
اختصاص 25 ميليارد تومان اعتبار 
براى تكميل بيمارستان امداد و نجات

ضعف جهاد كشاورزى استان 
در ارايه الگوى كشت

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى خراسان رضوى خبر داد عضو مجمع نمايندگان خراسان رضوى در تحريريه قدس عنوان كرد

قدس   رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى 
خراسان رضوى گفت:250 ميليارد ريال اعتبار 
به منظور تكميل بيمارستان امداد و نجات مشهد 
به اين سازمان ابالغ شده است. رضا جمشيدى 
روز گذشــته در جمع خبرنــگاران اظهار كرد: 
ســازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس قانون 

بودجه سال 1397 ...

قدس   نماينده شهرســتان درگز گفت: 
برنامه اى بــراى جلوگيرى از خروج آب هاى 
مرزى اســتان وجود ندارد.عبداهللا حاتميان 
طى نشستى در تحريريه قدس با بيان اينكه 
از حــدود 600 كيلومتر مرزهاى مشــترك 
خراســان و تركمنســتان ســاالنه آب هاى 

.......صفحه 3سطحى و زيرزمينى .. .......صفحه 4

در اجراى طرح «كمربند جنوبى»  تابع قانون هستيم
معاون وزير راه و شهرسازى با اشاره 

به تجد يدنظر در طرح بافت اطراف 
حرم مطهر رضوى  خبر داد

جلوگيرى از بلندمرتبه سازى 
و لوكس سازى پيرامون حرم

.......همين صفحه

شهردار مشهد در واكنش به اظهارات اخير دادستان مركز خراسان رضوى:

.......صفحه 4

در گفت وگوى قدس با دست اندركاران 
مطرح شد

نقش جوجه 
در گرانى مرغ!

قدس  معاون شهرســازى و معمارى وزير راه و شهرسازى 
گفــت: از بزرگترين دســتاوردهاى شــوراى عالى معمارى 
و شهرســازى، تجديدنظــر در طــرح بافــت پيرامونى حرم 
مطهررضوى بود كه در ماه گذشته ابالغ شد و رويكرد مواجهه 

با اين بافت شهرى تغيير يافت...

قدس   ايستادگى قيمت مرغ بر پله هر كيلو 10 هزار و 750 تا 
11 هزار تومان، خريد و مصرف آن را براى بسيارى از خانواده هاى 
كم درآمد و حتى متوســط با چالش روبه رو كرده است. نوسانات 

قيمت مرغ كه در سال جارى بويژه ...
.......صفحه 3 

kروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــرانروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m

چهارشنبه  7 شهريور 1397

 17 ذى الحجه 1439
 29 آگوست 2018  
سال سى و يكم  
شماره 8769  
ويژه نامه 3154 

جشن تكليف 
فرزندان 
ايثارگردر

حرم مطهر 
رضوى 

قدس   آيين جشن تكليف 400 نفر از فرزندان 
شــهدا، جانبازان باالى 25 درصد و آزادگان كشور 
در حرم مطهر رضوى برگزار شد. معاون فرهنگى و 
آموزشى بنياد شهيد و امورايثارگران در اين مراسم 
گفت: نوجوانان بايد از انرژى و نيروى جوانى خود 

در راستاى ساخت كشور بهره گيرند.
حجــت االســالم محمد حســن كاويانــى راد 
افزود:نوجوان كه در ابتداى مسير زندگى هستند 
و در جوار امام مهربانى تكاليف شرعى خود را آغاز 
مى كنند اميداريم با حفظ ايمان مروجين فرهنگ 
ايثار باشند.اين گردهمايى با عنوان گراميداشت 36 
هزار شهيد دانش آموز كشــور در رواق دارالهدايه 

حرم مطهر رضوى برگزار شد.

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

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

ايســنا: فرماندار تايباد گفت: اين شهرستان 
مرزى 35 روســتا با بيش از 10 هزار مشترك 
در حوزه آب شــرب روستايى دارد و امسال در 
پنجمين روز از هفته دولت صد در صد آن ها از 

نعمت آب لوله كشى بهره مند شدند.
حسين شــرافتى راد ، به دو روستاى فاقد آب 
لوله كشى اشاره و اظهار كرد: روستاى كوه آباد 
در فاصله 32 كيلومتــرى تايباد قرارگرفته كه 
از غرب به روســتاى آبقه و از شرق به روستاى 
كرات متصل مى  شود. همچنين ايله، روستايى 
از توابع بخش مركزى اين شهرستان است كه 
تاكنون بوســيله تانكر آبرسانى كه خوشبختانه 
هفته دولت امســال از نعمت آب لوله كشــى 

بهره مند شدند.
وى در ادامه افزود: آب لوله كشــى روســتاى 
كوه آباد با 219 خانــوار، به طول 10 كيلومتر 
از دو باب مخزن به حجم 600 كيلومتر تأمين 
مى شود. همچنين روســتاى ايله با 77 خانوار 
آب مورد نياز را به طول دو كيلومتر از دو باب 

مخزن 100 متر معبى تأمين مى كند.
نماينده عالى دولت در اين شهرستان بيان كرد: 
براى اجراى اين دو طــرح عمرانى و خدماتى 

حدود 17 ميليارد و 300 ميليون ريال هزينه 
شده است.وى با اشاره به اجراى پروژه آبرسانى 
به 6 پاســگاه مرزى با هزينه 13 ميليارد ريال، 
بيان كرد: اكنون 95 درصد پاسگاه هاى مرزى 
اين شهرســتان از مزاياى آب شرب لوله كشى 
بهره مند مى باشند و آب آشاميدنى 33 پاسگاه 
مــرزى از طريق 200 كيلومتر شــبكه انتقال 

تأمين مى شود.

شرافتى راد از فرســودگى 35 درصدى شبكه 
آبرســانى روســتايى تايبــاد شــامل مخازن، 
شبكه هاى توزيع و خط انتقال خبر داد و گفت: 
شــبكه آب روســتايى در تايباد، هشت هزار و 
500 مترمكعب مخزن ذخيره ســازى و 200 
كيلومتر شــبكه توزيع دارد و نيز حجم توليد 
آب از 14 حلقه چاه روســتايى اين شهرستان 

130 ليتر در ثانيه است.

قدس:مدير كل آموزش پرورش اســتان خراسان 
رضوى گفت: طرح اســتحصال آب خاكســترى  
(بازچرخانــى آب وضوخانه) حركــت آغازى براى 
ترويج نهضت بهينه ســازى مصرف آب در مدارس 

استان است. 
خدابنــده در آييــن افتتاح طرح اســتحصال آب 
خاكســترى افزود: مدرسه به عنوان يكى از عناصر 
مهم در فرهنگ سازى اجتماع پايگاه بسيار مناسبى 

براى ترويج فرهنگ مصرف بهينه آب است
وى اظهار داشت: دغدغه مندى آموزش و پرورش و 
اولياى دانش آموزان براى راه اندازى اين طرح نشان 
از يك همت ويژه براى اجراى اين مهم دارد و قطعاً 
به دنبال اين خواهيم بود در آينده تعداد مدارسى 
كه در سطح استان از اين طرح براى كاهش مصرف 

آب استفاده مى كنند افزايش يابد.
ركنى رئيس آموزش و پرورش ناحيه 4 مشهد هم 
گفت: توجه به مســائل زيست محيطى به عنوان 
يكى از عوامل موثر در توسعه پايدار جامعه مطرح 
است و در چرخه طبيعت نقش مهم آب به عنوان 
يك عنصر مهم و حياتى همواره مورد توجه و تاكيد 

بوده است.
وى ادامه داد: در شــرايط كنونى كشور ما با بحران 

كمبود آب مواجه اســت و براى خروج از شــرايط 
بحرانى و ايجاد زمينه مناســب براى بهره بردارى 
نســل هاى آينده از منابع آبى كه امروز در اختيار 
ماست به فرهنگ سازى مناسب در راستاى كاهش 
مصرف آب و بهينه ســازى مصرف اين مايه حيات 

بيش از هر زمان ديگرى نياز داريم.
گفتنى اســت بــراى اجراى اين طــرح بيش از 
60 ميليــون ريال هزينه شــده و در اجراى آن 
با بهره گيرى از سيســتم هاى هوشمند و مدرن 
پســاب هاى وضوخانــه و بخشــى از ســرويس 
بهداشــتى دانش آموزى پس از تسويه مجدد بر 
سيســتم هاى آبيارى و شستشوى مدرسه مورد 

استفاده قرار مى گيرند.

معاون وزير راه و شهرسازى با اشاره به 
تجد يدنظر در طرح بافت اطراف حرم مطهر 

رضوى  خبر داد
جلوگيرى از بلندمرتبه سازى و 

لوكس سازى پيرامون حرم 
شهرســازى  فارس:معاون 
و  راه  وزيــر  معمــارى  و 
شهرسازى گفت: از بزرگترين 
دستاوردهاى شــوراى عالى 
شهرســازى،  و  معمــارى 
بافت  طــرح  در  تجديدنظر 
مطهررضوى  حرم  پيرامونى 
بود كه در ماه گذشــته ابالغ شد و رويكرد مواجهه با اين 

بافت شهرى تغيير يافت. 
محمد ســعيد ايزدى با بيان اينكه شــهر مشــهد 1.2 
ميليــون نفر جمعيــت حاشيه نشــين دارد، گفت: در 
طرح تجديدنظر در بافت پيرامونى حرم امام رضا(ع) از 
ايجاد خيابان هاى جديد، بلندمرتبه سازى، لوكس سازى 
پيرامون حرم جلوگيرى شــد و حفاظت از بافت اطراف 

حرم مطهر انجام شد.
وى همچنين از تهيه نقشه پهنه بندى گسل هاى زلزله 
در شهرهاى مختلف و تدوين ضوابط و دستورالعمل هاى 
ســاخت وساز و تصويب در شــوراى عالى شهرسازى و 
معمارى ايران شامل شهرهاى تهران و مشهد اشاره كرد.

براى نخستين بار در خراسان رضوى انجام شدتمامى روستاهاى تايباد از نعمت آب لوله كشى بهره مند شدند
استحصال آب خاكسترى در يك مدرسه



 همزمان با عيد سعيد غدير صورت مى گيرد

آغاز مرحله ملى طرح «سالم بر امام»
��ر

آستان نيوز:دبير اجرايى طرح «سالم بر امام» از 
آغاز موج دوم اين طرح در سطح ملى خبر داد. 

مهدى رجب پور با بيان اينكه طرح سالم بر امام 
در حال حاضر در حدود 60 درصد از مســاجد 
مشهد اجرا مى شود، اظهار داشت: همزمان با عيد 
سعيد غدير موج دوم اجراى طرح «سالم بر امام» 
در گســتره ملى آغاز خواهد شد.وى با اشاره به 
اينكه اين طرح با محوريت آستان قدس رضوى 
و به همت هيئت و كانون فرهنگى جواداالئمه(ع) 
از دهه كرامت ســال 96 آغاز شده است، گفت: 
اين طرح به دنبال آن اســت كــه قرائت زيارت 
امين اهللا به نيت زيارت امام رضا(ع) در مساجد، 
بقاع متبركه و مراكز عمومى سراسر كشور را در 

روزهاى چهارشنبه نهادينه كند.
وى با اشــاره به بركات گوناگون زيارت حضرت 
رضا(ع) كه در روايات متعدد مورد اشــاره واقع 
شده است، عنوان كرد: روزهاى چهارشنبه در ايام 
هفته به عنوان روز زيارتى امام رضا(ع) شناخته 
مى شود و قرائت زيارت امين اهللا در مساجد، بقاع 
متبركه، دانشــگاه ها، مدارس، پادگان ها و ديگر 
مراكز عمومى همزمان با حرم رضوى، مى تواند 
بسترى را فراهم كند كه همه ارادتمندان حضرت 
از جاى جاى ايران اسالمى از بركات زيارت امام 

هشتم(ع) بهره مند شوند.
دبير اجرايى طرح «سالم بر امام» با اشاره به آغاز 
فعاليت اين طرح در دهه كرامت سال 96، اظهار 
داشت: از ابتداى سال 97 در ابتكارى قابل تقدير 
از سوى آستان قدس رضوى اجراى اين طرح به 
يك تشكل مردمى به نام هيئت و كانون فرهنگى 
جواداالئمه(ع) واگذار شد كه با تشكيل دبيرخانه 

دائمى در مسجد جواداالئمه(ع) طرح با حميت 
بيشترى پيگيرى شده است.

رجب پور با اعالم اينكه در دهه كرامت امســال 
موج اول فعاليت گســترده طرح «سالم بر امام» 
پــس از اجراى آزمايشــى رقم خــورد، گفت: 
هم اكنون اين طرح در 600 مسجد مشهد و 400 
مسجد شهرستان هاى استان خراسان رضوى در 
حال اجراست و عالوه بر اين برخى بقاع متبرك 
و مساجد استان هاى مختلف كشور نيز با قرائت 
زيارت امين اهللا در روزهاى چهارشنبه با اين طرح 

همراهى مى كنند.
وى با اشــاره به اينكه هر هفته در 8 مسجد اين 
طرح به صورت ويژه با حضور خدام و ذاكران حرم 
مطهر رضوى برگزار مى شــود، افزود: 10 هزار 
بسته متبرك و فرهنگى شامل پوستر و بروشور 
طــرح، زيارت اميــن اهللا در قطع جيبى، نبات و 
نمك متبرك رضــوى براى توزيع در محل هاى 
برگزارى طرح «سالم بر امام» در نظر گرفته شده 
است. وى همچنين به نظرات مساعد علما درباره 
اجراى اين طرح اشــاره و عنوان كرد: حضرات 

آيات نورى همدانى، ســبحانى و علم الهدى در 
ســخنانى ضمن حمايت از اجــراى اين طرح، 
مســاجد و عموم مردم را به همراهى در اين امر 

معنوى دعوت كرده اند.
مسئول اجراى طرح ملى «سالم بر امام» عنوان 
كرد: مساجد عالقه مند براى مشاركت در اجراى 
ايــن طرح مى توانند از طريق فــرم ثبت نام در 
ســايت                        يا ارســال پيامك كلمه 
امين اهللا به شماره 10001776 با اين طرح همراه 

و از بسته هاى متبرك بهره مند شوند.

در حوالى امروز2

 طرح اطعام 12000 نفرى 
در بجنورد آغاز شد 

تسنيم: دبير ستاد مردمى جشن هاى غدير بجنورد گفت: 
طرح مردمى اطعام 12 هزار نفر در ايام عيد سعيد غدير با 
حضور جمعى از جوانان بجنوردى از ديروز آغاز شــده و تا 

عيد سعيد غدير خم ادامه دارد.  
مجيد نيكدل افزود: در اين طرح مردمى كه به همت جمعى 
از جوانان هيئات مذهبى حسين جان(ع) بجنورد و برخى از 
بازاريان اين شهر براى ششمين سال متوالى در حال انجام 
اســت بيش از 12 هزار پُرس غذاى گرم بين مردم بجنورد 
و بويژه نيازمندان اين شهر توزيع و همه از خوان كرامت و 

رحمت علوى بهره مند مى شوند. 
وى هــدف از انجام اين امور را تحقــق فرمان مقام معظم 
رهبــرى براى انجــام كارهاى فرهنگى بــه صورت «آتش 
به اختيار» دانســت و تصريح كرد: از دو ســال گذشته در 
ايستگاه هاى توزيع غذا و نذورات مردم برنامه هاى فرهنگى 
متنوعى نيز اجرا مى شود و به برندگان مسابقات برگزار شده 
در اين مكان ها نوشــت افزار ايرانى به عنــوان جايزه تقديم 

مى شود.

 «فسقلى بازار» در مسجد 

قدس: ســومين سال اســت كه بچه هاى مسجد حضرت 
زينب(س) واقع در بلوار معلم مشهد در روزى خاص دور هم 
جمع مى شوند تا دست سازها، اسباب بازى ها و كتاب هايى 
را كه استفاده كردند و سالم مانده است را در نمايشگاهى با 
عنوان «فسقلى بازار» به ساير دوستانشان با قيمتى مناسب 

به فروش برسانند.  
امســال نيــز همزمان با هفتــه واليت با همــت كتابخانه 
تخصصى كودك بچه هاى آسمان اين نمايشگاه كه با هدف 
فرهنگ سازى در خصوص اقتصاد مقاومتى،پرورش نسلى 
آينده نگر، مسئوليت پذير و ايجاد زمينه تربيت اقتصادى در 
خانواده ها با حضور بچه هاى مســجد برگزار شد و حاضرين 
با شعار «من ايران عزيزم را مى سازم با صرفه جويى و خريد 
كاالى ايرانى» از اجناس عرضه شــده در نمايشــگاه خريد 

كردند. 
در پايان اين نمايشــگاه بچه ها كاالهايشــان را به كودكان 

محروم هديه كردند.

آيت  اهللا علم الهدى عنوان كرد 
  اظهار تأسف از مادى شدن فعاليت هاى 

انقالبى و فرهنگى
فارس:  نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى با اشاره به اينكه 
هنوز در ميانه راه انقالب هســتيم، گفت: پايان انقالب اسالمى 
اتصــال به ظهور حضرت صاحــب الزمان(عج) اســت. آيت اهللا 
ســيد احمد علم الهدى در گردهمايى مسئوالن ستادهاى نماز 
جمعه خراســان رضوى كه در محل شوراى سياستگذارى ائمه 
جمعه برگزار شد، گفت: مسئله نمازجمعه در شيعه از تمايزات 
خاصى نسبت به  ســاير مذاهب اسالمى برخوردار است، چراكه 
يكى از شگردهاى استعمارى دشمن محدود كردن فعاليت هاى 
دينى در عرصه هاى عبادى بودن اســت. نماينده ولى فقيه در 
خراســان رضوى با بيان اين مطلب كه نمازجمعه براى ما يك 
پايگاه و نهاد اجتماعى اســت؛ متذكر شد: هيچ جريان و نهادى 
در كشــور وجود ندارد كه مانند نماز جمعه مورد تغذيه نظام و 
كشــور بخصوص در موقعيت هاى بحرانى قرار بگيرد، نظام مان 
را با يك عمود و ركنى به  اســم نماز جمعه برپا نگه داشــتيم و 
آنچه كه نظام را به مردم متصل كرده، همين جريان نماز جمعه 
اســت. نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى به آرمان امام راحل 
در صــدور انقالب به جهان هم اشــاره كرد و افــزود: در بعضى 
كشــورهاى اسالمى حركت به سمت اين انقالب يك اصل ثابت 
اســت، البته ســليقه ها و عقايد متفاوت بوده، اما جوهره دينى 
جامعه اسالمى در كشورها به سمت انقالب ماست و اين تحقق 
آرمان امام در مورد صدور انقالب محســوب مى شــود. آيت اهللا 
علم الهدى اضافه كرد: اين انقالب از ســال 41 آغاز شد و اولين 
حركت اجتماعى اش در ســال 42 بود، مانند يك كوهنورد كه 
مســير سختى را طى مى كند، اين انقالب هم از ابتداى حركت 
مسيرهاى پرفراز و نشيبى را طى كرده است. وى افزود: حركت 
دفاعى انقالب در ســال 57 با تشكيل حكومت اسالمى، تبديل 
به يك حركت اثباتى و ايجابى شــد. وى گفــت: اگر پايان اين 
انقالب به ظهور حضرت مهدى(عج) نرســد، پس اين شهادت ها، 
جانفشانى ها و جانبازى ها براى چيست؟ به پدر شهيد بگوييم، پسر 
تو شهيد شد تا حكومتى باشد كه جاده ها و خيابان ها را آسفالت 
كند و آب آشاميدنى به روستاها ببرد؟ آيا اين بى انصافى نيست؟ 
اما اگر بگوييم تو پســرت را براى توســعه اسالم و تعجيل ظهور 
امام زمان(عج) دادى، حاضر است، جان خودش را هم بدهد، همه 
هستى اش را نثار كند، ما غير از اين بهايى براى خون شهدا نداريم.
  جريان انقالب و رشد آن را با دالر و ارز ارزيابى نمى كنيم

وى تأكيد كرد: پيروزى انقالب و تشــكيل اين نظام و به دست 
گرفتن اهرم اقتدار اولين قدم اســت، ما جريان انقالب و رشــد 
آن را بــا دالر و ارز ارزيابــى نمى كنيم. نماينــده ولى فقيه در 
خراسان رضوى با اظهار تأسف از مادى شدن فعاليت هاى انقالبى 
و فرهنگــى؛ گفت: يك مدافع حرم همــه زندگى اش را بدهد، 
يك عده هم بــراى يك پالكارد به ديوار زدن پول بخواهند. وى 
افزود: شــما نخبگان دينى هســتيد ما حركتمان بايد با ايثار و 
فداكارى شهداى مدافع حرم هماهنگ باشد، ببينيد قدمى كه 
در حركت هاى انقالبى و دينى به  وجود مى آوريم، شــباهت به 

 آن ها داشته باشد، با آن متناسب باشد. 
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ايرنا: شانزدهمين همايش تجليل از كاركنان 
ممتاز نيروى زمينى ارتش جمهورى اسالمى 

ايران در مشهد پايان يافت.
جانشين فرمانده ارتش در اين مراسم گفت: 
مقام معظم رهبرى بر تحــرك، كارآمدى و 
پاسخ به نيازهاى عملياتى روز تأكيد دارند و 
به اين منظور در نيروى زمينى 28 طرح آماده 

كرديم كه 25 مورد آن به صورت مســتقيم 
مربوط به نيروى انسانى است.  امير سرتيپ 
نوذر نعمتى افزود: اگر بتوانيم 10 تا 15 درصد 
از فرامين مقام معظم رهبــرى را در ميدان 
عمل اجرا كنيم هــر روز بهتر از ديروز و هر 
ســال بهتر از پارسال مى شويم.  وى انتصاب 
سلسله مراتب فرماندهى اين نيرو توسط نايب 

امام زمان(عج) را افتخارآميز دانست و افزود: 
عزت و عظمت مــا در دنيا به خاطر پيروى 
از مســير واليت است.  حجت االسالم عباس 
محمدحسنى رئيس سازمان عقيدتى سياسى 
نيروى زمينى ارتش هم در اين مراسم با بيان 
اينكه ســرعت، دقت، صحت، حسن خلق از 
ويژگى هاى يك نيروى انســانى ممتاز است، 

افزود: خود را در محضر خدا ديدن و داشتن 
وجــدان كارى و انضباط از ديگر ويژگى هاى 

نيروى انسانى ممتاز است. 

برگزارى همايش تجليل از كاركنان ممتاز ارتش در مشهد

افتتاح 46  از  بجنورد- خبرنگارقدس: مدیر عامل شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی 
پروژه و کلنگ زنی 2 پروژه در بخش آب و فاضالب استان با اعتباری بیش از 37 میلیارد 

تومان به مناسبت گرامیداشت هفته دولت خبر داد.
بالغ بر26  اعتباری  با  مهندس غالمحسین ساقی گفت: در هفته دولت امسال 46 پروژه 
مکعبی  متر  دو مخزن 10000  اجرایی  عملیات  و  افتتاح  تومان  میلیون  و 500  میلیارد 
گلستان شهر بجنورد و 2000 متر مکعبی سایت اداری ارکان در بجنورد با اعتباری بالغ بر 

11 میلیارد تومان در هفته دولت آغاز خواهد شد.
وی اظهار کرد: از مجموع 48 پروژه ، 11 پروژه در شهرستان بجنورد با اعتباری بالغ بر 19 
میلیارد تومان ، 6 پروژه در شهرستان شیروان با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد و 500 میلیون 
تومان، 2 پروژه در شهرستان اسفراین با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون تومان 
، 2 پروژه در شهرستان فاروج با اعتباری بالغ بر 227 میلیون تومان ، 5 پروژه در شهرستان 
مانه و سملقان با اعتباری حدود 8 میلیارد و 500 میلیون تومان ، 8 پروژه در شهرستان 
جاجرم با اعتباری حدود یک میلیارد تومان ، 7 پروژه در شهرستان گرمه با اعتباری بالغ 
491 میلیون تومان و 7 پروژه در شهرستان راز و جرگالن با اعتباری بالغ بر 570 میلیون 

تومان افتتاح خواهد شد.
مهندس ساقی افزود : اجرای 3800 متر توسعه شبکه و اجرای 850 متر اصالح شبکه ، 
نصب 683 فقره انشعاب آب به صورت پراکنده در سطح شهر ، نصب 950 فقره انشعاب 
فاضالب در منطقه نیروگاه ، احیا کردن چاه c2و چاه E2 ارکان به روش هوای فشرده 
کنتور   4 نصب   ، فرسوده  انشعاب   148 از  بیش  نوسازی   ، خراب  کنتور   820 ،تعویض 
آوری  کیلومتر خطوط جمع  از 20  برداری  بهره  و  بجنورد  آب شهر  درمخازن  هوشمند 
فاضالب در منطقه نیروگاه بجنورد ضلع شمالی تا فرودگاه از پروژه های قابل افتتاح در 

شهرستان بجنورد است.

وی ادامه داد : اصالح و توسعه 32 هزار و 500 متر شبکه آبرسانی ، 1900 فقره نوسازی 
انشعابات آب در شهرستان شیروان ، اجرای 2 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب ، اصالح 
یک کیلومتر شبکه فرسوده و بازسازی 100 فقره انشعاب آب درشهرستان اسفراین ، اصالح 
شبکه و نصب 250 فقره انشعاب آب و حفر گالری چاه شماره 5 در شهرستان فاروج از دیگر 

پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت می باشد.
وی نصب 665 فقره انشعاب آب جدید ، نصب 400 فقره انشعاب فاضالب مسکن مهر و 
4553 متر لوله گذاری و ساخت 76 منهول در قالب طرح جمع آوری فاضالب ، اصالح و 
توسعه 2900 متر شبکه توزیع آب ، ساخت 14 حوضچه شیرآالت و 8573 متر لوله گذاری 
، ساخت 169 منهول و نصب 266 فقره انشعاب فاضالب در شهرستان مانه و سملقان و 

اصالح و توسعه 2297 متر شبکه توزیع آب 
شرب ، نصب بیش از 110 انشعاب جدید 
خراب  کنتور   467 از  بیش  تعویض   ، آب 
انشعاب   39 از  بیش  نوسازی   ، فرسوده  و 
فرسوده و قدیمی ، اصالح 1700 متر خط 
انتقال 300 فوالدی ، برچیدگی خط انتقال 
فرسوده 300 فوالدی ، حوضچه چینی خط 
انتقال و احیا چاه شماره 3 جاجرم به روش 
از  را  جاجرم  شهرستان  در  فشرده  هوای 

دیگر پروژه های قابل افتتاح عنوان کرد.
متر   1000 مخزن  احداث  ساقی  مهندس 

مکعبی ، اصالح و توسعه بیش از 1045 متر شبکه آبرسانی و نصب بیش از 175 فقره 
انشعاب آب ، بازسازی بیش از 60 فقره انشعابات قدیم و فرسوده ، تعویض بیش از 343 
کنتور خراب ، توسعه بیش از 1125 شبکه آبرسانی و نصب 10 فقره حوضچه چینی در 
شهرستان گرمه و اصالح و توسعه 1400 متر شبکه آب شرب شهری ، نصب 65 فقره 
انشعاب آب ، تعویض 57 فقره کنتور خراب ، احداث دوباب حوضچه شیر قطع و وصل در 
نقاط حادثه خیز ، احیا چاه شماره 5 ، ویدئومتری چاههای 5 و 4 و مطالعات جانمایی های 
چاهها و آب های زیرزمینی در سطح و حومه شهر در شهرستان راز و جرگالن را از دیگر 

پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت برشمرد.
بجنورد  گلستان شهر  مکعبی  متر  مخزن 10000  اجرایی  عملیات  آغاز  از  پایان  در  وی 
تومان در  بر 11میلیارد  بالغ  اعتباری  با  ارکان  اداری  و مخزن 2000 متر مکعبی سایت 

شهرستان بجنورد خبر داد.

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت

شمالی خراسان  فاضالب  و  آب  درشرکت  پروژه   48 زنی  کلنگ  و  افتتاح 
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رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى 

خراسان رضوى خبر داد
 اختصاص 25 ميليارد تومان اعتبار براى 

تكميل بيمارستان امداد و نجات مشهد
مديريت  ســازمان  رئيس  مهر: 
و برنامه ريــزى خراســان رضوى 
گفت:250 ميليارد ريال اعتبار به 
منظور تكميل بيمارستان امداد و 
نجات مشهد به اين سازمان ابالغ 

شده است.
رضا جمشيدى اظهار كرد: سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس 
قانون بودجه سال 1397 كل كشور مبلغ 250 ميليارد ريال بابت 
تكميل بيمارستان 200 تختخوابى امداد و نجات شهر مشهد به اين 

سازمان ابالغ كرد.
وى افــزود: اعتبار ياد شــده از اعتبارات تملــك دارايى هاى 
ســرمايه اى از محل اعتبارات طرح هاى مربــوط به تعهدات 

سفرهاى مقام معظم رهبرى است.
رئيس ســازمان مديريــت و برنامه ريزى اســتان ادامه داد: 
همچنين به اســتناد ماده 19 قانــون برنامه و بودجه و قانون 
بودجه ســال 1397 كل كشور 33 ميليارد ريال اعتبار جديد 
نيز به استان خراسان رضوى ابالغ شده است.جمشيدى تأكيد 
كــرد: اعتبار ياد شــده از محل اعتبارات تملــك دارايى هاى 
سرمايه اى است و از سرجمع مبلغ ياد شده 18 ميليارد ريال 
بابت آبرســانى به هفت روستاى شهر ســنگان در شهرستان 
خواف، 5 ميليارد ريال بابت كمك به تعمير و تجهيز مساجد 
اســتان و 10 ميليارد ريال نيز بابت خريد دو دســتگاه تانكر 
آبرســانى جهت تأمين آب شــرب روســتاهاى مرزى استان 

خراسان رضوى در اختيار استان قرار گرفته است.

 برگزارى نمايشگاه پاييزه عرضه كاال در مشهد

بازرگانى و توســعه تجارت  امــور  كاهانى مقدم: معاون 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى گفت: به 
منظور تأمين كاالهاى اساسى و مورد نياز جامعه، نمايشگاه 
پاييــزه عرضه كاال بــا مجوز كارگروه تنظيم بازار اســتان، 
در روزهاى پايان تابســتان وبازگشــايى مدارس، در محل 
نمايشــگاه بين المللى مشهد برگزار خواهد شد.على غفورى 
مقدم اظهار داشــت: در اين نمايشگاه كه با محوريت اتاق 
اصناف مشهد از بيســتم تا 26 شهريورماه برگزار مى شود، 
گروه هاى كااليى كيف وكفش مدارس، پوشاك، موادغذايى، 
نوشت افزار، لوازم خانگى، كاالهاى تنظيم بازار و ساير اقالم 
مورد نياز مردم با حضور توليد كنندگان و واحد هاى صنفى 

عرضه خواهد شد.
 وى افزود: همچنين بر اســاس مصوبات كميته نمايشگاهى 
استان، حدود 20 نفر از كارشناسان زبده اتحاديه هاى صنفى 
نســبت به قيمت گذارى كاالهاى نمايشــگاه اقدام مى كنند و 
قيمت ها در تمامى غرفه ها با برچســب قيمت براى عرضه به 
مصرف كنندگان مشخص مى شود. غفورى مقدم تصريح كرد: 
عالوه بر اين، بر اســاس مصوبه كارگروه تنظيم بازار اســتان، 
برگزارى نمايشگاه پاييزه عرضه كاال در تمامى شهرستان هاى 
خراســان رضوى با محوريت عرضه كاالهــاى تنظيم بازار و 
همچنيــن كاالهاى ايام بازگشــايى مــدارس، برنامه ريزى و 

برگزار خواهد شد.

هشتم مهر ماه برگزار مي شود
 انتخابات هيئت مديره نظام مهندسي 

ساختمان خراسان رضوي
 قدس: رئيس هيئت اجرايي هشتمين دوره انتخابات هيئت مديره 
سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي گفت: انتخابات 
هيئت مديره نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي روز يكشنبه 
هشتم مهرماه سال جاري همزمان در نمايشگاه بين المللي مشهد و 

11 شهرستان استان برگزار مي شود.
سعيد حسين پور افزود: بررسي صالحيت  نامزدهاي انتخابات نظام 
مهندسي ساختمان خراسان رضوي توسط مراجع ذي صالح در 
دســت بررسي است و پس از اعالم اسامي تأييد شدگان مراتب از 

طريق روزنامه و سايت سازمان به اطالع مهندسان خواهد رسيد.
وي ادامــه داد: تبليغات نامزدهــاي انتخاباتي عضويت در هيئت 
مديره، از زمان انتشــار فهرست نهايي داوطلبان آغاز و 24 ساعت 
قبل از زمان اخذ رأي پايان مي يابد. حســين پور افزود: به منظور 
معرفي بيشتر نامزدها به جامعه مهندسان يك پايگاه اطالع رساني 
اينترنتي انتخابات با شكل يكسان راه اندازي مي شود و نامزدهاي 
انتخاباتي تبليغات و رزومه كاري خود را براي جامعه مهندســان 
اطالع رساني كنند.در هشتمين دوره انتخابات هيئت مديره سازمان 
نظام مهندســي ساختمان خراسان رضوي 105 نفر از مهندسان 
پايه يكم عضو اين سازمان در هفت رشته ساختماني نامزد شدند. 

مديركل مديريت بحران خراسان رضوى
به قدس خبر داد

 توزيع 813 ميليارد ريال براى تأمين 
آب مناطق درگير با كم آبى 

هنگامه طاهرى: 813 ميليارد ريال اعتبار براى تأمين آب در 
شهرها و روستاهاى دچار تنش آبى توزيع شد.

مديركل مديريت بحران خراسان رضوى ضمن اظهار مطلب فوق 
گفت: با وجود كمبود آب و كاهش 35 درصدى بارندگى نسبت 
به متوسط بلند مدت و تداوم 19 ساله خشكسالى توانستيم با 

تمهيدات الزم تابستان امسال را به سالمت به انتها برسانيم.
حجت على شــايانفر اظهار داشــت: در حال حاضر 6 كارگروه 
ســازگارى با كم آبى را تشكيل داده و مشكالت آب منطقه، آب 

مشهد و آب روستايى را جمع بندى و به تهران گزارش داديم.
وى بيان داشت: ما به اين نتيجه رسيده ايم براى توانمند كردن 
جامعه بايد آگاهى مردم را باال ببريم. از اين رو به بحث آموزش 

توجه ويژه داشتيم.
او در اين خصوص از طرح خادم به عنوان طرحى كه خانواده ها 
را با مخاطرات زلزله آشــنا مى كند، ياد كرد و بيان داشــت: در 
ســال گذشــته 20 هزار خانوار تحت آموزش قرار گرفتند و در 
سال جارى 60 هزار خانوار در دستوركار براى آموزش قرار دارند.
او در همين راستا افزود: براى اولين بار 530 نفر از مديران استانى 
را نيز براى آمادگــى در مواجهه با بحران به صورت كارگروهى 

تحت آموزش قرار داديم.
وى به مناســبت هفته دولت در خصوص مهم ترين اقدام هاى 
مديريت بحران اســتاندارى در يك ســال گذشته خاطرنشان 
كرد: ســال گذشته جزو سال هاى پر مخاطره بود؛ چنان كه 16 
فروردين با زلزله فريمان مواجه شديم كه مشهد و تربت جام را 
نيز متأثر كرد، بنابراين موفق شديم 1930 ساختمان خسارت 
ديده را در هشت ماه با كمك تسهيالت بال عوض و كمك هاى 
مردمى بازسازى كنيم كه اواخر سال 96، 1725 واحد با حضور 

معاون اول رئيس جمهور تكميل و ارائه شد.
وى اضافه كرد: 20 مرداد 96 نيز با خســارت هاى درگز و كالت 
بر اثر ســيالب رو به رو شديم كه د ر اقدام هاى اوليه با دريافت 
10 ميليارد ريال اعتبارات اضطرارى توســط برنامه و بودجه و 
دريافت امكانات دولتى توانستيم در سه روز همه زيرساخت ها را 
به صورت موقت بازسازى كرده و زير ساخت تأسيسات روستايى 

و انبارها را ترميم كرديم.

تكميل بيمارستان امداد و نجات مشهد
مديريت  ســازمان  رئيس   :
و برنامه ريــزى خراســان رضوى 
 ميليارد ريال اعتبار به 
منظور تكميل بيمارستان امداد و 
نجات مشهد به اين سازمان ابالغ 
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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     .

 موازى كارى بى.آر.تى و مترو
اگر مصوبات سازمان ترافيك كشور در مشهد اجرا مى شد 
پس از صرف اين همه هزينــه از بيت المال نبايد مترو و 
بى.آر.تى ها خلوت باشــند و مردم سوار تك سرنشين ها 
باشند؟! خط12همان مسير بى آر تى 3و مترو را مى رود، 

اما به خاطر درآمد زايى تقويت مى شود!
936...6158

 چك سفيد امضا براى انتقال سند
من جانباز از كار افتاده كلى هســتم. منزلى داشــتم در كاشــمر و سند مى خواهم به نام 
كســى بزنم، ولى شهردارى مى گويد چك ســفيد امضا به همراه تعهد بدهيد. اين قانون 
فقط در شــهردارى كاشــمر هســت و تمام مردم را بدبين كرده. خواهشمندم موضوع را 

رسيدگى نماييد.
915...0224

 گران فروشى در همت آباد
از مقامات مبارزه با گران فروشى تقاضا داريم سرى به جاده سيمان همت آباد بزنيد گران فروشى 

بيداد كرده بخصوص داخل خيابان فرعى.
915...0398

 پاسخ مخابرات به يك پيامك
در پاســخ به مطلب مندرج در آن روزنامه مورخ 97/4/23 در ســتون «صداى مردم» با عنوان 
«دوستان عزيزى كه سيم كارت دائمى همراه اول دارند...» به استحضار مى رساند: پيامك هاى 
خدمات مبتنى بر محتوا، با تأييد خود مشــترك از طريق پيامك يا نصب برخى اپليكيشن ها 
فعال مى شوند و در متن پيامك فعال سازى، مبلغ هر پيامك به مشترك اطالع رسانى مى گردد، 
بنابراين مبالغ اعمال شده غيرقابل استرداد مى باشد با اين حال، چنانچه مشتركان محترم بابت 
فعال ســازى پيامك هاى مذكور معترض مى باشند با مراجعه حضورى آنان به اداره مشتركين 

همراه در خصوص اين مشكل تيكتى ثبت و به شركت ارتباطات سيار ارسال مى گردد.
رئيس اداره روابط عمومى منطقه خراسان رضوى - عيسى حسن پور

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.

فاطمه معتمدى ايستادگى قيمت مرغ بر پله 
هر كيلو 10 هزار و 750 تا 11 هزار تومان، خريد 
و مصرف آن را براى بســيارى از خانواده هاى كم 
درآمد و حتى متوسط با چالش روبه رو كرده است.
نوسانات قيمت مرغ كه در سال جارى بويژه در 
مرداد ماه نســبت به گذشته، بيشتر شده است، 
انتقاد و گاليه مردم را به عنوان مصرف كننده اين 

ماده پروتئينى در پى داشته است.

 پرواز مرغ از سفره مردم
يك شهروند با اشــاره به اينكه خريد و مصرف 
گوشــت قرمز با وجود فوايد آن بخصوص براى 
كــودكان و نوجوانان بــراى خانواده هاى كارگر 
جماعت، سخت شده و از ســفره آنان رخت بر 
بسته است، گفت: به همين دليل تمركز اين قشر 
براى تأمين پروتئين مورد نياز فرزندان، خريد و 
مصرف گوشت مرغ شده، اما افزايش قيمت اين 
خوراكــى نيز خريد و مصــرف آن را به حداقل 
رســانده و اگر همين روند ادامه يابد، مرغ هم از 

سفره مردم حذف مى شود.
وى با بيان اينكه انصافاً خريد مرغ گرم كيلويى 11 
هزار تومان براى خانواده ها مشــكل است، اضافه 
كرد: گران شــدن مرغ فقط مربوط به نوع گرم 
آن نيست، بلكه مرغ منجمد كه به اصطالح طرح 

تنظيم بازار است نيز افزايش قيمت داشته است.
شــهروند ديگر هم با اشــاره به قيمت 11 هزار 
تومانى براى مرغ گرم در بازار گفت: فروشگاه هاى 
عرضه مرغ، دليل گرانى را افزايش قيمت از ناحيه 
مرغداران مى دانند و مدعى اند كه گران شــدن 
قيمت نهاده هاى دامى، قيمت تمام شــده توليد 
مرغ را افزايش داده است و بنابراين برخى واحدها 
يا جوجه ريزى نداشته اند و يا ميزان جوجه ريزى 
را كاهــش داده اند كه خروجى آن كاهش ميزان 
توليد اســت. وى ادامه داد: در حالى عامل گران 
شــدن قيمت مرغ افزايش نرخ نهاده هاى دامى 
مانند ذرت و كنجاله عنوان مى شــود كه بارها از 
زبان مسئوالن اعالم شــده است كه واردات اين 

نهاده ها با دالر 3800 تومانى انجام مى شود.

 نبض گرانى در دست دالالن
يك فروشــنده مرغ با 15 سال ســابقه كار در 
محدوده بلوار صبا نيز گفت: قيمت مرغ از ابتداى 

سال جارى نوسان زيادى داشته است.
وى اضافه كرد: بدون اغراق بايد مشكل افزايش 
و نوســانات قيمت مرغ را عدم مديريت دانست. 

دالالن به دنبال ارزانى نيستند 
چراكــه ســود آنــان كاهش 
دستگاه هاى  بنابراين  مى يابد. 
نظارتى بايد ورود جدى ترى به 

اين موضوع داشته باشند.
وى با اشــاره به گران شــدن 
گوشت قرمز تاحدى كه قيمت 
گوشت گوســاله به حدود 60 
هزار تومان رســيده اســت، 
اضافه كرد: از زمان گران شدن 
مرغ، ميزان فروش ما به نصف 

كاهش يافته است.

 افزايش قيمت نهاده هاى دامى
معاون برنامه ريزى و امور اقتصادى سازمان جهاد 
كشاورزى خراسان رضوى با بيان اينكه توليد مرغ 
در استان اكنون به بيش از 157 هزار تن رسيده 
است، اظهار داشت: ميزان توليد تخم مرغ نيز 120 
هزار تن و گوشت قرمز نيز به بيش از 74 هزار تن 

رسيده است.
حاج مجتهد با بيان اينكه اســتان در بسيارى از 
اقالم مانند توليد گوشت قرمز، مرغ و شير با توجه 
به فاكتور جمعيتى به خودكفايى رسيده است، 
افزود: يكى از اهدافى كه سازمان جهاد كشاورزى 
دنبــال مى كند، اقتصادى كردن توليد در بخش 
كشاورزى است كه اين مهم از طرقى مانند خريد 

تضمينى و حمايتى پيگيرى مى شود.

وى در پاســخ بــه پرســش 
خبرنگار ما مبنــى بر اينكه 
بــا توجــه بــه صحبت هاى 
اين ســازمان مبنى بر مازاد 
توليد مرغ در اســتان و عدم 
صــادرات، دليــل افزايــش 
قيمت مــرغ در بازار كه گفته 
مى شــود به دليل كمبود اين 
ماده پروتئينى است، چيست، 
گفت: به دنبال نوسانات ارزى، 
قيمت ها نيــز افزايش يافت و 
مانند  دامى  نهاده هاى  اكنون 
ذرت و كنجاله و ســويا كه در 
بخش مرغ 70 درصد قيمت تمام شده را تشكيل 
مى دهد و اثرگذار اســت با افزايش قيمت قابل 

توجهى روبه رو شده است.
وى تصريح كرد: در سال 95 قيمت هر كيلو ذرت 
750 تومان بود و جو نيز در همين حد و حدود 
قيمتى قرار داشت كه در ابتداى سال گذشته به 
800 تومان رسيد و هم اكنون قيمت جو 1150 
تــا 1200، ذرت 1300 و نرخ هر كيلو كنجاله 
كه در سال گذشته 1450 تومان بود، اكنون به 

2600 تا 2700 تومان رسيده است.
وى ادامــه داد: با توجه به ايــن موارد و از آن جا 
كه قيمت تمام شــده براى جوجه ريزى با تأخير 
اعالم شــد، مقرون به صرفه نبودن قيمت سبب 
شد جوجه ريزى انجام نشود و بعد كه قيمت اعالم 

شد، دوباره واحدهاى توليد مرغ اعالم كردند كه 
اين رقم مقرون به صرفه نيست. وى اضافه كرد: 
اكنون در حال رايزنى هستيم تا با لحاظ قيمت 
تمام شده توليد مرغ به اضافه درصد سود منطقى 
نرخى تعيين شود تا ميزان جوجه ريزى افزايش 
يابد. بايد توجه داشــت كه خراسان رضوى توان 

توليد 220 هزار تن مرغ را دارد.
وى با اشــاره به 80 ميليون دالر صادرات حوزه 
كشاورزى استان در ســال گذشته، خاطرنشان 
كرد: به دليل نوســانات و مسائل ارزى، صادرات 

امسال متوقف شده است.
وى با بيــان اينكه ســرجمع 40 قلم كاالى 
صادراتــى در بخش كشــاورزى اســتان به 
كشــورهاى اروپايــى و چين صادر مى شــد، 
گفت: امسال كشور با شرايط ويژه روبه روست. 
بنابراين با وجود مــازاد توليد در برخى اقالم 
در استان، صادرات به ميزان بسيار كمى انجام 
مى شود و اقالم مازاد بر نياز براى رفع كمبود 

به استان ديگر كشور صادر مى شود.
وى ادامه داد: صادرات شــير خشــك نيز از اول 

شهريور ماه ممنوع شده است.

قدس گزارش مى دهد

نقش جوجه در گرانى مرغ!

در حال رايزنى 
هستيم تا با لحاظ 

قيمت تمام شده توليد 
مرغ به اضافه درصد 

سود منطقى نرخى 
تعيين شود تا ميزان 

جوجه ريزى افزايش 
يابد

بــرش

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

300072305 پيامك كنيد.
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 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم

 با ما تماس بگيريد

iranpuzzle@gmail.com
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عضو مجمع نمايندگان خراسان رضوى در تحريريه قدس عنوان كرد

ضعف جهاد كشاورزى استان در ارايه الگوى كشت
رضا طلبــى نماينده شهرســتان درگز 
گفــت: برنامه اى بــراى جلوگيرى از خروج 

آب هاى مرزى استان وجود ندارد.
عبداهللا حاتميان طى نشســتى در تحريريه 
قدس بــا بيان اينكه از حدود 600 كيلومتر 
تركمنستان  و  خراســان  مشترك  مرزهاى 
ساالنه آب هاى سطحى و زيرزمينى زيادى 
خارج مى شــود، افزود: در برابــر ميلياردها 
مترمكعــب آب شــيرين كــه از مرزهاى 
استان خارج مى شــوند هيچ گونه برنامه اى 
كه بتواند حل مشــكل كند وجــود ندارد، 
درحالى كه با سد زدن بر اين آب ها مى توان 
آن ها را دوباره به چرخه مصرف آب اســتان 
بازگرداند و از خارج شــدن آن ها جلوگيرى 
كــرد، از طرفى با اينكــه آب هاى مرزى در 
حال خارج شدن هستند، اما براى حفر چاه 
در نقاط مرزى محدوديت هايى ايجاد شــده 
اســت كه در صدد هستيم با پيگيرى آن را 

برطرف كنيم. 

 خروج آب از 6 نقطه شهرستان درگز
حاتميان با اشــاره به ايــن نكته كه كمبود 
آب در ذخاير منابع آبى استان بسيار جدى 
اســت، اما كســى آن را جدى نمى گيرد و 
«هشــدار» به واژه اى تكرارى تبديل شــده 
اســت، افزود: به جاى صــرف هزينه كالن 
بــراى انتقــال آب از نقــاط دور مى توان با 
مديريــت صحيــح از جملــه جلوگيرى از 
خروج آب هاى مــرزى تا حدودى بر بحران 
كم آبى غلبــه كرد، زيرا در حــال حاضر از 
پنج نقطه شهرســتان درگز آب هاى مرزى 
در حال خارج شــدن مى باشد و فقط براى 
يك نقطه آن پروتكل با كشورهاى همسايه 
وجود دارد، از اين رو بايد از خروج آب هاى 
مرزى كه براى آن ها پروتــكل و قراردادى 
وجود ندارد جلوگيرى كرد. از طرفى سطح 
آب هاى زيــر زمينى چاه هاى درگز در حال 
فرونشســت مى باشــد و به گفته وزير نيرو 
سطح آب دشت درگز ساالنه 50 سانتى متر 

نشست مى كند.

 مهاجرت 12درصد از مردم درگز
وى بــا بيــان اينكــه شهرســتان درگز بر 
خالف پيشــينه غنى فرهنگى و تاريخى و 
كانون ارتباط ايران و تركمنســتان، اما در 
حلقه توجهات مســئوالن مظلوم واقع شده 
اســت، تصريح كرد: امكانات بهداشتى اين 
شهرســتان در مقايســه با شهرستان هاى 
ديگربســيار نامناسب مى باشــد و از طرفى 
ســاالنه درصد بااليــى از جمعيت درگز به 
علــت فقر در زيرســاخت هاى مــورد نياز 
براى زندگى در شهرســتان به شــهرهاى 
ديگر اســتان از جمله مشهد مهاجرت و در 
حاشــيه اين شهر سكونت مى كنند. از سال 

90 تاكنون 12/5 درصد جمعيت بين 15 تا 
65 سال از شهرستان درگز مهاجرت كرده 
و در حاشيه شهرهايى نظير مشهد سكونت 
كرده اند. افرادى كه در روســتا و شهر هاى 
درگز توليــد كننده بودند و بــه قوميت و 
اقتدار وصل بودند، اكنون در حاشيه شهرها 
روزگار ناخوشــايندى را بــه دور از اقوام و 
از بيــن رفتن ارتباطات خانوادگى ســپرى 
مى كنند. متأســفانه در تقســيم بودجه ها 
ميان شهرستان هاى خراسان رضوى به هيچ 
عنوان عادالنه عمل نشــده و به همين علت 
بسيارى از شهرستان ها از جمله درگز داراى 
مشكالت زيرساختى هستند كه براى اصالح 
زير ســاخت هاى آن بايد اقدامات اساســى 

صورت بگيرد.

 صنعت  ورشكسته
نماينــده مردم درگز همچنين با اشــاره به 
وجود تعــداد زيادى از صنايع ورشكســته 
در اين شهرســتان، اظهار داشت: متأسفانه 
وضعيــت رســيدگى بــه صنايــع در اين 
شهرســتان اصًال قابل توجه نيســت و يكى 
از عوامل اصلى اين ورشكســتگى بدهكارى 
آن ها بــه سيســتم بانكى بــوده و كمبود 

سرمايه و نقدينگى براى گردش كار است.
حاتميان با اشــاره به اينكه بــراى ارتقاى 
شــرايط درمانــى و عمرانى درگــز نياز به 
مساعدت و همراهى مسئوالن داريم، افزود: 
اين شهرستان به لحاظ تجارى داراى بستر 
مناســبى از حيث ريلى مى باشد به طورى 
كه مســير ريلى بين المللى چين، روسيه و 
اروپا از مرزهاى مجاور اين شهرستان عبور 

مى كند و امن ترين مســير تجارى اســت. 
از طرفــى اگرچــه جاده و مســير ترانزيت 
اين شهرســتان به اســم مردم درگز است 
ولى يــك جاده ملى و بين المللى اســت و 
پــل ارتباطى ايران با آســياى ميانه و خاور 
دور و خاور نزديك مى باشــد و انجام كامل 
اين تونل باعث پيشــرفت و رونق اقتصادى 
درگز و كشور خواهد شد اما در حال حاضر 
جاده هــاى درگز از حيــث عمرانى يكى از 
بدترين جاده هاى كشــور هســتند و پروژه 
تونل  هــاى ارتفاعــات اهللا اكبر كــه دروازه 
ورود كشور به آســياى ميانه است و امكان 
تبادالت فرهنگى ميان ايران و آسياى ميانه 
را فراهم مى  كند، متأسفانه در ساختار قبل 
از انقالب باقى مانده اســت و در طول اين 
39 سال هيچ گونه بازسازى براى آن انجام 
نشــده است و حركت پيشــرفت آن كند و 
الك پشــتى است و تاكنون حدود 980 متر 
آن حفر شــده اســت و به دليل بدهى هاى 
زياد، اين طرح حالت نيمه تعطيل دارد و به 
لحاظ فنى حدود 13 درصد و به لحاظ متراژ 
حدود 25 درصد پيشــرفت فيزيكى داشته 
است. از طرفى در سال 97 حدود ده و نيم 

ميليارد تومان بودجه براى آن درنظرگرفته 
شده است كه در صف اسناد خزانه مى باشد 
تا دولت اســناد خزانه را بــراى اين پروژه 

منتشر كند.

 ضعف جهاد در الگوى كشت
وى بابيــان اينكه در حوزه الگوى كشــت 
عملكرد جهادكشــاورزى ضعيف اســت،اما 
كشــاورزان اســتان نيز بايد دراين زمينه با 
برنامه تالش كنند، افزود: كشاورزان درباره 
الگوى آبيارى محصوالتشان بايد تجديدنظر 
كنند و با هوشــيارى به فكــر مديريت آب 
باشند، زيرا الگوى بهره بردارى و استحصال 
آب در شــرايط كنونى مطلقاً اشتباه است و 
بايد اصالح شود. ازطرفى سياست انتقال آب 
از درياى عمان به اســتان خراسان رضوى 
براى رفع مشكل كم آبى موضوع قابل تأملى 
است و بســيار پرهزينه و زمان بر مى باشد و 
حداقــل يك بــازه زمانى 20 ســاله براى 
اجراى اين طرح نياز مى باشد. اما متأسفانه 
مديريت آب در اســتان نيز بســيار ضعيف 
مى باشد از طرفى وضعيت دشت هاى استان 
همچون دشــت درگز بسيار نامناسب است 
كــه حفرچاه هاى غيرمجاز بر تشــنگى اين 

دشت ها بسيار افزوده است.

آب و �وا
  كاهش تدريجى دما در خراسان رضوى

قدس: هواشناســى خراسان رضوى اعالم كرد: طبق بررسى 
آخرين نقشه هاى پيش يابى هواشناسى؛ در 48 ساعت آينده، 
آسمان در بيشتر نقاط استان صاف و آفتابى است، اما پديده 
جوى غالب، كماكان وزش باد است كه در بخش هايى از استان 
خصوصاً در نوار شرقى و جنوب شرق گاهى وزش باد شديد 
توأم با گرد و خاك پيش بينى مى شــود. ضمن اينكه از امروز 

روند كاهش تدريجى دما در استان آغاز مى شود.

روی �ط حاد�
 كشف 600 تن ورق استيل احتكار شده 
ايرنا- رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت سبزوار گفت: 
با تالش بازرسان اين اداره، يك انبار احتكار 600 تن ورق 
اســتيل به ارزش 47 ميليارد ريال در اين شهر شناسايى 

و كشف شد.
على اميدبخش افزود: با توجه به گزارش دريافتى مبنى بر 
نگهدارى مقادير زيادى ورق سيليكون در يك انبار بيرون 
از شهر ســبزوار، واحد نظارت و بازرســى اداره صنعت و 

معدن، تحقيقات خود را آغاز كرد.
وى تصريــح كرد: پس از شناســايى انبــار مورد نظر 96 
رول ورق ســيليكون استيل به وزن 600 تن و معادل سه 
ميليون يوان كه بهمن پارسال از چين به قصد توليد وارد 
كشور شــده و تاكنون در چرخه توليد مورد استفاده قرار 

نگرفته بود، شناسايى شد.
اميدبخش افزود: با هماهنگى دادستانى و نيروى انتظامى، 
محمولــه توقيف شــد و موضوع از ســوى اداره تعزيرات 

حكومتى در حال پيگيرى است.

 باند زنان سارق در مشهد متالشى شد

ايسنا: فرمانده انتظامى مشــهد گفــت: اعضاى باند زنان 
سارق در خيابان طبرسى مشهد دستگير شدند.

اكبر آقابيگى افزود: افســران دايره تجسس كالنترى بانوان 
مشهد در پيگيرى سرقت هاى سريالى خيابان طبرسى، يكى 

از اعضاى اصلى باند را كه زنى جوان بود، دستگير كردند.
وى ادامه داد: پليــس در تحقيقات بعدى پرونده با توجه 
به اظهارات متهم دستگير شده، با هماهنگى مقام قضايى 

مخفيگاه او را نيز بازرسى كرد.
آقابيگــى گفت: در اين عمليات، يك زن و دو مرد و دو مالخر 

اموال مسروقه كه از اعضاى باند بودند، دستگير شدند.

  دستگيري عامل برداشت غيرمجاز 
اينترنتي

نيشــابور- خبرنگارقدس: فرمانده انتظامي شهرســتان 
نيشابور از شناسايي و دستگيري عامل برداشت 48 ميليون 

ريالي غيرمجاز اينترنتى در اين شهرستان خبر داد.
انتظامي شهرســتان نيشــابوراظهاركرد: در پى  فرمانده 
شكايت يك شهروند مبني بر برداشت 48 ميليون ريال از 
حساب بانكى وى توسط فردى ناشناس، موضوع شناسايى 
ســارق يا سارقان احتمالى در دســتور كار پليس فتا اين 

فرماندهى قرار گرفت.
سرهنگ حسين دهقان پور گفت: كارشناسان پليس فتا پس 
از بررسى دقيق اظهارات شاكى پرونده و تحقيقات فنى متهم 
را شناســايى و با هماهنگي قضايى در عملياتى غافلگيرانه 

دستگير كردند.
وى با اشــاره به اينكه متهم در رويارويى با ادله و مستندات 
پليس به بزه ارتكابى خود اعتراف كرد، خاطرنشان كرد: متهم 
پس از تشكيل پرونده مقدماتى به منظور سير مراحل قانونى 

به مراجع قضايى معرفى شد.

  نشت گاز مايع منزل مسكونى را به 
آتش كشيد

نيشــابور- خبرنگارقدس: مديرعامل ســازمان آتش 
نشانى و خدمات ايمنى شهردارى نيشابور از آتش سوزى 
يك منزل مســكونى در اين شهر براثر نشت سيلندر گاز 

مايع خبرداد.
سيد مهدى حســينى گفت: اين حادثه زمانى رخ داد كه 
مالك منزل قصد تعويض ســيلندر خالــى گاز مايع را با 
سيلندر پر داشــت، ولى به علت نشت گاز و رسيدن گاز 
مايع به شعله گاز پيك نيك درون آشپزخانه سيلندر 11 

كيلويى شعله ور شد.
وى اظهار داشت: متأســفانه اين شهروند زمانى كه قصد 
داشــت شير ســيلندر را ببندد و آتش را خاموش كند از 

ناحيه صورت و دست و پا دچار سوختگى شد.
وى خاطرنشان كرد: با اعالم آتش سوزى به سامانه 125 
بالفاصله يك تيم از آتش نشــانان ايســتگاه شماره 2 به 

محل اعزام شدند و آتش را خاموش كردند.
حسينى يادآورشــد: با توجه به تنگى معبر، خودرو آتش 
نشــانى نتوانست وارد كوچه شــود كه براى رساندن آب 
آتش نشانان چهار بند لوله پهن كردند. در اين آتش سوزى 
عالوه بر سوختگى ســطحى صاحبخانه، اثاثيه آشپزخانه 
نيز در آتش آسيب ديد. همچنين ساير قسمت هاى خانه 

در اثر دود و حرارت دچار خسارت شد.

  جمع آورى 30 نفر معتاد متجاهر

در بجنورد
بجنورد- خبرنگارقدس: رئيس پليس مواد مخدر خراسان 
شمالى از دستگيري 30 معتاد در اجراي طرح ارتقاى امنيت 

اجتماعي در شهرستان بجنورد خبر داد.
 سرهنگ محمد غالمى گفت: 15 نفر از دستگير شدگان به 

كمپ ترك اعتياد معرفى شدند.

مه والتى ها چقدر بايد داغ ببينند!
  آرزوهايى كه خاك مى شود

يادم مى آيد از اواســط دهه 60 زمانى كه بازار كار پزشــكان 
هندى و پاكســتانى در برخى از شهرهاى كشور كه كمبود 
پزشــك داشتند، گرم بود و آن ها بيماران ما را تيمار و درمان 
مى كردند، شهر ما نيز در زمره شهرهايى بود كه در ساختمانى 
كه به بهدارى معروف بود، هركس كه بيمار مى شد به سراغ 
پزشكانى مى رفت كه اكثراً هندى و پاكستانى بودند و از حق 
نگذريم در اكثر مواقع جواب مى گرفت. دهه 70 شروع نشده، 
پزشكان پاكســتانى و هندى تبار از شهر فيض آباد رفتند و 

پزشكان وطنى جايشان را پر كردند. 
ماجرا از آنجا شــروع شد كه شهرســتان مه والت با مركزيت 
فيض آباد ســر و شكل گرفت. شهرستان شدن، قدرت مانور از 
سطح بخشدارى به فرماندارى را ارتقا داد و برخى امكانات به تبع 
آن آمد. ساخت بيمارستان از همان ابتدا و شايد قبل از آن يكى 
از مهم ترين خواسته هاى مه والتى ها بود. با اين تفاسير سال 91 
بيمارستان امام رضا(ع) تأسيس شد. اتفاقى كه به نظر مى رسيد 
حالل مشــكالت حوزه سالمت مردم مه والت باشد، اما هرچه 
كه گذشت، ذهنيت مردم از داشتن بيمارستان به سمت همان 
بهدارى ســابق البته شيك تر و به روزتر تغيير كرد. نه پزشك 
متخصص داشت ونه امكانات اوليه اى كه يك بيمارستان بايد 
داشته باشد. فقط يك ساختمان بود با اتاق هاى متعدد. گرچه 
طى يكى دو ســال اخير با همت خيرين، مقدارى از تجهيزات 
بيمارستانى به بيمارســتان امام رضا(ع) افزوده شده و انتخاب 
رئيسى بومى براى بيمارستان توانسته قدرى از كم و كاستى ها 
را جبران كند، اما هنوز بيمارستان، پزشك متخصص تمام وقت 
ندارد و پزشكان باتجربه و كاربلد هم حكم كيميا را دارند براى 
آنجا! كه اگر اينچنين بود، هرازچندگاهى خبرى ناگوار به بيرون 
درز نمى كــرد. آخرين مورد و البته يكى از ناگوارترين اتفاقات، 
سهل انگارى مشهودى بود كه منجر به فوت مادر باردارى شد 
كه از پس سال ها انتظار و درمان مى خواست طعم شيرين مادر 
شدن را احساس كند. مادرى كه سهل انگارى پزشك او كه باال 
رفتن فشار خون را مشكل كليوى تشخيص داد، منجر به حادتر 
شدن شرايطش شد. بعد از آن نبود آمبوالنس براى انتقالش به 
تربت حيدريه باعث شد تا در وضعيتى اورژانسى كار انتقالش 
با خودرو شــخصى انجام شود تا شرايط وخيم و وخيم تر شود! 
وخامت اوضاع در راه انتقال به تربت حيدريه همراهان را مجبور 
به بازگشت مجدد به بيمارستان امام رضا(ع) مه والت كرد، اما 
در نهايت ناباورى باز هم نه امكانى براى تشخيص و انديشيدن 
راهكارى براى بهبود وضعيت وخيم مادر باردار فراهم شــد و 
نه براى دومين بار از آمبوالنس خبرى بود! چراكه گويا راننده 
آمبوالنس در حال استراحت بود و ثانيه هاى طاليى يكى پس 
از ديگرى براى مادر و بچه اى كه در راه بود بســرعت از دست 
مى رفت. ثانيه ها و لحظات طاليى كه ســپرى شد و كار از كار 
گذشت، بيمار به بيمارســتانى در تربت حيدريه منتقل شد. 
خونريزى مغزى ناشى از باال رفتن نامتعارف فشار خون، مادر را 
به كما برد و بعد از چند روز او هيچ وقت نتوانست چشمانش را 

باز كند و فرزندش به دنيا نيامده از دنيا رفت!
ســؤال بزرگ و همچنان بى جواب مانده اين است كه پس 
از مــرگ اين مادر آرزو به دل، كدام مادر، پدر يا فرزند از 
مه والتى ها بايد ســوژه خبرى اينچنين تأسف بار شوند تا 
مسئوالن فكرى به حال شــرايط بيمارستان امام رضا(ع) 
بردارنــد؟ آيا فرماندار و نماينده مردم مه والت در مجلس 
شــوراى اسالمى كه اين روزها با انجام كوچك ترين كارى 
كه مى كنند، بنرهاى قدردانى چند مترى در ســطح شهر 
در وصف كارى كه وظيفه شــان بوده، نصب مى شود، براى 

همين يك فقره مرگ تأسف بار توضيحى دارند؟ 
شعار خوبى است وقتى فرماندار بحث عدالت را در سخنرانى 
قبــل از خطبه هاى نماز جمعه پيش مى كشــد، اما آيا براى 
برقرارى همين عدالــت و دورى از دوگانگى ها نماينده مردم 
مــه والت كه اتفاقاً نماينده تربت حيدريه و زاوه هم هســت، 

اقدامى درخور مردم شهرستان مه والت صورت داده؟
هفته، هفته دولت است و بازار آمار و ارقام، داغ. 56 پروژه 
به قــول فرماندار در اين هفته افتتاح و كلنگ زنى شــده 
اســت كه فقط سهم روســتاييان از اين تعداد 38 پروژه 
اســت. پروژه هايى كه عمده ترين آن ها راه اندازى اورژانس 
بين راهى روستاى مياندهى بوده آن هم با همت خيرين، 
11 روســتا آسفالت شــده با قير رايگانى كه بنياد مسكن 
داده و پولى كه از روستاييان گرفته اند و 27 چاه كشاورزى 
را لوله گذارى كرده اند آن هم با همراهى خود كشــاورزان! 
آمار سازى با اين پروژه ها كه سهم هميارى مردم در آن ها 
خيلى مشــهود است، دردى از مردم دوا نمى كند. چاره اى 
اساسى بايد تا حداقل اتفاقات ناگوارى مانند مرگ مادران 
باردار را شــاهد نباشيم و خانواده اى به دليل نبود حداقل 

امكانات دوباره داغدار نشود.

  18 رشته قنات در نيشابور
 احيا و مرمت مى شود

نيشابور- خبرنگارقدس: 18 رشته قنات به طول تقريبي 
7000 متــر با اعتبار 16 هزار و 500 ميليون ريال اليروبي و 

مرمت مى شود.
مدير جهاد كشاورزى نيشابور با اعالم اين مطلب گفت: منابع 
الزم بــراى اجــراى عمليات احيا و مرمــت قنات ها از محل 
اعتبارات بالعوض كمك هاي فني اعتباري ويژه بازســازي و 
نوسازي قنوات اختصاص خواهد يافت. محمد على فرهمندراد 
افزود: اجراى اين گونه پروژه هــا به تنهايى با اعتبارات دولتى 
امكان پذير نبوده و الزم است تا كشاورزان و ذى نفعان نيز در 

اجراى آن مشاركت داشته باشند.
وى خاطرنشان كرد: اين ميزان اعتبار صرف اجراى عمليات 
كول گــذاري، طوقه گذاري، باربرداري، بغل بري، حفر چاه و 

نصب درپوش مى شود.
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شهردار مشهد در واكنش به اظهارات اخير دادستان مركز خراسان رضوى:

در اجراى طرح «كمربند جنوبى» تابع قانون هستيم

خبر

ايرنا  شهردار مشــهد گفت: در اجراى 
طرح كمربند جنوبى شــهر مشــهد، تابع 

قانون هستيم.
قاســم تقى زاده خامســى روز گذشته در 
حاشيه افتتاح بوستان دانش به خبرنگاران 
افزود: طرح كمربنــد جنوبى روال قانونى 
خود را طى مى كند، دادستان وقتى حرفى 
مى زند بر پايه قانون است و انتظارمان نيز 

اين است كه مظهر قانون باشد.
وى بيان كرد: هنوز نظر قطعى در خصوص 
اين طرح ارائه نشــده و ما مدارك الزم را 

براى دستگاه قضا ارسال كرده ايم.
شهردار مشــهد با بيان اينكه امكان تغيير 
كاربــرى اين اتوبان وجود ندارد و اطراف آن 
نيز فضاى سبز است، افزود: اميدواريم بتوانيم 
اين طرح را ادامه دهيم، اگر تمهيداتى الزم 

است اين تمهيدات را پيش بينى خواهيم كرد 
تا اين طرح ادامه يابد.

تقــى زاده ادامه داد: نگرانى هــاى موجود در 

خصوص اطراف طرح را حس مى كنيم اما اين 
طرح طى هشت سال گذشته اجرا و براى آن 
هزينه شده است و اين مخالفت ها بايد از ابتدا 

مطرح مى شد. شــهردار مشهد تأكيد كرد: 
در مجمــوع تابع قانون هســتيم و بايد با 
همگرايى نگرانى هاى موجود برطرف شود.

 احتمال خريد كوهستان پارك
وى در خصوص كوهســتان پارك شادى 
نيز گفت: اين مجموعه متعلق به بانك دى 
اســت و شهردارى درخواســت خريد اين 
مجموعه را طى نامــه اى به هيئت مديره 
آن داده و موافقت ضمنى را نيز گرفته كه 

اكنون مراحل قانونى را طى مى كند.
تقى زاده خامسى اظهار اميدوارى كرد كه 
مديران مجموعه كوهســتان پارك شادى 
حس نوســتالوژى مردم مشهد را احساس 
كرده و هر چه زودتر پاســخ قطعى به اين 

درخواست خريد بدهند.

والدين دانش آموزان  از  تنى چنــد  هنگامه طاهرى: 
نابيناى مقطع ابتدايى مدرســه وكيلى 8 نيشــابورروز 
گذشته در واكنش به انتقال فرزندانشان به ساختمانى 

وقفى و مخروبه اعتراض كردند.
مدير اداره آمــوزش و پرورش نيشــابوردر واكنش به 
اعتراض والدين دانش آموزان نابيناى اين مدرســه در 
گفت و گــو با خبرنــگار ما گفت:مدرســه وكيلى 8 در 
منطقه رحمت آباد واقع شــده كه بــه لحاظ اجتماعى 

پرخطر است.
حســين مهرآبادى افزود: در اين منطقه آســيب هاى 
اجتماعى باالســت و از آنجا كه دانش آموزان بايد براى 
استفاده از سرويس مدتى را كنار خيابان منتظر بمانند 
آموزش و پرورش نيشابور بر آن شد مكانى امن وجديد 

را براى اين دانش آموزان در نظر بگيرد. 
وى ياد آورشــد: عــالوه بر اين در مدرســه وكيلى 8 
دانش آموزان مقطع متوســطه از همان منطقه در حال 
تحصيل هستند كه باز هم بودِن دانش آموزان استثنايى 

در كنار آن ها به مصلحت نيست.
او تعداد اين دانش آموزان اســتثنايى را 24 نفر عنوان 
كرد و بيان داشت: اين دانش آموزان از استعداد بااليى 
در تحصيل برخوردارند بطوريكه در مسابقات كشورى 
و بين المللى حائز رتبه هاى بااليى بودند و از اين جهت 

الزم است به آن ها توجه ويژه اى شود.
مهرآبادى در اين مورد افزود: ســال گذشــته از ميان 
471 نفر از كودكان اســتثنايى نيشــابور چهار نفر از 
دانش آمــوزان مقطع ابتدايى شهرســتان در مســابقه 
محاسبات ذهنى مقام اول كشورى،چهار نفر مقام دوم 

كشورى و سه نفر حائز مقام سوم كشورى شدند.
وى همچنين گفت كه تيم اين دانش آموزان در ســال 
گذشته در مسابقه بين المللى در امارات موفق به كسب 
مقام اول شــد و امســال هم در حال آماده شدن براى 
شــركت در مســابقات بين المللى محاسبات ذهنى در 
مالزى هســتند، از اين رو بايد بــراى اين دانش آموزان 

سرمايه گذارى مخصوص صورت بگيرد.

مهرآبــادى تأكيــد كــرد: مــا در صدد هســتيم اين 
دانش آمــوزان را از آن محيط به منطقه اى بهتر انتقال 

بدهيم و از اين بابت دو مكان را در نظر گرفته ايم.
او اين مكان هــا را يك مركز رفاهى با محوطه بزرگ و 
فضاى ســبز در منطقه گردشگرى ورودى خيام و يك 
خانه اختصاصى مربوط به معلولين ذهنى دانســت كه 

البته دومى مورد تأييد آنان قرار نگرفت.
وى خاطرنشــان كرد: قرار اســت از اداره كل آموزش و 
پرورش خراســان رضوى براى تعيين تكليف مدرسه اين 
دانش آموزان به نيشــابور دعوت كنيم، ضمن اينكه سه 
زمين هم در اختيار آموزش و پرورش نيشــابور هســت 
كه با صالحديد اداره كل اســتان توســط خيرين براى 
دانش آموزان استثنايى ساخته و مناسب سازى خواهد شد.
او يــادآور شــد: در منطقــه رحمت آبــاد هــم براى 
دانش آموزان مقطع ابتدايى مدرســه اى توسط خيرين 
در حال ســاخت اســت كه تا دهه فجر به بهره بردارى 

مى رسد.

در واكنش به اعتراض والدين عنوان شد

دانش آموزان نابيناى مدرسه وكيلى نيشابور به مكانى مناسب منتقل مى شوند

هاشم رسائى فر

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

300072305 پيامك كنيد.
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