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پايان وضعيت قرمز كشف رود تا سال 97 تئاتر شهرستان ها رقيب اصلى تئاتر مشهد
دبير كارگروه نجات اين رودخانه در گفت وگو با قدس وعده داد در نشست رسانه اى بيست و هفتمين جشنواره تئاتر خراسان رضوى مطرح شد

قدس: قصه پر غصه اى كه سال هاســت از 
«كشف رود» در مشهد شنيده ايم، گويا پس 
از حدود 15 سال پيگيرى رسانه ها دارد به 
پايانش نزديك مى شــود. شايد باورش هم 
ســخت باشــد كه محصوالت كشاورزى و 
صيفى جاتى كه از فاضالب كشف رود توليد 

مى شد و تنها عايدى آن ها هم ...

قدس: معاون هنرى و ســينمايى اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان رضوى، روز 
گذشته در نشست خبرى بيست و هفتمين 
جشنواره تئاتر استانى گفت: فعاليت اين دوره 
از جشنواره تئاتر استان از 6 ماه پيش آغاز شد 
و انتخاب دبير انجمن هنرهاى نمايشى استان 

به عنوان دبير اين جشنواره است كه...
.......صفحه 4  .......صفحه 2 

عضو كميسيون اقتصادى پس از گزارش 
قدس خبر داد

پيگيرى افزايش 20درصدى 
تعرفه قبوض برق واحدهاى 

تجارى در مجلس

.......صفحه 4 

قدس گزارش مى دهد 

صالح آباد در 
حسرت يك راه 

خوب

قدس:  بيستم شهريور ماه جارى گزارشى در خصوص گاليه مردم 
از قيمت هاى باالى مندرج در قبوض برق تابستان براى مصارفى از 

جمله خانگى و تجارى به همراه پاسخ...

قدس: ترميم، اصالح و بازسازى آسفالت « جاده هاى نامناسب 
صالح آباد » از جمله معدود سوژه هايى است كه بارها اهالى اين 

بخش در هر سال، ماه و روز به خبرنگار ما گوشزد و ...

.......صفحه 3 

kروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــرانروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m

رشد قارچ گونه واحدهاى صنفى غيرمجاز در خراسان رضوى
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در گفت وگو با قدس خبر داد 

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

در مشهد انجام شد

محكوميت 
جنايت هاى 

دولت 
كودك كش 

ميانمار
قدس: دانشجويان، تشكل هاى دانشجويى و فعاالن 
فرهنگى مشــهد ديروز در اعتراض به كشتار بى 
رحمانه مردم مســلمان روهينگيا ميانمار تجمع 
كردند. در اين تجمع كه برابر كميســارياى عالى 
سازمان ملل واقع در بلوار سجاد مشهد برگزار شد، 
تجمع كنندگان با ســر دادن شعارهايى همچون 
مــرگ بر آمريكا، آمريكا ننــگ به نيرنگ تو خون 
ميانماريــان مى چكد از چنگ تــو، دولت كودك 
كشــان مرگت بــاد مرگت بــاد و... ضمن دعوت 

مسلمانان جهان به اتحاد بر ضد استكبار ...
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در نشست رسانه اى بيست و هفتمين جشنواره تئاتر خراسان رضوى مطرح شد

تئاتر شهرستان ها رقيب اصلى تئاتر مشهد
��ر

سرور هاديان  معاون هنرى و سينمايى 
اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى خراسان 
رضوى، روز گذشته در نشست خبرى بيست 
و هفتمين جشنواره تئاتر استانى گفت: فعاليت 
اين دوره از جشــنواره تئاتر اســتان از 6 ماه 
پيش آغاز شد و انتخاب دبير انجمن هنرهاى 
نمايشى اســتان به عنوان دبير اين جشنواره 
است كه نشان  مى دهد نگاه ما در انجام امور به 
انجمن هاى تخصصى و بخش غيردولتى است 

و ما نقش حمايتى و نظارتى را برعهده داريم.
افشــين تحفه گر در اين نشست كه در دفتر 
معاونت هنرى و سينمايى اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى خراسان رضوى با حضور رسانه ها 
برگزار شد، با اشاره به اقدام ها و برنامه ريز ى هاى 
انجام  شــده و رونق مشاركت شهرستان ها در 
جشنواره تئاتر استانى، افزود: شهرستان هاى ما 
در اين دوره رقيبان سرسختى براى مركز استان 
هستند، چون به سطح قابل قبولى رسيده اند 
و تئاتر اســتان شاهد نزديكى هنرمندان تئاتر 
شهرســتان با مركز استان است و تالش هايى 
براى ارتقاى ســطح علمى، آموزشى و اجرايى 

شهرستان ها اتفاق افتاده است.
معاون هنرى و ســينمايى اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اســالمى خراسان رضوى با اعالم اين 
مطلب كه شمار گروه هاى ثبتى تئاتر نسبت به 
سال گذشته افزايش صد درصدى داشته است، 
خاطر نشان كرد: 23 گروه ثبت شده در سال 
جارى به 50 گروه رسيده كه نشان دهنده شور، 

هيجان و نشاط در جامعه تئاترى است.
وى درهمين راســتا به برخى آثاررســيده به 
جشنواره از سوى شهرســتان ها اشاره و بيان 
كرد: در ســال جارى 7اثر از نيشــابور و براى 
نخســتين بار از طرقبه يك اجــرا در مرحله 
بازبينى داشتيم، در درگز نيز پنج گروه داشتيم، 
هرچند يك گروه توانست خود را به جشنواره 

برساند.
تحفه گر اعالم كرد:همه ســالن هاى تئاتر در 
جدول برنامه هاى سال جارى فعاليت دارند و 
در روزهاى اين دوره از جشنواره، 6 سالن تئاتر 
به طور همزمان فعاليت دارند و تالش شده همه 
سالن هايى كه در طول سال برنامه داشتند، در 

جشنواره نيز مشاركت داشته باشند.
وى بــا اعــالم افزايش نمايش هــاى جدول 
جشنواره از 15 به 22 اثر، افزود: در اين آمار نيز 

افزايش حدود 50 درصدى را شاهد هستيم.
معاون هنرى و ســينمايى اداره كل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمى خراسان رضوى در خصوص 
شمار آثار رسيده به دبيرخانه بيست و هفتمين 
جشنواره تئاتر استان، اعالم كرد: آثار رسيده با 
20 درصد افزايش كمى نسبت به سال گذشته 
به 90 اثر رســيده كه 60 متن از مشهد و 30 

متن از شهرستان ها ارسال شده است.
وى با اظهار اين مطلب كه 60 اثر در جشنواره 
تئاتر استانى اين دوره به مرحله بازبينى رسيده 
است، تصريح كرد: از اين شمار 40 نمايش از 
مشــهد و 20 نمايش از شهرستان هاست كه 
نسبت به سال گذشته 80 درصد رشد داشته 
اســت، همچنين شمار آثار رسيده به مسابقه 

نمايشنامه نويسى سه برابر شده است.
 وى افزود: شمار 18 متن ارسال شده در سال 
گذشته به 63 متن در سال جارى رسيده كه 
نشــان دهنده موفقيت هاى خوب در نقشه راه 

تئاتر استان است.

معاون هنرى و ســينمايى 
اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى خراســان رضوى با 
پرداختن  ضمن  اينكه  بيان 
به كميــت به دنبال كيفيت 
هم هســتيم، افزود: در اين 
راســتا برنامه آموزش را به 
صورت جدى دنبال مى كنيم 
و اميدواريم بتوانيم گام هاى 
مناسبى براى ارتقاى كيفيت 
تئاتر اســتان و جشــنواره 

برداريم.
وى افــزود: مــا در تمــام 
حوزه هــاى تئاتــر در حال 

پيشرفت هستيم، ولى در حوزه نويسندگى در 
تمام بخش ها مشكل داريم كه بايد تالش كنيم 
در مسائل اين بخش با برنامه ريزى ميان مدت 

به نتيجه برسيم. 
در ادامــه ايــن نشســت عضــو شــوراى 
اســتانى  تئاتر  جشــنواره  سياســت گذارى 
خاطرنشان كرد: براى تئاتر استان برنامه هاى 
خوبى را پيگيرى كرده ايم و به سمتى رفته ايم 
كه براى نخستين بار چارت اداره تئاتر استان 
را تعيين كرده ايم و شــرايط را به نحوى رقم 
زده ايم كه كار در دست هنرمندان باشد و خود 

هنرمندان در اين زمينه امور 
را به دست بگيرند.

حجــت طباطبايــى اظهار 
داشــت: در حوزه آموزش و 
پژوهــش برنامه هاى مهمى 
را پيش بينــى كرده ايــم و 
اميدواريــم بتوانيــم در اين 
پژوهش هاى  بويــژه  حوزه، 
خوبى  فعاليت هــاى  آيينى 

انجام دهيم.
وى اعالم كرد:امروز عالوه بر 
دو سالن  در حال ساخت، سه 
ســالن  هم در حال بازسازى 
داريم كــه از بهبود وضعيت 
تئاتر استان حكايت دارد و نشان مى دهد افق 

مناسبى در برابر ما قرار دارد.
رئيس انجمن هنرهاى نمايش خراسان رضوى 
نيز در اين نشســت گفت: شهرستان ها حلقه 
مفقوده تئاتر استان بودند كه خوشبختانه همه 
تالشمان براى حضور جدى آن ها انجام شده و 
اين در حالى است كه امسال در اين جشنواره 
هفت نمايش از مشــهد، دو نمايش از كاشمر، 
يك نمايش از قوچان، دو اثر از نيشــابور، يك 

اثر از سبزوار و يك اثر از فريمان حضور دارند.
سيد جواد اشــكذرى از 22 نمايش در چهار 

بخش در جشنواره امســال خبر داد و تأكيد 
كرد: از اين 22 اثــر 13 اثر در بخش اصلى و 
6 اثر در بخش تجربه هاى نو، دو اثر در بخش 
تئاتر محيطى و يك اثر نيز در بخش ميهمان 

حضور و اجرا خواهند داشت.
دبير بيست و هفتمين جشنواره تئاتر خراسان 
رضوى از 63 اثر در بخش نمايشــنامه نويسى 
خبر داد و گفت: 50 نمايشنامه در اين بخش 
به مرحلــه داورى راه يافتند كه در اين بخش 
داورى آن را ســعيد تشكرى، حميد قلعه اى و 

آرش خيرآبادى برعهده دارند.
وى تصريح كرد: داوران بخش مسابقه بيست 
و هفتمين جشــنواره تئاتر اســتانى خراسان 
رضوى نادر برهانى مرند، آرش دادگر و كوروش 
نريمانى هســتند. اشــكذرى درادامه از نقد و 
بررسى اثر توســط على جعفرى، عضو كانون 
منتقدان كشــور خبر داد و تأكيد كرد: هرروز 
ساعت 18 در سالن اجتماعات جلسات نقد و 

بررسى برگزار خواهد شد.
گفتنى است؛ بيست و هفتمين جشنواره تئاتر 
خراسان رضوى از 23 تا 27 شهريورماه جارى 

در مشهد برگزار مى شود.
برپايه ايــن گزارش در پايان نشســت خبرى 
بيست و هفتمين جشنواره تئاتر استانى خراسان 

رضوى از پوستر جشنواره رونمايى شد.

اخـــبار2

در مشهد انجام شد
  محكوميت جنايت هاى 
دولت كودك كش ميانمار

قدس: دانشجويان، تشكل هاى دانشجويى و فعاالن فرهنگى 
مشهد ديروز در اعتراض به كشتار بى رحمانه مردم مسلمان 
روهينگيا ميانمــار تجمع كردند. در ايــن تجمع كه مقابل 
كميســارياى عالى ســازمان ملل واقع در بلوار سجاد مشهد 
برگزار شــد، تجمع كنندگان با سر دادن شعارهايى همچون 
مرگ بر آمريكا، آمريكا ننــگ به نيرنگ تو خون ميانماريان 
مى چكد از چنگ تو، دولت كودك كشــان مرگت باد مرگت 
باد و... ضمن دعوت مسلمانان جهان به اتحاد بر ضد استكبار 
جهانى جنايت هايى را كه دولت كشور ميانمار با حمايت آمريكا 
و اسرائيل بر ضد مسمانان روهينگيا مرتكب مى شود، محكوم 
كردند. حاضران در خاتمه با قرائت بيانيه اى خطاب به دبير كل 
سازمان ملل خواستار توجه بيشتر سازمان هاى حقوق بشرى 

دنيا نسبت به فاجعه نسل كشى مسلمان در ميانمار شدند.

 اعزام كميته حقيقت ياب دفاع از كودكان به بنگالدش 

همچنين خبر ديگرى حاكيســت معاون بين الملل موسسه 
گلســتان على(ع) از اعــزام نمايندگان رســمى حوزه دفاع 
از حقــوق كودكان به كشــور بنگالدش و تشــكيل كميته 

حقيقت ياب كودكان ميانمار خبر داد.
حقيقى در حاشيه تجمع اعتراض آميز كودكان گلستان على(ع) 
در حمايت از كودكان ستم ديده ميانمار اظهار داشت: به دليل 
اين فجايع خون بار عليه كودكان مظلوم و ستمديده ميانمارى 
تجمعى اعتراض آميز را با حضور كودكان گلستان على(ع) برگزار 
كرد و در اين مســير كودكان گلستان على(ع) اعالم همدردى 
خــود را با كودكان ميانماراعالم كردند تا به آن ها بگويند كه ما 
شما را تنها نمى گذاريم و شما تنها نيستيد و حاضر هستيم شما 

را در كنار خودمان جاى دهيم و پذيراى شما در ايران باشيم.
حقيقى تصريح كرد: مؤسســه گلســتان على(ع) رسماً اعالم 
كرده اســت كه آمادگى دارد تمام كودكان ميانمارى كه آواره 
كشورهايى از جمله بنگالدش هستند را تحت پوشش قرار دهد 
البته اگر دستگاه هاى مربوط بين المللى اجازه ورود آن ها را به 
ايران بدهندما مشتاق خواهيم بود از نگاه انسانى بدون در نظر 
گرفتن مذهب، آن ها را پذيرا باشيم. حقيقى خاطرنشان كرد: 
مؤسسه گلستان على(ع) اعالم آمادگى كرده است تا در آينده اى 
نزديك هيئتى از نمايندگان خود را به كشــور بنگالدش اعزام 
كند تا وضعيت كــودكان ظلم ديده ميانمارى كه در مرزهاى 
بنگالدش مستقر هستند با نگاه تشكيل كميته حقيقت ياب، 
آخرين وضعيت كودكان ميانمارى را بررســى و اعالم گزارش 
كند و بزودى در صدد اعزام اين تيم هستيم و نمايندگان رسمى 

حوزه دفاع از حقوق كودك را اعزام خواهيم كرد.

  اول مهر آغاز ثبت نام مديران 
كاروان هاى زيارتى پياده رضوى 

قدس: سخنگوى جمعيت خدمتگزار زائران پياده امام رضا(ع) 
گفت: ثبت نام مديران كاروان هاى زيارتى پياده امام رضا(ع) 
از اول مهرماه 96 آغاز و تا دهم  مهر ماه ادامه خواهد داشت.  
حســين رضايى افــزود: مديران كاروان هــاى زيارتى كه در 
ايام دهه پايانى صفر (بعد از اربعين) قصد تشــرف به صورت 
پياده به مشــهد مقــدس را دارند، مى توانند بــا مراجعه به 
ســايت «جمعيــت خدمتگزاران زائــران پياده» بــه آدرس:
 www.Zaerin8.com يا  www.Zaerin8.ir  نســبت 
به ثبت نــام و يا تكميل ويرايش اطالعــات خود در مهلت 
تعيين شده اقدام كنند. وى اظهار داشت: مديران كاروان هاى 
زيارتى پياده براى دريافت معرفى نامه مى توانند به فرماندارى، 
بخشــدارى، دهدارى، دفاتر ائمه جمعه و ســازمان تبليغات 

اسالمى شهرستان هاى محل اقامت خود مراجعه كنند. 

  كاروان پياده انصارالحسين(ع) زائران 
كربال وارد طبس شد 

طبس- خبرنــگار قــدس: كاروان پياده حــرم تا حرم 
انصارالحسين(ع) كه از مشهد مقدس عازم كربالى معلى هستند 
عصر روز گذشــته پس از پيمودن 570 كيلومتر به ايستگاه 
طبس رسيد. برپايه اين گزارش كاروان 110 انصارالحسين(ع) 
پس از ورود به طبس پس از زيارت مرقد امامزاده حسين بن 
موســى الكاظم(ع) برادر گرامى امام رضا(ع) و اداى احترام به 
شهيدان و تجديد بيعت با آنان در مسجد صاحب الزمان(عج) با 
اقشار مختلف مردم ديدار كردند. اين كاروان براى هفدهمين 
سال پياپى مسير 2600كيلومترى مشهد مقدس تا كربالى 
معلى را در مدت 75روز طى مى كنند تا در اربعين حسينى به 

جمع عزاداران آن حضرت در كربال بپيوندد.

  برگزارى نخستين يادواره شهداى 
مدافع حرم و شهداى منطقه صالح آباد 

صالح آباد – ابوالحسن صاحبى: نخستين يادواره شهداى 
مدافع حرم و 107 شهيد منطقه صالح آباد با حضور جمعى از 
خانواده شــهداى مدافع حرم، مردم و مسئوالن صالح آباد در 

مسجد قائم آل محمد(عج) اين شهر برگزار شد.
در اين مراســم باشــكوه، امامان جمعه اهل تشيع و تسنن 
صالح آباد به بيان عظمت شهداى مدافع حرم پرداخته و سپس 
گروهى از مداحان مديحه سرايى كردند و از 6 خانواده معظم 

شهداى مدافع حرم (ساكن مشهد) تجليل شد.
امام جمعه اهل تشــيع صالح آباد در اين مراسم گفت: شهدا 
نعمــت امنيت و آزادى را براى ما مردم بــه ارمغان آوردند و 

به همين سبب ما مديون شهدا و خانواده هاى شهدا هستيم.
 حجت االسالم والمسلمين محمد بختيارى افزود: امروز شهيد 
جوان و عزيز ما حججى، با شجاعت و شهامت مثال زدنى خود، 
الگوى بســيار خوبى براى جوانان كشورهاى اسالمى است، 
شــهيدى كه ذلت و خوارى دشمن را به جهانيان نشان داد و 

پستى و خوارى نوكران استكبار غرب را آشكار كرد. 
امام جمعه اهل سنت صالح آباد هم گفت: از صدر اسالم تاكنون 
جوانان زيادى جانشان را براى اسالم فدا كرده اند از جمله شهيد 
حججى كه براى دفاع از اســالم از خانه و خانواده و كاشانه اش 
گذشــت و به سوريه رفت و با شجاعتى مثال زدنى با دشمنان 
اهل بيت(ع) جنگيد و براى همه جوانان امت اسالمى الگو شد. 
مولوى عبدالباقى يوســفى افزود: امروز امنيت خاطرى كه در 
ميهن اسالمى ما وجود دارد نخست مديون رهبرى داهيانه مقام 
معظم رهبرى و سپس  ثمره خون شهدا و وحدت و انسجام بين 

مردم است كه بايد خدا را هر آن و هر لحظه شكر كرد.

  برگزارى مراسم يادبود شهداى منا 
نيشابور- خبرنگارقدس: مراسم يادبود شهداى منا نيشابور 
با حضور خانواده معظم شــهدا، مردم و مســئوالن  در جوار 
آســتانه مباركه امامزاده محمد محروق و ابراهيم اين شــهر 
برگزار شد. نماينده مردم نيشابور و فيروزه در اين مراسم اظهار 
كرد: تمامى شهدا افتخارآفرينان ايران اسالمى هستند و در باغ 
شهادت هم چنان به روى مشتاقانش باز است و شهداى منا 

در راستا و هم سو با ساير شهدا قرار دارند.

 پايان شانزدهمين جشنواره فيلم و 
عكس «تجلى نور و رأفت» نيشابور

نيشابور- خبرنگارقدس: همزمان با بزرگداشت روز ملى 
سينما شانزدهمين جشنواره و بيست و دومين هفته فيلم و 
عكس نيشابور با عنوان تجلى نور و رأفت به كار خود پايان داد.
نماينده هيئت داوران جشنواره فيلم رأفت نيز در اين مراسم 
عنوان كرد: 30فيلم مستند،داستاني، انيميشن از 24فيلم ساز 
به دبيرخانه جشنواره رسيد كه با بررسى آثار وداورى فيلم هاي 

فيلمسازان جوان نيشابور نتايج زير به دست آمد.
احمد نيك فرجام اظهار داشت: تقدير بهترين فيلمنامه براي 
فيلم تغيير نام براي يك اقدام به مســعود نظري فرد، تقدير 
بهترين فيلمنامه به ايمان خوشــرو براي فيلم ضربان، ديپلم 
افتخار و تنديس جشــنواره و جايزه نقدي بهترين فيلمنامه 
بــه بهزاد آقاجاني بــراي فيلم خالي، لــوح تقدير در بخش 
كارگرداني به جعفر پوينده بــراي فيلم خالي، ديپلم افتخار 
تنديس جشنواره و جايزه نقدي در بخش بهترين كارگردان به 

سيدمهدي حسيني براي فيلم لبخند تعلق گرفت.
وى افزود: همچنين لوح تقدير براي انيميشن ميخ و چكش به 
اكبر قرباني، ديپلم افتخار تنديس جشنواره و جايزه نقدي براي 
فيلم ضربان به جعفر عمارلــو، لوح تقدير بهترين بازيگر تكتم 
بلوچي، ديپلم افتخار و تنديس جشنواره و جايزه نقدي به سارا 
يساقي بازيگر فيلم ساك سفرت را خودم خواهم بست، لوح تقدير 
بهترين فيلم داستاني به سيد مهدي حسيني براي فيلم لبخند، 
ديپلم افتخار و جايزه نقدي براي بهترين تدوين به آقاي جعفر 

عمارلو براي فيلم ضربان به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.

 شناسايى 28 قرائتخانه غيرمجاز
ايرنا: مديركل كتابخانه هاى عمومى خراسان رضوى گفت: 28 
قرائتخانه غيرمجاز به عنوان كتابخانه هاى كنكورى غيرمجاز در 

سطح كالنشهر مشهد شناسايى شده است. 
حسين اكبرى افزود: كتابخانه هاى كنكورى غيرمجاز در مشهد 
فعاليت گســترده اى دارند و هزينه هاى قابل توجه و بيش از 
200 هزار تومانى براى در اختيار گذاشــتن فضاى مطالعه با 

عنوان كتابخانه از شهروندان دريافت مى كنند.
وى ادامه داد: اين مجموعه ها فاقد مجوز بوده و فعاليتشــان 
مطابق هيچيك از استانداردهاى كتابخانه هاى عمومى نيست.
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محمود يوسف پور  40 موكب از استان خراسان رضوى تاكنون توانسته اند، پروانه 
استقرار دريافت كنند.

روز گذشته در ششمين جلسه ستاد هماهنگى اربعين حسينى(ع)، اعالم شد: 40 موكب 
از خراسان رضوى توانســته اند، گواهى استقرار دريافت كنند و 20 موكب ديگر نيز تا 
چند روز آينده گواهى استقرار دريافت خواهند كرد. اين تعداد 20 موكب بيشتر از سال 

گذشته است و 16 موكب مربوط به مشهد مقدس است.
دبير ستاد هماهنگى اربعين حسينى خراسان رضوى همچنين گفت: در سفر وزير كشور 
عراق به ايران مقرر شد 15 هزار ويزاى رايگان در اختيار دست اندركاران مراسم اربعين 

در ايران قرار گيرد كه 2500 ويزا در اختيار خراسان رضوى خواهد بود.
مهدى فروزان افزود: همچنين 250 پزشك، پرستار و امدادگر هالل احمر در ايام اربعين 
به صورت 24 ساعته در موكب هاى مربوط به خراسان رضوى ارائه خدمت خواهند كرد.

دبير ستاد هماهنگى اربعين حسينى خراسان رضوى با بيان اينكه امسال براى نخستين 
بار حدود 5000 نفر از زائران در ســامرا اسكان خواهند يافت، افزود: امسال مهران مرز 
اصلى براى اعزام زائران خواهد بود و مرز شلمچه نيز به عنوان مرز معين در نظر گرفته 
شده است تا مشكالتى كه سال پيش در گذر از مرز شلمچه به وجود آمده بود، از بين رود.

وى ادامه داد: تا امروز بيش از 1400 نفر براى اعزام به كربال در اربعين حسينى ثبت نام 
كرده اند كه بيشــتر به صورت گروهى بودند. براى اين زائران امسال ويزاهاى سه ماهه 
صادر خواهد شــد كه از لحظه ورود به خاك عراق تا يك ماه بعد اجازه استقرار در اين 

كشور را دارند.
عليرضا رشيديان استاندار خراسان رضوى نيز در ابتداى اين نشست با اشاره به كميته هاى 
تشكيل شده براى ساماندهى زائرين اربعين حسينى و تسهيل اين راهپيمايى براى زائران 

خراسانى، تصريح كرد: پيوست فرهنگى بايد در فعاليت همه كميته ها لحاظ شود تا اين 
رخداد دينى به افزايش شــعور و شــناخت مردم نسبت به اهل بيت(ع) بخصوص امام 

حسين(ع) منجر شود.
وى با قدردانى از اقدام هاى ســازنده شــهردارى مشــهد در تسهيل شــرايط درون و 
برون مرزى زائران اربعين، گفت: شــرايط عراق نسبت به سال هاى گذشته با توجه به 
پيروزى هاى فراوانى كه جبهه مقاومت در سوريه و عراق به دست آورده، بسيار مناسب تر 
است، اما دشمن زخم خورده به دنبال توطئه است، به همين جهت امسال بايد هوشيارتر 

عمل كنيم.

در ششمين نشست ستاد هماهنگى اربعين حسينى اعالم شد

استقرار 60 موكب از خراسان رضوى در مسير نجف - كربال

مستندسريال

سريال جديد «سعيد آقاخانى» در مشهد كليد خورد
فارس   تصويربردارى سريال جديد سعيد آقاخانى در مشهد آغاز شده است.

اين سريال به نويســندگى و كارگردانى سعيد آقاخانى و تهيه كنندگى جواد فرحانى و 
بازيگران اصلى حميد لواليى، مرجانه گلچين، حسين محب اهرى، نصراهللا رادش، افسانه 

ناصرى، على هدايتى و... حضور دارند.
اين سريال 10 قسمتى كه طنزى اجتماعى است، توسط گروه نويسندگانى كه سرپرستى 

آن به عهده آقاخانى است، نوشته مى شود.
برپايه اين گزارش قصه اين سريال كه از حال و هواى طنز برخوردار است، پيرامون زندگى 
پسرى است كه در تهران زندگى مى كند و بعد از مدتى پدرش از شهرستان براى ديدنش 

مى آيد كه با حقايقى متضاد از زندگى پسرش مواجه مى شود.

مستند «بخشى» بهترين فيلم جشنواره كازان روسيه شد
بجنورد- خبرنگار قدس  مســتند كوتاه «بخشى» توسط فيلم ساز استان خراسان 

شمالى به عنوان بهترين مستند كوتاه جشنواره كازان روسيه معرفى شد. 
سرپرســت معاونت امور هنرى اين اداره كل گفت: مســتند «بخشــى» به كارگردانى و 
تهيه كنندگى رضا غالمى مطلق در رقابت با فيلم هايى از تاجيكســتان، مصر، مكزيك، 

افغانستان، بحرين، ايتاليا و روسيه، عنوان نخست را از آن خود كرد. 
ابوالحســن حيدرى افزود: اين مستند به زندگى، پيشكسوت استان خراسان شمالى «آنّا 

مراد رستگارى» پرداخته است.
وى يادآور شد: جشــنواره بين المللى كازان به همت وزارت فرهنگ تاتارستان روسيه و 

شهردارى كازان هر سال ميزبان فيلمسازانى از سراسر جهان است. 

از 22 اثر 13 اثر 
در بخش اصلى 

و 6 اثر در بخش 
تجربه هاى نو، دو 
اثر در بخش تئاتر 
محيطى و يك اثر 

نيز در بخش ميهمان 
حضور و اجرا 
خواهند داشت

بــرش

جدول اجراهاى بيست و هفتمين جشنواره تئاتر استانى خراسان رضوى
تماشاخانه اشراق

10 و 12:30
تماشاخانه 
خورشيد

10 و 12:30

تاالر اجتماعات 
مجتمع امام 

رضا(ع)
18

پرديس تئاتر 
مستقل

17 و 19:30

تماشاخانه بهار
19:30 و 21

كريدور سالن 
اصلى تئاتر شهر 

19

سالن اصلى تئاتر 
شهر

19:30 و 21
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هتل ايران
جالل شبانى

مشهد/ 65دقيقه

ماهرخ
نويد اسديان

مشهد/50دقيقه

اعترافاتى درباره --
زنان

نصيرى و زرگران
مشهد/50دقيقه

من مرتضى تنها 
هستم

مهران سليمانى 
پاك

مشهد/60دقيقه

شنا در آتش 
رضا صابرى

مشهد/140 دقيقه
ساعت20

جمعه
96/6/24

جايى ديگر 
سجاد صاحبى 
نيشابور/55دقيقه

مالى سوئيتى
مسعود صفرى
مشهد/65دقيقه

تخت هاى روان-نقد و بررسى
اميرمحمد فرمان
مشهد/65دقيقه

عشق من حامد 
بهداد

حامد يزدى
مشهد/60دقيقه

شاكو
امير رستگار مطلق
قوچان/60دقيقه

تماشاخانه اشراق: بلوار هاشميه- بين هاشميه 20 و 22- حوزه هنرى 
تماشاخانه خورشيد: بلوار معلم- بين معلم 28 و چهارراه دانش آموز- آموزشگاه گام سوم

پرديس تئاتر مستقل: بلوار وكيل آباد- نبش وكيل آباد48- پرديس تئاتر مستقل 

تماشاخانه بهار: بوستان ملت- مجتمع فرهنگى هنرى امام رضا(ع)- طبقه منفى يك
سالن اصلى تئاتر شهر: بوستان ملت- مجتمع فرهنگى هنرى امام رضا(ع)

تاالر اجتماعات: بوستان ملت- مجتمع فرهنگى هنرى امام رضا(ع)- طبقه همكف

ع�س و م��

جوانان مشهدى در اقدامى خود جوش 10 هزار عكس شهيد 
حججى را پخش كرده و از مردم خواســتند پيام خودشان به 

شهيد را با عنوان «قهرمان من» بنويسند.
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هادى زهرايى   اين روزها شاهد فعاليت 
واحدهاى صنفى فراوانى در سطح شهرهاى 
استان بويژه مشهد هســتيم و آمارهايى از 
فعاليت واحدهاى صنفــى غيرمجاز از زبان 
برخى از مســئولين شــنيده مى شود. اين 
موضوع باعث شد، خبرنگار ما به سراغ رئيس 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوى رفته و با وى گفت وگويى انجام دهد.

رئيــس  عليرضايــى  راضيــه  مهنــدس 
ســازمانصنعت، معدن و تجارت خراســان 
رضــوى در گفت وگو با قــدس گفت: اتاق 
اصناف داراى دو حــوزه توليدى و توزيعى 
اســت و در ميان ايــن دو مجموعه افزودن 
عضــو به عنوان يك رقابت جدى مطرح بود 
و از افزوده شــدن واحدهاى صنفى جديد 
استقبال مى كردند كه مبناى اين موضوع در 
9 ســال پيش گذاشته شده بود و اين باعث 
شد تا واحدهاى صنفى گسترش پيدا كنند.

 وضعيت واحدهاى توليدى و توزيعى 
در استان چگونه است؟

در سال 92 نزديك به 17 درصد واحدهاى 
صنفى استان توليدى بوده اند و بيش از 60 
درصــد نيز واحدهاى توزيعــى كه اين آمار 
مربوط به خراســان رضوى بوده و اكثر اين 

واحدهاى صنفى در مشهد است.
 برنامه شما براى كنترل وضع موجود 

چيست؟
اگر قرار اســت، واحدهاى صنفى را افزايش 
دهيــم، بايد در حــوزه توليدى باشــد كه 
بــا تقويت تيم بازرســى و نظــارت بر اين 
موضوعــات، امــروز در اســتان 16 درصد 
واحدهــاى صنفى بدون پروانــه را كاهش 
داده ايم، اما موفق نشــده ايم از گســترش 
واحدهــاى صنفى بدون مجــوز جلوگيرى 
كنيم چون ايــن موضوعات كه باعث ايجاد 

مشكالت شده، به كنترل ما درنيامده اند.
 اتحاديه ها چه نقشــى در به وجود 

آمدن وضع موجود داشته اند ؟
فعاليــت 91 اتحاديه به صــورت غيرمجاز 
بوده اســت كه يا انتخابات آن ها گذشته يا 
به صورت سرپرستى اداره مى شد كه از سه 
تا 10 ســال زمان هيئت مديره اتحاديه ها 
گذشته بود و حجم زيادى از شكايات اصناف 
از اتحاديه ها وجود داشت كه با به روز كردن 
قانون و رســمى كردن فرآيند اتحاديه ها و 

تجهيز حوزه بازرسى از سال گذشته تاكنون 
در 35 اتحاديه بازرســى مستقيم بر صدور 
پروانه هــا و درج قيمت به صورت طرح اجرا 

شده است.
 واحدهاى صنفــى خرد در وضعيت 

قيمت ها در بازار چه نقشى دارند؟
وجود هــر واحد خــرده فروش، بــارى بر 
دوش شــبكه توزيع اســت و هزينه را براى 

مصرف كننــده افزايش مى دهــد و هر چه 
بتوانيم، شــبكه توزيع را به شــبكه توليد 
نزديك تــر كنيم به نقطه اى مى رســيم كه 
تعادل و افزايش قيمت ها تنها كم مى شــود 
چون اين فاصله كم انتظار ســود در شبكه 

توزيعى را كاهش مى دهد.
 زائران چه نقشى در واحدهاى صنفى 

دارند ؟
40 درصد واحدهاى صنفى در حوزه خدمات 
به زائران فعاليت مى كنند و اگر قرار باشد اين 
زائر به مشــهد نيايد اين شبكه توزيعى بايد 

فشار زيادى را تحمل كند.
 ســرانه واحدهاى صنفى در استان 

چقدر است؟

ســرانه واحدهاى صنفى در استان به ازاى 
هر يــك نفر 29 واحد صنفى اســت كه با 
اقدام هايى كه انجام داده ايم، امروز اين آمار 

به ازاى هر نفر 31 واحد صنفى است.
واحدهاى صنفى  آيا وضعيت سرانه   

مطلوب است؟ 
هنوز على رغم همه مكاتباتى كه با وزير راه 
و شهرسازى، شهردارى و معاون استاندارى 
در خصوص نرم شهر مشهد داشته ايم براى 
اجراى درست شبكه توزيعى به ازاى هر يك 

نفر 180 واحد صنفى است.
 چه برنامه اى براى كنترل وضع موجود 

داريد؟ 
بايد اين واحدهاى صنفى موجود به توليدى 
تبديل شــوند. ما نمى توانيــم وارد واكنش 
قهرى شويم كه دليل آن بحث اشتغال است 
كه در اين حوزه وجود دارد و جلوى فعاليت 

واحدهاى صنفى را بگيريم.
لوازم منزل  برندهاى خارجى  با   چرا 

برخورد جدى نمى كنيد؟ 
در حــوزه لوازم خانگى تمركــز را بر قاچاق 
كاال داريــم و در حال كنترل فروشــگاه ها 
و نمايشــگاه هايى كه برنــد خارجى دارند، 
هستيم كه فقط به شــرط داشتن مجوز يا 

نمايندگى رسمى مى توانند، فعاليت كنند.
 نقــش نهادهاى ديگر در توســعه 

بى رويه واحدهاى صنفى چيست؟ 
علت ديگــر افزايش واحدهاى صنفى بودجه 
شهردارى هاست و اگر به طرح جامع مشهد 
نگاهى كنيم، در حوزه درآمدى شــهردارى 

مشــهد رقم بااليى از مجوزهــاى تجارى در 
بودجه شهردارى ديده مى شود كه اين موضوع 
كماكان ادامه دارد و متأسفانه بلوار ملك آباد 
كه هميشه مسكونى بوده و در مجاورت بلوار 
ســجاد كه داراى بافتى تجارى است، شاهد 

راه اندازى يك الين تجارى هستيم.
 آيــا قانونى براى رفع اين مشــكل 

داريم؟ 
در قانون پيش بينى نشــده اســت كه اين 
موضوعات با هماهنگى دستگاه متولى تجارت 
اتفاق بيفتد و هر فردى مى تواند در پاركينگ 
خود را باز كند و از شهردارى مجوز تجارى 
دريافت و يك واحد صنفى را راه اندازى كند. 
پس از اين اقدام ها ما مى خواهيم يك ساز و 
كار در بدنه دولت ايجاد كنيم كه ساز و كار 
قبلى خود را بى اثر يا كنترل كند. اول مجوز 
تجارى به جايى داده شــود كه پروانه كسب 
داشته باشد كه در حال حاضر برعكس اين 

موضوع عمل مى شود.
 چه نهادى بر توسعه فضاهاى تجارى 

نظارت مى كند؟ 
ســاز و كار و ســاختار شــهردارى در همه 
خيابان ها و كوچه هاى شــهر ســاز و كارى 
كنترلى اســت. ما به عنوان سازمان صنعت، 
معــدن و تجارت با 150 بازرس در ســطح 
خراســان رضوى، كنترل را بر عهده داريم و 
اين در حالى اســت كه چنين ساز و كارى 

براى ما تعريف نشده است.
 آيا تخفيف هــاى 50 تا 70 درصدى 
واحدهاى صنفى در سطح شهر واقعى 

است؟ 
بايد از تــورم انتظــارى و روانى جلوگيرى 
كنيم، ولى ما با دســت خــود فضايى براى 
تخفيف هــاى دروغين بــاز مى كنيم و اگر 
قيمــت واقعى بــر روى كاالها درج شــود، 
شاهد تخفيف هاى غيرواقعى در سطح شهر 

نخواهيم بود.
 نقش تجــارت الكترونيكى در بازار 

خراسان رضوى چيست؟ 
خراســان رضــوى دومين اســتان در نماد 
الكترونيكى در كشــور اســت و هم اكنون 
در حال تقويــت فعاليت توزيع الكترونيكى 
هســتيم و با نظارت حوزه امنيتى شــبكه 
هايى در حال راه اندازى هســتند و همزمان 
فروشگاه هاى بزرگ در حال توسعه هستند.

روی �ط حاد�
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مديركل امور اقتصادى و دارايى خبر داد
   كسرى 28 درصدى درآمدها 

در خراسان رضوى
ايرنا- مديركل امور اقتصادى و دارايى خراســان رضوى 
گفت: حجم وصول درآمد در اين اســتان تــا پايان مرداد 
گذشــته در مقايســه با درآمد مصوب امسال به ميزان 28 

درصد كسرى نشان مى دهد.
ســيدمهدى رمضانى افــزود: درآمد مصوب امســال براى 
خراسان رضوى با 10 درصد افزايش 32 هزار و 477 ميليارد 
ريال است و اين رقم سال گذشته 29 هزار ميليارد ريال بود. 
وى ادامه داد: به اين ترتيب درآمد مصوب تا پايان مرداد ماه 
13 هزار و 532 ميليارد ريال است، اما ظرف پنج ماه نخست 

امسال 9735 ميليارد ريال از آن وصول شده است.
مديركل امور اقتصادى و دارايى خراسان رضوى گفت: 93 
درصد از درآمدهاى اســتان معادل 9105 ميليارد ريال در 
ايــن مدت از محل درآمدهاى مالياتى وصول شــده و بقيه 

درآمدهاى غيرمالياتى است.
وى افــزود: تاكنون حدود 330 ميليــارد ريال درآمدهاى 
مالياتى با طلب بخش خصوصــى از دولت در حال تهاتر و 

صدور اوراق تسويه است.

عضو هيئت مديره اين شركت:
   پديده نوپا نيازمند كمك هاى دولتى است 

قدس: عضو هيئت مديره گروه شركت هاى پديده گفت: پديده 
هنوزهم همانند يك نوزاد متولد شده است و در حال حاضر به 

كمك هاى دولتى بيشتر از برگزارى مجمع نيازمند است. 
حميدرضا كريمويى افزود: درســت اســت كه اين شركت 
در يك ســال گذشته موفق به حل مشكالت شد، اما هنوز 

نيازمند كمك هاى دولتى است.
وى با اشــاره به مخالفت كارشناســان براى برگزارى مجمع 
عمومى خاطرنشــان كرد: به همين دليل اســت كه بسيارى 
از كارشناســان اقتصادى در حال با برگزارى مجمع عمومى 
مخالف و معتقد هســتند كه اكنون پديده بيشتر از برگزارى 
مجمع، نيازمنــد مديران با نفوذ در دولت اســت تا بتوانند، 
مشكالت باقى مانده خود را حل كرده و به ثبات و دوام برسد.

عضو هيئت مديره گروه شركت هاى پديده تأكيد كرد: نبايد 
اجازه بدهيم تا دســت هاى حمايتى دولتى ها و دستگاه هاى 
دولتى برداشته شود چرا كه اگر در حال حاضر اين شركت به 
سهامداران واگذار شود، شركت كامًال خصوصى تلقى مى شود 

و مطمئناً مسائل و مشكالت حل نشده، باقى مى ماند.

  پلمب كارگاه غيرمجاز توليد لبنيات 
غيربهداشتي در نيشابور

نيشابور- خبرنگارقدس: پليس نيشابور يك كارگاه توليد 
لبنيات غيربهداشــتى در بخش زبرخان اين شهرســتان را 

شناسايى و پلمب كرد.
سرهنگ حسين بيات مختاري افزود: در پي گزارش شهروندان 
مبنى بر توليد لبنيات غير بهداشــتي در يكى از روســتاهاى 
بخش زبرخان تيمى از مأموران دايره تجسس كالنتري قدمگاه 
موضوع را به صورت ويژه در دســتور كار خود قرار دادند. وى 
اظهار داشت: مأموران پس از شناسايى محل و پس از اطمينان 
از صحت موضوع ضمن دستگيرى گرداننده اين كارگاه و پنج 
همدستش در بازرسى از محل110 كيلوگرم روغن مارگارين، 
373 كيلوگــرم كره، 375 كيلو خامه،70 كيلوگرم ماســت، 
79 كيلوگــرم روغن زرد و 20 كيلوگرم طعم دهنده به ارزش 

تقريبي 370 ميليون ريال كشف كردند.

رئيس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى:
 تايباد رتبه چهارم تعاونى هاى استان

را به خود اختصاص داده است
تايباد- خبرنگار قــدس: رئيس اداره تعــاون، كار ورفاه 
اجتماعى گفت: در تايبــاد 530 تعاونى وجود دارد كه 430 
تعاونى فعال وشهرستان تايباد از نظر تعاونى هاى فعال رتبه 

چهارم استان خراسان رضوى را داراست.
محمود بيانى افزود: درسالى كه ازسوى مقام معظم رهبرى به 
عنوان سال اقتصاد مقاومتى، توليد واشتغال نامگذارى شده، 

تعاونى ها مصداق عينى اقتصاد مقاومتى هستند.
او عنوان كرد: درشهرستان مرزى تايباد 530تعاونى به ثبت 

رسيده كه از اين تعداد 404 تعاونى فعال هستند.
وى افزود: بيشترين تعاونى ها فعاليت شان در حوزه خدمات 

است كه 115 تعاونى فعال دارد.
رئيــس اداره تعاون، كار ورفاه اجتماعى با اشــاره به برگزارى 
جشــنواره تعاونى هاى برتر در مشــهد مقدس مركز استان 
خراســان رضوى اظهارداشت: درجشــنواره تعاونى هاى برتر 
از 17تعاونى سطح اســتان تجليل كه دوتعاونى آبزى پرورى 
برادران محمدى در روســتاى شيزن از توابع بخش ميانواليت 
شهرستان تايباد وتعاونى گمرك دوغارون ازشهرستان تايباد به 
عنوان تعاونى برتر برگزيده شدند. وى گفت: امسال قرار است 
1947 تعاونى با هدف توسعه، جلوگيرى از مهاجرت روستاييان 
وتقويت فضاى كسب وكار در روستاهاى كشور راه اندازى شود 

كه سهم شهرستان تايباد در فاز اول چهار تعاونى است.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در گفت وگو با قدس خبر داد 

  انفجار ساختمان عروس 15 ساله را به رشد قارچ گونه واحدهاى صنفى غير مجاز در خراسان رضوى
يك قدمى مرگ رساند

قدس: انفجار ساختمان مسكونى در بلوار توس مشهد يك 
مصدوم بر جاى گذاشت. 

افسر نگهبان سازمان آتش  نشانى مشهد در شرح اين حادثه 
گفت: انفجار در طبقه همكف يك ساختمان مسكونى سه 
طبقه اتفاق افتاد و به تخريب شيشــه ها، در و ديوار كانون 
انفجار منجر كه در اثر شــدت انفجار، شيشــه هاى طبقات 

فوقانى ساختمان و همچنين ملك مقابل نيز تخريب شد.

بروز اين حادثه مصدوميت يك خانم را كه تنها ساكن طبقه 
همكف (كانون انفجار) بود، در پى داشــت. علت دقيق بروز 
اين حادثه نيازمند بررســى هاى بيشتر است.  افسر نگهبان 
سازمان آتش نشانى مشــهد گفت: باز بودن شير اجاق گاز 
خوراك پزى موجب انتشار گاز در محيط محصور منزل شده 
و با زدن فندك اين انفجار رخ داده است.  در پى آن، بانوى 
15 ســاله كه مدت كوتاهى از عروسى اش مى گذرد، دچار 

سوختگى 100 درصد و مصدوميت شديد شد.

  چاه مرد جوان را بلعيد
بجنورد- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى شهرستان بجنورد 
از مرگ مرد جوان براثر ريزش چاه خبر داد.  ســرهنگ على 
پاكدل اظهاركرد: در اثر ريزش چاهى در روستاى بوربور جوان 
30 ســاله در زير خاك مدفون شد.  وى افزود: اين جوان كه 
كارگر ساختمانى بوده و در آن محل كار مى كرد، در اثر ريزش 
چاه قديمى به داخل چاه سقوط كرد.  پاكدل ادامه داد: جسد 

اين جوان توسط اهالى محل از درون چاه بيرون آورده شد.
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قدس گزارش مى دهد
صالح آباد در حسرت يك راه خوب

ابوالحسن صاحبى  ترميم، اصالح و بازســازى آسفالت « جاده هاى نامناسب صالح 
آباد » از جمله معدود ســوژه هايى اســت كه بارها اهالى اين بخش در هر ســال، ماه و 
روز به خبرنگار ما گوشــزد و نارضايتى و گاليه خود را نســبت به بى اعتنايى و عملكرد 
ضعيف مسئوالن به اين مسئله اعالم كرده اند اما گويا اراده چندانى براى حل مشكل اين 
محورهاى بى كيفيت نيســت و مدام مردم اين ديار زيان هاى مالى و جانى سنگينى را 

همچنان متحمل مى شوند.
كيفيت نامناسب و فرسودگى آسفالت، چاله هاى عميق و فراوان، غير استاندارد وكم عرض 
بودن پل ها، عبور سيالب از جاده، ايمن نبودن پيچ ها، پرتگاه ها و گردنه هاى تندوخطرناك، 
نداشتن ديدمناسب، عرض كم جاده با مشخصه راه روستايى، قوس هاى افقى و عمودى تند، 
كمبود تابلوهاى اخبارى و هشدار دهنده و عاليم افقى جاده (خط كشى) و پوشش نامطلوب 

تلفن همراه از جمله معايب جاده هاى صالح آباد با دو محور مشهد و تربت جام است.
با استناد به گفت و گوها وگاليه هاى چندين ساله اهالى بويژه رانندگان، از ساير مشكالت 
اين محور مى توان به نداشتن عاليم و تجهيزات هشداردهنده و ايمنى هنگام آسفالت بويژه 
در زمان عمليات راهسازى معروف به «چيپسى»، نبودآمبوالنس و خودروى امداد و نجات 
كافى و اورژانس جاده اى، نداشتن گاردريل، ايمن نبودن محورهايى كه از مسير روستاهاى 
«گوشالغر»، «نعتو»، «يكه باغ»، «جعفريه» و «جهان آباد» عبور مى كند و نبود ايستگاه هاى 

هالل احمر و پليس راه اشاره كرد. 
 وقتى كه اداره راه هم نمايندگى شد! 

در حالى كه مردم منطقه صالح آباد هر روز به اميد فردايى روشن، ايام را سپرى مى كنند 
تا شــايد روزى، روزگارى مسئوالن مربوط يك بار براى هميشه آستين همت باال زنند 

و به قول آن وزير راهى كه 
ســال ها پيش ادعا كرد با 
آغاز نهضت آسفالت سازى، 
يك وجب در كشور جاده 
بدون آسفالت نخواهد ماند 
كارى كننــد اما در اقدامى 
عجيب اداره راه صالح آباد 
به نمايندگى تبديل شد و 
اكنون زير نظر اداره متبوع 
در تربت جام اداره مى شود! 

به باور مردم اين منطقه، صالح آباد فرزند ناتنى استان بلكه كشور است وكمتر نقطه اى 
درمحورهاى صالح آباد - مشهد و تربت جام را مى توان يافت كه هر سال در آن سانحه اى 
روى نداده باشد و فردى يا افرادى در آن زخمى، كشته و خانواده اى داغدار نشده باشد به 
همين سبب محورهاى صالح آباد بايد در فهرست « جاده هاى مرگ » قرار گيرد و ايجاب 
مى كند كه مسئوالن با توجه به وسعت، جمعيت و دورى از شهرستان هاى همجوار، به اين 

منطقه محروم و مرزى عنايت و نگاه ويژه اى داشته باشند. 
 دغدغه هاى مهم منطقه صالح آباد 

اين مهم در كنار ســاير دغدغه هاى اصلى اهالى منطقه از جمله؛ شهرســتان شــدن، 
سروسامان گرفتن بيمارستان 32 تختخوابى، اشتغال زايى، كمبود آب آشاميدنى روستاها 
و... بارها نه تنها درقالب خبر و گزارش، بلكه به صورت اختصاصى و ويژه به آن پرداخته 
شده كه فقط از سال 85 تا 95 بيش از 30 خبر در خصوص جاده هاى نامناسب صالح آباد 
درج شده كه درآرشيو خبرى روزنامه قدس موجود است كه خبرنگار ما در صالح آباد آن 
را پيگيرى و منعكس كرده و اين اخبار خود گواه روشنى است كه همچنان حكايت تلخ 

محورهاى بى كيفيت را بازگو مى كند.
 اعتبار راه قطره چكانى، آسفالت جاده ها الك پشتى 

هر چند خدمات و زحمات دولت فعلى و دولت هاى گذشته بر مردم صالح آباد پوشيده نيست 
و غيرقابل انكار است اما سطح رفاه و شاخص خدمات در اين منطقه نسبت به ساير بخش ها و 
شهرستان ها آن قدر پايين است كه زبانزد و نمونه مثال مسئوالن است و به عبارتى ديگرمى 
توان گفت كه تخصيص اعتبار و خدمات دهى به اين منطقه به صورت قطره چكانى است و 
به همان ميزان ترميم، بازسازى و آسفالت جاده هاى صالح آباد هم الك پشتى پيش مى رود 
بنابراين انتظار مى رود با گذشت 39 سال از انقالب، دولت تدبير و اميد گاليه هاى مردم اين 

سرزمين خطه خورشيد را رفع، قلمى و قدمى خير براى آنان بردارند.
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دبير كارگروه نجات اين رودخانه در گفت وگو با قدس وعده داد

پايان وضعيت قرمز كشف رود تا سال 97
مهناز خجســته نيا  قصه پــر غصه اى 
كه سال هاســت از «كشــف رود» در مشهد 
شــنيده ايم، گويــا پس از حدود 15 ســال 
پيگيرى رســانه ها دارد بــه پايانش نزديك 

مى شود.
شايد باورش هم سخت باشد كه محصوالت 
كشــاورزى و صيفى جاتى كــه از فاضالب 
كشف رود توليد مى شد و تنها عايدى آن ها 
هم ســرطان بود، قرار است براى هميشه از 

سر سفره ها برچيده شود. 
طى اين ســال ها بارها مديران دستگاه هاى 
متولى پاى كار آمدند و وعده هايى هم دادند، 
اما آنچه بيش از همه مشهود است، عزم جزم 
شده براى پايان دادن به قصه پرغصه كشف 

رود است.
گزارشــگر مــا در واكاوى آخريــن وضعيت 
«كشف رود» به سراغ دبير كارگروه نجات اين 

رودخانه مى رود.
علــى ميرزايى در گفت و گو با گزارشــگر ما 
اطمينان خاطر مى دهد كه ديگر شاهد اوضاع 
اسفبار كشت و كار با فاضالب خام در حاشيه 

كشف رود نخواهيد بود.
وى با بيان اينكه در مسير 76 كيلومترى احيا 
و آزادسازى كشف رود همه موتور تلمبه هاى 
برداشت غيرمجاز فاضالب جمع آورى شده 
فاضالب  قراردادهاى فروش  است، مى گويد: 
به كشــاورزان نيز تعطيل شده و اصًال ديگر 

چنين چيزى وجود ندارد.
نماينده شركت آب منطقه اى در نجات كشف 
رود اظهار مى دارد: در حال حاضر كشــت و 
كار بــا فاضالب خام و بــه صورت غير مجاز 
تقريباً به كمترين حد ممكن و به حدود يك 
درصد رسيده كه بسيار اميدوار كننده است.

به گفته وى اين ميزان از سال آينده به صفر 
درصد مى رسد و ديگر 100 در صد برداشت 
فاضالب به صورت غير مجاز نخواهيم داشت. 
دبير كارگروه نجات كشــف رود در خصوص 
آخرين وضعيت تخليــه فاضالب تانكرى در 
بســتر اين رودخانه هم مى گويــد: مناقصه 
ساخت تصفيه خانه سپتاژ(فاضالب تانكرى) 
برگــزار و پيمانكار اين پروژه انتخاب شــده 

است.
وى از تخصيص 4 ميليــارد تومان اعتبار از 
محل كشــف رود براى ســاخت اين تصفيه 

خانه خبــر مى دهد و مى افزايد: ولى احتماالً 
اتمام اين پروژه دو سال طول خواهد كشيد.

وى با اشــاره به تشــديد نظارت ها در مسير 
76 كيلومترى كشــف رود كه آزادســازى و 
احيا شده، اظهار مى دارد: طرح هايى نيز در 
تكميل پروسه نجات كشف رود تعريف شده 
كه مطالعات آن ها به اتمام رسيده و در آينده 

نزديك اجرايى خواهد شد.
اين مقام مسئول در اعالم ميزان باقى مانده 
از مسير جنجالى كشــف رود هم مى گويد: 
احيا و آزادســازى كشف رود تا همين ميزان 

فعلى مناسب اســت، اما 10 كيلومتر بعد از 
شهرك چرمشــهر نيز بايد سروسامان پيدا 

كند تا نسبت به اوضاع اطمينان خاطر داد.
دبير كارگروه نجات كشــف رود در ادامه از 
آغاز طرح انتقال پســاب به غرب مشهد خبر 
مى دهد و اظهار مى دارد: تصفيه خانه اى هم 

در پايين دست اولنگ در دست اجراست. 
على ميرزايى با بيان اينكه بنا داريم، پســاب 
تصفيه شده را به غرب مشهد منتقل كنيم، 
مى افزايــد: با اجراى اين طــرح قطعاً بخش 

زيادى از مشكالت برطرف خواهد شد.

آب و �وا
  پيش بينى كاهش دماى شبانه، 

افزايش ابر و رگبار پراكنده 
قدس: طبق تحليل نقشــه ها و مدل هاى هواشناســى طى 
ســاعات آينده، ضمن كاهش دما بويژه دماى شبانه، افزايش 
ابرناكى، افزايش سرعت وزش باد و در برخى مناطق شمالى و 

غربى استان رگبار و رعد و برق پراكنده پيش بينى مى شود.
همچنين در اين تحليل آمده اســت از امروز وضعيت جوى 

استان نسبتاً پايدار خواهد بود.
براين اساس براى امروز مشهد آسمانى صاف تا قسمتى ابرى 

بعدازظهر وزش باد نسبتاً شديد پيش بينى شده است.
گفتنى است، كمينه و بيشينه دماى مشهد هم امروز به ترتيب 

به 15 و 29 درجه سلسيوس خواهد رسيد.
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نائب رئيس مجمع نمايندگان خراسان رضوى 

در گفت و گو با قدس خواستار شد
 ثبت دهه كرامت در تقويم رسمى 

كشور 

رضاطلبى: نائب رئيس مجمع نمايندگان خراسان رضوى 
گفــت: دهه كرامت يكــى از بهترين الگوهــاى زندگى به 
منظور توجه بيش از پيش انســان ها به داشته هاى مذهبى 

و اجتماعى است و بايد در تقويم رسمى كشور ثبت شود.
عبداهللا حاتميان در ادامه به قدس افزود: يكى از راهكارهاى 
اجرايى و حل مشكالت موضوع زيارت اين است كه توجه به 
دهه كرامت بيشــتر شود تا از اين گذر، ارج نهادن به مكارم 

اخالقى فزونى يابد. 
نماينده مردم درگز با تأكيد  بر اينكه مراسم اين دهه بايد هر 
سال باشكوه تر برگزار شود، افزود: بايد همه مردم كشور متوجه 
پيام هاى اين دهه مهم  شوند و از قبل، خود را آماده ورود به 
اين دهه كنند تا زمينه انتقال بركات اين دهه و آگاهى بخشى 
در باره آن به نسل هاى آينده نيز مورد اهتمام مسئولين قرار 

بگيرد. 
حاتميان با اشــاره به اينكه اين دهه در تقويم رسمى كشور 
بايد ثبت و شناخته شــود، اظهار داشت: ثبت اين دهه در 
تقويم رسمى از طريق مجمع نمايندگان استان نيز پيگيرى 
خواهد شــد و اين پيگيرى و درخواســت بايد با جديت از 
ســوى همه دست اندركاران به وزارت ارشاد ارائه شود تا به 

سرانجام برسد.

دادستان شهرستان مطرح كرد
 ايجاد فضاى امن و برخورد با جرايم 

خشن اولويت دستگاه قضايى درسرخس

سرخس- خبرنگار قدس: دادستان شهرستان سرخس با 
اشاره به اينكه اعتقاد داريم، اصحاب رسانه افرادى از خود مردم 
هستند، اظهار كرد: از رسانه ها انتظار داريم كه همراه دستگاه 
قضايى باشند و در تحقق رسالت دستگاه قضا كه دستگيرى از 

مظلومان است، ما را يارى كنند.
حميد عليزاده با اشــاره به تأكيدات رئيس دســتگاه قضايى 
كشور مبنى بر پيشــگيرى از وقوع جرم افزود: پيشگيرى از 
وقوع جرم صرفاً وظيفه دستگاه قضايى نيست و دستگاه هاى 

اجرايى و آحاد مردم در پيشگيرى از وقوع جرم نقش دارند.
وى امربــه  معــروف و نهى از منكر را يكــى از مصاديق بارز 
پيشگيرى از وقوع جرم دانســت و تصريح كرد: اولويت هاى 
دستگاه قضايى در شهرستان ســرخس ايجاد فضاى امن و 
برخورد با جرايم خشن است چون ارتكاب اين جرائم حيثيت 

و فرهنگ مردم سرخس را خدشه  دار مى كند.
عليــزاده به برخورد با ضابطين متخلف اشــاره كرد و اظهار 
داشت: در راستاى پيشــگيرى از وقوع جرم، يكى از مسائل 
توجه به وضعيت معيشتى مردم است كه مشكالت آنان بايد 
حل شود و در اين راستا در حوزه زندانيان مواد مخدر برنامه 
داريم تا تعدادى از زندانيان مواد مخدر سرخس را به اردوگاه 
حرفه آموزى چنــاران انتقال بدهيم تا با آموختن يك حرفه 
بتوانند پس از آزادى به معيشت خود و خانواده خود برسند و 

ديگر دچار بزهكارى نشوند.
دادستان شهرستان سرخس بيان كرد: اگر مسائل معيشتى 
مردم حل شود، بسيارى از جرايم رخ نمى دهد و اهتمام بر اين 
است كه به مددجويان كمك كنيم تا يك حرفه را فرا بگيرند 

و پس از آزادى به جاى بزهكارى به دنبال معيشت باشند.
عليزاده با اشــاره به نزاع  جمعى در جمعه  شــب گذشته در 
ســرخس افزود: با قاطعيت دستگاه قضايى و اهتمام مرجع 
انتظامى و حضور بموقع بازپرس ويژه درصحنه جرم و دستور 
مرجع قضايى، عامالن اصلى نزاع در ســاعات اوليه دستگير 
شــدند. دادستان شهرستان ســرخس بابيان اينكه دستگاه 
قضايى با جرايم خشن بشدت برخورد مى كند، اظهار داشت: 
به دنبال دستگيرى تعدادى از متهمان و متوارى شدن دو نفر 

از آنان دستور دستگيرى اين دو نفر صادر شده است.
عليزاده خاطرنشان كرد: «نزاع» به حيثيت و فرهنگ عمومى 
شهرستان لطمه مى زند و با توجه به اهميت فرهنگ عمومى، 
دستگاه قضايى با اخاللگران نظم عمومى با شيوه خودشان و با 
قاطعيت برخورد مى كند و فرهنگ غلط آنان را نشانه مى گيرد.

  پايانه  امــام  رضا(ع) با كمبود نيمكت روبه روســت. با 
شروع  فصل  پاييز و ســرما بيشترمسافران  به جاى  انتظار 
در بيرون  به داخل  سالن  مراجعه مى كنند. ضمن  اينكه  تا 
دو هفته  ديگر محرم وصفر شــروع مى شود و شاهد ورود 

انبوهى از زائران  كاروانى هستيم.
936...6158

 موضوع كشــدار شدن طالق در مشهد راه حلى ناشيانه 
براى حل اين مشكل است. طبق كدام قانون زن و مردى 
كه 13 ماه اســت ازهم جدا شــده اند و رســماً در دادگاه 
اعــالم كرد ه اند كه براى ادامه زندگــى توافق ندارند، بايد 
پرونــده شــان هــر روز بــه بهانــه اى ماه ها بــه تعويق

 بيفتد؟
915...6729

 درخصوص قبض هاى برق كه شركت برق اعالم كرده، 
مطابق با مصرفى اســت، يك مورد مشكوك هست. آخر 
چنــد ماهه مأموران شــركت برق به بهانــه تعويض قاب 
كنتورچند ســاعتى مزاحم مردم مى شدند ومعلوم نيست 
با كنتور برق چه كارى انجام مى دادند. اگر مى شــود علت 

آن را هم بيان كنند.
935...3571

 چرا راهنمايى سر چهارراه هايى كه دوربين نصب كرده، 
زمانســنج نصب نمى كند؟ مردم چه گناهى كرده اند كه 
بايد دايم جريمه بشوند؟ هنوزخط عابر پياده را رد كردى، 
چراغ زرد و بالفاصله قرمز مى شــود، در صورتى كه هنوز 
وســط چهارراه نرسيدى. دوربين هم كه تند و تند عكس 

مى گيرد.
915...7797

 اگــر وام ازدواج 10ميليونــى كمك به جوانان اســت، 
چرا با ســود دو يا چهار درصد حساب نمى شود وچرا كار 

مزد400هزار تومانى از آن كسر مى شود؟
935...2541

 ســارقان مال و اموال مــردم را براحتــى در امير آباد 
شهرك امام حســن مجتبى(ع) مى برند. اى كاش مى شد 
در هــر محله اى دوربين كار مى گذاشــتند تا بلكه كمبود 

نيرو تا حدودى برطرف شود.
يك شهروند

 جوابيه سازمان اتوبوسرانى مشهد:
در پاســخ به پيــام شــهروند محترم مندرج در شــماره 
8485 مورخ 96/6/7 با موضــوع: «مينى بوس هاى حرم- 
پورســينا- كريــم آبــاد را راه اندازى كنيد تــا اهالى اين 
منطقه در زمان تشــرف به حرم دعاگ وى شما خوبان نيز

 باشند.»
 به اســتحضار شهروند محترم مى رســاند، سرويس دهى 
مســير فعلى خــط 55 در گذشــته بــا مينى بوس هاى 
خــط 1055 بوده كــه برابر درخواســت شــهروندان و 
به جهــت حجم باالى مســافر به اتوبوس تبديل شــده

 است. 
در عيــن حال هــم اكنون ســرويس دهى خــط 55 از 
روســتاى كريــم آباد تــا پايانــه مصلى با 10 دســتگاه 
اتوبــوس و ســرفاصله 10 دقيقه در حال انجام اســت و 
ســاكنين محترم مناطق ياد شــده، مى توانند با استفاده 
از خط مذكور و تبادل ســفر در پايانه مصلى با اســتفاده 
از خطــوط 830 و 831 (BRT) بــه حرم مطهر عزيمت

 كنند.
عباس اتحادى سرپرست اداره روابط عمومى

 جذب 100 درصدى تسهيالت ازدواج 
در صندوق كارآفرينى اميد قوچان

هادى زهرايى: رئيس صندوق كارآفرينى اميد شهرســتان 
قوچان از جذب 100 درصدى تسهيالت ازدواج در پنج ماهه 
نخست امسال در صندوق كارآفرينى اميد اين شهرستان خبر 

داد.
محمد على اعتمادى در گفت و گو با قدس گفت: در راستاى 
پرداخت سريع تسهيالت ازدواج  براى صندوق كارآفرينى اميد 
شهرستان قوچان در سال 96، مبلغ 6 ميليارد و 500 ميليون 
ريال تسهيالت قرض الحسنه ازدواج در استان ديده شده بود 
كه خوشــبختانه اين تسهيالت ازدواج در چهار ماهه نخست 
امســال به صورت 100 درصد جذب و به تعــداد 64 نفر از 

جوانان قوچانى پرداخت شد.
اعتمادى افزود: انتظار مى رود با همكارى مســئولين استان 
مانند سال گذشــته، بتوانيم تا پايان سال، با جذب اعتبارات 
مازاد، از اين تسهيالت قرض الحسنه سهم بيشترى را نصيب 

شهرستان كنيم.
وى در خصوص پرداخت تسهيالت اشتغال زايى نيز گفت: از 
ابتداى ســال 1396 تا كنون 64 فقره پرونده اشتغال در اين 
صندوق  تشكيل و تكميل شده و در مجموع مبلغ 17 ميليارد 
و 282 ميليون ريال تســهيالت اشتغال پرداخت شده است 
كه براى 84 نفر با اين تسهيالت به صورت مستقيم اشتغال 
ايجاد شده است كه اين تسهيالت پرداخت شده در حوزه هاى 
خدمات 60 درصد، صنعت 25 درصد و كشاورزى 15 درصد 

ايجاد اشتغال كرده است.

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 مسئوالن 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.
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عضو كميسيون اقتصادى پس از گزارش قدس خبر داد

پيگيرى افزايش 20درصدى تعرفه قبوض برق واحد هاى تجارى در مجلس

گفت و گو

فاطمه معتمدى  بيستم شهريور ماه جارى 
گزارشى در خصوص گاليه مردم از قيمت هاى 
باالى مندرج در قبوض برق تابســتان براى 
مصارفى از جمله خانگى و تجارى به همراه 
پاسخ مسئوالن شــركت توزيع برق مشهد 
درج شــد از جمله اينكه طبق روال هر ساله 
به صورت حســاب قبض برق مشــتركين 

غير خانگى 20 درصد اضافه مى شود.
انتشار اين گزارش با بازتاب هايى روبه رو شد 
و شــمارى از شهروندان در تماس با روزنامه 
و يا با ارسال پيامك خواستار پيگيرى علت 
افزايــش 20 درصدى صورت حســاب برق 
مشتركين غيرخانگى شدند و اينكه آيا اين 

اقدام وزارت نيرو داراى مجوز است.
در پيگيرى اين مســئله يكى از مســئوالن 
شــركت توزيع بــرق مشــهد افزايش 20 
درصدى صورت حساب مشتركان غيرخانگى 
برق را مربوط به مصوبه شــوراى اقتصاد در 
تاريخ 28تيرماه ســال 95 دانست كه براى 
اجرا به تمامى شــركت هاى توزيع برق ابالغ 

شده است. 
اينكه آيا شــوراى اقتصاد مى تواند در بحث 
افزايش نــرخ حامل هاى انرژى از جمله برق 
ورود يابد و آيا نياز به تأييد و مصوبه مجلس 
شوراى اســالمى ندارد بويژه اينكه هر گونه 
افزايش قيمت بايد مصوبه مجلس را داشته 
باشد و آيا شوراى اقتصاد مى تواند براى اجراى 
آيين نامه داخلى و درخواســت شركت برق 
مصوبه صادر كند از جمله پرسش هاى مطرح 

شده در اين خصوص است.

 افزايش قيمت ها
يك عضو كميســيون اقتصادى مجلس در 
اين زمينه اظهار داشــت: از زمانى كه بحث 
هدفمنــدى يارانه ها در مجلــس مطرح و 
قرار شــد، قيمت حامل هاى انرژى آزاد شود 

و به كســانى كــه در اين خصــوص ضرر و 
زيان متحمل مى شــوند (كه شامل مردم و 
توليدكننده است) يارانه نقدى از سوى دولت 
پرداخت شود، همواره شاهد افزايش قيمت ها 
هستيم. ناصر موسوى الرگانى در گفت وگو با 
خبرنگار ما افزود: بخشى از اين افزايش قيمت 
در بودجه ســاالنه ديده مى شود و بر اساس 
آن افزايش قيمت حامل هاى انرژى در بودجه 
لحاظ و براى اين افزايش قيمت هزينه هايى 
نيز در نظر گرفته مى شــود تا در آن بخش 

خرج شود.

 ثابت بودن يارانه در عين گرانى 
حامل هاى انرژى

وى با بيان اينكه از زمان هدفمندى يارانه ها 
شاهد افزايش قيمت حامل هاى انرژى مانند 
برق، گاز و آب توســط دولت هستيم، اضافه 
كرد: البته دو يا ســه سالى است كه قيمت 
بنزين افزايشــى نداشته اســت، ولى مابقى 
حامل هاى انرژى افزايش بااليى داشته است 
و اين در حالى است كه مبلغ پرداخت يارانه 

نقدى هيچ افزايش و تغييرى نداشته است.
وى تصريــح كرد: از ســوى ديگر يارانه بخش 
توليد را نيــز نه دولت قبلى و نه دولت كنونى 
پرداخت نكــرد اين در حالى اســت كه پول 
يارانه دقيقاً از جيب مردم و توليدكننده گرفته 
مى شود به عبارت ديگر زمانى به توليدكننده 
يارانه داده مى شــد. مثالً اگر قبض برق واحد 
توليد قبــل از اجراى طرح هدفمندى يارانه ها 
90 ميليون تومان بود، اكنــون بعد از اجراى 
طرح حدود 100 ميليون تومان شــده است 
كه تفاوت بسيار زياد است كه البته قرار بود به 
توليدكننده سهم يارانه توليد پرداخت شود كه 
چنين كارى نه در دولت قبل و نه دولت فعلى 
انجام نشد. بنابراين يارانه از محل همين افزايش 

قيمت و از جيب مردم و توليد كننده است.

 افزايش بدون مجوز مجلس
وى دربــاره اعمال افزايــش 20 درصدى در 
صورت حساب مشــتركين برق غيرخانگى 
توضيــح داد: افزايــش 20 درصدى صورت 
حســاب مشــتركين برق جز حوزه خانگى 
مصوبه مجلــس را ندارد. ضمن اينكه خالف 

قانون نيز هست.
موســوى الرگانى در اين باره كه آيا شوراى 
اقتصاد اجازه دارد، بدون طرح مسئله و تأييد 
مجلس با درخواست وزارت نيرو براى افزايش 
20 درصدى ياد شده موافقت كند و براى آن 
مصوبه داشته باشد، خاطرنشان كرد: در كل، 
وضعيت اين گونه اســت كه ممكن است در 
مواردى مجلس به شوراى اقتصاد اجازه داده 
باشــد كه ورود كند و طبق آيين نامه اى كه 
مى نويسند، مصوباتى داشته باشند كه در آن 

صورت اشكالى ندارد.

 بررسى در كميسيون اقتصادى 
وى در اين زمينه كه با توجه به اين مســئله 
آيا شــوراى اقتصاد براى مصوبه ياد شــده 
اجــازه مجلس را داشــته اســت، گفت: در 

حال حاضر اطــالع دقيقى در اين خصوص 
نــدارم. صحبت كلى اين اســت كه ممكن 
اســت زمانى در خصوص يكــى از بندهاى 
بودجه به شــوراى اقتصاد مثالً بر اســاس 
ســردى و گرمى هوا اجازه داده شود، قيمت 
بــرق را براى مناطــق مختلف تصويب كند 
كه اگر افزايش 20 درصدى صورت حســاب 
مشــتركين برق داراى چنين مجوزى باشد، 
اشــكالى ندارد و در غير اين صورت تخلف 

است.
وى در ايــن خصوص كه آيا قرار نيســت، 
كميســيون اقتصادى در خصوص قانون يا 
غير قانونى بــودن مصوبه شــوراى اقتصاد 
بــراى افزايش 20 درصدى ياد شــده ورود 
كند، گفت: به زودى پس از اتمام تعطيالت 
مجلس در جلسه كميسيون اقتصادى مجلس 
اين موضوع براى پيگيرى مطرح مى شود كه 
اگر ثابت شــود اين اقدام غير قانونى است، 
نمايندگان عضو كميسيون اقتصادى از ابزار 
قانونى خود كه نظارت بر حسن اجراى قانون 
توسط دســتگاه هاى دولتى است، استفاده 

خواهد كرد. 

خبرخبر

عمليات گازرساني به 3روستاي سرخس
 آغاز شد

قدس: عمليات گازرساني به 3 روستاي 
ســرخس با حضور مدير مهندسي و 
اجراي طرح هاي شركت گاز خراسان 
رضوي و جمعي از مقامات محلي آغاز 

شد.
حســن افتخاري در مراسم گازرساني 
به روســتاهاي ســرخس گفــت: با 

برنامه ريزي هاي انجام شده روستاهاي چكودر، شورلق و زلوغال شهرستان در مدت زمان 
360 روز به شبكه سراسري گاز كشور متصل خواهند شد.

مديرمهندســي و اجراي طرح هاي شركت گاز خراسان رضوي اعتبار نهايي اين پروژه را 
33 ميليارد و 533 ميليون ريال عنوان كرد و افزود: اجراي 120 متر شبكه فوالدي، 20 
هزار و 942 متر شبكه توزيع پلي اتيلن، نصب 440 انشعاب با ظرفيت بهره مندي بيش 
از 466 خانوار از نعمت گاز طبيعي بخشــي از اقدام هاى شركت گاز خراسان رضوي در 
تكميل اين طرح خواهد بود. وي گفت: در حال حاضر ازمجموع 39 روستاي واجد شرايط 
گازرساني در شهرستان سرخس 31 روستا با ضريب نفوذ 83 درصد گازدار هستند كه با 
اتمام عمليات گازرساني به هشت روستاي ديگر اين منطقه 1100 خانوار گازدار خواهند 

شد و ضريب نفوذ گاز طبيعي نيز به 100 ارتقا خواهد يافت.

شناسايى 397 انبار ضايعات غيرمجاز در سطح 
شهر مشهد 

 قدس: معاون خدمات و محيط 
زيست شهرى شهردارى مشهد از 

شناسايى 397 انبار ضايعات غيرمجاز 
از سطح شهر طى سال جارى خبر داد.

خليــل اهللا كاظمــى گفــت: يكى از 
مشــكالت  متأســفانه  كه  معضالتى 
بهداشــتى را براى شــهروندان و شهر 

ايجاد مى كند، فعاليت انبارهاى ضايعات در سطح شهر است.
وى در خصوص جمع آورى انبارهاى ضايعات در ســال جارى عنوان كرد: در سال جارى 
نيز 397 انبار ضايعات غيرمجاز از سطح شهر شناسايى شده و با متخلفين طى مراحل 

قانونى برخورد خواهد شد.
معاون خدمات و محيط زيست شهرى شهردارى مشهد اضافه كرد: در اين بين منطقه 5 

مشهد با 142 انبار در بين مناطق داراى بيشترين انبار ضايعات غيرمجاز است.
كاظمى با اشاره به برنامه ريزى ويژه براى ساماندهى انبارهاى ضايعات در سطح شهر مشهد 
گفت: در حال حاضر زمينى به مســاحت 21 هكتار واقع در جاده ابلق براى ساماندهى 
مشــاغل شــهرى در نظر گرفته شده اســت كه بخشــى از آن براى انبارهاى ضايعات

 پيش بينى شده است.

 روستاي 
ســرخس با حضور مدير مهندسي و 
اجراي طرح هاي شركت گاز خراسان 
رضوي و جمعي از مقامات محلي آغاز 

حســن افتخاري در مراسم گازرساني 
به روســتاهاي ســرخس گفــت: با 

از سطح شهر طى سال جارى خبر داد.
خليــل اهللا كاظمــى گفــت: يكى از 
مشــكالت  متأســفانه  كه  معضالتى 
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