
سرقت هاى مسلحانه در خراسان رضوى كاهش يافته است 466 زندانى غيرعمددر خراسان رضوى آزاد شدند
رئيس پليس پيشگيرى استان در تحريريه قدس: رئيس ستاد ديه استان:

قدس  ســرقت هاى مســلحانه دراستان 
خراســان رضوى كاهش يافته است.رئيس 
پليس پيشگيرى خراسان رضوى روز گذشته 
همزمان با هفته نيروى انتظامى طى بازديد 
از تحريريه روزنامه قدس با بيان اين مطلب 
گفت: درحوزه فعاليت هاى پليس سعى داريم 

به سمت ...

قدس  از ابتــداى امســال 466 زندانى 
غيرعمد با 316 ميليارد ريال بدهى مالى در 
خراســان رضوى آزاد شده اند كه 35 درصد 
بدهى آنــان به مبلغ 110 ميليــارد ريال با 

گذشت سخاوتمندانه شاكيان بخشيده شد. 
رئيس ستاد ديه خراسان رضوى با بيان اين 

.......صفحه 4 مطلب گفت:... .......صفحه يك

ديوان ساالرى دولتى، تهديدى براى پيشرفت كشور است
وعده هايى كه 

پس از 3 سال محقق نشد

تونل اهللا اكبر درگز؛ 
راهى براى رسيدن 

به بهارستان!

.......صفحه 4 

دكتر سعيد جليلى در ديدار فعاالن شركت هاى دانش بنيان خراسان رضوى:

.......صفحه 2 

روز گذشته در مشهد انجام شد

تجليل از راوى 
و نويسنده كتاب «فرنگيس»

قدس   تونل اهللا اكبر درگز به يكى از ابزارهاى جمع آورى رأى 
براى نمايندگان تبديل شده و نامزدهاى انتخابات در بيانيه هاى 
خود وعده افتتــاح اين طرح را مى دهند، اما تمام پيگيرى ها و 

اقدامات اجرايى...

قدس  فرنگيس حيدرپور راوى و مهناز فتاحى نويســنده 
كتاب «فرنگيس»، كتاب مورد تحســين توسط رهبر معظم 
انقالب در مشــهد تقدير شــدند.همايش معرفى و خوانش 
كتاب «فرنگيس» با حضور فرنگيس حيدر پور، راوى و مهناز 
فتاحى، نويسنده اين كتاب، خانواده شهيد مدافع حرم جواد 

محمدى مفرد و جمعى از مسئوالن برگزار شد...
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.......صفحه 3 

كارشناسان داليل نوسان 
قيمت در بازار را در گفت وگو 

با قدس تشريح كردند

فرمان قيمت 
خودرو در 

دست دالالن
قدس  ايــن روز ها قيمت محصــوالت داخلى 
خودرو در بازار در حالى روند نزولى پيش گرفته كه 
كارشناســان بازار خودرو بر اين باورند كه قيمت ها 
باز هم كاهش پيدا خواهد كرد.كارشناسان معتقدند 
كه طرح هاى فروش خودرو از سوى خودروسازان تا 
حدى در تعديل قيمت خودرو اثرگذار بوده و برخى 
ديگــر اما مى گويند كه اين طرح ها تنها روى كاغذ 
اســت و فعالً خودرواى وارد بازار نشده كه بخواهد 
قيمت ها را تعديــل و تنظيم كند.با اين حال اما از 
هفته گذشــته همزمان با كاهش نــرخ ارز حباب 
قيمتى برخى خودروها شكســته شده و به گفته 
نمايشگاه داران خودرو، يكى از داليل اصلى شكسته 
شــدن حباب برخى مدل هاى داخلى، ركود بازار و 

نبود معامله بوده است...

466 زندانى غيرعمد
در خراسان رضوى آزاد شدند

قدس:از ابتداى امســال 466 زندانى غيرعمد با 316 ميليارد ريال 
بدهى مالى در خراسان رضوى آزاد شده اند كه 35 درصد بدهى آنان 
به مبلغ 110 ميليارد ريال با گذشت سخاوتمندانه شاكيان بخشيده 

شد. 
رئيس ستاد ديه خراســان رضوى با بيان اين مطلب گفت: از 206 
ميليارد ريال بدهى بخشــش 110 ميليارد ريــال بدهى زندانيان 
غيرعمد در خراســان رضوى باقيمانده 12 درصد از طريق پرداخت 

نقدى بدهى توسط خود محكومان تأمين شده است. 
جواد غفاريان طوسى ادامه داد: ارائه تسهيالت بانكى براى پرداخت 
بدهى، كمك هاى بالعوض ستاد ديه، پذيرش اعصار و تقسيط بدهى، 
صندوق تامين خسارات بدنى و شركت هاى بيمه ديگر منابع پرداخت 

بدهى مالى زندانيان هستند. 
وى به آمار زندانيان آزاد شده جرائم مالى غيرعمد در خراسان رضوى 
ظرف 6 ماه نخست امسال اشاره و بيان كرد: 51 نفر از اين افراد به 
دليل پرداخت ديه رانندگى، حوادث كارگاهى و موارد مشابه، 273 
نفر به واسطه بدهكارى مالى، 72 نفر به دليل پرونده مهريه معوقه و 

56 نفر بخاطر نفقه در زندان به سر مى بردند. 
رئيس ستاد ديه خراســان رضوى ادامه داد: 14 نفر از اين زندانيان 

آزاد شده زن هستند. 
پارســال نيز با كمك مردم و خيران 13 ميليــارد و 500 ميليون 
ريال براى آزادى 1040 زندانى جرايم غيرعمد در خراســان رضوى 
جمع آورى شــد كه با كمك هاى ستاد ديه كشور 50 ميليارد ريال 

براى آزادى اين افراد هزينه شد. 

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
شهرستان:

نيشابور مستعد برگزارى جشنواره 
ادبى ويژه كودكان ونوجوانان است

نيشابور- خبرنگارقدس: رئيس اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمى نيشابور همزمان با هفته ملى كودك 
از مركز شماره سه كانون پرورش فكرى كودكان و 
نوجوانان نيشابور بازديد و پيشنهاد برگزارى جشنواره 
ادبــى با محوريت كــودكان ونوجوانــان را در اين 

شهرستان ارائه كرد.
غالمحسين عليپور در اين بازديد گفت: نيشابور شهر 
شعر وادب وداراى استعدادهاى بالقوه وبالفعل فراوانى 

در حوزه ادبيات كودك ونوجوان مى باشد.
وى افزود: در راســتاى شــكوفايى اين استعدادها 
پيشنهاد برگزارى جشنواره ادبى با محوريت كودكان 
ونوجوانان را در شهرستان نيشابوربا مشاركت كانون 

پرورش فكرى كودكان و نوجوانان داريم.
زهره اكبرآبادى مســئول مركز شــماره سه كانون 
پرورش فكرى كودكان و نوجوانان نيشابور نيز عنوان 
كرد: ايــن مركز با همكارى اداره فرهنگ وارشــاد 
اسالمى نيشابور و ساير سازمان ها وخيرين نخستين 
جشنواره پويا نمايى صبح پويا را در سطح شهرستان، 
استان ومنطقه برگزار نموده است و آمادگى برگزارى 
جشنواره شعر كودك ونوجوان را نيز با همراهى شما 

دارد.

هشدار جّدى رئيس كل دادگسترى خراسان شمالى به كارشناسان متخلف
بجنورد- خبرنگار قدس: رئيس كل دادگسترى 
خراسان شمالى، در حاشيه ششمين جلسه شوراى 
مديران قضايى اســتان، در تبييــن علل بروز اطاله 
دادرسى در پرونده هاى مسّن گفت: مطابق بررسى ها 
و نتايج حاصل از بازرسى هاى صورت گرفته توسط 
هيئت هاى بازرســى، يكى از مهم ترين علل اطاله 
دادرســى در پرونده هاى مسّن، وجود مشكالت در 

حوزه كارشناسى است.
 حجت االســالم والمســلمين جعفرى با تشريح 
مشكالت مرتبط با موضوع كارشناسى تصريح كرد: 
متأسفانه در برخى موارد كارشناس يا كارشناسان 

منتخب از سوى قضات رسيدگى كننده، بر خالف 
مواعد قانونى و مهلت هاى پيش بينى شده از سوى 
محاكم و باوجود تذكرات متعدد، به داليل مختلفى 
نظريه كارشناســى خود را با تأخير طوالنى مدت 
ارائه مى كنند كه اين امــر عمًال يكى از موجبات 
تحقق اطاله دادرســى به شــمار مــى رود.وى با 
بيان اينكه اين مشــكالت عمدتــاً در موارد تعدد 
كارشناسان و ارجاع امر به هيئت هاى كارشناسى 
ملموس  تر است، خاطرنشــان كرد: ضرورى است 
كه قضــات، در صورت مواجهه با اين قبيل موارد، 
با جديت و وفق مقررات اقدام و مراتب را حســب 

مورد به مراجع ذيصالح از جمله مركز كارشناسان 
رســمى دادگســترى گــزارش دهند.رئيس كل 
دادگسترى خراسان شــمالى در ادامه، با هشدار 
جّدى به كارشناسان متخلف، تأكيد كرد: رؤساى 
حوزه هاى قضايى مكلف هستند فهرستى دقيق از 
كارشناسانى كه در نتيجه تعلل و يا تأخير در ارائه 
نظريه كارشناســى و يا بعضاً ارتكاب تخلف آنان، 
روند رسيدگى به پرونده هاى قضايى با اطاله مواجه 
گرديده، تهيه و ارائه دهند تا وفق مقررات در اين 
خصــوص تدابير الزم اتخاذ و با افراد متخلف وفق 

موازين و مقررات مربوطه برخورد شود.

قدس: در هفته ناجا و در روزنظم و دوستى، دانش آموزان مدارس 
مشهد براى آشنايى بيشتر با روند كار پليس به فرودگاه بين المللى 
شهيد هاشمى نژاد مشهد رفتند. فرمانده پليس فرودگاه بين المللى 
شهيد هاشمى نژاد مشهد در جمع اين دانش آموزان گفت: پليس 
فرودگاه مشــهد به همراه سپاه پاســداران امنيت مسافران و 30 
شــركت هواپيمايى داخلى و خارجى در اين فرودگاه را بر عهده 

دارد. سرهنگ مهدى رستمى قرائى افزود: بيش از 250 پرواز روزانه 
در فرودگاه بين المللى هاشمى نژاد مشهد انجام مى شود كه در ايام 

پيك به 300 پرواز مى رسد. 
گفتنى است از تعداد 83 فرودگاه در كشور 9 فرودگاه بين المللى 
اســت و پروازهــاى داخلى و خارجى در آن انجام مى شــود و پر 

ترافيك ترين فرودگاه استانى در كشور به شمار مى رود.

بازديد دانش آموزان از روند كار پليس در فرودگاه مشهد



دكتر سعيد جليلى در ديدار فعاالن شركت هاى دانش بنيان خراسان رضوى:

ديوان ساالرى دولتى، تهديدى براى پيشرفت كشور است
��ر

احمد فيــاض  عضو مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام در جلسه با نمايندگان برخى از 
شركت هاى دانش بنيان خراسان رضوى، ظهور 
يك قدرت تمدن ساز جديد را عامل هراس و 

نگرانى غربى ها بر شمرد.
به گــزارش خبرنگار ما، دكتر ســعيد جليلى 
صبح ديروز در جلســه هم انديشى با مديران 
و نمايندگان شــركت هاى دانش بنيان استان 
خراســان رضوى با ذكر خاطره اى از مواجهه 
خود با خاوير ســوالنا - مسئول وقت مذاكرات 
1+5 بر سر مسائل هسته اى ايران- اظهار كرد: 
سختگيرى غربى ها بر سر مسائل هسته اى با 
اين عنوان كه ايران مى خواهد يا مى تواند بمب 
هسته اى بســازد؛ بهانه اى بيش نيست و خود 
غربى ها نيز به بهانه جويى هاى شان اذعان دارند. 
وى افزود: ســوالنا در پاسخ به اين سؤال كه بر 
اساس گمانه زنى هاى غربى ها با فرض درستى 
ساخت بمب هسته اى، ايران چند بمب مى تواند 
بسازد؛ گفته، كه احساس مى كنيم ظرف چند 

ماه ايران بتواند يك بمب هسته اى بسازد!
وى ادامه داد: سؤال اينجاست در حالى كه آمريكا 
به تنهايى بيش از 5000 كالهك هسته اى فوق 
پيشرفته دارد و بقيه كشورهاى مذاكره كننده 
هم به تناسب همين ميزان كالهك هسته اى 
دارند، چرا بر سر مسائل هسته اى با ايران بر سر 
ميز مذاكره مى نشينند؟ در حالى كه فعاليت هاى 
هسته اى ايران مورد تأييد آژانس هسته اى است 
و دوربين هاى نظارتى نيز مراحل غنى سازى را 
رصد مى نمايند. چرا اين حساسيت ها نسبت به 
كشورهايى مانند هند و پاكستان كه داراى بمب 

هسته اى هستند؛ نيست؟!

 احساس خطر غربى ها
رئيس سابق گروه مذاكره  كننده هسته اى ايران 
با كشورهاى غربى خاطرنشان كرد: غربى ها از 
ظهور يك قدرت نوظهور تمدن ساز احساس 
خطر كرده و دست به بهانه جويى مى زنند. اين 
قدرت البته ساخت بمب هسته اى نيست،بلكه 
ظهور قدرت در تمامى عرصه هاست. آن ها اين 
قدرت تمدن ساز جديد را رقيب خود يافته در 
حالى كه طى چند قرن در حوزه تمدنى رقيب 

جدى نداشته اند.
عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام در اين 
جلسه تصريح كرد: انديشــه اگر امتداد يابد و 
تبديل به عرصه هاى واقعى شود، مى تواند تمدن 
سازى كند. غربى ها احساس كرده اند كه ايران 
با تمام فراز و نشيب هاى 40 ساله اش در حال 
شــكل گيرى يك تمدن جديد با انديشه هاى 
متفاوت اســت و اكنون مظاهر اين انديشه در 

عرصه هاى مختلف بروز پيدا كرده است.

 علت ترور دانشمندان هسته اى
جليلى در ادامه گفت: در مذاكرات هســته اى 
تمام ســعى و تالش شــان اين بود كه اجازه 
ندهند ما روى پاى خود ايســتاده و پيشرفت 
نماييم. آن ها حتى از تحريم، تخريب و ترور نيز 
دريغ نورزيدند. علت ترور دانشمندان هسته اى 

ما ريشه در همين استراتژى دارد.
وى در واكاوى داليل عقب نشينى غربى ها بر 
سر مسائل هسته اى خاطرنشان كرد: در سال 
88 در ژنو2 گفتند نبايد ســوخت 20 درصد 
داشته باشيد؛ ما سوخت 20 درصد را براى 850 
هزار بيمار و توليد دارويى مى خواستيم. پيشنهاد 
داديم وقتى اجازه غنى سازى نمى دهيد الاقل 
به ما بفروشيد و در اختيار ما بگذاريد، اما آن ها 
با درك نياز ما تالش كردند جهت امتياز گيرى 

ما را جلو بياورند. سعيد جليلى افزود: در همان 
ژنو 2 وقتى خطاب به مذاكره كنندگان گفتيم 
حال كه نمى فروشيد پس خودمان مى سازيم 
يكى از اعضا با تمسخر و لبخند كنايه آميزى 
گفت؛ اگر مى توانيد برويد بسازيد!. تصور آنان بر 
اين مبنا بود كه ساخت آن كار آسانى نيست، 
اما همين شهيد شــهريارى و تيم همراه شان 

اين مهم را انجام دادند. به همين دليل شهيد 
شــهريارى را ترور كرده و به شهادت رساندند. 
پس از اين اقتدار هسته اى دشمن خود به خود 
عقب نشينى كرد و آنجا بود كه در ژنو 3 براى 

20 درصد پاى ميز مذاكرات آمدند.
وى كه در جمع نمايندگان شركت هاى دانش 
بنيان و در محل گروه مهام شرق سخن مى راند؛ 

گفت: اين قدرت بايد در تمامى عرصه ها تكثير 
شــود تا منجر به ظهور قدرتى شود كه آنان از 
همان مى هراســند. وقتى در صنايع موشكى 
پيشرفت حاصل مى شــود؛ به طريق اولى نيز 
مى توان در ســاير صنايع مانند خودروسازى، 
نفت و برق و... نيز پيشــرفت كرد. عامل توليد 
قدرت نيز شناخت منابع و توان داخلى و تكيه 

بر داده هاى داخلى است.
نماينده رهبرى در شــوراى عالى امنيت ملى 
تأكيــد كرد: ماشــين ديوان ســاالرى دولت 
تهديدى براى پيشــرفت كشــور است و بايد 
اصالح شود. بى تفاوتى نيز اين مسير پيشرفت 
را كند مى نمايد. اصحاب صنايع بايستى از سوى 
دســتگاه هاى متولى مورد حمايت جدى قرار 
گيرند و موانع توليد مرتفع شود. بودجه 380 
ميليارد تومانى دولت براى دستگاه هاى اجرايى 
منحصر به هزينه هاى جارى نيست بلكه بايستى 

براى تسهيل روند پيشرفت كشور هزينه شود.
وى تصريح كرد: يكى از بحث هاى بسيار مهم؛ 
شناخت مسئله اســت. مسئله هاى كاذب براى 
انقالب آفت اســت و مسائل اصلى را به حاشيه 
مى برد. اوايل دهه هفتاد در شوراى عالى امنيت 
كشــور مسئله بدهكاران بانكى مطرح شد و در 
گزارشى كه آمد متوجه شديم 11 هزار ميليارد 
معوقه بانكى تنها متعلق به 23 نفر است كه هيچ 
كدام اهل توليد و صنعت نبودند. يك نفر تنها 
52 شركت ثبت كرده بود كه هيچ كدام ماهيت 
صنعتى نداشت. هفته گذشته در جلسه اى كه 
اسناد آن موجود است متوجه شدم شركتى كه 
به بهانه خصوصى سازى واگذار شده، شخصى؛ 
اين شركت مهم توليدى و صنعتى را به قيمت 
كمتــر از يك پرايد خريدارى كرده و از كنار آن 
صدها ميليارد وام گرفته و سپس آن را رها كرده 
است. سعيد جليلى گفت: ناگفته نماند اين مسائل 
مربوط به اين دولت و آن دولت نيست و چپ و 
راست نمى شناسد. چه بسا اگر بنده هم در رأس 
دولت مى بودم همين مسائل بود. منظور اينكه 
عده اى فرصت طلب هميشه بناى سوءاستفاده 
دارند. در مقابل شــركت هايى هم حضور دارند 
كه خالصانه كار جهادى مى نمايند. شركت هايى 
كه باوجود موانع موجود اما همچنان با شــعار 
«مامى توانيم» پيش مى روند. چگونگى تكثير اين 
مدل هاى جهادى بايد تحليل و واكاوى شود و 

موانع حضور برطرف شود. 

در حوالى امروز2

معاون اداره كل اوقاف و امورخيريه خراسان رضوى 
در گفت و گو با قدس عنوان كرد
  گردشگرى بقاع متبركه 

در راستاى گردشگرى زيارتى 

سرورهاديان: معاونت بهــره ورى اقتصادى موقوفات اداره كل 
اوقاف و امورخيريه خراسان رضوى گفت:استان خراسان ظرفيت 

گردشگرى زيارتى بقاع متبركه را دارد.
مرتضى حقيقى در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: استان خراسان 
دركنار گردشگرى از بارگاه ملكوتى ثامن الحجج(ع) داراى ظرفيت 

گردشگرى زيارتى بقاع متبركه است.
وى ادامه داد: اســتان خراسان داراى 304 بقعه است اما با وجود 
اين بضاعت، متأسفانه برنامه جامعى براى زائران پس از ورود به 
مشهد و مشرف شدن به حرم نداريم. وى خاطرنشان ساخت: بايد 
دربحث تقويت زيارت بقاع متبركه جدى تر بينديشيم وبه اعتقاد 
من، در سيستم گردشگرى از شــاخص هاى اين امر در استان، 

 حمل و نقل مناسب است كه بايد اين مهم انجام شود.
معاونــت بهره ورى اقتصادى موقوفات درادامه با اشــاره به بقاع 
متبركه درسايرشهرهاى استان خراسان اظهار داشت:با توجه به 
بقاع متبركه اى كه در نيشــابور، كاشمر، قوچان، گناباد و...وجود 
دارد، مى توان اين نوع گردشگرى را پى گرفت و اين درحالى است 
كه در چند بقعه متبركه چون ميامى، امامزاده حمزه، امامزاده سيد 
مرتضى در كاشمر و امامزاده عابد در كاخك به صورت پايلوت در 

حال اجراى اين طرح هستيم.

رئيس سازمان حج و زيارت خراسان رضوى عنوان كرد
  آمادگى صدور روزانه 6000 رواديد 

براى زائران اربعين 
قدس آنالين: رئيس حج و زيارت خراسان رضوى با بيان اينكه 
تاكنون 23 هــزارو 372 نفر در قالب 11 هزار و 690 گروه براى 
زيارت اربعين از استان ثبت نام كرده اند، گفت: روزانه امكان صدور 
6000 رواديد از ســوى سازمان حج و زيارت استان براى زائران 

اربعين فراهم است. 
جواد شــاد گفت: در حال حاضر ميزان ثبت نام زائران نســبت 
به سال گذشته عقب اســت. اين مسئله از يك طرف با مسائل 
اقتصادى و از طرف ديگر با مسائل مربوط به حوزه اطالع رسانى 

مرتبط است.
وى افزود: صدا و سيما هنوز برنامه خاصى در راستاى اطالع رسانى 
و تبليغ سفر اربعين انجام نداده است؛ بنابراين از اين دستگاه تقاضا 

مى شود تا در اين راستا اقدام مناسب را ترتيب دهد.
رئيس حج و زيارت خراسان رضوى عنوان كرد: از ابتداى بازگشايى 
سامانه سماح تاكنون 23 هزار و 372 زائر در قالب 11 هزارو 690 

گروه در استان خراسان رضوى اقدام به ثبت نام كرده اند.
وى ضمن تأكيد بر صدور ويزا در مشهد و ممانعت از ايجاد دفتر 
در ساير شــهرها اظهار كرد: اين اقدام براى جلوگيرى از صدور 
ويزاى تقلبى از سوى برخى سودجويان انجام شده است؛ ضمن 
اينكه دفاتر جذب زائران براى سفر اربعين در مناطق حاشيه شهر 
فعال شده است.رئيس سازمان حج و زيارت خراسان رضوى بيان 
كرد: روزانه آمادگى صدور ويزا براى 6000 زائر فراهم است؛ ضمن 
اينكه بيمه كردن عوامل موكب ها مورد تأكيد ماست كه از سامانه 

سماح صورت مى گيرد.

براى خدمت رسانى به زائران عتبات عاليات در 
اربعين صورت مى گيرد 

  جابه جايى روزانه 18 هزار نفر توسط 
اتوبوسرانان مشهدى در مسير نجف 

قدس: قائم مقام ســتاد اربعين و زيارت شهردارى مشهد گفت: 
100 دســتگاه اتوبوس اعزامى از شهردارى مشهد براى خدمت 
رســانى به زائران اربعين در عراق، روزانه 18 هزار نفر را در مسير 

220 كيلومترى شوملى، ديوانيه و نجف جابه جا خواهند نمود.
حسين حسامى در جلسه آموزشى و فرهنگى خدام الحسين(ع) 
كه با حضور اتوبوسرانان منتخب براى اعزام به عراق جهت خدمت 
به زائران اربعين حسينى در تاالر شهر برگزار شد، اظهار داشت: 
رويداد جهانــى و ميليونى اربعين، رويدادى توحيدى و منحصر 
به فرد اســت و رويدادى كامالً مردمى كه در جغرافياى جهانى 
صــورت مى گيرد. وى ادامــه داد: با اعزام ايــن كاروان در حوزه 
خدمات شــهرى و حمل و نقل به زائران اربعين در كشور عراق 
خدمت رسانى خواهيم نمود كه در اين راستا، 600 نفر از پاكبانان، 
250 نفر از اتوبوسرانان و 100 نفر نيز عوامل اجرايى عهده دار ارائه 

خدمات در ايام اربعين خواهند بود.
وى گفت: با استقرار پاكبانان، نظافت 18 كيلومتر از خيابان هاى 
اطراف حرم براى جمع آورى حدود 350 تن زباله، هر روز در نجف 
اشرف انجام مى شود. پاكبانان بيشتر زيارت اولى بوده و يا به عنوان 
پاكبانان نمونه و به صورت تشويقى در اين كاروان حضور يافته اند 

كه فرايند گزينش نيز انجام شده است.
وى بــا اشــاره به اينكه صبــح روز 26 مهرماه جــارى، كاروان 
خدام الحسين(ع) شهردارى مشهد حركت خود را به سوى عراق 
آغاز خواهند كرد، ادامه مى دهد: مســير شوملى، ديوانيه و نجف 
كه مسيرى 220 كيلومترى است توسط اتوبوسرانان شهردارى 
مشهد پوشش داده شده و پيش بينى مى شود روزانه 18 هزار نفر 

از زائران توسط اين اتوبوس ها جابه جا شوند. 
حسامى ادامه داد: از شام اربعين، حركت اين كاروان در سه بخش 
به سوى مشهد آغاز مى شود تا هيچ خللى براى خدمت رسانى به 

زائران دهه آخر صفر در مشهد ايجاد نشود. 

معاون بازرسى و نظارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خبر داد

  مراكز اقامتى با 210پرونده 
در صدر تخلفات اصناف خراسان رضوى

هاشم رسائى فر: رئيس اتاق اصناف مشهد گفت:در چند ماه 
اخير با توجه به مشــكالتى كه به صورت بين المللى يا داخلى 
يا سياســت هاى ارزى به وجود آمده است، يكسرى التهابات در 
بازارايجاد شــده كه براى كنترل و جلوگيرى آن طرح هايى را با 
همكارى اتحاديه ها و مردم اجرا كرديم كه اجراى اين طرح ها در 
ايام بخصوص مثل دهه اول محرم يكى از اين نمونه ها بوده است. 
محمود بنا نژاد اظهار داشت: در طرح نظارتى ويژه تابستان امسال 
545 گشت و بازرســى مشترك با ساير دستگاه هاى نظارتى از 
صنوف مختلف در مشهد انجام و 4436 واحد صنفى بازرسى شد. 
در اين مدت 5562 فقره تخلف شناسايى و 2879 پرونده شكايت 
مردمى و 993 پرونده تخلف در مجموع به ارزش 40 ميليارد ريال 

در مشهد تشكيل شد.
وى اظهار داشت: از بين شكايات از واحدهاى صنفى 505 فقره 
جلب رضايت انجام و 11 ميليــارد و 600 ميليون ريال وجه به 

شاكيان برگشت داده شد.
وى با اشــاره به فعاليت 97 اتحاديه در مشهد گفت: با همكارى 
اتحاديه ها در 6 ماه گذشته اقدامات مناسبى براى كنترل و تنظيم 
بازار انجام گرفت و برخى اقدامات منجر به كاهش تعرفه الستيك 
از ســوى دولت و همچنين تفويض اختيار تأييديه نخست ثبت 

سفارش كاال به مسئوالن استانى داده شد.
رئيس اتاق اصناف مشهد گفت: طرح ويژه نصب برچسب قيمت 
بر روى كاالها با همكارى اتحاديه ها در شهر مشهد اجرا شد كه در 

كاهش قيمت ها و جلوگيرى از گرانى نقش مهمى داشت.
وى اظهار داشت: براى برخى كاالها تقاضا بيش از حد انتظار بود 
و همين تقاضاى كاذب باعث گرانى شد به عنوان مثال تقاضا در 
حوزه لوازم خانگى در چند ماه اخير به نحوى شد كه فروشندگان 

به سوى پيش فروش اين نوع كاالها سوق يافتند.
بنا نژاد همچنين از برگزارى جشــنواره فروش كلى در مشــهد 
در روزهاى غير پيك مســافر خبر داد و افزود: در نظر داريم اين 
جشــنواره از 20 آبان تا 20 آذر ماه در مشــهد برگزار شود كه 
طى آن دستگاه هاى اجرايى مختلف بويژه مجتمع هاى تجارى 
و شــركت هاى هواپيمايى كاالها و خدمــات خود را با تخفيف 
ويــژه عرضه مى كنند كه اميدواريم بــه مانند تجربه خوبى كه 
جشنواره هاى كيش و قشم در اين زمينه داشتند ما نيز اين مورد 
را در مشهد تجربه كنيم. معاون بازرسى و نظارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراســان رضوى نيز گفت: طى سه ماه گذشته 
براى صاحبان 15 انبار در اين اســتان به دليل مقاومت آنان در 

مقابل توزيع كاالهاى انبار شده، پرونده قضايى تشكيل شد.
على باخرد افزود: در مدت ياد شده 750 فقره بازرسى از انبارهاى 

استان انجام شد كه ماموران در 58 انبار ظن به احتكار داشتند.
وى اظهار داشت: صاحبان 43 انبار از اين تعداد نسبت به توزيع 
كاالى انبارها در بازار مصرف اعالم آمادگى كردند كه براى آن ها 

پرونده قضايى تشكيل نشد.
وى اظهار داشت: در نيمه نخست امسال 244 هزار فقره بازرسى 
از بازار استان انجام شد كه منجر به تشكيل 15 هزار پرونده تخلف 
گرديــد كه از اين تعداد مراكز اقامتى با 3900 فقره بازرســى و 
210 پرونده تخلف، بيشترين تخلفات را در بين صنوف به خود 
اختصاص دادند. وى گفت: براســاس گزارش ستاد خدمات سفر 
خراســان رضوى، در 6 ماه گذشته 25 درصد پروازهاى مشهد و 
تعداد زائران ايرانى در مراكز اقامتى استان كاهش يافته، اما تعداد 

زائران خارجى پنج درصد افزايش داشته است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى با اشاره به 
ثبت اطالعات 31 هزار انبار استان در سامانه جامع انبارهاى كشور 
افزود: هنوز تعدادى از صاحبان انبارهاى خصوصى استان اطالعات 
انبارهاى خود را در اين سامانه ثبت نكرده اند؛ بنابراين در صورت 
كشــف كاالهاى آنان در زمان جابه جايى، كاالهاى داخلى آن ها 
حكــم احتكار و كاالهاى خارجى آنان نيز حكم قاچاق را خواهد 
داشت. وى اظهار داشت: سامانه جامع انبارهاى كشور به سامانه 
راهدارى و ســامانه بيمه متصل شده است و بايد همه انبارهاى 
اســتان در اين سامانه ثبت شود در غير اين صورت صاحب انبار 

نمى تواند كاالى خود را جابه جا كند.

  90 درصد زكات 
در امور محرومان هزينه مى شود

قدس:معاون مشاركت هاى مردمى كميته امداد خراسان رضوى 
ميزان جذب زكات اين نهاد در 6 ماهه نخســت امســال را 13 
ميليارد و 600 ميليــون تومان عنوان كرد و گفت: 90 درصد از 
زكات جذب شده شــامل 12 ميليارد و 310 ميليون تومان در 

امور محرومان و باقى آن در بخش پروژه هاى عمرانى هزينه شد.
سلمان دانشور، با اعالم اينكه در خراسان رضوى بيشترين بخش 
هزينه كرد زكات به امور محرومان اختصاص داده شــده است، 
افزود: 48 هزار و 96 فعاليت محروميت زدايى شامل تهيه جهيزيه، 
امور درمانى، تحصيل، آزادى زندانيان، ســاخت، تأمين و تعمير 
مسكن و معيشت نيازمندان با استفاده از زكات جمع آورى شده 
انجام شــده است. دانشور بيان كرد: يك ميليارد و 300 ميليون 
تومان اعتبار به منظور اجراى 30 پروژه عمرانى هزينه شده است 
كه شــامل ساخت 6 مســجد، يك خانه عالم، 2 حسينيه و 21 
پروژه ديگر مى شــود. دانشور اعالم كرد: از 1320 روستاى داراى 
اقالم مشمول زكات در استان فقط 742 روستا نسبت به اداى اين 

فريضه الهى به كميته امداد اقدام مى كنند.

ا�بار

پنجشنبه 19 مهر 1397
 1 صفر 1440 11 اكتبر 2018  
سال سى و يكم  
شماره 8803  ويژه نامه 3188 

حركت هاى جهادى نبايد جناحى وحزبى باشد
علــى محمدزاده:نماينده مقام معظم رهبرى در شــوراى عالى امنيت ملى گفت: 
حركت هاى جهادى بايد بر اساس باور جهادى باشد كه هيچ وابستگى حزبى و جناحى 

نداشته باشد.
سعيد جليلى كه به دعوت سازمان مردم نهاد باشگاه كشاورزان جوان مشهد در دفتر 
اين مجموعه با تعدادى از اعضاى آن به تبادل نظر پرداخت، اظهارداشت: يكى از تجارب 
تلخ بسيارى از فعاالن حوزه هاى مختلف در كشور ما برگزارى جلسات و سمينارهاى 
متعدد بــراى يك موضوع با كمترين خروجى بوده وهســت در حالى كه دركارهاى 

خودجوش و جهادى بدون تشريفات همواره شاهد ثمرات بيشترى بوده ايم.
وى با اشاره به جنگ تحميلى افزود: در دوران دفاع مقدس به دليل آنكه همه احساس 
مسئوليت مى كردند هركس به اندازه وسع خود كارى را انجام مى داد كه به نفع كشور 
باشد در حال حاضر نيز اگر اين روحيه جهادى و احساس مسئوليت در برابر سرنوشت 

كشور در بدنه جامعه احيا شود مى توانيم به تمام موفقيت ها برسيم.
جليلى ادامه داد: تمام تالش استكبار جهانى هم معطوف همين نكته است كه نگذارد 
روحيه جهادى در ايران به نسل بعدى منتقل شود چراكه سال ها پس از جنگ ايران 
و عراق و زمانى كه تصور مى كرد نسل بعدى روحيه نسل رزمندگان جنگ را ندارد به 
يكباره با جوانانى چون شــهيد حججى در سوريه روبه رو شد كه تمام معادالت آن ها 

را به هم زدند.
وى گفــت: در حال حاضر در جبهه اقتصاد مقاومتى هم اگر هر فرد ايرانى به نقش و 
جايگاه خود پى ببرد و باور داشته باشد كه با هر كار كوچكى كه در جهت تقويت بنيه 
اقتصادى خودش ودر نهايت تقويت ملى انجام مى دهد، خواهد توانست نقشه دشمنان 

را خنثى كند ترديد نخواهيم داشت كه پيروز خواهيم شد.
الزم به ذكر اســت دراين جلسه اعضاى باشگاه كشــاورزان جوان هم به بيان نكاتى 

پرداختند كه در ادامه به برخى از رئوس مطالب گفته شده اشاره مى كنيم.
يكى از اعضا گفت:توليد در كشور ما مبتنى بر نيازهاى اساسى جامعه نيست ومتأسفانه 
آمايش سرزمينى بالتكليف مانده است و زيرساخت هاى امنيت غذايى فراموش شده 
وناقص مانده اســت. يكى ديگر از اعضا از نقص در سيستم زنجيره توليد انتقاد كرد و 
گفت:تحقيقات بسيارى در اين حوزه ها صورت گرفته و راه حل داده شده، اما عملياتى 
نمى شود. عضوديگرى گفت:متأسفانه به دليل نبود راهبردهاى بلند مدت ونبود مديريت 
واحد براى كاهش وابســتگى به خارج امروز در بسيارى از بخش ها با تهديدات جدى 

روبه رو هستيم.
به گفته يكى از اين افراد، روستا در كشور ما متولى ندارد و مهاجرت بى رويه روستايى ها 

وتخليه روستاها چالشى است كه بايد براى آن چاره انديشى شود.
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روز گذشته در مشهد انجام شد

تجليل از راوى و نويسنده كتاب «فرنگيس»

خبر

قدس طى مراسمى از فرنگيس حيدرپور 
راوى و مهنــاز فتاحــى نويســنده كتاب 
«فرنگيس»، كتاب مورد تحســين توســط 

رهبر معظم انقالب در مشهد تقدير شدند.
همايش معرفى و خوانش كتاب «فرنگيس» 
با حضور فرنگيس حيدر پور، راوى و مهناز 
فتاحى، نويسنده اين كتاب، خانواده شهيد 
مدافع حرم جواد محمدى مفرد و جمعى از 

مسئوالن برگزار شد.
مديــركل كتابخانه هاى عمومى خراســان  
رضوى در اين مراسم گفت: كتاب فرنگيس 
منبعى براى آمــوزش مهارت هاى زندگى 
اســت و درخواســت دارم كه بويژه توسط 

بانوان در جامعه ترويج يابد.
ادامه  اكبر ســبزيان  حجت االســالم على 
داد: مقام معظم رهبــرى در اجتماع مردم 
كرمانشــاه توصيه كرده بودند كه داستان 
زندگى «فرنگيس حيدرپور» اين شــيرزن 
كرمانشاهى به رشته تحرير دربيايد كه خانم 

مهناز فتاحى نگارش آن را برعهده گرفت.
وى افــزود: مقام معظم رهبــرى مدت ها 
پيش تقريظى بر اين كتاب نوشــته بودند، 
اما هفته گذشته ايشان اين دو خواهر را به 
حضور نيز پذيرفتــه، مورد تفقد قرار دادند 
و از نقش شــيرزنان ايرانى در دفاع مقدس 
بويژه از شــيرزنى كه با دست خالى از شهر 
و كشــورش دفاع كرد و نويسنده اين اثر، 

تجليل كردند.
وى ادامه داد: متوليان فرهنگ بايد اينگونه 
كتاب ها و شــخصيت ها را در جامعه بيشتر 
معرفى كنند، چرا كه در كاهش آسيب هاى 

اجتماعى مؤثر است. 

مهناز فتاحى نويســنده كتاب فرنگيس نيز 
در اين مراســم اظهار داشــت: نگارش اين 
كتاب سه سال به طول انجاميد؛ مى شد در 
يك ســال آن را نوشــت اما تالش من اين 
بود كه هيچ خاطره اى ناگفته نماند؛ بنابراين 
از خانواده فرنگيس و مردم شهر نيز سؤال 
كردم تا آنچه حاصل مى شود روايتى جامع 

و كامل باشد.
وى افــزود: نگاهــم از روز اول اين بود كه 
كتاب بــه زبان هاى مختلف ترجمه شــود 
البتــه اين كتاب قابليــت پرداخت به همه 
اشكال و قالب هاى هنرى را دارد كه با مجوز 

انتشارات امكان پذير است.
وى تصريح كرد: ما رهبرى كتابخوان داريم 
كه توجه ويــژه اى به اين موضــوع دارند؛ 
ايشــان بر حركت كتــاب و ثبت خاطرات 
تأكيد مى كنند. ايشــان را ابتدا بهمن سال 

گذشــته مالقات كردم و درخواست كردم 
تقريظــى بر كتاب بنويســند، اما ايشــان 
فرمودنــد بايد كتــاب را بخوانند كه 9 روز 
بعد،كتــاب را مطالعــه و قدردانى كردند و 

سپس تقريظى بر آن نوشتند.
وى در پاســخ به ســؤالى مبنــى بر اينكه 
خانم فرنگيس كار با اسلحه را مى دانست؟ 
گفت: فرنگيس روحيــه محكمى دارد؛ در 
صحبت هايش مى گفت اگر دوباره با دشمن 
روبه  رو شــود و تبر نباشد با چاقو دشمن 
را تكه تكه مى كند. او برادر شوهرى به نام 
قهرمان داشت كه آهنگر بود و حتى ساخت 
تبر و اسلحه را نيز به فرنگيس ياد داده بود 
و آن تبر معروف در داســتان را نيز قهرمان 
براى او ساخته بود كه در نهايت قهرمان نيز 

شهيد مى شود .
نويسنده كتاب فرنگيس افزود: رحيم برادر 

فرنگيس است كه بدون پرونده جانبازى و 
بسيجى سال ها جنگيد؛ همچنين جبار برادر 
ديگر ايشان كه جانباز و استاد دانشگاه بود 
كه حرف هاى بسيارى براى گفتن داشتند، 
اما اجل مهلت نــداد و پيش از مصاحبه از 
دنيا رفتنــد؛ بنابراين بايــد قدر گنج هايى 
كه در اطرافمان اســت را بدانيم. گنج هاى 
بزرگى مثل مدافعان حــرم و خانواده هاى 
آن ها براى ما درس هاى بسيارى دارند؛ بايد 
از خواندن و نوشتن نترسيم و خاطرات اين 
بزرگواران ثبت شــود، چرا كه در واقع قلم 

من و تبر فرنگيس، يك كار انجام دادند.
در ادامــه فرنگيــس حيدرپــور؛ شــيرزن 
كرمانشــاهى و قهرمــان كتــاب فرنگيس 
در پاســخ به ســؤالى كه آيا تمام مردمان 
روستايش مانند او هســتند، اظهار داشت: 
آوه زين 200 كيلومترى كرمانشاه  روستاى 
است و حدود سه ساعت راه است. تمام مردم 
روســتاى ما اينچنين بوده و حتى بيشتر از 
من شجاع هستند. ما روحيه خوبى داريم و 

اين خاصيت زندگى كوهستانى است.
وى در پاسخ به ســؤالى مبنى بر اينكه تبر 
معروف داستان اكنون كجاست، تصريح كرد: 
تبر بر سر سرباز عراقى جا ماند. او دشمن بود 
بايد با دشمن محكم برخورد كرد اكنون نيز 
اگر خدايى ناخواسته جنگى شود چند برابر 

بيش از گذشته مقاومت مى كنيم. 
در ادامه با حضور مسئوالن حاضر در جلسه 
اولين كتاب امضا شــده توســط نويسنده 
كتاب فرنگيس به پدر شــهيد مدافع حرم، 
شــهيد جواد محمدى مفرد اهدا و از بانوان 

فتاحى و حيدرپور قدردانى شد.
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 آمارهاى تلخ در همايش يادمان 

قربانيان تصادفات رانندگى در مشهد

سرورهاديان:همايش يادمان قربانيان تصادفات رانندگى در 
مشهد برگزارشد.

 رئيس پليس راهور خراســان رضوى در اين همايش كه با 
حضورجمعى از خانواده هاى داغدار و معلوالن سوانح رانندگى 
درمحل فرهنگسراى قرآن و عترت برگزار شداز كاهش تلفات 
جاده اى دراســتان خبرداد و گفت:درخراسان رضوى در بازه 
زمانى يك ساله شــاهد روند كاهشى هشت درصدى تلفات 

هستيم اما ميزان مجروحين افزايش يافته است.
سرهنگ سليمى افزود: در بين شهرستان هاى استان، مشهد 
كاهش تلفات داشــته اســت، اما در شهرستان هاى سبزوار، 

كاشمر، درگز و قوچان شاهد افزايش تلفات هستيم.
رئيس پليس راهور خراســان رضــوى دومين عامل مرگ و 
مير در كشــور را تصادفات رانندگى اعالم كردوخاطر نشان 
ساخت:بر اســاس برآورد دانشمندان اگر اين روند ادامه پيدا 
كند در ســال 2030 در زمينه حوادث رانندگى رتبه پنجم 

را خواهيم داشت.
رئيس پليس راهور استان، ادامه داد: بيشترين سهم قربانيان 
تصادف مربوط به گروه سنى جوان است. اولين عامل مرگ 
ومير حوادث رانندگى در گروه سنى 29 -15 ودر گروه سنى 
14-5 دومين عامل ودر گروه ســنى 40-30 سال سومين 

عامل مرگ ومير تصادفات رانندگى است.
سرهنگ سليمى در باره گرو ه هاى پرخطر بيان كرد: تحليل 
آمار تصادفات نشان مى دهد در زمينه جان باختگان عابرين 
پياده با 48 درصد و موتور ســواران بــا 34 درصد، در صدر 
گروه هاى پرخطر قرار دارند و درزمينه مجروحيت نيز سهم 

موتورسواران 41 درصد و عابران 30 درصد است.

 صادرات 19هزار تن پسته
 از خراسان رضوى

ايرنا: رئيس سازمان جهاد كشاورزى خراسان رضوى گفت: 
از ابتداى امســال تاكنون 19 هزار تن پســته اين استان به 
كشورهاى ديگر صادر شده است. مجتبى مزروعى افزود: در 
اين مدت 25 هزار تن محصول پســته كشور به ارزش 221 
ميليون دالر صادر شد كه خراسان رضوى سهم 76 درصدى 
از صادرات پسته كشــور را دارد. وى اظهار داشت: در مدت 
مشــابه سال قبل حدود 1500 تن پسته از اين استان صادر 
شده بود. وى گفت: گرچه به دليل زمستان گرم سال گذشته 
محصول امسال پسته اســتان تا 70 درصد كاهش داشت، اما 
افزايش قيمت دالر موجب افزايــش چند برابرى صادرات اين 
محصول شــد.مزروعى افزود: امسال در صورت مناسب بودن 
شــرايط جوى و بارندگى ها پيش بينى مى شود 45 هزار تن 

پسته در استان خراسان رضوى توليد شود.

 مسافران قطار توريستى عقاب طاليى 
ازمشهد بازديد كردند

ايرنا: مديركل راه آهن خراســان ازورود 32 توريســت با 
قطارعقاب طاليى به ايستگاه راه آهن مشهد خبر داد.

محمدهادى ضيايى مهر افزود: اين قطار گردشــگرى روسى 
كه 15 مهر ماه از مرز ريلى ســرخس وارد كشــور شده بود 
پس از سوار كردن مسافران خود از تهران صبح روز گذشته 

وارد مشهد شد.
وى گفت: اين گردشگران بين المللى ديروزعصر پس از ديدن 
حــرم مطهر رضوى، مجموعه تاريخى باغ نــادرى و آرامگاه 
فردوسى مشــهد را ترك و از طريق مسير طبس به سمت 

كرمان سفر خود را ادامه دادند.
مديركل راه آهن خراســان افزود: قطار گردشــگرى عقاب 
طاليى در ادامه ســفر خود از ايستگاه ها و شهرهاى كرمان، 
راين، يزد، اصفهان، سعادت شهر، شيراز، كاشان، قمرود، اراك، 
شوشتر، گرمســار و پل سفيد عبور و گردشگران خارجى از 

اماكن ديدنى آن ها ديدن مى كنند.
وى گفت: اين قطار گردشــگرى بين المللى با 34 خدمه، 9 
واگن روسى و يك واگن خواب ايرانى پس از طى اين مسير و 
انجام يك تور گردشگرى ديگر چهارشنبه دوم آبان ماه از مرز 

ريلى سرخس از ايران خارج خواهد شد.

مديركل هواشناسى خراسان رضوى خبر داد
 افزايش دفعات وقوع توفان در مشهد 

ايرنا: مديركل هواشناســى خراسان رضوى گفت: تعداد 
توفان هاى رخ داده در مشــهد طى 6 ماه نخست امسال 

نسبت به مدت مشابه پارسال بيشتر شده است.
محسن عراقى زاده افزود: نيمه نخست امسال دو توفان 
در ماه هاى فروردين و خرداد در شهرســتان مشهد رخ 
داد، در حالى كه پارســال در ايــن بازه زمانى فقط يك 

توفان اتفاق افتاد.
وى گسترش جريان هاى ناپايدار جوى را از علل افزايش 
توفان در مشــهد عنوان و بيان كرد: بادها به چند گروه 
شــامل خفيف، ماليم، متوسط، شــديد، خيلى شديد و 
توفان تقســيم مى شــوند. ســرعت توفان بيشتر از 72 

كيلومتر در ساعت است.
مديركل هواشناسى خراسان رضوى گفت: سرعت وزش 
بادهــاى خفيف كمتر از 7 كيلومتر در ســاعت، بادهاى 
ماليم بين 7 تا 18 كيلومتر در ســاعت، بادهاى شديد 
بين 36 تا 54 كيلومتر در ساعت و سرعت وزش بادهاى 

خيلى شديد بين 54 تا 72 كيلومتر در ساعت است.
وى افزود: ميزان وقوع بادهاى متوســط نيز در مشــهد 
افزايش داشته؛ به طورى كه ظرف 6 ماه نخست امسال 
146 مورد باد متوسط در اين منطقه رخ داد. اين ميزان 

پارسال 129 مورد بود.
عراقى زاده ادامــه داد: با اين وجود ميزان وقوع بادهاى 
شديد و خيلى شديد در شهرستان مشهد كاهش يافته 
است. امسال تاكنون دو مورد وزش باد خيلى شديد رخ 
داد، اما اين تعداد در مدت مشــابه پارســال پنج مورد 

گزارش شد.
مديركل هواشناسى خراسان رضوى گفت: دفعات وقوع 
بادهاى شــديد نيز در مشــهد طى نيمه نخست امسال 
22 مورد بود. اين ميزان در مدت مشــابه پارســال 42 

مورد بود.
بيشترين ســرعت وزش باد در مشهد طى دوره آمارى 
بلندمدت 90 كيلومتر در ساعت است كه 17 ارديبهشت 

ماه 1394 رخ داد.

قربانيان تصادفات رانندگى در مشهد

ازمشهد بازديد كردند
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 1 صفر 1440 11 اكتبر 2018  
سال سى و يكم  
شماره 8803  ويژه نامه 3188 

در شهـر شماره پيامك: 300072305

رخ � رخ

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     .

 قابل توجه راهنمايى و رانندگى
چرا راهنمايى و رانندگى هيچ نظارت و كنترلى نســبت 
به ترافيك ميدان عــدل خمينى و ميدان پانزده خرداد و 
كنارگذرهاى دو طرف ندارد، از چهارراه بيســيم به سمت 
ميدان بسيج با وجود چندين بنگاه اتومبيل و ترافيك، هيچ 

خبرى از پليس راهنمايى و رانندگى نيست.
915...2923

 جلسه داشتن، رفتن!
چرا در كشور ما در ادارات دولتى كسى كه مسئوليتى دارد، اگر به مرخصى يا جلسه رفت 
جانشــين ندارد تا جواب مردم را بدهد. رفتم شهردارى ســاعت 8 صبح بود، گفتند دعا 
مى خوانند دعا كه تمام شد من را اين اتاق و آن اتاق فرستادند، گفتند برو مهندس فالنى 

نامه ات را تأييد كند. رفتم اتاق مهندس همكارش گفت جلسه داشتند، رفتند!
915...2102

 پاسخ شهردارى منطقه 2 به يك پيام
احتراماً با عنايت به پيام مردمى نشريه شماره 8792 مورخ 97/7/7 جوابيه شهروند محترم به حضور 

ارسال مى شود.
پيام شهروند : در بولوار هدايت و مطهرى شمالى متأسفانه به خاطر نبود پاركينگ و مغازه هاى 
زيادى كه خدمات خودرو ارائه مى دهند، بســيار شلوغ شده به حدى كه تمام پياده روها در اختيار 

كسبه است و  تردد بسيار سخت و گاه  غيرقابل استفاده براى عابران است.
جوابيه: اكثر مشاغل مزاحم واقع در بلوار هدايت و مطهرى شمالى داراى پرونده بند 20 بوده كه طى 
بازديد روزانه و مشاهده هرگونه سدمعبر، مزاحمت با شكايت مردمى اخطاريه الزم ابالغ و در صورت 
عدم رفع مزاحمت منجر به پلمب آن واحد صنفى مى شود. همچنين پيرو مصوبه شوراى شهر كليه 
مشاغل مزاحم مى بايست به خارج از محدوده مسكونى شهر انتقال پيدا كنند كه پس از تكميل و 
بهره بردارى از مجتمع هاى ساماندهى اين گونه مشاغل از سطح شهر جمع آورى خواهند شد. الزم به 
ذكر است در محدوده بلوار هدايت و مطهرى شمالى از ابتداى سال جارى تاكنون به 41 مورد شكايت 
مردمى رســيدگى، تعداد 143 مورد اخطاريه بند 20 جهت صنوف مزاحم صادر و براى 19 صنف 

متخلف دستور پملب اجرا شده است.

 قابل توجه راهنمايى و رانندگى

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.

مهدى توحيدى  اين روز ها قيمت خودرو 
داخلى در بــازار در حالى روند نزولى در پيش 
گرفتــه كه كارشناســان بازار خــودرو بر اين 
باورند كه قيمت ها باز هم كاهش پيدا خواهد 
كرد. كارشناسان معتقدند كه طرح هاى فروش 
خودرو از سوى خودروسازان تا حدى در تعديل 
قيمت خودرو اثرگذار بــوده و برخى ديگر اما 
مى گويند كه اين طرح ها تنها روى كاغذ است 
و فعالً خودرواى وارد بازار نشــده كه بخواهد 

قيمت ها را تعديل و تنظيم كند.
با اين حال اما از هفته گذشته همزمان با كاهش 
نرخ ارز حباب قيمتى برخى خودروها شكسته 
شده و به گفته نمايشــگاه داران خودرو، يكى 
از داليل اصلى شكسته شــدن حباب برخى 
مدل هاى داخلى، ركود بازار و نبود معامله بوده 
است؛ اين در حالى است كه شواهد بازار خودرو 
نشــان مى دهد كه در حال حاضر همه در اين 

بازار فروشنده شده اند.

 ركود در بازار
يكى از نمايشــگاه داران خودرو در بولوار معلم 
مشهد با اشــاره به اينكه در شرايط فعلى بازار 
كه قيمت ها تثبيت نشده است، خريداران براى 
خريد دست نگه داشته اند،به خبرنگار ما گفت: 
طى چند روز گذشته هيچ خريد وفروشى در 
بنگاه ها صورت نگرفته اســت؛ چرا كه مصرف 
كننــدگان احتمال مى دهند هنــوز هم طى 
روزهــاى آينده با توجه بــه پيش فروش هاى 
صورت گرفته و افزايش عرضه، قيمت ها در بازار 

كاهش يابد.
محمد نمازى با بيان اينكه اين روزها هر كس هر 
قيمتى بخواهد بر روى خودروى خود مى گذارد 
و بــه عبارت بهتــر دالالن، فضــاى مجازى 
وسايت هاى فروش خودرو، تعيين كننده قيمت 
خودروها شده اند،گفت: معامالت خودرو در بازار 
مشهد بسيارراكد است وقريب به اتفاق نمايشگاه 
داران مستأجر هستند و در وضعيت كنونى بازار 
تــوان پرداخت اجاره بها را ندارند،به طورى كه 
از ابتداى امسال تاكنون بسيارى از همكاران ما 

جواز كسب خود را باطل كرده اند. 

 بازار خودرو كشش افزايش قيمت را 
ندارد

مســئول يكى ديگــر ازنمايشــگاه هاى فروش 
خــودرو در ميدان بوعلى مشــهد با اشــاره به 

اينكه در حــال حاضر كمتر 
مشترى اى براى خريد خودرو 
خودرو  نمايشــگاه هاى  بــه 
مراجعه مى كند؛گفت:در حال 
حاضــر قيمت هــا در ظاهر 
كاهش پيدا كرده اســت، اما 
فروشندگان(شــما بخوانيــد 
دالالن) حاضر نيستند،خودرو 
صفــر يا كاركرده خــود را به 
قيمت پايين بفروشــند و به 
دنبال سودهاى بيشتر هستند.

عادلــى نيا با اشــاره به اينكه 
به عقيده بنــده قيمت ها در حــال افت كردن 
است،ادامه داد: به نظر مى رسد بازار خودرو ديگر 
كشــش افزايش قيمت ندارد؛ زيرا اگر قيمت ها 
افزايش يابد، ركود شدت بيشترى خواهد گرفت.

اما به عقيده كارشناسان نوسانات قيمتى كه در 
بازار طى چند ماه اخير رخ داد، بى ســابقه بوده 
است؛ ولى همگام با كاهش نرخ ارز، كاهش قيمت 
خودرو در روزهاى گذشته در بازار به گونه اى بوده 
كه به نظر مى رسد همه چيز خودروهاى داخلى 
وابســته به نرخ دالر بوده و كاهش شديد قيمت 
دالر به مثابه مواد اوليه اين خودروها محســوب 
مى شــود كه موجب كاهش قيمت آن ها شــده 

است.

 كاهش قيمت ها ادامه 
دارد

در همين خصــوص يكى از 
كارشناسان خبره بازار خودرو 
در گفت وگــو با خبرنگار ما 
اظهار مى كند: اگر نرخ ارز در 
ماه هاى آينده با ثبات قيمتى 
همراه شــود، طبيعتــاً بازار 
خودرو نيز تحت تأثير آن به 

آرامش مى رسد.
شاهين نگارستانى با اشاره به 
نرخ خودروهــاى داخلى كه 
طى دو هفته اخير خريد و فروش شده اند، بيان 
مى كند: « بيشــترين كاهش قيمت مربوط به 
خودروهاى گروه ايران خودرو با 4ميليون تومان 
و ديگرى مربوط به گروه سايپا با كاهش حدود 

3 ميليون تومانى قيمت بوده است».
وى با اشــاره به اينكــه در حال حاضر قيمت 
خودروهــاى داخلى بين 2 تا 4 ميليون تومان 
كاهش يافته اســت،گفت: هــم اكنون قيمت 
خودرو هاى پر فروشى مانند پرايد 131 به كمتر 
از 30ميليون تومان رسيده است، اين در حالى 
است كه قيمت پرايد 111 نيز كه بيش از 35 
ميليون تومان فروخته مى شد به 33 ميليون 

تومان ودر برخى موارد كمتر از 33ميليون هم 
قيمت گذارى شــده است اما قيمت پژو 405 
نيــز از حدود 51 ميليون تومــان در روزهاى 
گذشــته به كمتراز 49 ميليون تومان در بازار 

رسيده است.
وى با اشــاره به اينكه اين كاهش قيمت ها باز 
هم ادامه خواهد داشــت،افزود: كاهش نرخ ارز 
موجــب خروج دالالن از بــازار خودرو خواهد 
شــد و در صورتى  كه نــرخ ارز در يك قيمت 
مشــخصى به ثبات برسد و دالالن از نوسانات 
صعودى نرخ ارز نااميد شــوند، اين افراد ديگر 
انگيزه اى براى نگهدارى خودرو با هدف افزايش 
نرخ ارز و كسب ســود نخواهند داشت و براى 
جلوگيرى از بلوكه شدن نقدينگى خود نسبت 
به فروش خودروهاى در اختيار اقدام خواهند 
كرد. اين موضــوع تأثير مثبتى بر بازار خودرو 
داشته و موجب افزايش عرضه و افت قيمت ها 

خواهد شد.

كارشناسان داليل نوسان قيمت در بازار را در گفت وگو با قدس تشريح كردند

فرمان قيمت خودرو در دست دالالن

بيشترين كاهش قيمت 
مربوط به خودروهاى 
گروه ايران خودرو با 

4ميليون تومان و ديگرى 
مربوط به گروه سايپا با 

كاهش حدود 3 ميليون 
تومانى قيمت بوده است

بــرش

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

300072305 پيامك كنيد.
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حل جدول شماره قبل

اصفهان  تاريخي  و  ديدني  آثار  از   -1
-كودك بازيگوش

 – گيلكي   « «گنجشك   - مشهور   -2
پرورده

3- شهري در مازندران – دربند شدن 
– دليل

خانمانه-  يازده-تعجب  و  يكصد   -4
«آزوف»-  نزديك  روسيه  در  شهري 

صوت ندا
ها-  بدهي   – اينترنتي  5-صفحه 

رنجاندن
6- اثري از شهاب الدين سهروردي – 

حرف همراهي – عدد ورزشكار
7- ماه ميالدي- توشه سفر – پيشوند 

نداري- سخنان بيهوده
 – جوهرقند   – ملت  مكسر  جمع   -8

جامه نگارين
قوم   – شيميايي  مصنوعات   از   -9
اختالف  سنجش  واحد   – اروپايي 

پتانسيل الكتريكي
10- شبان- فردوسيان

11- آن زمان- كاغذ يا پارچه باريك و 
بلند – رودي در ايتاليا

فرعون  وزير  گرى-  كوزه  12-خاك 
هم عصر حضرت موسى(ع)  – دل آزار 

كهنه – محل برگشتن
13- يافتن – سلوك –دچار اختالالت 

روحي شده
 – اتهامي  يا  چيزي  از  دوربودن   -14

اشك چشم – نام دخترانه وطنى
لبنيات  از   – ساختماني  برآورد   -15

مشهور كشورمان  

1- استاد مصري قرائت قرآن كريم – 
قسمتي از خاك چين را دربر مي گيرد 
2- پيدا نشدني – شعله آتش – زمان 

نما
 ، دفعه   – الله  علمي  نام  حكام-   -3

مرتبه
آشيانه  كمي-   – ارتشي  كاميون   -4

پرنده – راه ميان بر
5- منافق- رودي طويل درچين كه به 

رود آمور مي ريزد
از   – آويخته  اندك-  خيسي   -6
اديسه  معروف  داستان  شخصيت هاي 

است
خنده  بسيار   – فتنه  و  مصيبت   -7

كننده – آبساالن
 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم

 با ما تماس بگيريد

iranpuzzle@gmail.com
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محمدرضا على زاده
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 افقى

نوعي  عمودى كارمند-  كار  محل  تر-  ساده   -8
زردآلوى مرغوب

–درخت  نوراني   – ناپاك  چيزهاي   -9
تسبيح

آثار  از   – واحد سنجش طول موج   -10
موجود   – كرمانشاه  ديدني  و  باستاني 

خيالي
11- از مولدهاي برق – سرگرد سابق

پسوند  نثار-  جان   – گريختن   -12
شباهت- صداي حيوان وفادار

13-اشتها- پول چين – لباس شنا
14- از هنرپيشگان شهير كشورمان كه 
طهماسب  ايرج  همكاري  با  فيلم هايش 
خاطره انگيز شده – از مراحل زراعت – 

خرس چيني
15- ايالتي در اسپانيا با زباني خاص – 

ملخ دريايي



�و��ون سرپرست فرماندهى انتظامى خراسان رضوى خبر داد

از دستگيرى  باند جعل مدارك تحصيلى تا به دام افتادن 176 توزيع كننده داروهاى تقلبى
هنگامــه طاهرى سرپرســت فرماندهى 
انتظامى خراســان رضوى از دســتگيرى سه 
باند جعل مدارك تحصيلى در مقاطع ديپلم تا 

دكترا در مشهد خبر داد.
سرهنگ ابراهيم قربانزاده طى نشست خبرى 
اظهار داشــت: ســه نفر از عوامل اصلى باند 
دستگير شدند كه از ناحيه آنان اسناد جعلى 
از ســه آموزشگاه شامل پژوهشــكده علوم و 
فنون آفاق خوارزمى، آفرينش تفكر و شركت 

خصوصى پانا كشف شد.
وى اظهارداشــت: به اعتراف دستگيرشدگان 
1075 مــدرك تحصيلى تقلبــى از مقاطع 
مختلف ديپلم تا دكترا توســط اين ســه باند 
تاكنون صادر شده است كه براى هريك از اين 
مدارك بين 2 ميليون و 500 هزار ريال تا 80 

ميليون ريال از متقاضيان اخذ مى شد.
وى همچنين بــه كالهبردارى ســكه ثامن 
به عنوان يكــى از كالهبردارى هاى ملموس 
روزهاى اخير اشاره و خاطرنشان كرد: دو نفر 
از اعضاى اصلى باند كالهبردار سكه ثامن كه 
هر دو نفر مرد بودند، دســتگير شدند و 100 

ميليارد ريال از آن ها توقيف شد. 
سرپرست فرماندهى انتظامى خراسان رضوى 
در ادامــه از دســتگيرى 176 عامــل توزيع 
داروهــاى تقلبى و غيرمجــاز فعال در فضاى 
مجازى مشــهد خبرداد و گفت: متهمان در 
فضاى مجازى اقدام به تبليغ و فروش داروها و 

اقالم تقلبى و غيرمجاز پزشكى مى كردند. 
ســرهنگ ابراهيم قربانزاده افزود: دستگيرى 
عامل دپوى اقالم خوراكى بهداشتى غيرمجاز، 
عامل اســتفاده از لگوى صدا و سيما، عامالن 
كانال مستهجن پارك ملت مشهد و انهدام باند 
بزرگ قاچاق مكالمــه تلفنى نيز از مهم ترين 

اقدامات پليس فتاى خراسان رضوى طى يك 
ماه اخير است. 

وى گفت: همچنين 2070 ميليارد ريال كاالى 
قاچاق و احتكارى طى يك سال اخير تاكنون 
در سطح خراسان رضوى كشف و ضبط شده 

است.
وى درخصوص برخورد با متخلفان بازار ارز نيز 
گفت: تعداد معدودى از متخلفان دســتگير و 

تعداد زيادى نيز شناسايى شدند.
سرپرست فرماندهى انتظامى خراسان رضوى با 
بيان اينكه جرايم خشن در خراسان رضوى 12 
درصد افزايش يافته است، ادامه داد: درراستاى 

كاهش جرايم در حاشيه شهر طرح هاى امنيت 
محله محورى اجرا شد كه پس از اجراى آن ها 
روند كاهش جرايم را مخصوصاً در حاشيه شهر 

شاهد بوديم.
ســرهنگ ابراهيم قربانزاده اظهار كرد: حضور 
پليــس به عنــوان نماد امنيــت در برخى از 
حوزه هاى جــرم خيز باعث ايجــاد و ارتقاى 
امنيت شده است چنانكه در حوزه مواد مخدر 
23 درصد، در حوزه كشــف سالح و مهمات 
هفت درصد، در مقابله با موارد علنى فســاد 
31/5 درصد با افزايش كشفيات و دستگيرى 

رو به رو بوديم.

وى ادامه داد: طى يك سال اخير ميزان جرايم 
سايبرى در خراسان رضوى تا 90 درصد رشد 
داشته و ما توانسته ايم در كشف اين نوع جرايم 

تا 40 درصد با موفقيت رو به رو شويم. 
سرپرست فرماندهى انتظامى خراسان رضوى 
كسب درآمد نامشــروع، اعتياد مجازى، رواج 
دوســتى ها و ازدواج هــاى اينترنتى و افزايش 
آمار طالق، خودكشى و آسيب هاى اجتماعى 
را از تبعــات منفــى فعاليت بــى ضابطه در 
شــبكه هاى اجتماعى فضاى مجــازى ذكر و 
بيان كرد: 48 درصد جرايم سايبرى مربوط به 

كالهبردارى هاست.

آب و �وا
 پيش بينى آسمانى ابرى 

براى خراسان رضوى
قدس: هواشناســى خراسان رضوى اعالم كرد: طبق تحليل 
نقشه ها و مدل هاى هواشناسى طى 24 ساعت آينده شاهد 
جو نســبتاً پايدار همراه با افزايش نسبى دما در سطح استان 
خواهيم بود. ضمن اينكه طى اين مدت درساعات بعد از ظهر 
افزايش سرعت وزش باد بويژه در نواحى شرقى دور از انتظار 
نيست. شايان ذكر است از اواخر وقت امروزپنجشنبه با شمالى 
شدن جريانات بتدريج بر شدت ناپايدارى هاى جوى و ميزان 

ابرناكى آسمان افزوده خواهد شد.

��ر
از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبرى

 150 ميليارد ريال به شركت آب و فاضالب 
خراسان شمالى ابالغ شد

بجنورد- خبرنگار قدس: مدير عامل شــركت آب و فاضالب 
خراسان شمالى از ابالغ 150 ميليارد ريال از محل اعتبارات سفر 
مقام معظم رهبرى به اســتان خراسان شمالى طى سال 97 به 

اين شركت خبر داد.
غالمحسين ساقى گفت: 82 ميليارد ريال از اعتبارات سفر مقام 
معظم رهبرى مربوط به طرح هاى بخش آب شامل تأمين و توزيع 
آب در شهرهاى آشخانه، شيروان، ايور، پيش قلعه، تيتكانلو، حصار 
گرمخان، درق، راز، سنخواست، شوقان، صفى آباد، فاروج و قاضى 
و 68 ميليارد ريال مربوط به طرح هاى بخش فاضالب شــامل 
ايجاد و تكميل تأسيسات فاضالب در شهرهاى بجنورد، اسفراين 

و آشخانه است.

وعده هايى كه پس از 3 سال محقق نشد
 تونل اهللا اكبر درگز؛ 

راهى براى رسيدن به بهارستان!

صبــح توس: تونل اهللا اكبــر درگز به يكــى از ابزارهاى 
جمع آورى رأى براى نمايندگان تبديل شــده و نامزدهاى 
انتخابــات در بيانيه هــاى خود وعده افتتــاح اين طرح را 
مى دهند، اما تمــام پيگيرى ها و اقدامات اجرايى به همين 

وعده ها ختم مى شود.
تونل اهللا اكبر شهرســتان درگز يكى از مهم ترين طرح هاى 
اين شهرستان است؛ اعتبارات اين پروژه در ابتدا به صورت 
شهرســتانى تخصيص داده مى شــد، اما به دليل نقش پر 
اهميت آن در رونق كســب و كار شهرستان و كوتاه شدن 
مسير دسترســى به مركز استان و مواردى از جمله فراهم 
شــدن فرصت هاى جذب ســرمايه گذار و كاهش خطرات 
جاده اى، به صورت اســتانى و در نهايت به يك طرح ملى 

تبديل شد.
ملى شدن پروژه تونل اهللا اكبر شايد در ظاهر بسيار خوشايند 
به نظر رسيده و گام مهمى در به ثمر رسيدن اين طرح عظيم 

به شمار آيد، اما واقعيت چيز ديگرى است.
مطالعات تونل اهللا اكبر در ســال 1381 آغاز شد و پس از 13 
سال، يعنى در ســال 1394 مرحله اجرايى اين طرح توسط 
عباس آخوندى، وزير راه و شــهر سازى رســماً افتتاح شد؛ 
پروژه اى كه طبق گفته هاى مرتضى حميدى، فرماندار پيشين 
درگز قرار بود تا پايان ســال 97 به بهره بردارى برسد، امروز 
با گذشت سه ســال از آغاز عمليات اجرايى، فقط 25 درصد 

پيشرفت داشته است.
متأســفانه تونل اهللا اكبر به يكى از ابزارهاى رأى جمع كردن 
و محبوب شــدن نمايندگان و مســئوالن درگز تبديل شده 
است؛ به نحوى كه مســئوالن اجرايى تراز اول شهرستان در 
سخنرانى ها و بيانات خود اظهار مى كنند كه اين منطقه از نظر 
كريدور ترانزيتى شــرقى و غربى و كريدور شمالى و جنوبى 
كشور در نقطه ويژه اى قرار دارد، اما تمام پيگيرى ها و اقدامات 

اجرايى به همين صحبت ها و سخنرانى ها ختم مى شود.
طى ماه هاى اخير به دليل بدهكارى باالى دولت به پيمانكار 
تونل، طرح حفارى و ســاخت جاده دسترسى متوقف شد و 
براى چندمين بار، اين پروژه به صورت نيمه كاره رها شــد و 

پيمانكارها بساط خود را جمع كرده و از شهرستان رفتند.
مدير اجرايى تونــل در اين باره مى گويد: اعتبارات اختصاص 
يافته به تونل، كفايت الزم براى ادامه كار را نداشته و ضرورى 
است براى تســريع در كار حفارى، اعتبارات بيشترى به اين 

پروژه اختصاص يابد.
قجاوند تأكيد مى كند: ســاالنه حداقل مبلغ 50 ميليارد 
اعتبار مورد نياز اســت تا بتوانيم كار را به صورت مستمر 
ادامه دهيم؛ اين درحالى است كه اعتبارات سال جارى از 
مبلغ مذكور كمتر است و تعطيلى كارگاه، آنچنان عجيب 

و دور از ذهن نيست.
عليرضا رشيديان، استاندار خراسان رضوى در سفر اخير خود به 
شهرستان درگز، پس از بازديد از طرح هاى مختلف شهرستان 
و حضور در جلسه شوراى ادارى، از اختصاص مبلغ 45 ميليارد 

ريال اعتبار براى تكميل تونل اهللا اكبر خبر داد.
به گفته وى هر چند نياز مالى اين طرح خيلى بيشتر است، اما 
بخشى از مطالبات پيمانكار در شرايط كنونى با اعتبار تخصيص 

يافته شده تأمين مى شود و پروژه جانى دوباره خواهد گرفت.
مردم اين شهرستان نيز با صدور بيانيه اى اعالم كردند استاندار 
گرامى، نماينده عزيز و فرماندار محترم شهرستان درگز، مردم 
اين شهرستان سال هاست كه در انتظار تحقق وعده شما مبنى 
بر افتتاح طرح ملى تونل اهللا اكبر هستند؛ تونلى كه راه گشا و 
هموار كننده بسيارى از مشكالت و سختى هاى مردم رنج ديده 
درگز است و امروز اين مردم در انتظار اقدام جهادى و انقالبى 
شما هستند؛ اى كاش به جاى نصب بنر و ارائه گزارش عملكرد 
در جاى جاى شهر و درج تصوير نامه نگارى هاى صورت گرفته 

در مجلس، كمى از روى اخالص براى مردم شهر كار كنيد.
حسن ختام اين گزارش مى تواند اين مصراع معروف باشد كه 

دوصد گفته چون نيم كردار نيست.

 نجات جان 2 بيمار قلبى توسط بالگرد 
اورژانس 115 نيشابور

نيشابور- خبرنگارقدس: رئيس مركز مديريت حوادث 
و فوريت هاى پزشكى نيشــابور از انجام دومين مأموريت 

اورژانس هوايى نيشابور خبر داد.
دكتر قاسم مشــارموحد اظهاركرد: دو بيمار قلبى كه در 
مركز آموزشى پژوهشى و درمانى 22 بهمن بسترى بودند 
و نياز به خدمات فوق تخصصــى (جراحى قلب) و انتقال 
ســريع به بيمارستان هاى مشهد داشــتند، توسط بالگرد 
اورژانس 115 به بيمارستان هاى امام رضا(ع) و موسى بن 

جعفر(ع) انتقال داده شدند.
رئيس اورژانس 115 نيشــابور كه در ايــن اعزام بيماران 
را همراهى مى كرد افزود: يك خانم 58 ســاله با مشــكل 
گرفتگــى عروق قلب و نيازمند جراحــى و يك آقاى 59 
ســاله با مشــكل قلبى جهت اعمال تشــخيصى، درمانى 
تخصصى به بيمارســتان هاى مشهد اعزام و مددجويان در 
حين اعزام تحت مانيتورينگ قلبى و اكســيژن تراپى قرار 

داشتند.

فرمانده هنگ مرزى تايباد مطرح كرد
 كاهش 50 درصدى ورود موادمخدر 

از دوغارون

ايســنا: فرمانده هنگ مرزى و مرزبانــى درجه يك تايباد، 
گفت: از ابتداى امسال تاكنون ورود موادمخدر از طريق مرز 

دوغارون به كشور ايران 50 درصد كاهش يافته است.
ســرهنگ كاظم صمــدى اظهار كــرد: تيزبينــى و تالش 
شبانه روزى مرزبانان اين فرماندهى سبب شده مرز دوغارون 
براى ســوداگران مرگ ناامن باشــد و اين امنيت كامل در 
ورودى شرق كشور سبب كاهش چشمگير مواد مخدر است.
وى افزود: در 6 ماهه ابتداى ســال جارى يك تن انواع مواد 
افيونى كشــف و ضبط شده و اين درحالى است كه در مدت 
مشــابه سال گذشته ميزان 2 تن انواع مواد مخدر در همين 

مرز كشف گرديد.
فرمانده هنگ مرزى تايباد با اشاره به افزايش 170درصدى 
دســتگيرى متجاوزان مــرزى، بيان كرد: تــالش نيروهاى 
مرزبانى در راســتاى برقرارى امنيــت و جلوگيرى از ورود 
متجاوزان مرزى به خاك جمهورى اســالمى ايران در تمام 

دنيا زبانزد است.
وى توضيــح داد: مراقبــت و كنتــرل از 300 كيلومتر مرز 
مشــترك با كشور ناامن افغانســتان كار بسيار سختى است 
و تنها واليتمدارى و توكل به خدا اين نيروها را با عشــق به 
وطن مشــغول مى كند. اين مقام مسئول نظامى به اهميت 
وحدت مرزنشــينان تايباد در برقرارى امنيت تأكيد و اظهار 
كــرد: امنيت پايدار در اين خطه مــرزى عالوه بر تجهيزات 
الكترونيكى و اپتيكى حاصل اتحاد و همبســتگى نيروهاى 

امنيتى مستقر در تربت جام، خواف و تايباد است.

مدير عامل سازمان حمل بار و مسافر شهردارى
 در گفت و گو با قدس:

  فعاليت تاكسى هاى اينترنتى
در بجنورد غير قانونى است

بجنورد- خبرنگار قدس: مدير عامل سازمان حمل بار و 
مسافر شــهردارى بجنورد گفت: در حال حاضر سه شركت 
تاكسى اينترنتى در بجنورد به طور غير قانونى و بدون مجوز 
فعاليت مى كنند كه در اين زمينه تذكرات به آنان داده شده و 

پرونده آنان به دستگاه قضايى ارجاع داده شده است.
حميدرضــا شــافعى در گفت و گو با خبر نــگار ما افزود: 
برابر ماده 9 قانون توســعه حمل و نقل عمومى و مديريت 
مصرف ســوخت ماده 31 قانون رســيدگى بــه تخلفات 
رانندگى؛ حمل و نقل بار و مســافر در محدوده شــهرى 
تنها به عهده شــهردارى اســت و بايد از شهردارى مجوز 

فعاليت داشته باشند. 
وى ادامه داد: به شهروندان توصيه مى شود از اين تاكسى ها 
اســتفاده نكنند در غير اين صورت، سازمان تاكسيرانى در 
صورت بروز حادثه نسبت به مسافران هيچ گونه مسئوليتى 
قبول نخواهد كرد. اين مســئول افزود: ســازمان تاكسيرانى 
بجنورد براى رفاه حال شهروندان تا پايان مهر ماه جارى دو 
شركت اينترنتى راه اندازى خواهد كرد و تاكسى هاى تلفنى 
شهر را به سيستم اينترنتى مجهز خواهد كرد كه مشخصات 
كامل راننده ازجمله نام و نام خانوادگى، شــماره تلفن همراه، 
مدل و شماره پالك خودرو و غيره از مزاياى اين طرح است.
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رئيس پليس پيشگيرى استان در تحريريه قدس:

سرقت هاى مسلحانه در خراسان رضوى كاهش يافته است
خبر

محبوبه على پور  ســرقت هاى مسلحانه 
دراستان خراسان رضوى كاهش يافته است.

رئيس پليس پيشگيرى خراسان رضوى روز 
گذشته همزمان با هفته نيروى انتظامى طى 
بازديد از تحريريه روزنامه قدس با بيان اين 
مطلب گفت: درحــوزه فعاليت هاى پليس 
سعى داريم به سمت استفاده از فناورى هاى 
الكترونيكى وتجهيزات نوين برويم؛ چرا كه 
به دليل افزايش جمعيت  وتوسعه شهرها با 
ابزار ســنتى و تكيه صرف بر نيروى انسانى 
نمى تــوان پيگير امور شــد؛ زيــرا امكانات 
پاســخگوى مســائل نيســت. ازهمين رو 
دوربين هايى بر روى البسه نيروها نصب شده 

كه مزاياى بسيارى خواهد داشت. 
سرهنگ محمد بوستانى افزود: درحال حاضر 
بيشترين آمار ســرقت ها به سرقت قطعات 
خودرو مربوط مى شود.ازاين رو ابزارى به نام 
«ردياب »وجــود دارد كه با هزينه مختصرى 
مى توان آن را برروى خــودرو نصب كرده و 
از طريق تلفن همراه وضعيت وســيله نقليه 
را كنترل كرد. به اين ترتيب با همين هزينه 
كرد محدود مى توان  حوادث، خســارت ها و 
هزينه هاى هنگفت مادى و روانى شهروندان  
را كاهش داد. همچنين با به كارگيرى از اين 
ابزار وتعيين حريم امن خــودرو مى توان از 

هرگونه جابه جايى حتى انتقال به پاركينگ ها 
مطلع شد.

وى درادامه خاطرنشــان كرد: درحال حاضر 
6000 نگهبان محله در اســتان خراســان 
رضوى درقالب مؤسسات حفاظتى ومراقبتى 
به فعاليت مشــغول هســتند. همچنين با 
نويــن ومانيتورينگ  ابزارهاى  از  اســتفاده 
محيط ها، امكان به كارگيرى نگهبان هوشمند 
براى منازل ومحالت نيز ميسر است. به اين 
ترتيــب درپى وقــوع هرحادثه مشــكوك 
واحدهــاى انتظامى دراســرع وقت درمحل 

حضور خواهند يافت. 
وى با تأكيد بر نقش پيشــگيرى اجتماعى 
بركاهــش جرايم وحــوادث تصريح كرد: به 
هرميزان دانش وآگاهى هاى مردم نســبت 
به مهارت هاى خود مراقبتى دربرابر حوادث 
و آســيب هاى اجتماعى رشــد پيدا كند به 
طورحتم آمار حــوادث وبزهكارى ها كاهش 
خواهد داشت. ازهمين رويكى از ظرفيت هاى 
مؤثر درتحقق اين امر رســانه ها هستند كه 
مى توانند  نقش مؤثرى بر كاهش آسيب هاى 
اجتماعى وافزايش احساس امنيت اجتماعى 

داشته باشند.
ايــن مقــام نيــروى انتظامــى همچنين 
اظهارداشت: طى بررسى هاى انجام شده در 
برخى كشــورهاى اروپايى مشخص شده با 
وجود آنكه شــاخص هاى نا امنى در جامعه 
باال بوده اما با اســتفاده از ابزار رسانه ميزان 
احســاس امنيت دراين جوامــع ازوضعيت 
مطلوبى برخوردار بوده است. البته تالش هاى 
رســانه هاى ما نيز دراين مقوله قابل ارزش 
مى باشد، چنان كه بنابر نظر سنجى ها ميزان 
رضايت مــردم از عملكرد نيروى انتظامى به 
حدود90 درصد رســيده واين نهاد توانسته 
در جايگاه دوم نهادهاى قابل اعتماد نظامى 

وانتظامى ازنگاه مردم قراربگيرد.
سرهنگ بوستانى با تجليل از عملكرد فعاالن 
روزنامه قدس نيز گفت: بنابر رصد پيوســته 
مطالب اين رسانه شــاهديم كه اين روزنامه 
به مسائل فرهنگى واجتماعى توجه مطلوبى 
داشته است؛ زيرا بنابر نظر كارشناسان جامعه 
شناســى وجرم شناســى با بررسى عوامل 
مؤثر دروقوع جرم اگر قرارباشد سهمى براى 
پيشــگيرى عوامل اجتماعى وانتظامى قائل 
باشــيم سهم عوامل پيشــگيرى 70 درصد 
بر آورد شــده و عوامل انتظامى تأثيرى 30 

درصدى دارد. 

صالح آباد - صاحبى  رئيس جهادكشــاورزى صالح 
آباد به همه كشاورزان اين بخش توصيه كرد: در كشت 
وكار از ادوات مكانيزه كشــاورزى استفاده كنند تا در 
مصرف بــذر و كود و همچنين اســتفاده بهينه از آب 
و وقت، بهره ورى بااليى را داشــته باشند؛ زيرا يكى از 

راه هاى افزايش درآمد، كاهش هزينه هاى توليد است.
نعمتــى با بيان اينكه كشــاورزان در حال آماده كردن 
زمين هاى خود براى كشت پاييزه هستند، گفت: كشت 
پاييــزه در منطقه صالح آباد از نيمه شــهريورماه آغاز 

شده و تا نيمه دى ماه ادامه خواهد داشت. 
وى افــزود: با توجه به شــروع فصــل زراعى جديد و 
ضرورت داشتن كشت مناسب، جهادكشاورزى منطقه 
صالح آبــاد با برگــزارى كالس هاى آموزشــى ضمن 
افزايش ســطح آگاهى كشــاورزان منطقه موجب باال 
رفتن ميزان عملكرد و درآمد بيشــتر و رونق اقتصادى 

بهره برداران خواهد شد. 
ئيس جهادكشــاورزى صالــح آباد خاطرنشــان كرد: 

كشــاورزان صالح آبادى امســال در قالب كشت پاييزه 
حدود 1600 هكتار گندم آبى و حدود 14/500 هكتار 
گنــدم ديم، 550 هكتار جو آبى و حدود 1000 هكتار 

جو ديم را زير كشت خواهند برد. 
وى اظهار داشت: در سال جارى زراعى با توجه با اينكه 
كاهش بارندگى و خشكســالى در ســال هاى گذشته 
موجب شــد كه مــردم با كمبود بــذور مختلف گندم 
بخصوص بذر ديم مواجه شوند، بنابراين با تدابيرى كه 
در سازمان و منطقه انديشيده شد سهميه بذر بيشترى 
را براى منطقه در دســتوركار قرار داديم و دراين راستا 
320 تــن بذر گندم آبى و 310 تــن بذرگندم ديم از 
ارقام مختلف شامل ( گاسكوژن، ميهن، پيشگام، آذر2، 
كريم و بم يا شورى ) درخواست كرديم كه بتدريج در 
حال توزيع بين كشــاورزان هستيم و تاكنون 150 تن 

بذر آبى توزيع شده است.
وى همچنين افزود: با توجه به توســعه كشت زعفران 
در سال هاى گذشته و در سال زراعى جديد و استفاده 

از روش هــاى نويــن آبيــارى و كــم آب طلب بودن 
زعفران، از ســطح زير كشــت گندم و جو آبى كاسته 
شــده و همچنين با توجه به نياز اراضى كشاورزى به 
كودهاى مختلف، عامالن توزيع كود را موظف كرديم 
كود مورد نيــاز منطقه صالح آباد را در كمترين زمان 

ممكن تأمين كنند.

به دليل ادامه خشكسالى ها صورت گرفت

جايگزينى كشت زعفران به جاى گندم وجو در صالح آباد

از روش هــاى نويــن آبيــارى و كــم آب طلب بودن 
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