
توزيع 4 ميليون قطعه اسكناس نو 
براى عيد سعيد غدير

پيكر جانباز شهيد 
در مشهد تشييع شد

ناظر پولى بانك مركزى در گفت و گو با قدس خبر داد با حضور همرزمان شهيد على اكبر قربانزاده 

قدس  ناظر پولى بانك مركزى در خراسان 
رضوى از آغاز توزيع اســكناس نو براى عيد 
ســعيد غدير خم طى امروز و فردا در استان 
خبــر داد.ضيايى در گفت و گو با خبرنگار ما 
گفت: از امروز 6 و 7 شهريور ماه اسكناس نو 
5 و 10 هزار ريالى از طريق تمامى بانك هاى 

استان توزيع مى شود ...

قدس  پيكر جانباز 70 درصد، شهيد على 
اكبر قربانزاده، ديروز در مشــهد تشييع و به 
خاك ســپرده شد.آيين تشــييع اين شهيد 
بزرگوار با حضور مسئوالن بنياد شهيد و امور 
ايثارگران خراسان رضوى، جمعى از مردم و 
همرزمان شهيد از مقابل حسينيه پيروان دين 

نبوى تا حرم مطهر ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

پيش بينى توليد 400 تن زعفران در خراسان رضوى
دادستان عمومى و انقالب 

مركز استان خراسان رضوى:
«پارك جنگلى»
 گزينه جايگزين
 كمربند جنوبى

.......صفحه 3

مديرعامل سازمان مركزى تعاون روستايى خبر داد

.......صفحه 4

سرپرست معاونت زيارت استاندارى 
خراسان رضوى:

سوءاستفاده زائران خارجى 
از خانه مسافرها 

در مشهد دروغ محض است

قدس  طرح «كمربنــد جنوبى» كه به ادعاى پيشــنهاد 
كنندگان و مجريان آن قرار بود جزو ابرطرح هاى مشهد باشد، 
متأسفانه تمام نشده بالى جان مردم اين كالنشهر شده است.در 

اين طرح عظيم، تيشه به ريشه ...

قدس   سرپرست معاونت زيارت استاندارى خراسان رضوى 
گفت: ســخنان رئيس اتحاديه هتلداران خراسان رضوى در 
مورد سوءاســتفاده زائران خارجى از خانه مسافرها را تكذيب 
مى كنم و اين سخن ها از اساس دروغ محض است.سيد جواد 

.......صفحه 3حسينى كه بتازگى به سرپرستى ...
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.......صفحه 2

گزارش قدس از بازگشت 
نخستين گروه حجاج 

خراسانى 

مشهدالرضا
به بوى 

سرزمين وحى 
عطر آگين شد

قدس   با پايان يافتن مناســك حج ابراهيمى و 
شروع برنامه بازگشت حجاج بيت اهللا الحرام نخستين 
كاروان زائران خراسانى ســرزمين وحى با استقبال 

مردم و مسئوالن ديروز وارد فرودگاه مشهد شد. 
به همين دليل ديروز بعد از ظهر ترمينال شــماره 3 
فرودگاه بين المللى شهيد هاشمى نژاد مشهد حال و 
هواى ديگرى داشــت. ســالن انتظار پر شده بود از 
مردمى كه شايد خيلى از آن ها چندين ساعت منتظر 
بودند تا حاجى شان از راه برسد و اولين نفراتى باشند 

كه مسافر خانه خدا را ...



گزارش قدس از بازگشت نخستين گروه حجاج خراسانى 

مشهدالرضا به بوى سرزمين وحى عطر آگين شد
��ر

هاشم رسائى فر: بــا پايان يافتن مناسك حج 
ابراهيمى و آغاز بازگشت حجاج بيت اهللا الحرام 
نخستين كاروان زائران خراسانى سرزمين وحى 
با استقبال مردم و مسئوالن ديروز وارد فرودگاه 

مشهد شد. 
به همين دليل ديروز بعد از ظهر ترمينال شماره 
3 فرودگاه بين المللى شهيد هاشمى نژاد مشهد 
حال و هواى ديگرى داشت. سالن انتظار پر شده 
بود از مردمى كه شــايد خيلى از آن ها چندين 
ســاعت منتظر بودند تا حاجى شان از راه برسد 
و اولين نفراتى باشند كه مسافر خانه خدا را در 
بغل مى گيرند و پيشــانى اش را مى بوســند. در 
ميان اســتقبال كنندگان خيلى ها چشمانشان 
پر از شــوق ديدار عزيزانشــان بود كه از سفرى 
روحانى بازمى گشــت. زن و مــرد، پير و جوان 
مشتاقانه منتظر زيارت حاجيانى بودند كه با خود 
بوى مكه و مدينه را ســوغاتى مى آوردند و چه 
سوغاتى با ارزش تر از يك كوله بار معنويت.ساعت 
كمى از 14 گذشــته كه اولين حاجيان با همان 
چهره هاى دوست داشــتنى كه همه از حجاج 
سراغ داريم وارد ســالن انتظار مى شوند با ورود 
هر كدام از حاجيان ســالن پر مى شد از صداى 
صلوات استقبال كنندگان. خيلى ها اشك شوق 
بر چهره داشتند و انگار سال هاست كه پدر فرزند 
را نديده و مادر ديدن بچه اش را انتظار مى كشيده 
اســت. بازار صحنه هــاى رومانتيــك داغ بود 

و ديده بوسى به راه.

  كوله بارى از بركت
يكى از حجاج در حالى كه خانواده اش حلقه اى 
از گل بــر گردنش آويختــه بودند در خصوص 
شرايط حج امسال گفت: خدا را شكر سفر خوب 
و پربركتى بود. يكى از آرزوهاى زندگى من اين 
بود كه به اين سفر مشرف شوم كه خداوند لطف 

كرد و نصيبم شد.
وى همچنين در مورد وضعيت برخورد با حجاج 
ايرانى در عربســتان اظهار داشت: شرايط عادى 

بود و مشكل خاصى براى ما پيش نيامد.
حاجى ديگرى هم با ابراز خوشــحالى از ســفر 
معنوى كه به ســرزمين وحى داشته گفت: من 
تا قبل اينكه به زيارت خانه خدا مشــرف شوم 
فكرش را هم نمى كردم اينقدر اين ســفر برايم 
خوب باشد و فكر مى كنم شيرين ترين لحظات 

زندگى ام در اين سفر معنوى اتفاق افتاد.
او ادامه داد: حضور خيل عظيمى از مســلمانان 

در مناســك حج در شرايطى 
يكســان يكــى از جلوه هاى 
است  مسلمانان  اتحاد  خاص 
كه اميــدوارم روزى برســد 
كه همه مســلمانان به مانند 
مناســك حج در كنــار هم 

متحد شوند.
حاجيان خراســانى كه ديروز 
اولين ها  شــدند  مشهد  وارد 
از جملــه 13 هــزار حاجى 
شمالى،  خراسان  استان هاى 
رضوى و جنوبى بودند كه قرار 
است تا بيست و يكم شهريور 
به مرور از ســرزمين وحى از 

طريق فرودگاه بين المللى شــهيد هاشمى نژاد 
وارد مشهد شوند.

 انتقال حجاج خراسانى تا 21 شهريور
سيد جواد حســينى، سرپرست معاونت زيارت 
استاندارى خراسان رضوى كه در بدو ورود حجاج 
خراســانى در فرودگاه مشهد به استقبال زائران 
خانه خدا آمده بــود در گفت وگو با خبرنگاران 
گفت: امروز اولين كاروان از حجاج اســتان هاى 
خراسان رضوى، شــمالى و جنوبى وارد مشهد 

شــدند كه اميدواريم تا پايان 
تمامى  حجــاج  انتقال  زمان 
مراحل بخوبى و سالمت برگزار 
شــود و حاجيان خراســانى 
بــه آغوش خانواده هايشــان 

بازگردند.
وى در ادامــه اظهار داشــت: 
با برنامه ريزى كه شــده است 
حجاج هم در عربستان و هم 
در ايران شــرايط خوبى براى 
انتقال و بازگشت داشته اند و تا 
روز بيست و يكم شهريور كه 
آخرين كاروان حجاج خراسانى 
وارد مشهد خواهد شد سعى 

مى شود اين انتقال بخوبى صورت بگيرد.
سرپرست معاونت زيارت اســتاندارى خراسان 
رضوى عنوان كرد: ما هيچ گونه گزارشى مبنى 
بر ناراحتى يا برخورد ناشايست با حجاج ايرانى 
و خراســانى در مراسم حج امســال نداشتيم و 

حاجيان از اين بابت سفر خوبى داشتند.

 40 پرواز براى انتقال حاجيان
محمد باقرقاســم زاده، مديــركل فرودگاه هاى 
خراســان رضوى نيز با اشــاره به اينكه امسال 

حــدود 13 هزار حاجى از فــرودگاه بين المللى 
شهيد هاشــمى نژاد مشهد به ســرزمين وحى 
مشرف شدند، گفت: مراحل انتقال و بازگشت اين 
حجاج از امروز(ديروز) با بازگشت اولين كاروان از 
حجاج خراسانى بخوبى و با سالمت انجام شد كه  
تالش خواهيم كرد تــا روز آخر به بهترين نحو 
ممكن حجاج خراسانى از طريق فرودگاه شهيد 

هاشمى نژاد وارد مشهد شوند.
وى تعــداد كاروان هاى حجاج خراســانى را 79 
كاروان عنوان كرد و افزود: اين تعداد از كاروان ها 
با 40 پرواز از فرودگاه هاى عربستان به فرودگاه 

مشهد منتقل خواهند شد.
وى همچنين از آغاز طرح توسعه اداره ايمنى و 
هدايت زمينى فرودگاه مشــهد خبر و ادامه داد: 
اين پروژه ها در راســتاى افزايش ضريب ايمنى 

فرودگاه در آينده نزديك بهره بردارى مى شوند.
مديركل فرودگاه هاى خراسان رضوى ياد آور شد: 
عمليات تعريض جاده دسترســى به باند جهت 
تسريع و تسهيل مانور خودروهاى آتش نشانى، 
احداث منبــع و پمــپ ذخيــره آب ثانوى با 
گنجايش 400 هزار ليتر براى شارژ خودروهاى 
آتش نشانى در زمان نياز و فراهم سازى بسترهاى 
سميالتور دود، اتك و دمو با مجموع ابعاد 250 

مترمربع از جمله اين پروژه هاست.

در حوالى امروز2

در بازديد نماينده ولي فقيه در هالل احمر 
و ائمه جمعه گلبهار و فاروج از پاسگاه هاي هنگ 

مرزي تايباد عنوان شد
  امنيت مرزهاى كشور مديون 
رشادت هاى مرزبانان دلير است

قدس: نماينده ولي فقيه در هالل احمر خراســان رضوى، ائمه 
جمعه شهرهاى فاروج و گلبهار و مدير كل كميته امداد خراسان 

رضوى از پاسگاه هاي هنگ مرزي تايباد بازديد كردند.
حجت االســالم والمســلمين اســدي، نماينده ولي فقيه در 
هالل احمر خراســان رضوى در جمــع مرزبانان گفت: روحيه 
خدمت رساني در مرزباني بســيار باالست و مرزبانان مهم ترين 

عوامل آرامش بخش در جامعه اسالمي و ايران هستند.
وى افزود: اگر مردم در امنيت و آرامش زندگي مي كنند به بركت 
چشمان بيدار مرزباناني است كه در اين ديده باني ها و برجك ها 
بيدار هســتند و خواب را بر خود حــرام كردند تا مردم آرامش 

داشته باشند.
امام جمعه شهر گلبهارنيز با بيان اينكه مرزبانان حافظان امنيت 
جامعه هستند، گفت: در ايام اهللا دهه مبارك امامت و واليت قرار 
داريم و يكي از وظايفي كه مؤمنين دارند اين اســت كه احوال 
پرس رزمندگان باشند و ما در اين راستا افتخار حضوردر جمع 

مرزبانان غيور خراسان رضوي را داريم. 
حجت االسالم والمسلمين مروج پس از بازديد از مرزهاي استان 
و پاسگاه هاي مرزي افزود: مرزبانان در دين مبين اسالم جايگاه 
ويژه اي دارند؛ چرا كه اگر در كشور امنيت نباشد، يعني هيچي 

نداريم و اين مرزبانان هستند كه حافظان امنيت هستند.
وى با تأكيد بر اهميت مرزها و مرزبانى يادآور شــد: اهميت اين 
موضوع تا آنجا است كه امام سجاد(ع) را وا داشت كه در صحيفه 

سجاديه دعاي ويژه اي براي مرزبانان منظور بفرمايند.
امام جمعه شهرستان فاروج نيز در اين ديداراز مرزبانان به عنوان 

عزت آفرينان اين مرز و بوم ياد كرد.
حجت االســالم والمسلمين حســن زاده گفت: مرزبانان يعني 
كســاني كه نعمت امنيت را به ما هديه داده اند و جا دارد يادى 
شود ازشــهداى مرزبان و خاطره آنان را گرامي بداريم؛ چرا كه 
امن ترين مرزها را در بين كشورهاي همسايه به ما ارزانى داشتند 
و اين جاي تشكر دارد و خداوند تبارك و تعالي را شكر مي كنيم 

كه اين نعمت بزرگ را به ما داده است.
امام جمعه شهرستان فاروج به مسئوالن توصيه كرد حداقل در 
ســال يك روز را به بازديد مرزها اختصاص بدهند؛ اگر امروز به 
عنوان امن ترين كشور هستيم، حاصل دسترنج سربازان، افسران 
و افسران ارشدي است كه زحمت مي كشند و شبانه روز ديده بان 
هســتند تا ما راحت بخوابيم و درخانه هايمان مشكلي نداشته 
باشيم و مثل كشورهاي همسايه مانند عراق، سوريه،افغانستان 
و... نباشيم؛ و مسئوالن براي عرض ادب و خداقوتي به سربازان 
گمنام مرزبانى سر بزنند كه اين قطعاً موجب تقويت روحيه آنان 

خواهد شد.
مديركل كميته امداد استان خراسان رضوي نيز در اين بازديد 
گفت: نگاه مردم و مسئوالن به مرزبانان صرفاً نگاه امنيت نظامي 
نيســت و وقتي كه در اين مسير روحيه باالي مرزبانان را ديدم، 
مرزبانان در واقع در چهار حوزه امنيت نظامي، امنيت اجتماعي، 

امنيت اقتصادي و امنيت فرهنگي هم كمك مي كنند.
آسوده افزود: روحيه مرزبانان از فرماندهي استان تا پرسنل كادر و 
وظيفه روحيه اى انقالبي و واليتمداري و در بستر دين و اعتقادي 
و وطن دوســتي است و اين سه ويژگي بود كه با نشاط، آرامش 
و با اقتدار در اين شــرايط مرزي داشتند كه به هموطنان و به 

كشورشان معتقدانه خدمت مي كردند.

معاون فرهنگى دانشگاه جامع علمى كاربردى
در مشهد خبر داد

 بيكارى 100 هزار دانش آموخته 
« پى اچ دى» در كشور

قدس- مهدى شــهرآبادى: معاون فرهنگى و دانشــجويى 
دانشگاه جامع علمى كاربردى با بيان اينكه دوران مدرك گرايى 
گذشته و در اين زمينه انتقادهايى وجود دارد، اظهار داشت: هم 
اكنون 100 هزار دانش آموخته پى اچ دى در كشــور داريم كه 
بيكار هستند و ســاليانه 2000 نفر ظرفيت پذيرش ماست كه 
بايد گفت براى 50 سال آينده نيز دانشجوى پى اچ دى تربيت 
كرده ايم.احمدرضا پيش بين كه در مراسم توديع و معارفه رئيس 
دانشگاه جامع علمى كاربردى خراسان رضوى سخن مى گفت، 
افزود: يكى از اهداف اصلى ما اين است كه دانش آموختگان ما در 
بخش هاى مختلف از جمله صنعت، هنر، كشاورزى و... مشغول به 
كار شوند و مؤثر باشند كه ظرفيت هاى اين افراد پس از دوره هاى 
آموزشــى ارتقا مى يابد و مى توان از ظرفيت ها و توان كاربردى 

آن ها در بخش هاى مختلف بهره برد.
وى اظهار داشت: هم اكنون 95 درصد مراكز ما فرم اساسنامه هاى 
خود را پر كرده اند و مسير گسترش را طى مى كنند كه با تصويب 
و ابالغ اساسنامه آن ها جايگاه مان در نظام آموزشى ثبت خواهد 
شد.در پايان اين مراسم از زحمات دكتر محمد جواد سلجوقى 
رئيس پيشين اين دانشــگاه تقدير و دكتر مرتضى تشكرى به 
عنوان رئيس جديد دانشگاه جامع علمى كاربردى استان خراسان 

رضوى معرفى شد.

 بهره مندى 330خانواراز افتتاح  
پروژه هاى هفته دولت در بشرويه

بشرويهـ  خبرنگار قـدس: معاون فرماندار شهرستان بشرويه 
در مراسم افتتاح دهيارى روستاى كرند، گفت: 6پروژه در بخش 
مركزى شهرستان بشرويه افتتاح كه 330 خانواراز آن بهره مند 
خواهند شد. على شــفيعى اين پروژه ها را شامل احيا و مرمت 
دو قنات در روســتاى نيگنان و لچنو، آســفالت معابر و اصالح 
شبكه برق نيكنان، احداث استخر و بند خاكى چاه على و افتتاح 
ســاختمان دهيارى روســتاى كرند با زيربناى 85متر مربع در 

زمينى به مساحت 1250 مترمربع اعالم كرد. 
وى افزود: براى اجراى اين پروژه  ها با اشــتغال مستقيم 10 نفر 
341 ميليون تومان هزينه شــده و 330خانوارهم از مزاياى آن 

بهرمند شدند. 

 پيكر جانباز شهيد 
در مشهد تشييع شد

ايرنا- پيكر جانباز 70 درصد، شهيد على اكبر قربانزاده، ديروز 
در مشهد تشييع و به خاك سپرده شد.

آيين تشــييع اين شــهيد بزرگوار با حضور مسئوالن بنياد 
شــهيد و امور ايثارگران خراســان رضــوى، جمعى از مردم 
و همرزمان شــهيد از مقابل حســينيه پيروان دين نبوى تا 
حــرم مطهر رضوى برگزار و پيكر مطهر وى پس از طواف در 
صحن و سراى امام هشتم(ع) در گلزار شهداى بهشت رضاى 

مشهد به خاك سپرده شد.
مديركل بنياد شــهيد و امور ايثارگران خراســان رضوى در 
حاشــيه اين مراسم گفت: جانباز شــهيد على اكبر قربانزاده 
كه داراى ضايعه قطع نخاع بود پس از ســال ها تحمل رنج و 
جراحات دوران جنگ، پنجشنبه يكم شهريور در بيمارستان 

امام رضا (ع) به همرزمان شهيدش پيوست.
حجت االسالم حسين معصومى افزود: شهيد قربانزاده متولد 
سال 1345 در شهر درگز بود و در 29 آبان 1362 در عمليات 
والفجر 3 در پنجوين عراق بر اثر موج انفجار و اصابت تركش از 
ناحيه كمر دچار قطع نخاع شده و به افتخار جانبازى نايل آمد.
وى ادامه داد: حدود ســه سال قبل به دليل عفونت ناشى از 
ديابت و عوارض جانبازى دو پاى اين جانباز سرافراز از ناحيه 
باالى زانو قطع شده بود. وى گفت: 18 ماه قبل نيز اين جانباز 
گرانقدر دچار سكته و ايست قلبى شد كه از آن تاريخ تاكنون 
در بيمارســتان رضوى، اتاق ايزوله آسايشگاه توانبخشى امام 
خمينى(ره) و بيمارستان امام رضا(ع) مشهد در كما بود و در 

نهايت به شهادت رسيد.

توسط خيريه جان نثاران 
حضرت زهرا(س) محقق شد

 اهداى 5 سرى جهيزيه اهدايى 
نيكوكاران به نوعروسان نيازمند

قدس: در آستانه عيد سعيد غدير به همت نيكوكاران مشهدى 
پنج سرى جهيزيه به نوعروسان مستمند و نيازمند توسط خيريه 

جان نثاران حضرت زهرا(س) اهدا شد.
مســئول روابط عمومى خيريه جان نثاران حضرت زهرا(س) با 
اعالم اين مطلب گفت: اين اقالم شامل 35 قلم اجناس از قبيل 
اجاق گاز، پنكه، رختخواب، يخچال، ســرويس آشپزخانه، بوفه، 
اتو بخار، بخارى و غيره بوده كه طى مراسمى با حضور خيران، 
نيكوكاران و مردم خداجو در مجتمع فرهنگى بيت الزهرا(س) 
به نوعروســان تحت پوشــش خيريه اهدا شــد.محمدصادق 
مير مرتضوى افزود: همچنين در ايام خجسته عيد قربان تا غدير 
سبد كاال شامل گوشــت، برنج، روغن، ماكارونى، رب و سويا به 
130 خانوار تحت پوشش اين خيريه اهدا شد، همچنين توسط 
فردى نيكوكار تعداد 85 دســت لباس عروس و مقدارى وسايل 
مزون به اين خيريه اهدا شــد كه با هماهنگى مركز مؤسسات 
خيريه مشهد بين خيريه هاى ديگر توزيع شد.وى اظهار داشت: 
همچنين توسط فردى خير و نيكوكار تعداد 3120 جفت كفش 
زنانه به اين خيريه اهدا شد كه همزمان با اين ايام فرخنده عالوه 

بر مددجويان تحت پوشش به ديگر افراد نيازمند اهدا شد.

همزمان با هفته دولت محقق شد
 افتتاح 3 پروژه و تجليل 
از كارمندان نمونه بشرويه

بشرويهـ  خبرنگارقدس: در سومين روز از گراميداشت هفته 
دولت، سه پروژه خدماتى و كشاورزى در بشرويه به بهره بردارى 
رسيد.پروژه جابه جايى شبكه فشــار ضعيف روستاهاى مجد، 
خانيك و يگى با اعتبار 200 ميليون ريال، زيرسازى و آسفالت 
معابر روستاى رقه از توابع بخش ارسك با اعتبار 2150 ميليون 
ريال، پروژه استخر ذخيره آب دهيارى رقه از توابع بخش ارسك 
با اعتبار 180 ميليون ريال از جمله پروژه هايى است كه افتتاح 
شد.بازديد از محل ساخت مدرسه چهاركالسه با مشاركت بنياد 
علوى در روستاى رقه از توابع بخش ارسك شهرستان بشرويه با 
اعتبار 6200 ميليون از ديگر برنامه هاى سومين روز هفته دولت 

در بشرويه بود.
جلسه شوراى ادارى شهرستان نيز بعد ازظهر روزگذشته در محل 
گلزار شهداى بشرويه برگزار شد، كه در اين مراسم از كارمندان 

نمونه تجليل شد.

 درخشش دانش آموز ناحيه چهار مشهد 
در «جشنواره جابر بن حيان»

حسين پورحسين: دانش آموز ناحيه چهار مشهد مقدس در 
«جشنواره جابر بن حيان» مقام اول را به دست آورد.

 مدير آموزش و پرورش ناحيه چهار مشــهد در حاشيه جلسه 
شوراى معاونان آموزش و پرورش به قدس گفت: «زهرا اورژند» 
دانش آموز پايه ششــم از دبستان شيرينى ســازان ناحيه4در 
پروژه هاى علمى دانش آموزان در جشنواره جابر بن حيان رتبه 

ممتاز كشورى را از آن خود كرد.
صفيه ركنى افــزود: همواره يكى از وظايف خود را در مجموعه 
آموزش و پرورش شناســايى استعدادهاى نهفته دانش آموزان 
مى دانيم و يكى از راه هاى اجرايى شــدن اين مهم شــركت در 
جشنواره ها و مسابقات علمى و فرهنگى و هنرى مى باشد كه بايد 

دانش آموزان را به اين سمت و سو راهنمايى كنيم.
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گفت و گو

فاطمه معتمدى: ناظر پولى بانك مركزى 
در خراسان رضوى از آغاز توزيع اسكناس نو 
براى عيد ســعيد غدير خم طى امروز و فردا 
در اســتان خبر داد.ضيايى در گفت و گو با 
خبرنگار ما گفت: از امروز 6 و 7 شهريور ماه 
اسكناس نو 5 و 10 هزار ريالى از طريق تمامى 
بانك هاى استان توزيع مى شود و متقاضيان 
مى توانند با مراجعه به شعب بانك ها نسبت 
به دريافت پول نو براى عيد غدير اقدام كنند.
وى ســهميه اسكناس نو امســال در استان 
را بــراى عيد غدير حــدود 4 ميليون قطعه 
اســكناس نو شامل 500 و 1000 تومانى به 
ارزش حدود 35 ميليــارد ريال اعالم كرد و 
يادآور شد: بخش قابل توجهى از سهميه پول 
نو در اختيار تمامى بانك هاى اســتان اعم از 
دولتى، خصوصى و مؤسسات مالى و اعتبارى 
داراى مجوز قرار گرفته اســت تا به مراجعه 
كنندگان ارائــه دهند و بخــش ديگرى از 
اسكناس نو از طريق شعب بانك هاى منتخب 
از ســوى ناظر پولى بانك مركزى در استان 

توزيع عمومى مى شود.وى با بيان اينكه 12 
شعبه شامل بانك هاى ملى، ملت، صادرات، 
كشاورزى، سپه، اقتصاد نوين و پاسارگاد براى 
توزيع عمومى اسكناس نو در مشهد تعيين 
شده است، تصريح كرد: متقاضيان مى توانند 
طى ساعت 9 تا 12 با مراجعه به اين شعب 

حداكثر 50 برگ اسكناس نو دريافت كنند.

 توزيع عمومى 530 هزار برگ اسكناس نو 
در شهرستان ها

وى با بيان اينكه در قالب اين 12 شــعبه 
منتخب در مشــهد، يك ميليــون قطعه 
اســكناس نــو 500 و 1000 تومانــى به 
صورت عمومى توزيع مى شود، اضافه كرد: 
امسال نيز همانند سال گذشته چهار بانك 
از جمله بانك صادرات در حوزه شهرستان 
سبزوار، كشــاورزى حوزه قوچان، تجارت 
حوزه فريمــان و بانك ملى حــوزه تربت 
حيدريه توزيع عمومى پول نو را در برنامه 
دارند.وى اســكناس هاى نو در نظر گرفته 

شده براى توزيع عمومى در شهرستان هاى 
استان را 530 هزار برگ اعالم كرد.

ضيايــى ادامــه داد: توزيع اســكناس نو با 
هدف دسترســى آســان تر مردم به پول نو، 
از ســوى ناظر پولى بانك مركزى در استان 
در نظر گرفته شــده اســت و اين جداى از 
اسكناس هاى نويى است كه در اختيار تمامى 
بانك هــاى دولتى، خصوصى و مؤسســات 
مالى و اعتبارى داراى مجوز استان براى ارائه 

به متقاضيان قرار گرفته است.

 ارسال 26 ميليون برگ اسكناس فرسوده 
استان به تهران براى امحاء 

 ناظر پولى بانك مركزى در خراســان رضوى با 
بيان اينكه 1407 شعبه در استان اعم از بانك هاى 
دولتى،خصوصى و مؤسســات مالى و اعتبارى 
داراى مجوز فعالند، اذعان داشت: از ابتداى سال 
جــارى تاكنون 26 ميليــون و 343 هزار برگ 
اسكناس فرسوده از طريق سيستم بانكى استان از 
چرخه گردش پولى خراسان رضوى خارج و براى 

امحاء به تهران ارسال شده است.

ناظر پولى بانك مركزى در گفت و گو با قدس خبر داد

توزيع 4 ميليون قطعه اسكناس نو براى عيد سعيد غدير

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
@quds95 :كانال تلگرام

پروين محمدى: رئيس دانشگاه علوم پزشكى مشهد گفت: حضور ميليون ها زائر و مسافر 
و استفاده آن ها از خدمات درمانى دانشگاه علوم پزشكى مشهد، اعتبارات زيادى را طلب 

مى كند كه با شرايط اقتصادى موجود بايد تمهيدات ويژه اى را به كار گيريم.
دكتر محمدرضا دارابى كه در جمع اعضاى هيئت رئيسه و اصحاب رسانه سخن مى گفت 
با اشــاره به اجراى تحريم هاى ظالمانه و شرايط اقتصادى موجود افزود: دانشگاه علوم 
پزشكى مشهد مانند ساير دانشگاه ها موظف به اجراى سياست هاى الزم در سال 97 با 
سقف اعتبارات سال 95 شده است ازاين رو با كاهش اعتبارات و محدود شدن درآمدها 

مجبور به دست و پنجه نرم كردن با مشكالت زيادى هستيم.
وى اولويت هاى دانشگاه علوم پزشكى مشهد را پروژه هاى باالى 80 درصد عنوان كرد و 

گفت: سعى مى كنيم اين پروژه ها را با جذب اعتبارات وزارتى به پايان برسانيم.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى مشهد در پاسخ به سؤال خبرنگار ما در خصوص تعيين 
تكليف بيمارســتان امداد جنوب توضيح داد: اين بيمارســتان از پروژه هاى اعتبارات 
رهبر معظم انقالب اســت كه بزودى فاز اول آن را شروع خواهيم كرد و حلقه تروماى 
بيمارســتان هاى هاشمى نژاد و امدادى شهيد كامياب و طالقانى و امداد جنوب تكميل 
خواهد شد.وى در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار ما در مورد تعيين تكليف بيمارستان 
540 تختخوابى جاده سرخس توضيح داد: اين بيمارستان يك پروژه مشترك بين آستان 
قدس رضوى، اســتاندارى، مسكن و شهرسازى و دانشگاه علوم پزشكى است كه زمين 
آن اهدايى آســتان قدس رضوى اســت و به دانشگاه علوم پزشكى مشهد واگذار شده، 
ولى كارهاى زمين وزارت مســكن و شهرسازى ناتمام است و پيگيرى آن هم به عهده 
استاندارى مى باشد در حالى كه سهم دانشگاه علوم پزشكى كه تهيه نقشه و كارهاى فنى 
است انجام شده و به محض تخصيص اعتبار اوليه، كار را شروع خواهيم كرد چون اين 
بيمارســتان يك پروژه مشترك است معتقديم تا منابع آن 100 درصد تخصيص پيدا 

نكند كار را شروع نكنيم.
وى در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار ما درباره همراه سراهاى بيمارستان امام رضا (ع) 
كه به كلينيك دندانپزشــكى تبديل شده، گفت: با توجه به برنامه ريزى هاى مشخصى 
كه در دانشــگاه داريم فضاى مورد اشاره از ابتدا در نقشه جامع بيمارستان براى فضاى 

اورژانس شبانه روزى دندانپزشكى در نظر گرفته شده كه بتواند به زائران و مجاوران امام 
رضا(ع) خدمات اورژانس دندانپزشكى كه جاى آن خالى است ارائه دهد، فضاى دوم هم 
براى دياليز بيماران كليوى منظور شده كه نزديك پاركينگ باشد و نياز به ورود بيماران 
دياليزى به بخش هاى شلوغ و پرهياهوى بيمارستان نباشد ضمن اينكه در حال حاضر 
مكان هايى در بيمارستان به عنوان همراه سرا تعبيه شده كه 60 تا 70 درصد ضريب 

اشغال دارد.
اما آنچه باعث سوء تعبير شده اين است كه چرا فضاى آزاد شده بعد از بيمارستان 
610 تختخوابى را به همراه ســرا اختصاص نداديم كه آن هم به علت فرســودگى 
ساختمان است كه از استحكام كافى برخوردار نيست و ممكن است با كوچك ترين 
زلزلــه و... براى همراهان بيماراتفاق ناگوارى بيفتد و به همين دليل اين مركز فعال 

نشده است. 
در ادامه اين نشست معاونان دانشگاه ضمن پاسخگويى به سؤاالت خبرنگاران حاضر در 
جلسه، در خصوص فعاليت ها و اقدامات حوزه كارى خود گزارش مبسوطى دادند كه در 

شماره هاى آينده به اطالع خوانندگان خواهد رسيد.

رئيس دانشگاه علوم پزشكى مشهد در پاسخ به قدس تشريح كرد

آخرين وضعيت بيمارستان امداد جنوب تا تغيير كاربرى همراه سراى بيمارستان امام رضا(ع) 

حجاج هم در عربستان 
و هم در ايران شرايط 

خوبى براى انتقال و 
بازگشت داشته اند و روز 

بيست و يكم شهريور 
آخرين كاروان حجاج 

خراسانى وارد مشهد 
خواهد شد
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سرپرست معاونت زيارت

 استاندارى خراسان رضوى:
 سوءاستفاده زائران خارجى از 

خانه مسافرها در مشهد دروغ محض است

 سرپرســت معاونت زيارت اســتاندارى خراسان 
رضوى گفت: ســخنان رئيــس اتحاديه هتلداران 
خراسان رضوى در مورد سوءاســتفاده زائران خارجى از 
خانه مســافرها را تكذيب مى كنم و اين سخن ها از اساس 

دروغ محض است.
سيد جواد حسينى كه بتازگى به سرپرستى معاونت زيارت 
استاندارى خراسان رضوى منصوب شده است در گفت و گو 
با خبرنگار قدس آنالين افزود: ســتاد خدمات سفر استان 
بر همه موارد به صورت محســوس و نامحسوس نظارت و 
ارزيابى دارد و در چند ماه اخير حدود 2000مورد بازديد 
و نظــارت بر هتل ها، اماكن اقامتى، خانه مســافرها و هر 
موردى كه با زائران و گردشگران در ارتباط است، صورت 
گرفته اســت و حتى پرونده هايى نيــز با موضوع گرانى، 
اخالل و احتكار تشكيل شده و متخلفان به مراجع قضايى 

معرفى شده اند.
وى بــا بيــان اينكــه بــا برخى ســخنان بى اســاس و 
غيركارشناسى شده نبايد مانع حضور زائران و گردشگران 
در استان شد، تصريح كرد: خانه مسافرها نيز از اين قاعده 
مستثنا نيستند و نظارت بر آن ها با جديت در حال انجام 

است.
 حسينى اظهار داشــت: تمام زائران و گردشگرانى كه از 
كشورهاى عراق، هند، افغانستان و ساير كشورها به مشهد 
و اســتان ســفر مى كنند، براى ما قابل احترام هستند و 
تالش مى كنيم ميزبانى خوب و شايسته اى از آن ها صورت 

بگيرد.
گفتنى اســت، محمد قانعى، رئيس اتحاديــه هتلداران 
خراســان رضوى در گفت و گو با روزنامه شهروند از حضور 
مردان مجرد عراقى در خانه مسافرها همراه با زنان ايرانى 
سخن گفته بود و تصريح كرده بود كه در شهرهايى مثل 
مشهد و قم كه زائرپذير هســتند، مراوده و مراجعه افراد 
غيرايرانى بخصوص عرب هاى عراق خيلى بيشتر مشهود 

است.

 فساد اخالقى عراقى ها منبع موثقى ندارد
در عين حال روز گذشته رئيس اتحاديه هتل داران مشهد 
در گفت و گو با مشــهد فورى در خصوص مصاحبه اخير 
خود با موضوع فســاد اخالقى مسافران عراقى در مشهد، 
اظهار داشــت: مطالبى كه در رســانه ها مطرح شــده با 
مطالبى كه من گفته ام متفاوت است و برداشت گزارشگر 

محترم سليقه اى و به نوعى تحريف شده مى باشد.
وى ضمن تكذيب مطالب منتشر شده در رسانه ها، بيان 
كــرد: ما نمى توانيــم صد در صد تاييــد كنيم كه اين 
اتفاقات در خانه مســافرها مى افتد؛ امــا به دليل عدم 
نظارت بر اين مكان هاى اقامتى اگر بنا به وجود فســاد 
اخالقى در بين عراقى ها باشــد بيشتر در اين نوع اماكن 

رخ مى دهد.
رئيس اتحاديه هتل داران مشهد تصريح كرد : تا كنون در 

هيچ هتلى چنين تخلفى رويت نشده است.
قانعى با اشاره به اين كه هيچ هتلى به زنان و مردانى كه 
قانونى با يكديگر همســر نيستند اقامت نمى دهد، تاكيد 
كرد:  نه در مشهد و نه در هيچ جاى كشور هتل ها اجازه 
پذيرش زنان و مردانى كه همســر قانونى هم نيستند را 
ندارند لذا اگر فساد اخالقى اى صورت مى گيرد بيشتر در 

اماكن اقامتى غير رسمى است.
وى اذعان كرد: ما نمى توانيم صد در صد تاييد كنيم كه 
اين اتفاقات در خانه مســافرها مى افتد؛ اما به دليل عدم 
نظــارت بر اين مكان هاى اقامتى اگر بنا به وجود فســاد 
اخالقى در بين عراقى ها باشــد بيشتر در اين نوع اماكن 
رخ مى دهد و تا كنون در هيچ هتلى چنين تخلفى رويت 

نشده است.
رئيس اتحاديه هتل داران مشــهد در پاسخ به اين سوال 
كه آيا منبع موثقى در خصوص اين اتفاق در مشهد وجود 
دارد گفت: در اين زمينه چون ارتباطى با خانه مســافرها 
نداريم نمى توانيم منبع اطالعاتى قوى اى داشــته باشيم 

اما شنيده ها حاكى از اين اتفاق است.
وى بيــان كرد: در حال حاضــر بين 20تا 25درصد هتل 
هاى مشــهد را زائران عرب زبان تشــكيل مى دهند كه 

بخش عمده اى از اين تعداد عراقى هستند.

  پل امام حسين (ع) تا عيد غدير 
بازگشايى مى شود

ايسنا: شهردار منطقه 3 شهردارى مشهد از بازگشايى پل ميدان 
امام حسين(ع) تا عيد غديرخم خبر داد.

مجتبى زمانيان با اشــاره به انسداد ضلع شرقى پل ميدان امام 
حسين(ع)، اظهار كرد: از هفته گذشته معبر جنوب به شمال پل 
ميدان امام حسين(ع) مشهد به دليل تعمير درزهاى انبساطى 
مسدود شده است كه با پايان عمليات اجرايى تا روز پنجشنبه و 

همزمان با عيد سعيد غديرخم بازگشايى خواهد شد. 
وى با اشاره به اينكه «انبساط درزهاى پل هاى پرتردد سطح شهر 
هر چند سال يك بار به صورت ادوارى انجام مى شود»، ادامه داد: 
الســتيك هايى روى پل هاى بزرگ سطح شهر قرار دارد كه به 
علت گرما و ســاير تغييرات، دچار تنش شده و بر اثر اين تنش 
فواصلــى خارج از حد معمول در بين آن ها ايجاد مى شــود كه 

لغزندگى را با خود به همراه دارد و خطرساز خواهد بود.
زمانيان در خصوص ترافيك ميدان امام حســين(ع) با مسدود 
شــدن اين مســير، تصريح كرد: قطعاً مسدود شدن پل حجم 
ترافيك ميــدان امام حســين(ع) را افزايش خواهــد داد، اما 
خوشبختانه رينگ ميدان امام حسين(ع) امكان دسترسى بااليى 
دارد و در طول انجام اين كار شهروندان با مشكل ترافيكى خاصى 

روبه رو نخواهند شد.

  5 واگن جديد به قطارشهرى مشهد 
تحويل شد

ايرنا: مديرعامل شركت قطارشــهرى مشهد گفت: پنج واگن 
جديد معادل يك رام قطار براى خط دوم به قطارشــهرى اين 

كالنشهر تحويل داده شد.
كيانوش كيامــرز افزود: در ابتداى هفته دولــت اين واگن ها از 
شركت واگن سازى تهران به مشهد انتقال يافت و تا پايان هفته 

پنج واگن ديگر نيز تحويل مى شود.
وى ادامه داد: نياز خط دوم قطارشهرى 20 رام قطار شامل 100 
واگن اســت. با ورود اين واگن ها تاكنون 12 رام قطار براى خط 
دوم به مشــهد تحويل شده، يك رام نيز تا پايان شهريور جارى 
تحويل و هفت رام قطار ديگر نيز تا ســه ماه آينده وارد مشهد 

مى شود.
مديرعامل شركت قطارشهرى مشهد گفت: اين قطارها ساخت 

مشترك چين و ايران است كه از كيفيت بااليى برخوردارند.

تحويل شد
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مخاطبان عزيز خرسند     يم كه ارتباط د     وسويه با اين رسانه د     ر ارسال 
بنابراين  نشست،  ثمر  به  از سوى شما خوانند     گان گرامى  سوژه 
با پاسخ خود     ، ما را د     ر  اميد     واريم مسئوالن د     ستگاه هاى اجرايى 
اين مسير همراهى كنند     . شما مى توانيد      از طريق سامانه پيامكى 

300072305 با ما د     ر تماس باشيد     .

 احتكار در پاركينگ
انبارهاى دو مجتمع كامپيوتر در مشــهد در كوچه مجاور 
آن هــا با ظاهــر يك پاركينگ، حفاظت شــده توســط 
دوربين هاى مدار بســته مى باشد و انبارهاى دورتر توسط 
وانت پيكان سفيد رنگ در محدوده دو مجتمع انتقال پيدا 
مى كند كه با تعقيب و مراقبت مى توانيد انبارهاى ميلياردى 

اجناس احتكار شده را پيدا كنيد.
930...9731

 مجتمع تفريحى به جاى بيمارستان
ساختمان برج سفيد خيابان خاقانى اگر بيمارستان مى خواستند بسازند 30سال طول مى كشيد، 
(نمونه اش بيمارســتان رضا جاده سنتو جنب شــركت ايران خودرو) ولى وقتى يك مجتمع 
تفريحى و رفاهى در ميان آمد ساخت اين مجتمع عظيم به مدت 2/5 سال ساخته شد، حال 

بايد ببينيم كى خورده كى برده؟
915...2906

 ضرورت تأسيس انجمن مفاخر در خراسان
مشهد با تاريخ1300ساله و خراسان با تاريخ چند 10 هزار ساله نياز به يك انجمن مفاخر دارد، 
بايد شهردارى و آستان قدس رضوى پيش قدم بشوند و دبيرخانه انجمن مفاخر خراسان بزرگ 

را شكل بدهند؛ تا مدافع مفاخر گذشته و حال خراسان بزرگ باشند.
936...6158

 اختيارى شدن نرخ ها و ساعت كار
عالوه بر اختيارى شــدن نرخ اجناس در اين روزها؛ ظاهراً 
ســاعات كار ادارات و سازمان ها هم دارد به همين سمت 
مى رود. مخابرات مطهرى پنجشنبه مراجعه كردم اعالميه 
زده كه پنجشنبه ها تعطيله، خوب يك دفعه همه سازمان ها 

را همين كار كنيد كه نگويند تبعيض شده.
937...7213

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.

مهناز خجسته نيا طرح «كمربند جنوبى» 
كه به ادعاى پيشنهاد كنندگان و مجريان آن 
قرار بود جزو ابرطرح هاى مشهد باشد، متأسفانه 
تمام نشده بالى جان مردم اين كالنشهر شده 

است.
در اين طرح عظيم، تيشــه به ريشه تنفسگاه 
كالنشــهرى زده شــده كــه آلودگــى هوا 

قصه پرغصه ساكنان آن است.
واكاوى اين سوژه نيز حاكى است كه اين درد 
در حالى بى درمان مانده كه مديران شــهرى 
مشــهد بر ضرورت اجراى ايــن طرح اصرار و 
فعاالن محيط زيست منكر ضرورت اجراى آن 
هستند؛ به طورى كه اين اظهارات ضد ونقيض 
كار را به جايى رســاند كه رد پاى دســتگاه 

قضايى استان به اين پرونده باز شد.

 ناديده گرفتن اكوسيستم طبيعى 
ارتفاعات جنوبى

يكى از فعاالن محيط زيســت مشــهد در 
گفت و گو با گزارشــگر مــا مى گويد: وقتى 
تخريب آشــكار اكوسيســتم طبيعى و بكر 
ارتفاعات جنوبى توســط مجريان اين طرح 
ناديده گرفته مى شــود، ديگــر جايى براى 
بيان مشــكالت زيســت محيطى اين طرح 

باقى نمى ماند.
وى كه مسئوليت كارگروه حفاظت از محيط 
كوهستان را برعهده دارد مى افزايد: متأسفانه 
جانمايى غلــط اين كمربنــدى در ارتفاعات 
جنوبى تاحدى آشــكار است كه هر شاهدى 

مدعى آن است.
وى جاده ساخته شده در اين طرح را به دليل 
تخريب هشت كوه و مرگ بى سر و صداى 40 
آبراهه زيرســؤال مى برد و اظهار مى دارد: مگر 
مشكل زيست محيطى يك پروژه چيزى غير از 
اين است كه مديران شهرى منكر آن هستند.

وى با ابراز نگرانى ســمن هاى محيط زيستى 
از اجــراى اين طرح مى گويــد: در هيچ جاى 
دنيا اجازه تخريب كوه را براى ســاختن جاده 

نمى دهند.
به گفتــه وى متأســفانه مديرانى مســبب 
اجراى چنين طرح هايى هســتند كه به جاى 
توســعه حمل و نقل عمومى و ترويج فرهنگ 
دوچرخه سوارى كوه را براى ساختن جاده اى 
خراب مى كنند كــه فردا همين جاده موجب 

ايجاد ترافيك خواهد شد.

 توقف كمربند جنوبى يك مطالبه عمومى
دكتر محمد حسين پاپلى يزدى، رئيس انجمن 
ژئوپلتيك ايران كه يكى از افراد شناخته شده 
در كشور و حتى صاحب نظر در دنياست نيز 
در گفت وگو با گزارشگر ما مى گويد: جلوگيرى 
از اجراى اين طرح فراتر از يك مشكل محيط 

زيستى، يك مطالبه عمومى است.
وى خواستار مداخله كارشناسانى مى شود كه 
ضمن بهره مندى از گريد محيط ارتباطى هم 
با پيمانكار و شهردار نداشته باشند، مى شود و 
مى افزايد: نتيجه مطالعات اين كارشناسان بايد 
مالك عمل قرار بگيرد نه مطالعاتى كه مشاور و 

مجريان پروژه خودشان انجام مى دهند.
دكتــر پاپلى يزدى با بيــان اينكه مخالفت با 
اجراى اين طرح و اصرار بر مشــكالت زيست 
محيطى آن اصالً در حد و اندازه ســاخت يك 
جاده نيســت، اظهار مى دارد: همه مخالفت ها 
به جهت پيشگيرى از وقوع يك كوه خوارى و 

زمين خوارى بزرگ است.
به گفته وى قطعاً در آينده به بهانه اجراى اين 
طرح زمينه اى فراهم خواهد شد كه ميليون ها 
متــر مربع زمين دولتــى و منابع طبيعى در 

اختيار سودجويان قرار بگيرد.
اين استاد دانشگاه ســاخت جاده به جهت 
رفع ترافيك را رد مى كند و مى گويد: سؤال 
مــا از مديران شــهرى اين اســت كه چرا 

هميشه به فكر رفع مشكل 
ترافيكى مناطق برخوردار و 

سرمايه دار شهر هستند.
وى با بيان اينكه مگر جاده 
و  سرخس  جاده  ســيمان، 
ده ها شــهرك حاشــيه اى 
شمال شهر مشكل ترافيك 
ندارند، اظهــار مى دارد: اين 
در حالى است كه هيچ عزمى 
در جهت رفع مشكل ترافيك 

اين مناطق جزم نيست.
وى با اشــاره به اينكه در تمام دنيا اتوبان سازى 
مانند سدســازى مــورد بازنگرى قــرار گرفته، 
مى افزايد: چراكه اين موضوع به اثبات رسيده كه 
هر چه اتوبان ساخته شود، ترافيك بيشتر مى شود.

 آسفالت ريزى عجوالنه و غير تخصصى
دادستان عمومى و انقالب مركز استان خراسان 
رضــوى هم در آخريــن اظهاراتش مى گويد: 
دستگاه هاى اجرايى در زمان بررسى مستندات 
طرح كمربند جنوبى متأســفانه بدون رعايت 
ضوابط راه سازى به سرعت نسبت به آسفالت 
قســمتى از آن اقدام كردند تا اين چنين القا 
كنند كه اين طرح 80 درصد پيشرفت فيزيكى 

دارد.
غالمعلى صادقى مى افزايد: با وصول گزارش ها 

و اعالم نارضايتى هاى مردمى 
از تخريــب ارتفاعات جنوبى 
مشهد جهت ساختن كمربند 
جنوبى و در راستاى صيانت 
از حقوق عامــه موضوع در 
دســتوركار شــوراى حفظ 
حقوق بيت المال استان قرار 
گرفت و مقرر شد اين طرح 
با كاربرى حمل و نقل متوقف 
شــود كه اميدواريم كاربرى 
تفريحى و فضاى سبز (پارك 

جنگلى) جايگزين آن شود.
وى در خصــوص اينكه آيــا موضوع كمربند 
جنوبى مشــهد توسط دادستان كل كشور در 
حال پيگيرى است؛ عنوان مى كند: استاندارى 
خراسان رضوى پيرو درخواست رئيس شوراى 
شهر صرفاً با دادستانى كل كشور مكاتبه داشته 
است و شوراى حفظ حقوق بيت المال نيز پاسخ 
الزم به همــراه داليل ورود بــه اين موضوع را 
به طور جامع و كامل به مرجع مذكور منعكس 

كرده است.

دادستان عمومى و انقالب مركز استان خراسان رضوى:

«پارك جنگلى» گزينه جايگزين كمربند جنوبى

سؤال ما از مديران 
شهرى اين است كه 

چرا هميشه به فكر رفع 
مشكل ترافيكى مناطق 
برخوردار و سرمايه دار 

شهر هستند

بــرش

س
قد

 -
رد 

ى ف
مد

اح
ن 

س
: ح

س
عك

كرده است.
مخاطبان گرامى!

در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شــماره 

300072305 پيامك كنيد.
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یاددا�ت  رئيس جهاد كشاورزى به قدس پاسخ داد

از كشت برنج  در كالت تا روستاهاى خالى خراسان رضوى
فاطمــه معتمدى رئيس ســازمان جهاد 
كشاورزى خراسان رضوى درباره چرايى كشت 
محصول پر آب برنج در شهرهاى كالت و درگز 
با وجود وضعيت خشكسالى و كم آبى شديد 
استان به خبرنگار ما گفت: محصول برنج در 
شهرســتان كالت و درگز به اين دليل كشت 
مى شود كه اراضى كشت اين محصول در دو 
شهرستان ياد شده در حاشيه رودخانه مرزى 
قــرار دارد و براى آبيارى اين كشــت از اين 

رودخانه استفاده مى شود.

تغيير الگوى كشت نيازمند تأمين اعتبار
مزروعى با بيان اينكه شاهد خروج بى رويه 
آب هاى مرزى در اين مناطق هستيم،اضافه 
كرد: گرچه سازمان داراى برنامه براى تغيير 
الگوى كشت و ارائه الگوى هاى كشت با نياز 
آبى كم اســت اما اجراى آن نيازمند تأمين 
اعتبار اســت تا اراضى باالدست به اين امر 
اختصاص و تجهيز شود سپس الگوى كشت 

تغيير يابد.
وى ادامه داد:اكنــون كه آب هاى مرزى در 
حال خروج از كشور از منطقه درگز و كالت 
اســت لذا براى اســتفاده حداكثرى از اين 
آب ها، كشت برنج در اراضى حاشيه رودخانه 
انجام مى شود و به دليل اينكه مردم الگوى 
كشتى كه با درآمد برنج برابرى و بهتر از آن 
باشد ندارند لذا همچنان كشت برنج در اين 

مناطق با اقبال كشاورزان روبه روست.
وى با بيــان اينكه درآمد برنج در هر هكتار 
بيــش از 30 ميليون تومان اســت، اظهار 
داشــت: بايد در تعيين و ارائه الگوى كشت 
كم آب به برنجكاران شهرستان هاى درگز و 

كالت به اين مهم توجه شود.

اجازه 5 ساله براى كشت برنج
وى ادامــه داد: با توجه بــه داليل و موارد ياد 
شده، سازمان جهاد كشاورزى خراسان رضوى 
از وزارت كشــاورزى اجازه گرفته است كشت 
برنج براى يك دوره 5 ســاله در استان انجام 
شود و طى اين مدت نيز برنامه اين است كه 

تغيير الگوى كشت جايگزين انجام شود.

 استمهال 2 ساله وام هاى كشاورزى
وى در پاسخ به پرســش ديگر خبرنگار ما 
مبنــى بر ميزان خســارات خشكســالى و 
ســيل وارده به استان و وضعيت جبران آن 
گفت: يكى از برنامه هاى دولت براى جبران 
خسارات خشكسالى وســيل مصوبه هيئت 

دولت مبنى بر استمهال وام هاى كشاورزى 
براى مدت دو سال است.

مزروعى با بيان اينكه ديروز مجدداً اين مصوبه 
ابالغ شده اســت، گفت: در جلســه اخير با 
استاندار خراســان رضوى اين موضوع توسط 
ســازمان جهاد كشــاورزى مطرح شد كه از 
بانك هاى استان خواســته شود با كشاورزان 
خســارت ديده مدارا كنند تا مصوبه ياد شده 

را از بانك مركزى دريافت كنند.
وى يادآورشــد:همچنين موضوع بخشودگى 
جرايم وام هاى كشاورزى كمتر از 100 ميليون 
تومان هم در راســتاى كمك به كشــاورزان 

خسارت ديده به قوت خود باقى است.

 برخورد جدى با متخلفين تغيير 
كاربرى اراضى كشاورزى

وى همچنين درباره شمار روستاهاى خالى 
از ســكنه اســتان به خبرنگار ما گفت:بين 
ســال هاى 85 تا 90 خراســان رضوى در 
مقايســه با كشور بيشــترين آمار مهاجرت 

روستاييان به شهرها را داشت.
مزروعى با بيان اينكه ميانگين نرخ مهاجرت 
از روســتا به شهرطى سال هاى ياد شده در 
كشــور 6 دهم درصد بود،افزود:با اين حال 
اين عدد در خراسان رضوى 1/13 دهم بود.

وى اضافــه كرد:با ايــن حال بــا اقدامات 

انجام شــده از جمله حفــظ كاربرى اراضى 
كشــاورزى و جلوگيرى از تغييــر كاربرى 
اراضى كشــاورزى و ساخت و سازهاى غير 

مجاز اين روند تغيير كرده است.
وى ادامــه داد: تا قبــل از اين بخش عمده 
سرمايه كشــاورزان به حاشيه شهر، ساخت 
و ساز، سرمايه گذارى و ســپرده گذارى در 
پديده و مؤسســات مالى و اعتبارى منحله 

مانند ميزان شده بود.
وى با اشــاره به برخورد جــدى با متخلفين 
تغيير كاربرى و تخريب ســاخت و سازهاى 
غيرمجاز در اراضى كشــاورزى اذعان داشت: 
سازمان جهاد كشاورزى خراسان رضوى پيگير 
حفاظت اراضى كشاورزى است و در اين راستا 
موضــوع را به جد دنبال مى كند و تحت هيچ 
شرايطى از اين وظيفه خود كوتاه نخواهد آمد 
چرا كه امنيت غذايــى يكى از وظايف اصلى 
سازمان اســت، بنابراين حفظ كاربرى اراضى 
كشاورزى به معناى حفظ خاك و الزمه تحقق 

وظيفه امنيت غذايى است.

3335 روستاى خالى از سكنه 
در خراسان رضوى

رئيس ســازمان جهاد كشــاورزى خراسان 
رضوى خاطرنشــان كرد: با اين تفاصيل پيرو 
اقدامات انجام شــده توسط ســازمان جهاد 

كشاورزى خراسان رضوى بين سال هاى 92 
تا 95،نه تنها مهاجرت از روســتا به شهرهاى 
استان نداشتيم بلكه رشد روستاها نيز مثبت 
شده اســت. وى با بيان اينكه در حال حاضر 
رشد روســتاهاى استان 6 دهم درصد مثبت 
شده است،گفت:استان از وضعيت 1/13 منفى 
به 6 دهم درصد مثبت رســيده است كه اين 
آمار خيره كننده است. مزروعى اضافه كرد:نه 
تنها شاهد خالى نشــدن روستاها در استان 

نبوديم بلكه شاهد رشد جمعيت بوديم.
وى در عين حال شــمار روستا هاى خالى از 

سكنه استان را 3335 روستا اعالم كرد.

بهره بردارى از 282 پروژه كشاورزى 
طى هفته دولت 

شايان ذكر است در ادامه اين نشست خبرى 
معاونين سازمان جهاد كشــاورزى به ارائه 
گزارش عملكرد اين ســازمان طى عمر 40 
ساله انقالب در حوزه هاى مختلف توليدات 
دامــى و باغى پرداختند و به پرســش هاى 

خبرنگاران پاسخ دادند.
گفتنى اســت همزمان با هفتــه دولت 282 
پروژه كشاورزى با اعتبار بيش از 990 ميليارد 
ريال و اشــتغال زايى مستقيم و غيرمستقيم 
713 نفردر استان به بهره بردارى مى رسد كه 
10 هزار و 100 خانوار از آن بهره مند مى شوند.

آب و �وا
  پيش بينى كاهش نسبى دما از فردا

قدس: هواشناسى خراسان رضوى اعالم كرد: با استقرار جوى 
پايدار روى استان انتظار مى رود در 72 ساعت آينده آسمان 
غالب نقاط اســتان در بيشتر ســاعات صاف ضمن اينكه در 
ساعات بعدازظهر به بعد بر سرعت وزش باد در سطح استان 
افزوده خواهد شــد به طورى كه در بخش هايى از نوار شرقى 
و نيمه جنوبى اســتان بويژه در جنوب شرق استان و جنوب 
شهرســتان سبزوار وزش باد گاهى شديد توام با گرد و خاك 

پيش بينى مى شود. 
همچنين طى امروز تغييرات دمايى در ســطح استان نظم 
نداشته اما قابل مالحظه نمى باشد و در روز چهارشنبه دما در 

غالب نقاط استان به طور نسبى كاهش مى يابد. 
بر اين اساس براى امروز مشهد نيز آسمانى صاف تا كمى ابرى 

گاهى با وزش باد نسبتاً شديد پيش بينى شده است.

��ر
مديرعامل سازمان مركزى تعاون روستايى 

خبر داد
  پيش بينى توليد 400 تن زعفران 

در خراسان رضوى

ايسنا: مديرعامل و رئيس هيئت مديره سازمان مركزى تعاون 
روستايى ايران گفت: در سال جارى پيش بينى مى كنيم حدود 

400 تن زعفران توليد كنيم.
حســين شــيرزاد اظهار كرد: ما در يك مداخله هدفمند 
بازارى در سال گذشته موفق شديم كه 68 تن زعفران را 
در ســه استان خراسان بزرگ با محوريت خراسان رضوى 

خريدارى كنيم.
وى افزود: از اين تعداد در حال حاضر توانستيم حدود 41 تن 
زعفران را به عالى ترين شكل ممكن با مكانيزم كشف قيمت 

در بورس كاال و همكارى تجار به فروش برسانيم.
وى گفت: همچنين در هفته آينده نيز حدود 7/5 تن زعفران 
آماده فروش خواهد بود، به نظر مى رسد ما در يك ماه و نيم 

آينده بتوانيم تمام اين 68 تن زعفران را به فروش برسانيم.
مديرعامــل و رئيس هيئت مديره ســازمان مركزى تعاون 
روستايى ايران اظهار كرد: قيمت زعفران تابع مكانيزم عرضه 
و تقاضــا خواهد بود، در حال حاضــر زعفران نگين حدود 8 

ميليون تومان و 610 يورو در بازار قيمت دارد.
وى خاطرنشــان كرد: آنچه كه در بازار زعفران به قيمت 
آن باز مى گردد، شــيب تند قيمت آن نيســت و ما با اين 
امر مخالف هستيم. آن چيزى كه مهم بوده اين است كه 
بتوانيم نوســان قيمت آن را كنترل كنيم. به نظر مى رسد 
اين قيمت در ماه هاى آينده با شيب ماليم ترى مسير خود 

را طى خواهد كرد.
مديرعامل و رئيس هيئت مديره ســازمان مركزى تعاون 
روستايى ايران در پاسخ به پرسشى مبنى بر خريد زعفران 
ادامه داد: در سال جارى پيش بينى توليد زعفران ما حدود 
400 تن اســت. به دليل تغييرات ســاختارهاى اقليمى 
محصول زعفران نمى تواند از اين فضا مســتثنا باشد، در 
9 اســتان به جز خراسان رضوى ما توليد زعفران داريم و 
بخشــى از زراعت ما در كشور به سمت توليد آن حركت 

مى كند.
شيرزاد بيان كرد: عمده زعفرانكاران ما حدود 720 هزار خانوار 
و ساكن نواحى محروم، روستايى و مرزى هستند كه مداخله 
هدفمند دولت در زمينه بازار زعفران جدا از تعريف محاسبات 

تنظيم بازارى جنبه حمايتى را به خود مى گيرد.
مديرعامــل و رئيس هيئت مديره ســازمان مركزى تعاون 
روستايى ايران تأكيد كرد: درست است كه خراسان وضعيت 
نسبى در توليد زعفران دارد، اما بايد در سال هاى آينده تالش 
كنيم تا قيمت تمام شده را پايين و توان رقابتى را در بازارهاى 

بين المللى باال ببريم.
شيرزاد در خصوص برنامه هاى خود در سفر به مشهد گفت: 
در اين سفر بازديدى از انبارها و ظرفيت هاى انبارى خود براى 

400 تن زعفران پيش بينى امسال خواهيم داشت.
وى ادامه داد: بخش عمده اى از اين سفر به موضوع زعفران و 
مناسبات بورسى ما با آن باز مى گردد تا اين بازار مدرن را به 

بهترين شكل مديريت كنيم.

  تحويل يك پرنده كمياب 
به محيط زيست

محيط  حفاظت  اداره  رئيس  بجنورد- خبرنگار قدس: 
زيست اسفراين گفت: يك دوســتدار محيط زيست يك 
قطعه پرنــده كمياب چاخ لق را به اداره محيط زيســت 

اسفراين تحويل داد.
روح اله اليق افزود: چاخ لُق پرنده اى است با 40 سانتى متر 
طول كه با ســر گرد و چشم هاى درشت زرد رنگ از ساير 
پرندگان آبچر مشخص مى شود. اين پرنده منقارى كوتاه و 
كلفت به رنگ زرد و سياه، پاهايى بلند و قطور به رنگ زرد 
روشن و پر و بالى با رگه هاى قهوه اى خاكى و سفيد دارد. 
وي ضمن تقدير و تشكر از دوستداران و فعاالن در عرصه 
محيط زيســت گفت: اين پرنده پس از چند روز تيمار و 

اطمينان از سالمت در زيستگاه خود رها شد.

به بهانه انتشار آماِر پزشكاِن عمومِى بيكار
  طبابت بر مداِر صفر درجه !

يكم. نمى دانم ســن و ســال شــما قد مى دهد يا نه ؟... 
روزگاِر نه چندان دور را كه پزشــكاِن پاكستانى و هندى 
و بنگالدشــى در ايران نازنيِن ما َقدر مى ديدند و درصدر 
مى نشستند. از حق و انصاف نگذريم، بيش و كم، كارشان 
را هم بَلَد بودند و از كار هموطنانم گره گشايى مى كردند. 
(خدا خيرشان دهد).... يادم مى آيد همان سال ها از گوشه 
و كنار مى شــنيدم كه مى گفتند، چرا پزشكان ايرانى كه 
فرزنداِن خوِد ما هســتند، جاى طبيباِن وارداتى از شــبه 
قاره را نگيرند؟... اين آرزوى آن سال ها بود، اما هيچ كس 
نمى دانست، روزهايى در راه است كه «از قضا سركنگبين، 
صفــرا مى افزايد» و پزشــكاِن عمومِى بيكار، مى شــوند؛ 
«مسئله روز» ! همان خوبانى كه روى تابلوى مطِب برخى 
از خوش اقبال ترين شان، نوشته شده: داخلى/ اطفال/زنان/ 

ليزر/ پوست/ زيبايى/ ختنه ! 
دوم. دكتــر على بيرجنــدى نژاد، رئيس ســازمان نظام 
پزشــكى مشــهد، همين ديروز گفته: از 5000 پزشــك 
عمومى در اين شــهر، تنها هزار نفرشــان مطب دارند و 
هزار نفر ديگر در كارهاى اجرايى و كلينيك هاى ســالمت 
هســتند. ( روزنامه قدس/ 5 شهريور 97). ... بى شك، آن 
3000 پزشــك عمومى ديگر، آب نشده اند و به زيِر زمين 
هم فرونرفتــه اند! بنده و آقاى دكتــر بيرجندى نژاد نيز 
از سرنوشت ايشــان خبر نداريم، اما يحتمل يا بيكارند يا 

جذِب كارهاى ديگر شده اند. 
سوم. دوسِت پزشك عمومــى داشتم كه از طبابت، كناره 
گرفــت و از خوش اقبالى اش، دبيرى صفحه بهداشــت و 
تندرســتِى يك روزنامه، به او سپرده شد. پزشك عمومى 
ديگر، ساخت و ســاز مى كرد و بابِت كارش، ناخشنود هم 
نبــود. آن ديگرى كه داروســاز بود، مجــوز داروخانه اش 
را اجــاره داد و خــودش بنگاه معامالت ملكــى برپا كرد. 
در جايــى هم خواندم، برخى پزشــكان عمومى از ســِر 
بيكارى و ناچارى، دنده عوض مى كنند و با خودروشــان، 
مسافرِكشى!... شما اما اين مورِد آخرى را باور نكنيد، چون 

خودم هم دوست ندارم، باورش كنم ! 
چهارم. دكتر فرزاد فرقان، عضو شوراى عالى نظام پزشكى 
كشــور در مصاحبه اى از خروج 25هزار پزشك عمومى از 
چرخه كار در رشــته خودشــان خبر داد. (خبرگزارى ها/ 

مهرماه 92).
پنجم. «ســال هفتم رشته پزشكى هستم و سال هاى آخر 
دانشجويى را سپرى مى كنم، اما از همين حاال اميد ندارم 
كه بتوانم مطبى جــور كنم يا درآمد كافى به جيب بزنم. 
چون شــهِر بزرگى مانند مشهد اشباع شده و نمى توان در 
اين شهر مطب زد.»... اين را مينا احمدى، يك دانشجوى 
پزشكى عمومى در مركز آموزشــى بيمارستانِى مشهد به 

يك خبرنگار مى گويد. (شهرآرا آنالين/ مهرماه 92).
ششم. در شــهريورماه 95، خبِر بيــكارِى 40 هزار پزشك 
عمومى منتشر مى شود و جنجال بپا مى كند. (خبرگزارى ها).
هفتم. نهم خرداد 96 اســت كه يك روزنامه، تيتر مى زند: 
سرنوشت نامعلوم 11 هزار پزشــك !... در همان روزها و در 
نشست خبرِى رئيس وقِت نظام پزشكى، ماجراى «پزشكان 
گمشــده» از دكترعليرضا زالى پرسيده مى شود. او در پاسخ، 
عــدد 25 را تكذيــب و عدد 11 را رو مى كنــد و مى گويد: 
«11 هزار نفر براى ثبت پروانه مطب و گرفتن شــماره نظام 
پزشكى نيامده اند.» او از يك روى ديگِر ماجرا نيز پرده برمى 
دارد و مى گويد: «آمار درخواســت گواهى صحت كار از ساِل 
92 به بعد- افزايش پيدا كرده.»... ســخن او درباره گواهى اى 
است كه پزشكان براى خروج از كشور و كار در همين حرفه 

در كشورِ ديگر مى گيرند. (روزنامه شهروند).
هشتم. رئيس انجمن پزشــكان عمومــى ايران در جايى 
گفته: 80 هزار پزشك عمومى در كشور داريم كه 40 هزار 
نفــر از آن ها در حرفه خودشــان كار نمى كنند.... اين 40 
هزار پزشــك عمومى، دور افتاده از طبابت، همان شاگرد 
اول هايى هستند كه با شب و روز درس خواندن به جنِگ 
غــوِل كنكور رفتند تا به رؤياِى «آقا و خانم دكتر شــدن» 

جامه عمل بپوشانند. ( جام جم آنالين/ مرداد 95).  
نهم. دكتــر بيژن گرايلى، پزشــك عمومــى و دكتراى 
مديريت آموزش عالى به خبرنگار جام جم مى گويد: صدها 
پزشــك عمومى داريم كه قيد طبابت را زده اند، اما دور از 

ذهن است تعدادشان به 40 هزار نفر برسد. 
دهم. «حقوق 17 ميليون تومانى هم پزشــكاِن عمومِى 
بيكار را سر كار نياورد.» اين را هم وزير بهداشت مى گويد. 
(خبرگزارى فارس). او نيز عدد 40 هزار پزشــك عمومى 

بيكار را رد مى كند.
يازدهم. «فرهنِگ ارجاع در كشــور جا نيفتاده اســت.»... 
اين را يعقوب شيويارى، عضو كميسيون بهداشت و درمان 
مجلس مى گويد و مى افزايد: «اجرا نشــدن طرح پزشــك 
خانواده، سبب شــده مشكل بيكارى پزشــكان عمومى، 
پابرجا بماند.» (خبرگزارى آنا/ شــهريور 1395).... پزشك 
خانواده، همان طرِح پر سر و صدايى است كه در دو استان 
فارس و مازندران اجراى آزمايشــى شــد، امــا در اجراى 

كشورى اش ناكام ماند. 
دوازدهم. كدام عدد و رقم درباره آماِر پزشــِك عمومِى 
بيكار و بريده از طبابت، درســت است؟ 8000 يا 20 هزار 
يا 40 هزار؟... صدالبته مــا مى توانيم در گير و داِر آمارها 
نمانيم، اما بى شــك، نمى توانيم از اين پرسش فرار كنيم 
و از خودمان نپرســيم: «طب عمومى» در ايران، آيا مى رود 

تا خاطره شود؟
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استاندار خراسان رضوى در جلسه شوراى شهر مشهد تأكيد كرد

نظارت برحاشيه شهر براى جلوگيرى از ساخت و سازهاى غير قانونى

خبر

هنگامه طاهرى  دســتيار رئيس جمهور 
در امور شهروندى شــرايط اجتماعى امروز را 
نامناسب عنوان و با تبيين واقع بينانه وضعيت 
موجود از كســانى كه براى ثبــات اقتصادى، 
سياســى و فرهنگــى ايران اهميــت قايل اند 

استمداد طلبيد.
 شهيندخت موالوردى كه روز گذشته در سى 
و چهارمين جلســه شوراى شهرمشهد سخن 
مى گفت همچنين شهردارى ها را بازيگران اصلى 
در كنار دولت براى حفظ حقوق شــهروندى 
عنوان كرد و اظهار داشــت: اين مهم در نهايت 
به ارتقاى اعتماد اجتماعى و ســرمايه گذارى 
منتهى مى شود. او گفت: شهردارى ها ورودى و 
گلوگاه هاى احياى حقوق شهروندى هستند از 
اين رو بايد ضمن توجه جدى به آن ها به نقش 
شــوراها در برنامه هاى حوزه حقوق شهروندى 

اهميت ويژه داد.

 602 جلسه شورا با 1854 مصوبه
اســتاندار خراســان رضوى نيز در جلسه روز 
گذشته شوراى شهر مشهد ضمن تبريك روز 
شوراها گفت: طى سه ماهه نخست امسال 602 

جلسه شورا با 1854 مصوبه داشتيم.
على رضا رشيديان افزود: از اين مصوبات فقط 
يكى براى رسيدگى به هيئت حل اختالف رفت 
كه اين نشان از موفقيت شورا در هماهنگى براى 

رسيدن به نتيجه دارد. 

وى ضمن تبريك هفته دولت نيز بيان داشت: 
در اين هفته 1544 پروژه افتتاح مى كنيم كه 
142 مورد به ارزش 64 ميليارد تومان مربوط به 
شهردارى است. او بيان داشت: امسال در دومين 
سال از فعاليت پنجمين دوره شوراهاى اسالمى 
شهر مشهد هستيم و مشاهده كرديم كه چگونه 
بركات آن ها خود را در اداره شــهر نشــان داد، 
اما براى داورى بهتر و عادالنه بايد پرســيد آيا 
مكانيزم هايى وجود دارد كه بتوانند با آن ارتباط 
خود با بدنه اجتماع را ارتقا دهند؟ و آيا روابطى 
وجود دارد كه آن ها به قدرت حاكميت و قدرت 

مركزى تبديل نشوند؟
وى به اهميت شناخت حدود و ايجاد تعادل بين 
قدرت هاى مركزى و محلى اشاره و تصريح كرد 

كه بايد تصميــم گيرى هاى قدرت هاى محلى 
مطابق منافع ملى باشد.

 حاشيه شهر
رشيديان اذعان كرد: نهادهاى عمومى و دولتى 
طى سه سال اخير بيش از 12 هزار ميليارد ريال 
به حاشيه شهر مشهد كمك كرده اند.  به گفته او 
نظارت بر مناطق حاشيه اى در مشهد يك پديده 
جدى است كه اگر مديريت نشود بر ساخت و 

سازهاى حريم آن افزوده مى شود.
على رضا رشــيديان خطاب به اعضاى شوراى 
شهر عنوان كرد: شــوراى شهر عالوه بر توزيع 
عادالنه منافع در همه مناطق شهر، شهروندان 
داوطلــب را در حوزه هــاى عمومــى، درگير 

تصميم گيرى هاى شهرى كند.
استاندار خراسان رضوى در ادامه، بهبود معمارى 
شهرى و نظم بخشى به نظام معمارى و توسعه 
كالبدى فضاى شهر متناسب با معمارى هويتى 
را نيز از جمله مــواردى عنوان كرد كه تنها با 

همكارى مردم ممكن مى شود. 

 وفاق دستگاه ها براى توسعه شهر
رئيس شــوراى اسالمى شهر مشهد نيز تقارن 
هفته دولت با يك سالگى شورا را به فال نيك 
گرفت و گفت: تأمين منابع الزم براى توســعه 
شــهر كار سختى است كه به سه عنصر عزم و 
اراده جدى، تأمين منابع و توانايى هاى تكنيكى 

نيازمند است.
حيدرى نبود انسجام و هم افزايى دستگاه هاى 
اجرايى براى توسعه شــهر را حاصل مديريت 
100 سال گذشته شــهر عنوان و آن را عامل 
ايجاد مشكل براى شتاب در توسعه شهر بيان 
نمــود. وى تصريح كرد: همه بايد در چارچوب 
قانون عمل كنند لذا براى توســعه شهر وفاق 
بين دستگاه ها و تن دادن به نگاه نماينده استان 

ضرورت دارد.
او افــزود: تالش داريم با شــناخت اولويت ها و 
ظرفيت ها شهر را به طور مطلوب اداره كرده و 
پروژه هاى نيمه تمام را به پايان رسانده و براى 

سه سال آينده برنامه عملياتى تدوين كنيم.
وى به مناســبت پنجم شهريور روز كشتى در 
صحن علنى از كشتى گيران نوجوان تقدير كرد.

بيرجند- خبرنگار قدس: همزمان با هفته دولت، مخزن 
ذخيره آب 2000 مترمكعبي، بزرگ ترين مخزن ذخيره آبي 
روستايي استان با حضور معاون استاندار و فرماندار بيرجند به 

بهره برداري رسيد.
عمليات اجرايى اين پروژه از ســال 95 با اعتبار 26 ميليارد 
و 183 ميليــون ريال آغازو روســتاهاي چهكنــد، اميرآباد، 
حاجي آباد، شمس آباد، حسين آباد سادات با 5467 خانوار از 

آن بهره مند مي شوند. 
معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى خراسان جنوبى 
در اين مراســم گفت: اين شركت توانسته با تالش هاي خود 
طي چند سال گذشته مشــكل كم آبي روستاهاي استان و 

خشكسالي را تا حد قابل قبولي رفع كند. 
علوي مقدم با تأكيد بر اهميت موضوع خدمت رساني به مردم 

افزود: با توجه به تالش دشــمنان براي ناكارآمد نشان دادن 
خدمات دولت، وظيفه مســئوالن است كه خدمت رساني به 

مردم را به بهترين نحو انجام دهند و اطالع رساني كنند. 
مديرعامل شــركت آب و فاضالب روستايي استان خراسان 
جنوبى در اين مراســم گفت: با اجراي پروژه مخزن ذخيره 
2000 مترمكعبي روســتاهاي حاشيه شهر بيرجند، مشكل 

كم آبي اهالي اين روستاها تا حد زيادي رفع مي شود. 
مهدى صفوي نــژاد افزود: در اين پــروژه با پيش بيني يك 
دستگاه ديزل ژنراتور اضطراري جهت مواقع بحراني يا قطعي 

برق امكان انتقال آب به اين روستاها همچنان فراهم است. 
وي ادامه داد: در اين پروژه 9200 متر خط براي انتقال آب از 
محل سه حلقه چاه عميق به مخزن 2000 مترمكعبي اجرا 

شده است. 

وي با بيان اينكه اين منبع به صورت زميني اجرا شده است، 
گفت: شرايط و قوانين پدافند غيرعامل نيز در اين پروژه رعايت 
شده است. وي دوگانه بودن اين شبكه انتقال را از شاخصه هاي 
آن ذكر كرد و گفت: با در مدار قرار گرفتن اين منبع اگر شبكه 
آبرساني روستاها دچار مشــكل شد، شبكه ديگر جايگزين 
مي شود؛همچنين به مناسبت هفته دولت مجتمع آبرساني 
كالته مال فاز2؛ روستاهاي تخته جان، خونيك سار و سراب از 
توابع شهرستان درميان با حضور اسماعيلي، معاون سياسي و 

امنيتي استانداري خراسان جنوبي به بهره برداري رسيد.
اين پروژه در سال 93 با اعتبار 55 ميليارد ريال آغاز شد و سه 
روستا با 606 خانوار را بهره مند مي سازد. از ديگر ويژگي هاي 
اين پروژه، خط انتقال 31 هزار متري و مخزن ذخيره 1800 

مترمكعبي است.

همزمان با هفته دولت محقق شد

بهره برداري از بزرگ ترين مخزن ذخيره آبي روستايي خراسان جنوبى

فرجام علوى
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