
مجتبى بهترين رفتن را 
انتخاب كرد

ماجراى فروش اسكناس نو و امتناع بانك ها 
ازاعطاى قرارداد به مشتريان

در گفت و گو با دبير كميسيون هماهنگى بانك هاى خراسان رضوى بررسى شد گفت و گو با خانواده شهيد«شكسته بيدختى»

قدس  32ســال پيش،درهمين روزهاى 
گرم پايان مرداد ماه بود كه پســرى هنگام 
سوارشــدن به قطار براى رفتــن به جبهه، 
دستش را به نشانه خداحافظى براى مادرش 
تكان داد. اماهمچنان چشمانش منتظر ديدن 
پــدر بود و رفت و انتظار ايــن خانواده تا ابد 

جاودان شد...

قــدس  در حالى كه دسترســى مردم به 
اسكناس نو براى مناسبت هايى مانند عيد غدير 
و نوروز براحتى و آسانى نيست، البته عده اى از 
مشتريان دانه درشت بانك ها همواره از موقعيت 
و جايــگاه ويژه اى برخوردارنــد كه به محض 
تقاضاى اســكناس نو با پاسخ مثبت از سوى 

برخى بانك ها روبه رو مى شوند...
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سياست هاى اشتباه، نانوايى هاى دولتى را حذف نكند
قدس در آستانه انتخابات 

هيئت مديره اين سازمان بررسى كرد

از زد و بندها تا دخالت 
دستگاه هاى دولتى 
در«نظام مهندسى»

.......صفحه 3

قدس پيگيرى كرد

.......صفحه 4

قدس   ثبات در سازمان هاى نظام مهندسى در كشور از آنجايى 
مهم است كه تصميم گيرى هاى آن ها حتى به عنوان يك سازمان 
مردم نهاد بر ســاخت و ساز شهر تأثير مســتقيم دارد. اما از آنجا 
كه اين ســازمان يكى از ســازمان هاى مردم نهاد بزرگ و مهم در 
كشور است همواره با حساسيت هاى بسيار و كش و قوس هاى درون 
سازمانى و برون ســازمانى روبه رو بوده است؛ به طورى كه دكتر 
حامد مظاهريان معاون وزير راه و شهرسازى در صحبت هايش در 

خصوص ساختار ادارى ...
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.......صفحه 4

آغاز برداشت 
سـيب 

از باغ هاى 
خراسان شمالى

قدس  برداشت سيب از ســطح 3885 هكتار 
باغ هاى خراســان شــمالى آغاز شــده است كه 
پيش بينى مى شــود حدود 70 هزار تن محصول 
برداشــت شــود.مدير امور باغبانى سازمان جهاد 
كشــاورزى خراسان شــمالى با بيان اينكه سطح 
باغ هاى ســيب خراســان شــمالى 3885 هكتار 
اســت، اظهار داشــت: از اين ميزان 3600 هكتار 
بارده است كه اين محصول پس از انگور بيشترين 
توليد محصوالت باغبانى استان را به خود اختصاص 
مى دهد. محمدعلى شــريكيان گفــت: ميانگين 
عملكرد باغ هاى ســيب خراسان شمالى 19 هزار 
و 204 كيلوگرم در هكتار اســت كه با اين وجود 
باغداران پيشرو با اجراى مديريت هاى فنى و رعايت 
اصول باغى عملكردهاى بيش از 120 تن در هكتار 
را تجربه كردند. وى افزود: شــيروان و اســفراين 

بيشترين سطح زير كشت ...

یاددا�ت
جوالن گرانفروشان در بازار مشهد

در اين آشفته بازارى كه به دنبال نوسان هاى نرخ ارز در اقصى نقاط 
كشور از جمله مشهد مقدس شكل گرفته است، گويا مسئوالن و 
متوليان كنترل ليست ها و نظارت بر بازار هم دچار آشفتگى شده اند 
و هر يك به نوعى سعى در توجيه اين وضعيت و دلدارى و دلگرمى 

دادن به مردم دارند...

مهدى كاهانى مقدم



گفت و گو با خانواده شهيد «شكسته بيدختى» 

مجتبى بهترين رفتن را انتخاب كرد �و��ون

سرور هاديان 32 ســال پيش، در همين 
روزهاى گرم پايان مرداد ماه بود كه پســرى 
هنگام سوار شدن به قطار براى رفتن به جبهه، 
دســتش را به نشانه خداحافظى براى مادرش 
تكان داد، اما همچنان چشمانش منتظر ديدن 
پدر بــود و رفت و انتظار اين خانــواده تا ابد 

جاودان شد. 
در راســتاى تكريم خانواده هاى معظم شهدا 
همراه «عليرضــا دلبريان» فعــال فرهنگى و 
رزمنده دفاع مقدس به منزل شهيد «مجتبى 
شكســته بيدختى» براى ديــدار خانواده اش 
در سالروز شــهادت اين شــهيد واالمقام به
منزل شــان مــى روم. كنار مادر شــهيد كه 
مى نشــينم در ابتداى صحبــت، ويژگى هاى 
شــخصيتى فرزند شــهيدش را برايم تعريف 
مى كند و مى گويد: روزى كه قرار بود «مجتبى» 
به جبهه اعزام شــود پدرش سر كار بود. مدت 
زمان زيادى را منتظر مانديم تا شــايد پدرش 
بيايــد و «مجتبى» بــا او خداحافظى كند، اما 
همسرم درگير كارش شده بود و نيامد. خديجه 
ســلطان كار گفت: من «مجتبى» را تا راه آهن 
همراهى كردم. در آن جا هم چشم به راه بوديم 
تا پدر«مجتبى» خودش را برســاند، اما فرزندم 

بدون خداحافظى با پدر روانه جبهه شد.

 شهادت در 20 سالگى 
با بغــض مادرانه برايم اين فــراق را اين گونه 
روايت مى كند: پسرم متولد 11 بهمن 46 بود و 
در مشهد متولد شد. فرزند بزرگم بود و درست 
در 20 سالگى در 23 مرداد 1366 مصادف با 
عيد غدير، مجتبى به شــهادت رسيد و خبر 
شــهادتش را پنجم محرم به ما دادند و صبح 
ششم محرم براى وداع با پيكر فرزند شهيدم به 

معراج شهداى مشهد رفتيم.

 جوانانى كه جوانى نكردند
حاال عكسى از مجتبى را مى بينم كه با چفيه اى 
دور گردنش با لباس سربازى كه در جبهه است 
و مشغول دوختن تابلوى كوبلن است.مادر اين 
شــهيد واال مقام مى گويد: مجتبى مثل همه 
پسرهاى جوان آرزوى تشكيل خانواده داشت. 
اما جنگ كه شد با آنكه بارها نگران رفتنش به 
سربازى در اين دوران بودم،گفت بايد بروم و از 

خاك و ناموس مان دفاع كنم. 

 مثل همه بچه ها اما...
مادر شــهيد در خصوص ويژگى هاى اخالقى 
مجتبى اظهار مى دارد:مجتبى به مطالعه عالقه 
زيادى داشــت و اوقات بيكارى را به خواندن 
كتــاب مى گذراند. بارها هنگام ناهار و شــام 
پــدرش او را صدا مى كــرد اما مى گفت اجازه 

بدهيد تا همين صفحه تمام شــود. بعدها كه 
وسايلش را جمع مى كردم، بيشتر كتاب هايش 

داستان هاى قرآنى بود.
او ادامه مى دهد: او پســر مهربانــى بود و هر 
زمان كه من بيمار بودم، همه كارهاى خانه را 
انجام مى داد، حتى غذا هم درســت مى كرد و 
مى گفت، مامان شما استراحت كن و خيالت 
راحــت باشــد.  اين مادر شــهيد از خاطرات 
پســرش به هنر او اشــاره مى كند، مى افزايد: 
مجتبى خط خوشــى داشــت و بــراى همه 
اطرافيان كه مى خواســتند، پرده بنويســند 
خطاطى پرده ها را بدون چشمداشــت انجام 

مى داد. 
او مى گويــد: من تا مدت ها در هيچ مراســم 
عروســى شــركت نمى كردم. اولين مراســم 
ازدواجــى كه شــركت كردم، دامادى پســر 
دومــم مصطفى بــود كه يك ســال و نيم با 
مجتبى تفاوت سنى داشت. حتى براى آرزوى 
خوشــبختى آن ها وقتى در مراســم ازدواج 

مى خواستم دست بزنم، برايم سخت بود.

 بهترين رفتن 
حاال نگاهش پر از يــادآورى دوران كودكى و 
نوجوانى پســر شهيدش مى شــود و توضيح 
مى دهد:من مــادرم و برخــى اوقات دلتنگ 
مى شــوم اما مجتبى راهــش را انتخاب كرده 
بود. آخر همــه زندگى ها رفتن اســت. او در 
اين انتخاب منفعت جــاودان را براى خودش 
به دســت آورد.چون بهترين رفتن را انتخاب 

كرد. من هميشه چشم به راه او هستم تا بيايد 
و دســتم را بگيرد و درجايى امن در آن دنيا 

كنارش باشم و يك دل سير ببينمش.
پدر شــهيد هم مى گويد: راننده بيمارســتان 
امام رضا(ع) بــودم. از زمان انقالب21 آذر 57 
را به خاطر دارم كه راننده آمبوالنســى بودم 
كه آيت اهللا خامنه اى و شــهيد هاشمى نژاد بر 
آن سوار بودند. عكس آن واقعه در بسيارى از 

رسانه ها و گزارش ها ديده مى شود.

 راه و يك انتخاب 
حبيب اهللا شكســته بيدختى ادامه مى دهد: 
پســرم راهش را انتخاب كرد و ما هم به اين 

انتخاب احترام مى گذاريم. 

دوســتانش گفتند، پسرم در باالى يك سنگر 
كه همه رزمنده هاى آن ســنگر در حال قرآن 

خواندن بودند به شهادت رسيده است.

 تكليف به موقع و احساس مسئوليت 
«عليرضا دلبريــان» راوى دفاع مقدس هم در 
اين ديدار صميمى، با گراميداشت ياد و خاطره 
امام راحل و شــهدا، اظهار مــى دارد: عده اى
 مقدس مآب با مرزبندى كه مى كنند، شهدا را 
براى جامعه امروز انسان  هاى آسمانى و دست  

نيافتنى ترسيم مى كنند.
وى تأكيد مى كند: شهدا همانند ديگر مردم، 
زندگــى عادى و روزمره خود را داشــتند، اما 
زمانى كه اسالم و انقالب را در معرض تهديد 
دشمنان ديدند، بر اساس تكليفى كه داشتند به 
موقع احساس مسئوليت كردند و براى دفاع از 
مرز هاى اعتقادى كشورمان پا در ميدان جهاد 

گذاشتند. 
دلبريــان در پايان اين ديــدار اظهار مى دارد: 
شهدا در محاسبات خود به اين مطلب رسيدند 
كه اگر جان خــود را فدا كنند، گوهر گرانبها 
ترى همچون امنيت و آرامش را براى اين آب 
و خاك به ارمغان خواهند آورد، لذا با بذل جان 
خود در جهت توسعه و اعتالى انقالب اسالمى 

گام برداشتند. 
در تمــام مدت اين ديــدار، «احمد منصوب» 
هنرمند مشــهدى نيز تصوير شهيد «مجتبى 
شكسته بيدختى» را نقاشــى و در پايان اين 

نشست به خانواده شهيد اهدا كرد.

در حوالى امروز2

 اظهارات رئيس مجمع نمايندگان در خصوص 
گزينه جايگزين استاندار خراسان رضوى

مهر: رئيس مجمع نمايندگان خراســان رضوى گفت: هنوز 
مصوبه عدم به كارگيرى بازنشســتگان تصويب نهايى نشده 
و ما نيز جلســه اى براى بررسى گزينه تصدى پست استاندار 
خراسان رضوى نداشته ايم.  حميد بنايى اظهار كرد: قانون عدم 
به كارگيرى بازنشستگان براى رفع برخى ابهامات به مجلس 
فرستاده شده و اميدواريم بتوانيم با رفع آن ها زمينه اجراى اين 
مصوبه را فراهم كنيم. وى افزود: خدمات مديرانى كه مشمول 
اين قانون مى شــوند براى همه ارزشمند اســت و اين افراد 
تجربيات خوبى دارند،اما بايد از جوانانى كه داراى توانمندى 

خوبى هستند نيز استفاده شده و به آن ها ميدان دهيم. 
رئيس مجمع نمايندگان خراسان رضوى تأكيد كرد: متأسفانه 
در حــال حاضر در برخــى وزارتخانه ها بــا كمبود نيروهاى 
مديريتى توانمند روبه رو هستيم كه اميدواريم اين قانون بتواند 

بخشى از اين مشكل را برطرف كند.
بنايى در خصوص بررسى گزينه هاى احتمالى براى جايگزينى 
استاندار خراســان رضوى در صورت شامل شدن اين قانون 
گفت: تا اين مصوبه به صورت قطعى تأييد نشود نمى توانيم 
كارى انجام دهيم و هنوز در اين خصوص جلسه اى نداشته ايم.

 دورهمى نيشابورى ها در شب شعر 
«َچخُّ و پَخ»

نيشابور- خبرنگار قدس: همزمان با سالروز ورود آزادگان 
دالور به ميهن با اهتمام كانون بســيج هنرمندان و با حضور 
بى نظير مردم فرهنگ دوست، ششمين دوره شب شعر«َچخُّ و 

پَخ» در بوستان امين اسالمى نيشابور برگزار شد.
مسئول كانون بســيج هنرمندان شهرستان نيشابور در اين 
مراسم اظهار كرد: گويش نيشابورى گراميداشت و بازشناسى 
سادگى، پاكى و انباشتگى معنا در طبيعت و سرزمين نيشابور 
و همچنين تصوير دل مشــغولى ها و بى قرارى ها و دلدادگى 
است. موسى نوكاريزى گفت: متأسفانه گويش نيشابورى در 
حال فراموشــى است و بهتر است آموزش و پرورش در هفته 
ساعاتى را در مدارس به آموزش گويش محلى به دانش آموزان 
اختصاص دهد تا به پاسداشت ميراث ارجمند معنوى مردم 

ابر شهر ايران اين فرهنگ گرامى داشته شود.
در اين شب شعر شاعران ميهمان استاد جهانشيرى و ياورى 
از تربت حيدريه و شاعران نيشابورى عباس كرخى، عباسعلى 
حشمتى، رودابه باقرى، جعفر خوش بيان، عباس باقريه، زهرا 
خداشناس، سيد كمال سيد موســوى، على ساالرى و اميد 

آرزومنده با گويش شيرين نيشابور شعر خوانى كردند.

 آش گناباد، مقام نخست پخت آش هاى 
ايرانى را كسب كرد

قدس: در مراســم اختتاميه سيزدهمين جشنواره ملى   آش 
ايرانى منيره حيدرى از شهرســتان گناباد نماينده خراسان  
رضوى، مقام اول جشنواره را در بخش پخت آش هاى ايرانى 
به دســت آورد. رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى 
و گردشــگرى گناباد، در اين باره گفت: اين جشنواره از 22 
تا 26 مرداد ماه در مجموعه تفريحى گاوازنگ برگزار شــد و 
اين جشــنواره چهار بخش داشت و در بخش پخت و فروش 
آش هاى ملى و محلى، 22 اســتان در قالب 44 گروه از نقاط 

گوناگون كشور با يكديگر رقابت كردند. 
عليرضا شناســايى گفــت: در بخــش صنايع دســتى نيز 
شركت كنندگان از 31 اســتان و منطقه آزاد قشم، در قالب 
بيش از 160 غرفه به ارائه كاالها و توليدات ارزشــمند خود 

پرداختند. 

 مشاهده پلنگ در حوالى روستاى 
روئين دغدغه ساز شد

ايسنا: كارشناس مسئول اداره نظارت بر حيات وحش اداره 
كل حفاظت محيط زيست خراسان شمالى گفت: حضور يك 
قالده پلنگ در حوالى روســتاى روئين اسفراين دغدغه ساز 
شــده است.  صالحى با اشاره به اينكه حدود يك ماهى است 
يك قالده پلنگ در حوالى و گاهى اوقات در داخل روســتاى 
روئين مشــاهده شــده اســت، افزود: به مدت چندين شب 
كارشناســان محيط زيست در منطقه حضور پيدا كرده اند تا 
پلنگ را مشاهده و از منطقه دور كنند اما موفق به انجام اين 
كار نشده اند.  وى ادامه داد: اما چندين مرتبه اهالى اين روستا 

موفق به مشاهده پلنگ مذكور شده اند. 
صالحى بــا بيان اينكه حضور اين پلنــگ در منطقه مذكور 
براى اين اداره كل دغدغه ســاز شــده است كه مبادا پلنگ 
توســط انسان و يا انسان توســط پلنگ آسيب ببيند، اظهار 
كرد: مكاتبات الزم با سازمان حفاظت محيط زيست انجام و 
نگرانى ها در اين زمينه اعالم شــده است اما هنوز پاسخى در 
اين باره دريافت نكرده ايم.  وى تصريح كرد: تاكنون اين پلنگ 
به هفت تا هشت رأس دام در روستاى روئين آسيب وارد كرده 
اســت و دو تا ســه پرونده براى پرداخت غرامت نيز تشكيل 
شده است. اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: البته پلنگ جزء 
حيواناتى است كه تا زمانى از سوى انسان آزار نبيند به آن ها 

هيچ آسيبى وارد نمى كند و در حقيقت از انسان مى ترسد. 
بــه گفته وى كمبود آب و طعمه از جمله داليلى اســت كه 
موجب شده تا پلنگ زيستگاه خود را از باال دست رها كند و 

به اين منطقه روى آورد.

استاندار خراسان شمالى خواستار شد

 حق الكشف براى كشف انبارهاى غير مجاز

بجنورد- خبرنگار قدس:استاندار خراسان شمالى در كارگروه 
تخصصى تســهيل و رفع موانع توليد استان خطاب به تمامى 
بانك هاى عامل تأكيد  كرد: واحدهاى توليدى تمديد شده توسط 
بانك ها بايد هرچه ســريع تر از طريق سه راهكار احاله، اجاره به 
شرط تمليك و يا آگهى مزايده تعيين تكليف شوند. محمد رضا 
خباز در اين نشست اظهار داشت: سه واحد توليدى تمديد شده 
از سوى بانك هاى عامل در استان وجود دارد كه پايين بودن اين 
تعداد نشان دهنده مشاركت بانك ها، دستگاه هاى اجرايى متولى 

و توليد كنندگان است.
وى همچنين خطاب به دبير كميســيون هماهنگى بانك هاى 
خراسان شمالى و رئيس اداره امور شعب بانك ملى استان دستور 
داد: براى پرداخت تســهيالت به صنعتگران سهميه بانك هاى 
عامل مشخص اســت. از اين رو اين فهرست بايد تهيه شود تا 
متناسب با آن دو برابر سهميه به هر بانك پرونده تحويل  دهيم تا 
روند بررسى و پرداخت تسهيالت تسريع يابد. استاندار خراسان 
شمالى با اشاره به كشف كاالهاى احتكار شده در چند روز اخير 
صريحاً دستور داد كاالهاى كشف شده براى ايجاد ثبات و آرامش 
هرچه سريع تر وارد بازار شوند تا عالوه بر فراوانى محصوالت در 
بازار شــاهد كاهش قيمت كاالها باشيم. وى افزود: براى كشف 
انبارهاى غيرمجــاز كاال از مردم كمك بگيريد و در صورت نياز 
حق الكشــف پيش بينى كنيد؛ بنده اعتقاد دارم با كمك مردم 

مى توانيم مشكالت را حل كنيم.

رئيس كميسيون خدمات شهرى شوراى اسالمى 
شهرعنوان كرد

 بحران زيست محيطى در نيشابور
نيشابور- خبرنگارقدس: رئيس كميسيون خدمات شهرى 
شوراى اسالمى شهر نيشابور با انتقاد از دفن زباله در جنوب 
اين شهر در مورد به وجود آمدن يك بحران زيست محيطى 
در صورت تداوم رويه فوق، هشدار داد. احمد همت آبادى گفت: 
زباله گاه نيشابور حدود 25 سال است كه در محل فعلى در 
حاشيه كال شور در جنوب شهر واقع شده است و اكنون روزانه 
حدود 180 تن زباله در آنجا دفن مى شود. وى افزود: تاكنون در 
حدود يك ميليون و 300 هزار تن زباله در اين محل دفن شده 
است و دفن زباله به شكل فعلى در جنوب شهر كه نتيجه يك 
كار بدون مطالعه بوده، نيشابور را در آستانه يك بحران زيست 

محيطى قرار داده است. 
وى خاطرنشان كرد: باال بودن سطح آب هاى زيرزمينى، نزديكى 
مكان دفن زباله ها به شهر عشق آباد و از طرفى جهت وزش باد 
به سمت اين شهر، تجمع پرندگان و حيوانات ولگرد و حضور 
كارگران بدون شناسنامه درمحل دفن زباله ها به بغرنج تر شدن 

اين شرايط كمك كرده است.

ا�بار

نيشابور- خبرنگار قدس: همزمان با سالروز ورود آزادگان 

 در مراســم اختتاميه سيزدهمين جشنواره ملى   آش 

يكشنبه  28 مرداد 1397
 7 ذى الحجه 191439 آگوست 2018  
سال سى و يكم  
شماره 8762  ويژه نامه 3147 

مجتبى به مطالعه عالقه زيادى 
داشت و اوقات بيكارى را به 

خواندن كتاب مى گذراند. بارها 
هنگام ناهار و شام پدرش او را 

صدا مى كرد اما مى گفت اجازه 
بدهيد تا همين صفحه تمام شود. 

بعدها كه وسايلش را جمع 
مى كردم، بيشتر كتاب هايش 

داستان هاى قرآنى بود

بــرش

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

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

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

فارس: سعيد براتى مرزبانى كه 476 روز در چنگال گروهك تروريستى جيش الظلم اسير بود 
به آغوش خانواده بازگشت.

پدر مرزبان آزاده ناجا، از حس و حال خود گفت و اظهار داشت: دو روز بود كه به ما مژده داده 
بودند كه خبر جديدى از ســعيد در راه است و ما چشم به انتظار بوديم تا اينكه اين لحظات 

انتظار به پايان رسيد.
ولى براتى گفت: با پســرم صحبت كرديم؛ پســرى كه فقط آرزو برايمان شــده بود و از خدا 

مى خواستيم كه او را برايمان برگرداند؛ پسرى كه خوبى هايش زبانزد همه بود.
از پدر مرزبان آزاده ناجا درباره حس و حالش مى پرســم؛  با غرور مى گويد، احســاس مى كنم 

خداوند دوباره اين فرزند را به ما عطا كرده است.
ولى براتى كه هم اينك با خانواده از تهران به شهر آبا و اجدادى خودش «آشخانه» رفته تا مهياى 

استقبال از پسر شود، مى گويد: از فرماندهان نيروى انتظامى،  مسئوالن، رسانه ها و همه كسانى 
كه در اين روزها به ما كمك كردند و تالش كردند تا فرزندم به ميهن بازگردد تشكر مى كنم.

وى از خوشــحالى بى اندازه خود و خانواده مى گويد و همچنين شادى فاميل كه از صبح همه 
جمع شــده اند و مجلس شــادى به پا كرده اند و شربت و شيرينى پخش مى كنند و اينكه به 

شكرانه بازگشت فرزندش بعد از 476 روز اسارت دو گوساله قربانى مى كند.

گفت وگو با پدر مرزبان آزاد شده كه 476 روز 
در چنگال گروهك جيش الظلم اسير بود 

خداوند «سعيد» را دوباره به ما عطا كرد

دبيركل فدراسيون ورزش هاى رزمى:
 زيرساخت ها در ورزش هاى رزمى 

خراسان شمالى بايد احيا شود

بجنورد- خبرنگار قدس: دبيركل فدراســيون ورزش هاى 
رزمى با بيان ظرفيت هاى باالى رشته هاى رزمى در خراسان 
شمالى گفت: با مديريت مناسب و ايجاد زيرساخت هاى الزم 

كمبودها رفع مى شود.
فرهنگ شــادنيا در مجمع انتخاب رئيس هيئت ورزش هاى 
رزمى خراسان شمالى گفت: اين استان به لحاظ ظرفيت هاى 
باالى ورزش هاى رزمى شــرايط مناســبى دارد اما از لحاظ 

زيرساختى ضعيف است. 
وى خطاب بــه اعضاى مجمع و نامزدها گفت: رئيس جديد 
هيئت در اولين فرصت بعد از انتخاب به دنبال تعيين اعضاى 

هيئت رئيسه و پيگيرى براى رفع كمبود ها باشد.
مديركل ورزش و جوانان اســتان نيز در اين جلسه گفت: در 
صورت كمك فدراسيون به همان ميزان از منابع استانى براى 

تأسيس خانه ورزش هاى رزمى كمك مى كنيم.
كوروش بهادرى با بيان اينكه به دنبال رفع عقب ماندگى در 
ورزش هاى رزمى در استان هستيم خواستار حمايت هاى همه 

جانبه فدراسيون به استان شد.
در پايان اين مجمع يوسف شاكرى با كسب 11 رأى به مدت 
چهار ســال رئيس هيئت ورزش هاى رزمى خراسان شمالى 

شد.

 استخر بانوان در بش قارداش بجنورد 
بجنورد - خبرنگار قدس: شهردار بجنورد از بهره بردارى 
استخر بانوان در بش قارداش بجنورد تا سه هفته آتى خبر داد.
روح اهللا براتيان، اســتراتژى اول مديريتــى خود را در بهينه 
سازى و اســتفاده از منابع براى ايجاد اماكن و تفرجگاه ها و 
تقويت روحيه نشــاط و سالمتى شهروندان برشمرد و گفت: 
به رغم اينكه انتظارات شهروندان از شهردارى بى شمار است، 
اما توانســتيم با حمايت و پشتوانه معنوى مديران استانى و 
اعضاى شوراى اسالمى شهر بخش عمده اى از اين انتظارات 

را برآورده سازيم.
شهردار بجنورد همچنين به بهره بردارى فاز يك بهسازى پارك 
دوبرار اشاره كرده و گفت: تا پايان شهريورماه اين پارك در فاز 
يك به بهره بردارى خواهد رسيد تا يكى از مناطق خوش آب و 
هوا دراختيار شهروندان براى گذران اوقات فراغت قرار بگيرد.

بجنورد- خبرنگار قدس:

پورحســين: دانش آموزان نخبه خراســان رضوى در 
جشــنواره كشــورى نوجوان خوارزمى 10 مقام اولى اين 

جشنواره را كسب كردند. 
على زرافشان معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش و 
پرورش در مراسم اختتاميه جشــنواره نوجوان خوارزمى 
كه در تاالر ابن هيثم دانشــگاه فرهنگيان مشــهد برگزار 
شد،گفت: تقويت فرآيند خالقيت و يادگيرى دانش آموزان 

از جمله اهداف برگزارى اين جشنواره است. 
وى افــزود: كاربردى كردن آموزش ها و ارتقاى خودباورى 

دانش آموزان از ديگر اهداف اين جشنواره است. 
معاون آموزش متوســطه وزارت آمــوزش و پرورش ادامه 
داد: وزارت آموزش و پرورش از اين پس از طريق پژوهش 
سرا هاى خود در سراسر كشور تالش مى كند از طرح هاى 
برتر اين جشنواره حمايت و يا ايده هاى برتر را تا رسيدن به 

محصول پشتيبانى كند. 
قاسمعلى خدابنده دبير جشنواره نوجوان خوارزمى و مدير 
كل آموزش و پرورش خراسان رضوى هم در اين همايش 

گفت: 2 ميليون و 700 هزار دانش آموز از سراسر كشور آثار 
خود را به اين دوره از جشنواره ارسال كردند.

وى افــزود: 320 دانش آموز در هفت بخش مختلف اين 
جشنواره رتبه هاى برتر را كســب كردند. دبير جشنواره 
نوجوان خوارزمى گفت: استان خراسان رضوى با كسب 10 
مقام اول در اين دوره از جشــنواره نوجوان خوارزمى رتبه 

نخست را كسب كرد.
خدابنده دســتگاه هاى مختلف از جمله صندوق توسعه 
كارآفرينــى و آموزش فنى و حرفــه اى را خطاب قرار داد 
و گفت: بايد از دانش آموزان برگزيده جشنواره هاى جوان 
و نوجــوان خوارزمى حمايت كرد و دانــش آموزان داراى 
ايده و خالقيت را رها نكرد تا شــاهد رشــد و شكوفايى 
اســتعدادهاى دانش آمــوزان در ارائه داشــته هاى آن ها 

باشيم.

ورزش ��اسانخراسانى ها در جشنواره نوجوان خوارزمى 10 مقام كسب كردند



یاددا�ت ��ر
رئيس انجمن صنفى دفاتر خدمات 

مسافرت هوايى و گردشگرى:
  مردم بليت هواپيما را گران نخرند

ايرنا: رئيس انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرت هوايى 
و گردشگرى خراسان  رضوى گفت: مردم با خريد بليت از 
دفاتر مجاز خدمات مســافرتى مى توانند با قيمت مصوب 
و پرهيــز از پرداخت قيمت هــاى غيرقانونى، از خدمات 

پروازى استفاده كنند.
سعيد ولى زاده افزود: طبق دستورعمل سازمان هواپيمايى 
كشــورى ســقف و كف بهاى بليت هواپيما بر مبناى هر 

ساعت پروازى 100 دالر تعيين شده است.
وى ادامه داد: گرچه نســبت به چند هفته پيش شــاهد 
افزايش قيمت بليت مســافرت هوايى هســتيم، اما اين 
افزايش با توجه به دستورعمل سازمان هواپيمايى كشورى 

در چارچوب و تحت نظارت هاى الزم انجام مى شود.
رئيــس انجمن صنفــى دفاتر خدمات مســافرت هوايى 
و گردشــگرى خراســان  رضــوى گفت: دفاتــر خدمات 
مســافرتى به دليل فعاليت قانونى و نظام مند اقدامى در 
جهــت افزايش بى رويه نرخ و قيمت گذارى جديد بر روى 
بليت هواپيما ندارند، امــا دفاتر غيرمجاز بخصوص مراكز 
فــروش بليت اينترنتى در اين زمينه تخلفات و اقدام هاى 

غيرقانونى فراوانى دارند.
وى افزود: پيش از اين دفاتر با ارائه تخفيف به مســافران 
اقــدام به فروش بليت داشــتند، اما هــم اكنون به دليل 
افزايــش قيمــت دالر و تعيين نرخ از ســوى ســازمان 
هواپيمايى كشــورى عرضه به صورت قيمت واقعى انجام 

مى شود.
ولى زاده ادامه داد: با گزارش هاى ارائه شــده درخصوص 
تخلف هاى دفاتر فروش بليت اينترنتى هواپيما، پليس فتا 
نسبت به شناسايى و برخورد با عوامل گرانى بيش از حد 

نرخ بليت سفر هوايى وارد عمل شده است.
وى گفت: شنيده شــده نرخ بليت رفت و برگشت مسير 
مشهد به اهواز بيش از 20 ميليون ريال معامله شده است. 
اين ميزان نرخ بســيار زياد اســت و به هيچ وجه معقول 
نيست، بنابراين بايد دست دالالن و سوءاستفاده كنندگان 
از وضعيت بازار و شــرايط موجود در زمينه بليت هواپيما 

كوتاه كرد.

يك مسئول:
  بيشتر مطالبات گندم كاران 

خراسانى پرداخت شد

ايرنا: مدير سازمان تعاون روستايى خراسان رضوى گفت: 
امســال 68 هزار تن گندم مازاد بر نياز كشاورزان در اين 

استان به صورت تضمينى خريدارى شد. 
محسن اسفنديارى در جمع خبرنگاران در سبزوار افزود: 
هر كيلوگرم گنــدم تضمينى به طور ميانگين به نرخ 13 
هزار و200 ريال از كشــاورزان خريدارى شــد و تاكنون 
بيشتر مطالبات گندمكاران در اين چارچوب نيز پرداخت 

شده است.
وى به تداوم خريد تضمينى گندم از كشاورزان خراسانى 
اشــاره و بيان كرد: تا پايان شــهريور آتــى ميزان خريد 
تضمينى گندم در اين استان از 70 هزار تن فراتر مى رود.
مدير ســازمان تعاون روســتايى خراســان رضوى حجم 
ســاالنه مصرف گنــدم را در اين اســتان 700 هزار تن 
اعالم و بيان كرد: تاكنون از ســوى شركت غله و خدمات 
بازرگانى و تعاون روستايى خراسان رضوى 330 هزار تن 
گندم خريدارى و عالوه بر اين مقدار، گندم بيشــترى نيز 

در سيلوهاى استان ذخيره شده است.
وى ادامه داد: خريد تضمينى گندم امســال با مباشــرت 
اتحاديه تعاون روستايى در 15 مركز خريد در شهرستان 

خراسان رضوى انجام شد.
همچنين 6800 تن خريــد تضمينى دانه روغنى كلزا به 
قيمت هــر كيلوگرم 28 هزار و665 ريــال با برپايى 13 

مركز از كشاورزان خراسانى خريدارى شد.

  جوالن گرانفروشان در بازار مشهد
در اين آشــفته بازارى كه به دنبال نوسان هاى نرخ ارز در اقصى 
نقاط كشــور از جمله مشهد مقدس شــكل گرفته است، گويا 
مســئوالن و متوليان كنترل ليست ها و نظارت بر بازار هم دچار 
آشفتگى شده اند و هر يك به نوعى سعى در توجيه اين وضعيت و 

دلدارى و دلگرمى دادن به مردم دارند.
به عنوان مثال معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى خراسان 
رضوى در اظهارنظرى ضمن تأكيد بر شــدت گرفتن كنترل و 
بازرسى ها و برخورد با متخلفان، اعالم كرد كه هيچ افزايش قيمتى 
در كاالهاى اساســى وجود ندارد و چنانچــه در حوزه خدمات، 
افزايش هزينه اى باشــد، بايد از محل ديگرى جبران و در بحث 

كاالهاى اساسى و ضرورى فشارى بر مردم وارد نشود.
اين در حالى اســت كه كاالهاى اساســى و اقالم ضرورى مورد 
نياز مردم نيز به تبع ساير بخش ها، گرانى و افزايش قيمت هاى 
پى درپى را تجربه كرده و اين افسار گسيختگى به حدى پيش 
رفته كه تقريباً هر فروشــنده اى كاالى خود را به هر قيمتى كه 
مى خواهد، به مشــتريان عرضه مى كنــد و ظاهراً هيچ كنترل،  

نظارت و برخوردى هم وجود ندارد.
طى اين روزها آنچنان كه بانك مركزى اعالم كرده، 11 گروه از 
اقالم خوراكى در هفته گذشته نسبت به هفته قبل از آن افزايش 
قيمت داشته است كه لبنيات، قند و شكر، گوشت مرغ و گوشت 

قرمز بيشترين رشد قيمتى را به خود اختصاص داده اند.
مردم انتظار دارند مســئوالن و مجموعه دستگاه هاى متولى كه 
اساســاً به همين منظور از بيت المــال حقوق مى گيرند و مبالغ 
هنگفتى از بودجه عمومى كشور صرف راه اندازى و تجهيز آن ها 
شده است، بايد در چنين مواقعى كه بازار به جوالنگاه سودجويان 
و متخلفان اقتصادى تبديل مى شود، وارد ميدان شده و به وظيفه 

ذاتى خود آن گونه كه شايسته است، عمل كنند.
اينكه در مواقع بحران و بروز مشكل، مسئوالن و متوليان با توسل 
به آمار و شعارهاى بدون پشتوانه سعى در آرام كردن اوضاع دارند، 
شيوه منسوخ و نخ نمايى است كه به تجربه ثابت شده هرگز كارايى 

نداشته و ندارد.
در حالى كه هر يك از مســئوالن و دستگاه هاى متولى بازار 
اگر با اتخاذ تدابير مناســب و كارشناســى شــده مبتنى بر 
تجارب گذشــته و تحليل و شــناخت دقيق اوضاع و شرايط 
پيش رو، اقدام كنند، به طور قطع تأثير عملكرد آن ها بر جو 
بازار، بســيار آشكار و مؤثرتر از سخنرانى و شعارهاى مرسوم 

اين روزها خواهد بود.
آنچه مســلم اســت اينكه اين روزها مردم و بويژه خانواده هاى 
كم درآمد و محروم، زير بار گرانى مايحتاج روزانه شــان كمر خم 
كرده اند و تا دير نشده بايد براى برداشتن اين بار سنگين از روى 
دوش مردمى كه همواره و همه جا براى كشــور و انقالب از جان 

مايه گذاشته اند، كارى كرد.
در اين ميان وظيفه دســتگاه قضايى به عنــوان مدعى العموم 
ســنگين تر اســت كه بايد ضمن برخورد قاطع با گرانفروشان و 
متخلفان اقتصادى، نســبت به شناسايى و مجازات مسئوالن و 
دولتمردانى كه ضعف عملكردشان موجب ايجاد زمينه سودجويى 

و اجحاف فرصت طلبان به مردم شده است، اقدام كند.
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رخ � رخ
مخاطبان عزيز خرسند     يم كه ارتباط د     وسويه با اين رسانه د     ر ارسال 
بنابراين  نشست،  ثمر  به  از سوى شما خوانند     گان گرامى  سوژه 
با پاسخ خود     ، ما را د     ر  اميد     واريم مسئوالن د     ستگاه هاى اجرايى 
اين مسير همراهى كنند     . شما مى توانيد      از طريق سامانه پيامكى 

300072305 با ما د     ر تماس باشيد     .

 قابل توجه شركت آب و فاضالب 
چرا شركت آب و فاضالب طرح فاضالب خيابان ابوذر 18پشت سيلوگندم را بالتكليف گذاشته 
است وهيچ اقدامى نمى كند با اينكه چندين سال پيش پولش را ازشهروندان دريافت كرد، اما 

هيچ خبرى ازاگو نيست وهيچ كس هم پاسخگو نيست. 
0939....5116

 باجه من كارت نداريم
ما ساكنان مجتمع 1000 واحدى پرديس آخر بلوار وكيل 
آباد يك باجه شــارژ من كارت نداريم، لطفاً رســيدگى 

فرماييد. 
0915....2100

 يك پيشنهاد
در اين روزها كه كمبود برق داريم تقريبا همه  تابلوهاى اعالم زمان ورود اتوبوس به ايســتگاه 
دچارمشكل شده اند! وهيچ سودى ندارند . بد نيست بجاى آنها يك تابلو نقشه مسير خطوط 

داخل ايستگاه نصب شود كارايى اش بيشتروهزينه برق هم ندارد.
 0939....9960

 اجناس احتكار شده
يك سربه كارگاه ها وانبارهاى كشاورز و انتهاى خين عرب بزنيد همه مدل اجناس آنجا احتكار 

شده فقط با اندكى گشت و گذار همه را مى شود پيدا كرد .
 0910...4235

 اختصاص اتوبوس كولردار
از مسئوالن اتوبوسرانى خواهشمنديم چند دستگاه اتوبوس كولر دار و نو به خط 82 اختصاص 

بدهند .
 0910...4863

 باجه من كارت نداريم

سوژه از شما / پيگيرى از ما

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

اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

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

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

مهدى كاهانى مقدم

هنگامه طاهرى ثبات در ســازمان هاى نظام 
مهندســى در كشــور از آنجايى مهم است كه 
تصميم گيرى هــاى آن ها حتى بــه عنوان يك 
ســازمان مردم نهاد بر ساخت و ساز شهر تأثير 
مستقيم دارد. اما از آنجا كه اين سازمان يكى از 
سازمان هاى مردم نهاد بزرگ و مهم در كشور است 
همواره با حساسيت هاى بسيار و كش و قوس هاى 
درون سازمانى و برون سازمانى روبه رو بوده است؛ 
به طورى كه دكتر حامد مظاهريان معاون وزير 
راه و شهرســازى در صحبت هايش در خصوص 
ساختار ادارى سازمان نظام مهندسى اشاره كرده 
بود كه اين سازمان از وظيفه اصلى خود دور شده 

و نيازمند اصالح ساختارى است.
سازمان نظام مهندسى خراسان رضوى هم طى 
ســال هاى گذشته از اين تالطم ها در امان نبوده 
بخصوص كه هر وقــت نزديك انتخابات هيئت 
مديره مى شود، عالوه بر اينكه معضالت آن ها با 
آنچه «زد و بند» بيان مى شــود افزايش مى يابد، 

درد دل هاى مهندسان هم تازه تر مى شود.

 دخالت دستگاه هاى دولتى 
در اين راســتا برخى مهندسان معتقدند يكى از 
عواملى كه سبب شده حساسيت بر اين سازمان 
افزايش يابد ســرازير شــدن پنج درصد از پول 
پروژه هاى تقبل شــده توسط مهندسان عمران 
به ســازمان نظام مهندسى است كه باعث شده 
نگاه مسكن و شهرسازى و شهردارى به راه هاى 

دسترسى به اين پول معطوف شود.
 در اين خصوص يكى از مهندسان عمران و عضو 
سازمان نظام مهندسى استان كه نخواست نامش 
فاش شــود، به خبرنگار ما مى گويد: بى ثباتى در 
اجراى قوانين و دخالت مســتمر دســتگاه هاى 
دولتــى در اين واحد صنفى از عوامل مهم ايجاد 
تنش بود در حالى كه در خصوص ساير صنوف 
مرتبط مانند شركت هاى ساختمانى و تأسيساتى 

اين مشكل وجود ندارد؛ چرا؟

 چشم طمع به حجم انباشته مالى
وى مى گويــد: حجم انباشــته مالــِى راكد در 
نظام مهندســى منجر به معطوف شدن توجه 
دستگاه هاى دولتى همچون مسكن و شهرسازى 
و شهردارى به ســازمان نظام مهندسى شد كه 
 NGO در واقــع فقط يك نهاد صنفــى و يك
اســت و به طبع نبايد تا اين حد روى آن تمركز 
كنند. امــا از آنجايى كه بتدريج تبديل به مبلغ 

قابل مالحظه اى گرديد ساير 
دستگاه ها به چگونگى راه هاى 

جذب آن متمايل شدند.
وى اظهــار مى دارد: در همين 
قبل  دوره  شــهردارى  راستا، 
نيز ســال ها از ســازمان نظام 
قانونى  مهندسى عوارض غير 
گرفت و حاضــر نبود دريافت 

اين عوارض را متوقف كند.
او مى افزايــد: بــا اينكه ديوان 
عدالــت ادارى دريافت آن را 
غيرقانونى اعالم كــرده بود و 
تصريح كرده بود كه اين مبلغ 

بايد بازگردانده شــود، اما شهردارى همچنان به 
دريافت آن مبادرت داشت به طورى كه در نهايت 
علوى مقدم معاون قبلى استاندار دستور ابطال آن 

را صادر كرد.

 نارضايتى مهندسان از پرداخت ها
مهندسى ديگر دريافت مبالغ متفاوت از مهندسان 
توسط ســازمان نظام مهندسى را نقد مى كند و 
مى گويد: سازمان عالوه بر عوارض شهردارى كه از 
مالك مى گيرد از مهندسان هم پنج درصد مبلغ 
پروژه اى كه تقبل كرده اند را دريافت مى كند، در 
حالى كه مهندسان از پرداخت اين مبلغ رضايت 

ندارند.

او عنوان مى كند: چرا من بايد 
به عنــوان يك مهندس براى 
پــروژه اى زحمت بكشــم در 
حالى كه مجبــورم مى كنند 
مبلغى از آن را به ســازمانى 
بدهم كه كار قابل مالحظه اى 

براى ما نمى كند.

 عملكرد سليقه اى
 در ارجاع پروژه ها

يكى ديگــر از اعضا عملكرد 
ســليقه اى ســازمان نظــام 
مهندسى را در ارجاع پروژه ها 
به نقد مى كشــد. به گفته او خروجى جمعى از 
مهندسان غير حرفه اى از دانشگاه هاى غير معتبر 
و در نتيجه تطابق نداشتن عرضه و تقاضا در ارجاع 

پروژه ها كيان سازمان را بهم ريخته است.
يكــى ديگر از اعضا نيز مى گويد: دعواهاى دور از 
شأن وزير شهرســازى با رئيس سازمان مركزى 
نظام مهندسى كه منجر به اتفاقات ناخوشايندى 
همچون بركنارى رئيس سازمان مركزى نظام در 
تهران شد، شرايط ساير سازمان ها در استان هاى 

ديگر را تحت تأثير قرار داد.
او مشكالت انتخابات و درگيرى هاى درونى هيئت 
مديــره و... را از جمله عواملــى عنوان مى كند كه 
شمايل كوچكى از اختالف نظر مسئوالن باالتر است.

او مى گويد: رعايت نكردن قوانين در هر جايى به 
طور قطع تبعات دارد و وقتى مسئوالن باالدست 
به جاى رعايت قوانين درگير دعواهاى بين فردى 
مى شوند، شرايط براى اداره هاى تابع آن ها در ساير 
شهرها نيز متزلزل مى شود به طورى كه هر كسى 
از اين آب گل آلود دنبال يافتن نفع خودش است. 

 رد صالحيت توسط يك فرد بى صالحيت
وى با اشاره به انتخابات قبلى هيئت مديره نظام 
مهندســى، به رد صالحيت نامزدهاى انتخابات 
ســازمان نظام مهندسى توسط كســى اشاره 
مى كند كــه خود صالحيت حضــور در هيئت 

رئيسه را نداشته است.
به گفته او مشخص شد همين شخص پس از 25 
سال حضور در هيئت تشخيص صالحيت ها عده 
بسيارى را به خاطر ساليق شخصى رد صالحيت 
كرده كه بعد از 25 ســال افشا شد خودش هم 
همان ويژگــى را داشــته و از همين رو حضور 
وى در هيئت بررسى تشخيص صالحيت ها نيز 

غيرقانونى بوده است.

قدس در آستانه انتخابات هيئت مديره اين سازمان بررسى كرد

از زد و بندها تا دخالت دستگاه هاى دولتى در«نظام مهندسى»

سرازير شدن پنج درصد 
از پول پروژه هاى تقبل 

شده توسط مهندسان 
عمران به سازمان نظام 
مهندسى است كه باعث 

شده نگاه مسكن و 
شهرسازى و شهردارى به 
راه هاى دسترسى به اين 

پول معطوف شود

بــرش

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شــماره 

300072305 پيامك كنيد.
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در گفت و گو با دبير كميسيون هماهنگى بانك هاى خراسان رضوى بررسى شد

ماجراى فروش اسكناس نو در مقابل بانك ها
فاطمه معتمدى  در حالى كه دسترسى مردم 
به اسكناس نو براى مناسبت هايى مانند عيد غدير 
و نوروز براحتى و آســان نيســت، البته عده اى از 
مشــتريان دانه درشت بانك ها همواره از موقعيت 
و جايگاه ويژه اى برخوردارند كه به محض تقاضاى 
اسكناس نو با پاسخ مثبت از سوى برخى بانك ها 
روبه رو مى شــوند. با اين حال شاهد پديده مذموم 
اسكناس نو فروشى نيز هستيم؛ به عبارتى ساده تر 
مردمى كه پارتى ندارند و يا حساب بانكى شان پر و 

پيمان نيست، بايد پول نو را بخرند!!!!
البته انصافاً نبايد از حق گذشــت كه چند سالى 
اســت نماينده بانك مركزى در استان با تدابيرى 
مانند توزيع عمومى پول نو در برخى شــعبه ها و 
نيز توزيع از طريق شعبه ها و خودپردازهاى برخى 
بانك هاى عامل شرايط را براى دريافت اسكناس نو 
سهل تر كرده است كه خروجى اين اقدام قابل توجه 
ناظر پولى بانك مركزى در استان، كاهش اسكناس 
فروشى در ايام نوروز و عيدغدير مقابل بانك ها بوده 

است.
با اين حال به دليل اينكه ســهميه پول نو استان 
مناســب و برابر با حجم تقاضا نيســت، همچنان 
دسترســى بخشى از مردم به پول نو آسان نيست 
و بــراى اين منظور به افرادى كــه در امر فروش 

اسكناس نو مقابل بانك فعالند، مراجعه مى كنند. 
اكنون اگر به بانك ملى مركزى در مشهد واقع در 
خيابان امام خمينى برويم، مى توان افرادى را ديد 
كه بسته هاى اســكناس نو را مى فروشند. البته با 
قيمت هايى مانند هر بسته اسكناس 50 هزار ريالى 
به قيمت 555 هزار تومان و يا بسته اسكناس 20 
هزارريالى به نرخ 230 هزار تومان و آن هم زمانى 
كــه هنوز تا عيد غدير فرصت زمانى قابل توجهى 
وجود دارد. فروش اسكناس نو در حاشيه بانك ها كه 
نوعى كسب و كار كاذب و غيراقتصادى محسوب 
مى شود، اين پرسش و شائبه را در بين مردم ايجاد 
كرده اســت كه اين افراد اسكناس نو را آن هم در 
حجم زياد چگونه به دست مى آورند و آيا بانك ها در 
اين موضوع نقش دارند و آيا اسكناس هاى نو توسط 

برخى از بانك ها در اختيار اين افراد قرار مى گيرد؟

  لزوم ورود سازمان هاى مسئول 
به موضوع اسكناس فروشى 

دبير كميســيون هماهنگى بانك هاى خراســان 
رضوى در گفــت و گو با خبرنگار ما افزود: چنين 
چيزى نيســت.به طــور كامل در جريــان توزيع 
اسكناس نو هستم ابتدا سهميه استان توسط بانك 
مركزى در اختيار نماينده بانك مركزى براى عيد 
نوروز و عيد ســعيد غدير خم قرار مى گيرد و بعد 
اين پول براساس سهميه بين بانك هايى كه عامليت 
توزيــع دارند و همه بانك هايى كه با بانك مركزى 

دارند، طبق ســهميه  همكارى 
تقسيم مى شــود و به دنبال آن 
شعبه هايى براى توزيع اسكناس 

نوانتخاب مى شوند. 
مونسان در پاسخ به اين پرسش 
كه پس اسكناس نو چگونه به 
دســت ايــن افراد مى رســد 
در  محدوديتى  اينكــه  بويژه 
فروش ندارنــد و مدعى اند به 
هــر ميزان پول نــو بخواهيد 
هست، اضافه كرد: تاكنون در 
صالحيت مــا نبوده كه برويم 
و اين موضوع را بررسى كنيم 
و در اين زمينه ســازمان هاى 
صالحيت دار بايد بررسى كنند 
كه اين افراد پول نو را چگونه 
به دست مى آورند. وى تصريح 
در اســتان  قوياً  كرد: مجدداً 
خراســان رضوى اين موضوع 
امكان  را تكذيب مى كنــم و 
بانك ها  عنوان  به هيچ  ندارد. 

با اين افرادى كه اسكناس نو مى فروشند، مطلقاً 
همكارى ندارند و اگر اين افراد از مراكزى پول 
نو را تهيه مى كنند بايد كســانى كه مسئوليت 
پيگيرى دارند موضوع را بررسى كنند و ببينند 

اسكناس نو از كجا تهيه مى شود.

  تكذيب همكارى بانك ها با فروشندگان 
اسكناس نو

دبير كميسيون هماهنگى بانك هاى خراسان رضوى 
درباره اين شائبه و پرسش مردم،اظهار داشت: قوياً 

اين موضوع تكذيب مى شود و 
اگر كسى چنين ادعايى دارد، 
مــدارك و مســتندات را ارائه 
دهد به طــور حتم مى آييم در 
همين جا (روزنامه قدس) و در 
مصاحبه اى از مردم عذرخواهى 

مى كنيم.

 قراردادهاى دو 
نسخه اى تسهيالت بانكى 

مونســان دربــاره گاليه ديگر 
مردم مبنى بر اينكه بانك ها از 
تحويل يك نســخه از قرارداد 
پرداخت تسهيالت به مشتريان 
خــوددارى مى كننــد و فقط 
آن را در اختيــار خــود دارند، 
خاطرنشــان كــرد: موضوع و 
گاليه اى كــه مطرح مى كنيد 
در شوراى گفت و گوى دولت 
خراســان  بخش خصوصى  و 
رضوى نيز مطرح شــده است.

ضمن اينكه مقامات قضايى و شخص استاندار هم 
به اين موضوع اشاره و آن را مطرح كردند.

مونســان اذعان داشــت: طبيعتاً هر قراردادى كه 
تنظيم مى شود، دو نسخه دارد. يكى متعلق به بانك 

است و يك نسخه هم متعلق به مشترى است.
وى با اشــاره به اينكه بانك هــا در يك چارچوب 
كامالً قانونى كار مى كننــد و قرارداد ها نيز كامًال 
در چارچوب قانون منعقد و تنظيم مى شود،يادآور 
شد: اين قراردادها در چارچوب سياست هاى بانك 
مركزى وابالغيه و بخشنامه هايى كه صادر مى شود، 

تنظيم مى شود بنابراين طبيعتاً در تحويل قرارداد 
به مشترى كه آن را مطالبه كند، نبايد منعى وجود 

داشته باشد.
وى ادامــه داد: اگــر گزارش هايى درخصوص ارائه 
نشــدن نســخه اى از قرارداد وجود داشته باشد، 

موضوع بايد بررسى شود.

 برخورد سليقه اى
دبير كميســيون هماهنگى بانك هاى خراســان 
رضوى اضافــه كرد: در برخى شــعبه هاى بانكى 
ممكن اســت در اين باب سليقه اى عمل شود و از 
اعطاى نسخه قرارداد به متقاضى امتناع كنند. در 
اين شرايط مشتريان بانكى مى توانند موضوع را از 
طريق مديريت هاى اين بانك ها و واحد بازرســى 
آن پيگيرى كنند و در نهايت اگر در خود مؤسسه  
مالى و اعتبارى و بانك به نتيجه نرسيدند، مرجع 
بعدى كه مى تواند نسبت به اين موضوع ورود كند، 

سازمان هاى نظارتى و بازرسى استاندارى است.

 نقش مكاتبه اى شورا
مونســان در اين باره كه نقش شوراى هماهنگى 
بانك ها در اين خصوص چيست، خاطرنشان كرد: 
شــوراى هماهنگى فقط مى توانــد در اين زمينه 
مكاتبه با بانك مربوطه داشــته باشد چرا كه شورا 
حق دخالت و نظارت ندارد و اينكه خواسته باشد 
بانــك را ملزم بــه انجام اين كار كند، شــايد در 
مسئوليت شورا نباشد، ولى واحدهاى نظارتى كه 
در استان وجود دارند براحتى مى توانند نسبت به 

اين موضوع ورود كنند.
وى اضافه كرد:به مشتريان سيستم بانكى توصيه 
مى شود اين گونه موارد را ابتدا از طريق نظارتى و 
بازرسى بانك مربوطه پيگيرى كنند به طور حتم 
نتيجه مى گيرند چرا كه از آن جا كه قرارداد ها در 
چارچوب قوانين و مقررات جارى كشــور تنظيم 
مى شود در ارائه قرارداد به مشترى نبايد مشكلى 

وجود داشته باشد.
اين مقام بانكى در خراســان رضوى تصريح كرد: 
واحدهاى بازرسى و نظارتى بانك ها بر اجراى دقيق 

قوانين ومقررات توسط بانك ها نظارت دارند.

 شورايى براى هماهنگى   
وى در ادامــه درباره وظيفه شــوراى هماهنگى 
بانك ها و اينكه چقدر مصوبات و دستورعمل هاى 
آن ضمانت اجرايى دارد، گفت: وظيفه اين شــورا 
همان طور كه از اسمش پيداست در واقع شوراى 
هماهنگى بانك هاست، بنابراين وظيفه اجرايى و 
نظارتى ندارد.در واقع شورايى است كه بين شبكه 
بانكى استان و مؤسســات مالى و اعتبارى داراى 

مجوز هماهنگى ايجاد مى كند.

آب و �وا
  پيش بينى رگبار پراكنده باران و 

رعدوبرق براى خراسان رضوى
قدس: هواشناســى خراســان رضوى اعالم كرد: بررســى 
نقشه هاى پيش يابى و تصاوير ماهواره براى جنوب شرق استان 
نشــان دهنده وزش باد و گردوخاك بوده و امروز بعدازظهر 
همراه با شمالى شدن جريانات و نفوذ هواى سرد و مرطوب از 
عرض هاى باالتر، بر شدت ناپايدارى هاى جوى افزوده شده و 
عالوه بر افزايش شدت وزش باد، تا دوشنبه شب در مناطقى 
از نيمه شمالى استان (بويژه شمال غرب) سبب رگبار پراكنده 
باران و رعدوبرق با احتمال جارى شــدن سيالب مى گردد. 
ضمن اينكه دوشنبه شدت وزش باد بخصوص در نوار شرقى 
اســتان قابل توجه بوده و به موجب پديده گرد وغبار كاهش 

ميزان ديد افقى دور از انتظار نخواهد بود.

��
شهردار خبر داد

  آغاز نهضت دوم آسفالت شهر صالح آباد

صالح آباد - ابوالحســن صاحبى: اين روزها بر خالف 
وجود همه مشــكالت اعم از گرانى، خشكســالى و ساير 
محروميت هــا و ناماليمتى هاى اجتماعــى، اقتصادى و... 
شــهر صالح آباد از لحــاظ عمران و آبادانــى حال و روز 
خوشى دارد و اغلب مردم خوشحالند زيرا پس از گذشت 
ســال ها مردم اين ديــار محروم و مــرزى طعم خدمت 
بى منت و واقعى را مى چشند و بر انتخاب نمايندگان خود 
در شــوراى شهر كه منجر به انتخاب يك شهردار فعال و 

سختكوش شده، مى بالند.
بــه هميــن بهانــه خبرنگار ما ســراغ شــهردار جوان و 
زحمتكــش صالح آباد رفته و مصاحبه اى انجام داده كه در 
ادامه پاسخ هاى وى را كه حاكى از بيالن كارى و عملكرد 

صادقانه وى است، با هم مرور مى كنيم.
شــهردار صالح آباد گفت: در نخستين نهضت آسفالت كه 
در ماه اخير در شــهر صالح آباد اجرا كرديم 40 هزار متر 
مربع آســفالت به ارزش 10 ميليارد و 800 ميليون ريال 
در سطح خيابان ها و معابر اين شهر انجام و سبب شده تا 
بســيارى از كوچه ها و خيابان هاى شهر از حالت نامساعد 
پيشين خارج شــده و برخى از آن ها هم كه پيش از اين 

هيچ توجهى به آن ها نشده، وضعيت مناسبى پيدا كنند.
ميثم حسين آبادى هشدار داد: گرچه تاكنون در خصوص 
رفع مشــكل فاضالب هاى روان خانگى صداى شهردارى 
به جايى نرســيده اســت اما مســببان اين معضل بدانند 
كوچه هايى كه گرفتار اين مشكل هستند مشمول نهضت 
آسفالت سازى نمى شوند و ساكنان اين كوچه ها نسبت به 
اين موضوع اطالع داشــته باشــند و براى رفع آن هر چه 

سريع تر اقدام كنند تا محله اى زيبا داشته باشند.
وى خاطرنشــان كــرد: بنــا داريــم براى حل مشــكل 
فاضالب هاى شــهرى با همدلى و همكارى شــهروندان 
و جمعى از مســئوالن ادارات و نهادهــا از جمله دادگاه 
عمومى، بخشــدارى، شــهردارى، آب و فاضالب شهرى 
و بهداشــت كميســيونى بدين منظور تشكيل دهيم و با 
متخلفان طبق قانون و مقــررات برخورد مى كنيم تا اين 

دغدغه شهردارى و شهروندان حل شود.
شهردار صالح آباد از رشــد 40 درصدى اعتبارات عمرانى 
اين شهردارى در سال جارى نسبت به سال گذشته خبر 
داد و گفت: بودجه شــهردارى در سال جارى 50 ميليارد 

ريال منعقد شده است. 
ميثم حســين آبادى افزود: از اقدامات مهم اين شهردارى، 
نهايــى شــدن و پيگيرى مجدانــه اخذ مجــوز كارخانه 
شن شويى شهردارى صالح آباد از سازمان صنايع و معادن 
اســت و هم اكنون پرونده اين پروژه مهم در حال صدور 

پروانه كار و فعاليت (اكتشاف) است.       

 ميراث تلخ شهردار و شوراى قبلى
وى به ميراث تلخ گذشتگان اشــاره كرد و گفت: متأسفانه 
روزى كه من عهده دار سمت شــهردارى صالح آباد شدم، از 
شهردار و شوراهاى پيشــين اين شهر بيش از يك ميليارد 
و 700 ميليون تومــان بدهى به جا مانده بود كه تاكنون با 
وجود همه فعاليت ها و هزينه هاى هنگفت جارى شــهر در 
شرايط بد اقتصادى، مبلغ يك ميليارد و 200 ميليون تومان 
آن پرداخت شده و همچنان پرداخت اين بدهى ها ادامه دارد.
وى با اشاره به حل مشــكل جارى بودن فاضالب تقاطع 
دو بولوار غزه و حضرت وليعصر(عج) يادآور شــد: در اين 
مدت كوتاه 2000 كاميون نخاله ساختمانى از سطح شهر 
جمــع آورى و به بيرون منتقل شــد و با ايجــاد پياده رو 
در روبه رو و محدوده اداره راه و شهرســازى، طبقه سازى 

بهسازى آنجا انجام شد.

  3 سارق زن در مشهد دستگير شدند

ايرنا- فرمانده انتظامى خراســان رضوى گفت: ســه زن 
سارق حرفه اى در مشهد شناسايى و دستگير شدند. 

ســردار قادر كريمى افــزود: در پى گزارش ســرقت هاى 
سريالى از بانوان رهگذر در خيابان هاى شلوغ مشهد «طرح 
تشــديد مقابله با سرقت» در دستور كار مأمور ان كالنترى 

بانوان اين شهر قرار گرفت.
وى گفت: مأمو ر ان پليس گشــت نامحســوس كالنترى 
بانوان مشــهد در مرحله نخست اين عمليات دو زن را كه 
عروس و خواهرشوهر بودند و در كمتر از 12دقيقه مرتكب 
چهار فقره سرقت شده بودند، شناسايى و دستگير كردند.
او افــزود: پليــس در مرحله نهايى ايــن عمليات نيز زنى 
42 ســاله را كه پس از سرقت هاى ســريالى در اصفهان 
و مازندران به مشــهد آمده بود در حال ارتكاب ســرقت 
دستگير كرد. اين زن سارق در قالب دو فقره سرقت، 630 

ميليون ريال دزديده بود.

  كشف 24 تن روغن احتكار شده 

در تايباد
ايســنا: فرمانده انتظامى تايباد از كشف 24 تن و 750 
كيلوگرم روغن مايع خوراكى در يكى از مناطق حاشــيه 

شهر توسط مأموران اين فرماندهى خبر داد.
سرهنگ على اكبر قربانى اظهار كرد: پيرو گزارشى مبنى 
براختفــا و احتكار مقاديرى روغن مايــع خوراكى دريك 
انبــار، بالفاصله موضــوع در دســتور كار پليس آگاهى و 

بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت تايباد قرار گرفت.
وى ارزش روغن هاى احتكار شــده را يك ميليارد و 320 
ميليون ريال برآورد كرد و افزود: پس از شناســايى محل 
مورد نظر و كسب مجوزهاى الزم از مراجع ذى صالح اقدام 
به بازرسى و بررســى انبار مورد نظر شد و كاالى احتكار 

شده كشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامى تايباد بيان كرد: اين كاالى احتكار شــده 
در قالــب 1650 كارتن هر يك حاوى 15 كيلوگرم روغن 

مايع بود.
طى هفته گذشته، چهار انبار كاال در شهر تايباد شناسايى 
شد كه در بازرسى از آن ها 47 تن قند، 6 تن روغن نباتى 
و 45 تــن ماكارونى بــه ارزش 497 ميليون و 978 هزار 
ريال كشــف و در اين راســتا تعدادى متخلف با تشكيل 

پرونده به تعزيرات حكومتى ارجاع داده شدند.

  قطع 2 دست  پسر خردسال از آرنج
ايسنا: رئيس پليس شهرســتان چناران گفت: دو دست 

پسر خردسالى طى يك حادثه از آرنج قطع شد.
برات اويســى در اين باره اظهار كرد: وقوع اين حادثه در 

يك مرغدارى به فوريت هاى پليسى 110 اعالم شد. 
رئيس پليس شهرســتان چناران افزود: بررسى هاى اوليه 
مأمــوران كالنترى 12 چناران حاكى از آن بود كه كودك 
به دســتگاه معروف به «شــوت دان» كه براى آماده سازى 
غذاى طيور اســتفاده مى شود نزديك شده و متأسفانه هر 
دو دســتش در چرخ دســتگاه گير كرده و از ناحيه آرنج 

قطع شده است.
اويســى ادامه داد: كودك بى درنگ به بيمارســتان انتقال 

يافت و تحت مراقبت هاى ويژه پزشكى قرار گرفته است.

معاون استاندار خراسان جنوبى خواستار شد
  راه اندازى تشكل اجتماعى 

كاهش مهريه در استان
ايرنا - معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى اســتاندارى 
خراســان جنوبى، خواستار راه اندازى تشــكل اجتماعى 
كاهش مهريه ها در اســتان شــد و گفت: با عاقالنه كردن 
مهريه ها تداوم زندگى بهتر شــده و اختالف هاى زوجين 

نيز كاهش مى يابد.
على اسماعيلى ديروز در جشنواره استانى ازدواج و خانواده 
جوان استان افزود: در حوزه مسائل اجتماعى بيش از 340 

تشكل در استان داريم كه هميشه پيشتاز بوده اند.
وى ادامــه داد: در حوزه اجتماعى نــگاه مان مردم محور 
كردن همه فعاليت هاســت تا زمانى كه مردم وارد ميدان 

عمل باشند بسيارى از امور حل و فصل خواهد شد.
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى اســتاندارى خراسان 
جنوبى از تالش هاى ســازمان مردم نهاد مؤسســه جلوه 
آرامش سربيشــه قدردانى كرد و گفت: اين مؤسســه در 
زمينه ازدواج، تكميل و تحكيم بنيان خانواده در اســتان 

فعاليت هاى خوبى انجام مى دهد. 
وى بيان كرد: از ســال گذشــته تاكنون طرح آموزش و 
مشــاوره ازدواج از طريق اســتاندارى با همكارى سازمان 
بهزيســتى و دانشگاه علوم پزشــكى در حال اجراست كه 

جوانان بايد از اين فرصت استفاده كنند.
اسماعيلى وضعيت خراسان جنوبى را از حيث نرخ ازدواج 
مطلوب عنوان كرد و افزود: همچنين اين اســتان در نرخ 
طالق رتبه 28 كشــور را دارد كه براى كاهش اين ميزان 

نيز بايد تالش كرد.
وى تأكيد كرد: بايد برنامه هايى از قبيل جشنواره استانى 
ازدواج در راســتاى احيا و ترويج فرهنگ ازدواج آسان در 
استان گســترش يافته و به تصوير كشــيده شود. معاون 
سياسى، امنيتى و اجتماعى اســتاندارى خراسان جنوبى 
يادآور شــد: همين كه در شــرايط كنونى جوانى جرئت 
مى كند زندگى مشــترك را بپذيرد خودش عين شجاعت 
است.در اين جشنواره از 40 زوج جوان و 10 خير تجليل 

و قدردانى شد.
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قدس پيگيرى كرد

سياست هاى اشتباه، نانوايى هاى دولتى را حذف نكند

گزارش

على محمدزاده: متصديان نانوايى هاى دولتى 
معتقدند بــا ادامه روند فعلى بــزودى تمامى 
نانوايى هاى دولتى تعطيل و نان ارزان هم از سبد 
غذايى خانواده هاى كم درآمد حذف خواهد شد.
ماجــراى قيمت گــذارى و ســهميه هاى آرد 
نانوايى هاى دولتى بحث تازه اى نيست ودر چند 
سال اخير همواره به عنوان يكى از مطالبات اين 
دسته از نانوايان بوده و هست، اما به نظر مى رسد 
در ماه هاى اخير وباتوجه به تحوالت اقتصادى 
بازار و افزايش هزينه ها در تمامى بخش ها اين 
گروه از نانوايان توان رقابت بيشــتر را ندارند و 
بسيارى از آن ها بر اين باورند كه بايد از دولتى به 

خصوصى تغيير ماهيت بدهند.
بر اساس اخبار منتشر شده در هفته هاى اخير 
فعاالن اين بخش مكاتبات و جلسات متعددى 
با مديران استانى و نمايندگان داشته اند و حتى 
حجت االسالم پژمانفر، نماينده مردم مشهد با 
ارســال نامه اى به معاون اول رئيس  جمهور از 
وى خواسته تا براى رفع نگرانى ها و مشكالت 

نانوايى هاى دولتى چاره اى انديشيده شود.

  قيمت گذارى نامتناسب نان دولتى
يكى از مديــران اتحاديه نانوايان مشــهد در 
گفت و گو با خبرنگار ما گفت: اصلى ترين مشكل 
نانوايان دولتى قيمت گذارى نامتناسب نان در 

اين دسته از نانوايى هاست.
محمد رضاحبيبــى افزود:نرخ فعلى عرضه نان 
مربوط به ســال 93 است و از آن زمان تاكنون 
هيچ گونه افزايشــى ابالغ نشده وآخرين اقدام 
مربوط به آبان ماه سال گذشته است كه قرار بود 

از ابتداى آذر ماه همان سال 15درصد افزايش 
نرخ داشته باشيم كه رئيس  جمهور اعالم كرد 
قيمت گذارى بر اســاس كارشناســى نبوده و 
دستور صادر شده را لغو كرد وهنوز كارشناسى 
براى قيمت گذارى نان انجام نشده وهمچنان در 

دست بررسى است.
وى ادامــه داد:نانوايان دولتى به دنبال افزايش 
قيمت ها نيســتند، حتى دوســت دارند نان 
ارزان ترى به دست مردم بدهند، اما موضوع اين 
است كه تمام هزينه هاى ديگر باال رفته و قيمت 
موجود تناسبى با هزينه ها ندارد وبه نوعى در مرز 

زيان دهى است.
وى اظهار داشت:متأسفانه  عدم قيمت گذارى 
ساالنه موجب شده تا اكنون افزايش قيمت ها 
به يك چالش جدى تبديل شود؛ چراكه اگر 
هرسال به طور مثال 5 تومان افزايش قيمت 
مى دادنــد، امروز به قيمــت واقعى نزديك تر 
بوديم، ولى حاال بايد افزايش قيمت به نحوى 

باشد كه به يكباره افزايش قيمت چند ساله 
را بــه صورت يكجا اعمال كنند كه بى ترديد 
تبعات منفى زيادى در جامعه خواهد داشت 
وخود آن عاملى براى افزايش قيمت در برخى 

حوزه هاى ديگر مى شود.
حبيبى گفت: موضوع ديگرى كه نگرانى نانوايان 
را تشديد كرده، اين است كه اگر در بخش دولتى 
فعاليت كنند تحت نظارت هستند وحق افزايش 
يك ريالى قيمت نــان را ندارند، اما آزادپزها به 
قيمت دلخواه خود (البته با ترفندهاى خاص) 

نان خود را مى فروشند.
او افزود: بهترين نشــانه تمايل بيشتر افراد 
به فعاليــت در نانوايى آزاد پز آمار مجوزها 
مى باشــد؛ چراكه در دو سال گذشته حتى 
يك مجوز نانوايى دولتى در مشــهد صادر 
نشده، ولى در مقابل حدود600 مجوز صادر 
شده است كه نشان از زيان ده بودن بخش 

دولتى است.

  سهميه بر اساس سرانه جمعيتى 
يكى از چالش هاى ديگر نانوايان دولتى كاهش 
سهميه آن هاست؛ به طورى كه مدعى هستند 
از11 كيســه در روز به 6 كيسه كاهش يافته 
اســت. البته مدير روابط عمومى سازمان غله 
خراســان رضوى اين كاهش سهميه را مربوط 
به چند سال پيش دانسته و گفت: در دو سال 

گذشته هيچ گونه كاهش سهميه اى نداشتيم.
بلوچى افزود: بر اساس تصميمات گرفته شده 
در همان زمان مقرر شد تا ميزان آرد تحويلى به 
نانوايان با توجه به سرانه جمعيت منطقه باشد و 
به نحوى بوده كه آسيبى به فعاالن اين بخش 
نرسد، بنابراين تخصيص آرد بيشتر بايد براساس 

محاسبات جمعيتى باشد.

  فوتبال مهم تر از نان
يكى از نكات قابل توجه در اين سوژه نكته اى بود 
كه يكى از فعاالن اين بخش اشاره كرد، زمانى 
كه از وى در خصوص پيگيرى مديران پرسيدم، 
گفت:  اى كاش همه چيز در كشور ما به اندازه 
فوتبال نزد مديران كشور اهميت داشت، ما چند 
سال پيگيرى كرديم وهيچ واكنشى در سطح 
ملى نديديم، در حالى كه همه مى دانند بسيارى 
از خانواده هاى كم درآمد تنها قدرت خريد نان 

دولتى را دارند.
اما در زمان اعزام تيم ملى به جام جهانى براى 
اينكه نام يك بازيكن در فهرست اعالمى نبود، 
30 نماينده مجلس به وزير نامه نوشتند و پيگير 
موضــوع بودند، اميــدوارم در موضوع نان هم 

نمايندگان همين گونه پيگير باشند.

بجنورد - خبرنگار قدس: برداشت سيب از سطح 3885 
هكتار باغ هاى خراســان شمالى آغاز شده است كه پيش 

بينى مى شود حدود 70 هزار تن محصول برداشت شود.
مدير امور باغبانى سازمان جهاد كشاورزى خراسان شمالى 
با بيان اينكه سطح باغ هاى سيب خراسان شمالى 3885 
هكتار اســت، اظهار داشــت: از اين ميزان 3600 هكتار 
بارده اســت كه اين محصول پس از انگور بيشترين توليد 

محصوالت باغبانى استان را به خود اختصاص مى دهد.
محمدعلى شريكيان گفت: ميانگين عملكرد باغ هاى سيب 
خراسان شمالى 19 هزار و 204 كيلوگرم در هكتار است 
كه با اين وجود باغداران پيشرو با اجراى مديريت هاى فنى 

و رعايــت اصول باغى عملكردهاى بيــش از 120 تن در 
هكتار را تجربه كردند.

وى افزود: شيروان و اسفراين بيشترين سطح زير كشت و 
توليد اين ميوه را به خود اختصاص داده اند.

مدير امور باغبانى سازمان جهاد كشاورزى خراسان شمالى 
گفت: ارقام سيب اســتان متنوع بوده كه برداشت آن در 
اين استان بسته به نوع رقم متفاوت است و ارقام زودرس 
شامل گالب كهنز و عباسى دو رنگ در اواخر خرداد، ارقام 
ميان رس از قبيل شيخ اميرى، سيب ترش و گران اسميت 
در اواسط تير و ارقام ديررس نظير لبنانى زرد، قرمز، گاال، 

فوجى و برابرن اواخر شهريورماه برداشت مى شوند.

آغاز برداشت سيب از باغ هاى خراسان شمالى

به هيچ عنوان بانك ها با 
اين افرادى كه اسكناس 

نو مى فروشند، مطلقًا 
همكارى ندارند و اگر 
اين افراد از مراكزى 

پول نو را تهيه مى كنند 
بايد كسانى كه مسئوليت 
پيگيرى دارند موضوع را 

بررسى كنند

بــرش
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