
حواشى توقف چند دقيقه اى وزير راه 
در جغتاى

كمبود قوطى، صادرات 
رب خراسان رضوى را متوقف كرده است

قدس   توقــف چند دقيقــه اى وزير راه 
و شهرســازى در شهرســتان جغتــاى بــا 
حاشيه هايى همراه بود. عباس آخوندى عصر 
پنجشنبه گذشته در توقف چند دقيقه اى در 
جغتاى پس از بروز برخى مسائل حاشيه اى 
با خبرنگاران در پاســخ به پرسش چگونگى 

وضعيت جاده جغتاى ...

قدس  رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوى گفت: استان خراسان رضوى 
قطب توليد گوجه فرنگى ايران است و ما در 
حــال حاضر براى توليد قوطى آن مشــكل 
كمبود ورق داريم.حسن حسينى، رئيس خانه 
صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى، در 
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مديركل كميته امداد با اشاره 
به همكارى با آستان قدس 

مطرح كرد 

مددجوى 
بدون مسكن 
در سرخس 

نخواهيم داشت
قدس    آمادگى براى مديريت بازارچه خود اشتغالى 
زنان سرپرست خانواده را داريم.مديركل كميته امداد 
خراسان رضوى با اعالم اين مطلب به قدس گفت: ما 
آمادگى داريم كه بازارچه هاى خوداشتغالى، براى عرضه 
محصوالت خانگى و كارگاه هاى خرد زنان سرپرست 
خانــواده و محرومان را در مشــهد به عهده بگيريم.
حبيب اهللا آســوده افزود: در حال حاضر متقاضيان 
زيادى داريم و درخواســت مان از شهردار و معاونت 
فرهنگى اين اســت كه حتماً با عنايت شان از اوايل 
شهريور اين كار آغاز شود.وى خاطرنشان ساخت: براى 
شروع مى توان در بوستان ها و جاهايى كه شهردارى در 
اختيارمان قرار مى دهد، بازارچه هاى خوداشتغالى را به 

صورت فصلى و در صورت امكان دائمى ...

یاددا�ت
مهدى كاهانى مقدم

فرافكنى در افزايش قيمت مرغ
روند  افزايشى قيمت گوشــت مرغ، چند روزى است كه 
در بازار مشهد، شروع شده و طى اين روزها گاه به حدود 
كيلويى 11 هزار تومان نيز رســيده اســت. در اين ميان 
هر چند اظهارنظرهاى متفاوتى را از ســوى مســئوالن و 
دست اندركاران توليد وعرضه گوشت مرغ شاهد بوده ايم 
و بيشتر آن  را ناشى از افزايش نرخ ارز و اختصاص نيافتن 
ارز دولتى به نهاده هــاى دامى مورد نياز مرغداران عنوان 

كردند...



مديركل كميته امداد با اشاره به همكارى با آستان قدس مطرح كرد 

مددجوى بدون مسكن در سرخس نخواهيم داشت
��ر

سرور هاديان آمادگى براى مديريت بازارچه 
خود اشتغالى زنان سرپرست خانواده را داريم.

مديركل كميته امداد خراســان رضوى با اعالم 
ايــن مطلب به قدس گفت: ما آمادگى داريم كه 
بازارچه هاى خوداشتغالى، براى عرضه محصوالت 
خانگى و كارگاه هاى خرد زنان سرپرست خانواده 

و محرومان را در مشهد به عهده بگيريم.
حبيب اهللا آسوده افزود: در حال حاضر متقاضيان 
زيادى داريم و درخواست مان از شهردار و معاونت 
فرهنگى اين است كه حتماً با عنايت شان از اوايل 

شهريور اين كار آغاز شود.
وى خاطرنشــان ساخت: براى شروع مى توان در 
بوستان ها و جاهايى كه شهردارى در اختيارمان 
قرار مى دهــد، بازارچه هاى خوداشــتغالى را به 
صورت فصلــى و در صورت امكان دائمى برگزار 
كنيم و براى توليــد كنندگانى كه مى توانند به 
اقتصاد كشــور كمك كنند اين را هدف و محور 

قرار دهيم.

  تجربه خوب همكارى ها 
وى درباره همكارى شــهردارى با كميته امداد 
نيز گفت: در برگزارى نمايشــگاه در ماه رمضان، 
شهردارى كوهسنگى را در اختيار كميته امداد 
قرار داد كه توانستيم بازارچه خود اشتغالى را آنجا 
داير كنيم كه خوشــبختانه اين نمايشگاه بسيار 
خوب برگزار شــد. مديركل كميته امداد درباره 
همكارى با آستان قدس نيز تصريح كرد: در سال 
96 در بحث اشــتغال در تفاهمنامه اى سه ساله 
با آستان قدس، حدود 100 ميليارد تومان براى 
اشــتغال زايى ايجاد شده است كه اين اشتغال ها 

براى افراد محرومى است كه حامى ندارند.

 طرح هاى اشتغال زايى 
حبيب اهللا آســوده افزود: اين در حالى است كه 
در سال اول30 درصد اين طرح تحقق پيدا كرد 
و بيش از 1000طرح در بحث كسب و كار اجرا 
شــد و بيش از1500فرصت شغلى براساس اين 
طرح ايجاد شــد كه بقيه اين طرح در سال هاى 
دوم و سوم اجرا مى شود.وى در ادامه اظهار داشت: 
مى توان به طرح هاى ديگرى چون پاساژ شجره 
كه در اختيار40 نفر از محرومان كميته امداد قرار 
گرفت اشاره كرد. همچنين سال گذشته نيز 12 
نمايشــگاه عرضه محصوالت در سطح استان با 
مشاركت بسيج سازندگى، آستان قدس و كميته 
امداد برگزار شد كه يكى از اين نمايشگاه ها در باب 

الجواد(ع) برپا شد. 
 وى از ديگر همكارى هاى كميته امداد با آستان 

قدس به واگــذارى يكى از زمين هاى 
آســتان قدس در سرخس اشاره كرد 
و افزود: در حال حاضر كارگاه هايش 
واگذار شــده كه تاكنون بيش از 12 
طرح اشتغال زا اجرا شده است.درحال 
حاضر بيــش از 50 نيــروى كار در 

كارگاه هاى توليدى افتتاح شده مشغول به كارند 
كه با واگذارى زمين توسط آستان قدس مباحث 

وام و سرمايه گذارى را كميته امداد متقبل شد.

 مددجوى بدون مسكن در سرخس نداريم 
آسوده با اشاره به اين مطلب كه در بحث مسكن 
حركت خوبى آغاز شــده است، اعالم كرد: اولين 
كار ما در مســكن، يك پــروژه 52 واحدى در 
سرخس بود كه زمين آن را نيز آستان قدس اهدا 
و كميته امداد شــروع به ساخت آن كرده است 
كه خوشبختانه با ساخت اين پروژه در سرخس 

مددجوى كميته امداد بدون مسكن نداريم.

 همكارى آستان قدس با كميته امداد در مسكن 
 وى تصريح كرد: خوشبختانه در ادامه اين طرح ها 
در درگز نيز پروژه 52 واحدى مسكن ساخته و نيز 
واگذار شد. در جلسه اى كه با قائم مقام توليت آستان 
قدس رضوى داشتيم، در بحث ساير زمين هايى كه 
آستان قدس در استان دارد،توليت محترم موافقت 
كردند كه مانند ســرخس زمين در اختيار كميته 

امــداد قرار بگيرد و كميتــه واحدهاى 
مسكونى را بســازد و ما اميدواريم اگر 
اين اتفاق بيفتد تا پايان سال در برخى 
از شهرستان هاى استان بتوانيم بگوييم 

مددجوى بدون مسكن نداريم.

  صدقه اتصال انسان با خدا 
مدير كل كميتــه امداد در ادامه خاطرنشــان 
ساخت:در بحث فرهنگ انفاق نيازهست،هنوز به 
صلــه رحم، زكات، صدقه، اثرات انفاق در اقتصاد 
جامعه،در همبستگى اجتماعى، در اثرات اعتماد 
اجتماعى و عمومى،در محبــت اجتماعى و در 
مجموع در توســعه مادى گــرا و معنوى گراى 

جامعه اين اثرات را يادآورى كنيم.
 وى در خصــوص صندوق صدقــات نيز گفت: 
كميته امداد با صندوق صدقات گره خورده است، 
تصور عمومى مردم اين است كه ما مى خواهيم از 
مردم پول بگيريم در صورتى كه صندوق صدقات 
يك نماد خير و احسان عمومى در جامعه است.ما 
اعتقاد داريم وقتى فردى صدقه مى اندازد احساس 
آرامش به فرد دست مى دهد.بايد زواياى اين كار 
براى جامعه باز شــود. صدقه اتصال بين انسان و 

خداوند است.

 نقش توسعه اى كميته امداد
آســوده كميته امداد را مجموعــه اى اثرگذار در 

بحث توسعه دانست و توضيح داد: بحث اثرگذارى 
كميته امداد در توســعه كشــور قابل يادآورى 
است، در حال حاضر دنبال صدقه دادن به كسى 
نيســتيم، كميته امداد از زمانى كه تأسيس شد 
آموزش ماهيگيرى را به مدد جويان خود از همان 

سال 57 در دستور كار قرار داده است.

 وجوهات و هزينه ها 
وى با اشاره به هجمه اى كه عليه كميته امداد در 
ماه رمضان شــروع شد نيز توضيح داد: ما اين را 
حمله به خيرات و نيكوكارى مردم و فقرا مى دانيم، 
زيرا كميته امداد بخشى از مردم را كه در طبقات 
پايين قرار دارند، در حال رضايتمندى قرار داده 

است و مى خواهند به آن ضربه بزنند.
 آســوده تأكيد كرد: ما تاكنون حتــى ريالى از 
كمك هاى مردمى را كه در خراسان انجام شده 
است به خارج استان ارسال نكرده ايم؛ حتى يك 
ريال از وجوهات يك شهرســتان به شهرستان 
ديگر هم ارسال نمى شود.فقط از وجوهات مشهد 
گاه به شهرهاى محروم داخل استان كمك شده 
و در زكات هم مى توانيم نقطه اى اين موضوع را 
مطرح كنيم،زكات يك روســتا به هيچ وجه در 

روستاى ديگر هزينه نمى شود.
وى در پايان افــزود: از روزنامه قدس بابت تجلى 
دادن توانمندى خانواده هاى تحت پوشش تشكر 

مى كنيم .

در حوالى امروز2

با هدف ازدواج آسان در خراسان جنوبى انجام 
مى شود

 ساخت مجتمع مسكونى 100 واحدى 
براى زوج هاى جوان 

قدس:مديرعامل مجمع خيرين ازدواج آســان در خراسان 
جنوبى گفت: ايجاد مجتمع مسكونى 100 واحدى در مركز 
استان يكى از برنامه هاى مجمع خيرين ازدواج آسان است و 
با ايجاد اين مجتمع مسكونى در مركز استان جوانان مى توانند 

به مدت دو سال به صورت رايگان از آن استفاده كنند.
محمدرضا نخعى پور گفت: مجمع خيرين ازدواج آســان در 

خراسان جنوبى از دو سال گذشته شكل گرفته است.
وى افزود: به دنبال اين هستيم كه در صورت موافقت استاندار، 
مجمع عالى خيران در اســتان راه اندازى شود تا اين مجمع 
براى نياز استان تصميم گيرى كند و خيران نيز كمك هاى 
خود را به اين مجمع بدهند تا با اقدام كارشناسى اين كمك ها 
در جهت نياز اســتان هزينه شود. مديرعامل مجمع خيرين 
ازدواج آسان در خراسان جنوبى يكى از برنامه هاى مجمع را 
تأمين  هزينه جهيزيه براى افراد بى بضاعت دانست و تصريح 
كرد: نگاه مجمع تنها اقتصادى نيســت بلكه ارتقاى سطح 

معنوى ازدواج و تحكيم بنيان خانواده است.
نخعــى پور با بيان اينكه نگاه زيرســاختى و كالن در حوزه 
ازدواج و تحكيــم بنيان خانواده داريم، بيان كرد: تجمالت و 
سخت گيرى هاى خانواده ها و توقع براى برگزارى مراسم گران 

قيمت سبب مى شود جوانان رغبتى به ازدواج پيدا نكنند.
وى ادامه داد: يكى از داليل افزايش سن ازدواج نيز تجمالت 
اضافى در خانواده هاست و خراسان جنوبى نيز امروز با افزايش 
سن ازدواج روبه ر و  ست. مديرعامل مجمع خيرين ازدواج آسان 
در خراسان جنوبى با بيان اينكه ازدواج آسان بايد در جامعه 
فرهنگ سازى شود، گفت: ازدواج آسان بايد در سطح استان 
و كشــور ترويج داده شود و نياز به يكسرى سنت شكنى در 

بحث ازدواج آسان داريم.

 كودكان شيروانى در مسابقات جهانى 
رياضى مالزى خوش درخشيدند

ايرنا: مدير اجرايى مؤسسه  علمى آموزشى عصر طاليى رشد 
كودك شهرستان شيروان گفت: دو كودك شيروانى رتبه هاى 
برتر مســابقات جهانى  اى مــت 2018 در مالزى را به خود 
اختصاص دادند.تكتم مهدى پور اظهار داشت: طراوت شاكرى 
و سالله درستكار در رده - (كودكان 6 سال) و محمد حبيبى 
در رده - (كودكان 7 سال) از شيروان در اين دوره از مسابقات 
شركت كردند كه نوآموزان شيروانى موفق شدند مقام اول و 

دوم مفاهيم پايه رياضى جهان را كسب كنند.
مسابقات جهانى مفاهيم پايه رياضى به شيوه اى مت با حضور 
600 شركت كننده از 17 كشور از جمله روسيه، هند، مالزى، 
سنگاپور و ... براى كودكان 3 تا 8 سال در كشور مالزى برگزار 
شــد. آموزش مفاهيم جهانى پايه رياضى به شيوه مت( من 
رياضى را دوســت دارم) روشى نوين در دهه هاى اخير است 
كه در آن علم و مفاهيم رياضى به شــكل كامًال كاربردى و 
جذاب از طريق قصه، بازى و ســرگرمى به كودكان آموزش 

داده مى شود.

  برگزارى نشست انجمن ادبى 
نويسندگان و اهالى قلم نيشابور

نيشابور- خبرنگارقدس: چهارمين نشست رسمى انجمن 
ادبى نويسندگان عالى مقام و اهالى قلم نيشابور داراى مجوز 
فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى با حضور جمعى 
از نويسندگان و ناشــرين در محل موزه اسناد شهرنيشابور 

برگزار شد. 
دبير انجمن ادبى نويسندگان نيشابورى اظهاركرد: شناخت 
ظرفيت هاى موجود و كشف استعدادهاى نوجوانان و جوانان 
و توجه و ارج نهادن به نويســندگان پيشكســوت و معرفى 
توليد هاى ادبى و علمى نــو و برگزارى همايش هاى ادبى با 
موضوع هاى مختلــف از مهم ترين برنامه هــا و فعاليت هاى 
ايــن انجمن اســت كه قطعاً بــدون حمايت مســئولين و 
خيرين و عالقه مندان اين كار به ســرانجام مطلوبى نخواهد 

رسيد.
سيدحســن رضوى افزود: توجه به كتاب و كتابخوانى زمانى 
مفيد و مؤثر خواهد بود كه نويسندگان و صاحبان آثار مورد 
توجه ويژه و حمايت همه جانبه باشند و وقتى نويسنده ما با 
همه دغدغه هاى زندگى فردى و اجتماعى،تمام اندوخته هاى 
علمى و تــوان مالى خويش را در راه چاپ اثر يا آثار خويش 
صرف مى كند، ضــرورت دارد تاحمايت شــود تا رهروان و 
عالقه مندان يقين پيدا كنند كه اين راه،مى تواند مسير انتخاب 
زندگى شــان قرار گيرد و اين مهم با شعار و ديوار نوشته و 
سلسله جلســات و مصاحبه هاى هدفدار به نتيجه نخواهد

 رسيد.

    نمايشگاه عكس جلوه هاى مقاومت 
و ايستادگى در مشهد افتتاح شد

قدس: همزمــان با ســالگرد ورود آزادگان ســرافراز به 
ميهن اســالمى نمايشــگاه عكــس جلوه هــاى مقاومت 
و ايســتادگى آثــار ســيد جليــل حســينى زهرايى در 
نگارخانه شــماره 2پايتخت فرهنگى جهان اسالم افتتاح 

شد.
مديركل فرهنگ وارشــاد اســالمى خراســان رضوى در 
حاشــيه افتتاح اين نمايشگاه ضمن گرامى داشت اين روز 
اظهار داشت:دراين نمايشگاه عكسهايى از دوران اعزام به 
جبهه هاى جنگ تحميلى و نيزسالروز بازگشت آزادگان در 
مناطق مركزى مشهد از جمله ميدان شهدا و... به نمايش 

گذاشته شده بود.
جعفرمرواريد ادامه داد:دراين آثار ارزشهاى مبتنى بر دفاع  
مقدس و نيز رشــادت هاى رزمندگان در فضاى شــهرى 

جلوه هاى زيبايى داشت.
مديركل فرهنگ وارشاد اســالمى خراسان رضوى افزود:
شور و نشاط جامعه به واسطه بازگشت آزادگان وايستادگى 
و دفاع از ميهن و نيز نگرانى خانواده در اعزام رزمندگان به 

خوبى جلوه گر بود.
وى افزود: اگر امروز در جامعه شــاهد پيشرفت و آبادانى 
هســتيم همه آن را مديــون مقاومت وايثــار رزمندگان 
هســتيم كه بايد جوان ايرانى به اين  هويت توجه ويژه اى 

داشته باشد.
در آيين افتتاح اين نمايشــگاه مديركل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى خراسان رضوى از دو آزاده سرافراز اين اداره كل، 
خليل اهللا عراقى سرپرســت اداره فرهنگ وارشاد اسالمى 
نيشابور و افشــين تحفه گر معاون هنرى و سينمايى اين 

اداره كل تقدير كرد.
يادآور مى شــود اين نمايشــگاه توســط امور ايثارگران و 
معاونــت هنرى و ســينمايى اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمى خراســان رضوى با همــكارى مؤسســه پيام 
آزادگان،انجمن عكاســان خراســان رضوى و مؤسســه 
فرهنگــي هنري همايش ســازان بــاران تــوس برگزار 

شد.
 اين نمايشگاه تا اول شهريور ماه داير خواهد بود.

معاون وزير در گفت و گو با قدس:
 خراسان رضوى، زادگاه جشنواره 

نوجوان خوارزمى است
حسين پورحســين: معاون آمــوزش متوسطه وزارت 
آموزش و پرورش در حاشيه برگزارى چهارمين جشنواره 
نوجــوان خوارزمــى در گفت وگو با قدس گفــت: زادگاه 
جشــنواره نوجــوان خوارزمى آموزش پرورش خراســان 

رضوى است.
زرافشان با اعالم اينكه در اين جشنواره كه از سطح مدارس 
آغاز شده، 85 درصد دانش آموزان با جمعيت افزون بر 2700 
دانش آموز در 6 رشــته مشــاركت كردند، افزود: با توجه 
به اينكه هر دانش آموز مى تواند در چند رشــته مشاركت 
كنــد، 8 ميليــون نفر رشــته دراين مســابقه شــركت 

داشتند.
وى جشــنواره نوجوان خوارزمى را يك حلقه مفقوده بين 
دوره ابتدايى و دوره متوســطه دانست و در اين باره گفت: 
اين جشنواره اين مقاطع را تكميل كرد بدين جهت كه ما 
در دوره ابتدايى جشــنواره جابربن حيان را داشتيم و در 
دوره متوسطه دوم نيز جشنواره جوان خوارزمى. زرافشان 
بابيان اينكه در دوره اول جشــنواره اى نداشتيم كه دانش 
آموزانى كه از ابتدايى شناســايى مى شــوند، مسيرشــان 
امتداد پيدا كنند، افزود: با توجه به نگاهى كه وزير آموزش 
و پرورش به حذف آزمون هاى زايد و توجه به استعدادها را 
دارد، مى توان گفت اين دست جشنواره ها بهترين جايگاه 

براى اين موضوع است. 
وى با اشــاره به اينكه در اين جشــنواره ها دانش آموزانى 
كه اســتعدادهاى هنرى، ادبــى و توانمندى هاى نوآورانه 
علمــى دارند و در حوزه هاى مختلف ســرآمد هســتند، 
شناسايى شــده و زمينه حمايت از آن ها فراهم مى شود، 
اظهار داشــت جشــنواره نوجــوان خوارزمــى مى تواند 
ازنظركارآفرينى نقش سازنده اى براى دانش آموزان داشته 

باشد.
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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 .
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قدس: وزير آموزش و پرورش درســفر دوروزه به خراســان رضــوى در جمع فرهنگيان، مديران 
ومعاونين مدارس كاشمر و رؤســاى ادارات آموزش و پرورش قطب شهيد مدرس گفت:حضور در 
جمع همكارانم اين انرژى را به ما مى دهد كه براى حل مشــكالت پيچيده آموزش و پرورش تنها 

نيستيم و كمك مى كند تا با انرژى، اين مسير اصالحى را ادامه دهيم.
ســيدمحمدبطحايى بابيان اينكه اگر نــگاه جامعه به آموزش و پرورش تغيير نكند، مشــكالت 
آمــوزش و پــرورش قابل حل نخواهد بود و از مشــكالت و چالش هاى پيچيــده و مضمن عبور 
نخواهيم كرد، افزود: تا زمانى كه تمركز ما روى تشــريح مســئله باشــد، نمى توانيم مشكالت را 
حل كنيم و بايد به دنبال راه حل باشــيم. وى اعالم كرد:اصالح مســير آموزش و پرورش از عهده 
وزيــر آموزش و پرورش يا يك ميليون فرهنگى بر نمى آيد و تلقــى خانواده ها از اهداف آموزش و 
پرورش بايد تغيير كند و براى تبديل شــدن آموزش و پــرورش به اولويت اول نظام و جامعه بايد 
احســاس نياز به وجود بيايد و جامعه به اين نتيجه برســد كه براى اصالح امور، آموزش و پرورش 
به عنوان ســنگ بناى اصلى آموزش و تربيت نيروى انســانى بايد وظايفــش را بخوبى پيگيرى 
كند. مديركل آموزش وپرورش خراســان رضوى نيز در مراســم يكصدمين ســالگرد تأســيس 
آموزش وپرورش شهرســتان گناباد گفت: مسير توســعه پايدار در همه كشورها و همه جوامع از 
آموزش و پرورش مى گذرد و كشور ما نيز از اين قاعده مستثنا نيست. براى رسيدن به توسعه همه 

جانبه و پايدار بايد آموزش و پرورش و تعليم و تربيت را جدى بگيريم كه جوامع توســعه يافته را 
از منظــر آموزش و پرورش «جامعه دانش بنيان» مى نامنــد.  وى افزود:جامعه اى كه داراى قابليت 
«دانش آفرينى» و «ايجاد نوآورى دانشى با مفهوم قابليت خلق دانش و تبديل آن به نوآورى است» 
نهادهاى علمى و پژوهشى در آن شكل مى گيرد و با دانش آفرينى و توليد نوآورى غرور ملى را زنده 
مى ســازد. وزير آموزش و پرورش همچنين در نشست مشترك با رؤساى نواحى مناطق مشهد و 
ادارات آموزش و پرورش استان خراسان رضوى به ارائه طرح موضوعات و مشكالت حوزه مديريتى 
شان پرداختند. سيدمحمدبطحايى دراين نشست گفت: سياست حذف آزمون و رقابت هاى فردى در 
دبستان، افزايش انگيزه دانش آموزان در مدارس و ايجاد فضايى جذاب و شاداب، برگرداندن مسير 
مدارس از آزمون ها و حركت به سمت فعاليت هاى تربيتى، تمرين مهارت هاى زندگى در مدارس، 

مدرسه محورى از جمله سياست هاى اصلى وزارت آموزش و پرورش است. 

در سفر به خراسان رضوى 

بطحايى، سياست هاى وزارت 
آموزش و پرورش را تشريح كرد 
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  تخصيص 5 ميليارد ريال اعتبار براى 
تعمير و تجهيز اماكن ورزشى

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون تربيت بدنى وســالمت 
آموزش و پرورش خراسان شمالى گفت: براى تعمير و تجهيز 
سالن ها و اماكن ورزشى استان با اعتبارى افزون بر 5 ميليارد 

و 400 ميليون ريال تخصيص داده شده است.
حســن لنگرى با اشــاره اقدام هاى معاونــت تربيت بدنى و 
سالمت در راستاى پروژه مهر 97 اظهار داشت:8 ميليارد ريال 
تجهيزات ورزشــى جهت توزيع در مدارس استان خريدارى 

شده است. 
وى ادامه داد: بيش از 2000 آموزگار پايه جهت اجراى كيفى 
درس تربيت بدنى در مقطع ابتدايى در تابســتان جارى در 

دوره هاى آموزشى شركت مى كنند.

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون تربيت بدنى وســالمت 

قدس: در روزهاى گذشته روزنامه قدس با چاپ سلسله 
گزارش هايى از تصرف هاى حاشيه رودخانه ها در مناطق 
ييالقى شهرســتان مشــهد از موضوعى با عنوان پديده 

رودخانه خوارى در اين مناطق پرده برداشت.
ايجاد ديوار ساحلى، ساخت پل، ديوار چينى و فنس كشى 
حاشيه رودخانه هاى طرقبه و شانديز تصرفات غير مجاز 
رستوران ها با چيدن ميز و صندلى عالوه بر اينكه دسترسى 
عموم مردم را از رودخانه هاى مناطق ييالقى به طور كلى 
كوتاه كرده اســت، در صورت بروز سيالب نيز مى تواند به 
فاجعه اى عظيم تبديل شود كه جبران آن غيرقابل تصور 
خواهد بود. هشــدارهاى داده شده در قالب گزارش هاى 
متعددى چون «زخم كوه خوارى دوباره ســر باز كرد» و 
همچنيــن «رودخانه خوارى فرصــت طلبان در ييالقات 
مشــهد» كه به ترتيب چهارم و سيزدهم مرداد جارى به 
چاپ رســيد، اگر چه بالفاصله با واكنش معاون دادستان 
مشــهد و تذكر كتبى وى به آب منطقه اى پيگيرى شد، 
اما اين بار دادســتان مركز استان خراسان رضوى از ورود 
قضايى به تصرفات حريم و بســتر رودخانه هاى طرقبه و 

شانديز خبر داد. 
قاضى غالمعلى صادقى گفت: با توجه به حضور گردشگران 
و عالقه مندان به طبيعت در مناطق ييالقى شهرســتان 
طرقبه شانديز و گاليه هاى مكرر از تصرفات حريم و بستر 
رودخانه ها و امكان نداشتن استفاده عمومى از اين مناطق 
كه متأسفانه توسط عده اى سودجو به محلى براى تصرفات 

شخصى تبديل شده به اين محدوده ورود خواهيم كرد.
وى افــزود: با توجه بــه گزارش هاى متعــدد واصله به 
دادســتانى مركز اســتان مبنــى بر تصــرف غير مجاز 

بســتر رودخانه هاى شهرستان طرقبه شــانديز از طريق 
ايجاد ديوار ســاحلى، ســاخت پل، تصرفــات غير مجاز 

رستوران ها و همچنين تخليه پســماند و زباله در بستر 
رودخانــه و تصــرف رودخانه هاى شهرســتان از ناحيه 
امالك مجــاور از طريــق ايجاد بلوكه هاى ســيمانى و 
احتمــال تصرف آن در آينده و از ســويى نبود نظارت بر 
ساخت و سازهاى غير مجاز و تغيير در حريم راه و جاده، 
بر اين اساس دستورات الزم به دادستان شهرستان طرقبه 
شــانديز مبنى بر ممانعت وجلوگيرى از هرگونه برداشت 
غيرمجاز آب از رودخانه توسط ضابطان خاص منابع آب و 
نيروى انتظامى صادر شد. دادستان مركز استان خراسان 
رضوى با اشــاره به اقدام هاى دادسراى عمومى وانقالب 
شهرستان طرقبه شانديز و بازديدهاى صورت گرفته اظهار 
داشت: در اين دستور نظارت بر حريم راه و جاده و ممانعت 
از هرگونه تغيير در آن با همكارى بخشدارى، راهدارى و 
نيروى انتظامى تأكيد شده است.  صادقى به تسنيم گفت: 
توقيف وســايل نقليه سنگين در هنگام تصرف و تخريب 
بســتر رودخانه و يا اراضى ملى توسط نيروى انتظامى از 
ديگر دســتورات صادر شده اســت. همچنين ممانعت و 
جلوگيرى از هرگونه تصرفات با همكارى بخشدارى، امور 
رودخانه هاى آب منطقه اى و نيروى انتظامى از دستورات 
دادســتان شهرستان طرقبه شــانديز است. دبير شوراى 
حفــظ حقوق بيت المال در اراضى و منابع طبيعى اظهار 
داشــت: سياســت و برنامه ريزى دادستانى مركز استان 
دفاع از حقوق عمومى و پيشــگيرى از وقوع جرم است و 
كارشناسان ما در اين حوزه به صورت مستمر در حال رصد 
موضوعات مختلف هستند تا حقوق عمومى در زمينه هاى 
مختلف مورد تعرض و تضييع قرار نگيرد و با متخلفان در 

اين زمينه برخورد الزم و قانونى صورت مى گيرد.

سلسله گزارش هاى قدس با دستور دادستان مشهد به ثمر نشست

بسيج همه سازمان ها و نهادها براى مقابله با پديده «رودخانه خوارى»

ورزش ��اسان
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به دنبال حساسيت مردم پيگيرى شد
 ساختمان تخريبى جانباز 7 

مركز نگهدارى دختران معلول مى شود
هنگامه طاهرى: حساسيت مردم جامعه ما گاهى تحسين 
برانگيز است. حساسيت نسبت به كودكى كه در انتهايى ترين 
ساعات شب وسط بلوار دراز كشيده، حساسيت به زيبايى ها و 
زشتى هاى شهرى يا اتفاق هاى خوب و بد اطراف شان همه و 

همه يعنى اينكه مردم ما بى تفاوت نيستند.
پنجشنبه گذشته هم تماس شهروندان در خصوص تخريب 
مدرسه اى در جانباز هفت و تبديل آن به يك مجتمع رفاهى، 

ما را بر آن داشت تا پيگير موضوع شويم.
تماس ما با رئيس آموزش و پرورش استثنايى خراسان رضوى 

خيالمان را راحت كرد.
مهين توكلى در اين مورد گفت: ساختمانى كه مردم نگران 
تخريب آن بودند، قبالً يك مركز مشكالت ويژه يادگيرى براى 

دختران متوسطه جسمى و حركتى بوده است.
وى بيان كرد: به دليل فرسودگى ساختمان و نامناسب بدون 
اين مركز با شرايط ويژه استاندارد معلولين تصميم به بازسازى 
و بهسازى ســاختمان گرفتيم. او افزود: در حال حاضر اين 

پروژه هنوز در مرحله نقشه بردارى است. 
وى درباره هزينه بهســازى ساختمان از همكارى يك خير 

مدرسه ساز با اداره كل نوسازى خبر داد. 
مهين توكلى خاطرنشان كرد: تا اتمام كار ساختمان اين مركز 
دختران معلول جسمى- حركتى را در دو مركز، سازماندهى و 
كالس بندى كرده ايم و پس از پايان بازسازى ساختمان، آن ها 

را به محل جديد منتقل مى كنيم.
وى همچنين گفت: پروژه مذكور در جانباز هفت تا دهه فجر 

آماده بهره بردارى خواهد شد.

رئيس سازمان جهاد كشاورزى خراسان رضوى:
 مشكل مازاد توليد داريم

بجستان –خبرنگار قدس: رئيس سازمان جهاد كشاورزى 
خراســان رضوى گفت: تالش كرده ايم از مسائل احساسى و 
غير منطقى پرهيز كنيم و با اين نگاه و تالش براى بهتر شدن 

وضعيت كشاورزى استان كارهاى ارزشمندى شده است.
مزروعى در مراســم توديع و معارفــه مديران قديم و جديد 
جهاد كشاورزى بجستان افزود: امروز در استان مشكل مازاد 
توليد محصوالت كشاورزى داريم كه نمى توانيم صادر كنيم 
كه بخشــى از آن به خاطر مسائل سياسى است و هر چند 
يكسرى نارضايتى ها هست ولى پيشرفت هاى خوبى هم در 

كشور صورت گرفته است.
وى بــا بيان اينكه در گذشــته 260 ميليــارد تومان اعتبار 
كشاورزى در اســتان جذب كرده ايم و اين يعنى بزرگترين 
اعتبار آب و خاك را براى خراســان رضوى گرفته ايم، گفت: 
هــر كس بخواهد طرح آبيارى تحت فشــار را اجرا كند 85 
درصد اعتبــارش را مى دهيم و هر كس بــراى لوله گذارى 
كانال هاى انتقال آب اقــدام كند همه هزينه هايش را تقبل 
مى كنيم و امروز هر كارخانه اى در استان خراسان هر مقدار 
توليد داشته باشد، توليداتش را خريداريم و انتظار همراهى نيز 

داريم.
رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان تصريح كرد: براى برنامه 
پنجم 5 ميليارد تومان براى قنوات استان تخصيص يافت كه 
2تا 3 ميليارد آن جذب شــد و براى برنامه ششم اين اعتبار 
به 20 ميليارد رســيده و از محل ارتقاى شاخص ها 50 درصد 
پول را استاندار تقبل كرده و 30 ميليارد به قنوات داده شده و 
تالش بر آن است كه از منابع مختلف براى قنوات پول جذب 

كنيم.
مزروعى با تأكيد  بر اينكه جرايم وام هاى كشاورزى زير 100 
ميليون تومان بخشيده شــده، گفت: دولت 4000 ميليارد 
تومان براى تمديد تســهيالت تصويب و منابــع آن را هم 

مشخص كرده و به همه شهرستان ها ابالغ شده است.
در اين جلســه كه بــا حضور كشــاورزان و توليد كنندگان 
بجستان برگزار شد، حســين ابراهيمى فرماندار بجستان با 
تأكيد  بر اينكه كشــاورز و دامدار بجستان بايد مورد حمايت 
جدى قرار گيرند، گفت: بايد فرقى باشــد بين دامدارى كه 
خوراك در كنــارش بوده و خودش مى تواند تأمين  كند و يا 
كشاورزى كه با آب فراوان و امكانات قادر به فعاليت است با 
كشاورز و دامدارى كه در بجستان هيچ امكاناتى نداشته و در 
گرماى طاقت فرسا بدون آب و آب  اى سى 9000 از كمترين 
امكانات بيشترين بهره ورى را دارد؛ بنابراين الزم است ويژه تر 

ديده شود.
وى صدها مورد دامدارى خرده مالك در حاشــيه شهرهاى 
يونســى و بجستان را متذكر شــده و اظهار داشت: بايد اين 
دامداران حمايت شــده، با پروانه آنان موافقت و از حداقل ها 

برخوردار شوند و تسهيالت نيز داده شود.
در پايان اين مراسم شجيعى به عنوان رئيس سازمان جهاد 
كشاورزى بجستان معرفى و از خدمات چندين ساله قاسمى 

در اين پست قدردانى شد. 

در جلسه شوراى گفت وگوى
بخش خصوصى عنوان شد

 كمبود قوطى، صادرات رب 
خراسان رضوى را متوقف كرده است

ايسنا: رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى 
گفت: استان خراسان رضوى قطب توليد گوجه فرنگى ايران 
است و ما در حال حاضر براى توليد قوطى آن مشكل كمبود 

ورق داريم.
حسن حسينى، رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوى، در پنجمين جلسه شوراى گفت وگوى دولت و بخش 
خصوصى در ســال 97 كه در اتاق بازرگانى، صنايع، معادن 
و كشاورزى برگزار شــد، اظهار كرد: كارخانه هاى توليد رب 
در خراسان رضوى نمى دانند اين مشكل را چطور مى توانند 

حل كنند. 
در ادامه محمدحسين روشنك، رئيس اتحاديه صادركنندگان 
خراسان رضوى، اظهار كرد: برند سرمايه اى بوده كه ايران از 
آن غافل اســت و در حال حاضــر موضع برند و توليد بدون 

كارخانه امر مهمى بوده كه بايد به آن توجه كنيم.
وى افزود: ما در اين جلسه از آقاى شافعى مى خواهيم به اين 
موضوع به طور جدى ورود پيدا كند و آن را در شهرستان هاى 

ديگر نيز گسترش دهد.

يحيى يعقوب  نژاد، مديركل امور مالياتي اســتان خراســان 
رضوي، نيز در اين نشست اظهار كرد: سال گذشته درآمدهاى 
مالياتى در كل كشور حدود 97 درصد تحقق داشته، در حالى 
كه در اســتان خراســان رضوى ميزان تحقق درآمد ما 89 

درصد بوده است.
وى ادامه داد: اســتان خراسان رضوى از لحاظ رسيدگى در 
بين تمامى ادارات مالياتى در سال گذشته رتبه اول كشورى 

را از آن خود كرده است. 
در اين چهار ماهه ابتدايى ســال جارى هــم با وجود آنكه 
درآمدهاى مالياتى كل كشور حدود 87 درصد تحقق داشته، 
اين ميزان در اســتان ما حدود 77 درصد بوده است. به اين 
ترتيب ما در بين 33 اداره كل مالياتى رتبه 29 را از آن خود 

كرده ايم.
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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     .

يك پيشنهاد
در اتوبوس هــاى بــى آرتــى روى ســكوهاى مربوط به 
الســتيك ها را با موكت بپوشــانيد تا مردمــى كه آنجا 

مى نشينند راحت باشند. 
0939....564

تطميع زائران خارجى
داخل مصالى 24 پايانه دوم مصلى تعدادى خودرو شخصى پارك كرده اند و زائران خارجى را 
با تطميع از سوارشدن به اتوبوس خط501  منصرف كرده و با هزينه هنگفتى آن ها را به ميامى 

مى برند! مسئوالن مرتبط لطفاً پيگيرى كنيد. 
0936....158

ترافيك شديد در جاده سيمان
به داد اهالى جاده سيمان برسيد كه ترافيكش سرسام آور شده. مركز شهر چنين ترافيكى نداره 

كه جاده سيمان دارد. 
936....760

گاليه يك بازنشسته
باتوجه به گذشــت پنج ماه از ســال هنــوز مابه التفاوت 
بازنشستگان تأمين اجتماعى پرداخت نشده، آيا رواست كه 
بعضى ها اجناس خود را حتى پيش از سال گران كرده اند، 

اما ماهنوز اين مابه التفاوت را دريافت نكرده ايم. 
0915....746

پالك نداريم
از شهردار منطقه 3 پيگيرى كنيد چرا منازل خيابان شهيد خزانه دارى27 پالك ندارند.

0915....899
 چرا تخريب نمى كنند

لطفاً علت تأخير در تخريب نكردن چند باب مغازه قديمى بين نواب 10و12 در خيابان نواب 
صفوى را از شهردارى ثامن جويا شويد.

0936....617
چرا افزايش قيمت؟

آيا مواد اوليه بطرى هاى پالستيكى آب معدنى وعرقيجات گياهى از خارج وارد مى شود كه دائماً 
در حال افزايش قيمت است؟ 

0936....282
* پاسخ اتوبوسرانى مشهد به يك پيام مردمى

در پاسخ به پيام شهروند محترم مندرج در شماره 8740 مورخ دوم مرداد 97 با موضوع: «دليل 
حذف ايستگاه اتوبوس فارابى چه بود؛ مديران فهيم اتوبوسرانى چرا با اينكه خرابى پايانه آزادى 
هيچ ارتباطى به سرويس دهى مسير خط 17 نداشت، مسير 17 را تغيير و ايستگاه بيمارستان 
فارابى را حذف كرده ايد؟ به نظر شما اگر خط 17 مسير اوليه خودش را طى كند و بعد ايستگاه 
فارابى و دانشگاه فردوسى و ميدان پارك وارد امامت شود كار خارق العاده اى انجام داده؟ هر چى 
فكر كردم دليل اين حذف ايستگاه فارابى را نفهميدم.» به استحضار شهروند محترم مى رساند با 
توجه به انتقال هشت خط از خطوط پايانه آزادى به باند كندرو جنب دانشگاه فردوسى و تردد 
ساير خطوط عبورى از اين مسير و از طرفى هدايت خودروهاى سوارى از خروجى خيابان باهنر 
به اين باند، بايد سعى مى شد تا حتى المقدور بار تردد اتوبوس ها از اين مسير به حداقل ممكن 
كاهش يابد؛ با در نظر گرفتن اين موضوع و افزايش ترافيك بلوار امامت و ضلع شــمال و جنوب 
بلوار وكيل آباد، به منظور كنترل و افزايش بهره ورى ناوگان تصميم گرفته شد كه خط 17 موقتاً 

(تا اتمام طرح پايانه جديد آزادى) از مسير ميدان آزادى به ابتداى امامت مراجعه داشته باشد.

على محمدزاده  ســخنگوى شوراى حفظ 
حقوق بيت المال خراسان رضوى از ناديده گرفتن 
دســتگاه هاى متولى از تصرف و خيابان كشى و 

آسفالت بستر كال سياسك بشدت انتقاد كرد.

 فاجعه در حريم سياسك
قاضى بخشــى محبى گفت:پس از آزاد سازى 
بخشى از اراضى حريم كال سياسك بازديدهاى 
دقيق ترى از منطقه صورت گرفت كه متأسفانه  
مشاهدات انجام شده بيانگر عمق فاجعه در اين 

محدوده داشت.
ايــن  چالــش  اظهارداشــت:اصلى ترين  وى 
منطقه نبود تصفيه خانه فاضالب است ونكته 
تعجب آور اين اســت كه متوليان مسكن مهر 
و حتى دســتگاه هاى ناظر به اين موضوع هيچ 
توجهى نداشتند و پيش از آنكه زيرساخت هاى 
الزم براى اجراى طرح مســكن مهر شــهرك 
مهرگان را فراهم نمايند، شــهرك را ساخته اند 
واكنون فاضالب اين شهرك از چند محله ديگر 
مى گذرد و از طريق كال سياسك در نهايت به 
كشف رود مى ريزد كه فاجعه اى زيست محيطى 

است.
وى تصريح كرد: پساب آلوده شهرك مهرگان 
و قرقى در طول مســير عالوه بر آلودگى خاك 
در آينده نه چندان دور به اليه هاى زيرين هم 
ســرايت خواهد كرد وسفره هاى زيرزمينى آب 
اين محــدوده هم آلوده خواهد شــد، هرچند 
آب و فاضــالب اعــالم كرده قرارداد ســاخت 
تصفيه خانــه در اين منطقــه در مراحل پايانى 
اســت، اما چرا در اين سال ها نسبت به انتقال 
ايمن تر فاضالب اقدام نكرده اند، جاى سؤال  دارد.

بخشى محبى ادامه داد: يكى ديگر از مشكالت 
ايــن منطقه تصرف حريم و حتى بســتر كال 
مى باشــد، به طورى كه هم اكنون 231 واحد 
مسكونى و140 واحد كارگاهى در حريم و بستر 
كال سياسك وجود دارد كه بيشتر آن ها بر روى 
خاك دست ريز بدون استحكام الزم بنا شده اند 
كه با كوچك ترين زلزله اى فرو خواهند ريخت 
يا با اندك ســيلى شسته خواهند شد و فجايع 
انسانى به دنبال دارد. سخنگوى شوراى حفظ 
حقوق بيت المال اســتان در اين بخش نيز با 
انتقــاد از متوليان نظــارت و حفاظت از حريم 
وبســتر رودخانه ها گفت:هرچند آب منطقه اى 
مدعى اســت اخطارهاى الزم را بــه اين افراد 
داده، ولى آنچه مسلم است اخطارها پيشگيرى 

الزم را نداشته اند و بايد اقدام جدى ترى صورت 
مى گرفت و از ســوى ديگر دهيار وبخشــدار و 
در نهايت فرماندارى بايد به محض مشــاهده 
تخلفات موضوع را گزارش و پيگيرى مى كردند، 

كه تا به اين مرحله نمى رسيد.
او افزود: متأسفانه  نه تنها در بخش هاى زيادى از 
منطقه حريم و بستر تصرف شده كه در اقدامى 
عجيب و تأسف  باردر محدوده بخش مسكونى 

منطقــه كال را به معبر اختصــاص داده اند و 
آسفالت كرده اند و ديگر از كال سياسك خبرى 

نيست.

 يك گاليه از محيط زيست
معاون پيشگيرى ازوقوع جرم دادسراى عمومى 
و انقالب مشهد گاليه اى هم از سازمان حفاظت 
از محيط زيســت داشــت و اظهارداشت: اين 

سازمان متولى اصلى مقابله با هرگونه تعرضاتى 
به محيط زيست است و بايد به محض اطالع از 
تخلفات صورت گرفته در منطقه كه آسيب هاى 
زيســت محيطى جبــران ناپذيرى بــه دنبال 
خواهند داشت، موضوع را پيگيرى و از ادامه اين 
روند از طريق مراجع قضايى جلوگيرى مى كرد.

به گفته بخشى محبى شــركت آب وفاضالب 
روستايى هم نسبت به دفع غير اصولى فاضالب 
و پســاب منطقه كه منابع آبى روســتاييان را 
تهديد مى كند، بايد واكنش نشان مى داده كه 

چنين اقدامى تاكنون صورت نگرفته است.

 تصميم جدى براى آزاد سازى حريم و 
كال سياسك

وى با اشــاره به تصميم جدى دستگاه قضايى 
براى آزاد ســازى حريم وبســتر كال سياسك 
گفت:بــراى انجــام اين كار به دنبال بررســى 
روش هاى مختلف هستيم تا كمترين ضرر به 
افرادى برسد كه قرار است خانه هايشان تخريب 
شود كه يكى از اين راه ها در اولويت قرار دادن 
اين افراد براى دريافت واحد هاى مســكن مهر 
شهرك مهرگان اســت كه بزودى جزييات آن 

هم مشخص خواهد شد.
او همچنين از طرح هاى آينده كال سياسك هم 
گفت كه ايجاد مســير دوچرخه سوارى وايجاد 
فضاى سبز براى استفاده شهروندان از آن جمله 
است. بخشى محبى به معضالت كال زركش هم 
اشاره اى كوتاه داشت و گفت: بزودى طرح هاى 
آزاد سازى حريم اين كال وسالم سازى محيط 

در اين محدوده هم اجرا خواهد شد.

سخنگوى شوراى حفظ حقوق بيت المال استان در گفت و گو با قدس انتقاد كرد

فاجعه در «كال سياسك»نتيجه بى توجهى متوليان

 دستور ويژه معاون دادستان براى عيد قربان
معاون دادستان مشهد در امور پيشگيرى از وقوع جرم گفت: بر اساس تصميمات 

گرفته شده محل هاى خاص فروش وذبح دام در شهر ايجاد خواهد شد.
قاضى محمد بخشــى محبى افزود:در آخرين جلسه كميسيون سالمت وامنيت 
غذايى مشهد راهكارهاى مقابله با تهديدهاى سالمت عمومى جامعه در روز عيد 

قربان بررسى و تصميمات الزم گرفته شد.
وى اظهارداشــت: با توجه به خطرات جدى ذبح غير بهداشــتى دام، از جمله 
خطــر ابتال به بيمارى مرگ بار تب كريمه كنگو، مقرر شــد تا مراكز ويژه اى 
با همكارى شــهردارى و دامپزشكى ايجاد شود و عرضه و ذبح دام با كمترين 

تهديدى صورت بگيرد.
او ادامه داد: از سوى ديگر مقرر شد تا به عرضه كنندگان دام درخارج از محل هاى 
پيش بينى شده اخطار داده شود كه يا در مراكز ياد شده اقدام به فروش دام نمايند 

يا نسبت به جمع آورى و انتقال دام آن ها به كشتارگاه اقدام خواهد شد.
معاون دادســتان مشهد در امور اجتماعى و پيشگيرى از جرم گفت: تجربه چند 
سال اخير و ايجاد مراكز خاص در عيد قربان كه تنها در مشهد اجرايى شده، ثمر 
بخش بوده واز بروز مشكالت بهداشتى جلوگيرى نموده است و اميدواريم در سال 
جارى نيز با همكارى شهروندان ازبروز هرگونه خطرات احتمالى براى شهروندان 

جلوگيرى نماييم .
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��ر گزارش قدس از احتكار و كمبود يكى از مهم ترين مواد مصرفى شهروندان مشهدى

صابون گرانى به تن شوينده ها خورد
اميرعباس اعتمادى بازار مواد شــوينده 
و بهداشــتى هم از گزند افزايش قيمت ها در 
امان نمانده اســت به طــورى كه اقالم مواد 
شــوينده طى سال جارى بويژه طى يك ماه 

اخير با نوسانات قيمتى روبه رو شده است.
فروشــنده يك واحــد عرضه كننــده مواد 
بهداشتى و شوينده در يكى از محالت مشهد 
با اشــاره به گران شدن قيمت  اين كاالها در 
بازار گفت: طى اين مدت مايع ظرف شويى 
توليــد داخل با بيش از 20 درصد افزايش از 
15 به 18 هزار تومان رســيده است. پوشك 
بچه نيز هرچند از ابتداى سال افزايش قيمت 
داشــت، اما طى يك ماه اخيــر با تغييرات 
قيمتى زيادى روبه رو شــده و اكنون قيمت 
پوشك بچه توليد داخل در بازار براى مصرف 
كننــده از 22 تا 43 و نوع خارجى نيز 50 تا 

75 هزار تومان است.

 افزايش 25 درصدى
ايــن بانــو كه نزديك بــه دو ســال در امر 
فروشندگى مواد شوينده و بهداشتى فعاليت 
دارد، افزود: در مجموع مواد شوينده ساخت 
داخل طى يك ماه اخير از سوى شركت هاى 
توليدى حدود 25 درصد و نوع خارجى تا 30 

درصد افزايش قيمت داشته است.
وى بــا انتقاد از اين افزايــش و گرانى اضافه 
كرد:پوشــك بزرگســاالن نيز كه براى افراد 
بيمار و مســن پركاربرد اســت با حدود 40 
درصد افزايش قيمــت از 19 به بيش از 37 

هزار تومان رسيده است.
وى ادامــه داد: البته شــامپو توليد داخل به 
عنوان نوعى ديگر از اقالم شــوينده چندان 
تغيير قيمتى نداشته و در باالترين وضعيت 

10 درصد گران شده است.

 كاهش 50 درصدى مشتريان
وى قيمت هر بسته پودر لباسشويى بسته به 
نوع برند و شركت توليد كننده را بين 2700 
تا 4000 تومان دانســت و گفت:بيشــترين 
افزايش قيمت در بين اقالم شــوينده براى 
پوشك بچه و بزرگ سال كه پرمصرف است 
رخ داده است و ساير اقالم تغييرات آنچنانى 

نداشته است.
وى درخصوص وضعيت بازار مواد شــوينده 
گفت:با توجــه به افزايش قيمت در اين بازار 

مشــتريان ما نسبت به قبل 50 درصد كمتر 
شده است و به همين ميزان خريد ها نيز كم 

شده است.

 قيمت ارزان مالك خريد مردم 
دربازار مواد شوينده

وى ادامه داد:70 درصد اقالم شوينده توليد 
داخل است. اكنون مالك بيشتر مردم براى 
خريد،فقــط قيمت ارزان اســت و كيفيت با 
توجه به اوضاع اقتصــادى و جيب مردم در 
اولويت بعدى قرار دارد در واقع فقط به دنبال 

جنس ارزان هستند.

 كمبود مواد سلولزى و كاغذى
متصدى يــك واحد عمده و كلى فروشــى 
اقالم شــوينده كه البته فــروش خرد را نيز 
دارد،گفت:طــى يك ماه اخيــر در بين مواد 
شوينده اقالم ســلولزى و كاغذى با كمبود 
روبه رو شده است و شركت هاى پخش،توزيع 
كمترى دارند و اين مســئله ســبب افزايش 
100 درصدى قيمت پوشــك و دســتمال 
كاغذى شده اســت به طورى كه قيمت در 
پوشك از 21 به 44 و نوع خارجى تا 60 هزار 

تومان رسيده است.
وى كه به گفته خودش ســابقه 10 ساله در 
حوزه فروش مواد شوينده دارد، افزود: قيمت 
اقالم شوينده طى سال جارى در مجموع بيش 
از 50 درصد افزايش يافته است كه در برخى 
اقالم اين نرخ كمتر و برخى بيشتر بوده است.

 مقصران افزايش قيمت
وى با اشــاره به تنــوع كاال در بــازار اقالم 
مواد شــوينده درخصوص داليل اين گرانى 
خاطرنشــان كرد: گرانى قيمت هــا در گام 
اول از ســوى شــركت هاى توليد كننده رخ 
داده به طورى كــه نرخ ها را افزايش داده اند 
و عامل ديگر كه موثر اســت، عملكرد برخى 
نماينده هاى اســتانى اين شركت هاست كه 
هرچند بار از سوى شركت توليد كننده براى 
توزيع در اختيار اين افراد قرار مى گيرد و آن 
را خريدارى مى كنند، ولــى گاه از فروش و 
توزيع بموقع خــوددارى و اقالم را به قيمت 

دلخواه خود مى فروشند.

 سوءاستفاده و احكتار
وى ادامه داد:يكى از مشــكالت بــازار مواد 
شوينده ســوء اســتفاده و احتكار است در 
واقع كمبود جنــس وجود ندارد چراكه كاال 
توسط شركت ها توليد مى شود، اما عده اى با 
سوءاســتفاده با عدم فروش و توزيع به موقع 
بــه افزايش قيمت ها دامن مى زنند تا ســود 

بيشترى كسب كنند.
وى بــا بيــان اينكــه شــركت هاى توزيع 
كننــده درمقابل درخواســت مغازه ها براى 
دريافت اقــالم مواد شــوينده مى گويند بار 
نيست،گفت:از سوى ديگر شركت هاى توليد 
كننده نيــز تخفيف ها را كه تــا قبل از اين 
حــدود 10 درصد بوده، برداشــته اند، ضمن 

اينكه بايد خريد نقدى انجام شود.

 تقليل كاسبى روزانه 6 ميليون به يك 
و نيم ميليون تومان

وى با بيان اينكه افزايش قيمت دربازار مواد 
شــوينده كاهش مشــترى براى واحدهاى 
فــروش ايــن اقــالم را بــه دنبال داشــته 
اســت،گفت:حدود 80 درصد مشتريان را از 
دســت داده ايم و كاســبى روزانه 6 ميليون 
تومانى ما اكنون به يك ميليون و 500 هزار 

تومان رسيده است.

 لزوم برخورد جدى با محتكران و 
سوءاستفاده كنندگان

فروشــنده اى ديگر نيز با تأييد  گران شــدن 
قيمت اقالم شــوينده تصريح كرد:ارزان ترين 
پودر ماشــين لباسشويى از 1100 به 2100 
تومان رســيده است و پودر دســتى نيز از 

700به 2000 تومان رسيده است.
وى با بيان اينكه ارزان ترين شامپو نيز از 850 
به 2100 تومان رسيده، گفت: نرخ صابون نيز 
از 1250 به 2000 تومان افزيش يافته است.

وى با اشــاره به افزايش قيمت در دستمال 
كاغــذى به گونه اى كه يك برند از 1100 به 
2200 افزايش يافته است، گفت: ارزان ترين 
نوع پوشك بچه نيز از 17 هزار و 500 اكنون 
27 تــا 28 هــزار تومان قيمــت دارد و نوع 
بزرگ سال نيز با افزايش قيمت روبه رو شده 

و تا 42 هزار تومان نيز به فروش مى رسد.
وى ادامه داد: قيمت يك مايع ظرفشويى چهار 
ليترى در يك برند از 7500 به 18 هزار تومان 
افزايش يافته اســت و برند ديگرى نيز از 12 

هزار و 500 به 21 هزار تومان رسيده است.
وى خاطرنشان كرد: دســتگاهاى نظارتى و 
بازرسى بايد ورود جدى و قوى ترى در بازار 
اقالم شــوينده و بويژه برخورد با محتكران و 
سوء استفاده كنندگان اين بازار داشته باشند.

 مردم هم مقصرند
وى نوســانات و تغييرات قيمتى در اين بازار را 
ناشــى از سوءاستفاده دانســت و گفت:در كنار 
آن ذكر اين نكته مهم است كه رفتار و عملكرد 
مردم نيز در اين بخش اثر گذار اســت به طورى 
كه برخى از مردم به محض گران شــدن قيمت 
كاالها با هجوم به بازار نســبت به خريد بيش از 
نياز و عرف معمول اقدام مى كنند در حالى كه اين 
مسئله تعادل بين عرضه و تقاضا را به هم مى ريزد.

آب و �وا
  ادامه روند افزايش دما در خراسان رضوى

قدس: هواشناسى خراسان رضوى اعالم كرد: پديده غالب در 
سطح استان وزش باد مى باشد كه در ساعات بعدازظهر به بعد 
در بخش هايى از اســتان بويژه در نوار شرقى و نيمه جنوبى 
استان گاهى شديد همراه با گرد و خاك پيش بينى مى شود، 
ضمن اينكه طى امروز تغييرات دمايى در سطح استان نامنظم 
اما با تقويت جريان هاى جنوبــى انتظار داريم در اكثر نقاط 

استان دما به طور نسبى افزايش يابد.

یاددا�ت
  فرافكنى در افزايش قيمت مرغ

روند  افزايشى قيمت گوشت مرغ، چند روزى است كه در بازار 
مشهد، شروع شده و طى اين روزها گاه به حدود كيلويى 11 

هزار تومان نيز رسيده است.
در اين ميان هــر چند اظهارنظرهاى متفاوتى را از ســوى 
مسئوالن و دست اندركاران توليد وعرضه گوشت مرغ شاهد 
بوده ايم و بيشتر آن  را ناشــى از افزايش نرخ ارز و اختصاص 
نيافتن ارز دولتى به نهاده هاى دامى مورد نياز مرغداران عنوان 
كردند؛ اما اظهارنظر اخير ســازمان صنعت، معدن وتجارت 

خراسان رضوى در نوع خود جالب و قابل تأمل است. 
معاون امــور بازرگانى و توســعه تجارت اين ســازمان روز 
پنجشنبه گفت كه «حضور بسيار گســترده زائران در شهر 
مشهد و نزديك شــدن به ايام عيد و جشن هايى مانند عيد 
قربان، موجب شــده با افزايش تقاضا براى گوشت مرغ گرم 

مواجه شويم».
اين در حالى اســت كه براســاس مشــاهدات و تحقيقات 
خبرنــگاران ما، به دنبال افزايش قيمــت، تقاضا براى خريد 
گوشت گرم مرغ در بازار مشهد بشدت كاهش يافته و گوشت 
مرغ «با وجود نوسان هاى جوجه ريزى و كاهش عرضه آن از 
ســوى مرغداران» طبق گفته اين مسئول بيش از حد نياز و 

تقاضا در فروشگاه هاى شهر وجود دارد.
از سوى ديگر اين افزايش قيمت در زمانى كه مشهد كمترين 
افراد زائران تابســتانى را دارد، آغاز شده و فاصله زمانى نسبتاً 

زيادى هم با اعياد و جشن هاى اين ماه باقى است.
البته هرچند آقاى معاون خبر از اتخاذ تدابير خاص از جمله 
برداشتن محدوديت توزيع گوشت مرغ منجمد، براى مهار اين 
گرانى هــا داده و تأكيد كرده كه ســازمان متبوعش از قبل با 
پيش بينى چنين وضعيتى، ضمن برگزارى جلسه مشترك با 
استاندار خراسان رضوى نسبت به انتقال گوشت مرغ منجمد از 
ذخاير ساير استان ها اقدام كرده اند، اما آنچه مسلم است اينكه 
پيش بينى و اقدام هاى مجموعه استاندارى، ستاد تنظيم بازار و 
سازمان صنعت، معدن و تجارت نتوانست ه تأثيرى بر گرانى افسار 
گسيخته گوشت مرغ داشته باشد و اين پرزرق و برق ترين رزق 
خانواده هاى كم درآمد هم به دنبال گوشت قرمز، از سفره هاى 

بسيارى از شهروندان مشهدى پركشيده است.
كاش دستگاه هاى مســئول و مديران استان به جاى توجيه 
غيرمنطقى براى پوشــاندن كم كارى و ضعف مديريت خود 
و اميد واهى دادن به مردم، برنامه ريزى و اقدامى اساســى در 
راستاى رفع عوامل مؤثر در گرانى انجام دهند كه درخصوص 
افزايش روزافزون قيمت گوشت مرغ شخصاً مى توان مواردى 
همچون تأمين نهاده هاى دامى، نظارت بر كشتارگاه ها و عرضه 
كنندگان و همچنين توزيع گسترده گوشت مرغ با نرخ مصوب 
و عرضــه كنندگان را در دســتور كار و اولويت قرار داد، كما 
اينكه در اين ايام گوشت مرغ منجمد نيز افزايش قيمت قابل 
توجهى داشته و به خودى خود يكى از عوامل گرانى گوشت 

گرم بوده است.
در پايان نيز باتوجه به اينكه حضور گســترده زائران دليل 
اصلى اين گرانى اعالم شــده اســت، اين نكته را متذكر 
مى شوم كه بر اساس تجربه همه ساله، از حدود دو هفته 
آينده موج دوم مسافرت زائران به مشهدالرضا شروع شده 
و حضور گســترده زائــران را به طور واقعــى در روزهاى 
پايانى شــهريور شاهد خواهيم بود و دستگاه هاى ذى ربط 
- كــه در كنترل بازار در ايام نســبتاً خلوت ناكام بودند- 
بايــد از همين حاال و باجديت و به دور از شــعارزدگى و 
آمارســازى، برنامه ريزى و اقدام كنند تا بار ديگر شــاهد 
افسار گسيختگى قيمت اجناس مورد نياز و ارزاق عمومى 

مردم نباشيم.

  حواشى توقف چند دقيقه اى وزير راه 

در جغتاى

قدس: توقف چند دقيقه اى وزير راه و شهرسازى در شهرستان 
جغتاى با حاشيه هايى همراه بود. 

عباس آخوندى عصر پنجشنبه گذشته در توقف چند دقيقه اى 
در جغتاى پس از بروز برخى مسائل حاشيه اى با خبرنگاران در 
پاسخ به پرسش چگونگى وضعيت جاده جغتاى به برغمد كه 
تاكنون تصادفات زيادى در اين مســير رخ داده، اظهار داشت: 
حدود 18 كيلومتر از اين مســير در حال بهســازى اســت و 
بهســازى 7 كيلومتر ديگر به پايان رسيده است. وى گفت: در 
حال حاضر 4 كيلومتر از طرح محور جغتاى به روستاى منيدر 
اجرا و حدود 11 كيلومتر ديگر در دستور كار قرار دارد. وى به 
پرسش خبرنگار قدس آنالين درخصوص اينكه طرح جغتاى به 
منيدر 17 سال در حال اجراست و هنوز به اتمام نرسيده و اين 

طرح چه موقع به بهره بردارى مى رسد، پاسخى نداد.
الزم به ذكر اســت با توجه به اينكه خبرنگاران، مســئوالن و 
مردم جغتاى از ســاعت 11صبح منتظر حضــور وزير در اين 
شهرســتان بودند، وى پس از تأخير چند ساعته كمتر از پنج 
دقيقه در ميدان ورودى اين شــهر توقف داشت و به مطالبات 
و اعتراض هــاى مــردم در خصوص وضعيــت جاده هاى اين 

شهرستان توجهى نكرد.
خبرى ديگر حاكى است وزير راه و شهرسازى در حاشيه بازديد از 
راه آهن سبزوار با بيان اينكه شرايط بودجه اى كشور سخت است، 
گفــت: براى اتمام و بهره بردارى از طرح راه آهن ســبزوار به 177 

ميليارد تومان اعتبار نياز است.
عباس آخوندى اظهار كرد: اين طرح از سال 89 آغاز شد، اما تا سال 
95 اعتبار جدى نداشت و با آن اعتبارات كار خاصى انجام نمى شد.
وى افزود: طرح راه آهن ســبزوار از ســال 95 فعال شد و تاكنون 
كاركرد خوبى داشته است. در ادامه وزير راه و شهرسازى در حاشيه 
بازديد از جاده مواصالتى ســبزوار- اسفراين گفت: طرح دو بانده 

شدن محور سبزوار- اسفراين اجرايى مى شود.
آخوندى عنوان كرد: به ســبب وجود كارخانه هاى صنعتى مهم 
همچون جمكو و فوالد در حاشــيه اين جاده و افزايش حجم بار 
ترافيك طرح دو بانده شدن محور ســبزوار- اسفراين در دستور 
كار وزارت راه و شهرســازى قرار دارد. وى با بيان اينكه طول اين 
محور 110 كيلومتر است، اظهار داشت: با دو بانده شدن اين محور 

تصادفات جاده اى به صورت چشمگيرى كاهش مى يابد.
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روى خط حادثه

 خواب آلودگى راننده اتوبوس 14 مصدوم به جا گذاشت
نيشابور- خبرنگار قدس: يك دستگاه اتوبوس حامل زائران على بن موسى الرضا(ع) در 
نيشــابور از جاده منحرف و پس از برخورد با بساط دستفروشان كنار جاده و تير چراغ برق 

متوقف شد.
مديرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى نيشابور اظهاركرد:در ساعت 7:35 
پنجشنبه گذشته حادثه تصادف اتوبوس به سامانه 125 اعالم شد كه بر اساس اطالعات داده 
شــده از سوى تماس گيرنده، كســى در داخل اتوبوس گير نكرده بود و بنابراين يك تيم از 
آتش نشانان ايستگاه 5 جهت احتياط حريق و كمك رسانى به محل اعزام شدند.سيد مهدى 
حسينى گفت: در اثر اين حادثه 14 نفر از مسافران اتوبوس مصدوم شده بودند كه چهار نفر 
دچار جراحت سطحى شده و به بيمارستان انتقال يافتند و 10 نفر ديگر در محل به صورت 

سرپايى مداوا شدند.

 شكارچيان متخلف يك قالده كفتار به دام افتادند
بجنورد- خبرنگار قدس: رئيس اداره حفاظت محيط زيســت شهرستان راز و جرگالن از 
دستگيرى سه شكارچى متخلف كه اقدام به كشتن يك قالده كفتار و انتشار عكس آن در 

فضاى مجازى كرده بودند، خبر داد.
باقر مراديان گفت:طى هماهنگى با مراجع قضايى و با همكارى مأموران مرزبانى تحقيقات در 
زمينه عكس منتشــر شده و شكارچيان متخلف آغاز شد و پس از گذشت دو هفته از وقوع 

جرم سه نفر متخلف دستگير شدند.
وى افزود:از متخلفان تعداد دو قبضه اسلحه تك لول و دولول كشف و ضبط شد و متهمان 

به مراجع قضايى معرفى شدند.

 برخورد كاميون با موتور سيكلت يك كشته به جا گذاشت
رئيس  قــدس:  خبرنگار  بجنورد- 
پليس راه خراســان شمالى از وقوع يك 
مورد تصادف بين كاميون كمپرســى و 
موتورسيكلت در محور روستايى تيتكانلو 
شهرستان شيروان با يك كشته خبر داد.

سرهنگ عليرضا حســين زاده با اعالم 
جزئيات اين حادثــه گفت: در پى اعالم 
مركز فوريت هاى پليسى 110 مبنى بر 
وقوع يــك مورد تصادف در كيلومتر 42 

جاده روستايى «تيتكانلو» در شهرستان شيروان بى درنگ مأموران انتظامى به همراه يگان هاى 
امدادى به محل حادثه اعزام شدند.

وى با اشاره به اينكه مأموران با حضور در محل اعالمى دريافتند اين حادثه بين يك دستگاه 
كاميون كمپرســى با يك دستگاه موتورسيكلت اتفاق افتاده، افزود: متأسفانه در اين حادثه 
راكب موتورسيكلت به علت شدت جراحات وارده در دم فوت كرد. اين مقام انتظامى رعايت 

نكردن فاصله عرضى از سوى راننده كاميون را علت اين حادثه عنوان كرد.

 3 كشته و مجروح در تصادف پرايد با موتورسيكلت
بجنورد- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى شهرستان اسفراين از وقوع يك مورد تصادف در 

محور «گراتى به صفى آباد» با يك كشته و دو مجروح خبر داد.
سرهنگ جاويد مهرى گفت: در پى اعالم مركز فوريت هاى پليسى مبنى بر وقوع يك مورد 
تصادف در محور روستايى گراتى به صفى آباد بى درنگ مأموران انتظامى به همراه مأموران 

امدادى به محل حادثه اعزام شدند.
وى با اشــاره به اينكه با حضور مأموران در محل حادثه مشخص شد اين تصادف بين يك 
دســتگاه خودروى سوارى پرايد و يك موتورسيكلت رخ داده، افزود: متأسفانه در اين حادثه 
راكب موتورسيكلت به علت شدت جراحات وارده در دم فوت و دو نفر ديگر نيز بشدت مجروح 

شدند كه توسط يگان هاى امدادى به مراكز درمانى منتقل شدند.
وى گردش ناگهانى خودروى سوارى پرايد را عامل اين حادثه عنوان كرد.

رئيس 
پليس راه خراســان شمالى از وقوع يك 
مورد تصادف بين كاميون كمپرســى و 
موتورسيكلت در محور روستايى تيتكانلو 
شهرستان شيروان با يك كشته خبر داد.

سرهنگ عليرضا حســين زاده با اعالم 
جزئيات اين حادثــه گفت: در پى اعالم 
 مبنى بر 
42

مهدى كاهانى مقدم

��ر
 كاهش 13 درصدى متوفيان حوادث 

رانندگى درمشهد
قدس: كاهش 13 درصدى آمار متوفيان حوادث رانندگى 
طى ســه ماهه اول ســال جارى در مشهد، خبرى بود كه 
رئيــس پليــس راهنمايى و رانندگى اســتان در جلســه 

كميسيون ايمنى حمل و نقل و ترافيك استان اعالم كرد.
سرهنگ سليمى همچنين با اشاره به حادثه خيز بودن محور 
كاهك- سبزوار- نيشابورگفت: آمار باالى حوادث رانندگى 
در اين محور به دليل خطاى انســانى ناشى از خستگى و 

خواب آلودگى رانندگان و واژگونى خودروهاست.
معاون هماهنگى امورعمرانى اســتاندارى نيز ضمن تشكر 
از اقدام هاى صورت گرفته بــراى ارتقاى ايمنى اين محور 
گفت: اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى و آســتان 
قدس رضوى اقدام هاى خوبى براى صدورمجوز و ســاخت 
مجتمع هــاى بين راهى در اين محور انجــام داده اند، ولى 
الزم است براى ساخت توقفگاه هايى با طراحى سبك تر نيز 

برنامه ريزى سريع ترى انجام شود.
محمدمقدورى افزود: گرچه آمارمتوفيان حوادث رانندگى در 
استان روبه كاهش است، ولى آمار، رضايت بخش نيست و 
جان يك نفر هم به دليل حوادث رانندگى نبايد در مخاطره 
قرار گيرد. نصرى، مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
نيز در اين جلسه اعالم كرد: طى دو سال گذشته، موافقت 
اصولى براى ساخت 150 مجتمع بين راهى در استان صادر 

شده و 26مجتمع در دست اجراست.
دراين جلســه، اعالم شد كه سهم موتورسواران از متوفيان 
حوادث رانندگى در مشــهد طى سال گذشته 35درصد و 
ســهم عابران پياده 51درصد بوده است، بنابراين مقرر شد 
دســتورعمل انضباط بخشى موتورسواران با جديت توسط 
پليس راهورو همچنين موضوع مشــاركت شــركت هاى 
بيمــه اى براى كاهش حوادث رانندگى پيگيرى و عملياتى 
شــود و صداوسيما در اطالع رسانى و فرهنگ سازى، بيش 

ازپيش فعال باشد.
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