
روایت سه دهه فراق مقاومت مقابل استکبار تنها چاره حل مشکالت است
گفت وگو با مادر شهیدحاجی آبادی که امروز سالگرد مفقوداالثر شدنش استنماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در گفت وگو با قدس: 

نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی و امام جمعه 
مشهد مقدس گفت: انقالب اسالمی ایران مسیر مبارزه 
با استکبار را ادامه خواهد داد.  آیت اهلل سیداحمد علم 
الهدی در گفت وگو با قدس آنالین اظهار داشت: نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران پای مقابله با استکبار 
ایستاده است و لحظه ای عقب نشینی نخواهد کرد. وی 
تصریح کرد: مسئوالن و ملت شریف ایران همیشه با 

استکبار مبارزه کرده اند و این...

31 سال است که حاضر نیست محله قدیمی شان را 
ترک کند و به خانه دیگری برود. لیال خانم می گوید: 
اگر»حســینعلی« بیاید، فقط همین آدرس را از من 
به خاطر دارد. وارد منزل مادر شــهیدی می شوم که 
همه دیوارهای خانه، قاب عکس های پسر 21 ساله ای 
است که مادری شبانه روز چشم انتظارآمدنش است. 
»حسینعلی حاجی آبادی« متولد سوم خرداد 1346 

مشهد است  که... .......صفحه 4 .......صفحه 2 

احتمال کاهش قیمت لبنیات  در ۱۰ روز آینده
رئیس اداره نظارت و ارزیابی 

عملکرد آموزش و پرورش خراسان رضوی:

لغو ابالغ مدیران مدارسی 
که وجه غیرمجاز 
دریافت می کنند

در واکنش به ادعای مهندسی شدن 
انتخابات این هیئت صورت گرفت

نامه اعتراض 
پرورش اندامی ها

 به فتاحی 

.......صفحه 2  .......صفحه 4 

رئیس اتحادیه عمده فروشان مواد غذایی مشهد در گفت وگو با قدس خبر داد

.......صفحه 2 

گالیه شهروندان از تحمیل هزینه های میلیونی برای هیچ 

خالی کردن جیب مردم 
به نام لوله بازکنی!

ابالغ مدیران مدارســی که در زمان نام نویســی دانش آموزان وجه 
غیرمجاز دریافت کنند، لغو می شــود. رئیس اداره نظارت و ارزیابی 
عملکرد اداره کل آموزش و پرورش خراســان رضوی گفت: هنگام 

نام نویسی در مدارس فقط وجوه کتاب های...

تعدادی از ورزشــکاران، مربیان و دست اندرکاران ورزش پرورش اندام 
در نامه ای خطاب به مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی نسبت 
به آنچه مدعی مهندسی شدن انتخابات پیش روی هیئت پرورش اندام 

خراسان رضوی است، معترض شدند. در این نامه...

همه شما موارد متعددی از تبلیغات در جراید، 
فضای مجــازی و حتی روی در ورودی محل 
سکونتتان با مضمون »لوله بازکنی با تضمین، 
لوله بازکنی و رفع بو با استفاده از بهترین مواد 
و...« را مشاهده کرده  و گاه خودتان یا اطرافیان 

با برخی از این شــماره ها برای رفع گرفتگی 
لوله های فاضالب محل کار یا سکونت تماس 
گرفته اید.  در ارتباط اولیه با صاحبان آگهی، 
آن ها مبلغی را به عنوان ارائه خدمات به صورت 
تلفنی عنوان می کنند که تقریباً معقول بوده و 

فرد را راغب به درخواست خدمات می نماید. 
داســتان از جایی آغاز می شــود که نماینده 
شــرکت، دفتر یا هر چیز دیگری که بشــود 
اســمش را گذاشت به آدرسی که شما دادید 

.......صفحه 2 مراجعه می کند؛ اینجاست...

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

وعده ساخت بیمارستان 
سوانح جنوب 11 ساله شد
.......صفحه 2 
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ویژه نامه 3376 

  صفحه 1 خراسان   98.03.29

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

فراخوان انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف شیشه و آئینه مشهد
در اجرای ماده 11  آیین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی 
موضوع تبصره 3 ماده 22  قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24  بدینوسیله از کلیه اعضاء 
دارای پروانه کسب معتبر اتحادیه صنف شیشه و آئینه مشهددعوت میگردد با در دست 
داشتن اصل یا فتوکپی پروانه کسب معتبر به همراه کارت شناسائی عكس دار از ساعت 
9:00 صبح لغایت  12:00 روز سه شنبه مورخ  98/04/18 جهت شرکت در انتخابات هیئت 
مدیره و بازرس اتحادیه ، شخصًا به نشانی » تاالر بهشت « واقع در مشهد -بولوار سازمان 
آب - نبش شهید صادقی 13 مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به 

تعداد پنج نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره  و یك نفر بازرس اصلی انتخاب نمایند.   
* شایان ذکر است تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره 2 نفر و بازرس علی البدل 1 نفر می باشد .   

) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف شیشه و آئینه مشهد به 
ترتیب حروف الفبا (

) اسامی داوطلبان عضویت در  سمت بازرس اتحادیه صنف شیشه و آئینه مشهد به 
ترتیب حروف الفبا (

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد

/ع
98
03
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5

نام و نام خانوادگیردیف
محمد شیشه چی1
محسن محمدی2
سید جواد هاشمی3

نام و نام خانوادگی ردیف

محمد رضا ابراهیم نیاء1

مهدی اقامتی2

محمد رضا جعفری حصار3

محمد خدادادی4

محمد علی دوستدار شهری5

حسینعلی رفیعی6

نام و نام خانوادگی ردیف 

محمود شیشه چی7

محمد رضا صفائیان ده سرخی8

حسن ظریف9

سید جمال مداح زاده یزدی10

محسن نجارباشی طهران پور11

/ع
98
03
52
1

با سپاس از ایزد مّنان موفقیت 
پی در پی شما را با رتبه ممتاز 
در سال تحصیلی 98-97 در پایه 

سوم و چهارم دبستان تبریک

نور چشمانمان
 دخترم مرضیه کهدویی

پدر و مادر و برادرت

خانمها  سرکار  دلسوز  معلمین  زحمات  از  و  گفته 
کوکب  دبستان  مدیریت  کادر  و  عاصم  و  احمدیان 
رنجبر سرکار خانمها بلوکانی، سلحشوران، محمدزاده 

و خیابانی کمال تشكر و قدردانی را داریم.

/ع
98
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آگهی فراخوان مشارکت و 
سرمایه گذاری )نوبت اول(

ش��هردار ی گناباد در نظر دارد با اس��تناد 
ب��ه ماده 13 آئین نامه مالی ش��هرداری ها 
نسبت به واگذاری اس��تیجاری تاالر شهر 
ب��ه بخش خصوص��ی از طریق مش��ارکت و 
سرمایه گذاری اقدام نماید. لذا متقاضیان 
واجد ش��رایط م��ی توانند جه��ت دریافت 
اسناد مزایده وارائه پیشنهادات به واحد 
مش��ارکت و س��رمایه گ��ذاری ش��هرداری 
مراجعه ویا با شماره تلفن 05157222276 

تماس حاصل نمایند.
 حسین زاده شهردار گناباد
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"مناقصه عمومی کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای شهر فریمان"  )نوبت دوم(
شهرداری شهر فریمان در نظر دارد کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای 

غیر مجاز را به اشخاص حقوقی واجد شرایط به مدت یک سال واگذار نماید.
لذا از کلیه متقاضیان واجد ش��رایط دعوت می ش��ود جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج دومین آگهی روزنامه 

حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ 98/04/06  به نشانی شهرداری فریمان- واحد امور قراردادها مراجعه نمایند.
شرایط مزایده :تمامی هزینه های درج آگهی در تمامی مراحل به عهده برنده مزایده خواهد بود.

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود.
در صورت انصراف هر یک از نفرات اول تا س��وم س��پرده هر یک به نفع ش��هرداری ضبط گردیده و قابل اس��ترداد 

نخواهد بود و در اینصورت مزایده تجدید خواهد شد.
مبل��غ 50،000،000 ریال به عنوان س��پرده تضمین ش��رکت در مناقص��ه به صورت چک تضمین ش��ده ی بانكی به نام 
ش��هرداری فریمان و یا ضمانت نامه بانكی و یا فیش واریزی  به حس��اب ش��ماره 0105723128008 بنام ش��هرداری 

فریمان نزد بانک ملی می باشد 
اطالعات تكمیلی در اسناد مزایده درج گردیده و نمونه قراردادی که با برنده مزایده منعقد خواهد شد به متقاضیان 

ارائه می گردد.
به پیش��نهادات مبهم ، مخدوش ، ناخوانا و فاقد س��پرده ، بدون پاکت ، فاقد قیمت و خارج از موعد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد و باطله محسوب می گردند.
تاریخ بازگشایی پاکات روز سه شنبه مورخ  98/04/11 ساعت 14:15 در محل شهرداری فریمان می باشد. 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 34623364 واحد امور قراردادهای شهرداری فریمان تماس حاصل نمایید.
 علیرضا قلی زاده - شهردار فریمان 
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گاليه شهروندان از تحميل هزينه هاى ميليونى براى هيچ 

خالى كردن جيب مردم به نام لوله بازكنى!
هاشم رسائى فر همه شما موارد متعددى از 
تبليغات در جرايد، فضاى مجازى و حتى روى در 
ورودى محل سكونتتان با مضمون «لوله بازكنى 
بــا تضمين، لوله بازكنى و رفع بو با اســتفاده از 
بهترين مواد و...» را مشاهده كرده  و گاه خودتان 
يا اطرافيان با برخى از اين شــماره ها براى رفع 
گرفتگى لوله هاى فاضالب محل كار يا سكونت 

تماس گرفته ايد. 

 آغاز ماجرا
در ارتبــاط اوليه با صاحبان آگهى، آن ها مبلغى 
را بــه عنوان ارائــه خدمات به صــورت تلفنى 
عنوان مى كنند كه تقريبــاً معقول بوده و فرد را 
راغب به درخواســت خدمات مى نمايد. داستان 
از جايى آغاز مى شــود كه نماينده شركت، دفتر 
يا هر چيز ديگرى كه بشــود اسمش را گذاشت 
به آدرســى كه شــما داده ايد مراجعه مى كند؛ 
اينجاست كه گرفتارى هاى شما از پس گرفتگى 
لوله ها دوچندان مى شــود. فرد مورد نظر پس از 
حضورش، نظرات كارشناسى گوناگونى مى دهد. 
معموالً بــا اين نظرات شــما به ســمتى برده 
مى شويد كه استفاده از مواد شيميايى براى رفع 
گيرلوله هاى فاضالب چاره كار مى شود! موادى كه 
قيمت هايى باورنكردنى دارند و فاكتورى با رقمى 

سرسام  آور به شما تحميل مى كنند!
پرسشــى كه خيلى ها برايشان پيش مى آيد اين 
است كه چطور در تماس ابتدايى با شماره درج 
شــده در تبليغ، مبلغى كمتر از حتى يك دهم 
فاكتور براى انجام خدمات اعالم مى شود، اما پس 
از مراجعه هزينه اى اينچنينى بايد پرداخت شود؟

 تفاوت 600 هزار تومانى 
هزينه رفع گيرلوله

شــهروندى در تماس با تحريريه قدس در اين 
زمينه مدعى بود، چند روز پيش با يكى از همين 
شماره ها براى رفع گير لوله هاى فاضالب خانه اش 

تماس گرفته است. 
او مى گويد: وقتى بــا دفتر خدمات لوله بازكنى 
تمــاس گرفتم فردى كه پشــت خط بود مبلغ 
40 هزار تومان را براى هزينه رفع گير به من اعالم 
كرد؛ من هم همين مبلغ را آماده كردم و منتظر 
رسيدن نماينده اين شركت شدم. وقتى آمد هنوز 
نرســيده، پيش از اينكه كارى انجام دهد به من 
گفت، لوله هاى شــما به اين راحتى باز نمى شود 
و براى باز شدن نياز به استفاده از مواد شيميايى 
اســت تا گرفتگى آن كامالً برطــرف و مثل روز 
اولش شود. هزينه اى را هم براى هر ليتر استفاده 
از ماده اى كه گفته بود به من اعالم كرد؛ من كه 
گمان مى كردم با استفاده از يكى، دو ليتر از اين 
ماده لوله باز خواهد شد موافقت كردم و او مشغول 
به كار شد. وى ادامه داد: شروع به كار كردن اين 
فرد همانا و ريختن پشــت سر هم از موادى كه 

گفته بود همانا! جالب اينكه همــان اول از من 
در مورد اســتفاده از ماده شيميايى سؤال كرد و 
پس از آن ديگر چيزى نگفت؛ فقط  پس از پايان 
كارش و حساب و كتاب، رقم 640 هزارتومانى را 
از من طلب كرد. پرسيدم چرا اين قدر زياد، مگر 
چكار كرديد كه 40 هزار تومان ابتدايى شد 640 
هــزار تومان؟ جواب داد: آن 40 هزار تومان براى 

عيب يابى بود، اگر بدون استفاده از ماده شيميايى 
رفع گير مى شد هزينه تان اين قدر نمى شد، شما 
پول ماده اى را مى دهيد كه براى باز شدن لوله ها 
اســتفاده شده است! باور كنيد من كه از كار اين 
آقا سر درنياوردم و متوجه نشدم كه چه چيزى 
را اســتفاده كرده كه اين قدر هزينه بر است، اما 
مى دانم كه اگر گران ترين ماده شــيميايى را هم 

استفاده كرده بود پولش اين قدر نمى شد!

 هزينه هاى سرسام آور
شهروند ديگرى نيز با گاليه مندى از نبود نظارت 
بر هزينه هاى دريافتى لولــه بازكنى ها از مردم 
و تحميــل هزينه هــاى اضافى بــراى خدمات، 
گفت: چندى پيش براى رفع گرفتگى لوله هاى 
فاضالب خانه با يكى از شركت ها تماس گرفتم. 
وقتى نماينده شــركت آمــد در ظاهر قدرى با 
وســايلى كه به همراه داشت براى رفع گير اقدام 
كرد، اما نتيجه اى از اين كارش نگرفت. ســپس 
پيشنهاد اســتفاده از اسيد و مواد شيميايى داد؛ 
ما كه چاره اى نداشتيم قبول كرديم تا با استفاده 
از مواد شــيميايى اين كار را انجام دهد. پس از 
ريختن چند ماده داخــل لوله ها هزينه اى كه از 
ما درخواست كرد غيرقابل باور بود. وقتى دليلش 
را پرسيديم، گفت: اين مواد خيلى گران است و 
حتى گير نمى آيد. سرانجام با گرفتن مبلغ زيادى 
رفت. هرچند قول داده بود ديگر لوله ها مسدود 
نشود و حتى بوى آن نيز رفع شود، اما متأسفانه 
پس از چند ماه بوى بد كه برگشت هيچ، همان 
گرفتگى هم پيش آمد و دردسرهاى ما دوچندان 
شــد. وقتى با آن شركت مجدد تماس گرفتيم، 
گفتند حتماً وسيله اى داخل لوله انداخته ايد كه 
مجدد گرفته است، وگرنه اين گونه نمى شد؛ به اين 
ترتيب خيلى راحت از زير بار حرفى كه زده بودند 

شانه خالى كردند.

رئيس اتحاديه عمده فروشان مواد غذايى مشهد 
در گفت وگو با قدس خبر داد 

  احتمال كاهش قيمت شير و لبنيات
 در 10 روز آينده

اتحاديه  رئيس 
صنــف برنج و 
عمده فروشان مواد غذايى 
مشــهد گفــت: افزايش 
نهاده هاى دامى و  قيمت 
دامداران  داخلى  نرخ هاى 
سبب افزايش 10 درصدى 

قيمت شير شده است. حسين شرف زاده افزود: اين گرانى ها دست 
ما نيست كه بتوانيم آن را كنترل كنيم؛ بلكه از سمت دامداران 
است؛ آن ها چون هزينه هاى شان افزايش داشته است قيمت شير 
را افزايش داده اند. البته همان طور كه مى دانيد از ابتداى سال اين 
گرانى ها چند بار اتفاق افتاده و باز قيمت به نرخ قبلى برگشــته 
است؛ اين بار هم احتماالً از اين قاعده مستثنا نيست و قيمت فعلى 

شير مقطعى است و در 10 روز آينده كاهش پيدا خواهد كرد.

رئيس اداره نظارت و ارزيابى عملكرد 
آموزش و پرورش خراسان رضوى:

  لغو ابالغ مديران مدارسى كه 
وجه غيرمجاز دريافت مى كنند

مديران  ابــالغ  قدس: 
زمان  در  كه  مدارســى 
دانش آموزان  نام نويسى 
وجه غيرمجــاز دريافت 

كنند، لغو مى شود.
و  نظارت  اداره  رئيــس 
اداره  عملكــرد  ارزيابى 

كل آموزش و پرورش خراسان رضوى گفت: هنگام نام نويسى 
در مدارس فقط وجوه كتاب هاى درســى و مبلغ بيمه بايد از 
دانش آموزان دريافت شود و گرفتن هرگونه وجه اضافى ديگر 
تخلف محسوب مى شود، ضمن اينكه اجبار در دريافت وجه نيز 

در هيچ شرايطى قابل قبول نيست.
محمد قوامى نژاد افزود: پارســال 1648 فقره شكايت تلفنى، 
حضورى، پيامكى و كتبى از تخلف هنگام نام نويسى در مدارس 

استان دريافت شد كه به همه آن ها رسيدگى شده است.
وى گفت: امســال نيز روند نظارت بر نام نويسى با قوت ادامه 
دارد و مديران مدارس مكلف شده اند بنر حاوى اطالعات الزم 
درباره شماره تلفن و ســامانه مربوط به اعالم شكايات را در 

معرض ديد عموم قرار دهند.
قوامى نژاد افزود: تاكنون گزارشــى از تخلف دريافت وجه در 
زمان نام نويســى در مدارس استان مشاهده و دريافت نشده 
اســت. وى اظهار داشت: براى مديران متخلف در اين زمينه 
به ترتيب تذكر شفاهى، تذكر كتبى، توبيخ درج در پرونده و 
در نهايت حكم لغو ابالغ و تغيير محل خدمت صادر مى شود.

به گفته وى مشــاركت والدين در تأمين هزينه ها و نيازهاى 
مدارس دولتى اختيارى است و هيچ يك از والدين مجبور به 
پرداخت وجه در اين زمينه نيستند، ضمن اينكه انجمن اوليا و 
مربيان براى ارائه كمك هاى والدين به مدرسه در هر سال براى 

همان سال تحصيلى تصميم  و رأى گيرى مى كنند.
قوامى نژاد افزود: دريافت وجه از والدين توسط مدارس در اين 
زمينه بايد منوط به برگزارى جلســه انجمن اوليا و مربيان و 

تصويب اعضاى آن باشد.

در آخرين روز از هفته جهاد صورت گرفت
  افتتاح طرح هاى هاللى

 كاشت درختان در بشرويه
بشــرويه ـ خبرنگار 
با   همزمان  قـــدس: 
27 خــرداد، روز جهانى 
طرح هاى  بيابان زدايــى 
هاللى كاشــت درختان 
بشرويه  در شهرســتان 

افتتاح شد.  
رئيس منابع طبيعى بشرويه در اين مراسم كه با حضور جمعى 
از مسئوالن شهرستان برگزار شد، همچنين از افتتاح يك طرح 
آبخيزدارى با حجم عمليــات 318 مترمكعب و به طول 19 
متر و حجم آبگيــرى 1000 مترمكعب با اعتبار 88 ميليون 
تومان خبــر داد. محمدرضا رفيعى گفت: با افتتاح اين طرح 
120 خانوار در روستاى كرند بخش مركزى بشرويه از منافع 

آن بهره مند شدند. 

نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى 
در گفت وگو با قدس: 

  مقاومت مقابل استكبار 
تنها چاره حل مشكالت اقتصادى است

رضا طـلبـى: 
ولى  نماينــده 
فقيه در خراسان رضوى و 
امام جمعه مشهد مقدس 
گفت: انقالب اسالمى ايران 
مسير مبارزه با استكبار را 

ادامه خواهد داد.  
آيت اهللا سيداحمد علم الهدى در گفت وگو با قدس آنالين اظهار 
داشت: نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران پاى مقابله با استكبار 

ايستاده است و لحظه اى عقب نشينى نخواهد كرد.
وى تصريح كرد: مسئوالن و ملت شريف ايران هميشه با استكبار 
مبارزه كرده اند و اين مسير را ادامه خواهند داد. آيت اهللا علم الهدى 
افزود: اعتقاد ما بر اين است كه مذاكره، مشكالت اقتصادى كشور 
را برطرف نخواهد كرد، بلكه فرهنگ مقاومت و ايستادگى بر اين 

محور چاره حل مسائل و مشكالت است.

چشم سوم

قدس در ادبيات عامه مــا زمانى كه مى خواهند ضرورت 
تســريع در انجام امرى را تأكيد كنند، مى گويند «اورژانسى 
انجام بده» و همين يك موضوع كافى اســت تا به اين اصل 
برسيم كه چيزى حساس تر از امور اورژانسى كه عمدتاً براى 
نجات يك امر بااهميت كه باالترين آن جان انسان است، براى 

نشان دادن نهايت سرعت عمل وجود ندارد.
حال با اين مثال عاميانه، داســتانى را روايت مى كنيم كه نه 
تنها كنايه اى از ضرورت سرعت بخشــى در كار نيست، بلكه 

اصل عمل اورژانسى است. 
داستان مربوط به بيمارســتان هاى سوانح، حوادث يا همان 
امداد و نجات مشــهد اســت؛ داســتانى كه ديگر از مرحله 
سوژه هاى نخ نماى رسانه هاى مشهد گذشته و به بخشى ثابت 

در طول نزديك به دو دهه گذشته آن ها تبديل شده است.
بى مقدمه در توضيح ضرورت افزايش مراكز امدادى مشهد، به 
گفته يكى از مديران علوم پزشكى اين شهر اشاره مى كنيم 
كه سال گذشــته گفت: براساس برنامه ششم توسعه تعداد 
پايگاه هاى شهرى بايد به 75 پايگاه با 110 آمبوالنس فعال و 
در محورهاى برون شهرى نيز به 23 پايگاه با 23 آمبوالنس 
فعال برسد كه در حال حاضر با توجه به طرح هاى اجرا شده، 

از برنامه ششم توسعه عقب هستيم.
حــال بــا درك موقعيت كنونى بــه ادامه داســتان پيش 

برمــى گرديم كه در اواخر دهــه 70 رهبر معظم انقالب در 
سفر به مشهد و توجه خاص به اين موضوع، دستورى مبنى 
بر ايجاد دو مركز امداد و نجات در مبادى شــمالى و جنوبى 

شهر صادر مى كنند .
پس از آن، ماه ها و سال ها گذشت و مديران وقت از پيگيرى 
موضوع خبر مى دادند تا اينكه سرانجام اواخر سال 84 بود كه 
پس از تصويب در شوراى ادارى استان، پيگيرى طرح اوليه 
ساخت بيمارستان امداد و نجات در مساحت 37هزار مترمربع 
در قالب 100 تخت بســترى و قابل افزايش به 420 تخت، 
مجهز به باند هلى كوپتر در اراضى زكرياى مشــهد از سوى 

رئيس وقت علوم پزشكى مشهد انجام شد. 
دو سال بعد هم بيمارستان طالقانى كه در ورودى غربى شهر 
در محور مشهد - قوچان واقع است، عنوان بيمارستان سوانح 

و امدادى به خود گرفت و 12 شهريور 86، افتتاح شد.
امــا انتظارها براى افتتاح بيمارســتان امداد و نجات جنوب 
همچنان ادامه داشــت و هر بار دليلى براى به تأخير افتادن 
آغاز عمليات اجرايى اعالم مى شد تا آنكه در بهمن سال 88 
كلنگ بيمارســتان 320 تختخوابى سوانح جنوب با حضور 
معاون وزير بهداشــت، عضو كميســيون بهداشت و درمان 
مجلس شــوراى اسالمى و تنى چند از مسئوالن استانى در 
هياهوى رســانه اى، در اراضى زكرياى مشــهد به زمين زده 

شــد. در همين مراسم نيز متوليان امر وعده دادند، چنانچه 
اعتبارات كافى تخصيص پيدا كند اين بيمارستان ظرف دو 

سال به بهره بردارى مى رسد.
و امروز بيش از 11 ســال از آن وعده مى گذرد و متأسفانه نه 
تنها اين بيمارســتان در مرحله بهره بردارى يا مراحل پايانى 
ساخت نيست كه بنا به ادعاى مديران دانشگاه علوم پزشكى 

پيشرفت فيزيكى قابل توجهى ندارد.
نكته پايانى اينكه بنا به دعوت دانشگاه علوم پزشكى مشهد، 
فردا پنجشنبه قرار اســت جزئيات جديدى از روند اجرايى 
اين پروژه قديمى اعالم شود و اميدواريم همانند وعده سال 
گذشــته اين مجموعه براى آغاز دوباره عمليات اجرايى اين 

مركِز اورژانسى نباشد و اين بار «اورژانسى انجام شود».

وعده ساخت بيمارستان سوانح جنوب مشهد 11 ساله شد

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

300072305 پيامك كنيد.

 راه هاى ارتباطى سرويس«قدس خراسان» با مخاطبان

شماره پيامك:   300072305

@quds95  آى دى سروش 
 ارسال مطلب و عكس از طريق سروش

09038343801
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رئيس اتحاديه صنف تأسيسات مكانيك ساختمان :
  استفاده از اسيد براى بازكردن چاه، غيرمجاز است

 مجتبى كرمى، رئيس اتحاديه صنف تأسيســات مكانيك ساختمان مشهد در خصوص 
مواردى كــه گاه در مواجهه برخى از متوليان حرفه لوله بازكنى با مردم صورت مى گيرد، 
گفت: ما نيز موارد مطرح شده درباره استفاده از مواد شيميايى يا هر چيز ديگرى براى باز 
كردن گرفتگى لوله هاى فاضالب توسط برخى از افرادى كه حتى مجوز هم ندارند و تبليغات 
گسترده اى در شهر دارند، تأييد و اعالم مى كنيم اين گونه افراد كارشان خالف قانون بوده و 
غيرمجاز است. وى همچنين در مورد تعداد مجوزهايى كه براى لوله بازكنى ها در شهر مشهد 
صادر شده است، اظهار داشت: تعداد افرادى كه پروانه فعاليت در اين حرفه را دارند بين 30 
تا 40 نفر هستند كه زير پوشش اتحاديه فعاليت مى كنند. به همه آن ها در نرخ نامه اى كه 
به آن ها داده شده است اعالم كرده ايم براى باز كردن لوله هاى گرفته به هيچ عنوان مجاز به 
استفاده از هر ماده شيميايى يا غيره نيستند.80 تا 90 درصد گرفتگى هاى لوله فاضالب با 
استفاده از همان فنر معمولى باز مى شود كه هزينه اى مشخص و ناچيز دارد؛ اگر قرار باشد از 
فنر بلندتر از هفت متر استفاده شود به ازاى هر متر 2000 تومان به مبلغ اضافه خواهد شد.
كرمى عنوان كرد: همه آن هايى كه در حرفه لوله بازكنى فعاليت دارند از جريان غيرمجازبودن 
استفاده از مواد شيميايى، اسيد يا هر اسم ديگرى كه بر آن مى گذارند خبر دارند، اما باز هم 
مرتكب تخلف مى شوند و ديده شده گاه مبالغى حتى باالتر از يك ميليون تومان از مردم 
گرفته اند. رئيس اتحاديه صنف تأسيسات مكانيك ساختمان مشهد درمورد نوع موادى كه گاه 
لوله بازكن ها استفاده مى كنند، گفت: بى شك اين مواد چيزى نيستند كه بخواهند لوله را باز 
كنند، شايد موادى كه داخل بطرى دارند آب خالى باشد، پس اين مواد لوله را باز نمى كنند 
و شايد خسارت هم بزنند، براى همين معتقدم همشهريان پولشان را به اين گونه دور نريزند.

اتحاديه  رئيس 
صنــف برنج و 
عمده فروشان مواد غذايى 
مشــهد گفــت: افزايش 
نهاده هاى دامى و  قيمت 
دامداران  داخلى  نرخ هاى 
 درصدى 

مديران  ابــالغ 
زمان  در  كه  مدارســى 
دانش آموزان  نام نويسى 
وجه غيرمجــاز دريافت 

و  نظارت  اداره  رئيــس 
اداره  عملكــرد  ارزيابى 

بشــرويه ـ خبرنگار 
با   همزمان 
 خــرداد، روز جهانى 
طرح هاى  بيابان زدايــى 
هاللى كاشــت درختان 
بشرويه  در شهرســتان 
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 رئيس كميسيون خدمات شهرى شوراى شهر:
6000 متر باغ بام در مشهد اجرا شد

ايرنا رئيس كميســيون خدمات شــهرى شوراى 
اسالمى شهر مشهد گفت: تاكنون 6000 متر «باغ بام» 

در سطح اين كالنشهر اجرا شده است.
محمد حاجيان شــهرى افــزود: اين ســطح باغ بام 
درحال حاضر در سه منطقه ثامن، يك و 11 شهردارى 

مشهد اجرا شده است.
وى ادامه داد: اجراى باغ بام براى همه ســاختمان هاى 
دولتى تازه ســاز اجبارى و صدور پروانه ســاخت اين 

ساختمان ها تنها با ارائه نقشه باغ بام امكان پذير است.
وى گفت: بر اســاس مصوبه شورا به ازاى هر متر مربع 
اجــراى باغ بــام، 5 ميليون ريال كمــك بالعوض به 

شهروندان پرداخت مى شود.

 به صورت سرزده انجام شد
بازديد استاندار ازحاشيه شهر مشهد

قدس استاندار خراسان رضوى به صورت سرزده 
از برخى مناطق حاشيه شهر مشهد بازديد كرد.

عليرضا رزم حســينى در ادامه بازديدهاى ســرزده 
خود، صبح ديروز از برخى مناطق حاشــيه شــهر 

مشهد بازديد كرد. 
وى در جريــان ايــن بازديد، از نزديك با مشــكالت 
ســكونتگاه هاى غيررسمى مشهد آشنا شد و تكاليفى 
را براى دســتگاه هاى اجرايى عضو شوراى ساماندهى 

حاشيه شهر مشهد مشخص كرد.
رزم حســينى همچنين اقدامات برخى دســتگاه هاى 
اجرايى براى ســاماندهى حاشيه شهر مشهد را هم به 

صورت ميدانى رصد كرد.

معاون جهاد كشاورزى خبر داد
شناسايى 2 كانون ملخ  در خراسان جنوبى 

مهر معاون بهبــود توليدات گياهى جهاد كشــاورزى 
خراســان جنوبى از شناســايى دو كانون ملخ هاى مهاجم 
صحرايى در استان خبر داد و گفت: هم اكنون مبارزه در اين 
كانون ها ادامه دارد. مهدى عصمتى پور، نخستين كانون اين 
ملخ هاى مهاجم را در منطقه كهنو شهرستان نهبندان اعالم 
كــرد و گفت: تاكنون در بيش از 60 هكتار از اين منطقه با 
ملخ بالغ و در 135 هكتار با پوره ها مبارزه شــده و عمليات 
ادامه دارد. معاون بهبود توليدات گياهى جهاد كشــاورزى 
خراسان جنوبى با اشــاره به اينكه در حال حاضر با خروج 
پوره هاى ملخ روبه رو هستيم، عنوان داشت: از آنجا كه آفت، 
فاز مهاجرتى داشته نياز به رصد و پايش مستمر منطقه و 

ساير مناطق استان داريم.

رئيس اتحاديه اين صنف در گفت وگو با قدس:
  تخفيف 80 درصدى 

لوازم آرايشى بهداشتى فريب است
بهاردوســت:  تكتم 
صنف  اتحاديه  رئيــس 
لــوازم  فروشــندگان 
آرايشــى و بهداشــتى 
مشــهد با بيــان اينكه 
درصدى   80 تخفيــف 
لوازم بهداشــتى فريب 
است، گفت: اجناس صنف ما امسال نسبت به مدت مشابه  
در سال گذشته تا 600 درصد افزايش قيمت داشته، چگونه 
است كه با اين وضعيت كسى به اين تخفيف هاى باال شك 

نمى كند.
محمــد جواد فرزانه در گفت وگو با قدس آنالين افزود: ارائه 
اجناسى با اين تخفيف هاى زياد آن هم با اين وضعيت ارز و 

بازار، چيزى جز تخلف و تقلب نيست.
وى يادآور شــد: كاالهاى بهداشــتى، آرايشى و شوينده ها 
جزو اقالمى هستند كه خود آن ها و يا مواد اوليه توليدشان 
وارداتى است، بنابراين نوسان قيمت ها موجب گرانى آن ها، 
كاهش خريد مردم و كســادى بازار فروشندگان اين رسته 

صنفى مى شود.
وى در خصوص شــايعه ارائه اجناس تاريخ مصرف گذشته 
در بازار لوازم آرايشــى و بهداشــتى گفت: تمام مغازه هاى 
فروش لوازم آرايشى بهداشــتى البته به جز داروخانه ها زير 
نظر صنف ما هستند، ولى ارتباط مغازه هايى را كه اجناس 
تاريخ مصرف گذشــته دست مردم مى دهند با صنف لوازم 
آرايشــى بهداشــتى تكذيب مى كنم؛ اين ها هيچ نسبتى با 

صنف ما ندارند.
وى در عين حال افزود: در جريان هستم كه يكى دو مغازه 
خيلى بزرگ در سطح شــهر مرتب اجناسشان را مثًال زير 
قيمــت بازار بــا 80 درصد تخفيف ارائــه مى دهند، اين ها 
كسانى هستند كه اجناس و لوازم آرايشى بهداشتى تاريخ 
مصرف گذشــته را از مراكز مختلف جمــع آورى مى كنند 
و با درج دســتى تاريخ روز، بــا نازل ترين قيمت به فروش 
مى رسانند كه درهمين زمينه مدتى پيش از سمت دانشگاه 
علوم پزشكى يكى از همين محموله هاى بزرگ ضبط شد. 
ولى باز هم مى گويم كه اين مراكز زير مجموعه ما نيستند 

و به صورت غيرقانونى فعاليت مى كنند.
فرزانه در خصوص تعداد ريزش اين صنف گفت: متأسفانه از 
ابتداى سال تا كنون حدود 60 پرونده ابطال شده داشته ايم.

  رونمايى از سامانه جامع
 واگذارى امالك در گلبهار

دكتر  حضور  با  قدس: 
هيئت  عضــو  اكبرى، 
مديــره شــركت مادر 
عمــران  تخصصــى 
شهرهاى جديد، سامانه 
امالك  واگذارى  جامع 
به صورت آزمايشى در 

شركت عمران شهر جديد گلبهار رونمايى شد.
دكتر اكبرى در اين مراســم با اشــاره به اينكه مهم ترين 
عامل در توســعه هر شــهرى وجود زمين قابل استفاده، 
اطالع از كيفيت اراضى و فرايندهاى كارى روان و شــفاف 
اســت، گفت: شــركت عمران شــهرهاى جديد به عنوان 
متولى و راهبر اصلى سياست هاى توسعه شهرهاى جديد، 
برنامه ريزى الزم را براى رصد سيســتماتيك وضع موجود 

اراضى و امالك در دستور كار قرار داده است.
وى خاطرنشــان كرد: براى تهيه اين سامانه ابتدا شناخت 
كاملى از فرايند كار و اطالعات مورد نياز هر بخش بدست 
آمده است؛ پس از تهيه نسخه اول نرم افزار، جلساتى براى 
اظهارنظر همكاران مرتبط با موضوع در شركت هاى تابعه 
برگزار شد كه بر اســاس نتايج حاصله و در چندين نوبت 
متوالى، اصالحات الزم در ســامانه انجام و اجراى عملياتى 

آن در شهر جديد گلبهار آغاز شد.
وى اذعان كرد: اين ســامانه به نقطه اى خواهد رســيد كه 
هدف گذارى شركت را تا پايان شهريور ماه براى بارگذارى 
اين سيســتم در ساير شهرها ارتقا بخشيده به گونه اى كه 
ســرمايه گذار با خيال راحت مجوز گرفته و فعاليت خود را 

آغاز كند.
دكتر اكبرى اجراى طرح ســامانه جامع واگذارى امالك را 
بخشــى از پروژه معمارى سازمانى وزارت راه و شهرسازى 
دانســت و گفت: اين ســامانه قابليت اشراف اطالعاتى در 
دارايى و امالك، شفاف ســازى، مستندســازى، دسترسى 
ســريع، جلوگيرى از تضاد و تعارض در واگذارى امالك و 
همچنين امكان گزارش گيرى و ارائه گزارش عملكرد جامع 

را خواهد داشت.
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معاون شهردار: 
 ثبت خانه هاى تاريخى مشهد 

در دستور كار است
معاون شهردار  تسنيم: 
برخى  گفــت:  مشــهد 
خانه هــاى  مالــكان 
تاريخى مشــهد تمايلى 
بــراى نگهــدارى ملك 
ندارنــد، با وجــود اين، 
ثبــت همــه خانه هاى 

تاريخى مشــهد در دستور كار است. مهدى زارعى افزود: 
ســعى بر اين است به ثبت تاريخى اين خانه ها اقدام  شود 
تا اين بناهاى ارزشمند در اختيار سودجويان و كسانى كه 

مطامع مادى دارند، قرار نگيرد.
رئيس ســازمان اجتماعى و فرهنگى شهردارى مشهد بيان 
كرد: در مشهد بناها و حتى بافت هاى با ارزشى وجود داشته 
كه يك شبه تخريب شدند. نمونه آن نيز مهديه عابدزاده است.
زارعى افزود: متأسفانه مالكان برخى خانه هاى تاريخى تمايل 
چندانى براى نگهدارى آن ها ندارند، اما سازمان هاى مربوط 

بايد به آنان كمك كنند.
وى بيان كرد: شــهردارى مشهد آماده است دست به دست 
نهادهاى متولى امر دهد و فضايى ايجاد كند تا صاحبان اين 
خانه هاى تاريخى به نگهدارى از بناهاى ارزشمند شهر تمايل 

داشته باشند و كاربرى آن را تغيير ندهند.

معاون پايش و نظارت اداره كل 
حفاظت محيط زيست خراسان رضوى:

 تهيه سياهه انتشار آلودگى 
هواى مشهد در مراحل نهايى است

و  پايش  معــاون  ايرنا: 
نظارت اداره كل حفاظت 
خراسان  زيست  محيط 
تهيه  گفــت:  رضــوى 
سياهه انتشــار آلودگى 
مشهد  كالنشهر  در  هوا 

در مراحل پايانى است.
محمد عرفانى افزود: با تهيه و تكميل اين سياهه منابع آالينده 
هواى اين كالنشهر به طور دقيق با تعيين سهم آاليندگى و 

شمار خودروهاى فرسوده در مشهد مشخص مى شود.
وى با بيان اينكه تهيه سياهه انتشار آلودگى هوا با همكارى 
شهردارى مشهد و در قراردادى با دانشگاه صنعتى شريف با 
نظارت اين اداره كل از ســال گذشته آغاز شده است، اظهار 
داشــت: تالش مى شود تهيه اين ســياهه پيش از ماه مهر و 
سرماى هوا كه شــاهد وقوع پديده وارونگى هوا هستيم، به 

پايان برسد.
وى گفت: در اجراى ايــن طرح همه منابع آالينده با ميزان 
ســوخت مصرفى و بار آاليندگى ايجاد شــده و نيز تعداد و 
اطالعات دقيق خودروهاى فرســوده و نيازمند نوسازى نيز 

مشخص مى شود.
عرفانى افزود: وضعيت هواى امسال در مشهد نسبت به سال 
گذشــته بهتر شده و شاهد افزايش دو برابرى تعداد روزهاى 

داراى هواى پاك در اين كالنشهر هستيم.

رئيس شوراى شهر:
 مسير اختصاصى دوچرخه  سوارى 

در مشهد راه اندازى مى شود
تسنيم : رئيس شوراى 
شهر مشهد از راه اندازى 
اختصاصــى  مســير 
اين  در  دوچرخه  سوارى 

شهر خبر داد.
محمدرضــا حيدرى در 
همايش  خبرى  نشست 

بزرگ دوچرخه سوارى اظهار داشت: در حوزه دوچرخه سوارى 
به بركت فعال بودن اين هيئت، قهرمان هاى خوبى را به كشور 

معرفى كرده ايم.
وى بيان كرد: با دســتور شهردار مشــهد از ميدان آزادى تا 
ميدان جمهورى نيز يك مسير اختصاصى دوچرخه راه اندازى 

خواهد شد.
حيدرى ادامه داد: با برنامه ريزى هاى صورت گرفته قرار است 
در پارك ها پيست هاى مخصوص بانوان براى دوچرخه سوارى 

درنظر گرفته شود.
وى خاطرنشان كرد: معاونت سالمت و تربيت بدنى شهردارى 
مشــهد را وادار كرده ايم مكان هاى ويژه اى براى بانوان فراهم 
كنند كه در حال حاضر ســه بوســتان تعبيه شده و چهار 

بوستان ديگر ويژه بانوان در دست ساخت است.

پليس خبر داد
 جمع آورى 280 معتاد و مواد فروش

در خراسان رضوى 
خط قرمز: در پى اجراى 
يك طرح هماهنگ در 
مشهد، سرخس، قوچان 
و تربت جام، 280 معتاد 
متجاهر و خرده فروش 
و  شناسايى  موادمخدر 

دستگير شدند.
سرهنگ محمدحسين صفدرى، رئيس پليس مبارزه با مواد 
مخدر خراســان رضوى در تشريح نخستين عمليات گفت: 
در راستاى پاك سازى مناطق آلوده به منظور ارتقاى امنيت 
اجتماعى، طرح تشديد مبارزه با معتادان متجاهر و خطرناك 

در مشهد به مرحله اجرا گذاشته شد.
وي با اشاره به اينكه در اين عمليات ضربتى كه با محوريت 
پليس مبارزه با موادمخدر استان و با همكارى پليس راهور، 
يگان امداد و با هماهنگى مقام قضايى اجرا شــد، افزود: در 
اين عمليات تعــداد 73 معتاد متجاهر جمع آوري و تحويل 
كمپ هاى ترك اعتياد شدند. رئيس پليس مبارزه با موادمخدر 
استان تصريح كرد: اجراى اين طرح ها در سرلوحه و دستور 
كار قرار دارد و هدف پليس از اجراى اين طرح ها ثبات امنيت 

و رضايتمندى شهروندان و برخورد قاطع با مجرمان است.
در همين زمينه جانشين فرماندهي انتظامي خراسان رضوى 
در تشــريح اجراي طرح پاك سازي نقاط آلوده و جمع آوري 
معتــادان متجاهر در شهرســتان هاى ســرخس، قوچان و 
تربت جام، عنوان كرد: در راستاي تأمين امنيت عمومي، طرح 
ارتقاى امنيت اجتماعى با هماهنگى مقام قضايي به مرحله 
اجــرا در آمد كه در اين راســتا تعداد 207 معتاد متجاهر و 
خرده فروش مواد مخدر در اين ســه شهرستان جمع آورى، 
دستگير و مقدار 28 كيلو و 711 گرم انواع موادمخدر نيز در 

شهرستان تربت جام كشف شد. 
ســرهنگ ابراهيم قربان زاده در ادامــه از همكاري و تعامل 
سازنده شــهروندان تقدير كرد و از آنان خواست براى حفظ 
امنيت پايدار تردد افراد مشكوك را از طريق تماس 110 به 

پليس اعالم كنند.

فرمانده انتظامى جاجرم خبر داد
  دستگيري 17 متهم تحت تعقيب 

بجنــورد- خبرنگار 
قدس: فرمانده انتظامي 
از  جاجرم  شهرســتان 
دســتگيري 17 نفر از 
تعقيب  تحت  متهمان 
مراجــع قضايى در اين 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ مهدى اسماعيليان اظهار داشت: پليس شهرستان 
جاجرم طرح دستگيرى متهمان تحت تعقيب مراجع قضايى 

و مخالن نظم و امنيت عمومى را اجرايى كرد.
وى افزود: در نتيجه اجراى اين طرح، 17 متهم دســتگير و 
براى انجام اقدام هــاى قانونى به مراجع قضايى تحويل داده 

شدند.

كشف 900 كيلوگرم مواد مخدر در خراسان شمالى 
 كشفيات مواد مخدر

41 درصد افزايش داشته است
بجنــورد- خبرنگار 
قدس: فرمانده انتظامى 
شمالى  خراسان  استان 
از كشف 900 كيلوگرم 
از  انــواع مواد مخــدر 
ابتــداى ســال جارى 
خبر  استان  در  تاكنون 
داد و گفت: اين مقدار نســبت به ســال گذشته 41 درصد 
افزايش داشــته است.  سردارعليرضا مظاهرى اظهار داشت: 
از ابتداى سال جارى تاكنون با انجام طرح هاى مختلف، 423 

نفر از سوداگران مرگ در سطح استان دستگير شده اند.
وى با اشاره به اينكه اين تعداد نيز نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 11 درصد افزايش داشته، افزود: در اين زمينه 384 
نفر معتاد متجاهر نيز دستگير شده اند كه نسبت به سال پيش 

50 درصد رشد داشته است.
سردار مظاهرى در ادامه با اشاره به اينكه از ابتداى سال جارى 
تاكنون با تالش مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان 
900 كيلوگرم انواع مواد مخدر كشــف و ضبط شده است، 
افزود: اين مقدار نســبت به سال گذشته 41 درصد افزايش 
داشته است. فرمانده انتظامى استان خراسان شمالى ادامه داد: 
در اين باره 22 دستگاه خودرو نيز توقيف و راهى پاركينگ 
شد.اين مقام ارشــد انتظامى در پايان تصريح كرد: در طول 
همين مدت تعداد 6 باند حرفه اى تهيه و توزيع مواد مخدر 

نيز متالشى گرديد.

فرمانده انتظامى مشهد خبر داد
 كشف 13 هزار و 900 قرص غيرمجاز 

از اتوبوس مسافربرى
فرمانده  قرمــز:  خط 
انتظامى مشهد از كشف 
قرص هــاى  محمولــه 
اعتياد  تــرك  غيرمجاز 
از يك دســتگاه اتوبوس 
مســافربرى در مشــهد 

خبر داد.
سرهنگ اكبر آقا بيگى، فرمانده انتظامى مشهد در تشريح اين 
خبر اعالم كرد: تيم هاى گشتى كالنترى طرق ظهر روز گذشته 
هنگام انجام گشــت هاى كنترل و نظارتى در حوزه استحفاظى 
خود به دو مرد جوان كه مشغول تخليه بار از اتوبوس مسافربرى 
مسير زابل به مشــهد بودند، مشكوك شدند. در ادامه مأموران 
عمليات خود را آغاز و باالى ســر متهمان حاضر شدند. به اين 
واسطه مشخص شد آن ها در حال انتقال بسته هايى به داخل يك 
انبارى بودند. فرمانده انتظامى مشهد افزود: در همين زمينه محل 
مورد بازرسى قرار گرفت و پليس موفق شد 13 هزار و 900 عدد 
انواع قرص هاى غيرمجاز ترك اعتياد را كشف كند. عامالن اين 
اقدام نيز دستگير شدند. سرهنگ آقابيگى اظهار داشت: تحقيقات 
از دو متهم پرونده براى روشن شدن ديگر ابعاد ماجرا همچنان 

ادامه دارد.

عقيل رحمانى  دو پسرعمو كه به صورت 
سريالى گوشــى افرادى را كه پشت فرمان 
خودرو مشــغول صحبت بودند را ســرقت 
و پــس از آن خــالف جهت خيابــان فرار 
مى كردنــد، با تالش مأموران پليس رد زنى 
و در يك عمليات تعقيب و گريز دســتگير 

شدند.

 شيوه سرقت باند توفان چه بود؟
ماجراى سرقت هاى پسرعموهاى گوشى قاپ 
زمانى در دســتور كار پليس مشــهد قرار 
گرفت كه يكى از شــهروندان با مراجعه به 
كالنترى نجفى اظهار داشــت چند ساعت 
پيش در حوالــى بولوار وكيــل آباد داخل 
خودروام نشسته و ســرگرم مكالمه با يكى 
از آشنايان بودم، در يك لحظه دستى وارد 
خودرو شــد و گوشــى تلفنم را كه حدود 
2/5 ميليون تومان قيمت داشــت، سرقت 

كرد. 
شــاكى ادامه داد: تا از خودرو پياده شدم و 
شروع به داد و فرياد كردم، فرد گوشى قاپ 
ترك يك موتور كه در نزديكى من و خالف 
جهت خيابان ايستاده بود پريد و با سرعت 
زياد و خــالف جهت حركــت خودرو ها از 
محل متــوارى و من هم نتوانســتم كارى 

بكنم.
با ثبت شكايت مالباخته تحقيقات مقدماتى 
در اين باره آغاز و چند ساعت بعد مشخص 
شد عامالن سرقت كه سوار بر يك دستگاه 
موتورسيكلت طرح هندا اين جرم را مرتكب 
شده اند با همين شــيوه در منطقه از تعداد 
ديگرى نيز گوشــى ســرقت كرده و خالف 
جهت مسير تردد خودروها از محل متوارى 

شده اند.

 بيشتر سرقت ها در وكيل آباد، كوثر، 
دانشجو و... بود

اين موضوع با توجه به شــيوه ســرقت ها و 
احتمال افزايش تعداد شــكات، به دادسراى 
ناحيه 2 مشهد منعكس و در پى آن بازپرس 
شــعبه 203 دادســرا دســتور دستگيرى 

متهمان را صادر كرد.
برهميــن اســاس مشــخصات ظاهرى دو 
گوشى قاپ كه بيشتر در مناطق وكيل آباد، 
كوثر، دانشجو، دانش آموز، ميدان نمايشگاه 

و... دســت به ســرقت زده بودند به همراه 
مشخصاتى از موتورســيكلت مورد استفاده 
آن ها در اختيار تمامى گشــتى هاى خودرو 

و موتورى پليس قرار گرفت.

 تعقيب و گريز پليسى
 براى زمينگير كردن متهمان

رد زنى هاى پليسى چند روزى ادامه داشت 
تا اينكه يك تيم گشت نامحسوس كالنترى 

نجفــى در بولــوار كوثر به 
دو جوانى كه ســوار بر يك 
دستگاه موتورسيكلت بودند 
مشــكوك و درحالــى كه 
تحركات آن هــا را زير نظر 
گرفته بودند، مشخصاتشان 
قــرار  بررســى  مــورد  را 
داده و پــى بردنــد آن ها 
همــان ســارقان حرفه اى 
تعقيب  تحــت  و  گوشــى 

هستند. 
بــود كه عمليات  اين گونه 
دســتگيرى آغاز و در يك 
بولوار  در  مأمــوران  لحظه 
حركــت  راه  وكيل آبــاد 
بانــد توفــان را  اعضــاى 
ســد كردنــد، امــا راكب 

موتورسيكلت در يك لحظه دور زد و خالف 
جهت بولوار وكيل آباد اقدام به فرار كرد.

مأموران سايه به ســايه سارقان در حركت 

بودند تا اينكه موتورســيكلت ســارقان را 
داخــل يك فضاى ســبز متوقــف و هر دو 

سرنشين آن را دستگير كردند.
باتوجه به اينكه احتمال مى رفت ســارقان 
براى فــرار از چنگال عدالت دســت به هر 
اقدامى بزنند، بســرعت دستبند به دستان 
آن ها زده شد و بازرسى بدنى شدند كه سه 
دستگاه گوشى هوشمند گران قيمت از آن ها 

كشف شد. 
در ادامــه ســارقان به مقر 
پليــس منتقــل و هنــوز 
بازجويــى از آن ها شــروع 
نشــده بــود كه يكــى از 
شــهروندان لحظاتى پيش 
از دستگيرى، طعمه سرقت 
بانــد توفــان قــرار گرفته 
بــود، در كالنترى حاضر و 
مدعى شد در حاشيه بولوار 
وكيل آبــاد داخــل خودرو 
بودم كه فردى از پشت سر 
گوشــى 4 ميليون تومانى 
من را چنگ زد و سوار يك 
موتور شــد و خالف جهت 

فرار كرد. 
مأمــوران  رو  هميــن  از 
مالباختــه را بــا دو فــرد 
بازداشت شــده روبه رو كردند كه مالباخته 
بى درنــگ هــر دو ســارق را شناســايى 

كرد.

 ارجاع پرونده به اداره مبارزه با 
جرايم خشن پليس آگاهى 

از هميــن رو موضوع به مقام قضايى منتقل 
و براى شناسايى ديگر سرقت هاى احتمالى، 
متهمــان بــه اداره مبارزه باجرايم خشــن 
پليس آگاهى برده شدند و پرونده مطروحه 
نيز براى كشــف ديگر زواياى تاريك ماجرا 

در اختيار كارآگاه جواد نورى قرار گرفت.
تحقيقــات فنى و دقيــق كارآگاهى آغاز و 
سبب شد پسرعموهاى ســارق راهى براى 
مخفــى كارى نبينند و در مرحله نخســت 
يكــى از آن ها كــه نقش راكب را داشــت 
شــروع به اعتراف كرد و مدعى شــد: من و 
پســرعمويم از ابتداى ســال 98 شروع به 
گوشــى قاپى در محدوده بولــوار وكيل آباد، 
كوثر و... كرديم. من در آن ســرقت ها فقط 
نقش راننده را داشــتم و او گوشى افرادى 
را كه داخل و يا پشــت فرمان خودرو قرار 
داشــتند مى قاپيد و فــرار مى كرد. من هم 
خالف جهت فرار مى كردم تا دستگيرى مان 

دشوار تر شود.
او همچنين اعتراف كــرد تا به امروز تعداد 
زيادى گوشــى به شــيوه فرار خالف جهت 
خيابان سرقت كرده ايم. گوشى هاى سرقت 
شــده را هم بين 70 تــا 300 هزار تومان 
مى فروختيــم و نصف هزينه فــروش مال 
من مى شــد. ديگر متهم هم در بازجويى ها 
اعتراف كرد نقشــش ســرقت گوشــى از 

طعمه ها بوده است.
در بررسى هاى پليس كارآگاهى اداره مبارزه 
با جرايم خشــن مشخص شــد اعضاى باند 
توفان بيش از 30 فقره ســرقت در مناطق 
يادشــده انجام داده و در برخى از سرقت ها 
به بهانه تماس فورى و واجب، گوشى برخى 
از شــهروندان را گرفته و فــرار مى كردند.
درحالى كه تعــداد زيادى از مالباخته ها هر 
دو پسرعموى ســارق را شناسايى كرده اند، 
تحقيقات پليســى در ايــن زمينه همچنان 

ادامه دارد.

سرقت به شيوه فرار خالف جهت تردد

باند «توفان» متالشى شد

در بررسى هاى پليس 
كارآگاهى اداره مبارزه 
با جرايم خشن مشخص 

شد اعضاى باند توفان 
بيش از 30 فقره سرقت 

در مناطق يادشده انجام 
داده و در برخى از 

سرقت ها به بهانه تماس 
فورى و واجب، گوشى 
برخى از شهروندان را 
گرفته و فرار مى كردند

بــرش

مخاطبان گرامى!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پيامك كنيد.

آب و �وا
 پيش بينى روزهاى گرم 

در آخر هفته خراسان رضوى
هواشناســى  قدس: 
خراســان رضوى براى 
روزهاى پايانى هفته تا 
40 درجه سلسيوس و 
حتى باالتر از اين دما را 

پيش بينى كرد.
بر اين اســاس بيشينه 

دماى هواى مشهد تا پايان هفته جارى بين 35 و 36 درجه 
سلسيوس در نوسان است و كمينه دماى اين شهر نيز نوسان 
يك تا دو درجه داشــته و بين 20 و 21 درجه متغير خواهد 
بود. همچنين در اين مدت وزش باد نسبتاً شديد در مناطق 
مختلف خراسان رضوى بويژه نواحى جنوبى و شرقى استان 

همراه با گردوخاك پيش بينى شده است.
در بعدازظهــر روزهاى آينــده در نواحى مختلف اســتان 

بارش هاى پراكنده و رگبارى باران نيز رخ خواهد داد.

در خراسان رضوى 

  دستگيري  متهم تحت تعقيب 

 درصد افزايش داشته است

از اتوبوس مسافربرى

معاون شهردار 
برخى  گفــت:  مشــهد 
خانه هــاى  مالــكان 
تاريخى مشــهد تمايلى 
بــراى نگهــدارى ملك 
ندارنــد، با وجــود اين، 
ثبــت همــه خانه هاى 

در آخر هفته خراسان رضوى
هواشناســى 
خراســان رضوى براى 
روزهاى پايانى هفته تا 
 درجه سلسيوس و 
حتى باالتر از اين دما را 

بر اين اســاس بيشينه 

و  پايش  معــاون 
نظارت اداره كل حفاظت 
خراسان  زيست  محيط 
تهيه  گفــت:  رضــوى 
سياهه انتشــار آلودگى 
مشهد  كالنشهر  در  هوا 

رئيس شوراى 
شهر مشهد از راه اندازى 
اختصاصــى  مســير 
اين  در  دوچرخه  سوارى 

محمدرضــا حيدرى در 
همايش  خبرى  نشست 

حادثه روز
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رحمانى: عصر روز گذشته يك كارخانه توليد 
ظروف يكبارمصرف در مشهد طعمه حريق شد.
مديرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى 
شهردارى مشهد كه به صورت ميدانى در محل 
حادثه حضور داشــت در تشريح اين ماجرا به 
قدس گفت: پس از اعالم حريق گســترده در 
يك كارخانه توليد ظروف يكبارمصرف در بولوار 
توس مشهد به سامانه 125، بسرعت نيروهاى 
عملياتى و تجهيزات اطفاى حريق از 12 ايستگاه 
آتش نشانى به وسعت بيش از 50 نفر به محل 

آتش سوزى اعزام شدند.
عزيــزى تصريــح كــرد: به محــض حضور 
آتش نشان ها در كانون حريق، قسمتى از آن ها 
بى درنگ دســت به كار شــده و براى اطفاى 
حريــق به دل آتش زدند و تعدادى هم باتوجه 

به اينكه در مجاورت محل خانه هاى مسكونى 
قرار داشت، براى ايمن سازى 10 منزل مسكونى 
را تخليه و ساكنان آن ها را به مناطق امن هدايت 

كردند.
در ادامه با تالش تيم هاى عملياتى ســرانجام 
آتش سركش مهار شد و پس از آن آتش نشان ها 

مشغول لكه گيرى حريق شدند.
وى افــزود: خوشــبختانه در ايــن عمليات 
باتوجه به واكنش سريع نيروهاى اعزامى از 
گسترش حريق و خسارت جانى جلوگيرى 
شد. دليل بروز اين حادثه و ميزان خسارت 
وارده نيــز در دســت بررســى قــرار دارد.
درحاشيه اطفاى اين حريق مالكان كارخانه 
با عكاس اعزامى روزنامه قدس درگير و مانع 

تصويربردارى شدند.

در پى عمليات نفسگير 50 آتش نشان مشهدى رقم خورد 

مهارحريق در كارخانه ظروف يكبار مصرف

رخ � رخ

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

 نه نمازخانه بود، نه قبله مشخص
چندروز پيش با خانواده رفتيم بوستان وحدت پنجراه پايين خيابان، هنگام نماز مغرب 10 نفر 
از دوستان را راه انداختم برويم نماز را در نمازخانه پارك بخوانيم، باكمال تأسف نمازخانه بسته 
بود و تعدادى از نمازخوان ها ســرگردان، درهيچ جاى پارك نشانى از قبله هم نصب نشده كه 

روى فرش خودمان نماز بخوانيم!
915....3038

 اى كاش انجام مى شد
اى كاش بــا حضور رئيس جمهــور نهايت 
اســتفاده مى شد و كلنگ ســاخت خط 4 
قطارشهرى توسط ايشان زده مى شد تا بدين 
ترتيب مستقيم در جريان هزينه هاى آن قرار 
بگيــرد و زودتر و در نتيجه ارزان تر اين خط 

ساخته شود. 
936...6158

 پيگير سند چشم انداز و فرماندار مشهد باشيد
پيگير(ابالغ) ســند چشم انداز مشهد باشيد 
تا زودترمناطق حومه از بالتكليفى دربيايند، 
بويژه منطقه تاريخى توس، ناحيه زيرمجموعه 
منطقه 12 و نيز تكليف فرماندار مشــهد را 
پيگير شويد تا مشــكالت غيرمترقبه اى در 

آينده به وجود نيايد.
936...6158

 تجارى موقت فقط در مشهد
سالم  بر مشــهدى ها، مى دانستيد  فقط  در 
شهر مشهد مقدس  دارند از كسبه  تجارى  
موقت  مى گيرند و هيچ  جاى  ايران  كســى  
تجارى  موقت  ندارد  و نمى گيرند، آيا كسى 
 هست  جلوى  اين  ظلم  را بگيرد يا فقط  بايد 

سكوت  كنيم.
915...4842

 حذف قبض و ايجاد اختالف
آيا شــركت نيرو با حذف قبــض كاغذى و 
ايجاد اختالف بين مالك و مستأجر به تعداد 
مراجعان دادگاه ها اضافه نخواهد كرد، چون 

بدون كارشناسى انجام مى شود.
915...4014

 تخفيف هاى نجومى و مشتريانى كه سركيسه مى شوند
ماجراى برخورد با فروشگاه هاى زنجيره اى كه با وعده تخفيف هاى غير واقعى مردم را سركيسه 
مى كنند چه شد؟ از دستگاه قضايى و روزنامه قدس در خواست برخورد قاطع با متخلفان  و 

پيگيرى بيشتر ماجرا را داريم.
935...5072



ورزش خراسان گفت وگوی قدس با مادر شهیدحاجی آبادی که امروز سالگرد مفقوداالثر شدنش است

روایت سه دهه فراق 
سرورهادیان 31 ســال است که حاضر 
نیســت محله قدیمی شــان را ترک کند و 
به خانــه دیگری برود. لیــا خانم می گوید: 
اگر»حسینعلی« بیاید، فقط همین آدرس را 

از من به خاطر دارد.
وارد منزل مادر شــهیدی می شــوم که همه 
دیوارهــای خانه، قاب عکس های پســر 21 
ساله ای اســت که مادری شــبانه روز چشم 

انتظارآمدنش است.

  سه دهه انتظار
»حسینعلی حاجی آبادی« متولد سوم خرداد 
1346 مشــهد اســت  که 29 خرداد سال 
1367 تاریخ شــهادتش را اعام کرده اند  اما 

او جزو شهدای مفقوداالثراست.
 کنار مادر شــهید که می نشینم، مثل همه 
مادرهــا مهربان، میهمان نواز و صبوراســت. 
حاجیه خانم لیا مجرد، متولد 1317 و اهل 
مشــهد است. برایم از گذشــته های دور این 
گونه روایت می کند؛ همسرم کارمند کارخانه 
ایران ناسیونال بود و خدا چهار پسر به نام های 
عباسعلی، حسینعلی، محسن و حسن به ما 
امانت داد.او می گوید: همه پســرهایم خوب 
هســتند و خدا را شاکرم. حسینعلی، مظلوم 

و باایمان بود.
ســرباز بود و چون از دوران تحصیل خیاطی 
می کرد، وارد خدمت سربازی سپاه که شد در 
بخش دوخت لباس های بادگیر سربازان کار 

می کرد. 
دو روز آخــر هفته را بــرای دیدار خانواده به 
خانه می آمد. آخرین بار با نامه ای که از او آمد، 

فهمیدم به جبهه رفته است.

 آخرین دیدار، آخرین دستبوسی 
حاال از آخریــن دیدار و دستبوســی برایم 
تعریف می کند و می افزاید: آخرین دیدارمان 
در انتهای خیابان نخریســی بود، دســت 
من و پدرش را بوســید و گفت: آدمیزاد 
است، اگر برنگشــتم حالم کنید. از این 
حرف دلم آشــوب شــد و گفتم: برو به 
سامت چشــم انتظار برگشتت هستم.

نگاه شرجی، بغض فروخورده و انتظار 31 
ساله مادری در آخرین دیدار برایم تداعی 
می شود، گریه می کند و می دانم انتظار و 

فراق برای یک مادر چه معنایی دارد.

 اعالم قطعنامه و نیامدن پسرم  
او ادامه می دهد: درست چند روز پس ازخبر 
مفقودی پسرم، قطعنامه اعام و جنگ تمام 
همرزمان  می دهد:  توضیح  شد.مادرشــهید 
پسرم می گویند : حسینعلی پیراهن تنش را 
درآورده و گفته این را داخل ســاک وسایلم 
می گذارم، اگر شهید شدم پیراهن را به مادرم 
بدهیــد و بگویید، این پیراهن را به جای من 
دفن کند.این مادر صبــور توضیح می دهد: 
براساس خواسته پســرم، پیراهنش را همراه 
گل و وسایل  داخل ساکش در مزارش دفن 
کردیم . هر هفته سر مزارش می روم، سنگ 
مزار خالی اش را می بوســم و بــا او درد دل 
می کنم . سبک تر می شوم اما هنوزهم چشم 

انتظار برگشتش هستم.
او می گویــد: هنــوز در خیابــان، جوانی را 
که  شــبیه پسرم اســت می بینم و از خودم 
می پرســم، حســینعلی وقتی برگردد، پیر 

شــده اســت یا هنوز مثل 
همان 31 ســال پیش  یک 
جوان رعناست بعد از خودم 
شده ام  پیر  من  می پرســم، 
پســرم مرا می شناســد؟ و 

آرام  بعــد 
می گویــد: 
از  هنــوز 
بیــرون 

کــه 

نزدیــک خانه می رســم، اگــر دم در و 
نزدیک محله شــلوغ باشــد، می گویم 

خداکند حسینعلی برگشته باشد.

 غم فراق و مرگ پدر
حاجیــه خانم می گوید: حــاج آقا از 
غصه دوری و چشم انتظاری  پسرمان 

26 ســال بیمار شد و کلیه هایش را از دست 
داد. دیالیز می شــد و سه سال است که فوت 

شده است.
او تأکید می کند : بعد از فوت همسرم بچه ها 
گفتند، دیگر صاح نیست تنها در خانه بمانم. 
در حال حاضر طبقه همکف خانه پسربزرگم 
زندگی می کنــم  و به این دلیل پذیرفتم که 
پسرم خانه اش پشــت خانه قدیمی خودمان 
است تا در محل خودمان باشم و همسایه ها 
هم همه ما را می شناســند و اگر حسینعلی 
بیاید ســردرگم نمی شــود.این مادر شهید 
مفقوداالثــر یــادآور می شــود: می دانم اگر 
بچه های ما برای دفاع ازمیهن، ناموس و دین 
نمی رفتند، امروزامنیتی در 
شــهرها وجود ندشــت اما 
مادر و دلتنگ پسرم هستم.

مسئوالن  یادتان نرود
تأکید می کند: هر زمان  او 
به زیارت امام رضا)ع( ،امام 
حســین )ع(، حضرت رقیه 
زینــب  حضــرت  و  )س( 
)س( مــی روم، بــه نیابت 
پســرم زیارت می کنم و از 
خدا و همه ائمه خواسته ام 
مســئوالن حرمت و قدرجوان هایی که برای 
اســام رفته اند و مادرانشــان چشم انتظار 
مانده اند را، بدانند.اگر یادشان بماند، همه چیز 

درست می شود. 

 پیشقدمی برای شهادت
بغض گلویش را می فشــارد و حاال 
بــرادر بــزرگ شــهید در ادامه 
می گوید: همان زمان شنیدیم 
که حسینعلی به جای یکی 
دیگــراز ســربازان که زن 
و بچــه داشــته، خودش 

داوطلب 
برود.او  جبهه  به  می شود 

تأکید می کند: بعدهــا همان آقا به ما گفت: 
من قرار بود بروم و شهید شوم اما حسینعلی 
 گفت، تــو زن و بچــه داری و من مجردم .
مــن مــی روم اگر اتفاقــی بیفتد تــو کنار 

خانواده ات باشی.
عباســعلی حاجــی آبادی که خــودش هم 
از جانبــازان جبهــه و دفاع مقدس اســت، 
میمک«،  درمنطقه»  می گوینــد  می افزاید: 
برادرم با تعدادی از ســربازان دیگرمشــغول 
جمع آوری ساح و وســایل بوده اند که یک 
خمپاره به سنگر اصابت می کند  و دیگر هیچ 

نشانی از برادرم باقی نمی ماند.
خبر را که بــه ما اعام کردند، مــادرم باور 
نمی کرد امــا بایــد راضی به رضــای خدا 
می بودیم و انتخابی که برادرمان آگاهانه آن 
را برگزیده بود. پسرها، عروس ها و نوه ها هم، 

کم کم به جمع ما می پیوندند.
جوانی از در وارد می شــود که شبیه عکس 
شــهید مفقوداالثراســت. حاجیه خانم آرام 
می گوید: حســینعلی بیا مادر خوش آمدی . 
او به ســمت حاجیه خانم می آید و دستش 
را می بوســد و حاجیه خانم می گوید: این نوه 
من اســت، نامش را به احترام و یاد پســرم 
حسینعلی گذاشته ایم و هر زمان که می آید، 
خوشــحال می شــوم چون رفتار، اخاق و 
خودش هم شبیه حسینعلی است .به همت  
بچه های فرهنگســرای پایــداری هنوز این 
احوالپرسی ها باقیست. علیرضا دلبریان، راوی 
دفاع مقدس و آقــای منصوب، نقاش چهره 
شــهدا هم مثل همیشــه برای عرض ارادت 

حضور دارند. 
برادر شهید تأکید می کند: اگر برای انجام کار 
هم  هرکســی در هرسمتی به دیدار خانواده 
شــهدا بیاید، نمی توانید تصورش را داشــته 

باشید که مادر چقدر دلش آرام می گیرد.

فرهنگ و هنر

ن  باهنرمندا

 »شهود« در اشراق
نمایش »شــهود« پس از 25 ســال در تماشاخانه اشراق به 
روی صحنه می رود.این نمایش به نویســندگی حسین نوری 
و کارگردانی حســن چودن، از یکم تا دهم تیر ماه، هر شب 
ساعت 20 در تماشاخانه اشراق حوزه هنری خراسان رضوی 
به روی صحنه می رود. در این نمایش بازیگرانی چون عباس 
طاهری، حسن چودن، حامد حبیبی، جواد محمدزاده، علی 
ضابطیان و علی موسوی به ایفای نقش می پردازند. تماشاخانه 

اشراق بین هاشمیه 20 و 22 واقع است.

 »خیاط خانه الیزابت« درمرحله پایانی
ضبــط فیلم داســتانی 
»خیاط خانه الیزابت« به 
مراحل پایانی خود رسید.
این فیلم که اثری ماندگار 
داســتانی جذاب  بــا  و 
اســامی  انقاب  درباره 
و به مناســبت چهلمین 
ســالگرد انقــاب تولید 

شده، به مبارزات جوانان انقابی مشهد مقدس در مقطع زمانی 
بهار و تابستان سال 57 می پردازد.در این فیلم سحررضوانی، 
آرام موسوی، مینا صادق زاده، مسعود روشن ضمیر، محبوبه 
راد، تکتم تاجی رودی، مریم نژادپری و امیراحســانپور ایفای 
نقش می کننــد.در »خیاط خانه الیزابــت« مهدی کاری؛ 
مدیــر تصویربرداری، محســن طیبی؛ صدابردار، محســن 
خاکپور؛ گریمور و احمدامدادی؛ تدوینگر همکاری می کنند.

 بازارچه دائمي صنایع دستي
 راه اندازي مي شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
شــمالی از راه اندازی بازارچه دائمی صنایع دســتی اســتان 
در آینــده ای نزدیک خبر داد.حبیب یــزدان پناه در همایش 
گرامیداشت روز صنایع دستی از راه اندازی بازارچه دائمی صنایع 
دستی و موزه فرش و گلیم در آینده ای نزدیک  در استان خبر داد.

  هنرمندان معلول فیاض بخش ،صاحب 
سالن تخصصی شدند

کارگاه  فیــاض:  احمد 
هنــــری  فرهنـــگی- 
آسایشگاه معلولین شهید 
هدف  بــا  فیاض بخــش 
حمایــت از هنرمندان و 
تاشگران فرهنگی معلول 
صبح دیروز گشایش یافت. 
مدیرعامل آسایشــگاه در 

مراسم افتتاحیه سالن فرهنگی- هنری مؤسسه با تأکید بر تمرکز 
بر فعالیت های هنری و فرهنگی توانخواهان اظهار کرد: با بازسازی 
کامل آسایشــگاه معلولین فیاض بخش، مجموعه ای فرهنگی- 
هنری در خور شــأن و جایگاه هنرمندان معلول ساخته خواهد 
شــد تا هر معلول توانمند و مستعدی در عرصه های فرهنگی و 
هنری در آن مجموعه شکوفا شده و آموزش ببیند.یوسف کامیار 
افزود: هنرمندان زیادی از این آسایشگاه در عرصه های فرهنگی و 
هنری خوش درخشیده و همین سبب شد سالن و کارگاه دائمی 
فرهنگی و هنری تأسیس شود.معاون فرهنگی و مشارکت مردمی 
آسایشگاه معلولین فیاض بخش نیز در این مراسم تصریح کرد: نیاز 
امروز جامعه، تعالی و تمرکز بر فرهنگ است. سید محمدمهدی 
حسینی خاطرنشان کرد: اقدامات فرهنگی و هنری معلوالن باید 
منجر به بیداری جامعه و مطالبه گری حقوق معلوالن شود. الزمه 
اقدامات فرهنگی، آهســتگی و پیوستگی است تا نتیجه بخش 
باشــد.یکی از قدیمی ترین اعضای مؤسس آسایشگاه معلولین 
فیاض بخش نیز با اشاره به 31 سال حضور خود در هیئت مدیره 
آسایشگاه گفت: تجلی هنرمندی معلوالن و گشایش این سالن با 
محوریت فرهنگ و هنر یکی از بهترین حال های خوب را به من 
داده است و این گونه افتتاحیه ها بسیار خوشایند و دلپذیر است.

حمید مستشاری تصریح کرد: فرهنگ و هنر در معلوالن موجب 
تزکیه آن ها شــده و شکوفایی، رشد و موفقیت آن ها را عاوه بر 
توانبخشی فردی، در جامعه به دنبال دارد.گفتنی است، در سالن و 
کارگاه فرهنگی- هنری آسایشگاه معلولین فیاض بخش مشهد در 
دو گروه خردسال و بزرگسال مفاهیم علوم قرآنی، انواع هنرهای 
نقاشی، موسیقی، عکاسی، خوشنویسی، سفالگری، سبک های 
نویســندگی، قصه گویی، تئاتر و هنرهای نمایشی، چاپ و ... به 
معلوالن و مددجویان به صورت تخصصی آموزش داده خواهد شد.

 نامه اعتراض پرورش اندامی ها به فتاحی 
رسائی فر: تعدادی از ورزشکاران، مربیان و دست اندرکاران 
ورزش پرورش انــدام در نامه ای خطاب به مدیرکل ورزش و 
جوانان خراسان رضوی نسبت به آنچه مدعی مهندسی شدن 
انتخابات پیش روی هیئت پرورش اندام خراسان رضوی است، 
معترض شــدند. در این نامه ضمن گوشزد نمودن تخلف به 
وجود آمده در خصوص حضور طوالنی مدت سروش پور آزاد 
)مدیرفعلی روابط عمومی اداره کل ورزش( در سمت سرپرست 
هیئت پرورش اندام استان )8 ماه(، به مهندسی شدن انتخابات 
آینده هیئت اشاره شده و از فرزاد فتاحی درخواست کردند به 
عنوان مدیرکل ورزش هر چه زودتر جلو تخلفات ذکر شده را 
بگیرد و فرد دیگری را به عنوان سرپرست این هیئت منصوب 
نماید. گفتنی اســت؛ پورآزاد از جمله نامزدهای احراز پست 
ریاست در انتخابات پیش روی هیئت پرورش اندام خراسان 
رضوی است و شنیده می شود سایر نامزدها نیز از این موضوع 
گایه دارند و فضا برای رقابت انتخاباتی را مساوی نمی دانند. 

 اعزام شناگر خراسانی به مسابقات سنگاپور 
ســینا غامپور، شــناگر 
به  گذشته  روز  خراسانی 
مســابقات ورودی شنای 
اعزام  سنگاپور  در  جهان 
شد. غامپور در رشته های 
شــنای 100 متر، 200 
متر و 50 متر آزاد مسابقه 
می دهد تا بتواند برای ورود به مســابقات جهانی در کره جنوبی 
که ماه آینده برگزار می شــود، امتیازهای الزم را بدست آورد. 
غامپور امروز در ماده 100 متر، روز سی ام خرداد در ماده 200 
متر و روز اول تیر ماه در ماده 50 متر با دیگر شــناگران حاضر 
در مســابقات ورودی شنای جهان در سنگاپور رقابت می کند.

 خانواده ها مراقب سودجویی
 کالس های شنای غیرمجاز باشند

 اکرمی: رئیس هیئت شنای خراسان رضوی گفت: 
برنامه ریزی هــای بســیار خوبی برای افــرادی که 
می خواهند در شــنا به موفقیت برسند انجام داده ایم، بویژه در 
فصل تابستان که فصل تعطیلی مدارس است. چندین مدرسه 
شــنای فعال داریم که در شــناخت و پرورش اســتعدادها، 
کمک های شایانی انجام می دهند. در تاشیم مسابقات زیر 10 
سال را برای پسران و دختران مشهدی در مردادماه برگزار کنیم. 
مشتاق عشق تصریح کرد: متأسفانه برخی از مدارس شنا بدون 
مجوزات الزم در حال فعالیت هستند و برای جذب عاقه مندان 
به شنا تبلیغاتی را انجام می دهند. خانواده ها باید بدانند که به 
هیچ عنوان در استان آکادمی شنا نداریم. هر کسی که برای آن 
تبلیغی انجام دهد، متخلف محســوب می شــود. خانواده ها 
می توانند  برای کسب اطاعات در این خصوص با شماره تلفن 

38488480 تماس بگیرند. 

 آخرین دیدارمان در 
انتهای خیابان نخریسی 
بود، دست من و پدرش 

را بوسید و گفت: 
آدمیزاد است، اگر 

برنگشتم حاللم کنید
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حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

1. پیشه ور- بازیگر مشهدی سینمای کشورمان با 
هنرمندی در »مختارنامه« 2. خفتن و خوابیدن- 
خرابی  3. پول سامورایی-  عامل تکثیر قارچ ها 
+خاک  آب   – ایرانی  مرغوب  برنج  نوعی   – 
نقاشی   – ارتشی  درجه داران  برای  عنوانی   .4
در  معتبر  مارکی   .5 تلفنی  میوه   – کردن 
ازمابهتران   صنایع خوراکی وطنی- نپذیرفتن- 
و  مقروض  خودپسندی-  و  عجب  قلیل-   .6
لباس های  که  طنابی  میانی-  نت   .7 مدیون 
پشت سر  می کنند-  پهن  آن  روی  را  شسته 
با دیگری- نشان  چیزی 8. صمیمی و صادق 
مفعول بی واسطه- قورباغه درختی- مدخل غذا 
به بدن 9. به دنیا آمدن- از مرکبات- اصغر اعداد 
دو رقمی 10. کهن و باستانی- ورزش زو – صوت 
شگفتی 11. عدد خیطی- پیشوند استمرار- از 
علوفه جات 12. رسوب ته جوی- آرامش یافتن – 
چندین عنصر 13. پهلوان و دلیر- قبل از توفانش 
مشهور است- نقاره بزرگ - باالآمدن آب دریا 
14. ظلمات – غنی و ثروتمند 15. جمعه سیاه 

سال 57 - کنایه از خانه کوچک

1. سال 366روزی- نظام ارباب و رعیتی اروپای 
که  کسی  دوجنس-  از  یکی  وسطی 2.  قرون 
چندین هزار  باشد-  بلند  سرش  جلوی  موی 
عرب 3. پسوند شباهت- دهان- چپاولگری که 
جنوب  نفت  استخراج  قرارداد  سال 1901  در 
را با دولت وقت امضاکرد- نپذیرفتن 4. دلیل و 
علت- شهرداری سابق- جمله قرآنی 5. نبردی 
بین ایرانیان و یونانیان که به شکست داریوش 
هخامنشی منجرشد- ماهی کنسروی- قطعه ای 
که پس از انفجار از بمب یا نارنجک جداشده 6. 
بعضی ها در کفش دارند- تیرگی خاطر- مجاور 
7. دشمن- نام کهن شهر توس-سرسلسله اعداد 
برداشتن  برای  فلزی  دوشاخه  ابزار   .8 ترتیبی 
برخی اجسام – مهره ای در شطرنج- آسیب و 
صدمه- رنگی از خانواده سبز 9. درخت تسبیح- 
روسی  الفبای  در  حرفی   – برق  مولدهای   از 
10. سازمان توسعه صنعتی ملل متحد - النه 
تازی-  مادر  روزها-  گاز ضدعفونی 11.  زنبور- 
فردي یهودي به نام »بن حور بن گوریو« که در 

سال 1340 تحت عنوان تاجر وارد ایران  شد و منشأ  اتفاقاتي 
شد 12. نقیض »زبر«- از ماه های دوگانه قمری- جایزالخطاست 
13. حرف تردید- غصه و ماتم- پایداری برسر پیمان- نرم دلی 
14. موجود طفیلی و مزاحم- عزم آهنین- گنگ و بی زبان 15. 

اثری موسیقایی از استاد »علیرضاافتخاری« - رباط

  عمودی  افقی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مصرف کارکنان کمیته امداد امام خمینی )ره( شماره ثبت 9908 تاریخ انتشار: روزچهارشنبه مورخ 1398/3/29
جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه نوبت اول تعاونی در روز دوش��نبه مورخ 1398/4/24 راس س��اعت 14 در محل س��الن اجتماعات اداره کل کمیته امداد واقع در بلوار مدرس – 
مدرس 12 برگزار خواهد شد. از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود با همراه داشتن مدارک عضویت در جلسه مجمع شرکت نمایند. اعضائی که امکان حضور آنان در جلسه مقدور 
نمی باشد می توانند حق رای خود را به موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگر واگذار نمایند در اینصورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر فرد غیر عضو 1 رای خواهد 
بود . ضمنا اعضای متقاضی اعطاء وکالت می توانند به همراه وکیل مورد نظر از ساعت  7/30 الی 20 روزهای شنبه و یکشنبه تا مورخه 1398/4/23 به دفتر تعاونی مراجعه نمایند 
تا پس از تایید وکالت نامه های مزبور برگه ورود به جلس��ه مجمع برای فرد نماینده صادر گردد. همچنین داوطلبان عضویت در س��مت بازرس��ی ش��رکت می توانند ظرف مدت یک 
هفته از تاریخ انتشار آگهی جهت اخذ و تکمیل فرم کاندیداتوری و ارائه سایر مدارک مربوطه به دفتر تعاونی مراجعه نمایند تا نسبت به انجام امور قانونی اقدام الزم بعمل آید.  
دس��تور جلس��ه : 1- قرائت گزارش عملکرد س��ال 1397 تعاونی توس��ط هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص عملکرد مالی س��ال 1397 تعاونی شامل : عملکرد ، 

ترازنامه  حساب سود و زیان ، تقسیم سود و سایر گزارشهای مالی تعاونی   3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398
- طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت تعاونی   - انتخاب بازرس / بازرسین اصلی و علی البدل برای یک سال مالی 

هیئت مدیره  شرکت تعاونی مصرف کارکنان کمیته امداد امام خمینی )ره(
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آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران ) نوبت اول(
انجام امور خدماتی، نظافتی و پذیرایی )حجمی( کلیه واحدهای دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکار با رعایت آیین نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه 
مالی و معامالتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی و پس از ارزیابی کیفی پیمانکاران اقدام نماید.

1- نام و نشانی مناقصه گذار: دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی: میدان آزادی-پردیس دانشگاه فردوسی- سازمان مرکزی –مدیریت ساختمان ها و تأسیسات

2- موضوع مناقصه: انجام امور خدماتی، نظافتی و پذیرایی )حجمی( کلیه واحدهای دانشگاه فردوسی مشهد         3- محل اجرا: پردیس دانشگاه 
فردوسی مشهد   4- مدت اجرا: 12ماه شمسی.         5- مبلغ برآورد اولیه: حدود125 میلیارد ریال

6- حداقل شرایط متقاضی:
داشتن گواهینامه صالحیت حداقل رتبه 6 ، کد 4 )خدمات عمومی( از سوی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
7- نظارت بر عهده مشاور معرفی شده از سوی کارفرما خواهد بود.

8- ش��یوه دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی: متقاضیان واجد ش��رایط می توانند اس��ناد ارزیابی کیفی را ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی 
از اداره س��اختمان و تأسیس��ات دانش��گاه واحد قراردادها دریافت و حداکثر تا تاریخ 1398/04/10داخل پاکت مهر وموم شده، تحویل دبیرخانه 

مدیریت امور اداری و پشتیبانی و اداره ساختمان ها و تأسیسات دانشگاه نمایند.
9- متقاضیان می بایست مبلغ 1/000/000 ریال را بابت خرید اسناد به حساب 425299301 نزد بانک تجارت بنام عواید اختصاصی اداری و پشتیبانی 

دانشگاه فردوسی مشهد واریز نمایند.
10- مدارک مربوط به پیمانکار ظرف مدت یک هفته بررسی و از پیمانکاران واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد )محل، 
زمان، مهلت دریافت اسناد مناقصه و تحویل و بازگشایی پاکت متعاقبًا به اطالع خواهد رسید(. بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکرهیچ گونه حقی 

را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
11- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق بخشنامه 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/04/22 می باشد.

12- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 05138802232 تماس حاصل نمایند.
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