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آغاز توزيع گوشت گوسفندى ارزان قيمت در مشهد پل هاى مسدود كشف رود مستعد بروز حادثه است
يك روز پس از گزارش قدس اعالم شد قابل توجه اعضاى ستاد بحران استان

قدس: مدير تنظيم بازار جهاد كشــاورزى 
خراســان رضوى يك روز پــس از گزارش 
قــدس در خصوص گران شــدن گوشــت 
گوسفندى در بازار مشهدگفت: براى تعديل 
قيمت، توزيع گوشت گوســفندى گرم در 

قالب طرح تنظيم بازاراقدام شده است.
جوادى افزود: اين نوع گوشت در...

قدس: هــر چنــد باليــاى طبيعــى قابل 
پيش بينى نيســتند، اما در برخى حوزه ها با 
قاطعيت مى توان وقوع حوادث تلخ ناشــى از 
همين باليا را پيشــگويى كرد. اگر نگاهى به 
حوادث رخ داده از ســيل در اســتان و كشور 
بيندازيــم مى بينيم نقش انســان در بروز يا 

تشديد حوادث پررنگ بوده و هست...
.......صفحه 3  .......صفحه 3 

نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى: 

«گفتمان انقالب اسالمى» 
بايد در جامعه حاكم باشد

.......صفحه 2 

گزارشى از حال و احوال 
استاد عثمان محمدپرست 

دو تارنواز 
اشتياق زيارت دارد

قدس:  دوهفته پيش بود كه خبربســترى شدن استاد عثمان 
محمد پرست نوازنده چيره دست دوتار نواز و خيرمدرسه سازرا 

دربيمارستان سيناى مشهد شنيديم كه نگرانى همه ...
.......صفحه 2 
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پرهيزنامزدهاى شوراى شهر از شعار گرايى
مردم شهرهاى مشهد، بجنورد و قوچان از انتظاراتشان مى گويند 

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

تهديدى كه به فرصت تبديل 
شد

پارك خطى 
«چهل بازه» 

از هفت 
خوان وعده ها 

گذشت
قدس   اوايل دهه هشتاد كه پيشنهادى مبنى 
بر احداث پارك و فضاى ســبزى در حاشيه كال 
«چهل بازه» مطرح شــد، كمتر كسي باور مي كرد 
كه اين كال هم بتواند به تنفســگاهي براي شهر 
مشهد تبديل شود، آن هم در شهري كه همواره 
از كمبود فضاي ســبز رنج مي برد و بســياري از 
درختان و فضاهاي سرسبز آن از جمله تونل سبز 
ملك آباد و تفرجگاه هاى خاطره انگيز آن قرباني 
توسعه شهري شده است. اين پيشنهاد حدود يك 
دهه روى كاغذ ماند تا اينكه سرانجام از اوايل دهه 

90 وارد مرحله اجرا شد تا مسير...



تهديدى كه به فرصت تبديل شد

پارك خطى «چهل بازه» از هفت خوان وعده ها گذشت
��ر

مهناز خجسته نيا   اوايل دهه هشتاد كه 
پيشــنهادى مبنى بر احداث پارك و فضاى 
ســبزى در حاشــيه كال «چهل بازه» مطرح 
شد، كمتر كسي باور مي كرد كه اين كال هم 
بتواند به تنفسگاهي براي شهر مشهد تبديل 
شود، آن هم در شهري كه همواره از كمبود 
فضاي سبز رنج مي برد و بسياري از درختان و 
فضاهاي سرسبز آن از جمله تونل سبز ملك 
آباد و تفرجگاه هــاى خاطره انگيز آن قرباني 

توسعه شهري شده است.
اين پيشنهاد حدود يك دهه روى كاغذ ماند 
تا اينكه سرانجام از اوايل دهه 90 وارد مرحله 
اجرا شــد تا مسير كال چهل بازه كه يكي از 
مهم ترين مســيل هاي موجود در شــمال و 
شــمال غرب مشهد اســت و در واقع آبراهه 
اصلي رودخانه هاي باالدست بند گلستان به 

شمار مى رود، به پاركى خطى تبديل شود.
از ايــن رو عمليات احــداث مرحله اول اين 
پروژه در ســال 91 از پل مجاور نمايشــگاه 
بين المللي تا خيابان شهيد ستاري (دانشگاه 
پيام نور) به وسعت 10 هكتار آغاز شد كه به 
رغم خلف وعده هاى مكرر، امروز بهره بردارى 

از آن آغاز مى شود.
معــاون خدمات شــهرى و محيط زيســت 
شــهردارى مشهد در گفت وگو با گزارشگر ما 
مى گويد: قرار است اين پارك از شاخص ترين 
مكان هاي تفريحي باشــد كه عالوه بر فضاي 
ســبز و اماكن تفريحــي، درياچه مصنوعي، 
اماكــن اقامتــي و رســتوران، طرح هــاي 
گردشــگري، مجتمع آبي و ديگر تأسيسات 

براي آن در نظر گرفته شده است.
كاظمــى از مطالعه و طراحــي و پيش بيني 
فضاهايي براي جذب گردشگر و گذران اوقات 
فراغت در پارك 250 هكتاري چهل بازه خبر 
مي دهــد و مي گويد: چون ايــن محدوده در 
موقعيت مناســبي از لحاظ دسترسي ريلي و 
معابر شرياني قرار دارد، مكان تفريحي مناسبي 
براي مجاوران و زائران امام رضا(ع) خواهد بود. 
وى از پــارك ملــي «چهل بازه» بــه عنوان 

منحصر به فردترين پارك تفريحي در كشور 
يــاد مي كند و اظهار مــى دارد: از محورهاي 
طراحي در اين پروژه اســتفاده بهينه از روان 
آب كال چهل بازه است كه به طور ساالنه بين 
6 تا 39 ميليون مترمكعب در نوسان است و از 
اين آب با ايجاد حوضچه هايي در طول كانال 
مي توان براي فضاهاي تفريحي استفاده كرد 
تا فضايي مفرح و شــاد را براي شهروندان و 

گردشگران ايجاد كنيم.
بــه گفته وي، از 100 هكتــار فاز اول كه در 
5 مرحله مورد بهره بردارى قرار مى گيرد 35 
درصــد به فضاي ســبز، 35 درصد به فضاي 
آبي و بقيه به كاربري هاي مورد نياز در داخل 

پارك اختصاص يافته است.
 وى يكى از مشــكالت حاشيه كال ها را بروز 
تخلفاتى مانند زمين خوارى و دپوى غير مجاز 
خاك و نخاله عنوان مى كند و مى افزايد: كال 

«چهــل بازه» نيز در گذشــته به محلى براى 
تخليه نخاله هاى ساختمانى تبديل شده بود 
كه خــود زمينه را براى ايجــاد بيمارى هاى 

پوستى ايجاد كرده بود.
معاون خدمات شهرى شهردارى مشهد با اشاره 

به ساخت پارك خطى حاشيه كال «چهل بازه» 
بيان كرد: ساخت اين پارك ملى در دو مرحله 
انجام مى شود كه مرحله نخست آن حدفاصل 

پل نمايشگاه تا پل شهيد ستارى است.
كاظمى در ارتباط با مساحت فاز نخست اين 
پارك مى گويد: مرحله نخست پارك ملى چهل 
بازه 100 هكتار مساحت دارد كه اعتبار آن با 
احتساب تملك زمين 100 ميليارد ريال است.
اين مقام مسئول با اشاره به زمان بهره بردارى 
رسمى از مرحله نخست پارك چهل بازه ادامه 
مى دهد: بهره بردارى مردمى از اين پارك از 
امروز آغاز مى شــود، اما سعى داريم پيش از 
ماه مبارك رمضان نيز پارك خطى چهل بازه 

افتتاح رسمى شود.
وى در خصوص مرحله دوم پارك چهل بازه 
هــم مى گويد: مرحله دوم ايــن پارك از پل 

شهيد ستارى تا بلوار دانشجو است.

اخـــبار2

جانشين نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى
 در امور اهل سنت: 

  عامل وفاق شيعه و اهل سنت پرهيز 
از شبهات غلط است

جليل فخرايى: كارگاه هاى دانش افزايى مدرســان مدارس 
علميه اهل سنت با هدف ارتقاى سطح علمى مدرسان از سال 

آينده برگزار مى شود.
جانشين نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى در امور اهل 
سنت در همايش سراسرى مدرسان مدارس علميه استان هاى 
خراســان كه در اردوگاه ثامن االئمه مشهد برگزار شده بود، با 
ذكر اين مطلب مهم ترين عامل وفاق بين شيعه و اهل سنت را 

تأكيد بر مشتركات و پرهيز از شبهات غلط دانست.
حجت االسالم و المسلمين فرجام در ادامه به فعاليت افزون بر 
40 مدرسه علميه اهل سنت در استان هاى خراسان اشاره كرد 
و فراوانى تعداد اين مدارس را در خراسان شمالى و از نظر تعداد 
متعلمين نيز كثرت آن را در خراسان رضوى و جنوبى دانست 
و تحصيل افزون بر 2000 محصل علوم دينى اهل سنت را در 

اين مدارس بيان كرد.
وى برنامه درســى مدارس حنفى را بر اساس مذهب حنفى و 

مدارس شافعى را نيز بر اساس مذهب شافعى ذكر كرد.
وى يكى ازعوامل اتحاد را با هم نشســتن و در ميان گذاشتن 
مسائل دانست، كه اگر فاصله اى در اين ميان ايجاد شود، باعث 

رخنه فرهنگى و سوء استفاده و بهره بردارى دشمن مى شود.
حجت االســالم والمسلمين اكبر فرجام به ويژگى هاى شهيد 
مطهرى اشــاره كرد و گفت: شــهيد مطهرى عالمى متفكر و 
با درايت بود و با درك صحيح و عميق از دين مبين اســالم، 

توانست انديشه هاى دينى را در ميان آحاد جامعه تبيين كند.
وى در ادامه با بيان اينكه امروز قالب ها و روش هاى قديمى براى 
ارائه دين و انديشه هاى ناب اسالمى در جامعه جواب نمى دهد، 
تصريح كرد: دشمنان اســالم هم اكنون مثل موريانه به جان 
انديشه هاى دينى مردم در قالب هنر، فيلم، كاريكاتور، شعر و... 
افتاده اند و حوزه هاى علميه بايد در مقابل اين همه هجمه هاى 
دشــمن با برنامه ريزى و ساماندهى جديد به شبهات جامعه و 

جوانان پاسخگو باشند.
وى يادآور شــد: بيش از 40 مدرســه اهل سنت در خراسان 
فعاليت مى كند كه بيشــتر مدارس دراستان خراسان شمالى 
مســتقر اســت؛ همچنين بيشــتر محصالن اهل تسنن در 

استان هاى خراسان رضوى و جنوبى تحصيل مى كنند.

  مهناز افشار سفير فرزندان
 مؤسسه خيريه گلستان على(ع) شد

قدس: مهناز افشــار بازيگر سينما و تلويزيون به عنوان سفير 
فرزندان مؤسسه خيريه گلستان على (ع) شد.

بــه گزارش خبرنگار ما، طى مراســمى كه عصر ديروز در اين 
مؤسسه خيريه در مشهد برگزار شد، مهناز افشار به طور رسمى 
به عنوان حامى و سفير فرزندان بى سرپرست گلستان على(ع) 

معرفى شد.

  معلمان، هنر درست انديشيدن را
به جامعه اسالمى آموزش مى دهند

طباطبايى : فرماندار كاشــمر گفت: آموزش و پرورش بستر 
توســعه و معلمان هنر انديشيدن درست را به جامعه اسالمى 

آموزش مى دهند.
محمدحســن فرهادى افزود: معلمان نقش اساسى در تربيت 
انســان دارند و  معلمى شــغل انبياســت و همواره در مدت 
12ســالى كه يك دانش آموز در مدرسه حضوردارد، يك معلم 
با سختكوشى و فداكارى روى رفتارهاى اجتماعى و فردى آنان 

نقش اساسى دارد.

  سوء استفاده از خانواده هاى كم بضاعت 
در انتخابات امرى غيراخالقى است

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون سياسى و امنيتى استاندارى 
خراسان شمالى گفت: استفاده ازهرابزارى براى اخذ و پركردن 

سبد رأى توسط كانديداها اخالقى نيست.
ايرانى اظهار داشت: سوءاســتفاده از خانواده هاى كم بضاعت 
و بى سرپرســت و مددجويان بهزيستى و كميته امداد توسط 
كانديداها امرى ناپســند است، كانديداها براى به چشم آمدن 
و ديده شدن به خانواده هاى كم بضاعت و مددجويان مراجعه 

مى كنند، عكس يادگارى مى گيرند و به آن ها كمك مى كنند.

به گمرك  قطعات واگن هاى قطارشــهرى مشــهد  قدس: 
بندرعباس رسيد

نيش و نوش: يك ماه طول كشيده تا واگن ها از چين به ايران 
برسه ولى سه ماه طول ميكشه تا از بندرعباس برسه به مشهد!

قدس: وعده 6 ساله سيمان مجد از سر خرمن هم گذشت
نيش و نوش: اگه اين وعده دو سال ديگه طول بكشه، ركورد 

وعده هاى انتخاباتى رو هم مى شكنه!
قدس: دورهمى دانش آموزان و معلمان پس از 32ســال در 

محله «بازه شيخ» مشهد
نيش و نوش: البد مدير مدرســه يا ورثه مدير هم واسه جمع 

آورى وجوه «هديه به مدرسه» در محل حاضر شده!
قدس: ســهم 52 درصدى اهداكنندگان مســتمر خون در 

خراسان رضوى
نيش و نوش: بايد ازينا تســت دوپينگ بگيرن تا معلوم بشه 
چجورى تو اين وضع گرونى، اينقدر خون تو بدنشون مونده كه 

مستمر اهدا هم مى كنن!
قدس: عمل زيبايى بوتاكس؛ چشم و هم چشمى اين روزهاى 

مشهد
نيش و نوش: آخه پديده و ميزان و پرديسبان و... اين قدر مردم 
مشــهد رو غصه دار كردن كه پوست همشون چين و چروك 

افتاده و مجبورن برن بوتاكس!

ســرورهاديان   دوهفته پيش بود كه خبربسترى 
شــدن استاد عثمان محمد پرست نوازنده چيره دست 
دوتار نواز و خيرمدرســه ســازرا دربيمارستان سيناى 
مشهد شنيديم كه نگرانى همه اهل هنرودوست داران 

هنررا به همراه داشت.
اســتاد عثمان كه حاال از بيمارستان مرخص شده است 
در يك تماس تلفنى احوال او را پرســيديم. وى با تشكر 
از روزنامه قدس به خاطر پيگيرى اخبار بسترى شدنش 
به خبرنگار ما گفت: درخواف ودرمنزلم هستم اما پاهايم 

بى حس است.
به اويادآورى مى كنم طبق نظر پزشك معالجش شايد دو 

تا ســه ماه و حتى شايد مدت زمان بيشترى مداوا طول 
بكشد و او آرام مى گويد: هرچه خدا بخواهد.

مى گويم: ان شاءاهللا بزودى براى زيارت امام رضا(ع) با پاى 
خودتان به مشهد مى آييد.

حاالصداى بغض آلود دوتارنوازمدرسه سازحكايت از نياز 
است و آرام مى گويد: اشــك مرا درآوردى، الهى كه اين 

اتفاق بيفتد.
قول مى دهم به پدربزرگ مهربان هنرمند كه همه براى 
اين اســطوره موسيقى دعا كنيم. براى كسى كه ريالى از 
هنر خداداديش تاكنون براى خودش استفاده نكرده است.

مى دانم دعاهاى همه بچه هايى كه به همت او در مدرسه 
درس خوانده اند همراه اوست. 

 پســر او نيز در گفت و گوى تلفنى اظهار مى دارد: پدرم 
درمنزل دوران نقاهت بعد از جراحى را مى گذراند اما هنوز 

حركتى در پاهاى اوديده نمى شود.
احمد محمد پرست تأكيد مى كند: پدرم پاهايش بى حس 
است و اميدوارم پس از گذراندن اين دوران دوباره بتواند 
راه برود و فعاليت هاى انسان دوستانه خويش را ادامه دهد.

پدربزرگ 88 ساله دوتارنواز چيره دست خراسان كه داراى 
فعاليت هاى خيرخواهانه درحوزه مدرسه سازى است، از 
مؤسسان جامعه ياورى فرهنگى مى باشد، كه يك سازمان 

غيرانتفاعى مدرسه ساز در ايران است.
او در سال هاى فعاليت اين سازمان توانسته است بيش از 

600 مدرسه را در مناطق محروم كشور بنا نهد.
اين در حالى اســت كه پيش از اين درتماس با پزشــك 
معالج استاد عثمان، او خاطرنشان كرد: هنرمند شهرمان، 
دربيمارستان سينا، اورژانسى بسترى شد و از ناحيه پاى 
راست دچار مشــكل بى حسى وهمچنين ضعف درپاى 

چپ شده بود.
دكتــر ابراهيم قيم حســنخانى، در گفت و گو با قدس 
اعالم كرد: علت بيمارى در ابتداى تشــخيص گرفتگى 
چهار نقطــه تنگى هاى نخاع در پاى راســت بود، اما 
متأسفانه گرفتگى هاى خفيف كه همراه با درد بود در 
پاى چپ نيزمشاهده شــد كه در مجموع هفت تنگى 

نخاع آزاد شد. 
وى تأكيد كرد: بهبود بستگى به ميزان ضايعه نخاع دارد 
و با توجه به ســن بيمارشــايد روند كمى بيشتربه طول 
بينجامد وبهبودى دراين نوع جراحى شايد در دو الى سه 

ماه آينده ادامه يابد. 
 شايان ذكراســت، عثمان محمدپرست متولد 1307 
خواف معروف به عثمان خوافى از استادان دوتار نوازى 

خراسان است.

گزارشى از حال و احوال استاد عثمان محمدپرست

دو تارنواز اشتياق زيارت دارد

خبرخبر

شهدا و جامعه ايثارگري مايه افتخار جامعه است
بيرجند-خبرنگار قدس: استاندارخراسان جنوبى با بيان اينكه 
امروز وظيفه مسئوالن خدمت به خانواده شهدا و جامعه ايثارگرى 
است و تالش در جهت كاهش مشكالت آن ها اهميت بااليى دارد، 
گفت: شــهدا و جامعه ايثارگري الگو و مايه افتخار آحاد مختلف 

جامعه هستند.
ســيد علي اكبر پرويزي همزمان با هفته بزرگداشت مقام معلم و 
هفته كاروكارگر با خانواده شــهيد على سنجري از شهداي كارگر 

و معلم ايثارگر عليرضا خســروي تناك ديدار كرد و از نزديك در جريان مسائل، مشكالت و 
درخواست هاي آنان قرار گرفت.

وى در اين ديدار با بيان اينكه شهدا و ايثارگران عزيز در راه صيانت از ايران عزيز وخاك پاك 
ميهن اســالمي از تمام هستي و جان خود گذشتند، اظهار داشت: سركشي از خانواده هاي 

شهدا و ايثارگران از جمله وظايف مسئوالن است كه بايد بيش از پيش به آن بپردازند.

خبرخبر

جشن «معلم سپاس» در مشهد
فخرى: آيين قدردانى فرهيختگان مشهدى از معلمان خود به همت سازمان فرهنگى تفريحى 

شهردارى در تاالر شهر مشهد برگزار شد. 
در اين مراسم مدير عامل سازمان فرهنگى- تفريحى شهردارى مشهد گفت: در دومين سال 
برگزارى جشنواره «معلم سپاس» 22 نفر از نخبگان، فرهيختگان و چهره هاى ورزشى، هنرى 

و مديران اجرايى مشهد از معلمان خود تكريم و تجليل كردند.
سيد رضا موسوى در باره هدف از برگزارى اين همايش گفت: هدف از برگزارى اين همايش 

معرفى اهميت شغل و جايگاه معلمان در نزد مردم و دانش آموزان است. 
عليرضا صادقى گوينده خبر صدا و سيما در اين مراسم گفت: آنچه كه سبب شد تلنگرى به 

من زده شود تا به عالقه خود دست يابم، چكى بود كه معلم برچهره من نواخت.
در اين مراسم سيد سعيد سرابى، مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى با قدردانى از معلم و استاد 

خود گفت: معلم در شكل گيرى شخصيت اجتماعى انسان نقش تأثيرگذارى دارد. 
در اين مراسم از خانواده شهيد حسين آستانه پرست نيز قدردانى و تجليل شد.

تعيين تكليف مكان هاى احداث سينما در خراسان شمالى
بجنورد- خبرنگار قدس: مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان شمالى بر تعيين 

تكليف مكان هاى احداث سينما در استان تأكيد كرد.
حســين فرخنده در گفت و گو با خبرنگار ما با اشــاره به اينكه خراســان شــمالى از 
وجود سينمايى مناسب بى بهره است، گفت: امروز سينما به عنوان يك صنعت پولساز 
و اقتصــادى تلقى شــده و مى توان آن را وســيله خوبى براى تبليــغ، ارائه ديدگاه ها، 

انديشه هاى سياسى، اجتماعى و حتى اقتصادى برشمرد.
 وى اظهارداشــت: فضاى ســينمايى مى تواند در نهادينه كردن بسيارى از فرهنگ ها، 
بيان مسائل و مشــكالت اجتماعى و حتى ارائه راهكار مقابله و مبارزه با اين مشكالت 

تأثيرگذار باشد.
فرخنده با اشــاره به وضعيت فضاى سينمايى خراسان شــمالى افزود: در حال حاضر 
مكان هاى احداث ســينما در اســتان بالتكليف مانده و بايد هر چه ســريع تر تعيين 

تكليف شود.

اقدامى براى ارتقاى رفاه فرهنگيان نشده است
نيشابور- خبرنگارقدس: هر موقع صحبت از ارزش گذارى به 
معلمين مى شود تنها به تعداد زياد آن ها اكتفا مى شود، بودجه دولت 

تا جايى كه تعريف مى شود براى همه به جز فرهنگيان جا دارد.
نماينده مردم نيشابور و فيروزه در مجلس شوراى اسالمى  اظهاركرد: 
در سالى كه رهبر معظم انقالب اسالمى به نام سال اقتصاد مقاومتى، 
توليدو اشــتغال نام گذارى كردند بايد به دنبال اين باشــيم كه در 

راستاى اشتغال زايى فرزندان ما چه معلوماتى را بياموزند.
هاجر چنارانى افزود: نكته اى كه براى مسئوالن وجود دارد اين است كه براى فرهنگيان چه 
كرده ايم؟ هر سازمانى براى ارتقاى كاركنان خويش قدم برداشته است ولى در راستاى ارتقاى 
رفاهيات آموزش و پرورش قدمى برداشته نشده است. وى خاطرنشان كرد: هر موقع صحبت از 
ارزش گذارى به معلمين مى شود تنها به تعداد زياد آن ها اكتفا مى شود، بودجه دولت تا جايى 

كه تعريف مى شود براى همه به جز فرهنگيان جا دارد.
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قرار است اين پارك از 
شاخص ترين مكان هاي 

تفريحي باشد كه عالوه بر 
فضاي سبز و اماكن تفريحي 

و اقامتي، درياچه مصنوعي، 
رستوران،  مجتمع آبي براي 

آن در نظر گرفته شده است
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سعيد ترشيزى

نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى: 
  «گفتمان انقالب اسالمى» بايد در جامعه 

حاكم باشد

قدس: جريانى كه مى خواهد مديريت كشــور را عهده دار شود، 
بايد جريان «گفتمان انقالب اسالمى» باشد نه گفتمان «سكوالر 

وابسته به ديگران».
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى ديروز در مراسم گراميداشت 
استاد شهيد مرتضى مطهرى و پاسداشت مقام معلم در شهرستان 
فريمان، با بيان اين مطلب گفت: خاطره اســتاد بزرگوار و معلم 
شهيد آيت اهللا مطهرى را در خاك پاك زادگاهش گرامى مى داريم.
آيت اهللا علم الهدى، افزود: شــخصيت با عظمت شهيد مطهرى 
يك واقعيت گسترده اى است كه بازخوانى اين شخصيت در همه 
موقعيت هاى سياسى كشور و تمامى فراز و فرودهايى كه در عرصه 
اجتماعى داريم، به عنــوان تابلويى آموزنده در برابر ديد ما نصب 

مى شود.
امام جمعه مشــهد مقدس بابيان اينكــه هنوز خط گفتمان، آرا 
و نظرات شــهيد مطهرى بر زبان بچه هاى انقالبى جارى است، 
خاطرنشان كرد: دعواى امروز ما بر سر قدرت نيست، بحث امروز ما 
شهيد مطهرى و فكر اوست، بحث ما گفتمان است كه مى گوييم 
جريانى كه مى خواهد مديريت كشور را عهده دار شود، بايد جريان 
گفتمان انقالب اســالمى باشد نه ســكوالر با گفتمان وابسته به 

ديگران. 
وى افزود: مى گوييم كســى كه مى گويد «همه چيز مال اســالم 
اســت»، مديريت بايد «مديريت اسالمى» باشــد و اين مديريت 
مى تواند «معيشــت مردم» را اداره كند، اشتغال بيافريند، اقتصاد 
را اصالح كند و نگاهمان به داخل كشــور است، مديريت اجرايى 
كشور را به دست گيرد نه كسى كه در تلويزيون داد بزند و بگويد 
بايد سرمايه گذار خارجى بياوريم، اين منطق و گفتمان غيرانقالبى 

است، اين تفكر نبايد رأس قدرت اجرايى كشور باشد.
آيت اهللا علم الهدى اضافه كرد: ســرزمين فريمان، شهيد مطهرى 
پرورش داده، اين كشــور نخبه اى مانند شهيد مطهرى دارد كه 
پس از گذشت 38 سال از شهادتش تفكر او در ذهن جوانان تازه 
است، در رأس قدرت اجرايى كشور بايد گفتمان انقالب قرار بگيرد 
نه كســى كه از االن بگويد بدون ورود سرمايه دار خارجى مشكل 

ما حل نمى شود.
وى خاطرنشــان كرد: ما جامعه اى انقالبى و واليتمدار هستيم، 
رهبرى مى فرمايند «حوزه انقالبى، دانشگاه انقالبى، مدير انقالبى، 
سپاه انقالبى، مجلس انقالبى، ارتش انقالبى و ...» به همين جهت 
گفتمان انقالب بايد در جامعه ما حاكم باشــد، اگر اين گفتمان 
حاكم شد انقالب مى تواند مسير خود را ادامه دهد و نقطه هدف 

آن كه ظهور بقيه اهللا(عج) است، حاصل شود.
وى يادآور شــد: ابزار توسعه و رشــد اين خط براى انقالب ما تا 
رسيدن به اين نقطه، حاكميت گفتمان انقالب است كه نمودار و 
نماد بسيار شفاف آن، تابلوى علمى و فكرى شهيد مطهرى است.

  مدرسه مهم ترين ركن جامعه است

قدس  معاون اجتماعى، سياسى، امنيتى استاندارى خراسان 
رضوى در مراســم نواختن زنگ ســپاس معلم گفت: مدرسه 
مهم ترين ركن در جامعه اســت و معلمان نيز در عمق مدرسه 
مهم ترين نقش را دارند وافتخار بزرگى است كه روز معلم به ياد 

و پاسداشت معلمى خراسانى تعيين شده است.
ســيد جوادحســينى با بيان اينكه طى 55 سال پژوهش در 
كشور توسط اســتادان دانشــگاه هاى تهران، مردم ايران از 
بين 2500 شــغل مختلف معلمان را داراى باالترين مرتبه و 
منزلــت در اجتماع معرفى كردند، گفت: در تفكر مردم ايران 
و كتاب آسمانى قرآن كريم معلمان در ايران از جايگاه بااليى 
برخوردار هســتند و ما بر اين باوريم كــه هيچ جامعه اى از 

سطح معلمان خويش باالتر نخواهد رفت.

معاون مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوى در 
گفت و گو با قدس تشريح كرد

  آخرين  وضعيت پرداخت پاداش
پايان خدمت فرهنگيان

حسين پورحسين: پاداش پايان خدمت فرهنگيان بازنشسته 
سال 95 درهفته بزرگداشت مقام معلم پرداخت مى شود.

معاون توسعه مديريت و پشتيبانى آموزش و پرورش خراسان در 
گفت وگو با قدس گفت: در سال گذشته 3760 نفر بازنشسته در 
سطح استان داشته ايم كه مبلغ پاداش پايان خدمت آنان حدود 

300 ميليارد تومان است.
خدابنده افزود: بخــش عمده اى از مطالبــات دانش آموختگان 
دانشگاه فرهنگيان كه از سال 93 و 94 از ما طلبكار بودند پرداخت 

شده و باقى مانده آن ها نيز تا آخر هفته پرداخت مى شود.
وى افزود: حقوق ســرباز معلمان و قرارداد كار معين تا انتهاى 
فروردين مــاه پرداخت شــده و در اين زمينــه بدهى نداريم 
همچنين براى حدود 90 هزار فرهنگى و در راســتاى افزايش 

حقوق احكام تغيير ضريب سال 96 صادر شده است.
وى با اشاره به اين كه در سال 92 و پس از افزايش ضريب هاى 
حقوقى، ميانگين حقوق فرهنگيان يــك ميليون و 250 هزار 
تومان بوده است، گفت: در حال حاضر ميانگين حقوق فرهنگيان 
در اســتان دو ميليون و 600 هزار تومان اســت كه بيش از دو 
برابر افزايش حقوق نسبت به چهارسال قبل است درحالى كه، 
حقوق فرهنگيان نسبت به ساير ادارات عقب تر است و بازهم بايد 
افزايش داشته باشد. خدابنده همچنين تأكيد كرد: به فاكتورهاى 
خريدكاالى خارجى مجوز پرداخت داده نمى شودوكليه خريدها 

بايد با كاالى ايرانى تأمين شود.
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 استاندارخراسان جنوبى با بيان اينكه 
امروز وظيفه مسئوالن خدمت به خانواده شهدا و جامعه ايثارگرى 
است و تالش در جهت كاهش مشكالت آن ها اهميت بااليى دارد، 
گفت: شــهدا و جامعه ايثارگري الگو و مايه افتخار آحاد مختلف 

ســيد علي اكبر پرويزي همزمان با هفته بزرگداشت مقام معلم و 
هفته كاروكارگر با خانواده شــهيد على سنجري از شهداي كارگر 

 هر موقع صحبت از ارزش گذارى به 
معلمين مى شود تنها به تعداد زياد آن ها اكتفا مى شود، بودجه دولت 

نماينده مردم نيشابور و فيروزه در مجلس شوراى اسالمى  اظهاركرد: 
در سالى كه رهبر معظم انقالب اسالمى به نام سال اقتصاد مقاومتى، 
توليدو اشــتغال نام گذارى كردند بايد به دنبال اين باشــيم كه در 



مرضيه رضايى  انتخابــات پنجمين دوره 
شوراهاى اسالمى شهرها و روستاها همزمان 
با انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهورى 
29 ارديبهشــت ماه در سراســر كشوربرگزار 
مى شــود. از آنجا كه الزمه موفقيت شــورا ها 
كارشناسى مشكالت، نيازها و دغدغه هاى مردم 
است به ميان مردم شهرهاى مشهد و بجنورد 
و قوچان رفته ايم تا با انعكاس مشكالت آنان و 
انتظاراتى كه از نمايندگان شوراهاى شهر دارند، 

گامى در جهت توسعه شهرمان برداريم.
خانم هستى مقدم يك معلم 42 ساله مشهدى 
اســت كه فروش خالفى ساختمان ها توسط 
شهردارى ها را كه منجر به شكل ناهنجار شهر 
شــده از اهم مشــكالت مى داند. او مى گويد: 
اين مسئله خيلى ناراحت كننده است كه در 
بسيارى ازنقاط شهر، ساختمان هاى غير مجاز 
مى ســازند بعد با پرداخت خالفى همه چيز 
تمام مى شــود. فروش شهر واقعاً عجيب است 
و در خواســت من از نمايندگان شوراى شهر 

رسيدگى به اين مسائل است.
وى وضعيت آبيارى فضاى سبز در بسيارى از 
پارك ها را مشكل اساسى ديگرى مى داند كه 
بايد توســط نمايندگان شوراى شهر مديريت 
شود. او مى گويد: هدررفت آب توسط تانكرهاى 
آبيارى فضاى سبز خيلى زياد است. وقتى به 
اين مســئله اعتراض مى كنيم، مى گويند آب 
چاه است. خوب چه بدتر! آب چاه هم شيرين 
است و نبايد هدر داد. من فكر نمى كنم در هيچ 
كجاى دنيا مثل ما اين گونه آب را هدر بدهند. 
آبيــارى در همه جا مخصوصاً پارك ها بايد به 
روش قطره اى انجام شود و اميدوارم نمايندگان 

شورا اين مسئله را جدى بگيرند.
الهام شايان دانشجوى 24 ساله نيز مى گويد:  
تقاضاى من از مديران شــهرى اين است كه 
در ارائــه خدمات تفاوتى بين محالت پايين و 
باالى شــهر قائل نشوند. به عنوان مثال مردم 
محروم و كارگرمنطقه پنجتن از گاز محرومند 
و يا مناطقى از شــهر مشهد همچون گلشهر 
يا مهرآباد فاقد مبلمان شــهرى است و حتى 
ايستگاه هاى اتوبوس فاقد ســايه بان و جاى 
استراحت اســت و صداى اين مردم را كسى 
نمى شنود چرا كه  مســئوالن به اين مناطق 

سر نمى زنند.
وى مى گويد: ستاد اســتقبال از بهار همواره 
توجه ويژه اى به مناطق باالى شــهر دارد و به 
همان ميزان نسبت به مناطق جنوب شهر كم 
لطف هســتند در حالى كه همه ما شهروند و 

داراى حقوق يكسانيم.
آقاى عبادى 55 ساله داراى يك مغازه خواروبار 
فروشــى و از كسبه منطقه ســيدى در بلوار 
صباى مشهد است. او مى گويد: عوارض شهرى 
بدون توجه به نوع كسب و كار است به اين معنا 

كه مشاغل خرد همچون بقالى تفاوت چندانى 
با مشــاغل پر زباله همچون هتلدارى ندارد و 
درخواست من از نمايندگان شوراى شهر اين 

است كه اين موضوع را مورد توجه قرار دهند.

 بستر سازى اشتغال خواسته قوچانى ها
مرتضى احمدى مهر يكى از شهروندان قوچانى 
هم مى گويد: اعضاى شــوراى شهر بايد تالش 
كنند تا تمركز زدايــى از بافت هاى جمعيتى 
چهــار خيابان اصلى به مناطق ديگرشــهرى 
انتقال داده شــود كه براى تحقق اين امر بايد 
قانون هاى مدون و با هدف مشخصى وضع شود 

و در اين قانون ها بايد آينده نگرى شهرى نيز 
لحاظ شود.

اكبر ميرى مى افزايد: شهر قوچان نياز به توسعه 
فضاهاى سبز در مناطق محروم و پر جمعيت 
دارد كه برنامه ريــزى دقيق به صورت كوتاه 
مــدت و بلند مدت براى شــهر را مى طلبد تا 
مردم به طور مساوى از امكانات تفريحى شهر 

بهره مند شوند.
پژمــان قربانى ديگر شــهروند قوچانى نيزبه 
خبرنگار ما مى گويد: شــوراى شهر مى تواند با 
تصويب قانون هاى مؤثر و با تســريع در روند 
سرمايه گذارى در شهرها فرصت ايجاد سرمايه 

گذارى براى شغل پايدار فراهم كند. استفاده 
از ظرفيت ها و سرمايه هاى موجود شهر يكى 
از مهم ترين خواســته هاســت و بايد به جاى 
كمــك به ادارات و نهادهــا و هزينه برگزارى 
خيلى از همايش ها در درون شهر آنرا براى رفع 
مشكالت نسل جوان شهرى برنامه ريزى كند 
و خــود اجرا كننده اين برنامه مصوب خويش 

باشند.
مينا ســفر نژاد نيز مى گويد: در شهر قوچان 
هنوز بافت هاى سنتى وجود  دارد و نامزدهاى 
شوراى شــهر براى حفظ اين فضاى سنتى با 
تعامل با دستگاه هاى ديگر بايد بكوشند تا اين 
فضاها را به بستر مناسب براى تفريح و ايجاد 
اشــتغال براى جوانان اين شهر تبديل كنند و 
شوراى شهر با قانون هاى خود مى تواند، باعث 
جذب سرمايه هاى سرريز شهر مشهد شود تا 
مهم ترين خواسته جوانان اين شهر كه اشتغال 

است، فراهم شود.
مريــم موســوى ديگر شــهروند قوچانى نيز 
مى گويد: اعضاى شــوراى شهر نبايد به دنبال 
دسته بندى شهر باشــند و به اين فكر كنند 
كه اين گروه بــه فرد خاصــى رأى داده اند. 
آن ها بايد براى همه مردم شــهر تالش كنند 
و سياســت زدگى و سياســى بازى را در راه 
خدمت به شــهروندان  كنار گذاشته و از نظر 
نخبگان و دلسوزان شهر حتى اگر برخالف رأى 

و نظرشان باشد، استفاده كنند.

ت�ن��

آب و �وا
 پيش بينى بارش هاى رگبارى در 

خراسان رضوى
قدس: طبق نقشــه ها و مدل هاى هواشناســى، بارش هاى 
رگبارى همراه با رعد و برق و كاهش چند درجه اى دما از روز 

پنجشنبه هفته جارى اين استان را فرا مى گيرد. 
همچنين از امروز و فردا جوى به نســبت پايدار در اســتان 
خراسان رضوى حاكم خواهد شد و آسمان در بيشتر نقاط اين 
استان صاف تا كمى ابرى پيش بينى مى شود كه در عصرها 
ابرناكى افزايش مى يابد. براين اساس انتظار مى رود كه از عصر 
روز پنجشنبه بارش ها از نواحى غربى خراسان رضوى به شكل 
رگبار همراه با رعد و برق آغاز شود و بتدريج مناطق مختلف 

استان را فرا گيرد و تا روزهاى ابتدايى هفته آتى ادامه يابد.
در اين مدت وزش باد به نســبت شديد تا شديد براى نواحى 
جنوبى و شــرقى خراســان رضوى پيش بينى شده و از روز 
پنجشنبه شاهد كاهش چند درجه اى دما به علت بارش هاى 

رگبارى باران در اين استان خواهيم بود. 

مردم شهرهاى مشهد، بجنورد و قوچان از انتظاراتشان مى گويند 

قابل توجه اعضاى ستاد بحران استانپرهيزنامزدهاى شوراى شهر از شعار گرايى 
 پل هاى مسدود كشف رود مستعد بروز 

حادثه است
على محمدزاده: هر چند بالياى طبيعى قابل پيش بينى 
نيســتند، اما در برخى حوزه ها با قاطعيــت مى توان وقوع 

حوادث تلخ ناشى از همين باليا را پيشگويى كرد.
اگر نگاهى به حوادث رخ داده از ســيل در اســتان و كشور 
بيندازيم مى بينيم نقش انســان در بروز يا تشديد حوادث 
پررنگ بوده و هست يا بستر رودخانه را تصرف كرده ايم يا با 
آسودگى تمام و بى توجه به هشدارها بويژه در فصل بهار در 
مسير رودها اتراق كرده ايم. برهمين اساس يكى از اقدامات 
پيشگيرانه در بحث سيل مسئله اليروبى مسيل ها مى باشد، 
چرا كه مسدود بودن مسير جارى شدن در بستر هميشگى 

موجب انباشت آب و بروز حوادثى است كه خسارات فراوانى 
به تأسيسات زيربنايى از قبيل راه ها وارد مى كند و در موارد 
زيادى هم متأسفانه شاهد جان باختن هموطنانمان بوده ايم، 
از اين رو مى توان با اقدامى كم هزينه زمينه هاى بروز حوادث 

ثانويه ناشى از سيل را از بين برد.
نمونه عينى اين بخش كه به نظر مى رســد با توجه به قرار 
داشتن در فصل بهار و بارندگى هاى رگبارى و مقطعى كه در 
سال هاى اخير بسيار شاهد آن بوديم، ضرورى است متوليان 
امر در ستاد بحران استان اقدام الزم را به عمل آورند، اليروبى 
بخش هايى از كشف رود است كه شاهد انباشت زباله هستيم 
به عنوان مثال پل مواصالتى روستاى كنه بيست با كمترين 
بارندگى به طور كامل مسدود خواهدشد و سيل خساراتى را 

به مسير جاده و مزارع اطراف وارد خواهد كرد.
كالم آخر، بجاى آنكه پس از بارندگى و جارى شــدن سيل 
به فكر امدادرســانى و جســت وجوى مفقودان باشــيم و 
چندين اكيپ از دستگاه هاى مختلف را مأمور كنيم، امروز 
با فرستادن يك بيل مكانيكى و برداشتن موانع زمينه تمام 

حوادث بعدى ناشى از سيل را تا حد ممكن از بين ببريم.

  مرگ جوان 30 ساله در مزرعه
قدس: جوانى 30 ســاله هنگام سمپاشــى در يكــى از مزارع 
شهرســتان مه والت به طرز دلخراشــى جان باخــت. فرمانده 
انتظامى مه والت در تشــريح خبر گفت: درپى تماس با پليس 
110 و گــزارش يك فقره مرگ مشــكوك در يكــى از مزارع 
روستاى حســن آباد در محدوده جاده قديم فيض آباد به مهنه 
بالفاصله تيمى از ماموران پاسگاه شهيد شوقى به همراه عوامل 
امدادى به محل اعزام شــدند.  ســرهنگ ذوالفقارى افزود:  در 
بررســى ها مشخص شد جوان 30 ســاله به نام مرتضى كه به 
همراه برادرش براى سمپاشــى مزرعه صيفى جات مشغول كار 
بودند شالى كه به صورتش بسته بود به گاردن تراكتور گير كرده 
و به طرز دلخراش باعث شكستن گردن و خفگى وى شده است.

  كشف 391 كيلوترياك در بار سيب زمينى
كاهانى مقدم: در بازرســى از يك كاميون كه بار ســيب 
زمينى از زاهدان به مشــهد حمل مى كرد، 391 كيلوگرم 
مواد مخدر كشــف شــد. فرمانده انتظامى خراسان رضوي 
گفت: تيم هاى مركز عمليات ويژه فرماندهى انتظامى مشهد 
با دستورات مقام قضايى و هدايت سرهنگ محمد بوستانى، 
در اقدامى اطالعاتى به ســرنخ هايى از قاچاق محموله مواد 

مخدر از زاهدان به مشهد دست يافتند.
ســردار بهمن اميرى مقدم افزود: اين مأموران در عوارضى 
باغچه واقع در 35 كيلومترى مبدأ ورودى شهر مشهد كمين 
كردند. با ورود دو دســتگاه كاميون حامل بار سيب زمينى 
به نقطه كمين پليس، عمليات دستگيرى قاچاقچيان آغاز 
شد و مأموران انتظامى كاميون را متوقف كردند. اما راننده 
خودروى ديگر قبل از ورود به عوارضى مسير خود را تغيير 

داد و قصد فرار داشت كه اين خودرو نيز متوقف شد.
وى اظهار داشــت: جان بركفان مركز عمليات ويژه پليس 
مشهد، در بازرسى از كاميون بيش از 391 كيلوگرم ترياك 
با لفافه كشف كردند. فرمانده انتظامى خراسان رضوي گفت: 
در اين عمليات تاكنون چهار عضو باند قاچاق از زاهدان به 

مشهد دستگير شده اند و ردزنى ها در اين باره ادامه دارد. 
وى اضافه كرد: همچنين مأموران در بازرسى از سه دستگاه 
كاميونت 2 ميليارد و 200 ميليون ريال پارچه و البسه قاچاق 
كشف كردند. ســردار اميرى مقدم گفت: مرحله ديگرى از 
طرح تشديد مبارزه با قاچاق كاال، توسط كارآگاهان پليس 
اجرا شد و در اين راســتا با گشت زنى در محدوده خيابان 
كوشش به سه كاميونت در حال تخليه بار پارچه مشكوك 
و پس از بررسى 6770 متر پارچه و 1261 ثوب انواع البسه 
قاچاق كشــف كردند. وى با اشاره به اينكه ارزش كاالهاى 
كشف شده 2 ميليارد و 200 ميليون ريال برآورد شده است.

  دخترعمه كينه جو دستش رو شد
قدس: پليس قوچان عامل انتشار مطالب توهين آميز عليه 

خانم جوان در شبكه اجتماعى تلگرام را دستگير كرد.
سرهنگ رضا قدمگاهى، فرمانده انتظامى قوچان در تشريح 
اين خبر گفت: با دريافت مرجوعه قضايى مبنى بر انتشــار 
تصاوير خصوصى و درج مطالب توهين آميز در تلگرام، تيمى 
از پليس فتا وارد عمل شد. وى افزود: كارشناسان پليس با 
يك سرى تحقيقات مشخصات فرد ايجاد كننده پروفايل را 

بدست آورده و وى را به پليس فتا احضار كردند.
ســرهنگ قدمگاهى تصريح كرد: مرد جوان در بازجويى ها 
اظهار داشت كه مالك شماره تلفن بوده، ليكن مدتى شماره 
تلفن را مسدود كرده است و هيچ شناخت و اطالعاتى نسبت 

به شاكى و درج مطالب توهين آميز در پروفايلش ندارد.
وى ادامه داد: پليس فتا در ادامه با اســتفاده از مهندســى 

اجتماعى متهم را كه دخترى جوان بود شناسايى كردند.
سرهنگ قدمگاهى گفت: متهم كه دختر عمه شاكى است 
در بازجويى ها، ضمن اعتراف به بزه انتسابى اعالم داشت در 

پى اختالفات قبلى قصد انتقام داشته است.
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قيمت در سطح شهرنرخ طال و سكه

(تومان)
116/500

1/215/000
1/170/000

670/000
370/000

3775

هر گرم طالى 18 عيار
سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم

نيم سكه
ربع سكه

دالر

خبر

ايرنا: بر اساس گزارش عملكرد چهار ساله 
شوراى اسالمى شهرمشهد كه روز گذشته 
در نشست علنى اين شورا قرائت شد، سرانه 
فضاى سبز اين شهر 2/3 متر افزايش يافته 

است.
در يكصد وهفتاد و دومين جلسه علنى اين 
شــورا گزارش 43 ماهه عملكرد چهارمين 
دوره شوراى اســالمى شهر مشهد با 890 
مصوبه در آســتانه انتخابات شوراها قرائت 
شد كه در آن آمده است: سرانه فضاى سبز 
در اين شهرقبل از مهر ماه سال 92 به ازاى 
هر شهروند 11/7 متر بود كه در سال 95 به 

14 متر افزايش يافته است .
در ايــن گزارش به تســويه 2200 ميليارد 
تومان بدهى شــهردارى به بانك ها در اين 

مدت اشاره شد.
مدير روابط عمومى شــوراى شــهر مشهد 
در ارائه گزارش گفــت: از جمله مهم ترين 
اقدام هــاى اين دوره توجــه ويژه به بحث 
حاشيه شــهر و تبديل آن به يك گفتمان 

ملى است .
محمد اســكندرنژاد در تشــريح مهم ترين 
اقدام هاى شــورا اظهار كــرد: مقابله با فقر 
با بهره گيرى مؤثر از بودجه شــهردارى در 
ايجاد اشــتغال ورونق اقتصــادى ، توانمند 
ســازى مناطق كم در آمــد از جمله اين 

اقدام ها است . 
وى بــه مقابله با فســاد و تبعيض از طريق 
شفاف سازى كامل قوانين و رويه ها در حوزه 
شهر و شــهروندان و بهبود فرهنگ سازى 

در اين زمينه اشــاره كــرد و آن را از ديگر 
اقدام هاى مهم اين دوره شورا اعالم كرد .

همچنيــن محمد كمال ســروى ها رئيس 
شوراى شهر مشــهد نيز گفت: با توجه به 
اينكه قطار شهرى يك طرح زيربنايى است 
قرار بوده دولت 400 ميليارد تومان به اين 
طرح پرداخت كند كه 200 ميليارد تومان 
آن را پرداخــت كــرده و و از اين بابت قرار 
اســت 157 ميليارد تومان از شهردارى با 

تعيين تعرفه، دريافت كند.
همچنين على اصغر نخعى راد، عضو شــورا 
در ادامــه به تيتــر« 2500 ميليارد تومان 
پرداختى دولت به حاشيه شهر» در روزنامه 
اتفاقيه اشــاره كرد و گفــت: اين آمار غلط 
اســت و دولت اين ميــزان كمك را به كل 

استان اختصاص داده است.
در جلسه شوراى شهر نحوه پرداخت و هبه 
30 ميليارد ريالى كمك به مناطق زلزله زده 
خراســان رضوى، مورد بحث و تبادل نظر 

نمايندگان قرار گرفت .
همچنيــن اليحــه آيين نامه ســاماندهى 
خطوط ويژه تاكســيرانى مشهد مقدس با 
تغييراتى مجدد مــورد تصويب نمايندگان 

شورا قرار گرفت.

در يكصد و هفتاد و دومين جلسه علنى شوراى شهر مشهد مطرح شد 

آمار اشتباه كمك دولت به قطارشهرى و حاشيه شهر 
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فاطمه معتمدى   مدير تنظيم بازار جهاد كشاورزى خراسان رضوى يك روز پس 
از گزارش قدس در خصوص گران شدن گوشت گوسفندى در بازار مشهدگفت: براى 
تعديل قيمت، توزيع گوشت گوسفندى گرم در قالب طرح تنظيم بازار آغاز شده است.

جــوادى افزود: اين نوع گوشــت در 35 واحد صنفى و همچنيــن در بازارهاى ارزاق 
عمومى شهردارى در حال توزيع است.

وى با اشــاره به گران شدن قيمت گوشت گوسفندى گفت:نرخ هر كيلو دام زنده هم 

اكنون بين 14700 تا 15 هزار تومان است كه قيمت الشه دام تقريباً دو برابر نرخ زنده 
مى باشــد، بنابراين حتى اگر دام زنده هر كيلو 15 هزار تومان باشد نرخ الشه گوشت 
براى مصرف كننده بايد 30 هزار تومان باشد كه متاسفانه به دليل گرانفروشى قيمتى 
بين 31 هزار و 500 تا 32 هزار تومان هم عرضه و به فروش مى رســد؛ از اين رو بايد 

بخش بازرسى سازمان صنعت معدن و تجارت در اين خصوص ورود يابد و نسبت به 
مديريت عرضه و تقاضاى اين بازار اقدام كند. گفتنى اســت سازمان جهاد كشاورزى 

متولى تأمين است.
 افزايش 10 درصدى

وى با بيان اينكه تغييرات قيمتى گوشت گوسفند مربوط به اواخر سال گذشته و در 
اســفند ماه است، تصريح كرد: اين افزايش تقريباً 10 درصدى به دليل افزايش تقاضا 
ايجاد شد و به همين دليل بحث عرضه گوشت گوسفندى گرم در قالب طرح تنظيم 

بازار آغاز شده است.
 توزيع 1595 كيلوگرم گوشت ارزان 

وى با بيان اينكه اين اقدام از 9 ارديبهشــت ماه آغاز و تا 22 ارديبهشت ادامه خواهد 
يافت، گفت: تاكنون 110 رأس گوســفند كشتار و در قالب 1595 كيلوگرم گوشت 

گوسفندى گرم در بازار عرضه شده است.
جــوادى اذعان كرد:در صورت نياز اين طرح تمديد و يا بر ميزان عرضه اضافه خواهد 
شد.  مشاور رئيس سازمان جهاد كشاورزى خراسان رضوى تصريح كرد:در قالب اين 
طرح الشه گوسفندى با قيمت 31 تا 32 هزار تومان سطح بازار به نرخ 27 هزار تومان 

عرضه مى شود.
وى گفت: اقدام جهاد كشــاورزى خراسان رضوى در عرضه گوشت گوسفندى طرح 
تنظيم بازار ســبب شده است، قيمت گوشت گوسفندى بيش از اين در بازار گران تر 

نشود.
وى خاطر نشان كرد:مردم براى خريد گوشت گوسفندى ارزان تر مى توانند به بازارهاى 

ارزاق عمومى شهردارى مراجعه كنند. 
مشــاور عالى رئيس سازمان جهاد كشاورزى خراسان رضوى ادامه داد:در مرحله قبل 
نيز كه از 21 فروردين تا 7 ارديبهشــت ماه ادامه داشــت 1990 رأس گوسفند زنده 

كشتار و به وزن 34 هزار و 582 كيلوگرم در مشهد توزيع شده است. 

يك روز پس از گزارش قدس اعالم شد

آغاز توزيع گوشت گوسفندى ارزان قيمت در مشهد

��ر
سال گذشته محقق شد

  صادرات 2000 تن كاال از گمركات 
خراسان رضوى

هادى زهرايى: ناظر گمركات خراســان رضوى از صادرات 
بيش از 2000 تن كاال به ارزش بيش از يك ميليون و 700 

هزار دالر از گمركات خراسان رضوى در سال 95 خبر داد.
مسعود عاطفى در گفت وگو با قدس گفت: براساس نتايج حاصل 
از آماركارشناسى شده سيستم تجارت خارجى گمرك ايران، 
ميزان صادرات كاال از گمركات خراســان رضوى طي ســال 
گذشته، معادل 2/098 تن و به ارزش 1/704 ميليــــون دالر 
است كه نسبت به مدت مشابه سال 94 در وزن چهار درصد و 

در ارزش دالري دو درصد رشد داشته است. 
عاطفى افزود: در سال 1395، ميـزان واردات استان 431 هزار 
تن كاال و بـــه ارزش افزون بر 396 ميليون دالر بوده كه در 
مقايسه با مدت مشابه سال 94 ازنظر وزن 18درصد كاهش و 
از لحاظ ارزش 6/6 درصد رشد داشته است. ضمناً واردات سال 
94 به ميزان 527 هزارتن به ارزش 371 ميليون دالر اســت 
كه با توجه به مقايســه ارقام صادرات و واردات، تراز بازرگاني 
خارجي گمركات خراســان رضوى طى سال1395 مثبت و 

معادل 1/308 ميليون دالر است.

  اعتراض لوله كش هاى گاز مه والت به 
فعاليت همكاران غيربومى

مــه والت - خبرنگار قدس: جمعى از لولــه كش هاى گاز 
شهرستان مه والت نسبت به واگذارى لوله كشى گاز روستاهاى 
اين شهرستان به افراد غير بومى و بدون مجوز اعتراض كردند.
محمد عبداللهى، نماينــده لوله كش هاى  گاز مه والت در اين 
باره گفت: تعداد 35 لوله كش گاز اين شهرســتان كه زير نظر 
اتحاديه گازرســانى مى باشند و هرساله عوارض و حق عضويت 
مى دهند و داراى صالحيت نظام مهندســى گاز مى باشند، در 
حالى بيكارند كه دهيار واعضاى شوراهاى روستاها كار گازكشى 
روســتاهاى خود را به دو لوله كش غيــر بومى واگذار كرده اند. 
رئيــس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان مه والت در 
گفت وگو با خبرنگار ما در پاســخ به معترضان گفت: با توجه به 
اينكه اكثر روستاهاى شهرستان ازسال گذشته در حال گازرسانى 
مى باشد، تدابير الزم از طرف اين اداره با برگزارى دو جلسه با لوله 
كش هاى گاز شهرستان انجام شده كه همگى بايد مبحث 17 
را از طريق نظام صنفى گرفته و براى فعاليت نيز پروانه كســب 
داشته باشند. كريمى از دهياران و شوراهاى روستاهاخواست 

از افراد بومى و داراى پروانه كسب در اين باره كمك بگيرند.

  راه اندازى جمعه بازار تخصصى 
موتورسيكلت و دوچرخه در مشهد 

قدس: اولين بــازار تخصصى خريد و فروش موتورســيكلت و 
دوچرخه جمعه 15 ارديبهشــت در مشــهد آغاز به كار مى كند.

مديرعامل سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهى مشاغل شهرى 
شهردارى مشهد با اعالم اين خبر گفت: در راستاى ساماندهى بازار 
خريد و فروش غيررســمى موتورسيكلت و دوچرخه با همكارى 
سازمان پايانه هاى مسافربرى شهردارى اين بازار راه اندازى مى شود. 
احمد محبى افزود: اين بازار در زمينى به مساحت 4000 مترمربع 
با ظرفيت 2000 دســتگاه موتورســيكلت و دوچرخه در پايانه 

مسافربرى راه ابريشم واقع در بلوار حر ساخته شده است.

در پى چاپ ميزگردى با عنوان «كارگران چوب ضعف مديريت 
دولتى را مى خورند» كه 11 ارديبهشت ماه در همين صفحه 
به چاپ رسيد، اظهار نظر «مطلب انفجار بيكارى» كه به نقل 
از مهندس محسن شركا عنوان شده است، مربوط به حميد 
زينلى دبير كانون هماهنگى شوراهاى اسالمى كار خراسان 

رضوى مى باشد كه بدين وسيله اصالح مى شود.

روی �ط حاد�

 انتخاب كانديداى اصلح
يك شــهروند بجنوردى نيز مى گويد: مردم ابتــدا بايد بدانند كه وظايف قانونى و 
اختيارات واقعى شوراها چيســت و بعد از آن، با توجه به اين اختيارات و وظايف، 
افراد مختلف را مرتبط با تخصص، تجارب و سوابقشان، انتخاب كنند. زينب وحدانى 
مى افزايد: حضور در شورا بار سنگين و مسئوليت بسيار خطيرى است، شهروندان 

بايد به افرادى رأى بدهند كه اصلح باشند و خيانت نكنند.
يكى از شهروندان فرهنگى نيز اظهار مى دارد: نامزد شوراى شهر، بايد اداره شهر را 
براساس نيازهاى مردم تنظيم كنند و برنامه مدونى براى هدايت مديريت شهرى و 

زير ساخت هاى آن داشته باشد.
حسين ابراهيمى با بيان اينكه نامزدها بايد اهل عمل باشند و از شعارگرايى پرهيز 
كنند، اظهار مى دارد: كسانى كه مى خواهند عضو شوراى شهر يا روستا باشند، بايد 

شهامت و شجاعت الزم براى اجراى طرح ها و برنامه هاى خود را هم داشته باشند.
وى تصريح مى كند: داوطلبان بايد به دنبال ايجاد وحدت، همدلى و وفاق شهروندان 

و با حقوق شهروندى آشنا باشند و از حقوق زنان و كودكان دفاع كنند.
يكى از كسبه شهر بجنورد نيز مى گويد: با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبري در 
حوزه اقتصاد مقاومتى، اين موضوع بايد در اولويت شوراى شهر باشد و زمينه توسعه 

اشتغال و توليد را در شهر فراهم كند.

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.
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