
آرزوهاى كوچك 
دخترك جوراب فروش

آيا طرح هاى منطقه توس 
پيوست اجتماعى و فرهنگى دارد؟

قدس    يك زمان هايى هســت كه ديدن 
بعضى صحنه هاى تكرارى،هيــچ وقت عادى 
نمى شود. درست مثل ديدن دخترك معصوم 
دستفروشى كه كنار يكى ازخيابان ها، منتظر 
خريدن جوراب هاى در دستان كوچكش هست 
و يا زن جوانى كه كودك كوچكش را در حالى 

كه به آغوش گرفته ...

قــدس: رئيــس كميســيون توســعه و 
عمــران تــوس شــوراى اســالمى شــهر 
مشــهد مقدس گفت: اساســنامه شركت 
توســعه و عمران توس در كميســيون هاى 
تخصصــى شــوراى پنجم تصويب شــده 
و بــزودى براى بررســى بــه صحن علنى 
مى آيد. ســيد مســعود رياضى در نشست 

.......صفحه 2خبرى خود با اصحاب رسانه .... .......صفحه 2
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قيمت گذارى ناعادالنه امالك صداى مردم را درآورده است
رئيس اتحاديه شيرينى

و بستنى سازان مشهد احضار شد

كارگاه هاى غيرمجاز 
بستنى آب مى شوند

.......صفحه 4 

نمايندگان اهالى بافت فرسوده آبكوه در تحريريه قدس: 

.......صفحه 3

گزارش قدس از افزايش ادامه دار 
قيمت ها در بازار

گوشت هاى وارداتى 
هم درد گرانى را 

درمان نكرد

قدس   توليد بســتنى در كارگاه هاى غيرمجاز باعث شد 
روز گذشته، معاون دادستان در امور پيشگيرى از وقوع جرم 
خراســان رضوى رئيس  اتحاديه شيرينى ســازان و بستنى 

سازان مشهد را احضار كند...

قدس   اوايل خرداد ماه بود كه پس از ســوار شدن گوشت 
گوسفند بر قطار افزايش قيمت، توزيع گوشت گرم گوسفندى 
وارداتى با هدف شكســتن قيمت اين ماده پروتئينى در بازار، 
البته با اولويت 28 روز بازار شــهردارى مشهد به نرخ هر كيلو 

.......صفحه 4بين 38 تا 39 هزار تومان براى ...
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.......صفحه 2

تنها درياچه خراسان رضوى 
حال و روز خوبى ندارد

بزنگان در 
يك قدمى 

سرنوشت 
اروميه

قدس    در حالى كه اوايل سال 95 روزنامه قدس 
با چاپ گزارشى از تالش كمپين احياى درياچه بزنگان 
براى زنده نگه داشتن اين اثر طبيعى ملى خبر داده 
بود اما اين روزها خبرها حاكى از آن اســت كه حال 
اين درياچه خوب نيســت. درياچه بزنگان سرخس 
در شــمال شرقى مشــهد در جنوب رشته  كوه هاى 
هزارمســجد، به عنوان تنها درياچه طبيعى خراسان 
رضوى اين روزها حال و روز خوشى ندارد و بى توجهى 
به آن مى تواند دير يا زود، آن را به سرنوشت دردناك 
درياچه اروميه مبتال كند. آب اين درياچه از ارتفاعات 

آهكى واقع در 20 كيلومترى جنوب ...



تنها درياچه خراسان رضوى حال و روز خوبى ندارد

«بزنگان» در يك قدمى سرنوشت اروميه
��ر

قدس    در حالى كه اوايل ســال 95 روزنامه 
قدس با چاپ گزارشــى از تالش كمپين احياى 
درياچــه بزنگان براى زنده نگه داشــتن اين اثر 
طبيعى ملى خبــر داده بود اما اين روزها خبرها 
حاكى از آن اســت كه حــال اين درياچه خوب 
نيست. درياچه بزنگان سرخس در شمال شرقى 
مشهد در جنوب رشته  كوه هاى هزارمسجد، به 
عنوان تنها درياچه طبيعى خراسان رضوى اين 
روزها حال و روز خوشــى ندارد و بى توجهى به 
آن مى تواند دير يا زود، آن را به سرنوشت دردناك 

درياچه اروميه مبتال كند.
آب ايــن درياچه از ارتفاعات آهكــى واقع در 20 
كيلومترى جنوب درياچه، توسط دو آبراهه اصلى كه 
از سمت شرق و غرب به اين درياچه متصل است، 
تأمين مى شود. منابع آب زيرزمينى تغذيه كننده 
اطراف درياچه بزنگان دو چشمه دائمى به نام هاى 
چشمه گل بى بى و چشمه كرق غالم است و البته 
بخش عمده اى از آب درياچه توســط چشمه هاى 
فعال واقع در كف درياچه تأمين مى شود. اما اكنون 
سال هاست كه با افزايش روزافزون آثار خشكسالى 
و كم شدن آب، نفس بزنگان به شماره افتاده و زنگ 
خطر مرگ اين اثر طبيعى ملى زيبا و منحصربه فرد 

به صدا درآمده است.

 بزنگان ناخوش است
رئيس اداره حفاظت محيط زيست سرخس در 
خراسان رضوى اظهار كرد: اثر طبيعى ملى بزنگان 
اين روزهــا اصالً حال خوبى ندارد و به شــدت 

نيازمند توجه مسئوالن است.
موســى غالمزاده با اشاره به تبخير شديد آب به 
دليل گرما و كاهش آبدهى چشــمه هاى تأمين 
كننــده آب درياچه، افزود: درصد شــورى آب 
درياچه باال رفته است و همين امر موجب شده 
ديگر زيست گونه هاى ماهى در اين درياچه امكان 
پذير نباشد. وى با بيان اينكه تا 6 سال پيش پروانه 
صيد ماهى براى بزنگان صادر مى شــد، اما امروز 
هيچ ماهى در آب آن شنا نمى كند، گفت: درمنه 
و ديگر گونه هــاى خانواده گندميان از گونه هاى 
اطراف درياچه اند كه متأســفانه به دليل كاهش 
شديد بارندگى دوام چندانى نياورده و در همان 

فروردين ماه خشك مى شوند.
وى افزود: اين وضعيت در كنار كاهش سطح آب 

درياچه موجب شده تا بزنگان 
ديگــر آن نماى زيبــا و دل 
انگيز گذشته را نداشته باشد.
غالمــزاده با اشــاره به اينكه 
از 17 فرورديــن ماه امســال 
بارندگى ها در سرخس متوقف 
شده، افزود: همين امر موجب 
افزايش خشكى در سرخس و 
مناطق تحت حفاظت منطقه 

شده است.
وى بيان كرد: البته اقدام هاى 

خوبى از پارسال در حوزه درياچه انجام شده، اما 
اگر همين اقدام ها 6 تا هفت ســال پيش انجام 
مى شــد، وضعيت امروز درياچــه خيلى بهتر از 
اآلن بود، اما متأســفانه بى توجهى به اين ثروت 
زيست محيطى آثار منفى خود را گذاشته است. 
وى در عيــن حــال با تاكيد بر ضــرورت ايجاد 
زيرساخت هاى گردشگرى، اين امر را الزمه رونق 
و تحول منطقه دانست و افزود: حضور پرندگان 
مهاجــر جاذبه خوبى براى حضورگردشــگران، 
پرنده دوســتان و محققان است كه اكنون نيز تا 
حدى شــاهد حضور آن ها هستيم، اما رونق آن 

درياچه  اوضاع  بهبود  نيازمند 
زيرساخت هاى  تأمين  البته  و 
الزم است. رئيس اداره محيط 
زيست سرخس با بيان اينكه 
توجيهى  مطالعــات  طــرح 
بزنــگان در بخش  درياچــه 
مقدماتى انجام شــده، به ايرنا 
گفت: در صــورت تأييد اين 
مطالعات در سازمان مركزى، 
بخش بندى پايش و حفاظت 
درياچه نيز انجام مى شود و با 
تأمين اعتبار مى تــوان خونى دوباره در رگ هاى 

بزنگان جارى كرد.

 احياى درياچه نيازمند اعتبار
معاون پايش و نظارت اداره كل حفاظت محيط 
زيســت خراسان رضوى نيز اظهار كرد: وضعيت 
درياچه امسال نسبت به سنوات گذشته با توجه 
به اجراى پروژه هاى احياى درياچه بهتر شده، اما 

هنوز تهديدها وجود دارد.
محمــد عرفانى بيان كرد: انجام اقــدام هايى از 
جملــه حفر كانال در ضلع غربــى درياچه براى 

جمع كردن آب ها در روســتاى نزديك درياچه 
و هدايت ســيالب هاى جارى شده ضلع شرقى 
درياچه موجب جلوگيرى از وخيم تر شدن اوضاع 

آن شده است.
وى افزود: امســال نيز انتقال آب مازاد كشاورزان 
منطقه در برنامه است تا در خارج از فصل كشت 
و از طريق لوله گذارى به طول يك كيلومتر، اين 
آب به بزنگان برســد. عرفانى با بيان اينكه طرح 
مطالعات توجيهى درياچه بزنگان در حال انجام 
و رو به پايان اســت، گفت:: نوسانات آبى درياچه 
ســاالنه به طور متوســط حدود يك متر است 
كه بيشترين عامل هدررفت آب بزنگان، تبخير 
مستقيم آب آن محسوب مى شود. اين مسئول 
با بيان اينكه هم اينك امكان كنترل روند بهبود 
يا تخريب درياچه وجود ندارد، افزود: براى كنترل 
دقيق درياچه به دنبال خريد و نصب سامانه برخط 
كنترل فاكتورهاى فيزيكى شيميايى براى رصد 
لحظه اى وضعيت درياچه هستيم تا به اين ترتيب 

روند زيست درياچه تحت نظارت و كنترل باشد.
عرفانــى بيان كرد: اعتبار مورد نياز براى خريد و 
نصب اين سامانه 2 ميليارد ريال است كه تامين 
آن تنها از محل اعتبارات استانى امكانپذير نيست.

در حوالى امروز2

 مرمت خانه استاد حميد سبزوارى 
آغاز شد

قدس: مسئول فنى دانشكده معمارى و شهرسازى دانشگاه 
حكيم ســبزوارى گفت: همزمان با دومين سالروز درگذشت 
استاد حميد ســبزوارى معروف به پدر شعر انقالب عمليات 
مرمت و بهسازى منزل آن مرحوم در شهر سبزوار آغاز شد. 
مجتبى كاويــان در جمع خبرنگاران افــزود: منزل مرحوم 
سبزوارى پس از مرمت تبديل به خانه شعر انقالب مى شود. 
اين مكان بر مبناى تفاهمنامه بين دانشگاه حكيم سبزوارى و 
محسن ممتحنى پسر مرحوم سبزوارى با هدف بهره  بردارى 
ادبى و فرهنگى به مدت 15 سال به دانشگاه حكيم سبزوارى 
واگذار شــد. وى ادامه داد: اين بنا شــامل سه بخش شرقى، 
مركزى و غربى است كه بخش شرقى آن از بين رفته، بخش 
مركزى بناى جديدى اســت و بخش غربى آن اثرى تاريخى 

مى باشد كه قدمتش به دوره قاجار مى رسد.
فرزند ارشد استاد حميد ســبزوارى نيز گفت: مرمت منزل 
پدر سبب حفظ اين خانه تاريخى و تبديل آن به يك جاذبه 

گردشگرى مى شود.
محســن ممتحنى افزود: در مجموعه فرهنگى كه در منزل 
مرحوم اســتاد سبزوارى ايجاد مى شــود جايگاهى نيز براى 

حضور شعرا و فرهيختگان فراهم مى شود.

رئيس كميسيون توسعه و عمران توس شوراى 
اسالمى شهر مشهد پاسخ داد

 آيا طرح هاى منطقه توس پيوست 
اجتماعى و فرهنگى دارد؟

قدس: رئيس كميســيون توســعه و عمران توس شوراى 
اســالمى شــهر مشــهد مقدس گفت: اساســنامه شركت 
توســعه و عمران توس در كميسيون هاى تخصصى شوراى 
پنجم تصويب شــده و بزودى براى بررسى به صحن علنى 
مى آيد. سيد مسعود رياضى در نشست خبرى خود با اصحاب 
رسانه گفت: تفاهمنامه اى با ميراث فرهنگى عقد شده است. 
يكى از اولين پروژه ها، جلوخان بود. تفاهمنامه اى با مديركل 
وقت ميراث فرهنگى اســتان امضا شــد كه با رفتن ايشان، 

دوباره روال كار از ابتدا آغاز شد. 
در حال حاضر مشــاور براى اين كار گرفته شده است و در 
مراحل ابتدايى انعقاد قرارداد هستيم. تا چند ماه آينده طرح 

مشاور براى جلوخان آماده مى شود.
 رئيس كميسيون ويژه توسعه و عمران توس در حوزه جذب 
سرمايه گذار افزود: از نظر شخص من، سرمايه گذار داخلى و 
خارجى ندارد. اگر به آبادانى توس فكر كنيم ســرمايه گذار 
داخلى و خارجى فرقى نمى كند اما فعًال هيچ طرح و بسترى 
آماده نيســت و نمى دانيم با ســرمايه هاى احتمالى جذب 
شــده چه كنيم. اگر آنجا زنده شود بعد روال سرمايه گذارى 
خودش مشخص مى شود.  رياضى گفت: گير اصلى كار توس 
در بروكراســى، كم همتى براى شكستن بروكراسى موجود 
و كم توجهى همه مردم به توس بوده اســت. بيشــتر مردم 
نمى دانند شهر تاريخى در توس نهفته است و حتى فردوسى 
را نمى شناسند.  رياضى در پاسخ به اين سؤال كه تغييرات در 
منطقه توس چه تأثيرى بر زندگى مردم آن منطقه مى گذارد 
و آيا در طرح هاى اين منطقه پيوســت اجتماعى و فرهنگى 
براى طرح هاى اين منطقه ديده شده يا نه، بيان كرد: طرحى 
كه وزارت راه و شهرسازى تصويب كند، يعنى پيوست همه 
اين موارد را درنظر گرفته و نتيجه تحقيقات را به صورت تراكم 

و ضابطه در اختيار ما قرار مى دهد.

رئيس شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى 
خراسان شمالى:

 تضعيف شوراى هماهنگى؛ تضعيف 
نهادهاى انقالب است

بجنورد- خبرنگار قــدس: رئيس شــوراى هماهنگى 
تبليغات اســالمى خراســان شــمالى با بيان اينكه شوراى 
هماهنگى تبليغات اسالمى متشكل از نهادها و دستگاه هاى 
مختلف استانى است گفت: تضعيف اين نهاد تضعيف عموم 
دســتگاه هاى فرهنگى است. حجت االسالم ساالرى، با بيان 
اينكه شوراى هماهنگى قائم به فرد و شخص نيست، افزود: اين 
شورا متشكل از 22عضو از نهادهاى مختلف استانى است و هر 
تصميمى كه اتخاذ مى شود منوط به همفكرى و رأى شورايى 
اســت. وى با گاليه از اقدام هاى برخى افراد و گروه ها، اظهار 
كرد: از سال گذشته جريانى در استان شروع شده كه هدف 
آن سيبل قرار دادن شــوراى هماهنگى تبليغات اسالمى و 
تضعيف اين نهاد است؛ اما شوراى هماهنگى بدون توجه به 

اين افراد و جريان ها به رسالت قانونى خود عمل مى كند.

 صدور ويزاى الكترونيكى براى 
زائران حج تمتع

ايسنا:مديركل حج و زيــارت خراسان رضوى گفت: امسال 
براى زائران حج تمتع 97 ويزاى الكترونيكى صادر مى شود. 
جواد شــاد اظهار كرد: سال قبل نيز ويزاى الكترونيكى براى 
تعدادى از زائران صادر شد اما امسال اطالعات كليه حجاج در 

يك سامانه وارد و ويزا صادر مى شود.

 18 گروه در خراسان رضوى مأمور 
استهالل ماه شوال شدند

ايرنا: مســئول ستاد استهالل خراســان رضوى گفت: 18 
گروه براى رؤيت هالل ماه شوال در سطح اين استان مستقر 

شده و نسبت به رصد اين ماه اقدام مى كنند.
حجت االسالم والمســلمين ابراهيم معادى، به خبرنگاران 
اظهار كرد: مشــهد، نيشــابور، قوچان، درگز، تايباد، تربت 
حيدريه، گلمكان، ســبزوار، بردســكن، خواف و بجســتان 
از مناطقى اســت كه استهالل ماه شــوال در آن ها صورت 

مى گيرد.
وى ادامه داد: هر گروه استهالل متشكل از يك روحانى، كه 
معموالً امام جمعه شهر اســت، متصدى تلسكوپ، عكاس، 
متصدى دوربين 2 چشــمى، محاســب و مدير گروه است 
كه همگى داراى ســال ها تجربه رصد و محاسبه ماه شوال 

هستند.
وى اظهار كرد: با توجه به پيش بينى هاى نجومى هالل ماه 
شوال، غروب پنجشنبه هفته جارى به مدت 10 تا 15 دقيقه 
با يك درجه روشــنايى در صورتى كه گرد و غبار نباشد با 
چشم مسلح ديده خواهد شد. حجت االسالم معادى گفت: 
گروه هاى اســتهالل نتايج رصد خود را به دفتر مقام معظم 
رهبرى ارسال مى كنند كه در صورت احراز حلول ماه شوال، 
دفتر معظم له پايان ماه رمضان و فرا رســيدن عيد فطر را 

اعالم خواهد كرد.
وى افزود: اگر روز جمعه اين هفته عيد فطر اعالم شود نماز 
عيد ســاعت 6 و 45 دقيقه به امامت نماينده ولى فقيه در 
خراســان رضوى در صحن جامع رضوى برگزار مى شــود و 

نماز جمعه اقامه نخواهد شد.

 نخبگان قرآنى، نورانى ترين شب 
همدم را رقم زدند 

قدس: اســاتيد برگزيــده  حوزه هاى حفــظ و قرائت قرآن 
كشــورمان، با حضــور در بيــن فرزندان همــدم و اجراى 
برنامه هاى مختلف قرآنى، شــبى بى نظير را براى اهالى اين 
موسسه و جمعى از خيرين و مردم نيكوكار و روزه دار مشهد 
كه در تاالر همدم حضور داشــتند، رقم زدند و آسمان اين 

موسسه  خيريه را پر از انوار الهى و معرفت دينى كردند.  
بــر پايه اين خبردر شــب بيســت و ششــم مــاه مبارك 
رمضان اســاتيدى همچون سيد جواد حسينى(قارى ممتاز 
بين المللــى)، رضا عابديــن زاده (حافظ و نخبــه  قرآنى)، 
ابوالفضــل زاهد مقدم (قــارى نوجــوان و داراى رتبه اول 
مسابقات دانش آموزى ايران) و گروه تواشيح و مديحه سرايى 
ولى عصر با حضور در تاالر همدم به اجراى برنامه هاى قرآنى 
مختلف پرداختند و تاالر اين موسسه  خيريه را براى ساعاتى 

به  قطب قرآنى شرق ايران تبديل كردند.

  فرماندار قوچان يا تربت حيدريه 
در راه مشهد

فارس:فرمانداران تربت حيدريــه و قوچان از گزينه هاى در 
حال بررســى براى فرماندارى مشهد هســتند و تغيير در 

فرماندارى كالت نيز تقريباً قطعى شده است. 
 نزديك به دو هفته از تغيير ســمت محمدرحيم نوروزيان 
از فرماندار مشــهد به معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى 
اســتاندارى خراســان رضوى مى گذرد و معاون سياســى 
فرماندار سرپرست فرماندارى مشهد را برعهده گرفته است. 
يك منبع آگاه از گزينه هاى در حال بررسى براى فرماندارى 
مشــهد اين طور خبر داد: دو گزينه براى فرماندار مشهد در 

حال بررسى است. 
وى افزود: احمدعلى موهبتى فرماندار تربت حيدريه يكى از 
گزينه ها و عليرضا قامتى فرماندار قوچان گزينه ديگر است.
ايــن منبع آگاه در خصوص تغييرات ديگر فرمانداران اظهار 
كرد: جابه جايى ســيد اصغر موســوى تبار فرماندار كنونى 
كالت نيز تقريبا قطعى شده است. وى گزينه احتمالى براى 
فرماندارى كالت را نيز مهدى ناصرى معاون سياسى امنيتى 

فرماندارى تربت حيدريه معرفى كرد.

 6 درصد جمعيت شهرستان نيشابور 
تحت پوشش كميته امداد هستند

نيشــابور- خبرنگارقدس: رئيــس كميته امــداد امام 
شهرستان نيشــابورگفت: ازكل جمعيت شهرستان نيشابور 
تعــداد 24 هزار و 229 نفــر كه بالغ بــر 14 هزار و 443 
خانوار مى گردد تحت پوشش كميته  امداد امام خمينى(ره) 
اين شهرســتان اســت. هادى محمديان در نشست خبرى 
اظهاركرد: از اين ميزان تعداد 10 هزار و 636 خانوار كه بالغ 
بر 17 هزار و 359 نفر مى شــود شامل خانوارهاى دريافت 
كننده كمك معيشــت و ســه هزار و 807 خانوار شامل 6 
هزار و 870 نفر غيرمعيشت بگير كه در اصطالح تك و چند 
خدمتى هستند. وى ياد آورشد: در نيشابور تعداد 960 يتيم 
وجود دارد كه توسط 2هزار و 792 نفر حامى تحت پوشش 
قرار دارند همچنين 173 خانوار از محسنين اين شهرستان 

توسط 571 نفر از خيرين حمايت مى گردند.
 وى عنوان كرد: از ابتداى امســال 151 حامى جديد براى 
ايتــام و 53 حامى نيز براى محســنين جذب كميته امداد 

نيشابور شده اند.
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ســرورهاديان    يك زمان هايى هســت كه ديدن بعضى 
صحنه هاى تكرارى،هيچ وقت عادى نمى شود. درست مثل ديدن 
دخترك معصوم دستفروشى كه كنار يكى ازخيابان ها، منتظر 
خريدن جوراب هاى در دســتان كوچكش هست و يا زن جوانى 
كه كودك كوچكش را در حالى كه به آغوش گرفته درسريكى 
از همين چهارراه هاى شهرمان براى خريد يك جفت جوراب از 
تــو حمايت مى خواهد.  حاال همه اين ها را باهم برســر يكى از 
چهارراه هاى باالى شهرمى بينم. مادرى كه پسر چهار ساله اش را 
درآغوش دارد و جلوى هرماشينى با احترام مى ايستد و از راننده و 
سرنشين ها تقاضاى خريد يك جوراب را دارد و كمى آن طرف تر 
دخترك هشــت ساله اى با بساط جوراب در كنار حاشيه همان 
چهارراه كه نگاهش به مردم وهمان زن و پســرك چهار ســاله 
است.  به سراغش كه مى روم در ابتدا حاضر به گفت و گو نيست. 

همه نگرانيش به خاطر اين است كه اقوام، آشنايان و همكالسى هاى دخترش اورابشناسند.

  مادر 2 كودك اما دستفروش
 قرار مى شــود رسم امانتدارى را به جا بياوريم و مى گويد: دو كودك چهار و هشت ساله ام 
را همراه خودم به خيابان هاى شــهرمى آورم تا براى هزينه هاى زندگى و مدرســه دخترم 
جوراب بفروشم. حاال به كمى آن طرف تربه دخترك هشت ساله اى كه بساط جوراب پهن 
كرده است، اشاره مى كند و مى گويد: آن دختركوچولو، دختر من است كه براى آنكه بتواند 
كارنامه اش را بگيرد، بايد باقيمانده هزينه ثبت نام مدرسه را بدهيم، براى همين او هم به من 

در كار دستفروشى كمك مى كند.
نگاه معصومانه دختراز آن نگاه هايى است كه نمى توان از كنار آن بى تفاوت گذشت.

 يك حادثه و يك آينده سخت 
اين مادر 24 ســاله ادامه مى دهد: همسرم 35 ســاله است و در پيك موتورى با موتوركار 
مى كرد، اما چند سال پيش تصادف سختى كرد تا حدى كه بايد پايش قطع مى شد، اما خدا 
يك شــانس دوباره به ما داد. پايش را قطع نكردند، اما او ديگر كار سنگين نمى تواند انجام 
دهد و به عنوان نگهبان كار مى كند، اما حقوق او ماهانه 500 هزار تومان است و اين كفاف 

خرج هاى زندگيمان را نمى دهد. 

حاال از مدرسه و كارنامه دخترش كه مى پرسم، مى گويد: ما مهاجر 
افغانستانى هستيم.

  مهاجرم اما ايران زادگاه من است 
و براى من عجيب بود كه هيچ لهجه اى در تمام گفت و گو نداشت 
تا متوجه اين موضوع بشوم و ادامه مى دهد: پدر و مادرم افغانستانى 

هستند، اما من در ايران به دنيا آمدم.
 اوادامه مى دهد: چندين ســال پيش كه اعالم شد به كشورمان 
بازگرديم، به ميهنمان بازگشتيم، اما پس از يك سال هيچ حمايتى 
نشديم و همه اش در اضطراب جنگ به سر برديم. دوباره مجبور 
شديم به مشهد الرضا پناه بياوريم.  حاال از روايت برگشت به ايران 
هم اين گونه برايم تعريف مى كند: پس از بازگشــت ديگر هيچ 
مدرك شناســايى به ما تعلق نگرفت، چون هنگام بازگشــت به 
افغانستان همه مداركمان را بايد تحويل مى داديم. از آن زمان هم 

به دليل نداشتن كارت دچار مشكالت فراوانى هستيم.

 دخترم را ثبت نام نمى كنند
 اوبا بغضى كه هر مادرى مى تواند آن را درك كند، مى افزايد: من مجبورشدم دخترم رادر 
يك مدرسه غير دولتى با مبلغ 2 ميليون و 400 تومان نام نويسى كنم؛ زيرا به دليل همان 

نداشتن كارت شناسايى دخترم را درمدرسه دولتى ثبت نام نمى كنند.
 حاال اشاره اى به دخترك معصومش مى كند و مى گويد: نيمى از اين شهريه رادر اين مدت 
تهيه و به مدرسه پرداخت كرديم، اما هنوز براى گرفتن كارنامه دخترم بايد بقيه شهريه را 
بپردازيم. حاال از او مى پرسم چه تقاضايى دارى ؟ بالفاصله مى گويد:من مهاجرم، اما متولد 
شــهر امام غريب نواز مهربانى ها هستم. از خودش خواسته ام بانى شود و مشكلمان را حل 

كند. ما آمده ايم تا او پناهمان بدهد. 

 بغض مادر و رؤياى كودكانه 
 او كــه بغض مى كند، مى دانم نگرانى يك مادر از آينده بچه هايش يعنى چه،دخترك هم 
عالقه اى به گفت و گو ندارد و من نمى خواهم رؤياى كودكانه او را برهم بريزم.فقط مادرش 

مى گويد:آرزوى دخترم تحصيل است و بس.

آرزوهاى كوچك دخترك جوراب فروش 

همه نگرانيش به خاطر اين است كه اقوام، آشنايان و همكالسى هاى دخترش اورابشناسند.

اثر طبيعى ملى 
بزنگان اين روزها 

اصًال حال خوبى 
ندارد و به شدت 

نيازمند توجه 
مسئوالن است

بــرش

خبر

احمد فياض: شامگاه دوشنبه شمارى از اهالى 
رسانه ميهمان ضيافت افطارِى متفاوتى بودند! 
افطارى اى كه ميزبانانش، فرشته هاى آسمانى 
آسايشگاه معلولين شهيد فياض بخش(مرحوم 
عبداله هنرى) بودند. وه! چه ضيافتى مى شود 
ميهمان شــدِن سفره افطارى آدم هاى صادق، 
مخلص و بى ريا...! در اين ضيافت؛ «ما هستيم»؛ 
شــعار ميهمان بود و ميزبان. ميهمانان يعنى 
اهالى رسانه آمده بودند تا بگويند: «ما هستيم» و 
ميزبانان نيك سيرت معلول نيز در گستره سفره 
افطارى شان آمده بودند تا بگويند: «ما هستيم». 
ربناى اينجا عمق دارد؛ معنويتى مضاعف دارد؛ 
راهى نزديك تر به ســوى خدا دارد! جايى كه 
بيشتر فرزندانش، معلول جسمى و حركتى و 
برخى هم داراى مشكل چند معلوليتى هستند.
ايــن را مدير روابط عمومى آسايشــگاه حين 
بازديد اهالى رسانه از بخش اطفال آسايشگاه 

مى گويد. جمعى از نيكوكاران مشهدى نيز در 
اين بازديد حضور دارند. مادرى با سه فرزندش 
در حالى كه بغض دارد با تمامى كودكان معلول 
اين بخش دست مى دهد و مهربانانه آنان را به 
آغوش مى كشد. اين مادر مى گويد: حضورم در 
اين محفل كه عطر بهشت دارد يعنى شكرانه 
سالمتى فرزندانم! و خطاب به كودكان معلول 

اين بخش ادامه مى دهد: «ما هم هستيم!».
سيده حشمت نبوى توضيح مى دهد: بيش از 
550 معلول جســمى و حركتى اينجا حضور 
دارند. برخى از معلولين را بچه هاى ضريح فوالد 
لقب داده اند. بچه هايى كه توسط والدين شان 
بنا به هر دليل در پشت پنجره فوالد حرم امام 

مهربانى ها؛ امام رضا(ع)؛ رها شده اند.
در ادامــه بازديد خبرنــگاران به بخش دانش 
آموزى هدايت مى شــوند. خانم نبــوى دارد 
از هزينه هاى ســنگين اداره موسســه تعريف 

مى كند. اينكه هر ماه بيش از يك و نيم ميليارد 
تومان براى هزينه هاى فرشــته هاى آسمانى 

خرج مى شود. 
او در روزهــاى پايانى ماه خدا و ماه نيكوكارى 
فقط بر ايــن مطالبــه فرشــته هاى معلول 
تاكيــد دارد: مطالبه ما از زائــران و مجاوران 
امــام رضا(ع) براى عيد ســعيد فطر اســت. 
روزى كه دوســت داريم در نجــواى عارفانه 
«اهللا اكبــر، اهللا اكبر، ال الــه اال اهللا و اهللا اكبر و 
هللا الحمد والحمدهللا على ما هدانا و له الشــكر 
على ما اوالنا»؛ شــعار «ما هستيم» در حمايت 
از فرزندان معلول آسايشــگاه نيز زمزمه شود. 
براى تحقق اين شــعار صندوق هاى منقش به 
آرم موسسه در ايام جشن عيد سعيد فطر در 
سطح شهر مشــهد جانمايى مى شود و زائران 
و مجاوران هميشــه يار و ياور مى توانند زكات 
فطره، كفــاره و هر گونــه كمك هاى نقدى 

و ريالى شــان را تحويل نمايندگان موسســه 
دهنــد. وى خاطرنشــان مى كنــد: ســامانه 
پرداخــت تلفــن همــراه بدين منظــور در 
دسترس است و نيكوكاران مى توانند با شماره 
گيــرى#5116666*780* در هــر لحظــه 
كمك هاى نقدى خــود را واريز نمايند. كارت 
بانك ملى به شماره 6037991199510391 
نيز براى دريافت كمك هاى مردمى فعال است. 

فرش قرمز مددجويان «فياض بخش» براى روزه داران نيكوكار
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استاد مهندسى فضاى سبز دانشگاه فردوسى:
 فضاى سبز شهرى مشهد الگوگرفته

 از دهه 60 اروپاست

ايســنا: عضو و مدرس گروه مهندسى فضاى سبز وعلوم 
باغبانى دانشگاه فردوسى گفت: الگوى طراحى فضاى سبز 

شهرى ما الگوى دهه 60 ميالدى اروپاست. 
بهداد عليزاده، در خصوص لزوم استفاده از تنوع رنگ در فضاى 
ســبز شــهرى اظهار كرد: امروزه با هدف كاهش هزينه هاى 
نگهدارى فضاى سبز بيشتر از طرح هايى استفاده مى شود كه 
تركيبى از درختان و درختچه هاى هميشه سبز و چمن باشد. 
رنگ را به صورت گل هاى فصلى به آن اضافه مى كنند، اما اين 
كار به صورت غلط انجام مى شود كه هزينه بااليى دارد.با يك 
بررســى اجمالى در محوطه دانشگاه يا پارك در مى يابيم كه 
همه فضا سبز است و در حاشيه از گل هاى فصلى استفاده شده 
تا سطحى كوچك و رنگى ايجاد كنند، اما حاشيه كارى كافى 
نيست و براى افزايش نشاط روحى و روانى شهروندان ما بايد 
در جهت ايجاد فضايى مملو از رنگ و نه تك رنگ گام برداريم.
وى ادامه داد: در حال حاضر فضاى ســبز بلوارها، خيابان 
ها، پارك ها، ميادين و... يك شكل و يك رنگ هستند كه 
ايــن موضوع باعث دلزدگى مى شــود.اين تك  رنگ  بودن 
فضاى ســبز در واقع از يك مشــكل اساسى فضاى سبز 
شهرهاى ما منشأ مى گيرد و آن پايين  بودن تنوع گياهى 

در منظر شهرى است كه بايد روى آن كار شود.
عليزاده در خصوص استفاده از فضاى سبز رنگى در سطح 
دنيا عنوان كرد: جنگل هاى پرباران در آمازون كامًال سبز 
هســتند و گياهان متنوعى مى توان در آن يافت، اما تنوع 
رنــگ در آن وجود نــدارد. اين در حالى اســت كه تنوع 
گياهى و همچنين تنوع رنگ درمناطق مديترانه اى بيشتر 
است. امروزه در اروپا و آمريكا با در نظر گرفتن تغيير اقليم 
و بــا پيدا كردن نقاط هم اقليم ومعرفى گونه هاى جديد و 
سازگار ضمن افزودن به تنوع گياهى منظرى دايناميك و 
زيبا ايجاد مى كنند.اين در حالى اســت كه الگوى طراحى 

فضاى سبز فعلى ما الگوى دهه 60 ميالدى اروياست.
مدرس گروه مهندســى فضاى ســبز وعلوم باغبانى دانشگاه 
فردوسى افزود: با تغيير روش طراحى فضاى سبز تغيير روش 
كشت، استفاده از گياهان متناسب مى توانيم فضاى سبزمان را 
پراز رنگ كنيم. اين اقدام در بعضى ها از شــهرهاى دنيا شروع 

شده و دارند در اين زمينه كار مى كنند. 

 2500 خانواده داراى دو عضو معلول 
خراسان رضوى در نوبت مسكن

قدس: معاون مشاركت، اشتغال و هماهنگى مؤسسات غيردولتى 
بهزيستى استان خراسان رضوى گفت: 2500 خانواده داراى دو 
عضو معلول شهرى و روستايى در نوبت دريافت مسكن هستند.

مجتبى حســين نژاد اظهار كرد: در موضوع مســكن، دو گروه 
مددجويان عــادى و مددجويان داراى معلوليــت داريم كه به 
دوگروه روستايى و شهرى تقسيم مى شوند. در مورد خانواده هاى 
دومعلولى به هر خانواده شــهرى، 30 ميليــون تومان و به هر 
خانواده روســتايى، مبلغ 18 ميليون تومــان وام بالعوض اعطا 
مى شود. البته خيرين مسكن ساز نيز كمك هايى در اين زمينه 
داشته اند. اين شرايط شامل تمام معلولين اعم از ذهنى وجسمى 
مى شود. شايان ذكراست به هر فرد، عالوه بر اين وام تسهيالتى از 
طريق بنياد مسكن براى افراد روستايى و تسهيالت مسكن براى 
افراد دو معلول شهرى هم تعلق مى گيرد. همچنين تمام افراد كه 
تحت پوشش بهزيستى هستند، چه معلول و چه مددجوى عادى، 

از يك انشعاب گاز، آب و برق رايگان برخوردارند.
وى با بيان اينكه تاكنون 1018 خانواده بر اساس عملكرد تأمين 
مسكن واگذار شده داريم به ايسنا، افزود: تعداد 6000 خانواده هم 
در مراحل پروانه تا نازك  كارى ساختمان و تعداد 2500 خانواده 
داراى دو عضو معلول شــهرى و روستايى وعادى در استان در 

نوبت دريافت مسكن هستند. 
معاون مشاركت و هماهنگى بهزيستى ادامه داد: تا به حال اين 
مســكن ها از مجموعه مسكن هاى مهر و خود مالكى اختصاص 
يافته اســت، اما به طــور كلى در بخش مســكن خانواده هاى 
دومعلول كميته راهبردى كه متشكل از بهزيستى بنياد مسكن و 
شهرسازى و بنياد مستضعفان است، تصميم گيرى مى كنند و هر 

بخش از كار توسط يكى از اين ارگان ها اجرا مى شود.
حسين نژاد در توضيح معيارهاى استانداردسازى معلوالن 
در اين مســكن ها عنوان كرد: صد درصد مناسب ســازى 
صورت مى گيرد و تا زمانى كه اين مسكن ها مناسب سازى 
نشوند، تأييديه نمى گيرند. تالش مى شود كه كارشناسى 
دقيقى بر روى ســاخت اين مســكن ها صــورت بگيرد. 
همچنيــن بودجه اى در بخش مناسب ســازى اختصاص 
داده ايم كه مســاكنى را كه در گذشــته ساخته شده اند، 

مناسب سازى كنيم.

با پادرميانى شورا و تخصيص اعتبار
 شهردارى با بناهاى تاريخى آشتى مى كند؟

هنگامه طاهرى: اگر چه تاكنون عملكرد شهردارى در راستاى 
تخريب آثار تاريخى بوده است، اما براى اولين بار و با پا درميانى 
شوراى شهر سرانجام شهردارى براى همكارى با ميراث فرهنگى 
خراســان رضوى در حفظ بناهاى تاريخى اعالم آمادگى كرد؛ 
به طورى كه در كمال تعجب رئيس شــوراى شهر مشهد اعالم 
كرد كه شهردارى حاضر است در همين راستا حتى اعتبار هم 

تخصيص بدهد.
محمدرضــا حيدرى گفت: ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى به عنوان مجموعه اى كه ميراث دار شــهر است، 
ظرفيت هايى دارد كه مى تواند با تعامل و همكارى مورد استفاده 

قرار گيرد.
او همچنين درباره تخصيص اعتباراز ســوى شــوراى شــهر و 
شهردارى براى احياى بناها و آثار تاريخى تصريح كرد: اعتباراتى 
را براى حفظ خانه هاى تاريخى پيش بينى كرده ايم و اين آمادگى 
وجود دارد كه به تناسب ظرفيت ها و اعتبارات پيش بينى شده، 

همكارى ها دنبال شود. 
وى ادامه داد: از ابتداى دوره پنجم شــوراى شهرمشــهد اعالم 
كرديم كه توســعه فضاى فرهنگى شهر مشهد و بويژه هويت 

بخشى آن مى تواند در تمام بناهاى تاريخى شكل بگيرد.
او البته هيچ اشــاره اى به تخريب حوض معجردار و حتى پس 
از آن آب انبار تاريخى آن به طور شبانه توسط شهردارى نكرد. 

حيدرى همچنين با اشــاره به برنامه ريزى براى برگزارى نماز 
عيد فطردر مصالى مشهد، اظهار كرد: اقدام هاى ارزشمندى در 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان شكل گرفته 
و پاى مردم به بناهاى تاريخى از جمله مجموعه تاريخى فرهنگى 

مصلى باز شده است.
وى ادامه داد: با قدمتى كه اين بنا دارد و با توجه به اينكه بيش 
از 50 ســال در اين مجموعه نمازعيد فطر برگزار نشده است، 
شايسته است كه عالقه مندان به ميراث فرهنگى در اين برنامه 

حضور پيدا كنند.
وى بر تداوم برنامه هاى فرهنگى در اين مجموعه تاريخى فرهنگى 
تأكيد كرد و يادآورشــد: با توجه به ظرفيت هاى ويژه اى كه اين 
مجموعه دارد، بايد آن را به مكانى براى حضور مردم تبديل كرد.
حيدرى در اين خصوص اظهار كرد: ايجاد موزه، ايجاد نمايشگاه 
و فروشگاه صنايع دستى، برنامه هاى خوبى است كه مى تواند به 
مكانى پر رفت آمد براى هنرمندان و مردم مشهد و زائران تبديل 
شود، ما هم در شوراى شهر و شهردارى از آن حمايت مى كنيم.
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براى اولين بار در ايران و به همت دستگاه قضايى
 بارهاى نامتعارف خودروها در معابر مشهد تخليه مى شود

على محمدزاده مديرعامل سازمان حمل ونقل بار درون شهرى شهردارى مشهد گفت: به 
خودروهاى حامل بارهاى غيرمتعارف اجازه تردد در معابر مشهد داده نمى شود.

حسين مختارى افزود:بر اساس مطالعات انجام شده در چندسال قبل خودروهاى حامل بارهاى 
ســنگين غير استاندارد و بارهاى نامتعارف ســاالنه بيش از 1400 ميليارد ريال به تأسيسات 

زيرساختى مشهد خسارت مى زنند.
وى ادامه داد:بى ترديد اين رقم در ســال هاى اخير به مراتب بيش از اين شــده وبايد با 
استفاده از ابزار قانونى از ادامه اين روند زيان رساندن به شهر وشهروندان جلوگيرى شود.

وى اظهارداشــت: براساس آمارهاى موجود در حال حاضر 60هزار خودرو حمل بار سبك 
وسنگين در مشهد شناسايى شده كه با هر محاسبه حداقلى خواهيم ديد كه خسارتى كه 

از اين محل به معابر شهر وشهروندان تحميل مى شود رقم قابل توجهى است.
مختارى گفت: بنابراين به منظور جلوگيرى از تداوم اين روند با هماهنگى وحمايت ويژه 
شــوراى حفظ حقوق عامه وبه استناد قانون كه شــهردارى را متولى نظارت وساماندهى 
حمل ونقل بار درون شهرى مى داند مقرر شد خودروهاى داراى بار غيرمتعارف به محض 
مشــاهده از سوى بازرسان و گشتى هاى اين ســازمان متوقف شده و اجازه تردد نداشته 

باشند.
وى در توضيح بيشــتر اقدام مورد نظر افزود: در گذشته خودروهاى متوقف شده با تخلف 
مدنظر از ســوى مأموران راهنمايى و رانندگى همراه تيم هاى گشتى جريمه مى شدند و 
بعد اجازه ادامه مســير داده مى شــد، اما پس از مدتى وتحليل مشاهدات ميدانى به اين 
نتيجه رســيديم جريمه ها جنبه پيشگيرى نداشــته وارتكاب اين تخلف كاهش چندانى 

نداشته است.
مديرعامل ســازمان حمل ونقل بار درون شهرى شهردارى مشهد گفت: بنابراين در روش 
جديد تصميم بر آن شده است تا مأموران واحد انتظامى نيز همراه تيم هاى گشتى باشند 
و خودرو حامل بار غير متعارف متوقف شوند و بايد خودرو ديگرى تهيه نمايند وبخشى از 

بار را به خودرو ديگر منتقل نمايند وبعد اجازه ادامه مسير به آن ها داده مى شود.
مختارى ضمن قدردانى از شــوراى حفظ حقوق عامه استان گفت: با تدبير ويژه مسئوالن 
وحمايت دستگاه قضايى براى اولين بار در كشور اين اقدام صورت مى گيرد كه بى ترديد 
پس از بررســى نتايج آن اميدواريم در ســاير كالنشهرها نيز اجرايى شود تا منجر به يك 
فرهنگ كلى شــود چراكه نتايج مختلفى از قبيل حفاظت بيشتر از جان ومال شهروندان 
و مراقبت از بيت المال را به دنبال دارد.وى اظهارداشــت: همچنين يك بســته آموزشى 
هم به راننده داده مى شــود تا با اســتانداردهاى حمل بار بيش از پيش آشنا شوند چراكه 
بار غير متعارف تنها شامل بار سنگين بيش از حد مجاز نيست، بلكه مواردى از قبيل بار 
با ارتفاع زياد و مهار بندى ناايمن و نامناســب و حمل بار به وسيله خودروهاى سوارى و 
بارگيرى محموله هاى خطرســاز با انواع وســايل نقليه ازجمله موتورسيكلت هم مى شود. 
برهمين اســاس از رانندگان تقاضا مى شود به منظور جلوگيرى از وقوع خطرات احتمالى 
براى خودشان و شهروندان در وهله اول وبراى پرهيز از خسارت به تأسيسات عمومى شهر 

از بارگيرى محموله هاى غير استاندارد و نامتعارف خوددارى نمايند.

هاشم رســائى فر    اواخــر سال 89 بود 
كه طرح نوسازى بافت فرسوده منطقه آبكوه 
مشهد از سوى معاونت شهرسازى و معمارى 
شهردارى ابالغ شد. طرحى كه قرار بود بافت 
فرسوده دو منطقه سعدآباد و آبكوه در منطقه 
يك شــهردارى مشهد را ســاماندهى كند و 

چهره اى نو به آن ببخشد.
گرچه در شــروع طرح اعالم شد عمليات تملك 
1890 قطعه قابل تملك در بافت فرسوده آبكوه 
مشهد تا پايان سال 95 به پايان خواهد رسيد، اما 
اين اتفاق در آن زمان كه هيچ حتى تاكنون كه 
بيش از يك سال از زمان اعالم شده مى گذرد هم 
نيفتاده است. نكته قبل تأمل تر اينكه ميزان تملك 
امالك در حال حاضــر چيزى حدود 50 درصد 

است و روند آن به كندى پيش مى رود!
آنچه كه ســاكنان منطقه آبكوه بيشتر مد نظر 
خود دارند، اين است كه كارشناسى هايى كه در 
مورد قيمت امالك صورت مى گيرد به هيچ وجه 
اصولى نيست و كارشناسان شهردارى هر قيمتى 
را كه خودشان تشــخيص مى دهند به مالكان 
اعالم مى كنند و بر مبناى اصلى كه براساس نظر 
كارشناس دادگسترى، نماينده مردم و ميانگين 
قيمتى كه در منطقه هست عمل نمى كنند و اين 
باعث شــده تا با عدم رغبت اهالى اين دو بافت 
فرسوده براى واگذارى امالك خود به شهردارى 
روند تملك به كندى پيش برود.با كند شدن اين 
روند قطعاً معضالت بهداشتى و اجتماعى كه بر 
سر راه اين طرح است بيشتر خودنمايى مى كند و 

خود مشكالت را دوچندان نمايد.
از هميــن رو دو نفر از نماينــدگان اهالى بافت 
فرسوده آبكوه و ســعدآباد با حضور در تحريريه 
خواستار انتقال مشكالت خود از طريق روزنامه 

قدس به مسئوالن شدند.

 عملكرد سليقه اى مديران بافت
حســن مختارى يكى از نماينــدگان اهالى كه 
مســايل مرتبط با بافت فرسوده منطقه آبكوه را 
پيگيرى مى كند در خصوص شــرايط فعلى اين 
منطقه مى گويد: طرح ساماندهى بافت فرسوده 
آبكوه فقط اسمش ساماندهى است و عمالً تاكنون 
هيچ كارى براى رفاه مردم در اين منطقه انجام 
نشده اســت. در يك جمله اگر بخواهيم آنچه را 
كه مد نظر مردم است، عنوان كنيم اين است كه 
تمام خواسته هاى آن ها طبق مصوبه هاى مجلس 
شوراى اسالمى و شــوراى نگهبان است كه در 

همه شــهرهاى ديگر اجرا مى شود، اما متأسفانه 
شــهردارى به اين مهم توجه نمى كند و راهى را 

مى خواهد برود كه مد نظر خودش است.
وى افــزود: بارهــا و بارها با مســئوالن بافت و 
شهردارى پيرامون همين مباحث جلسه برگزار 
شده. سه بار هم مردم تجمع كردند، اما هنوز كه 
هنوز است پاسخ درستى نگرفته ايم. حتى چند 
روز مانده به پايان ســال 96 قرار بود مردم براى 
رســيدن به خواسته هايشان تجمع كنند كه به 
نمايندگان مردم تماس گرفتند و گفتند بياييد 
با مسئول بافت جلسه بگذاريد كه بعد از آن نيز 
جلسه اى با حضور رئيس شوراى شهر، مسئول 
بافت، شوراى نظارتى شوراى شهر و نمايندگان 
مردم منطقه در محل بافت فرسوده آبكوه برگزار 
شــد كه همان جا اعــالم كردند طبق مصوبات 
گذشته بايد طرح ساماندهى آبكوه اجرايى شود، 
اما بعد از آن جلســه هر زمان كه ما رفتيم براى 
گرفتن يك نســخه از صورت جلســه هر بار به 
بهانه اى از دادن صورت جلســه به ما امتناع شد 
كه در نهايت همين چند روز قبل بعد از تعطيالت 
اعالم كردند آقاى شهردار قرار است طرح را عوض 
كنــد و به ما هم گفته اند تــا قبل از اينكه طرح 

عوض نشده، كارى انجام نشود.
مختارى ضمن گاليه از روند كار و پيگيرى هاى 
اعضاى فعلى شوراى شهر مشهد گفت: اعضاى 
دوره قبلى شورا مردمى تر بودند و به قولى پاى كار 
بودند. در اين شورا مصوبات شوراى قبلى ناديده 
گرفته مى شود و اجرايى نمى شود ما در آخرين 
جلســاتى كه با اعضاى شوراى قبلى داشتيم به 
نتايج خوبى رســيديم و مصوبات خوبى تصويب 
شد، اما اآلن به هيچ كدام از آن ها عمل نمى شود 

و حتى يك كپى از آن ها هم به ما نمى دهند!
نماينده مردم بافت فرســوده آبكوه همچنين 
اظهار داشت: دليل حضور ما در تحريريه قدس 
اين است كه مى خواهيم اين را بگوييم كه ما به 
هيچ عنوان شوراى جديد را مردمى نمى دانيم 
چرا كه عمدا كار را به سمتى مى برند كه مردم 

را تحريك كنند.

 قيمت گذارى در حضور مالك
مجيد خدادادى نماينده اهالى بافت فرسوده 
محله سعد آباد و آبكوه نيز با اشاره به نبود 
مديريت واحد شــهرى در بحث ساماندهى 
بافت هــاى فرســوده گفت: اگر مســئوالن 
ما امــروز مجبور هســتند بودجه هاى قابل 
توجهى را در حاشــيه شهربراى ساماندهى 
معضالت حاشــيه نشــينى هزينه كنند بر 
مى گــردد به اينكــه مديريــت واحدى در 
بافت هاى فرسوده شــهرى نداريم كه اگر 
اين گونه باشــد، موضوع حاشيه نشينى در 
شهر ايجاد نمى شود. برخورد غير اصولى با 
بافت فرسوده باعث شــده تا هر روز شاهد 

مشــكالت به وجود آمده در مورد حاشــيه 
نشــينى باشــيم كه متأســفانه مسئوالن 
مرتبط با بافت فرسوده اين موارد را ناديده 

مى گيرند يا نمى بينند.
وى تصريــح كــرد: چنــد ارگان در بحث 
بافت فرســوده كار عمرانى انجام مى دهند 
كه گاه اختالفاتى بين آن ها ديده مى شــود 
براى بافت فرســوده آبكوه تاكنون افزون بر 
200 تا 300 ميليارد تومان اوراق مشاركت 
فروخته شده است كه با اين وجود اگر پروژه 
ســاماندهى بافت فرســوده آبكوه بازنگرى 
شــود، مى بينيد كه با شكست روبه رو شده 
اســت چاره برون رفت از اين قضيه هم اين 
اســت كه همه بياييم دســت به دست هم 
بدهيم تا هزينه ها كاهــش پيدا كند و كار 

جلو برود.
خدادادى ادامه داد: تمام امكانات در منطقه 
آبكوه به مرور زمان تخريب شــده اســت و 
رسيده اند به اســكلت آبكوه كه در اين راه 
هزينه هايــى هم روى دوش مــردم افتاده 
است. نبايد فراموش كرد كه تا زمانى كه در 
گردونه سياســت گذارى ها مردم را دخالت 
ندهيم كار پيش نخواهد رفت. مشــكل هم 
زمانى حل خواهد شد كه همه دور يك ميز 
بنشينيم همه حرف ها زده شود نه اينكه هر 
كارى كه خواسته باشند انجام دهند و ما به 
عنــوان نماينده مردم رو در روى مردم قرار 
بگيريم در حالى كه كسانى كه بايد پاسخگو 

باشند افراد ديگرى هستند.
وى اظهار داشــت: از شوراى فعلى مطالبه ما 
اين اســت كه اگر ما به عنوان نماينده مردم 
رسميت داريم؛ اول اينكه صورت جلسات را در 
اختيار ما قرار دهند دوم اينكه خريد توافقى 
امالك مردم با قيمت گذارى كارشناسى و در 
حضور مالك انجام شود. مورد بعدى هم اينكه 
يادمان نرود كه مردم يك ريال بيشتر از چيزى 
كه در قانون هست نمى خواهند و درخواست 
اجرايى شــدن قوانين مربوط به تملك بافت 

فرسوده هستند.

نمايندگان اهالى بافت فرسوده آبكوه در تحريريه قدس :

قيمت گذارى ناعادالنه امالك صداى مردم را درآورده است
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گزارش قدس از افزايش ادامه دار قيمت ها در بازار مشهد

گوشت هاى استراليايى درد گرانى را درمان نكرد
فاطمه معتمدى اوايل خرداد ماه بود كه پس 
از ســوار شدن گوشت گوسفند بر قطار افزايش 
قيمت، توزيع گوشت گرم گوسفندى وارداتى با 
هدف شكستن قيمت اين ماده پروتئينى در بازار، 
البته با اولويت 28 روزبازار شــهردارى مشهد به 
نرخ هر كيلو بين 38 تا 39 هزار تومان براى ران 
و سردســت و نيز 22 هزار تومان براى قلوه گاه 

آغاز شد.
هر چنــد در گزارش چند روز گذشــته قدس 
اشــاره شــد نياز مصرفى بازار گوشت گوسفند 
در مشــهد روزانه 40 تن است و قرار است تنها 
10 تا 15 درصد اين نياز از طريق توزيع گوشت 
گرم گوسفندى وارداتى تأمين  شود، با اين حال 
برخى واحدهاى فروش گوشت در سطح شهر از 
جمله بازار استقالل با نگاه بدبينانه معتقد بودند 
گوشت گوسفند اســتراليايى تأثير ى بر قيمت 
گوشــت در بازار آزاد ندارد، ضمن اينكه كيفيت 
اين نوع گوشــت نيز زير سؤال است و به گفته 
برخى قصاب ها اين نوع گوشت ها در واقع گوشت 
ميش و بز است كه به اسم بره به فروش مى رسد.

البته در همان زمان مدير تنظيم بازار ســازمان 
جهاد كشاورزى خراســان رضوى با بيان اينكه 
گوشــت هاى وارداتى طرح تنظيم بازار كه فقط 
در روزبازارهاى شهردارى توزيع مى شود، گوشت 
ميش و بز نيســت، بلكه بره اســت، مدعى شد 
در اين چهــار روز از زمان توزيع گوشــت گرم 
گوسفندى وارداتى، بين 2000 تا 2500 تومان 

در هر الشه در بازار آزاد اثر گذاشته است.

   نمايشگرهاى قصابى ها
اكنون با گذشــت بيش از دو هفته ازآغاز توزيع 
گوشــت گوســفندى گرم وارداتى در حالى كه 
انتظــار مى رفت هدف ممانعت از گران شــدن 
قيمت گوشت گرم گوســفندى در بازار آزاد با 
توزيع اين نوع گوشــت محقق شــده باشد، اما 
رقم هاى درج شــده بر روى تابلوهاى نمايشگر 
قصابى هــا و همچنين اظهارات فروشــندگان 
گوشــت در بازار آزاد خالف اين قضيه را نشان 
مى دهد. در اين رابطه فروشنده يك واحد قصابى 
در بازار اســتقالل به عنوان يكى از مراكز اصلى 
توزيع گوشت قرمز و سفيد در مشهد با اشاره به 
گران شدن قيمت گوشت گوسفند طى روزهاى 
گذشــته گفت:كف قيمتى گوشــت معمولى 
گوســفند بين 48 تا 49 هزار تومان و حداكثر 
تا مرز 65 هزار تومان رســيده است هر چند در 
برخى موارد در پى سوءاســتفاده برخى برندها، 
گوشت كامالً بدون چربى را به قيمت بيش از 65 
هزار تومان هم به فروش مى رسانند، به طورى كه 

صحبت از 70 هزار تومان شد.

  تأثير گذارى در حد كم كردن مشترى!
وى درباره تأثير  توزيع گوشــت گوســفند گرم 
وارداتى بر شكســتن قيمت اين فرآورده در بازار 

آزاد گفت: تنهــا تأثير ى كه 
داشــت اين بود كه 30 تا 40 
درصد خريد گوشت را از بازار 
آزاد كــم كرد؛ چرا كه مردم با 
شنيده شــدن توزيع گوشت 
گرم وارداتى از خريد امتناع و 
به اصطالح دست نگه داشتند 
و يا خريــد را به كمترين حد 
ممكن رساندند به اين اميد كه 
گوشت در بازار ارزان تر شود كه 

البته نشد.

  كمبود عرضه دام به بازار
وى افزود: دليل گران شــدن 

قيمت گوشت گوسفند در بازار كمبود دام است؛ 
به عبارت ديگر به دليل بارش هاى خوب بهارى و 
زياد شدن علوفه، لذا دامداران از عرضه دام به قصد 
پروار خوددارى مى كنند، در نتيجه عرضه كمتر از 
تقاضا شده است و به نظر مى رسد اين وضعيت 
عدم عرضه دام به بازار تا دو ماه ديگر ادامه داشته 
باشد. متصدى واحد ديگرفروش گوشت در ميدان 
استقالل با اشــاره به گران شدن قيمت گوشت 
گوسفند و مرغ بويژه طى تعطيلى هاى اخير گفت: 
مرغ از 6200 به 7000 تومان رســيد و گوشت 
گوسفندى نيز طى ماه رمضان در مجموع حدود 

10 درصد گران شده است.

  توزيع محدود و اندك
وى درباره اثرگذارى توزيع گوشــت گوسفندى 
گرم وارداتى بــراى جلوگيرى از افزايش قيمت 
گوشــت گوســفند در بازار آزاد افزود: تأثير ى 

نداشــته اســت، در واقع اگر 
قرار بود توزيع اين گوشت در 
بازار آزاد  شكستن قيمت در 
اثر داشته باشد، بايد اين نوع 
گوشت در مراكز اصلى مانند 
ميدان استقالل توزيع مى شد 
تا بــه نوعى تعديــل كننده 
قيمت باشــد، در حالى كه به 
ميزان محدود آن هم فقط در 
توزيع  شهردارى  روزبازارهاى 
شد؛ بنابراين نتوانست قيمت 
را بشكند. وى ادامه داد:اكنون 
گوسفندى  گوشــت  قيمت 
بدون چربى تا 65 هزار تومان 
واگر همراه با چربى باشد، بيش از  50 هزار تومان 
است، البته با توجه به نزديك شدن به تعطيالت 
عيد فطر احتمال افزايش قيمت گوشت گوسفند 
وجود دارد، هر چند به دليل پايين بودن قدرت 
خريد مردم تقاضا براى خريد گوشت گوسفند كم 
است، در حالى كه براى مرغ اين افزايش قيمت 

حتمى خواهد بود.
وى درباره سوء استفاده برخى واحدها از افزايش 
قيمت گوشت و اقدام به گران فروشى بيشتردر 
بازار تصريح كرد:گران شــدن قيمت گوشــت 
گوســفند به دليل كمبود دام و پيشى گرفتن 
تقاضا از عرضه اســت و واحدهاى قصابى نقشى 
در آن ندارند، تخلفات احتمالى برخى قصابى ها 
موارد ديگرى است؛ از جمله اينكه برخى واحدها 
با تعويض ســلفون، گوشت گوسفندى گرم كه 
چند روزى است به فروش نرفته را با اين ترفند 

آن را تازه تر نشان مى دهند.

  افزايش بيش از 10 درصدى
يك واحد قصابى ســطح شهر نيز با بيان اينكه 
هم اكنون قيمت گوشــت گوســفند در بازار با 
قيمت هاى متفاوتى و عموماً بين رنج 53 تا 62 
هزار تومان به فروش مى رســد، گفت: طى ماه 
رمضان گوشت بيش از 10 درصد افزايش يافت 
و در اين افت و خيز اكنون تقريباً به يك ثبات رو 
بــه كاهش در حد 1000 تا 2000 تومان در هر 

كيلو رسيده است.
وى درباره تأثير گذارى توزيع گوشت گوسفندى 
گرم طرح تنظيم بازار بر قيمت گوشت در بازار 
گفت: تأثير ى نداشته اســت به چند دليل اول 
اينكه نــگاه مردم به گوشــت وارداتى به لحاظ 
كيفيت چندان خوب نيســت، در حالى كه اگر 
ايــن واردات به صورت دام بــود، به طور حتم 
تأثير گذارى قابل توجهــى اى به لحاظ قيمتى 
به همراه مى داشت، از سوى ديگر ميزان توزيع 
روزانه نيز بســيار اندك اســت و از همه مهم تر 
اينكه منحصر شدن توزيع اين نوع گوشت فقط 
در روزبازارها سبب شده است نتواند تأثير ى در 

قيمت سطح بازار داشته باشد.
وى با بيان اينكه به نظر مى رسد قيمت گوشت 
اگر گران نشــود ارزان تر هم نخواهد شد، گفت: 
قيمت باالى گوشت سبب شده است بازار خراب 

باشد و مردم به لحاظ مالى قدرت خريد ندارند.

آب و �وا
  بارش هاى رگبارى خراسان رضوى را 

فرا مى گيرد
قدس: هواشناسى خراسان رضوى از بارش هاى رگبارى بويژه 

در شمال و شمال غرب استان تا پايان هفته جارى خبرداد.
براساس گزارش اين سازمان همچنين وزش باد نسبتاً شديد 
براى امروز و فردا پنجشــنبه خراســان رضوى بويژه در نوار 

شرقى استان را در خواهد نورديد.
همچنين از امروز شاهد كاهش دما در استان خراسان رضوى 
خواهيم بود به طورى كه بيشــينه دماى امروز مشهد به 29 

درجه سلسيوس كاهش مى يابد.

��ر
مديركل راه و شهرسازى خراسان رضوى خبر داد

  پيشرفت 55 درصدى پروژه هاى 
حاشيه شهر مشهد

قدس: مديركل راه و شهرســازى خراســان رضوى متوســط 
پيشرفت پروژه هاى در حال اجراى حاشيه شهر مشهد را حدود 

55 درصد اعالم كرد.
«محمدرضا اخوان عبداللهيان» با اعالم اين خبر افزود: پروژه هاى 
حاشيه شهر مشهد از محل رديف اعتبار حاشيه كالنشهر مذهبي 
تأمين اعتبار شده است كه براساس موافقتنامه، پروژه هاى حاشيه 
شهر مشهد از محل بودجه 63/700 ميليارد تومانى 23 پروژه 
تأمين و ســاخت پروژه هاى روبنايى و هفت پروژه ســاماندهي 
محيط و فضاي شــهري و 22 پروژه زير ســاختي و پنج پروژه 

مطالعاتى در حال انجام است.

  ساخت 3 سالن ورزشى 
وى يادآور شــد: ساخت سه سالن ورزشى چند منظوره در 
شهرك بحر آباد و شهرك شهيد رجايي و روستاي صيدآباد 
از محل رديف ميلياردى در شــهر مشــهد آغاز شده است 
كه تاكنون سالن هاى ورزشــى امام هادى (ع) مجموعه با 
1705 متــر مربع زيربنا و پيشــرفت فيزيكي 85 درصد و 
ســالن ورزشى شهرك شهيد رجايي و صيدآباد هر كدام با 

850 متر مربع زيربنا 45 درصد پيشرفت فيزيكى دارند.

  پروژه زيرسازى، جدول كشى و آسفالت معابر
وى با بيان اينكه در زمينه بهســازى و تعريض معابر شــهرى 
حاشــيه شــهر نيز يك پروژه در حال اجراســت، گفت: پروژه 
زيرسازي، جدول گذاري و آسفالت معابر بافت فرسوده واقع در 
منطقه3 شهردارى مشــهد در حال اجراست و تاكنون نيز85 
درصد پيشرفت فيزيكى داشته است. وى ساماندهي بخشى از 
مسيل كشف رود را در محدوده محله هاى جاده قديم قوچان، 
خواجه ربيع و شاهنامه از ديگر پروژه هاى حاشيه شهر مشهد 
عنوان كرد و گفت: اجراي ســاماندهي رودخانه كشف رود و 
بازگشــايى و احداث جاده دسترسى به مساحت 6 هكتار در 
محدوده كانال پاوا كه تاكنون 68 درصد پيشرفت فيزيكى دارد 
و پروژه ساماندهى مسيل كشف رود (اجراى خط انتقال آب، 
كاشــت درخت، حمل خاك زراعى و تسطيح خاك و...) در 
محدوده خواجه ربيع و شاهنامه به مساحت حدود 43 هكتار 

كه تاكنون 90 درصد پيشرفت فيزيكى داشته است.

طى 2 ماهه نخست سال محقق شد
  صرفه جويى 18 ميليون ليتر بنزين 

در منطقه تربت حيدريه

قدس: در دو ماهه نخست سال معادل بيش از 18 ميليون ليتر 
بنزين در منطقه تربت حيدريه صرفه جويى شد.

با استفاده مردم از گاز طبيعى به عنوان سوخت پاك و ارزان 
در بخش حمل ونقل در دو ماهه نخست سال 97 بيش از 18 
ميليون ليتر بنزين صرفه جويى شد. محمد احمدى، سرپرست 
منطقه تربت حيدريه با اعالم اين خبر اظهار داشت: با استقبال 
مردم از سى ان جى به عنوان سوخت جايگزين بنزين در دو 
ماهه اول ســال 97 مصرف ســى ان جى با 3 درصد افزايش 
نسبت به مدت مشابه سال پيش به بيش از 16 ميليون و 200 
هزار مترمكعب رسيد كه معادل آن جايگزين مصرف بنزين در 
اين منطقه گرديد. وى افزود: در اين بازه زمانى روزانه 262 هزار 
مترمكعب سى ان جى از طريق 31 باب جايگاه عرضه سوخت 

فعال سى ان جى در منطقه تربت حيدريه توزيع گرديد.
احمدى تصريح كرد: در دو ماهه نخســت سال 1397 مصرف 
بنزين با 3 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 
حدود 44 ميليون ليتر رسيد.  وى همچنين گفت: در دو ماهه 
نخست امسال بيش از 107 ميليون ليتر انواع فرآورده هاى نفتى 
در منطقه تربت حيدريه توزيع شد كه در مقايسه با مدت مشابه 
ســال پيش 10 درصد افزايش داشــته است. محمد احمدى 
همچنين از افزايش 10 درصدى مصرف انواع فرآورده هاى نفتى 
خبر داد و افزود: در دو ماهه نخســت سال در مقايسه با مدت 
مشابه سال گذشته مصرف بنزين با 3 درصد افزايش به حدود 
44 ميليون ليتر، مصرف نفت گاز با 19 درصد افزايش به بيش 
از 61 ميليون ليتر، گاز مايع بــا يك درصد افزايش به حدود 
4000 تن و نفتكوره با 9 درصد افزايش نزديك به 300 ميليون 
ليتر افزايش يافت، همچنين مصرف نفت سفيد با 34 درصد 

كاهش به حدود 2 ميليون و 800 هزار ليتر رسيد.

  محدوديت هاى ترافيكى جاده هاى 
خراسان رضوى تا 27 خردادماه

قدس: رئيس پليس راه خراسان رضوى از اعمال محدوديت هاى 
ترافيكى در جاده هاى اســتان به مناسبت عيد سعيد فطر تا 27 
خردادماه خبر داد. ســرهنگ هادى اميــدوار گفت: همزمان با 
تعطيالت عيد فطر و افزايش سفرهاى جاده اى به منظور تسهيل 
در عبور و مرور و پيشــگيرى از تصادفات؛ تردد موتورسيكلت از 
ســاعت12 ظهر روز پنجشــنبه 24 خرداد ماه تا ساعت 6 روز 
يكشــنبه 27 خرداد از محورهاى آزادراهى و بزرگراهى قوچان- 
مشهد، سبزوار- مشهد و تربت حيدريه- مشهد و برعكس به جز 
موتورســيكلت هاى انتظامى و امدادى براى انجام مأموريت هاى 

ضرورى در مسير مجاز جريان ترافيك ممنوع است.
وى تصريح كرد: در همين راســتا تردد انواع تريلى و كاميون به 
استثناى حامالن مواد سوختى و فاسد شدنى از ساعت 12 تا 24 
روز چهارشنبه 23 خرداد و از ساعت 8 تا 24 روزهاى پنجشنبه، 
جمعه و شــنبه منتهى به 27 خــرداد در محورهاى آزادراهى و 
بزرگراهى قوچان - مشــهد، ســبزوار- مشهد و تربت حيدريه- 

مشهد و برعكس ممنوع است.

  درگيرى چند جوان رنگ خون گرفت

قدس: فرمانده انتظامى تربت جام از درگيرى در يك روســتا و 
مرگ مرد جوان خبر داد. ســرهنگ هوشنگ كيانى گفت: اين 
درگيرى به خاطر اختالف هاى قبلى و بين سه جوان 26، 29 و 30 
ساله در روستاى رباط سمنگان اين شهرستان رخ داد. وى افزود: 
مأموران پاسگاه مالكى پليس تربت جام دوشنبه شب گذشته با 
دريافت اين گزارش در محل حاضر و تحقيقات اوليه آن ها حاكى 
از آن بــود كــه در اين درگيرى جوان 26 ســاله جان خود را از 
دست داده و جوان 30 ساله نيز مجروح و در مركز درمانى تحت 
مراقبت هاى پزشكى قرار گرفته است. فرمانده انتظامى شهرستان 
تربت جام با ابراز تأسف از وقوع اين واقعه گفت: پليس، جوان 29 

ساله را دستگير و تحقيقات پرونده ادامه دارد.

  شگرد مجرمان سايبرى 

براى دريافت فطريه
قدس: رئيس پليس فتا اســتان به مناسبت روزهاى پايانى ماه 
مبارك رمضان به كاربران فضاى ســايبرى در خصوص پرداخت 

فطريه روزه و ديگر كمك هاى انسان دوستانه هشدار داد.
سرهنگ جواد جهانشيرى گفت: متأسفانه افراد سودجو در اين 
ايام با سوءاستفاده از احساسات انسان دوستانه هموطنان عزيز به 
دنبال كالهبردارى هستند. وى افزود: افراد سودجو با استفاده از 
قابليت هاى شبكه هاى اجتماعى و انجام تبليغات گسترده در اين 
بستر سعى در منحرف كردن افكار عمومى داشته و با برانگيختن 
احساســات مردمى ســعى دارند اعتماد كاربران فضاى مجازى 
را جلــب كرده و با ايــن روش كمك هاى مردمى را به نفع خود 
ضبط كنند. رئيس پليس فتا خراسان رضوى تصريح كرد: برخى 
سودجويان فضاى سايبرى با انتشار تصاويرى از بيماران سخت 
درمان و بويــژه كودكان و همچنين كمك به زندانيان پرداخت 
ديه غيرعمد و... شماره حســاب هايى را اعالم و پس از دريافت 
كمك هاى مردمى وجوهات را به نفع خود ضبط مى كنند. گاهى 
اوقات نيز اين افراد ســودجو ادعا دارند كه اين تبليغات از سوى 
مؤسســات خيريه نهادهاى مردمى نام آشنا در فضاى مجازى 
منتشر يا در برخى موارد نيز اين تبليغات از سوى افراد و چهره هاى 
مشهور و سرشناس منتشر مى شود بدون آنكه آن ها خبرى از اين 
موضوع داشته باشند. سرهنگ جهانشيرى تأكيد كرد: در برخى 
مواقع نيز ديده شده حتى اين كمك هاى هر چند كم متأسفانه 
در درگاه جعلى پرداخت شده و متأسفانه اطالعات حساب كاربران 
در فضاى سايبرى به سرقت و به دنبال آن موجودى حساب كاربر 
به سرقت مى رود. وى از شــهروندان خواست مراقب اين دست 

سايت ها، كانال ها و گروه ها و صفحات باشند.

  تاكسى هاى اينترنتِى فاقد مجوز 
اعمال قانون مى شوند

ايرنا- مديرعامل سازمان تاكسيرانى شهردارى مشهد گفت: 
تاكسى هاى اينترنتى فاقد مجوز فعال در اين شهر متوقف و 
اعمال قانون مى شوند. سيد مهدى علوى مقدم افزود: براساس 
مصوبه شوراى اسالمى شهر مشهد تمام شركت هاى فعال و 
متقاضى در عرصه تاكسى اينترنتى ملزم به اخذ پروانه فعاليت 

از سازمان تاكسيرانى هستند. 
وى اظهار كرد: در اين راستا شركت هاى تاكسى اينترنتى يك 
ماه مهلت داشتند تا نسبت به اخذ پروانه فعاليت اقدام كنند. 

وى گفــت: با توجه بــه اينكه اين مهلت 18 خــرداد ماه به 
پايان رسيد با هماهنگى پليس راهور، تاكسى هاى اينترنتى و 

مسافربرهاى شخصى فاقد مجوز اعمال قانون مى شوند.
علــوى مقدم افزود: مدارك رانندگان اين خودروها نيز اخذ و 
تعهدى از آن ها براى دريافت مجوز گرفته مى شود. وى اظهار 
كرد: هم اكنون دو شركت تاكسى اينترنتى در مشهد داراى 
پروانه فعاليت هســتند كه بايد هرچه سريع تر نسبت به اخذ 
مجوز براى ناوگان خود اقدام كنند. حدود 15 هزار تاكســى 

اينترنتى فاقد مجوز در مشهد فعاليت دارند.
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رئيس اتحاديه شيرينى و بستنى سازان مشهد احضار شد

كارگاه هاى غيرمجاز بستنى آب مى شوند
پيگيرى

هنگامه طاهرى   توليد بستنى در كارگاه هاى غيرمجاز 
باعث شد روز گذشته، معاون دادستان در امور پيشگيرى 
از وقوع جرم خراسان رضوى رئيس  اتحاديه شيرينى سازان 

و بستنى سازان مشهد را احضار كند.
 رئيس اتحاديه شيرينى سازان و بستنى سازان مشهد در اين 
خصوص گفت: احضار من توسط قاضى بخشى محبى به دليل 
پيگيرى بستنى هايى بى نام و نشان يا برندهاى ناشناخته بود 

كه حتى شناسه سيب سالمت آن ها نيز غير واقعى است.
محمد فرزانه بيان داشــت: برخى سود جويان همزمان با 
شــروع فصل گرما اقدام به توليد بســتنى كرده و با اتمام 
فصل گرما كار آن ها هم تمام مى شود. اين ها ضمن مداخله 
در كار ما دور از چشــم نظارت كننــدگان بر توليد مجاز 

بستنى اقدام به توليد مى كنند.
او عالوه بر اين گفت: قرار شد از يكشنبه هفته آينده كميته اى 
متشــكل از سازمان غذا و دارو به عنوان مرجع سالمت،واحد 
بهداشت محيط در راستاى واحدهاى توليد صنفى و سازمان 
صنعــت و معدن و اتاق اصناف بازديــد از تمام مراكز توليد 
كننده بســتنى هاى مجاز و غيرمجاز بخصوص ســردخانه 
هايى كه اقدام به دپوى بســتنى كرده اند، صورت بگيرد و با 

توليدكنندگان غير مجاز بستنى برخورد صورت گيرد.
او ضمن تأكيد  بر تهيه بســتنى از قنادى ها و مراكز مجاز، در 
مورد بستنى هاى زغالى با ترديد صحبت و تأكيد كرد كه مردم 

به جاى بستنى زغالى از بستنى سنتى استفاده كنند.
رئيــس  اتحاديه آبميوه، بســتنى و كافى شــاپ نيز بيان 
داشــت:با اينكه اتحاديه ما حدود 18 ســال پيش از دل 
اتحاديه قنادان بيرون آمد، اما تا وقتى كارگاه هاى بستنى 
حدود 7-6 ســال پيش تحــت نظارت اتحاديــه ما بود، 
شناخته شــده بودند و اگر همچنان تحت نظارت اتحاديه 
آبميوه فروشــان بود، ما اشــراف، اطالعات و پيگيرى هاى 

بيشترى داشتيم.
ســعيد شــريف زاده افزود: در حال حاضر دو نوع كارگاه 
توليد بستنى داريم؛ يكى واحدهايى كه جواز صنفى توليد 
دارند كه خودشــان هم پخش كننده بــوده و مورد تأييد  

ما نيز هســتند، اما اداره بهداشت تأكيد  بر صنعتى شدن 
آن ها دارد.

او ادامه داد: نوع ديگر همان كارگاه هاى غيرمجاز هســتند 
كه شــرايط كارگاه هاى صنفى را هم نداشته و نظارتى هم 
بر آن ها صورت نمى گيرد و اين دســته از كارگاه ها داراى 

بيشترين آلودگى هستند.
وى بيان داشت: البته كارگاه هاى سنتى همه دچار مشكل 
آلودگى نيستند چرا كه اين ها همان كارگاه هايى هستند 
كه ســابقه كار دارند و مورد تاييد ما هم هستند و قبال هم 
از طــرف غذا و دارو مورد تأييد  بودنــد، اما االن تأكيد، بر 

صنعتى شدن آن ها مى كنند.
وى خاطر نشان كرد: االن با توجه به اينكه در مقطع زمانى 
هستيم كه يك سرى كارگاه ها بايد توليد و پخش بيشترى 
داشــته باشند، اما با اين رويه تا چند سال ديگر ما بستنى 
سنتى نخواهيم داشت، بلكه بستنى هايى صنعتى داريم با 

شمايل سنتى، ولى با بهداشت باالتر.
شــريف زاده همچنين از تعطيلى يك كارگاه توليد فالوده 
در روســتاى اسماعيل آباد پشت الماس شرق خبر داد كه 

رشته هاى فالوده را به همان شكل سنتى توليد مى كرد.
البته او اذعان داشــت: كار اين كارگاه مثل سال هاى قبل 
بــود، اما با توجه به تأكيد، بر صنعتى شــدن، مورد تاييد 

بهداشت قرار نگرفت.

قدس: استاندار خراسان رضوى گفت: 610 ميليارد تومان 
براى توسعه و ايجاد اشتغال در مناطق روستايى و محروم 

اين استان در نظر گرفته شده است.
عليرضا رشيديان در جلسه شــوراى ادارى فريمان اظهار 
كرد: طبق برنامه ريزى انجام شــده 610 ميليارد تومان 
تسهيالت براى اشتغال روستايى و توسعه مناطق محروم 

استان در نظر گرفته شده است.
وى افــزود: بــا توجه به ضــرورت مقاوم ســازى منازل 
روســتاييان، بازسازى مناطق و محالت ناكارآمد شهرى و 
نوسازى ناوگان حمل و نقل عمومى، انتظار مى رود تا از اين 
امكانات و تسهيالتى كه دولت فراهم كرده استفاده شود. 
استاندار خراسان رضوى همچنين گفت: صادرات استان 
طى دو ماهه ابتداى سال جارى معادل 354 ميليون دالر 
بود كه در مقايسه با مدت مشابه گذشته، 35 درصد رشد 

داشته است و واردات نيز به ميزان 76 ميليون دالر با رشد 
36 درصدى روبه رو بوده است.

وى تصريح كرد: در راســتاى برخــورد قاطع با هر گونه 
افزايش قيمت كاالهاى اساســى، بازرسى ها از سطح بازار 
استان منجر به بازگشت 2/7 ميليارد تومان اضافه دريافتى 

از مردم به آنان و تشكيل پرونده براى متخلفان شد.
وى تأكيد كرد: در شرايطى كه حوزه حمل و نقل كشور با 
بى نظمى هايى روبه رو شده بود، شركت هاى باربرى استان 
با متوسط روزانه 7000 بار نامه به ارائه خدمت و جابه جايى 

كاال مبادرت داشتند.
رشيديان افزود: حمايت از كاالى ايرانى صرفاً به مصنوعات 
صنعتى و كشاورزى محدود نمى شود، بلكه در همه حوزه ها 

بويژه بخش خدمات نيز بايد توجه شود.
استاندار خراســان رضوى يادآور شد: در راستاى كاهش 

مصرف انرژى و با توجه به 200 روز پيك مصرف در گرماى 
هوا، ابتدا بايد ادارات و دستگاه هاى دولتى پيشقدم شوند و 

سپس مردم به وظيفه خود عمل كنند.
موضوعاتى از قبيل ساماندهى مجموعه آب گرم شاهان 
گرماب، ســد و مصلى فريمان نيز در اين جلسه مورد 
بحث و بررسى قرار گرفت كه استاندار خراسان رضوى 
به مانند ســفر سال گذشــته خود به شهرستان اعتبار 
مشخصى براى پيشنهادات ارائه شده در شوراى ادارى 

اختصاص داد. 
زيبا سازى و ساماندهى مبلمان شهرى از سوى شهرداران 
و آماده ســازى محيط براى استقبال از عيد سعيد فطر از 
ديگر تأكيدات استاندار خراسان رضوى در اين جلسه بود. 
اين جلسه شوراى ادارى شهرستان فريمان به ياد شهيدان 

على محمد و على اصغر على نژاد برگزار شد.

استاندار با اشاره به برخورد قاطع با افزايش قيمت كاالهاى اساسى خبر داد

بازگشت 2/7 ميليارد تومان اضافه دريافتى به مردم 

دليل گران شدن قيمت 
گوشت گوسفند در 

بازار كمبود دام است؛ 
به عبارت ديگر به دليل 
بارش هاى خوب بهارى 

و زياد شدن علوفه، 
لذا دامداران از عرضه 

دام به قصد پروار 
خوددارى مى كنند

بــرش

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

300072305 پيامك كنيد.
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