
پشتكار و دعاى خير 
علت موفقيتم است

در نامه اى به معاون وزير پيگير 
وضعيت قارى بين المللى مشهد هستيم

گفت و گو با يك جوان موفق كه سبب اشتغال چند نفر شده است معاون قرآن و عترت اداره كل ارشاد خراسان رضوى در گفت و گو با قدس: 

قدس  وارد كه مى شوم با كارگاهى متفاوت 
ازآن چه تصورم بود، مواجه مى شــوم. كارگاه 
توليدى توربين هــاى چاه عميق، همه چيز 
مرتب و منظم است و در شرايطى كه بسيارى 
از جوانان كار را فقط پشت ميز بودن مى دانند 
با جوانى آشنا مى شوم كه امروز را مديون همه 

سال ها، كار همراه ...

قدس  هفته گذشــته با حضور در منزل 
يك قارى بين المللى از مشكالت وى گزارشى 
تهيه كرديم. در اين گزارش آمده بود: «استاد 
وحيد مجتهدزاده كه ساليان متمادى براى 
ترويج فرهنگ قرآنى كشور تالش كرده است، 
از ســال 73 به بيمارى ديابت مبتال و با اوج 

گرفتن اين ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2

ض
فيا

د 
حم

: ا
س

عك

درباره كمربند جنوبى، بديهيات زيرسؤال رفته است
 نماينده مردم مشهد در مجلس:

 مستندات تضعيف 
حقوق مردم در «پديده» 

را افشا مى كنم

.......صفحه 4 

واكنش محيط زيستى ها به  اظهارات معاون شهردار مشهد

.......صفحه 3

 همزمان با هفته دولت

 نخستين نيروگاه خورشيدى 
خراسان شمالى

به بهره بردارى رسيد

قدس  نماينده مردم مشــهد و كالت در مجلس شــوراى 
اسالمى در واكنش به  اظهارات استاندار مبنى بر اينكه «دولت 
حتى ريالى از پديده پول دريافت نكرده است»؛ گفت: در آينده 
نزديك نشست خبرى با موضوع پديده برگزار خواهم كرد و در 

اين نشست ...

قدس  نخستين نيروگاه خورشيدى 100 كيلوواتى خراسان 
شمالى در نخستين روز از هفته گراميداشت هفته دولت با حضور 
اســتاندار در شهرستان اسفراين به بهره بردارى رسيد.مديرعامل 
شركت توزيع نيروى برق خراسان شمالى در حاشيه بهره بردارى 
از اين نيروگاه اظهار داشت: براى اجراى نيروگاه خورشيدى 100 

كيلوواتى برق در اسفراين 6 ميليارد ريال هزينه شده است...
.......صفحه 4
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طرحى كه از مراسم سالگرد 
شهيد عطايى اجرا شد  

«هديه اى 
از شهيد» براى 

نيازمندان
قــدس   دوميــن ســالگرد شــهيد مدافع 
حرم،مرتضــى عطايى، با نام جهــادى ابوعلى و 
جانشــين فرمانده تيپ عمار لشكر فاطميون در 
مسجد امام ســجاد(ع) با حضور حجت االسالم 
والمســلمين حجت گنابادى نژاد، رئيس سازمان 
فرهنگى آســتان قدس رضوى، محسن نصرپور 
مديركل صدا و سيماى خراسان رضوى، جمعى 
از رزمندگان و يادگاران هشت سال دفاع مقدس 

و لشكر فاطميون برگزار شد.
به گــزارش خبرنگار ما، در اين مراســم كه در 
مسجد امام سجاد(ع) مشهد برگزار شد، حجت 
االســالم على زارعين با تشــريح فضايل زيارت 
امين اهللا اظهار كرد: امــام صادق(ع) اين زيارت 
را به نام زيارت جامع ائمه اطهار معرفى مى كند 
و درك ايــن زيارت از مقامات شــهداى مدافع 

است...

برپايى بزرگ ترين سفره بنفش ايران در بيرجند
مهر: دبير جشــنواره ســفره بنفش بيرجندى ها گفت: چهارم آذرماه 
بزرگ ترين سفره بنفش ايران با هدف معرفى غذاى سنتى«قروت»در 
بيرجند برپا مى شــود.محمد محســن گلدانى اظهار كرد: در راستاى 
معرفى آداب و رسوم و غذاهاى سنتى خراسان جنوبى بويژه شهرستان 

بيرجند جشنواره سفره بنفش بيرجندى ها برپا مى شود.
دبير جشــنواره ســفره بنفش بيرجندى ها بيان كرد: در تيرماه سال 
جارى نيز در تهران در سالن آبگينه سفره بنفش بيرجندى ها با هدف 
معرفى غذاى ســنتى «قروت» بيرجندى برپا شــد كه مورد استقبال 
بسيارى از هموطنان قرار گرفت.گلدانى با اشاره به اينكه غذاى سنتى 
«قروت» جزو نادرترين غذاهاى بنفش رنگ در جهان است، ادامه داد: 
اين اســتقبال موجب شد كه براى معرفى بيشتر اين غذاى سنتى در 

شهرستان بيرجند نيز دومين سفره بنفش را برپا كنيم.

منطقه تاريخى نيشابور 
در يونسكو ثبت جهانى مى شود

نيشابور- خبرنگارقدس: رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى نيشابور گفت:شهرستان نيشابور داراى 450 اثر تاريخى 
است كه 125 اثر در فهرست آثار ملى كشور به ثبت رسيده است و مقام 
دوم را در ثبت آثار تاريخى اســتان داراست.محمداسماعيل اعتمادى 
گفت: بزرگ ترين عرصه تاريخى كشور در نيشابور با وسعت 4500هكتار 
وجود دارد كه بيشترين كاوش علمى در ايران در نيشابور انجام مى شود 
و با همت حفاظت ميراث فرهنگى بيشترين كشفيات را داشته ايم كه 
مقام اول استان به ما تعلق گرفته است.وى يادآور  شد: منطقه تاريخى 
نيشابور قرار است ثبت جهانى شود و پرونده آن در حال پيگيرى است.

 برگزارى همايش همكارى هاى 
علمى ايران، عراق و سوريه در مشهد

ايرنا:نخســتين همايش توســعه همكارى هاى علمى و 
منطقه اى علوم و صنايع غذايى و كشــاورزى كشورهاى 
ايــران، عراق و ســوريه روز جمعه در محــل پارك علم 
و فناورى خراســان رضوى در مشــهد آغاز شد.مسئول 
برگزارى ايــن همايش گفت: 330 متخصص و دســت 
انــدركار حــوزه علوم و صنايــع غذايى و كشــاورزى از 
كشــورهاى ايران، عراق و سوريه در اين همايش شركت 
كرده اند و 425 مقاله با موضوع كشاورزى، محيط زيست 
و صنايع غذايى به دبيرخانه ارائه شــده است.دكتر قدير 
رجــب زاده افزود: روش هاى نوين نگهــدارى موادغذايى، 
روش هاى نوين فرآورى در صنايــع غذايى، فرآورده هاى 
غذايى ارگانيك، بســته بندى در صنايع غذايى، توليدات 
گياهى و اگرواكولوژيك، علوم دام و دامپزشكى، هواشناسى 
كشاورزى، آلودگى محيط زيســت، فناورى هاى نوين و 
پاك در محيط زيست از محورهاى اين همايش منطقه اى 
هســتند. وى موضوع موادغذايى را مشترك در بين همه 
كشــورها ذكر و بيان كرد: با كشورهاى عراق و سوريه در 
زمينه هايى چون منطقه خشك و محيط زيست مشترك 
هستيم كه اگر اين مســائل حل شود بر منافع ايران هم 
اثر مثبت مى گــذارد.او ادامه داد: گســترش همكارى ها 
در طرح هاى پژوهشى مشترك، دانشــجويان دوره هاى 
تحصيالت تكميلى و نيــز ايجاد دوره هــا و كارگاه هاى 
آموزشى كوتاه مدت و درازمدت با عراق و سوريه از جمله 

برنامه هاى مورد نظر در حاشيه اين همايش است.

نماينده اين شهرستان خواستار پاسخگويى استاندار شد

داليل اختصاص نيافتن بودجه به دانشگاه علوم پزشكى سبزوار
فارس: نماينده مردم ســبزوار در مجلس شــوراى 
اسالمى گفت: متأســفانه اعتبار تملك و دارايى به 
دانشــگاه علوم پزشكى ســبزوار اختصاص نيافته، 
به هميــن خاطر از اســتاندار خراســان رضوى و 
فرماندارسبزوار گاليه مند هستيم، اگر اعتبار استانى 
وجود دارد، بايد برپايه عدالت ميان شهرســتان ها 

توزيع شود.
حسين مقصودى بيان كرد: بودجه تخصيص يافته از 
محل تملك و دارايى استان به دانشگاه علوم پزشكى 

ســبزوار صفر بوده، در حالى  كه حدود 11 ميليارد 
تومان از محل اعتبارات تملك و دارايى هاى استان 
به دانشگاه علوم پزشكى مشهد اختصاص  يافته است.

وى ادامه داد: 59 طرح بهداشتى و درمانى با همكارى 
بنياد علوى، بنياد بركت، خيران نيك انديش و اعتبار 
وزارت بهداشت در شهرســتان سبزوار آغاز شده و 
تعداد زيادى از طرح ها به نتيجه رســيده، اما برخى 
از طرح هاى عمرانى دانشــگاه علوم پزشكى سبزوار 

متوقف  شده است.

مقصودى بيان كرد: در قراردادهاى طرح ها مشخص  
شده كه 60 درصد آن ها را دولت مى سازد و مابقى با 

كمك خيران نيك انديش تكميل شود.
نماينده مردم ســبزوار در مجلس شوراى اسالمى 
تصريــح كــرد: اســتاندارى خراســان رضوى و 
فرماندارى ســبزوار براى تكميــل طرح ها اعالم 
كرده بودنــد، اعتبــارى نداريــم، در صورتى از 
محل اعتبــارات تملك و دارايى اســتان كه قرار 
بوده اعتبارى به دانشــگاه علوم پزشــكى سبزوار 

اختصاص يابد تا 40 درصد ديگر آن تكميل شود، 
متأســفانه اعتبار تملك و دارايى به دانشگاه علوم 

پزشكى سبزوار اختصاص نيافته است.
مقصودى وجود راه آهن و فرودگاه را دروازه توســعه 
هر شهرستانى دانست و افزود: از محل اعتبارات سفر 
رياست جمهورى به سبزوار 100 ميليارد تومان به 
طرح راه آهن اين شهرســتان اختصاص يافت و بر 
اساس گفته هاى وزير راه و شهرسازى تا پايان سال 

1398 سوت قطار در سبزوار شنيده مى شود.

قدس: با حضور مديركل كميته امداد خراسان رضوى، فرماندار و 
مسئوالن شهرستان 181 طرح ساخت مسكن شهرى، روستايى و 
اشتغال زايى ويژه مددجويان و فرزندان تحت پوشش كميته امداد 

تايباد به طور همزمان به بهره بردارى رسيد.
اين طرح ها شامل 141 طرح اشتغال زايى شامل دامدارى، كشاورزى، 
حمل و نقل، صنايع دستى و فعاليت هاى صنفى مى باشد كه مبلغ 2 
ميليارد و 247 ميليون تومان اعتبار را به خود اختصاص داده است.
هم چنين به طور همزمان 40طرح مقاوم سازى مسكن درشهرهاى 
تايباد، كاريز و مشــهدريزه و روستاهاى شهرستان تايباد با اعتبار 
341 ميليون تومان توسط كميته امداد امام خمينى(ره) تايباد به 
بهره بردارى رسيد.مديركل كميته امداد استان خراسان رضوى در 

اين مراسم گفت: امسال با همكارى بنياد مسكن انقالب اسالمى، 
بيش از 5000 واحد مسكونى براى مددجويان تحت پوشش ساخته 
و تحويل خواهد شد.حبيب اهللا آسوده اظهارداشت: هزينه هر واحد 
بيش از 50 ميليون تومان خواهد بود واز اين تعداد واحد ســاخته 
شــده 30 درصد ويژه مددجويان شــهرى و70 درصد نيز متعلق 
به مددجويان روســتايى خواهد بود.وى بــا بيان اينكه هم اكنون 
2690 خانــوار با جمعيت 6000 نفر تحت پوشــش خدمات اين 
نهاد درشهرســتان مرزى تايباد هستند، افزود: امداد گران خدمت 
به محرومان و ايتام تحت پوشــش را وظيفه دينى و شرعى خود 

مى دانند.
در اين ديدار فرماندار شهرســتان مــرزى تايباد گفت: خدمات 

كميته امداد به محرومان و ايتام تحت پوشش برجسته و اثرگذار 
است.حسين شــرافتى عنوان كرد: خيلى از طرح هاى عمرانى و 
اشتغال زايى اثرگذار در شهرســتان مرزى تايباد توسط كميته 
امــداد انجام مى شــود. وى ادامه داد: شهرســتان مرزى تايباد 
خاكريز اول خدمتگزارى به مردم و بويژه محرومان و ايتام تحت 

پوشش است.
بازديد از روســتاهاى مرزى اســد آباد دربند و حاجى آباد، حضور 
درمنازل ايتام تحت پوشــش ودلجويــى از آنان، افتتاح يك واحد 
مسكونى مددجويى با اعتبارى افزون بر 35 ميليون تومان، افتتاح 
يك طرح اشتغال توليد پوشاك با اشتغال چهار نفر و اعتبارى افزون 
بر 40 ميليون تومان، بازديد از كارگاه كيف دوزى محروميت زدايى 
قرارگاه ثامن االئمه(ع) سپاه پاســداران انقالب اسالمى بخشى از 
برنامه هاى ســفر يك روزه مديركل كميته امداد امام خمينى(ره) 

استان خراسان رضوى به شهرستان مرزى تايباد بود.

بهره بردارى از 181 طرح محروميت زدايى كميته امداد تايباد



طرحى كه از مراسم سالگرد شهيد عطايى اجرا شد  

« هديه اى از شهيد» براى نيازمندان
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شــهيد  ســالگرد  دومين  فياض   احمد 
مدافع حرم،مرتضــى عطايى، با نام جهادى 
ابوعلــى و جانشــين فرمانــده تيــپ عمار 
لشكر فاطميون در مســجد امام سجاد(ع) 
با حضور حجت االسالم والمســلمين حجت 
گنابادى نژاد، رئيس سازمان فرهنگى آستان 
قدس رضوى، محسن نصرپور مديركل صدا و 
سيماى خراسان رضوى، جمعى از رزمندگان 
و يادگاران هشت سال دفاع مقدس و لشكر 

فاطميون برگزار شد.
در اين مراســم كه در مسجد امام سجاد(ع) 
مشــهد برگزار شــد، حجت االســالم على 
زارعين با تشــريح فضايل زيــارت امين اهللا 
اظهار كرد: امام صــادق(ع) اين زيارت را به 
نام زيــارت جامع ائمه اطهار معرفى مى كند 
و درك اين زيارت از مقامات شهداى مدافع 
است. اين فعال فرهنگى و مذهبى افزود: اين 
زيارت با سالم بر وجود مقدس اميرالمومنين 
على(ع) آغاز مى شــود و به آن معناست كه 
اگر كسى «امير» زمان و يا همان امام و ولى 
خود را شناخت در برابر آن اميرمومنان ذوب 
و فنا خواهد شــد؛ كارى كه شهداى مدافع 
حرم انجام داده و نســبت به مقام امامت و 

واليت معرفت كسب كردند. 

 همسان شهداى عاشورا
حجــه االســالم زارعين با ذكــر وقايعى از 
حماســه عاشورا خاطرنشــان كرد: شهداى 
مدافع حرم همسان شــهداى عاشورا عمل 
كردنــد و از بهترين سرمايه هايشــان يعنى 
جان شــان، دريغ نورزيدند. فرزند و همسر 
داشــتند اما همه را به پاى دفاع از حرم اهل 

بيت گذاشتند.
وى در ادامــه به تفاوت هــاى حرم و حريم 

پرداخت و افــزود: اهل بيت يك حرم دارند 
و يــك حريم و دفــاع از حريــم اهل بيت 
بســيار مهم تر از دفاع حرم است. حتى امام 
حســن(ع) بر حســب ظاهر حرم ندارد اما 
نســبت به حريم آن امام همام حساســيت 
به خرج مى دهيــم. درك صحيح صلح امام 
حسن(ع) يعنى دفاع از حريم. خالصه آنكه 
اگر حريم اهل بيت شكسته شود ديگر دفاع 

از حرم آنان بى فايده است.

 مصاديق دفاع از حريم
ايــن مبلغ بــه مصاديق دفــاع از حريم نيز 
اشــاره كرد و گفت: حريــم اهل بيت يعنى 
غديــر در پيش اســت و بايــد تبليغ غدير 
كــرد. ايســتگاه هاى صلواتى يعنــى دفاع 
از حريــم امامــت و واليت، پرچــم بندى 
و آذيــن بنــدى شــهر يعنى دفــاع از اين 
حريم؛ البته مصاديق بســيار اســت مانند 
شــور و شــعور محرم و صفر و غيره. وى در 
انتها خاطرنشــان كرد: امنيت كنونى كربال، 
نجــف، ســامرا، كاظمين و حــرم حضرت 
زينب(س) مرهون خون شهداى مدافع حرم 
است و جا دارد در اين امنيت هرگاه مشرف 
به زيارت مى شــويم به نيابت از اين امنيت 

آفرينان نيز زيارت بخوانيم.
گفتنى اســت در اين مراسم پس از قرائت 
زيارت عاشــورا، مداحان اهــل بيت براى 
شــهداى حــرم مداحى و مديحه ســراى 

كردند.
- شــهيد مرتضى عطايى جانشين فرمانده 
تيــپ عمار لشــكر فاطميون بــود كه 21 
شــهريور 1395 در روز عرفــه در منطقه 
الذقيه سوريه به شهادت رسيد و در بهشت 

رضاى مشهد مقدس به خاك سپرده شد.

در حوالى امروز2

در ديدار با خانواده شهيد مرزبان عنوان شد
  شهادت لياقت مى خواهد

قدس: در راســتاى ترويج فرهنگ ايثار و شــهادت جمعى از 
مسئوالن استانى با خانواده مرزبان شهيد ولى محمدزاده در شهر 
تايباد ديدار كردند. در اين ديدار حجت االسالم والمسلمين مروج 
امام جمعه شهرستان گلبهار، حجت االسالم اسدى نماينده ولى 
فقيه در هالل احمر استان، آسوده مدير كل كميته امداد خراسان 

رضوى و جمعى از روحانيون و مديران حضور داشتند.
امام جمعه شهرستان گلبهار در سخنانى گفت: شهادت لياقت 
مى خواهد و كسى كه راستگو باشد و صداقت داشته باشد خداوند 
او را برمى گزيند، لذا شهيد محمد زاده قطعاً خصوصياتى داشته 

كه خداوند او را برگزيده است.

 تجليل از 19 خانواده شهيد منا در مشهد

قدس: آيين گراميداشت و يادبود شهداى منا منطقه 2 مشهد 
مقدس همزمان با دعاى پرفيض عرفه در مسجد امام حسين(ع) 

واقع در عبدالمطلب 15 برگزار شد.
در اين مراسم حجت االسالم حسينى مطلق از واعظان كشور كه 
خود نيز در حادثه دردناك منا حضورداشته است و به طور معجزه 

آسايى نجات پيدا كرده به ايراد سخنرانى پرداخت.
در ابتداى اين مراســم قرائت دعاى عرفه توسط حجت االسالم 
بيهقى مســئول ائمه جماعات مركز رسيدگى به امور مساجد 

استان خراسان رضوى انجام شد.
در اين مراسم از 19 خانواده شهيد منا تجليل شد.

اين مراسم به همت بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان رضوى 
و پايگاه بسيج امام حسين(ع) حوزه 3 ناحيه سپاه ابوذر مشهد 

برگزارشد.
برگزارى سالگرد شهادت محسن حاجى حسنى كارگر 

خبر ديگرى حاكى اســت، همزمان با سومين سالگرد آسمانى 
شدن شهيد حاج محسن حاجى حسنى كارگر، شاگردان وى سر 
مزارش گرد هم آمده و به نيت اين شهيد بزرگوار قرآن را ختم 
كردند.  در اين مراسم هادى اسفيدانى، اميد حسينى نژاد، رضا 
گلشاهى و مصطفى حاج حسنى كارگر به تالوت آياتى چند از 

كالم اهللا مجيد پرداختند.

 مدارس سابق نمونه دولتى مشهد
ثبت نام در پايه هفتم ندارند

ايرنا: دبير ســتاد ثبت نام اداره كل آموزش و پرورش خراسان 
رضــوى گفت: بر اســاس مصوبه كميته برنامه ريزى اســتان، 
مدارس سابق نمونه دولتى در كالنشهر مشهد ثبت نام براى پايه 
هفتم ندارند. رضا صابرى تواليى افزود: ثبت نام مدارس ســابق 
نمونه دولتى مناطق كم برخوردار كه بيشتر در شهرستان هاى 
استان قرار دارند بر اساس دستورعمل ارسال شده طبق جدول 

امتيازبندى در تمام پايه ها در حال انجام است.
وى اظهار داشت: ثبت نام ميان پايه شامل پايه هشتم و نهم در 
مدارس ســابق نمونه دولتى مشهد طبق روال عادى در جريان 
است. وى گفت: باوجود تصميم وزارت آموزش و پرورش مبنى بر 
حذف آزمون ورودى مدارس نمونه دولتى و حذف عنوان «نمونه 
دولتى» با هدف يكسان سازى و عدالت آموزشى، همچنان شاهد 
هجوم والدين براى ثبت نام دانش آموزانشان در اين گونه مدارس 
هستيم. صابرى تواليى با اشاره به تقاضاى بسيار براى ثبت نام 
در 15 مدرسه سابق نمونه دولتى در مشهد افزود: تالش مى شود 
اين مدارس به مدارس عادى و هيئت امنايى تبديل شــوند و با 
توجه به عدم برگزارى آزمون بــراى ورود دانش آموزان به اين 
مدارس، ثبت نام دانش آموز جديد در اين گونه مدارس در مشهد 

براى سال تحصيلى پيش رو متوقف شده است.
وى اظهار داشــت: با خروج دانش آموزان پايه هاى هشتم و نهم 
از اين مدارس در سال هاى آينده بزودى اين مدارس وارد فرايند 
عادى ســازى مى شــوند و ثبت نام در همه پايه هاى آنان طبق 

دستورعمل هاى همان سال انجام خواهد شد.

در عيد قربان صورت گرفت
 كمك يك ميليارد تومانى مردم 

خراسان جنوبى به نيازمندان
قدس: معاون توسعه و مشاركت هاى مردمى كميته امداد امام 
خمينى(ره) خراسان جنوبى از كمك يك ميليارد و 920 ميليون 

تومانى مردم استان در روز عيد قربان به مددجويان خبر داد. 
احمد رفيعى اظهار كرد: در كنار كمك هاى مردم خير استان در 

عيد قربان، 951 گوسفند نيز در استان قربانى شد.
وى يادآور شد: جمع آورى نذورات مردمى نسبت به عيد قربان 

سال گذشته 66 درصد رشد داشته است.

 ماجراى احضار دهيار همت آباد 
به دادسرا چه بود

فاطمه معتمدى احداث جايگاه پمپ بنزين در مجاورت 
ميل كــوره آجر پزى قديمى موجب احضار دهيار همت آباد 

به دادسرا شد.
معاون حقوق عامه دادسراى عمومى و انقالب مشهد با اعالم 
اين مطلب گفت: با اعتراض ساكنان روستاى همت آباد نسبت 
به اينكه قرار است در مجاورت ميل كوره آجرپزى قديمى اين 
منطقه پمپ بنزين احداث شود و با احتمال ريزش و تخريب 
ميل كوره حادثه اى ناگوار اتفاق بيفتد؛ بنابراين دهيار منطقه 

به دادسرا احضار شد.
قاضى محمد بخشى محبى در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: 
دهيار روســتاى همت آباد سه شنبه 30 مرداد ماه با حضور 

در دادسراى عمومى و انقالب مشهد توضيحاتى را ارائه كرد.
وى اضافــه كرد: ميل كــوره اى قديمى در منطقه همت آباد 
وجود دارد كه به نوعى به نماد منطقه تبديل شــده است و 
از آن جايى كه اين ميل در مجاورت جاده قرار دارد توانســته 

موقعيت مناسبى را براى روستاى همت آباد ايجاد كند.
وى تصريح كرد: با اين حال اداره ميراث فرهنگى و گردشگرى 
مدعى شــده است اين ميل چندان ارزشى براى ثبت ندارد و 

خيلى قدمت ندارد،به همين دليل اين اثر ثبت نشده است.
وى تصريح كرد:البته اداره ميراث فرهنگى و گردشــگرى در 
سال هاى گذشته نســبت به ثبت دو تا سه ميل كوره اى در 
مشــهد اقدام كرده است و در اين رابطه نيز يك ميل به ثبت 
رســيده وموضوع ثبت دو ميل ديگر نيز در دست اقدام اين 

ارگان قرار دارد.

 ادعاى مالكيت فردى براى زمين مجاور ميل
وى خاطر نشــان كرد: بتازگى فــردى مدعى مالكيت زمين 
مجاور ميل كوره همت آباد شده و اعالم كرده است كه قصد 
دارد در اين زمين پمپ بنزيــن احداث كند و بايد اين ميل 
را تخريب كند. وى با بيان اينكه در اين رابطه چند پرســش 
قابل طرح اســت، گفت: اول اينكه نقش و جايگاه دهيارى و 
بخشــدارى همت آباد چه بوده است و آيا شركت ملى پخش 
فراورده هاى نفتى منطقه خراسان رضوى براى هر زمينى كه 
فردى تقاضاى احداث جايگاه پمــپ بنزين در آن ارائه دهد 
بدون اســتعالم از مراجع مربــوط و اينكه چه آثارفرهنگى و 

امنيتى ممكن است داشته باشد مجوز صادر مى كند.

 اعتراض شديد اهالى
وى با بيان اينكه در حال حاضر ســاكنان روستاى همت آباد 
بشدت نسبت به موضوع احداث پمپ بنزين معترض و شاكى 
هستند،گفت:به نوعى مى شود به اين گاليه و اعتراض اهالى 

روستا حق داد.
وى ادامه داد: طبق قانون هر شخصى مى تواند در ملك خود 
هر اقدامى را انجام دهد مشــروط بــه اينكه ضرر به ديگران 
نرساند.با توجه به اين موضوع بايد گفت احداث پمپ بنزين در 
مجاورت ميل كوره اى همت آباد مى تواند ضرر به ساكنان محل 
و منطقــه بزند چرا كه با احداث جايگاه پمپ بنزين احتمال 

ريزش ميل وجود دارد.

 لزوم نظارت جدى تر شركت پخش فراورده هاى نفتى
اين مقام قضايى با اشاره به اينكه چند سالى است كه دادستانى 
در خصوص ايجاد جايگاه پمپ بنزين درگير است، گفت: چند 
جايگاه در مشهد احداث و يا در شرف ايجاد است كه مشكالتى 
را براى مردم و شهروندان ايجاد كرده است؛ بنابراين از شركت 
ملى پخش فراورده هاى نفتى انتظار و توقع مى رود كه نظارت 

جدى ترى داشته باشند.
بخشى محبى اضافه كرد:در خصوص ادعاى ايجاد پمپ بنزين 
در مجاورت ميل كوره اى همت آباد انتظار اين بود كه شركت 
ملى پخش فراورده هاى نفتى حداقل كارشــناس را به محل 
تقاضاى ايجاد جايگاه براى بازديد اعزام كند چرا كه مى تواند 

تبعات امنيتى و اجتماعى در پى داشته باشد.
وى با اشــاره به تخريب صورت گرفته در پايين دست ميل 
كوره اى همت آباد يادآور شد: با توجه به اين اقدام هر لحظه 
امكان تخريب و ريزش ميل وجود دارد و بايد بالفاصله نسبت 

به ترميم و حفظ ميل اقدام شود.
وى خاطرنشــان كرد: فردى كه مدعى مالكيت زمين مجاور 
ميل كوره اى همت آباد اســت مدعى شــده است كه مجوز 
احداث پمپ بنزين را دريافت كرده اســت. بايد توجه داشت 
كه ميل در قسمتى از زمين قرار گرفته است و بخشى از ميل 
هم در حريم جاده قرار دارد.احداث جايگاه در آنجا با توجه به 
اينكه زير ميل خالى اســت و امكان ريزش وجود دارد داراى 
توجيه نيست. همچنين با تأكيد معاون اجتماعى و پيشگيرى 

از جرم حقوق عامه دادسرا تخريب ميل متوقف و ترميم شد.

 شكل گيرى نخستين تيم چوگو 
خراسان رضوى در نيشابور

نيشــابور- خبرنگارقدس: رئيس كميته چوگو از حضور 
تيم چوگو نيشــابور در مسابقات قهرمانى كشورى جام زرين 

كالردشت در شهريور97 خبر داد.
محسن قادرى اظهاركرد: «چوگو» يك ورزش و بازى اصيل و 
قديمى در نيشــابور است كه مدتى است به فراموشى سپرده 
شده بود و از ابتداى امسال اين ورزش در شهرستان نيشابور 

احيا شد.
وى گفت: ورزش چوگو يا به گويش نيشــابورى (گوى مله) 
ورزش نو ظهور و جديدى نيســت و اين ورزش در سال هاى 
خيلى دور در روستاهاى نيشابور از جمله بار و خانلق كه پايگاه 
اصلى اين ورزش اســت كه مســابقاتى در آن منطقه برگزار 

مى شد.
وى خاطر نشان كرد: براى توسعه ورزش هاى همگانى احياى 
بازى هاى بومى را بايد در دســتور كار قــرارداد و از اين پس 
بيشــتر بايد مورد توجه قرار بگيرد و بر روى آن برنامه  ريزى 

منسجم و كارشناسى شود.
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طرحى براى كمك به نيازمندان
از نكات قابل توجه اين مراســم ، اختصاص بخشــى از هزينه هاى مراسم سالگرد 
شهيد عطايى به نيازمندان بود. برادر شهيد عطايى در حاشيه اين مراسم به خبرنگار 
قدس گفت: از آنجا كه كمك به مستمندان و خانواده هاى نيازمند در دين اسالم 
بسيار سفارش شده است، در جلسه اى كه در خانه« ايثار و شهادت » برگزار شد، 
خانواده شــهدا تصميم گرفتند با هدف زنده نگاه داشتن فرهنگ ايثار و شهادت و 
فرهنگ سازى در بين ساير اقشــار ،طرحى با عنوان «هديه اى از شهيد» را اجرا 
كنند.محمد عطايى ادامه:در قالب اين طرح هزينه هاى قابل چشم پوشى در مراسم 
هاى يادبود به افراد نيازمند اهدا مى شود. وى اظهار داشت: با توجه به نزديك شدن 
به آغاز ســال تحصيلى خانواده ما نيز با استقبال از اين طرح ، تعدادى بسته لوازم 

التحرير را براى كمك به محرومان اهدا خواهد كرد. 

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

رضاطلبى: هفته گذشــته با حضور در منزل يك قارى بين المللى از مشكالت وى گزارشى 
تهيه كرديم. در اين گزارش آمده بود: «استاد وحيد مجتهدزاده كه ساليان متمادى براى ترويج 
فرهنگ قرآنى كشور تالش كرده است، از سال 73 به بيمارى ديابت مبتال و با اوج گرفتن اين 
بيمارى از سال 91 نزديك به 6 سال  است كه در بستر بيمارى مى باشد و در حال حاضر قلب 
و چشم اين استاد قرآن در كمترين حد ممكن فعاليت مى كند و كليه هاى او نيز تا 70 درصد 
از كار افتاده است. وى روزانه 35 تا 40 نوع دارو مصرف مى كند. اين قارى بين المللى در حال 
حاضر براى دريافت كمك هزينه درمانى خود در گير و دار نامه هاى ادارى بالتكليف مانده است. 
از طرفى با پيگيرى هاى سازمان مردم نهاد قرآنى كه سال 93 تأسيس شده بود، مبلغ 600 تا 
800 هزار تومان تا سال 96 براى درمان استاد مجتهدزاده از سوى وزارت ارشاد اختصاص پيدا 
مى كرده است اما از ماه آخر سال 96 اين مبلغ واريز نشد و او تمام هزينه هاى درمان و زندگى 

را با بيمه ازكار افتادگى كه يك ميليون و200 هزار تومان است سپرى مى كند».
از ســوى ديگر اين انتقاد وارد است كه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان رضوى اگر 
نتواند از يك پيشكسوت قرآنى كه افتخارات بسيارى براى كشور به دست آورده است، حمايت 

كند، پس در چه عرصه اى مى تواند ورود پيدا  كند.

 نامه نگارى با معاون وزير
به همين بهانه اين موضوع را از معاون قرآن و عترت اداره كل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوى 
جويا شديم. حجت االســالم محمد تقى كاظمى نسب در خصوص آخرين اقداماتى كه اين 

اداره كل براى اســتاد مجتهدزاده انجام داده به خبرنگار ما گفت: در نامه اى به معاون قرآنى 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى پيگير وضعيت آقاى مجتهدزاده هستيم. وى افزود: هزينه كمك 
درمانى كه براى اين قارى بين المللى از سوى وزارت فرهنگ و ارشاد ماهانه پرداخت مى شد از 
ابتداى امسال به دليل كمبود اعتبارات و نبود رديف بودجه قطع شده است كه درصدد هستيم 

با مكاتبه با وزارت فرهنگ و ارشاد اين كمك هزينه را مجدداً برقرار كنيم.

معاون قرآن و عترت اداره كل ارشاد خراسان رضوى در گفت و گو با قدس: 

در نامه اى به معاون وزير پيگير وضعيت قارى بين المللى مشهد هستيم
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سرور هاديان: وارد كه مى شوم با كارگاهى 
متفاوت ازآن چه تصورم بود، مواجه مى شوم. 
كارگاه توليدى توربين هاى چاه عميق، همه 
چيز مرتب و منظم است و در شرايطى كه 
بســيارى از جوانان كار را فقط پشت ميز 
بودن مى دانند با جوانى آشــنا مى شوم كه 
امروز را مديون همه ســال ها، كار همراه با 
درس خواندن دردوران تحصيل ودعاى خير 

پدر و مادرش مى داند. 

 پشتكار و دعاى والدين 
«جواد پارسا »، متولد 1364 است. او يكى 
از جوانان موفقى اســت كه با پشتكار خود 
امروز توانسته در حرفه خودش موفق باشد.

 حرفه اى فنى 
او درباره شــروع كارش مى گويد: در دوران 
دبيرســتان چون معدلم باال بود، رشــته 

كامپيوتر را به عنوان رشته تحصيلى انتخاب 
كردم، اما بعد از دانش آموختگى و گذراندن 
دوران سربازى احساس كردم بايد شغلى را 
انتخاب كنــم كه بتوانم در آن هم با عالقه 
كار كنم و هم آينده را براساس آن بنا كنم.

 درس همراه با كار
او مى افزايــد: در دوران تحصيــل ابتدا در 
تعطيالت سه ماهه تابســتان و سپس در 
دورانى كه به مدرســه مى رفتم عصرها در 
كارگاه تراشكارى مشغول به كار شدم. اين 

كار برايم جذاب بود.

 يك شروع براى كارجدى 
او ادامــه مى دهد: من از ســال 79 در اين 
حرفه بودم و همه دوره هاى اين رشــته را 
با عالقــه گذرانــدم و در كارگاهى كه كار 
مى كردم در ســال 86 يك دستگاه تراش 

خريدم و همانجا به صورت درصدى به كارم 
ادامه دادم.

 يك آغاز بهتر
وى اضافــه مى كند: ســال 95 با همكارى 
يكى از نهادهاى حمايتى توانستم مبلغ 15 
ميليون تومان وام خوداشتغالى دريافت كنم. 
با اين پول ابتدا اقدام به خريدن دســتگاه 
كردم و ســپس يك كارگاه مستقل براى 

خودم راه انداختم.
پارســا در ادامه با اشــاره به اين نكته كه 
كم كم با تالش توانســتم كارم را وســعت 
دهم، خاطرنشان مى سازد: با تجربه اى كه 
در اين ســال ها توانستم كســب كنم و با 
دعاى خانواده ام خوشبختانه كارگاه دوم را 
هم راه اندازى كردم و شاگردانم هم در اين 

كار مرا همراهى كردند.

 كارگاه توليد و كاربرد توربين ها
او درباره كارش توضيح مى دهد: دركارگاه 
توليد توربين هــاى چاه عميــق را انجام 
مى دهيــم و معموالً توربين ها به دليل نوع 
كارشان كه درعمق عميق آب هستند هر 
دو الى سه ســال نياز به تعمير و تعويض 
دارند و اين درحالى اســت كه اين كار به 
صورت جدى براى كشاورز مورد نياز است تا 
بتواند محصوالت زير كشتش را آبيارى كند.

 
 كارگاه و اشتغال زايى جوانان

از او درباره مشــكالت و خستگى هاى اين 
كار مى پرســم. او مى گويد: شايد گاهى از 
مشكالت ومســئوليت كارخسته شوم، اما 

من مى توانستم به همان شيوه قديم كارم 
را ادامه دهم، اما هميشــه هدفم داشــتن 
كارگاهى بود كه عالوه برخودم بتوانم اين 
حرفه را به عالقه مندان و نيروى كار جوان 
آموزش دهم و حتى شــرايط كار و خريد 
دستگاه را براى آن ها فراهم كنم. وى تأكيد 
مى كند: بارها به جوان ترها مى گويم، اين كار 
نياز به عالقه و پشتكار دارد. اگرجوانى عالقه 
مند اســت من ازآموزش و حمايت او دريغ 
نخواهم كرد، اما متأسفانه جوانان ما امروز 
تصورشــان فقط تحصيل و بالفاصله پيدا 
كردن شغلى راحت است. از آرزوهايش كه 
مى پرسم، مى گويد: من ازاول نوجوانى فقط 
آرزويم اين بــود كه قدرت انجام كارى كه 
هدف من است را داشته باشم، از سختى ها 

خسته نشوم و خدا توانم را از من نگيرد.

 دعاى خير
او در خاتمه تأكيد مى كنــد: دعاى پدر و 
مادر را هم جوان ها به خاطر داشته باشند. 
پدرم ســال 91 دچار عارضه سكته شد و 
چندين روز در كما بود؛ اما در شــب ميالد 
امام رضا(ع) درحرم مطهر مادرم شــفاى 
پدرم را مى خواســت كه از بيمارستان با ما 
تماس گرفتند و خبر به هوش آمدن ايشان 
را به مــا دادند. اگرچه هنوز پدرم در منزل 
اســت و من هر روز اوقات بين زمان كارم 
را به رســيدگى امورات پــدرم مى پردازم، 
اما مى دانم حمايت از همســر و خانواده ام 
و دعاى خيــر آن ها بخصوص پدر و مادرم 

هميشه همراه من است.

گفت و گو با يك جوان موفق كه سبب اشتغال چند نفر شده است
پشتكار و دعاى خير علت موفقيتم است

ورزش  ��اسان
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مديركل بحران خراسان رضوى خبر داد

 استمهال 2 ساله وام هاى كشاورزان 
خسارت ديده خراسان رضوى

قدس: مديركل مديريت 
اســتاندارى  بحــران 
خراسان رضوى از تأييد و 
تصويب استمهال وام هاى 
خسارت ديده  كشاورزان 
از حوادث مختلف استان 
به مدت دو سال خبر داد.

شــايانفر  على  حجــت 
گفت: ســازمان مديريت بحران كشــور تأييــد كرد كه 
خراســان رضوى امســال متأثر از چندين پديده مختلف 
همچون خشكســالى، ســيل، ســرمازدگى، باد، توفان و 

آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان است.
مديركل مديريت بحران اســتاندارى خراسان رضوى عنوان 
كرد: در پى اين تأييديه و پس از تصويب در شوراى هماهنگى 
مديريت بحران خراسان رضوى، تسهيالت دريافتى كشاورزان 

خسارت ديده مشمول استمهال شد.
وى اظهــار كرد: مصوبه دولت براى اســتمهال تســهيالت 
خسارت ديدگان بخش كشــاورزى فقط شامل استان هايى 
مى شود كه سازمان مديريت بحران، وقوع حوادث غيرمترقبه 

طبيعى در آن ها را تأييد كند.
شايانفر تصريح كرد: در اين راستا بانك هاى عامل موظفند، 
بدهى اصلى، سود و جرايم تسهيالت دريافتى خسارت ديدگان 
بخش كشاورزى ناشى از حوادث غيرمترقبه، سررسيد شده تا 

تاريخ 21 تير97 را به مدت دو سال استمهال كنند.
مديركل مديريت بحران اســتاندارى خراسان رضوى درباره 
وضعيت خشكسالى استان در سال آبى جارى گفت: شرايط 
خشكسالى در خراسان رضوى شديد بوده، به نحوى كه تقريباً 

هيچ ذخيره برفى براى استان حاصل نشده است.
وى افزود: تا انتهاى مرداد ماه ميزان بارندگى خراســان رضوى 
135/8 ميليمتر بوده كه در مقايسه با متوسط درازمدت بارندگى 

استان، 35 درصد و نسبت به سال قبل 28 درصد كاهش دارد.
شايانفر با بيان اينكه ارزيابى خشكسالى ها توسط شاخص هاى 
مختلفى انجام مى شود؛ متذكر شد: يكى از مهم ترين آن ها، 

شاخص استاندارد بارش و تبخير است.
مديركل مديريت بحران استاندارى خراسان رضوى ادامه داد: 
بر اساس اين شاخص، 65/3 درصد از مساحت استان تحت 
تأثير خشكسالى بسيار شديد، 21/8 درصد خشكسالى شديد، 
12/5 درصد متأثر از خشكسالى متوسط و 0/4 درصد تحت 

تأثير خشكسالى خفيف است.
وى ادامه داد: هم اكنون ميزان ذخيره آب پشــت سدها 22 
درصد بــوده، ضمن آنكه روان آب ها نســبت به دوره آمارى 

بلندمدت 45 درصد كاهش داشته است.
شــايانفر عنوان كرد: اين شــرايط مى طلبد كــه با انجام 
اقدامــات همه جانبــه و اعمال مديريت جامــع، تمامى 
دســتگاه هاى اجرايى و مردم همكارى الزم را براى عبور 

از شرايط موجود انجام دهند.
مديركل مديريت بحران استاندارى خراسان رضوى از جمله 
اقدامات در دســت انجام را «آبرســانى سيار به 520 روستا، 
تغييرالگوى كشــت، كشت نشايى، اجراى سيستم هاى نوين 
آبيارى، نصب 8294 دســتگاه كنتور هوشمند روى چاه ها و 
انسداد 7511 حلقه چاه غيرمجاز از سال 92 تاكنون و كاهش 
30 درصدى مصرف آب در فضاى سبز شهرى تا پايان امسال 

عنوان كرد.
وى تأكيد كرد: خوشــبختانه دســتگاه هاى مسئول توان 
خود را به كار بســته اند كه تأمين آب شــرب و بهداشتى 
مردم به نحو مناســب تأمين شــود كه البته اين موضوع 
مســئوليت همه ما و مردم را بــراى رعايت صرفه جويى 

دوچندان مى كند.

معاون سياسى امنيتى دادستان مركز
 خراسان رضوى در گفت و گو با قدس:

 جايگاه ها با انباشت سوخت مواجهند

معتمدى: معاون سياســى امنيتى دادستان مركز خراسان 
رضوى گفــت: با توجه به اينكه طى چند روز اخير برخى از 
جايگاه هاى سوخت در خراسان رضوى با مشكل مواجه بودند 

اين موضوع در دستور كار دادسراى مركز استان قرار گرفت.
قاضى حسن حيدرى اظهار داشــت:با پيگيرى هاى صورت 
گرفته در حال حاضر هيچ گونه مشــكلى در تأمين سوخت 
جايگاه ها در اســتان وجود ندارد و اكثر جايگاه ها با انباشت 

سوخت مواجه هستند.
وى دليل كمبود سوخت در برخى جاده هاى استان را مربوط 

به اينترنت عنوان كرد.

: مديركل مديريت 
اســتاندارى  بحــران 
خراسان رضوى از تأييد و 
تصويب استمهال وام هاى 
خسارت ديده  كشاورزان 
از حوادث مختلف استان 

شــايانفر  على  حجــت 
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 حذف تبادالت مالى نقد شهروندان با پاركبانان اليت كليد خورد

قدس: مديرعامل شركت ترافيك هوشــمند اليت از حذف تبادالت مالى نقدى شهروندان با 
پارك  بانان در مشهد خبر داد.

محمد مهدى اســدى با بيــان اينكه حذف تبادالت مالى ميان پاركبانان و شــهروندان يكى 
از مطالبات مردمى اســت، اظهار كرد:بر اين اســاس از يكم شهريور ماه، تبادالت مالى نقدى 
شهروندان و پاركبانان در حاشيه تمامى مناطق و خيابان هاى شهر حذف شد و شارژ به صورت 

الكترونيكى انجام مى شود.
وى با اشاره به اينكه اين طرح به صورت آزمايشى از ابتداى تيرماه در منطقه 9 شهردارى 
مشــهد به اجرا درآمد تصريح كرد: با وجود كاهش نسبى درآمدها، به مرور زمان استقبال 

شهروندان از شيوه هاى پرداخت غيرحضورى در منطقه 9 مشهد افزايش يافت.
مديرعامل شــركت ترافيك هوشمند اليت، خاطر نشان كرد: با بررسى نتايج اجراى آزمايشى 
طرح در منطقه 9 شهردارى مشهد، بر آن شديم وعده اى را كه پيش از اين داده شده بود تحقق 
بخشــيم و بر اين اساس از تمامى خيابان هايى كه داراى تابلو اليت هستند، تحت پوشش اين 
طرح قرار گرفته و از اين پس تبادالت مالى نقدى در تمامى پاركينگ هاى حاشيه اى سطح شهر 

ممنوع خواهد بود.
وى با اشاره به سازوكار پيش بينى شده براى پرداخت بهاى خدمات اليت از سوى شهروندان، 
يادآور شد: شهروندان مى توانند با مراجعه حضورى به پاركينگ هاى غيرحاشيه اى و همچنين از 

طريق بسترهاى اينترنتى نسبت به پرداخت هاى مالى خود اقدام كنند.
اسدى ادامه داد: اپليكيشن موبايلى همراه پارك اليت به اين منظور در اختيار شهروندان قرار 
دارد؛ همچنين وب سايت شركت به نشانى http://www.eliteit.ir/ و دستگاه هاى POS در 

اين زمينه در دسترس است. اين زمينه در دسترس است. 

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.

فارس انتقادها به  توقف پروژه كمربند جنوبى از ســوى مديران 
شــهردارى و اعضاى شوراى اسالمى شــهر مشهد، رويكرد متفاوتى 
به خود گرفته و حاال اظهارات معاون برنامه ريزى شــهردار مشهد در 
نقد تحقيقات علمى درباره آثار زيانبار كمربند جنوبى، واكنش هايى 
را برانگيخته است. ماجراى كمربند جنوبى همچنان ادامه دارد، اين 
تنها صحبتى است كه مى توان درباره اين پروژه كه 6 سال از عمرش 
مى گذرد گفت، پروژه اى كه در آخرين روزهاى زمستان سال گذشته به 
دستور دادستانى مشهد متوقف و هرگونه فعاليت در آن به عنوان جرم 
معرفى شــد. پس از آن بود كه اعضاى شوراى شهر مشهد و مديران 
شهردارى در هر فرصتى از مضرات و هدر رفتن بيت المال در توقف اين 
پروژه گفتند، البته بيش از آنكه مديران شهرى براى اين پروژه سخن 
بگويند و مصاحبه كنند، اعضاى شوراى شهر بودند كه نسبت به  توقف 

اين پروژه اعتراض كردند.

 صالحيت قانونى دادستانى!
محسن حسينى پويا، رئيس كميسيون حقوقى شوراى اسالمى شهر 
مشهد در نشســت خبرى خود صالحيت دادستانى را در دخالت در 
پروژه كمربند جنوبى زير سؤال برد و گفت: آيا مرجعى كه دستور توقف 

اين پروژه را صادر كرده، صالحيت قانونى داشته است؟
پس از آن، حسينى پويا درباره مستندات قانونى اين پروژه سخن گفت 

كه نشان مى دهد اين پروژه روند قانونى خود را طى كرده است.

 مستندات ارائه شود
دادستان مشهد هم به  رسانه ها گفت كه اعضاى شوراى شهر به جاى 

مصاحبه كردن، مستندات را به  دادستانى ارائه دهند.
احمد نوروزى، رئيس كميســيون اقتصادى و مشاركت هاى مردمى 
شــورا، كه خود زمانى عضو هيئت مديره شركت توس گستر (همان 
شــركتى كه اكنون در ارتفاعات جنوبى مشهد پروژه هاى زيادى در 
دســت دارد يا مانند آبادگران به اتمام رسانده است) بود، در نشست 
خبرى خود در مقام رياست كميسيون اقتصادى شوراى شهر مشهد 
گفت: مســتندات وجود دارد و به  دادستانى ارائه شده است، هرچند 
در همان جلسه، نوروزى ترديد داشت كه آيا مستندات به  دادستانى 
ارائه شــده يا نه، اما قول داد كه آن ها را در اختيار رسانه ها قرار دهد، 
البته ناگفته نماند كه اين قول پس از گذشت بيش از يك ماه و نيم 
هنوز عملى نشده است. البته نبايد از اظهارات محمدهادى مهدى نيا، 
رئيس كميسيون فنى و عمران شوراى شهر مشهد نيز غافل شد كه 
در نشست خبرى خود نسبت به مشكالت زيست محيطى كه ممكن 
است، ايجاد يك كمربند عظيم در ارتفاعات جنوبى مشهد، به بار آورد 
ابراز نگرانى كرد و گفت: با بندبند وجودش نگرانى هاى فعاالن محيط 
زيست را درك مى كند، اما اين پروژه تا 80 درصد پيشرفت داشته و 
براى آن هزينه شــده است. او در همان جلسه به  ضرورت هماهنگى 
ميان توسعه پايدار و محيط زيســت هم اشاره كرد و پروژه كمربند 
جنوبى را سبب توسعه پايدار در مشهد دانست، با اين حال تأكيد كرد: 
توسعه شهر اطراف كمربند جنوبى بايد كنترل شده و براى اين موضوع 

بايد كار جهادى انجام شود كه كمربند سبز شكل گيرد.

 قصه از اول
اما اين بار، جنس انتقادها به  توقف كمربند جنوبى از شــكل فنى و 
عمرانــى به حوزه علمى و تحقيقاتى آن ســوق پيدا كــرده و معاون 
برنامه ريزى و توســعه شهردار مشهد در گفت وگويى با ايسنا مسائل 
علمى و محيط زيستى حول محور كمربند جنوبى را زير سؤال برده كه 
كدام مطالعه محيط زيستى گفته كه اين پروژه آسيب زيست محيطى 
به شهر مى زند؟ در ادامه اين مصاحبه شهريار آل شيخ با طرح اين سؤال 
كه كدام مطالعه نشان داده كه ما باد غالب از جنوب در مشهد داريم، 

نگرانى هاى فعاالن محيط زيســت را نسبت به  از بين رفتن تنفسگاه 
مشهد، مورد انتقاد قرار داده است.

 انكار بادهاى غالب
بــا اين حال فعــاالن اين حــوزه حرف هاى ديگرى دارند؛ فرشــته 
تقى زاده، نماينده شبكه سمن هاى محيط زيستى خراسان رضوى در 
گفت وگويى، از اين اظهارات معاون شهردار ابراز شگفتى كرد و گفت: 
متأسفانه كار آقايان به جايى رسيده كه بديهيات را زير سؤال مى برند. 

وى بيان كرد: آقاى معاون شــهردار، ما بايد از شما سؤال كنيم، كدام 
مطالعات محيط زيستى به شــما اين اجازه را داده است كه ارتفاعات 
متصل به  شهر را كه نقش عمده اى در ايجاد باد و باران و تعديل هواى 

شهر دارد، نابود كنيد؟
تقى زاده تصريح كرد: شما نمى دانيد كه هر پروژه عمرانى و اقتصادى 
بايد مطالعات زيست محيطى آن، پيش از اجرايى شدن پروژه انجام 
شود، پروژه پيوســت محيط زيستى داشته باشد و تأثير آن پروژه را 
روى مــوارد مختلف مورد بررســى و واكاوى قرار دهد و تخلف از آن 

جرم است؟
نماينده سمن هاى محيط زيستى به  طرح توجيهى معاونت خدمات 
شهرى شهردار مشهد اشاره و تأكيد كرد: در اين طرح كه درخصوص 
آزادسازى ارتفاعات و در اختيار گذاشتن آن به  شهردارى براى كاشت 
درخت و گســترش فضاى در آن منطقه بود، به بادهاى غالب اشاره 
مى شود و دادستانى هم بر همان اساس دستور رفع تصرف اراضى را 
صادر كرد. وى با بيان اينكه با حكم دادستانى اراضى رفع تصرف شد 
و در اختيار شــهردارى قرار گرفت؛ افزود: اما حاال منكر بادهاى غالب 
شده اند. تقى زاده با اظهار تأسف نسبت به  سخنان معاون برنامه ريزى 
شهردار مشهد، ادامه داد: از طرف رئيس شوراى اسالمى شهر مشهد 
نامه اى به رئيس دانشــگاه فردوسى ارسال شده و درخواست پيوست 
محيط زيســتى براى طرح كرده اند، اما اين نامــه به جاى اتاق فكر 
دانشــگاه، به  يكى از استادان ارجاع شــده و تاكنون در اين خصوص 
نه جلسه اى برگزار شده و نه  كسى موفق به مالقات و جلسه با اين استاد 
دانشگاه شده است. وى تصريح كرد: اين موضوع بر مدارى قرار گرفته 

كه اجازه حركتى ظاهرى ندارد.

 سانتى مانتاليسم در طرح كمربند جنوبى
نماينده سمن هاى محيط زيستى خراسان رضوى با بيان اينكه اين 
ديگــر چه  نوع اتهام و حرف زدن با مردم اســت، بيان كرد: ســانتى 
مانتاليسم در طرح كمربند جنوبى يعنى از روى احساس حرف زدن 
و آيا استادان دانشگاه و اعضاى سمن هاى مردم نهاد از روى احساس و 
بى دليل حرف زده اند؟ وى اظهار كرد: اگر اين طور است، با پيگيرى و 
بررسى پرونده كيفرى اين پروژه مخرب كه با نابودى ارتفاعات، خسارت 
جبران ناپذيرى به مردم و نســل هاى آينده زده و مجازات متخلفان، 
متوجه مى شويد كه سانتى مانتاليسمى در كار نيست و عزم مردم پاى 
كار آمده است. تقى زاده تأكيد كرد: در واقع آنچه كه به عنوان سانتى 
مانتاليسم معرفى مى شود، دلسوزى و احساس مسئوليت مردم براى 

حفظ منافع و سرمايه هاى ملى است.

واكنش محيط زيستى ها به  اظهارات معاون شهردار مشهد

درباره كمربند جنوبى، بديهيات زيرسؤال رفته است
س
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فارسى

ســازمان هاى مردم نهاد و فعاالن محيط زيست 
خراســان رضوى با تجمــع در ارتفاعات جنوبى 
مشــهد به ادامه عمليات اجرايى پروژه كمربند جنوبى و 

تخريب ارتفاعات اعتراض كردند. 
به گفته اين فعاالن محيط زيستى سوداگران زمين خوار 
با بى اعتنايى و چراغ سبز برخى مسئوالن شهرى با تداوم 
برج سازى ها در ارتفاعات جنوبى مشهد هم تفرجگاه هاى 
طبيعى آنجا را نابود كردند و هم مردم را از فضاى طبيعت 
زيبا محروم كردند. آن ها بــا امضاى طومار اعتراض آميز 
و بســتن راه عبور در اين منطقه بيان كردند: سودجويان 
و زمين خواران در منطقه غرب مشــهد با تغيير كاربرى 
زمين هاى كشاورزى و باغ ها به كارخانه، سفره هاى مردم 

را خالى تر كرده اند.
همچنيــن زمين خواران در پناه ســكوت برخى مديران 

شهرى و اســتانى نيز از دســت اندازى در جنوب هم با 
تخريب صدها كوه و ارتفاعات بكر و تفرجگاه هاى آن اهالى 
كالنشهر مشهد را از نعمت هاى خدادادى محروم كرده اند 
و بايد تشكل هاى مردم نهاد با مطالبه گرى مشاركت هاى 
اجتماعى به مسئوالن كشــورى و استانى در اين زمينه 

هشدار دهند.

  اعتراض سمن هاى محيط زيستى به اجراى پروژه كمربند جنوبى
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قدس بررسى كرد  

سهامداران، مشكل الينحل «پديده»
فاطمه معتمدى چندى پيش نماينده مردم 
مشهد و كالت در مجلس شــوراى اسالمى در 
نشســتى در خصوص مشكل سهامداران پديده 
اظهار داشت: پديده شانديز به مثابه آدم بيمارى 
بــود كه به زمين خــورد و همه ريختن و حتى 

داروهاى او را گرفتند.
حجت االســالم پژمانفر افزود: در بروز مشــكل 
پديده همه از جمله جهاد كشاورزى، شهردارى، 
راه و شهرســازى مقصر بودند، اما وقتى ســتاد 
تدبير براى حل مشــكل پديده شــكل گرفت، 
در واقع مشــكالت اين ارگان ها را حل كرد و به 
عبارت ديگر دســتگاه هاى اجرايى مانند جهاد 
كشاورزى، راه و شهرسازى و شهردارى سهم خود 
را گرفتند، اما موضوع مردم كه در بروز مشــكل 
پديده كمترين مسئله را داشتند، مديريت نشد.  
اين انتقاد و گاليه پژمانفر پرسش خبرنگاران در 
نشست اخير استاندار خراسان رضوى به مناسبت 

هفته دولت بود.
استاندار خراسان رضوى در پاسخ به اين پرسش 
و واكنش به سخنان حجت االسالم پژمانفر مبنى 
بر اينكه دولت سهم خود را از پديده گرفته است، 
اظهار داشت: نه تنها دولت يك ريال از حقوق و 
مطالبات خود را نگرفته اســت، بلكه حتى سهم 
خــود را نيز نگرفته اســت و اين موضوع به بعد 

موكول شده است.
عليرضا رشيديان در خصوص وضعيت و شرايط 
فعلى پديده افزود: طرح اكنون به لحاظ عمرانى و 
كارهاى اجرايى فعال است و در حال حاضر شمار 
زيادى نيرو در قالب چندين طرح پيمانكارى در 
طرح هاى پديده از جمله در كيش مشــغول به 
كارند، اما شايد اين رونق و راه افتادن طرح ها براى 
سهامداران تا اين مرحله تأثيرى نداشته است؛ چرا 
كه بايد سهام در بورس عرضه تا امكان تبديل به 

پول شدن آن فراهم شود. 
وى تصريح كرد: در ايــن رابطه از چندى پيش 
با حمايت دولت و بانــك مركزى با چهار بانك 
گفت وگوهــاى الزم انجام شــد، تا صندوق هاى 
سرمايه گذارى مرتبط با موضوع سهام گردانى وارد 
عرصه خريد سهام از سهامداران پديده شوند تا 

بتوانند براى معسران كارى بكنند.
وى با بيان اينكه ارزش سهام پديده اكنون بسيار 
باالســت و اگر كسى براى خريد ورود كند سود 
مى برد، گفت:هدف اين اســت كه در مرحله اول 
سهام معسران و كسانى كه تمايل به فروش سهام 
خود دارند، توسط صندوق سرمايه گذارى بانكى 
كه براى خريد ورود يافته است، خريدارى شود. 
وى درباره پيشــنهاد تبديل پديده به شــهرك 
سالمت خاطرنشان كرد: صورت حسابرسى مالى 
دو تا از شــركت هاى پديده باقى مانده است كه 
بايد منتظر نهايى شدن اين صورت حسابرسى تا 
پايان ماه جــارى ماند، پس ازآن مجمع عمومى 
پديده برگزار و هيئت مديره و مديرعامل تعيين 
خواهد شد و از اين طريق مداخالت ستاد تدبير 
در بحث هيئت مديره و مدير عامل كاهش مى يابد 
و ســهامداران اصلى كه عمدتاً بانك ها هستند و 
وام و تسهيالت به شركت پديده ارائه و به نوعى 
ســهام پديده را دارند، ورود خواهند كرد و البته 
ستاد تدبير همچنان نظارت را ادامه خواهد داد. 
وى با بيان اينكه بانك هــا هنوز طلب خود را از 
پديده نگرفته اند، خاطرنشان كرد: تالش بر اين 
است اين طلب تبديل به سهام شود. وى در رابطه 
با ورود پديده به فرابورس يادآورشــد:با مذاكرات 
انجام شده از ســوى حوزه اقتصادى استاندارى 
اكنون شــرايط ورود پديده به فرابورس در حال 
مهيا و فراهم شــدن است و مذاكرات اوليه انجام 
شده است البته اين موضوع منوط به انجام صورت 

حسابرسى مالى است.

 ضرورت كمك نمايندگان
معاون امور هماهنگى اقتصادى و توســعه منابع 
انســانى نيز چندى پيش درباره انتقاد نماينده 
مجلس از نحوه عملكرد ستاد تدبير دررسيدگى به 
پرونده پديده و حل مشكل سهامداران آن اظهار 
داشــت:پديده يكى از بحث هاى جــدى وداراى 

اولويت براى استان و دولت بوده و هست.
قربــان ميرزايى در گفت وگو بــا خبرنگار ما 
افزود:گام هــاى زيادى براى رفع مشــكالت 
پديده برداشته شده است و البته هنوز بخشى 
از كار باقى مانده و كم و كاســتى هايى وجود 
دارد، بــا اين حال از نمايندگان انتظار مى رود 
كمك كنند پيرامون اينكــه چگونه مى توان 
ايــن مشــكالت را برطرف كــرد. وى افزود: 
تالش همه از جمله بخش دولتى و نمايندگان 
مجلس و دســتگاه قضايى بايد براى بر طرف 
كردن مشكالت مردم در موضوع پديده باشد.

 تصميمات كالن و اساسى براى حل 
مشكالت پديده

وى گفت: تمام تالش استان و ستاد تدبير معطوف 
به حل مشــكالت پديده و سهامداران آن بوده و 
هست ودر اين راستا گام برداشته شده است. وى 
تاًكيد كرد:امروز نمايندگان مجلس به طور حتم 
مى توانند براى موضوع پديده كمك كنند؛ چرا كه 
بخشى از كارها ملى است. وى با اشاره به جلسه 

اخير تشكيل شده ستاد تدبير پديده اذعان داشت:در 
اين جلسه پيرامون يكسرى مسائل اساسى و كالن 
پديده تصميماتى اتخاذ شد. در مجموع بايد گفت 
موضوعات در رابطه با پديده حل شــدنى است و 
بحث زيــادى در اين خصوص وجود ندارد و حل 
مى شــود، اقدام هاى اساســى و الزم انجام شده و 
بايد كمك كرد تا موارد باقيمانده نيز برطرف شود. 

 مطالبات سهامداران
 در صدر اولويت ستاد تدبير

مديركل دفتر هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
خراســان رضوى نيز اظهار داشت: هدف اصلى 
ســتاد تدبير رســيدگى به مطالبــات به حق 

سهامداران بوده و هست.
على رسوليان در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: ستاد 
تدبير مجموعه اى از دستگاه هاى حاكميتى است كه 
از قــوه قضايى و دولتى در آن حضور دارند و تاكنون 
نيز مجموعه اقدام هاى اين ستاد اثرات جدى در گره 

گشايى از مشكالت پديده داشته است.

 بدهى هاى تقسيط شده طلبكاران پديده
وى با بيان اينكه پديده شركتى بود كه مجوز هاى 
الزم براى فعاليت نداشت كه اكنون اين مجوزها را 
دريافت كرده است،اضافه كرد: دستگاه هاى زيادى 
از شركت پديده طلبكار بودند.هر چند پرداختى 
به دستگاه هاى ياد شده انجام نشده است، بلكه 

ستاد تدبير توانست براى دراز مدت پرداخت اين 
بدهى ها را تقسيط كند و بخشى را نيز حذف كند؛ 
بنابراين اينكه گفته مى شود ستاد تدبير هدفش 
پيگيرى و پرداخت بدهى دستگاه هاى اجرايى و 
عمومى طلبكار از پديده بوده است، درست نيست؛ 
چرا كه اين بدهى ها فقط تقسيط شده است. وى 
درباره قيمت سهام پديده نيز گفت:قيمت سهام 
پديده شانديز منطقى و مشخص شده است و مابه 
التفاوت سهام واقعى تا 12 هزار و 72 تومان براى 
همه تعيين تكليف ودر قالب سهام به سهامداران 

در سامانه واگذار شده است.

 كنسرسيوم بانكى براى پديده
مدير كل دفتر هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
خراسان رضوى ادامه داد: كنسرسيوم بانكى نيز 
براى طرح هاى متوقف شده پديده با سرمايه 500 
ميليارد تومان تشكيل شد كه 120 ميليارد تومان 

تاكنون پرداخت شده است.

 2000 كارگر با 4 پيمانكار بزرگ
وى با اشــاره به اينكه هم اكنون بيش از 2000 
نفر در اجراى طرح هاى مرتبط با پديده مشغول 
كارند،گفت: طرح هاى پديده زنده اســت و هم 
اكنــون چهارپيمانكار بــزرگ در اين مجموعه 

مشغول كار هستند.

 پديده روپا و فعال
رسوليان يادآور شــد: امروز ديگر، دستگاه ها در 
خصوص پديده مطالبه اى ندارند و مجوزها اخذ 
شده و مطالبات ارگان هايى مانند محيط زيست و 
جهاد كشاورزى تعيين تكليف شده است، بنابراين 

پديده اكنون شركتى روپا و فعال است.
وى اضافــه كرد:به صورت انحصارى اســتان با 
پيگيرى و تالش توانست براى اولين بار در كشور 
مجوز از بورس كشــور را بگيرد كه با اين مجوز 

اكنون مبادله سهام قانونى انجام مى شود.

 مذاكره بانكى براى شركت سهام گردان
وى خاطرنشــان كرد:آنچه را استان به دنبال آن 
بوده و هســت فراهم كردن شــرايطى كه مردم 
بتوانند سهام خود را در فضاى مناسب با قيمت 
و نرخ مناســب عرضه كنند در واقع بحث سهام 
گردانى مطرح است كه در اين رابطه مذاكراتى با 
برخى بانك ها انجام تا شركت سهام گردان ايجاد و 

انتخاب شود. كه اين كار انجام شده است.

آب و �وا
   پيش بينى وزش باد شديد توأم با 

گرد و خاك در خراسان رضوى
قدس: اداره كل هواشناسى خراسان رضوى اعالم كرد: طبق 
تحليل آخرين نقشه ها و مدل هاى پيش يابى هواشناسى در 
دو روز آينده پديده جوى غالب در ســطح اســتان تغيير در 
سرعت و شدت وزش باد طى ساعات بعدازظهر مى باشد كه 
در بخش هايى از جنوب و شرق استان گاهى وزش باد شديد 
توأم با گرد و خاك پيش بينى شده است. ضمن اينكه در اين 

مدت تغييرات دمايى در سطح استان محسوس نمى باشد.

��ر
رئيس دادگسترى گلبهارخبر داد

 اختالس 3/5 ميليارد تومانى در مسكن مهر

فارس: رئيس دادگســترى گلبهار از محاكمه علنى مديران 
يكى از تعاونى هاى مسكن مهر گلبهار خبر داد كه داراى بيش 

از 300 شاكى است.
ســيد جواد محمودى با اشــاره به اينكه يكى از مشكالت در 
گلبهار وجود برخى از واحدهاى نيمه كاره مسكن مهر است كه 
به حال خود رها شده و مردم در اين خصوص با مشكل مواجه 
هستند؛ گفت: از ســال 86 مردم در مسكن مهر نام نويسى 
كرده اند و بر اساس تعهد بايد تا سال 91 واحدها به متقاضيان 

تحويل داده مى شد، اما اين كار صورت نگرفته است.
وى با بيان اينكه دستگاه قضايى براى كاهش ميزان اعتراضات 
مردم وارد موضوع شــده اســت؛ ادامه داد: در مرحله اول با 
ســازندگان، تعاونى هــا و ادارات مربوط مى خواهيم صحبت 
كنيم، اگر توجهى نشود، مجبور به تشكيل پرونده و رسيدگى 

قضايى هستيم.
محمودى از محاكمه علنى مديران يكى از تعاونى هاى مسكن 
مهر گلبهار خبر داد و گفت: اين تعاونى بيش از 300 شاكى 

داشته، اما در اين مرحله، اين تعاونى 80 نفر شاكى دارد.
رئيس دادگسترى گلبهار درخصوص ميزان اختالس صورت 
گرفته نيز بيان كرد: براســاس نظر كارشناســان رســمى، 
3/5ميليارد تومان اختــالس صورت گرفته، ولى اين قطعى 
نيست، پس از اتمام محاكمه نسبت به ميزان مبلغ اختالس، 
حكم صادر مى شود، ولى تا به حال اين مبلغ اعالم شده و افراد 

ممنوع الخروج شده، با سپردن وثيقه آزاد هستند.
وى با هشدار به سازندگان و تعاونى هايى كه طرح ها را رها كرده اند؛ 
افزود: اگر نســبت به ساخت وســاز اقدامى نكنند و كار ساخت 
ادامه پيدا نكند، دستگاه قضايى به ســراغ آن ها مى رود و مشابه 

محاكمه اى كه در جريان است، با آن ها هم برخورد مى شود.

فرماندارخبر داد
 گازرسانى تمام روستاهاى 
راز و جرگالن تا پايان امسال 

بجنورد- خبرنگار قدس:فرماندار راز و جرگالن در آيين 
متمركز بهره بردارى طرح هاى هفته دولت، از پايان عمليات 
گازرسانى به تمام روستاهاى شهرستان تا پايان سال جارى 
خبــر داد و گفت: دولت بــا وجود محدوديت هــاى فراوان 
كمك هاى بســيار زيادى هم به شــهردارى ها و دهيارى ها 
داشــته است. محمد زارعى هدك تصريح كرد: در اين دولت 
به طرح هاى عمرانى شهرســتان ازجملــه در بخش راه هاى 
ارتباطى، كشاورزى، مدرسه سازى و آبرسانى توجه ويژه شده 
است و با اجرا و تكميل طرح هايى مثل راه ارتباطى جرگالن 
به مراوه تپه استان گلستان، همچنين جاده شهر راز به شيرين 
دره و راه غالمــان به تازه قلعه و دربند، اين شهرســتان گام 

بلندى در مسير توسعه برمى دارد.
وى خاطرنشان كرد: دولت با وجود مشكالت مختلف طرح هاى 
خوبى براى حل مشكالت معيشتى روستاييان داشته است كه 
ازجمله آن ها مى توان به تعيين راز و جرگالن به عنوان يكى از 
10 تعاون شهر كشور، اختصاص تسهيالت اشتغال با كارمزد 
صفر يا 4 درصد اشاره كرد.  نماينده پنج شهرستان استان در 
مجلس نيز در اين مراسم با قدردانى از حضور دكتر خباز در 
شهرستان مرزى راز و جرگالن تصريح كرد: تقويت وحدت و 
همدلى به عنوان پيش نياز اصلى توسعه بايد مورد نظر بزرگان 
منطقه و شهرستان باشد. على اكبرى ازجمله اولويت هاى اين 
شهرستان را توجه به تبعات خشكسالى مثل مشكل تأمين 
آب شرب و كشاورزى، استمهال اقساط و سررسيد تسهيالت 
كشــاورزان، تسريع در جذب تسهيالت اشتغال ارزان قيمت 
دولت و تكميل گازرسانى به مناطق جمعيتى اين شهرستان 
ذكر كرد. حجت االســالم نوروزى امام جمعه شهر راز نيز با 
قدردانى از استاندار كه نخستين سفر شهرستانى هفته دولت 
را به اين شهرستان مرزى اختصاص داد، از شهيدان رجايى و 
باهنر به عنوان شهداى راه خدمت ياد كرد و گفت: مردم بايد 
مطالبات معقول و منطقى داشته و مسئوالن نيز آماده شنيدن 
و پاســخگويى باشــند و بر توزيع عادالنه خدمات و امكانات 
تمركز كنند. آخوند يزدانى،امام جمعه اهل سنت باغلق نيز 
به نمايندگى از مردم اين منطقه از سياســت ها و برنامه هاى 
دولت و نظام اســالمى اعالم حمايت كرد و ضمن تأكيد بر 
ضرورت حفظ و تقويت اتحاد و همبستگى آحاد مردم اعم از 
شيعه و سنى در برابر فشارهاى دشمنان، از تالش هاى دولت 

خدمتگزار در محروميت زدايى از منطقه قدردانى كرد.

 همزمان با هفته دولت

 نخستين نيروگاه خورشيدى 
خراسان شمالى به بهره بردارى رسيد

بجنورد- خبرنگار قدس: نخستين نيروگاه خورشيدى 100 
كيلوواتى خراسان شمالى در نخستين روز از هفته گراميداشت 
هفتــه دولت با حضور اســتاندار در شهرســتان اســفراين به 

بهره بردارى رسيد.
مديرعامل شركت توزيع نيروى برق خراسان شمالى در حاشيه 
بهره بــردارى از اين نيروگاه اظهار داشــت: براى اجراى نيروگاه 
خورشيدى 100 كيلوواتى برق در اسفراين 6 ميليارد ريال هزينه 

شده است.
عليرضا صبورى خاطرنشان كرد: اين پروژه توسط سرمايه گذارى 

بخش خصوصى اجرا شده است.
وى تصريح كرد: در اين نيروگاه خورشــيدى، ساالنه 200 هزار 
كيلووات ساعت برق توليد مى شــود و بر اساس پيش بينى ها، 
ساالنه يك ميليارد و 700 ميليون ريال درآمدزايى خواهد داشت.

وى خاطرنشان كرد: در شهرستان اسفراين 6 پروژه ديگر 100 
كيلوواتى در دست پيگيرى است كه سه نيروگاه خورشيدى از 

اين تعداد، در مرحله نصب پنل است.
وى گفت: 6 نيروگاه خورشــيدى مزبور در اسفراين تا چند ماه 

آينده به بهره بردارى مى رسد.
مديرعامل شركت توزيع نيروى برق خراسان شمالى خاطرنشان 
كرد: ظرفيت توليد برق در نيروگاه هاى خورشيدى استان به 380 
كيلووات رسيده است كه در مجموع در آينده نزديك اين رقم با 
بهره بردارى از نيروگاه هاى پراكنده به يك مگاوات خواهد رسيد.

 نتايج آزمايش ميكروبى و شيميايى آب 
«صندل آباد» منفى اعالم شد

قدس: سرپرست مركز بهداشت شهرستان بجنورد با بيان اينكه 
نمونه آزمايش هاى ميكروبى و شيميايى آب منبع روستا در 28 
مرداد امسال منفى اعالم شــده است، اظهار كرد: آزمايش هاى 
ويروســى و بررسى سموم آب نيز در حال انجام است، اما نمونه 
آزمايش شده ميكروبى و شيميايى همان روز مشكلى نداشته و 
ســاير خوراكى هاى مصرفى نيز نظير نان نانوايى، سس مجلس 
عروسى و... نيز مورد بررسى قرار گرفت و نياز به بررسى بيشتر 
دارد. وى با بيان اينكه هم اكنون 50 بيمار در بيمارســتان هاى 
بجنورد بسترى هستند، افزود: در پى اعالم مسموميت اكيپ هاى 
سالمت در روستا مستقر شدند و 50 نفر تحت درمان هستند، 
حال عمومى مســاعدى دارند و هيچ يك از بيماران مسموميت 

نگران كننده اى نداشتند.

  آغاز توزيع گوشت مرغ 
در خراسان شمالى

بجنورد- خبرنگار قدس: مدير توســعه بازرگانى ســازمان 
جهاد كشاورزى خراسان شمالى گفت: توزيع گوشت مرغ گرم 

و منجمد در راستاى طرح تنظيم بازار در اين استان آغاز شد.
حضرتقلى حيدرى قيمت هر كيلوگرم گوشت مرغ منجمد در 
اين اســتان را 67 هزار و 500 ريال عنوان كرد و اظهار داشت: 
گوشت مرغ منجمد به صورت سيار و با ماشين هايى كه تحت 

نظارت سازمان دامپزشكى بوده عرضه مى شود.
وى گفت: همچنين از چند روز گذشته توزيع گوشت مرغ گرم 
با قيمت هر كيلويى 91 تا 95 هزار ريال در چهار منطقه از مركز 

خراسان شمالى در حال توزيع است.
حيدرى با بيان اينكه در چند روز اخير 15 هزار ريال از قيمت 
گوشت مرغ گرم در اين استان كاسته شده است افزود: به جهت 
با توجه به اينكه  گرانى و افزايش قيمت مرغ گرم در استان 
توليدكننده و صادر كننده مرغ گرم به ساير استان ها هستيم و از 
سويى به لحاظ كيفى محصوالت عالى داريم با حمايت دولت و 

سياست هاى تنظيم بازار توزيع آن آغاز شد.

 خطر از بيخ گوش تريلر حامل گرانول 
پالستيك گذشت

نيشابور- خبرنگارقدس: مديرعامل سازمان آتش نشانى و 
خدمات ايمنى شهردارى نيشابور از آتش سوزى يك تريلر حامل 

گرانول پالستيك در خروجى اين شهر خبرداد.
سيد مهدى حسينى گفت: يك تريلر حامل گرانول پالستيك 
در خروجى نيشابور به سمت مشهد دچار آتش سوزى شد كه با 
اعالم شهروندان به سامانه 125 بالفاصله دو تيم از آتش نشانان 

ايستگاه هاى 3 و 5 به محل اعزام شدند.
وى افزود:آتش ســوزى در قســمت موتور كشنده اسكانيا و در 
زير كابين راننده رخ داده بود و خوشــبختانه راننده توانســته 
بود به ســرعت در منتهى اليه سمت راســت توقف نمايد و با 
آتش نشــانى تماس بگيرد. وى خاطرنشــان كرد: آتش نشانان 
بالفاصله با استفاده از خاموش كننده دستى آتش را مهار كردند 
و سپس به وسيله آب آن را به طور كامل خاموش كرده و سرد 

كردند.
حســينى يادآورشد: در اين آتش ســوزى قسمت كابين راننده 
و موتور كاميون آســيب ديد، ولى به قسمت بار آن هيچ گونه 

خسارتى وارد نشد.
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قدس پيگيرى كرد

تصفيه خانه سپتاژ؛ عالج درد كشف رود

گزارش

مهناز خجسته نيا تخليه روزانه 300 تانكر 
فاضالب در بســتر كشف رود واقعيت تلخى 

است كه سال هاست اتفاق مى افتد.
فاضالب خطرناكى كه هر روز روانه «كشــف 
رود» مى شــود بدون اينكه آبى از آب تكان 

بخورد!
ايــن واقعيت زمانى بغرنج تر اســت كه همه 
مســئوالن نيز آن را تأييــد مى كند و هيچ 
پروايــى از ايجاد آاليندگــى اين فاضالب در 

محيط زيست وجود ندارد.  

 تأييد تخليه روزانه 300 تانكر فاضالب
معاون دادســتان مشــهد كه تاكنون تالش 
زيادى در جهت رفع مشــكالت كشف رود 
برداشته است تنها شرط نجات كشف رود از 
تخليه علنى فاضالب تانكرى را بهره بردارى از 
تصفيه خانه سپتاژ عنوان مى كند و مى گويد: 
قطعاً تا زمانى كه تصفيه خانه ســپتاژ مورد 
بهره بردارى قرار نگيرد اين اتفاق ناخوشايند 

رقم خواهد خورد.
قاضى بخشــى محبى با تأييد تخليه روزانه 
300 تانكر فاضالب در بســتر كشــف رود 
مى افزايد: متأسفانه در شرايط فعلى چاره اى 

جز قبول اين واقعيت نيست. 
وى با بيــان اينكه بيش از يك دهه اســت 
كه پرونده «كشــف رود» گشوده شده اظهار 
مــى دارد: اين در حالى اســت كــه تاكنون 

بخشــى از مســير 80 كيلومتر كشف رود و 
سرشاخه هاى آن اصالح و بازسازى شده است. 
سخنگوى شــوراى حفظ حقوق بيت المال 
اســتان خراســان رضوى در تشريح آخرين 
اقدامات براى نجات «كشــف رود» مى گويد: 
از شهريور سال گذشته دستورعملى مربوط 
به بحث تصفيه خانه سپتاژ تنظيم شد كه در 
قالب آن وظيفه تمام دستگاه هاى اجرايى از 

سوى فرماندارى به آن ها ابالغ شد.
به گفته وى در اين دســتورعمل شهردارى 
موظف به ســاخت پاركينگ در ابتداى جاده 
ميامى شــد تا از توقف تانكرهاى فاضالب در 
داخل شهر و سرازير شدن شيرابه فاضالب در 

معابر جلوگيرى شود.
قاضى بخشــى محبى با بيان اينكه در قالب 
اين دســتورعمل مجوز قضايى نيز صادر شد 
تا پليس راهور و شهردارى بتوانند در صورت 
مشاهده تانكر متخلفى در داخل شهر اعمال 
قانون كند مى افزايد: همچنين براى مسيريابى 
تردد تانكرها در فضاهاى غير مجاز بنا شد تمام 
خوردروهاى حمل فاضالب مجهز به دستگاه 
جى پى اس شــوند تا مشخص شود از كجا 

بارگيرى و تخليه مى كنند.
وى با اشــاره به تجهيز بخشى از خودروهاى 
حمل فاضالب به دستگاه جى پى اس اظهار 
مى دارد: تجهيز تعدادى تانكر حامل فاضالب 

نيز باقى مانده كه در حال فراخوان هستند.
معاون دادســتان در امور پيشگيرى از وقوع 
جــرم به وظايف پليس راهــور در برخورد با 
تانكرهاى متخلف نيز اشاره مى كند و مى گويد: 
البته شــهردارى گاليه هايى از تعلل پليس 
راهــور دارد كه ما آن را بــه فرماندارى اعالم 

كرده ايم. 
وى افزايش همكارى بين دستگاهى براى رفع 
اين مشــكل را يك ضرورت عنوان مى كند و 
خواستار مساعدت مسئوالن استان در ارتقاى 

اين وضعيت مى شود.

 افتتاح تصفيه خانه سپتاژ تا پايان سال
گزارشــگر ما براى كســب اطالع از آخرين 
وضعيت احداث تصفيه خانه ســپتاژ ســراغ 

مديران شركت آب و فاضالب مشهد مى رود.
محمدزاده،مديــر روابط عمومــى و آموزش 
همگانى شــركت آب و فاضالب مشــهد در 
گفت وگــو با گزارشــگر ما از پيشــرفت 70 
درصدى عمليات ساخت تصفيه خانه سپتاژ 
خبر مى دهــد و اظهار اميــدوارى مى كند، 
اين تصفيه خانه تا پايان ســال جارى مورد 

بهره بردارى  قرارمى گيرد.
وى در عيــن حال از اعالم زمان دقيق افتتاح 
خوددارى مى كند و مى افزايد: اميدواريم قبل 
از اتمام سال تصفيه خانه سپتاژ مشهد مورد 

بهره بردارى قرار بگيرد.

نماينده مردم مشهد در مجلس:
 مستندات تضعيف حقوق مردم 

در پديده را افشا خواهم كرد
قدس: نماينده مردم مشــهد و كالت در مجلس شــوراى 
اسالمى در واكنش به  اظهارات استاندار مبنى بر اينكه «دولت 
حتى ريالى از پديده پول دريافت نكرده است»؛ گفت: در آينده 
نزديك نشست خبرى با موضوع پديده برگزار خواهم كرد و 

در اين نشست مســتنداتى كه حقوق مردم را در رسيدگى به مسائل پديده تضعيف كرده 
است، افشا خواهم كرد. حجت االسالم پژمان فر بيان كرد: به طور مستمر موضوع پديده را از 
دستگاه هاى اجرايى پيگيرى كردم، ولى متأسفانه كوتاهى هاى جدى از سوى اين دستگاه ها 

براى احقاق حقوق سهامداران صورت مى گيرد.
وى اضافه كرد: استاندارى خراسان رضوى باتوجه به اينكه نخواسته مسائل سهامداران 

پديده را حل كند، به دنبال فرافكنى و فرار به جلو است.
نماينده مردم مشهد و كالت در مجلس شوراى اسالمى تأكيد كرد: مردم در آينده اى نزديك 

شاهد افشاى اطالعات واقعى از رسيدگى دولت و استاندارى در زمينه پديده خواهند بود.
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