
 فرود اضطراری هواپیمای مسافربری 
در فرودگاه مشهد

 تغییر ساعت فعالیت دستگاه های اجرایی 
و بانک های مشهد تا 11 مهر

استاندار در آستانه سال جدید تحصیلی دستور دادروز گذشته به وقوع پیوست

مدیر کل فرودگاه های خراسان رضوی گفت: فرود 
اضطراری هواپیمای مســافربری از مبدأ مشــهد 
به مقصد شــیراز در فرودگاه مشــهد با موفقیت 
انجام شد.محمدباقر قاســم زاده در خصوص فرود 
اضطراری یک هواپیمای مســافربری در فرودگاه 
مشــهد اظهار کرد: شــماره پرواز ۶۹۱۸ شرکت 

هواپیمایی کاسپین از مبدأ ...

با دستور استاندار خراســان  رضوی در آستانه 
آغاز سال جدید تحصیلی، دستگاه های اجرایی 
و بانک های شهر مشــهد مجاز به تغییر ساعت 
کاری کارمندان تا ۱۱ مهرماه شــدند. علیرضا 
رزم حســینی در ابالغیــه ای به دســتگاه های 
اجرایی و بانک های شهر مشهد اجازه داد تا ۱۱ 

مهرماه ساعت کاری ...
.......صفحه 3 .......صفحه 3 

نقش »تاج« بر لباس فرم مدرسه!
قدس سوژه مردمی را پیگیری کرد

 بازی پوزها 
با مشتریان

.......صفحه 2 

.......صفحه 4 

 اهالی رسانه استان  روز گذشته 
به میهمانی جانبازان آسایشگاه 

امام خمینی)ره( رفتند

دیدار 
با یادگاران

 همزمان با هفته دفاع مقدس جمعی از اصحاب 
رسانه اســتان به دیدار جانبازان آسایشگاه امام 
خمینی)ره( رفتند. رئیس بسیج رسانه خراسان 
رضوی  در حاشیه این دیدار گفت: در راستای 
تقویت جبهه گفتمان انقالب اســالمی با هدف 
الگوسازی ایثارگری جانبازان و دفاع از فرهنگ 
شهادت و پیوند میان اصحاب رسانه و یادگاران 
دفاع مقدس چنین برنامه ای را برگزار کردیم و 
امیدواریم ترویج دهنده فرهنگ ایثار و شهادت 
باشیم. عباس محمدیان افزود: چنانچه اصحاب 
رســانه مجدانه فعالیت کنند باز هم نمی توانیم 
وظیفه انتقــال پیام جانبــازان را انجام دهیم. 
البته تکلیفی اســت بر تمام فعاالن رســانه ای 
که با تمام ظرفیت در ترویج فرهنگ شــهادت 
از بســتر رســانه ها اقدام کنیم، چنان که تنها 
منوط به ایام و مناسبت هایی همانند هفته دفاع 

مقدس نباشد...

وقتیضعفنظارتخیالمتخلفانراراحتمیکند

.......صفحه 2 

 اداره کل ورزش و جوانان استان 
و علوم پزشکی مشهد به ماجرا ورود کنند

 گران فروشی 
یک میلیارد و 

400 میلیونی یک 
ورزش ناشناخته!

در شــرایطی که تقریباً همه امورات زندگی مردم بر اساس جریان 
اینترنت و برقراری تراکنش های مالی و اقتصادی بنا شده به جرئت 
می توان گفت تبادالت اقتصادی مردم بیشتر با کارت های اعتباری 
اســت که در اختیار دارند. تحت هر شرایطی اگر این قابلیت دچار 
مشکل شود بدون تردید مردم با مشکالتی مواجه می شوند که بیشتر 

منجر به سرگردانی آن ها می شود ...

.......صفحه 3 
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف حمل و نقل درون شهری مشهد
در اجرای ماده 11  آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی 
موضوع تبصره 3 ماده 22  قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24  بدینوسیله از کلیه اعضاء 
دارای پروانه کسب معتبر اتحادیه صنف حمل و نقل درون شهری مشهد دعوت میگردد 
شخصًا با در دست داشتن اصل یا فتوکپی پروانه کسب معتبر به همراه کارت شناسائی 
عكس دار از ساعت 10 صبح لغایت  12 روز چهارشنبه مورخ  98/07/17 جهت شرکت در 
انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه ، به نشانی » تاالر بهشت « واقع در مشهد - بلوار 
شهید صادقی ) بلوار سازمان آب ( - نبش شهید صادقی 13  مراجعه و نمایندگان مورد 
نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد پنج نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره و یك نفر بازرس 

اصلی انتخاب نمایند . 
* شایان ذکر است تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره 2 نفر و بازرس علی البدل نیز                  

یک نفر می باشد .   
) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف حمل و نقل درون شهری مشهد 

به ترتیب حروف الفبا (

) اسامی داوطلبان عضویت در  سمت بازرس اتحادیه صنف حمل و نقل درون شهری 
مشهد به ترتیب حروف الفبا (

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد

/ع
98
08
11
5

نام و نام خانوادگی ردیف
علیرضا آقائی دیزقندی1
علی بابائی پور2
طیبه بخشی3
حسین براتیون4
امین حیدری5
خلیل دانش عدالت6
علیرضا سرگلزائی7

نام و نام خانوادگی ردیف 
صادق شافع نیا8
مهدی صدیقی9
محمد فتحی10
مصطفی گوهری مقدم11
علی وطن پور ازغندی12
محمد رضا یوسف پورسیفی13

نام و نام خانوادگیردیف
تیمور آقائی 1
محمود محمد زارع2
مهرداد ولی پور3

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

فراخوان انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فروشندگان آجیل و خشكبار مشهد
در اجرای ماده 11  آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی 
موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24 بدینوسیله از کلیه اعضاء 
دعوت  مشهد  خشكبار  و  آجیل  فروشندگان  صنف  اتحادیه  معتبر  کسب  پروانه  دارای 
کارت  به همراه  معتبر  پروانه کسب  فتوکپی  یا  اصل  در دست داشتن  با  میگردد شخصًا 
شناسائی عكس دار از ساعت 9 صبح لغایت  11 روز دوشنبه مورخ  98/07/15 جهت شرکت 
در انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه ، به نشانی بلوار شهید رستمی ، نبش شهید 
رستمی 49 - سالن ورزشی فوتسال فرهنگسرای غدیر ،  مراجعه و نمایندگان مورد نظر 
خود را از بین افراد ذیل به تعداد پنج نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره و یك نفر بازرس 

اصلی انتخاب نمایند . 
* شایان ذکر است تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره 2 نفر و بازرس علی البدل نیز                    

یک نفر می باشد .   
) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان آجیل و خشكبار 

مشهد به ترتیب حروف الفبا (

) اسامی داوطلبان عضویت در  سمت بازرس اتحادیه صنف فروشندگان آجیل و خشكبار 
مشهد به ترتیب حروف الفبا (

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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نام و نام خانوادگیردیف
مجید داغستانی1
ناصر عادلی نژاد2

نام و نام خانوادگی ردیف

علی رضا ارزانی ممقانی1

محمد باقریان2

مهدی پیروزه پور3

سید جمال حسینی طاهر4

سید عزیزاله حسینی طاهری5

نام و نام خانوادگی ردیف 

هادی رحمتی6

محسن شریف ترک7

عباس عدالت پناه8

محمد علی پوران9
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رسائی فر: فهرست جدیــد تحریم های آمریکا علیه 
ایران که اعالم شــد نام بانک ملــی به عنوان یکی 
از اهــداف تحریمی در آن دیده شــد. تحریمی که 
گویا ســابقه دارد و چندان جدید هم نیســت؛ چرا 
کــه آمریکایی ها پیش از این بانــک ملی را در این 

فهرست گنجانده بودند.
مدیرشــعب بانک ملی اســتان خراسان رضوی در 
واکنش به اقدام جدیــد آمریکا در خصوص تحریم 

ایــن بانک گفــت: تحریم آمریکا علیــه بانک ملی 
موضوع جدیدی نیســت؛ چرا کــه پیش از این هم 
آن ها این کار را کرده بودند و بانک ملی در فهرست 

تحریم های آمریکا بود امــا علنی اعالم نمی کردند 
و در حــال حاضر بــا علنی کردن ایــن جریان به 
صورت خــاص و به این دلیل کــه بانک ملی یکی 

از نهادهای اقتصادی مهم دولت به شــمار می رود و 
نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کشور دارد، این بار 
با علنی کردن نام بانک ملی در فهرســت تحریم ها 

خواستند به قول خودشــان به اقتصاد ایران ضربه 
بزنند.

حسن مونســان در ادامه افزود: با همه این شرایط 
باید بگویم ایــن تحریم ها همانند قبل هیچ تأثیری 
در روند کار سیســتم بانکی ما نخواهد گذاشت و ما 
با اراده  و ایســتادگی بیشتر برای پویایی اقتصاد در 

کشورمان تالش خواهیم کرد.
دبیــر شــورای هماهنگــی بانک هــای خراســان 

رضــوی همچنین در پاســخ به این پرســش که 
گفته می شــود به واســطه روزهای ابتدایی ســال 
تحصیلــی قرار اســت بانک ها و مؤسســات دولتی 
ســاعات کاریشــان تغییراتی داشته باشــد، اظهار 
کــرد: هنوز به مــا در این خصوص چیــزی ابالغ 
نشــده اما چنانچــه چنیــن تصمیمی از ســوی 
 استانداری گرفته شود ما نیز آن را اجرایی خواهیم 

کرد.

مدیر شعب این بانک در خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:

تحریمآمریکاتأثیریبرعملکردبانکملیندارد
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قدس سوژه مردمی را پیگیری کرد

بازی پوزها با مشتریان
هاشم رسائی فر  در شرایطی که تقریباً همه 
امورات زندگی مردم بر اساس جریان اینترنت و 
برقراری تراکنش های مالی و اقتصادی بنا شده 
به جرئت می توان گفت تبادالت اقتصادی مردم 
بیشتر با کارت های اعتباری است که در اختیار 
دارند. تحت هر شرایطی اگر این قابلیت دچار 
مشکل شــود بدون تردید مردم با مشکالتی 
مواجه می شوند که بیشتر منجر به سرگردانی 
آن ها می شــود. اتفاقی که گویا در یکی دو روز 
گذشــته برای برخی از پایانه های فروشگاهی 
افتاده و برخی از مردم از مشکل به وجود آمده 

در این خصوص گالیه مندند.

  دردسرهای دستگاه های پوز
یکی از شــهروندان ضمن اشــاره به مشکل 
ایجاد شــده در پایانه های فروش)دستگاه های 
پوز( در برخی از فروشــگاه ها و مغازه های شهر 
مشــهد گفت: روز گذشته برای خرید به یکی 
از فروشــگاه های شهر مشــهد مراجعه کردم 
مقداری خرید داشتم که انجام دادم اما زمانی 
که خواستم مبلغ آن را از طریق کارت بانکی ام 
پرداخت نمایم دستگاه پیام اعالم عدم موفقیت 

می داد اما پیام کسر از حساب 
در گوشی تلفن همراهم ثبت 
می شد و پس از لحظه ای دوباره 
پیام برگشــت وجه به گوشی 

تلفنم ارسال می شد.
وی افــزود: با توجــه به همراه 
نداشتن پول نقد، کارت را چند 
بار دیگر کشــیدم اما هر بار با 
عدم موفقیت مواجه می شدم و 

به ناچار اجناسی را که خریده بودم پس دادم و 
دست خالی از فروشگاه بیرون آمدم.

شــهروند دیگری در این باره اظهار داشــت: 
جمعه گذشــته به دلیل مشکل در پایانه های 
فروشگاهی به عابر بانک مراجعه کردم تا وجه 
خریدم را نقدی پرداخت کنم 
اما در آخرین خرید که اتفاقاً 
دارو بود پایانه فروشگاهی پیام 
عدم موفقیت داد اما کســر 
مبلغ به گوشی ام ارسال شد 
اما فروشــنده زیر بار نرفت 
و گفــت وجه به حســابتان 
برگشــت داده می شود ولی 
تاکنون که نزدیــک به 24 
ساعت گذشته وجهی به حسابم برگشت داده 
نشده است. یکی دیگر از شهروندان در همین 

خصوص می گوید: برای من هم این مشکل چند 
باری به وجود آمده و تجربه آن را دارم که پایانه 
خرید به قول معروف کارتم را قبول نکرده است 

اما بعداً مشکل خود به خود رفع شده است.

  به روزرسانی سیستم های نرم افزاری
هماهنگی  شورای  دبیر 
خراســان  بانک هــای 
به  رضــوی در واکنش 
از  برخی  گالیه منــدی 
شــهروندان در مــورد 

مشــکالت به وجــود آمده، گفت: مشــکل 
بــه وجود آمــده در پایانه های فروشــگاهی 
سیستمی، کلی و مرتبط با سراسر کشور است 

که اگر قرار باشــد مشکلی ایجاد شود همه با 
آن مواجــه خواهند شــد و در این خصوص 
گزارشی به ما نرسیده و جای نگرانی نیست. 

حسن مونسان در ادامه اظهار داشت: شاید 
آنچه وجود داشــته این اســت که برخی از 
بانک ها بخواهند به روزرســانی سیستم های 
نرم افــزاری یــا تغییراتی ایــن چنینی در 
شــبکه خودشان داشته باشند که در چنین 
شــرایطی ممکن اســت تداخلــی در ارائه 
خدمات به وجــود آید که امــری عادی و 
طبیعی اســت پس از آن هــم معموالً همه 
چیز به حالت عادی برمی گردد و مشترکان 
می توانند با خیال آسوده تراکنش های مالی 

خودشان را انجام دهند.

قدس از آتش به اختیار متفاوت هیئت 
ابوالفضلی های قوچان گزارش می دهد 

jعزاداری شهادت امام حسین  
در آسایشگاه فیاض بخش

همزمان  فیاض:  احمد 
با سالروز حرکت کاروان 
اسیران کربال از کوفه به 
طرف شام و در بیستمین 
روز محرم؛ عزاداران هیئت 
قـوچان  ابوالفضـلی های 
امـام جمـعه  همـراه  به 

اقدامی  با  این شهرستان  اعضای شورای شهر  از  و شمـاری 
خداپسندانه و نیکوکارانه مبتنی بر فرهنگ عاشوراییان ضمن 
بازدید از آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش مشهد در مسجد 

این آسایشگاه به همراه مددجویان به اقامه عزا پرداختند.
نوزدهم محرم و اینجا آسایشــگاه معلولین شهید فیاض بخش 
است. چندین دســتگاه اتوبوس حامل عزاداران حسینی هیئت 
ابوالفضلی هــای قوچان به نوبــت توقف می نماینــد. عالوه بر 
پیرغالمان، جوانان زیادی نیز به چشــم می خورند که آتش به 
اختیار عمل کرده و آمده اند تا رسالت اجتماعی خود را به منصه 
ظهور برســانند. ابتدا بازدیدی از بخش های آسایشــگاه صورت 
می پذیرد سپس حاضران در مســجد امام هادی)ع( آسایشگاه 
حضور می یابند. شــماری از مددجویان آسایشگاه نیز در مسجد 
حضور دارند. امام جمعه قوچان در ســخنان کوتاهی بر ثمرات 
شیرین این اقدام متفاوت تأکید و آن را توفیق الهی ذکر می کند. 
حجت االســالم محمدعلی دســتجردی در ابتدا با اشاره به ماه 
محرم اظهار می کند: تردید نکنید که برای نعمت حضور در جمع 
توانخواهان یــک اراده الهی وجود دارد. اینکه در این ایام در این 

مکان به اقامه عزا می پردازید؛ توفیق الهی است.
پس از سخنرانی امام جمعه قوچان با نوحه خوانی مداحان عزاداران 
به سینه زنی پرداختند. برخی از معلوالن غیرویلچری نیز در جمع 
هیئتی های ابوالفضلــی قوچان میاندار می شــوند. به دل تمام 

حاضران گواه شده که اینجا برات کربال و سفر اربعین می دهند. 

   8 شرکت هواپیمایی درخراسان متقاضی 
دریافت مجوز پرواز به عتبات هستند

شــرکت  هشــت  ایرنا: 
خراســان  در  هواپیمایی 
دریافت  متقاضی  رضوی 
مجــوز پرواز بــه عتبات 
در ایام اربعین حســینی 

هستند.
دبیر انجمن صنفی دفاتر 

خدمات مســافرتی اســتان با اعالم این مطلب گفت: این تعداد 
شــرکت با توجه به آغــاز روند صدور مجوز برای شــرکت های 
متقاضی، امسال نیز به دنبال دریافت مجوز ارائه خدمات در این 

زمینه هستند.
مجید فرقانی با اشــاره به اینکه هنــوز قیمت مصوب پروازهای 
اربعین حسینی اعالم نشده اســت، افزود: اکنون بسته سفر به 
عتبات عالیات از مشــهد بین 8 تا ۹ میلیون ریال اســت که در 
ایام اربعین این نرخ در بازار آزاد بیشــتر هم می شــود و سازمان 
هواپیمایی باید هر چه زودتر نرخ مصوب این مسیر را اعالم کند.

  ظرفیت مدارس خراسان رضوی تکمیل شد
قدس: ظرفیت نام نویسی 
خراســان  مــدارس  در 
ســال  بــرای  رضــوی 
تحصیلی ۹۹-۹8 تکمیل 

شد.
کارشناس مسئول ارزیابی 
عملکرد آموزش و پرورش 
خراسان رضوی گفت: در 

مجموع نام نویســی یک میلیون و 2۵۱ هزار و 828 دانش آموز 
استان در سامانه ملی سناد با کد ملی قطعی شده است. مجتبی 
افشــار افزود: دو گروه از دانش آموزان هنــوز ثبت نام خود را در 
مدارس تکمیل نکرده اند که عبارتند از دانش آموزان شرکت کننده 
در امتحانات شــهریور ماه و نیز دانش آموزان دارای فرم هدایت 
تحصیلی که رتبه الزم برای ثبت نام در رشته های نظری را ندارند 

و باید به مدارس فنی و حرفه ای و هنرستان ها مراجعه کنند.
وی اضافه کرد: والدین این دانش آموزان توجه داشــته باشند که 
برای نام نویســی فرزندان خود باید مدارس فنی و هنرستان های 
دارای ظرفیت خالی را پیدا کنند که به طور قطع به علت تأخیر 

در امر نام نویسی کار دشواری است.
کارشناس مســئول ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش خراسان 
رضوی گفت: در مقطع ابتدایــی ۷۵۰ هزار و ۱8۹ نفر، در دوره 
اول متوســطه 2۹۵ هــزار و ۹۶۵ نفر و در دوره متوســطه دوم 
2۰۵ هزار و ۶۷4 نفر در ســامانه ســناد ثبت نــام کرده اند. وی 
ادامــه داد: به صورت تفکیکی نیز ۳۳ هزار و ۳۰۵ دانش آموز در 
رشــته های فنی و حرفه ای، 48 هزار و ۳۰4 نفر در رشــته های 
کاردانش و ۱24 هزار و ۶۳ نفر در رشــته های نظری برای سال 
 تحصیلی آینده نام نویسی کرده اند. سامانه سناد با آدرس اینترنتی
 http://snd.medu.ir از تابســتان ۱۳۹۰ با زیر پوشش قرار 
دادن نام نویســی دانش آموزان سراسر کشور در مقاطع گوناگون 
تحصیلی از پیش دبستانی تا متوسطه، فنی و حرفه ای و کاردانش 

به صورت متمرکز فعال شده است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: 
  دستگاه قضایی حامی بخش تولید است

کل  رئیــس  قــدس: 
دادگســتری خراســان 
رضــوی گفــت: نــگاه 
دستگاه قضایی به تولید، 
اشــتغال و فعالیت های 
صنعتــی، حمایتی بوده 
و در این راستا از بخش 
تولید این استان حمایت کرده است. غالمعلی صادقی در دیدار 
با مدیر عامل شــرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی با 
تأکید بر رفع موانع تولید، ایجاد اشتغال در واحدهای صنعتی 
را مهم دانست و افزود: تولید و اشتغال و مسائل صنعتگران و 
کارآفرینان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تمام مسائل در 

این حوزه ها با دقت بررسی و رصد می شود. 
وی اظهــار کرد: یکــی از الزامات امســال، ترویج فرهنگ کار و 
کارآفرینی است و بر همین اساس صحت، دقت و سرعت در تمام 
فرایندهای رسیدگی در حوزه صنعت سرلوحه تصمیم گیری ها و 
اقدامات دستگاه قضایی است و با صیانت از سرمایه گذاری قانونی 
و حمایــت از صنعتگران و کارآفرینان، آنان را در مســیر تولید 
یاری می کنیم که در این راستا تالش جهادی در شرایط جنگ 

اقتصادی از تمام دستگاه های اجرایی مورد انتظار است.
مسعود مهدی زاده مقدم، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
خراسان رضوی نیز در این دیدار گفت: 4۹ شهرک و ناحیه صنعتی 
مصوب در این اســتان وجود دارد که واگذاری زمین به صاحبان 
صنایع در 4۰ شهرک و ناحیه صنعتی از این تعداد در حال انجام 

است و باقی آن ها در حال آماده سازی برای سرمایه گذاران است.

معاون استاندار در گفت وگو با قدس: 
  پست دولتی حداکثر تا چهار ماه 
می تواند توسط سرپرست اداره شود

 رضـا طلبی: 
معاون توســعه 
مدیریت و منابع استانداری 
خراسان رضوی گفت: بر 
اســاس قانون یک پست 
ماه  چهــار  تا  حداکثــر 
یک  توســط  می توانــد 
سرپرست اداره شود، اما اینکه دوره مدیریت سرپرست ها کوتاه یا 

طوالنی باشد در اختیار ما نیست. 
کوکب موســوی در گفت وگو با قدس آنالین اظهار داشت: اداره 
پست ها با سرپرست در برخی مواقع با وجود اینکه ممکن است آن 

مجموعه را دچار روزمرگی کند، اما اجتناب ناپذیر است. 
وی تصریح کرد: اینکه دوره مدیریت سرپرست ها کوتاه یا طوالنی 
باشد در اختیار ما نیست، زیرا برای پستی مانند معاون عمرانی 
اســتانداری با وجود اینکه از اردیبهشت ماه سه گزینه به وزارت 
کشــور معرفی کرده بودیم ولی انتخاب تا پایان شهریور ماه به 

طول انجامید. 
موسوی با اشاره به اینکه حتی در سازمان امور اداری و استخدامی 
کشــور نیز مسئولیت هایی اکنون وجود دارند که بیش از هشت 
ماه هســت که با سرپرست اداره می شوند، تصریح کرد: در حال 
حاضر در دستگاه های اجرایی استان خراسان رضوی نیز شرکت 
راه آهن از 2۱اردیبهشت ماه و شرکت مخابرات از 4 اردیبهشت با 
سرپرست و آبفای روستایی از مرداد و دانشگاه آزاد نیز از شهریور 
با سرپرست جدید که به جای سرپرستان قبلی منصوب شدند 
اداره می شوند که یک امر اجتناب ناپذیر است، در حوزه استانداری 
نیز چهار اداره کل با سرپرستی اداره می شوند که انتصاب آن ها به 

تازگی صورت گرفته است.
معاون توســعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی بیان 
داشــت: در حوزه شهرســتان ها نیز همچنان برخی پست ها با 
سرپرست اداره می شوند که بعضاً به دلیل برخی تداخل ها در اداره 

یک حوزه و یا وجود یک دستگاه برای چند منطقه است.

   فرماندار جدید خوشاب معرفی شد
مهر: امان اهلل خدمتگزار، فرماندار سابق فاروج به عنوان فرماندار 

جدید شهرستان خوشاب معرفی شد.
تودیع فرماندار خوشاب در حالی که شایعه تغییرش تکذیب شده 
بود روز گذشته با معرفی فرماندار جدید که با حضور محمدعلی 
نبی پور، مدیرکل سیاسی استانداری خراسان رضوی برگزار شد 
به واقعیت پیوست. مدیرکل سیاسی استانداری خراسان رضوی 
در این مراسم گفت: از حسن ابارشی، فرماندار سابق خوشاب در 

پست های دیگر دولتی استفاده خواهد شد.

   126 هزار نوآموز در خراسان رضوی 
سنجش سالمت شدند

از  نفر  هـزار   ۱2۶ مهر: 
به  ورود  بـدو  نوآمــوزان 
دبستان در خراسان رضوی 
زیر پوشش طرح سنجش 

سالمت قرار گرفتند.
مســئول  کارشــناس 
توانبخشی  و  تشــخیص 
پــرورش  و  آمــوزش 
استثنایی خراســان رضوی با اعالم این خبر گفت: از این تعداد 
نوآموز که زیر پوشش طرح سنجش سالمت قرار گرفتند ۳هزار و 

۳۳۷ نفر به مرحله پیش دبستانی وارد می شوند.
بهروز صادق مقدم افزود: از این تعداد ۱2 هزار و ۷8۹ نفر به دلیل 
تشخیص عدم آمادگی تحصیلی به بخش تخصصی ارجاع داده 
شدند، 4هزار و ۶۱2 نفر دیرآموز تشخیص داده شدند و 442 نفر 

هم کم توان ذهنی بودند.
وی ادامــه داد: از این تعــداد 2هزار و ۳۳۹ نفر دارای مشــکل 
ناشنوایی، ۵هزار و ۳۷۹ نفر دارای مشکل بینایی و 2۰۳ نفر دارای 
مشکالت جسمی و حرکتی بودند و 2۵ نفر به دلیل شدت ناتوانی 
به بهزیستی و 8۰ نفر هم به مدارس ویژه و فراگیر معرفی شدند. 
کارشــناس مسئول تشخیص و توانبخشــی آموزش و پرورش 
اســتثنایی خراســان رضوی گفت: ۶۰ نفر مشکوک به ابتال به 

اوتیسم نیز به بخش تخصصی ارجاع شدند.

علی محمدزاده  بی تردید همه ما در طول زندگی بارها با موارد و اتفاقاتی روبه رو شده ایم 
که اگر به چشم خود نمی دیدیم و فرد دیگری نقل می کرد باورمان نمی شد؛ چراکه باور کردن 
اینکه رفتاری آشکارا برخالف تمام قواعد حاکم بر آن حوزه صورت بگیرد سخت و بسیار ناممکن 

به نظر می رسد.
با همین مقدمه کوتاه در ادامه به مصداق عینی اشــاره می کنیم که باور آن به دالیل مختلف 
ناممکن به نظر می رسد موضوعی که باز هم مربوط به حاشیه های آغاز سال تحصیلی و لباس 

فرم دانش آموزان است.
آنچه مسلم است گردش مالی قابل توجه لباس فرم مدارس در سال های اخیر حواشی متفاوتی 
داشــته ولی گویا برخالف تمام انشــاهایی که نوشته شده در این حوزه ثروت بهتر از هر چیز 
دیگری است و عده ای خاص با پول هایی که به جیب می زنند چشمشان را بر هر تخلفی بسته اند 
و اعتراضات گسترده والدین دانش آموزان در نقاط مختلف راه به جایی نبرده و هر ساله شاهد 

تکرار همان قصه های همیشگی هستیم.
خالصه اینکه لباس های بی کیفیت و گران تعریف ساده لباس فرم مدارس شده و نباید امیدی 
به اصالح این رویه داشــت ولی اتفاق اخیری که رخ داده به نظر می رسد اوج آسودگی خیال 
متخلفان در این حوزه را نشان می دهد؛ اینکه آن ها به چه دلیل این همه اطمینان خاطر دارند 

که برخوردی با آن ها صورت نمی گیرد پرسشی است که شاید بعدها پاسخ آن را بیابیم.
بر اساس اصول اولیه و منطقی تصور بر این است که لباس فرم باید تولید داخلی باشد و حتی 
بر اساس برخی از اظهارنظر های مدافعان این طرح در سال های گذشته و حال باید به نوعی با 

پوشش ایرانی- اسالمی تناسب داشته باشد. 

  یک حاشیه عجیب دیگر
برای یک پیراهن و شلوار فرزند خود ۱۹۰هزار تومان پرداخت کرده ایم و اگر می خواستیم کت 
هم داشته باشد باید 2۱۰هزار تومان دیگر می دادیم )جمعاً 4۰۰ هزار تومان( اینکه این روزها 
همه چیز گران شده و باید پول بیشتری برای خرید لباس های معمولی بپردازیم یک واقعیت 

است ولی این به معنای گرانی غیرمعمول البسه بی کیفیت نیست.
با این اوصاف تصور می کردیم با ۱۹۰ هزار تومان یک شلوار و پیراهن نسبتاً مرغوب باید به عنوان 
لباس فرم تحویل بدهند ولی وقتی با آنچه تحویل داده بودند مواجه شدم بیشتر از اینکه ناراحت 
چپاول آشکار دست اندرکاران این موضوع باشم این سؤال در ذهنم ایجاد شد که چرا آن ها تا 
به این اندازه از نبود نظارت خیالشان راحت است که به اصطالح هر کار دوست دارند می کنند.

ذکر این نکته الزم است که بی شک بر اساس ضوابط باید برای برنده شدن در مناقصه، دوخت 
لباس فرم نمونه کار به متولیان ارائه شود و بر اساس آنچه ارائه شده لباس دانش آموزان دوخته 

و تحویل شود.
حال اگر قبول کنیم که تمام این شرایط رعایت شده و باید طرف قرارداد به تعهد خود عمل کند 
ولی لباس تحویلی در موضوع مورد نظر ما با هیچ منطقی تطبیق ندارد و مشخص است مجریان 

آن تنها به فکر پر کردن جیب خود بوده اند و به هیچ چیز دیگر توجه نداشتند.
ماجرا از این قرار است که اوالً شلوار تحویلی هیچ نشانه ای ندارد تا بتوان فهمید تولید داخل 
است یا مانند بسیاری از موارد تولید شده چین است که در هر صورت به نظر می رسد نسبت 
به مبلغ گرفته شده از کیفیت بسیار پایینی برخوردار است و مالک اصلی از انتخاب آن سود 

بیشتر بوده نه چیز دیگری.
اما بخش فاجعه بار ماجرا پیراهن تحویلی است؛ برچسب دوخته شده داخل لباس نشان می دهد 
که بی شک تولید داخل نیست و تأسف بار اینکه روی سینه آن نقش تاج حک شده که وجود آن 
نشان می دهد هدف اصلی عوامل این موضوع از همان ابتدا تأمین سود بیشتر به هر قیمت بوده  
است و خود را معطل چانه زنی با تولیدکنندگان داخلی نکرده اند و بیشتر در نقش دالل ظاهر 
شده اند و با خرید تعداد زیادی لباس مورد نیاز که باز هم به نفع تولیدکننده غیرایرانی بوده سود 
قابل توجهی به جیب زده اند و برایشان هیچ اهمیتی ندارد که فرزندان ما با نشانی از تاج که به 

تاج پادشاهان اروپایی شبیه است راهی مدرسه شوند.

 کالم آخر
آنچه گفته شد شاید اندکی باورش سخت باشد ولی هر چه هست این اتفاق در یکی از مناطق 
مشهد رخ داده و این بار تصمیم گرفتیم به جای آنکه خودمان تا آخر ماجرا را پیگیری کنیم 
تنها موضوع را مطرح کرده و منتظر واکنش متولیان متعدد این حوزه باشیم؛ چراکه این اتفاق 
می تواند از ابعاد مختلف مورد بررســی قرار بگیرد ولی ساده ترین آن برخورد با تخلف صورت 

گرفته به لحاظ شکلی و بدون تفسیر های پیچیده است.

وقتی ضعف نظارت خیال متخلفان را راحت می کند

نقش »تاج« بر لباس فرم مدرسه!

همه چیز به حالت عادی 
برمی گردد و مشترکان 

می توانند با خیال آسوده 
تراکنش های مالی 
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  طلب ۴00 میلیارد ریالی 
تأمین اجتماعی نیشابور از سازمان ها 

فارس: رئیس شعبه تأمین اجتماعی نیشابور گفت: این 
شعبه بیش از 4۳۰میلیارد ریال از سازمان های عمومی و 
غیردولتی طلبکار است. کوروش راهدار در نشست خبری با 
بیان اینکه بیشترین طلب از این مقدار مربوط به شهرداری 
است، افزود: با اجرای طرح بخشودگی در سازمان تأمین 
اجتماعی حدود 4۰۰ درخواســت در این زمینه به مبلغ 

2۹۰ میلیارد ریال به این شعبه رسیده است.
وی یادآور شد: حدود ۶۰درصد از درخواست های رسیده 
برای بخشودگی جرایم مربوط به کارگاه های تولیدی است 
که با گرفتن مجوز از ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید 

می توانند تا ۱۰۰درصد از بخشودگی استفاده کنند.

 کمک 28 میلیارد ریالی 
خیران مدرسه ساز سبزوار

قدس: خیران مدرسه ساز سبزوار 28 میلیارد ریال برای 
ساخت ۱۳ مدرسه اهدا کردند.

مدیــر آموزش و پرورش ســبزوار با اعالم این خبر گفت: 
خیران مدرسه ساز ســبزوار این مبلغ را از ابتدای امسال 
اهدا کردند که با ساخت آن ۷۵ کالس جدید به مجموعه 

کالس های درس این شهرستان افزوده می شود.
حسن محرابی افزود: این طرح ها با مشارکت خیران و اداره 
کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با تعهد ۵۰درصدی 

خیران در دست ساخت است.
وی گفت: از این تعداد مدرسه در حال ساخت، چهار طرح 

در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید تکمیل می شود.

ساعت کاری ناوگان اتوبوسرانی 
مشهد تغییر کرد

قدس: مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد از 
تغییر ساعت کاری این ناوگان از فردا خبر داد.

حسینی پویا گفت: هر ساله از ابتدای فروردین و همزمان 
با تغییر ساعت رسمی کشور ساعت کاری اتوبوسرانی با 
یک ساعت افزایش از ساعت 2۰:۳۰ به 2۱:۳۰ تغییر پیدا 
می کند که از ابتدای مهرماه این ساعت کاری به حالت 

اولیه 2۰:۳۰ بازمی گردد.
وی افزود: با توجه به درخواست  شهروندان برای افزایش 
ساعت کاری ناوگان اتوبوسرانی در نیمه دوم سال، ناوگان 
اتوبوسرانی با نیم ساعت افزایش ساعت کاری، در فصل 

پاییز تا ساعت 2۱ به مردم خدمات رسانی می کند.
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استاندار در آستانه سال جديد تحصيلى دستور داد
 تغيير ساعت فعاليت دستگاه هاى 
اجرايى و بانك هاى مشهد تا 11 مهر

قــدس: بــا دســتور 
خراســان   اســتاندار 
رضوى در آســتانه آغاز 
ســال جديد تحصيلى، 
دســتگاه هاى اجرايى و 
بانك هاى شــهر مشهد 
مجاز به تغيير ســاعت 

كارى كارمندان تا 11 مهرماه شدند. عليرضا رزم حسينى 
در ابالغيه اى به دســتگاه هاى اجرايى و بانك هاى شــهر 
مشــهد اجازه داد تا 11 مهرماه ســاعت كارى كارمندان 
را به مناسبت آغاز ســال جديد تحصيلى تغيير دهند. با 
توجه به آغاز سال تحصيلى 99-98 و به منظور مديريت 
تقاضاى سفرهاى شهرى و كاهش زمان ناشى از ترافيك 
ســنگين در معابر اصلى و شريانى شــهر مشهد، تمامى 
دستگاه هاى اجرايى و بانك هاى شهر مشهد مجاز هستند 
از روز دوشنبه يكم لغايت پنجشنبه يازدهم مهرماه سال 
جارى، زمــان ورود كاركنان خود به محل كار را حداكثر 
تا ساعت 8:30 به صورت شــناور (با جبران كسر ساعت 
حضور صبح در انتهاى ساعت ادارى همان روز) به گونه اى 
كه موجب اختالل در پاســخگويى بــه ارباب رجوع و نيز 
افزايش هزينه ها نشــود، تغيير دهند. اين دســتورعمل 
براســاس مصوبــه هيئــت وزيران و دســتور اســتاندار 
خراسان رضوى به دســتگاه هاى اجرايى و بانك هاى شهر 

مشهد ابالغ شده است.

بازرس انجمن انبوه سازان خراسان رضوى:
 ساختمان هاى بدون پايانكار مسبب 
بيشترين مشكالت در مشهد هستند

قدس: بــازرس انجمن 
خراســان  انبوه ســازان 
رضــوى گفــت: پروانه 
تنها  واقع  در  ساختمان 
مجوز اصلى براى شروع 
ساخت وساز است، اما اين 
مجوز به تنهايى تضمين 

كيفيت ســاختمان نيست و بسيارى از ساختمان ها در شهر 
مشهد به دليل اينكه پايانكار ندارند، بى كيفيت و غيراستاندارد 

هستند .
سيدمهدى ســيدى مقدم با اشــاره به ضرورى بودن اخذ 
پايانكار براى ساختمان هاى ساخته شده، اظهار كرد: بسيارى 
از بســاز وبفروش ها براى شــروع كار ساخت وســاز پروانه 
ســاختمان دريافت مى كنند اما مطابق پروانه عمل نكرده و 

براى اخذ پايانكار اقدام نمى كنند.
وى با اشاره به اينكه پروانه ساختمان در واقع تنها مجوز اصلى 
براى شروع ساخت  و ساز است، گفت: اما اين مجوز به تنهايى 
تضمين كيفيت ساختمان نيست و بسيارى از ساختمان ها 
در شهر مشــهد به دليل اينكه پايانكار ندارند، بى كيفيت و 

غيراستاندارد  هستند.
وى ادامه داد: متأســفانه نبود اســتاندارد در آسانســور 
و رعايت مســائل ايمنى در سيســتم ها و نــكات اجرايى 
آتش نشــانى و غيره در ســاختمان هاى بــدون پايانكار، 
موجب ساخت ساختمان هاى غيراستاندارد مى شود كه به 
دليل جلوگيرى نكردن از ساخت، بساز و بفروش ها از اين 

فرصت سوءاستفاده مى كنند.
وى بر ضرورت دريافت پايانكار توســط بساز و بفروش ها 
اشــاره و ابراز كــرد: مهندســان ناظر مأموريــت دارند 
پيگيرى هاى الزم را براى «توقف پروژه هايى كه بدون به 
كارگيرى مجرى ذى صالح در دســت ساخت قرار دارد» 
انجام دهند اما پلمب ســاختمان تنها راه حل نيســت و 

موجب حل شدن معضل اصلى نمى شود.

 فرود اضطرارى هواپيماى مسافربرى 
در فرودگاه مشهد

كل  مديــر  ايســنا: 
خراســان  فرودگاه هاى 
فرود  گفــت:  رضــوى 
هواپيماى  اضطــرارى 
مبــدأ  از  مســافربرى 
مشهد به مقصد شيراز 
با  مشــهد  فرودگاه  در 

موفقيت انجام شد.
محمدباقر قاســم زاده در خصــوص فرود اضطــرارى يك 
هواپيماى مســافربرى در فرودگاه مشهد اظهار كرد: شماره 
پرواز 6918 شــركت هواپيمايى كاسپين از مبدأ مشهد به 
مقصد شــهر شــيراز پرواز مى كند و طبق اظهارنظر خلبان 

متوجه نقص فنى مى شود.
وى در اين مورد تصريح كرد: ســپس از سوى خلبان، اعالم 
اضطرار مبنى بر اينكه چرخ جلو هواپيما باز نمى شود، صورت 

مى گيرد.
مديركل فرودگاه هاى خراسان رضوى ادامه داد: بر اين مبنا 
كل تمهيدات ايمنى براساس پروتكل هاى مربوط در فرودگاه 
برنامه ريزى و پايه گذارى مى شــود و البته زمانى كه هواپيما 
در حال فرود بود، خوشبختانه چرخ جلو باز شد و هواپيما با 
صحت و سالمت به زمين نشست و هيچ گونه مشكلى براى 

مسافران و خدمه به وجود نيامد.

ماجراى بى احتياطى و عاقبت تلخش
 گردو تكانى جان يك نفر را گرفت

 - د ر بـــجــــنو
خبرنــگار قــدس:  
انتظامــى  فرمانــده 
از  بجنورد  شهرســتان 
مرگ مرد پنجاه و پنج 
ســاله بر اثر سقوط از 
اين  در  گــردو  درخت 

شهرستان خبر داد. 
سرهنگ على پاكدل با اعالم جزئيات اين خبر گفت: بعد از 
ظهر روز گذشته خبر سقوط فردى از روى درخت گردو در 
روستاى حمزانلو به پليس شهرستان اعالم شد كه بالفاصله 
مأموران انتظامى به همراه عوامل امدادى به محل موردنظر 

اعزام شدند.
وى افــزود: در اين حادثه مرد پنجاه و پنج ســاله كه قصد 
تكاندن گردو را داشــته، در اثر بى احتياطى و رعايت نكردن 

موارد ايمنى از درخت سقوط كرد و پس از آن جان باخت.

 كشف بيش از هزار ليتر سوخت قاچاق 
 - د ر بـــجــــنو
  : س قــد ر نگا خبر
انتظامــى  فرمانــده 
شهرســتان اسفراين از 
كشف يك هزار و 600 
ليتر ســوخت قاچاق و 
توقيــف يك دســتگاه 

خودرو در اين رابطه خبر داد.
سرهنگ جاويد مهرى در تشريح جزئيات اين خبرگفت: در 
راستاى برخورد با اخاللگران بازار و قاچاقچيان كاال، مأموران 
پاســگاه انتظامى عباس آباد در حين اجــراى طرح كنترل 
محورهــا و برخورد با قاچاق كاال و فراورده هاى نفتى به يك 

خودرو مشكوك و آن را متوقف كردند. 
اين مقام انتظامى با بيان اينكه در بازرسى از اين خودرو مقدار 
يك هزار و 600 ليتر سوخت قاچاق از نوع نفت سفيد كشف 
و ضبط نمودند، اظهار كرد :كارشناسان ارزش ريالى سوخت 

قاچاق را 65 ميليون ريال برآورد كردند.
سرهنگ مهرى با اشاره به اينكه در اين رابطه يك نفر متهم 
دستگير شد، خاطرنشان كرد: متهم پس از تشكيل پرونده 
براى انجام مراحل قانونى تحويــل مراجع قضايى و خودرو 

توقيفى هم  به پاركينگ منتقل شد.

 تحرك بيش از پيش 
كالهبرداران پيامكى 

خبرنگاران:  باشگاه 
بهانــه ايــن روزهــاى 
كالهبرداران براى خالى 
كردن حساب ها، تهديد 
مــردم به قطع شــدن 
يارانه در صورت پاســخ 
پيامك هاى  بــه  ندادن 
ارسالى است كه پليس فتا نسبت به اين موضوع به كاربران 

هشدار داد.
سرگرد رضاييان، رئيس دايره تشخيص و پيشگيرى پليس فتا 
خراسان جنوبى گفت: كالهبرداران با ارسال پيامك يا تماس 
تلفنى در خصوص جلوگيرى از قطع يارانه، كاربران را ترغيب 

به ارائه اطالعات شخصى مى كنند.
وى افزود: كاربران هم براى اينكه يارانه آن ها قطع نشود، 
وارد درگاه جعلى شده و اطالعات شخصى از قبيل شماره 
ملــى اطالعات خانوار، ميزان درآمد و وضعيت ســكونت 
خودشــان را اعالم كــرده و پس از آن بــراى پرداخت 
هزينه هاى ســاختگى به درگاه جعلى و فيشينگ هدايت 

شده و اطالعات بانكى آن ها به سرقت مى رود.
ســرگرد رضاييان ادامه داد: كاربــران پيش از واريز هر گونه 

وجهى از اصالت درگاه اطمينان پيدا كنند.

پليس بجنورد اعالم كرد
 سقوط تلويزيون موجب مرگ يك 

كودك شد 
از  انتظامــى بجنورد  فرمانــده  باشــگاه خبرنگاران: 
مرگ يــك نوزاد هشــت ماهه در روســتاى قله جق از 
توابع اين شهرســتان به علت ســقوط تلويزيون روى او 

خبر داد.
سرهنگ على پاكدل، فرمانده انتظامى بجنورد در توضيح 
جزئيات بيشــترى از اين واقعه گفت: پس از آنكه حادثه 
سقوط تلويزيون 14 اينچ روى نوزاد مذكور گزارش شد، 
مأموران به سرعت موضوع را مورد بررسى قرار دادند و در 
پى آن مشــخص شد اين نوزاد به علت شدت ضربه وارده  

به سرش در دم جان باخته بود.

 گردو تكانى جان يك نفر را گرفت
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عقيل رحمانى  دو باشــگاه مدعى ارائه 
خدمات ورزشــى در مشهد كه با استفاده از 
وارد كردن شــوك برقى به بدن متقاضيان 
الغرى در 10 جلســه از آن ها يك ميليارد 
و 445 ميليون تومان اضافه دريافت كردند، 
توســط معاونت بازرســى ســازمان صمت 
اســتان به تعزيرات حكومتى معرفى شدند. 
كارشناس مسئول معاونت بازرسى سازمان 
صمت خراسان رضوى در اين باره گفت: در 
ايام تابستان طبق روال همه ساله تيم هاى 
كارشناسى اقدام به اجراى طرح هاى نظارتى 
سركشى از برخى مراكز ورزشى و تفريحى 
مى يابد،  افزايش  آن ها  مراجعه كنندگان  كه 
مى كنند. از همين رو گشــت هاى مشترك 
و مؤثرى بين ســازمان صمت استان و اداره 
ورزش و جوانان مشهد به خصوص از زمانى 
كه آقاى پورتقى اين مســئوليت را عهده دار 
شــده، صورت گرفته است. مقدسى تصريح 
كرد: در گذشــته اقدامات صــورت گرفته 
شكايت محور بود كه در حال حاضر با توجه 
به همراهى خوبى كه وجود دارد، بازرســى 

محور شده است.
در اين راستا شــكايت هاى مردمى موجب 
شد تا از مدارس فوتبال، زمين هاى ورزشى 
و... به صــورت ميدانى بازديــد و اقدامات 
صورت گرفته بررســى شود. در يكى از اين 
موارد نحوه اجاره برخى زمين هاى ورزشــى 
مورد تحقيق قرار گرفت و مشــخص شــد 
كــه در اين ميــان پيمانكارانى وجود دارند 
كه زمين هــاى مذكور را در اختيار گرفته و 
پس از آن محل هاى ورزشــى را چند برابر 
قيمت به ديگر افــراد اجاره مى دهند و اين 
امر موجــب افزايش قيمــت غيرمجاز ارائه 
خدمت شــده بود. در ايــن زمينه هم چند 

پرونده مفتوح و درحال رسيدگى است.

 اقدامى كه شايد مداخله 
در درمان باشد!

كارشناس مسئول معاونت بازرسى سازمان 
صمت استان به فعاليت يك اقدام ناشناخته 
در شهرمشــهد اشــاره و در اين زمينه هم 
عنوان كرد: يكى از مواردى كه به تازگى در 
حال رواج پيداكردن در سطح جامعه است، 
اقدامى است كه برخى روى آن اسم ورزش 

گذاشته اند. 
بررسى هاى ميدانى ما از دو محل شناسايى 
شده معلوم كرد كه در مكان هاى مورد اشاره 

لباس هايــى به افــراد ارائه 
مى شــود كه در آن برق با 
ولتاژ مشخصى جريان دارد. 
اين لباس هــاى مخصوص، 
به بهانه الغر شدن تن افراد 
متقاضى مى شود كه توسط 
كنترل  هــم  اپراتور  يــك 
مى شــود.از طرفى مديران 
مجموعه ها مدعى هســتند 
كــه بدون تغييــر در رژيم 
افراد  وزن  غذايى مى توانند 
را در چند جلســه محدود 

كم كنند!

ارائه چند عكس به 
جاى مجوز!

مقدســى ادامه داد: اينكه آيا افرادى كه در 
آنجا متولى كار هســتند و به عضالت افراد 
شــوك مى دهند فيزيوتراپ هستند و علم 
پزشكى مى دانند و از ســويى اقدام مذكور 
مورد تأييد دانشــگاه علوم پزشــكى است، 
اطالعى نداريم و چيزى هم در بازرسى هاى 
صورت گرفته در اين زمينه به ما ارائه نشده 
اســت. از طرفى متوليان امــر مدعى بودند 
كه تن كردن اين لباس هــا و فعاليت چند 
دقيقه اى افراد موجب خواهد شــد در زمان 
كوتاهى انرژي زيادى ازدســت بدهند و به 
نوعى كالرى ســوزى صــورت بگيرد اما در 
اين رابطه هم هيچ تأييديه داخلى تا به اين 
لحظه ارائه نشــده است. كارشناس مسئول 
معاونت بازرسى ســازمان صمت استان به 

چند عكس ارائه شــده در 
توجيه ماجرا اشــاره و در 
ايــن زمينه بيــان كرد: از 
مراكز  از  يكى  مدير  طرفى 
به ما اعــالم كرد اين اقدام 
تأييديه هايى در سطح اروپا 
و... دارد و از وى خواســته 
شد مدارك اين ادعا را ارائه 
دهد كه فقط به نشان دادن 
چند عكس از ورزشــكاران 
خارجى در حال استفاده از 
اين لباس ها اكتفا شد. اين 
براى  وجه  هيــچ  به  اقدام 
ما نشــانگر داشــتن مجوز 

نيست.
از ســوى ديگر تحقيقات ما نشان مى دهد 
پاى اين ماجرا به مكان هــاى ديگر هم باز 

شده و در حال گسترش است.

 نرخ هركى هركى!
مهدى مقدســى در رابطه با گران فروشــى 
ميلياردى در ماجرايى كــه هيچ نرخ نامه اى 
ندارد، گفت: از سوى ديگر و در حوزه حمايت 
از حقوق مصرف كننده هم ماجرا مورد بررسى 
تيم هاى كارشناسى ما قرار گرفت و مشخص 
شد يكى از مكان ها براى افراد متقاضى دوره اى 
بين 8 تا 10 جلسه را پيشنهاد مى دهد و در 
ازاى آن رقمــى حدود يــك ميليون و 600 
هزار تومان دريافت مى كند و باشــگاه ديگر 
كمى كمتر از اين عــدد را اخذ مى كند. اين 
ارقام هم در ازاى جلساتى دريافت مى شود كه 

حدود 20 دقيقه زمــان مى برد. در قراردادى 
كه در يكــى از محل ها به افراد متقاضى ارائه 
مى شد آپشــن هاى ديگرى مانند اصالح سر، 
شســتن ماشــين و... درج شــده بود، جالب 
است كه اين خدمات اجبارى اعالم شده بود. 
كارشناس مســئول معاونت بازرسى سازمان 
صنعت، معدن وتجــارت اســتان ادامه داد: 
هرفعاليت ورزشــى مانند بدن سازى، فوتبال 
و... بايد نرخ نامه اى داشته باشد و ارقام آن هم 
توسط دســتگاه تخصصى مشخص مى شود. 
در اين زمينه از اداره ورزش و جوانان مشــهد  
استعالمى گرفته شد و آن ها به صورت مكتوب 
اعالم كردند اين اقدام به لحظات ارزش مادى، 

نرخى ندارد.

 گران فروشى 1/5 ميلياردى فقط در 
چند ماه!

وى افــزود: در ادامه ما بــراى آنكه بتوانيم 
ميزان تخلف حدودى اضافه دريافتى صورت 
گرفته را مشخص كنيم، معيار سنجشمان را 
نرخ اعالم شــده براى يك باشگاه بدن سازى 
درجه ســه قرارداديم. وقتــى اعداد دريافت 
شــده در فرمول مذكور قرار گرفت مشخص 
شــد كه يك باشــگاه از هــر نفرحدود يك 
ميليون تومان اضافه دريافتى داشــت. تعداد 
ثبت نامى هاى باشــگاه هاى مذكور استخراج 
و براى متولــى مجموعه پرونده يك ميليارد 
و400 ميليون تومانى گران فروشــى تنظيم 
شد. اين رقم هم طبق اعالم مدير مجموعه و 
بررسى هاى صورت گرفته مشخص شد؛ چرا 
كه پى برديم مجموعه اول حدود هزار و400 

نفر عضو دارد.
مهدى مقدسى تصريح كرد: براى باشگاه ديگر 
هم همين معيارها درنظر گرفته شد، در اين 
جا هم با توجه به تعداد مراجعه كننده، پرونده 
45 ميليون تومانى گران فروشى تنظيم و به 

تعزيرات حكومتى ارسال شده است.
در ايــن رابطــه مكاتبه اى هم بــا اداره كل 
استاندارد خواهيم داشت تا آن ها هم موضوع 

را مورد بررسى قرار دهند.

اداره كل ورزش و جوانان استان و علوم پزشكى مشهد به ماجرا ورود كنند

گران فروشى يك ميليارد و 400 ميليونى يك ورزش ناشناخته!

مشخص شد يكى از 
مكان ها براى افراد 

متقاضى دوره اى بين 
8 تا 10 جلسه را پيشنهاد 
مى دهد و در ازاى آن 

رقمى حدود يك ميليون و 
600 هزار تومان دريافت 

مى كند و باشگاه ديگر 
كمى كمتر از اين عدد را 

اخذ  مى كند

بــرش

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

300072305 پيامك كنيد.

آب و �وا

 كشف بيش از هزار ليتر سوخت قاچاق 

بــا دســتور 
خراســان   اســتاندار 
رضوى در آســتانه آغاز 
ســال جديد تحصيلى، 
دســتگاه هاى اجرايى و 
بانك هاى شــهر مشهد 
مجاز به تغيير ســاعت 

بيشترين مشكالت در مشهد هستند
بــازرس انجمن 
خراســان  انبوه ســازان 
رضــوى گفــت: پروانه 
تنها  واقع  در  ساختمان 
مجوز اصلى براى شروع 
ساخت وساز است، اما اين 
مجوز به تنهايى تضمين 

ديدگاه
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ايسنا: معاون دادســتان مشهد گفت: به 
نظــر بنده جرم اول در كشــور ما تصادف 
است. حقوقدان ها بايد با همفكرى يكديگر، 

قانون را در اين زمينه اصالح كنند. 
ســيدهادى شــريعت يار اظهار كرد: حق 
عابرپياده و دوچرخه سواران نياز همه مردم 
اســت و ما بايد به سمت شهر پياده محور 

حركت كنيم. 
وى ادامه داد: دوچرخه سوارشــدن از چند 

جهت مشكل و سخت است. 
نبود مســير ايمن و آلودگى در شــهر از 
مشــكالت دوچرخه سوارشدن است، اما از 
جهتــى ديگر چاره اى جــز حركت به اين 

سمت نيست.
معاون دادســتان مشــهد با بيــان اينكه 
شــهروندان بايد به ســمت پاركينگ هاى 
عمومى بروند و پارك حاشيه اى از خيابان 
جمع شود، عنوان كرد: در فرهنگ عمومى 
هنوز دوچرخه ســوارى بــراى همگان جا 
نيفتــاده و از نظر آنان دوچرخه ســواران 
تنها افرادى با لباس حرفه اى، پيرمردها يا 

كودكان هستند.
شــريعت يار بيــان كرد: بايــد دوچرخه و 
فرهنگ دوچرخه سوارى را با شعارى واحد 

در ديد مــردم بياوريــم. از هدايا و جوايز 
بانك و شهردارى مى تواند دوچرخه باشد 
كه اين امر ســبب حضور پررنگ دوچرخه 
در شهر است. بايد خيابانى تعريف شود كه 

تنها مخصوص دوچرخه سواران باشد.
مســيرهاى  كــرد:  خاطرنشــان  وى 
دوچرخه ســوارى موجــود كافــى و قابل 

استفاده نيست.
معــاون دادســتان مشــهد در خصوص 
طرح پليــس دوچرخه ســوار اظهار كرد: 
شــايد نيروهاى پليس تــوان كافى براى 
پليــس دوچرخه ســوار بودن را نداشــته 
قانون، مى توان  براســاس ظرفيت  باشند؛ 
پليس افتخــارى دوچرخه ســوار از ميان 

دوچرخه سواران انتخاب شود.
شــريعت يار تأكيــد كرد: تصــادف دامنه 
وحشــتناكى دارد و هيچ كس جز خانواده 
حادثه ديده و همكاران قضايى ما عمق اين 

موضوع را لمس نمى كنند.
معاون دادستان مشــهد با بيان اينكه 17 
هزار كشــته و 350 هزار مصدوم در سال 
بــر اثر تصادفات داريم ،خاطرنشــان كرد: 
مصدومان تصادفات بــه معناى واقعى به 
جامعه برنمى گردند. زمانى كه يك تصادف 

منجر به مرگ اتفــاق مى افتد، فرد مقصر 
در نهايت 24 ســاعت دچــار رنج و عذاب 

وجدان مى شود.
وى با اشــاره به اينكه متأسفانه قانون در 
اين زمينه بسيار ضعيف است، اظهار كرد: 
كســى كه تصادف كرده و مصدوم شــده، 
مشــكالت زيــادى بعد از تصــادف براى 
او پيــش مى آيد كه هزينه هــاى درمان، 
مشــكالت خانوادگى، مشكالت روحى و... 

از جمله اين اتفاق هاست.
شــريعت يار گفت: به نظــر بنده جرم اول 
كشور ما تصادف است. حقوقدان ها بايد با 
همفكرى يكديگــر، قانون را اصالح كنند. 
جرم بعضــى از تصادفات بايــد قتل عمد 
باشــد. كســى كه در بزرگراه دنده عقب 
مى گيــرد و منجــر به تصادف مى شــود، 
قتل غيرعمــد انجــام نــداده، بلكــه اين 

قتل عمد است.

معاون دادستان مشهد:

حقوقدان ها فكرى براى اصالح قانون تصادفات كنند

  پيش بينى وزش باد با سرعت 70 كيلومتر 
در خراسان رضوى

قدس: هواشناســى خراســان رضوى اعالم كرد: براســاس 
پيش بينى هاى انجام شده وزش باد در مناطق جنوبى و شرقى 

اين استان شديد و همراه با گرد و خاك خواهد بود.
بر اين اساس سرعت باد در اين مناطق به 70 كيلومتر در ساعت 
خواهد رســيد. همچنين از امروز به مدت دو روز كاهش دما 
در اين اســتان پيش بينى شده  كه در شمال و شرق استان تا 

10درجه سلسيوس كاهش پيدا مى كند.
با تقويت جريانات شــمالى در نواحى شــمالى و شمال غرب 
خراسان رضوى احتمال رگبار پراكنده باران پيش بينى مى شود.

در فاروج صورت گرفت
 كشف 4 هزار نخ سيگار قاچاق

 - د ر بجـــنو
خبرنگارقــدس:  
انتظامى  فرمانــده 
از  فاروج  شهرستان 
توقيف يك محموله 
بــار قاچــاق حامل 
4 هــزار و 800 نخ 

سيگار غيرمجاز در اين شهرستان خبر داد. 
سرهنگ يداهللا نوروزى با اعالم اين خبر گفت: عوامل پاسگاه 
بخش تيتكانلو در پى گشــت زنى در ســطح حوزه به يك 
دستگاه خودرو مشكوك و پس از هماهنگى قضايى خودرو 

متوقف شد. 
اين مقام انتظامى افزود: در بازرســى از خودرو مقدار 4 هزار 
و 800  نخ انواع سيگار قاچاق و تعداد زيادى اقالم غيرمجاز 

كشف و ضبط شد.
ســرهنگ نوروزى با اشــاره به اينكه در اين راســتا يك 
خودرو توقيف و يك متهم دســتگير شــد، گفت: تشديد 
مبــارزه با قاچاق كاال محوري ترين برنامه نيروي انتظامي 
به شــمار مي آيد و اين مهم در تحقق مسير رونق و توليد 

بسيار كارگشاست.



شهروندان در گفت وگو با قدس:

قدردان اسطوره های دفاع مقدس هستیم
سرور هادیان: بیش از سه دهه می گذرد از 
روزهایی که مادران و پدران، پسرانشــان را از 
زیر آینه و قرآن به امید سالمتی شان رد کردند 
و پشت سرشان آب ریختند. آن ها پاره تنشان 
را راهی جبهه های جنوب و غرب کشور کردند 
تا وطنمان به دســت بیگانــگان نیفتد. هنوز 
صدای سوت قطار برای بسیاری از خانواده ها 

معنای آخرین دیدار را یادآور می شود. 
حاال سال هاست نام هر کوچه و کوی و برزنی 
به نام جوانانی ثبت شــده که امنیت ما را بر 
عاشــقی ها، انتظارها و آرزوهایشــان ترجیح 

دادند.
دفاع مقدس یعنی پدران و مادران و همسران 
و فرزندان چشــم انتظار، یعنی فــراق...، حاال 
می دانم راه رفتن در شــهر، نفس کشــیدن 
و آرامــش یعنی مدیون بــودن تا ابد به همه 
رفتن های بی ادعا و چشم انتظاری های بسیار و 
امروز آغاز بزرگداشت روزهای عشق و ایثار و 

انتظار است.
در آغــاز هفته دفاع مقدس به ســراغ مردم 
شــهرمان می رویم تا درباره احساسشــان به  
اسطوره های  شهرمان به گفت وگو بپردازیم. 

   برای پست و مقام نرفتیم 
حســن داوطلب از رزمنده هــای دوران دفاع 
مقدس است او می گوید: 19 ساله و تازه دیپلم 
را گرفته بودم که به جبهه اعزام شدم. اولین بار 

سال 60 به کردستان مریوان رفتم.
او که پنج بار در دوران جنگ به جبهه ها اعزام 
شده اســت، توضیح می دهد: در عملیات های 
محمدرسول اهلل  بیت المقدس،  مانند  مختلف 

و... حضور داشتم.
وی در پاسخ به این پرســش که در این ایام 
چه حس و حالــی دارد، می گوید: به خلوص 
نیت و صداقتی که بین بچه ها وجود داشــت، 
می اندیشم. آن زمان کسی برای پست و مقام 
جبهه نرفت. برخالف امروز که متأسفانه این 

واژه ها برای برخی افراد اولویت شده است.
وی تأکید می کند: آن زمان کسی نمی پرسید 
اهل کجا هستی و چه پستی داری؟ آن موقع 
همه هدفشــان یکی بــود و آن هدف دفاع از 

دین، سرزمین ایران و ناموس بود.
وی که در یک شــرکت خصوصی مشــغول 
به کار است، خاطرنشــان می  کند: باید همه 
قــدردان زحمات آن ها باشــیم که اگر نرفته 
بودند من و شما و همه هیچ کداممان آرامش 

امروز را نداشتیم.
این جانباز 25 درصد دفاع مقدس با اشــاره 
به این نکته که مســئوالن هــر کاری برای 

رزمنده ها، جانبــازان و خانواده 
شــهدا انجــام دهند، بــاز هم 
نمی تواننــد کار آن ها را جبران 
کنند، می افزاید: امروز را قدردان 
قهرمان هــای آن دورانیم و یاد 
آن هــا همیشــه در ذهن همه 

نسل ها جاودان خواهد بود.

   جنگ شود برای دفاع 
داوطلبم 

رائفی متولد 65 است و می گوید: 
هر زمان عکس شــهدا را بر درودیوار شــهر 
می بینم، به یاد جوان هایی می افتم که به خاطر 
امنیت ما رفتند و شــهید شدند.او که متأهل 
و شــغلش مرتبط با مبل است، می افزاید: اگر 
روزی جنگ شــود این حس را برای خودم و 
پسرم دارم که برای دفاع از میهن و ناموس و 

دینمان باید برویم.
طاهره سعادت نیز در گفت وگو با خبرنگار ما 
می گوید: همسرم جهادگر بود و در حال حاضر 
بازنشسته شده اســت و زمان جنگ ایران و 
عراق داوطلبانه بــه جبهه می رفت.این بانوی 
48 ساله می افزاید: در اولین اعزامش به جبهه، 
فرزندم سه ماهه بود. آن زمان از هر خانواده ای 
یک مرد در جبهه حضور داشــت. برادرم هم 
رفت و جانباز شد.وی تأکید می کند: آن زمان 
آن قدر انگیزه در جامعه بود که مردم همکاری 

می کردند. 
من فرزندم تازه به دنیا آمده بود و خوشــحال 
بودم که همسرم برای دفاع از وطن و ناموس 
به جبهه باید برود. حس من این بود که یک 

وظیفــه اســت و او باید 
بــرود و واقعاً هم وظیفه 

بود.

  تلخی های شیرین 
وی در پاسخ به پرسش 
به  اگر  ما کــه  خبرنگار 
دوباره  بازگردید  گذشته 
ماهه،  فرزند چنــد  بــا 
همســرتان  حاضریــد 
داوطلبانــه بــرای دفاع 
به جبهه اعزام شــود، می گوید: به طور قطع 
تردید نمی کنم و بــه اعتقاد من اگر امروز باز 
هم همین موقعیت پیش بیاید به خاطر امنیت 
و کشــورمان مردم بار دیگــر حضور خواهند 
داشت.این بانو با اشاره به خاطرات دوران دفاع 
مقدس بیــان می دارد: دفاع مقدس، خاطرات 
سخت جدایی، شهادت همسر، برادر و فرزند 
را برای خیلی از خانواده ها به همراه داشت، اما 
به خاطر دفاع از کشور و ناموس این تلخی ها، 

شیرینی خاص خودش را داشت.

   انسان هایی متفاوت 
محسن فردین فر، دانشجوی ارشد و متولد 76 
هم در گفت وگو با قدس می گوید: نمی دانستم 
هفته دفاع مقدس است، من خیلی آن نسل را 
نمی شناســم شاید آرمان ها و آن هدفی را که 
به خاطرش بــه جبهه رفتند برای من خیلی 
مفهومش را توضیح ندادند. فقط می دانم آن ها 
نسل و انسان های متفاوتی بودند.مجید آذرم 
متولد 66 و سنگ کار هم می گوید: اگر جنگ 

بشود بازهم مردم برای حفظ کشور، خانواده 
و دینشان پیشقدم می شوند.وی می افزاید: اگر 
کسی بخواهد به خاک ما تجاوز کند من خودم 
و بچه هایم حتماً برای دفاع داوطلب می شویم.

  اتحاد همه مردم 
طاهره اسماعیل زادگان هم می گوید: هنگام 
جنگ 30 ساله بودم و زمانی که عراق حمله 
کــرد همه مردم با هم متحد بودند. زن و مرد 
برای آنکه امنیت کشــورمان، ناموســمان و 

دینمان دست بیگانه نیفتد، تالش می کردند.
این مادر 63 ساله توضیح می دهد: مردانمان به 
جبهه می رفتند و ما زن ها هم در پشت جبهه 
حضور داشتیم. آن ها خیالشان از خانه و بچه ها 
راحــت بود تا در جبهه ها با آرامش به دفاع از 

میهنمان بپردازند. 

  قدردان قهرمان های شهرمان 
این مادر تأکید می کند: هنوز هم معتقدم، کار 
درســتی بود که همه برای دفاع از کشورمان 
رفتند. از اقوام من همه مردها اعزام شــدند. 
عده ای به سالمت برگشتند و تعدادی شهید 
و جانباز شدند آن ها باید می رفتند و ما قدردان 

آن ها هستیم.

با ایثارگران

گردشگری

میراث

نیکوکاری

افتخار

  آغاز موج دوم سفر گردشگران 
خارجی به شهرستان خواف

قــدس: مدیــر میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری خواف از آغاز 
موج دوم سفر گردشگران 
خارجی به این شهرستان 
خبر داد.محمود باعقیده 
گفت: از ابتدای امســال 

103 گردشــگر خارجی با هدف بازدید از جاذبه های تاریخی 
و گردشگری عازم این شهرستان شدند که این تعداد نسبت 
به تابستان گذشته  20 درصد افزایش داشته است.وی ادامه 
داد: با توجه به رزرو بومگردی های شهرستان خواف، حدود 45 
گردشگر خارجی می توانند در ابتدای پاییز به این شهرستان 
ســفر کنند.وی افزود: بیشــتر این گردشــگران اروپایی و از 

کشورهایی مثل آلمان، فرانسه، ایتالیا و سوئیس هستند.

  2 پدیده طبیعی نیشابور در فهرست 
میراث طبیعی ثبت شد

قــدس: رئیــس اداره 
صنایع  فرهنگی،  میراث 
دســتی و گردشــگری 
نیشابور گفت: دو پدیده 
در  نیشــابور  طبیعــی 
فهرست میراث طبیعی و 
ملی کشور به ثبت رسید.

محمداســماعیل اعتمادی افزود: این پدیده ها یکی آبشــار 
روســتای هدف گردشگری »بوژان« و دیگری چشمه و آبشار 

شهر »بار« واقع در بخش مرکزی نیشابور است.
وی ادامه داد: آبشار بوژان به شماره 522 و چشمه و آبشار شهر 
بار به شماره 521 در فهرست میراث طبیعی کشور ثبت شد 
تا ضمن رعایت حقوق مالکانه، تحت نظارت و حمایت  وزارت 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گیرد.

  اصالح رایگان دانش آموزان حاشیه  
شهر مشهد توسط چند آرایشگر جوان

فارس: تعدادی از جوانان 
با  مشــهدی  آرایشــگر 
حضور در یکی از مدارس 
شهرک شــهید رجایی، 
منطقه  این  دانش آموزان 
حاشیه  شهر را به صورت 
رایگان اصــالح و آنان را 

آماده ورود به سال تحصیلی جدید کردند. روز گذشته 10 نفر از 
جوانان آرایشگر مشهدی در اقدامی خودجوش کرکره مغازه شان 
را پایین کشیدند، از درآمد خود گذشتند و با نیتی خیرخواهانه 
راهی شــهرک شهید رجایی شــدند تا طرحی نو در اندازند.
یک نفر از این آرایشگرها گفت: امروز تصمیم گرفتیم در یک 
حرکت جهادی، لوازم کارمان را به همراه بسته های نوشت افزار 
به مدرســه ای در شهرک شــهید رجایی بیاوریم تا با اصالح 
موهای دانش آموزان و اهدای این بســته ها، آن ها را برای سال 
تحصیلی جدید آماده و با دلی شاد راهی کالس درس کنیم.وی 
با ابراز امیدواری از اینکه تعداد بیشتری از همکارانش در مشهد 
به این حرکت بپیوندنــد، ادامه داد: اگر خدا بخواهد، تصمیم 
داریم در طول سال هم این کار را استمرار بخشیم و این حس 
خوب را با دانش آموزان مناطق کم برخوردار شهر تجربه کنیم.

  پیروی از روش و منش شهدا تنها راه 
نجات کشور است

خراسان با 300 هزار رزمنده در چندین لشکر، رده و یگان پیاده 
و زرهی، نقش بی بدیلی در دوران دفاع مقدس داشته است که 
نزدیــک به 50 هزار جانباز و 5 هــزار آزاده در این خطه حاضر 
هســتند و حدود 500 شهید فرمانده گردان به باال از خراسان 
بوده اند.هرگــز نمی توان نقش پررنگ لشــکر 77 خراســان و 
نخســتین عملیات پیروز جمهوری اسالمی ایران علیه دشمن 
بعثی بعد از بنی صدر، یعنی عملیات حصر آبادان توســط این 
لشکر را فراموش کرد. حماسه آفرینی های دالورمردان لشکر 21 
امام رضا)ع( در دفاع از چذابه و نیز آزادســازی کردستان توسط 
رزمندگان دلیر لشکر 5 نصر صورت گرفت و ده ها مورد اینچنینی 
که در کارنامه درخشــان فرزندان این خطه ثبت شده است.به 
خاطر همین رشادت ها بود که صدام هیچ گاه نتوانست جزیره 
آبادان را پس بگیرد. عالوه بر این افتخار طراحی پل بعثت، متعلق 
به جهاد خراسان بود. نزدیک به 30 خلبان شهید خراسانی نیز 
گواهی بر نقش بسیار مؤثر نیروی هوایی این سرزمین در دوران 
دفاع مقدس بوده اســت.نزدیک به 10 شهید ملی از خراسان 
بوده اند، همچون سردار شهید نورعلی شوشتری؛ جانشین نیروی 
زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، سردار شهید محمود کاوه؛ 
فرمانده لشکر ویژه، سردار شهید عبدالحسین برونسی؛ فرمانده 
تیپ جواداالئمه)ع( و سردار شهید ولی اهلل چراغچی مسجدی؛ 
جانشــین لشکر 5 نصر، سردار شــهید ایرج رستمی؛ فرمانده 

عملیات جنگ های نامنظم شهید چمران و... .
بی تردید این شهدا با شهادت خود، فرهنگ ایستادگی و مقاومت 
در برابــر ظلم را در جامعه ما نهادینه کردند و آنچه امروز برای 
انقالب اسالمی ایران موفقیت محسوب می شود، همه به برکت 
خون همین شهداســت.رهبر معظم انقالب پس از شــهادت 
محمود کاوه گفتند: »محمود زمان انقالب، شــاگرد ما بود؛ اما 
حاال استاد ما شد«.ایشــان همچنین در دیدار خانواده شهید 
برونسی، ضمن اشاره مجدد به خصوصیات وی، شهید برونسی را 
از عجایب و استثناهای انقالب اسالمی خواندند که باید به عنوان 
الگویی برای جوانان معرفی شــود. حاال در هفته گرامیداشت 
دفاع مقدس هرچند تکریم و بزرگداشت خانواده معظم شاهد و 
زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا، محور برنامه های آحاد مردم و 
مسئوالن قرار گرفته است، اما براساس آنچه مدنظر مقام معظم 
رهبری و وظیفه و تکلیفی همگانی اســت، اینکه باید در کنار 
این تجلیل و تکریم، ضمن معرفی اســطوره هایی که در دفاع 
مقدس داشتیم و با دست خالی و بدون هیچ چشمداشتی به 
جبهه ها رفتند و به واسطه حرکت ارزشمند و رشادت های آن ها 
یک وجب از خاک کشورمان جابه جا نشد، باید فرهنگ ایثار و 
شهادت را تبیین و ترویج کنیم تا در تمام شئون زندگی فردی 
و اجتماعی جاری و ساری باشد؛ به ویژه در این مقطع حساس 
که زیر فشــارهای بین المللی و جنگ همه جانبه دشمنان به 
سر می بریم و بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد همه پای 
کار باشیم و استقامت کنیم.در این بین وظیفه ما خراسانی ها 
با توجه به نقش و ســهم بسزایی که در دفاع مقدس داشتیم 
و دالورمردان بســیاری که از این خطه برخاستند و حماسه ها 
آفریدند و افتخار این مرز و بوم شــدند، تکلیف ما را سنگین تر 
کرده است و مسئوالن خراسانی از استاندار گرفته تا مسئوالن 
دستگاه های اجرایی، فرهنگی و حتی اقتصادی مکلفند ضمن 
تبیین و ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار، پیروی از روش و منش 

شهدا را سرلوحه تمام امور و فعالیت های خود قرار دهند.

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 .
پیامکی  هستیم.منتظر سوژه های شما از طریق سامانه 

شماره پیامک:   300072305

 باید همه قدردان 
زحمات آن ها باشیم 
که اگر نرفته بودند 

من و شما و همه 
هیچ کداممان آرامش 

امروز را نداشتیم

بــرش

یادداشت
مهدی کاهانی مقدم
annotation@qudsonline.ir
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اهالی رسانه استان  روز گذشته به میهمانی 
جانبازان آسایشگاه امام خمینیe رفتند

 دیدار با یادگاران
قدس: همزمان با هفته 
دفاع مقــدس جمعی از 
اصحاب رسانه استان به 
دیدار جانبازان آسایشگاه 

امام خمینی)ره( رفتند.
رســانه  بســیج  رئیس 
خراســان رضــوی  در 
حاشیه این دیدار گفت: 

در راســتای تقویت جبهه گفتمان انقالب اســالمی با هدف 
الگوسازی ایثارگری جانبازان و دفاع از فرهنگ شهادت و پیوند 
میان اصحاب رسانه و یادگاران دفاع مقدس چنین برنامه ای را 
برگزار کردیم و امیدواریم ترویج دهنده فرهنگ ایثار و شهادت 
باشیم. عباس محمدیان افزود: چنانچه اصحاب رسانه مجدانه 
فعالیت کنند باز هم نمی توانیم وظیفه انتقال پیام جانبازان را 
انجام دهیم. البته تکلیفی است بر تمام فعاالن رسانه ای که با 
تمام ظرفیت در ترویج فرهنگ شهادت از بستر رسانه ها اقدام 
کنیم، چنان که تنها منوط به ایام و مناســبت هایی همانند 
هفته دفاع مقدس نباشــد.مدیر داخلی آسایشگاه جانبازان 
امام خمینی)ره( در این مراسم گفت: 138 جانباز قطع نخاع 
از خدمات این مرکز استفاده می کنند.خسرو اختیاری با بیان 
اینکه روزانه تا 70 نفر به صورت چرخشی به این مرکز مراجعه 
می کنند، افزود: هر سال یک بار آزمایش های الزم به منظور 
بررسی وضعیت سالمتی جانبازان در این مرکز انجام می شود.

گفتنی است در این  برنامه که به همت بسیج رسانه ای استان 
برگزار شد، مدیرانی از رســانه ملی، اداره کل ارشاد خراسان 

رضوی، مطبوعات و خبرگزاری ها حضور داشتند.

7636zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

1. از شــایع ترین اختــالالت خوني که از 
والدین به فرزندان مي رســد- مرکز و مقر 
فرماندهی وزارت دفاع ایاالت متحده آمریکا 
2. اداره نظارت بر مطبوعات و کتب درسي 
 و غیردرســي در دوره قاجاریه- افســانه گو 
رنــگ شــهادت-  اقبــال-  و  بخــت   .3
نویســنده »تاریــخ جهانگشــا« 4. مایــه 
حیــات- مردم-پاکیــزه- مــرد اصیــل و 
نجیب 5. دســتگاهي در موسیقي سنتي 
دبیرســتاني دروس  دروازه-از   ایرانــي- 

  6. شهر صنعتي- کشتي کوچک- هستي 
7. بندر تاریخ ساز شبه جزیره کریمه در جنگ 
جهاني دوم - عضوي سه قســمتي ازفرمان 
خودرو- عدد دایره 8. شهر صنعتي آلمان- 
ظاهر ساختمان- پسوند مانندي- یک حرف 
و سه حرف 9. ساز شاکي- آزادي خواه- خباز 
10. سستي- اســاس- وقت و زمان چیزي 
11. شاخه کوچک که در پیوندزني استفاده 
برقي  لباس صاف کن   مي شــود- ســتاره- 
12. مسابقات سراســري فوتبال حرفه اي 
اســپانیا- آزاد- رفیق شفیق کباب- نفس 

 خسته 13. زمین لرزه- ساز تیره- آَشیانه پرنده 
14. دربندان- ســاماندهی پرداخت آن از 
مهم ترین مباحث اقتصــادي این روزهاي 
مردم اســت 15. فرودگاه بین المللي تهران 

- بمي بي آفت

1. از اتاق هاي زیباي کاخ گلستان که توسط 
صنیع الملک ساخته شد- وجوب 2. از خواهران 
 برونته- جامه مخصــوص ایام بارش- انباره 
 3. مهرباني- متاع- زمین پر از ســنگریزه

مردانــه-  نیم تنــه  پاییــزي-  مــاه   .4  
رئیس جمهور اســبق لهستان که موفق به 
دریافت نوبــل صلح شــد 5. کمک غذاي 
گیاهي- مولکول منفي- گریختن 6. حرف 
همراهي عرب- فلز سنگین- تازه کار- یک 
و یــک 7. گل نومیدي- اهل کشــوري در 
شــرق اروپا- هفت تیر 8. صــداي انفجار- 
تلخ مزه- صد مترمربع- مي گویند جوابش 
هوي اســت 9. پروردگار- تراس- ناپدري 
10. گرداگرد دهان- رنگین کمان- ناپاک- 

 نشــان مفعولــي 11. دیهیــم- ترازنامــه- به دنیا آمدن
 12. مهم ترین ترکیــب هیدروژنه ازت که در طبیعت از 
تجزیه مــواد آلی ازت دار حاصل می گردد- عزیز همگان- 
بانو 13. یقه- ســمیع- راه روشــن 14. از واجبات نماز و 
روزه- ملحق شــده- نشان جمع 15. درخت خرما- کنایه 

از آدم گمنام است

  افقی

  عمودی

قاب حماسه

از پیمانمان با شهدا غافل نشویم

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

300072305 پیامک کنید.

فرمانده سپاه ناحیه تربت حیدریه خبر داد
  رونمایی از دو فروند پهپاد ساخته 

شده توسط مخترعان خراسانی
سپاه  فرمانده  فارس: 
ناحیه تربــت حیدریه 
از رونمایــی دو فروند 
پهپاد ســاخته شــده 
مخترعــان  توســط 
جــوان بســیجی این 
هفته  در  شهرســتان 
دفــاع مقدس خبــر داد و گفت: در هفتــه دفاع مقدس 
350 عنوان برنامه شامل پنج یادواره شهدا، دیدار با ائمه 
جمعه، همایش پیشکسوتان، نمایشگاه عرضه محصوالت 
فرهنگی و نوشــت افزار ایرانی، ایستگاه های صلواتی، آغاز 
عملیات ساخت گلزار شهدای باغ ملی، برنامه های دفاعی- 
عملیاتی، نشست های بصیرتی، کارگاه های سبک زندگی 
و آســیب های اجتماعی در محالت، توزیع 300 بســته 
میان محرومان و ســاخت و مرمت 6باب منزل مسکونی 

نیازمندان اجرا می شود.

حسین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی کشور به مناسبت 
فرا رسیدن هفته دفاع مقدس در صفحه اینستاگرام خود به 

نقل یکی از خاطرات دوران جنگ پرداخته است.
او با انتشــار عکســی قدیمی روایت کرده »یکی از آیین های 
ثابت دوره دبیرستان، بدرقه دوستانمان از ایستگاه راه آهن بود 
به مقصد اهواز تا از آنجا به یگان های رزمی شــان اعزام شوند. 
جمعی 12-10 نفره که یک  در میان در این ایستگاه نقششان 
عوض می شد: یا عازم و یا بدرقه  کننده. بخش قابل  توجهی از 
دفاع  مقدس روی دوش دانش  آموزانی بود که می توانســتند 
زندگی بی  دغدغه ای را دنبال کنند اما عزت و شرف، آنان را به 

دنیایی دیگر دعوت می کرد و سیر می داد. 
یادمان باشد همه ما تا ابد وامدار آنانیم و مباد که از پیمانمان 

با آنان غافل شویم«. »و َحُسن اولئک رفیقا«
 شهید علیرضا مهدوی عادلی، شهید سید علی آل شهیدی، 
شهید سید مسعود هژبرالساداتی، امیر خوراکیان، اکبر ولیزاده، 

محسن خندان دل و حمید انصاری محسنی.
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