
جلوگيرى از سود نامشروع 4/5 ميلياردى برنجنوكرى در دستگاه امام حسين بازنشستگى ندارد
با يك عمليات پيچيده در بازار مشهدصورت گرفتمديركلى كه هر سال تعزيه خوان عاشورا مى شود

عادت كرديم مسئوالن را معموالً با تشريفات خاص 
حتى در مراســمى كه جنبه عمومى دارد، ببينيم. 
جنس مراسم ورزشــى هم كه باشد و الزمه حضور 
در آن لباس خاصى مورد نياز، اما باز هم لباس فالن 
مسئول حاضر در همايش ورزشى همان كت و شلوار 
هميشگى است! كمتر مســئولى را سراغ داريم كه 

سلسله مراتب تشريفات ...

يك عمده فروش برنج در مشــهد كه بيش از هزار و 
300 تن برنج دولتى را به قصد ســودجويى در چند 
نقطه شــهر مخفى كرده بود، پيش از هر اقدامى در 
محاصــره اطالعاتى نيروهاى ناحيه مقاومت ســپاه 
حضرت مسلم(ع) قرار گرفت و محموله عظيم برنج 
يارانه اى توقيف شــد. تا امــروز چندين خبر توقيف 

محموله هاى عظيم ...
.......صفحه 3.......صفحه 4 

س
قد

 / 
مى

اش
 ه

يد
حم

د 
سي

س: 
عك

 

معماى محاسبه نرخ سرويس مدارس
براساس جديدترين رتبه بندى ساالنه 

دانشگاه هاى جهان

مشهد  بهترين 
دانشگاه علوم پزشكى 

كشور را دارد

.......همين صفحه 

.......صفحه 2 

با سخنرانى
آيت اهللا علم الهدى

برگزار شد

اجتماع عظيم 
رهروان زينبى 

در «پنجتن»

قدس رمزگشايى كرد

.......صفحه 2 

خبر

فارس: رئيس قوه قضائيه گفت: اينكه جامعه اى 
به يزيد مى گفتند اميرالمؤمنين، نشان از جهل 
است، مسلمانان جاهل كســانى هستند كه به 
مســتكبرين ســوارى مى دهند و مركب آن ها 

مى شوند. 
آيت اهللا سيد ابراهيم رئيسى در محفل عزاى سيد 
الشــهدا (ع) واقع در خيمه االنتظار گفت: داعش 
كه صهيونيست ها و آمريكايى ها به  عنوان مركب 
از آن ها براى جنايت استفاده مى كردند، نمونه اى از 

جهل مسلمانان است.
رئيس قوه قضائيه افزود: رهبرمعظم انقالب فرمودند 
كه جنس كار داعش اسرائيلى است، قبل از اينكه 

وزارت امور خارجه آمريكا خودش اعتراف كند.
وى با اشــاره بــه پيام مهم عاشــورا در زيارت 
اربعيــن اظهار كــرد: پيام مهم عاشــورا كه در 
زيارت اربعين مى خوانيم، اين اســت كه حسين 
خون قلبش را داد كــه جامعه قدرت تحليل و 
تفكر پيدا كنــد و جهل را كنار بزند، جهلى كه 

در مقابلش عقل است نه علم.
آيت اهللا رئيســى متذكر شــد: اينكه جامعه اى به 

يزيد مى گفت اميرالمؤمنين، نشان از جهل است، 
مسلمانان جاهل كسانى هستند كه به مستكبرين 

سوارى مى دهند و مركب آن ها مى شوند.
رئيس قــوه قضائيه بــا تأكيد بر اينكه عاشــورا 
تضمين كننده بقاى دين بود، بيان كرد: اگر عاشورا 
نبود، دين كامل نبود و فقط پوسته اى از آن وجود 

داشت.
آيت اهللا رئيســى اظهــار كرد: اصل قيام عاشــورا 
طراحى حضرت حق است كه در يك فصل دست 
امام حســين(ع) و در يك فصل دســت حضرت 

زينب(س) و امام سجاد(ع) است.  

گفت وگو

مدير كل بنياد شــهيد و امور ايثارگران 
خراســان رضوى گفت: دولت در زمينه 
پرداخت بيمه هاى پزشــكى جانبازان و ايثارگران 
استان خراســان رضوى 40ميليارد تومان بدهكار 
است و بنياد شــهيد نيز با جديت اين موضوع را 

پيگيرى مى كند. 
حجت االســالم والمسلمين حسين معصومى در 
گفت و گو با قدس آنالين اظهار كرد: مشكل بيمه 
تكميلى خانواده شــهدا، جانبازان و ايثارگران در 
استان خراســان رضوى تا حدودى برطرف شده 
است و اين مســئله روند خوبى را در استان طى 

مى كند.
وى با بيان اينكــه ايثارگران ســرمايه هاى نظام 
هستند و درمان يكى از مهم ترين مسائل آن هاست، 
تصريح كرد: موضوع اساسى براى پرداخت مطالبات 
بيمه جانبازان و ايثارگران تأمين اعتبار اســت كه 
به محض تحقــق آن، مطالبات بيمه اى ايثارگران 

پرداخت خواهد شد. 
حجت االسالم والمســلمين معصومى با اشاره به 
اينكه مطالبات بيمه اى ايثارگران استان از ابتداى 

ســال جارى پرداخت نشده اســت، اظهار كرد: با 
پيگيرى كه انجام داده ايم تمام اســناد پزشــكى 
ايثارگران  تا تاريخ اول فروردين ماه ســال جارى 
پرداخت شــده اســت و براى پرداخت اين اسناد 
از ابتداى ســال تاكنون نيز به دنبال تأمين اعتبار 
هســتيم به عبارتى مطالبات بيمه اى اين افراد از 

ابتداى سال تاكنون هنوز پرداخت نشده است. 
وى افزود: دولت در زمينــه پرداخت بيمه هاى 
پزشــكى جانبازان و ايثارگران استان خراسان 
رضوى  40ميليارد تومان بدهكار اســت گرچه 
براى پرداخت و حل اين مشــكل مصمم است 
تــا منابع را تأمين و مطالبــات را پرداخت كند 
و بنياد شــهيد نيــز با جديت ايــن موضوع را 
پيگيرى مى كند، اما انتظار مى رود در اين زمينه 
ســرعت داشته باشد تا مشــكالت بيمه اى اين 
قشر از جامعه به زودى برطرف و حل شود زيرا 
بيمه حداقل كارى اســت كه در حق جانبازان 
و ايثارگــران كه بعضاً برخى از آن ها هزينه هاى 
پزشــكى كالنى را پرداخــت مى كنند، مى توان 

انجام داد.

معاون آب و خاك جهاد كشاورزى 
خراسان رضوى در گفت وگو با قدس:

به جاى هزينه هنگفت 
انتقال آب، منابع آبى 

را مديريت كنيم

بر اساس جديدترين رتبه بندى ساالنه دانشگاه هاى جهان، دانشگاه 
علوم پزشكى مشهد توانست در رتبه بازه 501 تا 600 قرار گرفته 
و رتبه نخست در بين دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور را به همراه 

دانشگاه علوم پزشكى ...

.......صفحه 2
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سيد مرتضى بختيارى:
  كميته امداد جوان مى شود

فارس: رئيس كميته امــداد امام خمينى (ره) گفت: 
حسب صدور حكم رهبرمعظم انقالب به اينجانب در 
به  كارگيرى نيروهاى جــوان و بهره  گيرى از نظرات و 
برنامه هاى جوانان در كميته امداد بحث جوانگرايى با 

سرعت در اين نهاد مقدس انجام مى شود. 
سيد مرتضى بختيارى گفت: از بدو انتصاب اينجانب در 
كميته امداد جوانى خوش نام و خالق به  عنوان مشاور 
امور جوانان كميته امداد مركز منصوب شد كه مشغول 
به  كار شده است. وى با اعالم اينكه 466 واحد احداثى 
ســيل زده در خراســان رضوى را تا پايان سال جارى 
تحويــل مى دهيم، اضافه كرد: از اين تعداد 250 واحد 
مربوط به منطقه بردسكن است كه در دست احداث و 
ســعى مى شود تا پيش از زمستان تكميل و در نهايت 
تا پايان ســال تحويل افراد شود. بختيارى با تقدير از 
خدمات ســپاه پاســداران در كمك رسانى به مناطق 
سيل زده در بردسكن، افزود: خسارت عمده اى در سيل 
ابتداى سال جارى در اين شهرستان وارد شده كه اگر 
همدلى و همراهى همه مديران اجرايى در بردســكن 

نبود، اين همه خدمت رسانى نيز مقدور نبود.
وى بحث اشتغال در كميته امداد را يكى از اولويت هاى 
ايــن نهاد نام برد و ادامه داد: از محل تبصره 16 قانون 
بودجه ماده 83 برنامه ششــم توسعه اقتصادى كشور 
3هزار و 500 ميليارد تومــان در اختيار كميته امداد 
كشــور قرار گرفته كه بايد در ســال جارى 170 هزار 
اشتغال در كشــور ايجاد شــود و در اين راستا 400 
ميليارد تومان تســهيالت اشتغال زايى از اين محل در 
اختيار كميته امداد خراسان رضوى براى جذب اشتغال 

15 هزار مددجوى اين نهاد قرار گرفته است.

براساس جديدترين رتبه بندى ساالنه 
دانشگاه هاى جهان 

  مشهد  بهترين دانشگاه 
علوم پزشكى كشور را دارد

قدس: بر اساس جديدترين رتبه بندى ساالنه دانشگاه هاى 
جهان، دانشگاه علوم پزشكى مشهد توانست در رتبه بازه 
501 تا 600 قرار گرفته و رتبه نخست در بين دانشگاه هاى 
علوم پزشكى كشــور را به همراه دانشگاه علوم پزشكى 
تهران كسب نمايد و از اين رو مشهد به عنوان قطب دوم 
علمى كشور در علوم تبديل شد. معاون پژوهش و فناورى 
دانشــگاه علوم پزشكى مشهد با اعالم اين خبر گفت: در 
شهريور هر سال، پايگاه رتبه بندى تايمز  نتايج رتبه بندى 
جهانى دانشگاه ها را اعالم مى كند كه در رتبه بندى امسال، 
هزار و 400 دانشگاه برتر دنيا ارزيابى و رتبه بندى شده اند 
و بر اين اســاس دانشگاه علوم پزشكى مشهد توانست از 
رتبــه بازه 601 تا 800 به رتبــه 501 تا 600 ارتقا يابد. 
دكتر محسن تفقدى با اشــاره به رقابت سخت در باالى 
جدول رتبه بندى دانشگاه هاى جهان، اين ارتقا را ارزشمند 
و قابل توجه دانســت و خاطرنشــان كرد: دانشگاه هاى 
صنعتى شــريف و اميركبير نيز در رتبه بازه 501 تا 600 

قرار گرفتند. 

ا�بار
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شنبه 23 شهريور 1398

14 محرم 1441 
14 سپتامبر 2019  
سال سى و دوم  
شماره 9061  
ويژه نامه 3445 

     صفحه 1 خراسان

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

»  تمدید نوبت اول فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و 
بازرس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی 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 98/05/02 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی 
مشهد بدینوسیله از کلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی 
مشهد، دارندگان شرایط ذیل، دعوت میشود از روز دوشنبه مورخ 98/06/25 ظرف مدت 10 روز، حداکثر تا روز 
iranianasnaf.ir - سامانه  چهارشنبه مورخ 98/07/03 شخصًا با مدارک ذیل ابتدا در سامانه ایرانیان اصناف 
ساران ) انتخابات الکترونیکی اتحادیه ها ( - قسمت ثبت نام داوطلبین، مراجعه و با درج شناسه صنفی،  نسبت 
به  ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل، اقدام و سپس شخصًا با ارائه  اصل و تصویر مدارك 
ذیل الذکر، جهت ادامه فرآیند  ثبت نام و  تکمیل پرسشنامه ) در مهلت قانونی فوق (، به دبیرخانه هیئت اجرایی 
برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان مشهد، واقع در سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 

به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند . 
 شرایط الزم :

1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران
2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد                        

7- داشتن حداقل 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
ایرانیان  اجرائی، در سامانه  به دبیرخانه هیئت  از مراجعه حضوری  بایست قبل  الزامًا می  ** داوطلبان محترم 
اصناف به شرح فوق الذکر، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه 

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

مدیره اتحادیه ، الزامی است .
علیرضا ساالری

رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد                                                 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
نوبت اول) بطورفوق العاده( شرکت تعاونی 

مصرف مخابرات مشهد به شماره ثبت 1740 و 
شناسه ملی  10380152580

م��ورخ    14 س��اعت  راس  مجم��ع  جلس��ه   
1398/07/13  روز ش��نبه در مح��ل نمازخان��ه 
اداره مرکزی ش��رکت مخابرات خراس��ان رضوی 
برگزار می گ��ردد . از کلیه اعضاء محترم دعوت 
میش��ود درجلس��ه مذکور حضور بهم رس��انند . 
همچنی��ن اعضائیکه تمایل ب��ه کاندیداتوری در 
س��مت  بازرس��ی را دارند می توانند بر اساس 
م��اده 49 اساس��نامه هم��ه روزه تا 48 س��اعت 
قبل از تش��کیل مجمع تقاض��ای کتبی خود را به 

فروشگاه ارسال نمایند .
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد :

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- تصویب صورتهای مالی سال 1397

3- تصویب بودجه سال 1398 
4- انتخاب  بازرس 

هیئت مدیره تعاونی مصرف 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
 شرکت حافظ ثامن )سهامی خاص(

جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور فوق العاده ش��رکت 
حافظ ثامن )س��هامی خاص( به ش��ماره ثبت 15526 و 
شناس��ه ملی 10380311545 س��اعت 30 : 9 صبح روز 
چهارش��نبه 1398/07/03 در محل ش��رکت به نشانی 
شهرس��تان مش��هد بخش مرکزی ش��هر مش��هد محله 
س��ناباد خیابان س��ناباد59 )ش��هید صداق��ت( خیابان 
س��ناباد )فلس��طین 1 / 23 ( پ��الک 615 طبق��ه همکف 
برگزار می شود. از کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی 
و یا نمایندگان آنها دعوت می ش��ود با همراه داش��تن 
م��دارک شناس��ایی و کارت ورود در جلس��ه مذک��ور 

شرکت نمایند.
تذکر: سهامداران محترم برای دریافت کارت ورود به 
جلسه مجمع با دردست داشتن برگ سهام از ساعت 9 
الی 13 روز شنبه 30شهریور98 لغایت دوشنبه 1 مهر 
98 به دفتر ش��رکت واقع در شهرس��تان مشهد بخش 
مرکزی ش��هر مش��هد محله س��ناباد خیابان سناباد59 
)ش��هید صداقت( خیابان س��ناباد )فلس��طین 1 / 23 ( 

پالک 615 طبقه همکف مراجعه نمایند.
 دستورجلس��ه :1. اس��تماع گ��زارش هیئ��ت مدیره  و 

گزارش بازرسان
2.  طرح وتصویب صورتحسا ب های مالی سال 1394-

1395-1396    3.  تصویب بودجه سال مالی 1397
4.  انتخ��اب  اعضای اصلی وعل��ی البدل هیئت مدیره 
و بازرس��ان     5. تعیین روزنامه کثیر االنتش��ار جهت 
درج آگه��ی ه��ای ش��رکت   6. س��ایر م��واردی که در 

صالحیت مجمع عمومی عادی میباشد .
هیئت مدیره
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گمرکات              
استان خراسان رضوی  تاریخ:1398/06/23

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گمرکات استان خراسان رضوی 
به ش��ماره ثبت 40767 در روز دوش��نبه مورخ 1398/07/15 راس ساعت 9/30 صبح در محل سالن کنفرانس گمرک 
مش��هد با حضور کلیه اعضا برگزارمی گردد.از کلیه اعضا محترم این تعاونی اعتبار دعوت به عمل می آید در جلس��ه 
حضور بهم رس��انند وچنانچه حضور عضوی به هر دلیل میسر واقع نشد،می توانند حق رای خود را موجب وکالت نامه 
کتبی و به صورت حضوری ، با تایید مدیر عامل یا بازرس در دفتر ش��رکت به عضو دیگر واگذار نماید.توضیح اینکه 
هی��چ عض��وی نمی تواند عالوه بر رای خود وکالت بیش از دو عضو دیگر را قبول نماید.ضمنا هر یک از اعضا که تمایل 
به کاندیدا ش��دن جهت عضویت در هیئت مدیره یا بازرس��ی دارند ظرف یک هفته از تاریخ انتش��ار آگهی نسبت به 

ثبت نام اقدام نمایند.
 دستور جلسه:

 1- اس��تماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس    2- تصویب صورت حس��اب های عملکرد ، س��ود و زیان، ترازنامه 
نهایی فعالیت یکس��اله 1397    3- اتخاذ تصمیم در خصوص تقس��یم سود ، مازاد درآمد و ذخایر بر طبق اساس نامه     
4- انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت سه سال    5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت 
یکسال   6- تعیین خط و مشی بودجه سال 1398     7- تعیین حق الزحمه و پاداش مدیرعامل سال 1398    8- افزایش 

مبلغ ماهیانه علی الحساب سرمایه از 700/000 ریال به1/000/000 ریال در جهت افزایش سقف وام پرداختی 
حبیب اله دارایی رییس هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گمرکات خراسان رضوی 
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رئيس قوه قضائيه در مشهد:

داعش نمونه اى از جهل مسلمانان است

مديركل بنياد شهيد خراسان رضوى خبر داد

بدهى 40 ميلياردى دولت به  بيمه هاى پزشكى ايثارگران

اســارت اهل بيت سيدالشــهدا(ع) يك حركت 
رســانه اى قوى براى تبديل واقعه عاشورا به يك 
انقالب بود. نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى، 
در اجتماع بزرگ رهروان زينبى مشهد كه با حضور 
گســترده بانوان در سالن ورزشــى پارك آرامش 
منطقه پنجتن برگزار شد با اعالم اين مطلب گفت: 
امروز نخستين روز از فصل دوم انقالب عاشوراى 
امام حسين(ع) است لذا بزرگداشت امروز به عنوان 
يك رســالت به عهده شما خواهرانى است كه به 
عنوان رهروان حضــرت زينب(س) در عرصه اين 
انقالب حضور داريد و در جاى جاى حركت انقالبى 

در اين جامعه و كشور ...



قدس رمزگشایی کرد 

معمای محاسبه نرخ سرویس مدارس
علی محمد زاده هر ســاله با نزدیک شدن 
به زمان شــروع مدارس مباحث حاشیه ای هم 
مطرح می شــود که از جملــه مهم ترین آن ها 
مسائل مربوط به لباس فرم و سرویس مدارس 

است.
آنچه مسلم است و باید از آن به عنوان واقعیتی 
تلخ نام برد اینکه هیچ گاه شاهد اجرای دقیق 
مصوبات این حوزه ها نبودیم و همواره بسیاری 
از والدیــن دانش آموزان از رفتارها و گفتارهای 
دوگانه متولیان و مدیران باالدستی و مجریان 

این موضوعات گالیه دارند.
به طور مثال در حالی که مدیران عالی از الزام آور 
نبودن اســتفاده از لباس فرم سخن می گویند 
ولی همیشــه شــاهد فروش لباس های فرم 
بی کیفیت و گران  قیمت به خانواده ها هستیم و 
یا مباحثی درباره شهریه مدارس مطرح است که 
از معادالت چندمجهولی بی پاسخ است که شاید 

هیچ گاه به پاسخ روشنی نرسیم.
اما موضوع مورد بحث این نوشته درباره چالش 
دیگر مرتبط با مدارس یعنی سرویس مدارس 
اســت که هر ساله موجب ایجاد مشکالت ریز 
و درشــتی می شــود و این چرخه مشکالت 
همچنان تکرار می شــود که البته اگر متهم به 
پیشگویی نشویم ما هم امیدواریم امسال شاهد 

تکرار آن ها نباشیم.

 عادت گرانی 
بر اســاس مصوبه تیرماه ســال جاری شورای 
شــهر، تعرفه بهای خدمات سرویس مدارس 
مشهد برای سال تحصیلی جدید اعالم شد که 
با یک حساب سرانگشتی می توان گفت حدود 
20درصد نســبت به نرخ مصوب سال گذشته 
افزایش یافته است.البته به گفته متولیان این 
حوزه این افزایش بــا توجه به گرانی قیمت و 
قطعات خودرو افزایش متناسب و چه بسا کمتر 
از رویه محاسباتی به نسبت افزایش های صورت 

گرفته در سایر بخش هاست.

 دستورعمل های همیشگی
به استناد این مصوبه حداکثر سن خودروهای 
ســرویس مدارس بــرای خودروهای ســدان 
)ســواری چهــار در( 12 ســال، خودروهای 
ون 16 ســال و نــاوگان ســنگین )اتوبوس و 
مینی بوس(20سال اســت یعنی نباید شاهد 
سرویس دهی خودروهای سبک مدل پایین تر از 
سال 86 باشیم.تبصره دیگر مصوبه گفته است 
تعرفه مدارس استثنایی با ضریب 1.02درصد 
به مأخذ تعرفه های مصوب محاسبه می شود. 
همچنین آمده اســت در مسیرهای بیش از 7 
کیلومتر به ازای هر کیلومتــر 0/5درصد و تا 
ســقف 25درصد به کرایه کل اضافه می شود.

نکته دیگر مصوبه مربوط به نحوه تعیین مسافت 
مسیر اســت که گفته است، مسافت سرویس 
هر دانش آموز به صورت میانگین مســیر رفت 
و برگشت منزل تا مدرسه و برعکس محاسبه 
می شود.بر اساس مصوبه شورا تعرفه تعیین شده 
صرفاً برای پنج روز هفته اســت و در روزهای 
اضافی به ازای هر روز 20درصد به کرایه مصوب 

اضافه می شود.

 یک تبصره با چند تفسیر
آنچه ذکر شــد بخش کاغــذی ماجرا بود که 
در ظاهر خوب و منطقی اســت اما بر اساس 

تجربیات ســال های پیش می تــوان گفت به 
دلیل گنگ نویسی تبصره های این ماده واحده، 
تفاسیر مختلفی از سوی مجریان صورت خواهد 
گرفت و مانند هر ســال شاهد بروز مشکالتی 
خواهیم بود.نخســتین تبصره چالش برانگیز 
تبصره 6 آن است که مربوط به نحوه محاسبه 
مسیر سرویس است؛ اینکه اگر به استناد این 
تبصره بپذیریم مالک محاســبه مسافت رفت 
و برگشت سرویس اســت این پرسش مطرح 
اســت آیا فردی که منزلش در فاصله کمتر از 
500 متر مدرسه است اگر بخواهد از سرویس 
مدرســه برای فرزندش استفاده کند بر اساس 
جدول تعرفه ها باید بــرای خودرو پراید مبلغ 
71هزار تومان پرداخت کند و فردی که منزلش 
در فاصله 2کیلومتری مدرســه است باید 83 
هزار تومان پرداخت نمایــد.از این رو با اندکی 
نــگاه نقادانه به این مصوبــه می توان گفت یا 
تعرفه گذاری ها عادالنه نیست یا اینکه مسافت 
رفت و برگشــتی را مبنای محاسبه قرار دادن 
اندکی با اشکال روبه رو خواهد بود بنابراین بهتر 
بود تدوین کنندگان این مصوبه شیوه دیگری 
را اعمال می کردند.تبصره دیگری که بی تردید 
زمینه ساز مشکالتی خواهد شد تبصره 5 مصوبه 
است؛ آنجا که می گوید، در مسیرهای بیش از 
7 کیلومتر به ازای هر کیلومتر اضافه 0/5درصد 
)تا سقف 25درصد( به کرایه کل اضافه می شود.

حال پرسش اصلی این است که در این مصوبه 
مشــخص نشــده قیمت اعالمــی در جدول 
پیوست برای مســافت های بیش از 7کیلومتر 
با احتســاب این ضرایب است یا آن را به عهده 

مجریان سرویس مدارس گذاشته است؛ چراکه 
اگر بپذیریم با احتســاب این ضرایب بوده چه 
ضرورتی داشــته در مصوبه تبصــره ای به آن 
اختصاص دهند و اگر بدون احتساب آن بوده 
چرا قیمت ها را به نحوی اعالم نکردند تا نیازی 
به گذاشتن یک تبصره نباشد.از دیگر چالش های 
سرویس مدارس می توان به الزام نصب برچسب 
ســرویس مدارس و تعــداد دانش آموزان هر 
سرویس اشاره کرد که باید منتظر آغاز مدارس 

و خروجی کار در این بخش ها شد.

 توضیحات مدیران 
مدیرعامــل ســازمان مدیریت و نظــارت بر 
تاکسیرانی شهرداری مشهد ضمن تأیید افزایش 
تعرفه ها گفت: نرخ ســرویس دهی مدارس در 
ســال تحصیلی 99-98 با توجــه به افزایش 
قیمــت خودروها، لوازم یدکی و ســایر موارد، 
براساس مصوبه شورای شهر حدود 20درصد 
افزایش داشــته اســت.احمد محبی افزود: در 
جلســه کارگروه ماده 18 ویژه ســرویس های 
مدارس بر اســاس امتیازبندی تاکســیرانی و 
آموزش و پرورش 51 شرکت با بیش از 7هزار 
خودرو سال تحصیلی آینده به بیش از 80 هزار 

دانش آموز سرویس دهی می کنند.
محبی تصریح کرد: پس از گزینش رانندگان، 
برچسب ویژه سرویس مدارس برای خودرو ها 
صــادر و راننــدگان ملزم به نصــب آن روی 
خودرو های سرویس مدارس هستند در غیر این 
صورت از سوی پلیس راهور و بازرسان سازمان 

تاکسیرانی متوقف و اعمال قانون خواهند شد.

وی درباره تخلف احتمالــی مجریان در نحوه 
احتساب تعرفه ها به ویژه در مسافت های بیش 
از 7کیلومتر هم گفت: در مصوبه شورا تبصره 
ذکر شده برای رفع این ابهام بوده که چرا میزان 
افزایش تعرفه ها تا کمتــر از 7کیلومتر حدود 
5هزار تومان است و به یکباره در مسافت های 
بیــش از 7کیلومتــر اختالف به حــدود 10 
هزارتومان می رسد بنابراین بر این نکته تأکید 
داریم که مبنای اخذ وجه برای سرویس مدارس 
جدول تعرفه های ابالغی به شرکت ها و مدارس 
اســت و قیمت اعالمی قیمت نهایی است نه 
اینکه بخواهند برای مســافت های بیش از 7 

کیلومتر باز ضریب دیگری به کار ببرند.

4هزار راننده خانم
وی همچنین به کارگیری تعداد ۴ هزار راننده 
خانم برای ســرویس دهی در مدارس دخترانه 
اشاره کرد و اظهار داشت: تمامی رانندگان ملزم 
به رعایت ضوابط اعالمی از سوی راهور، آموزش 
و پرورش و تاکسیرانی هستند که از آن جمله 
می توان به تعداد سرنشینان، استفاده از برچسب 
و پرچم های مخصوص هشدار »آهسته برانید« 
برای زمان سوار و پیاده نمودن دانش آموزان در 

محدوده مدارس هستند. 
وی در پایــان گفــت: شــهروندان در صورت 
داشــتن هر گونه پیشــنهاد و انتقاد در حوزه 
ســرویس مدارس می توانند مــوارد خود را با 
تماس به شــماره تلفن های 137 شهرداری و 
یا 33۴۴8150 رسیدگی به شکایات سازمان 

تاکسیرانی مشهد مطرح کنند.

  معاون آب و خاک جهاد کشاورزی خراسان 
رضوی در گفت وگو با قدس:

 به جای هزینه هنگفت انتقال آب، 
منابع آبی را مدیریت کنیم

اکرمی:  وحید 
و  آب  معــاون 
خاک جهاد کشــاورزی 
خراسان رضوی گفت: در 
بــا  اخیــر   ســال های 
وجود اقدامات  مدیریتی 
ســازمان آب منطقه ای 

در خصوص کاهش مصرف آب در بخش کشــاورزی به ویژه 
نصب کنتورهای هوشمند بر چاه ها، برداشت آب از منابع آبی 
استان کاهش یافته است اما نه تنها تولید محصوالت کشاورزی 
کاهش نیافته بلکه با افزایش روبه رو بوده است.جعفر جوادی در 
گفت وگو با خبرنگار قدس آنالین عنوان کرد: برگشت سرمایه 
در بخش کشــاورزی بیشتر از صنعت و خدمات است. یکی از 
توجیهات اقتصادی طرح انتقال آب از دریای عمان به مشهد، 
کشــت زعفران در 6 ماه دوم سال است. در واقع در این طرح 
گفته شــده است که در 6 ماهه دوم سال که نیاز آبی شرب و 
صنعت کمتر است، در دشت های خراسان زعفران کشت شود 
تا ارزش اقتصادی بیشــتری پیدا کند.وی اضافه کرد: گاهی 
اوقات از یک چاه کشاورزی در روستا، صدها نفر در حال ارتزاق 
هستند. اگر بتوانیم سامانه های آبیاری را از سنتی به نوین تغییر 
دهیم، تعداد بســیار زیادی در روستاهای استان می توانند به 
کشاورزی مشغول شــوند و محصوالت متنوعی را راهی بازار 
نمایند. باید در نظر داشت که محصوالت کشاورزی محصوالتی 

راهبردی هستند و امنیت غذایی ایجاد می کنند.

معاون آب و آبفا وزیر نیرو خبر داد

  عزم دولت و مجلس برای رفع کم آبی 
روستاهای اطراف مشهد

ایرنا: تأمین آب کالنشهر 
مشــهد با انبوه جمعیت 
مجاور و زائری که ساالنه 
از داخل و خارج کشــور 
ایــن شــهر مقدس  به 
سفر می کنند همواره به 
عنوان یکی از دغدغه های 

مسئوالن در سطح ملی مطرح بوده است. 
به همین منظور پنجشنبه گذشــته نشستی با حضور »قاسم 
تقی زاده خامسی« معاون آب و آبفا وزیر نیرو و پنج نماینده مردم 
مشهد در مجلس شــورای اسالمی و مدیران شرکت های آب و 
فاضالب شهری و روستایی مشهد و استان خراسان رضوی برگزار 
شد.در این نشست راهکارهای تأمین و توزیع آب در شهرستان 
مشهد به ویژه حاشــیه این کالنشهر و روستاهای اطراف که با 
مشکل کم آبی مواجه هستند مورد بحث و بررسی قرار گرفت و 
تصمیماتی اتخاذ شد.مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مشهد در 
این نشست گفت: هم اکنون آب کالنشهر مشهد با 3/5 میلیون 
نفر جمعیت مجاور و پذیرایی از 30 میلیون زائر ســاالنه توسط 
چهار ســد، ۴50 حلقه چاه، دو رشته قنات و یک دهنه چشمه 
تأمین می شــود. حسین اسماعیلیان سدهایی که به تأمین آب 
مشهد کمک می کنند را شامل سد دوستی مشترک بین ایران 
و ترکمنستان و سدهای طرق، کارده و ارداک برشمرد.وی افزود: 
هم اکنون سرانه مصرف آب شرب مشهد در بخش خانگی 120 
لیتر در شبانه روز است که گرچه از میانگین کشوری کمتر است 
اما تمام  تالش ما این است که این سرانه را به سطح استانداردهای 
جهانی به میزان 70 لیتر در شــبانه روز نزدیک کنیم.وی اظهار 
داشت: در حال حاضر نیاز مشهد به آب 220 میلیون مترمکعب 
در سال است که برای افق 1۴20 که 7میلیون نفر جمعیت برای 
این شــهر پیش بینی شده است 396 میلیون مترمکعب برآورد 
می شود.اسماعیلیان با اشاره به تمهیدات فراهم شده برای تأمین 
آب کالنشهر مشهد گفت: نهادینه ســازی برنامه های مدیریت 
مصرف، بازچرخانی آب و اســتفاده مجدد از پساب، در اختیار 
گرفتن و مدیریت مصرف چاه های بخش کشاورزی و صنعت و 
اجرای پروژه های تأمین آب از نقاط مرزی و خارج استان )دریای 
عمان( از جمله راهکارهای در حال اجرا در این زمینه به شــمار 
می روند.وی افزود: در ســال گذشته سهم سد دوستی مشترک 
بین ایران و ترکمنستان در تأمین آب مشهد 19درصد بود که 
به کمترین حد خود رسید ولی به دنبال بارندگی خوب امسال 
این میزان به 35 تا ۴0درصد افزایش یافت.وی اظهار داشــت: 
در 10 ســال گذشته سهم سد دوســتی در تأمین آب مشهد 
50درصد بود که برای ســال های آینده با توجه به بارندگی های 
رخ داده و مدیریت ذخایر سدها این میزان ۴0درصد پیش بینی 
شــده اســت.معاون امور آب و آبفا وزیر نیرو نیز در حاشیه این 
نشست به خبرنگاران گفت: در نشست امروز تصمیمات خوبی 
برای رفع مشکالت آبرسانی به روستاهای اطراف و حاشیه شهر 
مشــهد با حضور نمایندگان مردم این شهر در مجلس شورای 
اسالمی و مسئوالن حوزه آب وزارت نیرو اخذ شد.قاسم تقی زاده 
خامسی افزود: هم اکنون 7۴ روستا در شهرستان مشهد با مشکل 
کم آبی مواجه هستند که در این نشست اعتبار آبرسانی به آن ها 
تأمین شد.وی اظهار داشــت: ۴90 میلیارد ریال برای آبرسانی 
به روستاهای مشــهد مورد نیاز است که بخشی از آن از محل 
اعتبارات ملی، بخشی از طریق نماینده های مجلس و بخشی هم 
از محل صندوق توســعه ملی تأمین می شود.وی گفت: پوشش 
خدمات فاضالب در مشهد هم اکنون نسبت به کشور وضعیت 
مناسبی دارد اما مشــکل در حاشیه این شهر است بنابراین بر 
اساس تصمیمات اخذ شــده در طول سه ماه مطالعات اجرای 
پروژه های فاضالب در اطراف مشهد نیز انجام خواهد شد.تقی زاده 
خامســی افزود: اجرای پروژه های فاضالب در حاشــیه شــهر 
مشــهد از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی قابل اجراست.

با سخنرانی آیت اهلل علم الهدی برگزار شد
  اجتماع عظیم رهروان زینبی

 در »پنجتن«
قــدس: اســارت اهل 
بیت سیدالشهدا)ع( یک 
حرکت رســانه ای قوی 
برای تبدیل واقعه عاشورا 

به یک انقالب بود.
نماینــده ولی فقیــه در 
خراســان رضــوی، در 
اجتماع بزرگ رهروان زینبی مشــهد که با حضور گسترده 
بانوان در ســالن ورزشی پارک آرامش منطقه محروم پنجتن 
برگزار شــد با اعالم این مطلب گفت: امروز نخستین روز از 
فصل دوم انقالب عاشورای امام حسین)ع( است لذا بزرگداشت 
امروز به عنوان یک رسالت به عهده شما خواهرانی است که به 
عنوان رهروان حضرت زینب)س( در عرصه این انقالب حضور 
دارید و در جای جای حرکت انقالبی در این جامعه و کشــور 
وجود شما در پاسداشت راه حضرت زینب)س( اثرگذار است. 
آیت اهلل علم الهدی اظهار داشــت: برداشت عمومی مردم این 
اســت که با این جنگ در نهایت امام حسین)ع( و یارانش به 
شــهادت رسیدند و اقتضای طبیعت جنگ بود که دشمن بر 
خانواده این ها مسلط شود و بر حسب کینه از سیدالشهدا)ع( 
اهل بیت)ع( ایشان را سرکوب کنند و به انواع مظالم مورد آزار 
و شکنجه قرار دهند و اهل بیت)ع( در مقابل تمام ستمگری ها 
هم صبر و تحمل کنند تا ما برای مظلومیت آن ها اشک بریزیم 

و اظهار عزا کنیم که واقعیت مطلب این گونه نیست.
وی افزود: در آن زمان که جنگ صورت گرفت رســانه به این 
گونه نبود و ارتباطات اجتماعی توسعه نداشت لذا اسیران در 
هر مسیر که قرار می گرفتند سخنرانی و مردم را آگاه می کردند 

تا حادثه عاشورا به یک جریان سازی انقالبی تبدیل شود.
آیت اهلل علم الهدی بیان کرد: روزی که اهل بیت)ع( وارد شام 
شدند مردم شام جشن گرفتند اما پس از 10 روز که اسیران 
شام را ترک  می کردند شــام سیاه پوش شد و مردم با اشک 
اهل بیت)ع( را بدرقه کردند؛ علت آن این بود که این 8۴ زن 

و کودک مردم را توجیه کردند.
وی در خصوص برنامه ریزی دشــمن برای اسارت اهل بیت 
سیدالشــهدا)ع( بیان کرد: به گفته یکی از فرماندهان جنگ 
عمرسعد باید آن قدر اسیران را اذیت می کردیم تا از نسبتشان 
بــا پیامبر)ص( بیزار می شــدند و باید به قدری تشــنگی و 
گرسنگی به اهل بیت امام حســین)ع( می دادیم تا التماس 
کنند، باید صالبت پیامبر را از بین می بردیم، باید ذلیل و خوار 
می شــدند و هویت خود را زیر پا می گذاشتند تا دیگر کسی 
درصدد خونخواهی سیدالشهدا)ع( قیام نکند.وی افزود: اما در 
این برنامه ریزی لشکر عمرسعد شکست خورد و اکنون پس 

از هزار و ۴00 واقعه کربال به یک جریان تبدیل شده است.

  پذیرایی از زائران و مجاوران 
 jدر ایستگاه صلواتی باب الجواد

با  همزمــان  قــدس: 
ایــام شــهادت حضرت 
و  حســین)ع(  امــام 
شــهدای کربال خادمان 
ایســتگاه  خیــران  و 
باب الجواد)ع(  صلواتــی 
از ارادتمندان به ساحت 
مقدس اهل بیت)ع( پذیرایی کردند.به گزارش آســتان نیوز، 
همزمــان با هفتمین روز محرم الحرام این ایســتگاه پذیرایی 
را آغاز کرد و تا شــام شــهادت حضرت امام سجاد)ع( از 56 
هزار زائر و مجاور حرم ثامن الحجج)ع( پذیرایی کرد.ایســتگاه 
صلواتی باب الجواد)ع( با مشــارکت جمعــی از نیکوکاران و 
دلــدادگان خاندان عصمــت و طهارت)ع( پــس از برگزاری 
مراســم عــزاداری در حرم مطهــر رضوی، هنــگام ورود و 
خروج عاشــقان و دلدادگانــی کــه از راه دور و نزدیک برای 
عرض تسلیت به ساحت قدســی امام رضا)ع( به حرم مطهر 
رضوی مشــرف شــدند، با غذای گرم پذیرایی به عمل آورد.

  نام نویسی مدیران کاروان های زیارتی 
پیاده رضوی در سال 98 آغاز شد

ســخنگوی  قــدس: 
خدمتگــزار  جمعیــت 
امام رضا)ع(  پیاده  زائران 
گفت: نام نویسی مدیران 
زیارتــی  کاروان هــای 
امــام رضا)ع( که  پیاده 
از اول محــرم 98 آغاز 
شــده بود تا پایان شهریور امسال ادامه دارد.  حسین رضایی 
افزود: مدیران کاروان های زیارتی که در ایام دهه پایانی صفر 
قصد تشرف به  صورت پیاده به مشــهد را دارند می توانند با 
مراجعه به سایت »جمعیت خدمتگزار زائران پیاده« به آدرس: 
com.www.Zaerin8  یا  ir.www. Zaerin8 نسبت به 
نام نویسی و یا تکمیل و ویرایش اطالعات خود در مهلت تعیین 
شده اقدام نمایند.وی ادامه داد: تاکنون بیش از 50 مدیر کاروان 
پیش ثبت نام کردند که 12 درصد آن ها مدیران جدید هستند.

در بشرویه برگزار شد
  مراسم نمادین دفن شهدای کربال )بنی اسد( 
بشــرویه - خبرنگار 
نمادین  آییــن  قدس: 
ســنت دیرینه روز دفن 
شهدای کربال توسط قبیله 
بنی اسد با حضور عاشقان 
مکتب اهــل بیت)ع( در 
شهرستان بشرویه برگزار 
شــد.  در این مراســم حجت االسالم والمسلمین سیدمحمد 
معلمی، امام جمعه بشــرویه با قدردانی از هیئت های مذهبی 
و گروه تعزیه خوانان این شهرستان؛ برگزاری مراسم مذهبی را 
فرصتی بسیار ارزشمند برای دشمن شناسی برشمرد و گفت: 
باید در این محافل و مجالس عبرت های عاشــورایی و مکتب 
حسینی ترویج شود و شور حسینی را به شعور حسینی برسانیم.

قدس  این روزها عزاداران حسینی در مشهد مقدس چه 
خوب رسم عاشقی را به رخ جهانیان کشانده اند. مشهدالرضا 
یکپارچه عزادار و در و دیوار شهر داغ بزرگی را بر سینه مهر 
کرده  است.پرچم های سیاه رنگ و علم های سرخ برافراشته، 
صدای طبل و سنج و دســته های یکپارچه عزاداران که 
جانی دوباره به پیکره این شــهر داده اند، همه عاشــقند، 
عاشق اربابشان حســین)ع(، محور فقط سیدالشهدا)ع(
است و مغناطیس محبت اوست که مردم را از هر قشر و 
طبقه اجتماعی برای عزاداری ارباب بی کفنشان به کوچه و 
خیابان کشانده تا سینه زن امام حسین)ع( باشند و زیر علم 
اباعبداهلل الحسین)ع( کمر صاف کنند و بگویند »ما سینه 

سوخته حسینیم.« 

  پیرغالم ارباب
او پیرغالم و میداندار هیئت است، در میان شلوغی و انبوه 
جمعیت عزادار، »حاج آقای پیله چی« که مویی ســپید 
کرده و شالی مزین به نام »هیئت فدویان حسینی سرشور 
مسجد منبرگلی« به دور گردن دارد، می گوید: »همه ما 
عاشق امام حسین)ع( هســتیم و امروز آمده ایم اینجا تا 
نشان دهیم عزادار اربابمان حسینیم.« او می افزاید: »این 
هیئت قدمتی 80-70 ســال دارد و بــه نوعی ارثیه آبا و 

اجدادی ماست، سنت عزاداری اباعبداهلل الحسین)ع( امانت 
الهی و میراث باارزش از گذشــتگان ماست که باید آن را 

حفظ کنیم و به نسل جوان انتقال دهیم.«

  نوکر و خدمتگزار حسینم
مقابل باب الجواد)ع( ایستاده و مشغول راهنمایی عزاداران 
است. دقایقی تا اذان ظهر بیشتر نمانده و جنب و جوشی 
در همگان به پاســت تا خود را به داخل صحن برسانند، 
حاج محمود جهان نوش 55 ساله از بچه هیئتی های قدیمی 
کوچه سرشور است و به قول خودش آرامش وجودی اش 
را از ائمه اطهار)ع( گرفته. حاج محمود می گوید: »هیئت 
فدویان حســینی سرشــور مســجد منبرگلی« یکی از 
هیئت های قدیمی شهر مشــهد است که  تأسیس آن به 
سال 1306 برمی گردد و هر سال در شب هفتم ماه محرم 
و ایام تاسوعا و عاشورا برای عرض تسلیت در قالب هیئتی 
متشــکل از جوانان و میانســاالن و سالخوردگان به حرم 

مطهر مشرف می شود.

  زنجیر  زن و علم کش حسینیم
حاج احمدآقا عشقی از قدیمی های محله سرشور است و 
شاید بهترین توصیفی که در وصف هیئت آن ها می توان 

کرد، پایبندی به اصول و سنت های قدیمی شان است. او 
می گوید: »طبق سنت هر ساله، هیئت حسینیه سرشور در 
روز عاشورا عازم حرم مطهر می شود و در قالب دسته های 
عزاداری، در حالی که مردان قوی جثه علم ها را بر دوش 
می کشند و جوان ترها به سینه زنی و زنجیرزنی می پردازند 
به ســمت حرم مطهر حرکت کرده و خود را به آســتان 

مقدس حضرت رضا)ع( می رسانند.« 
حاال در چند قدمی حرم، نوای روضه می آید و تا چشم کار 
می کند دســته های عزادار و مردمی که دل به این آستان 
و صحن و سرا داده اند. غبطه باید خورد بر این همه ارادت 
و اخالص که سال هاست همگان این گونه خود را در غم 

فراقش شریک می دانند.
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  به دلیل نبود مسکن مناسب، مدیران 
داورزن دراین شهرسکونت ندارند!

فارس: فرماندار داورزن یکی از علــل وجود مدیران 
پروازی در این شهرستان را کمبود مسکن عنوان کرد و 
گفت: به  دنبال راهکار مناسبی برای رفع مشکل کمبود 
مسکن مدیران شهرســتان هستیم.حسین اسدالهی 
افزود: نبود برخی امکانات سبب شده خانواده مدیران 
در داورزن ساکن نشــوند و مهم ترین آن نبود مسکن 
مناسب یا خانه های سازمانی در داورزن است.وی یادآور 
شد: برای سکونت معاون فرمانداری و بخشدار مرکزی 
که به تازگی معرفی شده اند به دنبال مسکن هستیم، اما 

هنوز موفق به یافتن مسکن برای آن ها نشده ایم.

  رشد ۱6 درصدی اهدای خون 
در تاسوعای حسینی 

قــدس: در 10 روز اول طرح نذر خون حســینی با 
شــعار »نذر امسال من نجات جان انسان ها« که از 10 
شهریورماه شروع شده و تا اربعین حسینی ادامه خواهد 
داشت، تا تاریخ 20 شهریور تعداد 7هزار و 3۴9 تن به 
پایگاه های اهدای خون استان مراجعه کردند که از این 

تعداد 5هزار و ۴60 تن موفق به اهدای خون شدند. 
در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی نیز تعداد 2 هزار و 
879 داوطلب اهدای خون در شهرستان مشهد پذیرش 
شــده که از آن میان تعداد 2 هزار و 137 تن موفق به 

اهدای خون شده اند. 

  ۴0 مددجوی کمیته امداد خراسان 
شمالی به سفر کربال اعزام می شوند

بجنورد- خبرنــگار قدس: مدیــرکل  کمیته امداد 
خراسان شمالی گفت: ۴0 نفر از افراد تحت حمایت این 
نهاد امسال از محل کمک های خیران راهی سفر کربالی 
معلی می شوند. مجید الهی راد با بیان اینکه سال گذشته 
تعداد 600 نفر از مددجویان زیر پوشش کمیته امداد به 
پیاده روی اربعین راهی شــدند، تصریح کرد: امسال نیز 
700 نفر از مددجویان تحــت حمایت این نهاد به این 
سفر معنوی و بابرکت با حمایت های کمیته امداد اعزام 
می شوند.وی خاطرنشان کرد: هزینه بخش زیادی از این 

سفرها از مشارکت های مردمی و خیران تأمین می شود.

  تعرفه سرویس مدارس برای خودرو  
پراید، تیبا و مشابه

پالس های
 کرایه

مبلغ ورودی )به ریال(
576148

پالس مسافت )کیلومتر/ریال(
32962

کرایه نهاییمسا فت
1716600
2755379
379۴158
۴832937
5871716
6910۴95
79۴927۴
81037۴56
91129515
101225۴53
111325268
121۴28961
131۴77۴35
1۴1525909

  تعرفه سرویس مدارس برای خودرو 
 سمند و مشابه

پالس های
 کرایه

مبلغ ورودی )به ریال(
595570

پالس مسافت 
))کیلومتر/ریال(44683

کرایه نهاییمسا فت
1753238
2805806
385837۴
۴9109۴2
5963510
61016078
710686۴6
81177275
91291160
101۴10303
11153۴702
12166۴358
131730068
1۴1795778

   تعرفه سرویس مدارس
 برای خودرو   ون 

پالس های 
کرایه

مبلغ ورودی )به ریال(
485520

پالس مسافت 
)کیلومتر/ریال(31595

کرایه نهاییمسا فت
1608370
26۴55۴0
3682710
۴719880
5757050
679۴220
7831390
8911988
9996303
10108۴335
11117608۴
121220688
131318012
1۴136۴۴75



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.
شماره پیامک:   300072305

روی خط حادهث

رتاکیف

شهری

کار و کارگر

در جلسه کمیسیون ایمنی حمل ونقل و ترافیک 
استان عنوان شد 

  11 خودرو با بیش از 100فقره تخلف 
در یک سال

ماجرای 11پالک  قدس: 
ابتدای  )از  کــه  خــودرو 
سال 97 تا پایان بهار98( 
از 100فقره  بیش  هریک 
تخلف ســرعت داشته اند، 
جالب ترین مسئله مطروحه 
در جلسه کمیسیون ایمنی 

حمل و نقل و ترافیک استان بود. سرپرست معاونت هماهنگی 
امورعمرانی استانداری دراین جلسه عنوان کرد : چنین رفتارهایی 
باید توســط جامعه شناســان و روان شناسان تجزیه و تحلیل و 

آسیب های روان شناختی و اجتماعی آن شناسایی شود.
وحید قربانی افزود : فضا باید به گونه ای باشد که چنین رانندگان 
متخلفی تبدیل به قهرمانان کاذب نشــوند، بلکه باید مخرب و 

ناایمن معرفی شوند.
به گفته سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری، نوع 
اعمال قانون برای چنین افرادی باید متفاوت باشد تا جامعه آن ها 
را نکوهش کند. وی یادآوری کرد: دیگر شهروندان هم در قبال 
چنین تخلفاتی مســئولیت دارند و در صورت مشاهده آن، باید 

مراتب را به دستگاه های مربوط گزارش دهند.
در این جلسه گزارشی نیز درباره آخرین وضعیت سرویس دهی 
شبکه تلفن همراه در محورهای استان ارائه شد. به گفته قربانی 
مسیر سفر باید به مقصد سفر تبدیل شود و این مستلزم فراهم 

کردن امکانات به ویژه امکانات ارتباطی است.
همچنین گزارش برنامه های اجرایی دستگاه های عضو کمیسیون 
برای مدیریت ایام پایانی سفرهای تابستانی ارائه و برنامه هایی از 
جمله: افزایش نظارت بر ناوگان حمل و نقل برون شهری، تشدید 
برخورد با تخلفات ایمنی، نظارت برعملکرد مراکز معاینه فنی 
خودروهای سنگین، توسعه پوشش هوایی، پیش بینی استقرار 
خودروبر و ماشین آالت آتش نشانی برای رفع انسداد راه ها و... به 

تصویب کمیسیون رسید.

  سفرهای خارجی مدیران شهرداری 
مشهد فاش شد

قدس: مدیرعامل ســازمان فناوری اطالعــات و ارتباطات 
شهرداری مشهد گفت: اطالعات کامل مأموریت های خارجی 
مدیران وقت شهرداری مشهد از سال 82 به بعد، در سامانه 
فاش به آدرس اینترنتیfash.mashhad.ir بارگذاری شد. 
به گزارش قدس آنالین، محمدجواد رجائیان گفت: در راستای 
سیاست کلی مدیریت شهری مبنی بر شفاف سازی حداکثری 
اطالعات و محرم دانستن مردم در آگاهی از عملکرد مدیران 
شــهری، اطالعات کامل مأموریت مدیران وقت شهرداری از 
سال 82 تا نیمه سال 98، بر روی سامانه »فاش« بارگذاری شد. 
وی افزود: در مرحله نخست، اطالعات مربوط به مأموریت های 
خارجی مدیران و کارکنان شهرداری شفاف سازی شده و در 
مرحله بعد، مأموریت های خارجی اعضای شــورای اسالمی 

شهر نیز بارگذاری خواهد شد.
مدیرعامل ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 
مشهد عنوان کرد: عالقه مندان می توانند با مراجعه به سامانه 
فاش، در بخش اطالعات مأموریت های خارجی، از نام شخص، 
مرجع هماهنگ  کننــده مأموریت، مقصد مأموریت، اعضای 
هیئت اعزامی، ســال انجام مأموریت، مدت زمان مأموریت، 
موضوع و ضرورت مأموریت و هزینه مأموریت به تفکیک هر 

فرد مطلع شوند. 
وی با اشــاره به تداوم این رویکرد، افزود: از این تاریخ به بعد 
نیز اطالعات مأموریت های خارجی کارکنان شهرداری پس از 

نهایی شدن، بر روی سامانه فاش بارگذاری خواهد شد.

مدیرکل کار خراسان رضوی:
 غسالی و راننده آمبوالنس آرامستان ها 

جزو مشاغل سخت و زیان آور هستند
مدیرکل  آنالین:  قدس 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
گفت:  رضوی  خراســان 
راننــدگان  و  غســال ها 
آرامســتان ها  آمبوالنس 
بایــد به صــورت فردی 
درخواســت خــود را در 

کمیته تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور ثبت کنند تا 
پس از بررسی و تأیید این کمیته، سازمان تأمین اجتماعی بپذیرد 

و حکم بازنشستگی پیش از موعد را صادر کند.
به گزارش قدس آنالین، محمد ســنجری گفت: هر دو شــغل 
غســالی و راننده آمبوالنس های آرامستان ها براساس ضوابطی 
که در دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور و کمیته تجدید نظر 
خراســان رضوی وجود دارد، به عنوان مشاغل سخت و زیان آور 
مورد تأیید قرار گرفته اند و پس از احراز سختی و زیان آور بودن 
آن، شخص می تواند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد استفاده 

کند اما شرایطی دارد.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراســان رضوی ادامه داد: 
از جمله شــرایط آن این اســت که افراد در همین مشاغل، 20 
سال سابقه پرداخت بیمه داشته باشند و هر کس در هر صنفی 
که مدعی است شغلش سخت و زیان آور است، باید درخواست 
بدهد،20 ســال پرداختی داشته باشد و درخواستش در کمیته 
مشاغل ســخت و زیان آور این استان مطرح می شود و کمیته 
براساس شغل، عوامل زیان آور و سختی آن تشخیص می دهد که 

آیا این شغل سخت و زیان آور است یا خیر.
وی  افزود: براســاس ماده 7۶ قانون تأمین اجتماعی و ماده 11 
آیین نامه اجرایی این قانون، عموماً مشــاغل ســخت و زیان آور 
تعریف شده و اینکه به چه شغلی سخت و زیان آور گفته می شود، 
تشخیص فردی نیست. سنجری تصریح کرد: ممکن است اصاًل 
کسی نخواهد بازنشستگی پیش از موعد داشته باشد و کمیته باید 
درخواست شخص، کارفرما یا تشکل کارگری را در این خصوص 

بررسی و اظهارنظر کند.

حادثه غم انگیز در اتوبان مشهد-باغچه
  پارک خودرو در حاشیه بزرگراه

چهار کشته و مجروح داد
فرمانده  قرمــز:  خط 
 9 ایســتگاه  نجــات 
آتش نشانی شهر مشهد 
بــه  امدادرســانی  از 
تصادف  سانحه دیدگان 
رانندگی در اتوبان شهید 
 شوشــتری خبــر داد.
سرآتش نشان دوم قاسم سویزی با بیان این مطلب افزود: صبح 
روز پنجشنبه)21شهریور98( در پی تماس تلفنی رانندگان 
عبوری با سامانه 12۵ مبنی بر وقوع تصادف شدید بین یک 
دستگاه پراید و سمند، به سرعت ستاد فرماندهی گروه امداد 
ونجات، ایستگاه شماره 9 را به محل حادثه در کیلومتر ۵ اتوبان 

شهیدشوشتری اعزام کرد.
این مقام مســئول در آتش نشــانی مشــهد افزود: نجاتگران 
آتش نشانی به محض حضور در محل مشاهده کردند تصادف 
شدیدی بین دو دستگاه سواری سمند و پراید به وقوع پیوسته 
که در پی آن یک خانم از سرنشــینان پراید به دلیل شــدت 
جراحات وارده در دم جان باخته و سه نفر دیگر از سرنشینان 
هر دو وســیله نقلیه نیز به شدت مجروح شده اند که بالفاصله 
امدادگران آتش نشانی با همکاری تکنسین های اورژانس حاضر 
در محل، مصدومــان را به آمبوالنس منتقل کرده تا به مراکز 
درمانی اعزام شــوند و سپس پیکر فرد فوت شده را از البه الی 
آهن پاره های پراید خارج و تحویل عوامل انتظامی دادند و پس 
از آن ایمن ســازی کامل محل حادثه صورت گرفت و تیم های 

اعزامی به مأموریت خود پایان دادند. 
شایان ذکر است، براساس گفته شاهدان، صاحب خودرو پراید به 
علت تمام کردن سوخت جهت تهیه بنزین، خودرو را در حاشیه 
پارک و به پمپ بنزین مراجعه می کند که پس از برگشــت با 
این صحنه دلخراش مواجه می شود. علت دقیق وقوع این حادثه 

توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

اقدام به موقع راننده، جان مسافران را نجات داد
  مهار آتش سوزی 

در اتوبوس مشهد - زاهدان 
روابط  مدیر  قرمز:  خط 
آتش نشــانی  عمومــی 
مشهد از وقوع آتش سوزی 
مســافربری  اتوبوس  در 
مشهد- زاهدان در حوالی 

شهر ملک آباد خبر داد. 
آتشیار رضا حیدری در 
این زمینه گفت: پنجشنبه گذشته در پی درخواست همکاران 
آتش نشانی شــهر ملک آباد برای اعزام گروه های پشتیبانی 
اطفای حریق در عملیات مهار آتش ســوزی یک دســتگاه 
اتوبوس مسافربری، بالفاصله آتش نشانان ایستگاه های 9 و ۳9 
از مشهد مقدس به محل حادثه که از توابع شهرستان نیشابور 

بود، اعزام شدند.
این مقام مســئول در آتش نشانی مشــهد ادامه داد: با رسیدن 
آتش نشانان شــهر ملک آباد به محل حادثه مشخص می شود، 
راننده یک دســتگاه اتوبوس مسافربری به محض مشاهده دود 
و آتش از قسمت چرخ های عقب وسیله نقلیه اش، با هوشیاری 
اقدام به تخلیه فوری مسافران اتوبوس می کند که در ادامه آتش 
شعله ور شده در اتوبوس اطفاء شد. آتشیار حیدری خاطرنشان 
کرد: خوشبختانه تمامی 27 مسافر این اتوبوس در سالمت کامل 
هســتند و علت دقیق بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان 

آتش نشانی در دست بررسی است.

در بجنورد صورت گرفت
  کشف خرما  با طعم تریاک!

بجنــورد - خبرنگار 
قدس: جانشین فرمانده 
انتظامی خراسان شمالی 
گفــت:  27 کیلوگــرم 
ماده مخــدر تریــاک در 
شهرستان بجنورد کشف 
و در ایــن زمینــه چهار 
سوداگر مرگ دستگیر شدند. سرهنگ حسین بدری گفت: در 
یک عملیات مبارزه با موادمخدر در مرکز استان، باند چهارنفره ای 
شامل دو مرد و دو زن دستگیر و در این زمینه دو دستگاه خودرو 
ســواری متعلق به مجرمان توقیف شد. وی افزود: در بازرسی از 
خودروهای مذکور که در پوشش انتقال محموله خرما اقدام به 
جابه جایی مواد کرده بودند و همچنین تفتیش منزل قاچاقچیان، 

مقدار 27 کیلو تریاک کشف شد.

زاویه تصویر

پارک در پیاده رو!

رخ رد رخ

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

  پوشاک غیراسالمی!
بیشتر ویترین مغازه ها و مجتمع های تجاری 
مشــهدالرضا، پایتخــت فرهنگی کشــور،  
مهم ترین شــهر مذهبی ایران، پرشــده از 
پوشــاک هایی با طرح های غیراسالمی! چه 
اتفاقی دارد رخ می دهد؟ جنگ واقعی جنگ 
اقتصادی و تهاجم فرهنگی اســت، تدبیری 

کنید .
915...9890

  یک انتقاد
به تازگی بعد از حذف مسیر بی آرتی در ابتدای 
خیابان شیرازی، مســیر عبورعابران پیاده به 
100 مترعقب تر رفته اســت. یعنی جایی که 
ازهمه طرف خودروها درحال حرکت هستند، 
منتقل شده، یعنی شــهرداری برای رفاه حال 
خودروهای تک سرنشــین، زائــران پیاده را به  

زحمت انداخته است؟!
936...6158

  حفره خطرآفرین
من هــر روز که از محل کار به ســمت منزل 
مــی روم باید از میدان قائــم ، خروجی میدان 
فهمیده به پارک ملت عبور کنم در انتهای قوس 
خروجی حفره ای بزرگ قرار دارد که بارها باعث 
انحراف یکباره خودروها شده و همین موضوع 
عالوه بر خســارت به خودروهــا احتمال بروز 
تصادف در محل را افزایش می دهد. شهرداری 

چه زمان فکری به حال این موضوع می کند؟!
915...0012

   لوازم تحریر یارانه ای کجاست؟
فرزند من امسال به دبستان می رود، چندی 

پیش اعالم شده بود لوازم تحریر یارانه ای در 
شهر توزیع خواهد شد اما هر کجا رفتیم جز 
گرانی خبری نبود لطفا مسئوالن محل های 

توزیع را به مردم اعالم کنند
915...8960
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عقیل رحمانی یک عمده فروش برنج در مشهد 
که بیش از هزار و ۳00 تن برنج دولتی را به قصد 
سودجویی در چند نقطه شهر مخفی کرده بود، 
پیش از هر اقدامی در محاصره اطالعاتی نیروهای 
ناحیه مقاومت سپاه حضرت مسلم)ع( قرار گرفت 

و محموله عظیم برنج یارانه ای توقیف شد.

 نظارت نداشتن کافی، دودش در چشم مردم!
تا امروز چندین خبر توقیف محموله های عظیم 
برنج پاکســتانی توســط عوامل ناحیه مقاومت 
بسیج سپاه حضرت مســلم)ع( که با ارز دولتی 
وارد کشور شــده و قرار بود سر سفره مردم قرار 
بگیرد، اما عدم نظارت های کافی موجب شــده 
بود تا محموله های مذکور به جای تعادل بخشی 
به بازار و جبران کمبودهای احتمالی، از انبارهای 
مخفی سودجویان سردربیاورد را منتشر کردیم. 

این سلســله اقدامات اطالعاتی که در برخی از 
پرونده ها با نفوذ نیروهای معاونت اطالعات ناحیه 
مقاومت مذکور به الیه های پیچیده و تودرتوی 
دالالن و سودجویان بازار برنج همراه بود، موجب 
شد تا امروز بیش از ۳ هزار تن برنج از محل های 
امن عامالن سودجویی خارج و با قیمت مصوب 

به دست مصرف کننده واقعی برسد.

 جوالن سودجویان با برنج دولتی!
از سوی دیگر پیگیری ها، رصد شبانه روزی بازار 
و تحرکات افراد نشــانه دار توسط عوامل ناحیه 
مقاومت سپاه حضرت مسلم)ع( همچنان ادامه 
داشــت تا اینکه اطالعات و مستنداتی دقیق از 
سطح بازار جمع آوری شد که نشان می داد یک 
دالل بانفوذ برنج در شــهر مشهد، محموله های 
عظیم برنج پاکستانی که با ارز دولتی وارد کشور 
شده را به صورت شبانه از چرخه توزیع خارج و 

در پنج انبار امن پنهان کرده است.
با توجه به اهمیت ماجرا و از ســویی فرا رسیدن 
ایــام محرم و صفر و افزایــش حجم خرید برنج 
توسط هیئت های مذهبی و حتی افزایش نذورات 
مردمی، ماجرا توســط سرهنگ پاسدار کوکبی، 
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج ســپاه حضرت 
مســلم)ع( به دقت بررسی و پس از آن نتیجه و 
خروجی ماجرا به اطالع جانشین دادسرای انقالب 

مشهد رسید.
همیــن امر کافی بود که قاضی دشــتی فدکی 
دســتور انجام تحقیق بیشــتر، رد زنی انبارها و 
توقیف محموله های خارج شده از شبکه را صادر 

نماید.
اقدامات اطالعاتی و پوششی صورت گرفته توسط 
عوامل سپاه مشــهد مشخص کرد فرد متخلف 

محموله ای که برآورد می شــد بیش از هزار  تن 
وزن داشته باشد را در پنج انبار که سه انبار آن در 
حاشیه شهر مشهد قرار داشت، منتقل کرده است.

خروج محموله از شهر برای فرار از نظارت ها!
این اقدام هم برای آن شبانه صورت می گرفته که 
به تصور دالل ســودجو، چشمان عوامل نظارتی 
دیگر قادر به ردزنی اعمال خالف قانون او نخواهد 
بود. همچنین دلیل دیگــر اینکه محموله ها در 
چندین نقطه نگهداری می شــد هم این بود که 

اگر یــک انبار مورد شناســایی 
قرار گرفت، تمامــی محموله از 
ید سودجو خارج نشود و باز هم 

گران فروشی ادامه داشته باشد.
نامحسوس،  اقدامات  جمع بندی 
برگ دیگری از تصمیمات مجرمانه 
فرد مورد اشاره را هم برمال کرد و 
آن هم این بود که او تصور می کرد 
که اگر تمامی محموله در شــهر 
دپو شود، به سرعت توسط عوامل 
سپاه شناسایی می شود و به همین 
جهت برنج ها را از شهر خارج کرده 

بود. حتی در مقطعی قسمتی از محموله را هم 
گران تر و هر کیسه را حدود 120 هزارتومان در 

بازار فروخته بود.
 در ادامه و در یک عملیات هماهنگ پس از آنکه 
آدرس دقیق مکان های دپوی محموله عظیم برنج 
در فاز یک و دو مصلی، بولوارآزادی و مفتح شرقی 
از قبل مورد شناسایی قرار گرفته بود، انبارها مورد 
بازرســی قرار گرفت و پرده از دورخیزی عظیم 

برای گران فروشی در شهر برداشته شد.

 دورخیز برای گران فروشی
 4/5 میلیارد تومانی

به ســرعت تیم هــای عملیاتــی موجودی 
برنج های کشــف شــده را به فرمانده ناحیه 
مقاومت بســیج حضرت مسلم)ع( اعالم و در 
پی آن معلوم می شــود که سرجمع، بیش از 
هزار و۳00 تن برنج پاکستانی در محل مخفی 
شــده است و پس از آن عامل سودجویی هم 
شناســایی شــد. در ادامه طبق دستور مقام 
قضایی محموله عظیم برنج 
وارداتــی که بــا ارز دولتی 
خریداری شــده بود، از ید 
فــرد متخلف خــارج و در 

محل توقیف شد.
از طرفــی جمــع و تفریق 
اولیه برای مشــخص شدن 
میــزان گران فروشــی که 
عوامــل ســپاه جلــو آن 
را گرفتــه بودنــد، عــدد 
میلیون   ۵۵0 4میلیــاردو 

تومان را نشان می داد.
همچنیــن منابع اطالعاتی 
مستنداتی بدســت آوردند که گویای عمق 
اقدامــات مجرمانه فرد مذکــور بود؛ چرا که 
مشــخص شد وی قســمتی از محموله را به 

شهرهای شمالی و... ارسال کرده است.
ارسال محموله برج پاکستانی به شمال کشور 
این فرضیه را قوت داد که برنج ها توسط برخی 
افراد ســودجو با برنج ایرانی مخلوط و پس از 
بسته بندی به نام برنج درجه یک تولید داخل، 

دوباره راهی دیگر شهرها می شده است. 

 احتمال تقلب هم وجود دارد
در ادامه با حضور کارشناســان معاونت بازرسی 
سازمان صمت استان و انجام اقدامات کارشناسی 
این شک به وجود آمد که محموله هزار و۳00تنی 
برنج که در کیسه های ســوپر )درجه یک( قرار 
داشت با برنج ۳8۶ )درجه دو پاکستانی( مخلوط 
و قرار بوده به اســم برنج درجــه یک راهی بازار 
شود که برای مشخص شدن دقیق این احتمال، 
نمونه هایی از محموله بــرای آزمایش به مراجع 

مربوط ارسال شد.
در این بین حدود یــک تن برنج که به آلودگی 
ثانویه دچار شده بود هم کشف که ردپای ماجرای 
قاچاق ســوخت را هم به میان کشــید؛ چرا که 
برخی محموله ها به صورت پوششی روی سوخت 
قاچاق بارگیری و همین امر موجب آلوده شده این 

میزان برنج شده بود که باید معدوم شود.
نکته قابل تأمل ماجرا این بود که در پرونده های 
گذشته، معموالً چندین نفر عامل دپوی بیش از 
هزار تن برنج بودند اما در این پرونده یک نفر به 
تنهایی بیش از هزار و ۳00 تن برنج یارانه ای را 
از چرخــه عرضه خارج کرده که این ماجرا هم 

جای تأمل دارد.

 احتمال تشکیل پرونده
 اخالل در نظام اقتصادی

در این رابطه ســرهنگ کوکبی، فرمانده ناحیه 
مقاومــت حضرت مســلم)ع( به قــدس گفت: 
محمولــه که بیش از هــزار و۳00 تن حجم آن 
است، طبق دســتور مقام قضایی به سرعت و با 
قیمت مصوب 89 هزار تومان در حاشــیه شهر 

مشهد و بین بازاریان امین توزیع خواهد شد.
وی تصریح کرد: البته در بین محموله عظیم برنج 
پاکستانی قسمتی از آن قبل از تاریخ 98/4/۳1 
وارد کشور شده که آن ها باید طبق قانون با قیمت 
مصــوب قبل از تاریخ اعالمی که هرکیســه آن 

82هزار تومان بود، فروخته شود.
سرهنگ پاسدار کوکبی تصریح کرد: با توجه به 
حجم عظیم محموله برنج مکشــوفه و اقدامات 
فرد خاطی که موجب ایجاد کمبود برنج در بازار 
شده بود، این احتمال وجود دارد که متهم با اتهام 

اخالل در نظام اقتصادی کشور رو به رو شود.

با یک عملیات پیچیده در بازار مشهد صورت گرفت

جلوگیری از سود نامشروع 4/5 میلیاردی برنج

 با توجه به حجم عظیم 
محموله برنج و اقدامات 

فرد خاطی که موجب 
ایجاد کمبود برنج در بازار 

شده بود، این احتمال 
می رود متهم با اتهام 

اخالل در نظام اقتصادی 
کشور رو به رو شود

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

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

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا
 پیش بینی وزش باد شدید وگردوخاک 

در اغلب مناطق خراسان رضوی 
قدس: هواشناسی خراســان رضوی اعالم کرد: طی امروز برای 
نیمه شــمالی و نواحی غربی اســتان رشــد و افزایش ابرناکی 
پیش بینی می شود، ضمن اینکه احتمال بارش به صورت رگبار 
باران در ارتفاعات شــمال غرب استان نیز وجود دارد. همچنین 
طی این مدت پدیده غالب در نیمه جنوبی و به ویژه جنوب شرق 
استان وزش باد شــدید همراه با گردوخاک خواهد بود و از روز 
دوشــنبه تا چهارشنبه هفته آینده دما در سطح استان به طور 

محسوسی افزایش خواهد یافت.
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ورزش خراسان مدیرکلیکههرسالتعزیهخوانعاشورامیشود

نوکری در دستگاه امام حسینj بازنشستگی ندارد
هاشمرســائیفر: عادت کردیم مسئوالن را 
معموالً با تشریفات خاص حتی در مراسمی که 
جنبه عمومی دارد، ببینیم. جنس مراسم ورزشی 
هم که باشد و الزمه حضور در آن لباس خاصی 
مورد نیاز، اما باز هم لباس فالن مســئول حاضر 
در همایش ورزشی همان کت و شلوار همیشگی 

است! 
کمتر مسئولی را سراغ داریم که سلسله مراتب 
تشریفات برایش بی اهمیت باشد و خیلی عادی 
در اجتماعات مردمی حاضر شــود. با این وجود 
مناسبت هایی داریم که وقتی فرا می رسند همه 
را درگیر خودشــان می کند. از مسئول گرفته تا 
کارمند و کارگر ساده آنچنان غرق در آن می شوند 
که دیگر جایگاه حقوقی افراد در آن معنایی ندارد. 
محرم و عاشــورا نمونه ای از این مناسبت هاست. 
همه سیاه پوش عزای ســرور آزادگان می شوند 
بدون سلســله مراتب و بدون تشریفات. در این 
بین البته مواردی دیده می شود که حد و مرزها 
را هم رد می کنند و اقدامشان خاص تر می شود. 
دیدن یک مســئول در قامــت تعزیه خوان روز 
عاشورا با پیش زمینه ای  که از تشریفات مسئوالن 
در ذهن داریم، بــرای همه جذابیت دارد. اینکه 
مدیری در ســطوح باالی مدیریتی استان را در 
لباس تعزیه خوانی ببینیــم و او تعزیه خوان آقا 
امام حسین)ع( شود شاید برای خیلی از ما قابل 
تصور نباشد. اما 13 سال است که مدیرکل فعلی 
تأمین اجتماعی خراسان رضوی عاشورای هر سال 
تعزیه خوان نقش امام حسین)ع( در مراسم تعزیه 

روستای زادگاهش می شود. 

   تعزیه خوانی مدیرکل تأمین اجتماعی 
در نقش امام حسین)ع(

ســید محســن نظام خیرآبادی متولد 54 در 
روستای خیرآباد شهرستان مه والت است. سال 
63 زمانی که در مقطع ابتدایی تحصیل می کرد 
متن ســرودی که مضمونی عاشورایی داشت و 
پیش از آن به همراه همشاگردی هایش در مدرسه 
تمرین کرده بود به پیشنهاد پدر مرحومش برای 

سربازان هیئت عزاداری همشهریانش در مشهد 
مداحی کرد. به قول خودش همین شد زمینه ساز 

ورودش به دستگاه نوکری آقا اباعبداهلل)ع(. 
خودش می گوید: تا ســال 83 تنها به مداحی و 
ذکر مصیبت می پرداختم تا اینکه برای مراســم 
تعزیه خوانی روســتای خیرآباد آن ســال نقش 
حضرت ابوالفضل)ع( به من سپرده شد تا گستره 
نوکری من به اهل بیت)ع( بیشتر از گذشته شود. 
حضور در مراســم تعزیه خوانی موهبت دیگری 
بود از دستگاه نوکری امام حسین)ع( که نصیب 
من شد. بعد از ســال اول که تعزیه خوان نقش 
حضرت عباس)ع( بودم در طول سال های گذشته 
افتخار پوشیدن لباس تعزیه خوانی نقش آقا امام 

حسین)ع( را داشتم.

   از دستگاه امام حسین)ع(
 تا مدیریت دستگاه دولتی 

موقعیــت و جایگاه مدیریتی که مدیرکل دارد و 
اینکه این سمت بخواهد مانعی باشد برای اینکه 
تعزیه خوانی کنار گذاشته شود، پرسشی بود که 
سیدمحسن نظام خیرآبادی اینچنین پاسخش را 
می دهد: در دستگاه امام حسین)ع( اسم ما مدیر 
دولتی نیست همه نوکر هستند تا مادامی که این 
نگرش وجود داشته باشد به طور قطع خللی در 

کار به وجود نخواهد آمد. هر کس اینجا بیشــتر 
نوکری کند سرش پایین تر و افتاده تر است، دعا 
می کنم خدای نکرده مســئولیت دنیایی در این 
نوکری خللی به وجود نیاورد و به طور یقین این 
موضوع تمرین می خواهد. دستگاه امام حسین)ع( 
اداری نیست که با تشریفات بخواهید داخل آن 
شــوید، حکم اداری متعلق به زندگی شخصی 

ماست و اینجا حکم همه نوکری آقاست.

  درس هایی از عاشورا
درســی که از عاشــورا می توان گرفــت از دید 
تعزیه خوان نقش امام حسین)ع( درس استقامت 
و پایداری و صبر است. در تعزیه خوانی ها دیدیم 
که امام حسین)ع( همان یک روز تمام کارهایی 
که می بایســت را انجام داد زمانی که در گودی 
قتلگاه در آن شرایط سخت بود، ذکرش رضایت به 
رضای خدا بود این یعنی در همه گرفتاری ها خدا 
را نباید فراموش کرد و صبر پیشه کنیم. خانواده 
حضرت نیز پس از واقعه عاشــورا به همه صبر و 

استقامت را یادآور می شوند.
از دیگر درس های عاشورا شجاعت در ابراز بیان 
حقایق و دفاع از آن هاســت. امام حســین)ع( 
نیکی به مردم را حتی مقابل دشمنش فراموش 
نمی کند و به ســپاه تشــنه حر که راه را بر او و 

خانواده اش بسته بود، آب می دهد. گذشت و عفو 
در ماجرای بازگشت حر به گونه ای  دیگر در رفتار 
امام حسین)ع( نمود پیدا می کند و حر این افتخار 
را پیدا می کند تا در رکاب امام زمانش به درجه 
شهادت برســد. نکته ای که امروز نادیده گرفته 
می شود و خیلی ها باوجود شایستگی های فراوانی 
کــه دارند به دلیل عدم همفکری سیاســی و یا 

اجتماعی مورد بی توجهی قرار می گیرند.

  آشنایی بچه ها با نهضت عاشورا
باید بچه هایمان را با نهضت عاشورا بیشتر آشنا 
کنیم. در دنیایی که بیشــتر بچه های ما درگیر 
دنیای مجازی شده اند باید دست آن ها را بگیریم 
و بــه مجلس امــام حســین)ع( بیاوریم حتی 
داخل ماشین جایی می رویم از فرصت استفاده 
 کنیــم فضا را طوری مهیا نماییــم که بچه ها با 
اهل بیت)ع( بیشــتر آشنا شوند. شــاید زمان 
ما این وســایل فعلی که بچه های ما را ســرگرم 
خودشان نموده، وجود نداشت، اما وسایل و ابزار 
دیگری بود که بشود بچه ها را دور نمود از حال و 
هوای حسینی شدنشان، با وجود این من و سایر 
بچه ها بر ســر برداشتن پرچم حسین)ع( رقابت 
می کردیم. مجالس عزای حسینی بچه ها و جوانان 

ما را از گزند شیطان واکسینه می کند.
سرنوشت بازنشستگی در دستگاه امام حسین)ع( 
شاید پرســیدن از بازنشســتگی در مواجهه با 
مدیرکل تأمین اجتماعی اســتان پرسشی بجا 
باشــد که این ســؤال این بار در خصوص زمان 
 بازنشســتگی از دســتگاه امام حســین)ع( از 

سید محسن نظام خیرآبادی پرسیده شد. 
در یــک جمله باید بگویم حضــور و نوکری در 
دستگاه امام حسین)ع( بازنشستگی و پایان کار 
نــدارد. به برکت همین نوکری هاســت که خط 
پایــان ندارد. خدا نیاورد روزی را که نقطه اتصال 
قطع شود. تصور کنید روزی جاذبه زمین از بین 
 برود چه بر سر عالم هستی خواهد آمد، اگر این 
اهل بیت)ع( چشمشــان را بر ما ببندند معلوم 

نیست چه بر سر ما خواهد آمد.

فرهنگ و هنر
کسبمقامنخستجشنوارهبینالمللی

»تصویرعدالت«توسطیکمشهدی
جشــنواره  در  قدس: 
»تــصویر  بیــن المـللی 
عدالــت« که در ســطح 
بین المللی و در کشــور 
شــد،  برگــزار   کانــادا 
حســین نقیب از ایران 
و  نخست  مقام  توانست 

جایزه 5۰۰ یورویی را از آن خود کند. حســین نقیب؛ نقاش، 
طراح و کارتونیست متولد سال 135۲ در مشهد و از اعضای 
پاتوق کاریکاتور حوزه هنری خراسان رضوی و خانه هنرمندان 

مشهد است.

دوازدهمینسوگواره
»هنرعاشورایی«برگزارمیشود

دوازدهمین  قــدس:
»هنــر  ســوگواره 
عاشورایی« حوزه هنری 
با حضور استادان احمد 
حســین  و  خلیلی فــر 
یاقوتی در حوزه هنری 
خراســان رضــوی در 

چهار بخش نقاشی، تصویرســازی، پوستر و عکس برگزار 
می شود. موضوع بخش های نقاشی و تصویرسازی، انتخاب 
فرازهای عاشورایی از دو کتاب »سقای آب و ادب« و »پدر، 
عشــق و پسر« به قلم سیدمهدی شــجاعی است. موضوع 
بخش پوســتر، فرازهایی از زیارت عاشورا و موضوع بخش 
عکس، راهپیمایی اربعین حســینی و ۲8 صفر، روضه های 

خانگی، ایستگاه های صلواتی و نذرهای مردم است.
زمان برگــزاری کارگاه، ۲5 تا  ۲7 شــهریورماه و مهلت 

ارسال آثار و  نام نویسی ۲3 شهریور است. 
شــرکت در ایــن کارگاه بــرای عمــوم آزاد و رایــگان 
نام نویســی  بــرای  می تواننــد  عالقه منــدان  و  اســت 
 مشــخصات و نمونــه آثــار خــود را بــه آدرس ایمیل
Tajasomi_hhkhrazavi@yahoo.com یا شماره 

۰936۰64793۲ ارسال نمایند. 

شب شعر
شاعر و منتقد خراسانی در نشست شعر حسینی:

شعرعاشوراییبایددارایپیام
ظلمستیزیومبارزهبااستکبارباشد

جلیلفخرایی:قیام امام 
پیام  حســین)ع( دارای 
عظیم »هیهات من الذله« و 
مبارزه با ظلم و استکبار 
بود و شــعر حسینی و 
عاشــورایی که فاقد این 
ارزش  دارای  باشد،  پیام 

الزمه شعر حسینی نیست.
استاد عباس ساعی، شاعر و منتقد خراسانی در نشست نقد و 
بررسی شعر عاشورایی و نقش آن در ادبیات آیینی با عنوان 
»بی سر سرودن« که با حضور جمعی از شاعران و دوستداران 
ادب آیینی در فرهنگســرای بهشت برگزار شــد، همراه با 
معرفی ادبیات آیینی و آســیب های وارد بــر آن، گفت: در 
شعر بلند محتشم کاشانی که وقایع نگاری کربال را به صورتی 
 زیبا و شاعرانه ترســیم کرده است، تنها مهره مفقوده حلقه 
توصیفــات وی فقدان پیام ظلم ســتیزی و علــت قیام امام 
حســین)ع( است به گونه ای که گمان می رود شاعر تعمدی 
در کتمــان برخی واقعیات معنــوی و مفهومی در البه الی 
توصیفات و نوعی رد گم کردن موضوع اصلی که همان پیام 
قیام امام حسین)ع( است، داشته و اینکه می بینیم این شعر 
پــس از چهار قرن با روی کار آمدن حکومت های مختلف به 
عنوان یک شــعر عاشورایی همواره مورد وثوق هر حکومتی 
بوده است، خود نشانگر این است که پیام اصلی عاشورا و قیام 

محرم در آن محو شده است.
این پژوهشــگر ادبی با اشــاره به لزوم نقد این اثر ارزشمند، 
یادآور شد: اکنون پس از طی چهار قرن این حق برما واجب 
اســت که به ترکیب بند محتشــم با دید نقادانه نظر کرده و 
نکات مثبت و منفی کار را برای افزایش کیفیت شــعر های 

آیینی شناسایی کنیم.
وی عــدم وجــود پیام امام حســین)ع( در واقعه عاشــورا، 
نامشــخص بودن وجه دستوری شعر و عدم وجود رگه هایی 
از ظلم ستیزی را از مشــکالت ترکیب بند محتشم کاشانی 
دانســت و یادآور شد: در حماسه عاشورا آنچه از همه بیشتر 
به چشــم می خورد ظلم ســتیزی اســت، اما در اثر ارزنده 
محتشــم خبری از آن نیســت، همچنین به جای اینکه در 
مقابل این واقعیت اســف انگیز موضعگیری مشخص داشته 
باشــد، یقه چرخ روزگار را می گیرد و جریان را به باد مخالف 
نســبت می دهد، به جای اینکه پیام امام حسین)ع( را برای 
 مخاطــب عاطفی بیــان کند، تنها ســخن از فریاد العطش 

امام حسین)ع( می زند.
وی در ادامه عدم موضعگیری شــاعر را علت اصلی شــکوفا 
ماندن این ترکیب بند دانست و گفت: این ترکیب بند که با »باز 
این چه شورش است که در خلق عالم است« شروع می شود 
و همه ما را حیرت زده می کند، در ادامه با فضای غم و اندوه 
اوج می گیرد؛ در واقع شاعر در واکاوی این فاجعه موفق عمل 
کرده اما در وارد کردن ضربه آخر به شــدت ناموفق اســت، 
چراکه در این شــعر هدف امام حسین)ع( کمرنگ و کسی 
متهم نمی شــود که اگر غیر از این بود، صفویه نسبت به آن 

اقبال نشان نمی داد.
ساعی در انتها با انتقاد از آثار ارائه شده در مجالس عزاداری 
که به گفته او شایستگی و لیاقت این گونه مجالس را ندارند، 
گفت: شاعران آیینی برای کسب توفیقات بیشتر باید اشراف 
کامل نســبت به مسائل و معارف دینی داشــته باشند، اما 
متأسفانه شعرهایی که امروزه به عنوان شعر عاشورایی شاهد 
آن هستیم، نواقصی ناشی از کمبود اطالعات و معلومات در 

این زمینه دارند.
این نشست همچنین همراه بود با قرائت سوگ سروده هایی 
توسط شــاعران آیینی همچون مســعود یوسف پور، منیژه 
رضوان، علی صالیانی، جمیله سادات کراماتی و جمعی دیگر 

از شاعران.

صعودیکمشهدی
بهبلندترینقلهقارهاروپا

قدس: کارمند دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد به 
قله 5 هزار و 64۲متری 
معروف  روسیه  البروس 
به بام اروپا صعود کرد.

بـطـــا،  فرنـــــگیس 
در  شــاغل  کارمنــد 
بیمارســتان شــهید کامیاب مشهد توانســت به قله کوه 
 البروس که بلندترین قله قاره اروپا محســوب می شــود،

صعود کند.
البروس بــه عنوان بلندتریــن قله منطقه قفقــاز و قاره 
 اروپــا و یکی از قلل هفتگانه جهان اســت که این کوه در
۲۰ کیلومتری شمال محدوده اصلی قفقاز و65 کیلومتری 

جنوب غربی شهر کیسلوودسک روسیه قرار دارد.
همچنین البروس دارای دو قله اســت که شامل قله غربی 
 با ارتفــاع 5 هــزار و 64۲ متری و قله شــرقی با ارتفاع 
5 هــزار و 6۲1 متر شــده که با وجود یخ هــای دائمی، 
۲۲یخچــال طبیعــی را تغذیه می کنــد و موجب جریان 

رودخانه های باکسان، کوبان و مالکا می شود.
این کوهنــورد چند روز پیش قله کازبک گرجســتان به 

ارتفاع 5 هزار و 47 متر را نیز صعود کرد.

حضورچهارسبزواری
دراردویتیمملیالمپیک۲۰۲۰

اداره  رئیــس  قدس:
جوانــان  و  ورزش 
چهار  حضور  از  سبزوار 
در  سبزوار  هندبالیست 
اردوی تیم ملی هندبال 
حضور  بــرای  ایــران 
در انتخابــی المپیــک 
۲۰۲۰ خبــر داد. مجید نصراهلل زاده گفت: از ســوی کادر 
فنی تیم ملی هندبال کشورمان، اسامی نفرات دعوت شده 
به اردوی تیم ملی بزرگســاالن برای حضور در رقابت های 
انتخابی المپیک ۲۰۲۰ توکیو ژاپن، منطقه آســیا، اعالم 
 شــد که چهار هندبالیســت از ســبزوار در این فهرست 

حضور دارند.
رئیــس اداره ورزش و جوانان ســبزوار اظهار کرد: بر این 
اساس یونس آثاری، مجتبی حیدرپور، محمدرضا اورعی و 
امید سرپوشی از سبزوار به اردوی تیم ملی هندبال دعوت 
شــده و باید از۲4 شــهریور 98، در این اردو که در تاالر 

فدراسیون هندبال آغاز می شود، حضور یابند.
وی بیــان کرد: ایمــان یحیایی از تهران کــه هم اکنون 
بازیکن تیم هندبال ســربداران سبزوار در مسابقات لیگ 
برتر هندبال اســت، دیگر بازیکن دعوت شــده به اردوی 
تیم ملی هندبال ایران برای حضور در مســابقات انتخابی 

المپیک است.
خبری دیگر حاکی اســت مســابقات هندبال منطقه یکم 
کشــور با حضور 6 تیم از اســتان های خراسان رضوی و 

سمنان در شهر جغتای آغاز شد. 
رئیس اداره ورزش و جوانان جغتای گفت: تیم های مشهد، 
تربت جام، نمونه دان جغتای، قوچان، نیشابور و سمنان در 

این چارچوب رقابت می کنند. 
وی ادامه داد: هشت داور استانی کار قضاوت این رقابت ها 

را برعهده دارند.

وجود۱۷۴پروژهورزشینیمهتمام
درخراسانجنوبی

مدیــرکل  قــدس:
جــــــوانان  و  ورزش 
بــا  خراسان جنوبـــی 
 174 اینکه  به  اشــاره 
ناتمام  ورزشــی  پروژه 
در خـــــراسان جنوبی 
گفــت:  دارد،  وجــود 
خراســان جنوبی ۲3۰ هزار نفر جمعیــت جوان )محدود 
سنی 18 تا 35 سال( دارد و از این منظر پیگیری موضوع 
آســیب های اجتماعی مرتبط با آنان از اهمیت بســیاری 

برخوردار است.
عزیزی با اشــاره به توزیع 45۰ میلیون تومان اعتبار برای 
کمک به هیئت های ورزشــی در ۲۰ روز گذشــته، ادامه 
داد: در همین مدت 46 دســتگاه خودرو حامل تجهیزات 

ورزشی به مناطق کم برخوردار ارسال شده است.

احمدفیاض:»معجزه الهی یعنی اینکه 7۰، 8۰ رزمنده دالور 
باقیمانده گردان الحدید لشــکر ۲1 امام رضا)ع( در عملیات 
قادر۲ پس از دو روز بی آبی هنگام پایین آمدن از کوه از قمقمه 
نصف و نیمه آب شهید غالمرضا دوست بین نوشیدند در حالی 
که پس از رســیدن به مقــر هنوز آب داشــت...«. این فریاد 
بغض آلود آخرین فرمانده رشید گردان الحدید در دوران دفاع 
مقدس است که حاال در یادواره شهدای این گردان در عملیات 
قادر۲ و در جمع رزمندگان، جانبازان و خانواده شهدای معظم 
گردان الحدید، جهانیان را به تحســین وا می دارد. یادواره ای 
که شامگاه پنجشنبه گذشته در محل معراج شهدای مشهد 

برگزار شد.
فرمانده و جانباز جنگ تحمیلي که پس از شهادت شهید علی 
توکلی خواه، فرماندهی گردان را برعهده گرفت در این یادواره 
با چشمانی اشکبار ادامه داد: راه را برای عبور از محاصره رژیم 
بعثی پیدا کرده و نزدیک غروب در حالی که پاتک دشــمن 
سنگین تر شده بود، دستور دادم بچه ها آرام آرام به پایین یال 
هدایت شوند. در حین پایین آمدن نیروها، تمام فضای اطراف 
ما پیکر مطهر و خون آلود بچه های گردان دیده می شد که به 
ردیف افتاده بودند. پشت هر تخته سنگ یک پیکر شهید بود. 
شهید دوست بین را دیدم در حالی که از تخت سنگ بزرگی 
از کوه پرت شــده بود پایین و تمام سینه اش را گلوله دشمن 
شکافته بود. اوضاع سایر بچه ها نیز اینگونه بود. دشمن باالی 

سرمان رسیده بود و از ارتفاع آتش مهلکی می ریخت.
هادی نعمتی افزود: الجرم به دو ســه نفر از بچه ها گفتم به 
دیگران بگویند هنگام عقب نشینی، خشاب هایشان را بگذارند 
و بروند. قدرتی، محجوب و پورخاوری نیز خشاب ها را برداشته 
و آتش به ســمت ارتفاع گشــودند تا بچه ها بتوانند سریع تر 
پایین بروند. هوا که تاریک تر شــد و خاطرجمع شدم کسی 
باال باقی نمانده، کمی برگشتم تا بازدید داشته باشم. چشمم 

به پیکر زخمی رزمنده ای که حدود 5۰ ســال داشت، افتاد. 
به شدت زخمی شــده و روی برانکارد آن هم در هوای سرد 
شبانه ارتفاعات کردستان درازکش مانده بود. گفتم: چطوری 
برادر! گفت: پنج تا فرزند دارم اما به تکلیف و امر والیت عمل 
کردم. دارید می روید؟. بروید به ســالمت!. در عملیات قادر۲  
بیش از 8۰ شــهید را باال جا گذاشــته و چه پاسخی باید به 

خانواده هایشان بدهم؟

شرایط دشوار عملیات
این فرمانده گردان هشــت سال دفاع مقدس در بیان شرایط 
دشــوار این عملیات گفت: ذکر یاحسین)ع( مدام بر لبم بود. 
برای خالص شــدن از محاصره و به اسارت در نیامدن نیروها 
چاره ای نداشتیم جز پایین کوه آمدن و عبور از منطقه، اما با 
چه شرایط خطیری. در مقطعی نیز فقط به نیروها، دو ارتفاع را 
نشان دادم و گفتم هر طور می توانید خود را به آن ها برسانید. 
بچه ها در شرایط بد ارتفاعات کردستان پراکنده شدند و برخی 
بعد ســه چهار روز در حالی که از برگ درختان و علف های 

کوهی تغذیه کرده بودند؛ پیدا شدند و نجات یافتند. 
وی در تشریح عملیات قادر خاطرنشان کرد: عملیات قادر با 
رمز یا صاحب الزمان)عج( در محور سیدکان - چومان مصطفی 
به صورت گسترده به فرماندهی ارتش انجام شد. این عملیات 
در ۲4 تیر ماه 1364 نخستین عملیات مستقل ارتش پس از 
عملیات بدر بود و سرهنگ »علی صیاد شیرازی« فرماندهی آن 
را برعهده داشت. در این عملیات یگان هایی از سپاه از جمله 
گردان الحدید لشکر ۲1 امام رضا)ع( و ارتش حضور داشتند. 
این عملیات دو ماهه در سه مرحله و با نام های قادر1، ۲ و 3 
اجرا شد و هدف از انجام آن در غرب، تسلط بر شهر »سیدکان« 

استان »اربیل« عراق و آزادسازی بلندی های منطقه بود.
نعمتی تصریح کرد: رزمندگان ایرانی در ساعت ۲ بامداد با رمز 

»یا صاحب الزمان)عج(« خطوط پدافندی دشمن را شکافته و 
از غرب شــهر »اشنویه« ایران به سوی بلندی های »کالشین« 
عراق پیشــروی کردند. در هر یــک از مراحل این عملیات 
هدف هایی تأمین شد، اما عواملی همچون پاتک های سنگین 
دشمن سبب شد تا سرانجام این عملیات در تاریخ 18 شهریور 
1364 با عدم موفقیت کامل روبــه رو گردد و تنها به انهدام 
نیروها و ماشین جنگی دشمن اکتفا شود.  نتیجه این عملیات 
پیوســته، آزادسازی بلند ی های »سر ســپندار«، »کالزرده« و 
»بربرزیندوســت«، آسیب سه گردان پیاده کماندویی از سپاه 
پنجم عراق و کشته و زخمی شدن و اسارت هزار و ۲۰ نفر از 

نیروهای دشمن بود.

خاطره ای از شهید 17 ساله گردان الحدید
نویســنده کتاب »جنون مجنون« نیز در این یادواره در مقام 
خاطره از شهید 17 ساله گردان الحدید به نام سید محمدرضا 
شعاعی آستانه، اظهار کرد: محمدرضا تنها پسر خانواده بود. در 
ماه مبارک رمضان ســوره اخالص هنگام قرائت قرآن به وی 
افتاد. در جمع خانوادگی گفته بود که این مزد شــهادت من 

در جبهه است. به نوعی شهادت خود را پیش بینی کرده بود.
حمیــد جهانگیر فیض آبادی به بیان خاطره وداع شــهید با 
مادرش پرداخت و افزود: در راه آهن ســوار قطار شده بودیم 
و از پنجره قطار تا هنگامی که مادر از دیده محو شد، برایش 
دست تکان داد. شهید شعاعی آستانه می دانست این آخرین 

دیدار با مادر است.

در یادواره شهدای عالی مقام »گردان الحدید و عملیات قادر2« مطرح شد
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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. اســباب بازي کودکانــه- جشــنواره 
۲. درپنــاه- پــول خارجــي- شــهري 
 باستـــــاني در آنــــــاتولي تــــرکیه 
3. بلیــغ- خواندن قــرآن- اعضاي بدن 
4. الفبــاي موســیقي- درس خوانــده- 
فالنــي اروپایــي-  اشــرافي   لقــب 

 5. قیمت بازاري- کاغذ صافکاري- ســر 
6. نزدیــک- از اصحاب لغت نامه- ضمیر 
وزنــي- ام الخبائــث 7. جملگــي- مایه 
اعتبار چک – از وســایل پرواز 8. روش 
پیشــنهادي انجام کاري- برجسته ترین 
اثر یک هنرمنــد 9. طویل- مقیم- مار 
عظیم الجثــه خطرناک 1۰. نیز- درون- 
ســبزي پیچیده- میوه دوقلو 11. گندم 
سوده- ریشــه در گذشته ها دارد- شب 
روســتایي1۲. خوابیده- اهلي- آماس- 
کشوري  رویداد-  پرگار-   .13 کجاست؟ 
در قاره ســیاه 14. گاز نــادر تبلیغاتي- 
 قوت الیمــوت- نوعــي ادویه تند هندي 
15. درس شیرین- نشانه های اختصاری 

این شهر تاریخی و آثار به جامانده از آن 
در شهر »دره شهر« مدفون است

1. مجوز حمل کاال- صفتي براي خداوند 
۲. فرمان توقف- ماه- براي او 3. حرارت- 
دلداده شیرین- الهه شکار یونان باستان 
4. ریشــه- آواي گربه- شهر بي قانون- 
بیمــار 5. پشــته خاک- باخــت ورزش 
 بوکــس- مي گویند جواب هاي اســت 
البیرنــت-  آمریــکا-  در  ایالتــي   .6 
اجاره-   .7 1۰۰ مترمربع- بوي ماندگي 
دفترخانه اسناد رسمي- نوعي دوچرخه 
از  8. شــیریني ماه مبارک-  مسابقه اي 
انبیــاي الهــي»ع« 9. خانه هاي ریزروي 
عکــس- بلندمرتبــه- اســم 1۰. واحد 
ورزش تنیس- وحشي و درنده- شیریني 
حواریــون  از  کرمانشــاهي-   ورقــه اي 
 11. دیواربلند- سازگارشــده- راه کوتاه 
شــیمیایي-  بــاردار  ترکیــب   .1۲

 خوب- ســنگ زینتي گرانبهــا- ویتامین جدولي 
13. مجبور- حاصل کار استاد نقاش- شکاف بزرگ 
14. یواش- ســزاوار- برگه شناســایي 15. نوعي 
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افقی

عمودی
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