
قايم باشك اتوبوس ها با مسافران
كتك كارى خلبان 

و كمك خلبان پرواز مشهد-بغداد

قدس از بالتكليفى و سردرگمى مردم 
در ايستگاه  هاى مجاور پايانه آزادى گزارش مى دهد

خطر از بيخ گوش مسافران گذشت

قدس    تخريب بزرگ ترين پايانه اتوبوسرانى 
مشــهد با هدف اجراى بزرگ ترين طرح حمل 
و نقل اين كالنشهر در حاشيه پارك ملت اين 
قدر كوچك نيست كه بتوان مشكالت 2 ساله 
مسافران 26 خط اتوبوس اين ناوگان را ناديده 
گرفت. اين طرح گرچه با هدف ايجاد تسهيالت 

و آرامش براى مردم ...

قدس  يك هواپيماى متعلق به شركت 
هوايــى عراق كه از فرودگاه مشــهد بلند 
شــده بود، در حالى در بغــداد به زمين 
نشســت كه 157مسافر آن ممكن بود به 
دليل دعوا و كتــك  كارى ميان خلبان و 
كمكش هرگز به سالمت از هواپيما خارج 
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گراميداشت شهداى مساجد 
منطقه طالب مشهد:

با تالش نسل جديد، دشمن 
گزينه فشار اقتصادى را 

فراموش مى كند
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در گفت و گو با فرمانده سپاه امام رضا  تشريح شد
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تن زخمى شهر را مرهمى بايد!
بدون ترديد يكى از معيارهاى اصلى ارزيابى فعاليت مديران شهرى، 
خيابان هاى زيبا، تميز و متناسب با نيازها و حجم ترافيك و تردد 
شهروندان است؛ در اين بين كيفيت آسفالت معابر، همچون ويترين 
عملكرد مديريت شهرى، نقش ايفا مى كند. اين در حالى است كه 
شهروندان مشهدى از گذشته تاكنون و بويژه طى چند سال اخير از 
نابسامانى خيابان هاى شهر، خرابى آسفالت معابر و افزايش روز افزون 

دست انداز و چاله ها ...

قدس  هنر نســل اول انقالب با پايمــردى و ايثارگرى در 
هشــت سال دفاع مقدس؛ حذف گزينه هاى نظامى عليه ايران 
در برهه كنونى است و هنر نسل كنونى انقالب بايستى با اقتصاد 
مقاومتى، كار، تالش و پيشرفت؛ حذف هميشگى گزينه فشار 
اقتصادى از سوى دشمنان انقالب اسالمى عليه ايران اسالمى 

باشد. سعيد جليلى ...
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سعيد جليلى در مراسم گراميداشت شهداى مساجد منطقه طالب مشهد:

با تالش نسل جديد، دشمن گزينه فشار اقتصادى را فراموش مى كند
��ر

احمــد فياض   هنر نســل اول انقالب با 
پايمردى و ايثارگرى در هشــت ســال دفاع 
مقدس؛ حــذف گزينه هاى نظامى عليه ايران 
در برهــه كنونى اســت و هنر نســل كنونى 
انقالب بايستى با اقتصاد مقاومتى، كار، تالش 
و پيشــرفت؛ حذف هميشــگى گزينه فشار 
اقتصادى از سوى دشــمنان انقالب اسالمى 

عليه ايران اسالمى باشد.
سعيد جليلى نماينده مقام معظم رهبرى در 
شــوراى عالى امنيت ملى با بيان اين مطلب 
در مراسم گراميداشــت ياد و خاطره شهداى 
مســاجد منطقه طالب مشــهد كه با دعاى 
پرفيض ندبه همراه بود، خاطرنشان كرد: نسل 
انقالبى توانست تعابير بلند و مضامين عارفانه 
را از درون دعاهايــى مانند دعاى ندبه بيرون 
آورد و با عينيت بخشــى و سرلوحه قرار دادن 
آموزه هاى معرفتى - متأثر از ادعيه- آنان را در 
صحنه عمل پياده سازى نمايد و اجازه ندهد 
حقوق و دستاوردهاى انقالب اسالمى تباه شود.
دكتر ســعيد جليلى با تمجيد از عمل گرايى 
نســل انقالب تصريح كرد: چندين قرن دعاى 
ندبه خوانده مى شــد، اما در اين برهه «اقمت 
لنا علمــا هاديا» اجابت گرديد و پرچمى بلند 
شــد تا اجازه ندهد جهان اسالم دچار ذلت و 
خوارى شــود. نســل انقالب توانست كلمات 
دعاهاى پرنغــز را در عمل به واقعيات تبديل 
كرده و توفيق يافت تا با باورپذيرى و تمسك به 
رهنمودها و آموزه هاى معرفتى ادعيه و اطاعت 
از ولى فقيه انقالبــى جهانى نمايد و طى 40 
سال با حركت در آن مسير از مراحل سخت و 

دشوار و بحران ها عبور نمايد.

 حضور در جمع همسنگران 
دبير سابق شوراى عالى امنيت ملى كشور كه 
صبح جمعه در جمع شــمارى از همسنگران 
شــهداى مســاجد منطقه طالب، رزمندگان 
هشت سال دفاع مقدس و اهالى طالب مشهد 
در مســجد آيت اهللا فقيه ســبزوارى سخن 
مى گفت؛ با طرح اين پرسش كه امروز وظيفه 
ما چيســت؛ تصريح كرد: به تأسى از شهداى 
گرانقدر بايستى در هر زمان، تشخيص درست 
و عملكرد درست داشت. مثل شهيد كرباسى 
در هميــن محله كه مادامى كــه جبهه بود؛ 
مى جنگيد و وقتى در پشت جبهه قرار داشت 
مغازه اش به يك پايگاه انقالب تبديل مى شد. 
از اين جهت اســت كه امام خمينى(ره) حتى 
علما، فقها و عرفا را به خوانش وصيت نامه شهدا 
اندرز داده و توصيه مى كند و از شهدا به عنوان 

منابرالنور نام مى برد. 
وى افــزود: آمريكايى ها بــه صراحت اذعان 
كــرده كه تمامى حربه هــاى آنان در جهت 
شكست انقالب در اين 40 سال نافرجام بوده 
اســت. حاال افكار عمومــى و دولتمردان در 
آمريكا مى پرسند كه چرا فتح سه روزه اهواز 

يا شكســت چند روزه انقالب نتيجه بخش 
نبود بلكه بر عكــس حاال ايران مقتدرانه در 
مرزهاى مديترانه حضور دارد و تمام ســعى 
و تالششــان اين اســت تا ايران از مرزهاى 
فلسطين اشغالى دور شود! مى گويند 6000 
ميليارد دالر فقــط در عراق هزينه نموديم، 
اما وقتى به عراق و شــهر نجــف مى رويد، 
مى بينيد نوشته است شــارع امام خمينى! 
ســعودى ها تنها در حوزه مالى 28 ميليارد 
دالر به صدام كمك كردند. انواع ســالح ها 
از جمله شــيميايى و ساير ادوات جنگى به 
صدام تحويل شد. امروز نيز در حوزه تهاجم 
فرهنگى بيش از 240 شبكه ماهواره اى عليه 
ايــران راه مى اندازند. خالصه آنكه دنيا هيچ 
كم و كاستى در عرصه هاى نظامى، سياسى 

و... نداشت.

ســعيد جليلى ادامه داد: اقتدار و امنيت ملى 
در منطقــه اى كه كانون ناامنى اســت؛ از دل 
همين كوچه پس كوچه هاى طالب به دست 
آمده اســت. از دورترين نقاط كشــور و جاى 
جاى ايران اسالمى به بركت حضور جوانانى كه 
وظيفه شان را بدرستى تشخيص داده و جامع 
و صحيح به وظايفشان عمل نمودند. جوانانى 
كه در مرزها جنگيدند و حتى در تحقق امنيت 
شهرى و مبارزه با گروهك هاى تروريستى نيز 
مردانه عمل كرده و 17 هزار شهيد ترور عالوه 
بر شهداى عالى مقام هشت سال دفاع مقدس 

تقديم كشور نمودند.

 هرگز امامشان را تنها نگذاشتند
وى با توجه به سالروز پذيرش قطعنامه به ذكر 
خاطره اى از شــهيد سيد اسماعيل موسوى از 

شــهداى منطقه طالب پرداخت و گفت: پس 
از شنيدن پذيرش قطعنامه؛ اين شهيد بزرگوار 
در حالى كه آه بر نهاد داشــت؛ بدون تخطئه 
مســئوالن و تصميم گيرندگان در سنگر به 
ذكر يك نكته اكتفا كرد. اينكه مبادا پذيرش 
قطعنامه به خاطر كوتاهــى و يا كم كارى ما 
رزمندگان بوده باشد! اين سيره شهداى ماست 
كه حكايت از پيوستگى ميان امت و امام دارد. 
دغدغه هاى شان اين بود كه هرگز امامشان را 
تنها نگذارند و اين رمز پيروزى و مقاومت است 

كه موجب نگرانى و خشم دشمن است. 
نماينده مقام معظم رهبرى در شــوراى عالى 
امنيت ملــى از حذف گزينه نظامى پس از 30 
سال از پايان جنگ خبر داد و افزود: آن مردك 
(ترامپ) حاال صحبت از گزينه نظامى نمى كند و 
حذف گزينه هاى نظامى به خاطر شهادت طلبى، 
ايثارگرى و جانفشــانى هنرمندانه نسل زمان 
جنگ بود. حاال اما هنر نســل امروز در جهت 
صيانت از انقالب اســالمى چه مى تواند باشد؟! 
نســل جوان كنونى مى تواند بــا الگو قرار دادن 
كار و تالش مســتمر نسل زمان جنگ و عمل 
به اقتصاد مقاومتى و پيشرفت در جهت حفاظت 
از دستاوردهاى انقالب و پاسداشت خون شهدا 
كارى كند تا دشمن براى هميشه گزينه فشار 
اقتصادى را فراموش نمايد. فراموش نكنيم كه 
تمامى دنيا مى خواهد پرچم حق را بر زمين زند.

گفتنى است نخستين گراميداشت ياد و خاطره 
شهداى مســاجد منطقه طالب مشهد صبح 
ديروز به همت جلســه دعاى ندبه رزمندگان، 
جلسه ميثاق با شهيدان و پايگاه بسيج شهيد 
محقق در مســجد آيت اهللا فقيه ســبزوارى 

طالب برگزار شد.

در حوالى امروز2

   حال عمومى آيت اهللا مكارم شيرازى 
مساعد است 

قدس: پس از كسالت آيت اهللا مكارم شيرازى در هنگام اقامه 
نماز جماعت مغرب در حرم مطهر رضوى و مداواى سرپايى 

ايشان، دفتر اين مرجع عاليقدر اطالعيه اى صادر كرد.
در اين اطالعيه آمده اســت: در پى كســالت آيت اهللا مكارم 
شــيرازى در حين نماز مغرب در حرم مطهــر ثامن االئمه 
حضرت على بن موسى الرضا(ع) و پيگيرى هاى مخاطبان عزيز 
و دوســتداران مرجعيت، ضمن تشكر از دعاها و محبت هاى 
شما عزيزان به اطالع مى رساند الحمدهللا حال عمومى معظم له 

خوب بوده و جاى هيچ نگرانى نيست.
شامگاه پنجشنبه و در حين اقامه نماز مغرب در حرم رضوى 
به علت خستگى و ضعف حاصل از فعاليت و برنامه  هاى زياد، 
كسالتى براى معظم له ايجاد شد كه باعث شد نماز جماعت 
ايشان قطع شود كه بحمداهللا پس از دقايقى بهبودى حاصل 
شد و معظم له پس از اتمام نماز دقايقى كوتاه با زائران محترم 
صحبت نموده و به علت كسالت ايجاد شده و عدم سخنرانى 

عذرخواهى كردند. 

معاون سياسى وزير كشور 
در تكريم و معارفه استاندارخراسان شمالى:

   خراسان شمالى ظرفيت بااليى 
در رشد و توسعه دارد

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون سياسى وزير كشور گفت: 
خراســان شمالى پتانسيل و ظرفيت بااليى در رشد و توسعه 

دارد كه بايد تبديل به بالفعل  شود.
اسماعيل جبارزاده در آيين تكريم و معارفه استاندار خراسان 
شــمالى اظهار كرد:مجمع نمايندگان خراســان شمالى در 
مجلس شــوراى اســالمى هر آنچه را كه نيازمند و ضرورتى 
براى توسعه استان است به وزارت كشور اطالع دهند چراكه 
اين استان پتانسيل و ظرفيت هاى بااليى براى رشد و توسعه 
دارد كه بايد تبديل به بالفعل شود.وى افزود:همه مسئوالن و 
مديران براى رشد و توسعه استان با استاندار جديد همكارى و 

هماهنگى بيشتر داشته باشند.
نماينده ولى فقيه در خراســان شــمالى نيز در اين آيين 
بــا بيان اين كه اســتاندار جديد از گذشــته تــا به امروز 
مديريت هاى مختلف و مهمى را از جمله نمايندگى مجلس 
تجربه كرده است، ادامه داد: ايشان نيز مانند آقاى صالحى 
آخوند مســلك اســت و به طور حتم اين اســتان صحنه 
خدمت مى شود.حجت االسالم والمسلمين يعقوبى با بيان 
اين كه خدمت به مردم، گره گشايى از كار مردم و مديريت 
صحيح بايد ويژگى هاى مديران ارشد باشد، بيان كرد: بايد 
در ســايه ثبات مديريتى چشــم اندازهاى يك استاندار به 
منصه ظهور برسد.وى توصيه كرد: دولت فرصت بيشترى 
براى فعاليت اســتانداران مهيا كند چون چشــم اندازهاى 
توسعه استان ها در ســايه ثبات مديريت هاست كه بخوبى 

شكل مى گيرد.
در پايــان از زحمات 24 مــاه و 24 روز محمدرضا صالحى 
استاندار پيشين خراسان شمالى قدردانى و محمدرضا خباز 

به عنوان استاندار جديد اين استان معرفى شد.

   اجراى 50 خدمت غير حضورى 
در دستوركارتأمين اجتماعى 

خراسان رضوى
قدس آنالين: مديركل تأمين اجتماعى خراســان رضوى 
گفت: اين ســازمان ارائه خدمــات غيرحضورى جهت 50 
خدمت را در دســتوركار خود قرار داده اســت كه در حال 
حاضــر تعداد زيادى از آن ها در حــال اجرا و يا در مراحل 

آزمايش است.      
به گزارش قدس آنالين، مهندس نظام يادآور شد: با ارائه اين 
گونه خدمات ميزان دسترسى مخاطبين بسيار زياد، هزينه ها 
بشــدت كاهش يافته و به دنبال آن سطح رضايتمندى ارتقا 

خواهد يافت.
وى همچنين توضيحاتى درخصوص طرح مشوق هاى بيمه اى 
جهت كارفرمايان ارائه كرد و گفت: طرح مشوق هاى بيمه اى 
كارفرمايان بنا به مصوبه ســتاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى 
درخصــوص «بســته هاى رونق توليد و اشــتغال» و مصوبه 
شــوراى عالى اشتغال درخصوص «دستورعمل اجرايى طرح 
مشــوق هاى بيمــه كارفرمايى» با هدف ترغيب و تشــويق 
كارفرمايان كارگاه هاى توليدى و خدماتى به استفاده از نيروى 

كار جديد اجرا مى شود.
 مهندس نظام افزود: در حال حاضر بيش از 868 هزار نفر بيمه 
شده تحت پوشش سازمان در استان خراسان رضوى هستند 
كه با احتساب افراد تبعى آنان اين تعداد به بيش از 2 ميليون 

و 341 هزار نفر مى رسد. 
وى همچنين تعداد مستمرى بگيران ســازمان در استان را 
بيــش از 204 هزار نفر و با احتســاب تعداد افراد تبعى آنان، 
افراد تحت پوشش مســتمرى بگير را بيش از 357 هزار نفر 

عنوان كرد.
مهندس اضافه كرد: در سال 1396 تعهدات سازمان در استان 
خراســان رضوى در حوزه بيمه بيكارى و بازنشستگى رقمى 
افزون بر 2900 ميليارد تومان پرداختى بوده اســت كه اگر 
بخواهيم اين رقم را با پرداخت يارانه مقايسه كنيم، بايد گفت 
با اين رقم مى توان يارانه يك سال كامل بيش از 5 ميليون و 

300 هزار نفر را پرداخت كرد. 

   ديدار آيت اهللا علم الهدى 
با آيات عظام مدرسى و سبحانى 

مهر: امام جمعه مشــهد با آيات عظام مدرسى و سبحانى 
ديدار كرد.نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى با چند نفر 

از مراجع تقليد در مشهد ديدار و گفت و گو كرد.
آيت اهللا سيد احمد علم الهدى با حضور در بيت آيات عظام 
مدرسى و سبحانى با اين مراجع عاليقدر ديدار و گفت و گو 

كرد.
در اين ديدارها طرفين در خصوص موضوعات مورد نظر به 

بحث و گفت و گو پرداختند.

پس از استاندار خراسان رضوى و شهردار 
مشهد مشخص شد

   2 معاون استاندار مشمول قانون 
منع به كارگيرى بازنشستگان مى شوند

فارس:بــا اجراى قانون منع به كارگيرى بازنشســتگان در 
دستگاه هاى دولتى، استاندار، معاون هماهنگى امور عمرانى، 
معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندار خراسان رضوى 
و شهردار مشهد مشمول اين قانون مى شوند كه در صورت 
تصويب قانون در شــوراى نگهبان بايد طى مدت 60 روز از 

سمت هاى دولتى كناره گيرى كنند.
قانون منع به كارگيرى بازنشستگان در دستگاه هاى اجرايى 
كشــور در نشست علنى دوم مرداد امســال، با ماده  واحده 
اين طرح بــا 194 رأى موافــق، 36 رأى مخالف و 2 رأى 
ممتنع از مجموع 240 نماينده حاضر در نشســت مجلس 
شوراى اسالمى به تصويب رسيد. بر اساس تبصره يك ماده  
واحده اصالح  شده، به كارگيرى بازنشستگان در سمت هاى 
مذكور دربندهاى (الف)، (ب) و (ج) شــامل رؤســاى سه 
قوه، معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شــوراى 
اســالمى و اعضاى شوراى نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس 
شوراى اسالمى و معاونين رئيس جمهور در ماده 71 قانون 
مديريت خدمات كشــورى مصوب و همچنين به كارگيرى 
بازنشستگان نيروهاى مسلح با تدابير فرماندهى معظم كل 

قوا صرفاً در دستگاه متبوع خود مجاز است.
نماينده مردم ســبزوار در مجلس شوراى اسالمى و طراح 
اين طرح گفــت: قانون منع به كارگيرى بازنشســتگان در 
دستگاه هاى دولتى كشــور با رأى 82 درصدى نمايندگان 
مجلس شوراى اســالمى به تصويب رسيد و طى دو هفته 

آينده به تصويب شوراى نگهبان مى رسد.
حســين مقصودى افزود: مدتى اســت كه به دنبال طرحى 
بوديم كه بازنشستگان از به كارگيرى از سمت هاى مديريتى 
حذف شــوند و به جاى آن ها بايد از نيروهاى جوان كشــور 

استفاده شود.
وى ادامه داد: البى هاى فراوانى از ســوى مديران بازنشسته 
و برخى استانداران وجود داشت، ولى خوشبختانه اين طرح 

قاطعانه در مجلس شوراى اسالمى به تصويب رسيد.
مقصودى تصريح كرد: نيروهاى بازنشسته در كابينه دولت 
و ديگر پســت هاى اجرايى كشور توان اجراى كار را ندارند 

و بايد اين سمت ها به نيروهاى جوانان كشور سپرده شود.
وى تأكيد كرد: حضور نيروهاى جوان در بدنه دستگاه هاى 
اجرايى كشور از فسادهاى ادارى و مالى در كشور جلوگيرى 
مى كند.نماينده مردم ســبزوار در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: با اجراى قانون ممنوعيت به كارگيرى بازنشســتگان 
حدود 17 اســتاندار، 70 معاون اســتاندار، 1200 مدير و 
مشــاور از صحنه هاى مديريتى كشــور حذف مى شوند و 
به جاى آن ها بايد از نيروهاى جوان اســتفاده شود. نماينده 
مردم ســبزوار در مجلس شــوراى اســالمى در پاسخ به 
اين ســؤال كه كدام مديران اســتانى در فهرست مديران 
بازنشســته دولتى قرار دارند، تصريح كرد: اســامى آن ها 
عليرضا رشيديان استاندار خراسان رضوى، محمد مقدورى 
معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى خراسان رضوى، 
محمد رحيم  نوروزيان معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى 
استاندارى خراسان رضوى و قاسم تقى زاده خامسى شهردار 
مشــهد در فهرست مديران بازنشســته دولتى قرار دارند و 
بايــد طى 60 روز پس از اجراى قانون از بدنه اســتاندارى 
حذف شوند.مقصودى يادآور شد: پرداخت هرگونه وجه پس 
از مهلت قانونى از هــر محل و تحت هر عنوانى به مديران 
بازنشسته دســتگاه هاى اجرايى در حكم تصرف غيرقانونى 
در اموال دولتى است و مورد پيگيرى قضايى قرار مى گيرد.

   پياده روى خانوادگى 

تا بوستان شهداى گمنام دررود

دررود - خبرنگار قدس: به مناسبت پنجم مرداد سالروز 
اقامه اولين نماز جمعه كشور،با حضور امام جمعه وجمعى 
از اهالى شهردررود صبح ديروز پياده روى خانوادگى از بقعه 
امامزادگان عين على و زين على تابوســتان شهداى گمنام 
برگزار شد.دراين برنامه ورزشى شركت كنندگان با ذكرفاتحه 
يادشهدا را گرامى داشتند و قبور شهدا را شست وشو دادند.
چهارم خرداد سال 93همزمان با سالروزشهادت امام موسى 
كاظم(ع) دوشهيدگمنام درشهر دررود خاكسپارى شدند كه 
پس از يك سال با روياى صادقه سميه حسينى دختر شهيد 

سيد على اكبر حسينى، اين شهيد شناسايى شد.
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اوج مردم ساالرى، ايثار خانواده شهداست
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين مراسم يادآور شد: پدر شهيد حميدى شبانه 
روز در مســجد به عنوان پايگاه و كانون انقالب حضور داشت. شهيد بيننده، زيرزمين 
مسجد انصارالمهدى را تبديل به كتابخانه كرد و تغذيه فرهنگى و فكرى انجام مى داد. 
بچه ها احســاس تكليف مى كردند و منتظر بودجه نمى ماندند. مصداق آتش به اختيار 
رهبرى عمل مى كردند. امروز نيز مساجد بايد مملو از جوانان شود. غير از اين باشد يعنى 
كوتاهى كرده و به وظايف خود بدرستى عمل نكرده ايم. امروز وقتى 6 قدرت جهانى پاى 
ميز مذاكره مى نشــيند يعنى قدرت و اين قدرت از جوانان به دست آمد. سوالنا وقتى 
از دموكراسى حرف زد؛ به وى گفتم: از دموكراسى چه مى دانيد؟! مردم ساالرى دينى 
قدرتــى ايجاد مى كند كه فرد نه تنها رأى مى دهد بلكه چهار فرزند تقديم كشــورش 
مى كند و اين يعنى توليد قدرت. آفت نســل جوان ما سســت شدن، يأس و نااميدى 
است و اين توسط دشمنان پياده سازى مى شود كه نيازمند هوشمندى و بصيرت است.

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

فارس   فرمانده ســپاه امام رضــا (ع) گفت: افرادى 
كه بعد از اغتشــاش هاى «7 دى» به كمك گزارش هاى 
مردمى شناسايى و دستگير شدند تعدادى جاسوس بودند 

كه براى خارج از كشور فعاليت مى كردند.
فتنه 96 توصيفى است از اغتشاشاتى كه نخستين بار در 
تاريخ 7 دى ماه 96 از مشــهد آغاز و طى آن تعدادى از 
مردم مشهد در اعتراض به سياست هاى اقتصادى دولت و 
گرانى و فقر و مطالبات بانكى به خيابان آمدند، تجمعاتى 
كه كم كم از اختيار اعتراض كنندگان خارج و شــعارها و 

خواسته ها از معيشت به سياست كشيده شد.
در اين بين اما گروهك تروريســتى منافقين هم كه در 
كارنامه ســياه خود جنايت هاى فراوانى از ترور 12 هزار 
نفر از مردم و نخبگان سياســى و مذهبى انقالب گرفته 
تا ائتالف بــا رژيم بعث در جنگ تحميلــى دارد، يكى 
از دشــمنان نظام و ملت ايران اســت كــه ردپايش در 
اغتشاش هاى 7 دى ماه بيانگر دست داشتنش در ايجاد و 
شدت گرفتن اين فتنه دارد، در همين رابطه بخش هايى 
از گفت وگوى خبرگزارى فارس با سردار يعقوبعلى نظرى، 

فرمانده سپاه امام رضا(ع) را مى خوانيد:

 آيا هدف منافقان و معاندان در ماجراى «7 دى» 
مشخص شد؟

 اگر بخواهيم هدفشان را در همان مقطع زمانى مشخص 
كنيم مى توان گفت حداقل هدف اين جماعت برهم زدن 
اوضاع و ايجاد اغتشــاش و آشوب به منظور از بين بردن 
آرامش اجتماعى مردم است تا از نظر تبليغاتى و رسانه اى 
ســوژه اى براى كشــورهاى مخالف ايران درست كنند؛ 
اما از يك نگاه عميق تــر بايد گفت آن ها هر اقدامى كه 
انجام مى دهند چند گام كلى برايش تعريف مى كنند، گام 
اولشان اين  است كه با ايجاد بدبينى و بى اعتمادى مردم 
نسبت به مســئوالن براى جامعه چالش ذهنى درست 
كنند و با اين اقدام ها رابطه مردم را با نظام برهم بزنند كه 
اين مطلب خودش موجب بروز يك سرى اعتراضات در 
جامعه مى شود؛ آشوب، تخريب و تصرف، گام هاى بعدى 
هست كه معاندان و منافقان براى آن برنامه ريزى مى كنند 

و اخبارش به ما مى رسد.

بين دستگيرشــدگان ماجراى« دى» چه   در 
جريان هايى حضور داشتند؟

در بين اين افراد هم سلطنت طلب ها بودند و هم وابستگان 
منافقين، كســانى را دســتگير كرديم كه با سايت هاى 

منافقين در ارتباط بودند.

 شنيده ها از منابع آگاه گوياى اين واقعيت است 
كه داعش در مشهد هم تحركاتى داشته، آيا شما 

اين موضوع را تأييد مى كنيد؟
بلــه، دشــمن هيچ وقت بــدون اقدام نمى نشــيند؛ ما 
چيزى به نام دشــمن غيرفعال نداريم همه دشمنان ما 
فعال هســتند؛ همان طور كه مقــام معظم رهبرى هم 
فرمودند:«اگر شما خواب هستيد، گمان نكنيد دشمنان 
شما هم خواب هستند، دشمن هميشه بيدار است.» پس 
ما هم بايد بيدار باشــيم؛ وقتى ما بيدار هستيم فعاليت 
دشمن را مى بينيم، اما بسته به اينكه اقتضاء شرايط چه 
باشــد گاهى در همان گام اول برخورد مى كنيم؛ بعضى 
مواقع، اما براى رســيدن به اطالعات و سرنخ هاى بيشتر 
بايد منتظر گام هاى بعدى بشويم و حتى در بعضى شرايط 
تا گام نهايى رصدشان مى كنيم و زمانى كه مى خواهند 
نقشه شان را عملى كنند، آنجا همان بزنگاهى است كه 

برخورد مى كنيم.
آنچه اما موجب شــده معاندان نظام تــا اآلن نتوانند 
كارى از پيش ببرند به اين خاطر است كه ما پابه پاى 
دشمنمان بيداريم و اوضاع را رصد مى كنيم، همچنين 
لطف خــدا و امام رضا(ع) شــامل حــال اين نظام و 
مردم اســت، مردم نيز در بحــث امنيت انصافاً كمك 
زيــادى مى كنند؛ چرا كه در همه جــا حضور دارند و 
كوچك ترين حركت مشكوك را به ما اطالع مى دهند 

تا نقشه هاى شوم خنثى  شود.

 يك نمونه از همكارى مردم را در اين زمينه ها 
بيان مى كنيد؟

اگرچــه گاهى اوقات گزارش هايى كــه از مردم دريافت 
مى كنيم به نظر خودشان ساده است، اما سرنخ هاى خيلى 
مهمى مانند اســتقرار تعدادى جاسوس در يك هتل تا 

مسائل مهم تر امنيتى را براى ما روشن مى كند.
افــرادى كه بعــد از اغتشــاش هاى «7 دى» به كمك 
گزارش هاى مردمى شناسايى و دستگير شدند، تعدادى 
جاسوس بودند كه براى خارج از كشور فعاليت مى كردند 
و فعاليتشان در راستاى اغتشاش هاى «7 دى» بود؛ اين 

مسائل براى ما دور از ذهن نيست.

 مــردم اگر موارد امنيتى مشــكوكى ديدند و 
خواستند اطالع بدهند بايد از چه طريقى اقدام كنند؟
راه هاى مختلفــى وجود دارد مثل، تلفن شــبانه روزى 
114، يا مراجعه به پايگاه هاى بســيج، ما درخواســت 
مى كنيم مردم گســترده تر و هوشــيارتر از گذشته هر 
شخص مشكوك يا رفتار غيرطبيعى را كه ديدند اطالع 
دهند چــون بعضى موارد فوق العاده بــراى ما در حوزه 
برقرارى امنيت كارســاز است و منجر به كشف سرنخ ها 
و جريان هاى مهمى مى شود، مردم از كنار هيچ موضوعى 
بسادگى عبور نكنند؛ بقيه كار به عهده ماست و االن هم 
شرايط به گونه  اى اســت كه اين ضريب حساسيت بايد 

خيلى باال باشد.

در گفت و گو با فرمانده سپاه امام رضا(ع) تشريح شد

جزئيات جديد از اغتشاش هاى 7 دى مشهد
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 تن زخمى شهر را مرهمى بايد!
بــدون ترديد يكى از معيارهاى اصلــى ارزيابى فعاليت مديران 
شهرى، خيابان هاى زيبا، تميز و متناسب با نيازها و حجم ترافيك 
و تردد شــهروندان اســت؛ در اين بين كيفيت آسفالت معابر، 

همچون ويترين عملكرد مديريت شهرى، نقش ايفا مى كند.
اين در حالى اســت كه شهروندان مشهدى از گذشته تاكنون و 
بويژه طى چند سال اخير از نابسامانى خيابان هاى شهر، خرابى 
آسفالت معابر و افزايش روز افزون دست انداز و چاله ها در مسير 
تردد خود، گاليه مند بوده و بسيارى نيز به اين دليل دچار آسيب 

و خسارت هاى مالى و گاه حتى جانى شده اند.
چاله ها و دســت اندازهايى كه برخــى از آن ها عمرى چند ده 
ســاله دارند و برخى حتى براى زائرانى كه هر از چند گاهى به 
مشهدالرضا(ع) سفر مى كنند، آشنا هستند و همان طور كه پيش 
از اين نيز نوشتم، خيلى از دست انداز و چاله هاى معابر مشهد در 

زمره آثار تاريخى اين كالنشهر قرار داد.
مديران شــهرى اما كمبود اعتبارات عمرانى نسبت به وسعت و 
جمعيت ثابت و سيال (زائران و مسافران) و نيز ضرورت اجراى 
بسيارى ديگر از پروژه هاى اولويت دار را از جمله داليل كم كارى 
در حوزه ترميم و نگهدارى و توســعه آسفالت معابر و خيابان ها 

عنوان مى كنند.
حفارى و كنده كارى هاى مستمر و بى وقفه آسفالت كوچه ها و 
خيابان هاى شهر هم يكى از عوامل اصلى تأثيرگذار در افزايش 
زخم هاى معابر مشهد بوده است كه صد البته در بيشتر موارد با 
داليل منطقى و موجه، توسط شركت هاى خدماتى (آب، برق، گاز 

و مخابرات) انجام مى شود.
اما آنچه حائز اهميت اســت، اينكــه ضوابط و مقررات و قوانين 
روشنى در اين زمينه وجود دارد و چنانچه شركت هاى خدماتى 
و شهردارى مشهد پايبند به اين ضوابط باشند، شاهد كمترين 
آســيب ها و تبعات ناشــى از حفارى ها در سطح آسفالت معابر 
شــهر خواهيم بود. عالوه بر اين بر اساس همين ضوابط تقريباً 
تمامى و حتى در اكثر قريب به اتفاق موارد، چند برابر هزينه هاى 
كنده كارى، خرابى و ترميم دوباره آسفالت، از شهروندان گرفته 
مى شود؛ قبل از آنكه عمليات تخريب آسفالت آغاز شود. اما آنچه 
پس از حفارى اتفاق مى افتد، به جا ماندن چاله اى پر از خاك در 
دل خيابان است كه هر لحظه آبستن حوادث مختلفى همچون 
سقوط مردم و يا وسيله نقليه شهروندان درون آن است، ضمن 
آنكه تا روزها  و حتى هفته ها پس از آن، چهره اى زشت و نازيبا در 
محل به وجود مى آيد تا سرانجام گروهى براى پركردن چاله از راه 
برسند و هر چند پس از اتمام كارشان، خطر سقوط در چاله نيز از 
بين مى رود، اما لكه آسفال ترميم شده ناهماهنگ با سطح آسفالت 
اطراف باقى مى ماند و دست اندازى به دست اندازهاى شهر افزوده 
مى شود. در صورتى كه اگر كار ترميم خرابى و آسفالت معابر شهر 
را به افرادى متخصص و دلسوز سپرده و نظارت دقيق و به دور از 
تسامح و تساهل بر عملكرد آن ها انجام شود، با توجه به هزينه اى 
كه شــهروندان خدمات گيرنده مى پردازند، مى بايست كيفيت 
آسفالت ترميمى بسيار بهتر از ساير نقاط باشد، چرا كه در حال 
حاضر شهردارى مشهد و شركت آبفا به ازاى هر متر كنده كارى 
معابــر براى ارائه خدمات آب و فاضالب، در مجموع بيش از 57 
هزار تومان پول مى گيرند. اينكه اين مبالغ چگونه و براساس چه 
معيارى محاسبه و دريافت مى شود را نمى دانيم؛ شهروندان هم 
عموماً ســؤالى نمى كنند چون دستشان زير تيغ است و تا وجه 
درخواستى را پرداخت نكنند، مجوز كنده كارى صادر نمى شود و 
از امتياز آب و فاضالب يا برق و گاز محروم مى مانند، اما در مقابل 
پرداخت چنين مبلغ غيرمنصفانه اى، انتظار دارند، مقابل منزل 
مسكونى و ملك آن ها به بهترين شكل ممكن و در كوتاهترين 
زمان، آســفالت شــود و چهره نازيبايى به خود نگيرد. ســاير 
شهروندان هم كه انتظار مى رود عوارض متعدد و تحت عناوين 
مختلف را بموقع بپردازند، قطعاً اين حق را دارند كه شهردارى 
را بــه خاطر مديريــت ضعيفش در اين حــوزه مؤاخذه كنند.

يك مسئول به قدس خبر داد
 خراسانى ها روزانه 150 هزار ليتر 

بنزين سوپر مى زنند
فاطمه معتمدى: رئيس روابط عمومى شــركت ملى پخش 
فراورده هاى نفتى منطقه خراســان رضــوى درباره وضعيت 
توزيع بنزين سوپر در استان و مشهد اظهار داشت: بنزين سوپر 

همانند گذشته در استان و مشهد توزيع مى شود.
ســيد محمد جعفر قائمى طلب در گفت و گو با خبرنگار ما 
افزود:طى چهار ماهه نخســت سال جارى در سطح منطقه 
خراسان رضوى به طور ميانگين روزانه 150 هزار ليتر بنزين 
سوپر مصرف شده است كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 58 درصد رشد نشان مى دهد.
وى اضافه كرد: ميزان مصرف بنزين سوپرطى 4 ماهه اول سال 
گذشته 13 ميليون ليتربوده است كه اين ميزان درمدت مشابه 

امسال به 20 ميليون و628 هزار ليتر رسيده است.
وى در خصوص ميزان مصرف بنزين در استان ودرصد رشد آن 
نسبت به سال گذشته خاطر نشان كرد: مجموع بنزين مصرفى 
در چهار ماهه نخست سال 96 درسطح منطقه خراسان رضوى 
506 ميليون و370 هزار ليتر بوده است كه اين ميزان در مدت 

مشابه امسال به545 ميليون و110 هزار ليتر رسيده است. 
به گفته وى كل بنزين مصرفى در ســال جارى در مقايســه 

با مدت مشابه سال گذشته هشت درصد رشد داشته است.

خطر از بيخ گوش مسافران گذشت
 كتك كارى خلبان و كمك خلبان 

پرواز  مشهد-بغداد

خبــر آنالين: يك هواپيماى متعلق به شــركت هوايى 
عراق كه از فرودگاه مشــهد بلند شــده بود، در حالى در 
بغداد به زمين نشســت كه 157مسافر آن ممكن بود به 
دليــل دعوا و كتك  كارى ميان خلبان و كمكش هرگز به 

سالمت از هواپيما خارج نشوند.      
 شــركت هواپيمايى عراق با انتشــار بيانيه اى اعالم كرد: 
«وزير حمل و نقل دســتور آغــاز تحقيق درباره ماجراى 
دعواى دو خلبان ياد شــده هنگام پــرواز را صادر كرده 

است».
در اين بيانيــه به دليل و بهانه مشــاجره ميان خلبان و 

كمكش اشاره اى نشده است.
اين درحالى اســت كه كمك خلبان پرواز بغداد - مشهد 
در نامــه اى به مافوق خود ماجرا را اين گونه توضيح داده 
اســت: «هنگام پرواز در لحظه اى مشاجره صورت گرفت 
كــه خلبان به يكى از ميهماندارها اجــازه نداد براى من 

غذا بياورد. 
بهانه خلبان اين بود كه من پيشــتر از او براى درخواست 

غذا اجازه نگرفته بودم.
خلبان پــس از خوردن غذا، با عباراتى نامناســب من را 

مورد خطاب قرار داد و سپس ضمن توهين كتكم زد.
اين مســئله سبب شد تا يكى از اعضاى تيم امنيتى وارد 

كابين شود».
خلبان و كمكش با اين وجود موفق مى شــوند هواپيما را 
ســالم در فرودگاه بغداد به زمين بنشــانند، اما به محض 
فرود در فرودگاه، خلبان بار ديگر كمكش را مورد توهين 
و ضرب و شــتم قرار مى دهد. كمك خلبــان درباره اين 
وضعيــت مى گويد كه چاره اى جز دفاع از خود نداشــته 

است.
شــركت هواپيمايى عراق اعالم كرده كه خلبان و كمك 
خلبــان اين پرواز در حال حاضر از كار معلق شــده اند و 
بايد در انتظار مجازات هاى ســنگينى همچون ممنوعيت 

هميشگى از پرواز باشند.

ديدگاه

 ايسنا: يك جامعه شناس گفت: اگر پاركينگى 
با ظرفيت 800 جاى  پارك ساخته شود، سبب 
تقاضاى سفر با وسايل نقليه شخصى مى شود و 
اين امر جريان ترافيك در محدوده پارك ملت را 

كندتر و آلودگى هوا را بيشتر مى كند. 
مجيد حيدرى  چروده، در نشســت تخصصى 
طرح پايانه و پاركينگ زير ســطحى آزادى كه 
در ساختمان شوراى شهر اسالمى برگزار شد، 
اظهار كرد: به دليل اينكه وضعيت فعلى پايانه 
آزادى ســبب آلودگى صوتى و هوا، اغتشاش 
بصرى، تخريب محيط  زيست و... مى شود، بايد 
اصالحاتى ايجاد و نقدهايى به آن وارد شود. وى 

ادامه داد: يكى از نقدهايى كه مى توان به پايانه 
آزادى وارد كرد، اين اســت كه چرا بايد در اين 
مكان پايانه اى وجود داشــته باشد. مى توان به 
اين موضوع اين گونه نگاه كرد كه خطوط قطار 
شهرى و بى آرتى را افزايش دهيم و پايانه هاى 
اتوبوس به جاى اينكه در مركز شهر قرار داشته 

باشند، به اطراف شهر انتقال يابند. 
اين جامعه شناس در خصوص پاركينگ پارك 
ملت بيان كرد: اگر پاركينگى با ظرفيت 800 
جاى پارك ساخته شود، سبب تقاضاى سفر با 
وسايل نقليه شخصى مى شود و اين امر جريان 
ترافيــك در محدوده پارك ملــت را كندتر و 

آلودگى هوا را بيشــتر مى كند. اين موضوع با 
اهداف زيست محيطى اين طرح مغايرت دارد.

حيدرى چروده افزود: طبق آمار نسبت به سال 
گذشته ما اكنون با كاهش 4 ميليونى تراكنش 
ســفر در اتوبوسرانى مواجه هستيم. همچنين 
مطالعات نشــان داده است ســاخت بزرگراه 
و پاركينگ در مناطق مركزى شــهر ســبب 
كم شــدن ترافيك در كوتاه مدت مى شود، اما 
در بلندمدت استفاده از وسايل نقليه شخصى 
افزايش مى يابد. در نتيجه مشكالت ترافيكى با 

ساختن پاركينگ كاهش نمى يابد.
وى عنوان كــرد: هم اكنون ما در پارك ملت با 

اشــباع جمعيت مواجه هستيم. با ايجاد 800 
ظرفيت جاى پارك اين جمعيت بيشتر خواهد 
شــد، حريم خصوصى افراد را تحت شعاع قرار 

داده و سبب درگيرى و تنش مى شود.
اين جامعه شناس با اشــاره به اينكه «الگوى 
اســتفاده از پاركينگ در مشــهد مانند ساير 
شهرهاى بزرگ الگوى افقى است»، ادامه داد: 
مردم بيشــتر تمايل دارند به جاى استفاده از 
پاركينگ طبقاتى از جاى پارك در خيابا ن ها و 
اطراف پارك ملت استفاده كنند. پيشنهاد من 
اين اســت كه در صورت ساختن پايانه در اين 

مكان از ايجاد پاركينگ صرف نظر شود.

جامعه  شناس و استاد دانشگاه:

طرح «پاركينگ آزادى» ترافيك و آلودگى هوا را بيش تر مى كند
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در شهـر شماره پيامك: 300072305

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     .

 3 ساعت در خط بى آر تى!
چند روز پيش خط بى آرتى اماميه به شــهرك شــهيد 
رجايى را ســوار شــدم تا دلتان بخواهد تمام خيابان هاى 
مشهد را دور زديم از راننده پرسيدم چرا اين همه ايستگاه 
داريد وقت مردم گرفته مى شود 3ساعت طول كشيد كه 

رسيدم به مقصد.
0936...5076

 ايستگاه هاى اتوبوس بدون سايبان
امروزهم مانند روزهاى قبل در انتظار يكى ازخط هاى13زير شالق آفتاب براى رسيدن به مترو 

فرودگاه عرق ريختم.
915...9773

 مسئوالن شهردارى پاسخ دهند
لطفاً مشــكل اعضاى اتحاديه خدمات موتورى مشهد را 
پيگيرى كنيد، 20سال قبل تمام سرمايه عمرشان را صرف 
خريد سوله هاى تعميرگاهى در اراضى طرق(بساروج)نموده 
وهم اكنون توســط پيمانكارنيمه تمام به حال خود رها 
شــده واتحاديه خدمات موتورى هم جوابى به سهامداران 

نمى دهد.
915...6131

 مسئوالن بانك ها پاسخ دهند
بــا اقدام دولت براى صرفه جويى درمصرف برق ســاعت كار بانك ها6 اعالم شــده، اوالً چرا 
هماهنگى بين ادارات نيست؛ مثأل بانك و ثبت احوال، دوماً چرا مسئوالن بانك ها به محض ورود 
تمام چراغ ها و كولرها را روشن مى كنند، سوماً چرا نمايشگر نوبت تاريخ يك روز قبل را نشان 
مى دهد، چهارم چرا قبل8صبح چك ها را برگشت مى زنند، چون عامه مردم درخوابند، يا شايد 

با اين برگشت زدن به چك ها منبع درآمدى براى بانك ها ايجاد مى شود.
936...6282

3 ساعت در خط بى آر تى!

 مسئوالن شهردارى پاسخ دهند

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.

مهدى كاهانى مقدم

مهناز خجسته نيا   تخريب بزرگ ترين پايانه 
اتوبوسرانى مشهد با هدف اجراى بزرگ ترين طرح 
حمل و نقل اين كالنشهر در حاشيه پارك ملت 
اين قدر كوچك نيست كه بتوان مشكالت 2 ساله 
مســافران 26 خط اتوبوس اين ناوگان را ناديده 
گرفت. اين طرح گرچه با هدف ايجاد تسهيالت و 
آرامش براى مردم آغاز شده است ولى گويا سفر 
سهل مســافران اين پايانه اتوبوسرانى تا دو سال 

بايد در اين ايستگاه متوقف بماند. 
از ديگر دســتاوردهاى اين طرح نيز دسترسى 
ســريع تر مســافران به خودروهاى حمل و نقل 
عمومى و زمان كوتاه سفر عنوان شده است كه 
اين مهم هم فعالً تا دو ســال از دسترس خارج 

شده است. 
پنجشنبه گذشته كه گزارشگر ما بنا به تقاضاى 
مسافران راهى اين پايانه شد آنچه بيش از فوايد 
اجراى بزرگ ترين طرح حمل و نقل برايشــان 
بزرگ تمام شده بود بلبشويى بود كه همه آن ها را 

گرفتار كرده است.
 از پرســان پرسان رســيدن به ايستگاه خطوط 
گرفته تا ادغــام خطوطى كه داد مســافران را 
درآورده بيشترين سهم در نارضايتى مسافران را 
دارد. هيچ مسافرى از خطوط اين پايانه نيست كه 
بدون نارضايتى در ايستگاه منتظر باشد هر كسى 
از مشكلى سخن مى گويد كه هر روز با آن دست 

و پنجه نرم مى كند.

 جاى خالى راهنما
يكى از مسافران ميانسال در ايستگاه حاشيه بلوار 
آزادى به گزارشگر ما مى گويد: آنچه بيش از همه 
موجب نارضايتى مسافران شده است جاى خالى 
راهنماست. وى با بيان اينكه همه در حال پرس 
و جو براى يافتن ايســتگاه خط مورد نظرشان 
هســتند، مى افزايد: اين در حالى است كه بايد 
چندين ايستگاه راهنما با مأمور در اين محدوده 
داير باشــد. مادرى هم كه با فرزند خردســالش 
سردرگم شده است، مى گويد: بعد از كلى معطلى 
در ايستگاه ابتداى امامت تازه فهميدم براى سوار 
شــدن به خط مورد نظر بايد به ايستگاه حاشيه 
بلوار آزادى مراجعه كنم. پيرمردى عصا به دست 

هم از راهنمايى محدود سازمان اتوبوسرانى با چند 
بنر گاليه مى كنــد و اظهار مى دارد: براى اجراى 
اين پروژه، هزينه سنگينى به مسافران تحميل 

مى شود.

 كالفگى مسافران در ايستگاه ها
وى با بيان اينكه اين همه كالفگى مسافران در 
بالتكليفى پايانه هاى تفكيك شده خيلى گران 
تمام مى شــود، مى افزايد: اين در حالى است كه 

هيچ مقام مسئولى اين مشكالت را نمى بيند.
دانشــجويى هم از معطلى زياد مسافران گاليه 
مى كند و مى گويد: متأســفانه بــا اين تغييرات 
اصالً نمى توان روى رســيدن به موقع به مقصد 

برنامه ريزى كرد. او با اشاره به سرگردانى هر روزه 
مسافران خطوط اين پايانه تصريح مى كند: نبايد 
فقط با يك كيوســك راهنما و يك مامور براى 

اطالع رسانى به اين همه مسافر بسنده مى شد.
وى با تأكيد بر ضرورت افزايش مأموران راهنما 
در روزهاى خــاص و پر تردد چون والدت امام 
رضا(ع) اظهار مى دارد: متأسفانه برخى تعلل ها 
موجب ناديــده گرفته شــدن اقدامات درخور 
تحسين نيز مى شود. گفتنى است پايانه آزادى 
بزرگ ترين پايانه اتوبوســرانى كالنشهر مشهد 
است كه روزانه حدود 21 هزار مسافر و 3700 
اتوبــوس در ايــن پايانه جابه جا مى شــوند كه 

جابه جايى بااليى است.

قدس از بالتكليفى و سردرگمى مردم در ايستگاه  هاى مجاور پايانه آزادى گزارش مى دهد

قايم باشك اتوبوس ها با مسافران
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زائران مستقر در بوستان غدير گاليه دارند

كمبود سكو و نبود برق درآالچيق ها

على محمدزاده تابستان و سفر، واژه هايى به 
هم گره خورده هستند و اگر از هر ايرانى بخواهى 
چند مقصد سفر خود را نام ببرد بى ترديد اولين يا 

دومين شهرى كه نام مى برد مشهد است.
مشهد به دليل وجود بارگاه منور امام رضا(ع) 
همواره مقصد ســفر عده اى از آدم هاست كه 
دل هايشــان هواى حرم كــرده و همين يك 
بهانه كافى اســت تا راهى اين شــهر شوند و 
فاصله ها و مشكالت به چشم نمى آيند. با اين 
وصف موضوع اسكان در شهر مشهد هم براى 
مســافران و هم براى مديران و نهادهاى اين 
شــهر همواره به عنوان مسئله اى اولويت دار 
مطرح بوده و هســت. به طورى كه به عنوان 
مثال آســتان قدس رضوى طى يكى دو سال 
اخير براى قشر كم برخوردار جامعه كه قصد 
زيارت امام رضا(ع) را دارند پروژه ساخت زائر 
شهر و زائرسراى رضوى را براى اسكان زائران 

كم درآمد به بهره بردارى رساند.
 از سوى ديگر اگر به خاطر داشته باشيد سال هاى 
نه چندان دور هر گوشه شهر و زير سايه درختان 
خانواده اى را مى ديديم كه بساط نهار و شامشان 
پهن اســت. آنچه مسلم اســت اتفاقاتى كه رخ 
مى داد در شــأن شهر مشــهد و زائرانش نبود و 
همين امر موجب شد تا تمهيداتى انديشيده شود 
كه از آن جمله مى توان اختصاص بوســتان هاى 
خاص به محل استقرار مسافران را نام برد كه از 
همان ابتدا پارك جنگلى طرق يا همين بوستان 
غدير امــروزى به اصلى ترين محل اقامت موقت 

مسافران و زائران معرفى شد.

 خواسته هاى آن روزها
از تابستان سال 92 آن دسته از مسافران شهر 
مشهد كه مى خواستند چادر بزنند و در پارك 
و كنار خيابان استراحت كنند تنها بايد به يكى 
از بوستان هاى تعيين شده مراجعه مى كردند و 
بيشترين مراجعه به وسيع ترين بوستان يعنى 
پارك جنگلى طرق بود كه بعدها نام غدير به 
خود گرفت. آن روزها مسافران از كمبود امكانات 

اوليه همچون شــيرهاى آب و سرويس هاى 
بهداشتى گاليه داشــتند و اصلى ترين گاليه 
شان مسئله تردد به هسته مركزى و زيارت بود 
چرا كه با اعمال طرح محدوديت ترافيكى بايد 
با سيستم حمل و نقل عمومى تردد مى كردند 
كه كمبود اتوبوس موجب نارضايتى بيشــتر 
مراجعــان بود.خالصه اينكه كمبودهاى ريز و 
درشتى از سوى مسافران مطرح مى شد كه به 
دليل نو پا بودن محل، برطرف كردن آن ها به 

آينده موكول مى شد.

 بوستان غدير امروز
حاال با گذشت سال ها از اين اقدام يك بار ديگر به 
اين محل رفتيم و با مسافران اقامت كرده در اين 

بوستان بزرگ به گفت وگو نشستيم.
راســتش را بخواهيد از همان ابتــداى ورود به 
بوســتان، خلوتى آن مشخص اســت، ديگر از 
چادرهاى چســبيده به هم خبرى نيست كه با 
توجه به وضعيت اقتصادى حاكم بر جامعه قابل 

پيش بينى است.
فضاى بوســتان تميز اســت و مانند دهكده اى 
كوچك خيابان اصلى آن نســبتاً پر رفت و آمد 
اســت و نگهبانان همه جا هستند و خودروهاى 

امدادى هم در گوشــه اى پارك شــده اند تا در 
صورت نياز وارد عمل شوند.

امكانات مورد نياز مسافران از قبيل فروشگاه ها و 
مراكز تفريحى براى گذران اوقات فراغت مهياست 
ومى تــوان گفت محيطى خوب براى اســكان 
موقت كسانى است كه توان پرداخت هزينه هاى 
زياد اسكان را ندارند. هرچند كليت اوضاع خوب 
است اما وقتى پاى صحبت مسافران مى نشينى و 
اندكى دقيق تر به اطراف نگاه مى كنى هنوز هم 

كمبودهايى را مى شود پيدا كرد.

  سكوهاى كم، آالچيق هاى بى برق
عبدالرضا، زائر خرمشهرى كه با 16 نفر از اعضاى 
خانواده اش براى اولين بار به اين بوستان آمده و 
در كنار يكى از معابر فرعى و روى آسفالت فرش 
پهن كرده اند، مى گويد: متأسفانه تعداد سكوهاى 
بتنى بسيار كم است و فضاى بين درختان هم به 
دليل ناهموارى و خاكى بودن مناسب چادر زدن 

نيست مجبوريم روى آسفالت بنشينيم.
او ادامه مى دهد: آالچيق ها هم برق ندارند حتى 
يك المپ كوچك براى روشــنايى آن ها تعبيه 
نشــده اســت. يكى از همراهان او مى گويد: در 
قدمگاه براى راحتى مسافران پريز برق گذاشته 

بودند اما اينجا چند محل به عنوان ايستگاه شارژ 
گذاشته اند و بايد همه به آنجا مراجعه كنند.

  از سرويس حمل و نقل تا سرويس بهداشتى
چند زائر رشتخوارى هم زير سايه بان آالچيقى 
مشــغول صرف چاى هستند و گويا رفت و آمد 
تا سرويس هاى بهداشتى پيرمرد جمع را خسته 
كرده كــه به محــض اينكه از امكانــات اينجا 
مى پرســيم ابتدا از كمبود و دورى سرويس هاى 
بهداشــتى گاليــه مى كند و مى گويد: بيشــتر 
خانواده ها يــا افراد پير دارند يا بچه هاى كوچك 
كه دسترسى سريع به سرويس بهداشتى برايشان 
ضرورى اســت كه اگر مديــران مجموعه تعداد 
سرويس هاى بهداشتى را بيشتر كنند بهتر است.

موسوى مى افزايد: براى سومين بار است به اين 
محل مى آيم و از امكانات اينجا راضى هستم ولى 
ورودى 16 هزار تومانى اينجا به نظرم زياد است و 
نيز پرداخت 30 هزارتومان براى سوئيت هايى كه 
فقط موكت دارد و كولر و از حمام خبرى نيست 

نامعقول است.
جوان ديگرى هم با تأكيد بر نكات ذكر شــده، 
سرويس حمل ونقل از محل بوستان تا حرم مطهر 
را خوب توصيف مى كند و مى گويد: اتوبوس ها به 
فاصله يك ربع تا 20 دقيقه مدام حركت مى كنند 
و از 6 صبح تا 9 شب هر زمان بخواهيم به زيارت 

برويم به راحتى با اتوبوس ها مى رويم.

  كالم آخر
هر چند با تعداد بيشــترى از مسافران صحبت 
كرديم اما به جز چند نكته خاص ساير گفته ها 
تكرارى بود و بيشترشــان از شرايط راضى بودند 
و اصلى ترين كمبود مجموعه را سكوهاى ساخته 
شــده براى برپا كردن چادر مى دانستند و طبق 
روال همــه محل ها كه ورودى مى گيرند از مبلغ 
تعرفه گاليه مند بودند. البته تعرفه استحمام هم 
مورد نقد بســيارى از مسافران بود و مانند تمام 
گزارش ها كه از مســافران مشهد تهيه مى شود 

جدى ترين گاليه از طرح ترافيك بود.

آب و �وا
  ادامه كاهش تدريجى گرما 

در خراسان رضوى
قدس: هواشناسى خراسان رضوى اعالم كرد بررسى نقشه هاى 
پيش يابى هواشناسى نشان دهنده ادامه روند كاهش دما طى 
48 ساعت آينده در سطح استان و كاهش شدت گرماى هوا 
مى باشد. همچنين طى اين مدت پديده جوى غالب در سطح 
استان افزايش سرعت وزش باد در ساعات بعدازظهر مى باشد 
كه بويژه در نواحى جنوبى و جنوب شــرق استان، وزش باد 

گاهى شديد با گردوخاك همراه خواهد بود.

روی �ط حاد�
  160 ميليارد ريال 

كاالى قاچاق  به مقصد نرسيد

قدس: فرمانده انتظامى داورزن از كشــف 160 ميليارد ريال 
كاالى خارجى غيرمجاز و قاچاق در بازرســى از يكدستگاه 

خودرو ايسوزو زرد رنگ خبر داد.
ســرهنگ «جمشــيد بدرى» در تشــريح اين خبر گفت: 
مأمــوران كالنترى مركزى شهرســتان داورزن در محور 
داورزن به ســبزوار هنگام كنتــرل خودروهاى عبورى به 
خودروى كاميونت ايسوزو زرد رنگ مشكوك شدند و اين 

خودرو را متوقف كردند.
ســرهنگ بدرى افزود: در بازرسى از اين خودرو اقالم قاچاق 
شامل 9 دســتگاه تلويزيون، 3 دستگاه جاروبرقى و تعدادى 
ساندويچ ساز، غذاســاز و مقادير زيادى وسايل آشپزخانه به 

ارزش بيش از 160 ميليارد ريال كشف شد.
وى تصريح كرد: در اين راستا يك متهم دستگير كه پس از 

تشكيل پرونده مقدماتى، تحويل مقامات قضايى شد.

  كشف 35 بسته موادمخدر

از 2 دستگاه پژو سوارى
قدس: فرمانده انتظامى تايباد از كشف 38 كيلوگرم موادمخدر 

در بازرسى از دو خودروى سوارى پژو خبر داد.
سرهنگ «على اكبر قربانى» گفت: جان بر كفان پليس مبارزه 
با موادمخدر تايباد در اقدامى اطالعاتى به سرنخ هايى از قاچاق 
محموله موادمخدر از نوع حشــيش به وســيله دو دستگاه 

خودروى سوارى پژو 405 دست يافتند.
وى افزود: در پى كســب اين اطالعات، مأمــوران انتظامى 
به محض ورود دو خودروى ســوارى به حوزه اســتحفاظى 
شهرستان تايباد وارد عمل شده و اين دو خودرو را در اقدامى 

غافلگيرانه متوقف كردند.
ســرهنگ قربانى گفت: پليس در بازرســى از دو خودروى 
ســوارى پژو، 55 بسته موادمخدر از نوع حشيش به وزن 38 
كيلوگرم كه به طرز ماهرانه اى در بدنه خودروها جاسازى شده 

بود، كشف كردند.
سرهنگ قربانى خاطرنشان كرد: در اين عمليات دو قاچاقچى 
دستگير و با تشكيل پرونده به مراجع قضايى معرفى شدند و 

تحقيقات از متهمان ادامه دارد.

  مرگ مادربزرگ در واژگونى وانت
قدس: فرمانده انتظامى شهرستان كالت از واژگونى خودروى 

وانت و مرگ زنى 70 ساله خبر داد.
سرهنگ «ســيد خليل شفائى» گفت: ساعت 18 چهارشنبه 
گذشــته، واژگونى خودروى وانت ســايپا در محور روستاى 

خشت به فوريت هاى پليسى 110 اعالم شد.
وى افــزود: مأموران انتظامى و نيروهاى امدادى بالفاصله در 
محل حاضر شدند و متاسفانه در اين حادثه پيرزن 70 ساله 

كه سرنشين خودرو بود، جان خود را از دست داد.
وى گفــت: فرزند اين زن كه راننده 40 ســاله خودرو بود و 
فرزند 6 ساله اش نيز مصدوم شده بودند كه به مركز درمانى 

انتقال يافتند.
سرهنگ شفائى اظهار داشت: برابر اظهارنظر اوليه كارشناسان 
تصادفات پليس راهور تخطى از سرعت مطمئنه علت وقوع 

حادثه بوده است.

  سارقان 90 رأس گوسفند 

به دام افتادند
بردسكن- خبرنگارقدس: دادستان بردسكن از دستگيرى 
سارقان 90 رأس احشام در روستاى سنگ پير از توابع بخش 

مركزى بردسكن در سرخس و تربت جام خبرداد. 
احمــد فرزانــه در گفت و گو با خبرنــگار ما گفت: درپى 
سرقت 90 رأس گوســفند در روستاى سنگ پير مراتب 
به جد در دســتوركار پليس آگاهــى فرماندهى انتظامى 
بردســكن قرار گرفت و پس از تحقيقات و به دست آمدن 
ســرنخ هايى مشخص شــد سارقان از شــهرهاى مرزى 
استان هستند كه با هماهنگى دادستان و نيروى انتظامى 
شهرســتان هاى ســرخس و تربت جام اكيپــى از پليس 
آگاهى اين شهرســتان به اين دو شهرستان اعزام شدند و 
پس از تحقيقات يك نفر از ســارقين در سرخس و چهار 
نفر نيز در تربت جام دستگير و 90 رأس دام سرقت شده 

از مخفيگاه آن ها كشف شد.
وى گفت: يكى از ســارقين در روستاهاى شهرستان دوره 
گرد بوده است و با همدستى چند نفر ديگر از دوستانش 
به صورت شــبانه كه گوسفندان مشــغول چرا در بيابان 
بوده اند با اســتفاده از تاريكى شــب دست و پاى چوپان 
را با طناب مى بندند و گوســفندان را با ماشين به سرقت 
مى برنــد كه با تالش مأموران انتظامى شهرســتان ظرف 
72 ســاعت احشام ســرقت رفته كشف و ســارقين نيز 

دستگير شدند. 
فرزانه گفت: دراين راستا پرونده اى تشكيل وسارقين پس از 

بازجويى روانه زندان شدند.

  پوست ببر يا قسم....
 رسالت اصلى سازمان محيط زيســت در كشور و پس از آن 
ادارات كل محيط زيست در استان ها، حفاظت از داشته هاى 
زيست محيطى كشورمان در برابر تخريب ها و تهديدهاست. 
اگرچه كه در اين راه و در طول ســاليان گذشته محيط بانان 
شريفى جان خود را از دست دادند و همواره مورد تهديد بودند، 
اما بعضى مواقع اتفاقاتى حادث مى شود كه جز ابراز تأسف چيز 

ديگرى نمى توان در قبال آن گفت.
خبر مرگ چند قالده ببر در باغ وحش مشــهد، چندى پيش 
در فضاى مجازى منتشر و همچنين در يكى از خبرگزارى ها به 
آن پرداخته شد كه تا اينجاى كار واكنشى از سوى مسئوالن 
محيط زيســت به اين موضوع نشان داده نشد، تا اينكه اواخر 
هفته گذشته رئيس ســازمان محيط زيست به مناسبت روز 
محيط بان به مشهد سفر كرد و در همايشى با همين عنوان 
شركت نمود. در آن همايش وقتى رئيس سازمان و مديركل 
محيط زيست خراسان رضوى مقابل پرسش خبرنگاران مبنى 
بر سرنوشت ببرهاى كشته شده قرار گرفتن هر دو اين موضوع 
را تكذيب كرده و حتى رئيس سازمان محيط زيست هدف از 
انتشار اين خبر را تخريب و آن را خبرسازى دروغين دانست كه 

عده اى در تقابل با منافع ملى در پى آن هستند. 
امــا هنوز يكى دو روز از تكذيبيه رئيس ســازمان و مديركل 
استان نگذشــته بود كه خبر كشف پوست هفت قالده ببر و 
چهار جمجمه از اين حيوان در باغ وحش مشهد توسط مقام 
قضايى تأييد شد. اين يعنى داستان تكذيبيه خودش كذب بوده 
و با منافع ملى جور ديگرى جز آنچه كه مد نظر رئيس سازمان 

بوده، دشمنى شده است!
اولين پرسشــى كه مطرح مى شود، اين است كه چرا با وجود 
قطعى بودن اين جريان مسئوالن خواسته اند مسئله را وارونه 
جلوه دهند؟ بازهم تأكيد مى كنم مگر وظيفه سازمان محيط 
زيســت ادارات زير مجموعه اش جز حفاظت و حراســت از 
داشته هاى زيست محيطى در كشور است، چرا بايد از بين رفتن 
تعداد زيادى از حيواناتى كه هر كدام از آن ها ارزش اقتصادى 
و اجتماعى زيادى در چرخه زيست محيطى كشور دارند، ابتدا 

اتفاق بيفتد و پس از آن از چشم افكار عمومى پنهان شود؟
قطعاً در موضوع از بين رفتن اين حيوانات مقصر يا مقصرانى 
وجود دارند كه مى شــود از راه هاى قانونى آن ها را بازخواست 
كرد، كه اين امر با توجه به شناختى كه از معاونت پيشگيرى 
از وقوع جرم دادستانى مركز داريم و اينكه احقاق حقوق عامه 

مردم هميشه مورد نظر آن ها بوده است، ميسر خواهد شد.
با اين وجود جريان سازى خالف واقع در اين مسئله نيز قابل 
چشمپوشى نيســت و مدير و مسئولى كه دانسته يا ندانسته 
همه چيز را تكذيب مى كند و چشــم روى واقعيت مى بندد، 
حداقلش اين است كه از مردم عذرخواهى كند. مسئله مهمى 
كه متأســفانه كمتر در بين مسئوالن ما رواج دارد و مسئولى 
پيدا نمى شــود كه شجاعانه به كارى كه كرده اقرار نمايد و از 

مردم عذرخواهى كند.
راســتى تا يادم نرفته ايــن را هم بگويم كه گويا اثرى از چند 
قالده تايگونى كه در باغ وحش مشــهد بود، نيست يا حداقل 
فعالً رؤيت نمى شــوند! هر چند كه ممكن اســت دوســتان 
محيط زيســتى اين موضوع را هم كتمان كنند، اما اميدوارم 
بعدها معلوم نشود تايگون ها همان ببرهاى نگون بخت مرده 
باغ وحش مشهد بوده اند كه در زمستان گذشته و در سكوت 

خبرى تلف شده اند!

 برداشت 23 هزار تن انگور 
از تاكستان هاى بردسكن

قدس: پيش بينى مى شود امســال 23 هزار تن انگور از 10 
هزار و 45 هكتار تاكستان هاى بردسكن برداشت شود.      

مدير جهاد كشاورزى شهرستان بردسكن با اعالم اين مطلب 
ارزش اين مقدار محصول انگور را 345 ميليارد ريال اعالم كرد.

حسين محمدى افزود: 30 درصد اين انگور براى تازه خورى 
و بيش از 70 درصد آن به صورت كشمش مصرف مى شود.

 صرفه جويى 6 درصدى سبزوارى ها 
در مصرف آب

ايرنا: مديرعامل شركت آب و فاضالب سبزوار گفت: هم اينك 
سرانه مصرف آب هر شــهروند سبزوارى 160 ليتر است كه 

نسبت به زمان مشابه پارسال 6 درصد كاهش يافته است.  
حسين رياضى پنجشنبه گذشته در مجمع عمومى پارلمان 
مشورتى بانوان ســبزوار افزود: با وجود صرفه جويى مصرف 
آب شهرى در ســبزوار، سرانه كنونى مصرفى نسبت به رقم 

استاندارد جهانى حدود 30 ليتر بيشتر است.
وى با اشــاره به نقش موثر بانوان در صرفه جويى آب شرب 
تصريح كرد: مديريت مصــرف آب در منازل بر عهده بانوان 
اســت كه تاثير موثرى در صرفه جويــى و گذر از بحران آب 

شرب دارند. 
رياضى افزود: هم اينك از حدود 100 هزار مشترك شهرى در 
ســبزوار 60 درصد الگوى مصرف آب را رعايت مى كنند و در 
صورتى كه ساير مشتركان تنها 10 درصد حجم مصرفى آب را 
كاهش دهند مشكل كمبود آب در فصل گرما ايجاد نمى شود.
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پيگيرى قدس از يك معضل عمومى

تا اختصاص اعتبار، آلودگى ها در خط انتقال آب شرب قوچان ادامه دارد

گفت وگو

هادى زهرايى   آب شــرب شهر قوچان از 
دو محل سد تبارك آباد وتعدادى چاه تأمين 
مى شــود.   تصفيه خانه اين شهر درحالى در 
سال 86 به بهره بردارى رسيده است كه پس 
از گذشــت بيش از 10 سال خط انتقال آب 
شرب از محل سد تبارك آباد هنوز اجرا نشده 
اســت و اين روزها موضوع آلودگى آب شرب 

قوچان بيش از گذشته مطرح مى شود. 
روزنامه قدس در پيگيرى اين مشكالت و براى 
روشن شدن ابعاد تازه اين موضوع با سرپرست 
آب منطقه اى خراسان رضوى گفت وگويى را 

انجام داد.
محمد عاليى در گفت وگو با قدس گفت: سد 
تبارك آباد شهرســتان قوچان با هدف مهار 
آب هاى سطحى و تأمين آب شرب، صنعت 
و كشــاورزى در ســال هاى گذشته ساخته 
و به بهره بردارى رســيده است و فاصله 21 
كيلومترى ســد تا تصفيه خانه آب شــرب 
قوچان شامل دو بخش است. بخش اول مسير 
سد تا بند انحرافى به طول 8 كيلومتر و بخش 
دوم از بنــد انحرافى تا محل تصفيه خانه به 

طول بيش از 12 كيلومتر است.
عاليى افزود: در اين چرخه، سد، بند انحرافى، 
خط انتقــال از بندانحرافى تا تصفيه خانه و 
تصفيه خانه ساخته و به بهره بردارى رسيده 
اســت. اما مشكل اصلى، رها شدن آب از سد 
تبارك آباد تا بند انحرافى به طول 8 كيلومتر 

است كه به صورت روباز است.

سرپرســت شــركت آب منطقه اى خراسان 
رضوى تصريح كرد: در اين مسير 8 كيلومترى 
شــاهد بروز ســه اتفاق ناخوشايند هستيم. 
اتفاق اول، تبخير شدن بخشى از آب به دليل 
حركت در مسير رودخانه. اتفاق دوم، تجاوز به 
آب و برداشت آن و اتفاق سوم، به دليل روباز 
بودن مسير و عبور و مرور وسايل نقليه و مردم 
و حضور دام و عبور آن از بعضى از روســتاها، 

شاهد آلودگى پذيرى آب هستيم.
وى ادامه داد: به دليل اين عوامل، شاهد اين 
هســتيم آبى كه از ســد رها مى شود با اين 
شرايط خشــك و هواى گرم به بند انحرافى 
نمى رســد و ميــزان آب كمى كــه به بند 
انحرافى مى رسد، بشدت آلوده است؛ از جمله 
آلودگى هاى حيوانى و رها ســازى فاضالب 

روستاهاى حوزه ميانى در مسير رودخانه.
محمــد عاليى در خصــوص پيگيرى هاى 
انجام شــده درباره ساخت خط لوله ميانى 
از ســد تبارك آباد گفت: سال هاست كه 
پيگير ســاختن خط ميانى تبارك آباد به 
طول 8 كيلومتر هســتيم تــا بتوانيم آب 
شــرب ســالم و مطمئن را به مردم شهر 
قوچان تحويــل دهيم، كه بــراى اجراى 
اين طرح دو روش وجود دارد كه در حال 

بررسى اين دو روش هستيم. 
وى ادامــه داد: براى اجراى خــط ميانى از 
تصفيه خانه تا بند انحرافى به طول 8 كيلومتر 

بيش از20 ميليارد تومان اعتبار نياز است. 
عاليى در خصوص اجرايى نشدن اين طرح 
در سال هاى گذشته گفت: به دليل ساخته 

شــدن خط از بند انحرافى تــا تصفيه خانه 
وســاخت و راه انــدازى تصفيــه خانه در 
سال هاى گذشته، رديف اعتبارى اين طرح 
بسته شده بود و با مصوبه مجلس و مخالفت 
ســازمان مديريت و برنامه ريزى اجازه آغاز 
طــرح جديد داده نمى شــد كه علت اصلى 

تأخير در اجراى اين طرح است.
وى افزود: در ســفر اخير هيئت دولت، يكى 
از خواســته هاى مهم آب منطقه اى خراسان 
رضوى، ساختن خط ميانى انتقال آب شرب 
قوچان از سد تبارك آباد بود كه مطرح و 20 
ميليارد تومان اعتبار بــراى اجراى اين طرح 

مصوب شد.
عاليى افزود: قرار است اين اعتبار در سه 
سال به آب منطقه اى تخصيص داده شود 
كه نامه اين اعتبار به ما ابالغ شده است، 
ولى هنوزاعتبارى تخصيصى داده نشــده 
و بــراى مديريت زمان اقــدام به تعيين 
پيمانــكار مجرب براى اجــراى اين طرح 
كرده ايم كــه انتخاب پيمانكار بيش از دو 

ماه طول خواهد كشيد.
وى اظهار اميدوارى كرد با پيگيرى هايى كه 
انجام خواهيم داد، تا چند ماه آينده شــاهد 
تخصيــص اعتبار و آغاز طرح باشــيم و اگر 
6 ميليارد تومان اعتبار را براى امســال به ما 
تخصيص بدهند، 40 تــا 50 درصد طرح را 
انجام خواهيــم داد. روزنامه قدس همچنان 

پيگير اجراى اين طرح خواهد بود.

قدس: رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوى گفت: شهرســتان تربت حيدريه به دليل معادن 

موجود در آن روى خط طالى استان قراردارد.
راضيه عليرضايى گفــت: معادن مس و پروميت و معادن 
ديگر باعث رونق بخشــيدن به شهرستان تربت حيدريه 

شده است.

وى با بيان اينكه ســرمايه گذارى ها در اين منطقه براى 
اكتشافات ســاير معادن اين شهرستان انجام شده است، 
افزود: همچنين مناطق كدكن و فريمان در اين محدوده 

نيز براى اكتشافات اعالم شده است.
وى بيان كرد: اولويت فعاليت اين شهرســتان كشاورزى 
اســت، اما فعاليت هاى صنعتى در آن مكمل كشــاورزى 

محسوب مى شود.
وى همچنيــن بــه صنعت ابريشــم، توليــدات چرم و 
فرآورده هاى آن و ســاخت تجهيزات كشــاورزى از ديگر 

اولويت تربت حيدريه محسوب مى شود.
عليرضايى فعاليت در حوزه فرشبافى اين شهرستان را نيز 

يك فعاليت پررونق عنوان كرد.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى:

تربت حيدريه روى خط طالى استان قرار دارد
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  هزينه هاى كمى كه زياد مى شوند
خانــواده پر جمعيت ديگرى كه از اســتان هاى غربى آمده اند هم در حاشــيه خيابان 
اصلى مشــغول استراحت هستند. احمد پسر جوان خانواده مى گويد: شايد در نگاه اول 
هزينه هاى اينجا كم باشد ولى وقتى با هم جمع مى شوند مى بينيم پول زيادى مى شود و 
همين محاسبات موجب مى شود تا به اين نتيجه برسيم كه اگر يك خانه در داخل شهر 

اجاره كنيم به نفعمان است.
او مى افزايد: ما پنج خودرو هســتيم و براى هر خودرو 16 هزارتومان ورودى داده ايم و 
براى استحمام هر نفر بايد 6000 تومان پرداخت كنيم كه مجموع اين ارقام زياد مى شود 
و وقتى قرار باشد هزينه بدهيم و در پارك بخوابيم تصميم مى گيريم حداقل پولمان را 
بدهيم و در يك اتاق اقامت كنيم. اينجا شايد براى خانواده كم جمعيت به صرفه باشد 

ولى خانواده هاى پر جمعيت به نظر من بهتر است جايى را اجاره كنند.
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