
« على اصغر» جانى دوباره به زندگى ام دادبزك 100 هزار كمپوت تاريخ مصرف گذشته در واحد مجاز!
گفت وگوى قدس با مادر شهيد فرهادى در سالروز شهادت فرزندش با تيزبينى كارشناسان معاونت بازرسى سازمان صمت كشف شد

در پــى عمليــات دقيق كارشناســان معاونت 
بازرســى ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
خراسان رضوى كه با دستور جانشين سرپرست 
دادسراى انقالب مشهد به وقوع پيوست، بيش 
از 100هــزار قوطــى كمپوت تاريــخ مصرف 
گذشــته در حالى در يك واحد توليدى كشف 

شد كه كارگران در حال درج تاريخ ...

شــهدا قهرمانان ايران تا ابد خواهند ماند. شــهداى 
مرزبانــى نيروى انتظامى هــم داراى همين جايگاه 
رفيع هستند. آن هايى كه حتى در زمان صلح، حافظ 
امنيت مرزهاى كشــورمان هســتند. امروز سالگرد 
شهادت مرزبانى است كه خدمت در نيروى انتظامى 
را افتخارى براى خود مى دانست. شهيد «على اصغر 

فرهادى» متولد 1351 بود كه...
.......صفحه 4 .......صفحه 3
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انتقاد  زائران از بدعهدى شركت هاى گردشگرى
بازرس كل  استان خبرداد

الزام سازمان انرژى اتمى 
به تحويل زمين معوض 
دبيرستان اتمى مشهد

قدس پيگيرى كرد

 احضار پيمانكار شهربازى 
پارك ملت به جرم 

گران فروشى

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

پول بيشترى مى دهيم، خدمات كمترى مى گيريم

.......صفحه 2 

چشم سوم

احمــد فياض  1- در هنر انقالبى برخاســته 
از بصيــرت هرگز نااميدى نيســت و اين هنر به 
حقيقت، استكبارســتيزى و مقاومت تعهد دارد. 
يكــى از هنرمندان متعهد انقالبى جمله معروفى 
دارد كه تا پيش از انقالب اسالمى؛ هنر در خدمت 
«روغن نباتى» بود اما در كوران مبارزات انقالب 
اســالمى ايران و پس از آن در هشت سال دفاع 
مقدس اين هنر احيا گشت و با محوريت تعهد و 
بصيرت در قالب نقاشــى هاى ديوارى، پوستر و... 
نقش بســزايى در پيروزى انقالب اســالمى و40 

سال پس از آن ايفا نمود.
2- در هفته گذشته؛ «گلوبال هاوك» مهاجمى 
كه نــه قابل رديابى اســت، نه قابل ســرنگونى 
و ظاهــراً تنها دو فرونــد از آن درمنطقه موجود 
بــوده و با هزينه اى افزون بــر 200 ميليون دالر 
با اســتفاده از تكنولوژى پيشرفته ساخته شده و 
نمادى از نمادهاى پوشالى ببر كاغذى موسوم به 
«ابرقدرت» يا كدخدا شــده بود؛ توسط حماسه 
آفرينــان و رزمندگان باصالبت، خداجو و انقالبى 
ايران اســالمى و با اســتفاده از توان و استعداد 
بومى و داخلى در داخل خاك عزت آفرين ايران 

اسالمى ســرنگون شد. اين فتح و پيروزى يادآور 
عمليات هــاى غرورآفرين رزمندگان در هشــت 
ســال دفاع مقدس است كه اقتدار ايران اسالمى 
را نه بــراى بعثى ها بلكه براى آمريكاى كدخدا و 
استعمارگر به رخ كشيد و موجى از شادى و اميد 

را در ميان هموطنان ايجاد نمود.
3- اين روزها در گوشــه و كنار مشهدالرضا(ع) 
كاريكاتورى توســط يكى از همــان هنرمندان 
متعهد كــه اميد و غــرور و شــادى مى آفريند 
و دغدغه تعهــد و بصيــرت دارد؛ روى بنرهاى 
تبليغى خودنمايى دلچســبى دارد. كاريكاتورى 
كــه به ظرافت افشــانه اى را نشــان مى دهد كه 
رويش نوشته شــده؛ anti usa و توسط دستى 
در حال پاشــيدن بــر روى پهپادهايــى مانند 
«گلوبال هاوك» اســت. دست؛ نماد قدرت است 
و پهپادهاى آمريكايــى حكم «مگس» ى دارند 
كه در برابر توان داخلى رزمندگان انقالبى ايران 
اسالمى خوار و حقير شده و در برابر هر تهاجمى 

محكوم به سقوط مرگبار هستند.
4- ايــن هنر متعهِد مبتنى بــر بصيرت كه اميد 
مى آفريند و شــادى و غرور جامعــه را در قالب 

هنرمندى خود بازنشــر مى دهد؛ شايسته تقدير 
و ستايش است. شــناخت زمان براى اثربخشى 
هنر بخشــى از بصيرت است و هنرمندان انقالبى 

متعهد شهر ما بخوبى آن را درك كرده اند. 

كاريكاتورى براى «گلوبال هاوك» در شهر

رئيس منطقه 2 و بازرس كل خراسان رضوى از الزام سازمان انرژى 
اتمى به تحويل زمين معوض به آموزش و پرورش در قبال زمين محل 

احداث دبيرستان اتمى مشهد خبر...

يكى ازمديران مجمــوعـه شهربازى پارك ملت مشهد گفت: ما با اعضاى 
شوراى اسالمى شهر مشهد قرارداد نبسته ايم كه خواسته باشيم به آن ها 

پاسخى بدهيم. به گزارش قدس آنالين، دهقان ...
.......صفحه 2 
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  وحيد اكرمى: مدير عامل شــركت آب و 
فاضالب مشــهد از اتالف و نشت 8 درصدى 
آب در شبكه آبرسانى مشهد خبر داد و گفت: اين ميزان 

به نسبت ميانگين كشورى بسيار پايين تر است. 
حسين اسماعيليان در نشست خبرى كه به مناسبت 
هفته صرفه جويى در مصرف آب و برق برگزار شده بود 
در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس آنالين اظهار داشت: 
با توجه به كمبود اعتبارات، در سال هاى اخير با اقداماتى 
كــه انجام داده ايم، اجازه نداده ايــم اين ميزان اتالف از 
8درصد بيشتر شده و تقريباً آن را ثابت نگه داشته ايم. 
وى اظهار كرد: يكــى از عوامل تأثيرگذار در اتالف آب 
در شبكه آبرسانى، كاهش فشار آب در لوله هاست. اگر 
فشار آب در لوله ها زياد باشد، به دليل فرسودگى آن ها، 
شــاهد تركيدگى يا نشت آب در قسمت هاى مختلف 
شبكه خواهيم بود. به همين دليل اقدام به انجام پروژه 
پهنه بندى آب مشهد كرده ايم. وى بيان داشت: از ديگر 
مواردى كه در اين خصوص بايد ذكر شــود اين است 
كه مطابق برنامه ســاليانه بايد 4 درصد از حجم شبكه 
اصالح شــود. اما چيزى كه در عمل انجام مى شود در 
حدود 5/2 درصد از شبكه است. تنها دليل اين كاهش، 
كمبود اعتبارات آبفاى مشــهد است. وى تصريح كرد: 
هرچند با همين اعتبارات محدود ســعى كرده ايم كه 
در اصالح شبكه كيفيت كار را باال ببريم. به اين معنى 
كه از لوله هاى چدنى براى جايگزينى لوله هاى فرسوده 
استفاده مى كنيم. اين لوله ها در بين لوله هاى موجود، 

بهترين كيفيت را دارا هســتند و عمر مفيد آن ها در 
حدود 50 سال است.

  گاهى فاضالب بدون تصفيه وارد كشف رود مى شود
مدير عامل شــركت آب و فاضالب مشهد در پاسخ به 
پرسش ديگر خبرنگار قدس در خصوص كيفيت پايين 
آب تصفيه شده از تصفيه خانه هاى مشهد گفت: اكنون 
پنج تصفيه خانه فعال داريم. سه تصفيه خانه پركند آباد 
يك و دو و خين عرب در قسمت غرب مشهد هستند و 

براى جمع آورى فاضالب غرب مشهد احداث شده اند.
وى اضافه كرد: دو تصفيه خانه اولنگ و التيمور نيز در 
شرق مشهد احداث و فاضالب اين قسمت را جمع آورى 
مى كنند. از اين بين سه تصفيه خانه پركند آباد يك و دو 
و اولنگ قديمى هستند. اين سه مجتمع، كارايى تصفيه 
فاضالب براى مصارف كشاورزى دارند. وى عنوان كرد: 
به دليل حجم تصفيه محدود و پايين اين تصفيه خانه ها 
نســبت به پســاب يا فاضــالب ورودى، بخصوص در 
مواردى كه بارندگى و پســاب زياد است، گاهى اوقات 
پيش مى آيد كه فاضــالب بدون تصفيه، باى پس و از 
تصفيه خانه خارج شده و در كشف رود تخليه شود. البته 
اين وضعيت هميشگى نيست و به ندرت پيش مى آيد. 
اسماعيليان گفت: براى جلوگيرى از باى پس فاضالب 
قصد داريم تصفيه خانه ديگرى را در منطقه طبرسى 
شــمالى احداث كنيم. با احداث و بهره بردارى از اين 
تصفيه خانه حجم فاضالب ورودى به تصفيه خانه هاى 

ديگر كمتر شــده و از خــروج فاضالب از تصفيه خانه 
جلوگيرى مى شــود. وى افزود: همچنين ممكن است 
آب خارج شــده از تصفيه خانه با فاضالب هاى ديگرى 
كه در مسير زمين هاى كشــاورزى قرار دارند مخلوط 
شــده و كيفيت آب را كاهش دهند. اما بايد گفت كه 
اگر آب خروجى از تصفيه خانه، كدر و يا با رنگ و بوى 
نامطبوع مشاهده شود، بدين معنى نيست كه تصفيه اى 
روى آن انجام نشده است. اين آب در استاندارد مصارف 

كشاورزى تصفيه مى شود.

  طرح اگو 73 درصد پيشرفت فيزيكى داشته است
وى در ادامه بيان كرد: اكنون شبكه جمع آورى فاضالب 
شــهرى مشهد يا همان طرح اگو، 73 درصد پيشرفت 
فيزيكى داشته اســت. براى تكميل شبكه و دستيابى 
به هدف سند توسعه 1420 به 4,800 ميليارد تومان 
اعتبار نياز داريم در حالى كه اعتبار تخصيص داده شده 
به آبفاى مشهد بسيار اندك است. در تالش هستيم با 
همكارى سازمان آب منطقه اى استان و تأييد استاندارى 
و وزارت نيــرو، زمينه هاى ورود بخش خصوصى و نيز 
فروش پساب اضافى را در دستور كار قرار داده و از اين 

طريق درآمدزايى داشته باشيم.
وى تصريح كرد: خوشــبختانه به دليل بارندگى هاى 
مناسبى كه امسال شاهد بوده ايم، كيفيت و كميت آب 
بهتر و بيشتر خواهد بود. هيچ برنامه اى براى جيره بندى 
آب نداريم اما به دليل كاهش فشار آب در لوله ها براى 
جلوگيرى از اتالف آن، تأمين آب منازل و ساختمان ها 
را تنها تا طبقه دوم مى توانيم تعهد دهيم. ساكنان ديگر 
طبقات مى توانند با نصب مخازن مناسب و پمپاژ، آب را 

به طبقات خود برسانند.

 مدير عامل شركت آب و فاضالب مشهد در پاسخ به قدس مطرح كرد

اتالف 8 درصد آب در شبكه آبرسانى مشهد
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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 و بازرس اتحادیه صنف 
فروشندگان و تعمیرکاران موتورسیکلت و دوچرخه مشهد  «  

در اجرای ماده »  7 « آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی )موضوع 
تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی( و در اجرای مصوبه مورخ 98/02/11 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی 
مشهد بدینوسیله ازکلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکاران 
موتورسیکلت و دوچرخه مشهد ،  دارندگان شرایط ذیل ، دعوت میشود از روز چهارشنبه مورخ 98/04/05 ظرف 
،  ابتدا در سامانه ایرانیان  با مدارک ذیل  ، حداکثر تا روزدوشنبه مورخ 98/04/17 شخصًا  مدت 10 روزکاری 
 ، داوطلبین  نام  ثبت  قسمت   -  ) ها  اتحادیه  الکترونیکی  انتخابات   ( ساران  سامانه   -  iranianasnaf.ir اصناف 
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 بولوار 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 درزمان ثبت نام هفتاد وپنج 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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تجدید آگهی مزایده شهرداری گناباد 
ش��هرداری گناباد در نظر دارد با استناد ماده 

5 آیی��ن نام��ه مال��ی  ش��هرداریها ودر رعای��ت  
بن��د 10 مصوب��ه  97/7/7 ش��ورای ش��هر گناباد                  
به��ره برداری از جایگاه ه��ای CNG خود )کامیاب 
،پیام نور، امام رضا ( را با ش��رایط  و مش��خصات 
فنی واز طریق مزایده  بمدت یک س��ال شمس��ی 
به ش��رکتهای واجد  صالحیت  ک��ه دارای  حداقل  
یک س��ال س��ابقه کار  مش��خصا بهره برداری از                                        
جای��گاه ه��ای CNG و مجوز  رس��می  صالحیت از 
شرکت  ملی پخش    فراورده های  نفتی ایران و 

مراجع ذی صالح می باشند واگذار نماید .  
ل��ذا  ش��رکتهای واجد صالحیت   م��ی توانند  جهت 
دریافت اس��ناد مزایده  از تاریخ درج آگهی  نوبت 
دوم به مدت 10روز به امور مالی شهرداری مراجعه  
وی��ا جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر با ش��ماره                                                                         
تلف��ن: 57222276-051  تماس حاصل فرمایند .

حسین زاده شهردار گناباد 
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نوبت دوم

با حضور نماينده ولى فقيه 
در خراسان رضوى انجام شد

اهداى 
500 بسته 

لوازم خانگى به
سيل زدگان

نماينــده ولى فقيــه در خراســان رضوى گفت: 
مسئله ســيل، حادثه ناگوارى بود، ويران شدن 
بخشى از كشــور و بى خانمان شــدن انسان ها 
اتفاق افتاد. اما درعين حال يك ميدان مســابقه 
براى آزمايش و امتحان مردم، مسئوالن، نهادها 
و موقعيت هاى خــاص اجتماعى نظام و انقالب 
به وجود آمد. آيت اهللا ســيد احمــد علم الهدى 
در مراســم اهداى 500 بســته لوازم خانگى به 

سيل زدگان خراسان رضوى ...



با حضور نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی 
انجام شد

    اهدای 500 بسته لوازم خانگی
 به سیل زدگان

قدس: نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی در مراسم 
اهدای 500 بســته لوازم خانگی به سیل زدگان خراسان 
رضوی توســط ســتاد اجرایی فرمان امام،گفت: مسئله 
سیل، حادثه ناگواری بود، ویران شدن بخشی از کشور و 
بی خانمان شدن انسان ها اتفاق افتاد. اما درعین حال یک 
میدان مســابقه برای آزمایش و امتحان مردم، مسئوالن، 
نهادهــا و موقعیت های خاص اجتماعی نظام و انقالب به 

وجود آمد. 
آیت اهلل ســید احمد علم الهدی اظهار کرد: ستاد اجرایی 
فرمان امام، در مــدت کوتاهی بخش عظیم خانواده های 
آسیب دیده کشور را با قاطعیت، جدیت و فعالیت جهادی 

مدیریت کرد.
نماینــده ولی فقیه در خراســان رضــوی حرکت به جا، 
مدیریت به موقع، حضور با ســرعت و قاطعیت در صحنه 
امدادرسانی را نقطه برجسته در فعالیت های ستاد اجرایی 
فرمان امام و بنیاد برکت برشمرد و یادآور شد: خانواده ای 
که ســیل خانه اش را خراب کــرده، وقتی ببیند جریانی 
ظهور پیدا کرد و بگوید زندگی شــما را تأمین می کنیم، 
آن هم وابســته به مقام والیت و رهبــری و بعد صداقت 
این احســاس خود را نیز دید، یعنی مفاد قطعی، عینی و 
اعتقادی مردم شیعه ما را که »سجیتکم الکرم« هست را 

لمس و احساس می کنند.
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی متذکر شد: عمق 
فاجعه خیلی عظیم اســت، شــما در خانه نشســتید و 
برق می رود، نیم ساعت خاموشــی خانه شما، چقدر در 
زندگی تان اخالل ایجاد می کند؟ حساب کنید خانواده ای 
چشــم باز کند و ببینــد از زندگی شــان هیچ چیز باقی 
نمانده، از کوچک ترین تا بزرگ ترین مسائل زندگی آنان 
فلج  شــده اســت، زمانی که باید طی کنند تا زندگی به 

حالت اول برگردد، چه می کشند؟
وی یادآور شــد: در این عرصه ]خدمت رســانی[ همه ما 
مســئول هستیم، آنچه برای ما الزم است، توجه به عمق 

این فاجعه و توجه به آثار سوء آن است.
آیت اهلل علم الهدی ضمن تقدیر از سرعت عمل و قاطعیت 
ســتاد اجرایی فرامین امام و جوانگرایی که در این بنیاد 
ایجادشــده، گفت: امیدوارم با اتکای به جوانان، گام دوم 

انقالب را قوی تر از گام اول برداریم.

پول بیشتری می دهیم، خدمات کمتری می گیریم

انتقاد زائران از بدعهدی شرکت های گردشگری
محبوبه علی پور  تعطیالت تابســتانی از 
ایام اوج و رونق گردشــگری در کشور ما به 
شــمار می آید، این درحالی است که وجود 
بارگاه ملکوتی امام رضا)ع( نیز ســبب شده 
شــهر مشــهد به یکی از مقاصد اصلی برای 
مســافران و زائران تبدیل شــود. بنابر آمار 
موجود، هر ســاله حــدود 30 میلیون زائر 
و گردشــگر داخلــی و خارجــی در فصول 
مختلف، این شــهر را به عنوان مقصد سفر 
خود انتخــاب کرده و برآورد می شــود این 
میزان مسافر، بیش از 26 هزار میلیارد تومان 
گردش مالی در سال به همراه داشته باشد. 
البته زمانــی ارقام یاد شــده می تواند قابل 
اعتنا و اثرگذار باشــد که حاصل آن، جذب 
و ماندگاری بیشتر زائران و گردشگران باشد.

 تفاوت نجومی میان وعده ها 
تا واقعیت ها 

بی تردید آنچه خاطرات ســفرها را دلنشین 
می کند، تجربیات خوشــایند آن است. این 
امر نیز میسر نیست مگر آنکه شبکه عوامل 
فعــال در این زمینه، نقش خــود را بخوبی 
ایفا کنند. به راســتی زائران و مسافرانی که 
به مشــهد ســفر می کنند می توانند اوقاتی 

خاطره انگیز را در این شهر تجربه کنند؟
مسافری که از اصفهان میهمان شهر ماست، 
با دلخــوری از وضعیت این دوره ســفرش 
می گوید: انتظار می رود هرقدر نرخ خدمات 
افزایش پیدا می کند، کیفیت نیز بهبود یابد، 
اما درعمل این طور نیست. در دفتر خدمات 
گردشــگری به ما خدمات قابــل توجهی را 
معرفــی کردند، اما با ورود به مشــهد هیچ 
نشــانی از آن خدمات ندیدیم. درواقع بین 
آنچه شــنیدیم و آنچه امروز اینجا می بینیم 
بسیار فاصله اســت؛ مثاًل به جای اقامت در 
هتلی مناسب، در یک ســاختمان فرسوده 
مستقر شدیم که ســقفش نم دارد و بسیار 
کثیف اســت، همچنین برای استحمام آب 

سرد نداشتیم.
وی در ادامه می افزایــد: همچنین قرار بود 
خدمات ترانســفر، مــا را از راه آهن به هتل 
منتقــل کند، امــا هر قدر تمــاس گرفتیم 
جواب سرباال شــنیدیم؛ یک لحظه گفتند: 
راننده در فــالن آدرس در همان نزدیکی ها 
منتظر اســت؛ ما نیز با کلی اسباب به محل 
موردنظــر رفتیم، اما خبری نبود. بعد نیز ما 
را مقصر دانســته و مدعی شدند شما اشتباه 
شــنیدید و راه را دور کردیــد! به هرحال با 
کلی سرگردانی پس از حدود یک ساعت به 

هتل رسیدیم. 
همین مسافر اصفهانی اظهار می کند: چهار 
ســال پیش که با هواپیما به مشــهد آمدیم 
نفری 500 هزار تومان هزینه کردیم. امسال 
هم که بــا قطار ســفرکردیم هزینه هر نفر 
710 هزار تومان شــد. البته ابتدا 680 هزار 
تومان بود که دفتر خدمت گردشگری اعالم 
کرد چون شرایط اقامت و امکانات بهتر شده 
قیمت هم باال رفته اســت. جالب اینجاست 
که قرار بود کیفیت زمان آمدن بهتر باشــد 

و برای این مسیر هزینه بیشتری پرداختیم، 
حــاال ببینید کیفیت بازگشــت مــا چگونه 

خواهد بود!
همسر این زائر نیز می گوید: از همان ابتدای 
سفر بارها به دفتر خدمات گردشگری اصرار 
کــردم چون مــا بچه دارهســتیم یک هتل 

نزدیــک به حــرم بدهند؛ 
دفتر هــم جــواب داد، به 
حــرم کاماًل نزدیک اســت 
می توانید  دقیقــه ای  و 10 
حتی با پــای پیاده به حرم 
بروید. حاال که آمدیم برای 
رفتن به حرم باید دو مسیر 
متفاوت را طی کنیم. وقتی 
از ایــن وضعیت بــه دفتر 
کردم،  گالیه  گردشــگری 
یکی از مدیران گفت: خانم 

خودت را درگیر نکن، من 12 سال است در 
این زمینه فعالیت می کنم و شاهدم هر کس 
هر کاری دلش بخواهد، می کند وهیچ قانون 

و قاعده خاصی نداریم!

 پول بیشتر و تکریم بیشتر
در ازدحــام زائرانــی که در تردد هســتند، 
طنین صــدای رانندگان تاکســی و برخی 
کسبه بیش از هر صدایی به گوش می رسد. 
خانواده ای که سر و وضعشان نشان می دهد 
زائر خارجی هستند هنوز پایشان به خیابان 
نرسیده که مرد راننده بسرعت و متواضعانه، 

آن ها را به ســوی خودرو خــودش هدایت 
می کند. مرد مســافر متعجب کلمه »حرم« 
را تکرار می کند و راننده با عجله فقط ســر 
تکان می دهد. سپس درحالی که باید مسیر 
مســتقیم را طی می کرد، به سمت یکی از 

خیابان های فرعی و پرترافیک می رود. 
هموطنــی کــه از تهــران 
بــرای زیارت آمده اســت، 
دربــاره شــرایط ســفر و 
اقامتــش می گوید: درحال 
حاضــر امکان اســتفاده از 
خدمــات رفاهی براســاس 
وسع مردم تعریف می شود، 
بپردازیم  بیشــتر  هرقــدر 
از خدمــات مطلوب تر و با 
برخوردار  بیشــتری  تکریم 
می شــویم. امــروزه زائر و 
گردشگر خارجی که با من در هتلی مشترک 
اقامــت دارد، به دلیل آنکــه ارزش پول ما 
کمتر شده بیشتر موردتوجه بوده و خدمت 
مناسب تری دریافت می کند. همین تفاوت و 
تبعیض در کنار دیگر کاســتی ها و ضعف ها 
سبب می شــود به زائران ایرانی فشارروانی 
افزون تــری وارد شــود. این در شــرایطی 
اســت که چنین مسئله ای در گذشته وجود 
نداشت و مردم باانصاف بیشتری با هم رفتار 
می کردنــد. از آنجا که هدف اصلی بیشــتر 
مســافران، زیارت حرم امام هشتم)ع( است، 
ســعی می کنند این نامالیمــات را تحمل 

کننــد؛ درحالی کــه اگر به قصــد خرید و 
تفریح ســفر می رفتند، به طورحتم مقاصد 
گردشگری بهتری همانند کیش و شمال نیز 

در کشور وجود داشت.
وی تأکیــد می کند: درگذشــته یک ســوم 
هزینــه می کردیم و وضعیــت امکانات هم 
عالی بود، این بــار حداقل 2 میلیون تومان 
هزینــه کردیم اما خدمات رفاهی چندانی را 

هم نمی بینیم. 

 خرید دست به عصا
خانم میانســالی که درحال بازگشت از حرم 
است، با لهجه شیرین یزدی از اوضاع سفرش 
این گونــه می گوید: هزینه ها امســال خیلی 
افزایش داشته، به همین دلیل با آژانسی که 
خدمات متوســطی را ارائه داده و تنها برای 
چند روز ســفر کردم. هــدف اصلی زیارت 
است، اما این گرانی ها سبب شده قید خرید 
سوغاتی را بزنم. اگر وضعیت به همین منوال 
پیش برود شــاید دیگر نتوانــم حتی برای 

زیارت به مشهد سفر کنم.
دیگــر زائری که از جنوب کشــور آمده نیز 
اظهــار می کنــد: گرچه خدمات آژانســی 
که ســفر کردیم بهتر از ســال های گذشته 
بــوده و رضایت داریم امــا هزینه ها به طور 
چشــمگیری رشد کرده اســت. چهار، پنج 
سال پیش ما با 400-300 هزار تومان سفر 
می کردیم، اما امسال برای هر نفر790 هزار 
تومان پرداختیم و درمجموع برای چهار روز 

اقامت 3 میلیون تومان هزینه کردیم. 

بازرس کل  استان خبرداد
  الزام سازمان انرژی اتمی به تحویل 

زمین معوض دبیرستان اتمی مشهد
قدس: رئیس منطقه 2 و 
بازرس کل خراسان رضوی 
از الزام سازمان انرژی اتمی 
معوض  زمین  تحویل  به 
در  پرورش  و  آموزش  به 
قبال زمین محل احداث 
مشهد  اتمی  دبیرستان 

خبر داد. حجت االسالم درویشیان در نشست خبری به مناسبت 
هفته قوه قضائیه اظهارداشت: پس از انتصاب ریاست جدید قوه 
قضائیه، به دلیل 10 سال ریاست وی در بازرسی کل کشور، 
سرفصل های مأموریتی جدیدی برای بازرسی تعریف شده است. 
وی افزود: آسیب شناسی و شناسایی بسترهای فسادزا در اولویت 
قرار دارد، چراکه به دلیل ساختار ناکارآمد دستگاه های اجرایی 
و یا عدم به روزرسانی قوانین، بستر بروز تخلفات ایجاد می شود 
که باید اصالح شود.وی ادامه داد: بررسی وظایف دستگاه ها 
و الزام آن ها به انجام تمام وظایف و استفاده از سامانه های 
در  دستگاه ها  انحراف  از  پیشگیری  نیز  و  الکترونیکی 
مأموریت های محوله قانونی و درنهایت بهره گیری از تشکالت 
است. بازرسی  سازمان  ویژه  مأموریت های  دیگر  مردمی 

 جریمه یک میلیارد و 360 میلیون تومانی یک بانک
وی در خصوص گزارش عملکرد این سازمان  در سه ماه نخست 
سال جاری گفت: در این مدت 19 بازرسی برنامه ای داشتیم که 
دو مــورد گزارش تخلف و دو مورد پیگیری کیفری را به دنبال 
داشــت؛ همچنین 47 بازرسی موردی صورت گرفته که منجر 
به تشکیل هشت پرونده کیفری و12 گزارش تخلف شده است. 
با دستور ریاست قوه قضائیه یک مورد بازرسی کیفری داشتیم 
که درباره بررسی علل بروز ســیل بود.درویشیان اظهارداشت: 
شناسایی 1300 میلیارد تومان تسهیالت پرداختی بدون رعایت 
مقررات بانکی  و کشف 38 میلیارد تومان تخلفات مالی و جریمه 
یــک میلیارد و360 میلیون تومانی یک بانک به دلیل پرداخت 
نکردن تســهیالت مصوب از دیگر اقدامــات قابل ذکر ماجرای 

پرونده آبادگران در سال جاری هستند.

  ماجرای پرونده آبادگران
وی دربــاره پرونده آبادگران هم گفت: در بررســی های ابتدایی 
مشخص شــد مجوز اولیه برای طرح گردشگری بوده، بنابراین 
امتیازات اعطایی به این مجموعه با تعرفه های گردشگری بوده اما 
در اجرا به شکل دیگری عمل شده. به همین خاطر به دستگاه های 
مرتبط مانند شهرداری، مسکن و شهرسازی و میراث فرهنگی 
اعالم شد تا برابر قانون تعرفه های خود را دریافت کنند. در همین 
راستا میراث فرهنگی مجوز گردشگری این مجموعه را لغو کرده 
و مسکن و شهرسازی به دنبال دریافت بهای اراضی واگذاری و 
شهرداری نیز پیگیر دریافت عوارض قانونی پروانه های واگذار شده 

بدون احتساب تخفیفات مجموعه گردشگری هستند.
وی به مسئله فرار های مالیاتی هم اشاره کرد و افزود: باید 
ســاختارها تغییر کند تا مالیات درســت و دقیق دریافت 
شود، به طور مثال تخفیفاتی که برای برخی مشاغل مانند 
پزشکان درنظر گرفته شده باید اصالح و متناسب با درآمد 

واقعی آن ها دریافت شود.

 بازگشت یک میلیارد و 860 میلیون تومان 
حقوق و مزایای دریافتی مدیران

وی در ارائه گزارش عملکرد بازرســی اســتان در سال گذشته 
به موارد متعددی اشاره داشــت که از مهم ترین آن ها می توان 
به بازگشــت یک میلیارد و 860 میلیون تومان حقوق و مزایای 
دریافتی مدیران و اعضای هیئت مدیره دســتگاه های عمومی 
غیردولتی اشاره کرد.ابطال چهار مصوبه شوراهای استان در دیوان 
عدالت اداری و استرداد حدود 5 میلیارد تومان اضافه پرداختی 
به پیمانکاران و نیز الزام دستگاه های مختلف به تعیین تکلیف 
اراضی دولتی بدون ســند، همچنین نظارت بــر حوزه تأمین 
و توزیع اقالم مصرفی از دیگر اقدامات انجام شــده بوده اســت.

درویشیان گفت: در سال گذشته به 70 گزارش تخلف رسیدگی 
 شــده که 169 متهم داشــته و منجر به 41 گزارش کیفری و

80 متهم به جرم شده است و نیز بیش از14 میلیون مترمربع 
اراضی دولتی بازگردانده شد .گفتنی است، روزنامه قدس در سال 
گذشته با چاپ گزارش هایی، انتقادهای مردمی و پاسخ مسئوالن 
در خصوص واگذاری و هبه دو مدرسه دولتی آموزش و پرورش 
به دبیرســتان اتمی مشهد را در حالی پیگیری کرد که فعالیت 
این مدرســه غیرانتفاعی و با دریافت وجه از دانش آموزان انجام 

می شود.

قدس پیگیری کرد
    احضار پیمانکار شهربازی پارک ملت 

به جرم گران فروشی

یکی ازمدیران مجمــوعـــه شهربازی پارک ملت 
مشــهد گفت: ما با اعضای شــورای اسالمی شهر 
مشهد قرارداد نبسته ایم که خواسته باشیم به آن ها پاسخی 
بدهیم. به گزارش قدس آنالین، دهقان افزود: دریافت مبلغ 
ورودی30هزارتومانی براســاس پیشگیری از برخی مسائل و 
معضالت اجتماعی در سال های گذشته صورت گرفته است، 
زیرا پیش از این خیلی از افرادی که در این مکان حضور پیدا 
می کردند به دنبال مسائل دیگری بودند. وی بیان داشت: از 
طرفی ما بنا داشــتیم جشنواره تابستانی با قیمت 200 هزار 
ریال برای ورود به شهربازی را از ابتدای تابستان برگزار و در 
بیلبوردهای شهر نیز اطالع رسانی کنیم، اما از دیروز مواردی 
از سوی یکی از کانال ها و سایت های شهرداری مشهد عنوان 

شد که مانع اجرای این طرح گردید.
اما قاضی جلیلی، رئیس شــعبه یک سیار اداره کل تعزیرات 
حکومتی خراسان رضوی که موضوع این پرونده به وی ارجاع 
شــده بود، پس از حضور در شــهربازی و بررسی مستندات 
و احضار پیمانکار شــهربازی به اداره کل تعزیرات حکومتی 
خراسان رضوی، گفت: پیرو اعالم گزارش مردمی و اعتراضات 
درباره شهربازی بوستان ملت و به دستور مدیرکل تعزیرات 
حکومتی استان بررسی بهای ورودی شهربازی به این شعبه 
ارسال شد که پس از بررسی های الزم، تخلف گران فروشی و 
فروش تحمیلی، محرز و پیمانکار مجموعه برای پاسخگویی 
به سؤاالت احضار شــد. وی تصریح کرد: پیمانکار مجموعه 
باید سه شنبه ساعت 10 در محل اداره کل تعزیرات حکومتی 
استان حاضر شده و مستندات خود را ارائه دهد تا بررسی های 

الزم انجام و سپس رأی پرونده صادر شود.
قاضی جلیلی ادامه داد: هیچ گونه مدرک و مجوزی از هیچ 
دستگاه نظارتی به این مجموعه برای دریافت این مبلغ داده 
نشده اســت، از این رو پیمانکار مجموعه برای پاسخگویی 
به این اقدام خود و شــبهات احضار شــد. گفتنی اســت، 
روزنامه قدس نیز پیشــتر در گزارشی، اعتراض شهروندان 
در خصوص گرانی ورودی شــهربازی پارک ملت را به چاپ 
رســاند که اینک شاهد واکنش مســئوالن و اعالم تخلف 

مدیریت این مجموعه هستیم.

   هشدار شرکت برق مشهد
 برای کاهش مصرف در ساعات پیک 

توزیع  شــرکت  قدس: 
نیروی برق شهرســتان 
از  اطالعیه ای  در  مشهد 
شــهروندان خواست به 
پایداري  حفــظ  منظور 
شبکه برق از ساعت 12 
بار  حداکثر  تــا 13:30 

مصرفي تجهیزات برقي، بخصوص سیستم هاي سرمایشي و 
روشنایي را کاهش داده و از دیزل ژنراتور برای تأمین بخشي از 

برق مصرفي استفاده کنند. 
بنابر این اطالعیه، گشــت روزانه مدیریت مصــرف ادارات و 

بانک ها توسط این شرکت نیز انجام خواهد شد.

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

300072305 پیامک کنید.

  رضا طلبی  مدیــرکل تعزیرات حکومتی 
خراســان رضوی گفت: اطالع رســانی مردمی 
یکی از بازوهای کمکی قوی دستگاه های نظارتی است. 

 حمیدرضا کریم در نشســت خبری به مناســبت هفته 
قوه قضائیه در محل این اداره کل، گفت: سازمان تعزیرات 
حکومتی در سه حوزه قاچاق کاال و ارز، دارو و بهداشت و 

درمان و تخلفات صنفی ورود و رسیدگی می کند.
وی بیان داشــت: در سه ماه ابتدایی سال جاری 10 هزار 
و 972 پرونــده به ایــن اداره کل وارد و 10 هزار و 283 

پرونده نیز مختومه شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراســان رضوی با اشــاره 
به یــک تخلــف ارزی 800 میلیاردی، ادامــه داد: در 
پرونده هــای ارزی یک نــوع خأل قانونی وجــود دارد. 
پرونده های ارزی زیادی در شــعب این اداره رسیدگی و 
مختومه شده اند. از ابتدای سال تاکنون 78 میلیون انواع 
ارز خارجی از دالالن حاشــیه خیابان های مشهد کشف 

شده که این وجوه به نفع دولت ضبط شده اند. 
کریم افزود: در رســیدگی به پرونده های ارزی، ســال 
گذشته یک پرونده کالن و کشوری مورد رسیدگی قرار 
گرفت. رقم این پرونــده 471 میلیارد تومان بود که با 
شکایت پنج بانک تشکیل و به صدور حکم منجر شد. 

وی تصریح کرد: درباره گران فروشــی و تخلف شرکت 
الیت نیز در سال های گذشته دو بار پرونده تشکیل شد 
که یکی از شاکیان آن خودم بودم و منجر به اعالم رأی 
و جریمه شــد. اگر مردم در این باره شــکایتی را اعالم 

کنند با قاطعیت ورود پیدا خواهیم کرد.
وی در پاسخ به پرســش قدس آنالین در مورد پرونده 
احتــکار 9000 دســتگاه یخچال در مشــهد که 9 ماه 
بالتکلیف اســت، اظهار داشت: این پرونده در شعبه 12 
تعزیرات حکومتی استان باز و در مرحله تحقیق، تعقیب 
و دادرســی اســت. در این مرحله هیچ شخصی اجازه 
ورود و اظهارنظر درباره محکومیت و یا تبرئه متهمان را 

نداشــته و قاضی برای جمع آوری اطالعات حق هرگونه 
اقدامی از جمله اســتعالم را دارد. البتــه در این مورد 
قاضی پنج ماه منتظر دریافت یک اســتعالم است و این 

موضوع باعث زمانبر شدن پرونده شده است.
وی در پاســخ به این پرســش که چرا این یخچال ها 
باوجود اعــالم نشــدن رأی دادگاه، در بازار به فروش 
رســیده اند، نیز بیان داشت: در این باره نیز حق اظهار 
نظر ندارم و شــعبه مورد نظر در این زمینه پاسخگوی 

سؤاالت است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مطرح کرد  

کشف تخلف ارزی ۸۰۰ میلیاردی در خراسان رضوی

 انتظار می رود هرقدر 
نرخ خدمات افزایش 

پیدا می کند، کیفیت نیز 
بهبود یابد، اما درعمل 
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فضای مجازی: 

       معاون اداره کل راهداری استان خبر داد
 فعالیت 3 خط بین المللی مسافربری 

با اتوبوس در مشهد 

 ایرنا: معــاون حمل و نقــل اداره کل راهــداری و 
حمل و نقل جاده ای خراســان رضوی گفت: سه خط 
بین المللی مسافربری به وسیله اتوبوس مسافران را در 
مسیر مشهد به افغانستان، پاکستان، عراق و برعکس 
جابه جا می کنند. جواد وحدتی فرد افزود: سال گذشته 
در مجمــوع 130 هــزار نفر با اتوبوس از مشــهد به 

کشورهای افغانستان و عراق سفر کردند.
وی اظهار داشت: در 2 ماه نخست امسال نیز 22 هزار 
نفر در این مسیرها تردد داشتند که 20 هزار نفر آنان 
از پایانه امام رضا)ع( مشــهد به شهر هرات افغانستان 

عزیمت کردند.

      یک مسئول در جهاد کشاورزی بیان کرد
پیش بینی برداشت 6300 تن گیالس 

از باغ های خراسان شمالی

بجنــورد- خبرنگار قدس: مدیر امــور باغبانی جهاد 
کشاورزی خراسان شمالی از پیش بینی برداشت 6300 تن 

گیالس از باغ های این استان خبر داد.
محمدعلی شریکیان سطح زیرکشــت باغ های گیالس 
اســتان را 1340 هکتار عنوان کرد و گفت: از این میزان، 
1139 هکتــار آن بارده بوده و میزان تولید باغ های بارده 
5989 تن است. وی اظهار داشت: شهرستان های اسفراین 
و بجنورد، بیشترین سطوح کشت و تولید این میوه نوبرانه 
را به خود اختصاص داده اســت. دره بازخانه، دهســتان 
بدرانلو، روستای رئین شهرستان بجنورد و روستای رویین 

اسفراین بهترین نقاط تولید گیالس در استان هستند.

       مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان عنوان کرد
رشد ۱5 درصدی پرونده های 

تشکیلی مهریه در نیشابور

قدس: مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی از رشد 
15 درصدی پرونده های تشکیلی مهریه در نیشابور خبر داد.

حسن بهادر در سفری سرزده از نیشابور در دیداربا مسئوالن 
و سران دفاتر این شهرستان از تنظیم بیش از 10 هزار سند 

در دفاتر اسناد رسمی نیشابور خبر داد.
وی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت پرونده های تشکیلی اجرای 
اسناد رسمی افزود: سال گذشته از 1606 پرونده تشکیلی 
در نیشــابور، 1085 مورد آن مربوط به مهریه بوده که این 
رقم در دو ماه ابتدای امسال نیز با 199 مورد از 240 پرونده 
تشکیلی رشد 15 درصدی نسبت به مدت مشابه سال پیش 

را نشان می دهد.

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر
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سرپرست معاونت عمرانى استاندارى
 در گفت و گو با قدس خبر داد

  انتشار 1400 ميليارد تومان اوراق 
مشاركت براى بافت پيرامونى حرم مطهر

 رضــا طلبى: 
ســت  پر سر
امور  هماهنگى  معاونــت 
عمرانى استاندارى خراسان 
رضوى گفت: وزير كشــور 
درباره تصويب مجوز انتشار 
اوراق مشــاركت توســط 

دولت براى بافت پيرامونى حرم مطهر قول مســاعد داد. وحيد 
قربانى در گفت و گو با قدس آنالين اظهار داشــت: در مورد بافت 
اطراف حرم مطهر رضوى، دولت دو برنامه در دستور كار دارد. وى 
تصريح كرد: اواخر سال گذشته حدود 150ميليارد تومان در قالب 
كمك بازآفرينى شــهرى براى اين موضوع به شهردارى مشهد 
پرداخت شد. همچنين يك مجوز انتشار اوراق مشاركت نيز براى 
اين موضوع در نظر گرفته شــده است كه درباره ميزان و مجوز 
انتشــار آن، شهردار مشــهد در حال پيگيرى است و استاندار 
خراسان رضوى نيز درباره اين موضوع با وزير كشور گفت و گو و 
رايزنى هايى را انجام داده است. وى افزود: وزير كشور قول مساعد 
داده اســت كه دولت درباره دريافت مصوبه مجوز انتشار اوراق 
مشاركت براى اين موضوع نهايت همكارى و مساعدت را خواهد 
داشــت و در نخســتين زمان ممكن اين انتشار صورت خواهد 
گرفت. قربانى بيان داشــت: انتشار اوراق مشاركت كمك بسيار 
مؤثــرى به اجراى اين طرح خواهد كــرد و از اين طريق دولت 
متعهد مى شود حدود 1400ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر 
كند كه شهردارى مشهد 50 درصد آن را برعهده خواهد گرفت. 
وى ادامه داد: در طرح ثامن كه از ســال 1372 آغاز شده است، 
شهردارى مشهد تاكنون تملك بيش از 80 درصد اين طرح و 50 
درصد سرمايه گذارى آن را انجام داده است، اگرچه روند اجراى 
اين پروژه در مقاطعى كند و زمانى نيز ســرعت داشته است. از 
طرفى شــهردارى براى اجراى پروژه هاى داخل منطقه ثامن با 
مشكالتى مواجه است به طورى كه برخى زمين ها داراى يكسرى 
كاربرى هاى خاصى هستند و برخى مالكان، زمين هاى خصوصى 
خودشان را تمايل دارند به صورت پروژه اى بسازند و اين موضوع 

موجب شده اجراى اين پروژه با ناهماهنگى هايى مواجه شود.

  فاوا نقشى در تملك مكان
براى دكل هاى مخابراتى ندارد

طــلبــى:   
مــل  عا ير مد
ســازمان فاوا شهردارى 
مشــهد گفت: اپراتورها 
يك پرونــده كامل و باز 
براى صدور مجوز تملك 
در  ســايت  نصب  براى 

شهر مشهد در اين سازمان ندارند.
محمدجواد رجاييان در گفت وگو با قدس آنالين اظهار داشت: 
ارائــه خدمات ارتباطى و مخابراتى بر عهده اپراتورهاســت و 
شــهردارى و سازمان فاوا نقشــى در تملك مكان براى ارائه 

اين گونه خدمات ندارند.
وى تصريح كرد: هر اپراتور بايد بر اساس نقشه هاى پوششى 
خود، درخواست نصب دكل را ارائه دهد كه در صورت وجود 
دكل تجميعــى در آن منطقه، مجوز بهره بــردارى از دكل 
تجميعى صــادر و در غير اين صورت، مجوز موقت در مكان 
اعالم شده از سوى اپراتور تا زمان نصب دكل تجميعى صادر 
مى شود. از اين رو وظيفه سازمان فاوا و مديريت شهرى، تنها 
صدور مجوز احداث به شكل ايمن و مطمئن است و نقشى در 

تملك مكان براى سايت يا دكل ندارد.

سرپرست معاونت خدمات شهرى مشهد خبر داد
 اختصاص 45 ميليارد ريال

براى حذف كانون هاى سالك 
قدس: سرپرست معاونت 
خدمات شهرى شهردارى 
مشــهد با بيان اينكه 80 
بيمارى  مســتعد  كانون 
ســالك در اين شــهر از 
ســوى مركز بهداشــت 
مشخص شده است، گفت: 

برنامه ريزى براى كنترل و مهار اين بيمارى توسط شهردارى در 
مناطق مشخص شده بصورت پيوسته در حال انجام است.

مهدى يعقوبى افزود: در 12 محور اقدامات بهداشــتى و زيست 
محيطى درخصوص رفع بيمارى سالك از سوى شهردارى مشهد 
انجام شده و در سال جارى بيش از 45 ميليارد و 64 ميليون ريال 

اعتبار به 13 منطقه شهرى مشهد اختصاص يافته است.
وى خاطرنشان كرد: با هدف جلوگيرى از شيوع بيمارى سالك در 
سال 97 روزانه 246 تن خاك و نخاله از مناطق شهرى جمع آورى 
شده است. وى افزود: از ديگر فعاليت هاى صورت گرفته در اين 
خصوص مى توان به آموزش شهروندان و آگاه سازى آنان با بنرها 
و بروشورهاى آموزشى، آهك پاشى جايگاه مخازن زباله و كال ها، 
محصور كردن يا تسطيح اراضى به منظور پيشگيرى از سالك، 

اليروبى كانال ها و جوى هاى سطح شهر و... اشاره كرد.
سرپرست معاونت خدمات شهرى شهردارى مشهد اعالم كرد: در 
سال گذشته نيز به منظور كاهش بيمارى سالك در شهر مشهد 
و رفع كانون هاى خطر اين بيمــارى، بيش از 40 ميليارد ريال 

هزينه شده است.

مواد فروشان مسلح 
  در محاصره سربازان گمنام امام زمان

 باند توليد ماده مخدر شيشه 
متالشى شد

خط قرمز: در پى رصد 
از  تعــدادى  تحــركات 
عامــالن اصلــى تهيه و 
توزيع مواد مخدر صنعتى 
هميشه  چشمان  توسط 
بيدار سربازان گمنام امام 
زمان(عج) در مشهد، باند 

مسلح سوداگر مرگ شناسايى و متالشى شد.
بــا اقدامات اطالعاتى صورت گرفته توســط ســربازان گمنام 
امام زمان(عج)، يك البراتوار و باند قاچاق مســلحانه ماده مخدر 
صنعتى شيشه در مشهد مقدس مورد ضربه قرار گرفت و حدود 
يك كيلوگرم ماده مخدر شيشه، مقادير زيادى مواد اوليه توليد 
اين ماده مخدر صنعتى،30 ليتر محلول شيشه، يك قبضه سالح 
جنگى و دو دستگاه خودرو كشف و ضبط شد. در اين زمينه با 
تالش سربازان گمنام امام زمان (عج) 6 عضو باند تهيه و توزيع 

ماده مخدر شيشه دستگير و تحويل مراجع قضايى گرديدند. 

پايان گردن كلفتى چند مجرم در مشهد
 2 شرور در گلشهر زمينگير شدند

جانشــين  قرمز:  خط 
از  مشهد  پليس  رئيس 
جوان  دو  دســتگيرى 
سابقه دار كه در محدوده 
اوباشى گرى  گلشــهر 

مى كردند، خبر داد.
سرهنگ محمد طبسى 
گفت: در پى تماس تلفنى شهروندان با فوريت هاى پليسى 
110مبتنى بر شــرارت و عربده كشــى دو جوان در يكى از 
خيابان هاى فلكه دوم گلشــهر، بالفاصله هماهنگى الزم به 

عمل آمد و تيم هاى كالنترى 26 در محل حاضر شدند.
وى افــزود: مأموران انتظامــى در اقدامى ضربتى و قاطعانه 
به شــرارت هاى اين دو جوان پايان داده و آن ها را در حالى 
دستگير كردند كه در برابر مردان قانون از خود مقاومت نشان 

مى دادند. 
سرهنگ طبسى با اعالم اين مطلب كه تحقيقات از دو شرور 
ســابقه دار ادامه دارد و به دستور مقام قضايى، متهمان در 
اختيار پليس امنيت عمومى خراسان رضوى قرار گرفته اند، 
ادامه داد: افرادى كه بخواهند نظم و امنيت شهروندان را در 
شهر مقدس مشهد خدشه دار كنند بدانند با اقدام قاطعانه و 
برخورد قانونى پليس مشــهد مواجه خواهند شد و فرصتى 

براى جوالن شرارت هاى خود نخواهند يافت.

فرمانده انتظامى خراسان رضوى خبر داد
 كشف بيش از 100 كيلوگرم حشيش 

در حوالى مشهد
فرمانده  قرمــز:  خط 
انتظامى استان از كشف 
102 كيلو و 450 گرم 
از  بازرسى  در  حشيش 
يك باغ ويال در حاشيه 

مشهد خبر داد.
محمدكاظــم  ســردار 
تقوى در تشــريح اين خبر گفت: در راســتاي اجراي طرح 
ارتقاى امنيت اجتماعي و تشديد مبارزه با قاچاق موادمخدر، 
مأموران عمليات ويژه پليس موادمخدر استان پس از كسب 
خبري مبني بر فعاليت فرد يا افرادى سودجو در زمينه حمل 
و نگهدارى موادمخدر در يكي از مناطق حاشــيه اى مشهد، 
رسيدگي به موضوع به صورت ويژه در دستور كار پليس قرار 
گرفت. وى افزود: تيم هاى تخصصى پليس با اشراف اطالعاتى، 
محل دپوى موادمخدر را در يك باغ ويال در حاشــيه مشهد 
شناســايى كردند و با هماهنگى مقــام قضايى در عملياتى 

ضربتى وارد محل مورد نظر شدند.
اين مقام ارشــد انتظامى تصريح كرد: مأموران در بازرسى از 
اين باغ ويال موفق به كشف 102 كيلو و 450 گرم حشيش و 

توقيف دو دستگاه خودرو پرايد و پژوپارس شدند.
فرمانده انتظامى استان خراسان رضوى در پايان ضمن اشاره 
به دستگيرى دو متهم در اين زمينه، خاطرنشان كرد: امروز 
ديگر هيچ نقطه و مكانى براى سوداگران مرگ امن نبوده و 
پليس با جديت و برخورد قاطع به دنبال شناسايى و انهدام 

باندهاى قاچاق موادمخدر است.

با واكنش پليس مشهد
  سارق باترى خودرو دستگير شد 

خط قرمز: رئيس پليس 
دستگيرى  از  مشــهد 
يكــى از عامالن اصلى 
سرقت باترى خودرو در 
مصالى  بولوار  محدوده 

مشهد خبر داد.
آقابيگى  اكبر  سرهنگ 
گفت: مرحله ديگرى از طرح تشــديد مقابله با سرقت هاى 
بامدادى با محوريت شناسايى و دستگيرى عامالن سرقت هاى 
سريالى باترى خودروهاى سوارى در دستور كار پليس قرار 
گرفت.  وى افزود: تيم هاى دايره تجسس كالنترى 17 مصال 
در اجراى اين مأموريت ضربتى با توجه به ســرنخ هايى كه 
در دســت داشتند يكى از عامالن اين سرقت ها را شناسايى 
و تحــت تعقيب قرار دادند. رئيس پليس مشــهد ادامه داد: 
مأموران كالنترى مصال در ادامه ساعت 3 بامداد روز گذشته 
پس از كنترل و مراقبت هاى پوششــى براى دستگيرى اين 
متهم كه در حال ارتكاب سرقتى ديگر بود وارد عمل شدند. 
وى خاطرنشان كرد: متهم به محض ديدن مأموران با خودرو 
از محل متوارى و به اين واسطه عمليات تعقيب و گريز پليسى 
آغاز شد. سرهنگ آقا بيگى گفت: متهم كه به دستور ايست 
پليس اهميت نمى داد با واكنش مأموران روبه رو شد، چراكه 
شليك پليس سبب شــد خودرو پرايد متوقف و متهم 23 
ساله نيز دستگير شــود. وى اظهار داشت: از خودرو سوارى 
پرايد چهار عدد باترى مسروقه كشف شد، در ادامه تيم دايره 
تجسس كالنترى مصال مالخر اموال مسروقه را نيز شناسايى 
و دستگير كردند. وى گفت: تحقيقات از متهمان براى كشف 

ديگر جرايم احتمالى ادامه دارد.

قاب حادثه

  سقوط 2 كارگر ساختمانى 
از ارتفاع

سبحانى رئيس ايستگاه شماره 3 آتش نشانى مشهد 
خبرداد: درحادثه كه روز گذشته در خيابان بزرگمهر 
جنوبى مشهد رخ داد نجاتگران آتش نشانى مشهد 
به محض حضــور در محل حادثه دو كارگر حدوداً 
30 ســاله را كه حين كار در يك پروژه ساختمانى 
به دليل وقوع سانحه از ارتفاع 6 مترى سقوط كرده 
بودنــد در حالى از محل خــارج كردند كه آن ها از 
نواحى مختلف بدن دچار شكستگى و آسيب شده 

بودند .

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     .

 هفت  خان وام ازدواج
چــرا بانك هــا وام ازدواج نمى دهند؟ براى 
ضامن ها هر بانكى مى رويم يك قانون خاصى 
دارد؛ بعضى ها سه ضامن و بعضى دو ضامن 
مى خواهند. يعنى قوانين بانك مركزى پوچ 
است؟ به خدا مردم بدبخت اگر الزم نداشتند 
وام نمى گرفتنــد، تا كى مردم تحت فشــار 
باشند؟ بعد آقازاده ها وام ميلياردى مى گيرند 

با ضمانت خودشان واقعاً انصاف است؟
935...1295

 اگر مردم كمك نكنند...!
تحقيق كنيد دولت در اين 6 سال چقدر سرانه 
براى مدارس واريز كرده؟ آيا سرانه واقعى يك 
سال را در اين 6 سال واريز كرده؟ من به عنوان 
عضو انجمن اوليا مربيان مدرســه شــهادت 
مى دهم اگر مردم به مدارس كمك نكنند با 

چالش بسيار بزرگى روبه رو خواهيم شد!
915...5291

 براى اطالع دادگسترى
به اطالع دادگســترى برسانيد هر كســى پول نداشت، نبايد به دادش رسيد؛ چون پول باطل 

كردن تمبر ندارد؟
903...4047

 صداى راديو در خواف هنوز حل نشده
چند روزى صداى راديو در شهر خواف قابل 
دريافت بود، اما متأسفانه دوامى نداشت ظاهراً 
مسئوالن عالقه اى به حل مشكالت صدا در 

خواف ندارند.
915...4223

 بوى گازوئيل در اتوبوس
من از خط 11 براى رفتن به ســركار استفاده مى كنم. متأسفانه بيشتر اتوبوس هاى اين خط 
بشدت بوى گازوئيل مى دهند در حالى كه اتوبوس هاى خط هاى ديگر اين گونه نيست، به عالوه 

بيشتر پنجره هاى اتوبوس هاى اين خط پرده ندارند، لطفاً رسيدگى شود.
915...0877

مالباختگان بازرگانى موحد را دريابيد
خواهشــمند اســت به وضعيت مالباختگان بازرگانى موحد نمايندگى راين خودرو در مشهد 
رسيدگى كنيد، ســه سال پول پرداخت كرديم، نه از پول خبرى هست؛ نه ماشين، به شعبه 
قضايى صدف مراجعه مى كنيم چنان برخورد مى كنند كه فكر مى كنى نماينده موحد هستند.

915...3147

  درخواست از دادستانى براى برخورد با متخلفان ساختمانى منطقه جانباز
از دادستان محترم تقاضا داريم، حاال كه شهردارى منطقه 2 و پليس ساختمانى به درستى به 
وظايف خود عمل نمى كنند. شخصاً وارد عمل شده با متخلفان ساختمانى و بساز و بفروش ها 

در منطقه جانباز برخورد جدى كنند.
915...6053
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عقيل رحمانى  در پــى عمليات دقيق 
كارشناسان معاونت بازرسى سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان رضوى كه با دستور 
انقالب مشهد  جانشين سرپرست دادسراى 
به وقوع پيوســت، بيش از 100هزار قوطى 
كمپوت تاريخ مصرف گذشــته در حالى در 
يك واحد توليدى كشــف شد كه كارگران 
در حــال درج تاريخ توليــد جعلى روى آن 

بودند!

 بازهم گزارش مردمى مانع اقدامى 
خطر آفرين شد

كارشناس مسئول معاونت بازرسى سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى در 
تشــريح اين اقدام با اهميت به قدس گفت: 
هفته گذشته يكى از شــهروندان با سامانه 
124 تمــاس گرفــت و مدعى شــد واحد 
توليدى در حوالى جاده ســيمان مشــهد 
پس از انتقــال انواع كمپوت ميــوه تاريخ 
مصرف گذشــته به داخل آن با استفاده از 
چندين كارگر تاريخ مصرف منقضى شــده 
روى محصول را بــا روش هاى خاصى پاك 
و تاريخ تقلبــى روى آن درج كرده و قصد 
دارد محموله عظيمــى را به همين صورت 

راهى بازار كند.
مهدى مقدســى ادامه داد: از همين رو در 
مرحله نخست از كارشناسان خواسته شد به 
محل مــورد نظر بروند و ماجرا را به صورت 
دقيق و نامحسوس پيگيرى و اطالعات اوليه 

را تكميل كنند.
ايــن اقــدام انجام شــد و 
بررسى هاى  در  كارشناسان 
ميدانى و چند ساعته خود 
پى بردند يك واحد توليدى 
داراى مجوز دســت به اين 
اقدام زده و حتى اطالعات 
در  نشــان مى داد  تكميلى 
محتويات  برخــى  محــل 
قوطى هــاى مشــكوك به 
و  تخليه  گذشــته  تاريــخ 
بســته بندى  داخل  مجدد 
جديد و شكيل ريخته و با 

تاريخ داراى اعتبار بسته بندى مى شود.

 ورود به محل و كشف 100 هزار قوطى 
بزك كرده!

كارشناس مسئول معاونت بازرسى سازمان 
صمت استان افزود: باتوجه به گزارش اوليه 
كارشناســان و نيز واقع شــدن اقدامى كه 
سالمت عمومى جامعه را هدف سودجويى 
قرار داده بود، موضوع اين فعاليت غيرقانونى 
كه نيــاز به رعايــت اســتاندارد اجبارى و 
صالحيت رسيدگى به آن در اختيار دستگاه 
قضايى اســت، به اطالع جانشين سرپرست 

دادسراى انقالب مشهد رسيد.
پس از آن قاضى دشتى فدكى در كمترين 
زمان ممكن دستور ورود به محل را صادر و 
از مأمــوران اداره نظارت بر اماكن عمومى و 

كارشناسان شبكه بهداشت 
خواست  مشــهد   3 ناحيه 
هرچــه ســريع تر همراه با 
نيروهاى كاشــف ماجرا را 

بررسى كنند.
مقدســى به كشف تخلفى 
عظيم اشــاره و در تشريح 
آن عنوان كــرد: با حضور 
نظارتى  و  پليسى  تيم هاى 
در منطقــه و طى شــدن 
به  ورود  قانونــى  فراينــد 
محل، بازرســى از ســالن 
واحد توليدى آغاز و در پى 
آن مشخص شــد خط توليد واحد يادشده 

چند روزى به بهانه اى تعطيل است.
در گوشــه اى ديگر از سالن هم حدود 100 
هزار كمپوتى كه يا تاريخ مصرف آن گذشته 
و يا در حال اتمام بود، مشــاهده شــد. آثار 
و شــواهد ماجرا و حضور برخــى كارگران 
در محــل گوياى اين واقعيــت تلخ بود كه 
در محل تاريخ درج شــده روى قوطى ها با 
روشــى خاص محو و مجدد روى آن تاريخ 

توليد جديد درج مى شد.
به همين واسطه مى توان گفت خط توليدى 
در كار نبوده و خط تقلب به صورت گسترده 

فعال بود.
همچنيــن در گوشــه اى ديگــر و در حين 
بازرســى تكميلى تعداد زيادى قوطى هاى 
رب مشــاهده شد كه توســط افراد مذكور 

در آن ها بــاز و محتويات آن تخليه شــده 
بود، تحقيق در مورد سرنوشــت محتويات 
قوطى هاى كه برخى از آن ها احتماالً تاريخ 
مصرفشــان گذشــته و برخى در روز هاى 
پايانى مدت زمان مصرف قرار داشت، ادامه 

دارد.

 كشف بشكه هاى رب مشكوك
وى ادامه داد: حتى در محل تعداد زيادى بشكه 
پر از رب كشف شــد كه در شرايط بسيار بد 
بهداشتى نگهدارى مى شــد. برهمين اساس 
كارشناسان شبكه بهداشت مشهد از محموله 
يادشده نمونه بردارى كرده تا سالمت و يا عدم 
آن در آزمايشگاه هاى معتمد مورد بررسى قرار 

بگيرد.
در حالى كه جمع بنــدى اقدام هاى صورت 
گرفته گوياى تهديد عليه بهداشت عمومى 
محســوب مى شــد، با دســتور جانشــين 
دادســراى انقالب بســرعت محل پلمب و 
پرونــده اى با عنوان تقلب در محل تنظيم و 
پــس از آن همراه با معرفى فرد متخلف، به 

دادسراى انقالب ارسال شد.

با تيزبينى كارشناسان معاونت بازرسى سازمان صمت خراسان رضوى كشف شد

بزك 100 هزار كمپوت تاريخ مصرف گذشته در واحد مجاز!

با دستور جانشين 
دادسراى انقالب بسرعت 

محل پلمب و پرونده اى 
با عنوان تقلب در محل 

تنظيم و پس از آن 
همراه با معرفى فرد 
متخلف، به دادسراى 

انقالب ارسال شد

بــرش

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

300072305 پيامك كنيد.

مـخــاطـبـان گـرامى! مى توانيد 
را در  عكس ها و سوژه هاى خود 
حوزه هاى شهرى، اجتماعى و ... 

به ايميل زير ارسال نماييد.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و �وا
 پيش بينى كاهش دما براى امروز 

در خراسان رضوى
قدس: هواشناسى خراسان رضوى اعالم كرد: با بررسى نقشه  ها 
و مدل هاى هواشناسى امروز دوشنبه با تضعيف سامانه كم فشار 
حرارتى، از شــدت گرما به مقدار كمى كاسته و روزهاى پايانى 

هفته مجدداً شاهد افزايش دما در سطح استان خواهيم بود.
كمينه و بيشينه دماى هوا در مشهد نيز براى امروز به ترتيب 20 

و 35 درجه سلسيوس پيش بينى مى شود.

متالشى شد

 شرور در گلشهر زمينگير شدند

در حوالى مشهد

 رضــا طلبى: 
ســت  پر سر
امور  هماهنگى  معاونــت 
عمرانى استاندارى خراسان 
رضوى گفت: وزير كشــور 
درباره تصويب مجوز انتشار 
اوراق مشــاركت توســط 

مــل  عا ير مد
ســازمان فاوا شهردارى 
مشــهد گفت: اپراتورها 
يك پرونــده كامل و باز 
براى صدور مجوز تملك 
در  ســايت  نصب  براى 

سرپرست معاونت 
خدمات شهرى شهردارى 

بيمارى  مســتعد  كانون 
ســالك در اين شــهر از 
ســوى مركز بهداشــت 
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گفت وگوی قدس با مادر شهید فرهادی در سالروز شهادت فرزندش 

 »علی اصغر«جانی دوباره به زندگی ام داد 
سرور هادیان شــهدا قهرمانان ایــران تا ابد 
خواهند ماند. شــهدای مرزبانی نیروی انتظامی 
هم دارای همین جایگاه رفیع هستند. آن هایی 
که حتی در زمــان صلح، حافظ امنیت مرزهای 

کشورمان هستند.
امروز سالگرد شهادت مرزبانی است که خدمت در 
نیروی انتظامی را افتخاری برای خود می دانست.

شــهید »علی اصغر فرهادی« متولد 1351 بود 
که ســوم تیرماه ســال 71 به همراه 50 نفر از 
همرزمانش در نیروهای انتظامی در منطقه خاش 
توسط اشرار گروگان گرفته و به پاکستان منتقل 
می شــود و پس از مدتی پیکر بی سر او به ایران 
تحویل داده می شــود و... . ایــن روایت، خالصه 

شهادت مرزبان 20 ساله شهرمان است.

  شهادتی متفاوت
وارد خانه که می شوم با مادری 
مواجه ام که دو بار تحت عمل 
قلب قــرار گرفتــه و می دانم 
یــادآوری ایــن جدایی خیلی 
دشــوار اســت. در بــدو ورود 
حاجیه خانم با وجود بیماری به 
استقبالمان می آید و می گوید: 
شــهادت اگرچه برای فرزندم 
مبارک است اما من مادرم، هنوز 
صحنه شهادت فرزندم هرشب 

جلو چشمانم هست.
او می افزایــد: علی اصغر فرزند 
سوم من و بسیار مهربان، اهل 
محبت، باایمــان و صالح بود. 
پســر بزرگم سرهنگ و جانباز 

است. وقتی علی اصغر گفت، می خواهد در نیروی 
انتظامی مشغول به کار شود، از همان لحظه، دل 

نگران بودم.
مادر شــهید از رفتن جوان 20 ســاله اش برایم 
تعریف می کند: همســرم بیمار بود و علی اصغر 
احســاس مســئولیت برای من، پدر، خواهر و 

برادرهایش داشت.
می دانم هر بار یــادآوری خاطرات تلخ برای یک 
مادر چقدر درآور است، او بغض می کند و چشمان 
شرجی اش را می دوزد به قاب عکس رنگ پریده 
روی دیوار که 27 ســال اســت روبه روی تخت 

اوست و هر شب با پسرش درد دل می کند.

  آخرین دیدار
این مــادر صبور ادامه می دهــد : آخرین بار که 
می خواست به خاش برود، برایش مثل همیشه 
آینه و آب و قرآن توی سینی گذاشتم و گفتم بیا 

مادر از زیر قرآن رد شو و برو.

پسرم هردو ماه که در مرز بود، 6 روز برای دیدار ما 
می آمد، این بار که راهیش کردم جور دیگری بود 

اما نمی دانستم آخرین دیدارمان است. 
مادر شــهید توضیح می دهد: پسرم را که اشرار 
با بیش از 50 نفر گرفتند به پاکســتان منتقل 
کردند. خبر آوردند و گفتند قرار است اسرا مبادله 
شوند، اما سر جوان های ما را بریدند و پیکرشان را 
فرستادند و سرهای بی بدن آن ها را در جاده رها 
کردند. او می گوید: هنوز بعد از 27 سال، از درد و 
رنجی که پسرم هنگام سر بریدن کشیده، آرام و 
قرار ندارم. می دانم مرزبانان دارای جایگاه رفیعی 

هستند اما من مادرم و داغدار.

  حضوری که تا ابد جاریست
مادر شــهید علی اصغر فرهادی از لحظه لحظه 
حضور پســرش و آرامشــی 
که شــهدا می خواهند برای 
خانواده هایشان حتی پس از 
شهادت داشته باشند، تعریف 
بــرای درمان  می کند: دوبار 
قلبم تحت عمل جراحی قرار 

گرفتم. همه این ســال ها 
شهادت علی اصغرم عادت 

نشده است.
کمــا  تــوی  روز   10

بودم و دکترها قطع 
امیــد از بهبــودی 
و زنــده ماندنــم را 
اعالم  فرزندانــم  به 
کردنــد. فرزندانم به 
حرم می روند و شفای 
مرا از امام رضا)ع( می خواهند و برمی گردند 
تا برای تحویل من و کارهای بعد از فوتم 
آماده شوند که دکتر با ناباوری به فرزندانم 
می گوید، مادرتان دوباره به زندگی بازگشته 

است.
حاجیه خانم توضیــح می دهد: درهمان 
حالت کما، علی اصغر و پسرخواهرم که 
او هم شهید شــده را با لباس هایی یک 
شکل دیدم که باالی ســرم آمده اند و 
علی اصغر را دیدم که با لبخند صدایم 
می زند، مادر بلندشو، بلندشو. با صدای 
او چشــمانم را باز و احســاس کردم از 
یک خــواب طوالنی بیدار شــدم که 
بعدها متوجه شــدم پس از 10 روز در 
کما بــودن و قطع امید همــه از زنده 
بودنم، او زندگی دوبــاره ای بمن داد. 
این مادر اظهار می دارد: هرجا در خیابان 
یا مکانی، احساس تنهایی و گرفتاری 

می کنم ناخودآگاه علی اصغــر را به یاد می آورم، 
انگار او دستم را می گیرد و مرا راهنمایی می کند. 
او توضیح می دهد: می دانم پسرم در ظاهر نیست 
اما حضورش در تمام لحظات همراه من است. هر 

زمان گرفتاری دارم به کمکم می آید. 

  علی اصغر هست 
او تأکید می کند: خانه کوچکمان خراب شــده 
است. چند شــب نگران بودم که چکار بکنم اما 
خیلــی غیرمنتظره از بیمه به مــن خبر دادند، 
علی اصغر هنگامی که وارد نیروی انتظامی شده 

بود، خودش را بیمه عمــر کرده و گفته بود در 
صورتی که اتفاقــی برایش رخ دهد این بیمه را 

به من بدهند.
او بیان می کند: علی اصغرم بازهم مثل بودنش که 
مسئولیتمان را حس می کرد، حاال پس از سال  ها 
شهادتش، همچنان مراقب من است. برایم عجیب 
بود چرا این ســال ها متوجه بیمه نشده بودم و 
درست همین االن این خبر به من داده می شود.

حاجیه خانم می گوید: پسرم در بهشت رضا)ع( 
آرام گرفته اما دل مادران شهدا آرام ندارد.

  ارادتمان باقیست
مثــل همــه جلســاتی کــه بــا همراهــی 
فرهنگســرای پایداری، آقای علیرضا دلبریان 
و نقــاش چهــره شــهدای خوب شــهرمان 
آقای منصــوب داریم، قرارمان این اســت در 
ســالروز شــهادت شــهیدان، خانواده شهدا 
 را یــادآور شــویم و بگوییــم حرمــت رفتن 

عزیزتان را فراموش نکرده ایم.

فرهنگ و هنر
  مستند »شهسوار« نقد شد

مســتند  کارگــردان 
»شهسوار« گفت: در این 
مستند هم دالیلی برای 
قتل تختی و هم دالیلی 
برای خودکشی او مطرح 
می شود و قضاوت نهایی 

بر عهده تماشاگر است. 
علی شاه محمدی در جلسه نقد و بررسی مستند »شهسوار« که 
در پردیس سینمایی هویزه برگزار شد، ادامه داد: این مستند 
در طول هشت سال ساخته شد. تصویربرداری بخش زیادی 
از گفت و گوهای آن با دوستان و کشتی گیران همدوره تختی 
در طول 6 ســال انجام شد. وی گفت: تفاوت این مستند که 
روایتی از زندگی جهان پهلوان تختی است با دیگر فیلم هایی با 
همین موضوع، این است که یک پژوهش پنج ساله از فیلم نامه  

این مستند حمایت می کند.

  هنر ابزاری برای رسیدن به سعادت 
عضو شورای عالی انجمن 
خوشنویسان ایران گفت: 
هنر ابزاری برای رسیدن 
بــه ســعادت و آرامش 
حیدر  اســت.  درونــی 
موسوی افزود: پرداختن 
به دنیــای پرتالطم و پر 

تنش و نفســگیر هنر، انسان را به مســیرهایی می برد که از 
درگیری های روزمره زندگی دورشده و موجب آرامشی مثال 
زدنی خواهد شــد که این آرامــش را در هیچ فضای دیگری 
نمی توان یافت. وی ادامه می دهد: شور و حال و انگیزه بسیار 
خوبی را در بجنورد و در میان هنرمندان آن مشاهده کردم و 

وجه تمایز هنرمندان این خطه است. 

  افتتاح پالتوی نمایش در شیروان
و  فرهنــگ  مدیــرکل 
ارشــاد اسالمی خراسان 
شــمالی گفت: سومین 
این  نمایــش  پالتــوی 
استان با حضور مسئوالن 
استانی و شهرستانی در 
به  شــیروان  شهرستان 

بهره برداری رسید. حسین فرخنده با بیان اینکه زیربنای این 
پالتو 200 متر اســت، اظهار کرد: برای ساخت پالتوی تئاتر 
شیروان 3 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی برای تجهیز، 

صوت، صندلی، نور، پارکت و اتاق فرمان هزینه شده است.  
وی با بیان اینکه با ســاخت این پالتو بســیاری از مشکالت 
هنرمندان تئاتر شهرستان شیروان رفع خواهد شد، اظهارکرد: 
با افتتاح این پالتو گروه های تئاتری می توانند اجراهای خود را 

در این سالن ها انجام و فعالیت هنری داشته باشند.  

مدرهس
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش 

خراسان رضوی خبر داد
  برگزاری المپیاد مهارتی با حضور 211 

هنرجوی شاخه کاردانش
حســین پورحسین: 
متوسطه  آموزش  معاون 
پــرورش  و  آمــوزش 
خراســان رضوی از آغاز 
اســتانی  عملی  مرحله 
هفدهمین دوره مسابقات 
و  کاربــردی  علمــی 

همچنین نخستین المپیاد مهارتی با حضور 211 هنرجوی 
شاخه کاردانش استان خبر داد.

رضا صابری توالیی، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش 
استان در این خصوص گفت: مرحله عملی استانی هفدهمین 
دوره مسابقات علمی کاربردی و همچنین نخستین المپیاد 
مهارتی با حضور 211 نفر از هنرجویان شاخه کاردانش استان 

در حال برگزاری است. 
وی در ادامه مواردی همچون توسعه، توانمندسازی و مشارکت 
هنرجویان در سطوح علمی و کاربردی، ترویج و ایجاد نگرش 
حرفه ای در سطح ملی،اطالع رسانی از ظرفیت های موجود 
در زمینه های علمی و کاربردی برای جذب دانش آموختگان 
هنرســتان ها در مشاغل مرتبط وســنجش میزان کیفیت 
آموزش های تخصصی ارائه شــده در ســه سطح منطقه ای، 
استانی و کشوری را از مهم ترین اهداف برگزاری این رقابت ها 
برشــمرد وافزود: هفدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی 
هنرجویان شــاخه کاردانش اســتان در مرحله هنرستانی با 
انتخاب دو نفر برتر در هر رشــته در هنرستان های کاردانش 
استان آغاز شد. سپس تعداد 1465 هنرجوی منتخب شاخه 
کاردانش از 47 منطقه آموزش و پرورش استان در 36 عنوان 
آزمــون به صورت کتبی با همدیگر رقابت کردند و در نهایت 
تعداد 211 هنرجوی برتر این آزمون کتبی به مرحله عملی و 
کارگاهی راه یافتند که در حال حاضر مشغول رقابت با یکدیگر 
هستند. گفتنی است، در این رقابت ها سه عنوان آزمون برق 
ساختمان، تعمیر موتور تراکتور و همچنین طال و جواهرسازی 
به سبک المپیادهای جهانی مهارت، در قالب المپیاد مهارتی 

در حال برگزاری است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی:
  رابطه دستگاه قضا با آموزش و پرورش 

ارتباطی ایمانی، قلبی و معنوی است 
قدس: همزمان با هفته قوه قضائیه، مدیرکل آموزش و پرورش 
خراســان رضوی به همراه جمعی از اعضای شورای معاونان 
خود با رئیس کل دادگستری استان دیدار کردند. قاسمعلی 
خدابنده ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه گفت: همکاری ها، 
مساعدت ها و تعامالت بسیار خوبی میان آموزش و پرورش و 
دادگستری استان وجود دارد و امیدواریم این همکاری ها روز 
به روز گسترش یابد. وی افزود: طرح های مشترک فراوانی میان 
آموزش و پرورش و دادگستری خراسان رضوی در زمینه های 
مختلف در حال انجام است و با وجود نبود اعتبارات در حوزه 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی، فعالیت های بسیار خوبی 
صورت گرفته اســت. رئیس کل دادگستری خراسان رضوی 
نیز گفت: جایگاه معلم باید واال و رفیع باشــد و هیچ مقامی 
از نظر معنوی، سیاسی و اجتماعی به جایگاه مقدس معلمی 
نمی رسد و بهترین اشخاص در دامان معلمان، پرورش و تربیت 
یافته اند. حجت االسالم والمسلمین علی مظفری افزود: میان 
ادارات دادگستری استان با سایر نهادها و سازمان ها ارتباطات و 
مراودات سازمانی وجود دارد اما این رابطه با آموزش و پرورش 
اســتان کامالً متفاوت است و ارتباط مجموعه قضایی با این 
دستگاه، ارتباطی ایمانی، قلبی و معنوی است، چون دستگاه 
شــما خدمتگزار معلمان و دانش آموزان است، پس برای ما 

بسیار ویژه و خاص است.

  افتتاح 1۰۰ خانه ورزشی روستایی تا 
پایان سال جاری

مدیرکل ورزش و جوانان 
خراسان رضوی از افتتاح 
ورزشــی  خانــه   100
پایان سال  تا  روســتایی 

جاری خبر داد. 
فرزاد فتاحــی در مجمع 
ورزش  هیئــت  انتخابی 
روستایی و بازی های بومی و محلی اظهار کرد: ارتباط سازنده ای 
میان فدراســیون و وزارت ورزش به وجود آمده و شاهد رشد و 
پیشــرفت فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی 
بوده ایم. وی افزود: در سال جاری ۹1 پروژه ورزشی افتتاح خواهیم 
کرد که 50 درصد آن به روســتاها مربوط می شود و این نشان از 

توجه دولت و وزارت ورزش به ورزش های روستایی است. 

  مشکالت استخرها را گزارش دهید
مدیر ســالمت محیط و 
معاونت بهداشت دانشگاه 
مشــهد  پزشــکی  علوم 
گفــت: مراجعه کنندگان 
به اســتخرها می توانند با 
شماره 1۹0 تماس بگیرند 
و شکایت های خود را در 
مورد استخر، بوفه آن، کیفیت آب، دما و... اعالم کنند و به شکایت 
آن ها رسیدگی می شود. علی اصغر حسنی درباره با طرح پایش و 
ارزیابی استخرها و مجموعه های آبی به ایسنا،اظهار کرد: کلرزنی یا 
گندزدایی آب دارای استانداردهایی است؛ بنابراین برای رعایت آن 
باید مراحل پیش تصفیه آب به  صورت اصولی انجام بگیرد تا آب 

کیفیت مناسبی داشته باشد. 

  5 مدال سهم وزنه  برداران تربت حیدریه
و  ورزش  اداره  رئیــس 
جوانان تربت حیدریه از 
کسب پنج مدال و جایگاه 
سوم تیمی این شهرستان 
در نخســتین دوره لیگ 
خبر  استان  وزنه برداری 
تیم  امینــی گفت:  داد. 
وزنه برداری تربت حیدریه با هدایت قاسم قائمی طلب در پایان 
نخســتین دوره لیگ وزنه برداری بزرگساالن که با شرکت 60 
ورزشــکار به میزبانی قوچان برگزار شد، به دونشان طال و سه 
برنز دست یافت و در بخش تیمی نیز بر سکوی سوم ایستاد. 
وی خاطرنشــان کرد: ابوالفضل باقــری در وزن 55کیلوگرم و 
محمد احســانی در وزن 73کیلوگرم، دو نماینده طالیی این 
شهرســتان بودند که در جایگاه نخست ایســتادند و عباس 

شجاعی، علی قره بهادری و حسین حاتمیان نیز سوم شدند.

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه 
خود می داند در جهت رفع مشکالت 

مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی 
خوانندگان  عزیز    در حوزه های 
شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را 

پیگیری و منعکس کند .
منتظر سوژه های شما از طریق 

سامانه پیامکی  هستیم.
لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.
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محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

1. نیروی الزم برای حرکت برخی کشتی ها را 
فراهم می کند- پیشوند استاندارد بین المللی- 
از ادات استثنا 2. آراینده- این کلمه در قرآن 
در وصف پیامبر اکرم)ص( آمده اســت- آبرو 
و شــرف 3. از شــرکت های نفتی فرانسوی- 
رخام- نان شب مانده 4. پوشش دارای درختان 
خاردار و بوته های کوتاه قد که با فاصله از هم 
روییده اند- یواش- علف باید به دهانش شیرین 
بیایــد 5. الفبای موســیقی- توهین کردن- 
بخشش وکرم- طالیه دار اعداد 6. نوعی پسته 
 مرغوب ایرانی- خدای خدایان یونان باســتان

  7. ماه میالدی- خنیاگر عصر ساسانی- فرق سر 
8. پول خودمان- زبانی- مقروض ۹. دانشمند- 
 دیبای ســیاه- دستگاهی در موسیقی سنتی 
10. نگهبان چماق نقره ای- محلی برای تهیه 
لوازم و تجهیزات ارتش 11. شکل ساده هندسی 
شامل حداقل دونقطه- سبزی غده ای- آداک- 
بوی ماندگی 12. زادگاه حضرت ابراهیم)ع(- 
 هدیــه و تحفه- صدای سرکشــیدن مایعات 
 13. چندین صفت- درخشان- سخن صریح 
14. پســتی و بلندی زمین- جایی از دریا که 

گودی آن کم باشــد و کشتی به گل نشیند- 
دانــه روغنــی خوراکی 15. نفس خســته- 

کم عرضی- کرمان قدیم  

 1. از احشام- حاشــا کردن- دشمنی کردن 
2. تنــاوب زراعــی- مطلبــی را بــا اشــاره 
 فهماندن- باد شــدید و ناگهانی خســارت بار 
3. خمیده- پرده دری- سبیل 4. نیکی و احسان- 
 بخشــی از دست و پا- سیاهه- فردوس قدیم 
 5. بی باک- نشــان بازرگانی- عالمت مفعولی 
 6. خیسی اندک - دخل فروشگاه - اسباب زحمت 
7. عضو بدن حیوانات -  از واحدهای تحصیلی- 
صفحه مدوری در خودرو 8. عالیم و نشانه های 
 به جامانده از کسی- شکم خودرو- بهار عمر 
۹. امید و چشمداشت- از مربیان رشته فوتبال 
که نقش کلیدی در آمادگی جسمانی بازیکنان 
دارد- آخرین رمق 10. لقب اشــرافی هندی- 
روزانــه- کالم بی پرده 11. زبان گنجشــک- 
نوعــی فرش پرزدار نازک- درخت پرشــاخ و 
برگ جنگلی 12. بعضی در هاون می کوبند- 
گردنــده- روزگار- چه وقــت؟ 13. باکتــری 

میله ای شکل- از درجه داران ارتشی- سرودخوانی 14. دوخط 
غیرمتقاطع که با فاصله ای ثابت کنار هم قرار گرفته اند- نامی 
پسرانه در کهکشان راه شیری – از ادات پرسش 15. برچسب 

عکس دار بزرگ- غذای میان روز- رود آرام

  افقی

  عمودی

قدس: رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف خراســان 
رضوی از اعــزام 114 حافظ کل قرآن به کربالی معلی 
خبر داد. جعفر حســینی گفت: 37 نفر از حافظان نیز 
که موفق به حفظ 15 جزء از قرآن کریم شده اند، جایزه 
سفر زیارتی قم و حافظان 5 جزء قرآن نیز جایزه سفر به 
بقاع متبرکه خراســان رضوی و سفر زیارتی به مشهد را 

دریافت می کنند.
وی یادآور شد: مراسم تجلیل از حافظان قرآن همزمان 
با دهه کرامت برگزار می شــود.وی افزود: مرحله استانی 

مسابقات نیز اواخر تیرماه برگزار خواهد شد.

زندان های  کل  مدیر  قدس:  بجنورد-خبرنگار 
خراسان شمالی گفت: در سال گذشته در استان ۹ نفر 
از زندانیان که محکوم  به قصاص شده بودند و شاکی 
از اجرای حکم  با رضایت شاکی  خصوصی داشته اند 
قصاص آزاد شدند. محمدی اظهار داشت: کمیسیونی 
برای عفو در استان تشکیل شده است که رضایت اولیای 
دم را جلب می کنند که این امر تنها در موارد قتل های 
ناخواسته انجام می شود. وی با بیان اینکه 36 درصد 
زندانیان سارق هستند، گفت: سرقت و ربودن مال غیر 

مقام نخست جرایم در زندان های این استان است. 

ایرنا: رئیس اداره نظارت و ارزیابــی عملکرد اداره کل 
آمــوزش و پــرورش خراســان رضوی گفت: شــرکت 
دانش آمــوزان در فــوق برنامه های مــدارس غیردولتی 
اجباری نیست و اجبار والدین در این زمینه برای پرداخت 

هزینه ،تخلف محسوب می شود. 
محمد قوامی نژاد افزود: مدارس غیردولتی می توانند در 
زمان ثبت نام شــهریه مصوب خود را از والدین مطالبه 
کنند. وی اظهار داشــت: مؤسســان مدارس غیردولتی 
و والدیــن می تواننــد برای اطالع از میزان شــهریه هر 
www. مدرسه غیر دولتی به سامانه اینترنتی به آدرس

mosharekatha.ir مراجعه نمایند.

   اعزام 11۴ حافظ  کل قرآن 
به کربالی معلی

 ۹ نفر پای چوبه دار 
بخشیده شدند

  میزان شهریه مدارس غیردولتی 

خراسان رضوی اعالم شد

پسرم هردو ماه 
که در مرز بود، 6 

روز برای دیدار ما 
می آمد، این بار 
که راهیش کردم 

جور دیگری بود اما 
نمی دانستم آخرین 

دیدارمان است

بــرش
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