
بهره ورى؛ حلقه مفقوده پيشرفت استان راه روستاى « منيدر» همراه نيست
در گفت و گو با كارشناسان بررسى شد گزارش قدس از مشكالت اهالى و وعده هايى كه محقق نشد

قدس   فرارســيدن يكم خرداد ماه كه به 
عنوان روز بهره ورى و بهينه ســازى مصرف 
ناميده شده، بهانه اى است براى يادآورى اين 
واقعيت مهم كه اســتفاده حداكثرى از همه 
امكانات، سرمايه ها و نيروى انسانى در راستاى 

افزايش كميت و...

قدس   روستاى منيدر جغتاى با تقديم 14 
شــهيد و بيش از 50 جانباز، آزاده و ايثارگر 
يكى از روستاهايى است كه متأسفانه مردم 
غيور اين روســتا هنوز با گذشت 40 سال از 
انقالب از حداقل امكانات برخوردار هســتند 

اين روستا كه...
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مجتمع هاى تجارى؛ متهمان اصلى ترافيك صياد و هاشميه
توسط محققان مشهدى محقق شد

توليد داروى درمان 
بيمارى سالك

.......صفحه 3

قدس از معضل تردد در دو بولوار مشهد گزارش مى دهد

.......صفحه 4

در جلسه سرپرست شركت آب منطقه اى 
با نمايندگان سمن هاى آب عنوان شد 

انتقال آب از درياى 
عمان به خراسان 

منطقى نيست

قدس   محققان دانشگاه علوم پزشكى مشهد موفق به كسب 
دانش فنى و ساخت فرآورده درمان بيمارى سالك تحت عنوان 
ژل موضعى نانوليپوزومال آموفوتريسين شدند. اين ژل دارويى 
پس از طى مراحل تست هاى بالينى و تأييد از سوى سازمان غذا 
و دارو با نام تجارى ســينا آمفوليش وارد بازار شد. رئيس مركز 

تحقيقات نانوفناورى دانشگاه علوم پزشكى ...

قدس  جلوگيرى از حفر چاه هاى غير مجاز و اضافه برداشت 
از چاه هاى مجاز در اولويت برنامه هاى شــركت آب منطقه اى 
استان براى نجات دشت هاى استان است. سرپرست شركت آب 

منطقه اى خراسان رضوى در جلسه اى ...
.......صفحه 2
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.......صفحه 3 

گزارش قدس از بازارى كه 
بيشتر نقش انبار انتشاراتى هاى 

سطح شهر را دارد

خزان گلستان 
كتاب در 

بهار طبيعت
قدس    ســكوت مرگبارى كه سال هاست بر 
«گلســتان كتاب» مشــهد حاكم شده همچنان 
پابرجاســت.آن هم گلســتانى كه مدت هاست 
سرناســازگارى با يار مهربان دارد. گلستانى كه 
نه تنها كســى براى نجات يار مهربان آن اداى 
دين نمى كند بلكه فقط به تماشاى مرگ آرام و 
تدريجى آن نشسته اند. گلستانى كه سال هاست 
به بازار كتاب مشــهد مزين شده اما جايى است 
كه وقتى در آن راه مى روى صدايى جز قدم هاى 

خودت، تو را اميدوار نمى كند. 
اين روزها حال و روز بازار گلستان كتاب مشهد 
آنچنان ناخوش است كه اگر سرى به آنجا بزنى 
در اوليــن نگاه حدس مى زنى نفس هاى آخرش 

را مى كشد...



ا�بار

در حوالى امروز2

 جشن شكرگزارى قرآن در بيرجند

قدس: جشــن شــكرگزارى قــرآن كريم با حضــور 600 
دانش آموز دختر و پســر مقطع ابتدايى شهرستان بيرجند 
برگزار شــد. اين جشن براى دانش آموزان سال سوم ابتدايى 
شهرستان بيرجند در باغ رحيم آباد بيرجند برگزار شد. قرائت 
دســته جمعى قرآن كريم، قرائت سوره قدر و خطبه خوانى 

توسط دانش آموزان از برنامه هاى اين جشن بود.

 راه اندازى موزه اسناد علمى مكتوب 
آموزش و پرورش خراسان رضوى

قدس: مدير موزه هاى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشــگرى خراســان رضوى در افتتاح موزه اسنادعلمى 
مكتوب آموزش و پرورش اســتان گفت: خراسان رضوى بعد 
از تهران بيشترين تعداد موزه را در بين استان هاى كشور دارد.
محمدرضا پهلوان با اشاره به غناى فرهنگى تاريخى خراسان 
گفت: همه بر اين باورند كه اگر بخواهيد ايران را بشناسيد، بايد 
خراســان را بشناسيد و اگر خراسان را شناختيد بيش از 50 

درصد تاريخ ايران را پيدا كرده ايد.
او ادامه داد: اگر در خراســان بخواهيم بــه تاريخ موزه دارى 
بپردازيم بايد به ســراغ آســتان قدس رضــوى برويم، چون 

موزه هاى ارزشمندى در اين مجموعه شكل گرفته است.
وى درباره جايگاه خراسان رضوى در بين موزه هاى ايران اظهار 
كرد: در كشــور حدود 700 موزه و در استان خراسان رضوى 
حدود 75 موزه فعال است، بعد از تهران بيشترين تعداد موزه 
را دارد و اگر چه مجموعه هاى ارزشمندى در اصفهان، تبريز 
و شــيراز وجود دارد، اما خراســان رضوى جايگاه خوبى در 

موزه دارى دارد، اما اين ميزان كافى نيست.
در موزه اســناد علمى مكتوب آموزش و پرورش خراسان رضوى 
اســناد مكتوب ادارى، تصاوير و عكس، بخش وسايل تكنولوژى 
آموزشى، بخش تاريخ لباس ايران، بخش مردم شناسى، بخش سكه 
و اســكناس، بخش آبگينه، بخش چراغ و شمعدان، بخش دست 

سازهاى تاريخى، بخش اتاق هاى تحليل و تطبيق وجود دارد.

 آغاز عمليات ساخت موزه دفاع مقدس 
خراسان شمالى همزمان با سوم خرداد

قدس: مديركل حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس 
خراسان شمالى گفت: همزمان با سوم خرداد سالروز آزادسازى 
خرمشهر عمليات ساخت موزه دفاع مقدس در بجنورد آغاز 
خواهد شد. احياء اميرى، مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاى 
دفاع مقدس خراســان شمالى در نشست خبرى به مناسبت 
گراميداشت سوم خرداد سالروز آزادسازى خرمشهر اظهار كرد: 
بــاغ موزه دفاع مقدس در زمينى به مســاحت 12 هكتار در 
منطقه دو برار بجنورد ايجاد مى شود كه در مرحله اول همزمان 
با سوم خرداد ســاخت و ساز آن در بيش از 5000 مترمربع 

زمين با بتن ريزى آغاز مى شود.
وى با بيان اينكه پيش بينى مى شود فاز اول اين مجموعه در 
ســال 98 به بهره بردارى برسد، گفت: باغ موزه دفاع مقدس 
شامل كتابخانه تخصصى، ســه سالن نمايش ثابت و سيار و 
سالن آمفى تئاتر بوده كه به منظور ساخت اين مجموعه 80 

ميليارد ريال اعتبار برآورد شده است.
اميرى خاطرنشان كرد: باتوجه به اعالم آمادگى استاندار مقرر 
اســت 60 ميليارد ريال ازاعتبار ساخت اين باغ موزه از سوى 
اســتان و 20 ميليارد ريال آن نيز از منابع مادى بنياد حفظ 

آثار تأمين شود.

فرمانده سپاه بردسكن در گفت وگو با قدس خبر داد
  راه اندازى گشت محله محور 

در تمامى پايگاه هاى بسيج
بردســكن- خبرنگار قدس: فرمانده ســپاه بردسكن از 
راه اندازى گشــت محله محور و صندوق هاى قرض الحسنه 
تا پايان امسال در تمامى پايگاه هاى مقاومت بسيج خبر داد. 
ســرهنگ على محبى نجم آباد در گفــت وگو با خبرنگار ما 
گفت: اجراى طرح اعتالى بســيج در قالب پنج برنامه شامل 
مقابله با آسيب هاى اجتماعى و معضالت فرهنگى، برگزارى 
اردوهاى جهــادى و اعزام آن ها به مناطق محروم، راه اندازى 
صندوق هاى قرض الحســنه در پايگاه هاى مقاومت بســيج، 
راه اندازى گشت هاى محله محور در تمامى پايگاه هاى مقاومت 
بســيج و اعزام گروه هاى جهادگران ســالمت و اعزام اكيپ 

خدمات درمانى است.

 تشريح ويژه برنامه هاى سالگرد ارتحال 
امام خمينى(ره) در خراسان رضوى

تسنيم: رئيس شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى خراسان 
رضوى از برپايى ويژه برنامه هاى سالروز ارتحال امام راحل در 

خراسان رضوى خبر داد.
حجت االسالم سيد محمد سلطانى اظهار داشت: همزمان با 
ايام رحلت بنيان گذار جمهورى اســالمى ايران، در حرم امام 
رضا(ع) براى سه روز مراســم خواهيم داشت. مراسم در 13 
خرداد از طرف نيروهاى استان، روز 14 خرداد از طرف نماينده 
ولى فقيه در استان، توليت آستان قدس رضوى و شوراى عالى 
حوزه علميه و روز 15 خرداد از طرف استاندارى، شوراى ادارى 
اســتان و مشهد، شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى و ستاد 

ارتحال امام از ساعت 6 تا 7/30 بعدازظهر برگزار مى شود.
سلطانى خاطرنشان كرد: حدود 5000 نفر نيز از طرف هيئت 
رهروان روح اهللا در حسينيه روح اهللا در شهرك شهيد بهشتى 

واقع در بولوار شهيد رستمى جمع خواهند شد.
رئيس شوراى هماهنگى و تبليغات اسالمى خراسان رضوى 
در ادامه تصريح كرد: همچنين روز 18 خردادماه سال جارى 
راهپيمايى روز جهانى قدس ســاعت 10 صبح از ميدان 15 
خرداد به سمت بارگاه ملكوتى امام رضا(ع) با عظمت و شكوه 
برگزار مى شــود. با شــرايط و وضعيت منطقه و نقشه هايى 
كه اســتكبار جهانى دارد و براى جلوگيرى از سوءاســتفاده 
كشورهاى منطقه اى در اعالم عيد فطر قبل از روز قدس، 18 

خرداد روز قدس اعالم شد.

اعزام استاد قرآنى سبزوار 
براى تدريس به پاكستان

قدس: براى نخســتين بار يكى از استادان قرآنى سبزوار به 
دعوت معاونت بين الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى 

براى تدريس به پاكستان اعزام مى شود.
حمزه يزدانفر، نفر سوم ابتهال كشورى در مسابقات قرآن سال 
94 بــا بيان اينكه بزودى در ماه مبارك رمضان براى تدريس 
صوت و لحن قرآن عازم پاكستان است، اظهار كرد: اين سفر به 
دعوت معاونت بين الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى 
و با همكارى شوراى عالى قرآن كشور انجام مى شود و فرصتى 
اســت تا با فرهنگ و رسوم ديگر مســلمانان و قاريان قرآن 

كشورهاى ديگر از نزديك آشنا شويم.
اين استاد قرآن سبزوارى با ابراز اينكه اين سفر نخستين بار 
براى استادان قرآن سبزوار فراهم شده، به ايكنا گفت: اگر چه 
قبالً از قاريان ممتاز قرآن سبزوارى براى تالوت كالم اهللا مجيد 
به ديگر نقاط دنيا اعزام شده اند، ولى براى تدريس نخستين 

سفرى است كه اعزام مى شويم.
يزدانفر با اظهار اينكه قبالً براى برگزارى مراســم تواشيح به 
همراه گروه فوادالقرآن ســبزوار به كشورهاى سوريه و عراق 
اعزام شده اســت، گفت: احتماالً در اين ســفر قاريان قرآن 

ديگرى وى را همراهى خواهند كرد.
وى تصريح كرد: كشــور پاكستان از نظر جمعيتى در حدود 
2/5 برابر ايران اســت و حضور مردم اين كشور در محافل و 
جلسات قرآنى و عشق و عالقه به يادگيرى قرآن همانند سال 
68 ايران است كه در ايران يادگيرى و برگزارى محافل قرآنى 

در اوج بود.

توسط مركز اسناد انقالب اسالمى صورت گرفت
 انتشار اسناد مبارزاتى مرحوم 

طباطبايى در رژيم ستمشاهى

مهر: مركز اسناد انقالب اسالمى با انتشار سندى از پيگيرى 
سخنرانى هاى مرحوم طباطبايى توسط ساواك خبر داد.

مرحوم حجت االسالم ســيدمهدى طباطبايى از روحانيون 
مبارز در دوران پهلوى بود كه گزارش هاى متعددى از اسناد 

ساواك درباره مبارزات او وجود دارد.
در گزارشــى از ســاواك خراســان در آذرماه 1348 درباره 
فعاليت هاى سياسى وى آمده است: «سيدمهدى طباطبايى 
جزو روحانيون افراطى و مخالف دولت بوده كه تا به حال روى 
منابر سخنان تحريك آميز و انتقادى بيان و بر له روحانيون 

مخالف دولت و عليه مصالح كشور تبليغ كرده است.»

رئيس شوراى اسالمى شهر شهرآباد خبر داد
 تخصيص 80 ميليون تومان

 براى اجراى المان شهداى گمنام
بردسكن- خبرنگار قدس: رئيس شوراى اسالمى شهرآباد 
با اشاره به تدفين دو شهيد گمنام در شهرآباد از آغاز عمليات 
اجرايى المان مزار اين شهدا با اعتبار اوليه 80 ميليون تومان 

نيز خبر داد.
 احمد نخعى در گفت وگو با خبرنگار ما از تكميل بوســتان 
شهداى گمنام ظرف يك ماه آينده خبر داد و گفت: با توجه 
به اينكه شهرآباد به لحاظ فضاى سبز وضعيت مناسبى ندارد 
بناى ما بر اين اســت كه بخشــى از بوستان شهداى گمنام 
را در خرداد ماه تكميل تا شــهروندان از فضاى آن اســتفاد 

كنند. 
نخعى گفت: بودجه امسال شهردارى 2 ميليارد و 300 ميليون 
تومان است كه بعد از چندين جلسه كارشناسى و عملياتى اين 
بودجه مورد تصويب اعضاى شورا قرار گرفت كه نسبت به سال 

قبل از يك رشد دوبرابرى برخوردار است.
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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.

شماره پيامك:   300072305

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

فارس   فرمانده قرارگاه شمال شرق نزاجا با اشاره به اينكه فتح خرمشهر 
سبب پيروزى ايران در جنگ تحميلى شد، گفت: پيروزى رزمندگان اسالم 
در ســال هاى دفاع مقدس موجب تثبيت اقتدار نظام، تضمين اســتقالل 
ايران، رســيدن به خودباورى در قدرت دفاعى شد. «رضا آذريان» در جلسه 
هماهنگى مراسم گراميداشــت فتح خرمشهر در سوم خرداد كه در محل 
ستاد فرماندهى قرارگاه شمال شرق نزاجا برگزار شد، گفت: فتح خرمشهر، 
فتحى بود كه منجر به پيروزى نظام در مقابل استكبار جهانى و رژيم بعثى 

عراق شــد. فرمانده قرارگاه شمال شرق نزاجا تأكيد كرد: در عمليات فتح خرمشهر، چهار 
لشگر و چهار تيپ مستقل، دو گروه توپخانه، پنج گردان مهندسى پل  گذار و نيروى هوايى 
به همراه سامانه هاى پدافند هوايى، نيروى دريايى و سپاه حضور فعال داشتند و توانستند 
خرمشــهر را در چهار عمليــات پس از 589 روز آزاد كننــد. آذريان تصريح كرد: پيروزى 
رزمندگان اسالم در سال هاى دفاع مقدس موجب تثبيت اقتدار نظام، تضمين استقالل ايران، 
رسيدن به خودباورى در قدرت دفاعى، ايجاد وحدت و همدلى بين مردم و نيروهاى مسلح 
و پشتيبانى از واليت و رهبرى شد. وى با بيان اينكه برنامه هاى سوم خرداد امسال با شعار 

«ما توانستيم» در سه روز برگزار مى شود، گفت: در روز اول يعنى چهارشنبه 
دوم خرداد، صبحگاه مشترك نيروهاى جمهورى اسالمى با مسئوليت قرارگاه 
شمال شرق ارتش رأس ساعت 8 صبح با حضور مسئوالن لشكرى، كشورى 
و مسئوالن دولتى همراه با يگان هاى نمونه نيروهاى مسلح در ميدان صبحگاه 
لشكر 77 برگزار مى شود. فرمانده قرارگاه شمال شرق نزاجا افزود: همچنين 
در برنامه صبحگاه مشــترك، نمايشگاه دستاوردهاى نيروهاى مسلح به ياد 
رزمندگان دفاع مقدس با حضور خانواده شهدا و رزمندگان و جانبازان برگزار 
مى شود. آذريان با بيان اينكه پنجشنبه سوم خرداد روز مقاومت، ايثار، پيروزى 
و نقش فرماندهان و شــهداى عمليات بيت المقدس نام گذارى شــده است، گفت: در اين 
روز، عطرافشــانى مزار شهداى دوران دفاع مقدس برگزار مى شود. وى با اشاره به اينكه روز 
جمعه چهارم خرداد روز مقاومت و پايدارى دزفول نام گذارى شده است، گفت: به مناسبت 
سالروز سوم خرداد، مراسم شكرگزارى در روز پنجشنبه قبل از نماز مغرب و عشا در حرم 
مطهر رضوى برگزار مى شود كه در انتها نيروهاى مسلح ميهمان ضيافت افطار حرم مطهر 

رضوى هستند.

فرمانده قرارگاه شمال شرق نزاجا:

فتح خرمشهر سبب پيروزى ايران در جنگ تحميلى شد

هنگامه طاهرى    جلوگيرى از حفر چاه هاى غير مجاز و اضافه برداشت از چاه هاى 
مجاز در اولويت برنامه ها ى شركت آب منطقه استان براى نجات دشت هاى استان است.

 سرپرســت شركت آب منطقه خراســان رضوى در جلسه اى با حضور سمن هاى آب و 
محيط زيست ضمن اظهار مطلب فوق گفت: در حال حاضر حجم برداشت آب از حجم 
تجديد پذير دشــت هاى مشهد بيشتر شده اســت به طورى كه از 37 دشت استان 34 

دشت بحرانى و فوق بحرانى است. 
محمد عاليى همچنين با اشاره به طرح انتقال آب از هزار مسجد به مشهد اظهار داشت: 
با حل مسائل زيست محيطى و پدافند غير عامل آمادگى داريم طرح انتقال آب از هزار 

مسجد را به مشهد توسط بخش خصوصى انجام دهيم.
وى عالوه بر اين يادآور شد كه در خصوص استفاده از آب هزار مسجد بايد به مصرف آن 

توسط افغانستان هم توجه داشته باشيم.
عاليى با تأكيد بر لزوم ســيراب كردن مشهد خاطر نشان كرد:مطالعات مرحله يك در 
مورد انتقال آب هزار مســجد به مشهد انجام شده كه بايد منابع مالى آن توسط بخش 
خصوصى تأمين شود. او بيان داشت: پيوست آن نيز آماده است، اما هنوز بخش خصوصى 

مشخص نشده است. 
او همچنين تصريح كرد: تصرف رودخانه هاى سد كارده موجب آلودگى آب هاى اين سد 
شده كه در شرايط بى آبى امروز اگر الزم باشد از آب هاى اين سد استفاده كنيم مجبور 
هستيم با اختالط يك به 10 آن را به مصرف برسانيم در حالى كه اين اختالط بايد يك 

به يك باشد. 
در اين نشست زهره بنايى عضو جمعيت ناجيان آب در واكنش به سخنان عاليى بيان 
داشــت: چرا بايد آب را از منطقه اى چون هزار مسجد كه مشكل آب ندارد به مشهد با 

مشكالت عديده كم آبى بياوريم؟
او اظهار داشت: مشهد ديگر ظرفيت پذيرش مهاجران را ندارد. با اين حال ما به جاى اين 

كه جاذبه هاى آن منطقه را بيشتر كنيم تا به خاطر رونق زندگى مهاجران به آن طرف 
بروند، تصميم مى گيريم به هر قيمتى كه شده آب را براى مردمى كه فرهنگ استفاده از 
آب را ندارند مهيا كنيم. بنايى افزود: آوردن آب از عمان و هزار مسجد راه حل نيست و 

منجر به ايجاد مسائل بعدى مى شود. 
وى در همين خصوص ادامه داد: مســئوالن از يكى از جامعه شناســان خواسته بودند 
مسيرهاى مختلف طرح مطالعات انتقال آب عمان را بررسى كند و وقتى وى عنوان كرده 
بود كه احتمال مواجهه با نتيجه منفى را بدهند، اما آن ها تأكيد كرده بودند كه حتماً بايد 

نتيجه مثبت شود!
جلســه مذكور همچنين با تعداد كمى از پيشنهادات و بخش اعظمى از انتقادات پايان 

يافت.

در جلسه سرپرست شركت آب منطقه اى با نمايندگان سمن هاى آب عنوان شد 

انتقال آب از درياى عمان به خراسان منطقى نيست 

در گفت و گو با كارشناسان بررسى شد

بهره ورى؛ حلقه مفقوده پيشرفت استان
يكم  فرارســيدن  مقدم   كاهانى  مهدى 
خــرداد ماه كه به عنــوان روز بهــره ورى و 
بهينه ســازى مصرف ناميده شــده، بهانه اى 
اســت براى يــادآورى اين واقعيــت مهم كه 
استفاده حداكثرى از همه امكانات، سرمايه ها 
و نيروى انســانى در راســتاى افزايش كميت 
و كيفيت زندگى و الزمه رســيدن به رشد و 
شكوفايى همه جانبه اقتصادى و اجتماعى در 
جامعه اســت. بهره ورى، بيشترين استفاده از 
كمترين امكانات و منابع، در اين راه است و اگر 
مى خواهيم در دنياى پر رقابت امروزى، رونق 
اقتصادى، اجتماعى و زندگى بهترى داشــته 
باشــيم، بدون ترديد بايد به بهره ورى بااليى 

برسيم.
اين درحالى است كه متأسفانه طى سال هاى 
گذشــته تا كنــون، كشــور ما همــواره در 
پايين ترين رتبه هاى رده بنــدى بهره ورى در 
بين ساير كشــورهاى جهان قرار داشته و به 
اندازه اى كه كلمه بهره ورى در البه الى شعارها 
و سخنرانى هاى مســئوالن به گوش رسيده، 
عملكــرد قابل قبولى را در اين زمينه شــاهد 

نبوده ايم.
به همين مناســبت با چند نفر از كارشناسان 

گفت و گويى انجام داده ايم كه از نظر مى گذرد.
يك كارشناس مســائل اقتصادى در اين باره 
معتقد اســت: ارتقاى بهــره ورى نيز همچون 
اكثر قريب به اتفاق مســائل حياتى و اساسى 
دچار شعارزدگى، سياست بازى، بى تدبيرى و 
آمارسازى تصميم گيرندگان و تصميم سازان 
كشور شده و نتيجه آنكه هرروز بيشتر از قبل از 
غافله پيشرفت و توسعه عقب مانده ايم و به تبع 
آن كيفيت زندگى مردم به پايين ترين سطح 

ممكن نزول پيدا كرده است.

 بى توجهى به بهره ورى در خراسان 
محمد حســام پور اضافه مى كنــد: به عنوان 
نمونه اســتان خراســان رضوى، با ظرفيت و 
پتانســيل فراوانى كه براى پيشرفت و توسعه 
و بهبود كيفيت زندگــى مردمش دارد، اما به 
دليل بى توجهى مسئوالنش به اصل بهره ورى، 
در خيلى از زمينه ها دچار عقب ماندگى است؛ 
درحالــى كه در برخى كشــورهاى بيگانه، با 
وجود محدوديت منابع، ســرمايه گذارى هاى 
فراوانى صورت گرفته تا بهره ورى در ســطح 
ملى و محلى و حتى افراد جامعه ارتقا يافته و 
امروزه ما شاهد پيشرفت روزافزون اين كشورها 
و كيفيــت بــاالى زندگى مــردم اين جوامع 

هستيم.
وى مى گويد: امروزه در خراسان رضوى مانند 
ساير نقاط كشور شاهد مشــكالت فراوان در 
حوزه هاى جاده و ترافيك، آلودگى هوا، توليدات 
صنعتى و محصوالت كشــاورزى، توسعه بى 

رويه شــهرها، بحــران آب، 
اتالف وقت و انرژى و مهم تر 
از همه پيشــرفت و توسعه 
ترديد،  بدون  كه  هســتيم 
عامل اصلى و حياتى در اين 
عقب ماندگى، ناديده گرفتن 

بهره ورى بوده است.

 درك نادرست از بهره ورى 
مدير يكــى از كارخانه هاى 
توليدى مشهد هم مى گويد: 
مشــكلى كه در اين زمينه 
وجود دارد، درك نادرســت 
برخــى افــراد از مفهــوم 
بهــره  وري و برداشــت هاي 
نادرســتي اســت كه بعضاً 
از بهــره وري و بهبــود آن 
مي شــود، بــه طــور مثال 

عده اي بهره  وري را به  عنوان سخت  تر كار كردن 
مي دانند؛ در صورتي  كه معنا و مفهوم بهره  وري 
در ارتباط با كار كردن، چيز ديگري است و آن 
را مي  توان به هوشيارانه و آگاهانه تر كار كردن 

تعبير كرد.
ابراهيم صابر خاطرنشان مى كند: براثر همين 
تعبير نادرست، در خيلى از مواقع و موارد، فشار 
برگرده نيروى انسانى و كار وارد شد كه نه تنها 
اهداف مورد نظر در ارتقاى بهره ورى را محقق 
نســاخته كه به دليل كاهش كيفيت توليد و 
استثمار قشــر كارگر و كارمند و پايين آوردن 
كيفيت زندگى آنان، نتيجه عكس داده و صد 
البته از اين راه سودهاى كالنى به جيب افراد 
و ســازمان هايى كه داعيه ارتقاى بهره ورى را 

داشته اند، سرازير شده است.

وى معتقد است كه هر فرد 
قابليت   و  استعداد ها  داراي 
هايى مثل خالقيت، نو آوري، 
ابتكار، اختــراع، مديريت و 
ويژگي  هاي خاصي است كه 
بر اثر پرورش و آموزش  هاي 
مناســب مي تــوان ايــن 
اســتعدادها، قابليت  هــا و 
ظرفيت  هــا را بــه مرحله 
ظهور رساند و موجب رشد 
و بهبود بهــره  وري نيروي 

انساني شد.
ايــن درحالــى اســت كه 
دست  متولى  دستگاه هاى 
كم در اســتان خراسان به 
اين مهم نيز توجهى نداشته 
كارآمدسازى  راستاى  در  و 
افــراد جامعــه گام مؤثرى 

برنداشته اند.
 از ســوى ديگر با غافل شدن از نيروى انسانى 
به عنوان اصلى ترين نيروى محركه پيشرفت 
و توســعه و گاه با تنگ كردن عرصه زندگى 
و فعاليت بر آنان، مردمي كه به سخت كوشى 
و تالشگرى شهرت داشــتند و مى توانستند 
شاخص هاى بهره  وري اســتان را ارتقا دهند، 
بتدريج از اين گردونه خارج و گرفتار روزمرگى 

شده اند.
به گفته يكى ديگر از كارشناسان حوزه توليد 
استان، وجه ديگر بهره ورى را مى توان در عملكرد 
دستگاه هاى اجرايى استان در حوزه وظايف و 
اختياراتشــان ديد؛ تقريباً مســئوالن تمامى 
دستگاه ها در صحبت ها و سخنرانى هايشان بر 
اهميت اصل بهره ورى تأكيد داشته و برخى از 

آنان هم با ارائه گزارش عملكرد و منشور كارى 
خود، به فهرست اقدام هاى انجام شده و درحال 
انجام و يا برنامه هاى آينده سازمان متبوع خود 
در راستاى ارتقاى بهره ورى اشاره داشته اند؛ اما 
جز چند مورد معدود، خروجى و چشــم انداز 
عملكرد اين سازمان ها فاصله زيادى با مفهوم 

بهره ورى دارد.
محمد جواد غفورى تصريح مى كند: به عنوان 
مثال يكى از سازمان هاى بزرگ استان كه اتفاقاً 
چند ســال پياپى رتبه هاى باالى كشورى در 
زمينه بهبود بهره ورى را در كشور كسب كرده، 
خروجى قابل قبولى در عملكردش نداشــته 
است كه اين مسئله يا از پايين بودن استاندارد 
و معيارهاى ارزيابى عملكرد و يا به سوءاستفاده 
از آمار و ارائه اطالعات نادرســت توســط اين 

سازمان برمى گردد.
وى تأكيد مى كند: متأســفانه اين موضوع كم 
و بيش در برخى ديگر از دســتگاه هاى دولتى 
و عمومى استان نيز ديده مى شود و به جرئت 
مى توان گفت كمتر نهادى است كه در بهبود و 

ارتقاى بهره ورى موفق بوده باشد.
به طورمثال با آنكه كشورمان و بويژه خراسان 
رضوى با بحران آب دست و پنجه نرم مى كند 
و حدود 90 درصد آب در بخش كشاورزى به 
مصرف مى رســد، هنوز نتوانسته ايم در بهبود 
بهــره ورى در ايــن بخش بــا اقداماتى نظير 
بهســازى جوى ها و كانال هاى آبيارى سنتى، 
اصالح الگوى كشت و فراگير ساختن روش هاى 
نوين آبيارى موفق عمل كنيم و در حوزه انتقال 
آب از ســدها و منابع زيرزمينى، همچنان با 
معضــل هدررفت 30 درصدى آب دســت به 
گريبانيم. به باور وى، در زمينه توليد صنعتى 
هم مشكالت ديرينه همچنان وجود دارد و با 
اتخاذ سياست هاى بدون پشتوانه كارشناسى و 
شــايد با هدف آمارسازى، از يك طرف شاهد 
رشد تعداد كارگاه ها و كارخانجات توليدى در 
ساليان گذشته بوده ايم و از سوى ديگر كاهش 
توليد، ورشكستگى، ركود و بيكارى، هزينه هاى 
گزافى را بر دوش كشور و ملت تحميل كرده 

است. 

 بهره ورى با شعار محقق نمى شود 
درعين حال آنچه حائز اهميت اســت اينكه 
توجه به بهره ورى يكى از اصلى ترين نيازهاى 
امروز كشور است و تحقق اين مهم نيز تنها و 
تنها در ســايه عمل به قواعد و ضوابط تحقق 

بهبود بهره ورى امكان پذير است. 
اين مهم نه تنها با شــعار و آمارســازى هاى 
دروغين محقق نمى شود كه سرانجام خروجى 
عملكردمان مشتمان را باز خواهد كرد و آيندگان 
براحتى و به درستى در باره مان قضاوت خواهند 

كرد.

استان خراسان 
رضوى، با ظرفيت 
و پتانسيل فراوانى 
كه براى پيشرفت و 

بهبود كيفيت زندگى 
مردمش دارد، اما 

به دليل بى توجهى 
مسئوالنش به اصل 

بهره ورى، در خيلى 
از زمينه ها دچار 

عقب ماندگى است

بــرش
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يك مسئول در شركت برق با اشاره

 به كاهش بارش ها عنوان كرد
 كمبود6000 مگاوات برق 

در تابستان

قدس:معــاون برنامــه ريــزى وتحقيقات شــركت برق 
منطقه اى خراسان گفت: امسال با توجه به كمبود بارش ها 
در كشور پيش بينى مى شود، توليد برق نيز كاهش يابد.

محمودى در جلسه هم انديشى گذر از پيك بار و تشريح 
برنامه هاى پاسخگويى بار صنايع بزرگ با حضورنمايندگان 
صنايع بزرگ استان هاى خراسان با اشاره به اينكه حدود 
10 هزار مگاوات برق توليدى كشور از طريق نيروگاه هاى 
برق آبى تأمين مى شــود، خاطرنشان ســاخت: در سال 
گذشــته در ارديبهشــت ماه 30 ميليارد مترمكعب آب 
در پشــت سدهاى كشور وجود داشــت كه اين ميزان در 
ســال جارى به 13 ميليارد متر مكعب كاهش يافته است 
كه اين امر در توليد برق درتابســتان تأثير منفى خواهد 

داشت.
معاون برنامــه ريزى وتحقيقات شــركت برق منطقه اى 
خراسان اســتفاده از كولرهاى گازى غيراســتاندارد و با 
مصرف باال را از مشــكالت تابستان ســال جارى عنوان 
كرد و اظهار داشــت: شــركت توانير عالوه بر برنامه هاى 
مختلف براى صنايع، براى مديريت مصرف بخش خانگى 

نيز طرح هاى در تابستان سال جارى دارد.
معــاون برنامه ريزى و تحقيقات شــركت برق منطقه اى 
خراســان در ادامه به هزينه تأمين برق از نيروگاه تا محل 
مصرف نيز اشــاره كرد و گفت: توليد يك كيلووات ساعت 
برق از نيروگاه تا محل مصــرف هزينه اى بيش از 1500 

دالر دربر دارد كه نشان از باال بودن هزينه توليد دارد. 
وى در ادامه پيش بينى كرد در تابســتان ســال جارى، 
كشور با كمبود حدود 6000 مگاوات برق روبه رو شود كه 

بايد با برنامه ريزى اين كمبود جبران شود. 
معاون برنامه ريــزى و تحقيقات شــركت برق منطقه اى 
خراســان در اين خصوص به همكارى چند بخش اشاره 
كرد و افزود: برنامه ريزى شــده كه 1500 مگاوات از اين 
ميــزان با همكارى كشــاورزان و كاهش مصرف چاه هاى 
آب كشــاورزى جبران شود كه براســاس اين برنامه در 
چهار ساعت پيك تابســتان چاه هاى كشاورزى خاموش 
و در غير ســاعات پيك حداقل قيمت برق از كشــاورزان 

دريافت مى شود. 
معاون برنامــه ريزى وتحقيقات شــركت برق منطقه اى 
خراسان تصريح كرد: در سال گذشته از اين طريق 1300 
مگاوات كشاورزان با وزارت نيرو همكارى كردند و امسال 
پيش بينــى 1500 مگاوات كاهش مصرف برق از ســوى 

كشاورزان شده است. 
در ادامه مدير دفتر خدمات مشتركين و مديريت مصرف و 
وصول درآمد شركت برق منطقه اى خراسان اظهار داشت: 
با توجه به افزايش دما در تابســتان ســال جارى نياز به 
همكارى صنايع بزرگ براى عبور از پيك بار ســال جارى 

بشدت مورد نياز است. 
ارس نژاد افزود: پيش بينى ها بيانگر آن است كه مدت زمان 
پيك كشــور از 300 ساعت در سال هاى گذشته به 500 
ســاعت افزايش خواهد يافت و در برخى استان ها شاهد 
پيك بار در شــهريور ماه خواهيم بــود كه در اين ارتباط 
طبق دستور العمل توانير تعميرات نيروگاهى عمدتاً با يك 
ماه تأخير انجام خواهد شــد تا از حد اكثر توان نيروگاه ها 

استفاده شود.

توسط محققان مشهدى محقق شد
 توليد داروى درمان بيمارى سالك 

قدس:محققان دانشگاه علوم پزشكى مشهد موفق به كسب 
دانش فنى و ســاخت فرآورده درمان بيمارى ســالك تحت 

عنوان ژل موضعى نانوليپوزومال آموفوتريسين شدند.
اين ژل دارويى پس از طى مراحل تست هاى بالينى و تأييد از 
سوى سازمان غذا و دارو با نام تجارى سينا آمفوليش وارد بازار 
شد. رئيس مركز تحقيقات نانوفناورى دانشگاه علوم پزشكى 
مشهد و مؤسس و رئيس هيئت مديره شركت دانش بنيان 
اكسيرنانو سينا گفت: ژل موضعى نانوليپوزومال آمفوتريسين 
با نام تجارى ســينا آمفوليش جهت درمان بيمارى سالك 
وارد بازار ايران شــد. دكتر محمود رضا جعفرى در گفت وگو 
بــا وب دا، اظهار داشــت: اين دارو با تــالش محققان مركز 
تحقيقات نانوفناورى دانشگاه علوم پزشكى مشهد و حمايت 
ستاد ويژه توسعه فناورى نانو رياست جمهورى توسط شركت 
دانش بنيان اكسير نانو سينا در كارخانه داروسازى مينو توليد 
شده است.وى اظهار داشــت: اين دارو كه مراحل مطالعات 
بالينى آن با كمك مركزآموزش و پژوهش بيمارى هاى پوست 
و جزام دانشگاه علوم پزشكى تهران در كشور انجام شده است 

در بهمن 1396 به تأييد وزارت بهداشت رسيد.

معاون شهردار پاسخ مى دهد
 كارخانه بيوگاز مشهد تعطيل 

شده است؟
ايسنا:معاون خدمــات و محيط زيست شهرى شهردار مشهد 
گفت: بر خالف شايعات، كارخانه بيوگاز مشهد تعطيل نشده و 
كماكان در حال فعاليت است.كاظمى در واكنش به شايعاتى در 
خصوص تعطيلى كارخانه توليد برق از زباله به روش بيوگاز در 
مشهد، اظهار كرد: اين كارخانه تعطيل نشده است و كماكان در 

حال فعاليت و توليد برق از گاز متان زباله ها است.
وى تصريــح كرد: هنگامى كه زباله ها دفن مى شــوند در آن ها 
فرآيند سوختن و تجزيه شدن اتفاق افتاده و منجر به توليد گاز 
متان مى شود. اگر اين گاز متان از اين محيط خارج شده و تصفيه 
شود، مى توان از آن برق توليد كرد. وى ادامه داد: اين كارى است 
كه در كارخانه بيوگاز مشهد انجام مى شود و ما با لوله گذارى در 
ميان زباله ها، دريافت و فيلتر گاز حاصل و سوزاندن آن در داخل 
ژنراتور حدود 600 تا 800 كيلووات برق از اين طريق توليد كرده 
و آن را به دولت مى فروشيم كه اين عمل كماكان نيز ادامه دارد.
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مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.

نرخ طال و سكه
قيمت در سطح شهر

(تومان)

185,300

1,970,000

1,870,000

970,000

550,000

4200

هر گرم طالى 18 عيار

سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم

نيم سكه

ربع سكه
دالر

رخ  �    رخ
 اليت بخواند

در جواب اليت كه درتاريخ 97/2/29چاپ شده بود؛ پس اين پولى 
كه شــهردارى هنگام گرفتن تجــارى ازمالك بابت همين پارك 
دريافت مى كند چه مى شــود؟! يك بام دوهوا كه نمى شود! نكنه 
مردم را چيز ديگرى فرض كرده اند كه بايد همه مشكالتشان را از 

گرده مردم در بياورند.
902...2454

 مصايب شهردارى باخرز
با هزار سختى و صرفه جويى، وام و قرض تصميم گرفتيم زمينى را بسازيم؛ از6ماه قبل، بعد از كلى 
دوندگى مبالغى را بابت كارشناس، ارزش افزوده، نصف زمين بابت تغيير كاربرى، ماده 101 و... 
شهردارى باخرز از ما جدا كردند و حاال ما را احاطه كردند كه بايد برويد نظام مهندسى شهرستان 
تايباد حدود يك و نيم ميليون تومان هم آن ها مى گيرند. مصالح، آهن و...هم الزم است. نفس ما 
كه هنوز شروع به ساخت نكرديم بند آمده. بارها گفتم قيد ساخت و ساز را بزنيم با داشتن داماد 

وموى سفيد چند سال ديگر مستأجر بمانيم؟
915...1382

 گاليه رانندگان آژانس ها از شركت رفاه آوران
ما تعداد زيادى از رانندگان آژانس ها هستيم كه پول بيمه مان را به شركت رفاه آوران پرداخت 
مى كنيم، ولى اين شركت پول بيمه اسفند ما را به شركت بيمه پرداخت نكرده است و مسئوالن 
اين شركت و هيچ كس ديگر پاسخگوى ما نيست. لطفاً شما پيگيرى كرده و نسبت به احقاق 

حق بيش از 500نفر اقدام كنيد.
915...4153

  تبعيض بانك رفاه فيض آباد
چرا بانك رفاه فيض آباد مه والت سود پول هاى سرمايه داران را كه وام گرفته اند، بخشيده، در 

حالى كه هنوز تسويه نكرده اند؟
915...4988

بالتكليفى 3 ساله لكه گيرى آسفالت
به عرض و خدمت اداره آب و فاضالب برســانم كه بعد از حفارى براى 
نشت آب لطفاً به شــركت هاى پيمانكار بفرماييد براى آسفالت اقدام 
نمايند، نه اينكه به امان خدا ول كنند و براى اهالى مشكل ساز باشد از 
جمله كوچه هاى شيخ حسن قربانى 14 االن سه ساله كه بعد حفارى 
اقدام به آسفالت كوچه نكردن با اينكه تماس گرفتيم، ولى انجام نشده.
915...6988

 اليت بخواند

گزارش قدس از بازارى كه بيشتر نقش انبار انتشاراتى هاى سطح شهر را دارد

خزان گلستان كتاب در بهار طبيعت
مرگبارى  نيا  ســكوت  مهناز خجسته 
كه سال هاســت بر «گلستان كتاب» مشهد 

حاكم شده همچنان پابرجاست.
مدت هاســت  كــه  گلســتانى  هــم  آن 

سرناسازگارى با يار مهربان دارد. 
گلســتانى كه نه تنها كسى براى نجات يار 
مهربان آن اداى دين نمى كند بلكه فقط به 
تماشاى مرگ آرام و تدريجى آن نشسته اند. 
گلســتانى كه سال هاســت به بــازار كتاب 
مشــهد مزين شده اما جايى است كه وقتى 
در آن راه مــى روى صدايى جــز قدم هاى 

خودت، تو را اميدوار نمى كند. 

سكوت مظلومانه در بازار
اين روزها حال و روز بازار گلســتان كتاب 
مشــهد آنچنان ناخوش است كه اگر سرى 
به آنجا بزنــى در اولين نگاه حدس مى زنى 

نفس هاى آخرش را مى كشد.
محوطــه اى بــى نظيــر كــه در ســكوت 

مظلومانه اى دارد جان مى سپارد!
از 50 مغــازه اين بازار فقــط چند باب كه 
تعدادشــان به اندازه انگشــتان دست هم 
نمى رســد باز است و بقيه چنان گرد و غبار 
فراموشى بر آن ها نشسته كه گمان مى كنى 
سال هاست گذر كســى هم به آنجا نيفتاده 

است.
سراغ يكى از آن ها مى رويم هيچ كسى بجز 
مغازه دار داخل آن نيســت؛ وقتى خودمان 
را معرفى مى كنيم اســپندى مى شود روى 

آتش! 
او كه جزو اولين مغازه داران اين بازار است، 
مى گويد: ديگر از ايــن مصاحبه ها و بازديد 

مسئوالن هم نااميد شده ايم.
او از بى توجهى مســئوالن فرهنگى نسبت 
به اوضاع اين بــازار گاليه مى كند و متذكر 
مى شود: جز افســوس براى مجموعه اى كه 
مى توانست افتخار شهر باشد اما به اين حال 

و روز افتاده كارى نمى شود كرد.

ويرانى پاى بست بازار كتاب
او كه سال هاســت شــاهد تهيــه گزارش 
خبرنگاران و بازديدهاى متعدد مســئوالن 
بوده مى افزايد: بازار گلســتان كتاب از پاى 

بست ويران است.

به گفته وى باند بازى در 
دليل  مغازه ها  واگــذارى 
بازار  ايــن  ركــود  اصلى 

است.
اغلب  اينكه  بيــان  با  وى 
حكم  بازار  اين  مغازه هاى 
انبــارى براى موسســات 
انتشــاراتى دارد، اظهــار 
كه  زمانى  تــا  مــى دارد: 
اين نگاه تغيير نكند، آش 
همان آش و كاسه همان 

كاسه است».
اين كتابفروش جوان ورودى بازار را دومين 
علت ركود «گلســتان كتاب» برمى شمارد 
و مى گويد: متأســفانه برخــالف وعده هاى 
متعدد مســئوالن، اصالح ورودى اين بازار 

هنوز حل نشده است. 
وى با بيان اينكه ورودى اين بازار هميشــه 
درگير پروژه هاى شــهرى است، مى افزايد: 
اين در حالى اســت كه بازار بايد تا حاشيه 

خيابان دانشگاه پيشروى كند.

سايه ركود بر گلستان
به  گزارش  تهيه  ادامه  در 
سراغ دو نفر ديگر از مغازه 
بــازار مى روم.  اين  داران 
يكى از آن ها دختر جوانى 
اســت كه بتازگى در اين 
گرفته شده  كار  به  مغازه 
و مى گويــد: آنچه من در 
ايــن مدت حــس كردم 
فروشنده ها  بودن  معطل 
او  اســت.  بــازار  اين  در 
مى افزايد: تاكنــون در چندين بازار كتاب، 
فروشــندگى كرده ام ولى هيچ كدام از آن ها 
اين قدر دچار ركود نبوده اند.مغازه دار دومى 
هم كــه از اوضاع بازار به شــدت عصبانى 
اســت، مى گويــد: ديگر با هيچ رســانه اى 
مصاحبه و بــا هيچ مســئولى در بازديد ها 
گفت وگو نمى كنم.در بخشــى ديگر از بازار 
كتاب گلســتان، كافه كتابى بــا نيمكت ها 
و ميزهاى مخصوص مطالعــه، نيز نظرم را 

جلب مى كند، اما كافه هم تعطيل است. 

بازارى به عنوان گذرگاه
براى گفت وگو بــا خريداران بازار هم مدتى 
معطــل مى مانم اما از همــان تعداد اندك 
عابرانى كــه در حال گذر از بازار هســتند 
متوجه مى شوم آن ها يا آن قدر عجله دارند 
كه فقط مى خواهند از ايــن بازار به عنوان 
گذرگاه دو خيابان استفاده كنند و يا اينكه 
براى خريد از مغازه هاى خيابان دانشــگاه و 
استفاده از پاركينگ بازار مجبور به عبور از 

اين بازار شده اند.
گزارشــگر ما براى گفت وگو با مســئوالن 
مربــوط هم در ســازمان فرهنگى تفريحى 
شــهردارى مشــهد تالش زيادى مى كند، 
اما برخالف تماس هاى مكرر متأســفانه اين 

موضوع هم به نتيجه نمى رسد. 

جز افسوس براى 
مجموعه اى كه 

مى توانست افتخار 
شهر باشد اما به اين 

حال و روز افتاده 
كارى نمى شود كرد

بــرش

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.
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روی �ط حاد� قدس از معضل تردد در دو بولوار مشهد گزارش مى دهد

مجتمع هاى تجارى؛ متهمان اصلى ترافيك صياد و هاشميه
على محمدزاده  بى ترديد اگر در ســاعاتى 
از ظهر و اوايل شــب گذرتــان به بولوار صياد 
يا هاشميه مشــهد افتاده باشد با ترافيك آزار 
دهنده اى روبه رو خواهيد شــد كــه هيچ راه 
فرارى از آن نداريد و بايد مسير چند صد مترى 
را در بيــش از 10 يــا 20 دقيقه طى كنيد تا 
بتوانيد خودتان را از طريق فرعى هاى موجود 

از مهلكه برهانيد.

 ترافيك آزار دهنده
يكى از ساكنان بولوار صياد مى گويد: متأسفانه 
رفت و آمد در ســاعاتى از شبانه روز براى ما 
ممنوع شده چون مى دانيم حداقل يك ساعت 
در مسير رفت و برگشت بايد در ترافيك بمانيم 

كه بسيار آزار دهنده است.
احمدى ادامــه مى دهد: ســال ها قبل وقتى 
آپارتمانــى در ايــن منطقــه خريديم تصور 
مى كرديم با دسترســى راحت به بولوار وكيل 
آباد درگير ترافيك معابر فرعى نخواهيم شــد 
ولى متأسفانه در سال هاى اخير به يكباره بولوار 
صياد از مســير كم تردد و بى ترافيك به يكى 
از پر ترافيك ترين مسيرها تبديل شده و تنها 
علت آن نيز راه اندازى مجتمع هاى تجارى در 

اين محدوده است.
شــهروند ديگرى مى گويد: بارها شــاهد گير 
كردن آمبوالنس در ترافيــك روى پل صياد 
بودم و در حالى كه راننده آمبوالنس در صدد 
سريع تر رساندن بيمار به مركز درمانى است اما 
ناخواسته در ترافيك اين بولوار به دام مى افتد.

يكى از ســاكنان منطقه مى گويد: متأسفانه 
عالوه بر ترافيك معابر يكى از معضالت ديگر 
براى ســاكنان خيابان هاى ابتــداى بولوار در 
اطراف ميدان اول پارك خودروها در كوچه هاى 
اطراف اســت كه در برخى مواقع شاهد بروز 
درگيــرى هم بوده ايــم و بارها پيش آمده كه 
يكى از ســاكنان به دليل پارك خودرو مقابل 
پاركينــگ خانه قادر به خارج كردن خودروى 
خود نبوده و موارد ديگرى كه توقف خودروها 
در كوچه ها ايجاد مى كند از گاليه هاى جدى 

اهالى به مديريت شهرى است.
رضايى مى افزايد: متأســفانه صدور مجوز بى 
رويه براى مجتمع هاى تجارى از يك ســو و 
نبود پاركينگ الزم براى همين مجتمع ها كه 
تخلفى آشكار محسوب مى شود با هماهنگى 
مديريت شــهرى صــورت پذيرفتــه و تاوان 
تخلفات را اهالى منطقه و مردم مشهد بايد با 

معطلى در ترافيك هاى سنگين بپردازند.

 وضعيت مشابه در هاشميه 
آغاز ترافيك هاى ســنگين در اين محدوده از 
بولوار هاشميه نيز اين بولوار را به يكى ازمعابر 
شــلوغ مشــهد تبديل كرده كه ساكنان اين 
محدوده نيز مانند سكنه بولوار صياد شيرازى 
وجود واحدهاى تجــارى را عامل مهم ايجاد 

ترافيك مى دانند.
با نگاهى به سابقه اين بولوار مى بينيم در تمام 
مقاطع خاص از قبيل چهارشــنبه آخر سال و 
يا تجمعات شــادى براى صعود تيم ملى و هر 
نــوع اجتماع عمومى بولوار هاشــميه يكى از 
اصلى ترين محل هــاى ازدحام جمعيتى بوده 
و بخش قابل توجهى از تــوان پليس راهور و 

انتظامى صرف ســاماندهى ترافيك اين بولوار 
مى شود.

يكى از كســبه اين بلوار مى گويد: متأســفانه 
شــلوغى و ترافيك اين مســير بيشتر مربوط 
به خودروهايى اســت كه براى چرخ زدن بى 
مقصد راهى خيابان ها مى شــوند و در بيشتر 
مواقع شــلوغى بولوار به ضرر كســبه اســت 
چون مشترى ها جايى براى پارك خودرو پيدا 
نمى كنند يا ترافيك شديد آن ها را از آمدن به 

اين محدوده منصرف مى كند.

 راه هاى جديد فرار از ترافيك 
مدير روابــط عمومى ســازمان حمل و نقل 
ترافيــك شــهردارى مشــهد در گفت وگو با 
خبرنــگار ما مى گويــد: متأســفانه تغييرات 
صــورت گرفته در بافت ايــن بولوارها موجب 
شده تا برنامه ريزى هاى مديريت ترافيك شهر 

دستخوش تغيير شود.
مجيد بخت آزما مى افزايــد: طراحى پل هاى 
روگــذر بلوار وكيل آباد در ســال هاى قبل بر 
اساس بافت معابرى از قبيل صياد و هاشميه 
صورت گرفتــه و پس از تكميل پروژه تحويل 

مديريت حمل و نقل شــده كه البته در آغاز 
بسيار به كمك ما آمد و در روانسازى ترافيك 

بولوار وكيل آباد مؤثر بود.
وى ادامه مى دهد: اما پس از مدتى بافت منطقه 
از مسكونى يا تجارى خطى معمولى به ايجاد 
مجتمع هاى بزرگ تجارى تغيير شكل يافت 
و هميــن امر موجب افزايــش ترددها در اين 
مســيرها شد و در حال حاضر نيز تمام تالش 
كارشناسان ترافيكى معطوف به يافتن راه هايى 
براى روانسازى ترافيك است چرا كه با شرايط 
موجود نمى توان بــه گزينه هايى چون ايجاد 

معابر فرعى فكر كرد.
وى اظهار مى دارد: يكى از برنامه هاى در دست 
اجرا كه از مدت ها قبل آغاز شده اطالع رسانى 
ميدانى در مســير بولوار وكيل آباد اســت تا 
رانندگان بدانند مى توانند از مسير بولوارهاى 
الدن و اقبال به پيروزى يا فكورى دسترســى 
داشته باشند چرا كه متأسفانه در بيشتر موارد 
شــاهد اين هســتيم كه رانندگان يك مسير 
دائمــى را براى تردد انتخــاب مى كنند و به 

مسيرهاى جايگزين فكر نمى كنند، 
بنابراين در تالش بــراى آموزش ضمنى اين 
نكته هستيم كه رانندگان خودشان به تحليل 
ذهنى پرداخته و زمان تردد و مسير تردد خود 
را تغيير دهند تا در زمان كمترى به مقصد خود 

برسند.
بخت آزما نيز عامل اصلى ترافيك ايجاد شده 
در بولوار صياد و هاشميه را ساخت مجتمع هاى 
تجارى در اين معابــر مى داند و بطور مثال از 
ســاخت مجتمع در حاشيه ميدان گاليه دارد 
و معتقد اســت وجود چنين مراكزى عاملى 
مى شود تا ترافيك معبر اصلى با وقفه روبه رو 
شــود و در زمان هاى پرتردد به كندى نزديك 

به توقف برسد.
وى در نهايت به شــهروندان توصيه مى كند، 
ابتدا مسيرهاى فرعى دسترسى به مقاصد خود 
را شناسايى كنند و با اندكى تغيير زمان تردد 
سعى كنند در زمان هاى كم ترافيك از مسير 

عبور نمايند.

آب و �وا
 روند افزايش دما در خراسان رضوى

قدس: هواشناســى خراســان رضوى اعالم كرد: بررسى 
نقشــه هاى پيش يابى و تصاوير ماهــواره در اغلب مناطق 
نشان دهنده جوى نسبتاً پايدار است و روند افزايش دماى 
هوا نيز تا پايان هفته ادامه خواهد داشــت. بر اين اساس 
هواى اكثر مناطق اســتان براى امروز ســه شنبه صاف تا 
قســمتى ابرى پاره اى نقاط وزش باد نسبتاً شديد و گرد 

وخاك ودر مناطق غربى افزايش ابرپيش بينى مى شود.
كمينه و بيشينه دماى هواى مشهد نيزامروز به ترتيب 14 

و 30 درجه سلسيوس خواهد بود.

��ر
استاندار:

  شوراى گوگرد استان خراسان رضوى 
تشكيل مى شود

خراســان  اســتاندار  قدس:   
شــركت هاى  گفــت:  رضوى 
دانش بنيان و حــوزه فناورى 
در نخســتين ســال از اجراى 
برنامه ششم توسعه در موضوع 
اشــتغال خوب عمــل كرده و 
ظرفيت هاى  بايد  هم  امســال 

فوق العاده اين حوزه بويژه در بحث اشتغال جوانان به نحو 
مطلوب به كار گرفته شود.

عليرضا رشــيديان در جلسه شــبكه جامع دانشگاه ها و 
مراكز علم و فناورى اســتان در محل پژوهشــكده علوم 
و صنايــع غذايى واقع در پارك علم و فناورى خراســان 
اظهار كرد: با توجه به شــروع شبكه سازى مراكز رشد و 
فناورى با مراكز خدماتى، صنعتى، گردشگرى و كشاورزى 
اين امكان فرصت خوبى اســت تا از آن در حوزه اشتغال 

دانش آموختگان دانشگاهى بهره گرفته شود.
 رشيديان در بحث ســوآپ گوگرد نيز بيان كرد: گوگرد 
توليدى در كشــورهاى آســياى ميانه حجم قابل توجهى 
دارد و شــوراى گوگرد استان بايد زمينه ها و ظرفيت هاى 
استان براى فرآورى اين گوگرد در استان را بررسى كند.

  ممنوعيت عرضه هرگونه
 دمنوش گياهى با تبليغ درمانى

بجنورد-خبرنگار قدس: معاون غذا و داروى دانشــگاه علوم 
پزشكى خراسان شمالى گفت: دمنوش هاى گياهى عرضه شده 
در بازار اجازه تبليغات درمانى ( درمان چاقى، الغرى و...) ندارند.     
دكتر على يوســفى افزود: هرگونه فرآورده هاى گياهى صرفاً 
تحت نظر متخصص طب سنتى بايد مصرف شود و از مشورت 
با افرادى كه علم و آگاهــى الزم را ندارند از جمله عطارى ها 

خوددارى كنيد.     
وى تصريح كرد: گاهى اوقات ديده شــده مصرف دمنوش هاى 
گياهى بدون تجويز پزشك در بعضى افراد عوارض جدى ايجاد 
كرده است، از اين رو فرآورده هاى گياهى از جمله دمنوش ها نبايد 

به عنوان درمان كننده عرضه، خريدارى و مصرف شود.

استاندارخراسان شمالى:
  حل معضل اعتياد نيازمند نگاه ويژه است

اســتاندار خراســان شمالى  بجنورد-خبرنگار قدس: 
در ديدار معاون پيشــگيرى و درمان ســازمان بهزيستى 
كشور گفت: حل معضل اعتياد نيازمند نگاه ويژه سازمان 

بهزيستى و ستاد ملى مبارزه با مواد مخدر است.     
محمد رضا صالحى در اين ديدار اظهار داشــت: حمايت 
مركز از خراسان شمالى بايد متناسب با جغرافياى استان 
باشــد و با توجه به محدوديت در امكانات و اعتبارات بايد 
با همكارى مضاعف اســتان و ســازمان بهزيستى و ستاد 
مبارزه با مواد مخدر كشــور چالش هاى اين استان در اين 

حوزه رسيدگى شود.
وى با بيان اينكه افزايش ظرفيت مركز ماده 16خراســان 
شمالى را خواستاريم، افزود: دبير شوراى هماهنگى مبارزه 
با مواد مخدر استان مكاتبات و رايزنى هاى الزم را با مركز 

داشته باشد.
در ادامــه اين ديدار، رئيس مركز توســعه پيشــگيرى و 
درمان اعتياد ســازمان بهزيستى كشور هم اظهار داشت: 
در صورت پاســخ مثبت ســتاد ملى مبارزه با مواد مخدر 
درخصوص افزايش ظرفيت مركز ماده 16 اســتان ما نيز 

موافقت خود را اعالم خواهيم كرد.
فريد براتى سده افزود: مشكالت مربوط به مراكز ترك اعتياد 
بانوان استان مانند مباحث مرتبط با اسكان، اشتغال و افزايش 

ظرفيت اين مراكز نيز احصا و ارسال شود.
وى در خصــوص درمان كودكان معتاد نيــز تأكيد كرد: 
درمان اين كودكان به عنوان يك تكليف بر عهده دانشگاه 
علوم پزشكى است و پس از سم زدايى، اين كودكان بايد 
به سرپرســت خود تحويل داده شوند و يادآورى مى كنم 
كودكان بد سرپرســت و بى سرپرســت پس از درمان به 

مراكز بهزيستى تحويل داده مى شوند.

  انتقاد شهردار بردسكن از قطع بودجه 
وزارت كشور به شهردارى ها

بردسكن-خبرنگارقدس: شــهردار بردسكن از قطــع 
بودجه ماهيانه وزارت كشور به شهردارى ها انتقاد كرد. 

محمدحســين مديح در گفت و گو بــا خبرنگار ما گفت: 
درسال جارى 32 هزار ميليارد ريال بودجه اى كه ماهيانه 
توسط وزارت كشور به شهردارى هاى كل كشور پرداخت 

مى شد، قطع شد.
وى ايــن ميزان بودجه را بهترين كمك به شــهردارى ها 
دانســت و اضافه كرد: با بســته شــدن اين اعتبار، عمًال 

شهردارى هاى كوچك با مشكل روبه رو مى شوند.
وى اظهار داشــت: اين بودجه در بحــث پرداخت حقوق 
كاركنان و بخشــى از اجراى پروژه هاى عمرانى را شامل 
مى شــد و با توجه به نبود درآمد الزم در شــهردارى هاى 
كوچــك، قطــع ايــن بودجــه مشــكالتى را گريبانگير 
شــهردارى ها خواهد كرد. مديح افزود: براساس اطالعات 
واصله، بيشــتر شــهردارى ها مخالفت خود را با قطع اين 
اعتبار به وزارت كشور اعالم كرده اند و شهردارى بردسكن 
نيــز در اين خصوص مكاتباتى با اســتاندارى خراســان 
رضوى و نمايندگان اســتان در مجلس شــوراى اسالمى 

داشته است.

  كشف 26 هزار ليتر سوخت قاچاق 
در سبزوار

قدس: فرمانده انتظامى سبزوار از كشف 26 هزار ليتر سوخت 
قاچاق در بازرسى از يك دستگاه خودروى تريلى خبر داد.

ســرهنگ «سيدمحمد هاشمى» گفت: يكى از تيم هاى دايره 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهى هنگام گشت در حوالى 
شهرك صنعتى فرودگاه سبزوار به يك دستگاه تريلى پارك 

شده در حاشيه خيابان مشكوك شدند.
وى افــزود: مأموران انتظامى پس از بررســى مدارك بار اين 
خودرو كه از استان هاى مركزى به مقصد يكى از استان هاى 
جنوبــى در حركت بود با هماهنگى مقــام قضايى خودرو را 
بازرسى و 26 هزار ليتر گازوئيل قاچاق در قالب 120 بشكه به 

ارزش تقريبى 600 ميليون ريال كشف كردند.
فرمانده انتظامى شهرســتان سبزوار خاطرنشان كرد: خودرو 
تريلى توقيف و فرد متخلف با تشكيل پرونده براى سير مراحل 

قانونى روانه دادسرا شد.

  دستگيرى باند سارقان احشام 
در سرخس

قدس: فرمانده انتظامى شهرســتان سرخس از دستگيرى 
گردانندگان باند ســه نفره ســارقان احشــام با كمك مردم 

روستاى نوبنياد خبر داد.
ســرهنگ احمدعلى دماوندى در تشريح اين خبر گفت: يك 
شــنبه شب گذشــته در پى تماس مردم روستاى نوبنياد با 
پاســگاه گنبدلى مبنى بر سرقت سه رأس احشام توسط دو 
سارق ناشناس توسط يك دستگاه خودرو پژو 206 بالفاصله 
مأموران در محل حادثه حاضر شدند كه مشخص شد سارقان 
با شناســايى يكى از منازل خالى قصد به ســرقت بردن 40 
رأس گوسفند را داشته اند كه با هوشيارى روستاييان موفق به 
سرقت همه احشام نشده و بناچار تنها پس از سرقت سه رأس 

گوسفند با خودرو 206 محل را ترك مى كنند.
وى افــزود: مأمــوران انتظامى بالفاصله مراتــب را به مركز 
فوريت هاى پليســى اعــالم كردند و مشــخصات خودرو به 
گشت هاى پليس داده شد كه پس از يك ساعت خودرو مورد 

نظر در ورودى شهر سرخس شناسايى و متوقف شد.
ســرهنگ دماوندى افزود: متهمان به پليس آگاهى منتقل و 
در بازجويى هاى انجام شده به سرقت احشام اعتراف كردند و 
بيان داشتند احشام سرقتى را به فردى فروخته اند كه مأموران 
نسبت به شناسايى و دستگيرى مالخر و كشف احشام سرقتى 

اقدام كردند.

  زمين خوارى 500 ميليونى 
در بجنورد كشف شد

بجنورد-خبرنگارقدس:رئيــس پليس آگاهى خراســان 
شمالى از شناسايى و دســتگيرى عامل زمين خوارى 500 

ميليون ريالى در بجنورد خبر داد.
سرهنگ رضا عرب زاده اظهار كرد: با كسب خبرى مبنى بر 
تصرف اراضى دولتى در شهرستان بجنورد موضوع به صورت 
ويژه در دســتور كار مأموران مبــارزه با جرايم اقتصادى اين 

پليس قرار گرفت.
وى افزود: در بررســى هاى فنى كارآگاهان پليس مشخص 
شــد، بخشــى از اراضى دولتى به مساحت 900 متر مربع 
بــه ارزش تقريبى 500 ميليون ريال به صورت غير قانونى 

تصرف شده است.    
اين مقام انتظامى تصريح كرد: تيم رســيدگى كننده پرونده 
پــس از اطمينان از صحت موضوع با هماهنگى مقام قضائى، 
عامل زمين خوارى را شناسائى و در يك اقدام غافلگيرانه فرد 

مورد نظر را دستگير كردند. 

  باند كيف قاپى در تربت حيدريه 
متالشى شد

قدس: جانشين فرماندهى انتظامى شهرستان تربت حيدريه 
از شناسايى و دستگيرى سارقان كيف قاپ و كشف هفت فقره 

سرقت خبر داد.
«سرهنگ غالمرضا خرقانى» در تشريح اين خبر گفت: در پى 
وقوع چند فقره كيف قاپى از بانوان در شــهر تربت حيدريه، 
موضوع به صورت ويژه در دستوركار كارآگاهان پليس آگاهى 

قرار گرفت.
وى افزود: مأموران با بررســى شــواهد و اطالعات موجود از 
شــگرد كيف قاپى و با استفاده از شيوه هاى نوين پليسى، به 
سرنخ هايى دســت يافتند كه منجر به ترسيم چهره فرضى 

متهمان و شناسايى يكى از آنان شد.
ســرهنگ خاقانى گفــت: كارآگاهــان پليــس آگاهى با 
هماهنگى مقام قضايى، متهم را كه جوانى 22 ساله است، 
شناسايى و در يكى از شهرستان هاى همجوار و در اقدامى 

غافلگيرانه دستگير كردند.
ايــن مقام انتظامى افــزود: متهم كه ابتــدا منكر ارتكاب 
هرگونه جرمى بود، پس از مواجهه با داليل و مســتندات 
پليس به 6 فقره كيف قاپى هاى شــبانه و يك فقره سرقت 
در معابر با همدســتى يكى از دوســتانش با سر و صورت 

پوشيده، اعتراف كرد.

خراســان  اســتاندار 
شــركت هاى  گفــت:  رضوى 
دانش بنيان و حــوزه فناورى 
در نخســتين ســال از اجراى 
برنامه ششم توسعه در موضوع 
اشــتغال خوب عمــل كرده و 
ظرفيت هاى  بايد  هم  امســال 
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گزارش قدس از مشكالت اهالى و وعده هايى كه محقق نشد

راه روستاى «منيدر» همراه نيست

گزارش

سيد احمد حسينى روستاى منيدر جغتاى با تقديم 14 
شهيد و بيش از 50 جانباز، آزاده و ايثارگر يكى از روستاهايى 
اســت كه متأسفانه مردم غيور اين روستا هنوز با گذشت 40 

سال از انقالب از حداقل امكانات برخوردار هستند.
اين روستا كه آخرين نقطه خراسان رضوى وهم مرز با استان 
سمنان است از داشــتن يك راه روستايى مناسب و در شأن 
مردم، محروم اســت. همين موضوع باعث شده كه دسترسى 
ساكنان اين روستا در زمستان و فصل بهار به مركز شهرستان 

و ساير نقاط قطع شود.
هرچنــد كه از ابتداى انقالب تا كنون مهم ترين خواســته 
مردم اين روستاداشــتن يك راه ارتباطى خوب است، ولى 
متأسفانه اين خواسته بحق هنوز محقق نشده است ونبود 
راه خود باعث شده كه هرساله شاهد جان باختن چندين 

نفر از اهالى روستا باشيم.

  وعده هاى بين راهى مسئوالن
قدرت منيدرى يكــى از جانبازان روســتا در گفت وگو با 
خبرنگار ما از رسيدگى نكردن مسئولين شهرستان جغتاى 
به مشــكالت منيدر انتقاد كرد و گفت: اصلى ترين مشكل 
ما نداشتن راه است. وى افزود: اگر در اين سال ها هر سال 
يك كيلومتر از اين جاده را درســت مى كردند، اآلن مردم 

اين روستا از بهترين راه برخوردار بودند.
وى به شعارهاى مســئولين خصوصاً نماينده مردم درمجلس 
شوراى اسالمى اشاره كرد و گفت: متأسفانه وعده هاى اين آقايان 

تنها شعار است واين وعده ها نوعى توهين به مردم منيدراست.
اين برادرشهيد و جانباز دفاع مقدس به سابقه حمايت مردم 
اين روســتا از انقالب اشــاره كرد وافزود:اين روستا بيشترين 
شــهيد را دربين روستاهاى شهرســتان تقديم انقالب كرده 
است، ولى وقتى به مقايسه اين روستا در برخوردارى ازامكانات 
با ديگر روســتاهاى شهرستان مى پردازيم، واقعاً مى بينيم كه 

درحق مردم منيدر ظلم شده است.

  بيماران درمانده در راه
حاج على منيدرى يكى ديگرازاهالى اين روستا نيز گفت:اگر 
ما يك بيمار بدحال در شب داشته باشيم، مجبوريم تا صبح 
صبر كنيم و بيمارمان را با مبلغ بســيارباالى كرايه به مركز 

درمانى برسانيم.

وى افزود: اين مشكالت در حالى ادامه دارد كه نماينده مجلس 
شوراى اسالمى بارها قول پيگيرى ســاخت راه در شأن اين 

مردم را داده است. 
وى در ادامه اظهار داشــت: به عنوان يكى از اهالى اين روستا 
ضمن انتقاد از مســئولين جغتاى از استاندارخراسان رضوى 

خواستار رسيدگى به مشكالت اين روستا هستم.

  وعده محقق نشده وزير
دهياراين روســتا هم گفت: مشــكالت جدى اين روستا راه 
ارتباطى و آب شــرب است. او با اشــاره به اينكه امروز عصر 
ارتباطات است و كمتر روستايى در شهرستان وجود دارد كه 
راه آسفالته نداشته باشد، گفت: مردم منيدرهمچنان از داشتن 
راه محروم هستند. اين امر موجب شده كه ما همه ساله شاهد 

فوت عزيزانى ازاين روستا باشيم.
پورجاويد به پيگيرى هاى اعضاى شوراى روستا و دهيارى 
اشــاره كرد و اظهار داشــت: هنگام سفر وزير ارتباطات به 
عنوان نماينده تام االختياررئيس جمهوردر سفراســتانى 
دولت يازدهم به شهرســتان اين مشــكل را مطرح كرديم 
كه وى قول پيگيرى در سريع ترين زمان ممكن را داد كه 

هنوز وعده وى تاكنون محقق نشده است.
رئيس شوراى منيدر هم در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره 
به مشــكالت راه اين روستا گفت: يكى از داليلى كه باعث 
شده اســت دراين روستا مشــكالت فراوان وجود داشته 

باشد، كوهستانى و سخت گذر بودن مسير روستا است. 
على منيــدرى با بيان اينكه مردم منيدر از داشــتن يك 
راه روستايى حتى شوســه محروم هستند، اظهار داشت: 
هرسال مسئولين وعده ساخت راه آسفالته و مناسب را به 
مردم مى دهند، ولى اين وعده ها بعداز مدتى به فراموشــى 

سپرده مى شود.

  تهديد بخشدارمركزى جغتاى
حســين منيدرى عضو ديگر شوراى روســتا با بيان اينكه 
مشكالت راه روســتا را بارها به مســئولين شهرستانى و 
اســتانى و كشــور به صورت مكاتبه اى، حضورى و تلفنى 
گوشــزد كرده ايم، گفت: در بارندگى هــاى اخير كه جاده 
موجب تخريب شــده بود با بخشــدارمركزى جهت اعزام 
يك گريــدر جهت تيغ زنى و اصالح تماس گرفتم كه وى 
اينجانب رابه اخراج از شــوراى روســتا ومعرفى به عنوان 

برهم زننده نظم و نشر اكاذيب تهديد كرد.
منيدرى ضمن ابراز تأســف از اين پاسخ بخشدار مركزى 
جغتاى با عنوان اين پرسش كه آيا پيگيرى خواسته بحق 
اين مردم واليتمدار و انقالبى تهديد منتخبين مردم توسط 
بخشــدارمركزى جغتاى است، گفت: اعضاى شورا و مردم 
منيدر اكنون از كمك مســئولين شهرستان جغتاى قطع 
اميد كرده اند و خواســتار ورود استاندار خراسان رضوى به 

حل مشكالت اين روستا هستند.

خبرخبر

30هزار قطعه ماهى در تايباد تلف شدند
ايرنا: مدير اداره جهاد كشاورزى تايباد گفت: 30 هزار 
قطعه ماهى سرد آبى از نوع قزل آال به دليل مسموميت 
در يك استخر پرورش ماهى در روستاى سوران بخش 

ميان واليت اين شهرستان تلف شدند.
محمــد ميرى افزود: با هدف حفظ و تأمين ســالمت 
مردم، تمام ماهى هاى اين مزرعه به ارزش 625 ميليون 
ريال از سوى دستگاه هاى متولى جمع آورى و معدوم 
شد. كارشناسان دامپزشكى و جهاد كشاورزى در حال 

بررسى نمونه هاى آزمايشى از آب جارى اين استخر هستند.
وى وزن هر يك از ماهى هاى تلف شده را بين 400 تا500 گرم ذكر و بيان كرد: گنجايش 
اين اســتخر پرورش ماهى 34 هزار قطعه بود كه 4000 قطعه به وزن 3/5 تن پيش از 

ايجاد مسموميت صيد شده بود.

نشانه گيرى سالمت در مراكزغيرمجاز ورزشى خراسان رضوى
 مراكز غيرمجاز ورزشى سالمت جوانان را نشانه 
گرفته اند. رئيس هيئت پزشكى ورزشى خراسان 
رضوى با اعالم اين مطلب گفت: مراكز و اماكن ورزشى 
بدون مجوز كانون عرضه و فروش داروها و مكمل هاى 
ورزشى هســتند و ســالمت افراد را تهديد مى كنند. 
ســيدرضا گلدوزيان افزود: عرضه و فــروش داروها و 
پودرهاى مكمل در باشگاه هاى ورزشى تخلف است. وى 
ادامه داد: پارســال بطور ميانگين ماهانه دو پرونده در 

زمينه فروش مكمل هاى غيرمجاز بويژه در باشــگاه هاى بدون مجوز در خراسان رضوى 
تشــكيل شد اما هم اينك با بازرسى دوره اى و مستمر باشگاه هاى ورزشى اين تخلف در 
باشگاه هاى مجوزدار به حداقل رسيده است.وى گفت: مراكز غيرمجاز ورزشى نيز به محض 

شناسايى و دريافت گزارش، پلمب شده و از فعاليتشان جلوگيرى مى شود.
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