
كنتورهاى خراب چاه ها كشاورزان را 
نقره داغ مى كند

برخورد سازمان صنعت، معدن و تجارت 
با تاجران نان

نماينده مردم اسفراين با اشاره به بى توجهى دولت به اين مشكل: پس از چاپ گزارش قدس عنوان شد

قدس:  نماينده مردم اســفراين در مجلس 
شــوراى اســالمى گفــت: آب منطقه اى به 
 بهانه اضافه  برداشــت آب، كشــاورزان را تا 
400ميليون تومــان جريمه مى كند. هادى 
قوامى با اشــاره به خامــوش كردن برخى از 

چاه هاى كشاورزى به  بهانه اضافه  ...

قدس: پس از سلسله گزارش هاى قدس در 
خصوص تجارت نــان در برخى نانوايى هاى 
مشهد،معاون دادســتان مشهد از پيگيرى 
قضايى اين تاجران خبر داده بود. در همين 
حال معاون امور بازرگانى و توســعه تجارت 
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راه اندازى قطار مستقيم مشهد    كربال براى اربعين امسال
يك مسئول در گفت و گو با قدس: 

شير ارزان براى 
دامداران گران تمام 

مى شود

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

قارى شركت كننده در 
مسابقات بين المللى روسيه 

در گفت و گو با قدس:

كسب رتبه 
نخست را 

مرهون تالوت 
قرآن در حرم 

  امام رضا
هستم

قدس  قارى برجســته مشــهدى و حائز رتبه 
نخست مسابقات بين المللى قرآن روسيه گفت: 
بعد از هشت سال نماينده ايران در رشته قرائت 
رتبه اول را كسب كرد. «امير لعل اول» در گفت 
و گو با خبرنگار ما اظهار داشــت: در ميان 350 
شــركت كننده از 32 كشــور جهان توانستم به 

عنوان نماينده ايران در اين...

معاون استاندار خراسان رضوى در گفت وگو با قدس خبر داد

.......صفحه 2 

گزارش قدس از آجرپزى هاى 
100 ساله اى كه پاتوق معتادان شده است

دود معتادان از 
كوره ها بلند مى شود 

قدس: در پــى درج گزارشــى با تيتر«صنايــع لبنى؛ تعطيلى 
مجوزدارها، فعاليت غير مجازهــا» در تاريخ 13 مهرماه جارى در 
ويژه خراسان روزنامه قدس مديرعامل اتحاديه گاوداران و دامداران 

صنعتى خراسان رضوى در واكنش به اين گزارش...

قدس:  اگر بشنويد كه مشهد مكان هاى تاريخى زيادى دارد 
كه اكنون به نام المان هاى قديمى از آن ياد مى شود كه بيش از 
100 سال قدمت تاريخى دارند، اما به اندازه المان هاى يكساله 

نوروزى توجه مان را جلب نكرده، ادعاى بيراهى ...

.......صفحه 4 

منطقه سپاد پاسخگوى بخشى از نياز 
مشهد است

قدس: شهردار مشهد گفت: منطقه سپاد پاسخگوى بخشى از 
نياز شهر است و مى تواند خدمات بيشترى به مردم ارائه دهد.

 قاسم تقى زاده خامسى شهردار مشهد در نشست با مدير عامل 
منطقه تجارى گردشگرى ســپاد با بيان اينكه منطقه تجارى 
گردشگرى سپاد با اولويت بندى مناسب و استفاده از ايده هاى 
كارآمد مى تواند توسعه بيشــترى يابد افزود: بررسى علمى و 
كارشناســى راهكار اصلى توســعه ارائه خدمات به شهروندان 

است.
وى با اعالم آمادگى شهردارى در همكارى الزم با سپاد، تصريح 
كرد: راهكارهاى توسعه ظرفيت هاى گردشگرى منطقه سپاد 
بايد اولويت بندى شود و در اين راستا سرمايه گذاران و فعاالن 
اقتصادى منطقه سپاد بايد به كار گرفته شوند و در صورت نياز 
مى توانند با مراجعه به شــهردارى به بيان ايده ها و مشكالت 

خود بپردازند.
مدير عامل شركت سپاد هم در ابتداى اين نشست، گفت: سپاد 
به عنوان يك مجموعه غيرانتفاعى همواره در خدمت مديريت 

شهرى و فعاليت هاى آن در راستاى آبادانى شهر بوده است.

شهردار مشهد:
ماجراى حفر قبر شهيد در 
روستاى رزق آباد چيست؟

ايكنا: چند روز قبل بود كه ســارق يا سارقانى 
به دليل نامعلومى اقدام به حفر قبر شــهيد در 
روستاى رزق آباد از توابع بخش مركزى كاشمر 
كردند. محمدرضا وكيلى نيا، رئيس بنياد شهيد 
و امور ايثارگران شهرســتان كاشــمر در اين 
خصوص گفت: متأسفانه خبر حفر قبر شهيد در 
يكى از روستاهاى بخش مركزى اين شهرستان 
صحت داشــته و مسئوالن مربوط پرونده را در 

دست بررسى دارند.
وى با اشاره به اينكه اين افراد شبانه از قسمت 
پاى شهيد خاك بردارى را انجام داده و به سنگ 
لحد رسيده اند، افزود: باوجود گودبردارى انجام 
شده اما نتوانسته اند به جنازه شهيد دست پيدا 
كنند. وكيلى نيا اظهــار كرد: احتمال مى دهيم 
سارق يا سارقان كه هنوز مشخص نيست چند 
نفر بوده اند، تالش مى كردند پالتينى را كه در 
پاى شهيد از طالى سفيد بوده به دست آورند.

خبر جلسه هماهنگى طرح«قدم هاى آسمانى تا امام مهربانى» در مشهد برگزار شد
قدس  جلسه هماهنگى ويژه برنامه «قدم هاى آسمانى 
تا امام مهربانى»، طرح استقبال از زائران امام رضا(ع) در 
مشــهد برگزار شد.اين جلسه هم انديشى با حضور قائم 
مقام توليت آســتان قدس رضوى و مديران كل اوقاف و 
امور خيريه خراسان هاى شمالى، رضوى، جنوبى، سمنان 
و گلستان جهت خدمات رسانى بهتر به زائران حضرت 

على بن موسى الرضا(ع) اجراشد.
قائم مقام توليت آستان قدس رضوى در اين جلسه گفت: 
براى اينكه بتوانيم در جهت خدمت رســانى مطلوب به 
كاروان هاى پياده قدم مثبتى برداريم بايد تالش كنيم تا 

فرهنگ خدمت رسانى را گسترش و نواقص و مشكالت 
را برطرف كنيم.

سيدمرتضى بختيارى ضرورى ترين اهداف طرح «قدم هاى 
آسمانى تا امام مهربانى» را ساماندهى كاروان هاى پياده و 

اجراى برنامه هاى فرهنگى بيان داشت.
وى ادامــه داد: حركت كاروان هاى پياده حركت معنوى 
و الهى است كه پيامشــان اين است كه ارادت و عشق 

خودشان را به اهل بيت نشان دهند.
حجت االسالم و المسلمين محمد احمدزاده، مديركل 
اوقاف و امور خيريه خراســان رضوى با ارائه آمار از سال 

گذشته نســبت به نحوه خدمت رســانى به زائران نيز 
مطالبى را بيان كرد.

وى افزود: طرح سوگواره بصيرت عاشورايى در ماه محرم و 
صفر است و همچنين در دل اين طرح ( قدم هاى آسمانى 
تا امام مهربانى) ويژه امام رضا (ع) و دهه آخر صفر در نظر 
گرفته شده است كه هرساله باشكوه خاصى اجرا مى شود.
وى اظهار داشــت: در سال گذشته بيش از 90ايستگاه 
براى خدمت رســانى به زائران توسط پنج استان كشور 
داشتيم كه خراسان رضوى با برپايى 47ايستگاه بيشترين 
و خراسان جنوبى با هفت ايستگاه كمترين ايستگاه ها را 

در طول مسير زائران داشتند.
احمدزاده گفت: برنامه هاى ويژه اى نيز در طول مسير و 
در شبستان شيخ طوسى حرم مطهر رضوى ويژه زائران 
اهل سنت، طبق سنوات گذشته در نظر گرفته شده است.
مديركل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوى، خاطرنشان 
كــرد: عرضــه محصوالت فرهنگى، بســته ســالمت، 
ارائــه خدمات درمانى، حضور بيــش از 95مبلغ جهت 
پاسخگويى به مسائل شرعى، اقامه نمازجماعت، تشكيل 
حلقه هاى معرفت، مشاوره وقف و... از ديگر برنامه هايى 

است كه امسال نيز اجرا خواهد شد.

هنگامه طاهرى بچه هــاى كانون پرورش فكرى 
كودكان و نوجوانان، رئيس شــوراى شــهر را روى 
صندلى داغ نشاندند. كودكى سبز رنگ رئيس شوراى 
شهرمان بوى اشكنه و طعم آبگوشت مى دهد. اما خدا 
را شــكر هنوز به گفته خودش حال كودك درونش 
خوب است و شايد به همين خاطر مى خواهد حال 

بچه هاى حاشيه شهررا هم خوب كند. 
محمد رضاحيدرى مى گويد: بيشــتر از همه نگران 

بچه هاى حاشــيه شهر اســت و دلش مى خواهد 
شــرايط را براى آن ها طورى مهيا كند كه كودكى 

شادى داشته باشند.
در اين خصوص بيشتر از همه روى پارك بازى كليد 
مى كند و فرهنگســراهاى كودك. زاويه نگاهش به 
ايجاد فضاهاى متناسب با بچه ها گسترده مى شود 
و باز بر مى گردد ســمت كــودكان كار و بچه هاى 
نواحى كم برخوردار. اما ذهن مان مشغول مى شود 

كه شــايد بين نگرانى اش نســبت به بچه هاى كم 
بضاعت و خاطره برنج خوردنشان تنها در عيد نوروز 

و مناسبت ها رابطه اى باشد!
رئيس شــوراى شهرمان با اين كه جدى است اما براى 
پســرانش در كودكى - حســنى نگو يه دسته گل- 

مى خوانده و خودش هم هفت سنگ بازى مى كرده. 
الاليى خواندن را نمى داند و هيچ شــعر كودكانه اى 
به خاطرش نمى آيد اما بازى هفت سنگ را خيلى 
ريز براى بچه ها توضيح مى دهد. از مشق هاى دوران 
كودكى دل پــر دردى دارد و با اين كه خيلى اهل 

درس و كار بوده، ولى از جريمه هاى كودكى كه ياد 
مى كند هنوز يادش هست چقدر معلم هاى سخت 
گيرش بى رحمانه جريمه مى گفتند. حتى يادش 
اســت معلم هاى آن زمان چقدر ســخت مواخذه 
مى كردند و معلم كالس دومش چقدر عصبانى بود.
محمد رضا حيدرى مرد جبهه و جنگ است و با اين 

كه مجروح شده هنوز با آمپول ميانه خوشى ندارد.
او بــه بچه ها قول مى دهد هر چه امكانات دارند در 
اختيار كانون بگذارند تا براى كودكان هر كارى الزم 

است انجام دهند.

دل پر درد رئيس شوراى شهر از مشق هاى دوران كودكى



قارى شركت كننده در مسابقات بين المللى روسيه در گفت و گو با قدس:

كسب رتبه نخست را مرهون تالوت قرآن در حرم امام رضا  هستم
��ر ��اسان

عليرضا لعــل اكبرى  قارى برجســته 
مشــهدى و حائز رتبه نخســت مســابقات 
بين المللى قرآن روسيه گفت: بعد از هشت 
سال نماينده ايران در رشته قرائت رتبه اول 

را كسب كرد.
«اميــر لعل اول» در گفت و گو با خبرنگار ما 
اظهار داشت: در ميان 350 شركت كننده از 
32 كشور جهان توانستم به عنوان نماينده 
ايران در اين مسابقات باالترين رتبه را كسب 

كنم.
قارى برتر مسابقات بين المللى قرآن روسيه 
با ابراز خرسندى از موفقيت كسب شده خود 
عنوان كرد: سطح مسابقات بسيار باال بود اما 
با قرائتى كه ارائه دادم مورد تشويق داوران و 

شركت كنندگان قرار گرفتم.
وى به نحوه داورى مســابقات اشاره كرد و 
گفــت: امتيازدهى داوران به گونه اى بود كه 
پنج داور حضور داشــتند و هر يك امتيازى 

از 1 تا 100 به شركت كنندگان مى دادند.
وى افزود: در ميان داوران، داورى از كشــور 
عربستان حضور داشت و از قضاوت او قدرى 
نگران بــودم چون پس از قرائت من، داوران 
اظهــار رضايت و خشــنودى كردند اما داور 

عربستانى عكس العملى نشان نداد.
وى اظهار داشــت: با اين حال به لطف خدا 
توانســتم باالترين امتياز را از هيئت داوران 

بگيرم.
وى يادآور شــد: استاد ســيدجواد سادات 
فاطمــى به عنوان اســتاد راهنمــا در اين 

مسابقات مرا همراهى كرد.
نماينده كشــورمان در اين دوره از مسابقات 
گفت: طبق قرعه كشى انجام شده به تالوت 
آيات 68 تا آخر سوره مباركه «زمر» پرداختم.

اميرلعل اول اظهار داشــت: به  بركت تالوت 
در حرم امام رضا(ع) با آمادگى كامل در اين 

مسابقات شركت كردم.
وى در خصوص مســابقات بين المللى قرآن 
كشور روسيه گفت: آيين نامه مسابقات تنها 
يك روز قبل از آغاز رقابت ها به دستم رسيد 
و پس از مشــاهده آئين نامــه، تغييراتى در 

تالوتم ايجاد كردم.
وى افزود: بســيارى از شــركت كنندگان 
از قاريــان عنــوان دار بين المللــى بود به 
طورى كه قارى كويتى كه ســال گذشــته 
در مســابقات بين المللى كشور كويت مقام 
داشت امســال نيز در مسابقات بين المللى 
روسيه شــركت كرده بود و در نهايت مقام 

دوم را كسب كرد.
اين قارى برتر مســابقات بين المللى قرآن 
روسيه خاطرنشــان كرد: هيئت داوران اين 
دوره از مسابقات كشــور روسيه نيز داوران 

خيلى خوبى بودند.
ايــن نخبه قرآنى خراســانى تصريح كرد: با 
مشورت استاد سادات فاطمى به عنوان استاد 
راهنما نســبت به نحوه تــالوت و آيين نامه 
مسابقات اشــراف پيدا كردم و در اين رابطه 

مقدارى نيز تالوت خود را تغيير دادم.
وى در پايــان يادآور شــد: موفقيت خود را 

مرهون پدر و مادر و ديگر اســتادانم هستم 
و الزم اســت برخــى از آنــان را بــه پاس 

زحماتشان نام ببرم.
وى خاطرنشــان كــرد: اســتادانى چــون 
غالمحســين لعل اول (پــدر)، حاجيه خانم 
پناهى (مادر)، حجت االســالم والمسلمين 

نصراهللا پناهى، جواد پناهى، كاظم حســن 
زاده، وحيد مجتهدزاده، محمدرضا شــفيع 
مؤمن، مجتبى فاطمى، ســيدجواد فاطمى، 
جــواد مســگرى، رجايى، حميــد هروى، 
غالمرضا شــاه ميوه اصفهان و ديگر استادان 
مرا در رســيدن به اين قله افتخار همراهى 

كردند.
گفتنى اســت هجدهمين دوره مســابقات 
بين المللى قرآن كريم در رشــته تالوت از 
13 مهرمــاه مصادف با 15محــرم الحرام تا 
17 مهرماه در مسكو پايتخت كشور روسيه 

برگزار شد.

اخـــبار2

  نمايشگاه عكاسان جهان در مشهد
زهرايــى: نخســتين 
نمايشگاه عكس عكاسان 
خانه  همكارى  با  جهان 
تهران،  عكاســان جوان 
گلســتانه  نگارخانــه 
مشهد، مؤسسه فرهنگى 
آموزشى هنرى آبرنگ و 
انجمن عكاسان خراسان 
نگارخانــه  در  رضــوى 

گلستانه افتتاح مى شود.
عليرضــا عطاريانى دبير 
در  گفت:  نمايشگاه  اين 
پى برگزارى نمايشــگاه 

عكس گروهى جمعى از عكاسان ايرانى در كشورهاى آلمان، 
رومانى، چيــن و... تعداد 42 عكاس خارجى از كشــورهاى 
فرانسه، ژاپن، انگليس، آلمان، اوكراين، عمان، چين و... و تعداد 
34 عكاس ايرانى تعداد 76 قطعه عكس رنگى و سياه و سفيد 

در ابعاد 70×50 با چاپ نفيس به نمايش گذاشته مى شود.
دبير نمايشــگاه افزود: قرار است اين نمايشگاه در استان هاى 

ديگر كشور نيز به نمايش گذاشته شود.
اين نمايشگاه امروز ساعت 17 افتتاح و از تاريخ شنبه 22 
مهرماه تا پايان هفته آينده همه روزه صبح ها از ساعت 10 
تا 12 و عصرها از ساعت 20-17 آماده بازديد عالقه مندان 
مى باشد. نگارخانه گلستانه مشهد در  خيابان جهاد 3 واقع 

است.

  «به همين سادگى» در نيشابور 
برگزار مى شود

قدس: نمايشگاه نقاشى هاى رنگ و روغن «به همين سادگى» 
در مشهد برگزار مى شود.

سعيد بابايى دانش آموخته رشته طراحى از دانشگاه هنر در 
سال 1364 است و تجربه هاى گريم در تئاتر و نويسندگى و 
عروسك سازى و برپايى چندين نمايشگاه در داخل و خارج 

كشور را دارد.
نمايشــگاه «به همين سادگى» شــامل چهار نقش از زندگى 
روزمره اســت و بيست اثر از طبيعت به روايت هنردوستان و 
هنرمندان در تاريخ بيست و دوم مهرماه در گالرى آتيه نيشابور 

به مدت يك هفته برپا مى شود.

در مراسم بازگشايى مجدد انجمن شعر 
دانش آموزان مشهد عنوان شد
  انجمن هاى شعر مشهد
 تبديل به ويترين شده اند

جليل فخرايى: طى يك اقدام ارزشمند و پس از سال ها وقفه 
انجمن شعر شاعران دانش آموزمشهدى توسط شاعر انقالب 

حشمت سيد موسوى مجدد باز گشايى شد. 
دكتر محمد رضا سرســاالرى،عضو شوراى مركزى انجمن 
شــعر رضوى مؤسســه آفرينش هاى هنرى آستان قدس 
رضوى در مراســم افتتاح اين دوره كالس ها و آموزش هاى 
كارگاهى ضمن تأكيد بر پرورش نوجوانان شــاعر از ميان 
دانش آموزان فرهيخته گفت: خراســان يعنى شعر و شعر 
يعنى خراســان اما افســوس كه در حال حاضر به صورت 
هفتگى انجمن هاى زيادى در حال فعاليت ادبى هستند كه 
بسيارى از آن ها داراى قدمت و اعتبارند؛ اما به نظر مى رسد 
بيشتر تبديل به يك ويترين شــده اند كه فقط براى خود 
شاعران تماشايى اســت و صرفاً شاعران چندين ساعت از 
وقت خود را به شنيدن اشعار چندبار خوانده و شنيده يك 
ديگر مى گذرانند و انصافاً جاى يك انجمن پرورش دهنده 

و مولد در مشهد خالى است.
وى افزود: چقدر خوب است كه اين انجمن ها از داخل مدارس 
سر وشكل بگيرند كه اوالً آدرس اشتباه به نوجوان داده نشود 
و ثانياً در يك فضا و محيط امن اين اتفاق به انجام برسد.و اين 
كارى است كه خانم حشمت سيد موسوى بخوبى انجام داده و 
با زحماتى كه كشيده استعداد هاى بسيار خوبى را براى آينده 
شعر و داســتان خراسان ريل گذارى كرده است.به نظرم اگر 
يك نوجوان هم راه را پيدا كند و در مســير درست هنر قرار 
گيــرد به چندين انجمن بى هدف و بى هويت كه اين روزها 

تعدادشان كم هم نيست، مى ارزد.

قدس: 67درصد ناوگان بارى مشهد فرسوده است
نيش و نوش: دولت بجاى دادن تسهيالت به اين 67درصد، 

دنبال قطع يارانه اون 33درصد ديگست!
قدس: آتش نشانى بجنورد فاقد خودروى حامل نردبان است

نيش و نوش: پس آتش نشــانى بجنورد فقط واسه دلگرمى 
دادن به حادثه ديدگان به محل آتش سوزى ساختمان ها اعزام 

ميشه!
قدس: دومين زايمان در ايران با اســتفاده از هيپنوتيزم در 

مشهد
نيش و نوش: موقع تسويه حساب هم پدر نوزاد رو هيپنوتيزم 

ميكنن و بعد هزينه زايمان رو ازش ميگيرن!
قدس: ضريب افزايش ماندگارى زائر در مشــهد بايد افزايش 

يابد
نيش و نوش: واسه اين كار ضريب افزايش پول زائر در دست 

مديران مشهد بايد كاهش يابد!
قدس: 4درصد دانش آموزان متوســطه اول خراسان رضوى 

ترك تحصيل كرده اند
نيش و نوش: شايد فداكارى كردن تا دولت بتونه راحت تر به 

دانش آموزان اتباع بيگانه خدمات بده!
قدس: ازدواج دانشجويان دانشگاه علوم پزشكى مشهد

نيش و نوش: با توجه به درآمد پزشــكان، به اين زوج ها وام 
ازدواج كه نميدن، هيچ، ازشون وام هم ميگيرن!
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مسئول عقيدتى- سياسى ناجاى استان 
در گفت و گو با قدس:

 پليس مشهد، خادمان ا مام رضا  
هستند

احمد فياض: تعامل پليس اســتان با نماينده ولى فقيه در 
خراسان رضوى و توليت آســتان قدس رضوى سبب ايجاد 
اقتــدار، امنيت مطلوب و ارتقاى نظم و انضباط اجتماعى در 

استان شده است.
به گزارش خبرنگار ما؛ همزمان با هفته گراميداشــت نيروى 
انتظامى، رئيس عقيدتى سياسى فرماندهى انتظامى خراسان 
رضوى در گفت وگو با قدس با اشــاره به نحوه شــكل گيرى 
سازمان عقيدتى- سياســى ناجا به تشريح فعاليت هاى اين 

سازمان در استان پرداخت. 
حجت االسالم والمسلمين حسين حكمتى پور با تبريك هفته 
ناجا به دالورمردان ناجاى استان، اظهار كرد: بر اساس فرمان 
امام خمينى(ره) در ابتدا نهادى به عنوان عقيدتى- سياسى در 
سپاه راه اندازى شد و امروز اين نهاد در تمامى نيروهاى مسلح 

به عنوان سازمان، حضور فعال دارد. 
وى اظهار داشــت: در نيروى انتظامى هم، ارائه خط مشــى 
مكتبى، نظارت بر اجراى موازين اسالمى و مقررات و تعيين 
صالحيت مكتبى، آموزش عقيدتى و سياسى، توجيه سياسى، 
ارتقاى ســطح معنوى و دينى كاركنــان، تعميق ديندارى، 
توسعه بصيرت و انجام امور فرهنگى - تبليغى و... بر عهده اين 

نهاد قرار داده شده است.
وى از عقيدتى- سياسى ناجا به عنوان پليس ناجا ياد كرد و 
افزود: عقيدتى- سياسى ناجا، به طور مستقيم زير نظر رهبر 
معظم انقالب است و مسئوالن آن نيز از سوى ايشان تعيين 
مى شــوند. اين امر بيانگر اهميت نقش عقيدتى- سياسى در 

پليس است و اين پيوند با واليت وفقيه مايه مباهات است.
رئيس عقيدتى- سياســى ناجاى خراسان رضوى كه سابقه 
مسئوليت عقيدتى- سياسى هفت استان را تاكنون در كارنامه 
كارى خود دارد؛ طى ســال گذشته با فراخوان صورت گرفته 
براى مسابقات علوم قرآنى تعداد 4000 نفر از كاركنان ناجاى 
استان و خانواده هاى معظم آن ها مشاركت فعاالنه اى داشتند 
كه 1005 نفر قبولى در حفظ يك تا ســى جزء قرآن مجيد 

نتيجه اين مسابقات بود. 
وى افزود: همچنين طى ســال هاى اخير، 9 نفر از كاركنان 
داراى رتبه اول تا ســوم در مســابقات قرآن ناجا شده و يك 
نفر هم در مســابقات نيروهاى مسلح در رشته مفاهيم مقام 

دوم را كسب نمود.
رئيس عقيدتى- سياســى ناجاى خراسان رضوى با تأكيد بر 
مداخله نكردن نيروهاى مســلح در امور سياســى بر اساس 
رهنمودهاى فرمانده معظم كل قوا، به ضرورت آگاه ســازى 
سياســى كاركنان اشــاره كرد و گفت: جلسات گردهمايى 
سياســى به منظور بصيرت افزايى و تحليل و تبيين بيانات 
رهبرى براى كاركنان اعم از رســمى و سرباز و خانواده هاى 
آنان برگزار مى شــود و همچنين هفته نامه تبيين با رويكرد 

سياسى توزيع مى شود.
حجت االســالم حكمتــى پور اظهــار داشــت: پليس در 
مشهدالرضا(ع) و خراسان رضوى به عنوان خادم امام رضا(ع) 
به حساب مى آيد و برقرارى نظم و انضباط اجتماعى و امنيت 
زائران و مجاوران امام رضا(ع) نعمتى اســت كه تنها نصيب 
خادمان پليس اين استان شده است و لباس نيروهاى انتظامى 
اين استان مزين به گرد و غبار زائران و مجاوران آن امام همام 

است. 
وى افــزود: به همين دليل در امر نظــارت بر انجام وظايف 
مكتبى و شــرعى نيروها بشدت حســاس هستيم. گزينش 
نيروها در قالب مصاحبه هاى عقيدتى- سياســى و مكتبى و 

روان خوانى قرآن و نماز صورت مى گيرد.
وى اظهار داشت: به شكايات واصله رسيدگى و تمامى تخلفات 
كاركنان كنترل و پيگيرى مى شود. اتاق هاى مشاوره مذهبى، 
خانوادگــى، روان شناســى، مهارت هــاى زندگى به صورت 
حضورى و تلفنى برقرار اســت و در مجمــوع اين نظارت ها 
موجب حركت رو به جلوى ناجاى اســتان شده و نيروهاى 

پويا، انقالبى و مكتبى در ناجاى استان به كارگيرى شده اند.

  ارائه خدمات رايگان درمانى به زائران 
پياده آخر صفر در مشهد

قدس: سخنگوى جمعيت خدمتگزاران زائران پياده رضوى 
گفت: 15 پايگاه ســالمت در روزهــاى پايانى ماه صفر براى 
ارائه خدمات رايگان بهداشــتى، درمانى به زائران پياده ايجاد 
مى شود. حســين رضايى افزود: بر اساس برنامه ريزى ها اين 
پايگاه ها با تجهيزات كامل در اختيار زائران پياده خواهد بود 
كه از اين تعداد 10 پايگاه ثابت و پنج پايگاه ســيار خدمات 

رسانى خواهند كرد.

  استقرار 55 پايگاه مهربانى عاطفه ها 
در مدارس بشرويه 

بشرويهـ  خبرنگار قـدس: زنگ مهر عاطفه ها در بشرويه 
با حضور امام جمعه موقت بشــرويه،  فرمانــدار و جمعى از 
مسئوالن در دبســتان دخترانه هاجر شهرستان برگزار شد. 
معاون آموزشــى آموزش و پرورش بشــرويه در اين مراسم  
گفت: 55  پايگاه كمك هاى دانش آموزى درآموزشــگاه هاى 
شهرستان مستقر شده اند و تا كنون 62 ميليون ريال جمع 

آورى شده است.
عليرضا رضوانيان بيان كرد:جشن عاطفه ها برنامه بسيار خوب 
و مهمى است كه با مشــاركت كميته امداد هر ساله برگزار 
مى شــود و اثرات بسيار ارزنده اى در جامعه دانش آموزان بى 

بضاعت دارد.  
رضوانيان افزود: مبالغ جمع آورى شــده از قلك هاى دانش 
آموزى در ارديبهشــت 96، 69 ميليــون و 500 هزار ريال و 

سال قبل 43 ميليون ريال بوده است.
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 خير مدرسه ساز در گفت وگو با قدس:
نام نكو باقى خواهد ماند

پورحسين: با حضور جمعــى از مسئوالن و خانواده شهدا و 
ايثارگران دبستان خيرساز سيدمحمدرضا محمودى هاشمى 
افتتاح و كلنگ ســاخت مدرسه اى ديگر در جوار اين دبستان 

توسط منصوره محمودى هاشمى فرزند خير متوفى زده شد.
مدير آموزش و پرورش ناحيه 7 آموزش و پرورش خراســان 
رضوى در آيين افتتاحيه اين دبســتان گفــت: طى 11 ماه 
گذشــته بيش از 16 واحد آموزشــى و ورزشى در اين ناحيه 
در دست ســاخت قرار گرفته و تعدادى از پروژه ها به مرحله 
بهره بردارى رســيده است و اعتبار ساخت چند آموزشگاه هم 
از اعتبارات حاشــيه شهر مشهد مورد موافقت قرار گرفته كه 
در حال تأمين زمين مورد نظر با توجه به ســاخت و سازهاى 

آپارتمانى در منطقه هستيم.
محمدرضــا كمالى با اعالم اينكه هنرســتان سلماســى در 
طى روزهاى آينده افتتاح مى شــود افزود: اين هنرســتان به 

بهره بردارى رســيده است و هنرســتان مرشديان نيز در اين 
منطقه افتتاح و همسر آقاى مرشديان هم در آينده اى نزديك 

هنرستانى را در ميثاق 12 افتتاح خواهد كرد.
مدير آموزش و پرورش ناحيه 7 مشهد از افتتاح هنرستان 
خيرســاز باقرزاده در هفته آينده خبر داد و افزود: در حال 
حاضر كارهاى اجرايى و ســاخت هنرستان 15 كالسه در 

حال انجام است.

 گفت وگو با خير مدرسه ساز
منصوره محمودى هاشمى خير مدرسه ساز در رابطه با افتتاح  
اين مدرسه گفت: پدرم در كار خير بود و قرض الحسنه مى داد 
و كار مردم را راه مى انداخت و امروز در ششمين سالگرد فوت 

ايشان اين مدرسه به نام ايشان افتتاح شد.
وى با اشــاره به اينكه پدرم خادم حرم امام رضا(ع) بود، گفت: 
هزينه اين دبســتان كالً از ارث پدرى و يك ســوم اموال پدر 
صرف ساخت شد و اكنون خوشحالم كه در اين فضايى كه نياز 
مبرم به ساخت مدرسه داشت اين مدرسه براى كودكان منطقه 

به بهره بردارى رسيده است.
منصوره محمودى هاشــمى با بيان اينكه مــال دنيا به دنيا 
مى ماند و اين نام نيكوى افراد است كه باقى خواهد ماند، افزود: 
مادرم در خيابان كوهسنگى مسجد ساخت و آرزو داشت كه 
مدرسه اى به نام پدر ساخته شود و اكنون من هم هر چه دارم 
براى ساخت مدرسه براى بچه ها هزينه مى كنم و امروز هم به 
اين نيت در جوار اين دبســتان كلنگ ساخت يك مدرسه 6 

كالسه مقطع متوسط به زمين زده شد.

حسن كدخداى عرب  براى نخستين 
بار زائران خراســانى براى زيارت اربعين 
سيدالشهدا (عليه الســالم) از خط ريلى 

مشهد - كربال استفاده خواهند كرد.
معاون امور هماهنگــى و مديريت زائران 
استاندارى خراسان رضوى در گفت وگوى 
اختصاصى با خبرنگار ما گفت: در آستانه 
اربعين حســينى زائران خراســانى براى 
شــركت در همايش عظيــم و ميليونى 
اربعين از طريق خط آهن مشهد- كربال 

رهسپار عتبات عاليات خواهند شد.
محمد حسن واحدى افزود: هماهنگى هاى 
الزم با مسئوالن راه آهن جمهورى اسالمى 
انجام شــده و هم اكنــون نمايندگانى از 
معاونت زيارت اســتان براى بررســى و 
ارزيابى هاى بيشتر و گفت وگو با مديران 
راه آهن و حج و زيارت خوزستان در اهواز 

بسر مى برند.
وى تصريح كرد: با توجه به قول مســاعد 
مســئوالن راه آهن، امســال براى اربعين 
زمينه عزيمت زائران خراسانى به صورت 
تركيبى به وسيله قطار از مشهد به كربال و 

بالعكس فراهم مى شود.
معاون زيارت استاندارى خراسان رضوى 
گفت: با راه انــدازى اين خط ريلى، زائران 
به طور مســتقيم از مشهد تا خرمشهر و 
مرز شلمچه با قطارهاى داخلى و از بصره 
تا نجف به وســيله قطارهاى كشور عراق 

منتقل مى شوند.
واحدى افــزود: زائران اربعين، تنها فاصله 
بيش از 20 كيلومترى شلمچه تا بصره را 
به وسيله اتوبوس هايى- كه در نظر گرفته 

مى شود- طى خواهند كرد.

  با خودرو شخصى به مرز نرويد
وى همچنين با اشاره به تالش هاى صورت 

گرفته در كميته حمل و نقل ستاد استانى 
اربعين، گفت: پــس از ارزيابى هاى الزم، 
اتوبوس هاى مورد نياز براى انتقال زائران 
خراســانى به مرز شلمچه در نظر گرفته 

شده است.
واحــدى با توجه به ترافيــك جاده ها در 

آســتانه اربعيــن، دورى راه و احتمال به 
وجــود آمدن حوادث ناگــوار ترافيكى از 
زائران اربعين خواســت از وســايل نقليه 
عمومى براى عزيمت به شلمچه و عتبات 

عاليات استفاده كنند.
معاون زيارت استاندارى خراسان رضوى 
همچنين با اشاره به نام نويسى 14 هزار 
نفر در سامانه «ســماح» براى شركت در 
كنگره عظيم اربعين كربال، از مشــتاقان 
زيــارت اباعبداهللا و ائمه هــدى (عليهم 
الســالم) در عراق خواســت در صورت 
تصميم به عزيمت، از هم اكنون و بتدريج 
نســبت به ثبت نام در ســامانه سماح و 
گرفتن گذرنامه و رواديد عراق اقدام كنند.

به گفته وى، تاكنون 80 درصد از ثبت نام 

كنندگان در سامانه «سماح» وسيله نقليه 
شــخصى را براى عزيمت به مرز شلمچه 

برگزيده اند.

 استقرار 60 موكب «امام رضا» 
واحدى در ادامه به تشكيل هفت كميته 

اجرايى بر اساس ابالغ ستاد اربعين كشور، 
و برگزارى 6 جلسه براى تصميم گيرى و 
تالش براى تسهيل امور مربوط به زائران 
خراسانى پياده اربعين حسينى اشاره كرد 
و گفت: دركميته جذب مشــاركت هاى 
مردمى با فعاليت خوب فرمانداران و مردم 
نيكوكار اســتان، زمينه اسكان روزانه 72 
هزار نفر و تغذيه 90 هزار نفر در 60 موكب 
مســير «نجف- كربال»، «نجف»، «كربال»، 

«كاظمين» و «سامرا» فراهم شده است.

 اسكان روزانه 72 هزار زائر در 
موكب هاى خراسان رضوى

وى افزود: تعهد امســال خراسان رضوى 
60 هزار اســكان بود كه بــا همت مردم 

اســتان به 72 هــزار نفر اســكان روزانه 
افزايش يافت.به گفته وى، زمين استقرار 
60 موكب مربوط به خراسان رضوى كه 
همه به نام مبارك امام رضا(عليه السالم) 
نامگذارى مى شود، مشخص شده و هفته 
آينده  تجهيزات و اقالم مورد نياز بارگيرى 

و به عراق منتقل مى شود.
معاون زيارت استاندارى خراسان رضوى 
همچنين به بهبود زيرســاخت هاى مرز 
شلمچه از جمله پاركينگ و سرويس هاى 
بهداشــتى اشــاره كرد. واحــدى گفت: 
شــهردارى مشهد امســال نيز همچون 
ســال هاى گذشــته 400 پاكبان و 200 
دستگاه اتوبوس براى نظافت شهر نجف 
اشرف و انتقال زائران در نظر گرفته است.

 خدمات فرهنگى 700 مبلغ 
روحانى به زائران اربعين

به گفته وى، امســال 700 مبلغ روحانى 
در مســير نجف- كربــال و موكب ها به 
اباعبداهللا الحســين(عليه السالم)  زائران 
خدمات فرهنگى ارائه مى دهند. همچنين 
بسته هاى فرهنگى ديگرى تدارك ديده 

شده كه به زائران داده مى شود.
«واحدى» در پايان از زائران خواست، ضمن 
ارائه كمك هاى نقــدى و غيرنقدى خود 
به ستاد بازسازى عتبات عاليات خراسان 
رضوى، بروشور دستورعمل «خودامنيتى» 
كه در اختيارشان قرار خواهد گرفت را به 

دقت مطالعه كنند.

معاون استاندار خراسان رضوى در گفت وگو با قدس خبر داد

راه اندازى قطار مستقيم مشهد- كربال براى اربعين امسال
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مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.



فاطمه معتمدى  در پى درج گزارشــى با 
تيتر «صنايع لبنى؛ تعطيلى مجوزدارها، فعاليت 
غير مجازها» در تاريــخ 13 مهرماه جارى در 
ويژه خراسان روزنامه قدس مديرعامل اتحاديه 
گاوداران و دامداران صنعتى خراسان رضوى در 
واكنش به اين گزارش با بيان اينكه مى بايست 
از نقطه نظرات گروه هــاى ذى ربط ديگر در 
حوزه شير مانند جهاد كشاورزى نيز استفاده 
مى شد، اظهار داشت: موضوع مهم اين است كه 
از آن جايى كه شير با كيفيت توليد مى شود، 
بايد مسئله افزايش مصرف اين فرآورده هدف 

باشد.
فرشــيد صراف گفت: تا اقتصــاد پايدار و آزاد 
شكل نگيرد، هيچ اتفاقى نمى افتد در حالى كه 
اگر پازل توليد كننده،كارخانجات،بازارو حتى 
همان خرده فروش جــزء و در نهايت مصرف 
كننده كنار هم نباشند، ضررها به صنعت توليد 
شــير بيشــتر از حدى كه هم اكنون هست، 

خواهد بود. 

 تنها خودمان را نبينيم
وى با تأكيد بر اينكه نبايد هر كســى تنها به 
فكر منافع خود باشد و ديگران را نبيند، تصريح 
كــرد: ضرر چنين نگاهى به چشــم مردم به 
عنوان مصرف كننــده نهايى مى رود. بنابراين 
بايــد همكارى الزم بين بخش هاى مختلف از 
توليد شير در گاودارى گرفته تا كارخانجات و 
خرده فروشى ها وجود داشته باشد تا اين بده- 
بستان توليد تا فروش در نهايت به سود مصرف 
كننده ختم شــود. پس دليلى وجود ندارد كه 
در اين بيــن همديگر را نقد كنيم و بخواهيم 
تنها خودمان در اين بازار باشــيم، بلكه هدف 

بايد مصرف كننده باشد.

 نامه به رئيس جمهور براى حل مشكالت شير
وى در بخــش ديگرى از اين گفت وگو به نامه 
ارســالى اتحاديه گاوداران و دامداران صنعتى 
خراســان رضوى در 6مهر ماه سال جارى به 
رئيس جمهور در خصوص موضوع شير اشاره 
كرد و يادآور شــد: در اين نامه به هجمه هاى 
ناجوانمردانه طى ماه هاى اخير در حوزه توليد 
شير كشوراشاره شــده است و اينكه برخى از 
گروه هاى سودجو هميشه منافع زودگذر خود 
را لحاظ كرده و با بيان بهانه هايى مانند فروش 
شير سنتى آغاز و در ادامه با مخالفت با خريد 
حمايتى شير خام در انتظار واردات شير خشك 

و منافع انحصار طلبانه خود در فضاى اقتصاد 
دامپرورى كشور هستند.

 افزايش قيمت لبنيات در مقابل تغيير نكردن 
قيمت شير خام!

صراف اضافه كرد:اين در حالى است كه در سال 
93 قيمت مصوب دولت براى شير خام 1440 
تومان تعيين شــده كه در اين مدت با وجود 
نرسيدن قيمت شير خام دامداران در بازار به 
قيمت ياد شده، شاهد افزايش هر ساله قيمت 
لبنيات در كشور و كاهش مصرف آن در بين 
مردم هستيم. با اين وجود صادرات محصوالت 
لبنى و همچنين نرسيدن قيمت شير خام به 
نرخ مصوب خود نشانه اى از افزايش توليد شير 

نسبت به تقاضا بوده است.
وى با بيان اينكه در اين نامه ضمن اشــاره به 
شمارى از مزاياى طرح حمايتى خريد شير خام 
از سوى دولت پيشنهاداتى مبنى بر اينكه بايد 
فضا به سمت توليد پيش رود و رقابت سازى 
براى ســالمت كار باشــد، مطرح شده است، 
گفــت: با وجود اقدام مثبت و قابل تحســين 
دولت در خريد حمايتى شير و تعيين نرخ، اما 
قيمت مصوب سال 93 براى شير كه با توجه 
به نرخ تورم آن زمان 1440 تومان تعيين شد 
هم اكنون هم اجرايى نمى شود. اين در حالى 
اســت كه با توجه به افزايش نرخ تورم از سال 

93 تاكنون اين رقم بايد بيشتر شود.

 خريد شير با نرخ مصوب سال 93 فاصله دارد 
مديرعامل اتحاديه گاوداران و دامداران صنعتى 
خراســان رضوى ادامــه داد: در حال حاضر 
ميانگين پرداختى به دامدار بابت فروش شير 
براى هر كيلو بين 1190 تا 1200 تومان است. 
با اين حال همچنان تا نرخ 1440 مصوب سال 

93 فاصله دارد.
صراف با اشاره به اينكه كليات اين موارد در نامه 
به رئيس جمهور قيد شــده است،خاطرنشان 
كرد:مبناى ما مصوبات مجلس و دولت اســت 

و خواستار اجرايى شدن آن هستيم.

 كوچك شدن گله هاى دام بزرگ استان
وى درباره آمار تعطيلى گاودارى ها در استان به 
دليل مشــكالت اقتصادى و خروج آنان از اين 
چرخه اظهار داشت: اين يك واقعيت است كه 
ساختار گله هاى دام بزرگ استان كوچك شده 

و به دنبال آن توليد نيز كمتر شده است.
صراف آمار واحدهاى تعطيل شده دامدارى در 
خراســان رضوى را بدون ذكر آمار باال ارزيابى 
كرد و گفت: البتــه از آن جا كه توليد كننده 
بحــث كيفى را دنبال مى كنــد تا بتواند مثًال 
ميانگين توليد را از 30 به 35 تن برســاند به 
جرئت مى توان گفت، توليد شير در كشور به 
حدى اســت كه در توليد آن خودكفا شويم. 
مانعى براى بحث توليد شــير وجــود ندارد. 
بنابراين بايد افزايش مصرف هدف گيرى شود.

وى اضافه كرد: مصرف پايين شير سبب شده 
است، توليد كننده نتواند، افزايش توليد داشته 

باشد.
وى در ادامه اذعان داشــت: متأســفانه بحث 
تفكيك شير سنتى و صنعتى موضوع تجارى 
اســت زيرا شيرى كه توســط دامدارى ها در 
استان توليد مى شود از بهترين و با كيفيت ترين 
و همه با دستگاه دوشيده مى شود، حاال اينكه 
در ادامه مراحل و پروسه اى الزم از جمله حمل 
و نقل و نگهدارى چگونه و با چه كيفيتى طى 
مى شــود، موضوعى است كه در كيفيت شير 

تأثيرگذار است.

 گران شدن علوفه
وى در ادامه با بيان اينكه علوفه گران شــده 
اســت، گفت: طى يك ســال اخير نهاده هاى 
دامى از جمله جو با نوســانات قيمتى روبه رو 
بوده است و طى چند ماه گذشته بويژه از زمان 
برداشــت جو،جلــوى واردات اين محصول با 
هدف حمايت از توليد داخل گرفته شده است 
و همين مسئله افزايش قيمت اين نهاده را به 

دنبال داشته است.
وى با بيان اينكه قيمت جــو از 760 به 960 
رسيده است، اضافه كرد: دولت با هدف حمايت 
از كشاورز نسبت به خريد تضمينى جو اقدام 
مى كند در حالى كه با ايــن اقدام دامداران با 

مشكل روبه رو شده اند.

روی �ط حاد�
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به مناسبت روز جهانى بينايى انجام مى شود

  طرح غربالگرى بينايى و سالمت چشم 
در مشهد

پروين محمدى: به مناســبت «روز جهانى بينايى» طرح 
غربالگرى بينايى و سالمت چشم در مشهد براى عموم مردم 

به اجرا درخواهد آمد.
اين مطلب را سعيد شاهپرى، نايب رئيس و مسئول كميته 
علمى انجمن اپتومترى خراســان در گفت وگو باخبرنگار 
ماعنوان كرد وافزود: با توجه به شــعار امســال ســازمان 
بهداشت جهانى و آژانس بين المللى پيشگيرى از نابينايى 
(به بينايى اهميت بدهيم) به مناســبت روز جهانى بينايى 
- 20 مهرماه - به منظور فرهنگ ســازى جهت جلوگيرى 
از نابينايى هاى قابل پيشــگيرى به همــت انجمن علمى 
دانشجويان اپتومترى و همكارى انجمن اپتومترى خراسان 
با هماهنگى گروه آموزشى اپتومترى دانشگاه علوم پزشكى 
مشهد و موافقت قطار شهرى مشهد روز جمعه از ساعت 9 
صبح در ايســتگاه بسيج، طرح غربالگرى بينايى و سالمت 
چشم براى عموم مردم اجرا خواهد شد و تاپايان روز ادامه 

خواهد داشت. 
وى در ادامه خاطر نشــان كرد: بر اســاس گزارش سازمان 
بهداشــت جهانى 80 در صد موارد نابينايى قابل پيشگيرى 
و درمان اســت و در واقع از هر پنج مورد نابينايى سه مورد 
را مى توان با تشخيص به موقع و اقدام الزم پيشگيرى كرد.

پس از چاپ گزارش قدس عنوان شد
  برخورد سازمان صنعت، معدن و 

تجارت با تاجران نان
قدس: پس از سلسله گزارش هاى قدس در خصوص تجارت 
نان در برخى نانوايى هاى مشــهد،معاون دادستان مشهد از 

پيگيرى قضايى اين تاجران خبر داده بود.
در همين حال معاون امور بازرگانى و توسعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى روز گذشته به ايرنا 
گفت: فروش نان فقط در نانوايى هاى داراى پروانه كســب 
مجاز بــوده و فروش آن در خارج از نانوايى ممنوع اســت.
على غفورى مقدم افزود: تجارت نان از طريق فروش آن در 
محل هاى خارج از نانوايى ممنوع است و در صورت مشاهده 
اين مورد از سوى نانوايان، با خاطى برخورد قانونى مى شود.

وى اظهار كرد: البته توليــد كنندگان نان هاى صنعتى كه 
طبق ضوابط بهداشتى نان را توليد و بسته بندى مى كنند، 
مى تواننــد آن را در فروشــگاه ها و واحدهاى صنفى عرضه 
كنند.وى گفت: از آنجا كه عرضه نان با ســالمت مردم در 
ارتباط است، از دو ماه قبل اجراى طرح ساماندهى نانوايى ها 
در استان با همكارى اتحاديه نانوايان، بازرسى اصناف و قوه 

قضائيه آغاز شده است.
غفــورى مقدم افــزود: در اين راســتا در مرحلــه اول به 
نانوايى هــاى بدون پروانه كســب و غيرمجــاز اخطار داده 
مى شــود و در صورت پيگيرى نكردن بــراى دريافت جواز 

كسب، نانوايى هاى مزبور پلمب مى شوند.
شايان ذكر اســت، يازدهم مهر ماه جارى معاون دادستان 
مشهد در امور پيشگيرى از وقوع جرم در گفت و گو با قدس 
از برخورد دستگاه قضايى با تجارت كنندگان نان خبر داده 

بود.

معاون خدمات و محيط زيست شهرى شهردار 
خبر داد

  برخورد با 4200 تخلف زيست محيطى 
در مشهد

قدس: معاون خدمات و محيط زيســت شهرى شهردارى 
مشــهد گفت: در طى يك ماهه گذشته 4215 مورد تخلف 
زيســت محيطى در اين كالنشهر از سوى ضابطان قضايى 
اعمال قانون شــده كه 636 مورد آن مربوط به خودروهاى 

دودزا بوده است.
خليل اهللا كاظمى افــزود: در اين مدت همچنين با 2596 
خودروى بدون برچســب معاينه فنى برخورد شــد و 798 
مورد از اين برخوردها به دليل نداشتن معاينه فنى خودروها 

گزارش شده است.
وى تصريح كرد: بيشــترين تخلفات در شهريور سال جارى 
مربوط به منطقه 2 بوده اســت كه تفاوت درآمار تخلفات با 
ميزان تردد خودروها در منطقه و همچنين تعداد گشــت 

زنى ها در مناطق آلوده رابطه مستقيمى دارد.
كاظمى افزود: نداشتن معاينه فنى در منطقه 2 با 83 مورد 
بيشترين تخلف و در منطقه 12 با 40 مورد كمترين ميزان 

تخلف در شهريور بوده است.
وى تصريح كرد: از نظــر دودزا بودن، منطقه 2 با 69 مورد 
بيشــترين و منطقه 12 با31 مــورد كمترين بوده و از نظر 
نداشتن گواهى با برچســب معاينه منطقه 2 با 258 مورد 
بيشترين و منطقه 12 با 141مورد كمترين تخلف را شامل 

مى شود.
وى عنــوان كرد: در اين ماه بيشــترين تخلفات مربوط به 
اتوبوس و مينى بوس بوده كه بيشترين سهم از آلودگى هوا 

را براثر دودزايى دارا بوده است.

يك مسئول در گفت و گو با قدس: 

  دستگيرى 78 متجاوز مرزى توسط شير ارزان براى دامداران گران تمام مى شود
مرزبانان تايباد

قدس: فرمانده مرزبانى خراســان رضوى از دستگيرى 78 
متجاوز مرزى و كشــف 900 ليتر ســوخت قاچاق توسط 

مرزبانان هنگ مرزى تايباد خبر داد.
ســردارجان نثار گفت: طى انســداد كامل مــرز و برخورد 
قاطع با قاچاقچيان، مرزداران هنگ مرزى تايباد توانســتند 

قاچاقچيان را در نقطه صفر مرزي متوقف كنند.
وي افزود: طي انجام بازرسي از مسافران در حال تردد از مرز، 
نيروهاي ايست و بازرســي 17 شهريور هنگ مرزى تايباد 
توانستند با شگردهاي خاص مقدار 900 ليتر سوخت قاچاق 
كه به طور ماهرانه اي جاسازي گرديده بود را كشف نمايند.

سردار «جان نثار» در ادامه گفت: با توجه به رصد متجاوزان 
مرزي نيروهاي عملياتي مســتقر بالفاصلــه به محل هاي 

احتمالي ورود اعزام و اقدام به اجراي كمين كردند.
وى ضمن اشــاره به انجام موفق اين عمليات تصريح كرد: 
ســرانجام، نيروهاي مقتدر اين هنگ موفق به دســتگيري 
78 متجاوز بيگانه كه قصد ورود غير قانوني به داخل خاك 

مقدس كشور را داشتند، شدند. 

  كشف 71 كيلو ترياك از تريلى

قدس: پليس سبزوار در عملياتى مشترك در بازرسى از يك 
دستگاه تريلى 71 كيلوگرم ترياك كشف كرد.

باكســب خبرى از پليس مبارزه با مواد مخدر استان مبنى 
بر ورود يك دســتگاه تريلى حامل مــواد افيونى به حوزه 
استحفاظى ســبزوار موضوع به صورت ويژه در دستور كار 

تيمى از پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.
ســرهنگ هاشــمى گفت: مأموران با كنتــرل محورهاى 
مواصالتى، خودرو حامل مواد را در محور سبزوار- بردسكن 

شناسايى و در اقدام ضربتى آن را متوقف كردند.
ســرهنگ هاشــمى با اشــاره به دســتگيرى راننده و سه 
سرنشــين اظهارداشت: در بازرسى دقيق تريلى تعداد 105 
بطرى نوشــابه حاوى مقدار 71 كيلوگرم ترياك كه به طرز 

ماهرانه اى در بدنه خودرو جاسازى شده بود، كشف شد.
فرمانده انتظامى شهرستان سبزوار با اشاره به توقيف خودرو 
تريلى خاطرنشان كرد: متهمان پس از تشكيل پرونده براى 

سير مراحل قانونى روانه دادسرا شدند.
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نماينده مردم اسفراين با اشاره به بى توجهى دولت به اين مشكل:
كنتورهاى خراب چاه ها كشاورزان را نقره داغ مى كند

تسنيم  نماينده مردم اسفراين در 
مجلس شــوراى اســالمى گفت: آب 
منطقه اى به  بهانه اضافه  برداشت آب، 
كشــاورزان را تــا 400ميليون تومان 

جريمه مى كند.
هادى قوامى با اشاره به خاموش كردن 
برخى از چاه هاى كشــاورزى به  بهانه 
اضافه  برداشت از سفره هاى زيرزمينى 

و جريمه كشــاورزان، اظهار داشت: بسيارى از كشاورزان سراسر كشور دچار اين مشكل 
شده اند.

وى با بيان اينكه قرار بود، سيســتم آبيارى قطره اى جايگزين سيستم سنتى در مزارع 
كشاورزى شود، افزود: با گذشت چندين سال از اجرايى شدن، اين طرح  پيشرفت مناسبى 

نداشته است.
نماينده مردم اســفراين در مجلــس با تأكيد بر اينكه دولــت و وزارت نيرو كنتورهاى 
هوشمندى براى چاه هاى كشاورزى نصب كرده اند، گفت: اولين مشكل اين كنتورها اين 

است كه برداشت ها  را حدود 30 درصد بيشتر نشان مى دهد.
قوامى با ذكر مثالى در اين زمينه گفت: كشــاورزى كه بايد به  طور مثال 3000 ساعت 
برداشــت از يك چاه داشــته باشــد، اين كنتور ها ميزان مصرف را 3700 ساعت نشان 
مى دهند، بنابراين دولت معادل اين 700 ســاعت اضافه  برداشت را جريمه از كشاورزان 
دريافت مى كند كه در برخى از مواقع صاحبان چاه ها مجبور هستند، حدود  30  تا 400 

ميليون تومان براى اين منظورپرداخت كنند.
وى با تذكر به اينكه اقدام اخير دولت منجر به عدم كشت پاييزه شده است، تصريح كرد: 
بسيارى از كشــاورزان براى خريد تجهيزات از بانك وام دريافت كرده اند كه با اين روند 
پيش  آمده براى پرداخت اقساط و گذران زندگى دچار مشكالت فراوانى شده اند و با رويه 
فعلى در آينده شاهد به  وجود آمدن بحران هاى اجتماعى، اقتصادى و امنيتى  خواهيم بود.

نماينده مردم اسفراين در مجلس خاطرنشان كرد: براى حل اين مشكل نامه   نگارى هايى 
را با رئيس جمهور و ساير مسئوالن ذى  ربط انجام داده ايم كه متأسفانه تاكنون اقدامى در 

جهت حل اين معضل انجام نداده اند.

اهداى خون كاركنان فرماندهى مرزبانى خراسان رضوى 
همزمان با هفته ناجا 

قدس  معاون بهداشت و درمان فرماندهى مرزبانى خراسان رضوى از اهداى بيش از 
50هزار سى سى خون توسط كاركنان پايور و وظيفه اين استان خبر داد.

سرهنگ پزشك حميد رضا مختارى گفت: همزمان با هفته گراميداشت نيروى انتظامى 
كاركنان فرماندهى مرزبانى استان خراسان رضوى در اقدامى خداپسندانه خون خود را 

به نيازمندان اهدا كردند.
وى افزود:در اين اقدام نوعدوســتانه 110 تن از كاركنان فرماندهى مرزبانى خون خود 

را به نيازمندان اهدا كردند.
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گزارش قدس از آجرپزى هاى 100 ساله اى كه پاتوق معتادان شده است

دود معتادان از كوره ها بلند مى شود 
مهناز خجسته نيا  اگر بشنويد كه مشهد 
مكان هاى تاريخى زيادى دارد كه اكنون به نام 
المان هاى قديمى از آن ياد مى شود كه بيش 
از 100 سال قدمت تاريخى دارند، اما به اندازه 
المان هاى يكســاله نوروزى توجه مان را جلب 

نكرده، ادعاى بيراهى نيست.
اغلب ما طى اين سال ها بى تفاوت از كنار اين 
المان هاى قديمى رد شــده ايم و شايد باورش 

سخت باشد كه حتى آن ها را نديده ايم.
حتماً گمان مى كنيد كه اين المان قد و قواره اى 
كوچك دارد كــه آن را نديده ايم، اما برخالف 
ايــن گمان ارتفاع خيلى بلند 70 مترى آن به 
شكل اســتوانه هاى آجرى تو خالى، از راه دور 

هم ديده مى شود.
جالب تر اينكــه باور نداريم كــه از اين المان 
تاريخى 9 تا داريــم، اما فقط يكى از آن ها در 
فهرست آثار ملى به ثبت رسيده است. تا اينجا 
شــايد خيلى ها حدس زده باشند هر چند كه 

مطمئنم كه همه اين المان ها را ديده اند.
«ميل دودكش كوره آجرپزى»هاى به جا مانده با 
قدمتى 100 ساله پاسخ معماى ماست.سازه اى 
كه عال وه برداشتن تزئينات زيباى آجرى و قدمت 
تاريخي، نماد هنر ايرانيان است و ما وظيفه داريم 
آن را بــه عنوان ميراث تاريخي، فرهنگي حفظ 
كنيم و به نسل آينده انتقال دهيم. اما هميشه از 
اين عبارات به عنوان شعار استفاده كرده ايم و از 

حال و روز آن ها هم خبر نداريم. 
گل سرســبد اين ميراث «ميل دودكش كوره 
آجرپزى رستگار مقدم» واقع در گوشه شمالي 

پارك رستگار مقدم بلوار امت است.
اين كــوره آجرپزي در تاريــخ 81/11/22 به 
شماره 7476 در فهرســت آثار ملي ايران به 

ثبت رسيده است.
و به دليل نبــود ورودي يا منافذي براى ورود 
به داخل دودكش، تاكنــون گمانه هايي براى 
دســتيابي به محل ورودي دودكش اين كوره 

آغاز شده و تا امروز نيز ادامه دارد.
ارتفــاع تقريبي اين دودكــش 65 متر، قطر 
بيروني پايين ترين قســمت آن 6 متر و قطر 

قسمت باال يي آن نيز حدود 2/5 متر است كه 
حالت شيب دار بدنه دودكش موجب باال  رفتن 

ضريب ايستايي و پايداري آن مي شود.  

  شكافى بر جان دومين ميل
دومين ميل دودكشى هم كه تا فروردين ماه 
امسال اوضاعى مساعدى داشت، كوره آجرپزى 

واقع در پارك بوستان بهشت گلشور است.
اين دودكش كه شايد موقعيت مكانى آن باعث 
شده بود، نســبت به بقيه شانس بيشترى در 
حفظ و نگهدارى داشته باشد از فروردين ماه 

امسال با خطر جدى روبه روست.
زلزله شديد فروردين ماه امسال شكافى به جان 
اين اثر انداخته كه از پايين تا باالتر كشــيده 
شده اســت. ريزش چند آجر از نماى بااليى 
اين دودكش هم متأســفانه كسى را نترسانده 
تا شايد كسى به فكر پركردن اين شكاف باشد.

  اوضاع اسفبار سومين ميل 
سومين ميل دودكش كمى آن طرف تر واقع در 

انتهاى مفتح 45 است.
اوضاع اين ميل نيز بهتر از دومين ميل دودكش 
نيست به طورى كه گودبردارى اطراف آن حتى 

از دور انسان را مى ترساند. گرچه دسترسى به 
اين ميل به دليل نداشــتن مسير تردد خودرو 
سخت است، اما از دور براحتى مى توان اوضاع 
اســفبار آن را كامــالً حدس زد. كشــاورزان 
سبزيكار براى حفظ اين اثر تاريخى، چند مترى 
از دور تا دور ميل را جا گذاشته اند، ولى به شعاع 
چند كيلومتر اطراف آن را حسابى گودبردارى 

كرده اند و مشغول كشت و كار هستند.  

  پاتوق هايى كه زيبنده نيست
مى خواهيم به سراغ ميل دودكش هاى ديگر 
هم برويم، اما به صحبت هاى شــهردار سابق 
منطقه 5 در آخرين نشســت خبرى اش اكتفا 
مى كنيــم كه مدعــى بود، متأســفانه «كوره 
آجرپزى هاى قديمى مشهد به «پاتوق معتادان» 

تبديل شده است.
شهردار اسبق منطقه پنج مشهد در جلسه اى 
مطبوعاتى با اشــاره به اختالف شــهردارى با 
ميراث فرهنگى در خصوص كوره هاى قديمى 
آجرپزى منطقه و زمين هاى اطراف آن، گفته 
بود ميراث فرهنگى ادعاى مالكيت اين محدوده 
را دارد، امــا متأســفانه هيچ اقدامــى در اين 
خصوص انجام نداده است و در حال حاضر اين 

محدوده به پاتوق معتادان تبديل شده است كه 
مشكالت زيادى را براى مردم منطقه به وجود 
مى آورد. به گفته هدايتى در صورتى كه ميراث 
فرهنگى هيــچ اقدامى براى اين منطقه انجام 
ندهد، شهردارى بايد دسترسى به اين كوره ها 
را مسدود  كند تا ديگر معتادان نتوانند در اين 

محل ها تجمع كنند.

  اعالم آمادگى براى گفت وگو
گزارشگر ما براى شنيدن پاسخ اداره كل ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خراسان 
رضــوى هم مى رود، اما بــه رغم هماهنگى با 
مدير روابط عمومى، موفق به گفت وگو با معاون 
ميراث اداره كل نمى شــود. گرچه گفت وگو با 
او مى توانســت براى تكميل اين مطلب بسيار 
باارزش باشــد، امــا اين آمادگى بــراى انجام 

مصاحبه در روزهاى آتى نيز وجود دارد. 

آب و �وا
 پيش بينى آسمانى ابرى همراه با رگبار 

قدس: بررســى نقشــه هاى پيش يابى و خروجى مدل هاى 
هواشناســى طى ســاعات بعدازظهر عالوه بر افزايش شدت 
وزش باد (پاره اى نقاط وزش باد شديد لحظه اى)، نشان دهنده 
افزايش ابر بوده و در مناطقى (بخصوص شمال غرب استان) 

رگبار باران دور از انتظار نخواهد بود. 
همچنين پيش بينى مى شود، روند كاهش دماى هوا تا اوايل 

هفته آينده ادامه خواهد داشت.
بر اين اساس براى امروز مشهد نيز آسمانى كمى تا قسمتى 
ابرى بعدازظهر وزش باد شــديد لحظــه اى و افزايش ابر با 

احتمال رگبار باران پيش  بينى شده است.
گفتنى است، كمينه و بيشينه دماى مشهد هم امروز به ترتيب 

به 13 و 28 درجه سلسيوس خواهد رسيد.

یاددا�ت
 طبس شهردار بومى مى خواهد

طبس - خبرنگار قدس: پس از آنكه اعضاى شــوراى 
اسالمى شــهر طبس با همه پتانســيل ها و رزومه خوب 
نامزدهــاى شــهردارى  نزد افكار عمومى بــراى تعلل در 
انتخاب شهردار مورد پرســش قرار گرفتند، باالخره اعضا 
با معرفى شــهردارى غير بومــى توانمندى هاى نامزدهاى 

شهردارى بومى را به چالش كشاندند.
انتخاب شــهردار غيربومى نشان مى دهد كه شوراى شهر 
دنبال گزينه حل مشــكالت اسفبار سيستم نيست و صرفاً 
يك روبات براى تحقق خواسته هاى سياسى و حزبى است 
كــه بتواند، اهداف و برنامه هــاى انتخابات 98 را چيدمان 

كند.
نيم نگاهى بــه وضعيت بحرانى شــهردارى طبس كافى 
است تا متوجه شــويم، آنچه اكنون تأسفبار است، حاصل 
عملكــرد و مديريت يــك نيروى غيربومى اســت و قرار 
اســت، اين اوضاع ســخت را يك غيربومى ديگر مديريت

 كند.
از آنجا كه هنوز در انتخاب اعضاى شــوراى شهر با معضل 
و چالــش بزرگ دفاع از قوم و قبيله روبه رو هســتيم و به 
عبارتى ديگر، سال هاست از اين حمايت كاذب و كوركورانه 
و اجبارى براى انتخاب مجموعه شــوراى شــهر در كشور 
بويژه در شهرهاى كوچك و كم برخوردار از امكانات، بهره 
برده مى شود؛ به طور طبيعى گاهى شاهد رسوخ اين تفكر 
به  نحوى ديگر در انتخاب شهرداران هستيم كه با سياست 
و مطالبات يــا وعده هاى غيرمعقول و گاه وسوســه انگيز 

همراه است.
براى رســيدن به اين مهم، گاهى شــاهد اجماع اعضا بر 
انتخاب يك شــهردار غيربومى در شهر هستيم؛ شهردارى 
كه مطابق با خواسته هاى اعضاى شوراى شهر عمل كرده 
و آنچه را كه اعضاى شــورا صحيح مى دانند بر شهردارى 
تكليف كنند و در اين شرايط، شهردار منتخب نيز كمتر بر 

وظايف خود احاطه داشته باشد.
نتيجه چنين وضعيتى، ناديده گرفتن حقوق شهروندان و 
دچار شدن مجموعه شهردارى و شوراى شهر به روزمر گى 
و مسائل خارج از تكاليف است و آن وقت شهرى خواهيم 
داشــت كه همچنان با معضالت كهنه، دست و پنجه نرم 
مى كند و مردمى كه از يكديگر مى پرسند: «براستى اعضاى 

شوراى شهر چه مى كنند؟»
اين همه در حالى اســت كه تجربه نشــان داده، عملكرد 
شــهرداران بومى قابــل قبول تر از شــهرداران غيربومى 
اســت زيرا هر چقدر هم يك شهردار غيربومى از تجربه و 
برنامه هاى خوبى برخوردار باشــد و در ظاهر بتواند با ارائه 
اين برنامه در ابتداى فعاليت خود در جهت اجرايى كردن 
گام بردارد و مورد تحسين نيز قرار بگيرد، اما در ادامه راه 
با چالش هايى روبه رو مى شــود كه ناشى از ناآشنايى او با 

متن جامعه زير پوشش است.
واقعيت غير قابل انكار اينكه هيچ گاه اعضاى شوراى شهر 
اطالعات كامًال صحيح را در اختيار شــهردار غيربومى قرار 
نمى دهند و اطالعات ارائه شده، نسبى است. يك شهردار 
غيربومى در خــالل اجراى برنامه هاى خود متوجه خواهد 
شــد كه در تعامل با مديــران، قانع كردن شــهروندان، 
رســيدگى به مطالبات مردمــى و ســاماندهى وضعيت 
شــهرى با موانع غير قابل پيش بينى و گاه عجيب و غريب

 روبه روست.
امتياز مهم يك شهردار بومى اين است كه مشكل زمان و 
فرصت از دســت رفته براى شناخت جامعه زير پوشش را 
ندارد و تنها بــا ارائه برنامه هاى خوب مى تواند به عمليات 
اجرايــى بپردازد و در روند كار خود نيز از تبعات اجتماعى 
كامًال باخبر اســت و وقت بيشترى براى رسيدگى به امور 

شهرى و هماهنگى هاى بين دستگاهى دارد.
انتخاب شــهرداران اگر براساس شاخصه هاى بومى بودن، 
تعهد، تخصــص و ارائه برنامه هاى توجيهــى و قابل اجرا 
و خارج از ديدگاه هاى حزبى و جناحى باشــد ، پيشــرفت 

شهرى را به همراه خواهد داشت.
حاال بايد منتظر باشــيم و ببينيم، اعضاى شوراى اسالمى 
شــهر طبس كــه در افكار عمومــى تاكنون بــه عنوان 
چهره هايى فرهيخته و آگاه نشــان داده اند به اين اشتباه 
شــهردار غيربومى تحت توجيه غيراصولى تأكيد خواهند 
كرد يا ســعى خواهند كــرد، نزد افكار عمومى ســربلند 

شوند.
فراموش نكنيد كه پنج ماه حقوق معوق كارگران شركتى؛ 
6 ماه اضافه كار معــوق كاركنان قراردادى؛ دو ماه حقوق 
معوق ادارى؛ هك سيســتم هاى نرم افزارى ادارى، مالى و 
شهرسازى شــهردارى كه معضلى به درازاى حداقل يك 
ســال ايجاد كرده اســت و بدهى كالن بــه پيمانكاران و 

اشخاص، خروجى شهردار غيربومى فعلى است.

 قديمى ها يك نان ســنگك را چند نفر مى  خوردند؛ حاال 
يك نفر بايد يك يا چند نان سنگك بخورد چون بيشتر آن 
قابل خوردن نيســت. منطقه قاسم آباد از چند نانوايى نان 

خريدم، مثل هم بود؛ كيفيت پايين، قد آب رفته و....
935...4125

 چرا محيط زيســت، تابلوى محل عبور حيوانات وحشى 
را در جاده كالت نصب نمى كند؟ شــما يك روز صبح زود 
به كالت تشــريف ببريد حداقل با چندين الشــه حيوانات 
از قبيل روباه، خرگوش، شــغال، مار، خارپشت و... برخورد 

مى كنيد.
938...3214

 روى ســخنم با آن مسئوالن و افرادى است كه تبليغات 
اســتفاده ازخودروى عمومى مى كنند. كافيه يك بار توى 
شهر مجبورشويد از تاكسى استفاده كنيد، يا به جاى آمدن 
با خودروهاى Vip از خط اتوبوس براى رسيدن به فرودگاه 

استفاده كنيد!
915...2589

 زميــن 60مترى دارم در مهر مــادر خواجه ربيع. مجوز 
ساخت به باالى 100 متر مى دهند. من كه به اندازه 60متر 
بودجه داشتم، چه كار كنم؟ اگر سرمايه زياد داشتم، 100 

متر مى گرفتم.
 935...4451
 چرا بازرسان اصناف واتحاديه نانوايان وسازمان تعزيرات 
حكومتى مشــهد به كار نانوايان نظارت نمى كنند كه روزبه 
روز نان هــا كوچك تر و بى كيفيت ترمى شــوند و اين امر 
موجب نارضايتى عموم مردم شــده است. چرامسئوالن و 
بازرسان مربوط سهل انگارى مى كنند و به وظايفشان عمل 
نمى كننــد؟ مگرآن ها به خاطر وظايفشــان ازدولت حقوق 

نمى گيرند؟
936...8331

 قابل توجه ســازمان اتوبوســرانى؛ متأســفانه بعضى از 
رانندگان اتوبوس فكرمى كنند، خيابان مختص آن هاست 
وهرجا كه دلشــان بخواهد، براى پياده كردن مسافرتوقف 
مى كنند و بارها مشاهده شــده، وسط خيابان مى ايستند. 

مسئوالن؛ نظارت كجاست؟
915...3214
 ساخت وساز تجارى زير زبان شهردارى مزه كرده، جناب 
شهردار مشترى كجاســت كه بازارش باشد. لطفاً بيشتر به 
فكر ايجاد فضاى سبز در شهرستان ها باشيد. بيشتر فضاهاى 
سبز شهرستان ها به خرابه شباهت دارد! بعد علت مهاجرت 
مردم به شهرهاى بزرگ را جويا مى شويد و صدها علت ديگر.
915...0121

 حضور ســيگارى ها و دود ســيگار در پارك ملت بيداد 
مى كند. مســئوالن دلســوز مى توانند با تشويق و همراهى 
مردم ايــن مكان فرحبخش را بوســتان بدون ســيگار و 

دخانيات اعالم كنند، كمى همت مى خواهد.
915...5210

 از سال آينده الزامى مى شود
 ارائه گواهى كالس هاى آموزشى به 

محضر براى ازدواج

محمدى: ناآگاهى زوجين جوان از ماهيت زندگى مشترك 
و آسيب هاى آن سبب افزايش آمار طالق و ازهم گسيختگى 
خانواده ها شــده و متأســفانه اين موضوع در خراسان آمار 

بااليى را به خود اختصاص داده است.
ايــن مطلب را مهدى غالمى مقدم مديــر مركز آموزش و 
مشاوره بدو ازدواج دانشگاه علوم پزشكى مشهد ويژه زوجين 
مراجعه كننده به مراكز بهداشــتى درمانــى در گفت وگو 
باخبرنگار ما عنوان كرد و افزود: با بررســى هاى انجام شده 
و شناسايى آســيب ها و عوامل مؤثر در بروز اختالفات و از 
هم پاشيدگى خانواده ها، اين طرح از سوى نهاد رهبرى در 
دانشــگاه با همكارى معاونت بهداشتى و رايزنى هاى انجام 
شده با اســتاندارى مطرح و مقرر شد با برگزارى دوره هاى 
آموزشــى براى زوجين بدو ازدواج تا پايان سال به 5000 
زوج آموزش هاى الزم داده شود و براساس ابالغ استاندارى 
از ابتداى ســال 97 گذراندن دوره هاى آموزش بدو ازدواج 
اجبارى و ارائه گواهى كالس هاى آموزشــى به محضر براى 

ازدواج الزامى شود.
وى با بيان اينكه شــركت در دوره هاى آموزشــى تا پايان 
امسال داوطلبانه و به طور آزمايشى خواهد بود، خاطر نشان 
كرد: با توجه به نو بودن اين طرح امسال 5000 زوج و سال 
آينده 30 هزار زوج با مســائل مربوط به زندگى مشــترك 
توســط مركز آموزش و مشــاوره بدو ازدواج دانشگاه آشنا 
خواهند شد و پس از بررسى روند اجرا و شرايط موجود به 

كل زوجين تعميم خواهد يافت.
وى يادآور شد: دوره هاى مذكور 12 ساعت و شامل مسائل 
روان شــناختى، بنيان هاى روانــى و تفاوت هاى زن و مرد، 
مديريــت دوران عقــد و تكنيك هاى ارتباط بــا والدين و 
اطرافيان،مدل هاى حل مســئله، مهارت هــاى ارتباطى و 
همدلى،احكام و حقوق متقابل زن و مرد،مديريت و بهداشت 

روابط جنسى و بارورى است.
مدير مركز آموزش و مشــاوره بدو ازدواج دانشــگاه علوم 
پزشكى مشهد اظهار اميدوارى كرد، اين طرح بتواند، راهكار 
مناســبى براى پيشگيرى از بروز بســيارى از اختالف هاو 

چالش ها در زندگى مشترك زوج هاى جوان شود.

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.

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

300072305 پيامك كنيد.
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رئيس اتحاديه اين صنف پس از گزارش قدس عنوان كرد

سماورسازان و آبكاران مشهد نيازمند توجه مسئوالن 

گفت و گو

عليرضا لعــل اكبرى  بــه دنبال چاپ 
گزارشــى با عنوان «بــازار سماورســازان از 
قــل قل افتاده اســت» كه نوزدهــم مهرماه 
جــارى در هميــن صفحه به چاپ رســيد 
و در آن به بيان بخشــى از مشكالت صنف 
سماور سازان و آبكاران مشهد پرداخته شده 
بــود رئيس اتحاديه اين صنــف با حضور در 
روزنامه قدس با اشــاره بــه بخش ديگرى از 
مشكالت، از مسئوالن صنعتى استان، حمايت 
بيشتر، تســريع در رفع موانع موجود و ارائه 

تسهيالت الزم را خواستار شد.
محمدرضا ســليمانى فرد گفت: سماور يكى 
از محصوالت توليدى- ســنتى كشور است 
و انتظار مى رود، مســئوالن براى حفظ اين 
محصول سنتى، تالش بيشترى داشته باشند.

وى افزود: جايگزين شدن محصوالت خارجى 
و وجود مشــكالت در چرخه توليد سماور، 
كارگاه هــا را در معرض تعطيلى قــرار داده 
است و بيكارى، كارگران اين صنعت را تهديد 

مى كند.
وى اظهار داشــت: متأسفانه شاهد هستيم، 
كاالهاى غربى و مدرن جاى كاالهاى سنتى 
و هنرى ما را گرفته اند و امروزه چاى ســاز به 

جاى سماور در منازل استفاده مى شود.
سليمانى فرد گفت: در ديگر كشورها بهترين 
واحدهاى صنعتى در بهترين نقاط شــهرى 
جاى گرفته اند در حالى كه در كشــور ما به 
خاطر سوء مديريت و نبود حمايت هاى الزم 
واحدهاى صنعتى در بدترين شرايط محيطى 

و بدون امكانات رفاهى قرار گرفته اند.
رئيس اتحاديه سماورسازان و آبكاران مشهد 
به موضوع انتقــال كارگاه هاى اين صنعت به 
شــهرك صنعتى كالت اشــاره كرد و گفت: 
مدت هاســت كه اين امر در دستور كار قرار 
گرفته، اما به دليل تأمين نشــدن منابع الزم 

اين انتقال صورت نگرفته است.

 ناتوانى در ساخت تصفيه خانه 
وى اظهار داشــت: در فاز 4 اين شهرك، 15 
هكتار زمين با مســاعدت استاندارى، محيط 
زيســت، بهداشــت اســتان، آبفا و شركت 
شهرك هاى صنعتى اختصاص يافته است، اما 

15 ميليارد تومان براى ساخت تصفيه خانه 
مورد نياز است كه پرداخت اين هزينه از توان 
واحدهاى آبكارى خارج است و مساعدت هاى 

دولت را طلب مى كند.
وى خاطرنشــان كرد: همان گونه كه دولت 
منابعى براى موارد اضطرارى و غيرمترقبه در 
كشور اختصاص مى دهد، تصفيه پسماند ناشى 
از آبكارى نيز جزو موارد اضطرارى و زيســت 
محيطى اســت و انتظار مى رود، دولت براى 
ساخت اين تصفيه خانه در كوتاه ترين زمان 

ممكن منابع الزم را تخصيص دهد.
ســليمانى فرد گفت: شــركت شهرك هاى 
صنعتى عنوان كرده تا تكليف ساخت تصفيه 
خانه روشن نشود، امكان انتقال كارگاه ها به 

شهرك وجود نخواهد داشت.

 اعضاى اتحاديه نگران نباشند
رئيس اتحاديه سماورسازان و آبكاران گفت: 
براى تأمين زمين در شــهرك صنعتى البرز 
قرار شد با اخذ 30 درصد هزينه زمين، اعضا 
درخواســت خود را اعــالم كنند كه مبلغى 
حــدود 500 تا 600 ميليــون تومان در اين 

خصوص از اعضا جمع آورى شد.
وى افزود: اين مبلغ توســط شركت تعاونى 
به صورت ســهام درآمد و هر يك از اعضا در 
صورت تمايل مى توانند، ســهام خود را پس 
بگيرند و مشكلى در اين خصوص وجود ندارد.

وى اظهــار داشــت: اصل وجــوه در بانك 
توســعه و تعاون قرار دارد و بخشى از مبالغ 
در مؤسســه الزهرا گذاشته شــد كه بعدها 
با ادغام در مؤسســه كاســپين اين مبالغ در 

مؤسسه كاسپين قرار گرفت و در حال حاضر 
تالش هايى براى پس گيرى پول اعضا از اين 
مؤسسه صورت گرفته. بنابراين اعضا نگرانى از 

اين بابت نداشته باشند.

 جوالن دالالن در بازار سماورسازان
وى بــه حضور دالالن در بازار اشــاره كرد و 
گفت: برخى از صنعتگران بناچار با سود چهار 
درصد به باال به صورت چك، مواد اوليه خود 
را تهيه مى كنند و با توجه به ركود بازار، آنان 
توان پرداخت ندارند و همين چك ها توسط 
دالالن با كسر مبالغى خريدارى مى شود و اين 
وضعيت، ســرمايه صنعتگران را به يغما برده 
است و آنان را در بدترين شرايط ممكن قرار 

داده است. 
وى اظهار داشت: به عنوان مثال براى ساخت 
هر سماور جز شيرآالت و لوازم جانبى، حدود 
100 هزار تومان ورقه برنج مصرف مى شــود 
و شــرايط بــازار به گونه اى اســت كه حتى 
صنعتگران بناچار ســماور توليدى خود را به 
قيمت 70 هزار تومان مى فروشــند و اين در 
حالى است كه هزينه هاى كارگاهى روز به روز 

در حال افزايش است.

 تسهيالت بانكى دردى را دوا نمى كند
وى بــه تســهيالت بانكــى كــه در اختيار 
صنعتگران قرار گرفته، اشــاره كرد و افزود: 
اين تسهيالت با نرخ 18 درصد است كه نرخ 
بااليى است و صنعتگران توان تأمين ضامن و 
وثيقه هاى مورد نياز و حتى پرداخت اقساط با 
اين نرخ را ندارند و عمالً اين تسهيالت دردى 

را از صنعتگران دوا نمى كند.

 رقم ماليات ها منطقى نيست
وى در خصوص افزايــش ماليات صنعتگران 
گفت: مواد اوليه روز به روز گران مى شــود و 
باتوجه به وضعيت بازار، قيمت محصول ثابت 
است. از طرفى هزينه ها ازجمله هزينه كارگر 
14 درصد و هزينه برق 25 درصد افزايش يافته 
است و اين در حالى است كه قرار بود، ماليات 
بر درآمد باشــد. ســليمانى فرد تصريح كرد: 
وقتى واحد صنفى روز به  روز درآمدش كاهش 

مى يابد، افزايش ماليات ها منطقى نيست.

 انتظار براى اخذ پروانه كسب
وى در خصوص صدور پروانه توســط اتحاديه 
اظهار داشــت: طبق يكسرى مصوبه از جمله 
نظر سه كارشناس فنى، گذراندن كالس هاى 
آموزشــى مرتبط و طى مراحل و كنترل هاى 
الزم، به متقاضى جواز كســب پنج ساله طبق 
ضوابط اتاق اصنــاف و ديگر مراجع ذى صالح 
داده مى شــود. رئيس اتحاديه سماورسازان و 
آبكاران تصريح كرد: در حال حاضر متقاضيانى 
هستند كه به دليل نداشتن ضوابط و امكانات 
اوليه بــراى ورود به صنف در صف انتظار قرار 
گرفته اند. وى خاطرنشان كرد.صدور بى رويه 
جواز كســب باعث عرضه زيــاد كاال در بازار 
شــده و با نبود تقاضا، صنف با مشــكل روبه 
رو مى شــود، اما با اين حــال وادار به صدور 
جواز مى شويم، هرچند در مقابل آن مقاومت 
مى كنيــم، امــا فشــارهايى در اين خصوص 

وجود دارد.

 راهكارهايى براى كاهش مشكالت
رئيس اتحاديه سماورسازان و آبكاران ساخت 
تصفيه خانه در شهرك صنعتى، كاهش ماليات 
صنف تا حد بخشــودگى، بازاريابى توليدات 
توسط كميسيون صادرات اتاق اصناف سازمان 
صنعت و معدن، ارائه تسهيالت بانكى مناسب، 
تبليغات محصوالت و حمايت هاى فرهنگى 
از ايــن صنعت را از جمله راهكارهاى كاهش 
بخشــى از مشــكالت صنف سماورسازان و 

آبكاران عنوان كرد.

قدس  احتراماً در خصوص مصاحبه منتشــره خبرنگار آن 
روزنامه با رئيس صندوق كارآفرينى اميد شهرســتان قوچان 
كه در صفحه 4 ويژه نامه قدس خراســان سه شنبه 96/7/18 
منتشر شــده، خواهشمند اســت با توجه به ماده 23 قانون 
مطبوعات نسبت به درج جوابيه اين اداره كل به منظور اطالع 
رسانى مناسب و جلوگيرى از تشويش اذهان عمومى در همان 
صفحه و همان ستون اقدام كنند. ادارات ثبت اسناد و امالك 
بموجب شرح وظايف سازمانى صرفاً مجرى قوانين و مقررات 
بوده و در حدود مقررات انجام وظيفه مى كنند. بديهى اســت 

در صورت تطبيق نداشتن مطالبات متقاضيان با ضوابط قانونى 
ادارات ياد شــده، مجاز به اقدام نيستند. در خصوص مصاحبه 
منتشره رئيس صندوق كارآفرينى اميد قوچان نيز كه متأسفانه 
حاوى اتهام هاى ناروا به اداره ثبت اسناد و امالك قوچان است، 
اعالم مى دارد، دواير اجراى ثبت مستنداً به مواد 119 آئين نامه 
اجرا و 15 قانون عمليات بانكى بدون ربا صرفاً نسبت به اجراى 
قراردادهاى داخلى بانك ها و مؤسســات مالى داراى مجوز از 
بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران، مجاز به صدور اجرائيه 
و انجام عمليات اجرايى بوده و مســتندات قانونى فوق الذكر 

قراردادهاى داخلى ساير مؤسسات مالى را در حكم اسناد الزم 
االجرا ندانسته و بدين لحاظ قابل صدور اجرائيه نيستند. بديهى 
است عدم اجراى خواسته غيرقانونى رئيس صندوق كارآفرينى 
اميد در خصوص صدور اجرائيه نسبت به قراردادهاى داخلى 
مؤسســه مذكور وفق مقررات بوده و اطالق اتهامات و عبارات 
غيرمســئوالنه و ناروايى همچون «سنگ اندازى» و «همكارى 
نامناسب»  به اداره ثبت اسناد و امالك قوچان صرفاً موجبات 
بدگمانى به دستگاه هاى اجرايى را فراهم خواهد آورد. نهايتاً اين 
اداره كل در خصوص اتهام هاى وارده نســبت به انجام وظايف 
قانونى و اجراى دقيق مقررات اداره ثبت اسناد و امالك قوچان، 
حق اقدام قانونى براى خود را محفوظ دانسته و اقدام هاى الزم 

را نسبت به آن معمول خواهد كرد.

پاسخ مديركل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوى به يك مطلب
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