
ورزشگاه 5000 نفرى تربت حيدريه به بهره بردارى رسيد مشق عاشقى در گلزار شهدا
با حضور وزير ورزش و جوانان «به رنگ عاشقى» وارد ششمين مرحله اجراى خود شد

قدس: ورزشگاه 5000 نفرى تربت حيدريه 
با حضور وزير ورزش و جوانان به بهره بردارى 
رســيد. وزيــر ورزش و جوانان در مراســم 
بهره بردارى از اين ورزشــگاه گفت: در سال 
97 تعداد ورزشــگاه هاى بهره بردارى شــده 
به 10 ورزشــگاه خواهد رسيد كه تاكنون با 

بهره بردارى ورزشگاه تربت حيدريه ...

در روزى كــه باران آمد و زنگار از آســمان 
مشهد زدود و رنگين كمان طبيعت، لبخند را 
بر لبان زمينى ها نشاند؛ قرعه ششمين اردوى 
جهادى- فرهنگى «به رنگ عاشقى» - كه به 
امر بهسازى، تنظيف و رنگ آميزى قبور مطهر 
آسمانى ها مى پردازد- به نام بسيجيان محله 

شاهنامه مشهد افتاد...
.......صفحه 2 .......صفحه 2

خسارت 4800ميلياردى خشكسالى به كشاورزان
 گزارش قدس از فرسودگى محورهاى 

ارتباطى شهرستانى مرزى و محروم

راه هاى صالح آباد 
رفيق راه نيست

.......صفحه 4 

يك مسئول در خراسان جنوبى خبر داد

.......همين صفحه

مديركل در گفت و گو با قدس:

بدنه آموزش و پرورش 
خراسان رضوى را 

كوچك مى كنيم

صالح آباد بيســت و نهمين شهرستان تازه تأسيسى است كه 
با وجود شهرســتان شدن اما همچنان مظلوم واقع شده و از 
هر جنبه مورد بى مهرى مســئوالن قــرار گرفته كه يكى از 
ده ها معضل اين ديار محروم و مرزى، حكايت تلخ محورهاى 

بى كيفيت است...   

مديركل آموزش و پرورش خراســان رضوى در خصوص ادغام 
و كوچك ســازى برخى ادارات در آموزش و پرورش خراسان 
رضوى گفت: شــكل گيرى ادارات آموزش و پرورش بيشتر بر 
مبناى تقسيمات سياسى وزارت كشور است؛ يعنى وقتى جايى 

به عنوان بخش يا شهرستان...
.......صفحه 2
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.......صفحه 2

با مشاركت آموزش و پرورش، 
آستان قدس رضوى، سپاه

 و كميته امداد انجام مى شود

تغذيه 
رايگان براى 

دانش آموزان 
مناطق محروم

اجــراى «طرح تغذيــه رايگان دانش آمــوزان» در 
سطح اســتان هاى سه گانه خراســان روز گذشته 
طى مراســمى با حضور معاون امداد و مستضعفان 
آستان قدس رضوى، فرمانده ســپاه امام رضا(ع) و 
رئيس كميته امداد خراسان رضوى آغاز شد.مديركل 
آموزش و پرورش خراســان رضوى در اين مراســم 
در محل دبســتان والفجر مشهد گفت: طرح تغذيه 
رايگان دانش آموزان دوره ابتدايى به پيشنهاد معاون 
ابتدايى وزارت آموزش و پرورش با همكارى آستان 
قدس رضوى، ســپاه امام رضــا(ع) و كميته امداد 

امام خمينى(ره) در سطح استان هاى ...

يك مسئول در خراسان جنوبى خبر داد
خسارت 4800ميلياردى خشكسالى 

به كشاورزان 
قدس: رئيس اداره مديريت بحران جهاد كشــاورزى خراسان جنوبى 
گفت: در ســال زراعى اخير خســارت خشكســالى به باغات و مزارع 

كشاورزان استان مبلغ 4800 ميليارد ريال بوده است. 
رضا يزدان مهر، اظهار كرد: با توجه به ســيالب ابتداى سال 97 و بر 
اساس مصوبه دولت مبلغ 100 ميليارد تومان تسهيالت از طريق بانك 

كشاورزى و بانك ملى از اين هفته بين متقاضيان توزيع مى شود. 
وى با بيان اينكه، تســهيالت ســيل با سود 5 درصد و بازه زمانى 10 
ساله است، افزود: همچنين براى خسارت هاى خشكسالى طى دو سال 
اخير در استان نيز مبلغ 100 ميليارد تومان تسهيالت براى كشاورزان 

مصوب و پرداخت شده است. 
وى تصريح كرد: 33 هزار بهره بردار بخش كشاورزى استان از تسهيالت 

خشكسالى با بهره 5 درصد و بازپرداخت 10 ساله برخوردار شدند. 
رئيــس اداره مديريــت بحران جهاد كشــاورزى خراســان جنوبى 
همچنين به ايســنا گفت: آبيارى تحت فشار، تجهيز اراضى، افزايش 
كارايى و بهره ورى زمين، بهره  ورى انتقال آب در مزرعه، بارورسازى 
ابرها و حفر چاه هاى عميــق از جمله اقدامات دولت براى مبارزه با 

خشكسالى است. 

اختصاص يك ميليارد ريال اعتبار 
براى مقاوم سازي آيينه خانه مفخم

بجنورد- خبرنگار قدس: سرپرست معاونت ميراث 
فرهنگى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى 
و گردشــگرى خراسان شــمالى از اختصاص يك 
ميليــارد ريال اعتبار به منظور انجام مطالعات طرح 
مقاوم ســازى و استحكام بخشى آيينه خانه مفخم 
خبر داد.على مستوفيان اظهار داشت: اين اعتبار به 
منظور مطالعات تكميلى و در راستاى رفع مشكالتى 
كه پس از زلزله ارديبهشــت ماه سال گذشته براى 
اين بناى تاريخى رخ داد، هزينه مى شود.وى تصريح 
كرد: همچنيــن اعتبارى به ميــزان يك ميليارد و 
500 ميليون ريال نيز براى ساماندهى و احياى باغ 
تاريخى مفخم درخواست شده كه قول مساعدت از 
سوى ســازمان ميراث فرهنگى براى اختصاص اين 
اعتبار داده شده است.وى اظهار كرد: محتواى موزه 
باستان شناسى و مردم شناسى بجنورد با رويكرد ايجاد 
فضاهاى مطلــوب و هماهنگ با كاركرد موزه و نياز 

امروز مخاطبان در حال بازنگرى است.
عمارت مفخم بزرگ ترين اثر معمارى از دوره قاجار 

در خراسان شمالى است.

ايســنا: رئيس ســازمان نظام مهندسى معدن 
خراسان رضوى گفت: اگر بتوانيم براى تمام معادن 
استان شناسنامه تهيه كنيم قدم مثبتى در راستاى 

جلوگيرى از خام فروشى معدنى انجام داده ايم.
حبيب اهللا ترشيزيان روزگذشته در جلسه كميسيون 
معدن و صنايع معدنى اتاق بازرگانى استان، اظهار 
كرد: تشــكل ها به عنوان بــازوى بخش خصوصى 
نقش بسزايى در راستاى ساماندهى و توسعه حوزه 

تخصصى خود دارند.

وى با تأكيد بر اينكه شكل گيرى تشكل ها در حوزه 
تخصصى امرى اجتناب ناپذير است، خاطرنشان كرد: 
نظام مهندسى معدن و بخشى از اتاق بازرگانى در 
حوزه معادن فعاليت دارند و بايد اين همگرايى بيش 

از پيش تقويت شود.
وى افزود: خوشــبختانه استاندار جديد نيز تمايل 
جدى براى حمايت از بخش خصوصى از خود نشان 
داد و انتظــار مى رود كه دولت طبق قوانين فضاى 
كسب و كار از تمامى تصميماتى كه مى خواهد در 

حوزه معدن و صنايع معدنــى اخذ كند، با بخش 
خصوصى هماهنگ باشد.

رئيس ســازمان نظام مهندســى معدن خراسان 
رضوى اضافه كرد: براى انسجام تشكل ها بايد حوزه 

كار مشترك ما اولويت بندى شود.
در ادامه نيز رئيس انجمن تخصصى معادن و صنايع 
معدنى خراسان رضوى، بيان كرد: يكى از مواردى 
كه در حوزه معدن مهم است اينكه بايد موارد مطرح 

شده در جلسات مورد پيگيرى جدى واقع گردد.

حســين حســين زاده ادامــه داد: در ســال 96 
تفاهمنامه اى در زمينه معدن با كميسيون صنايع و 
معادن و شوراى گفت وگوى بخش خصوصى منعقد 
شد، در اين تفاهمنامه مهم ترين مطالب و مشكالت 

پيرامون معادن مطرح شد.
وى افزود: اگر به بندهاى اين تفاهمنامه عمل كنيم، 
بسيارى از مشكالت ما حل خواهد شد، چراغ راهكار 
همه مشكالت داشتن نقشه راه است و بايد به اين 

امر توجه الزم صورت گيرد.

قدس: خانواده گردشــگر ايرانى كه قصد دارند در 
400 روز دور ايران را بگردند در 138 روز سفر خود 

به نشتيفان رسيدند.
ايــن خانواده ايرانى هدف از ســفر خود را معرفى 
شهرها و جاذبه هاى كمتر شناخته شده به ايرانيان 

و جهانيان مى دانند و در نظر دارند يك كتاب جامع 
معرفى ايران را در پايان سفر خود بنويسند.

خانــواده لطيفى كه داراى دو فرزند پســر و دختر 
نيز هستند در اين سفر بچه هاى خود را هم همراه 
دارند و براى درس و مدرسه شــان هم با هماهنگى 

آموزش و پرورش، خود نقش آموزش آنان را برعهده 
دارند و ضمن اينكه معتقدند خود اين ســفر براى 
آن ها بار آموزشــى بيشتر از يك سال تحصيلى را 
خواهد داشــت. لطيفى همچنين ضمن بازديد از 
مدرسه غياثيه و آسبادهاى نشتيفان گفت: به نظر 

من مدرسه غياثيه خرگرد از زيبا ترين مجموعه هاى 
تاريخى ايران از حيث تزئينات است.

وى تأكيــد كــرد: اميدوارم مهندســى فوق العاده 
آســبادهاى نشتيفان و فضاى خاصى كه اين شهر 

دارد هر چه زودتر به ثبت جهانى برسد. 

رئيس سازمان نظام مهندسى معدن خراسان رضوى:
شناسنامه دار كردن معادن، مانع خام  فروشى منابع معدنى مى شود

خانواده گردشگر ايرانى به خواف رسيد



«به رنگ عاشقى» وارد ششمين مرحله اجراى خود شد

مشق عاشقى در گلزار شهدا
��ر

احمد فياض  در روزى كــه باران آمد و 
زنگار از آسمان مشــهد زدود و رنگين كمان 
طبيعت، لبخند را بر لبان زمينى ها نشــاند؛ 
قرعه ششــمين اردوى جهــادى- فرهنگى 
«بــه رنگ عاشــقى» - كه به امر بهســازى، 
تنظيف و رنگ آميزى قبور مطهر آسمانى ها 
مى پردازد- به نام بســيجيان محله شاهنامه 
مشهد افتاد. ساعت 8 بامداد صبح پنجشنبه 
و اينجا گلزار شــهداى گرانمايه بهشت رضا 
اســت. گرچه هــواى 20 دى ماه مشــهد 
سرد و آســمان ابرآلود است، اما اينجا هيچ 
نشانى از ســرما احساس نمى شود. «به رنگ 
عاشقى» حاال وارد ششمين مرحله خود شده 
اســت. همان اردوى جهادى- فرهنگى كه 
توســط قرارگاه جهادى- فرهنگى مدافعان 
واليت به مرحله اجرا درآمده اســت. با ورود 
و توقــف چندين دســتگاه اتوبــوس حامل 
تعداد زيادى از بســيجيان و اهالى مؤمن و 
انقالبى شــاهنامه مشــهد در خيابان جنب 
بلوك 30 (قطعه شــهدا)؛ بالفاصله حاضران 
به ســالن جانبى خيابان هدايت مى شــوند. 
عمده شــركت كننــدگان در اردو را بانوان 
محله و نســل جوان و بسيجيانى از مساجد 
امام حســن عســگرى(ع)، جواداالئمه(ع) و 
صاحــب الزمان(عج) و... از محله شــاهنامه 
(فردوسى مشهد) تشكيل مى دهند. مراحل 
آماده سازى در سالن به سرعت طى مى شود. 
جعبه كاردك هــا، فرچه هاى ســيمى، قلم 
موهــا و جعبه رنگ هــا و ســاير تجهيزات 
مهيا مى شــود. شور و شوق خدمت به شهدا 
كامًال مشهود اســت. مقصد اردوى «به رنگ 
عاشــقى»؛ اين بار قطعه شــهداى بلوك 30 
بهشت رضاست. به قطعه شهداى مورد نظر 
كه مى رسند در ابتدا؛ مدير قرارگاه جهادى- 
فرهنگى مدافعان واليت گروه را جمع كرده 
و توصيه هــاى الزم را ارايه مى دهد. ســيد 
محمد رضا طباطبايى سرگروه ها را مشخص 
و معرفى مى كند. ســپس شركت كنندگان 
در اردو هــر يــك بر روى مزارى مشــغول 
كار مى شوند. عشــق و دلدادگى گرمابخش 
كارشان است. دست هايشان شايد در برودت 
ظاهرى هوا، سرد به نظر آيد، اما وقتى خوب 
دقــت مى كنــى؛ مى بينى كه ايــن گرماى 
عشــق و دلدادگى اســت كه به سنگ هاى 
مطهر تزريــق مى نمايند.زينب نعيمى كه به 
تنهايى بر روى مزار شــهيد عزيزى مشغول 
زنگارزدايى اســت؛ 58 سال سن دارد. از وى 
جوياى انگيزه اش جهت مشــاركت در اردو 
مى شوم. قبل از پاســخ تأكيد مى كند كه از 
ابتداى انقالب كار هميشــگى اش حضور در 
گلزار شهداست. وى مى گويد: نمك نشناس 
نيســتم! آمده ام تا براى شهدا كه جانشان را 

نثار انقالب كردند؛ قدم خيرى بردارم شــايد 
كه شفاعتشــان در قيامت نصيبم شود. آنان 
براى رضاى خدا خون فشــانى كردند و من 
هم براى رضاى خدا شــركت كــردم. البته 
خون فشانى آنان كجا و خدمت گزارى ناچيز 
من كجــا. وى در حالى كه غرق زنگارزدايى 
سنگ مزار شهيد است در پايان گفت و گويش 
با اشــاره به تنظيف ســنگ مزار شــهيد به 

صورت معنادارى مى افزايد: 
لذتى دارد وصف ناشدنى...! 

 شهدا برايم دعا مى كنند
هانيــه احمدى 11 ســاله 
و حوريا محقق 8 ســاله را 
مى نگرم كه در شور و نشاط 
كودكانه شــان امــا همپاى 
ســاير افراد سخت مشغول 
انجــام وظيفــه هســتند. 
حرف هاى اين دو دختربچه 
است.  نيز شــنيدنى  باصفا 
پنجمى  كــه كالس  هانيه 
اســت از عالقه اش به شهدا 
مى گويد:  و  برمى دارد  پرده 

از انجام كار خوشحال و شادمان است و حس 
خوبى دارد و نيز شــهدا را دوست دارد. وى 
در وصف شــهيدان مى افزايد: شهيدان؛ راه و 
رســم نيك زندگى كردن را به ما آموختند. 
حوريا دختر دوم دبستانى نيز احساس خود 
را چنين روايت مى كند: حس مى كنم شهدا 
از انجام اين كار رضايت دارند و در عالم معنا 

برايم دعا مى نمايند. 
طيبه زينلى 52 ســاله اســت. وى با تأكيد 
بر عبادى بــودن كارش بيان مى كند:خيلى 
نيازمند شــهداييم. هم در دنياى فانى و هم 
در دنياى ديگر! مريم صادق نيز كه همســن 
و ســال خانم زينلى اســت در كنار وى قرار 
دارد. اين دو دوست ميانسال بر روى يك مزار 
شهيد و در كنار هم با وسواس مشغول انجام 

وظيفه اند. 
اعظم قياسى هم با دو نوه اش 
آمده اســت. متين و محمد 
بازيگوشى  گرچه  قياســى 
امــا مادربزرگ را  مى كنند 

يارى مى نمايند.
خانــم قياســى در حاليكه 
مى دهد،  نشــان  را  بــاران 
قضا  از  تصريــح مى كنــد: 
بارش بــاران بــر لطافت و 
معنويت فضا افزوده اســت. 
كار بــراى شــهيدان حد و 
اينجا يك زمين  ندارد.  مرز 
قبرهاى  ســنگ  و  ســاده 
معمولى نيست بلكه فرشى 
از بال مالئك است كه آدمى را به قرب الهى 

مى رساند.
بيشتر مشــاركت كنندگان در رنگ عاشقى 
را نســل نوجوان و جوان تشكيل مى دهند. 
اكثر آن ها جليقه اى بر تن دارند كه پشــت 
آن نوشــته شــده: «بسيج ســازندگى سپاه 
خراســان رضوى». نفيســه مداحى يكى از 

همين نوجوان هاســت. 13 سال سن دارد و 
مى گويد: همان گونه كه شهيدان جانشان را 
در طبق اخالص گذاشتند ما نيز وظايفى در 
قبال آنان داريم. حس خوشايندى دارم و در 
جوار شهيدان آرامش مى يابم. كار براى اين 
عزيزان خستگى ناپذير است. جبهه ها محل 
معراج روحانى شــهيدان بود و آرامگاه شهدا 

نيز محل معراج روحانى من!
مدير قــرارگاه جهــادى- فرهنگى مدافعان 
واليت نيز در تشــريح «رنگ عاشقى» اظهار 
مى كند: از ســال 1395 اين قرارگاه با هدف 
محروميت زدايــى و كمك به همشــهريان 
حاشيه شهر مشــهد مقدس تأسيس شد و 
طى فعاليت هايى كه در حوزه ايثار و شهادت 
داشــتيم و پيشــنهاد مديران وقت سازمان 
فردوس هــا آقايان كريم دادى و بقراط كه به 
اينجانب ارايه شد؛ مقرر شد طرح رنگ آميزى 
و زنگارزدايى قبور مطهر شــهيدان با عنوان 
«رنگ عاشقى» اجرا شــود. فاز نخست طرح 
در 18 مرحله و با مشاركت بيش از 900 تن 
از بســيجيان خواهر و برادر محالت مشهد و 
مهرماه  دانشگاه هاى مختلف در  دانشجويان 
96 كليد خورد. اجراى طرح از بلوك 8 آغاز 
شــد و در ادامه بلوك هاى 12 و 15 شهداى 
دفاع مقدس به تعــداد تقريبى 2000 مزار، 
غبارروبى و رنگ آميزى شــد. فاز دوم طرح 
نيز از ابتداى مهرماه سال جارى شامل بلوك 
شــهداى مدافع حرم و بلــوك 30 در حال 
اجراست كه اكنون ششمين مرحله اين طرح 

در حال پياده سازى است.

در حوالى امروز2

  ورود 27 ميليون زائر 
از ابتداى سال به مشهد مقدس

قدس: سخنگوى ستاد خدمات سفر استان خراسان رضوى 
از ورود 27 ميليون و 334 هزار و 718 زائر و مســافر طى 9 
ماه گذشته به مشهد الرضا خبر داد.مهدى فروزان با بيان اين 
مطلب افزود: اين رقم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
چهار درصد رشــد دارد. به گفته وى، از كل اين جمعيت 16 
ميليون و 616 هزار و 594 نفر با وســايل نقليه شخصى به 
مشهد ســفر كرده اند كه اين رقم نسبت به سال قبل در اين 
زمان نشــان دهنده رشد هفت درصدى است.وى اظهار كرد: 
5 ميليــون و 170 هزار نفر نيز با ناوگان حمل ونقل عمومى 
جاده اى عازم اين سفر شده اند كه نسبت به پارسال دو درصد 
رشد را نشــان مى دهد.وى سهم ناوگان حمل و نقل ريلى از 
اين جابه جايى ها را با رشد 17 درصدى نسبت به همين زمان 
در سال قبل 3 ميليون و 337 هزار و 184 نفر ذكر كرد. وى 
افزود: فرودگاه شــهيد هاشمى نژاد مشهد هم با جابه جايى 2 
ميليون و 210 هزار و 843 نفر مسافر طى اين 9 ماه ، شاهد 
رشد 16 درصدى مسافران ورودى به استان از اين طريق بود.

  ازدواج زوج نيشابورى 
در جوار مزار شهداى گمنام

نيشابور- خبرنگار قدس: اعظم السادات حسينى و سيد 
محمد حسينى زوج نيشــابورى همزمان با ميالد باسعادت 
حضرت زينب كبرى(س) در جوار شهداى گمنام هشت سال 
دفاع مقدس در دانشگاه آزاد اسالمى نيشابور با يكديگر پيمان 

زناشويى بستند.
اين زوج دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمى نيشابور مراسم 
عقد خود را در جوار شــهداى جاويدنام مدفون در دانشگاه 
آزاد اسالمى نيشــابور برگزار و پس از عطرافشانى مزار اين 
شــهداى واالمقام ضمن تجديد ميثاق با آرمان هاى شهدا، 
زندگى مشتركشان را آغاز نمودند. با گسترش روحيه ساده 
زيســتى و همكارى و توجه مسئوالن شــاهد آغاز زندگى 
مشترك بســيارى از جوانان و كاهش معضالت اخالقى در 

جامعه خواهيم بود.
اين مراسم با هدف فرهنگ ســازى ازدواج آسان انجام شد 
تــا جوانان به دور از صرف هزينه هاى اضافى و تجمل به فكر 

سنت ازدواج باشند.
اعظم السادات حسينى و سيد محمد حسينى زوج نيشابورى 
همزمان با ميالد باسعادت حضرت زينب كبرى(س) در جوار 
مزار دو شهيد گمنام هشت سال دفاع مقدس در دانشگاه آزاد 

اسالمى نيشابور با يكديگر پيمان زناشويى بستند.

سردار فدوى در اختتاميه مسابقات سراسرى 
قرآن كريم خانواده هاى پاسداران:

  دشمن درصدد ايجاد قدرت بازدارنده 
در برابر ماست

قدس: معاون هماهنگ كننده سپاه در اختتاميه هشتمين 
دوره مسابقات قرآن كريم خانواده هاى پاسداران گفت: دشمن 
درصدد ايجاد قدرت بازدارنده در برابر ماســت در حالى كه از 

نظر ثروت و تجهيزات پيشرفته تر هستند.
سردار سرتيپ پاسدار على فدوى در اختتاميه هشتمين دوره 
مسابقات سراسرى قرآن كريم خانواده هاى پاسداران در تاالر 
قدس حرم مطهر رضوى مشهد اظهار داشت: دشمن درصدد 
ايجاد قدرت بازدارنده در برابر ماســت و ما پس از گذشــت 
40 ســال از پيروزى انقالب اسالمى، در شرف تكميل شدن 
هســتيم؛ همان طور كه در قرآن، روايات معصومين و سيره 

علماى اسالم، عدد 40 معناى خاصى داشته و دارد.
وى ادامه داد: چرا با اين ميزان دشمنى عليه انقالب اسالمى ما 
در اوج قدرت هستيم و دشمنان ما اذعان مى كنند بايد دنبال 
قدرت بازدارنده در برابر ما باشند در حالى كه از نظر ثروت و 

تجهيزات پيشرفته تر هستند.
وى با بيان اينكه بايد علت را در قواعد قرآنى جست وجو كرد، 
گفت: مبنا و اساس اين نهضت خونين، از زمانى كه به رهبرى 
امام راحل شــروع شــد تاكنون كه حدود 30 سال است به 
رهبرى امام حاضرمان با قدرت ادامه پيدا كرده است، اسالم و 
قرآن در حيات درونى امام و مردم انقالبى و مسلمان ما بوده 

كه همچنان ادامه دارد. 
سردار فدوى تأكيد كرد: در چند روز باقى مانده به 22 بهمن 
1397 زبان و عمل ما بايد نشان دهد كه در اين چهل سال به 

تكميل شدن نايل شديم.
سردار فدوى افزود: مفتخريم كه چهل سال است كه مردم ما 
در عمــل به قرآن، بهترين محك را خوردند و دليل آن 200 
هزار شهيد است كه در وصيتنامه تمامى آنان گفته شده كه 

براى پيروى از قرآن و دستور خداوند به ميدان نبرد رفتند.
در مراسم اختتاميه هشتمين دوره مسابقات سراسرى قرآن 
كريم خانواده پاسداران سپاه، مسئول سازمان فرهنگى خانواده 
سپاه پاســداران گفت: مســابقات مقدماتى قرآن در تمامى 
رده هاى سپاه در سراسر كشور و مسابقات نيمه نهايى قرآن در 
55 رده از رده هاى سپاه با حضور 38 هزار نفر شركت كننده 
برگزار شد.حجت االســالم زنگنه افزود: 800 نفر از فرزندان و 
همسران پاسداران سپاه در مسابقه نهايى در رشته هاى حفظ، 
تحقيق، ترتيل، مفاهيم 1 و 2 شركت كردند كه 65 برگزيده 

اين مسابقه لوح تقدير خود را دريافت مى كنند.

با همكارى و مشاركت آموزش و پرورش، آستان 
قدس رضوى، سپاه و كميته امداد انجام مى شود

  تغذيه رايگان براى دانش آموزان  مناطق 
محروم 

قدس: اجراى «طرح تغذيه رايگان دانش آموزان» در ســطح 
استان هاى سه گانه خراسان روز گذشته طى مراسمى با حضور 
معاون امداد و مستضعفان آستان قدس رضوى، فرمانده سپاه 

امام رضا(ع) و رئيس كميته امداد خراسان رضوى آغاز شد.
مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوى در اين مراسم در محل 
دبستان والفجر مشهد گفت: طرح تغذيه رايگان دانش آموزان 
دوره ابتدايى به پيشنهاد معاون ابتدايى وزارت آموزش و پرورش 
با همكارى آســتان قدس، سپاه امام رضا(ع) و كميته امداد در 
سطح استان هاى سه گانه خراسان اجرا مى شود.خدابنده افزود: 
بر اســاس برنامه ريزى انجام شــده در اين چارچوب 35 هزار 
دانش آموز دوره ابتدايى اســتان هاى خراسان شمالى، خراسان 
رضوى و خراســان جنوبى ســه بار در هر هفته از طرح تغذيه 
رايگان در مدارس بهره مند مى شــوند. وى ادامه داد: اين طرح 
مبتنى بر برنامه وزارت آموزش و پرورش در ســطح 17 استان 
ديگر كشور نيز اجرايى مى شود. يكى از وظايف آموزش و پرورش 
حفظ و ارتقاى سالمت و بهداشت دانش آموزان است و بسيارى 
از دانش آموزان اين امكان را ندارند كه صبحانه را در كنار خانواده 
صرف كنند؛ بنابراين طرح تغذيه در مدارس مى تواند به بهبود 
ســالمت آن ها و افزايش سطح يادگيرى كمك كند. مديركل 
آموزش و پرورش خراسان رضوى گفت: در اين قالب دانش آموزان 
مقطع ابتدايى حاشيه شهر مشهد و 16 دهستان در سطح سه 
استان خراسان شمالى، خراسان رضوى و خراسان جنوبى تا پايان 
سال تحصيلى جارى زير پوشش طرح تغذيه رايگان قرار دارند. 

  استفاده از روش هاى مهندسى 
معكوس در احياى تجهيزات درمانى 

قدس: رئيس كانون تجهيزات درمانى دانشــگاه علوم پزشكى 
مشهد گفت: اين مركز با استفاده از روش هاى مهندسى معكوس، 
تجهيزات درمانى دچار نقص فنى را احيا مى كند.دكتر غالمرضا 
غيور با بيان اينكه اين مركز در راستاى وارد مدار نمودن تجهيزات 
درمانى دچار نقص فنى راه اندازى شده است، خاطرنشان كرد: بر 
اين اساس در قالب اورهال تجهيزات پزشكى، دانش آموختگان 
مهندسى پزشكى با اســتفاده از روش هاى مهندسى معكوس 
نسبت به تعمير تجهيزات اقدام مى كنند.رئيس كانون تجهيزات 
درمانى دانشگاه علوم پزشكى مشهد اظهار كرد: كانون احياى 
تجهيزات درمانى با همكارى پژوهشگران مستقر در شركت هاى 
دانش بنيان و فناور ايجاد شــده است. اين طرح از حدود يك 
ســال پيش در حجم كوچك به صورت پايلوت آغاز وامسال با 
فراهم شدن زيرساخت هاى الزم به صورت گسترده اجرايى شده 
است.وى گفت: بر اساس دستور رئيس دانشگاه از اين پس تمام 
تجهيزات بالاستفاده وارد چرخه تعميرات مى شوند و اين آمادگى 
وجود دارد كه تجهيزات بيمارستان ها و واحدهاى دانشگاه ها با 

بهترين دانش فنى و توانمندى بازسازى، احيا و تعمير شوند.
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خراسان شمالى قهرمان كشتى پهلوانى 
كشور شد

بجنورد- خبرنگار قدس: تيم خراســان شــمالى قهرمان 
رقابت هاى كشــتى پهلوانى بزرگساالن كشور، يادواره پهلوان 
باشــى «عليرضا سليمانى» در استان البرز شد.در اين رقابت ها 
بيش از 150 كشــتى گير از سراسر كشــور در وزن هاى 60، 
70، 80، 90، 100 و مثبت 100 كيلوگرم در ســالن ورزشى 
مجموعه انقــالب كرج به رقابــت پرداختند.در بخش تيمى 
خراســان شمالى، مازندران و تهران به ترتيب مقام هاى اول تا 

سوم را كسب كردند.

با حضور وزير ورزش و جوانان
ورزشگاه 5000 نفرى تربت حيدريه

 به بهره بردارى رسيد

قدس: ورزشــگاه 5000 نفرى تربت حيدريه با حضور وزير 
ورزش و جوانان به بهره بردارى رســيد. وزير ورزش و جوانان 
در مراسم بهره بردارى از اين ورزشگاه گفت: در سال 97 تعداد 
ورزشگاه هاى بهره بردارى شده به 10 ورزشگاه خواهد رسيد كه 
تاكنون با بهره بردارى ورزشگاه تربت حيدريه 6 مورد راه اندازى 
شــده و چهار مورد ديگر تا انتهاى ســال بهره بردارى خواهد 
شد.مسعود سلطانى فر افزود: اين طرح ها هديه چهلمين فجر 
شكوهمند انقالب اســالمى به ملت ايران است.وزير ورزش و 
جوانان با بيان اينكه امسال با وجود محدوديت هاى مالى دولت، 
تعدد طرح هاى ورزشى قابل مالحظه است، افزود: امروز كشور 
در شرايط ويژه اى قرار دارد و عبور از اين شرايط و گردنه سخت 
نيازمند وحدت، تعامــل و هماهنگى بين مردم و اركان نظام 
است.براى ساخت اين ورزشگاه كه عمليات اجرايى آن از سال 
1388 در زمينى به مســاحت 11 هكتار آغاز شد در مجموع 
100 ميليارد ريال هزينه شــد كه شامل جايگاه خبرنگاران، 
جايگاه ميهمان ويژه، اتاق آزمايش دوپينگ، سوناى خشك، 
اتاق ماساژ، رختكن مجزا و محوطه پاركينگ به مساحت 15 
هزار مترمربع گنجايش نزديك به 600 دستگاه خودرو را دارد 
و زميــن دو و ميدانى آن به طول 400 متر در هشــت خط 
قابل استفاده ورزشكاران است.ضمن آنكه به دليل خشكسالى 

و كمبود منابع آبى زمين چمن اين ورزشگاه مصنوعى است.

ورزش ��اسان
قدس آنالين- مسعود حيدرى  مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوى در 
خصوص ادغام و كوچك سازى برخى ادارات در آموزش و پرورش خراسان رضوى گفت: 
شــكل گيرى ادارات آموزش و پرورش بيشتر بر مبناى تقسيمات سياسى وزارت كشور 
است؛ يعنى وقتى جايى به عنوان بخش يا شهرستان اعالم مى شود همان طور كه آن 
منطقه داراى بخشــدارى و ادارات ديگر مى شود؛ بنابراين اداره اى هم تحت عنوان اداره 
آمــوزش و پرورش به آن جا تعلق مى گيرد كه البته پارامترهاى ديگر چون محروميت، 
دورى از مركز، مرزى بودن منطقه و فرهنگ هاى قومى و محلى براى اين كه يك اداره 

مستقلى را در منطقه اى داشته باشيم مورد توجه است. 
خدابنده در گفت و گو با خبرنگار قدس آنالين اظهار داشــت: ســازمان برنامه و بودجه 
در برنامــه بودجه امســال پيش بينى كرده بود ادارات آموزش و پرورشــى كه كمتر از 
5000 دانش آموز دارند در تمام كشور اين ادارات ادغام شوند تا در منابع مالى و انسانى 
صرفه جويى  شود. البته در مجلس در حال بررسى است و تا به حال به ما چيزى ابالغ 

نشده است. 
وى گفت: در حال حاضر در خراســان رضوى 47 اداره داريم كه پرجمعيت ترين آن ها 
تبادكان با 125 هزار دانش آموز و همچنين ناحيه يك مشهد با 92 هزار دانش آموز در 
صدر قرار دارند و از سويى در شهرستان هاى نوخندان با 1800 دانش آموز و در مشهد 
ناحيه ســه با 31 هزار دانش آموز كمترين جمعيــت دانش آموزى را به خود اختصاص 
داده اند. وى افزود: از اختيارات ما اين اســت كه به شوراى عالى ادارى استان پيشنهاد 
بدهيم تا بعضى از اين ادارات ادغام شوند. در حال حاضر 502 هزار دانش آموز در مركز 
استان در حال تحصيل هستند و ما هشت اداره در مشهد داريم كه مى توانيم آن ها را به 

چهار اداره تقليل دهيم. 

وى تأكيد كرد: متأسفانه فرهنگ سازمانى غلطى در بعضى ادارات جا افتاده است، وقتى 
بعضى مسئوليتى دارند دوست دارند قلمروى خود را وسيع تر كنند و مى خواهند تعداد 
نيرو ها را بيشتر و ميز خود را بزرگ تر كنند و به هر طريق ممكن به طول و عرض اداره 
و حتى دانش آموزان خود اضافه كنند كه متأسفانه اين فرهنگ جا افتاده و ما براى مقابله 
با اين فرهنگ غلط در تالشــيم و براى ادغام نواحى از حدود چهارسال پيش جلساتى 
برگزار كرديم و تا به حال به نتيجه نرسيديم چون كار ساده اى نيست و مقاومت شديدى 

در اين بين وجود دارد. 

مديركل در گفت و گو با قدس:

بدنه آموزش و پرورش خراسان رضوى را كوچك مى كنيم

 دست هايشان شايد 
در برودت ظاهرى 

هوا، سرد به نظر آيد، 
اما وقتى خوب دقت 

مى كنى؛ مى بينى كه 
اين گرماى عشق و 

دلدادگى است كه به 
سنگ هاى مطهر تزريق 

مى نمايند

بــرش

ض
فيا

د 
حم

: ا
س
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قدس: مديركل اوقاف خراسان رضوى در نشست تخصصى 
وقف با فعاالن حوزه ســالمت همزمان با والدت حضرت 
زينب(س) با عنوان «مهر تندرستى» گفت: از ابتداى امسال 
8 وقف جديد در حوزه سالمت در استان خراسان رضوى 
به ثبت رسيده است.حجت االسالم والمسلمين احمدزاده 
در اين نشســت با تأكيد به تشــكيل انجمن ياوران وقف 
سالمت در اســتان گفت: تدوين كتب موقوفات سالمت، 
فرهنگ سازى و نيازسنجى در جهت موقوفات درمانى و... 
مى تواند در اين انجمن انجام شــود.وى تصريح كرد: وقف 
ســنت حسنه نبوى اســت كه پايه اول آن مردم هستند 
كه اگر توســط خود مردم اداره شــود پاينده خواهد بود.
حجت االسالم ايزدى، معاون فرهنگى- اجتماعى اداره كل 
اوقاف و امور خيريه خراســان رضوى هم در اين نشست 
گفت: منطقى ترين كار ثبــت و ضبط قانونى اموال مراكز 
و مؤسســات خيريه در قالب سنت حسنه وقف است تا از 

تصرف آن ها در آينده توسط برخى افراد جلوگيرى شود.
وى با بيان اينكه بســيارى از مراكز عمومى از قبيل مراكز 
درمانى، فرهنگى، مذهبى و قرآنى با حمايت تشكل هاى 
غيردولتــى و به صــورت مردمى اداره مى شــوند، افزود: 

برخى از اين مؤسســات خيريــه داراى اموال ملكى چند 
ميلياردى هستند كه خيران آن ها را براى اهداف مؤسسه 
وقف كرده اند كه در زمان فعلى توســط مديران عامل كه 
انسان هايى متعهد، مطمئن و مورد اعتماد هستند اجراى 
نيت مى شــود. حجت االسالم ايزدى تصريح كرد: اموال و 
دارايى اين مراكز مردم نهاد بالتكليف اســت و اگر در10، 
50 يا 100 سال آينده كه مديران عامل و هيئت امناى اين 
مؤسسات خيريه تغيير مى كنند احتمال بدهيم كه يكى 

از مديران اين مراكز دســت به فروش اموال مؤسسه و نيز 
استفاده شخصى از آن ها بكند، كسى متوجه نمى شود.

وى اظهار كرد: منطقى ترين كار ثبت و ضبط قانونى اموال 
مراكز و مؤسسات خيريه هست تا از تصرف آن ها در آينده 

توسط برخى افراد جلوگيرى شود.
معاون فرهنگى- اجتماعى اداره كل اوقاف خراسان رضوى، 
اظهار كرد: وقتى واقف وقفى را انجام مى دهد اختيار كامل 
دارد كه براى وقف خــود متولى و ناظر تعيين و هر نيت 
شــرعى و قانونى را براى وقف خود در نظر بگيرد.در ادامه 
پارسايى، رئيس هيئت مديره مؤسسات خيريه مشهد، با 
اشاره به وجود بيش از500 تخت دياليز در مشهد، گفت: 
در طى سال بالغ بر يك ميليون نفر از خدمات درمانى در 
مراكز خيريه بهره مند مى شوند. وى افزود: 61 درصد دياليز 
مشهد بر دوش مراكز خيريه اداره مى شود و بيشترين بار 

مسئوليت بيماران دياليزى بر دوش مراكز خيريه است. 
وى تصريح كرد: انتظار مــى رود كه مراكز خيريه درمانى 
بتوانند برخى از كارهاى خوب در پوشش حوزه سالمت در 
زمان هاى مشخص براى حاشيه شهر و بخش هاى محروم و 

نيازمند را انجام دهند.

در نشست تخصصى وقف با فعاالن حوزه سالمت عنوان شد
مؤسسات خيريه اموال و دارايى خود را وقف كنند
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 اظهارات دبير ستاد تدبير خراسان رضوى 

در مورد بازگشايى بلوار نماز 

 رضا طلبى: مديركل دفتــر هماهنگى امور اقتصادى و 
بين الملل استاندارى خراسان رضوى گفت: با حضور آقاى 

رزم حسينى اتفاقات اقتصادى خوبى در استان رخ خواهد داد. 
على رســوليان در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشــت: در حوزه 
كاالهاى اساســى مشكلى در استان وجود ندارد و ذخاير خوبى در 
استان برنامه ريزى شده است. اگرچه در حوزه كاالهاى اساسى دو 
موضوع مطرح است به طورى كه در ابتدا بايد يك تعادل در قيمت 
ايجاد شود و سپس تأمين و عرضه اين كاالها افزايش پيدا كند. از 
طرفى گاليه هاى مردم را قبول داريم و در حوزه كاالهاى اساســى 
قيمت ها تا حدودى باال است اما تالش ما اين است كه اين قيمت ها 
به يك وضعيت تعادل برسند. دبير شوراى تدبير خراسان رضوى با 
بيان اينكه، هدف ما اين است كه قيمت كاالهاى اساسى در استان 
از ميانگين كشورى پايين تر باشد، تصريح كرد: يكى از نگرانى هاى ما 
در حال حاضر افزايش قيمت در حوزه گوشت است كه دليل اصلى 
اين افزايش قيمت كاهش عرضه در سطح كشور است كه در استان 
براى كاهش قيمت گوشت با دامدارى ها و مرغدارى هاى استان در 
حال مذاكره و انعقاد قراردادهايى هستيم به منظور اينكه نهاده هاى 
ارزان قيمــت در اختيار آن ها قرار دهيــم و آن ها نيز محصوالت 
خودشان را به قيمت پايين در اختيار شهروندان و بازار قرار دهند. 
رســوليان با بيان اينكه، محدوديت هايى در خروج دام از استان از 
سوى كارگروه تدابير ويژه استان صورت گرفته است، افزود: در حال 
حاضر ميانگين قيمت مرغ در استان نسبت به ميانگين كشورى در 
حدود 2 هزار تومان ارزان تر است و از طرفى در 9 ماهه ابتدايى سال 
عالوه بر مرغ توليدى استان و مرغ گرم وارد شده، حدود 3200 تن 
مرغ منجمد به منظور تعادل در قيمت اين كاال وارد بازار استان شده 
است و همچنين محدوديت هايى در خروج مرغ از استان با همكارى 
ستاد تدبير صورت گرفته است.رسوليان در مورد بازگشايى بلوار نماز 
نيز اظهار داشت: ستاد تدابير ويژه كه طى دو هفته پيش در استان 
تشكيل شده است و تاكنون 5 جلسه نيز برگزار كرده است مصوبات 
بســيار خوبى از جمله بازگشايى بلوار نماز داشته است، مصوبه اى 
كه حتماً بايد عملى شــود و به جد پيگير آن هستيم.از طرفى با 
توجه به توافقى كه بين دو دستگاه صورت گرفته بود، اعالم كرديم 
در كوتاه ترين زمان اين بازگشايى صورت بگيرد ولى زمان تعيين 
نكرديــم و انتظار ما هم اين بود كه اين اتفاق هرچه زودتر صورت 
بگيرد در مقابل شهردارى مشهد نيز به زعم خودشان و بنا به داليلى 
اعالم كردند كه ابتدا جلسات كارشناسى شده اى را در اين باره در 
شهردارى برگزار كنند كه در تازه ترين اظهارنظر دهه اول بهمن ماه 

را براى اين منظور اعالم كرده اند.

استاندار خراسان رضوى:
 براى رفع مشكالت حاكميتى حوزه 
سالمت از هيچ تالشى دريغ نمى كنيم 

قدس: استاندار خراســان رضوى گفت: از هيچ تالشى براى رفع 
مشكالت حوزه سالمت كه مربوط به حاكميت و در حيطه وظايف 

ماست، دريغ نخواهيم كرد.
عليرضا رزم حســينى همزمان با سالروز والدت عقيله بنى هاشم 
حضرت زينب(س) و سالروز گراميداشت مقام پرستار با حضور در 
بيمارســتان 610 تختخوابى امام رضاى مشهد از نزديك با كادر 
درمانى و پرستارى اين بيمارستان ديدار و با اهداى شاخه گلى اين 

روز را به آنان تبريك گفت.
وى در حاشــيه اين بازديد با بيان اينكه پرستارى از مقدس ترين 
مشاغل محسوب مى شــود، افزود: خدمات شبانه روزى و صادقانه 
پرستاران به بيماران خالصانه و بدون هيچ گونه چشمداشتى است. 
وى افزود: اما دريافتى آن ها در قبال اين خدمات خالصانه بســيار 

ناچيز است و بايد براى ارتقاى معيشت آنان تالش شود.
استاندار خراسان رضوى تصريح كرد: با توجه به اينكه در نخستين 
روزهاى كارى خود به حوزه سالمت و درمان آمده ام به طور قطع 
براى آشنايى بيشتر با مشكالت اين بخش و رفع چالش ها در اين 

حوزه جلساتى كارشناسى با رئيس دانشگاه خواهيم داشت.
وى تأكيد كرد: براى رفع مشكالت اين حوزه كه در حيطه اختيار 
و وظيفه ماست كوتاهى نخواهم كرد و به همين منظور براى رفع 
آن ها جلساتى را با وزير جديد بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 
برگزار مى كنيم. رئيس دانشــگاه علوم پزشكى مشهد نيز گفت: 
پرستاران ركن اصلى درمان و تكميل كننده كار پزشكان محسوب 
مى شوند.  محمدرضا دارابى با اشاره به سختى كار اين قشر، افزود: 
درخواست ما از دولت تدبير و اميد اجرا و پرداختن به تعرفه خدمات 
پرستارى به منظور ارتقاى سطح معيشت پرستاران است. رئيس 
دانشگاه علوم پزشكى مشــهد همچنين به بدهى دانشگاه علوم 
پزشكى مشهد به ارگان ها، نهادها و پزشكان اشاره و تأكيد كرد: در 
صورت دريافت مطالبات خود از شركت هاى بيمه عالوه بر پرداخت 
بدهى  ها، معوقات كاركنان را نيز به حساب آنان واريز خواهيم كرد 

و تالش ما بر تحقق اين امر است.

سالمت از هيچ تالشى دريغ نمى كنيم

 جمعه بازاِر ميدان مادر
يك روايِت شخصى

يكم. تعريف اش را از دور و نزديك شنيده بودم، «جمعه 
بازاِر ميداِن مادر» مشــهد را مى گويم. پس همين جمعه، 
دمدماى ظهر، شــال و كاله كرديم و با خانواده رفتيم تا 
وقت بگذرانيم و دورى بزنيم و چشم بچرخانيم و چيزكى 

بخريم،... شايد! 
دوم. جمعــه بازارها حال و هواى خودشــان را دارند. از 
جان مرغ تا شــيِر آدميزاد در بســاط شان پيدا مى شود. 
فروشــنده هايى كه بيشترشــان از طبقه ضعيف اند و در 
آن هواى سرِد استخوان ســوز، پشِت پاچال يا در گوشه 
غرفه يك در دو مترشان، نشسته و با چشماِن گود افتاده، 
خيره اند به دسِت مشترى هايى كه گاه، از خودشان نادارتر 

هستند. 
سوم. از «خريد درمانــى» چه مى دانيد؟... همان واژه اى 
كه براى خريد كردن بــا انگيزه تغيير حال و هوا و خلق 
و خو به كار گرفته مى شــود. برطرف كردن دل گرفتگى 
و رهايى از آشــفتگِى روحى، گرايــِش به خريد كردن را 
در آدم افزايــش مى دهد، زيرا با اين روش، افراد حاِل دِل 
خودشــان را خوب مى كنند. اما مبادا در اين كار، افراط 
كنيم. برخى روانشناس ها از «خريد كردن» با ناِم «اعتياِد 

خاموِش خانم ها» نام مى برند. 
چهارم. اگر مى خواهيد احوال تان خوش شود و درمانش 
را نيــز در «خريــد درمانى» جســت و جو مى كنيد، الزم 
نيســت هميشــه تيپ بزنيد و با موهــاى واكس زده و 
چهره هاى «آراگيرا» شده، از هايپرماركت ها و «مال» ها و 
فروشگاه هاى پُرزرق و برِق برندها و مارك ها سردرآوريد. 
باور كنيــد، همين جمعه بازارها و چندشــنبه بازارهاى 
ســنتى خودمان با آن بى شــيله و پيله اى فروشــندگاِن 
بى تكلــف اش و با آن آشــفتگِى فضا و درهــم ريختگى 
غرفه هايش، گاهى چنان براى من و شما دلبرى مى كند 
و شــوِر خريــد را در دِل ما زنده مى كنــد كه تا مدت ها 

خاطره شيرين اش به يادگار مى ماند.
پنجم. كمى آن سوتر از محوطه جمعه بازاِر ميدان مادر، 
چند پيرزن دســتفروش در كناِر پياده رو بساط كرده اند. 
شــايد براى اينكه از پِس هزينه اجــاره غرفه در محوطه 
اصلى برنمى   آيند... يكى شــان جوراب دستباف ُكركى و 
پاپوش هاى بافتنِى گرم مى فروشــد و همه اين ها را روى 
يك پالستيِك مشكِى كوچك ريخته است. رنگ هاى گرم 
و شــاِد دستبافته هاى خانِم مســِن فروشنده، چشم ها را 
مى نوازد. يك جفــت پاپوِش بافتنِى خوش رنِگ بچه گانه 
مى خرم به قيمِت خيلى مناســب... از حال و روز و كسب 
و كارش كه مى پرســم، زبان به شــكايت مى گشايد و از 

روزگار و مأموران شهردارى گاليه مى كند. 
مى گويد كه از صبح تا حاال، ســه بار جاى بســاط اش را 
تغيير داده تا بتواند كمى كاســبى كند و هربار، مأموران 
باز هم به ســر وقت اش آمده انــد... اين ها را با بغض و غم 
مى گويد. من هم مى شــنوم  اما هيــچ نمى گويم!... وقت 
بازگشــت به خانه، با خودم فكــر مى كنم خريد كردن از 
بساطى ها و فروشنده هاى دوره گرد از اين دست، هرقدر 
كوچــك و هر اندازه كم هم باشــد، بركــت زندگى من 
خريدار است... در همين احوال و در همان حوالى، نگاهم 
را ناگهان بيلبورِد بزرگ شــهردارى مى دزدد، از همان ها 
كه چندصباحى اســت، شــهروندان را به «خنده» و دِل 
خــوش، فرا مى خوانند و اين روزها سراســر شــهر را پُر 
كرده اند. رويش با خط خوش نوشته اند: «لبخند تو آييِن 

دعاىِ همه ما» !...

 كشف محموله هاى عرضه آبزيان 
حرام گوشت در شهرهاى خراسان رضوى

قدس: كارشناســان دامپزشــكى محموله آبزيان حرام 
(كوسه ماهى، گربه ماهى و...) را در مشهد كشف و ضبط 

كردند.
در پى تشــديد نظارت هاى ميدانى دفتر نمايندگى ولى 
فقيه در اداره كل و كارشناســان دامپزشــكى خراســان 
رضوى محموله هــاى آبزيان حرام (كوســه ماهى، گربه 
ماهــى و...) كه بعنــوان ماهى حالل عرضه مى شــد در 
شهرستان هاى مشــهد، تربت حيدريه، فريمان و سبزوار 

كشف و ضبط شد.
مسئول دفتر نمايندگى ولى فقيه در اين اداره كل با اعالم 
اين خبر اظهار داشــت: عرضه و فــروش هرگونه آبزيان 
حرام گوشــت طبق روايات و مراجــع عظام حرام بوده و 
فروش آن به شهروندان يك اقدام غيرقانونى و غير شرعى 

است.
حجت االسالم والمسلمين محمد حسن شورورزى افزود: 
بر اســاس نظارت هاى شرعى از ســطح بازار و گزارشات 
واصلــه مردمى، تاكنــون 8 محموله از ايــن ماهى هاى 
حرام گوشت در اســتان كشف شده و با همكارى نيروى 
انتظامى نسبت به توقيف خودروهاى حامل اين نوع آبزى 

و بازداشت راننده آن اقدام شده است.
وى يادآور شــد: با توجه به شــگرد متخلفين در عرضه 
آبزيان حرام بصورت حالل كه ســر و ته اين ماهيان زده 
شده و غير قابل تشخيص مى شود؛ بنابراين از شهروندان 
درخواســت مى شــود تا زمانى كه به طور 100 درصد از 
حالل بودن آبزيان مطمئن نشده اند، به هيچ عنوان آن ها 
را مورد اســتفاده قرار ندهند و همچنين با توجه به عدم 
نظارت شرعى و بهداشتى از فروشندگان دوره گرد تذكر 
جدى به هموطنان داده مى شــود كــه از خريد هرگونه 
آبزيان از فروشــندگان دوره گــرد و بدون هويت ماهى و 
ديگر فرآورده هاى خام دامى خوددارى كنند و در صورت 
وجود هرگونه شك و ابهام در اين نوع فرآورده ها با سامانه 
تلفنى 1512 و يا سامانه پيامك 300001512 و يا دفتر 
نمايندگى ولى فقيه در اداره كل دامپزشــكى استان در 

ارتباط باشند.
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مخاطبان عزيز خرسند     يم كه ارتباط د     وسويه با اين رسانه د     ر ارسال سوژه از سوى شما خوانند     گان گرامى به ثمر نشسته است، بنابراين اميد     واريم 
مسئوالن د     ستگاه هاى اجرايى با پاسخ خود     ، ما را د     ر اين مسير همراهى كنند     . شما مى توانيد      از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما د     ر تماس باشيد     .

 چگونه لبخند بزنيم وقتى...
روى  بيلبوردهاى  مشــهد نوشــته  لبخند 
بزنيــد. ضمن  تشــكر، ما دوســت  داريم  
بخنديم  اما افسرده ايم  و خنده مان  نمى آيد 
ولى  كه  تحصيلكرده هايمان  بيكارند،  چرا 
 تاجران بــازار تهران  همــه  كاره  اقتصاد 
كشــور شــده اند و كاالهاى  وارداتى  را به 
هر قيمتى  كه  بخواهند، مى فروشند  چون 
 ثروت بر علم  پيروز شده   و دولت  هم  عمًال 

در قيمت  گذارى آن ها دخالت نمى كند، از طرف  ديگر دروغ هاى فضاى  مجازى  جاى  اخبار 
واقعى  را گرفته  است . 

9150002986

 دور برگردان درد سر ساز
قابل توجه سازمان ترافيك، شهردارى منطقه 3 و راهنمايى و رانندگى. درخصوص دوربرگردان 
بلوار بهمن تا كى مردم بايد هر روز در ترافيك و دعوا با يكديگر باشند، حتماً بايد كسى كشته 

شود. لطفاً يك فكر اساسى كنيد. 
 9150003357

 درد دل هاى يك فارغ التحصيل پرستارى
من كارشناس پرســتارى هستم كه تازه فارغ 
التحصيل شدم، با وجود اين حجم از خروجى 
از دانشگاه و نياز شديد بيمارستان ها به حضور 
پرســتار، اما براســاس ابالغيه جديد وزارت 
كشور به علت كمبود بودجه از پذيرفتن ما در 
بيمارستان هاى دانشگاهى ممانعت مى شود و 
گواهى پايان طرح را بدون گذراندن دوره طرح 

و بدست آوردن سابقه كار تحويل مى دهند.
اينكه كمبود پرستار وجود دارد صحت ندارد، پرستار هست اما دولت و بيمارستان ها حاضر به هزينه 
براى كادر پرستارى و استخدام نيستند و ترجيح مى دهند استفاده از هزينه هاى درمان براى كادر 

پزشكى و رئيسان محترم باشد.
 9030006518

 يك پيشنهاد به اداره كل تربيت بدنى 
3 سالن و 4 استاديوم بزرگ و استاندارد در مشهد، تربت حيدريه و سبزوار وجود دارد وقت آن رسيده 
كه اداره كل تربيت بدنى خراســان رضوى فعال شود و براى افزايش كيفيت ورزش استان، ميزبانى 

مسابقات بين المللى و كشورى را برعهده بگيرد.
9360006158

روى  بيلبوردهاى  مشــهد نوشــته  لبخند 
بزنيــد. ضمن  تشــكر، ما دوســت  داريم  
بخنديم  اما افسرده ايم  و خنده مان  نمى آيد 
ولى  كه  تحصيلكرده هايمان  بيكارند،  چرا 
 تاجران بــازار تهران  همــه  كاره  اقتصاد 
كشــور شــده اند و كاالهاى  وارداتى  را به 
هر قيمتى  كه  بخواهند، مى فروشند  چون 
 ثروت بر علم  پيروز شده   و دولت  هم  عمًال 

 درد دل هاى يك فارغ التحصيل پرستارى
من كارشناس پرســتارى هستم كه تازه فارغ 
التحصيل شدم، با وجود اين حجم از خروجى 
از دانشگاه و نياز شديد بيمارستان ها به حضور 
پرســتار، اما براســاس ابالغيه جديد وزارت 
كشور به علت كمبود بودجه از پذيرفتن ما در 
بيمارستان هاى دانشگاهى ممانعت مى شود و 
گواهى پايان طرح را بدون گذراندن دوره طرح 

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

پيگيرى از ما

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

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

قدس طرح بهســازى و نوســازى بافت 
مركزى شهر مشــهد طرحى بزرگ و ملى 
است كه مناطق اطراف حرم مطهر حضرت 
رضا(ع) را شــامل مى شــود و بــه نواحى 
مختلفى تقسيم مى شــود. اين طرح شامل 
366 هكتار است كه بر اساس طرح مصوب 
قرار اســت خيابان هاى موجــود منتهى به 

حرم مطهر تعريض گردند.
با اينكه طرح بهسازى و نوسازى اطراف حرم 
مطهر طرحى ملى بوده و براى اجرايى شدن 
نياز به تصويب بودجه اى ويژه و قابل توجه 
دارد، امــا پس از 24 ســال از آغاز عمليات 
اجرايى هنوز كه هنوز اســت آن چنان كه 
بايد و شايد در اين خصوص از سوى دولت 
توجهى به آن نشــده است تا جايى كه بيم 
آن مى رود اين طرح با مشــكالت زيادى در 

آينده مواجه شود.
اليحه بودجه سال 98 نيز كه براى تصويب 
بــه مجلس رفت بيشــتر تأكيــد دولت بر 
رفع و رجوع مســائل جارى كشــور دارد و 
به بخش هاى عمرانى نگاه چندانى نشــده 
اســت. از همين حيث و با توجه به شرايط 
حاكم بر ساماندهى طرح بهسازى و نوسازى 
اطراف حرم مطهــر رضوى چندان نبايد به 
تزريق بودجه از ســوى دولت به اين طرح 

اميد بست. 

 بايد بافت هاى فرسوده اطراف حرم 
در بودجه 98 تعيين تكليف مى شد

يك كارشــناس مســائل اقتصادى در اين 
خصوص گفــت: بايد در بودجه ســال 98 
بــراى بافت هاى فرســوده پيرامــون حرم 
تعييــن تكليف صورت مى گرفت. نســرين 
يوسفى عارفى با اشــاره به اينكه در اليحه 
بودجه امسال در اكثر حوزه ها شاهد كاهش 
هزينه ها به جهت درآمدهاى نفتى بوده ايم، 
اظهار كرد: اگر به بودجه 98 نگاهى بيندازيم 
شاهد آن خواهيم بود كه ابتدا اداره آموزش 
و پرورش و ســپس اداره تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى كه بيشترين تمركز نيروى انسانى 
بر آن است، در بودجه بيشترين مبالغ را به 

خود اختصاص داده اند.
اين كارشــناس مســائل اقتصادى به ايسنا 
افزود: اين عوامل نشــان دهنده آن بوده كه 
دولــت به گونه اى برنامه ريزى خود را لحاظ 
كرده كه در ســال آينده بتواند هزينه هاى 
خود را از اين بودجه داشته باشد و كمتر بر 

مسائل عمرانى و توسعه تمركز كند.
يوسفى عارفى با بيان اينكه اين عوامل قطعاً 

را در ســال هاى  آثار خود 
آينــده نشــان خواهد داد، 
بيان كــرد: در اســتان ما 
مقوله بودجه زيارت مطرح 
اســت كه با توجه به سفر 
ســاالنه 30 ميليون زائر به 
مشهد يك هزينه  سرانه اى 
را بــه اســتان و مشــهد 

تحميل مى كنند.
امتياز  كــرد:  اضافــه  وى 
زيارتى بودن مشــهد توقع 
زيادى را از دولت مى طلبد 
و بايــد در ايــن بخش به 
خراســان توجــه زيــادى 
نشان دهد. در حال حاضر 

همچنان شــاهد بافت هاى فرسوده پيرامون 
حرم هستيم و اين موضوع همچنان پا برجا 

بوده و حل نشده است.
اين كارشناس مسائل اقتصادى تأكيد كرد: 
بايد به ايــن عوامل در بودجه 98 بيشــتر 
تأكيد مى شــد و براى بافت هاى فرســوده 
پيرامون حرم مطهــر تعيين تكليف صورت 

مى گرفت.
يوسفى عارفى گفت: اين عوامل بى ربط به 
طرح هــاى عمرانى نبوده كه در حال حاضر 
در اين بخش شــاهد كاهــش منابع بوديم. 
بهســازى اين بافت ها بــه جذب زائر كمك 
خواهــد كرد و بايد اين مهــم را در اولويت 

قرار دهيم.

وى با اشــاره به اينكه، در 
نمايندگان  خصــوص  اين 
مؤثرى  نقش  مى توانستند 
را ايفا كننــد، افزود: قطعاً 
نماينــدگان  پيگيــرى 
مشهد  شــهر  براى  استان 
باشد،  بيشــتر  مى توانست 
زيــرا بودجه با عدد و ارقام 
ســر و كار دارد و در ايــن 
بــاره شــفافيت بســيارى 
نمايندگان  و  دارد  وجــود 
خود  جــدى  پيگيرى  بــا 
مثبتى  پاسخ  مى توانستند 

را از دولت اخذ كنند.
مســائل  كارشــناس  اين 
اقتصادى عنوان كرد: ما همواره مى پنداريم 
كه اكثر بودجه ها براى كالنشــهرها در نظر 
اما امسال بيشترين بودجه  گرفته مى شود، 
به اســتان خوزســتان تعلق دارد، اين امر 
نشــان مى دهد كه نمايندگان مى توانستند 
در ايــن زمينه همفكرى بهتــرى با دولت 

اعمال كنند.

 راهى براى انتشار اوراق مشاركت
چندى پيش نيز رئيس كميســيون عمران 
شــوراى شــهر مشــهد گفت: فعًال كسى 
نمى تواند درباره تحقق وعده 1400ميليارد 
تومانى دولت به مشهد براى اوراق مشاركت 
طرح نوســازى بافت فرســوده اطراف حرم 

مطهر قول محكمى بدهد. 
مهدى نيا اظهار داشــت: رايزنى ها در حال 
انجام است اما گروه هاى ذى نفع مختلفى در 
مجلس مشغول رايزنى هستند و فشارهاى 
متفاوتى براى ايجاد تغيير در اليحه بودجه 
وارد مى شود. البته شــهردارى مشهد براى 
محقق كردن مواد بودجه اى مورد نياز شهر 
با اســتفاده از ظرفيت نمايندگان مشهد و 
مجمع نمايندگان اســتان مشــغول رايزنى 

است. 
وى افزود:احتمــال اختصاص رديف بودجه 
جداگانــه براى بافت فرســوده اطراف حرم 
مطهــر رضــوى، غير محتمل اســت. براى 
تحقق انتشــار 1400 ميليارد تومان اوراق 
مشاركت نوســازى بافت اطراف حرم مطهر 
رضــوى، فقــط مى توانيــم روى بند «د» 

تبصره5 حساب كنيم. 
مهدى نيــا تصريح كرد: البتــه با توجه به 
اينكه رديف بودجه 30 ميلياردى حاشــيه 
شهر مشــهد كه در ســال 98 حذف شده 
اســت و با توجه به ضرورت طرح بازآفرينى 
بافت اطــراف حرم، بايد نگاه ويژه اى به اين 

طرح شود.

پروژه 24 ساله هر روز پيرتر مى شود

بى مهرى بودجه با طرح بهسازى و نوسازى بافت مركزى شهر مشهد

قطعًا پيگيرى نمايندگان 
استان براى شهر مشهد 

مى توانست بيشتر باشد، 
زيرا بودجه با عدد و 

ارقام سر و كار دارد و در 
اين باره شفافيت بسيارى 
وجود دارد و نمايندگان 

با پيگيرى جدى خود 
مى توانستند پاسخ مثبتى 

را از دولت اخذ كنند

بــرش

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

300072305 پيامك كنيد.

روز بازار ��ھد
واحدنوع كاال

متوسط قيمت 
در سطح شهر

(تومان)

12,800

89,000

70,000

68,500

8,500

كيلوگرم

كيلوگرم

كيلوگرم

كيلوگرم

كيلوگرم

گوشت مرغ

گوشت گوسفندى (ران)
گوشت گوسفندى (الشه) 

گوشت گوساله (سردست) 

تخم مرغ

فرجام علوى



روی �ط حاد�  گزارش قدس از فرسودگى محورهاى ارتباطى شهرستانى مرزى و محروم

راه هاى صالح آباد رفيق راه نيست

صالح آباد - ابوالحسن صاحبى صالح آباد 
بيست و نهمين شهرستان تازه تأسيسى است 
كه با وجود شهرســتان شــدن امــا همچنان 
مظلوم واقع شده و از هر جنبه مورد بى مهرى 
مسئوالن قرار گرفته كه يكى از ده ها معضل اين 
ديار محروم و مــرزى، حكايت تلخ محورهاى 

بى كيفيت است.   

 بحران جاده در صالح آباد 
براساس اعتراف و اذعان مسئوالن شهرستان، 
تراز و شاخص راهســازى در استان باالى 70 
درصد است اما در صالح آباد زير50 درصد است 
و ايــن را هم بايد گفت كه در حال حاضر200 
كيلومتــر از جاده هاى اصلى اين شهرســتان 
خاكى است و به عبارتى اين مشكل زيربنايى را 

مى توان «بحران جاده در صالح آباد» ناميد.  
ترميم، اصالح و بازســازى آسفالت جاده هاى 
نامناســب صالح آباد يكى از معدود سوژه هايى 
است كه بارها اهالى اين شهرستان تازه تأسيس 
به خبرنــگار ما تأكيد و نارضايتى و گاليه خود 
نسبت به بى اعتنايى و عملكرد ضعيف مسئوالن 
به اين مســئله را اعالم كرده انــد اما گويا اراده 
چندانــى براى حل مشــكل ايــن محورهاى 
بى كيفيت وجود ندارد و دائــم مردم اين ديار 
زيان هــاى مالى و جانى ســنگينى را متحمل 

مى شوند.
كيفيت  مى گوينــد:  صالح آبادى  شــهروندان 
نامناسب و فرسودگى آسفالت، چاله هاى عميق 
و فراوان، غيراستاندارد و كم عرض بودن پل ها، 
عبور ســيالب از جاده، ايمن نبــودن پيچ ها، 
پرتگاه ها و گردنه هاى تند و خطرناك، نداشتن 
ديد مناســب، عرض كم جاده با مشخصه راه 
روستايى، قوس هاى افقى و عمودى تند، كمبود 
تابلوهاى راهنمايى و رانندگى، عاليم افقى جاده 
(خط كشى) و پوشش نامطلوب تلفن همراه از 
جمله معايب جاده هــاى صالح آباد با دو محور 

مشهد و تربت جام است.
به اعتقاد آنان، از ســاير مشــكالت اين محور 
مى تــوان بــه نداشــتن عاليــم و تجهيزات 
هشداردهنده و ايمنى هنگام آسفالت بويژه در 
زمان عمليات راهسازى معروف به «چيپسى»، 
نبود آمبوالنس و خودروى امداد و نجات كافى و 

اورژانس جاده اى، نداشتن گاردريل، ايمن نبودن 
محورهايى كه از مسير روستاهاى «گوشالغر»، 
«نعتو»، «يكه باغ»، «جعفريه» و «جهان آباد» عبور 
مى كند و نبود ايستگاه هاى هالل احمر و پليس 

راه اشاره كرد. 

 اداره اى كه نمايندگى است
صالح آبادى ها خاطرنشــان مى كنند: هر روز به 
اميد فردايى روشــن، ايام را سپرى مى كنيم تا 
شايد روزى، روزگارى مسئوالن ذى ربط يك بار 
براى هميشه آستين همت باال بزنند و به قول 
آن وزير راهى كه سال ها پيش ادعا كرد با آغاز 
نهضت آسفالت سازى، يك وجب در كشور جاده 
بدون آسفالت نخواهد ماند، كارى كنند اما در 

اقدامى عجيب مدت هاست كه اداره راه صالح آباد 
به نمايندگى تبديل شده و زير نظر اداره متبوع 

در تربت جام اداره مى شود!
به باور مــردم اين شهرســتان، صالح آباد فرزند 
ناتنى اســتان بلكه كشور است و كمتر نقطه اى 
در محورهاى صالح آباد - مشــهد و تربت جام را 
مى توان يافت كه در هر ســال در آن سانحه اى 
مرگبار روى نداده باشد و فردى يا افرادى در آن 
زخمى، كشته و داغدار نشده باشند و به همين 
ســبب محورهــاى صالح آباد بايد در فهرســت 
«جاده هاى مرگ» قرار بگيرد و در اين جا ايجاب 
مى كند كه مسئوالن با توجه به وسعت، جمعيت 
و دورى از شهرســتان هاى همجوار، به اين ديار 
محروم و مرزى عنايت و نگاه ويژه اى داشته باشند. 

 دغدغه هاى مهم منطقه صالح آباد 
اين مهم دركنار ســاير دغدغه هاى مهم اهالى، 
از جمله سروســامان گرفتن بيمارســتان 32 
تختخوابى، اشتغالزايى، كمبود آب آشاميدنى 
روســتاها و... بارهــا نه تنهــا در گزارش هاى 
خبرى تركيبى، بلكه بصــورت ويژه نيز به آن 
پرداخته شــده كه در اين مجــال براى اطالع 
مردم و مســئوالن فقط به قســمتى از آرشيو 
گزارش هاى خبرى چاپ شده در روزنامه قدس 
كه خبرنگار ما در صالح آباد آن را بارها پيگيرى 
و قبالً منعكس كرده، اشاره مى كنيم و از شرح 
خبر امتناع مى شود زيرا اعتقاد بر اين است كه 
اين تيترهاى خبرى خود گواه روشــنى است 
كه همچنان حكايت تلخ محورهاى بى كيفيت 
صالح آباد را بازگو مى كند قسمتى از آن ها را با 

هم مى خوانيم.

 اعتبارات قطره چكانى
آسفالت الك پشتى 

هــر چند خدمــات و زحمات دولــت فعلى و 
دولت هاى پيشــين بر مردم صالح آباد پوشيده 
نيســت و غيرقابل انكار اســت اما سطح رفاه، 
شاخص خدمات و امكانات در اين شهرستان تازه 
تأسيس نسبت به ساير بخش ها و شهرستان ها 
آن قدر پايين اســت كه زبانزد و «نمونه مثال» 
مسئوالن است و به عبارتى ديگر مى توان گفت 
كه تخصيص اعتبار و خدمات دهى به اين منطقه 
بصورت قطره چكانى اســت و به همان ميزان 
ترميم، بازسازى و آسفالت جاده هاى صالح آباد 
هم با حركتى الك پشتى پيش مى رود؛ بنابراين 
انتظار مى رود در آســتانه جشــن40 سالگى 
انقالب، دولت تدبير و اميد گاليه هاى مردم اين 
خطه خورشــيد را رفع و قدمى خير براى آنان 

بردارند.

آب و �وا
 پيش بينى روند افزايش دماى هواى 

خراسان رضوى تا آخر هفته
قدس: بر اساس تحليل نقشه هاى پيش  يابى و تصاوير ماهواره 
هواشناسى تا عصر امروز (يكشنبه) جوى نسبتاً پايدار در اكثر 
نقاط اســتان حاكم خواهد بود، اما با نفوذ سامانه بارشى به 
استان، از امروز بعد از ظهر تا صبح سه شنبه افزايش ابرناكى، 
رگبار پراكنــده باران (بارش در ارتفاعــات به صورت برف و 
باران) و در بخش هايى وزش باد شــديد همراه با گردوخاك 
پيش بينى مى شود. از نظر دمايى، روند افزايش دماى هوا نيز تا 

روز پنجشنبه ادامه دارد.

��ر
رئيس كل دادگسترى خراسان شمالى:

 دادستان ها به طور ويژه و ميدانى 
وضعيت بازار را رصد كنند

بجنورد- خبرنگار قدس: رئيس 
كل دادگســتري خراسان شمالي، 
موضــوع گرانــى و باالبودن قيمت 
كاالها و خدمات در استان را، يكى 
از مهم ترين دغدغه هاى معيشــتى 
و اقتصــادى مردم عنــوان كرد و از 
دادستان ها خواســت بطور ويژه و 
ميدانى از طريق ايجاد و تقويت تيم هاى نظارتى و بازرســى در 
كنار دستگاه هاى اجرايى ذيربط از جمله سازمان هاي تعزيرات 
حكومتي و صنعت، معدن و تجارت استان، حسب مورد در بازار 
مركز استان و شهرستان ها حضور يافته و وضعيت را دقيقاً رصد 
و اقدامات قانونى الزم را اعمال كنند. حجت االسالم والمسلمين 
جعفري، در نهمين جلسه شوراى مديران قضايى استان با اشاره 
به نقش و اهميت بصيرت افزايى در باالبردن ســطح تمركز و 
قدرت تصميم گيرى و تشــخيص حق از باطل، قدرت ايمان و 
نورانيت دل و نيز واليتمدارى را بعنوان مهم ترين شاخص هاى 
يك انســان بصير دانســت و تصريح كرد: بصيرت دينى، ثمره 
واقعى تقواى الهى است و بنابراين بصيرت در همه حال، قدرت 
و ســرعت تصميم گيرى و در نتيجه تشخيص انسان را به نحو 
مطلوبى ارتقا مى بخشد. اين مقام قضايى با اشاره به دستورعمل 
كنترل مجرمان حرفه اى، خطرناك و سابقه دار و تبيين نقش آن 
در تأمين امنيت و ســالمت روانى شهروندان، بر ضرورت پايش 
اعمال و رفتار اين دســته از مجرمان تأكيد و خاطرنشان كرد: 
مديران قضايى و دادســتان ها براى كاهش ميزان جرائم بايد از 
جرم و مجرم يك گام جلوتر باشند؛ بنابراين اجراى دستورعمل 
كنترل مجرمان حرفه اي مى تواند اين مسير را تسهيل و زمينه و 
موجبات تحقق امنيت روانى جامعه را به نحو شايسته اى فراهم 
كند. وى با اشاره به تكليف قانونى دستگاه هاى اجرايي در قبال 
پرداخت محكوم به و يــا ديوني كه قانوناً مكلف به تأديه آن ها 
هستند، از كليه مديران قضايى خواست ضمن سرعت بخشيدن 

به اجراى اين قبيل احكام، نظارت الزم را نيز اعمال كنند.
رئيس كل دادگســترى خراســان شــمالي با انتقاد از برخي 
دســتگاه هاى اجرايي و همچنين با هشــدار جدى به سازمان 
برنامه و بودجه استان كه حسب مورد در پرداخت ديون بدهي 
ارگان هاي دولتي در رديــف بودجه هاى اختصاصى آنان تعلل 
مى كنند، خاطرنشــان كرد: برخــى نهادها منتظر مي مانند تا 
مهلت 18ماهه كه در قانون براى تأديه بدهى دستگاه هاى دولتى 
پيش بينى شده، منقضى شود در صورتى كه اين دستگاه ها بايد 

تأديه محكوم به را همواره در اولويت كاري خود قرار دهند.
جعفرى تأكيد كرد: دستگاه قضايى در صورت مشاهده هر گونه 
جرم و تخلف در اين حوزه با ادارات و دستگاه هاى متخلف وفق 

مقررات برخورد خواهد كرد.

استاندار خراسان رضوى خواستار شد
 مشاركت فعاالنه تر اتاق بازرگانى 

در اجراى برنامه هاى اقتصادى

قدس: استاندار خراسان رضوى خواستار مشاركت فعاالنه تر 
بخش خصوصى با محوريت اتاق بازرگانى در اجراى طرح ها 
و برنامه هاى اقتصادى اســتان شــد و گفت: در اين خطه 
بخش خصوصى توانمندى و ظرفيت هاى گسترده اى دارد 
كه بايد به عرصــه بيايد. عليرضا رزم حســينى ديروز در 
جريان ديدار با غالمحسين شــافعى، رئيس اتاق بازرگانى 
و صنايع و معادن ايران و خراســان رضوى افزود: شــرط 
موفقيت حماسه اقتصادى و تحقق اقتصاد مقاومتى مد نظر 
رهبر معظم انقالب استفاده از ظرفيت هاى داخلى، حمايت 
جــدى از توليد ملى و فعاالن اقتصادى اســت و تالش ما 

حركت در اين راستاست.
وى ضمن تشــريح برنامه هاى خــود و ضرورت همراهى و 
نقش محورى بخش خصوصى بويژه اتاق بازرگانى در اجراى 
اين برنامه هاى توسعه اى گفت: براى رسيدن به اين موفقيت 
بايد همزمان سه ركن اصلى مثلث توسعه اقتصادى شامل 
بخش خصوصى و فعاالن اقتصــادى، نمايندگان مردم در 
مجلس شــوراى اســالمى و بخش اجرايــى در كنار هم و 
تالش ها در يك راســتا قرار گيرد. وى اظهار كرد: كاركرد 
اصلى و منطقى اين سه ضلع، استفاده كارآمد از ظرفيت ها 
و توانمندى هاى همه اين اركان اســت و در اين ميان ائمه 
جمعه و علما به عنوان رهبران معنوى جامعه مى توانند اين 
هم افزايى ها را تقويت نموده و در زمينه توســعه فرهنگ 
ســرمايه گذارى و كارآفرينى در جامعه نقش محورى ايفا 
كنند. رئيس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى ايران 
هم طى اين ديدار اعالم كرد: آمادگى كامل براى همكارى 
با استاندار جديد خراسان رضوى در راستاى تحقق اهداف 

و برنامه هاى اقتصادى او را داريم.
غالمحسين شافعى با استقبال از طرح هاى توسعه اقتصادى 
اســتاندار خراســان رضوى افزود: اجماع و ايجاد همدلى و 
هماهنگى بين بخش ها و ظرفيت هاى مختلف اقتصادى و 
اجتماعى و فرهنگى مى تواند به پيشــبرد بهتر و مطلوب تر 
و ســريع تر امور بينجامد و شكل گيرى طرح مثلث توسعه 

اقتصادى استاندار مى تواند رمز توسعه استان قرار گيرد.

 قتل جوان مشهدى با شليك وينچستر

قدس: جوان 22 ساله اى پس از يك نزاع خيابانى در مشهد به 
ضرب گلوله اسلحه شكارى كشته شد.

به گزارش خبرنگار ما غروب جمعه گذشــته چند جوان برســر 
اختالفاتى كه بــا هم پيدا كرده بودند، با يكديگر به مشــاجره 
پرداخته و درگير شــدند. اين افراد اما دقايقى بعد به نزاع خاتمه 
داده و هريك به ســويى رفتند. اندك زمانى بعد هم تعدادى از 
شركت كنندگان در اين نزاع به در منزل جوان 22 ساله در جاده 
سيمان مشهد هجوم برده و او را به ضرب گلوله سالح وينچستر 
ساچمه اى به قتل رســانده و متوارى شدند. به دنبال وقوع اين 
حادثــه اعضاى خانواده مقتول و شــاهدان عينى با پليس 110 
تمــاس گرفته و دقايقى بعد بازپرس ويژه قتل عمد دادســراى 
عمومى و انقالب مشهد به همراه اكيپى از كارآگاهان جنايى در 
محل حاضر و بدين ترتيب تحقيقات گسترده پليسى و قضايى 
زيرنظر وى آغاز شد. قاضى على اكبر احمدى نژاد در اين باره به 
خبرنگار ما گفت: با توجه به اظهارات شاهدان عينى و سرنخ هاى 
موجود، تالش گسترده اى براى شناسايى و دستگيرى عامالن اين 
جنايت و نزاع منجر به قتل جوان مشهدى درحال انجام است. وى 
افزود: با توجه به اطالعات به دست آمده در تحقيقات اميد مى رود 

متهمان فرارى خيلى زود در چنگال قانون گرفتار شوند.

 صيادان غيرمجاز پرندگان به دام افتادند
بجنورد- خبرنگار قدس: رئيس اداره حفاظت محيط زيست 
شهرستان شــيروان گفت: طى گشت و كنترل محيط بانان در 
حاشيه سد بارزو شيروان دونفر صياد غيرمجاز پرندگان دستگير 
شــدند. فخراني افزود: اين متخلفان كه با استفاده از چند رشته 
تور زنده گيرى پرندگان در پايين دست سد بارزو قصد صيد انواع 

پرنده را داشتند قبل از شكار پرنده دستگير شدند.
وى افزود:از متخلفان چند رشته تور زنده گيرى به همراه دوحلقه 

داف و ساير ادوات زنده گيرى پرندگان كشف و ضبط شد.

 دستگيرى سارق حرفه اى با 33 فقره سرقت 

بجنورد - خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى خراسان شمالى 
از دستگيرى ســارق محتويات داخل خودرو و موتورسيكلت با 
33 فقره سرقت خبر داد.   سردار عليرضا مظاهرى گفت: در پي 
اعالم وقوع چندين فقره سرقت داخل خودرو و موتورسيكلت در 
يكي از شهرك هاى مركز استان مراتب در دستور كار كارآگاهان 
پليس آگاهى قرار گرفت. وى تصريح كرد: بر اساس اخبار واصله 
مشخص شد فردي كه از سارقان سابقه دار بوده و در طى سال 3 
مرحله به اتهام سرقت منزل و داخل خودرو دستگير و به مراجع 
قضايى معرفى شده با هوشيارى و تيزبينى مأموران دستگير و 
به مقر انتظامى منتقل شد. سردار مظاهرى با بيان اينكه سارق 
در تحقيقــات اوليه به 16 فقره ســرقت داخل خودرو معترف 
شد، اظهار داشت: متهم پس از تشكيل پرونده با قرار بازداشت 
موقت روانه زندان شد. اين مقام ارشد انتظامى استان افزود: در 
ادامه تحقيقات مأموران مشــخص شد سرقت هاى متعددى از 
سوى سارق انجام شده است و با توجه به سابقه دار بودن متهم 
كارآگاهان پليس آگاهى طي درخواستي از مقام قضايي، متهم 
را براى انجام تحقيقات تكميلــي تحويل گرفتند. وى در ادامه 
خاطرنشــان كرد: با توجه به اينكه هنگام دستگيري متهم يك 
دستگاه موتورسيكلت از وى كشف شده بود با بررسى دقيق تر، 
ناچار لب به اعتراف گشــود و در ابتدا به ارتكاب 5 فقره سرقت 
موتورســيكلت و انتقال آن ها به روستاي محل سكونت خود و 
فروش به اهالي روســتا اعتراف كرد كه يكى از مالخران در اين 
رابطه دســتگير و از او نيز دو دستگاه موتورسيكلت كشف شد 
و در تحقيقات انجام شده از مالخر مشخص شد متهم در سطح 
روســتا تعداد زيادي موتورسيكلت مسروقه را به فروش رسانده 
است. سردار مظاهرى ادامه داد: در راستاى پيگيرى پرونده سارق 
حرفه اى طى هماهنگي قضايي دو تيم از مأموران به روســتاى 
سكونت سارق اعزام و با همكاري متهم و مالخر تعداد 8 دستگاه 
موتورسيكلت سرقتى كشف كه پس از انجام اقدامات كارشناسي 
احراز اصالت، مســروقه بودن آن ها محرز و در بازرسي از منزل 
پدري متهم چند فقره چك، كارت عابر بانك و... كشف كه پس 
از بررسي هاي الزم مشخص شد از داخل خودرو سرقت شده اند. 
فرمانده انتظامى استان خراسان شمالى خاطرنشان كرد: پس از 
تكميل تحقيقات پليسى سارق حرفه اى در نهايت به 33 فقره 
سرقت موتورســيكلت و محتويات داخل خودرو اعتراف كرد و 
براى سير مراحل قانونى به مراجع قضايى معرفى و سپس روانه 

زندان شد.

 سارق سابقه دار پس از 58 دستبرد 
جديد به دام افتاد

قدس: فرمانده انتظامى شهرستان كاشمر از دستگيرى سارق 
حرفه اى محتويــات داخل خودرو با 58 فقره ســرقت در اين 
شهرســتان خبر داد. سرهنگ ابوالقاســم باقرى به خبرنگار ما 
گفــت: در پى اعالم يك فقره ســرقت داخل خودرو در خيابان 
قائم اين شهرستان مأموران دايره تجسس كالنترى 11 جانبازان، 
شناسايى و دستگيرى سارق يا سارقان احتمالى را در دستوركار 
خود قرار دادنــد. وى افزود: مأموران با بررســى هاى ميدانى و 
افزايش گشت زنى هاى هدفمند در محدوده محل سرقت موفق 

شدند متهم را حين سرقت از يك سوارى پرايد دستگير كنند.
ســرهنگ باقرى با اشــاره به اينكه اين متهم 16 مورد سابقه 
كيفرى را در پرونده خود دارد، تصريح كرد: فرد دستگير شده در 
بازجويى هاى اوليه پليس به 58 فقره سرقت از داخل خودروهاى 

پرايد در كاشمر اعتراف كرد.

 تيترهاى تلخ روايت بى راهى! 
 مردم صالح آباد: وعده هاى مسئوالن براى 

ما «راه» نمى شود 85/1/17
*ضرورى ترين نيــاز عمومى مردم بخش 
صالح آباد داشــتن جاده مناســب اســت 

85/10/5
 گاليــه مــردم منطقه: اعتبــار راه هاى 
صالح آباد در ســرخس و تربت جام هزينه 

مى شود! 86/2/1
 يك نماينده مجلــس: وضعيت راه هاى 
ارتباطى صالح آباد بســيار نامناسب است 

87/10/23
 انتقاد شــوراهاى اسالمى منطقه از اداره 
راه و ترابرى / سايه مرگ بر راه هاى ارتباطى 

نامناسب صالح آباد! 88/1/25
 درد و دل اهالــى منطقه با اســتاندار / 
صالح آبــاد، اينجا از آبادى خبرى نيســت! 

88/8/10
 گــزارش قدس از محروميت يك بخش 
مرزى / درد جاده هاى نامناســب صالح آباد 

پول است 89/7/28
 محورهايى كه فقط نــام جاده را يدك 
مى كشــد / جاده صالح آباد- تربت جام، 90 

كيلومتر 90 پيچ خطرناك! 90/2/22

 گزارش قدس از محورهاى بى كيفيت يك 
شهر مرزى / براى شنيدن گاليه هاى صالح 

آبادى ها گوش شنوايى نيست 90/9/16
 جــاده صالح آباد، مســئوالن فقط وعده 

سرخرمن مى دهند! 91/6/15
 جاده نامناسب صالح آباد نيازمند نگاه ويژه 

مسئوالن 92/2/24
 گاليه هاى مــردم در گفت و گو با قدس: 
محورهــاى منطقــه صالح آبــاد نيازمند 

تمهيدات جدى مسئوالن است 92/6/13
 گزارش قدس از يك مشــكل 35 ساله / 
محورهاى ارتباطى در صالح آباد، آباد نيست 

92/9/25 !
 گــزارش قــدس از محورهايى كه هيچ 
شــباهتى به راه ندارد / جاده صالح آباد؛ هر 

روز بدتر از ديروز!  93/2/24
 يك مشــكل 36 ساله و گاليه هاى شهر 
مرزى / جاده هاى صالح آباد نيازمند آسفالت 
و ايمــن ســازى محورهــاى حادثه خيز 

 93/7/27
 راه هاى بى كيفيت صالح آبــاد را پايانى 

نيست 94/11/7
 قــدس گزارش مى دهــد / صالح آباد در 

حسرت يك راه خوب 96/6/23
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پليس پيگيرى كند

انتقاد رانندگان مشهدى از ثبت تخلف دوربين ها همزمان با چراغ چشمك زن

چشم سوم

قدس تعدادى از رانندگان و شــهروندان 
مشــهدى از ثبت تخلف دوربين هاى پليس 
راهور همزمان با چراغ چشــمك زن انتقاد 

كردند.
ماجراى اين اتفاق براى اولين بار چند روز قبل 
از طريق يك فيلــم كوتاه در فضاى مجازى 
منتشر شد و شــهروندى كه آن را گرفته به 
فلش دوربين ثبت تخلفات چهارراه دانشجو 
اشــاره كرده و از اين موضوع انتقاد مى كند 
كه به دليل اختالل ايجاد شــده در سيستم 
چــراغ تقاطع يا چشــمك زن شــدن آن 
بر اساس زمانبندى تعريف شده رانندگان بر 
طبق قوانين از تقاطع عبور مى كنند اما گويا 
دوربين مستقر در تقاطع همچنان در حالت 

ثبت تخلف قــرار دارد و مدام در حال فلش 
زدن است. 

در اتفاق مشــابهى ديگر كــه مخاطبان در 
تمــاس با روزنامــه از اين مــورد نيز گاليه 

داشتند مربوط به بلوار شهيد صادقى تقاطع 
اســفنديانى اســت كه گويا بارها به چنين 

حالتى درآمده است.
سؤال منتقدان اين موضوع اين است كه اگر 
به هر دليلى سيستم الكترونيكى چراغ هاى 
فرماندهى تقاطع ها با اختالل مواجه مى شود 
چرا بايد هزينه اى را براى شــهروندان ايجاد 
كند و حتــى اعتراض آن ها هــم به جايى 
نمى رسد چون كارشناسى كه به اعتراضات 
رسيدگى مى كند تصوير ثبت شده از دوربين 
را سند قطعى بروز تخلف مى داند حال آنكه 
در واقع راننده مربوطه بر اســاس قانون به 
فرمــان چراغ چشــمك زن از تقاطع عبور 

كرده است.

بجنورد- خبرنگار قدس: شــهردار بجنــورد از اعمال 
تخفيف 30 درصدى عوارض ســاختمانى در اين شهر به 
مناسبت فرارسيدن چهلمين سالگرد پيروزى شكوهمند 

انقالب اسالمى خبر داد. 
روح اهللا براتيان گفت: كليه عوارض ســاختمانى شــامل 
تراكم،عرصه ورود به محدوده مشمول تخفيف 30 درصد 

به شرط پرداخت نقدى خواهد شد.
وى افزود: تخفيف عوارض ســاختمانى شــامل (پذيره و 
تراكم)، عوارضات ملكى (كسرى عرصه) و ارزش معامالتى 

كميسيون ماده 100 است.
براتيان اضافه كرد: اين تخفيفات در مورد جرائم پرداختى 
كميسيون ماده 100، كميسيون ماده 77، نقل و انتقال، 
چك هاى سر رسيد نشده، چك هاى برگشتى و پرونده هاى 

توافقى اعمال نخواهد شد. 
شهردار بجنورد اظهار كرد: عوارض قبوض نوسازى اعم از 
بدهى ســال هاى گذشته و حال نيز از 30 درصد تخفيف 

برخوردار خواهند شد.
وى با اشــاره به اينكه تخفيفات براى ادارات، دستگاه هاى 
اجرايى، بانك و مؤسسات مالى و اعتبارى لحاظ نمى گردد 
افــزود: شــهروندان مى توانند از 16 دى مــاه جارى براى 
برخــوردارى از اين تخفيفات به شــهردارى هاى مناطق 

مراجعه كنند. 
براتيان تأكيد كرد: تاريخ اجــراى اين تخفيف از 16 دى 
ماه ســال جارى آغاز شده و از اين  رو شهروندان بايد براى 
استفاده از اين تخفيفات در مدت  زمان ياد شده اقدام كنند.
وى ياد آور شد: شــهروندانى كه از تاريخ 16 دى ماه سال 
جارى تا پايان بهمن سال جارى اقدام به پرداخت عوارض 
خود كنند از تخفيف 30 درصدى برخوردار و از يكم اسفند 

تا پايان سال نيز تخفيفات 25 درصد اعمال خواهد شد.

شهردار خبر داد

اعمال تخفيف 30 درصدى عوارض ساختمانى در بجنورد


	page 1 khorasan
	page 2 khorasan
	page 3 KHorasan NEW
	page 4 khorasan

