
جزئيات پرونده فساد شهردار سابق شهرآباد 
و بزرگ ترين پرونده موقوفه خوارى

انتقاد از نداشتن «پيوست فرهنگى» 
در پروژه هاى مشهد

دادستان بردسكن تشريح كرد در صحن علنى توسط عضو مجمع نمايندگان استان مطرح شد

قدس   دادســتان بردســكن گفت: روند 
پيگيرى رســيدگى به پرونده شــهردار قبلى 
شهرآباد در دســت اقدام است و شهردار وقت 
با قرار تعقيب در بازداشت است. احمد فرزانه 
افزود: با اينكه پرونده از ســال قبل در جريان 
است، اما در روزهاى اخير گزارش هاى الزم از 

نهادهاى مربوطه ...

قدس  نماينــده مردم مشــهد و كالت 
در مجلس شوراى اســالمى روز گذشته در 
تذكرى شفاهى در صحن علنى مجلس گفت: 
در مسائل آب مشهد مشكالت جدى وجود 
دارد و نيازمند حمايت مالى و برنامه هاى ملى 
دولت است. حجت االســالم پژمانفر درباره 
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فرونشست دشت مشهد به پل قائم رسيد
مشكالت ارزى 

ترمز قطار شهرى 
مشهد را كشيد

.......صفحه 2

سرپرست آب منطقه اى با اشاره به شناسايى 7200 حلقه چاه غيرمجاز:

.......صفحه 3

راننده ها خواهان ورود جدى 
وزارت خارجه به موضوع شدند

چسباندن مواد مخدر 
به كاميون هاى ايرانى 

براى باج خواهى

قدس   اجراى پروژه هاى تفريحى براى گذران اوقات فراغت 
در حال حاضر بيشــترين توجيه اقتصادى را در مشــهد دارد.
رئيس كميسيون اقتصادى، مشاركت ها و سرمايه گذارى شوراى 
اســالمى شهر مشهد در نشست خبرى روز گذشته با اصحاب 
رسانه ضمن اظهار اين مطلب گفت: از آنجا كه اولويت ما در ارائه 

خدمات به زائران و مجاوران ...

قدس   تعــدادى از راننده هاى ترانزيت بــا متوقف كردن 
خودروهاى خود در پايانه گمركى سرخس خواهان ورود وزارت 
خارجه به موضوع باج خواهى و افزايش حق عبور توسط دولت 

تركمنستان شدند...
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.......صفحه 4

گزارش قدس از تصميمى كه 
كاهش ماندگارى ميهمانان 

مشهد را رقم زده است

بى مهرى 
طرح ترافيك 

با زائران
قدس    طرح محدوديت ترافيكى كه از چندسال 
پيش به شــكل زوج و فرد، در هسته مركزى شهر 
مشــهد اجرا مى شود، همچنان و بويژه در ايام پيك 
حضور زائران بارگاه ملكوتى حضرت رضا(ع) در اين 
شهر، مورد گاليه و انتقاد زائران و مجاوران قرار دارد.

درحالى كــه محدوديت هاى ترافيكى، با هدف حل 
مشــكالت ترافيكى و مســائل اقتصادى، اجتماعى 
و زيست محيطى ناشــى از آن، در شهرهاى بزرگ 
اعمال مى شود؛ اجراى اين طرح در محدوده مركزى 
شــهر مشــهد، به دليل ايجاد محدوديت تردد در 
خيابان هاى منتهى به حرم مطهر، نه تنها به اهداف 
كلى دست نيافته اســت بلكه گاليه ها و انتقادهاى 
زيادى را درپى داشــته اســت.اين روزها نيز با آغاز 

سفرهاى تابستانى و اوج حضور ...



پاى صحبت «الهام سليمانى» كارآفرين ترمه دوز مشهدى

مى توان با اعتماد به نفس روى پاى خود ايستاد
ا�بار

دوردرفرهنگ  گذشته هاى  از  سرورهاديان 
ما ايرانى ها «ترمه»،جايگاه خاصى در بين مردم 
داشــته و دارد و برايــم دوخــت و مراحل آن 
جذاب اســت.ترمه، حس اصالت خاصى دارد. 
هنوزهم اقشار مختلف جامعه به فراخور شرايط 
اقتصادى شان،ترمه را جزو جهيزيه دخترى كه به 
خانه بخت مى رود مثل يك سنت حفظ كرده اند.

«الهام سليمانى روشــناوند»، متولد 1364 كه 
ديپلم فنى و حرفه اى در رشته طراحى دوخت 
دارد.از او در خصــوص راه انــدازى كارگاه ترمه 
مى پرسم، مى گويد: 18 ســاله بودم كه ازدواج 
كردم زندگى خوبى داشتيم. همسرم 14 سال 
از مــن بزرگ تر بود، اما همه چيز بهم ريخت و 
من ماندم با مسئوليتى كه روزگار براى هميشه 
به دوش من نهاد، اما اعتماد به نفس و موفقيت 

امروز در كار را مديون همسرم هستم.

  امام رضا و واسطه اى به نام آستان قدس 
او ادامــه مى دهد: چند ســال پيش همســرم 
ورشكست شد و همان زمان شروع كارم با خريد 
يك چرخ خياطى ژانومه و دوخت روتختى و رو 
بالش و لحاف اليكو شروع شد، اما سعيد بر اثر 
سكته مغزى در سن 44 سالگى پس از يك سال 
و نيم كه در كما بود درگذشت. حاال درست دو 

سال از فوت او مى گذرد.
حاال از روزهاى ســخت بيمارى همســرش و 
حمايت آستان قدس در آن روزها برايم تعريف 
مى كند ومى افزايد: همســرم به علت ســكته 
مغزى 45 روز در بيمارســتان رضوى بسترى 
و در حالــت كما بود و مــن كه امكان پرداخت 
هزينه درمان را نداشــتم به حرم رفتم و از امام 
رضا(ع) كمك خواستم و بسيارى از دوستان و 
آشــنايان گفتند به ديدار مديران آستان قدس 
رضوى بروم و مشكلم را با آن ها در ميان بگذارم. 
نامه اى براى آقاى رئيسى نوشتم و بعد ازچند روز 
مشكلم از سوى ايشان پيگيرى شد ومبلغ 62 
ميليون تومان هزينه بيمارستان بخشوده شد و 
همسرم مرخص شــد و او براى ادامه درمان به 

خانه منتقل شد.

  حمايت هايى بسيار
وى بيان مى دارد: از طريق بهزيســتى و كميته 
امداد براى ساير موارد چون تخت بيمارستانى و 
سوند وسايرلوازم و...پيگيرى شد، كه خوشبختانه 
بهزيســتى كمكمان كرد و هزينه خريد لوازم و 
تخت به ما كمك شد. همچنين از سوى كميته 
امداد هزينه هاى دارو و فيزيوتراپى ها كه گاه 2 تا 
3 ميليون هزينه در ماه داشت درتهيه و خريد آن 

بسيارمرا يارى كرد.

حاال درباره آشــنايى اش با كميتــه امداد برايم 
روايت مى كند: از همين جا بود كه با كميته امداد 
آشنا شــدم؛ اما با وجود همه تالش ها، همسرم 
فوت شــد. پس از آن زمان زندگى برايم بسيار 

سخت تر از زمانى كه سعيد در كما بود، شد.

  حمايت كميته امداد براى ادامه زندگى 
وى ادامه مى دهد: مددكاران كميته امداد در 
اين مدت با من و خانــواده ام مرتبط بودند و 
درجريان شــرايط ســخت زندگى و وضعيت 

روحى من بودند.
سليمانى خاطرنشان مى ســازد: يك وام فورى 
3 ميليون تومانى ابتدا براى تسويه اجاره  معوقه 
منزل به من پرداخت شد و بعد از آن يك وام 30 
ميليون تومانى كه بتوانم زندگى و كار را دوباره 

شروع كنم.
اين بانوى سخت كوش توضيح مى دهد: با گرفتن 
اين وام كارگاه ترمه را كه از قبل هم سررشته اش 
را داشتم راه اندازى كردم، خريد چرخ خياطى و 

لوازمى كه براى كارحرفه اى به آن نياز داشتم.

  از جانماز تا روتختى ترمه 
از تعــداد چرخ خياطى و نــوع كار ترمه دوزى 
و موارد اســتفاده آن كه ســؤال مى كنم،اظهار 
مى دارد: در ايــن كارگاه 4 چرخ خياطى داريم 
و تعــداد 15 نفــر در كارگاه و منــزل خودم و 
تعدادى هم در خارج از منزل برايم كار مى كنند.

كارهايى از قبيل برش، راســته كردن پارچه ها 
پس از دوخت اوليه، قيچى زدن، ســوزن زدن، 

اليه زدن و....
او مى افزايد: توليداتمان در اين كارگاه شــامل 
ســجاده و جانماز، ســرويس پنــل 5 تكه اى، 

روتختى، جا جواهراتى و...است.

  ترمه و طهورا 
 اوادامــه مى دهد: خانــه اى را اجاره كردم و 
همــراه پدر و مادر و دخترم طهورا در آن جا 

زندگى مى كنم. 
بخشــى از خانه را تبديل بــه كارگاه كردم تا 
مواقعى هم كه درمنزل هستم، بتوانم كار كنم.
حاال درباره برند «ترمه طهورا »مى پرســم و 
مى گويد: نام دخترم طهوراســت و اميدوارم 
بتوانم اين بركت زندگى را به بهترين شــكل 

حمايت كنم.
از ســختى هاى كار هم ايــن گونه مى گويد: 
گاهى به دليل نوســان هاى قيمت در بازار با 
مشــكالت توليد و فروش مواجه هســتم به 
هرحال اين كار نياز به سرمايه و پاسخگويى 
به موقع سفارشات مشترى و پرداخت حقوق 

همه كسانى است كه با من كار مى كنند.

  برگزارى نمايشگاه باب الجواد
 او توضيح مى دهد:برگزارى نمايشــگاه هايى 
كه در حمايت از زنان سرپرست خانوار برگزار 
مى شــود، براى كمــك به فروش ما بســيار 

تأثيرگذار است.
اين بانوى پرهمت با اشاره به برگزارى نمايشگاه 
شــب هاى عيد در باب الجواد توســط آستان 
قدس رضوى تأكيد مى كند: اين نمايشگاه براى 
من و مانند من كمك بسيار خوبى براى فروش 

مستقيم كاالى مان است. 

در حوالى امروز2

آيت اهللا علم الهدى در افتتاح مجتمع فرهنگى 
آموزشى حضرت جواد االئمه گلبهار:

  حوزه هاى علميه پادگان هاى بسيار 
مجهز متعلق به سپاه امام زمان  است

قدس: نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى در مراسم افتتاح 
مجتمع فرهنگى آموزشى حضرت جواد االئمه(ع) حوزه علميه 
خراســان در گلبهار با بيان اينكه انديشــه هاى اسالمى در بين 
جريان هاى مختلف بشرى امروز جز با مسئله توسعه حوزه هاى 
علميه محقق نمى شــود، ابراز كرد: اگر امروز از يك تشــكيالت 
گســترده ترى برخوردار باشيم به طور طبيعى اين نهاد مقدس 
در جذب استعدادها و انديشه هاى رسا در نسل ديندار به مراتب 

موفق تر خواهد بود.
آيــت اهللا علم الهدى افزود: حوزه هاى علميه با يك لجســتيك 
فوق العــاده محدود و در مضيقه هاى خــاص مادى، مراحل علم 
آموزى و اجرايى رســالت تبليغى خودشــان را انجام مى دادند و 
همين نماد ارزشــمند زهد موجب استقالل روحانيت شيعه و 

عظمت اين نهاد مقدس بوده است.
عضو شــوراى عالى حوزه علميه خراسان با بيان اينكه نبايد اين 
امتياز و برجستگى را در روحانيت از دست داد، اما با توسعه جريان 
اسالم به بركت نظام جمهورى اسالمى مى بايست زير ساخت هاى 
حوزه علميه با اين گسترش متناسب باشد، تأكيد كرد: بزرگ ترين 
امتياز حوزويان اين اســت كه در يــك زندگى زاهدانه، امكانات 
محدود و وضعيت خاص غير متجمالنه بتوانيم پرفراز ترين گام ها 
را در زمينه توسعه اسالم و در خط مقابله و مبارزه با بزرگ ترين 
سنگالخ آن يعنى استكبار انجام بدهيم؛ اين امر، امتياز ماست و بنا 

نداريم آن را از دست بدهيم.
عضــو مجلس خبرگان رهبرى تصريح كرد: بايد بپذيريم كه در 
دورنما و چشــم انداز وسيع در حوزه علميه از نظر توسعه دين، 
تبليغات و اسالم گرايى ها به زيرساخت هاى حداقلى نيازمند است 

و اگر فراهم نشود در گسترش معارف دين موفق نخواهيم بود.
آيت اهللا علم الهدى به نكته اى ديگر خطاب به طالب علوم دينى 
اشاره و عنوان كرد: امروز حوزه هاى علميه تنها يك مركز تحصيل 
نيســت، بلكه بايد دقت كنيم كه اين مدارس پادگان هاى بسيار 

مجهز و قوى متعلق به سپاه امام زمان (عج) است.
عضو شوراى عالى حوزه علميه خراسان در ادامه با بيان اينكه امروز 
عملكرد، برنامه ريزى و فكــر و آرمان پرورى طالب علوم دينى 
به عنوان يك سرباز بايد به گونه اى باشد كه جريان رزمندگى و 
مبارزه در وجودشان ايجاد شود و گرنه نمى توان ادعا كرد كه سرباز 
امام زمان(عج) هســتند، گفت: اين ادعا با اين احساس آميخته 
اســت و امروز مسئله تحصيل، توسعه انديشــه و فكر، فعاليت 
چشمگير و پشتكار شبانه روزى براى فاضل جواِن با استعداد به 

منزله آموزش نظامى رزمندگان در دوران دفاع مقدس مى باشد.
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى افزود: امروز زبان بين المللى 
اسالم، زبان قرآن است و اگر بتوانيم با يك ادبيات درست بر آن 
مسلط شويم، بر بخش عمده اى از جامعه اسالمى تأثير مى گذاريم.

با استقرار ميز خدمت در 75 دستگاه ادارى 
خراسان رضوى صورت گرفت

  ممنوعيت ارجاع مردم به واحدهاى 
سازمانى و كارشناسان در داخل ادارات 

محمود يوسف پور: ميز خدمت حضورى از ابتداى تيرماه جارى 
در 75 دستگاه ادارى و اجرايى استان خراسان رضوى مستقر شده 
است. معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى سازمان مديريت و 
برنامه ريزى خراســان رضوى روز گذشته در جمع خبرنگاران با 
اعالم اين مطلب، افزود: با راه اندازى ميز خدمت حضورى در 75 
دستگاه ادارى استان، ارائه خدمت به مردم در محلى غير از ميز 

خدمت ممنوع است.
كوكب موسوى با تأكيد بر اينكه ارجاع مردم به واحدهاى سازمانى 
و كارشناسان در داخل ادارات از ابتداى تيرماه جارى ممنوع است، 
ادامه داد: ميز خدمت حضورى در پى تصويب «منشــور حقوق 
شهروندى» و صدور بخشــنامه يكم خرداد 1397 نهاد رياست 

جمهورى مستقر شده است.
وى با اشاره به اينكه دستگاه هاى اجرايى و ادارى مكلف هستند 
تنها از طريق ميز خدمات غير حضورى(الكترونيكى) يا حضورى 
كه در طبقه نخســت ادارات مستقر مى شــوند به ارباب رجوع 
خدمات ارائه كنند، گفت: قرار است زيرساخت هاى ميز خدمت 
الكترونيك تا آذرماه 97 فراهم شود تا شهروندان بتوانند به وسيله 
درگاه الكترونيك بدون مراجعه به ســازمان ها و ادارات، تمامى 

خدمات را به طور كامل دريافت كنند.
وى افزود: دســتگاه هاى اجرايى مكلف هستند هنگام پذيرش 
ارباب رجوع و دريافت مدارك، زمان صدور پاسخ نهايى خدمت را 
در قالب رسيد به شهروندان اعالم و امكان رهگيرى مراحل گردش 
كار خدمات درخواست شده را از طريق ارائه كد رهگيرى منحصر 

به فرد براى ارباب رجوع فراهم كنند.
موسوى ادامه داد: هدف از اجراى اين طرح جلوگيرى از تضييع 
حقوق شــهروندان، تكريم ارباب رجوع، جلوگيرى از سرگردانى 
مردم در ساختمان هاى ادارى و دستگاه هاى اجرايى، پيشگيرى از 
امكان برقرارى ارتباط غيراصولى و مفسده آميز با كاركنان دولت و 

ايجاد نظام ادارى پاسخگو و كارآمد است.
وى با بيان اينكه دامنه شــموليت اين طرح تمام دســتگاه هاى 
اجرايى اســت كه به نحوى از بودجه عمومى استفاده مى كنند، 
افزود: نقض و يا عدم رعايت حقوق و الزامات ذكر شده در منشور 
حقوق شــهروندى و «طرح ميز خدمــت» از مصاديق مربوط به 
تخلفات ادارى كارمندان محسوب شده و بنابراين شكايات واصله 
از مردم و يا نهادهاى نظارتى در هيئت هاى رسيدگى به تخلفات 

ادارى مورد بررسى قرار مى گيرد.
وى با اشــاره به اينكه يك سامانه پيامكى به شماره 10003730 
توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى خراسان رضوى تعبيه شده 
كه مردم بتوانند گزارش تخلف از اين مقررات و عدم ارائه خدمات 
از طريق ميز خدمت را به اين سازمان منعكس كنند، افزود: حدود 
200 دستگاه اجرايى و ادارى در خراسان رضوى بايد مصوبه ارائه 
خدمات توسط ميز خدمت را اجرايى كنند و مشمول اجراى اين 
مصوبه مى شوند، اما در مرحله نخست سعى شده دستگاه هايى كه 
خدمت رسانى آن ها جامعه بيشترى را شامل مى شود يا خدماتشان 
حياتى تر است و ارباب رجوع بيشترى دارند در اولويت قرار گيرند.

در تذكرى شفاهى در صحن علنى مجلس توسط 
عضو مجمع نمايندگان استان مطرح شد

  انتقاد از نداشتن پيوست فرهنگى 
در پروژه هاى مشهد

قدس: نماينده مردم مشهد و كالت در مجلس شوراى اسالمى 
روز گذشته در تذكرى شفاهى در صحن علنى مجلس گفت: 
در مسائل آب مشهد مشكالت جدى وجود دارد و نيازمند 

حمايت مالى و برنامه هاى ملى دولت است.
حجت االسالم پژمانفر درباره مشكالت حوزه ورزش استان هم 
گفت: مشــكالت جدى در اين حوزه و عدم اجراى طرح هاى 

بزرگ موجب سرخوردگى جوانان شده است.
عضو مجمع نمايندگان خراســان رضوى ادامه داد: متأسفانه 
پيوســت فرهنگى در پروژه احياى توس و پروژه هاى اطراف 
حرم رضوى با اينكه مصوبات الزم را دارد ولى اجرايى نمى شود.
وى اظهار داشــت:به عدم انتصاب معاون زيارت اســتاندارى 

استان خراسان رضوى به عنوان نماينده مردم اعتراض دارم.

مدير كل اقتصادى استاندارى خراسان رضوى 
خبر داد

  ابالغ 990 ميليارد ريال تسهيالت اشتغال 
حمايتى ويژه مددجويان كميته امداد

قدس: مدير كل هماهنگى امور اقتصادى استاندارى خراسان 
رضوى از ابالغ 990 ميليارد ريال تسهيالت بند «ب» تبصره 

16 ويژه طرح هاى اشتغال حمايتى به استان خبر داد.
 على رسوليان گفت: اين تسهيالت در قالب 14 بانك به استان 
براى اجراى طرح هاى اشتغالزا ويژه مددجويان كميته امداد 

ابالغ شده است.
 وى افزود: در ســال 96 هم از محل تبصره 16، 7569 طرح 
توسط كميته امداد امام خمينى(ره) در استان عملياتى شد كه 
در اين قالب 2548 خانوار تحت پوشش اين نهاد خودكفا شده 

و از پوشش اين مجموعه خارج شدند.
 وى اظهار كرد: خراسان رضوى جزو هشت استان برتر است 
كه بيش از 90 درصد تسهيالت اشتغالزاى تبصره 16 كميته 
امداد امام(ره) را در كشور جذب كرده اند. وى گفت: در اجراى 
اين طرح ها در سطح كشــور 44 هزار و 184 خانواده تحت 
پوشش كميته امداد خودكفا شدند كه از اين ميزان 26 هزار و 

93 خانوار آن مربوط به خراسان رضوى بوده است.

  «رهيافت» در سيماى خراسان
قدس:برنامه تلويزيونى «رهيافت» در صدا و سيماى خراسان 

رضوى در حال توليد است.
ويژه برنامه رهيافت با توجه به تأكيد ات رهبر معظم انقالب در 
زمينه حمايت از كار، سرمايه و كاالى ايرانى، اقتصاد مقاومتى، 
اشتغال و رفع موانع سرمايه گذارى ساخته مى شود.رهيافت 
در حوزه هاى صنعت، معدن، كشاورزى، بازرگانى، گردشگرى، 
حمل و نقل، ترانزيت، دانش بنيان، كســب و كارهاى نوين، 
استارت آپ ها و ســرمايه گذارى به بررسى مشكالت و ارائه 
راهكار براى آن ها مى پــردازد. ويژه برنامه اقتصادى رهيافت 
در 13 قســمت 40 دقيقه اى به تهيــه كنندگى و پژوهش 
حميدرضا شوشــتريان، كارگردانى محمد كوهانى و اجراى 
محمد قاسمى بزودى از شبكه استانى سيماى خراسان رضوى 

به روى آنتن مى رود.

  ارسال پيامك رايگان كسر شارژ اليت 
براى همه خودروها 

قدس: پيامك رايگان كسر شارژ اليت براى همه خودروها از 
امروز ارسال مى شود.

مديرعامل شركت ترافيك هوشمند اليت گفت: از امروز ميزان 
كسر شــارژ اليت براى همه خودروهايى كه در مشهد تردد 

مى كنند، اطالع رسانى خواهد شد.
اســدى اظهار كرد: پيامك رايگان كسر شارژ از پالك خودرو 
براى همه خودروهايى كه داراى مانده حساب مثبت هستند و 

در مشهد تردد مى كنند، ارسال خواهد شد.
وى با اشــاره به ثبت نام 40 هزار شهروند مشهدى در سامانه  
پيامكى اليت بيان كرد: بيش از يك ميليون خودرو در مشهد 
تردد مى كند و پيامك كسر شارژ اليت ويژه ساير پالك هايى 
كه در ســامانه ثبت نام نكرده  و پيامك برايشان فعال نشده، 
نيز ارسال مى شود. مديرعامل شركت ترافيك هوشمند اليت 
افزود: پيامك ارســال شده حاوى اطالعات ميزان شارژ كسر 

شده، پالك و ساعت توقف خودرو در معبر است.
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ايســنا   نماينده تام االختيار سازمان سنجش در 
دانشــگاه فردوسى مشــهد، از رقابت 91 هزار و 681 
داوطلب از خراســان رضوى در كنكور سراســرى 97 

خبر داد. 
دكتــر على گنجعلى، با اعالم اينكــه يك ميليون و 11 
هزار و 825 نفر از تمامى كشور در كنكور سراسرى 97 
بــه رقابت خواهند پرداخت، اظهار كرد: از اين تعداد 63 
درصد داوطلبان در گروه علوم تجربى، 14 درصد در گروه 
علوم رياضى، 20 درصد در علوم انســانى و 3 درصد در 

گروه هنر و زبان هاى خارجى شركت كرده اند. 
وى از كاهــش 12 درصــدى مشــاركت داوطلبان در 
استان خراسان رضوى نسبت به سال گذشته در كنكور 
سراســرى 97 خبر داد و افــزود: 10 درصد از داوطلبان 
اســتان در گروه علوم رياضى، 52 درصد در گروه علوم 

تجربى، 17 درصد گروه علوم انسانى، 8 درصد گروه هنر و 
12 درصد نيز در گروه زبان هاى خارجى ثبت نام كرده اند. 
گنجعلــى با بيان اينكــه 59 درصــد داوطلبان كنكور 
سراسرى در خراسان رضوى را زنان و 41 درصد را مردان 

تشكيل مى دهند، تصريح كرد: تقريباً مى توان گفت كه 
امسال نسبت جنسيت در تمام گروه ها به همين ترتيب 
است به غير از گروه علوم رياضى كه 35 درصد داوطلبان 
را زنان و 65 درصد را مردان شامل مى شوند. وى با اعالم 
اينكه امســال 48 هزار و 514 نفر از مشــهد در كنكور 
سراسرى به رقابت خواهد پرداخت، تأكيد كرد: 61 درصد 
شركت كنندگان مشهدى را زنان و 39 درصد را مردان 

تشكيل مى دهند. 
گنجعلى خاطرنشــان كرد: به داوطلبان توصيه مى شود 
دفترچه آزمون را به دقت مطالعه كنند و حوزه امتحانى 
خود را از قبل شناســايى كنند. شب پيش از آزمون نيز 
استراحت كافى داشته باشند و شام و ناهار سبك صرف 
كرده و به هيچ عنوان فست فود نخورند. قبل آزمون نيز 

صبحانه كامل ميل كنند. 

نماينده تام االختيار سازمان سنجش در دانشگاه فردوسى مشهد عنوان كرد

كاهش 12 درصدى داوطلبان كنكور در خراسان رضوى

در اين كارگاه 4 
چرخ خياطى داريم 

و تعداد 15 نفر 
دركارگاه و منزل 

خودم و تعدادى هم 
در خارج از منزل 
برايم كار مى كنند

بــرش

در يك نشست خبرى مشخص شد

مشكالت ارزى، ترمز قطار شهرى مشهد را كشيد

خبر

هنگامــه طاهرى  اجــراى پروژه هاى 
تفريحى بــراى گذران اوقــات فراغت در 
حال حاضر بيشــترين توجيه اقتصادى را 

در مشهد دارد.
اقتصادى، مشاركت ها و  رئيس كميسيون 
سرمايه گذارى شوراى اسالمى شهر مشهد 
در نشســت خبرى روز گذشته با اصحاب 
رسانه ضمن اظهار اين مطلب گفت: از آنجا 
كــه اولويت ما در ارائه خدمات به زائران و 
مجاوران اســت، ترجيح مى دهيم به جاى 
سوق يافتن به سمت پروژه هاى تجارى به 
طرف سرمايه گذارى بر پروژه هاى تفريحى 

و گردشگرى تأكيد كنيم.
احمد نوروزى عالوه بر اين بيان داشت:باال 
رفتن ماندگارى مســافران حتى به اندازه 
يك روز در مشــهد، برابر بــا 50 تا 100 

درصد افزايش درآمد است.
وى همچنيــن از جمله مــوارد ديگر در 
پروژه هاى مورد نياز شــهرى را با توجه به 
شعار شوراى جديد بر مبناى «شهر مشهد، 
شهر اميد و زندگى» چگونگى مطالعات در 
تعامل با ساير شــهرها در خصوص تأمين 

پروژه هاى فراغت عنوان كرد.
وى گفت: سرمايه گذارى در پروژه هاى تجارى 
و هتل سازى در برخى نقاط اين كالنشهر به 

ساير بخش ها آسيب وارد مى كند.
وى در بخــش ديگرى به بافت فرســوده 

پيرامون حرم مطهر امام رضا(ع) نيز اشاره 
كرد و گفت: كمك قابل توجهى از ســوى 
دولــت براى پروژه نوســازى بافت اطراف 
حرم رضوى نشــده اما پيشنهاد شهردارى 
مشهد به دولت براى اجازه انتشار 30 هزار 
ميليارد ريال اوراق مشاركت طى سه سال 
ارائه شد. وى ياد آور شد: ستاد بازآفرينى 
شــهرى با كليات اين پيشــنهاد موافقت 
كرده كه اميدواريم با تصويب آن در دولت 

اين مهم بزودى اجرايى شود.
نــوروزى اظهار داشــت: هزينــه تكميل 
طرح هــاى خدماتــى در بافــت پيرامون 
حرم مطهــر رضوى 30 هزار ميليارد ريال 

اســت كه با تصويب اين پيشنهاد اجراى 
پروژه ها شــتاب مى گيرد.وى افزود: مقرر 
شده از سوى دولت مبلغ 25 هزار ميليارد 
براى بازســازى بافت هاى فرســوده كشور 
در اختيــار بانك ها قرار گيــرد و بانك ها 
نيزمتعهد شــده اند معــادل همين مبلغ 
همراه با تســهيالتى با ســود 9 درصد در 
اختيار ســرمايه گذاران فعال در بافت هاى 

فرسوده قرار دهند.
و  اقتصادى، مشاركت ها  رئيس كميسيون 
سرمايه گذارى شوراى اسالمى شهر مشهد 
ادامــه داد: اين مهم در ســتاد بازآفرينى 
كشــور تصويب شــده و تا حدود دو ماه 

آينده عملياتى خواهد شــد. هر اســتان و 
شــهرى كه بتواند مبلغ بيشتر جذب كند 
مى تواند سهم بيشــترى از اين تسهيالت 

داشته باشد.
وى گفت: همچنين 20 گروه تســهيل گر 
بافت هاى فرســوده نيز در مشهد با هدف 
تعامــل با مردم و تســهيل رونــد اجراى 
پروژه ها توســط ساكنان بافت ها راه اندازى 
مى شــود. نوروزى در ادامه اين نشســت 
خبرى بــه توقف پروژه جــاده كمربندى 
جنوبى مشــهد نيز اشاره و بيان كرد: بايد 
مرجــع قانونى مربوطــه در اين خصوص 
تصميم گيــرى كند. طــرح مصوبات الزم 
را دارد بايــد در تعامل با مجموعه قضايى 
مشكالت مطروحه حل شوند ولى جايگاه ها 
نيز بايد رعايت شــود. براى رفع مشكالت 
زيست محيطى اين طرح، مطالعات الزم به 

دانشگاه فردوسى محول شده است.
احمد نــوروزى همچنين اظهار داشــت: 
مشكالت ارزى اخير سبب شد تا در برخى 
از زمينه ها از جمله قطار شهرى به مشكل 

برخورد كنيم.
مشاركت ها  اقتصادى،  كميســيون  رئيس 
و ســرمايه گذارى شوراى اســالمى شهر 
مشهد ادامه داد: احتمال مى دهيم در ساير 
حوزه هــا نيز تأثير افزايش هزينه و كاهش 

فعاليت هاى شهردارى را داشته باشيم.

  مسابقات فوتسال جام رمضان فرماندهى 
انتظامى استان برگزيدگان خود را شناخت

قدس: مسابقات فوتسال جام رمضان فرماندهى انتظامى خراسان 
رضوى با يادبود شهداى ناجا با حضور 16 تيم از واحدهاى انتظامى 
استان در سالن ورزشى تربيت بدنى ناجا برگزار شد.در اين دوره از 
مسابقات تيم ستاد فرماندهى استان با مربيگرى حميد طهماسبى 
با اقتدار و با شكســت تمامى حريفان موفق به كسب رتبه اول اين 
مســابقات شد و تيم هاى پليس فتا و فرماندهى مرزبانى استان به 

ترتيب مقام هاى دوم و سوم را كسب نمودند.



��ر ��ر
مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي 

اعالم كرد
 بهره برداري از 63 كيلومتر راه

 تا پايان سال جاري

قدس: مديــركل راه و شهرســازي خراســان رضوي از 
بهره برداري63كيلومتر راه بــا 1000 ميليارد ريال اعتبار 

تا پايان سال جاري خبرداد.
محمدرضــا اخوان عبداللهيان با بيان اين مطلب افزود: در 
حــال حاضر عمليات احداث 31/1 كيلومتر راه و كنارگذر 
به عنوان بخشــي از احداث بزرگراه مشهد، سنگ بست، 

فريمان، تربت جام، تايباد و دوغارون در حال اجراست.
وي دربــاره پروژه هاي بــه بهره برداري رســيده گفت: 
پــروژه قطعه چهارم محور تربت جــام- فريمان به عنوان 
بخشــي از احداث بزرگراه مشهد، ســنگ بست، فريمان، 
تربت جــام، تايباد و دوغارون تكميل و در ســال 1395 
به طول 15 كيلومتر به بهره برداري رســيده است. اخوان 
عبداللهيــان ادامه داد: براي اين پــروژه كه 15 كيلومتر 
طــول دارد170ميليارد ريال اعتبار هزينه شــده اســت.
وي در خصوص ديگر پروژه هــا نيز افزود: محور خواف – 
ســالمي به طول 21 كيلومتر با اعتبار 385 ميليارد ريال 
با مشاركت وزارت صنعت، معدن، تجارت و محور تايباد- 
تربت جام به طول 11 كيلومتر با اعتبار 165 ميليارد ريال 
از ابتداي سال جاري و در سفر رئيس جمهور به استان به 

بهره برداري رسيده است.
مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي به پروژه هاي در 
حال اجرا در محور مشــهد – دوغارون اشاره كرد و گفت: 
13 كيلومتر از كنارگــذر محور تربت جام، چهار كيلومتر 
از محــور تايباد- دوغارون، 9/1 كيلومتر از محور ســنگ 
بست و پنج كيلومتر از محور تربت جام – فريمان با 390 

ميليارد ريال اعتبار در حال اجرا است.

 «سامانه فاش» راه اندازى شد
 قدس: معاون برنامه ريزى و توســعه شــهردارى مشهد 
گفت: ســامانه اى با نام «فاش» به منظور شــفاف سازى 

عمليات مالى اين شهردارى راه اندازى شد.
شــهريار آل شــيخ افزود: اين ســامانه روى شبكه وب و 
با هدف شــفاف ســازى عمليات مالــى و بودجه اى، عقد 
قراردادها به تفكيك پيمانكاران و فراخوان ها طراحى شده 
تا از اين طريق اقدام هاى مالى شهردارى مشهد در اختيار 

عموم مردم قرار گيرد.
وى ادامه داد: از طريق اين سامانه تمام شاخص هاى شهر 
مشــهد و تحليل داده هاى خام را مى توان رصد كرد و در 
جريان ميزان پيشرفت پروژه ها بر اساس برنامه زمانبندى 

شده قرار گرفت.
معاون شــهردارى مشهد گفت: ســامانه اى مشابه سامانه 
«فاش» فقط در شــهردارى تهران وجود دارد كه البته در 
آن فقط قراردادها بارگذارى شــده و امكان تحليل داده ها 

وجود ندارد.
وى گفت: سامانه فاش شهردارى مشهد هم اينك با آدرس 
www.fash.mashhad.ir قابل دسترسى براى عموم 
مردم اســت و طى روزهاى آتى به صورت رسمى رونمايى 

مى شود.

 حمله ملخ ها به مزارع مشهد

معاون فنى و رئيــس اداره توليدات گياهى جهاد 
كشاورزى مشهد از حمله ملخ هاى مهاجم به مزارع 
كشاورزى اين شهرســتان خبر داد. عبدالهى گفت: واحد 
حفــظ نباتات اين شهرســتان براى مبارزه بــا اين آفت 
عمومى در ســطحى بالغ بر 1500 هكتار محلول پاشى و 

سم پاشى انجام داده است.
وى افــزود: ملخ بــه عنوان يك آفت عمومــى همواره به 
صــورت گروهى و تجمعى به مزارع و مراتع هجوم مى برد 
و هر نوع ماده خوراكى و ســطح سبز و شيرينى را در سر 

راه خود نابود مى كند. 

 روزهاى ناسالم هواى مشهد امسال
 40 درصد افزايش داشت

قدس: مدير مركز پايش آالينده هاى زيست محيطى شهردارى 
مشهد گفت: شمار روزهاى داراى هواى ناسالم در كالنشهر مشهد 
از ابتداى امسال تاكنون نسبت به مدت مشابه پارسال حدود 40 
درصد افزايش داشت. رضا اسماعيلى افزود: در 99 روز گذشته 
كالنشهر مشــهد 15روز هواى ناسالم براى گروه هاى حساس و 
سه روز هواى ناسالم براى همه افراد داشت. وى اظهار كرد: اين 
در حالى است كه در مدت مشابه پارسال اين كالنشهر 13 روز 
هواى ناسالم براى گروه هاى حساس داشت. وى گفت: در 99 روز 
ابتداى پارسال مردم مشهد 6 روز هواى پاك تنفس كردند كه 
تعداد اين روزها امسال با حدود سه برابر افزايش به 17 روز رسيد. 
اسماعيلى افزود: تعداد روزهاى داراى هواى سالم مشهد نيز در 
سال جارى 64 روز و اين تعداد در مدت مشابه پارسال 80 روز بود.

مدير كل منابع طبيعى استان:
 خراسان آماده همكارى براى مهار 

كانون گرد و غبار تركمنستان است
آبخيزدارى خراســان  و  منابــع طبيعى  مديركل  ايرنا: 
رضــوى گفت: آمــاده همكارى و تبــادل تجربيات چند 
دهه خود با جمهورى تركمنســتان براى مهار و مديريت 
كانون گرد و غبار در آن كشــور همسايه هستيم. عليرضا 
صحرايى افزود: يكى از كانون هاى گرد و غبار خارجى كه 
خرداد ماه امســال كيفيت هواى مشــهد را بشدت تحت 
تأثير منفى قرار داد كانون قره قوم در كشور تركمنستان 
واقع در شــمال خراســان رضوى اســت. وى ادامه داد: 
در رايزنى هاى انجام شــده از طريــق وزارت امور خارجه 
جمهورى اســالمى ايران اعالم كرده ايم حاضريم در مهار 
و مديريــت اين كانون ايجاد گرد  و غبار به تركمنســتان 

كمك و همكارى الزم را داشته باشيم.
مديركل منابــع طبيعى و آبخيزدارى خراســان رضوى 
بــه چندين دهه تجربــه در مهار كانون هــاى بحرانى و 
عرصه هاى بيابانى اشــاره و بيان كرد: از سال 1343 كار 
مهار كانون هاى بحرانى در اين اســتان شــروع و موجب 
شــده هم اكنون كانون فعالى منجر به معضل ريزگرد در 

شرق كشور نداشته باشيم.
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مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.

رخ � رخ

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

300072305 با ما د     ر تماس باشيد     .

 توقف آلوده كننده اتوبوس ها
مســئوالن راهنمايى و رانندگى چرا پيگيرى نمى كنند. 
اتوبوس هاى برون شــهرى از ساعت 11 تا 15 در خيابان 
كاشانى دو طرف خيابان پارك مى كنند و موجب ترافيك 
و سر و صدا و آزار اهالى مى شوند و خبرى هم از مأموران 
راهنمايى و رانندگى نيست، در صورتى كه تا دكه راهنمايى 
و رانندگى 500 متر هم فاصله نيســت. لطفاً مســئوالن 

پاسخگو و پيگير باشند.
 915...3814

 كارگران آسيب پذيرتر از گذشته
چرا كسى به فكر كارگران كارخانجات و كارگران شركتى در ادارات نيست؛ با اين وضعيت دالر، 
طال و گرانى ها همه به فكر تعديل نيروهاى خود افتاده اند، چرا هميشه اين كارگران هستند كه 

آسيب مى بينند.
 935...3215

 تردد ادامه دار خودروهاى دودزا
گرمى هوا به كنار آلودگى ناشى از دود ماشين هاى سنگين و اتوبوس هاى اتوبوسرانى هم موجب 

شديد تر شدن آلودگى هوا مى شود و هيچ كس هم رسيدگى نمى كند!
915...9258

 آب بدبو در شبكه آب شهرى
با وجود قرار داشتن بلوار شهيد صادقى و ارشاد در منطقه 
برخوردار مشهد متاســفانه آب آشاميدنى در اين منطقه 
از كيفيت پايينى برخوردار اســت كه با فرارسيدن فصل 

تابستان بو و طعم آن نيز به شدت آزار دهنده شده است.
915...3619

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.

مهناز خجسته نيا   سرپرست آب منطقه اى 
خراســان رضوى از تدوين برنامه ســازگارى با 

كم آبى در اين استان خبر داد. 
محمد عاليى كه با وجود دل پر درد از مسئله  آب، 
روز گذشته دست پر جمع خبرنگاران حاضر شده 
بود، گفت: اين برنامه از هفته آينده توسط استاندار 
خراسان رضوى به تمام دستگاه هاى اجرايى ابالغ 

خواهد شد.
وى با بيان اينكه برنامه ســازگارى با كم آبى در 
خراسان رضوى پنج ساله تدوين شده، افزود: اما 
عملكرد دستگاه ها هر سال طبق تعريف اين برنامه 

مورد ارزيابى قرار خواهد گرفت.
اين مقام مسئول در تشريح جزئيات اين برنامه 
اظهار داشت: تجهيز تمام چاه هاى استان به كنتور 
هوشمند و تشــديد برخورد و مجازات با مالكان 
چاه هاى غير مجاز يكى از مصوبات اين برنامه است.
وى با بيــان اينكه 16 هــزار و 700 چاه مجاز 
در اســتان خراســان رضوى داريم گفت: از اين 
تعداد تاكنون تنها 10 هزار چاه، مجهز به كنتور 

هوشمند شده اند.
وى با اشــاره به تشديد مجازات مالكان چاه هاى 
غير مجاز طبق برنامه ســازگارى با كم آبى در 
خراســان رضوى افزود: متأسفانه  تاكنون 7200 
حلقه چاه غير مجاز در اين استان شناسايى شده 
است در حالى كه رقم واقعى چاه هاى غير مجاز در 
خراسان رضوى شايد تا دو برابر اين تعداد هم باشد.
وى كاهــش 30 درصدى آب مصرفى در بخش 
فضاى سبز را از ديگر مصوبات اين برنامه ذكر كرد 
و اظهار داشت: در اين راستا تغيير الگوى كشت 

نيز مورد تأكيد  قرار خواهد گرفت.

 اظهار تأسف از وضعيت بغرنج سد دوستى 
سرپرست شركت آب منطقه اى خراسان رضوى 
در اين نشست كه بيشتر به بيان درد دل هاى او 
نسبت به مسئله  آب استان گذشت، اشاره اى به 

وضعيت بغرنج منابع آب استان كرد.
عاليى چگونگى تأمين  آب مورد نياز خراســان 
رضوى در سال 98 را اصلى ترين نگرانى خواند و 
گفت: اين در حالى است كه وضعيت ذخيره آب 
در سد دوستى به عنوان تأمين  كننده 70 درصد 
آب شرب مورد نياز مشهد بسيار تأسف بار است.

به گفته وى امسال كل ورودى آب به سد دوستى 
از داخــل ايران بوده و اطمينان داريم كه ســال 
آينده هم هيچ آبى از هريرود به ســد دوســتى 

سرازير نخواهد شد. 

 تبديل بحران آب به مسئله  حاكميتى
اين مقام مســئول با بيان اينكه تا چند ســال 
پيش مسئله  تأمين  آب فقط مسئله  شركت آب 
منطقه اى بود، اظهار داشت: اما به مرور زمان آب 
به عنوان مسئله  معاونت آب وزارت نيرو و بعدها به 
ترتيب به مسئله  وزارت نيرو، دولت و حاال به يك 

مسئله  حاكميتى تبديل شده است.

وى توجيه نداشــتن بخــش آب براى ورود 
ســرمايه هاى بخش خصوصــى را يكى از 
بحران هــاى پيش رو خوانــد و گفت: تنها 
راهــكار عبور از اين بحــران تبديل آب به 

مسئله  80 ميليون ايرانى است.
به گفته وى اگر همه كــم آبى را باور كنند و 
فرهنگ مصرف درست شود ديگر شاهد شور 

شــدن آب، خشــك شــدن منابع آب، ترك 
خوردن و نشست زمين نخواهيم بود.

اين مقام مسئول با اشاره به آمار 6 ميليارد 
متر مكعبى مصرف آب در اســتان خراسان 
رضوى افزود: اين در حالى است كه اگر آب 
درياى عمان (در فــاز نهايى 150 ميليون 
متر مكعب) را هم بياوريم نمى توانيم مشكل 

كم آبى استان را برطرف كنيم.
وى با اظهار تأسف از افزايش سرانه مصرف 
آب با وجود رسيدن نشست دشت مشهد به 
پل قائم اظهار داشت: يكى از داليل اين امر 
ســهم ناچيز هزينه هاى آب و برق در سبد 

اقتصادى خانوارهاست.
عاليى نسبت به تبديل 30 درصد محصوالت 
كشاورزى به ضايعات نيز هشدار داد و گفت: 
با اين احتساب يك ميليارد و 200 ميليون 
متر مكعب آب در استان و 28 ميليارد متر 

مكعب آب در كشور هدر مى رود.

سرپرست آب منطقه اى با اشاره به شناسايى 7200 حلقه چاه غيرمجاز:

فرونشست دشت مشهد به پل قائم رسيد
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حل جدول شماره قبل

برگردن    – سياسى  زورگويى    -1
كارى گرفتن 

خانه-  يا  دو مغازه  داالن   -2
نام  به  لگاريتمى  با  رياضيدانى 

خودش- رايزن
3- پيوسته – اغيار- پارلمان روسيه

 – نزديك   – ذكاوت  و  هوش   -4
دوستى - خميدگى

5- سد و رودخانه اى در جنوب غرب 
طبع  شوخ  نويسنده   – كشورمان 

نفس خسته  – مملو   – اسكاتلندى 
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 ثبت نام 160 نامزد براى تصدى پست 
مديرعاملى شركت آب منطقه اى خراسان رضوى

 سرپرســت شــركت آب منطقه اى خراســان رضوى در پاسخ به 
چگونگى پروسه انتخاب مديرعامل اين شركت با وجود ثبت نام 160 
نامزد از كشور گفت: در پى اعالم فراخوان وزارت نيرو 160 نفر براى 
نامزدى اين سمت ثبت نام كرده اند كه بنده نيز بنا به اصرار يكى از 

مديران ارشد استان در اين ليست هستم.
عاليى با بيان اينكه پروســه به آخرين مراحل نزديك اســت، افزود: به احتمال باالى 

50 درصد خود من در سمت مدير عاملى باقى خواهم ماند.
وى حمايت تشكل هاى كشاورزى، آبى و محيط زيستى از انتخاب او را سرمايه اى براى 
استان عنوان كرد و اظهار داشت: اين در حالى است كه در گذشته اين دو بخش مثل 
جن و بسم اهللا بوده اند. سرپرست آب منطقه اى خراسان رضوى در اين جلسه اعالم كرد: 
تا زمانى كه من در اين استان مشغول خدمت باشم به هيچ عنوان اجازه نخواهم داد در 

دشت هاى ممنوعه مجوز حتى يك ليتر اضافه برداشت آب جديد صادر شود.  



روی �ط حاد� گزارش قدس از تصميمى كه كاهش ماندگارى ميهمانان مشهد را رقم زده است

بى مهرى طرح ترافيك با زائران
مهــدى كاهانى مقدم طــرح محدوديت 
ترافيكى كه از چندســال پيش به شكل زوج و 
فرد، در هسته مركزى شهر مشهد اجرا مى شود، 
همچنان و بويژه در ايام پيك حضور زائران بارگاه 
ملكوتى حضرت رضا(ع) در اين شهر، مورد گاليه 

و انتقاد زائران و مجاوران قرار دارد.
درحالى كه محدوديت هاى ترافيكى، با هدف حل 
مشكالت ترافيكى و مسائل اقتصادى، اجتماعى و 
زيست محيطى ناشى از آن، در شهرهاى بزرگ 
اعمال مى شــود؛ اجراى اين طــرح در محدوده 
مركزى شــهر مشهد، به دليل ايجاد محدوديت 
تــردد در خيابان هاى منتهى به حرم مطهر، نه 
تنها به اهداف كلى دســت نيافته كه گاليه ها و 

انتقادهاى زيادى را درپى داشته است.
اين روزها نيز با آغاز ســفرهاى تابستانى و اوج 
حضور ميليونى زائران در مشهدالرضا، بحران آمد 
و شد در اطراف حرم مطهر رضوى بيشتر به چشم 
مى خورد و شاهد سردرگمى مسافران تازه از راه 
رسيده، كاهش استقبال آن ها از اقامت در هتل ها 
و مهمانپذيرهاى محدوده اجراى طرح، كاهش 
ماندگارى مسافران و مشكالتى براى مجاوران و 
كسبه هستيم. در اين طرح تردد خودروها به جز 
ايام تعطيل و جمعه در محدوده مشخص شده 
فقط براساس يكســان بودن رقم آخر پالك با 
روزهاى زوج و فرد هفته، امكان پذير مى باشد و 
در غيراين صورت تردد در اين محدوده از ساعت 

7 صبح تا 22 ممنوع است. 

  گاليه زائران
يكى از زائران در اين باره اظهار داشت: مشتاقان 
زيارت بارگاه حضرت رضا(ع) براى اينكه بتوانند 
از سفرشان بيشترين بهره معنوى را ببرند، بايد 
مسير دسترسى آســانى به حرم مطهر داشته 
باشند، اما متأســفانه هر ساله اين دسترسى ها 
محدودتر مى شــود كه شايســته اين كالنشهر 

مذهبى نيست.
محمدرضا اسماعيلى به خبرنگار ما گفت: مديران 
شهرى پيش از اجراى طرح هاى اينچنينى بايد 
مطالعات كارشناسى گســترده اى انجام داده و 
تمامى تبعات آن را شناســايى و نسبت به رفع 
مشكالت موجود اقدام كنند؛ اما به نظر مى رسد 
طــرح محدوديت ترافيكى اطــراف حرم مطهر 
با وجود چند ســالى كه از اجراى آن مى گذرد، 
همچنان مثــل زمان آغاز اجــرا طرحى خام و 

ناپخته و مشكل ساز باقى مانده است.
به باور وى، در اين طرح نه تنها كار كارشناسى 
صورت نگرفته كه مســئوالن بــراى رهايى از 
مشــكالتى كه متوجه وظايف و مأموريت هاى 
آن هاســت، ســاده ترين راه را انتخاب كرده اند؛ 
بدون توجه به مشكالتى كه براى زائران، كسبه 

و شهروندان به وجود آمده است.
يكى ديگر از زائران كــه به همراه خانواده اش با 
خودروى شخصى به مشهد آمده نيز با اشاره به 
مشكالتى كه به خاطرمحدوديت ترافيكى با آن 
روبه رو بوده است، گفت: لحظه ورود براى رفتن 
به هتلى كه رزرو كرده بودم، مشــكالت فراوانى 
داشتيم، چراكه پليس اجازه ورود به حريم حرم 
مطهر را نمــى داد و التماس مــن هم فايده اى 

نداشــت. على محمدى با بيان اينكه ساعت ها 
براى رسيدن به مشــهد رانندگى كردم، افزود: 
پس از رســيدن به مشــهد و ممانعت پليس از 
ورودم به محدوده طرح، در خيابان ها سرگردان 
شدم و نمى دانستم بايد به چه كسى مراجعه كنم 
تا مشــكل ما را حل كند و با وجود پدر و مادر 
ســالخورده و نوزادى كه به همراه داشتيم و نيز 
پر بودن معدود پاركينگ هاى محدوده، اين وضع 

برايمان تحمل ناپذير شده بود. 
وى تأكيــد كرد: اگر ســال هاى آينده هم وضع 
به همين صورت باشــد، ديگر به مشهد نخواهم 
آمد، چون مديران شهر مشهد تصميم هايشان 
در جهت رفاه زائران نيســت و به پيامدهاى اين 

تصميم ها توجهى ندارند. 
يكى ديگر از زائران هم با گاليه شديد از اجراى 
طرح زوج و فرد در هســته مركزى مشــهد به 
خبرنگار مــا گفت: در اينكه اجــراى اين طرح 
بسيارى از مشكالت ترافيكى اطراف حرم مطهر 
را برطرف كرده، شكى نيســت، اما بايد به اين 
نكته مهم نيز توجه داشت كه زائران و مسافران 

سختى هاى فراوانى را به خاطر اجراى اين طرح 
متحمل مى شــوند، به حدى كــه كمتر رغبت 
مى كنند سال هاى بعد به مشهد سفر كرده و يا 

مدت زيادى در اين شهر بمانند. 
رضا توسلى به مشكالت اولين دقايق ورودش به 
مشهد اشاره كرد و افزود: با توجه به اينكه بيشتر 
زائران با خودروى شخصى مسافرت مى كنند 
و ضرورت دارد پيش از پارك خودرو وســايل 
داخل آن را به محل اقامتشــان انتقال دهند، 
بايد محل مناســبى در مرز ورود به محدوده 
طرح، براى اجراى اين كار درنظر گرفته مى شد. 
ضمن آنكه چنانچه مسافران در روز نامناسب 
وارد مشهد شوند، براى يافتن پاركينگى نزديك 
محل اقامت، با مشكالت فراوانى روبه رو خواهند 
بود و بايد ساعت ها در خيابان هاى شلوغ شهر 

سرگردان باشند.
او پيشنهاد كرد كه در ايام پيك مسافر، از ورود 
خودروهاى مشهدى به داخل محدوده جلوگيرى 
شود و در عوض به خودروهاى زائران و مسافران، 
بدون توجه به زوج يا فرد بودن پالكشــان، اين 

اجازه را بدهند و يا اينكه مسافران حداقل براى 
روز اول مجاز به ورود به محدوده طرح باشند.

 چاره ديگرى نداريم!
اين درحالى اســت كه مديران شــهرى همواره 
براين ســخن پافشارى كرده اند كه «چاره اى جز 

اجراى اين طرح نداريم.»
آن ها مى گويند: به دليــل افزايش بيش از حد 
خودرو در مشهد كه در ايام حضور زائران، چند 
برابر مى شــود و گنجايش محدود خيابان هاى 
شــهر، در اين ايام، تمام راه هاى منتهى به حرم 
مطهــر قفل مى شــود و چاره اى جــز برقرارى 

محدوديت ترافيكى نيست.
گفته مى شــود: مركز شهر مشهد و خيابان هاى 
اطراف حرم، گنجايش 70 تا 80 هزار خودرو را 
دارد، در حالى كه روزانه فقط 80 هزار خودروى 

زائران در اين محدوده در حال تردد است.
از ســوى ديگر آن ها نگرانى از كاهش ماندگارى 
زائــران در مشــهد را بــه خاطر اجــراى اين 
طــرح بى مــورد مى داننــد و مى گويند: طبق 
نظرسنجى هايى كه صورت گرفته، آمار افرادى 
كه از اجراى اين طرح رضايت داشتند به مراتب 
بيشــتر از افراد ناراضى بوده است.  درعين حال 
آنچه مسلم است اينكه، يكى از الزام هاى اساسى 
اعمال محدوديت ترافيكى، وجود پاركينگ كافى 
و مناســب براى توقف خودروها در ورودى هاى 
محدوده طرح و توســعه حمــل و نقل عمومى 
اســت، درحالى كه در هيچ يك از ورودى هاى 

طرح، پاركينگ درست و حسابى وجود ندارد.
حمل و نقل عمومى نتوانسته نياز مسافران را 
در اين محدوده برآورده سازد و اجراى اين طرح 
هزينه هاى فراوانى را به ســكنه و كسبه محل 
وارد كرده اســت. با اين اوصاف وظيفه اصلى 
مديران و برنامه ريزان شهرى است كه براى ادامه 
اجراى اين طرح با مطالعات دقيق و كارشناسى 
و بهره گيرى از تجارب ساليان گذشته، مشكالت 

و كاستى هاى اين طرح را برطرف سازند.

آب و �وا
 وزش باد شديد همراه با گرد وخاك 

در خراسان رضوى

قدس: بررســى نقشــه هاى پيش يابى و تصاويــر ماهواره 
نشان دهنده افزايش شــدت وزش باد بخصوص طى ساعات 
بعداز ظهر مى باشد بطورى كه براى نوار شرقى و جنوبى استان 

وزش باد شديد همراه با گرد وخاك پيش بينى مى گردد. 
بنابراين در مناطق همجوار با استان خراسان جنوبى كاهش 

كيفيت هوا و ميزان ديد افقى دور از انتظار نمى باشد. 
همچنين روند افزايش دماى هوا از روز جمعه آغاز خواهد شد.

��ر
دادستان بردسكن تشريح كرد

 جزئيات پرونده فساد شهردار سابق 
شهرآباد و بزرگ ترين پرونده موقوفه خوارى 

فارس:  دادستان بردسكن گفت: 
روند پيگيرى رســيدگى به پرونده 
شهردار قبلى شــهرآباد در دست 
اقدام است و شــهردار وقت با قرار 

تعقيب در بازداشت است. 
احمد فرزانه افزود: با اينكه پرونده 
از سال قبل در جريان است، اما در 

روزهاى اخير گزارش هاى الزم از نهادهاى مربوطه اخذ شــد و 
اميد اســت پس از تكميل پرونده در دادسرا رأى براى مجازات 
متهمان پرونده شــهردار شــهرآباد و افراد ديگر هم كه احضار 

شده اند، صادر شود.
وى با بيان اينكه دست متجاوزان را به بيت المال قطع مى كنيم، 
تأكيد  كرد: همه بايد در برابر قانون تمكين و در انجام امور ادارى 

قانون را رعايت كنند.
فرزانه از تخلفات ديگر در شهرســتان در بحث تجاوز به اراضى 
در روستاى سير از توابع بردسكن خبر داد و گفت: اين مسئله 
نيز با سرعت دنبال و فرد متهم دستگير شد و در اين خصوص 
در حال تكميل پرونده هستيم و چند نفر هم به دادسرا احضار 
شده اند، نخواهيم گذاشت افرادى بدون داشتن مدارك محكمه 

پسند نسبت به اراضى دولتى دست درازى نمايند.
دادستان بردسكن با بيان اينكه رسيدگى به امور عامه مردم هم 
از وظايف حوزه قضايى اســت؛ افزود: بحث كشتارگاه بردسكن 
يكى از موارد حقوق عامه مردم بود كه دادســتانى ورود كرد و 
با دستور اكيد شــهردار فعلى براى استانداردسازى اين مكان 

اقداماتى صورت گرفت.
وى بــا بيان رســيدگى به جرايم خشــن در شــعبه ويژه، 
اظهــار كرد: در بحــث آدم ربايى كه در ســال هاى قبل در 
منطقه داشــتيم، حبس هاى سنگينى را صادر و تا 25 سال 
محكوميت صادر كرديم. فرزانه خاطرنشان كرد: پيشگيرى 
از وقوع جرم از ديگر مأمور يت هاى حوزه قضايى اســت كه 

تمام قد ايستاده ايم و كوتاه نيامده ايم.
دادستان بردســكن با گله از برخى مسئوالن در بردسكن كه 
كم كارى هاى حوزه كارى خود را به دادگسترى محول مى كنند؛ 
گفت: با اينكه با همه رئيسان اداره ها تعامل داريم اما در صورتى 
كه آن دســتگاه كار خود را بخوبى انجام ندهد و موضوع را به 
دادگسترى محول كند، حسب دســتور مديريت دادگسترى 
استان، در اجراى تعزيرات مى توانيم اولين پرونده را براى شخص 

مدير آن دستگاه تشكيل دهيم.
وى همچنيــن به پرونده موقوفه خوارى بزرگ اســتان در 
بردســكن اشــاره داشــت و افزود: موقوفه معروف يوسف 
ســلطان با توجه به حساسيت به اســتان منتقل شد و با 
پيگيرى هاى به عمل آمده روند رسيدگى پرونده بخوبى در 
حال انجام است و اميدواريم با تكميل پرونده، رأى صادره را 
براى متهمان پرونده در راستاى احقاق حقوق مردم توسط 

دستگاه قضا داشته باشيم.
فرزانه ادامه داد: دادخواست اداره كل اوقاف و امور خيريه استان 
مبنى بر توليت موقوفه يوسف سلطان را پيگير هستيم تا توليت 
فعلى ابطال شود و بر اساس مستندات به اداره كل اوقاف تحويل 

داده شود.
دادســتان بردســكن اضافه كرد: با افرادى كه با ايجاد صحنه 
تصادف ساختگى به بيت المال خسارت وارد مى كنند با جديت 
برخورد مى شــود و در صورت مشــهود بودن موضوع، جرايم 

سختى را برايشان در نظر داريم.
وى يادآور شد: ســهم بردسكن از نظر تعداد پرونده هاى وارده 
5000 فقره بوده اســت كه با توجه به جمعيت شهرستان رقم 
زيادى است و در اين راستا از همه معتمدان و خيران و نيز ديگر 
دستگاه ها كه مى توانند در كاهش پرونده ها نقش داشته باشند، 

كمك مى طلبيم.

 2 بيمار مبتال به تب كريمه كنگو

در خراسان رضوى درمان شدند
ايرنا- مدير گروه پيشگيرى و مبارزه با بيمارى هاى دانشگاه 
علوم پزشكى مشهد گفت: دو فرد مبتال به تب كريمه كنگو در 

اين استان درمان و از بيمارستان مرخص شدند.
دكتر محمدجعفــر صادقى افزود: امســال تاكنون 13 فرد 
مشكوك به بيمارى تب كريمه كنگو در مناطق زير پوشش 
دانشــگاه علوم پزشكى مشهد در خراسان رضوى پيگيرى و 

تحت آزمايش قرار گرفتند.
وى ادامــه داد: نتايج آزمايش دو نفــر از آن ها مثبت بود كه 

بالفاصله تحت درمان قرار گرفته و هم اكنون بهبود يافته اند.
مدير گروه پيشگيرى و مبارزه با بيمارى هاى دانشگاه علوم 
پزشكى مشــهد گفت: افرادى كه با عاليم تب، خونريزى 
و افت پالكت مراجعه مى كنند به عنوان موارد مشــكوك 
با نمونه گيرى و ارســال آن به تهــران تحت كنترل قرار 
مى گيرند. وى افزود: يك نفر از مبتاليان ساكن روستايى 
اطراف مشــهد و ديگرى اهــل يكى از شهرســتان هاى 
خراســان رضوى اســت كه به دليل تماس با حشره كنه 
عامــل انتقال بيمارى و يا مصــرف فرآورده هاى دامى به 

تب كريمه كنگو مبتال شده بودند.

 سر باند قاچاق پرندگان حمايت شده 
در درگز دستگير شد

قدس: رئيس اداره حفاظت محيط زيست درگز از شناسايى و 
دستگيرى سر باند قاچاق پرندگان حمايت شده در شهرستان 
درگز خبر داد و در اين رابطه افزود: از ناحيه متهم پرونده 241 

قطعه مينا كشف و ضبط گرديد. 
حسين اصالحى رئيس اداره حفاظت محيط زيست درگز در 
تكميل خبر فوق افزود: با كسب اخبارى مبنى بر فعاليت افرادى 
در شهرستان درگز جهت جمع آورى جوجه هاى مينا به قصد 
قاچاق و خروج آن ها از شهرستان، تحقيقات گسترده اى در اين 
زمينه توسط مأموران يگان حفاظت محيط زيست درگز آغاز 
و مشــخص گرديد تمام جوجه هاى جمع آورى شده به يك 
نفر كه داراى سوابق متعدد تخلف نيز مى باشد، ختم مى گردد.

اصالحى در ادامه افزود: پس از شناسايى سرباند قاچاق پرندگان 
حمايت شده، وى تحت نظر نامحسوس مأموران قرار گرفت و 
مخفيگاه پرندگان كه در حاشــيه شهر درگز بود، شناسايى و 
جهت كشف تخلفات صورت گرفته مجوز بازرسى آن از سوى 

دادستان عمومى و انقالب شهرستان درگز صادر شد.
رئيس اداره حفاظت محيط زيســت درگز گفت: با شناسايى 
مخفيگاه پرنــدگان مأموران محل را تحت نظر قرار دادند و با 
تمــاس تلفنى به فرد متخلف وى را دعوت به محل مغازه اش 
نمودند. وى ابتدا منكر هرگونه تخلفى شد و نامبرده را به بهانه 
گرفتن نشانى به محل مخفيگاه رساندند و وقتى متوجه شد 
كه مأموران از مخفيگاه پرندگان آگاه هســتند، قصد انحراف 
مأمورين به بهانه هاى واهى را داشــت كه در پايان دســت از 
مقاومت كشيد و درب مخفيگاه را باز كه در بازرسى محل 241 
قطعه جوجه مينا كشف و ضبط گرديد و متهم پرونده نيز با 

دستور مقام قضايى روانه بازداشتگاه شد.
اصالحى در پايان گفت: متأســفانه عده اى براى ســودجويى 
و رســيدن به منافع شخصى، جوجه هاى پرندگان يا بره هاى 
پســتانداران را از طبيعت خارج و به قيمت هاى گزاف خريد 
و فــروش مى نمايند كه اين موضوع تأثير منفى بر اكولوژى و 

تضعيف تنوع زيستى منطقه خواهد داشت.
قانون گذار تا سه سال زندان براى اين تخلف در نظر گرفته است 
و براســاس مصوبه 380 شوراى عالى حفاظت محيط زيست 

متخلف بايد 482 ميليون ريال به حساب خزانه واريز نمايد.

  نزاع جمعى به خاطر مزاحمت خيابانى
قدس: فرمانده انتظامى مشــهد از درگيرى جمعى به علت 

مزاحمت خيابانى كه دو مجروح در پى داشت خبر داد.
سرهنگ «اكبر آقابيگى» گفت: ساعت 14/09 ظهر سه شنبه 
گذشته نزاع جمعى در بلوار مجيديه مشهد رخ داد و اهالى 
منطقه در تماس با پليس 110 خواســتار پيگيرى ســريع 

موضوع شدند.
فرمانده انتظامى مشهد افزود: تيم گشتى كالنترى الهيه مشهد 
با دريافت اين گزارش، بالفاصله در محل حاضر و هشت تن از 

عامالن اصلى نزاع را دستگير كردند.
وى گفت: در اين درگيرى دو نفر مجروح شــده بودند كه 
به بيمارســتان انتقال يافته و تحت مراقبت هاى پزشكى 

قرار گرفتند.
فرمانده انتظامى مشهد اظهار داشت: بررسى هاى اوليه پليس 
حاكى از آن بود كه مزاحمت خيابانى علت وقوع اين درگيرى 

جمعى بوده است.

  كشف 4 تن پياز زعفران قاچاق
قدس: فرمانده انتظامى باخرز از توقيف دو دســتگاه خودرو 

نيسان حامل چهار تن پياز زعفران قاچاق خبر داد.
ســرهنگ على ميرجردوى با اعالم اين خبر گفت: در اجراى 
طرح كنترل محورهاى مواصالتى، مأموران كالنترى مركز اين 
فرماندهى هنگام كنترل خودروهاى عبورى در محور باخرز- 
تربت جام به دو دستگاه وانت نيسان مشكوك و  خودروها را 

براى بررسى بيشتر متوقف كردند.
وى افزود: مأموران كالنترى مركز پس از بررســى مدارك باز 
خــودرو، مقدار 4 تن و 200 گرم پيــاز زعفران قاچاق و فاقد 

هرگونه مجوز كشف و ضبط كردند.
سرهنگ ميرجردوى تصريح كرد: ارزش محموله قاچاق كشف 
شــده 120 ميليون ريال برآورد شده و اين دو خودرو توقيف 
و رانندگان متخلف پس از تشــكيل پرونده براى سير مراحل 

قانونى به مقام قضايى معرفى شدند.

  كشف 16 كيلوگرم مواد افيونى 

در تربت حيدريه
قدس: جانشين فرماندهى انتظامى شهرستان تربت حيدريه 
از كشف 16 كيلو و 300 گرم ترياك و دستگيرى متهمين 

خبر داد.
سرهنگ غالمرضا خرقانى در تشريح اين خبر، گفت: سه شنبه 
گذشته تيم كنترل ايستگاه بازرسى شهيد شيردل كامه، هنگام 
كنترل خودروهاى عبورى به يك دستگاه اتوبوس مسافربرى 
كه از اســتان هاى جنوبى به سمت مشــهد در حركت بود، 

مشكوك شدند.
وى افزود: مأمــوران انتظامى پس از هدايت اتوبوس به داخل 
ايستگاه در بازرسى دقيق اين خودروى مسافربرى، 13 كيلو و 
300 گرم موادمخدر از نوع ترياك كه به شــكل ماهرانه اى در 
بدنه اتوبوس جاسازى شده بود، كشف و شاگرد اتوبوس را در 

اين رابطه دستگير كردند.
جانشــين فرماندهى انتظامى شهرســتان تربت حيدريه در 
ادامه اظهار داشــت: مأموران انتظامى همچنين سه كيلوگرم 
موادمخدر از نوع ترياك از وسايل همراه قاچاقچى مسافرنماى 

اتوبوس مسافربرى نيز كشف كردند.
ســرهنگ خرقانى اظهار داشــت: پس از كشف 16 كيلو و 
300 گرم موادمخدر ترياك و تشــكيل پرونده ها، متهمان 
بــراى ســير مراحل قانونى بــه مراجع قضايــى معرفى و 

تحقيقات در اين رابطه ادامه دارد.

 دادستان بردسكن گفت: 
روند پيگيرى رســيدگى به پرونده 
شهردار قبلى شــهرآباد در دست 
اقدام است و شــهردار وقت با قرار 

احمد فرزانه افزود: با اينكه پرونده 
از سال قبل در جريان است، اما در 

حرف دل مالكان هتل ها و مراكز اقامتى
در همين حال برخى كسبه و شهروندان ساكن در هسته مركزى شهر نيز با اجراى اين طرح، 
بدون اختصاص يافتن سهميه تردد براى اهالى، مخالف هستند و مى گويند:  هيچ تسهيالتى 
براى تردد خودروهاى اهالى در نظر گرفته نشــده و اســتفاده روزانه از ناوگان حمل و نقل 
عمومى هم برايشان گران تمام شده و يا با كاستى ها و مشكالت نفسگير همراه است. ضمن 
آنكه ظرفيت اندك پاركينگ هاى رينــگ بيرونى محدوده اجراى طرح بويژه در ايام پيك 

مسافر به هيچ وجه پاسخگو نيست.
مالكان هتل ها و واحد هاى اقامتى مشهد هم مى گويند: با توجه به كاهش ماندگارى زائران به 
خاطر اجراى طرح محدوديت ترافيكى بسيار متضرر شده اند و بخش قابل توجهى از ظرفيت 

تخت هاى آن ها حتى در ايام اوج حضور زائران و مسافران، خالى است.
بيشتر فروشندگان زعفران و ديگر سوغات مشهد كه در محدوده خيابان هاى منتهى به حرم 
مطهر كاسبى مى كنند هم معتقدند: از وقتى محدوديت تردد ايجاد شده،  مراكز اقامتى اين 
محدوده دچار مشكل و به همان نسبت كار آن ها نيز كساد شده است، چراكه زائران مدت 

زمان كمترى در مشهد اقامت مى كنند.
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راننده ها در گفت وگو با قدس خواهان ورود جدى وزارت خارجه به موضوع تركمنستانى ها شدند

چسباندن مواد مخدر به كاميون هاى ايرانى براى باج خواهى

گپ

راننده هاى  از  تعــدادى  محمدزاده:  على 
ترانزيت با متوقف كردن خودروهاى خود در 
پايانه گمركى سرخس خواهان ورود وزارت 
خارجه به موضوع باج خواهى و افزايش حق 

عبور توسط دولت تركمنستان شدند.
يكى از راننده هاى معتــرض در گفت و گو با 
خبرنگار ما گفت: متأســفانه  مدتى است كه 
مأمــور ان مرزبانى تركمنســتان تغيير رويه 
عجيبــى داده اند و به اشــكال مختلف براى 

راننده هاى ايرانى ايجاد مشكل مى كنند.
صاحبــى افزود: اولين مشــكل از چند ماه 
قبل شــروع شــد به نحوى كه تا آن زمان 
حق عبور كشــور تركمنســتان 240 دالر 
بود ولــى به يكباره اين رقــم را چند برابر 
افزايــش دادند و اعالم كردنــد به ازاى هر 
كيلومتر طى مســير در خاك اين كشــور 
بايد يك دالر پرداخت كنيم كه براى مثال 
تا مرز ازبكســتان بايد 640 دالر پرداخت 
مى كرديم. وى ادامه داد: اين كار تداوم پيدا 
كرده و مدتى است كه گفته اند بايد نيم دالر 

ديگر به مبلغ پايه اضافه شــود واين يعنى 
اينكه اگر در گذشــته براى رفت و برگشت 
به ازبكســتان حــدود 500 دالر مى داديم 
حــاال بايد 2500 دالر بپردازيم كه با توجه 
به هزينه هاى ديگر عمًال هيچ توجيهى براى 
راننــده يا مالك كاميون ندارد.يكى ديگر از 

راننده ها به مســئله  اى ديگر اشاره كرد كه 
به نظر مى رسد موضوع داراى ابعاد پيچيده 
ترى باشد چرا كه وى مدعى شد متأسفانه  
در ماه هاى اخيــر 2نفــر از راننده ها را به 
جرم حمل مواد مخدر در مرز تركمنستان 
دســتگير كردند كه هرچنــد اطرافيان و 

دوســتان اين راننده ها چنين اقدامى را از 
ســوى آن ها بعيد مى دانستند، اما مرزبانان 
مدعى بودند از خودروى آن ها مواد كشــف 
شده است. وى گفت: اما در سومين پرونده 
مشابه وقتى مأمور ان تركمنستانى در حال 
اجراى نقشــه خود بودند يكى از همراهان 
راننده مورد نظر متوجه موضوع مى شود و 
معلوم مى شــود آن ها با استفاده از آهن ربا 
بسته هاى مواد مخدر را به بخشى از خودرو 
مى چسباندند و بعد يا باج خواهى مى كردند 

و يا براى راننده تشكيل پرونده مى دادند.
اين راننده اظهار داشــت: موضوع را به تمام 
متوليان اين حوزه اطالع داده ايم و اميدواريم 
در اســرع وقت به اين موضوعات رسيدگى 
شــود اين در حالى اســت كه تمام ترانزيت 
تركمنســتان از طريق ايران مى باشد و اگر 
قرار باشد اقدام مقابله به مثلى در افزايش حق 
ترانزيتى صورت بگيرد آن ها بيشــتر متضرر 
خواهند شد و از سنگ اندازى هاى بى مورد 

خود دست خواهند برداشت.

فاطمه معتمدى معاون امور معادن و صنايع معدنى سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى درباره پلمب معادن 
غيرمجاز در اســتان اظهار داشت: آنچه در دستور كار معاون 
امور معادن و صنايع معدنى ســازمان قرار دارد جلوگيرى از 

برداشت هاى غير مجاز است.
رضا شجاعى در گفت و گو با خبرنگار ما افزود:بايد توجه داشت 
كه معدن به مكان يا جايى اطالق مى شود كه فرد مجوز قانونى 
آن را دريافت كرده باشد؛ بنابراين موضوع برداشت و استخراج 

بدون مجوز نامش برداشت غير مجاز است نه معدن.
وى اضافه كرد: با توجه به اين موضوع برخورد با برداشت غير 
مجاز در اســتان در دســتور كار معاونت امور معادن سازمان 

صنعت، معدن و تجارت قرار دارد كه در اين رابطه اخيراً طبق 
قانون از دو مورد برداشــت غير مجاز شــن و ماسه در استان 

جلوگيرى شده است.
وى با بيان اينكه پرونده اين دو مورد برداشــت غير مجاز به 
دستگاه قضايى ارسال شده است، تصريح كرد: در اين رابطه با 
همكارى نيروى انتظامى يكى از اين دو مورد كه در محدوده 
آرامگاه فردوسى مشهد بوده است پلمب و ديگرى نيز در حال 

اقدام براى پلمب است.
وى درباره ميزان برداشت غيرمجاز در اين دو مورد يادآور شد: 
تعيين ميزان برداشت غيرمجاز پروسه خاصى دارد كه در حال 

طى كردن است و بايد برآورد شود.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى در گفت وگو با قدس خبر داد

تشكيل پرونده قضايى براى 2 معدن غير مجاز در مشهد
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