
برداشت بی رویه نمک از دریاچه ارومیه ابالغ 120 میلیارد تومان اعتبار برای »کشف رود«
نماینده مردم تبریز اظهار نگرانی کرد رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی در گفت وگو با قدس خبر داد

 تبریز   نماینده مــردم تبریز در مجلس 
با انتقاد از برداشت بی رویه نمک از دریاچه 
ارومیه، گفت: اقدام های ستاد احیا در جهت 
بهبود وضعیت دریاچــه مؤثر بوده اما کافی 

نیست...

مشهد    رئیــس سازمان برنامه و بودجه 
 خراســان رضوی در خصوص  ابالغ اعتبار 
6 هــزارو68 میلیارد ریالی مطالبات ســفر 
اســتانی رئیــس جمهوربه اســتان اظهار 

داشت:این ابالغیه بتازگی ...
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آغاز عملیات اجرایی آزادراه مشهد - سمنان تا پایان سال
13 سال از آغاز عملیات ساخت گذشت

 پروژه راه آهن 
 تهران- همدان- سنندج 

روی ریل انتظار

.......همین صفحه

در گفت وگوی قدس با معاون ساخت و توسعه آزادراه های کشوراعالم شد

.......صفحه 4

فرهنگ درک معلولیت را بیاموزیم 
زاهدان - جمیله رحیمی: وقتی به قوانین، ماده ها 
و تبصره هــای الزم االجرای حمایــت از معلوالن که 
هنوز هم در اکثر سازمان ها و ارگان ها اجرا نمی شوند 
می اندیشــم، انگیزه قلبی من برای تالش بیشتر و رفع 
موانع زندگیم، هرگز رنگ شکســت و نومیدی به خود 
نمی گیرد. این بار از مشکلی می نویسم که معلوالن را 
خانه نشین کرده است. معضل سرویس های مخصوص 
ایــاب و ذهاب معلــوالن، تنها یــک معضل کوچک 
نیست زیرا که اکثر معلوالن به علت عدم فعالیت این 
سرویس ها برای حضور در اجتماع و رسیدگی به امور 
روزانه خود دچار مشــکل هستند و بار سنگین فراز و 
نشیب های مسیر عبورشــان را به امید داشتن شهری 

بی پله تحمل می کنند. 
این ها موانعی هستند که تا کنون بارها بازگو و بررسی 
شده اند که قسمتی برطرف شده، قسمتی در حال انجام 

و قسمتی نیز اجرا نشده است.
بارزترین مشــکل معلوالن در شــهرهای سیستان و 
بلوچستان از جمله زاهدان؛ مناسب نبودن خیابان ها، 
کوچه ها، اماکن، سازمان ها، سامانه حمل و نقل و دیگر 
اموری است که یک فرد برای انجام امور روزمره با آن ها 
سروکار دارد. راه حل آن نیز پیگیری امر مناسب سازی 
اماکن شــهری است. به یاد داشته باشیم که »بنی آدم 
اعضای یک پیکرند، که در آفرینش ز یک گوهرند«، بنا 
بر این معلوالن هم نیازمند استفاده از خدمات شهری اند. 

پس باید مشکالت را از سر راه معلوالن برداریم.
ای کاش همگی احساس مسؤولیت کنیم و بار سنگین 
مسؤولیت رســیدگی به مشــکالت را فقط بر عهده 
شخص، نهاد یا ســازمان خاصی قرار ندهیم. ای کاش 
حیطه مسؤولیت هایمان را وسیع گردانیم و برای داشتن 
یک زندگی سرشار از آرامش و آسایش به فکر همنوع 
خود نیز باشیم و این نکته را فراموش نکنیم که شاید 

خدای ناکرده روزی ما نیز طعم معلولیت را بچشیم.
ای کاش فرهنــگ درک معلولیت و برخورد با آن ها را 
بیاموزیم. ای کاش باور کنیم شاید در پس بسیاری از 
جسم های ناتوان و آسیب پذیر، روحی بزرگ و افکاری 
واال نهفته باشد و ای کاش یاد بگیریم که خیلی راحت 

از کنار مسایل عبور نکنیم.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس:
تکمیل پروژه دامغان- نکا  پایان 

وابستگی به گاز ترکمنستان است
کاسپین -  قائم شهر: نایب رئیس کمیسیون انرژی 
مجلس با اشاره به اینکه درحال حاضر با تقویت فشار 
گاز با دومحور داخل کشور نیاز مازندران برطرف شده 
و دیگر احتیاجی به واردات از ترکمنســتان نیســت، 
گفت: برای حل همیشگی مشکل کمبود گاز تکمیل 
پروژه دامغان- نکا پایان وابستگی به گاز ترکمنستان 

است.
سید علی ادیانی گفت: مدیریت صحیح و توزیع درست 
در کنــار مصرف بهینه می تواند مشــکل کمبود گاز در 

استان مازندران را برای همیشه برطرف کند.
وی با بیــان اینکه برنامــه ای برای توافــق مجدد با 
ترکمنستان مطرح نیســت، اظهارداشت: پاسخ ما به 
زیاده خواهی ترکمنســتان عدم توافــق دوباره با این 

کشور خواهد بود.
وی یادآور شــد: درحال حاضر ۵۰ کیلومتر از این پروژه 
مانده و پیش از زمســتان ۹6 این پروژه تکمیل و برای 

همیشه قطع گاز مازندران از میان خواهد رفت.

سردار نقدی: 
 انقالب اسالمی با تمام سرعت 

در حال گسترش است
همدان – خبرنگار قدس: معاون فرهنگی اجتماعی 
سپاه پاســداران گفت: اکنون پرچم انقالب اسالمی در 
مدیترانه، آمریکای التین و همه جهان باال رفته و انقالب 

اسالمی با تمام سرعت در حال گسترش است.
 ســردار محمدرضا نقدی در پنجمین یادواره شــهید 
مصطفی احمدی روشــن در حسینیه امام خمینی)ره( 
همدان با بیان اینکه باالترین قله خوبی شــهادت در راه 
خداســت، افزود: درس مهم و کلیدی که مادر شــهید 
احمدی روشن به آن اشاره می کند موقعیت شناسی این 
شــهید بود که در شرایط مختلف مکان و زمان را درک 

می کرد و در هر شرایطی مطیع امر والیت بود.
وی با اشاره به وصیت نامه شهید احمدی روشن گفت: 
در وصیت نامه این شهید بزرگوار درباره پیروی از والیت 
فقیه بارها آمده است و این اعتقاد شهید به والیت فقیه 
وی را به قله می رســاند و این یک اعتقاد و باور است که 
مــا هم قبول داریم اما گاهی وقتــی به مرحله آزمایش 

می رسیم ممکن است پایمان بلغزد.
در این آیین از خانواده شــهید احمدی روشن و شهدای 

مدافع حرم تجلیل شد.

 کتابخانه مرکزی بابلسر 
سال آینده به بهره برداری می رسد

بابلسر- خبرنگار قدس: مدیرکل کتابخانه های عمومی 
مازندران گفت: با مشــارکت شهرداری بابلسر، کتابخانه 
مرکزی این شــهر طی یکســال آینده در زمین اهدایی 

شهرداری ساخته خواهد شد.
آرزو ولــی پور افزود: با پیگیری های صورت گرفته موانع 

حقوقی احداث کتابخانه مرکزی بابلسر برداشته شد.

خبرخبر

خط آهن اندیمشک به شریان 
مرگ تبدیل شده است

به  اندیمشــک  آهن  خط  اهواز 
دلیل عبور از محدوده مسکونی شهر 
همــواره خطر آفرین بوده و نقطه اتصال آن 
به شهر به قربانگاه عابران تبدیل شده است.
بر پایه این خبر، عصر ســه شنبه در تقاطع 
راه آهــن در خیابان الجوردی اندیمشــک  
یکی از شهروندان اندیمشکی بر اثر برخورد 
با قطار مصدوم شد و در حادثه دوم در کوی 
فرهنگیان شهر جوانی 24 ساله بر اثر شدت 
جراحات وارده بر اثــر برخورد با قطار جان 

باخت.
 افشین کاویانی، رئیس فوریت های پزشکی 
اندیمشــک در ایــن رابطه اظهار داشــت: 
درچنــد روز اخیر طــی دو حادثه تصادف 

قطار در اندیمشــک یک جوان 24 ساله در 
دم جان ســپرد و جوانی 2۷ ساله مصدوم و 
به بیمارستان منتقل شد، اما درمان نتیجه 

نداد و جان سپرد.

برگزاری نخستین جشنواره 
همکالسی آسمانی در ساری 

ساری- خبرنگار قدس  از سوی اتحادیه 
انجمن های اســالمی دانش آموزان شهرستان 
ساری نخستین جشنواره همکالسی آسمانی 
شهدای دانش آموز باعنوان »من صدای توام« 
با محوریت وصیت نامه و زندگی نامه شهدای 

دانش آموز استان مازندران برگزار می شود.
این جشنواره با هدف بهره مندی و الگو برداری 
نوجوانان از سیره شهدا، حضور مؤثر در فضای 
مجازی و شــبکه های اجتماعی، غنی ســازی 
یادواره های شــهدای دانش آموز و ایجاد بستر 
مناسب برای تغذیه فکری جهت رشد و تربیت 
دانش آموزان برگزار می شــود و دانش آموزان با 
صدای خودشان وصیت نامه شهدا را می خوانند.

بر اســاس این گزارش، اولین دوره جشــنواره 

همکالسی آســمانی ویژه دانش آموزان استان 
مازندران در سه بخش: تایپ، طراحی )فتوشاپ( 
و کلیپ صوتی برگزار می شود. مهلت ارسال به 

دبیرخانه جشنواره 1۵اسفندماه می باشد.
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میهن  پــروژه راه آهن تهران- همدان- ســنندج از جمله 
پروژه هایی است که سال ها از آغاز عملیات ساخت آن می گذرد 

و مسؤوالن همچنان وعده اتمام آن را می دهند.

.......صفحه 2

میهن- علیرضا لعل اکبری  پــروژه راه آهن 
تهران- همدان- سنندج از جمله پروژه هایی است 
که ســال ها از آغاز عملیات ساخت آن می گذرد و 

مسؤوالن همچنان وعده اتمام آن را می دهند.
گفته می شــود این پروژه از طرح های مهر ماندگار 
است که از سال ۷۵ در دســتور کار دولت ها قرار 
گرفته اما  ســاخت آن در ســال 84 کلید خورده 

است.
به گفته برخی از مســؤوالن قرار بود این پروژه در 
یک قرارداد 18 ماهه به نتیجه مطلوب برســد که 

تاکنون عملی نشده است!
این در حالی است که بنا به ضرورت های اعالم شده 
از ســوی کارشناسان باید ساالنه حداقل یک هزار 
کیلومتر راه آهن در کشور ساخته شود و در صورت 
ســاخت پروژه راه آهن تهران- همدان- ســنندج 
اســتان های همدان و کردستان به شبکه راه آهن 

سراسری کشور متصل خواهند شد.
در همین حال گزارش های حاکی است که بخشی 
از این پروژه تا آخر امسال و بقیه پروژه در سال های 

بعد به بهره برداری برسد.

 بهره برداری از راه آهن تهران- همدان 
در همین خصوص مشاور اســتاندار و دبیر ستاد 
اســتانی پیگیری مصوبات ســفر هیأت دولت در 
استان همدان به »مهر« می گوید: راه آهن تهران- 
همدان، اعتبارات خود را دریافت کرده و به زودی 

پروژه به اتمام می رسد.
خسرو ســامری با بیان اینکه 2۰۰ میلیارد تومان 

اعتبار برای راه آهن تهران- همدان در نظر گرفته 
 شــده اســت می افزاید: تاکنون 1۷6 کیلومتر آن 
ریل گذاری شــده که با تخصیص این اعتبار ۹۰ 
کیلومتــر باقی مانده نیــز از دو طرف ریل گذاری 

می شود و به زودی پروژه به اتمام می رسد.
وی با اشــاره به اینکه زیرســازی پروژه ۹8 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد، بر ضرورت ساخت ایستگاه 
اصلی این پروژه با تخصیص اعتبار مورد نیاز تأکید 

می کند.
در همین حال نماینده مردم همدان و فامنین در 
مجلس در ایــن باره می گوید: رییس جمهور قول 

تکمیل راه آهن تهران- همــدان را تا پایان دولت 
یازدهم داده است.

امیر خجســته می افزایــد: وجود پــاره ای از کم 
توجهی ها موجب شده که در استان همدان شاهد 
یک توسعه نامتوازن باشــیم و استان همدان نیز 
مانند دیگر اســتان ها درگیر طرح های نیمه تمام 

دولت های قبلی است.

 فقط 30 درصد پیشرفت!
در خصــوص ادامــه پــروژه راه آهــن تهران- 
همدان- سنندج نظر نماینده سنندج در مجلس 

را جویا شدیم.
نماینده سنندج در مجلس در گفت و گو با خبرنگار 
ما می گویــد: پروژه راه آهن همدان- ســنندج با 
گذشــته 13 سال تنها 3۰ درصد پیشرفت داشته 

است.
سید احســن علوی تصریح می کند: این پروژه در 
سال 82 آغاز شده است و سه شرکت در عملیات 

ساخت مسیر حضور دارند.
وی می افزاید: در برنامه ششــم توسعه به توسعه 
حمل و نقل ریلی در کشور توجه ویژه ای شده است 
که امید می رود پروژه راه آهن همدان- سنندج نیز 

از این توجه بی بهره نماند.
وی تصریح می کند: قرار است 24۰ میلیارد تومان 
اعتبار به تکمیل این پــروژه اختصاص یابد که با 
اجرایی شدن موضوع، پروژه تا پایان سال ۹6 افتتاح 

خواهد شد.
نماینده سنندج در مجلس خاطرنشان می کند: در 
هفته آینده نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشــور بازدیدی از پروژه برای بررسی و رفع موانع 

موجود خواهد داشت.
وی یادآور می شود: در سفری که بتازگی با وزیر راه 
و شهرسازی به کشور چین داشتیم بنا شد که یک 
شرکت چینی برای تکمیل پروژه راه آهن همدان- 

سنندج با شرکت های داخلی همراه شود. 
با این حال هموطنان همدانی و ســنندجی توقع 
دارند هرچه زودتر قطار امیدشان بر روی ریل های 
تدبیر مسؤوالن به حرکت دربیاید و انتظار چندین 

ساله آن ها جامه عمل بپوشد.

13 سال از آغاز عملیات ساخت گذشت

پروژه راه آهن تهران - همدان - سنندج روی ریل انتظار 
تلنگر

خبر

خبر
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سال سی ام  
شماره 8309  ویژه نامه 2702 

پیش بینی 
 برداشت

 ۲۱ میلیون 
شاخه گل 
نرگس از 

مزارع بهبهان
قدس آنالین- اهواز رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
خوزستان گفت: با توجه به برداشت 16 میلیون شاخه 
گل نرگس از 11۰ هکتار از مزارع بهبهان، انتظار می رود 

امسال بیش از 21 میلیون شاخه گل برداشت شود.
 کیخســرو چنگلوایی با بیان اینکه برداشــت از  نیمه 
دوم آذرماه از ســطح 12۷ هکتار از نرگس زارهای این 
شهرستان شروع شده، افزود: سال گذشته 16 میلیون 
شــاخه گل نرگس از ســطح 11۰ هکتار از مزارع این 

شهرستان برداشت شد.

 300 راهنمای گردشگری جهان 
به شیراز می آیند

شــیراز- خبرنگار قدس: رئیــس انجمن صنفی 
راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی فارس از حضور بیش 
از 3۰۰ راهنمای گردشگری جهان در شیراز خبر داد و 
گفت: همزمان با برگزاری کنوانسیون جهانی راهنمایان 
گردشگری جهان به مدت 2 روز به شیراز سفر می کنند.
امیر ســبوکی گفــت: راهنمایان گردشــگری از 4۵ 
کشور اروپایی، آســیایی و آمریکایی هستند که طبق 
برنامه ریزی ها این راهنمایان 14 و 1۵ بهمن ماه مهمان 
شیرازی ها هســتند و از جاذبه های تاریخی مذهبی و 

طبیعی استان دیدن خواهند کرد.



قدسگزارشمیدهد

ازدواج بهنگام عامل سالمت و پایداری خانواده ها
خبر

تبریز-موسیکاظمزاده بر اساس آخرین 
آمار منتشر شده از سوی مسؤوالن، در سال 
گذشته در آذربایجان شرقی 36 هزار و 222 
ازدواج های  شمار  این  از  که  داده  رخ  ازدواج 
انجام شده در استان، 6 نفر از پسران و 3 هزار 
و 944 نفر از دختران زیر 15سال سن داشتند.
دقیق  آمار  هنوز  اینکه  با وجود،  به هر حال 
استان ها  سایر  از  کودکی  سنین  در  ازدواج 
وجود ندارد، ولی یک آمار کلی ارایه شده در 
کل کشور در سال 94 که سال گذشته 314 
پسر و 37هزارو 117دختر زیر 15سال ازدواج 
صورت گرفته نشان می دهد، بسیاری از این 
ازدواج ها ریشه در سنت و فرهنگ حاکم بر 

خانواده ها دارد.
برخی کارشناسان معتقدند افزایش آمار طالق 
در سال های اخیر نیز به افراط و تفریط های 
ازدواج های دیرهنگام و به ویژه ازدواج کودکان 

و دختران نوجوان زیر 15سال بر می گردد.
از سوی دیگر هر چند در آموزه های دینی ما 
مسلمانان تأکید فراوانی بر تشکیل خانواده و 
این امر سنت حسنه شده، ولی به نظر می آید 
موجب  خانواده،  تفریط های  و  افراط  این 

آسـیب ها و بحران های اجتماعـی می شود.
به خاطر  خانواده ها  برخی  آنکه  کوتاه سخن 
مشکالت مادی و بعضا باورهای سنتی؛ دختران 
خود را وادار به ازدواج در سنین پایین می کنند 
و برخی دیگر نیز از روی مصلحت و ناچاری 

رضایت می دهند.

 ترس از باال رفتن سن ازدواج
بهرامی، ساکن در کوی منظریه شهر تبریز در 
این باره در گفت و گو با قدس می گوید: با توجه 
به اینکه میانگین سن ازدواج در بین جوانان در 
دهه های اخیر به خاطر مشکالت اقتصادی و 
به ویژه نداشتن کار باال رفته است، بر همین 
اساس برخی خانواده ها ترجیح می دهند زودتر 

فرزندان آن ها ازداوج کنند.
او می افزاید: کودکان و نوجوانانی که در سن 
پایین ازدواج می کنند، بیشتر به دلیل مشکالت 

اقتصادی خانواده ها بوده است.
حمیدی، یکی دیگر از شهروندان شهر تبریزی 
که تا به حال دو دختر خویش را به خانه بخت 
خانواده های  اکثر  در  می گوید:  نیز  فرستاده 
ما رسم بر این است که پسرها پس از اینکه 
با دختر هم  تمام کردند،  را  سربازی خویش 

سال  سه   - دو  یا  خود  سن 
ازدواج  خود  سن  از  کمتر 
دچار  کمتر  و  می کردند، 
مشکالت آسیب های اجتماعی 

و خانوادگی می شدند.
و  پسران  است،  معتقد  وی 
دخترانی که در سنین پایین 
با همدیگر ازدواج می کنند، با 
این وضعیت جامعه که رکود، 
بیکاری و فقر اقتصادی در اکثر 
خانواده به نوعی حاکم است، 
در آینده دچار مشکالت جدی 
می شوند و این مسایل سبب 
می شوند این زوج های نوجوان 
زندگی  اول  سال های  در 

خویش طالق را تجربه کنند.

 خطر انحالل کانون 
خانواده 

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان شرقی در این 
باره با تأکید بر اینکه  متوسط سن ازدواج در 
استان در بین مردان 28.6 سال و در بین زنان 
23 سال بوده است، می گوید: در سال گذشته 

ازدواج  36 هزار و 222 
در استان ثبت شده که 
از این شمار سه هزار و 
944 مورد ازدواج کمتر 
از 15 سال برای زنان به 
بیشتر  که  رسیده  ثبت 
شهر  در  ازدواج ها  این 
گرفته  صورت  تبریز 

است.
بهزیستی  مدیرکل 
هم  شرقی  آذربایجان 
در این زمینه با تأکید بر 
اینکه بسیاری از ازدواج ها 
در سن پایین ریشه در 
سنت و فرهنگ حاکم بر 
خانواده ها دارد، می گوید: 
روستاهای  و  در شهرها 
ازدواج های  استان،  این 
زود هنگام از گذشته رواج 
 داشته و به ازدواج فرزندان در سن پایین رضایت 

می دهند.
با این وجود، یکی از مهم ترین نکته هایی که در 
پایان این گزارش می توان به آن اشاره کرد اینکه 

هیـچ زمانی ماننـد زمان کنونـی خطـر انحـالل 
کانـون خانـواده و عـوارض ناشـی از آن مـورد 
توجـه قـرار نگرفتـه و در هیـچ دوره ای ماننـد 
ایـن عصـر، بشـر عمال دچـار خطـر و آثـار سـوء 

ناشـی از آن نبـوده اسـت. 
در هر صورت به نظر می رسد، در زمان کنونی  
متعالــی،  خانـواده  الگوسازی  و  تبییــن 
در  جوانـان  مهـارت  و  آگاهـی  ارتقـای 
زمینـه ازدواج بـهنـگام، آگاهانـه، پایـدار و 
اسـالمی  زندگـی  بـر مبنـای سبک  سـاده 
بیـن  مهارت های  بـر  تأکیـد  بـا  ایرانـی 
و  عمومـی  فرهنـگ  اصـالح  زوجیـن، 
بـر تشـکیل و  اجتماعـی مؤثـر  بسـترهای 
زندگـی  ترویـج سـبک  اسـتحکام خانواده، 
توانمندسـازی  و  و جسـمی  روحـی  سـالم 
در  عمومـی  آگاهی های  افزایش  و  زنـان 
حـوزه سـالمت جسـمی، روانـی و معنـوی 
ویژه  به  و  خانواده ها  آموزش  به خصوص  و 
ناگوار  پیامدهای  از  آگاهی  برای  والدین 
نقش  می تواند  هنگام  دیر  یا  زود  ازدواج 
جوانان  بهنگام  ازدواج  در  کننده ای  تعیین 
و  طــالق  کاهــش  و  مناسب  سنین  در 

تســهیل ازدواج جوانــان داشته باشد.

شیرازبا۲۲فیلممیزبان
جشنوارهفجرشد

فارس-شیراز:معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی فارس از برگزاری شانزدهمین جشنواره فیلم 
فجر اســتانی همزمان با سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم 

فجر در شیراز خبر داد.
مهدی رنجبر با بیان این که شــیراز امســال به مدت 1٠روز 
میزبان 22 فیلم جشنواره فیلم فجر خواهد بود، اظهار داشت: 
این جشــنواره از 16 تا 26 بهمن ماه با چهار اکران روزانه در 
تاالر حافظ اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس پذیرای 

عالقه مندان به فیلم و سینما خواهد بود. 
وی به تالش شهرهای مشهد، اصفهان و تهران برای در اختیار 
گرفتن سالن دوم اشاره و خاطرنشان کرد: این قول را به مردم 
می دهیم که پس از تهران، نخستین استانی باشیم که افزون 
بر امکان اکران در 2 سالن، برای نخستین بار جشنواره فیلم 

فجر را در یکی از شهرستان ها نیز برگزار کنیم.
پایگاه اطالع رسانی و روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اســتان فارس به نقل از رنجبر نوشت: نبود ظرفیت 
کافی به لحاظ اســتانداردهای وزارتخانه و سازمان سینمایی 
باعث شده تا حضور سینماهای خصوصی در جشنواره امکان 
پذیر نباشد.رنجبر گفت: 8٠ درصد فیلم های جشنواره امسال 

در شیراز به نمایش در خواهد آمد.

نگرانیازبرداشتبیرویهنمک
ازدریاچهارومیه

تبریز:نماینده مــردم تبریز در مجلس با انتقاد از 
برداشــت بی رویه نمــک از دریاچه ارومیه، گفت: 
اقدام های ستاد احیا در جهت بهبود وضعیت دریاچه مؤثر بوده 

اما کافی نیست.
محمدحســین فرهنگی با هشدار نسبت به اینکه استحصال 
نمک از دریاچه ارومیه و برداشت بی رویه آن به مشکالت این 
دریاچه افزوده است، تصریح کرد: این اقدام کاهش آب دریاچه 
و از ســویی زمینه بروز ریزگردهای نمکی و ســمی را فراهم 
می کند که ممکن است سالمت دریاچه در معرض تهدید قرار 

گیرد و باید موضوع استحصال نمک مورد توجه واقع شود.

114هزارتنپرتقالغیرقابلمصرفاز
چرخهمصرفخارجشد

ساری-خبرنگارقدس: رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
مازندران از خارج شدن 114هزار و 748 تن پرتقال غیرقابل 

استفاده از چرخه مصرف خبر داد.
دالور حیدرپور افــزود: مازندران با تولید بیش از 2/7میلیون 
تن انواع مرکبات رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده 

است.
وی توضیح داد: با توجه به پیگیری هایی که پس از خسارات 
وارده به بخش کشــاورزی اســتان بر اثر بارش برف و سرما 
در آذرماه امســال اتفاق افتاد؛ با ابــالغ مصوبه هیأت دولت، 
27٠٠میلیارد ریال کمک مالی به کشاورزان استان در دستور 
کار قــرار گرفت و در این راســتا 2هزار میلیــارد ریال برای 
پرداخت تسهیالت بانکی با سود 1٠درصد، 2٠٠میلیارد ریال 
برای حمایت و خرید توافقی کیوی و 2٠٠میلیارد ریال برای 
تأمین منابع مالی صندوق بیمه محصوالت کشــاورزی برای 
پرداخت غرامت به باغداران تحت پوشش بیمه و 3٠٠میلیارد 
ریال اعتبار بالعوض هم برای کمک به باغداران و کشاورزان 

خسارت دیده اختصاص یافته است.

3هزارهکتاربهاراضی
شهرکهایصنعتیالبرزاضافهمیشود

کرج:رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز 
گفت: سه هزار هکتار به وسعت شهرکهای جدید 
استان اضافه می شود. ایرج موفق اظهار کرد: درحال حاضر سه 
هزار و 35٠ واحد تولیدی و صنعتی در استان فعال است.وی 
ادامه داد: به منظور توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار 2 
هزار و 9٠٠ طرح صنعتی نیز در استان در حال اجرا است که 

هزار و 3٠٠ مورد از آنها پیشرفت خوبی داشته اند.
موفق گفت: در این سه هزارهکتار قرار است 6 صنعت جدید 
در البرز احداث شــود که تحقق این امر به تعامل و همکاری 

دستگاه های مختلف استان نیاز دارد.

طرحرایگانغربالگریژنتیک
برای10هزارزوججواندراصفهان

اصفهــان-خبرنگارقدس:معاون پیشــگیری اداره کل 
بهزیســتی اســتان اصفهان از اجرای طرح رایگان غربالگری 

ژنتیک در این استان ویژه 1٠ هزار زوج جوان خبر داد.
مجتبی ناجــی افزود: بیماری های ژنتیکــی یا کودکانی که 
همیشه از منشأ ژنتیکی دچار مشکل می شوند، همواره دغدغه 
اصلی زوج های جوان بوده زیــرا آرزوی هر پدر و مادری این 

است که صاحب فرزند سالم شوند.
ناجی اضافه کرد: این طرح در سال جاری به صورت داوطلبانه 
اســت و این سازمان قادر اســت نیاز 1٠ هزار زوج یعنی یک 
چهارم گروه هدف را تأمین کند اما در سال آینده سعی داریم 
همه 4٠ هزار زوج جوانی که در اســتان اصفهان هستند را به 
شرطی که منابع مالی آن تأمین شود، تحت پوشش قرار دهیم. 

یک عضو بسیج جامعه  پزشکی آذربایجان  شرقی:
30درصدازبیماراننیازمندبهپیوند

درشمالغربکشورهستند
میهن-تبریز:مسؤول هماهنگی پیوند اعضای بسیج جامعه  
پزشکی آذربایجان شرقی گفت: آمار دقیقی از شمار بیماران 
نیازمند به پیوند در دسترس نیســت اما حدود 3٠درصد از 
این بیماران در شــمالغرب کشور هستند که تقریباً نیمی از 

این مشکل بیماران ناشی از مصرف بی رویه  فست فودهاست.
به گزارش سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور، رسول زارع زاده 
با اشــاره به تالش های انجام شده در جهت فرهنگ  سازی به 
منظور اهدای عضو، گفت: دعوت مــردم برای پر کردن فرم 
اهــدای عضو از تریبون نماز جمعه توســط آیت اهلل مجتهد 
شبســتری، امام جمعه  تبریز برای نخســتین بار در کشور 
همچنین فعالیت های بســیج جامعه  پزشکی سبب شد که 

بیش از شش هزار نفر فرم اهدای عضو پر کرده اند.
وی از افراد نیازمند پیوند قلب خواســت با مراجعه به مرکز 
قلب شهید مدنی، در واحد اهدای عضو نام نویسی کنند تا با 

راه اندازی مرکز پیوند قلب در نوبت عمل قرار بگیرند.

بیآبیبرکههایالرستانراخشکاند

میهن-الرستان:این روزها برکه های الرستان تشنه هستند 
و ســاکنان اطراف این برکه ها روزانه شــاهد شکسته شدن 
آن ها هســتند. اهالی خشک شدن برکه را »شکستن برکه« 
می گویند. برکه ها یا آب انبارها ازجمله آثار قدیمی الرستان در 
استان فارس است و مردم این دیار برای مهار آب های باران و 
سیالب ها آن ها را می ساختند، اما امروزه به دلیل کاهش میزان 
بارندگی، حال برکه های منطقه جنوب فارس مساعد نیست و 

آن ها شکسته شده اند!

ضریبنفوذگازبهروستاهایکردستان
به94درصدمیرسد

سنندج-خبرنگارقدس: مدیرعامل شــرکت گاز استان 
کردســتان عنوان کرد: ضریب نفوذ گاز در بخش روســتایي 
استان در برنامه ششــم توسعه اقتصادي کشور به 94درصد 
خواهد رسید.»احمد فعله گری« افزود: شمار روستاهاي گازدار 
استان تا پایان سال جاری به  هزار و 7٠ روستا افزایش خواهد 

یافت.
وی با بیان اینکه هم اکنون 84 روستا نیز عملیات گازرساني 
در آن ادامه دارد، اظهار داشــت: کل خانوار روستایي استان 
127هزار و 273 خانوار است که از این میزان شمار خانوارهای 

گازدار روستایی 96هزار و 217 خانوار می باشد.
وی گفت: در حال حاضر از 29 شهر استان کردستان 28 شهر 
با ضریب نفوذپذیري  99/9 درصد گازدار و تنها شــهر باقي 
مانده چناره نیز به علت ســد سازي و جابجایي در این شهر 

جمعیت ندارد و گازرسانی به آن امکان پذیر نیست.

5نمازخانهبینراهیدرالبرزساختهمیشود
کرج:دبیر ســتاد اقامــه نماز البــرز گفت: تمام 

جاده های استان نمازخانه دارند.
حجت االســالم سید اکبر موســوی اظهار کرد: با 
تالش های صورت گرفته در تمام جاده های اســتان نمازخانه 
وجود دارد و مســافران با آسودگی خیال می توانند نماز اول 
وقــت خــود را در این نمازخانه ها به جا بیاورنــد.  وی ادامه 
داد: درحــال حاضر هفت نمازخانه در محورکرج- چالوس، 6 
نمازخانــه در محورکرج- قزوین، 2 نمازخانه در اتوبان کرج- 

تهران و 2 نمازخانه نیز درجاده اشتهارد وجود دارد.
وی توضیح داد: در جاده اشــتهارد، مسافران می توانند به جز 
مراجعه به 2 نمازخانــه مذکور، برای خواندن نماز به  2 امام 
زاده  که در این مسیر قرار دارند و 24 ساعته به زائران خدمات 

رسانی می کنند نیز مراجعه کنند.
 وی به برنامه ریزی برای ساخت پنج نمازخانه بین راهی  دیگر 
در البرز اشــاره  کرد و گفت: مقرر شده است شهرداری زمین 
و اعتبار مناســب برای ساخت 2 نمازخانه در جاده مخصوص 
کرج- تهران اختصاص دهد چون درحال حاضر در این مسیر 

هیچ نمازخانه ای وجود ندارد

30درصدکودکاناصفهانیاسترسدارند
اصفهــان-خبرنگارقدس:معاون پیشــگیری اداره کل 
بهزیستی استان اصفهان اعالم کرد: با آمدن زندگی پر هیاهوی 
شهری و ماشینی اضطراب و استرس نه تنها برای بزرگساالن 
بلکه برای کودکان هم به وجود آمده است، به طوری که آمارها 
نشــان می دهد 3٠ درصد کودکان اصفهانی دچار اضطراب و 

استرس هستند.
مجتبی ناجی تأکیــد کرد: طرح غربالگــری اضطراب ویژه 
کودکان 5 تا 6 ســال در مهدهای کودک یا مراکز مشــاوره 
منتخب از ســوی سازمان بهزیستی آغاز شده و این طرح به 

صورت رایگان برای خانواده ها اجرا می شود.

قدس: کشف ابعاد تازه فساد از مافیای کشف رود مشهد 
نیشونوش: تو دنیا مافیای فاضالب نداشــتیم که اونم به 

همت مسؤوالن و کشف رود، پیدا شد!
قدس: تأمین آب شرب 18هزار بجستانی و یونسی با گالن

نیشونوش: و تأمین آب اســتخرها و مجموعه های آبی 
مشهد با آب شرب لوله کشی!

قدس: افزایش 1٠٠٠تخت بیمارستانی در خراسان رضوی
نیشونــوش: یعنی 1٠٠٠تــا بیمار از گوشــه راهروی 

بیمارستان های خراسان رضوی جمع میشن!
قدس: احتمال ثبت جهانی فردوسی تا 6ماه آینده

نیشونوش: به شــرطی کــه تا 6ماه دیگه کشــورهای 
همسایه، فردوسی رو هم به نام خودشون ثبت نکنن!

قدس: مرگ زن 35ســاله در برخورد بــا پراید در محور 
چناران به مشهد

نیشونوش: حتما پراید تقویت شده بوده که بجای راننده 
پراید، عابر پیاده کشته شده!

قدس: 25٠دانش آموز خراســان شمالی به دلیل فقر ترک 
تحصیل کردند

نیشونوش: پس خراسان شمالی در آینده 25٠تا مدیر و 
کاسب و تاجر موفق خواهد داشت!

نیش و نوش
سعیدترشیزی

یک شهر یک خبر

مهر-خرمآباد چندی پیش موضوع چکه کردن سقف کالس درس دانش آموزان 
مدرسه »شهید موگویی« شهرستان دورود و حضور دانش آموزان با چتر بر سر کالس 
درس رسانه ای شد و انعکاس گسترده ای در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی داشت.
حاال پس از گذشت چند هفته از مطرح شدن موضوع چکه کردن سقف برخی مدارس 
دورود، خبر از آمادگی خیر تبریزی برای تهیه و نصب عایق های رطوبتی)ایزوگام( برای 

مدارس شهرستان دورود به گوش می رسد.
مدیر آموزش و پرورش شهرســتان دورود گفت: درپی انتشار خبر چکه کردن سقف 
برخی مدارس شهرستان دورود در رسانه ها، فتاح زاده مدیر یکی از شرکت های استان 
آذربایجان شرقی طی تماس تلفنی که با بنده داشت، اعالم آمادگی کرد که این شرکت 

حاضر است تمام ایزوگام مورد نیاز مدارس شهرستان را تأمین و در محل نصب کند.
یاراحمدی تصریح کرد: پس از اعالم نیاز بالفاصله مدیریت این شرکت یک هزار و 5٠٠ 

متر مربع ایزوگام به همراه نصاب به این شهرستان فرستادند و کار نصب شروع شد.

خیرین به کمک مدارس فرسوده آمدند

چتر حمایت خیر تبریزی بر سر مدارس دورود

تبیین و الگوسازی 
خانواده متعالی، ارتقای 
آگاهی و مهارت جوانان 

در زمینـه ازدواج 
بهنگام، آگاهانه، پایدار 
و ساده بـر مبنای سبک 
زندگی اسالمی ایرانی 

نقش تعیین کننده ای در 
ازدواج بهنگام جوانان 

در سنین مناسب و کاهش 
طالق و تسهیل ازدواج 

جوانان دارد

بــرش
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3/5میلیاردتوماناعتبارموردنیاز
مرکزانتقالخونسنندج

ســنندج-خبرنگارقدس:مدیر فني واجرایي اداره کل 
راه وشهر سازي کردســتان عنوان کرد: براي تکمیل وبهره 
برداري ســاختمان مرکز انتقال خون ســنندج 3/5 میلیارد 

تومان اعتبار موردنیاز است.
علي اصغر کاظمي اظهار داشت: برای پروژه مرکز انتقال خون 
ســنندج تاکنون بیش از یک میلیارد و 35٠میلیون تومان 

هزینه شده است.

کاهش18درصدیآمارزندانیاناستان
اصفهان

اصفهان-خبرنگارقدس:مدیر کل دادگستری اصفهان از 
کاهش 18 درصدی آمار زندانیان در استان خبر داد.

خسروی وفا مهمترین اقدام های مؤثر انجام شده در این رابطه 
را پاالیش پرونده های زندانی دار،  نظارت مستمر بر قرارهای 
منتهی به بازداشت به منظور جلوگیری از بازداشت های کمتر 
از 1٠ روز دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم این راهکارها 
در استان اصفهان شاهد اســتمرار کاهش آمار زندانیان در 

آینده باشیم.

ایجاداشتغالپایدار
دغدغهاصلیدولتدرکردستان

ســنندج-خبرنگارقدس:فرماندار دهگالن در اســتان 
کردســتان عنوان کرد: اشــتغال پایدار با توسعه رشته های 
مهارتی میسر اســت و تحقق این مهم از دغدغه های اصلی 

دولت است.
یحیی نظــری افزود: متقاضیان باید قبل ازدریافت وام، مورد 
ارزیابی و بازبینی مجــدد قرار گیرند تا درصورت همکاری و 
بررسی همه جانبه طرح های اشتغال زایی و سرمایه گذاری 

تسهیالت این طرح ها پرداخت شود.

مجهزترینپایانهصادراتیآبزیان
درمازندرانراهاندازیمیشود

جویبار-خبرنگارقدس:معاون هماهنگی امور اقتصادی و 
توسعه منابع استانداری مازندران از ساخت مجهزترین پایانه 
صادراتی محصوالت شیالتی، آبزیان و ماهیان در جویبار خبر 
داد.حســن خیریان پور افزود: این پایانــه صادراتی با 24٠٠ 
میلیارد ریال ســرمایه گذاری در کوتاه ترین زمان ممکن و 

مطابق با استانداردهای روز اروپا ساخته خواهد شد.

997واحدتولیدیمازندران
بهتصفیهخانهفاضالبمتصلشدند

ســاری-خبرنگارقدس:مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی مازندران از اتصال 997 واحد تولیدی به تصفیه  خانه 

فاضالب در شهرک های صنعتی خبر داد.
سیدمصطفی موسوی افزود: درحال حاضر 13 شهرک و ناحیه 
صنعتی مازنــدران دارای تصفیه  خانه فاضالب بوده و 7375 
مترمکعب فاضالب واحدهای تولیدی در این تصفیه  خانه ها 

پاالیش می شود.

510نفردرحوادثرانندگیمازندران
جانباختند

ساری-خبرنگارقدس: مدیر کل پزشکی قانونی مازندران 
از کشــته شدن 51٠ نفر در حوادث رانندگی 9  ماهه امسال 
خبــر داد و گفت: از این میان 4٠٠ نفــر مرد و 11٠نفر زن 
می باشند.دکتر علی عباسی با اشاره به اینکه در مدت مشابه 
سال گذشته 579نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست 
داند، افزود: شاهد کاهش 12درصدی کشته شدگان ناشی از 
تصادفات هستیم.وی با اعالم اینکه بیشترین تلفات حوادث 
رانندگی با 335 مورد در جاده های برون شــهری می باشد، 
تصریح کرد: تصادفات درون شهری با 15٠ مورد و جاده های 

روستایی با 25 مورد بیشترین حوادث را شاهد بودند.

فرهنگسازیبایددررأسبرنامههای
حقوقرایانهایباشد

تبریز:عضو کمیســیون فرهنگی مجلس با بیان 
اینکــه بدون رعایــت کپی رایــت، دورنمایی برای 
بازارهای اقتصادی آثار هنری امکان پذیر نیســت، 
گفت: دستگاه های نظارتی باید برنامه های کالن تری را در این 
 خصوص دنبال کنند.ســعیدی به کاهش میزان نســخه های 
رســمی فیلم های شــبکه نمایش خانگی به دلیــل افزایش 
دانلودهای غیرمجاز فیلم های ســینمایی اشــاره کرد، گفت: 
متأســفانه هنوز برخی پیش نیازهــای بدیهی نظیر کنترل و 
حفاظت از حقوق تولیدکنندگان آثار سینمایی در ایران جدی 
گرفته نشده؛ بنابراین در  این شرایط دورخیزی برای ورود به 
بازارهــای تازه اقتصادی امکان پذیر نخواهد بــود.  وی افزود: 
دستگاه های نظارتی و مسؤول باید برنامه های جدی و کالن تری 
را در خصوص جلوگیری از کپی غیرمجاز از آثار هنری دنبال 

کنند وفرهنگ سازی در رأس برنامه های آن ها قرار گیرد.

بالتکلیفی پروژه های مصوب سفر دولت
34طرحهمداندرانتظارتزریقاعتبار

مهر-همدان:در حالی 16 ماه از سفر رئیس جمهور به استان 
همدان و تصویب 44 طرح برای پیشرفت و توسعه این استان 
می گذرد که از این شمار تنها 1٠ طرح تکمیل شده و 34 طرح 

همچنان در انتظار جذب اعتبار هستند.
این در حالی اســت که رئیس جمهور در پایان سفر یک روزه 
سوم شــهریورماه سال گذشته در جمع خبرنگاران استان از 
اجرای 44 طرح و پروژه عمرانی با اعتبار 857 میلیارد تومان 
برای همــدان در بخش های حمل ونقل، سدســازی، آب و 
فاضالب، تأسیسات دانشگاهی، بهداشت و سالمت، گردشگری 
و معدن خبر داد.با این حال با گذشــت بیش از یک سال از 
سفر هیأت دولت به استان همدان هنوز پروژه ها به سرانجام 
نرســیده است و گمان نمی رود در دو ماه و نیم باقی مانده تا 

پایان سال 95 همه این طرح ها اجرایی شود.

اخبار کوتاه



کوهســرخ- حجت طباطبایی  بخش 
 کوهســرخ کاشــمر با مرکزیــت ریوش و 
28 روستا از محروم ترین بخش های خراسان 
رضوی به شمار می رود و جمعیتی بالغ بر ۳0 

هزار نفر دارد.
ایــن بخش نیازمنــد نگاه ویژه مســؤوالن 
استانی و کشوری جهت ارتقای سطح کیفی 
و کمی خدمات ارائه شــده به مردم به ویژه 

بهداشت،درمان و خدمات پزشکی است.
در بخش کوهسرخ علی رغم اینکه درمانگاه در 
روستای توال، طرق و روستای اوندروجود دارد 
امــا با توجه به جمعیت باالی این بخش برای 
خدمــات درمانی و پزشــکی کفایت نمی کند 
ومردم روستاهای مهاجر به مرکز شهر ریوش 
مراجعه می کنند . از ایــن رو ارتقای بهداری 
شهر ریوش به مرکز درمان - بستر از ضروری 

ترین اقدامات دولت در این بخش می باشد.

مردمچهمیگویند؟
اســماعیلی یکی از شــهروندان در خصوص 
مشــکالت درمانی و پزشکی در شهر ریوش 
می گوید: چنــد روز پیش بــرای زدن مهر 
وامضای دفترچه فرزندم به مرکز بهداشــت 
ریوش مراجعه کردم اما شلوغ بود بعد از ظهر 
همان روز به مرکز مراجعه کردم سپس خانم 
دکتــر به من گفت مهر و امضا فقط در وقت 
اداری امکان پذیر اســت یعنی اگر مشکلی 
داشــته باشــیم با توجه به اینکه درمنطقه 
کوهسرخ هیچ متخصصی وجود ندارد آیا مهر 
دفترچه فقط وقت اداری می خواهد اما در پی 
تماس با مسوولین شهر هیچ جوابی نگرفتم. 
احمد. د یکی دیگر از شهروندان نیز می گوید: 
به مسووالن بگویید شهر ریوش باید امکاناتی 
در حد و اندازه های یک شهرســتان داشته 
باشــد چرا که منطقه سردسیر است و جاده 
کوهستانی دارد و با وجود یک برف کوچک 
دسترسی ما به کاشمر غیر قابل امکان است.
او می افزاید: مشکالت دیگر ما جای خود دارد 
اما امروزه خدمات درمانی و خدمات پزشکی 
جزِو نیازهای اولیه بشر محسوب می شود در 

حالیکه ما از آن بی بهره ایم.
عبــاس طباطبایی هم در گفت وگو با قدس 
عنوان می دارد: شــما اگر به مرکز بهداشت 
شهر ریوش مراجعه کنید برای ویزیت حتماً 
باید کارت عابر بانک به همراه داشته باشید 
وپول قبــول نمی کنند آیــا در این منطقه 

محــروم که همه کشــاورز 
هســتند می توانند از کارت 

عابر بانک استفاده کنند؟
 او ادامــه می دهــد: تعرفه 
ویزیت در وقت اداری وغیر 
غیر  در  فرق می کند  اداری 
اداری ویزیت بیشتر از وقت 

اداری است.چرا؟ 
صادق حدادیــان یکی دیگر 
از شــهروندان اســت که به 
به  می گویــد:  مــا  خبرنگار 
خاطرکمبود امکانات از ریوش 

به نیشابور نقل مکان کردم .
وی می افزایــد: در مرکز بهداشــت ودرمان 
شــهر ریوش تعــدادی کارآمــوز را به این 
مرکز می فرســتند تا مطالعاتشــان را روی 
مــا مردم محــروم انجام دهنــد. زمانی هم 
که مطالعات شــان تمام می شــود از اینجا 
به شــهرهای بزرگتر می روند. بنده ســاعت 
22/۳0 شــب به حضور پزشک رسیدم که 
اتفاقاً حاضر بود ومشــغول تجویز دارو برای 
مریض. بعد از خروج مریض به ایشان عرض 
کردم که خانمم احساس ناراحتی می کند و 
باید ســاعت 6صبح برای انجام چکاپ کلی 

به آزمایشــگاه در کاشــمر 
کنید  لطف  کنــم  مراجعه 
دفتر چه بنده را مهر وامضا 
کنید. دکتر گفــت از مهر 
وامضــای دفتر چه در وقت 
غیر اداری معذوراســت. به 
ایشــان عرض کــردم اگر 
از ساعت 2  شــخصی بعد 
بعد از ظهر مریض شود و در 
کاشمر نیاز به درمان داشته 
باشد دفترچه هایشان را مهر 
باید  گفت  دکتر  نمی زنید؟ 
صبر کنند تا ساعت 7 صبح 

روز بعد در وقت اداری!

گالیهرئیسشورایاسالمیریوش
رئیس شورای اسالمی شهر ریوش در گفت وگو 
با خبرنگار ما اظهار می دارد: نبود امکانات مناسب 
و مطلوب بهداشتی در منطقه موجب شده در 
روز بسیاری از اهالی شهر ریوش به دفتر شورا 
مراجعه کنند و گالیه های بســیار را در مورد 
مرکز بهداشت شهر ریوش به ما انتقال بدهند 
یکی از همین مشــکالت مهر وامضا در وقت 
غیراداری است که این موضوع را به مسوولین 

 بهداشــت شهرستان رســانده ایم اما جوابی
 نگرفته ایم.

جراثیمی با بیان این که در خصوص بهداشت 
و درمان نیز مــردم این منطقه به حق خود 
نرسیده اند، بیان می دارد: به لحاظ ساختمان، 
تجهیزات ســاختمانی، پزشــک عمومی و 
متخصص از وضع مطلوبی برخوردار نیستیم. 
قدمت مرکز بهداشــتی درمانی شهر ریوش 
به قبل از انقالب بــر می گردد و از آن زمان 
تاکنون تغییرات مهمی در بخش ساختمان 

آن انجام نشده است.
او با اشــاره به این که براساس طرح سالمت 
باید پزشک متخصص در شهر ریوش حضور 
پیدا می کرد عنوان می کند: متاســفانه یکی 
از مســائلی که موجب نارضایتی مردم شده 
این است که پزشکانی که در منطقه حضور 
دارند فارغ التحصیالن دانشگاهی و در حال 
گذراندن طرح خود هستند و به همین دلیل 

از تجربه کافی برخوردار نیستند.
این مســوول اعالم می دارد: در 2 سال قبل 
زمینی برای احداث مرکز بهداشــت شــهر 
ریوش واگذار شد و مجوز احداث هزارو 200 
متر بنا گرفته شــد اما تاکنون کاری صورت 

نگرفته است. 

روی خط حادهث

خبر

قدس گزارش می دهد

  دستگیری 114 متجاوز کوهسرخمحرومازخدماتدرمانی
به میراث فرهنگی خراسان رضوی 

ایرنا: فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی خراسان 
رضوی گفت: 114متجاوز و متخلف در حوزه میراث فرهنگی 
طی 9 ماه گذشــته در این استان دستگیر و تحویل مرجع 

قضایی شدند.
سرهنگ مجید کیانی مقدم افزود: این تعداد متخلف در پی 
شناسایی و برخورد با 110 مورد جرایم مربوط به حوزه میراث 

فرهنگی در سطح خراسان رضوی بازداشت شدند.
وی این جرایم را شامل تخریب آثار تاریخی، حفاری غیر مجاز، 
ساخت و ساز غیرمجاز در محوطه آثار و محوطه  های تاریخی 
و نیز حمل فلزیاب دانســت و گفت: از این تعداد هفت مورد 
شناســایی حمل فلزیاب، 56 مورد در حوزه آثار ثبتی و 47 

مورد در حوزه آثار غیرثبتی میراث فرهنگی بوده است.
فرمانــده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی خراســان 
رضوی ادامه داد: در 9 ماه گذشته امسال همچنین 752 قطعه 
اشیای عتیقه و بدل از متخلفان کشف و ضبط شده است که 

89 مورد آن اصل و بقیه بدل بود.

 586 مددجوی کمیته امداد
 در انتظار دریافت جهیزیه هستند

بجنورد-خبرنگار قدس:  مدیر کل کمیتــه امداد امام 
خمینی)ه( خراســان شمالی گفت: در حال حاضر 586 نفر 

مددجو در استان در نوبت دریافت جهیزیه هستند.
عباس اهرابی در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشــت: از 
ابتدای سال جاری تا کنون، یک هزارو 876 نفر از این اداره 
کل جهیزیــه دریافت کرده اند که از این تعداد،  هزارو 255 

نفر دختر و524 نفر نیز پسر بوده اند.
وی ادامه داد: تاکنون ۳۳ میلیارد و 589 میلیون ریال برای 
جهیزیه این افراد هزینه شده که 25 میلیارد و ۳۳5 میلیون 
ریــال آن از محل صندوق صدقات و 806 میلیون ریال آن 

توسط خیرین کمک شده است.

  برگزاری جشنواره »واژه آب« در نیشابور
نیشــابور- خبرنگارقدس: دومین جشــنواره »واژه آب« 
با نواختن زنگ آب در مدرســه شهید امینی شهرک قدس 

نیشابور برگزار شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب نیشابور اظهار کرد: نواختن 
زنگ واژه آب در راســتای ترویــج مصرف بهینه آب در بین 
نونهاالن و دانش آموزان است، زیرا واژه آب از حرف های اول و 
دوم حروف الفبای فارسی تشکیل شده است و اولین کلمه ای 

است که دانش آموز آن را فرا می گیرد.
محمد ســلطانی گفت: آب، موهبتی الهی اســت واز این رو 
بایــد آموزش فرهنگ صحیح مصــرف آن را بین کودکان و 

دانش آموزان اشاعه دهیم.
وی یادآورشــد: دانش آموزان باید حامی آب باشند و فرهنگ 

مصرف درست آب را به خانواده ها انتقال دهند.

معاون استاندار:
  حل مشکالت ساختمان های اداری از 

دغدغه های اساسی خراسان شمالی است
بجنورد- خبرنگار قدس: معاون هماهنگی امور اقتصادی و 
توسعه منابع استانداری خراسان شمالی گفت: حل مشکالت 
ســاختمان های اداری دســتگاه های اجرایی از دغدغه های 

اساسی استان است.
محمود دلپسند در کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان های 
اداری اســتان اظهار داشت: با توجه به برخی محدودیت ها و 
ممنوعیت هــای قانونی، احد اث ســاختمان اداری جدید در 

شرایط فعلی امکان پذیر نیست.
وی افــزود: بررســی امکانات و همچنین احصــای نیازهای 
دستگاه های اجرایی در سطح استان می تواند در نقشه و مسیر 

راه جهت حل مشکالت ساختمان های اداری مؤثر باشد.
وی ادامه داد: دســتگاه های دارای منابع زیر ساختی همچون 
آب، برق و گاز و ... نیاز به توســعه دارند و بنابراین جابه جایی 
آن می تواند، هزینه ها و اعتبارات زیادی را به دنبال داشته باشد.

وی تصریح کرد: احداث ســاختمان اداری جدید در ســطح 
استان نیازمند طی فرآیندهای قانونی است که باید از سوی 

دستگاه اجرایی مرتبط رعایت شود.
دلپسند تأکید کرد: مطالعه ، جانمایی و احداث ادارات در یک 
مجتمع ساختمانی تنها پاسخگوی نیازهای شهرستان های 

کوچک است.
وی بیان داشــت: تجمع دستگاه های اجرایی در یک منطقه 
موجب ایجاد مشکالت در حوزه امنیت و ترافیک شهری است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع استانداری 
همچنین گفت: بر اساس شــرایط استان و تشریح نیازهای 
استان در خصوص تأمین ساختمان های اداری به هیأت دولت 
ردیف اعتباری خوبی در برنامه ششم توسعه در این حوزه برای 

استان در نظر گرفته شده است .
وی افزود: نحوه اجرایی و عملیاتی شــدن مصوبات جلســات 
کارگروه از سوی دســتگاه های اجرایی باید با تشکیل کمیته 
نظارت ارزیابی شود و گزارشی از آن در جلسات آینده ارایه شود.

مهناز خجسته نیا   این کاروانسرا هم 
دارد نفس  های آخرش را می کشد و از همه 
حجره  های بزرگ و کوچک آن چیزی جز 

مخروبه باقی نمانده است. 
درهای چوبی بسیار زیبای حجره  های این 
کاروانسرا با قفل  های بزرگ تنها دار و ندار 
این کاروانسراســت که حکایت از میراثی 

گرانبها دارد. 
حجره  هایــی که می باید برای همیشــه 
مانــدگار بمانند، اما به هــزار دلیل پیر و 
فرتوت به جامانده اند تا به ازای مشــتی 

ریال تیشه به جانشان بیفتد. 
حاال خیلی سال است که از شور و حال 
در این کاروانســرا خبری نیست و فقط 
غبطه  هایــی مانده که با صد افســوس 
فدای مهندسی، شهرســازی و فناوری 

روز شده است.
کاروانســرایی که در حاشــیه خیابان 
نواب صفــوی و در بین غول  هایی بتنی 
از مجتمــع تجاری گرفته تــا اقامتی، 

محاصره شده است. 
وارد کاروانسرا که می شــوی، ناخودآگاه 
وسوســه می شــوی تا آخریــن حجره 
کاروانسرا سرکی بکشی! جایی که تعجب 
می کنی وقتی می بینی در سکوتی مرگبار 
چگونه زیر تاخت و تاز ساخت و سازهای 

جدید کمر خم کرده است!
درد دل  های نگهبان پیر کاروانســرا هم 
داغت را تازه تر می کند. او که ســال های 

جوانی اش را زیر ســقف ایوان کاروانسرا 
و موهــای ســیاهش را روی چهارپایــه 
چوبی اش سفید کرده اســت، می گوید: 
اوضاع 50 سال پیش این کاروانسرا کجا 

و وضعیت امروز کجا! 
او که عادت کرده هر از گاهی پاسخگوی 
مشــتاقانی باشــد که دلشــان به حال 
انگشت  می ســوزد،  تاریخی  میراث  های 
اشاره اش را به سمت گوشه ای در منتهی 
الیه شرقی کاروانسرا نشــانه می گیرد و 
می گوید: اینجا زمانی آن قدر رونق داشت 
که شــب با روزش هیچ فرقی نداشــت، 
اما از زمانی کــه اجازه مرمت از صاحبان 
حجره  های کاروانسرا سلب شد تا امروز که 
بیشتر آن ها از دنیا رفته اند و حجره  ها به 
ملک موروثی تبدیل شــده، هر روز سایه 
ویرانی روی کاروانسرا سنگین تر می شود.  
او کــه خیلی دلش می خواهد درد دل 

چندین دهه اش را باز کند، می افزاید: 
شــاید تعداد حجره  های این کاروانسرا 
با تعــداد مغازه  های لوکس و پرزرق و 
برق غول  های بتنــی اطراف آن حتی 
قابل مقایســه هم نباشــد، اما به طور 
قطــع این ها هم »حیف اســت و باید 

حفظ « شوند.
او آهی از ته دل می کشــد و می گوید: 
تاجرانی که مکان کســب و کارشــان 
در ایــن حجره  ها بود چه بــرو و بیایی 
داشــتند، اما حاال حتی اسمشان را هم 

کسی به یاد ندارد.
او ما را در گشت و گذار کاروانسرا همراهی 
می کند و اظهــار می دارد: عالمت ضربدر 
قرمز روی دیوارهای حجره نشانه معامله 
تمام شــده آن ملک با شهرداری است و 
تنها چند حجره دیگر باقی مانده که آن 

هم ورثه مانع اتمام کار شده اند.

او داخل حجره  های بزرگی را به ما نشان 
می دهد کــه حتی سال هاســت به جز 
گربه، رد پایی از آن جا گذر نکرده است، 
حجره  هایی که گربه  ها چنــان در آن ها 
جوالن می دهند که گویی ما برای تماشا 

هم مزاحم آن ها شده ایم.
پله  های گلی میانه کاروانسرا نیز تو را به بام 
حجرهایی می برند که شاید آن روز عنوان 
طبقه باال را داشته اند، پله  هایی که امروز 
هر کسی جرأت قدم گذاشتن روی آن ها 
را ندارد، ولی آن زمان کار پله برقی امروز 

مجتمع  های تجاری را می کرده اند. 
دور تا دور دیوارهای خشــتی کاروانسرا 
هم سیم  های برق به هم پیچیده زیادی 
آویزان است، ســیم  هایی که روی پایه 
دیوار حجره  های تخریب شده، هنوز جا 

خوش کرده اند.
نگهبان کاروانسرا معتقد است، باید برای 
باقی مانــدن فرهنــگ و اصالت بناهای 
تاریخی به عنوان یــک میراث ماندگار و 
انتقال به نســل جدید تالش شود، حتی 
می توان با زنده نگه داشتن این بناها، شیوه 
تجارت و همدلی بین تجار قدیم را برای 

جوانان بازگو کرد. 
عکاســمان شاید برای آخرین بار از این 
کاروانسرا عکس می گیرد، از سرایی که 
آرام و مقتدر مانند یک بنای تاریخی و 
اصیل ایســتاده، اما آرام دارد می سپارد 

جان!

گزارش قدس از یک بنای تاریخی در مشهد

کاروانسرایی که نفس  های آخر را می کشد

چشم سوم

 عبــاس ابراهیم بای  جاده  خواف بــه تربت حیدریه 
سال هاســت جان می گیرد، اما پروژه چهاربانده کردن آن 

جان نمی گیرد.
اگر دفتر خاطرات وجب به وجب محورخواف به تربت حیدریه 
را ورق بزنی، هرکدام یادگاری از تصادفی خونین در دل سیاه 

آسفالت خود دارد.
خاطره تلخ و شوم تصادفات هنوز از خاطر آزرده مردم پاک 
نشــده بود که تصادفی دیگر، پرده از رخســار خونین این 
محوربرانداخت و چند خانواده دیگر را به عزای عزیزانشان 

نشاند.
روزی نبــود تا در خروجی رســانه هایمان، خبر تأســفبار از 

ســیاه پوش شــدن چندین و چند خانواده مخابره نکنیم و 
تمام مردم این شهرســتان روزی که یکی از اعضای خانواده  
شان قصد مســافرت دارند، دست به دعا و نیایش می برند تا 
نکند دســت جاده ای که هر روز به خون آلوده می شود، آن ها 
را از دیدارعزیزانشان محروم کند. تمام مسافرانی که گذرشان 
بناچار از مسیر خواف- تربت حیدریه است، دلهره تمام اعضای 
بدنشان را می لرزاند که نکند در این مسیر و در این جاده، جان 
بسپارند و به مقصد نرسند. جاده خواف به تربت حیدریه یکی از 
خطرناک ترین و مرگبارترین جاده های استان بوده و در بیشتر 
ماه های سال شاهد تصادف های مرگبار در این محور هستیم، 
جاده ای که پس از گذشت دو سال از آغاز عملیات چهار بانده 

کردن آن )فاز اول محور خواف به ســالمی( به دلیل کمبود 
اعتبار پیشرفت چندانی نداشته و همچنان قربانی می گیرد.

وجود معادن در این منطقه ســبب شده تا شاهد تردد فراوان 
وسایل نقلیه سنگین از این محور باشیم که باعث بروز تصادفات 
فراوان منجر به جرح و فوت در این جاده شده و همین مسأله 

لزوم تسریع در تکمیل این طرح را دو چندان کرده است.
چهاربانده کردن محور خواف به تربت حیدریه مانند حرکت 
خودروهای سنگین در این محور چنان الک پشتی است که 

حاال حاالها امیدی به رونق گرفتن آن نیست .
 مســؤوالن در این خصوص باید چاره ای اساسی بیندیشند تا 

دیگر شاهد حوادث ناگوار نباشیم.
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خبر

سالم مشاور

شهردار منطقه 4:
  محیط را برای متخلفان ساختمانی 

ناامن می کنیم
قدس: شهردار منطقه چهار در جلسه تکریم و معارفه رئیس 
اداره مهندسی و نظارت بر ساخت و سازهای این منطقه گفت: 
سعی ما بر این است محیط را برای متخلفان ساختمانی ناامن 

کنیم.
 سید کمال الدین شــاهچراغی در این جلسه خدمت در 
شهر آقا علی بن موسی الرضا)ع( را توفیقی بزرگ دانست 
و افزود: باید قدر این دوران را دانســت و با انجام درســت 
وظایــف محوله موجبات رضایت خداوند و شــهروندان را 

فراهم کرد.
شاهچراغی در خصوص اقدام های اداره مهندسی و نظارت بر 
ساخت و سازها خاطرنشان کرد: تمامی اقدام ها، پیگیری ها 
و رفتارهای قانونی که با تخلفات ساختمانی صورت می گیرد، 
برای این اســت که محیط برای متخلفان ساختمانی در این 
منطقه ناامن شود. وی با بیان اینکه منطقه چهار دارای شرایط 
خاصی است، یادآور شــد: این منطقه دارای بافت متراکم و 
تعداد زیادی امالک قولنامه ای اســت و این موضوع، زمینه را 
برای بروز تخلفات ساختمانی فراهم می کند که امیدواریم با 
تجربه و اختیاراتی که مدیر و کارشناســان اداره مهندسی و 
نظارت بر ساخت و سازها دارند و با پیگیری به موقع تخلفات، 

رضایت بیشتری برای شهروندان در این خصوص فراهم آید.
شــهردار منطقه چهار در ادامه ضمن آرزوی موفقیت برای 
احمد رضایی در ســمت جدید خود به عنــوان رئیس اداره 
مهندسی و نظارت بر ساخت و سازهای این منطقه، از مسعود 
رنجبر مدیر سابق این اداره تقدیر و تشکر کرد و افزود: با تالش 
ها و زحمات ایشــان خوشبختانه منطقه چهار دارای جایگاه 

خوبی در این حوزه شده است. 

 هراس اجتماعی درمان دارد
با ســالم، جوانی سی و یک ســاله ام و مشکلم این است که در 
جمع خیلی اوقات احساس خجالت و ترس می کنم و نمی توانم 
راحت و آســوده خاطر باشــم و با خودم می گویم، کســی یا 
گروهی مرا زیرنظر دارند. به عنوان مثال وقتی که خانه خانواده 
همســرم می روم، بشدت این حس قوت می گیرد و ازاین بابت 
بسیار ناراحتم و حتی احساس یأس و ناامیدی می کنم که چرا 
نمی توانم ابراز احساسات و عالقه کنم. لطفاً مرا راهنمایی کنید.

 زهره نخعی، کارشناس ارشد روان شناسی
با ســالم، هراس های خاص به صورت ترس های بیش از حد 
مقاوم و غیرمنطقی تعریف می شوند که به وسیله یک موقعیت 
یا شئ ایجاد می شود. در مورد شما، احتمال هراس اجتماعی 
وجود دارد. در هراس های اجتماعی، فرد ســعی می کند تا از 
هــر نوع موقعیت اجتماعی که بــاور دارد در آن موقعیت به 
نحــوی رفتار خواهد کرد که باعث خجالتش شــود یا مورد 
ارزیابی منفی قرار خواهد گرفت، اجتناب می کند، به طوری 
که روابط و فعالیت های اجتماعی او را مختل می ســازد. این 
افــراد نگرانی هایی را درباره خجالت زدگی تجربه می کنند و 
در موقعیت های اجتماعی دچار اضطراب می شــوند و گمان 
می کننــد در جمعی که قرار دارند، زیرنظر هســتند و مورد 
قضاوت منفی قرار خواهند گرفت. بهترین راهکار برای شما 
مراجعه به روان شــناس است تا ایشــان با انجام مصاحبه و 
تست های بالینی، شما را ارزیابی کند و اگر تشخیص، قطعی 

شد، درمان را آغاز کنید. 
خوانندگان گرامی! شما می توانید پرسش های خود را از مشاور 
روزنامه به ســامانه ۳00072۳05 پیامک کنید. پرسش های 

شما پس از بررسی توسط مشاور پاسخ داده خواهد شد.

روز بازار مشهد

نرخ طال و سکه
قیمت در سطح شهر

)تومان(

115/300

1/188/000
1/140/000

610/000

315/000
3/980

هر گرم طالی 18 عیار

سکه تمام طرح جدید
سکه تمام طرح قدیم

نیم سکه

ربع سکه
دالر

15/000

45/000

243/500

53/000

60/000

13/000

17/000

29/500

72/000

79/000

103/000

95/000

72/000

60/000
310/000

410/000

355/000

45/000

سیب زمینی

پنیر400 گرمی )پگاه(

روغن نباتی ذرت )الدن(

روغن مایع )الدن(

گوشت مرغ )استقالل(

پیاز زرد )متوسط(

گوجه فرنگی

شکر

عدس کانادایی

لوبیا قرمز

لپه )نخود خارجی(

نخود )کرمانشاهی(

برنج پاکستانی درجه 1

برنج هندی )دانه بلند( درجه یک

گوشت گوسفندی )الشه(

گوشت گوسفندی )ران بدون چربی(

گوشت گوساله )سردست(

تخم مرغ

نوع کاال
قیمت در سطح شهر

)ریال(

در سایه بی توجهی مسؤوالن 

جاده  خواف - تربت حیدریه همچنان مرگبار است



در گفت وگوی قدس با معاون ساخت و توسعه آزادراه های کشوراعالم شد

آغاز عملیات اجرایی آزاد راه  مشهد - سمنان تا پایان سال
 هادی زهرایی   خراســان رضوی بیش از 
20 هزار کیلومتر راه اصلی و روستایی دارد که 
یک سوم راههای کشــور را در خود قرار داده 
اســت. طول کل راه های استان در حال حاضر 
20 هزار و 547 کیلومتر است که از این میزان، 
6 هزار و 395 کیلومتر راه بین شــهری و 14 

هزار و 152 کیلومتر راه روستایی می باشد.
استان خراسان رضوی با 111 کیلومتر آزادراه 
5 صدم درصد از میانگین کشوری پایین تراست.
این در حالی اســت که ســالیانه بیش از 25 
میلیون زائر به خراسان رضوی سفر می کنند که 
اکثر آنها با خودروهای شخصی یا ناوگان حمل 
و نقل عمومی، مســیرهای جاده ای منتهی به 

مشهد را طی می کنند. 
اما نکته ای که در راه های اســتان خراســان 

رضوی مشهود است کمبود آزادراه است. 
 آنچه مسلم اســت وجود آزادراهها می تواند 
تأثیر مستقیمی بر کاهش زمان سفر، ارتقای 
ایمنــی، کاهــش هزینه ها و باعــث افزایش 
ســرعت جابجایی مســافر و بار شود.  از این 
رو برای پیگیری وضعیت پروژه های آزادراهی 
در خراســان رضوی و وضعیت این پروژه ها 
با سید حسین میرشــفیع، معاون ساخت و 
توســعه آزادراه ها در شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کشور گفتگویی کردیم 

که با هم می خوانیم. 
  وضعیت پروژه مهم آزادراه حرم تا حرم 

در چه مرحله ای است؟
- پــروژه آزادراه حــرم تا حرم 
مصوبات متنوعــی را از هیأت 
وزیــران اخذ کرده اســت و با 
توجه به اینکه این پروژه قطعه 
قطعه مصوباتی را دریافت کرده 
بودند و برای ادامه پروژه آزاد راه 
حرم تا حرم از گرمسار تا مشهد 

نیــاز مند یک اصالحیه بود که بتوانیم قرار داد 
جدیدی را با قرارگاه خاتم االنبیاء منعقد کنیم. 
  آیا قرارداد جدید بــا قرارگاه خاتم 

االنبیاء منعقد شده است؟
- آئین نامــه اجرایی طرح های مشــارکتی 
وزارت راه و شهرســازی تغییر کرده است و 
مــا باید با آئین نامه جدیــد یک تفاهم نامه 
جدید با قرارگاه خاتــم االنبیاء منعقد کنیم 
و ایــن اصالحیه جدید نیز بــه تایید هیات 
وزیران رســید.که در این اصالحیه، قطعات 
گرمسار - سمنان، سبزوار - نیشابور - مشهد، 
را قرار شــد قرارگاه خاتم االنبیاء نســبت به 
ترافیک عبوری، این پــروژه را اجرا یی کند 
و نقشه برداری ها و مطالعات این قطعات نیز 
ایرادهایی داشــت که با رفع ایرادها در حال 
نهایی شدن است و امیدواریم تا پایان امسال 

تجهیز کارگاهها در دو نقطه شــرقی و غربی 
پروژه آزاد راه حرم تا حرم، توســط قرار گاه 

خاتم االنبیاء اجرایی شود.
  قرار داد جدید نســبت به قرار داد 

گذشته چه تغییراتی کرده است؟ 
- در قرارداد قبلی دولت تامین مالی بیشــتری 
بــرای اجرای این پروژه را بر عهده داشــت. اما 
دراصالحیه قرارداد جدیــد، 70 درصد اعتبار 
مورد نیــاز آن را قــرارگاه خاتم 
االنبیــاء تأمین خواهد کرد و 30 
درصد نیز بر عهده دولت اســت. 
که این امر باعث سرعت بخشیدن 

به روند اجرای پروژه می شود.
  برنامه شــما برای بهبود 
وضعیت بزرگراه ســبزوار - 
آزاد  افتتاح  زمان  تا  سمنان 

راه حرم تا حرم چیست؟ 
- بــا یک ســرمایه گذار خارجی در خصوص 
تبدیل بزرگراه ســمنان- ســبزوار به آزادراه 
مذاکراتــی انجام شــده که قرار اســت این 
ســرمایه گذار تأییدیه های توانایی مالی برای 
اجرای این پروژه را ارائه کند تا در کنار پروژه 
آزادراه حرم تا حرم، مســیر فعلــی بزرگراه 
ســمنان تا ســبزوار را به مشــخصات فنی 

استاندارد آزادراهی ارتقا دهد.
  چرا تا کنون برای ساخت یک آزادراه در 

محور شمالی مشهد اقدامی نشده است؟ 
- مجوز احــداث آزادراه مشــهد - چناران - 
قوچان توسط وزارت راه و شهرسازی اخذ شده 
اســت که ما در حال بررسی مسیرها و هزینه 
های تملک زمین درکوریدورهای پیشنهادی 
هســتیم. و اگر این هزینه ها قابل قبول باشد 

در یک مســیر مجزا آزادراه مشهد - چناران - 
قوچان احداث خواهد شد. و اگر هزینه تملک 
زمین باال باشــد مجبوریم به وضعیت موجود 
بسنده کنیم. این در حالیست که آستان قدس 
رضوی نیز آمادگی خود را برای سرمایه گذاری 

در این پروژه بیان کرده است.
  برنامه شما برای بهبود وضعیت ایمنی 

در کنــار گذر شــمالی 
مشهد  چیست؟

- ایــن کنــار گــذر نواقص 
ایمنــی دارد و بــه دلیــل 
وجود مسیرهای مختلف در 
حاشیه این کنار گذر شاهد 
عبور عرضی خودروها از این 
اتوبــان بوده ایم که علت آن 
پیش بینی یا اجرا یی نشدن 
هیچ زیر گذر یا تقاطعی در 
این مســیر بوده است و این 
در حالیســت کــه یک الیه 
آسفالت این کنار گذر هنوز 
باقی مانده بود و امســال در 

کنارگذر شمالی مشهد، اقدامات بسیار مهمی 
از قبیل: تقاطع سیمان، تقاطع فریمان، تقاطع 
میامی، ســاخت پلیس راه کنار گذر، تجهیز 
امکانات ایمنی و روشــنایی، آسفالت و قرار 
اســت با مشارکت شــهرداری مشهد فضای 
سبز کنارگذر شمالی مشهد نیز انجام خواهد 
شــد که با این اقدامها شاهد استقبال بیشتر 
رانندگان از این کنــار گذر خواهیم بود و در 
آینده نزدیک شــاهد اعالم تکمیل این پروژه 

خواهیم بود.
  چــه برنامه هایی برای توســعه زیر 

ســاخت های حمــل و نقل جــاده ای 
استانهای خراسان دارید؟ 

- طرح تبدیل بزرگراه قوچان - بجنورد به آزادراه 
را نیز در دستور کار داریم تا همچنین در مراحل 
بعدی بتوانیم با جذب یک ســرمایه گذار شاهد 
تبدیل بزرگراه مشهد - تربت حیدریه به آزادراه 
باشیم و در خراســان جنوبی نیز به دلیل تردد 
بــاالی خودروها در مســیر 
فراخوان  قائــن   - بیرجنــد 
ســاخت آزادراه این مســیر 
پر تــردد را اعــالم کرده ایم 
که با چند ســرمایه گذار در 
حال مذاکره هســتیم که هر 
ســرمایه گذاری که پیشنهاد 
خوبی بدهد با آنهــا قرارداد 

منعقد خواهیم کرد. 
  چرا هرســال شاهد 
آزادراه  عوارض  افزایش 
مشهد - باغچه هستیم؟ 
- نــرخ عــوارض عبــور از 
آزادراهها بسیار کم است و ما 
باید بتوانیم اقداماتی انجام بدهیم تا بازگشت 
سرمایه سرمایه گذاران در بخش راه، در زمان 
منطقی تری صورت گیرد و در اتوبان مشهد - 
باغچه، برآورد عوارض کمتر است. و ما متناسب 
با ســرویس و خدمات که بــه مصرف کننده 
می دهیم عوارض را افزایش می دهیم و به دنبال 
کاهش زمان ورودی هســتیم تا با اصالح آن، 
صرفه جویی زمانی برای مصرف کننده باعث 
شود عالقه مند شــوند تا هزینه بیشتری نیز 
پرداخت کنند تا درآن طرف قضیه بازگشــت 

سرمایه برای سرمایه گذار منطقی تر شود.

فاطمه معتمدی   رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی در خصوص  ابالغ 
اعتبار 6 هزارو68 میلیارد ریالی مطالبات ســفر استانی رئیس جمهوربه استان اظهار 

داشت:این ابالغیه به تازگی به خراسان رضوی ابالغ شده است.
جمشیدی در گفت و گو با خبرنگار ما افزود:اعتبارات یاد شده دو قسمت است که 24 
میلیارد و 700 میلیون تومان آن 19 دی ماه جاری به اســتان ابالغ شد و رقم 582 

میلیارد تومان دیگر نیز طی هفته جاری ابالغ شده است.
وی درباره توزیع اعتبارات یاد شده اضافه کرد:از رقم 6 هزارو 
68 میلیارد ریال اعتبار ابالغ شــده 175 میلیارد تومان برای 
حاشیه نشینی شهر مشهد،10 میلیارد تومان برای کمر بند 

سبز و 120 میلیارد تومان برای حاشیه کشف رود است.
وی ادامــه داد:البته بایــد توجه کرد که تعهــد دولت برای 
ساماندهی حاشیه کشــف رود 160 میلیارد تومان است که 
ابالغ کنونی آن 120 میلیارد تومان برای تعهد سال های 94تا 

95 است .
وی سهم قطار حومه مشهد گلبهار را از این ابالغیه  90 میلیارد تومان  و تکمیل خط 
یک قطار شهری مشهد را 15 میلیارد تومان اعالم کرد و یادآورشد: برای اتصال آنتی 
راه آهن سبزوار به شبکه ریلی 15 میلیارد تومان،انتقال آب با لوله به مزارع کشاورزی 
100 میلیارد تومان،کمک و تجهیز اتوبوس رانی مشهد 20 میلیارد تومان و 5میلیارد 

تومان برای آب رسانی شهری گلبهاردر نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه تمام پروژه های اصلی سفر هیات دولت 
به استان در این ابالغیه مورد توجه و سهمی به آن اختصاص یافته است،در خصوص 

میزان مطالبات باقی مانده  اظهار داشت: به نظر نمی رسد که چیزی باقی مانده باشد. 
برای طرح هادی روستایی 7 میلیارد و 900 میلیون تومان و 7 میلیارد تومان نیز برای 
نقاط حادثه خیز اســتان ابالغ شده است. وی ادامه داد:همه این موارد جزو مصوبات 
سفر هیات دولت است که گمان می کنم کامل شده است و در واقع حتی میزان ابالغ 
شده بیش از میزان مطالبات است. جمشیدی یادآورشد:قسمتی از رقم 6 هزار و 608 

میلیارد ریالی به صورت اعتبار است و بخشی در قالب تخصیص می باشد. 
به گفته وی تخصیص اعتبارات به صورت 100 درصدی از محل اعتبارات تبصره 36 
قانون اصالح بودجه اســت و بخش تخصیص نیز از محل اسناد خزانه اسالمی خواهد 

بود لذا کاماًل قابل تحقق است.  

رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی در گفت وگو با قدس خبر داد

ابالغ 120 میلیارد تومان اعتبار برای »کشف رود«

خبر

حفار خط 3 قطار شهری به میدان توحید رسید
قــدس مدیرعامل شــرکت 
قطارشهری مشهد از حفاری 2 
کیلومتر و 700 متر از مسیر خط 

3 قطار شهری خبر داد.
کیانوش کیامرز اظهار داشت: فاز 
اول خط 3 قطارشهری از میدان 
فردوســی تا پایانه مســافربری 
امام رضا)ع( به طول 8 کیلومتر 
احداث خواهد شــد و در حال 
حاضر 2 هــــزار و 700 متر از 

این مسیر توسط دستگاه TBM حفاری شده است.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون دستگاه  حفار در فاز اول خط 3 به میدان توحید نزدیک 
شده است، اظهار کرد: امسال و سال 96 تنها برنامه احداث تونل خط 3 قطار شهری و 
هسته مرکزی 6 ایستگاه دنبال می شود. چراکه احداث تونل زمان بر است و این امر تا 

پایان سال آینده در برنامه زمان بندی دیده شده است.
وی با بیان اینکه دستگاه حفار در بخش غربی به سمت میدان جانباز در حرکت است، 
عنوان کرد: در حال حاضر دستگاه TBM در فاز دوم خط 3 به چهارراه خیام نزدیک 

شده و 800 متر پیشروی داشته است.  
کیامرز افزود: کار حفاری تا ابتدای میدان امام علی)ع( دنبال می شــود و از آنجا شفت 

جابه جا خواهد شد.

مجوز احداث آزادراه 
مشهد - چناران - 

قوچان توسط وزارت 
راه و شهرسازی اخذ 

شده است که ما در 
حال بررسی مسیرها 

و هزینه های تملک 
زمین درکوریدورهای 

پیشنهادی هستیم

بــرش

خبر آب و هوا
  پیش بینی افزایش ابر و بارش پراکنده 

در نواحی شمالی خراسان رضوی
قدس: با بررســی نقشــه ها و مدل های هواشناسی با عبور 
مــوج ضعیف تراز میانی جو، کاهش دمــا، افزایش ابرناکی 
 و در نواحی شــمالی اســتان بارش های خفیف و پراکنده 
پیش بینی می شــود. بر این اساس برای امروز اغلب نواحی 
خراســان رضوی آسمانی نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد 

نسبتاً شدید پیش بینی شده است.
گفتنی است کمینه و بیشینه دمای مشهد هم امروز به ترتیب 
به 1- و 8 درجه خواهد رسید. همچنین در24 ساعت گذشته 
نیز نیشــابور با حداقل دمای 6- درجه سلسیوس سردترین 
و ســرخس با حداکثر دمای 22 درجه سلســیوس گرم ترین 
شــهرهای اســتان خراســان رضوی بوده اند. طی این مدت 
بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه هواشناسی سرخس و به 

مقدار 50 کیلومتر بر ساعت گزارش شده است. 

خبر
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان:

  شرایط کنونی منابع آب زیرزمینی در 
خراسان رضوی نگران کننده است

ایرنا: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: 
ســاالنه بین 30 تا 40 درصد از آبهای زیرزمینی این استان 

بیش از حد مجاز استفاده می شود.
محمدحسین جعفری افزود: بر این اساس ساالنه 11 میلیارد 
متــر مکعب آب بیش از حد مجــاز از منابع آب زیرزمینی 
کشور برداشت می شود که 10 درصد آن مربوط به خراسان 

رضوی است. 
وی ادامه داد: بر اساس استانداردهای جهانی باید 40 درصد 
از آبهای تجدید شــونده زیرزمینی ذخیره شده و استفاده 
نشود، اما در خراسان رضوی و کشورعالوه بر استفاده کامل، 

40 درصد هم اضافی مورد استفاده قرار می گیرد. 
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای خراســان رضوی گفت: 
شــرایط کنونی منابع آب زیرزمینی در این اســتان نگران 
کننده اســت، زیرا هر سال شــاهد افت یک متری سطح 

آب های زیرزمینی هستیم. 
وی افزود: طبق برنامه ریزی ها مقرر شده تا افق 1420 حجم 
منابع آب زیرزمینی در کشــور بــه 75 درصد از منابع آب 

تجدیدشونده برسد. 
جعفری ادامه داد: هم اینــک 78 درصد حجم مصرف آب 
در خراسان رضوی از طریق منابع زیرزمینی تأمین می شود 
و بدین طریق ســاالنه منابع آب زیرزمینی استان با کسری 

بیش از یک میلیارد مترمکعبی روبه رو است. 
مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای خراســان رضوی حفر 
چاه های پیزومتری در دشت ها، جایگزینی پساب چاه های 
ممنوعه کشــاورزی در دشت های ممنوعه، تقویت استقرار 
گروه های کشــاورزی و بازرســی، تهیه و نصب کنتورهای 
حجمــی هوشــمند آب و برق از ســامانه پایــش، اجرای 
پروژه های تغذیه مصنوعی و پخش ســیالب در دشت های 
ممنوعه را از جمله پروژه های تعادل بخشــی آب در استان 

شش میلیون نفری خراسان رضوی برشمرد.

  هوای بیست و دومین روز دی ماه در 
کالنشهر مشهد آلوده بود

ایرنا: مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: 
کیفیت هوای روز بیســت و دوم دی ماه کالنشــهر مشهد 

ناسالم و در وضعیت هشدار قرار داشت.
حمید صالحی شاخص کلی کیفیت صبح دیروز هوای مشهد 
را 106 پی.اس.آی اعالم و بیان کرد: از مجموع 20 ایستگاه 
سنجش آلودگی هوا در این کالنشهر 11 ایستگاه دارای بار 

آلودگی بیش از حد مجاز گزارش شد. 
وی افزود: بر این اســاس ایستگاه های خیام جنوبی با 134، 
لشــکر و خیام شمالی هر یک با 130، شهید مفتح با 127، 
نخریسی و امامیه هر یک با 114، سمزقند با 113، تقی آباد 
و ســرافرازان هر یک با 111، سجاد با 110 و الهیه با 104 

پی.اس.آی از جمله مناطق آلوده در مشهد بود. 
شایان ذکر اســت روزانه یک میلیون و 200 هزار دستگاه 
خودرو در کالنشــهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و 
آمد دارند. از ابتدای دی ماه جاری کالنشهر مشهد هفت روز 

هوای آلوده و در وضعیت هشدار داشته است.

  طرح هادی در 480 روستای 
خراسان شمالی اجرا نشده است

بجنورد- خبرنگار قدس: 300 روستای خراسان شمالی در 
حــال بهره مندی از طرح هادی بوده و در 480 روســتا هنوز 
اعمال نشده است. معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب 
اســالمی خراسان شمالی ضمن اظهار مطلب فوق گفت:طبق 
قانــون باید طرح هادی در همه روســتاهای باالی 20 خانوار 
انجام شــود که با توجه به وجود 708 روستابا همین میزان 

جمعیت هنوز نزدیک به 500 روستا از آن بی بهره اند. 
 علی اکبر صابری در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار داشــت: 
طی ســال جاری 145 میلیــارد ریال به منظــور اجرای 
طرح هادی در استان ابالغ شده است که در صورت تخصیص 
100 درصدی آن طرح هادی روستای های در دست احداث 

به طور کامل تکمیل می شود.
وی افزود: در اجرای طرح هادی اســتان ما طی چند ســال 
گذشته نســبت به میانگین کشوری عقب بوده که با توجه 
به سفر رهبری اعتباراتی برای 50روستا به استان تخصیص 

یافت و اکنون شاخص میانگین کشوری هستیم.
صابری خاطر نشان کرد: در اجرای طرح هادی به ازای هر روستا 
به طور میانگین بین چهار میلیارد و 500 تا پنج میلیارد ریال 

اعتبار هزینه شده است. 
وی همچنیــن از افتتــاح پنــج طرح هــادی روســتایی در 
شهرســتان های رازو جرگالن، شیروان، فاروج، مانه و سملقان 

و بجنورد طی دهه فجر سال جاری خبر داد.

از خراسان رضوی صورت می گیرد
صادرات کاالی های مرتبط با دام و طیور 

به 25 کشور جهان
قدس: اداره کل دامپزشــکی خراســان رضوی از افزایش 
حجمی 5 درصدی میزان صادرات انواع دام و فرآورده های خام 
دامی به سایر کشورها از مبدا استان خراسان رضوی خبر داد.

مدیر کل دامپزشــکی اســتان دراین باره اظهار داشــت: حجم 
صادرات یادشــده 45 هزار تن و ارزش صادرات فوق طی 9 ماهه 
ابتدای امســال بیش از 51 میلیون دالر بوده اســت که تمامی 
مقادیر یادشده با نظارت دامپزشکی و صدور بیش از 2500 مجوز 
بهداشتی دامپزشکی استان به 25کشور جهان صادر شده است.

دکتر مجید روحانی نژاد کشورهای حاشیه خلیج فارس، آسیای 
میانه، خاورمیانه، چین و هندوستان و اعضای اتحادیه اروپا نظیر؛ 

ایتالیا و لهستان را از مشتریان اقالم صادراتی فوق دانست.
وی در زمینــه واردات نیز اظهار داشــت: واردات ایران از 4 

کشور تاجیکســتان، ترکمنستان، قزاقســتان و افغانستان 
صورت می گیرد. 

روحانی نــژاد، عمده اقالم وارداتی اســتان در زمینه دام و 
طیور را گندم وجو دامی، کنجاله پنبه دانه،دانه کتان، پیله 
ابریشم و... دانست که همگی قبل از ورود به کشور بایستی 

مجوزهای بهداشتی دامپزشکی را اخذ نمایند.
وی دقت در بررســی محموله های صادراتی و وارداتی را از 
جمله مواردی دانست که نقش مستقیمی در سالمت جامعه 
و اقتصاد کشــور دارد.  او در این خصوص یادآور شد: پذیرش 
محموله های صادراتی مرتبط با دام و طیور جمهوری اســالمی 
در دیگر کشورها منوط به داشتن گواهی معتبر دامپزشکی است 
و ایــن مهم در زمینه محموله های وارداتی نیز صادق اســت و 
تا محموله ای دارای گواهی معتبر دامپزشــکی از کشور مبدا 
نباشد، اجازه ورود به کشــور را نخواهد داشت و بر این اساس 
کلیه محموله ها در ســامانه یکپارچه قرنطینه دامی ســازمان 

دامپزشکی کشور به صورت آنالین ثبت می گردد.

یک کارآفرین جوینی:
   اقتصاد مقاومتی را باید از منزل آغاز کرد

جوین-خبرنگارقدس: یکی از جوانان خالق شهرســتان 
جوین با فرا گرفتن نحوه تکثیر انواع گیاهان زینتی ، توانسته 
اقتصاد مقاومتی را در خانه خود معنا کرده و همچنین زمینه 

نوعي سرمایه گذاري را فراهم کند.
حمیدرضا نقابي یکی از جوانان شهرســتان جوین وکارمند 
اداره راه آهن موفق شــده بیــش از 200 عدد گل زینتي را 
در منزل خود پرورش دهد که حدود ده نوع آن، از گل هاي 

کمیاب و گران قیمت خارجی هستند.
این جوان فعــال در عرصه اقتصــاد مقاومتی درگفت وگو 
بــا خبرنگارما گفت : شــغل من ازجمله مشــاغل اداري و 
پرسروصداســت و من براي آرامش خــود و پرکردن اوقات 

فراغت به پرورش گل وگیاه روی آورده ام.
وی افــزود: با پرورش گل های زینتی عــالوه بر فضاي زیبا 
منزل و رایحه خوش ، تولید اکســیژن آن ها فضاي خانه را 

مطبوع و پاک کرده است .
وی ادامــه داد: با پــرورش این گل ها دیگــر وقت بیکاري 
ندارم و اوقات آزادم را به جاي اســتفاده از فضاهاي مجازي 

و آسیب هاي فراوان اجتماعی آن، با گل ها سپري مي کنم.
این شهروند خالق جوینی در رابطه با نحوه پرورش گیاهانش 
گفت: من با مطالعه بیشتر در رسانه ها و کتاب ها و پرسش از 
مهندسین گلخانه دار و همچنین تماشای مستندهاي علمي 

گوناگون، با نحوه رشد و تکثیر انواع گیاه آشنا شدم .
وی یادآور شد: در حال حاضر توانسته ام بعضی از انواع گل ها 
که به ســختي رشد مي کنند و قیمت زیادي هم دارند را در 
منزلم پرورش دهم. این جوان جوینی بیان داشــت: با این 
کار توانســتم بعضي از گل هاي خارجي را در منزلم پرورش 
داده و با تکثیر آن ها نوعي سرمایه گذاري در راستای اقتصاد 

مقاومتي براي خودم ایجاد کرده ام.

  مقدمات بازگشایی پارکینگ های 
مکانیزه در مشهد

رضاطلبی: پارکینگ های مکانیزه در نقاط مختلفی از سطح 
شهرمشهد همچون مصلی، خیام وپیام مدتی است که تعطیل 
می باشند و باپیگیری های قدس از مردادماه سالجاری، طبق 
اظهارنظر مسؤوالن ابتدا مقرر شد که در 8 آبان بهره برداری 
مجدد وخدمات رسانی آنها آغاز شود ولی به دلیل برخی از 
مشــکالت همچون عدم تأیید ایمنی آنها از سوی ناظرین 
این شرکت، مدیرعامل شرکت الیت در اظهار نظری مجدد 
وعده داد که تا آخر دی ماه این پارکینگ ها باز گشایی و به 
ارائه خدمات خواهند پرداخت. طبق تصاویرجدید و ارسالی 
از سوی شهروندان مقدمات تعمیرات اساسی و ارتقای ایمنی 
آنها شروع شده است به امید اینکه این بار خلف وعده ای از 

سوی مسؤوالن درباره این پارکینگ ها صورت نگیرد. 
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خبر

20 هزار تن گندم خراسان رضوی در بورس عرضه شد
ایرنا  سرپرســت شرکت غله 
و خدمــات بازرگانی خراســان 
رضــوی از عرضــه 20 هزار تن 
گنــدم خریداری شــده در این 
اســتان در بــورس کاالی ایران 

خبر داد.
حمیدرضا نوری افزود: امســال 
در مجموع 607 هزار تن گندم 
مازاد بر نیاز کشاورزان خراسان 
تضمینی  صــورت  بــه  رضوی 

خریداری و ذخیره شــد. وی ادامه داد: با این خودکفایی و رفع نیاز خراسان رضوی در 
خصوص گنــدم، با توجه به صدور مجوز عرضه آن در بورس و صادرات گندم تولیدی 

استان بخشی از این محصول نیز در بورس عرضه شد.
 سرپرســت شــرکت غله و خدمات بازرگانی خراســان رضوی گفــت: هم اکنون 
 گندم تولیدی ایـن استان با قیمت پایه هفت هــزار و 100 ریال در بورس عرضه 

شده است .
نوری همچنین به موقعیت خراسان و همجواری با ترکمنستان و افغانستان و ظرفیت 
قابل توجه بازار آن کشــورها برای جذب تولیدات استان اشاره و ابراز امیدواری کرد با 
ادامه و افزایش روند صادرات گندم و فرآورده های آرد از خراســان رضوی شاهد تحول 

مطلوبی در صنعت آرد و نان و صنایع وابسته باشیم.
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