
فرماندار کاشمر برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا داد مهربانی؛ زبان مشترک جدا از مرزهای جغرافیایی
با ابالغیه جدید وزیر کشور کمک آذربایجانی های مقیم مشهد الرضا به سیل زدگان کشور

 فرماندار کاشمر به دنبال نخستین بخشنامه 
وزیر کشور در خصوص تعیین تکلیف مدیران 
این وزارتخانه برای شرکت در یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شــورای اسالمی از سمت 
خود اســتعفا داد. محمدعلی نبی پور که در 
۹ تیرماه سال گذشــته با حکم وزیر کشور 

به عنوان ...

کمک بــه همنوع زمــان ندارد، هــر زمان 
هموطنت نگاهــش منتظر بماند،همه مردم 
کشــورمان، مرزهــای جغرافیایــی و مکان 
برایشــان تفاوتی ندارد. حاال همه می دانیم، 
مهربان بودن، زبان مشترک همه دل هاست. 
این بار هم در کنار کمک های بی شمار کشور 

و استان خراسان ...
.......صفحه 2  .......صفحه 3 

درجلسه شورای مسکن عنوان شد

 برنامه ریزی برای
  ایجاد 3 شهر جدید 

در خراسان رضوی

مسئوالن جدی بگیرند

22 درصد؛ سهم ناچیز 
استحصال خراسان 
رضوی از بارندگی ها!

.......صفحه 4 

.......صفحه 4 
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نماینده مردم مشهد و کالت در بازدید از 
شهرک شهید رجایی به قدس وعده داد

 حل مشکالت اهالی 
محله شهید فوالدیان

استاندار خراسان رضوی گفت: تقاضا برای ایجاد سه شهر جدید 
با ظرفیت بیش از ۵۰ هزار نفر جمعیت در اســتان وجود دارد و 
در صورت موافقت دولت، اقدام هــای الزم انجام خواهد گرفت.

علیرضا رزم حسینی در جلسه شورای مسکن استان که با حضور 
قائم مقام وزیر راه و شهرســازی در امور مسکن مهر برگزار شد، 

اظهار کرد: دولت...

 نماینده مردم مشــهد و کالت در مجلس شورای اسالمی از 
محله شهید فوالدیان شهرک شهید رجایی بازدید کرد.در این 
بازدید که فیضی عضو شورای شــهر مشهد، شهردار منطقه 
6، لگزی معاون شــهردار و مهندس براکوئی نماینده سازمان 

.......صفحه 3 اتوبوسرانی حضور داشتند ...
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 اعالم موافقت 
با شهرستان شدن کوهسرخ

پژمان فر با اشاره به بالتکلیفی در مدیریت جهاد استان عنوان کرد

وجود نگاه های باندی در وزارت جهاد کشاورزی
با برپایی موکب شهرستان مه والت انجام می شود 

پخت 6000 پرس غذا در روز برای سیل زدگان آق قال 
ایسنا: نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسالمی گفت: از سه 
سال پیش تاکنون در خصوص شهرستان شدن کوهسرخ اقدامات 
خوبی انجام شــده و همه مراحل برای شهرستان شدن به تصویب 
رسیده است.بهروز بنیادی افزود: هرچند ابتدا باید استان موافقت 
می کرد، اما چون نمی خواستند کار انجام شود، سه بار پرونده را گم 
کردند که با تالش بخشــدار وقت در نهایت موافقت اخذ و پرونده 
به تهران ارســال شد.وی یادآور شد: با رایزنی های صورت گرفته و 
موافقت تقسیمات کشوری ارسال نامه مربوط از سوی وزیر کشور 
به معاون اول رئیس جمهور انجام شــد و کمیته سیاسی سه نفره 
تشکیل و شهرستان شدن کوهسرخ به تصویب رسید.وی تصریح 
کرد: اکنون شهرستان شدن کوهسرخ تصویب شده و تنها منتظر 
هستیم توسط دبیر هیئت دولت این موضوع در دستورکار جلسه 

قرار گیرد تا پس از مطرح شدن به طور رسمی اعالم شود.

مجلس  در  مشــهد  مردم  نماینده  فارس: 
شورای اسالمی با اشــاره به وجود نگاه های 
باندی در وزارت جهاد کشــاورزی گفت: با 
توجه به اینکه هیچ توجیهی برای نداشــتن 
یک روز برای این حوزه مهم در استان وجود 
ندارد، موضوع بالتکلیفی در مدیریت سازمان 
جهاد کشــاورزی خراسان رضوی را به وزیر 

تذکر دادم. 
حجت االسالم نصراهلل پژمان فر افزود: تعیین 
نکردن رئیس برای سازمان جهاد کشاورزی 
آســیب های فراوانــی را بــه همــراه دارد؛ 
به طوری کــه این بالتکلیفی، خســارت های 
جبران ناپذیری به بخش کشــاورزی استان 

تحمیل می کند.
نماینده مردم مشــهد در مجلس شــورای 
اســالمی یادآور شد: نبود رئیس در سازمان 
جهاد کشــاورزی خراســان رضوی درواقع 

ضعف وزیر جهاد کشاورزی است.
پژمان فــر در خصــوص رئیس ســابق این 
سازمان در خراسان رضوی ابراز کرد: اگرچه 
تخلفات بزرگ رئیس ســابق سازمان جهاد 
کشاورزی توسط دســتگاه قضایی در حال 
رسیدگی است، اما با این  وجود بازهم وزارت 
جهاد کشاورزی با تعیین نکردن مدیر برای 
این سازمان مهم در استان، همچنان از مدیر 

متخلف دفاع می کند.

هاشم رسائی فر: همزمان با سراسر کشور و با بسیج موکب های 
اربعیــن، موکب حضرت ابوالفضل العباس)ع( شهرســتان مه 
والت برای حضور در مناطق ســیل زده و کمک به هموطنان 
آسیب دیده و جمع آوری کمک های مردمی اعالم آمادگی نمود. 
در همین راستا این موکب از ابتدای هفته جاری با حضور در 
شهرستان آق قال به یاری هم میهنان خسارت دیده از سیل اخیر 

در این شهرستان شتافت.
محمد رضا فیض مسئول موکب حضرت ابوالفضل العباس)ع( 
شهرســتان مه والت در این خصوص بــه خبرنگار ما گفت: از 
چهار ســال قبل که بحث برپایی موکب های اربعین در کشور 
عراق شکل گرفت همواره با همراهی مردم خیرشهرستان مه 
والت زمینه حضــور موکب حضرت ابوالفضل العباس)س( در 
کربالی معلی فراهم شــد تا در ایام اربعین به زائران اباعبداهلل 

الحسین خدمات رسانی کنیم که این حضور به لطف خداوند 
متعال و کمک های بی دریغی که همشهریان عزیز داشتند هر 
ســال پرشور تر از سال بوده اســت.وی ادامه داد: بعد از اینکه 
بحث حضور موکب های اربعین در مناطق ســیل زده کشور و 
یاری رساندن به هموطنان از این طریق مطرح شد شهرستان 
مه والت از جمله نخستین شهرستان های استان خراسان رضوی 
بود که موضوع ساماندهی موکب و دریافت کمک های مردمی را 
در دستور کار خودش قرار داد که با همراهی و مساعدت خوبی 
که مردم نوع دوست شهرســتان مه والت داشتند کمک های 
قابل توجهی جمع آوری شد. مسئول موکب حضرت ابوالفضل 
العباس)ع( شهرســتان مه والت در خصوص میزان مشارکت 
مردم برای کمک به سیل زدگان اظهار داشت: کمک ها در دو 
بخش نقــدی و غیرنقدی بوده که مبلغ ۵۰ میلیون تومان به 

صورت نقدی و بیش از 1۵۰ میلیون تومان نیز کمک غیرنقدی 
توسط مردم خیر شهرستان اهدا شده که این کمک ها با برپایی 
موکب حضرت ابوالفضل العباس)ع( در شــهر آق قال از ابتدای 
هفته جاری به تدریج به دســت مردم ســیل زده این منطقه 
خواهد رســید.فیض همچنین از حضور 3۰ نفر از افراد دست 
اندرکار موکب حضرت ابوالفضل العباس)ع( شهرستان مه والت 
در شهر آق قال برای کمک رسانی به مردم این منطقه و پخت 
روزانه 6۰۰۰ پرس غذای گرم برای هموطنان سیل زده در مدت 

برپایی این موکب خبر داد.

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» فراخوان ثبت نام داوطلبان عصویت در هیئت مدیره / بازرس اتحادیه صنف 
فروشندگان گیاهان داروئی مشهد «

به استناد تبصره » 1 «  ماده »  6 « آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره وبازرسان اتحادیه های صنفی 
)موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی( و در اجرای مصوبه مورخ 97/12/22 کمیسیون نظارت بر سازمانهای 
صنفی مشهد بدینوسیله ازکلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فروشندگان گیاهان 
داروئی شهرستان مشهد دارندگان شرایط ذیل ، دعوت میشود از روز چهارشنبه مورخ 98/02/04  ظرف مدت 
15 روز کاری ، حداکثر تا روزیکشنبه مورخ 98/02/22 شخصًا با مدارک ذیل ،  ابتدا درسامانه ایرانیان اصناف 
iranianasnaf.ir - سامانه ساران) انتخابات الکترونیکی اتحادیه ها ( - قسمت ثبت نام داوطلبین ، مراجعه و با 
درج شناسه صنفی ،  نسبت به  ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل ، اقدام و سپس شخصًا 
با ارائه  اصل و تصویر مدارك  ذیل الذکر ، جهت ادامه فرآیند ثبت نام و  تکمیل پرسشنامه ) در مهلت قانونی 
فوق ( ، به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد ، واقع در سازمان صنعت ، معدن 

و تجارت خراسان رضوی به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند .

شرایط الزم :
1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران        

2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 

4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس
5- عدم اعتیاد به مواد مخدر

6- عدم اشتهار به فساد                        
7- داشتن حد اقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه

8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال
9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم

10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- هشت قطعه عکس4×3 جدید پشت نویسی شده

2- دو سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن
3- دو سری تصویر پشت و رو از کارت ملی به همراه اصل آن

4-  یک برگ تصویر ازآخرین مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبر به همراه اصل آن
5- یک برگ تصویر از پروانه کسب معتبر دائم به همراه اصل آن

6- یك برگ تصویراز اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
** داوطلبان محترم الزامًا می بایست قبل از مراجعه حضوری به دبیرخانه هیئت اجرائی ، در سامانه ایرانیان 
اصناف به شرح فوق الذکر ، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه 

هیئت اجرائی ، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت ، ثبت نام آنان بصورت حضوری ، انجام نخواهد شد .
** داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات 
کشوری ، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی ، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود ، پیش از 
ثبت نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده ، پیش از شروع به کار در هیئت 

مدیره اتحادیه ، الزامی است .
علیرضا ساالری

رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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آگهی دعوت مجامع عمومی فوق العاده نوبت سوم و عادی نوبت دوم شرکت تعاونی تولیدی توزیعی 
چاه سادات چناران به شماره ثبت 312 )تاریخ انتشار 1398/02/02(

از کلیه اعضا تعاونی دعوت می شود در مجامع عمومی فوق العاده  و عادی تعاونی که به ترتیب در ساعت 10و 11  
روز جمعه مورخ 1398/2/13 در محل س��الن ورزشی کارگران واقع در درشهرستان چناران بلوار امام خمینی 
انته��ای ام��ام خمینی یک جنب اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرس��تان چن��اران برگزار می گردد حضور بهم 
رسانند در صورت عدم امکان حضور، عضو می تواند وکالت خود را به فرد دیگری واگذار نماید در این صورت 
تعداد آرا وکالتی هر عضو حداکثر 3 رأی و غیرعضو یک رأی خواهد بود. وکیل و موکل می بایس��ت حداکثر تا 
س��ه روز قبل از برگزاری مجمع در وقت اداری به آدرس مش��هد میدان فردوسی ابتدای بلوار شهید صادقی 

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی اتاق 112 مراجعه نمایند.
دس��تور جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده :1- طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونی منطبق با آخرین اصالحات 

قانونی
2- اصالح بند 36 اساسنامه و افزایش تعداد اعضا اصلی هیئت مدیره از سه به 5 نفر و علی البدل به 3 نفر

3- افزایش تعداد بازرسین شرکت از 1 به دو نفر
دستور جلسه مجمع عمومی عادی :  1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 

2-انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان 
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی
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)) آگهی تجدید مزایده(( 
ش��هرداری تایباد در نظر دارد به اس��تناد مجوز شورای اسالمی شهر نسبت به واگذاری 
و به��ره ب��رداری از جایگاه  CNG  میدان جهاد تایباد از طری��ق برگزاری مزایده عمومی با 
قیمت پایه اج��اره ماهیانه 245/000/000 ریال و ضمانت حس��ن انجام تعهدات قرارداد 
مبل��غ 3/000/000/000 ریال اقدام نماید. لذا از کلیه ش��رکت های واجد ش��رایط دعوت               
می ش��ود جهت دریافت اس��ناد مزایده و کس��ب اطالعات الزم به واحد امالک ش��هرداری 

تایباد مراجعه نمایند .
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98/01/31 لغایت 98/02/19 

مهلت تسلیم پیشنهادها تا ساعت 13 مورخ 98/02/19 
زمان بازگشایی پاکات 98/02/21 در محل دفتر شهردار تایباد 
ضمانت شرکت در مزایده مبلغ 147/000/000 ریال می باشد . 

ش��هرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و در صورتی که برندگان اول تا سوم 
مزایده از پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد  
مح��ل تحویل اس��ناد مزایده دبیرخانه ش��هرداری تایب��اد می باش��د . متقاضیان محترم                       

می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتربا شماره 
تلفن 54536525 -051  تماس حاصل نمایند . 

 ایوب سیدالحسینی-شهردارتایباد 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت 
مشهد عصاره )سهامی خاص(

بدینوسیله از تمامی سهامداران محترم شرکت دعوت 
بعم��ل آورده تا درجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی که از 
ساعت 10 صبح روز دوشنبه 98/2/16 در محل کارخانه 

واقع در چاهشک تشکیل می گردد حضور   یابند
دستور جلسه :

1-انتخ��اب اعض��ای هیئت مدی��ره جدید و بازرس��ان   
2-س��ایر مواردی که در صالحیت مجامع عمومی عادی 

است .
رئیس هیئت مدیره

/ع
98
00
79
2

آگهی فراخوان)نوبت دوم( 
سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری 
گناب��اد در نظر دارد نس��بت به س��اخت 
فن��ی  معاین��ه  مرک��ز  ان��دازی  راه  و 
خودروه��ای  س��بک ب��ا مش��ارکت   و 
س��رمایه گ��ذاری اش��خاص حقیق��ی و 
حقوقی واجد ش��رایط  اقدام نماید .لذا 
متقاضیان جهت دریافت اس��ناد مربوط 
به سازمان مدیرت حمل ونقل واقع در 
پاساژ شهرداری خیابان  غفاری مراجعه 
ویا با ش��ماره 57228033-051تماس 

حاصل نمایند .
 پورعیدی -  سرپرست سازمان 

/ع
98
00
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حضورباشکوه منتظران ظهور
در سالروز والدت امام زمانf دراستان های خراسان صورت گرفت

.......صفحه 2



در سالروز والدت امام زمان f دراستان های خراسان صورت گرفت

حضورباشکوه منتظران ظهور در سرزمین خورشید
اخبار

محسن اشکذری   در سالروز والدت یگانه 
منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود)عج( 
همزمان با سراســر کشور صبح دیروز اجتماع 
عظیم منتظران ظهور در استان های خراسان با 

حضور مردم و مسئوالن برگزار شد.
به گــزارش خبرنگارقــدس، اجتماع عظیم 
منتظران ظهور در مشهد نیز همزمان با سراسر 
کشــور صبح روز نیمه شــعبان برگزار شد و 
عاشقان خاندان عصمت و طهارت)ع( با تجمع 
در میدان شــهدای این شهر، فرخنده سالروز 
میالد قطب عالم امکان حضرت امام زمان)عج( 
را با مداحی ذاکرین اهل بیت )ع( و سخنرانی 
آیــت اهلل علم الهــدی گرامی داشــته و برای 
عرض تبریک ایــن والدت فرخنده به محضر 
 مقدس حضــرت امام رضــا)ع( در حالی که 
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی و امام 
جمعه مشهد مقدس و دیگر مسئوالن استانی 
و شهری در پیشــاپیش آن ها قرار داشتند با 
پیمودن مســیر حرم مطهــر رضوی و تجمع 
در رواق امــام خمینــی)ره( بــارگاه مقدس 
 امام هشــتم)ع( مشــرف شــدند و به سخنان 
حجت  االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی 

رئیس قوه قضائیه گوش فرادادند.

  درخواست ظهور باید به یک خواسته جهانی 
تبدیل شود

ایــن گزارش حاکی اســت نماینده ولی فقیه 
در خراســان رضوی و امام جمعه مشــهد در 
اجتمــاع منتظران ظهور در میدان شــهدای 
مشهد با تأکید بر اینکه درخواست ظهور باید 
 به یک خواســته جهانی تبدیل شود و ما باید 
سر و جان بدهیم و با مستکبران و جنایتکاران 
مبارزه کرده و این خواســته را جهانی کنیم، 
اظهار داشت: ظهور امام زمان)عج( یک حادثه 
نیســت؛ بلکه ظهور ایشان یک فرایند است و 
این گونه نیست که تصور کنیم باید حادثه ای 
در عالم رخ دهد و سپس از درگاه خدا بخواهیم 
این حادثه هر چه زودتر واقع شود. آیت اهلل علم 
الهدی ادامــه داد: ظهور حضرت بقیة اهلل)عج( 
یک فرایند اســت که از خواســته ها شــروع 
می شود و آن هم خواسته یک جمع است که 

مبدل به یک خواسته همگانی جهانی می شود 
و اگر این اتفاق رخ دهد وجود مقدس حضرت 

ظهور می کنند .

  دلیل تأکید برخواندن دعای فرج
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: این 
خواســته باید عرصه تمام کشور قبة االسالم 
ما را فرا بگیرد و این خواســته جهانی شــود؛ 
طلوع این خواسته از یک جمع ملی و توسعه 

جهانی آن، فرایند ظهور و فرج موالیمان است. 
اینکه گفته اند برای فرج دعا کنید این اســت 
که مقدمه دعا، خواسته اســت و فرج ایشان 
بستگی به مشیت ذات مقدس پروردگار دارد و 
زمان تحقق آن مشخص است، اما علت تحقق 
مشیت پروردگار عاملی است که باید به وسیله 
ما محقق شــود و آن توسعه امام زمان خواهی 
جهان است و روز میالد امام زمان)عج(، جشن 

یک ابزاری برای اعالم خواسته است. 

آیــت اهلل علم الهــدی تصریح کرد: بــه انحاء 
مختلف این مردم خواســته خــود را امروز به 
درگاه خداونــد متعال عرضه می کنند و آنچه 
در نهایت محقق کننده این خواسته هاســت 
اشک های گرمی است که از چشمان این مرد 
و زن جاری می شود. امام جمعه مشهد با اشاره 
به اینکه ما بایســتی دقت کنیم این خواسته 
توسعه پیدا کند، تأکید کرد: اینکه من و شما 
بخواهیم کفایت نمی کند؛ اینکه مردم مملکت 
و منطقه و مستضعفان جهان از خدا طلب کنند 
و ظهور بخواهند کافی نیست، امام زمان خواهی 
باید در یک شــکل جهانی در عالم اجرا شود 
 و دنیا بخواهد امــام زمان)عج( بیاید و ما باید 
سر و جان بدهیم و با مستکبران و جنایتکاران 

مبارزه کرده و این خواسته را جهانی کنیم.
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی تصریح 
کرد: اگــر دعای ما امروز بــرای فرج حضرت 
مستجاب نیســت به محضر امام هشتم )ع( 
مشرف می شویم تا از ایشان درخواست کنیم 

برای ظهور دعا کنند.

  رواج امید؛ میثاق با امام عصر)عج(
رئیس قــوه قضائیه اظهار داشــت: باید در 
مسیر حق و عدالت قدم برداشت و در مسیر 
ابطال باطل گام برداشــت؛ این تصمیم یک 
زائر و انسان ســالک و انسان منتظر است؛ 
میثاقی که با امام عصر داریم این اســت که 
در نظامی که براســاس مکتب انتظار است 
باید امیــد را رواج داد و یأس و نومیدی را 
از میان برداشــت و از سوی دیگر باید آنچه 
قلب ولی عصر)عج( را شــادمان می کند که 

همان اخالص است، دنبال کنیم.
نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره 
به اســتمرار در قرائت زیارت آل یاسین تأکید 
کرد: معروف آن است که امام می گوید؛ سیره 
مهــدوی را به عنوان اینکــه بدانیم امام عصر 
چگونه حکومت می کنند ندیده ایم اما ســیره 
مهدوی، همان ســیره علوی و حسینی است 
و خود ایشــان نیز فرمودند برای اصالح عالم 
بشریت، نســخه ام همان نسخه مادرم صدیقه 

فاطمه)س( است.

در حوالی امروز2

با ابالغیه جدید وزیر کشور
  فرماندار کاشمر برای شرکت 
در انتخابات مجلس استعفا داد

فارس: فرماندار کاشمر به دنبال نخستین بخشنامه وزیر 
کشــور در خصوص تعیین تکلیف مدیران این وزارتخانه 
برای شرکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 

اسالمی از سمت خود استعفا داد. 
محمدعلی نبی پور که در ۹ تیرماه ســال گذشته با حکم 
وزیر کشور به عنوان بیستمین فرماندار کاشمر معرفی شده 
بود، باگذشت 2۹5 روز ســکانداری در فرمانداری دومین 
شهر زیارتی خراسان رضوی و به دنبال نخستین بخشنامه 
وزیــر کشــور در خصوص تعییــن تکلیف مدیــران این 
وزارتخانه برای شرکت در انتخابات، از سمت خود استعفا 
کــرد تا خودش را برای رقابت انتخاباتی در حوزه انتخابیه 

گناباد آماده کند. 
عبدالرضــا رحمانی فضلــی در بخشــنامه ای خطاب به 
کلیه مدیران شاغل، اســتانداران، فرمانداران و بخشداران 
در وزارت کشــور، تأکیــد کــرده اســت: چنانچه قصد 
کاندیداتــوری در انتخابات مجلس ســال ۹۸ را دارند تا 
سی و یکم فروردین ماه سال جاری استعفای خود را اعالم 
نمایند. وزیر کشور یادآور شده است: درصورتی که مدیران 
وزارت کشــور تا موعد اعالم شده اســتعفای خود را اعالم 
نکنند و قصد کاندیداتوری داشــته باشــند نامزدی آن ها 

منتفی است. 
این بخشنامه شامل مدیران شاغل، استانداران، فرمانداران 

و همچنین بخشداران است. 
گفتنی اســت در حالی در فضای مجازی خبر اســتعفای 
فرماندار کاشــمر عمدتاً در کانال هــا و گروه های خبری 
شهرســتان گناباد منتشرشــده اســت که قرار است وی 
به عنوان کاندیــدا در یازدهمیــن دوره انتخابات مجلس 
شورای اســالمی از حوزه انتخابیه گناباد شرکت کند که 

هنوز با استعفای وی موافقت نشده است.

  شرکت 1000 نفر در پیاده روی 
خانوادگی در شهر خرو

 خــرو- خبرنگار قــدس: به مناســبت عیــد بزرگ 
نیمه شــعبان همایش پیاده روی خانوادگی در شهر خرو 

برگزار شد.
این مراســم با شــرکت 1000 نفر از خانواده ها از میدان 
اصلی محله ســفلی تا مــزار امامزاده ســید علی )ع( به 
مســافت حدود ســه کیلومتر توســط هیئت ورزش های 
روســتایی و بومــی محلی زبرخان، شــورای اســالمی و 
شهرداری و حوزه بسیج امام رضا )ع( و هیئت امنای بقعه 
امامزاده ســید علی)ع( خرو برگزار که در پایان به تعداد 
50 نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا شد.

  مادر شهید کالهدوز آسمانی شد 

رسائی: مادر شهید یوسف کالهدوز )قائم مقام سپاه پاسداران 
در سال 1۳۶0( دارفانی را وداع کرد. حاجیه خانم حسین زاده 
فیروزی صبح شنبه گذشته در سن ۹2 سالگی پس از تحمل 
فراق ۳۸ ساله فرزند شهیدش دیار حق را لبیک گفت. دیروز و 
در مراسمی با حضور اعضای خانواده شهید و تنی چند از اعضای 
لشکری و کشوری و همرزمان شهید کالهدوز، پیکر مادر شهید 
کالهدوز در آرامســتان طرقبه در قسمت مزار شهدا به خاک 
سپرده شد. خواهر شهید کالهدوز در گفت و گو با خبرنگار قدس 
درباره خصوصیات مادرش گفت: مادر خصوصیات بارز زیادی 
داشتند که از جمله می توان به صبوری، مهربانی و برخورد نیک 
ایشان به همه اشاره نمود ضمن اینکه مادر برای همه ما یک 
مربی و معلم با اخالق بودند که بعد از رفتنش همه آن هایی که 

شناختی از ایشان داشتند، تأسف خوردند.

آسمانی اه

دو شنبه 2 اردیبهشت 1398
 16 شعبان 1440 22 آوریل 2019  
سال سی و دوم  
شماره 8946  ویژه نامه 3330 

چشم سوم

ملک محمد علیزاده  دشمنی استکبار 
جهانــی و آمریــکای جهانخوار بــا انقالب 
اسالمی ایران و نهادهای انقالب سابقه ای 40 
ســاله دارد و مختص امروز و دیروز نیست.
در طول چهار دهه گذشته انقالب اسالمی 
همواره همچون خاری در چشم آمریکا بوده 
و از ایــن رو با تمام توان خود در عرصه های 
مختلف درصدد مقابله و ضربه زدن به انقالب 
بوده اســت، ولی به حول و قوه الهی باوجود 
تمامی این دشمنی ها و تحریم ها نهال انقالب 
اسالمی امروز تبدیل به درختی تنومند در 
منطقه و جهان شــده وریشه های آن روز به 
روز مستحکم تر و پابرجاتر می شود؛ چرا که 
این نهال در قلوب مردم آزادیخواه جهان جای 
دارد و امروز برای انقالب اسالمی جای بسی 
افتخار است که به عنوان بزرگ ترین دشمن 
اســتکبار جهانی یعنی آمریکا و اســرائیل 
غاصب در جهان مطرح اســت و خواب را از 
چشــم آن ها ربوده است.موفقیت های سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی در طول عمر 
پربرکت انقالب و بویژه در ســال های اخیر 

در کنــار محور مقاومت منطقه در مبارزه با 
تروریسم و گروه های تکفیری و از بین بردن 
داعــش و ایجاد وحدت و انســجام در بین 
مردم انقالبی عراق- ســوریه- لبنان- یمن 
موجب کینه و دشمنی هر چه بیشتر آمریکا 
و اسرائیل از این نهاد انقالبی شده است. سپاه 
پاسداران همواره در ایران اسالمی و منطقه 
از حــق و حقانیت و مظلومیت دفاع کرده و 
همچون توفان و صاعقه بر سر تروریست ها 
و ظالمین فرود آمده است. امروز محبوبیت 
ســپاه پاســداران در داخل کشور و منطقه 
بســیار باالســت و ایــن محبوبیت موجب 

وحشت استکبار شده است. 
اعالم تحریم ســپاه پاســداران و تروریست 
خواندن آن ضعف و ناتوانی شــیطان بزرگ 
را به جهانیان نشان داد. آمریکا به خیال خام 
و بــاور غلط خود فکر می کــرد از این اقدام 
نابخردانه می تواند در داخل نیز موجب تنش 
و اختالف بین نیروهای مســلح و گروه های 
مختلف شــود؛ اما )عدو شــود سبب خیر 
اگــر خدا خواهد( امروز این اقدام ســخیف 

ترامپ سبب شد ایران اسالمی و گروه های 
مختلف سیاســی اصول گرا - اصالح طلب- 
چپ و راســت و غیره یکپارچه ســبزپوش 
شــوند و یک بار دیگر وحدت و انســجام و 
یکپارچگی خود را به رخ جهانیان بکشند و 
اعالم کنند؛ اگر چه ممکن اســت در برخی 
مسائل سیاسی اختالف نظر داشته باشند، 
امــا در دفــاع از حریم انقــالب و نهادهای 
انقالبی همه یکپارچه اند. کیســت که نداند 
در جهان کنونــی این آمریکاســت که به 
عنوان پدر خوانده تمام گروه های تروریستی 
دنیا شــناخته می شود. کیســت که نداند 
این اقدام ترامپ جــز خوش رقصی برای 
صهیونیســت ها و البی های آنــان در ایام 
 انتخابات رژیم نامشــروع اسرائیل نیست.

و کیست که نداند ســپاه پاسداران امروز 
بزرگ ترین دشمن تروریست ها در منطقه 
بوده و شهدای بیشــماری را تقدیم کرده 
اســت. تروریســت ها آن هایی هستند که 
بدون هیــچ گونه مجوزی بــه هر کجای 
جهــان حمله می کنند، اشــغال می کنند 

و می کشــند و تجاوز می کننــد تجاوز و 
جنایــات آمریــکا در عراق، افغانســتان، 
فلسطین، سوریه، یمن و افغانستان نمونه 

بارز اعمال تروریستی آمریکاست. 
قطعاً کار سخیف و خالف قانون ترامپ در 
قرار دادن نیروهای مســلح یک کشور در 
فهرســت گروه های تروریستی یک اقدام 
خــالف قوانین بین المللی اســت و ضمن 
محکومیت جهانی قطعاً جمهوری اسالمی 
ایــران اقدام قاطــع خواهد کــرد و یقیناً 
درس های پشــیمان کننده ای دشــمنان 

انقالب اسالمی خواهند گرفت.
سپاه پاســداران انقالب اسالمی در قلوب 
۸0میلیون ایرانی جای دارد و فداکاری ها 
و ایثارگری های این فرزندان امام و انقالب 
چــه در دوران دفاع مقدس که لباس های 
آنان به خون پاکشــان آغشــته بود و چه 
امروز کــه در یاری رســاندن و کمک به 
ســیل زدگان به گل آغشــته است هیچ 
گاه از ذهن ملت انقالبــی ایران فراموش 

نخواهد شد.

سپاه پاسداران؛ یاور مظلومان
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بجنورد – خبرنگار قدس   اســتاندار خراســان 
شــمالی در دیــدار رئیس بنیــاد حفظ آثار و نشــر 
ارزش های دفاع مقدس کشــور از افتتاح باغ موزه دفاع 
مقدس اســتان تا ســال آینده خبر داد و گفت: مردم 
خراســان شمالی از ابتدای پیروزی انقالب و سپس در 
دوران دفــاع مقدس نقش های مهمی را ایفا کردند که 
افتتاح باغ موزه کمترین خدمت به آنان است. شجاعی 
اظهار داشت: با توجه به پیشرفت فیزیکی ۳۸ درصدی 
این پــروژه و نیاز به 10 میلیارد تومــان اعتبار، مقرر 
شــد ۶ میلیارد تومان از کمک های استان و 4 میلیارد 
تومان را بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
تقبــل کند. رئیس بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های 

دفاع مقدس کشــور نیــز اظهار داشــت: امیدواریم با 
کمک های این اســتان بهره بــرداری از باغ موزه دفاع 
مقدس ســریع تر به سرانجام رسیده و روند ساخت آن 
تسریع یابد. سردار بهمن کارگر افزود: ۶ باغ موزه دفاع 
مقدس در خرداد ماه امســال به بهره برداری می رسد 
کــه اتمام باغ مــوزه دفاع مقدس این اســتان نیاز به 
همت مضاعف دارد؛ زیرا تقریباً تمامی اســتان ها از باغ 
موزه دفاع مقدس برخوردار هســتند؛ از ســال ۹2 که 
مسئولیت اجرایی باغ موزه ها را به استانداران سپرده ایم 
روند ساخت آن تسریع یافته و خوشبختانه دولت تدبیر 
و امید هرآنچه که در توان داشت برای ساخت این باغ 

موزه ها هزینه کرد.

استاندار:

باغ موزه دفاع مقدس خراسان شمالی سال آینده افتتاح می شود

سیل نوعدوستی

ژپواک

مکتب انتظار، مکتب دلدادگی به خداست

حجت االسالم و المسلمین سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در مراسم پایانی اجتماع 
منتظران ظهور در جمع زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی گفت: مکتب انتظار، مکتب 
دلدادگی به خدا و ایستادگی در راه هدف است و این پرچم را امام بزرگوار برافراشت و به 
تمام مردم ایران، امام راحل القای امید کرد و فرمودند ما می توانیم حکومت ظلم و ستم 
پهلوی را کنار بزنیم و به نام اعتقاد به مهدویت، نظامی را ضدظلم و استکبار برپا کنیم؛ 
ایشان این پرچم را به دست گرفته و وعده الهی عملی شد و حکومت ستمشاهی به زباله 
دان تاریخ فرستاده شد. نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: انقالب اسالمی در 
کشور ما در گام دوم خود زمینه ساز برای ظهور است و کارهای بسیاری به برکت حضور 
مردم و خون مطهر شهیدان و اخالص مخلصان صورت گرفته و کارهای زیادی نیز باید 
صورت بگیرد، اما سمت و سوی این نظام، سمت و سویی است که امام زمان)عج( برای 
حاکمیت حق و ارزش های الهی می پسندد. سمت گیری اصلی نظام امر مثبت و آینده ای 
درخشان است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: با وجود همه مشکالت 
و مصائب، آینده بســیار روشن و نویدبخش است. معتقدان به حضرت مهدی هیچ گاه 
آینده را تاریک نمی بینند و ضعف ها و کاســتی ها ناشی از عملکرد ماست؛ کاستی ها و 
قصورات باید برچیده شود و حرکت توفنده مکتب انتظار در پیش است. ما یقین داریم 
جرقه ای که امروز در کشــورهای مختلف زده شده و به برکت اخالص شماست باید با 
قدرت ادامه پیدا کند و این جرقه ها، مشتعل شده و دامن ابرقدرت ها را خواهد گرفت و 

ا ن شاءاهلل شاهد حکومت عدل مهدوی خواهیم بود.

  ارسال ۳0 محموله کمک دانش آموزان و 
فرهنگیان خراسانی برای سیل زدگان

قدس: با حضور برخی از مدیران اســتانی کمک های غیرنقدی 
فرهنگیــان و دانش آموزان مدارس خراســان رضوی به مناطق 
سیل زده استان گلستان ارسال شد. قاسمعلی خدابنده مدیرکل 
آموزش و پرورش اســتان در این مراســم گفت: به دلیل اتفاق 
ناگوار ســیل در اقصی نقاط کشور، خراســان رضوی به عنوان 
اســتان معین استان گلستان شناخته شد و در همین راستا در 
بازدیدی که از مناطق سیل زده داشتیم خسارات وارده و نیازهای 
موجود منطقه را بررسی کردیم. وی افزود: در همین راستا در روز 
چهارشنبه گذشته در کلیه مدارس استان برنامه ای تحت عنوان 
»زنگ مهربانی« اجرا و هر مدرســه به یک کانون مهربانی تبدیل 
شد و کمک های فرهنگیان، دانش آموزان و اولیای سطح استان 
جمع آوری و در کنار جمع آوری این کمک ها، دانش آموزان با حس 
نوع دوستی و کمک به دیگران در هنگام حوادث و بالیای طبیعی 
آشنا شدند که از لحاظ نهادینه سازی فرهنگ کمک به همنوع 
بسیار حائز اهمیت است. خدابنده تصریح کرد: کمک های فوق 
که شامل اقالم آموزشی و نوشت افزار، البسه، لوازم خانگی، کتاب، 
پتو، مواد خوراکی و اقالم بهداشتی می باشد به ارزش تقریبی بیش 
از ۳ میلیارد تومان در قالب یک کاروان به وســیله ۳0 دستگاه 
کامیون و کامیونت به استان گلستان ارسال شد. مدیرکل آموزش 
و پرورش خراسان رضوی اظهار کرد: اعزام تعداد زیادی کانکس 
به منظور استفاده به عنوان کالس سیار، اهدای بخشی از حقوق 
فرهنگیان در ماه های فروردین و اردیبهشت و همچنین آمادگی 
برای ارائه خدمات مشاوره ای، آموزشی و پرورشی به دانش آموزان 
مناطق ســیل زده از دیگر برنامه های آموزش و پرورش خراسان 
رضوی به منظور کمک رسانی و خدمت رسانی به هموطنان استان 
گلستان می باشد. سلمان دانشور قائم مقام کمیته امداد خراسان 
رضوی هم گفت: ارزش این ۳0 محموله ارسالی بیش از ۳ میلیارد 

تومان به صورت غیرنقدی برآورد شده است.

  کمک های مردم صالح آباد به سیل زدگان 
اهدا شد

صاحبی: رئیس کمیتــه امداد امام)ره( شهرســتان صالح آباد 
گفت: مبلغ 110 میلیــون ریال کمک نقدی، 14 تخته پتو، دو 
کیسه برنج، سه حلب روغن نباتی، دو تخته روفرشی و مقداری 
لوازم خانگی به ارزش 25 میلیون ریال جمع آوری و به سیل زدگان 
اســتان گلستان ارسال شد. جهان پور ادامه داد: تعدادی از اهالی 
دلسوز و نوعدوســت صالح آباد از روزهای نخست سیل به اهواز 
و آبادان رفته اند تا از نزدیک به آن ها کمک و زندگی آشــفته و 

پریشان آن ها را سرو سامان دهند.  

  مسابقات » سازه نجات« در نیشابور

نیشــابور- خبرنگارقدس: در نخســتین دوره مســابقات 
دانش آموزی »ســازه نجات« در نیشــابور بیــش از 250 نفر در 
قالب 102 تیم با 145 سازه شــرکت کردند. معاون پرورشی و 
تربیت بدنی آموزش و پرورش نیشابور اظهار کرد: با هدف افزایش 
روحیه تعاون، کشــف خالقیت های دانش آمــوزان با همکاری 
سازمان دانش آموزی آموزش و پرورش، جهاد دانشگاهی و مرکز 
رشد شهرســتان نخستین دوره مســابقات دانش آموزی »سازه 
نجات« برنامه ریزی و اجرا شد. اسماعیل سلیمانی خاطرنشان کرد: 
تیم های حاضر در این رقابت باید سازه ای خاص بسازند و تخم مرغ 
به گونه ای در این ســازه ها جاسازی شود که در اثر سقوط سازه 
از ارتفاعی مشــخص، تخم مرغ از سازه خارج شود در حالی که 
کمترین آســیب را دیده باشد. وی یادآور شد: در پایان پنج تیم 
برتر تیم اول از مدرسه گنجینه با 124۹ امتیاز، تیم دوم از مدرسه 
وکیلی 10 با 1244 امتیاز، تیم سوم از مدرسه فضل بن شاذان با 
114۶ امتیاز، تیم چهارم از کانون فرزندان امام با 1054 امتیاز و 

تیم پنجم از مدرسه نصر با 727 امتیاز معرفی شدند.

  پاسخ جهاد کشاورزی استان 
به یک گزارش

قدس: در پی چاپ گزارشــی با عنوان »جهاد مســئوالن 
 بــرای انتخــاب ســکاندار جهــاد کشــاورزی« مــورخ
27 فروردین ماه روابط عمومی جهاد کشــاورزی خراسان 
رضوی جوابیه ای ارســال کرده است. در این جوابیه آمده 
است: اوالً از اول بهمن ماه ۹7 در حکم وزیر محترم جهاد 
کشــاورزی سرپرســت این ســازمان منصوب شده، کلیه 
اقدامات و خدمات رســانی به بخش کشاورزی طبق روال 

گذشته با قوت تمام در حال انجام است. 
الزم به ذکر اســت به دلیل مشــکالت اقتصادی ناشی از 
تحریم هــا و غرض ورزی های دشــمنان معاند نظام که با 
امکانات خــود ســعی در تضعیف و ناکارآمــدی انقالب 
عزیزمان دارند که یقیناً به حول و قوه الهی مثل همیشــه 
شکســت خواهند خورد )بدیهی است کاستی هایی را در 
روند کار نه تنها در بخش کشاورزی بلکه در همه بخش ها 
ایجاد کرده اســت، ضمن اینکه اذعــان می کنیم با وجود 
کارکنان شــریف، پرتالش و ایثارگر بــا روحیه مدیریت 
جهادی در این سازمان که مدنظر مقام معظم رهبری نیز 
می باشند، هیچ خللی در انجام وظیفه همکاران که در طی 
چهار ســال متوالی به عنوان دســتگاه برتر در زمینه های 
مختلف شــاخص های عمومی و اختصاصــی و نیز تکریم 
مراجعان محترم و حقوق شهروندی شده اند، ایجاد نکرده 

و نخواهد کرد. 
ثانیــاً، کلیــه معاونت هــا و مدیریت هــای تخصصی این 
سازمان و حتی ادارات کل تابعه به نحو احسن پاسخگوی 
کشاورزان و تولیدکنندگان محترم می باشند و از دوستان 
رســانه ای خود توقــع داریم در صورتی کــه نارضایتی از 
مخاطبان بخش کشــاورزی دریافــت می کنند به صحت 
و ســقم مسئله پرداخته شــود و قبل از رسانه ای کردن و 
بزرگنمایی موضوع که یقیناً بسیاری از مغرضان داخلی و 

خارجی از آن سوءاستفاده نموده، استعالم نمایند. 
ضمناً شایســته اســت نام شــخص مورد نظر که مدعی 
شده اید با مشــکل مواجه شده است به این سازمان اعالم 
تا پیگیری الزم صورت گیرد. بدیهی اســت روابط عمومی 
همه دستگاه ها و در همه حال آماده پاسخگو خواهند بود.
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استاندار خراسان رضوی:

  اجازه تغییر کاربری و الحاق اراضی جدید 
به حاشیه شهر را نخواهیم داد

قدس: استاندار خراسان  رضوی در دیدار مدیرعامل شرکت سپاد 
گفت: در صورت آمادگی شرکت سپاد، مسئولیت بازآفرینی بافت 

ناکارآمد اسماعیل آباد مشهد به این مجموعه واگذار خواهد شد.
علیرضا رزم حســینی با اشــاره به آغاز غربالگری جمعیت هدف 
ســاماندهی حاشیه شهر مشهد، اظهار کرد: براساس مدل مصوب 
بازآفرینی سکونتگاه های غیررسمی که اخیراً نهایی شد، با ساخت 
10 هزار واحد مســکونی در اراضی حاشــیه شــهر، به هر یک از 
ســاکنان این مناطق، مابه ازای تملک واحد مسکونی شان، یک 
واحد جدید تحویل خواهد شــد. وی ادامه داد: برای ســاخت 10 
هزار واحد مسکونی پیش بینی شده در الگوی بازآفرینی شهری، از 
ظرفیت اراضی موجود در حاشیه شهر استفاده خواهد شد و به هیچ 
عنوان اجازه تغییر کاربری و الحاق اراضی جدید به سکونتگاه های 

غیررسمی را نخواهیم داد. 
استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: مشکالت کنونی حاشیه شهر 
مشهد در طول ســالیان متمادی ایجاد شده است و نباید انتظار 
داشت که تالش ها برای ساماندهی این مناطق در کوتاه ترین زمان 
ممکن به نتیجه برسد؛ با این حال دستگاه های اجرایی تمام تالش 

خود را برای رفع مشکالت به کار خواهند گرفت.
 وی یادآور شــد: برای اجرای الگوی بازآفرینی شهری، از ظرفیت 
اراضی موجود در حاشــیه شهر اســتفاده خواهد شد، اما به هیچ 
عنوان اجازه تغییر کاربری و الحاق اراضی جدید به سکونتگاه های 
غیررسمی را نخواهیم داد. وی در ادامه با بیان اینکه زمینه همکاری 
شرکت های توسعه گرا در بازآفرینی شهری فراهم است، گفت: در 
صورت آمادگی مجموعه های اقتصادی، امکان واگذاری مسئولیت 
اجرای الگوی بازآفرینی در برخی از مناطق حاشــیه شهر مشهد 
وجود دارد. مدیرعامل شرکت سپاد هم در این دیدار از آمادگی این 
مجموعه ها برای مشارکت در اجرای مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی 
خراسان رضوی خبر داد. سعید حسین پور افزود: این آمادگی وجود 
دارد که براســاس الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، شرکت 
سپاد خراسان به عنوان معین بازآفرینی مشهد انتخاب و مسئولیت 
بهسازی منطقه اسماعیل آباد در قالب تلفیق طرح های توسعه ای 

سپاد و نوید به این مجموعه واگذار شود.

دادستان مرکز استان خراسان رضوی:
  استاندار برای پیشرفت استان، از تمام 

ظرفیت و آبروی خود استفاده می کند

قدس: دادستان مرکز استان خراسان رضوی با بیان اینکه استاندار 
از تمام ظرفیت و آبروی خود برای پیشروی استان استفاده می کند؛ 
خطاب به فعاالن اقتصادی گفت: دفاع از حرم شــما امروز حضور 
مثمر در مسائل اقتصادی است. غالمعلی صادقی در نخستین جلسه 
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در سال جدید 
ضمن کم نظیرخواندن شرایط اقتصادی حال حاضر استان، افزود: 
اگر شما هم می خواهید نقش یک مدافع از حرم را داشته باشید حرم 
شما امروز مسائل اقتصادی است. وی اذعان کرد: جنگ اقتصادی 
که در لفظ بیان می شود را باید در عمل هم بپذیریم و در این راستا 
و در این برهه از زمان می توانیم ادعا کنیم اگر خراســان رضوی به 
عنوان یک جبهه در این جنگ اقتصادی فعالیت می کند به برکت 
امام رضا)ع(، فرمانده این لشکر یعنی استاندار را خدا برای ما رسانده 
است، آن هم استانداری که یک فرد انقالبی و با انگیزه است که به 
دنبال مقام و پست نیست؛ بنابراین شما به عنوان افسران این جنگ 
در این مسیر یاری کنید. وی در همین راستا ادامه داد: آنچه مقررات 
بــه ما اجازه بدهد به کار خواهیم گرفت تا در این مقطع به فعاالن 

اقتصادی در جبهه اقتصادی کمک کنیم.

  تجهیز آزمایشگاه شرکت آبفار 
 I.C خراسان رضوی مجهز به دستگاه آنالیز

قدس: سرپرســت آبفار خراســان رضوی از بهره برداری یک 
دستگاه پیشرفته تشخیص کیفیت آب آشامیدنی در آزمایشگاه 

مرکزی این شرکت خبر داد.
محمد سهرابی در مراسم رونمایی و بهره برداری از دستگاه آنالیز 
پیشرفته I.C در آزمایشگاه مرکزی آبفار خراسان رضوی که با 
حضور مدیران و کارشناسان متخصص این شرکت و جمعی از 
اصحاب رسانه برگزار شد، گفت: این دستگاه با هدف راستایی 
برنامه های پایش و کنترل منابع آبی به ارزش حدود 8 میلیارد 

ریال خریداری شده است.
وی بیان کرد: دستگاه I.C برای سنجش پارامترهایی همچون 
نیترات، نیتریت، ســولفات، ســدیم و... کاربرد دارد و با دقت 
بســیار باالیی در حد ppb، آلودگی هــای احتمالی در آب را 

شناسایی می کند.

نماینده مردم مشهد و کالت در بازدید از 
شهرک شهید رجایی به قدس وعده داد

  حل مشکالت 
اهالی محله شهید فوالدیان 

حسین پورحسین: نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس 
شورای اسالمی از محله شهید فوالدیان شهرک شهید رجایی 

بازدید کرد.
در این بازدید که فیضی عضو شــورای شهر مشهد، شهردار 
منطقه 6، لگزی معاون شهردار و مهندس براکوئی نماینده 
ســازمان اتوبوسرانی حضور داشتند درخواست های ساکنان 

محل با محوریت بررسی و رسیدگی به سرانجام رسید.
گفتنی است پس از بازدید میدانی از محله شهید فوالدیان 
و بیان دغدغه های ســاکنان و براســاس ســوابق اقدام ها و 

مکاتبه های انجام شده، تصمیماتی در این رابطه گرفته شد.
سیدحســین قاضی زاده هاشمی در گفت و گو با قدس گفت: 
مشکالت موجود پیرامون برخوردار نبودن ساکنان از سرانه 
فضای ســبز مناسب و نبود ســالن و امکانات ورزشی برای 
اســتفاده جوانان و ساکنان محله و مشکل در خدمات دهی 

سازمان اتوبوسرانی است که پیگیر رفع آن شده ایم.
وی با بیان اینکه پیگیری اراضی حاشــیه راه آهن و نظارت 
بر اماکن رها شــده به منظور تأمین امنیت اهالی با توجه 
به حضور کارتن خواب ها و معتادان در این فضاها، مشــکل 
تردد از پل زیرگذر راه آهن ازجمله اقدام هایی است که باید 
مــورد توجه جدی قرار گیرد، افزود: آســتان قدس رضوی 
در این زمینه فعالیت های اثرگذاری برای اســتفاده مردم از 
فضاهای در اختیار خود داشته است و امیدواریم با واگذاری 
زمین های مورد نیاز برای توسعه کمبود فضای سبز گامی 

مؤثر برداشته شود.
نماینده مردم مشــهد و کالت در مجلس شورای اسالمی 
یادآور شــد: حل مشــکل تردد اهالی در استفاده از پل 
زیرگذر راه آهن و اجرای تقاطع غیرهمســطح مصلی در 
حداقــل زمان ممکــن و ارائه خدمــات ترافیکی بهتر به 
ساکنان محله و طبق قول مســاعد فیضی، عضو شورای 
اسالمی شهر مشــهد و اعالم آمادگی درخصوص ایجاد و 
توســعه فضای سبز مورد نیاز ساکنان و شهروندان، مقرر 
شد در حداقل زمان ممکن جلســه ای با حضور نماینده 
آســتان قدس رضوی که در این بازدیــد حضور دارد به 

منظور واگذاری اراضی مورد نیاز انجام شود.
فیضی، عضو شــورای اسالمی شــهر مشهد هم به خبرنگار 
قدس گفت: ســوابق مکاتبات شــهرداری با آستان قدس و 
دیگر نهادهای مربوط برای بررسی و اقدام الزم به دفتر دکتر 
قاضی زاده تحویل شد تا پیگیری الزم صورت پذیرد و با توجه 
به مشــکل سرویس دهی اتوبوسرانی و قول مساعد مهندس 
براکوئی، مقرر شــد بررسی و اقدام های الزم در راستای ارائه 
خدمات بهتر به شــهروندان در حــوزه حمل و نقل عمومی 

صورت پذیرد.
وی افزود: ســاخت مجموعه ورزشــی مناســب و وسیع 
تا پایان امســال به منظور اســتفاده ســاکنان محله در 
دســتور کار قرار گرفت و ساماندهی فضاهای رها شده و 
بالاستفاده اطراف محله که دارای کاربری زراعی هستند 
بــه منظور تأمین امنیت ســاکنان و جلوگیری از حضور 
افراد معتاد و کارتن خواب مورد توجه است و اقدام فوری 

در این رابطه انجام خواهد گرفت.

به همت خیران محقق شد
  افتتاح ۳ بخش جدید 

در بیمارستان علوی مشهد

قدس: ســه بخش جدید در بیمارســتان فوق تخصصی 
جراحی عروق علوی مشــهد با کمک خیران و نیکوکاران 

به بهره برداری رسید.
رئیس بیمارستان فوق تخصصی جراحی عروق علوی مشهد 
در مراسم افتتاح بخش های جدید گفت: این بخش ها شامل 
بخش های آنژیوگرافی و آنژیوپالستی، مراقبت های ویژه 2 و 

تخت های ممتاز این بیمارستان است.
دکتــر هادی مدقــق افزود: افتتــاح بخــش آنژیوگرافی و 
آنژیوپالستی عروقی محیطی یکی از ضرورت های بیمارستان 
تخصصی جراحی عروق علوی بود که تجهیزات این بخش را 

خیران با هزینه 20 میلیارد ریال تهیه کردند.
وی گفت: بخش مراقبت های ویژه 2 یا همان  آی. ســی. یو 
شامل هشت تخت و بخش تخت های ممتاز هم متشکل از 
30 تخت است که با هدف ارتقای خدمات رسانی به بیماران 

ساخته شد.
رئیس بیمارستان فوق تخصصی جراحی عروق علوی مشهد 
هزینه ســاخت بخش های مراقبت های ویژه 2 و تخت های 

ممتاز را نیز بیش از 15 میلیارد ریال عنوان کرد.
مدقق افزود: بیمارســتان علوی تنها بیمارستان تخصصی 
شمال شرق کشور در زمینه جراحی عروق به شمار می رود 
که عالوه بر خراســان رضوی بیماران زیادی را از استان های 

همجوار پذیرش می کند.
در این مراسم دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی و دکتر محمدرضا دارابی، رئیس 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم حضور داشتند.
بیمارســتان 128 تختخوابی تخصصی جراحی عروق علوی 
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1395 با کمک 

خیران فعالیت خود را در مشهد آغاز کرد.

رخ رد رخ
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 مگر نظام بانکداری یکپارچه نیست؟
از شهرســتان آمدم بانک ملت مشــهد با 
دفترچه پول برداشــتم؛ 1000 تومان کسر 
کــرده می گوید چون دفترچــه ات از اینجا 
نیست. واقعاً این کار درست است، مگر نظام 

بانکداری یکپارچه نیست؟
۹۱۴5...75۴۱

  اتوبوسرانی بخواند
بعضی از خانم ها در اتوبوس من کارت که نمی زنند هیچ، دستشان را الکی و همزمان با آقایی 
که دارد من کارت می زند به دستگاه نزدیک می کنند، راننده که از درون آینه نگاه می کند خطا 

می کند و فکر می کند که آن آقا کارت نزده است! لطفاً بیشتر بررسی کنید.
۹۳5...۳57۱ 

 از تیم ها حمایت مالی کنید
اگر سالن های ورزشی آستان قدس را از مشهد بگیریم اقدامات اداره کل ورزش استان و وزارت ورزش 
در بزرگ ترین کالنشهر ایران بعد پایتخت زیر صفر است. چرا دست کم از تیم ها حمایت مالی نمی شود؟
۹۳6...6۱5۸

 مصوبه ای که 30 سال است خاک می خورد
شهردار مشهد، شهردار منطقه 6 را ملزم به اجرای طرح عقب نشینی کوچه های بسیار باریک 
در بلوار حر بکند؛ متأسفانه مصوبه اش نزدیک30 سال است خاک می خورد، قرار بود هر کوچه 
دست کم سه متر از دو طرف عریض شود، اکنون با این همه ماشین حتی امکان تردد نداریم.
۹۳6...6۱5۸

 منازلی که پالک ندارد
لطفاً به مسئوالن محترم شهرداری بگویید 
چرا در منطقه بلوار دوم طبرسی، جماران 21 
هیچ منزلی پالک درستی ندارد به خدا قبض 
برق ما از ته خیابان سردر می آورد؛ این قدر 
اخطار قطع آمده دیگر خسته شدیم، یعنی 
اگر منزل مسئوالن محترم پالک نمی داشت 
همیــن طوری بی خیــال بودند خواهشــاً 
رسیدگی کنید هرجا هم زنگ می زنیم جواب 

که هیچی گوشی را برنمی دارند.
۹۳7...7۰۰۳

 پاسخ اتوبوسرانی به یک پیام
در پاســخ به پیام شــهروند محترم مندرج در شــماره 8923 مــورخ 97/12/19 با موضوع: 
»بی نظم ترین خط اتوبوس؛ چرا باید همیشه منتظر خط 17 بمانیم این قدر دیر اتوبوس می آید 
که موجب دیر شدن مدرسه بچه ها و دیر رسیدن ما کارمندان می شود، شما را به خدا به رئیس 
خط الهیه تذکر بدهید که همیشه از الهیه دیر اتوبوس می فرستد. خط 17 یکی از بی نظم ترین 
خطوط اتوبوسرانی مشهد می باشد.« به استحضار شهروند محترم می رساند خط 17 با 7 دستگاه 
اتوبوس و میانگین ســرفاصله 11 دقیقه در حال سرویس دهی به شهروندان محترم می باشد 
لیکن به دلیل عدم وجود مسیر ویژه برای اتوبوس ها و ترافیک طول مسیر گاهاً سرفاصله خط 
افزایش می یابد؛ به هر حال هماهنگی الزم با مسئول خط جهت دقت در رعایت سرفاصله ها 
صورت پذیرفت. در پایان از شهروند محترم تقاضا می گردد در صورت افزایش سرفاصله در مسیر 
خط، مراتب را با ذکر مشخصات دقیق )تاریخ، بازه زمانی و ایستگاه محل انتظار( به شماره تلفن 

3235 اداره بازرسی سازمان اعالم نمایند تا امکان رسیدگی دقیق تر فراهم باشد.

ســرور هادیان کمک به همنوع زمان 
ندارد، هر زمــان هموطنت نگاهش منتظر 
مرزهای  کشــورمان،  مــردم  بماند،همــه 
جغرافیایی و مکان برایشــان تفاوتی ندارد. 
حاال همــه می دانیم، مهربان بــودن، زبان 
مشترک همه دل هاست. این بار هم در کنار 
کمک های بی شمار کشور و استان خراسان، 
آذربایجانی های مقیم مشــهد الرضا، دست 
یاری را به دســتان و نــگاه منتظر مردمان 

سیل زده جنوب کشورمان گره زدند.

  ارسال 6 کامیون اقالم ضروری 
به خوزستان

همزمان با نیمه شــعبان بیــش از 6 کامیون 
اقالم ضروری به همراه کمک های نقدی و تیم 
پزشکی توســط آذربایجانی های مقیم مشهد 

برای سیل زدگان خوزستان ارسال شد.
مؤسس و تولیت فاطمیه آذربایجانی های مقیم 
مشهد در گفت و گو با خبرنگار ما درخصوص 
این پویش انساندوســتانه گفــت: کمک به 
همنوع اولویت ماســت و برای ما، شــمال و 

جنوب و غرب و شرق کشور تفاوتی ندارد.
مقصــود ایران منش افزود: مرحله نخســت 
کمک به سیل زدگان شمال کشور و در ادامه 

آن کمک به سیل زدگان جنوب را داریم.
 70 ســال  از  ســاخت:  خاطرنشــان  وی 
کــه مجاور امــام مهربانی ها شــدم، بعد از 
تأســیس ایــن فاطمیه به همــراه پنج نفر 
عضو هیئت مدیره شــدیم و برای کمک به 
هموطن هایمان در حوادث و بالیای طبیعی 

همیشه حضور داریم.

  کمک به گلستان و ایالم 
وی درباره ســیل اخیر در نوروز سال جاری 
نیز توضیح داد: ابتــدا به جمع آوری کمک 
برای هموطنان سیل زده استان گلستان در 
6 فروردین به میزان یک کامیون اقالم مورد 

نیاز اقدام کردیم.
پس از آن براساس نیازسنجی که انجام شد 
برای کمک به سیل زدگان اقالم بیل، کلنگ 

و لجن کش ارسال کردیم.
ایران منش در راستای کمک به سیل زدگان 
کشورمان خاطرنشان ساخت: در حال حاضر 
همزمان با نیمه شعبان بیش از 6 کامیون اقالم 
مورد نیاز هموطنان سیل زده جنوب کشورمان 
در خوزستان اعزام شــد که شامل برنج، آب 
معدنی، رب، روغن، ماکارونی، چای،حبوبات، 
پتو، محصوالت بهداشــتی وشوینده، لباس، 
کفش، لوازم خانگــی، لگن ویژه لوازم دارویی 
و...اســت که این کمک ها به صورت کاروانی 

اعزام می شود و ما در اهواز مستقر می شویم.

  توزیع 6000 پرس غذای گرم 
این بازاری پخش موادغذایی در مشــهد، از 
آذربایجانی های  فاطمیــه  برنامه های  دیگر 

مقیــم مشــهد را پخت و 
 6000 از  بیــش  توزیــع 
و  اعــالم کرد  غــذا  پرس 
اظهار داشــت: توزیع اقالم 
مورد نیــاز اعزامی به مردم 
و توزیــع غذای گــرم در 
ســیل زدگان  چادر هــای 
ساکن شده در خوزستان با 
کمک دوستانی که در اهواز 

داریم، انجام می شود.

  نیم میلیارد کمک و اقالم 
دارویی و تیم پزشکی 

وی در پاســخ به پرســش 
درخصوص  مــا  خبرنــگار 
رقم کمک های ارســالی به 

سیل زدگان جنوب کشــور اعالم کرد: بیش 
از500 میلیــون تومــان ارزش ریالی اقالم 
ارســالی ما اســت و همچنین یک کامیون 
کمک های دارویی به مردم نیز ارســال شد 
که به همراه آن یک اکیپ پزشــکی شامل 
دو پزشــک خانم و یک دکتــر مرد به مدت 
10 روز برای بحث درمان سیل زدگان حضور 

خواهند داشت.
وی ادامه داد: این تیم پزشــکی با همکاری 
درمانــگاه چهــارده معصوم کــه متعلق به 
آذربایجانی های مقیم مشهد است هماهنگی 
الزم انجام و زمینه اعزام و درمان هموطنان 

سیل زده آغاز شد.

  کمک های نقدی در صورت تشخیص
مؤســس و تولیت فاطمیــه آذربایجانی های 
مقیم مشــهد با اشــاره به کمــک نقدی در 

خوزستان  سیل زده  منطقه 
نیز تصریح کرد: کمک های 
نقــدی نیــز بــه صــورت 
اقالم مورد نیــاز هموطنان 
خریداری شــده اســت اما 
مبلــغ 100 میلیون تومان 
برای سیل زدگانی که بنا به 
تشخیص هیئت اعزامی مان 
مانند سالمندانی  دارند  نیاز 
نیاز دارند،  که کمک نقدی 

در نظر گرفته شده است.

  ساخت و ساز مناطق 
سیل زده 

وی همچنین از کمک برای 
سیل زدگان  منازل  ساخت 
کشــورمان خبــرداد و گفت: بعــد از ماه 
مبارک رمضان برای ساخت و تعمیر منازل 
ســیل زدگان در هر منطقه ای از کشور که 
نیاز باشــد راه را ادامــه می دهیم و برایمان 

بحث جغرافیایی آن مطرح نیست.
مقصود ایــران منش درباره این فاطمیه نیز 
توضیح داد: فاطمیــه آذربایجانی های مقیم 
مشــهد، عالوه بر برگزاری مراسم عزاداری، 
مداحی، مراســم احیا، محــرم و برگزاری 
جلســات هفتگی نیز در طی مــاه مبارک 
رمضان توزیــع غذای افطــاری در مناطق 
محــروم بافت پیرامونی شــهر مشــهد را 

هرساله در دستور کار خود دارد.
وی تأکید کرد: این هیئت را در سال 1370 
به اتفاق پنج نفر در مشهد تأسیس کردیم و 
بیش از 120 نفر عضو ثابت هیئت هســتند 
که این درحالی اســت کــه در مجمع های 

عمومــی حضور بیــش از 500 نفــر و در 
شــب های احیا بیــش از 1500 نفر حضور 

عمومی مردم را داریم.

  از تبریز تا دیار مهربانی ها
مقصــود ایــران منــش که اهل آذرشــهر 
تبریزاست، عشق وعالقه به امام حسین)ع( 
و حضــرت فاطمه)س( را از گذشــته های 
دور در تبریــز اعــالم کرد و بیان داشــت: 
در تبریزهــم هیئتی بودم و به مشــهد که 
آمدم به ذهنم رســید در این شــهر برای 
همشــهری هایم فضایی برای قــرار گرفتن 
زیر پرچم اهل بیت)ع( فراهم کنم تا انجام 

وظیفه کنیم.
وی افزود: در کنار ما آذربایجانی های مقیم 
مشهد دوســتان، بازاری ها و تجار مشهدی 
هم به ما پیوستند که 30 درصد اعضای ما 

مشهدی هستند.
وی دربــاره تأمین هزینه هــای این هیئت 
مذهبــی اذعــان داشــت: ایــن هیئــت 
هزینه هایــش خودجــوش و مردمی تأمین 
می شــود و دارای دو وقفیات است و درآمد 
حاصل از آن وقف ها برای حسینیه استفاده 
می شــود. از طرفی برای برگزاری جلسات 
در هــر هفته یک بانی پیش قدم می شــود 
و به جهت درآمدی به هیچ نهاد و سازمانی 

وابسته نیستیم.

کمک آذربایجانی های مقیم مشهد الرضا به سیل زدگان کشور

مهربانی؛ زبان مشترک جدا از مرزهای جغرافیایی

بعد از ماه مبارک 
رمضان برای ساخت 

و تعمیر منازل 
سیل زدگان در هر 

منطقه ای از کشور که 
نیاز باشد راه را ادامه 

می دهیم و برایمان 
بحث جغرافیایی آن 

مطرح نیست

بــرش

روز بازار مشهد
واحدنوع کاال

متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

72۰۰

۴5۰۰

6۹۰۰

۴۸۰۰

56۰۰

کیلوگرم

بسته

بسته

۸5۰ گرمی

پاکت

تخم مرغ

کره ۱۰۰ گرمی )پگاه(

پنیر ۴۰۰ گرمی )پگاه(

ماست 2/۳% )پگاه(

شیر 2/5% )پگاه(

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

۳۰۰۰72۳۰5 پیامک کنید.



روی خط حادهث قدس پیگیری کرد

خسارات آرام 100 میلیارد تومانی سیل در روستاهای بردسکن

علی محمدزاده: درحالی که در هفته گذشته 
تمام توجه ها به ســیل خوزســتان بود وقوع 
ســیل های مخرب در شهرستان های مختلف 
خراسان رضوی، خسارت های سنگینی برجای 
گذاشــت اما آنچنان که باید اخبار آن منتشر 

نشد.
یکی از این شهرســتان ها که تعداد زیادی از 
روســتاهای آن درگیر سیل بودند، شهرستان 
بردسکن بود به نحوی که چندین روستا تا مرز 

تخلیه کامل پیش رفتند. 

  40 روستا در محاصره سیل
بر اســاس گزارش هایی کــه در روزهای اخیر 
منتشر شــده اهالی 40 روســتای بردسکن 
در محاصره ســیل هفته گذشــته بودند که 
خوشبختانه بدون آنکه به کسی آسیب جانی 
برســد از این مهلکه نجات یافتند.پس از وقوع 
ســیل در روستای کالته نو، درونه، سیف آباد و 
محمدآباد ســاکنان این مناطق نیز به صورت 
موقت در زائرســرای امام رضا)ع( بردســکن 
ومسجد امام حســن مجتبی)ع( اسکان داده 
شــدند.50 درصــد منــازل در معرض خطر 
سیل در روســتای کالته نو تخلیه و ساکنان 
در مکان های امنی اســکان داده شــدند و راه 
روستایی سیف آباد هم مسدود شد. همچنین 
خبرهایی هم از خسارت های سنگین سیل در 
مناطق عشایری انابد و درونه به گوش می رسید.

اما بخش عمده خسارت ها در حوزه کشاورزی 
بوده که باید منتظر گزارش نهایی متولیان در 

روزهای آینده بود.

  آسیب نیمی از خانه های جالل آباد
دهیار روستای جالل آباد بردسکن در گفت وگو 
با خبرنگار ما می گویــد: در گزارش اولیه 102 
واحد مســکونی )نزدیک به نیمی از مجموع 
واحدهای مسکونی این روستا( در سیل اخیر 

آسیب دیده است.ســروری می افزاید: براساس 
همین گزارش هــا دو واحد مســکونی کاماًل 
تخریب شده و چند واحد مسکونی دیگر هم در 
معرض تخریب است و به تشخیص کارشناسان 
دیگر قابل سکونت نیستند که عمدتاً صاحبان 
این اماکن تحت پوشش کمیته امداد هستند 
و بازرسان این نهاد این موضوع را تأیید کرده اند.

وی ادامه می دهد: بیشتر خسارت ها در مسیر 
رودخانه ورودی به روســتا بوده که علت اصلی 
آن ساخت وسازهای غیر مجاز در حریم و مصب 
رودخانه می باشد که پس از بازدید کارشناسان 
آب منطقه ای مقرر شــد تا از طریق دســتگاه 
قضایی نسبت به رفع تصرف و تخریب خانه های 
در مسیر اقدام شود.سروری می گوید: به دلیل 
تنگ تر شدن مسیل حجم قابل توجهی از سیل 
اخیر وارد روستا شد به نحوی که بخش عمده 
آسفالت معبر اصلی روستا تخریب شد تا سیل 
از داخل روســتا عبور کند و تنها در یک مورد 
که بر اثرنشست زمین و باز شدن سر یک چاه 
قدیمی، یک دستگاه موتور سیکلت به داخل آن 
سقوط کرد که خوشبختانه دو سرنشین آن قبل 
از سقوط به داخل چاه خود را نجات دادند، در 

سایر موارد تهدیدی برای اهالی ایجاد نشد.

 خسارت 100 میلیاردی 
هــر چند در روزهــای بحرانی این روســتاها 
خبرهای چندانی منتشــر نشــد امــا پس از 
فروکش کردن ســیل، مدیران از این مناطق 
بازدید کردند و آن زمان بود که گســتردگی و 
میزان خسارت های برجای مانده اندکی آشکار 
شد.سرپرست فرمانداری بردسکن پس از این 
بازدیدها میزان خســارت سیل به روستاهای 
ســیل زده کالته نو، ســیف آباد، محمدآباد و 
جالل آباد از توابع شهرستان بردسکن را 100 
میلیارد تومان اعالم می کند.ابراهیم قاسم پور 
می افزاید: بیشترین خســارت وارده به بخش 
کشــاورزی، دامــداری و راه های روســتایی و 
شهری وارد شد که بیش از 80 درصد خسارت 
سیل محسوب می شود.وی به خسارت بیش از 
510 واحد مسکونی در این روستاها هم اشاره 
کرده و ادامه می دهد: 324 واحد روستایی نیاز 
به نوســازی و بهسازی و بقیه نیاز به تعمیرات 
دارند.رئیــس شــورای هماهنگــی مدیریت 
بحران شهرســتان بردسکن در بیان بخشی از 
کارهای صورت گرفته در روزهای بحرانی این 
مناطق می گوید: 50 درصد منازل مســکونی 
در معرض خطر ســیل در روســتای کالته نو 

تخلیه و تمامی اهالی روســتای سیف آباد نیز 
در زائرســرای علی بن موســی الرضا)ع( شهر 
بردسکن اسکان اضطراری داده شدند. همچنین 
400 نفر از اهالی روستای محمد آباد در یکی 
از حسینیه های شهرآباد اسکان داده شدند و با 
ورود هالل احمر، سپاه و خّیران نسبت به تغذیه 
این افراد اقدام شد. وی اظهارمی دارد: با توجه 
به خطرپذیری منازل روستایی و احتمال ریزش 
برخی از آن ها، 56 تخته چادر برای 100 نفر از 
خانواده هایی که با این مشکل مواجه بودند در 
یکی از نقاط امن روســتا برپا و جمعیت در آن 
اسکان اضطراری داده شدند.قاسم پور به معضل 
فرونشست زمین هم اشاره می کند و می گوید: 
در ســیل اخیر 20 نقطه فرونشست زمین در 
جنوب بردسکن و محور بردسکن به بجستان 
به وجود آمد که با اقدامات انجام شده و با کمک 
بخش خصوصی نسبت به ترمیم و اصالح آن ها 

اقدام شد.

 اخبار حاشیه ای 
همان گونه که گفته شد در روزهایی که اهالی 
این مناطق درگیر سیل بودند اخبار چندانی از 
وضعیت بحرانی منطقه منتشر نمی شد و چند 
روز بعد از وقوع سیل مخرب بود که اخبار متفاوتی 
از شــرایط حاکم بر منطقه به گوش رســید.
آنچه مســلم است در چنین مواقعی اگر اخبار 
صحیح و به موقع از مراجع رسمی منتشر نشود 
شرایط برای شایعه سازان مهیا می شود در این 
مــورد هم نقل قول های مختلفی می شــد به 
عنوان مثال برخی مدعی بودند بســتن مسیر 
رودخانه موجب ســرازیر شدن سیل به سمت 
کالته نو شــده و اگر مدیریت درستی صورت 
می گرفت ســیل وارد کالته نو نمی شد ولی با 
تمام این اوصاف به نظر می رسد باید در مواقع 
بحرانی بیش از هر زمــان دیگری به موضوع 
اطالع رســانی توجه شــود تا اقدامات الزم به 

تناسب شرایط صورت بگیرد.

آب و هوا
  پیش بینی درجه دمای صفر درجه 

در مناطق سردسیرخراسان رضوی
قدس: هواشناســی خراسان رضوی اعالم کرد: طبق تحلیل 
نقشه ها و مدل های هواشناسی تا اواخر هفته جاری در غالب 
نقاط اســتان به طور متناوب نا پایداری های جوی به صورت 
افزایــش ابرناکی همراه با بارش )پــاره ای نقاط رگبار و رعد 
وبرق و نواحی مســتعد بارش تگرگ(؛ افزایش سرعت وزش 
باد )پاره ای نقاط وزش باد شدید(، پیش بینی می شود. ضمن 
اینکه روند کاهــش دمای هوا نیز تا پایان هفته ادامه خواهد 
داشت. به طوری که پیش بینی می شود کمینه دما از صبح روز 
چهارشنبه تا پایان هفته جاری در مناطق سردسیر استان به 

حدود صفر درجه سلسیوس نیز برسد. 

خبر
درجلسه شورای مسکن عنوان شد

  برنامه ریزی برای ایجاد 3 شهر جدید
 در خراسان رضوی

قدس: استاندار خراسان رضوی گفت: تقاضا برای ایجاد سه 
شهر جدید با ظرفیت بیش از 50 هزار نفر جمعیت در استان 
وجــود دارد و در صورت موافقت دولت، اقدام های الزم انجام 
خواهد گرفت.علیرضا رزم حسینی در جلسه شورای مسکن 
اســتان که با حضور قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور 
مســکن مهر برگزار شد، اظهار کرد: دولت در تالش است که 
پروژه نیمه تمام مســکن مهر را هرچه سریع تر تکمیل و به 
متقاضیان تحویل دهد تا پرونده آن در همین دولت بسته شود. 
وی با بیان اینکه شهرهای جدید با مشارکت سرمایه گذاران 
ساخته خواهند شــد، ادامه داد: طبق برنامه ریزی های انجام 
گرفته، شــهرهای جدید به منظور تأمین نیاز استان در افق 
20 ساله ساخته و دولت مسئولیت تأمین زمین برای ساخت 

واحدهای مسکونی و زیرساخت ها را برعهده خواهد داشت.
وی با اشاره به مشکالت عدیده ای که در حاشیه شهر مشهد 
وجود دارد، تصریح کرد: میهمانان ملی ابتدا باید از حاشیه شهر 
بازدید داشــته باشند و سپس در متن شهر حضور پیدا کرده 
و به تماشــای گلکاری ها و فضای زیبای ایجاد شده به همت 
شهرداری مشهد بنشینند تا با مشکالت موجود هم آشنایی 
پیدا کنند. اســتاندار خراســان رضوی بیان کرد: در صورت 
موافقت دولت، فراخوان جذب ســرمایه گذار برای ســاخت 
شــهرهای جدید را منتشر خواهیم کرد، چرا که معتقدیم با 
ایجاد سه شــهر با ظرفیت بیش از 50 هزار نفر جمعیت، از 

مهاجرت مردم به کالنشهر مشهد جلوگیری می شود.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر در ادامه این 
جلسه گفت: گاهی اوقات گفته می شود که دولت تدبیر و امید 
پروژه مسکن مهر را رها کرده و به آن اهمیت نمی دهد درحالی 
که بخش عمده ای از واحدهای مسکن مهر در دولت تدبیر و 
امید تکمیل و تحویل متقاضیان شده است.مهرآبادی افزود: 
از مجموع یک میلیون و 800 هزار واحد مسکن مهر تکمیل 
شــده در دولت تدبیر و امید، یک میلیون و 160 هزار واحد 
تحویل متقاضیان شده است و با تأکید شخص رئیس جمهور، 
فعالیت های اجرایی برای تکمیل واحدهای باقیمانده همچنان 

ادامه دارد. 
وی با بیان اینکه بخش عمده ای از واحدهای مسکن مهر تحویل 
نشده، فاقد متقاضی یا دارای معارض است، ادامه داد: با توجه 
به افزایش قیمت مسکن در سال گذشته، متقاضیان انصرافی 
دوباره بازگشته اند و این روند مشکل مسکن مهر فاقد متقاضی 
را حل خواهد کرد. وی گفت: از 120 هزار واحد مسکن مهر 
برنامه ریزی شده در خراسان رضوی، 100 هزار واحد تکمیل 
و تحویل متقاضیان شــده اســت و امیدواریم مابقی واحدها 
هم امســال تکمیل و تحویل شــود تا شرمنده مردم نشویم.

استاندار خراسان شمالی تأکید کرد
  ایجاد امرار معاش پایدار 
برای رفع فقر در روستاها 

فارس: استاندار خراسان شــمالی با اشاره به وضعیت فعلی 
روستاهای اســتان گفت: فقر در روستاهای استان به  وضوح 
دیده می  شــود و باید افزایش درآمد ساکنان روستاها اولویت 

اصلی قرار گیرد. 
محمدعلــی شــجاعی با اشــاره بــه اولویت های نخســت 
مناطق سیل  زده استان اظهار کرد: تأمین ابنیه، راه و همچنین 
پیگیری مقاوم  سازی منازل در این مناطق از همان روزهای 
ابتدای حادثه در حال پیگیری است.وی اولویت اصلی پس از 
تأمین زیرساخت های اولیه در روستاهای استان را رفع فقر و 
ایجاد امرارمعــاش پایدارعنوان کرد و افزود: ضعف موجود در 
روستاها ناشی از فقر و عدم وجود درآمد پایدار برای خانوارهای 
روستایی استان اســت که باید هرچه سریع تر در این مسیر 

قدم برداشت.
وی  با تأکید برافزایش درآمد روســتاییان اســتان گفت: اگر 
درآمد و معاش خانوار روستانشــین تأمین شــود در پی آن 
منزل ها مقاوم و تقویت زیرســاخت ها به  دســت ســاکنان 
میســر می  شود.وی نیازمندی فعلی روســتاییان به دولت را 
ناشــی از کمبود درآمد موجود دانست و ادامه داد: متأسفانه 
در روستاهای خراسان شــمالی فقر به  وضوح دیده می  شود 
که با وجود تالش های نظام و دولت باید در اســتان اقدامات 

جدی  تری انجام شود.

   3  کشته و مصدوم در حادثه واژگونی پژو
قدس: واژگونی ســواری یک دســتگاه پژو یک کشته و دو 
مصدوم بر جای گذاشــت.رئیس مرکز حوادث و فوریت های 
پزشکی اسفراین با اعالم اینکه صبح دیروز در مسیر روستای 
نوشیروان اسفراین واژگونی خودرو سواری پژو اطالع داده شد، 
گفت: دو دســتگاه آمبوالنس به منظور امدادرسانی به محل 
اعزام شدند.امین کشوری با بیان اینکه بالفاصله سه مصدوم 
این حادثه به بیمارستان اسفراین منتقل شدند، افزود:متأسفانه 

یک  مصدوم در بیمارستان فوت شد.

  مرگ بانوی میانسال در رودخانه

قدس: معاون عملیات آتش نشانی مشهد از سقوط یک بانوی 
میانسال در رودخانه حوالی پل پرتوی خبر داد. رضایی با بیان 
اینکه وقوع این حادثه ساعت 23 جمعه شب گذشته توسط 
خانواده فرد حادثه دیده به آتش نشانی گزارش شد و بالفاصله 
6 تیم تخصصی نجات تا ســاعت 3 بامداد سرتاســر مسیر 
رودخانه از حوالی پل پرتوی تا چهل بازه را جست وجو کردند.

وی افزود: پس از جســت وجوی 12 ساعته آتش نشانان، جسم 
بی جان بانوی میانســال یک کیلومتر بعد از پل پرتوی داخل 
رودخانه کشف شد.به گفته وی مأموران آتش نشانی پس از تحویل 
متوفی به عوامل انتظامی و قضایی به عملیات خود خاتمه دادند.

  برخورد پرایدها با تراکتور
 6 مصدوم به جا گذاشت

قدس: رئیس اورژانس پیش بیمارســتانی و حوادث دانشگاه 
علوم پزشــکی گناباد گفت: بر اثر برخورد دو دستگاه پراید با 
یک تراکتور در این شهرستان 6 نفر مصدوم شدند.زمانی افزود: 
این سانحه دیروز در کیلومتر پنج راه روستایی بیمرغ به سمت 
گناباد به وقوع پیوست.وی یادآور شد: مصدومان این حادثه بعد 
از رسیدگی های اولیه به بیمارستان بهلول گناباد انتقال یافتند.

  کشف محموله دستمال کاغذی 
غیربهداشتی در مشهد 

قدس: رئیس پلیس آگاهی خراسان  رضوی از کشف و ضبط 
محموله دستمال کاغذی غیربهداشتی در حاشیه شهر مشهد 
خبر داد.سرهنگ حسین بیات مختاری اظهار داشت: در پی 
کســب اطالعاتی مبنی بر اینکه فردی سودجو اقدام به تهیه 
و توزیع دســتمال کاغذی غیربهداشتی می  کند، موضوع در 

دستورکار پلیس قرار گرفت.
وی افــزود: با توجه به اهمیت موضــوع، بالفاصله کارآگاهان 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی خراسان رضوی مأمور 
رسیدگی به موضوع شــده و محل های توزیع دستمال های 

کاغذی شناسایی و فرد سودجو نیز شناسایی و دستگیر شد.
ســرهنگ بیات مختاری عنوان کرد: کارآگاهان با هماهنگی 
مقام قضایی محل مورد نظر متعلق به متهم در حاشیه شهر 
مشهد را بازرســی و 4300 دستمال کاغذی غیربهداشتی و 
200 کیلوگرم رول بســته بندی را کشــف کردند.وی افزود: 
ارزش ریالی این محموله، 400 میلیون ریال برآورد شــده و 
متهم نیز برای بررسی پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

  4 حفار غیرمجاز دستگیر شدند
قدس: فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان رضوی از دستگیری چهار حفار 
غیر مجاز دریکی از محوطه های تاریخی شهرستان نیشابور 
خبر داد.سرهنگ مجید کیانی مقدم افزود: صبح دیروز پس 
از پیگیری های انجام شــده و رصد اطالعاتی توسط نیروهای 
یگان حفاظت نیشابور، این افراد که شامل یک فرد بومی و سه 

فرد غیربومی بودند در حین حفاری غیرمجاز دستگیر شدند.
وی ادامه داد: از این افراد تعدادی ابزارآالت حفاری هم کشف 
و ضبط شد. فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: متهمان پس 

از تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شدند. 

  نجات دختر بچه 10 ساله از چاه 

قدس: سرپرست سه ایستگاه آتش  نشانی مشهد گفت: شنبه 
شــب گذشته یک مورد سقوط در چاه به عوامل آتش  نشانی 
اطالع داده شد که بالفاصله نجاتگران سه ایستگاه شماره 2، 
8 و 42 در محل حادثه حاضر شدند.سرآتشــیار علی محمد 
کاظمی اظهار داشــت: این حادثه در چاه خشک یک منزل 
ویالیی در جاده ابلغ رخ داد.وی افزود: یک دختر بچه 10 ساله 
در حیاط منزل مشغول بازی بوده که به علت باز بودن دهانه 

چاه، به داخل چاه خشک و بدون آب سقوط می  کند.
سرآتشیار کاظمی اضافه کرد: این دختر بچه 10 ساله پس از 
دقایقی تالش نیروهای امدادی، از درون چاه خارج و به عوامل 

اورژانس تحویل داده شد.
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مسئوالن جدی بگیرند

22 درصد؛ سهم ناچیز استحصال خراسان رضوی از بارندگی ها!

مکث

هاشم رسائی فر: طبق اعالم مراجع مرتبط، 
میزان بارندگی ها در کشور از ابتدای سال آبی 
تا کنون بیشتر از میانگین بارندگی ها در 51 
سال اخیر بوده است. بارندگی هایی که سیل 
خرابی هایی با خود به همراه داشته و بیش از 
یک ماه مدیریت کشور را تحت تأثیر خود قرار 
داده است. به اعتقاد کارشناسان اگر تا پیش 
از وقوع بارش ها زیرســاخت های الزم برای 
رویارویی با این چنیــن بارندگی  هایی آماده 
می شد، قطعاً از میزان خسارت های ناشی از 
جاری شدن سیل می کاست. زیرساخت هایی 
از جملــه توجــه به بحــث آبخیــزداری و 
آبخوانداری در کنار رعایت اصول ســاخت و 
سازها و وارد نشدن به بستر و حریم مسیل ها 

و رودخانه ها است.
در مجموع با اندک برنامه ریزی و توجه به این 
اصل که همیشه باید برای اینچنین روزهایی 
آماده بود هم از خســارت ها کاسته می شد و 
هم مهم تر اینکه می شد این حجم از آب باران 
را بهتر بهره بــرداری نمود تا از پس چندین 
سال خشکســالی شرایط برای منابع آبی در 

کشور بهتر شود. یکی از نقاطی که معموالً در 
این بخش با مشکالتی مواجه بوده و هست 
و با وجــود کمبودهایی که بحث منابع آبی 
آن وجود دارد و نتوانســته از بارش  هایی که 
داشته بیشترین بهره را ببرد استان خراسان 

رضوی است.
طبق آنچه در حال حاضر وجود دارد و آماری 
که ارائه شده اســت در جریان بارندگی های 
اخیر تنها 22 درصد از آب حاصل از بارش ها 
استحصال شــده و مابقی آن یا هدر رفته و 
یا اینکه بدون اســتفاده به صورت سیالب و 

رواناب از مرزهای استان خارج شده است!
محمد عالیی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی اصالح مدیریت آب وتوجه به 
فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری را چاره 
کار می داند، موضوعی که بی شک می توانسته 
و می تواند چاره ای برای این معضل باشــد.

اما سؤال اساســی و البته مهم این است که 
شرکت آب منطقه ای به عنوان متولی اصلی 
در بحث تأمین آب اســتان در این راستا چه 

اقدام هایی انجام داده است؟

گرچه موضــوع آبخیــزداری و آبخوانداری 
مســتقیم با نظارت اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان می بایست ساماندهی 
شــود، اما اصالح مدیریــت آب تنها به این 
موارد ختم نمی شود. مدیریت بهتر در بحث 
مســیل ها و رواناب ها بخصوص مسیل ها و 
رودخانه هایی که مسیر کشورهای همسایه 
بویژه ترکمنســتان را می پیمایند، می تواند 

در استحصال بهینه آب ناشی از نزول برکات 
آسمانی تأثیر زیادی داشته باشد. 

با این تفاسیر هماهنگی و همراهی نهادها و 
ارگان   هایــی مانند اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری با شــرکت آب منطقه ای استان 
در این فقره نتایجــی بهتر و تأثیرگذارتر در 
موضوع تأمین آب خراســان رضوی خواهد 

داشت.

معدنآب

آخرین وضعیت سدهای استان خراسان
قدس: مدیرعامل آب منطقه ای خراسان گفت: 
با توجه به بارندگی های اخیر در خراسان میزان 
دبی آب در ســدهای خراسان نسبت به سال 

گذشته 1۷ درصد افزایش داشته است. 
محمدعالیــی افــزود: بــا توجه به شــدت 
بارندگی های اخیر سد کمایستان با 103 درصد 
بیشترین میزان و همچنین سد یعقوبی با میزان 

۷ درصد کمترین میزان ذخیره آب را داشته اند. وی آخرین وضعیت سدهای خراسان را 
بدین شرح اعالم کرد:سد دوستی 40 درصد، یعقوبی ۷ درصد، تبارک 1۷ درصد، طرق 
48 درصــد، کارده 2۹ درصد، ارداک 68 درصد، زاوین ۹1 درصد، ســنگرد 62 درصد، 
درونگر 61 درصد، سده ۹۷ درصد، دهقان 5۹ درصد، فریمان 84 درصد، کمایستان 103 
درصد، چالیدره 88 درصد، یام ۹۷ درصد، دولت آباد 100 درصد، چهچهه 63 درصد، بار 

5۹ درصد، بوده است.
مدیرعامل آب منطقه ای خراسان گفت: با توجه به بارندگی های امسال، در مجموع میزان 

دبی آب تا 1۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

سنگ های تزئینی خراسان شمالی بدون برند صادر می شوند
ایسنا: معاون صنعتی و معدنی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراســان شمالی گفت: سنگ 
تزئینی معدنی مرمر و مرمریت در این اســتان 
جزو بهترین سنگ های تزئینی هستند اما هنوز 
هیچ برندی برای آن ها تعریف نشــده اســت. 
رضازاده با اشــاره به اینکه این اســتان دارای 
معادن خوبی از سنگ های پرتقالی رنگ مرمر 

و کرم رنگ مرمریت اســت، افزود: اما نبود واحدهای فراوری در این استان موجب شده 
تا این سنگ ها به صورت خام و بدون نشان خراسان شمالی از استان به سایر استان ها و 

خارج از کشور صادر شوند.
وی با اشاره به اینکه بیشتر معادن مرمر در شهرستان بجنورد و مرمریت در شهرستان شیروان 
واقع شده اند، اظهار کرد: اما معموالً این معادن با تمام ظرفیت کاری خود کار نمی کنند. به 
گفته وی هم اکنون معادن مرمریت و مرمر خراسان شمالی با 50 درصد ظرفیت اسمی 
خود در حال فعالیت هســتند. این مقام مسئول تصریح کرد: رکود در ساختمان سازی 
و خرید مصالح ســاختمانی موجب شــده تا این معادن با تمام ظرفیت فعالیت نکنند. 
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