
البى برخى مديران 
براى عدم اجراى قانون منع به كارگيرى بازنشستگان

تلخ و شيرين زندگى 
يك محيط بان نمونه

قدس گزارش مى دهد در گفت و گوى قدس با حميدرضاعظيم پور روايت شد

قدس   قانون منع به كار گيرى بازنشستگان 
سرانجام بعد از كشمكش هاى فراوان و پس از 
تغيير در يك سرى از تبصره ها و بندها چندى 
پيــش در صحن علنى مجلــس به تصويب 
اكثريت نمايندگان رسيد و براى تأييد  نهايى 

به شوراى نگهبان ارسال شد...

قــدس  حميدرضاعظيــم پــور يكى از 
محيطبانان فعال ش هرستان خواف است كه 
طى مراسمى با حضور دكتر عيسى كالنترى، 
رئيس سازمان محيط زيست كشور، استاندار 
خراسان رضوى و چند تن از مقامات كشورى 

به عنوان محيطبان نمونه كشور ...
.......صفحه 2 .......صفحه 4
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انتقال آب از افغانستان ارزان تر از درياى عمان است
اولتيماتوم  استاندارخراسان رضوى 

به اداره امور مالياتى و «صمت»

درآمدهاى مالياتى از استان 
خارج شود، برخورد مى كنيم

.......صفحه 4 

در بازديد خبرنگاران از ايستگاه پمپاژ آب سد دوستى به قدس عنوان شد

.......صفحه 3

 مديركل آموزش فنى وحرفه اى 
در تحريريه قدس عنوان كرد

معضلى به نام 
بيكاران شيك 

در خراسان رضوى

قدس    بر اســاس تصميم اتخاذ شــده در آخرين جلسه 
كارگروه تســهيل و رفع موانع توليد خراســان رضوى تمامى 
حساب هاى مالياتى واحدهاى اقتصادى بزرگ فعال در استان 
بايد تا مهرماه به خراسان رضوى منتقل شود. عليرضا رشيديان 

در اين جلسه با اشاره به قانون بودجه سال 97 گفت: ...

قدس   مدير كل آموزش فنى و حرفه اى خراسان رضوى با 
حضور در روزنامه قدس و تبريك روز خبرنگار به خبرنگاران اين 

.......صفحه 2مؤسسه اظهار داشت: فعاليت تالشگران ...
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همزمان با سالروز شهادت 
امام جواد(ع) صورت گرفت

عيادت 
آيت اهللا 

علم الهدى
از بيماران 

قدس   همزمان با روز شــهادت جواد االئمه(ع) 
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى با حضور در 
يكى از بيمارســتان هاى مشهد از بيماران عيادت 
كرد. آيت اهللا ســيد احمد علم الهدى با حضور در 
اين بيمارســتان  با بيماران بسترى در بخش هاى 
مختلف ديدار و گفت و گو كرد. وى در اين ديدارها 
براى بيماران آرزوى ســالمت كرد و از نزديك در 

جريان روند رسيدگى به بيماران قرار گرفت.
امــام جمعه مشــهد همچنين در ايــن ديدار از 
زحمات پزشكان، پرستاران و ديگر پرسنل درمانى 

بيمارستان قدردانى كرد.

سوژه از شما / پيگيرى از ما
در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  سوژه هاى ارسالى از سوى 

خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى شهرى، اجتماعى، اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .
لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

شماره پيامك:   300072305
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استاندار خواستار شد

كاهش سختگيرى ها براى احياى معادن خراسان شمالى 
دبير انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى خراسان رضوى هشدار داد

كاهش شديد تقاضا براى سفرهاى خارجى
بجنورد- خبرنگار قدس: استاندار خراسان 
شــمالى گفت: بايد با همدلى و همفكرى به 

دنبال احياى معادن استان باشيم.
دكتر محمدرضا خباز در ســومين نشســت 
شوراى معادن استان اظهار داشت: در خراسان 
شــمالى معادن فراوانى وجــود دارد كه بايد 
با احياى ايــن معادن به دنبــال بهره مندى 
حداكثرى از ايــن توانمندى ها و ظرفيت هاى 
بالقوه باشــيم كــه در اين مســير دولت بايد 
اعتبارات كافى براى اكتشافات و سرمايه گذار 

ورود جدى به اين حوزه را داشته باشد.

وى افزود: در راستاى احياى معادن استان بايد 
كارهاى كارشناسى بيشترى انجام شود و بنده 
تأكيد دارم بايد با ارائه راهكارهاى كارشناسى 
دقيق مختلف احياى معادن هدف گذارى شود 
و ضمن تأكيد بر رعايت موارد زيست محيطى 
از سوى متقاضيان، از برخى سختگيرى ها براى 
جذب ســرمايه گذار در اين حوزه كاسته شود.

ارائه گزارش پيشرفت فيزيكى پروژه اكتشافى 
ژئوفيزيك هوايى در پهنه جنوب استان توسط 
سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور 
از دســتور كارهاى اين نشست بود كه دكتر 

خباز در مورد فعاليت اين سازمان گفت: بنده 
اعتقاد دارم كمك به سازمان زمين شناسى در 
حقيقت سرمايه گذارى ماندگار و گام برداشتن 
مؤثر در اقتصاد كالن كشــور اســت، بنابراين 
با پيشــنهاد تأمين تجهيزات و ماشــين آالت 
مورد نياز و همچنين زمين احداث ساختمان 
اين ســازمان با همكارى ســازمان مديريت و 
برنامه ريزى و صنعت، معدن و تجارت اســتان 
با اعمال نظرهاى كارشناســى موافق هستم.
در ادامه اين نشســت نماينده مردم اسفراين 
در مجلس اظهار داشــت: موضوع اكتشافات 

از مباحث بســيار مهمى اســت كه منجر به 
مشخص شــدن ذخاير معدنى استان خواهد 
شد و در ادامه مواد فرآورى شده از اين معادن 
مى تواند خوراك محصوالت استراتژيك صنايع 
اســتان باشــد كه افزايش ارزش افزوده اين 
توليــدات را به دنبال خواهد داشــت. هادى 
قوامى افزود: هدف ما تخصيص منابع محدود 
به نيازهاى اساسى استان در حوزه معدن استان 
است، بنابراين تأكيد دارم برق رسانى به معادن 
اســتان با اولويت معادنى باشد كه تأمين اين 

زيرساخت منجر به اكتشافات بيشتر شود.

ايسنا: دبير انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى 
خراسان رضوى گفت: كاهش شديد تقاضا براى 
ســفرهاى خارجى موجب كوچ شــركت هاى 

هواپيمايى از ايران مى شود. 

مجيد فرقانى اظهار كرد: مصوبه بانك مركزى در 
خصوص اختصاص ارز به شركت هاى هواپيمايى 
و افزايش نرخ ارز از 4400 تومان به 9300 تومان 
موجب شده است كه با كاهش شديد تقاضا براى 

سفرهاى خارجى مواجه شويم.
وى ادامــه داد: بــا اين كاهش تقاضاى ســفر 
خارجى، شــركت هاى هواپيمايى به دليل عدم 
جبــران هزينه هاى خود، مجبورند كه ايران را از 
برنامه هاى پروازى شــان حذف كنند. اين امر بر 
مســافرانى كه قصد دارند به خارج از كشور سفر 
كنند و نيز مسافران ورودى به ايران تاثير زيادى 

خواهد گذاشت. دبير انجمن صنفى دفاتر خدمات 
مسافرتى خراسان رضوى ابراز عقيده كرد: با اين 
تصميمات، صنعت گردشــگرى با مشكل جدى 
در زمينه ورود مســافر روبه رو خواهد شد و بايد 
گفت كه دولتمــردان و مديران بانك مركزى با 
تصميمات غيركارشناسى خود، ضربه نهايى به 
صنعت گردشگرى را زدند. وى گفت: تاسيسات 
گردشگرى فعال از اين تصميمات زيان بسيارى 
خواهند ديد و به مرز ورشكســتگى مى افتند و 
قاعدتا با كاهش تقاضا، شركت هاى هواپيمايى از 

ايران مى روند.



 مديركل آموزش فنى وحرفه اى در تحريريه قدس عنوان كرد

معضلى به نام بيكاران شيك در خراسان رضوى ��ر

فاطمه معتمــدى  مديــر كل آموزش 
فنى و حرفه اى خراســان رضــوى با حضور 
در روزنامــه قدس و تبريــك روز خبرنگار به 
خبرنگاران اين مؤسسه اظهار داشت: فعاليت 
تالشگران عرصه قلم و انديشه روزنامه قدس در 
حوزه فنى و حرفه اى مؤثر و جاى تشكر دارد. 
افشين رحيمى يكى از مشكالت اصلى امروز 
در بازار كار را فرهنگ كار دانست و افزود: براى 
اينكه فرهنگ سازى الزم انجام شود در واقع هر 
زمان كه قرار باشد يك اتفاق خوب نهادينه و 
تبديل به فرهنگ شود نياز به بسترسازى دارد.

 آموزش براى بازآموزى مهارت و اطالعات 
وى با تأكيد بر ضرورت بسترســازى در حوزه 
فرهنگ كار و مهارت آموزى، اضافه كرد: يكى از 
وظايف اصلى اداره كل آموزش فنى و حرفه اى 
آمــوزش و مهارت آموزى بر اســاس نياز روز 
جامعه است كه در اين راستا افراد متقاضى را 

آموزش مى دهد و آماده مى كند.
وى در بخــش ديگــر اضافه كرد: عــده اى از 
افــراد نيز با اينكه در بــازار كار حضور دارند و 
جذب شــده اند اما به دليل تغيير تكنولوژى 
نياز اســت بازآموزى و اطالعات خود را به روز 
كننــد كه آموزش اين افراد نيز توســط اداره 

فنى و حرفه اى انجام مى شود.

 لزوم حضور رسانه در كنار فنى و حرفه اى
وى با بيان اينكه حضور رسانه در كنار آموزش 
فنى و حرفه اى براى تحقق اين اهداف الزم و 
ضرورى اســت، گفت: اين حضور به اين دليل 
مهم اســت كه همه مردم با آموزش و پرورش 
آشنايى دارند اما اين آشنايى با فنى و حرفه اى 
كمتر اســت، لذا به همكارى خوب رسانه در 

ترويج فرهنگ كار و كارآفرينى نياز است.

*پديده اى به نام بيكاران شيك و مدرن
رحيمى ادامه داد: امروز جامعه ما با پديده اى 

به نام بيكاران شيك و مدرن مواجه است؛ اين 
گروه افرادى هستند كه كار ندارند با اين حال 
حاضر هم نيستند مشــاغلى را كه در جامعه 
هست، انجام دهند. وى اضافه كرد: اكنون در 
بســيارى از بخش هاى جامعه مشاغلى وجود 
دارد كــه تصدى آن نيازمند افراد متخصص و 

داراى مهارت است.

 ضرورت ترويج فرهنگ كار
وى با بيان اينكه بعضاً برخى از اين ظرفيت هاى 
موجود به دليل نبود افراد متخصص با حضور 
كارگــران خارجى پر مى شــود و يا اينكه اين 
ظرفيت ها بدون استفاده باقى مى ماند، گفت: 
به عبارت ديگر، نياز كارى هســت ولى كسى 
نيست اين نياز را برطرف كند و از سوى ديگر 
با يك تعداد افراد بيكار مواجه ايم كه كار ندارند 
با اين حال حاضر نيستند يكسرى از كارها را 
انجام دهند، لذا رفع اين نقيصه نيازمند ترويج 

فرهنگ كار است. 
وى خاطرنشــان كرد: امروز همه به گرفتن و 
داشــتن يك مدرك تحصيلى دانشگاهى در 
سطوحى مانند كارشناسى، كارشناسى ارشد و 
دكترى عالقه و به دنبال كســب آن هستند، 
اين در حالى اســت كه مشكل بازار كار صرفاً 

داشتن دانش نيست بلكه دانش بايد با مهارت 
توام باشد كه مأموريت فنى و حرفه اى نيز هم 

بحث مهارت آموزى است.
وى بــا بيان اينكه اين اداره طرح هاى بســيار 
خوبى بــراى مهارت آموزى نيــروى كار دارد، 
گفت: رســانه ها از جمله روزنامه قدس در اين 
خصوص مى تواند نقش تأثيرگــذار و مؤثرى 
داشــته باشــد بخصوص اينكه فرهنگ كار و 
كار آفرينى زياد ضربه خورده است.  مديركل 
آموزش فنى و حرفه اى خراسان رضوى تصريح 
كرد: ايــن اداره تربيت نيــروى ماهر را انجام 
مى دهد و رســانه هم مى تواند افراد را ترغيب 
كند كه به جاى پشــت ميزنشينى و مشاغلى 
كه امروز نياز نيســت به مقوله مهارت آموزى 
و ظرفيت هــاى موجــود در ايــن بخش وارد 

شوند.

در حوالى امروز2

استاندار خراسان رضوى در مراسم تجليل از 
دست اندركاران برنامه هاى دهه كرامت؛

 رسالت خادمان فرهنگ رضوى در تبيين 
سيره امام رضا(ع) در جامعه سنگين است

قدس:اســتاندار خراسان گفت: در شــرايط كنونى رسالت 
خادمان فرهنگ رضوى در تبيين ســيره و روش زندگى امام 

رضا(ع) براى جامعه بسيار سنگين و تعيين كننده است.
عليرضا رشيديان در مراسم قدردانى از دست اندركاران برپايى 
جشــن هاى دهه كرامت اســتان گفت: ايام و مناسبت هاى 
مذهبى در طول سال، فرصت مناسبى براى معرفى و تبيين 
چهره رحمانى و نورانى اســالم با محوريت تمسك به قرآن، 

حب پيامبر(ص) و اهل بيت ايشان (ع) است. 
وى با اشــاره به نياز بشــر به معنويت؛ تأكيد  كــرد: بايد از 
مناســبت هاى مختلف براى سيراب كردن عطش افرادى كه 
به دنبال خدايى شــدن و در طلب رشد كمال هستند؛ بهره

برد. 
وى يكى از عرصه هاى تبيين ســيره و فرهنگ اهل بيت(ع) 
را برپايــى جشــن هاى دهه كرامــت با محوريت مشــهد 
مقدس و آســتان قدس رضوى دانســت و گفت: در شرايط 
كنونى،رســالت ســنگينى بر عهده خادمان فرهنگ رضوى

 است. 
در اين مراســم عالوه بر قدردانى از دســت اندركاران برپايى 
جشــن هاى دهه كرامت استان، از كتاب آيينه خدمت 5 نيز 

رونمايى شد.

گشايش نمايشگاه نقاشي پارچه « بنيتا» 
در نيشابور

پارچه  نقاشــي روى  نمايشگاه  نيشابور- خبرنگارقدس: 
« بنيتا» آثــار بانوي هنرمند نيشــابوري «محبوبه برزنونى » 
در مجتمــع گردشــگرى وتجارى اميران نيشابورگشــايش 

يافت.
مســئول كانون بســيج هنرمندان شهرســتان نيشــابور 
اظهار كــرد: هنرمندان جوان و تحصيلكرده نيشــابوري در 
رشــته هاي هنري بخصوص نقاشي توانســته اند آثار مانايي 
را تــا كنون از خود بر جا گذارند و در اين رهگذر نمايشــگاه 
نقاشــي روى پارچه « بنيتا» آثار بانوي هنرمند نيشــابوري 
«محبوبه برزنونى » در صدد اســت با ارائه آثار هنري نقاشي 
روى پارچه، هنر كاربــردى را در مصارف روزمره با همكارى 
اداره فرهنگ وارشاد اسالمى ودانشگاه نيشابور به مخاطب ارائه  

كند.
موســى نوكاريزى به تكنيك، سبك و موضوع اين نمايشگاه 
اشاره كرد و گفت: اين نمايشگاه داراي تكنيك آبرنگ، باتيك 
و نگارگرى و... اســت وبا سبك هاي رئاليسم، مينياتور است 
و باموضوعــات مفاخر ايرانى و نگار گرى ايرانى برگزار شــده 

است.
نمايشگاه نقاشي روى پارچه «بنيتا» تا 26 مرداد97 هر روز از 
ساعت 9 تا 12 و 18 تا 21 در محل البى همكف هتل چهار 
ستاره مجتمع گردشگرى وتجارى اميران نيشابور براى عموم 

عالقه مند ان داير است.

 «طرح كودكانه» در كمال الملك
خبر ديگرى حاكى اســت نمايشــگاه نقاشي گروهى « طرح 
كودكانه» آثار خواهــران هنرمند نيشــابوري«مليكا ومبينا 
قاسمى» در نگارخانه كمال الملك اداره فرهنگ وارشاد اسالمى 

نيشابورگشايش يافت.
در اين نمايشگاه 55 اثر نقاشي در ابعاد  30*21 الى 50*35  

سانتيمتر برپا شده است.
اين نخســتين نمايشــگاه آثار خواهران هنرمند نيشابوري 
«مليكا ومبينا قاسمى» است كه دانش آموخته در زمينه هنر 
نقاشى زير نظر استاد خويش احمد كاشكى فعاليت مى كند و 

در پي ارائه آثار به مخاطب و نقد و بررسي آن است.
ايــن نمايشــگاه تا 25 مــرداد97 هــر روز از ســاعت 9 تا 
12 و16 تــا 20 در محــل نگارخانــه كمال الملــك داير

 است.

  معاون كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان 
خراسان رضوى عنوان كرد

 خراسان قوى ترين انجمن ادبى كودكان 
را بين كانون هاى كشور دارد

سرور هاديان:معاونت فرهنگى كانون پرورش فكرى كودكان 
و نوجوانان خراســان رضــوى در بازديــد از روزنامه قدس 

گفت:خراسان؛ قوى ترين انجمن كانون هاى كشور را دارد.
 فرهــاد آقا بيگى با اعالم اين مطلب افزود: يكى از وظايف ما 
رساندن نظرات مخاطبان اصلى كتاب هاى كودكان و نوجوانان 
به نويســندگان است. وى يادآور شد: به همت كانون پرورش 
فكرى كودكان و نوجوانان خراسان رضوى،مدتى است انجمنى 
راه اندازى شــده كه در اين انجمن بچه ها دعوت مى شوند و 
كتاب هاى نويسندگان را با حضور نويسنده كتاب نقد مى كنند.
وى ادامه داد: در حال حاضر اين انجمن كه اعضاى آن اعضاى 
ارشــد مراكز كانون هســتند، يكى از قوى ترين انجمن هاى 
كشوراســت. آقابيگى در پايان خاطرنشان كرد: ارتباط خوب 
روزنامــه قدس با كانون در معرفــى و بحث هاى تخصصى و 
ميزگردها طى سال هاى متمادى همچنان مى تواند درجهت 
انعكاس هرچه بيشتر و كمك بيشتر به اين حوزه ياريگر اهداف 

كانون پرورشى فكرى كودكان و نوجوان استان باشد.

 راه اندازى كلينيك نابارورى در بجنورد
بجنورد- خبرنگار قدس: مديركل اوقــاف و امور خيريه 
خراسان شمالى گفت: با توجه به وجود ظرفيت هاى پژوهشى، 
گردشگرى و آموزشى در جهاددانشگاهى اين سازمان آمادگى 
دارد تا در مواردى همانند سرمايه گذارى و احياى موقوفات از 

پتانسيل اين نهاد انقالبى استفاده شود.
حجت االسالم عظيم آسوده در ديدار با رئيس جهاددانشگاهى 
خراسان شمالى اظهاركرد: با توجه به فعاليت هاى متعدد اين 
سازمان در مباحث قرآنى مقرر است طى سال جارى بيش از 

5000 حافظ قرآن در خراسان شمالى تربيت شود.
وى با اشاره به فعاليت تنها مركز تخصصى حفظ قرآن كريم 
در آستان امامزاده سيد عباس(ع) بجنورد، خاطرنشان كرد: در 
حال حاضر بيش از 800 نفر در اين مركز و مؤسسات قرآنى 
تحت پوشش سازمان، مورد حمايت قرار گرفته و به يادگيرى، 

توسعه و ترويج قرآن كريم مى پردازند.
وى با اشــاره به اينكه در اين ســازمان بيش از700 نوع نيت 
وقف شده است، عنوان كرد: درحال حاضر بيش از 65درصد 
موقوفات استان مربوط به عزادارى امام حسين(ع) بوده و 35 
درصد ديگر موقوفات شــامل نيت هاى دارو و درمان، ساخت 
حسينيه، مسجد، خانه عالم و توسعه فعاليت هاى قرآنى است.

وى بــا تأكيد  بر اينكه بايد وقف هاى جديد متناســب با نياز 
استان انجام شود، خاطرنشــان كرد: خوشبختانه هم اكنون 
نيازمندى هاى اســتان در بحث اشتغال، ازدواج جوانان و دارو 
درمان مشخص شده و مشاوره وقف هاى جديد با اولويت موارد 
فوق به ثبت مى رسد. رئيس جهاددانشگاهى خراسان شمالى 
نيز در اين جلسه اظهاركرد: درحال حاضر جهاددانشگاهى در 
سطح كشور و استان درعرصه آموزشى در دو سطح مقطع دار 
و كوتاه مدت به فعاليت مى پردازد كه هم اكنون در خراسان 
شــمالى خدمات آموزشــى اين نهاد در چهار مركز و 700 

كدرشته با ارائه گواهينامه هاى معتبر انجام مى شود.
دكتر رضا شــاهين فر بــا بيان اينكه با اســتفاده ازظرفيت 
جهاددانشگاهى كشور در آينده نزديك كلينيك نابارورى در 
اين منطقه راه اندازى مى شود، گفت: در راه اندازى كلينيك 
نابارورى در فاز دوم ساختمان جهاددانشگاهى، دانشگاه علوم 

پزشكى و استاندارى نيز مشاركت دارند.

 آغاز اردوهاى جهادى بسيج 
دانشجويى نيشابور

نيشــابور- خبرنگارقدس: مسئول بســيج دانشجويى 
شهرستان نيشابور ازآغاز اردوهاى جهادى بسيج دانشجويى با 
هدف خود سازى وتوسعه فرهنگ و محروميت زدايى خبرداد.

حســين صديقى اظهاركرد:از اهداف اصلى اردوهاى جهادى 
ســاختن خود و اولين هدف اردوى جهادى خودسازى است 
همان طور كه برترين جهادها جهاد اكبر در معرفى نفس است.
وى يكى ديگر از اهداف جهادى را نيز انجام كارهاى عمرانى، 
فرهنگى، علمى و بهداشــتى در منطقه دانســت و افزود: در 
اردوى جهادى، دانشــجويان با وضعيت زندگى يك منطقه 
محروم كشور در ابعاد مختلف فرهنگى اعتقادى معيشتى و 
بهداشــتى و غيره آشنا شده و از طريق تالش مخلصانه براى 
ســازندگى در آن منطقه در آن ابعاد مى كوشــند كه خود را 

ساخته و رضوان الهى را كسب كنند.
وى يادآورشــد: امســال از 20 مرداد ماه به مدت 12 روز در 
منطقه ميان جلگه و بلهرات در روستاهاى شور رود آستايش 
بزق حســن آباد جنــداب ذمه ريگى در خدمــت مردم اين 

روستاها خواهيم بود.

 طرح پرورش نخبگان وزنه بردارى 
منطقه يك كشور در بجنورد 

ايرنا: رئيس هيئت  وزنه بردارى خراســان شمالى با اشاره به 
برگزارى نخستين مرحله اردوى انتخابى تيم ملى وزنه بردارى 
نونهاالن منطقه يك كشــور در بجنورد گفت: طرح پرورش 

نخبگان وزنه بردارى در قالب اين اردو اجرا شد.
حســين محراب اظهار داشت: در اين رويداد ورزشى، 70 نفر 
از نونهاالن و نوجوانان از اســتان هاى يزد، خراســان جنوبى، 
خراســان شمالى، خراســان رضوى، ســمنان و سيستان و 

بلوچستان حضور داشتند.
وى خاطرنشــان كرد: نونهاالن و نوجوانــان انتخابى در اين 
اردو به المپيــك 2024 و 2028 اعزام مى شــوند. به گفته 
وى، خراســان شــمالى جزو معدود استان هاست كه ورزش 
وزنه بردارى از پايه را براى بانوان و دختران نونهال آغاز كرده 

است.
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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

گپ

پروين محمدى: تاكنون افزون بر 6000 ميليارد تومان توسط 
مجمع خيرين سالمت به حوزه سالمت كمك شده و امسال نيز 
خيرين تأمين  1000 ميليارد تومان را براى كمك به محرومان 

و نيازمندان در حوزه سالمت تقبل كرده اند.
اين مطلب را دكتر حسينعلى شهريارى دبيركل مجمع خيرين 
سالمت كشــور در حاشيه برگزارى نخستين همايش خيرين 
سالمت استان سيستان و بلوچستان مقيم مشهد كه در مجتمع 
ســپيد با حضور آيت اهللا ســليمانى نماينده ولى فقيه و امام 
جمعه سيستان و بلوچستان،معاون اجتماعى وزارت بهداشت 
و رئيس دانشگاه علوم پزشكى مشهد برگزار شد به خبرنگار ما 
عنوان كرد و افزود: امروز منابع حوزه ســالمت محدود است و 
اعتبارات دولتى و بيمه ها نمى تواند به تنهايى جوابگوى نياز مردم 
در بخش بهداشــت و درمان باشد. بنابراين حضور و مشاركت 
خيرين ضرورتى اجتناب ناپذير است زيرا بعد از پيروزى انقالب 
موفقيت هاى چشــمگير ما در حوزه پزشكى توانسته است به 
لحاظ نيروى انسانى متخصص و متعهد در رشته هاى مختلف، 
كشــور را بى نياز كند، اما تأمين تجهيــزات و امكانات نياز به 
مشــاركت عمومى و همكارى هاى بين بخشى دارد تا عدالت 
اجتماعى اجرا شود و دسترسى آحاد جامعه بويژه محرومان و 
نيازمندان به خدمات مورد نياز بهداشتى درمانى را ممكن سازد. 

 تقدير از نيكوكاران خراسانى
دكتر شــهريارى با اشــاره به همت واالى مردم نيك انديش 
خراســان رضوى از جمله خانواده هاى عدالتيان و كالهان در 
بخش سالمت و همكارى هاى بين بخشى سازمان ها با دانشگاه 
علوم پزشكى مشهد تصريح كرد: در تمام نقاط كشور، نيكوكاران 
با مجمع خيرين ســالمت همراه بــوده و تا كنون كمك هاى 
مؤثرى در زمينه ســاخت و راه اندازى بيمارســتان ها و مراكز 

درمانى ضرورى مثل دياليز و...در مناطق محروم كشور داشته اند 
منتهى با توجه به مشــكالتى كه درهزينه هاى درمان بيماران 
(ســرطانى، دياليزى، تاالسمى و...) داريم بهتر است خيرين در 
زمينه پيشگيرى و بهداشت و پژوهش هم كمك كنند تا مردم 
كمتر بيمار شوند چون وقتى بيمار شوند، بايد هزينه هاى درمانى 
سنگين را بپردازند؛ به عنوان مثال بيش از 50درصد جمعيت 
كشــورمان مخصوصاً كودكان دچار چاقى هستند كه همين 
موضوع باعث بروز بيمارى هاى قلبى عروقى، ديابت، فشارخون، 
سرطان و...مى شود و يا حوادث جاده اى كه ساالنه 18 ميليون 
نفراز هموطنان ما را به كام مرگ مى كشاند و بيش از 300 هزار 
نفر را دچار معلوليت مى كند در حالى كه اگر در زمينه آموزش، 
پيشگيرى و پژوهش هم سرمايه گذارى كنيم، بسيارى از اين 
موارد را نخواهيم داشت در نتيجه بار بيمارى ها و هزينه درمان 

كاهش چشمگيرى پيدا مى كند.
وى در هميــن خصوص توضيح بيشــترى داده و با تأكيد بر 
لزوم اصالح سبك زندگى گفت: افزايش تحرك، تغذيه سالم و 
استفاده از غذاهاى سنتى به جاى غذاهاى آماده وفست فودها، 
پرهيز از دخانيات، اجتناب از خشونت بهترين شيوه براى اصالح 
ســبك زندگى است و تأثير  بسزايى در كاهش بيمارى هاى پر 
هزينه مانند سرطان دارد زيرا درمان يك بيمار سرطانى 500 
ميليون تومان و در مواردى چندين برابر آن هزينه براى بيمار، 
خانواده و دولت دارد كه با روند تحريم ها بيشــتر شده و ما را با 

مشكالت بيشترى رو به رو خواهد كرد. 
دبيركل مجمع خيرين سالمت كشور كه سال ها به عنوان رئيس 
كميسيون بهداشت و درمان مجلس با مشكالت حوزه سالمت 
بويژه در مناطق محروم دســت و پنجه نرم كرده در پاســخ به 
اين پرســش خبرنگارما كه نقش اصلى اين مجمع در تأمين  
امكانات و رفع مشــكالت حوزه سالمت چيست، با بيان اينكه 

به موازات تخصصى و فوق تخصصى شدن حوزه سالمت، منابع 
مورد نياز براى استمرار خدمات به مردم نيز به نحو چشمگيرى 
گســترش پيدا كرده، خاطرنشــان كرد: اين واقعيت حتى در 
كشورهاى برخوردار و ثروتمند دنيا نيز وجود دارد به طورى كه 
عالوه بر منابع مالى غيردولتى مانند خيرين، اقدام هايى از قبيل 
سطح بندى خدمات را اجرا مى كنند تا تخصص و نوع امكانات 
و تجهيزاتى كه بايد ارائه شود براساس نياز واقعى بيماران باشد 
و همــه افراد اين امكان را پيدا كنند كه در هر زمان و مكان به 
خدمات ضرورى و مورد نياز خود دسترســى داشته باشند. به 
تعبيرى ديگر نظام سطح بندى خدمات، به دنبال توزيع حساب 

شده و عادالنه امكانات سالمت براى همه مردم است.

 زمينه مشاركت خيرين سالمت در بهداشت و درمان
وى ادامه داد:ازاين رو مجمع خيرين ســالمت كشــور وظيفه 
ايجاد زمينه مشــاركت خيرين سالمت در حوزه هاى مختلف 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى و توسعه فرهنگ سالمت 
را بعهده گرفته تا با ارائه اطالعات الزم، بســترى مناسب براى 
جلب و جذب كمك هاى خيرين با رعايت «اصل رضايت و نظر 
شخص واقف» ايجاد كند تا عالوه بر رضايت خاطر واقفين، زمينه 
اســتفاده مطلوب از حضور نيك انديشــان و استفاده بهينه از 
منابع مالى آنان را در جهت حفظ و ارتقاى سالمت مردم بويژه 

محرومان فراهم سازد.

دبيركل مجمع خيرين سالمت كشور در گفت و گو با قدس:

خيرين در زمينه پيشگيرى از بيمارى ها هم پيشقدم شوند

رضاطلبى  قانــون منع بــه كار گيرى 
بازنشستگان سرانجام بعد از كشمكش هاى 
فــراوان و پــس از تغيير در يك ســرى از 
تبصره هــا و بندها چنــدى پيش در صحن 
علنى مجلس به تصويب اكثريت نمايندگان 
رسيد و براى تأييد  نهايى به شوراى نگهبان 
ارسال شد تا به گفته برخى نمايندگان موافق 
اين طرح با خارج شــدن افراد بازنشسته از 
چرخه اجرايى كشور خون تازه اى در جريان 

مديريتى كشور دميده شود.
درصورتــى كه اين قانون به تأييد  شــوراى 
نگهبان برســد تعــدادى از مديران ارشــد 
استان خراســان رضوى و كالنشهر مشهد 
نيزشــامل اين قانون خواهند شد و به ناچار 
بايد طى مدت 60 روز از ســمت هاى دولتى 
كناره  گيرى و مســئوليت خودشــان را به 
جوان ترها واگذار نمايند، دراين بين آن ها نيز 
همچون برخى مديران بازنشسته كشورممكن 
است تالش كنند كه اســتثناهايى در اين 
قانون گذاشته شود تا شايد شامل حال آن ها 
گردد و همچنان در مسند خود باقى بمانند. 

 نيروهاى بازنشسته توان اجراى كار را ندارند
نماينده مردم ســبزوار در مجلس شــوراى 
اســالمى در اين باره گفته بود: مدتى است 
به دنبال طرحــى بوديم كه بازنشســتگان 
از ســمت هاى مديريتــى حذف شــوند و 
به جاى آن هــا از نيروهاى جوان اســتفاده 

شود.
حسين مقصودى ادامه داد: البى هاى فراوانى 
از سوى مديران بازنشسته و برخى استانداران 
وجود داشــت ولى خوشــبختانه اين طرح 
قاطعانه در مجلس شوراى اسالمى به تصويب 
رســيد، زيرا نيروهاى بازنشسته در كابينه 
دولت و ديگر پست هاى اجرايى كشور توان 
اجراى كار را ندارند و بايد اين ســمت ها به 

نيروهاى جوانان كشور سپرده شود. 
از طرفــى پرداخــت هرگونه وجــه پس از 
اجــراى اين قانون از هــر محل و تحت هر 
عنوانى به مديران بازنشســته دستگاه هاى 
اجرايى در حكم تصرف غيرقانونى در اموال 
دولتى اســت و مورد پيگيــرى قضايى قرار 

مى گيرد.

 البيگرى برخى افراد جهت عدم اجراى قانون 
 اما يك عضــو مجمع نمايندگان اســتان 
درباره اين قانون گفت: برخى مديران ارشد 
استان و كالنشهر مشهد كه شامل اين قانون 
مى شوند در حال رايزنى با برخى مسئوالن 
ارشــد هستند تا از شوراى نگهبان بخواهند 

استثناهايى در اين قانون لحاظ شود. 

وى كه نخواست اســمى از او آورده شود در 
ادامه به قدس افــزود: اين افراد بايد در نظر 
داشته باشند كه هدف اصلى از تصويب اين 
قانون استفاده بيشتر از ظرفيت جوانتر ها در 
سطوح كالن كشور است و نبايد با البيگرى 
و استفاده از ارتباطات مانع اجرايى شدن آن 

شوند.

قدس گزارش مى دهد

البى برخى مديران براى عدم اجراى قانون منع به كارگيرى بازنشستگان
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 1331 مجتمع ناايمن

در مشهد شناسايى شد

ايرنا:معاون آموزش و پيشگيرى سازمان آتش نشانى مشهد از 
شناسايى 1331 واحد اقامتى و تجارى ناايمن در مشهد خبر داد.
آتشــپاد دوم غالمحسين حاجى زاده افزود: حدود 6 ماه قبل در 
نامه اى از شهرداران مناطق خواسته شد اماكن اقامتى و عمومى 
ناايمن را به آتش نشانى معرفى كنند كه با شناسايى اين تعداد 

براى 550 مورد اخطار ضابط قضايى صادر شده است.
وى ادامه داد: 103 مورد از اين تعداد نسبت به اخذ تأييديه ايمنى 

مبادرت كرده اند و اقدامات الزم را در دست انجام دارند.
معاون آموزش و پيشــگيرى سازمان آتش نشانى مشهد افزود: 
همچنين در 6 ماه گذشــته از 209 پاساژ و بازار در سطح شهر 
بازديد ايمنى صورت گرفت كه به 122 مورد دستورعمل ايمنى 

ابالغ و براى 87 مورد نيز اخطار صادر شد.

يك مسئول:
 يكى از راه هاى تحقق اقتصاد مقاومتى 

فعال كردن شهرك هاى صنعتى است
قدس: مدير عامل شركت شــهرك هاى صنعتى از افزايش 
رشد سرمايه گذارى در شهرك صنعتى توس نسبت به چهار 

ماهه ابتداى سال گذشته خبر داد.
مســعود مهدى زاده مقدم همزمان با هفته حمايت ازصنايع 
كوچك با اعالم اين خبر گفت: شركت شهرك هاى صنعتى 
براى ايجاد زيرســاخت هاى الزم وپيشرفت توليدات داخلى 
تمام تالش خود را به كارمى گيرد كه يكى از برنامه هاى آن ها 
ساماندهى شهرك ها و نواحى صنعتى به صورت متوازن است.
وى عنوان كرد: در راســتاي تحقق اقتصاد مقاومتي،توليد و 
اشــتغال و باهدف فعال كردن شهرك ها و نواحي صنعتي، با 
ارائه مشاوره هاى الزم شاهد رشد سرمايه گذارى درشهرك ها 

و نواحي صنعتي بوديم.
مهديزاده مقدم اظهار داشت: واگذارى زمين و انعقاد قرارداد 
در شهرك توس در چهار ماهه نخست سال جارى نسبت به 

سال گذشته افزايش رو به رشدى داشته است. 
مديرعامل شــركت شــهرك هاى صنعتى گفت: اســتان 
خراسان رضوى تا كنون 49 شهرك و ناحيه صنعتى را براى 

سرمايه گذاران و توليدكنندگان ايجاد كرده است. 
وى افزود: از عمده توليدات اين شــهرك مى توان به صنايع 

فلزى وغذايى اشاره كرد.

 ايجاد 2000 فرصت شغلى
 در شهرهاى خواف و سنگان

قدس: مديرعامل شركت همياران شمال شرق سازمان هميارى 
شهردارى هاى خراســان رضوى از ايجاد بيش از 2000 فرصت 
شغلى مستقيم و غير مســتقيم براى مردم شهرهاى خواف و 
سنگان با ساخت شهرك حمل و نقل در اين شهرستان خبر داد.
على يوسفيان با اشاره به پيشرفت چشمگير فاز يك شهرك حمل 
و نقل خواف، اظهار كرد: شركت همياران شمال شرق به عنوان 
يكى از واحدهاى سازمان هميارى چندين سال است در جهت 
كمك به شهردارى هاى استان، مطابق اساسنامه خود در زمينه 
خدمات بازرگانى، حمل و نقل، توســعه اقتصادى و كارگزارى 

خدمات تأمين  نيروى انسانى فعاليت مى كند.
وى با اشاره به ظرفيت هاى مجموعه شهرهاى شهرستان خواف 
از نظر نزديكى به مرز و برخوردارى از معادن غنى ســنگ آهن، 
افزود: براساس ضرورتى كه براى ايجاد شهرك حمل و نقل در اين 
منطقه احساس مى شد، سازمان هميارى با تأسيس  اين شركت، 
اقدام هاى مطالعاتى و كارشناسى خود را از همان ابتدا در منطقه 

آغاز كرد.
مديرعامل شركت همياران شمال شرق همچنين به لزوم استفاده 
از ظرفيت هاى شهرستان هاى كم برخوردار اشاره كرد و ادامه داد: 
اهداف زيادى از ساخت شهرك حمل و نقل خواف، مانند كاهش 
روند مهاجرت و حاشيه نشينى در شهرهاى بزرگ، جلوگيرى از 
خروج ظرفيت هاى انسانى و استعدادهاى بومى، مقابله با پديده 
داللى هاى بارنامه و آســيب هاى زيست محيطى ايجاد شده به 
دليل پراكندگى شركت هاى حمل و نقل منطقه، دنبال مى شود 
كه تالش داريم در رفع اين چالش ها نقش مؤثر ى داشته باشيم.

وى بيان داشــت: بر همين اساس، اقدام هاى اوليه عمرانى براى 
ساخت اين شهرك حمل و نقل در زمينى به مساحت حدود 45 
هكتار در 45 كيلومترى شهر خواف با جديت زيادى در يك سال 
اخير توسط شركت همياران شمال شرق در حال انجام است و 
تاكنون قطعه بندى ها، تعيين مشاعات و همچنين تكميل ساخت 
15 ساختمان از مجموعه شركت ها انجام شده و خيابان كشى 

اين مجموعه آماده آسفالت ريزى است.
يوسفيان افزود: شهرهايى كه تاكنون به آن ها توجه كافى نشده در 

اولويت خدمات رسانى سازمان هميارى قرار دارد.

 توزيع 35 هزار تن آرد روستايى
در خراسان رضوى

قدس: مدير ســازمان تعاون روســتايى خراسان رضوى 
اظهار داشــت: طى سه ماهه اول امسال 35 هزار تن آرد 

در روستاهاى استان توزيع شده است. 
محســن اســفنديارى افزود: يكى از خدمات بسيار مهم 
شــبكه بزرگ تعاون روستايى ارائه خدمات به كشاورزان 
و روســتاييان از جمله توزيع آرد روســتايى، نهاده هاى 
كشــاورزى مانند كود و ســم و بــذر و همچنين پخش 

سوخت روستايى مى باشد. 
شايان ذكر است شــبكه بزرگ تعاون روستايى خراسان 
رضوى بــا دارا بودن 655 تشــكل يكــى از بزرگ ترين 

شبكه هاى تعاون روستايى در كشور است.

 راه اندازى بازارچه خيريه به نفع 
كودكان ديابتى نيازمند در مشهد

هاديان:بازارچه خيريه به نفــع كودكان نيازمند ديابتى 
وابســته به انسولين درمشهد برپاشــد. مدير شعبه چهار 
بنيــاد بين المللى پيشــگيرى و كنتــرل ديابت ايرانيان 
درگفت و گو بــا قدس گفت: ايــن دوازدهمين بازارچه 
خيريه اى اســت كه بنياد ديابت بــه نفع كودكان ديابتى 

و وابسته به انسولين برگزار مى كند.
محمودى افزود: تمام هزينه ها و عوايد اين بازارچه صرف 
آموزش، دارو و درمان اين كودكان مى شــود.وى با اشاره 
به برنامه هاى اين بازارچه خاطر نشان ساخت:برنامه هاى 
شــاد و مهيج هرشب براى كودكان شــامل نقاشى روى 
صورت بــراى كودكان به صورت رايگان، قرعه كشــى و 

اهداى جوايز است.
وى در ادامه از آموزش هاى رايگان هر روزه در اين بازارچه 
خبردادو اظهار داشت: ساخت عروسك هاى بافتنى، شمع 
سازى وهمچنين برگزارى مسابقه نقاشى از ديگر برنامه ها 

وآموزش هاى رايگان اين مجموعه است.
شايان ذكراســت بازارچه خيريه به نفع كودكان نيازمند 
ديابتى وابســته به انســولين از 20 الى 25 مرداد ماه از 
ســاعت 10 تا 21درقاســم آباد، بولوار حجاب، مجتمع 

پزشكان غرب مشهد داير است.
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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     .

 افزايش 100 درصدى
چرا به يكباره قيمت انواع كيم و بســتنى دو برابر شد؟ 
در حالــى كــه فرآورده هاى لبنــى 30 درصد افزايش 
قيمت داشــته اســت. چرا هيچ نظارتى نيســت؟ چه 
نهادى بايد پاسخگوى اين افزايش 100 درصدى باشد؟

915...3780

 نا امنى در زيرگذر الهيه
زيرگذر حدفاصل الهيه و بلوار شهيد هاشمى مهنه امنيت ندارد، از مسئولين تقاضامنديم 
به فكر احداث يك پل روگذر باشــند و نيروى انتظامى هــم امنيت اين منطقه را تأمين 

نمايد
936...6158

 يك گاليه از 115
اينجانب از اهالى روســتاى بازهور نيمه شــب مورخ 
نوزدهم مردادماه درد كليه شــديد گرفتم و ســاعت 
2 صبح به اورژانس 115 حاشــيه جاده رباط ســفيد 
مراجعــه كردم، ولى متأســفانه هيــچ امكاناتى براى 
تســكين درد من نداشــتند. حتى درخواست اعزام با 
آمبوالنس به مشــهد را كردم، ولى بــا كمال تعجب 

گفتند مجوز نداريم!
915...5797

 كم آبى يا استخر هتل ها!
با توجه به كمبود آب چرا شهردارى اجازه داده داخل 
هتل ها استخر داير شود، كوثر ناب، پارسيس، خيابان 

شارستان، قصر و... خيابان تهران؟
936...6282

 كم آبى يا استخر هتل ها!

سوژه از شما / پيگيرى از ما

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  
سوژه هاى ارسالى از سوى خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى شهرى، اجتماعى، 

اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

هاشم رسائى فر به گفته مديرآبرسانى از سد دوستى به مشهد، 
روزانه 200 هزار مترمكعب آب اين سد وارد شبكه توزيع آب شرب 
مشهد مى شود. از طرفى مدير تصفيه خانه هاى مشهد آمار تصفيه 
263 هزار متر مكعب در شــبانه روز از فاضالب جمع آورى شــده 
شهر مشهد و تبديل آن به پساب قابل استفاده در مصارف صنعتى 
و كشاورزى را مى دهد. اين يعنى 63 هزار مترمكعب پساب بيشتر از 
ورودى آب سد دوستى توسط پنج تصفيه خانه موجود شهر مشهد 
آماده بهره بردارى و استفاده قرار مى گيرد و فرصتى به وجود مى آيد 
تا قسمت عمده اى از آب مصرفى شهر مشهد به چرخه مصرفى در 
بخش صنعت و كشاورزى برگردد، اما نكته تأمل برانگيز و البته غم 
انگيز ماجرا اين است كه هنوز براى استفاده از پساب تصفيه خانه هاى 
مشهد، برنامه مدون و قابل اتكايى وجود ندارد و قسمت عمده اى از 
263 هزار مترمكعب پساب روزانه تصفيه خانه هاى پنج گانه مشهد 

بدون بهره بردارى وارد كشف رود مى شود!

 رها شدن پساب تصفيه شده داخل كشف رود
مدير تصفيه خانه هاى مشهد كه ديروز در محل تصفيه خانه شماره 
5 (خين عرب) ميزبان خبرنگاران رسانه هاى مختلف بود در پاسخ به 
پرسش خبرنگار ما مبنى بر اينكه سرنوشت پساب تصفيه خانه هاى 
شهر مشهد چه مى شود، گفت: خروجى تصفيه خانه هاى پركندآباد 
و اولنگ با پمپاژى كه آب منطقه اى انجام مى دهد، صرف مصارف 
كشاورزى مى شود، اما پساب تصفيه خانه شماره 5 كه كيفيت قابل 
مالحظه اى دارد و حتى براحتى مى توان از آن به عنوان آب مصرفى 
گلخانه ها استفاده كرد، فعالً تا زمانى كه ايستگاه پمپاژ آب منطقه اى 

آماده شود در مسير كشف رود رها مى شود! 
دكتــر عظيمى در پاســخ به اينكه چرا پســابى را كه با اين 
هزينه و با اين شرايط تصفيه مى شود به راحتى و بدون اينكه 
استفاده اى از آن بشود در مسير كشف رود رهاسازى مى كنيد، 
اظهار داشــت: كار ما تا مرحله تبديل فاضالب به پساب قابل 
اســتفاده با كيفيت قابل توجه ادامه دارد و بعد از آن پســاب 
حاصل از تصفيه خانه در اختيار آب منطقه اى قرار مى گيرد. ما 
در واقع تا همين مرحله كار را انجام مى دهيم و ديگر دست ما 
نيست. از اين مرحله به بعد بايد زيرساخت و ايستگاه پمپاژى 
وجود داشته باشد تا اين پســاب قابليت انتقال پيدا كند كه 
هنوز اين ايستگاه براى تصفيه خانه شماره 5 راه اندازى نشده 

است و بايد آب منطقه اى اين كار را انجام دهد.
مدير تصفيه خانه هاى مشــهد در ادامه عنوان كرد: با پيگيرى هاى 
معاونت دادستانى و شخص قاضى بخشى محبى در حال حاضر هيچ 
فاضالب خامى از طريق سيستم جمع آورى فاضالب شهر مشهد 
وارد كشــف رود نمى شود كه اين خود توانسته كمك زيادى به از 
بين رفتن برخى از كانون هاى بيمارى  كند كه از طريق فاضالب در 

مناطق مختلف شهر بود.
دكتر عظيمى همچنين گفت: سه تا از تصفيه خانه هاى شهر مشهد 
زيرساخت هاى قديمى دارند، اما با اين وجود ويژگى خوب همه آن ها 
اين است كه استانداردهايى را كه براى هر كدام از آن ها تعريف شده 

دارد كه از اين بابت نيز مشكلى وجود ندارد.
وى در پاسخ به اين پرسش كه براى جلوگيرى 
از تخليــه فاضالب هايى كه توســط تانكر به 
داخل كشــف رود وارد مى شــود چه اقدامى 
صورت گرفته است، اظهار داشت: براى اينكه 
معضل تانكر هــاى تخليه كننده فاضالب خام 
در داخل كشــف رود بر طرف شــود، ساخت 
تصفيه خانه سپتاژ در دستور كار قرار گرفته 
است كه به نظر مى رســد در نيمه دوم سال 
به بهره بردارى برســد، اما باز هم براى اينكه 
معضل تخليه فاضالب تانكرها برطرف شود و 
مشــكلى به وجود نيايد درخواست كرديم تا 
تمامى تانكرها مجهز به جى پى اس شوند تا 
قابليت رديابى داشته باشند و محل دريافت و 

تخليه فاضالب آن ها كنترل شود.

 تأمين آب از افغانستان
مهندس آقايى، مديرآبرســانى از سد دوســتى در ادامه در آخرين 
ايستگاه تصفيه و پمپاژ آب سد دوستى به مشهد ميزبان خبرنگاران 

رسانه هاى گروهى بود.
وى با اشاره به اينكه با توجه به كم آبى و ميزان بارندگى ها آب 
سد دوستى كمتر شده، ولى خشك نشده است، گفت: ظرفيت 
بهره بردارى ما از سد دوســتى حدود 150 ميليون مترمكعب 
در ســال است كه در حال حاضر با توجه به كم آب شدن سد 
دوستى رقمى در حدود 60 تا 80 ميليون مترمكعب براى آب 
مشــهد از اين سد استفاده مى شود كه اين ميزان در روز 200 

هزار مترمكعب است.
مديرآبرســانى از سد دوستى به مشهد در پاسخ 
به پرسش خبرنگار ما مبنى بر اينكه با توجه به 
شرايطى كه در كشور افغانستان به وجود آمده و 
سدهايى كه ساخته شده است آيا خطر خشك 
شــدن سد دوســتى وجود دارد، گفت: در حال 
حاضر اين گونه نيســت و سد دوستى با همين 
مقدار بارشى كه انجام مى شود، مى تواند تأمين 
كننده آب شهر مشهد باشد، اما آنچه كه مسلم 
اســت اينكه ما بايد وارد ديپلماسى آب با كشور 
افغانستان شويم چون آب ســد دوستى از اين 
كشور تأمين مى شود چراكه اگر سد سلما كه در 
افغانســتان بعد از ساخت دوستى بنا شد، وجود 
نداشت در حال حاضر 600 ميليون متر مكعب 
آبى كه پشــت اين ســد بود، وارد سد دوستى 
مى شــد و ما تا سه ســال آينده هم خيالمان با 

همين ذخيره آبى راحت بود.
وى در ادامه افزود: ما بايســتى قبل از اينكه ســد سازى هايى در 
افغانستان انجام شود، منافع افغان ها را به نوعى و از طريق ديگرى 
تأمين مى كرديم و حقابه در نظر مى گرفتيم تا شــرايط از اين كه 

هست بهتر باشد. 
در حال حاضر هم كه ســدهاى ديگرى غير از سلما در افغانستان 
در حال ســاخت است، مى شود با ديپلماسى، مسئله را حل كرد و 
نتيجه خوبى گرفت. به نظر من فراهم كردن شــرايط و آب آوردن 
از افغانســتان خيلى راحت تر از تاجيكستان و درياى عمان است و 

زودتر نتيجه مى دهد.

در بازديد خبرنگاران از ايستگاه پمپاژ آب سد دوستى عنوان شد

انتقال آب از افغانستان ارزان تر از درياى عمان است

ما بايد وارد ديپلماسى 
آب با كشور افغانستان 

شويم چون آب سد 
دوستى از اين كشور 

تأمين مى شود چراكه اگر 
سد سلما كه در افغانستان 
بعد از ساخت دوستى بنا 

شد، وجود نداشت در 
حال حاضر 600 ميليون 
متر مكعب آبى كه پشت 

اين سد بود، وارد سد 
دوستى مى شد
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اولتيماتوم  استاندارخراسان رضوى به اداره امور مالياتى و «صمت»

درآمدهاى مالياتى از استان خارج شود، برخورد مى كنيم
على محمدزاده بر اساس تصميم اتخاذ شده 
در آخرين جلســه كارگروه تسهيل و رفع موانع 
توليد خراسان رضوى تمامى حساب هاى مالياتى 
واحدهاى اقتصادى بزرگ فعال در استان بايد تا 

مهرماه به خراسان رضوى منتقل شود.
عليرضا رشيديان در اين جلسه با اشاره به قانون 
بودجه سال 97 گفت: هر فردى كه در خراسان 
رضوى فعاليت اقتصــادى مى كند بايدعوارض و 
ماليات مربوطه خود را به خراسان رضوى منتقل 

كرده و در همين منطقه پرداخت كند.
وى افزود: اين ظلم به خراســان رضوى و مردم 
اين خطه است كه زحمت اين واحدهاى توليدى 
را داشته باشد و نيروى انسانى و منابع طبيعى و 
مواد آن ها را تأمين كند، اما درآمد حاصل از آن 

در جاى ديگرى صرف شود. 
استاندار خراســان رضوى در بيان نمونه اى براى 
اين موضوع گفت: شركت ايران خودرو خراسان 
پارســال 47 درصد افزايش توليد داشــته، اما از 
اين رشد چيزى عايد خراسان رضوى نشد و اين 
حساب ها را به جاى ديگرى  برده اند، كه اين امر 

امروز خالف است.

 بخشودگى مالياتى مشروط
وى با اشــاره به طرح موضوع بخشودگى بخشى 
از بدهى مالياتى شــركت ايران خودرو خراسان 
افزود: وقتى ايران خودرو خراسان هم حساب هاى 
مالياتى خود را به خراســان رضوى منتقل كرد، 
آن زمان براى بحث بخشودگى مالياتى صحبت 

خواهيم كرد.
وى گفــت: مســئول اجرايى شــدن اين قانون 

مديركل امور مالياتى استان است و اگر به مهرماه 
برســيم و هنوز واحدى باشــد، كه حساب هاى 
مالياتى اش به تهران و اصفهان برده مى شود، بايد 
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 

رضوى و مديركل امور مالياتى پاسخگو باشند.

 انتقال حساب ها به خراسان رضوى
اســتاندار خراســان رضوى افزود: اگــر زمانى 
بدســليقگى بوده واين موضوع اجرا نشده االن 
بايد قانون اجرا و تمامى اين حساب ها به خراسان 
رضوى انتقال يابد و هر كسى تخلف كند قابليت 

شكايت از اين واحدها وجود دارد.
على رضا رشيديان گفت: بايد حق مردم استان به 
خود آن ها داده شود و هيچ مجموعه اى و واحدى 
نمى توانــد حق اين مردم را به جاى ديگر ببرد و 

براى اين موضــوع بارها پيگيرى كرده ايم و االن 
كه تبديل به قانون شــده بايد قانون اجرا شود و 
ظرفيت سازمان بازرسى هم براى تحقق اين امر 

به موضوع وارد شود.

 بازگشت درآمدهاى مالياتى
معاون امــور معادن و صنايع معدنى ســازمان 
صنعــت، معدن و تجارت خراســان رضوى هم 
چندى پيش گفته بود: بر اساس مصوبه شوراى 
عالى معادن در پى اجراى برنامه ششــم توسعه 
بازگشــت درآمدهاى مالياتى حاصل از فعاليت 

معادن به اين استان قطعى و الزم االجراست.
رضا شجاعى افزود: يكى از اشكاالت پيشين اين 
بود كه پرداختى هاى برخى معادن همچون سنگ 
آهــن، مس به عنوان ماليات به اســتان بازنمى 

گشــت و دفاتر و حســاب هاى آن به تهران يا 
استان هاى ديگر منتقل مى شد.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوى گفت: در نشســت شوراى معادن استان 
مصوب شد حســاب هاى بانكى، گردش مالى و 
خريد و فروش معادن همه بهره برداران خراسان 
رضــوى در چارچوب بند چهار مــاده 43 قانون 
برنامه ششم توســعه با رعايت ضوابط قانونى به 
استان منتقل شود و حوزه مالياتى آن مشخص 
شود.  با اين وصف وبا توجه به تأكيدات استاندار 
و الزم االجــرا بودن بند 4مــاده43 قانون برنامه 
توسعه اميدواريم شركت هاى مشمول اين موضوع 
به رويه خالف و غير معمول خود مبنى به انجام 
امور مالى و مالياتى در خارج از محل فعاليت خود 
پايان دهند چراكه اگر اين اقدام صورت بگيرد و 
درآمدهاى استان براساس قانون افزايش يابد بى 
ترديد تأثيرات مستقيمى بر تمام حوزه ها خواهد 
داشــت كه نتايجى چون ايجاد زمينه اشــتغال 
و كاهــش بيكارى و رونق فعاليت هاى عمرانى و 
توسعه زيرساخت ها بخشى اين ثمرات خواهد بود.
اما آنچه در اين ميان اندكى جاى ترديد دارد اينكه 
اميدواريم اين بار وعده داده شــده براى برخورد 
با متخلفان محقق شــود چراكه در ســال هاى 
گذشــته نيز چنين وعده هايى داده شده كه به 
طور مثال وزير صنعت پيشــين سه بار دستور 
انتقال حساب هاى ايران خودرو خراسان از مركز 
به اســتان را صادر كرد، اما اجرايى نشــد ولى با 
اين وصف به نظر برســد اين بار پشتوانه قانونى 
الزم براى برخورد با متخلفان وجود دارد و بايد تا 

مهرماه منتظر بمانيم.

روی �ط حاد�
  مرگ چاه كن 

بر اثر سقوط به چاه 70 مترى
ايسنا: يــك چاه كن بر اثر سقوط به عمق چاه 70 مترى در 

روستاى اركان بجنورد جان خود را از دست داد.
مديرعامــل آتش نشــانى بجنورد در ايــن خصوص گفت: 
آتش نشــانان در حادثه چاه افتادگى با نفوذ به عمق چاه 70 

مترى پيكر بى جان چاه كن را به سطح زمين انتقال دادند.
مجيد گريوانى ادامه داد: متأسفانه مرد 42 ساله از ناحيه سر 
به شــدت آسيب ديده بود كه جسد وى توسط آتش نشانان 

تحويل مقامات قضايى شد.

دادستان بجنورد دستور داد
  پيگيرى مرگ مشكوك 3 نوجوان 

در چاه آب
بجنورد- خبرنگار قدس: دادستان عمومى و انقالب مركز 
استان خراسان شمالى از سقوط مشكوك سه نوجوان 15 تا 

18 ساله در چاه آبى واقع در يك منزل مسكونى خبر داد.
محمدياران درخصوص اين حادثه اظهار كرد: در پى گزارش 
مورخه 19 مرداد ماه جارى مأموران كالنترى 12 شهرستان 
بجنورد مبنى بر سقوط ســه نوجوان در چاه آب يك منزل 
مسكونى در محله احمدآباد اين شهرستان، بالفاصله بازپرس 
كشيك دادســرا جهت انجام هماهنگى و صدور دستورهاى 

الزم در محل وقوع حادثه حضور يافت.
وى خاطرنشــان كرد: ارتفاع اين چــاه 13 متر و ميزان آب 

موجود در آن كمتر از نيم متر بوده است.
دادســتان عمومى و انقالب مركز استان خراسان شمالى در 
ادامه افزود: افراد سقوط كرده با تالش نيروهاى آتش نشانى 
از داخل چاه خارج شدند و جهت انجام اقدامات اورژانسى به 
بيمارستان انتقال يافتند. اين مقام قضايى اذعان داشت: دو تن 
از اين نوجوانان فوت و يك نفر ديگر به علت كاهش ســطح 

هوشيارى در بيمارستان بسترى شد.
وى همچنين تصريح كرد: نظر به مشكوك بودن اين حادثه، 
دستور قضايى الزم به منظور بررسى ساير جهات و احتماالت 

پرونده از سوى بازپرس صادر شد.

  دستگيرى كالهبرداران ميليونى 

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون هماهنگ كننده فرماندهى 
انتظامى خراسان شمالى از دستگيرى سه كالهبردار حرفه اى 

با 590 ميليون ريال كالهبردارى در استان خبر داد.
ســرهنگ صادق نامور با اعالم جزئيــات اين خبر گفت: در 
پى اعالم هشــت مورد شكايت مبنى بر اينكه افرادى با سوء 
استفاده از اعتماد شــهروندان با ترفندهاى مختلف اقدام به 
كالهبردارى كرده اند بالفاصله موضوع با جديت در دســتور 
كار مأموران اداره مبارزه با جعل و كالهبردارى پليس آگاهى 

استان قرار گرفت.
وى با اشــاره به اينكه مأموران با انجــام اقدامات فنى و 
پليسى و همچنين بررسى اظهارات شاكيان پرونده موفق 
به شناســايى محل اختفاى كالهبرداران شدند، افزود: در 
يك اقدام غافلگيرانه مأموران موفق شــدند سه كالهبردار 
حرفه اى را در اين زمينه دستگير كنند و به مقر انتظامى 

انتقال دهند.
اين مقام انتظامى با اشاره به اينكه متهمان بعد از مواجهه با 
مستندات و ادله كافى به هشت مورد كالهبردارى به ارزش 

590 ميليون ريال اعتراف كردند. 

  واژگونى ال 90 پنج نفر را راهى 
بيمارستان كرد

ايرنا: رئيس جمعيت هالل احمر سبزوار گفت: بر اثر واژگونى 
يك دســتگاه خودروى ســوارى ال 90 در جاده ســبزوار - 

بردسكن پنج سرنشين آن مجروح شدند. 
محمدعلى جبارى ثانى افزود: اين حادثه در كيلومتر 35 جاده 
سبزوار - بردسكن رخ داد كه بالفاصله امدادگران هالل احمر 

به محل اعزام شدند.
وى اظهار داشت: مصدومان پس از ارائه خدمات اوليه درمانى 
توسط عوامل هالل احمر و اورژانس به بيمارستان امداد شهيد 

بهشتى سبزوار منتقل شدند.

  پيرمرد گمشده در كوير مزينان 
داورزن پيدا شد

ايرنــا: رئيس جمعيت هالل احمر ســبزوار گفت: با تالش 
نجاتگران ايــن جمعيت، پيرمرد گمشــده در كوير مزينان 

شهرستان داورزن، در غرب خراسان رضوى پيدا شد.
محمدعلى جبارى ثانى افزود: اين پيرمرد شــتربان بود كه با 

وقوع توفان مسير خود را گم كرده و مفقود شده بود.
وى گفت: پس از كســب اطالع، گروه جســت وجو و امداد 
هالل احمر سبزوار با دو امدادگر و نجاتگر مجهز به تجهيزات 

پزشكى به محل اعزام شد.
رئيس هالل احمر ســبزوار افزود: با تــالش امدادگران پس 
از هشت ســاعت و پيمايش 250 كيلومتر در دل كوير، اين 

پيرمرد صبح روزگذشته پيدا و تحويل خانواده اش شد.

  چراغ ها را من خاموش مى كنم!
يكم. از خدا پنهان نيســت، از شما هم پنهان نباشد، همين 
چند روز پيش به يك نتيجه وحشــتناك رسيدم. اينكه در 
اين روزگار، همه مان - به شــكِل غريبى- سِر كار هستيم !... 

مى خواهيد بدانيد چرا؟ كمى دندان روى جگر بگذاريد.
دوم. داستان براى من به يك صبِح تابستانى برمى گردد. 
ســاعت، عدِد 5 و 30 دقيقه را نشان مى دهد. هوا روشِن 
روشــِن روشن است. (اســتفاده ســه باره از اين واژه، به 
علِت وسواس نيســت). از بزرگراه روانه راه آهن هستم تا 
مســافرم را به ايستگاه برسانم. آنچه اما در مسيِر پيش رو 
به من دهان كجى مى كند، رديِف انبوِه چراغ هاى روشــِن 
شهرى در وســِط بزرگراه اســت كه همگى با سخاوت و 
گشــاده دستى، روشن هستند. دوســِت همراه مى پرسد: 
اين چراغ ها چرا هنوز روشــن انــد؟ به طنِز تلخ مى گويم: 
مســئوِل خاموش كردن شــان در اداره برق شايد خواب 
مانده!... وقتى از راه آهن به سوى خانه برمى گردم باز هم 
نگاهــم به تيرهاى چراِغ برِق بزرگراه مى افتد كه همچنان 

روشن اند.... ساعت، عدِد 6 و ربِع صبح را نشان مى دهد. 
سوم. يكــى از همين روزها... در شــعبه مركزِى بانِك فالن 
هســتم. چند چلچراغ و لوســتِر بزرگ، نگاهم را به ســقِف 
ساختماِن بانك مى دوزد. همه شعله هاى روشنايِى چلچراغ ها 
روشن هستند.... «اين وقِت روز و اين همه روشنايى؟!».... اين 
را از خودم مى پرســم، بى آنكه براى پيدا كردِن پاسخ اش، به 

خودم فشار بياورم! 
چهارم. از گوشــه و كنار خبر مى رســد، برخى سازمان ها و 
اداره ها به دســتورِ صرفه جويى، بى تفاوت هستند و سامانه 
سرمايشى شــان را در ســاعت هاى غيــرادارى هم روشــن 
مى گذارند.... از سوى ديگر، رئيس جمهور بر مديريِت مصرِف 
آب و برِق تابســتان در وزارتخانه ها تأكيد كرده و گفته: اگر 
مصرف اين بخش ها بيش از پارســال باشد، بايد مسئول آن 

بخش را بركنار كنيد.
پنجم. قطعِى پى در پى برق در تير ماه امسال در استان هاى 
كشور پيامدهاى تلخى داشت. از مرِگ يك كارگر در كارگاه 
تا تعطيل شدِن برخى نانوايى ها، مرغدارى ها و توليدكننده هاى 
شير و لبنيات و پيامدش، اعتراِض چندين و چند صنف.... به 
قــوِل آن بنده خدا «كاش قطعِى برق، تنها گير افتادِن آدم ها 

در آسانسور بود!».
ششم. «300 روز آفتابــى در 90 درصد خاك كشور، ايران را 
پايگاه ايده آل براى بهره بردارى از انرژى خورشيدى مى كند.»... 
اين را عليرضا رشيديان اســتاندار خراسان رضوى گفته كه 
پارسال و هنگاِم بهره بردارى از نخستين نيروگاه ِ خورشيدى 
در يك روستاى استان، يادآورى كرد: « اگر تنها از يك درصد 
مساحت ايران، انرژى خورشيدى جذب كنيم و بازده توليد 10 
درصد باشد، مى توانيم روزانه 9 ميليون مگاوات ساعت انرژى 
برق از خورشيد بگيريم كه برابر با 25 درصد مصرف يك سال 

برق كشور است.» (جام جم، تير 96).
هفتم. در راســتاى صرفه جويى در انرژى، برخى رسانه ها 
به «مِن آپارتمان نشــين» توصيه مى كننــد؛ به ياِد قديم 
نديم ها بروم و در زيِر ســقِف آســماِن خدا و دروِن پشــه 
بند، طاقباز بخوابم و ستاره ها را بشمارم تا هزينه برق كم 
شود!... بدون اينكه فكر كنند، مگر همه اين جماعت، خانه 
وياليى يا پشِت باِم اختصاصى دارند؟ يا آن ديگرى كه در 
جايــى گفته: اگر به خانه رســيديد و ديديد كه برق قطع 
اســت، از يك ملحفه خيس استفاده كنيد، آن را چند بار 
تكان دهيد تا خنك شــود و سپس روى خودتان بيندازيد 

و چشم ها را ببنديد و بخسبيد! 
هشتم. اين توصيــه را نيز وقتى در جايى خواندم، رندِى 
پيشــنهاد دهنــده اش را از تــه دل، ســتودم! همان كه 
مى گويد: اســتفاده از شمع براى روشــنايى، از روش هاى 
صرفــه جويى در مصرف برق اســت كــه مى تواند فضاى 
ُرمانتيك و شــاعرانه اى را براى  شما رقم بزند.... باور كنيد، 
خيلى دوســت دارم، بدانم قيافه شما همين حاال كه اين 

سطرها را مى خوانيد چه شكلى است ؟ ! 
نهم. مبادا فكر كنيد، هرچه چراغ ها را بيشتر روشن نگه داريد، 
حال و روزتان بهتر مى شــود.... خير! اندرِ فوايِد تاريكى، جانم 
براى شــما بگويد كه هورموِن نازنين و معجزه آسايى داريم، 
به ناِم «مالتونين» كه تقويت كننده ايمنِي بدن، ضد سرطان و 
دشمِن پيري است. نكته اش اما اين جاست كه اين هورمون، بر 
اثِر تاريكِى مطلق، در بدن ترشح مي شود. پس گاهى هم نسخه 

«كمى تا قسمتى تاريكى» را براى خودتان بپيچيد! 
دهم. باور كنيد، مردِم ما خودشــان صرفه جويى مى كنند و 
براى اقناع كردن شــان، نياز نيست به شعورشان بى احترامى 
كنيم يا از خوِن آريايــى مايه بگذاريم و يا بزرگِى كوروش را 
به يادشــان بياوريم! به شــرِط اينكه صرفه جويى، تنها براى 
آدم هاى «دست بســته و تيپا خورده» جامعه، تجويز نشود و 
همان حكايِت «سركيسه را ِسفت مى بندد و ته كيسه اش پاره 

است»، نباشد.

  جمع آورى 140 متكدى در نيشابور
نيشابور- خبرنگارقدس: معاون خدمات شهرى شهردارى 
نيشابور از جمع آورى 140 متكدى طى دو ماه گذشته از سطح 

معابر اين شهر خبرداد.
ناصــر صديقى گفت: از اين تعــداد 72 نفر مرد و 70 نفر 
زن بوده اند كه در مرحله نخســت به گرمخانه شهردارى 

انتقال يافته اند.
وى خاطرنشان كرد: انتقال 10 نفر از متكديان به شهرستان 
محل ســكونت خود انجام شده و در اين طرح 72 نفر نيز به 
دادســرا و 43 نفر نيز با اخذ تعهد به اردوگاه اعزام شده و 17 

نفر ديگر نيز با اخذ تعهدكتبى آزاد شده اند.
 

  ثبت 85 شركت در ثبت اسناد وامالك 
خراسان شمالى 

بجنورد- خبرنگار قدس: مديركل ثبت اســناد وامالك 
خراسان شمالى گفت: در سه ماهه اول سال جارى 85 شركت 
به ثبت رســيده كه رشد پنج درصدى نسب به مدت مشابه 

سال گذشته داشته است.
على اصغر اســدى درهمين خصوص ادامه داد: دراين مدت 
744 مورد نيز تغييرات در ادارات ثبت اســناد وامالك تابعه 
نيز به ثبت رســيده كه با توجه به الكترونيكى بودن امور در 
كمترين زمان ممكن به آن ها رسيدگى شده وشاهد افزايش 
تغييرات بيش از 100 درصد را نســبت به سه ماهه سال 96 

بوده است. 

خطه خورشيد4
دوشنبه  22 مرداد 1397

 1 ذى الحجه 131439 آگوست 2018  
سال سى و يكم  
شماره 8757  ويژه نامه 3142 

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
   شماره پيامك: 300072305

در گفت وگو با مسئوالن شهرستان تشريح كردند

مشكالت راه هاى دسترسى به بشرويه
خبر

بشرويه -حسين مـرتضـوى  در پــى 
درخواست هاى مردم و مسئوالن شهرستان 
بشرويه براى ســاخت راه مواصالتى جديد 
اين شهرستان به بجســتان كه باعث كوتاه 
شدن مسير  120 كيلومترى فاصله اين دو 
شهرستان مى شــود و از مطالبات 30 سال 
گذشته مردم بوده اســت، فرماندار بشرويه 
گفت: از سالى كه بشرويه به شهرستان ارتقا 
يافت، قرار بود تا مدت پنج ســال هر ســال 
مبلغ يك ميليارد تومان بــراى راه اندازى و 
زمينه  ســازى ارتقاى كامل تخصيص يابد و 
اين مسئله در سال هاى اوليه تحقق يافت، اما 
در سال هاى اخير به دليل كمبود اعتبارات با 

شرايط نامطلوبى روبه رو بوديم.
عليرضا زمــان زاده يادآور شــد: در حال 
حاضر كه زمان تخصيص اعتبارات نزديك 
شــده، با پيگيرى هاى مداوم و اســتفاده 
از نظرات نخبگان و كارشناســان ســعى 
خواهيم كرد بــه دنبال اخذ مصوبات الزم 
و اعتبار آن براى ساخت و بازگشايى جاده 

بشرويه به بجستان باشيم.
محسن زيبائيان رئيس اداره راه و شهرسازى 
هم با ارائه گزارشى از چگونگى روند بازگشايى 

جاده بشــرويه به طبس از مسير خداآفريد 
گفت: اين محــور مواصالتى با اخذ مجوز از 
كميسيون ماده 32 در رديف پروژه هاى ملى 
قرار گرفته و هرســاله به تناسب تخصيص 
اعتبارات مبالغى را براى بازگشايى مسير در 
نظر مى گيرند كه در حال حاضر در اين محور 
آن مقدار كه در حوزه استحفاظى شهرستان 
بشــرويه قرار دارد، بازگشايى و آماده سازى 
انجام گرفته و باقى مانده در حوزه شهرستان 
طبس اســت كه ادامه كار در سال جارى به 

مناقصــه پيمانكارى واگذار شــده كه قطعاً 
اجرايى خواهد شد.

وى در خصوص بازگشــايى مسير بشرويه به 
بجستان هم گفت: اين مســير با تعريف راه 
روستايى مصوب شــد كه تاكنون به كمك 
جمعى از خيرين شهرســتان بشرويه هشت 
كيلومتر زيرســازى و آســفالت شده و چون 
يكى از خواسته هاى بحق مردم نيك انديش 
شهرستان بشــرويه است، سعى مى كنيم كه 
مسئولين استانى را قانع كنيم تا مصوبه ساخت 

راه اصلى بشرويه به بجستان را ابالغ كنند.
 رئيس اداره راه و شهرســازى از بهســازى 
ورودى هاى شهربشرويه هم خبر داد و گفت: 
با تخصيص اعتبارات الزم و همكارى ســاير 
نهادهــا و بخصوص شــهردارى ورودى هاى 
بشرويه از مسير فردوس در تقاطع كمربندى 
به مســجد حضرت ابوالفضل(ع)و بشرويه - 
طبس حدفاصل بشرويه تا مجتمع رفاهى امام 
رضا(ع) آستان قـدس رضوى كار بهسازى در 
حال اتمام است كه روان سازى ترافيك را به 

دنبال خواهد داشت.
 وى از مطالعه ســاخت باند دوم محور ســه 
راهى بشرويه- فردوس- ديهوك هم خبر داد 
و گفت: طــرح مطالعاتى باند دوم اين محور 
شروع شــده و بزودى كار عملياتى آن آغاز 

خواهد شد.
 رحيــم كريمى رئيس شــوراى اســالمى 
شهرارسك هم از اعالم آمادگى مردم بخش 
ارسك براى بازگشايى محورهاى مواصالتى 
شهرســتان خبر داد و گفــت: مردم بخش 
ارسك هم مطالبات توسعه راه هاى مواصالتى 
را خواسته بحق خود مى دانند و آماده هرگونه 

همكارى هستند.

ابراهيم باى   حميدرضاعظيم پور يكى از محيطبانان 
فعال ش هرستان خواف اســت كه طى مراسمى با حضور 
دكتر عيسى كالنترى، رئيس سازمان محيط زيست كشور، 
استاندار خراسان رضوى و چند تن از مقامات كشورى به 
عنوان محيطبان نمونه كشور معرفى و از وى تجليل شد. 

عظيم پور در گفت وگو با خبرنگار ما از چگونگى ورود خود 
به عرصه محيطبانى و اتفاقــات پيرامون آن و همچنين 
داليل انتخابش به عنوان «محيطبان نمونه كشور» سخن 

گفت كه با هم مى خوانيم.

 لطفــاً درباره خودتان و اينكه چگونه به شــغل 
محيطبانى روى آورديد، براى ما بگوييد؟

اينجانب حميد رضا عظيم پور اهل و ساكن شهر سالمى 
و شاغل در اداره حفاظت محيط زيست خواف هستم كه 
حدود 10 سال است در اين اداره مشغول به فعاليت هستم. 
سازمان حفاظت محيط زيست كشور هرساله همزمان با 
سالروز والدت امام رضا(ع) به عنوان ضامن آهو اين روز را به 
نام محيطبان نام گذارى كرده است كه در اين روز پر خير و 
بركت با توجه به معيارها و قوانين مربوطه شامل دستگيرى 
و كشــف و ضبط متخلفان، ســنوات خدمت در مناطق،  
فراگيرى آموزش هاى الزم متناسب با حوزه محيط زيست، 
خدمت در مناطق حفاظت شــده و پايگاه هاى ســخت و 
سخت گذر معيارسنجى مى شود كه در هر استان توسط 
مديركل و فرمانده يگان اداره كل هر اســتان نظرسنجى 
مى شود كه اينجانب در سال 97 با ارائه مستندات و مدارك 

برگزيده به عنوان محيطبان نمونه انتخاب شدم. 

 برنامه آينده شما براى حفظ محيط زيست خواف 
چيست ؟ 

تالش در پيشــبرد اهداف ســازمانى و از آنجا كه سازمان 
حفاظت محيط زيســت يك وظيفه اصلى دارد كه آن را 
از تمامى ســازمان ها و وزارت خانه ها متمايز كرده است، 
حفظ حقوق نسل هاى بعدى تنها برعهده سازمان حفاظت 
محيط زيست اســت و حفظ منابع ژنتيكى اساسى ترين 
حقى است كه آيندگان به آن نيازمند بوده و بايد اين منابع 

در زيستگاه ها به بهترين شكل توسط محيطبان حفاظت 
شود كه با توكل بر خداوند سرلوحه كار و هدف خود قرار 

داده ام تا از اين طريق بتوانم به ملت ايران خدمت كنم.

 خالصه اى از عمليات هايى را كه در زمينه حفاظت 
از محيط زيست انجام داده ايد، توضيح دهيد؟

 طى يك سال گذشته با همكارى ساير همكارانم در راستاى 
اجراى وظايف ســازمانى خود مأمور يت هاى متعددى را 
پشت سر گذاشتم كه مهم ترين آن ها دستگيرى چندين 
مورد متخلفين شكار غيرمجاز آهو، دستگيرى شكارچيان 
غيرمجاز قوچ وميش وحشى و همچنين دستگيرى چندين 
باند حرفه اى صيد هوبره و.... و همچنين انجام اقدام هايى از 
قبيل ساخت آبشخور و نصب تانكر براى تأمين  آب حيات 
وحش، توزيع يونجه در مناطقى كه از نظر پوشش گياهى 
فقير تر هستند براى تأمين  علوفه حيات وحش و... است كه 

در زمينه حفاظت از محيط زيست انجام شده است.

 دو خاطره تلخ و شيرين را كه برايتان اتفاق افتاده 
است، بيان كنيد؟ 

خاطره تلخ: در يكى از روزهاى سرد پاييزى، پيرو گزارش، 
افراد سودجو در منطقه به منظور صيد غيرمجاز گونه هاى 
بــاارزش هوبره اقدام به تله گذارى در منطقه مرزى كرده 
بودند. به منطقه عازم شديم و پس از كمين زدن در محل 
تله هاى كار گذاشــته شــده از اول صبح تا غروب آن روز 
كارمان به طول انجاميد كه در نهايت قبل از تاريكى شب 

يك دستگاه موتورسيكلت و دو نفر سرنشين مشاهده شدند 
كه در حال گشــت زنى و بازديد از تله هاى كارگذاشته در 
منطقه بودند تــا اينكه در محلى بــه تله هايى كه من و 
ديگر همكارانم در كمين نشســته بوديم، نزديك شدند و 
به محض مشــاهده ما اقدام به فرار كردند، اما پس از طى 
مسافتى تعقيب و گريز بناچار متوقف  شدند، اما با قمه و 
چوب دســتى كه در اختيار داشتند به يكى از  همكارانم 
حملــه و او را مجروح كردند كه به عنوان خاطره بد از آن 

ياد مى كنيم.
رها سازى تعداد چند رأس قوچ و ميش وحشى در طبيعت 
هم كه مدت يك سال جهت تيمار نگهدارى مى شدند از 
خاطرات خوب من اســت كه پس از رهاسازى همگى به 
سمت ارتفاعات حركت كردند و در فاصله 100 مترى يك 
رأس قوچ داخل گله متوقف شــد و به سمت محيطبانان 
و ديگر مســئولين نگاه كرد كه در آن لحظه امام جمعه 
اظهار داشــت كه اين حركت به منزله قدردانى از زحمات 
شما محيطبانان اســت كه در نگهدارى و تيمار حيوانات 
انجام داده ايد. آن لحظه واقعاً لحظه شيرين و به ياد ماندنى 

براى من بود.

 مهم ترين مشكالت شــما در حفاظت از محيط 
زيست چيست؟

كمبــود نيرو به جهت حفظ و حراســت از مناطق تحت 
مديريت در مقابل وسعت زياد حوزه استحفاظى، كمبود 
امكانــات و همچنيــن با توجه به كمبــود نزوالت جوى 
و خشكســالى هاى اخير، كاهش منابع آبى و علوفه براى 

حيات وحش.

 چه عواملى باعث موفقيت شما شده است ؟
 مهم تريــن عامل موفقيت من عشــق و عالقــه در كار 
محيطبانى و همسو بودن خانواده ام در اين راه و همچنين 
وجود همكاران همدل و خوبى كه مرا در راه رســيدن به 
اهداف محيط زيســتى ام يارى و همراهى مى كنند كه از 
همه همكارانم در اداره حفاظت محيط زيست شهرستان 

خواف و همچنين خانواده ام كمال سپاس و تشكر را دارم.

در گفت و گوى قدس با حميدرضاعظيم پور روايت شد

تلخ و شيرين زندگى يك محيط بان نمونه

در زيستگاه ها به بهترين شكل توسط محيطبان حفاظت 

فرجام علوى
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