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شــاید بتوان با یک روز کمتــر غذا خوردن 
دل عده ای را که فکر می کنند در این شــهر 
فرامــوش  شــده اند به این خــوش کرد که 
هنوز هم وجود دارند انســان هایی که آن ها 
را فرامــوش نکرده اند و هر روز دغدغه این را 
دارند که چطور به همنوع خود کمک کنند. 

کار سختی نیست،...

سخنگوی ســازمان حمل و نقل و ترافیک 
شــهرداری مشــهد از آغاز طرح بهسازی و 
اصالح 40 نقطه از معابر پرترافیک مشهد خبر 
داد. مجید بخت آزما در گفت وگو با خبرنگار 
ما گفت: بــا توجه به افزایش روزافزون تعداد 
خودروها و افزایش جمعیت در شــهر مشهد 

شاهد روند رو به رشد ...
.......صفحه 2 .......صفحه 3 

فضای سبز، بهترین جایگزین برای کمربند جنوبی
اینروزهااخبارزیادیدرباره

معدومسازیموادپروتئینیتوسط
دامپزشکیاستانمنتشرشدهاست

اینهمهکشفیات
تاحاالکجابود؟

.......صفحه 4 

دادستان مرکز خراسان رضوی با اشاره به مسائل زیست محیطی و امنیتی تأکید کرد

.......صفحه 3
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گزارشقدسازطرحهاییکه
افاقهنمیکند

دست  بهزیستی 
و شهرداری برای 

متکدیان روشده است

سری به اخبار مربوط به کشفیات و معدوم سازی 20 روز گذشته 
اداره کل دامپزشکی اســتان در اردیبهشت ماه که بیندازید با 
ســیلی از اخباری مواجه می شوید که مربوط به کشف گوشت 

مرغ فاسد تا چندین تن پای مرغی که...

در حالیکه رســیدگی به معضل تکدی گری و مقابله با آن در 
شــرح وظایف بسیاری از ســازمان ها قرار دارد، اما انگار همت 
اساسی برای رفع این مشکل وجود ندارد. رشد تکدی گری در 

.......صفحه 2شهر مقدس و مذهبی مشهد به عنوان ...
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شنبه 21 اردیبهشت 1398

  5 رمضان 1440
11 می 2019  
سال سی و دوم  
 شماره 8962  
ویژه نامه 3346 

سوژه از شما / پیگیری از ما
درراستایرسالتمطبوعاتیوظیفهخودمیدانددرجهترفعمشکالتمردمی،سوژههایارسالیازسویخوانندگانعزیزدرحوزههایشهری،اجتماعی،اقتصادیو...راپیگیریومنعکسکند.

لطفًا ابتداي پيام کلمه »سوژه« را قيد نمایيد.منتظر سوژه های شما از طریق سامانه پیامکی  هستیم.
شماره پيامک:   300072305

صفحه 1 خراسان   1398/02/21

آگهی ابالغ 
پرس��نلی   ، س��لطانی   اصغ��ر  عل��ی   : ب��رادر 
85066174 ، نظ��ر ب��ه اینکه پرونده ش��ما به 
اتهام غیبت غیر موجه و... در هیئت رسیدگی 
و  آم��وزش  کارمن��دان  اداری  تخلف��ات  ب��ه 
پرورش خراس��ان رضوی تحت رس��یدگی می 
باشد لذا مقتضی است حداکثر ظرف مدت یک 
ماه  از تاریخ انتش��ار این آگهی دفاعیه کتبی 
خود را به انضمام مدارک الزم به کارشناس��ی 
امور اداری  و تش��کیالت این مدیریت تسلیم 
نمایید.ضمن��ا این آگهی ب��ه منزله ابالغ تلقی 
ودرص��ورت ع��دم مراجع��ه  براب��ر ضواب��ط و 

مقررات اقدام خواهد شد .
 مدیر آموزش و پرورش ناحیه 7 مشهد مقدس

محمد رضا کمالی
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
مرحله دوم-نوبت اول شرکت تعاونی 

مرزنشینان مهر باخرز
بدینوس��یله از کلیه نماین��دگان حوزه های ده  گانه 
منتخ��ب اعض��اء دع��وت می ش��ود در جلس��ه مجمع 
عمومی عادی س��الیانه این ش��رکت که در روزس��ه 
ش��نبه 1398/03/21 س��اعت 15 در مح��ل س��الن 
ش��هدای فرهنگی آموزش و پرورش واقع در شهر 
باخرز جنب مدرس��ه کار و دانش عالمه و با دستور 

کار ذیل برگزار خواهد شد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره از 

عملکرد سال 97
 2- استماع گزارش بازرسین از عملکرد سال 97

 3- تصویب صورت های مالی سال 97
 4- تصوی��ب بودجه ه��ای پیش��نهادی منته��ی ب��ه               

سال 98
 5- انتخاب بازرسین شرکت

6-انتخاب هیات مدیره شرکت 
می��دان                            زمی��ن  خص��وص  در  تصمیم گی��ری   -7  

امام حسین )ع( شهر باخرز
متقاضی��ان تصدی س��مت هیات مدیره و بازرس��ی 
می بایس��ت ظرف مدت حداکثر ی��ک هفته از تاریخ 
انتش��ار آگهی نس��بت به تحویل درخواس��ت کتبی 
یک قطع��ه عک��س 4*3 رنگی و مدارک شناس��ایی 
و م��دارک تحصیل��ی خود به دفتر ش��رکت واقع در 
بل��وار ام��ام خمینی جن��ب بانک کش��اورزی اقدام 

نمایند.
هیئت مدیره تعاونی مرزنشینان مهرباخرز 
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن دارابام پارت- شماره ثبت 29932 تاریخ 
انتشار: 1398/02/21

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن دارابام پارت روز شنبه مورخ 1398/03/04 ساعت 9 
صبح در محل مشهد- بلوار پیروزی- پیروزی 26- شهید فرقانی 7- مسجد امام حسین)ع( برگزار می گردد.

بدینوس��یله از کلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می ش��ود در جلسه یاد شده حضور بهم رسانند ضمنًا چنانچه عضوی 
ام��کان حض��ور در مجمع را ندارن��د طبق ماده 19 آیین نامه اجرایی مجامع عموم��ی می توانند حق رأی خود را به موجب 
وکال��ت کتب��ی به فرد دیگ��ری واگذار نمایند. در این صورت آرای وکالت هر عض��و حداکثر 3 رأی و غیرعضو یک رأی 
خواهد بود. اعضای متقاضی اعطای نمایندگی از تاریخ انتش��ار این آگهی به مدت یک هفته به همراه وکیل خود باید 
از ساعت 8 الی 12 روزهای شنبه و چهارشنبه به دفتر شرکت تعاونی واقع در آزادشهر- امامت 58- پالک 5- واحد 
2 مراجع��ه و پ��س از تأیید وکالت نامه مزبور توس��ط مق��ام مجاز برگه ورود به مجمع برای ف��رد نماینده صادر گردد و 
همچنین از اعضایی که تمایل به کاندیداتوری س��مت بازرس��ی ش��رکت تعاونی را دارند درخواس��ت می شود آمادگی 
خود را ضمن تکمیل پرسشنامه مربوطه به آدرس یاد شده و زمان تعیین شده به شرکت تعاونی اعالم نمایند. الزم 
به یادآوری اس��ت جهت کسب اطالعات بیشتر از طریق تلفن 09039720402 اقدام تا هماهنگی و راهنمایی های الزم 

معمول گردد.
دستور جلسه:1- اتخاذ تصمیم در مورد تمدید مدت فعالیت شرکت بر اساس ماده 5 اساسنامه شرکت.

2- تصمیم گیری نسبت به عزل اعضای هیئت مدیره
هیئت مدیره شرکت تعاونی دارابام پارت
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مناقصه تأمین ایاب و ذهاب
شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی درنظر دارد خدمات ایاب و ذهاب 
س��ال 1398 کارکنان برای کارگاه خود واقع در مش��هد روس��تای کنه بیس��ت را از 

طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
 ل��ذا از کلیه ش��رکت های حمل و نقل یا اش��خاص حقیق��ی دارای اتوبوس و مینی 
 www.reo.ir بوس دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس سایت

 ) قسمت مناقصات ( مراجعه  نمایند . مهلت ارسال پیشنهاد ها تا ساعت  12   مورخ 
1398/2/28 می باشد .

ضمن��ًا در ص��ورت نیاز ب��ه دریافت اطالعات ب��ه ش��ماره   32219333 � داخلی 22   
تماس حاصل نمایید .
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

»  تمدید نوبت اول فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره / بازرس 
اتحادیه صنف فروشندگان آبمیوه ، فالوده و بستنی مشهد  «  

در اجرای ماده »  7 « 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 
 ، آبمیوه  فروشندگان  صنف   اتحادیه  بازرس  و  مدیره  هیئت  در  عضویت  داوطلبان  ازکلیه  بدینوسیله  مشهد 
از روز دوشنبه مورخ 98/02/23 ظرف مدت  ، دعوت میشود  ،  دارندگان شرایط ذیل  فالوده و بستنی مشهد 
10 روزکاری ، حداکثر تا روزپنجشنبه مورخ 98/03/02 شخصًابا 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 شهرستان 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 اجرایی ، در سامانه ایرانیان 
اصناف به شرح فوق الذکر ، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه 

هیئت اجرایی ، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت ، ثبت نام آنان بصورت حضوری ، انجام نخواهد شد .
** داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرایی 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 تغییرات شرکت قند تربت حیدریه 
شرکت سهامی عام به شماره ثبت 103 و شناسه 

ملی 10380019602
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
 122,46345 ش��مار  نام��ه  و   1397,08,29 م��ورخ 
اوراق  و  ب��ورس  س��ازمان   1397,12,21 م��ورخ 
به��ادار تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - حسابرس��ی 
مفی��د راهبر ب��ه ش��ماره مل��ی 10861836531 به 
عن��وان ب��ازرس اصل��ی ب��رای س��ال مال��ی منتهی 
ب��ه 1398,04,31 انتخ��اب گردیدن��د . - روزنام��ه 
کثیراالنتش��ار قدس جهت درج آگهی های ش��رکت 
تعیین ش��د. -صورتهای مالی سال مالی منتهی به 

1397,04,31به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت 

حیدریه )460609(
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باحضورجمعیازمسئوالن،درتاالرابنهیثممشهدصورتگرفت

تجلیل از معلمان نمونه خراسان رضوی
حسینپورحســین: آیین متمرکز تجلیل از معلمان 
نمونه استان خراسان رضوی با حضور جمعی از مسئوالن، 

در تاالر ابن هیثم مشهد برگزار شد.
مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان 
رضوی در این مراسم گفت: معلمان سرمایه های مهم 
و ارزشمند اجتماع محسوب می شوند و اهمیت و نقش 
معلم در جامعه بســیار حائز اهمیت اســت و طبیعتاً 
آنچه در هر تمدن، کشــور و جامعه ای ماندگار است، 
فرهنگی است که به نسل های بعدی منتقل می شود و 
این فرهنگ توسط معلم ساخته و منتقل می شود و این 

نقش، نقشی اثرگذار، ماندگار و بی بدلیل است و باید به 
آن دقیق نگاه کرد.

سیدحمید موسوی افزود: امروز دنیا تشنه فرهنگ اسالمی 
ایرانی می باشــد و با توجه به این فرهنگ اصیل با سبقه 
چند هزار ساله که به دین آسمانی اسالم نیز متبرک شده 

است، کشورهای بیگانه تالش دارند بر مسائل فرهنگی ما 
کار کنند و این نکته رســالت معلمان را که امانتدار این 

فرهنگ اصیل هستند خطیر و حساس کرده است.
خدا بنــده، مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی 
هم در این مراســم با اشاره به اینکه سرمایه های انسانی 

در هر جامعه ای مهم ترین ســرمایه آن جامعه محسوب 
می شــوند، گفت: در خراســان رضوی بیش از ۹0 هزار 
همکار فرهنگی مســئولیت تعلیم و تربیت بیش از یک 
میلیون و 230 هزار دانش آموز را برعهده دارند و در این 
بین یکی از اولویت های اساسی آموزش و پرورش استان 

بحث عدالت آموزشی اســت و برخی معلمان ما همراه 
عشایر غیور به دورترین و محروم ترین نقاط استان کوچ 
می کنند تا مبادا دانش آموزان عشایر از تحصیل باز بمانند 
و این جلوه ای از فداکاری و ایثار است. ما باید این موضوع 
را قدر بنهیم که خداوند متعال توفیق داده در راه تعلیم 

و تربیت گام برداریم.
علی ابری اول، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش 
و پرورش استان و دبیر ستاد بزرگداشت هفته مقام معلم 
هم در این مراسم گفت: از بین معلمان خراسان رضوی 
1427 نفر به عنوان معلم نمونه انتخاب شــدند و از بین 
آن هــا ۹۶ نفر از بین نواحی، مناطق و شهرســتان ها به 
مرحله بعدی راه یافتنــد و در نهایت از بین این عزیزان 
یک نفر به عنوان نماینده معلمان نمونه استان به وزارت 
آمــوزش و پرورش معرفی می شــود. در این مراســم از 

معلمان نمونه خراسان رضوی قدردانی شد.



 همزمان با سراسر کشور در راهپیمایی روز جمعه اعالم شد

حمایت مردم خراسان  از اقدام در برابر عهدشکنان   برجام
خبر

از صدور  محسن متولی اشکذری  پس 
بیانیه شــورای عالی امنیت ملــی در مقابله 
با عهدشــکنی آمریــکا و اروپــا، نمازگزاران 
استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی 
همزمان با مردم ســایر شهرهای کشور، پس 
از اقامه نماز جمعه با شرکت در راهپیمایی ضد 
آمریکایی حمایت قاطع خــود را از این اقدام 

اعالم کردند.
به گــزارش خبرنگار قدس، این مراســم در 
مشهد با حضور نمازگزاران مشهدی که پس 
از اقامه نماز جمعه در حرم مطهر امام رضا)ع( 
در خیابان شهید اندرزگو تجمع کرده و مسیر 
حرم مطهــر تا چهارراه شــهدا را پیمودند و 
حمایت خود را از بیانیه هسته ای شورای عالی 

امنیت ملی اعالم کردند، برگزار شد.

  شعارهای قاطع
راهپیمایان با شعار »حمایت می کنیم حکومت 
علی را، پشــیمان می کنیم ترامپ لعنتی را« 
قاطعانه اتمام حجتشــان را با رئیس جمهور 
آمریــکا اعــالم کردند و با ســردادن شــعار 
»انرژی هسته ای حق مسلم ماست، آمریکای 
جهان خوار دشمن ملت ماست« بر توان علمی 
و دشــمنی با آمریکا تأکید کردند و با شــعار 
»اراک و آب سنگین باعث عزت ماست، انرژی 
هسته ای حق مسلم ماست« حمایت خود از 
اقدام شورای عالی امنیت ملی را فریاد زدند و 

بر حقوق مسلم خود تأکید کردند.

  دست نوشته ها
دست نوشته هایی نیز در تشویق دولت به خروج 
از برجام به چشم می خورد که در آن ها جوانان 
مشهدی خطاب به دولت و رئیس جمهور اعالم 
کردند: »ادامه برجام خیانت اســت به ایران، 
برجام را آتش بزنید«، »روحانی نترس! برجام 
را پــاره کن و توی دهان اروپا بزن« و »برجام 

اگر پاره بشه آمریکا بیچاره می شه«.

  قطعنامه پایانی در حمایت از شورای 
عالی امنیت ملی 

این گــزارش حاکی اســت، قطعنامه پایانی 
راهپیمایــی ضدآمریکایــی ملت ایــران در 
خصوص اقدامات کشــورمان در برابر خروج 
آمریکا از برجام و در حمایت از بیانیه شورای 
عالی امنیت ملی در این بــاره، در انتهای این 
مراســم در چهارراه شهدای این شهر در پنج 

بند قرائت شد .
  راهپیمایان مشهدی با ســردادن شعارهای

 »اهلل اکبر، خامنه ای رهبر« و »مرگ بر آمریکا« 
آن را تأیید کردند.

  خروج از برجام در صورت تداوم 
بدعهدی

در بخشــی از ایــن قطعنامه آمده اســت: ما 
شــرکت کنندگان در راهپیمایی گرچه انتظار 
داشــتیم همزمان با خروج آمریکا از توافقنامه 
هسته ای، ایران هم مقتدرانه به تعبیر مقام معظم 
رهبری مدظله العالی برجام را آتش بزند، اینک 
ضمن اعالم حمایت از بیانیه اخیر شورای عالی 
امنیت ملی در راستای احقاق حقوق َحّقه ملت 
ایران و ضرورت توقــف فوری تمامی تعهدات 
برجامــی بدون اکتفا به مــوادی از آن با بانگ 
رسای توحیدی اهلل اکبر - خامنه ای رهبر- مرگ 
بــر آمریکا اعالم می نماییم: بــا توجه به بی اثر 
شدن معاهده برجام و اثبات چندباره بدعهدی 
طاغوت  اعظم و غیرقابل اعتماد بودِن کشورهای 
اروپایی، تقویت بنیه اقتصادی کشــور با رونق 
تولید و تحقق عملــی اقتصاد مقاومتی، توقف 
کامل اجرای یکطرفه تعهدات جمهوری اسالمی 
ایران در توافقنامه نقض شــده موسوم به برجام 
و خروج کامــل از این معاهده در صورت تداوم 
بدقولی و عهدشــکنِی کشــورهای اروپایی را 
امــری قطعی قلمــداد و مصرانــه خواهانیم.

  حسن ختام
شایان ذکر اســت این مراسم با قرائت صلوات 
خاصه ولی نعمتمان، امام علی بن موسی الرضا)ع( 
و دعــای راهپیمایان روزه دار مشــهدی برای 
سرافرازی نظام اسالمی و سالمتی مقام معظم 

رهبری و امام زمان)عج( پایان یافت.

در حوالی امروز2

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی:
  التقاط فکری منشأ فتنه است

قدس: نماینده ولی فقیه در 
خراسان رضوی در چهارمین 
مبارکه  سوره  تفسیر  جلسه 
احزاب در ماه مبارک رمضان 
در مهدیه مشهد گفت: دل، 
اندیشــه و احساسی  کانون 
است که در روح انسان وجود 
دارد و بــه اعتبار اینکه بدن 

حیاتش به وجود قلب اســت، حیات و اصالت روح نیز با فکر، 
اندیشه، احســاس و خواص روحی است، ازاین رو اسم کانون 

احساس و اندیشه را دل گذاشته اند.
آیت اهلل علم الهدی یادآور شــد: در وجود انسان دو قلب و دل 
وجود ندارد، نمی شود در انسان دو دوست داشتن، خواستن، 
اعتقاد و گرایش وجود داشــته باشد، تنها یک عشق در دل 
انســان وجود دارد و آن عشــق به خداســت؛ سایر دوست 
داشتن ها، گرایش ها و خواســتن ها در شعاع دوست داشتن 

خدا باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اگر تنها خدا در دل تو 
بود، به مجرد اینکه هر دوستی، با دوستی او نساخت باید از او 
صرف نظر کنی، باید در راه عشق به حق هیچ چیز برایت قیمت 
نداشته باشد، همه چیز در راه عشق تو به خدا فدا شود و هیچ 

دلبستگی در تو در برابر دلبستگی خدا وجود نداشته باشد.
آیت اهلل علم الهدی گفت: خدا یک کانون فکر و اندیشه بیشتر 
در وجود انسان نیافرید و این کانون فکر و اندیشه باید از مبدأ 
وحی ریشه گرفته باشد، اگر کانون فکر و اندیشه جایگاه وحی 
و الهامات الهی نبود و الهامات شــیطانی جا گرفت، این جان 
وصل به خدا نمی شود، این روح و جان خدا را درک نمی کند.

وی التقــاط را عامل اصلی نفاق بیان کــرد و افزود: یکی از 
چیزهایی کــه عامل اصلی نفاق و انحراف می شــود، التقاط 
اســت، یعنی یک موضوع را از اسالم بگیریم، یک موضوع را 
نیز از سایر مکتب ها، ممزوج کنیم و بگوییم خط ما این است، 
بگوییم از لیبرال دموکراسی یک چیزی و از اسالم یک چیزی 
می گیریم و این می شود خط حرکتی ما، این می شود التقاط و 
این فرد مشرک است.آیت اهلل علم الهدی تصریح کرد: مشکل ما 
در خیلی موارد با بسیاری از جریان های سیاسی همین است، 
جریان ها و اندیشــه های غربی، یک خط و مبنای سیاسی را 
پیش می گیرند، جوانان را به آن طرف می خوانند، با وابستگی 
به جریان اندیشــه های غربی، خط و مبنای سیاسی را پیش 
می گیرند، جوانان را به آن ســمت می خوانند که جریان کفر 

سیاسی غرب است.
وی اضافه کرد: مشکل ما با این آقایان در مسائل فکری هست، 
قدرت و مقام که مهم نیســت، بحث ســر آلودگی فکری و 
آالیش فکری است که در ماوراء دین و قرآن ایجاد می کنند؛ 
امیرالمؤمنین)ع( می گویند، منشأ فتنه همین نگاه است که 
افراد را از این طریق در مجرای مورد تأمین اراده دشمن قرار 

بدهند، این ها منافق هستند.

 فرمانده سپاه امام رضا)ع( 
در گفت و گو با قدس عنوان کرد

  صالح آباد؛ خاستگاه اقتصاد مقاومتی 
 فرمانده ســپاه امام 
رضــا)ع( با تأکید بر 
اینکه در چند ســال آینده 
شهرستان صالح آباد به عنوان 
الگوی اقتصــاد مقاومتی در 
کشــور معرفی خواهد شد، 
پیشــرفت  قــرارگاه  گفت: 
آبادانی، اشتغال و توسعه از دو 

سال گذشته در این منطقه ایجاد شده است و بزودی در پنج 
دهستان این شهرستان اجرایی می شود. 

سردار یعقوبعلی نظری در حاشیه سفر به شهرستان صالح آباد 
در گفت و گو با خبرنگار قدس آنالین اظهار داشت: امروز عرصه 
اقتصادی، عرصه جهاد و تالش اســت و هیچ مشکلی بدون 
حضور مردم رفع نخواهد شــد و اقتصاد مقاومتی بدون عزم 
مردمی قابل حل نیست و الزم است دستگاه های اجرایی در 

خدمت مردم باشند تا دغدغه های منطقه به حداقل برسد.
فرمانده سپاه امام رضا)ع( به نقش اقتصاد مقاومتی در منطقه 
اشــاره کرد و افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد مردمی و 
شهرستان صالح آباد خاســتگاه اقتصاد مقاومتی است و باید 
حدود 8۰۰۰ خانوار از جمعیت ۵۰هزار نفری این شهرستان 
با همت سرمایه گذاران بومی، دولت و سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی به توانمندی برسند هر چند این برنامه سخت خواهد 
بود اما شدنی است.وی همچنین توصیه کرد: در سال جاری 
باید حداقل ۶۰رشته قنات در این منطقه احیا شود و با توجه 
به شغل غالب مردم به کشاورزی و دامپروری می تواند به رونق 
تولید در منطقه کمک کند و اولویت قرارگاه پیشرفت آبادانی، 
اشتغال و توسعه در شهرستان صالح آباد است که می تواند در 

مهاجرت معکوس به این منطقه کمک کند.
ســردار یعقوبعلی نظری به زیرساخت های این منطقه اشاره 
کــرد و گفت: با حفظ امنیت موجود و ظرفیت های اقتصادی 
و رویکرد استاندار خراسان رضوی در بحث اقتصادی می توان 
آینده خوبی برای شهرســتان متصور بود و به زیرســاخت ها 
همچون بهســازی راه های مواصالتی، آب شــرب و خدمات 
درمانی تسریع بخشید.وی گفت: برای پیشرفت و آبادانی در 
این منطقه باید عمل کرد و با وعده نمی شــود به مردم قول 
دهیم و آنچه را که ســپاه پاسداران انقالب اسالمی برای رفع 
محرومیت در منطقه معتقد است اجرایی خواهد کرد و حضور 
میدانی بیشتری در این منطقه خواهیم داشت که با آنچه در 
مصوبات تنظیم شــده در عمل به منصه ظهور برســد و این 
تفکر تکلیف انقالبی و اعتقادی ما می باشد.وی همچنین اظهار 
داشت: ما بر اساس یک الگوی مشخص ظرفیت بسیج مبتنی 
بر معیشت خانوار در روستاها فعالیت می کنیم و در این مدل 
توسعه تســهیالت بروز و ظهور پیدا نمی کند و تجربه خوبی 
از تســهیالت نداریم و با توجه به وضعیت اقتصادی مردمی 
باید ابزار کار در اختیارشان قرار گیرد تا رونق تولید همچون 
دامداری کوچک در روستاها شکل بگیرد.وی گفت: شهرستان 
صالح آباد از سوی استانداری به عنوان معین اقتصادی معرفی 
شده است و سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان مسئول 
معین اقتصادی در این منطقــه خواهد بود و هر گونه ایجاد 
اشتغال  از ســوی دستگاه های اجرایی الزم است با طرح های 
مطالعاتی که برای پنج دهســتان آباد معرفی شــده صورت 
پذیرد. وی در ادامه اظهار داشــت: وجــود 8۰۰۰ خانوار در 
شهرستان صالح آباد ظرفیت بزرگی در کمک به توسعه مشاغل 
خانگی با توانمندسازی در اختیار این شهرستان وجود دارد که 

می توان با نگاه فرصت به آن توجه کنیم.

نذر مهربانی در حاشیه شهر مشهد 
  طلبه هایی که غذایشان را

 با فقرا تقسیم می کنند

شــاید بتوان با یک روز کمتر غذا خــوردن دل عده ای را که 
فکر می کنند در این شهر فراموش  شده اند به این خوش کرد 
که هنوز هم وجود دارند انســان هایی کــه آن ها را فراموش 
نکرده اند و هر روز دغدغــه این را دارند که چطور به همنوع 
خود کمک کنند. کار سختی نیست، بعضی از کارهای روزمره 
خود صرف نظر می کننــد تا بعضی دیگر به حداقل نیازهای 
خود برسند.در این روزگار کمتر کسی را می توان شناخت که 
ساعت هایی از روز خود را در رسانه ها و فضای مجازی نگذراند 
و برای من که کارم این اســت کمی بیش از حد معمول این 
اتفاق رخ می دهد، سوژه ای در فضای مجازی نظرم را به صورت 
ویژه به خود جلب کرد »هر دو نفر طلبه یک غذا می خورند تا 
به حاشیه شهر مشهد کمک کنند« بالفاصله سعی در ارتباط با 
این مجموعه گرفتم و با استقبال خوبی مواجه شدم، بنا شد تا 
این بار در پخش غذا در حاشیه مشهد همراه طالب خّیر باشم.
رســیدن به حوزه علمیه کار ســختی نبود، قرار ما صبح روز 
پنجشنبه در حوزه علمیه حضرت مهدی)عج( بود. سوار اتوبوس 
می شــوم و هر لحظه به این فکــر می کنم که محبت کردن 
و تأثیر گذاشــتن بر اطرافیان چه قدر می تواند راحت باشد؟

غــرق در این افکارم کــه راننده اتوبوس صــدا زد آقایی که 
طبرسی۵2 را می خواســتی پیاده شو! از اتوبوس پیاده شدم 
و بعــد از پرس وجویی مختصــر از اهالی محل، حوزه علمیه 
مورد نظر را پیدا کردم.وارد مدرســه علمیه که شدم، برگه ای 
نظرم را جلب کرد، نوشته ای که نشان می داد انسانیت در این 
شــهر موج می زند، اما برخی غیرمنصفانه چشم هایشان را به 
روی این  همه خوبی بســته اند و آن نوشته این بود: »امشب 
رفتین خونه لباس، کفش و ظروفی که احتیاج ندارین رو برای 

اهدا به نیازمندان فردا به مدرسه بیارین«.
نماز جماعت ظهر که تمام می شــود پیگیر مســئول گروه 
جهادی مدرسه علمیه شــدم، طلبه جوانی را نشانم دادند و 
گفتند: محمدجواد رحیمزاده! جوانی که چهره اش من را یک 
لحظه به این فکر واداشــت که چطور یک طلبه جوان که آن 
 هم چند سالی بیشتر نیست در اینجا درس می خواند می تواند 

روحی به این بزرگی داشته باشد؟!

   برای کمک به نیازمندان هر دو طلبه یک غذا 
می خورند!

رحیم زاده از چگونگی آغاز این فکر جهادی برایم شــروع به 
صحبــت کرد و گفت که تقریباً چهار ماه پیش با چند تن از 
طلبه های مدرســه، جلسه ای را برگزار کردیم و به این نتیجه 
رسیدیم که مدرسه باید در نیازمندی های فقرا دستی جلوتر 
از بقیه داشــته باشد به همین دلیل طرحی را با عنوان »نذر 
مهربانی« آغاز کردیم، یکی از کارهای این طرح که چهار ماه و 
نیم است به صورت منظم برگزار می کنیم به این صورت است 
که بچه ها هر هفته اســم خود را در تابلویی می نویسند تا دو 
نفر یک غذا بخورند و غذای دست نخورده نیز به اولویت های 

نخست ما در حاشیه شهر مشهد تقسیم شود.
وی به نحوه شناســایی این افراد اشاره و عنوان کرد: این افراد 
را خود ما در منطقه شناسایی کرده ایم و سعی داشته ایم که 
فقیرترین افراد را شناســایی کنیم و بــه بقیه محرومان نیز 

خدمات دیگری را ارائه دهیم.
مســئول نذر مهربانی به دیگر برنامه های طالب این مدرسه 
اشاره و اذعان کرد: اصلی ترین هدف ما این است به هر نحوی 
و با هر مدلی با نیازمندان ارتباط داشته باشیم به همین علت 
در ایام مختلف نیز به تهیه غذا و پاسخگویی به نیازهای افراد 
می پردازیــم برای مثال بچه های مــا در مناطق محروم برای 
کودکان نیازمند کالس هــای قرآن و زبان برگزار می کنند تا 

آن ها چیزی از بچه های دیگر کم نداشته باشند.

   طلبه خادم مردم است
اقــدام این طالب من را بر آن واداشــت که به ســراغ مدیر 
مدرسه علمیه حضرت مهدی)عج( بروم و از نحوه تأثیرات این 
 مدرسه بر طالبش و اقدامات تربیتی این حوزه علمیه بپرسم.

حجت االسالم والمســلمین محمدجواد نظافت گفت: حوزه 
علمیه حضرت مهدی)عج( تربیت محور است، اگر طلبه ها از 
نظر تربیتی رشــد نکنند مضر هستند که این راهبردی است 
که اســالم به ما یاد داده است.وی افزود: اگر کسی عالم شود 
و تربیت نشــود خطرناک اســت تربیت می تواند همه جانبه 
باشــد، یکی از ویژگی هــای تربیت همه جانبه بحث رشــد 
معنوی اســت که این موضوع دو راهکار عمــده دارد نماز و 
زکات که هر دو با هم مایه تربیت درســت می شود.کارشناس 
مسائل دینی خاطرنشــان کرد: اگر روح کسی سنگین باشد 
نمی توانــد پرواز کند که این روح از طریق انفاق ســبک می 
شــود به همین جهت اســم این طرح را سبک بار گذاشته اند 
چراکــه از نظر مــا انفاق روح انســان را ســبک بار می کند.

  روحانیت باید پرچمدار دعوت عملی باشد
وی ادامه داد: برخی فکر می کننــد که پولدارها باید به فقرا 
کمک کنند در حالی که نمی دانند کمک به فقرا وسیله رشد 
روح اســت اما کســی که روزی اش تنگ است باید به همان 

مقدار ظرفیت برای خدمت استفاده کند.
مدیر حوزه علمیه حضرت مهدی)عج( با بیان اینکه در اسالم 
ظرفیت های مختلفی برای خدمت وجود دارد و نباید از کم ها 
دریغ کرد چراکه این کم ها هستند که انسان را برای کارهای 
بزرگ آماده می کنند، تشریح کرد: اگر کسی از 2۰ هزار تومان 
خود امروز نگذرد قطعاً از 2۰میلیون هم نمی گذرد، به همین 

علت در اسالم مسئله خمس مطرح شده است.

گزارش
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بیانیه ۱۵۷ تشکل دانشجویی خراسان رضوی 
۱۵۷ تشکل دانشجویی خراسان رضوی با صدور بیانیه ای از اقدام شورای عالی 

امنیت ملی در خصوص بدعهدی آمریکا و اروپا حمایت کردند.
در بخشــی از این بیانیه آمده اســت: جهان استعمار که از روز اول با تمام توان 
خود در برابر پیشرفت و عزت و استقالل این کشور ایستاد و در همه توطئه های 
خود طعم شکست را چشــید و دید نمی تواند با ابزار نظامی، فتنه ها، ترورها و 
تحریم در برابر ســیل خروشان استعدادهای این ملت بایستد و جلوی جهانی 
شدن این انقالب را بگیرد و امروز شاهد است که صدای عدالت و آزادی خواهی و 
شکستن یوغ استعمار از جوانان کشورهای جهان بلند شده است، از در سازش و 
دیپلماسی وارد شد و در میدان مذاکره قصد خشکاندن ریشه استعدادهای ایرانی 
را کرد که به مدد الهی در این میدان نیز شکست سختی می خورد و می بینیم 
ناعهدی های آنان نه تنها سبب ایجاد مشکل در مسیر امیدبخش ایران اسالمی 

نمی شود، بلکه به بالنده و تنومند شدن این شجره طیبه منجر می شود.
بنابراین ما دانشجویان انقالبی از اقدام تالفی جویانه دولت و شورای عالی امنیت 
ملی در برابر بدعهدی های طــرف غربی آمریکایی حمایت کرده و این اقدام را 

کامالً در جهت حمایت از توان داخلی و منافع ملی می دانیم.
این اقدام دارای پیام روشــنی برای طرف های بدعهد در برجام است که بدانند 
درصورتی که ملت ایران اراده کند، می تواند بار دیگر تمام دستاوردهای محدود 

شده هسته ای خود را بازسازی و بازآفرینی کرده و به آن وسعت ببخشد.
امیدواریم طرف های اروپایی برجام دست از وعده های توخالی خود بردارند و به 

دنبال راهکاری عملی و واقعی در جهت عمل به تعهدات باشند.
ما دانشجویان انقالبی عالوه بر مطالبه اقدام هوشمندانه و قاطع دولت، خواستار 
پایان دادن به این بازی نافرجام برجام و خروج از آن هســتیم و در این زمینه 
آمادگی خود را جهت همکاری و حمایت از مسئوالن کشور عزیزمان در راستای 

عزت، اقتدار، استقالل و پیشرفت این مرز و بوم اعالم می کنیم.

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
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  رضا طلبی  در حالیکه رسیدگی به معضل تکدی گری و مقابله با آن در شرح 
وظایف بسیاری از سازمان ها قرار دارد، اما انگار همت اساسی برای رفع این مشکل 
وجود ندارد. رشــد تکدی گری در شهر مقدس و مذهبی مشهد به عنوان یک آشفتگی 
اجتماعی سبب مخدوش شدن چهره این شهر زیارتی در سال های گذشته شده است. این 
قصه هنگامی تأسف برانگیزتر می شود که افرادی حتی از سایر استان ها نیز برای تکدی گری 
رهســپار این شهر می شوند. از طرفی اگرچه شهرداری مشهد همواره ادعا دارد که با این 
پدیده برخورد و طرح های مختلفی را اجرا کرده است، اما انگار راه حل های آن ها حداقل 
در خیابان هــای اطــراف حــرم مطهــر تأثیری نداشــته، به طوری کــه چندی پیش 
حجت االســالم والمسلمین احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، در دیدار با هیئت 
امنــای کمیته امداد امام خمینــی)ره( به این موضوع ورود کــرده و گفته بود: موضوع 
تکدی گری در اطراف حرم مطهر امام رضا)ع( زیبنده این آستان ملکوتی با حجم گسترده 
زائران داخلی و خارجی نیست و از این آمادگی برخوردار هستیم که با کمک کمیته امداد 

امام خمینی)ره( برای ساماندهی این موضوع برنامه ریزی کنیم.

  چاره مقابله با متکدیان
اما یک جامعه شــناس در این باره می گوید: مردم باید تحت تأثیر شــگردهای مختلف 
متکدیان قرار نگیرند و در صورت تمایل، کمک های خود را از طریق نهادهای مسئول مانند 
کمیته امداد و بهزیستی به دست نیازمندان واقعی برسانند تا شاهد پاک شدن سطح شهر، 
بویژه فضای معنوی اطراف حرم مطهر امام رضا)ع( از وجود متکدیان یا دست کم کمرنگ 

شدن این معضل اجتماعی باشیم.
حسین اکبری در ادامه به قدس آنالین می افزاید: این افراد در قالب تکدی گری می توانند 
جرایم بزرگ تری مانند قاچاق، توزیع و مصرف موادمخدر، سوءاستفاده از زنان و کودکان و 

به بیراهه کشاندن نوجوانان و جوانان را نیز مرتکب شوند.
وی می افزاید: برطرف و یا حداقل کمرنگ تر شدن این معضل اجتماعی، مستلزم جدیت، 
استمرار و همچنین همکاری و هماهنگی مردم و دستگاه های مسئول است تا فضای جامعه 

برای این افراد سودجو ناامن شود.

   عوامل اصلی تکدی گری
نماینده مردم مشــهد و کالت در مجلس شورای اسالمی نیز به قدس آنالین می گوید: 
مشــهد به دلیل زائرپذیر بودن همواره شاهد متکدیانی است که برای امرارمعاش و گاه با 
اهداف از پیش تعیین  شده به تکدی گری می پردازند. ازطرفی بسیاری از حاشیه نشینان این 
کالنشــهر با توجه به مشکالت اقتصادی به تکدی گری روی می آورند، این درحالی است 
که برنامه ریزی منسجم برای ساماندهی حاشیه  شهر مشهد تأثیر بسزایی در کاهش این 

ناهنجاری در شهرمقدس مشهد خواهد داشت.
جواد کریمی قدوســی با تأکید بر اینکه تکدی گری در مشهد یک پدیده نوظهور نیست، 
می گوید: رسیدگی به معضل تکدی گری در شرح وظایف بسیاری از سازمان ها قرار دارد 

و در این راستا بهزیستی وظیفه نگهداری کودکان خیابانی و شهرداری وظیفه جمع آوری 
آن ها را بر عهده دارد. از طرفی موضوع تکدی گری به اوضاع اقتصادی جامعه بازمی گردد و 
در هیچ کجای دنیا این پدیده به صفر نمی رسد، بلکه تنها می توان گفت که شکل گدایی 

در شهرها و کشورهای مختلف با هم متفاوت است.

   برخی با نیت تکدی گری به مشهد سفر می کنند 
سرپرســت فرمانداری شهرستان مشهد نیز با بیان اینکه با تالش هایی که صورت گرفته 
است امروزه تکدی گری به جز خیابان های اطراف حرم مطهر در سایر مناطق شهر مشهد 
کاهش یافته است، می گوید: برخی افراد با سوءاستفاده از عطوفت زائران، در خیابان های 

منتهی به حرم مطهر به تکدی گری می پردازند.
حیــدر خوش نیت در ادامه می افزاید: مردم در صورت مشــاهده متکدیان در هر نقطه از 
سطح شهر بویژه خیابان های اطراف حرم مطهر، با تلفن ۱3۷ تماس بگیرند تا نسبت به 

جمع آوری آن ها اقدامات الزم و فوری صورت بگیرد.
وی تصریح می کند: برخی متکدیان در ســطح شهر مشهد از شهرها و حتی استان های 
دیگر با قصد تکدی گری به شهر مشهد سفر می کنند و با سوءاستفاده از احساسات مردم 

درآمدهای میلیونی کسب می کنند.. 
خوش نیت با اشاره به اینکه مرکز خانه سبز مأموریت جمع آوری این افراد را برعهده دارد، 
ادامه می دهد: اگرچه تکدی گری آسان ترین مسیر کسب درآمد است، اما شهرداری مشهد 
با همکاری نیروی انتظامی طرح ها و گشت های مختلفی را برای برخورد با متکدیان انجام 
می دهند و در این باره همکاری و همراهی مردم نیز در معرفی این افراد که چهره شهر را 

نازیبا می کنند، ضروری است. 

گزارش قدس از طرح هایی که افاقه نمی کند

دست بهزیستی و شهرداری مشهد  برای متکدیان روشده است

ایرنا: رئیس جمعیت هالل احمر سبزوار گفت: یک نیکوکار 
سبزواری 2 میلیارد ریال برای ساخت پایگاه امداد و نجات 
جاده ای ابراهیم آباد در مسیر بردسکن - سبزوار کمک کرد.

محمدعلی جباری افزود: پایــگاه امداد و نجات ابراهیم آباد 
شهرستان سبزوار با مساحت ۱۵۰۰ متر مربع و با زیر بنای 
2۵۰ مترمربع توسط این فرد نیکوکار ساخته شده است و 
در مرحله بهره برداری قرار دارد.وی اضافه کرد: فرد نیکوکار 

دیگری ســاخت یک پایگاه امداد ونجات در مســیر جاده 
سبزوار- نیشابور را تعهد کرده است که در زمینی به مساحت 
۱۵۰۰ متر مربع و با زیر بنای 2۰۰ متر مربع ساخته می شود.

جباری افزود: محور سبزوار - نیشابور با وجود حجم باالی 
ترافیک و ضرورت امدادرسانی سریع تر به افراد حادثه دیده، 
محــروم از پایگاه های امداد و نجــات بود که با کمک این 
فرد نیکوکار این پایگاه در این محور ســاخته می شــود.

کمک 2 میلیاردی نیکوکار سبزواری برای ساخت پایگاه جاده ای 
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دبیر جامعه جراحان خراسان رضوی:

 واقعی نبودن تعرفه های پزشکی دلیل 
عالقه جراحان به عمل های زیبایی است

ایرنا: دبیر جامعه جراحان استان خراسان رضوی گفت: مشهد 
بعد از تهران دومین شــهر در ایران است که بیشترین تعداد 

جراح کشور را به خود اختصاص داده است.
دکتر غالمرضا زمانی افزود: هم اینک نزدیک به 900 جراح 
در خراســان رضوی فعالیت دارند کــه 150 نفر آن ها جراح 

عمومی هستند.
وی ادامه داد: همچنین 70 درصد از مجموع جراحان فعال در 

سطح خراسان رضوی در مشهد اقامت دارند.
عضو هیئت مدیره انجمن علمی جراحان ایران گفت: جراحان 
فعال در خراســان رضــوی در 10 رشــته تخصصی و فوق 
تخصصی نظیر زنان، قلب، مغز و اعصاب، ارتوپدی و چشــم 

پزشکی به بیماران خدمت می کنند.
وی افزود: خراســان رضوی به طور نسبی از نظر تعداد جراح 
مورد نیاز کمبــود ندارد اما این اســتان در خصوص توزیع 
جغرافیایی جراحان و جذب نامناسب محل خدمت آن ها با 

مشکل مواجه است.
دکتر زمانی در ادامه همچنین بــه موضوع جراحی زیبایی 
اشاره و بیان کرد: هم اینک این نوع جراحی ها به دالیلی مانند 
تبلیغات و چشم و همچشمی در کشور رو به رشد است. عالوه 
بر این واقعی نبودن تعرفه های پزشکی یکی از دالیل عالقه 

جراحان به این گونه عمل های جراحی است.
وی ادامه داد: در جراحی زیبایی، بیمار پول عمل جراحی را 
نقد و به صورت توافقی پرداخت می کند اما هزینه درمان را 
ســازمان های بیمه گر در قالب روندی یکساله یا مدت زمان 

بیشتر می پردازند.

شهردار مشهد برای ماه رمضان سال بعد قول داد
  بهره برداری از مجموعه ساماندهی 

مشاغل خدمات خودرویی شمال غرب

قدس: شهردار مشــهد از بهره برداری مجموعه ساماندهی 
مشاغل خدمات خودرویی شــمال غرب تا ماه رمضان سال 

آینده خبر داد. 
محمدرضــا کالیی در مراســم عملیــات اجرایی مجموعه 
ساماندهی مشــاغل خدمات خودرویی شمال غرب مشهد، 
اظهار داشــت: مدیریت شــهری از ابتدای آغاز فعالیت خود 
به دنبال این بوده که فعالیت ها را براساس طرح جامع شهر 
در جای خود قرار دهد که بخشی از آن، ساماندهی مشاغل 

خودرویی است. 
وی افزود: امروز شــاهد آغاز بــه کار یکی از مجتمع های 
ســاماندهی خدمات خودرویی در بزرگراه آسیایی مشهد 
هســتیم که امیدواریم بتواند عالوه بر اینکه پاســخگوی 
بخشــی از خدمات در شــهر مشهد باشــد، الگویی برای 
ســایر مشــاغل ســاماندهی که کاماًل با رویکرد عمومی 
خدمت رســانی و با سرمایه گذاری بخش خصوصی است، 

قرار گیرد. 
کالیی خاطرنشــان کرد: در این مسیر ســایر نهادها شامل 
استانداری خراسان رضوی، اوقاف و امور خیریّه کمک کردند 

که جای تشکر دارد.
شهردار مشهد با بیان اینکه این مجموعه با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی اســت، گفت: این پروژه در مسیر تحقق، 
توســعه هایی هم خواهد داشت و ســقف زمانی که برای 
ایــن عملیات در نظر گرفته ایم نهایتاً یک ســال اســت 
 و امیدواریم تا ماه رمضان ســال آینده بــه بهره برداری

 برسد. 
گفتنی است در ادامه شــهردار مشهد به همراه جمعی 
از اعضای شــورای شــهر از عملیات پروژه های تعریض 
پل کال زرکــش، پروژه تقاطع غیرهمســطح آیت اهلل 
هاشــمی رفسنجانی، تکمیل تأسیسات مکانیکی و ابنیه 
 آسایشگاه جانبازان امام خمینی)ره( و رمپ فدک بازدید 

کرد.

سخنگوی سازمان حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری در گفت وگو با قدس خبر داد

 آغاز اصالح هندسی
 ۴۰ نقطه از معابر پرترافیک مشهد

علی محمدزاده: ســخنگوی ســازمان حمــل و نقل و 
ترافیک شــهرداری مشهد از آغاز طرح بهسازی و اصالح 

40 نقطه از معابر پرترافیک مشهد خبر داد. 
مجید بخت آزما در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: با توجه 
به افزایش روزافزون تعداد خودروها و افزایش جمعیت در 
شهر مشهد شــاهد روند رو به رشد حجم ترافیک معابر 
هســتیم و این در حالی است که بیشتر معابر شهر دیگر 
امکان تعریض ندارد و باید به شــیوه های دیگر ترافیک را 

مدیریت کرد.
وی افزود: بر همین اســاس سال گذشته طرح مطالعاتی 
گســترده ای از ســوی کارشناســان حوزه حمل و نقل 
این ســازمان در شهرداری مشــهد انجام شد که پس از 
تحلیل نتایج بررســی های فنی علل مشــکالت ترافیکی 
در بخش های مختلف احصا شــد که بخشی از این موارد 

مربوط به شکل فیزیکی معابر بود.
وی ادامــه داد: بنابراین به منظور رفاه حال شــهروندان 
اجرای طرح هایی در جهت اصالح هندسی نقاط شناسایی 
شــده که افزون بر 40 نقطه می باشد و از ماه های پایانی 
سال گذشته در دستور کار قرار گرفت که ایجاد سه راهی 
در محل اتصال بلوار ســاجدی به بلــوار جانباز و حذف 
مسیر شــمال به جنوب در تقاطع بلوار فرامرز عباسی و 

بلوار جانباز از آن جمله می باشد.
وی اظهار داشت: در سال جاری نیز این طرح ها با جدیت 
در حال پیگیری می باشــد که اصالح مسیر در حدفاصل 
میدان جمهوری تا ســه راه بعثت با هدف کاهش توقف 
خودروهای عبوری به سمت بلوار بعثت صورت می گیرد.

وی گفــت: همچنیــن در بلــوار هاشــمیه هــم که از 
پرترافیک ترین معابر مشــهد می باشــد تصمیم به حذف 
میدان در تقاطع صارمی- هاشمیه و تبدیل آن به تقاطع 
چراغ دار گرفته شــد و نیز میدان های پهلوان و شــهدای 

غواص هم در این بلوار اصالح خواهند شد.
بخت آزما گفت: میدان انتهای دانشــجو در محل بلوار 
آموزگار نیز حذف و به تقاطع تغییر یافته و ســه راهی 
جدیــدی هم در بلوار شــاهد به بلوار خادم الشــریعه 

می شود. ایجاد 
همچنین اصالح و بهســازی معبــر در محدوده عوارضی 
بزرگراه شوشــتری و خروجی آزادی به سمت بزرگراه در 
محدوده پــل قائم و خروجی حد فاصــل قائم به میدان 

فهمیده از دیگر پروژه های در دستور کار می باشد.
وی در پایــان بر این نکته تأکید کرد که معابر شــهر به 
تناســب تعداد خودروها گســترش نخواهند یافت و باید 
شهروندان به اشکال مختلف مدیریت شهری را در بهبود 
شــرایط حاکم بر معابر شــهر یاری کنند که می توانند با 
استفاده از حمل و نقل عمومی یا دوچرخه ضمن کاهش 

ترافیک شهر در پاکیزگی هوای شهر هم سهیم باشند.
همچنین راننــدگان با رعایت قانون و رفتارهای ترافیکی 
منطبــق بر حق تقدم و احترام به حقــوق دیگر کاربران 

معبر از تشدید مشکالت ترافیکی جلوگیری کنند.

 به همت آموزش و پرورش 
در قالب کاروان امید صورت گرفت

  ارسال اقالم تحصیلی ویژه مدارس 
نقاط محروم خراسان رضوی

پورحســین: با حضور مدیرکل آموزش و پرورش خراسان 
رضوی اقالم آموزشــی و پرورشی ویژه مدارس حاشیه شهر 
نقاط محروم اســتان با اعتباری بیش از 20 میلیارد ریال در 
جهت کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در قالب کاروان 

امید ارسال شد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی در این مراسم 
گفــت: آموزش و پرورش برای پیشــگیری از آســیب های 
اجتماعی بویژه در حاشــیه شــهرها طرح هــا و برنامه های 
فراوانی دارد که در حال انجام است و هر چقدر بتوانیم نشاط 
و شــادابی را در مدارس افزایــش دهیم و برنامه های غنی و 
پرباری برای اوقات فراغت دانش آموزان در نظر بگیریم قطعاً 
گرایش دانش آموزان به سمت آسیب های اجتماعی کاهش 

خواهد یافت.
قاسمعلی خدابنده با بیان اینکه تجهیزات و لوازم آموزشی و 
پرورشــی با اعتباری بیش از 20 میلیارد ریال برای مدارس 
حاشیه شــهر نقاط محروم استان فراهم می شود، افزود: این 
محموله تحت عنوان کاروان امید به مناطق حاشیه شهرهای 

استان توسط آموزش و پرورش ارسال می شود.
خدابنــده اعالم کرد: ایــن اقالم به تعــداد 1807 قلم کاال 
شامل رایانه، میز، نیمکت، یخچال، کولر، بخاری، تجهیزات 
هوشمندســازی مدارس و... می باشد که امید است بتواند از 
طریــق رفع نیازهای اقتصادی از جمله نیازهای آموزشــی، 
پرورشــی و ورزشــی در جهت کنترل و کاهش آسیب های 

اجتماعی در آن مناطق مؤثر باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی خاطرنشان کرد: 
اعتبار این طرح از منابع وزارت کشــور برای مدارس حاشیه 
شهر تأمین شده و به ادارات آموزش و پرورش نواحی یک، دو، 
پنج، هفت، منطقه تبادکان و شهرستان های سبزوار، نیشابور، 

کاشمر و تربت حیدریه ارسال می شود.

زاویه تصویر

طبیعت زیبای دریاچه بزنگان

رخ رد رخ
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  گرانی قند و آبنبات
قیمت شکر با کشــفیات تعزیرات پایین 
آمد اما قیمت نبات، آبنبات وقند به 10 
هزارتومان رســید.  ممنــون زحماتتون 
آقایان! ماه رمضــان رو که به کام مردم 

تلخ کردید با گرانی.  
۹۱5۰۰۰۰76۳

  شهرداری بخواند
شهید چراغچی 13 - انتهای امامت 4، خواهشاً منطقه سه شهرداری بیاد فکری بکنه، زمستان 
مشکالت آب افتادگی معابر، تابستان پشه ولوش وموش  هیچ کار برای ما نکرده اینجا شهرداری 

نه جدول نه آسفالت و نه.... 
۹۱5۰۰۰۹۳5۹

  یک خواسته از شهرداری
3...لطفــاً  منطقــه  محتــرم  شــهردار 
خواهش می کنیم با فرا رســیدن فصل 
گرمــا جوی وجدول هــای خواجه ربیع 
اول بهمــن 4 را درســت کنیــد دیگه 

شدیم.  خسته 
۹۳5۰۰۰۳۱2۰

  بازنشسته ها را دریابید
هر وقت حقوق باز نشسته ها زیاد می شود یک سوم آن به ما تعلق می گیرد من کارگربا چهارنفر نان 
خور ماهیانه 400 تومان چه کار کنم. قانون بازنشستگی را به قبل از دولت احمدی نژاد برگردانید. 

۹۱5۰۰۰55۸5

  چراغ های مزاحم
بیشتر مغازه ها شب ها المپ های ال ای دی 
را تا صبح روشــن می گذارند و مزاحمت 
برای ســاکنین خانه های مسکونی دارند، 
لطفاً پیگیــری کنید تا هم مزاحمت برای 
مــردم کم شــود و هم در مصــرف برق 

صرفه جویی شود. 
۹۱5۰۰۰6756

  اتوبوسرانی بخواند
آیا واقعاً درســت است خط 50 بابت دو ایستگاه ۶50 تومان از مردم دریافت کند؟

۹۱5۰۰۰۰۸77

  شکر 3400 تومانی کجاست؟
شکر3400 تومانی به بازار آمد....آن هم 120 هزارتن....کجاست این شکرها که ما دنبالش نگردیم. 

۹۳5۰۰۰۴2۹2

قدس  دادســتان عمومــی و انقالب مرکز 
استان خراســان رضوی در خصوص ضرورت 
توجه به اقدامات پیشــگیرانه در صورت وقوع 
بالیای طبیعی، گفت: در ماه گذشــته شاهد 
وجود ســیالب هایی در برخی از نقاط کشور 
بودیم که متأسفانه خسارات جانی و مالی نیز 

در پی داشت.
اقدامــات  داد:  ادامــه  صادقــی  غالمعلــی 
پیشگیرانه ای که در چند سال اخیر در سطح 
استان و بویژه شهرستان های مشهد و طرقبه و 
شاندیز صورت گرفته بود از بروز خسارت های 

جانی و مالی پیشگیری کرد.

  کوتاهی مسئوالن در حفظ و حراست 
از حریم رودخانه ها

 وی گفــت: اگــر دســتگاه ها در حفــظ و 
حراســت از حریم و بستر رودخانه ها توجه 
الزم را می داشــتند، امروز شــاهد ساخت 
و ســازهای گســترده در حریــم و بســتر 
رودخانه هــا نبودیم کــه امیدواریم این بار 
دیگر دســتگاه های مســئول اقدامات مؤثر 
و مســتمر را در دســتور کار قرار دهند و 
به چند اقدام مقطعی تکیــه نکنند چراکه 
افراد ســودجو و زمین خــوار از هر فرصتی 
 جهت ســودجویی اســتفاده می کنند و با 
ساخت و ساز غیرمجاز و بعضاً شاید مجاز و 
واگــذاری آن به مردم، هم برای مردم و هم 
برای نظام هزینه ایجــاد می کنند؛ بنابراین 
بایــد در همــان مرحله اول اجــازه چنین 
تصرفات غیر قانونی داده نشــود که وظیفه 
اصلی بر عهده خود دستگاه مسئول است. 

 جلوگیری از تکرار حادثه سیل شیراز 
در مشهد

وی در ادامــه بــه تخریــب ده هــا آبراهه در 
ارتفاعات جنوب شــهر مشهد به منظور ایجاد 
کمربند جنوبی اشاره داشت و گفت: اگر اقدام 
پیشگیرانه در شورای حفظ حقوق بیت المال 
در جهت توقف پروژه کمربند جنوبی صورت 
نمی پذیرفت و این پروژه راه اندازی می شــد و 
سیالبی مانند آنچه در شیراز به وقوع پیوست، 
رخ می داد فاجعه ای به مراتب ســهمگین تر از 
شــیراز را باید شــاهد می بودیم چرا که ده ها 
آبراهه را در ارتفاعات جنوب شــهر مشهد از 
بین بردیم و هر بارندگی شدید می تواند امروز 

موجــب ایجــاد رواناب ها و 
ســیالب در پایین دست آن 

شود.
 

  فضای سبز، بهترین 
گزینه ارتفاعات جنوب 

   قاضــی صادقــی گفت: 
مکرراً به مســئوالن شهری 
در جلســات مختلف اعالم 
شده است بهترین گزینه در 
ارتفاعات جنوب شهر، توسعه 
فضای ســبز خواهد بود که 
می تواند مورد استفاده مردم 

قــرار بگیرد و موضوعــات امنیتی نیز در آن 
رعایت شود.دادستان مشــهد اظهار داشت: 
برخی از مســئوالن برای آسفالت 2000 متر 
مسیر از شهر مشهد به شاندیز را که می تواند 
بخش زیادی از ترافیک ســه راهی طرقبه و 
شــاندیز را حــل نماید با طــرح موضوعاتی 
از جملــه اینکه این مســیر در تقســیمات 
شهرستان بینالود است و این شهرستان هم 
بودجه جهت اجرای این طــرح ندارد، آن را 
اجرا نمی کنند اما بعد ســخن از ایجاد راه از 
مسیر ارتفاعات جنوب شهر مشهد به طرقبه 
می زنند و می گویند با شهرداری مشهد تعامل 
کرده ایم، مگر قرار است مسئوالن هر توافقی 
که خواســتند بکنند و منافــع ملی را در آن 
لحــاظ نکنند به دلیل اینکه بتوانند در کوتاه 

مدت درآمد زایی کنند.

  بی تفاوتی مسئوالن
 به مسائل امنیتی شهر

 این مقــام قضایــی افزود: 
با وجــود تأکیــدات مکرر 
دســتگاه قضایی بر ضرورت 
حفظ ارتفاعات جنوب شهر 
مشــهد و توســعه کمربند 
سبز و احیای آبراهه ها و عدم 
هرگونه توسعه شهر از جمله 
ایجاد راه و ساخت و ساز در 
آن به جهــت حفظ امنیت 
شهر مشــهد، اما متأسفانه 
برخی از مســئوالن صرفاً به 
دنبال درآمدزایی هســتند و دغدغه های الزم 
نسبت به موضوعات امنیتی و حفاظتی شهر 

را کمتر دارند. 
 دادستان مرکز اســتان ادامه داد: با توجه به 
مشــرف بودن ارتفاعات جنوب شــهر مشهد 
هرگونه ساخت و ساز و توسعه شهر می تواند 
در بلند مدت یک خأل امنیتی برای کالنشهر 
مشهد ایجاد نماید و اگر امروز توجه به این امر 
نشود و اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار 
نگیرد در آینده نیز باید برای تأمین امنیت شهر 

میلیاردها تومان هزینه کنیم. 

  تضییع حقوق مردم در آبادگران و 
توس گستر

 این مقام ارشــد قضایی گفت: قرار نیست 
کــه اراضی ملــی که در داخــل محدوده 

شــهری به ادارات مربوطه از جمله راه و 
شهرســازی واگذار می گردد مورد تضییع 
قرار بگیرد کــه نمونه های آن آبادگران و 
توس گستر اســت که در این واگذاری ها 
شــاهد تضییــع حقوق مردم هســتیم به 
نحوی کــه قرار بــوده ایــن وضعیت در 
اراضی آبشــار نیز تکرار شــود. وی گفت: 
البته در سایر نقاط شهر نیز واگذاری های 
انجام شــده در حال بررســی است بویژه 
مصوباتی که در کمیسیون ماده 5 شورای 
عالی راه و شهرسازی استان تصویب شده 
اســت و موضوعی که بسیار دارای اهمیت 
است حضور برخی مسئوالن پس از پایان 
مســئولیت در این نوع شــرکت ها اســت 
که شــائبه ایجاد فســاد و رانت خواری را 
افزایش داده است که اقدامات و تحقیقات 
مقدماتی در این خصوص آغاز شده است.

 مبارزه جدی با فساد
 توقع مردم از دستگاه قضا

دادستان مشهد در پایان گفت: انتظار مردم 
از دســتگاه قضایی مبارزه جدی با فساد و 
رانت خواری است و با این باور امروز دستگاه 
قضایی به دنبال شناســایی خألهایی است 
که فساد و رانت خواری در آن به وجود آمده 
اســت تا با اتخاذ تدابیر پیشــگیرانه قبل از 
اینکه حقوق مردم تضییع گردد با مفسدان 

و رانت خواران برخورد نماید.
وی تأکید کــرد: عزم دســتگاه قضایی در 
مبــارزه بــا فســاد و رانت خواری اســت و  
دســتگاه قضایی در این امر مصمم است و 
گزارش اقدامات و برخوردهای انجام شــده 
را نیز به طور مستمر به مردم اطالع رسانی 
خواهیــم کرد کــه نمونــه آن پرونده های 
اعتمــاد ایرانیان، پردیســبان و ان شــاءاهلل 
بزودی رســیدگی به پرونده پدیده شاندیز 
در دادگاه ویــژه رســیدگی به جرایم کالن 

اقتصادی است.

دادستان مرکز خراسان رضوی با اشاره به مسائل زیست محیطی و امنیتی تأکید کرد

فضای سبز، بهترین جایگزین برای کمربند جنوبی 

با توجه به مشرف بودن 
ارتفاعات جنوب شهر 
مشهد هرگونه ساخت 

و ساز و توسعه شهر 
می تواند در بلند مدت 

یک خأل امنیتی برای 
کالنشهر مشهد ایجاد 

نماید

بــرش

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

۳۰۰۰72۳۰5 پیامک کنید.

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com
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رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نهبندان   تأکید کرد

محیط زیست

خبر

 کنترل چرای بی رویه دام
 در حومه »تاالب کجی« 

ایسنا : معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیســت گفت: چرای بی رویه دام و بخصوص ورود شــتر به 
حوزه آبریز تاالب کجی خسارت وارد می کند که باید کنترل 
ومدیریت شود . عیسی کالنتری در سفر به خراسان جنوبی و 
در بازدید از تاالب کجی نمکزار نهبندان، گفت: در این منطقه 
پوشش گیاهی نعمت خدادادی است که باید برای جلوگیری 

از گرد و غبار پوشش گیاهی تاالب حفظ شود. معاون رئیس 
جمهور در خصوص توسعه تاالب کجی نمکزار نهبندان، تصریح 
کرد: توسعه این تاالب نیاز به آب دارد که در خراسان جنوبی 

وجود ندارد.
کالنتــری ادامه داد: باید حومه این تاالب حفظ شــود و اگر 

حفاظت نشود می تواند مرکز وقوع گرد و غبار باشد.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست از خراسان جنوبی به 
عنوان استان  پیشرو فرهنگی در حفظ محیط زیست یاد و بیان 
کرد: به دلیل نبود آب اقدام چندانی جز مدیریت نمی توانیم در 

تاالب کجی انجام دهیم. کالنتری خاطرنشان کرد: باید جوامع 
محلی بیش از گذشته در زمینه حفظ تاالب همکاری کنند.

 هاشم رسایی فر  ســری بــه اخبار مربوط 
به کشفیات و معدوم ســازی 20 روز گذشته 
اداره کل دامپزشــکی اســتان در اردیبهشت 
مــاه که بیندازید با ســیلی از اخباری مواجه 
می شــوید که مربوط به کشــف گوشت مرغ 
فاسد تا چندین تن پای مرغی که در شرایط 
نامطلــوب نگهداری شــده اند اســت و البته 
 تخم مرغ هایی که تاریخ مصرف نداشــته اند و 

معدوم شدند آن هم در تناژ باال.

  یک پرسش
اقــدام ضربتی چنــد روزه اخیــر اداره کل 
دامپزشــکی خراســان رضوی اگرچه جای 
قدردانــی دارد که این اداره دغدغه ســالمت 
غذایی مــردم را دارد و برای بهبود آن عرصه 
را بر سودجویان تنگ می نماید اما پرسش این 
اســت که دلیل افزایش قابل توجه کشفیات 

اخیر چه چیزی می تواند باشد؟
شــرایط بازار را اگر نگاهــی بیندازیم با آنچه 
که پیش از سال جدید داشته چندان تفاوتی 
نکرده است پس انبار کردن و احتکار گوشت 
و تخم مرغ چندان توجیه اقتصادی ندارد مگر 
اینکه این احتکار در زمان تب بازار گوشــت 
مرغ با هدف رسیدن به سود بیشتر در شرایط 

ایجاد گرانی بیشتر بوده باشد.

  کشفیات پی در پی
با این تفاســیر پرسش دیگری در ذهن ایجاد 
می شود که اگر گوشــت، پا و تخم مرغ پیش 
از این احتکار شــده چرا تاکنــون خبری از 
کشــفیات آن ها نبوده اســت و به یکباره در 
بازه زمانی خیلــی کوتاهی )از 20 روز پیش( 
این حجم از اخبار کشــفیات و معدوم سازی 
که بیشــتر آن ها به نقل از مقامات اداره کل 

دامپزشکی استان بوده منتشر می شود؟
سر نخ همه این اتفاقات را که بگیرید به یک 
پاسخ قانع کننده خواهید رسید آن هم مرتبط 
اســت با فشاری که دســتگاه قضا از چندی 
پیش بر مجموعه دامپزشکی خراسان رضوی 

آورده تا نظارت این اداره در 
خصوص دغدغه برای کنترل 
سالمت غذایی مردم بیشتر 

شود.
ماجرای  بــه  برگردیم  حال 
بویژه  قیمت هــا  افزایــش 
پیش از سال جدید. در این 
گرانی  که  زمانــی  بحبوحه 
مرغ  و  گوســفند  گوشــت 
کرده  کالفه  را  مــردم  همه 
بود و هر زمــان ممکن بود 
سودجویان به طلب حصول 
درآمد بیشــتر دست به هر 
با  مرتبط  اخبار  بزنند  کاری 
نظارت و کشفیات در حوزه 

اداره دامپزشــکی خیلی کمتر از آنی بود که 
در همین چند روز اخیر منتشر شده است!

  پشت پرده 
خوش خدمتی  ها

مسئوالن  می رســد  نظر  به 
استان باید در انجام وظایف 
خود حتماً منتظر دســتور و 
یا ضرب االجلی از سوی قوه 
قضا و یا مسئوالن باالدستی 
خود باشــند تا از این جهت 
توانمنــدی خــود را به رخ 

بکشند.
به  مرتبط  مســئوالن  شاید 
هنگام گرانی شــدید مرغ و 
گوشت اصالً مشکالت مردم 
برایشان اهمیتی نداشته که با 
ردزنی های همچون چند روز گذشته بخواهند 
گوشت و مرغ های احتکار شده را کشف کنند و 

حاال که بوی گند کاالهای اولیه مورد نیاز مردم 
از زیرزمین های احتکار شده درآمده کشفیات 
هم افزایش یافته اســت. به نظر می رسد مقام 
اول اجرایی استان و همچنین دادستان مشهد 
با عامالن احتکار که در ماه های گذشته با هدف 
سود بیشتر دست بر گلوی مردم گذاشتند را 
نباید به این سادگی از گناهشان بگذرند و باید 
این گروه از محتکران را چنان نقره داغ کنند تا 
درس عبرتی برای سایر سودخواهانی باشد که 

بخواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند. 

روی خط حادهث در20روزگذشته اخبار زیادی درباره کشف ومعدوم سازی مواد پروتئینی از اداره دامپزشکی استان منتشر شده است 

این همه کشفیات  تا حاال کجا بود؟
آب و هوا

پیش بینی بارش های رگباری در برخی 
مناطق خراسان رضوی

قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: براساس نقشه ها 
و مدل های هواشناســی تا اواسط هفته در ساعات بعدازظهر 
افزایــش ابرناکی، در برخی نقاط رگبــار و رعدو برق پراکنده 
)نواحی مســتعد بارش تگرگ( و افزایش ســرعت وزش باد 
)پاره ای نقاط وزش باد شــدید لحظه ای( پیش بینی می شود. 
همچنین طی امروز حداکثر دمای روزانه در غالب نقاط استان 

روند کاهشی خواهد داشت.

خبر
مدیرکل بنیاد مسکن خراسان رضوی خبرداد

  تکمیل واحد های خسارت دیده سیل 
تا یک سال آینده

قدس   مدیرکل بنیاد مســکن خراســان رضوی گفت: 
واحد های خسارت دیده ناشــی از سیل در استان ظرف یک 

سال آینده تکمیل و تحویل داده می شود.
ســیدرضا موســوی نیا افزود: بر اثر بارش های شدید باران و 
سیالب به 6500مسکن روســتایی در استان خسارت وارد 
شــد که از این تعداد 3500 واحد نیاز به نوسازی و بهسازی 
و مابقــی نیاز به تعمیــرات دارند. وی با اشــاره به پرداخت 
تسهیالت مقاوم ســازی تا پایان اردیبهشت ماه، تصریح کرد: 
براســاس مصوبه هیئت دولت، به خسارت دیدگان سیل در 
روســتا ها ۴0 میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه با بهره 
پنج درصد، بازپرداخت ۱۵ ساله، ضامن های زنجیره ای و ۱0 
میلیون تومان کمک بالعوض پرداخت می شود.  مدیرکل بنیاد 
مسکن خراسان رضوی گفت: به خسارت دیدگان از سیل در 
شهر ها ۵0 میلیون تومان تسهیالت با ۱2 میلیون تومان کمک 

بالعوض پرداخت می شود. 
موســوی نیا با اشاره به خسارت ۱۱۴۳ مسکن روستایی براثر 
سیالب و بارش های شدید باران در بردسکن افزود: از این هفته 
عملیات اجرایی آغاز می شود و بنای ما بر این است که تا پایان 

امسال تمامی این واحد ها تکمیل شود. 
وی با بیان اینکه میانگین خراســان رضــوی در اجرای طرح 
هادی ۳۵ درصد اســت، ولی  کشور ۴۵ درصد است، تصریح 
کرد: خراســان رضوی از میانگین کشوری ۱0 درصد عقب تر 
است.  مدیرکل بنیاد مسکن خراسان رضوی گفت: در بیش 
از 1500 روستای استان طرح هادی اجرا نشده است که برای 
تکمیل این تعداد، افزون بر 200 میلیارد تومان اعتبار نیاز است 
تا خراسان رضوی به میانگین کشوری در اجرای طرح هادی 
دست پیدا کند.  موســوی نیا ادامه داد: تاکنون ۳2 درصد از 
منازل مسکونی در روســتا های خراسان رضوی مقاوم سازی 
شــده است که می طلبد روســتاییان از تسهیالتی که دولت 
در اختیار آن ها قرار داده است نسبت به مقاوم سازی مسکن 

روستایی خود اقدام کنند.

  خسارت ۶۶ میلیارد تومانی سرما 
به کشاورزی جغتای

حسینی: مدیر جهاد کشــاورزی جغتای گفت: سرمای دو 
هفته گذشته 66/5 میلیارد تومان به محصوالت زراعی و باغی 

این شهرستان خسارت وارد کرد.
مهدی دســتورانی افزود: در اثر این ســرما، ۱۴۵۱ هکتار از 
محصوالت کشــاورزی جغتای، ۵0 تا ۱00 درصد خســارت 
دیدند. وی ادامه داد: خســارت سرما شامل محصوالت گردو، 
بادام، هلو، انگور، پســته، خربزه، هندوانه و گوجه فرنگی بوده 
است. مدیر جهاد کشاورزی جغتای اظهار داشت: بر اثر بارش 
تگرگ هفته اول اردیبهشت به ۱۷00 هکتار باغات و ۳0۵0 
هکتار مزارع جغتای آسیب وارد شد که برآورد خسارت آن ۳۸ 

میلیارد تومان بوده است.
دستورانی با بیان اینکه بیشتر این محصوالت زیر پوشش بیمه 
نیستند، تصریح کرد: کشاورزانی که محصوالت خود را بیمه 
کرده انــد، برای پیگیری امور بیمه باید به صندوق محصوالت 

کشاورزی شهرستان جغتای مراجعه کنند.

  کشف2 تن چوب قاچاق 
توسط مرزبانان هنگ درگز

قدس: فرمانده مرزباني خراســان رضوي از کشف مقادیری 
کاالی قاچاق و فاقد مجوز در مرزهای خراســان رضوی خبر 
داد. سردار ماشــااهلل جان نثار گفت: مرزبانان هنگ درگز در 
گشــت های مرزی، موفق به کشــف 2 تن چوب فاقد مجوز 
شدند و راننده خودرو حامل چوب های فاقد مجوز را دستگیر 

و تحویل مراجع قضایی دادند.
وی افزود: در همین راستا مرزبان هنگ تایباد و سرخس در 
ایست و بازرســی های انجام شده موفق به کشف 3000 نخ 
سیگار قاچاق و کاالهای قاچاقی از قبیل پارچه، رسیور ماهواره، 
شیرخشک، گوشی تلفن همراه و... شدند. کارشناسان ارزش 
ریالی این کاالهای مکشوفه را جمعاً ۷۸ میلیون و ۳۳0 هزار 

ریال برآورد کرده اند.

  تولد نوزاد عجول در آمبوالنس

قدس: ســحرگاه روزگذشته با تالش تکنسین های اورژانس 
پایگاه جاده ای اسرار جغتای، مادر باردار در یک زایمان موفق 

در آمبوالنس نوزاد خود را به  دنیا آورد.
 ایــن مادر باردار که در حال انتقال به بیمارســتان بود با فرا 
رسیدن درد های زایمان، با تالش پرسنل فوریت های پزشکی، 
زایمان موفق در آمبوالنس انجام و بعد از انجام اقدامات الزم 
مادر و نوزاد که عالئم حیاتی پایداری داشتند به بیمارستان 

ولیعصر)عج( جغتای منتقل شدند.

  دو  مصدوم  براثر واژگونی پی کی

قدس: افسر نگهبان ســازمان آتش نشانی مشهد گفت: به 
دنبال واژگونی یک دستگاه خودرو پی کی در بلوار ملک آباد 

مشهد، دو نفر مصدوم شدند.
مجید فرهادی افزود: ساعات پایانی پنجشنبه شب گذشته 
یک دستگاه خودرو پی کی در حالی که سه سرنشین خانم 
داشــت، حین حرکت در بلوار ملک آباد، از سمت سه راهی 
خیام به احمدآباد بنا به دالیلی که توسط کارشناسان مربوط 
در دست بررسی می باشد، از مسیر اصلی منحرف و در سمت 

چپ بلوار واژگون شد. 
وی ادامه داد: حوالی ساعت 22 پنجشنبه شب به دنبال تماس 
با مرکز فرماندهی آتشنشــانی و اعالم بروز این حادثه بدون 
فوت وقت تیم امداد و نجات و پیشــگیری از حریق ایستگاه 

سوم آتش نشانی به محل اعزام شد. 
وی اظهار کرد: این حادثه موجب مصدومیت دو سرنشــین 
جلویی خودرو شد که مصدومان پس از ارزیابی و انجام اقدامات 
اولیه درمانی توسط تکنسین های اورژانس به بیمارستان انتقال 

داده شدند.

  صاعقه جان کشاورز سبزواری را گرفت
ایرنا: مســئول روابط عمومی مرکز حــوادث و فوریت های 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، گفت: یک کشاورز ۵۵ 
ساله در یکی از روستاهای این شهرستان بر اثر برخورد صاعقه 
جان خود را از دســت داد. مســلم فائق نیا افزود: این حادثه 
پنجشنبه گذشته در محدوده روستای گودآسیاب شهرستان 

سبزوار رخ داد. 
وی با اشاره به بروز پدیده رگبار همراه با رعد و برق در فصل 
بهار اظهار داشت: برای جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار، مردم 
 از رفت و آمد به زمین های کشاورزی و مکان های مرتفع هنگام 

رعد و برق خودداری کنند.

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

300072305 پیامک کنید.

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.
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 اگر گوشت، پا و تخم مرغ 
پیش از این احتکار شده 

چرا تاکنون خبری از 
کشفیات آن ها نبوده 

است و به یکباره در بازه 
زمانی خیلی کوتاهی 
)از 20 روز پیش( این 

حجم از اخبار کشفیات 
منتشر می شود؟

بــرش

درجلسه کارگروه اشتغال این استان مطرح شد

گالیه استاندار خراسان شمالی از مدیران
فارس   استاندار خراسان شمالی در نخستین جلسه کارگروه 
اشتغال استان پس از درخواست ارائه آمار از تعدادی از مدیران 
حاضر درجلسه نسبت به آنان عتاب و گالیه کرد وگفت: این 
جلسه، افطاری نیست بلکه جلسه کاری بوده که مدیران باید 
با اطالعات و آمار در جلسه حاضر شوند تا بتوان نتایج مناسبی 
را گرفت. محمدعلی شجاعی همچنین وضعیت کمی استان 
در خصوص پرداخت تسهیالت و اعتبارات اشتغال روستایی 
و عشایری در سطح کشور را مناســب ارزیابی کرد و افزود: 
با توجه به رونمایی از سند توســعه استان باید اعتبارات در 
راســتای این سند و اولویت های مشخص شده در آن هزینه 

شود تا کار محسوس و کیفی مناسبی انجام شود.

رئیس کارگروه اشتغال استان نسبت به برخی از ناهماهنگی 
و تفاوت در اقدامات نیز ابراز گالیه کرد و گفت: صحبت های 
انجام شــده از سوی اســتاندار و مقامات عالی استان به بدنه 
دستگاه های اجرایی و بانک ها منتقل نمی شود و موجب تفاوت 
برخورد و رفتار با مردم شــده است که باید جلوی این اعمال 
سلیقه ها گرفته شود. اســتاندار خراسان شمالی با تأکید بر 
رسیدگی سه روزه به پرونده های دریافتی در بانک ها، تصریح 
کرد: بانک ها حق نگهــداری از پرونده های ناقص را ندارند و 

باید آن ها را هرچه سریع تر به ادارات مربوطه عودت دهند.
وی همچنین وضعیت اســتان در حوزه تســهیالت مشاغل 
خانگی و کارورزی را مناســب توصیف کــرد و ادامه داد: با 

وجود میزان اشــتغال بهتر استان نسبت به کشور اما سطح 
معاش مردم پایین است که ناشی از خام فروشی و عدم وجود 
صنایع پایین  دســتی و فراوری  بخصوص در حوزه کشاورزی 
است.شجاعی با تذکر نسبت به وضعیت ؛مناسب مالی کشور 
گفت: در هزینه های غیرضروری صرفه جویی شود زیرا امسال  

نقدینگی مناسبی در کشور وجود ندارد.
وی همچنین از ســفر قریب  الوقوع رئیس سازمان بهزیستی 
کشور به خراسان شمالی نیز خبر داد و اظهار کرد: یک هفتم 
جمعیت استان تحت پوشــش سازمان بهزیستی است و در 
این حوزه باید اقدامات مناسبی را انجام داد. استاندار خراسان 
شــمالی گفت: با دســتور رئیس جمهور منازل تعمیراتی و 
بازسازی های مناطق سیل زده در دو ماه آینده و منازل نیازمند 
بازســازی تا پایان سال باید به اتمام برسد. استاندار خراسان 
شمالی پیش از آغاز این جلسه به معرفی دو معاون جدید خود 
پرداخت و از خدمات مجید پورعیســی، در کسوت معاونت 
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تقدیر کرد.

75۳0zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1  و ا ر س ت ه  ا ن د ر و ن ی
 2 ل   ش ی و ن   ع ر ق   ج ا ن ا
 3 ا ر م   س گ ا   ش ی ل ا ت   ک
 4 ت ش   م ن ه د م   ص د   ی ه و
 5   ت ا س ی   ر ن د ه   ر ک ا ب
 6 م ه ل ت   ا س ب ک   ا س ا م  
 7 س   ک ر ا س   ت ا ف ل   ن و ک
 8 ک ف   د ر ی ک   ن ر م ه   ن ن
 9 و ر ا   س ا ر ق   ب ا ر د   ج
 10   ا خ و ی   ا ر م ه   و ر و د
 11 م ن ت ر   م ل و س   ک د ی ه  
 12 ن ک ا   س س   ت ب ع ی ت   ا ج
 13 ا   پ د ر ا م   ب ق ا   س ب ز
 14 س ا و ه   ف ا ل   ی ر م ر   ر
 15 ب ی س م ا ر ک  ح ق ش ن ا س  
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اســبق کــروات  از مربیــان  ۱. ژوري- 
تیم فوتبال پرســپولیس 2. حد وســط 
حالل و حــرام- معاضــدت- از درختان 
جنگلــي که چوبــش مصــرف هیزمي 
دارد ۳. زمین موات- نزدیک- مســیحي 
یار داســتاني »ســالمان«- خودروي   .۴
جنگي- حرص و طمع ۵. همســر مرد- 
بیمــاري تورم مفاصل- چاپار 6. کشــور 
خجســته- کنده کاري روي سنگ- یکي 
از دو جنس- شایســته ۷. شــجر- جرم 
واحد حجم هر جســم- فلز چهره ۸. رود 
آرام- بندري در بوشــهر- حرف هشــتم 
انگلیســي 9. بازیچه- دیســکت ذخیره 
اطالعــات رایانه اي- پروتئین گیاهي ۱0. 
عضویــت در کابینه- دل آزار کهنه- غصه 
و اندوه- نقیض ســخت ۱۱. تیر پرتابي- 
پرچم ها اســت و جمع رایت- چه وقت؟ 
۱2. چــوب خوشبو-آتش ســوزي- بــه 
مراد دل نرســیده ۱۳. نابودي- سازمان 
 بیمه و بازنشســتگي ارتش- اشاره شده 
۱۴. از عناصــر غیرهالوژن جدول تناوبي 

با عدد اتمي۳۵ - تصور شــده- پایتخت 
قدیمي ژاپن ۱۵. بیماري سرطان خون- 

کنایه از آدم مهربان است

۱. رفیــق میــدان مســابقه- کارتونــي 
پرطرفــدار که قهرمانــش عالقه مفرطي 
به خوردن اســفناج دارد 2. واحد- پارچه 
مالیدنــي- ارجمنــدي- منافــق ۳. نژاد 
ایراني- ابــزار ترقي- دیروز تازي ۴. قطار 
تندرو- آتشدان حمام- کوچ کننده ۵. ابر 
زمیني- فضاي خانه - سستي- نت ثالث 
6. فرق سر- همنشــین خار- چه کسي 
است؟ ۷. سطح صاف و درخشنده فلزات- 
آنگونه- کوتاه ۸. فانوس دریایي- کشوري 
در جنوب شــرقي آسیا- ابزار اعالم خطر 
خودرو 9. هســتي و وجــود- حکایتگر- 
شاعر و دانشمند سده 6 هجري و هم عصر 
ســلجوقیان ۱0. از آالت موسیقي زهي- 
قــوم زیر پا مانده اروپایــي- عدم حضور 
۱۱. پیشوند نداري- لینت- ماهي فروش- 
ویتامیــن جدولي ۱2. پهلــوان- ضمیر 

غایــب- طایفه اي در ســریالنکا ۱۳. خطي در دایره- 
مصرف این ادویه باعث کاهش خواب آلودگي مي شود- 
تشــویق کننده ۱۴. قانون چنگیزي- سمت و جهت- 
رستنگاه دندان- افســانه ۱۵. نیایشگاهي باستاني در 
خوزستان متعلق به ۱2۵0 سال پیش از میالد- جانور 

ذره بیني عامل انتقال آلودگي
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