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رئيس اداره حفاظت محيط زيست اسفراين:فرمانده انتظامى استان خبر داد

دستگيرى كالهبرداران ميلياردى در خراسان شمالى
بجنورد- خبرنگار قدس

انتظامى خراســان  فرمانده 
شــمالى از دســتگيرى دو 
كالهبــردار حرفــه اى با 2 
ميليارد و 100 ميليون ريال 
كالهبردارى در استان خبر 
مظاهرى  عليرضا  داد.سردار 
گفــت: در پــى اعــالم 14 

مورد شكايت مبنى بر اينكه افرادى با سوء استفاده از اعتماد شهروندان اقدام به 
كالهبردارى با ترفندهاى مختلف كرده اند، بالفاصله موضوع با جديت در دستور 
كار مأموران اداره مبارزه با جعل و كالهبردارى پليس آگاهى استان قرار گرفت. 
وى با اشاره به اينكه مأموران با انجام اقدام هاى فنى و پليسى و همچنين بررسى 
اظهارات شــاكيان پرونده موفق به شناسايى محل اختفاى كالهبرداران شدند، 
افزود: در يك اقدام غافلگيرانه مأموران موفق شدند دو كالهبردار حرفه اى را در 
اين زمينه دستگير كنند. وى گفت: متهمان به 14 فقره كالهبردارى به ارزش 2 

ميليارد و 100 ميليون ريال اعتراف كردند.

شكارچيان غيرمجاز قوچ وحشي به دام افتادند
بجنورد- خبرنگارقدس   
رئيــس اداره حفاظت محيط 
زيســت اســفراين گفت: به 
دنبال كسب خبرى مبنى بر 
شــكار قوچ وحشى توسط دو 
متخلف،نيروهاى  شــكارچى 
زيست  يگان حفاظت محيط 
به محل اعزام شــدند. روح اله 

اليق گفت:با كنترل منطقه حفاظت شده سالوك مأمورين اجرايى متوجه حضور يك 
نفر به همراه يك رأس االغ شــدند كه پس از ايست و بازرسى از وى يك الشه قوچ 
وحشى از داخل خورجين كشف و ضبط شد. وى با بيان اينكه پس از بازجويى از متهم 
دستگير شده، مشخص شد شخص اول پس از تيراندازى و شكار، الشه را به وى به 
عنوان باركش داده تا در محل روستا از وى تحويل گيرد، افزود: شخص اول كه يكى از 
شكارچيان باسابقه است، شگرد تحويل بار به باركش را در داخل منطقه استفاده كرده 
و به محض دستگيرى متهم، از محل متوارى مى شود كه با اظهارات شخص باركش و 

شناسايى شكارچى پرونده تشكيل و متهمين به مراجع قضايى معرفى شدند.

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.منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

شماره پيامك:   300072305
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تولد نوزاد خوشابى در آسمان كاتبان حديث سلسله الذهب در نيشابورنقشى دوباره زدند
روز گذشته اتفاق افتاد

قدس  مسئول روابط عمومى مركز حوادث 
و فوريت هاى پزشكى دانشگاه علوم پزشكى 
ســبزوار گفت: ظهر روز گذشــته يك نوزاد 
پسر در شهرستان خوشاب پيش از رسيدن 
مادرش به بيمارستان حين انتقال در بالگرد 
اورژانس هوايى متولد شد.سعيد فكور افزود: 

در پى تماس با...

حديــث  كاتبــان  گردهمايــى  قــدس 
سلسله الذهب در نيشابور در آستانه سالروز ميالد 
امام رضا (ع) برگزار شد.  اين گردهمايى باعنوان 
«ِحصن َحصين» با حضور جمعى از اســتادان، 
مدرســان و هنرجويان ممتاز خوش نويســى 
خراســان  در تكيه ابوالفضلى نيشابور برگزار 

.......صفحه 4شد. در اين گردهمايى... .......صفحه 2 

ورود 2/5 ميليون زائر به مشهد مقدس 
از ابتداى امسال

سهم مشهدى ها از 
هواى پاك 

فقط 17 روز!

.......صفحه 4

همزمان با دهه كرامت صورت گرفت

.......صفحه 2

قدس  از 126 روز سپرى شده سال 97، مردم مشهد فقط 
17 روز در هواى پاك تنفس كرده اند. مدير اجرايى مركز پايش 
آالينده هاى زيست محيطى مشهد در گفت و گو با خبرنگار ما 
ضمن اعالم اين خبر گفت: كيفيت هوا در سال جارى 15 روز 
ناسالم براى گروه هاى حساس و سه روز هم ناسالم براى تمام 
افراد بوده است. به گفته وى طبق اطالعات ثبت شده 91 روز 

نيز از ابتداى سال جارى هواى...

kروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــرانروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m

چهارشنبه  3 مرداد 1397

 11 ذى القعده 1439
 25 جوالى 2018  
سال سى و يكم  
شماره 8741  
ويژه نامه 3126 

.......صفحه 3

پيگيرى هاى قدس به ثمر نشست

اولين مرحله 
ساماندهى كال 
«سياسك» آغاز 

شد
قــدس   ســرانجام پــس از انتشــار اخبــار و 
گزارش هايــى مبنى بر بحرانى بودن شــرايط كال 
سياســك كه در روزنامه قدس نيز بــه آن پرداخته 
شــده بود و البته پيگيرى هايى كه معاونت دادستان 
مركز خراســان رضوى در اين خصوص داشت پروژه 
آزادســازى اين كال روزگذشته عملياتى شد. در اين 
مراســم كه با حضور قاضى بخشــى محبى، معاون 
دادستان مركز اســتان، حيدرخوش نيت سرپرست 
فرماندارى مشهد، طاهر رســتمى بخشدار مركزى 
مشهد، حسين على ميرزايى دبير كارگروه ساماندهى 
كشــف رود و جمعى ديگر از مسئوالن مرتبط با اين 
موضوع برگزار شــد، اولين مرحله ســاماندهى كال 
سياسك كه يكى از مهم ترين سرچشمه هاى كشف 
رود است آغاز شد. قاضى بخشى محبى در حاشيه اين 

مراسم گفت: كال سياسك يكى...

راحت طلبى دولت با پول ملت؛ 
جنگ آب در راه است

خراســان بزرگ به دليل قرارگرفتن در منطقه خشــك و 
نيمه خشــك، اتكا به بخش كشاورزى و ميزبانى ساالنه از 
ده ها ميليون مسافر و زائر داخلى و خارجى، بيشتر از ساير 
مناطق كشــور از تبعات كم آبى آسيب ديده و تحت فشار 

قرار داشته است.در عين حال...
.......صفحه 3

یاددا�ت
مهدى كاهانى مقدم

 تكتم بهاردوست: رئيس اتحاديه طال فروشان 
خراسان رضوى گفت: طالى تقلبى در بازار نداريم. 
پس از گذراندن 5 سال با ثبات، بازار طال از زمستان پارسال 
در سربااليى افزايش قيمت افتاد. اين گرانى در سال جديد 
با افزايش قيمت ارز همراه شد و ركوردهاى شگفت انگيزى 

براى قيمت سكه و هرگرم طال را به ثبت رساند.
اما شــوك قيمتى در بازار طال، همان قدر كه باعث هجوم 
سرمايه هاى سرگردان به بازار سكه شد، كاهش قدرت خريد 
مردم و در نتيجه تقاضا براى خريد جواهرات زينتى و ركود 
توليد و فروش بازار را به دنبال داشــته است. ولى چرا؟ آيا 
ميل مردم براى خريد بدليجات در كسادى بازار طال تاثيرى 
دارد؟ اينها سؤاالتى است كه باقر معبودى نژاد در گفت وگوى 

اختصاصى با قدس آنالين درباره آن توضيح داده است :

 مردم براين باورند كه طال فروشان از شرايط فعلى 
كه هر روز طال گران مى شود بيشترين سود را مى برند 

آيا شما هم موافقيد؟
اصال! نوســانات طال هيچ منفعتى براى طال فروشان ندارد 
چون رغبت خريداران در اين مواقع خيلى كم مى شــود و 

كسى ميلى براى خريد طال ندارد. سود ما در معاوضات است 
و زمانى كه طال گران مى شــود طالى ما كه زياد نمى شود 
فقط اين گرانى باعث ركود بازار شده است و همه همكاران 
من را متضرر كرده اســت. ركود به ضرر طال فروش است و 
خيلى از دوســتان من دارند ترك كسب كرده وبراى ابطال 
پروانه كسبشان به ما رجوع مى كنند. اكثر همكاران من از 

اين قضيه شاكى هستند.

 طى ماه هاى اخير بارها و بارها تماس داشته ايم كه 
عنوان شده طال فروش ها طالى مردم را با قيمت هاى 
پايين تر از نرخ اعالم شده از سوى خودشان مى خرند، 

آيا اين تخلف است؟ 
اين اتفاق كامال تخلف اســت. ما هر روز چند بار قيمت را 
اعالم مى كنيم تا كســى متضرر نشــود. اگر كسى طالى 
مستعملى خريدارى مى كند، سودى براى فروشنده به همراه 
ندارد ولى طالى ساخته شده هم سود دارد هم اجرت و هم 
ماليات ارزش افزوده دارد. و همه اين ها هم مشخص است. 
حاال اگر قرار باشــد طالى مستعملى را طال فروشها بخرند 
مى توانند بين دو هزار و پانصد تا سه هزار تومان زير فى روز 

طال را خريدارى كنند. اگر از اين مبلغ بيشتر شد مى توانند 
به اتحاديه و حتى مراجع قانونى مراجعه كنند و به مشترى 

عودت داده مى شود.

آيا همكاران شــما مجازند كه طالى مســتعمل 
بفروشند؟

اصال طال فروشــها اجازه فروش طالى مستعمل جزئى را 
ندارند.

 در شــرايطى مانند اكنون كه هر روز يك قيمت 
اعالم مى شــود احتمال تخلف از سوى طال فروشان 
يا گاليه و شكايت از سوى مردم بيشتر مى شود. آيا 

اتحاديه برنامه خاصى براى افزايش حجم شكايت ها 
دارد؟ آيا اقدام به اطالع رســانى در طال فروشى ها 
مى كند كه هم مانع تخلف طال فروشان شويد و هم 

مردم دچار سوء تفاهم نشوند؟
ما شبكه اطالع رسانى داريم كه هم نرخ را اعالم مى كنيم و 
هم اخبار سرقت و تخلفات را اعالم مى كنيم  ولى اگر مردم 
از طال فروشان شكايتى دارند سه شنبه هر هفته را به اين 
مسئله اختصاص داده  ايم  و به شكايات رسيدگى مى شود.

 در تماس ها داشــته ايم كه طال فروشان در كنار 
كارشان خريد و فروش دالر و ارز هم دارند. چرا؟

امكان ندارد اگر انجام مى دهند تخلف اســت كه اگر اطالع 
بدهند حتما رسيدگى مى شود.

 اين روزها كه طال گران شده است بسيارى از مردم 
به سمت بدليجات روى آورده اند و بازار بدل فروشان 
از قبل گرمتر شده است آيا استفاده از بدليجات در 

بازار شما تاثيرى دارد؟ چه توصيه اى به مردم داريد؟
متاسفانه 100 در صد تاثير دارد. چون كارگاه هاى توليدى ما 
را دچار مشكل مى كنند و تعدادى از اين افراد تحت پيگرد 

قانونى هستند.

 با گران شــدن طال تقلب در طال هم افزايش مى يابد 
به گونه اى كه عرضه طالهاى قالبــى با عيار پايين غير 
استاندارد و حتى طالهاى آبكارى شده و بدل به جاى طال 

افزايش پيدا مى كنددر اين خصوص چه راهكارى داريد؟
ما به همه همكارانمان توصيه كرده و مى كنيم كه طاليشان 

را از مراكز معتبر  فراهم كنند.
 اگر طالفروشــها يا حتى مردم با طاليــى با عيار پايين و 
غير استاندارد روبه رو شدند مراجعه كنند تا به شكاياتشان 
رسيدگى شود. البته آنطور كه شايع است ما طالى تقلبى 

در بازار نداريم.
ولى متاسفانه كسانى هستند كه نه توليد كننده طال هستند و 
نه طال فروشند اين ها مى آيند و يا يكسرى بدليجات شبه طال 
را توليد مى كنند يا يكسرى بدليجات را آبكارى مى كنند و وارد 

بازار مى كنند كه البته چند نفرى از اين افراد دستگير شدند.

 اخيرا شاهد هستيم كه فروش مصنوعات طال در 
سايت هاى واســطه گر مانند ديوار هم رونق گرفته 
اســت و بهانه آن ها هم ندادن درصدهاى فروش و 

خريد به طال فروش است آيا با اين رويه موافقيد؟
 اتحاديــه با اين رويه كامال مخالف اســت و ايــن رويه از 
طريــق مراجع قضايى در حال پيگيرى اســت. چون اكثر 
طالهاى عيار پايين و طالهاى ســرقتى در اين ســايت ها 
معامله مى شــود.  و االن هم پرونده هاى اين موارد در حال 
بررسى است. توصيه من به مردم اين است كه از سايتهاى 
واسطه گر طال را خريدارى نكنند كه با مشكالت زيادى مواجه 

مى شوند.

 در خصوص بازار ســكه و قيمت بــاالى آن چه 
توصيه اى به مردم داريد؟

به همه خريداران ســكه توصيه مى كنــم از آن جايى كه 
االن ســكه قيمت بااليى دارد و حدود هفتصد هزار تومان 
حبــاب دارد كه اگر بازار آرام شــود اين حباب برداشــته 

مى شود و سكه به قيمت اصلى اش برمى گردد.
من توصيه مى كنم براى خريد سكه دست نگه داريد. االن 
قيمت واقعى سكه دو ميليون و هفتصد هزار تومان است در 
حالى كه سه ميليون و چهارصد هزار تومان در بازار به فروش

 مى رسد.

قدس: مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
خراسان رضوى از انتخاب روستاى بسك تربت حيدريه به 
عنوان روســتاى ملى صنايع دستى در رشته ابريشم كشى 
خبرداد. ابوالفضــل مكرمى فر افزود: مطابق سرشــمارى 
سال95 اين روســتا 342 نفر( 117 خانوار) جمعيت دارد 
و پيش از اين به عنوان روســتاى پاك از سوى استاندارى 
معرفى شــده اســت. او با بيان اينكه روستاى بسك داراى 
جاذبه هاى طبيعى و گردشگرى متنوع است، ادامه داد: تعداد 
92 چرخ ابريشــم كشى در بســك وجود دارد و95 درصد 

جمعيت روستا به شغل ابريشم كشى اشتغال دارند.
مكرمــى فر تصريح كرد: با توليد ماهانه حدود 90 كيلو نخ 
ابريشــم در هر كارگاه، بيش از70 درصد ابريشــم مصرفى 
كشور در منطقه بايگ تربت حيدريه انجام مى شود و حايز 

مقام نخست توليد ابريشم در كشور است.
وى يادآور شــد: حفظ بيش از 200 شغل مستقيم و شغل 
غيرمســتقيم در همه مراحل فرآورى ابريشم و جلوگيرى 
از مهاجرت جوانان روســتا به شهرها و ماندگارى جمعيت 
از ويژگى هاى اين اتفاق اســت. مكرمى فر ادامه داد: تأمين 

مواد اوليه ابريشــم مورد نياز صنعت فرش كشــور و خروج 
از حالــت تك محصولــى و كمك به صــادرات غير نفتى، 
ارز آورى و ممانعت از خروج ارز جهت ورود ابريشم به كشور 
از ديگر مزاياى اين صنعت در تربت حيدريه است. وى گفت: 
معرفي روســتاى بسك بعد از ملي شدن به عنوان روستاى 
جهانى در حوزه ابريشم كشى، جلوگيري از ورود بي رويه نخ 
ابريشم، شمول در رديف مشاغل سخت و زيان آور سازمان 

تأمين اجتماعى كشور، ايجاد خانه صنايع دستي ابريشم در 
روستا، راه اندازى كارگاه متمركز فرآورى، توليد و آموزش از 
اســتحصال نخ تا بافت پارچه ابريشم، ايجاد زيرساخت هاي 
خدماتي و رفاهي و گردشــگري در روســتاى بسك جهت 
جذب گردشگر، برطرف كردن مشــكل بيمه هنرمندان و 
ايجاد موزه ابريشم در منطقه بايگ از پيشنهادها و برنامه هاى 

اين اداره كل در اين زمينه است.

«بسك» تربت حيدريه روستاى ملى صنايع دستى رشته ابريشم كشى معرفى شد

توصيه رئيس اتحاديه طال فروشان به مردم 

سكه نخريد،700هزارتومان حباب دارد



همزمان با دهه كرامت صورت گرفت

ورود 2/5 ميليون زائر به مشهد 

قدس  همزمان با دهه مبارك كرامت هزاران 
زائر و مســافر عاشق و دلخســته در هواى گرم 
تابســتانى دل به راه زدند و با پاى پياده با انواع 
وسايل نقليه براى عرض تبريك و تهنيت خود را 

به مشهد الرضا(ع) رساندند .
اين روزها مشــهد حال و هــواى ديگرى دارد 
عاشــقان امامت و واليت (ع) آمده اند تا ميالد 
هشــتمين اختر تابناك امامت را جشن بگيرند 
و از نزديك دلهاى خود را به ضريح مقدســش 

پيوند زنند.
به گزارش رسيده سفر زائران و مجاوران به مشهد 
با نزديك شدن به سالروز والدت امام هشتم (ع) 
هر روز بيش از روز گذشــته مى شود و امروز به 

اوج خود مى رسد.

ورود ميليونى زائران به مشهد 
سخنگوى ستاد خدمات سفر خراسان رضوى از 
ورود 2 ميليون و 563 هزار و 325 زائر همزمان 

با دهه كرامت به مشهد مقدس خبر داد.
مهدى فروزان با اعالم اين خبر اظهار داشت: اين 
آمار مربوط به بازه زمانى 23 تا 31 تير ماه سال 

جارى مى باشد.
وى افــزود: از اين تعــداد 273 هزار و 792 نفر 
از طريق حمل و نقل جاده اى به مشهد مقدس 
مشــرف شــده اند و آمار ورودى زائران از طريق 
حمل و نقل ريلى در ايــن مدت نيز 16 هزار و 

2 نفر مى باشد.
سخنگوى ســتاد خدمات سفر خراسان رضوى 
ادامه داد: 130 هزار و 128 نفر زائر هم از طريق 
فرودگاه بين المللى شــهيد هاشمى نژاد مشهد 

مقدس توفيق تشرف يافته اند.
فروزان، آمار زائرانى كه با وسائل نقليه شخصى 
به مشهد الرضا(ع) سفر كرده اند را يك ميليون 
و 999 هــزار و 403 نفر اعالم كرد و گفت: اين 
آمار در مقايسه با سال گذشته 4,1 درصد رشد 

داشته است.

ورود دوچرخه سواران سرخس به مشهد
دبير هيئت دوچرخه ســوارى ســرخس گفت: 

جمعى از دوچرخه ســواران اين شهرســتان به 
مناسبت ســالروز والدت حضرت امام رضا (ع) 

مسير سرخس تا مشهد را ركاب زدند.
رضا شــريف نيا افزود: دوچرخه ســواران مزبور 
كه به اين مناســبت در قالــب كاروان 12 نفره 
ركابزنى مسير 180 كيلومترى سرخس به مشهد 
را از صبح دوشــنبه گذشــته آغاز كردند، ظهر 
امروز(ديروز) به حرم مطهر رضوى مشرف شدند.
وى با بيان اينكه امســال سومين سال متوالى 
اســت كه اين حركت فرهنگى ورزشــى انجام 
مى شود، اظهار داشت: دوچرخه سواران سرخسى 
در سالروز شهادت حضرت امام رضا(ع) نيز اين 

مسير را ركاب مى زنند.

در حوالى امروز2

 نماينده ترشيز در گفت وگو با قدس:
  از ورزش روستاها غفلت كرده ايم

رضــا طلبــى: نماينــده مــردم 
شهرستان هاى كاشــمر، بردسكن و 
خليل آباد در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: فضاهاى ورزشى منطقه ترشيز 
قديمى، فرسوده و پرخطر هستند كه 

نياز به بهسازى دارند.
دكتر بهروز بنيادى افزود: وزارت ورزش و جوانان آمادگى خود 
را براى اتمام ســالن هاى نيمه كاره منطقه ترشيز اعالم كرده 
است، از طرفى نگهدارى مكان هاى ورزشى به يكى از معضالت 
كشور تبديل شــده است كه بخش خصوصى در نگهدارى و 
بازسازى مكان هاى ورزشى نيز مى تواند به ورزش كشور كمك 

نمايد.
وى با تأكيد بر اينكه ورزش و جوانان جزو اولويت هاى اساسى 
كشور است، تصريح كرد: جوانان توقع دارند امكانات ورزشى 
مناسب در شهرها و روستاها مهيا شود ولى در شهرستان ها و 
استان ها، تفاوت امكانات زيادى را شاهد هستيم به طورى كه 
در شهرهاى منطقه ترشيز گرچه امكانات ورزشى تا حدودى 
قابل  قبول است، ولى به  صورت كامل همه امكانات ورزشى در 
اختيار جوانان نيست و شهرهاى كاشمر و خليل آباد از داشتن 

استخر استاندارد محروم هستند.
بنيادى بابيان اينكه نسبت به ورزش روستاها غافل بوده ايم و 
حداقل امكانات مهيا نشده است، اظهار داشت: در روستاهاى 
اين منطقه احداث سالن هاى ورزشى و زمين فوتبال درگذشته 
شــروع  شــده كه به صورت نيمه  كاره رهاشــده است اما با 
پيگيرى هايى كه انجام داده ايم با كمك بخش خصوصى اتمام 
سالن هاى ورزشى روستايى به پايان خواهد رسيد و نگهدارى 

اين سالن ها نيز به بخش خصوصى واگذار خواهد شد.
وى افزود: در روســتاهاى قلعه باال، قوژد و فدافن شهرستان 
كاشــمر، ايور و ريوش در بخش كوه ســرخ و در روستاهاى 
محمدآباد و مهدى آباد شهرســتان خليل آباد سالن نيمه كاره 
داريم كه در سال 97 با بودجه اختصاص يافته عمليات ساخت 

آن ها سرعت مى گيرد.
بنيادى بابيان اينكه در سفر وزير ورزش و جوانان به اين منطقه 
مقرر شد شــهرهاى جديد كندر، انابد،شــهرآباد و ريوش از 
امكانات ورزشى بهترى برخوردار شوند، گفت: با كمك مديران 
ادارات ورزش و جوانان شهرســتان هاى كاشمر، بردسكن و 
خليل آباد اولويت را دريافت چمن مصنوعى و پكيج ورزشــى 
براى شهرها قرار داده ايم و با توجه به اينكه اين درخواست ها 
در بودجه ســال 97 ديده شده است با عملياتى شدن بودجه 

امسال اين درخواست ها محقق مى شود.
نماينده مردم شهرســتان هاى كاشمر، خليل آباد و بردسكن 
در مجلس شوراى اســالمى بابيان اينكه متأسفانه بانوان در 
روستاها از امكانات ورزشى مناسبى برخوردار نيستند، گفت: 
با شروع برنامه هاى ورزشــى بومى و محلى روستايى،ورزش 

روستايى در بخش آقايان و بانوان رو به رشد و توسعه است.
بنيادى بابيان اينكه با افتتاح خانه هاى ورزش روستايى امكانات 
اوليه فوتبال دستى، ميز پينگ  پنگ، دارت و تاتامى مناسب 
مهيا شــده اســت، تصريح كرد: منطقه ترشيز در حوزه هاى 
مختلف ورزشــى داراى مقام هاى خوبى بوده است و از رقباى 
مهم ديگر شهرســتان ها و حتى مركز اســتان بوده است كه 
اميدواريم با تالش جوانان و مهيا شدن امكانات مناسب ورزشى 

منطقه ترشيز جايگاه خود را در استان دوباره به دست آورد.

 تابلو فرش هاى مددجوى كميته امداد 
بين المللى شد

بجنورد- خبرنگار قدس: طيبه، هنرمند موفق بجنوردى 16 
سال است در رشته بافت تابلو فرش فعاليت دارد و هم اكنون 

مديريت كارگاه توليدى به همراه 50 بافنده را بر عهده دارد.
اين بانوى توانمند خراسان شمالى به دليل توانمندى از سوى 

چندين كشور براى حضور در نمايشگاه دعوت شده است.
وى تنها بانوى ايرانى حاضر در نمايشگاه صنايع دستى عراق 
بود. وى با حضور در آن نمايشــگاه ثابت كرد كه خواســتن 
توانســتن اســت. وى تاكنون از سوى كشــورهاى روسيه، 
آذربايجــان و تاجيكســتان براى حضور در نمايشــگاه هاى 

بين المللى صنايع دستى دعوت شده است.
اين بانوى كارآفرين بابيان اينكه فعاليت هاى حرفه اى اش را از 
سال 79 در اين حوزه آغاز كرده است، گفت: بعد از گذراندن 
يك دوره آموزشى در كنار تجربيات خودم، حدود 10 سال در 
روستاى محل زندگى ام به افراد زيادى آموزش دادم تا اينكه 
به مركز استان نقل مكان كرديم و آنجا بود كه ايده راه اندازى 

كارگاه آموزشى به ذهنم خطور كرد.
طيبــه با يادآورى اينكه از ســال 90 كار آموزش را به صورت 
حرفه اى آغاز كرده اســت، افزود: كارم را با تســهيالت پنج 
ميليون تومانى كميته امداد آغاز كردم و هم اكنون بيش از 50 

شاگرد را به صورت مستقيم آموزش مى دهم.
وى تخصــص كارى اش را درزمينه فــرش، تابلو فرش، گليم 
عنوان كرد و گفت: طرح هاى من شــامل منظره، مجلســى، 
پرتره، ميوه، گل، مينياتور و اشــخاص هستند كه به صورت 
حرفه اى و تخصصى به صورت تابلو فرش به شــهرهاى تبريز، 

مشهد و تهران عرضه مى شوند.
 ايــن بانوى بافنده تابلو فرش در ادامه به شــيوه به كارگيرى 
زنان متقاضى در اين شغل اشاره كرد و گفت: بانوان متقاضى 
براى شروع اين كار ابتدا در يك كالس 10 ساعته با مربيگرى 
خــودم، آموزش كامل مى بينند و با تحويل گرفتن دار و مواد 
اوليه شروع به كار مى كنند. وى ادامه داد: كسانى كه اين كار 
را انجام مى دهند از تمامى اقشار شامل دانشجويانى كه براى 
تهيه مبلغ شهريه كار مى كنند، زنان سرپرست خانوار و زنان 
نيازمند هستند. طيبه در ادامه به حضورش در نمايشگاه داخل 
و خارج از كشور اشاره و بيان كرد: از ابتداى تأسيس شركت 
در چندين نمايشگاه داخلى شركت كردم كه نمايشگاه اول در 
تهران بود كه به صورت نمادين برگزار شــد و تبليغات خوبى 
براى كارها شد و سفارش هاى زيادى گرفتم. نمايشگاه جشن 
رمضان زير نظر كميته امداد در تهران برگزار شــد كه فروش 
خوبى داشتم؛ همچنين نمايشگاه هاى ديگرى نيز در استان 
خراسان شمالى برگزار شد كه موقعيت خوبى براى بازاريابى 
محصوالتم بود. طى امسال و سال قبل نيز از سوى كشورهاى 
روسيه، آذربايجان و تاجيكســتان دعوت شدم كه به داليل 

شخصى نتوانستم در آن نمايشگاه ها حضور پيدا كنم.
 وى به حضورش در نمايشــگاه بين المللى عراق اشاره كرد و 
گفت: من در آن نمايشگاه توانستم دستاوردهايم را عرضه كنم 
كه خوشبختانه از سوى آن كشور مورد قدردانى قرار گرفتم 
و خروجى خوبى براى محصوالتم داشــت. 16 شبكه كشور 
عراق با من مصاحبه هاى مطبوعاتى داشت و همين امر موجب 

معرفى آثار من به سراسر دنيا شد.

  ساخت 2 درمانگاه جديد در حاشيه 
شهر مشهد آغاز شد

ايرنا: عمليات اجرايى دو درمانگاه جديد در حاشيه شهر مشهد 
روز سه شنبه با حضور جمعى از مسئوالن سپاه امام رضا (ع) 
خراسان رضوى و قرارگاه اجتماعى و امنيتى شهيد برونسى 

آغاز شد.
معاون بهداشت و درمان ســپاه امام رضا(ع) خراسان رضوى 
گفت: يكى از اين درمانگاه ها در طبرسى شمالى 73 و ديگرى 

در منطقه مهرآباد بين 90 و 92 ساخته مى شود.
دكتر محمود توكلى راد با بيان اينكه درمانگاه منطقه طبرسى 
در چهار طبقه و منطقه مهرآباد در سه طبقه ساخته خواهد 
شد، افزود: تالش بر اين است كه تا نيمه نخست سال آينده 
دست كم طبقات اول اين درمانگاه ها با هزينه 25 ميليارد ريال 

به بهره بردارى برسد.
وى گفت: زمين درمانگاه منطقه طبرسى به مساحت 1500 
متر وقف خانواده نيك رفتار و زمين درمانگاه مهرآباد از طرف 
شهردارى منطقه پنج مشهد تأمين  شده است. وى افزود: در 
حال رايزنى با مسئوالن آستان قدس رضوى براى تأمين  زمين 
در شهرك رضويه و منطقه اسماعيل آباد هستيم كه در صورت 
آماده شدن، عمليات ساخت درمانگاه در اين مناطق هم آغاز 

مى شود.
فرمانده سپاه امام رضا(ع) خراسان رضوى هم در اين خصوص 
گفت: توجه به حاشيه شهر مورد توجه ويژه سپاه استان است 
و تاكنون در زمينه هاى مختلف فرهنگى، ورزشى، اجتماعى، 
عمرانى، اشتغال زايى و پزشكى كارهاى مختلفى انجام شده 

است.
ســردار يعقوبعلى نظرى افزود: انجام كارهاى زيرســاختى و 
راه اندازى كارگاه هاى كوچك در مناطق محروم و روســتاها 
ديگر برنامه هاى مورد توجه ســپاه استان است كه با جديت 

دنبال مى شود.

 بازار تاريخى فرش مشهد احيا مى شود

ايلنا: با تأييد نهايى طرح ســاماندهى بــازار تاريخى فرش 
مشهد در شوراى فنى ستاد سازمان ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشــگرى اين بازار در مجاورت حرم رضوى احيا 

مى شود.
مديركل حفــظ، احياى بناها، بافت ها و محوطه هاى تاريخى 
با اعالم اين خبر گفــت: احياى اين بازار تاريخى با همكارى 
اين دفتر، اداره كل خراســان رضوى و شهردارى مشهد انجام 

مى شود.
هادى احمدى با اشــاره به جلســه اى كه در مشهد مقدس 
با حضــور مديركل ميــراث فرهنگــى، صنايع دســتى و 
گردشگرى خراســان رضوى، شهردار منطقه ثامن و اعضاى 
شــوراى فنى ستادى سازمان و اســتان خراسان برگزار شد، 
گفت: در اين جلســه پس از بحث و بررســى پيشنهادهاى 
مشــاور طرح در خصــوص احياى اين بــازار تصميم گيرى 

شد.
به گفته وى اصالحات مورد نظر ارائه شده در نشست به مشاور 
ابالغ و مقرر شــد، اين بازار تاريخى كه تنها بخشــى از بازار 
مركزى تاريخى مشــهد محسوب مى شود با تكيه بر اسناد و 
شــواهد تاريخى و با توجه به كاربرى مورد احيا و بازپيرايى 

قرار گيرد.
احمدى با تأكيد بر اينكه نقطه نظرهاى كارشناسى ارائه شده 
به مشــاور پس از لحاظ شــدن در طرح و بررسى در شوراى 
فنى استان خراسان رضوى براى تأييد نهايى در شوراى فنى 
ســازمان به تهران ارسال خواهد شــد، گفت: پژوهش و ارائه 
طرح احياى كالبدى و ســاماندهى اين بازار شامل دو مرحله 
مطالعات پايه، شناخت وضع، تدوين چشم انداز، دستور كار و 

ارائه الگوهاى كاربردى خواهد بود.
مديركل حفــظ، احياى بناها، بافت ها و محوطه هاى تاريخى 
افزود: بازارهاى موضوعى همچون فرش شخصيت متفاوتى را 
در عرصه تنوع فضاى شهرى به نمايش مى گذارند بويژه آنكه 
منحصراً به هويت شهر وابسته و بازار فرش مشهد از جمله اين 

بازارها با ويژگى هاى ياد شده است.

فرهنگسراى كودك و آينده برگزار مى كند
  مسابقه نقاشى امام مهربانى ها 

قدس: فرهنگسراى كودك و آينده با هدف آشنايى كودكان 
با ســيره اهل بيت (ع) و امام هشتم على بن موسى الرضا(ع) 
مسابقه نقاشــى امام مهربانى ها را در سه موضوع شهروندى 
(ميهمان دوستى -اسراف - دوستى با حيوانات) درگروه سنى 

4 تا 12 سال تدوين و به مرحله اجرا گذاشته است.
عالقه مندان مى توانند با ارســال آثار خــود به نزديك ترين 

فرهنگسراى محل سكونت خود در اين رقابت شركت كنند.
مهلت ارسال آثار 10 مرداد ماه اعالم شده است.
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 نماينــده مــردم 
شهرستان هاى كاشــمر، بردسكن و 
خليل آباد در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: فضاهاى ورزشى منطقه ترشيز 
قديمى، فرسوده و پرخطر هستند كه 

  مسابقه نقاشى امام مهربانى ها 
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 گردهمايى كاتبان حديث سلسله الذهب در نيشابور 
در آستانه سالروز ميالد امام رضا (ع) برگزار شد 

ايــن گردهمايــى باعنــوان «ِحصــن َحصيــن» بــا حضور 

ممتــاز  هنرجويــان  و  مدرســان  اســتادان،  از  جمعــى 
خوش نويســى خراســان  در تكيه ابوالفضلى نيشــابور برگزار 
شــد. در اين گردهمايى جمعــى از خطاطان برگزيده حديث 

سلسله الذهب، احاديث رضوى و قطعاتى با موضوع امام رضا(ع)   
را به خط نستعليق، شكسته نستعليق، ثلث و نسخ كتابت كردند. 

اين برنامه با هدف اشاعه فرهنگ و هنر رضوى برگزار شد.

به مناسبت ميالد امام رضا

كاتبان حديث سلسله الذهب در نيشابورنقشى دوباره زدند

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m

ا�بار

احمد فياض   نهمين بازارچه نيكوكارى آسايشــگاه 
معلوالن شهيد فياض بخش(مرحوم عبداله هنرى) عصر 

امروز گشايش مى يابد.
به گزارش خبرنگار ما؛ همزمان با جشــن هاى باشــكوه 
فرخنده ســالروز ميالد ســرير ارتضا و امام مهربانى ها 
حضرت على بن موســى الرضا(ع)؛ عصر امروز در حالى 
بازارچه نيكوكارى مددجويان آسايشــگاه شهيد فياض 
بخش گشايش مى يابد كه معلوالن بزرگ ترين آسايشگاه 
شرق كشور چشم اميدشان به تبلور مهربانى هاى زائر و 
مجاور به تأسى از امام مهربانى ها امام رضا(ع) دوخته شده 

است. 
بازارچه نيكوكارى اين آسايشگاه حاال وارد نهمين سال 
برگزارى مى شــود و چشم اميد ســاقه هاى شكسته و 
فرشته هاى اين آسايشگاه پس از عنايت امام الرئوف(ع) 
به تبلور مهربانى هاى زائران و مجاوران خطه خورشــيد 

است. 
در ادبيات دينى و مذهبى ما امام رضا(ع) مظهر رأفت و 
مهربانى است و سيره رضوى، تابلوى روشنى بخشى براى 
عاشقان اهل بيت (ع) بويژه شيفتگان اين امام همام است 
تا مهربان محور عمل كرده و گره گشاى مشكالت، رنج 
ها، مرارت ها و دشوارى هاى جامعه بشريت بويژه جامعه 

معلوالن باشند. 
تمامى شــئون زندگى شيفتگان امام مهربانى ها متأثر از 

عطوفت و مهربانى اســت؛ چرا كه پذيرش مهربانى امام 
الرئوف(ع) مستلزم مهربانى محورى است. بر اين باوريم 
كه در مجاورت امام رضا(ع) بايســتى مهربان باشــيم تا 
مهربانى شفاعِت سرير ارتضا در پرتگاه هاى قيامت شامل 
حال ما شود. بازارچه نيكوكارى آسايشگاه معلوالن شهيد 
فياض بخش ميدانگاهى براى آزمون مجدد مهربانى هاى 
زائران و مجاوران امام رضا(ع) است كه حاال براى نهمين 

بار تكرار مى شود. 
ترديدى نيست كه با وجود شدائد و ناماليمات اقتصادى 
اما باز هم در ميان شور و استقبال شهروندان مشهدى در 
كنار زائران آستان قدس رضوى از اين بازارچه خيريه؛ نزد 
ولى نعمتمان روسفيد شده و با بذل مهربانى؛ مهربانى ها 

خريدار خواهيم شد. 
بدون شك پنج شب زيبا و به يادماندنى در پى چند ماه 
زحمــت و تالش نيروهاى داوطلب در كنار خدمتگزاران 
خانه دل ها رقم خواهد خورد و در گنجينه خاطرات خانه 

دل ها به يادگار باقى خواهد ماند.
 اهالــى با صفا و همــدل اين ديار مصفا چشــم انتظار 
مشــاركت معنوى و مهربانانه زائران و مجاوران هستند 
و اين چشــم انتظارى با حضــور مهرآفرين و مهرورزانه 

نيكوكاران و خيران پايان خواهد يافت. 
وعده ديدار در مراسم افتتاحيه نهمين بازارچه نيكوكارى 
آسايشگاه معلوالن شهيد فياض بخش رأس ساعت 18 

عصر امروز در محل آسايشــگاه واقع در مشــهد، ميدان 
شهيد فهميده به سمت ميدان قائم(عج)، جاده اختصاصى 
مجتمع توانبخشى شهيد فياض بخش با شما مهرآفرينان 
هميشگى و همراه...! گفتنى است بازارچه نيكوكارى به 
مدت پنج شب از 3 تا 7 مرداد ماه از ساعت 18 تا 24 در 
محل آسايشگاه پذيراى زائران و مجاوران امام مهربانى ها 

امام رضا(ع) است.

همزمان با والدت امام مهربانى ها افتتاح مى شود

نهمين بازارچه نيكوكارى آسايشگاه معلوالن شهيد فياض بخش

بازارچه



��ر یاددا�ت
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 راحت طلبى دولت با پول ملت؛ 
جنگ آب در راه است

خراســان بزرگ به دليل قرارگرفتن در منطقه خشك و 
نيمه خشــك، اتكا به بخش كشــاورزى و ميزبانى ساالنه 
از ده ها ميليون مســافر و زائر داخلى و خارجى، بيشتر از 
ساير مناطق كشور از تبعات كم آبى آسيب ديده و تحت 

فشار قرار داشته است.
در عين حال طى خشكسالى هاى اخير و با وجود مشكالت 
فراوان در حوزه تأمين و مصرف آب، همچون اتالف 25 تا 
35 درصدى آب در شبكه هاى فرسوده آبرسانى، فعاليت 
چاه هاى غيرمجاز و اضافه برداشــت ميليون ها متر مكعب 
آب، استمرار روش هاى سنتى آبيارى و كشت محصوالت 
آب بر و مشكالتى از اين دست، تقريباً هيچ يك از شعارها 
و وعده هاى مســئوالن محلى و ملــى در اين حوزه جامه 

عمل نپوشيده است.
هنوز اكثر اراضى مســتعد آبيارى نوين، به طور ســنتى 
آبيارى مى شــود. ميزان اتالف آب در شبكه هاى فرسوده 
روند صعودى دارد، محصوالت آب بر، كشت اصلى بيشتر 
كشــاورزان خراسانى اســت، درحوزه آبخيزدارى و مهار 

آب هاى مرزى، اقدام درخورى را شاهد نبوده ايم و....
با اين وجود گويا اراده دولت بر خريد آب از كشــورهاى 
همسايه و يا انتقال آب از درياى عمان استوار شده است 
كه چنانچه برفرض محال عزم جزمى هم در اين خصوص 
وجود داشــته باشد، اين امر در كوتاه و ميان مدت به ثمر 
نخواهد نشســت. اين در حالى اســت كه گفته مى شود، 
ساالنه ده ها هزار تن هندوانه به كشورهاى عربى همسايه 
صادر مى شود؛ درحالى كه به اعتقاد كارشناسان، اگر آب 
مصرفى در توليد اين ميزان هندوانه و خربزه و همچنين 
ساير محصوالت آب بر مثل سيب زمينى و گوجه فرنگى 
را به صورت خام صادر كنيم، ســود بيشترى عايد كشور 

خواهد شد.
عالوه بر اين مدتى است كه دولتمردان ما به دنبال كشت 
فراسرزمينى محصوالت كشاورزى در كشورهايى همچون 
روســيه، تركيه و قزاقستان هستند و اين پرسش كه چرا 
به جاى خريد آب از كشــورهاى خارجى، واردات برخى 
محصــوالت غير راهبردى و آب بر از خــارج، همزمان با 
توقف كشــت اين محصوالت در داخل، در دستوركار قرار 
نمى گيرد، در اين هياهو و البه الى شــعارها و ســخنان 

فاضالنه! بزرگواران گم مى شود.
به باور كارشناســان، اگرچه كشــت فراســرزمينى براى 
كشورهايى كه با محدوديت منابع آبى روبه  رو هستند، از 
لحاظ علمى قابل قبول است و به طور مطلق نمى توان آن 
را رد كرد، اما با از دست دادن كشاورزى و نبود جايگزينى 
شغل مناســب براى كشاورزان، با مشــكالت بزرگ ترى 

روبه رو مى شويم.
ازسوى ديگر در كشــور ما به سبب وابستگى 90 درصد 
اقتصاد به بخش كشــاورزى و دامپرورى و امنيت غذايى، 
مانور دادن روى كشت فراسرزمينى بسيار خطرناك است.
درعيــن حال با توجــه به اينكــه دولتمــردان ما براى 
گذر(موقت) از بحران آب، ساده ترين راه حل را در دستور 
كار قرار داده اند، پاســخ اين پرســش كه هزينه بســيار 
سنگين اين شعارزدگى و تصميمات دم دستى تا چه حد 
آثار مخربى بر كشــاورزى وارد مى كند و چه تبعاتى براى 
نســل هاى بعدى دارد، بسيار روشــن است؛ حتى برخى 
كارشناسان دلسوز پيش بينى مى كنند چنانچه اين روند 
ادامه پيدا كند، الجرم شاهد بروز جنگ آب بين شهرها و 
استان هاى كشور خواهيم بود؛ همچنان كه اين روزها نيز 
خبرهايى از درگيرى هاى جدى برسرآب در نقاط مختلف 
كشور به گوش مى رســد. اما اينكه در موضوع آب امكان 
پاك كردن صورت مســئله وجود نــدارد، باعث دلگرمى 
است و اميدواريم پيش از آنكه جنگ آب در كشورمان راه 
بيفتد، افراد دلسوزى پيدا شــوند و براى رفع اين بحران 

چاره اى علمى و عملى به كار بندند.

شهردار گناباد استعفا كرد
ايسنا: رئيــس شوراى اسالمى شــهر گناباد از استعفاى 

عباس عالئى شهردار اين شهر خبر داد.
ســيد حسن پورهاشــمى گفت: حدود هشــت روز قبل 
مهنــدس عالئى به ما اعالم كرد كــه خانواده ام به گناباد 
نمى آيند، ضمن اينكه يكى از شروط شوراى اسالمى شهر 
گناباد با شــهردار منتخب حضور خانــواده وى در گناباد 

بوده است.
وى ادامــه داد: 9 ماه از فعاليت عبــاس عاليى به عنوان 
شــهردار گناباد مى گذرد اما در اين مدت وى نتوانســته 
خانواده خود را به اين شهر منتقل كند كه به همين دليل 

رسماً با تقديم نامه اى استعفا داده است.
رئيس شوراى اســالمى شهر گناباد تأكيد كرد: در جلسه 
شوراى اسالمى شهر گناباد اســتعفاى شهردار بررسى و 

مورد موافقت قرار گرفت.
پورهاشــمى تصريح كــرد: براى اين كــه در روند كارها 
اختالل ايجاد نشــود، معاون شــهردارى گناباد به عنوان 
سرپرســت فعاليت خواهد كرد، بر همين اســاس از يك 

هفته ديگر روند انتخاب شهردار جديد آغاز مى شود.

به ميمنت والدت باسعادت امام رضا
 ساعت كارى خط 2 قطار شهرى 

افزايش يافت

مهناز خجســته نيا: بــه ميمنت والدت باســعادت امام 
رضا(ع) از امروز ســاعت پايانى ســرويس دهى خط 1 و 2 

قطار شهرى افزايش مى يابد.
مدير عامل شــركت بهره بردارى قطار شهرى در گفت وگو با 
خبرنگار ما ضمن اعالم ايــن خبر گفت: با اين اتفاق از اين 
پس ساعت كارى هر دو خط به صورت همزمان و يك شكل 

خواهد شد.
وحيد مبين مقدم با بيان اينكه از اين پس، ســاعت پايانى 
ســرويس دهى هر دو خط 22 مى باشد، افزود: اين در حالى 
اســت كه آغاز ســرويس دهى نيز تا 15 مرداد ماه به دليل 
تمديد تغيير ســاعت كارى ادارات از ســاعت 6/30 دقيقه 

صبح خواهد بود.
مدير عامل شركت بهره بردارى قطار شهرى همچنين از آغاز 
ســرويس دهى خط 2 قطار شهرى در روزهاى تعطيل خبر 
داد و گفــت: از اين پــس در روزهاى تعطيل ناوگان خط 2 
قطار شــهرى از ساعت 7 صبح تا 22 آماده ارائه خدمات به 

مسافران خواهد بود. 

مديركل حفاظت محيط زيست
خراسان رضوى تأكيد كرد

 تعطيلى باغ  وحش مشهد
در صورت استاندارد نشدن

قدس: مدير كل حفاظت محيط زيســت خراســان رضوى 
گفت: اگر اســتانداردها در باغ  وحش مشــهد رعايت نشود، 

تعطيل خواهد شد.
تورج همتى امروز در حاشــيه مراسم گراميداشت روز ملى 
محيط  بان كه در مشــهد برگزار شد، در خصوص مشكالت 
باغ  وحش وكيل  آباد مشهد، اظهار كرد: به باغ وحش فرصت 
داده ايم. اگر استانداردها را رعايت نكند، تعطيل خواهد شد، 

با كسى تعارف نداريم.
وى ادامه داد: مهلت زمان دقيق مشــخص شده را نمى دانم، 

اما تصور مى كنم تا پايان سال جارى باشد.
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شماره 8741  ويژه نامه 3126 

در شهـر شماره پيامك: 300072305

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     .

 ترافيك شلوغ خيابان پنجتن
براى ترافيك سنگينى كه عصر ها در خيابان قديمى پنجتن 
رخ مى دهد كارى انجام دهيــد كه با وجود افتتاح مكان 
جديد جمعه بازار ترافيك سنگين تر مى شود، اگر شهردار 
منزل خودش در اين منطقه بود، امكان داشت باز هم صبور 

باشد.
 933...8538

 بالتكليفى آسفالت خيابان طبرسى شمالى 14
براى چندمين بار از شهردارى منطقه 3 درخواست داريم بابت آسفالت خيابان طبرسى شمالى 
14 شهيد حريمى 6 كه مالكان پنج سال است مقدارى از هزينه آن را پرداخت كرده اند اقدام 

كند.
 936...3758

 صرفه جويى برق در معابر
با خانواده از سمت وكيل آباد به كوثر در حال حركت بوديم، 
چيزى كه توجهمان را جلب كرد چراغانى هاى سراسر بلوار 
و همچنين بلوارهاى ديگر بود. با توجه به قطعى هاى پى در 
پى برق و كمبود برق بهتر است شهردارى اين چراغ ها را 
خاموش كند و تنها در شب ميالد آن ها را روشن نمايد تا 

در مصرف آن صرفه جويى شود.
 933...8538

 سرويس بهداشتى بسته يك مسجد
چرا با اينكه شهردارى منطقه 9مشهد به مسجد ثاراهللا نبش كوثرشمالى ميليون ها تومان كمك 
كرده تا ســرويس بهداشتى بسازد و شبانه روزى خدمات دهى كنند، ولى فقط مواقع نماز باز 

است؟ 
 915...6573

 ترافيك شلوغ خيابان پنجتن

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.

هاشم رسايى فر سرانجام پس از انتشار اخبار 
و گزارش هايى مبنى بر بحرانى بودن شرايط كال 
سياسك كه در روزنامه قدس نيز به آن پرداخته 
شــده بود و البتــه پيگيرى هايــى كه معاونت 
دادستان مركز خراسان رضوى در اين خصوص 
داشــت پروژه آزادســازى اين كال روزگذشته 
عملياتى شد. در اين مراسم كه با حضور قاضى 
بخشــى محبى، معاون دادســتان مركز استان، 
حيدرخوش نيت سرپرســت فرماندارى مشهد، 
طاهر رستمى بخشــدار مركزى مشهد، حسين 
على ميرزايى دبير كارگروه ساماندهى كشف رود 
و جمعى ديگر از مسئوالن مرتبط با اين موضوع 
برگزار شد، اولين مرحله ساماندهى كال سياسك 
كه يكى از مهم ترين سرچشــمه هاى كشف رود 

است آغاز شد.

 عدم نظارت گذشتگان
 و تصرفات پس از آن

قاضى بخشى محبى در حاشيه اين مراسم گفت: 
كال سياســك يكى از مهم ترين سرشاخه هاى 
كشف رود اســت كه به طول 4 كيلومتر از بين 
چند روستا مى گذرد و از اين حيث اهميت زيادى 
براى اين منطقه دارد. وى در ادامه افزود: متأسفانه 
طى چند دهه گذشته تصرفات زيادى در حريم 
كال سياســك براى ســاخت كارگاه ها، منازل 
مسكونى، مسجد و مدرسه صورت گرفته است 
و حتى در برخى از نقاط باعث شده تا مسير كال 
از بين برود كه اين شــرايط را براى ادامه حيات 
اين آبراه با مشكالت متعددى مواجه ساخته است. 
وى بيان كرد: تمامى كال ها و مســيل ها مطابق 
ماده 2 قانون توزيع عادالنه آب متعلق به دولت 
است و به نوعى جز اموال عمومى به شمار مى رود 
و متولــى اصلى آن وزارت نيرو و در اســتان آب 
منطقه اى است كه بايد نظارت هايى را مى داشتند.
وى خاطرنشان كرد: متأسفانه در طول سال هاى 
گذشــته به دليل عدم نظارت مناســب شاهد 
تصرفات متعدد در مسير كال سياسك بوده ايم 
كه با توجه به مطالبات مردمى و گاليه هاى مكرر 
رسانه ها، موضوع رفع تصرف در اين منطقه در 

دستور كار قرار گرفت.
وى يادآور شد: بعد از برگزارى چندين جلسه و 
بازديد از منطقه بنا شد آزاد سازى و ساماندهى 
كال سياسك در چند مرحله اجرايى شود اولين 
فاز شناسايى بستر و حريم بود كه خوشبختانه 
توســط آب منطقه اى در زمان مقرر انجام شد و 

نقشه هاى هوايى تحويل دادستانى شد و در فاز 
بعدى مجوزهاى قضايى بود كه در اين زمينه بايد 
اعالم و ارائه مى شد كه اعالم شد.  قاضى بخشى 
محبى در ادامه گفت: در مرحله بعدى نسبت به 
رفع مباحث بهداشتى و زيست محيطى در اين 
منطقه شامل جمع آورى خاك، نخاله، زباله ها، 
فاضالب هــا و گنداب ها اقدام و در مراحل بعدى 
آزادسازى كامل مسير و پس از آن ساماندهى آن 

دنبال مى شود.

 فاضالب مهرگان در فاز بعدى
وى ادامــه داد: تا پايان عمليــات رفع تصرف و 
ساماندهى وضعيت كال سياسك، پيگير مطالبات 
بحق مردم هستيم به طورى كه ساكنان منازل 
مسكونى رفع تصرف شده، طبق هماهنگى هاى 
صورت گرفته براى اولويت دريافت مسكن مهر 
قرار بگيرند تا در مسير بازگشايى و ساماندهى كال 

دچار مشكل نشوند.
معاون دادستان مركز استان اظهارداشت: ساكنان 
اين بخش منطقه به اندازه كافى دچار محروميت 
هستند و بايد در ساماندهى كال همه دستگاه ها 
دست به دست هم بدهند و كال سياسك به يكى 
از زيباترين كال ها تبديل شود و اين كال چيزى 
شبيه به كال هاى سطح شهر مشهد در آيد ما تا 
پايان ساماندهى كال سياسك به عنوان نماينده 
دادستانى پيگير كار خواهيم بود تا كار به خوبى 
پيش برود؛ البته در مورد فاضالبى كه از شهرك 
مهرگان وارد كال سياســك مى شــود يكسرى 
مكاتبات وجلساتى صورت گرفته است كه با ورود 
آب و فاضالب اين موضوع هم رفع شود و همين 
طور ما از شهردارى مى خواهيم با توجه به اينكه 
يك منطقه اى از شهر به صورت منطقه اى منفصل 
به شهر در شمال مشهد قرار گرفته است بايد حتماً 
بحث فاضالب و آب هاى سطحى آن را شهردارى 

مديريت كند؛ ان شاءاهللا شهردارى بتواند در كنار 
فرماندارى و بخشدارى مركز نسبت به ساماندهى 
كالى كه در اين مســير قــرار دارد اقدامات الزم 
را انجام بدهد كه دســتورها و مكاتبات الزم در 
اين خصوص به شــهردارى داده خواهد شــد. 

 ساماندهى سياسك رديف بودجه اى ندارد
حيدر خوش نيت، سرپرســت فرماندارى مشهد 
نيز گفت: بحث ســاماندهى كال سياسك بعد 
از اقدامى كه براى اراضى كشــف رود انجام شد، 
از خيلى قبل در دســتور كار مراجع مرتبط قرار 
گرفت اما قدامات سمن هاى حافظ محيط زيست 
و پيگيرى هايى كه از سوى دادستانى انجام شد 
باعث شــد تا فاصله زمانى اقدام براى ساماندهى 
كمتر شود كه امروز ما شاهد شروع اين عمليات 
هستيم و اميدواريم طى مدت كوتاهى اين اقدام 
به ثمر برسد. وى در پاسخ به پرسش خبرنگار ما 
در خصوص داليل اختصاص نيافتن بودجه براى 
ساماندهى كال سياسك كه از سوى مسئوالن آب 
منطقه اى عنوان شــد، اظهار داشت: ما در حال 
حاضر بيشترين اعتباراتى را كه براى مشهد در 
نظر مى گيريم مربوط به بحث آب و فاضالب است 
اما براى اين پروژه مشخصاً بودجه در نظر گرفته 
نشده است، ولى قطعاً از هر فرصتى براى كمك به 
پيشرفت پروژه ساماندهى كال سياسك استفاده 

خواهيم كرد. 

پيگيرى هاى قدس به ثمر نشست

اولين مرحله ساماندهى كال «سياسك» آغاز شد

 6ميليارد هزينه ساماندهى سياسك
دبير كارگروه نجات كشــف رود گفت: سياسك يكى از سرشاخه هاى فرعى كشف رود 
است كه اكنون داراى شرايط بهداشتى و زيست محيطى نامناسب است.حسين على 
ميرزايى افزود: در چند دهه گذشته در حريم سياسك شاهد تصرفات مختلفى به لحاظ 
ســاخت منازل مسكونى و كارگاهى و همچنين آبيارى محصوالت كشاورزى با پساب 
فاضالب آلوده بوده ايم. وى بيان كرد: طرح آزادسازى اراضى سياسك كه امروز (ديروز) 
آغاز شده نيازمند 60 ميليارد تومان اعتبار است و اين در حالى است كه آب منطقه اى 
خراسان رضوى براى ساماندهى كشف رود و آزادسازى آن اكنون با بدهى 12 ميليارد 
به پيمانكاران روبه روســت. على ميرزايى اظهار كــرد: در قالب عمليات رفع تصرف و 
ساماندهى سياسك امروز شــاهد اليروبى و بازگشايى رودخانه سياسك هستيم و در 

مراحل بعدى ساماندهى و رفع تصرف آن صورت مى گيرد.
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مهناز خجسته نيا  از 126 روز سپرى شده 
سال 97، مردم مشهد فقط 17 روز در هواى 

پاك تنفس كرده اند.
مدير اجرايى مركز پايش آالينده هاى زيست 
محيطى مشــهد در گفت و گو بــا خبرنگار ما 
ضمن اعالم اين خبر گفــت: كيفيت هوا در 
ســال جارى 15 روز ناســالم براى گروه هاى 
حســاس و سه روز هم ناسالم براى تمام افراد 
بوده اســت. به گفته وى طبق اطالعات ثبت 
شــده 91 روز نيز از ابتداى سال جارى هواى 

مشهد سالم بوده است.
اسماعيلى در مقايسه وضعيت كيفيت هواى 
امسال با مدت مشابه سال گذشته هم گفت: 
در مدت مشابه سال گذشــته هفت روز هوا 
پاك، 105 روز ســالم، 14 روز ناســالم براى 
گروه هاى حساس و هيچ روز ناسالم براى تمام 

گروه ها نداشته ايم.

 فروردين پاك  ترين ماه
مدير اجرايى مركز پايش آالينده هاى زيست 
محيطى مشــهد همچنين از فروردين ماه به 
عنوان باكيفيت ترين ماه سال جارى ياد كرد 
و گفــت: فروردين امســال از 31 روز 11 روز 

كيفيت هوا پاك بوده است.
اســماعيلى خــرداد مــاه را از نظر كيفيت 
آلوده ترين ماه ســال جارى عنــوان كرد و 
افزود: خرداد ماه بيشــترين روز ناســالم را 

داشته است.
بــه گفته وى از 31 روز اين ماه هشــت روز 
كيفيت هوا ناسالم براى گروه هاى حساس و 
سه روز هم ناسالم براى همه افراد بوده است.

وى روزهاى هشــتم، نهــم و دهم خرداد ماه 
گذشته را بى كيفيت ترين روزهاى سال جارى 
اعالم كرد و اظهار داشــت: دليل اين آلودگى 

هم بروز پديده گرد و غبار بوده است.

 كمك باد به وضعيت هواى مشهد
 در تيرماه

اسماعيلى در خصوص كيفيت هوا در روزهاى 
تيرماه هم گفت: خوشبختانه كيفيت هوا در 

تمام روزهاى تيرماه سالم بوده است.
وى با بيــان اينكه در تيرماه گذشــته مورد 
خاصى به جهت آلودگى هوا نداشته ايم، افزود: 
دليل اين امر را نمى توان دقيق و علمى بيان 
كرد، اما آنچه مشهود است گرماى هوا و نبود 

وضعيت ناپايدارى جوى بوده است.
به گفته اين كارشــناس در تير امسال ميزان 
آلودگى ناشى از تردد خودروها تفاوتى نداشته، 
بلكه وزش باد و عــدم وقوع ناپايدارى موجب 
تخليه آالينده ها از هواى سطح شهر شده است.

وى بــروز پديده گرد و غبار را مشــكلى حل 
نشــده عنوان كرد و اظهار داشت: متأسفانه  
تغييرات اقليمى به عامل تهديد كننده اى براى 

سال هاى آينده تبديل شده است.
وى با بيان اينكه تغيير اقليم موجب تشــديد 
بيابان زايى و خشكســالى مى شــود، گفت: 
متأسفانه  اين مسئله  بحران هايى جدى نيز در 

پيش خواهد داشت.

 پيش بينى هاى غير واقعى
مدير اجرايى مركز پايش آالينده هاى زيست 
محيطى مشــهد درخصوص پيش بينى هاى 
غيــر واقعى هواى اين كالنشــهر هم گفت: 
متأســفانه  در مقياس هاى شــهرى و محلى 
ابزارهاى پيشرفته اى در اختيار نيست و براى 
رسيدن به مدل هاى هواشناسى به اطالعات 

دقيق ترى نياز داريم.
بــه گفتــه وى در حال حاضــر پيش بينى 
هواشناسى فقط در مقياس منطقه اى قابليت 

درستى دارد. 

آب و �وا
  پيش بينى كاهش نسبى شدت گرما 

وافزايش سرعت باد
قدس: بررســى نقشه هاى پيش يابى و مدل هاى هواشناسى 
طى 72 ســاعت آينده نشان دهنده تقويت جريانات شمالى 
در سطح زمين است كه پيامد آن كاهش نسبى شدت گرما 

و افزايش سرعت وزش باد همراه با گرد وغبار خواهد بود.
براين اساس آسمانى صاف تا قسمتى ابرى همراه با وزش باد 
شديد لحظه اى و گردوغبار براى اغلب نواحى استان خراسان 

رضوى پيش بينى شده است.

روی �ط حاد�
  تولد نوزاد خوشابى در آسمان 

ايرنا- مســئول روابط عمومى مركز حــوادث و فوريت هاى 
پزشكى دانشگاه علوم پزشكى سبزوار گفت: ظهر روز گذشته 
يك نوزاد پسر در شهرستان خوشاب پيش از رسيدن مادرش 
به بيمارستان حين انتقال در بالگرد اورژانس هوايى متولد شد.
ســعيد فكور افزود: در پى تماس با اورژانس 115 ســبزوار 
مبنى بر درد زايمان مادر باردار 17 ساله در درمانگاه روستاى 
رباط جز از توابع شهرســتان خوشاب بالفاصله يك دستگاه 

آمبوالنس به محل اعزام شد.
وى ادامه داد: پس از حضور تكنســين هاى اورژانس در محل 
و انجام اقدام هاى اوليه كادر درمانى، با هماهنگى الزم بالگرد 

اورژانس هوايى جهت انتقال مادر باردار اعزام شد.
او گفت: هنگام انتقال اين مادر به بيمارســتان و تشديد درد 
زايمان، با تالش تكنســين هاى اورژانس و ماماى حاضر در 
بالگرد نوزاد پسر بر فراز آســمان سبزوار به دنيا آمد. مادر و 
نوزاد هر دو در ســالمتى كامل و تحت مراقبت هاى الزم به 

مركز آموزشى درمانى شهيدان مبينى منتقل شدند.

  مرگ غم انگيز دختر 16 ساله 

در استخر كشاورزى

قدس: فرمانده انتظامى زاوه از مرگ دختر 16 ســاله در اثر 
سقوط به استخر ذخيره آب خبر داد.

ســرهنگ دوم «مجتبى حسنى» با اعالم اين خبر، گفت: در 
پى گزارشى به مركز فوريت هاى پليسى 110 مبنى بر غرق 
شــدگى دخترى نوجوان داخل استخر ذخيره آب كشاورزى 
در يكى از روستاهاى شهرستان زاوه، مأموران انتظامى پاسگاه 

ساق سريعاً به محل حادثه عزيمت كردند.
وى تصريح كــرد: مأموران در بررســى هاى اوليه دريافتند، 
دخترى 16 ســاله به همراه خواهر و برادرش براى انجام امور 
باغدارى به باغ شــخصى عزيمت كرده بودند كه او به گفته 
اقوامش در حال برداشــتن آب از استخر ذخيره آب ناگهان 
به داخل استخر سقوط مى كند و اين حادثه منجر به خفگى 
و مرگ او مى شــود. سرهنگ حسنى افزود: با حضور عوامل 
اورژانس و امداد و نجات، جسد براى انجام تشريفات قانونى با 
دستور مقام قضايى به پزشكى قانونى انتقال يافت و تحقيقات 

در اين باره ادامه دارد.

  مشاهده 2 قالده يوزپلنگ در پناهگاه 
حيات وحش مياندشت

اداره حفاظت محيط  رئيــس  بجنورد- خبرنگار قدس: 
زيست جاجرم از مشاهده دو قالده يوزپلنگ بالغ توسط يكى 

از همياران در پناهگاه حيات وحش مياندشت خبر داد.
محمد موسوى گفت:برابر گزارش هميار محلى در آبرسانى به 
آبشخورهاى منطقه مياندشت در ساعت هفت در پناهگاه حيات 
وحش مياندشت، دو قالده يوزپلنگ بالغ توسط نامبرده مشاهده 
شــده كه به علت نبود تجهيزات الزم،ثبت تصوير ميسر نشده 
است. وى افزود:اين دو قالده يوزپلنگ با مشاهده و صداى تراكتور 

از زير بوته گز با سرعت زياد به سمت تپه هاى اطراف گريختند.

  دستگيرى 217 سارق در بجنورد
بجنورد- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى خراسان شمالى 
از دستگيرى 217 سارق و 354 فقره سرقت در تيرماه سال 

جارى در بجنورد خبر داد. 
ســردار عليرضا مظاهرى با اشــاره به اينكه متأسفانه اكثر 
سرقت ها بر اثر ســهل انگارى مالباختگان به وقوع پيوسته، 
تصريح كرد: عمده سرقت هاى كشف شده شامل 20 دستگاه 
دوچرخه و موتورسيكلت، 37 دســتگاه پمپ آب، 15 فقره 

باطرى،15 مورد جيب برى و... بوده است.

  تحويل يك رأس بره گوسفند وحشى 
به حفاظت محيط زيست گرمه

اداره حفاظت محيط  رئيــس  بجنورد- خبرنگار قدس: 
زيســت شهرســتان گرمه از تحويل يك رأس بره گوسفند 

وحشى به اين اداره خبر داد.
احمد صفرزاده گفت:اين بره گوسفند وحشى در تاريكى شب 
از مادر خود جدا شده و وارد باغ ها و زمين هاى كشاورزى شده 
بود كه توسط يكى از كشاورزان زنده گيرى و به اداره محيط 

زيست شهرستان گرمه تحويل داده شد.

  آسماِن آبى، آنم آرزوست...
يكم. اصحاِب دود و دم (مرادم همان ســيگار است و نه بيش!)، 
وقتى مى خواهند به يكديگر «بفرما» بزنند، به طنز و خوشمزگى 
مى گويند: داداش، اكســيژن! ... اين روزها من اما با شنيدِن اين 
متلِك كنايه آميز، از تِه دل، آهِ بلند مى كشم و مى گويم: اكسيژِن 

واقعى و هواى پاكم، آرزوست.
دوم. 126 طلوع و غروب خورشــيد را از اوِل ســال 97 ديده ايم يا 
دســت كم وصِف آن را شــنيده ايم و حس اش كرده ايم!  در اين 
126 روز، مردم مشــهد چه قدر «هواى پاك» به دروِن ُشــش هاى 
خودشان فرســتاده اند؟ ... شايد باور نكنيد، اما مدير اجرايِى مركز 
پايِش آالينده هاى زيست محيطِى مشهد (چه مسئوليت بلندبااليى!) 
ديروز به همكارِ خبرنگارم  گفته است: فقط 17 روز را ساكناِن مشهد 
«هواى پاك» تنفس كرده اند. آقاى اســماعيلى يــادآورى كرده: در 
همين بازه از زمان، 91 روز «هواى ســالم» داشته ايم، 15 روز براى 
گروه هاى حساس، هوا «ناسالم» بوده و 3 روز هم براى همه گروه ها 

هوا «ناسالم» بوده است. 
سوم. همين خرداِد امســال 40-30 روزِ پيش بود كه شهرونداِن 
مشهدى، يك «چهارشنبه خاكسترى» را به چشِم َسر ديدند. آن روز، 
شهربيش و كم تعطيل شد تا كودكان و سالخورده ها و بيماران بيش 
از اين آسيب نبينند. در همان روزها صالحى، مدير كل وقت حفاظت 
محيط زيست خراسان رضوى درباره علت آلودگى هواى شهر به دو 
كانون گردوخاك در قره قوم تركمنســتان و هرات افغانستان اشاره 
كرد و گفت كه اين دو كانون، هواى مشهد را بشدت آلوده كرده اند. او 
انگشِت اتهام را به سوى گردوغبار و ذرات معلق گرفت و از شهرونداِن 
بيمار، سالخورده، زناِن باردار و كودكان خواست، در خانه بنشينند و 

آدم هاى سالم هم با ماسك به خيابان ها بيايند. 
چهارم. سازمان ســالمت جهانى مى گويد، ساالنه ميانگين 500 
هزارنفر در دنيا درپى تنفِس پيوســته هواى آلوده به «ذرات معلق» 
دچارِ مرِگ زودَرس مى شوند. ... راستى، سهِم ما از اين «كيِك مرگ» 

چه قدر است؟
پنجم. هميشه اما پاى يك هرات و يك قره قوم و يك همسايه 
نگون بخت در ميان نيســت. هميشــه خدا كه نمى توانيم، يقه 
برادراِن تركيه اى مان را بگيريم كه در همسايگِى ما فالن سد را 
زده اند و پيامِد محيط زيستى اش، حاال به ما رسيده و آسماِن آبِى 
ما را تيره و تار كرده. ... هرچند منكِر اين نيستم كه دست اندازِى 
كشــورها به طبيعِت خدا، تنها داماِن خودشان را نمى گيرد و به 
اقليِم همسايه ها هم مى رسد، اما به قوِل قديمى ها اگر جوالدوزى 
به ديگران فرو مى كنيم، يك سوزن هم به خودمان بزنيم. ... باور 

كنيد كه راهِ دورى نمى رود. 
ششم. برخى شهروندان مى گويند، اتوبوس هاى درون شهرِى مشهد 
يا همان خط واحدها دود مى كنند و در شــهر، اين ســو و آن سو 
مى روند. اهل فن به خودروهاى دودزاى اتوبوس و سوارى مى گويند: 
«آالينده هاى متحرك».... شهردارى اما مى گويد، اتوبوس هاى شهرى 
اگر دود كنند، اجازه ندارند، پاى خودشان را از پايانه ها بيرون بگذارند 
تا وقتى كه نقصشــان تمام و كمال برطرف شود. ... كدام گفته را 
بايد باور كنيم؟ به قوِل شما امروزى ها جاى «راستى آزمايى» ندارد؟ 
هفتم. امان از دســِت اين خودروهاى تَك سرنشــين! ... و تو چه 
مى دانى، خودروى تَك سرنشين يعنى چه ؟ ... نمى گويم، چهارچرخ 
را شــبانه روز در پاركينِگ خانه بخوابانيــم و نازك تر از ُگل به آن 
نگوييم،  اما  خدايى اش اين هم نامردى اســت كه براى گرفتن دو 
سه تا ناِن سنگِك خشخاشــى از نانوايى سِر كوچه، خودروى تَك 
سرنشين را آتيش كنيم و در شهر بچرخانيم.... عزيِز دِل برادر! اگر 
به فكِر شهر و همشهرى هايت نيستى، به فكِر آن ماهيچه ظريف و 
نازنين باش كه در قفســه سمِت چِپ سينه ات، تاپ تاپ مى كند و 
با كمى راهپيمايِى روزانه، هم قوى تر مى شود و هم منظم تر مى زند. 
... اين جورى، آسمان آبى هم كمى به ما لبخند خواهد زد؛ شايد ! 

  اصالح و توسعه 6 هزار متر شبكه توزيع 
آب در خراسان شمالى

بجنورد- خبرنگار قدس: مديرعامل شــركت آب و فاضالب 
خراســان شمالى از اصالح و توسعه 6030 متر شبكه توزيع آب 

طى سه ماه ابتداى سال 97 در استان خبر داد.
غالمحسين ساقى گفت: طى سه ماه ابتداى سال جارى 6030 
متر شــبكه توزيع آب در اســتان از اعتبارات داخلى، عمرانى و 
درآمدهاى حاصله از تبصره هاى قانونى اصالح و بازســازى شده 
اســت. وى اظهار كرد: از6030 متر شبكه توزيع آب 2625 متر 
اصالح شبكه قديمى و فرسوده آب و 3405 متر اجراى شبكه ها و 

خطوط انتقال جديد آب بوده است.

  سرپرست اداره بهزيستى بشرويه 
معرفى شد

بشرويه ـ خبرنگارقـــدس: مراسم معارفه سرپرست اداره 
بهزيستى بشرويه با حضور فرماندار، امام جمعه موقت،بخشداران 
و مســئوالن ادارات اين شهرستان برگزار شد.  در اين مراسم از 
زحمات حسن قلى پور، مسئول اداره بهزيستى بشرويه قدردانى 

و حسين الهى به عنوان سرپرست جديد اين اداره معرفى شد.

  سيل به 7 روستاى راز و جرگالن 
خسارت زد

بجنورد- خبرنگار قدس: فرماندار راز و جرگالن گفت: بارش 
شــديد باران عصر دوشــنبه گذشته به تاسيســات زيربنايى و 
كشاورزى هفت روستاى بخش مركزى اين خطه خسارت وارد 
كرد. محمد زارعى اظهار كرد: بارش شديد باران از روستاى تنگه 

تركمن آغاز شد و هفت روستا بخش مركزى را درگير كرد.
وى افزود: ســيل تاكنون به جاده هاى مواصالتى اصلى وفرعى، 

مزارع و احشام اين شهرستان خسارت وارد كرده است.
جارى شدن سيل روز يكشنبه هم در اين شهرستان 28ميليارد 
و 100ميليون ريال خسارت وارد كرد.همچنين بر اثر بارش باران 
ســيل آسا در شهرستان بجنورد يك نفر در روستاى حسن آباد 
گيفان جان خود را از دست داد.قربانى سيل روز گذشته، نوجوانى 

12 ساله بود.
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رئيس سازمان محيط  زيست:

انتقال هر مترمكعب آب درياى عمان 60 هزار تومان براى مشهد آب مى خورد!

خبر

قدس: رئيس ســازمان محيط  زيســت در 
مراسم روز ملى محيط  بان كه در هتل پارس 
مشهد برگزار شد، در خصوص اخبارى مبنى 
بر مرگ هشت ببر در باغ وحش مشهد بيان 
كرد: يــك خبرگزارى گــزارش داده كه در 
باغ وحش مشهد هشت ببر را سربريده اند و 
پوست آن ها را فروخته اند. تعجب كردم مگر 
در باغ وحش چقدر ببر هست كه هشت تاى 
آن ها را بكشند و قربانى كنند؟ فقط دو ببر در 
خرداد ماه در باغ  وحش مشهد با هم درگير 

شدند كه يكى از آن ها تلف شده است.
عيسى كالنترى ادامه داد: اين خبرسازى ها 
براى تخطئه محيط  زيست كشور است كه در 
راستاى منافع ملى كشور مى خواهد حركت 

كند. 
وى در ادامه اظهار كرد: در سازمان حفاظت 
محيط  زيســت حدود 7000 پرسنل داريم 
كه نيمى از آن ها محيط  بان هستند. تعداد 
محيط بانــان ما بايد بين 6000تا7000 نفر 
باشــند كه اكنــون در حــد 50 درصد نياز 
سازمان محيط  بان داريم. مذاكراتى با سازمان 
برنامه و بودجه و ســازمان ادارى استخدامى 
انجام داديم و قرار اســت سالى 300 تا 400 

نفر بر تعداد محيط بانان اضافه شود.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست تصريح 
كرد: ساختار مزخرف و پيچيده ادارى سازمان 
محيط زيســت براى من قابل قبول نبود. در 
اين ساختار طرح هاى توسعه كشور، طرح هاى 
ارزيابــى و... گاهى بيش از 12 ســال طول 
مى كشيد كه پاسخ داده شوند، در حالى كه 

طرح از توجيه اقتصادى افتاده بود و بنابراين  
ســازمان محيط  زيســت را در كشور به نام 

سازمان محيط ايست تلقى مى كردند. 
كالنترى عنوان كرد: در خراسان رضوى بيش 
از 130 درصــد از منابع آب هاى تجديدپذير 
اســتفاده مى كنند، اين يعنى خودكشى. در 
جلســه اى در خصوص شــيرين سازى آب 
درياى عمان و انتقال آن به مشــهد صحبت 
شــد، اين آب حداقل مترمكعبى 50 تا 60 

هزارتومان تمام مى شود. 
 وى افزود: امســال قرار بود 79 طرح فوالد 
در  و  ســرزمين  درون  در  پتروشــيمى  و 
خشك ترين شهرهاى كشور راه اندازى شود. 
هر يك ميليون تن ظرفيت فوالد در ســال، 
18 ميليــون مترمكعب آب مصرف مى كند.

هيچ طرح توســعه اى در صنايع آب بر را در 
درون ســرزمين اصالً بررسى نمى كنيم. به 

بهانه اشــتغال در خواف و... صنايع فوالدى 
مى خواســتند به كار بگيرند كه 30 ميليون 
متر مكعب آب الزم داشــت. سازمان محيط 
 زيست موظف است در اين موارد حفاظت را 

انجام دهد.
كالنترى عنوان كرد: از امسال قرار است امروز، 
هرسال روز محيط  بان باشد و اين مراسم هم 

به خاطر امام رضا(ع) در مشهد برگزار شود.
عليرضا رشيديان استاندار خراسان رضوى نيز 
در اين همايش گفت: اين استان با جمعيتى 
بيش از 6 ميليون و 400 هزار نفر با ســهم 
11 درصدى از صنعت كشــور، 8 درصدى 
از معادن كشــور، 6 درصدى از ارزش افزوده 
كشــور و 13 درصد از توليدات كشــاورزى 

كشور از اين معضالت مصون نبوده است.
وى با بيان اينكه در خراســان رضوى ساالنه 
بيش از يك ميليارد و 200 ميليون متر مكعب 

از منابع سفره هاى زيرزمينى برداشت مى شد؛ 
ادامــه داد: با هماهنگى هاى انجام شــده با 
دستگاه هايى همچون سازمان آب، كشاورزى 
و صنعت، در سال گذشته، با كاهش بيش از 
370 ميليون متر مكعب برداشت از سفره هاى 
زير زمينى روبه رو شديم، اين در حالى است 
كه ميزان توليدات كشاورزى و صنعتى در اين 

استان هيچ كاهشى پيدا نكرد.
فرمانــده يگان حفاظت محيط   زيســت نيز 
در اين مراســم گفت: بيمه هــاى تكميلى 
محيط بانان را پيگيرى مى كنيم كه اگر برابر 
قانون به كارگيرى ســالح به عنوان آخرين 
راهكار از سالح استفاده كردند، در پرداخت 
ديه مشكلى نداشته باشند. همچنين دولت 
مبلغ 3 ميليارد بــراى پرداخت ديه محيط  
بانان داده اســت و تقريبــاً ديه تمام محيط 
 بانان كه 18 نفر بودند و در اين زمينه مشكل 

داشتند، پرداخت شد. 
جمشيد محبت خانى در خصوص حق كشف 
محيط  بانان گفت: هر موردى كه محيط  بان 
كشــف كند و جريمه از متهم دريافت و به 
حساب خزانه ريخته شود، بايد 70 درصدش 
به عنوان حق كشف به محيط  بان برگردانده 
شــود. اين موضوع ازســال 94 واصل نشده 
است. بايد آن را پيگيرى كنيم. پرداخت ديه 

هم از اين موضوع انجام مى شد.
در اين مراســم از 66 محيــط بان برگزيده 
كشور تجليل شد. سالروز والدت امام رضا(ع) 
در تقويم ملى ايران به عنوان روز محيط بان 

نام گذارى شده است.

خبرخبر

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار خراسان شمالى:
سرمايه گذارى در حوزه روستايى بايد جدى گرفته شود

بجنورد- خبرنــگار قدس: معــاون هماهنگى امور 
اقتصادى و توســعه منابع استاندار خراسان شمالى گفت: 
بايد سرمايه گذارى در حوزه روستايى توجه جدى شود زيرا 
اكثر روستاهاى استان داراى ظرفيت هاى گردشگرى قابل 

توجه و مناطق بكر و جذابى هستند. 
مجيد پورعيسى در جلسه ستاد سرمايه گذارى استان اظهار 
داشت:در حوزه روستايى ظرفيت هاى قابل توجهى براى 
بخش ايجاد اشــتغال وجود دارد كه بايداز سرمايه گذاران 

اين حوزه حمايت كرد. وى افزود: زمان رســيدگى به امور سرمايه گذاران و اخذ استعالم هاى 
مورد نظر بايد حداكثر بين 10 تا 15 روز باشد تا در فضاى كسب و كار اشكال يا اختالالتى 
رخ ندهد. پورعيسى تصريح كرد:زمانى كه پروژه هايى مشترك بين ادارات مختلف براى اخذ 
استعالم در حال بررسى است بايد زمان پاسخگويى تعديل شده و اگر بيشتر از زمان ياد شده 

بود به هيچ عنوان قابل قبول و پذيرفتنى نيست.
وى تصريح كرد: مديران ملزم به كوتاه كردن فرآيند سرمايه گذارى و همچنين ايجاد بسترهاى 

الزم براى تسريع در روند سرمايه گذارى در استان هستند.
گفتنى است: واگذارى زمين در رباط قره بيل بابت ساخت مجتمع خدماتى رفاهى، پيگيرى 
واگذارى زمين به مجموعه اقامتى و گردشگرى روستاى باغچق، بررسى درخواست بسته بندى 

آب معدنى از اهم موارد مورد بررسى در اين جلسه بود.

3790 ميليارد ريال؛
بزرگ ترين سرمايه گذارى صنعت آب و فاضالب در نيشابور

نيشابور- خبرنگار قدس: مدير عامل آبفاى خراسان 
رضوى درجلســه مجمع عمومى عادى صاحبان ســهام 
شــركت آب و فاضالب تبصره 2 نيشابور از اين شركت به 
عنوان شركتى وسيع با هفت شهر تابعه نام برد كه جملگى 

در فهرست شهرهاى مواجه با تنش آبى قرار دارند.
حسين اسماعيليان افزود: با اين حال اقدام هاى مناسبى 
براى گذر از تابستان سال پيش و پيك مصرف سال جارى 
انجام و تدارك ديده شــده اســت. وى همچنين به طرح 

آبرســانى از فوشنجان به نيشابور اشاره كرد كه به مرحله انعقاد قرارداد رسيده و پيش بينى 
مى شود در سال 98 به بهره بردارى برسد. 

وى ضرورت تكميل شبكه فاضالب نيشابور را يادآور شد و يكى از نگرانى هاى موجود را ظرفيت 
تصفيه خانه فاضالب اين شــهر دانست و اعالم كرد: بزرگ ترين قرارداد سرمايه گذارى بخش 
خصوصى در بخش آب و فضالب اســتان مربوط به نيشابور است كه مقدمات آن انجام شده 
اســت. وى رقم اين ســرمايه گذارى را 3790 ميليارد ريال اعالم كرد كه براى تكميل زير 

ساخت هاى فاضالب نيشابور هزينه خواهد شد.
وى در عين حال بر تالش مضاعف آبفاى نيشابور درراستاى شناسايى انشعابات غيرمجاز و توجه 
بيشتر به اصالح شبكه تأكيد كرد و افزود: كاهش آب بدون درآمد نيشابور تأثير زيادى برعملكرد 

كالن آبفاى استان در اين حوزه دارد.

معــاون هماهنگى امور 
اقتصادى و توســعه منابع استاندار خراسان شمالى گفت: 
بايد سرمايه گذارى در حوزه روستايى توجه جدى شود زيرا 
اكثر روستاهاى استان داراى ظرفيت هاى گردشگرى قابل 

مجيد پورعيسى در جلسه ستاد سرمايه گذارى استان اظهار 
داشت:در حوزه روستايى ظرفيت هاى قابل توجهى براى 
بخش ايجاد اشــتغال وجود دارد كه بايداز سرمايه گذاران 

مدير عامل آبفاى خراسان 
رضوى درجلســه مجمع عمومى عادى صاحبان ســهام 
 نيشابور از اين شركت به 
عنوان شركتى وسيع با هفت شهر تابعه نام برد كه جملگى 

حسين اسماعيليان افزود: با اين حال اقدام هاى مناسبى 
براى گذر از تابستان سال پيش و پيك مصرف سال جارى 
انجام و تدارك ديده شــده اســت. وى همچنين به طرح 

فرجام علوى از ابتداى امسال

سهم مشهدى ها از هواى پاك 
فقط 17 روز!
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