
قربانی به یُمن ورود 
نخستین زائران نوروزی

فهرست بانک ها و خودپردازهای توزیع کننده 
اسکناس نو

روز گذشته در مبادی ورودی صورت گرفت ناظر پولی بانک مرکزی در استان خراسان رضوی اعالم کرد

 همزمان با آغاز ســفرهای نــوروزی، »طرح 
صدقه و قربانی برای زائران نوروزی« توســط 
کمیته امداد خراســان رضوی روز گذشــته 
با استقبال از نخســتین مسافران نوروزی در 

راه آهن مشهد آغاز...

ناظر پولی بانک مرکزی در استان خراسان 
رضوی اســامی بانک هــای منتخب برای 
توزیع اســکناس نو در روزهای پایانی سال 
را اعــام کرد. علی ضیایی فر در گفت وگو 
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شهروندان با اعتراض به نقش دالالن در بازار 
خواستار ورود قوه قضائیه شدند

مافیای مرغ بدتر 
از سلطان سکه

 جوابیه آموزش و پرورش صالح آباد
 به یک نامه وارده

قدس: پس از چاپ نامه وارده ای با عنوان »آموزش و پرورش نابســامان 
صالح آباد را ســامان دهید!« در تاریخ 20 اسفندماه، روابط عمومی اداره 
کل آموزش و پرورش صالح  آباد به این مطلب جوابیه ای را ارســال کرده 
است. در این جوابیه آمده است: در تاریخ دوم اسفندماه سال جاری، رئیس 
اداره آموزش و پرورش شهرستان با هماهنگی فرمانداری شهرستان، جهت 
مأموریــت کاری در اداره کل آموزش و پرورش خراســان رضوی حضور 
داشته است. اینکه ذکر شده است جمعی از فرهنگیان و کارکنان این اداره 
از اوضاع تق و لق اداره بســیار ناامید و دلسرد هستند با واقعیت مطابقت 
ندارد. ضمن اینکه در طول دو و نیم ســال گذشته با پیگیری های ویژه 
مدیریت در شهرستان صالح آباد 14 فضای آموزشی به صورت خّیرساز و یا 
مشارکتی ساخته شده است که نسبت به سال های گذشته افزایش داشته 
است. آموزش و پرورش شهرستان صالح آباد در حوزه آموزشی با جدیت 
و دلگرمی مدیران و دانش آموزان در کنکور سراسری سال جاری با قبولی 
19 نفر در دانشــگاه فرهنگیان قابل مقایسه با نتایج کنکور در سال های 

گذشته نبوده است.
این اداره در حوزه پرورشــی نیز عاوه بر کســب نتایج بسیار خوب در 
زمینه های گوناگون و در مناســبت های مختلف برنامه های متنوعی در 
حوزه های قرآنی، نهج الباغه، نماز، سرود، اذان، ورزشی و... در طول سه 
ســال اخیر برگزار کرده که حجم و کیفیت این برنامه ها نیز نســبت به 
گذشته چشمگیر بوده اند و این نکته که امور عمرانی و آموزشی و پرورشی 
به حال خود رها شده و هیچ اهمیتی به آن داده نمی شود مشخص می کند 
که نگارنده محترم  نامه در صالح آباد حضور نداشته است؛ زیرا واقعیت برای 
همه روشن و آشکار است که بیشترین حضور مسئوالن استانی به آموزش 
و پرورش در ســال 97 به وقوع پیوسته است، از جمله حضور اخیر مدیر 
دفتر اداره کل فنی و حرفه ای و کار دانش متوســطه دوم وزارت از اداره 

آموزش و پرورش شهرستان صالح آباد است.
هیچ نیروی آموزشــی بدون ضوابط و مقررات از شهرستان صالح آباد به 
جایی منتقل نشده اند و نیروهای آموزشی با سابقه باال بر اساس مقررات و 
ضوابط خاص خود و نظارت اداره کل آموزش و پرورش خراســان رضوی 
به سایر شهرها منتقل شــده اند. ضمن اینکه انتقال نیروهای اداری نیز 
از قوانیــن خاص خود پیروی می کند که نحــوه انتقال آن ها با نیروهای 
آموزشی متفاوت است. الزم به ذکر است حتی نیروهایی با سابقه که بدون 
هماهنگی ترک خدمت کرده بودند نیز با پیگیری اداره به محل کار خود 
بازگشته اند، که افزایش نیروهای کیفی سبب کسب نتایج برتر علمی و 
آموزشی در سطح قطب و استان شده است. جذب نیروهای بسته حمایتی 
)خرید خدمات( نیز بر اساس بخشنامه اداره کل بوده که از تعداد 135 نفر 
127 نفر بومی جذب شده اند که 94 درصد نیروها بومی هستند و جذب 
افراد غیربومی نیز با تأیید اداره کل و رشته های مرتبط بوده است. در پایان 
ضمن تشکر از افرادی که با نقد منصفانه که با اهداف متعالی نظام مقدس 
جمهوری اسامی ســعی در ارتقای سطح علمی و آموزشی شهرستان 
صالح آباد را دارند تشکر می نمایم، امید است که نتایج حاصله با قضاوت 

مردمی، دلگرمی همکاران گرامی ما را در این خطه مرزی بیشتر کند.
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در شب میالد 
j حضرت جواداالئمه

 حرم مطهررضوی گلباران شد
قدس: همزمان با شــب میاد امام نهم شــیعیان 
حضرت جواداالئمــه )ع(، حرم مطهر امام رضا )ع( 
توســط عاشــقان اهل بیت عصمت و طهارت )ع( 

گلباران شد.
اجتماع جوادیون نیز همزمان با نمازمغرب و عشــا 
با حضور پرشــور زائران و مجاوران در عرصه میدان 
شــهدا برگزار و زائران و مجاوران شرکت کننده در 
این اجتماع  با شاخه های گل به سمت حرم مطهر 
رضوی رهسپار شدند و حرم منور رضوی را گلباران 

کردند.
خادمــان بارگاه منور رضوی و خیران در ایســتگاه 
صلواتــی جواد االئمه )ع( به مناســبت این والدت 

فرخنده از زائران و مجاوران پذیرایی  کردند.

 یک کشته و 8 مصدوم در تصادف 
زنجیره ای بزرگراه کالنتری مشهد

ایســنا: مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی 
دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد گفت: صبح روز 
گذشته تصادف زنجیره ای تریلی با اتوبوس، عابر 
و چند خودرو سواری، یک کشته و هشت مصدوم 

برجای گذاشت.
رضــا وفایی نــژاد در این باره اظهــار کرد: صبح 
روزگذشــته ســاعت 5:24 دقیقه با فوریت های 
پزشــکی تمــاس گرفته شــد و خبــر تصادف 
زنجیره ای تریلی بــا اتوبوس، عابر و چند خودرو 
ســواری داده شد. چهار دســتگاه آمبوالنس به 

محل اعزام شد.
وی ادامــه داد: این حادثــه در بزرگراه کانتری 
مشــهد حد فاصل میدان حافظ تا انقاب اتفاق 
افتاد که یک کشــته و هشــت مصدوم بر جای 

گذاشت.
وفایی نــژاد بیان کرد: عابر ایــن تصادف به علت 
شــدت جراحات در دم فــوت کــرد. دو نفر از 
مصدومــان این حادثــه از اتوبــوس، دو نفر از 
خودروی نیســان و چهار نفر دیگر مصدومان از 

خودروهای سواری بودند.
وی افزود: این مصدومان به بیمارســتان کامیاب 
انتقال داده شــدند که حال عمومی آن ها خیلی 

وخیم نیست.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در گفت و گو با قدس خبر داد 

مصرف 22 میلیون مترمکعب آب در صنایع معدنی خراسان رضوی 
هادی زهرایی: رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضــوی از مصــرف 22 میلیون متر مکعــب آب در صنایع معدنی 

استان خبر داد.
راضیــه علیرضایی در گفت و گو با قدس گفت: در پنج ســال اخیر 
شــاهد افزایش چند برابری ســرمایه گذاری در بخش های مختلف 
صنایع اســتان بوده ایم، اما در ســال جاری به دلیل تغییر شرایط 

اقتصادی شاهد اتفاقاتی هستیم.
وی ادامه داد: در حوزه قطعه ســازی و خودرو با توجه به تأمین ارز 
قطعه ســازان و تغییر چند مرحله  ای تأمین ارز آن ها، شاهد کاهش 
40 درصدی بوده ایم و در حوزه فرش ماشینی به دلیل تأمین مواد 
اولیه و وابســتگی به واردات، شــاهد کاهش 15 درصدی بوده ایم. 
اما بر اثر افزایش قیمت ارز شــاهد افزایش تولید و صادرات برخی 
از واحدهای صنعتی بوده ایم که در حوزه ســیمان شــاهد افزایش 
40 درصدی صادرات بوده ایم و اقامی که صادراتی هســتند شاهد 
افزایــش بوده که این افزایش مســاوی با ظرفیت بیشــتر، تولید و 

اشتغال است.
رئیس ســازمان صمت اســتان ادامه داد: در ســال 93 تیپ اصلی 
صنایع اســتان، صنایع غذایی، خودرو، قطعــات و الکترونیک بوده 
است و در آن زمان صنایع بزرگی در استان نداشتیم و مواد معدنی 

اســتان بر روی جاده حمل و به خارج از استان و کشور می رفت. بر 
اساس برنامه اقتصاد مقاومتی حرکت به سمت صنایع معدنی را آغاز 
کردیم و امروزه شاهد راه اندازی واحدهای بزرگ صنایع معدنی در 
مناطق مختلف اســتان هستیم و راه اندازی این واحدهای صنعتی 

موجب افزایش اشتغال و صادرات شده است.
علیرضایــی در خصــوص وضعیت صنایع فعال و اشــتغال صنعتی 
استان هم گفت: 73 درصد صنایع استان فعال، 20 درصد فصلی و 
7 درصد نیز تعطیل هســتند. اشتغال یک تابعی از توسعه صنعتی 

اســت، اما مزیــت دیگری کــه دارد از جمله مشــارکت مردم در 
سرمایه گذاری است که در کشورهای صنعتی بیشتر از کشور ماست 
و در وضعیت موجود باید از فشار بیشتر به واحدهای موجود و فعال 
حمایت و در تأمین مواد اولیه و کمک به تکمیل واحدهای صنعتی 
نیمه تمام و نیز برای ورود نقدینگی به تولید تاش ویژه ای کنیم. 

علیرضایی در خصوص مصرف آب در صنایع معدنی اســتان گفت: 
در فراینــد مصرف آب در صنایع معدنی، 90 درصد آب مصرفی در 
صنایع فوالد و بخش نورد اســتفاده می شــود و تنها 10 درصد در 
کارهای معدنی مصرف می شــود و بر اســاس مطالعات دقیقی که 
انجام شــده اســت، ظرفیت آب مصرفی صنایع معدنی استان 22 
میلیون متر مکعب به طور ســالیانه است و این در حالیست که آب 

مصرفی در دشت خواف 126 میلیون متر مکعب است.
علیرضایی تصریح کرد: بر اســاس اســناد باالدســتی در سال 63، 
دشــت خواف ممنوعه اعام شده اســت که این ممنوعیت با هدف 
بهره برداری از ذخایر معدنی در منطقه و ایجاد اشــتغال پایدار بوده 
اســت و آب مصرفــی در این صنایع برای 14 هزار نفر شــغل 30 
ســال دوام تأمین می کند و برای تمامی کارخانه ها و عملیات های 
معدنی پیوســت های محیط زیست آن ها گرفته شده و سهمیه آب 

این صنایع در وزارت نیرو مصوب شده است.

قدس: استاندار خراسان رضوی گفت: با همکاری دستگاه قضایی، 
با زمین خواری در شهرســتان ها برخورد می شود و فرمانداران در 
این زمینه مسئولیت هماهنگی و برنامه ریزی را برعهده خواهند 

داشت.
علیرضا رزم حسینی در دیدار با فرمانداران استان به برنامه ریزی های 
انجام گرفته برای اجرای مدل مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی 
اشــاره کرد و افزود: موافقتنامه های اقتصاد مقاومتی با همکاری 
معین های توسعه ای منعقد شده و از فرمانداران انتظار داریم که 

مرتباً کارهای اجرایی را پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه محوریت فعالیت هــای اجرایی در طرح مثلث 
توسعه اقتصادی- فرهنگی با فرمانداران شهرستان هاست، اظهار 
کرد: ضرورت دارد که در هماهنگی با دیگر دستگاه های حاکمیتی، 
زمینه فعالیت اقتصادی برای کارآفرینان و سرمایه گذاران فراهم 

شود.
استاندار خراسان رضوی گفت: فرمانداران باید از طریق برقراری 
تعامل مثبت با همه ارکان حاکمیت اعم از دستگاه های اجرایی و 
قضایی و ائمه جمعه موانع پیش روی سرمایه گذاران و معین های 

اقتصاد مقاومتی را برطرف کرده و در جهت اجرای سیاست های 
طرح مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی گام بردارند.

وی گفت: در جلســه ای با آیت اهلل علم الهدی، ایشان به صراحت 
اعــام کرد که ائمه جمعه هیچ دخالتــی در اجرای طرح مثلث 
توسعه اقتصادی- فرهنگی نخواهند داشت و تاکنون هم از سوی 
ایشــان یا دیگر ائمه جمعه حتی یک مورد درخواست تحمیلی 

نداشته ایم.

وی در ادامه به موضوع زمین خواری در برخی از شهرســتان های 
خراسان رضوی اشاره کرد و افزود: عده ای فرصت طلب در چناران، 
سبزوار و دیگر شهرســتان ها براحتی جلوی چشم همه، داخل 
اراضی ملی یا متعلق به دستگاه های اجرایی، تانکر آب می گذارند و 

بعد هم با کاشت درخت، باغ ویا می سازند. 
رزم حسینی با بیان اینکه فرمانداران باید روی مسئله زمین خواری 
حساس باشند و سختگیرانه برخورد کنند، بیان کرد: با توجه به 
همکاری خوب دســتگاه قضایی، انتظار می رود کــه فرمانداران 
شهرستان ها، اداره منابع طبیعی و شهرداری ها را پای کار آورده و با 
برخورد به موقع مانع از تصرف اراضی ملی توسط سودجویان شوند. 
استاندار خراسان رضوی گفت: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
اســتانداری در حوزه های مختلف نگاه اعتدالی و میانه رو دارد و 
این فرصتی برای فرمانداران اســت که از ظرفیت وی برای رفع 

مشکات شهرستان تحت مدیریت خود بهره بگیرند. 
رزم حسینی به فرمانداران شهرستان های خراسان رضوی توصیه 
کرد که در ایام تعطیات نوروز به صورت سرزده از مراکز خدماتی 

بازدید کنند و در جریان نحوه خدمت رسانی به مردم قرار گیرند.

در دیدار با فرمانداران خراسان رضوی عنوان شد

گالیه استاندار از زمین خواری در برخی شهرستان ها 

حتماً تاکنون شــما هم ضرب المثل »از شــیرمرغ تا جــان آدمیزاد« 
را شــنیده اید. در این ضرب المثل شیر مرغ به این دلیل به کار رفته 
که نایاب و دسترســی به آن محال اســت. اما االن می شود با توجه 
به شــرایطی که در بازار گوشــت مرغ وجود دارد حتی به جای شیر 
مرغ، گوشت مرغ در ضرب المثل مذکور به کار برد! که البته گزاف هم 
نگفته ایم. شرایط فعلی گوشت مرغ و نایاب شدن آن هم همان داستان 
شیر مرغ است. دیروز بعد از انتشار گزارشی مردمی با عنوان »دور زدن 
قانون با ســاخی مرغ« دوباره به بازار رفتیم تا از شرایط روز مرغ خبر 

بگیریم. در ابتدای بلوار استقال مشهد ...

j در شب میالد حضرت جواداالئمه

رضوی گلباران شد حرم مطهر
.......صفحه 4

همین صفحه

.......صفحه 3



روز گذشته در مبادی ورودی صورت گرفت

قربانی به ُیمن ورود نخستین زائران نوروزی
خبر

ســرور هادیان: همزمان با آغاز ســفرهای 
نــوروزی، »طرح صدقه و قربانی بــرای زائران 
نوروزی« توســط کمیته امداد خراسان رضوی 
روز گذشته با اســتقبال از نخستین مسافران 
نوروزی در راه آهن مشــهد آغاز شد. مدیرکل 
کمیته امداد خراسان رضوی در این خصوص 
گفت: در آستانه سال نو یکی از برنامه های طرح 
20-20 این نهاد، قربانی گوسفند با مشارکت 
خیران به منظور ســامتی زائران و مسافران 
نوروزی در استان و توزیع بین نیازمندان محل 
اســت. حبیب اهلل آســوده با اعام اینکه طرح 
20-20 در چند بخش طراحی و اجرا می شود، 
افزود: این طرح به منظور کمک به نیازمندان 
و رسیدگی ویژه به امور معیشتی آن ها درحال 
اجراســت که شامل توزیع ســبدکاال، قربانی 
گوسفند و توزیع گوشــت آن بین نیازمندان 
همان محل و نذر خدمت کارکنان این نهاد با 
صرف نظر کردن از ســفر و خدمت بیشتر به 
نیازمنــدان صورت می گیرد. وی با اعام اینکه 
طرح قربانی از روز گذشــته در اســتان با ذبح 
10 رأس گوسفند در فرودگاه بین المللی شهید 
هاشمی نژاد، راه آهن مشهد و پایانه مسافربری 
مشهد شروع شد، خاطرنشان ساخت: در واقع 
این طرح با هــدف پرداخت صدقــه به نیت 
ســامتی زائران و مجاوران امام رضا)ع( اجرا 
می شــود. به طوری که با مشارکت خیران در 
تمام مبادی ورودی اســتان و مشهد مقدس 
در شهرها و روستاها قربانی صورت می گیرد و 
گوشت آن بین نیازمندان محل توزیع می شود.

 ایجاد پایگاه های خیر و احسان 
مدیــرکل کمیته امداد خراســان رضوی از 
ایجاد پایگاه های خیر و احسان جاده ای در 
تمام مبادی ورودی احسان خبر داد و اعام 
کرد: امســال 200 رأس گوســفند به نیت 
سامتی زائران با مشارکت خیران قربانی و 

بین نیازمندان محل توزیع می شود.

 توزیع 20 هزار سبدکاال 
 وی همچنیــن درباره این 
طــرح از توزیع ســبد کاال 
از 20 اســفندماه و توزیــع 
20 هزار ســبد کاال با ارزش 
کلی سه میلیارد تومان خبر 
داد و تصریح کرد: این طرح 
مراکز  مردم،  مشــارکت  با 

نیکوکاری، خیران و حامیان آغاز شد و تاش 
بر این اســت تا قبل از اتمام ســال به پایان 
برســد. وی با عنوان اینکه توزیع ســبدکاال 
در تمامی شهرســتان های اســتان شروع و 
تا قبل از آغاز ســال نو با اولویت خانوارهای 
عائله مند، ایتام و زنان سرپرســت خانوار به 
پایان می رســد، افزود: این طرح با توجه به 
شرایط سخت اقتصادی و معیشتی خانواده ها 
اجرا می شــود تا کاالهای اساسی و خوراکی 

تهیه  شده در اختیار آن ها قرار  گیرد.

 نذر خدمت 
 آســوده همچنیــن دربــاره نــذر خدمت در 

کمیته امداد خراسان رضوی خاطرنشان ساخت: 
نذر خدمت عنــوان طرح خیرخواهانه و جهادی 
ویژه امدادگران کمیته امداد خراسان رضوی است 
که از سفر های نوروزی خود صرف نظر می کنند 
و در مسیر اجرای این موضوع اوقات خودشان را 
به رسیدگی ویژه به نیازمندان و مددجویان تحت 

حمایت اختصاص می دهند.

 توزیع سفر، توزیع ثروت
مراســم  ایــن  ادامــه  در 
ســخنگوی ســتاد خدمات 
رضــوی  خراســان  ســفر 
گفــت:  نشســت  ایــن  در 
شــعار محوری برای ســتاد 
)توزیــع  ســفر  خدمــات 
ســفر، توزیع ثروت اســت( 
افــزود:  فــروزان   می باشــد.مهدی 
در حالی که صنعت گردشگری بعد از صنعت 
خودرو و نفت بیشترین درآمدزایی را دارد، اما 

متأسفانه این رقم در ایران پنج درصد است.

 راه اندازی قطار بین المللی مشهد - نخجوان 
وی با اشــاره به رغبت بیش از50 درصد مردم 
به ســفره ریلی اظهار داشــت: 29 خط ریلی 
داریم که خوشبختانه مردم رشت نیز از امسال 
می توانند از سفر ریلی به مشهد بهره ببرند. در 
آینده قطار بین المللی نخجوان به مشهد را نیز 
خواهیم داشــت و این در حالیست که با وجود 
عدم افزایش لکوموتیو و واگن خوشبختانه 20 

درصد رشد جابه جایی داشته ایم.

 پیک نوروزی 25 اسفند تا 17 فروردین 
مدیــرکل راه آهن خراســان رضــوی افزود: 
پیک نوروز راه آهن جمهوری اســامی ایران 
از 25 اســفند آغاز شــده و دیروز نخســتین 
قطار به مشــهد وارد شده است.  محمدهادی 
ضیائــی مهر در ادامــه بیان کــرد: راه آهن 
بســیار  ایــران ظرفیت  اســامی  جمهوری 
خوبــی بــرای جابه جایی زائران مشــهدی و 
ســطح کشور ایجاد کرده اســت که نیمی از 
ظرفیــت راه آهن کشــور در برنامه قطار های 
نوروزی تعریف و برنامه ریزی شــده است.وی 
تعداد شــهرها و مراکزی که در سطح کشور 
قطار مسافربری مســتقیم تعریف شده است 
را 29 شــهر و مرکز اســتان در سطح کشور 
اعام کرد و بیان داشت: برای این تعداد شهر 
قطار مسافربری مستقیم تعریف شده است و 
برای ما نوروز در طی 22 روز پیک نوروزیمان 
 تعریف شــده است که از 25 اســفند 97 تا 

17 فروردین 98 ادامه دارد.

 2000 رام قطار برای 905هزار نفر
مدیــرکل راه آهن خراســان رضوی تصریح 
کــرد: بیش از 2000 رام قطار مســافربری 
برنامه ریزی شــده اســت کــه در این ایام 
905 هزار نفر مســافر و زائر امام رضا)ع( در 
ایــن 22 روز زمینه جابه جایی شــان را به 

مشهد فراهم کردیم.

در حوالی امروز2

 آیت اهلل علم الهدی همزمان با آغاز عملیات 
ساخت مسجد صاحب الزمان f عنوان کرد

  ساخت مرکزی  
برای مساجد  ا ستان های خراسان 

قدس:  17 طرح فضای سبز و هشت طرح عمرانی شهری با 
هزینه 2400 میلیارد ریال روز گذشته در مراسمی با حضور 
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی در این کانشهر مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
همزمــان بــا ایــن مراســم، عملیات ســاخت مســجد 
صاحب الزمان)عج( در نزدیک محل مســجد تاریخی حوض 
معجردار که ســال گذشــته تخریب شــده بود نیز آغاز و 

کلنگ زنی شد.
آیت اهلل علم الهدی در این مراســم  با اشاره به اینکه امیدوارم 
مدیریت شــهری در انجام این اقدامات پر برکت خود موفق 
باشند اظهار داشت: در کنار این مسجد یک مرکز تشکیاتی 
برای کلیه مساجد سه استان خراسان تاسیس خواهد شد.وی 
ابراز امیدواری کرد امام رضا)ع( مجموع این اقدام ها را در 

آبادانی سازی عتبه مقدسه منظور فرمایند.
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی ادامه داد: شهرداری 
مشهد در قرب جوار عتبه مقدسه با حذف یک کانون فضیلت، 
فضایی ســه برابر آن را در دســت اجرا قرار داده و این اقدام 
شهرداری ارزشــمند بوده و امید است شورا و شهرداری در 
اجرای مســئولیت و اقدام های پربرکــت و دین مدارانه خود 

موفق باشند.
آیت اهلل علم الهدی ادامه داد: شورای اسامی شهر و شهرداری 
عامل اصلی آبادانی ســازی در کانون زندگانی مردم در شهر 
هســتند و مدیریت شهری باید کانون هایی ایجاد کند تا در 

افزایش اخاق و معنویت مؤثر باشد.
وی با اشــاره به اینکه در طول تاریخ اسام مساجد به عنوان 
ارزشــمند ترین کانون در توسعه فضیلت، اخاق و معنویت 
بوده اند، بیان کرد: این اقدام ارزشمند شورای شهر و شهرداری 
در مقام اجرای این رسالت و مسئولیت گامی در جهت تداوم 
انقاب بوده که با ســاخت و ساز مســاجد تحقق و اجرایی 
خواهد شد. وی افزود: از ایجاد مسجد در این نقطه مقدس از 
شهر متشکرم، قطعاً مساجد در توسعه و آبادانی  سازی جاده 

و خیابان نقش اساسی را دارند.
رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای اســامی 
 شــهر مشــهد نیز در این مراســم گفت: بافــت پیرامونی 
حرم مطهر امام رضا)ع( هویت اجتماعی، فرهنگی و تاریخی 
خاصی دارد که حفظ این هویت مورد توجه شورای اسامی 

شهر مشهد است.
احسان اصولی بر اهمیت ویژه حفظ میراث معنوی و تاریخی 
مشهد تأکید و بیان کرد: مراقبت الزم را از بافت تاریخی این 

شهر خواهیم کرد تا ذخیره های تاریخی آن از بین نرود.
وی ادامه داد: همچنین می بایست نهایت استفاده را از خانه ها 
و مساجد تاریخی سطح مشهد به منظور غنابخشی هویتی 
شهر داشته باشیم تا معرفی خوب و مناسبی از هویت مشهد 

به زائران حرم مطهر امام رضا)ع( صورت گیرد.

  وقف 4 میلیارد ریالی 
در سبزوار ثبت شد

ایرنا: رئیــس اداره اوقاف و امور خیریه ســبزوار گفت: یک 
 وقف جدید بــه ارزش 4 میلیارد ریال به نیت عزاداری برای 
حضرت فاطمه)س( در سامانه موقوفات این شهرستان ثبت 
شــد. حجت االســام جعفر مهدوی خواه افزود: یک واقف 
نیک اندیش یک باب واحد تجاری در توحید شــهر سبزوار 
را برای برپایی مراســم عزاداری حضرت فاطمه)س( در یک 

روستا وقف کرد.
وی با اشاره به ضرورت وقف بر مبنای نیاز جامعه، افزود: وقف 
در زمینه های علمی، پژوهشی، تجهیز بیمارستان ها، کمک به 

اشتغال ، ازدواج جوانان و محیط زیست از ضروریات است.
از ابتدای امســال تا کنون 11 موقوفه بــه ارزش حدود 20 
میلیارد ریال در سامانه جامع موقوفات سبزوار و خوشاب به 

ثبت رسیده است.

در جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان رضوی 
عنوان شد

  هنرستان ها به سمت درآمدزایی 
در حرکت هستند

پورحسین: استاندار خراسان رضوی نظام آموزش و پرورش 
را یک نظام فرابخشی برشــمرد و گفت: آموزش و پرورش از 
 مراکز سرمایه گذاری کشور هستند که وظیفه تربیت سرمایه 

نیروی انسانی آینده را برعهده دارند.
علیرضا رزم حسینی در این جلسه جامعه فرهنگیان را جامعه ای 
مهم برشمرد و افزود: آموزش و پرورش مراکز هزینه نیستند، 
بلکه مراکز ســرمایه گذاری برای تربیت سرمایه انسانی آینده 
محسوب می شوند، این طرز تفکری است که اگر در کشور به 

آن توجه شود همه طرح های مورد بحث را کامل خواهد کرد.
وی اذعان کرد: یکی از دالیلی که قانون گذار یا دولت، شــورای 
آموزش و پرورش را پیش بینی کرده شاید این باشد که آموزش و 
پرورش از بقیه دستگاه ها هم کمک بگیرد برای هدف مقدس این 
نهاد، بنابراین این شورا یک شورای شکلی نیست، برای همین ما 

حتماً در خدمت آموزش و پرورش هستیم.
رزم حسینی نظام آموزش و پرورش را یک نظام فرابخشی برشمرد 
و افزود: چون قانون گذار احساس کرده نظام آموزشی ما امکانات 
کافی ندارد، خواسته شورای آموزش و پرورش تشکیل بشود پس 

نظام آموزشی ما یک نظام فرابخشی است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی هم در این جلســه 
گفت: آموزش و پرورش خراســان رضوی با داشتن بیش از یک 
میلیون و 220 هزار دانش آمــوز، باالترین آمار دانش آموزی کل 
کشــور را به خود اختصاص داده و پهناورترین و گســترده ترین 
آموزش و پرورش کشور محسوب می شود و این تعداد دانش آموز 

زیر نظر 84 هزار همکار فرهنگی مشغول به تحصیل می باشند.
قاســمعلی خدابنده با اشــاره بــه اینکه حــدود 42 درصد 
دانش آموزان استان در هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش 
مشــغول به تحصیل هستند که این رقم از میانگین کشوری 
3 درصد باالتر اســت و این درصد باید تا پایان برنامه ششــم 
توسعه به 50 درصد برسد، افزود: قریب به 50 هزار دانش آموز 
استان در مدارس شبانه روزی تحصیل می کنند که این مدارس 
عمدتاً در مناطق محروم و مناطق روستایی و مرزی قرار دارند، 
همچنین 13 درصد دانش آموزان استان در مدارس غیردولتی 
 تحصیل می کنند کــه این رقم از میانگین کشــوری حدود 

3 درصد باالتر است.
خدابنده خاطرنشــان کرد: آموزش همراه بــا تولید بویژه در 
هنرســتان ها موجب شــده انگیزه هنرجویان افزایش یابد و 
هنرســتان ها به سمت تولیدات، ارائه خدمات و درآمدزایی در 

حرکت هستند.

  ایجاد نشاط با توزیع درآمد یک موقوفه 
بین نیازمندان

درود- خبرنگارقدس: رئیس اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان 
نیشــابور گفت: به نیت ایجاد نشــاط 43 بسته مواد غذایی بین 

نیازمندان شهر درود از محل یک موقوفه توزیع شد. 
حجــت االســام خلیلی با بیان اینکه در آســتانه نــوروز باید 
شادی هایمان را بین نیازمندان توزیع نماییم، افزود: موقوفه مرحوم 
»میرحسن« در روستای باغشــن با چهار ربع ونیم آب و اراضی 
قناتین باغشن با قدمت بیش از 80 سال توسط آن مرحوم برای 
تهیه موادغذایی بین نیازمندان درود در نظر گرفته شده که هر 
سال درآمد این موقوفه بعد از کسر حقوق دولتی، برای نیازمندان 
در آســتانه نوروز هزینه می شود و موجب خوشحالی خانواده ها 

می شود.
وی تعداد 43 بسته موادغذایی شــامل برنج، ماکارونی، عدس، 
روغن و قند به ارزش 2 میلیون و 300 هزار تومان را یادآور شــد 
و افزود: در آســتانه نوروز با توزیع این اقام، شادی و نشاط بین 

خانواده نیازمندان ایجاد می شود.
وی گفت: این موادغذایی در بقعه امامزادگان عین علی و زین علی 

از نوادگان امام جواد)علیه السام( شهر درود توزیع شد.

اخبار
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محسن متولی اشکذری: همیشه تصور می کردم روش آموزشی معلمان تابع قوانین خاصی 
است و روش های آموزشی خاقانه در نظام آموزشی ما چندان جایگاهی ندارد. یعنی معلمان 
اجازه ابتکار عمل در آموزش را ندارند و باید به شیوه ای که از سوی آموزش و پرورش برای آن ها 
معین شده، به تدریس بپردازند. تا اینکه توصیف تدریس یکی از معلمانی که روش های خاقانه 
و ابتکاری خاصی در تدریس داشت را شنیدم و تصمیم گرفتم یک روز در کاسش حاضر شوم.

ستاره خواجه معلمی است که 20 سال از مجموع 25 سال خدمتش در آموزش و پرورش را 
در پایه اول تدریس کرده است و از تجربیات ناب کار با بچه های کوچک در کاس هایش بهره 

می برد تا اکنون یکی از متفاوت ترین کاس های اول را داشته باشد.

 روشی برای ماندگاری مطالب در ذهن
ایــن آموزگار خاق در گفت و گو با قدس می گوید: به خاطر عاقه ای که به پایه اول دارم و در 
آن راحت هستم با اینکه امکان تدریس در پایه های دیگر را هم دارم، اما داوطلبانه این پایه را 
انتخاب می کنم و با تجربه ای که پیدا کرده ام با توجه به اینکه با این روش مطالب بیشــتر در 
ذهن بچه ها می ماند، چون عماً آنچه را که به آن ها تدریس می شود را مشاهده می کنند، این 
شیوه را انتخاب کرده ام.ستاره خواجه در توضیح شیوه تدریس خود می گوید: استفاده از قطار 
الفبا که با تاش فراوان تهیه کرده ام در کنار کتب آموزشی به درک و فهم بهتر مطالب کمک 
می کند، چون بچه ها هنوز نمی توانند بخوانند، با عکس ارتباط بیشتری برقرار می کنند و از روی 
آن می فهمند مثاً پرندگان پر دارند و پرواز می کنند و تخم می گذارند و دیگر مسائل را هم به 

این روش به آسانی می آموزند.

 تدریس حروف به همراه خوراکی های خوشمزه
وی ادامه می دهد: برای آشنایی بیشتر بچه ها در تدریس حروف مختلف، خوراکی های گوناگون 
مرتبط با آن حرف را در مدرسه، آماده می کنم، به عنوان مثال برای حروف آ، پ، ش، ر، ن به 
ترتیب خوراکی هایی مثل  آش، پیراشکی، شیرینی، رنگینک و نان را در مدرسه آماده کرده ام و 
چون بچه ها با چشمان خود از ابتدا مراحل ساخت را می بینند در ذهنشان ماندگار می شود.وی 
اظهار می دارد: امروز حرف )ن( را تدریس کردم و به طور کامل از کشــت گندم و آماده سازی 

زمین را به بچه ها نشــان دادم و مراحل آبیاری و جمع آوری گندم و رفتن به آسیاب و تبدیل 
شدن به آرد را توضیح دادم و به آن ها گفتم اینکه امروز ما به راحتی نان تهیه می کنیم به خاطر 
وجود نانواهاست، اما در قدیم مردم خودشان تمام این مراحل را انجام می دادند و برای اینکه 
بچه ها با پخت نان به صورت عملی آشنا شوند به صورت نمادین با به راه انداختن نانوایی خاله 
رقیه نان روغنی را در حضور بچه ها آماده کردیم و دانش آموزان خوردند وهم درس را به صورت 

عملی آموختند و هم خیلی خوشحال شدند.

 جشن های مذهبی و ملی
وی ادامه می دهد: همچنین برای آشــنایی بچه ها با مناسبت های مذهبی و ملی جشن هایی 
مثل جشــن قرآن، جشن والدت ائمه معصومین)ع( و اعیاد مذهبی، جشن یلدا، جشن فجر 
پیروزی، 13 آبان و جشــن نوروز را با مشارکت خانواده های دانش آموزان برگزار می کنیم که 

خیلی مؤثر بوده است.

با ابتکار آموزش ترکیبی در یک دبستان

آموزگار خوش ذوق خالقیت را به کالس درس آورد

 امسال 200 رأس گوسفند 
به نیت سالمتی زائران با 

مشارکت خیران قربانی و 
بین نیازمندان محل توزیع 

می شود

بــرش

 قدس: رئیس کمیســیون برنامه و بودجــه، فناوری و 
اطاعات و منابع انسانی شورای اسامی شهر مشهد گفت: 
بودجه پیشنهادی سال 98 شهرداری مشهد با 35 درصد 

افزایش نسبت به بودجه امسال به تصویب رسید.
بتول گندمی روز گذشته در نشست خبری گفت: بودجه 
سال 98 شهرداری مشهد از 31 هزار و 900 میلیارد ریال 
در سال جاری به 42 هزار و 980 میلیارد و 924 میلیون 
ریــال افزایش یافت که در بخش هــای عمومی، عمرانی، 
اقتصادی و سازمان ها هزینه می شــود. وی اظهار داشت: 
برای سال آینده سهم درآمد های پایدار 23 درصد و سهم 
درآمد های ناپایدار 77 درصد پیش بینی شــده و اعتبارات 
عمرانی نیز از 10 هزار و 390 میلیارد ریال در سال جاری 

به 17 هزار و 180 میلیارد ریال افزایش یافته است.
وی گفت: حوزه حمل و نقل و ترافیک 48 درصد، خدمات 
و محیط زیســت 11 درصد، شهرســازی و معماری 16 
درصد، فرهنگی و اجتماعی سه درصد، مدیریت ایمنی و 
بحران چهار درصد و مدیریت هوشمند سازی 18 درصد 
از اعتبارات عمرانی سهم می برند. گندمی افزود: در بخش 
درآمدهای پایدار مهم ترین بخش مالیات بر ارزش افزوده 
اســت که به دلیل ابهام در منابع نســبت به حصول آن 
خوشبین نیســتیم به طوری که برای سال جاری وصول 

340 میلیارد تومان را در این زمینه پیش بینی کرده بودیم 
که حدود 270 میلیارد تومان آن محقق شد و برای سال 
آینده نیز وصول 420 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

وی اظهار داشت: در سال آینده برای کسب عوارض خودرو 
نیز 50 میلیارد تومان پیش بینی شــده که این میزان در 

سال جاری حدود 35 میلیارد تومان بوده است.
وی گفت: از محل انتشار و تسهیات اوراق نیز پیش بینی 
کرده بودیم 2699 میلیارد تومان درآمد داشته باشیم که 
این رقم برای سال آینده 2003 میلیارد تومان پیش بینی 

شده است.

 سهم ناچیزعوارض شهرداری از محل بلیت هواپیمایی
بتول گندمی در ادامه با بیان اینکه شــهرداری مشهد در 
ســال 97 در حوزه عوارض از محل بلیت هواپیمایی 11 
میلیارد تومان وصولی داشته که بسیار ناچیز است، گفت: 
نمایندگان مجلس می بایست در این خصوص اعمال نظر 
کنند. وی یادآور شــد: در آلبوم بودجه عمومی شهرداری 
مشهد، ســهم درآمدهای پایدار از منابع پایدار معادل 23 
درصد و در حوزه منابع ناپایدار ساختمانی و سایر، معادل 

77 درصد است. 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد گفت: 

در اصاح بودجه ســال 97، معادل 1039 میلیارد تومان 
اعتبارات عمرانی در نظر گرفتیم و این در حالی است که 
این رقم در سال 98، با 65 درصد افزایش، به عدد 1718 

میلیارد تومان رسیده است .
به گفته وی، در این حــوزه 58 درصد اعتبارات به حوزه 
حمل و نقل و ترافیک و 18 درصد به حوزه خدمات شهری 
اختصــاص دارد. گندمی با بیان اینکه بزرگ ترین کدهای 
درآمدی ما در بودجــه 98 با 23 درصد، در حوزه مالیات 
بر ارزش افزوده اســت که خیلی به تحقق آن خوشــبین 
نیســتیم، افزود: در این بخش در سال 97، از مبلغ 340 
میلیارد تومان پیش بینی شــده، تنها 270 میلیارد تومان 
آن محقق شد. وی عنوان کرد: سهم مشهد در این بخش، 
خیلی بیشتر از 420 میلیارد تومانی است که برای بودجه 

98 پیش بینی کردیم.

یک مسئول عنوان کرد

سهم ناچیزدریافت عوارض از محل بلیت هواپیمایی

هنر خراسان
  درخشش شاعران خراسانی 

در جشنواره ره آورد سرزمین نور

نیشابور- خبرنگارقدس: شاعران نیشابوری خدابخش صفادل، 
رویا خادمی و زهرا شرفی در اختتامیه شانزدهمین دوره جشنواره 
ملی »ره آورد ســرزمین نور« مقام های برتر را در خرمشهر از آن 

خود کردند.
مسئول امور فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسامی نیشابور اظهار 
کرد: جشنواره ملی سرزمین نور، همه ساله با موضوع راهیان نور 
و دفاع مقدس در رشته های شعر، داستان، متن ادبی، دلنوشته، 
عکس و فیلم برگزار می شــود و عاقه مندان و زائران راهیان نور 
دیده ها و شنیده های خود را از مناطق عملیاتی دفاع مقدس به 

دبیرخانه جشنواره ملی سرزمین نور ارسال می کنند.
رمضانعلی بیات گفت: جشنواره ملی »ره آورد سرزمین نور« هویت 
مردمی دارد و شایســته است گروه های مختلف در برگزاری آن 

سهیم باشند.
وی خاطرنشان کرد: در اختتامیه شانزدهمین دوره جشنواره ملی 
»ره آورد سرزمین نور« شاعران نیشابوری خدابخش صفادل رتبه 
دوم در بخش شعر کاسیک، رویا خادمی رتبه دوم بخش شعر 
سپید و رتبه سوم در بخش دلنوشته و زهرا شرفی رتبه نخست 

بخش دلنوشته و رتبه دوم متن ادبی را از آن خود کردند.

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی 

وظیفه خود می داند در جهت رفع 
مشکالت مردمی،  سوژه های 

ارسالی از سوی خوانندگان  عزیز    
در حوزه های شهری، اجتماعی، 

اقتصادی و ...  را پیگیری و منعکس 
کند .

منتظر سوژه های شما از طریق 
سامانه پیامکی  هستیم.

لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.
شماره پیامک:   300072305
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 تمهیدات آتش نشانی برای چهارشنبه آخر سال
مدیرعامل ســازمان آتش نشانی مشــهد اظهار داشت: 
برای حفظ سالمت شهروندان در چهارشنبه آخر سال 
عالوه بر 50 ایســتگاه موجود در 80 نقطه شــهر، به 
صورت ســیار نیروهای آتش نشانی نیز مستقر خواهند 

شد.
وی گفت: در سال گذشته 57 عملیات در چهارشنبه آخر 

ســال داشتیم که 50 مورد حریق و هفت مورد حادثه بود که نسبت به سال 95، 
بیش از 50 درصد رشــد داشت و امیدواریم در سال جاری شاهد کاهش حوادث 

در این شب باشیم.
وی به حادثه جمعه شــب در مشهد هم اشــاره کرد و گفت: متأسفانه جوان 26 
ساله ای که تنها پسر خانواده هم بوده هنگام ساخت مواد منفجره دچار حادثه شده 
و به دلیل انفجار مواد محترقه جان خود را از دســت داد، اما نکته قابل توجه این 
حادثه نامشخص بودن مواد مورد استفاده است که کارشناسان در حال بررسی مواد 

باقیمانده هستند تا نوع و عوارض آن شناخته شود.

چشم سوم

خبر

رانندگی ایمن )قسمت بیست و ششم    (

استاندار خراسان رضوی خبر داد
 پدیده در شورای عالی هماهنگی 

اقتصادی سران قوا

قدس: اســتاندار خراسان رضوی از بررسی پرونده پدیده در 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خبر داد. 

علیرضا رزم حســینی با بیان اینکه اخیراً جلسه ای با حضور 
اعضای دبیرخانه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ســرانه 
قوا متشــکل از معاون اقتصادی رئیــس جمهور، معاون اول 
قوه قضائیه و نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی برگزار و 
تصمیمات خوبی گرفته شــد، گفت: دبیرخانه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی ســران قوا اعالم آمادگی کرده است که 
در صورت ارائه پیشنهادی مشــخص از سوی وزیر اقتصاد، 
موضوع تعیین تکلیف پرونده پدیده در یکی از جلسات این 
شورا بررســی شود. وی یادآور شد: یکی از الزامات به نتیجه 
رسیدن برنامه ریزی ها و رفع مشکل سهامداران، صدور دستور 
قضایی است که در این رابطه هماهنگی خوبی بین مدیریت 
استانی و دستگاه قضایی وجود دارد و تالش بر این است که 
هر چه سریع تر دادگاه رسیدگی به پرونده پدیده برگزار شود.

علیرضا رزم حسینی با تأکید بر اینکه هدف ما حفظ حقوق 
سهامداران مردمی است، تصریح کرد: از روزی که مسئولیت 
استانداری خراسان رضوی را پذیرفتم تا به امروز 11 جلسه با 
موضوع پدیده برگزار کرده ایم که از این تعداد، چهار جلسه با 
وزیر اقتصاد و دو جلسه هم با اعضای شورای تأمین بوده است.

  سبقت های بی خطر
محمدزاده: با نگاهی به آمار تصادفات می بینیم برخی تخلفات 
سهم بسزایی در وقوع حوادث جاده ای دارند مواردی چون سرعت 

و سبقت غیرمجاز که همواره قربانیان فراوانی دارند.
بنابراین در ادامه به منظور آشنایی بیشتر با قواعد سبقت گرفتن 
ایمن به نکاتی اشــاره می کنیم که امیدواریم رانندگان محترم 
همواره این نکات را به خاطر داشته باشند و با توجه به در پیش 
بودن ســفرهای نوروزی مســافرتی خاطره انگیز و بدون حادثه 

داشته باشند.

 چگونه سبقت بگیرید
سبقت گرفتن همیشه باید از سمت چپ و با دادن عالمت صورت 
بگیرد. به طوری که پس از سبقت گرفتن و طی مسافت مجدداً 
به طرف راست مسیر برگردند به نحوی که راه وسیله نقلیه دیگر 

را مسدود نکرده یا موجب تصادف نشوند.
در سبقت گرفتن باید نکات زیر را رعایت و مورد توجه قرار دهیم.

1. میدان دید کافی داشته باشیم.
2. راننده جلویی را از سبقت گرفتن خود با خبر نماییم. عالمت 
دادن در روز با چند بار زدن بوق کوتاه و در شب چند بار تعویض 

نور با استفاده از استپ چراغ های بزرگ است.
3. مطمئن شوید فضای خالی بدون برخورد با اتومبیل های مقابل 

وجود دارد.
4. قبل از سبقت، چســبیده به اتومبیل مقابل حرکت نکنید. 

)فضای دید کافی از فاصله پیش رو داشته باشید.(
5. حین بازگشــت به خط خود، به خودرویی که از آن سبقت 

گرفته اید فضای کافی بدهید.
6. اگر موقع سبقت مجبور به افزایش سرعت شدید، پس اصاًل 

نیازی به سبقت گرفتن نبوده است.
7. از ســبقت دیگران ممانعت نکنید؛ ممکن است اضطرار بوده 
و ممانعت شما موجب خشــم و نهایتاً جراحت یا مرگ خود و 

دیگران شود.

 موارد سبقت ممنوع
 1. در سر پیچ  های تند و سر باالیی ها که میدان دید راننده کم است.

2. از 50 متر مانده به پیچ ها تا 50 متر بعد از آن.
3. در مواقعی که روشنایی و میدان دید کافی وجود نداشته باشد.

4. سبقت گرفتن از وسیله نقلیه ای که خود در حال سبقت است 
مگر اینکه مسیر دارای سه ردیف خط  کشی مقطع یا بیشتر از 

سه ردیف باشد.
5. سبقت برای اتوبوس ها، کامیون ها و تریلرها در داخل شهر.

6. 100 متر مانده به تونل ها و پل ها تا انتهای آن.
7. سبقت گرفتن از روی خط ممتد و یا محل هایی که با عالئم 

ویژه ممنوع اعالم شده است.

 چند توصیه
- در اتوبان به نحوی از خودروی روبه رو فاصله بگیرید که جلوی 
خودروی جلویــی را ببینید. به خودروی جلویی اعتماد نکنید، 
جلوتر آن را ببینید و به چشم های خودتان اعتماد داشته باشید. 
شاید اتوبان به دلیل تصادف بسته شده و راننده جلویی متوجه 
نشــده باشد؛ در بعضی از شرایط کمی انحراف به چپ یا راست 

ممکن است در بهبود شرایط دید شما مؤثر باشد.
- هیچ وقت از ماشین هایی مثل اتوبوس، کامیون و امثال این ها به 
راحتی سبقت نگیرید چرا که سمت مخالفش را شما نمی بینید، 

احتمال عبور عابر پیاده ای همیشه وجود دارد.
اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور خراسان رضوی

 پرداخت گرانی ها از جیب مردم، 
تنها راهکار شورای پنجم

رضا طلبی: شهرداری مشهد در چند سال گذشته نتوانسته 
رضایت نسبی شــهروندان را از حیث ارائه خدمات عمومی 

حمل و نقل کسب کند. 
عواملی همچون تأخیرهای مکرر و فرســوده بودن برخی 
اتوبوس های درون شــهری، زمینه نارضایتی شهروندان 
و زائران را فراهم کرده اســت، همه این ها درحالی است 
که در دو سال گذشته شــورای شهر مشهد دو بار بهای 
خدمات حمــل ونقل عمومی را در پایتخت معنوی ایران 

افزایش داده است.
یکی از جنبه هــای مهم اقتصاد مقاومتی، اهتمام و توجه 
به حفظ محیط زیســت، کاهش آلودگی هوا، برخورداری 
از محیط سالم و پاک برای سرمایه انسانی و ارائه شرایط 
مناســب برای کار، تولید واســتفاده بهینه از زمان است. 
از طرفی کالنشــهری همچون مشــهد به دلیل داشتن 
ظرفیت های درآمــدی در حوزه هــای مختلف مذهبی، 
گردشــگری و توریســتی از قابلیت های درآمــد افزایی 
اقتصــادی زیادی برخوردار اســت که با دســت کردن 
 در جیب مردم بــرای رفع نیاز های هزینــه ای در تقابل 

می باشد.
همه این ها در حالی است که کارشناسان حوزه حمل و نقل 
نسبت به چالش های ناشــی از ترافیک و استفاده بی رویه از 
خودروهای شخصی و رشــد تک سرنشینی به عنوان یکی 
از معضالت کالنشــهر مذهبی مشهد هشدار می دهند و آن 
را چالشــی جدی برای نابسامانی در حوزه مسائل شهری و 
پیچیده تر شدن وضعیت ترافیک و حفظ محیط زیست مشهد 

معرفی می کنند.
از طرفی اعضای شــورای اسالمی شهر مشهد که قبل از 
انتخابات ادعای دفاع از حقوق مردم را یدک می کشیدند 
از ســویی اعالم می کنند که وعده هــا فقط برای انتخاب 
شــدن بوده اســت و از ســوی دیگر بــه صراحت اعالم 
می کننــد که به دلیل گرانی در همــه حوزه ها آن ها هم 
به سمت افزایش قیمت گرایش یافته اند و مردم باید این 

گرانی را تحمل کنند.
در این میان کارشناســان شــهری این پرسش را مطرح 
می کنند کــه آیا افزایش قیمت اســتفاده از خدمات در 
حــوزه حمل و نقــل عمومی برای جبــران هزینه ها که 
عموماً از جیب اقشــار متوســط و آســیب پذیر جامعه 
پرداخت می شود در تعارض با هزینه های میلیاردی برای 
ساخت المان های شهری، جشنواره های کم ثمر و یا حتی 
حمایت از تیم های ورزشــی برای جلــب نظر و تبلیغات 

نیست؟
بدون تردید حفظ محیط زیســت مشهد، افزایش سطح 
رفاه عمومی، کاهش آلودگی هوا و اســتفاده بیشــتر از 
ابزار زمان، نیازمند اجرای سیاســت های بهینه عملیاتی 
و شیوه های درآمد افزایی این حوزه به غیر از جیب مردم 
همچون افزایش اســتفاده مــردم از حمل ونقل عمومی، 
بازاریابی، تبلیغات و به کارگیری شــرکت های خصوصی 
توانمند و قوی در این حوزه می باشــد تا با ســاماندهی 
سیســتم های حمل ونقــل عمومی پویــا و ارزان قیمت 
متناســب با وضعیت اقتصادی شهروندان و زائران، اقدام 
عملیاتی و پایه ای در حوزه اقتصاد مقاومتی انجام شود نه 
اینکه برای پیشبرد و جبران هر هزینه ای دست به سوی 

جیب مردم دراز کنیم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی 
استانداری اعالم کرد 

 خراسان رضوی رتبه دوم مناسب سازی 
فضاهای عمومی کشور برای معلوالن 

عمرانی  امــور  هماهنگی  معاونــت  سرپرســت  قدس: 
استانداری خراسان رضوی در جلسه ستاد مناسب سازی 
استان گفت: مناسب ســازی فقط نیاز معلوالن و مختص 

امروز نیست.
وحید قربانی افزود: حداکثر 15درصد از شهروندان دچار 
ناتوانی جســمی و حرکتی هستند، ولی با توجه به اینکه 
بروز حادثه و معلولیت قابل پیش بینی نیســت، می تواند 
دامنگیر مابقی شــهروندان هم شود. وی افزود: کودکان 
در سنین خردســالی و افراد سالخورده اغلب در این 15 
درصــد قرار می گیرند؛ بنابراین این جامعه کاماًل ســیال 
اســت و می توان پیش بینی کرد که شــاید بســیاری از 

شهروندان امروز در آینده در این گروه قرار گیرند.
قربانی گفت: اگر چنین پیش فرضی در جامعه شکل گیرد، 
دیگر نباید صرفاً برای 15درصد از مردم برنامه ریزی کنیم 
و این موجب می شــود همراهی بیشــتری از سوی مردم 
و مســئوالن برای تحقق برنامه های مناسب سازی صورت 
گیرد که برنامه  هایی جامع برای کلیت جامعه خواهد بود.

وی با اشــاره به توفیقات استان در زمینه مناسب سازی 
اعالم کرد: خراســان رضوی در گذشته رتبه 30 کشور را 
در حوزه مناسب ســازی محیط ویژه معلوالن داشت که 
حاال با پیگیری های انجام شده به رتبه دوم رسیده است.

وی خاطرنشان ســاخت: عملکرد فرمانداران و شهرداران 
استان در زمینه مناسب ســازی در ارزشیابی آن ها لحاظ 
خواهد شد. در ضمن هر دستگاهی باید برنامه زمان بندی 
شــده برای تحقق این مهم داشــته باشــد. سرپرســت 
معاونت هماهنگــی امورعمرانی اســتانداری در ادامه از 
همه دســتگاه های اجرایی، بانک هــا، نهادهای عمومی و 
غیردولتی خواســت که برنامه خود را جهت دستیابی به 
اهداف مناسب سازی محیط برای افراد کم توان جسمی 
و حرکتی تهیه و به دبیرخانه ســتاد مناسب ســازی ارائه 

کنند.
وی همچنین گفت: مناسب ســازی باید به عنوان یکی از 
ضوابط شهرســازی لحاظ و عدم اجرای تعهدات در این 

زمینه، عدم اجرای ضوابط شهرسازی تلقی شود.

خبر رخ رد رخ

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم 
مسئوالن د     ستگاه های اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

 امسال هم از میوه خبری نیست!
یادم نیست در سال نو خرید کرده باشیم! ولی 
چند کیلو میوه به هر صورت تهیه می کردیم 
تا میهمان اگر تشریف آورد، تلخکام بیرون 
نرود و به ما نگوید چیزی نداشت، ولی امسال 

همان هم نیست!
۹۱5...۱66۳

 کاش گرفتاری ها همین قدر زود حل می شد
از روزنامه قدس ممنونم! فکرش را نمی کردم 
پس از 24 ساعت که پیامک سهام عدالت را 
نوشتم، پیامم چاپ شود و پس از 24 ساعت 
دیگر سود ســهام واریز شود.  ای کاش همه 
گرفتاری هایمان همین قدر زود حل می شد.

۹۱5...۸۰6۳

 بیمارستان رضا کی بیمارستان می شود؟
بیمارستان رضا در حاشیه بزرگراه آزادی متعلق به تأمین اجتماعی با گذشت 40 سال از آغاز به 
ساخت آن و در مرحله پایان سفتکاری به حال خود رها شده! تمام مردم این منطقه با جمعیتی 
افزون بر یک میلیون نفر چشم به راهند تا مسئوالن تأمین اجتماعی این »بیمار نستان« را به 

»بیمارستان« تبدیل کنند! البته پیش از پایان هزاره سوم!
۹۱5...۹625

 پاسخ الیت به یک پیام
احتراماً نظر به انتشار پیامک مردمی نشریه شماره 8912، مورخ 6 اسفندماه 1397 ستون رخ 

در رخ، پاسخ این شهروند محترم جهت تنویر افکار عمومی به حضور ارسال می گردد.
پیامک شهروند محترم: الیت برای 40 دقیقه پارک، 1308 تومان از شارژم کسر کرد، در 

صورتی که باید فقط 500 تومان کسر می شد، چرا؟
پاسخ روابط عمومی شرکت الیت: به استحضار شهروندان محترم می رساند توقف خودروها 
در حاشــیه تمامی معابر تا زیر نیم ســاعت رایگان است. بدین صورت که حتی اگر خودرویی 
چندین بار در طول روز در معابر مختلف توقف نماید، به شرح اینکه تمام توقف هایش زیر نیم 
ساعت باشد، هزینه ای برای این شهروند منظور نخواهد شد. اما بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 
15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، توقف های بیش از 30 دقیقه، با احتساب نیم ساعت اول 
محاسبه و دریافت می شود. این شهروند عزیز به دلیل اینکه بیش از 30 دقیقه توقف داشته اند، 

میزان 1308 تومان از شارژ خودرو ایشان کسر شده است.

سوژه از شما / پیگیری از ما

در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه خود می داند در جهت رفع مشکالت مردمی،  سوژه 
های ارسالی از سوی خوانندگان  عزیز    در حوزه های شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را 

پیگیری و منعکس کند .

لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.

شماره پیامک:   300072305

منتظر سوژه های شما از طریق سامانه پیامکی  هستیم.

ســازمان  مدیرعامل  محمــدزاده  علی 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی مشــهد گفت: 
از ســال آینــده خبری از آتش  نشــان بخش 

خصوصی در این سازمان نخواهد نبود.
آتشــپاد حســن جعفری در نشست خبری 
افزود: با وجود تصویب آیین نامه اســتفاده از 
توان بخش خصوصی در سازمان آتش نشانی 
و تأیید آن از سوی فرمانداری، شهردار مشهد با 
توجه به اختیار داده شده در این مصوبه اجرای 
آن را متوقف کرده و نظر کالیی این است که 
بخش خصوصی فقط در بحث تأمین تجهیزات 
یا زیرســاخت های دیگر می تواند وارد شود و 
تأمین نیروی انسانی تنها باید از طریق سازمان 
آتش نشــانی صورت بگیرد. وی اظهار داشت: 
باتوجــه به اجرای قانون ســخت و زیان آور که 
بخش قابل توجهی از نیروها بازنشسته می شوند 
و ســاخت چند ایستگاه جدید، تعداد 529 نیرو 
در ســازمان نیاز داریم کــه امیدواریم با جذب 
نیروهای موجود به تمام حواشی خصوصی سازی 

در آتش نشانی مشهد پایان دهیم.

 سه عامل اول حوادث در مشهد
جعفری گفت: در11ماه ســال جاری 15هزار 
و121مورد عملیات در آتش نشانی مشهد انجام 
شده که متوسط روزانه 45 عملیات است که 
5990 مورد حریق بوده که کاهش ســه ونیم 
درصدی دارد و9131 مورد حادثه که متأسفانه 

رشد 14 درصدی داشته است.
وی در تشــریح علل حوادث هم اظهار داشت: 
سوزاندن ضایعات و اتصال سیم برق و آسانسور 
سه عامل اول حوادث در شهر مشهد هستند 
به نحوی که در بخش حوادث آسانسوری در 
حال رکورد زدن هستیم و الزم است متولیان 

نظارتی جدی تر از قبل وارد عمل شوند.
همچنین گیــر کردن حلقه انگشــتری هم 
در حــال افزایش اســت که عمدتــاً به دلیل 
غیراســتاندارد بودن مواد اســتفاده شده در 
بدلیجات عوارضی چون ورم کردن انگشت ها 
در حال ازدیاد است، آتش سوزی خودروها هم 
در حال افزایش می باشد و تعداد محبوسین در 

منزل هم سیر صعودی دارد.

 432 هزار و 378 مورد تماس تلفنی 
مزاحمی با آتش نشانی

وی کل تماس هــای 11مــاه با آتش نشــانی 
مشهد را 754 هزار و 86 مورد دانست و افزود: 
متأسفانه از این تعداد 432 هزار و 378 مورد 
تمــاس مزاحمی بوده که رشــد 50 درصدی 
نســبت به ســال قبل دارد و301 هزار و543 

مورد تماس غیرمرتبط داشتیم و تنها اندکی 
بیش از دو درصد تماس ها عملیاتی و مرتبط 

بوده است.

 خرید 2 دستگاه نردبان 72 متری
 از ایتالیا 

وی در خصوص تأییدیه ایمنی اماکن اقامتی 
هم گفت: در سال جاری برای 216 مهمانپذیر 
و 9هتل بزرگ مشهد تأییدیه ایمنی صادر شده 

و در حال حاضر تمامــی مراکز اقامتی مجاز 
مشهد دارای تأییدیه هستند و در مجموع 14 
هزار و 571 تأییدیه ایمنی در مشــهد صادر 
شده است. وی به رشــد 45 درصدی بودجه 
آتش نشانی در سال آینده اشاره داشت و گفت: 
در صــورت تحقق بودجــه 255 میلیاردی و 
ردیف بودجــه و 40 میلیارد از محل ســایر 
تبصره های شهرداری سال آینده سال تحول 
آتش نشانی مشهد خواهد بود، چراکه ساخت 

پنج ایستگاه در دستور کار سال آینده است و 
خرید ماشین آالت جدید و تجهیزات پیشرفته 
از جمله اقدام های مد نظر اســت که به عنوان 
مثال دو دســتگاه نردبان 72 متری در حال 

انتقال از ایتالیا به قصد مشهد می باشد.

 شناسایی 1592 مکان پرخطر در مشهد 
معاون آموزش، نظارت و پیشــگیری سازمان 
آتش نشانی مشــهد نیز در این نشست گفت: 
از ابتدای ســال تا کنون 1592 مکان پرخطر 
در سطح شهر توســط مأموران ایستگاه های 
آتش نشانی شناسایی و برای برطرف کردن این 

خطرات اخطاریه صادر شد.
آتشپاد دوم غالمحسین حاجی زاده افزود: در 
ســال جاری به تمامی اماکن اقامتی، بازارها 
و پاســاژها دســتورعمل ایمنی ابالغ شــد و 
پیگیری های الزم برای برطرف کردن نقایص 
صورت گرفت که در این ارتباط از شهربازی های 
مشهد هم بازدید ایمنی صورت گرفت و پیگیر 

برطرف کردن نقص هایشان هستیم.

مدیرعامل این سازمان خبر داد

پایان فعالیت بخش خصوصی در آتش نشانی مشهد

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شــماره 

300072305 پیامک کنید.
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روی خط حادهث شهروندان با اعتراض به نقش دالالن در بازار خواستار ورود  قوه قضائیه شدند 

مافیای مرغ بدتر از سلطان سکه
هاشمرســائیفر: حتماً تاکنــون شما هم 
ضرب المثل »از شــیرمرغ تا جان آدمیزاد« را 
شــنیده اید. در این ضرب المثل شــیر مرغ به 
این دلیل به کار رفته که نایاب و دسترســی 
به آن محال اســت. اما االن می شود با توجه 
به شــرایطی که در بازار گوشــت مرغ وجود 
دارد حتی به جای شــیر مرغ، گوشت مرغ در 
ضرب المثل مذکور به کار برد! که البته گزاف 

هم نگفته ایم. 
شرایط فعلی گوشــت مرغ و نایاب شدن آن 
هم همان داســتان شیر مرغ است. دیروز بعد 
از انتشــار گزارشی مردمی با عنوان »دور زدن 
قانون با سالخی مرغ« دوباره به بازار رفتیم تا از 

شرایط روز مرغ خبر بگیریم.

  مرغ همچنان نایاب
در ابتدای بلوار استقالل مشهد که بزرگ ترین 
جایگاه عرضه مواد پروتئینی در مشهد به شمار 
می رود اگر بگوییــم مرغی برای فروش وجود 

ندارد اغراق نکرده ایم.
از هــر فروشــگاهی ســراغ مــرغ می گیریم 
فروشــندگان اعالم می کنند نداریم! تابلوهای 
قیمت همه خاموش اســت و نرخی برای مرغ 
روی آن دیده نمی شود فقط یک فروشگاه است 
که قیمت 14 هزار و 500 تومان برای مرغ را 
روی تابلویش دارد اما او نیز مرغی برای فروش 

داخل یخچال هایش دیده نمی شود.
وقتی دلیلش را جویا می شویم اعالم می کند 
مــرغ تنظیم بازار همان اول صبح آمد و مردم 

اینجا به صف ایستاده بودند و تمام شد!
قیمت تعزیراتی 14 هزار و 500 تومان با قیمتی 
که تعزیرات قبالً اعالم کرده بود 2000 تومان 
اختــالف قیمت دارد اما با این وجود خبری از 

مرغ تعزیراتی در بازار استقالل نیست.
فقط مرغ هایی با عنــوان بدون آنتی بیوتیک 
وجــود دارد که قیمت هایی خیالــی دارند. از 
18 هزار و 500 تومان تا 20 هزار تومان بسته 
به انصاف فروشــندگان در اختیار خریدار قرار 
می گیرد.البتــه مرغ های دیگری هم در برخی 
از فروشگاه ها موجود است. مرغ تخم گذار، مرغ 
منجمد،خروس و مرغ هلندی که قیمت آن ها 
تقریباً یکی اســت و 8500 تومان نرخ گذاری 

شده است.

اما تا دلتان بخواهد در بازار ران، 
سینه، فیله و سایر مخلفات مرغ 
وجــود دارد بــا قیمت هایی از 

16 هزار و 500 تومان به باال.

  احتکار معیشت مردم 
این بازار به هیچ عنوان باب دل 
حتی فروشــندگان هم نیست. 
اکثــر آن هــا عنــوان می کنند 
فروششان به صفر رسیده است 

و مردم توانایی خرید ندارند. 
با این توضیح که مافیای مرغ اجازه نمی دهد 
این بازار به ثبات برسد و هر روز دوست دارند 

مرغ را گران تر در بازار عرضه نمایند.
یکی از همین فروشــندگان می گوید: مافیای 
مرغ خالفش اگر ســنگین تر از سلطان سکه 
و دالر نباشــد کمتر نیســت، آن ها چیزی را 
می خرند و احتکار می کنند که رابطه مستقیم 
با معیشــت مردم ندارند اما مافیایی که االن 
در بحث مرغ و گوشــت شکل گرفته جلوی 

معیشــت مردم را گرفته 
اســت و اثر مستقیم بر 
سفره مردم دارد به همین 
دلیل آن هــا مجرمند و 
اجحافی  پاسخگوی  باید 
که در حق مردم می کنند 
باشــند. از همین جهت 
قطعاً ورود قوه قضائیه به 
این جریان بیشتر از قبل 
حس می شود و پیگیری 

بیشتری را می طلبد.

  500 تن مرغ در راه بازار
در شــرایطی که بازار از نبود و نایاب بودن 
مرغ حکایــت دارد اما رســولیان، مدیرکل 
امور اقتصادی اســتانداری خراسان رضوی 
از بهبود شرایط بازار مرغ در روزهای آینده 
می گویــد. وی در گفت وگو بــا خبرنگار ما 
مدعی می شــود با بیش از 500 تن کشتار 
مرغی که شــروع شده اســت بازار مرغ به 

شرایط آرامی خواهد رسید و مرغ به فراوانی 
در اختیار مردم قــرار خواهد گرفت.وی در 
واکنش به این موضــوع که در حال حاضر 
هم گوشــت مرغ در بازار وجــود دارد اما با 
قیمت هایی که فروشــندگان بــرای ران و 
سینه مرغ در نظر می گیرند، اظهار می دارد: 
قطعاً جلوی این کار هم گرفته خواهد شــد 
و مرغ با قیمت هایی که برای آن به صورت 
ملی قیمت گذاری می شود در اختیار مردم 

قرار می گیرد.
ضمــن اینکه بــا ورود مرغ هــای منجمد با 
قیمت هایی متعادل تر شرایط از اینکه هست 

بهتر نیز خواهد شد.
رســولیان همچنین از عزم مقامات استانی 
برای جلوگیری از قاچاق مرغ به اســتان های 
دیگر خصوصــاً تهران می گوید و می افزاید: با 
کنترل بیشتر بر مبادی مرزی استان با سایر 
استان های کشور در پی این هستیم تا جلوی 
قاچاق مرغ بویژه به تهران را که یکی از دالیل 

گرانی است را بگیریم.

آب و هوا
  پیش بینی بارش باران در نواحی غربی 

و نیمه جنوبی خراسان رضوی 

قدس:هواشناســی خراســان رضوی اعالم کــرد: با نفوذ و 
گسترش سامانه ناپایدار و بارشی به شمال شرق کشور از جمله 
استان خراســان رضوی انتظار می رود از ظهر امروز بتدریج 
ابرناکی در ســطح اســتان افزایش و از امشب ابتدا در نواحی 
غربی و جنوبی اســتان و سپس طی روز دوشنبه تا صبح روز 
سه شنبه به تناوب در سطح استان بارندگی خواهیم داشت. 
بیشترین حجم بارندگی از اواخر وقت امروز و طی روز دوشنبه 
در نواحی غربی و نیمه جنوبی اســتان و به شــکل رگبار و 

رعد و برق پیش بینی می شود. 
با شروع فعالیت موج بارشی، سرعت وزش باد بر روی استان 
افزایــش و در بخش هایــی با گرد و خاک همراه می باشــد. 
همچنین طــی امروز دمای هوا در غالب نقاط اســتان روند 
افزایشــی و در روز دوشنبه چند درجه ای دمای هوا در سطح 

استان کاهش می یابد.

خبر
 هشدار استاندار خراسان رضوی به مدیران استان 

  برگشت بودجه دستگاه های
اجرایی نمره منفی دارد

خراســان  اســتاندار  قدس: 
رضوی گفت: این اســتان با 
تمهیدات انجام شــده از هم 
اکنون آماده میزبانی بی نظیر 
از مســافران و زائران نوروزی 

است.
علیرضــا رزم حســینی روز 
گذشــته در جلســه شورای 
اداری خراسان رضوی افزود: نوروز، فرصت مناسبی برای ارائه 
خدمات در ســطح مطلوب و مورد توجه به زائران و مسافران 

محسوب می شود.
وی یادآور شد: در سال جدید مطابق رویه سال های گذشته در 
ساعت 15 روز پنجشنبه یکم فروردین ماه میزبان رهبر فرزانه 
انقالب درحرم مطهر امام رضا)ع( خواهیم بود و از بیانات ایشان 

در جمع زائران و مجاوران والیتمدار بهره مند می شویم.
اســتاندار خراسان رضوی پیام رهبر معظم انقالب موسوم به 
»گام دوم انقالب« را بســیار مهم و بنیادین دانســت و ادامه 
داد: باید همه مدیران و مســئوالن در جهت کاربردی کردن 

این پیام تالش کنند.
وی افزود: دســتگاه های اجرایی در زمینه جذب منابع مالی 
و اعتبارات باقی مانده ســال 1397 اقدام کنند و هیچ پولی 
برگشــت داده نشود زیرا در این صورت در کارنامه مدیران به 

عنوان نمره منفی محاسبه می شود.

  نیکوکارمهوالتی1.7میلیاردریال
کاالبهمحروماناهداکرد

ایرنا:رئیس کمیته امداد امــام خمینی )ره( مه والت گفت: 
با همت یک نیکوکار، 700 ســبد کاال به ارزش یک میلیارد 
و 700 میلیــون ریال بین مددجویان زیر پوشــش این نهاد 

حمایتی توزیع شد.
محمد مهدی علیزاده جوان، سبدهای اهدایی را شامل قند، 
روغن، برنج، چای و مربا ذکر کرد و افزود: بســته های اهدایی 
هر یــک به ارزش 2.5 تا پنج میلیــون ریال با هدف کمک 
به مســتمندان و نیازمندان، در آستانه سال جدید در اختیار 

محرومان قرار گرفت.
وی با قدردانی از فعالیت های خداپســندانه »حاج حســین 
حسین پور«، این نیکوکار مه والتی گفت: این شهروند خیر در 
طول سال حامی و پشتیبان نیازمندان واقعی این شهرستان 
است.وی اظهار داشت: این نیکوکار مه والتی در سال 1394 
نیز با تقبل هزینه بیش از 10 میلیارد ریالی ساخت یک طرح 
جاده ای در مه والت، در نشســت شورای اداری شهرستان به 
عنوان خیر جاده ساز کشــور معرفی شده بود.علیزاده جوان، 
ســاخت چهار مدرسه در روســتاهای دوغ آباد، حسن آباد و 
چهلســر، اشتغال زایی برای بیش از 200 نفر از جوانان بیکار 
شهرستان و 150 نفر در مشهد، دیوارکشی چندین مدرسه، 
کمک همه ساله به حسینیه های روستای دوغ آباد و حسینیه 
دوغ آبادی های مقیم مشــهد مقدس و خرید همه ساله سبد 
کاالهای حمایتی برای نیازمندان در آستانه سال نو را از دیگر 

اقدامات انساندوستانه این خیر مه والتی برشمرد.

 2 مقنی گرفتار در زیر خاک 
زندگی دوباره یافتند 

قدس: با تالش تیم نجاتگران آتش نشــانی مشهد، دو مقنی 
جوان که در عمق ســه متری چاه ارت یک پروژه ساختمانی 
در حال ساخت در منطقه الهیه این شهر گرفتار شده بودند، 

به زندگی برگشتند. 
در پی تماس کارگران یک پروژه ســاختمانی با سامانه 125 
مبنی بر ریزش دیواره چاه، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی 
مشهد تیم امداد و نجات چندین ایستگاه مجاورمحل را اعزام 
کرد.به گفته مدیر منطقه یک، عملیات آتش نشــانی مشهد 
شب شنبه در یک پروژه ساختمانی در حال ساخت در منطقه 
الهیه مشهد که یک کارگر جوان برای حفاری چاه ارت مشغول 
کار بوده که ناگهان در عمق سه متری قسمتی از دیواره های 
چاه ریزش کرده و به طور کامل زیر خروارها خاک گرفتار شد.

آتشپاد دوم مجید شادی افزود: کارگر دیگری نیز که در بیرون 
چاه مشغول به کار بود، به قصد کمک وارد چاه می شود که او 
نیز با ریزش مجدد خاک، تا قســمت سر در زیر خاک مدفون 
می شود. وی خاطرنشــان کرد: آتش نشانان به سرعت ایمن 
سازی های الزم را انجام دادند و با توجه به سست بودن دیواره 
چاه، با اســتفاده از تجهیزات مخصوص از ریزش قسمت های 

سست دیواره جلوگیری کردند.
وی افزود: آتش نشانان بی درنگ عملیات خاک برداری از روی 
بــدن هر دو کارگر را آغاز کردند و پس از پنج ســاعت تالش 

موفق شدند آن ها را از زیر خروارها خاک بیرون بکشند.
مدیر منطقه یک عملیات آتش نشانی مشهد تصریح کرد: حال 

عمومی هر دو کارگرمساعد گزارش شده است.

 کشف1۳7کیلوگرم حشیش در نیشابور
قدس: فرمانده انتظامی خراســان رضوی گفــت: بیش از 
137 کیلوگرم حشــیش کشف و ســه قاچاقچی در نیشابور 
دستگیر شدند.ســردار محمد کاظم تقوی اظهار داشت: در 
پی کســب خبری مبنی بر تردد باند قاچاقچیان مواد مخدر 
در محورهای مواصالتی نیشــابور، پیگیری موضوع به صورت 
ویژه در دستورکار پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان 
قرار گرفت.وی افزود: مأموران دایره عملیات ویژه پلیس مبارزه 
با موادمخدر نیشــابور در عملیاتی مشترک با مأموران مبارزه 
با موادمخدر مرزبانی اســتان پس از هماهنگی های قضایی با 
پشتیبانی اطالعاتی اقدام به برقراری ایست و بازرسی مقطعی 

در محور ورودی نیشابور کردند.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی تصریح کرد: مأموران حین 
کنترل خودروهای عبوری به یک دســتگاه خودرو کامیونت 
مظنون شده و با استفاده از عالیم هشداردهنده این خودرو را 
متوقف کردند و در بازرسی از آن بیش از 137 کیلوگرم مواد 
مخدر از نوع حشیش که به صورت ماهرانه ای جاسازی شده 

بود، کشف کردند که در این رابطه سه متهم دستگیر شدند.

   دستگیری عامل خروج غیرقانونی
17الک پشت برکه ای اروپایی 

قدس:مدیرکل محیط زیســت خراسان  رضوی گفت: عامل 
خروج غیرقانونی 17 الک پشــت برکــه ای اروپایی در تایباد 
دســتگیر شد.تورج همتی اظهار داشت: در ایام پایانی سال و 
در آستانه تعطیالت نوروز، برخی افراد فرصت طلب و سودجو 
با هدف تجارت غیرقانونی حیــات وحش، ضمن زنده  گیری 
گونه های جانــوری اقدام به خروج گونه ها از زیســتگاه های 

طبیعی عرضه و فروش آن ها می  کنند.
وی ادامه داد: به همین منظور در روزهای پایانی سال به منظور 
جلوگیری از هرگونه عرضه، خرید و فروش گونه های جانوری و 
گیاهی نظیر سمندرها، الک  پشت ها، مار آبی، سنبل آبی و...، 
گشت و کنترل در سطح شهر توسط مأموران یگان حفاظت 
محیط زیست درمشهد و دیگر شهرستان های استان آغاز شده 

است.
وی با اشــاره به مخاطراتی که با خریــد و فروش جانداران و 
خروجشان از زیســتگاه این گونه ها را تهدید می  کند، گفت: 
خرید و فــروش این گونه ها عالوه بر وارد آوردن خســارت و 
صدمه به اکوسیستم طبیعی، امکان انتشار بیماری و خطرات 

زیستی برای دیگر گونه ها را فراهم می آورد.

  کشفلوازمخانگیقاچاق
نیشابور-خبرنگارقدس: فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور 
از شناسایی و کشف لوازم خانگی قاچاق به ارزش 750 میلیون 

ریال در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ حسین دهقان پور گفت: در پی کسب خبری مبنی 
بر نگهداری تعدادی وسایل و لوازم خانگی قاچاق در انبار یک 
منزل در شهر نیشابور موضوع در دستورکار کارآگاهان پلیس 
آگاهــی قرار گرفت.وی افزود: در این راســتا مأموران پس از 
بررسی خبر و اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی قضایی 
به آدرس مربوطه عزیمت که در بازرسی از این مکان تعداد 9 
دستگاه تلویزیون ال ای دی قاچاق و فاقد مدارک گمرکی به 

ارزش 750 میلیون ریال کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور تصریح کرد: در این رابطه 

دو نفر متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی 

وظیفه خود می داند در جهت رفع 
مشکالت مردمی،  سوژه های 
ارسالی از سوی خوانندگان  
عزیز    در حوزه های شهری، 

اجتماعی، اقتصادی و ...  را 
پیگیری و منعکس کند .

منتظر سوژه های شما از 
طریق سامانه پیامکی  هستیم.

لطفًا ابتداي پیام كلمه »سوژه« را قید نمایید.
شماره پیامک:   300072305
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شهرستانزیبایصالحآبادآمادهاستقبالازمسافراننوروزی

مناظرزیبایحواشیسدهایدوستیوگالرتاآبشارهایخروشان

گزارش 

صالحآباد-ابوالحسنصاحبی: فصل بهار 
در راه است با تمام زیبایی های وسوسه انگیز 
این  بهار  رنگارنگ،  دلمشغولی های  تمام  و 
آید. می   آرام  آرام  دلربا  و  افسونگر  درفصل 

این ایام هر خانواده ایرانی خود را برای یک 
سفر نوروزی آماده و مقدمات الزم را فراهم 
می  کند اما مطمئن باشید اگر در نوروز پای 
باز شود  آباد  به صالح  با سفر  خانواده شما 
شک نکنید این مسافرت هم جزو خاطرات 

فراموش نشدنی شما ثبت می  شود. 
صالح آباد سرزمینی خرم و عاری از دود و دم 
کارخانه ها و وسایل نقلیه و با هوایی پاک که 
حالوت و لذت یکبار مسافرت به این منطقه 
نیمه کوهســتانی، پای هر مسافری را برای 
دیدن چندمین بار به این منطقه باز خواهد 
کرد.این بخش با هوایی پــاک و جان افزا و 
جاذبه های توریستی فراوان طبیعی و مناظر 
زیبای حواشی سد بزرگ دوستی و سد گالر 
برای استقبال و همراهی از مسافران نوروزی 

آماده می  شود.

 مناظر دلربای طبیعی
گل های زیبا و مناظر دلربای طبیعی و بکر 
و آثار باستانی این بخش، واقعاً آرامش بخش 
و چشــم هر بیننده ای را با هر نوع سلیقه ای 
جــذب می  کنــد و دل هر مســافر را با هر 
ذائقه ای می  رباید و بی اختیار لبخند بهاری را 

بر لب هایش قاب می کند.
 تماشای سرسبز ارتفاعات، چمنزار ها، مزارع 

و چیدن و جمع آوری » اســفناج بیابانی« و 
» گیاه مندالغ« که از آن نوعی آدامس گیاهی 
به دست می آید از پدیده ها و تفریح های بسیار 
نادری اســت که خاص این منطقه است.یک 
شــهروند صالح آبادی می  گویــد: ایام نوروز 
فرصت مغتنمی برای معرفی توانمندی های 
گردشــگری این منطقه اســت که همه باید 
تالش کنیم تا از این فرصت مناسب بدرستی 
اســتفاده شود و در راســتای توسعه صنعت 
توریسم باید قابلیت های خوب این بخش در 
حوزه گردشگری و تفریحی اعم از مناظر زیبای 
طبیعی، آثار و ابنیه تاریخی، هنرهای موسیقی 
سنتی و بازی های آیینی که تاکنون مغفول 

مانده است را به دیگران بشناسانیم. 

 آبشارهای خروشان
محمدزاده با اشــاره به بارندگی های بسیار 
خوب اخیر در این منطقه  اظهار داشــت : 
از ســایر مناظر زیبای این منطقه که چشم 
هر انســانی را مات و مبهوت می کند، ســد 
بزرگ بین المللی دوســتی، ســد گالر، باغ 
کشمیر، پیروحش، منطقه ییالقی گله بید 
وروستای استای علیاست که دارای طبیعتی 
بکر و فضایی سرسبز با چشمه ها و آبشارهای 

خروشان است.
وی خاطرنشان کرد: از آثار باستانی و میراث 

فرهنگی زیبای دیگر این منطقه که از دوران 
گذشــته به یادگار مانده است قلعه تاریخی 
زورآباد، مهدی آباد، پــل خاتون، قنقر، تپه 
طالیی شورستان، پیرخواجه حسام و ده ها 
پدیده بدیع دیگر در این شهرســتان مرزی 
واقعاً دیدنی و جذاب اســت که هر ســاله 
مســافران زیادی را از اقصی نقاط کشور به 
خود جلب کرده است، اما هنوز هم متأسفانه 
این مظاهــر غنی تمدن ایرانــی در بخش 
صالح آباد نا شــناخته و گمنــام باقی مانده 
است.همچنین مردمان سخت کوش این دیار 
در حفظ سنت ها وآیین های کهن خراسان 

بزرگ سرآمدین هستند.

  شعب توزیع اسکناس نو در مشهد
��بانک صادرات شعب مرکزی، بلوار معلم، بلوار وکیل  آباد، آب 

و برق، مصلی، سمزقند، چهارراه مخابرات
��بانک ملی در شعب کوی طالب، شعبه مرکزی مشهد، کوی 

المهدی، بلوار دوم طبرسی
��بانک ملت در شــعب گلشــن، بلوار شــهید فالحی، کوی 

امیرالمومنین

��بانک تجارت در شعب طوس، عبدالمطلب
��بانک سپه در شعب بلوار وکیل  آباد و عدالت

��بانک کشاورزی در شعب پیروزی و گاز
گفتنی است شهروندان خراسان رضوی در شهرهای استان می توانند 
برای مشاهده لیست کامل خود پردازهای بانک های منتخب توزیع 

اسکناس نو به پایگاه خبری_تحلیلی قدس آنالین به نشانی :
http://qudsonline.ir/news/ مراجعه کنند.

فهرست بانک ها و خود پردازهای توزیع کننده اسکناس نو

 مافیایی كه االن در 
بحث مرغ و گوشت شکل 

گرفته جلوی معیشت 
مردم را گرفته است و 

اثر مستقیم بر سفره مردم 
دارد

بــرش

قدسآنالین-مهدیتوحیدی: ناظر پولی بانک مرکزی 
در استان خراسان رضوی اسامی بانک های منتخب برای توزیع 

اسکناس نو در روزهای پایانی سال را اعالم کرد. 
 علی ضیایی فر در گفت وگو با قدس آنالین اظهار داشــت: به 
مناسبت فرا رسیدن ایام نوروز 1398، از امروز تا روز سه شنبه، 
شعب منتخب بانک های ملی، صادرات، ملت، تجارت، اقتصاد 
نوین، سپه، رفاه کارگران، پاسارگاد، انصار، مسکن، کشاورزی و 

حکمت ایرانیان در سطح شهر مشهد اقدام به توزیع اسکناس نو 
شــامل 50 برگ اسکناس 20.000 ریالی و 50 برگ اسکناس 
50.000 ریالی برای هر مراجعه کننده می  کنند.وی با اشاره به 
اینکه توزیع اسکناس های نو در خودپردازهای منتخب نیز از روز 
یکشنبه 26 اسفند ماه در ساعت ۹صبح آغاز می شود، افزود: در 
شهرستان ها نیز توزیع اسکناس نو در خودپردازها وبانک های 

منتخب از 26اسفند ماه به مدت سه روز انجام خواهد شد.
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