
فرسودگى 48 درصد مدارس استان؛ 
خيرين همت كنند

صندوق هاى قرض الحسنه و خانگى 
دغدغه امروز ما هستند

در گفت وگو با مديركل توسعه و تجهيز مدارس خراسان رضوى مطرح شد معاون دادگسترى خراسان رضوى:

قدس  در آستانه بيستمين جشنواره خيرين 
مدرسه ساز رودرروى مهندس جاسم حسين پور 
مديركل توســعه، نوســازى و تجهيز مدارس 
خراســان رضوى نشسته ايم تا پرسشگر نقش 
خيرين مدرسه ساز و مشاركت هاى مردمى در 

امر احداث و...

قدس   معاون دادگســترى خراســان 
رضــوى گفت: يكــى از دغدغه هاى امروز 
مــا صندوق هاى قرض الحســنه و خانگى 
هستند چرا كه تعداد اين صندوق ها رو به 
افزايش اســت. امير مرتضوى با طرح اين 
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پول هايى كه در زائر سراهاى كاغذى گم شد
استاد قنات كار گنابادى تشييع شد

وداع با پيرترين مقنى ايران

.......صفحه 4

افشاگرى يك مسئول  در خصوص ترفند برخى دستگاه هاى دولتى براى جذب بودجه

.......صفحه 2

قدس از كم فروشى برخى نانوايان در 
مشهد گزارش مى دهد

نان هايى كه هر روز 
كوچك تر مى شوند

قدس     شايعه ها در خصوص افزايش قيمت نان در مشهد كه 
البته با كم شدن وزن آن نيز همراه است، موجب گاليه شهروندان 
در اين باره شده اســت. گرچه انتشار اين دست اخبار و شايعات 
نگرانى هايــى را در حوزه گران شــدن قيمت نان بخصوص براى 
قشرى كه با توان مالى اندك بيشترين مصرف كننده نان به شمار 
مى آيند،بــه وجود آورده با اين حــال دغدغه هايى در اين بخش 

.......صفحه 3مطرح است و ذهن مردم را درگير كرده است...
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شماره 8713  
ويژه نامه 3098 

.......صفحه 4

قدس يك هفته پس از وعده 
مسئوالن براى جمع آورى 

جارچيان پيگيرى كرد

بازگشت 
قدرتمندانه 

دالالن به پايانه 
مسافربرى مشهد!

قدس   هنوز از تاكسى پياده نشدى كه چند 
نفرى دوره ات مى كنند. هر كدام نام شــهرى 
را مى برند. شــهرى كه شــايد مقصد ســفرت 
باشــد. كالفه در ميان هياهــوى آن ها هر طور 
كه هســت مى خواهى خودت را خالص كنى و 
با آرامش به كارت برسى، اما انگار آن ها به اين 
ســادگى نمى خواهند دســت از سرت بردارند. 
«هر اتوبوســى كه بخواهى داريم. هر امكاناتى 
كه از يــك اتوبوس توقــع دارى در اختيارت 
مى گذاريم. تخفيف خوب داريم، فقط بگو كجا 
مى روى؟» اين ها قســمتى از جمالتى است كه 
دالالن مســافر مستقر در هر گوشــه از پايانه 

مسافربرى مشهد...

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت مشهد فورجینگ ) سهامی خاص (

به شماره ثبت 3840 و شناسه ملی 
10380197373

بدین وس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت 
مش��هد فورجینگ دعوت ب��ه عمل می آید تا 

در جلسه مجمع عمومی 
عادی سال 1396 شرکت مشهد فورجینگ که 
در س��اعت 10 صبح م��ورخ 1397/04/28 در 

محل قانونی شرکت به نشانی :
مشهد – کیلومتر 15 جاده کالت روبروی درب 
ش��هرک صنعتی مش��هد خیابان ای��ران قطعه 

دوم سمت راست
 تشکیل می شود، حضور بهم رسانند 

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه :
1 – بررس��ی و تصویب صورتهای مالی منتهی 

به1396/12/29
2 – انتخ��اب ب��ازرس قانون��ی و حس��ابرس 

شرکت برای سال مالی 1397 
3 – انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 

4 – س��ایر م��واردی ک��ه در صالحی��ت مجمع 
عمومی عادی سالیانه می باشد 

هیئت مدیره شرکت مشهد فورجینگ
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آگهی مناقصه عمومی- نوبت اول- )چاپ اول(
شهرداری فرهادگرد در نظر دارد با توجه به مجوز شورای اسالمی شهر فرهادگرد به شماره 189 مورخ 22 خرداد 97 پروژه زیر را با 

مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به شرکت های حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید:

1. برآورد بر اساس فهرست بها راه و ابنیه سال 97 می باشد
2. محل اعتبار پروژه: از محل منابع عمرانی طی واگذاری اسناد خزانه اسالمی به سررسید 05 شهریور 99

3. نحوه پرداخت: بصورت واگذاری اسناد خزانه اسالمی به سررسید 05 شهریور 99 و نقدی
4. شرایط پرداخت: بعد از تأیید صورت وضعیت توسط ناظر شهرداری و ناظر عالیه دفتر فنی استانداری خراسان رضوی

5. مدت اعتبار پیشنهادات: اعتبار پیشنهادات از زمان افتتاح پاکات به مدت یک ماه می باشد.
6. متقاضی��ان محت��رم می توانن��د از تاریخ 31 خ��رداد 97 تا تاریخ 04 تیرم��اه 97 همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای ش��هرداری مراجعه و اس��ناد 
را دریاف��ت و پس از بررس��ی، پیش��نهاد خ��ود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبل��غ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حس��اب 

54226013407287/02 نزد پست بانک واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
آخرین مهلت تحویل اسناد تاریخ 05 تیرماه 97 می باشد -  بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ 6 تیرماه 97 رأس ساعت 14 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد-  شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات 05134673002 می باشد.

حمید کهن سال- شهردار فرهادگرد

ت اول
نوب

مدت اجرا )ماه(فهرست بهاسپرده شرکت در مناقصه )ریال(برآورد اولیه )ریال(پروژه
اجرای طرح ایمن سازی و 
روسازی بلوار امام رضا 
)میدان ورودی( حاشیه 

جاده سنتو
12راه یا ابنیه 2/500/000/000125/000/00097 ریال 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
متالورژی پودر مشهد )سهامی خاص( به شماره ثبت  

5056  شناسه ملی 10380209877
جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت متالورژی 
روز   9 س��اعت  راس  خ��اص(  )س��هامی  مش��هد  پ��ودر 
پنجش��نبه مورخه 97/4/28 در مح��ل کارخانه واقع در 
مش��هد کیلومت��ر15 ج��اده کالت مقابل ش��هرک صنعتی 
مش��هد تش��کیل میگردد بنابراین از کلیه سهامداران 
محترم یا وکالی آنان اعم از اش��خاص حقیقی یا حقوقی 
دعوت میش��ود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 

ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند .
دس��تور جلس��ه : 1-  اس��تماع گزارش هیئ��ت مدیره و 
ب��ازرس 2- ط��رح و تصوی��ب ترازنامه و حس��اب س��ود 
و زی��ان ش��رکت در س��ال 96   3- تعیی��ن تکلیف نحوه 
تقس��یم س��ود و زیان 4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار 
برای درج آگهی های شرکت 5- انتخاب بازرسین اصلی 
و علی البدل برای مدت یک س��ال 6- سایر مواردی که 
اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صالحیت مجمع عمومی 
عادی س��الیانه شرکت باش��د ضمنا از اعضای محترم که 
تمایل دارند برای س��مت بازرس شرکت کاندیدا شوند 
، تقاضا میش��ود در خواست خود را به صورت مکتوب تا 

تاریخ 97/4/25 به دفتر شرکت ارائه نمایند.
هیئت مدیره شرکت متالورژی پودر مشهد

)سهامی خاص(
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
اتحادیه بازرگانی شرکتهای تعاونی مصرف 
کارکنان دولت در استان خراسان رضوی

مجم��ع عموم��ی ع��ادی س��الیانه نوب��ت دوم اتحادی��ه روز 
چهارش��نبه 97/04/20 س��اعت 10 صب��ح در مح��ل پژوهش 
س��رای امام رضا )ع( واقع در مش��هد –  خواج��ه ربیع 25 ، 
تش��کیل خواهد ش��د خواهش��مند اس��ت موضوع در جلسه 
هیئ��ت مدیره آن تعاونی مطرح و یك نفر نماینده به منظور 
ش��رکت و اعمال رای در مجم��ع مذکور تعیین و کتبًا به این 
اتحادی��ه معرف��ی فرماین��د ک��ه در موعد با همراه داش��تن 
معرف��ی نامه کتبی در زمان تعیین ش��ده در جلس��ه حضور 

بهم رسانید . 
دستور جلسه : 1-استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان قانونی 
2-ط��رح و تصوی��ب عملک��رد س��ال 1396 اتحادی��ه ش��امل 
ترازنامه ، حس��اب س��ود و زیان ، س��ایر گزارش��ات مالی و 

پیشنهادات هیات مدیره اتحادیه 
3-اتخاذ تصمیم نس��بت به ذخایر و چگونگی تقس��یم سود 

و زیان سال 96 
4-تعیین خط مش��ی و برنامه های اتحادیه و تصویب بودجه 

سال 97 
5-انتخاب هیات بازرسان اصلی و علی البدل وفق مقررات قانونی 

ضمنًا چنانچه آن تعاونی داوطلب معرفی برای کاندیداتوری 
عضویت در هیئت بازرسی می باشد درخواست می شود از 
تاریخ انتش��ار آگهی حداکثر ظ��رف مدت یك هفته نماینده 
واجد ش��رایط خود را همراه با مدارك ذیل به دفتر اتحادیه 

معرفی نماید . 
1-صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره ، مبن��ی بر انتخ��اب نماینده 

حقیقی برای کاندیداتوری 
2-تکمیل و امضاء فرم ثبت نام توس��ط نماینده داوطلب در 

محل اتحادیه بانضمام کپی کارت ملی 
با احترام – منصور صابری رئیس هیات مدیره 

اتحادیه بازرگانی شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان 
/عدولت در استان خراسان 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت نوبت دوم
اول تعاونی مصرف کارکنان نیروگاه مشهد

بدینوس��یله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی 
دع��وت میش��ود در جلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی 
سالیانه که در روز یکشنبه مورخه1397/04/24 
راس س��اعت 14 در مح��ل مس��جد فج��ر واقع در 
نی��روگاه مش��هد –بلوار ش��هید عباس��پور برگزار 

میگردد شرکت نمایند. 
دستور جلسه:

1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 
2-تصویب صورتهای مالی سال 96

3-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره 
برای  سال مالی97

4-انتخ��اب عضو اصلی و علی البدل بازرس برای 
یک سال مالی منتهی به 29 اسفند 97

توضیح��ات: 1- اعض��اء محترمی که ام��کان حضور 
آنها در جلس��ه مذکور مقدور نمیباشد میتوانند 
از تاریخ نش��ر آگهی لغایت 97/04/21 در ساعات 
اداری ب��ه همراه وکی��ل مورد نظر خ��ود به دفتر 
تعاون��ی مراجعه و برگ وکاتنامه با تایید ش��رکت 

را دریافت نمایند.
2- با توج��ه به انتخاب عضو اصل��ی و علی البدل 
ب��ازرس ، اعض��اء محترمی که متقاضی  میباش��ند 
میتوانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 97/04/16در 
س��اعات اداری ب��ا مراجع��ه به دفت��ر تعاونی فرم 

مربوطه را تکمیل نمایند.
 هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان نیروگاه مشهد
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 ))  آگهی  تجدید مزایده ((- نوبت دوم
  شهرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر نسبت 
ب��ه واگذاری و بهره برداری ازجایگاه C.N.G س��وم خ��رداد تایباد از طریق 
برگزاری مزایده  عمومی با مبلغ پایه اجاره ماهیانه 151/000/000 ریال اقدام 
نماید ، لذا از کلیه شرکت ها و افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت کسب 
اطالعات الزم و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا ساعت 14 مورخ 97/04/10با 
شهرداری تایباد واحد امالک تماس حاصل نمایند پیشنهادات واصله در تاریخ 
97/04/11 در محل دفتر ش��هردار و با حضور اعضاء کمیس��یون بازگش��ایی و 
رسیدگی خواهد ش��د و متقاضیان محترم می بایست مبلغ 91/000/000 ریال  
به عنوان ضمانت شرکت در مزایده واریز و در پاکت جداگانه ای ضمیمه فرم 
پیشنهاد قیمت خود کرده و تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.ضمنًا شهرداری 
در رد یا قبول یک یا تمام پیش��نهادات مختار اس��ت و در صورتیکه برندگان 
اول تا سوم مزایده از پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده آنها به ترتیب به 

نفع شهرداری ضبط خواهد شد.تلفن تماس 051-54536525 
ایوب سیدالحسینی-شهردار تایباد

/ع
97
04
15
0



رو در رو با مديركل توسعه و تجهيز مدارس خراسان رضوى به بهانه برگزارى جشنواره خيرين مدرسه ساز 

فرسودگى 48 درصد مدارس استان؛ خيرين همت كنند
�و��ون

حسين پورحسين    در آستانه بيستمين 
رو  درروى  مدرسه ســاز  خيريــن  جشــنواره 
مهندس جاسم حســين پور مديركل توسعه، 
نوســازى و تجهيز مدارس خراســان رضوى 
نشسته ايم تا پرسشگر نقش خيرين مدرسه ساز 
و مشــاركت هاى مردمــى در امــر احداث و 

بهره بردارى از مدارس باشيم.
او مى گويد: خيرين نقش سازنده و قابل تقدير 
و ارزشــمندى در توسعه فضاهاى آموزشى ايفا 
مى كنند و بيش از 30 درصد مدارس اســتان 
خراسان رضوى توسط خيرين و مشاركت هاى 
مردمى احداث مى شــود. گفت  وگوى قدس با 

جاسم حسين پور را با هم مى خواهيم:

 آقاى مديركل در سال چه مبلغى براى 
توسعه و بازسازى و تجهيز مدارس اعتبار 

به استان تعلق مى گيرد؟
براســاس ســند تحول بنيادين براى توسعه 
فضاهاى آموزشــى منابع مالى ملى و استانى 
تأمين اعتبار مى شــود كه در ســال گذشــته 
به لحاظ تأمين اعتبــار در وضعيت خوبى قرار 
داشــته ايم و حدود 200 ميليارد تومان بودجه 
اختصاص داده شده كه 90 درصد صرف توسعه 
و بازســازى فضاهاى آموزشى و 10 درصد هم 

براى تجهيزات هزينه مى شود.

خراسان  در  آموزشــى  فضاى  سرانه   
رضوى در چه وضعيتى قرار دارد؟

با توجــه به جمعيت ميليونى دانش آموزى در 
استان ســرانه فعلى 3/4 درصد است در حالى 
كه متوسط كشــورى 5/3 درصد گزارش شده 
و براســاس ســند تحول آموزش و پرورش كه 
بايــد در افق 1404 به آن برســيم به ازاى هر 
دانش آموز بايد هشــت مترمربــع فضا در نظر 
داشته باشم كه متأسفانه استان خراسان رضوى 
با توجه به جمعيت باالى دانش آموز با اين آمار 

بسيار فاصله دارد.

 براى جبران كمبودهاى احتمالى فضاى 
آموزشى چه تمهيداتى انديشيده ايد؟

براى برون رفت از اين مشــكل تنها راه عملى 
توســعه و ترويــج فرهنگ مدرسه ســازى و 
مشاركت هاى مردمى اســت كه در اين راستا 
خيريــن مدرسه ســاز اســتان نقــش مؤثر و 
سازنده اى داشته اند و در كشور به عنوان خيرين 
برتر شناخته مى شــوند و حدود 100 ميليارد 
تومان از طرف خيرين مدرسه ساز استان تعهد 
تأمين منابع مالى شده است و همه ساله حدود 

60 تا 70 درصد تعهدات محقق مى شود.

 مشاركت هاى مردمى و خيرين در امر 
آموزشى چند  توسعه و ساخت فضاهاى 

درصد كل را شامل مى شود.
حداقل 30 درصــد و حداكثر در بعضى موارد 
100 درصد كل ســاخت يك مدرســه توسط 

خيرين نيــك انديش به انجام مى رســد 70 
درصد هم در قراردادهاى مشــاركتى توســط 
دولت تأمين مى شــود كه عمدتاً در روستاها و 
در شهرهاى بزرگ هم مشاركت ها 50 درصدى 
اتفاق مى افتد كه خيرين 50 درصد در ساخت 

مدارس مشاركت فعال دارند.

 با توجه به اينكه تعداد قابل توجهى از 
مدارس اســتحكام الزم را ندارند آيا اين 
مدارس شناسايى شده اند و چه راهكارى 
براى تخريب و بازســازى اين مدارس در 

دستوركار قرار دارد؟
براساس آمار حدود يك سوم فضاهاى موجود 
آموزشى با آيين نامه هاى ساختمان هاى مقاوم 
در برابر زلزله مطابقت ندارد اين فضاها شناسايى 
شــده و از اعتبارات ويژه تخريب و بازســازى 

برخوردار مى شوند.
28 درصد مدارس هم نيازمند تخريب و نوسازى 
اســت و 20 درصد هم بايد مقاوم سازى شوند، 
در ويرايــش چهارم آيين نامه ســاختمان هاى 
آموزشــى هر فضايى كه مطابــق آيين نامه 2 
هزار و 800 نباشــد تخريبى شناخته مى شود 
و ساختمان هايى كه حداقل ها را دارا مى باشند 
نياز به مقاوم سازى دارند و كالً همه اين مدارس 

شناسايى و در دستوركار قرار دارند.

 در حال حاضر چه تعداد مدرسه و كالس 
درسى در استان فعالند؟

منطقــه   48 در  درس  كالس  هــزار   43
آموزش و پرورش استان فعال هستند و شامل 
6200 مدرســه مى شــود كه در حال توسعه 
مدارس هستيم و چندين پروژه ديگر هم تا اول 

مهرماه به بهره بردارى خواهد رسيد.

 تعداد پروژه هايى كه در دســت اتمام 
است به چه رقمى مى رسد؟

بر اساس آمار دريافتى از مهندسين ناظر اداره 
كل نوسازى استان در اول مهرماه 97 پيش بينى 
مى شــود 96 پــروژه بــا 439 كالس درس با 
زيربناى 71 هزار مترمربــع تحويل آموزش و 

پرورش استان شود.

 با توجه به اينكه در فروردين ماه سال 
گذشته شاهد زمين لرزه نسبتاً شديدى 
در استان بوده ايم و بر اثر اين واقعه طبيعى 
تعدادى از مدارس دچار تخريب شد. در 
حال حاضر بناى مدارس اســتان در برابر 

زلزله از استحكام الزم برخوردارند؟

ســاختمان هاى مدارس روســتايى در مقابل 
زلزله نسبت به ديگر ســاختمان ها از ايمنى و 
استحكام باالترى برخوردارند، اما از نظر فنى و 
استانداردهاى آيين نامه هاى اجرايى بسيارى از 
اين مدارس قابل تأييد نيست و نياز به تخريب 
و بازســازى دارند و همه ساله هم بدون در نظر 
گرفتن حوادثى نظير زلزلــه مدارس تخريبى 
در حال بازســازى هســتند و در مــورد زلزله 
هم تكليف روشــن است و جاى نگرانى نيست 
و همانطور كه مشــاهده شد در زلزله خراسان 
رضوى كه شــدت بااليى هم داشت در منطقه 

رضوى فقط 3 مدرسه آسيب جدى ديد.

 در اســتان مدرسه خشــت و گلى يا 
كانكسى فعال وجود دارد؟

در بعضى از روســتاهاى قديمى كالس هايى با 
مصالح قديم هنوز هم وجود دارد كه تعداد كمى 
دانش آموز دارند، اما استحكامشــان خيلى بد 
نيست. در برخى مناطق سخت گذر هم مدارس 
كانكسى داير است و در بعضى مدارس شهرى 
از كانكس به عنوان برنامه هاى جانبى استفاده 

مى شود.

 در استان مجمع خيرين مدرسه ساز چه 
جايگاهى دارند؟

اولين مجمع خيرين مدرســه ســاز 20 سال 
اســت كه فعاليــت مى كنــد و 3500 خير را 
تحت پوشــش دارد و از نظر مدرســه سازى 
خيرين خراسان رضوى بيشــترين مدارس را 
به بهره بردارى رســانيده و در كشور مقام اول 
را به خود اختصاص داده اند ما در شرايط فعلى 
نيازمند به ايجاد كتابخانه، فضاهاى ورزشــى و 
تجهيزات روز آموزشــى هستيم كه اميدواريم 
با كمك خيرين زمينه مشاركت مردمى آن را 

فراهم سازيم.

در حوالى امروز2

 مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى استان:

 شهر كهن نيشابور قابليت ثبت 
در ميراث جهانى را دارد

قدس:مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى 
خراســان رضوى گفت:شهركهن نيشابور بر اساس شاخص هاى 
تعريف شده توسط سازمان يونسكو، قابليت ثبت در ميراث جهانى 
را دارد. ابوالفضل مكرمى فر، در جلسه شوراى ادارى استان كه در 
فرماندارى نيشابور برگزار شد با بيان اين مطلب افزود: بزرگ ترين 
عرصه باستانى كشور به وسعت بيش از 4500 هكتار در نيشابور 
قرار دارد. وى گفت: بيش از 450 اثر تاريخى در اين شهر وجود 
دارد كه تعداد 125 اثر آن در فهرست آثار ملى كشور ثبت شده 
است.  وى ادامه داد: همچنين وجود آرامگاه هاى مفاخر فرهنگى 
كشــور چون خيام، عطار، كمال الملك و فضل بن شــاذان كه 
شهرت جهانى دارند، اين شــهر را در بين ساير شهرهاى ايران 

متمايز كرده است.

 فراخوان سومين جشنواره رسانه اى 
ابوذر خراسان رضوى منتشر شد

قدس: فراخوان سومين جشنواره رسانه اى ابوذر خراسان رضوى 
در چهار محور و 11 زير موضوع منتشر شد.

سيد ناصر نعمتى دبير اين جشــنواره گفت: جشنواره رسانه اى 
ابوذر در چهار محور «دســتاوردهاى انقالب اســالمى»، «زيارت، 
فرهنگ رضوى و فرهنگ شهروندى»، «حمايت از كاالى ايرانى» و 

«آسيب هاى اجتماعى و مشكالت استان» برگزار مى شود.
وى اظهار كرد: پس از برگــزارى موفقيت آميز دومين دوره اين 
جشنواره در ســال 96، جشنواره ســوم با محورهايى وسيع تر 
برگزار مى شود.وى تصريح كرد: در جشنواره امسال، عالوه بر آثار 
منتشرشده در رسانه هاى رسمى همچون رسانه ملى، روزنامه ها، 
خبرگزارى ها و پايگاه هاى خبرى، آثار منتشرشده در نشريه هاى 
دانشجويى، تجربى، فضاى مجازى و آثار آزاد نيز مى توانند در اين 

جشنواره شركت كنند.
وى افزود: آثار منتشرشده از 17 اسفند 96 تا 30 آبان 97 مى توانند 
در محورها و زير موضوعات ارائه شده، در جشنواره شركت كنند.
نعمتى اضافه كرد: عالقه مندان مى توانند آثار خود را كه منطبق 
بر آيين نامه جشنواره است تا تاريخ 30 آبان ماه از طريق راه هاى 
 @ aboozarfestival ارتباطى در پيام رسان سروش با شناسه

و يا ايميل aboozarfestival.kh@iran.ir ارسال كنند.
وى با بيان اينكه در جشــنواره سوم، بيش از يك ميليارد ريال 
جايــزه نقدى به برگزيدگان اهدا مى شــود، خاطرنشــان كرد: 
شركت كنندگان مى توانند براى اطالع از آخرين اخبار جشنواره 
 aboozarfestival.com به پايگاه اينترنتى جشنواره به نشانى

مراجعه كنند.

معاون امور عمرانى استاندار تأكيد  كرد
 بهره مندى حداكثرى از ظرفيت بنياد 

خيريه نورآوران سالمت
بجنورد- خبرنگار قدس: معاون هماهنگــى امور عمرانى 
استاندارى خراسان شمالى در نشست هماهنگى طرح نورآوران 
سالمت اســتان بر بهره مندى حداكثرى از ظرفيت اين بنياد 
خيريه براى ارتقاى سالمت جامعه در حوزه هاى دندان پزشكى 
و چشم پزشكى تأكيد  كرد. رضا رجب زاده در اين نشست اظهار 
داشت: خدمت رســانى در حوزه سالمت از طريق بنياد خيريه 
نورآوران سالمت فرصتى مغتنم براى مردم بويژه ساكنان مناطق 
محروم اســت كه بايد با فراهم سازى تمهيدات الزم اين كار به 
بهترين نحو ممكن پيگيرى شود. وى افزود: افزايش تعامل بين 
دستگاهى براى تأمين  زيرساخت هاى مورد نياز مانند آب، برق، 
مخابرات، آماده سازى مهمان سرا و... براى استقرار دندان پزشكان 
و چشم پزشكان و نصب امكانات و تجهيزات پزشكى الزامى است.
وى تصريــح كرد: از مديران دســتگاه هاى اجرايــى ذى ربط 
مى خواهم حداكثر مساعدت و همكارى خود را در تأمين  امكانات 

و پشتيبانى مالى مورد نياز داشته باشند. 
طرح نورآوران سالمت براى نخستين بار در خراسان شمالى در 
روستاى عشــق آباد شهرستان مانه و سملقان در سال 1393و 
براى دومين بار در بخش ســرحد شهرســتان شيروان در سال 
1396 اجرا شد. سومين دوره اين طرح از دوم تيرماه سال جارى 
به مدت 75 روز در بخش بام و صفى آباد شهرســتان اسفراين 

اجرا خواهد شد.

 بررسى وضعيت 18 واحد توليدى راكد 
مستقر در شهرك هاى صنعتى

قدس:مديرعامل شــركت شهرك هاي صنعتي خراسان رضوي 
از نشســت كارگروه ويژه داوري واحدهاي صنعتي در اين استان 
خبر داد. مسعود مهدي زاده مقدم در حاشيه اين نشست، اظهار 
كرد: در اين كارگروه 18 طرح صنعتي كه به صورت راكد بوده و 
فعاليتي نداشتند، مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به اهداف و 
حمايت هاي سازمان، با حضور نماينده سازمان صنايع كوچك و 
شهرك هاي صنعتي ايران به عنوان داور و حكم مرضي الطرفين، 
حداكثر همكارى جهت راه اندازي و تعيين تكليف طرح هاي راكد 
به عمل آمد. وي افزود: حمايت هاي مختلف از واحدهاي صنعتي 
كوچك و متوسط در شهرك ها و نواحي صنعتي استان خراسان 
رضوي سبب توسعه و ارتقاى توليد و همچنين ايجاد اشتغال مولد 
شده است.وي گفت: در اين نشست به هفت پرونده حقوقي مهلت 

داده شد و 11 پرونده ديگر نيز تعيين تكليف و رسيدگي شد.

 كمك 10 ميلياردى خيران به 
دانش آموزان مناطق محروم خراسان جنوبى 
قدس:سرپرســت آموزش و پرورش خراســان جنوبى از 
كمك 10 ميليارد ريالــى خيران به دانش آموزان محروم 

استان طى سال تحصيلى گذشته خبر داد.
ســيد عليرضا موســوى كيا در جمع خبرنــگاران اظهار 
كرد: كمك هاى خيران در جهت وســايل هوشمند سازى 
كالس هــاى درس، كيفيــت بخشــى به مدارس شــبانه 
روزى عشــاير استان، جذب و نگهداشت كودكان بازمانده 
از تحصيــل، تهيه كتاب هاى درســى، تجهيــز كتابخانه 
مدارس، بهداشت مدارس، بازى هاى بومى و محلى و رفع 

سوء تغذيه دانش آموزان عشاير استان هزينه شده است.
وى از هزينــه كرد اعتبار 726 ميليون تومانى در آموزش 
و پرورش عشايرى اســتان خبر داد و افزود: اين اعتبار از 
محل انعقاد تفاهمنامه با دفتر آموزش و پرورش عشــاير 

كشور و كمك هاى نقدى و غير نقدى خيران بوده است.

استاد قنات كار گنابادى تشييع شد
 وداع با پيرترين مقنى ايران

گنابــاد- خبرنگار قدس: پيرترين مقنى ايران به دليل 
كهولت سن در 101 سالگى از دنيا رفت. 

اســتاد غالمرضا نبى پور از استادان قنات كار كه نامش در 
فهرســت «مفاخر حامل ميراث ناملموس» ثبت شده است 
در 101 سالگى درگذشت و پيكرش روز گذشته در گناباد 
تشييع شد. وى از دوران نوجوانى با شاگردى استادكاران 
قديــم، اين دانش بومى را آموخته و بــراى حفر و پايش 
قنات در گناباد كه از دوره هخامنشــيان تا عصر حاضر در 
اين منطقه مورد بهره بردارى مى باشــد به كار برده است.  
پرونده «دانش بومى حفر قنات در گناباد» بر پايه مصاحبه 
با اســتاد نبى پور و على صديقى از ســوى دفتر ثبت آثار 
ملــى خراســان رضوى تهيــه و پس از ارائه در شــوراى 
سياست گذارى ثبت، به شــماره 80 در تاريخ 11 اسفند 
1393 در فهرست ميراث ناملموس به ثبت رسيده است. 
با توجه به اهميت ميراث فرهنگى ناملموس و پاسدارى از 
آن، نخســتين اقدام مهم در اين راستا پاسدارى از ميراث 
ناملموس و حامالن آن، تضمين شناســايى اين عناصر و 
افراد و گروه ها به وسيله ايجاد و به روز رسانى فهرست هاى 
ملى اســت. از هميــن رو با توجه به مهارت هاى اســتاد 
نبى پور در دانش ســنتى و پايش قنات، سال 1395 نام 

وى در فهرست ميراث ناملموس ايران به ثبت رسيد. 

 علت بيمارى پوستى نادر در 2 
روستاى درميان مشخص شد

قدس: عضو هيئت علمى دانشــگاه علوم پزشــكى تهران 
در خصوص شيوع يك بيمارى نادر گفت: عوامل محيطى 
شامل آفتاب و گرد و خاك علت اصلى بيمارى هاى پوستى 
در روســتاهاى « ذكرى» و« گل نى» شهرســتان درميان 

خراسان جنوبى است.
دكتر سيد ناصر عمادى، افزود: آب و هواى خشك در كنار 
بادهاى تند، ذرات شــن را به ســر و صورت ساكنان اين 
روســتاها به خصوص كودكان مى كوبد كه اين روند باعث 

ايجاد خارش و سوزش چشم بيماران مى شود.
وى ادامــه داد: آگاهى نداشــتن روســتاييان از علت اين 
بيمارى باعث اثر بيشــتر آن در روى پوست مى شود زيرا 
با برخورد ذرات شــن منافذ بسيار ريزى در پوست ايجاد 
مى شود كه اين منافذ به مرور زمان محلى براى ورود قارچ 

و باكترى ها به سطح پوست مى شود.
به گزارش ايرنا، شــيوع بيمارى هاى پوستى در روستا هاى 
ذكــرى و گل نى درميــان، چند وقتى اســت در فضاى 
مجازى و پايگاه هاى خبرى استان خبرساز شده است كه 
استاندار خراسان جنوبى هم تيمى را براى بررسى وضعيت 
اين مناطق به رياســت معاون عمرانى استاندارى در اوايل 

هفته جارى اعزام كرد.

 اختصاص 9 ميليارد تومان اعتبار 
ملي به تكميل پروژه استاديوم سبزوار

فارس:نماينده مردم سبزوار در مجلس شوراي اسالمي از 
اختصاص 9 ميليارد تومــان اعتبار از محل اعتبارات ملي 
طي امســال به تكميل پروژه استاديوم 15 هزار نفري اين 
شهرســتان خبر داد. حسين مقصودى با اشاره به برگزارى 
نشســت اخير با وزير ورزش و جوانان در خصوص تعيين 
تكليف وضعيت پروژه اســتاديوم 15 هزار نفرى سبزوار، 
اظهار كرد: اين پــروژه در يك مجموعه 20 هكتارى قرار 
دارد كــه به دليل بى توجهى مســئوالن مربوطه طى چند 
سال اخير با حدود 50 درصد پيشرفت فيزيكى نيمه تمام 

رها شده است. 
نماينده مردم ســبزوار، جغتاى، جوين، خوشاب و داورزن 
در مجلس شــوراى اسالمى با بيان اينكه دستور برگزارى 
مناقصه استاديوم 15 هزار نفرى سبزوار صادر شد و تا يك 
ماه آينده پيمانكار تكميل اين پروژه مشــخص مى شــود؛ 
افزود: دو هفته پس از شــروع پروژه اســتاديوم 15 هزار 
نفرى سبزوار، وزير ورزش و جوانان براى بررسى وضعيت 

پروژه به سبزوار سفر مى كند.
و  اصلى مردم  آينده مطالبه  داد: طى دو سال  ادامه  وى 
اهالى ورزش سبزوار مبنى بر تكميل پروژه استاديوم 15 

هزار نفرى محقق مى شود.
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قدس:سخنگوى ستاد اجرايى خدمات سفر خراسان رضوى با اشاره به ارتقاء فرهنگى 
ميزبانى از زائران بارگاه ملكوتى حضرت رضا (ع) در مشهد مقدس اظهار كرد: نوروزامسال 

90 هزار نفر در سامانه ميزبانى ثبت نام كرده اند و ميزبان زائران در منازل خود بوده اند.
مهدى فروزان در جلسه ســتاد اجراى خدمات سفر استان بر ضرورت برخورد با گران 
فروشــى در مشهد مقدس تاكيد كرد و گفت: حتى اگرشكايتى از گران فروشى وجود 

نداشته باشد اما گران فروشى صورت مى گيرد كه بايد با متخلف برخورد شود.
مديركل امور رفاهى زائران استاندارى خراسان رضوى يادآورشد: سال گذشته استاندار 
دســتور داد كه اماكن اقامتى دولتى آمار اقامت مسافران خود را ارائه دهند اما برخى از 

دستگاه ها كه از ما بودجه براى زائر سرا گرفته اند نامه نوشتند كه ما زائرسرا نداريم.
هم چنين يوسف بيدخورى سرپرســت معاونت گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشگرى خراســان رضوى گفت: سال گذشــته 1700 واحد غير 
مجازاقامتى با همكارى اماكن پلمب شدند اما برخى فك پلمب كرده اند كه بايد برخورد 

الزم صورت گيرد.
بيدخورى با بيان اين كه آمار اســكان دراماكن اقامتى دولتى را نداريم، ادامه داد: عدم 
انســجام در اطالع رسانى كميته هاى مختلف ســتاد وجود دارد كه پيشنهاد مى كنيم

 اطالع رسانى ها را همه دستگاه هاى اجرايى در يك قالب انجام دهند، تا اطالعات كامل تر 

و جامع تر انجام شود.
مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى خراسان رضوى هم به برخى 
برنامه ها براى افزايش ضريب اشغال تخت هاى اقامتى اشاره كرد و گفت: در ايام تعطيالت 
و شب هاى قدر ميانگين اشــغال اتاق هاى اماكن اقامتى به حدود 93 درصد رسيد كه 

اميدواريم همين روند در تابستان نيز حفظ شده و ادامه يابد.

افشاگرى يك مسئول  در خصوص ترفند دستگاه هاى دولتى براى جذب بودجه

پول هايى كه در زائر سراهاى كاغذى گم شد

مى
اش

 ه
يد

حم
د 

سي
س: 

عك

 راه هاى ارتباطى سرويس«قدس خراسان» با مخاطبان
شماره پيامك:   300072305
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نشست خبرى

دادگسترى خراسان شمالى  فارس:مديركل 
با اشــاره به كمبود 110 قاضى در اين استان 
گفت: با كاهش ازدواج و افزايش طالق، زنگ 
خطر در خراسان شمالى به صدا درآمده است.

جعفرى  اســداهللا  حجت االسالم والمسلمين 
در نشســت خبرى به مناســبت آغاز هفته 
قوه قضاييه با اشــاره به اقدامات انجام شــده 
و زيرســاخت هاى قضايى موجود در اســتان 
خراسان شمالى اظهار كرد: 162 هزار و 238 
پرونده طى سال گذشــته در استان تشكيل 
شــد كه از اين تعداد 160 هزار و 707 پرونده 
مختومه اعالم شــد و از ابتداى سال 97 نيز 
بالغ بر 14 هزار و 777 پرونده از سنوات گذشته 

در مجموعه قضايى استان مفتوح مانده است.
رئيس كل دادگسترى خراسان شمالى با اشاره 
به حصول رضايت و گذشــت 13 شــاكى در 
خصوص قصاص نفس طى سال گذشته گفت: 

اين اقدام از 16 پرونده مطرح شده صورت گرفته 
كه اتفاق بزرگى محسوب مى شود. وى گفت: 
از 261 پســت مصوب 153 قاضى و از 1274 
نفر كادر ادارى تنها 469 كارمند در مجموعه 
دستگاه قضايى استان مشغول به كار هستند 
كه نشــان از خالى بودن و نياز اين مجموعه 

بــه جذب افراد در بخش هاى مختلف دارد اما 
متأســفانه روند ادارى انجام شده براى جذب 
120 نفر سهميه سال 96 اين مجموعه تاكنون 
به كندى پيش رفته اســت و از تيرماه مراحل 
اوليه گزينش نهايى آغاز مى شود. رئيس شوراى 
قضايى اســتان نياز خراسان شمالى به شعب 

قضايى را 150 مورد اعــالم كرد و گفت: 98 
شعبه قضايى در استان تشكيل شده است كه 
اين امر باعث تراكم كارها و امور در شعبه هاى 
قضايى براى رفع مشكالت مردم مى شود و رفع 
اين مشكل نيز نيازمند تعامل هاى مختلف از 
سوى دستگاه هاى اجرايى ازجمله استاندارى 
اســت كه اميدواريم در سال 97 همكارى ها 
و توجهات بيشــتر شود. وى از موافقت با عفو 
47 درخواســت از 141 درخواست محكومان 
بــراى تبديل و يا تخفيف مجــازات آن ها در 
ســال گذشــته خبر داد.  وى در پايان از به 
صــدا درآمدن زنگ خطــر ازدواج و طالق در 
اســتان خبر داد و افزود: طالق طى سال 96 
به نسبت سال 95 به ميزان 1/9درصد افزايش 
و ازدواج نيز به ميزان 4 درصد در همين مدت 
كاهش يافته اســت كه نشان دهنده نياز اقدام 

براى اين خصوص است.

مديركل دادگسترى استان مطرح كرد

كمبود 110 قاضى در خراسان شمالى 

بــه جذب افراد در بخش هاى مختلف دارد اما 16اين اقدام از 16اين اقدام از 16 پرونده مطرح شده صورت گرفته 
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نماينده مردم تربت جام و تايباد درگفت و گو با قدس:

 به عملكرد سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان نقد وارد است

محمد رضايى: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
مديريتش بســيار ضعيف است و از پس درست ميزان 

كردن اوضاع برنمى آيد.
نماينده مــردم تربت جام، تايباد و باخرز در مجلس با بيان اين 
مطلب گفت:در بحث صنعت نياز به كار جهادى داريم، اما رئيس 
صنعت، معدن و تجارت استان مديريتش بسيار ضعيف است و 

براى همين بايد دولت در اين زمينه تدبير اثربخشى بينديشد.
دكتــر جليل رحيمى جهان آبادى با اشــاره اينكه بســيارى از 
واحدهاى توليدى و كارگرى در اين منطقه مرزى به ركود كشيده 
شده اند، يادآور شد: متأســفانه در حوزه صنعت مردم و جوانان 
مستعد تربت جام، تايباد و باخرز مورد فراموشى قرار گرفته انددر 
صورتى كه اگر در اين زمينه از ســوى بانك ها و دولت همكارى 

شود افزايش شاخص هاى اشتغال را خواهيم داشت.
به گفتــه نماينده مردم تربت جام، تايبــاد و باخرز در مجلس 
جوانان جامى-بويژه روستاييان- بيكار و بالتكليفند زيرا بسيارى 
از پروژه ها نيمه كاره رها شــده اند درحالى كه باتزريق 10 تا 12 
ميليارد تومان بودجه از صندوق توسعه ملى تسهيالت حداقل 

براى 3000 نفر ايجاد اشتغال خواهدشد.
وى كاهش تبادالت تجارى- با هدف اشتغال زايى و افزايش 
توليد كاالى ايرانى- را مورد اشــاره قرار دادوتصريح كرد: به 
دليل نبود حمايت الزم از تجار، بازار كشــور افغانســتان به 
دســت تركيه اى ها افتاده و تعامل و تبــادل بار تراز مثبت 
وجود ندارد. از سوى ديگر بزرگ ترين كارخانه توليد لبنيات 
شهرســتان ومنطقه به دليل نبود بازار از نفس افتاده است 
و از ظرفيت حداكثرى اش اســتفاده نمى شودكه در نهايت 

موجب بيكارى جوانان شده است.
دكتر جليل رحيمى جهان آبادى با اشاره به مشكالت مرزنشينان 
و نبود اشــتغال كافى براى اين افراد ياد آور شــد: بســيارى از 
مرز نشينان روســتايى به دليل نبودكار و امرار معاش مجبور به 
مهاجرت به شهرها شده اند و ادامه اين وضع مى تواند آسيب هاى 

اجتماعى بيشترى را به وجود بياورد.
ناظر مجلس شوراى اسالمى در شوراى اشتغال خراسان رضوى 
افزود:قرار بود از بازارچه هاى مرزى حمايت شــود، اما هم اكنون 
در پايانه مرزى دوغارون عوارض باال وضع شــده ومرزنشــينان 
گذرمرزى و معافيت ندارندو موجب كاهش درآمد و ســخت تر 

شدن معيشت اين افراد شده است.
نماينده مردم تربت جام، تايباد و باخرز در مجلس با بيان اينكه از 
سوى وزارت خارجه با كشور افغانستان تفاهمى امضاشده و اين 
توافق به اقتصاد منطقه ضربه زده است، تصريح كرد: حمل و نقل 
منطقه براى مسافران و تجار دوغارون و نقطه صفر مرزى توسط 
خودروهاى متعلق به افغان ها انجام مى شــود، چون دولت ايران 
مجوز تردد به افغان ها تامركز استان را نيز داده است در حالى كه 

رانندگان دوغارون وتايباد بيكارهستند.
رحيمــى جهان آبادى همچنين تصريــح كرد: مردم مناطق 
مرزى مــا به دليل وجود بازارچه مــرزى معموالً از اين راه 
امرار معاش مى كردنــد و به دليل نبود مراكز توزيعى كافى 
حتى كاالهاى مورد نياز خــود را نيز تأمين مى كردندو اين 
دو مســئله با موضوع حمايت از كاالهاى ايرانى و فرمايش 
رهبر فرزانه انقالب كامال در تضاداست. اين عضو خانه ملت 
تصريح كرد: همچنين پروژه هايى مانند ســيلس و آذرمينا 
(چون كارهاى غير كارشناســى دولت هاى قبلى بوده) هنوز 
بالتكليفند و با محيط زيست و يا منابع طبيعى مشكل دارند 
كه در صورت حل وفصل آن اشتغال خوبى براى افراد بومى 
مى تواند به وجود آيد. جليل رحيمى جهان آبادى با اشاره به 
تصويب اليحه هاى مناطق آزاد تايباد(دوغارون) و ســرخس 
در مجلس شوراى اسالمى يادآور شد: كارهاى اوليه اين دو 
منطقه ويژه اقتصادى براى تبديل شدن به منطقه آزاد انجام 
شــده و اخيراً قرار بود در دولت مورد بررسى قرار گيرد، اما 
هنوز به دليل حجم باالى كار و مشــكالت موجود درمنطقه 

خروجى ملموسى را شاهد نيستيم.

 اقدام عجوالنه، امكان بروز گره 
ترافيكى «ميدان كوكا» را در پى دارد 

قدس: مشــاور شهردار مشــهد مقدس گفت: در صورت 
اقدام عجوالنه و تصميم گيرى غيركارشناسى، امكان دارد 

گره ترافيكى در ميدان كوكا ايجاد شود.
سيد محمد مهدى معينى با بيان اين مطلب در نشستى 
كه به منظــور افزايش ارتقا كيفى ميــدان كوكا (ميدان 
پژوهــش ) به عنوان يك معيار هويت دهنده شــهرى و 
در راســتاى ارتقــا كيفيــت محيط، با حضور اســتادان 
دانشــگاهى، صاحب نظران و مديران مرتبط برگزار شد، 
افزود: در گذشته مجوز ايجاد برج هاى متعددى در اطراف 
ميدان كوكا صادر شــد و اين برج ها ســاخته شد كه بيم 
آن مى رود در صورت بارگذارى مجدد و اقدام عجوالنه و 
غيركارشناسى شــده، گره ترافيكى در اين ميدان ايجاد 
شــود و اين امر سبب به مخاطره انداختن آرامش محيط 

 شود.
وى با اشــاره به طرح رويكردهــاى مختلف در خصوص 
ميدان كوكا بيان كرد: عده اى معتقدند فضاى موجود در 
ميدان كــوكا فاقد ارزش نگهدارى اســت و بايد تخريب 
شــود؛ آن ها پيشــنهاد مى كنند وضعيت موجود بايد به 

فضاى سبز تبديل شود و در اختيار محله قرار گيرد.
مشاور شهردار مشهد مقدس اضافه كرد: در مقابل عده اى 
بر ايــن باورند كه بناهاى موجــود در اين ميدان حاصل 
معمارى پس از ورود عصر مدرنيته به كشــور است، پس 
بايد حفظ شــود. آنان خواســتار تبديل آن به فضاهاى 

شهرى پويا هستند.
معينى خاطرنشــان كرد: همچنين گفته شده اين محيط 
مى تواند عملكرد شــهرى و فراشــهرى داشــته باشد و 

فعاليت هاى فرهنگى و اجتماعى در آن شكل گيرد.
مشاور شهردار مشهد با تأكيد بر اتخاذ رويكردى متفاوت 
از گذشــته در خصوص تصميم گيــرى پيرامون فضاهاى 
شهرى، خاطرنشان كرد: در رويكرد جديد تالش مى شود 
از خردجمعــى كارشناســان و صاحبان نظر و انديشــه 
مشهدى استفاده شــود تا از اقدام عجوالنه كه بر تشديد 

مشكل بيفزايد، پرهيز شود.
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نرخ طال و سكه
قيمت در سطح شهر

(تومان)

219,500

2,570,000

2,420,000

1,250,000

770,000

4200

هر گرم طالى 18 عيار

سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم

نيم سكه

ربع سكه
دالر

رخ � رخ
 يك پيشنهاد به اتوبوسرانى

من پيشنهاد مى كنم شهردارى برنامه ريزى كند در هراتوبوسى 
يك نوجوان كار مشغول به كار شود، اين موجب كمك به رشد 

اقتصادى نوجوانان  و خانواده هاى آنان مى گردد.
915...8123

 گرانى تعويض سيم كارت
اين ســازمان تنظيم مقررات چكار دارد مى كند. هر روز خدماتش را گران و چند برابر مى كند. من 
يكشنبه سيم كارتم را تعويض كردم 2000تومان دادم.سه شنبه 5000در نمايندگى چهارراه مخابرات 
قاسم آباد پرداخت كردم.اعتراض كردم نرخنامه جديد ارائه مى كند. كجا رسيدگى و پاسخ مى دهند، 

خدا مى داند!
915...0763

 دستگاه خراب نوار قلب بيمارستان
ديشب اورژانس مادرم را به خاطر مشكل قلبى به بزرگ ترين و مجهزترين اورژانس مشهد «اورژانس 
عدالتيان» برد، تنها دستگاه نوار قلب آنجا، خراب بود پس از دو ساعت بى هيچ نتيجه اى برگشتيم، 
ظاهراً تمام بودجه نظام سالمت، به جاى تجهيز مراكز درمانى و سالمت مردم، براى جلب آرا، صرف 

افزايش حق الزحمه كادر درمانى شده!
935...9020

 مزاحمت سگ هاى يك گاراژ
گاراژى درابتداى فداييان اسالم 24 محله گل خطمى وجود 
دارد كه دو سگ نگهدارى مى كنند كه موجبات سلب آسايش 
صبح و ظهر و شــب ســاكنين محله را فراهم كرده و حتى 
درمحله رها هستند، 137 شهردارى و پليس 110 هم هيچ 

اقدامى درباره اين معضل نكردند.
915...1603

 پاسخ مديريت منابع آب شهرستان مشهد به يك مطلب
با سالم و احترام،

در پاســخ به مطلب درج شــده در ســتون «رخ در رخ» با عنوان غارت آب شيرين مشهد در بلوار 
توس مورخ سه شنبه 19 خرداد 97 به استحضار مى رساند ساعت كاركرد دشت مشهد- چناران در 
محدوده موردنظر 4256 ساعت در سال مى باشد و عمالً كنتورهاى هوشمند چاه هاى منطقه براى 
6 ماه در ســال به طور پيوسته بيشتر شارژ نمى گردد و در منطقه چنانچه چاهى به طور كامل در 
سال بهره بردارى مى نمايد يا دبى لحظه اى آن كمتر از پروانه بوده يا اينكه بهره بردارى از آب چاه را 

مديريت مى نمايند.

سوژه از شما / پيگيرى از ما

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  
سوژه هاى ارسالى از سوى خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى شهرى، اجتماعى، 

اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

فاطمــه معتمدى     شــايعه ها در خصوص 
افزايش قيمت نان در مشــهد كــه البته با كم 
شدن وزن آن در برخى نانوايى ها نيز همراه است، 

موجب گاليه شهروندان در اين باره شده است. 
گرچــه انتشــار اين دســت اخبار و شــايعات 
نگرانى هاى مردم را در حوزه گران شدن قيمت 
نان بخصوص براى قشرى كه با توان مالى اندك 
بيشترين مصرف كننده نان به شمار مى آيند،به 
وجود آورده با اين حال دغدغه هايى در اين بخش 

مطرح است و ذهن مردم را درگير كرده است.

 دور زدن قانون
يكى از شهروندان در اين باره اظهار داشت: هرچند 
در ظاهر قيمت نان تغيير نكرده و افزايشى نداشته 
است، اما برخى نانوايى ها با كم كردن وزن چونه 
نان عمالً به گران شدن نان دست زده اند، اين در 

حالى است كه اين اقدام تخلف است.
وى كــه به گفته خودش كارگــر و اداره كننده 
يك خانواده پنج نفره اســت، افزود: در حالى كه 
تا همين يك ماه اخير روزانه سه عدد نان سنگك 
البته از نــوع يارانه اى و به قيمــت 650 تومان 
خريدارى و مصرف مى كرديم، اما به تازگى ظاهر 
نان تغيير و كوچك شده است كه عمالً به معناى 

گران شدن قيمت نان است.

 كم كردن وزن چونه نان
شــهروند ديگرى نيز با اشــاره به ترفند برخى 
نانوايى هــا از طريق كم كــردن وزن چونه نان 
گفت: دستگاه هاى نظارتى بايد با ورودى جدى تر 
مانع تخلف اين واحدها شوند تا هزينه زيادى به 
مردم وارد نشوند بويژه اينكه نان براى بخش قابل 
توجهــى از خانواده ها كه عمدتاً هم پر جمعيت 

هستند،قوت اصلى است.

 تخلفى كه صحت دارد
رئيس اتاق اصناف مشــهد دربــاره صحت و 
ســقم، كم كردن وزن چونه نان توسط برخى 
نانوايى هاى مشــهد اظهار داشت:اين موضوع 
صحت دارد البته اين قبيل تخلفات هميشــه 
وجود داشته اســت به عبارت ديگر در صنف 
نانوايى همانند ديگر صنــوف تخلفاتى مانند 
گران فروشــى و يا كم فروشى وجود دارد. بنا 
نــژاد در گفت و گو با خبرنگار ما افزود:برخى 
واحدهاى پخت نــان، هرچند تعــداد آن ها 
اندك اســت، امــا وزن چانه نــان را رعايت 

نمى كنند و از وزن اســتاندارد 
تعريــف شــده كــم مى كنند 
كــه البتــه در بازرســى هاى 
اتحاديه،اتاق اصناف و نيز ديگر 
ارگان هــاى نظارتى ذى ربط، 
اين تخلف  در صورت مشاهده 
بــا واحدهاى خاطــى برخورد 

مى شود.

 توليد فاقد توجيه
وى درباره دليل اين كم فروشــى كه در عمل 
به اعتقاد مردم به معناى گران شدن نان براى 
مصرف كننده است، اضافه كرد: از آن جا كه 
هزينه هاى توليد نان چند ســالى است زياد 
افزايش يافته اســت، توليد نــان يارانه اى در 
حال حاضر فاقد توجيه اقتصادى است و اين 
مسئله مشكالتى را براى نانوايى ها  ايجاد كرده 
است. از اين رو برخى از اين واحدها به انجام 
برخــى راهكارها براى كم كردن هزينه توليد 
از جمله رعايت نكــردن وزن چونه نان روى 
آورده اند كه البته اين تخلف محسوب مى شود 
و نبايد به بهانه افزايــش هزينه ها با اقدام به 
كم فروشى به فكر جبران درآمد خود باشند.

وى با بيان اينكه اتاق اصناف براى برخورد با 
گران و كم فروشى در بخش نان جدى و بازار 
را رصد مى كند،گفت:مــردم مى توانند موارد 
تخلف را به اتحاديــه ذى ربط يا اتاق اصناف 

اطالع دهند تا برخورد شود.

 127 پرونده كم و 
گران فروشى طى يك 

ماه!
آمــار  درخصــوص  وى 
برخــورد با مــوارد تخلف 
در بخــش كــم و گــران 
فروشى نان تصريح كرد:در 
طــرح ضيافت كــه از 15 
خرداد  اواخر  تا  ارديبهشت 
ماه اجرا شــد 127 پرونده 
تخلــف در بخــش نانوايى ها شــامل گــران و 
است.  تـشـكيـــل شــده  كــم فــروشـــى 
وى درباره تغيير قيمــت آزاد پزها تصريح كرد: 
قيمت نان آزاد پزها تغييرى نداشته است و اساساً 
تصميم گيرى درخصوص قيمت نان در كشــور 
اتخاذ مى شــود كه هنوز خبرى در اين خصوص 
منتشــر نشــده و تصميمى اتخاذ نشده است. 
بنابراين تمامى نانوايى ها اعم از آزاد پز و يارانه اى 

بايد نرخ هاى قبلى را رعايت كنند. 
وى ادامه داد: واحدهاى پخت نان بايد وزن چونه 
را رعايت كنند. وزن چونه براى نان هاى مختلف 
متفاوت است از جمله اينكه براى نان سنگك در 
نوع آزاد پز 400 گــرم و براى نوع يارانه اى 476 
گرم است كه بايد توسط نانوايى رعايت شود. اگر 
يك نانوايى آزاد پز فرضاً نرخ نان سنگك را هزار 
تومان به عنوان قيمت تمام شده دارد بايد اين نان 
را بــا وزن چونه 400 گرمى ارائه دهد و اگر وزن 
چونه 370 باشد مصداق كم فروشى و تخلف است.

پارچه و تعطيلى واحد در صورت   نصب 
اصرار به انجام تخلف

وى در خصوص اينكه تشكيل 127 پرونده طى 
يك ماه با موضوع تخلفات كم و گران فروشى در 
حوزه نانوايى قابل توجه و دغدغه احتمال افزايش 
اين تخلفات را بخصوص با كم فروشى يا همان 
عدم رعايت وزن چونه اســتاندارد را در پى دارد، 
گفت: رصد بازار در دســتور كار است واحدهاى 
خاطى با تشكيل پرونده جريمه مى شوند و اگر 
تا ســه بار واحد خاطى مصر به انجــام و ادامه 
تخلف باشند براى جلوگيرى از ادامه اين تخلف 
با نصب پرده نوشته و تعطيلى واحد براى مدت 
معين در دستور كار قرار مى گيرد. بنابراين بشدت 
با تخلفات واحدهــاى صنفى از جمله حوزه نان 

برخورد مى شود. 
وى ادامه داد: بايد براى هزينه هاى باالى توليد در 
حوزه هايى مانند نان فكرى شود و منافع بنگاه 
اقتصادى و توليدى در نظر گرفته شود تا در عمل 
جلــوى تخلفات كم و گران فروشــى واحدهاى 
صنفى گرفته شــود و اگر فكرى نشود، احتمال 

افزايش تخلفات ياد شده، وجود دارد. 

قدس از كم فروشى برخى نانوايان در مشهد گزارش مى دهد

نان هايى كه هر  روز كوچك تر مى شوند

در طرح ضيافت كه از 
15 ارديبهشت تا اواخر 

خرداد ماه اجرا شد 
127 پرونده تخلف در 
بخش نانوايى ها شامل 

گران و كم فروشى 
تشكيل شده است 
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مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.



��ر

روی �ط حاد�

قدس يك هفته پس از وعده مسئوالن براى جمع آورى جارچيان پيگيرى كرد

بازگشت قدرتمندانه دالالن به پايانه مسافربرى مشهد!
هاشم رسائى فر هنــوز از تاكسى پياده 
نشــدى كه چند نفرى دوره ات مى كنند. 
هر كدام نام شــهرى را مى برند. شهرى كه 
شايد مقصد ســفرت باشد. كالفه در ميان 
هياهوى آن ها هر طور كه هست مى خواهى 
خودت را خالص كنى و با آرامش به كارت 
برســى، اما انــگار آن ها به اين ســادگى 
نمى خواهند دست از ســرت بردارند. «هر 
امكاناتى  اتوبوســى كه بخواهى داريم. هر 
كه از يك اتوبوس توقع دارى در اختيارت 
مى گذاريــم. تخفيف خوب داريم، فقط بگو 
كجا مى روى؟» اين ها قســمتى از جمالتى 
است كه دالالن مسافر مستقر در هر گوشه 
از پايانه مسافربرى مشــهد همگام و پا به 
اينكه  پايت فرياد مى زنند! نكتــه جالب تر 
وقتى وارد پايانه مى شوى هم تعداد زيادى 
از دالالن حاضر در محوطه پايانه رســالت 
همكارانشــان را به ســرانجام مى رسانند و 
حتى تــا پاى اتوبوس همراهت مى شــوند 
تا شايد بتوانند بليت ســفر را برايت تهيه 
كننــد! آدم مى ماند با اين ســيل محبت 
چكار كنــد! دالالن چه اصــرارى به تهيه 
بليت براى مســافران دارند؟ مســافرى كه 
تا پايانه خودش را رســانده بــا مراجعه به 
اولين دفتر فروش بليت مســتقر در پايانه 
براحتى مى تواند بليتش را تهيه كند. دليل 
اين همه لطف از سوى دالل براى چيست؟
ياد صحبت هاى معــاون اداره كل راهدارى 
و حمل و نقــل جاده اى خراســان رضوى 
افتــادم كه هميــن چنــد روز پيش گفته 
بود كه شــركت هاى حمل و نقل مســافر 
فعال در اين اســتان به منظــور جلوگيرى 
از سوء اســتفاده هاى احتمالى و ورود افراد 
غيرمسئول براى جذب مسافر در قالب دالل 
و جارچى، ملزم شــدند از ارائه تخفيف هاى 
غيرمنطقى در بهاى بليت ها خوددارى كرده 
تا مســافران گرفتار افراد سودجو در پايانه 
مسافربرى مشهد نشــوند. اين يعنى اينكه 
ديگر داللــى نخواهد بود كــه در محدوده 
پايانه مســافربرى براى تهيه بليت مسافران 
كلى بــه زحمت بيفتد! امــا آنچه در ظاهر 
ديده مى شود، چيزى ديگرى است و شرايط 

با گذشته تفاوتى نكرده است.

  قانونى كه 48 ساعت دوام آورد
اتوبوس هاى  مالكين  انجمــن  گلپرور، دبير 
بــرون شــهرى خراســان رضــوى در اين 
خصوص بــه خبرنگار مــا مى گويد: حضور 
دالالن در پايانــه مســافربرى كم نشــده 
كه هيچ بلكه بيشــتر هم شــده است. فقط 
48 ســاعت پس از صحبت هايى كه شــد، 
مقدارى حضورشان كمرنگ تر شد و پس از 
آن بيشــتر و بيشتر شــدند؛ حتى برخى از 
آن ها به ما متلك مى گويند كه ديديد قانون 

شما 48 ساعته بود!
وى ادامــه مى دهد: داللى كارى غير قانونى 
اســت كه بخش عمده اى از پول يك مسافر 
را بــه تاراج مى برد. چيزى بيشــتر از نصف 
پــول بليت را! مثًال اگــر پول يك بليت 80 
هزار تومان باشــد 50 هــزار تومان آن را از 
شــركت ها مى گيرند و بقيــه اش به مالكين 
مى رســد! آن ها حتى براى خودشــان ليدر 
دارند كه پنج نفرى مى شوند و بقيه دالل ها 
براى آن ها كار مى كنند، آن ها براى خودشان 
محدوده دارند و مسافرى كه وارد محدوده 

آن ها مى شود، مال خودشان مى دانند!
گلپرور با اشــاره به اقــدام اخيرى كه براى 
جمــع آورى دالالن انجــام شــد، اظهــار 
مى دارد:اين اقدام به اين دليل به ســرانجام 
نرســيد كه كارگرانى كه براى شركت هاى 
مسافربرى كار مى كنند، هيچ منبع درآمدى 
ندارند و فقط از ســوى شركت ها حق بيمه 
آن هــا پرداخت مى شــود و هيــچ حقوقى 
به آن ها داده نمى شــود! آن هــا هم مجبور 
هســتند براى اينكه درآمدى داشته باشند 
به نوعى دالل مســافر شوند تا در آمد براى 

خودشان ايجاد كنند!
دبير انجمن مالكين اتوبوس هاى برون شهرى 
خراسان رضوى مى گويد: شايد گفتن اين قضيه 
درست نباشد، اما بايد بگويم مسافرى كه اكنون 
وارد اتوبوس ما مى شــود، بــدون تعارف ديگر 
تكريمش نمى كنيم؛ چون عمده پول بليت را 
دالل به جيب مى زند و دست ما خالى مى ماند، 
در اين بين مســافر نيز ضــرر بزرگى مى كند 
چون به هيچ عنوان به حق و حقوق واقعى اش 
نمى رسد، همه از مالك گرفته تا راننده، شركت 

مسافربرى و مسافران ضرر مى كنند تا دالالن 
سود هنگفتى به جيب بزنند.

وى عنوان مى كند: كار به جايى رسيده است 
كه ماشين من كه از نوع رويال است و مبلغى 
در حــدود 600 ميليون تومان بابتش هزينه 
كردم، بــه دليل اينكه با دالل كار نمى كنم با 
هشت مسافر حركت مى كند، اما اتوبوس 150 
ميليونى كه نصف امكانات ماشين من را ندارد 
و با دالل كار مى كند، بيشــتر صندلى هايش 
پر مى شــود! اين يعنى اجحاف در حق من و 
امثال من كه مى خواهيم درســت كار كنيم. 
گلپرور اظهار مى دارد: براى اينكه كار درست 
شود، بايد چند اتفاق بيفتد، ابتدا كه نهاد هاى 
نظارتى مثل قــوه قضائيه ورود پيدا كنند كه 
بــه ما قول دادند اين كار را بكنند؛ دوم اينكه 
محدوده پايانه و مســيرهاى ورود و خروجش 
كنترل شــود و مســافر و دالل نتواند از هر 
مســيرى وارد و خارج شــود و بعد هم اينكه 
نيروهــاى انتظامى مســتقر در پايانه تقويت 
شوند؛ چرا كه با چند نيروى محدود نمى شود 

كار را پيش برد.

آب و �وا
  استقرار جّوى ناپايدار از روز جمعه 

در خراسان رضوى
قدس: با خروج جريانات ناپايدار از بخش هاى شرقى خراسان 
رضوى انتظار مى رود تا عصر امروز جوى نسبتاً پايدار بر روى 

استان داشته باشيم.
اما از ظهر روز جمعه دوباره با عبور موجى كوتاه و كم دامنه 
از روى اســتان پيش بينى مى شــود در نيمه شمالى استان 
ضمن افزايش ابرناكى احتماالً در شمال غرب استان و نواحى 
كوهستانى بارش هاى پراكنده اى به شكل رگبار و رعد و برق 

داشته باشيم.
همچنين سرعت وزش باد خصوصاً در ساعات بعدازظهر به بعد 
در سطح استان افزايش و در بخش هايى از استان بويژه در نوار 
شرقى و در بخش هايى از نيمه جنوبى استان گاهى شديد توأم 

با گرد و خاك خواهد بود.
ضمــن اينكه طى امــروز و در روز جمعه تغييرات دمايى در 

سطح استان بى نظم و اندك است. 
بر اين اســاس براى امروز مشهد نيز آسمانى صاف تا كمى 
ابرى بتدريج افزايش ابر گاهى با وزش باد نسبتاً شديد پيش 

بينى شده است.  
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با همه تالش هاى انجام شده در مراكز مشاوره 

بهزيستى خراسان رضوى
  21 هزار زوج متقاضى طالق 

به سازش نرسيدند

هنگامه طاهرى: با اينكه معاونت آسيب هاى اجتماعى اداره 
كل بهزيستى خراسان رضوى از كاهش 3 درصدى طالق در 
استان خبر مى دهد اما طبق آمار، پرونده 21 هزار و 800 زوج 

طى اين مدت به مراجع قضايى ارجاع داده شده است.
دكتر غالمحســين حقدادى در اين خصــوص ضمن اعالم 
افزايش طالِق پارســال در كشــور به ميــزان 6/6 درصد در 
مقايســه با كاهش طالق استان، در گفت وگو با قدس اظهار 
داشت كه طى 24 ماه گذشته 38 هزار زوج متقاضى مشاوره 
طالق داشــتيم كه 26 هزار زوج تا پايان مراحل مشــاوره را 

طى كرده اند.
وى اظهار داشــت: از آنجا كه در خراسان رضوى روند طالق 
از مشاوره بهزيستى آغاز مى شود، سازش بين زوج ها موجب 
شده 4200 زوج در سال گذشته در استان از ادامه روند طالق 

منصرف شوند.
وى ادامه داد: مراكز مشــاوره طالق تحت نظر بهزيســتى و 

دادگسترى طى پنج جلسه و حداقل 45 روز انجام مى شود.
در شــرايط حاضــر 98 درصــد جمعيت اســتان در همه 
شهرستان هاى خراســان رضوى زير پوشــش طرح طالق 
هســتند و آن 2 درصد هم يا دادگاه مستقل ندارند و يا دفتر 
طالق. او عالوه بر اين خاطر نشان كرد: به دليل موفقيت طرح 
مشاوره قبل از طالق در خراسان رضوى شوراى عالى انقالب 
فرهنگى و شوراى اجتماعى كشور مصوب كردند اين طرح در 

10 استان كه آمار باالى طالق دارند نيز به اجرا درآيد. 

  اختصاص 37ميليارد ريال براى 
پيشگيرى معلوليت ها در خراسان رضوى 

  ايرنا: معاون پيشگيرى اداره كل بهزيستى خراسان رضوى 
گفت: براى پيشگيرى از معلوليت ها در اين استان امسال 37 
ميليارد و 500 ميليون ريال اعتبار اختصاص يافت كه نسبت 

به پارسال 25 درصد بيشتر است.
مسعود هنربخش روز گذشته در نشســت دست اندركاران 
پايگاه هاى سالمت اجتماعى در سبزوار افزود: مشاوره ژنتيك، 
پيشگيرى از بروز معلوليت ها و غربالگرى اولويت هاى سازمان 

بهزيستى هستند.
وى همچنيــن بر نقــش پايگاه هاى ســالمت اجتماعى در 
پيشگيرى از معلوليت و كاهش آسيب هاى اجتماعى تاكيد 
و بيان كرد: هم اينك 32 پايگاه سالمت اجتماعى در سطح 

خراسان رضوى فعاليت دارند.
معاون اداره كل بهزيستى خراسان رضوى ادامه داد: پايگاه هاى 
سالمت اجتماعى جهت پيشــگيرى اوليه در سطح شهرها 
و محــالت ايجاد شــده و با بهره گيــرى از ظرفيت مردمى 
اقدام هايى براى پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى، معلوليت 

و اعتياد انجام مى دهند.
وى به ســاماندهى معتادان متجاهر نيز اشاره و بيان كرد: 
ظرف يك ســال اخير 1750 معتاد متجاهر يا بى سامان 
در 11 مركــز تحت نظارت بهزيســتى خراســان رضوى 

ساماندهى شده اند.
هنربخش گفت: مسئوليت مراكز ماده 16(ساماندهى معتادان 
متجاهر) پارسال به بهزيستى واگذار شد. معتادان متجاهر با 
حكم قضايى از سوى پليس جمع آورى و به مراكز نگهدارى، 

درمان و بازتوانى سپرده مى شوند.
وى در ادامه به پلمب 80 كمپ و مركز غيرمجاز ترك اعتياد 
در خراســان رضوى ظرف يك سال اخير اشاره و بيان كرد: 
شهروندان در صورت مشاهده فعاليت مراكز فاقد مجوز ترك 

اعتياد مراتب را به بهزيستى اطالع دهند.

در راستاي بهبود مبادي ورودي ترافيك از 
افغانستان صورت گرفت

  بهره برداري از 10 كيلومتر باند دوم 
تايباد- تربت جام

قدس: مديركل راه و شهرســازي خراســان رضوي گفت: در 
راســتاي بهبود وضعيت مبادي ورودي از كشور افغانستان 10 

كيلومتر از باند دوم تايباد- تربت جام به بهره برداري رسيد.
محمدرضا اخوان عبداللهيان افــزود: پروژه قطعه يك باند دوم 
محور تايباد به تربــت جام كه 10 كيلومتر طول دارد، با اعتبار 

165 ميليارد ريال هزينه كرد به بهره برداري رسيده است.
وي ادامه داد: طول محور تايباد – تربت جام 56 كيلومتر است 
كه براي ارتقاى ســطح ايمني مسير ساخت باند دوم مسير نيز 
آغاز شده و 10 كيلومتر از آن در سفر رياست جمهوري به بهره 
برداري رسيد و قطعه دوم نيز به طول 23 كيلومتر در شرف انعقاد 
پيمان است و قطعه سوم نيز به طول 23 كيلومتر پس از تأمين 

اعتبار، در دستور كار قرار خواهد گرفت.
به گفته وي ارتقاى سطح ايمني مسير، تقويت شبكه ترانزيتي 
كشور و بهبود مبادي ورودي از كشور افغانستان، افزايش ظرفيت 
هاي مسير و ارتقاى سطح سرويس راه، كمك به توسعه متوازن 
مناطق مرزي و محروم اســتان از جمله مزيت ها و ويژگي هاي 

اجراي باند دوم در اين محور است.

براى نخستين بار در خراسان شمالى انجام شد
 احياى چاه هاى آب با فن آورى هاى نوين 

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون بهره بردارى شــركت آب و 
فاضالب خراسان شمالى از احياى چاه هاى آب با فن آورى ضربه 

هواى فشرده براى نخستين بار در استان خبر داد.
رضا عطايى گفت: با گذشت زمان و تداوم بهره بردارى از چاه هاى 
آب شــرب كه داراى لوله جدار فلزى هستند، به داليل مختلف 
مثل فعاليت باكترى هاى آهن و منگنز، ايجاد بيوفيلم در سطح 
لوله جدار و گراول پك چاه ها، عدم شست وشو ى كافى در زمان 
حفارى و وجود گل بنتونيت، باعث گرفتگى شيار هاى لوله جدار 
و همچنين مسدود شــدن منافذ گراول پك اطراف لوله جدار 
مى شــود. به همين داليل و بمرور زمان سطح ديناميك آب و 
به تبع آن مقدار آبدهى چاه ها نيز به صورت چشمگيرى كاهش 
مى يابد. وى افزود: اغلب بهره برداران در زمان رويارويى با چنين 
مــواردى اقدام به جابه جايى چاه و حفر چاه جديد مى كنند كه 
هزينه هاى آن بيش از چندين ميليارد ريال اســت، اما در اين 
روش اوليــن گام، انجام ويدئومترى چــاه و ارائه گزارِش امكان 
ســنجى احياست و در گام هاى بعدى پيستون زنى، برس زنى، 
ســمباده زنى و نهايتاً ارسال پالس هاى متناوب گاز نيتروژن به 
وسيله گان انجام مى شود. عطايى گفت: با انجام اين اقدام ها در 
چاه هاى شماره 3 جاجرم و شماره 19 بجنورد مجموعاً 28 ليتر 

بر ثانيه به توان آبدهى چاه هاى استان اضافه شد.
 شايان ذكر است چاه شماره 19 بجنورد به دليل كاهش آبدهى 
عمالً از مــدار خارج بود كه با كمك اين روش مجدداً با آبدهى 

16ليتر بر ثانيه در مدار بهره بردارى قرار گرفت.

  كشف بيش از 300 كيلوگرم 
مواد مخدر در مرزهاى خراسان رضوى

قدس: فرمانده مرزبانى خراسان رضوى از درگيرى مرزبانان با 
قاچاقچيان و كشف بيش از 300 كيلوگرم مواد مخدر در يك 

ماهه اخير خبر داد.
ســردار ماشــااهللا جان نثار گفت: مرزبانان خراســان رضوى 
در راستاي حراســت و حفاظت از مرزهاي استان و برخورد 
قاطع با هرگونه تجاوز به خاك كشورمان، سوداگران مرگ و 
قاچاقچيان مواد مخدر، نيروهاى غيور مرزبانى در درگيرى با 
قاچاقچيان و خودروهاى ترانزيتى موفق به كشف 138 كيلو 

گرم ترياك و 166 كيلوگرم هروئين شدند.

  آتش  سوزى 10 هكتار از اراضى 
تربت جام توسط افراد ناشناس

فارس: معاون  فنى جهاد كشاورزى تربت جام گفت: از ابتداى 
برداشت محصول گندم در اين شهرستان به داليل نامعلومى 
10 هكتــار از مزارع گندم كشــاورزان منطقه توســط افراد 

ناشناس به آتش كشيده شده است.
على مميزى افــزود: از ابتداى برداشــت محصول گندم در 
اين شهرســتان به داليل نامعلومى 10 هكتار از مزارع گندم 
كشاورزان منطقه توسط افراد ناشناس به آتش كشيده شده و 

باعث ايجاد خسارت مالى به كشاورزان شده است.
معاون  فنى مديريت جهاد كشــاورزى تربت جام افزود: چهار 
مزرعه در اين منطقه  طى چهار نوبت توسط افراد ناشناس در 
تاريكى شب به آتش كشيده شده كه نيروهاى امنيتى با تمام 
توان و با فوريت پيگير موضوع براى شناســايى و دستگيرى 

افراد متخلف و مجرم هستند.
وى تصريح كرد: پس از آتش گرفتن مزارع گندم كشاورزان با 
كمك نيروهاى مردمى و تجهيزات و ادوات كشاورزى از ادامه 

آتش سوزى و سرايت به ساير اراضى جلوگيرى كردند.
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معاون دادگسترى خراسان رضوى:

صندوق هاى قرض الحسنه و خانگى دغدغه امروز ما هستند

خبر

معاون دادگسترى خراسان رضوى 
گفت: يكى از دغدغه هاى امروز ما 
صندوق هــاى قرض الحســنه و خانگــى 
هستند چرا كه تعداد اين صندوق ها رو به 

افزايش است.
امير مرتضوى با طرح اين پرســش كه آيا 
نظارت بــر اين صندوق هــا متولى ندارد، 
افزود: نقش سازمان ها و دستگاه ها در اين 

باره چيست؟
 وى كه در جلســه شوراى ادارى شهرستان 
مشهد سخن مى گفت، اظهار كرد: سؤال هايى 
مطرح شود مبنى بر اينكه چرا ما امروز اين 
مقــدار مطالبات معوق در سيســتم و نظام 
بانكى داريــم؟ چرا 300 هــزار حلقه چاه 
غيرمجاز در سطح كشــور وجود دارد؟ چرا 
ميزان تصرفات اراضى دولتى، منابع طبيعى 
و موقوفــات امروز به اين ميزان گســترده 

اســت؟ چرا آمار طالق رو به افزايش است؟ 
ممكن اســت راجع به خشونت و تصادفات 
سؤال شود. آمار خشونت در نزاع هاى فردى 

و جمعــى روبه افزايش بوده كه در نزاع هاى 
فردى اقدام هايى صورت گرفته كه كاهشى 

را شاهد هستيم.  

وى افزود: امروز در بحث مؤسســات مالى 
و اعتبارى توانستيم با هر شيوه اى مشكل 

را جمع كنيم. 
 معــاون دادگســترى خراســان رضوى در 
خصوص اركان پيشگيرى، گفت: يك ركن 
پيش بينى اســت، امروز آمار نزاع و ضرب و 
جرح در مشــهد باال رفته و سؤالى كه پيش 
مى آيد اين است كه اين آمار در كدام مناطق 
بوده، دختر يا پسر هستند و سنشان چقدر 
اســت؟ دومين كار شناسايى علل و عوامل 
است، زمانى كه اين كار را انجام داديم، بايد 
اولويت بندى كنيــم. نمى توان 1980عنوان 
مجرمانه را پيشــگيرى كرد، اين كار شدنى 
نيست. در 1980 عنوان مجرمانه 20جرم در 
كشور مهم هستند. اگر به آن ها فايق آييم، 
بسيارى از موارد ديگر حل خواهد شد. نبايد 

به همه جرايم نگاه يكسان داشته باشيم. 

على محمــدزاده: اگر در ميــان شــلوغى هاى روزمره و 
مشــغله هاى فكرى خود كمى به اطراف نگاه كرده باشيد، 
بى ترديد درختان زيادى را ديده ايد كه ديگر مانند گذشــته 
سرسبز نيستند. بهار و تابستان فصل سبزى مطلق درختان 
است و هيچ كس انتظار ديدن برگ هاى زرد وحتى خشك 
شــده درختان را دراين موقع از ســال ندارد.  اما اين روزها 
در بســيارى از معابر مشهد از جمله محدوده بولوار آموزگار 
تعداد درختانى كه زردى برگ هايشــان بيش از هر چيزى 
به چشــم مى آيد در حال ازدياد است و گويى پاييز چند ماه 
زودتر از راه رسيده است. برخى درخت ها كه در اين محدوده 
كاشته شــده اند با توجه به عمر كوتاه اين بلوار درخت هايى 
جوان هســتند و نمى توان تصور كرد كه بر اثر پيرى دچار 
چنين عارضه اى شده اند.  بيشترين درختهايى كه دچار رنگ 

پريدگى برگ ها شده اند از گونه اقاقيا و زيتون هستند كه به 
نظر مى رسد بايد از آن دسته گياهانى باشند كه در مناطق 
گرمسير رشد مى كنند، اما اينكه چرا در اين موقع از سال و در 
فصل سرسبزى درختان بايد شاهد چنين پديده اى در شهر 
باشيم، پرسشى است كه پاســخ آن را از متوليان اين كاردر 

شهردارى مشهد جويا شديم.

 درختان بى تاب از گرما 
مدير فضاى سبز معاونت خدمات شهرى شهردارى مشهد به 
قدس مى گويد: اتفاقات رخ داده، واكنش طبيعى درختان به 

گرماى هواست. 
مهدى يعقوبى مى افزايد: هرســاله با شــروع فصل گرما و 
افزايش درجه حرارت محيطى در كنار كاهش نسبى رطوبت 

هوا دربرخى درختان شــهر شاهد بروز پديده اى به نام تنش 
حرارتى هستيم.  وى ادامه مى دهد: اين تنش كه به صورت 
موقتى در ابتداى تابستان مشاهده مى شود در تمام گياهان 
اعم از زراعى وباغى نيزمشــاهده مى شود و مهم ترين عاليم 

ظاهرى آن به صورت زردى و خزان برگ هاست.
يعقوبى مى گويد: اين واكنش گياه يك واكنش طبيعى در برابر 
حرارت بوده وبه بيان ساده گياه با حذف تعدادى از برگ هاى 

خود مى خواهد سطح تبخير وتعريق خود را كاهش دهد.
وى مى افزايد: راه هاى مقابله با اين پديده آبيارى مناســب تر 
و آبيارى در ســاعات خنك و انجام شست وشــو و مه پاشى 
درختان اســت تا مقاومت گياه را باال ببريم كه در مجموعه 
فضاى ســبز مشهد به شيوه هاى ياد شده، تالش مى شود تا 

درختان سازگارى سريع ترى با شرايط داشته باشند. 

گزارش قدس از زردى زودرس درختان در خيابان هاى مشهد
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