داشتن ياد و خاطره شهدا منتى بر شهيدان نيست 
بلكه منت كشى از آنان است، چرا كه ما نيازمند فرهنگ ايثار و 
شــهادت براى فائق آمدن بر مشكالت امروز هستيم.  رشيديان 
ادامــه داد: نهادينه كردن ايــن فرهنگ در جامعه ضامن حفظ 
و تــداوم حركت پيش رونده انقالب اســت كه بايــد به دور از 
موضوعات جناحى، حزبى و سياســى آن هم در آســتانه چهل 

سالگى نظام به آن پرداخته شود. 
استاندار خراسان رضوى فرهنگ ايثار و شهادت را مبناى قدرت 
جمهورى اســالمى و تفكر انقالب دانســت كه بايد در تمامى 
بخش ها و گروه هاى جامعه، نهادينه و ســارى و جارى باشــد. 
گفتنى است در اين جلسه عنوان شد 26 شهريور ماه سال جارى 

پيكر مطهر 9 شهيد گمنام در استان تشييع خواهد شد.

مشاور وزير و مدير كل اطالعات خراسان رضوى:
 دشمن با هدف انشقاق بين مردم و 

حاكميت، وضعيت معيشتى را هدف قرار 
داده است 

قدس:مشاور وزير و مدير كل اطالعات خراسان رضوى در سفر 
به شهرســتان تربت حيدريه در شوراى تأمين مشترك چهار 
شهرستان تربت حيدريه، مه والت، رشتخوار و زاوه شركت كرد.

وى در اين نشست با ارائه تحليل از قيام حضرت سيدالشهدا (ع) 
و اشاره به اهداف قيام آن حضرت گفت: جعل زدايى، مهم  ترين 
هدف قيام كربالســت. مشــاور وزير اطالعات افزود: دشمن با 
نگرانى نسبت به دســتاوردهاى منطقه اى جمهورى اسالمى 
ايران درصدد است به صور مختلف در تعامالت و ارتباطات ايران 
اسالمى با كشور هاى منطقه خدشــه ايجاد كند. مشاور وزير 
اطالعات با تأكيد بر اهميت و جايگاه مردم در نظام جمهورى 
اســالمى ايران يادآور شد: دشمن با هدف انشقاق بين مردم و 
حاكميت، وضعيت معيشتى مردم را هدف قرار داده است و با 
رويكرد فشار اقتصادى بر جداســازى مردم از انقالب اسالمى 

تمركز نموده اند. 
مديــر كل اطالعات خراســان رضــوى افزود: مــردم عزيز 
ايران اســالمى با الهــام از رهنمودهاى مقــام معظم رهبرى 
(مد ظله العالى) و با هوشــيارى و بصيرت اين توطئه دشمنان 

نظام را نيز نقش بر آب خواهند كرد.
وى اهداف دشــمن در شرايط فعلى را به چالش كشاندن توان 
مديريتى كشــور، تضعيف الهام بخشــى جمهورى اسالمى، 
ايجاد يأس و نااميدى در مردم، ترويج خرافات و خارج نمودن 

جمهورى اسالمى از محيط قدرت بر شمرد.
وى افزود: سربازان گمنام امام زمان (عج) در كنار ساير نيروهاى 
اطالعاتى، نظامى و امنيتى با تيزبينى و اقتدار، دشمن را تحت 

رصد داشته و هر تهديدى را در نطفه خفه خواهند كرد.

معاون سوادآموزى استان:
 بيش از 98 درصد مردم 
درخراسان رضوى باسوادند

نيشابور- خبرنگارقدس: معاون سوادآموزى خراسان رضوى 
گفت: در حال حاضر در اســتان خراســان رضوى بيش از 98 
درصد مردم جامعه با ســواد هســتند و اين امر با سختى ها و 

مشكالت فراوان به دست آمد.
مصطفى اسدى در گردهمايى رؤساى ادارات سوادآموزى استان 
در محل اردوگاه شهيد رجايى باغرود نيشابور اظهار كرد: ما بايد 
مراقب افراد بيســواد زير 10 سال و بيسوادان 10 الى 19 سال 

باشيم تا در اين دو گروه سنى آمار بيسوادى به حداقل برسد.
وى خاطر نشان كرد:استان خراسان رضوى با 77 مركز ياددهى 
مقام اول كشور را دارد كه در سال 97 بايد به 100 مركز برسد 
و بايد تالش شود، آموزش مهارت ها در كنار سواد آموزى مورد 

اهتمام جدى قرار گيرد.

امام جمعه موقت بشرويه: 
 عشق به امام حسين عامل حضور 

جوانان بسيجى در جبهه ها بود
بشرويه - خبرنگار قدس: امام جمعه موقت بشرويه گفت: 
عشق و عالقه جوانان و نوجوانان به حماسه عاشوراى حسينى 
عامل اصلى حضور آنان در جبهه هاى نبرد حق عليه باطل بود.

حجت االسالم حداديان در نشست برنامه ريزى سى و هشتمين 
ســالگرد هفته دفاع مقدس با اشاره به نقش حماسه عاشوراى 
حسينى در هشت ســال دفاع مقدس گفت: در مدت هشت 
سال دفاع مقدس عامل اصلى كه جوانان و نوجوانان را به سمت 
و سوى جبهه هاى نبرد حق عليه باطل هدايت مى كرد، عشق 
و عالقه آنان به حماســه عاشوراى حسينى بود كه در مناطق 
عملياتى توسط رزمندگان برگزار مى شد و اين قشر تأثيرگذار از 
دانشگاه آقا اباعبداهللا الحسين(ع) درس گرفته بودند. امام جمعه 
موقت بشرويه با توصيه به مديران و رؤساى دستگاه هاى دولتى 
هــم گفت: آنچه كه امروزه زمينه امنيت، آرامش و اقتدار نظام 
مقدس جمهورى اسالمى را در سطح دنيا فراهم كرده، ترويج 
فرهنگ ايثار و شهادت است كه الزم است، نسبت به پاسدارى 
از خون مقدس شهداى عزيز و فداكارى رزمندگان اسالم تالش 
بيشترى شــود. فرماندار بشــرويه هم با اعالم اينكه مصوبات 
جلســه ستاد بزرگداشــت هفته دفاع مقدس الزم االجراست، 
گفت: مديران و رؤســاى ادارات عالوه بر برنامه هاى اعالمى به 
دبيرخانه ستاد، خود را موظف به اجراى مصوبات جلسه بدانند 

و با دبيرخانه ستاد همكارى و تعامل بيشترى داشته باشند.
سرگرد پاسدار «على خبازى» فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه 
شهرســتان هم در اين جلســه از برگزارى 20 برنامه شاخص 
در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: در ســال جارى ســى 
و هشتمين سالگرد گراميداشت هفته دفاع مقدس با برگزارى 
كنگره بزرگ گراميداشــت 2000 شــهيد خراســان جنوبى 
همزمان شــده كه اكثريت برنامه هــاى اين هفته همگرايى با 

برنامه هاى كنگره خواهد داشت.

 اصالح يك خبر
در پى چاپ خبرى با عنوان «حمله افراد ناشناس با چاقو به يك 
روحانى در مشهد»، مسئول روابط عمومى حوزه علميه خراسان 
توضيحى به روزنامه قدس ارســال كرده است. در اين توضيح 
آمده است: در طول مدتى كه ايشان در بيمارستان هاى امدادى 
شهيد كامياب و قائم(عج) بسترى بوده است، مسئوالن حوزه 
علميه خراسان چند مرتبه به صورت حضورى جوياى احوال و 
روند درمان شده و پيام آيت اهللا عاملى، مدير محترم اين حوزه 

نيز به اين طلبه گرامى و خانواده معززشان ابالغ شده است.
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درخراسان رضوى باسوادند

نيشابور- خبرنگارقدس: معاون سوادآموزى خراسان رضوى 
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قدس  ســخنگوى جمعيــت خدمتگزار 
زائــران پيــاده امــام  رضا(ع) گفــت: ثبت 
 نــام مديــران كاروان هــاى زيارتــى پياده 
امــام رضــا(ع) از اول محرم آغــاز و تا 20 
محرم مصادف با هشــت مهر ادامه خواهد 

داشت.
حســين رضايى افزود: مديران كاروان هاى 
زيارتى كه در ايــام دهه  پايانى صفر (بعد از 
اربعين) قصد تشــرف به صــورت پياده به 
مشهد مقدس را دارند، مى توانند با مراجعه 
به سايت جمعيت خدمتگزاران زائران پياده، 
به آدرس                              نســبت به 
ثبت  نام و يا تكميل و ويرايش اطالعات خود 

در مهلت تعيين شده اقدام نمايند.
وى گفت: مديرانى كه در سال  گذشته ثبت نام 
كرده اند نيازى به ثبت  نام مجدد نداشته و با 

مراجعه به بخش ويرايش، اطالعات سال97 
را كامل نمايند.

امام  سخنگوى جمعيت خدمتگزاران پياده 
رضا(ع) افزود: متقاضيان عالوه بر تكميل فرم 
مشخصات فردى، پزشكى و كاروان؛ تصوير 
مدارك مورد نياز از جمله عكس، كارت ملى، 
شناســنامه و معرفى  نامه خــود را از طريق 
سايت بار گذارى نمايند؛ مديران كاروان هاى 
زيارتــى پياده بــراى دريافــت معرفى نامه 
مى تواننــد بــه فرمانــدارى، بخشــدارى، 
دهدارى و يا دفتر سازمان تبليغات اسالمى 
شهرســتان هاى محل اقامت خود مراجعه 

كند.
سخنگوى جمعيت خدمتگزاران زائران پياده 
امام رضا(ع) با اشاره به پيگيرى هاى معاونت 
زيارت اســتاندارى خراســان رضوى براى 

تسطيح كنار گذر هاى جاده هاى محور قوچان، 
فريمان، سرخس و كالت گفت: اين محور ها 
تــا قبل از دهه  آخر صفر براى حركت زائران 

پياده آماده سازى خواهد شد.

گفتنى است در ســال 96 در ايام دهه  آخر 
صفر بيش از 400 هزار زائر به صورت پياده از 
24 استان كشور از 6 محور ورودى به مشهد 

وارد شدند. 

www.zaerin۸.ir

آغاز ثبت  نام مديران كاروان هاى زيارتى 
پياده رضوى

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

كشــور  فرودگاه هاى  مديرعامل  مهر 
گفت: پيش بينى ما اين اســت كه تا 15 
ماه ديگر فــرودگاه گناباد به بهره بردارى 

خواهد رسيد. 
رحمت اله مه آبادى ظهر چهارشــنبه در 
حاشــيه بازديد از فــرودگاه گناباد اظهار 
كرد: مجموعه فرودگاه گناباد از پروژه هاى 
قديمى بوده كه نمايندگان ادوار مختلف 
اين شهرستان پيگيرى هاى الزم را براى 
آن انجــام داده اند تا مجوزهاى قطعى آن 

صادر شود.
وى افزود: پس از گذشت چندين سال از 
صدور مجــوز اين فرودگاه در حال حاضر 
عوامل پروازى آن ســاخته شده و دو ماه 
قبل مبلغ 70 ميليارد ريــال به فرودگاه 

گناباد بودجه تزريق شده كه در اين بازديد 
شاهد پيشرفت 8 درصدى ساخت ترمينال 

آن هستيم.
مديرعامل فرودگاه هاى كشور خاطرنشان 
كرد: ايــن فــرودگاه با مســاحت 400 
هكتار در ســامانه كاداستر سازمان ثبت 
اســناد و امالك كشــور جانمايى شــده 
اســت و پيش بينى ما اين اســت كه تا 
15 مــاه ديگر بــه بهره بــردارى خواهد 

رسيد.
مــه آبادى تاكيد كرد: مســئوالن محلى 
نيز بايد در ساخت اين فرودگاه مشاركت 
كنند و تامين زيرساخت ها، فنس كشى و 
كاشت درخت از مواردى است كه برعهده 

اين مسئوالن مى باشد.

علوم  دانشــگاه  فرهنگى  مدير  قدس 
پزشــكى مشــهد گفت: بــن كارت هاى 
سالمت به منظور دريافت رايگان خدمات 
پزشــكى ميان ســاكنان برخى مناطق 

محروم خراسان رضوى توزيع شده است.
محمد اسماعيل زاده به برگزارى اردوهاى 
جهادى در مناطق محروم خراسان رضوى 
اشــاره كرد و افزود: امسال براى نخستين 
مرتبه بن كارت هاى سالمت ويژه دريافت 
خدمات رايگان براى نيازمندان در مناطق 
محروم توزيع شــد.  وى افزود: افرادى كه 
اين كارت هــا را در اختيار دارند، مى توانند 
از خدمات رايگان در حوزه هاى پزشــكى، 
دندانپزشــكى، مامايى و بينايى ســنجى 
اســتفاده كنند.توزيع اين بــن كارت ها با 

همــكارى رابطين بهداشــتى در منطقه، 
مديران مــدارس و افــراد معتمد محلى 
انجام شده است.  وى بيان كرد: در اردوى 
جهادى ســرخس 820 خانوار ساكن در 
روســتاهاى دولت آباد، صدرآباد، قاســم 
آباد، قلعه قصــاب، نوروزآباد، شــورقلعه، 
كالته مره اى، شــلغمى ســفلى، شلغمى 
عليا و صمدآباد زير پوشــش قرار گرفتند. 
اسماعيل زاده بيان كرد:آموزش تغذيه سالم، 
آموزش تشخيص زودهنگام و پيشگيرى از 
بيمارى هاى عفونى مانند سل، تب مالت، 
تب خونريزى دهنده كنگو، سالك، هارى 
و غربالگرى قند و فشار خون، وزن و قد، از 
جمله خدماتى بود كه در اردوهاى جهادى 

به ساكنان اين مناطق آموزش داده شد. 

بهره بردارى از فرودگاه گناباد 
تا  15 ماه ديگر

توزيع «بن كارت هاى سالمت»در مناطق 
محروم خراسان رضوى

اين مجالس و محافل 
به يارى خداوند 

توطئه هاى دشمنان را 
كه نمى خواهند نظام 

حسينى و كرباليى وجود 
داشته باشد، خنثى 

مى كند

بــرش

 راه هاى ارتباطى سرويس«قدس خراسان» با مخاطبان
شماره پيامك:   300072305

@quds 95 شناسه سروش 
ارسال مطلب و عكس از طريق سروش      09038343801
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هفته آينده صورت مى گيرد

 احضار  تمام مديران اپراتورها به دادسرا
قدس: مردم از عملكــرد اپراتورهاى تلفن همراه طى هفته 
گذشــته به دليل قطع و وصل هاى گاه و بيگاه، از دسترس 
خارج شــدن، قطعى حين مكالمه و اشغالى آن ها گاليه مند 
هستند و از مسئوالن تقاضا دارند كه هرچه سريع تر در جهت 

رفع اين مشكالت اقدام الزم را انجام دهند. 
معاون دادســتان مركز خراســان رضوى درامور اجتماعى و 
پيشگيرى از وقوع جرم نيز در اين باره به قدس گفت: تمامى 
مديران مرتبط با اپراتورها و آنتن دهى تلفن هاى همراه استان 

هفته آينده به حوزه حقوق عامه دادسرا دعوت خواهند شد.
قاضى محمد بخشــى محبى افزود: با توجه به شــكايات 
مردمــى درباره اختــالل آنتن دهى تلفن هــاى همراه در 
اســتان و خصوصاً شهر مشــهد، هفته آينده اين مديران 
براى اداى توضيحات درباره مشــكالت موجود و بررسى 

آن ها احضار خواهند شد.
وى تصريح كرد: در اين جلسه از اين مديران تعهد گرفته 
خواهد شد كه اين مشكالت را برطرف كنند و در صورتى 
كه همچنان اين اختالالت ادامه داشته باشد، طبق قانون 

با اپراتورها برخورد خواهد شد. 

معاون نظارت و پايش محيط زيست 
خراسان رضوى:

 70 درصد بار آلودگى، مربوط 
به منابع متحرك است

ايسنا: معاون نظارت و پايش اداره كل محيط زيست خراسان 
رضــوى اعالم كرد: 70 درصد بــار آلودگى مربوط به منابع 

متحرك مانند هواپيما و وسايل نقليه است.
محمد عرفانى درخصوص آخرين وضعيت توزيع ســوخت 
بنزين در مشهد گفت: براساس پايش هايى كه در فصل بهار 
و سنجش هايى كه درسوخت بنزين انجام شد، آروماتيك و 

بنزن موجود در بنزين استاندارد است.
وى در باره درصد توزيع بنزين يوروچهار در مشــهد بيان 
كرد: طبق سنجش  ها و نمونه  بردارى ما در فصول مختلف، 
بنزين يوروچهار داراى عدد استاندارد است. آزمايش هايى 
كه شــركت پخش انجام داده، نشان مى دهد، بنزين 100 

درصد استاندارد است.
عرفانى ادامه داد: با نزديك  شــدن به فصل پاييز و مســتعد 
بودن شــهر مشــهد از نظر وارونگى هوا و اينورژن (وارونگى 
دما) احتمال بروز آلودگى بيشــتر مى شود. به دليل باالبودن 

هزينه هاى سنجش گوگرد، اين آزمايش را انجام نداديم.
معاون نظارت و پايش محيط زيســت استان درخصوص 
سنجش بنزين و گازوئيل درفصل تابستان تصريح كرد: ما 
ســنجش هايى انجام داديم و نمونه هايش را براى سازمان 

فرستاديم و منتظر جواب آن هستيم.

 500 حلقه چاه غيرمجاز 
در خراسان رضوى مسدود شد

ايرنا: مدير امور منابع آب شــركت آب منطقه اى خراســان 
رضوى گفت: از ابتداى امســال تاكنون 500 حلقه چاه فاقد 

مجوز در مناطق مختلف اين استان مسدود شده است.
غالمرضا ممدوحى افزود: عمليات انســداد 2000 حلقه چاه 
فاقد مجوز در استان براى ســال جارى در نظر گرفته شده 

است.
وى اظهار داشت: تاكنون 7500 حلقه چاه فاقد مجوز در اين 

استان شناسايى شده است.
ممدوحى تعداد چاه هاى مجاز آب در استان خراسان رضوى 
را 16 هــزار و 100 حلقه عنوان كــرد و افزود: اين چاه ها در 
بخش هاى كشاورزى، شرب، صنعت، بهداشت و خدمات حفر 

شده اند.
وى با اشاره به افت آب هاى زيرزمينى و اضافه برداشت آن در 
خراسان رضوى گفت: براساس برنامه ريزى بايد ساالنه 300 
ميليون متر مكعب از حجم برداشت آب در اين استان كاهش 

يابد تا ميزان برداشت آن به حد استاندارد برسد.

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

300072305 پيامك كنيد.
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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     .

 گاليه از اداره راه
چرا اداره راه مسير ورودى محور باغچه به مشهد را بسته 
و رانندگان را مجبور به استفاده از مسير فرعى با آسفالت 
خراب و چاله هاى فراوان كرده؛ تنها دليل، حمايت از درآمد 

سرسام آور مالكان اتوبان باغچه و مشهد است.
915...4710

 برنج و شكر هاى احتكارى كجاست
از 1900 تن برنج هندى و شكرهاى احتكارى در نمايشگاه پاييزه خبرى نيست! پس كجا و به 

كى داده مى شود؟
915...4710

 اسراف آب براى آبيارى درختان
بــا اين كم آبى خيابان آيت اهللا بهجت حد فاصل چهار راه زرينه و ميدان راه آهن هر چند روز 

جهت آبيارى درختان از صبح شيرهاى آب باز و آب از لبه هاى جدول ها سرازير مى شود!
915...5467

 پياده رو فروشى در شهردارى!
لطفاً پيگيرى كنيد شــهردارى پياده رو فروش شده و پنج ماه است براى شب بازارخيابان امام 
رضا دانش غربى جلوى دبيرستان فردوسى را واگذار كرده است، خواهش مى كنم به دادستان 

محترم اعالم كنيد.
915...3213

 كبوتر بازها را جمع كنيد
از دست اين كبوتر بازها خسته شده ايم؛ آن ها را از سطح 
شهر جمع كنيد، چرا كه هم سبب آزار همسايه ها مى شوند 

و هم جوان ها را معتاد مى كنند.
915...1604

گاليه از اداره راه

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.

على محمدزاده افزايش ساالنه كرايه تاكسى در 
مشهد امسال با اما و اگرهاى زيادى همراه شده است.
رانندگان تاكسى از ابتداى سال جارى پيگير افزايش 
كرايه ها بودند و ســرانجام هشــتم مردادماه بود كه 
اليحه اى به همين منظور در جلسه شوراى شهر مطرح 
شد، اما با درخواست پنج نفر از اعضاى شورا اين اليحه 
براى بررسى بيشتر به كميسيون مربوط برگشت داده 
شد تا در زمانى ديگر مجدداً به صحن علنى بازگردد 
و براساس شنيده ها قرار است در جلسه آينده شوراى 

شهراين اليحه به رأى گيرى گذاشته شود.
اينكه به تناســب افزايش قيمت هــا و تحليل هاى 
هميشگى هرســاله بايد درصدى به تعرفه ها افزوده 
شود هيچ جاى ترديدى نيست، اما به نظر مى رسد 
اقدامات و رفتارها به شــيوه قديمى بشدت در برابر 
دنياى مدرن آســيب پذير هستند و بايد با تدبيرى 

خاص اين دو حوزه را با هم آشتى داد.

 رقيب نامريى
اگر بخواهيم به زبان ساده مشكل پيش آمده را بيان 
كنيم، بايد بگوييم با ورود فناورى به بخش حمل ونقل 
مسافر درون شهرى و استفاده از سامانه هاى اينترنتى 
جابه جايى مســافر، به يكباره تاكسيرانان سنتى با 
رقيبى نامريى روبه رو شــدند كه بى آنكه ديده شود، 

مسافر مى گيرد.
هر چند در كمتر از يك ســال گذشته در خصوص 
تاكســى هاى اينترنتى يا هر نام ديگــرى كه دارند 
اظهارنظر هاى مختلفى صورت گرفته، ولى هنوز هم 

كاستى هايى وجود دارد كه بايد رفع شود.
اما آنچه موضوع بحث اســت تأثير اين شيوه جابه جايى 
مســافر به روش سنتى آن يا همان تاكسى هاى قديمى 
است؛ چرا كه به اعتراف تاكسى داران و آژانس هاى تاكسى 
تلفنى ورود تاكسى هاى اينترنتى بشدت بر بازار آن ها تأثير 

داشته و به نظر مى رسد اين روند رو به افزايش باشد.
با اين وصف برخى از تاكســيرانان معتقدند افزايش 
كرايه هاى تاكسى موجب كاهش مسافر و داغى بازار 

اينترنتى ها خواهد شد.

  جاى خالى حمايت هاى دولت
يك تاكسيران قديمى مى گويد: مديران حرف هاى 
خوبى در مزاياى حمــل ونقل عمومى مى زنند، اما 
چند دهه اســت كه ديگــر حمايتى از حمل و نقل 

عمومى در بخش تاكسى نمى شود.
احمدى مى افزايد: چند دهه قبل سهميه ساالنه الستيك 
يا باطرى داشتيم و برخى خدمات به تاكسى داران داده 
مى شد تا عامل تشويقى باشــد براى ماندن ما در اين 

صنف، اما ديگر از حمايت ها خبرى 
نيست.

وى ادامه مى دهد: معضل مسافربر هاى 
شــخصى هيــچ گاه حل نشــده و 
همچنان افراد مختلف با هر وسيله اى 
مسافركشى مى كنند، چند ماهى هم 
هست كه تاكسى اينترنتى متولد شده 
كه ديگر اوضاع كار ما بدتر شده است.

وى مى گويد: اگر دولت و متوليان 
به فكر حمل و نقل عمومى هستند، بايد هزينه هاى 
مســافران در بخش حمل و نقل عمومى را كاهش 
دهند تا ترغيب شوند از اين سيستم استفاده كنند و 
در مقابل يارانه هايى به حمل ونقل عمومى بدهند تا 
زيانشان جبران شود و در مقابل ترافيك كمتر مى شود 

و آلودگى از بين مى رود.

 سيل گرانى همه چيز
تاكســيران ديگرى مى گويد: هيچ كس با گرانى موافق 
نيســت، اما وقتى همه چيز گران شــده و مدام شاهد 
افزايش هزينه هاى زندگى هســتيم، راهى جز افزايش 
كرايه ها نداريم؛ چون اگر بنا باشــد با هزينه هاى جديد 
پول خرج كنيم اما درآمدمان بر مبناى تعرفه هاى سال 
پيش باشد در عرض چند ماه بايد ماشينمان را بفروشيم؛ 

چون هيچ سازگارى بين دخل و خرجمان وجود ندارد.
وى مى افزايد: سيل گرانى در حال نابودى همه چيز 
است و همه تالش مى كنند در اين سيل زنده بمانند و 
تنها راه زنده ماندن همرنگ ديگران شدن است؛ يعنى 
اگر يك چيز گران شد بقيه هم قيمت خدمات خود 
را باال مى برند و متأسفانه چون نظارت دقيقى نيست 
هر شخصى به ســليقه خود قيمت مى دهد، ولى در 

مشاغلى مانند تاكسيرانى ما ملزم به 
رعايت قانون و استفاده از تاكسيمتر 
هستيم و بايد همان تعرفه تعريف 
شــده را دريافت كنيم، بنابراين با 
توجه به افزايش سرســام آور لوازم 
يدكــى، با افزايــش تعرفه كرايه ها 
اندكى از اين افزايش قيمت ها جبران 

خواهد شد.

 حقوق مسافران و شهروندان
اما روى ديگر ســكه اندكى مغفول مانده و كسى از 
حقوق مسافر و شهروندان سخن نمى گويد، بنابراين 
به سراغ چند شهروند مى رويم تا نظرات آن ها راجويا 
شويم. يك شــهروند بازنشسته در پاسخ به پرسش 
ما درباره افزايش نرخ كرايه ها مى گويد: متأســفانه 
هيچ گاه حقوق مصرف كننده در كشور ما آن گونه 

كه الزم است مورد توجه قرار نمى گيرد.
صبورى مى افزايد:هيچ گاه نديدم متوليان از ضرورت 
استانداردهاى جابه جايى مسافر سخن بگويند يا بهاى 
خدمات را بر اســاس كيفيت خدمات تعريف كنند؛ 
يعنى من با تاكسى بدون كولر و با صندلى هاى كثيف 
وخراب همان كرايه اى را مى دهم كه با يك خودروى 

تميز و سالم جابه جا مى شوم.
نكتــه ديگر اينكــه اگر مديران به فكر ســالمت 
شــهروندان و كاهــش آلودگى هــوا و ترافيك 
شهرها هستند، يارانه هاى مختلفى براى حمل و 
نقل عمومى بگذارنــد و كرايه ها را آن قدر پايين 
بياورند كه همه مجبور باشيم حتى براى كاهش 
هزينه اســتفاده از خودرو شــخصى از تاكســى 

استفاده كنيم.

  افزايش خودروى شخصى در معابر
شهروند ديگرى مى گويد: در زمان افزايش پول بنزين 
برخى معتقد بودند اســتفاده ازخودروى شــخصى 
كاهش خواهد يافت، اما ديديم كه اين اتفاق رخ نداد. 
اكنون هم اگر كرايه هاى حمل ونقل عمومى افزايش 
پيدا كند، بسيارى از شهروندان حساب مى كنند اگر 
قرار باشد براى رفت وبرگشت به يك نقطه ديگر شهر 
5000 تومان بدهند، اگر با خودروى خودشان بروند 
در نهايت اگر چهار ليتر ســوخت مصرف، مى شود 
4000 تومان و1000 تومان به نفعشان است و ديگر 

كنار خيابان معطل هم نبوده اند.
رجبى مى افزايد: متأسفانه مديران در استدالل هاى 
خود هميشــه يك طرف ماجــرا را مى بينند و تنها 
همان بخش كه به نفعشــان است را بيان مى كنند؛ 
مثــالً در توجيه پــارك حاشــيه مى گويند هزينه 
پارك در كشــورهاى خارجى آن قدر زياد است كه 
شــهروندان ترجيح مى دهند از خودروى شخصى 
استفاده نكنند، اما مدير محترم به اين مسئله اشاره 
نمى كند كه شــهردارى همان شهر خارجى آن قدر 
نظــام حمل ونقل عمومى خود را توســعه داده كه 
شــهروندانش با كمترين زمان و كمترين هزينه به 
مقصد خود مى رســند، اما در شــهرى مثل مشهد 
كه هنوز بيــش از 1000 اتوبوس كم داريم وخبرى 
از خطوط ويژه در 90 درصد از شــهر نيست وگذر 
تاكســى ها به معابر فرعى نمى افتد، چگونه مى شود 

صحبت از مقايسه با شهرهاى ديگر كشور كرد.

 سخن موافقان 
همان گونه كه در ابتداى مطلب هم اشــاره شد 
قرار اســت در جلسه بعدى شــوراى شهر اليحه 
افزايــش 10 درصــدى تعرفه كرايه تاكســى به 
رأى گيرى گذاشته شــود، اما مجتبى بهاروند به 
عنوان رئيس كميســيون حمــل ونقل وترافيك 
شورا در آخرين اظهار نظر خود گفته نظر شخصى 
وى نيز مخالفت با افزايش اســت، اما در جلســه 
مشــتركى كه نمايندگان تاكسى داران هم حضور 
داشتند جمع بندى نظرات بر افزايش بوده است.

از ســوى ديگر محمدپــور معاون كنتــرل ونظارت 
تاكســيرانى مشــهد هم در گفت وگو بــا خبرنگار ما 
مى گويد:تمام تبعات احتمالى اين مســئله با توجه به 
ورود تاكسى هاى اينترنتى به عرصه جابه جايى مسافر 
در جلسات متعددى با فعاالن و مديران اين حوزه مورد 
بررسى قرار گرفته ومى دانيم چه تأثيراتى خواهد داشت، 

اما تالش مى كنيم بخشى از تأثيرات را كاهش دهيم.
وى مى افزايد: دو ســوم نمايندگان تاكســيرانان در 

جلسه بررسى به افزايش قيمت كرايه ها رأى مثبت 
دادند؛ چراكه بر اساس روال سال هاى گذشته هرساله 
اين كار صورت مى گيرد، اما در سال جارى سعى شد 

ابتدا جوانب موضوع مورد تحليل قرار گيرد.
وى در پاســخ به اين پرســش كه به ادعاى برخى 
تاكســيرانان افزايــش كرايه هــا موجــب كاهش 
مســافرخواهد شــد، مى گويــد: در حــال حاضر 
حدود6000 تاكســى در 140 خط تعريف شــده 
فعاليت مى كنند و حدود 1400 تاكسى هم در مبادى 
ورودى پايانه هاى زمينى و ريلى و هوايى هستند كه 
با ورود دادستانى به مسئله حضور تاكسى اينترنتى 
در مبادى ورودى در اين محل ها مشــكل چندانى 
نداريم وتنها در بخش تاكســى هاى گردشى شايد 
شاهد اندكى نوسان باشــيم. پرسش ديگر ما از وى 
در خصوص كاهش تقاضاى دريافت مجوز تاكســى 
با توجــه به فعاليــت خودروهاى اينترنتى اســت 
كه مى گويــد: كاهش چندانى در ميــزان تقاضاى 
تاكسى هاى خطى نداريم وتنها شاهد اندكى كاهش 

تقاضا در بخش تاكسى هاى بيسيم هستيم.

 تالش براى ماندن
معــاون كنترل ونظارت تاكســيرانى مشــهد در 
توصيه اى به تاكســيرانان مى گويد: آنچه مســلم 
اســت در هر بازارى براى آنكــه بتوان موفق بود 
بايد هميشــه در حال ارتقــاى كيفيت خدمات 
بود در بحث تاكســيرانى نيز اگر بخواهيم موفق 
باشــيم، بايد كيفيــت خدمات را بــاال ببريم، به 
طور مثال وقتى هوا گرم اســت با روشن نمودن 
كولــر مى توان رضايت مســافر را جلب كرد. وى 
مى افزايــد: نحوه رفتار با مســافر يــا كم كردن 
زمان معطلى در ســر خطوط بــراى گرفتن يك 
مسافر بيشــتر،  نكات ريزى هستند كه با اندكى 
رعايت آن ها قطعــاً تأثيرات زيادى بر نگاه مثبت 
مسافران به تاكسى ها خواهد داشت از سوى ديگر 
شــهروندان هم بايد توجه داشته باشند استفاده 
از مســافربرهاى شــخصى تبعاتى به دنبال دارد 
كه گاهى جبران ناپذير اســت. استفاده از تاكسى 

آرامش روانى را براى مسافران دارد.

قدس بررسى كرد

كرايه تاكسى در مسير گرانى

برخى از تاكسيرانان 
معتقدند افزايش 

كرايه هاى تاكسى 
موجب كاهش مسافر و 
داغى بازار اينترنتى ها 

خواهد شد
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روی �ط حاد� قدس پيگيرى كرد

 ماجراى بيمار رها شده درخيابان

على محمدزاده بعد از ظهر ديروز عكسى به 
دستمان رسيد كه در آن مردى را نشان مى داد 
كه لباس بيمارستانى برتن داشت وسوندى هم 
به او وصل بود، اما در پياده رو يكى از خيابان هاى 
مشهد رها شده بود. در ادامه توانستيم با يكى از 
اهالى خيابان حــر13 گفت وگو كنيم كه او در 
شرح ماجرا گفت: بر اساس شنيده ها يك دستگاه 
تاكسى بيسيم در مقابل خانه مورد نظر در اين 
خيابان توقف مى كند وخواستار تحويل گرفتن 
مرد بيمار از سوى ساكنان خانه مى شود، اما آن ها 
مدعى مى شــوند اين مرد را نمى شناسند و در 
نهايت فرد بيمار در مقابل اين خانه رها مى شود.

به گفته او فردى كه همراه بيمار ســوار تاكسى 
بوده از عوامل بيمارستان قائم بوده و به شاهدان 
گفته خود بيمار اين خانه را به عنوان نشانى محل 
ســكونتش اعالم كرده و ما او را براى تحويل به 

خانواده اش آورده ايم.

 مديران بيمارستان چه مى گويند؟
با اين وصف براى آنكه به واقعيت ماجرا برسيم 

با روابط عمومى بيمارســتان 
قائم تماس گرفته و خواســتار 

توضيحات آن ها شديم.
طوســى مدير روابط عمومى 
بيمارســتان در گفت وگــو با 
خبرنگار ما گفت: اين مرد حدود 
يــك هفته قبل بــه اورژانس 
منتقل شــد و خدمــات الزم 
درمانى به وى داده مى شود و 
بر اساس نظر پزشكان مشكل 
خاصى نداشته و بايد ترخيص 
مى شد، اما همراهى نداشته و از 
وى مى خواهند نشانى يا تلفنى 

از خانواده اش را بدهد.
امــا تلفنــى كــه وى مدعى 
بوده مربوط به مادرش اســت 
بنابراين در  خامــوش بــوده؛ 

بررسى پرونده نشانى در خيابان حر 13 به دست 
مى آيد كه بيمار مى گويد منزل عمويم مى باشد 
كه در ادامه كاركنان بخش مددكارى به وسيله 

يك دستگاه تاكسى بيسيم بيمار 
را بــه محل منتقــل مى كنند، 
اما ســاكن اين خانــه مدعى 
مى شود نســبتى با بيمار ندارد. 
طوســى در ادامه افزود: كارمند 
مددكارى بيمارستان به منظور 
پايان دادن بــه ماجرا با پليس 
110 تماس گرفتــه و موضوع 
را مطــرح مى كند كه با حضور 
عوامل كالنتــرى محل، عموى 
بيمار ملزم به قبول او مى شود و 
با تنظيم صورت جلسه اى بيمار 

تحويل آن ها مى شود.
متأســفانه پس از ترك محل 
عموى اين فرد مجــدد او را از 
خانه بيرون كرده و در پياده رو 
رها مى كنــد و با اورژانس 115 
تماس مى گيرد و عوامل اورژانس هم بر حسب 
وظيفه ذاتى خود و بى خبر از اتفاقات پيش آمده 
او را به بخش اورژانس بيمارســتان قائم منتقل 

مى كنند و اين فرد اكنون در اين محل مى باشد.

 نمى دانيم چكار كنيم
مدير روابط عمومى بيمارســتان قائم با انتقاد از 
نبود دســتورعملى دقيق در اين مــوارد اظهار 
داشــت: فردى كه همراهى ندارد و هيچ نيازى 
به خدمات پزشــكى ندارد و با بودنش در بخش 
اورژانس يا بســترى تنها يك تخت بيمارستانى 
اشــغال مى شــود و بيماران واقعى ســرگردان 
مى شوند نمى دانيم بايد به كدام سازمان حمايتى 
تحويل بدهيم. وى افزود: شــايد در گذشــته 
خانواده ها براى نپرداختن هزينه بيمارستان به 
سراغ بيمارانشان نمى آمدند، ولى در حال حاضر 
كه تقريباً خدمات رايگان ارائه مى شود، چرا براى 
ترخيص بيماران خود مراجعــه نمى كنند.وى 
خواســتار تصميم گيرى جدى متوليان در اين 
موضوع شــد و با تأكيد مجدد حضور اين دسته 
از بيماران را در بيمارســتان هاى دولتى موجب 
محروميت بيماران واقعى نيازمند تخت و خدمات 

درمانى از امكانات بيمارستانى دانست.

آب و �وا
 افزايش ابرناكى در نيمه شمالى استان 

با احتمال رگبار و رعدوبرق
قدس: هواشناســى خراســان رضوى اعالم كرد: بررســى 
نقشه هاى پيش يابى و تصاوير ماهواره هواشناسى نشان دهنده 
افزايش ابرناكى در نيمه شــمالى اســتان با احتمال رگبار و 
رعدوبرق در شمال غرب و نوار شمالى استان طى 24 ساعت 
آينده اســت. همچنين طى 48 ســاعت آينده، وزش باد در 
پاره اى نقاط استان گاهى شديد همراه با گردوغبار و كاهش 
كيفيت هوا پيش بينى شده است. روند كاهش دماى هوا نيز 

تا روز جمعه ادامه دارد و از گرماى هوا كاسته خواهد شد.

��ر
 استاندارخراسان شمالى از عملكرد برخى 

مديران كل اظهار تأسف كرد

  اعزام نگهبانان ادارات به جاى مديران 
در جلسات ادارى!

بجنورد- خبرنگار قدس: استاندار خراسان شمالى با اظهار 
تأسف نســبت به عملكرد برخى از مديران اين استان گفت: 

عملكرد برخى از مديران بايد در گينس ثبت شود.
محمدرضا خباز شامگاه سه شنبه در شوراى گفت وگوى دولت 
با بخش خصوصى نســبت به عملكرد برخى از دستگاه هاى 
اجرايــى واكنش نشــان داد و اظهاركرد: متأســفم به حال 
خودمان و كشورمان كه ظرف يك ماه، نمايندگان سه دستگاه 
نتوانستند يك ساعت براى مصوبات جلسه قبل وقت بگذارند، 
اين ها را بايد در كتاب گينس بنويســيد كه در كشورى كه 
جهاد اقتصادى را پيــش گرفته، مديران آن قدر بى خيال و 

بى رمق باشند.
به گفته خباز مديران معاونان خود و معاون معاونانشــان را و 
همين طور سلسله مراتب طى مى شود و در نهايت نگهبانان 
رابراى حضور در جلســات مى فرســتند و خودشــان نيز از 

مصوبات جلسه بى اطالع مى مانند.
وى بى توجهى به بخش خصوصى را يك ضعف بزرگ دانست 
و تصريح كــرد: اگر بخش خصوصى مهم قلمداد مى شــد، 
مديران كل نسبت به مصوبات جلسه قبل به اين شكل برخورد 

نمى كردند.
وى خطاب به مديران دستگاه هاى اجرايى گفت: بايد شرايطى 
فراهم آوريم تا بخش خصوصى احساس كند دولتى ها حامى 
آن ها هســتند و براى بهار شدن شــرايط شان تالش الزم را 

مبذول مى دارند.
استاندار خراســان شمالى ادامه داد: دو شهر راز و جرگالن و 
مانه و سملقان را كه به نسبت ساير شهرهاى استان محروم تر 
هستند، بايد با راه اندازى تعاونى ظرفيت كسب و كار ارتقا داد.
گفتنى است، مجيد پور عيسى معاون هماهنگى امور اقتصادى 
استاندار خراسان شمالى نيز نسبت به عدم حضور نمايندگان 
مجلس، رئيس كل دادگســترى، سرپرست سازمان برنامه و 
بودجه و مديركل تأمين اجتماعى اعتراض كرده و درخواست 
كرد تا جلسات طورى تنظيم شود تا اعضاى اين شورا حضور 

داشته باشند.

 97 ميليارد ريال صرف اشتغال 
روستايى در تايباد شد

بجنورد- خبرنگار قدس: فرماندار تايباد گفت: به منظور 
ايجاد اشتغال پايدار براى روستاييان از ابتداى امسال تاكنون 
97 ميليــارد و 185 ميليون ريــال در قالب 426 طرح براى 
توسعه اشتغال در مناطق روستايى و عشايرى اين شهرستان 

مرزى هزينه شد.
حسين شرافتى راد روز چهارشــنبه در كارگروه اشتغال اين 
شهرستان افزود: اين مبلغ به جوانان جوياى كار و افراد واجد 
شرايط در قالب طرح هايى همچون ايجاد واحدهاى توليدى، 
صنعتى و دامدارى ســبك و سنگين اختصاص يافت و براى 

500 نفر اشتغال ايجاد كرد. 
وى اظهار داشت: پارسال نيز 15 ميليارد و 250 ميليون ريال 
به حوزه مشــاغل خانگى همچون فرت بافى، صنايع دستى، 
خياطى و قاليبافى در اين شهرستان اختصاص يافت كه 95 
درصد آن در قالب 94 طرح جذب و منجر به اشتغال 300 نفر 
شد. فرماندار تايباد گفت: پارسال ايجاد اشتغال براى3309 نفر 
در اين شهرستان تكليف شده بود كه 52 درصد آن و اشتغال 

1722 نفر محقق شد. 
وى تعهد امســال اين شهرســتان را 1542 نفر اعالم كرد و 
افزود: 30 هزار و 22 نفر از جمعيت تايباد شــاغل هستند و 
87 هزار و 652 نفر از جمعيت اين شهرســتان مرزى بيش 
از 10 سال سن دارند كه مجاز به انجام فعاليت در حوزه هاى 
مختلف بازار كار هستند.  شــرافتى راد ادامه داد: 80 درصد 
جمعيت اين شهرســتان به كشاورزى و دامپرورى مشغولند 
و همجوارى با افغانستان فرصتى مناسب براى جلوگيرى از 
خام فروشى و بسترى براى صدور انواع محصوالت كشاورزى 
تايباد به خارج از كشور است.  وى همچنين از اختصاص 380 
ميليارد ريال براى اشتغال فراگير در اين شهرستان خبر داد و 
گفت: بيشترين اعتبار اختصاص يافته در حوزه مشاغل خانگى 
اســت كه مربوط به ادارات صنعت، معدن و تجارت، ميراث 

فرهنگى و جهاد كشاورزى است.

  انبار احتكار رنگ در مشهد مهر و موم شد

ايرنا: رئيس شعبه سيار اداره كل تعزيرات حكومتى خراسان 
رضوى گفت: انبار احتكار رنگ ســاختمان در مشهد مهر و 

موم شد.
اميد جليلى افزود: اين انبار روزگذشته براساس گزارش بازرسى 
اتاق اصناف مورد بازديد قرار گرفت و در بازرسى از آن مقادير 

بسيارى سطل رنگ كه ماه ها احتكار شده بود، كشف شد.
وى اظهار داشت: كارخانه توليدى اين رنگ ها در تهران است و 
مركز فروش آن در مشهد اقدام به احتكار كرده بود تا آن ها را 

با قيمت بيشتر عرضه كند.
به گفته وى ارزش ريالى اين رنگ ها پنج ميليارد ريال برآورد 

شده است.

 خسارت 400 ميليون ريالى آتش سوزى 
در باخرز

قدس: آتش ســوزي يك انبار علوفه در يكى از روســتاهاى 
شهرستان باخرز400 ميليون ريال خسارت به جا گذاشت.

بنابــر اعالم فرمانــده انتظامى باخــرز، در پي اعــالم وقوع 
آتش ســوزي، بالفاصله مأموران انتظامى به همراه نيروهاى 
آتش نشــانى به محل اعزام شــدند. با بررســى هاى صورت 
گرفته مشخص شــد، علوفه هاي دامداري به علت نامعلومي 
طعمه حريق شده كه با تالش عوامل انتظامي و آتش نشاني، 
آتش ســوزي پس از يك ســاعت به طور كامل مهار شــد، 
ولى گســتردگى آتش به حدى بود كه بــا وجود تالش زياد 

آتش نشانان همه علوفه ها در آتش سوخت.
سرهنگ ميرجردي با اشــاره به اينكه اين آتش سوزى 400 
ميليون ريال خســارت برجاى گذاشت، خاطرنشان كرد: اين 
حادثه تلفات جانى نداشته و علت حريق در حال بررسى است.

 كشف يك ميليارد ريال كاالي قاچاق 
در سبزوار

قدس: بيش از يك ميليارد ريال كاالي قاچاق در ســبزوار 
كشف شد.

فرمانده انتظامي ســبزوار در اين باره گفت: اكيپي از مأموران 
مبــارزه با قاچــاق كاال و ارز پليس آگاهي ايــن فرماندهي 
حين كنترل خودروها در محورهاي مواصالتي شهرستان به 
دو دســتگاه خودروى كاميون حمل مواد فاسدشدني و يك 
دستگاه خودروى ايسوزو مشكوك و اين خودروها را به منظور 

بررسى بيشتر متوقف كردند.
ســرهنگ سيد محمد هاشمي افزود: مأموران پس از بررسى 
مــدارك رانندگان و بازرســى از بار دو كاميــون حمل مواد 
فاسدشدني در مجموع 9000 ليتر شير قاچاق خارج از شبكه 
توزيع و در بازرسي از خودرو 40 باطري بيسيم دستي، 225 
عدد انواع لوازم آرايشي و 12 كيلوگرم پودر بدنسازي را كشف 

كردند.
وى با اشــاره به اينكه كارشناسان ارزش اين محموله كشف 
شــده را يك ميليــارد و 85 ميليون ريال بــرآورد كرده اند، 
خاطرنشــان كرد: در اين زمينه سه متهم دستگير كه پس از 
تشكيل پرونده مقدماتى به منظور سير مراحل قانونى تحويل 

مراجع قضايى شدند.

 توقيف 38 دستگاه موتورسيكلت 
در چناران

قدس: 38 دستگاه موتورسيكلت متخلف در چناران توقيف 
شد. جانشــين فرمانده انتظامي چناران گفت: طرح ارتقاى 
امنيت اجتماعى با محوريت انضباط بخشــى وسايط نقليه و 
برخورد با موتورسيكلت سواران متخلف در سطح شهر چناران 

به اجرا درآمد.
سرهنگ حسينعلى قدوسى افزود: در اين طرح 38 دستگاه 
موتورسيكلت توقيف شــد. وى از ادامه اين طرح خبر داد و 
گفت: در حاشيه اين طرح نيز، نمايشگاهى با هدف فرهنگ 
سازى رعايت قوانين و مقررات راهنمايى و رانندگى به همراه 

توزيع بروشور و نصب بنر در معابر برپا شد.

 پلمب 12 واحد صنفي متخلف در جوين
قدس: رئيس پليــس جويــن از اجراى طــرح نظارت بر 
اصنــاف به منظور پاكســازي بازار از مظاهــر علني جرم و 
ساماندهي صنوف بدون پروانه كسب در اين شهرستان خبر 

داد.
ســرهنگ مهدي غالم زاده افزود: مأموران اداره اماكن پليس 
امنيــت عمومى با همراهي نماينده اتاق اصناف از چند واحد 
صنفي ســطح شهرســتان بازديد و تعداد 12 واحد صنفي 
متخلف را به علت نداشــتن مجوز و پروانه كســب و رعايت 
نكردن قوانين و مقررات صنفي در پي ابالغ چند فقره اخطاريه، 

پلمب كردند.

سوژه از شما / پيگيرى از ما

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

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

پيگيرى و منعكس كند .
منتظر سوژه هاى شما از طريق 

سامانه پيامكى  هستيم.
لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.
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يك دستگاه تاكسى 
بيسيم در مقابل خانه 

مورد نظر در اين 
خيابان توقف مى كند 

وخواستار تحويل گرفتن 
مرد بيمار از سوى 

ساكنان خانه مى شود، 
اما آن ها مدعى 

مى شوند اين مرد را 
نمى شناسند و در نهايت 
فرد بيمار در مقابل اين 

خانه رها مى شود

 بــرش

قدس تخريب باغ ويالهاى كاهو را در گفت وگو با رئيس جهاد كشاورزى چناران واكاوى كرد

قلع و قمع ها قانونى بود، اعتراض ها را پيگيرى مى كنيم
پيگيرى

هاشم رسائى فر اواخر تيرماه گذشته بود 
كه در گزارشــى به نحــوه تخريب برخى از 
بــاغ ويالها در اراضى كاهــو كه در محدوده 
شهرستان چناران قرار دارند، پرداختيم. در آن 
گزارش برخى از مالكان باغ ويالها گاليه هايى 
از جمله بى اطالع بودنشــان از زمان اقدام به 
تخريب، تبعيض قرار دادن برخى از افراد كه 
حتى در همســايگى آن ها قرار دارند و عدم 
تخريب باغ ويالهاى داشــتند كه در روزنامه 
قدس منتشر شد؛ اما بعد از پيگيرى هاى زياد 
براى روشن شدن موضوع، داليل اين اتفاقات 
را از حميــد حاجى نژاد رئيــس اداره جهاد 

كشاورزى شهرستان چناران جويا شديم.
حاجى نژاد با اشــاره به اينكه وظيفه ما طبق 
قانون اساســى و تبصره 2 مــاده 10 حفظ 
كاربرى اراضى كشاورزى يا جلوگيرى از تغيير 
كاربرى هاست گفت: جهاد كشاورزى براى 
تك تك تخريب هايى كه انجام شــده است 
قبل از هر اقدامى با دستور مقام قضايى براى 
مالكان اخطار صادر كرده و بعد از آن صدور 
اخطار دوم نيز در برنامه كار قرار گرفته و ابالغ 
شده است بعد از اين بوده كه با همان دستور 
مقام قضايى و با حضور نماينده دادستانى قلع 
و قمع صورت گرفته اســت. اين را با جديت 
مى گويم كه هيچ اقدامى بدون هماهنگى با 

مقام قضايى و دادستانى صورت نگرفته است.
رئيس اداره جهاد كشــاورزى شهرســتان 
چناران همچنين در پاسخ به اينكه برخى از 
مالكان اين باغ ويالها مدعى اند هيچ اخطارى 
براى آن ها صادر نشــده است، اظهار داشت: 
به هيچ وجه اين قضيه درســت نيست هر 
كدام از مالكان كه مدعى هستند براى آن ها 
اخطار صادر نشده است، مى توانند موضوع را 
پيگيرى كنند. مگرمى شود در شرايطى كه 
حتى كســى حق ندارد زنگ خانه فردى را 
بدون اجازه بزند بدون اعالم و اخطار قبلى و 
حكم قضايى اقدام به تخريب يك بنا نمود؟ از 

همين جا اعالم مى كنم اگر حتى يك مورد 
هم وجود دارد كه بدون حضور مقام قضايى و 
حكم قانونى بنايى كه داشته را تخريب كرديم 
هر اقدامى مى تواند در خصوص اقدام جهاد 
كشاورزى انجام دهد. ما حتى مواردى كه 6 
ماه يا يك سال قبل حكم برايش صادر شده 
است را يك روز قبل از اقدام به تخريب اعالم 

حضور مى كنيم.
حاجى نــژاد در واكنش به ايــن موضوع كه 
چرا اقدام به قلع و قمع در ســاعات اوليه روز 
شده است و يا اينكه برخى از بناهايى كه در 
همسايگى تخريب ها انجام شده حكمى در 

مورد آن ها صادر نشــده اســت، عنوان كرد: 
وقتــى كه قاضى حكم بــه تخريب مى دهد 
زمانى اعالم نمى شود و از زمان صدور حكم 
هر ساعتى مى توان اقدام به قلع و قمع كرد، 
اما باز هم تأكيد مى كنم هيچ تخريبى نبوده 
كه بدون اعــالم و ابالغ قبلى صورت بگيرد. 
اما در مورد اينكه چرا برخى از بناها تخريب 
شــده و در همســايگى آن ها اين كار انجام 
نشده است، بايد عنوان كنم كه يا اين بنايى 
كه مانده حكم برايش صادر نشــده يا اينكه 
شرايطش يكسان با همسايگى نداشته يعنى 
اينكه خانه قابل سكونت داشته كه احتمال 
ســاكن بودن افرادى در آن بوده يا هم اينكه 
قاضى هر كــدام از پرونده ها نظرى متفاوت 
از ديگرى داشــته اســت با اين توضيح كه 
شــايد يك قاضى رأى به قلع و قمع داده و 
ديگرى در همان مكان رأى به تبرئه شــدن 
پرونده داده است به همين منظور و در جهت 
برابرى آراى صادره دادگسترى گلبهار چند 
ماهى مى شــود كه شعبه اى ويژه براى ما در 
نظر گرفته است كه تمامى پرونده هاى ما زير 
نظر يك قاضى رسيدگى و صدور رأى شود 
تا ديگر نظرات متفاوتى در اين موارد نداشته 
باشــيم و تمامى احكام از يك شــعبه صادر 

شود.

مهر: رئيــس اداره مديريت بحران و كاهش مخاطرات 
جهاد كشــاورزى خراســان جنوبى از خســارت 848 
ميليــارد و 346 ميليون تومانى خشكســالى به بخش 

كشاورزى و منابع طبيعى استان خبر داد.
اظهارداشــت: خشكسالى هاى چندين  يزدان مهر  رضا 
ساله سبب شــد كه در سال زراعى جارى بخش دامى 
اســتان افزون بر 277 ميليارد تومان دچار خسارت و 

افت توليد شود.
وى با اشاره به خسارت 266 ميليارد تومانى محصوالت 
باغى اســتان طى اين مدت، بيان كرد: ميزان خسارت 
خشكسالى به محصوالت زراعى استان نيز بيش از 70 

ميليارد تومان برآورد شده است.
رئيــس اداره مديريت بحران و كاهش مخاطرات جهاد 
كشاورزى خراسان جنوبى با بيان اينكه هر سال اثرات 
تجمعى خشكسالى بيشتر از ســنوات گذشته خود را 
نشان مى دهد، گفت: در مجموع طى سال زراعى جارى 
افــزون بر 848 ميليارد و 346 ميليون تومان به بخش 

كشــاورزى و منابع طبيعى اســتان بر اثر خشكسالى 
خسارت وارد شده است.

يزدان مهر با اشــاره به وجود 6250 رشــته قنات در 
استان، تصريح كرد: دو دهه خشكسالى در استان سبب 
شــده كه 1714 رشته قنات اســتان با كاهش آبدهى 

روبه رو شوند.
وى همچنيــن به اثــرات تغييرات دمايــى بر كاهش 
محصول پسته استان در سال زراعى جارى اشاره كرد 
و گفت: تغييرات دمايى از 19 هزار هكتار ســطح زير 
كشــت پسته اســتان بيش از 18 هزار هكتار را تحت 

تأثير قرار داد.
به گفته رئيس اداره مديريت بحران و كاهش مخاطرات 
جهاد كشاورزى خراسان جنوبى تغييرات دمايى امسال 
سبب بروز خســارت 240 ميليارد تومانى به محصول 

پسته استان شده است.
يــزدان مهرهمچنين از خســارت 9 ميليــارد و 700 
ميليون تومانى به محصول عناب استان در سال جارى 

خبر داد و افزود: وقوع توفان و تند باد ســبب شــد كه 
محصول عنــاب پيش از موعد ريــزش كند و اين امر 

سبب بروز خسارت به عنابكاران استان شد.
وى ادامه داد: عالوه بر اين ها وقوع سيل، تگرگ، سرما 
و ســاير حوادث طبيعى در سال زراعى جارى افزون بر 
158 ميليارد تومان به بخش كشاورزى و منابع طبيعى 

استان خسارت وارد كرده است.

رئيس اداره مديريت بحران جهاد كشاورزى خبر داد

خسارت 848 ميليارد تومانى خشكسالى به كشاورزى خراسان جنوبى

خبر داد و افزود: وقوع توفان و تند باد ســبب شــد كه 
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