
ساير نهادهاى متولى نيز بايد به كمك شهردارى مشهد بيايند
زنگ خطر ورود متكديان به مشهد بهره بردارى از ورزشگاه نوده؛ شايد وقتى ديگر!

پيگيرى قدس براى افتتاح يك پروژه بالتكليف طى 20 سال گذشته

قدس  مجموعه ورزشى شهداى نوده از آن 
دســت پروژه هايى اســت كه بيش از 20 سال 
است همسايه ها فقط خاك آن را خورده اند. اين 
مجموعه عريض و طويل كه مى بايست در تمام 
اين سال ها عصاى دست اهالى بلوار توس باشد، 
فقط بالى جانشان بوده است. پروژه اى معطل 

مانده كه اين روزها به....

قدس  «گدايــى» يا همان بــه اصطالح 
تكديگرى اين روزها بيش از هر زمان ديگرى 
در شهر مشــهد بروز و ظهور دارد و هرجايى 
مى شــود تعدادى از اين آدم ها را ديد. آنچه 
مسلم اســت برخى از پديده هاى اجتماعى 
بخشــى از اجزا و الزامات تجمعات بشرى از 

.......صفحه 4همان آغاز شكل گيرى... .......صفحه 3 
س

قد
 -

ى 
جاد

 س
ان

يم
د ا

سي
س: 

عك
 

راه هاى برون رفت خراسان رضوى از بحران كم آبى
هواشناسى خراسان رضوى پيش بينى كرد

پايان استقرار موج گرما 
با بارش هاى رگبارى 

.......صفحه 4

سرپرست آب منطقه اى در گفت و گو با قدس تشريح كرد

.......صفحه 2

قدس  طبق بررسى نقشه ها و مدل هواشناسى از امروز نيمه 
شمالى استان تحت تأثير جريانات ناپايدار و مرطوب شمالى قرار 
خواهد گرفت كه ضمن افزايش ابرناكى و افزايش شدت وزش 
باد در ساعات عصر و شب موجب وقوع بارش هاى رگبارى توأم 
با رعد و برق (نواحى مستعد احتمال بارش تگرگ) خواهد شد. 
با توجه به رگبارى بودن بارش ها، احتمال رواناب و آبگرفتگى 
معابر در اين نيمه از اســتان مخصوصاً نوار شــمالى و شمال 
غرب وجود دارد. بنابراين توصيه مى شــود تمهيدات الزم براى 
جلوگيرى از خسارت هاى احتمالى انجام شود. ضمناً پيش بينى 

مى شود از روز سه شنبه روند كاهش ....
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.......صفحه 4

گزارش قدس از كسادى بازار 
يك حرفه تخصصى و بنام 

در شرق كشور

مشكالت بر مبل 
مشهد جا خوش 

كردند
كســادى و ركود حاكم بر بازارهاى مختلف  قدس 
در مشهد، بازار مبل را نيز بى نصيب نگذاشته است به 
طورى كه خرابى اوضاع كسب و كار، حرف مشترك 
كســبه اين صنف در منطقه كالهدوز اســت كه به 
عنوان يكى از بازارهاى بــورس در حوزه فروش انواع 
مبل اعم از راحتى، استيل و نيمه استيل، تخت خواب، 
ميز ناهارخــورى، ميز تلويزيون و اقالم ديگرى مانند 
جاكفشى و فروش پارچه رو مبلى در مشهد معروف 
و شناخته شده است. يكى از كسبه فعال در اين بازار 
مى گويد:30 سال در كار مبل اعم از توليد، رنگرزى، 
پخش و نمايشگاه مبل بوده ام، اما به دليل مشكالت 
توليد از هشت سال پيش از توليد خارج و اكنون هم 
به عنوان فروشنده مبل براى كسى كار مى كنم. وى 
از اجاره هاى باال و نبود پشتوانه مالى به عنوان بخشى 

از مشكالت ...

جاى خالى «بابا برقى» در مسئله 
مزمن بى برقِى اين روزهاى ما

يك. «بابا برقى» را يادتان مى آيد؟... همان شــخصيت كارتونِى 
با نمك در تبليغاِت شركِت توانير كه در دهه هاى هفتاد و هشتاد 
خورشيدى با واسطه تلويزيون ميهمان خانه هاى ما بود و دلبرى 
مى كرد وپيام ِ صرفه جويى مى داد.... با اين شــعار: «هرگز نشه 

فراموش/ المپ ِ اضافه خاموش» ! ...
.......صفحه 4

یاددا�ت
فرجام علوى



سرپرست آب منطقه اى استان در گفت و گو با قدس تشريح كرد

راه هاى برون رفت خراسان رضوى از بحران كم آبى
هاشم رسائى فر   موضوع آب در شرايط 
موجود به يكى از مهم ترين مسايل روز كشور 
تبديل شــده است تا جايى كه در حال حاضر 
تقريباً دغدغه اصلى مردم و مســئوالن گذر از 
بحرانى است كه مى شود با مديريت به سالمت 
از آن گذشــت. شــرايط در اســتان خراسان 
رضوى كه در زمره اســتان هاى خشك ونيمه 
خشك كشور به حساب مى آيد به مانند خيلى 
از اســتان هاى ديگر است. قطعاً در اين استان 
نيز بايد طرح و برنامه اى خاص پياده كرد كه 
شرايط حداقل از اينكه هست، بدتر نشود. نقش 
مديران آب منطقه اى خراسان رضوى در اين 
بين نقش تعيين كننده و تأثيرگذارى است كه 
مى تواند از حجم دغدغه هايى كه در اين حوزه 

وجود دارد، بكاهد.

 بد مصرف نكنيم
محمد عاليى كه در حال حاضر سرپرســتى 
شركت آب منطقه اى خراسان رضوى را برعهده 
دارد، ضمن تأكيد بر جــدى گرفتن موضوع 
مديريت آب در استان در گفت و گو با خبرنگار 
ما گفت: براى اينكه بتوانيم شرايط را مديريت 
كنيم، بايد الگوهــاى مصرف از بد مصرفى به 
بهينــه مصرف كردن پيش بــرود؛ آن هم در 
همه بخش ها اعم از شهرى و روستايى، صنعت 
و كشــاورزى. بحث ما در حال حاضر مصرف 
نكردن نيســت، بلكه جلوگيرى از بد مصرف 
كردن اســت.  وى در پاسخ به اين پرسش كه 
آيا براى مقابله با شــرايط كم آبى شركت آب 
منطقه اى چاره اى انديشيده، اظهار داشت: در 
اين زمينه كارهاى خوبى هست كه برنامه ريزى 
آن انجام شده و در جلسه چهارشنبه اين هفته 
با حضور معاون استاندار نهايى مى شود و پس 
از آن اميدواريم نتايج قابل قبولى در ميزان بهره 

ورى آب داشته باشيم.

 برنامه اى براى مهار رواناب هاى داخلى نداريم
سرپرســت شــركت آب منطقه اى خراسان 
رضوى همچنين درباره موضوع مهار روانابها و 
استفاده بهتر از آن ها نيز گفت: در بحث روانابها 
ومنابــع آبى مرزى اين اتفــاق در حال حاضر 
با رعايت دقيــق پروتكل هاى مرزى و در نظر 
گرفتن حقوق همسايگان مديريت مى شود كه 
در اين راستا ســد دوستى با ميانگين ساالنه 
670 ميليــون متر مكعب كه بيشــترين آب 
مرزى استان اســت در بازه زمانى 40 ساله با 
كشور تركمنستان به صورت 50- 50 برداشت 
مى شود، اما براى مهار روانابهاى داخل استان در 
حال حاضر با توجه به وجود 31 سد شناخته 
شده، فعالً برنامه اى وجود ندارد چراكه اگر قرار 
باشد اتفاقى بيفتد و جلو برخى از رواناب هاى 
داخلى گرفته شود، مشكل كم آبى و خشكى 
در دشت هاى پايين دستى تشديد خواهد شد 

و مشكالت زيادى را در پى خواهد داشت.
عاليى درخصوص فرسوده بودن سيستم هاى 

انتقال آب بخصوص در شــهر 
مشهد عنوان كرد: برابر آمارى 
كه داريم در تأمين آب شــرب 
شهرها و روســتاها، صنعت و 
كشــاورزى مشــكالت زيادى 
وجــود دارد كه بخشــى از آن 
مربوط به فرســودگى خطوط 

انتقال و هدررفت آب در اين نقطه اســت كه 
نسبت به ميانگين جهانى رقم بسيار بااليى دارد 
كه البته در چند سال اخير تالش همكاران ما 
بــر اين بوده تا هدررفــت آب در اين مقوله را 
كمتر كنند، اما بايد گفت باز هم اختالف نسبت 
به استاندارد جهانى كه چيزى حدود 10 درصد 
ميانگين 17 تا 18 درصد را نشان مى دهد كه 

اين نيز رقم قابل توجهى است.

 بسته مديريتى سازگارى با كم آبى
 سرپرســت شــركت آب منطقه اى خراسان 
رضوى در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنى بر 
اينكه راه و چاره برون رفت از شــرايط موجود 
چيست، گفت: اكنون در كشــور و استان دو 
بحث جدى براى مقابله با بحران كم آبى داريم 
كه اولين و به واقع اولويت دارتر آن اين اســت 
كه بسته مديريتى سازگارى با كم آبى را دنبال 
كرده و آن را اجرايى كنيم كه در اين بســته 
كه از سوى دولت تهيه شده است، مصرف آب 
بايد به حداقل ممكن برســد و از آب بدرستى 
و بجا اســتفاده شود. براى تحقق اهداف بسته 
مديريتى سازگارى با كم آبى ناچاريم از استقرار 
صنايع آب طلب در استان جلوگيرى كنيم و 
كشاورزى را به سمت توسعه كشت گلخانه اى 
ببريم و از برداشــت هاى غيرمجــاز آب هاى 

زيرزمينى جلوگيرى كرده و در 
جهت پلمــب چاه هاى غيرمجاز 
جدى تر اقدام كنيم كه البته همه 
اين اقدام ها در چارچوب بســته 
ســازگارى گنجانده شده است. 
هرچند كه در حال حاضر نيز در 
مواردى كه گفتم، استان خراسان 
رضوى شاگرد اول كشور است. تنها يك نمونه 
آن را اگر بخواهيم نام ببريم، ســهم 10 هزار 
حلقــه چاه عميق مجهز به كنتور هوشــمند 
از مجموع 40 هزار حلقه چاه در كل كشــور 
و همچنيــن صرفه جويــى 661 ميليون متر 

مكعبى آب در سه، چهار سال اخير است.
اما مورد ديگرى كه آن هم به صورت جدى در 
دستور كار قرار دارد، تأمين آبى استان از خارج 
استان است كه در كنار اجراى بسته مديريتى 
سازگارى با كم آبى مد نظر مديران استان قرار 

دارد. 
من به عنوان يك كارشناس در حوزه آب استان 
مى گويم هر دو راه براى عبور از بحران كم آبى 
بايد اجرا شود كه ما نيز در پى آن هستيم، اما 
با اولويت اجراى بســته سازگارى. به صراحت 
اعالم مى كنم در صنايع شرق استان بويژه در 
حوزه معادن سنگان خواف اگر بسته مديريتى 
سازگارى با كم آبى را كامل اجرا كنيم، باز هم 
كم خواهيم داشــت كه براساس مطالعاتى كه 
انجام شــده در ميان مدت، شرق استان و در 
دراز مدت شهر بزرگى مثل مشهد نياز به انتقال 

آب از خارج استان دارد.

 اجراى بسته سازگارى
عاليى ادامــه داد: موضوع شــرايط امروز آب 

اســتان مانند فرد مجروحى اســت كه زخم 
زيادى برداشته و بايد درمان شود. براى درمان 
بايد ابتدا جلو خونريزى هاى شديد را گرفت كه 
همان اجراى بسته سازگارى است، اما مرحله 
بعــد كه تزريق خون به پيكر بى رمق مصدوم 
براى نجات آن است، همان انتقال آب از خارج 

استان است. 
پس ايــن دو مقولــه در كنار هــم مى تواند 
شــرايط را بــه ســمت بهبــودى پيــش 
ببــرد.  در مجموع آنچه مى تــوان گفت، اين 
است كه براى ايجاد شــرايط پايدار در منابع 
آبى استان اجراى دقيق بسته مديريتى در كنار 
شيرين ســازى و انتقال آب از محدوده خارج 
استان كارساز خواهد بود و عبور از بحران كم 

آبى را ميسر خواهد كرد.
وى همچنين اجراى روند انتقال آب از خارج 
اســتان را كه از درياى عمان مد نظر اســت، 
منوط به تخصيص اعتبارات الزم در اين حوزه 
دانســت و اظهار داشــت: با توجه به شرايط 
سختى كه در شرق كشور وجود دارد و استان 
هايى مثل سيســتان و بلوچستان و خراسان 
جنوبى شرايطى بمراتب سخت تر از ما دارند، 
اميدواريم هرچه ســريع تر اين پروژه عملياتى 
شــود، اما آنچه كه مشخص است، اين كار در 

بازه زمانى 10 ساله قابل اجراست.

در حوالى امروز2

 آيت اهللا علم الهدى:
 مديريتى كه انقالب و اسالم 

در آن سهم نداشته باشد، مديريت نامطلوب است

فارس:نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى با بيان اينكه مدير 
بايد فراتر از مديريت روزمره، جامعه را در مسير انقالب به پويايى 
برســاند، گفت: مديريتى كه انقالب و اسالم در آن سهم نداشته 

باشد، مديريت نامطلوب است.
آيت اهللا سيداحمد علم الهدى در ديدار با مسئوالن حراست هاى 
تابعه استاندارى خراســان رضوى كه در دفتر امام جمعه مشهد 
برگزار شــد، گفت: حراست عنوانى اســت كه وقتى يك برادر 
در نهاد مقدســى اين مســئوليت را برعهده مى گيرد، به معناى 

مصونيت بخشى انقالب و نظام در آن نهاد است.
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى ادامه داد: در جريان مديريت 
حراستى، از آسيب هايى كه از سوى يك نهاد متوجه انقالب و نظام 

مى شود، كامالً جلوگيرى مى شود.
وى با بيان اينكه در دوران رژيم طاغوت به جاى حراســت در هر 
اداره و نهادى يك اتاق حفاظت قرار داشــت؛ متذكر شد: تفاوت 
اتاق حفاظت كه وابسته به ساواك بود با مديريت حراست امروز كه 

مربوط به وزارت اطالعات است، دو رسالت متغاير است.
آيــت اهللا علم الهدى افزود: در اتاق حفاظت يك جريان اطالعاتى 
امنيتى، مسئوليتش حفظ قدرت يك جريان طاغوتى بود كه بر 
جان و مال و ناموس مردم مســلط اســت تا اين سلطه و قدرت 
را كامــالً صيانــت و نگهبانى كند، اين رســالت حفاظت زمان 
شــاه بود. نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى با اشاره به اينكه 
رسالت حراست، مصونيت بخشى به يك اصول ارزشى، يك نظام 
و يك انقالب اســت؛ بيان كرد: يك مأمور حفاظت در حقيقت 
در استخدام يك جريان قدرت درآمده بود و كارگزار و نوكر يك 

قدرت مسلط طاغوتى در جامعه بود.
آيت اهللا علم الهدى اضافه كرد: خواه  ناخواه نوع مديريت ها مشكالتى 
را براى نظام به وجود مى آورد، بنابراين شما يك عامل نگهبان و 
نگهدارنده  براى آسيب هايى هســتيد كه از اين نوع مديريت ها 

متوجه نظام و انقالب مى شود.
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى گفت: اگر فردى با اين مبناى 
باورمندانه و ايمان و اعتقاد به شغلش نگاه كند، طبيعتاً عملكردش 
با كسى كه به شغلش به عنوان يك اشتغال درآمدزاى تأمين كننده 
زندگى روزمره و معيشــت نگاه مى كند، تفــاوت دارد. آيت اهللا 
علم الهدى سوءاســتفاده مديران از امكانات دولت براى استخدام 
مردم را از آسيب هاى بزرگى دانست كه مى تواند متوجه نظام و 
انقالب شــود و گفت: اين اقدام، مردم را از نظام نااميد و مأيوس 
مى كند، جريان حراست بايد به اين موضوع توجه كند كه امكانات 
يك نهاد در خدمت مديريت و عناصر مباشــر نهاد اســت يا در 

خدمت مردم!
نماينده ولى فقيه در خراســان رضــوى با تأكيد براينكه نظام و 
مديريت هاى آن بايد در استخدام انقالب و ارزش هاى آن باشند؛ 
اظهار كرد: نكته ديگرى كه بايد در اصل ايفاى رسالت حراستى 
خود در هر نهادى به آن توجه داشته باشيد، اين است كه جايگاه 

انقالب و نظام در كجاى اين نهاد است.

 افتتاح مجهزترين باشگاه پرورش اندام 
بشرويه 

بشرويهـ  خبرنگارقـدس: رئيس اداره ورزش وجوانان بشرويه 
در مراسم افتتاح مجهزترين باشگاه پرورش اندام اين شهرستان كه 
با حضور امام جمعه موقت و ديگر مسئوالن برگزار شد، گفت: اين 
باشگاه ورزشى كه در رشته پرورش اندام فعاليت مى كند، بدون 
دريافت كمك هاى دولتى با ســرمايه گذارى شخصى راه اندازى 

شده است.
اين باشــگاه ورزشى با سرمايه گذارى شخصى حسين طوافى از 
پيشكسوتان ورزشى شهرستان راه اندازى شده است كه در حال 
حاضر بيش از 100 نفر از جوانان باالى 15 ســال خانم و آقا در 

ساعات متفاوت در اين باشگاه فعاليت ورزشى دارند.

 2عنوان براى سنگنوردان دختر نونهال 

خراسانى در رقابت هاى كشورى

قدس: در پايان پنجمين دوره مســابقات سنگنوردى قهرمانى 
نونهاالن و نوجوانان دختر كشــور در شيراز، سنگنوردان نونهال 
خراســان رضوى موفق به كسب يك مقام قهرمانى و يك نايب 
 A قهرمانى شــدند. در اين رقابت ها و در نونهاالن و رده ســنى
زهرا محمدپور از مشهد عنوان نايب قهرمانى را به دست آورد و 
فاطمه سادات رضوى از نيشابور در نونهاالن در رده سنى B عنوان 

قهرمانى را از آن خود كرد.

به مناسبت هفته بهزيستى و
 در ديدارى دوستانه رقم خورد

 پيروزى دختران فوتساليست همدم برابر 
سايپاى مشهد

قدس: تيم فوتســال همدم در يك بازى دوست انه برابر سايپاى 
مشــهد پيروز شد. به مناسبت گراميداشت دهه  كرامت و هفته  
بهزيستى مسابقه  دوستانه  فوتسال بين دو تيم همدم و سايپاى 
مشــهد برگزار شــد كه در پايان، اين بازى با برد 8 بر 6 به نفع 
دختــران همدم خاتمه پيدا كرد. در پايان اين ديدار دوســتانه، 
پورجعفريان داور بين المللى فوتســال گفــت: مهربانى دختران 
همدم و توجهشان به رعايت قوانين فوتبال براى من جالب بود؛ 
آن هــا بازى جوانمردانه را هم رعايت مى كردند و يكى از بهترين 

داورى هايى بود كه تا به حال انجام داده ام.

  خباز استاندار خراسان شمالى شد
قدس: با اعالم و موافقت هيئت 
دولت، محمدرضا خباز به عنوان 
استاندار خراسان شمالى معرفى 
شــد. خباز در فروردين ســال 
1383 كه نماينده كاشــمر بود 
و دفاع تمام و كمالى از تقســيم 
خراسان و تأســيس سه استان 
خراسان شمالى، رضوى و جنوبى داشت. چهار دوره نمايندگى 
مجلس و استاندارى سمنان از جمله سابقه كارى، خباز است. 
 صالحى استاندار پيشين خراسان شمالى بارها اعالم كرده بود 

كه تا سال 1400 در خراسان شمالى استاندار مى ماند.

 تپه سالم، 
روستايى به قدمت زيارت امام مهربانى ها

ايسنا:دهيار روستاى تپه سالم بخش رضويه شهرستان مشهد 
گفت: مذهبى بودن روستاى تپه سالم عاملى است كه سبب 

شده اين روستا از ساير روستاها متمايز شود.
مصطفى غفورى راد با بيان اين مطلب اظهار كرد: از هشت تپه 
سالمى كه در اطراف مشهد وجود داشته، تنها اين تپه سالم 
باقى مانده اســت و همچنين موفق شده ايم كه آن را به ثبت 
ميراث فرهنگى برسانيم. در زمان هاى گذشته كاروان هايى كه 
از اين روستا عبور مى كردند و قصد سفر به حرم امام رضا(ع) را 

داشتند، در اين نقطه عرض ارادتى به اين امام داشتند.
وى ادامه داد: رسم جالبى كه در آن زمان داشتند اين بود كه 
هديه اى را هم تقديــم كاروان مى كردند كه در واقع آن را به 
عنوان رسم گنبد نماد مى گذاشتند. اين كار قدمت بسيارى 
دارد و شعارى را هم با عنوان«تپه سالم به قدمت زيارت امام 

مهربانى ها» انتخاب كرديم.
وى خاطرنشان كرد: تپه تاريخى كه در اين روستا وجود دارد 
بايد احيا شــود و در اين خصوص در سرفصل هاى سال 97 
نوشته شد و بودجه اى هم به اين موضوع اختصاص يافته است.
وى خاطرنشان كرد: طبق آمار سرشمارى سال 95، اين روستا 
تعداد 5666 نفر جمعيت دارد، البته آمار مركز بهداشت نشان 
مى دهد كه اين جمعيت نزديك به 7300 نفر هستند و علت 
اختالف اين موضوع را مى توان به دليل مهاجرت افغانستانى ها  
دانســت كه به اين روستا آمده اند و جمعيت بسيار بااليى را 

شامل مى شود.
روســتاى تپه ســالم از توابع بخش رضويــه در فاصله 12 

كيلومترى مشهد قرار دارد.

��م �وم
 گرماى هوا را با مهربانى و انصاف قابل 

تحمل كنيم
سرورهاديان: ايــن روزها گرماى بى سابقه هوا در شهرمان 

شرايط خاصى را فراهم كرده است. 
شايد در ظاهر قطع شدن برق در ساعتى از شبانه روز و تغيير 

ساعت  كار برخى ادارات و بانك ها اولين نشانه هاى آن باشد.
اما تحمل گرما با بخشنامه اى ختم نمى شود.

ايــن روزهاى گرم برخى از صاحبان مشــاغل ســخت را با 
سختى هايى دوچندان روبه رو  كرده است.اگر بپذيريم هر فردى 
در جامعه داراى مسئوليت است پس مشاغل گوناگون نياز به 

مديريت، كارايى و تالش دارد.
از اين رو براى به دســت آوردن و كســب روزى حالل بايد 
تالش كرد. حس مســئوليت پذيرى و كســب روزى حالل 
باعث مى شــود، انســان با عالقه كارش را انجام دهد و از آن 
كار لذت ببرد و چه بســيارند افرادى كه براى كســب روزى 
حالل بــراى خانواده مجبورند در همين گرما در شــهرمان 
ســاعت هايى طوالنــى را زير هرم آفتاب تحمــل كنند. كار 
و كارگر در اســالم از جايگاه خاص و ويژه برخوردار اســت تا 
جايى كه پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد: عبادت 70 پاره است و 
برترين آن، طلب روزي حالل است. مى دانم كار كردن در هرم 
آفتاب سوزان، كار سختى است و برخى مشاغل اين سختى 
را چند برابر مى كند، درســت مثل كارگران شهردارى كه در 
همين گرماى بيش از 40 درجه براى زيبا سازى شهرمان در 
گرم ترين ساعت شبانه روز، زير آفتاب مستقيم و سوزان تالش 

مى كنند.
زنانى كه از صبح زود تا ظهر داغ مشغول وجين علف هاى هرز 
همين بولوارها و ميدان هايى هستند كه در همين گرماى اين 

روزها، زيبايى شهرى را حفظ مى كنند.
كافى اســت برخى از ما از ماشين هاى كولردارمان تنها براى 
چند دقيقه پايين بياييم،همان زمان كه مى خواهيم نان را از 
نانوايى بخريم و نمى توانيم تصور كنيم كه ســاعت ها آن نانوا 
در كنار تنور پخت نــان، گرما را تحمل مى كند و بعد نان را 
به من و شما مى دهد. كمى آن طرف تر دستفروشانى كه باز 
هم براى تأمين هزينه زندگى، گرما و سرما مانعى براى كسب 
درآمدشان نمى شود از نگاه آن ها هم مى شود فهميد كه دلشان 
مى خواهد پشت ميز مغازه يا در اداره اى در هواى خنك پاسخ 

مشتريان يا مخاطب شان را بدهند.
كارگران سر گذر را هم نمى توان از خاطر برد، همان هايى كه 
در سرماى زمستان و گرماى تابستان ساعت ها بايد در انتظار 
كارفرمايى بايســتند و گاه بدون آنكه كارى گيرشان بيايد، 

شرمنده خانواده، مجبور شوند به خانه برگردند.
از بچه هاى كار، از كارگران كوره هاى آجرپزى و كارهاى سخت 

و طاقت فرسا هم نمى توان نام نبرد.
حتى همان راننده تاكسى كه در ساعت هاى گرم مسافران را 
جابه جا مى كند. اين روزها گرماى هوا كار را ســخت تر كرده 
است. كاش از كنار همه اين سختى ها بى تفاوت نگذريم. كاش 
با يك خســته نباشيد به شــاطر نانوايى محل احترام مان را 

برسانيم. 
كاش از كنــار زنانى كه علف هاى ميدان را وجين مى كنند و 
حداقل توقع شــان گفتن يك خسته نباشيد است بى تفاوت 
نگذريم. اى كاش گرماى هوا را با مهربانى و انصاف قابل تحمل 

كنيم.
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 سعيد كوشافر  در خبرها آمده بود كه درآمد 
سرانه يك شهروند خراسانى 75 درصد يك ايرانى 
است، اين خبر را بايد مسئوالن و مديران استان بخوانند و 
جــدى بگيرند كه چــرا با وجود اين همــه ظرفيت براى 
بهره بردارى اقتصادى و حضور ساالنه 30تا 40ميليون زائر 
درخراسان رضوى و شهر مشهد، بايد درآمد مردم اين خطه 
كمتر از ساير نقاط كشور باشد.  اينكه شهروندان خراسانى 
درآمدى كمتر از مردم ساير نقاط كشور داشته باشند و به 
همين ميزان درآمد كمتر پولى نداشــته باشند كه هزينه 
كنند يا به عنــوان پس انداز نگهــدارى نمايند محصول 
مديريتى اســت كه بر اين استان حكمفرما بوده و هست. 
خراسان رضوى از معدود استان هايى است كه استاندارش 
هم در دور اول رياست جمهورى روحانى وهم در دور دوم 
بر استان مديريت مى كند. طى مدت مديريت وى و بسيارى 
از مديران اقتصادى استان كه تغييرى هم نداشته اند ميزان 
زائران رضوى بيشتر شده اند اما اين ظرفيت بزرگ هرگز از 
سوى مســئوالن مورد توجه قرار نگرفته تا باعث افزايش 
درآمد خراسان رضوى شــود. ازسويى به نظر مى رسد كه 
وضع را به گونه اى پيش برده اند كه حتى ســوغات فروش 
رفته دراين استان به صورت وارداتى يا قاچاق از چين وارد 
كشور شــده وهيچ عايدى براى مردم منطقه نداشته مگر 
چند كاسب بازار و دســتفروش. از سوى ديگر بزرگ ترين 
دروازه صادرات و ترانزيت كاال به افغانســتان در خراســان 
رضوى اســت. مرز دوغارون كه مى تواند دريچه اى درآمدزا 
باشد درغبار بى توجهى مسئوالن استانى به مركزى براى 
توقف هاى طوالنى مدت كاميون ها تبديل شــده و اندك 
اندك همان اندك رونق خود را از دست مى دهد. بماند كه 
مرزهاى باجگيران و لطف آباد به تركمنستان مدت هاست از 
رونــق افتاده و اگر همين چند كاميون كشــور تركيه هم 
نباشــند بايــد در آن ها را قفل زد و كارمندان را فرســتاد 
مرخصى. حال در نظر بگيريد استانى كه روزگارى يكى از 
شكوفاترين اقتصادهاى كشــور را داشت اكنون سرزمين 
مردمى شده كه درآمد آن ها يك چهارم كمتر از مردم ساير 
نقاط ايران اســت، اگر قرار بود اين مقايسه ميان مشهد و 

تهران صورت بگيرد كه قطعاً از نصف هم كمتر مى شد.

 درآمد و هزينه ساالنه خانوارهاى ايرانى
بررســى درآمد ناخالص خانوارها حاكى از آن است كه هر 
خانوار ايرانى در ســال گذشته به طور متوسط درآمدى در 

حدود 39 ميليون تومان داشته است.

بانك مركزى گزارشى از نتيجه آمارگيرى از هزينه و درآمد 
خانوارهاى شهرى كشور در سال 1395 و با نمونه گيرى از 

17 هزار و 600 خانوار منتشر كرد.
بررســى درآمد ناخالص خانوارها حاكى از آن است كه هر 
خانوار ايرانى در ســال گذشــته به طور متوسط درآمدى 
حدود 39 ميليون و 237 هزار تومان داشــته كه اين رقم 
نسبت به مجموع درآمد ساالنه در سال 1394 حدود 11,3 
درصد افزايش دارد. اين در حالى اســت كه 69,3 درصد از 
كل درآمــد ناخالص را درآمد پولى ناخالص و 30,7 درصد 
را درآمد غيرپولى كه شــامل ارزش اجارى خانه شخصى 
مى شود تشــكيل داده است. همچنين بررسى هزينه هاى 
ناخالص خانوارهاى ايرانى از اين حكايت دارد كه متوسط 
هزينه ناخالص ساالنه يك خانوار حدود 39 ميليون و 300 
هزار تومان اســت كه اين رقم براى هر ماه تا حدود ســه 
ميليون و 275 هزار تومان برآورد مى شــود. بر اساس اين 
گزارش، متوسط درآمد ساالنه يك خانوار شهرى خراسان 
رضوى در ســال 1394، 248 ميليــون و 788 هزار ريال 
بوده اســت كه نسبت به ســال قبل، 18,6 درصد افزايش 
داشته است.همچنين استان خراسان رضوى از لحاظ ميزان 
افزايش درآمد كل خانوارهاى شــهرى در ميان 31 استان 
كشــور، در جايگاه 10 قرار دارد. همچنين استان خراسان 
رضــوى از لحاظ ميــزان افزايش درآمــد كل خانوارهاى 
روســتايى در ميان 31 استان كشور، در جايگاه 31 (آخر) 
قــرار دارد و همچنين متوســط درآمــد كل خانوارهاى 
روستايى استان 16/8 درصد كمتر از ميانگين كشور است.

 درآمدى نيست كه هزينه شود
رئيس  سازمان مديريت و برنامه ريزى خراسان رضوى گفت: 
به طور متوسط درآمد سرانه يك شهروند خراسان رضوى 
75 درصد يك فرد ايرانى است. رضا جمشيدى اظهاركرد: 
سهم اســتان ما از ارزش افزوده كشــور با احتساب نفت 
5/2درصد و اگر نفت را كنار بگذاريم اين ســهم 6/2درصد 
اســت در صورتى كه 8 درصد جمعيت كشــور در استان 
خراسان رضوى است.وى ادامه داد: به طور متوسط درآمد 
ســرانه يك شهروند خراســان رضوى 75 درصد يك فرد 
ايرانى اســت و به طور نســبى، درآمد در استان ما نسبت 
به ميانگين كشــورى وضعيت نامناسب ترى دارد. رئيس  
سازمان مديريت و برنامه ريزى خراسان رضوى بيان كرد: در 
استان ما درآمد نسبى و هزينه نسبى يك خانوار نسبت به 
ميانگين كشورى پايين تر است، يعنى به دليل نبود درآمد 
امكان هزينه كرد نيز وجود ندارد. جمشــيدى خاطرنشان 
كرد: سهم منابع ما از 3/5درصد به 4/6درصد افزايش پيدا 
كرده است، اگر سهم ما از منابع كشور پايين است دليل آن 
اين بوده كه درآمد سرانه ما پايين است، يعنى چيزى براى 
من خراســانى به عنوان اينكه بخواهم سپرده گذارى بلند 
مدت يا كوتاه مدت انجام دهم وجود ندارد.وى تصريح كرد: 
عمده منابع بانكى ما شامل سپرده هاى كوتاه مدت و بلند 
مدت مى شود. يعنى اگر كسى پول خود را سپرده گذارى 
مى كند صرفاً به دليل سود آن است. براى دستيابى به اينكه 
چرا تقاضا براى تسهيالت كم است بايد به وضعيت فضاى 

كسب و كار بپردازيم.

 قدس آنالين گزارش مى دهد

چرا درآمد شهروندان خراسان رضوى يك چهارم كمتر است؟

 درآمدى نيست كه هزينه شودبانك مركزى گزارشى از نتيجه آمارگيرى از هزينه و درآمد 

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

300072305 پيامك كنيد.

گزارش
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تا اوايل هفته آينده انجام مى شود
 انسداد الين شرقى پل

 ميدان امام حسين (ع)

قدس: معــاون اجرايى منطقه 3 مشــهد از انســداد الين 
شرقى پل ميدان امام حســين (ع) به علت تعمير درزهاى 
انبساطى اين پل خبر داد.رامين رحيمى با بيان اينكه انبساط 
درزهاى پل هاى پرتردد شــهر مشهد هر چند سال يك بار 
به صورت ادوارى انجام مى شــود، بيان كرد: در همين راستا 
در صورت موافقت و صدور مجوز پليس راهور، الين شــرقى 
پل ميدان امام حسين (ع) در طول يك هفته مسدود و رفع 
نقص مى شــود.وى در تشــريح علت اين درز انبساط گفت: 
الســتيك هايى بر روى پل هاى بزرگ سطح شهر قرار دارد 
كه به علت گرما و ســاير تغييرات، دچار تنش شده و در اثر 
اين تنش فواصلى خارج از حــد نرمال در بين آن ايجاد كه 
لغزندگى را با خود به همراه خواهد داشت كه خطرساز خواهد 
بود. رحيمى خاطرنشان كرد: خوشبختانه رينگ ميدان امام 
حسين (ع) امكان دسترسى بااليى دارد و در طول انجام اين 
كار شــهروندان با مشكل ترافيكى روبه رو نخواهند شد. وى 
ابراز كرد: الين شــرقى پل ميدان امام حسين (ع) از جنوب 
به شــمال از محدوده خيابان عبادى به خيابان خواجه ربيع 

قرار دارد.

  ابطال 51 پروانه استاندارد 
در خراسان رضوى

ايرنا: مدير كل اســتاندارد خراسان رضوى گفت: در سه 
ماه نخست امســال 51 پروانه استفاده از نشان استاندارد 

در اين استان باطل و 45 پروانه جديد نيز صادر شد.  
عليرضــا جميع افزود: علت ابطال پروانه هاى اســتاندارد، 
عــدول واحد توليدى از كيفيت مورد نظر اســتاندارد در 
توليد محصول، نبود مســئول كنترل كيفيت يا پايان كار 
وى در واحــد صنعتى و تعطيلى توليد محصول مورد نظر 
به دليل قطع روند توليد يا بســته شــدن واحد توليدى 

بوده است.
وى اظهار داشــت: از ابتداى امســال تا 15 تير جارى در 
1367 فقــره بازرســى از واحدهاى توليــدى و خدماتى 
اســتان، 3531 فقره نمونه بردارى از توليدات آن ها انجام 

شده است.
وى گفــت: نيمــى از پروانه هاى بهره بــردارى از عالمت 
استاندارد در اين استان مربوط به واحدهاى توليد صنايع 

غذايى است.
جميع افزود: حــدود 1700 واحد توليدى و خدماتى در 
خراسان رضوى تحت نظارت اداره كل استاندارد قرار دارد 
و بيــش از 2300 پروانه اجبارى و 300 پروانه تشــويقى 

براى محصوالت اين واحدها صادر شده است.

 جوابيه «فاوا» به گزارش
 «درآمدزايى جديد از من كارت»

عطف به گزارش چاپ شده در تاريخ 1396/04/19 با عنوان 
«درآمدزايــى جديد از من كارت»، موارد زير به اســتحضار 

مى رسد:
1- همــان طور كه در متن گزارش نيز ذكر شــده اســت، 
كارت هاى قديمى در صورتى كه از ســال 93 تاكنون مورد 
اســتفاده قرار نگرفته باشند، براى استفاده نياز به روزرسانى 
دارند و براى اين منظــور بايد به يكى از 18 مركز مجهز به 
دســتگاه به روزرسان مراجعه شــود. ضمنا فهرست فوق در 
ســايت من كارت به آدرس mancard.mashhad.ir در 

بخش اطالع رسانى موجود است.
2- دستگاه هاى جديد شارژ كارت شهروندى قرار گرفته در 
باجه ها تفاوتى با دستگاه هاى قبلى نداشته و همه كارت هايى 
كه با دستگاه قبلى شارژ مى شوند با اين دستگاه نيز قابليت 

شارژ دارند.

 سريال تكرارى تأخير پروازها
 در فرودگاه مشهد

تسنيم: سريال تكرارى تأخير پروازها در فرودگاه مشهد 
همچنان ادامه دارد. 

پرواز ديروز ايران ايرتور از مشــهد به تهران كه قرار بود، 
ســاعت پنج صبح صورت گيرد با تأخيرى پنج ساعته در 

ساعت 10 صبح انجام شد.
يكى از مســافران اين پرواز گفت: هيچ گونه اطالع رسانى 
بابت اين تأخير صورت نگرفته اســت و از ساعت 4 و 30 

دقيقه صبح در فرودگاه مشهد معطل شديم.
وى ادامه داد: در اين مدت هيچ گونه خدماتى از ســوى 

شركت هواپيمايى به مسافران ارائه نشده است.

 تغيير ساعت كارى ادارات
 خراسان رضوى تمديد شد

قدس: تغييــر ســاعات كارى ادارات، بانك ها و مراكز و 
مؤسســات عمومى غيردولتى خراســان رضوى تا نيمه 

مرداد ماه تمديد شد. 
اســتاندار خراســان رضوى در اين باره گفت: با توجه به 
پيش بينى هاى اداره هواشناســى مبنى بر تداوم گرما در 
اكثر نقاط اســتان و تأكيد وزير نيرو بر ضرورت همراهى 
در مديريت مصرف برق و آب، ســاعات كارى ادارات اين 
استان به روال هفته هاى اخير از ساعت 6 و 30 دقيقه تا 

ساعت 13 و 30 دقيقه خواهد بود.
عليرضا رشــيديان افــزود: پايان ســاعت كار ادارى در 

روزهاى پنجشنبه نيز ساعت 12 و 30 دقيقه مى باشد.
وى اظهار داشــت: ســاعات كار بيمارســتان ها، مراكز 
درمانى، خدماتى، امدادرســانى و اورژانس به روال سابق 
اســت و زمان فعاليت مهدهاى كودك به تناسب ساعات 
كارى ادارات تنظيم مى شــود كه از ساعت 5 و 45 دقيقه 

صبح تا ساعت 14 و 15 دقيقه خواهد بود.
تغيير ســاعات كارى ادارات و بانك هاى استان خراسان 
رضوى در پى افزايش دماى هوا از 19 تير ماه و بر اساس 
مصوبه هيئت وزيران و تقاضاى شركت هاى توزيع نيروى 

برق انجام شده است.
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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     .

 مسدود كردن خيابان ها به چه قيمت؟
به علت مسدود كردن كوچه ها و خيابان هاى سمت كامياب، بخصوص كامياب 14- 16- 
18 رفت و آمد ســاكنان چه پياده چه با ماشين بسيار سنگين و سخت شده است، براى 
ورود بــه يك خيابان بايد چند صد متر رانندگى كنى و دور بزنى تا وارد خيابان شــوى، 
لطفاً ســازمان ترافيك رسيدگى نمايد. اگر خيابان ها بسته مى شوند آيا بار ترافيكى كمتر 

مى شود؟ آيا با مشخص كردن ورود فقط از يك خيابان، ترافيكى به وجود نمى آيد؟
 915...7079

 انتقال خون بخواند
پيــرو صحبت هاى مديركل انتقال خون اســتان راجع 
به كمبــود ذخاير خــون، دركدام شهرســتان پايگاه 
انتقال خون هســت؟ يا پايگاه سيار به كدام شهرستان 
فرستادين؟ بعد مى گوييد ذخيره خون نداريم. يا توقع 

داريد همه بيايند مركز استان خون بدهند.
 915...0209

 اضافه حقوق بازنشسته ها واريز نشد
چرا اضافه حقوق هاى فروردين و ارديبهشت ماه بازنشسته ها را واريز نكرد دولت، اگرهمين 

بازنشسته ها از دولت وام دريافت كنند، دولت چهارماه صبر مى كند.
 910...8279

 يك تقاضا از اتوبوسرانى
از چهــار خط اتوبوســى كه از مصلى بــه پايانه انقالب 
مى رود، استقبال چندانى نمى شود دست كم  خط72 به 
جاى پايانه انقالب ازخيابان كوشش تا پايانه امام رضا(ع) 
برود تا عالوه بر دسترسى اهالى به خط4و يك بى  آر  تى 

مردم شرق  مشهد به ترمينال دسترسى پيدا كنند.
936...6158 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.

على محمــدزاده «گدايى» يــا همان به 
اصطالح تكديگرى اين روزها بيش از هر زمان 
ديگرى در شــهر مشــهد بروز و ظهور دارد و 

هرجايى مى شود تعدادى از اين آدم ها را ديد.
آنچه مسلم است برخى از پديده هاى اجتماعى 
بخشى از اجزا و الزامات تجمعات بشرى از همان 
آغاز شكل گيرى زندگى اجتماعى بشر بوده و 
هست ولى مى توان با برنامه ريزى و البته اجراى 
دقيق مأموريت هاى تعريف شده از شيوع بيشتر 

ناهنجارى هاى اجتماعى پيشگيرى كرد.
بــا اين وصف اما در ســال هاى اخير به داليل 
مختلــف و به طور خــاص وضعيت اقتصادى 
جامعه، شاهد افزايش قابل توجه تعداد متكديان 
در شــهر مشــهد و اســتان بوديم به نحوى 
كه به گفته مســئوالن تنها در ســال گذشته 
حدود3300 متكدى جمع آورى و به اصطالح 

ساماندهى شدند.

جمع آورى 851 متكدى زن
 براساس همين آمار از اين تعداد 851 نفر زن 
بوده و از مجموع آن ها كمتر از 200نفر به اداره 
بهزيستى، كميته امداد امام خمينى(ره) و اداره 
اتباع خارجى تحويل شــدند و 2246 متكدى 
نيــز با قيد تعهد آزاد شــده و 577 نفر هم به 
خانوادهايشان در مشهد و يا استان هاى محل 

سكونتشان منتقل شدند.
اگر بخواهيم نگاهى تحليلى به آنچه ذكر شد 
داشته باشيم اين سؤال مطرح مى شود كه بيش 
از 2000 متكدى كه با قيد تعهد آزاد شده اند آيا 
ممر درآمد ديگرى دارند تا دوباره به تكديگرى 
روى نياورند، كه بى ترديد بايد پاسخ داد، تمام 
آن ها در كمتر از چند ساعت پس از آزادى به 

گدايى خود ادامه داده اند.
واقعيت اين است كه شهر مشهد به دليل وجود 
حرم مطهر امام هشــتم(ع) و حضور هميشه 
زائران ميليونى يكى از اصلى ترين مقاصد افراد 
بى خانمانى اســت كه از راه هايى چون گدايى 
و ســرقت و جيب برى امرار معاش مى كنند و 
به همين علت اســت كه در بين گدايان اين 
شهر مى شود افراد مختلفى از تمام نقاط كشور 
حتى از كشورهاى همسايه همچون افغانستان 

و پاكستان را ديد.
گدايى در مشــهد هم مانند تمام نقاط ديگر 
اشــكال گوناگونى دارد، برخــى در پايانه هاى 
مســافرى صدقه سالمتى ســفر از مسافران 

طلــب مى كنند و عــده اى كه 
نمى خواهند ننگ گدايى به آن ها 
از استان هاى  بخورد و بيشــتر 
خــاص آمده انــد در پارك ها و 
فضاهاى مخصوصى با فالگيرى 

پول مى گيرند.
تعدادى هم با نسخه هاى مچاله 
در اطــراف داروخانه ها يا معابر 
نزديك حــرم پول تهيــه دارو 
مى خواهند و هنوز هم هســتند 
عده اى كه با همان كلك قديمى 
مســافر بودن و به سرقت رفتن 
كيف پولشان طعمه هايشان را 

سركيسه مى كنند.
اما اســفبارترين نوع گدايى كه 
متأسفانه در حال افزايش است 
استفاده از كودكان خردسال به 
اشكال مختلف براى گدايى است، 

نوزادان معصومى هم هستند كه معلوم نيست 
از فرط خستگى يا به علت خوراندن داروهاى 
خواب آور در آغوش زنــان ژنده پوش از حال 
رفته اند و ديدنشان دل هر رهگذرى را به درد 

مى آورد.

گدايى خانوادگى
نوع ديگرى از گدايى هم به صورت خانوادگى 

است كه اغلب در حاشيه 
خيابــان يــا ميادين به 
اين  با  چشــم مى خورد 
شــكل كه مرد و زنى به 
همــراه خانــواده خود از 
كودك خردسال گرفته تا 
بچه هاى بزرگ تر ساعت ها 
بــه رديف مى نشــينند 
تا شــايد دل عابــرى را 
بســوزانند و از او كمكى 

بگيرند.
خالصه اينكه مشهد هم 
كالنشهرها  بيشتر  مانند 
به كلكسيونى از شيوه هاى 
گوناگون تكديگرى تبديل 
شده و باز به خاطر همان 
عامل هويتى شهر يعنى 
وجود حرم مطهر رضوى 
در اين شــهر اوضاع حاكم در شــأن اين شهر 

نيست.
اين در حالى اســت كه هنــوز متوليان اصلى 
ســاماندهى متكديان به درســتى پــاى كار 
نيامده اند و آن گونه كــه بايد به وظايف خود 
عمل نمى كنند چرا كه براساس قانون چندين 
دستگاه در اين حوزه وظيفه مستقيم دارند ولى 
بر اساس گفته مديران شهرى تنها شهردارى در 

حال انجام برخى مأموريت هاى خود است كه 
آن هم در حد پاسخ به نياز واقعى شهر نيست.

بر اساس قانون تأمين برخى از ملزومات از قبيل 
مراكز نگهدارى متكديان با شهردارى هاست اما 
هزينه هاى آن بايد از سوى دستگاه هاى ديگر 
تأمين شود حتى در قانون آمده است در صورت 
ضرورت و با تشخيص استاندار از ساير اعتبارات 
استان نيز استفاده خواهد شد و اعتبار مورد نياز 
مجتمع هاى اردوگاهى از محل بودجه عمومى و 

كمك هاى مردمى تأمين خواهد شد.
بــا اين وصف به نظر مى رســد بــا ادامه روند 
موجود در آينده نه چندان دور شــهر مشهد 
به دليل فراهم بودن شــرايط براى تكديگرى 
به عنوان مقصد اصلى گدايان ساير استان ها و 
بى ترديد اتباع بيگانه شناخته خواهد شد و الزم 
اســت مديران عالى استان با تشكيل جلسات 
هماهنگى و تقســيم كارها بر اساس وظايف 
قانونى، همه دستگاه ها را ملزم به انجام وظيفه 
خود نمايند تا حداقل شــاهد حضور پرتعداد 

گدايان در معابر شهر نباشيم.

ساير نهادهاى متولى نيز بايد به كمك شهردارى مشهد بيايند

زنگ خطر ورود متكديان به مشهد
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گزارش قدس از كسادى بازار يك حرفه تخصصى و بنام در شرق كشور

مشكالت بر مبل مشهد جا خوش كردند
فاطمه معتمدى كســادى و ركــود حاكم 
بر بازارهاى مختلف در مشــهد، بازار مبل را نيز 
بى نصيب نگذاشته اســت به طورى كه خرابى 
اوضاع كســب و كار، حرف مشترك كسبه اين 
صنف در منطقه كالهدوز است كه به عنوان يكى 
از بازارهاى بورس در حوزه فروش انواع مبل اعم 
از راحتى، استيل و نيمه استيل، تخت خواب، ميز 
ناهارخورى، ميز تلويزيون و اقالم ديگرى مانند 
جاكفشــى و فروش پارچه رو مبلى در مشــهد 

معروف و شناخته شده است. 

 گذران روز بدون هيچ دستالفى!
يكى از كســبه فعال در اين بــازار مى گويد:30 
سال در كار مبل اعم از توليد، رنگرزى، پخش و 
نمايشگاه مبل بوده ام، اما به دليل مشكالت توليد 
از هشــت سال پيش از توليد خارج و اكنون هم 
به عنوان فروشنده مبل براى كسى كار مى كنم. 
وى از اجاره هاى باال و نبود پشتوانه مالى به عنوان 
بخشى از مشــكالت كارگاه هاى توليد مبل ياد 
مى كند و مى گويد: بازار مبل اكنون بسيار سنگين 
است و معامالت حتى جوابگوى اجاره هاى باالى 
فرشــگاه هاى عرضه مبل نيست و اكنون دو ماه 
است كه معامله اى نداشته ايم؛ حتى در حدى كه 
بتواند جوابگوى اجاره ماهيانه 4 ميليون تومانى 

مغازه باشد.

 افزايش قيمت مواد اوليه 
وى بــا بيان اينكه بازار اكنون نســبت به مدت 
مشابه سال گذشته در وضعيت بدترى قرار دارد، 
مى گويد: موضوع ديگر اينكه به دنبال تغييرات 
قيمتى نرخ دالر و ارز، نرخ مواد اوليه توليد مبل به 
طور ويژه پارچه و البته نوع خارجى و وارداتى آن 
افزايش يافته است و فروشنده ها از عرضه جنس 
به بازار خوددارى مى كنند با اين استدالل كه با 
توجه به قيمت دالر بايد بــراى خريد اين اقالم 
هزينه بيشــترى بپردازند. بنابراين  اقدام به دپو 

جنس در انبار مى كنند.

 گرانى زنجيروار
 وى با اشاره به اينكه قيمت مواد اوليه مورد نياز 
بازار مبل طــى 10 روز اخير حداقل 10 درصد 
ديگر گران شــده است، تصريح مى كند:هرچند 
بخشــى از مواد اوليه مانند چوب و كالف مبل، 
توليــد داخل اســت، اما گران شــدن نرخ دالر 
زنجيروار افزايش قيمت در همه كاالها از جمله 
مواد اوليه توليد مبل را به دنبال داشته است كه 
البته بخشى از اين گرانى سوءاستفاده از نوسانات 

قيمت ارز است.

 مبل 3 تا 50 ميليون تومانى
وى ادامه مى دهد:اكنون مبل نيمه استيل هفت 
نفــره به درد بخور كمتر از 3 تا 4 ميليون تومان 
پيدا نمى شود و بهترين و گران ترين مبل هم تا 

50 ميليون تومان قيمت دارد.
وى با اشــاره به عدم توان خريد مردم به عنوان 
چالش اصلى بازار مبل يادآور مى شود:اكنون ميز 
ناهارخورى با قيمت يك ميليون تومان در بازار 
يافت مى شود با اين حال مردم قادر به پرداخت 
نيستند و به دنبال رنج قيمتى 500 تا 700 هزار 

تومان هستند.
وى از ثبات نرخ دالر و ارز به عنوان راهكارى كه 
مى تواند به رونق بازار و اقتصاد از جمله بازار مبل 
كمك كند،ياد مى كند و مى گويد: اآلن ســه روز 
است حتى يك دســت مبل يا ميز ناهارخورى 
چهــار نفره در اين مغازه به فروش نرفته اســت 
و صاحب كار مانده اســت كه چگونه با اين روند 

بتواند اجاره 4 ميليون تومانى را پرداخت كند.
يك فروشنده ديگر هم درباره سود خرده فروشى 

در صنف فروش مبل خاطرنشــان مى كند: بازار 
آن قدر راكد اســت كه نمى توان ســود قانونى را 
اعمال كرد و بيشتر رقابتى و دريافت 200 تا 300 
هزار تومان سود براى مبلى است كه چندين ماه 
در فروشــگاه خواب دارد كه شايد در حد سه تا 
چهار درصد ســود باشــد به عنوان مثال مبل 
3 ميليون تومانــى را بعد از چندين ماه مغازه ها 
حاضرند به 3 ميليون و 200 هزار تومان بفروشند 
اين در حالى است كه سود قانونى در اين بخش  
35 درصد اســت، اما به خاطر اينكه بازار كشش 
ندارد و مردم قدرت خريد ندارند، اعمال نمى شود.

 بازار اشباع شده
وى در اين خصوص كه چه سهمى را در كسادى 
بازار مبل براى اشــباع شدن اين بازار در مشهد 
قائل هستيد، مى گويد: به طور حتم اين موضوع 
نيز تأثير گذار است. اكنون بازارهاى متعددى در 
مشهد از جمله، كالهدوز، ويرانى، ويالشهر، اماميه 
و جاده كالت در كار توليد و فروش مبل فعالند در 

حالى كه بازار تا اين حد كشش ندارد.

  افزايش قيمت پيچ
متصــدى واحد بعدى فروش مبل كه به گفته 
خودش داراى ســابقه 10 ساله در كار توليد و 
فروش مبل است نيز، مى گويد: بازار فعلى هم 
براى توليد كننده و هم فروشــنده مبل راكد و 

خراب است.
وى با اشاره به گران شدن قيمت مواد اوليه توليد 
مبل از جمله پارچه و نوسانات زياد تغييرات در 
اين بخش مى گويد: ظرف يك ماه و نيم اخير و 
به دنبال افزايش قيمت دالر قيمت پارچه مبل 
گران شده و در يك نوع برند از مترى 20 هزار 

تومان به 27 هزار تومان رسيده است.
وى ادامــه مى دهد:گرانــى در اين بخش به 
حدى است كه نمى توان درصد داد و قيمت ها 
گاه روزانه تغييــر و افزايش مى يابد. موضوع 
مهم تر اينكه واحدهاى تأمين  و عرضه كننده 
اين اقالم از فروش جنس خوددارى مى كنند 
به اين اميد كه گران تر شود و به نرخ بيشترى 

بفروشند.
وى با بيان اينكه مــواد اوليه بخصوص پارچه 
وارداتى و عمدتاً از چين تأمين  مى شود،اضافه 
مى كند:اقــالم داخلى نيز مانند ام دى اف براى 

تخت و كمد گران شــده است.از جمله اينكه 
يك بسته پيچ ام دى اف كه تا همين فروردين 
ماه 15 هزار تومان قيمت داشت اكنون به 35 
هزار تومان رسيده است. ضمن اينكه اين نرخ 

ثابت نيست. 

 تعطيلى كارگاه توليد
وى مى افزايد:ما توليد كننده و هم فروشنده مبل 
هســتيم به طورى كه در ماه حداقل 10 دست 
مبل با 10 نفر كارگر در كارگاه توليد مى شد، اما 
اكنون و از زمان گران شــده دالر توليد به صفر 
رسيده است كه يكى از داليل آن نبود جنس و 

مواد اوليه مورد نياز است. 
وى بــا تأكيد  بر اينكه گرانــى قيمت مواد اوليه 
برنرخ تمام شــده كاال اثر گذاشته و آن را گران 
كرده است،تصريح مى كند:قيمت مبل طى 10 
روز اخير حداقل 20 درصد گران شده است و از 
آن جا كه مردم قدرت خريد ندارند، بازار مبل با 
كسادى روبه رو شده است به طورى كه طى دو تا 
سه هفته اخير هيچ معامله اى نداشتيم و وضعيت 

به گونه اى است كه نه مى توانيم مواد اوليه مورد 
نياز توليد مبــل را خريدارى كنيم و نه كارهاى 
ساخته شده و عرضه شده در نمايشگاه به فروش 
مى رسد. اين در حالى است كه بايد ماهانه اجاره 6 

ميليون تومانى مغازه را پرداخت كنيم.
وى ادامه مى دهد: از ابتداى تير ماه تاكنون شايد 
پنج دســت مبل معامله شده باشد كه اگر در 
خوش بينانه ترين حالت بتوان گفت كه سود هر 
معامله يك ميليون تومان است كه نيست باز 
هم اين مبلغ در حد كرايه يك ماه مغازه نيست؛ 
ضمن اينكه ســاير هزينه ها مانند آب، برق و 
ماليات نيز وجود دارد. وى اضافه مى كند:با توجه 
به اين شــرايط بايد گفت اگر همين وضعيت 
ادامه يابد، بسيارى از فعاالن اين بازار ورشكسته 
مى شوند و اكنون نيز مى توان مغازه هايى را در 
بازار كالهدوز ديد كه قادر به تأمين  هزينه نبوده 
و به دنبال خروج از اين صنف هســتند اين در 
حالى است كه ســابقه نداشته در اين منطقه 

مغازه خالى و بى تقاضا وجود داشته باشد.
وى نيز همانند هم صنف خود معتقد است تنها 
راه حلى كه مى تواند رونق را به اين بازار برگرداند، 

ثبات قيمت ارز در بازار است.

 اوضاع بسيار بد بازار
فروشنده واحد ديگر مستقر در بازار كالهدوز كه 
دل پرى از كسادى بازار دارد،مى گويد:10 سال 
در حرفــه فروش مبل در اين بازار كار مى كنم و 
اكنون بايد گفت وضعيت بازار مبل بسيار بد است 
و توجه مردم بيشتر به اين معطوف شده است كه 

فقط قيمت مى گيرند و كارها را مى بينند.
وى مى افزايد: االن دو عدد صندلى در مغازه است 
كه ســه هفته از تاريخ فروش آن مى گذرد با اين 
حــال خريدار هنوز نتوانســته 200 هزار تومان 

الباقى كار را بپردازد. 
وى ادامه مى دهد: بازار آن قدر سنگين شده است 
كه حتى تهران سفارش توليد را قبول نمى كند و 
مى گويند به خاطر گران شدن مواد اوليه اگر كار را 

در انبار نگهداريم، بيشتر برايمان سود دارد.

 افزايش يك ميليون تومانى ظرف چند ماه!
وى با بيــان اينكه گرانى مواد اوليه، افزايش نرخ 
مبل و ديگر توليدات اين بخش را به دنبال داشته 
است، اضافه مى كند: مبل نيم استيل كه ابتداى 
امسال 4 ميليون و 700 هزار تومان قيمت داشته، 
اكنون بعد از گرانى مواد اوليه به 5 ميليون و 700 
هزار تومان رســيده است. قيمت انواع ديگر كار 
چوب مانند تختخواب نيز از اين تغييرات مصون 

نمانده است.

آب و �وا
  پايان استقرار موج گرما با بارش هاى 

رگبارى در خراسان رضوى
قدس: طبق بررسى نقشه ها و مدل هواشناسى از امروز نيمه 
شمالى استان تحت تأثير جريانات ناپايدار و مرطوب شمالى 
قرار خواهد گرفت كه ضمن افزايش ابرناكى و افزايش شدت 
وزش باد در ســاعات عصر و شــب موجب وقوع بارش هاى 
رگبــارى توأم با رعد و برق (نواحى مســتعد احتمال بارش 
تگرگ) خواهد شد. با توجه به رگبارى بودن بارش ها، احتمال 
رواناب و آبگرفتگى معابر در اين نيمه از استان مخصوصاً نوار 
شمالى و شــمال غرب وجود دارد. بنابراين توصيه مى شود 
تمهيدات الزم بــراى جلوگيرى از خســارت هاى احتمالى 
انجام شــود. ضمناً پيش بينى مى شود از روز سه شنبه روند 
كاهش دما در سطح استان آغاز شود كه تا پايان هفته به طور 
ميانگين بين چهار تا 6 درجه سلسيوس از گرماى هوا (نسبت 

به روز جارى) كاسته خواهد شد.

��ر
روز گذشته اتفاق افتاد

  كيفيت هواى مشهد در شرايط ناسالم 
قرار گرفت

قدس: كيفيت هواى مشهد ديروز در شرايط ناسالم قرار گرفت. 
مطابق اطالعات به دست آمده از ايستگاه هاى سنجش آلودگى، 
كيفيت هواى مشــهد صبح يكشنبه با شاخص 100 در شرايط 
ناسال م قرار داشت. كيفيت هوا در ايستگاه رسالت، خيام شمالى و 
خاقانى در شرايط ناسالم و در ديگر ايستگاه هاى شهر در شرايط 
سالم گزارش شد. بيشترين ميزان آلودگى هوا از ايستگاه خاقانى 

با شاخص 111 در شرايط ناسالم گزارش شد.

  بالتكليفى محور سبزوار به قوچان 
6 ساله شد

تسنيم: دوبانده شدن محور سبزوار - قوچان همچنان بالتكليف 
اســت و مردم و رانندگان در انتظار آغاز به كار پيمانكار هستند.  
محور ســبزوار- قوچان به طول 48 كيلومتر يكى از مهم ترين 
محورهاى مواصالتى شهرستان هاى سبزوار، خوشــاب و قوچان 
اســت كه قرار است به يك بزرگراه سراســرى تبديل شــود. 
ايــن محور در قســمت غرب شهرستان سبزوار واقع شده و از 
سال هاى گذشته به عنــوان محور ارتباطى اين شهرســتان به 

شــهر مشهد مطرح بوده اســت.
با توجه به عبور راه آهن سراسرى از اين منطقه، طرحى در دستور 
كار مســئوالن قرار گرفت تا اين مسير را تبديل به بزرگراهى براى 
تردد خودروهاى ترانزيتى كنند. متأســفانه  اين طرح ها به دليل 

بى توجهى هاى مسئوالن وقت به جايى نرسيد.
يكى از اهالى منطقه در اين باره گفت: چندين ســال است كه 
ما منتظر ساختن جاده اى تازه در اين محور هستيم؛ زيرا سطح 
ايمنى و امنيت اين جاده بسيار پايين است و حتى در بيشتر جاده 

با توجه به اينكه منطقه مسكونى است، اما تاريك است.
وى ادامه داد: ميزان آسفالت ريزى در بعضى از قسمت هاى اين 
جاده بين المللى مناسب نيســت و به وسايل نقليه آسيب وارد 
مى كنــد. يكى از رانندگانى كــه در اين محور تردد مى  كند نيز 
گفت: ساليان سال است در اين مسير رفت و آمد مى كنم، اما به 
دليل عرض كم جاده، زمانى كه رانندگان اقدام به سبقت از ديگر 
ماشين ها مى كنند، جاده بسيار خطرناك است و موجب تصادفات 

شديد مى شود.
وى ادامه داد: اميدواريم با برنامه ريزى هاى الزم مسئوالن سبزوار، 

شاهد پيشرفت اين جاده قديمى و بين المللى باشيم.
رئيس اداره راهدارى و حمل و نقل جاده اى سبزوار در اين زمينه 
گفت: در سال97، اعتبار 2 ميليارد و 200 ميليون تومانى جهت 
بهسازى و روكش به اين محور اختصاص يافته است كه نسبت به 

سال گذشته 70 درصد افزايش داشته است.
مهدى رحمتى افزود: از ابتداى سال جارى تاكنون تنها توانستيم 
يك كيلومتر آسفالت كشــى انجام دهيم.وى بيان كرد: با توجه 
بــه نارضايتى هاى مردم در اين محور توانســته ايم 24 كيلومتر 
خط كشــى و نصب چراغ چشمك زن در بعضى از مناطق جاده 
انجام دهيم، اما به طور كامل نتوانسته ايم پاسخگوى نياز مردم 
باشيم.رئيس اداره راهدارى و حمل و نقل جاده اى سبزوار اظهار 
كرد: بــا توجه به اهميت باالى اين جــاده، نيازمند همكارى و 
مساعدت مسئوالن و نمايندگان براى ايجاد هرچه سريع تر باند 
دوم در جهت كاهش ترافيك و تصادفات جاده اى هســتيم، اما 
تاكنون اقدامى در اين زمينه صورت نگرفته اســت.براى تكميل 

كردن اين طرح به اعتبارى 10 ميليارد تومانى نيازمند هستيم.
نماينده مردم سبزوار در مجلس شوراى اسالمى هم گفت: با توجه 
به اهميت باال و ويژه جاده سبزوار- خوشاب- قوچان توانسته ايم 
مبلغ 15 ميليارد تومان اعتبار جهت دو بانده شدن اين جاده مهم 

و ضرورى دريافت كنيم.
مقصودى ادامه داد: پس از گذشت 6 سال بالتكليفى اين مبلغ 
دريافت و بزودى مناقصه نيز تشكيل خواهد شد و پيمانكار كار 
خود را آغاز خواهد كرد. وى با اشــاره به اهميت اين جاده افزود: 
جاده بين المللى سبزوار- خوشــاب- قوچان يكى از جاده هاى 
اصلى و مهم در ســطح كشور به حساب مى آيد، به دليل حضور 
خودرو هاى ترانزيتى براى كشــور و بويژه براى سبزوار اين جاده 

بسيار ارزشمند است.

جاى خالِى «بابا برقى» در مسئله مزمن 
بى برقِى اين روزهاى ما

يك. «بابا برقى» را يادتان مى آيد؟... همان شخصيت كارتونِى با 
نمك در تبليغاِت شركِت توانير كه در دهه هاى هفتاد و هشتاد 
خورشيدى با واسطه تلويزيون ميهمان خانه هاى ما بود و دلبرى 
مى كرد وپيام ِ صرفه جويى مى داد.... با اين شعار: «هرگز نشه 

فراموش/ المپ ِ اضافه خاموش» ! 
دو. بســيارى از خانواده هاى شــهرى در آن روزگار المپ 
اضافى ِ خودشان را خاموش كردند و دوشاخه دستگاه هاى 
برقى نه چندان ضرورىِ  شــان را از پريزكشيدند. چنان كه 
برخى مطالعات نيز بعدها نشان داد، آن انيميشِن بامزه در 
فرهنگســازى براى صرفه جويى انــرژى در جامعه ايرانى، 
بســى تأثيرگذار بود و كمتر برنامه هنرى مانند شخصيت 
ِبابابرقى توانست، ما را به راه راست بياورد.... بابابرقى اما پس 
از ســال ها از تلويزيون رفت، گويى اين كه مشــكلِ  صرفه 

جويى انرژى در جامعه ايرانى حل شد.
سه. اكنــون خبرى منتشر شده كه نشان مى دهد، شايد نياز 
باشد، بابابرقى را بار ديگر از آرشيو صدا و سيما بيرون بياوريم، 
هر چند نه همان نسخه قديمى اش كه مخاطب هشدارهايش، 
شهرنشين ها بودند، بلكه يك ورژن تازه از او كه اين بار با جامعه 

روستايى سخن بگويد.
چهار. چندى پيش، محمدرضا مزينى مدير عامل شــركت 
توزيع نيروى برق خراســان رضوى گفت: حدود 52 درصد از 
مصرف 7 ميليارد كيلو وات ساعت برق در خراسان رضوى به 
مشــتركان در بخش كشاورزى،24 درصد به مصارف خانگى، 
13 درصــد به بخش صنعتى و 11 درصد به بخش عمومى و 

تجارى اختصاص دارد.
پنج. سخن آقاى مديرعامل خيلى روشن است و سرسوزنى 
ابهام ندارد. پس اگر تا پيش از اين، من و شما فكر مى كرديم كه 
برق در استاِن ما بيشتر به مصرفِ خانگى و شهرى مى رسد، بى 

شك بايد در برداشِت خودمان تجديدنظر كنيم.
شش. ... و اما مصرف بخش ِ كشاورزى. ... ناگفته پيداست 
كه هموطن ِ روســتايِى عزيِز ما دهها چلچراغ و لوســتر و 
شعله هاى روشنايى و جاروبرقى و لباسشويى و ظرفشويى و 
ساندويچ ساز و يخچال فريزر سايد ندارد كه حاال يقه اش را 
به عنوانِ  متهمِ شــماره يك بگيريم و از او بخواهيم، صرفه 

جويى كند تا مشكل حل شود. 
هفت. همه بيش و كم مى دانيم، بيشــتِر مصرِف انرژى در 
روســتاها برمى گردد به چاه هاى آِب كشــاورزى كه برقى 
هســتند و روستاييان با آن، كشــت و كار مى كنندو از دل 
زمين ِســخت با عرق جبين و كّد يمين محصول برداشت 
كرده و آذوقه و خوراِك ما شهرى ها را تأمين  مى كنند. پس 
چاه هاى برقى را كه نمى شــود، خاموش كرد.... اما مى شود 
كارى كــرد كه با مصرفِ  برق كمتر، چاه هاى آب همچنان 
روشــن باشند و عدِد درشِت 52 درصد را هم كمتر و كمتر 

كنند.... نمى شود؟ 
هشت. دوسِت نازك انديشى مى گويد: چرا بخِش صنعِت ما 
وارِد گود نشود تا توربين هاى كوچِك خانگى اما پُربازده بسازد 
و براى چاه هاى آب ِهموطناِن روســتايى،برق توليد كند؟ به 
بيان ساده تر، اين كه نيروگاه هاى بزرگ با هزينه هاى هنگفِت 
توليــد و توزيع، برِق چاه هاى كشــاورزى را تأمين  مى كنند، 
مقرون به صرفه نيســت و بايسته است، بخش هاى دانشگاه و 
صنعت، آستين همت باال بزنند و با ساختِ  انبوه فناورىِ  توليِد 
انرژِى محدود، موجب توانمندِى جامعه روستايى و توليِد برق 
براى مصارِف كوچك در روستاها شوند.... به نظر شما بزرگى 
و اهميت مســئله  تالش براى كاهش مصرف ِ برِق روستايى 
آيا ايجاب نمى كند، اهل فن و كارشناسان درباره اش بيشتر و 

بيشتر بينديشند؟

در جلسه شوراى فنى استان خراسان رضوى 
عنوان شد

 گسل هاى مشهد زير ذره بين 
مركز تحقيقات وزارت راه

رئيس مركز تحقيقات راه، مســكن و شهرسازى در 
جلسه شوراى فنى خراسان رضوى گفت: جانمايى و 
تدقيق گسل ها در مشهد نسبت به ساير كالنشهرهاى كشور با 

دقت بااليى انجام شده است.
شــكرچى زاده افزود: تمركز ما در حوزه مديريت بحران بايد 
پيشگيرانه باشــد تا در زمان وقوع زلزله كمترين خسارت را 
داشته باشيم، ريسك جديد ايجاد نكنيم و ريسك هاى موجود 
را نيز كاهش دهيم كه خوشبختانه بنيه تخصصى كشور براى 

اين كار مهياست.
على بيت الهى، دبير كارگروه ملى تخصصى مخاطرات زلزله 
مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازى نيزضمن ارائه گزارش 
در خصوص وضعيت گســل هاى مشهد گفت: تدقيق نقشه 
گســل ها و تعيين حريم هاى آن پــس از 16 ماه و با همت 
ســازمان زمين شناسى خراســان رضوى و همكارى برخى 
اســتادان دانشگاه نظير دانشگاه فردوسى با اولويت شهرهاى 

تهران، كرج، مشهد، تبريز و كرمان انجام شده است.
وى افزود: اين مطالعات نسبت به ساير مطالعات انجام گرفته 

در كالنشهرهاى كشور از دقت بااليى برخوردار است.
وى ادامــه داد: 14 مصوبــه قابل اقدام پــس از تعيين محل 
گسل ها تدوين شده است كه يكى از اين مصوبات ممنوعيت 
بلند مرتبه سازى و ساخت و ساز ساختمان هاى مهم در مسير 

گسل ها و حريم آن است.
بيت الهى گفت: محل عبور گســل ها طبق نقشه و بر اساس 
آزمايش ها و مشــاهدات در برخى نقاط شــهرى داراى دقت 
قابــل قبول و در برخى نقاط ديگر بايــد با انجام مطالعات و 

آزمايش هايى كه مستلزم زمان و بودجه است، محرز گردد.
دراين جلسه پس از بحث و بررسى، تعيين حريم گسل هاى 

مشهد به تاريخ 15 مرداد سال جارى موكول شد.
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پيگيرى قدس براى افتتاح يك پروژه بالتكليف طى 20 سال گذشته

 بهره بردارى از ورزشگاه نوده؛ شايد وقتى ديگر!
پيگيرى

مهناز خجسته نيا  مجموعه ورزشى شهداى نوده از آن دست 
پروژه هايى است كه بيش از 20 سال است همسايه ها فقط خاك 

آن را خورده اند.
اين مجموعه عريض و طويل كه مى بايســت در تمام اين سال ها 
عصاى دست اهالى بلوار توس باشد، فقط بالى جانشان بوده است.
پروژه اى معطل مانده كه اين روزها به پاتوق معتادان متجاهرى 
تبديل شــده كه حتى همسايه ها هم جرئت ورود به محوطه آن 
را ندارند. محوطه اى كه هرچند از ظاهر آن مشخص است نوساز 
است، اما به دليل تبديل شدن به پاتوق شبانه روزى معتادان به 
روزگار سياهى افتاده است. تمام گوشه و كنار نماى آن از دود آتش 
معتادان چنان سياه شده كه شايد از تنور نانوايى محله نوده هم 
بختش سياه تر باشد. وقتى بنا به اصرار اهالى توس 63 سراغ اين 
پروژه معطل مانده مى رويم با صحنه هايى روبه رو مى شويم كه اگر 

ما هم جاى آن ها بوديم، گريه مى كرديم.
تمــام مادرانى كه كودكان قد و نيم قدشــان در اين محله بازى 
مى كننــد هر روز خطراتى را به جان بچه هايشــان مى خرند كه 
شايد با هيچ پولى نمى توان آن ها را جبران كرد. 10 حلقه چاه باز، 
انبوه سرنگ آلوده و ادوات استعمال مواد مخدر تنها بخشى از اين 
خطرات هستند. يكى از زنان محله مى گويد: همه مشكالت محله 

يك طرف و وضعيت بغرنج ورزشگاه طرف ديگر است.
او با بيان اينكه در تمام اين ســال ها هيچ مدير و مسئولى به داد 
اهالى نرسيده، مى افزايد: هرازگاهى كسى به جهت بازديد مى آيد 
و مى رود. مادرى هم كه كودكانش مشغول بازى در زمين خاكى 
همجوار ورزشگاه هســتند، مى گويد: سال هاست كه ما در كنار 
بزرگ شــدن بچه هايمان فقط شاهد قد كشيدن ديوارهاى اين 
ورزشگاه بوده ايم. او با اظهار تأسف از تعلل مديران مى افزايد: اين 
در حالى است كه اگر ورزشگاه بموقع تمام مى شد، قطعاً اهالى با 

اين همه مشكل دست و پنجه نرم نمى كردند. يكى از كسبه هاى 
محل هم معتادانى را به ما نشان مى دهد كه حتى اهالى جرئت 

نزديك شدن به آن ها را ندارند.
وى با بيان اينكه اعتبار ميلياردى مصرف شده براى ساخت اين 
مجموعه ورزشى بالاستفاده مانده، مى افزايد: اين در حالى است كه 
خيابان مقابل ورزشگاه، از همان ابتدا به دليل نبود اعتبار خاكى 
مانده است. مرد جوانى هم كه دست كودكان خردسالش را گرفته 
از ما مى خواهد عكس چاه هايى را بگيريم كه بدون پوشش دريچه 
رها شــده اند. او كه 10 حلقه چاه رها شده در محوطه ورزشگاه 
را زنــگ خطرى براى كودكان مى داند، اظهار مى دارد: نمى دانيم 
اگر طفل معصومى در يكى از اين چاه ها سقوط كند، چه كسى 
پاســخگو خواهد بود! او قســم مى خورد كه هــر روز خودش با 
دستكش اقدام به جمع آورى سرنگ هاى آلوده مى كند تا مبادا به 

پاى كودكى برود و گرفتار بيمارى شود.
جوانى هم مى گويد: 20 سال پيش زمانى كه در اين محله ساكن 
شديم، دلمان به اين مجموعه ورزشــى خوش بود، اما اميدمان 

نااميد شده است.

 نبود اعتبار براى افتتاح ورزشگاه
گزارشــگر ما براى يافتن پاسخ دغدغه هايى كه ما هم نگران آن 
هســتيم اواخر خردادماه به ســراغ رئيس اداره ورزش و جوانان 
شهرستان مشهد مى رود. صالحى نژاد در گفت وگو با گزارشگر ما از 
بهره بردارى اين مجموعه ورزشى در آينده نزديك خبر مى دهد و 
مى گويد: خوشبختانه پيشرفت فيزيكى پروژه به 95 درصد رسيده 

و تنها عمليات محوطه سازى آن باقى مانده است.
وى نســبت به بهره بردارى اين پروژه تا پايان تيرماه قول مساعد 
مى دهد و مى افزايد: متأسفانه كمبود اعتبار عمرانى اين پروژه را 

معطل نگه داشته است.
وى با بيان اينكه خوشــبختانه اين مجموعه ورزشى براى اتمام 
عمليات اجرايى در اختيار پيمانكار گذاشــته شده است، اظهار 
مى دارد: از زمان شروع اين پروژه اطالعات دقيقى ندارم، اما قطعاً 
زمان زيادى گذشــته است. وى يكى از مشكالت پيش روى اين 
پروژه براى بهره بردارى در موعد مقرر را بحث انشــعابات عنوان 
مى كند و مى گويد: هنوز براى انشــعاب گاز و برق اين مجموعه 

ورزشى با مشكل مالى روبه رو هستيم.

 وعده اى كه عملى نشد
گزارشگر ما روز گذشته براى تكميل اين گزارش و شنيدن خبر 
خوش افتتاح اين پروژه به ســراغ رئيــس اداره ورزش و جوانان 
شهرستان مشهد رفت. صالحى نژاد كه پيشتر قول بهره بردارى اين 
مجموعه ورزشى تا پايان تيرماه را داده بود، روز گذشته آب پاكى 
را روى دست گزارشگر ما ريخت و گفت: هنوز خبرى از افتتاح اين 
مجموعه ورزشى نيست. وى با بيان اينكه معموالً براى پروژه هاى 
دولتى با اعتبارات قطره چكانى نمى توان تاريخى براى زمان افتتاح 

تعيين كرد، افزود: فقط اميدواريم زمان آن خيلى دور نباشد.

فرجام علوى

 سوءاستفاده از نوسانات بازار ارز
فروشنده مستقر در بازار كالهدوز  با بيان اينكه بخشى از گرانى در حوزه مواد اوليه مورد 
نياز توليدات چوبى مانند مبل سوء استفاده است، ادامه مى دهد: از زمان گران شدن قيمت 
دالر برخى پارچه هاى خارجى مانند جكوار و مازاراتى در بازار نيست و قيمت پارچه رو 
مبلى جكوار از مترى 12تا 14 هزار تومان اكنون به 28 هزار تومان رسيده است و يا هر 
سانت ابر مبل از 500 تومان به 1500 رسيد و هر كارتن منگنه از 100 هزار تومان اكنون 
به 350 هزار تومان رســيده است. با اين توضيح كه اين قيمت ها ثابت نيستند. قيمت 
مواد اوليه از يك ماه و نيم پيش روند افزايشى يافت و گاه اين نوسانات تصاعدى بوده به 
طورى كه تغييرات مانند نوسانات ساعتى و روزانه بازار طال و سكه شده بود و قبل از قبول 

سفارش نرخ تك تك مواد اوليه پرس و جو و بعد رقم نهايى به مشترى اعالم مى شد. 
وى ادامه مى دهد:در اين شرايط دائم اتيكت قيمت كارها تغيير مى كرد، اكنون هم كم 

و بيش اين وضعيت ادامه دارد هرچند خسته شديم از اين همه تغيير اتيكت قيمت.
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