
ديگر مجوزى براى ساخت و ساز 
در ارتفاعات جنوبى داده نمى شود

كج سليقگى در تغيير نام خيابان ها
آزموده را آزمودن خطاست

گزارشى به بهانه رأى مثبت اعضاى شوراى شهر به يك طرح رئيس كميسيون عمران و شهرسازى شوراى شهر مشهد در پاسخ به پرسش قدس:

قدس   تعيين نــام خيابان هــا يكى از 
مواردى است كه همواره وظيفه آن به عهده 
شهردارى ها بوده است. حاال از وقتى شوراى 
شهر به عنوان نماينده مردم تصميم گيرى 

مى كند و شهردارى ...

قدس رئيس كميسيون عمران وشهرسازى 
شوراى شهر مشهد گفت:تصميم گيرى براى 
ادامه پروژه كمربند جنوبى در حال حاضر از 
سطح شورا و شهردارى باالتراست و بايد در 

استاندارى حل وفصل شود...
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خط 3 قطار شهرى به باب الجواد  رسيد
35 هزار نگاه منتظر 

در خراسان رضوى

.......صفحه 2

با حمايت آستان قدس رضوى

.......صفحه 3

قدس: معاون توســعه مشاركت هاى مردمى اداره كل كميته 
امداد امام خمينى(ره) خراسان رضوى گفت: اولويت فعاليت ما 
آن است كه تا پايان سال 97 ايتام بدون مسكن نداشته باشيم. 
سلمان دانشور كه با خبرنگار ما گفت و گو مى كرد،اظهار داشت: 
درحال حاضر 35 هزار فرزند بدون حامى دراستان چشم انتظار 
كمك هاى خيرانديشان هستند. وى درادامه با بيان اين نكته 
كه متأسفانه هنوز طرح محسنين در بين مردم جايگاه واقعى 

خودش را پيدا نكرده است...

آشفته بازار سرعتگيرها 
در مشهد!

سرعتكاه و ســرعت گيرها به عنــوان يكي از ابزارهاى كنترل 
سرعت، در نقاط مختلف دنيا مورد استفاده قرار مى گيرند، اما 
در كشور ما ميزان استفاده از اين ابزار بسيار گسترده است و در 
برخى شهرها بويژه مشهد، استفاده از سرعتكاه و سرعت گير 
شــدت بيشترى نيز نسبت به ساير نقاط كشور دارد. درحالى 
كه در نصب بسيارى از آن ها استانداردهاى جهانى در اين باره 
رعايت نشده و نمى شود كه اين مسئله موجب بروز مشكالت 
بسيارى براى خودروها شده، ضمن آنكه تأثير خود را در بهبود 

ترافيك از دست داده است...
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.......صفحه 4

آيا بايد منتظر حادثه 
هولناكى باشيم

سيل بيخ گوش 
حاشيه نشينان 
كال زركش

قدس بارندگى هايى كه اواخر ارديبهشت در مشهد 
اتفاق افتاد، با توجه به شــدت و تداومى كه داشت در 
بسيارى از نقاط اطراف و حتى شهر مشهد موجب به 
راه افتادن سيالب هايى شد كه بعضا خسارت هايى را 
به بار آورد. يكى از نقاط آسيب پذير سيالب هاى اخير 
مربوط به مردم حاشيه نشين در كال زركش واقع در 
خيابان طوس 97 است، در جريان اين سيالب ها به 9 
واحد مسكونى مردم خسارت هايى وارد شد؛ خانه هايى 
كه به گفته مسئوالن به صورت كامالً غير قانونى و در 
حريم كال و يا بعضاً در بستر كال بنا شده اند و با هر 
سيالبى از اين دست در معرض خسارت قرار مى گيرند! 
اصلى ترين سؤالى كه در مورد خانه هاى ساخته شده 
در مســير ســيالب هاى كال زركش مى شود به آن 

پرداخت، اين است ...

با دستور وزير جهاد كشاورزى صورت گرفت
اعزام يك تيم ويژه براى بررسى مشكالت 

پسته كاران مه والت
ايرنا: سخنگوى كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسالمى 
گفت: تيم ويژه وزارت جهاد كشاورزى به دستور وزير براى بررسى 

مشكالت پسته كاران مه والت وارد اين شهرستان شد.
سعيد باستانى در جمع اهالى روستاى گلستان شهرستان مه والت 
گفت: درخواست اعزام يك تيم ويژه پسته از وزير جهاد كشاورزى به 
شهرستان مه والت كرديم، اين تيم به منطقه آمده است كه تا االن 
دو جلسه براى ترويج آموزش و رفع مشكالت حوزه شهرستان برگزار 
شده اســت.نماينده مردم مه والت،تربت حيدريه و زاوه در مجلس 
شوراى اسالمى تصريح كرد: كشاورزى منطقه تك محصولى پسته 
است و اگر پسته و زعفران در دو شهرستان تربت حيدريه و زاوه كه 
بيش از 80 درصد توليد كشور و جهان در اين منطقه انجام مى شود 
به مشكل بخورد قطعا آسيب جدى به معيشت مردمان وارد خواهد 
شــد لذا اميدواريم كه اين تهديد آينده را با همراهى و هم افزايى از 
هم اينك آينده نگرى كنيم.وى بااشاره به گله مندى كشاورزان مبنى 
بر خاموشى اجبارى چاه هاى كشاورزى و نصب كنتورهاى هوشمند 
اظهار داشت: سطح آب هاى زير زمينى در مه والت كاهشى نداشته 
است ولى درمقابل دشت ازغند كاهش چشمگيرى دارد و بايد دقت 

بيشترى صورت گيرد.

رئيس دانشكده علوم پزشكى تشريح كرد

داليل عجيب مرگ نوزادان 
درتربت جام

قدس آنالين:رئيس دانشكده علوم پزشكى تربت 
جام گفت:در سال گذشته 80 مرگ نوزاد داشتيم كه 
20 نفراز فوت شدگان براثرناهنجارى هاى مادرزادى 
بوده كه قابل شناسايى است وآمارمرگ و مير نوزادان 

در اين شهرستان نسبت به نرم كشورى باالست. 
 افكار در جلسه كارگروه تخصصى سالمت و امنيت 
غذايــى افزود: بيش از 50 درصــد مرگ نوزادان به 
دليل نارسى بوده است. وى گفت: براى پيشگيرى 
از مرگ و مير نوزادان مادران بارداربا بيمه روستايى 
در تمام نقاط منطقه دو نوبت سونوگرافى مى شوند 
و در مــدت چهار ماه بيــش از 365ميليون تومان 
هزينه شــده و االن براى ادامه سونوگرافى مادران 

باردارمشكل اعتبارى داريم. 
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى تربت جام با اشاره به 
بيمارى تاالسمى در منطقه گفت: به لحاظ آمارى تربت 
جام سومين شهر اســتان از نظر تعداد بيماران مبتال 
به تاالسمى اســت و اين بيمارى خانواده ها را ناتوان و 

هزينه هاى هنگفتى بر دوش آنان گذاشته است. 

ركود مسكن در مشهد 5 ساله شد
تســنيم: ركود تورمى در بازار مسكن مشهد 5 
ســاله شده و بســيارى از فعاالن اين حوزه از اين 
بابت گاليه دارند و فعاليت آن ها دچار وقفه شــده 
اســت. ركود يكى از كلماتى اســت كه اين روزها 
تبديل به گفتمانى مشترك شــده و عمده بويژه 
بازاريان با آن دســت و پنجه نــرم مى كنند و در 
عمده صنايع و همچنين در ميان توليدكنندگان 

نيز اين كليدواژه به كرات به كار برده مى شود.
صنعت ســاختمان به جهت ارتباطى كه با ســاير 
مشــاغل دارد و به نوعى با بسيارى از مشاغل الزم 
و ملزوم محسوب مى شود، اهميت بسيار بااليى در 
فعال كردن اقتصاد دارد و به همين علت ركود در 
صنعت ساختمان مشــاغل زياد ديگرى از جمله 
مشاوران امالك، مصالح فروشان و ساير مشاغلى از 

اين دست را نيز تحت تأثير قرار مى دهد.
هم اكنون ركود در بازار مسكن در خراسان رضوى 
وارد ســال پنجم شــده و با قرار گرفتــن در ماه 
مبارك رمضان با وجود افزايش قيمت مسكن هم 
در بخــش اجاره بها و هم در بخش خريد و فروش 

هنوز رونقى به وجود نيامده است.

پيش بينى ركود تورمى 
رئيس اتحاديه امالك مشهدمقدس در اين زمينه 
مى گويد: هم اكنون در مشــهد مقدس روزى چند 
نفر از همكاران ما اقدام به جمع آورى واحد صنفى 
خود مى كننــد و علت اصلى آن هم ركود در بازار 
مسكن اســت.على مرادزاده ادامه مى دهد: در نظر 
داشــته باشيد كه امسال ســال پنجم ركود بوده 
و به خاطــر جو روانى ايجاد شــده در بازار ممكن 
اســت كه قيمت مسكن باال برود اما اين باال رفتن 
به شــدت ركود كمك مى كنــد و به همين علت 
پيش بينى ما اين است كه شاهد نوعى ركود تورمى 
در بازار مســكن در شهر مشهد و استان خراسان 

رضوى باشيم.
رئيس اتحاديه امالك مشهد مقدس تأكيد مى كند: 
متأســفانه هم اكنون وضعيت بازار به هيچ عنوان 
خوب نيست و مشاغلى كه در بخش مسكن وجود 

داشتند همگى در حال تهديد شدن هستند.

بالاستفاده ماندن 60 درصد ظرفيت انبوه سازان 
نعمــت اهللا ظريــف دبيــر انجمــن انبوه ســازان 

خراســان رضوى نيــز در ايــن زمينــه مى گويد: 
متأسفانه وضعيت بازار مسكن به هيچ عنوان بهبود 
نداشته و باالتر رفتن قيمت مصالح نيز به تعميق 

اين ركود كمك كرده است.
وى بيــان مى كند: هــم اكنــون در حدود 60 
درصد از ظرفيت انبوه سازان در خراسان رضوى 
بالاســتفاده باقى مانده و با افزايش قيمت تمام 
شده ساختمان ها باز هم توان مردم براى خريد 
كمتر شده و در نتيجه باز هم رونق بازار حاصل 

نمى شود.
دبير انجمن انبوه ســازان خراســان رضوى ادامه 
مى دهد: در وضعيــت كنونى با اينكه بيش از 80 
درصد مصالح مربوط به بخش ســاختمانى توليد 
داخل هســتند با تالطم بازار ارز قيمت ها باالبرده 

شده و اين مسئله وضعيت را بدتر مى كند.

نابودى 50 درصد اشتغال بخش ساختمان
محمــود پــژوم رئيــس انجمــن انبوه ســازان 
خراسان رضوى نيز در اين زمينه مى گويد: يكى از 
علل اصلى كه انبوه سازان نمى توانند تمام ظرفيت 

خود را به كار بگيرند اين اســت كه ركود در بازار 
وجود داشته و قدرت خريد مردم نيز پايين است.

وى بيان مى كنــد: وقتى بازار دچار ركود باشــد 
بخش زيادى از ســرمايه هايى كه سازندگان به كار 
بسته اند بازگشت ندارد و به همين علت نمى توانند 

كارهاى جديد را آغاز كنند.
رئيس انجمن انبوه ســازان خراسان رضوى تأكيد 
مى كند: وقتى ســازندگان كارهاى جديد را آغاز 
نكنند طبيعى اســت كه ظرفيت بالاســتفاده اى 
داشــته و اشتغال موجود در اين بخش هم تهديد 

مى شود.
ورود ركود اين حوزه به ســال پنجم يك معضل 
بزرگ به همراه دارد و آن اينكه نياز به مســكن 
همچنان وجــود داشــته و در نتيجه فنر بخش 
تقاضا در ســال هاى ركود فشــرده مى شود و در 
صورت بروز نخســتين نشــانه هاى رونق اين فنر 
پرتاب شــده و در نتيجه جهش قيمت در مسكن 
رخ مى دهد كــه اين مســئله در نهايت به ضرر 
مصرف كننــدگان اســت و نياز اســت كه با ديد 

جدى ترى به اين مسئله نگاه شود.

یاددا�ت



گزارشى به بهانه رأى مثبت اعضاى شوراى شهر به يك طرح

كج سليقگى در تغيير نام خيابان ها؛ آزموده را آزمودن خطاست
�و��ون

هنگامه طاهــرى   تعيين نام خيابان ها 
يكى از مواردى اســت كه همــواره وظيفه 
آن به عهده شهردارى ها بوده است. حاال از 
وقتى شوراى شــهر به عنوان نماينده مردم 
تصميم گيرى مى كند و شهردارى مصوبات 
شوراى شهر را انجام مى دهد،با وجودى كه 
به ظاهر اعضاى شورا نماينده مردم هستند، 
اما در اين تغيير نام هــا تنها چيزى كه مد 

نظر قرار نمى گيرد نظر مردم است.
در واقــع مردم يك روز صبح از خواب بيدار 
مى شــوند و بر تابلو ســر كوچه يــا بلوار و 
خيابان محل زندگى شــان با نامى نا آشنا 

مواجه مى شوند.
هفته گذشــته در صحن علنى شوراى شهر 
به كليات طرح تغيير نــام برخى خيابان ها 
به اصرار «احسان اصولى» رئيس كميسيون 
فرهنگى شوراى شهر، رأى مثبت داده شد؛ 
اما در خصــوص تغيير نام خيابان ها اعضاى 
شورا همچنان مردد بودند.در اين خصوص 
برخى نظرات نيز داده شــد كه البته نتيجه 

نهايى آن به جلسه بعدى موكول شد.
از آنجا كه همــواره در تغيير اين نام ها،نظر 
مردم حتى توسط نمايندگان خودشان نيز 
مورد احترام واقع نمى شود بر آن شديم در 
گزارشى صداى مردم را به گوش مسئوالن 

برسانيم:

 ضرر هاى مالى حاصل از تغيير نام خيابان ها
يكى از اين خيابان ها، خيابان ميرزا كوچك 
خان در بلوار معلم مشهد است كه بر اساس 

نظر شوراى شهر قرار است تغيير نام يابد. 
على كشــاورز يكى از آتليه داران در همين 
خيابان اســت كه نســبت به تغيير نام اين 

خيابان نظر مثبتى ندارد. 
وى مى گويد: اطالعيه هاى ما براى اين آتليه 
به نــام خيابان ميرزا كوچك خان منتشــر 
شده. حاال تا مردم بيايند بفهمند نام خيابان 

جديد كجاست ما كلى ضرر مى كنيم.
او بيــان مى كند: نام شــهيد باكرى كه در 
جلســه اخير شوراى شــهر مورد بحث قرار 
گرفته اســم بزرگى اســت كه گذاشتن آن 
روى يك كوچه فرعى در شأن شهيد باكرى 
نيســت. به نظر من بهتر است شوراى شهر 
در اين خصوص با توجه به گســترش شهر 
روى خيابان هــاى جديد و بزرگراه ها تمركز 

كنند.
جعفر قربانى نيز يكى از فروشنده هاى كفش 
در همين خيابان اســت او مى گويد: شوراى 
شهر خودش يك محك بزند و ببيند مردم 
چقدر با برخى اســامى جديد كنار آمده اند. 
مثــًال مردم هنوز به ميدان تختى مى گويند 
ســعدآباد. حاال شوراى شهر مثًال مى خواهد 
در حمايت از ارزش هاى دفاع مقدس كارى 
مؤثر انجــام بدهد و اين خيلى ارزشــمند 
اســت؛ اما در اين بين مشــكالتى كه براى 
مردم و برخى ارگان ها از قبيل پست و آتش 

نشانى پيش مى آيد را ناديده مى گيرند. 
امير ايزدى فروشــنده يك مغازه در خيابان 
شهيد صارمى 22 است كه قرار است به نام 

دكتر ياحقى تغيير نام يابد.
وى بــا وجودى كــه بر ارزشــمندى نام و 
شــخصيت دكتر ياحقى به عنــوان فردى 
كه در همين خيابان ســكنى گزيده تأكيد 
مى كنــد، مى گويد:جداى از اين كه بايد نام 
دكتر ياحقى ماندگار شود، ولى به طور كلى 
تغيير نام خيابان ها همه را با مشكل مواجه 

مى كند.
او كه 4 ســال است به اين كسب مى پردازد 
در خصــوص تبليغاتــش اظهار مــى دارد: 

مغــازه اى جديد باز كرده ام كه براى آن 10 
ميليون تومان هزينــه تبليغات دادم. حاال 
شما حساب كنيد وقتى اسم خيابان عوض 
شود چند مشــترى را به خاطر تغيير نام از 
دســت مى دهم و 10 ميليــون هم متضرر 

مى شوم. 
عليرضــا جوهرى، ســوپرى همين خيابان 
بيــان مى كند: حق دكتر ياحقى اســت كه 
نامــش با 70 ســال خدمت در دانشــكده 

ادبيات ماندگار شود.
او خاطر نشــان مى كند: مــردم اين كوچه 
اغلب مستأجرند، اما براى كسانى كه ساكن 
اينجا هســتند ارزشمند اســت كه نام اين 

خيابان به نام دكتر ياحقى تغيير كند.
بهنام صفايى، شــيرينى فروشى در خيابان 
كوشش سيدى است. وقتى به او مى گوييم 
شــوراى شــهر بنا دارد نام بلوار كوشش را 
تغييــر بدهد مى گويد: هر چقدر اســم اين 
بلوار عوض شــود مردم باز هم آن را به اسم 
كوشــش معرفى خواهند كــرد. همين كار 

يعنى مردم با تغيير نام خيابان ها مخالفند.
او مى افزايد: بتازگــى 4 ميليون فقط براى 
نوشــتن آدرس شــيرينى فروشى روى در 

جعبه هاى شــيرينى هزينه كرده ايم. تغيير 
نام خيابــان مرا با 4 ميليــون ضرر مواجه 

خواهد كرد. 
محمد بهشتى، فروشنده لوازم يدكى با 30 
سال ســابقه در خيابان كوشش است. وى 
نيز مى گويد: درســت اســت كه احترام به 
شــهيدان و ماندگارى نام آن ها الزم است، 
اما شوراى شهر مشهد مى تواند از اين نام ها 
پرديس هــا، مجتمع هاى  پارك هــا،  براى 
فرهنگى و خيابان هاى جديد استفاده كند. 

او تأكيد مى كند كه عــوض كردن نام هاى 
قديم موجب مى شــود اصالت شــهر از بين 

برود.
تجارى  بزرگ  حيدرعباســيان، مدير مركز 
اميــر در همين بلــوار اســت. او نيز كه از 
مخالفــان تغيير نام خيابان هاســت عنوان 
مى كند: قبًال اينجا محيط تجارى صنف هاى 
ايجاد كننده آالينده ها بوده اســت؛ بنابراين 
بــه خاطر تغيير كاربرى كه شــهردارى در 
بافــت اينجا ايجاد كرد نامش به كوشــش 
تغيير يافت. نام سيدى هم از مرحوم سيدى 
گرفته شــد كه اينجا را آبــاد كرد. حتى در 
اسنادمان هم نوشــته شده «حاشيه خيابان 

35 مترى ســيدى». يعنى در ثبت اسناد و 
شهردارى هم نام سيدى آورده شده است.

وى بيان مى دارد: در حال حاضر 27 ســال 
است نام اين بلوار به خاطر تبديل به حالت 
تجــارى و مدرن به خيابان كوشــش تغيير 
نام يافته. اكنــون 5000 واحد ديگردر اين 
مركز ســاخته شــده اند يا در حال ساخت 
هســتند. كســبه اينجا با تغيير نام خيابان 
بيش از 40 درصد لطمــه مالى مى خورند؛ 
اما خودتــان ببينيد چند نفر نــام خيابان 
كوشش را مى شناسند. هنوز هم مردم وقتى 
مى خواهنــد آدرس اينجــا را به هم بدهند 

مى گويند؛ سيدى.
مهدى مزينانى يكى از شهروندان است كه 
او هم دل خوشــى از تغيير نــام خيابان ها 

ندارد.

 پست هم با تغيير نام خيابان ها مخالف است
مسئول توزيع نامه هاى استان در اداره كل 
پست خراسان رضوى نيز به قدس مى گويد: 
طبق اساســنامه شوراى شــهر، بايد هنگام 
تغيير نام خيابان ها نماينــده اداراتى كه با 
تغيير آدرس ها مواجه هســتند مانند پست 
يا آتش نشــانى حضور داشــته باشند تا در 
جريان دقيق ايــن تغيير نام ها قرار بگيرند؛ 
اما در اين ســال ها هيچ وقت چنين اتفاقى 

نيفتاده است.
حسن اســكندرى مى افزايد: ما يك دفعه با 
تغيير نام خيابان هاى اصلى يا تغيير شماره 
خيابان هاى فرعى مواجه مى شويم، در حالى 
كه موظف هستيم مرسوله را به آدرس مورد 
نظر برسانيم. طبيعى است برگشت مرسوله 
براى ما بار مالــى دارد. عالوه بر اين كه بر 
كيفيــت كار ما در ارائه خدمــات نيز تأثير 
منفــى مى گذارد و دود اين موضوع بيش از 

همه در چشم شهروندان مى رود.

در حوالى امروز2

 اجراى سوگواره تعزيه علوي
 در نيشابور

نيشابور- خبرنگار قدس: همزمان با ليالي قدر و ايام شهادت 
حضرت مولي الموحدين امام علي(ع) ورحلت جانسوز حضرت 
امام خمينى(ره) سوگواره تعزيه علوي در محل بوستان مادر، 
بقعه بي بي شطيطه و هيئت فداييان ابوالفضلى نيشابور برگزار 

مى شود.
رئيس اداره فرهنگ وارشــاد اســالمي نيشــابور اظهار كرد: 
شهرستان نيشابور با داشــتن تعزيه خوانان و مرثيه سرايان 
مطرح اســتان و كشور توانسته اســت، استقبال چشمگير و 
بي نظير عاشقان اهل بيت عصمت وطهارت را همراه داشته 
باشد به صورتي كه مردم در گرد تعزيه ايستاده اند و در سوگ 
حضرت مولي الموحدين امام علــي(ع) و اهل بيت عصمت 
وطهارت اشــك ماتم ريخته اند.عباس كرخى گفت: سوگواره 
تعزيه علوي همزمان با ايام شهادت حضرت مولي الموحدين 
امام علي(ع) ورحلت جانسوز حضرت امام خمينى (ره) از13 تا 
18 خرداد97 در محل بوستان مادر واقع در خيابان سيمتري 
طالقاني، محوطه بقعه متبركه بي بي شطيطه و هيئت فداييان 
ابوالفضلى خيابان رحمت نيشابور براي عموم به اجرا درخواهد 

آمد.

در مسابقات فرهنگى وهنرى
 دانش آموزان زبرخان 6 مقام اول 

استانى را كسب كردند
دررود- خبرنگارقــدس: رئيس اداره آمــوزش وپرورش 
زبرخان گفت:دانش آموزان اين منطقه در مسابقات فرهنگى 
وهنرى دانش آموزان اســتان با كسب 6 مقام اولى به مرحله 

كشورى اين مسابقات راه پيداكردند.
سيدمجتبى تاراش افزود: در مرحله نهايى مسابقات فرهنگى 
وهنرى دانش آموزان اســتان خراسان رضوى، دانش آموزان 
زبرخان موفق به كســب 6 مقام اول در رشته هاى بازى هاى 
رايانه اى،نشريه الكترونيكى،نقشه قالى ونقاشى خط شدند وبه 

مرحله كشورى اين مسابقات، راه يافتند.
وى تصريح كرد: در رشته بازى هاى رايانه اى «تكتم چنارانى و 
فاطمه هراتى» در نشريه الكترونيكى «مرضيه چنارانى وفاطمه 
احمدى» در مسابقه نقشه قالى «زهرا چنارانى» و نقاشى خط 

«مصطفى تاجيك» رتبه هاى اول مسابقات را كسب كردند.
وى اظهارداشت: اين موفقيت براى اولين بار است كه در تاريخ 

آموزش وپرورش زبرخان به دست آمده است.

 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
خراسان رضوى تغيير كرد

قــدس: مديــركل جديد 
فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
خراســان رضوى امروز طى 
مى شود.  معارفه  مراســمى 
امروز طى مراسمى از زحمات 
ســرابى مديــر كل فرهنگ 
و ارشــاد اســالمى خراسان 

رضــوى قدردانى و «جعفر مرواريــد» دانش آموخته دكترى 
فلسفه، مؤسسه پژوهشى حكمت و فلسفه به عنوان مدير كل 

جديد استان معرفى خواهد شد.
اين مراســم امــروز ســاعت 17در بوســتان ملت مجتمع 

امام رضا(ع) برگزار مى شود.

 سرپرست فرماندارى مشهد مشخص شد
قدس: بــا حكم اســتاندار 
خراسان رضوى حيدر خوش 
فرماندارى  سرپرســت  نيت 

مشهد شد. 
 عليرضا رشيديان درحكمى 
حيــدر خــوش نيــت را با 
حفظ ســمت به سرپرستى 
فرماندارى شهرستان مشهد 

منصوب كرد.
شايان ذكر است حيدر خوش نيت پيش از اين معاون فرماندار 

مشهد بود.

مدير كل هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
خراسان رضوى خبر داد

 تهاتر سبوس با گوشت گرم براى 
كاهش قيمت گوشت 

قدس: مدير كل هماهنگى امور اقتصادى استاندارى خراسان 
رضوى گفت: طرح تهاتر گوشــت گرم با ســبوس به منظور 

كاهش قيمت گوشت در بازار پيگيرى مى شود.
على رســوليان اظهاركرد: طبق برنامه ريزى انجام شده و به 
منظور تامين نياز مايحتاج مردم تاكنون هزار و 413 تن برنج 
طرح تنظيم بازار، 50 تن شكر، 70 تن گوشت گوساله منجمد 
و 154 تن مرغ منجمد با نرخ مصوب در خراسان رضوى توزيع 
شده است. وى افزود: به منظور تعديل قيمت گوشت قرمز در 
بازار در كنار عرضه گوشت منجمد وارداتى، توزيع گوشت گرم 

هم با هدف تامين نيازمردم آغاز شده است.
مدير كل هماهنگى امور اقتصادى استاندارى خراسان رضوى 
بيان كرد: از زمان شــروع طرح حدود 30 تن گوشــت گرم 
وارداتى از طريق تعاونى هاى شهردارى عرضه شده كه اين روند 
اثرى بر كاهش قيمت گوشــت در بازار داشته اما خيلى زياد 
نيست. رسوليان تصريح كرد: به منظور كاهش قيمت گوشت 
در بازار طرح عرضه گوشت گرم در تهاتر با سبوس با دامداران 

در حال نهايى شدن است.
وى تاكيد كرد: بازار كنترل مى شود وهيچ نگرانى براى تامين 
كاالهاى اساســى مردم در خراسان رضوى با توجه به ذخاير 

خوب موجود، وجود ندارد.

رضــوى قدردانى و «جعفر مرواريــد» دانش آموخته دكترى 

یاددا�ت
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سال سى و يكم  
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صداى آتش نشانى هم درآمد
 تغيير نام خيابان ها گاهى با جان مردم در ارتباط اســت مثل آتش نشانى كه 
بايــد هنگام اعالم خطر در كمترين زمان ممكن خــود را به مكان مورد نظر 

برساند.
آتشــپاد دوم مهدى رضايى در آتش نشانى مشــهد در اين زمينه گاليه هاى 
جدى دارد.او مى گويد:ما هنگام اعالم حريق يا ســاير موارد كه نيازمند حضور 
آتش نشــانى اســت گاهاً با خيابان هاى بدون نام، خيابان هايى با نام جديد يا 
خيابان هايى با اســامى مشترك مواجهيم كه ســرعت خدمت رسانى را كند 

مى كند.
مهدى رضايى عنوان مى دارد: شهروندان هم به خاطر استرسى كه در مواجهه 
با حادثــه دارند آدرس ها را كامل توضيح نمى دهنــد. از اين رو ما زمان را از 

دست مى دهيم در حالى كه ثانيه ها براى ما ارزشمند هستند.
وى ادامه مى دهد: در كار آتش نشانى كندى كار حتى در حد ثانيه ها مى تواند 
با جــان مردم بازى كند از اين رو تغيير نام خيابان ها ما را در ارائه خدمات با 

مشكل مواجه مى كند.

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

سرورهاديان: معاون توسعه مشاركت هاى مردمى اداره كل كميته امداد امام خمينى(ره) 
خراسان رضوى گفت: اولويت فعاليت ما آن است كه تا پايان سال 97 ايتام بدون مسكن 
نداشته باشيم. سلمان دانشور كه با خبرنگار ما گفت و گو مى كرد،اظهار داشت: درحال 
حاضر 35 هزار فرزند بدون حامى دراستان چشم انتظار كمك هاى خيرانديشان هستند. 
وى درادامه با بيان اين نكته كه متأسفانه هنوز طرح محسنين در بين مردم جايگاه واقعى 
خودش را پيدا نكرده اســت، اعالم كرد: در طرح ايتام حامى، به بچه اى كه يتيم است، 
حمايت خودش را اعالم مى كند و اين در حالى اســت كه در طرح محسنين كودك يا 
نوجوان پسر يا دخترى كه على رغم داشتن سرپرست نياز به حمايت است، كمك حامى 

تعلق خواهد گرفت.

 طرح محسنين چيست؟
وى تاكيد كرد: در طرح محسنين اكثر پدران به علت كهولت سن باالى 60 سال امكان 
تامين معاش زندگى را ندارند و يا به دليل مشــكالت درمانى امكان كار كردن ندارند و 

طبق كميسيون پزشكى، آن فرزند در طرح محسنين قرار مى گيرد.
وى اظهار داشــت: در حال حاضر 800 حامى از خارج كشــور داريم كه 200 نفر آن ها 
فعال هستند و اميدواريم با اعتماد سازى صحيح از توان حاميان بيشترى در اين عرصه 
بهره مند شويم. معاون توسعه مشاركت هاى مردمى خراسان رضوى با بيان اين نكته كه 
در حال حاضر بسيارى از افراد نيازمند جامعه، متأسفانه درگير هزينه هاى بيمارى، اجاره 
مسكن، تحصيل و امكانات و تكنولوژى هستند، تصريح كرد: ما امروز با راهكارهاى سابق 
نمى توانيم مشكل فقر و كمك به مردم نيازمند را حل كنيم، از اين رو بايد با روش هاى به 
روزتر مردم را نسبت به اين نيازها مطلع كنيم تاحمايت و مشاركت آن ها را داشته باشيم. 
 وى در ادامه تاكيد كرد: اكثر ما داراى مسئوليت اجتماعى هستيم اما بايد آن را تكليف 

بدانيم تا بتوانيم بهتر از اين دراين راه گام برداريم.

  60 هزار حامى 
دانشور بيان كرد:در حال حاضر بيش از 60 هزار حامى در سطح استان وجود دارد كه 

20 هزار آن ها خارج از ايران و خارج از استان هستند.
 وى خاطر نشان كرد: از اهداف اصلى ما اين است كه در كميته امداد امام مردم رانسبت 

به مسائل و مشكالتى كه در جامعه وجود دارد دغدغه مند كنيم و در اين صورت است 
كه عمل خير صورت مى گيرد.

 حاميان و كمك هاى مردمى 
رئيس اداره اكرام كميته امداد خراسان رضوى نيز در گفت و گو با خبرنگارما درباره طرح 
محسنين گفت: فرزندان خانواده هاى زندانيان، بد سرپرست و پدران معتاد درحال ترك 

نيز جزو طرح محسنين قرار دارند.
حسن اسالمى بيان داشت: خوشبختانه در سال گذشته 33ميليارد تومان حاميان ايتام 
و محسنين در داخل و خارج از كشور براى طرح حاميان همكارى داشتند كه در حال 

حاضر 21 هزار نفر از ايام و محسنين صاحب حامى هستند. 
 وى گفــت: ميانگين مبلغ كمك به افراد در طرح ايتام 176هزار تومان به هرفرد يتيم 
اســت كه اين رقم براى طرح محسنين 38 هزار تومان در ماه مى رسد و براى استانى 
مانند خراســان رضوى با توجه به بضاعت نياز حضور بيشــتر خيرين درراستاى طرح 

محسنين را مى طلبد.

35 هزار نگاه منتظر در خراسان رضوى
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 اطعام و اكرام نيازمندان با همت 
يك مجمع خيرين 

احمد فياض: پانزدهم ماه مبارك رمضان، ماه كه كامل 
مى شــود، هفته اطعام نيازمنــدان و اكــرام و ايتام آغاز 
مى شــود. از پانزدهم ماه مبارك هر چه به انتهاى اين ماه 
عزيز پيــش مى رويم ماه به لحــاظ نجومى كوچك تر اما 
مــاِه دل مومنان روزه دار به بركت اين ماه، همچنان گرد 
و درشت و درخشــان باقى مى ماند! شامگاه شانزدهم ماه 
مبارك و دومين روز هفته اطعام نيازمندان و اكرام و ايتام 
اســت. اينجا زائرســرا و مركز رفاهى بانك ملى خراسان 
رضوى است كه ترافيك هميشگى جمعه شب هاى انتهاى 
بلوار وكيل آباد اجازه نمى دهد در موعد مقرر اذان مغرب 
و عشــا در مركز حضور يابم، امــا دقايقى پس از اذان كه 
نماز جماعت تمام شــده، از حجم پذيرايى اطعام و اكرام 
نيازمندان و اقشــار نابرخوردار توســط مجمع خيرين و 
نيكوكاران شــعب بانك ملى مشهد دچار حيرت مى شوم. 
اولين تاالر پذيرايى در ســمت راست مركز به نام شقايق 
اســت. ميهمانان در نهايت احترام به درون سالن پذيرايى 

جهت ضيافت افطار هدايت مى شوند.
 شمار اندكى از ميهمانان كه هنوز پشت در ورودى سالن 
هســتند، بتدريج و به آرامى وارد مى شوند. قنبرى رئيس 
مجمع خيرين بانك ملى اســتان وقتى امتداد نگاهم را به 
سالن شقايق مى نگرد؛ مى گويد: دو سالن ديگر هم هست! 
در ادامه با راهنمايى وى از ديگر ســالن هاى پذيرايى نيز 

بازديد مى كنم. 
يكى از ســالن ها تلفيقى از روباز و بسته است. فضاى باز 
آن در كنار اســتخر بزرگى كه فواره اى دارد حس و حال 
بهترى براى ســرو ضيافت افطارى دارد و تمامى ميزهاى 
آن توســط ميهمانان خدا پر شــده و به صــرف افطارى 

مشغول هستند. 
بانك ملى ها مطابق ســنت حســنه هر ســاله شان براى 
نيازمندان و اقشــار نابرخــوردار و كم برخوردار ســنگ 
تمام گذاشــته اند و اين اقدام خداپسندانه بيانگر همدلى، 
نوعدوستى و دســتگيرى اقشار محروم جامعه است. پس 
از پايــان افطارى، ميهمانان با بن هايى كه از قبل تحويل 
شــان شده، ســبد غذايى دريافت مى نمايند؛ به دفعات و 
هنگام دريافت سبد غذايى زمزمه هايى را مى شنوم: خدا 

خيرتان دهد...!
حسن مونسان رئيس اداره امور شعب خراسان رضوى در 
گفت و گويــى كوتاه با خبرنگار ما اظهــار كرد: پذيرايي و 
اطعام نيازمندان و مســتمندان جامعه يك ارزش و معيار 
براي انســان تكامل يافتــه و نيكوكار و روزه دار اســت. 
امســال نيز در امتداد سال هاى گذشــته بيش از 1400 
نفر از خانواده هاى تحت پوشــش كميته امداد، بهزيستى 
و ســاير خيريه هــا در ضيافت افطــارى مجمع خيرين و 
نيكــوكاران اين بانك مورد پذيرايى قرار گرفتند و اين در 
امتداد رسالت دينى، مذهبى و اجتماعى ماست.وى گفت: 
مشــابه چنين حركتى در دهم ماه مبارك رمضان توسط 
نيكــوكاران بانك ملى تربت حيدريه صورت گرفت و آنجا 
هم حدود 1400 نفر از نيازمندان در ضيافت الهى حضور 

و از سبد غذايى بهره مند شدند. 

 برگزارى جشنواره نشان محبت 
در خراسان شمالى

قدس:معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار 
خراسان شــمالى به عنوان رئيس جشنواره نشان محبت در 
استان، از برگزارى اين جشــنواره هم زمان با 26 ماه مبارك 

رمضان در مركز خراسان شمالى خبر داد.
مجيد پورعيســى اظهار كرد: مردم ايران از زمان هاى خيلى 
دور در بحث كمك به بازسازى عتبات عاليات نقش پررنگى 
داشته اند و اين جشنواره براى نخستين بار در كشور از سوى 
ستاد بازســازى عتبات عاليات راه اندازى شــده است كه با 
برگزارى اين جشنواره كمك ها منسجم تر، هماهنگ تر و بانظم 

بيشترى جمع آورى خواهد شد.
وى افزود: جنبه ديگر برگزارى جشــنواره نشان دادن عالقه 
مردم به باورهاى دينى و ارزشــى است كه ملموس تر به رخ 
كشيده مى شــود؛ اين جشنواره در اســتان هاى مختلف در 
زمان هاى متفاوت برگزار مى شــود و اين نخستين جشنواره 

است كه با اين عنوان در كشور در حال برگزارى است.

مديرشركت آب و فاضالب خراسان جنوبى 
هشدار داد

 نقطه سر به سر توليد و مصرف آب 
در برخى شهرها

فارس:مديرشــركت آب و فاضالب خراسان جنوبى گفت: با 
توجه به كمبود نزوالت جــوى و تأثيرى كه اين وضعيت از 
لحاظ كمى و كيفى بر منابع آبى گذاشــته اســت در برخى 
شهرهاى استان در نقطه سر به سر توليد و مصرف آب هستيم.
مهدى هاشمى مقدم، اظهار داشت: با توجه به آغاز فصل گرما 

شاهد افزايش استفاده از كولرهاى آبى هستيم.
وى با بيان اينكه كولرهاى آبى به طور ميانگين تا 5/5 درصد 
مصرف آب را در سطح استان افزايش مى دهند، گفت: معموالً 
دســتگاه هاى اندازه گيرى كه داراى قدمت باالترى هستند 

مصارف دقيق و مناسب اين تجهيزات را ثبت نمى كنند.
هاشــمى مقدم با بيان اينكه اگر مشتركين مديريت مناسب 
مصارف را سرلوحه كار خود قرار دهند و از مصارف غيرضرورى 
پرهيز كنند خوش بين هستيم كه به مرحله جيره بندى آب 
نرسيم، گفت: شــركت آب و فاضالب با اعمال تمهيداتى به 
دنبال اين هدف است كه تابستان امسال نيز مانند سال هاى 

گذشته بدون قطعى آب سپرى شود.
وى به اقدامات و تمهيدات مدنظر در اين راســتا اشاره كرد 
و افزود: در بخش مديريت تقاضا پروژه هايى مانند نشت يابى 
و نصب شــير فشارشكن در راســتاى تعديل فشار آب اجرا 

مى شود.
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 تعداد قطارهاى مسير مشهد - تهران 

افزايش يافت

ايرنا:مديــركل راه آهن خراســان گفت: تعــداد قطارهاى 
مســافربرى در مسير مشــهد - تهران و برعكس طى هفته 

جارى افزايش يافت.
محمدهادى ضيايى مهر افزود: همزمان با فرارسيدن سالگرد 
ارتحــال امام خمينى(ره) و افزايش رفت و آمد مســافران و 
زائران بارگاه منور امام رضا(ع) در مسير ريلى مشهد - تهران 
طى روزهاى ســيزدهم تا هفدهم عالوه بر قطارهاى موجود 
حركت روزانه دو رام قطار ديگر با گنجايش 1000 مسافر در 

اين مسير ريلى برنامه ريزى شد.
وى خاطرنشان كرد: 50 درصد سفرهاى ريلى كشور از 28 

شهر و مركز استان در مسير خراسان رضوى و مشهد صورت 
مى گيرد. مسافران اين مسير توسط 80 رام قطار با گنجايش 

34 هزار و 546 نفر روزانه به صورت ورودى و خروجى جا 
به جا مى شوند. 

دربازديد مديركل ميراث فرهنگى تأكيد شد
 بازپيرايى 4 اثر تاريخى اطراف

 حرم مطهر رضوى

قدس: چهار اثر تاريخى بافت اطراف حرم مطهر رضوى 
احيا مى شود. مرجان اكبرى، معاون ميراث فرهنگى اداره 
كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خراسان 
رضوى با بيان اين مطلب گفت: در بازديد مديركل ميراث 
فرهنگى خراســان رضوى از اين آثار بــر مرمت اين آثار 

تأكيد و بازپيرايى خانه تاريخى اميرى نيز بررسى شد.
وى درباره خانه تاريخى اميرى گفت: اثر تاريخى موسوم 
به «خانه اميرى» از آثار دوره قاجاريه اســت و به شماره 
12132 در تاريخ 30  تير 1384 در فهرســت آثار ملى 
ايران به ثبت رسيده است. اين اثر به دليل تداخل با محور 
طراحى شده با عنوان شارستان رضوى در طرح تفصيلى 
نوسازى و بهســازى بافت پيرامون حرم مطهررضوى قرار 

گرفته است.
اكبــرى با بيان اينكه در اين بازديــد، بازپيرايى و مرمت 
خانه تاريخى بلخاســت مورد تأكيــد قرار گرفت، تصريح 
كرد: خانه تاريخى بلخاســت از آثار برجــاى مانده دوره 
قاجار و پيش از آن در شــهر مشــهد است كه به شماره 
12384 در يازدهــم مرداد 1384 در فهرســت آثار ملى 

ايران به ثبت رسيده است. 
وى تأكيــد كرد: اين اثر تاريخى نيز مانند خانه اميرى به 
واسطه اجراى محور شارستان در معرض آسيب و تخريب 
قرار داشــت كه با هماهنگى صورت گرفته از اين آسيب 

مصون ماند.
وى با اشــاره به بازديد از حســينيه قمى ها از در دستور 
كار بودن احياى اين اثر تاريخى نيز خبر داد و گفت: اين 
مكان از حســينيه هاى قديمى شــهر مشهد است كه در 
جهــت رفاه حال زائران و مجاوران و اداى نذورات و انجام 
آداب و مراســم مذهبى و مناسبت هاى دينى بسيارى را 
انجام داده است وبخشى از تاريخ و هويت اين شهر است.
اكبــرى ادامه داد: اين حســينيه هم اكنون در حاشــيه 
معبرشارســتان و حدفاصل دو اثر تاريخى «خانه اميرى» 
و «خانه بلخاســت» قرار دارد و از اين بابت با رأى مصوبه 
كميته طرح تفصيلى شهر مشهد مبنى بر ضرورى نبودن 
عقب نشينى و همتراز شــدن با جداره خانه تاريخى ياد 

شده از خطر تخريب مصون مانده است.
معــاون ميــراث فرهنگــى اداره كل ميــراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشــگرى خراسان رضوى به بازديد از 
ســراى عزيز اهللا اف اشــاره كرد و گفــت: در صورتى كه 
هماهنگى هاى الزم براى مشــاركت كسبه فراهم شد اين 

اداره كل آماده آغاز عمليات بازپيرايى نيز هست.
وى يادآورشد:ســراى عزيزاهللا اف تنها تجارتخانه تاريخى 
شــهر مشــهد مربوط به اوايل دوره پهلوى اســت كه به 
شماره 4030 مورخ 7 دى 1380 در فهرست آثار ملى به 

ثبت رسيده است.

ديروز اتفاق افتاد
 آلودگى هواى مشهد 

براى ششمين روز پياپى 

قدس: مديركل حفاظت محيط زيست خراسان رضوى گفت: 
در ادامه افزايش آالينده ها در هواى مشهد كيفيت هواى اين 
شهر روز گذشته براى ششمين روز متوالى در وضعيت هشدار 

قرار داشت.
حميد صالحى افزود: ميانگين شاخص كلى كيفيت هواى صبح 
روز گذشــته مشــهد 43 پى.اس.آى بود كه كيفيت هواى 15 

منطقه اين كالنشهر در وضعيت آلودگى قرار داشت.
وى ادامه داد: كيفيت هواى مناطق شهيد آوينى با 159، لشگر و 
چمن هر يك با 158، ويال و خيام شمالى هر يك با 157، اماميه با 
156، شهيد كريمى و سرافرازان هر يك با 154 و سمزقند با 151پى.
اس.آى در وضعيت هشدار براى تمام گروه هاى سنى قرار داشت.
او گفت: همچنين ايستگاه هاى شهيد مفتح با 145، رسالت با 
144، شهر با 142، خيام جنوبى با 138، تقى آباد و طرق هر يك با 
112 پى.اس.آى در وضعيت هشدار براى گروه هاى حساس بودند.

 توفان مشهد 4 مصدوم به جا گذاشت

قدس:رئيس اداره حوادث و مديريت بحران دانشگاه علوم 
پزشــكى مشــهد گفت: وزش توفان عصر جمعه گذشته 

چهار مصدوم در اين شهر به جا گذشت. 
شــهرام طاهرزاده افزود: براساس آخرين آمارها از توفان 
عصر جمعه مشــهد، سه كودك بر اثر ريزش ديوار و يك 
مرد بر اثر سقوط درخت بر روى خودروى خود مصدوم و 

به مراكز درمانى منتقل شدند.

 راه هاى ارتباطى
سرويس
«قدس خراسان»
ارسال مطلب و عكس از طريق سروش      09038343801 با مخاطبان 

شماره پيامك:   300072305
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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)

194,490

2,136,000

2,076,000

1,068,000

606,000

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     .

 فقط شركت گاز بخواند!
چرا شــركت گاز منطقه اماميه با وجود اينكه در قرائت و كاركرد 
كنتور مشــترك، اشــتباه كرده به اصالح و صدور قبض جديد يا 
دريافت مبلغ درســت كاركرد كنتور اقدام نمى كند و تمامى وجه 

را مطالبه مى كند؟ چرا بايد دو برابر كاركرد كنتور پرداخت كنم؟ 
915...1294

 بالتكليفى بازگشايى يك تقاطع
چرا تقاطع خواجه ربيع -25و20بازگشــايى نمى شود كسبه واهالى محل با مشكالت فراوانى 
روبه رو هســتند و كار و كسبشان دارد فلج مى شود، لطفاً اقدامى بكنيد؛ نوشدارو بعد از مرگ 

سهراب ديگر اثرى ندارد.
902...2454

 يك پيشنهاد براى نمايشگاه هفته دفاع مقدس
از مســئوالن تقاضا دارم كه نمايشگاه هفته دفاع مقدس را كه دراواخر شهريور برگزار مى شود 
در مركزيت شهر و خيلى باشكوه تر برگزار كنند، زيرا چند سالى هست كه اين مراسم در پشت 
كوه هاى كوهسنگى برگزار مى شود و براى مردم خيلى سخت است، درعين حال پياده روى نيز 

دارد و در ضمن نسل نو خيلى درجريان قرار نمى گيرند.
935...3571

 يك پرسش از مسئوالن
چرا مســئوالن اين شــهر عده اى را كه با وســيله نقليه شخصى 
كرايه كشــى كرده و خــرج روزانه زندگى خانواده شــان را تأمين 
مى كنند، به خاطر آلودگى هوا با اعمال جريمه سنگين درخانه ها 
خانه نشــين مى كنند؟ چرا آن ها جلوى تــردد اتوبوس هاى واحد 
شــهردارى را كه با دودهاى بســيارغليظ شــهر را آلوده مى كنند 

نمى گيرند؟ چرا مسئوالن هميشه راه غلط را انتخاب مى كنند؟
 915...8334

 پايان كم آبى روستاى جاللى در اواسط مردادماه
در پاســخ به مطلب منتشــره در تاريخ 97/3/9 با عنوان «آب نداريم» در ستون رخ در رخ به 
استحضار مى رساند در حال حاضر آب روستاى بلوچ آباد (جاللى) در بخش مركزى با دارا بودن 
400 نفر جمعيت و 146 اشــتراك از مجتمع 7 روستايى ساغروان (مجتمع شهيد پهلوانى) 
از ســه حلقه چاه تأمين مى شود كه به دليل افت سطح آب هاى زيرزمينى و خشكسالى هاى 
چندين ساله اين مجتمع دچار كمبود آب شده است. بنابراين اين امور جهت رفع اشكال اقدام 
به حفر چاه جديد، ساخت مخزن 1000 مترمكعبى، ايستگاه پمپاژ، اجراى خط انتقال و تعويض 
شبكه هاى توزيع فرسوده كرده است كه ان شاءاهللا تا اواسط مردادماه مشكل كم آبى رفع خواهد 
شد و در حال حاضر نيز اين امور با كنترل آب شرب شبكه ها و تقسيم بندى مناسب سعى در 

كاهش مشكالت آب شرب روستاييان كرده است.
شركت آب و فاضالب روستايى خراسان رضوى

 فقط شركت گاز بخواند!

مهناز خجســته نيا   مديرعامل شركت 
قطار شهرى مشهد پس از گذشت يك سال 
و نيم از آخرين نشست خبرى خود باالخره 
روز گذشــته دســت پر در جمع خبرنگاران 
حاضر شــده بود از پيشــرفت فيزيكى 81 
درصــدى عمليات ســاخت خــط 2 و 30 

درصدى عمليات حفارى خط 3 خبر داد. 
به گزارش خبرنگار مــا كيانوش كيامرز روز 
گذشته در نشست با خبرنگاران گفت: به رغم 
مشكالت مالى و موانع به وجود آمده به دليل 
تحريم ها در خط 2 تنها 14 درصد و در خط 
3 نيز فقــط 18 درصد از برنامه زمان بندى 

عقب هستيم. 
وى نســبت به تكميل عمليات ساخت خط 
2 قطار شهر ى مشــهد تا پايان سال جارى 
قــول مســاعد داد و اظهار اميــدوارى كرد 
امسال مسافران قطار شهرى در ايستگاه بلوار 

پيروزى مى توانند پياده شوند.
وى با بيان اينكه در تكميل عمليات ساخت 
خط 2 قطار شــهرى چهار ايســتگاه باقى 
مانده اســت، افزود: ساخت ايستگاه كاوه كه 
در مرحله معمارى اســت اما ايســتگاه هاى 
الندشت و كوهسنگى به دليل معطلى براى 

جذب سرمايه گذار عقب تر هستند.
به گفته وى ايســتگاه ســالمت چهارمين 
ايســتگاه باقى مانده از اين خط هم فعًال از 

اولويت ساخت خارج شده است. 

 حفارى تا باب الجواد 
مديرعامل شــركت قطار شهرى در تشريح 
جزييات عمليات ساخت خط 3 قطار شهرى 
نيز گفــت: عمليات حفارى تونل اين خط از 
ضلع شــرقى در محدوده حرم مطهر رضوى 
در بــاب الجواد و از ضلــع غربى نيز به بين 
دو مجتمــع تجارى كيان ســنتر قبل از پل 

آموزگار رسيده است.
كيامرز بــا بيان اينكــه در برنامه امســال 
پيش بينى شــده عمليات حفــارى از ضلع 
شرقى به ميدان 15 خرداد و پايانه مسافربرى 
برسد، اظهار اميدوارى كرد تونل اين قطار در 
ضلــع غربى هم بعد از عبور از پل آموزگار تا 

ابتداى امامت حفارى شود.
اين مقام مســئول با اشــاره به نياز 1000 
ميليــارد تومانى براى عمليــات حفارى اين 
تونل در برنامه ســال 97 گفت: خوشبختانه 

700 ميليارد تومــان از اين اعتبار با فروش 
100 درصدى اوراق مشــاركت تأمين شده 
و تالش مى كنيــم 300 ميليارد تومان باقى 
مانده نيز با اســتفاده از خزانــه يا صندوق 

توسعه ملى تخصيص يابد.

 كمك ناچيز
كيامــرز در ايــن جلســه از تخصيص 100 
درصدى تعهــدات دولت به قطار شــهرى 

مشــهد خبر داد و گفت: دولت متعهد شده 
بود در سال گذشته 91 ميليارد تومان اعتبار 
براى ســاخت خطوط اين ناوگان كمك كند 
كه خوشــبختانه جذب 105 ميليارد تومان 

كمك محقق شده است. 
وى با بيــان اينكه ما از ايــن نظر گاليه اى 
نداريم، افزود: اما انتقاد ما به رقم كمك دولت 
است كه نسبت به هزينه كرد هزار ميلياردى 

بسيار ناچيز است.

 دست بسته براى تامين واگن 
وى درخصوص چگونگــى تأمين واگن هاى 
مورد نياز اين خطوط هم گفت: تا ســال 95 
تمام واگن هاى مودر نياز توسط خود شركت 
قطار شــهرى خريدارى و تأمين مى شد، اما 
از ســال 96 با ابالغ اليحه دولت از ســوى 
معاون اول رئيس جمهور به وزير كشور قرار 
شــده براى تأمين واگن هاى مورد نياز تمام 
شهردارى ها شــوراى اقتصاد و وزارت كشور 

ورود پيدا كنند.
كيامرز با بيــان اينكه با اين اليحه دســت 
ما بســته خواهد شــد و قطعاً براى ما خوب 
نيست، افزود: بايد منتظر شد تا ببينيم چقدر 

از اين تعهد عملياتى خواهد شد.
وى با اشــاره به اينكــه 47 واگن براى خط 
1 و 150 واگــن براى خط 3 قطار شــهرى 
مشهد مورد نياز است، اظهار داشت: در حال 
حاضر مشــهد با ثبت حدود 200 واگن جزو 
اولويت هاى تأمين واگن در فهرســت وزارت 

كشور است.

 خبرهاى يك خطى
 مديرعامــل قطــار شــهرى همــه نواقص 
ايســتگاه هاى خــط 2 قطار شــهرى را كه 
بتازگى با حضور رئيس جمهور افتتاح شده، 
پذيرفــت و گفت: مهم تريــن موضوع قطار 
سيگنالينگ و اطفاى حريق است كه به طور 
كامل اجرا شده و مابقى نواقص معطل تامين 
30 ميليارد تومان اعتبــار بوده تا تجهيزات 
آن ها از گمرك ترخيص شــود كه با فروش 
اوراق مشــاركت اميدواريم تــا مهرماه رفع 

نواقص تكميل شود.
- بــه گفته وى تاكنــون 7 كيلومتر و 900 
مترمربع حفارى در خط 3 انجام شده است.

اين مقام مســئول همچنيــن گفت: فاز اول 
خط 3 قطار شــهرى از ميدان شهدا تا پايانه 
امام رضا(ع) در ســال 99 بــا برآورد 2000 

ميليارد تومان به بهره بردارى خواهد رسيد.

با حمايت آستان قدس رضوى

خط 3 قطار شهرى به باب الجواد  رسيد
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 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم

 با ما تماس بگيريد

iranpuzzle@gmail.com

جدول
محمدرضا على زاده

۷۲۷۱

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
               1 
               2 

               3 

               4 

               5 

               6 

               7 

               8 

               9 

               10 
               11 

               12 

               13 

               14 

               15 
 

 افقى

 عمودى

9- ديهيم ، تاج- دقيق تر- سروش
لوازم  از  برهنه-  همراهى-  حرف   -10
سوار  حرفى  بتونه-  خمير  خواب- 

برخودش
كردن-  خبر  طلب   -11

كننده گال ايجاد  انگل 
ديگر  نام  آبكشى-  سطل  نصف-   -12

مغرب
شهر  معروف  پل  مترمربع-  صد   -13

رونده عضو  نيويورك- 
خوابيده-  دوستان-  و  رفقا   -14

سپاهى
«از  خالق  و  ايرانى  معاصر  شاعر   -15
بر  آن  از  دود  گويند  مى  برگ»-  زبان 

خيزد مى 

بدهى 50 ميليارد تومانى به پيمانكاران
مديرعامل شركت قطار شهرى مشهد در اين نشست به پرسش هاى خبرنگار ما در 
تأييد و رد برخى شنيده ها مبنى بر توقف عمليات حفارى خط 3 قطار شهرى گفت: 
هيچ توقف غيرمجازى در اين عمليات انجام نشده، بلكه آنچه به عنوان توقف تلقى 
شــده هماهنگى هاى الزم با آستان قدس رضوى براى عبور از باب الجواد بوده كه 
خوشبختانه با حمايت هاى فوق العاده قائم مقام توليت آستان قدس رضوى دستگاه 

حفار(تى بى ام) از اين منطقه عبور كرد. 
وى با بيان اينكه حرم مطهر رضوى براى تمام مسلمانان جهان داراى اهميت است، 

افزود: از اين رو براى عبور حفار از زير باب الجواد بايد مراقب خيلى چيزها بود.
وى در پاسخ به پرسش ديگرى مبنى بر چگونگى آخرين تغييرات در مسير تونل 
ضلع غربى خط 3 قطار شهرى هم گفت: ما به دنبال اين بوديم كه با تغيير مسير 
كار حفارى را به جهت عدم عبور از زير برج زيباسازه ميدان جانباز آسان تر كنيم كه 
به دليل تأكيد بر اجراى مسير مصوب، بدون هيچ گونه تغييرى تونل حفارى شد. 

مديرعامل شــركت قطار شهرى مشهد در پاسخ به اين پرسش كه رقم بدهى اين 
پروژه به پيمانكاران چقدر اســت، گفت: كل بدهى ما به پيمانكاران نزديك به 50 
ميليارد تومان است كه اين رقم در مقابل قراردادهاى 1000 ميلياردى بسيار ناچيز 

است و ما ركورددار در اين زمينه هستيم. 



روی �ط حاد� آيا بايد منتظر حادثه هولناكى باشيم

سيل بيخ گوش حاشيه نشينان كال زركش
هاشم رســائى فر بارندگى هايى كه اواخر 
ارديبهشت در مشهد اتفاق افتاد، با توجه به شدت 
و تداومى كه داشت در بسيارى از نقاط اطراف و 
حتى شهر مشــهد موجب به راه افتادن سيالب 
هايى شد كه بعضا خســارت هايى را به بار آورد. 
يكى از نقاط آسيب پذير سيالب هاى اخير مربوط 
به مردم حاشيه نشــين در كال زركش واقع در 
خيابان طوس 97 است، در جريان اين سيالب ها 
به 9 واحد مسكونى مردم خسارت هايى وارد شد؛ 
خانه هايى كه به گفته مسئوالن به صورت كامًال 
غير قانونى و در حريم كال و يا بعضاً در بستر كال 
بنا شده اند و با هر سيالبى از اين دست در معرض 
خسارت قرار مى گيرند! اصلى ترين سؤالى كه در 
مورد خانه هاى ساخته شده در مسير سيالب هاى 
كال زركش مى شود به آن پرداخت، اين است كه 
اين واحدهاى مسكونى چگونه و با چه شرايطى در 
چنين منطقه خطرناكى بنا شده اند، كه متأسفانه 
تعداد زيادى از واحدهاى مســكونى كه چنين 
شرايطى دارند را مى توان در مسير به وضوح يافت. 
نكته وقتى غم انگيزتر مى شود كه ديده مى شود 
در برخى از جاها حتى يك سانت هم حريم براى 
كال زركش وجود ندارد و تأســف بار تر اينكه در 
جاهايى بستر كال آسفالت و خيابان كشى شده و 
كالً مسيرى براى كال زركش در آنجا وجود ندارد!

 خسارت سيل به 9 واحد مسكونى حاشيه 
كال زركش

طاهر رستمى، بخشدار مركزى شهرستان مشهد 
در خصوص خســارت هاى ناشى از سيالب هاى 
اخير در منطقه كال زركش به خبرنگار ما گفت: 
در جريان اين سيالب ها به 9 واحد مسكونى در 
مجاورت كال زركش آســيب هايى وارد شد كه 
با توجه به تأكيدى كه ما به دهياران براى بيمه 
كردن حداقل 10 واحد مســكونى بى نام براى 
زلزله، آتش ســوزى و سيل داشــتيم، پرونده 9 
واحد مسكونى آسيب ديده به بيمه براى دريافت 
خسارت ارسال شــده كه مراحل پايانى خود را 

سپرى مى كند.
وى در مورد شــرايط كال زركش و خطراتى كه 
مردم ساكن در حريم و بستر آن را تهديد مى كند 
و ضرورت پيگيرى اين موضوع، اظهار داشــت: 
متولى اصلى كال زركش آب منطقه اى اســتان 
اســت، بايد آن ها در اين مــورد اقدام نمايند كه 

در صورت مشخص شدن حريم كال توسط آب 
منطقه اى به مانند آنچه كه در مورد آزاد ســازى 
حريم كشف رود اتفاق افتاد، براى كال زركش هم 
واقع خواهد شد تا ديگر شاهد اين گونه حوادث 

در آينده نباشيم.
بخشــدار مركزى شهرستان مشهد ادامه داد: در 
همين خصوص هفته آينده جلســه اى با حضور 
فرماندارى، شــهردارى، راه و شهرســازى و آب 
منطقه اى برگزار خواهد شد تا موضوع كال هر چه 

سريع تر در دستور كار قرار بگيرد. قطعاً ساماندهى 
كال زركش نيازمند هماهنگى بين دســتگاهى 

است. 
رستمى همچنين درباره آسفالت قسمتى از حريم 
و بستر كال و نيز نبود تابلوهاى هشدار در مسير 
كال گفت: قســمتى از آسفالت توسط دهيارى 
صيد آباد انجام شده كه بدون هماهنگى بوده و 
در آينده نزديك به شرايط قبل برخواهد گشت، 
اما در مورد تابلوهاى هشدار نيز آب منطقه اى بايد 

اين كار را انجام دهد كه متولى مسيل ها و رودها 
در استان است.

  پيگيرى تخلف هاى دهياران
وى در مورد تخلفاتى كه بعضاً دهياران در مسير 
كال زركش مرتكب شده اند نيز تأكيد كرد: قطعاً 
اگر در مورد كال تخلفاتى از سوى دهياران صورت 
گرفته باشد، با ارائه مســتندات با آن ها برخورد 

قاطع صورت خواهد پذيرفت.
حسين على ميرزايى،دبير كارگروه نجات كشف 
رود آب منطقه اى خراسان رضوى نيز ضمن تأييد 
تخلفات به وجود آمده در بحث تصرف حريم كال 
زركش از سوى برخى از مردم براى ساخت و ساز 
خانه به خبرنگار ما گفت: پس از ساماندهى 76 
كيلومتر از حاشــيه كشف رود بنا شده است كه 
هشت سرشاخه اصلى آن نيز ساماندهى شود كه 
كال زركش يكى از اين هشت سرشاخه است كه 
متأسفانه چون در محدوده شهر واقع شده است، 
اهمــال كارى هايى صورت گرفتــه و حريم آن 
توسط برخى از مردم تصرف شده و بعضاً حتى در 
بستر كال هم ساخت و سازهايى انجام شده است 
كه بسيار خطرناك است و اگر براى آن ها فكرى 
برداشته نشود، با توجه به سيالب هاى احتمالى كه 
به سيالب هاى 25 ساله شهرت دارند، امكان اينكه 
خسارت هاى جانى و مالى زيادى به مردمى كه 
ساكن اين واحدهاى مسكونى هستند وارد شود، 

خيلى زياد است!
وى در ادامه افزود: براى ساماندهى شرايط موجود 
مطالعات ما از قبل شروع شده و به اتمام رسيده 
است كه به دليل نبود بودجه و مباحث اجتماعى 
كه وجود دارد، هنوز در اين خصوص اقدامى نشده 
اســت، اما جزو برنامه هاى اصلى ما هست كه در 
اسرع وقت به اين مقوله بپردازيم و براى رفع خطر 

حتماً اين كار انجام شود.
على ميرزايى با اشــاره به اينكه با توافقى كه 
بين آب منطقه اى و شهردارى منطقه صورت 
گرفته، مديريت بحث كال زركش در گذشته 
به شهردارى واگذار شــده است، عنوان كرد: 
هر اقدامى از جمله آســفالت هايى كه انجام 
شده است، توسط شــهردارى انجام شده كه 
بايد بگويم اصًال كار كارشناسى شده اى نبوده 
و بايد هم حريم رعايت مى شــده و هم اجازه 

ساخت و ساز داده نمى شد.

آب و �وا
  تداوم ناپايدارى هاى جوى 

خراسان رضوى
قدس: بررســى نقشــه هاى پيش يابى و تصاويــر ماهواره 
نشان دهنده تداوم ناپايدارى هاى جوى تا امروز بوده و عالوه بر 
وزش باد شديد و گرد و خاك (احتمال توفان) براى مناطقى 
رگبار باران و رعد و برق و احتمال تگرگ پيش بينى مى شود. 
ضمــن اينكه از لحاظ دمايى نيز رونــد كاهش دماى هوا تا 

دوشنبه اوايل صبح ادامه خواهد داشت.
براين اساس براى امروز مشهد آسمانى قسمتى تا نيمه ابرى 
بعضى ساعات وزش باد شديد لحظه اى و افزايش موقت ابر با 

احتمال رگبار باران و رعدوبرق پيش بينى شده است.

��ر
  معاون هماهنگى امور اقتصادى 

و توسعه منابع استاندارى منصوب شد
قدس:طى حكمى از سوى وزير كشور قربان ميرزايى به عنوان 
معاون هماهنگى امور اقتصادى و توســعه منابع استاندارى 

خراسان رضوى منصوب شد.
در بخشــى از اين حكم آمده اســت، اميد اســت ضمن 
تــالش در جهت ايجاد هماهنگى و تعامل با كليه نهادها، 
سازمان ها و دستگاه هاى كشورى و لشكرى استان و بهره 
گيرى از استعدادها وتوانمندى هاى نيروهاى اليق، دلسوز 
و كارآمد در پيشــبرد اهداف و سياست هاى دولت تدبير 
واميد و وزارت متبوع و نيز خدمت رسانى هرچه بيشتر به 

مردم استان موفق باشيد.
گفتنى است پنجشنبه گذشته، روزنامه قدس طى يادداشتى 
با عنوان «روزمرگى در دو معاونت استاندارى خراسان رضوى» 
از تعلل چند ماهه در بالتكليفى معرفى دو معاون اســتاندار 

انتقاد كرده بود.

  واژگونى «ام وى ام»

 3 مصدوم برجاى گذاشت
قدس: فرمانده انتظامى شهرســتان داورزن از واژگونى يك 

دستگاه «ام وى ام» با سه مصدوم خبر داد.
سرهنگ ســيدجمال معتمدالشريعتى گفت: جمعه گذشته 
خبرى مبنى بر واژگونى يك دستگاه خودرو سوارى «ام وى 
ام» در محور اصلى داورزن- ســبزوار (بعد از روستاى مهر) به 
مركز فوريت هاى پليسى 110 اعالم و بالفاصله تيمى از عوامل 

انتظامى به همراه نيروهاى امدادى به محل حادثه اعزام شد.
وى افزود: در بررسى هاى عوامل انتظامى مشخص شد، يك 
دستگاه خودرو ام وى ام با سه سرنشين به علت نامعلومى از 

جاده منحرف و واژگون شده است.
سرهنگ شــريعتى تصريح كرد: در اين حادثه سه سرنشين 
خودرو مجروح و با كمك عوامل امدادى به بيمارستان امداد 

سبزوار منتقل شدند.
فرمانده انتظامى شهرستان داورزن خاطرنشان كرد: كارشناس 
پليس راه سبزوار، علت حادثه را ناتوانى راننده در كنترل وسيله 

نقليه ناشى از خستگى و خواب آلودگى اعالم كرده است.

  نيسان افيونى زمينگير شد

قدس: فرمانده انتظامى شهرستان جوين از كشف 27 كيلو و 
600 گرم مواد افيونى از يك دستگاه نيسان خبر داد.

سرهنگ مهدى غالم زاده با اعالم اين خبر گفت: روز گذشته 
با كسب خبرى از پليس مبارزه با مواد مخدر مرزبانى خراسان 
شمالى مبنى بر ورود يك دستگاه نيسان حامل مواد افيونى 
به حوزه استحفاظى شهرستان جوين، تيمى از مأموران اين 

فرماندهى وارد عمل شدند.
وى افزود: مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر اين فرماندهى 
با همكارى تيمى از پليس مبارزه با مواد مخدر شهرســتان 
جغتاى با كنترل محورهاى مواصالتى، خودرو مورد نظر را با 
دو سرنشين شناسايى و با كنترل نامحسوس در ورودى شهر 

جوين باعاليم هشدار دهنده آن را متوقف كردند.
فرمانده انتظامى شهرستان جوين تصريح كرد: پليس مبارزه 
با مواد مخدر پس از انتقال خودرو به مقر انتظامى در بازرسى 
دقيق خــودرو، مقدار 27 كيلو و 600 گرم مواد مخدر از نوع 
ترياك كشف كرد. سرهنگ غالم زاده با اشاره به توقيف خودرو 
خاطرنشان كرد: متهمان 28 و 35 ساله پس از تشكيل پرونده 

راهى دادسرا شدند.

  كشف زمين خوارى 

350 ميليون ريالى در گرمه
بجنورد- خبرنگار قدس: رئيس پليس آگاهى خراســان 
شمالى از شناسايى و دســتگيرى عامل زمين خوارى 350 

ميليون ريالى در گرمه خبرداد.
سرهنگ رضا عرب زاده با اعالم اين خبر گفت:با كسب خبرى 
مبنى بر تصرف اراضى ملى در شهرســتان گرمه موضوع به 
صورت ويژه در دستور كار ماموران مبارزه با جرائم اقتصادى 

اين پليس قرار گرفت.
وى افزود: در بررسى هاى فنى كارآگاهان پليس مشخص 
شد، بخشــى از اراضى ملى به مساحت 350 متر مربع به 
ارزش تقريبــى 350 ميليون ريال بــه صورت غير قانونى 

تصرف شده است.
اين مقام انتظامى تصريح كرد: تيم رســيدگى كننده پرونده 
پــس از اطمينان از صحت موضوع با هماهنگى مقام قضائى، 

عامل زمين خوارى را شناسايى و وى را دستگير كردند. 

  دستگيرى سارقان حرفه اى

 با 25 فقره سرقت 
بجنورد- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى خراسان شمالى 
از دســتگيرى چهار نفر از اعضاى يك باند حرفه اى سرقت با 

25 فقره سرقت دراين استان خبر داد.
سردارعليرضا مظاهرى با اعالم اين خبر گفت:در پى وقوع چند 
فقره سرقت در سطح استان موضوع به صورت ويژه در دستور 
كار ماموران اداره مبارزه با سرقت پليس آگاهى اين فرماندهى 
قرار گرفت. اين مقام ارشد انتظامى در استان افزود:مأموران با 
انجام يكسرى اقدام هاى فنى و پليسى موفق به شناسايى محل 

اختفاى سارقان شدند.
ســردار مظاهرى با اشــاره به اينكه مأموران در يك عمليات 
غافلگيرانه چهار نفر از اعضاى يك باند حرفه اى را كه در زمينه 
سرقت فعاليت داشتند، دســتگير كردند، افزود: متهمان در 

بازجويى هاى انجام شده به 25 فقره سرقت اعتراف كردند.

  باند كالهبرداران 2 ميلياردى 
متالشى شد

بجنورد- خبرنگارقدس: جانشين فرمانده انتظامى خراسان 
شمالى از انهدام باند سه نفره كالهبرداران حرفه اى با 2 ميليارد 

و 700 ميليون ريال كالهبردارى در استان خبر داد.
سرهنگ حســين بدرى با اعالم اين خبر گفت: در پى اعالم 
12 مورد شكايت مبنى بر اينكه افرادى با ترفندهاى مختلف 
ازشهروندان كالهبردارى كرده اند، موضوع به صورت ويژه در 
دستور كار ماموران اداره مبارزه با جعل و كالهبردارى پليس 

آگاهى استان قرار گرفت.
اين مقام انتظامى با بيان اينكه متهمان با ترفندهايى از قبيل 
جعل اسناد، امضا، و... اقدام به كالهبردارى مى كردند،تصريح 
كرد: مأموران با انجام يكســرى اقدام هاى پليســى و بررسى 
اظهارات شــاكيان پرونده، موفق به شناسايى محل اختفاى 

كالهبرداران شدند.
ســرهنگ بدرى خاطرنشــان كرد: مأموران در يك عمليات 
غافلگيرانه سه نفر از اعضاى اين باند حرفه اى را دستگير كردند 
كــه در بازجويى از آن ها به 12 مورد كالهبردارى به ارزش 2 

ميليارد و 700 ميليون ريال اعتراف كردند.
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رئيس كميسيون عمران و شهرسازى شوراى شهر مشهد در پاسخ به پرسش قدس:

ديگر مجوزى براى ساخت و ساز در ارتفاعات جنوبى داده نمى شود

خبر

على محمــدزاده رئيس كميســيون 
عمران وشهرســازى شــوراى شهر مشهد 
پروژه  ادامــه  براى  گيــرى  گفت:تصميم 
كمربنــد جنوبى در حال حاضر از ســطح 
شورا و شــهردارى باالتراســت و بايد در 

استاندارى حل وفصل شود.
محمد هادى مهدى نيا در نشست خبرى روز 
گذشته خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش 
قدس اظهارداشت: اين پروژه تمام مجوزهاى 
الزم را داشته و تا كنون بيش از 100 ميليارد 

تومان در اين پروژه هزينه شده است.
وى افزود: براســاس طرح اوليه در حاشيه 
اين محور بايد كمربند سبزايجاد شود كه 
خود عالوه بر افزايش ســرانه فضاى سبز 
مى تواند در جلوگيرى از پيشروى ساخت 
وسازها در جنوب شهر مشهد نقش مهمى 

داشته باشد.
اين درحالى است كه پس از مطرح شدن 
مباحــث زيســت محيطــى و حفاظت از 
منابع طبيعى موضوع از ســطح مديريت 
شــهرى فراتر رفته وبايد از طريق استاندار 
پيگيرى شــود و براساس اطالعات رسيده 
تاكنون نامه نگارى هاى متعددى با مراجع 
باالدســت حتى دفتر رهبرى ودادســتان 
كل كشور صورت گرفته وبه نظر مى رسد، 
اســتاندارى مى تواند نقش هماهنگى بين 
بخشى در اين باره را انجام دهد و پروژه را 

از بالتكليفى خارج كند.
 مهدى نيا درخصوص ســاخت وســازها 
در ارتفاعــات جنوبى هم گفت: براســاس 

براى  مجــوزى  ديگر  اتخــاذه  تصميمات 
ساخت وســاز در اين محدوده صادرنمى 
شــود و اگر مواردى هم ديده مى شــود، 
مربــوط به افــرادى اســت كــه قبل از 
ممنوعيت صدور مجوز و در سال هاى قبل 

مجوز الزم را اخذ كرده اند.
وى درخصوص وضعيت بافت هاى فرسوده 
مشــهد هم گفت: متأسفانه بافت فرسوده 
مشــهد به بافت مرده اى تبديل شده است 
به عنوان مثال از سال 87 تا95 تنها براى 
ســه درصد امالك موجود در بافت پروانه 
صادر شده يعنى از مجموع 11هزار و825 
قطعه موجــود فقط بــراى 2592 قطعه 
پروانه داده شده اســت كه نشان از توقف 

ضمنى برنامه نوسازى دارد.
رئيس كميسيون عمران وشهرسازى شوراى 
پنجم مشهد اظهارداشت: با وضعيت موجود 

كه به نوعى لكه هاى فرسوده شهر را زخمى 
كرده ايم، نمى توانيم به حال خودشــان رها 
كنيم يا به بهانه حفظ بخشى از بافت قديمى 
در اطراف حرم پــروژه اى را كه بيش از 60 
در صد انجام شــده نيمه كاره رها كنيم كه 
باز تمــام اقدام هاى صورت گرفته بى نتيجه 
خواهد بود چراكه بايد شارستان حريم حرم 
تكميل شــود تا بتواند پاسخگوى ترافيك 
منطقه باشد واگر تكميل نشود، موجب بروز 

مشكالت ترافيكى بيشترى خواهد شد.
مهــدى نيا ادامــه داد: اما بــا تصميمات 
جديد دولت براى ايجاد ســازمان مستقل 
عمران وبازآفرينى شــهرى تــا كنون در 
مناطق هدف مشــهد 20 دفتر تســهيل 
گرى تأســيس شــده و پروانه هــا 3 روزه 
صادر مى شــود و پيش بينى مى كنيم 10 
هزار واحد مسكونى در مشهد از تسهيالت 

تعيين شده بتوانند استفاده كنند.
وى در بخش ديگرى از ســخنانش گفت: 
براســاس طرح جامع ســوم مشهد ديگر 
توسعه افقى نخواهيم داشت و قرار نيست 
زمين هاى كشــاورزى اطراف شهر از بين 
رفته و حاشــيه نشــينى بيشــتر شود و 
مقرر است تا از زمين هاى داخل محدوده 

حداكثر استفاده بشود.
وى با اشــاره بــه صدور ســه روزه پروانه 
ساخت گفت: در گذشته سه تا هشت ماه 
زمان الزم بود تا پروانه صادر شود، ولى در 
حال حاضر تنها به صــرف تقاضا و بدون 
ارائه نقشه هم شهروندان با پرداخت حقوق 
شهردارى پروانه دريافت مى كنند وبا توجه 
بــه صدور 941 فقــره پروانــه در دو ماه 
ابتدايى سال جارى به نظر مى رسد، شاهد 

رونق ساخت وساز در سال جارى باشيم.
مهدى نيا با انتقــاد از عملكرد حوزه نظارت 
بر ســاخت وســازيا همان پليس ساختمان 
اظهارداشــت: متأســفانه به عنــوان رئيس 
كميسيون عمران شــوراى شهر رضايتى از 
عملكرد اين حــوزه ندارم. وقتى در فاصله دو 
هفته اى جلســات كميسيون ماده 100 يك 
طبقه به طبقات غير مجاز يك ســاختمان 
افزوده مى شود، مشــخص است كه كاركرد 
ناسالم است. چگونه مى شود طبقه پنجم به 
صورت خالف ساخته شود و ناظران متوجه 
نشوند؟ به نظر مى رسد بايد روش هاى نوين 
كنترلى را به كار بگيريم تا ديگر بهانه كمبود 

نيرو و اعتبارات را نداشته باشيم.

راهمحيط زيست

مديركل حفاظت محيط زيست استان:
گرد وغبار، هواى خراسان شمالى را به مرحله بحران رساند

مديــركل حفاظت محيط  بجنورد-خبرنگار قدس: 
زيســت خراسان شمالى گفت:منشــأ گرد و غبار در اين 
استان طى جمعه گذشته وديروز كامال داخلى بوده است. 
على اصغر مطهرى با اشاره به وزش باد شديد وبروز گرد 
و غبار در استان افزود: طى جمعه گذشته، هواى خراسان 
شــمالى به علت بروز اين مشكل در برخى از فاصله هاى 
زمانى به مرحله بحران و در برخى از فاصله هاى زمانى به 

مرحله هشدار رسيد.
مطهــرى با تأكيد بر اينكه گرد و غبار ايجاد شــده طى 

روزهاى گذشــته در ارتفاع نزديك به زمين بوده اســت، اظهار كرد: اين امرنشان دهنده آن 
است كه منشأ گرد و غبار داخلى بوده و عواملى همچون ديمزارها و مراتع شخم زده شده رها 

شده، خشكسالى و پوشش ضعيف گياهان در استان سبب شده تا اين مشكل به وجود آيد.

مديركل راه و شهرسازى خراسان شمالى: 
مشكل راه گرمه از ميامى حل خواهد شد

بجنورد-خبرنگار قدس: مديركل راه و شهرســازى 
خراسان شمالى از حل شدن مشكل راه گرمه از ميامى در 
آينده نزديك خبر داد. مصطفى زاده گفت: طى جلسه اى 
كه در محل شركت ســاخت و توسعه زيربناهاى حمل 
و نقل كشــور و با حضور مديرعامل اين شركت، شوراى 
شــهر گرمه و اينجانب برگزار شد، مشكلى كه سال ها در 

شهرستان مطرح بود، مورد حل و فصل قرار گرفت.
وى به گزينه هاى پيشنهادى محور ميامى به سنخواست 
اشــاره كرد و افزود:محور ميامى-سنخواست در ورود به 

منطقه جاجرم و گرمه در فاصله 11 كيلومترى دو شاخه شده است كه يك شاخه به سمت 
جاجرم و شاخه ديگر به سمت گرمه مى رود كه براى ساخت شاخه جاجرم، توسط فرماندارى 

جاجرم با شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور توافقنامه منعقد شد.

مديــركل حفاظت محيط 
زيســت خراسان شمالى گفت:منشــأ گرد و غبار در اين 
استان طى جمعه گذشته وديروز كامال داخلى بوده است. 
على اصغر مطهرى با اشاره به وزش باد شديد وبروز گرد 
و غبار در استان افزود: طى جمعه گذشته، هواى خراسان 
شــمالى به علت بروز اين مشكل در برخى از فاصله هاى 
زمانى به مرحله بحران و در برخى از فاصله هاى زمانى به 

مطهــرى با تأكيد بر اينكه گرد و غبار ايجاد شــده طى 

مديركل راه و شهرســازى 
خراسان شمالى از حل شدن مشكل راه گرمه از ميامى در 
آينده نزديك خبر داد. مصطفى زاده گفت: طى جلسه اى 
كه در محل شركت ســاخت و توسعه زيربناهاى حمل 
و نقل كشــور و با حضور مديرعامل اين شركت، شوراى 
شــهر گرمه و اينجانب برگزار شد، مشكلى كه سال ها در 

وى به گزينه هاى پيشنهادى محور ميامى به سنخواست 
اشــاره كرد و افزود:محور ميامى-سنخواست در ورود به 

یاددا�ت
  آشفته بازار سرعتگيرها در مشهد!

سرعتكاه و ســرعت گيرهــا به عنــوان يكي از ابزارهاى 
كنترل سرعت، در نقاط مختلف دنيا مورد اســتفاده قرار 
مى گيرند، اما در كشور ما ميزان استفاده از اين ابزار بسيار 
گسترده است و در برخى شــهرها بويژه مشهد، استفاده 
از ســرعتكاه و سرعت گير شــدت بيشترى نيز نسبت به 
ســاير نقاط كشــور دارد. درحالى كه در نصب بسيارى از 
آن هــا استانداردهاى جهانى در اين بــاره رعايت نشده و 
نمى شــود كه اين مســئله موجب بروز مشكالت بسيارى 
براى خودروها شــده، ضمن آنكــه تأثير خود را در بهبود 

ترافيك از دست داده است.
براساس استانداردهاى موجود، ارتفاع بلند ترين نقطه يك 
ســرعت گير بايد 7تا 10 سانتيمتر، حداكثر طول آن 30 

سانتيمتر و عرض آن به اندازه عرض محل نصب باشد.
اســتفاده از ســرعت گير در مكان هايى توصيه مى شود 
كه حداكثر ســرعت وسايل نقليه از 15 كيلومتردرساعت 
تجاوز نمى كند. (پاركينگ هــا يا مراكز خريد)؛ نصب اين 
وســيله در اماكن و معابرى كه محل رفت و آمد عمومى 

هستند، مناسب نيست.
اســتفاده از سرعتكاه در دنيا، در مناطق و معابر مسكونى 
و همچنين مناطقى كه مسير اصلى اتوبوس، آمبوالنس و 

خودروهاى اورژانسى ديگر نيستند، متداول است.
اين درحالى اســت كه بدون توجه به اين استانداردها در 
اكثر قريب به اتفاق خيابان هاى مشــهد و حتى بسيارى 
از معابر فرعى شــهر، شاهد نصب به اصطالح سرعتگير و 
سرعتكاه هســتيم. جداى از اينكه فراوانى استفاده از اين 
ابزارها چه تأثيرى بر كاهش ســرعت و خدمات رســانى 
خودروهــاى امــدادى و عمومى دارد و يــا تا چه حد در 
خرابى و آسيب رســاندن به خودروهاى شهروندان مؤثر 
است، افراط در نصب ســرعتكاه و سرعتگيرها به صورت 
غيراصولى، تبعات ديگرى نيز داشــته و دارد كه ضرورى 
اســت متوليان ترافيك شــهر چاره اى اساســى در اين 

خصوص بينديشند.
امــروزه در بســيارى از ورودى هاى معابر شــاهد نصب 
ســرعتكاه هاى بزرگ تر از حدمعمول و استاندارد هستيم 
كه در ظاهر در امتداد ســرعتكاه قبــل از تقاطع، تا اين 
سوى خيابان كشيده شده و موجب ترمز گرفتن خودروها 
درســت قبل ازپيچيدن و ورود به خيابان مى شود و اين 

مسئله خطرات زيادى را به همراه دارد.
همچنين شــاهد نصــب ابزارى پالســتيكى بــه عنوان 
ســرعتكاه و ســرعت گير در بيشــتر خيابان هاى مشهد 
هستيم كه عالوه بر غيراستاندارد بودن به لحاظ جنس و 
اندازه و محل نصب، خيلى از آن ها به مرور زمان شكسته 
و لبه هاى تيــز اين ابزار يا پيچ هاى بيرون زده ناشــى از 
شكســتگى آن، به خودروها آســيب زده و در بسيارى از 
مــوارد هم به دليل مانورهاى راننــدگان براى فرار از اين 

آسيب، خطرى بالقوه به حساب مى آيند.
امروزه يكى از مواردى كه درخاطر مسافران و زائران پس 
از بازگشت مى ماند، همين تعداد بسيار زياد ابزار كاهنده 
سرعت در خيابان هاى مشهد اســت، درحالى كه به نظر 
مى رسد در ســاخت و نصب اين ابزار هيچ مديريت و كار 
كارشناســى دخيل نبوده و هر خيابان با سليقه مثًال چند 
كارگر ســاده مزين به دســت اندازى به عنوان سرعتكاه 

شده است.
اين درحالى اســت كه دومين كالنشــهر كشور از سال ها 
پيش به خاطر دارا بودن پردســت اندازترين خيابان ها و 
خرابى آســفالت معابر اصلــى و فرعى اش مطرح بوده و با 
وجود گاليه ها و تذكرات فراوان، متأســفانه تاكنون هيچ 
اقدام ملموســى در اين زمينه انجام نشــده، تا جايى كه 
عمر خيلى از دست اندازهاى قديمى شهر به بيش از 10 
سال رسيده اســت. با اين اوضاع خيابان هاى شهر به نظر 
مى رسد حتى نيازى به نصب سرعتكاه و سرعتگير نباشد؛ 
چرا كه تقريباً در هيچ خيابانى رانندگان فرصت جوالن و 

رانندگى با سرعت باال را پيدا نمى كنند.
به هر روى اميد اســت مديران شــهرى حداقل به خاطر 
حفظ آبروى شــهر و شهروندان، آســتين همت باال زده 
و هرچه زودتر به آشــفته بازار كاهنده هاى ســرعت و بى 
سامانى خيابان هايى كه همواره ميزبان خيل عظيم زائران 

بارگاه حضرت رضا(ع) است، پايان دهند.

مهدى كاهانى مقدم
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وضعيت نا به سامان كال زركش همچنان ادامه دارد
 قدس: معاون اجتماعى و پيشگيرى از جرم و حقوق عامه دادسراى مشهد گفت:وضعيت 

نا به سامان كال زركش و سياسك همچنان ادامه دارد.
قاضى بخشى محبى در حاشيه بازديد از اين مناطق در گفت و گو با خبرنگار ما افزود:با 
وجود تعهد شركت آب منطقه اى خراسان رضوى در خصوص رفع تصرف و ساماندهى 
اين دو كال كه ســالمت مردم را به خطر انداخته فروش بخشى از بستر كال ها توسط 
دهياران و ديگر متصرفان در كنار ســكوت فرماندارى و بخشدارى اوضاع را روز به روز 

بدتر كرده است.
وى تصريح كرد: مديريت و نظارت بر تمامى مســيل ها برعهده شركت آب منطقه اى 

است، بنابراين بايد فوراً ضمن اطالع رسانى نسبت به ساماندهى اين كال ها اقدام كنند.
وى با بيان اينكه سيالب ارديبهشت ماه گذشته خسارت جدى به مردم منطقه وارده 
كرده است و اين مسئله آثار روحى و روانى را به وجود آورده است، افزود: در اين خصوص 
مكاتبه با بخشــدار مركزى و شركت آب منطقه اى انجام شده كه به سهل انگارى آنان 
بزودى از سوى معاونت حقوق عامه دادسرا و مديرانى كه سهل انگارى كرده اند، رسيدگى 

خواهد شد.
وى تأكيد كرد: اين موضوع نافى اعالم جرم معاونت حقوق عامه دادســرا عليه مديران 

سهل انگار نخواهد بود.
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