
مراقب كالهبرداری به شیوه نیجريه ای باشیدچپ كردن تريلی راز حمل 2/5 تن ترياک را فاش كرد
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی در گفت وگو با قدس: جاسازی موادمخدر در محموله فراورده های معدنی 

فرمانده انتظامي خراســان رضوی از كشف 2تن و 
538 كيلوگرم ترياک در صحنه واژگوني تريلر در 
مبدأ ورودي اســتان خبر داد.سردار محمدكاظم 
تقوي در تشريح اين ماجرا گفت: مأموران انتظامي 
در پي اعالم واژگوني يک دســتگاه خودرو تريلر 
در محوربجستان-بردســكن، بالفاصله در محل 

موردنظر كه در زيرگذر سه راهي...

رئيس پليس فتای خراســان رضوی گفت: برخی 
از كالهبــرداران فعال در فضای مجــازی، برای 
سودجويی ابتدا حساب كاربری برخی افراد را هک 
كرده و به نام او برای دوســتانش پيام فرستاده و 
درخواســت واريز پول می نمايند. سرهنگ جواد 
جهانشــيری گفت: برخــی از كاربــران به روش 

كالهبرداری نيجريه ای مورد ...
.......صفحه 3 .......صفحه 3 

بهره برداری از ده ها پروژه عمرانی در خراسان
 گفت وگو با امیر مصطفوی

 فرمانده پايگاه شکاری شهید حبیبی 
به مناسبت روز نیروی هوايی

رمز پیروزی ما تاكتیک 
جسارت و ايمان است

.......صفحه 4 

.......صفحه 2 

يک هزار و 420 گلزار شهدا 
عطرافشانی شد

 »میهمانی الله ها« 
در خراسان رضوی

يک هزار و 42۰ گلزار شــهدا در شــهرها و روستاهای 
مختلف خراســان رضوی عصر پنجشــنبه گذشــته 
همزمان با ششــمين روز دهه مبــارک فجر گلباران و 
عطرافشانی شد. اين مراسم با عنوان »ميهمانی الله ها« 
و گراميداشــت ياد و خاطره امام خمينی)ره( پيشوای 
آزادگان جهان اسالم و بيش از ۱۷ هزار شهيد سرافراز 
و گلگـــون كفن استان خراســان رضوی برگزار شد. 
عليرضا رزم حسينی؛ استاندار خراسان رضوی و اعضای 
شــورای اداری اســتان نيز با حضور در گلزار شهدای 
بهشــت رضا)ع(، با آرمان های شــهدای گرانقدر دفاع 

مقدس و مدافع حرم تجديد ميثاق كردند. 
در اين مراســم جمعی از خانواده های معظم شــهدا نيز 
حضور داشتند.اجرای ســرود توسط گروه آوای رضوان و 
مداحی مداحان اهل بيت)ع( از مهم ترين ويژه برنامه های 

اين مراسم در گلزار شهدای بهشت رضا)ع( بود.
نظير اين مراسم در گلزار شهدای حرم مطهر رضوی، گلزار 
شهدای آرامستان خواجه ربيع و شهدای گمنام جبل النور 

كوهسنگی در مشهد برگزار شد.

همزمان با دهه فجر انجام شد

.......صفحه 2 

 با هوشیاری كارشناسان 
سازمان صمت خراسان رضوی لو رفت

شهادت کذب برای 
فراری دادن تاجرچای 

از اعمال قانون!

 ۱9 بهمن ۱35۷، نظاميان فداكار و متعهد نيروی هوايی به ملت 
پيوسته و با حضور در محضر امام خمينی)ره(، سندی از حماسه و 
ايمان را به ثبت رساندند. اين روز، نقطه عطفی در تاريخ انقالب و 
ارتش بود. همافران كه جمعی از نظاميان متعهد نيروی هوايی بودند 
به ديدار امام رفتند و همبستگی خود را برای هميشه اعالم كردند از 

آن به بعد، اين روز باشكوه به نام نيروی هوايی...

وی.......صفحه 3 
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كمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف گلگیر و رادیاتورسازان 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 كلیه اعضاء 
دارای پروانه كسب معتبر اتحادیه صنف تابلوسازان مشهد دعوت میگردد شخصًا با در دست 
داشتن اصل یا فتوكپی پروانه كسب معتبر به همراه كارت شناسائی عكس دار از ساعت 
9 صبح لغایت 11 روز چهارشنبه مورخ 98/12/14 جهت شركت در انتخابات هیئت مدیره و 
بازرس اتحادیه، به نشانی » حسینیه خضرینیها « واقع در خیابان اعتصامی 15( - سمت چپ  
مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد پنج نفر اعضاء اصلی هیئت 

مدیره و یك نفربازرس اصلی انتخاب نمایند . 
* شایان ذكر است تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره 2 نفر و بازرس علی البدل نیز 1 نفر 

می باشد .   
) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف گلگیر و رادیاتورسازان 

مشهد به ترتیب حروف الفبا (

) اسامی داوطلبان عضویت در  سمت بازرس اتحادیه صنف تابلوسازان مشهد به ترتیب 
حروف الفبا (

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف
رضا شیخ نیشابوری8رضا افضلی1
محمدعلی صالحی شكیب9حسن پیردربان طوسی2
محمد عزتیان10سید حمیدرضا حسینی3
مهدی علی خانی خامسی11كاظم خانی كاخكی4
محمد قانع پور12عبدالرضا خدیور5
علی اصغر كارگر13امید خوشدل6
علی اكبر كریمی نقندر14مسعود ریاضی طهرانی7

نام و نام خانوادگیردیف
محمدجواد دلیر1
اصغر ساعدی محمدآباد2
محمد علیجانی3
محسن هنرور قیطان باف4
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف 
کارکنان استانداری خراسان رضوی  شماره ثبت  : 3066

جلس��ه مجمع عمومی در س��اعت 16روز چهارشنبه مورخه 1398/11/30 در محل استانداری تشكیل می گردد. لذا 
از كلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می ش��ود درس��اعت مقرر حضور یابند .در صورتیكه حضور عضوی در جلسه 
میسر نباشد می تواند حق رای خود را به موجب وكالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید در 
این صورت هرعضو عالوه بر رای خود تا 3 رای با وكالت و غیر عضو فقط یک رای با وكالت می تواند داش��ته باش��د 
عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به هم�راه نماینده خود ازتاریخ 98/11/23 لغایت 98/11/29 به نشانی 
دفتر تعاونی مصرف  از س��اعت 8 لغایت 14 به همراه داش��تن مدارک شناس��ایی معتبر جهت صدور برگه ورود به 
جلس��ه مجمع حضور یابند. ضمنا اعضاء محترمی كه تقاضای كاندید ش��دن بازرس��ی شركت را دارند می توانند از 

تاریخ 98/11/23 لغایت 98/11/26 در محل دفتر شركت ثبت نام نمایند 
دستور كار جلسه:1- ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرسین 2- طرح و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 1397 
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی برای سال 1398     4- طرح و تصویب تغییرات سرمایه و نحوه تقسیم سود 
حاصل��ه 5 – اتخ��اذ تصمیم در خصوص فروش ملک امان آباد و خودرو پژو م��دل 1384 6 – طرح و تصویب پاداش 

هیات مدیره ، مدیر عامل و بازرسان  7 – انتخاب بازرسان ) اصلی و علی البدل ( برای مدت یک سال مالی 

ع هیئت مدیره شركت تعاونی مصرف كاركنان استانداری 9
81
42
99

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده نوبت اول شرکت 

پادرانوش باخرز به شماره ثبت: 768 
و شناسه ملی: 10380559733 

جلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی بط��ور ف��وق 
العاده نوبت اول ش��ركت پادر انوش باخرز 
)س��هامی خ��اص( ب��ه ش��ماره ثب��ت: 768 و 
شناس��ه ملی: 10380559733 در ساعت 9 
صبح روز شنبه 1398/12/03 در محل دفتر 
شركت واقع در باخرز-شهرک صنعتی باخرز 
برگ��زار میش��ود ل��ذا از كلیه س��هامداران 
محت��رم دع��وت میگ��ردد در جلس��ه مذكور 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- انتخاب اعضای اصلی هئیت مدیره
2-انتخ��اب بازرس��ان اصل��ی و عل��ی البدل 

برای مدت یكسال مالی
 3- تعیی��ن روزنامه كثیره االنتش��ار جهت 

درج آگهی های شركت
ع هئیت مدیره شركت پادرانوش باخرز  9

81
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آگهی دعوت از بستانکاران شرکت رعد کیمیا توس 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 17763 نوبت سوم

با توجه به آگهی انحالل ش��ركت رع��د كیمیا توس 
)سهامی خاص( منتش��ره در روزنامه رسمی كشور 
مورخه 1398/06/25 به شماره روزنامه 21700 در 
صفحه 94 درج گردیده است. بدینوسیله طبق ماده 
225 قانون تج��ارت از كلیه بس��تانكاران احتمالی 
ش��ركت دعوت می شود با در دس��ت داشتن اسناد 
و مدارک مثبته به مدیر تصفیه ش��ركت به نشانی 
محل تصفیه در اس��تان خراسان رضوی شهرستان 
فریمان بخش مركزی دهستان سنگ بست روستای 
شهرک صنعتی كاویان ش��هرک صنعتی كاویان جاده 
س��عدآباد كوچه صنعت 1/20 پ��الک 6 طبقه همكف 

مراجعه نمایند.
مدیر تصفیه شركت رعد كیمیا توس )سهامی 

خاص(- سیدمجتبی مجتهدزاده
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همزمان با دهه فجر انجام شد

بهره برداری از ده ها پروژه عمرانی در خراسان
قدس  همزمان با چهل و یکمین ســالگرد 
پیروزی شــکوهمند انقاب اســامی طرح ها 
و پروژه های مختلفــی در حوزه های صنعتی، 
خدماتی و غیره در استان خراسان رضوی افتتاح 
و کلنگ زنی می شود. سه طرح اقتصادی در زمینه 
»تولید کاغذ الینر، ریخته گری فوالد و باریت« در 
جریان سفر استاندار خراسان رضوی به فریمان 
در شــهرک صنعتی کاویان این شهرســتان 
بهره برداری شدند. اجرا و راه اندازی این طرح های 
صنعتی با سرمایه گذاری یک هزار میلیارد ریال 
 برای ۵۰۰ نفر شغل ایجاد کرده است. علیرضا 
رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی در سفر 
به فریمــان برای بهره بــرداری طرح های دهه 
مبارک فجــر انقاب اســامی گفت: فرصت 
خوبی در خراسان رضوی برای سرمایه گذاران 
و فعالیت های کارآفرینان فراهم شــده اســت. 

  راه اندازی پیشرفته ترین خط رنگ 
هوشمند سپر در ایران خودرو خراسان

همچنین پیشــرفته ترین خط رنگ هوشمند 
سپر خودرو متعلق به شرکت قطعه ساز مهرکام 
پارس در مراســمی با حضور مدیرعامل گروه 
صنعتــی ایران خــودرو در شــهرک صنعتی 
بینالود راه اندازی شد. مدیرعامل گروه صنعتی 
ایــران خودرو گفــت: در اجرای پــروژه خط 
رنگ هوشــمند سپر شرکت مهرکام پارس در 
ســایت ایران خودرو خراســان از توان فنی و 
مهندسی کشور و از ظرفیت های درون سیستم 
خودروسازی بیشــتر از گذشته استفاده شده 
است. فرشاد مقیمی با بیان اینکه بخش ناچیزی 
از خط رنگ سپر سایت ایران خودرو خراسان 
به خارج از کشــور مرتبط است، افزود: بخش 
هواساز این خط رنگ برای نخستین بار توسط 
مهندسان ایرانی ساخته و در این پروژه به کار 
رفته است. وی افزود: یکی از اهداف اصلی این 
گروه، کاهش هزینه های لجســتیک است که 
پروژه خط رنگ سپر ایران خودرو خراسان اقدام 
مهمی در راستای تحقق این هدف بوده است. 

وی ایران خودرو خراســان را یکی از بهترین 
سایت های خودروســازی گروه صنعتی ایران 
خودرو برشمرد و گفت: این گروه آمادگی دارد 
با تفویض برخی اختیارات، جایگاه سایت ایران 

خودرو خراسان را در کشور ارتقا دهد. 

  افزایش ظرفیت تولید پژو ۴۰۵ 
در ایران خودرو خراسان

مدیرعامل ایران خودرو خراسان گفت: راه اندازی 
خط رنگ سپر شــرکت مهرکام پارس کمک 
شــایانی به تأمین قطعه شــرکت ایران خودرو 
خراســان می کند و هزینه های تولید خودرو را 
کاهش خواهد داد. بیژن زاهدی فر افزود: سرمایه 
در گردش تأمین قطعات پلیمری سایت ایران 
خودرو خراسان همواره تحت تأثیر هزینه های 

اضافی قرار می گرفت زیرا ســپر 
برای رنگ شــدن باید به تهران 
منتقل  می شــد و دوباره به این 
با  وی  بازمی گشــت.  شــرکت 
اشــاره به تولیــد روزانه ۵۰۰ تا 
۶۰۰ دســتگاه خودرو در سایت 
ایران خودرو خراســان ادامه داد: 
ســایت ایران خودروی خراسان 
و ســایت مهرکام پارس تهران 
همواره با مشــکل انباشت سپر 
خودروهایی مواجــه بوده اند که 
در انتظار رنگ شــدن یا منتقل 
شــدن به مشــهد بوده اند. وی 
ادامه داد: خوشبختانه با همکاری 
شــرکت مهرکام پــارس تولید 
خودروی پژو ۴۰۵ تولیدی ایران 
خودرو خراسان از ۴۵۰ تا ۴۸۰ 

دســتگاه به ۶۰۰ دستگاه در روز افزایش یافت. 

  27 پروژه عمرانی و خدماتی برای نیشابور 
آیین افتتــاح همزمان 27 پروژه شــهرداری 
نیشابور با حضور فرماندار نیشــابور، شهردار، 
اعضای شورای اسامی شهر، معاونین شرکت 
فوالد و ســایر مســئوالن شــهری در پارک 
خطی فوالد نیشــابور برگزار شد. این پروژه ها 
بــا اعتبار 1۵۰ میلیارد ریال در دهه فجر مورد 

بهره برداری قرار می گیرند.

 افتتاح ۵97 واحد مسکن مهر در استان
خبر دیگر اینکه مدیرکل راه و شهرسازي خراسان 
رضوي از افتتاح چندین پروژه عمراني شــامل 

افتتاح ۵97 واحد مسکن مهر و حدود 3۶ کیلومتر 
راه روستایي همزمان با دهه مبارک فجر خبر داد.

قدرت اهلل ابک در تشریح این خبر گفت: همزمان 
با دهه مبارک فجر و با تاش و کوشش مدیران 
و همکارانم در شهرهای باالی 2۵ هزار نفر استان 
خراســان رضوی، ۵97 واحد مسکن مهر افتتاح 
خواهد شــد که این واحدها در شهرستان هاي 
مشهد، تایباد، تربت جام، قوچان و کاشمر است.

  ساخت پنج مدرسه در خراسان جنوبی 
همچنین با حضور رئیس بنیاد مستضعفان کشور 
چهارصد و سی امین کاس 
درس بنیاد مستضعفان در 
مناطق محروم کشــور در 
بیرجند افتتاح شــد. این 
مدرسه به نام مدرسه 12 
امیرآباد  شــهدای  کاسه 
بیرجند بــه نمایندگی از 
چهار مدرســه دیگر که با 
تفاهم با بنیــاد علوی در 
خراســان  جنوبی ساخته 
شــده بود، به بهره برداری 
مدرسه  پنج  این  رســید. 
شــامل 27 کاس درس 
در شهرستان های بیرجند، 
نهبندان، فردوس و زیرکوه 
)دو مدرســه( افتتاح شد. 
برای  اعتباری که  مجموع 
ساخت این پنج مدرسه هزینه شده ۶ میلیارد 

و ۶۰۰ میلیون تومان است.

 افتتاح سه طرح عمرانی در مه والت 
بهره برداری از ســه طــرح عمرانی و خدماتی 
با هزینــه 7میلیارد و 1۰۰ میلیــون ریال در 
شهرستان مه والت آغاز شد. فرماندار مه والت در 
حاشیه افتتاح این طرح ها به خبرنگار ایرنا گفت: 
این طرح ها در حوزه بخش کشاورزی، بازارچه 
توانمندی های بانــوان و مرکز نیکوکاری باران 
رحمت روستای خیرآباد از توابع این شهرستان 
است.مسعود رنجبر افزود: طرح آبیاری قطره ای 
هم بــا 11۸ کیلومتر لوله گذاری در 3۵ هکتار 
از زمین های کشاورزی مه والت افتتاح شد که 

با اجرای آن ســالیانه 227 هزار مترمکعب در 
مصرف آب صرفه جویی می شود.

  اتصال هفت روستای 
خلیل آباد به شبکه گاز 

طرح گازرســانی بــه هفت روســتای بخش 
ششطراز شهرســتان خلیل آباد در مراسمی با 
حضور معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
استانداری خراسان رضوی مورد بهره برداری قرار 
گرفت. فرماندار خلیل آباد در این مراسم گفت: با 
بهره برداری از این پروژه تنها دو روستای شوراب 
و ایرج آباد بدون گاز می مانند. تزریق گاز به این 
دو روستا نیز در چند روز آینده انجام می شود 
و دیگر روســتای باالی 2۰ خانوار بدون گاز در 

شهرستان خلیل آباد نخواهیم داشت.

  8 طرح در بجستان به ثمر نشست 
هشــت طرح عمرانی و برق رســانی با هزینه 
7میلیارد و 9۸۰ میلیون ریال همزمان با دهه 
فجر در شهرســتان بجســتان به بهره برداری 
رســید. فرماندار بجســتان گفت: این طرح ها 
شامل خانه هال احمر در روستای جزین، مرکز 
نیکوکاری نشاط، اقامتگاه بومگردی کیمیایی و 
خانه ورزش روســتای رضاییه اســت. حسین 
ابراهیمــی کردیانی افزود: دیگــر طرح هایی 
که بهره برداری از آن ها آغاز شــده شــامل دو 
مدرسه دوکاسه روستایی، نمازخانه مدرسه و 
ساخت پست 2۰ کیلووات شهر یونسی از توابع 

شهرستان بجستان است.

  ۳۳۴ پروژه برای بیرجند
فرماندار بیرجند از افتتــاح و کلنگ زنی 33۴ 
پروژه در این شهرســتان همزمان با دهه فجر 
خبــر داد. علی ناصری اظهار کرد: امســال در 
شهرستان بیرجند نسبت به سال های گذشته 
به لحاظ کمی و کیفی افزایش خوبی در تعداد 

پروژه های افتتاحی دهه فجر داشتیم.
ناصری از گازرســانی به 32 روســتا از هفته 
دولــت تا دهه فجر خبر داد و گفت: همچنین 
در این دهه 2۵ طرح در بخش برق رســانی به 
بهره برداری رسید که برای اجرای این پروژه ها 

نزدیک به ۶میلیارد تومان هزینه شده است.

به مناسبت چهارمین سالگرد شهادت سردار 
مدافع حرم »شهید محسن قاجاریان«

    سرداری از جنس مردم 
 سیدباقرمیرعلمدار:

آن هنــگام که ســفیر 
گلوله ها خواب شــیرین 
کــودکان را ناآرام کرد و 
مرزهاي ایران اســامي 
دشــمن  حمات  آماج 
گرفــت  قــرار  نابــکار 

هیچ کس فکر نمي کرد که خمیني کبیر با دم مسیحایي خود 
بانگ برآورد که به هوش باشید یاران، این ها تنها بارش شهاب 
سنگ هایي بر آسمان ایران قهرمان است و نه چیزي بیش، چه 
زیبا این کام، زودهنگام تعبیر شد.این سخن برگرفته از ایمان 
و اراده اي استوار موجي در پهنه ایران سرافراز ایجاد و دل هاي 
پراضطراب را به کوهي از آتشفشــان مبــدل کرد، امواجي از 
انســان هایي با اراده هاي پوالدین رقم زد که دشمن و اربابان 
آن هیچ گاه تصور آن را نمي کردند.دلیراني همچون ســردار 
شهید محسن قاجاریان از گوشــه گوشه ایران اسامي به پا 
خاستند و فریاد برآوردند درنگ نکنید که قافله ساالر آهنگ 

سفر سر داده است... .
شــهیدان چه زیبا نظاره گرند که اینک داعشی ها، تکفیری ها 
و وهابی ها به دست اربابانشــان در نهایت زبوني و خواري از 
صحنه تاریخ محو و پایه هاي حکومت اسامی در جهان محکم 
و امواج انقاب اسامي به برکت خون هاي هزاران الله سرخ، 
مرزها را درنوردیده و الگویي براي رهایي ملت هاي تحت ستم 
شده اســت. و دالورمرد عرصه های نبرد سخت و جنگ نرم، 
سردار سرتیپ پاسدار شهید محســن قاجاریان مدافع حرم 
آل البیت)ع( کسی که جانباز و یادگار دفاع مقدس است و در 
سال 13۶3 در منطقه جنوب در شرق دجله با اصابت ترکش 
به افتخار جانبازی نائل آمد این مرد بزرگ متولد 13فروردین 
13۴1 شهرســتان نیشابور است که توفیق یافت در سن 2۰ 
سالگی در ســال 13۶1 به جمع دالورمردان سپاه پاسداران 

بپیوندد.
سردار قاجاریان 33 سال از بهترین دوران جوانی و زندگی خود 
را در خدمت به اسام و انقاب و اعتای میهن اسامی مان و 
در ســخت ترین شرایط سپری کرد و با افتخار ۸۰ ماه حضور 
مستمر در جبهه با کوله باری از تجربه و 2۵ درصد جانبازی، 
در سال 13۶2 فرمانده گروهان، در 13۶3جانشین گردان، در 
13۶۵ فرمانده گردان فجر، در 13۶۸ جانشین عملیات تیپ 
و در ســال 13۸9 مسئولیت خطیر فرماندهی تیپ پرافتخار 
زرهی 21 امام رضا)ع( نیشــابور را پذیرفت و عاقبت در دفاع 
از حرم عقیله بنی هاشم و در عملیات آزادسازی نبل و الزهرا 
حلب سوریه و شکستن محاصره شیعیان مظلوم این منطقه، 
در روز دوشــنبه 19 بهمن 9۴ شربت گوارای شهادت را سر 

کشید.

یک هزار و 420 گلزار شهدا عطرافشانی شد
   »میهمانی الله ها« در خراسان رضوی

قــدس: یک هــزار و 
۴2۰ گلــزار شــهدا در 
شــهرها و روســتاهای 
مختلف خراسان رضوی 
گذشته  پنجشنبه  عصر 
همزمان با ششمین روز 
دهه مبارک فجر گلباران 
و عطرافشــانی شد. این 

مراسم با عنوان »میهمانی الله ها« و گرامیداشت یاد و خاطره 
امام خمینی)ره( پیشوای آزادگان جهان اسام و بیش از 17 
هزار شهید سرافراز و گلگـــون کفن استان خراسان رضوی 

برگزار شد.
 علیرضا رزم حسینی؛ استاندار خراسان رضوی و اعضای شورای 
اداری استان نیز با حضور در گلزار شهدای بهشت رضا)ع(، با 
آرمان های شهدای گرانقدر دفاع مقدس و مدافع حرم تجدید 

میثاق کردند. 
در این مراسم جمعی از خانواده های معظم شهدا نیز حضور 
داشتند.اجرای ســرود توســط گروه آوای رضوان و مداحی 
مداحان اهل بیت)ع( از مهم ترین ویژه برنامه های این مراسم 

در گلزار شهدای بهشت رضا)ع( بود.
نظیر این مراســم در گلزار شهدای حرم مطهر رضوی، گلزار 
شهدای آرامستان خواجه ربیع و شــهدای گمنام جبل النور 

کوهسنگی در مشهد برگزار شد.

مسئول سیاسی بسیج دانشگاه فردوسی مشهد: 
 نام نویسی اردوی راهیان نور آغاز شد

قدس: نام نویسی اردوی 
راهیان نور آغاز شــده و 
تا 22 بهمن مــاه ادامه 
دارد. مســئول سیاسی 
بسیج دانشگاه فردوسی 
مشــهد گفــت: حدود 
2۰۰ دانشجوی خانم و 

12۰ دانشجوی آقا در نیمه دوم اسفند ماه به مناطق عملیاتی 
جنوب کشور اعزام خواهند شد.یوســفی افزود: دانشجویان 
دانشــگاه به مدت ۶ روز از یادمان های شرهانی، فتح المبین، 
یادمان شهید باقری، شلمچه، معراج شهدا و میشداغ )پادگان 

نیروی زمینی ارتش( و... بازدید می کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی:
   گروه های جهادی افسران جنگ نرم 

علیه دشمن هستند
ولی فقیه  نماینده  ایرنا: 
رضــوی  خراســان  در 
گفت: گروه های جهادی 
علیه  نرم  افسران جنگ 
دشمن هستند و با جان 
و دل به این نظام خدمت 

می کنند. 
آیت اهلل سید احمد علم الهدی در گردهمایی گروه ها و فعاالن 
جهادی طاب خراسان رضوی در مشهد افزود: فعالیت های 
گروه هــای جهادی تنهــا مختص به یک کار نیســت بلکه 
جهادگری آنان در تمام زمینه هاست.وی با گرامیداشت دهه 
مبارک فجر ادامه داد: حقایق بســیاری در انقاب اســامی 
وجود دارد که با تصویر و صدا نمی توان آن را به درســتی به 
نسل جدید انتقال داد.وی با بیان اینکه نسل جوان از آگاهی 
و بصیرت بسیار برخوردار است، گفت: با وجودی که این نسل 
در ایام پیروزی انقاب اســامی و دوران دفاع مقدس حضور 
نداشــته اما افرادی بابصیرت و روشنفکر هستند.امام جمعه 
مشهد افزود: ایثارگری در نسل سوم و چهارم انقاب اسامی 
نیز به خوبی نهادینه شده که این امر سبب ماندگاری این نظام 
الهی است.وی با بیان اینکه انقاب های بسیاری در جهان به 
وجود آمده است، اظهار کرد: هیچ انقابی مانند انقاب اسامی 
ایران نیســت زیرا فرایند آن با قدرت تا ظهور امام زمان)عج( 
ادامه خواهد داشت.وی گفت: پیش از پیروزی انقاب اسامی 
مسئله خدا و دین از صحنه زندگی مردم حذف شده بود که 
با روی کار آمدن این نظام الهی بار دیگر در دکترین سیاسی 

دنیا مطرح شد.

در یادواره »الله های روشن«  عنوان شد
   انقالب اسالمی مقدمه و تمرین ظهور 

 fامام عصر
خبرنگار  بجنــورد- 
قدس: نماینده ولی فقیه 
در خراسان شمالی گفت: 
زمان فعلــی در انقاب 
بین الطلوعین  اســامی 
بــوده و تمرینــی برای 
ظهــور هم هســت؛ به 
همین دلیل باید در همه صحنه های جامعه حضور داشــته 

باشیم و برای تمدن و ظهور تمرین کنیم.
آیت اهلل ابوالقاسم یعقوبی در یادواره الله های روشن شهرستان 
بجنورد با گرامیداشــت ایام دهه فجــر، به تبیین نقش ویژه 
جوانان در انقاب و نظام اسامی پرداخت و افزود: مقام معظم 
رهبری در بیانیــه گام دوم انقاب ۴1 بار از جوانان یاد کرده 
و جوانان را به  عنوان امیدهای آینده و آینده ســازان انقاب و 
کشور نام برده اند.وی با بیان اینکه این اهتمام رهبری به نسل 
جوان نشانه نقش آفرینی ویژه جوانان، نوجوانان و دانش آموزان 
در پیشــرفت کشور است، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در 
بیانیه گام دوم می فرمایند: بدون توجه به گذشــته پرافتخار 
نمی توان به آینده ای پرافتخار رسید و همان  گونه که ۴۰ سال 
گذشته مایه افتخار و سربلندی برای کشور است آینده نیز باید 
مایه سربلندی و عظمت برای کشور عزیز باشد.رئیس شورای 
فرهنگ عمومی خراســان شمالی تصریح کرد: جوانان ما هم 
باید از تجربه پیران استفاده کنند تا به قله پیشرفت برسند؛ زیرا 

توجه به گذشته، پلکانی برای صعود به آینده است.

استاندار خراسان  جنوبی مطرح  کرد 
   یک هزار روستا در خراسان  جنوبی 

خالی از سکنه شده است 
مهر: اســتاندار خراسان  
جنوبی گفــت: در طول 
1۰ تا 1۵ سال گذشته 
در  روســتا  هــزار  یک 
خراسان  جنوبی خالی از 

سکنه شده است. 
معتمدیان  محمدصادق 
صبح جمعه در شورای اداری شهرستان درمیان، اظهار کرد: 
خراســان  جنوبی از اســتان های با ظرفیت باال و برخوردار از 
مواهب و محروم از توجه ملی است.استاندار خراسان  جنوبی با 
اشاره به اینکه امروزه توجه ویژه ای به خراسان  جنوبی می شود، 
بیان  کرد: تا چند ماه آینده پروژه ساخت 1۰ هزار مسکن برای 
محرومان در استان به پایان می رسد.معتمدیان با بیان اینکه 
مرز از جمله فرصت های بی بدیل خراسان  جنوبی است، افزود: 
به عنوان مثال یک میلیارد دالر صادرات در سال 2۰1۸ از مرز 
ماهیرود داشــته ایم و تاش خود را برای افزایش تعامات با 

طرف افغانستانی خواهیم داشت.
استاندار خراسان جنوبی افزود: در طول 1۵ سال گذشته حدود 
یک هزار روســتا در خراسان  جنوبی به واسطه مهاجرت ها و 
سایر مسائل خالی از سکنه شده است که جلوگیری از افزایش 

آن تاش برای تولید و ایجاد اشتغال در روستاها را می طلبد.

در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان 
رضوی عنوان شد 

   ایجاد اشتغال برای یک هزار 
و 618 نفر با افتتاح ۷۵ پروژه گردشگری 

قدس: معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران اســتانداری 
خراسان رضوی گفت: 7۵ پروژه گردشگری از دهه مبارک فجر 
تا پایان سال جاری با اعتباری افزون بر ۵۶۴ میلیارد تومان و با 
اشتغال زایی یک هزار و ۶1۸ نفر به بهره برداری خواهند رسید.

محمدصادق براتی در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان 
اظهار کرد: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته از ستاد اجرایی 
خدمات سفر در نوروز 9۸، خراسان رضوی به  عنوان ستاد برتر 
در کشــور معرفی شد. وی به پروژه هایی که از دی 9۶ تا دی 
9۸ در حوزه گردشگری افتتاح شده است اشاره کرد و گفت: 
در مجموع 192 پروژه گردشگری با اعتباری افزون بر 2هزار 
و 1۰9 میلیارد تومان و با اشــتغال زایی ۴هزار و 1۶1 نفر در 

استان به بهره برداری رسیده است.

هاشــم رسائی فر  بر اساس قانون برای فعالیت در هر صنفی می بایست مجوز یا به 
اصطاح عامیانه جواز کســب مربوط به آن را دریافت کرد تا کار و کســبی که قرار است 
راه اندازی شود جنبه قانونی به خودش بگیرد. صدور مجوز کسب و کار شرایطی دارد که 
فرد مورد نظر برای فعالیتش می بایست آن ها را دارا باشد تا جواز بگیرد و در ادامه معتبر 
بماند.با وجود این بعضی مواقع اتفاقاتی در حوزه صدور و تمدید مجوزهای صنفی اتفاق 
می افتد که گرچه ظاهر امر درست و قانونی است اما در واقع تخلف اتفاق افتاده و می بایست 
از راه های قانونی با آن برخورد شــود. نمونه بارز آن را می توان به عنوان مثال در جریان 
واگذاری جواز دید در حالی که طبق قانون این کار عملی نیست و بایستی هر فعالیتی در 

محل کسب انجام می شود با حضور مستقیم صاحب مجوز باشد. 

 تغییر شغل بدون اصالح جواز
یکی دیگر از مواردی که دیده می شود این است که صدور مجوز برای کسب و کار دیگری 
صورت گرفته اما در پوشــش این مجوز به شغل دیگری پرداخته می شود. به طور مثال 
فردی جواز فعالیت انگشترسازی یا نقره کاری دارد و بدون اینکه تغییر مجوز دهد با همین 
مجوز در صنف طافروشان وارد می شود در حالی که پرداخت به شغل طافروشی خود 
نیازمند اطاعات مرتبط به این شغل است و بایستی فرد توانایی آن را داشته باشد تا در 
آینده مشــکلی نه برای خودش و نه مردم پیش آید. از این دست موارد تا دلتان بخواهد 
می شود در بازار شهر مشهد یافت که ساماندهی این موارد نیازمند ورود دستگاه های مرتبط 
با موضوع اســت.رئیس اتاق اصناف مشهد در خصوص خرید و فروش مجوز کسب و کار 
می گوید: مجوز کسب و کار سه رکن دارد که شامل شغل، شخص و مکان است، هر کدام 

از این سه رکن ساقط شود، آن پروانه کسب از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. 
محمود بنانژاد افزود: به طور مثال اگر فردی نانوایی دارد و بخواهد خواربارفروشی دایر کند، 
یا پروانه به نام فردی بوده و فرد دیگری بخواهد کار کند و یا پروانه در یک خیابان بوده و 
به خیابان دیگری نقل مکان شود، پروانه کسب از درجه اعتبار ساقط است، البته این گونه 
نیســت که بگوییم امکان این کار وجود ندارد. ماده 1۸ قانون نظام صنفی بیان کرده که 
امکان تغییر نام وجود دارد، یعنی اگر فردی محلی دارد، خودش نمی تواند آنجا کار کند و 
قصد دارد که به شخص دیگری واگذار کند، می تواند درخواست دهد تا با استفاده از ابزار 

قانونی واگذار نماید، اما اینکه پروانه ای با همان نام و محل واگذار شود، غیرقانونی است. 

  یک اخطار
وی ادامه داد: اگر در این زمینه به موردی برســیم، ماده 27 قانون نظام صنفی به عنوان 
بدون پروانه با آن برخورد می کند، این کار غیرقانونی است و ما نیز اعام کردیم. اگر فردی 
پروانه واحد صنفی خود را به فرد دیگری بدهد و از آن مغازه برود، اما فرد دیگری فعالیت 
کند، زمانی که ما به سراغ این مغازه می رویم، به این دلیل که صاحب پروانه حضور ندارد، 
به عنوان بدون پروانه اخطار می دهیم. رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: بنا به دستور وزیر، 
صدور پروانه نانوایی در سطح شهر ممنوع شده و نمی توانیم پروانه صادر کنیم که در این 
بخش ممکن است فرد پروانه خود را به دیگری واگذار کند. در صنوف دیگر ممکن است 
فرد مشکاتی داشته باشد، مثل اینکه پایان خدمت نداشته و مشکل در گرفتن پروانه دارد، 
بنابراین سراغ کسی می رود که پروانه دارد تا مشارکت کند یا پروانه را از آن فرد بگیرد و 
اگر بخواهد تغییر نام دهد، امکان این کار وجود ندارد. بنانژاد بیان کرد: اگر در یک واحد 
صنفی مباشــر یا متصدی آن حضور نداشته باشد، اخطار پلمب می دهیم. اخطار دادن و 

پلمب کردن از کارهایی است که برای این تخلف انجام می دهیم.

قدس از واگذاری جواز کسب و تغییر شغل بدون اصالح مجوز گزارش می دهد

بی قانونی در برخی صنوف

همزمان با دهه مبارك 
فجر و با تالش و کوشش 

مدیران و همکارانم 
در شهرهای باالی 

2۵ هزار نفر استان 
خراسان رضوی، 

۵97 واحد مسکن 
مهر افتتاح خواهد شد 

که این واحدها در 
شهرستان هاي مشهد، 

تایباد، تربت جام، 
قوچان و کاشمر است
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سالمت

پزشــکی،  تجهیزات  اتحادیه  رئیس  ایرنا: 
آزمایشگاهی و دندانپزشکی مشهد گفت: تب 
خرید ماسک در بین مردم ناشی از جو روانی 

ایجاد شده بابت شیوع بیماری کروناست. 
مرتضی مقدم افزود: اگر مردم ماســک ها را 

احتکار نکنند هم  اینک در مشــهد و دیگر 
نقاط استان خراسان رضوی هیچ کمبودی 

برای تأمین آن وجود ندارد. 
وی ادامــه داد: افــراد ســودجو بــه دنبال 
شایعه گســترش بیماری کرونا سبب خرید 

غیرمنطقی و بیش از نیاز ماسک در جامعه 
شــده اند در حالی که هم  اکنون ماسک های 
یکبار مصرف تولید داخل به اندازه کافی در 

دسترس شهروندان قرار دارند. 
وی گفــت: در همین چارچوب به واحدهای 
توزیع تجهیزات پزشکی اباغ شده هر واحد 
فقط پنج تا 1۰ ماسک را در اختیار متقاضیان 
قرار دهد. همچنین با افرادی که ماســک را 

باالتر از قیمت مصوب می فروشــند برخورد 
می شود.وی افزود: ماسک های دهان و بینی 
دارای انواع مختلــف از جمله یکبار مصرف 
سه الیه، کربنی و غیرکربنی هستند. قیمت 
مصوب آن ها نیز بین 1۵ هزار تا 3۵ هزار ریال 
است بنابراین با افرادی که باالتر از این قیمت 
ماســک به مردم عرضه کنند به طور قانونی 

مقابله خواهد شد. 

رئیس اتحادیه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مشهد:
تب خرید ماسک ناشی از جو روانی بیماری کروناست



روی خط حادهث

روی خط خبر
در نشست تخصصی اقتصاد شهری عنوان شد
  مدیریت شهری در قوانین و مقررات 

مغفول مانده است 
قدس: معاون برنامه ریزی 
انسانی  و توسعه سرمایه 
شــهرداری مشهد گفت: 
مدیریت شهری در قوانین 
مانده،  مغفول  مقررات  و 
به طــوری کــه قوانین 
برای کالنشــهری مانند 
مشهد و یک شهر کوچک 

یکسان دیده شده است. شهریار آل شیخ در نشست تخصصی 
اقتصاد شهری با موضوع سیاست گذاری شواهد محور که  در 
اندیشــکده سیاست گذاری شهری مشهد  برگزار شد، افزود: 
نظام در حــوزه قانون گذاری برای مدیریت شــهری و اداره 
شهرها برنامه ندارد.وی ادامه داد: در حال حاضر حریم شهرها 
تعیین تکلیف نشده اند و درحال تدوین هستند و نگاه مبتنی 
بر توسعه شهرها نیز دیده نشده که باید برای آن فکری شود.

وی با اشاره به اینکه کالنشهرها با توجه به ظرفیت هایی که 
دارنــد باید برای این موارد چاره اندیشــی کنند، اظهار کرد: 
شــهرداری تهران در این میان مستثناســت و از سال ۵۸ 
تاکنون مصوبات مختلفی را برای پیشــبرد کار خود در نظر 
گرفته است.آل شیخ در ادامه گفت: کالنشهر مشهد و به تناوب 
ســایر کالنشهرها در حوزه قوانین مرتبط با مدیریت شهری 

مشکل دارند. 
متأســفانه قوانین برای کالنشهری مانند مشهد و یک شهر 
کوچک یکسان دیده شده است و متناسب با خدمات آن ها 
نیســت.وی گفت: مدیریت یکپارچه شــهری نیز یکی دیگر 
از چالش های مدیریت شهری اســت که باید برای رفع این 

چالش ها، راهکارهایی در نظر گرفته شود.
در ادامه رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسالمی 
شهر مشهد نیز در این نشست گفت: در حوزه مدیریت شهری 

همه نسخه های شفابخش در تهران پیچیده نمی شود.
مهدی نیا با بیان اینکه حریم شهرها عرصه های رها شده  در 
اطراف شهرها هستند، اظهار کرد: باید برای ساماندهی حریم 

شهرها برنامه های کارآمد ارائه شود.

  هوای مشهد برای دومین روز متوالی 
آلوده بود

قدس: میانگین شاخص 
کیفیت هوای کالنشــهر 
گذشــته  روز  مشــهد 
برای دومیــن روز پیاپی 
باالتر از حدمجــاز و در 
وضعیــت هشــدار قرار 
داشت. مدیرکل حفاظت 

محیط زیست خراسان رضوی در این خصوص گفت: میانگین 
شاخص کلی کیفیت هوای دیروز مشهد ۱۱۵ ای. کیو. آی و 

نشانگر وضعیت آلوده برای افراد حساس و کودکان بود. 
تورج همتی افزود: ایســتگاه  چمن بــا ۱۵۶ ای. کیو. آی در 
شرایط آلوده برای تمام افراد بود. مردم مشهد در سال گذشته 
۴۵ روز هــوای پاک، ۲۷۵ روز هوای ســالم و ۴۵ روز هوای 

ناسالم تنفس کردند.

  کشف  هفت طاقه پارچه قاچاق
 در بجنورد

بجنورد- خبرنگار قدس: 
جانشین فرمانده انتظامی 
کشف  از  خراسان شمالی 
هفت طاقه پارچه چادری 
قاچــاق در بجنورد خبر 
حســین  داد.ســرهنگ 
بدری با اعــالم جزئیات 

این خبر گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه تعدادی از 
فروشندگان منسوجات اقدام به وارد کردن پارچه های قاچاق 
در جوف کاالهای ایرانی از سایر استان ها کرده اند، بالفاصله 
موضوع با جدیت در دســتور کار کارآگاهــان اداره مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه در همین رابطه کارآگاهان با هماهنگی 
مقام قضایی از تعدادی از باربری های ســطح شــهر بازدید 
کردند، افزود: کارآگاهان در بازرسی از یکی از این باربری ها، 
هفت طاقه پارچه چادری مشکی قاچاق که به طرز ماهرانه ای 
در بین پارچه های ایرانی جاســاز شده بود را کشف و ضبط  
کردند.این مقــام انتظامی با بیان اینکــه ارزش این تعداد 
پارچه ۱۷۷میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در 
بررسی های به عمل آمده مشخص شد که پارچه های قاچاق 
کشف شده از کشورهای شــرقی وارد شده است. سرهنگ 
بدری با تأکید بر اینکه اقالم کشــف شــده پس از تشکیل 
پرونده به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان 
تحویل داده شد، گفت: در نهایت با همکاری متصدی باربری 
مالک کاالها شناســایی و پس از انجام تحقیقات به همراه 
پرونده متشکله به تعزیرات حکومتی استان تحویل داده شد.

جاسازی موادمخدر در محموله فراورده های معدنی 
  چپ کردن تریلی راز حمل 

2/5 تن تریاک را فاش کرد
قرمــز: فرمانده  خط 
انتظامي خراسان رضوی 
از کشــف ۲تن و ۵3۸ 
کیلوگــرم تریــاک در 
صحنه واژگوني تریلر در 
مبدأ ورودي استان خبر 
محمدکاظم  داد.سردار 
تقوي در تشــریح این ماجرا گفت: مأموران انتظامي در پي 
اعالم واژگوني یک دستگاه خودرو تریلر در محوربجستان-

بردسکن، بالفاصله در محل موردنظر که در زیرگذر سه راهي 
»چاه فالیز« قرار داشت، حاضر شدند.

فرمانده انتظامي استان خراســان رضوي افزود: بررسي هاي 
اولیه پلیس بجستان حاکي از آن بود که خودرو تریلر حامل 
فراورده هاي معدني و از استان سیستان و بلوچستان بارگیری 
و عازم اســتان هاي شمالي کشور بوده که واژگون شده بود، 
اما اثري از راننده یا سرنشین این خودرو در محل نبود و این 
موضوع حساسیت و شک پلیس مبني بر ترس راکبان خودرو 

مذکور از رسیدن پلیس به محل حادثه را برانگیخت.
وي گفت: بررسي هاي دقیق تر پلیس در صحنه ادامه یافت و 
مأموران انتظامي بجستان با بیرون آوردن ۸۶ گالن از البه الي 
محموله بار خودرو ۲تن و ۵3۸ کیلو تریاک را کشف کردند.

ســردار تقوي خاطرنشــان کرد: برابر اظهارنظر کارشناسان 
تصادفات پلیس راه، ناتواني راننده در کنترل خودرو ناشي از 

خستگي و خواب آلودگي علت واژگوني تریلر بوده است.
این مقام انتظامی گفت: ردزني هاي گســترده اطالعاتي در 
رابطه با این پرونده آغاز و سوداگران مرگ شناسایي و تحت 

تعقیب پلیس قرار گرفته اند.

خوش خبری مدیرکل اوقاف خراسان جنوبی
  ۴۱ زندانی غیرعمد آزاد می شوند

باشگاه خبرنگاران: 
مدیرکل اوقــاف و امور 
خراسان جنوبی  خیریه 
زندانــی   ۴۱ گفــت: 
نیات  محل  از  غیرعمد 
خیر تــا ۲۲ بهمن آزاد 
می شوند.حجت االسالم 
بخشــی پور، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراســان جنوبی 
پنجشــنبه گذشــته گفت: اوقاف نیت های واقفان در حوزه 
اجتماعــی را نیــز در بقاع متبرکه پیگیــری می کند.وی با 
اشاره به اینکه طرح افق در ۵۰ بقعه خراسان جنوبی اجرایی 
می شود، بیان  کرد: طرح افق به معنای فعالیت های اجتماعی، 
فرهنگی و قرآنی در بقاع متبرکه به منظور کاهش آسیب های 

اجتماعی است.
وی گفــت: در طــرح آزادی زندانیان غیرعمــد نیازمند در 
مرحلــه اول ۱۰ نفر را آزاد کردیــم و در مرحله دوم نیز به 
مناسبت چهل و یکمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
زمینه آزادسازی ۴۱ زندانی غیرعمد دیگر نیز فراهم می شود.

حجت االسالم بخشی پور اظهار کرد: در طرح مهر تحصیلی در 
خراسان جنوبی از محل نیات واقفان حدود ۲۵۹ دانش آموز 

نیازمند بهره مند شدند که برای ما بسیار ارزشمند است.

سرعت عمل پلیس مجرمان را فراری داد 
  کشف 70رأس گوسفند سرقتی

 در شهرستان صالح آباد
صالح آبــاد - صاحبی: 
سارقان احشــام که در 
میان کوه گرفتار شــده 
را  احشــام  گله  بودند، 
رها کردند و گریختند.
فرمانده نیروی انتظامی 
صالح آباد  شهرســتان 
در گفــت وگو با قدس 
گفت : سرقت ۷۰ رأس گوسفند زایشی به ارزش حدود ۲۱۰ 
میلیون تومان از دامداران روستای نعتو در منطقه صالح آباد به 
این فرماندهی گزارش شد. در حالی که مالباختگان به شدت 
ناراحت بوده و از پلیس درخواست کمک می کردند، مدعی 
شدند: یک تا دو ساعت از بامداد گذشته بود که این سرقت 
انجام شــده است. سرهنگ جواد ابراهیمی افزود: همزمان با 
دریافت شکایت، مأموران به روستای نعتو مراجعه کرده و با 
همکاری نیروهای انتظامی، بسیج، مالباختگان و سایراهالی 
این روستا، منطقه را قرنطینه و طرح مهار را از هر سو به اجرا 
گذاشتیم. همچنین به صورت پیاده چندین ساعت مناطق 
کوهستانی را جست وجو کردیم .وی ادامه داد: پس از گذشت 
مدتی و با استفاده از دوربین حرارتی، سرانجام دام های سرقت 
شــده در پناه دره ای مشاهده شدند، اما متأسفانه سارقان به 
محض دیدن نیروهای گشتی، عرصه را بر خود تنگ دیدند و 
با استفاده از تاریکی هوا متواری شدند. گرچه تعداد سارقان 
دقیقاً مشخص نیست، اما پرونده همچنان مفتوح و در حال 

بررسی است.
 شــایان ذکــر اســت، عــالوه بــر مالباختــگان، دهیار و 
شوراهای اسالمی روستای نعتو در گفت وگو با قدس به شرایط 
بد اقتصادی اشــاره و اعالم کردند: داروندار دامداران  همین 
چند رأس دام است که اگر دام های آن ها پیدا نمی شد، زندگی 
آن ها دچار مشکل می شد. بنابراین از این اقدام سریع و به موقع 
نیروهای انتظامی، بســیج، به ویژه فرماندهی نیروی انتظامی 
شهرســتان صالح آباد که شــخصاً در این عملیات ردزنی و 
کشف دام های سرقتی حضور داشت، قدردانی و تشکر کردند.

وقوع حادثه رانندگی در خوشاب 
  برخورد موتورسیکلت و پراید

 یک کشته داشت
باشگاه خبرنگاران: مسئول روابط عمومی اورژانس سبزوار 
گفت: برخورد یک دستگاه پراید با یک دستگاه موتورسیکلت 

در خوشاب یک کشته و دو مصدوم بر جای گذاشت.
مســلم فائق نیا، مســئول روابط عمومی اورژانس سبزوار در 
این زمینه افزود: برخورد یک دســتگاه پراید و یک دستگاه 
موتورسیکلت با هم در محدوده روستای نوده انقالب از توابع 
این شهرستان موجب شد تا یکی از مصدومان حادثه به علت 
شدت جراحت، در صحنه تصادف جان خود را از دست بدهد.
وی ادامــه داد: دو مصدوم دیگر ایــن واقعه در محل حادثه 

توسط اورژانس مداوا شدند.

عقیــل رحمانی یک تاجر چــای وقتی 
دید نقشــه گران فروشــی محموله وارداتی با 
ارز دولتــی اش لو رفته برای آنکــه خود را از 
دم شمشیر عدالت و جریمه چند صدمیلیون 
تومانی کارشناســان معاونت بازرسی سازمان 
صمت در ببرد، چهار شاهد دروغین اجیر کرد.

  ارزهای دولتی که فقط جیب برخی را 
نوازش می کنند!

ماجرای سوءاستفاده از ارزهای دولتی به قصد 
پر کردن جیب برخی واردکننده چای، آنجایی 
کلید خورد که پــای ارزنیمایی به میان آمد. 
همین اسم کافی بود که برخی از واردکنندگان 
که امین دولت محســوب می شدند و امکانات 
و حمایت هــای ویــژه در اختیــار آن ها قرار 
می گرفت، به جــای رعایت انصاف و هواداری 
از مصرف کننده، بیشــتر هوادار حساب های 
بانکی شــان باشند تا هرچه سریع تر صفرهای 

ارقام آن رشد کند.
در موردی مشــابه چند روز پیش کارشناسان 
معاونت بازرســی ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراســان رضوی حیــن انجام رصد و 
نظارت بــازار طبق روال معمــول، محلی را 
شناسایی کردند که اقدام به عرضه چای فله، 
پنج کیلویی و... با قیمت های گران تر کرده بود. 
این گونه بود که نمونه هایی از محصول عرضه 
شده که با نام یک برند تجاری بسته بندی شده 

بود، برای بررسی بیشتر گرفته شد.

  محموله دولتی با قیمت غیردولتی!
کارشناســان معاونــت بازرســی ســازمان 
صنعت،معدن و تجارت استان در مرحله اول به 
این اقدام شک کرده بودند که نمونه چای های 
بسته بندی شده شباهت زیادی با محموله های 
دولتــی دارد و به خاطر آنکه محموله ها با ارز 
دولتی ۴هزار و۲۰۰ تومانی وارد کشور شده و 
باید قیمت آن پایین تر از آنچه در حال فروش 
در بازار بود، باشــد، برای دست یافتن نتیجه 

دقیــق، از نماینده رســمی 
کشــور  چای  کمیســیون 
خواسته شد تا در این زمینه 

اعالم نظر کند.
بر همین اســاس کارشناس 
کشــور  چای  کمیســیون 
کار  مــورد  را  نمونه هــا 
کارشناسی قرار داد و چند روز 
بعد اعالم کرد نمونه های ارائه 
شــده تماماً از محموله هایی 
اســت که با ارز دولتی وارد 
کشور شــده و قیمت آن در 
هر کیلوگرم حدود ۲۹هزار و 
۵۰۰ تومان است.با اعالم نظر 
مربوط،  کارشــناس  صریح 

برگ دیگــری از تخلفات واردکننده چای هم 
لو رفت، چــرا که او نه تنهــا هرکیلوی چای 
وارد شــده با ارز دولتی را حدود ۶۲هزارتومان 
در بازار به فروش رســانده و برای قانونی جلوه 
دادن ماجــرا روی بســته بندی ها هم قیمت 
غیرقانونی درج کرده بود بلکه ردزنی های دقیق 
و موشکافانه تیم کارشناسی معاونت بازرسی 

صمت ایــن حقیقت را هم 
برمال کــرد که فرد متخلف 
پــس از وارد کردن محموله 
چای به کشور به جای عرضه 
آن بــا نرخ منطقی و رعایت 
درصد ســود قانونی، تمامی 
بار را به یکی از شــهرهای 
خراســان رضوی  اســتان 
منتقل و در محلی که واحد 
تجاری اش بود، بسته بندی و 
هر کیلوگرم را چند ده هزار 
قیمت گذاری  گران تر  تومان 
و پس از آن راهی بازار کرده 
اســت.از ســوی دیگر و در 
تحقیقات  جمع بندی  حین 
کارشناســان مشــخص شــد واردکننده در 
آخرین مرحله حدود یک هزار کارتن چای به 
وزن حدودی ده تن را وارد کشــور کرده  و به 
همین شیوه گران فروشــی را رقم زده است.از 
همین رو بود که عامــل این اقدام به معاونت 
بازرسی ســازمان صمت استان فراخوانده و از 
او خواسته شد در این زمینه توضیح دهد و با 

ارائه مستندات مشخص کند چای های وارداتی 
با ارزدولتی را چگونه توزیع کرده است؟

  اجیرکردن شاهد با وعده تخفیف تُپل 
در مقابل واردکننده که هیچ ســند و مدرکی 
همراه خود نداشت تا ارائه دهد، از کارشناسان 
وقت می خواهد تا خریداران محموله را معرفی 
کنــد که برای این کار چنــد روز به او مهلت 
داده می شود.چندروز بعد و در آخرین روزهای 
مهلت قانونی داده شــده به واردکننده چای، 
چهار خرده فــروش چای با حضور در معاونت 
بازرسی سازمان صمت استان مدعی می شوند 
تمامی محمولــه را آن ها خریداری و با قیمت 
قانونی در بازار شهر مشهد به فروش رسانده اند. 
با طرح این ادعا کارشناس پرونده با زیرکی و 
با طرح چند پرسش حرفه ای موجب می شود 
که آن ها گوشــه رینگ  دروغ پردازی گرفتار و 
پاسخی برای این موضوع نداشته باشند. چهار 
شــاهد دروغگو که آبروی چند ساله خود را از 
دست رفته دیدند، پشت پرده این اقدامشان را 
برمال کرده و اعالم کردند: عمده فروش متخلف 
به آن ها مراجعه کرده و خواســته است تا در 
ازای دادن تخفیف هــای خوب و قابل توجه در 
هنگام فروش بار جدید، چهار خرده فروش به 
سازمان صمت استان بروند و بگویند محموله را 
از او خریداری کرده اند.پس از لو رفتن آخرین 
حربه واردکننده بی انصاف، پرونده ۲۷۱میلیون 
تومانی گران فروشی برای او تنظیم و درحالی 
به تعزیرات حکومتی اســتان ارســال شد که 
همزمان و با همکاری کارشناســان اداره کل 
امورمالیاتی استان، فرار مالیاتی احتمالی فرد 

مذکور هم در دست بررسی قرار گرفت.

با هوشیاری کارشناسان سازمان صمت خراسان رضوی لو رفت

شهادت کذب برای فراری دادن تاجرچای از اعمال قانون!

شاهدان اعالم کردند: 
عمده فروش متخلف 

خواسته  بود تا در ازای 
دادن تخفیف های خوب 

و قابل توجه در هنگام 
فروش بار جدید، چهار 
خرده فروش به سازمان 

صمت استان بروند و 
بگویند محموله را از او 

خریداری کرده اند

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
  دمای هوای امروز مشهد

 به 20درجه سانتیگراد می رسد
قدس: طبق تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی، در ۴۸ 
ساعت آینده ضمن افزایش دمای هوا، پدیده جوی غالب در 
اســتان وزش باد است که در روزهای ابتدایی هفته آینده، با 
افزایش ســرعت وزش باد در سطح استان به ویژه در مناطق 
شــرقی و جنوبی گاهی وزش باد شدید توأم با گردوخاک رخ 
خواهد داد. اما از اواخر وقت روز یکشنبه و در روزهای دوشنبه 
و سه شنبه هفته آینده ضمن کاهش قابل مالحظه دما و وزش 
باد، بارش باران و برف نیز در سطح استان )به خصوص درنیمه 
شمالی( پیش بینی می شود. بر این اساس هوای امروز مشهد، 
صــاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و افزایش ســرعت 
وزش باد )گاهی وزش باد نســبتاً شدید توأم باگردوغبار( در 
بعد از ظهر افزایش موقتی ابر پیش بینی می شــود. حداقل و 
حــد اکثر دما هم به ترتیب ۵ و ۲۰درجه ســانتیگراد باالی 

صفر خواهد بود.
در ۲۴ ســاعت گذشــته ریوش با کمینه دمــای ۵- درجه 
سلسیوس سرد ترین و ســرخس با بیشینه دمای ۲۱درجه 

سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند.
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  تراشیدن آسفالت ها و ایجاد حوادث
حدود ۲۵ روز است آسفالت برخی خیابان های شهر را حدود ۱۰سانتیمتر تراشیده  و به امان 
خدا رها کرده اند و سبب گرفتاری های فراوانی نظیر آبگرفتگی، تجمع زباله، به زمین افتادن و 
مصدومیت کودک و پیر و جوان، نابود شدن کف و جلوبندی خودروها و... شده است؛ فقط سری 

به اصطالح باالی شهرمشهد خیابان بهشتی3۰و۴۵و ... بزنید تاعمق فاجعه را ببینید.
شهروند خبرنگار

 هم الیت هم خط کشی زرد!
میدان جانباز مسیر روبه روی مجتمع پاژ هم  پارک الیت هست و هم کف خیابان خط کشی 
زرد یعنی محل توقف تاکسی که به علت کم رنگ بودن خط ها من آن را ندیدم و درست زیر 

تابلوی پارک الیت پارک کردم و جریمه الصاقی شدم.
۹۱5...۴۴65

 توضیح شهرداری منطقه 2 به یک پیام
با عنایت به پیام مندرج در روزنامه قدس ۶ بهمن ماه ۱3۹۸ در خصوص تبدیل ورزشگاه به گرمخانه 
در محدوده ایثارگران، به اطالع می رساند جمع آوری متکدیان و کارتن خواب ها به سازمان اجتماعی 

و فرهنگی شهرداری واگذار شده و در حوزه اختیارات ادارات خدمات شهری مناطق نیست.
جالل قربانی- شهردار منطقه 2 مشهد

  کم فروشی  نانوایی ها  پیش چشم مسئوالن!
 بنده از اهالی خیابان کوهسنگی هستم که متاسفانه در منطقه ما چندین نانوایی وجود دارند که روی تابلو 
قیمت نان 3۷۰ گرمی را ۸۰۰ تومان درج کرده اند وقتی یکی از همین نان ها را وزن کردند معلوم شدتقریباً 
۱۱۰ گرم سبکتر بود .این یعنی کم فروشی و گرانفروشی مسلم.دستگاه های نظارتی ماجرا را بررسی کنند.

شهروند خبرنگار

هشدار

 وحید اکرمی: رئیس پلیس فتای 
خراســان رضوی گفــت: برخی از 
کالهبرداران فعــال در فضای مجازی، برای 
سودجویی ابتدا حساب کاربری برخی افراد را 
هک کرده و به نام او برای دوســتانش پیام 

فرستاده و درخواست واریز پول می نمایند. 
سرهنگ جواد جهانشــیری گفت: برخی از 
کاربــران به روش کالهبــرداری نیجریه ای 
مورد طعمه قرار گرفته و در فضای مجازی از 
آن ها کالهبرداری می شود. به این معنی که 
مشاهده می کنند که در پیام رسان ها از طرف 
یک دوست یا آشنا پیامی مبنی بر واریز وجه 
نقد آمده اســت. وی ادامه داد: ممکن است 

اعتمادی  خاطر  به  افراد 
که بــه دوســتان و 
دارند  آشنایانشــان 
مبلغ  راحتــی  بــه 
درخواســتی را واریز 
کننــد، امــا پس از 
می شوند  متوجه  آن 
کاربــری  حســاب 
دوســت و یا آشنای 

آن هــا در آن پیام رســان مــورد هــک و 
سوءاســتفاده قرار گرفته و مبلغ به حساب 

شخص کالهبردار واریز شده است. 
وی بیان کرد: در این موارد راهکاری ســاده 
و بســیار مطمئن وجود دارد که می توان به 
راحتی جلو کالهبرداری ها در فضای مجازی 
را گرفت. وقتی پیامی را از دوست و آشنایی 
مبنی بر واریز وجه نقــد دریافت می کنید، 
می توانید ابتدا با او تماس گرفته و از صحت 
و سقم درخواستش مطلع شوید. در صورت 
عدم صحت، موضــوع را با پلیس فتا درمیان 

بگذارید. 

  رمز دو  مرحله ای در برخی 
برنامه ها  راه نجات

وی اظهار کرد: بــه جای بی احتیاطی 
و خوشــبینی به فضای مجــازی باید 
واقع بین بــوده و پیش از اســتفاده از 
فناوری های موجود بــه موارد امنیتی 
آن اشراف داشته باشیم. کاربران فضای 
مجازی برای جلوگیری از هک شدن، 
الزم است رمز دو مرحله ای را فعال کنند تا 
مورد سوءاستفاده و کالهبرداری قرار نگیرند. 
وی در خصــوص نحــوه فعال کــردن رمز 
دو مرحلــه ای اذعــان کرد: ابتــدا باید وارد 
تنظیمات شــد و ســپس به ترتیــب وارد 
منوی امنیت، حریم خصوصی شده و گزینه 
خصوصــی)private( را فعال نموده و پس 
از آن عضویــت دو مرحله ای فعال شــود. با 
این روش از سوءاستفاده و برداشت غیرمجاز 
توسط افراد سودجو جلوگیری می شود. رئیس 
پلیس فتای خراسان رضوی تأکید کرد: زمانی 
که رمز دو مرحله ای فعال نباشد، افراد بسیاری 
با اطالعات فنی اندک و آگاهی از ترفندهای 

ساده می توانند وارد حساب کاربری افراد دیگر 
شده و اقدام به فعالیت های خرابکارانه کنند. 
وی ابراز کرد: وقتی شخصی اقدام به دریافت 
اپلیکیشن پیام رسان های مختلف مانند تلگرام 
و واتــس آپ و... از فضای مجازی می کند، در 
هنگام نصب توسط اپلیکیشن مجوز دسترسی 
به عکس و فیلم و... اخذ می شــود. به همین 
دلیل شــخص کالهبــردار در صورت هک 
کردن پیام رسان به تمام مواردی که در اختیار 
اپلیکیشن بوده است، دسترسی پیدا خواهد 
کــرد. وی تصریح کرد: برخــی از کاربران از 
نسخه های مختلف یک پیام رسان همزمان با 

هم استفاده می کنند.
 به عنوان مثال ممکن است کاربری پیام رسان 
تلگرام را در گوشــی، دســکتاپ، وب و یا بر 
چند گوشــی متعدد نصب کرده باشــد که 
احتمال کاهش امنیت آن پیش خواهد آمد. 
با فعال ســازی رمز دو مرحلــه ای به راحتی 
می توان از مورد طعمه قرارگرفتن توسط افراد 
سودجو جلوگیری کرد. به همین دلیل باید 
اپلیکیشن ها از منابع معتبر دانلود و دریافت 

شــوند. وی با ذکر این نکته که کالهبرداران 
در فضای مجازی از روش های متفاوتی برای 
کســب اعتماد کاربران و سودجویی از آن ها 
استفاده می کنند، گفت: گاهی اوقات مشاهده 
شده که پیام هایی به کاربران با عنوان پلیس فتا 
فرستاده می شود و از آن ها خواسته می شود 
که اقداماتی را انجام دهند. وی اضافه کرد: در 
حالــی که این موضوع به هیچ عنوان صحت 
ندارد. مردم باید هوشــیار باشند که پلیس 
فتا هیچ گاه برای افراد در فضای مجازی پیام 
نخواهد فرستاد. در صورت نیاز، پلیس فتا به 
صورت نامه کتبی یا تماس صوتی با کاربران 

ارتباط برقرار خواهد کرد. 

  مراقب پیام های وسوسه انگیز باشید
وی متذکر شــد: مردم نباید فریب پیام های 
وسوســه انگیز در فضای مجــازی را بخورند. 
مثالً فرض کنید با آگهی شــارژ سیم کارت 
۲۰هزارتومانی تنها به مبلغ ۲هزارتومان روبه رو 
شده اید. در صورت خرید این شارژ، بالفاصله 
مشخصات کارت بانکی شما در اختیار افراد 
سودجو قرار گرفته و کالهبرداری از حساب 
بانکی شما آغاز می شود. وی یادآورشد: با توجه 
به فراگیری اینترنت و استفاده از فضای مجازی، 
سن مجرمین به شدت پایین آمده است. در 
گذشــته برای انجام اقدامــات مجرمانه نیاز 
به اســتفاده از ابزار خشن و دارا بودن هیکل 
و قدرت مناسب جســمانی بود. اکنون این 
پیش نیازها برطرف شده و افراد کم سن  وسال 
نیز با داشــتن اطالعات فنی و اندکی مهارت 
می توانند کالهبرداری کنند. نظارت صحیح 
والدین، فرهنگ ســازی و اصــالح الگوهای 
تربیتی عامل اصلی پیشــگیری از تهدیدات 
و آســیب های فضای مجــازی خواهــد بود.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی در گفت وگو با قدس: 

مراقب کالهبرداری به شیوه نیجریه ای باشید
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گفت وگو با امیر مصطفوی، فرمانده پایگاه شکاری شهید حبیبی به مناسبت روز نیروی هوایی

رمز پیروزی ما تاکتیک، جسارت و ایمان است
سرورهادیان  19 بهمن 1357، نظامیان فداکار 
و متعهد نیروی هوایی به ملت پیوسته و با حضور در 
محضر امام خمینی)ره(، سندی از حماسه و ایمان 
را به ثبت رســاندند. این روز، نقطه عطفی در تاریخ 
انقالب و ارتش بود. همافران که جمعی از نظامیان 
متعهد نیروی هوایی بودند بــه دیدار امام رفتند و 
همبستگی خود را برای همیشه اعالم کردند از آن 
به بعد، این روز باشــکوه به نام نیروی هوایی ارتش 

جمهوری اسالمی نام گذاری شد.

 با پرواز زندگی می کنم 
به دیدار فرمانده پایگاه شــکاری شــهید حبیبی 
خراســان رضوی می روم. ماحصل این گفت وگوی 
چند ســاعته با او که خودش را ســرباز این کشور، 
متولد سال 54 در بیرجند معرفی می کند را با هم 

می خوانیم.
ســرتیپ دوم خلبان حمید مصطفوی ســال 72 
وارد دانشــگاه هوایی در رشته خلبانی شده است و 
در پایگاه های هوایی مختلفی ازقبیل پایگاه هشتم 
شــکاری اصفهان، پایگاه چهارم شکاری دزفول و 
پایگاه شکاری بیرجند خدمت کرده است. همچنین 
از ســال 79 در کسوت اســتاد خلبان مشغول به 
آموزش پرواز و فن خلبانی به خلبانان نیروی هوایی 

می شود.
از کودکی اش که می پرســم، در پاسخ می گوید: در 
کودکی همیشه تصورم این بود که خلبان می شوم 
و رشته تحصیلی دوره دبیرستانم را ریاضی انتخاب 

کردم.
او ادامه می دهد: با پرواز زندگی می کنم، چراکه پرواز 
با هواپیمای شکاری فقط خودت هستی، پرنده ات، 
کشــور و خدا. بهترین وجه آن هم این اســت که 
می دانی برای امنیت کشــور و حراست از ناموست 

گام بر می داری. 
می پرسم در هنگام پرواز استرس دارید و تا به حال 
در پرواز دچار مشــکلی شده اید که بعد از آن دیگر 
نخواهید این کار را ادامه دهید که او لبخندی می زند 
و می گوید: مشــکل در حین پرواز پیش می آید، اما 
هیچ گاه از انتخاب این کار پشیمان نشده ام. به اعتقاد 
من بدترین چیز برای یک خلبان اجازه نداشتن برای 

پرواز است. 

 خلبان، امنیت، پنج دقیقه 
فرمانده پایگاه شکاری شهید حبیبی خراسان رضوی 
درباره وظیفه نیروی هوایی می گوید: اگر مردم کشور 
در هر شرایطی با آرامش زندگی می کنند و به کسب 
و کار می پردازند، بخشی از آن به واسطه پایگاه های 
هوایی کشور اســت. وی اظهار می کند: در همین 
پایگاه خلبان هایی هستند که شبانه روز آماده رزم اند 
و هواپیماهایی که مسلح هستند با عشق به ایجاد 
امنیت برای این کشــور در هر لحظه آمادگی کافی 
دارند و اگر خطری آسمان ما را تهدید کند در کمتر 
از پنج دقیقه در هر ساعتی از شبانه روز خلبان های ما 

تیک آف می کنند و به مصاف دشمن می روند.
سرتیپ دوم خلبان حمید مصطفوی تأکید می کند: 
با قاطعیت اعالم می کنم این ظرفیت در پایگاهمان 
وجود دارد و تمرین های پروازی روزانه برای تقویت 
توان رزمی مان مرتب انجام می شــود. این تمرین ها 
تفاوتی در زمان صلح و جنگ ندارد، زیرا این آمادگی 
همیشــه باید وجود داشته باشــد و ماهم به پاس 
محبت و ارادتی که مردم بــه نیروی هوایی دارند، 
هرچه در توان داریم، یعنی جانمان را برای امنیت 
کشور خواهیم گذاشت تا گزندی به آن ها نرسد و به 

آن نیز افتخار می کنیم.

 عکس تاریخی بیعت خلبانان با امام)ره( 
وی درباره نام گذاری روز نیروی هوایی در 19 بهمن 
نیز می گوید: کار خاصی در آن روز در سال 59 انجام 
و عکــس تاریخی آن دیدار در روزنامه کیهان چاپ 
شد. بیعت کارکنان نیروی هوایی با امام بود عکس 
که چاپ شد روز بعد از آن بیعت، بختیار که بر مسند 
حکومت بود، گفت این عکس جعلی است و امکان 
ندارد ارتش به امام پیوسته باشد. این تصویر در تاریخ 
کشور ماندگار شد، چراکه تمام امید رژیم پهلوی به 
ارتش شاهنشاهی آن زمان بود. مردم به خیابان ها 

آمده بودند و وقتی نیروی هوایی به 
عنوان پیشقراول در نیروهای مسلح 
به امام و مردم پیوست، در واقع کمر 

رژیم پهلوی شکست.
حضرت امــام این عکــس را تأیید 
کردند و این نقطه عطفی برای تسریع 
بخشیدن پیروزی انقالب در22بهمن 
شــد. اما بعد از 19 بهمن و پیروزی 
انقــالب، زمان زیادی نگذشــته بود 
که دشــمنان ما برای آنکه انقالب را 
متوقف کنند، ســاکت ننشستند و 
چون منافعشان در این کشور بود، به 
دنبال آن بودند که انقالب به شکست 
منجر شــود. از این رو دست به ترور 

و اقدام هــای خاص زدند و کمتر از دو ســال از این 
انقالب نگذشته بود که فردی مانند صدام را تحریک 

کردند تا جنگ علیه کشورمان را شروع کند. 

 معجزه بزرگ کمان 99
فرمانده پایگاه شکاری شهید حبیبی خراسان رضوی 
تصریح می کند: نخستین کاری که صدام در شروع 
جنگ تحمیلی انجــام داد به تقلید جنگ اعراب و 
اســرائیل تصمیم گرفت نیروی هوایی را از صحنه 
نبرد حذف کند، از این رو شــروع به بمباران برخی 
فرودگاه ها و پایگاه های کشور کرد، اما با آمادگی که 
نیروی هوایی داشت به سرعت باند ها ترمیم شد و 
کمتر از دو ســاعت بعد از تجاوز رژیم بعثی، چند 
فانتوم از دو پایگاه نیــروی هوایی به پرواز درآمد و 
اولین سیلی را نیروی هوایی به رژیم بعثی عراق زد.

وی دربــاره معجزه نیروی هوایی در روز اول جنگ، 

کار  آن  می کند:  خاطرنشــان 
بزرگ تاریخی را که رهبرمعظم 
انقــالب به عنوان معجزه از آن 
یــاد کردند، طــرح کمان 99؛ 
حمله 140 فرونــد هواپیمای 
شکاری بمب افکن نیروی هوایی 
بود که به مصاف مواضع دشمن 
رفت. این ســناریویی بود که 
در نیروی هوایی تعریف شــده 
و در زمان خاص باید استفاده 
می شد. در روز اول مهرماه 59، 
طراحی شــده و کاری بزرگ 
انجام شــده بود و حضرت آقا 
که به عنــوان نماینده امام در 
شــورای عالی دفاع بودند از آن بــه عنوان معجزه 
بــزرگ نام بردند؛ 200 فرونــد از نیروی هوایی که 
صدام می خواســت آن ها را از بیــن ببرد. این 200 
فروند پرواز کردند که تعدادی از آن ها هواپیما های 
ترابری و سوخت رسان و 330 که کار پشتیبانی را 
انجام می دادند. 140 فروند وارد عراق شدند و مواضع 

حساس را بمباران کردند.

 وظایف نیروی هوایی در دفاع مقدس 
وی خاطرنشــان می کند: در طول جنگ تحمیلی، 
نیــروی هوایی همراه ملت بود و در پیروزی انقالب 
کســی یا گروهی نمی تواند ادعا کند این پیروزی 
منحصر به یک نیرو بوده است، این پیروزی به مدد 
ایثار و جانفشــانی همه اقشار ملت ایران انجام شد 
کــه نیروی هوایی هم تکلیف خــودش را ادا کرده 
و به عنوان پیشــقراول به نیروهای مسلح پیوست 

تا جایی که نیــروی هوایی در هیچ عملیاتی نبوده 
که نقشی نداشته باشد.  در بحث ترابری رزمندگان 
اسالم از سراسر کشور به صحنه نبرد، هواپیماهای 
747 و ســایر هواپیماهای ترابــری نیروی هوایی 
گاهی درهمین مشــهد تا 500 رزمنده را در کمتر 
از دو ساعت به اهواز و کردستان و...اعزام می کردند. 
همچنین در بحث مجروحان و یا شهدا وظیفه انتقال 
سریع آن ها را از مناطق جنگی به شهرهای مختلف 

برعهده داشته است و... .

 جهاد خودکفایی، اعجاز علم 
از این خلبان پیشکســوت شهرمان درباره وضعیت 
این نیروی ارزشــمند دفاعی کشــور می پرسم که 
بیان می کند: بعد از جنگ هم اتفاق های بســیاری 
توســط نیروی هوایی رقم خورد و اشاره می کنم به 
بحث جهاد خودکفایی که این اعجازعلمی رخ داده 
اســت، زیرا نیروی هوایی دانش محور، علم محور و 

تجهیزات محور است. 
بیشتر کارکنان آن تحصیلکرده هستند. اعجاز علم 
و تجربه جنگ موجب شــد پس از جنگ دست به 
کارهای بزرگی بزنیم که خودش بهینه سازی رادارها 
و تسلیحات را به همراه داشت و در نهایت منجر به 
تولید هواپیما های شکاری و بمب افکن شد که هر 

کشوری این تکنولوژی را ندارد. 

 تولید هواپیمای شکاری و بمب افکن
ســرتیپ دوم خلبان مصطفوی درباره هواپیماهای 
شــکاری توضیح می دهد: هواپیمای شکاری یعنی 
هواپیمایی که دیوار صوتی را بشــکند، زیرا تولید 

هواپیما های سبک کارچندان سختی نیست. 

از طرفی هنگامی که دیوار صوتی شکســته شــود 
قوانین آیرودینامیکی تحت الشــعاع قرار می گیرد و 
مؤلفه های زیادی باید در تولید این هواپیما رعایت 
شود که خوشبختانه درحال حاضر در کشور ما این 

نوع هواپیما تولید می شود.
او وضعیت فعلی هواپیمای شکاری بمب افکن که یک 
تکنولوژی بسیار ویژه محسوب می شود را مطلوب 
اعالم می کند و می افزاید: ما به این تکنولوژی دست 
یافته ایم و هواپیمای شکاری کوثر را که سال گذشته 
رونمایی شد و خط تولیدش فعال است، نمونه ای از 

این ادعاست.
وی خاطرنشــان می کنــد: گروهک های مختلف و 
معاندین زیادی هستند که به هر نحوی می خواهند 
به ما آسیب بزنند، اما برای همه آن ها نیروی هوایی 
طرح های آماده دارد و ثابت هم کرده اســت، مانند 
فرود اجباری هواپیمای حامل عبدالمالک ریگی که 

یکی از افتخارات نیروی هوایی بود.

 حریفمان را می شناسیم 
ســرتیپ دوم خلبان مصطفوی در پاســخ به این 
پرسش که اگر نقش پدافند را کنار بگذاریم وضعیت 
نیــروی هوایی ما چگونه اســت؟ اظهــار می کند: 
حریفمان را باید بشناســیم و می دانیم سالحش از 
ما بیشــتر و پیشرفته تر است، اما اینکه کم بیاوریم 

این گونه نیست.
چراکه ثابت شده اســت ما داشته ای داریم و آن ها 
فاقد آن هستند، قدرت ایمان که برگرفته از مکتب 
عاشورای امام حسین)ع( است که آن ها به شدت از 
این قدرت ما در هراسند و اگر می توانستند صدمه ای 
بزنند، مســلماً این کار را می کردند تا جایی که در 
اطراف ما مانند افغانســتان، خلیج فارس، عراق و... 
پایگاه های زیادی دارند و وظیفه ما این اســت که 
اشــراف کامل به تجهیزات و تسلیحاتشان داشته 
باشیم و برابر آن ها بتوانیم سناریوهایی را بنویسیم 
و طراحی کنیم تا به موقع بتوانیم آن ســیلی را که 

می خواهیم بزنیم. 
این تکلیف ماســت. ما آن هــا را رصد می کنیم و 
متناسب با آن، خودمان را آماده می کنیم. بخشی از 
این آمادگی به تجهیزات برمی گردد که هواپیماهای 
ما به روز اســت و بخشی از آن، خود نیروی انسانی 
و تاکتیک هایی است که نیروی انسانی باید داشته 

باشد و بتواند از آن استفاده کند. 
فرمانده پایگاه شکاری شهید حبیبی خراسان رضوی 
تأکید می کند: هدف مشترک همه نیروهای مسلح 
ایجاد امنیت است و هر کسی در حوزه شرح وظایف 

خودش این کار را انجام می دهد. 
در حوزه پشتیبانی نیروی هوایی کارهای ارزنده ای 
انجام شــده اســت که منحصر به ماســت شامل 
برنامه ریزی هــا و طراحی های الزم برای زمان هایی 
که کشــور در بحران هایی مثل ســیل، زلزله قرار 

می گیرد، است. 
اعزام کادر پزشــکی، اقالم الزم و... که می تواند در 
شرایط سخت با سرعت توسط نیروی هوایی انجام 
شود.فرمانده پایگاه شکاری شهید حبیبی استان با 
توجه به تحریم ها در بحث تعمیرات و پشــتیبانی 
نیروی هوایی، بیان می کنــد: در بحث تعمیرات و 
پشــتیبانی هر هواپیما کار عملیاتی الزم است که 
پیش ازانقالب، آمریکایی ها اجازه نمی دانند کارکنان 
نیروی هوایی کارها را خودشان انجام بدهند، اما با 
همت و پشتکار جهاد خودکفایی انجام شد و اولین 
نیرویی که این جهاد خودکفایی را انجام داد، نیروی 
هوایی بود. این کار فنی شــروع شــد تا جایی که 
هواپیماهایمان در سر وقت زمان هایی که مشخص 

است، اورهال می شوند. 
یعنی تمام اجزای مختلف هواپیما باز شده و کارهای 
فنی انجام و دوبــاره در خط قرار می گیرند که این 
انجام این کار به چند هزار ساعت و چندین ماه برای 
هر هواپیما الزم اســت. در این زمینه هیچ مشکلی 
نداریم و در خیلــی از تجهیزات نیز هواپیما بهینه 
می شــود. مثالً رادار و برخی از تجهیزات در همان 
اورهال با علم و تجهیزات، تحقیقات و بررسی صورت 

می گیرد.

 نیروی الهی
حاال او یادآور می شود: ما یک برگ برنده و افتخاری 
از حضــرت امام)ره( داریم که نیــروی هوایی را به 

عنوان نیروی الهی اعالم کردند. 
جمله ای که ســال ها قبل امــام )ره( فرمودند. این 
کلیدواژه اســت در واقع این فرمایش امام هم یک 
افتخار و هم یک تکلیف است که ما باید آن ارزش 

را حفظ کنیم.

ورزش خراسان

فرهنگ و هنر 

بازدید

 خیابان اصلی شهر نیشابور ویژه 
کودکان مسدود شد 

نیشابور - خبرنگارقدس: 
ویــژه برنامه نقاشــی 
و بــازی کــودکان به 
مبارک  دهه  مناسبت 
طرح  راستای  در  فجر 
کودک  دوستدار  شهر 
شرکت  با  )نیشــابور( 

صدها کودک، خیابان اصلی شــهر مســدود شد. مدیرعامل 
سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری نیشابور اظهار 
کرد: این مراسم با شرکت صدها کودک برگزار شد تا کودکان 
نیشابوری سراسر خیابان امام خمینی)ره( را به یک بوم نقاشی 
در چهل ویکمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی تبدیل نمایند. 
حمید بهنامی تصریح کرد: در این برنامه کودکان نیشابوری به 
نقاشی و بازی های مورد عالقه خود در خیابان اصلی حدفاصل 

میدان باغات و مسجدجامع این شهر پرداختند.

 بازدید مسئوالن فرهنگی و رسانه ای 
افغانستان از مؤسسه فرهنگی قدس 

تعدادی  زارع:  عفــت 
از مســئوالن رسانه های 
مکتوب، صوتی و تصویری 
استان هرات افغانستان از 
قدس  فرهنگی  مؤسسه 
بازدیــد کردنــد. در این 
بازدید جمعی از استادان 

دانشگاه ها، مسئوالن و خبرنگاران تلویزیون شمشاد، تلویزیون 
پرس تــی وی، خبرگزاری های آوا، خط نخســت، وطن24، 
رئیس اداره اطالعات و مطبوعات فرهنگ هرات، رئیس خانه 
رسانه ای مدیو تیک و مسئول بخش رسانه ای سرکنسولگری 
ایران در هرات حضور داشتند که از واحدهای مختلف مؤسسه 
از جمله تحریریه، ســالن چاپ رول، سالن چاپ شیت، واحد 
آرشــیو و بخش آی تی بازدید کردند. در این بازدید، با توجه 
به مشــترکات فرهنگی ایران و افغانستان، بین متخصصان 
بخش های مختلف مؤسسه و مسئوالن رسانه ای هرات درباره 

همکاری ها و انتقال تجربیات بحث و تبادل نظر شد.

وقتی نیروی هوایی 
به عنوان پیشقراول در 

نیروهای مسلح به امام و 
مردم پیوست، در واقع 

کمر رژیم پهلوی شکست
که این نقطه عطفی برای 
تسریع بخشیدن پیروزی 

انقالب در22بهمن شد

بــرش

در ساغروان برگزار شد
  همایش پیاده روی روستانشینان

 با شعار دنیای عاری از اعتیاد 
به  محمــدزاده:  علی 
مناسبت ایام اهلل دهه فجر 
و با هماهنگی دستگاه های 
و  انتظامــی  و  نظامــی 
مرکــزی  بخشــداری 
اهالی  پیاده روی  همایش 
چند روســتا در محدوده 

ساغروان مشهد برگزار شد. این همایش که با همکاری پاسگاه 
انتظامی ســلطان آباد و حوزه مقاومت بسیج برگزار شد، صبح 
دیروز با شرکت گسترده اهالی چندین روستا از محل روستای 
شیرحصار آغاز و با اجرای برنامه های متنوع و اهدای جواز در 
روستای ساغروان به پایان رسید. کارشناسان حوزه فرهنگی 
و انتظامی به ویژه حوزه پیشــگیری از مصرف مواد مخدر از 
جمله سخنرانان این همایش بودند و هشدارها و آموزش های 
الزم را به خانواده و نوجوانان شــرکت کننده در مراسم دادند. 
ابوطالب ســرابیان، بخشدار مرکزی مشهد نیز در حاشیه این 
مراســم به خبرنگار ما گفت: افزایش نشاط اجتماعی یکی از 
نیازهای ضروری امروز جامعه ماست که باید با در نظر گرفتن 
تمام ضوابط و شرایط فرهنگی و نیز منطبق با عرف هر منطقه 
نسبت به انجام برنامه های با نشاط برنامه ریزی نمود. وی افزود: 
مشارکت نسل نوجوان و جوان به همراه خانواده ها در این گونه 
برنامه ها در ابعاد مختلفی مؤثر اســت، چراکه موجب نزدیکی 
بیشتر اعضای خانواده ها به یکدیگر می شود و این درحالی است 
که دنیای مجازی به نوعی اعضای خانواده را از هم دور می کند. 
از سوی دیگر برپایی همایش های عمومی فرصت مناسبی برای 
آموزش های پیشــگیرانه در حوزه آسیب های اجتماعی است 
که این موضوع نیز سبب می شود افراد جوامع کوچکی چون 
روستاها نسبت به برخی رفتارهای دیگر اعضا حساسیت داشته 
و در صورت بروز مشکالتی از قبیل اعتیاد سریع تر از گذشته 
درصدد پیشگیری آن برآیند. طحانی، رئیس پاسگاه انتظامی 
سلطان آباد نیز به خبرنگار ما گفت: مقابله با پدیده اعتیاد یکی از 
مأ موریت های دائمی پلیس بوده و همواره تمام تالش می شود 
تا با کاستن زمینه های احتمالی بروز این آسیب اجتماعی، از 
سالمت اعضای جامعه به ویژه نسل جوان حراست شود. وی 
اظهار کرد: برگزاری این همایش با حضور خانواده ها آن هم با 
شعار دنیای عاری از اعتیاد نشان از دغدغه جدی مسئوالن در 
حوزه پیشگیری از این بالی خانمان سوز است. او افزود: برخورد 
با عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر در روستاهای منطقه همواره 
در اولویــت بوده و هســت و در مقاطع مختلفی با هماهنگی 
دستگاه قضایی نسبت به پلمب محل های توزیع مواد مخدر 
اقدام شده اســت که امیدواریم بتوانیم محیطی امن و عاری 
از ناهنجاری ها و آســیب های اجتماعی برای نسل آینده مهیا 
نماییم. در پایان به قید قرعه جوایز نفیسی همچون دوچرخه، 
گوشی تلفن همراه و لوازم منزل به شرکت کنندگان در همایش 

پیاده روی اهدا شد. 

 ورزشکاران سبزوار ۱۳۱ مدال کشوری 
کسب کردند

ایرنا: با سرمایه گذاری در ورزش قهرمانی، ورزشکاران سبزوار 
طی سال جاری 131 مدال کشوری در رشته های انفرادی و 
گروهی کسب کردند. رئیس اداره ورزش و جوانان سبزوار در 
نشستی با مســئوالن هیئت های ورزشی با گرامیداشت دهه 
مبارک فجر، گفت: امســال 125 مدال انفــرادی و ۶ مدال 
تیمی در مسابقات کشوری بخش زنان و مردان در رشته های 
دوومیدانی، کاراته، شــطرنج، رزمی و ســایر رشته ها نصیب 
ورزشکاران این شهرستان شده است. مجید نصراهلل زاده افزود: 
همچنین در این مدت ورزشکاران این شهرستان 2۸2 مدال 
انفرادی و 22 مقام تیمی در مسابقات استانی کسب کرده اند.
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از تیرانــدازی - همســر اختیارکــردن 
9. پســوند آغشــتگي- سرپرست سابق 
تیم ملــي فوتبال کشــورمان که ســابقه 
بــازی در تیم پــاس را هــم درکارنامه 
متعجــب  آدم  کلــه  از  پریدنــي   دارد- 
برادرمــادر  زمان هــا-  صدمــه-   .10 
11. درهم آمیختن چندماده- لوله تنفسي- 
لقبي  تلویزیوني12.  دنبالــه دار  مجموعه 
 در ارتش هاي فرنگــي- میوه ریز مربایي 
13. صــوت تنفــر- مردن- پیام رســان 

 - اســاطیریونانی  در  خداونــدان 
پخــش  در  سیســتمي   .14 پهلــوان 
 برنامه هــاي تلویزیونــي- کالم بلیغ تــر 

15. مرکز جمهوري ارمنستان- صمد

1. درخشان- به پایان نرسیده 2. یار دیرین 
غل- زیاده روي در مصرف است و گناهي 
بزرگ 3. نفي تازي- نمایشنامه غم انگیز- 
نشریه ورزشــي چاپ آلمان- چه کسی؟ 
4. گروهک تندروي تروریســتي مستقر 
در خاک افغانســتان و پاکســتان- کثیر 
5. جایزالخطاســت- بهشت شداد- گیاه 
خیزران ۶. پسوند نواختن- مارکي معتبر 
در صنایع غذایي- آواي خواب 7. سخنان 
بیهوده- ابزار دوشــاخه فوالدي که براي 
به کار مي رود-  معاینه دستگاه شــنوایي 
 انجیر عرب ۸. توهین آور - سریع الســیر 
 9. باالترین نوع اختیار- روایي- گریختن 
خانــواده  از  خارجــي  خــودروي   .10
در  برگشــت1۸0درجه  هیونــداي- 
 ورزش کاراتــه- کفش چرمي پاشــنه دار

11. نــام دخترانه وطني- شــاعر بــه راه- صحابه 
هلي  کوپتــر-   .12 رســول اکرم »ص«  ایرانــي 
 مطلوب تریــن نــوع کرایه بــراي راننده تاکســي 
13. تصدیق انگلیســي- کبوتر صحرایي- ضروري- 
نشــان مفعولي 14. گریزان- از انواع حساب بانکي 

15. چاپگر- خواب نیمروزي

  افقی

  عمودی

 رمز پیروزی فقط سالح نیست
فرمانده پایگاه شــکاری شهید حبیبی خراسان رضوی با ذکر خاطره ای از 
دوران دفاع مقدس، بیان می کند: صدام سال۶1 اعالم کرد که اجالس سران 
غیر متعهدها را در عــراق برگزار خواهد کرد. آن زمان جنگ بود برخی از 
کشورها معتقد بودند به دلیل جنگ این اجالس برگزار نشود و یا در کشور 
دیگری برگزار شود، اما صدام گفته بود بعد از مسکو امن ترین شهر دنیا به 
لحاظ پدافندی بغداد اســت و هیچ امکان نفوذی در این شهر نیست و اگر 
هواپیمایی بخواهد وارد رینگ پدافندی شود قبل از ورود به عراق منهدمش 
می کنیم. صدام گفته بود هر خلبان ایرانی که بتواند وارد آسمان بغداد شود، 
حقوق یک ماه کل نیروی هوایی عراق را به او جایزه می دهم. شهید دوران 
که یکی از خلبان های بسیار با ارزش کشورمان بود و در مکتب امام درس 

آموخته بود، اعالم کرد که نمی گذارد این اجالس در بغداد برگزار شود.
او تاکتیکی انجام داد که نه تنها وارد آســمان بغداد شــد، بلکه پاالیشگاه 
الدوره را ابتدا مورد هدف قرار داد و با یک حرکت استشــهادی ساختمان 
محل اجالس را هم منهدم کرد. او در این عملیات به شــهادت رسید، اما 
رمز پیروزی ما تکنیک، تاکتیک، جسارت و ایمان او بود. رمز پیروزی ما تنها 

ســالح نیست، زیرا در نبرد، نیروی انسانی و مهارت بسیار دخیل است. آن 
ســال این اجالس در دهلی نو برگزار شد و پیکر شهید دوران بعد از چند 

سال به ایران بازگشت و در شیراز دفن شد.
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