
مشاهده پلنگ ايرانى
در زاوه و سبزوار

چرا پارك ريحانه روزهاى جمعه 
تعطيل است؟

قدس  مديركل حفاظت محيط زيســت 
خراســان رضوى گفت: نزديك به سه سال 
است كه نشانه هايى از پلنگ ايرانى در منطقه 
شــكار ممنوع بزماى زاوه مشاهده و گزارش 
مى شد، اما تاكنون مستندى دال بر قطعيت 
حضور اين گونه در منطقه به ثبت نرســيده 
بود. حميد صالحــى افزود: باتالش و زحمت 

شبانه روزى...

قدس  مديرعامل سازمان پارك ها و فضاى 
سبز شهردارى مشــهد علت تعطيلى پارك 
ريحانــه در روزهاى جمعه را تشــريح كرد.

احمدرضا سالمى در خصوص علت تعطيلى 
پارك ريحانــه در روزهاى جمعه اظهار كرد: 
در پارك ريحانه يك سرى تعميرات وكارهايى 
كه خانم هــا نمى توانند انجــام دهند و بايد 
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آبخيزدارى؛ يگانه درمان خشكسالى
هشدار جدى نماينده 

وزارت خارجه در شمال شرق
براى سفر به عتبات در 

دام فرصت طلبان نيفتيد

.......صفحه 2

كارشناسان و نمايندگان با موضوع رد انتقال آب از درياى عمان مطرح كردند

.......صفحه 4

قدس   نماينده وزارت خارجه در شمالشــرق در هشدارى 
جدى به شهروندان گفت: زائران عتبات عاليات مراقب باشند 
در دام افــراد فرصت طلب نيفتند. غالمعباس ارباب خالص در 
نشســت خبرى روزگذشــته خود با خبرنگاران اظهار داشت: 
متأسفانه در سال هاى اخير شاهد افزايش تخلفات عديده اى در 
بحث اعزام زائر به عتبات بوده ايم. وى افزود: بر اساس گزارشات 
رســيده در كمتر از يك ماه اخير براى چهار كاروان اعزامى از 

ايران به تعداد 504 نفر مشكالتى ...

 ارتفاعات جنوب ومرثيه اى 
براى رؤياهاى مشهدى

دكتر سعيد شعرباف تبريزى
بياييــد همين اول بحث و قبل از مرثيــه خوانى براى رؤياى 
مشهديمان!، چشمهايمان را ببنديم و به عنوان يك فرض – 
و تنهــا يك فرض- خود را در يك فضــاى مكانى و معرفتى 
متفاوت با آنچه اكنون در آن هستيم تصور كنيم. (پيش فرض 
و تصويرى كه به نظر بنده، اين روزها براى هر تحليلى در باب 

وضعيت مديريت شهرى در مشهد ...
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.......صفحه 3 

ماجراى نوبت دهى 10 دقيقه اى 
تنها بيمارستان تخصصى 

در خراسان رضوى 

چشم انتظارى 
براى حل مشكل 

نوبت دهى 
بيمارستان چشم

قدس   اگــر روزى خودتان يا اطرافيانتان نياز به 
خدمات چشم پزشــكى پيدا كرديد و در مشهد به 
دنبال دريافت اين خدمات بوديد، حتماً بيمارستان 
خاتم االنبياء تنها مركز دولتى ارائه دهنده خدمات 
درمانى در حوزه چشــم پزشكى خواهد بود كه مد 
نظر شما قرار مى گيرد، اما آيا گرفتن خدمات از تنها 
بيمارستان تخصصى چشم پزشكى استان خراسان 
رضوى به ســادگى ممكن است؟ براى يافتن پاسخ 
اين پرســش و پيگيرى سوژه مردمى كه در همين 
زمينه مطرح شد، سرزده به بيمارستان خاتم االنبياء 
مراجعه كرديم تا از چند و چون كار آگاه شويم. وارد 
بخش اورژانس بيمارستان و قسمت اطالعات آن كه 

مى شويم، درخواست نوبت ...

یاددا�ت



هشدار جدى نماينده وزارت خارجه در شمالشرق 

براى زيارت عتبات در دام فرصت طلبان نيفتيد
��ر

على محمدزاده   نماينده وزارت خارجه 
در شمالشرق در هشدارى جدى به شهروندان 
گفت: زائران عتبات عاليات مراقب باشــند در 
دام افراد فرصت طلب نيفتند. غالمعباس ارباب 
خالص در نشســت خبرى روزگذشته خود با 
خبرنگاران اظهار داشت: متأسفانه در سال هاى 
اخير شاهد افزايش تخلفات عديده اى در بحث 
اعزام زائر به عتبات بوده ايم. وى افزود: بر اساس 
گزارشات رسيده در كمتر از يك ماه اخير براى 
چهار كاروان اعزامى از ايران به تعدا 405 نفر 
مشكالتى در كشــور عراق رخ داده است كه 
يكى از اين كاروان ها مربوط به خراسان رضوى 
بوده و 120 نفر زائر عتبات به دليل رها شدن 
از سوى مدير مربوط و پرداخت نشدن هزينه 

هتل در نجف سرگردان شده بودند.
وى ادامه داد: متأســفانه برخى شــركت هاى 
خدمات گردشگرى مجاز به اعزام زائر نيستند 
ويا حتى برخى بدون داشتن شركت ثبت شده 
اقدام به جذب زائر مى كنند وتنها براى كسب 
درآمد به تكاليف خود عمل نمى كنند و زائران 

را در كشور ديگرى رها مى كنند.

 سرگردانى و خيابان نشينى زائران ايرانى
ارباب خالص اظهارداشت: نكته تأسف بار اين 
قضيه اين اســت كه عالوه بر مشكالت زيادى 
كه براى زائــران پيش مى آيد ســرگردانى و 

خيابان نشينى زائران ايرانى 
وجهه يك كشــور را خراب 
مى كند و اعتبــار ملى ما را 

خراب مى كند.
مشــاور وزير امــور خارجه 
افزود: بر همين اســاس به 
مى شود  تأكيد  شــهروندان 
براى انجام ســفر زيارتى به 
عتبات حتماً با اســتعالم از 
سازمان حج وزيارت صحت 
ادعاى شركت مورد نظر براى 
اعزام را بررسى نمايند و فقط 
اعزام  شركت هايى  طريق  از 

شوند كه مجاز به ارائه خدمات زيارتى هستند.

 شركت هاى متخلف خدمات استاندارد
ارائه نمى دهند

نماينده وزارت خارجه در شمالشــرق گفت: 
اصلى ترين عامل ترغيب شهروندان براى رفتن 
به سراغ اين شركت ها در بيشتر موارد مسئله 
هزينه اعالمى از ســوى آن هاســت، اما توجه 
داشته باشيد اگر شركتى مبلغ بيشترى از ديگر 
شركت ها دريافت مى كند، اوالً بر اساس ضوابط 
اعالمى از ســوى حج وزيارت قيمتى را اعالم 
مى كنند و ثانياً بر اساس استانداردهاى تعريف 
شده خدمات الزم را ارائه مى دهند ودر صورت 

تخلف قابل پيگيرى مى باشد، 
متخلف  شــركت هاى  امــا 
ارائه  اســتاندارد  نه خدمات 
مى دهند ونه امكان پيگيرى 
وجود دارد، چــون به بهانه 
كاهش هزينه برخى خدمات 
را حــذف مى كنند و مدعى 
مى شــوند شــهروندان بر همين اساس قبول 

كرده اند با هزينه كمتر به سفر بروند.
ارباب خالــص افزود:با توجه بــه اينكه تمام 
مشــكالت پيش آمده براى زائران در كشــور 
عراق از طريق كنسولگرى ايران در آن كشور 
پيگيرى مى شود وبه ما نيز منعكس مى شود 
بر همين اســاس با اطالع موضوع به متوليان 
اســتانى در حال بررسى موضوع هستيم و به 
استاندار و حج و زيارت اعالم نموده ايم تا نسبت 
به شناسايى و برخورد با شركت مورد نظر كه 
120 زائر را در كشــور عراق سرگردان نموده 

اقدام الزم صورت بگيرد.
او ادامه داد:تنها در يك مورد بدهى شــركت به 

هتلى در عراق 38 هزار دالر بوده كه عمالً پرداخت 
آن از طريق كنسولگرى امكان پذير نيست. 

 آمار ورود زائر و گردشگر خارجى
وى در بخــش ديگرى از نشســت ديروز به 
افزايش ورود گردشگر خارجى به مشهد اشاره 
كرد و گفت: در چند ماه اخير به طور متوسط 
هر شب 200 تا 300 فقره ويزاى فرودگاهى در 

فرودگاه مشهد صادر مى شود.
وى افزود: در ســال 94 مجموع گردشــگران 
ورودى به مشهد 39 هزار و 923 نفر بوده كه 
اين رقم در ســال 95 به عدد 74هزار و951 
نفر ودر ســال 96 به رقم 83 هزار و287 نفر 
رسيد كه نشانه افزايش سريع آمار گردشگران 
خارجى استان اســت. ارباب خالص افزود: اما 
آنچه مســلم است هنوز در ابتداى راه هستيم 
وبا افزايش تســهيالت و خدمات ارائه شــده 
در اين حوزه خواهيم توانســت گردشگران را 
بيــش از پيش ترغيب نماييم تا به خراســان 
رضوى ســفر كنند. وى گفت: در حال حاضر 
از اكثر كشورهاى منطقه و كشورهاى اروپايى 
و استراليا گردشــگر ورودى به استان داريم و 
بررسى ها نشان مى دهد تعداد زيادى از آن ها 
براى چندمين بار به مشــهد سفر كرده اند كه 
بيانگر قابليت باالى اين شهر و استان در جذب 

گردشگر مى باشد.

در حوالى امروز2

آيت اهللا علم الهدى:
  پيروزى انقالب مقدمه توسعه اسالم بود

قدس:نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى گفت: پيروزى 
انقالب ابزارى براى توسعه اسالم، نمايان كردن واقعيت مكتب، 
بيرون كشــيدن آن از گوشه مســاجد و حاكم كردن آن بر 

معادالت بين المللى بود.
آيت اهللا سيد احمد علم الهدى در پنجمين جلسه از سلسله 
جلسات تفسير روزانه قرآن كريم كه با محوريت سوره «فتح» 
هر روز ماه مبارك رمضان در مهديه مشــهد مقدس برگزار 
مى شــود، به بيان نكات تفسيرى آيات دوم و سوم اين سوره 

مباركه پرداخت.
وى گفت: نكته اى كه از آيه دوم استنباط مى شود، اين است 
كه هيچ گاه در هيچ انقالب و تحولى كه انسان براى خدا چه 
به صورت فردى و چه به صورت اجتماعى در زندگى خود ايجاد 

كند، خود پيروزى هدف نيست، بلكه ابزار است.
نماينده ولى فقيه در خراســان رضــوى با بيان اينكه تفاوت 
بيــن خدامحورى و قدرت محورى در حركات سياســى نيز 
همين مسئله است، افزود: يك عنصر دين محور در رقابت هاى 
سياسى، به قدرت رسيدن را هدف خود قرار نمى دهد، بلكه آن 
را ابزارى مى داند كه از آن براى توســعه اسالم، تقويت دين و 

خدمت به بندگان خدا استفاده كند.
وى اظهــار كــرد: از نخســتين روزى كــه پيامبــر(ص) 
حركــت خود براى تبليغ اســالم را آغاز كردند، جانشــينى 
اميرمؤمنان(ع) را اعالم كردند و در تمام مناقشــاتى كه ميان 
مسلمانان با كفار و مشــركان وجود داشت، اميرمؤمنان(ع) 
جلودار لشــكر اســالم بودنــد، تمام اين قضايا شايســتگى 
اميرالمؤمنيــن(ع) براى جانشــينى پيامبــر(ص) را اثبات 

كرد.

 سيزدهمين نمايشگاه قرآن و عترت
 در مشهد گشايش يافت

قدس: سيزدهمين نمايشگاه قرآن و عترت شامگاه سه شنبه 
در عرصه ميدان شهداى مشهد آغاز به كار كرد.

ســيزدهمين نمايشگاه قرآن و عترت مشــهد در فضايى به 
مساحت 4500 مترمربع با 400 غرفه نمايشگاهى داير شد كه 
24 بخش نمايشگاهى و 80 ويژه برنامه در تاالر شهر و محل 

برگزارى نمايشگاه انجام مى شود.
شهرهاى گناباد، تربت حيدريه، خليل آباد، درگز، رشتخوار، 
سبزوار، بردسكن، مه والت، قوچان، تايباد، فريمان، سرخس، 
بجســتان، جوين و كاشمر ميزبان نمايشــگاه قرآن و عترت 

مى باشند.
در مجموع در نمايشگاه حدود 500 رخداد و فعاليت فرهنگى 
و هنرى اتفاق خواهد افتاد همچنين كتابت قرآن كريم امسال 
توسط 20 نفر از هنرمندان عرصه خوشنويسى در نمايشگاه 

رقم خواهد خورد. 
اين نمايشگاه تا 10 خرداد ماه داير خواهد بود.

 367 ويژه برنامه در سالگرد ارتحال 
امام (ره) و 15 خرداد در خراسان رضوى

قدس: استاندار خراسان رضوى گفت: مناسبت هاى خردادماه 
فرصتى ارزشمند براى ترويج و بازخوانى ارزش هاى انقالب و 

امام راحل است.
على رضا رشيديان در جلسه ستاد بزرگداشت ارتحال امام (ره) 
استان افزود: سالگرد ارتحال امام خمينى (ره) و 15 خردادماه 
كه شروع نهضت بزرگ امام راحل است، زمانى براى يادآورى 

ارزش هاى اصيل انقالب و انتقال آن به نسل جوان است. 
وى ادامه داد: در چهلمين ســال پيروزى انقالب اسالمى كه 
زمان كمال و پختگى است، بايد بتوانيم از اين فرصت بيشترين 
بهــره را در احيا و تثبيت اين ارزش هــا و معرفى آرمان ها و 

انديشه هاى امام راحل ببريم. 
وى با تأكيد بر اينكه ريشــه هاى انقالب عظيم ما در حركت 
مردمى آن نهفته اســت، اظهار كرد: از اين رو برنامه هاى اين 
مناسبت ها هم بايد با رويكرد مردمى و محوريت نقش مردم 

در آن برگزار شود.
وى با اشاره به 367 عنوان برنامه تدارك ديده شده براى اين 
مناســبت ها گفت: اين برنامه ها هريك خود شامل صدها و 

هزاران برنامه ديگر مى شود.

  همايش تابلوهاى شاهنامه بايسنقرى 
در آرامگاه فردوسى

قدس: به مناسبت روزجهانى موزه ها و هفته ميراث فرهنگى 33 
تابلو از نقاشى هاى شاهنامه بايسنقرى در آرامگاه فردوسى براى 

عموم مردم به نمايش گذاشته شد.
رئيس گروه موزه هاى خراســان رضوى با بيان اين مطلب افزود: 
شــاهنامه بايسنقرى در ســال 2007 ميالدى به عنوان ميراث 
جهانى به ثبت رســيده است و يكى از نفيس ترين شاهنامه هاى 
موجود درموزه هاى جهان اســت و به لحاظ زيبايى و آراستگى 

كم نظير است. 
محمدرضا پهلوان ادامه داد: اين شــاهنامه ميــراث جهانى در 
قطــع رحلــى 36 در 38 و شــامل 700 صفحه اســت كه به 
خط نســتعليق خفى جعفر بايسنقرى در ســال 833 هجرى 
كتابت شده اســت و هم اكنون در كاخ موزه گلستان نگهدارى 

مى شود.

به بهانه سوم خرداد
 درسى كه دفاع مقدس به دنيا داد

سرتيپ دوم ستاد محمد كاظم تارخ، فرمانده پيشين 
قرارگاه عملياتى شمالشرق نزاجا 
امنيت واژه اى است بسيار بامعنا در فرهنگ لغت فارسى. امنيت 
به معناى در امان بودن، ايمنى، آرامش و آســودگى است و به 
كليه اقداماتى اطالق مى شود كه به منظور جلوگيرى از عمليات و 
تحريكات دشمن عليه منابع، صنايع و تأسيسات خودى به عمل 
مى آيد. مؤلفه هاى زيادى امنيت ســاز مى باشند كه از آن جمله 
مى توان به قدرت نظامى و فرهنگ ملى كشور اشاره داشت. در 
اين سرزمين فرهنگ بيگانه ستيزى همچنان از پى اعصار و قرون 
پرتوافشانى مى كند و ملتى بزرگ كه با تمدنى كهن پيوسته در 
مقابل بيگانه و متجاوز پايدار و مقاوم بوده است را نشان مى دهد. 
تاريخ كهن سرزمين ما ايران حاكى از صحنه هاى زيبايى از دفاع 
جانانه اين مردم در مقابل تجاوز بيگانگان اســت. ملت قهرمان 
ايران در نيم قرن اخير بار ديگر اراده خويش را بر متجاوزى كه 
همه گونه حمايت مى شد و از زمين و هوا و دريا به مرزهاى اين 
ســرزمين عزيز يورش آورده بود تحميل كرد، تا امنيت، آرامش 
و آسايش اين ســرزمين برقرار باشد. ملت مدافع ايران اسالمى 
در هشــت سال دفاع و آن هم دفاع مقدس به دنيا نشان داد كه 
با اتكال به خداوند و تحت رهبرى هاى بنيانگذار نظام اســالمى 
امام(ره) براى امنيت خويش با دشمنان و متجاوزان مى جنگند، 

اما خالف شئونات انسانى و اسالمى عمل نمى كند.
ملت قهرمان ايران و نيروهاى مسلح اعم از ارتش توانمند، سپاه 
جان بركف، بسيجيان دريادل در دفاع خود پيروز و سربلند بودند 
چون اجازه ندادند دشــمن بعثى به اهداف خود برسد. پايدارى 
و استقامت آن ها موجب شــد كه « قادسيه» نگون بخت گردد 
و به حقانيت ملت شــريف ايران گردن نهد.اين پيروزى اعتبار 
بزرگى براى ايران و ايرانيان ايجاد كرد كه آثار آن در طول زمان 
خود را نشان خواهد داد.يكى از آثار و عاليم دفاع مقدس ايجاد 
بازدارندگى است. بازدارندگى به اين معنا كه ديگران هوس تهاجم 

پيدا نكنند و در سر سوداى هجوم به ايران عزيز نداشته باشند.
ميهن اســالمى ما امروز به بركت شــهادت شــهيدانش، ايثار 
ايثارگرانش، رزم رزمندگانش و آزادگى آزادگانش امنيت بسيار 
خوبى دارد.هم اينك جوانان ايران اسالمى با حضور مؤثر خويش 
در عراق و ســوريه و نبرد با ستيزه جويان تكفيرى در افزايش 

ضريب امنيت كشور كمك شايانى مى نمايند.
(حلب، حمص، ديرالزور، موصل) و مناطق ديگر در اين دو كشور 
با كمك و يارى نيروهاى مسلح جمهورى اسالمى ايران آزاد شده 
و گروه هاى تندرو سلفى مورد ضربه واقع شده و متوارى شده اند. 
ايستادگى مردم اين دو كشور و ساير كشورهاى اسالمى در مقابل 
اين گروه هاى سلفى هم از جمله درس هايى است كه مردم اين 
كشورها از دفاع مقدس جانانه ملت ما گرفته اند. جمهورى اسالمى 
ايران در زمان حاضر با دارا بودن قدرت نظامى، سياسى، اجتماعى 
و اِعمــال حاكميــت در امور داخلى و خارجى خــود در مقابل 
بيگانگان و دشمنان امنيت ملى خود را پاس مى دارد و از هرگونه 
اقدام عملياتى كه به منظور تضعيف كشور و يا انهدام حكومت و 

منافع ملى از سوى دشمنان باشد جلوگيرى خواهد كرد.

كمك 300 ميليون ريالى نيكوكاران براى 
اطعام ايتام درماه مبارك رمضان

بردسكن- خبرنگارقدس:مديركميته امداد امام خمينى (ره) 
بردسكن از كمك 300 ميليون ريالى نيكوكاران براى اطعام ايتام 

درماه مبارك رمضان خبرداد. 
محســن حالجى در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: درهمايش 
كمك به اطعام ايتام كه با حضور نيكوكاران برگزار شــد خيران 
300 ميليون ريال كمك نقدى خود را براى اين امر خداپسندانه 

اختصاص دادند. 
وى عنوان كرد: با توجه به اينكه 4000 نفر تحت حمايت كميته 
امداد امام (ره)شهرستان بردسكن هستند بناى ما بر اين است كه 
با كمك خيران هر نفر از افراد تحت حمايت از يك وعده غذاى گرم 

بسته بندى شده و يا با پهن كردن سفره افطارى اطعام شوند.

امروز و با حضور ناصر فيض برگزار مى شود
شب شعر «لغز خون» در مشهد

قدس: شب شعر «لغز خون» امروزدر مشهد برگزار مى شود.
شــب شــعر هجو و طنز ضد آمريكايى به همت حوزه هنرى 
خراسان رضوى با عنوان «لغز خون» با حضور ناصر فيض و ديگر 
طنزپردازان خراسانى عصر امروز در مشهد برگزار خواهد شد. اين 
شب شعر ســاعت 17 تا 19 امروز در سالن شماره پنج سينما 

هويزه برپا خواهد شد.
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قدس  مدير حوزه علميه خراســان در جلسه كميته همكارى هاى حوزه و آموزش  و 
پرورش خراسان رضوى، گفت: تعامل با آموزش  و پرورش يكى از اساسى ترين فعاليت هاى 
حوزه علميه است. حجت االسالم والمسلمين سيدمصباح عاملى با اشاره به اينكه حوزه 
علميه در بخش گزينش به دليل ظرفيت محدود و زيادبودن داوطلبان، به دنبال جذب 
نخبگانى است، گفت: تربيت نيرو براى حركت تحولى در داخل و پاسخگويى به نيازهاى 
بيرون از حوزه علميه از مطالبات مقام معظم رهبرى است؛ اين حركت در سطح حوزه 

شروع شده و مايه خرسندى است كه مورد استقبال هم قرار گرفته است.
عضو شــوراى عالى حوزه علميه خراسان تأكيد كرد: پايه اين حركت تحولى، گزينش 
نخبگانى است كه ريشه در آموزش  و پرورش دارد، بنابراين تعامل اين دو نهاد حركتى 
زيرساختى است. مدير حوزه علميه خراسان افزود: در فضاى تعليم و تربيت آموزش  و 
پرورش، بهترين ظرفيت و مخاطب براى حوزه علميه فراهم است، زيرا نيروهاى آن اعم 
از كارمند، معلم و دانش آموز در سطح گسترده مخاطب حوزه علميه هستند و به طور 
مثال اگر آموزش  و پرورش امروز به 5هزار روحانى نياز دارد ما بايد 10هزار روحانى زبده 

تربيت كنيم.

 تعليم و تربيت هدفمند 
رئيس كميته همكارى هاى حوزه و آموزش و پرورش خراسان رضوى با تأكيد بر اينكه 
ارزيابى در همه بخش ها بايد انجام شود، گفت: تعليم و تربيت جهت دار و هدفمند كار 
بسيار مهمى اســت، چنان كه امام خمينى(ره) مى فرمودند؛ «دنيا با علم اداره مى شود 
اما نه هر علمى، بلكه علمى كه براى خدا بخوانيد، بنويســيد و گام برداريد».به گزارش 
«حوزه»حجت االسالم والمسلمين عاملى افزود: در زمان جنگ نيز از طرف فرهنگيان در 
سخنرانى امام خمينى(ره) پرده اى با اين مضمون كه ما آرزومنديم براى دفاع از كشور 
قلم هايمان را تبديل به مسلسل كنيم، نصب شده بود اما امام(ره) با ديدن آن فرمودند: 

اميدواريم بشر روزى به جايى برسد كه همه مسلسل ها را تبديل به قلم كند.
رئيس كميته همكارى هاى حوزه و آموزش و پرورش خراســان رضوى در ادامه گفت: 
اســاس كار ما سه بخش تأمين نيروى انسانى، محتواى آموزشى و تربيتى و نيز برنامه 

خوب است كه هركدام كم باشد، اثرگذارى را كاهش خواهد داد.
حجت االسالم والمسلمين عاملى در پايان با تأكيد بر ارزيابى فعاليت هاى ساالنه براى 
يافتن كمبود در اين سه بخش، توصيه كرد: مى بايست فرصت تابستان را براى تربيت 
نيرو و تقويت محتوا مغتنم بدانيم تا سال تحصيلى بهترى را در آموزش  و پرورش استان 

شروع كنيم.

مدير حوزه علميه خراسان در كميته همكارى هاى حوزه و آموزش  و پرورش:

حوزه علميه به دنبال جذب نخبگان است

فــارس  مديــركل بهزيســتى خراســان رضوى 
طــالق، خشــونت و اعتياد را بيشــترين آســيب هاى 
اجتماعى در اين اســتان دانست كه اورژانس اجتماعى 
بــراى مداخلــه در اين زمينــه ورود جــدى و مؤثرى 

دارد.
حميدرضا پوريوســف در مراسم توديع و معارفه رئيس 
اداره بهزيســتى قوچان اظهار داشت: سازمان بهزيستى 
داراى 160 فعاليت در 30 مأموريت كلى اســت كه تنها 
با همگرايى و تعامل مى تــوان مطالبات در اين حوزه را 

پاسخگو بود.
وى توانمندســازى مددجويان را يكــى از اولويت هاى 
كارى در اين استان دانســت و تصريح كرد: پيشگيرى 
از آســيب هاى اجتماعى نيز دومين مأموريت اســتانى 

به شــمار مى آيد كه براى نخســتين بار طى دو ســال 
گذشته در خراسان رضوى با وجود رشد طالق در كشور، 

منحنى اين آســيب در اين اســتان رو به كاهش بوده 
است.

پوريوســف با يــادآورى اين مطلب كه بــراى معضل 
كاهــش ازدواج هم بايد راهكارهايى انديشــيده شــود 
تا شاهد رشــد ازدواج در جامعه شــويم، گفت: طالق، 
خشــونت و اعتياد بيشترين آســيب هاى اجتماعى در 
خراسان رضوى اســت كه با مداخله اورژانس اجتماعى 
كه 90 درصد جمعيت اين اســتان را زيرپوشــش قرار 
مى دهد، ورود جدى و مؤثــرى در اين زمينه ها صورت 

مى گيرد.
در ايــن مراســم از زحمات 36 ماهه ناصر نيك افشــار 
قدردانى به عمل آمده و براتعلى ديانت به عنوان سرپرست 

جديد اداره بهزيستى اين شهرستان معرفى شد.

مديركل بهزيستى خراسان رضوى:
طالق و خشونت بيشترين آسيب هاى اجتماعى استان است

تخلف قابل پيگيرى مى باشد، 

به شهروندان تأكيد 
مى شود براى انجام سفر 
زيارتى به عتبات حتمًا با 
استعالم از سازمان حج 

وزيارت صحت ادعاى 
شركت مورد نظر براى 
اعزام را بررسى نمايند

بــرش

 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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رئيس اتحاديه فروشندگان

سبزى و ميوه مشهد مطرح كرد
  افزايش قيمت سبزى

در دهه اول رمضان

 رئيس اتحاديه فروشندگان سبزى و ميوه مشهد گفت: 
در اقالمى مثل ترخون، تربچه، ريحون و سوسن شاهد 

ميزان گرانى بيشترى نسبت به سبزى هاى ديگر هستيم. 
حســين مصدق عنوان كرد: وضعيت بــازار در خصوص 
ميوه هاى نوبرانه افزايش قيمت دارد، به طورى كه هندوانه 
در سطح كلى فروشى قيمت 700 بوده كه به مبلغ 1000 

تومان رسيده است.
وى با بيان اينكه در دهه اول ماه مبارك شاهد افزايش قيمت ها 
در سبزى هستيم، عنوان كرد: در ماه مبارك به دليل مصرف 
زياد سبزى هرساله شاهد افزايش قيمت در دهه اول ماه مبارك 
هستيم كه در نهايت قيمت ها به حالت اول خود باز مى گردد.

مصدق افزود: سبزى كااليى است كه نمى توان قيمت آن را در 
واحدهاى صنفى بيش از حد فروخت، به طورى كه واحدهاى 
صنفى به قيمت ارزان ترى عرضه مى كنند تا با استقبال مشترى 
مواجه شوند. وى در خصوص تأمين سبزى شهر مشهد عنوان 
كرد: با توجه به اينكه سبزى كااليى بوده كه اگر از مسافت هاى 
دورتر وارد شود، خراب مى شود بيشتر سبزى مشهد از نيشابور، 
استان هاى شمالى و طبس بوده كه نيشابور بيشترين سهم را 

به صورت سبزى هاى بسته بندى و كيلويى دارد.

  چرا پارك ريحانه روزهاى جمعه 
تعطيل است؟

ايسنا:مديرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
مشــهد علت تعطيلى پارك ريحانه در روزهاى جمعه را 

تشريح كرد.
احمدرضا سالمى در خصوص علت تعطيلى پارك ريحانه در 
روزهاى جمعه اظهار كرد: در پارك ريحانه يك سرى تعميرات 
وكارهايى كه خانم ها نمى توانند انجام دهند و بايد توسط آقايان 
انجام شود در روزهاى جمعه انجام مى شود و به همين دليل 

پارك ريحانه روزهاى جمعه تعطيل است.
وى با بيان اينكه «ساعت فعاليت پارك ريحانه در فصل هاى 
مختلف، متفاوت است و معموالً از صبح تا غروب كه هوا تاريك 
مى شــود، بانوان مى توانند از پارك استفاده كنند»، ادامه داد: 
همچنين در حال حاضر يك سرى طرح هاى عمرانى در پارك 

ريحانه از شب تا صبح و روزهاى جمعه انجام مى شود.
مديرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى مشهد 
در خصوص اينكه آيا پس از انجام اين طرح  ها امكان فعاليت 
پارك ريحانه در روزهاى جمعه وجود دارد يا خير؟، عنوان كرد: 
اين موضوع بســتگى به تصميم هيئت امنا دارد. هنگامى كه 
طرح ها تمام شود و تعميرات خاصى نباشد، ممكن است مدير 
پارك پيشنهاد دهد كه جمعه هم پارك فعاليت كند. سالمى 
با اشاره به اينكه «در مشهد فقط يك پارك اختصاصى بانوان 
وجود دارد كه مى توانند در آنجا بدون حجاب فعاليت كنند»، 
خاطرنشــان كرد: همچنين 6 پارك مناسب  سازى شده در 
مشهد براى بانوان داريم كه البته بانوان در آن ها بايد حجاب 

را رعايت كنند.

  هييييس ! بيماران اعتراض نمى كنند...
يــك. هموطنان من، آرزويى متلــك گونه و كنايه آميز- 
شــبيه ضرب المثل- براى يكديگــر دارند كه هر از چند 
گاه و در وقت مناسب اش، مى گويند: خدا سر و كار هيچ 
بنى بشر را به سه جا نيندازد!... اجازه بدهيد، دو جايش را 
صرف نظر كنم و درباره شــان هيچ ننويسم، اما آن سومى 
را - رك و راست- خدمتتان عرض مى كنم؛ بيمارستان ها 
و مطب پزشــكان كه همه ما - كم و بيش - تجربه شان 
كرده ايم و در واكنش به همان آرزوى طنازانه، مى گوييم: 

بال به دور! خدا نصيب «گرگ بيابان» هم نكند.... 
دو. يك تن از دوســتان مى خواهد براى همسرش، از يك 
پزشك متخصِص كارُكشته، وقت بگيرد. چند سال پيش، 
او صبــح زود- شــايد 5 صبح- به كلينيك بيمارســتان 
شهر مى رفت، و در صف- شــايد حدود 50- 40 نفرى- 
مى ايســتاد تا براى عصر همان روز نوبت بگيرد. نمى دانم 
او ســرانجام موفق مى شــد يا نه؟... اما چندى پيش كه 
ديــدم اش، از او پرســيدم: گويــا نوبت گيرى بيشــتر 
پزشكان متخصص و فوق تخصص، اينترنتى شده و ديگر 
نمى خواهد از خواب شــيرين صبح ات بزنــى!... با لب و 
لوچه آويزان گفت: نه! چندان تفاوت نكرده.... گفتم اش: 
چطــور؟... گفت: هر چند ديگر، خواب صبح را از دســت 
نمى دهــم و توى صف باال بلند هم نمى ايســتم، اما اين 
شــبكه جهانى هم، هميشــه با ما يار نيست.... و سپس 
توضيح داد كه ســايت نوبت دهى پزشــك مورد نيازش، 
هنــوز چندان بــاال نيامده كه عبــارت «ظرفيت تكميل 

است» به آقاى رفيِق شفيق، دهن كجى مى كند!... 
ســه. گويا فنــاورى هم نتوانســته، - چنان كــه انتظار 
مى رفت- دست بيماران را بگيرد و چرخه ى انتظار آن ها 
را كوتاه كند و از درماندگى شــان بكاهد. كافى است، به 
سالن انتظار بيمارســتان هاى دولتى و خصوصى و مطب 
برخى پزشكان، نگاه بيندازيم.... حكايِت همان عكِس قاب 
شــده دخترِك چشم آبى كه انگشــت اش را جلوى بينِى 
نخودى اش گرفته و به نشانه «هيس»، همه را به سكوت 
دعوت مى كند، بيماراِن رنجوِر ايستاده و نشسته، چشمان 
خســته و نگران و البد، منشى اى كه اگر از جنس متكبر 
و بداخالق و با زباِن گزنده اش، به تور من و شــما بخورد، 
ديگر واويال !... بايد سر بگذارى، پشت دِر اتاق آقا يا خانم 

دكتر و همان جا از غصه، دق كنى ! 
چهار. اين همه اما داستاِن بيماراِن شهرى است.... قصه ى 
پُــر غصه ى بيماراِن روســتايى و آن ها كه از حاشــيه ها 
مى آيند، روايت ديگرى اســت. همان ها كه دستشــان از 
همــان «نوبت دهِى نيم بند اينترنتى» نيز كوتاه اســت. 
آن ها كه نه پارتى و سفارش كننده اى دارند كه كارشان را 
راه بيندازد و نه پول و پَله اى كه - به شكل ديگر- پايشان 
را به اتاق طبيب برساند و نسخه - شايد- شفابخش را در 
كف دستشان بگذارد.... براى اين جماعِت درمانده تر، چه 

مى توان گفت؟... جز اينكه «خدا به فريادشان برسد» !
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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)

186,500

2,000,000

1,900,000

980,000

560,000

4200

هر گرم طالى 18 عيار

سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم

نيم سكه

ربع سكه
دالر

رخ  �    رخ
  بنياد مسكن اقدام كند

ما اهالى روستاى رباط خاكسترى مشهد حد فاصل 15 كيلومتر،15 
سال است كه بنياد مسكن مشهد قطعات زمين 600 مترى براى 
ســكونت به ما واگذار نموده و پولش را هــم گرفته، ولى تاكنون 
هيچ گونه امكاناتى براى ما نداده، نه آب نه گاز نه خيابان كشــى 

خواهشمندم پيگيرى نماييد.
915...5987

  تكليف پول اضافى خانواده ها به مدارس چه مى شود؟
وزير آموزش و پرورش گفت كه تعطيلى برج 3مدارس و سرويس هاى مدارس به عهده مدارس 
است! اينجا اجحاف به خانواده ها و رانندگان مى شود چون هزينه آن را مدارس گرفته اند، اما به 
رانندگان پرداخت نمى شود. اين پول كه از هر راننده كه مبلغ حدود100تومان كسر شده، كجا 

رفته؟ اگراين طرح اجرا شود،حواشى و مشكالت آن زياد مى شود. لطفاً رسيدگى كنيد.
936...6282

  اتوبوس هاى بدون كولر
اتوبوس هــاى خط 203اكثريت كولر ندارند و واقعاً مردم دراين هواى گرم با روزه گرفتن اذيت 

مى شوند.
930...4824

  يك پرسش يك پاسخ
مى خواستم بدانم چرا شهردارى تقاطع خيابان رضوان و شهيد چدانى را مى بندد كه موجب 

ترافيك بيشتر بشود در جلوى آرامگاه.
915...4045

  جوابيه اتوبوسرانى
در پاســخ به پيام شهروند محترم مندرج در شــماره 8688 مورخ 97/02/29 با موضوع: 
«خط 3 بى آر تى ســايبان ندارد؛ در قســمت هاى اندكى از مسير خط 3 بى آر تى نرده 
نصب شــده كه در ايستگاه شــيرازى 21 (رمپ ورودى به سكو) ندارد! و در ايستگاه هاى 
توحيد 24 و شــيرازى 18 ســكو و ســايبان و رمپ مربوط ساخته نشــده، در ايستگاه 
شــيرازى 2 هم دســت كم نيمكت نصب شود.» به استحضار شــهروند محترم مى رساند 
بر اســاس مطالعات انجام شده، ايستگاه هايى كه سايبان و سكو دارند، ايستگاه هاى نهايى 
مى باشــد، ايســتگاه هايى كه در حال حاضر به صورت موقت (چــه داراى نيمكت و چه 
فاقد آن مى باشند) ايســتگاه هاى موقت بوده و در آينده پس از اجراى كامل مسير ويژه، 
ايســتگاه هاى موقت جمع آورى خواهند شــد. الزم به ذكر اســت در برخى ايستگاه هاى 
موقت كه در حال حاضر بدون نيمكت مى باشــند در صورت نصب، تداخل حركتى مسافر 

با نيمكت ها ايجاد مى گردد.

  بنياد مسكن اقدام كند

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.

هاشــم رســائى فر  اگر روزى خودتان يا 
اطرافيانتان نياز به خدمات چشــم پزشكى پيدا 
كرديد و در مشهد به دنبال دريافت اين خدمات 
بوديد، حتماً بيمارستان خاتم االنبياء تنها مركز 
دولتى ارائه دهنده خدمات درمانى در حوزه چشم 
پزشكى خواهد بود كه مد نظر شما قرار مى گيرد، 
اما آيا گرفتن خدمات از تنها بيمارستان تخصصى 
چشم پزشكى استان خراسان رضوى به سادگى 
ممكن اســت؟ براى يافتن پاسخ اين پرسش و 
پيگيرى سوژه مردمى كه در همين زمينه مطرح 
شد، سرزده به بيمارستان خاتم االنبياء مراجعه 

كرديم تا از چند و چون كار آگاه شويم.

 نوبت هاى تلفنى و اينترنتى
وارد بخش اورژانس بيمارستان و قسمت اطالعات 
آن كه مى شويم، درخواست نوبت براى پزشكان 
حاضر در بيمارســتان مى كنيم. قبل از هر چيز 
نوشته اى باالى سر فردى كه در بخش اطالعات 
نشسته است، نظرمان را جلب مى كند: «دريافت 
نوبت فقط تلفنى و اينترنتى، نوبت دهى حضورى 
نداريم» براى اينكه خيالمان راحت شود از همان 
آقايى كه داخل اطالعات نشســته، درخواست 
نوبت چشم پزشك مى كنيم. او هم بدون معطلى 
و خيلى كوتــاه مى گويد: اگر وقت براى اورژانس 
مى خواهيد بايد بنشــينيد، اما اگر نوبت چشم 
پزشكى مى خواهيد، بايد تلفنى و اينترنتى اقدام 
كنيد. حضورى نوبت نمى دهيم. بعد هم كاغذى 
را تحويل ما مى دهد كه روى آن شــماره تلفن و 
سايت اينترنتى بيمارستان نوشته شده كه ساعات 
اقدام آن هم هشت صبح براى تلفنى و 10 صبح 
براى نوبت دهى اينترنتى نوشته شده است؛ آن 

هم براى روز بعد!

 2ماه انتظار براى نوبت دكتر!
با خانمى كه كودك چند ماهه اى را به همراه دارد 
و براى درمان چشــمان دخترش به بيمارستان 
آمــده، همكالم مى شــويم و از او در مورد نوبت 

گرفتن و چگونگى ارائه خدمات مى پرسيم. 
او مى گويد: نوبت دهى هاى تلفنى اينجا هر روز از 
ساعت هشت صبح شروع مى شود، اما پنج دقيقه 
بيشتر زمان براى نوبت گرفتن نيست چون اين 
قدر مردم منتظر شماره گيرى هستند كه به پنج 
دقيقه نرســيده، نوبت هاى تلفنى تمام مى شود. 
براى نوبت گرفتــن اينترنتى هم جريان همين 
طور است. ساعت 10 كه سايت باز مى شود، هنوز 

پنج دقيقه نگذشته، نوبت ها تمام 
مى شود! اين جورى فقط مردم 
10 دقيقــه وقت دارنــد تا جز 
روزهاى چهارشنبه و پنجشنبه 
كه اصالً نوبت داده نمى شود براى 
گرفتن نوبت، شانس خودشان را 
امتحان كنند.وى مى افزايد: من 
چون مى خواستم از دكتر خاصى 
در اين بيمارستان براى دخترم 
وقت بگيرم، بيشتر از دو ماه طول 
كشيد تا موفق شدم نوبت بگيرم. 
قبل از آن يا تلفن مشــغول بود 
يا نوبت هاى اينترنتى تمام شده 
بود. دكتر معالج دختر من بيرون 
از بيمارستان هم مطب ندارد كه 

به آنجا مراجعه كنيم و مجبور هستيم كه تلفنى 
و اينترنتى نوبت بگيريم. درخواست ما اين است 
كه روشى براى نوبت دهى حضورى در بيمارستان 
وجود داشته باشد تا حداقل اين طورى اين قدر 
وقت مردم گرفته نشود و آن هايى كه نمى توانند 
تلفنــى و اينترنتى وقت بگيرند به بيمارســتان 

مراجعه كنند و كارشان راه بيفتد. 

 تكليف بى سوادها چيست؟
با مردى كه از شهرستان بردسكن پدرش را براى 
جراحى چشم هايش به مشهد آورده بود، صحبت 

مى كنيــم. او زمــان اقدام 
براى نوبت دهى بيمارستان 
بــراى معالجه چشــم هاى 
پدرش را از آذر ســال قبل 
عنــوان مى كند و مى افزايد: 
چون اين بيمارســتان تنها 
بيمارستان دولتى تخصصى 
استان  در  پزشــكى  چشم 
اســت، مجبور هســتيم به 
اينجا مراجعــه كنيم چون 
تعرفــه خدمات در ســاير 
بيمارستان ها خيلى باالست 
و توانايــى پرداخــت آن را 
نداريم براى همين پنج ماه 

است كه در نوبت هستيم.
وى ادامه مى دهد: چــرا آن هايى كه براى نوبت 
گرفتن فقط تلفنى و اينترنتــى را مد نظر قرار 
داده اند به اين فكر نكرده اند كه شايد در اين بين 
يك فرد روســتايى يا كم سوادى پيدا شود كه با 
اين روش ها نتواند نوبت بگيرد؟ تكليف اين افراد 
چيست كه هم چشم هايشان مشكل دارد و هم 

نمى توانند نوبت بگيرند؟

 نوبت هايى كه دكتر مى دهد!
با فرد ديگرى كه منتظر مادرش نشســته تا كار 
ويزيت و درمانش توسط دكتر انجام شود نيز در 

مورد شرايط و نوبت دهى ها گفت و گو مى كنيم. 
او مى گويد: مادر من چند سال است كه مريض 
اين دكتر است و ما براى مراجعه به اينجا نيازى 
به نوبت گرفتن نداريم چون آقاى دكتر خودش 
وقت بعدى را مشــخص مى كند و از اين لحاظ 

مشكلى نداريم!
 زمان خروج از بيمارســتان، مرد ميانســالى را 
مى بينيم كــه چند ورق كاغذ در دســت دارد. 
وقتــى در مورد اين اوراق از او مى پرســيم، اين 
گونه پاسخ مى دهد: اين ها تمام آزمايشات مورد 
نياز براى بسترى شدن من است كه بايد تحويل 
بيمارستان بدهم تا كار جراحى من انجام شود. او 
در مورد مراحل مراجعه و نوبت گيرى مى گويد: 
نوبت گرفتن از اين بيمارســتان چون شــرايط 
محدودى دارد و فقط ساعت هشت و 10 صبح 
انجام مى شود براى ما خيلى سخت بود تا زمانى 
توانســتيم نوبت بگيريم و چون حضورى امكان 
نداشت، كلى وقت گذاشتيم و چندين روز طول 
كشيد، اما مابقى كار به خوبى پيش رفت و مشكل 

چندانى نداشتيم.

ماجراى نوبت دهى 10 دقيقه اى تنها بيمارستان تخصصى در خراسان رضوى 

چشم انتظارى براى حل مشكل نوبت دهى بيمارستان چشم

براى نوبت گرفتن 
اينترنتى هم جريان 

همين طور است. 
ساعت 10 كه سايت 
باز مى شود، هنوز 

پنج دقيقه نگذشته، 
نوبت ها تمام 

مى شود!
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كارشناسان و نمايندگان با موضوع رد انتقال آب از درياى عمان مطرح كردند

آبخيزدارى؛ يگانه درمان خشكسالى
فاطمه معتمدى خشكسالى 18 ساله حاكم 
بر اقليم خراسان رضوى نشان مى دهد كه برابر 
گفته كارشناسان و مسئوالن بايد تغيير اقليم 
اين استان وچاره نداشتن جز سازگار شدن با 

اين چالش را پذيرفت.
آب، مهم ترين موضوع حائز اهميت در شرايط 
خشكسالى است كه اكثر شهرها و دشت هاى 
استان با بحران كم آبى و افت منابع و سفره هاى 

آب زيرزمينى روبه روست.
در شــرايطى كه به سبب خشكسالى و تغيير 
اقليم، بارش باران و بخصوص برف،روند كاهشى 
در اســتان در فصل زمستان دارد در مقابل به 
دليل تغيير اقليم، بارش هاى بهارى و پاييزى 
كه عمدتاً رگبارى و ســيل آساست، مهمان 

شهرهاى استان است.
در حالــى كه حجم قابل توجهى از آب طى 
اين بارندگى و بارش ها عايد شهرهاى استان 
مى شــود كه مى تواند جبران كننده بخشى 
از كم آبى باشــد، اما ميليون ها قطره آب با 
ارزش بعد از اينكه از كوچه و پسكوچه هاى 
شــهر و گاه به بار آوردن خسارتى از جمله 
تخريب خانه ها و آبگرفتگى معابر وخيابان ها 
از طريق شــهرهاى مــرزى از جمله درگز 
از اســتان و كشــور خارج و به تركمنستان 
سرازير مى شود اين در حالى است كه توجه 
به آبخيــزدارى و آبخواندارى مى تواند نقش 
مهمى در مهار و ذخيره سازى اين آب هاى 

سرگردان داشته باشد.
موضوع زمانى بيشــتر حائز اهميت است كه 
گفته مى شــود حجم خروجى آب هاى مرزى 
به تركمنســتان در صــورت مهاربيش از نياز 
خراسان رضوى اســت واين مى تواند مشكل 
كم آبى در اين اســتان را تا حد قابل توجهى 

برطرف كند.

 اميدى به مهار آب هاى مرزى نيست
نماينده شهرســتان درگز در مجلس شوراى 
اســالمى در باره كم توجهى بــه مقوله مهار 
آب هــاى مرزى با اجــراى طرح هاى آبخيز و 
آبخواندارى اظهار داشــت: موضوع اصلى اين 
اســت كه با وجود تفكرى كه بين مسئوالن 
وزارت نيرو و در سطح استان در آب منطقه اى 
وجــود دارد، هرگز نمى تــوان به مديريت آب 
در كشور و اســتان و نيز مهار آب هاى مرزى 
اميدى داشــت و اتفاق مثبتى در اين حوزه ها 

رخ نمى داد.

 تأكيد 20 سال 
پيش رهبرى

حاتميان در گفت و گو با 
خبرنگار ما افزود:ساليان 
ســال اســت كه همه 
مى دانند و مى بينند كه 

حجم زيادى از آب هاى مرزى از كشــور خارج 
مى شــود با اين حال اقدام قابل توجهى براى 
جلوگيــرى از خروج اين آب ها به خارج از مرز 
انجام نشده است و اين در حالى است كه رهبر 
انقالب 20 سال پيش بر ضرورت مهار آب هاى 

مرزى تأكيد داشتند.
وى اضافه كرد: مســئوالن به نظر مى رسد در 
چارچــوب اعداد و آمار غلــط و ناكارآمد گير 
كرده اند. از ايــن رو با اين ديد و نگاه، آب هاى 

مرزى كنترل و مهار نمى شود.
وى درباره توجه به طرح هــاى آبخيزدارى با 
هدف مهــار آب هاى مرزى با اقــدام هايى از 
جمله ايجاد بند خاكى، تصريح كرد: اعتبارات 
آبخيزدارى در سال هاى اخير بسيار اندك بوده 
و شــايد به اندازه اعتبارات حقوق يك كارمند 
هم نبوده اســت، ضمن اينكــه ارزيابى ما از 
عملكــرد اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى در 

كالن كشور و استان منفى است.
وى در ايــن بــاره كه گفته مى شــود با 100 
ميليارد تومان اعتبار سيالب هاى استان قابل 
مهار است و اقدام نمايندگان براى تأمين اين 
بودجه چه بوده است،تصريح كرد:با اين رقم ها 
هيــچ اتفاق خاصى رخ نمى دهــد. فقط براى 
ايجاد ســد كوچكى در درگــز كه هم اكنون 

تحت عنوان ابيورد در حال ساخت است، بيش 
از170 ميليارد تومان هزينه شده است.

عضو مجمع نمايندگان خراســان رضوى با 
بيان اينكه ايجاد بنــد خاكى و ذخيره آب 
به عنوان طرح هاى آبخيــزدارى براى مهار 
اولويت است،گفت:اما  آب هاى مرزى داراى 
اراده اى در دولت براى اجرا ديد نمى شــود. 
البته مختصر كارهايى انجام شــده است و 
نبايد ناسپاسى كرد. با اين همه با شناختى 
كــه از دولت داريــم، امكان نــدارد با اين 
ديــدگاه و تفكــر بتوان آب هــاى مرزى را 

مديريت و كنترل كرد.
وى درباره اســتفاده نمايندگان از اختيارات 
قانونى بــراى معطوف شــدن توجه وزارت 
نيــرو به مقوله آبخيــزدارى و مهار آب هاى 
مرزى اذعان داشــت:در اين دوره سعى شد 
وزيــر كارآمد براى وزارت نيــرو انتخاب تا 
موضوعات مهم ماننــد مهار آب هاى مرزى 
مديريت شــود، اما با گذشت يك سال هيچ 
اتفاق مثبتــى رخ نداد و به شــخصه هيچ 
اميدى به مديريت آب در كشور و به دنبال 

آن در استان ندارم.

 نبود چابكى در وزارت و مديران كل
حاتميان در اين باره كه با وجود خروج آب هاى 
مرزى مباحثى مانند انتقال آب از درياى عمان 
به استان مطرح مى شود و اين دو چگونه قابل 

ارزيابى است، يادآور شد: بايد گفت كسانى كه 
چشم خود را بر روى آب هاى مرزى بسته اند و 
به موضوعاتى مانند انتقال آب از درياى عمان 
مى انديشند، جز سوداگرى به موضوع ديگرى 

فكر نمى كنند.
وى ادامه داد:آن قدر سخنان و وعده بى عمل 
در خصوص مهار آب هاى مرزى شنيده ايم كه 

ديگر اميدى باقى نمانده است.

 بارش كم، شدت زياد
معاون آبخيــزدارى اداره كل منابع طبيعى و 
آبخيزدارى خراســان رضوى نيز با بيان اينكه 
بين رواناب و سيالب تفاوت علمى و فنى وجود 
دارد اظهارداشت: رواناب ها از بارش هاى مازاد 
سطحى ايجاد مى شــود در حالى كه سيالب 
زمانى اســت كه رواناب هــا از حد و ظرفيت 
رودخانه بيشتر مى شود و اين مسئله سيالب 

شده و خسارتى را به دنبال دارد.
محمــود اعظمى راد در گفت و گو با خبرنگار 
ما افزود: در ســال هاى اخير به دليل كاهش 
بارندگى در خراســان رضوى، ميزان رواناب ها 
در اســتان كاهش يافته اســت وسيالب ها از 
نظر حجمى هر چند ممكن تغيير نداشــته، 
اما از نظر شدت، بيشتر شده است. به عبارت 
ديگر با تغيير اقليم بارش ها در زمان كم اما با 
شدت زياد اســت كه رواناب ها در اين شرايط 
به سيالب تبديل مى شود كه اين امر ناشى از 

پديده خشكسالى است.
وى با بيان اينكه تقريباً 75 درصد مساحت 
استان به لحاظ سطحى عرصه هايى هستند 
كه امكان فعاليت هــاى آبخيز دارى در آن 
وجــود دارد، گفت: در ايــن عرصه مى توان 
پروژه هايى را براى كاهش خسارت ناشى از 
سيل اجرا كرد و در اين 75 درصد از عرصه 
اســتان كه با مســاحت 8 ميليو ن و 200 
هزار هكتار است، امكان كنترل رواناب ها با 
فعاليت هاى آبخيز و آبخواندارى وجود دارد.

 امكان مهار 30 درصدى روانابها
معــاون آبخيــزدارى اداره كل منابع طبيعى 
و آبخيزدارى خراســان رضــوى با بيان اينكه 
براى 2 ميليون هكتار از كل ســطح ياد شده 
طرح تهيه شده است، گفت:براى 25 درصد از 
اين مساحت طرح هاى آبخيزدارى تهيه شده 
است كه كار از سال 71 با اولويت بندى آغاز و 

تاكنون نيمى از آن اجرا شده است.
وى بــا بيان اينكه در عرصه اجرا شــده كار با 
حدود 400 پروژه شامل ايجاد بندخاكى، بند 
سنگ و مالتى و پروژه هاى آبخواندارى انجام 
شده اســت،تصريح كرد: با اين اقدام ها ساالنه 
100 ميليون مترمكعب رواناب و ســيالب ها 

مهار مى شود.
اعظمى راد خاطر نشــان كرد: تقريباً با اين 
اقدام ها اگر تمام سطح استان بارشى مانند 
بارش هاى اخير وجود داشته باشد، مى توان 

30 درصد رواناب ها را حفظ و كنترل كرد.
وى بــا بيان اينكه در هر هكتار انجام عمليات 
حدود 1000 متر مكعب رواناب و سيالب قابل 
كنترل اســت،گفت:با توجه به اين مسئله اگر 
يك ميليون هكتار باقى مانده تحت اجراى اين 
پروژه هاى قرار گيرد، خروجى آن مهار حدود 
100 ميليــون مترمكعب رواناب خواهد بود و 
اگر براى تمام 8 ميليــون و 200 هزار هكتار 
عرصه استان اجرايى شود، ساالنه بين 800 تا 
يك ميليارد مترمكعب رواناب در سطح استان 

قابل مهار و كنترل است.

 نوار مرزى 180 كيلومترى 
وى دربــاره اهميــت مهار آب هــاى مرزى 
اســتان يادآورشد:به لحاظ سطحى حدود 40 
درصد مســاحت حوزه آبخيز اســتان شامل 
رودخانه هاى مرزى است كه اين نوار مرزى به 
طول 170 تا 180 كيلومتر از شهرهايى مانند 
قوچان،باخزر،خواف،درگز تا ســرخس است. 
بنابرايــن مهار رودخانه هاى مــرزى به لحاظ 
فاكتورهايى مانند جمعيت براى اســتان حائز 

اهميت است.
وى درباره نياز 100 ميليارد تومانى براى مهار 
تمامى ســيالب هاى استان گفت:اگر اين رقم 
تأمين شــود، مى توان 50 طرح مطالعه شده 
مرزى  رودخانه هاى  درخصــوص  آبخيزدارى 

استان را اجرا كرد.

آب و �وا
 تداوم روند افزايش دما تا شنبه

قدس: بررســى نقشه هاى پيش يابى و تصاوير ماهواره نشان 
دهنده افزايش تدريجى شدت وزش باد بوده به طورى كه طى 
ساعات بعدازظهر و اوايل شب براى مناطقى وزش باد شديد 

همراه با گرد و خاك پيش بينى مى شود. 
شايان ذكر اســت روزهاى پايانى هفته در نوار شرقى استان 
(بخصوص شمال شرق) بر غلظت گرد و خاك معلق در هوا 
افزوده خواهد شد. همچنين روند افزايش دماى هوا بويژه در 
نيمه جنوبى استان تا شنبه ادامه خواهد داشت. براين اساس 
براى امروز مشــهد آســمانى صاف تا كمى ابرى همراه با 
وزش باد نسبتاً شديد و گرد و غبار پيش بينى شده است.

روی �ط حاد�
 كشف 344 ميليون ريال كاالى قاچاق

قدس: فرمانده انتظامى شهرستان نيشابور از كشف بيش از 
344 ميليون ريال كاالى قاچاق خبر داد.

سرهنگ «حسين بيات مختارى» با اعالم اين خبر، گفت: با 
دريافــت خبرى مبنى بر ورود يك محموله قاچاق به يكى از 
باربرى هاى ســطح شهر نيشابور بالفاصله تيم دايره مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز پليس آگاهى موضوع را در دســتوركار خود 
قرار دادند. وى افزود: مأموران اين فرماندهى پس از بررســى 
صحت خبر با هماهنگى مقام قضائى در اقدامى ضربتى وارد 
عمل شدند و در بازرســى از محل تعداد 80 دستگاه ضبط 
خودرو، دو دستگاه ماشــين لباسشويى، 132 شلوار همگى 
قاچاق و فاقد مدارك گمركى به ارزش تقريبى 328 ميليون 
ريال كشف كردند. فرمانده انتظامى شهرستان نيشابور تصريح 
كرد: در عملياتى ديگر نيز مأموران اين فرماندهى در بازرسى از 
يك دستگاه خودرو نيسان مقدار 820 كيلوگرم آرد به ارزش 

تقريبى 16 ميليون و 400 هزار ريال كشف كردند.
سرهنگ بيات مختارى خاطرنشان كرد: افراد متخلف پس از 

تشكيل پرونده براى سير مراحل قانونى روانه دادسرا شدند.

 مرگ دلخراش عابر پياده 

در برخورد با كاميون
قدس: برخورد كاميون با عابر پياده در بلوار خواجه ربيع شهر 

مشهد، عابر را به كام مرگ كشاند.
ســرهنگ «عليرضا حاجى زاده» رئيس پليس راهور استان 
خراسان رضوى با اعالم اين خبر، گفت: در پى اعالم يك فقره 
تصادف فوتى در بلوار خواجه ربيع مشهد بالفاصله تيم گشت 

پليس راهور به همراه اورژانس به محل اعزام شدند.
وى افزود: در بررسى ها مشخص شد يك دستگاه كاميون با 
خانمى 51 ساله كه در حال عبور از عرض بلوار بوده به شدت 

برخورد كرده است. 
وى تصريــح كرد: در اين ســانحه عابر پيــاده در دم فوت و 
خودرو كاميون براى سير مراحل قانونى به پاركينگ منتقل 
شد. سرهنگ حاجى زاده خاطرنشان كرد: كارشناس پليس 
راه علت تصادف را بى توجهى به جلو از سوى راننده كاميون 

اعالم كرده است.

 توقيف كاميونت حامل يك تن ميوه قاچاق

قدس: پليس شهرســتان فريمان در بازرسى از يك دستگاه 
كاميونت يك تن ميوه قاچاق كشف كرد.

ســرهنگ «على اكبر قربانى» فرمانده انتظامى شهرســتان 
فريمان، گفــت: مأموران دايره مبارزه بــا قاچاق كاال پليس 
آگاهى اين فرماندهــى هنگام كنترل خودروهاى عبورى در 
محدوده منطقه «كله منار» به يك دستگاه كاميونت مشكوك 
شدند. وى افزود: مأموران اين فرماندهى پس از بررسى مدارك 
بار اين خودرو كه به مقصد مشهد در حركت بود در بازرسى 
آن مقدار يك تن شامل گالبى و انگور خارجى قاچاق به ارزش 

100 ميليون ريال كشف كردند.
ســرهنگ قربانى تصريح كرد: خودرو توقيف و فرد متخلف 
پس از تشــكيل پرونده براى سير مراحل قانونى به تعزيرات 

حكومتى معرفى شد.

  ارتفاعات جنوب  ومرثيه اى براى 
رؤياهاى مشهدى

بياييد همين اول بحث و قبل از مرثيه خوانى براى رؤياى 
مشــهديمان، چشــمهايمان را ببنديم و بــه عنوان يك 
فرض – و تنها يك فرض- خود را در يك فضاى مكانى و 
معرفتى متفاوت با آنچه اكنون در آن هستيم تصور كنيم. 
(پيش فرض و تصويــرى كه به نظر بنده، اين روزها براى 
هر تحليلى در باب وضعيت مديريت شــهرى در مشهد به 
كار مى آيد و بايد در ابتداى بررســى هر يك از مشكالت و 
معضالت محلى اين شهر، از اين تصوير بحث را آغاز كرد)
بياييد فرض كنيم اساســاً در كشــور جمهورى اســالمى 
ايران كه مثًال بناســت نقطه جوشش تمدن نوين اسالمى 
باشد، زندگى نمى كنيم، شهر محل سكونتمان هم مشهد 
الرضا(ع)، پايتخت معنوى جهان اسالم نيست، هيچ كسى 
هم از بيرون مرزهاى اين شــهر و كشور براى الگو گرفتن 
به ما چشــم ندوخته است،مديرانمان هم مأموريت ندارند 
الگوى اسالمى-ايرانى پيشــرفت را در حوزه هاى مختلف 
كارى پياده سازى كنند، مردم اين شهر و كشور هم هيچ 
علقه و ارتباط وثيقى با دين، معنويت، اســالم، حس تعلق 
به وطن و مواردى از اين دســت ندارند! براى چند لحظه 
هم كه شــده مشهد را شهرى فرض كنيد مثًال در يكى از 
مناطق متوسط قاره اروپا، با مديرانى اساساً غربى و ملتزم 
به مبانــى فكرى مغرب زمين در شهرســازى و مديريت 
شــهرى، كه مجريانش بنادارند بر مبنــاى هرم نيازهاى 
مازلــو و آلدرفر و مبتنى بر وجوه 9 گانه حكمروايى خوب 
شــهرى، اينجــا را اداره كنند، نه ادعاهــاى بزرگى مثل 
مديريــت اســالمى-ايرانى و يا نظاير آن. بــه طريق اولى 
مفهومى به عنوان زيــارت (آن هم به معناى عميق خود 
در معرف شناســى شيعى) هم اساســاً در اين شهر وجود 
خارجــى ندارد و در بهترين حالت، اينجا با گردشــگرانى 
مواجهيــم كه به داليل نامعلومــى به يك نقطه خاص در 
اين شهر ارادت عاطفى پيدا كرده اند و به همين دليل هم 
به اينجا ســفر مى كنند. در محافل علمى و دانشگاهى اين 
شهر هم، آنچه رواج دارد الگوى شهر خالق، شهر دوستدار 
معلول و كودك و...، شهر نوآور، شهر هوشمند، شهر پايدار 
اســت و ال غير...همه چيز هم بناســت بــر مبناى همين 
الگوها طراحى و برنامه ريزى شــود.(مى توانيد براى تفنن 
ذهنى هم كه شــده تك تك مديران فعلى و قبلى شهر را 
نيــز بر مبناى همين تصوير جديــد بازطراحى كنيد و به 
جاى آن ها تصاويرى متفاوت و متناســب با فضاى جديد 
را قــرار دهيد!) خوب، فايده اين تصوير ذهنى از مشــهد 
چيست؟ بگذاريد با يك مثال ملموس و كوچك فايده اين 
تصوير سازى را مشــخص كنيم، اگر چه اگر عمرى باشد 
در ادامــه اين روند يادداشــت ها، مثال هاى متعددى را با 

يكديگر مرور خواهيم كرد.
تنها فرصت گردشــگرى و تفريحى كوهستانى در اين شهر، 
كه تقريباً از ســه طرف ارتباط نزديكى با مناطق كوهستانى 
ندارد، ارتفاعات جنوب شــهر است، ارتفاعاتى نزديك و قابل 
دسترس براى همه مردم شهر كه خيلى از مردم، از كوچكى 
با آن خاطره داشــته اند و امــروز در واقع تنها فرصت خطى 
يك گردشگاه خانوادگى وســيع در اين شهر است، شهرى 
با 3 ميليون جمعيت، ســرانه بسيار پايين فضاهاى تفريحى 
و گردشــگرى خانوادگى و در خطر جدى آلودگى خطرناك 
هوايى به دليل گســترش افقى شهر و البته دست اندازى ها 
به مناطق خوش آب و هواى آن. به نظر شما، شهردار غربى 
شهر ما در تصوير جديد، كه بنا دارد بر اساس الگوهاى توسعه 
پايدار اين شهر را طراحى كند، براى اين فرصت بزرگ شهرى 
چــه خواهد كرد؟ از دل اين فرصت منحصر به فرد طبيعى، 
بزرگراهى مى سازد تا شهر، تا كناره هاى آن توسعه پيداكند 
يا مثًال آن را به يك پياده راه منحصر به فرد با انواع و اقسام 
جاذبه هاى مردمى و عمومى تبديــل خواهد كرد؟ كدام راه 
حل با شهر پايدار بيشتر سازگارى دارد؟ كداميك اساساً در 
بلند مدت اقتصادى تر اســت؟ در كدام راه حل، مردم، محور 
قرار گرفته اند؟ اگر كمى تأمل شــود، پاسخ ها واضح است...
تصوير خيالى مشــهد غربى، به ما كمك مى كند مديرانمان 
را با بديهى ترين اصول مديريت شــهرى در دنيا بسنجيم و 
اين سنجش فوايد بسيارى براى ما و اين شهر خواهد داشت.

مهار آب هاى مرزى با طرح هاى آبخيزدارى
نماينده مردم مشــهد و كالت نيزاظهار داشت:مهار آب هاى 
مرزى و ممانعت از برون رفت اين آب ها از كشــور از اهميت 

زيادى برخوردار است.
جواد كريمى قدوســى در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: در 
حوزه آب ريز كوه هاى هزار مسجد چنين شرايطى وجود دارد 
و در آن جا چندين رودخانه اصلى و بزرگ اســت كه اكثر آن 
وارد دشت قره قوم مى شــود. با اين حال شاهد برنامه ريزى 

ناقصى در اجراى مهار آب هاى مرزى هستيم.
وى با اشاره به بازديد از سد قره تيكان اضافه كرد:با اينكه اين سد تمام و آبگيرى شده 
است، اما از آن در حوزه آب شرب و نه در بخش كشاورزى استفاده نمى شود و در حال 

سرريز است و در نهايت وارد تركمنستان مى شود.
وى در ادامه با بيان اينكه در حوزه آبريز هزار مسجد مى تواند چهار تا پنج سد ساخته 
شــود كه كار در مرحله انجام مطالعات است، تصريح كرد: دولت ابتدا بايد آب هاى در 
دسترس را مديريت و استفاده كند. وى اذعان داشت:در حوزه رودخانه كشف رود مشهد 
تمام آبريزها به آن سرريز مى شود واز طرف پل خاتون درمرز سرخس وارد تركمنستان 
مى شود در حالى كه در اين مسيرطوالنى مى توان با ايجاد صدها بند خاكى و طرح هاى 
آبخواندارى مانع خروج اين آب به خارج از كشور شد و از آن براى تأمين آب مورد نياز 

كشاورزان و دامداران مسير رودخانه استفاده كرد.
وى درباره نياز 100 ميليارد تومانى استان براى مهار تمامى سيالب ها و اقدام نمايندگان 
در مجلس براى اختصاص اين اعتبار خاطر نشــان كرد:نكته مهم اين است كه مجلس 
مســتقال نمى تواند بودجه تأمين كند؛ بلكه دولت بايد اعتبــارات مورد نياز را در قالب 
اليحه به مجلس ارائه دهد. نمايندگان هم كمك هاى الزم را انجام خواهند داد بنابراين 
بايد مديريت استان اقدام هاى الزم را انجام دهد از جمله به هنگام حضور وزير نيرو اين 

درخواست ها را روى ميز دولت بگذارد.

سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه 
خود مى داند در جهت رفع مشكالت 
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خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى 
شهرى، اجتماعى، اقتصادى و ...  را 

پيگيرى و منعكس كند .
منتظر سوژه هاى شما از طريق 
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خبرخبر

مدير گروه بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكى مشهد خبر داد
ممنوعيت توليد زولبياى رنگى

قدس: مدير گروه بهداشــت محيط 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد گفت: 
توليد زولبياى رنگــى ممنوع اعالم 

شده است.
على اصغر حســنى با تأكيد بر اعالم 
ممنوعيت توليد زولبياى رنگى ، گفت: 
تاكنون تخلفى در اين زمينه در مشهد 

مشاهده نشده است.
وى با بيان اينكه «قنادى هايى كه در 
سال گذشته در توليد زولبيا از رنگ 
استفاده كردند امســال اجازه توليد 

ندارند»، تصريح كرد: در ساير قنادى ها هم در اين خصوص خوداظهارى كرده و نمونه هايى 
براى آزمايش در اختيار همكاران ما قرار مى دهند، همچنين كارشناسان بهداشت محيط 
به صورت تصادفى نمونه بردارى مى كنند. حسنى خاطرنشان كرد: استفاده از هرگونه رنگ 
در توليد زولبيا ممنوع بوده و غيرمجاز است و قنادى ها تنها مى توانند از زعفران در توليد 
زولبيا و باميه استفاده كنند.  وى اضافه كرد: با اين وجود از مردم مى خواهيم زولبيا و باميه 
را صرفاً از قنادى ها تهيه كنند و اگر تخلفات بهداشتى مشاهده كردند مى توانند با شماره 

190 تماس بگيرند تا در سريع ترين زمان رسيدگى انجام شود.

براى نخستين بار 
مشاهده پلنگ ايرانى در زاوه و سبزوار 

محيط  حفاظت  مديــركل  قدس: 
زيســت خراســان رضــوى گفت: 
نزديك به ســه ســال اســت كه 
نشــانه هايى از پلنــگ ايرانــى در 
منطقه شــكار ممنــوع بزماى زاوه 
مشــاهده و گــزارش مى شــد، اما 
تاكنون مســتندى دال بر قطعيت 
حضور اين گونه در منطقه به ثبت 
نرســيده بود. حميد صالحى افزود: 
باتــالش و زحمــت شــبانه روزى، 
ارزشمند  گونه  اين  مستندســازى 

انجام و منطقه شــكار ممنوع بزماى نيز به فهرست زيستگاه هاى گونه پلنگ ايرانى 
اضافه شد.وى گفت: همزمان با اين ثبت در شهرستان سبزوار نيز محيط  بانان طى 
گشــت و پايش منطقه شــكار ممنوع ريوند، يك قالده پلنگ را مشاهده و با تلفن 

همراه از حضور اين گونه ارزشمند تصويربردارى كردند.
مديركل حفاظت محيط زيســت خراسان رضوى افزود: هر چند آثار وجود پلنگ در 
منطقه ريوند مشاهده شده بود، ولى مشاهده خود گونه يا مستندسازى از حضور آن 

در اين منطقه اتفاق نيفتاده بود كه اين موضوع نيز ديروز حادث شد.

محيط  حفاظت  مديــركل 
زيســت خراســان رضــوى گفت: 
نزديك به ســه ســال اســت كه 
نشــانه هايى از پلنــگ ايرانــى در 
منطقه شــكار ممنــوع بزماى زاوه 
مشــاهده و گــزارش مى شــد، اما 
تاكنون مســتندى دال بر قطعيت 
حضور اين گونه در منطقه به ثبت 
نرســيده بود. حميد صالحى افزود: 
باتــالش و زحمــت شــبانه روزى، 
ارزشمند  گونه  اين  مستندســازى 

مدير گروه بهداشــت محيط 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد گفت: 
توليد زولبياى رنگــى ممنوع اعالم 

على اصغر حســنى با تأكيد بر اعالم 
ممنوعيت توليد زولبياى رنگى ، گفت: 
تاكنون تخلفى در اين زمينه در مشهد 

وى با بيان اينكه «قنادى هايى كه در 
سال گذشته در توليد زولبيا از رنگ 
استفاده كردند امســال اجازه توليد 

دكتر سعيد شعرباف تبريزى

  معرفى 975 طرح به بانك هاى استان 
براى دريافت تسهيالت اشتغال روستايى 

قدس: سرپرست حوزه اقتصادى و سرمايه گذارى معاونت 
هماهنگى امــور اقتصادى و توســعه منابع اســتاندارى 
خراســان رضــوى گفت: تــا كنون 975 طــرح از محل 
تســهيالت اشتغال روســتايى به بانك هاى استان معرفى 
شــده است.على رســوليان افزود: اين طرح در مجموع با 
1650 ميليارد ريال اعتبار از زمان ابالغ اين تسهيالت به 

بانك هاى معرفى شده اند.
وى عنوان كرد: از اين ميــان 374 طرح با اعتبار 1170 

ميليارد ريال در بانك هاى استان در حال تصويب است.
 به گفته وى، بر اســاس برنامه ريزى انجام شده تا پايان 
خردادماه ســهميه اوليه ابالغى به اســتان از محل 120 
هزار ميليارد ريال تســهيالت اشتغال روستايى وعشايرى 

به استان جذب مى شود.
وى عنوان كرد: به منظور تســريع در رونــد انجام امور، 
فرمانداران به عنوان رؤساى كميته هاى فنى شهرستان ها 
و دســتگاه هاى اجرايى و بانك هاى استان موظف شده اند 
در بازه زمانى مشــخصى طرح ها را بررسى و تسهيالت را 

پرداخت كنند.
رسوليان گفت: زمان بررســى براى كميته هاى فنى يك 
هفته، دستگاه ها چهار روز و بانك ها يك هفته تعيين شده 
كه بايد در اين فرصت طرح هاى اشــتغال زاى روستايى را 

بررسى و عملياتى نمايند.
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