
قرارداد 1100 ميليارد تومانى توسعه فرودگاه مشهد با 
شركت فرانسوى 

تردد خودروها در بافت حرم رضوى فقط براى 
زيارت كنندگان

با وجود پيمانكاران توانمند داخلى انجام شد  رئيس شوراى اسالمى شهرمشهدخبر داد

قدس: در حالى كه پيمانــكاران ايرانى توان 
توسعه فرودگاه هاشــمى نژاد مشهد را دارند، 
توسعه اين فرودگاه به شركت «وينسى فرانسه» 
داده شد! كارشناســان مى گويند اين قرارداد 
يك طرفه و مشــكوك است. ترديدى نيست 

كه نهايى شدن قرارداد مذكور بين...

قدس: رئيس شــوراى اسالمى شهر مشهد 
گفت: طرح روان ســازى ترافيك در اطراف 
حرم رضوى با همكارى استاندارى خراسان 
رضوى و آستان قدس رضوى در دست تهيه 
است. كمال ســرويها در سخنرانى پيش از 
خطبه هاى نماز جمعه مشهد افزود: ترافيك...
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گزارش قدس از وضعيت كارخانجات شهرك صنعتى توس 

ماتم كار و كارگر در مرگ توليد

قدس   بيشتراز يك ســال است كه مسيراتوبوس از ميدان 
شــهدا براى اهالى جاده ســيمان راه اندازى شده است ومردم با 
راه اندازى اين خط جديد از جابه جايى چندمسير براى دستيابى 
به ايســتگاه ميدان شــهدا رهايى يافته اند. اما با اين حال اين 

شادمانى اكنون با توجه به تعداد كم اتوبوس هاى خط 49 به...

قدس   روزنامه قدس سال 95 گزارشى در خصوص روند 
ساماندهى مزارشــهداى گمنام شهرستان قوچان به چاپ 
رساند و پس از ماه ها از چاپ اين گزارش در سالروز تدفين 
پنج شهيد گمنام، خبرنگار ما به مزار شهداى گمنام رفت 

كه متأسفانه پس از گذشت حدود يك سال از ...

قدس   صبح جمعه و همزمان با ســالروز والدت حضرت 
قائم(عج) اجتماع عظيم منتظران ظهور در ميدان شــهداى 
مشــهد مقدس برگزار شد. در اين مراسم كه با حضور جمع 
كثيرى از مردم و مسئوالن استانى و شهرى با تجمع در ميدان 

شهداى مشهد برگزار شد،  مداحان و ذاكران اهل بيت(ع)...

اهالى جاده سيمان در گفت وگو با قدس خواستار شدند

افزايش ناوگان و حذف 
اتوبوس هاى فرسوده 

قدس گزارش مى دهد

3 سال بالتكليفى ساماندهى 
مزار شهداى گمنام قوچان

با حضور گسترده مردم

 اجتماع عظيم منتظران 
ظهور برگزار شد

 صفحه 3 

صفحه 2  صفحه 2  صفحه 4  

قدس   كمبود نقدينگى، بروكراســى بانك ها، ســود و جريمه 
ديركرد تســهيالت، واردات توليدات مشــابه و ماليات از جمله 
مشكالت حوزه توليد است كه فعاليت براى بسيارى از كارخانجات 
و واحدها و بنگاه هاى توليدى خراســان رضوى به عنوان يكى از 

قطب هاى صنعتى كشور را در اين شرايط سخت كرده است. 

اين در حالى است كه ايجاد و حفظ اشتغال و توسعه و رونق بازار 
بدون شــك به فعاليت و چرخيدن چرخ كارخانجات و بنگاه هاى 
توليدى كه عمدتاً توسط بخش خصوصى اداره مى شود، بستگى 
دارد. مادامى كه توليد و فعاليت بنگاه ها و شركت هاى توليدى و 
صنعتى ادامه داشته باشد كارگرى بيكار نخواهد شد. اكنون بايد 

ديد در شــرايطى كه ركود بر بخش هاى مختلف اقتصاد كشــور 
حاكم است حال و روز كارخانجات صنعتى و توليدى چگونه است 
براى اين منظور به عنوان نمونه راهى شهرك صنعتى توس مشهد 
شديم. به محض ورود به اين شهرك با بيش از 400 هكتاروسعت 

و استقرار بيش از 500 واحد صنعتى و توليدى و...



قدس گزارش مى دهد

3 سال بالتكليفى ساماندهى مزار شهداى گمنام قوچان
��ر

هــادى زهرايى: روزنامه قدس ســال 95 
گزارشــى در خصــوص روند ســاماندهى 
مزارشــهداى گمنام شهرســتان قوچان به 
چاپ رســاند و پس از ماه هــا از چاپ اين 
گزارش در سالروز تدفين پنج شهيد گمنام، 
خبرنگار ما به مزار شهداى گمنام رفت، كه 
متأســفانه پس از گذشت حدود يك سال از 
چاپ اين گزارش، در پارك نشــاط قوچان 
هيچ اقدام مؤثرى در خصوص تكميل المان 
و ســاماندهى مزار شــهداى گمنام صورت 

نگرفته است.
يك منبع آگاه در خصوص ساماندهى شهداى 
گمنام قوچان در گفت وگو با قدس گفت: اواخر 
سال گذشــته با پيگيرى هاى مسئوالن ارشد 
قوچــان 100 ميليون تومــان اعتبار از محل 
ماليات بر ارزش افزوده بابت ســاماندهى مزار 
شهداى گمنام به شهردارى تخصيص يافت و 
با مصوبه شوراى شهر و با تأييد آن در شوراى 
انطباق اين بودجه براى ســاماندهى شهداى 

گمنام ديده شد.
 وى ادامه داد: طى يك ماه گذشته قراردادى 
با يك پيمانكار كه از يك سال گذشته بدون 
قرارداد مشــغول كار شــده بود منعقد شد و 
روند تكميل المان مزار شهدا آغاز شده است 
و در كنار اين اعتبار 50 ميليون مصالح توسط 
شــهردارى به پيمانكار داده شده بود تا كار 

ساخت المان متوقف نشود كه چند نكته مهم 
فكر ما را مشغول كرده است. 

وى ادامه داد: پس از كش و قوس هاى متعدد 
در خصوص المــان مزار شــهداى گمنام و 
تصويب طرح كنونى المان چرا مسئوالن در 
تأمين بودجه الزم به سرعت تالش نكرده اند 
كه پس از سه سال پروژه المان و ساماندهى 

مزار شهدا به پايان نرسيده است.
يكى از مسئوالن ارشد شهرستان قوچان در 

نشســت هاى خبرى خود اعالم كرد تمايلى 
براى جذب اعتبار دولتى براى ساخت المان و 
ساماندهى مزار شهدا نداشته و بايد از خيرين 
و مردم كمك گرفته شود. چگونه مى شود كار 
ساخت المان در سال گذشته آغاز شده باشد 
و پيمانــكار بدون هيچ قــرارداد و ضابطه اى 
كار خود را آغاز كند و امسال پس از تصويب 

بودجه قرارداد آن بسته شود.
نكتــه پايانى اينكه، مســئوالن و مردم نبايد 

فراموش كنند كه مــا امنيت و آرامش امروز 
خود را مديون خانواده شــهدا هســتيم كه 
فرزندان آن ها جان خــود را براى حفظ اين 
آب و خاك تقديم كرده اند و پيكر پاك آن ها 
در مناطــق مختلــف در گمنامــى به خاك 
سپرده شده اند. به ياد آورند مديريت جهادى 
هشت سال دفاع مقدس را و سعى كنند اين 
مديريت جهادى در تكميل المان مزار شهدا و 

ساماندهى آن به كار گرفته شود. 

اخـــبار2

نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى:
 زندگى حافظ و قارى قرآن بايد

 الهام گرفته از قرآن باشد
قدس  نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى در اجتماع 
بــزرگ حافظان قــرآن كريم منتظر ظهــور در حرم مطهر 
رضوى گفــت: حافظ و قارى قرآن زمانــى مورد توجه امام 
عصر(عج) قرار مى گيرد كه ســاختار زندگى خود را با قرآن 
شــكل دهد و انديشه سياســى و زندگى شخصى وى الهام 

گرفته از قرآن و همرنگ با قرآن باشد.
آيت اهللا ســيداحمد علم الهدى، در اجتماع بزرگ حافظان 
قرآن كريم منتظر ظهور در حرم مطهر رضوى با بيان اينكه 
عبادت و دعا در هر مكانى در محضر پروردگار اســت، گفت: 
خداوند در قرآن مى فرمايد «اى پيامبر هر وقت از جانب من 
بندگان از تو ســؤال كردند و نشــانى مرا از تو خواستند، به 

آن ها بگو كه من نزديك ترين به آن ها هستم.»
نماينده ولى فقيه در خراســان رضــوى تصريح كرد: دعا و 
مناجات در شــب نيمه شــعبان در محضر امام معصوم(ع) 
باالترين فضيلت اســت. وى افزود: تضرع و خشوع در درگاه 
خداونــد و در محضــر امام معصــوم(ع) با توجــه به اينكه 
امام معصوم اين اشــك و دلدادگى را مى بيند، ارزشــمندتر 
مى شود و به مراتب اثرش بيشتر است، چون درخواست امام 

معصوم(ع) قابل رد شدن در نزد خداوند نيست.

ائمه جمعه خراسان: 
  سند 2030 سند بردگى فرهنگى بود

رشتخوار؛ حجــت االسالم والمسلمين بهره مند،  امام جمعه 
رشتخوار گفت:سند 2030 يونسكو سند بردگى فرهنگى بود كه 
با هوشيارى رهبر معظم انقالب اين سند كه فرهنگ غرب را به 

فرهنگ ما وارد مى كرد لغو شد. 
بجستان؛ حجــت االسالم والمسلمين وحيدى، توهين، افترا، 
تخريب و شعارهاى شرك آميزو الابالى گرى را به دور از اخالق 
انتخاباتى دانست و از نامزدها خواست از بيت المال براى تبليغات 
و امور انتخاباتى خود استفاده نكنند كه زيبنده يك مسلمان و 

نظام اسالمى نيست.
بشرويه؛ حجت االسالم والمسلمين شمس الدين گفت: يكى 
از مهم ترين مسائل كشور مسئله انتخابات است و مى بايست اين 
تكليف الهى و ســفارش رهبرى با حضور حداكثرى و انتخاب 

نامزد اصلح محقق شود.
خرو؛ حجت االســالم و المســلمين غالمى بــه انتخابات 29 
ارديبهشت ماه اشاره كرد وگفت: در انتخاب خود بايد دقت فراوانى 
كنيد و به فردى رأى دهيد كه دنبال حل مشــكل اقتصادى و 
رفع بيكارى باشد و توجه به توليد داخلى در جامعه داشته باشد.

جوين؛ حجت االسالم و المســلمين دليرى پوراظهار داشت: 
بعضى از سودجويان و مدعيان معتقدند بايد ظلم و فساد جامعه 
را فرا گيرد تا امام زمان(عج) ظهور كند ولى عده اى ديگر اعتقاد 
دارند بايد در راستاى دستورات الهى و اسالمى و انقالبى جهان 

را آماده ظهورش كنيم.
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با حضور گسترده مردم
  اجتماع عظيم منتظران ظهور در مشهد 

برگزار شد

صبــح جمعه و همزمــان با ســالروز والدت حضرت 
قائم(عــج) اجتماع عظيم منتظــران ظهور در ميدان 

شهداى مشهد مقدس برگزار شد. 
در اين مراســم كه با حضور جمع كثيرى از مردم و مسئوالن 
اســتانى و شهرى با تجمع در ميدان شــهداى مشهد برگزار 
شــد،  مداحان و ذاكران اهل بيــت(ع) به ذكر و ثناى حضرت 
مهدى(عج) پرداختند. در ادامه اين مراسم عاشقان اهل بيت(ع) 
با سردادن شعارهاى «يامهدى، يامهدى» مسير ميدان شهدا تا 
حرم مطهر رضوى را پياده طى كردند و ميالد مبارك حضرت 
حجت(عج) را به ساحت قدسى حضرت رضا(ع) تبريك گفتند.

استاندار خراسان رضوى: 
 معلمان نقش خود را در جامعه

به شايستگى ايفا كرده اند
پورحسين: با حضور استاندار خراسان رضوى و رئيس سازمان 
آموزش و پرورش اســتثنايى كشــور از معلمان نمونه استان، 

قدردانى شد. 
 استاندارخراســان رضوى در اين مراســم كه در پرديس شهيد 
بهشتى دانشگاه فرهنگيان مشهد برگزار شد، گفت: در فرهنگ 
مــا و در طول تاريخ جايگاه معلمان و تأثيرگذارى آن ها بر تمام 
جوامع جايگاهى عظيم اســت. عليرضا رشيديان افزود: در تمام 
نظر سنجى ها معلمان به عنوان مرجع مردم مطرح بوده و هستند.
معاون وزير و رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايى كشور 
نيز در اين آيين گفت: شمار مراكز منطقه اى تشخيص ناتوانى 

در كودكان بيش از دو برابر افزايش داشته است.
مجيد قدمى با بيان اينكه شــمار مراكز تشخيص و شناسايى 
ناتوانى در كودكان در آموزش و پرورش اســتثنايى هم اكنون 
550 مركز است، افزود: شناسايى ناتوانى در كودكان در تعيين 
نظام آموزشــى دقيق و مؤثر بــراى تعليم و تربيت آنان نقش 

مهمى دارد.
كاظمى، مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوى هم گفت: 
امروز براى تحقق اهدافى كه در حوزه سند تحول بنيادين داريم 
بايد در بخش اول سرمايه گذارى در عرصه هاى گوناگون آموزش 

و پرورش را تقويت كنيم.
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اخبار

11 كاروان از خراسان جنوبى به 
حج تمتع مشرف مى شوند

بيرجند- خبرنگار قدس: مدير حج و زيارت 
خراسان جنوبى گفت: امسال 1535 زائر شيعه 
و اهل ســنت در قالب 11 كاروان از اســتان 

خراسان جنوبى به حج تمتع اعزام مى شوند.
 نوفرستى در گفت  وگو با قدس از آغاز ثبت نام 
در كاروان هاى حج تمتع از ســاعت 9 صبح روز 
يكشنبه 24 ارديبهشت ماه جارى به مدت پنج 
روز خبر داد. وى اظهار داشــت: متقاضيانى كه 
از 23 فرورديــن ماه لغايت21ارديبهشــت ماه 
امسال درشعب بانك ملى مبلغ10ميليون تومان 
را واريزكردند مى توانند با مراجعه به دفاتراعالم 
شده در جرايد نسبت به قطعى نمودن ثبت نام 

خود اقدام كنند.

برگزارى يادواره سردار شهيد 
حسن جهانيان در بشرويه

بشرويهـ  خبرنگار قـــدس: يادواره بزرگ 
سردار شهيد حسن جهانيان نخستين فرمانده 
بسيج بشرويه و شــهداى محله پايگاه بسيج 

وليعصر(عج) اين شهرستان برگزارشد.
حسين جهانيان فرزند ســردار شهيد در اين 
مراســم گفت: در زمانى كه پدرم به شــهادت 
رسيد من 6 سال داشتم، اما با توجه به شرايط 
شغلى وقتى به روستاها مى روم مردم از خدمات 
پدرم و مردمدارى و دلسوزى براى نظام اسالمى 
و واليتمدارى خيلــى تعريف مى كنند، همان 
گونه كه ولى امر مســلمين هم هميشــه در 
تمام فرمايشاتشان سرلوحه كار هر مسئول را 

مردمدارى تأكيد مى فرمايند.

ضرورت تقويت فصل مشترك 
رسانه هاى خراسان رضوى

فارس  رئيس ســازمان بســيج رســانه 
خراســان رضوى گفت: با تقويت فصل هاى 
مشــترك رســانه هاى اين اســتان مى توان 
ضريب نفوذ و مرجعيت رســانه اى را بيش از 

پيش ارتقا داد.
عبــاس محمديان در نخســتين نشســت 
رســانه هاى تــراز انقــالب اســالمى گفت: 
رســانه ها مرجــع مشــاركت حداكثرى در 
انتخابات هســتند و الزم است، آن ها در اين 
مدت كم به رســالت اصلــى خود در فضاى 
انتخابات عمل كرده و برنامه ريزى منسجمى 
در راســتاى معرفى انتخــاب اصلح به مردم 

داشته باشند.

فهرست اصالح طلبان مشهد 
براى شوراى شهر نهايى شد

ايسنا: شــوراى اصالح طلبان خراسان رضوى 
فهرســت نهايى ايــن جريان سياســى براى 
پنجمين دوره انتخابات شــوراى اسالمى شهر 

مشهد را اعالم كرد.
فهرســت نهايى 15 نفره اصــالح طلبان براى 
انتخابات شوراى شهر مشهد به شرح زير است:

محمدرضــا حيدرى،حميدرضــا موحــدى 
زاده، بتــول گندمى، شــهناز رمــارم، احمد 
نوروزى، على رضا شــهريارى، محمدحسين 
احسان  اميرشهال،  رياضى،  وديعى، مســعود 
محمدهــادى  فيضــى،  اصولى،رمضانعلــى 
مهدى نيا، سيدمحســن حسينى پويا، محمد 

حاجيان و مجتبى بهاروند.



نقدينگى،  كمبــود  معتمــدى   فاطمه 
بروكراســى بانك ها، ســود و جريمه ديركرد 
تسهيالت، واردات توليدات مشابه و ماليات از 
جمله مشكالت حوزه توليد است كه فعاليت 
براى بســيارى از كارخانجــات و واحدها و 
بنگاه هاى توليدى خراســان رضوى به عنوان 
يكى از قطب هاى صنعتى كشــور را در اين 

شرايط سخت كرده است. 
اين در حالى است كه ايجاد و حفظ اشتغال 
و توســعه و رونق بازار بدون شك به فعاليت 
و چرخيــدن چرخ كارخانجــات و بنگاه هاى 
توليدى كه عمدتاً توســط بخش خصوصى 
اداره مى شود، بستگى دارد. مادامى كه توليد 
و فعاليــت بنگاه ها و شــركت هاى توليدى و 
صنعتى ادامه داشــته باشــد كارگرى بيكار 

نخواهد شد.
اكنــون بايد ديد در شــرايطى كــه ركود بر 
بخش هاى مختلف اقتصاد كشور حاكم است 
حــال و روز كارخانجــات صنعتى و توليدى 
چگونه است براى اين منظور به عنوان نمونه 

راهى شهرك صنعتى توس مشهد شديم.

 سكوت توليد در شهرك
به محض ورود به اين شهرك با بيش از 400 
هكتاروسعت و اســتقرار بيش از 500 واحد 
صنعتــى و توليدى و برآورد اشــتغال حدود 
10 هزار نفرى انتظار مى رفت شاهد ترافيك 
تردد خودروها و وســايل نقليه حامل كاالها، 
محصوالت توليــدى مواد اوليه و كاركنان در 
اين شــهرك باشيم كه خود نشــان از رونق 
توليــد و كار دارد اما خلوت تر از آنى بود كه 

قابل تصور باشد.
ســكوت و خيابان هاى خلوت كه هر از گاهى 
خودرويى از آن عبور مى كرد اين مســئله را 
نمايان مى كرد كه تحرك در اين شــهرك با 
اينكه ســاعت حدود 10 صبح بود كم جان و 
بى رمق است و اين در حالى است كه شهرك 
صنعتى توس مشــهد يكى از شــهرك هاى 
صنتعى مهم كشور تلقى مى شود و توليدات و 
محصوالت آن عالوه بر استان به ساير نقاط و 

خارج از كشور نيز صادر مى شود.

 تعطيلى توليد و اخراج كارگران
وارد يكــى از خيابان هــاى دانش(دانش 6) 
مى شــويم از كارگرى وضعيت كار و فعاليت 
واحدهاى توليدى را مى پرســيم كه پاســخ 
مى دهد ســؤال كردن ندارد سكوت اين جا 
نشــان مى دهد وضعيت چگونه اســت اكثر 
واحدها تعطيل و نيمه تعطيل است و كارگران 

خود را اخراج كرده اند.
وى مى گويد:شــما در اين خيابان آيا صداى 
توليد را مى شنويد؟ كارخانجات عمدتاً تعطيل 
و يا نيمه تعطيل و برخى با يك و چند كارگر 
كار مى كنند و اكثر دستگاه ها خاموش است.

وى اضافه مى كند:چند سال پيش در شركت 
فناورى ... واقع در يكى از خيابان هاى صنعت 
كار مى كردم امــا اكنون اين واحد توليدى با 

270 كارگر دو سال است كه تعطيل است.

 انبار دارى به جاى توليد!
به سراغ يكى ازشركت هاى سازنده دستگاه ها 
و ماشــين آالت مورد نيــاز كارخانجات قند 
مى رويم كه با اينكه در اصلى كارخانه بســته 

است اما حضور يك كارگر توجه مان را جلب 
مى كند .اين كارگربا اشاره به اوضاع بد توليد 
مى گويد: از سال 86 وارد اين شركت توليدى 
كه ســابقه ايجاد آن به سال 80 بر مى گردد، 
شدم اما به دليل مشكالت، اكنون توليد اين 
شركت خوابيده است و از 34 پرسنل تنها پنج 
نفر حضور داريــم و كارمان در حد انباردارى 

است و توليدى نداريم.
وى با بيان اينكه اگر ســفارش باشد قادر به 
توليد صفر تا صد قطعات و دستگاه هاى مورد 
نياز كارخانجات قند هســتيم اضافه مى كند: 
وقتى ســرمايه در گردش و نقدينگى نباشد 
شركت ها چگونه كار كنند ضمن اينكه يكى از 
كارخانه هاى قند واقع در اين شهرك تعطيل 

و كار خوابيده است.

 درهاى بسته
وى كه داراى تحصيالت كارشناسى در يكى 
از رشته هاى مهندســى است،مى گويد:تنها 
واحد ما با اين مشــكل مواجه نيســت بلكه 

يكى از شركت هاى توليد قطعات خودرو كه تا 
چندى پيش سه شيفته كار مى كرد اكنون با 
يك شيفت كار مى كند بنابراين اوضاع توليد 
نياز به گفتن ندارد شــما اگر توجه كنيد در 
اكثر واحدها بســته اســت يا با نيروهايى به 
تعداد انگشــتان دست كار مى كنند كه عمًال 

تعطيل هستند.
وى ادامه مى دهد: كارگران در اين شــرايط 
كارى داغون شــده اند و كسى هم پيگير كار 
آنان نيســت. اكنون عيدى ســال 93،94 و 
95 را هنوز نگرفتيم و فقط يك 500 تومان 
عيدى ســال 93 پرداخت شد و حقوق ها به 

موقع پرداخت نمى شود.
وى اضافه مى كند: كســى به فكر نيروى كار 
و مشــكالت اين قشر نيســت. چندى پيش 
بازرس كار به اين واحد مراجعه و ما مشكالتى 
ماننــد بيمه، حقوق و عيــدى معوقه را بيان 

كرديم اما پاسخ دور از انتظار بازرس اين بود 
كه كارفرما آخرش بايد اين جا را بفروشد اون 

موقع پول شما را مى دهد! نگران نباشيد.

 شركت توليدى با يك كارگر
به واحد ديگر مراجعه مى كنيم كه در اصلى 
آن بسته اســت با زنگ ما كارگرى در را باز 
مى كنــد و وقتى مى فهمد جويــاى اوضاع و 
احــوال توليد و كار هســتيم، مى گويد: اين 
واحد كارش توليد ورق فلزى و آهنى اســت 
اما دو ســال است كه هيچ توليدى ندارد و از 
12 كارگر تنها من هســتم آن هم به عنوان 

نگهبان و اكنون شركت هيچ توليدى ندارد.
وى ادامه مى دهد: اين جا بيشــتر شركت ها 
با اين شــرايط مواجه اند اكنون همين واحد 
روبه روى شركت ما زمانى با 30 نيرو در بخش 
توليد دستگاه تراش فعال بود اما اين واحد هم 
دو سال اســت تعطيل است و فعاليتى ندارد 
و يــا يك واحد توليد قطعــات خودرو نيز به 
صورت نيمه تعطيل فعال است در حالى كه 

قبًال با دو شــيفت كار مى كرد اما اكنون يك 
شيفته كار مى كند.

وى مى گويد: همين واحد كنار شركت ما كه 
كارش توليد كولرهاى صنعتى است دو سال 
است تعطيل شده و در آن را با زنجير بستند 
و كسى نيســت. توى اين خيابان حدود 20 
شركت توليدى مستقر است اما حداقل دو تا 

پنج واحد آن تعطيل است.

 كاهش نيرو از 300 به 50
به هنگام خروج از ايــن خيابان كارگرى در 
خصوص شــرايط كارى و فعاليت در شهرك 
صنعتى توس مى گويد:در فاز يك شــهرك 
تعداد واحدهاى تعطيل شــده خيلى بيشتر 
از اين فاز اســت به عنوان مثال يك كارخانه 
توليد چاى بــا 300 نيرو اكنون با حدود 50 
كارگر مشــغول به كار است و يا يك شركت 

توليد پتو كه مدتى در آن مشغول به كار بودم 
جمع كرد و از محل فروش لوازم و مواد اوليه 

پول كارگرانش پرداخت شد.

  از توليد لوله تا انبار المپ
وى ادامه مى دهد: بسيارى از كارخانجات در 
اين شهرك بعد از تعطيل شدن تبديل به انبار 
مى شوند مثًال شركتى كه در توليد نوعى لوله 
فعال بود اكنون بعد از تعطيل شــدن به انبار 

المپ تبديل شده است.
وى كه به گفته خودش اكنون در فروشگاهى 
مربوط به تابلو برق صنعتى مشــغول به كار 
اســت، گفت: اوضاع كار خيلى خراب اســت 
و چون كارخانجات درآمــدى ندارند عمدتاً 
نصــف كارخانه را براى انبار اجاره مى دهند و 
حتى كارخانجات معروف كه محصوالتشــان 

صادراتى بوده است تعديل نيرو دارند.
بعــد از گفت وگو با اين كارگــر وارد خيابان 
دانش 9 با 16 شركت و واحد توليدى شديم 
اين جا اوضاع بهتر بود و تقريباً همه واحد ها 
فعــال و در كارخانجات بــاز و تردد و صداى 

ماشين آالت حكايت از كار و توليد داشت.

 درهاى قفل زده
در خيابان دانش 12 حداقل دو واحد توليدى 

تعطيل و بر در آن قفل زده شده بود.

 حمايت هاى شعارى
كشــورى، مدير يك كارخانه بــا بيان اينكه 
صحبت از اشتغالزايى و حمايت از توليد فقط 
در حد حرف و شعار است،مى افزايد:چندين 
بار برق اين واحــد را قطع كردند و مأمور در 
اين خصوص پاســخ مى داد كه شركت گفته 
است اگر برق واحدهاى بدهكار را قطع نكنيد 
حقوق خودتان قطع مى شــود. و شركت گاز 
هــم بى رحمانــه و بدون اطــالع در صورت 

داشتن بدهى، گاز را قطع مى كند.
وى با اشــاره به اينكه هيچ كس دلش به حال 
توليد و سرمايه گذارى در اين بخش نمى سوزد، 
مى گويد: ماليات هم وحشــتناك فشــار آورده 
اســت و به كوچك ترين مســئله دفاتر را رد و 
نســبت به صدور ماليات به صــورت على رأس 
اقدام مى كند و اگر ظرف يك ماه پرداخت نشود 
هر آنچه به نام شركت ثبت است توقيف مى كند.

وى ادامه مى دهــد: براى خود من يكبار اين 
اتفاق افتاد و تا خــودرو، و حتى تلفن همراه 
را توقيف و ظرف پنج روز به حراج گذاشتند 
حال ســؤال اين است با اين شيوه و عملكرد 
انگيزه اى براى كار و توليد و ايجاد اشــتغال 

براى كارفرما و سرمايه گذار باقى مى ماند؟

 كارفرما مستأصل تر از كارگر
وى با بيان اينكه هزينه توليد بسيار باالست 
و قادر بــه رقابت با كاالى چينى نيســتيم، 
مى گويد: چشــم همه دستگاه هاى دولتى به 
توليد اين است كه اين بخش خيلى سود دارد 
در حالى كه اينگونه نيست و اكنون استرس 
چك برگشتى، پرداخت بيمه و حقوق همين 
انــدك كاركنــان باقى مانده جــزو الينفك 
زندگى ما شده است و معتقدم در اين شرايط 
وضعيت كارگران با همه سختى ها بهتر است 
اما كارفرما وقتى ميلياردها تومان ســرمايه 

گذاريش بخوابد چه بايد بكند كارگر .

روی �ط حاد�

��ت و �و
متخصص برنامه ريزى شهرى و شهرسازى در 

گفت وگو با قدس:
  نگاه به جايگاه زنان در اداره شهر نبايد 

جنسيتى باشد
هنگامه طاهرى: از 129 جايگاه مديريتى در شــهردارى 

مشهد تنها دو جايگاه با مديريت زنان اداره مى شود.
متخصص برنامه ريزى شهرى و شهرسازى و شهردارسابق 
منطقه 6 مشهد، ضمن اظهار مطلب فوق گفت: با وجودى 
كه زنان نشان داده اند در مديريت شهرى مى توانند به خاطر 
خصلت مادرانه دلســوزانه تر عمل كنند، اما نگاه جنسيتى 
مديريت شهرى اجازه تبلور توانايى هاى زنان در حوزه هاى 

شهرى را به آن ها نمى دهد. 
شراره معدنيان اظهار داشت: زنان در سطوح مختلف در حال 
توانمند شدن هستند و با توجه به اينكه هم در حوزه شهرى 
و هم در حوزه تحصيلى رو به رشــد هســتند اما استفاده 
نكردن آن ها از مشاركت هاى اجتماعى و شهرى مسير آن ها 

را به سوى تصميم گيرى هاى اين حوزه سد كرده است.
وى ادامــه داد: آنچه در اين خصوص بيشــترين تأثير را بر 
حضور نداشــتن زنان در مشاركت ها و مديريت هاى شهرى 
دارد نوع نگاه جنسيتى باالدستى ها به زنان است كه باعث 

شده مسير رقابت توانايى آن ها با آقايان مسدود شود.
وى خاطر نشــان كرد: حتى امروز هــم كه زنان براى ورود 
به شوراهاى شهر مشــتاقانه اعالم آمادگى كرده اند، باز هم 
در گروه هاى ائتالفى از جمعيت آن ها تنها يك نفر زن بين 

اسامى مشاهده مى شود.
او بيان داشــت: زنان تحصيلكرده در اين حوزه ها وقتى در 
زمان مناسب به كار گرفته نمى شوند، در سنين باال تر قطعاً 
به تجربه اى كه بايد نمى رسند و بدتر از آن اين است كه ما 

اصًال براى حضور آن ها برنامه اى نداريم.
وى تصريح كرد: جامعه بايد متوجه باشــد بيشتر از اينكه 
زنان نيازمند حضور در فعاليت هاى شهرى باشند، اين جامعه 

است كه به حضور آن ها در اين عرصه نياز دارد.
وى يــادآور شــد: محله محورى توســط زنــان از جمله 
توانمندى هايى است كه امروز در كشورهاى متجدد در حال 
بررسى و اجراست در حالى كه پيشينه شهر هاى ما به همين 

محله محورى توسط زنان مى رسد. 
وى اذعان داشــت: گذشــته ما نشــان مى دهد مــادران و 
مادربزرگ هاى ما با مشــاركت هم اقدام به رفع مشــكالت 
محالت مى كردند.اما امروز مالحظه مى كنيم فاصله بين نسل 

قديم و جديد باعث شده مذاكرات نسل ها به حداقل برسد.
وى عنــوان كرد: حذف زنان از مشــاركت هاى اجتماعى و 
جلوگيرى از حضور آن ها باعث مى شــود مشكالتى از اين 
دست در پروسه هاى ادارى و تأمين بودجه و...به شكل حل 
نشده، متراكم و بتدريج تبديل به معضل گردد. در حالى كه 
ما چشم خود را روى اين حقيقت بسته ايم كه زنان نه تنها 
50 درصد جامعه را تشكيل مى دهند،بلكه به طور فزاينده بر 

جامعه 50 درصدى مردان نيز تأثيرگذارند. 
وى افــزود: در حــال حاضر بانوان خود را با دنيا مقايســه 
مى كنند و ايــن يعنى ما از حركت توانمند ســازى عقب 
افتاديم؛ اين توانمند ســازى و حركت بانوان توسط ديگران 
اتفاق افتاده است و نمونه بارز آن افزايش تعداد بانوان شاغل 

است كه متاسفانه برنامه اى در اين سطح برايشان نداريم.
متخصص حوزه شهرى گفت: اشتغال و تعداد بانوان محصول 
زمينه سازى يك پروسه است لذا نمى توان گفت اگر بانوان 
تعدادشان در مديريت شــهرى كم است خودشان ميل به 
حضور اجتماعى ندارند. دليل آن بحث شــخصى است، چرا 
كه ما، به يك جامعه نگاه مى كنيم و اين اعداد و آمارى كه 
ما مى دهيم يا بر اســاس آن ها برنامه ريزى صورت گرفته تا 
اين آمار شكل بگيرد، يا اين آمار خود براى موضوعات ديگر 

برنامه ريزى مى كند.
وى افزود: در هر دوحالت پايه برنامه ريزى، جامعه اســت. 
پس نكته اى كه مطرح مى شــود؛ اول بايد به سراغ كيفيت 

برويم تا به كميت برسيم. 
*تاكيد بر حضور بانوان، حداقل محله محورى است

وى با اشــاره به محله محورى؛ تصريح كرد: ما مدام شــعار 
محله محورى داديم؛ در حالى كه پايه محله محورى بانوان 

هستند آن هم با قشر سنتى كه در شهر داريم.
وى افــزود: تاكيد بر حضور بانــوان، حداقل محله محورى 
است؛ االن محله محورى كجاست؟ و نقش بانوان در ايجاد 
جريان محله محورى كجاســت؟ وقتى مى گوييم به سمت 
حضور بانوان حركت مى كنيم شــكوفايى اتفاق مى افتد؛ ما 

حداقل ها را نداريم پس به اقتصاد منتهى نمى شود. 
اين كارشناس حوزه شهرى در ادامه بيان كرد: نوع نگاه جامعه 
مشــهد به بانوان مادرانه است يا زنانه؟ اگر بحث جنسيت از 
بحث مادر بودن پيشــى بگيرد كه متاسفانه در مشهد پيشى 
گرفته، حضور كم رنگ بانوان در عرصه اجتماعى رخ مى دهد؛ 

در حالى كه حضور زن در جامعه امنيت ايجاد مى كند.
وى عنوان كرد: بايد توانمند سازى اتفاق بيفتد و به سمت حضور 

بانوان برود و بعد از آن مطالبه و به شكوفايى تبديل مى شود.
معدنيان با نقد صريح تركيب شوراى چهارم؛ اظهار كرد: بايد 
در شــورا از خانم ها و آقايان متخصص استفاده كنيم و اگر 
افراد بى تخصص وارد اين حوزه مديريت شهرى شوند دقيقاً 

بى تعهدى رخ داده است.

گزارش قدس از وضعيت كارخانجات شهرك صنعتى توس 

  باند بزرگ سارقان مأمورنما در قوچان ماتم كار و كارگر در مرگ توليد
متالشى شد

كاهانى مقدم: با انهدام باند بزرگ ســارقان مأمورنما در 
قوچان، راز سرقت هاى به عنف از 9 منزل مسكونى توسط 

اعضاى اين باند آشكار شد.
رئيس پليس قوچان گفت: عمليات دستگيرى اعضاى اين 
بانــد به دنبال اعالم گزارش ســرقت به عنف از منزل ها در 
روستاى فرخان كليد خورد و رسيدگى به آن به صورت ويژه 
در دستوركار اكيپى از كارآگاهان پليس آگاهى قرار گرفت.

به گفته ســرهنگ رضا قدمگاهى، كارآگاهان در تحقيقات 
اوليه از مالباخته متوجه شدند كه چند مرد جوان با معرفى 
خود به عنوان مأمور و به بهانه بازرسى منزل، وارد خانه آن ها 
شده و سپس با توسل به زور و ارعاب، اقدام به سرقت وجوه 
نقد، گوشــى تلفن همراه، مدارك شناسايى و ديگر وسايل 

باارزش كرده و متوارى شده اند.
وى افزود: در ادامه تحقيقات و بررسى هاى دقيق محل سرقت 
با توجه به ســرنخ هاى موجود، كارآگاهان به مجرمى سابقه دار 
مظنون شده و عمليات دستگيرى او را در دستوركار قرار دادند 
كه در همين زمان سرقت مشابهى در يكى از شهرهاى خراسان 

شــمالى اتفاق افتاد و به همين خاطر در اين عمليات اكيپى از 
كارآگاهان پليس آگاهى خراسان شمالى نيز وارد عمل شدند و 

پس از چند روز  متهم مورد نظر در مخفيگاهش به دام افتاد.
فرمانده انتظامى قوچان خاطرنشان كرد: اين متهم 46 ساله 
كه اســحاق نام دارد، در بازجويى هــاى اوليه منكر هرگونه 
جرمى بود امــا در ادامه بازجويى ها و مواجهه با مالباخته و 
مستندات و ادله محكم كارآگاهان بناچار به ارتكاب 9 فقره 

سرقت به عنف با عنوان مأمور اعتراف كرد.
اســحاق گفت كه دو فقره از اين سرقت ها را در شهر توس و 
هفت فقره را نيز در قوچــان انجام داده اند كه 6 نفر ديگر از 
دوستانش نيز با او همدست بوده اند. سرهنگ قدمگاهى اظهار 
داشت: در پى اعترافات اين متهم، طى عملياتى هماهنگ با 
كارآگاهان خراســان شمالى 6 عضو ديگر اين باند يكى پس 
از ديگرى دستگير شــدند كه در بازرسى مخفيگاه آنان، دو 
دستگاه بى ســيم دستى قالبى، يك دستبند، تعدادى سالح 
ســرد و مقادير زيادى اموال مســروقه از قبيل 17 دستگاه 

گوشى تلفن همراه، لپ تاپ و مدارك شناسايى كشف شد.
وى گفت: همچنين يك دستگاه پژو 405 كه در سرقت ها 

مورد استفاده اعضاى اين باند بود، توقيف شد.

  مرگ جوان 31 ساله در سد ايله 
شهرستان تايباد

قدس: جوانى 31 ساله در سد ايله تايباد غرق شد.
ســرهنگ «عليرضا حاجى حســينى» جانشــين انتظامى 
شهرستان تايباد در تشريح اين خبر گفت: در پى اعالم يك 
فقره غرق شدگى در ســد ايله بالفاصله تيم گشت پاسگاه 
انتظامى پشــته به همراه عوامل امدادى به محل اعزام شد. 
وى افزود: در بررسى هاى به عمل آمده مشخص شد جوانى 
31 ساله به نام بشير كه به همراه دوستانش براى شنا به اين 
محل آمده بوده به علت آشنا نبودن با مهارت هاى شنا دچار 
غرق شدگى شده و در عمق آب فرو رفته است. وى تصريح 
كرد: با توجه به عمق آب و گل و الى موجود در كف سد جسد 
مرد جوان كشــف نشــده و تالش نيروهاى امدادى اعزامى از 

هالل احمر استان براى كشف جسد ادامه دارد.

  واژگونى موتور جان نوجوان را گرفت
قدس: واژگونى يك دســتگاه موتورسيكلت در شهرستان 

داورزن راكب نوجوان را به كام مرگ كشاند.
سرهنگ سيدجمال معتمد الشريعتى فرمانده انتظامى داورزن 
در تشريح اين خبر گفت: در پى اعالم مركز فوريت هاى پليسى 
110 مبنــى بر يك فقره واژگونى جرحى در روســتاى ريوند 
بالفاصله تيمى از مأموران پاســگاه انتظامى صد خرو به همراه 
عوامل امدادى در محل حاضر شدند. وى افزود: در بررسى هاى 
به عمل آمده مشخص شد يك دستگاه موتورسيكلت به راكبى 
نوجوانى به نام حميدرضا واژگون شده است. وى تصريح كرد: 
در اين ســانحه راكب 14 ساله موتورسيكلت مجروح و پس از 
انتقال به بيمارســتان با وجود تالش هاى تيم پزشكى به علت 
شدت جراحات وارده فوت كرد. وى خاطرنشان كرد: كارشناس 
پليس راه علت حادثه را سرعت غيرمطمئنه عنوان كرده است.

  بهره بردارى از فاز سوم بوستان كوهسنگى

يوسف پور: فاز سوم بوستان بزرگ كوهسنگى مشهد مقدس 
پنجشنبه شب گذشته به بهره بردارى رسيد.

شهردار مشــهد مقدس در اين مراســم گفت: در سال هاى 
گذشــته تالش كرديم با افزايش فضاى ســبز شهرى تبعات 

ناشى از آلودگى هوا در مشهد را كاهش دهيم.
سيد صولت مرتضوى افزود: براى مقابله آلودگى هوا، راهكارى 
جز توســعه فضاى ســبز شــهرى نداريم و در اين زمينه نيز 

شهردارى اقداماتى را اجرايى كرده است.
وى با اشــاره به اقدامات انجام شده براى كاهش آلودگى هوا 
در مشــهد، گفت: به صورتى عمل كرده ايم كه سال گذشته 
حتى يك روز تعطيل به دليل آلودگى هوا در مشهد نداشتيم.

فاز سوم بوستان كوهسنگى به مساحت 18 هكتار با اعتبارى 
بيش از 18 ميليارد تومان از سال 92 آغاز و پنجشنبه شب به 

بهره بردارى كامل رسيد.
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دالر

خبر

با هزينه 550 ميليون تومان
بهره بردارى از بخش دياليز بيمارستان فوق تخصصى 

جراحى عروق بيمارستان «علوى»
ميالد  شــب  در  محمدى:  پروين 
خجسته منجى عالم بشريت حضرت 
مهدى(عج) بخش دياليز بيمارستان 
فوق تخصصى جراحى عروق علوى با 
حضور مسئوالن دانشگاه علوم پزشكى 
مشهد، مســئوالن اجرايى استان و 
جمعــى از خيرين بــه بهره بردارى 

رسيد.  دكتر هادى مدقق رئيس اين بيمارستان گفت: با هزينه اى بالغ بر550 ميليون تومان 
از اعتبارات هتلينگ طرح تحول سالمت، بخش دياليز اين بيمارستان بازسازى و با هشت 
تخت ويژه به بهره بردارى رسيده و چهار تخت دياليز نيز در بخش آى سى يو راه اندازى شده 
است.  وى به تاريخچه اين مؤسسه خيريه درمانى اشاره و افزود: اين بيمارستان كه به همت 
خيرين از سال 1360 تحت عنوان بنياد خيريه على بن ابيطالب(ع) آغاز به كار كرد پس 
از 12 سال ركود از سال 95 مقارن با نيمه شعبان در چهار طبقه با بخش هاى تشخيصى 
درمانى مرتبط با جراحى عروق به طور رسمى بازگشايى و با تغيير نام به بيمارستان فوق 

تخصص جراحى عروق علوى فعاليت خود را آغاز كرد.

خبر

ناظر سابق گمركات خراسان رضوى: 
27 درصد بودجه گمركى كشور به خراسان رضوى 

اختصاص يافت 
قــدس   ناظر ســابق گمركات 
خراســان رضوى گفت: 27 درصد 
از بودجه گمرك كشور به خراسان 

رضوى اختصاص يافته است. 
مســعود عاطفى در آيين توديع و 
مديركل گمرك خراســان  معارفه 
رضوى ضمن اظهار مطلب فوق در 

اتاق بازرگانى استان اظهار داشت: امروز جانمايى ايكس رى استان در دوغارون صورت 
مى گيرد كه سريع ترين ايكس رى كانتينرى كشور است. 

 به گفته او طى اين روند كنترل ها به صورت مكانيزه انجام مى شود. 
مديركل سابق گمرك مشــهد، همدلى و همراهى را اصلى ترين دليل موفقيت عنوان 
و اذعان كرد: تا 18 ارديبهشــت 96 در مدت يك ســال، سه هزارو 500 كانتينر و13 
واگن در گمرك نيشــابور ترخيص شد.  او همچنين به كاهش زمان ترخيص گمرك 
در خراسان رضوى به 6 ثانيه اشاره كرد.  در اين مراسم اميد جهانخواه به عنوان ناظر 

گمركات خراسان رضوى و مديركل گمرك مشهد معرفى شد.
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ظرفيت خالى 80 درصدى
در يكى از واحدهايى كه باز بود را زديم تا از اوضاع كار و شــرايط توليد از زبان 
كارگران اين واحد كه در بخش ذوب فلزات و قالب بندى قطعات مورد نياز راه آهن 

فعال است، خبردار شويم كه يكى از كارگران ما را به مديريت ارجاع مى دهد.
مدير اين شركت وقتى متوجه پرسش و هدف تهيه گزارش ما مى شود درد دلش 
باز مى شود و مى گويد: در حال حاضر وضعيت كار خوب نيست و ركود شديدى 

بر بازار ذوب فلزات حاكم است.
كشــورى مى گويد: در اين شرايط براى جزئى ترين هزينه مانديم و اسفند سال 
گذشته ناخواسته و ناچار به تعديل و تسويه حساب با هشت نيروى كار شديم و 
از 38 نفر نيروى كار با دو شــيفت كارى رسيديم به يك شيفت با 11 نيرو و از 

بهمن ماه تاكنون هم سفارشى نداشتيم.
وى اضافه مى كند: اكنون هم فقط ســفارش كوچكى از راه آهن در حوزه تأمين 
قطعات مورد نياز قطارها مانند لنت ترمز داريم واين يعنى تنها اســتفاده از 20 

درصد ظرفيت و 80 درصد ظرفيت خالى است.
وى تصريح مى كند: اوضاع بد كارى از زمانى شروع شد كه در سال 90 مواد اوليه در 
اين بخش از هر كيلو 250 تومان به يكباره به 1000 تا 1100 تومان رسيد و حاشيه 
سود فعاليت ما را از بين برد؛ بنابراين از آن زمان فلج شديم و براى تأمين هزينه هايى 

مانند بيمه و حقوق و دستمزد مانديم و با مشكل معوقات بانكى مواجه شديم.
وى ادامه مى دهد: در دولت يازدهم هر چند شرايط ثبات يافت اما قيمت افزايش 
يافته مواد اوليه كاهش نيافت و متأسفانه دو سه ماهى است كه 20 درصد گران 

شده است.



رخ � رخ اهالى جاده سيمان در گفت وگو با قدس خواستار شدند

افزايش ناوگان و حذف اتوبوس هاى فرسوده 
رضا طلبى  بيشــتراز يك ســال اســت كه 
مســيراتوبوس از ميدان شهدا براى اهالى جاده 
سيمان راه اندازى شده است ومردم با راه اندازى 
اين خط جديد از جابه جايى چندمســير براى 
دستيابى به ايستگاه ميدان شهدا رهايى يافته اند. 
اما با اين حال اين شــادمانى اكنون با توجه به 
تعداد كم اتوبوس هاى خــط 49 به غمى براى 
اهالى تبديل شده است. زيرا جمعيت زيادى از 
مردم روستاهايى نظير ســيس آباد، حاجى آباد، 
منبع آب، دهــرود، همت آباد، گرجى ســفلى 
تقاضاى رفتن به مركز شهرمشهد يعنى ميدان 
شــهدا را دارند كه اتوبوس ها جوابگوى رفع نياز 
اهالى نيست. يكى از شهروندان مى گويد: ازدحام 
وشلوغى مســافران در داخل اين اتوبوس ها به 
اندازه اى است كه به صورت نشسته وايستاده در 
داخل اتوبوس جا براى سوزن انداختن نمى گذارد.

 مسير اضافه 
خانــم مجيدى در ادامه به قــدس مى افزايد: 
عالوه براين، مسيرى كه براى اين خط در نظر 
گرفته شده است بسيار طوالنى و پرپيچ و خم 
است. يك اتوبوس باجمعيت فراوان كلى ازوقت 
مردم را مى گيرد، اين مسيرتا ميدان بارنوغان 
مشكلى ندارد، مشكل اصلى آن رفتن به خيابان 
فرعى قائم و بالل و دور زدن از مســير كامًال 
انحرافى خواجه ربيع اســت كه هيچ كاربردى 
براى مســافران ندارد، اين مســيراضافى يك 
ربع تا بيســت دقيقه زمان مى برد تا به مسير 
اصلى يعنى خيابان عبادى برسد، درصورتى كه 
اگراز مسيرخيابان گاز ترددشود، بسيار دروقت 

وهزينه صرف جويى خواهد شد.
يكى ديگر از مسافران اين مسير ادامه مى دهد: 
يكى از مشــكالت ديگر مربــوط به خط 49 
فرسودگى بيش ازحد اتوبوس هاى آن است. 
به طورى كــه اتوبوس ها هيچ گونه وســايل 
گرمايشى و سرمايشــى ندارند، در حالى كه 
به دليل نبود برنامه ريزى درســت ســازمان 
اتوبوسرانى در داخل شهر اتوبوس هاى جديد 
و برخــوردار از همه امكانات در برخى خطوط 

پشت سرهم خالى رژه مى روند.
اعظمى با ناراحتى درباره تبعيض هايى كه بين 
حاشيه شهر و مناطق ديگر مشهد رخ مى دهد، 
مى افزايد: تعداد اتوبوس هاى كم اين مســير، 
زمــان انتظار زيادى را براى مســافران در پى 
دارد و براى اينكه يك فرد از شهرك مهرگان 
و يا يكى از روســتاهايى كه اين مســير از آن 
عبور مى كند به مشهد سفر كند حداقل بايد 

يك ســاعت زمان صرف كند وبا توجه به در 
پيش بودن ماه رمضان تحمل اين شرايط بسيار 
طاقت فرسا مى باشــد و با توجه به جمعيت 
فراوان جاده ســيمان تا شهرك مهرگان نياز 
به اتوبوس با شــرايط مطلــوب بيش از پيش 

احساس مى شود.
 يكى از رانندگان اين مســير نيز مى گويد: به 
علت قديمى بودن اتوبوس ها جايى براى تعبيه 
كولروجود ندارد، مگراينكه سازمان اتوبوسرانى 
اين اتوبوس ها را از رده خارج كند و جايگزين 
بفرستد كه از شهريورسال گذشته قول هايى 
مبنى بر سرويس دهى جديد داده شده است.

 شهروندان اطالع دهند
مديرعامل ســازمان اتوبوســرانى مشهد نيز 
به قدس مى گويد: از 400 دســتگاه اتوبوس 
خريدارى شده، 70 درصد براى خطوط حاشيه 

شهردر نظر گرفته شده اند و از فروردين امسال 
نيز تعــدادى اتوبوس را جايگزين اتوبوس هاى 
فرســوده كرده ايم كه مسير شهرك مهرگان 
نيز جزو اين مســيرها بوده است. على اصغر 
نيشــابورى مى افزايد: سر فاصله تعريف شده 
براى مسير 12 دقيقه است و اگر دراين زمينه 
شهروندان گاليه دارند به صورت مستند بايد 
اعالم كنند، البته اين يك واقعيت است كه در 
اين مسير تعدادى اتوبوس مستهلك ولى داراى 
اســتانداردهاى الزم نيز وجود دارد از طرفى با 
بررسى در باره تعداد ميانگين مسافران جا به 
جا شــده در اين مسير در طول روز اقدام هاى 

مورد نياز انجام خواهد شد.
وى تصريح مى كند: اعتراض شــهروندان در 
زمينه امكانات سرمايشــى به حق است و در 
حال حاضر 30 درصد از ناوگان اتوبوســرانى 

مشهد فاقد كولر هستند.

آب و �وا
 خراسان رضوى 35 درجه باالى صفر 

را تجربه مى كند
قدس : به گزارش اداره كل هواشناسى خراسان رضوى دماى 
هواى اســتان طى امروز و روزهاى آتى 35 درجه باالى صفر 
خواهد بود.طبق پيش بينى هاى اين اداره كل، هواى استان در 
بيشتر مناطق صاف تا كمى ابرى و در برخى نقاط با افزايش 

ابر روبه رو خواهد شد.
براساس اين گزارش، امروز احتمال بارش و رگبار پراكنده در 
شمال غربى استان مى رود. پديده غالب در سطح استان وزش 
باد پيش بينى شده است كه در برخى ساعات بخصوص بعد 

ازظهر بر شدت و سرعت وزش باد افزوده خواهد شد.
اداره كل هواشناسى استان پيش بينى كرده است، امروز دماى 
هواى مشهد در خنك ترين ساعات شب به 20 درجه برسد و 
فردا نيز در گرم ترين ساعات بدون تغيير نسبت به امروز 35 

درجه پيش بينى شده است.

��ر
 رئيس شوراى اسالمى شهرمشهدخبر داد

 تردد خودروها در بافت حرم رضوى 
فقط براى زيارت كنندگان

ايرنا: رئيس شوراى اســالمى شهر مشهد گفت: طرح روان 
سازى ترافيك در اطراف حرم رضوى با همكارى استاندارى 

خراسان رضوى و آستان قدس رضوى در دست تهيه است.
كمال ســرويها در سخنرانى پيش از خطبه هاى نماز جمعه 
مشهد افزود: ترافيك سنگين در هسته مركزى شهر و اطراف 
حرم مطهر رضوى از معضالت ديرينه اين كالنشهر است كه 

بايد فكرى به حال آن شود.
وى بيان كرد: از اين رو ســاماندهى ترافيك اين محدوده در 
دستور كار شــوراى اسالمى شهر قرار گرفت كه با همكارى 
استاندارى و آستان قدس رضوى مشاورى براى تهيه و تدوين 
طرح تعيين شــده و طبق طرح اوليه فقط خودروهايى مجاز 
به تردد در اطراف حرم رضوى خواهند بود كه مقصدشــان 

حرم باشد.

 بعد از حادثه معدن همه مسئوالن يك چيزى گفتند، حاال كه 
كارگران بيچاره مردند صداشون شنيده شد! كجاست فردوسى 

توسى كه معنى نوشدارو بعد مرگ سهراب را درك كند.
915...0063

 همه ســبزى فروشى هاى شهر، ســبزى را به نام نيشابور 
مى فروشند، پس البد سبزى هاى كشف رود به شهرهاى ديگر 

صادر مى شود. چرا كسى به اين معضل رسيدگى نمى كند.
930...3251

 يك زمانى در ميامى و امامزاده آنجا رونق و كسب و كار در 
جريان بود، اما اكنون به شهر ارواح تبديل شده و بجز روزهاى 
پنجشنبه وجمعه آن هم بسيار اندك هيچ رفت وآمدى نيست!
938...3216

 تو را به خدا از مســئوالن مدرســه ايوب فرشتگان طالب 
بلوارنبوت 24بپرسيد روى چه حســابى بايد230هزارتومان 
بدهيم كه كارنامه پسرمان را بدهند؟ ما به خرج زندگى مانديم. 

اين همه ظلم! از خدا بترسيد.
915...1557

 تكليف زمين هاى نيروى انتظامى را در اول جاده شــانديز 
روبه روى موج هاى خروشــان بلوار مدرس خيابان ياس كه از 
سال 78 با سند ملكى خريده ايم روشن كنيد. تكليف ما زمين 

داران كه اكثرأ بدون خانه هستيم،چيست.
936...1596

 شهردارى منطقه يك؛ محض رضاى خدا يك فكرى به حال 
ايســتگاه اتوبوس قرنى 34جنب دكه روزنامه فروشى بكنيد. 
سايه بان كه ندارد هيچ، دريغ از يك نيمكت چوبى، همه مثل 

پادگان بايد خبردار بايستند تا اتوبوس بيايد.
938...9548

 ما به كسى رأى مى دهيم كه متعهد شود يا نفت نفروشد 
يا كمــى از پول نفت را خرج ايرانى هــا كند تا نرخ خدمات 
دولتــى كاهش يابد زيرا در كشــور نفت خيــز، دولت ها با 
صدها برابر كردن قبوض و مالياتهــا، پولى در جيب مردم و 
كارفرماها نگذاشته اند تا شغل ايجاد شود و به جاى آن همگى 
كارگردولت شده ايم و هر چه زحمت مى كشيم درآخرماه به 

جيب دولت و بانك ها مى ريزيم.
915...2986

 «باز هم از جيب مردم مى خورند» جمله جديدى نيســت! 
مغازه اى را به دليل بزرگ كردن خيابان در خيابان پورســينا 
مى خرند. خب اشــكال ندارد، اما چطورى؟ حتى نمى گذارند 

كولر و وسايل خودت را بردارى!
933...1991

مخاطبان عزيز خرسنديم كه ارتباط دوسويه با اين 
رسانه در ارسال سوژه از سوى شما خوانندگان 
گرامى، با راه اندازى اين ستون به ثمر نشست، 

بنابراين اميدواريم مسؤوالن دستگاه هاى اجرايى با 
پاسخ خود، ما را در اين مسير همراهى كنند. شما 

مى توانيد از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما 
در تماس باشيد.

وهزينه صرف جويى خواهد شد.
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نسيم  در حالى كه پيمانكاران ايرانى توان 
توسعه فرودگاه هاشمى نژاد مشهد را دارند، 
توســعه اين فرودگاه به شــركت «وينسى 
فرانسه» داده شد! كارشناسان مى گويند اين 

قرارداد يك طرفه و مشكوك است.
ترديدى نيســت كه نهايى شدن قرارداد 
مذكور بين شــركت فرودگاه ها و شركت 
وينسى فرانسه برخالف اقتصاد مقاومتى 
و مغاير با منافع ملى است، چرا كه عمده 

مصالح مورد نياز توسعه فضاى فرودگاهى 
شــهيد هاشــمى نژاد در داخــل توليد

 مى شود.
طبق بررســى هاى صــورت گرفته، يك 
هيئت ســه نفره به سرپرستى آقاى «ك- 
آ» از مديران شــركت فرودگاه ها و ناوبرى 
هوايى ايران، چند روز پيش و براى انعقاد 
قرارداد 300 ميليون دالرى طرح توسعه 
فرودگاه شهيد هاشمى نژاد مشهد با شركت 

«وينسى فرانسه»، عازم پاريس شده اند.
اين بررسى ها حاكيســت ظاهراً هدف از 
عزيمت ســه مدير شــركت فرودگاه ها و 
خدمات ناوبرى ايران به فرانسه آن هم در 
آستانه برگزارى انتخابات رياست جمهورى، 
نهايى كردن قرارداد مذكور بين شــركت 
فرودگاه ها و ناوبرى هوايى ايران و شركت 

مورد اشاره فرانسوى بوده است.
در طرح توســعه فضاى فرودگاهى شهيد 

هاشــمى نژاد مشــهد كه ظاهراً از سوى 
شركت وينسى فرانسه به اجرا در خواهد 
آمد 43 هزار مترمربع ترمينال خارجى به 
فضاى فرودگاه مشهد اضافه مى شود. مدل 
سرمايه گذارى شركت فرانسوى در فرودگاه 
مذكــور هم به صورت BOT (ســاخت، 
بهره بردارى و واگذارى) اســت كه مدت 

زمان آن هم 24 ساله خواهد بود.
بنابراين شــركت وينسى فرانسه به جاى 
دريافــت مبلغ ســرمايه گذارى، به مدت 
24ســال كل درآمــد فرودگاه شــهيد 
هاشمى نژاد مشــهد را از آن خود خواهد 

كرد.

با وجود پيمانكاران توانمند داخلى انجام شد

قرارداد 1100 ميليارد تومانى توسعه فرودگاه مشهد با شركت فرانسوى 
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