
مراسم ازدواج 146 زوج  جوان نيروى زمينى ارتش 36 سال صبورى يك فراق 
همزمان با سالروز ميالد امام رض ا برگزار شد گفت و گوى قدس با مادرطلبه جاويداالثر، صفرعلى ذاكرى چنار

قدس   همزمان با روز ميالد امام رضا(ع)، 
مراسم ازدواج 146 زوج  جوان نيروى زمينى 
ارتش جمهورى اســالمى ايران در مشــهد 
برگزار شــد. معاون هماهنگ كننده نيروى 
زمينى ارتش جمهورى اسالمى در اين مراسم 
گفت: يكى از «طرح هاى بيست و هشت گانه 

لبيك يا امام خامنه اى»...

قــدس   درعمق دلواپســى ها، هنوز نور 
اميدى باقى اســت.  وقتــى ثانيه  ها به اميد 
بازگشــت تو در تپش  باشند. آخردلى هنوز 
هرلحظــه به اميد خبرى در تپش اســت تا 
شايد آغاز كنى آرامشى براى نگاه مانده به در. 
مادركه باشى مى دانى، نفست بند نفس هاى 
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زخم كوه خوارى دوباره سرباز كرد
شهروندان در گفت وگو با قدس 

گاليه كردند

جريان آب نامطبوع 
در شبكه آبرسانى مشهد
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مسير نغندر به كنگ در چنگال سودجويان
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 كارخانه فوالد 
و تكرار قصه آبى!

قدس   يكى از گاليه هــاى مردمى كه هر از چندگاهى مطرح 
مى شود مربوط به كيفيت آب مشهد است. بوى بد،طعم نا خوشايند 
ووجود گل و ذرات ماســه درآب لوله كشى از جمله مواردى است 
كه در خصوص بحث كيفيت آب گاهى با گاليه هاى مردمى مواجه 
مى شود. يكى از شهروندان ساكن در منطقه بلوار ارشاد و ششصد 

دستگاه مشهد در گفت وگو با خبرنگار ما با ...

يادم مى آيد در يكى از ادوار انتخابات مجلس شــوراى اسالمى 
رقابت هاى انتخاباتى بر ســر يك مســئله در حــوزه انتخابى 
شهرستان تربت حيدريه بين دو نامزد سرشناس آن دوره يعنى 
توســلى زاده و نمازى باال گرفت، آن هم براى احداث كارخانه 
فوالد. يكــى مدعى بود كه امتياز احــداث كارخانه فوالد كه 

.......صفحه 4مى توانست رونق اقتصادى و اشتغال ...
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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.
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ساكنان بلوار عصمتيه در گفت وگو با قدس گاليه كردند

با اين همه جمعيت يك فضاى سبز نداريم
رضاطلبى  پارك ها و فضاهاى ســبز، به عنوان 
يكى از مهم ترين مراكز خدمات رفاهى و تفريحى 
عالوه بر جنبه بهداشتى و روانى، در توسعه پايدار 

شهرى نيزنقش بسيار اساسى دارند.
فضاى ســبز و وجود فضاهاى ســبز اختصاصى 
مانند پارك هــا، ضرورت نخســت زندگى امروز 
شــهرى اســت؛ زيرا شــهروندان به جايى براى 
تفريــح، ورزش، گپ و گفــت و گذراندن لحظاتى 
در آرامش و ســكوت، نياز دارند؛ اما انگار برخى 
مناطق در ســطح شــهر وجود دارند كه هنوز از 
اين نعمت محروم هستند و شهروندان ساكن در 
اين مناطق مجبور هستند براى استفاده از چنين 
امكاناتى مســافت هاى طوالنى را طى كنند تا در 
نقطه ديگرى از ســطح شهر از آن استفاده كنند. 
يكــى از اين مناطق بلوار عصمتيه اســت كه در 
بزرگراه آيت اهللا هاشمى رفسنجانى و در محدوده 
شــهردارى منطقه 12 قرار دارد. شهروندان اين 
منطقه ادعا دارند نبود پارك و فضاى سبز يكى از 
مهم ترين دغدغه هاى خانواده هاى اين بلوار است، 

زيرا براى ســپرى كردن اوقات فراغتشان مجبور 
هســتند به مناطق ديگر سطح شهر بروند و اين 
مشــكل به دليل اينكه اين بلوار از سيستم حمل 
و نقل عمومى مناســبى برخوردار نيســت براى 
بزرگساالن و بانوان نيز بيشتر خودنمايى مى كند.

 در جست وجوى فضاى سبز
يكى از ساكنان اين منطقه در گفت وگو با قدس 
اظهار داشت: نبود فضاى ســبز و پارك در بلوار 
عصمتيه سبب شده تا خانواده ها مجبور باشند به 

مناطق ديگر شهر بروند. 
علــى محمدى ادامــه داد: نبود فضاى ســبز و 
مكان هاى تفريحى زمينه ساز افزايش آسيب هاى 
اجتماعى در بين جوانان و نوجوانان خواهد شد از 
اين رو از مسئوالن كه دغدغه مقابله با آسيب هاى 
اجتماعى را دارند بايد اين سؤال پرسيده شود كه 
آيا فكر نمى كنند كمبود فضاهاى تفريحى مهيج 
و فضاهاى سبز موجب مى شود كه قشر جوانان به 
سمت باتالق آسيب هاى اجتماعى كشيده شوند؟ 

از طرفــى قســمتى از اين بلوار بــه محلى براى 
پاركينگ اتوبوس هاى شــهرى تبديل شده است 
كه تردد بيش از حد آن ها ســبب ايجاد آلودگى 
در اين منطقه شده است و وجود يك فضاى سبز 

در تلطيف كردن هوا مى تواند بسيار مؤثر باشد.
وى افــزود: وقتى كه جوانــان و نوجوانان مكان 
خاصى جهت گذراندن اوقات فراغت خود نداشته 
باشند، خواه يا ناخواه به تفريح هاى نامناسب روى 
مى آورنــد و همين امر مى توانــد موجب افزايش 

آسيب هاى اجتماعى باشد.
محمدى تصريح كرد: انتظار مى رود مسئوالن همت 
بيشترى در راستاى ارتقاى سطح فرهنگى و تفريحى 
اين بلوار داشته باشند، زيرا خانواده ها به مكان هايى 
براى تفرج وســرگرمى هاى مفيد نيــاز دارند كه به 

افزايش نشاط خانواده ها بسيار كمك مى كند.

 ساخت پارك 8000 مترى در منطقه
مسئول فضاى سبز شهردارى منطقه 12 در واكنش 
به مشــكالت مطرح شده از ســوى ساكنان گفت: 

پيگيرى هاى الزم براى ساخت فضاى سبز با مساحت 
8000 مترمربع در بلوار عصمتيه صورت گرفته است.
كيوان يوســف زاده افزود: در اين بلوار دو قطعه 
فضاى ســبز در نظر گرفته شده است و هر ساله 
در آلبوم پيشــنهادى برآورد بودجه شــهردارى 
منطقه قــرار مى گيرند، اما بــه داليلى همچون 
اينكه مسئوالن عنوان مى كنند بافت مسكونى در 
اين منطقه هنوز شكل نگرفته است با اختصاص 

بودجه مخالفت مى كنند.
وى ادامه داد: در عصمتيه 9 در مجاورت مسجد، 
فضايى به مســاحت 8000 مترمربع براى فضاى 
سبز در نظر گرفته شده است و اقدام هاى اوليه اى 
چون درخت كارى نيز در آن صورت گرفته است، 
اما براى اينكه مراحل آن انجام شود نياز به اعتبار 

و بودجه دارد.
يوســف زاده افزود: يك قطعه 15 هكتارى ديگر 
نيز در اين بلوار براى فضاى ســبز در نظر گرفته 
شــده است كه طرح تفصيلى آن انجام شده و در 

مرحله تملك قرار دارد.

قدس: رئيس اتحاديه صادركنندگان خراســان رضوى گفت: 
بخش خصوصى اين استان پيشتاز برندسازى در كشور است.

محمدحســين روشــنك با بيان اينكه ايده ايجاد برند در ايران 
نخســتين بار در خراسان شــكل گرفت، افزود: استان خراسان 
رضوى هنوز از ظرفيت واقعى خود در موضوع برند كه مى تواند 
در دنيا كاربرد داشــته باشــد و تبديل به سرمايه شود، استفاده 

نكرده و به تحقق20 درصد از ظرفيت برندسازى نرسيده ايم.
وى اظهار داشــت: برند محصولى نامرئى از يك بنگاه تجارى و 
توليدى اســت كه مى تواند تبديل به سرمايه شود و دليل اينكه 
به طور كامل از اين ظرفيت اســتفاده نشده، عدم باورپذيرى از 
جانب بنگاه هاى اقتصادى، مسئوالن و فعاالن تشكل هاى بخش 

خصوصى و نيز تسلط برندهاى خارجى در بازار است.
وى خاطرنشــان كرد: ما هنوز نتوانسته ايم تعدادى برند پوشاك 

در ايران ايجاد كنيم كه هم با فرهنگ و شــرايط ما جور باشــد 
و هم برند واقعى باشــد. به همين دليل هنوز بســيارى از مردم 
در بازار به دنبال كاال و پوشــاكى هستند كه مربوط به برندهاى 

معروف دنياست.
رئيس اتحاديه صادركنندگان خراسان رضوى با تأكيد بر لزوم 
توجه بيشتر مسئوالن سازمان توسعه تجارت، صنعت و معدن 
و ديگر ســازمان هاى مرتبط با فضاى كسب و كار به موضوع 
برند و صاحبان آن، گفت: مسئوالن بايد توليد بدون كارخانه 
را به عنوان نياز واقعى و ســرمايه گذارى واقعى بشناســند و 
مسئوالن بنگاه هاى اقتصادى نيز هزينه كردن براى برندسازى 

را نوعى سرمايه گذارى بدانند.
وى با اشاره به اهميت مرغوبيت كاال به عنوان يكى از مهم ترين 
پايه هاى برندســازى اظهار كرد: نظارت بر روى قيمت و كيفيت 

كاالهاى صاحب برند نيازى نيســت، زيــرا كااليى كه داراى نام 
تجارى معتبر است كيفيت و قيمتش از سوى توليدكننده بخوبى 

كنترل مى شود تا بازار را از دست ندهد.
روشنك يادآور شد: به همه كسانى كه تمايل دارند صاحب برند 
شوند توصيه مى كنم به هزينه كردن براى برند به عنوان نوعى 
سرمايه گذارى كه از هر نوع ســرمايه ديگر بهتر است، بنگرند؛ 
برندســازى نوعى سرمايه است كه ســال هاى بسيارى مى توان 

شاهد بازگشت آن بود.
وى برگزارى همايش برندينگ از ســوى انجمن مديران صنايع 
خراســان را گامى مؤثر در راستاى اشاعه اين نوع سرمايه گذارى 
از سوى صاحبان كاال دانست و تصريح كرد: اين همايش در پنج 
دوره گذشته بسيار موفق بوده و بخشى از موفقيت استان ما در 
برندسازى نسبت به كشور، مرهون برگزارى چنين برنامه اى است.

رئيس اتحاديه صادركنندگان خراسان رضوى:

بخش خصوصى استان پيشتاز برندسازى در كشور است

یاددا�ت
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  حبس 94 شهروند بجنوردى 

در آسانسور

بجنورد- خبرنگار قدس: مديرعامل ســازمان 
آتش نشانى بجنورد گفت: در تير ماه سال جارى 
94 نفر از شــهروندان به دليل قطع برق در كابين 
آسانسور حبس شدند.  مجيد گريوانى، اظهار كرد: 
اين تعداد حبس شدگى در 69 حادثه اتفاق افتاد 

كه 50 نفرمرد و 44 نفر ديگر زن بودند.
وى افــزود: شــهروندان بــا احتيــاط و توجه به 
زمان بندى قطعى برق از آسانسور استفاده نمايند 
و در صورت حبس شدگى ضمن حفظ خونسردى 
با شماره 125 آتش نشانى كه به صورت 24 ساعت 

آماده پاسخگويى مى باشد تماس بگيرند.

  سيالب به راه هاى 

خراسان شمالى خسارت زد

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون راهدارى اداره 
كل راهــدارى و حمل و نقل جاده اى خراســان 
شمالى گفت: ســيالب هاى چند روز گذشته به 
راه هاى اســتان بويژه راه هاى روستايى خسارت 

وارد كرده است. 
محمد مشترى اظهار داشت: خسارت سيل به راه ها 
در شهرستان هاى بجنورد، راز و جرگالن و شيروان 

گزارش شده است. 
وى گفت: جارى شدن سيالب سبب جمع شدن 
روانآب در زيرگذر بيگان در شهرستان شيروان شد 

كه راهداران براى تخليه آب اقدام كردند. 

در جلسه شوراى آموزش و پرورش استان مطرح شد
  تدوين طرح «معلم جهادى» 

در خراسان رضوى براى جبران كمبود معلم
قدس: مديركل آموزش و پرورش خراســان رضوى در جلســه 
شوراى آموزش و پرورش خراسان رضوى گفت: اول مهرماه يك 
ميليون و200هزاردانش آموز ســركالس درس حاضر مى شوند 
وبراى دانش آموزان پايه اول70مركز سنجش در مشهد و23مركز 

در شهرستان ها  فعال هستند.
خدابنده با اشــاره بــه اينكه آموزش و پرورش اســتان توفيقات 
بسيارارزشمندى داشته است، اعالم كرد: افزايش نرخ باسوادى در 
استان تا راهكارهاى مواجهه با بحران منابع انسانى، كسب رتبه اول 
مسابقات قرآن، عترت و نماز در حوزه پژوهش توسط دختران و 
پسران، رتبه اول مهارت هاى هنرى، رتبه دوم پرسش مهر و رتبه 

اول در جشنواره تربيتى از آن جمله به شمار مى آيند.
مصطفى اسدى معاون ســوادآموزى آموزش و پرورش خراسان 
رضوى هم گفت: نرخ باسوادى رده سنى 15 سال به باال در ايران و 
جهان برابر است، براساس آمارهاى ارائه  شده، در كل جهان حدود 
750 ميليون بى سواد داريم، در ايران حدود 5/8 ميليون كم سواد 
و بى سواد زندگى مى كنند كه اكثر جمعيت اين افراد در رده سنى 

65 سال به باال هستند.
وى خاطر نشان كرد: خراسان رضوى در مقايسه با ساير استان ها 
در زمينه توسعه برنامه هاى سوادآموزى و كاهش آمار بى سوادان 
موفق تر بوده است و در شرايط كنونى حدود 159 هزار بى سواد 
بين 10 تا 49 سال در استان داريم كه 23 هزار نفر از آن ها تبعه 

خارجى هستند.
حميد كفشــكنان معاون پژوهش، برنامه ريزى و نيروى انسانى 
اداره كل آموزش و پرورش هم در اين جلسه بااشاره به لزوم توجه 
به موضوع ســاماندهى نيروى انسانى در آموزش و پرورش استان 
اظهار داشت:اوج اســتخدام آموزش و پرورش در سال هاى 67 تا 
70 صورت گرفته و خروج اين نيروها هم از امسال شروع مى شود 
يعنى 30 سال خدمت آنان تمام مى شود. با اين وجود با تدابيرى 
كه انديشــيده شده است بخشى از اين ها ممكن است از سازمان 
خارج نشوند، در عين حال در شرايط فعلى حدود 13هزار و 800 
نفر كمبود نيرو در ســطح اســتان داريم كه حدود 1000 نفر از 
اين كمبود با استفاده از معلمان پذيرش شده دانشگاه فرهنگيان 
پوشش داده مى شود و با احتساب تمام اين ورودى و خروجى ها 

با كمبود حدود 300 هزار ساعت معلم در هفته مواجه هستيم.
وى افزود: اين كمبود و ريزش نيرو تنها مربوط به استان خراسان 
رضوى نمى شود بلكه تمام كشور با اين چالش رو به رو هستند؛ 
بنابراين ما نمى توانيم براى حل اين مشكل، منطقه اى عمل كنيم و 
تابع يكسرى قوانين و مقررات در حوزه سياستگذارى سرمايه هاى 

انسانى وزارت آموزش و پرورش هستيم.



گفت و گوى قدس با مادرطلبه جاويداالثر، صفرعلى ذاكرى چنار

36 سال صبورى يك فراق 

ورزش ��اسان

ســرورهاديان  درعمق دلواپسى ها، هنوز 
نور اميدى باقى اســت. وقتى ثانيه  ها به اميد 
بازگشــت تو در تپش  باشــند. آخردلى هنوز 
هرلحظه به اميد خبرى در تپش است تا شايد 
آغاز كنى آرامشى براى نگاه مانده به در. مادركه 
باشى مى دانى، نفست بند نفس هاى پاره تنت 

است.

 عاشقى خالص و جاودانه 
مادركه باشى فرزندت كه بيمار مى شود، تودرد 
مى كشى. عشــقى خالصانه و جاويدان. حاال 
مى دانم با مادرى مواجه ام كه سال ها بار فراق 
و دورى پــاره تنش را به دوش مى كشــد، اما 
همچنان صبوراست و ساده.قرارمان اين هفته 
در منزل مــادر جاويداالثر صفرعلى (حجت) 
ذاكرى اســت. وارد حياط قديمى مى شوم، پر 
مى شوم از حس خوب گذشته، گذشته اى دور 
كه بعدها در مى يابم بيش از نيم قرن پشــت 
آن خاطره است. وارد خانه مى شوم،مادر شهيد 
و بــرادر و خواهر او به گرمى به اســتقبالمان 

مى آيند.

 يك روايت از رفتن 
مادر شــهيد درشــروع ديدار برايمان روايت 
مى كند: 16 ســاله بود.سه ماه به عيد بود كه 
رفت، درس طلبگى مى خواند، سنش كم بود، 
اما رضايت پدرش را سرانجام گرفت. هميشه 
از دزفول و انديمشك و اهواز تلفن مى زد.اين 
بار از شيراز. تعجب كردم كه پسرم شيراز چه 
مى كند ؟ كه حجت گفت: شب مى آيم مامان. 
شب تا صبح چشمم به دربود و نيامد.فردا آمد 
و ديدم مجروح شــده اســت.پر از تركش بود 
وهنوز يك روز نگذشته بودكه دوباره به جبهه 
برگشت. هرچه گفتم،تو مجروحى. گفت، بايد 
بروم، اگرنه بچه هاى زيادى ممكن است، شهيد 

شوند.آخر پسرم تخريبچى بود.

 دورى و فراق و انتظار
حاال حاج خانوم ادامــه مى دهد:دوازدهم ماه 
رمضان سال 61بود كه رفت و بيست و هفتم 
ماه رمضان بود كه همه مان باغ بوديم. قبل و 
بعد از افطار دوبار تماس گرفت. هردو بار گفت 
مى خواهم صداى بابا را بشنوم، اما پدرش منزل 

نبود.
حاال سكوت است كه بينمان ناگفته هاى بسيار 
را روايــت مى كند: من مى دانــم يادآورى اين 
همه لحظه ، خاطره ، حس دورى و فراق براى 
مادرى كه هنوز هم پس از گذشــت 36 سال 

چشم انتظار است، كار ساده اى نيست. 
خانــم فرمانى كيا ماجراى اين فراق وچشــم 
انتظارى تــا امروز را برايم ايــن گونه تعريف 
مى كند: حــاج آقا كارخانه موزاييك ســازى 
داشت.روحش شــاد 10 سالى مى شود كه به 
رحمت خدارفته است.همان شب رفتيم حرم 
برگشتيم. از هادى پسرم، پرسيدم از حجت چه 
خبر؟ حاج آقا گريه كرده بود. متوجه شدم يك 

خبرى است، اما چيزى آن شب به من نگفتند.

 ازپاسگاه زيد شلمچه تا بهشت رضا
حاال بغض گره خورده سال ها انتظار رابازهم فرو 
مى خورد، بعد آرام آرام مى گويد:بعدها شنيدم 
در عمليات شلمچه درپاسگاه زيد پسرم شركت 

داشته، اما پيكرش هيچ گاه باز نگشت.
اين مادر صبورمهربان مى افزايد: بنياد شهيد در 
سال 84 او را جاويداالثر اعالم كرد و در بهشت 
رضا قطعه چهار، سنگ مزارى هم گذاشته شد 

و روحش تشييع شد.

 شهداى گمنام 
او بيــان مى كند: دوبار به محل پاســگاه زيد 
شلمچه رفتم آنجا تعدادى شهيد به نام شهداى 
گمنام دفن شده بودند. همان جايى كه آخرين 
بار پســرعزيزم آنجا بوده است. آنجا كه رفتم 
آرام تر شدم. مادر تأكيد  مى كند: آن زمان پسر 
بزرگم در ارتش سرباز بود و در آبادان خدمت 
مى كرد و بعد هم هادى و حجت هم به جبهه 

رفتند. پسرهاى ديگر كوچك بودند.
وى ادامــه مى دهد: هربارخودمــان يا اقوام و 
آشــنايان درخواب حجت را مى بينيم حال و 
روزش خوب است، اما من هنوز چشم انتظار 

او هستم.

 روايت خاطرات كودكى 
راوى خوب و مهربان خاطرات شهدا، عليرضا 
دلبريان همه تالشــش را مى كند كه فضا را 
به ســمت يك گفتمان دوســتانه و صميمى 
پيش ببرد، بالفاصله از مادر اين شــهيد عزيز 
مى خواهيم از خاطرات پسرش برايمان تعريف 
كند، او لبخندى مى زنــد و توضيح مى دهد: 
نام شناسنامه اى پسرم صفرعلى بود، اما همه 
حجت صدايش مى كرديــم. پيش از حجت، 
مهدى و هادى پســرهاى بزرگ ترم و محمد 

على، مجيد و كمال و دخترها زهرا و نجمه و 
تكتم بعد از حجت هستند. 

حجت كه خبر جاويداالثر شــدنش آمد من 
تكتم و نجمــه را باردار بــودم و آن ها در روز 
والدت امــام رضا(ع) به دنيــا آمدند. او اظهار 
مى دارد: خصلت مادر است ديگر، براى بچه ها 
هميشه نگران اســت و من از خريد دوچرخه 
وموتور براى پسرها هميشه به خاطر تصادف 

مى ترسيدم.
 او ادامه مى دهد: يك روز خبر تصادف حجت 
و آسيب رسيدن آرنج دستش را به من دادند. 
دنيا روى سرم خراب شــد. حاال هادى، برادر 
بزرگ تر اين شهيد ادامه مى دهد: مادرم از غصه 
اين خبر بيمار شــد و تا مدت ها درمان مادرم 

طول كشيد.
او خاطرنشــان مى كند: به يــاد دارم يك بار 
حجــت، يك موتــور گازى را كامالً باز كرد تا 
خــودش آن را تعمير كند. پارچه ســفيدى 
را روى زميــن پهن كرده بــود و هرچه را باز 

مى كرد، به ترتيب كنارهم مى گذاشت. 
از او پرســيدم، چكار مى كنى؟ گفت، تعمير، 
هرچــه را بــاز مى كنم كنارهــم مى گذارم تا 

فراموش نكنم.

 حالل مشكالت فاميل
مادر تأكيد  مى كند: حجت حالل مشــكالت 
بود، چه در خانه خودمان و چه براى ديگران. 
هر وسيله اى خراب مى شد، درصدد تعمير آن 
بود. اگر كسى در فاميل بيمار مى شد، هميشه 
براى بردن او به دكتر پيش قدم مى شد.هميشه 

لبخند به لب داشت و مهربان بود.
برادر شهيد هم درادامه بيان مى كند: هميشه 
يك انبردست، فازمترو پيچ گوشتى همراهش 
بود. اگرجايى مى رفتيم منتظر نمى نشست. اگر 
مى ديد چيزى خراب اســت، سريع دست به 

آچارمى شد، المپ و پريز و...

 طلبه خوش مشرب 
مادر نگاهش را به قاب عكس پسرش مى دوزد 
و بعد مى گويد: حجت درس طلبگى در مدرسه 
الحجه ميدان شهدا مى خواند. هميشه از جبهه 
كه زنگ مى زد، با خنده مى پرســيد مهدى و 
هادى را داماد كردين؟ نوبت من كه شد بيايم 

و دامادم كنيد.

 منتظر صداى در
 حاال مى دانم كه اين جاويداالثر، متولد 6 بهمن 
43 در مشهد است و بنياد شهيد تاريخ شهادت 
او را 2 مرداد 61 در پاسگاه زيد شلمچه اعالم 

كرده است. 
خانم فرمانى كيا، ماجراى اين فراق و چشــم 
انتظــارى تا امــروز را برايم ايــن گونه اظهار 
مى دارد:36 سال گذشت از آن زمان كه ديگر 
صــداى زنگ اين خانه و تلفن از آمدن حجت 
خبرى نداد و پســر عزيزم برنگشت.عزيزترين 
هديه خداوند به مادرها، فرزندان آن هاســت و 
من اگرچه افتخار مى كنم عزيزترينم را به خدا 
سپرده ام و در راه او تربيتش كرده ام، اما دورى 
و بى خبرى و چشم انتظارى از پسرم اين همه 

سال، كار راحتى نبود.

 دوران رفتن هاى خالص 
حجت جزو شــهداى اول جنگ است. همان 
دوران نيت هاى خالصانه براى مقاومت و دفاع از 
وطن و ناموس و دين همان زمان ديدگاه هايى 
از جنس ايثار و مهربانى و عشــق و به دور از 

چشم داشت هاى مادى و جايگاه هاى دنيوى.
لحظه خداحافظى اســت، همه مــان به نقاط 
مشــترك زندگى اين خانواده ها مى انديشيم، 
به صبر، ســادگى، مهربانى، ميهمان نوازى و 
بى توقعى آن ها. به يك جمله مشترك كه ما 
با خدا معامله كرده ايم، از بنده هاى خدا را چه 

حاجت.

در حوالى امروز2

  استاندار خراسان رضوى و شهردار 
مشهد در رأس مديران بازنشسته

مهر: طــى چند روز آينــده در صورت تأييــد  مصوبه منع 
به كارگيرى بازنشستگان توسط شوراى نگهبان دوران كارى 

استاندار خراسان رضوى و شهردار مشهد به پايان مى رسد.
باتصميم نمايندگان مجلس شوراى اسالمى قانون ممنوعيت 
به كارگيرى بازنشستگان اصالح و محدوديت هاى جديدى در 

اين قانون اعالم شد.
در اين قانون تنها اجازه به كارگيرى بازنشستگان شامل رؤساى 
سه قوه،  معاون اول رئيس  جمهور،  نواب رئيس  مجلس شوراى 
اسالمى، اعضاى شــوراى نگهبان، وزرا، نمايندگان و معاونان 
رئيس  جمهور مى شــود واســتانداران و معاونان استانداران 
همطراز سفرا و معاونان وزرا، شهرداران با قانون جديد بايد از 

سمت هاى خود كناره گيرى كنند.
دارندگان اجازه خاصه مقام معظــم رهبرى، جانبازان باالى 
50 درصد، آزادگان باالى سه سال اسارت و فرزندان شهدا از 

شمول اين قانون مستثنى هستند.
در همين ارتباط قربان ميرزايى معاون اقتصادى و توسعه منابع 
انســانى استاندارى خراسان رضوى اظهار كرد: آمار دقيقى از 
مديران بازنشسته شاغل در استان نداريم، ولى در حال بررسى 
هستيم و تا دو الى سه روز آينده مديرانى كه با توجه به قانون 
جديد بايد از پســت هاى خود كناره گيرى كنند مشــخص 

خواهند شد.
همچنين حجت االسالم نصراهللا پژمانفر عضو مجمع نمايندگان 
خراسان رضوى گفت: آمارى از مديران بازنشسته كه مشمول 
قانون جديد هستند را ندارم ولى استاندار و شهردار مشهد هر 

دو بازنشسته هستند.
نماينده مشهد در مجلس شوراى اســالمى ادامه داد: در هر 

صورت اجراى اين قانون مى تواند منشأ خير و بركت شود.

نماينده تربت حيدريه در گفت و گو با قدس 
آنالين بيان كرد

  پروانه موقت؛ مشكل دايمى 
معدن كاران خراسان رضوى

وحيد اكرمى: عضو كميســيون صنايع و معادن در 
مجلس شوراى اسالمى گفت: معدن كاران خراسان 
رضــوى براى فعاليت بهينه در معادن با معضل بزرگى به نام 

پروانه بهره بردارى موقت روبه رو  هستند. 
ســعيد باســتانى در گفــت و گو بــا قدس آناليــن گفت: 
معــدن كاران پس از اخذ گواهى هــاى الزم از جمله گواهى 
اكتشاف، گواهى اســتخراج كه مستلزم صرف وقت و هزينه 

است، موفق به دريافت پروانه بهره بردارى موقت مى شوند. 
اين پروانه بر اساس ميزان تناژ و حجم استخراج است، اما 
چون موقت صادر، موجب مى شــود معدن كاران از آينده 
كارى خود مطمئن نباشــند، در نتيجه ســرمايه چندانى 
براى معدن در نظر نمى گيرند، از خريد دستگاه هاى الزم و 
پيشرفته خوددارى مى كنند و براى تهيه راه هاى دسترسى 
و فراهم كردن امكانات مورد نياز به صورت مناسب هزينه 
نمى كنند. چون اطمينان ندارند كــه پس از پايان اعتبار 
پروانه باز هم مجوز بهره بردارى از معدن براى آن ها صادر 
مى شــود يا اينكه اشــخاص ديگرى براى ادامه كار جاى 

آن ها را خواهند گرفت.
وى ادامه داد: در بعضى از كشورها، آماده سازى زيرساخت ها 
به عهده دولت اســت. بــه عنوان مثال، ســاخت راه، فراهم 
كردن آب و برق و... را دولت انجام مى دهد و سرمايه داران با 
سرمايه گذارى مناسب، از معدن بهره بردارى كرده و پس از 
آن حق و حقوقات دولت را پرداخت مى كنند؛ اما متأسفانه  در 

كشور ما كار بدين شكل صورت نمى پذيرد. 
افرادى كه مى خواهند در بخش معدن سرمايه گذارى كنند، 
تقريباً صفر تا صد قضيه را بايد خودشــان تأمين  كنند و اين 
موضوع و نيز يكسرى از قوانين دست و پا گير ديگر ادامه كار 

را براى آن ها مشكل مى كند.
باســتانى در ادامه گفت: قانون معادن مــا داراى ايرادات و 
مشكالت زيادى بوده است. البته در سال هاى اخير ويرايش 
و اصالحات خوبى بر آن صورت گرفته، اما باز هم مشكالت 

عديده اى دارد كه نياز به بررسى و برطرف شدن دارد.
عضو كميســيون صنايع و معادن در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: به عنوان مثال در گذشته، يك نفر، معدنى را به نام خود 
ثبت مى كرد، اما بهره بردارى از آن صورت نمى گرفت و سال ها 
معدن را راكد مى گذاشت تا خريدار خوبى پيدا كند و معدن را 

با قيمت مناسبى به فرد جديد بفروشد. 
يا در موارد ديگر معدن به نام فردى ثبت مى شــد، اما پس از 
گذشت سال ها هويت او نامشخص بود و معلوم نبود كيست؛ 
اما امروز در قوانين معــدن اصالحات خوبى صورت گرفته و 

مشكالت زيادى از آن برطرف شده است.
وى ادامه داد: يكى از ضعف هاى سيســتم كنونى، نظارت 
ضعيف بر نحوه فعاليت معدن كاران اســت. تعداد ناظران 
در اين بخش بســيار كم هســتند و نمى توانند به صورت 
كامل، نظارت و كنترل بر معادن اســتان داشته باشند. با 
ايــن وجود معدن كاران متخلف چنــدان از معدن كاران 
قانونــى و منضبــط قابل تفكيــك نيســتند و برخورد با 
متخلفان كمى ســخت مى شــود. اين يكى از ضعف هاى 

عمده سيستم كنونى است.

 سخنگوى ستاد خدمات سفر خراسان رضوى خبر داد
 ورود بيش از 3 ميليون زائر همزمان با 

دهه كرامت به مشهد الرضا

قدس: سخنگوى ستاد خدمات سفر خراسان رضوى از ورود 
3 ميليــون و 159 هزار و 893 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 تير تا 2 مرداد ماه سال جارى مى باشد. 
وى افــزود: از اين تعداد 337 هزار و 936 نفر از طريق حمل 
و نقل جاده اى به مشهد مقدس مشرف شده اند و آمار ورودى 
زائــران از طريق حمل و نقل ريلى در مدت زمان مذكور نيز 

195 هزار و 558 نفر مى باشد. 
سخنگوى ستاد خدمات سفر خراسان رضوى ادامه داد: 158 
هزار و 736 نفر زائر هم از طريق فرودگاه بين المللى شــهيد 

هاشمى نژاد مشهد مقدس توفيق تشرف يافته اند. 
فروزان، آمار زائرانى كه با وسايل نقليه شخصى به مشهد الرضا 
ســفر كرده اند را دو ميليون و 467 هزار و 663 نفر اعالم كرد 
و گفت: اين آمار در مقايســه با سال گذشته 2/7درصد رشد 

داشته است. 

رئيس اداره ايمنى سازمان صنعت استان خبر داد
توان توليد 10 هزار موتور سيكلت برقى 

در خراسان رضوى

ايسنا: رئيــس  اداره محيط زيست، بهداشت، ايمنى و انرژى 
سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى گفت: استان 
داراى توان توليد حداقل 10 هزار دستگاه موتورسيكلت برقى 
است كه در صورت رفع موانع و مشكالت موجود، اين امر در 

كاهش مصرف سوخت و آاليندگى هوا مؤثر  است. 
پروانه ندا، در خصوص بررسى روند مصرف انرژى در صنعت 
و معدن اســتان اظهار كرد: ميزان مصرف گاز حوزه صنعت و 
معدن استان در سال 96 حدود 14/6درصد از كل مصرف گاز 
خراسان رضوى بود، سهم مصرف گاز در حوزه صنعت و معدن 
از كل مصرف استان از 19 درصد در سال 92 به 14/6درصد 
در سال 96 كاهش يافته است، در مجموع ميزان كل مصرف 

گاز استان در سال گذشته 47 درصد رشد داشته است.
وى در خصوص ميزان مصرف برق صنعت و معدن ادامه داد: 
ميزان مصرف برق صنعت و معدن استان در سال 96 حدود 
27/6درصد مصرف برق استان بوده كه نسبت به سال گذشته 
7 درصد رشــد را نشان مى دهد، سهم مصرف برق صنعت و 
معدن از كل برق مصرفى استان در سال 92، 27/2درصد بوده 
اين در حالى است كه در سال 96 به27/6 افزايش يافته است.  
ندا در خصوص توليد محصوالت كم مصرف انرژى گفت: طبق 
مصوبه شوراى اقتصاد به پيشنهاد وزارت نفت به منظور كاهش 
مصرف انرژى جايگزينى و اســقاط بخارى هاى گازى و نفتى 
مصارف باال با بخارى هاى گازســوز دودكش دار و همچنين با 

راندمان باال صورت مى پذيرد. 
وى افزود: در اين راستا، تعدادى از واحدهاى توليدى استان، 
جهت توليد محصــول كم مصرف انــرژى در صورت تأمين  
مشــتريان مورد نظر اعالم آمادگى نموده اند كه الزم اســت 
وزارت نفت و ســاير ارگان هاى موردنظر در راستاى اجرايى 

شدن مصوبه فوق الذكر اقدامات الزم را لحاظ نمايند. 
رئيس  اداره محيط زيســت، بهداشت، ايمنى و انرژى سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراســان رضوى بيان كرد: با توجه 
به مصوبه هيئت  وزيران مبنى بر توليد موتورســيكلت هاى 
برقى اين اســتان نيــز داراى توان توليد حداقــل 10 هزار 
دستگاه موتورسيكلت برقى اســت كه در صورت رفع موانع 
و مشــكالت موجود، اين امر در كاهش مصرف ســوخت و 
آاليندگى هوا مؤثر  اســت.  ندا در خصوص موانع و مشكالت 
موجــود در رابطه با اجراى اين فعاليت، اظهار كرد: در برنامه 
توليد موتورسيكلت هاى برقى يكى از مهم ترين پيش نيازهاى 
بازار تقاضا بوده است، همچنين از ديگر پيش نيازهاى اين امر 
مى توان به تأمين  زيرســاخت هاى آن از جمله ساخت و در 
دسترس بودن جايگاه هاى شارژ باترى، نحوه قيمت گذارى و... 

اشاره كرد. 

سبزوارى ها از آتش نشان مدال آور 
جهانى استقبال كردند

ايرنا: روح االمين مشكانى جوان آتش نشان سبزوارى، صاحب 
عنوان سومى مسابقات پرورش اندام مستر المپياى آماتورى 
جهان، با استقبال مسئوالن، ورزشكاران و مردم وارد اين شهر 

شد. 
رئيــس اداره ورزش و جوانان ســبزوار گفت: اين ورزشــكار 
ســبزوارى كه از مأمور ان آتش نشــانى اين شهرستان است 
در رشــته فيزيك كالس ســى در دسته ســوم قد كمتر از 
178 و وزن 89 كيلوگــرم اين مســابقات حضور داشــت. 
مجيد نصراهللا زاده با اشــاره به اينكه اين رقابت ها در كشــور 
هندوســتان برگزار شــده، افزود: در اين رشته 39 ورزشكار 
حضور داشــتند كه ورزشكار سبزوارى موفق به كسب نشان 
برنز اين مسابقات شد.وى تصريح كرد: مسابقات پرورش اندام 
مستر المپياى آماتورى كشور هند از معتبرترين تورنمنت هاى 
پرورش اندام جهان اســت كه 30 و 31 تيرماه با حضور 700 

ورزشكار از كشورهاى مختلف جهان در دهلى برگزار شد.
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دهه كرامت به مشهد الرضا

قدس: سخنگوى ستاد خدمات سفر خراسان رضوى از ورود 
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گردشگرى

قدس:رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
درگز گفت: موافقت اوليه دو اقامتگاه بومگردى در درگز صادر 

شد.
محمدمددى بــا اعالم اين خبر افزود: با پيگيرى هاى صورت 
گرفته براى نخستين بار در شهرســتان درگز براى دو خانه 
روستايى موافقت اوليه جهت تبديل به اقامتگاه بومگردى از 
ســوى اداره كل ميراث فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى 
استان خراسان رضوى صادر شد. وى با اعالم اين خبر افزود: 

اقامتگاه بومگردى مكانى صرف براى اقامت گردشگران نيست، 
بلكه يك جذابيت اســت و بسترى براى كسب تجربه هاى نو 
كه مى تواند گردشگران را به شهرستان بكشاند. بدون ترديد 
اقامتگاه هــاى بومگردى با هتل هاى مدرن و خانه  مســافرها 
متفاوت اســت و اهداف ديگرى را دنبال مى كند كه مى توان 
بــه حفظ و پاسداشــت فرهنگ ســنتى و بومــى، افزايش 
محصوالت گردشگرى، فراهم نمودن ايجاد اشتغال پايدار در 
مناطق روستايى و ايجاد نوع جديدى از مقاصد و جاذبه هاى 

گردشگرى اشاره كرد، اين اقامتگاه ها، مكان هايى هستند كه 
در محيط هاى طبيعى و بومى با رعايت باالترين سطح ممكن 
ضوابط زيست محيطى و به شكلى سازگار با معمارى بومى، 
بافت تاريخى و سيماى طبيعى منطقه تأسيس شده و ضمن 
حداكثر تعامل با جامعه محلى و توجه به تنوع اقليم، زمينه 
حضور گردشگران را با كيفيتى قابل قبول و تعريف شده فراهم 

مى نمايد.
وى گفت: موافقت هاى صادر شده در دو نقطه از شهرستان، 
روستاى محمدتقى بيك از بخش درونگر و روستاى تاج الدين 

از بخش مركزى صادر شده است. 

موافقت اوليه با تبديل 2 خانه روستايى درگز به اقامتگاه بومگردى

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
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قدس   همزمــان با روز ميالد امام رضا(ع)، مراســم 
ازدواج 146 زوج  جــوان نيروى زمينى ارتش جمهورى 

اسالمى ايران در مشهد برگزار شد.
معاون هماهنگ كننده نيــروى زمينى ارتش جمهورى 
اســالمى در اين مراسم گفت: يكى از «طرح هاى بيست 
و هشــت گانه لبيك يا امام خامنه اى»، طرح پيوندهاى 
آسمانى بوده كه به منظور ازدواج آسان و كمك به آن در 
راستاى اجراى منويات مقام معظم رهبرى براى جوانان، 
كاركنان نيروى زمينى و فرزندان كاركنان شاغل نيروى 

زمينى است.
اميرسرتيپ على جهانشاهى نيمى از طرح هاى بيست و 
هشت گانه را در راستاى ارتقاى معيشت و كمك به ازدواج 
آسان كاركنان و فرزندان كاركنان نزاجا دانست و متذكر 
شد: عالوه بر چهار قلم كاالى ايرانى كه به زوج هاى جوان 
اهدا مى شود، به پدرانى كه دخترشان ازدواج  كردند هم در 
اين طرح مبلغ 20ميليون تومان وام قرض الحســنه اهدا 

شد.
فرمانده قرارگاه منطقه اى شمال شرق نزاجا هم با اشاره 
به طرح لبيك، گفت: با اجراى طرح لبيك، مراسم ازدواج 
زوج هاى جوان از كارمنــدان نزاجا و فرزندان كارمندان 
نزاجا در يك روز كه جشــن والدت امام رضا (ع) اســت، 

برگزار  شد.
امير سرتيپ دوم رضا آذريان افزود: امروز به واسطه طرح 
لبيك، 140 زوج در اين مراســم شركت كرده اند كه از 

سرتاســر قرارگاه منطقه اى شمال شرق نزاجا در مشهد 
گرد  هم آمده اند.

 ترويج ازدواج آسان
در ادامه مراســم، رئيس بنياد اكرام نزاجا در ســخنان 
خود هدف از طرح پيوند آســمانى را ترويج ازدواج آسان 
عنوان كرد و گفت: 28طرح در راســتاى ارتقاى آمادگى 
رزمى نزاجا در حال اجراست كه بيشتر طرح ها به مسئله 

نيروى انسانى و روحيه كاركنان مربوط است.

امير سرتيپ  دوم رضا ميرزابيگى افزود: اجرا و پشتيبانى 
هشت طرح از اين تعداد بر عهده بنياد اكرام نزاجاست.

وى بيان كرد: براى 1167 نفر در ســال گذشته مراسم 
گرفته  شده  است كه اين آمار نشان مى دهد روزى بيش از 

چهار جوان به خانه بخت فرستاده شده اند.
 رئيس بنياد اكرام نزاجا هزينه هشــت طرح بنياد اكرام 
نزاجا را در سال گذشته بيش از 70ميليارد تومان برآورد 
كرد و ادامه داد: در طرح پيوند آسمانى، بيش از 4ميليارد 

تومان هزينه شده است.

همزمان با سالروز ميالد امام رض ا(ع) برگزار شد

مراسم ازدواج 146 زوج  جوان نيروى زمينى ارتش در مشهد

امير سرتيپ  دوم رضا ميرزابيگى افزود: اجرا و پشتيبانى سرتاســر قرارگاه منطقه اى شمال شرق نزاجا در مشهد 

سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
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 .
منتظر سوژه هاى شما از 

طريق سامانه پيامكى  هستيم.
لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

خبر
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رئيس اتحاديه هتل  داران خبر داد

 تكميل ظرفيت 75 درصدى هتل هاى 
مشهد تا روز والدت امام هشتم

ايســنا: رئيس اتحاديه هتل  داران مشهد گفت: به طور 
ميانگين تا روز والدت امام هشتم، 75 درصد از هتل هاى 

مشهد پر مى شود. 
محمد قانعى دربــاره وضعيت هتل هاى مشــهد در ايام 
والدت امام هشــتم (ع) اظهار كرد: طبــق آمارى كه تا 
ســه شنبه شب گذشته داشتيم، چيزى حدود 70 درصد 
هتل ها در مشهد پر شد و فكر مى كنم طى امروز اين رقم 
در هتل هــاى اطراف حرم به حدود 80 درصد برســد كه 
البته در هتل هاى دورتر ممكن است اين آمار كمتر باشد 
و به طور كلى، ميانگين 75 درصد را شاهد خواهيم بود.

وى در پاســخ به پرسش چگونگى جذب زائران به سمت 
هتل ها افزود: سعى در ارائه ارزان ترين قيمت ها به زائران 

هستيم و به نظر من اين خود جذابيت بااليى است.
قانعــى اضافه كرد: بــراى ميهمانــان خارجى، بخصوص 
كشورهاى عربى تمام قيمت ها نسبت به سال گذشته يك  
سوم شــده و افزايش نرخ هم نداشتيم كه البته با كمال 
تأســف دالل ها نيز در سطح شهر فعاليت و معضل ايجاد 
كرده اند، ولى در نهايت قيمت ها در سطح شهر مشهد به 
آن اندازه خوب هســت كه جذابيــت الزم را براى زائران 

داشته باشد.
رئيس اتحاديه هتل  داران مشهد ياد آور شد: ما از طريق 
ســامانه هاى مجازى و آنالين نيز خدمــات رزرو را انجام 
مى دهيم؛ ضمن اينكه به نظر من بايد ظرفيت هاى مشهد 

از طريق رسانه ملى مطرح و معرفى شود.
قانعى با بيان اينكه مشهد ظرفيت فوق العاده اى در بخش 
اقامتگاه  رسمى دارد، عنوان كرد: كسى نسبت به تبعات و 
مشــكالتى كه در فضاهاى اقامتى غير رسمى براى زائران 
رخ مى دهد، پاسخگو نيست و حتى بيمه ها نيز در صورت 
اتفاق در اين محيط ها پاســخگو نخواهند بود؛ اما در يك 
فضاى اقامتى رســمى، قطعاً نهادها و سازمان هاى مربوط 
پاســخگو خواهند بود، نرخ ها كنترل و مسائل بهداشت و 

استانداردها نيز رعايت مى شود.

11 تا 15 شهريورماه سال جارى
 نمايشگاه بين المللى «گردشگرى و 

صنايع وابسته»   برگزار مى شود

قدس: مديركل ميراث  فرهنگى خراسان  رضوى از برگزارى 
پانزدهمين نمايشگاه گردشگرى و صنايع وابسته 11 تا 15 

شهريور ماه سال جارى در مشهد خبر داد.
ابوالفضل مكرمى  فر روزگذشته در مراسم رونمايى از پوستر 
پانزدهمين نمايشگاه گردشگرى و صنايع وابسته مشهد  كه 
در هتل هويزه تهران برگزار شــد، اظهار داشــت: نمايشگاه 
بين المللى گردشگرى و صنايع وابسته پس از يك دهه توقف 
مجدد برپا مى شود تا ضمن معرفى قابليت ها و توانمندى هاى 
خراســان جلوه باشــكوه جاذبه هاى تاريخــى، فرهنگى و 

گردشگرى كشور را متجلى كنيم.
 وى با اشاره به برنامه هاى اين نمايشگاه افزود: تاكنون حضور 
10 كشــور در نمايشگاه قطعى شده، ضمن اينكه ايرالين ها 
و شركت هاى هلدينگ گردشگرى نيز آمادگى خود را اعالم 
كردند و فضاى مجازى و استارت آپ ها نيز در اين نمايشگاه 

حضور دارند.
 مكرمى فــر با بيان اينكه بخــش آواها، نواها و رقص هاى 
آيينى نيز در نمايشــگاه لحاظ شده، تصريح كرد: با هدف 
قابليت هاى گردشــگرى كشــور،صنايع دســتى تمامى 
اســتان ها براى ارائه نمايش و فــروش وجود دارد ضمن 
اينكه دو بخش غذا و بخش كودك نيز براى نخستين بار 

در نمايشگاه بر پا مى شود.
 وى ادامه داد: همايش ها و نشســت هاى تخصصى نيز در 
حاشــيه نمايشگاه برگزار مى شــود، ضمن اينكه با 113 
بومگــردى موافقتنامه داريم تــا از ظرفيت هاى آن ها نيز 

استفاده شود.

 راه آهن طبس - مشهد بازگشايى شد

ايرنا: مسئول ايستگاه راه آهن بجستان گفت: مسير راه آهن 
طبس - مشــهد كه ديروز در پى خروج يك دستگاه قطار 
بارى از ريل در محدوده اين ايستگاه مسدود شده بود با تالش 

مأموران فنى راه آهن و رفع اشكال بازگشايى شد.
صادق اسدى افزود: خروج اين قطار از ريل به دليل نقص فنى 
و خارج شــدن تعدادى از چرخ ها، به كسى آسيب نرساند و 

تنها خسارت هاى مالى به دنبال داشت.
وى ادامه داد: هم اكنون حركت قطارهاى بارى و مسافربرى 
در مسير ريلى طبس - مشهد در محدوده ايستگاه بجستان 

به صورت عادى در حال انجام است.

 علت فوت دختر كرمانشاهى
 در مدرسه مشهد در هاله اى از ابهام

ايرنا: رئيس ستاد اســكان مدارس آموزش و پرورش خراسان 
رضوى گفت: علت فوت دانش آموز دختر كرمانشاهى در يكى 

از مدارس ميزبان مسافران در مشهد هنوز روشن نشده است. 
ســيداحمد باقرى اظهار داشت: دوشنبه شــب هفته جارى، 
هنگامى كه اين خانواده فرهنگى در يكى از كالسهاى مدرسه اى 
در مشهد مشغول خوردن شام بودند، دختر 15 ساله آنان دچار 
تشنج شــده بود. وى بيان كرد: به رغم حضور سريع نيروهاى 
اورژانس و انتقال اين دختر به بيمارســتان امام رضا(ع) مشهد، 
وى به دليل ايست قلبى فوت كرده بود. باقرى گفت: علت مرگ 
و سابقه بيمارى در اين دختر جوان مشخص نيست و با صدور 
مجوز از سوى پزشكى قانونى، جسد اين دختر به پزشكى قانونى 

استان كرمانشاه انتقال داده 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     .

 خط 37/1 كولر ندارد
بنده ساكن بلوار هدايت هستم و براى تردد از دو خط اتوبوس 21 و 37/1 استفاده مى كنم. از 
اتوبوسرانى بابت خط 21 بسيار تشكر مى كنم چون اتوبوس هاى اين خط با وجود اينكه مسافر 
زيادى ندارد، اما اتوبوس ها بيشتر اسكانيا و اتوبوس ها كولردار و خنك است. اما خط37/1 با وجود 
مسافر فوق العاده زياد و ازدحام جمعيت اتوبوس ها اسكانيا كه نيست بيشتر فاقد كولر و حتى 

پرده است. لطفاً رسيدگى كنيد.
 915...0877

 يك پيشنهاد به اتوبوسرانى  
بــا توجه به اتصال2 خط مترو به هم و امكان اســتفاده از 
مترو (ميدان) شهدا توسط خط 3 بى آر تى تقاضا مى شود 
خط جديد832 از مبدا حرم نواب به مقصد شهرك رضويه 
جايگزين خط502 (مترو غدير به  رضويه) شود، چون در اين 

مسير مسافر بسيار بيشتر است.
 936...6158

 كودكان زباله گرد
ممنون بابت گزارش تكدى گرى؛ لطفاً در مورد كودكان دوره گرد اتباع در بلوار طبرسى شمالى 
كه فراوانند و به جمع آورى زباله به عنوان بازيافت مشغولند و موجب آلودگى محيط جامعه نيز 

مى شوند، گزارش تهيه فرماييد.
 936...6970

 شهردارى بخواند
همه داد مى زنند آب كم است چرا در مشهد اين قدر بدون 
حساب و كتاب درخت و گل و چمن كاشته اند كه غير از آب 
لوله كشى روزانه صدها كاميون بزرگ آب چاه ها را بكشند 
و پــاى آن ها هدر بدهند اين حجم فضاى ســبزغيرعلمى 
اســت چمن و گل خيلى آب مى خواهد هر روزصف تعداد 

كاميون هاى حمل آب را در ايستگاه ها ببينيد!
915...4660

 شهردارى بخواند

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.

از گاليه هاى  يكــى  فاطمه معتمــدى 
مردمى كه هر از چندگاهى مطرح مى شود 

مربوط به كيفيت آب مشهد است.
بوى بد،طعم نا خوشايند ووجود گل و ذرات 
ماســه درآب لوله كشــى از جمله مواردى 
اســت كه در خصوص بحــث كيفيت آب 

گاهى با گاليه هاى مردمى مواجه مى شود.

 بو و طعم بد آب
يكى از شــهروندان ســاكن در منطقه بلوار 
ارشاد و ششصد دستگاه مشهد در گفت وگو 
با خبرنگار ما با اشاره به بوى بد آب منطقه 
مســكونى خود گفت:مدتى اســت كه آب 
لوله كشــى بوى بدى مى دهد و طعم آن با 

گذشته فرق كرده است!
وى افزود:اين تغيير بو و طعم ســبب شده 
اســت فرزندانم از آب لوله كشــى استفاده 
نكنند ومصرف آب معدنى را ترجيح دهند.

يك شهروند ديگر نيز گفت:طعم آب تغيير 
كرده اســت به طورى كــه در برخى مواقع 
بــه راحتى نمى توان آن را اســتفاده كرد و 
وضعيت به گونه اى است كه حتى با تصفيه 
آب هم نمى توان اين آب را به راحتى خورد.
وى با بيــان اينكه طعم و بــوى بد آب در 
ابتداى صبح شــديدتر اســت،گفت:در اين 
مواقــع ناچار بــه اســتفاده از آب معدنى 
هســتيم كه خريد و تأميــن آن نيز هزينه 

مضاعفى را متوجه خانواده ها مى كند.
وى نيز كه ساكن يكى از خيابان هاى منطقه 
يك شــهردارى مشهد است،افزود:گويا افت 
منابع آبى روى كيفيت آب تأثير گذاشــته 
اســت، از اين رو شركت آب و فاضالب بايد 
نســبت به ارتقاى كيفيت آب و رفع بوى بد 

و طعم بد آب اقدام كند.
وى اضافــه كرد: در كنــار پرداخت قبوض 
آب كــه ارقام متفاوتى جداى از مصرف آب 
بها در آن خود نمايى مى كند و مشــتركان 
موظف به پرداخت آن هســتند، مردم توقع 
دارند آب با كيفيت و بدون دغدغه اى داشته 

باشند و مصرف كنند. 

 تأمين آب استاندارد با كيفيت باال 
مسئول روابط عمومى شركت آب و فاضالب 
مشــهد در خصوص گاليه هــاى مردمى از 
كاهش كيفيت آب اظهار داشت:آنچه مسلم 

است اينكه شــركت آب و 
بايد  قانون  حسب  فاضالب 
آب اســتاندارد و با كيفيت 
باال را در اختيار شهروندان 
و مشتركان قرار دهد كه در 
شركت  نيز  مســير  همين 
آب و فاضالب مشــهد گام 

بر مى دارد.
در  زاده  محمــد  محمــد 
گفت و گو بــا خبرنگار ما 
مى توانند  شهروندان  افزود: 
دغدغه هــا و پرســش هاى 

خــود را از جمله گل آلود بودن آب با 122 
مطرح كنند كه بعد از اين تماس اكيب هاى 
ســيار به محل اعزام مى شــوند و نسبت به 
بررسى موضوع و رفع مشكل اقدام خواهند 
كرد. وى اضافه كرد:آزمايش و نمونه گيرى 
انجام مى شود و در كمترين زمان نسبت به 

رفع مشكل اقدام خواهد شد.

 تعميرات و باقى ماندن گل و الى در آب 
وى در خصوص گاليه شــهروندان از وجود 
گل و الى در آب ياد آور شــد:در اين زمينه 

از  بعد  بايد گفــت بعضــاً 
ممكن  اتفاقات  و  تعميرات 
است بخشى از خاك و گل 
و الى در لوله مانده باشــد 
كه بــه محــض اينكه آب 
جريان پيــدا كند بر طرف 
اطمينان  با  لذا  مى شــود، 
ايــن موضوع  بايــد گفت 
ربطى به كيفيت آب ندارد 
و آب شــرب شــهروندان 

مشكلى ندارد.
محمد زاده گفت:شهروندان 
در صورت مشــاهده اين مــوارد مى توانند 
بــا اتفاقــات آب تماس بگيرنــد تا موضوع 
بررسى،نمونه بردارى و آزمايش و در نهايت 
رفع شــود. وى خاطر نشــان كرد:حســب 
اطمينان مشــتركان بايد گفت شــبكه آب 
مشــهد به صــورت شــبانه روزى از طريق 
اكيب هاى ســيار و نواحى 10 گانه اتفاقات 
آب به طور مرتب كنترل و پايش مى شــود 
و در صورت بروز مشــكل نسبت به رفع آن 

اقدام مى شود.
وى ادامه داد:بايد توجه داشت كه آب مورد 

نياز مشتركان مشــهدى از جاهاى مختلف 
مانند چاه تأمين مى شــود كه مشــتركان 
بــه طعم آن عــادت دارند لــذا وقتى براى 
جبــران كم آبــى در اين مناطــق از منابع 
ديگر اســتفاده و اضافه مى شود، اين طعم 
براى مردم جديد است در حالى كه كيفيت 

مشكلى ندارد.
وى در اين باره اينكــه آيا افت آب كاهش 
كيفيت آب را نيز به دنبال دارد،يادآورشد:نه 
چنين موضوعى صحــت ندارد؛ كيفيت آب 

مدام آزمايش و رصد مى شود.
مسئول روابط عمومى شركت آب و فاضالب 
مشــهد اضافه كرد:در زمان ها و ساعت هاى 
پيك مصرف آب براى اينكه مصرف در شهر 
توزيع شود شركت آب فاضالب اين موضوع 
را از طريــق افت فشــار مديريت مى كند تا 

همه مشتركان از آب برخوردار باشند.

شهروندان در گفت وگو با قدس گاليه كردند

جريان آب نامطبوع در شبكه آبرسانى مشهد

شهروندان در صورت 
مشاهده تغيير در 

كيفيت آب مى توانند 
با اتفاقات آب تماس 

بگيرند تا موضوع 
بررسى،نمونه بردارى 
و آزمايش و در نهايت 

رفع شود

بــرش

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ت ا م و ت ا ه ت خ ا ل ا غ ز 1

ن 2
ا 3
ر 4

س س 5
م م 6
ی ر ا 7
ح ر د 8
ا ا 9
د ی گ 10

ا 11
م ک س 12
ه ا ک 13
ر ت و ب ک ل ی ن ا و ن و ا 14
ه ا ش ن ا ل ی گ ی ز ر گ ن ر 15

حل جدول شماره قبل

رساندن-  پايان  به  رنگ-  نيلى   -1
كوه ها

كه  كسى  خواسته-  و  حاجت   -2
مباشر كارى است- درخواست كردن

3- سست- برادر حضرت موسى(ع)- 
مناظر است و جمع مرآت

گويند-  را  جهت دار  خط  هر   -4
كيلومتر معادل شش  واحدى 

كن-  خميرصاف  چوب  كشاورز-   -5
آبادانى مايه 

بادصبا فركانس-  6- زكات- 
7- خضاب- پارچه اى كه در ساخت 
رود-  مى  كار  به  لباس  درونى  اليه 
فريدون در شاهنامه كوچكترين پسر 

مقيم  بيمارى  دوختن-   -8
ماهر بيمارستان- 

بزرگترين  كردن-  عالج  يازده-   -9
كيوان سياره  قمر 

منفجره  ماده  رستم-  رزم  جامه   -10
نوبل اختراع شده توسط 

گندم-  مزارع  آفت  يكدندگى-   -11
زندگانى- خيس رونق 

اسكلت  -12
مقدس  كتاب  در-  لنگه   -13  

دنيا آمدن به  يهوديان- 
فرهنگ  باستان-  ايران  قوم   -14

ايتاليا در  فرانسه- شهرى  لغات 
ساده-  آش  جنبش-  و  تكان   -15

كودكانه گردش 

تقسيم  مامور  فرنگى-  دانشكده   -1
آب- نوعى  پارچه  نخى  سفيد و نازك

متعجب-  آدم  كله  از  پريدنى   -2
نامه دان ادارى- ساز تيره

آدم  از  كنايه  اينترنتى-  صفحه   -3
اميدوارى-  است-  بداخالق  و  اخمو 

واكسيناسيون واحد 
4- خواهش و آرزو- خرس آسمانى- 

واحد ورزش تنيس
انگلستان 5- زيردست- شهرى در 
بلند بسيار  زرشك- ساختمان   -6

از  پس  باغ-  گمان-  و  انديشه   -7
زنند مى  پشتك 

مدينه-  جمع  و  شهرهاست   -8
ابزاركار  وحشى-  غرب  جنگجوى 

 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم
 با ما تماس بگيريد

iranpuzzle@gmail.com

جدول
محمدرضا على زاده

۷۳۱۱

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
               1 
               2 

               3 
               4 
               5 

               6 
               7 
               8 

               9 
               10 
               11 
               12 

               13 
               14 
               15 

 

 افقى

 عمودى

قصاب
  - گريزان   - انگليسى  اول  حرف   -9

پسوند مكان - دشنام دادن
«گروه  انسانيت-   -10

ورزشى»+«رايحه»
مجرى  خشنود-  و  راضى   -11
روزنامه نگار و فيلم ساز طبيعت كه 40 

سال سابقه در كارنامه داشت
درخت-  از  رسته  تازه  شاخه   -12
كيفيت  تعيين  براى  مقرارت  و  قوانين 
و مشخصات مطلوب يك كاال را گويند
13- از توابع شهرستان تربت حيدريه 
خراسان رضوى- پدرمردگان- تركيبى 

از يد
ادبانه-   بى  تصديق  صوت   -14
ورقه هاى آزبست موج دار– مزه عجول
زينتى  سنگ  پرور-  تن  و  تنبل    -15
خاورنزديك  و  خاورميانه  اهالى  كه 
شناسند-  مى  را  آن  باستان  عهد  از 

مربع سبزى خرد كردنى- صدمتر 



روی �ط حاد�

��ر

مسير نغندر به كنگ در چنگال سودجويان

زخم كوه خوارى دوباره سرباز كرد
احمد فياض كارشناسان به صورت متحد 
از كــوه خوارى و تپه خوارى به عنوان يكى 
از جدى تريــن چالش هــاى امروز زيســت 
محيطى كشــور ياد مى كنند. اكنون كمتر 
كســى اســت كه نداند؛ كوه  ها به واســطه 
برجســتگى هايشــان عوامــل توپوگرافى 
محســوب مى شــوند و در اقليــم و تغيير 
اقليم مناطق نقشــى تعييــن كننده دارند. 
تغييرات اقليمى كه موجب شد بيشينه دما 
طى چند هفته اخير در مشــهد مقدس به 
متوســط كم ســابقه 40 درجه باالى صفر 
برســاند و خرماپزون مناطق جنوبى كشور 
را تداعى نمايد. بحث آالينده هاى زيســت 
محيطى و هواى آلوده كه هر ساله ريه هاى 
شــهروندان را تنگ تر كرده، به خس خس 
انداخته و يا خداى نكرده مهر خاموشــى بر 
ريه هاى ســاكنان خطه خورشيد، غمگنانه 
مى انــدازد؛ خــود رهاورد مغمــوم ديگرى 
اســت كه حتى كودكان دبستانى شهر نيز 
نســبت به آن واگويه ها دارند. كوه خوارى 
كاركرد طبيعى كوهســتان را مختل كرده 
و كريدورهــاى جابه جايى هوا را مضمحل و 
نابود مى كند. اين چنين مى شود كه دماى 
تابســتانى پايتخت معنوى ايران اســالمى 
همــواره بــاال مى ماند و تبعــات آن(مانند 
افزايش ميزان مصرف آب و...) شــبه بحران 
ايجاد مى كنــد. وقتى ريه كريدورهاى جابه 
جايى هوا توسط ســودجويان هر روز تنگ 
و تنگ تر مى شــود فرجامــش تيتر ديروز 
روزنامه مى شود: مشهد؛ تنها 17 روز هواى 
پاك دارد....! جداى از اين چالش ها؛ تراژدى 
تغيير زيستگاه(انهدام اكوسيستم) و تخريب 
محيط زيســت جانورى اعــم از حيوانات و 
پرنــدگان را نيز مى افزاييــد كه واكاوى آن 

مجال ديگرى مى طلبد.

 مناطق ييالقى يا وياليى!
در عين حال ويال سازى يا رستوران سازى 
و سازه هايى چون مجموعه هاى پذيرايى در 
مناطق ييالقى و كوهســتانى حومه مشهد 
نيز فى نفسه پديده تلخ و ناگوارى است. اين 
پلشتى اگر با كوه خوارى يا تپه خوارى همراه 
شد؛ مى شود دمل چركين كه بحران و شبه 
بحران مى آفريند كه در مقدمه بدان اشــاره 
شــد. مثل همين كوه خوارى و تپه خوارى 
كه دســتمايه اين گزارش شــد و به آن در 
ادامه خواهيم پرداخت!.بارى؛ تذكر دوستى 
كه در شــبگردى هايش به مناطق ييالقى 

و در دل تاريكى شــب بيل مكانيكى را در 
كنار تپه مشــرف به رود دره مشاهده كرده 
بود؛ موجب شــد تا صبح سه شنبه گذشته 
كت و كاله كرده و براى رهايى از دماى 35 
درجه باالى صفر صبحگاهى هم كه شــده، 
گشــت و گذارى در آدرس مذكور داشــته 
باشــم. آدرس در ميانه جاده ييالقى نغندر 
به كنگ است. چشم انداز زيباى اين مسير 
ييالقى و خنكاى نسبى اش در مقابل دماى 
مشــهد و نيز خلوتى مسير در اواسط هفته 
موجب شد تا در طول مسير مدام تكرار كنم 
كه اى كاش واقعيت نداشــته باشد!. در حظ 
و بهره مندى اين مســير، در سكوت نسبى 
كوهســتان و آواز پرندگان بــه ناگهان در 
سمت چپ مسير و در امتداد رود دره كنگ 
آنچه از ديدنش واهمه داشــتم را مشاهده 
كردم. عالوه بر بيــل مكانيكى يك كاميون 
نيــز حضور داشــت كه مشــغول بارگيرى 
نخاله هــاى تپه مشــرف بــه رود دره بود. 
خراش هاى به جاى مانده بر روى سنگ هاى 
ســينه كوه و تيغه هاى بيل مكانيكى خود 
گوياى همه ماجرا بود. سمفونى سكوت روح 
فزاى رود دره حاال شكســته شده بود. آنچه 
شنيده مى شد؛ تنها صداى گوشخراش بيل 
مكانيكى بود كه سمفونى تلخ مرگ رود دره 
و حريم رودخانه فصلى كه اندك آبى در آن 

به نشانه حيات جارى بود؛ را مى نواخت!.

 استعمار حريم رودخانه ها
بــه نظــر مى رســد هنــوز نيز بــا وجود 
هشــدارهاى بى شمار رسانه ها؛ گويا حريم 
و بســتر رودخانه ها در اســتان خراســان 
رضــوى مســتعمره بالمنازع ســودجويان 
زميــن خوار و كوه خوار اســت كه با طيب 
خاطر و آسودگى خيال حتى بر پيكره كوه 
نيــز زخم هاى عميقــى وارد كرده و در پى 
كســب منافع شخصى و نامشروع خويش از 
اموال عمومى نيــز دريغ نمى ورزند. رهاورد 
شــوم اين تخريب و كوه خــوارى عالوه بر 
افزايش آالينده ها بر روى آســمان كالنشهر 
مشهد؛ كه تخريب مبلمان طبيعت، تضييع 
حق دسترســى عمومى، آسيب جنگل ها و 
فضاى ســبز، انهدام اكوسيستم منطقه اى و 
محيط زيســت و غيره را نيز به همراه دارد. 
پرســش هاى تكرارى و متعددى در ذهنم 
جارى مى شــود!. مســئوالن و متوليان امر 
كجاى ماجرا هســتند؟ اينكه در روز روشن 
ولو در محدوده يك ملك شخصى و در حريم 
رود دره، تپــه و كوه كه جزيى از بيت المال 
است؛ توسط سودجويان خورده شود و ديده 
نشود؟ اينكه مسئوالن آب منطقه اى استان 
كه مطابق با قانون وظيفه كنترل، نظارت و 

مراقبت از حريم و بستر رودخانه ها بر اساس 
بند «خ» ماده يك مصــوب هيئت دولت به 
ســال 1379 را به عهده دارند؛ چرا ســهل 
اينكه رســالت دهيارى ها  انگارى ها دارند؟ 
و اعضــاى شــوراى روســتاها و بخش هاى 
منطقه در اين كوه خوارى و تپه خوارى هاى 
آشــكار چرا مغفول مانده است؟ مجوزهاى 
زيرپوستى و سليقه اى كه بى شك در برخى 
مــوارد نقش مافياى زميــن و كوه خوارى، 
ثروت، سود نامشــروع، رانت، پارتى و... در 
آن غيرقابل كتمان اســت؛ چگونه و از چه 
مبادى صادر مى شود؟ دستگاه هاى نظارتى 
و كنتــرل و پايش مانند قوه قضائيه، محيط 
زيست، ناجا و چند سازمان عريض و طويل 

ديگر كجا هستند و ده ها پرسش ديگر...! 
در عين حال در گشــت و گذار اين مســير 
به ناهنجارى هاى نوظهور ديگرى در عرصه 
ســودجويى ها نيز رســيدم كه گزارش داغ 
آن را در روزهــاى آتى مى توانيد در همين 

صفحات مطالعه فرماييد.

آب و �وا
  دماى هوا در خراسان رضوى كاهش يافت

قدس: مركز پيش بينى هواشناســى خراسان رضوى اعالم 
كــرد: با تداوم روند كاهش تدريجى گرما ميانگين دماى هوا 

در مناطق مختلف اين استان تعديل شده است.
بررسى نقشــه هاى پيش يابى هواشناسى نشان دهنده تداوم 

جريانات شمالى در استان خراسان رضوى است.
بيشينه دما در مناطق مختلف استان خراسان رضوى تا پايان 
هفته جارى بين سه تا پنج درجه كاهش دارد و در طول هفته 

آتى نوسان يك تا دو درجه اى خواهد داشت.
وزش باد پديده جوى غالب در خراسان رضوى است.

یاددا�ت
  كارخانه فوالد و تكرار قصه آبى!

يادم مى آيد در يكى از ادوار انتخابات مجلس شوراى اسالمى 
رقابت هاى انتخاباتى بر ســر يك مســئله در حوزه انتخابى 
شهرســتان تربت حيدريه بين دو نامزد سرشناس آن دوره 
يعنى توســلى زاده و نمازى باال گرفــت، آن هم براى احداث 

كارخانه فوالد.
يكى مدعى بود كه امتياز احداث كارخانه فوالد كه مى توانست 
رونق اقتصادى و اشتغال شهرستان را در پى داشته باشد چرا 
بسادگى از دست داده شد؟ آن يكى توجيهات خاص خودش 
را داشت براى اين اتفاق كه مهم ترين توجيهى كه مطرح بود 
نبود آب كافى در منطقه براى فعاليت كارخانه فوالدى كه آب 

زيادى براى ادامه كار مى طلبد. 
شــايد آن موقع خيلى ها به اين اظهار نظر خرده مى گرفتند 
و مى گفتند حاال كه نتوانسته اند كارخانه به اين مهمى را در 
تربت نگهدارند كم كاريشان را اين گونه توجيه مى كنند، اما 
هرچه كه زمان گذشت و بحران كم آبى خودنمايى بيشترى 
كرد آن اظهار نظر كارشناســى بيشــتر به چشم آمد. تربت 
حيدريــه آب آنچنان زيادى براى تغذيه كارخانه فوالدى كه 
به گفته رئيس ســازمان محيط زيست كه همين سه شنبه 
گذشته در مشــهد عنوان كرده بود ساالنه 18 ميليون متر 

مكعب آب نياز دارد را نداشته يا حداقل االن ندارد.
در اين برهه از شرايط حساس آبى كه تنش آبى با انتقال آب 
6 حلقه از چاه هاى آب شهرستان مه والت به تربت حيدريه 
موجب نگرانى و اعتراض مه والتى ها شده خبر آغاز عملياتى 
شــدن كارخانه اى شنيده مى شود كه در آن دوره رقابت هاى 

انتخاباتى داغ بود!
آغاز عمليــات اجرايى كارخانه فوالد تربت حيدريه با حضور 
وزيــر صنعت، معدن و تجارت! 20 ســال بعــد از آن دوره 

انتخاباتى! برداشت شما از اين اتفاق چيست؟
شايد نظرخيلى ها بر همان نظر قبلى باشد كه آمار اشتغال و 
احتماالً رونق اقتصادى را ببينند و مالك قرار دهند، اما به واقع 
بايد گفت وقتى آبى نباشد كه مردم بنوشند و يا كشت و كار 
كنند قطعاً كارخانه اى هم نخواهد بود كه فوالدى توليد كند و 

چرخه اقتصاد و اشتغال را بچرخاند.
آيا عقالنى به نظر مى رســد كه آب بــا چندين حلقه چاه از 
دشتى فوق بحرانى به اسم مه والت به تربت حيدريه انتقال 
يابد تا در اوج پيك مصرف شــهروندان تربتى صرف مصارف 
آن ها شــود و كمبودهاى آن ها را جبران كند و بعد همزمان 
در نقطه اى ديگر از شهرستان تربت حيدريه عمليات اجرايى 
صنعتى آغاز شود كه فوق العاده آب طلب است ؟ديدگاه مردم 
شهرستان مه والت كه خود همه خط قرمزهاى بحران كم آبى 
را رد كرده اند و با اين شرايط آب 6 حلقه چاه از اين شهرستان 
به تربت حيدريه مى رود نسبت به اقدامى كه نماينده مشترك 
مه والت و تربت حيدريه در مجلس شوراى اسالمى چه خواهد 
بود؟ آيا آن ها حق نخواهند داشت هر برداشتى از اين جريان 
و اتفاق داشــته باشند؟ بماند كه با شرايط موجود آبى قطعاً 
بهره بردارى از كارخانه فــوالدى كه ميلياردها تومان از پول 
بيت المال صرف آن مى شــود با مشــكالت عديده اى مواجه 
خواهد شد. كاش نماينده مردم تربت حيدريه، مه والت و زاوه 
در مجلس كه خود نيز از اعضاى كميسيون صنعت، معدن و 
تجارت مجلس اســت از فرصت حضور وزير صنعت در حوزه 
انتخاباتى اش بهره بيشترى مى برد و راهكارهايى سازگارانه تر از 
كارخانه فوالد براى رشــد صنعت و تجارت اين منطقه پيش 

روى وزير مى گذاشت.

  سارق منزل با 10 فقره سرقت گرفتار شد

بجنــورد- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامي شهرســتان 
شــيروان از دستگيري سارق منزل با كشف 10 فقره سرقت 

در اين شهرستان خبر داد. 
سرهنگ مســعود وحيدى در تشريح اين خبر، گفت: در پي 
وقوع چندين فقره ســرقت منزل، موضوع بــه طور ويژه در 

دستور كار ماموران آگاهى شهرستان شيروان قرار گرفت.
وى با اشــاره به اينكه ماموران با تالش شــبانه روزي و انجام 
يكســري كارهاي اطالعاتي موفق به شناسايى سارق شدند، 
اظهار داشــت: مأمور ان با هماهنگى مقــام قضايى موفق به 

دستگيرى سارق شدند.
اين مقام انتظامى با اشاره به اينكه سارق در بازجويى اوليه با 
وجود ادله و مستندات كافى به 10 فقره سرقت اعتراف كرد، 
افزود: متهم پس از تشكيل پرونده براى سير مراحل قانونى به 

مراجع قضايى معرفى شد.

  دستگيرى سارق اينترنتى
بجنورد- خبرنگار قدس: رئيس پليس فتا استان خراسان 
شمالى از دستگيرى عامل برداشت از حساب بانكى افراد در 

بجنورد خبر داد. 
سرهنگ على اعتمادى با اعالم اين خبر گفت: در پى اعالم يك 
مورد شكايت مبنى بر اينكه فردى با هويت نامعلوم اقدام به 
برداشت غير مجاز مبالغى از حساب بانكى اش نموده بالفاصله 

موضوع در دستور كار كارشناسان اين پليس قرار گرفت.
وى با اشــاره به اينكه ماموران با انجام يكسرى اقدامات فنى 
و اطالعاتى موفق به شناســايى فرد مورد نظر شدند، افزود: 
مأمــور ان با هماهنگــى مقام قضايى متهــم را در يك اقدام 

غافلگيرانه دستگير كردند و به مقر انتظامى انتقال دادند.
وى خاطر نشان كرد: متهم بالفاصله بعد از تشكيل پرونده براى 

انجام مراحل قانونى تحويل مقامات قضايى شد.

  انفجار در واحد توليدى 17 مصدوم 
به جا گذاشت

فاروج- خبرنگار قدس: معاون امداد و نجات جمعيت هالل 
احمر خراسان شمالى گفت: وقوع حادثه انفجار در يك واحد 
توليدى در شــهرك صنعتى فاروج، 17 نفر مصدوم بر جاى 

گذاشت.
ابوالفضل محبان اظهار داشت: درحادثه انفجار مخزن آمونياك 
واحد توليدى لبنيات، كه روز گذشته رخ داد 17 نفر مجروح و 

توسط هالل احمر امدادرسانى شدند. 
وى افزود: در اين حادثه به علت انتشــار آمونياك افراد دچار 
مشكل تنفسى شــدند كه 10 نفر به مراكز درمانى منتقل و 

هفت نفر در محل به صورت سرپايى مداوا شدند. 
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قدس گزارش مى دهد

مشكالت معلوالن خراسان شمالى تمامى ندارد
گزارش

معلوالن  جامعه  ثانى  محمدزاده  بجنورد-ســمانه 
كشــور همچنان با مشــكالت عديده اى در مسير زندگى 

مواجه اند.
آن ها همانند ديگر اقشــار جامعــه داراى حق و حقوقاتى 
نظير استفاده از مسكن، اشــتغال، بسترسازى براى تردد، 
بوستان هاى ويژه و فرهنگسرا هستند، اما به اين حقوقات 

درخراسان شمالى توجه كمترى شده است.
يكى از معلوالن در خصوص مشكالت خود و سايرمعلوالن 
مى گويــد: تردد در كوچــه و خيابان بــه تنهايى براى ما 
معلوالن سخت و دشوار است در اين سال ها فقط برخى از 

معابر اصلى مناسب سازى شده است.
رحيمى اظهار مى دارد: مناســب سازى بدين معناست كه 
معلول به تنهايى و بدون كمك در شهر تردد داشته باشد، 
اما وضعيت پياده روها آن قدر شــيب است كه نمى توان با 

ويلچر براحتى از آن عبور كرد.
وى مى گويــد: بارها براى گذرازجــوى آب و باال و پايين 
آمدن پله ها مزاحم مردم واز كمك خواســتن و صدا زدن 

ديگران خسته شده ايم.
وى اضافــه مى كند: هنوز خيلــى ازادارات و بانك ها براى 
تردد معلوالن مناســب ســازى نشده اســت و استفاده از 
عابربانك ها هم در بسيارى از بانك ها براى ما ميسر نيست.
وى مى افزايد: معلوالن بيشتردر استفاده از ناوگان حمل و 
نقل عمومى دچار محروميت هســتند از اين رو بايد براى 
انجام امور ادارى و كارى از خودروى شــخصى اســتفاده 
كنند يا اينكه بايد از تاكســى هاى دربستى استفاده شود 

كه هزينه زيادى را به همراه دارد.

 نبود اشتغال و مسكن
 وى معتقد است: براى حل اين مشكالت همه دستگاه هاى 
اجرايــى متولى هســتند، ولــى همه آن ها هــم رفع اين 

مشكالت را به سازمان بهزيستى حواله مى دهند.
يكى ديگر از معلوالن نبود اشتغال و مسكن را از عمده ترين 
مشكالت اين قشر عنوان مى كند و مى گويد: قرار بود سهم 
معلوالن از اســتخدام و به كار گيرى نيرو در دستگاه هاى 
اجرايى پنج درصد باشد، اما هنوز همان سه درصد قانونى 

گذشته نيز بدرستى اجرا نمى شود.
يوسفى اظهار مى دارد: اكنون بســيارى از معلوالن داراى 
تحصيالت عاليه هســتند، اما پس از گرفتن مدرك بيكار 

مى مانند.
وى در خصوص مشــكل مسكن نيز مى گويد: اكنون چند 
ســال است كه مســكن مهر ثبت نام كرده ام، اما در تأمين 

آورده با مشكل روبه رو شده ام.
محمــدى ديگر شــهروند معلول بــا بيــان اينكه برخى 
ازخانواده ها داراى چند معلول هســتند، مى گويد: هر چند 
ماه يكبار و آن هم 50 هزار تومان بهزيســتى به ما كمك 

مى كنــد كه آن هم دردى از ما دوا نمى كند و با اين مبلغ 
مشــكل ما حل نمى شود. وى مى افزايد: امروزه معلوالن به 
علت نبود شــغل و درآمد و مســكن از ازدواج خوددارى 

مى كنند.

 معضل بيكارى معلوالن
وى ادامــه مى دهد: اكنون هزينه هاى معمول زندگى افراد 
معلول به مراتب بيشــتر از افراد سالم است؛ به طور نمونه 
استفاده از خودروهاى دربستى و آژانس براى هر بار تردد، 
هزينه هاى آن ها را بيشــتر مى كند و اين در حالى اســت 
كه بيشــتر معلوالن درآمد ثابت ندارند و با مشكل بيكارى 

مواجه هستند.
وى مى افزايــد: همچنين نبود فضاى مناســب در پارك ها 

براى معلوالن از ديگر مشكالت اين قشر است.
معاون توانبخشــى اداره كل بهزيستى خراسان شمالى نيز 
مى گويد: در حال حاضر تعداد 19 هزار و 643 نفر معلول 
درسراسر اســتان وجود دارد كه بيشترين معلوليت ها در 

گروه معلوالن جسمى و حركتى هستند.
ســارا براتى اظهار مى كنــد: 8268 نفــر داراى معلوليت 
جسمى حركتى، 5024 نفر داراى معلوليت ذهنى، 2117 
نفــر داراى معلوليت بينايى، 2060 نفــر داراى معلوليت 
شنوايى، 1565 نفر داراى معلوليت اعصاب و روان و 609 

نفر داراى معلوليت ذهنى هستند.
براتى خاطرنشــان مى كند: بجنورد با داشــتن 7397 نفر 
معلول، شــيروان با 3746 نفر معلول و اسفراين با 3220 

معلول به ترتيب بيشــترين آمار معلوليت ها را در ســطح 
استان به خود اختصاص داده اند.

 اختصاص وام اشتغال به معلوالن
وى با اشــاره به اينكه آماده سازى شــغلى براى اين افراد 
انجام مى شود، مى گويد: با بستن قرار داد با فنى و حرفه اى 
اســتان آموزش ها به معلولين داده مى شــود و در صورتى 
كه توانايى ايجاد شــغل داشته باشــند وام به آن ها تعلق 

مى گيرد.
معاون توانبخشــى اداره كل بهزيســتى خراسان شمالى 
ادامه مى دهد: مراكــز حرفه آموزى كارگاه هاى حمايتى و 
توليدى داريم كه به آمــوزش امور ابتدايى براى اين افراد 

مى پردازند.
وى مى افزايد: كار با ســوزن، كار با چرم،عروســك سازى، 
از جمله اين امورات اســت كه اين افــراد با كار در مراكز 

حرفه آموز حقوق نيز دريافت مى كنند.
براتى مى گويد: تعداد دو مركز حرفه آموزدر شــيروان، يك 
مركز در بجنــورد و دو كارگاه توليــدى در بجنورد و يك 
كارگاه در اسفراين مشغول ارائه خدمات به اين افراد هستند.
وى اظهار مى كند: در اســتان تعداد 16مركز شبانه روزى 
نگهدارى از معلولين، 18 مركز روزانه و هشت مركز ويزيت 

در منزل درحال فعاليت هستند.
براتى مى گويد: تعداد معلولينى كه درمركز شــبانه روزى 
استان در حال نگهدارى هستند 572 نفر و تعداد 602 نفر 

هم در مراكزروزانه تحت مراقبت قرار دارند.

فرمانده انتظامى استان:
  نقطه نا امنى در خراسان شمالى نداريم

بجنورد- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى خراسان شمالى 
با بيان اينكه پليس بر تمام نقاط اســتان اشرافيت اطالعاتى 
دارد، گفت: با تالش نيروهاى جان بركف انتظامى، نقطه ناامنى 

در استان نداريم. 
 ســردار عليرضا مظاهرى اظهار داشت: همه سعي و تالش 
نيروي انتظامي ايجاد فضايي امن و آرام براي شهروندان است 

و در اين راستا از هيچ تالشي فروگذار نخواهد كرد.
وى با اشاره به اينكه نيروي انتظامي همراه و همگام با مردم 
است، بيان داشت: مشاركت و همراهي مردم با پليس در ايجاد 
امنيت نقش مهمي دارد و برقراري امنيت تنها از عهده يك 
سازمان بر نمي آيد، بنابراين همه وظيفه دارند در اين زمينه با 

پليس مشاركت داشته باشند.
اين مقام ارشــد انتظامى تصريح كرد: امروز نيروي انتظامي 
مبارزه با قاچاق كاال و مواد مخدر، سرقت و مفاسد اجتماعي 
و اخالقي را در دستوركار خود قرار داده و با عنايت خداوند و 
تالش شبانه روزى كاركنان ناجا در اين زمينه توفيقات خوبي 

در سطح استان كسب كرده است.
وى در پايان با تشــريح عملكرد فرماندهي انتظامي خراسان 
شمالي از ابتداى سال جارى، خاطرنشان كرد: با تالش هاي 
شــبانه روزي كاركنان انتظامي خوشــبختانه سرقت هاي 
مسلحانه و ســرقت بانك ها و طالفروشي ها در اين مدت به 

صفر رسيده و جرايم مهم نيز در استان كاهش داشته است.

  2 محيط بان خراسان شمالى نمونه 
كشورى معرفى شدند

بجنورد- خبرنگار قدس: مدير كل حفاظت محيط زيست 
خراسان شــمالى گفت: دو محيط بان از اســتان به عنوان 

محيط بانان نمونه كشورى انتخاب شدند.
سيداصغر مطهرى گفت: همزمان با فرارسيدن ميالد باسعادت 
امام رضا (ع) و روزملى محيط بان طى مراسمى كه در مشهد 
مقدس برگزار شد از ارسالن باغانى از يگان حفاظت اداره كل 
و محيط بان ســجاد عليزاده از شهرستان اسفراين به عنوان 

محيط بانان نمونه قدردانى شد.

هاشم رسائى فر
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معاون استاندارخراسان شمالى
  تمام مصوبات پروژه واحدهاى 

خيران مسكن ساز الزم االجراست
بجنــورد- خبرنگار قدس: معاون هماهنگــى امور عمرانى 
استاندار خراسان شمالى گفت:به دليل اهميت باالى پروژه 294 
واحدى خيران مسكن ساز(ويژه معلوالن تحت پوشش بهزيستى) 

تمامى مصوبات الزم االجراست.
رضا رجب زاده در جلســه بررسى مشــكالت پروژه 294 
واحدى خيرين مســكن ساز اظهار داشــت:آنچه در قالب 
تفاهمنامه منعقد شده است، نبايد خارج از آن مفاد قرارداد 
نقض شــود بلكه هدف از بررســى اين چنين مشــكالتى 
رســيدن به تعاملى جمعى براى تســريع در امور معلوالن 

مددجوى سازمان بهزيستى است.
وى ادامه داد:با توجه به اينكه در گذشته نيز جلساتى برگزار شده 
در نهايت بايد تمام موارد مورد تأكيد  استاندار و دادستان مالك 
عمل دستگاه هاى اجرايى متولى قرار گيرد. رجب زاده تأكيد  كرد: 
ضمن برطرف شدن اختالف ها بين دستگاه هاى اجرايى متولى در 
بررسى مشكالت 294 واحدى، سرعت كار نيز مورد اهميت است 

كه اميدواريم شاهد تعلل در امور نباشيم.

  آغاز طرح پايش تابستانى بروسلوز 
كشتارگاهى در بجنورد

بجنورد- خبرنگار قدس: سرپرست شبكه دامپزشكى بجنورد 
گفت: مطابق سنوات گذشته و به منظور بررسى ميزان آلودگى 
بروسلوز دامى، طرح پايش تابستانى بروسلوز با خونگيرى از دام 
سبك و سنگين در كشتارگاه صنعتى دام بجنورد آغاز مى شود و 
تا يك ماه ادامه خواهد داشت. دكتر مهدى رضا يزدانى گفت: از 
آنجايى كه دام سبك و سنگين با سنين مختلف و شرايط پرورش 
متفاوت جهت كشتار از سراسر شهرستان به كشتارگاه صنعتى 
دام حمــل مى گردد، مى توان نتيجه حاصلــه از پايش بيمارى 
بروسلوز كشتارگاهى را به عنوان شاخصى از ميزان آلودگى اين 

بيمارى در جمعيت دامى در نظر گرفت.
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مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.
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