
ساماندهى چاه هاى غير مجاز و رفع تصرف مسيل ها اجراى 500 رخداد قرآنى در نمايشگاه قرآن و عترت مشهد
سرپرست آب منطقه اى خراسان رضوى پس از احضار به دادستانى تعهد داد مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان رضوى مطرح كرد

قدس     معاون دادســتان مركز خراســان 
رضوى از احضــار سرپرســت آب منطقه اى 
خراسان رضوى به دادســتانى و ضرورت ارائه 
برنامه هاى اين ســازمان در خصوص چاه هاى 
غير مجاز و تصرفات مسيل ها خبر داد. بخشى 

محبى در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار ...

قدس  مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
خراسان رضوى گفت: 500 رخداد فرهنگى و 
قرآنى در سيزدهمين نمايشگاه قرآن و عترت 
مشــهد اجرايى خواهد شد. ســعيد سرابى با 
بيان اين مطلب در نشست خبرى سيزدهمين 

نمايشگاه قرآن و عترت ...
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فرار روان آب هاى مشهد به تركمنستا ن 
فرمانده پليس راه استان 

درواكنش به جانمايى جديد اين بازار:

جمعه بازار مشهد 
بايد جمع آورى شود

.......صفحه 3

آيا با وجود پيشرفت 8 درصدى سد شوريجه مى توان از هدر رفت آب جلوگيرى كرد

.......صفحه 4

قدس   جمعه بازار مهر آباد با همه مشكالت پيش آمده از ناحيه 
ترددها و توقف خودروهاى مراجعه كنندگان به اين بازار در منطقه 
مسكونى ســرانجام چهاردهم ارديبهشت ماه به مجاورت شهرك 
شوشــترى انتقال يافت با اين اميد كه حاشيه هاى آن مشكالت 
كمترى را براى ســاكنان منطقه ايجاد كند.اين تصميم در حالى 
انجام شد كه انتقال اين بازار اين بار نيز عالوه بر اهالى شهرك شهيد 

شوشترى، صداى ساير دستگاه ها را نيز در آورده است...

دست مريزاد به خالقيت قضايى 
در كوهسرخ

خالقيت كه باشد، جاى جاى زندگى ما آدم ها قشنگ تر مى شود. 
باور نداريد؟... اين خبر تازه را بخوانيد: رئيس دادگسترى كاشمر 
به قــدس آنالين گفته كه يك راننده بــى احتياط در بخش 
كوهسرخ كاشمر ملزم شــده، به جاى مجازات زندان، اعضاى 
خانه ســالمندان كاشمر را با خودروى خودش به سفر زيارتى 

ببرد. گويا اين راننده بى احتياط...
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.......صفحه 2

دبير ستاد اقامه نماز 
خراسان جنوبى خبر داد

ساخـت
 8 مجتمع 

رفاهى بين 
راهى توسط 
آستان قدس

قدس   دبير ستاد اقامه نماز خراسان جنوبى با 
اشاره به كيفيت مطلوب مجتمع هاى رفاهى ساخته 
 شده توسط آســتان قدس رضوى، گفت: آستان 
قدس هشت مجتمع رفاهى بين راهى در خراسان 
جنوبى ساخته است. حجت االسالم حسين كميلى 
در شــوراى اقامه نماز خراسان جنوبى اظهار كرد: 
مجتمع ها، نمازخانه هــا و مجتمع هاى بين راهى 
خراســان جنوبى از منظر كميت مشكل خاصى 
ندارد. دبير ســتاد اقامه نماز خراسان جنوبى بيان 

كرد: در مسير بيرجند ...

یاددا�ت



یاددا�ت

در حوالى امروز2

 دست مريزاد به خالقيت قضايى 
در كوهسرخ

فرجام علوى 
خالقيت كه باشــد، جاى جاى زندگى ما آدم ها قشــنگ تر 
مى شــود. باور نداريد؟... ايــن خبر تــازه را بخوانيد: رئيس 
دادگســترى كاشــمر به قدس آنالين گفته كه يك راننده 
بى احتياط در بخش كوهســرخ كاشمر ملزم شده، به جاى 
مجازات زندان، اعضاى خانه سالمندان كاشمر را با خودروى 
خودش به ســفر زيارتــى ببرد. گويا ايــن راننده بى احتياط 
موجب مصدوميت يك عابر پياده شده و قاضى حوزه قضايى 
بخش كوهسرخ كاشمر، مجازات متهم را بردن اعضاى خانه 
سالمندان كاشمر به سفر زيارتى- در قالب 3 سفر و هر نوبت 
سه سالمند همراه با نماينده خانه سالمندان- تعيين مى كند.  
خوشــبختانه در ســال هاى اخيــر، احكام قضايــى از اين 
دســت، مشابه با حكم صادر شــده در كوهسرخ براى راننده 
بى احتياط، روز به روز افزايش داشــته اســت كه - بيش و 
كم- رسانه اى شــده اند و افكار عمومى هم از آن ها استقبال 

كرده اند. 
به ياد بياوريم، حكم قضايى را در دادگاه شهرستان گميشان 
از توابع استان گلستان كه در آن، قاضى به جاى 6 ماه حبس 
تعزيرى و درپى درخواســت تجديدنظرخواهى متهم كه در 
فــروش 32 پرنده كوكر و قمرى مباشــرت كرده بود، حكم 
حبس او را براى يك ســال معلــق و او را مكلف كرد؛ براى 
آشنايى با چگونگى حفاظت محيط زيست، هفته اى يك روز 
براى آموزش محيط بانى به اداره محيط زيست بندرتركمن و 
گميشان برود و پس از يادگيرى اين موارد، آن ها را به ديگران 
آموزش دهد... يا حكم قاضى بوشــهرى براى دو جوان كه به 
برداشت 20 كيلوگرم مرجان از ساحل بوشهر متهم شده بودند 
و به حكم قاضى پرونده، به جاى زندان و جريمه نقدى، محكوم 
شدند براى سه ماه -روزهاى جمعه- ساحل بوشهر را پاكسازى 
كنند... حكم رئيس دادگاه عمومى زرقان هم در جاى خودش 

جالب بود.
 آن جا كه درپى شــكايت راهنمايى و رانندگى اين بخش از 
دو فرد به اتهام توهين و سرپيچى از دستور مأمور راهنمايى 
و رانندگــى، دو متهم را به حضــور در دوره آموزش قوانين 
راهنمايى و رانندگى و دريافت گواهينامه دوره، موظف كرد. 
افزون بر اين كه متهمان موظف شدند، لباس مخصوص هميار 
پليس بپوشند و با راهنمايى و رانندگى زرقان همكارى كنند.... 
در حكم جالب ديگر، يك قاضى در شــيراز، يك جوان را كه 
به ضرب و شــتم در مسابقه فوتبال متهم شده بود، به انجام 
تحقيقات درباره جوانمردى محكوم كرد.... يك حكم قضايى 
جالب ديگر هم آن جا صادر شد كه جوانى از روستاى خوشاب 
از توابع شهرستان فراشبند با قطع برق مراسم يادواره شهدا در 
آن روستا موجب اخالل نظم شده بود كه با پيگيرى قضايى 
روبه رو شــد و قاضى پرونــده، جوان متخلف را به پژوهش و 
تهيه مقاله اى حروفچينى شده و مصور درباره شهيدان موظف 

كرد.... 
حكم قاضى گاليكشى در استان گلستان براى 30 مجرم كه 
به كاشــت 3000 درخت محكوم شدند، حكم دادگاه انقالب 
نايين با موضوع خريد كتاب و نوشــت افزار با انگيزه اهدا به 
دانش آموزان محروم در سيســتان و بلوچســتان، حكم يك 
شعبه قضايى در فارس مبنى بر هديه دادن يك شاخه گل- 
به مدت 10 روز در ســال- و نكشيدن سيگار براى يك مرد 
به اتهام رها كردن زندگى مشترك و كتك زدن همسرش و 
همچنين حكم يك قاضى در كازرون براى جوانى كه در تاالب 
پريشــان 38 پرنده دراج را شكار كرده بود و قاضى پرونده به 
جاى فرستادنش به زندان، او را به پژوهشگرى براى سازمان 

محيط زيست، موظف كرد. 
كوتاه ســخن اين كه بايد دســت مريــزاد گفت به يك يك 
قاضى هاى چنين پرونده هايى كه با بريدن اين احكام متفاوت 
و تأثيرگــذار براى متهم، هم خالقيت خودشــان را نشــان 
مى دهنــد و هم درك و فهمشــان را از واقعيت هاى قضايى 
در ايــران و اين كه مجازات زندان و جريمه هاى مالى چندان 
راهگشا نيست و دست كم در برخى از پرونده ها  خاصه وقتى 
جوانان ناآگاه متهم هســتند- مى شود، به سراغ مجازات هاى 
جايگزين و نامتعارف و غيركليشــه اى رفت؛ اگر سر سوزنى 

«خالقيت» را چاشنى «قانونمدارى» كنيم.

  كشف منطقه جديد باستانى قدمت 
تاريخى تربت حيدريه را افزايش داد

ايرنا: معاون سياسى اجتماعى فرماندار تربت حيدريه گفت: 
بتازگى منطقه جديد تاريخى در اين شهرستان كشف شده كه 
نتايج بررسى هاى تاريخى در اين خصوص عقبه تاريخى تربت 

حيدريه را، بسيار افزايش خواهد داد.
مهدى ناصرى روز گذشته در جلسه انجمن ميراث فرهنگى 
شهرســتان تربت حيدريــه افزود: در صورت قطعى شــدن 
گمانه زنى هاى اوليه توســط كارشناســان ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشگرى اين استان، عالوه بر آنكه قدمت 
تاريخى منطقه تربت حيدريه از سيســتان و بلوچستان نيز 
بيشــتر خواهد شد، نقطه عطفى براى تغيير نگارش تاريخى 

اين خطه خواهد بود.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى تربت 
حيدريه پيش از كشف سه كوزه تاريخى متعلق به دوران 
قبل از اسالم در يكى از روستاهاى اين شهرستان خبر داده 

بود.
به گفته على محمــدى در گزارش اعضــاى انجمن ميراث 
فرهنگى، اين خمره و كوزه هاى سفالى حين شخم زدن زمين 
كشاورزى در اطراف يكى از روستاهاى تربت حيدريه كشف 

شده است.
وى اظهار كرده بود كه براســاس بررسى اوليه احتمال دارد 
اين اشــيا مربوط به دوران قبل از اسالم و اوايل اسالم باشد 
كه اشــياى مزبور پس از اخذ مجوز و بررسى علمى به موزه 

منتقل خواهد شد.

دبير ستاد اقامه نماز استان:
  آستان قدس 8 مجتمع رفاهى 

بين راهى در خراسان جنوبى ساخته است

قدس: دبير ستاد اقامه نماز خراسان جنوبى با اشاره به كيفيت 
مطلوب مجتمع هاى رفاهى ساخته  شده توسط آستان قدس 
رضوى، گفت: آستان قدس هشت مجتمع رفاهى بين راهى 

در خراسان جنوبى ساخته است.
حجت االســالم حسين كميلى در شوراى اقامه نماز خراسان 
جنوبى اظهــار كرد: مجتمع هــا، نمازخانه ها و مجتمع هاى 
بين راهى خراسان جنوبى از منظر كميت مشكل خاصى ندارد.
دبير ســتاد اقامه نماز خراســان جنوبى بيان كرد: در مسير 
بيرجند به مشــهد و بيرجند به زاهــدان حداقل فاصله بين 
نمازخانه ها و مساجد حدود 30 كيلومتر و در مسير بيرجند به 

طبس و طبس به تهران حدود 50-60 كيلومتر است.
كميلى ادامه داد: از منظر كيفى نيز نمازخانه ها و مجتمع هاى 
بين راهــى متفاوت هســتند كه مجتمع هــاى بين راهى 
ساخته شــده توسط آستان قدس رضوى بهترين و بيشترين 

امكانات را براى مسافران فراهم كرده است.
وى با اشــاره به اينكه در حال حاضر هشــت مجتمع رفاهى 
بين راهى ساخته شــده توسط آســتان قدس در مسيرهاى 
برون شهرى خراسان جنوبى وجود دارد، افزود: آستان قدس 
براى ساخت مجتمع هاى رفاهى ديگر در خراسان جنوبى نيز 

برنامه ريزى كرده است.

مديركل حج و زيارت استان اعالم كرد
  اعزام 1000 زائر اهل سنت

 از خراسان رضوى به حج 97

ايســنا:مديركل حج و زيارت خراسان رضوى گفت: امسال 
10 هــزار و 915 زائر در قالب 79 كاروان به حج تمتع اعزام 
مى شوند كه هشت كاروان با ظرفيت هزار و 10 نفر اهل سنت 
هستند. جواد شاد، اظهار كرد: 42 كاروان با ظرفيت 5885 نفر 
و 37 كاروان با ظرفيت 5030 زائر از استان ما اعزام مى شوند.

وى عنوان كرد: 35 كاروان مدينه قبل و 44 كاروان مدينه بعد 
هســتند، كاروان هاى مدينه قبل از  27 تيرماه تا 19 تيرماه و 
كاروان  هاى مدينه بعد از هشتم مردادماه تا 24 مردادماه اعزام 
خواهند شــد. مديركل حج و زيارت خراسان رضوى با بيان 
اينكه در حج امســال كليه ثبت نام كنندگان در حج تا پايان 
دى ماه سال 85 فراخوان شــدند، اضافه كرد: در حال حاضر 
معاينات پزشكى زائران انجام گرفته است و جلسات آموزشى 

نيز در حال برگزارى است.
وى درباره هزينه ثبت نام در كاروان ها گفت: هزينه كاروان ها 
از 14 ميليــون و 223 هزار تومان تا 18 ميليون و 365 هزار 
تومان متفاوت اســت و طبق توافق بانك ملى با سازمان حج 
و زيارت مبلغ يك ميليــون و 400 هزار تومان از هزينه دوم 

زائران كسر خواهد شد.

رئيس اداره ورزش و جوانان تشريح كرد
  آسيب هاى فراوان سفر رئيس جمهور 

به ورزشگاه نيشابور

فارس: رئيس اداره ورزش و جوانان نيشابور گفت: در پى سفر 
رئيس جمهور به نيشــابور و ديدار با مردم در ورزشگاه تختى 
اين شهر، آسيب هايى در بخش هاى چمن ورزشگاه و پيست 

تارتان واردشده است. 
رضا ترشيزيان با اشاره به آســيب هاى واردشده به ورزشگاه 
تختى نيشــابور در پى سفر رئيس جمهور به اين شهر، اظهار 
داشت: آســيب هايى در بخش هاى چمن ورزشگاه و پيست 
تارتان واردشــده اســت. وى تصريح كــرد: برنامه تعميرات 
ورزشگاه را اندكى به عقب انداختيم تا آسيب هاى ايجادشده 
از حضور رئيس جمهور در اين ورزشگاه را پوشش دهيم، قرار 
است پيســت تارتان تعميرات اساسى داشته باشد و روكش 
آن عوض شود و در بخش 400 متر كالً روكش و زيرساخت 
عوض خواهد شد. رئيس اداره ورزش و جوانان نيشابور افزود: 
در بحث چمن نيز سعى كرديم آن را كوتاه نكنيم تا آسيب ها 
جبران شود، به علت ماه رمضان قرار است چمن خواب داشته 
باشد و بعد از ماه رمضان آسيب چمن از بين خواهد رفت، اين 
آســيب ها به علت داربست ها و برخى داليل ديگر ايجادشده 

است كه متأسفانه رعايت نشده است. 
وى با اشــاره به وضعيت ورزشــگاه انقالب بيان داشت: براى 
تكميل اين ورزشگاه حدود 95 ميليارد ريال بودجه نياز است 
كه بخشــى از پيش بينى هاى آن صورت گرفته است، چمن 
ورزشگاه در مهر يا آبان آماده خواهد بود و قرار است شركت 

توسعه و تجهيز اين چمن را نصب كند.
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تاريخى تربت حيدريه را افزايش داد

دوشنبه  31 ارديبهشت 1397
 5 رمضان 1439 21 مى 2018  
سال سى و يكم  
شماره 8690  ويژه نامه 3076 

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
@quds95 :كانال تلگرام

قدس  مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان رضوى گفت: 500 رخداد فرهنگى و 
قرآنى در سيزدهمين نمايشگاه قرآن و عترت مشهد اجرايى خواهد شد. سعيد سرابى با بيان 
اين مطلب در نشست خبرى سيزدهمين نمايشگاه قرآن و عترت مشهد مقدس كه با شعار 
«بهار جان ها» گفت: نمايشگاه قرآن و عترت يكم تا دهم خردادماه مصادف با ششم تا پانزدهم 
رمضان المبارك در ســاختمان شمس عرصه ميدان شهدا برگزار مى شود و مجموعاً 500 
رخداد و فعاليت فرهنگى و قرآنى در نمايشگاه امسال اجرايى خواهد شد. وى گفت: نمايشگاه 
در فضايى به مساحت 4500 مترمربع با 400 غرفه نمايشگاهى برپا مى شود؛ همچنين اين 
نمايشگاه 24 بخش نمايشگاهى دارد و با 80 ويژه برنامه ميزبان عالقه مندان است. مديركل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان رضوى افزود: همچنين امسال نمايشگاه قرآن و عترت در 
15 شهرســتان استان خراسان رضوى برپا خواهد شد. وى با اشاره به اينكه مراسم آغازين 
نمايشــگاه قرآن به صورت رسمى در روز سوم خردادماه برپا مى شود، افزود: در اين مراسم 
از خادمان قرآنى نيز تجليل خواهد شد. مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان رضوى 
با اشــاره به اينكه جلوه هاى هنرى متعددى در نمايشگاه امسال فعال مى شود، بيان كرد: 
همچنين از انجمن هاى نمايشى، تجسمى، خوشنويسى و غيره نيز در اين نمايشگاه استفاده 
مى شود. سرابى با اشاره به حضور 6 تشكل قرآنى برجسته در نمايشگاه، اظهار كرد: همچنين 

كتابت قرآن كريم نيز امسال توسط 20 هنرمند چيره دست اين عرصه رقم خواهد خورد.

 اجراى 200 ويژه برنامه در سطح شهر مشهد 
معاون شــهردار و رئيس سازمان اجتماعى و فرهنگى شهردارى مشهد هم در اين نشست 

خبرى از اجراى 200 ويژه برنامه ماه مبارك رمضان در سطح شهر مشهد خبر داد.
هادى بختياى با تأكيد بر اينكه فرهنگسراها، محالت و مناطق مختلف مشهد ميزبان حضور 
مردم در ويژه برنامه هاى ماه مبارك رمضان هستند، بيان كرد: در اين برنامه ها موضوع تدبر 

در قرآن كريم و معرفى نهج البالغه و آموزه هاى آن مورد توجه و تأكيد قرار دارد.
وى با بيان اينكه در حاشيه برگزارى اين نمايشگاه در عرصه شهدا سرودهاى ملى و دينى نيز 
نواخته مى شود، گفت: همچنين از شخصيت هاى فرهنگى اجتماعى نيز دعوت شده و آنان 

از تجربيات دينى و معنوى خود با مردم سخن مى گويند. 
گفتنى است؛ سيزدهمين نمايشگاه قرآن و عترت مشهد در ساختمان شمس از ساعت 18 

تا 24 هر شب آماده ميزبانى از حضور عالقه مندان است.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان رضوى مطرح كرد

اجراى 500 رخداد قرآنى در نمايشگاه قرآن و عترت مشهد

رضا طلبى  بزرگداشــت مقام انديشــمندان، مفاخر و شخصيت هاى فرهنگى كه 
منشأ رشــد و تعالى مفاهيم فرهنگى و به نوعى تشــكيل دهنده تاريخ و تمدن غنى 
كشور وفرهنگ ايراني واسالمي ما در جهان هستند امر پسنديده اى است، اما اينكه اين 
بزرگداشت ها بهانه اى براى صرف هزينه هاى هنگفت و حتى ميلياردى باشد، شايد امر 
پسنديده اى نباشد و به مذاق مردم خوش نيايد. به طور نمونه هر سال 28 ارديبهشت ماه 
مراسم بزرگداشت حكيم عمر خيام نيشابورى در زادگاهش با حضور مردم فرهنگدوست 
و مسئوالن از نقاط مختلف كشور برگزار مى شود، اما طبق برخى اظهار نظرها در سايت ها 
و كانال هاى مختلف امســال براى برگزارى مراسم روز خيام در حدود 10 ميليارد ريال 
هزينه شده است كه در صورتى كه اين موضوع حقيقت داشته باشد، بسيار قابل تأمل 
اســت. از طرفى مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان رضوى درخصوص اعتبارات 
پيش بينى شده براى گراميداشت روز ملى خيام در نشست مطبوعاتى اعالم برنامه هاى 
بزرگداشت روز ملى خيام گفته بود كه بسيارى از هزينه هاى روز ملى خيام هزينه هاى 

پنهان است كه توسط دستگاه هاى مختلف براى اين بزرگداشت هزينه خواهد شد.
اما نماينده نيشــابور در باره اين موضوع به قدس گفت: اگرچه هزينه كرد برگزارى اين 
مراسم در اختيار ما نيست و متولى اجراى آن اداره فرهنگ و ارشاد است، اما بسيار بعيد 

مى دانم براى يك روز اين قدر هزينه شده باشد.
حميد گرمابى افزود: با توجه به اينكه در روز بزرگداشت مقام عمر خيام نيشابورى در 28 
ارديبهشت ماه فقط سه آيين در شهر نيشابور برگزار شد و بنده در جريان اجراى آن ها 

بودم، قطعاً اين قدر هزينه در برنداشته است. 
وى تصريح كرد: اما چون اين برنامه طى يك هفته و با عنوان از «طوس تا نيشابور» نيز 
برگزار شد، شايد مبلغ 10 ميليارد ريال مربوط به كل هزينه هاى انجام شده در اين هفته 
در مشهد و نيشابور بوده است كه متوليان برگزارى اين آيين ها بايد در نحوه تخصيص و 

بيان دقيق هزينه هاى آن به رسانه ها و مردم پاسخگو باشند.
وى همچنين درباره شايعاتى مبنى بر اينكه بودجه تخصيص داده شده براى افالك 
نماى نيشــابور در يك بازه زمانى در اختيار دانشــگاه فردوسى بوده است، تصريح 
كرد: در زمان تحريم ها و قبل از برجام به دليل اينكه دانشــگاه نيشــابور مستقل 
نبود، بودجه افالك نما در اختيار دانشگاه فردوسى مشهد قرار داده شده بود و بعد 
از برطرف شــدن تحريم ها اين بودجه صرف خريد تجهيزات مورد نياز پروژه شــد 
كه قســمت اصلى افالك نماى نيشابور تا پايان امسال به بهره بردارى خواهد رسيد، 
ولى قســمت هاى ديگر آن با اختصاص بودجه هاى قطره اى چندين سال به طول 

خواهد انجاميد.

عضو مجمع نمايندگان خراسان رضوى به قدس پاسخ مى دهد

هزينه 10ميلياردى براى بزرگداشت روز خيام؛ شايعه يا واقعيت؟

امتداد حيات 90 اهدا كننده در جسم 365 دريافت كننده عضو

مشهد پارسال در اهداى عضو ركورد شكست
مهدى كاهانى مقدم  تصميــم به اهداى 
عضــو، در حالى كه زندگــى بخش يك يا چند 
بيمار نيازمند و منتظر پيوند است، شايد يكى از 
دشوارترين تصميمات زندگى براى افرادى است 
كه عزيزشــان را در حادثه اى از دست داده اند و 
اين دشوارى زمانى بيشتر خود را نشان مى دهد 
كه بدانيم اين افراد بايد در بدترين شرايط روحى 
و در اولين دقايق مرگ عضوى از خانواده شــان 
به اهداى اعضاى بدن عزيز از دســت رفته شان 
رضايت دهند و به فكر زندگى بخشيدن به فردى 

باشند كه عموماً با آن ها بيگانه است.
در عين حال همين لذت زندگى بخشــيدن به 
بيماران نيازمند پيوند، شــايد عاملى است كه 
بســيارى از اولياى دم و خانواده ها با گذشــت 
ايثارگونــه خود، چنيــن تصميم ســختى را 
مى گيرند. به حدى كه اســتان خراسان رضوى 
سال گذشته در زمينه اهدا و پيوند اعضاى بدن 

ركورد شكست.

 پيوند به 365 بيمار
به گفته مسئول واحد فراهم آورى اعضاى پيوندى 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد، طى سال گذشته 
اعضــاى بدن 90 بيمار مــرگ مغزى با رضايت 
خانواده هايشــان، به 365 بيمــار نيازمند پيوند 
زندگى دوباره بخشــيد كه ايــن ميزان در طول 

سال هاى گذشته بى سابقه بوده است.
دكتر ابراهيم خالقى با بيان اينكه تعداد بيماران 
مــرگ مغزى كــه طــى ســال هاى 95 و 94 
خانواده هايشــان رضايت به اهداى عضو دادند به 
ترتيب 86 و 56 نفر بوده است، اين سير صعودى 
اســتقبال مردم از اين امر خداپسندانه و حيات 
بخش را ناشى از ارتقاى سطح آگاهى و فرهنگ و 
ايثارگرى خانواده ها دانست و ابراز اميدوارى كرد 

كه اين روند همچنان ادامه داشته باشد.
وى گفت: در حال حاضر در مشهد بيش از 200 
نفر منتظر دريافت كليه پيوندى، 45 بيمار نيازمند 
كبــد، 40 نفر منتظر قلب و 10 نفر نيازمند ريه 
پيوندى وجود دارنــد و در مقابل 48 هزار نفر از 
شهروندان اســتان كارت عضويت اهداى عضو 
را دريافــت كرده اند.وى تصريح كرد: رســيدن 
به ركورد 365 پيوند عضو اهدايى در ســال 96 
مرهون نيك انديشى و ايثار خانواده 61 درصد از 
بيماران مرگ مغزى بوده كه پارسال فوت كردند 
و اين بدان معناســت كه چنانچــه خانواده 39 
درصد مابقى بيماران مرگ مغزى هم به اهداى 
عضو رضايت مى دادند، قادر بوديم دســت كم به 
صد نفر ديگــر از بيماران نيازمند پيوند، زندگى 
دوباره بخشيم؛ كما اينكه در همين مدت تعدادى 
از افرادى كه در ليست انتظار دريافت عضو بودند، 

فوت كردند و خانواده هاى بسيارى داغدار شدند.

تمامى عمل ها رايگان است
مسئول واحد فراهم آورى اعضاى پيوند دانشگاه 
علوم پزشكى مشهد گفت: رضايت ندادن برخى 
از خانواده ها به اهداى عضو ناشى از بالتكليفى و 
بى اطالعى آن ها از نظر و خواسته فرد فوت شده 
در زمان حيات وى مى باشــد كه شايسته است 
افرادى كه تمايل به اهداى اعضاى بدن خود پس 
از فــوت دارند، اين موضوع را در زمان حيات به 
هر شــكل كه صالح مى دانند، از دريافت كارت 
عضويت در سامانه اهداى عضو گرفته تا وصيت 
كتبى و حتى ابراز نظر شفاهى در جمع خانواده، 
آنها را از رضايت قلبــى و تصميم خويش آگاه 
سازند. وى خاطرنشــان كرد: تمامى عمل هاى 
جراحى براى پيوند اعضا رايگان اســت و براى 
عضو پيوندى هم هيچ هزينه اى دريافت نمى شود 
حتى اگر خانواده اهــدا كننده مبلغى هر چند 
ناچيز از اين حيث مطالبه كنند، اجازه نمى دهيم 
اين اتفاق بيفتد و اين در حالى است كه تمامى 
عمل هاى جراحى پيوند اعضا بســيار پرهزينه و 
به طور مثال در كشــورهاى اروپايى و آمريكايى 
هزاران دالر خرج دارد؛ اما در كشــور ما تمامى 
اين هزينه ها را دولت پرداخت مى كند و بيشتر 
داروهاى مورد نياز هم رايگان است و 90 درصد 

قيمت ساير داروها را نيز دولت مى پردازد.
دكتر خالقى اما، جراحــى پيوند كليه را در اين 
زمينه را يك اســتثنا دانســت و گفت: بيماران 
كليوى چون با كمك دســتگاه دياليز، هر چند 
سخت و مشقتبار، مى توانند تا سال ها به زندگى 
خود ادامه دهند، تعدادشــان بســيار بيشتر از 
بيمارانى است كه نيازمند دريافت ديگر اعضاى 
بدن مثل قلب، كبد و ريه هســتند. با اين وجود 

طى سال گذشته 83 درصد 
كليه هاى پيوندى از بيماران 
مرگ مغزى دريافت شــده 
و از مجمــوع 17 درصــد 
باقيمانده نيز يك سوم اهدا و 
دريافت كنندگان با يكديگر 
نســبت فاميلى داشته اند و 
هيــچ پولى بيــن آن ها رد 
و بدل نشده اســت. تعداد 
كمى از اين جمع هم توسط 
انجمن هاى خيريه و انجمن 
بيماران كليوى شناسايى و 
هماهنگى هــاى الزم انجام 
و ســپس بــراى پيوند به 
بيمارستان منتصريه مشهد 
معرفى شــده اند و احتماالً 
از اين پروســه مبلغى بين 
طرفين (اهدا كننده و بيمار 

نيازمند عضو) رد و بدل شده است.

زندگى دوباره
وى تأكيد مى كند كه تاكنون موردى را مشاهده 
نكرده كه بيمارى به خاطر نداشتن پول يا حتى 
هزينــه دارو از انجام عمل پيوند باز بماند ضمن 
آنكه كاركنان بيمارســتان و واحــد فراهم آورى 
اعضاى پيونــدى، حتى پــس از عمل جراحى 
پيگير وضعيت جسمى بيماران بوده و در صورت 
مشاهده كم و كاستى و نيازهاى احتمالى، نسبت 

به رفع آن اقدام كرده و مى كنند. 
دكتر ابراهيم خالقى با اشــاره به فعال بودن 
بانك «نســوج» در مشــهد، يادآور شــد: در 

اين بانك عالوه بر پوســت، 
و  غضروف  استخوان،  قرنيه، 
دريچه هاى قلب در شــرايط 
خاص نگهدارى مى شــود تا 
در مواقــع نياز بــه بيماران 
پيوند زده شود.وى بار ديگر 
با اشــاره بــه اهميت حيات 
بخشــيدن دوباره به بيماران 
نيازمنــد اعضاى پيوندى كه 
به مشــابه جان بخشيدن به 
زندگــى خانواده هــاى آنان 
است، يادآور شــد: در حال 
 10 حــدود  روزانه  حاضــر 
نفر در ليســت انتظار پيوند 
عضو در كشــور جــان خود 
را از دست مى دهند كه اين 
رقم در اســتان هفته اى يك 
نفر اســت و انتظــار مى رود 
خانواده هايى كه عزيزشان دچار مرگ مغزى 
شده است؛ اهداى اعضاى فرد از دست رفته، 
زندگى دوبــاره را به بيمــاران نيازمند پيوند 
ببخشــند. دكتر خالقى با گراميداشــت سى 
و يكم ارديبهشــت ماه به عنــوان روز اهداى 
عضو كه به مناســبت صــدور فتواى حضرت 
امام (ره) در ســال 68، نام گذارى شده است، 
گفت: هر چند تبديل به قانون شــدن فتواى 
امــام خمينى(ره) بيش از 10 ســال به طول 
انجاميد، اما از آن زمان تاكنون بيش از 700 
عمل پيوندار دانشگاه علوم پزشكى مشهد كه 
شــمال شرق كشور را زير پوشش دارد، انجام 

شده است. 

طى سال گذشته 
اعضاى بدن 

90 بيمار مرگ 
مغزى با رضايت 

خانواده هايشان، به 
365 بيمار نيازمند 

پيوند زندگى دوباره 
بخشيد كه اين ميزان 

در طول سال هاى 
گذشته بى سابقه 

بوده است

بــرش

��ر



��ر

��ر
نماينده مردم مشهد با اشاره به يك ميليون 

نفربدون شناسنامه در كشور:
  بيشترين بى هويت ها ساكن 

خراسان رضوى هستند 

عضو كميســيون اجتماعى مجلس با انتقاد از توقف 
بررسى طرح اصالح موادى از قانون تابعيت در مجلس 
از وجــود يك ميليون فرزند بى هويت حاصل از مادر ايرانى و 

پدر خارجى در كشور خبر داد.
رضا شيران خراســانى، با انتقاد از اينكه بررسى طرح اصالح 
موادى از قانون تابعيت در مجلس متوقف مانده است، گفت: 
در اين طرح بــه دنبال انتقال تابعيت از طرف مادر به فرزند 
هستيم؛ زيرا فرزندانى كه داراى مادر ايرانى بوده تابعيت ايرانى 
دارند، يعنى در واقــع در تابعيت دو اصل مهم مانند خون و 
خاك مورد توجه قرار مى گيرد كه به آن تابعيت ذاتى يا اصلى 
گفته مى شود، اما تابعيت اكتسابى به معناى اين است كه افراد 
از كشور ثالثى تقاضاى تابعيت آن كشور را از طريق مسيرهاى 
قانونى كنند.نماينده مردم مشهد و كالت در مجلس شوراى 
اسالمى، با انتقاد از اينكه عزمى در مجلس براى تعيين تكليف 
طرح اصالح موادى از قانون تابعيت وجــود ندارد، افزود: در 
شــهريورماه ســال 95 يك فوريت اين طرح تصويب شد و 
مى بايســت بعد از گذشــت 45 روز در صحن علنى بررسى 
مى شد، اما متأسفانه بيش از يك سال است كه در كميسيون 

قضايى و حقوقى مجلس متوقف مانده است.
وى با انتقــاد از اينكه به دنبال بى توجهى به تعيين تكليف 
تابعيت با جمعيت انبوهــى از فرزندان حاصل از مادر ايرانى 
و پدر خارجى روبه رو هستيم، تصريح كرد: متأسفانه تعيين 
تكليف تابعيت اين افراد دستخوش برخى از ساليق و نگاه ها 

است كه در حوزه انسانى تعريف نمى شود.
نماينده مردم مشــهد و كالت در مجلس شوراى اسالمى، با 
بيان اينكه آمار دقيقى از بى شناسنامه ها وجود ندارد، گفت: 
برآورد مى شــود، حدود يك ميليون بى شناسنامه در كشور 
وجود داشــته باشد؛ البته تعداد اين افراد با ازدواج و زاد و ولد 

در حال افزايش است.
عضو كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى، با يادآورى 
اينكه كودكان بى هويت معضل بزرگ استان هاى مرزى كشور 

محسوب مى شود، تصريح كرد: بيشترين بى هويت ها در 
استان خراسان رضوى ساكن و اغلب كودكان بى هويت تبعه 
افغانستان و نتيجه ازدواج غيررسمى و غيرقانونى زنان ايرانى 

با پدران خارجى هستند. 

يك مسئول خبر داد
 موافقت با 7 آژانس خراسان رضوى 

براى برگزارى تور جام جهانى روسيه
قدس: سرپرســت معاونــت گردشــگرى اداره كل ميراث 
فرهنگى،صنايع دســتى و گردشگرى خراســان رضوى از 
موافقت با هفت آژانس خراسان رضوى براى برگزارى تورجام 

جهانى 2018 روسيه خبرداد.
يوسف بيدخورى افزود: طى فراخوانى به تمامى آژانس ها 
و دفاتر خدمات مســافرتى اعالم و از آن ها دعوت شــده 
اســت كه در صورت تمايل آمادگــى خود را براى اجراى 

تورهاى جام جهانى 2018 روسيه اعالم كنند.
 وى گفت: مدارك هشت دفتر خدمات مسافرتى كه براى 
برگزارى اين تورها اعالم آمادگى كرده بودند با معرفى از 
طرف انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى و گردشگرى 
اســتان به تهران ارســال شــده كه با هفت آژانس براى 
برگزارى تور جام جهانى فوتبال 2018 روســيه موافقت 

شده است.

  واريز پول هاى ميلياردى؛
 مشتريان بانك رفاه شوك زده شدند

قدس: مشكل سيستمى بانك مركزى رفاه كارگران روز گذشته 
مشتريان اين بانك را هيجان زده كرد.به گزارش خبرنگار ما صبح 
ديروز پيامكى از بانك رفاه براى برخى مشــتريانش ارسال شد 
مبنى بر بستن سپرده و واريز سود سپرده ميلياردى كه تعجب 
مشتريان را برانگيخت. تنها يك مورد از اين واريزى ها 37 ميليارد 
ريال بوده است كه پس از واريز اين وجوه، بالفاصله حساب اين 
تعداد مشــترى مسدود و حساب مشتريان را كه برخى از آن ها 
در صدد انتقال وجوه به ســاير حساب ها يا برداشت پول برآمده 
بودند مسدود كرد. به گفته مدير روابط عمومى سرپرستى بانك 
رفاه استان انسداد حساب مشتريان ظرف دو ساعت برطرف شد. 
اما رئيس اداره امور شــعب بانك رفاه كارگران خراسان رضوى 
نيز با تأييد واريزى هاى انجام شده، گفت: سيستم هاى بانك به  
صورت يكپارچه است و مشــكل به  وجود آمده تنها مربوط به 
خراسان نيست. بيژن قزل بيگلو با بيان اينكه مشكل را از صبح 
روزگذشته پيگيرى كرديم و حساب ها رفع مسدودى شده است، 
به فارس گفت: اگر مشــكلى وجود داشته باشد، آن را برطرف 
مى كنيم.گفتنى است؛ با وجود ارسال پيامك عذرخواهى از بانك 
رفاه تا ظهر روز گذشــته حســاب برخى از مشتريان اين بانك 

همچنان مسدود بود.

 طرح ترسيب كربن در خراسان رضوى 
به 414 هزار هكتار افزايش يافت

ايرنا: مدير كل منابع طبيعى و آبخيزدارى خراسان رضوى گفت: 
گســتره طرح بين المللى ترسيب كربن در اين استان به 414 
هزار هكتار افزايــش يافت.عليرضا صحرايى افزود: اجراى پروژه 
بين المللى تعميم ترســيب كربن در خراسان رضوى درسال 
1392 در گســتره 209 هزار هكتار از اراضى هشــت روستاى 

شهرستان بجستان با جمعيت چهار هزار و 235 نفر آغاز شد.
وى اظهار كرد: طرح ترســيب كربن با هدف تثبيت شن هاى 
روان و حركت ريزگردها، حفظ پوشــش گياهى و جلوگيرى از 
افزايش مهاجرت روستائيان اجرا مى شود و احياى مراتع، اجراى 
طرحهاى آبخيزدارى، توسعه جنگل و ايجاد اشتغال براى اهالى 

روستاهاى زيرپوشش از ديگر اهداف اجراى اين طرح است.
وى افزود: اين طرح يك برنامه ملى و بين المللى اســت كه با 
محوريت اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى در حال اجراست و 

در سالهاى آينده توسعه مى يابد.
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 طرح بى آر تى و شلوغى خيابان شيرازى

ورودى خيابان شيرازى يكى از بهترين ورودى ها به حرم مطهر 
بود، ولى متأســفانه با طرح بى آر تى كه شهردارى اجرا كرده 

يكى از بدترين و شلوغ ترين ورودى هاى حرم شده است.
915...5061

 پارك ممنوع يك كاميون
چندين مرتبه به راهنمايى و رانندگى اعالم كردم كه در ورودى خيابان فرعى عليزاده 13 واقع 
در پيروزى 20 ماشين بنز حمل شير پارك مى كند و ادعاى دوستان راهور اين است كه خالف 

است، ولى با اينكه چندين مرتبه تماس گرفتيم، هيچ اقدامى نشده است.
0915...5089

 ساخت بيمارستان در چهار جهت مشهد
ســاخت حداقل چهار بيمارستان تخصصى چشم و  دندانپزشكى در 
مشــهد در چهار طرف آن به دليل مراجعات زائران ايرانى و خارجى و 
شهرستانى ها و روستاييان و بين المللى بودن شهرمشهد ضرورى است.
915...5061

 جوابيه شركت ترافيك هوشمند اليت:
احتراماً نظر به انتشــار پيام مردمى نشــريه شــماره 8687، مورخ 27 ارديبهشت 1397 
با موضوع «روى تابلوهاى اليت درج شــده نيم ســاعت اول رايگان در صورتى كه بسيار 
براى من پيش آمده 10 دقيقه پارك كردم، بعد پيامك مى آيد؛ 32 دقيقه شــروع و پايان 
توقــف خوب، قبول. ولى براى ورود به نيم ســاعت دوم كل پول نيم ســاعت قبل را هم 
مى گيرند» به استحضار شهروندان عزيز مى رساند، براساس ماده 3 آيين نامه اجرايى ماده 
15 قانون رسيدگى به تخلفات رانندگى، توقف وسايل نقليه در محدوده زمانى 7 الى 21 
در محل هايى كه براى پارك حاشــيه اى مديريت شده تعيين گرديده است در نيم ساعت 
اول رايگان خواهد بود. دريافت حق توقف در معابر ياد شــده براى مازاد بر نيم ساعت، با 
احتساب نيم ساعت اول محاسبه و دريافت مى شود. در زمينه پارك خودرو به ميزان 10 
دقيقه و ارسال پيامك 32 دقيقه توقف، از اين شهروند محترم درخواست مى شود هر چه 
سريع تر از طريق شماره تماس هاى 20-32283218 و يا سامانه پيامكى 3000003000 
با روابط عمومى و آموزش شهروندى شركت ترافيك هوشمند اليت تماس حاصل فرمايند 

تا اين مشكل در اسرع وقت پيگيرى و رفع گردد.

 طرح بى آر تى و شلوغى خيابان شيرازى

 ساخت بيمارستان در چهار جهت مشهد

فرمانده پليس راه استان درواكنش به جانمايى جديد اين بازار:

جمعه بازار مشهد بايد جمع آورى شود
قدس  جمعه بازار مهر آباد با همه مشكالت 
پيش آمده از ناحيه ترددها و توقف خودروهاى 
مراجعــه كننــدگان به اين بــازار در منطقه 
مسكونى سرانجام چهاردهم ارديبهشت ماه به 
مجاورت شهرك شوشترى انتقال يافت با اين 
اميد كه حاشــيه هاى آن مشكالت كمترى را 
براى ســاكنان منطقه ايجاد كند.اين تصميم 
در حالى انجام شد كه انتقال اين بازار اين بار 
نيز عالوه بر اهالى شــهرك شهيد شوشترى، 

صداى ساير دستگاه ها را نيز در آورده است.
روزنامــه قدس در بازتاب اين موضوع با چاپ 
گزارشــى در هفدهم ارديبهشت ماه با عنوان 
«جمعه بازار مشــهد جا به جا نشده درد سر 
ساز شد» صداى اهالى اين منطقه را به گوش 
مسئوالن رســاند اما سكوت دست اندركاران 
اين طرح در واكنش بــه اين گزارش گوياى 
تصميمى اســت كه انگار قصد تجديد نظر در 

آن وجود ندارد. 
مشكالت ايجاد شــده از ناحيه اين بازار اما اين 
بار با اعتراض فرمانده پليس راه خراسان رضوى 
مواجه شــده اســت؛ چرا كه به اعتقاد سرهنگ 
هادى اميدوار راه اندازى اين  بازار در انتهاى بلوار 
پنجتن مشهد غيرمجاز است و اين در حالى است 
كه شــهردارى نيز مشــكالت انتقال اين بازار را 
پذيرفته و قبول دارد كه فقط معضل را از مهرآباد 

به انتهاى پنجتن انتقال داده  است.

 انتقال اشتباه جمعه بازار
رئيس پليس راه خراسان رضوى در گفت وگو با 

مى گويد:  فــارس 
شــهردارى  اصالً 
ندارند  مشهد حق 
كه براى آن منطقه 
تصميم گيرى كند.

هــادى اميــدوار 
مى كنــد:  بيــان 
ســاخت اين بازار 

از نظر ما غيرمجاز بوده، راه آن منتهى به يك 
راه روستايى با عرض 6 متر بوده كه متناسب 
با حجم تردد جمعيت يك روســتا اســت و 
نمى تواند تردد آن همه خودرو را تحمل كند.
وى تصريح مى كند: پلى آنجاست كه تردد را 
بســيار محدود مى كند و اگر حادثه اى در اين 

محور اتفاق بيفتد، شهردارى را كه عامل اين 
تردد است، مقصر مى دانيم.

رئيس پليس راه خراسان رضوى با بيان اينكه 
ما را در عمل انجام شده قرار دادند، مى گويد: 
ما مكاتبه كرديم كه ايــن انتقال جمعه  بازار 
اشتباه اســت و تالش مى كنيم كه راهدارى 

اين بازار را جمع كند.
اميدوار ادامه مى دهد: موضوع را در كميسيون 
ايمنى و در دادگســترى مطــرح كرديم و در 
حال حاضر هم مشــغول انجام اقدام هاى الزم 
با راهدارى براى جمع كردن بازار هستيم.وى 
تأكيد مى كنــد: مجبوريم از تردد خودروهاى 
شــهردارى به آن منطقه جلوگيــرى كنيم، 
چون اصًال آن منطقه حوزه شهرى نيست كه 

شهردارى براى آن تصميم بگيرد.

 تأييد ايمنى جاده با پليس راه است نه 
اداره راه

وى دربــاره تعامل شــهردارى بــا اداره راه 
و راهدارى بــراى واگذارى ايــن منطقه به 
شــهردارى براى عريض كردن و ساماندهى 
جــاده منتهى بــه بازار مى گويــد: راهدارى 
هم در اين زمينه هــر اقدامى بخواهد انجام 
دهد، تا زمانى كه ما امنيت آنجا را مناســب 
ندارد. فعاليــت  اجازه  نداده ايم،  تشــخيص 

اميدوار از ســختگيرى براى تردد خودروها 
در ايــن منطقــه خبر مى دهــد و مى گويد: 
راه روســتايى اســت و ســاخت جمعه بازار 
در آن ســبب مى شــود مردم روستا معذب 
شــوند.وى ياد آور مى شــود:محل پيشــين 
جمعه بازار مشــهد، يعنــى در بلوار ميامى و 
در منطقــه مهرآباد، به دليــل اينكه چند راه 
دسترسى براى بازديدكنندگان داشته، مكان 
مناســب ترى بــراى اين نوع از بازار اســت، 
بنابراين شــهردارى يك جاده روســتايى را 
اشــغال كرده و ســبب ايجاد مزاحمت براى 

مردم روستا شده است.

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.

خبر

قدس  درسومين شب از ماه مبارك رمضان 
اســتاندار خراسان رضوى ميهمان سفره افطار 
فرزندان آسايشگاه فياض بخش بود.رشيديان 
پس از بازديــد از مجموعه آب درمانى، بخش 
اطفال و مالقات با مددجويان گفت: هرســاله 
اين توفيق نصيبمان مى شــود كه در اين ماه 
ميهمان فرزندان آسايشگاه فياض بخش باشيم 
و هدفمان قدردانى از كســانى است كه در اين 

مجموعه با ايثار و از خودگذشــتگى، معلوالن 
عزيز و يا به تعبيرى امانت هــاى امام رضا(ع) 
را با حفظ كرامت انســانى و خدمات استاندارد 
يارى مى كنند. رشــيديان تصريح كرد اگر اين 
مراكز وجود نداشته باشند بسيارى از معلوالن 
در جامعه رها مى شــوند وما سعى مى كنيم با 
همكارى بهزيســتى وكمك خيرين بزرگوار از 
اين مؤسسه خيريه حمايت كنيم ومشكالت آن 

را رفع سازيم. استاندار خراسان رضوى در ادامه 
ازرفع مشكل مسكن زوج هاى معلول خبر داد و 
اظهار اميدوارى كرد در آينده نزديك با استفاده 
از قانون خانواده دو معلول، اين عزيزان صاحب 
خانه وســرپناه شوند. در اين بازديد مديركل و 
معاونان بهزيســتى اســتان، رئيس بهزيستى 
مشــهد، هيئت مديره و مديرعامل آسايشگاه 

دكتر رشيديان را همراهى مى كردند.

استاندار درمراسم افطارى مددجويان آسايشگاه فياض بخش خبر داد

رفع مشكل مسكن زوج هاى معلول
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حل جدول شماره قبل

خود  توسط  كه  اى  نامه  زندگى   -1
پيچيده نوشته شود- سبزى  شخص 

2- كيف آقاى مهندس- كاال- جامه 
هاى  لباس  روى   كه   بلند  و   گشاد 

برتن  كنند  ديگر 
3- حرارت بدن بيمار- تند و فورى- 

نيز زيردست- 
4- ميانى- كشت كردن- خانه خدا

گياه  كاال-  تجارى  برچسب   -5
فالسفه كشور  خورشتى- 

كشورى  خميده-  صدا-  طنين   -6
آن  در  اسالمى  بيدارى  اولين  كه 

رخ داد
معنى  به  وطنى  دخترانه  نام   -7
و  توانايى  رس-  تازه  ميوه  بانمك- 

قدرت
انضمام-  اى-  كارخانه  دربست   -8

مفعولى عالمت 
حافظه  داريم-  فقيرهمه  و  غنى   -9
آبيارى  هاى  روش  از  رايانه-  سخت 

جاليزى گياهان 
بيمارى  سالك-  قلوه-  و  10-كليه 

نفس تنگى 
پسر  شونده-  نزديك  باكى-  بى   -11

تازى
دورويى-  كاال-  دريافت  قبض   -12
اين پول را در آذربايجان خرج كنيد

13- آكنده- آگهى و اعالن– حرارت 
پسوند شباهت گرما-  و 

آموختنى  تسبيح-  درخت   -14
ها پرتابه  علم  لقمان- 

شرقى  بخش  مغاك-  و  گودال   -15
«آسياى  روميان  زمان  از  تركيه 
گفته  كوچك  آسياى  يا  صغير» 
از  جغرافيائى  پاره اى  و  شده است 

فالت ايران است

حلوا  نوعى  پابرجا-  و  ثابت   -1
از قند زاج سفيد  سوغات همدان كه 
تخم مرغ عرق بيد مشك آب ليمو و 

كنند تهيه  هل 
2- درخشان- كرايه دهنده-  بليغ

انديشه- مسير  3- «قوم» سربريده- 
فرمان  خورشيد-  گرد  زمين  حركت 

تومبيل ا
هم  به  دستفروش-  كار  محل   -4

يا شوهر چسبيده- زن 
مجموعه  شيميايى-  باردار  ذره   -5
هواپيما  شدن  كنده  روحى-  كيفيات 

از زمين
 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم

 با ما تماس بگيريد

iranpuzzle@gmail.com
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روی �ط حاد� آيا با وجود پيشرفت 8 درصدى سد شوريجه مى توان از هدر رفت آب جلو گيرى كرد

فرار روان آب هاى مشهد به تركمنستا ن 
در  اخير  بارندگى هاى  معتمدى   فاطمه 
اغلب شهرهاى خراســان رضوى و به طور 
خاص و ويژه مشــهد كه با مســائلى مانند 
آبگرفتگى معابــر و خيابان ها نيز همراه بود 
اين موضوع را در ذهن مــردم متبادر كرد 
كه با توجه به خشكســالى هاى پى در پى و 
18 ساله اســتان و نيز بحث كم آبى و افت 
سفره هاى آب زيرزمينى مشهد و دشت هاى 
بحرانى آن خروجى اين روان آب ها به كجا 
ختم مى شود و چه ميزان از اين نعمت الهى 

از استان و كشور خارج مى شود.
پرســش اين روزهاى مردم اين اســت در 
شــرايطى كه هر قطره آب در اين وانفساى 
خشكســالى براى چشــمه، چــاه، قنات و 
زمين هــاى تشــنه روســتاها داراى ارزش 
بســيارى است ســرانجام اين قطرات حائز 
اهميت وقتى از كوچــه پس كوچه و معابر 
اصلــى و فرعى در مشــهد به كشــف رود 
مى ريزد چه مى شــود و خروجى آن به كجا 

ختم مى شود.

  كشف رود محل ورود تمامى 
آبراه هاى مشهد

و  طــرح  معــاون 
توســعه شركت آب 
خراسان  منطقه اى 
ايــن  در  رضــوى 
رابطه مى گويد:محل 
تمامــى آبراه هــاى 
دشــت مشــهد زه 
كش اصلى كشف رود است.زه كش در واقع 
گود ترين جاى دشت مشــهد است. دشت 
مشــهد نيز بين دو رشته كوه بينالود و هزار 

مسجد قرار دارد.
طاهــرى در گفــت و گــو با خبرنــگار ما 
مى افزايد:اين دشــت از حدود 9 كيلومترى 
شــرق قوچــان شــروع و تــا حــدود 20 
كيلومترى شــرق مشهد بعد از اولنگ تا پل 
خاتون سرخس ادامه مى يابد و همه آبراه ها 

به كشف رود مى ريزد.
وى خاطر نشان مى كند:رودخانه كشف رود 
از حدود 9 كيلومترى شرق قوچان شروع و 
حدود 160 تا 170 كيلومتر به سمت شرق 
امتداد دارد و به نقطه صفر مرزى در پايين 
دست سد دوســتى پل خاتون واريز و بعد 
به رودخانه هريررود كه يك رودخانه مرزى 
و يــك حوضه آبريز مشــترك بين ايران و 
تركمنستان و افغانستان است،وارد مى شود.

وى درباره درصد آب هاى سطحى استان تصريح 
مى كند:ميزان آب هاى سطحى استان به طور 
متوسط ساالنه متغير است به عبارت ديگر در 
برخى ســال ها ميزان آب هاى سطحى استان 
شــايد بين 200 تــا 300 ميليون مترمكعب 
است كه اين رقم در برخى سال ها 2/5 ميليارد 
مترمكعب در سال است.توضيح بيشتر اينكه در 
سال هاى خشك ميزان آب هاى سطحى كم و 
بعضاً رودخانه ها خشك مى شوند و در مقابل در 
برخى تر سالى ها روخانه ها حجم آب بيشترى 
دارد. وى خاطر نشــان مى كنــد: ميزان روان 
آب هاى رودخانه كشف رود نيز شايد در حد 15 
ميليون و در برخى سال ها حدود 400 ميليون 

مترمكعب بوده است.
وى در خصــوص برنامه هاى شــركت آب 
منطقــه اى براى مهــار آب هــاى مرزى و 
حداكثــر اســتفاده از روان آب هــا تصريح 

اينكه بــراى مهــار آب هاى  مى كنــد:اول 
رودخانه كشف رود پروتكلى نداريم.

وى ادامــه مى دهــد: در هميــن رابطه در 
منطقه اى از صالح آب در محدوده شوريجه 
سدى به نام همين محدوده در حال ساخت 
اســت كه اكنون از پيشرفت فيزيكى هشت 

درصدى برخوردار است.
طاهرى با بيان اينكه عمليات ساخت اين سد 
از ســال 93 آغاز و يك دوره ســه ساله براى 
سيســتم انحراف آن تعيين شــد،گفت:اين 
سيســتم انحراف كه شــامل مواردى مانند 
حفارى تونل به طــول 150 متر با قطر 5 تا 

6 متر اســت، انجام شده اســت. وى با بيان 
اينكــه بتازگى پيمانكار براى ســاخت پروژه 
مستقر شده اســت،مى افزايد:در صورتى كه 
اعتبارات تخصيص و به موقع پرداخت شــود 

سد شوريجه تمام خواهد شد.
وى مشخصات اين سد را به ارتفاع حدود 48 
متر و حجم آب تنظيمى حدود 28 ميليون 
مترمكعب شــامل تأمين آب كشــاورزى و 
شــرب اعالم كرد و يادآورمى شود: با اتمام 
اين سد تمام روان آب هاى مشهد پشت اين 
سد قابل كنترل و مهار است. وى با اشاره به 
ساخت سدهاى ديگر از جمله ابيورد خاطر 
نشان مى كند:ساخت اين سدها در راستاى 

مهار روان آب ها مؤثر است.

  طرح هاى تغذيه مصنوعى
وى در ايــن رابطه كه برنامه شــركت براى 
استفاده حداكثرى از روان و سيالب هاى مشهد 
تا زمان اتمام سدهاى ياد شده چيست،اظهار 
مى دارد:اينكه در داخل شهر مشهد راهكارى 
مانند ســازه ذخيره آب براى استفاده از روان 
آب ها داشته باشيم، چنين مكانى نيست با اين 
حال با راهكارهاى گوناگون سعى شده است تا 
حد ممكــن روان آب ها را به منابع زيرزمينى 

سوق و تغذيه داده شود.
وى ادامه دهد: در اين رابطه در سر شاخه هاى 
كشف رود چندين سد مانند سد كارده، طرق 
و ارداك ايجاد شده است كه هر سال از محل 
رواناب و سيالب ها پر مى شود و مورد استفاده 
قرار مى گيرد. وى اضافه مى كند:از سوى ديگر 
به صورت محدود در برخى مناطق مانند كال 
چهل بازه و رودخانه شانديز طرح هاى تغذيه 
مصنوعى اجرا شده است تا روان آب هايى كه 
از مسير عبور مى كنند را به آب هاى زيرزمينى 
نفوذ دهد.حجم آب ذخيره شده از اين محل 
در كال چهل بازه ســاالنه حــدود 4 ميليون 
مترمكعب ورودخانه شانديز اين رقم حدود 6 

ميليون مترمكعب است.

آب و �وا
  انتظار افزايش ابر و احتمال بارش 

خفيف در نواحى كوهستانى
قدس: به دليل وجود رطوبت ناشــى از بارش هاى اخير 
در اليه هــاى نزديك به ســطح زمين انتظــار داريم طى 
امروز در ســاعات بعدازظهر به بعد بــه صورت موقت در 
بخش هايى از اســتان ابرناكى افزايش و در شمال غرب و 
نواحى كوهستانى احتماالً بارش هاى خفيف و پراكنده اى 
به شــكل رگبار و رعد و برق داشــته باشيم. ضمن اينكه 
ســرعت وزش باد نيز به شــكل لحظه اى در سطح استان 
افزايش و در بخش هايى شديد همراه با گرد و خاك پيش 

بينى مى شود.
همچنين در ساعات آينده دماى هوا در غالب نقاط استان نيز 

به طور نسبى افزايش مى يابد.  
براين اساس كمينه و بيشينه دماى مشهد به ترتيب به 12 و 

28 درجه خواهد رسيد.
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مديركل كميته امداد خراسان رضوى:

  تحويل واحدهاى مسكونى به 
مددجويان 30 سال طول مى كشد

مديــركل كميته امداد خراســان رضوى گفت: با 
توجــه به رونــد فعلى آمــار تحويــل واحدهاى 
مسكونى به مددجويان، 30 سال طول مى كشد تا تمامى 

مدد جويان صاحب مسكن شوند. 
حبيب اهللا آسوده با اعالم اينكه «خانه  دارشدن و كمك به 
تأمين مســكن مددجويان نقش مؤثرى در توانمندشدن 
خانواده ها دارد»، افزود: در ســال گذشته بيش از 1000 
واحد مســكونى بــه مددجويــان تحويل داده شــد كه 

اميدواريم اين رقم در سال 97 دو برابر شود.
وى به واگذارى مســكن مهر فاقد متقاضى به مددجويان 
كميته امداد اشــاره كــرد و افزود: بــا مذاكرات صورت 
گرفته و بررســى هاى انجام شــده و با توجه به درخواست 
خانوارهاى فاقد مسكن، در ســال هاى 97 و 98 بيش از 
1000 واحد مســكن مهِر فاقد متقاضى در سطح استان 

شناسايى و به مددجويان تحت حمايت اعطا مى شود.
وى ادامه داد: اگر خيران، نهادها و مؤسســه ها در زمينه 
تأمين مسكن، به كميته امداد كمك و مشاركت همه جانبه 
داشــته باشــند و 100 درصد بودجه نيز اختصاص يابد، 
اميدواريم در مدت 15 ســال تمامى مددجويان اســتان 

صاحب خانه مى شوند.
مديركل كميته امداد خراسان رضوى ضمن اعالم آمادگى 
كميته امداد در كمك به خانه سازى و مسكن مددجويان 
عنوان كرد: به دنبال آن هســتيم كه با مشــاركت مردم 
مشكل فقر در جامعه حل شود كه با ورود به بحث مسكن، 
بسيارى از آســيب هاى اجتماعى و معيشتى خانواده رفع 

مى شود.
آسوده اولويت ديگر اين نهاد در سال جارى را اشتغال زايى 
بيان كرد و گفت: ســال 96 در حوزه اشتغال بيش از 10 
هزار طرح در سطح اســتان با اعتبار 174 ميليارد تومان 
اجرا شد كه با اجراى اين طرح ها 10 هزار و 500 اشتغال 
مستقيم و 12 هزار فرصت شغلى غيرمستقيم توسط اين 

نهاد ايجاد شده است.
وى با اشاره به تفاهمنامه ميان استاندارى خراسان رضوى 
و رئيــس كميته امداد كشــور كه همزمان با ســفر اخير 
رئيس  جمهور به مشــهد مقدس امضا شــد، خاطرنشان 
كرد: در قالب اين تفاهمنامه عالوه بر 100 ميليارد تومان 
بودجه اشتغال اين نهاد در اســتان، 100 ميليارد تومان 
ديگر نيز از محل تبصره 16 و به منظور اشــتغال روستايى 

از محل صندوق توسعه ملى اختصاص مى يابد.
آســوده اضافه كرد: با واگذارى اعتبار اشتغال روستايى از 
محل صندوق توسعه ملى به كميته امداد، 15 هزار مورد 
تســهيالت روستايى به اســتان اختصاص مى يابد كه در 
صورت عملى شــدن اين موضوع، به طور ميانگين 25 هزار 

شغل در استان ايجاد خواهد شد.
مديركل كميته امداد خراســان رضوى با اشاره به اينكه 
در بحث كمك هاى مردمى ســال 96 بيش از 45 درصد 
رشــد را نسبت سال 95 داشــتيم، افزود: در سال 97 بر 
الكترونيكــى كردن صدقات و كمك هــاى مردمى تأكيد 
داريم تا شــاهد سرقت و سودجويى سارقان نباشيم كه به 
اين منظور تغييراتى در صندوق ها ايجاد شد و از مردم هم 
مى خواهيــم در پرداخت صدقات و كمك هاى نقدى خود 
به صورت الكترونيكى، همكارى و مشاركت كنند تا ضمن 
صرفه جويى در هزينه ها از آســيب هاى آن كاسته شده و 

كمك ها سريع تر به دست نيازمندان برسد.

  راهپيمايى كودكان حامى «آب» 

با  راهپيمايى حاميان آب،  نيشــابور- خبرنگارقدس: 
شــركت كودكان پيش دبســتانى و مهد كودك چتر آبى 

شهرك فرهنگيان خيام 3 شهر نيشابور برگزار شد.
 در اين راهپيمايى كــودكان در حالى كه پالكاردهايى با 
مضمون صرفه جويى در آب در دست داشتند با سردادن 
شــعارهايى همچون «آب آب زندگــى، آب آب 122، آب 
هست ولى كم است، مزه آب مزه زندگى است، آب كااليى 
اســت بدون جايگزين، آب جايگزينى نــدارد، كم آبى را 
جدى بگيريم، آب صداى زندگى است» مسير تعيين شده 

را طى كردند.

   راه اندازى سامانه ايده پردازى 1400 
در نيشابور

افزايش مشاركت  راستاى  نيشابور- خبرنگارقدس: در 
مردم به عنوان سرمايه اجتماعى شهردارى نيشابور نسبت 
بــه راه اندازى ســامانه ايده پردازى «نيشــابور1400 » و 
دعوت از نخبگان، فرهيختگان و عموم شــهروندان براى 

مشاركت در توسعه شهر اقدام كرده است.
شــهردار نيشــابور در اين خصــوص اظهاركرد: ســامانه 
نيشابور 1400 به منظور بهره مندى از نظرات و ايده هاى 
شــهروندان فهيم نيشــابورى به عنوان مهم ترين سرمايه 
اجتماعى و با هدف مشــاركت حداكثرى مردم به عنوان 
مالكان اصلى شهر و توسعه و تقويت فرآيند و فرهنگ ايده 

پرورى راه اندازى شده است.
على نجفى افزود: در حال حاضر شهردارى نيشابور اولويت 
اول خود را توســعه ســرمايه اجتماعى مى داند و اگر اين 
موضوع با مشــاركت و همراهى مردم نباشد، تحقق كليه 
برنامه ها در عرصه هاى گوناگون با چالش هاى اساسى روبه 

رو خواهد شد.
وى خاطرنشــان كرد: شهروندان به عنوان مالكان حقيقى 
شــهر بايد در مديريت آن و تصميماتى كه در آينده شهر 
تأثيرگذار اســت، سهيم باشــند و در همين راستا سامانه 
مزبور مى كوشد تا با جذب ايده هاى شهروندى آن ها را يك 
گام به اجرا نزديك نموده و ضمن بهبود روزافزون شــهر، 
تعامل و ارتباط نزديك ميان مديران شــهر و شهروندان را 

برقرار كند.
نجفــى با اشــاره به اينكه هم اكنون ســند چشــم انداز 
شهردارى در حال بررســى و تدوين است، يادآور شد: به 
همين منظور و پس از راه اندازى ســامانه فوق در هشتم 
ارديبهشت و به مناسبت روز ملى شوراهاى اسالمى قريب 
به چهارماه زمان درنظر گرفته شده تا شهروندان ايده هاى 
خود را پس از ورود به سامانه و حداكثر تا هشتم شهريور 

به نام خودشان ثبت كنند.
وى عنــوان كــرد: شــهروندان گرامى مى تواننــد ايده ها 
و نظــرات خــود را در زمينه هــاى نشــاط و مشــاركت 
شــهرى(فرهنگى اجتماعى)، كاركنان، فــن آورى نوين 
در فرآيند درون ســازمانى و خدمات الكترونيك، انضباط 
سازمانى و شفاف سازى مالى، حمل و نقل عمومى و هواى 
پاك، خدمات شــهرى و محيط زيســت پايدار، توسعه و 
عمران شــهرى، اقتصاد شهر و درآمدهاى پايدار، معمارى 
شهرســازى و زيباسازى مناظر شــهرى ارائه نموده و در 
مشاركت شهرشان پيشگام بوده و با خدمتگزاران نيشابور 

همراه شوند.

  خسارت 86 ميليارد ريالى 
سيل به راه هاى خراسان رضوى

ايرنا: معاون راهــدارى اداره كل راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى خراسان رضوى گفت: سيل و بارندگى هاى هفته 
گذشــته 86 ميليارد و 460 ميليون ريال به راه هاى اين 

استان خسارت زده است.
عليرضا خجســته افزود: اين ميزان خسارت شامل آسيب 
بــه ابنيه فنى راه ها و آب بردگى كناره هاى جاده ها در 14 

شهرستان بوده است.
وى گفت: راه هاى شهرســتان هاى تربــت حيدريه، تربت 
جام، مشهد، نيشــابور، درگز، رشتخوار، سبزوار، سرخس، 
فريمــان، قوچان، كالت، باخــرز، بردســكن و تايباد در 

بارندگى هفته گذشته آسيب ديده اند.

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 
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پيگيرى و منعكس كند .
منتظر سوژه هاى شما از طريق 

سامانه پيامكى  هستيم.
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سرپرست آب منطقه اى خراسان رضوى پس از احضار به دادستانى تعهد داد

ساماندهى چاه هاى غير مجاز و رفع تصرف مسيل ها

پيگيرى

على محمدزاده   معاون دادســتان  مركز 
خراســان رضــوى از احضار سرپرســت آب 
منطقه اى خراســان رضوى به دادســتانى و 
ضرورت ارائه برنامه هاى اين سازمان در خصوص 
چاه هاى غير مجاز و تصرفات مسيل ها خبر داد.

قاضى بخشى محبى در گفت و گو با خبرنگار ما 
اظهار داشــت: چالش بحران كم آبى به عنوان 
يكى از جدى ترين مســائل خراســان رضوى 
است واز سوى ديگر موضوعاتى چون مديريت 
آب هاى روان و چاه هاى غير مجاز و نيز اضافه 
برداشت ها از چاه هاى مجاز، مباحثى است كه 

بايد با جديت بيشترى پيگيرى شود.
وى افزود: بر اساس گزارش هاى منتشر شده، 
همواره پــس از بارش هاى زياد شــاهد بروز 
خساراتى هستيم كه برخى به دليل تصرفات 
صورت گرفته در حريم مسيل ها است و دليل 
ثانويه آن نبود ساز وكار مهار اين آب ها مى باشد.

بر همين اساس و به منظور سرعت بخشيدن به 
امور مربوطه و نيز نظارت بيشتر بر روند اجرايى 
مأموريت ها، سرپرست سازمان آب منطقه اى 
به دادســتانى احضار شد و جلسه اى با حضور 
دادستان مشهد وسرپرست سازمان مربوطه و 

معاونان وى برگزار شد.
سخنگوى شوراى حفظ حقوق عامه خراسان 
رضوى گفت: در اين جلســه ابتدا گزارشى از 
اقدام هاى صورت گرفته در گذشته و برنامه هاى 
سازمان براى سال هاى آتى بيان شد و نيز مقرر 
شــد تا ظرف دو هفته آينده برنامه هاى ميان 
مدت و بلند مدت اين ســازمان به دادستانى 

ارائه شود.
بخشى محبى ادامه داد: بر اساس اولويت بندى 
صورت گرفته و وضعيت خاص استان در حال 
حاضر مســئله چاه هاى غير مجاز و تصرفات 
مسيل ها به عنوان اقدام هاى ضرورى در دستور 
كار قرار دارد كه بر همين اســاس سازمان آب 
منطقه اى متعهد شد به صورت ويژه ساماندهى 
چاه هاى غير مجاز و اضافه برداشت هاى چاه هاى 

مجاز را تسريع نمايد.
بنابراين در گام اول مقرر شــد تــا با اعالمى 
عمومى به صاحبان چاه هاى غير مجاز فرصت 
داده شــود تا در مهلت تعيين شده به سازمان 
مراجعه و نسبت به تشكيل پرونده و معرفى چاه 
خود اقدام كنند واگر به تشخيص آب منطقه اى 
چاه در دشــت ممنوعه نباشد، مجوزهاى الزم 
براى آن ها صادر مى شــود ودر غير اين صورت 

بايد چاه مربوط مسدود و مسلوب المنفعه شود.
وى افــزود: بنابراين اگر افراد در اين پروســه 
قانونــى چاه غير مجاز خــود را اعالم نمايند، 
مشــمول مجازات هاى بعدى نخواهند شد و 
چنانچه چنين اقدامى نكنند، برابر قانون عالوه 
بر جبران خسارت به شالق وحبس هم محكوم 

خواهند شد.
بخشــى محبى همچنيــن از ضــرورت آب 
منطقه اى به برخورد بدون تبعيض در اين بخش 
خبر داد و گفت: در مواردى مشاهده مى شود 
افراد خاصى كــه يا چاه غير مجــاز يا اضافه 
برداشــت دارند تنها مشمول جريمه مى شوند 
و برخورد ديگرى بــا آن ها صورت نمى گيرد، 
بنابراين به مديران اين ســازمان تأكيد شد تا 
با اين دســته از افراد خاص نيز بر اساس قانون 

برخورد شديدترى داشته باشند.

معاون دادستان مشهد افزود: از سوى ديگر بر 
اساس بخشنامه رئيس كل دادگسترى استان، 
موضوعاتــى چون چاه هاى غير مجاز و تصرف 
مسيل ها، به عنوان مأموريت اولويت دار شوراى 
حفظ حقوق عامه تعيين شده اند كه در راستاى 
اجراى اين دستور نيز به سازمان آب منطقه اى 
اعالم شد تا گزارش كاملى از برنامه انجام شده 
و در دستور كار خود براى رفع تصرفات صورت 
گرفته را ارائه نمايد. بر همين اساس محدوده 
مخزن ســد كارده و رودخانه هاى باالدست و 
مســيل هاى مناطق اخلمد و طرقبه و شانديز 
به عنوان مسيل هاى اولويت دار تشخيص داده 
شدند كه بايد ظرف مهلت تعيين شده برنامه 

اين سازمان به دادستانى ارائه شود.
بخشى محبى با اشاره به اين نكته كه بخشى از 
تصرفات توسط افرادى در گذشته صورت گرفته 
و متصرفان فعلى نسبت به موضوع بى اطالع 
هستند، بنابراين تأكيد شده تا در رفع تصرفات 
آينده تالش شود تا حقوق متصرفان رعايت و 

حق مالكانه آن ها پرداخت شود.
الزم به توضيح است كه در تأسيسات حقوقى، 
تأسيســى به عنوان معامله اتهامى وجود دارد 
كه بر مبنــاى آن متهم با مقام تعقيب كننده 
توافق مى نمايد در قبال انجام اقدام هاى جبرانى 
از تخفيفات قضايى برخوردار شــود كه در اين 
پرونده خاص به گفته قاضى بخشــى محبى 
تالش شده تا براى اولين بار از اين شيوه استفاده 
شود و اميدواريم سازمان آب منطقه اى خراسان 

رضوى بتواند به تعهدات خود عمل نمايد.

2 برابر نياز استان آب از درگز و كالت خارج مى شود
محمد رضايى  حاتميان، نايب رئيس مجمع نمايندگان 
خراســان رضوى به قدس آنالين مى گويد: طى دو هفته 
اخير مــردم در حــوزه انتخابيه ام با حســرت ميليون ها 
مترمكعب آب حاصل از  باران را به صورت ســيل با اشك 
و آه بدرقــه كردند تا از مرزها خارج شــود و به كشــور 

تركمنستان آبادانى و سرسبزى ببخشد. 
نماينــده مــردم درگز در خانــه ملت مى افزايد: كشــور 

تركمنســتان با هرزآب هاى ما كه همه ساله از مرزها خارج مى شود، زنده است، ولى 
ما اصًال به فكر جذب و ذخيره ســازى اين نعمت خدادادى در داخل كشور و كمك 

به رونق كشاورزى مان نيستيم.
وى مى افزايــد: با وجود اينهمه ســيل كه از مرز خارج مى شــود، موضوعيت ندارد 
طرح هايى مانند انتقال آب از درياى عمان را بررسى و مطالعه كنيم. من نمى دانم با 
چه توجيهى مى خواهند اين طرح بى پشتوانه را در كشور اجرا كنند و براى خراسان 

از عمان آب شور بياورند!
 به گفته وى همه ساله به اندازه دو برابر نياز خراسان فقط از كالت و درگز آب هاى 
ســطحى خارج مى شود و در واقع در بحث خشكسالى و كاهش منابع آبى ما مشكل 
مديريت داريم نه مشــكل آب وكشاورزى بايد كم آب برشــود تا توان مقابله با كم 

آبى ايجاد شود.
نايب رئيس مجمع نمايندگان خراســان رضوى از الگوى عدم كشــت به عنوان يك 
راهكار مقابله با بى آبى ياد كرده و مى افزايد: ميليون ها مترمكعب آب در فصول گرم 
سال براى نگهدارى چمن در شهرهاى استان هزينه مى شود و اين در حالى است كه 
مى توان با بوته ها و درختچه هاى زيبا و كم آب چمن را از دكوراســيون كالنشــهرى 

مانند مشهد حذف كرد، اما گوش كسى شنواى پيشنهادهاى ما در مجلس نيست.
وى در ادامه با بيان اينكه هم دولت و هم كشــاورزان در فرآيند مقابله با خشكسالى 
مقصرند، خاطرنشــان مى كند: مجلس براساس پيشــنهاد وزارت جهاد كشاورزى در 
برنامه ششم براى آبخيزدارى حمايت خوبى كرده است يعنى 85 درصد هزينه نوين 
ســازى شبكه آبيارى را به كشــاورز مى پردازيم و در اين باره اصًال مشكل بودجه اى 
نداريم. سهم آورده كشاورز را هم قرار شده براى طرح هاى كشاورزى كار كند و اصوالً 
پولى نپردازد، اما باز هم اين نوين سازى شبكه اجرا نمى شوند. واقعيت اين است كه 
اميد دادن به كشــاورزان، شفاف سازى آمارهاى غيرواقعى، استمهال  وام هاى بانكى و 
فراهم كردن زمينه هاى بهره ورى از آب از بهترين اقدام هاى پيشنهادى موجود است 
تا بتوانند وارد نوين سازى شيوه هاى آبيارى شده و از هدررفت آب جلوگيرى كنند، 

اما اين موارد مهم در حال حاضر از سوى مسئوالن به فراموشى سپرده شده اند.

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

300072305 پيامك كنيد.

 راه هاى ارتباطى سرويس«قدس خراسان» با مخاطبان
شماره پيامك:   300072305
@quds 95  آى دى تلگرام 

ارسال مطلب و عكس از طريق تلگرام       09038343801
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