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در شــهر

 تخریب كشت آبياري شده با فاضالب در 
تربت جام

قدس رئیس حفاظت محیط زیست تربت جام گفت: در 
ادامه پایش واحدهاي خدماتي و مشاهده آبیاري اراضي  زراعي 
با فاضالب در مجاورت یكي از واحدهای خدماتي، این اداره 
ضمن صدور اخطار و تعیین مهلت قانوني، سبب شد كشت 
انجام شده در پایان مهلت قانوني ، توسط مالك این اراضي، 

 قلع و قمع شود .
جواد دامن پاک افزود: كمبود منابع آب برای كشاورزی، تخلیه 
و رها سازی فاضالب های تصفیه نشده به محیط زیست ، عدم 
جمع آوری و تصفیه فاضالب برای رسانیدن كیفیت آن ها به 
حد استاندارد برای تخلیه به آب های پذیرنده و ارزان و در 
دسترس بودن، موجب استفاده از فاضالب برای آبیاری مزارع 

كشاورزی می شود. 
وی ادامه داد: این در حالي است كه این اقدام مغایر ضوابط و 
مقررات بوده و خطرات بهداشتی قابل توجهی به دنبال  دارد . 
دامن پاک خاطر نشان كرد: فاضالب ها می توانند حاوی مقادیر 
زیادی فلزات سنگین و سمی باشند كه این فلزات سنگین با 
توجه به ثبات شیمیایی، تجزیه پذیری ضعیف و داشتن قدرت 
تجمع زیستی در بدن موجودات زنده بسرعت به آالینده های 
سمی  تبدیل می شوند و گسترش بیماری های عفونی مانند 
»وبا« هم از آثار مستقیم استفاده از آب آلوده یا مواد غذایی 

آبیاری شده با فاضالب است.

مدیرکل راه آهن خراسان خبر داد
ثبت ركورد مبادله 576 واگن در شبانه روز 

با راه آهن تركمنستان
مدیركل راه آهن خراسان با اشاره به ثبت ركورد  قدس  
مبادله 576 واگن در شبانه روز با راه آهن تركمنستان، از 
اعالم آمادگی ایران به منظور جابه جایی واگن و افزایش حجم 

مبادالت با این كشور خبر داد.
محمد هادی ضیایی مهر، با اعالم این خبر گفت: ركورد ثبت 
شده بیشترین مقدار از ابتدای راه اندازی محور سرخس در 

سال 1375 تاكنون است.
وی اظهار داشت: عملكرد 82 درصدی تعویض بوژی ایران 
سرخس  راه آهن  ایستگاه  زیرساخت های  توسعه  از  نشان 
ایران طی سال های اخیر و توان باالی عملیاتی حمل و نقلی 
این پایانه مهم و بزرگ ریلی مرزی كشور است كه با توسعه 
خطوط ریلی این ایستگاه از 25 كیلومتر به 75 كیلومتر و 
ظرفیت تعویض بوژی واگن های آسیای میانه از 100 واگن به 
400 واگن در شبانه روز، توانسته ایم ظرفیت سازی خوبی را 
در ایستگاه راه آهن سرخس ایران ایجاد كنیم تا زمینه افزایش 

حجم مبادالت واگن با راه آهن تركمنستان فراهم شود.
آماده  فرایند  به  بوژی  تعویض  عملیات  است،  ذكر  شایان 
سازی واگن های وارده از آسیای میانه برای سیر در راه آهن 
ایران )با تغییر و تعویض بوژی( اطالق می شود؛ چون عرض 
استاندارد  خط  عرض  از  بیشتر  میانه  آسیای  راه آهن های 

راه آهن ایران است.

استمداد سازمان انتقال خون از مردم
به  رو  رضوی  خراسان  در  خونی  ذخایر 

كاهش است

قدس  سازمان انتقال خون خراسان رضوی در اطالعیه ای با 
اعالم اینكه ذخایر خونی بشدت رو به كاهش است، از مجاوران 
و زائران بارگاه ملكوتی حضرت رضا)ع( خواست با حضور در 

پایگاه ها و اهدای خون به یاری بیماران نیازمند بشتابند.
در این اطالعیه با اشاره به كاهش مراجعه مردم به پایگاه ها 
به دلیل سرما، تصریح شده است: هم اكنون ذخایر خونی 
موجود سیر نزولی یافته كه با ادامه این روند در روزهای آینده، 
پاسخگویی به بیماران نیازمند و مراكز درمانی با چالش روبه رو 

خواهد شد.
سازمان انتقال خون استان با تأكید بر اینكه نیاز به خون همیشه 
هست، اعالم كرد: پایگاه های اهدای خون مشهد مقدس شامل 
پایگاه امام رضا)ع( واقع در میدان شریعتی)تقی آباد( ابتدای 
خیابان دانشگاه، پایگاه امید واقع در نبش خیابان شیرازی 
پایگاه  امید،  اقامتی  و  تجاری  مجتمع  یك  منهای  3طبقه 
رضوی واقع در باب الرضا)ع( از ورودی خیابان امام رضا)ع( 
به حرم مطهر، پایگاه شهید كریمی واقع در بلوار شریعتی 
28 منطقه قاسم آباد، پایگاه میالد واقع در بلوار استقالل بین 
استقالل 2 و 4 طبقه فوقانی، پایگاه مهر واقع در نبش بلوار 
ابوطالب 33 می باشند. پایگاه های امام رضا)ع( و امید در نوبت 
صبح و عصر و سایر پایگاه ها در نوبت صبح آماده پذیرش 
داوطلبان اهدای خون خواهند بود. ساعت پذیرش پایگاه ها 
در نوبت صبح از 7/45 تا 12/45 و در نوبت عصر از 14/30 

تا 18/45 می باشد. 

120 نوعروس خراسان جنوبی راهی خانه 
بخت شدند

بیرجند/ خبرنگارقدس  با همت كمیته امداد خراسان 
جنوبی و مشاركت مؤسسه خیریه حضرت رقیه)س( و قرارگاه 
محرومیت زدایی سپاه،  120 سری جهیزیه بین نوعروسان 

استان توزیع شد.
اقالم هر جهیزیه اهدایی شامل 50 قلم شامل فرش ، پشتی، 
گاز ، جارو برقی، پنكه، تلویزیون و سرویس ظرف و قابلمه است.
مدیركل كمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی گفت: 
هم اكنون هزار و 380 نوعروس مددجوی این نهاد در خراسان 

جنوبی در نوبت دریافت جهیزیه قرار دارند.
سیدجواد رضوی گفت: برای تهیه هر سری جهیزیه 30میلیون 
ریال هزینه شده كه دو میلیون توسط كمیته امداد استان و 
یك میلیون توسط مؤسسه خیریه حضرت رقیه)س( تأمین 

شده است.

معافيت ۳۹ مددجو از خدمت سربازی
در  خواف  امداد  كمیته  مدیر  سالمی/خبرنگارقدس  
گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به توافقنامه ای كه بین این 
نهاد و نظام وظیفه منعقد شده است، گفت: 3۹ نفر از فرزندان 
مددجوی این شهرستان  دارای شرایط الزم در 6 ماهه نخست 

امسال از تسهیالت معافیت سربازی بهره مند شدند.
شیر محمد شاكر برآبادی  با بیان اینكه اعطای معافیت سربازی 
یا كسر خدمت نظام وظیفه با بررسی شرایط مددجویان انجام 
می شود، یادآور شد: چنانچه مددجویان شرایط الزم را داشته 
باشند از خدمت سربازی معاف در غیر این صورت از كسر 
سكونت  محل  به  انتقال  تسهیالت  از  یا  برخوردار  خدمت 

بهره مند می شوند.
با اشاره به اینكه بر اساس قوانین، فرزندان ذكور زنان  وی 
سرپرست خانوار و فاقد سرپرست و همچنین فرزندان ذكوری 
است،  ناتوان  به علت وضعیت جسمی  آن ها  كه سرپرست 
می توانند از خدمات مذكور استفاده كنند، تصریح كرد: این 
3۹ نفر معاف شده از خدمت سربازی همگی از خانواده های  

بی سرپرست تحت حمایت در این شهرستان بوده اند.

6 ماه زندان برای شکارچی »كاریونی« 
زیست  محیط  اداره  سرپرست  سالمی/خبرنگارقدس  
خواف اظهار داشت: فردی از اهالی حسین آباد كاریون خواف 
كه در منطقه دو كوهه اقدام به شكار دو قطعه هوبره نموده 
بود، به 6 ماه حبس تعزیری محكوم شد. حكم مزبور مورد 
اعتراض شكارچی قرار گرفته بود كه از سوی شعبه بیستم 

دادگاه تجدید نظر استان تأیید شد.
طاهریان افزود : این شكارچی متخلف دارای سابقه قاچاق 
هوبره نیز بود كه افزون بر این حكم 40 میلیون ریال بابت 

شكار دو قطعه هوبره جریمه شد.

برای جابجایی مسافران  برقی  ون  از  استفاده 
بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( از شهدا تا حرم

زاوهی تصوری

»قدس« گزارش می دهد

»کوشک مهدی« همسایه دیوار به دیواری که از امکانات 
مشهد سهمی ندارد

مهناز خجسته نیا  »كوشك مهدی« برای 
اینكه همسایه دیوار به دیوار مشهد شده، شاید 
دیگر قبول نام روستا برای آن كمی گزافه باشد. 
چون حاال فقط یك قبرستان قدیمی، مرز این 

روستا و شهر شده است.
خیابان  از  یكی  انتهای  در  مهدي«  »كوشك 
های بلوار توس پس از شهرک امام علي)ع( 

قرار دارد. 
روستایی كه فقط نام روستا را یدک می كشد 
و در آن خبری از دامداری و كشاورزی نیست. 
خشكسالی بالیی است كه بر سر زمین های 
»كوشك مهدی« نیز آمده و آن را از هویتش 

دور كرده است. 
از  گذر  با  روستا  اهالی  با  سخنی  هم  برای 
یك خیابان باریك، وارد كوچه پسكوچه هاي 
»كوشك مهدي« مي شویم، روستا بسیار آرام 
مغازه  مقابل  در  پیرمرد  چند  فقط  و  است 
كوچكي گردهم نشسته اند و سرگرم گفت و 
گو هستند. سراغشان كه می رویم گویی درد 

دلشان را تازه كرده ایم. 
مشكالت  می شود،  باز  كه  آنان  صحبت  سر 
اصلي روستا نیز رو می شود و می گویند: با اینكه 
روستا از آب لوله كشي برخوردار است و بیشتر 
ساكنان داراي انشعاب آب و كنتور هستند، ولي 

از آب خبري نیست.

 نیمی از سال در گل و الی
یكی از آن ها هم به كامل نشدن آسفالت معابر 
روستا اشاره مي كند و مي افزاید: خیابان اصلي 
خاكي  معابر  بقیه  ولي  شده،  آسفالت  روستا 

است. 
به گفته وی، ساكنان این روستا نیمی از سال 
در گل و الي فرو می روند و بقیه سال هم گرد 
و خاک می خورند و با بیماري دست و پنجه 

نرم می كنند. 
او به انبوه زباله های انباشته شده در كنار جوي 
می دارد:  اظهار  و  مي كند  اشاره  روستا  هاي 
نظافت و رفت و روب در روستا تعطیل است و 
فقط با هزینه خود اهالي زباله ها، هفته ای دو 

بار جمع آوري مي شود.

 سرریز »مشهد«
پس از گشت و گذاری دیگر در روستا، سراغ 
یكي دیگر از ساكنان روستا مي رویم كه مقابل 

مغازه اش نشسته است. 
مي كند،  معرفي  افراسیابی  را  خودش  كه  او 
مي گوید: این روستا چند سالی است به محل 
اسكان سرریز جمعیت مشهد تبدیل شده، اما 

از امكانات شهری برخوردار نیست.
به گفته وی، هر شهرنشینی كه نمی تواند در 

مشهد خانه بخرد به این روستا پناه می آورد.
مهدی«  »كوشك  روستازادگان  جزو  كه  او 

است، اظهار می دارد: سال هاست چاه های آب 
كشاورزی خشك شده و این بال موجب بیكاری 

مردان بویژه جوانان روستا شده است.

 زمین هست، آب نیست
او با بیان اینكه حداقل 200 جوان در این روستا 
داریم كه نیمی از آن ها هر روز برای كارگری به 

شهر می روند، می گوید: این در حالی است كه 
زمین كشاورزی هست، اما آب نیست!

وقتی سراغ خانه های قدیمی و كاهگلی روستا 
را از او می گیریم، می گوید: دیگر از آن خانه ها 
خبری نیست و بیشتر ساختمان ها با مصالح 
یا در حال  و  ساختماني جدید ساخته شده 

ساخت هستند. 

کمبود امکانات درمانی
در حین گذر از روستا كمي جلوتر ساختمان 
بزرگ مسجد هم نمایان مي شود، مسجدی كه 

از ظاهر آن پیداست تازه تأسیس است. 
در كنار مسجد بزرگ روستا سراغ یكی از زنان 
از  ما  مي گوید:  او  می رویم.  مهدی«  »كوشك 
لحاظ امكانات درماني تنها یك خانه بهداشت 
كوچك در روستا داریم و باید براي درمان به 
شهرک امام علي)ع( برویم، آن هم درمانگاهی 

كه فقط در ساعات اداري دایر است.
او اضافه مي كند: بچه های روستا هیچ مكاني 
براي گذران اوقات فراغت خود ندارند، نه مكان 
تفریحي نه مكان فرهنگي. به گفته وی حتي 
یك زمین یا سالن ورزش در این روستا وجود 

ندارد.

 بوی نامطبوع فاضالب
زن جوان دیگری هم از بوي نامطبوع فاضالب 
تصفیه خانه همجوار با روستا گالیه می كند و 
می گوید: بوي مشمئز كننده تصفیه خانه فاضالب 

همجوار با روستا، اهالي را به ستوه آورده است. 
از  را  بیكاری  و  امكانات  كمبود  آبی،  بی  او 
مشكالت عمده »كوشك مهدی« عنوان می كند 
و می گوید: به همین دلیل اغلب روستاییان 
مجبورند برای زندگی به شهر مهاجرت كنند. 

او دست كودک خردسالش را نشان می دهد كه 
تابستان امسال به بیماری سالك مبتال شده و 
می افزاید: وجود گرد و خاک، كثیفي جوي ها 
و فراوانی مگس و پشه، سبب گسترش بیماري 
سالك در روستا شده است. وي از تخلیه نخاله 
ساختماني در اطراف روستا هم انتقاد مي كند و 
مي گوید: متأسفانه تخلیه بی پروای نخاله های 
اطراف  ساختمانی شهر توسط كامیون ها در 
روستا برای اهالی دردسرهای زیادی به وجود 
آورده است. او با اشاره به بهره مندی روستاي 
می دارد:  اظهار  برق  و  گاز  از  مهدي  كوشك 
آبادانی روستا كه به گاز و برق نیست كه ما به 

آن دلخوش باشیم.

آب و هوا
افزایش  12 درصدی بارندگی در خراسان جنوبی

بیرجند/خبرنگار قدس میزان بارندگی در خراسان جنوبی از 
ابتدای سال زراعی جاری تا كنون 12 درصد افزایش داشته است.

مدیركل هواشناسی خراسان جنوبی به خبرنگار ما گفت: از 
ابتدای سال زراعی جاری 24 و سه دهم میلی متر در استان 
بارندگی گزارش شده است. وی با تكذیب اطالعیه وزارت نیرو 
مبنی بر بروز پدیده یخبندان گفت: پدیده یخبندان در استان 
اتفاق نخواهد افتاد و پیش بینی می شود امسال دمای هوای 

استان حتی یك درجه هم گرم تر شود.

پيش بينی استقرار سامانه بارشی، افزایش 
ابرناكی، باد شدید و رگبار

قدس   بررســی نقشــه ها و مدل های هواشناسی طی 48 
ساعت آینده حاكی از استقرار سامانه بارشی، افزایش ابرناكی، 
وزش باد به نسبت شدید و همچنین بارش های پراكنده رگباری 
با احتمال رعدو برق )در نواحی سردسیر و كوهستانی باران و 
برف ( بویژه در نیمه جنوبی است. به گزارش مركز پیش بینی 
اداره كل هواشناسی خراسان رضوی، آسمانی صاف تا قسمتی 
ابری،  گاهی وزش باد و غبارآلود برای نواحی شمالی و جنوبی 
استان و آسمانی نیمه ابری و در پاره ای نقاط مه آلود با احتمال 
رگبار پراكنده باران، گاهی وزش باد به نسبت شدید، بتدریج 

كاهش ابر برای نواحی جنوبی استان پیش بینی شده است.
همچنین پیش بینی می شود مشهد آسمانی صاف تا قسمتی 
ابری همراه با غبار یا مه صبحگاهی گاهی وزش باد را داشته 
باشد. طی 24 ساعت گذشته بیشترین مقدار بارندگی از ایستگاه 
هواشناسی  نیشابور به میزان 10/4  میلیمتر و بیشترین وزش باد 
از شهرستان  فریمان  با سرعت 7۹  كیلومتر بر ساعت گزارش 
شده است.گفتنی است، كمینه و بیشینه دمای امروز مشهد نیز به 

ترتیب 1- و 10 درجه سلسیوس گزارش شده است.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد در گفت وگو با 
»قدس«:

كمک دولت برای خرید 100 دستگاه اتوبوس 
رسيد

اتوبوسرانی  سازمان  عامل  مدیر  نیا   خجسته  مهناز 
نیاز  از بودجه مورد  از تخصیص بخشی  شهرداری مشهد 
خرید 100 دستگاه اتوبوس مصوب سفر هیأت دولت خبر 

داد.
نیشابوری در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: طبق مصوبه سفر 
رئیس جمهور به مشهد قرار است 40 میلیارد تومان برای 
خرید 100 دستگاه اتوبوس جدید به مشهد تخصیص یابد 

كه از این رقم پنج میلیارد تومان واریز شده است.
وی با بیان اینكه دستور پرداخت 5 میلیارد تومان دیگر از 
این ردیف نیز صادر شده است، افزود: برای جذب 30 میلیارد 

تومان باقی مانده هم در حال پیگیری هستیم.
وی در پاسخ به اینكه سهم شهرداری در خرید این اتوبوس ها 

چقدر است، می گوید: شهرداری مشهد دو قرارداد خرید 100 دستگاه اتوبوس را با ایران 
خودرو دیزل منعقد كرده كه از قرارداد اول 67 دستگاه را تحویل گرفته و 33 دستگاه 
نیز در حال              آماده سازی است كه امیدواریم تا دهه فجر امسال تحویل و راه 

اندازی شوند.
به گفته وی، قرارداد دوم شهرداری مشهد نیز خرید 100 دستگاه اتوبوس مصوب سفر 

هیأت دولت است كه در جریان می باشد.

خبر

فرهنگيان خراساني 
بخو انند

حسين پورحسين  گردهمایــي رابطان 
و ناظــران خدمات بیمــه اي صندوق درمان 
فرهنگیــان و كارشناســان بیمــه معلم و         

آتیه سازان استان در مشهد برگزار شد.
رئیس تعاون و امور رفاهي فرهنگیان خراسان 
رضوي در حاشیه این گردهمایي به خبرنگار 
ما گفت: 170 هزار نفر تحت پوشش صندوق 

درمان فرهنگیان خراسان رضوي قرار دارند.
غالمرضا نجاتي مهر، با اشــاره به تفاهمنامه 
وزارت آموزش و پرورش با بیمه آتیه ســازان 
گفــت: پرداخت هزینه هــاي پاراكلینیكي، 
جراحي هاي تخصصي، درمان طبي و نازایي 
و ناباروري و همچنین هزینه هاي زایمان هاي 
طبیعي و ســزارین و پرداخــت هزینه هاي 

ویزیت و دارو و تهیه اعضاي طبیعي و پیوندي 
و همچنین عیوب چشمي و پرداخت هزینه 
اقالمي مانند عینك و حتي هزینه آمبوالنس 
با گواهي اســناد معتبر پزشــكي و ویزیت 
پزشكان و تأیید كارشناسان بیمه گر توسط 

صندوق درمان فرهنگیان پرداخت مي شود.
وي با اشاره به اینكه در مواردي براي یك بیمار 
سخت درمان بیش از یك میلیارد ریال توسط 
صندوق درمان فرهنگیان اســتان پرداخت 
شــده است، گفت: در شــرایطي كه بیماران 
تحت پوشش نیازمند خدمات براي بیماران 
خاص باشند در كوتاه ترین مدت به وضعیت 
درماني آن ها توجه ویژه مي شود و مركز اسكان 
بیماران سخت درمان در مشهد كه به زیارت 
علي بن موسي الرضا)ع( مي آیند و درمان آن ها 

در مشهد انجام مي شود، رایگان است.
رئیس تعاون و امور رفاهي آموزش و پرورش 
استان با بیان اینكه فرهنگیان خراسان رضوي 
به نحو بي ســابقه اي همیاري ارزشمندي با 
صندوق درمان فرهنگیان اســتان داشته اند، 

افــزود: همیــاري و تعامل و 
همكاري مطلوبي بین صندوق 
درمان و بیمه معلم و بیمه آتیه 
سازان برقرار است و با خدمات 
فرهنگیان  توجه  شــده  ارایه 
استان به این صندوق موجب 
گشــایش درمان بســیاري از 
بیماران شده است تا جایي كه 
بیشترین پرداختي ها بر درمان 
تكمیلي فرهنگیان توسط این 

صندوق پرداخت شده است.
معــاون بیمــه آتیه ســازان 

خراســان رضوي هــم در این بــاره گفت: 
رسیدگي به امور بیمه تكمیل درمان كانون 
بازنشســتگان كشــوري، تأمین اجتماعي و 
شاغالن و وابســتگان فرهنگي و همچنین 
خدمات تكمیلي بیمــاران آموزش و پرورش 
طي قراردادي با دستگاه هاي دولتي برعهده 
بیمه آتیه سازان اســت و هزینه هاي درمان 
بیماران بیمارستاني و مراكز پزشكي و بیماران 

خاص و دیگر مواردي كه مشــمول قرارداد 
است با تأیید مجوزها و اسناد معتبر پزشكي 
توســط بیمه معلم و آتیه ســازان از طریق 
صندوق درمان فرهنگیان قابل پرداخت است.
دكتر بهروزي از مراجعه كنندگان به بیمه آتیه 
سازان خواست با در نظر گرفتن تعهدات انجام 
شده در قرارداد بین آموزش و پرورش و بیمه 
آتیه سازان به بیمه گران و نمایندگان آن ها 

مراجعه كنند.
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عکس روز
 دیوار مهربانی در بيرجند

مخاطبان گرامی!
مشــکالت محلــه خــود را  به 
 300072305 شــماره 
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