
وكيل آباد؛ قلعه تصميمات فراموش شده! گرانى شير درمشهد ربطى به «ماه رمضان» ندارد
قدس گزارش مى دهد مدير تنظيم بازار جهاد كشاورزى:

قدس  اصالح بافت هاى فرسوده و ساماندهى 
ســكونتگاه هاى غيررسمى، تصميم الزمى بود 
كه بيــش از يك دهه قبل به عنــوان يكى از 
اولويت هاى مديريت شــهرى در سراسر كشور 
گرفته شد. در سال1384 مصوبه شوراى عالى 
معمارى و شهرســازى در خصوص بافت هاى 

فرسوده در كشور ...

قدس  مدير تنظيم بازار جهاد كشاورزى 
خراســان رضوى با اشــاره به اينكه حدود 
پنج درصد قيمت شــيرخام افزايش پيدا 
كرده است، گفت: علت اين افزايش قيمت، 
ايام ماه مبارك رمضان نيســت.محمدرضا 
جوادى، در خصوص تغيير قيمت شير خام 

در روزهاى ...
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در گفت و گو
با دو مسئول عنوان شد 

وقف؛ حيات جاودانه

ورودى هايى كه در شأن پايتخت 
معنوى ايران نيست

مشهد شهر بى المان!
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گفت وگوى قدس 
با دانش آموزنخبه كاشمرى

تالش مى كنم 
پرچم ايران را 

مثل هميشه باال ببرم

قدس   وقف از جمله مواردى اســت كه از ديرباز دركشور ما 
سابقه طوالنى دارد. قديمى ترين وقف استان ما به بيش از 700 
ســال پيش برمى گردد و اين نشان مى دهد دغدغه مردمان از 
دير باز كمك به همنوع و آينده نگرى براى حل مشكالت آن ها 

حتى بعد از نبودشان وجود دارد...

قدس    هميشه براى مسافرى كه وارد يك شهر مى شود آنچه 
كه قبل از ورود به شــهر مى بيند جذابيت هاى خاص خودش را 
دارد؛ چرا كه شايد او هيچ وقت نتواند تمام نقاط شهرى را كه وارد 
مى شــود را ببيند، اما آنچه را كه بدو ورود ديده در ذهنش براى 

هميشه باقى مى ماند ...

قدس   هادى عزيزى دانش آموز نخبه كاشمرى و عضو انجمن 
فيزيك پژوهش سرا از دبيرستان استعدادهاى درخشان شهيد 
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15 كانون ريزگرد خراسان رضوى را تهديد مى كند
مشـهد نيمه تعـطيل شد

شبح ريزگردها بر سر دومين كالنشهر كشور
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در گفت و گو با دو مسئول عنوان شد 

وقف؛ حيات جاودانه 
��ر

سرورهاديان   وقف از جمله مواردى است 
كه از ديرباز دركشــور ما سابقه طوالنى دارد. 
قديمى ترين وقف اســتان ما به بيش از 700 
ســال پيش برمى گردد و اين نشان مى دهد 
دغدغه مردمــان از دير باز كمك به همنوع و 
آينده نگرى براى حل مشكالت آن ها حتى بعد 

از نبودشان وجود دارد.

 ثبت 70 وقف جديد
مدير روابط عمومى اداره كل اوقاف خراســان 
رضــوى در گفت و گو با خبرنــگار ما درباره 
شــرايط وقــف در عصر حاضــر مى گويد:در 
شــرايط فعلى گاه اين تصور پيش مى آيد كه 
شــايد انسان امروز، مانند گذشته هاى دور باغ 
و امالك چند هكتــارى ندارد، بنابراين امكان 
وقف ديگر وجود نخواهد داشــت، اما اين در 
حالى است كه خوبست است بدانيم بيشترين 
واقفان ما درحال حاضرافراد متوسط يا متوسط 
رو به پايين جامعه هستند و اين در حالى است 
كه بيــش از 70 وقف جديد از ابتداى ســال 
جارى تاكنون در اداره كل اوقاف و امور خيريه 

خراسان رضوى به ثبت رسيده است.

 وقف مشاركتى براى امامزاده 
وى همچنين براى حضور حداكثرى مردم در 
بحث وقف نيز اظهار مى دارد: وقف مشاركتى 
يكى از راهكارهاى خوب مشاركت مردم در هر 
شرايط مالى است.  براى مثال،توسعه امامزاده 
ياســر و ناصريكى از وقف هاى مشاركتى بود 
كه براى 25 ســانتى مترمربــع با مبلغ 250 
هزارتومان امكان خريدارى و مشاركت مردم و 
اهدا آن به بقعه فراهم شد كه وقف نامه هم به 

واقفان تعلق گرفت.

 وقف هاى جديد از مترو تا رسانه 
فتحى درادامه تأكيد مى كند: امروز ما نياز به 

وقف هاى جديدى داريم كه 
چون  مــواردى  به  مى توان 
تكميل ناوگان حمل و نقل 
عمومــى و خط هــاى مترو 
راه اندازى خط ســوم آن و 
يا وقف در عرصه هاى رسانه 
داريــم و مى توان با فرهنگ 
سازى در ســاير موارد مورد 
لزوم در شهرمان اقدام كرد. 

 طرح ضيافت الهى 
 مدير روابــط عمومى اداره 

اوقاف استان در رابطه با ساير وقف ها مى گويد: 
از ســال گذشته در ماه مبارك رمضان 1100 
بســته هاى افطارى خشــك با عنــوان طرح 
ضيافت الهى براى محرومان، بيماران  ام اس و 
خانواده هاى زندانى و مردم حاشيه شهر تهيه 
و توزيع شده است كه ازطريق خيرين وقف و 
اجراى نيات موقوفات اين طرح امسال نيز ادامه 

پيدا كرده است.

 وقف با 7000 تومان 
فتحى در ادامه با اشاره به وقف هاى آسان، به 
وقف قرآنى مصحف شــريف اشاره مى كند و 
مى گويد: چند سالى است كه به ابتكارخراسان 
رضــوى بيــش از 10 هزار جلد قــرآن براى 
مساجد و حســينيه ها خريدارى و وقف شده 
است كه مردم در نمايشگاه قرآن مى توانند با 
پرداخت 7000 تومان يك قرآن را خريدارى 
و براى مسجد محل،حسينيه، يا جلسات قرآنى 
وقــف كنند كه اين طرح با اســتقبال خوبى 
مواجه شــد و اين فرصت را براى مردم براى 
مشاركت در وقف فراهم ساخته است.  فتحى 
درادامه درخصوص ساير وقف هاى مشاركتى 
اظهار مى دارد: وقف هاى مشــاركتى شــهدا، 
علــم و فناورى، مهر فاطمى، و مصحف از اين 

مشاركت  وقف هاى  دســت 
است.

 وقف ها نيازهردوره زمان
 نايــب رئيس كميســيون 
فرهنگــى مجلــس هم در

گفــت و گو بــا خبرنگار ما 
مى گويد: از گذشته هاى دور، 
نيازهــاى اجتمــاع در وقف 
انجام مى شده است كه اوقاف 

درآن نقش بسزايى دارد. 
مدارس  حمام ها،  ســاختن 
علميه، مساجد، و...تمامى اقدامات عام المنفعه 
همچون ساخت پل ها، كتابخانه ها، كاروانسراها 
و هرچيزى كه در يك زمانى به عنوان نيازهاى 
مردم مطــرح بوده اســت درآن قالب صورت 

مى گرفته است.

 مراقبت از نيات واقفين و وقف 
حجت االســالم نصراهللا پژمانفر مى افزايد: به 
اعتقــاد من درحال حاضر چــون در يكى دو 
دهه گذشــته، كوتاهى هاى فراوانى نسبت به 
موضوع حفظ موقوفات ومراقبت هاى خوبى از 
آن صورت نگرفته اســت واقفين تصورشان به 
اين سمت و سو رفته است كه اموالشان بعد از 

تحويل از آن مراقبت هاى الزم نمى شود.
وى در ادامه خاطر نشان مى سازد: از اين رو در 
مقطعى تعداد واقفين كم شد و موضوع وقف 
نتوانست جايگاهش را مانند گذشته هاى دور 

در كشورما پيدا كند.

 وقف و دولت 
اين نماينده مردم در مجلس شوراى اسالمى 
دربــاره اهميــت وقف تأكيــد مى كند: همه 
كارهايى را كه امروز مــا توقع داريم دولت ها 
انجام بدهند در گذشــته از طريق وقف انجام 

مى شد. 
در حال حاضر نياز جامعه ما را بايد برگشــت 
بدهد به همين موضوع گذشــته كه براى اين 
كار اداره اوقاف بايد با برنامه وارد شود و عمًال 
آن بخش از اطمينان از دســت رفته را دوباره 

ايجاد كند.

 قوانين روشن وقفى 
وى با بيان اينكه ايجاد و اشتياق براى وقف نياز 
به برنامه ريزى دارد، اظهار مى دارد:بايد شرايط 
و آگاهى وقف را در جامعه اشاعه داد و از طرفى 
از وقف مراقبت كنيم و اموال و نيات واقفين را 
حفظ كنيم و قوانينى درباره ارتباط اين موضوع 

داشته باشيم.

 وقف هاى پژوهش، علمى،ورزشى 
حجت االسالم پژمانفر تصريح مى كند: امروزه 
بســيارى از مســائل دانشــى و پژوهش ها و 
فعاليت هاى ورزشــى و علمــى در حوزه هاى 
مختلف مى تواند با نيات واقفين انجام شود و 
واقفين مى توانند اگر توجيه شــوند و سازمان 
اوقاف به صورت جدى وارد شــود، اين كار را 

انجام بدهد.

 وقف و احساس خوب
نماينده مردم مشهد درخانه ملت مى افزايد: به 
نظرمن اوقاف نقش بسيار مهمى دارد تا بتواند 
انگيــزه و توان مــردم را در وقف به جامعه باز 
گرداند و مردم را ازآثار و بركات آن براى خود و 

آيندگان مطلع سازد.

در حوالى امروز2

  دورهمى شاعرانه 
با حضور امام جمعه نيشابور

نيشابور- خبرنگارقدس: در آستانه ميالد كريم اهل بيت 
امام حسن مجتبى (ع) شاعران نيشابورى با حضوردر دفتر امام 

جمعه نيشابوربا وى ديدار و به شعر خوانى پرداختند.
امام جمعه نيشابور در ديدار با شاعران نيشابورى اظهار كرد: 
جوشــش، ابداعات وتحوالت فكرى از نعمت هاى خدادادى 
اســت كه موجب تمّدن و پيشــرفت انســان شــده است 

وشعرپيشتازدريافت حكمت است.
حجت االسالم سيد قاسم يعقوبى خاطرنشان كرد: درجامعه 
روبه پيشــرفت وتوسعه شــاعران همان حماســه سرايانى 
هســتند كه تحريك وتجهيزجامعه ومردم را به عهده دارند 
تا جامعه و مردم به مدنيت برســند. وى يادآور شد: نيشابور 
يكى از خاســتگاه هاى مهم شعر بوده و هســت و آب و هوا، 
پيشــينه تاريخى و...در جوشش قريحه شــاعران بى تأثير

نيست.
امام جمعه نيشــابور تصريح كرد: خوشــبختانه شعر امروز 
نيشابور، در همه زمينه ها حرف هاى زيادى براى گفتن دارد 
سعى كنيد ضمن بيان دردها و رنج هاى اجتماع، اميدآور نيز 

باشد كه اين رنج ها وزحمت ها آدم رانااميد نكند.

با حضور فرمانده قرارگاه منطقه اى شمالشرق كشور 
  نشست كتابخوان 

«حماسه مقاومت» برگزار شد

جليل فخرايى: نشست مشترك كتابخوان با عنوان «حماسه 
مقاومــت» به همت نهاد كتابخانه هاى اســتان خراســان و 
قرارگاه منطقه شمالشرق ارتش جمهورى اسالمى ايران و با 
شــركت 300 تن از فرماندهان نظامى شرق كشور در سالن 
همايش هاى قرارگاه منطقه اى شــمال شرق نزاجا در مشهد 

برگزار شد.
در اين همايش ارشد نظامى آجا و فرمانده قرارگاه منطقه اى 
شمالشرق كشور با اشــاره به تجهيز معنوى نيروهاى ارتش 
اعــم از كاركنان پايور و وظيفه بــه ارائه برنامه هاى مختلف 
اين فرماندهى براى ايجــاد فضايى معنوى و فكرى در ميان 

آموزش هاى نظامى تأكيد كرد.
اميرسرتيپ رضا آذريان در ادامه به اين ابداع نوين براى ايجاد 
روحيه معنوى و آغاز روش نيكوى كتابخوانى با همكارى نهاد 
كتابخانه هاى استان و سازمان عقيدتى نيروهاى مسلح در ميان 
كاركنان ارتش اشــاره كرد و عنوان داشت: سازمان عقيدتى 
سياســى طرح هاى زيادى با هدف تقويت بنيه اعتقادى در 
ارتش جمهورى اســالمى با نام مصباح درحال اجرا دارد كه 
طرح كتاب و كتابخوانى براى نيروهاى پايور و وظيفه از جمله 

اين طرح هاست. 
در اين نشست حجت االسالم سبزيان رئيس نهاد كتابخانه هاى 
استان خراسان رضوى نيز اين ابداع نوين كه براى اولين بار در 
كشور از خراسان و از جوار مضجع ملكوتى ثامن الحجج (ع)
آغاز شــده است را سر منشأ حركتى نو در نهضت كتابخوانى 

در استان عنوان كرد.
در اين نشست چهار عنوان كتاب با موضوع دفاع مقدس تاريخ 
لشكر خراسان، طاليه داران ارتش اسالم (گوشه اى از عمليات 
نيرو هاى چمران)، دفاع از خرمشهر (سه گفتار از روز هاى دفاع 
و مقاومت در خرمشــهر) و كتاب لشكر77 پيروز در عمليات 
بيت المقدس از جمله آثارى بود كه توســط نويســندگان و 

گردآورندگان آثار بازخوانى شد.

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى خراسان رضوى مطرح كرد
 تكميل زنجيره تبادل گردشگر

 بين ايران و تاتارستان
قدس:مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
خراســان رضوى از تكميل زنجيره تبادل گردشگر بين ايران 

و تاتارستان خبرداد. 
ابوالفضل مكرمى فر با بيان اين مطلب افزود: ســابقه تاريخى 
ايــران و تاتارســتان بيــش از يك قــرن اســت و در حوزه 
فرهنگى، تاريخى و سياســى مشــتركات زيادى داريم و از 
يــك دهه قبل اقدامات گســترده اى براى تبادل توريســت 
انجام شــده است و رئيس جمهور كشورتاتارستان و استاندار 
خراســان رضوى نيــز تفاهم هايى را براى تبادل گردشــگر 
بين اين جمهورى مسلمان نشــين با خراسان رضوى انجام 

شود.
وى ادامه داد: هم چنين در راســتاى اجرايى شــدن تبادل 
گردشگر زمســتان سال گذشــته تفاهم نامه بين اداره كل 
ميــراث فرهنگى خراســان رضوى و رئيــس كميته دولتى 
گردشگرى جمهورى تاتارستان امضا و مقرر شد پس از معرفى 
ظرفيت هاى گردشگرى دوطرف پرواز مستقيم بين خراسان 

رضوى و تاتارستان انجام شود.
وى با بيان اين كه شركت گردشگرى ايران مركز در راستاى 
اين تفاهم نامه اقدامات مؤثرى را انجام داده اســت، ادامه داد: 
خراســان رضوى بيش از 400 دفتر خدمات مسافرتى دارد و 
انجمن دفاترخدمات مسافرتى خراسان رضوى نيز در تبادل 

گردشگرتالش خواهند كرد.
وى يادآور شد: اولين پرواز از تاتارستان به مشهد خواهد آمد 
وبراى تكميل زنجيره گردشــگرى، تبادل گردشگر دو طرفه 

خواهد بود.

معاون سياسى، امنيتى استاندارى خراسان 
رضوى تغيير كرد

نوروزيان جانشين حسينى شد
قدس:  با حكم وزير كشــور محمد رحيم نوروزيان، به عنوان 
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى اســتاندارى خراســان 
رضوى منصوب شد.  به پيشــنهاد استاندار خراسان رضوى 
با حكم دكتر عبدالرضا رحمانى فضلى وزير كشــور، محمد 
رحيم نوروزيان به سمت معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى 

استاندارى خراسان رضوى منصوب شد.
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مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.

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

هاشم رسائى فر: هميشه براى مسافرى كه وارد يك شهر مى شود آنچه كه قبل 
از ورود به شــهر مى بيند جذابيت هاى خاص خودش را دارد؛ چرا كه شايد او هيچ 
وقت نتواند تمام نقاط شهرى را كه وارد مى شود را ببيند، اما آنچه را كه بدو ورود 

ديده در ذهنش براى هميشه باقى مى ماند. 
اگرچــه در اكثر شــهرهاى ما به اين مقوله چندان توجهى نشــده اســت و اتفاقاً 
ورودى هــاى شــهرهايمان آن قدر معضل و نقــص دارد كه اگر به شــهرى وارد 
شــويم كه متفاوت از اين قضيه باشــد فكر مى كنيم آن شــهر تافتــه جدا بافته 

است.  
كالنشــهر مشهد نيز يكى از همان دسته شــهرهايى است كه طى ساليان گذشته 
چندان فعاليتى براى بهســازى و زيبا سازى ورودى هاى آن نشده است. شهرى كه 
ســاالنه بالغ بر 25 ميليون مسافر به آن سفر مى كنند شايسته است نمايى زيباتر 
از اينكه هســت را در بدو ورود به معرض نمايش بگذارد براى مسافرانى كه زائران 

امام هشتم (ع) نيز هستند.
 گذشــته از شــرايط بصرى گاهاً ورودى هاى مشــهد در برخى نقاط آن قدر راه 
و آســفالتش مشــكل دارد كه خيلى از زائران گاليه هايى نســبت به اين موضوع 
دارند. گرچه بارها اين موضوع مطرح شــده و مســئوالن گاهاً حرف هايى در مورد 
المان ســازى و ايجاد نماد در ورودى هاى شهر بخصوص از نگاه مذهبى بودن شهر 

مشهد زده اند، اما هنوز كه هنوز است اقدامى در اين باره نشده است.

 المان هايى براى مذهبى ترين شهر 
مســافرى كه از شــمال كشور قصد ســفر به مشــهد را كرده بود در بدو ورود در 
مورد موضوع گزارش ما اين گونه مى گويد: مشــهد با شرايطى كه دارد و جمعيت 
زيادى كه هر ســال به اين شــهر مســافرت مى كند شايســته بهترين هاست تا 
زائران امام رضا(ع) نيز در اين شــرايط ســفرى خوب و به يــاد ماندنى را تجربه 

نمايند. 
او ادامــه مى دهد: وقتى كه با ماشــين خودمان قصد مشــهد مى كنيم به نزديكى 
مشــهد كه مى رسيم اين قدر آسفالت ورودى شهر در برخى نقاط بد است كه آدم 
فكر مى كند وارد يك شهر دور افتاده شده است حس خوبى نسبت به اين موضوع 
ندارد. چه خوب است كه مسئوالن شهرى نگاه بهترى نسبت به اين مبحث داشته 

باشند تا خاطرات ما از مشهد و شرايطتش بهتر و بهتر شود.
وى همچنين به جلوه هاى بصرى ورودى هاى شــهر مشــهد مى پردازد و مى گويد: 
ابتداى ورودى شهر مشهد بيشتر از اينكه شباهتى به مهم ترين شهر مذهبى ايران 

داشــته باشد بيشتر شبيه به يك شهرك صنعتى بزرگ است. بهتر است مسئوالن 
شهر و استان براى اين موضوع مهم چاره اى بينديشند.

مسافر ديگرى كه از اصفهان به مشهد وارد شده بود نيز در اين خصوص به خبرنگار 
ما گفت:چند سالى مى شود كه با راه اندازى اتوبان ورودى شهر مشهد قدرى جلوه 
بصرى ورودى شــهر بهتر شده اســت، اما اگر شما ندانيد كه مى خواهيد وارد شهر 

مشهد شويد هيچ نشانه اى از شهر در ابتداى ورودى شهر ديده نمى شود. 
وى اضافــه كرد: چقدر خوب اســت كه براى ورودى شــهر المــان هايى تعريف 
شــود كه موضوعيتى همگام با زيارت امام رضا(ع) و اســاطيرى مثل فردوســى 
داشــته باشــد تا من كه بــه عنوان يك مســافر هم از جلوه بصــرى اين مبحث 
لذت ببرم و هم نماد شــهرى كه وارد آن مى شــوم با اين وسيله به من ياد آورى 

شود. 
پيش از اين موضوع گنبد سالمى در ورودى قديمى شهر مشهد وجود داشت و ما 
احســاس خوبى از اين داشتيم كه وقتى به اين نقطه مى رسيم معنى اش اين است 
كه به پاى بوســى امام هشتم(ع) مشرف شديم و طولى نخواهد كشيد كه آقا را از 

نزديك زيارت خواهيم كرد. 
مسئوالن شــهر مشهد چه خوب اســت المان هايى براى ورودى هاى شهر تعريف 
كنند به مانند دروازه قرآن شيراز كه محال است هر كسى وارد شيراز مى شود حس 

خوبى نسبت به آن نداشته باشد.

ورودى هايى كه در شأن پايتخت معنوى ايران نيست

مشهد شهر بى المان!

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

ارسال مطلب و عكس از طريق تلگرام       09038343801

بايد شرايط و آگاهى 
وقف را در جامعه اشاعه 
داد و از طرفى از وقف 

مراقبت كنيم و اموال 
و نيات واقفين را حفظ 

كنيم

بــرش
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گفت وگوى قدس با دانش آموزنخبه كاشمرى
 تالش مى كنم پرچم ايران را مثل هميشه باال ببرم

بهاردوست  تكتم 
هادى عزيزى دانش آموز 
نخبه كاشــمرى و عضو انجمن 
فيزيك پژوهش سرا از دبيرستان 
شهيد  درخشان  اســتعدادهاى 
بهشــتى كاشــمر در سى امين 
المپياد فيزيك ايــران موفق به 

كسب مدال طال شد. 
عزيزى به عنوان عضو تيم المپياد فيزيك كشور سال آينده به 
مسابقات جهانى اعزام خواهد شد. گفت و گوى قدس آنالين را با 

اين جوان نخبه بخوانيد:
 در ابتداى صحبت كمى از خودتان بگوييد. 

من در يك خانواده فرهنگى به دنيا آمده ام يك برادر دارم و در 
كاشمر زندگى مى كنم و در دبيرستان استعدادهاى درخشان 
شهيد بهشتى اين شهرســتان در رشته رياضى فيزيك درس 

مى خوانم.
 چرا به رشته فيزيك و المپياد عالقه مند شديد؟ 

به هر شــكل هر كسى يك عالقه مندى دارد و استعدادش در 
يك رشته اى است من هم هميشه در مدرسه از درس رياضى 
نمرات خوبى مى گرفتم ولى اولين بار با مطالعه كتاب سؤاالت 
المپياد فيزيك به بحث المپياد عالقه مند شــدم و در ادامه با 
شركت در پژوهش سرا و يكسرى تحقيقات در اينترنت و تشويق 
معلمم تصميم گرفتم كه در المپياد شــركت كنم و شروع به 

درس خواندن كردم.
 شــما از بين چه تعداد دانش آمــوز و عالقه مند به 

فيزيك مدال طالى المپياد را به دست آورديد؟ 
تابستان سال قبل المپياد فيزيك بود كه به 10 نفر از شركت 
كنندگان در اين المپياد طال مى دادند كه من طالى كشورى را 
كســب كردم و بعد از آن بود كه يك دوره 6 ماهه اى براى اين 
10 نفر گذاشته شد و درنهايت پنج نفر براى اعزام به مسابقات 

جهانى انتخاب شدند كه يكى از آن ها من بودم.
 اين دوره از المپياد فيزيك قرار است در چه كشورى 

برگزار شود؟ 
چهل و نهمين دوره المپياد قرار است در كشور پرتغال برگزار 

شود.
 سؤاالتى كه در المپياد جهانى مطرح مى شود چقدر به 

دانش دبيرستان ايرانى ها نزديك است؟ 
مطمئناً مبانى درسى كه در المپياد جهانى مطرح مى شود خيلى 
بيشتر از آن چيزى است كه ما در اينجا و حتى در كالس هايى 
كه شركت مى كنيم است، ولى حتماً از سؤاالت و منابع سؤالى 
و درسى كه در دنيا مطرح مى شود هم در دروس اين كالس ها 
وجود دارد ولى به هر شــكل براى حل كردن اين سؤاالت بايد 
قدرت حل مســائلمان را باال ببريم كه همه اش به تدريس در 

دبيرستان نيست.
 پس به چه طريق مى شود به اين مهم رسيد؟ 

با تمرين و مطالعه زياد
  مطمئناً حضور در كنار دانش آموزانى از ديگر قاره ها و 
البته كشورهاى مختلف خيلى كار آسانى نيست. هيجان 

خاصى نداريد؟ 
خب بى هيجان كه نيســت همين قضيه هم هست كه اندكى 
كار را ســخت مى كند، ولى به هر جهت اين يك رقابت است و 
حداقل من به شخصه همه تالشم را مى كنم كه پرچم ايران را 

مثل هميشه باال ببرم.
 پيش بينى هم براى كسب مدال طالى المپياد جهانى 

داريد؟ 
چرا كه نه! در همه اين ســال ها ايرانى ها در به دســت آوردن 
هر كدام از اين ســه مدال حاال چه نقره چه طال چه حتى برنز 

هميشه يكى از آن 10 نفر بوده اند.
 سهم تالش استادانتان، همكارى خانواده و پشتكار 
خودت در راهيابى به المپياد جهانى فيزيك را چه اندازه 

مى دانيد؟ 
من همه تالشــم را كرده ام، ولى بايــد از همراهى خانواده ام و 

تشويق معلم و استادانم هم تشكر بكنم.
 شما تنها شهرستانى حاضر در المپياد كشورى بوديد. 

اين خودش يك امتياز مثبت است. 
بله و همين قضيه هم كار را سخت مى كرد بخصوص اينكه من 
خيلى ديرتر از بقيه براى حضور در اين المپياد شــروع كردم و 
براى اينكه بتوانم خودم را به سطح بقيه برسانم كمك خانواده و 
معلم هايم بود. اين تالش است كه مهم است شهرستانى بودن 

خيلى اهميت ندارد.
 حتماً در همه اين مدت از تفريح و ســرگرمى هاى 

معمولى تان هم محروم بوديد. 
نه اصالً من در روز سه تا چهارساعت بيشتر درس نمى خواندم و 
در واقع در همه اين مدت هم همه امورات روزانه ام و تفريحاتم 
را داشــتم. فقط مطالعه ام كيفيت داشــت و بــا دقت درس 

مى خواندم.

استاندار:
  تنها اردوگاه دانش آموزى بجنورد بايد 

تا اول تيرماه راه اندازى شود
بجنورد- خبرنگار قدس: اســتاندار و رئيس شــوراى آموزش و 
پرورش خراســان شمالى در دومين نشســت سال جارى اين 
شورا بار در ديگر بر راه اندازى تنها اردوگاه دانش آموزى استان 
در بجنورد تا ابتداى تيرماه تأكيد كرد و گفت: نخســتين گروه
 دانش آموزان را بايد اول تيرماه در اين اردوگاه ببينيم و نشست 
بعدى شــورا را در جمع آنان در اين اردوگاه داشــته باشــيم و 

كاستى هاى باقيمانده هم تا پايان تابستان كامل برطرف شود.
محمدرضا صالحى همچنين با اشاره به برنامه هاى غنى سازى 
اوقات فراغت تصريح كرد: استفاده رايگان دانش آموزان و جوانان 
در ساعات ابتدايى روز از سالن هاى ورزشى در شهرها و روستاها، 
تفاهم نامه بين دو وزارتخانه آموزش و پرورش و ورزش و جوانان 
است كه دستگاه هاى متولى در استان هم بايد راهكار اجراى آن 

را بيابند تا در اسرع وقت اجرايى شود.
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 پرونده 12 شركت هواپيمايى متخلف روى 

ميز تعزيرات حكومتى خراسان رضوى 

ايرنا: مديركل تعزيرات حكومتى خراسان رضوى گفت: 12 مورد 
تخلف مربوط به شركت هاى هواپيمايى در مشهد در حال رسيدگى 

است.
حميدرضا كريم افزود: پارسال نيز به 46 پرونده تخلف شركت هاى 
هواپيمايى رسيدگى شد و اين شركت ها در مجموع به پرداخت يك 
ميليارد و 214 ميليــون و 581 هزار و 975 ريال جريمه محكوم 

شدند.
وى بيان كرد: در صورت وجود شــكايت مردمى از شــركت هاى 
هواپيمايى، اين سازمان به طور جدى با هر تخلف برخورد خواهد 

كرد.

از ابتداى سال جارى محقق شد
 رفع تصرف 125 ميلياردى اراضى ملى 

در خراسان رضوى

هادى زهرايى: مديركل راه و شهرســازى خراسان رضوى از رفع 
تصرف اراضى ملــى به ارزش 12 ميليارد و 500 ميليون تومان از 

ابتداى سال 97 خبر داد.
محمدرضا اخوان عبداللهيان گفت: براى رفع تصرف از اراضى ملى به 
دو شيوه اجراى احكام صادره از سوى دادگاه ها و احكام فورى صادر 
شده از سوى مراجع قضايى صاحب صالحيت اقدام شده است كه 
در سال 95 تعداد 44 مورد اجراى حكم رفع تصرف از اراضى ملى با 
187 هكتار به ارزش تقريبى 1781 ميليارد تومان انجام شده است، 
عالوه براين 42 مورد نيز با مساحت 42 هكتار به ارزش تقريبى 61 
ميليارد تومان رفع تصرف فورى انجام شده و براى يك مورد نيز كه 
100 هكتار مساحت و 12 ميليارد تومان ارزش داشته، سند دريافت 
شــده است. وى ادامه داد: در ســال 96 تعداد 49 مورد حكم رأى 
تصرف صادر شده توسط دادگاه با 114 هكتار به ارزش 59 ميليارد 
و 480 ميليون تومان اجرا شده و 29 مورد با 200 هكتار مساحت 
و ارزش تقريبى 314 ميليارد تومان رفع تصرف فورى انجام شده 
است. اخوان عبداللهيان با اشاره به نقش مؤثر يگان حفاظت در رفع 
تصرف از اراضى ملى ادامه داد: از ابتداى تشكيل اين يگان تا پايان 
ســال 96 تعداد 93 مورد به مساحت 229 هكتار و ارزش تقريبى 
1138 ميليارد تومان احكام دادگاه براى رفع تصرف اجرا و 71 مورد 
به مساحت 242 هكتار به ارزش تقريبى 375 ميليارد تومان رفع 
تصرف فورى با حكم مراجع قضايى انجام شــده است كه طى اين 
مدت عالوه براين موارد، از 100 مورد تعرض به اراضى ملى جلوگيرى 
و در ابتداى تعرض، اراضى ملى به حالت اوليه بازگردانده شده است.
و  احــكام  اجــراى  مــورد   265 مجمــوع  در  گفــت:  وى 
رفــع تصرفــات فــورى بــه مســاحت بيــش از 641 هكتــار 
و بــا ارزش تقريبــى 1525 ميليــارد تومــان بــوده اســت. 
اخوان عبداللهيان يادآور شد: همچنين در سال گذشته بيشترين 
رفع تصرفات به ترتيب مربوط به شهرستان هاى مشهد با 14 مورد و 
در طرقبه با 14 مورد و شانديز با پنج مورد بوده است كه حكم رفع 

تصرف تمامى اين موارد اجرا شده است.
مديركل راه و شهرسازى خراسان رضوى تصريح كرد: در سال 97 
تمهيدات ويژه و خاصى براى جلوگيرى از تصرف اراضى ملى انجام 
و بر رفع تصرف تمركز شده است و از ابتداى امسال تاكنون 6 مورد 
رفع تصرف اراضى ملى به مســاحت 18 هزار و 335 مترمربع در 
شهرستان هاى ســبزوار، نيشابور، كاشمر، كالت نادرى و طرقبه - 
شانديز انجام شده است كه ارزش اراضى رفع تصرف شده از ابتداى 

سال جارى افزون بر 12 ميليارد و 500 ميليون تومان است.
محمدرضــا اخوان عبداللهيان گفت: تصــرف اراضى ملى به قصه 
پرغصه اى تبديل شــده بود و اگر چه ســال هاى سال، تالش هاى 
زيادى براى رفع تصرف از اراضى ملى صورت مى گرفت؛ اما به دليل 
نبود سامانه اى جامع، نتيجه قابل قبولى از آن حاصل نشد، اما اكنون 
با طراحى و راه اندازى سامانه يكپارچه مديريت اراضي و مستغالت 
كه در آن اراضي تحت مالكيت دولت به دقت جانمايي و تعيين شده 
است، از تصرفات احتمالي بر روي اراضي دولت پيشگيري شده است. 
وى ادامه داد: سامانه يكپارچه مديريت اراضى و مستغالت با هدف 
به روزآوري (ايجاد، اصالح و يا تكميل) اطالعات امالك ســازمان 
ملي زمين و مسكن در سامانه جامع امالك و مستغالت، اطالع از 
آخرين وضعيت موجود اراضي و مكان محور نمودن اطالعات مزبور، 
شناسايي اراضي بدون سند مالكيت و در نهايت اخذ اسناد تك برگ 

براى اراضي ملى به اجرا در آمد.

سرپرست شركت آب منطقه اى خراسان رضوى 
تشريح كرد

 عمليات آزاد سازى درياچه سد
 و رودخانه كارده

قدس: سرپرست شركت آب منطقه اى خراسان رضوى گفت: 
رفع تصرف از اراضى درياچه سد بزرگ كارده و بستر رودخانه 

كارده در باالدست سد بزودى آغاز خواهد شد.
عاليى افزود: دراين راســتا با پيگيرى هاى فرماندار مشهد و 
اعضاى شوراى حفظ حقوق بيت المال بر مبناى طرحى كه 
شــركت آب منطقه اى تهيه كرده است و با كمك شوراهاى 

اسالمى و مردم منطقه بزودى رفع تصرف ها آغاز مى شود.
به گفته وى سد بزرگ كارده در سال 1365 براى تنظيم 
آب رودخانه كارده و تأمين پايدار حقابه كشاورزان منطقه 
و حجمى از آب شرب و بهداشت كالنشهر مشهد به بهره 
بردارى رســيده است كه برابر مســتندات موجود اراضى 
درياچه ســد پيش از آغاز بهره بــردارى آن از مالكانش 

خريدارى شده است.
وى ياد آور شــد: در سال هاى گذشــته عده اى از كشاورزان 
منطقه اراضى خريدارى شــده را تصرف و در آن كشت وكار 
مى كنند. همچنين از سد كارده تا خط رأس هاى منطقه در 
بسيارى جاها بستر و حريم رودخانه بر خالف قانون تصرف و 

اراضى آن به دلخواه تغيير كاربرى داده شده است.
  سرپرســت شــركت آب منطقــه اى خراســان رضوى 
همچنيــن گفــت: تصرف اراضى درياچه ســد و بســتر 
رودخانه، اضافه بر تصرف اراضى دولتى، پيامدهاى زيانبار 
ديگرى نيزدارد. آب را آلوده مى كند و برداشــت بيشتر از 
آب رودخانه و تجاوز به حقابه ديگران وكاهش حجم آب 

ورودى به سد را در پى دارد. 
عاليى افزود: شركت آب منطقه اى خراسان رضوى در اجراى 
تكاليــف ووظايف قانونى خود مكلف و موظف اســت كه از 
اراضى درياچه سد، كه در سال هاى پيش از1365 خريدارى 
شده، و همچنين بستر رودخانه رفع تصرف نمايد. در انجام 
اين تكليف و وظيفه قانونى تاكنون چند جلسه برگزار شده 
كه نوروزيان، معاون اســتاندار، دادســتان و معاونان ايشان 
و همه اعضاى شــوراى تأمين شهرستان مشهد بر اعمال و 
اجراى قانون با رعايت حق و حقوق مردم و برگزارى جلسه با 

كشاورزان منطقه و توجيه آن ها تأكيد مى كنند. 
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 راه هاى ارتباطى سرويس«قدس خراسان» با مخاطبان
شماره پيامك:   300072305
@quds 95  آى دى تلگرام 

ارسال مطلب و عكس از طريق تلگرام       09038343801

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

300072305 پيامك كنيد.

نرخ طال و سكه
قيمت در سطح شهر

(تومان)

196,500

2,130,000

2,050,000

1,040,000

600,000

4200

هر گرم طالى 18 عيار

سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم

نيم سكه

ربع سكه
دالر

رخ � رخ

مخاطبان عزيز خرسند     يم كه ارتباط د     وسويه با اين رسانه د     ر ارسال 
بنابراين  نشست،  ثمر  به  از سوى شما خوانند     گان گرامى  سوژه 
با پاسخ خود     ، ما را د     ر  اميد     واريم مسئوالن د     ستگاه هاى اجرايى 
اين مسير همراهى كنند     . شما مى توانيد      از طريق سامانه پيامكى 

300072305 با ما د     ر تماس باشيد     .

 آب نداريم
روستاى بلوچ آباد يا همان جاللى در اكثر روزها قطعى آب به مدت 

طوالنى دارد. گاهى فقط دو ساعت از روز آب دارند.
915...1634

 گرانى افسار گسيخته
من نمى دانم اين مردم را چه شده هيچ وقت اول انقالب و زمان دفاع مقدس را فراموش نمى كنم 
كه چقدر مردم با هم همكارى و هميارى و مراعات يكديگر  را مى كردند؛ اما حاال اين قدر به هم 
ظلم مى كنند و اين گرانى افسار گسيخته را به يكديگر تحميل مى كنند، واقعا اين مردم را چه 

شده!
915...1127

 نبود راه دسترسى
راه دسترسى به شمال گذر مشهد از بلوار توس وجود ندارد. چند مسير دسترسى الزم است.

939...8757
 راهور بخواند

رئيس پليس راهور! من به عنوان يك شهروند مى خواهم بدانم چرا بر حمل و نقل درون شهرى 
بزرگراه چراغچى با ورود خودروهاى سنگين از اين مسير شلوغ، مديريت نداريد؟ در صورتى كه 

كمربندى چند سال است با هزينه بيت المال آماده است.
915...4325

 جريمه هاى يك طرفه
چرا فقط ما شــهروندان بايد بهاى نبود و كم كارى خدمات عامالن 
فروش شــارژ من كارت را پرداخت كنيم! چرا جريمه اى ســنگين 
براى كم كارى اين اشــخاص، مسئوالن و مسببان و عامالن گرانى 
كه موجب نابســامانى و نارضايتى گسترده شهروندان شده اند، قرار 

نمى گيرد؟
936...6282

 نبود مدرسه در روستاى چنار سوخته
روستاى چنار سوخته ، هنوز يك مدرسه ندارد.

915...1634
 فراموشى پيمانكار 

كوچه كرامتى 8 واقع در حســين باشــى 9 كه پيمانكار پنجره هاى فاضالب را درست كرده، 
فراموشش شده چاله ها را با آسفالت ترميم كند.

939...4113
 جوابيه اليت

احتراماً نظر به انتشار پيام مردمى نشريه شماره 8691، مورخ 3 خرداد 1397 ستون رخ در رخ، 
جوابيه اين شهروند محترم به حضور ارسال مى گردد.

پيامك شهروند محترم:
در جواب اليت كه در تاريخ 97/2/29 چاپ شده بود؛ پس اين پولى كه شهردارى هنگام 
گرفتن تجــارى از مالك بابت همين پارك دريافت مى كند چه مى شــود؟! يك بام و دو 
هوا كه نمى شــود! نكند مردم را چيز فرض كرده اند كه بايد همه مشكالتشــان را از گرده 

مردم در بياورند.
در پاســخ به پيامك اين شهروند محترم به استحضار مى رساند كه مبلغى كه شهروندان بابت 
كسرى پاركينگ به مديريت شهرى مى پردازند، جريمه تأمين نكردن پاركينگ مى باشد و اين به 
معناى آن نيست كه شهروندى كه اين مبلغ را پرداخت كرده است، مى تواند مقابل ملك مسكونى 

و تجارى خود پارك نمايد و هيچ هزينه اى پرداخت نكند.

 آب نداريم

 گرانى افسار گسيخته

على محمدزاده اصالح بافت هاى فرســوده 
و ساماندهى سكونتگاه هاى غيررسمى، تصميم 
الزمى بود كه بيــش از يك دهه قبل به عنوان 
يكى از اولويت هاى مديريت شــهرى در سراسر 

كشور گرفته شد.
در سال1384 مصوبه شــوراى عالى معمارى و 
شهرســازى در خصوص بافت هاى فرســوده در 
كشور صادر شد كه براساس آن عنوان شد 2292 
هكتار بافت فرسوده كشور در مشهد وجود دارد. 
بدين ترتيب مشهد پس از كالنشهرهاى تهران و 
تبريز مقام سوم را در زمينه حاشيه نشينى به خود 

اختصاص داده است.
حذف لكه هاى فرســوده از چهره شهرها و بويژه 
كالنشــهرهايى كه ظاهرى مدرن و زيبا دارند، 
كار پسنديده اى است، اما در بررسى اجمالى اين 
موضوع در سراسر كشور مى بينيم نتيجه حاصل از 

اين تصميم آنچنانكه بايد مقبول نيست.
براســاس اعالم مراجع رسمى در اواسط دهه 
80 يك سوم جمعيت مشهد در منازل ناايمن 
ســكونت داشــتند كه بى ترديد اين آمار در 
اين سال ها نه تنها كم نشــده كه افزوده نيز 
شده اســت، اما در برنامه هاى چهارم و پنجم 
توسعه مقرر شد تا نوسازى بافت هاى فرسوده 
به صورت ويژه در دســتوركار وزارتخانه هاى 

مرتبط با اين حوزه قرار گيرد.
از همان سال ها چند نقطه از مشهد هم به عنوان 
مناطق اولويت دار در صدر بهســازى بافت قرار 
گرفتند كه ازآن جمله مى توان به قلعه وكيل آباد 
و قلعه آبكوه اشــاره كرد.هرچند بهسازى اطراف 
حرم مطهر سال ها قبل آغاز شده بود، ولى در اين 

سال ها اندكى سرعت گرفت.
در اين نوشــته به بررســى سرنوشت يكى از 
مناطق مى پردازيــم چراكه اهالى اين منطقه 
معتقدنــد در اين ســال ها به بهانــه اجراى 
طرح هــاى متفاوت، آن هــا فرصت الزم براى 
تبديل وضعيــت امالك وبهســازى يا ايمن 

سازى منازل خود را از دست داده اند.
قلعه وكيل آباد درغرب مشهد يكى از قديمى ترين 
مناطق شــهر است، ولى به تناسب اين قدمت و 
همپاى مناطق مجاور خود توســعه نيافته و در 
حال حاضر به عنوان يكى از لكه هاى بزرگ بافت 

فرسوده مشهد محسوب مى شود.
با مطرح شدن موضوع احياى بافت اين منطقه، 
تصميمات اوليه حكايت از اجراى طرح بهسازى 
در زمين هاى اين محدوده به وسعت 100 هكتار 

داشت كه در دور سوم شوراى شهر شركتى هم به 
عنوان مجرى طرح معرفى شد، اما با گذشت چند 
سال اين طرح موفقيت آنچنانى در خريد امالك و 

اجراى طرح نداشت.
شــوراى چهارم به دنبال نارضايتــى اهالى وارد 
موضوع شــد و در خردادماه ســال95 تصميم 
جديدى اتخاذ كرد كه براساس آن مقرر شد 18 
هكتار ازوسعت 23 هكتارى قلعه وكيل آباد آزاد 
شود و شــهردارى دربازه زمانى يك ماهه طرح 
تفصيلى اين محــدوده (18 هكتار) را تهيه كند 

و به شورا ارائه دهد.
براساس اين طرح تنها پنج هكتار از حاشيه بلوار 
وكيل آباد به منظور اجراى طرح هاى مورد نظر 
مى بايســت حفظ مى شــد و در مابقى منطقه، 

شهروندان مجاز به ساخت وساز بودند.
پس از اين تصميم همــه منتظر تصويب طرح 
تفصيلى شدند تا براساس آن تغييرات الزم انجام 
و ورودى شهرمشــهد از سمت غرب و مجاورت 

طرقبه و شانديز زيبا شود.

 فرصت سوزى متوليان
با ايــن وصف بايد گاليه اهالــى را براى فرصت 
سوزى متوليان، گاليه اى منطقى دانست. يكى 
از ســكنه قلعه وكيل آباد مى گويد آن زمان كه 

ساخت وســاز دركل منطقه 
ممنوع بــود و موضوع فروش 
امالك به شركت خاص مطرح 
بود بــا چند ميليــون تومان 
مى شــد، مصالح الزم را براى 
ســاخت يك واحد مسكونى 
خريدارى كرد، اما به ما اجازه 
نمى دادنــد وحــاال مى گويند 
به غير از پنج هكتار حاشــيه 
بلوار در ســاير قسمت ها مجاز 
به ترميم و بهسازى يا ساخت 
دوباره هستيم، ولى هيچ كس 
به اين نكته كه هزينه ها چند 
برابر شــده و ما ضرر كرده ايم 

توجه نمى كند.

  ارائه مجوز نوسازى از سوى شهردارى
بــا تمام اين اوصــاف و به منظــور اطالع از 
آخرين تصميــم مديران شــهرى براى قلعه 
وكيل آباد به سراغ مديران شهردارى منطقه 
12 رفتيم كه پاسخ شهردار منطقه اين گونه 
بود كه ساكنان قلعه وكيل آباد تمام خدمات 

شهردارى را دريافت مى كنند.
محبى افزود: به غيراز همان پنج هكتار حاشيه بلوار 

مابقى مالكان براساس ضوابط 
حاكم بر شرايط صدور مجوزها 
مى تواننــد بــراى اخذ مجوز 
مراجعه  تجديدبنا  و  نوسازى 
و مجــوز الزم را اخــذ كنند. 
درخصوص  اظهارداشت:  وى 
قسمت فريز شده (5 هكتار) 
نيز مــا منتظر اظهــار نظر 
وبه  باالدست هستيم  مراجع 
منظور حفظ منافع كالن شهر 
فعالً در اين قســمت ساخت 
وسازى صورت نمى گيرد، اما 
مالكان امــالك اين محدوده 
توجه داشته باشــند كه هر 
تصميمى كه گرفته شــود با 
تأكيد بر حفظ حقوق مالكانه آن ها اجرايى خواهد 
شــد و رضايت آن ها حاصل خواهد شد و تالش 
مجموعه شــهردارى بر تأمين منافع آنان است.

قدس گزارش مى دهد

وكيل آباد؛ قلعه تصميمات فراموش شده!

قلعه وكيل آباد 
درغرب مشهد يكى 

از قديمى ترين 
مناطق شهر است، 
ولى به تناسب اين 

قدمت و همپاى 
مناطق مجاور خود 

توسعه نيافته است
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از خاك كرمان  8- كيفيات- بخشى 

را دربر مى گيرد
در ايالم-  شهرى  و  پسرانه  نام   -9
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شود
شمارش  واحد  كردن-  نفرين   -7
مذهبى–  تعاليم  با  مطابق  شتر- 
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روی �ط حاد� شبح ريزگردها بر سر دومين كالنشهر كشور

مشهد نيمه تعطيل شد
هنگامه طاهرى  آلودگى هواى مشــهد 
با شــاخص «AQI 241 » از بى سابقه ترين 
آلودگى هــاى شــهر بوده كه طــى دو روز 

گذشته مشهد را تسخير كرد.
اينكــه گفته مى شــود «بى ســابقه ترين» 
براساس اطالعاتمان از مدير محيط زيست 
شهردارى است كه بيشترين ميزان آلودگى 
هوا را در دى ســال گذشته با شاخص 171 

عنوان مى كند.
محمد پذيرا روز گذشــته در اين خصوص 
به قدس بيان كرد:افزايــش آلودگى هواى 
مشهد بر اســاس تغييرات اقليمى و هجوم 
اتفاق  همســايه  كشــورهاى  در  ريزگردها 

افتاده است. 
وى با اشاره به اينكه منشأ آن شهرهاى قره قوم 
در كشور تركمنســتان و هرات در افغانستان 
است خاطرنشان كرد: اين نوع آلودگى هوا با 
افزايش غلظــت آالينده ها و با ذراتى كمتر از 
2/5 ميكرون همراه اســت.از اين رو حتى در 
صورت روند كاهشــى ميزان آاليندگى هوا، 
حدود دو تا ســه ساعت زمان مى برد تا ذراِت 
معلِق كمتر از دو و نيم ميكرون ته نشين شوند 

و شرايط به حالت عادى برگردد.
وضعيت آلودگى هواى شــهر مشــهد در 
روز گذشــته به گونه اى بود كه از ابتداى 
نگارش گزارش تا انتهاى آن گزارشــگر ما 
مدام بــا افزايش ميزان شــاخص آلودگى 

هوا مواجه بود.

 ممنوعيت تردد خودروهاى پالك زوج
مدير كل حفاظت از محيط زيست خراسان 
رضوى هــم از راه انــدازى كميته اضطرار 
آلودگى هوا و تشكيل مصوبات آن خبر داد.

صالحــى اعــالم كــرد: بــراى جلوگيرى 
از افزايــش ميــزان آلودگى هــوا از تردد 
خودروهاى شــخصى داراى پالك زوج در 
روز پنجشنبه در سطح شهر مشهد مقدس 

خوددارى شود.

  آماده باش اداره حوادث و مديريت 
بحران دانشگاه علوم پزشكى

ضمن اينكه رئيس اداره حوادث و مديريت 
بحران دانشــگاه علوم پزشكى مشهد براى 
مواجهه با آلودگى هوا و پيامدهاى ناشى از 

آن جهت پذيرش بيماران 
مرتبط بــا آلودگى هوا به 
حالت آماده باش در آمد.

اعالم  طاهرزاده  شــهرام 
پايگاه هــاى  كــه  كــرد 
اورژانس 115 و آمبوالنس 
و  اكسيژن  كپسول  داراى 
ساير تجهيزات پزشكى در 
10 منطقــه داراى هواى 
آلوده و با وضعيت بســيار 

ناسالم مستقر شده اند.
او اين پايگاه ها را مســتقر 
در مناطق شهيد كريمى، 
خاقانــى، خيام  اماميــه، 
ســرافرازان،  شــمالى، 
ســمزقند، طرق، شــهيد 
مفتح و چمن عنوان كرد.

مديرحــوادث فوريت هاى 
پزشكى دانشــگاه علوم پزشكى مشهد نيز 
با توجه به شــاخص بــاالى 200 آلودگى 
هوا و براى تســهيل ارائــه خدمات درمانى 
به شــهروندان و زائران اعــالم كرد كه در 
هشت نقطه مشهد آمبوالنس داراى كپسول 

تجهيزات  ســاير  و  اكسيژن 
پزشكى مستقر شده است.

 آغاز به كار ادارات با 
2 ساعت تأخير 

اســتاندار خراســان  معاون 
رضوى نيــز گفت: اداره هاى 
روزهــاى  در  دولتــى 
چهارشنبه و پنجشنبه با دو 
ساعت تأخير فعاليت خود را 

آغاز مى كنند.
با اشــاره  محمــد مقدورى 
به شــدت بــاالى آالينده ها 
در هواى مشــهد و برگزارى 
جلســه كارگــروه اجرايى و 
آلودگى  كاهــش  اضطرارى 
هوا و گــرد و غبار اســتان 
افزود: در اين راستاهمچنين 
مصوب شد، بانك ها به روال روزهاى عادى 
كار خود را شروع كنند اما دو ساعت زودتر 

تعطيل مى شوند.
وى عنوان كــرد: همچنين طــى روزهاى 
چهارشنبه و پنجشنبه تمامى مراكز آموزشى 

تعطيل خواهند بود به جز امتحاناتى كه به 
صورت هماهنگ و سراسرى برگزار مى شود.
وى با بيان اينكــه آموزش و پرورش جزئيات 
بيشترى از تعطيلى مراكز آموزشى به والدين 
دانش آموزان اطالع رسانى خواهد كرد، افزود: 
تمامى مهدكودك ها هم در مشهد طى اين دو 
روز تعطيل هستند و در صورت نياز كاركنان، 
به جز موارد و دستگاه هاى خاص، مى توانند از 

مرخصى استحقاقى استفاده كنند.

 اعالم وضعيت بنفش
وى با بيــان اينكه امروز شــاخص كيفيت 
هواى مشــهد در وضعيت بنفش اســت و 
پيش بينى هاى هواشناسى براى فردا اندكى 
كاهش ايــن آالينده ها را نشــان مى دهد، 
گفــت: اما اين كاهش به حدى نيســت كه 

وضعيت خيلى نسبت به امروز بهبود يابد.
معاون استاندار خراسان رضوى تصريح كرد: 
اما ايــن پيش بينى ها براى روز پنجشــنبه 
حاكى از افزايش شــدت آلودگــى هوا در 
مشــهد است از اين رو براى تعطيلى ادارات 
فردا بررســى هاى بيشتر انجام و موضوع به 

مردم اطالع رسانى خواهد شد.

آب و �وا
  افزايش ابر و احتمال رگبار پراكنده 

در خراسان رضوى 
قدس: طبق نقشــه هاى پيش يابــى و تصاوير ماهواره اى 
پديده غالب جــوى بخصوص در مناطــق مركزى و نوار 
شرقى استان گرد و غبار بوده، ضمن اينكه امروز عالوه بر 
افزايش شدت وزش باد، غلظت ذرات معلق در هوا نسبت 

به روز گذشته افزايش مى يابد. 
همچنين طى ساعات بعدازظهر افزايش تدريجى ابرناكى 
آسمان پيش بينى شده است و در برخى مناطق بخصوص 
مناطق كوهستانى شمال غرب، رگبار پراكنده باران و رعد 

و برق با احتمال تگرگ دور از انتظار نيست.
گفتنى اســت براى امروز مشهد هم آســمان قسمتى تا 
نيمه ابرى و غبارآلود، وزش باد شديد لحظه اى و مناطقى 
افزايــش موقت ابــر با احتمــال رگبار پراكنــده باران و 

رعدوبرق پيش بينى شده است.

یاددا�ت
 تفسير نادرست يك مصوبه قديمى؛ 

مشكلى تازه براى آپارتمان نشين ها
بتازگى شــركت آب و فاضالب مشهد برگه اى به قبوض آب 
مشتركان ســنجاق و به در منازل ارســال كرده و بخشى از 
آيين نامه عملياتى آبفا در خصوص تأمين فشار آب مورد نياز در 

ساختمان ها را يادآور شده است.
آبفاى مشهد در اين برگه متذكر شده كه اين شركت براساس 
ضوابط و مقررات موجود، تنها موظف به تأمين فشار متعارف 
آب (مطابق تعريف اعالمى ســازمان مديريت و برنامه ريزى 
كشور) مى باشد و مشتركان مى بايست در اولين فرصت، نسبت 
به تعبيه مخزن ذخيره اى كه آب به طور مستقيم از كنتور وارد 
آن شده و ســپس به وسيله پمپ از مخزن به شبكه داخلى 

ساختمان پمپاژ شود، اقدام كنند. 
اينكه شــركت آبفا چرا در اين مقطع زمانى به فكر يادآورى 
اين موضوع افتاده را نمى دانم؛ شايد به خاطر فرسودگى شبكه 
توزيع و شــايد هم به خاطر ترس از كمبود آب در فصل گرما 
و ناتوانى اين شــركت براى تأمين فشار آب شرب مورد نياز 
شــهروندان باشد. اما براســاس همان آيين نامه مورد اشاره، 
شركت آبفا موظف به تأمين حداقل فشار مورد نياز آب براى 
شهروندان ســاكن در ســاختمان هاى تا پنج طبقه است و 
ضرورتى نداشته اين شركت در سطح گسترده اى اقدام به چاپ 
و توزيع اطالعيه اى كند كه مخاطبان آن بسيار محدود و محل 
و آدرسشان مشخص است. اما اگر جامعه هدف اين اطالعيه 
وسيع تر و ديگر شهروندان (گيرندگان اطالعيه) را هم شامل 
مى شود، كه بايد گفت اين تفسير اشتباهى است كه مديران 
آبفا از مصوبه سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور داشته اند 
و هر چند آيين نامه داخلى شركت حق تفسير را به وزير نيرو 
داده اما اين مسئله نياز به تفسير ندارد و قانون خيلى صريح 

وظيفه شركت آبفا را مشخص كرده است.
همچنان كه اين شركت قانوناً و به صراحت مسئول در دسترس 
قرار دادن و فراهم آوردن امكان برداشت و استفاده آب از شبكه 
آبرسانى توسط مشتركان و همچنين نگهدارى، توسعه و ترميم 

شبكه و تأسيسات آب و فاضالب مى باشد.
برهمين اساس، چنانچه به دليل ظرفيت پايين شبكه ناشى 
از فرسودگى لوله ها، امكان تأمين فشار آب مورد نياز نيست، 
هزينه آن را نبايد مشتركان بپردازند؛ كما اينكه آبفا به عناوين 
مختلف از بودجه هاى عمومى و دولتى بابت انجام وظايف خود 
بهره مند مى شــود و حتى درصدى از عوارض شهردارى كه 
شهروندان مى پردازند نيز براى ترميم و توسعه شبكه آبرسانى 

اختصاص مى يابد.
البته آنچه در اين سال ها كمتر شاهدش بوديم، تعويض و ترميم 
لوله هايى بوده است كه گاه حدود نيم قرن عمر دارند و ديگر 
هيچ اعتمادى به تحمل فشار شــبكه در آن ها وجود ندارد و 
چنانچه زخم برخى از قسمت هاى اين شبكه پير و فرتوت دهن 
باز كند، بخشــى از شهر زير آب خواهد رفت و معلوم نيست 
چه تبعات جانى و مالى در پى داشته باشد؛ بخصوص اگر اين 

خرابى در مناطق شلوغ و پرجمعيت شهر اتفاق بيفتد.
اين درحالى است كه جداى از مشكالت و تبعاتى كه نصب 
مخازن ذخيره آب بر پشــت بام آپارتمان هاى شهر در پى 
دارد، هزينه ترميم شــبكه آبرسانى اصًال با مخارج سنگين 
نصب مخازن، كه قرار است به شهروندان تحميل شود، قابل 

مقايسه نيست.
در همين زمينه بد نيست ضرورت بازبينى و اصالح برخى مفاد 
آيين نامه عملياتى آبفا را نيز متذكر شويم كه همانند بسيارى از 
قراردادهاى كارگرى يكسويه و به نفع شركت آبفا تدوين شده 
است تا جايى كه در برخى مواد اين آيين نامه مرجع رسيدگى 
به اختالف بين مشتركان و آبفا، شوراي سه نفره اي خواهد بود 
كه توسط وزير نيرو تعيين مي شوند و در موارد ابهام نيز تفسير 

مفاد اين آيين نامه با وزير نيرو است.
و نيز ايــن اميد و آرزوى ديرينه را كه اى كاش مســئوالن و 
متوليان كالن آب كشــور، به جاى اين همه تمركز و صرف 
هزينه بر مصرف كنندگان جزء آب (مشتركان خانگى)، كمى 
هم در راستاى صرفه جويى و بهبود بهره ورى در مصارف آب 
بخش كشاورزى كه بيش از 80 درصد آب را به خود اختصاص 
داده اســت، گام برمى داشتند. ناگفته پيداست كه حتى 10 
درصد صرفه جويى در اين بخش مى تواند كشور ما را از بحران 
آب نجات دهد؛ درحالى كه حتى صرفه جويى 50 درصدى در 

مصارف خانگى، نقش قابل توجهى در اين زمينه ندارد.

  عامل قطع 50 اصله درخت پسته 
دستگير شد

ايرنا - فرمانده انتظامى مه والت گفت: عامل قطع 50 اصله 
درخت پســته 10 ســاله به ارزش 250 ميليون ريال در اين 

شهرستان دستگير شد.
سرهنگ حمزه ذوالفقارى اظهار داشت: در پى گزارش وقوع 
قطع درختان در يكى از باغ هاى پسته حاشيه شهر فيض آباد 
موضوع به صورت ويژه در دستور كار تيمى از دايره تجسس 

كالنترى مركزى اين فرماندهى قرار گرفت.
وى افزود: تيم تجســس كالنترى مركزى با بررســى دقيق 
محل جرم و اظهارات شاكى پرونده تحقيقات خود را آغاز و با 
تحقيقات ميدانى متهم را كه با صاحب باغ خصومت شخصى 

و اختالف خانوادگى داشت را شناسايى كرد.
ذوالفقــارى تصريح كرد:متهــم در بازجويى هاى اوليه منكر 
هرگونه جرمى شــد، اما در مواجه با مستندات و ادله پليسى 
لب به اعتراف گشــود و به قطع 50 اصله درخت پسته 5 الى 
10ساله به ارزش 250 ميليون ريال در سه مرحله اعتراف كرد.

وى خاطرنشــان كرد: متهم 20 ساله پس از تشكيل پرونده 
براى سير مراحل قانونى روانه دادسرا شد.

  كشف 1/9 ميليارد ريال روغن 
هيدروليك قاچاق

قدس: فرمانده انتظامى اســتان از كشف يك ميليارد و 900 
ميليون ريال روغن هيدروليك قاچاق خبر داد.

ســردار «قادر كريمى» گفت: با كســب خبرى مبنى بر ورود 
محموله قاچاق روغن هيدروليك صنعتى به شهرستان كاشمر 
توسط فردى ســودجو موضوع به صورت ويژه در دستوركار 
تيمى از پليس آگاهى قرار گرفت. وى افزود: كارآگاهان دايره 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهى كاشــمر، پس از يك 
سرى تحقيقات ميدانى، محل دپوى كاالهاى قاچاق را در يك 

انبار شركت باربرى در حاشيه شهر شناسايى كردند.
فرمانده انتظامى خراسان رضوى تصريح كرد: تيم رسيدگى 
كننده پرونده پس از هماهنگى قضايى در اقدامى غافلگيرانه 
وارد عمل شــد و در بازرســى از اين انبار مقدار 8360 ليتر 
روغن هيدروليك صنعتى قاچاق به ارزش يك ميليارد و 900 

ميليون ريال را كشف كرد.
ســردار كريمى خاطرنشان كرد: فرد متخلف پس از تشكيل 

پرونده، جهت سير مراحل قانونى روانه دادسرا شد.

  زائر عراقى كيف پول گمشده را 

پس از 2 سال به مالك آن تحويل داد
قدس: فرمانده انتظامى مشهد از پيدا شدن كيف پول خانمى 
خبر داد كه دو سال قبل يك زائر عراقى آن را پيدا كرده بود.

ســرهنگ «اكبر آقا بيگى» گفت: در اربعين دو سال قبل زائر 
عراقى به نام طاها اهل شــهر كربال يك كيف دستى حاوى 
720 هــزار تومان وجه نقد و يك قطعه كارت عابربانك پيدا 
كرد كه متعلق به خانمى ايرانى بود. فرمانده انتظامى مشهد 
افزود: او نتوانست مالك اين كيف را پيدا كند و آن را به امانت 
نزد خود نگه داشت اما پس از گذشت دو سال كه براى زيارت 
بارگاه ملكوتى امام رضا(ع) به مشهد سفر كرده بود با مراجعه 
به كالنترى شيرازى موضوع را به پليس اطالع داد. سرهنگ 
آقا بيگى اظهار داشت: با پيگيرى هاى مأموران دايره تجسس 
كالنترى شــيرازى، مالك كيف دســتى كه اهل شهرستان 
ورامين بود از طريق مشخصات كارت عابربانك شناسايى شد. 
فرمانده انتظامى مشهد گفت: پس از هماهنگى هاى به عمل 
آمده، وجه مفقود شده به حساب بانكى اين خانم واريز شد و 
زائر بارگاه ملكوتى ثامن الحجج، آقا على بن موسى الرضا(ع) با 

خيال راحت به كشورش بازگشت.

  دستگيرى 2 سارق حرفه اى 

با 8 فقره سرقت
قدس: پليس آگاهى شهرستان تايباد با دستگيرى دو سارق 

اماكن خصوصى، هشت فقره سرقت را كشف كرد.
سرهنگ «حسن ناگهانى» فرمانده انتظامى شهرستان تايباد، 
گفت: در پى گزارش سرقت منزل در محله هجرت شهر تايباد 

موضوع در دستوركار پليس آگاهى قرار گرفت.
وى افزود: مأموران پليس آگاهى تحقيقات ميدانى گسترده اى 
را آغاز و به فردى ســابقه دار مظنون شدند. سرهنگ ناگهانى 
تصريح كرد: تيم رســيدگى كننده پرونده پس از جمع آورى 
ادله و مستندات كافى با هماهنگى قضايى متهم را دستگير 

و در بازرسى از مخفيگاهش اموال مسروقه را كشف كردند.
وى ادامه داد: متهم 37 ساله در بازجويى هاى به عمل آمده در 
مواجهه با ادله و مستندات پليسى به هشت فقره سرقت منزل، 
ادوات كشاورزى در سطح شهرستان تايباد با همدستى شوهر 
خواهرش و فروش آن ها به فردى مالخر اعتراف كرد. فرمانده 
انتظامى شهرستان تايباد با اشاره به دستگيرى همدست متهم 
خاطرنشــان كرد: تحقيقات از آنان براى كشف ديگر جرايم 

احتمالى ادامه دارد.

  واژگونى مرگبار تراكتور
قدس: واژگونى يك دستگاه تراكتور در شهرستان كالت مرگ 

راننده 58 ساله اش را رقم زد.
سرهنگ «سيدخليل شــفائى» فرمانده انتظامى شهرستان 
كالت، گفــت: در پى گــزارش مرگ مشــكوك در اراضى 
كشاورزى روستاى «خشت» به مركز فوريت هاى پليسى 110، 
بالفاصله مأموران كالنترى مركزى به همراه نيروهاى امدادى 
به محل حادثه اعزام شدند. وى افزود: در بررسى هاى عوامل 
انتظامى مشخص شد يك دستگاه تراكتور به رانندگى مردى 
58 ساله كه در حال شخم زدن اراضى كشاورزى بوده به علت 
ناهموارى زمين واژگون و راننده آن زير تراكتور گرفتار و فوت 
مى كند. سرهنگ شفائى خاطرنشان كرد: با هماهنگى مقام 

قضايى جسد به سردخانه منتقل شد.

سوژه از شما / پيگيرى از ما

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

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

پيگيرى و منعكس كند .
منتظر سوژه هاى شما از طريق 

سامانه پيامكى  هستيم.
لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.
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هشدار معاون دادستان مركز استان به جهاد كشاورزى

15 كانون ريزگرد خراسان رضوى را تهديد مى كند
گفت وگو

اراضى ســازمان  امور  فاطمه معتمدى 
جهاد كشاورزى خراسان رضوى در جهت 
صيانــت از اراضى و حفــظ منابع طبيعى 
بايــد نظارت جدى ترى نســبت به تغيير 
كاربرى ها كه بخصوص ســبب تشديد يا 

استقرار آلودگى مى شود، داشته باشد.
معاون دادســتان مركز خراسان رضوى در 
امور اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم با 
بيان اين مطلب اظهار داشــت:در هيچ پهنه 
حفاظتى محيط زيست امكان استقرار صنايع 
وجود ندارد مگر به ضرورت كه موضوع بايد 
در كميتــه مربوط با محوريــت حفاظت از 

محيط زيست مطرح و مديريت شود.
قاضى محمد بخشــى محبى با اشــاره به 
جلسه وضعيت آلودگى هوا كه روز گذشته 
در دادسرا برگزار شد،افزود:از ابتداى سال 
جارى به تمام صنايع آالينده كه شناسايى 
شــده اند از طريق بازديد، خــود اظهارى 
موضوع حفاظت از محيط زيست و كاهش 
آلودگى تذكر داده شده و در اين زمينه با 

تعدادى نيز برخورد شده است.
وى با اشــاره به اجراى طرح هــا و قانون 
هواى پاك در ســال گذشته تصريح كرد: 
به دنبال اجراى اين طرح ها ســال گذشته 
مشــهد 282 روز هواى پاك داشــت در 
حالى كه در ســال قبــل از آن 274 روز 

هواى پاك داشت.
وى با بيــان اينكه در دو ماه امســال نيز 

هواى مشــهد در مقايســه با مدت مشابه 
سال قبل از وضعيت بســيار مطلوب ترى 
بود،اضافه كرد:مشــكل سوخت  برخوردار 
نيروگاه ها با وجود پيگيرى هاى اســتاندار 
با  خراســان رضوى همچنان پا برجاست 
اين حــال اميد اســت وزارت نفت فكرى 
براى تأمين سوخت پاك مورد نياز نيروگاه 

مشهد داشته باشد.

 مكاتبه با وزارت خارجه
وى در گفــت و گــو با خبرنــگار ما ادامه 
داد:بايــد توجه داشــت كه در زمســتان 
گاهى روزانه 3 ميليون ليتر مازوت توسط 
نيروگاه مصرف مى شود كه اين موضوع در 

آلودگى هوا و استقرار آن نقش چشمگيرى 
دارد.

قاضى محمد بخشــى محبى خاطر نشان 
كرد:تاكنــون 40 مــورد مكاتبه توســط 
معاونــت اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع 
جرم و حقــوق عامــه دادســرا پيرامون 
ضرورت اجرايى شــدن قانون هواى پاك 

صورت گرفته است.
معاون دادســتان مركز خراسان رضوى در 
امور اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم 
ادامه داد:همچنين مكاتباتى نيز با وزارت 
امور خارجه پيرامون تعامل با كشــورهاى 
همســايه در خصــوص ريزگردها در حال 

انجام است.

 شناسايى 15 كانون ريزگرد در استان
معاون دادســتان مركز خراســان رضوى 
با بيان اينكه ريزگردها دو منشــأ داخلى 
و خارجــى دارند،اذعان داشــت: در حوزه 
منشــأ داخلى تاكنون 15 كانون ريزگرد 
در خراســان رضــوى شناســايى و پهنه 
بندى شــده اســت كه جهاد كشاورزى و 
اداره كل منابــع طبيعى و آبخيزدارى بايد 
ضمن فرهنگ ســازى و آموزش نسبت به 
بيابان زدايى اقدام و گشت هاى حفاظتى را 
در دســتور كار قرار دهند كه اين موارد از 

سوى وزارت جهاد نيز تأييد شده است.
قاضى بخشى محبى با بيان اينكه فرهنگ 
سازى در راســتاى حفظ منابع طبيعى از 
ضروريات اســت،خاطر نشــان كرد: بايد 
توجه داشت كه نداشتن نظارت نسبت به 
برداشت معادن و تخريب گسترده طبيعت 
ريزگردهاســت،  اين  از  بســيارى  مقدمه 
بنابراين مقرر شد عالوه بر ضرورت اجراى 
قانــون هواى پاك، تمامى دســتورعمل و 
آيين نامه هايى كه لغو نشده اند نيز بايد از 
سوى تمامى ارگان ها به طور جد پيگيرى 

و اجرا شود.
وى با اشــاره به دســتور قضايى مبنى بر 
توقــف خودروهاى دودزا يادآورشــد: اين 
طرح از ســال گذشته در مشهد با اولويت 
خودروهاى حمل و نقل عمومى تحت نظر 

شهردارى در حال اجرا است.

خبر

 مدير تنظيم بازار جهاد كشاورزى خراسان رضوى 
با اشاره به اينكه حدود پنج درصد قيمت شيرخام 
افزايش پيدا كرده اســت، گفت: علت اين افزايش قيمت، 

ايام ماه مبارك رمضان نيست.           
محمدرضا جوادى، در خصوص تغيير قيمت شــير خام در 
روزهــاى اخير اظهار كرد: قيمت شــيرخام 1440 تومان 
شــده و تنها حدود پنج درصد نســبت بــه قبل افزايش 
قيمت داشــته ايم، اين افزايش قيمت بــه افزايش قيمت 
نهاده هــاى دامى بســتگى دارد، زيرا قيمــت نهاده هاى 
دامى افزايش يافته و بنابراين بر قيمت شــيرخام نيز تأثير 

گذاشته است.
وى با تأكيد بر اينكه علت افزايش قيمت شير خام، ايام ماه 

مبارك رمضان نبوده اســت، عنوان كرد: علت اين افزايش 
قيمت از قبل توســط دولت تصويب شده بود، اما اين امر 
هيچ گاه اجرايى نشــد، در واقع جهاد كشاورزى حدود دو 
سال پيش قيمت خريد شير خام كارخانجات را از دامداران 
1450 تومان اعالم كرد، ولى در اين چند سال شير خام به 

اين قيمت خريدارى نمى شد.
مديــر تنظيم بــازار جهاد كشــاورزى خراســان رضوى 
خاطرنشــان كرد: همواره شير خام به قيمت هاى 1300 و 
1350 تومان و اگر شير خيلى با كيفيت بود، 1400 تومان 
خريدارى مى شد. از اين رو اين افزايش قيمت از قبل اتفاق 
افتاده بود، ولى اجرايى نشــده بود و هم اكنون اين افزايش 

قيمت را اعمال كردند.

جــوادى در خصوص تأثيــر افزايش قيمت شــير خام بر 
فرآورده هــاى دامى تصريح كرد: اين امــر تأثير خاصى بر 

فرآورده هاى دامى نخواهد داشت.

جــوادى در خصوص تأثيــر افزايش قيمت شــير خام بر 

وضعيت آلودگى 
هواى شهر مشهد 
در روز گذشته به 

گونه اى بود كه 
از ابتداى نگارش 
گزارش تا انتهاى 
آن گزارشگر ما 
مدام با افزايش 

ميزان شاخص 
آلودگى هوا 

مواجه بود

بــرش

مهدى كاهانى مقدم

مدير تنظيم بازار جهاد كشاورزى:

گرانى شير درمشهد ربطى به «ماه رمضان» ندارد
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