
 اما و اگرهای دوگانه سوز کردن 
خودروهای بنزینی

  ۱۲ هزار مسکن مهر 
در خراسان رضوی متقاضی ندارد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار:قدس در خصوص افزایش تقاضای رانندگان  بررسی کرد

سال ها بود که دیگر خبری از صف های طوالنی مقابل 
جایگاه های سی ان جی نبود و در عرض چند دقیقه 
می شد در این جایگاه ها سوخت گیری کرد.از سوی 
دیگــر ارزانی بنزین موجب شــده بود تا تقاضا برای 
دوگانه ســوز کردن خودروها به حداقل برسد حتی 
برخی از مالکان خودورهای دوگانه سوز رغبتی برای 

استفاده از سوخت گاز برای ...

قدس: معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار 
خراسان رضوی در شورای مسکن استان با اشاره 
به مجموع ســهمیه ۱۲۰ هــزار و ۶۰۱ واحدی 
مسکن مهر این استان گفت: تاکنون ۱۰۱ هزار و 
۸۵ واحد از این تعداد افتتاح شــده و از ۱۹ هزار 
و ۵۱۶ واحد باقیمانده ۱۲ هزار و ۶۷ واحد، فاقد 

متقاضی است...
.......صفحه 3 .......صفحه ۲ 
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سهمیهآردمتخلفانآزادپزقطعمیشود
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی:

دشمن این بار 
هم روسیاه شد

قدس: نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به 
وضعیت به وجود آمده در چند روز اخیر و آشــوب های 
پراکنده در کشــور، گفت: این طور نیست که بگوییم در 
حوادث اخیر اتفاقی نیفتاده؛ چرا که دشمنان می خواستند 
کاری کنند. آن ها برنامه ریزی و نقشه کشیدند و چنین 

جنایت های فجیعی انجام دادند، اما مردم ایستادند.
آیت اهلل علم الهدی شب گذشته در حاشیه جلسه تفسیر 
قرآن کریم که در مهدیه مشهد برگزار شد، تصریح کرد:در 
اتفاقات اخیر بر مردم ثابت شد که مسئله حرکت های ضد 
انقالبی مسئله مردمی نیست، جریان خارجی است؛ چرا 

که خودشان آمدند پشت تریبون هایشان و اقرار کردند.
امام جمعه مشــهد مقدس ادامه داد: همیشه در مشهد 
جریان های امنیتی، نظامی و انتظامی به عالوه دستگاه 
قضایی، یکپارچه هستند. این یکپارچگی مستمر است 
و در تمام ایام با هم هماهنگ هســتند و این هماهنگی 
ســبب می شود جلوی بحران ها گرفته شــود. وی ادامه 
داد:دشمن این بار هم روسیاه شد.نماینده ولی فقیه در 
خراسان رضوی تصریح کرد:این انقالب تمام نشده، روز 
آخر انقالب روزی اســت که یحق الحق به وســیله امام 
زمان)عج( اســت، تا آن روز انقــالب ادامه دارد ماهیت 
انقالب مبارزه، تدبیر و اندیشه و تعقل است، اما چاشنی 

آن مبارزه است، باید بجنگیم و بایستیم.
 

گزارش میدانی قدس نشان می دهد یک مسئول اتحادیه نانوایان خودش گران فروشی می کند

.......صفحه 3 

دیده بانی رسانه ای 
ضرورت امروز کشور

افزایــش نرخ بنزین در کشــور که در روزهای اخیــر به عنوان 
اصلی ترین مسئله کشــور و عامل ناآرامی در برخی نقاط کشور 
اعالم شــد پس از فرمایشــات حکیمانه رهبر معظم انقالب وارد 
مرحلــه جدیدی شــد.تأکید معظم له مبنی بر ضــرورت اجرای 
تصمیم سران قوا در این راستا با مالحظه وضع معیشتی مردم و 

به خصوص حمایت از اقشار ضعیف و مراقبت...

 فرمانده سپاه امام رضاj در تشریح 
ویژه برنامه های بزرگداشت هفته بسیج مطرح کرد

بسیج در گام دوم؛ کیفی تر 
کارآمدتر و مؤثرتر

.......صفحه 4 

فرمانده سپاه امام رضا)ع( در تشریح ویژه برنامه های بزرگداشت هفته 
بسیج در خراسان رضوی با اشاره به شعار امسال هفته بسیج؛ »بسیج؛ 
4۰ ســال خدمت، جهاد و شهادت«؛ بسیج را شجره طیبه به یادگار 
مانده از امام راحل دانســت و گفت: 4۰ سال امنیت، اقتدار، خالقیت، 
معنویــت، بصیــرت، مقاومت، خدمت و حضور گســترده در تمامی 
عرصه های انقالب بیانگر جایگاه رفیع بسیج در انقالب اسالمی ایران 

است. این حضور مقتدرانه بسیج مرهون ...

.......صفحه ۲ 

سوژه از شما / پیگیری از ما
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 .
لطفًاابتدايپیامكلمه»سوژه«راقیدنمايید.منتظر سوژه های شما از طریق سامانه پیامکی  هستیم.

شمارهپیامک:300072305

 طرح های مثبتی که با تأخیر 
در اجرا کام ها را تلخ می کند

یلدا حق منــش: بنا بــر داده های موجود ســطح 
تــاب آوری افراد در جامعــه ما کاهش یافته اســت. 
گرچه به نظر بســیاری چالش هــای اقتصادی در این 
امــر اثرگذار بوده اما نمی توان نقش دیگر عوامل را در 
این مورد نادیده گرفت که شــاید از منظر ما چندان 
جدی نیســت. از این دست مسائل می توان به سرعت 

و کیفیت ارائه خدمات شهری و عمرانی اشاره کرد. 
چنانکــه همه مــا کنده کاری هــای مکــرر ادارات و 
سازمان های مختلف را تجربه کردیم که بیش از آنکه 
اثرش روی آســفالت های کف کوچه و خیابان ها بماند 

روی اعصاب ما حک شده است. 
در ماه های گذشته نیز شهرداری مشهد به طور جدی 
به بهسازی معابر عمومی توجه نشان داده است. حال 
آنکه دوستی تعریف می کرد روز گذشته، کودکی که از 
قضا دانش آموز دوره ابتدایی بود در یکی از خیابان های 
اصلی با ناخشــنودی از مســیری که با قلوه ســنگ 
پوشیده به همکالســی اش می گفت: اینجا را یک ماه 
است خراب کردند اما هنوز مرتب نشده! دوستش که 
جثه کوچکی داشت نیز با لحن حکیمانه ای جواب داد: 
بله، حتی ممکن اســت بیشتر از یک ماه است که کار 
می کنند و تموم نشده! دوستم ادامه می داد: »در حالی 
بهسازی این محله چنین طوالنی و فرساینده شده که 

طول مسیر یاد شده بیش از3۰۰ متر هم نمی شود. 
البته همان تعداد اندک کارگرانی که به کار مشغولند، 
چنان با فــراغ خاطر کار می کنند کــه گویا در کنار 
تفریح و ســرگرمی، لحظه ای هم به ســاخت و ســاز 
مشغول شده اند. بی شک چنین ماجراهایی را نمی توان 
حاصــل کمبود اعتبارات و بودجه دانســت بلکه ثمره 
نبود نظــارت نهادهای متولی بر نحــوه انجام وظیفه 
پیمانــکاران اســت. چنانکه بارها شــاهد بودیم عمر 
مناطق بهســازی شده به سه چهار سال نیز نرسیده و 

نیازمند رفو و کنده کاری مجدد شده است. 
پــس از طرح این موضوع، به نظر شــما کودکی که در 
سنین خردسالی درگیر طوالنی شدن پروژه های عمرانی 
است در بزرگســالی در مواجهه با چنین مسئله ای چه 
واکنشــی خواهد داشــت؟ آیا کنده کاری های مکرر و 
طوالنی شدن برنامه های یاد شده را نمی توان بی توجهی 
دستگاه های متولی به ارزشمندی سرمایه های مادی و 

اجتماعی کشور دانست؟ 

  مسابقات سراسری قرآن سازمان 
تأمین اجتماعی در مشهد آغاز شد 

ایرنا: بیست و یکمین دوره مسابقات قرآن کریم کارکنان 
ســازمان تأمین اجتماعی با حضور برگزیدگان استانی 
این دوره رقابت ها از سراســر کشــور روز گذشــته طی 
مراسمی در مشهد آغاز شد. مدیر اجرایی این مسابقات 
سراســری گفت: ۲۸۹ نفر از کارکنان راه یافته سازمان 
تأمین اجتماعی به مرحله کشوری بیست و یکمین دوره 
مسابقات قرآن کریم این سازمان طی دو روز در رشته های 
مختلف در مشهد رقابت می کنند. سیدحسن خدادادیان 
حســینی افزود: این مســابقات در دو بخش خواهران و 
برادران در رشته های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ 
۱۵ جزء نخست، حفظ هشت جزء نخست و حفظ جزء 

سی ام  قرآن کریم و رشته مفاهیم برپا شده است.
وی هدف این مســابقات را ترویج فرهنگ قرآنی و عمل 
به مفاهیم و آموزه های کتــاب وحی در بین کارکنان و 

مجموعه سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد.

برگزاری اردوی طالب اهل سنت 
خراسان در مشهد 

ایرنا: اردوی طالب اهل سنت خراسان در مشهد  برگزار 
شــد.رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت 
خراســان در این خصوص گفت:هــدف از برگزاری این 
اردوی آموزشــی و فرهنگی، آشــنایی طالب جدید با 
مسائل اداری است که باید پیش از ورود با آن آشنا شوند. 
حجت االسالم والمسلمین اکبر فرجام افزود: طالب حوزه 
علمیه باید به ســمت و سویی حرکت کنند تا در مسیر 
کرامت باشند.وی ادامه داد: در آغاز طلبگی نخستین اصل 
که سبب موفقیت افراد می شود، اخالص است.رئیس دفتر 
نمایندگی ولی فقیه در امور اهل ســنت خراســان گفت: 
اساسی ترین ارزش دینی تقوا است که باید در همه مراحل 
زندگی طالب و عالمان دینی به عنوان هدف اصلی دنبال 
شــود.وی افزود: گذراندن چنین دوره هایی برای طالب، 
منشأ خیر و برکات است و در این مسیر هدف باید تنها 
خدا باشد.حجت االسالم هادی نوروزی، مسئول آموزش 
و پژوهش دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل ســنت 
خراسان نیز در مراسم آغاز این اردوی فرهنگی گفت: این 
سومین اردوی آموزشی و فرهنگی است که هر ساله برای 
طالب اهل ســنت در راستای افزایش آگاهی های آنان با 

مسائل اداری برگزار می شود.

نکتهخبر

قدس: شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان 
رضوی طی اطالعیه ای ضمن محکوم کردن حرکت 
اشرار و آشــوبگران در آســیب به اموال عمومی و 
مــردم، در حمایت از بیانات مقــام معظم رهبری، 
از مردم مشــهد مقدس برای شرکت در راهپیمایی 

دعوت به عمل آورد.
در این اطالعیه آمده است: 

نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در طول 4۰ سال 
گذشته، شاخص های متعدد معنوی، سیاسی، اجتماعی 

و... برای ملت بزرگ ایران اسالمی رقم زده است.
رهبــری داهیانــه مقام معظــم رهبــری حضرت 
آیت اهلل العظمی امام خامنه ای)مدظله العالی( در مقابله 
با توطئه های استکبار جهانی و حفظ نظام جمهوری 
اسالمی، پشتیبانی از قانون اساسی، نظارت بر عملکرد 
مسئوالن و طرح مسائل معیشتی اقشار آسیب پذیر در 
طول 4۰ سال گذشته راهگشای دولتمردان بوده است.

در زمان حاضر- نقشــه شوم اســتکبار جهانی نفوذ 
به ایران اســالمی اســت و در این برهه که در برخی 

شهرها مردم تجمعات مسالمت آمیزی برگزار کردند، 
عده ای ســودجو با هدایت معاندان انقالب و اســالم، 
این اعتراض های مســالمت آمیز و مدنی که به بهانه 
گرانی بنزین انجام شد را به انحراف کشانده و موجب 

آتش افروزی شده اند.
شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان رضوی 
ضمن محکوم نمودن حرکت اشــرار و آشوبگران در 
آسیب به اموال عمومی و مردم- در حمایت از بیانات 
رهبر فرزانه انقالب اسالمی در راستای حفظ امنیت و 

اقتدار کشور، از مردم فهیم و خداجوی مشهد مقدس 
دعوت می نماید در راهپیمایی که به همین مناسبت 
در روز جمعــه اول آذر ســاعت ۹/3۰ صبح از میدان 
شــهدا به طرف حرم مطهر رضوی برگزار می شــود 
شرکت نموده و در پایان در صفوف به هم فشرده نماز 
پرصالبت جمعه از بیانات نماینده ولی فقیه در استان و 
امام جمعه مشهدمقدس بهره مند خواهیم شد و صف 
خود را از فتنه گران و اشرار جدا نموده و توطئه استکبار 

جهانی را نقش برآب نماییم.

قدس: مشاور وزیر و مدیرکل اطالعات خراسان رضوی 
گفت: دشمن با تحریم و فشار به دنبال تغییر فرهنگی 
و باورهای مردم است، اما با شکست مواجه شده است.
وی در جلسه شورای اداری استان اظهار کرد: جمهوری 
اسالمی امروز کشوری مقتدر و توانمند است و به خوبی 
می تواند مسائل داخلی و خارجی خودش را با تکیه بر 

ظرفیت های موجود مدیریت کند.
وی افزود: برخی افراد در قالب تبلیغات روانی از ضعف 
کشور در برخی مسائل حرف می زنند، درحالی که این 
مسائل سزاوار خودشان است و برخالف این گفته ها، 

کشور در اوج اقتدار قرار دارد.
 مدیرکل اطالعات خراسان رضوی اضافه کرد: کشور 
در حــوزه نفوذ و در وادار کردن طرف مقابل به تأمین 
خواسته ها موفق عمل کرده است؛ همه تالش دشمنان 
بر این مسئله متمرکز شده اســت که ایران در مقام 

اعمال قدرت توانایی نداشته باشد.
وی گفت: در افکار عمومی نظام جمهوری اسالمی را 
متهم به بی اعتنایی به امور داخل و توجه بیش از حد 
به مســائل منطقه می کنند، در حالی که حضورما در 

حوزه های پیرامونی اهداف امنیتی و دفاعی دارد.
وی ادامــه داد: با وجود مورد اصابت قرار گرفتن پهپاد 
آمریکایی توسط سامانه های موشکی ایران، آمریکا حتی 
جرئت تعرض به کشورمان را نداشت، درصورتی که اگر 

ما فقط مرزهای خود را کنترل می کردیم، حتماً مورد 
تهاجم قرار گرفته بودیم.وی گفت: اینکه آمریکایی ها با 
همه پول و قدرت خود توان اعمال قدرت علیه کشور 
را ندارند، برای این اســت که در حوزه نفوذ از توانایی 
برخوردار شده ایم که منافع آن ها را به چالش می کشد.

وی تصریــح کرد: اینکه گاهی اوقات گفته می شــود 
مشکل مدیریتی در کشــور وجود دارد، بنای تخطئه 
مدیران نیســت؛ شرایط واقعاً دشوار و مانند یک بازی 
شطرنج پیچیده شده است. به این معنی که هر کجا 
قدم گذاشته می شود مهره های حریف نشسته و اقدام 

مورد نظر را خنثی می کند.وی با اشاره به وجود فساد 
اقتصادی در کشــور ابراز کرد: با وجود اینکه مدیران 
پاکدست بسیاری در کشور وجود دارند، اما کسی خیال 
نکند همه مدیران کشور از این صفت برخوردار هستند.

مشاور وزیر و مدیرکل اطالعات خراسان رضوی ادامه 
داد: ما با چالش نرم در داخل کشــور مواجه هستیم، 
مردم بــرای گرانی ها اعتراض دارنــد و اعتراض حق 
آن هاســت؛ بنابراین ما درگیر با ملت نیستیم و باید 
به این نکته مهم توجه داشــت. اگر برداشــت اشتباه 
از این اعتراضات داشــته باشیم ممکن است که رفتار 

اشتباهی هم صورت گیرد.وی تصریح کرد: دشمن در 
تالش است که چالش نرم ما را به یک چالش سخت یا 
رادیکالیزه تبدیل کند؛ بنابراین باید به این مسئله توجه 
کرد و اجازه نداد دشمن به اهداف خود دست پیدا کند. 
باید حساب مردم را از مشتی شرور و خرابکار جدا کرد.
 مدیرکل اطالعات خراســان رضوی جامعه ایرانی را 
تحول خواه دانســت و اظهار کرد: ما با حادثه امنیتی 
مواجه هستیم، اما بحران امنیتی نداریم؛ اگر هر یک از 
این دو مقوله جا به جا شود و به اشتباه مورد توجه قرار 
گیرد، ممکن است رفتار اشتباهی به دنبال داشته باشد.
وی بــا بیان اینکه امنیت، ثبات و آرامش نتیجه رفتار 
و رویکرد عاقالنه است، خاطرنشان کرد: هدف دشمن 
این است که اردوگاه ملی ما را از عناصر جسور، حاضر 

در میدان و باانگیزه تخلیه کند.
وی تصریح کرد: دشــمنان از تحریم و فشار به عنوان 
راهبرد پیروزی یاد می کننــد، درحالی که نفس این 
راهبرد به معنای شکســت در برابــر قدرت نظامی و 
منطقه ای کشورمان اســت؛ آن ها با عنوان کردن این 

راهبرد به عبارتی به شکست خود اقرار می کنند.
مشاور وزیر و مدیرکل اطالعات خراسان رضوی افزود: 
حدود ۹۰ درصد فتنه انگیزها و افراد شرور شناسایی 
و اکثر آن ها دستگیر شده اند و خوشبختانه شناسایی و 

دستگیری این افراد به موقع انجام شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان از شهروندان برای شرکت در راهپیمایی دعوت کرد

مردم مشهد علیه آشوبگران

مشاور وزیر و مدیرکل اطالعات خراسان رضوی:
دشمن با تحریم و فشار به دنبال تغییر فرهنگ مردم است 
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قدس در خصوص افزایش تقاضای رانندگان  بررسی کرد

اما و اگرهای دوگانه سوز کردن خودروهای بنزینی
محمدزاده ســال ها بود کــه دیگر خبری از 
صف های طوالنی مقابل جایگاه های سی ان جی 
نبــود و در عــرض چند دقیقه می شــد در این 

جایگاه ها سوخت گیری کرد.
از ســوی دیگر ارزانی بنزین موجب شــده بود 
تا تقاضا برای دوگانه ســوز کــردن خودروها به 
حداقل برسد حتی برخی از مالکان خودروهای 
دوگانه ســوز رغبتی برای استفاده از سوخت گاز 

برای خودرو خود نداشته باشند.
اما با اعالم غیرمنتظره افزایش نرخ بنزین باز موج 
جدید تقاضا برای اســتفاده از گاز طبیعی و گاز 
مایــع در خودروها بــه راه افتاد و در همین یک 
هفته شاهد تشکیل دوباره صف خودروها مقابل 
جایگاه های سی ان جی هستیم و به نظر می رسد 
از این پس باید به دیدن این صحنه ها عادت کنیم.

بر همین اســاس تقاضا برای دوگانه سوز کردن 
خودروها هم افزایش یافته و این در حالی است 
که هر چند تا مدتی پیــش تبدیل خودروهای 
پایه بنزین سوز به خودرو گازسوز ممنوع بود ولی 
مدتی قبل متولیان این موضوع در شرکت پخش 
فراورده های نفتی خبر از لغو این ممنوعیت دادند 
و شهروندان می توانند با مراجعه به مراکز مربوط 
نســبت به تبدیل خودروهای بنزینی خود اقدام 
کنند. آنچه مســلم است مانند چند سال پیش 
تبدیل خودروهای بنزینی به خودروهای گازسوز 
تبعات ریز و درشت مختلفی را به دنبال داشت که 
مهم ترین آن مربوط به مسئله ایمنی این دسته 

از خودروهاست.
لذا به منظور بررسی بیشتر این موضوع با دو نفر 
از متولیان این مسئله گفت وگو کردیم تا بخشی از 

پرسش های مخاطبان را پاسخ داده باشیم.

 سابقه یک تصمیم 
سرپرســت آزمایشــگاه مکانیک و رئیس اداره 
اندازه شناسی اداره کل استاندارد خراسان رضوی 
می گوید: فروردین ماه سال جاری بود که مصوبه 

هیئت دولت برای ساماندهی 
خودروهــای تبدیلی یا همان 
ابالغ  دوگانه سوز های دستی 

شد.
ثابتــکار می افزاید: به موجب 
ایــن تصمیــم، وزارت نفت 
موظف شد با همکاری وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نسبت 
به هوشمندسازی جایگاه های 
عرضه سوخت گاز طبیعی و 
ایجاد بســتر الزم برای اتصال 
جایگاه های  هوشمند  سامانه 
سوخت به ســامانه یکپارچه 
معاینه فنی ایران )سیمفا( و 
ســامانه اطالعات خودروهای 
گازسوز وزارت صنعت، معدن 

و تجــارت به نحــوی اقدام نماید کــه از تاریخ 
1398/10/1 امکان سوخت گیری در جایگاه های 
ســوخت گاز طبیعی صرفاً بــرای خودروهای 
دوگانه ســوز که در کارت شناسایی آن ها عبارت 
»دوگانه سوز« یا »دوگانه سوز تبدیلی« درج شده 

و دارای گواهی معاینه فنی معتبر هستند، وجود 
داشته باشد.

دولت همچنین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا 
را موظف کرد نسبت به اصالح و تعویض مدارک 
شناسایی آن دسته از خودروهایی که به صورت 
کارگاهی تا پیش از ابالغ این مصوبه دوگانه سوز 
شده و »گواهی ســالمت سامانه سوخت رسانی 
گاز خودرو« را مطابق دستورعمل مربوط دریافت 
کرده انــد، اقدام نمــوده و در کارت آن ها عبارت 

»دوگانه سوز تبدیلی« را درج نماید.
وی ادامه می دهد: بر همین اســاس ســازمان 
ملی اســتاندارد ایران نیز موظف شد حداکثر در 
مدت ســه ماه از تاریخ ابالغ این مصوبه براساس 
مســتندات دریافتــی از وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت )اســتانداردهای بین المللی معتبر(، 
اســتانداردهای مورد نیاز برای تبدیل ســامانه 
سوخت رسانی خودروهای مایع سوز در حال تردد 
به گازسوز را تدوین نماید که 
با توجه به آخرین اخبار رسیده 
این اقدامات انجام شده و منتظر 
پاسخ استعالم ســازمان ملی 
استاندارد هستیم که پیش بینی 
می شود به زودی این موضوع 
عملیاتی شــود. ثابتکار درباره 
نحوه نظارت اداره اســتاندارد 
بر فرایند تبدیــل خودروهای 
بنزین سوز به دوگانه سوز اظهار 
مــی دارد: بر اســاس ضوابط 
تعریف شده کارگاه های مجاز 
خودروها  کردن  دوگانه ســوز 
بازرسانی  و  می شود  مشخص 
از شــرکت های مــورد تأیید 
اســتاندارد در ایــن کارگاه ها 
مستقر می شوند تا بر روند اقدامات نظارت داشته 
باشند تا استانداردهای فنی رعایت شود و از سوی 
دیگر مراکزی هم برای صدور گواهی سالمت در 
نظر گرفته شده تا خودروهای تبدیلی موجود با 

مراجعه به این مراکز مجوز الزم را دریافت کنند.

 پاسخ به پرسش های متداول 
پاینده خواه، دبیر اتحادیه سوخت های جایگزین 
در مشــهد نیز در این باره بــه خبرنگار قدس 
آنالین  می گوید: ۲۲ مرکــز و کارگاه مجاز در 
مشــهد وجود دارند که در امر گازســوز کردن 

خودروها فعالیت دارند.
وی همچنین به پرسش های شهروندان متقاضی 
تبدیل خودرو هم پاسخ داد که در ادامه می خوانید.

 چه خودروهایی می توانند گازسوز شوند 
و چه خودروهایی نمی توانند گازسوز شوند؟

تمام خودرو های هاچ بک نمی توانند گازسوز شوند 
و هیچ کارت معاینه سالمتی هم برای آن ها صادر 

نمی شود.

 برای کدام خودروها کارت معاینه سالمت 
صادر می شود؟

تمــام خودروهایی که به صورت دســتی و در 
کارگاه ها گازسوز شــده اند شامل دریافت کارت 

سالمت می شوند.

 گازسوز کردن خودرو ها در چه مراکزی 
باید انجام شود؟

طبیعتاً کارگاه هایی که کد عضویت و پروانه کسب 
از اتحادیه دریافت کرده اند.

 مطمئناً تعدادی هم مراکز غیرمجاز در 
شــهر وجود دارند که مبادرت به گازسوز 
کردن خودروها می کنند. از تعداد این مراکز 
اطالعی دارید و برای جمع آوری و نظارت بر 

کارکرد این مراکز چه برنامه ای دارید؟
اتحادیه تمهیداتی اندیشیده که تمام کارگاه های 
غیرمجاز جمع آوری شوند اما از تعداد کارگاه های 

غیرمجاز اطالعی نداریم.

 از مراکز مجاز چه تعداد در مشهد وجود 
دارد؟

۲۲ مرکز و کارگاه مجاز در مشــهد وجود دارند 

که در امر گازسوز کردن خودرو ها فعالیت دارند.

 فهرســت این مراکز به چه شــکل در 
دسترس مصرف کنندگان قرار می گیرد؟

همشهریان می توانند به دو صورت از نشانی های 
این مراکز و کارگاه ها مطلع شــوند یکی اینکه تا 
چند روز آینده فهرست این مراکز در جایگاه های 
سوخت و در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت 
و دیگر اینکه مردم می توانند با ورود به ســایت 
ir.mgv.ir از فهرســت این مراکز مجاز مطلع 
شــوند و با نام نویســی در این سایت نسبت به 
دریافت کارت معاینه سالمت اقدام یا برای کسب 
اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن 3۷۶1۷9۵۷ 

تماس حاصل نمایند.

 به لحاظ مســائل حمایتی این ۲۲ مرکز 
مجاز در شرایطی قرار دارند؟

همه این ۲۲ مرکز استاندارد ۵۶01 را گذرانده اند 
و زمانی که کارت معاینه سالمت صادر می شود 
یک بازرس از شرکت استاندارد در کارگاه حضور 

خواهد داشت.

 آیا به میزان الزم تجهیزات و کپســول 
کافی وجود دارد؟

خیر. چون ما هم با گران شــدن بنزین غافلگیر 
شدیم و این هجمه به یکباره ما را هم با مشکل 

مواجه خواهد کرد. 

 طرحی که قرار بود در مراکز سی ان جی 
برای معاینه سالمت خودرو ها اجرا شود به 

کجا  انجامید؟
در حال حاضر چند مرکز هســتند که این طرح 
را اجرایی کرده اند ولی مطمئن باشید که هر روز 
بر تعدادشان افزوده خواهد شد و مردم هم حتماً 
برای دریافت کارت معاینه سالمت مراجعه کنند. 
چون با توجه به مصوبه ای که شرکت پخش ابالغ 
کرده است همه خودرو ها موظفند از ابتدای آذر 

معاینه سالمت خودرو داشته باشند.

 دیده بانی رسانه ای ضرورت امروز کشور
افزایش نرخ بنزین در کشــور که در روزهای اخیر به عنوان 
اصلی ترین مســئله کشــور و عامل ناآرامی در برخی نقاط 
کشــور اعالم شد پس از فرمایشــات حکیمانه رهبر معظم 

انقالب وارد مرحله جدیدی شد.
تأکید معظم له مبنی بر ضرورت اجرای تصمیم ســران قوا 
در این راستا با مالحظه وضع معیشتی مردم و به خصوص 
حمایت از اقشــار ضعیف و مراقبت و ممانعت از گرانی های 
بدون ضابطــه و نظارت بر بازار می بایســت فصل الخطاب 

همگان بوده و نعمت امنیت و نیز والیت را پاس داشت.
در این راســتا همچنین الزم است تا تفاوت میان معاندان، 
منافقــان و تخریب کنندگان اموال عمومــی و به اصطالح 
»اشــرار« از دغدغه مندان مشفق و مردم نگران و معترض، 
مجزا نگریسته شود و در شرایطی که خأل آماده سازی افکار 
عمومی برای چنین طرح بزرگی محســوس بوده و درباره 
ضرورت این طرح و ســاز و کارهــای چگونگی اجرای آن 
پرســش های بســیاری در اذهان مردم نقش بسته است از 
رسانه های انقالبی انتظار می رود تا بیش از هر زمانی نقش 
ســازنده خویش را در تبیین و تشریح طرح هدفمندسازی 
یارانه ها )که واقعی شدن نرخ سوخت جزئی از آن است( به 
درســتی ایفا کنند. در این راســتا باید با بهره مندی از نظر 
کارشناســان و متخصصان مجرب به خســارت های ناشی 
از تحقق نیافتن این تصمیم بزرگ در ســالیان گذشته به 
خصوص در شــیوع قاچاق بنزین پرداخت و رصد لحظه به 
لحظه فضای اجتماعی را بــا ارائه راهکارهای دقیق و بیان 

بایستگی های این طرح ملی گوشزد کرد.
واقعیت این است که میزان مصرف بنزین در ایران دو برابر 
میانگین جهانی اســت و در ســال های اخیر بودجه یارانه 
انرژی در کشور ما ســاالنه ۲۵ میلیارد دالر بیش از کشور 
چین است و عجیب اینکه بنا بر مستندات در سال گذشته 
بیش از ۲0 برابر بودجه عمرانی کشور از بیت المال به یارانه 
انرژی اختصاص یافته در حالی که بسیاری از صاحبان اصلی 
انقالب یعنی مستضعفان و روستانشینان کمترین سهمی از 

این بودجه هنگفت نداشته و ندارند.
در واقع التهاب روزهای اخیر در کشــور بیش از آنکه ثمره 
تبعات گرانی بنزین باشد ناشی از تأثیر شوک تغییر ناگهانی 
قیمت و جو روانی حاصل از آن است؛ چراکه بهای گازوئیل 
به عنوان ســوخت اصلی خودروهای حمــل بار همچنان 
همانند ســابق و بدون تغییر است و صرفاً ممکن است نرخ 
کرایــه وانت بارها قدری باال بــرود که آن  هم با تمهیدات و 

تدابیر خاص در تخصیص سهمیه قابل جبران است.
در این روزها تشــکیل قرارگاه رســانه ای انقالب اسالمی 
برای دیده بانی صادق و مســتمر تحوالت بــازار و انعکاس 
دردها و چالش های عمومــی با ارائه گزارش های میدانی و 
مطالبه گری بدون تعارف از مسئوالن و آرامش بخشیدن به 

مردم ضروری به نظر می رسد.
حمایــت رهبری از تصمیم اخیر مســئوالن قوا و در واقع 
حمایت ایشــان از تصمیم اخیر دولت می طلبد تا با پرهیز 
از حاشیه ها، قدر این اعتماد را دانست و با عزمی همگانی 
و تالشــی مضاعف فرصت باقیمانده برای خدمت به مردم 

را شاکر بود.

 مدیر کل دفتر سیاسی استان
در گفت و گو با قدس خبر داد

 معرفی فرمانداران درگز و خوشاب 
معطل تأیید وزارت کشور 

رضـا طلـبی: 
مدیر کل دفتر 
سیاســی، انتخابــات و 
کشــوری  تقســیمات 
اســتان خراسان رضوی 
گفت: نام نویسی انتخابات 
مجلس یازدهم از تاریخ 

10آذرماه آغاز خواهد شد و افراد از طریق یک برنامه نرم  افزاری 
موبایلی که به زودی توسط وزارت کشور رونمایی از آن صورت 

خواهد گرفت می توانند پیش ثبت نام اولیه را انجام دهند. 
محمدعلی نبی پور در گفت و گو با قدس آنالین اظهار کرد: در 
حال حاضر از مجموع شهرستان های استان خراسان رضوی، 

دو فرمانداری درگز و خوشاب با سرپرست اداره می شوند. 
وی تصریــح کرد: از این رو گزینه هــای فرمانداری این دو 
شهرســتان از ســوی اســتانداری به وزارت کشور معرفی 
شــده اند و در حال حاضر فرایند بررسی و گزینش آن ها در 
تهران در حال انجام است که به محض تأیید، انتصاب آن ها 

صورت خواهد گرفت.
مدیر کل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استان 
خراســان رضوی با بیان اینکه در حال حاضر برنامه ای برای 
تغییر در سایر فرمانداری های اســتان مدنظر نیست، افزود: 
اگرچه جابه جایی ها در آستانه انتخابات محدود می شود، اما این 
به معنای آن نیست که اصالً انجام نشود بلکه به دالیلی و بنا 
بر ضرورت های مدیریتی و طبق سخنان وزیر کشور شاید نیاز 
باشد تا شب برگزاری انتخابات نیز تغییراتی در فرمانداری ها و 
سطوح مدیران میانی رخ دهد، از این رو نمی توان به طور دقیق 
و با اطمینان اعالم کرد که تا پایان انتخابات هیچ گونه تغییر و 

جابه جایی انجام نخواهد شد.
نبی پور تصریح کرد: دستگاه های مختلف گمانه زنی هایی را برای 
حضور افراد از سالیق مختلف در انتخابات پیش روی مجلس در 
استان خراسان رضوی داشته اند که فعالً در حد پیش بینی است 

و تعداد دقیقی را از این افراد نمی توان اعالم کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
عنوان کرد 

  ریزگر د ها چالش بزرگ خراسان رضوی
خلیل آباد - خبرنگار 
منابع  کل  مدیر  قدس: 
آبخیزداری  و  طبیعــی 
خراســان رضوی گفت: 
منابع  حــوزه  اعتبارات 
آبخیزداری  و  طبیعــی 
کاشمر،  شهرستان  سه 
بردســکن و خلیل آباد در سال جاری افزون بر 1۶0 میلیارد 
ریال است که نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش داشته 
است. علیرضا صحرایی در جلســه شورای اداری شهرستان 
خلیل آباد که با حضور امام جمعه، فرماندار، بخشداران و سایر 
رؤسای دســتگاه های اداری برگزار شد، اظهار کرد: اداره کل 
منابع طبیعی برای مهار آب های ســیالبی در شهرستان ها 
توانســته اســت بیش از ۷0 درصد از رواناب ها را به صورت 
نفوذ به سفره های منابع زیرزمینی مهار کند. وی افزود: سال 
گذشته در راستای پوشش گیاهی و حفظ جنگل ها و مراتع و 
اجرای طرح های آبخیزداری و طرح بیولوژیک اعتبارات خوبی 
از صندوق توســعه ملی اختصاص یافت که  113 پروژه اجرا 
شد. مدیر کل منابع طبیعی خراسان رضوی با بیان اینکه در 
بارندگی های فروردین ماه سال جاری ۴00 میلیون مترمکعب 
ســیالب در پشــت این 113 پروژه ذخیره شد، اظهار کرد: 

تاکنون سفره های زیرزمینی تغذیه شده اند.
صحرایی با بیان اینکه بحــث ریزگرد ها یک چالش بزرگ 
در اســتان اســت، گفت: 1۵ کانون بحران فرسایش بادی 
در اســتان داریم. وی در همین ارتباط بیان کرد: امسال از 
صندوق توســعه ملی به همین بخش افزون بر ۴0 میلیارد 

تومان اعتبار اختصاص داده شده است. 

استاندار خراسان رضوی: 
  مدیران خاطی یاد بگیرند

 از مردم عذرخواهی کنند
خراسان  استاندار  قدس: 
امنیت  گفــت:  رضــوی 
ملی هر کشــور با قدرت 
خورده  گره  آن  اقتصادی 
است و اگر خواهان استان 
از امنیت پایدار  برخوردار 
اشــتغال  باید  هســتیم 
جوانان را فراهم کنیم. علیرضا رزم  حسینی روز گذشته در نشست 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی افزود: جوانان ما 
باید توانمند بوده و در تولید ناخالص ملی نقش داشته باشند، هر 
جا امنیت داشــته ایم اقتصاد نیز قدرت گرفته است و ما در این 

استان این سیاست را دنبال می کنیم.
وی اظهار کرد: اگر مسئولی عملکرد خوبی نداشت نباید مردم و 
دستگاه های امنیتی و انتظامی هزینه آن را بدهند، لذا بنده در هر 
سطحی که باشم اگر عملکرد نامطلوبی داشتم باید استعفا دهم، 
اگر جمعی به این نتیجه رسیدند که لیاقت اداره استان را ندارم یا 
اقدامات من موجب نارضایتی جمعی شده است باید کناره گیری 

کرده و از مردم عذرخواهی کنم.
وی با انتقاد از عذرخواهی نکردن مسئوالن خاطی از مردم گفت: 
چرا از مردم عذرخواهی نمی کنیم، چرا یاد نگرفتیم اگر کاستی 
داشتیم از مردم عذرخواهی کنیم، چرا بقیه باید هزینه خطاکاری 

من را بدهند؟
رزم حسینی با بیان اینکه اداره استان ها باید به گونه ای باشد که 
رضایت نسبی مردم به ویژه جوانان فراهم شود، افزود: باید آرامش، 
وحدت، همدلی و وحدت رویه در عمل داشــته باشیم تا در برابر 

اهداف شوم دشمنان منافع ملی خود را حفظ کنیم.
وی با تأکید بر جذب سرمایه گذاری های خارجی بیان کرد: باید 
توجه داشــت در جنگ اقتصادی هستیم و دشمنان این کشور 
با اقدام های تحریمی دســت به دســت هم داده اند تا ما قدرت 
اقتصادی پیدا نکنیم از این رو باید با اتکا به ظرفیت های داخلی 

تالش کنیم.
اســتاندار خراســان رضوی گفت: بانوان با سهم ۵0 درصدی در 
جامعه نقش مهمی در انقالب اســالمی، سازندگی و کارآفرینی 
کشــور ایفا کرده اند و بانوان کارآفرین استان هم اکنون حاضرند 

داوطلبانه در توانمندسازی زنان روستایی مشارکت کنند.
وی افزود: با توجه به وجود مشکالت »دیوان ساالری نحس« در راه 
فعاالن و معین های اقتصادی، دستگاه های مربوط باید در زمینه 
رفع دیوان ساالری دست و پا گیر و زائد که برای عقب نگه داشتن 

کشور ایجاد شده است همکاری کنند.
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراســان رضوی نیز در این 
نشست با ارائه گزارشــی از آخرین وضعیت اجرای طرح مثلث 
توسعه اقتصادی فرهنگی در این استان گفت: ۴00 کسب و کار 
از طریق معین های شهرستان ها وارد سامانه رصد عملکرد الگوی 

مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی شده است.
علی اکبر لبافی افزود: باید با تحرک و پیگیری بیشتری فعالیت 
معین ها را دنبال کنیم تا در صورت عدم رضایت از عملکرد معین 

مربوط در منطقه مورد تعهد، معین دیگری جایگزین شود.

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی 

وظیفه خود می داند در 
جهت رفع مشکالت مردمی،  
سوژه های ارسالی از سوی 
خوانندگان  عزیز    در حوزه 

های شهری، اجتماعی، 
اقتصادی و ...  را پیگیری و 

منعکس کند .
منتظر سوژه های شما از 

طریق سامانه پیامکی  هستیم.
لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.

شماره پیامک:   300072305

هاشم رسائی فر  مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خراسان رضوی گفت: جنس اصلی 
فعالیت پدافند امنیت است. به یاری خدا با اقدامات خوبی که در زمینه پدافند غیرعامل انجام 
شده و با توجه به رفتار خصمانه ای که آمریکا نسبت به کشور ما در بین کشورهای همسایه 
و دنیا داشته تنها کشوری هستیم که با رفتار جدی و با تمهیداتی که اتخاذ شده در برابر این 

چنین تهاجماتی دوام آورده ایم و روز به روز قوی تر شده  ایم.
علیرضا قامتی به خبرنگار ما افزود: با توجه به شرایط و پیشرفت کشور در مباحث نظامی، این 
موضوع برای دشمن به مرحله بازدارندگی رسیده که بخواهد فکر حمله نظامی داشته باشد، 
به همین دلیل نوع تهدیدهای آن ها متفاوت شده است اما در سایر مقوله ها از جمله در حوزه 
سایبری، اطالعاتی، رسانه ای و اعتقادی تالش می کنند کشور و مردم ما را در تنگنا قرار دهند. ما 
در بخش هایی از جمله استفاده از شبکه های اجتماعی با برنامه ریزی پیشرفته برای اینکه بتوانیم 
به این تهدیدها پاسخ بدهیم باید تولیداتی در این زمینه داشته باشیم تا توطئه دشمن را خنثی 
کنیم در این زمینه تقویت محتوای اعتقادی مردم از سوی مراکز مختلف از جمله حوزه های 

علمیه می تواند کمک بزرگی به این جریان کند.
وی در پاســخ به این پرسش که چه میزان از حمالت سایبری و... در حوزه پدافند غیرعامل 
از ســوی دشمنان متوجه کشور می شود، اظهار کرد: به طور میانگین همه روزه با حمالت و 
تهدید هایی از این دست که یکی از آن ها سایبری است، مواجه هستیم که خوشبختانه پس از 
سال 89 که آن اتفاق در نطنز افتاد در هیچ بخشی دشمن حمالتش موفق نبوده و توانسته ایم 

الیه های نفوذناپذیری توسط جوانان کشورمان ایجاد کنیم ضمن اینکه در بخش بومی سازی 
تجهیزات مورد نظر نیز به رشد قابل توجهی رسیدیم.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خراسان رضوی در گفت و گو با قدس:

تنهاکشورمنطقههستیمکهدربرابرحمالتسایبریدوامآوردهایم

بر اساس ضوابط تعریف 
شده کارگاه های مجاز 

دوگانه سوز کردن 
خودروها مشخص و 

بازرسانی از شرکت های 
مورد تأیید استاندارد 

در این کارگاه ها 
مستقر می شوند تا بر 

روند اقدامات نظارت 
داشته باشند
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درمدارسمشهدرونماییشد

راهنمای مانور آموزشی سیالب 

ایرنا: راهنمای اجرای مانور آموزشی سیالب در مدارس در 
قالب طرح گسترش سواد آبی بر پایه کتاب »انسان و محیط 

زیست« روز گذشته در مشهد رونمایی شد.
مشــاور وزیر و رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشــی وزارت آموزش و پرورش در این مراسم گفت: 
با رونمایی از این کتاب، تمــام دانش آموزان مقطع دوم 
متوســطه در کشور آموزش های سیالب را فرا می گیرند 
و در این چارچوب پنجم اسفند ماه امسال مانور سیالب 
در مدارس کشور اجرا می شود. محمود امانی افزود: این 
کتاب هفت فصل دارد که یک فصل آن مربوط به آب و 

سیالب یکی از سرفصل های آموزشی آن است.

مدیرجهادکشاورزیشهرستانخبرداد

افزایش حجم تولید ذرت در خواف

قدس: مدیر جهاد کشاورزی خواف گفت: حجم برداشت 
محصول ذرت علوفه ای در این شهرستان از 1۵هزار تُن در 
سال گذشته به ۲۵هزار تُن در سال زراعی جاری افزایش 
یافــت. رحمان دادپور افزود: برداشــت ذرت علوفه ای از 
ســطح ۶۲0 هکتار مزرعه زیر کشــت این محصول در 
خواف از ابتدای مهر ماه امسال آغاز و در مجموع ۲۵ هزار 
تن این محصول برداشت شد. وی با بیان اینکه محصول 
برداشت شــده عالوه بر این شهرستان به دیگر مناطق 
همجوار نیز ارسال می شود، یادآور شد: این درحالی است 
که پارســال ۴۶۴ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان 

خواف زیر کشت ذرت علوفه ای رفته بود.

معاوناموربازرگانیوتوسعهتجارتسازمانصمت:
 سهمیه جدید برنج پاکستانی 
به خراسان رضوی حواله شد

ایرنا: معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: سهمیه جدید برنج 
پاکستانی به میزان ۵00 تن برای توزیع در این استان حواله 

شد.
علی غفوری مقدم افزود: به جز حواله ۵00 تنی یاد شــده، 
محموله های برنج از قبل نیز در این استان وجود داشت که 
توسط مرجع قضایی تعیین تکلیف شده و از هفته گذشته 
تاکنون توزیع 8۵0 تن برنج پاکستانی درجه یک به قیمت 
هر کیلوگرم 89 هزار ریال از طریق فروشگاه های شهرداری، 
زنجیره ای و شرکت های تعاونی در حاشیه شهر مشهد در 

حال انجام است.



روی خط حادهث

روی خط خبر
  سهمیه مازاد گاز مایع 

در خراسان رضوی توزیع شد
ایرنــا: رئیــس تأمین و 
توزیع شرکت ملی پخش 
منطقه  نفتی  فراورده های 
گفــت:  خراســان رضوی 
توزیع ۴۵۰ تن ســهمیه 
مازاد گاز مایع در اســتان 

آغاز شده است.
بهرنگ قلی زاده افزود: حدود ۴۵۰ تن سهمیه مازاد گاز مایع برای 
استان دریافت شده که توزیع این میزان به صورت محسوس از 
امروز و به صورت عمده در مشــهد، روستاهای اطراف و نواحی 
دور از دســترس و در روستاهای محروم از گاز لوله کشی توزیع 

می شود.
وی با اشــاره به اینکه مجموع سهمیه مصرفی استان از ابتدای 
آبان ماه تاکنون حدود ۴ هزار تن گاز مایع بوده است، ادامه داد: 
سهمیه مازاد با هدف رسیدن گاز به مصرف کنندگان واقعی و نه 

مصارف غیر، توزیع می شود.
رئیس تأمین و توزیع شــرکت ملی پخــش فراورده های نفتی 
منطقه خراسان رضوی گفت: در جلساتی که به همین منظور 
تشکیل شده مصوب شد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
با شرکت های توزیع کننده و شرکت ملی پخش کل در خصوص 
کنترل و رصد فرایند توزیع گاز مایع از تأسیســات شرکت های 

توزیع کننده تا محل مصرف همراهی کند.
قلی زاده افزود: این اقدام با هدف رسیدن سیلندرهای گاز مایع به 

دست مصرف کنندگان واقعی انجام می شود.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد گاز از چندین مبدأ و به میزان 
زیاد به مشهد حمل و توزیع سیلندر به وفور در شهرستان مشهد 
برای مصارف واقعی از روز گذشــته آغاز شــد تا به این ترتیب 

کمبودهای مقطعی رفع شود.
رئیس تأمین و توزیع شــرکت ملی پخــش فراورده های نفتی 
منطقه خراسان رضوی با اشاره به اینکه بازدید و ارزیابی میزان 
نیاز و مصرف واحدهای مصرف کننده گاز مایع در بخش صنفی 
و صنعتــی و تأمین و توزیع ســهمیه مورد نیــاز آن ها از دیگر 
تصمیمات بوده است، افزود: میزان مصارف صنفی و صنعتی هنوز 
در حال شناسایی و ارزیابی است و در یک ماه آینده این میزان 

احصا می شود.

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
خراسان رضوی: 

   5 شهر استان 
همچنان دچار تنش آبی اند

 - ر بـــو نـیــشـا
خبرنگارقــدس: مدیر 
و  آب  شــرکت  عامــل 
فاضالب خراســان رضوی 
جشــنواره  یازدهمین  در 
واژه  نخســتین  سراسری 
آب در نیشابور اظهار کرد: 

شهرهای نیشابور، گلبهار، قوچان، فریمان و شاندیز در وضعیت 
تنش آبی قرار دارند.

سیدابراهیم علوی افزود: امسال با رایزنی های انجام شده از محل 
اعتبارات متمرکز برای شهرهای دارای تنش آبی ۸۰ میلیارد ریال 
اعتبار در نظر گرفته شده که با توجه به وسعت استان این مبلغ 

کافی نیست. 
وی یادآور شــد: امســال با همکاری آموزش و پرورش ۵۰ هزار 
دانش آموز با شرکت در جشنواره های نخستین واژه آب با مفاهیم 

مدیریت مصرف صحیح آب آشنا می شوند.
علوی عنوان کرد: آگاهی رسانی به مردم از طریق رسانه ها، ساخت 
انیمیشن و فیلم های آموزشی از دیگر برنامه های شرکت آب و 

فاضالب در راستای جلب مشارکت مردم است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار:
  ۱۲ هزار مسکن مهر 

در خراسان رضوی متقاضی ندارد
هماهنگی  معاون  قدس: 
اســتاندار  عمرانی  امــور 
خراسان رضوی در شورای 
مسکن اســتان با اشاره به 
مجموع سهمیه ۱۲۰ هزار 
و ۶۰۱ واحدی مسکن مهر 
این اســتان گفت: تاکنون 

۱۰۱ هــزار و ۸۵ واحد از این تعداد افتتاح شــده و از ۱۹ هزار 
و ۵۱۶ واحد باقیمانده ۱۲ هزار و ۶۷ واحد، فاقد متقاضی است.

احمد یزدان پناه افزود: ۱۲ سال پس از آغاز ساخت طرح مسکن 
مهر، آن دســته از مسکن مهر شهر جدید گلبهار که پیشرفت 
فیزیکی کمتر از ۳۰ درصد دارد طبق قرارداد با شــرکت عمران 
گلبهار تغییر مدیریت پیدا می کند و آن دسته از مسکن مهر این 
شهر که پیشرفت فیزیکی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد دارد پس از طرح 

در شورای حل اختالف به صورت مشارکتی اجرا می شود.
وی با بیان اینکه طرح هایی با پیشرفت بیش از ۷۰درصد نیز طبق 
زمانبندی صورت گرفته اجرا می شود، ادامه داد: باید با تعامل بین 
دســتگاه ها، در مدت معینی مسائل مسکن مهر حل و فصل و 

زمینه تکمیل طرح های مسکن مهر این استان فراهم شود.

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده 
قاچاق ارز و پولشویی در مشهد

  قرار کیفری دو متهم دیگر 
تشدید شد

چهارمین  قرمز:  خط 
جلســه رســیدگی به 
اتهامات متهمان پرونده 
قاچاق ارز و پولشویی در 
مشهد به ریاست قاضی 

منصوری برگزار شد.
در این پرونــده که در 
دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی 
کشور در مجتمع قضایی انقالب مشهد برگزار شد، نماینده 
مدعی العموم، وکالی متهمان، نمایندگان سازمان ها، ادارات و 
شهروندان حضور داشتند و به اتهامات هفت تن از متهمان به 

پولشویی و قاچاق عمده ارز رسیدگی شد.
در جلسه چهارم رسیدگی به این پرونده که حجم تخلفات 
مالی آن بیش از ۹ هزار میلیارد تومان ارزیابی می شــود، با 
دستور قاضی منصوری، پنجمین متهم در جایگاه قرار گرفت 

تا به دفاع از خود بپردازد.
متهــم عبدالغفور، فرزند راز محمد تبعــه خارجی بوده و به 
اتهام پولشویی و مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی 
کشور از طریق قاچاق شبکه ای و سازمان یافته ارز در محضر 
دادگاه حضور یافت. نماینده گمرک جمهوری اسالمی ایران 
در واکنــش به دفاعیــات متهم و وکیــل مدافع وی گفت: 
خالف قانون بودن اقدامات متهم محرز است. در این هنگام 
رئیس دادگاه ویژه، قرار تأمین کیفری متهم عبدالغفور فرزند 

رازمحمد را تشدید، تفهیم و به وی ابالغ کرد.
غالم حیدر ناصری، فرزند محمدصدیق به عنوان متهم ششم 
با دستور رئیس جلســه در جایگاه قرار گرفت تا از اتهامات 
وارد بر خود مبنی بر مشــارکت در اخــالل عمده در نظام 
اقتصادی کشــور از طریق قاچاق شبکه ای و سازمان یافته 
ارز دفاع کند. طبق کیفرخواســت صادره توسط دادسرای 
عمومی و انقالب مشــهد، نامبرده همچنین به پولشــویی 
متهم اســت. طبق گفته نماینده مدعی العموم، نامبرده با 
ســرکرده باند، مرتبط و در فرایند انتقال ارز ها نقش داشته 
است .با درخواست نماینده دادستان عمومی و انقالب مشهد، 
بخش هایــی از فیلم اظهارات و اقاریر متهم در صحن علنی 
دادگاه پخش شــد. متهم در پاســخ به سؤال رئیس دادگاه 
گفــت: اظهاراتم را قبــول دارم و از وکیلم می خواهم از من 
دفاع کند. ســپس وکیل مدافع متهم به دفاع از موکل خود 
پرداخت. با اتمام دفاعیات متهم و وکیل وی، رئیس دادگاه با 
اشاره به اقدامات متهم، قرار تأمین کیفری وی را تشدید، به 

وی تفهیم و ابالغ کرد.
سپس نصیب اهلل، فرزند محمدرحیم تبعه خارجی به عنوان 
هفتمین متهم در جایگاه قرار گرفت تا از اتهامات منتســب 
به خود دفاع کند. او هم به پولشــویی و مشارکت در اخالل 
عمده در نظام اقتصادی کشــور از طریق قاچاق شبکه ای و 

سازمان یافته ارز و پولشویی متهم است.
در پایان رئیس دادگاه گفت: جلســه بعــدی دادگاه ۱۰ آذر 
تشکیل تا رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده ادامه پیدا 

کند.

  زیر گرفتن وانت توسط اتوبوس 
مسافربری در قوچان 

قدس: بــر اثر واژگونی 
اتوبوس  دســتگاه  یک 
وانت در  روی خــودرو 
محور خوشاب به قوچان 

یک نفر جان باخت. 
جانشین رئیس پلیس راه 
انتظامــی  فرماندهــی 
خراسان رضوی گفت: صبح دیروز اتوبوس مسافربری که از 
تهران به مقصد قوچان در حرکت بود به  یک دستگاه وانت 
مزدا در مســیر چکنه به شهر قوچان برخورد کرد و واژگون 

شد.
سرهنگ محمدعلی احســان بخش افزود: در پی این حادثه 
خودرو وانت زیر اتوبوس گیر کرد و یکی از سرنشــینان آن 

در دم جان باخت.
وی گفت: دیگر سرنشین خودرو وانت مزدا نیز مجروح شده 

بود که توسط امدادگران به بیمارستان انتقال یافت.
جانشین رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان رضوی 
علت وقوع این ســانحه جاده ای را انحــراف به چپ راننده 

اتوبوس مسافربری اعالم کرد.

در مشهد صورت گرفت
  پلمب سه واحد صنفی 

به دلیل گران فروشی 
با  برخورد  تســنیم: 
گران فروشی در مشهد 
اجرای  از  پس  مقدس 
طــرح ســهمیه بندی 
جدیــت  بــا  بنزیــن 
دنبال می شود که روز 
گذشــته برهمین مبنا 

برای سه واحد صنفی متخلف رأی صادر شد.
 بالفاصله پس از اجرای طرح ســهمیه بندی بنزین، برای 
جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان، مسئوالن مربوط با 
تشکیل گروه های نظارتی و بازرسی در بخش های مختلف 
بــازار برخورد با واحدهای گران فروشــی را آغاز کردند و 
مطابــق با اعالم دولت و اجرای قانون از ســوی نهادهای 
اســتانی مانند صنعت، معدن و تجــارت، اتاق اصناف و 
بســیج اصناف و استانداری خراســان رضوی برخورد با 

واحدهای گران فروشی شدت گرفته است.
به این ترتیب و در چارچوب اجرای قانون ســه واحد صنفی 
متخلف در مشــهدمقدس در مدت ۲۴ ســاعت گذشــته 
در چارچوب اجــرای »طرح بازرســی از اصناف« به خاطر 

گران فروشی تعطیل شدند.
رئیس شــعبه ســیار تعزیرات حکومتی خراســان رضوی 
در ایــن زمینه اظهار کرد: طرح بازرســی اصناف از ۲۸ آبان 
سال  جاری به صورت جدی در سراسر مشهد مقدس دنبال 
می شود و در این راستا تاکنون سه واحد قصابی که مبادرت 
به گران فروشی کرده اند براســاس قانون پلمب و برای یک 
 واحد آهن فروشی نیز تشــکیل پرونده و به دستگاه قضایی 

معرفی شد.

زاویه تصویر

نظارت بر روند توزیع هزار و 300 
تن برنج توقیفی توسط سازمان 

صمت و اتاق اصناف استان

عقیل رحمانی با وجود اعالم نرخ مصوب 
برای نانوایی های آزادپز در مشهد، بررسی های 
میدانی ما حاکی از آن بــود که تعداد زیادی 
از این واحد ها به قانــون تمکین نمی کنند و 

گران فروشی و کم فروشی علنی دارند!

گالیه مردمی و دستور دادستانی
اعالم گالیه هــای متعدد مردمــی در زمینه 
گران فروشــی و کم فروشی برخی نانوایی های 
آزاد پز در شــهر به تحریریــه روزنامه قدس 
موجب شــد باتوجه به اهمیت ماجرا، موضوع 
به جانشین دادسرای انقالب مشهد اطالع داده 

شود.
برهمین اساس بود که قاضی دشتی فدکی به 
سرعت دستوری خطاب به کارشناسان معاونت 
بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی صادر و 
از آن ها خواست همراه با رسانه به سطح شهر 
رفته و ماجرا را بررســی و نتیجه آن را هم به 
دستگاه قضایی اعالم کنند تا در صورت نیاز، 
دســتور اعمال قانون و قاطع در این باره هم 

صورت پذیرد.
از همین رو بود که مهدی مقدسی، کارشناس 
مســئول معاونت بازرسی ســازمان صمت از 
کارشناسان آن معاونت خواست همراه رسانه 
به ســطح شهر عزیمت و تمامی زوایای ماجرا 

را رصد کنند.

 کم فروشی علنی در نخستین نانوایی!
 راهی نخســتین نانوایی آزادپز می شویم که 
در حوالی احمدآباد فعالیت داشــت. سهرابی، 
کارشناس سازمان صمت به صورت پوششی 
ماجــرا را رصد می کند و در نخســتین اقدام 
مشخص می شود برخالف قانون، در محل فقط 
نــان کنجدی پخت و به زور به مردم با قیمت 
باالتر فروخته می شــود! پس از آن کارشناس 
مذکور کارت شناســایی را رو می کند و وارد 
نانوایی می شود؛ از متصدی نانوایی می خواهد 
چند خمیر آماده پخت را روی ترازو قرار دهد. 
آنجا بود که مشخص شــد هر چانه ۳۰ گرم 
سبک تر از وزن قانونی اســت و گران فروشی 
صورت گرفته است. در ادامه، پرونده این تخلف 

تنظیم شد.

یک مسئول اتحادیه که خودش متخلف 
بود!

دومین هدف بازرســی، یک نانوایی آزادپز در 
حوالی بولوار پیروزی بود که در حین بازرسی 
مشخص می شود متعلق به یکی از مسئوالن 

اتحادیه نانوایان مشهد است.
بازهــم کارشــناس مربوط اقدام به بررســی 
نامحسوس وضعیت کرد. ابتدا به عنوان خریدار 
درخواســت یک عدد نان ســنگک می کند؛ 
متصدی هم قیمت را هزار و ۵۰۰ تومان اعالم 
می کند، درحالی که قیمت مصوب هزار و۴۰۰ 

تومان است! 
برای بررسی دیگر فاکتورهای تخلف احتمالی 
چندیــن نان هــم روی ترازو قــرار می گیرد 
و پرده از تخلفی به مراتب ســنگین تر که از 
دید مشتری معموالً مخفی می ماند برداشته، 
آن هم همان تخلف تکراری کم فروشــی بود، 
چراکه برمبنــای قانون باید وزن هر چانه نان 
ســنگک در حدود ۴۲۰ گرم باشد، اما واحد 
متخلف هر چانه را میانگین ۴۰ گرم سبک تر 

یعنی۳۸۰ گرم می گرفت!
در این گشت که نماینده اتحادیه 
نانوایان مشهد هم حضور داشت 
از متولی امر سؤال شد چرا هر 
نــان را ۱۰۰ تومان گران تر و از 
ســوی دیگر وزن چانــه را هم 
کم می گیرید، کــه فرد مذکور 

پاسخی برای ماجرا نداشت.
تا زمان حضور کارشناسان در محل خبری از 
حضور متولی نانوایی در محل نشد. برای این 
واحد صنفی که متعلق به یکی از مســئوالن 
اتحادیه نانوایان مشــهد بود نیز پرونده تخلف 
عــدم درج نرخ نامــه در محــل و همچنین 

گران فروشی تنظیم شد.

 نان 800 تومانی، 2 هزار تومان!
کمی بعد به سمت خیابان کوهسنگی حرکت 
می کنیم و به ســه نانوایــی آزادپزی می رویم 
که شهروندان از گران فروشی آن ها هم گالیه 

داشتند.
پس از رصد نخســتین  مکان مشــخص شد 
در آن محــل نان بربــری را کــه باید طبق 
قیمت مصوب ۸۰۰ تومان فروخته شــود به 
بهانــه کنجدی بودن ۲ هــزار تومان به مردم 

می فروشند.
این اقدام در حالی انجام می شــد که متصدی 
این واحد هم در هنگام خرید پوششی عنوان 
کــرد: ما فقط نان کنجدی داریم، اگر ســاده 
می خواهید قیمت آن هم همان ۲ هزار تومان 

است و باید صبر کنید!
به محض ارائــه این توضیحات، کارشــناس 
سازمان صمت کارت شناســایی خود را ارائه 
داده و عنوان می کند: شــما طبق قانون حق 
ندارید نان پایه تولید شــده را کنجدی پخت 
کنید و باید نان ســاده تحویل مشتری دهید؛ 
آن هم با قیمت مصوب؛ مگر اینکه یک مشتری 
درخواست کند نان کنجدی برای او پخت شود. 
از ســوی دیگر قیمت نان شــما هزار و ۲۰۰ 
تومان باالتر از قیمت مصوب است که این اقدام 
هم تخلف اســت. در ادامه برای این واحد هم 

پرونده گران فروشی تنظیم شد.

 گران فروشی پیش چشم کارشناسان
به ســراغ واحد بعدی کــه می رویم آنجا هم 
تخلفاتی مشــابه در حالی رخ مــی داد و نان 
بربری ۸۰۰ تومانی هزار و ۵۰۰ تومان به مردم 
فروخته می شــد که متصدی نانوایی پس از 

حضور کارشناسان و اعالم تخلف 
همچنان به شهروندان نان گران 

می فروخت!
وقتی کارشــناس مرتبط متوجه 
عدم تمکین به قانون از ســوی 
نانوایی می شود، به میان  متولی 
مشتریان رفته و تمامی فیش ها 
را جمع آوری و از مسئول نانوایی 
می خواهد یا تمامی اضافه دریافتی را به آن ها 
بازگردانــد یا به جای آن نــان به آن ها بدهد. 
ایــن اقدام هم صورت می گیرد و به برخی که 
از آن هــا در حدود ۴ عدد نان اضافه تحویل و 

جبران خسارت شد.
پس از تنظیم چهارمین پرونده گران فروشی، 
به آخرین واحد آزادپز مراجعه کردیم که دقیقاً 

تخلفات مشابه در آن محل هم رایج بود!

 کارشناس مسئول سازمان صمت: 
آزادپزی معنی آزاد بودن را نمی دهد

در پایان این گشــت مشــترک به سراغ مهدی 
مقدســی، کارشناس مســئول معاونت بازرسی 
سازمان صمت خراسان رضوی رفتیم که وی پس 
از بررسی پرونده های تنظیم شده به قدس گفت: 
نان، یکی از پرمصرف ترین کاالهای روزانه است 

که در سبد خانوار جایگاه ویژه ای دارد.
در این صنــف افراد زیادی وجــود دارند که در 
گرمای تابستان و حتی زمانی که هنوز شهر بیدار 
نشده است، فعالیت روزانه خود را آغاز می کنند و 
در همه حال هم بر مدار انصاف و اخالق حرکت 
می کنند و امانتدار هســتند و حتــی رعایت و 
حساسیت ویژه ای داشــتند تا آرد های دولتی از 
مسیر خود خارج نشود؛ اما در همین میان افرادی 
هم وجود دارند که متأســفانه بــا وجود تمامی 

واقعیت ها تمایلی ندارند از قانون پیروی کنند.
وی تصریح کرد: از زمانی که تغییر قیمت ها رخ 
داد و ماجرای نانوایی های آزادپز پیش آمد، برخی 
از واحد ها وارد آن صنف شدند. این اقدام به مراتب 
کمک بسیاری به بهبود کیفیت نان و جلوگیری 
از هدررفت آرد کرد. کارشناس مسئول معاونت 
بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
افزود: واقعیت ماجرا این اســت کــه آزادپزی از 
نظر کارشناسی به این معنی نیست که هر کس 
می تواند برای خــود قیمتی ارائه کند، بلکه باید 

قیمت آن کارشناسی باشد.
در گذشــته تصور از آزادپزی چیز دیگری بود 
و معنی آن این نبود که هیچ کس روی آن ها 
نظارتی نداشته باشد. در آزادپزی ها هم قرار بود 

هزینه های تمام شــده بعالوه ۱۵ درصد سود، 
قیمت نهایی را معلوم کند.

آرد حمایتی در اختیار آزادپزها
مقدسی به ماجرای استفاده این واحد ها از آرد 
حمایتی هم اشاره کرد و گفت: اما در بحث نان 
آزادپز باید توجه داشت به آن ها آردی تحویل 
می شود که از گندم ۹۰۰ تومانی بدست می آید، 
در صورتــی که قیمت گندم آزاد در بازار چند 
برابر این رقم است. پس چطور می شود که به 
آن آزاد گفته می شــود؟ در نانوایی های دولتی 
هر کیســه آرد حــدود ۳۵ هزار تومــان و در 
نانوایی هــای آزادپز با حمایت دولت حدود ۵۵ 
هــزار تومان تحویل می شــود؛ در صورتی که 
قیمت هر کیسه آن در بازار آزاد بسیار بیشتر 
از این اعداد است. از سویی برای تحویل این آرد 

مالیات هم گرفته نمی شود.
وی عنوان کــرد: پس انتظار همه این بود که 
باید این گروه هم نرخ گذاری می شد که دولت 
هم به همین سمت رفت. در ادامه، در جلسات 
کارگروه آرد و نــان با حضور نماینده اتحادیه 
نانوایان هم -که آن ها منتخب نانوایان هستند- 

قیمت مصوب برای آزادپزها هم اعالم شد.
این قیمت هم برای تمامی نقاط شهر مشخص 
شــد و اینکه برخی بگویند آرد نیمه یارانه ای 
در فرهنــگ لغت دهخدا وجود ندارد، نکته ای 

عجیب بود!

پول اجاره مکان از جیب مردم!
وی تصریح کرد: پس این گونه نمی شود که قیمت 
نان خارج از منطق بسته شود و برخی اجاره مکان 
و حتی نانوایی را که چند دســت چرخیده و هر 
کس برای خودش منافعی دیده را از جیب مردم 
تأمین کند. این ماجرا در کل کشور رصد شده و 
سرانجام نرخ مصوب اعالم شده است. این مقام 
مسئول در سازمان صمت استان بیان کرد: چرا 
باید برخی هــا واحدهایی را که ۵ میلیون تومان 
ارزش دارد، ۲۰ میلیون اجاره کنند؟ این نمی شود 

که مردم جور۱۵ میلیون تومان را بکشند. 

 سهمیه آرد متخلفان قطع خواهد شد
مقدســی در ادامه هشــدار داد: در این راستا 
قیمت ها خط قرمز ماســت و باید این واحد ها 
هم به قانون احتــرام بگذارند، چرا که در این 
شرایط مردم عزیز از ما انتظار برخورد قانونی 
با گران فروشــی و... را دارند. در این مسیر هم 
هیچ خط قرمــزی وجود ندارد و اســم افراد 
برای ما اهمیتی ندارد.عالوه بر تنظیم پرونده، 
هماهنگی های به عمل آمده که ســهمیه آرد 

واحد های متخلف پرتکرار قطع شود.
وی بیان کرد: متأســفانه بررسی های ما نشان 
می دهد تعداد قابل توجهی از این صنف رعایت 
نرخ مصــوب را نمی کنند و نان گران به مردم 
می فروشند. بر اساس دستور قضایی، اقدامات 
ما برای شناسایی دقیق آن ها ادامه پیدا خواهد 
کرد و گــزارش کار هم به دادســرای انقالب 

مشهد ارسال خواهد شد.

گزارش میدانی قدس نشان می دهد یک مسئول اتحادیه نانوایان خودش گران فروشی می کند

سهمیه آرد متخلفان آزادپز قطع می شود

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
  ادامه کاهش قابل مالحظه دما 

در خراسان رضوی
هواشناســی  قدس: 
خراســان رضوی برای 
اکثــر مناطق اســتان 
کاهــش قابل مالحظه 
دما، یخبندان، تشکیل 
مــه و کاهــش دید را 
تــا عصــر روز جمعه 

پیش بینی کرد.بر این اســاس به هم استانی ها توصیه شده از 
توقف و تردد در حاشیه رودخانه ها، جلوگیری و کشاورزان و 
دامداران نیز نسبت به تنظیم دمای گلخانه ها، مرغداری ها و 
دامداری ها اقدام وهمچنین برای تأمین سوخت و... به همراه 
داشتن تجهیزات زمستانی در ترددهای جاده ای با تأکید بر 
رعایــت نکات ایمنی و در نظر گرفتــن تمهیدات الزم برای 

جلوگیری از بروز خسارات احتمالی اقدام کنند.
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  پایان نمایش های بیست و نهمین 
جشنواره تئاتر رضوان 

بیست ونهمین  تسنیم: 
جشــنواره تئاتر خراسان 
رضوی با عنــوان رضوان 
به روز پایانی خود رسید 
و با اجــرای پنج نمایش 
نکردی  خداحافظی  »چرا 
بــا نجمــه ســورچی«، 

»آدیداس«، »نفت«، »زن سرخ پوش« و »حادثه در نوسا« به کار خود 
پایان داد و داوران براســاس آنچه دیده اند، قضاوت و آثار برتر را 

معرفی خواهند کرد. 
امروز ساعت ۱۱ هم تاالر شهر میزبان عالقه مندان به تئاتر است 
تا در مراســم اختتامیه حاضر شوند و آرا و نظرات داوران تهرانی 
را ببینند. این جشنواره در اغلب اجراها با سالن های پر و استقبال 

تماشاگران و هنردوست های مشهدی برگزار می شد. 
ســرمای میانه پاییز هم مانع از شکل گرفتن صف پشت درهای 
ورودی سالن های اجرای تئاتر نشد و بعضی از عالقه مندان به تئاتر 
مدت زمانی منتظر می ماندند تا اجازه ورود به سالن را بگیرند و 
گاهی گرمای اجرا و شوقی که در عوامل یک نمایش بود، سرما 
را از خاطر مخاطبان تئاتر می برد و گاهی هم اجرا از هوای بیرون 

سردتر و خنک تر بود. 
مهم تریــن امتیاز این دوره از جشــنواره تئاتر اســتانی، حضور 
چشمگیر هنرمندان اســتانی و از آن مهم تر »بومی بودن متون 

نمایشی« است که نمایش ها براساس آن، اجرا شده اند. 

ورزش خراسان فرمانده سپاه امام رضاj در تشریح ویژه برنامه های بزرگداشت هفته بسیج مطرح کرد

بسیج در گام دوم؛ کیفی تر، کارآمدتر و مؤثرتر
احمد فیاض فرمانده ســپاه امام رضا)ع( در 
تشریح ویژه برنامه های بزرگداشت هفته بسیج 
در خراسان رضوی با اشاره به شعار امسال هفته 
بسیج؛ »بسیج؛ 40 سال خدمت، جهاد و شهادت«؛ 
بسیج را شجره طیبه به یادگار مانده از امام راحل 
دانست و گفت: 40 سال امنیت، اقتدار، خالقیت، 
معنویــت، بصیرت، مقاومــت، خدمت و حضور 
گســترده در تمامی عرصه هــای انقالب بیانگر 
جایگاه رفیع بسیج در انقالب اسالمی ایران است. 
این حضور مقتدرانه بسیج مرهون اندیشه واال و 
فکر بلند امام عزیز است که در سال 58 دستور 
تشکیل بسیج را به عنوان یک نهاد الهی، مقدس 

و مردمی صادر فرمودند. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار یعقوبعلی نظری با 
ذکر این مطلب که بسیج در گام نخست انقالب 
به عنوان یک رکن و پایه اساسی در حوزه عمل 
و اندیشــه، موفق عمل کرده، خاطرنشان کرد: 
براســاس رهنمودهای رهبر معظم انقالب برای 
تحقق گام دوم انقالب؛ بســیج بسیار کیفی تر، 

کارآمدتر و مؤثرتر عمل خواهد کرد.
وی افزود: هفته بســیج از 30 آبان آغاز می شود 
و نخســتین روز آن با عنوان »بســیج؛ مقاومت، 
ایثار و شهادت« نام گذاری شده است. در این روز 
همچنین شماری از فرماندهان و بسیجیان استان 
با نماینده ولی فقیه در اســتان دیدار و گفت و گو 
خواهند داشت. عنوان روز دوم مصادف با جمعه 
»بسیج؛ اخالق و معنویت« است که شاهد حضور 
گســترده بسیجیان در ســنگرهای نماز جمعه 
خواهیم بود تا پیوند دوباره خود را با مراکز سیاسی 
عبادی به منصه ظهور برســانند. »بسیج؛ علم و 
فناوری«، »بسیج؛ سبک زندگی ایرانی- اسالمی«، 
»بسیج؛ فرهنگ و بصیرت«، »بسیج؛ دفاع و امنیت« 
و »بسیج؛ اقتصاد مقاومتی و جهاد خدمت« نام های 

سایر روزهای هفته بسیج را تشکیل می دهند.
سردار نظری گفت: 5هزار و 500 پایگاه مقاومت 

محالت، 6 هــزار واحد بســیج دانش آموزی و 
یک هزار کانون مســاجد و پایگاه های قشری 
خراســان رضوی در هفته بســیج برنامه های 

گســترده و متنوعی خواهند 
داشت. در این هفته عالوه بر 
برنامه های مختلف فرهنگی، 
و  نمایشی  بصیرتی،  ورزشی، 
گردهمایی ها، حضور بسیجیان 
الزهرا  و  بیت المقدس  گردان 
در شــهر با هــدف ارتباط و 
مودت با قشــرهای مختلف 
مردمــی و ایجــاد نزدیک به 
200 ایستگاه در مراکز و معابر 
مهم شهر مشهد و همچنین 
پیاده روی خانوادگی در قالب 
قشــرهای  عمومی  بســیج 

مختلــف مردمی از میدان شــهدا تا جبل النور 
کوهسنگی برگزار خواهد شد.

 یک هزار صندوق قرض الحسنه مردمی
وی با اشــاره به مثلث توسعه اقتصادی و سال 
رونق تولید در استان تصریح کرد: قرارگاه جهادی 
اقتصادی سپاه امام رضا)ع( با 6 
زیرمجموعه به طور دائم در این 
زمینه فعال است. یکی از کارهای 
مهم بســیج ســازندگی ایجاد، 
حفظ و گســترش کارگاه های 
کوچک تولیدی است که ایجاد 
نزدیــک به یک هــزار صندوق 
قرض الحسنه مردمی در استان 
 از آن جملــه اســت که حدود 
توســط  تومــان  میلیــارد   5
خود مردم در ایــن صندوق ها 
سرمایه گذاری شــده و به ازای 
هر صندوق تاکنون یک و نیم شــغل در قالب 

تسهیالت ایجاد شده است.
فرمانده سپاه امام رضا)ع( به فعالیت های قرارگاه 

پیشرفت و آبادانی نیز در اســتان اشاره کرد و 
گفت: این قرارگاه در ۱6 دهستان فعالیت مستمر 
دارد که ۱0 دهستان آن در توافق با استانداری 
در ســال گذشته اضافه شده و 6 دهستان از دو 
سال قبل فعال اســت. در 6 دهستان با سابقه 
بیشــتر در دو محور حفظ، تثبیت و گسترش 
اشــتغال های موجود و در معرض خطر 3هزار 
شغل تثبیت شــده و درآمدزایی صورت گرفته 
است. حدود یک هزار کارگاه کوچک اقتصادی 
روستایی مانند دامپروری سبک تشکیل شده که 
در یک مورد 250 نفر مهاجرت معکوس در یک 

روستا داشته ایم.
سردار نظری درباره کارگروه بسیجیان مهندس 
کشاورزی نیز اظهار کرد: برنامه همگام با کشاورز 
موجب شده تا شاهد ارتقای برداشت محصول در 
واحد سطح باشیم که همواره از مشکالت بخش 

کشاورزی در استان بوده است.

  حمایت از نخبگان بسیجی
فرمانده ســپاه امام رضا)ع( در پاسخ به پرسش 
خبرنــگار قدس مبنــی بر اینکه »بــا توجه به 
ســال رونق تولید؛ آیا بانــک جامع اطالعاتی و 
شبکه سازی نخبگان، فعاالن و کارآفرینان برتر 
بسیجی در استان تشکیل شده و اصوالً چه نوع 
اقدامات حمایتی و بسته های تشویقی از این عده 
توسط ســپاه صورت می پذیرد؟« تصریح کرد: 
سازمان علمی پژوهشی بسیج سپاه امام رضا)ع( 
در زمینه حمایت از نخبگان بسیجی، تولید کار 
و دانش و پروژه های پژوهشی و علمی در قالب 
شرکت های دانش بنیان و کارآفرینی فعالیت دارد 
و آمار و بانک اطالعاتی نیز وجود دارد. همچنین 
پایگاه های علمی و نخبه پروری در مرکز استان و 

شهرستان ها تشکیل شده است.
در پایان این نشست از پنج بیلبورد 40 سالگی 
انقالب اسالمی برای اکران در شهر رونمایی شد.

فرهنگ و هنر

شورا

گپ

قائم مقام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان رضوی عنوان کرد

  گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي 
سرلوحه کار شوراي فرهنگ عمومي

خبرنگار  نیشــابور- 
قدس: قائم مقام مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
خراسان رضوی در نشست 
کارشناســان  و  دبیــران 
فرهنگ  شورای  منطقه3 
عمومی خراسان رضوی در 

نیشابور گفت: استفاده از ظرفیت شوراي فرهنگ عمومي براي 
انسجام بخشی برنامه هاي فرهنگی و پیوند زدن حوزه فرهنگ و 

اقتصاد مقاومتي است.
یوسف امینی خاطرنشــان کرد: گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي 
ســرلوحه کار ماست و ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی در جهت 
رونق و توسعه کسب و کارهاي فرهنگي و هنري و تولید و رونق 
محصــوالت فرهنگي مفید و فاخر انجام وظیفه می کنند تا ایده 

هنرمندان به محصول و عرضه تبدیل شود.
قائم مقام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی تصریح 
کرد: گذرهاي فرهنگ و هنر در شهرستان های خراسان رضوی 
راه اندازي می شود که مخاطب ارتباط مستقیم با هنرمندان داشته 
باشد و گفتمان ســازي انجام مي گیرد که خوشبختانه نیشابور، 
مشــهد، سبزوار و گناباد از شــهرهاي اولیه این اقدام بوده اندکه 

مکان یابي انجام شده است.
گفتنی اســت، نخستین نشســت دبیران و کارشناسان شورای 
فرهنگ عمومی شهرستان های نیشابور، فریمان، سرخس، بینالود 
و فیروزه به میزبانی شهرستان نیشابور با حضور معاون استاندار، 
فرماندار و رئیس شورای اسالمی شهر در سالن جلسات شورای 

اسالمی شهر نیشابور برگزار شد.

 داستان نویس حوزه کودک و نوجوان
 در گفت وگو با قدس:

  هنرمندان فعال کودک 
در حال ترک این حوزه هستند

ن نویس  ستا دا
و  کودک  حوزه 
اینکه  به  اشاره  با  نوجوان 
که  طور  همان  اصوالً 
و  است  کوچک  کودک 
دیده نمی شود افرادی که 
در این حوزه کار می کنند 

نیز دیده نمی شوند، گفت: هنرمندان فعال کار کودک در حال 
ترک این حوزه هستند. 

عباس جهانگیریان، داور بیســت و دومین جشنواره بین المللی 
قصه گویی منطقه4 کشــور با مثبت ارزیابی کردن کارهای اجرا 
شــده در این مرحله از جشــنواره در حاشــیه این جشنواره به 
خبرنگار قدس آنالین گفت:  کارهای اجرا شده می توانست بهتر 
از این هم باشد و این تقویت کارها به پیش از برگزاری جشنواره 

مربوط می شود.
وی با اشاره به اینکه دست اندرکاران برگزاری این جشنواره باید 
پیش از برگزاری آن آموزش های مناسبی را برای شرکت کنندگان 
داشته باشند، ادامه داد: اعزام افرادی برای آموزش به شهرستان ها 
به خصــوص مناطق کم برخوردار موجب برقــراری عدالت بین 
شرکت کنندگان می شــود؛ چراکه نمی توان امکانات شهرهای 
بزرگی مثل تهران، اصفهان و مشــهد را با جزیره های کوچکی 
مثل هرمز مقایســه کرد. آموزش به مراکز کانونی در شهرهای 

کم برخوردار سطح کارها را قطعاً ارتقا خواهد داد.
این داستان نویس حوزه کودک و نوجوان گفت: پس از برگزاری 
جشــنواره نیز برگزیده های این مرحله نباید رها شوند بلکه باید 
عیب و ایراد کارهای آن ها مشــخص شود، مثالً قصه گوها باید 
با اســتفاده بیشتر از قدرت تصور و تجسم به قوه تخیل و تصور 

مخاطب کمک کنند.
وی با بیان اینکه کار برای بزرگساالن به مراتب راحت تر است و 
راحت تر هم دیده می شود، ادامه داد:  برای نمونه احساس می کنم 
کسی که تاریخ ادبیات داســتانی را تدوین کرده به هیچ یک از 
نویسندگان کودک و نوجوان در کتاب خود اشاره نکرده است در 
حالی که تعدادی نویسنده حتی در سطح جهانی فعالیت دارند که 
از دید این محقق اصالً نویسنده کودک و نوجوان، نویسنده نیست.
این پژوهشگر و منتقد سینما افزود: یا مثالً افرادی که سال های 
بسیار برای کودک فیلم ساخته و دیده نشده اند با ساخت دو فیلم 

برای بزرگسال به راحتی در سینمای ایران شناخته می شوند.

 برگزاری اردوی تیم ملی کبدی در مشهد
هیئت  رئیــس  قدس: 
کبدی خراســان رضوی 
گفت: سومین اردوی تیم 
ملی سرکل کبدی آقایان 
برای اعزام به مســابقات 
جهانی از امروز تا هفتم 
برگزار  در مشهد  آذرماه 
می شود. حسن احمدیان افزود: علی صفری، محسن رزم آرا، 
ابراهیم امین پور و احمد میرزاپور از خراسان رضوی به همراه 
۱4 ورزشکار از سراسر کشــور در این اردوی آمادگی حضور 

پیدا می کنند.
رئیــس هیئت کبدی خراســان رضوی ادامــه داد: مرتضی 
شهیدی از خراسان رضوی و مجید بهرامی نیز مربیگری این 

اردو را بر عهده دارند.
احمدیان بیان کرد: همچنین بانوان تیم ملی کبدی به دعوت 
آســتان قدس رضوی در سفری سه روزه به مشهد می آیند و 
به دلیل حضور آن ها با حجاب اسالمی در مسابقات آسیایی 

مراسم تجلیلی نیز برگزار می شود.

  حضور بانوی کماندار خراسانی 
در مسابقات قهرمانی آسیا

قــدس: مسـابقـــات 
تیرانــدازی بــا کمــان 
حضور  با  آسیا  قهرمانی 
بانوی کماندار خراســان 
برگزار  تایلند  رضوی در 

می شود.
بیســت و یکمین دوره 
مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا از 22 نوامبر )جمعه 
اول آذر( به میزبانی بانکوک تایلند آغاز خواهد شد و تا 8 آذر 
ادامه دارد. این مسابقات در دو رشته ریکرو و کامپوند و در دو 

بخش آقایان و بانوان برگزار می شود.
در رشته کامپوند بانوان، ویدا حلیمیان از خراسان رضوی در 
این مسابقات حضور پیدا می کند که مسابقات مقدماتی این 

رشته از 3 آذر ماه آغاز خواهد شد.
گفتنی اســت؛ پس از پایان مسابقات قهرمانی آسیا، از 7 آذر 
رقابت های کسب سهمیه المپیک 2020 توکیو شروع می شود. 

در این رقابت ها سهمیه انفرادی توزیع خواهد شد.

  سرانه فضای ورزشی شیروان 
کمتر از میانگین کشوری است 

ایرنــا: ســرانه فضای 
شهرستان  در  ورزشــی 
۱57 هزار نفری شیروان 
50 سانتیمترمربع است 
که میانگین کشوری آن 

یک متر است. 
سرپرست اداره ورزش و 
جوانان شیروان اظهار کرد: این شهرستان دارای 32 باب مکان 

ورزشی و 3هزار و 500 ورزشکار سازمان یافته است.
محمدرضا برغمدی در ادامه افزود: طرح سالن ورزشی 3هزار 
نفره شیروان دو سال است که دست نخورده و نیمه تمام رها 
شده است. وی گفت: در حال حاضر این طرح پیمانکار ندارد 
و پیمانکار قبلی هم به علت تأمین نشدن منابع مالی خاتمه 

پیمان شده است.
برغمدی با بیان اینکه عملیات ساخت این طرح براساس مصوبه 
دولت دهم از سال 8۹ آغاز شده است، افزود: تاکنون برای این 
ســالن ورزشی 30 میلیارد ریال اعتبار از محل منابع شرکت 
نفت هزینه شده که با توجه به تورم و افزایش قیمت مصالح، 
اتمــام عملیات آن، 80 میلیارد ریــال دیگر اعتبار می طلبد. 
سرپرســت اداره ورزش و جوانان شیروان گفت: مساحت این 
طرح، 6 هزار مترمربع است که با گذشت چندین سال از آغاز 
آن تاکنون فقط 45 درصد پیشــرفت فیزیکی دارد. روزانه 7 
تا ۱0 هزار نفر در رشــته های مختلف از استخرها، سالن های 

ورزشی، توپی و انفرادی این شهرستان استفاده می کنند.   قدس: بیست و نهمین کنگره بین المللی انجمن چشم پزشکی 
ایران با حضور یک هزار و 500 چشم پزشک و دانش پژوهان 
این رشته از داخل و خارج کشور روز گذشته در مراسمی در 

مشهد آغاز شد.
این کنگره چهارروزه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
و با همکاری انجمن چشم پزشکی ایران در مجتمع برج سپید 

با رونمایی از تمبر یادبود به صورت رسمی آغاز به کار کرد.
دکتر محمود جباروند، رئیس انجمن چشم پزشکی ایران در 
این مراسم گفت: برگزاری بیست و نهمین کنگره بین المللی 
چشم  پزشــکی ایران در مشهد منشــأ اثرات مثبت است و 

تجربه ای گرانبها برای دیگر شهرهای کشورمان است.
دبیر علمی بیست و نهمین کنگره بین المللی چشم پزشکی 
ایران در ســخنانی در مراســم آغاز به کار رسمی آن گفت: 
استادان فوق تخصص چشم پزشــکی از کشورهای آمریکا، 
سوئیس، آلمان، عراق، ترکیه، سوریه و چند کشور دیگر عربی 

در این کنگره بین المللی حضور دارند.
دکتر محمدرضا صداقت افزود: این کنگره هر ســاله با هدف 
افزایش سطح دانش و مهارت های علمی و عملی در تشخیص 
و درمان بیماری های چشــم در بین پزشــکان و اســتادان 

رشته های شش گانه  چشم پزشکی کشور برگزار می شود.

وی گفت: در ایــن کنگره آخرین دســتاوردها و تحقیقات 
علمی در زمینه  چشم پزشکی در قالب ۱۹0 مقاله به صورت 
سخنرانی و پوســتر ارائه خواهد شد که 60 مورد از آن ها در 
قالب پوستر ارائه می شود. این کنگره تا یکم آذرماه ادامه دارد.

 با حضور یک هزار و 500 دانش پژوه از ایران و جهان

کنگره بین المللی چشم  پزشکی در مشهد آغاز شد

5هزار و 500 پایگاه 
مقاومت محالت، 6 هزار 

واحد بسیج دانش آموزی 
و یک هزار کانون مساجد 

و پایگاه های قشری در 
هفته بسیج برنامه های 

متنوعی خواهند داشت

بــرش
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  با بیش از 45 میلیارد ریال هزینه انجام شد
بهره برداری از سالن ورزشی 

خّیرساز در تربت حیدریه

قدس: سالن ورزشی خیرساز مرحوم بابک مروج تربتی 
در منطقه گردشگری پیشکوه تربت حیدریه به بهره برداری 
رســید.مدیر آموزش و پرورش تربت حیدریه با اعالم این 
خبر گفت: این سالن ورزشی با یک هزار و 700 مترمربع 
زیربنا با بیش از 45 میلیارد ریال هزینه مهدی مروج تربتی، 
خیر ورزشــی ساخته شده و به جدیدترین امکانات مورد 
نیاز مجهز اســت.  محمدرضا قرائی افزود: این نیکوکار با 
هدف ایجاد فضای ورزشی و سرگرمی و نشاط و مصونیت 
جوانان و نوجوانان از انحرافات و مسائل اجتماعی هفتمین 
سالن ورزشی را در تربت حیدریه ساخته و به تربیت بدنی 

آموزشگاه ها واگذار کرده است.

 با اعالم برگزیدگان
سومین دوره مسابقات تواشیح 

دانش آموزان کشور در مشهد برگزار شد

قدس آنالین: ســومین دوره مسابقات همخوانی و 
مدیحه سرایی دانش آموزان در بخش پسران سراسر 

کشور در شهر مقدس مشهد برگزار شد.
این دوره از مســابقات  در تــاالر بنیاد پژوهش های 
آستان قدس رضوی با معرفی برگزیدگان در مشهد 

به کار خود پایان داد.
در این مســابقات گروه تواشیح الهادی)ع( از استان 

خوزستان موفق به کسب رتبه نخست شد.
گروه تواشــیح آل طه از اســتان آذربایجان شرقی و 
گروه تواشــیح دارالقرآن شهید بهشــتی از استان 
مازندران به ترتیب حائز رتبه های دوم و سوم شدند.

   از ابتدای امسال تاکنون 
 3 هزار خدمت توسط بسیج 

جامعه پزشکی نیشابور ارائه شده است

ایرنا: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: از ابتدای 
امسال تاکنون بیش از 3هزار مورد خدمات پزشکی توسط 
بســیج جامعه پزشــکی به بیماران نیازمند در محالت و 

روستاهای این شهرستان ارائه شده است.
سرهنگ سیدعلی اکبر حســینی در نشست خبری به 
مناســبت چهلمین سالگرد تأسیس بسیج افزود: بسیج 
جامعه پزشکی نیشابور شــامل 200 نفر دکتر، پرستار 
و بهیار اســت که در قالب اردوهــای جهادی خدمات 
متنوعی ارائه می دهند.وی گفت: از ابتدای امسال ۱75 
مورد تسهیالت اشــتغال زایی به متقاضیان در روستاها 

توسط بسیج نیشابور پرداخت شده است. 
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۱. صفحه اینترنتي- قاعده برخورد تنوین و نون 
ساکن در حرف ب- فهمیدن 2. سرگشته- 
سقف فروریخته- مارکي براي ساعتي ژاپني 
 3. نوشیدني- آراســته- از وسایل هندسي 
4. نــام قدیــم فــردوس- گوســفند نــر 
 سه ســاله- غذاي زمین- ویتامین جدولي
5. اسب ترکي- فوق- چرب زبان 6. هنگام- 
کوسه ماهي- صندلي اســب 7. همنشین 
خار- از ادات پرســش- گل سرخ- مارکي 
براي خــودروي ســنگین 8. ذره بــاردار 
شیمیایي- مایه کوبي شده- رسوب ته جوي 
۹. سوره ۹۹قرآن کریم با 8آیه- انجام یافت- 
دشــنام دادن- درک کردن ۱0. تلف شدن- 
مــورد اتهام قرارگرفته- نوعي لنزعکاســي 
۱۱. خطیب ، نویســنده و پژوهشگر نامدار 
ایراني زبان فارســي ، خالق »ازاخگرتااختر« 
که در سخنراني هایش از کلمات غیرفارسي 
استفاده نمي کند- ارتباط برقرارکردن- چهره 
۱2. صوت شــادباش- دشمن سرسخت- 
 تشــخیص دادن- از وســایل کار کارمنــد 
۱3. محل کاشت و نگهداري موقت  گل ها 

و گیاهان- قلب- نوعي مار سمي خطرناک 
که به آن مارکبري هم مي گویند ۱4. تیرگي- 
 کنایه از انجام سریع کاري است- چندین برات 
۱5. خودرویي فرانســوي- رنگي از خانواده 

آبي- عدد نفي

عــروس   .2 خودبینــي  ترســناک-   .۱
جابجایــي  وســایل  از  خاورمیانــه- 
ســیاالت- پاییــز 3. اســتخواني در پــا- 
 بــازار بورســي در آمریــکا- یقــه آهاري 
4. چهارچوب در- مارکــي براي خودکار- 
هدیــه کــردن5. نفــي عــرب- پایتخت 
»گامبیا«- خداونــد 6. اخاللگر- یک ویک- 
اجرت- حرف هفتم انگلیسي 7. انعکاس- 
ورزش اول ایرانیــان- از مرتجعین 8. ابزار 
لحیم کاري- نام دخترانه ایراني- کشــوري 
در قــاره ســیاه ۹. اســباب زندگانــي- از 
کمک غذاها- جداشده ۱0. مساوي- شیریني 
کرمانشاهي- سایه- از معروف ترین نشریات 
اقتصادي بین المللي ۱۱. چرک کف دســت 
بعضي هــا- برافراشته شــدن پرچم- حرف 

مشایعت ۱2. اصالح لبه هاي پارچه براي جلوگیري از 
ریش ریش شدن آن- موشواره- طالیي رنگ ۱3. روسیاه 
آشپزخانه- پایتخت کره جنوبي- لیست غذاي رستوران 
۱4. سست رأي- سنت حسنه ازدواج- از رؤساي جمهور 
اســبق آمریکا ۱5. از ورزش هاي رزمي- مقاومت یک 
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