
از آخرين وضعيت بازداشت «شهال» 
تا ميزان حقوق اعضاى شورا

بازداشت تان كرديم
گاليه نكنيد

رئيس شوراى شهر مشهد  تشريح كرد تهديد مديران بانك ها توسط يك مقام قضايى در خراسان رضوى

قدس   رئيس شــوراى شــهر مشهد در 
خصوص وضعيت پرونده امير شــهال، گفت: 
اتهامى وارد شــده و هنوز موضعى روشــن 
نيست و سعى كرديم هم با تعامل با دستگاه 
قضا و هم استاندارى موضوع را پيگيرى كنيم.
محمدرضا حيدرى روز گذشــته در نشست 

«بررسى عملكرد ...

قدس  معــاون رئيس كل دادگســترى 
اســتان دربــاره رعايــت قوانيــن و اجراى 
دســتورالعمل هاى بانك مركزى به بانك ها 
هشــدار داد. امير مرتضوى در جلسه شوراى 
گفت وگوى دولت و بخش خصوصى خراسان 
رضوى به بررسى موانع بانكى حوزه كسب و 

كار استان ...
.......صفحه 2 .......صفحه 3 

گـرانى دارو؛ درد مضاعف بيـماران
اهالى با اشاره به نبود امكانات حداقلى 

زندگى در گفت وگو با قدس عنوان كردند

دلخوشى 
شهرك «شهيد شوشترى» 

به سايه نشينى مشهد

.......صفحه 4 

با وجود وعده مسئوالن دانشگاه علوم پزشكى مشهد براى تثبيت قيمت ها اتفاق افتاد

.......صفحه 2 

به دليل افزايش خسارت هاى سيل 
درخراسان رضوى

سرپرست آب منطقه اى 
به دادستانى 

فرا خوانده مى شود

قدس   «شهرك شهيد شوشترى» همسايه ديوار به ديوار مرز 
مشترك با شهر مشهد است. جايى كه همه اهالى آن هنوز به 
اسم روستاى «شترك» از آن ياد مى كنند، اما نام شهرك فقط 
بر روى تابلوى آن، جا خوش كرده است. جايى كه مثل خيلى 

از مناطق چسبيده ...

قدس   بارش ها و نزوالت جوى هفته گذشــته در ســطح 
خراسان رضوى با وجود شادى مردم بابت تأثير اين بارندگى ها 
در كاهش خشكسالى با خسارات قابل توجهى نيز همراه بود.

.......صفحه 3 روزنامه قدس در گزارش روز گذشته ...
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.......صفحه 3 

نماينده شهرستان درگز 
در شوراى اسالمى 

خراسان رضوى انتقاد كرد

خروج 
ادامه دار 

سيالب ها 
از 5 نقطه 

مرزى
قدس    نماينده شــوراى اسالمى شهرستان درگز 
در شوراى اسالمى خراسان رضوى راه هاى مواصالتى 
را يكى از عمده ترين مسائل و مشكالت اين شهرستان 
دانست و گفت: تونل اهللا اكبر كه چندين سال پيش 

كلنگ اجرايى آن به زمين زده شد ...



�و��ون

در حوالى امروز2

سرپرست اداره حقوقى راه و شهرسازى 
خراسان شمالى:

 84 هكتار از اراضى دولتى از چنگال 
متصرفان خارج شد

قدس: سرپرست اداره حقوقى، ارزيابى خسارات و واگذارى راه 
و شهرسازى خراسان شمالى گفت: 84 هكتار از اراضى دولتى 
بــه ارزش 120 ميليارد ريال از چنگال متصرفان خارج شــد. 
عظيمى اظهار كرد: با پيگيرى كارشناسان حقوقى اداره كل راه 
وشهرسازى در مراجع قضايى حكم قطعى خلع يد و قلع وقمع 
از 84 هكتار از اراضى دولتى سال 96 در شهرستان هاى بجنورد، 

شيروان، اسفراين، گرمه، جاجرم و راز و جرگالن صادر شد.

مديركل موزه هاى ميراث فرهنگى كشور:
 هويت خراسان در موزه خراسان بزرگ 

احيا مى شود

قدس:مديركل موزه ها و اموال منقول تاريخى ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشگرى كشــور ازاحياى هويت استان 
خراسان در حوزه خراسان بزرگ با تشكيل كميته هاى مختلف 

از جمله محتوايى و سناريو و جمع آورى اشياء خبرداد.
«محمد رضا كارگر» همزمــان با هفته موزه ها و محوطه هاى 
تاريخى در حاشيه جلسه هم انديشى محتواى موزه خراسان 
بزرگ افزود: موزه خراسان بزرگ يكى از بهترين موزه هاست 
كه با باالترين اســتانداردها ساخته شده و هيچ موزه اى با آن 

نمى تواند رقابت كند.
وى ادامــه داد: اما محتوى و چيدمــان دائمى آن با توجه به 
اهداف اين موزه، تاكنون انجام نشده است و بيشتر به عنوان 

فضاى نمايشگاهى از آن استفاده كرده ايم.
كارگر با بيــان اين كه برنامه ريزى هاى الزم براى تشــكيل 
كميته هاى مختلف مورد نياز در حال انجام است، گفت: بايد با 
تشكيل كميته هاى مختلف سناريو و محتواى دائمى اين موزه 
تعريف شود كه كميته جمع آورى اشيا بايد درسطح خراسان 
براى جمع آورى اشيا اقدام كند و كميته ديگر بايد سناريوى 
مــوزه را تنظيم كند. وى گفت: بايد در موزه به اين مســئله 
پرداخته شود كه خراسان به عنوان يك مركز فرهنگى بزرگ 
در تاريخ ايران شكل گرفته و موجب شده است كه بسيارى از 

فرهنگى هاى ديگر را غنى كند.
 كميته ويژه جمع آورى اشياى تاريخى 

مديركل موزه ها و اموال منقول تاريخى ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى كشــور با اشاره به تشكيل كميته ويژه 
جمع آورى اشياى تاريخى براى موزه خراسان گفت: ابزار يك 
موزه، اشيا هستند و سناريوى موزه با استفاده از اشيا چيدمان 
مى شــود و مهم ترين وجه تشكيل دهنده موزه هستند و هر 
آن چه اشيا مهم تر و غنى ترباشند، به انتقال و بيان پيام موزه 
كمك مى كند، به همين دليل اين كميته تشكيل شده است.

كارگر تصريح كرد: مقرر شد اين كميته اشياى تاريخى مخازن 
و موجود در عرصه هاى تاريخى را بازديد و شرايط انتقال آن ها 

را بررسى و به كميته محتوايى پيشنهاد كنند.

 خواب اردوگاه تربيتى شيروان به 20 سال رسيد
ايرنا: معاون توسعه و منابع انســانى اداره آموزش و پرورش 
شــيروان گفت: تكميل اردوگاه فرهنگى تربيتى امام حسن 
مجتبى (ع) روســتاى گردشــگرى زوارم اين شهرستان كه 
بعد از 20 ســال همچنان نيمه تمام رها شــده، 10 ميليارد 
ريال اعتبار نياز دارد. اسماعيل زارع اظهار كرد: هم اكنون اين 
اردوگاه نياز به بسيارى از تعميرات در بخش هاى مختلف، حفر 
چاه، ساختمان سرايدارى و برق دارد.وى مساحت اين اردوگاه 
را 15 هكتار عنوان كرد و گفت: تاكنون سه هكتار از اين فضا 
نهال كارى شــده كه شامل 6000 نهال غير مثمر است، ولى 
با نبود آب مواجه هستيم.وى گفت: اين پروژه استانى تعريف 

شده است كه بايد در رديف اعتبارات ملى قرار گيرد. 

 شركت «آذين فورج» اسفراين در آستانه تعطيلى 
ايسنا:مديرعامل شركت توليدى آذين فورج اسفراين گفت: 

توليدكنندگان حق پرسيدن سؤال از هيچ كسى را ندارند. 
فرج اهللا عليــزاده، افزود: در حال حاضر در اين فاز از كارخانه 
صنايع فوالدى، ريلى، گازى، پتروشيمى كه مورد نياز وزارت 

نيرو، نفت و... است، ساخته مى شود. 
وى در پاســخ به اين پرسش كه اين شركت به دنبال اجراى 
طرح توســعه بود و اين طرح هم اكنون در چه مرحله اى قرار 
دارد؟ ادامه داد: كلنگزنى فاز توســعه اى اين شركت در زمان 
سفر رئيس جمهور بر زمين خورد، اما تاكنون هيچ اقدامى در 

اين خصوص انجام نشده است. 
عليزاده با اشــاره بــه اينكه اجراى اين طــرح نيازمند آورده 
شخصى و تسهيالت است، اظهار كرد: آن چه مربوط به آورده 
شــخصى شركت بوده هزينه شده است، اما رقمى كه بايد به 

عنوان تسهيالت اختصاص مى يافت، تخصيص نيافته است. 
وى رقم تســهيالت را 120 ميليارد تومان بيان كرد و گفت: 
البته با توجه به باال رفتن قيمت ارز به طور حتم اين رقم نيز 

افزايش خواهد يافت. 
وى خاطرنشان كرد: هم اكنون اين شركت در آستانه تعطيلى 
قرار دارد.  عليزاده تاكيد كرد: در گذشته 800 نفر در اين واحد 
توليدى مشغول به كار بودند كه تا سال گذشته به 400 نفر 

رسيد و امسال به 330 نفر رسيده است. 
وى ادامــه داد: با راه افتادن فاز توســعه اى در اين كارخانه، 

تجهيزاتى همچون رينگ و... توليد مى شد. 

نماينده مردم اين شهرستان در گفت و گو با 
قدس گاليه كرد

 كاشمر 5 ماه بدون فرماندار

رضا طلبى : عضو مجمع نمايندگان اســتان گفت: فرماندار 
كاشمر هر چه زودتر بايد تعيين تكليف و انتخاب شود.

دكتــر بهروز بنيادى در ادامه به قــدس افزود: اگرچه تاكنون 
چند نيروى بومى و با سابقه كارى باال را به استاندارى معرفى 
كرده ايم، اما همچنان اين شهرستان از نبود فرماندار رنج مى برد.
وى ضمن تكذيب برخــى اختالف نظرها بين اســتاندارى و 
نماينده شهرســتان تصريح كرد: موضوع انتصابات يك مقوله 
مشــاوره اى مى باشد، شرط اول ما براى انتخاب فرماندار نيروى 
بومى مى باشد، زيرا به تجربه ثابت شده است در دوره هايى كه 
شهرستان كاشمر داراى فرماندار غير بومى بوده است هزينه و 
زمان زيادى را از دســت داده اســت به اين جهت كه فرماندار 
غير بومى چند ســال نياز دارد تا با شرايط محيطى شهرستان 
آشــنا و مســلط شــود و از اين جهت زمان زيادى را از دست 
مى دهد. بنيــادى ادامه داد: فرماندار بومى در پيشــرفت يك 
شهرستان تأثير متمايزى دارد و در حال حاضر شهرستان هايى 
كه داراى نيروى فرماندار بومى هستند بسيار پيشرفت كرده اند. 

 مطالبات زعفران كاران پرداخت مى شود
وى همچنين اظهار داشــت: طبق گفت و گويى كه با رئيس 
ســازمان تعاون روستايى كشورداشــته ام در چند روز آينده 
بخشى از مطالبات زعفران كاران كه زعفران هاى خود را به اين 

سازمان فروخته اند پرداخت خواهد شد.
بنيادى افزود: كشاورزان جزو اقشار آسيب پذير و محروم جامعه 

هستند كه بايد مورد حمايت جدى مسئوالن قرار بگيرند.

 راه اندازى نخستين فروشگاه اينترنتى 
صنايع دستى خراسان جنوبى

قدس:معاون صنايع دستى و هنرهاى سنتى اداره كل ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى خراســان جنوبى از 
راه اندازى نخســتين فروشگاه اينترنتى صنايع دستى استان 
خبر داد. حسين عباس زاده، گفت: اين فروشگاه در فردوس با 
كسب مجوزهاى الزم فعاليت خود را به عنوان نخستين سايت 
اينترنتى خريد و فروش ســنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى 
استان خراسان جنوبى آغاز كرده است. وى خاطرنشان كرد: 
اين فروشگاه ها با داشتن مؤلفه هايى از قبيل درج شناسنامه، 
مشــخصات و اطالعات فنى كاال، به كارگيرى مشــوق هاى 
ترغيبى، تشويقى و مناســبتى، طراحى و گرافيك سايت و 
سهولت دسترسى و اقدام در راستاى دارا بودن نشان اعتماد 
الكترونيكى و چندزبانه بودن ســايت و امكان فروش خارج از 
كشور مى توانند رشد چشمگيرى براى بازاريابى و فروش در 

اين بخش داشته باشند.

 واليبال روستايى استان نيازمند 
حمايت ويژه مسئوالن 

نيشابور- خبرنگارقدس: براى نخستين بار در كشور كميته 
واليبال روستايى به عنوان پايلوت در خراسان رضوى شروع به 
فعاليت كرده  اســت. رئيس كميته واليبال روستايى خراسان 
رضوى اظهار كرد: ما در كميته واليبال روستايى استان نيازمند 
حمايت مسئوالن هســتيم. مهدى رحيمى نژاد گفت: براى 
نخستين بار در كشور كميته واليبال روستايى به عنوان پايلوت 
در خراسان رضوى شروع به فعاليت كرده  است. رئيس كميته 
واليبال روستايى خراسان رضوى ابراز كرد: تمام استعدادهاى 
ما كشــف شده از بطن روستاها و مناطق محروم است و اين 
به تنهايى دليل محكمى اســت كه ما تمام ســرمايه ها را در 
مناطق شهرى هزينه نكنيم. وى ادامه داد: ما بايد به مناطق 
روســتايى توجه ويژه داشته باشيم، جايگاه واليبال شهرى ما 
پايين آمده است و واليبال روستايى مى تواند كمك فراوانى به 
واليبال شهرى بكند تا به جايگاه اوليه خود باز گردد و اين مهم 

تنها به حمايت مسئوالن مربوط نياز دارد.
وى تصريــح كرد: ما واليبال روســتايى را فعــال كرديم كه 
واليبال در روســتاها مدرن شــود و به جرئت مى توان گفت 

شور و نشاطى كه در روستاهاست در شهرها نيست.

فرماندار تربت حيدريه:
 معلوالن موفق را بايد «توان ياب» ناميد

ايرنا:معاون استاندار و فرماندار ويژه تربت حيدريه گفت: افراد 
معلولى كه در عرصه هاى مختلف به پيروزى دست مى يابند، 
معلول نيستند، بلكه توان ياب هستند زيرا توانايى هاى بالقوه 
خود را يافته و به فعل تبديل كرده اند. احمدعلى موهبتى در 
آيين استقبال از «فاطمه بيگ زاده» قهرمان دو و ميدانى بانوان 
معلول كشــور در بخش پرتاب وزنه، افــزود: از اين روى اين 
افراد عالوه بر آنكه تالش هايشان نسبت به ديگر افراد مضاعف 
است، موفقيت هايشان را نيز بايد چند برابر به پايشان نوشت.  
فاطمه بيگ زاده 24 ارديبهشــت ماه جارى در سى و دومين 
دوره رقابت هــاى قهرمانى دو و ميدانى بانوان جانباز و معلول 
كشور موفق شــد در بخش پرتاب وزنه كالس پزشكى ال 4 

وزنه سه كيلوگرمى را به ميزان 95/5 متر پرتاب كند. 
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فارس  رئيس شــوراى شهر مشــهد در خصوص وضعيت پرونده امير شهال، گفت: 
اتهامى وارد شده و هنوز موضعى روشن نيست و سعى كرديم هم با تعامل با دستگاه قضا 

و هم استاندارى موضوع را پيگيرى كنيم.
محمدرضا حيدرى روز گذشته در نشست «بررسى عملكرد شوراى اسالمى شهر مشهد» 
كه به همت انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه فردوسى مشهد در دانشكده مهندسى 
اين دانشگاه برگزار شد، با اشاره به اين نكته كه يكى از رويكردهاى شورا پرهيز از ورود به 
تعامالت سياسى بود، به سه مأموريت شورا اشاره و تصريح كرد: انتخاب شهردار، نظارت 
بر كار آن و تصويب قوانين شــهرى ســه مأموريت شورا هستند كه از اين بين انتخاب 

شهردار چالش برانگيزترين اقدام شورا محسوب مى شود.
وى به چالش هاى پيش روى شــورا اشــاره و خاطرنشــان كرد: شهر مجموعه به هم 
پيوسته اى است كه بايد خودش را اداره كند، در حال حاضر روزى سه ميليارد تومان بايد 

هزينه كنيم تا شهر اداره شود.
حيدرى منابع را يكى از دغدغه هاى موجود در شهردارى ها خواند و گفت: در روز 2000 
نفر مسئوليت جمع آورى زباله در مشهد را دارند كه اين تعداد در زمان حضور گسترده 

زائران در مشهد به 3000 نفر مى رسد و همه اين ها نيازمند منابع مالى است. 
وى اضافه كرد: سرانه هر شهروند در سال 97، بيش از 300 هزار تومان و سرانه عمرانى 

آن 3 ميليون و 700 هزار تومان است.

 شوراى شهر در حوزه شفافيت هاى مالى چه كرده است؟
در ادامه خسروى، نماينده انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه فردوسى مشهد خطاب به 
حيدرى، بيان كرد: در مورد شفافيت كه شعار اصلى شما بود چه كرديد؟ در تهران مفاد 
هر قراردادى كه بسته مى شود روى سايت مى رود؛ اما در مشهد چه؟ متأسفانه در مشهد 

به اين شفافيت نرسيده ايم.
اين فعال دانشجويى اضافه كرد: در سال هايى كه گذشت آلودگى هواى مشهد نسبت به 
ديگر شهرها روند مثبتى را طى مى كرد؛ اما هرچه بيشتر زمان مى گذرد آلودگى هواى 
در مشهد همپاى تهران و بيشتر مى شود، چه برنامه اى براى اين موضوع داريد؛ در سالى 

كه گذشت روزهاى پاك در تهران 12 روز و در مشهد 14 روز بود.
خسروى به مسئله عدالت اشاره كرد و بيان داشت: حقوق شهروندى امرى است كه بايد 
اجرا شود، اما افرادى مانند زنان، معلوالن و اقليت ها از بخش اساسى حق خود محروم 

هستند.
در ادامه حيدرى در پاســخ به ســؤاالت اين دانشــجو بيان كرد: شفاف ســازى طيف 
گســترده اى دارد و ما كوشيديم اين شفافيت را مد نظر قرار دهيم به طورى كه جلسه 
علنى شورا را زنده بر روى شبكه هاى اجتماعى مى گذاريم، همچنين مسئله بودجه را به 

صورت شفاف اعالم كرده ايم.
وى ادامه داد: در 20 فروردين ســال جارى شهردارى را مكلف كرديم كه سامانه مورد 
نظر براى در جريان گذاشــتن مردم از قراردادها را آماده كند و امروز كه پيگيرى كردم 
اعالم شد كه سامانه آماده است تا دسترسى آزاد و برخط به همه اطالعات در خصوص 
معامالت و دسترســى آزاد و بر خط بر چگونگى واگذارى، انتشار اسناد كامل پيمان ها، 
مدت و مبلغ، تعريف نحوه اعالم فساد بدون علنى شدن مشخصات افشاكننده مهيا كند.

 حقوق 4 ميليونى اعضاى شوراى شهر
رئيس شوراى شهر مشهد در ادامه سخنان خود در خصوص ميزان حقوق اعضاى شوراى 
شهر، بيان كرد: حق الجلسه اى كه اعضاى شوراى شهر مشهد دريافت مى كنند 4 ميليون 
و 900 هزار تومان اســت كه از اين ميزان 10 درصد ماليات كسر مى شود و غير از اين 
هيچ پرداخت ديگرى به اعضاى شورا صورت نمى گيرد؛ چراكه پرداخت و مبلغى غير از 

اين خالف است.

 رويكرد شورا در كمربند جنوبى
يوسفى، نماينده بسيج دانشــجويى دانشگاه فردوسى مشهد در ادامه اين نشست ابراز 
كرد: رويكرد شــورا در كمربند جنوبى، ادامه تخريب بود و شهردارى با صدور مجوزها 

منفعت كسب مى كند.
وى به افزايش كرايه حمل ونقل عمومى اشــاره كرد و گفت: هدف و راهبرد شما براى 
حمل ونقل عمومى چيست؛ شما با اين افزايش قيمت ها، سبب مى شويد كه دانشجويان 

و مردم متضرر شوند.
اين فعال دانشجويى به نرده گذارى هاى خط سه بى آرتى در خيابان شيرازى اشاره كرد 
و ادامه داد: اين امر سبب متضرر شدن كسبه اين محله و فروش مغازه هايشان مى شود.

در ادامه حيدرى در پاســخ به اين پرسش ها گفت: انتظارى كه ما از محيط دانشجويى 

داريم با ديگر مكان ها متفاوت است و نقدها بايد توأم با اطالع باشد.
رئيس شوراى اسالمى شهر مشهد ادامه داد: مطالعات كمربند جنوبى مشهد از سال 78 
آغاز وعمليات اجرايى آن در ســال 90 انجام شــده و جزو طرح دوم و سوم جامع شهر 

مشهد است، بنابراين اين طرح به ما ارث رسيده است.
وى ادامه داد: حتماً كمربند جنوبى آثار زيان بار دارد به همين علت از دانشگاه خواسته ايم 

كه دراين خصوص تحقيقاتى انجام دهد تا مشكالت آن برطرف شود.
حيدرى تصريح كرد: شهر يك مجموعه به هم پيوسته است و نيازمند نشاط و پويايى 

است و چنانچه هزينه هايى در اين راستا انجام مى شود در حقيقت نياز شهر است.

 خط 3 بى آرتى مشكالتى دارد، اما ادامه مى دهيم
رئيس شوراى شهر مشهد بيان كرد: خط يك قطارشهرى 110 هزار نفر و خط بى آر تى 
شيرازى چنانچه كامل اجرا مى شد بيش از 200 هزار نفر را در روز جابه جا مى كرد، قطعاً 
اين طرح داراى مشكالتى است؛ اما مى بايست توسعه دهيم تا از ورود خودروها در مركز 

شهر بكاهيم تا هم بحث ترافيك و هم آلودگى كاهش يابد.
وى گفت: از يك تعدادى بيشتر نمى توانيم در مركز شهر پاركينگ بسازيم، چراكه ساخت 

پاركينگ در مركز شهر عاملى در جهت آوردن خودروها به مركز شهر است.
رئيس شــوراى شهر مشهد ادامه داد: تخريب اطراف حرم مطهر مربوط به سال ها قبل 
است، ما به عناصر هويت ساز آن منطقه تأكيد داريم، اما در خصوص طرح مسجد حوض 
معجردار فرآيند قانونى طى شد و حدود 20 پروژه ميراثى ديگر در اطراف شهر مشهد 

وجود دارد كه در حال پيگيرى وضعيت آنان هستيم.
وى بيان داشــت: قرار شده اعتبارى در قالب اوراق مشاركت داده شود تا ما معابر اصلى 
حرم را باز كنيم كه براى اين امر 3000 ميليارد تومان اعتبار نياز است و رئيس جمهور 
در سفرى كه بتازگى به مشهد داشتند قول دادند در قالب اوراق مشاركت اين ميزان در 

سال آينده به مشهد داده شود.

 پيگير روند دادرسى امير شهال هستيم
رئيس شــوراى شهر مشهد در پاسخ به نماينده دانشجويان نوانديش دانشگاه فردوسى 
مشهد در خصوص دســتگيرى يكى از اعضاى شوراى شهر مشهد(امير شهال) سوالى 
پرســيد كه حيدرى در پاسخ به اين پرســش، گفت: اتهامى وارد شده و هنوز موضعى 
روشن نيســت؛ سعى كرديم هم با تعامل با دســتگاه قضا و هم استاندارى موضوع را 

پيگيرى كنيم.
وى با اشاره به اين نكته كه كسى با رسيدگى مخالفتى ندارد، تصريح كرد: آنچه مورد 
تأكيد است اين است كه حقوق اين عضو شورا بايد طبق آيين دادرسى مورد توجه قرار 
گيرد. حيدرى تأكيد كرد: همچنين يكى از نكاتى كه بسيار بر آن توجه داشتيم اين است 
كه سعى نكرديم فضا را سياسى كنيم، چراكه چنانچه موضوع سياسى شود نه به نفع 

شهر است و نه به نفع او.
رئيس شوراى شهر مشهد ابراز داشت: قبل از اينكه به اين جلسه بيايم در خصوص اين 
موضوع پيگيرى هايى كردم.وى بيان كرد: اصل ما بر برائت است، مگر خالفش ثابت شود.
حيدرى در ادامه سخنان خود اتهامات وارده به شهال را ناروا دانست و خاطرنشان كرد: 

نبايد براى منافع سياسى خود حق كسى را ضايع و اتهام ناروا وارد كنيم.
رئيس شوراى شهر مشهد در پايان تأكيد كرد: در ارتباط با ادامه كار شهال با شورا، تصميم 

با شوراى شهر است نه دستگاه قضا.

رئيس شوراى شهر مشهد  تشريح كرد

از آخرين وضعيت بازداشت «شهال» تا ميزان حقوق اعضاى شورا

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

300072305 پيامك كنيد.

با وجود وعده مسئوالن دانشگاه علوم پزشكى مشهد براى تثبيت قيمت ها اتفاق افتاد

گرانى دارو؛ درد مضاعف بيماران
هنگامه طاهرى  با اينكــه مدير نظارت بر 
دارو و مواد تحت كنترل دانشگاه علوم پزشكى 
مشهد،23 ارديبهشت ماه گفته بود: تغيير قيمت 
دارو بــا توجه به قيمت خريــد با نرخ قبل؛ تا 6 
ماه آينده اتفاق نخواهد افتاد، اما اغلب بيمارانى 
كه براى درمان مجبور به تهيه داروهاى حياتى 
هســتند يا تحت درمان مدام متخصصان قرار 
دارند از افزايش قيمت داروها بر حسب افزايش 

قيمت دالر گله مندند.

 شهروندان چيز ديگرى مى گويند
در اين خصوص بيماران از حذف داروهايى خاص 
و جايگزينى برخى داروهــاى ديگر كه داخلى 
هســتند و با اين حال افزايش قيمت محسوس 

يافته اند، خبر مى دهند. 
آنها در اين خصوص به داروهايى چون «ريتالين» 
اشــاره مى كنند كــه «روبيفن» بــا تأثير كمتر 
جايگزين آن شده و حتى داروهاى حياتى چون 
«انســولين» و يا داروهايى كه اســتفاده از آن ها 
نيازمند رســيدن دوره مصرف است نيز شاكى 
هستند. در اين بين بيماران سرطانى كه كمبود 
دارو در حكــم بازى با زندگى آن هاســت نيزاز 

شرايط نابسامان دارو بى نصيب نمانده اند.
دكتر «الف» مســئول فنى يكى از داروخانه هاى 
خيابان پرستار به خبرنگار قدس مى گويد: نه تنها 
افزايش قيمت دالر باعث افزايش قيمت داروها 
شده، بلكه افزايش قيمت سرى ديگرى از داروها 
نيز در دستور كار است كه بزودى اعالم مى شود. 
او اظهار مى دارد كه ايــن افزايش قيمت عالوه 
بر داروهاى خارجى شــامل داروهاى ايرانى نيز 

خواهد بود.

 سير صعودى قيمت ها 
مدير يكــى ديگر از داروخانه ها مى گويد:ســير 
صعــودى قيمت داروهــاى داخلى بيشــتر از 

داروهاى خارجى است.
او علت اين موضــوع را خارجى بودن 70 تا 80 

درصد مواد اوليه داروهاى ايرانى عنوان مى كند.
دكتر«م.ر» نيز يكى ديگر از مديران داروخانه اى 

در كوهسنگى است كه در اين خصوص انگشت 
اتهامش به سوى شركت هاى دارويى است.

وى بيان مى كند: شــركت هاى دارويى داروها را 
بلوكه كرده اند تا در فاصله زمانى خاص آن ها را 
با قيمت باالتر وارد بازار كنند. بنابراين بيشتر از 
اينكه گرانى دارو بر حســب دالر روى بيماران 
فشــار بياورد، نبود دارو آن هــا را معترض كرده 
است. او ادامه مى دهد:در حال حاضر بين 60 تا 
70 قلــم دارو افزايش قيمت 70 تا 80 درصدى 
يافته اند و اين در حالى است كه هنوز هم افزايش 

قيمت برخى داروها در راه است.
وى بيــان مى كند كه شــركت ها درباره برخى 
داروها مى گويند: دســتور فروش نداريم؛ اين در 
حالى است كه ما مى دانيم شركت ها به اندازه يك 

سال دارو در انبارها دپو دارند.
او درباره سياست شركت ها درخصوص تأثير بر 
افزايش قيمت دارو ها به خبرنگار قدس مى گويد: 
شــيوه كار شــركت ها بدين صورت اســت كه 
مقــدارى از داروها را با نرخ دالر جديد وارد بازار 
مى كنند و بعد آن ها را مدتى دپو كرده و پس از 

مدتى با نرخ باال وارد بازار مى كنند.

  دپو دارو
به گفتــه دكتر «م.ر» دولت بــراى جلوگيرى از 
افزايش قيمت، سهم شــركت ها را افزايش داده 
است عالوه بر اينكه اين شركت ها ارز دولتى هم 
دريافت مى كنند، اما بــراى خوددارى از فروش 
دارو صراحتاً اعالم مى كنند كه ارز دولتى دريافت 

نكرده اند!
 دكتر «م» مســئول فنى يكــى از داروخانه هاى 
منطقه عبدالمطلب هم ضمن تأييد مطالب فوق 
اذعان مى دارد: دپو كردن دارو غيرقانونى است و 
ادعاى شركت ها هم درخصوص نداشتن دارو يا 

نگرفتن ارز دولتى دروغ است.
 وى يادآور مى شود: اين شركت ها براى ما بسته 
دارويى تعريف كرده اند و در قبال درخواستمان 
بــراى گرفتن دارو چند داروى ديگر را كه يا كم 
مصرف هستند و يا تاريخ آن ها رو به انقضاست به 

زور به ما مى فروشند.
وى ادامه مى دهد كه فشار گران شدن داروهاى 

داخلى و دپو كردن داروهاى خارجى بر بيمارانى 
وارد مى شــود كه بــا درد دســت و پنجه نرم 
مى كنند. او در مورد داروهاى كمياب يا دپو شده 
به عنوان نمونه به داروى «انســولين»، داروهاى 
تحريك كننده تخمك گذارى يا داروهايى چون 
«IV.IG» كــه براى افزايش مقاومت سيســتم 

ايمنى بيماران استفاده مى شود، اشاره مى كند.
او در اين مورد صراحتاً عنوان مى كند كه طبق 
اطالعات وى انسولين توسط شركت هاى توزيع 

كننده دارو دپو شده است.
دكتر بهشتى مدير داروخانه هالل احمر هم به 
قدس اظهار مى دارد: برخى از داروهاى شــيمى 
درمانى افزايش قيمت نامحسوس يافته اند، اما تا 

10 درصد افزايش محسوس خواهند يافت.
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به دليل افزايش خسارت هاى سيل 

درخراسان رضوى
  سرپرست آب منطقه اى 

به دادستانى فرا خوانده مى شود
قدس: بارش ها و نزوالت جوى هفته گذشته در سطح خراسان 
رضوى با وجود شــادى مردم بابت تأثيــر اين بارندگى ها در 

كاهش خشكسالى با خسارات قابل توجهى نيز همراه بود.
روزنامه قدس در گزارش روز گذشته به بخشى از اين خسارات 
از جمله حادثه ديدگى 1847 نفر در استان و خسارت سيل به 

پنج خودرو در طرقبه اشاره كرد.
معاون حقوق عامه دادسراى عمومى و انقالب مشهد پيرامون 
خســارت وارده در پى وقوع سيالب در طرقبه اظهار داشت: 
پيشتر تذكر جدى به آب منطقه اى داده شده بود تا تصرفات 
بستر مسيل در نقاط مختلف رود ها و مسيل هاى اين منطقه 

را جدى بگيرند.
قاضى محمد بخشى محبى در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: 
به همين منظور سرپرست آب منطقه اى براى ارائه برنامه هاى 

پيشگيرانه خود بزودى به دادستانى فراخوانده مى شود.
وى با بيان اينكه هرچند شهروندان نيز مى بايست هشدارهاى 
وقوع سيالب را جدي مى گرفتند،افزود:با اين حال نبايد همه 
تقصيرها را به گردن آن ها انداخت، بلكه مسئوالن و نهادهاى 

مربوطه مى توانستند،جلوى خسارت را بگيرند.
وى اضافه كرد:اميد است شركت آب منطقه اى خراسان رضوى 
از ظرفيت حمايت دادستانى وشوراى حفظ حقوق بيت المال با 
لحاظ حقوق مالكان، قبل از خسارت هاى بعدى بيشتر استفاده 

كند.
وى خاطر نشــان كرد: بــه طور حتم اگر رفــع تصرفات در 
كشــف رود اتفاق نمى افتاد، سيالب خســارات جانى و مالى 

جبران ناپذيرى در پى بارش هاى اخير به همراه مى داشت.

تهديد مديران بانك ها توسط يك مقام قضايى
 در خراسان رضوى:

 بازداشت تان كرديم، گاليه نكنيد
معاون رئيس كل دادگسترى اســتان درباره رعايت 

قوانين و اجراى دســتورالعمل هاى بانك مركزى به بانك ها 
هشدار داد.           

امير مرتضوى در جلسه شــوراى گفت وگوى دولت و بخش 
خصوصى خراسان رضوى به بررسى موانع بانكى حوزه كسب 
و كار اســتان و مصوباتى كه براى حل مشــكالت اين حوزه 
اختصاص داشــت، گفت: بايد بگويم قانون بايد اجرا شود و ما 
هيچ بحثى در اين خصوص نداريم و بنده در اين جلسه اعالم 
مى كنم اگر موردى به دســتگاه قضا ارجاع داده شود، برخورد 
خواهيم كرد و جاى ســؤال هم نيست و اگر برخوردى شد و 

مدير بانكى بازداشت شد، گاليه نكنند.
پــس از اين اظهار نظــر مرتضوى، اســتاندار با خنده گفت: 
بازداشــت كه لزومى ندارد؛ تذكر كافى است. البته قانون بايد 
اجرا شود.رشيديان افزود:همه بانك هاى استان موظف هستند 
طبق مصوبه بانك مركزى چارچوب قراردادهاى بانكى را كه 
توســط بانك مركزى ابالغ  شده است، رعايت كنند و بانك ها 
طبق قانون نيز موظف هستند نسخه اى از قراردادهاى خود را 
در اختيار مشترى خود و ضامن قرار دهند و با بانك هايى كه 

در اين خصوص تخلف كنند، برخورد خواهد شد.
وى گفت: البته ما مانند دستگاه قضايى توان بازداشت كردن را 
نداريم، اما به هرحال بانك ها درهرصورت وابسته به دستگاه هاى 
اجرايى هستند. به همين دليل اگر بانكى از اين قوانين تخطى 
كند، ما هم با آن ها كارى نخواهيم داشــت و از آن ها حمايت 

نخواهيم كرد.

 3ماه تحصيالت به جاى 
3 ماه تعطيالت!

هاشم رسائى فر: يادمه زمانى كه محصل بوديم، تعطيالت 
تابستانى كه شروع مى شد، كلى شوق و ذوق داشتيم كه سه 
ماه رو مى خوريم و مى خوابيم و تفريح مى كنيم براى خودمون، 
اما هنوز تيرماه تموم نشده بود، گاومون ياد هندوستان مى كرد 

و هواى مدرسه رفتن به سرمون مى زد.
 باقــى مونــده تعطيــالت رو يــه جــورى بــه پايــان 
مى رســونديم كه وقتى روز اول مهر مى رفتيم مدرسه و 
همكالســى هامون رو مى ديديم، مثل اونايى كه ســال ها 
در فراق هم روزگارشــون رو سر كرده بودند، قحطى زده 
ديدن دوستامون بوديم. اون موقع با اون سبك زندگى ها 
كه بچه هــا همه كنار هم و به اصطالح تويه كوچه بزرگ 
مى شدن و كلى دوست و همراه داشتن باز همه ما دلمون 
براى مدرســه، درس و مشــق و همكالسى هامون تنگ 
مى شــد، اما اآلن با شــرايط بچه هاى حااليى كه به زور 
تعدادشــون توى خونه به دو تا مى رسه و آفتاب و مهتاب 
نمى بينن ما اگه اآلن بوديم، فكر كنم سه ماه تعطيلى كه 

سهله سه روز تعطيلى رو هم نمى خواستيم.
جالبه كه با چنين شرايطى تعطيالت تابستونى هر روز داره 
چاق تر ميشه و انگارى همراه با فرضيه تغييرات اقليمى ابتكار 
آموزش و پرورش داره كار ســاز ميشه و عمالً تابستون از سه 
ماه به چهار ماه قد كشــيده. اين رو گفتيم كه پيرو اطالعيه 
ديروز آموزش و پرورش خراســان رضوى اعالم كرده باشيم 
كه اگه بچه مدرسه اى از اول ابتدايى تا پنجم دارين تعطيالت 
چهار ماهه تابستون از سه شنبه تو راهه و تا چهار ماه بايد براى 
فرزندان دلبندتون برنامه ريزى كنين. حاال بماند كه از شما 
بابت 9 ماه مدرســه آموزش پول گرفته شده، پول سرويس و 
هزينه هاى جارى رو بر مبناى 9 ماه پرداخت كردين و حتماً 
خيلى از برنامه هاى زندگى تون رو هم بر همين اساس تنظيم 

كردين.
كالً بيخيال؛ چــرا ما پدر و مادرها بايد به اين موارد معترض 
باشــيم؟ اگه تعطيالت پر تعداد براى آموزش و پرورشى ها با 
همين شيبى كه اآلن داره بره جلو، فكر مى كنم در چند سال 
آينده بايد به جاى سه ماه تعطيالت بگيم سه ماه تحصيالت 
و 9 ماه ديگه سال رو بچه ها و معلمين شون در تعطيالت 

بگذرونن!

ارتقاى گمرك لطف آباد به منطقه ويژه اقتصادى
نماينده شوراى اسالمى شهرستان درگز در شوراى اسالمى خراسان رضوى با 
اشاره به وجود گمرگ لطف آباد در درگز تصريح كرد: لطف آباد جزو گمركات 
قديمى كشور است و از حيث واردات و صادرات در جايگاه دوم و چهارم كشور 
قــرار دارد. بنابرايــن با توجه به اين موقعيت خاص داشــتن بازارچه مرزى و 
تبديل شدن گمرك لطف آباد به منطقه ويژه اقتصادى از نياز هاى ضرورى اين 
شهرستان است كه در اين زمينه هم كارى انجام نشده است. هرچند ايده آل 

تبديل شدن اين گمرك به منطقه آزاد است.
وى با اشاره به درخواست هاى متعدد براى تبديل گمرك لطف آباد به منطقه 
ويژه اقتصادى و بازارچه مرزى يادآور شــد: تاكنون اين درخواست و تقاضاها 

عملياتى نشده است.
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مخاطبان گرامى!
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رخ  �    رخ
 ايستگاه هاى اتوبوس نامناسب

برخى از ايســتگاه هاى اتوبوس داراى جانمايى نامناسب و نزديك 
به تقاطع يا ميادين ساخته شده اند؛ از جمله ايستگاه بولوار معلم، 
ابتداى معلم 53، شايسته است اتوبوسرانى دراين خصوص از نظريه 

افسران كارشناس راهور استفاده كند.
938...4173

 افزايش 20 درصدى بيمه شخص ثالث
گزارشــى بابت افزايش بيســت درصدى بيمه شــخص ثالث تهيه كنيد، 10 درصد قبل 
ازســال از تخفيف كم كردند و 10 درصد هم در ســال 97 اضافه كردند،اين پول ها كجا 

خرج مى شود؟
902...2454

 دريافت هزينه پارك اليت در پاركينگ منزل
در حالى كه خودروى من در منزل پارك بوده، برايم پيامك كسر 
پارك خودرو در خيابان پيروزى آمده و مبلغ 65 هزار و 400 تومان 

به بدهى من اضافه شده است!
915...1687

 جوابيه اليت
 احتراماً نظر به انتشار پيام مردمى نشريه شماره 8687، مورخ 27 ارديبهشت ماه 1397 

ستون رخ در رخ، جوابيه اين شهروند محترم به حضور ارسال مى گردد.
پيامك شهروند محترم:

ســه مغازه و يك باشگاه بدنســازى بين الدن و پيروزى 76 روبه روى فروشگاه شهر ما از 
موقعى كه اليت اجرا كردند، كاســبى كًال مختل شده كه اجاره درنمى آيد، يك فكرى به 

حال ما بكنيد.
جوابيه شركت ترافيك هوشمند اليت:

به استحضار شهروندان عزيز مى رســاند، يكى از اهداف اجراى مديريت پارك حاشيه اى، 
كاهش توقف هاى بلندمدت مى باشد بر همين  اساس و براى تشويق شهروندان به كاهش 
توقف در حاشــيه معابر، قانون گذار نيم ســاعت اول را رايگان در نظر گرفته اســت. در 
گذشــته فضاى پارك در حاشــيه معابر فقط مختص عده اى معدود از راكبان خودرو بود 
كه اين موضوع موجب ايجاد نارضايتى شده بود به نحوى كه شهروندان حتى براى خريد 
روزمره خود فضاى پارك پيدا نمى كردند؛ اما پس از اجراى طرح مديريت پارك حاشيه اى 
در هر ســاعت از روز شــهروندان محترم مى توانند در نقاط پرترافيك شهر فضاى پارك 

پيدا نمايند.

 ايستگاه هاى اتوبوس نامناسب

 دريافت هزينه پارك اليت در پاركينگ منزل

يك مسئول در گفت و گو با قدس خبر داد

خروج ادامه دار سيالب ها از 5 نقطه مرزى
فاطمه معتمدى نماينده شــوراى اسالمى 
شهرستان درگز در شــوراى اسالمى خراسان 
رضوى راه هاى مواصالتى را يكى از عمده ترين 
مســائل و مشكالت اين شهرســتان دانست و 
گفــت: تونل اهللا اكبر كه چندين ســال پيش 
كلنگ اجرايى آن به زمين زده شــد، همچنان 

ناتمام است.
دولت ســعادت در گفت و گو بــا خبرنگار ما 
افزود:دو ســال پيش عمليات اجرايى اين تونل 
بعد از مدت ها وقفه دوباره آغاز شــد، اما بعد از 
نوروز امسال، به دليل نبود منابع مالى و اعتبار 

كار تعطيل شده است.
وى با بيان اينكه پايان اين پروژه مى تواند بيش 
از 70 كيلومتر راه به مركز شهرستان را كاهش 
دهد،افزود:وجود جاده مناسب براى كشاورزى و 

پيشرفت شهرستان موضوع مهمى است.
وى با اشــاره به اينكه بيش از 1000 متر از اين 
تونل ســاخته و كنده شده است، گفت: وسعت 
اين تونل 4300 متر اســت كــه تاكنون فقط 
1000 متر ساخته شده و 3300 متر ديگر باقى 

مانده است.
وى در بخــش ديگر تصريح كرد:بــا توجه به 
اينكه بيــش از 60 درصد اقتصاد شهرســتان 
درگز كشــاورزى و دامپرورى است، اما به دليل 
خشكســالى پى در پى و افت آب ســفره هاى 
زيرزمينى اقتصاد شهرستان و مردم با چالش و 

مشكل روبه رو شده است.

معضل خروج رواناب هاى مرزى
وى ادامــه داد:در اين شــرايط كم آبى،چالش 
ديگرى كــه خودنمايى مى كند، موضوع خروج 
ســيالب ها به خارج كشــور و به تركمنستان 
است.در بارش هاى اخير كه حجم قابل توجهى 
سيالب ها و سيل جارى شد، اما بخش عمده اين 

آب ها از شهرستان خارج شد.
وى با بيان اينكه سيالب آب هاى مرزى از پنج 
نقطه صفر مرزى خارج مى شود، گفت: با اينكه 
خروج سيالب هاى مرزى سال هاست وجود دارد، 

هنوز براى مهار كامل آن اقدامى نشده است.
وى اضافه كرد: البته اگر ســد ابيــورد اتمام و 
راه اندازى شود، آن وقت مى توان بخش مهمى 

از اين سيالب آب ها را پشت اين سد مهار كرد.
وى با اشاره به پيشرفت 95 درصدى ساخت سد 
ابيورد گفت: امسال قرار است اين سد آبگيرى 

شود.

وى با اشاره به ضرورت اتمام اين سد و آبگيرى 
آن تصريح كرد:درگز هر ساله بارش هاى فصلى 
پاييــزه و بهاره و به دنبال آن ســيل و تخريب 
حاصل از اين بارش هــا را دارد، اما اقدامى براى 
مهار آن انجام نشده است در حالى كه سد ابيورد 
مى تواند حداقل 50 درصد سيالب هاى مرزى را 

مهار كند و در اين بخش بسيار تأثيرگذار باشد.

كمبود بند هاى خاكى 
دولــت ســعادت با تأكيــد بر ضــرورت مهار 

سيالب هاى مرزى گفت:وجود بندهاى خاكى 
نيز مى تواند در مهار اين آب ها مؤثر باشــد كه 
در شهرســتان درگز فقط در دو منطقه از پنج 
منطقه بند خاكى ايجاد شــده است كه كافى 
نيست.ضمن اينكه با بارش هاى اخير اين بندها 

پر شده است.
وى وظيفــه ايجــاد بنــد خاكى بــراى مهار 
سيالب هاى آب هاى مرزى را برعهده اداره منابع 
طبيعى و آبخيزدارى دانست و يادآور شد: كمبود 
منابع مالى مشكل سر راه ايجاد بند خاكى است.

بيكارى بيش از 15 و نرخ مهاجرت 16 
درصدى!

وى جمعيت شهرســتان درگــز را 80 هزار نفر 
بــا نرخ بيكارى بيــش از 15 درصد اعالم كرد و 
گفت:نرخ مهاجرت از درگز به شهرهاى صنعتى 
و بزرگ اســتان و حتى خارج از استان بيش از 
16 درصد اســت كه اگر مشكالت اساسى اين 
شهرســتان برطرف شــود مهاجــرت معكوس 
صــورت مى گيرد. وى درباره وضعيت صنعت در 
شهرستان نيز تصريح كرد:شهرستان فاقد صنعت 
و كارخانه بزرگ اســت. آنچه اكنون در شهرك 
صنعتى شهرستان داير است عمدتاً كارگاه هاى 
كوچك هستند كه مشكالت اساسى دارند و در 
آستانه تعطيلى قرار دارند چرا كه قادر به رقابت 
با توليدات مركز استان نيستند. وى با بيان اينكه 
اشتغال صنعتى در شهرســتان به 100 نفرهم 
نمى رسد، گفت: توليدات كشاورزى مانند گندم، 
جو، پنبه و چغندرقند نيز به دليل كمبود آب و 
نصف شــدن آب قنوات و نيز شارژى كردن آب 

توسط شركت آب با چالش روبه روست.

سوژه از شما / پيگيرى از ما

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع 
مشكالت مردمى،  سوژه هاى ارسالى از سوى خوانندگان  عزيز    در 
حوزه هاى شهرى، اجتماعى، اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.
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روی �ط حاد�

اهالى با اشاره به نبود امكانات حداقلى زندگى در گفت وگو با قدس عنوان كردند

دلخوشى شهرك «شهيد شوشترى» به سايه نشينى مشهد
مهناز خجســته نيا: «شــهرك شــهيد 
شوشترى» همسايه ديوار به ديوار مرز مشترك 
با شــهر مشهد است. جايى كه همه اهالى آن 
هنوز به اســم روستاى «شــترك» از آن ياد 
مى كنند، اما نام شــهرك فقط بر روى تابلوى 
آن، جا خوش كرده است. جايى كه مثل خيلى 
از مناطق چســبيده به اين كالنشهر هنوز در 
برزخ شهر و روستا مى ســوزد. منطقه اى كه 
اهالى آن برخالف روستانشــينى مثل مردم 
شــهر فقط مصرف كننده اند، اما هيچ سهمى 
از خدمات شــهرى ندارند. زرق و برق زندگى 
شهرنشينى همه اهالى اين روستا را هم گرفتار 
كرده در حالى كه اين روســتا قدمتى طوالنى 

دارد.

 راه خاكى روستا
شــهرك شهيد شوشــترى يا همان روستاى 
شــترك براى خيلــى از مردم مشــهد نامى 
آشناســت.كمتر كسى اســت كه گذرش به 
پنجتن، التيمور و كال كشف رود افتاده باشد و 

نامى از اراضى شترك نشنيده باشد.
درحالى كه اين منطقه با وجود بزرگى، قدمت 
زياد و جمعيت باال هنوز از كمبودهاى زيادى 
رنج مى برد. در بدو ورود به اين روستا نخستين 
مشكلى كه نظر هر بيننده اى را جلب مى كند 

راه دسترسى روستايى با وجود تردد بسيار زياد 
خودروهاى سنگين و سبك است. 

پياده روهــاى خاكــى و ناهموار كــه با وزش 
مختصر نســيمى مقدار زيادى گرد و خاك را 
به هوا بلند مى كند وضعيت روستا را نيز بدتر از 

آن چه هست نشان مى دهد.

 محروميت اهالى از تلفن
وقتى به ســراغ اهالى نيز مى روى هركدام از 
دردى گاليه مى كنند كه سال هاســت العالج 

مانده است.
يكى از روســتاييانى كه شترك را روستاى آبا 
و اجدادى خودش عنوان مى كند مى گويد: از 
وقتى كه اينجا فقط 20 خانوار سكونت داشته 

ما اينجا هستيم.
ســيد با اشــاره به قدمت زياد اين روستا در 
مقايسه با ساير آبادى هاى اطراف مى افزايد: اين 
حق اهالى شترك نيست كه اوضاعش نسبت به 

روستاهاى اطراف نامناسب تر باشد.
او محروم بودن نيمى از خانه هاى روستا از تلفن 
ثابت را يكى از مشكالت اهالى عنوان مى كند 

و اظهار مى دارد: اين در حالى اســت كه آنتن 
دهى اپراتورهاى تلفن همراه نيز در اين روستا 

خيلى ضعيف است.
بــه گفته وى آنتن دهى ضعيــف اپراتورهاى 
تلفن همراه موجب شده تا اهالى اين روستا از 

خدمات اينترنتى هم محروم بمانند.

 نبود مركز درمانى
جوان ديگرى هم از نبود يك باجه بانك و يا يك 
دستگاه خودپرداز گاليه مى كند و مى گويد: اين 
يكى از درخواست هاى اهالى شترك است كه 

سال هاست بى پاسخ، مانده است.
زن جوانى هم به محروميت اين روستا از يك 
مركز درمانى اشــاره مى كند و مى گويد: اين 
محروميــت در حالى اهالى را رنج مى دهد كه 

عمليات ساخت ساختمان مركز درمانى روستا 
به اتمام رســيده، اما در شروع به كار آن تعلل 

مى شود. 
مادرى هم كه با چند ســرعائله قد و نيم قد 
در جمع ما حاضر شــده خواستار كمك براى 
ايجاد يك زمين ورزشى با وسايل بازى مى شود 
و اظهار مى دارد: بچه هاى اين روســتا چاره اى 

جز بازى با خاك در كوچه ها ندارند.
راننــده خودرويى هم كه در حــال گذر از راه 
روستاست به گزارشــگر ما مى گويد: يكى از 
مشكالت اساسى اينجا همين جاده كم عرض 
و خراب با وجود تردد زياد خودروهاى سنگين 

است.
او با بيان اينكه وفــور كارگاه هاى صنعتى در 
كنار باســكول هاى فراوان موجب شده تا اين 

راه روستايى به يك جاده ترانزيت تبديل شود، 
مى افزايد: اين در حالى اســت كه مسئوالن به 
اين جاده در حد يك راه روســتايى رسيدگى 

مى كنند.
يكى از كســبه اين روســتا هــم به وضعيت 
اسفبار تنها اتوبوس حمل و نقل عمومى اهالى 
شــترك و سه روستاى همجوار اشاره مى كند 
و مى گويد: اين اتوبوس شــايد هر نيم ساعت 

گذرش به اين روستا بيفتد.

آب و �وا
 تداوم روند افزايش دما تا پايان هفته

قدس: هواشناســى خراســان رضوى اعالم كرد بررســى 
نقشه هاى پيشيابى و تصاوير ماهواره طى ساعات بعدازظهر 
بخصوص در مناطق كوهستانى نيمه غربى استان نشان دهنده 
رشد ابر بوده كه رگبار پراكنده باران و رعد و برق دور از انتظار 

نمى باشد. 
ضمن اينكه پديده گرد وخاك براى مناطقى از نوار شــرقى 

استان پيش بينى مى گردد. 
روند افزايش دماى هوا نيز تا پايان هفته ادامه خواهد داشت.

براين اساس براى امروز مشهد آسمانى قسمتى تا نيمه ابرى 
با وزش باد نسبتاً شــديد و مناطق كوهستانى افزايش ابر با 

احتمال رگبار باران و رعد و برق پيش بينى شده است.
كمينه و بيشينه دماى هواى مشهد نيز برابر امروز يكشنبه به 

ترتيب 11 و 25 درجه سلسيوس خواهد بود.

��ر
شهردار:

 50درصد فضاى سبز بيرجند 
با آب شرب آبيارى مى شود

قدس: شهردار بيرجند با بيان اينكه 50 درصد آب فضاى 
سبز اين شهرستان از انشعابات شهرى است، گفت: طرح 
جداسازى آب شــرب از فضاى سبز تا پايان سال اجرايى 

مى شود.
محمدعلى جاويد در جلســه شوراى شهر بيرجند با بيان 
اينكه در فضاى سبز بحران آبى وجود دارد، افزود: استفاده 
از پساب بيرجند براى آبيارى فضاى سبز گامى مؤثر براى 

رفع كمبودهاى آبى است.
وى بيان كرد: اســتفاده از آب شــرب براى آبيارى فضاى 
ســبزبا توجه بــه كمبــود آب در اين شهرســتان، كار 

منصفانه اى نيست.
جاويد با اشاره به اجراى طرح جداسازى آب فضاى سبز از 
آب شرب بيرجند بيان كرد: اين طرح تا پايان سال جارى 

در منطقه دو شهردارى به طور قطع عملياتى مى شود.
وى با بيــان اينكه پارك ظفر مصرف كننــده آب زيادى 
است، افزود: طى سه روز آينده آب شرب از بخش آبيارى 

اين پارك قطع مى شود.
جاويد بيان كــرد: در منطقه دو شــهردارى نيز آمادگى 
داريم، طرح جداسازى آب شرب از فضاى سبز را اجرايى 
كنيم؛ مشــروط به اين امر كه پســاب پاسخگوى فضاى 

سبز باشد.
شــهردار بيرجند با بيان اينكه در حال حاضر 10 ميليون 
ليتر پســاب آب مستعد براى فضاى سبز در بيرجند هدر 
مــى رود، گفت: براى اســتفاده بهينه از ايــن آب وظيفه 

سنگينى داريم.
وى با بيان اينكه اصالح سيستم آبيارى شهرى يكى ديگر 
از اقدام هاى انجام شــده در راســتاى صرفه جويى در آب 
اســت، گفت: در راســتاى اجراى اين طرح، در بلوارها از 

آبيارى قطره اى استفاده مى شود.
شــهردار بيرجند با اشــاره به كمبود پارك در مهرشــهر 
بيان كرد: هنوز در محدوده شــمال شــهر انشــعابى در 
اختيار شــهردارى قرار نگرفته است كه با توجه به اجراى 

پروژه هاى پارك، بايد اين امر در دستور كار قرار گيرد.

مدير نمايندگى ستاد ديه خراسان جنوبى:
  139 زندانى غيرعمد چشم انتظار 

دستان سخاوتمند خيرين هستند
مهر: مدير نمايندگى ســتاد ديه خراسان جنوبى با اشاره 
به وجود 139 زندانى جرايم غيرعمد در زندان هاى استان 
گفت: براى آزادى اين زندانيان نيازمند كمك هاى خيران 

هستيم.
على اكبــر خويى اظهــار كرد: تعــداد پرونده هايى كه در 
صورت كمــك و يارى خيرين مى توانــد منجر به آزادى 
زندانــى غير عمد شــود، 139 پرونده بــوده كه مجموع 

بدهكارى آنان نيز 17 ميليارد تومان است.
مدير نمايندگى ســتاد ديه اســتان خراسان جنوبى بيان 
كرد: امســال جشــن گلريــزان بيرجند نهــم خردادماه 
(چهاردهم ماه مبــارك رمضان) همزمان بــا ميالد امام 

حسن مجتبى(ع) برگزار مى شود.
خويى ادامه داد: تالش ما بر اين است كه عالوه بر بيرجند 
در شــهرهاى فردوس، طبس و قائن نيز جشــن گلريزان 
برگزار كنيم همچنان كه در سال گذشته نيز در پنج شهر 
بيرجند، بشــرويه، قائن، فردوس و طبس جشن گلريزان 

برگزار كرديم.
مدير نمايندگى ستاد ديه خراسان جنوبى اظهار كرد: در 
سال گذشــته باهمت خيرين نيك انديش توانستيم 109 

زندانى جرائم غيرعمد استان را آزاد كنيم.
مدير نمايندگى ستاد ديه اســتان خراسان جنوبى ادامه 
داد: البته عالوه بر كمك هاى خيرين خراسان جنوبى براى 
اين امر مهم، بخشــى از بدهى زندانيان غيرعمد از طريق 
اعطاى وام، رضايت شاكى و اعسار فرد و يا در پرونده هاى 

تصادف از طريق بيمه رقم هايى پرداخت شده است.
خويى با اشاره به اينكه 6 نفر از كسانى كه پرونده هايشان 
قابل رسيدگى براى آزادى از طريق جشن گلريزان است، 
زن هســتند، افزود: 139 پرونده شــامل تمــام زندانيان 
غيرعمد خراسان جنوبى نمى شود چراكه اگر عالوه بر اين 
پرونده، شــخص پرونده كيفرى نيز داشته باشد تا قبل از 
اتمام پرونده كيفرى امكان آزادى او از طريق پرداخت ديه 

و گلريزان وجود ندارد.
مدير نمايندگى ستاد ديه خراسان جنوبى يادآور شد: در 
آزادسازى زندانيان غيرعمد يك ركن مهم رضايت شاكى 
اســت كه در بســيارى موارد با ســعه صدر زمينه آزادى 

زندانى را به وجود مى آورد.

  عموها و دايى هاى فراموش شده
1- امر كرده اند - در اين چند سطر- براى شما در مقام «ناصح 
همه چيزدان»، حاضر بشــوم و در آستانه روز ملى جمعيت، 
پند و اندرزتان بدهم؛ چه نشســته ايد كه ايران نازنين ما دارد 

پير مى شود.
2- و نيز قرار اســت، برايتان بنويسم، قرار بوده تا پايان برنامه 
ششــم توسعه، جمعيت ايران به حدود 84 ميليون نفر برسد 
كه بايسته است، نرخ رشد جمعيت ايران به 2/1 درصد برسد تا 

جمعيت را از پيرى نجات دهد.
3- همچنين شايد، اين اصل بديهى را بايد يادآورى كنم كه 
جمعيت، تأثير بسيار مهم بر رشد و توسعه دارد و اشاره كنم كه 
رابرت سولو آمريكايى- برنده نوبل اقتصاد در سال 1987 - نرخ 
رشــد مثبت جمعيت را براى رشد اقتصادى ضرورى دانسته 

است.
4- البــد گزارش بانك جهانى در ســال 2015 را نيز نبايد از 
قلم بيندازم. آنجا كه مى نويسد: نرخ رشد جمعيت ايران 1/2 
درصد بوده و اگر اين نرخ را با كشورهاى همسايه مقايسه كنيم، 
مى بينيم كه تنها كشــورى كه نرخ رشد كمترى نسبت به ما 
دارد، ارمنستان است و عراق با نرخ رشد 3/2 درصد از باالترين 

رشد جمعيت برخوردار بوده است.
5- حاال بد نيست، به آمار جمعيتى خراسان رضوى هم نگاهى 
بيندازيم. همان جا كه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى 
استان در مرداد پارسال نتيجه سرشمارى نفوس و مسكن 95 
را اعالم مى كند و مى گويد: نرخ جمعيت خراســان رضوى در 
اين پنج ســال ميانگين 1/43 درصد بوده، در حالى كه رشد 
جمعيت كشــور 1/24 درصد بوده است. نكته قابل توجه اما 
نرخ رشد جمعيت روستايى است. نرخ رشد جمعيت روستاهاى 
كشــور، حدود هفت دهم درصد كاهش يافته در صورتى كه 
در خراسان رضوى- به صورت ميانگين- ساالنه 6 دهم درصد 

جمعيت روستايى رشد مثبت داشته است.
6- پس با استناد به همين آمار، مى توانيم بگوييم، مخاطب اين 
سخن، نه جمعيت روستايى، بلكه جمعيت شهرى استان است 
كه به نظر مى رسد، از فرزندآورى، گريزانند. آن هم در شرايطى 
كه امكانات رفاهى در شهرها- نسبت به روستاها- افزون تر و در 

دسترس تر هستند.
7- با اين حساب و كتاب ســاده، مى توان انگشت اتهام را به 
سوى شهرنشــينان عافيت طلب، نشانه رفت و آن ها را متهم 

درجه يك اين پرونده دانست!
8- همچنين مى توانيم، پنبه اى را مچاله و در گوش فرو كنيم 
تا استدالل يا بهانه هاى همان جماعت شهرى - شايد- عافيت 
طلب را نشنويم كه سفره دل شان را براى من و شما باز كرده اند 
و از نادارى ها و ناچارى هاشان مى گويند. همان ها كه مى گويند: 
دولت براى آمدن همان دو لقمه نان حالل بر ســر ســفره ما 
چــه كمكى كرده كه حــاال توقع دارد ما بــه زاد و ولد، روى 
خوش نشان دهيم؟... حاال هر چه «مِن قلم به مزد» از معايب 
خانواده هاى تك فرزندى بنويسم و از كودكان فردا كه عمه و 
خاله و دايى و عمو ندارند و از افسردگى ها و تنهايى شان.... افاقه 

نمى كند كه نمى كند.
9- به گمانم بايد ســخن را كوتاه كنم. دغدغه «پير شــدن 
جمعيت ايران» يك نگرانى جدى اســت كه نبايد از كنارش، 
آسان گذشت؛ اما از آن سو هم سخنان و دغدغه هاى پدرها و 
مادرها و خانواده ها را نيز بايد شنيد.... و نه تنها شنيد كه بايد 

شنيد و چاره كرد.... راستى، روز جمعيت مبارك

 34 ضربه شالق مجازات توهين قصاب 
به مأمور دامپزشكى 

قدس: رئيس شبكه دامپزشــكى شهرستان گرمه اظهار 
كرد: متهم توهين كننده به بازرس بهداشــتى كشتارگاه 
گرمه، با رأى دادگاه محكوم به 34 ضربه شالق شد.          

كامكار گفت: در پى توهين قصاب به مســئول بهداشتى 
كشــتارگاه، شــكايتى در اين خصوص در دادگســترى 
شهرستان گرمه تنظيم شد و دادگسترى شهرستان گرمه 
نيز طى حكمى فرد خاطى را به تحمل 34 ضربه شــالق 
تعزيــرى به لحاظ توهين به مأمــور دولت در حين انجام 

وظيفه محكوم كرد. 
وى ادامــه داد: طبق ماده 609 قانون مجازات اســالمى 
هركس به كاركنان دســتگاه هاى اجرايــى در حال انجام 
وظيفه و يا به سبب آن، توهين كند، به سه تا 6 ماه حبس 

و يا تا 74 ضربه شالق محكوم مى شود.

  دستگيرى سارقان كابل مخابرات 
قدس:  فرمانده انتظامى نيشــابور گفت: دو سارق سيم و 
كابلهاى مخابرات روســتايى اين شهرستان حين سرقت 
توسط پليس دستگير شدند. سرهنگ حسين بيات مختارى 
افزود: در پى اعالم سرقت سيم و كابل مخابرات از روستاهاى 
بخش مركزى نيشابور موضوع به صورت ويژه در دستور كار 

ماموران كالنترى 12 جمهورى قرار گرفت.
وى ادامه داد: بامداد روز گذشــته گروه گشت كالنترى حين 
گشت زنى در محدوده روستاى بشرو از توابع بخش مركزى 
متوجه برش سيم و كابلهاى مخابرات شده و با اقدام به موقع 
دو سارق دستگير و 200 متر سيم و كابل كشف و ضبط شد.

او گفت: متهمان 33 و 31 ســاله تاكنون به پنج فقره سرقت 
ســيم و كابل مخابرات اعتراف كرده و در اين ارتباط يك نفر 

مالخر اموال مسروقه نيز دستگير شد. 

سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه 
خود مى داند در جهت رفع مشكالت 

مردمى،  سوژه هاى ارسالى از سوى 
خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى 
شهرى، اجتماعى، اقتصادى و ...  را 

پيگيرى و منعكس كند .
منتظر سوژه هاى شما از طريق 

سامانه پيامكى  هستيم.
لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.
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رئيس اتحاديه چايخانه  داران و پزندگان افشا كرد

نقش مافيا در گرانى كله پاچه!

گپ

تكتم بهاردوســت  همزمان با ماه رمضان و اســتقبال 
مردمــى از كله پاچه اين مــاده خوراكى،رئيــس اتحاديه 
چايخانه داران و پزندگان، شــايعات انجام شده در خصوص 
گرانى اين ماده خوراكى را با فرا رسيدن ماه رمضان تكذيب 

كرد.           
كلــه پاچه اى كه بــا گرانى اين روزها ديگــر به يك غذاى 

اشرافى و شايد هم دست نيافتنى تبديل شده است. 
على دهســتانى رئيــس اتحاديه طباخــان در گفت وگو با 
قدس آنالين اما نظرى جز ايــن دارد. گفت وگوى ما با او را 

شما بخوانيد:

 اعالم شــده كه قيمت كله پاچه به 110 هزارتومان 
براى هر دست كامل رسيده اســت. آيا اين قيمت 

صحت دارد؟
نخير اين قيمت در مشــهد اصًال صحت ندارد، ولى بله بايد 
بگويم اين افزايش قيمتى كه شما مى گوييد، حبابى است. 
اين قيمت ها را واسطه ها ايجاد مى كنند كه من گزارش اين 

اتفاقات را به دادستانى داده ام.
البته اگر ســهميه مؤسسه صنعتى گوشــت مشهد قبل از 
اينكه كله پاچه به شهرستان ها فرستاده شود مصرف روزانه 
ما به شكلى مشخص شــود كه نياز مشتريان برطرف شود 

و كله پاچه مســتقيم به دست مشترى برسد، مطمئنا اين 
قيمت هاى كاذب به وجود نخواهد آمد.

 در مشهد قيمت چقدر است؟ آيا نرخنامه تازه اى 
صادر شده است؟ آخرين نرخنامه مربوط به چه زمانى 

است؟
آخرين نرخنامه ما به دى ماه ســال قبل بر مى گردد و كله 
پزى هاى ما براساس همان نرخ قبل مشغولند. ما توانسته ايم 
على رغم همه مشكالت و مواردى مثل هزينه آب و برق و...

اين نرخ را بخوبى در اين مدت مديريت كنيم كه هم به نفع 
مشــترى باشد و هم مغازه دار چون همه سعى ما اين بوده 

كه مشترى را جذب كنيم.
اآلن يك دست كله پاچه در مشهد حدود55تومان به فروش 

مى رسد و ما افزايش قيمتى در مشهد نداشته ايم.

 داليل گرانى كله پاچه چيست؟
همان طور كه گفتم، يكى از آن موارد حضور واســطه ها در 
اين خصوص اســت كه نمى گذارند كله پاچه مســتقيماً به 
دست مشترى برسد و ديگر اينكه در برهه اى هم به داليلى 
يك خط در مؤسسه صنعتى گوشت مشهد تعطيل شد كه 

همين قضيه خودش باعث كمبود و گرانى مى شود.

 آيا واقعاً امكان واردات كله پاچه وجود دارد؟
نه اصًال. البتــه قبًال اين اتفاق مى افتاد، ولى اآلن عمًال هيچ 

نيازى به واردات نيست.

 در ماه مبارك رمضان وضعيت كار صنف كله پزان 
چگونه است؟

متأســفانه صنف ما در اين ماه كامًال كساد و تعطيل است، 
ولى مغازه هاى كله پزى يك ساعت مانده به اذان مى توانند 
به صورت كترينگ براى بيرون بر آماده كنند؛ وگرنه پذيرايى 

داخل مغازه وجود ندارد.

قدس  با خريد 22 تن گندم از شهرستان گناباد، عمليات 
خريد تضمينى اين محصول راهبردى در اســتان خراســان 

رضوى آغاز شد.
مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگانى منطقه 5 با اعالم اين 
خبر گفت:  خريد تضمينى گندم سال جارى در بيش از 62 
مركز و كميسيون خريد و انبارهاى تعاون روستايى با پراكنش 

مناسب در سطح استان صورت خواهد پذيرفت.
حميدرضــا نورى در خصوص ويژگى هــا و تفاوت هاى خريد 
تضمينى سال جارى گفت: كاهش دامنه افت مفيد و غير مفيد 
در جدول پاكى گندم، تفاوت در كاهش نرخ محصوالت سن 
زده نســبت به سال گذشته و نيز ثبت مشخصات كشاورزان 
در سامانه پهنه بندى ســازمان جهاد كشاورزى از مهم ترين 

تغييرات قوانين خريد تضمينى گندم در سال جارى است.
نورى در خصوص ثبت مشــخصات كشــاورزان در ســامانه 
پهنه بندى ســازمان جهاد كشــاورزى به عنوان اصلى ترين و 
مهم ترين تغيير در طى مراحل خريد تضمينى گندم ســال 
جارى گفت: درخريد تضمينى گندم سال 97 ارائه معرفى نامه 
از سازمان جهاد كشاورزى براى كشاورزان حذف و به جاى آن 
گندمكاران و كشاورزان بايد نسبت به ثبت مشخصات خود و 
محصول زراعى خويش در ســامانه پهنه بندى سازمان جهاد 
كشاورزى اقدام كنند كه اين خود از مهم ترين و اساسى ترين 

نكاتى است كه كشاورزان قبل از تحويل محصول خود به مراكز 
خريد بايد بدان اهتمام بورزند و در غير اين صورت محموله هاى 

ارسالى قابل تحويل نيست.
وى دربــاره كاهش دامنه افت مفيد و غيرمفيد جدول خريد 
تضمينى گندم نيز توضيح داد: در ســال جــارى گندم ها با 
حداكثر افت مفيد هشت درصد و حداكثر افت غير مفيد پنج 
درصد خريدارى خواهد شد و اين در حالى است كه حداكثر 
افت مفيد و افت غيرمفيد براى گندم هاى قابل خريدارى سال 

گذشته به ترتيب 10 و هفت درصد بوده است.
مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگانى منطقه 5 افزود: در 
سال جارى نيز همچون سال گذشته، دسترنج گندمكاران با 

چهار درصد افت مفيد و دو درصد افت غيرمفيد با قيمت پايه  
13000 ريال خريدارى خواهد شــد و اين در حالى است كه 
على رغم تغيير نكردن قيمت خريد تضمينى نسبت به سال 
گذشــته، كماكان قيمت خريد دولتى نزديك به 3000 ريال 

بيش از قيمت  جهانى گندم است.
وى در ادامه در خصوص تفاوت در كاهش نرخ گندم هاى سن 
زده نسبت به سال گذشته، گفت: در سال جارى محموله هاى 
گندم  همچون ســال قبل تا دو درصد سن زدگى بدون كسر 
بهــا، بين دو تا چهار درصد ســن زدگى با 250 ريال كاهش 
قيمت و بيش از چهار درصد ســن زدگى در ازاى هر درصد 
ســن زدگى 350 ريال از قيمت پايه خريد تضمينى كاسته 

خواهد شد.
وى در خصوص پرداخت كرايه حمل گندم به كشاورزان نيز 
گفت: در خريد تضمينى سال جارى به تمامى محموله هاى 
گندمى كه به مراكز و كميسيون هاى خريد تضمينى دولتى 
تحويل داده شــوند در ازاى هــر كيلو گندم به طور ميانگين 
150 ريال كرايه حمل تعلق خواهد گرفت. وى در پايان ابراز 
اميدوارى كرد با توجه به 151 هزار هكتار ســطح زير كشت 
گنــدم آبى و 83 هزار هكتار ســطح زير كشــت گندم ديم 
در ســطح اســتان، افزون بر 330 هزار تن گندم مازاد بر نياز 

كشاورزان به صورت تضمينى خريدارى و ذخيره سازى شود.

با خريد 22 تن گندم از شهرستان گناباد

خريد تضمينى گندم در خراسان رضوى آغاز شد

فرجام علوى

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

300072305 پيامك كنيد.
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