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نماينده مردم تايباد
در مجلس با اشاره 
به دريافت مجوزها:

دوغارون 
منطقه آزاد

مى شود
قدس   نماينده مردم تربت جام، تايباد و باخرز 
در مجلس شــوراى اسالمى، از دريافت مجوزهاى 
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 مدير كل محيط زيست خراسان رضوى در گفت و گو با قدس تشريح كرد

از اكو توريستى كردن «بزنگان» تا راه حل هاى آلودگى هواى مشهد
��ر

هنگامه طاهرى مدير كل محيط زيست 
خراســان رضوى در گفت و گو با قدس اعالم 
كرد: طرح اكوتوريستى كردن درياچه بزنگان 
در دست اقدام است. تورج همتى اظهار كرد: 
طرح توجيهى و تفصيلى اكوتوريستى كردن 
درياچه بزنگان تهيه شــده و توسط پيمانكار 

به اجرا در مى آيد.
وى گفــت: محيط زيســت اســتان اِلِمانى 
از محيط زيســت كشور اســت و از همين 
رو چالش هايــى كه پيــش رو دارد، همان 
چالش هــاى آب،گــرد و غبــار، تاالب ها و 
پسماندهاســت. او اظهار داشت: ما در استان 
41 محوطه تحــت مديريت داريم كه حفظ 
كميت و كيفيت آن ها برايمان حائز اهميت 

است.
وى بيان كرد: رودخانه تجن، تندوره و چهل 
مير از جمله اين محوطه هاســت كه با توجه 
به تنوع جانورى و زيرساخت هاى گردشگرى 
مى تــوان از آن بــراى اســكان و آشــنايى 
گردشــگران با جاذبه هاى جانورى و طبيعى 

استفاده كرد.
وى افــزود: البته برخــى رودخانه ها كاركرد 
اكولوژيك ندارند كه به دنبال احيا و بازيابى 
آن ها هســتيم. او يكى از ايــن رودخانه ها را 

كشف رود عنوان كرد.

 آلودگى آب ها
همتى ضمن اشاره به همكارى آب منطقه اى 
تصريح كرد:مجبوريم به سمتى برويم كه از 
آلودگى منابع آب زيرزمينى جلوگيرى كنيم، 
از اين رو با كانون هاى آالينده كه به تذكرات 

توجه نمى كنند، برخورد قانونى مى كنيم. 
وى عالوه بر اين اذعان داشــت كه در حوزه 
دشت هاى مشهد بشــدت با كسرى مخزن 
مواجهيم؛ به طورى كه در استان يك ميليارد 
متــر مكعب كســرى آب داريم كــه پيگير 
جايگزين هســتيم. مدير كل محيط زيست 
خراسان رضوى در اين زمينه به پساب هاى 

صنعتى و شــهرى براى مصارف كشــاورزى 
اشاره كرد و گفت: در صدديم پس از تصفيه 
پساب هاى صنعتى و شــهرى و رساندن به 
حد اســتاندارد آن را براى آبيارى در اختيار 
كشــاورزان قرار بدهيم و در مقابل چاه هاى 
آب كشــاورزان را براى تأمين آب شرب در 

اختيار شركت آب و فاضالب بگذاريم.

 مقابله با آلودگى هوا 
او همچنين دربــاره مقابله بــا آلودگى هوا 
خاطرنشــان كرد: با فعال كردن كميته ها و 
كارگروه ها اقدام هاى خوبى در راستاى مقابله 
با آلودگى هواى مشهد صورت گرفته است. 

او در خصــوص ايــن اقدام ها به ســوخت 
يورو 4 اشاره كرد و گفت: در چند ماه آينده 
در تمام جايگاه هاى سوخت، گازوئيل و بنزين 
با استاندارد يورو 4 ارائه خواهد شد، سوخت 
نيروگاه هاى صنعتــى بخصوص نيروگاه هاى 

اطراف شــهر گازى خواهد شد، 
فرسوده  خودروهاى  از  تعدادى 
نيز از مدار خارج شده و وسايل 
حمل و نقل عمومى مانند مترو 
و اتوبوس هاى جديد به سيستم 

حمل و نقل اضافه مى گردد. 
وى افزود: البته در راستاى مقابله با آلودگى 
هوا و دســت يافتن به هــواى پاك نيازمند 
همكارى مردم هســتيم و براى رســيدن به 
اين هدف برنامه هايى در جهت آموزش هاى 

عمومى داريم.

 آبيارى فضاى سبز 
همتى درباره آبيارى فضاى سبز شهر مشهد 
خاطر نشان كرد: با توجه به منابع آبى محدود 
شيوه آبيارى فضاى سبز توسط شهردارى از 
حساسيت برخوردار بوده و نيازمند مديريت 

است.

وى اظهار داشت: ما به شهردارى 
پيشــنهاد داديم بــراى آبيارى 
فاضالب هاى  از  فضــاى ســبز 

محلى استفاده كنند.
او اضافــه كرد: محيط زيســت 
در  لــوكال  فاضــالب  بــا16 
ســطح شــهر موافقت كرده تا 
پس از تصفيه براى فضاى ســبز اســتفاده 
شــده و جايگزيــن چاه هايى شــود كه در 
سطح شــهر براى آبيارى مورد استفاده قرار 

مى گيرند.
او گفت: اين چاه ها به آبفا برگردانده مى شوند.
همتى خاطر نشــان كرد: ما از ظرفيت هاى 
اجتماعى همچون ســازمان هاى مردم نهاد 
صــد درصد دفاع مى كنيم و بــه دنبال ارائه 
الگوهاى مختلــف به طيف هــاى گوناگون 
جامعه هســتيم تا براى حفظ محيط زيست 

به كار آن ها جهت بدهيم.

در حوالى امروز2

با هدف ترويج روحيه جهاد
 آغاز رزمايش محمد رسول اهللادرخراسان

قدس: مسئول سازندگى بسيج دانشجويى خراسان رضوى با 
اشاره به آغاز رزمايش ويژه محمد رسول اهللا(ص) گفت: قرار 
بود در طول تابستان امسال 3000 دانشجوى استان به مناطق 
محروم اعزام شوند كه تا امروز حدود2000 اعزام انجام شده و 

تا پايان شهريور 1000 نفر ديگر اعزام خواهيم داشت.
محمود حقدوست افزود: هدف از نام گذارى اين رزمايش اين 
اســت كه در زمان دفاع مقدس هم يــك فراخوان بزرگ با 
عنوان لشكر محمد رسول اهللا(ص) انجام شد كه تعداد زيادى 
براى حضور در جبهه ها اعــالم آمادگى كردند، اين رزمايش 
يادآورهمان روزهاست و با برگزارى اين رزمايش نشان خواهيم 

داد كه روحيه جهاد هنوز در دل ها زنده است.
مسئول سازندگى بسيج دانشــجويى خراسان رضوى اظهار 
داشــت: آغاز اين رزمايش را با اعزام 10 گروه جهادى كليد 
خواهيم زد و قرار اســت 100 برادر و 110 خواهر به مناطق 

محروم رضويه مشهد و بخش مركزى مشهد اعزام شوند.
حقدوست در پايان گفت: در مجموع در اين رزمايش خدمات 
بهداشتى و درمانى، پزشكى، فرهنگى، آموزشى و عمرانى به 

مردم ارائه خواهد شد.
همچنين به گزارش خبرنگار قــدس از بجنورد،رزمايش «يا 
رسول اهللا» توسط سردار سيد حسن مرتضوى، فرمانده سپاه 

جواداالئمه(ع) خراسان شمالى در سراسر استان آغاز شد. 
نمايش اقتدار عاشورايى، تقويت انسجام ملى، مأيوس سازى 
دشمن، خدمت رسانى و محروميت زدايى از اهداف برگزارى 

اين رزمايش است. 
اين رزمايش براى نمايش اقتدار عاشــورايى بسيجيان با 16 
گردان بيت المقدس و گردان هاى كوثر در سراســر اســتان 

خراسان شمالى در حال برگزارى است. 
به طور همزمان با اين رزمايش، 4000 نفر از بسيجيان استان 
در قالب 200 گروه جهادى، خدمت رســانى دو الى 10 روزه 
را در حاشيه شــهر در عرصه هاى مختلف علمى، فرهنگى، 

آموزشى، عمرانى، ورزشى و اشتغال ارائه مى دهند.

به دليل اتهامات مالى 
 فرماندار خواف دستگير شد 

رضا طلبى: معاون سياســى، امنيتــى و اجتماعى 
استاندار خراســان رضوى گفت: فرماندار شهرستان 

خواف توسط مراجع قضايى احضار و بازداشت شده است. 
محمد رحيم نوروزيان به قدس آنالين افزود: دستگاه قضا اعالم 
كرده است كه اتهامات مالى متوجه وى است كه بايد پرونده 
فرايند قضايى خود را طى كند تا اين اتهامات تعيين تكليف 
شــوند. وى تصريح كرد: اگرچه فرماندار بازداشتى شهرستان 
خواف از دانشگاه مأمور به استاندارى بوده و قرار بود كه شهريور 
ماه دوباره به دانشگاه بازگردد اما وى در هفته دولت بازداشت 
شد. نوروزيان اظهار داشت: فرماندار جديد اين شهرستان به 
زودى معرفى خواهد شــد اما تا آن زمان، فرماندارى خواف با 

سرپرست و توسط آقاى سپهرى اداره خواهد شد.
اين در حالى اســت كه نماينده اين شهرستان از اين موضوع 
اظهار بى اطالعى كرد و در پاســخ به ســؤال خبرنگار قدس 

آنالين اظهار داشت كه در جريان اين موضوع نيست.

 افتتاح 2 واحد اقامتگاه بومگردى 
در كاشمر 

قدس: اقامتگاه بومگردى بادام در روســتاى ايور و اقامتگاه 
بومگردى چشــمه نقره در روســتاى َطرق بخش كوهسرخ 

كاشمر افتتاح و به بهره بردارى رسيد.
رضا يوسفى مديرميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
كاشمر با اعالم اين خبر افزود:اين دو اقامتگاه بومگردى در ابتدا 
با آورده متقاضى به مبلغ حدود 120 ميليون تومان راه اندازى 
و از طريق سامانه اشتغال روستايى نيز جهت اخذ تسهيالت به 

كار گروه اشتغال معرفى شده اند.
وى افزود: اين دو اقامتگاه اشتغال 10 نفر را به صورت مستقيم 

و 20 نفر به صورت غيرمستقيم در پى خواهد داشت.
فرماندار شهرســتان كاشمر در آيين افتتاح اين اقامتگاه ها با 
اشاره به لزوم تغيير نگاه در حوزه اقتصاد روستاها بخصوص در 
بخش كوهسرخ كاشمر با توجه به وجود روستاهايى كه داراى 
ظرفيت هاى گردشگرى است، افزود: در سال هاى اخير دولت 

به اين حوزه كمك هاى شايانى داشته است.
نبى پور تصريح كرد: اقامتگاه هاى بومگردى امروزه و با توجه به 
خستگى مردم از سيستم مدرن در شهر ها مورد توجه مردم 

شهرها و حتى گردشگران خارجى قرار گرفته است.
وى گفت: اطالع رســانى مطلوب در بستر اينترنت و فضاى 
مجازى و كيفيت خدمات ارائه شده عامل موفقيت اقامتگاه هاى 

بومگردى است. 
شــايان ذكر است بخش كوهسرخ كاشــمر به لحاظ وجود 
ييالقات و طبيعت بكر و دست نخورده لقب بهشت پنهان را 

به خود گرفته است.

استاندار در جلسه شوراى فرهنگ عمومى 
خراسان رضوى عنوان كرد

  3 درصد زائران خارجى مجرد هستند 
كه تنها براى زيارت به مشهد مى آيند

قدس: استاندار خراسان رضوى گفت: تنها سه درصد زائران 
خارجى كه به مشهد ســفر مى كنند مجرد بوده و اين افراد 
نيز جزو افراد متدين هستند كه تنها براى زيارت بارگاه منور 
رضوى به اين شهر مى آيند. عليرضا رشيديان ظهر ديروز در 
صد و بيست ويكمين جلسه شوراى فرهنگ عمومى خراسان 
رضوى كه با حضور آيت اهللا سيد احمد علم الهدى نماينده ولى 
فقيه در خراســان رضوى برگزار شد، اظهار داشت: در كشور 
ما برخورد با مســائل غير اخالقى بسيار سختگيرانه صورت 
مى گيرد و اگر عده اى به دنبال اهداف ديگرى در سفر به مشهد 
بودند قطعاً اين شهر را انتخاب نمى كردند و به كشورهاى ديگر 

مى رفتند. 
استاندار خراسان رضوى بيان كرد: تخريب مشهد با سفارش 
سعودى ها و از روزنامه انگليسى گاردين آغاز شد واين روزها 
دوبــاره به اين موضوع پرداخته شــده و عده اى نيز در داخل 

كشور بلندگوى دشمن در اين زمينه شده اند. 
وى تأكيد كرد: متأسفانه مقاله اى براى تخريب چهره مشهد 
مقدس و زائران عراقى چند سال پيش در گاردين به سفارش 
سعودى ها منتشر شد و اكنون بعد از گذشت چند سال دوباره 
به آن پرداخته شــد كه جاى تأســف دارد؛ برخى سايت ها و 
خبرگزارى هاى داخلى و سلبريتى ها نيز بلندگوى دشمن شده 
و بــه اين موضوع مى پردازند. رشــيديان ادامه داد: در زيارت 
اربعين كه مشتاقان زيارت امام حسين(ع) در آن راهپيمايى 
عظيم شركت مى كنند براى زائران ايرانى سياه نمايى مى كنند 
و در ســاير ايام با القاى تبليغات ناصحيح اقدام به آلوده جلوه 

دادن دامان مسلمانان خارجى مى كنند. 

 نامه جنبش عدالتخواه دانشجويى به 
استاندار و دادستان مركز خراسان رضوى

قدس:جنبش عدالتخواه دانشجويى در نامه اى به استاندار و 
دادستان مركز خراسان رضوى نســبت به آنچه در ماجراى 
پرونده شــركت «پديده» در سال هاى اخير اتفاق افتاده است 
واكنش نشان داد. اين جنبش خطاب به رشيديان و محمود 
صادقى شــرايط موجود در رسيدگى چند ســاله به پرونده 
شــركت پديده شــانديز را نااميد كننده عنوان كرده و موارد 
متعددى از جريانات پيرامون اين پرونده را گوشزد نموده است.
جنبش عدالتخواه دانشــجويى در ادامه اين نامه از استاندار و 
دادستان مركز خراسان رضوى دعوت كرده تا در جلسه اين 
جنبش شركت نمايند و در مورد آنچه كه در ماجراى پرونده 

شركت پديده اتفاق افتاده صحبت كنند.

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى استان:

 خراسان رضوى نيازمند ايده هاى 
گردشگرى با محوريت زيارت است

قدس: مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
خراســان رضوى گفت: خراســان رضوى نيازمند ايده هاى 
گردشــگرى با محوريت زيارت است. ابوالفضل مكرمى فر در 
مراســم اختتاميه استارت آپ گردشــگرى خراسان رضوى 
كه درســالن همايش هاى موزه خراسان بزرگ برگزار شد، با 
بيان اين مطلب افزود: استارت آپ يكى از فرصت هاى توسعه 
گردشگرى براى استان و كشوراســت. وى افزود: آن چه در 
استان خراسان رضوى بايد رخ دهد اين است كه بايد ايده هاى 
حوزه گردشگرى با محوريت زيارت طراحى و اجرا شود. وى 
تصريح كرد: ديگر كشورهاى دنيا كه داشته هاى اندكى دارند 
براى اندك داشته هاى خود ايده هاى زيادى را مطرح مى كنند 
و برمبناى ايده هاى خالقانه گردشگرى را توسعه مى دهند، اما 
كشور ما با اين پهنه تاريخى و فرهنگى و اين پيشينه تاريخى 
و ظرفيت هــاى بى نظير كه درعرصه هاى تاريخى، فرهنگى، 
زيارتى، روســتايى و شــهر و... وجود دارد و مى تواند منشــأ 
ايده هاى خالقانه قرار گيرد ايده هاى كمترى مطرح شده است.

مديركل مركز هنرهاى نمايشى كشور:
 فرهنگ رضوى و توسعه آن با زبان هنر 

يك ضرورت است

بجنورد- خبرنگار قدس: مديركل مركز هنرهاى نمايشى 
كشور با بيان اينكه 73 جشــنواره تخصصى تئاتر در كشور 
داريــم، گفت: فرهنگ رضوى و توســعه آن با زبان هنر يك 
ضرورت اســت.  شهرام كرمى در آيين اختتاميه سيزدهمين 
جشنواره تئاتر رضوى در ســالن گلشن بجنورد، اظهار كرد: 
عمده هنرمندان كشورمان در رويدادهاى تئاترى حضور دارند 
و اين مهم عاملى براى كمك به رونق و توسعه تئاتر است. وى 
يادآور شد: برگزارى جشنواره ها سهم عمده اى در توجه مردم 

و جذب مخاطب تئاتر دارد.
وى برگزارى جشنواره هاى تئاتر را فرصتى براى توسعه تئاتر، 
توليدات نمايشى و آســيب شناسى عنوان كرد. كرمى ادامه 
داد: نيــاز به فرهنگ رضوى و توســعه آن به زبان هنر يك 
ضرورت است. وى با اشاره به اينكه برگزارى اين جشنواره فقط 
محفلى براى پرداختن به يك موضوع نيست و همه در قبال 
برگزارى آن مسئوليم، اضافه كرد: جشنواره ملى تئاتر رضوى 
خوشبختانه امروز در كشور معرفى شده و سيزدهمين دوره آن 
نيز در سال  هاى متوالى بخوبى و با موفقيت برگزار شده است.

��ر

قدس: مسئول سازندگى بسيج دانشجويى خراسان رضوى با 

كه تنها براى زيارت به مشهد مى آيند
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بجنورد - خبرنگار قدس: وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمى گفت: پايه غلطى براى بودجه 

فرهنگى گذاشته شده است. 
ســيد عباس صالحى در نشســت شوراى 
ادارى استان خراســان شمالى اظهار كرد: 
بــا توجه به اهميت ســهم فرهنگ از نظر 
ساختاربندى، اگر به دنبال زيرساخت اصلى 
كه فرهنگ باشــد، هستيم سرانه فرهنگى 

بسيار كم است و بايد افزايش يابد. 
وى افزود: يكى از رويكردها اين اســت كه 
فعاليت هــاى فرهنگى از مراكز اســتان به 
شهرستان ها انتقال يابد تا بازخورد بهترى 
به دست آيد و در اين حوزه به سمت عدالت 
اجتماعى قــدم برداريم.  صالحى ادامه داد: 
تبديــل حوزه هاى كوچك بــه حوزه هاى 
فرهنگى و هنرى و همچنين بحث شهرهاى 
خالق در دستور كار قرار دارد كه در نهايت 
شبكه اى از شهر هاى خالق را داشته باشيم. 
وى در ادامــه با بيان اينكــه رنگين كمان 
زيبايى از اقوام در خراســان شمالى وجود 
دارد كه اين استان را شاخص كرده است و 
با اشاره به اينكه طبق مطالعات انجام شده 

هرچه تعداد اقوام در منطقه اى زياد باشــد 
توسعه آن منطقه شتاب بيشترى مى تواند 
داشته باشــد، افزود: اگر اســتان خراسان 
شمالى فاصله اى با شاخص هاى توسعه دارد 
مى تواند با اســتفاده از وجه تمايز خود كه 
حضور اقوام مختلف هستند شتاب بيشترى 

را در توسعه از آن خود كند. 
وى در ادامــه خاطر نشــان كرد: اســتان 

خراسان شمالى در گذشــته خود كارنامه 
بســيار خوبى دارد و از زمان پيش از اسالم 
نقطه اتصــال تمدن نو بــوده و همچنين 
كانونى براى تحرك هاى علمى و فرهنگى 
اســت.  صالحــى اظهار كرد: ريشــه هاى 
تاريخى كمــك به ســاخت فردايى بهتر 
مى كند كه اين اســتان ريشه هاى تاريخى 
بسيار عميقى دارد، اين ريشه ها به كوثرهاى 

عميق سرزمين متصل هستند و با هدايت و 
بهره بردارى درست از شرايط مى توان آينده 

مطلوبى را ساخت. 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى تصريح كرد: 
20 ميليون زائرى كه از اســتان خراســان 
شــمالى به مقصد مشــهد مقــدس عبور 
مى كننــد بهترين موقعيت براى كســب 
درآمد اســت كه بايد بسترسازى مناسب 
براى اقامت هاى طوالنى اين زائران شــكل 

بگيرد. 

 كتابخانه مركزى بجنورد افتتاح شد
خبر ديگرى حاكى است، كتابخانه مركزى 
بجنورد بــا حضور وزير فرهنگ و ارشــاد 

اسالمى افتتاح شد.
اين كتابخانه شامل فضاى آموزشى، ادارى، 
قرائت خانه، سالن مطالعه، فضاى خدمات 
پشــتيبانى، بخش مخزن و مرجع و كارگاه 

مرمت كتاب است.
كتابخانه مركزى بجنورد با زيربناى 2025 
مترمربع در چهار طبقه با هزينه كرد بيش 

از 84 ميليارد ريال افتتاح شد.

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى در شوراى ادارى خراسان شمالى:

فعاليت هاى فرهنگى از مراكز استان به شهرستان ها انتقال مى يابد

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

سرورهاديان: مسجد گوهرشاد مشهد، وســيع ترين مسجد موجود در ميان بناهاى 
آستان قدس رضوى است. مساحت اين مسجد 9572 مترمربع بوده و از نظر قدمت يكى 
از قديمى  ترين بناهاى احداث  شده در جنوب حرم مطهر رضوى مى باشد. ساخت بناى 
مسجد جامع گوهرشاد در سال 821 هجرى قمرى به دستور بانو گوهرشاد توسط يكى از 
معماران معروف عصر تيمورى، قوام الدين بن زين الدين شيرازى، با استفاده از آجر و گچ و 
به شيوه معمارى اسالمى ساخته شد. نام بانو مهدعليا در باالى درِ ورودى ايوان دارالسياده 

و در كتيبۀ ايوان مقصوره، به عنوان بانى اين مسجد با كاشى معرق ذكر شده است.
صحن مسجد تقريباً به شــكل مربع است. اين صحن از نظر وسعت، نهمين صحن از 

مجموع 10 صحن قديمى و جديد در اماكن متبركه رضوى است.
اين بناى مقدس به لحاظ سبك معمارى و قدمت تاريخى و زيبايى هاى هنرى يكى از 
مهم ترين آثار باستانى مشهد مقدس و صنعت معمارى ايران اسالمى است كه مورد عالقۀ 

زائران و مجاوران حرم رضوى است. 
مجموعه  مسجد گوهرشاد، به وسيله  هشت ورودى بزرگ و كوچك، به ديگر بخش هاى 

حرم مطهررضوى مرتبط مى شود.
پس از پيروزى انقالب اسالمى، مرمت هايى در بخش هاى گوناگون مسجد گوهرشاد انجام 
شد. همچنين در اين دوره مجموعه اى از آب نماها و آبخورى ها در وسط صحن، جهت 

زيبايى هرچه بيشتر اين مكان تاريخى احداث شد.
 عوايد وقف 

رئيس اداره اوقاف ناحيه 2 مشهد (موقوفه گوهرشاد) در گفت و گو با خبرنگار ما مى گويد: 
هزينه هاى مسجد جامع گوهرشــاد ازمحل موقوفه گوهرشاد تأمين مى شود. عالوه بر 
موقوفه گوهرشاد موقوفات ديگرى نيز، مانند قائم مقام رضوى (چناران)، عبدالكريم ناظر 

(گوندوك) و رقبات وقفى واقع در نيشابور نيز وقف اين مكان مقدس شده است.
ابراهيم صفرزاده مى افزايد: اين وقف درســال 829 (هجرى قمرى) توسط بانوگوهرشاد 
بيگم، شامل امالك شهرى سرده و سعدآباد و روستايى شامل روستاهاى قازقان، مرغانان، 
حصار افغان، لقمانى و محســن آباد انجام شده كه عوايد حاصل از آن طبق نظر واقف 

اجرا مى شود.
 فعاليت هاى اقتصادى موقوفه

وى خاطر نشان مى سازد: همچنين اين موقوفه درزمينه هاى اقتصادى گام هاى خوبى 

برداشته است. 
صفرزاده در ادامه تأكيد مى كند: خوشــبختانه بهره بردارى از اين پروژه ها در راســتاى 

حمايت از توليد ملى و كاالى ايرانى و اشتغال زايى بسيار مؤثر بوده است.
 پرورش ماهى قزل آال و دام سبك

رئيس اداره اوقاف ناحيه 2 مشــهد (موقوفه گوهرشــاد) درخصوص ســاير پروژه هاى 
اقتصادى اين موقوفه به پرورش ماهى قزل آال در روستاى محسن آباد در پنج كيلومترى 
گلبهاراشــاره كرد و افزود: سال گذشته 44 تن ماهى از پرورش ماهى برداشت شد كه 
امسال با تزريق 60 هزار قطعه بچه ماهى پيش بينى مى شود 50 تن ماهى برداشت شود. 
همچنين پرورش 350 رأس دام سبك در اراضى فيانى از ديگر پروژه هاى اقتصادى اين 

موقوفه مى باشد.
 قنات 600 ساله 

صفرزاده در ادامه از وجود يك رشــته قنات با 600 سال قدمت خبرداد و گفت: طبق 
وقفنامه اين قنات هنوز داير اســت و استحصال آب كماكان جارى و براى زراعت رقبه 
وقفى معروف به مزرعه فيانى به مساحت 103 هكتار و يك واحد دامپرورى سبك در 

محل فوق استفاده مى شود.

قدس از يك موقوفه قديمى گزارش مى دهد

موقوفه اى در راستاى اقتصاد مقاومتى و اشتغال زايى

 راه هاى ارتباطى سرويس«قدس خراسان» با مخاطبان
شماره پيامك:   300072305
@quds 95  آى دى تلگرام 

ارسال مطلب و عكس از طريق تلگرام       09038343801
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رئيس مجمع نمايندگان استان خراسان رضوى 
در گفت و گو با قدس:

 استاندار و شهردار مشهد از قانون 
بازنشستگى مستثنا نيستند

رئيس مجمع نمايندگان اســتان خراسان رضوى 
در مجلس شوراى اســالمى گفت: در قانون منع 
بكارگيرى بازنشستگان، اســتانداران و شهرداران مستثنا 
نشده اند. حميد بنايى افزود: مجلس هفته آينده اصالحيه 
قانون منع بكارگيرى بازنشســتگان در مورد بندهايى كه 
شوراى نگهبان جهت اصالح به مجلس ارجاع داده بود را 
تهيه خواهد كرد و جهت تأييد نهايى مجدد به شــوراى 
نگهبان ارســال خواهد كــرد. وى با بيــان اينكه ايجاد 
اســتثناهاى زياد موجــب بى خاصيت شــدن اين قانون 
مى شــود، تصريح كرد: از اين رو استانداران و شهرداران 
شامل اين قانون خواهند شد و اســتانداران و شهرداران 
بازنشســته بايد با صندلى هاى خــود خداحافظى كرده و 

جاى خود را به جوان ترها بدهند.

 نخستين واگن قطارمناسب سازى شده 
براى جانبازان و معلوالن رونمايى شد

قدس: مديركل راه آهن خراســان رضــوى از رو نمايى 
نخســتين واگن مناسب ســازى شــده براى جانبازان و 

معلوالن خبر داد.
محمد هادى ضيايى مهر گفت: يكى از مسيرهاى پرتردد 
ريلى در بخش مســافرى مسير مشهد به تهران است كه 
از اين رو شــركت بن ريل، نخستين واگن مناسب سازى 
شــده براى جانبازان را براى اولين بار در كشور بازسازى 
كرده است تا امكان شرايط بهتر براى جانبازان و معلوالن 

از مسير ريلى فراهم شود.
وى افزود: اين واگن شــامل يك كوپــه مخصوص براى 
اســتقرار دو معلول و دو همراه و يك سرويس بهداشتى 
بهســازى شــده براى توانيابان با قابليت استقرار و مانور 
صندلى چرخدار اســت. وى يادآور شــد: در ورودى اين 
واگن مخصــوص نيز براى حركت صندلى چرخدار بزرگ 
نوسازى شده است و همچنين در اين واگن مناسب سازى 
شده يك سرويس بهداشتى با توالت فرنگى قابل استفاده 

براى افراد ويلچرى طراحى و تعبيه شده است.
وى اظهار داشت: بهســازى اين واگن كه امروز رونمايى 
شــد، قبًال ساخته شــده بود تا شــرايط براى مسافرت 
توانيابان و جانبازان فراهم شــود، طى سه ماه با هزينه 4 
ميليارد ريال انجام شده است كه يك وسيله متحرك باال 
بر و يــك رمپ متحرك نيز براى انتقال افراد ويلچرى به 

داخل واگن طراحى و ساخته شده است.

استمداد شبكه تشكل هاى مردم نهاد
زيست محيطى از نماينده مردم مشهد

  نگذاريد كمربند جنوبى
محل ساخت  و ساز شود

قدس: مدير شبكه تشــكل هاى مردم نهاد زيست محيطى 
خراســان رضوى با ارسال تصويرى از نامه ارسالى اين شبكه 
به نماينده مردم مشــهد در خصوص كمربند جنوبى مشهد 
خواســتار توجه حجت االسالم والمســلمين پژمانفر بر آثار 
مخــرب اين طرح شــده، در اين نامه آمده اســت: چنانچه 
مستحضريد ساخت كمربند جنوبى مدتى است كه نارضايتى 
هايى را در ميان مردم و هواداران محيط زيســت ايجاد كرده 
و تاكنون هواداران محيط زيست چندين بار در محل ساخت 
جاده جهت اعتراض تجمع كرده اند. به استحضار مى رساند كه 
اين جاده متأسفانه فاقد مطالعات ارزيابى زيست محيطى است 
و ســاختن چنين طرح عظيمى بدون انجام مطالعات، خالف 
قانون است. اين طرح موجب تخريب فراوان در طبيعت بخش 
جنوبى مشــهد مى شود و عواقب و آثار مخربى دارد. افزون بر 
اين علت ساختن اين جاده كه بخش بزرگى از جنوب مشهد 
را به مركز ســاخت و ســاز تبديل خواهد كــرد و بار بزرگى 
بر دوش مردم و شــهردارى تحميل مى كند، كامًال مشخص 
نيســت و ظاهراً فقط علت آن تســهيل حركت وسايل نقليه 
از طرقبه به جاده نيشابوراســت؛ يعنى كارى است در جهت 
تشــويق و تسريع حركت خودروها. ما معتقديم كه شهر بايد 
براى مردم ساخته شود نه وسايل نقليه و خواسته ما آن است 
كه اين منطقه وســيع به منطقه اى تفريحى و ورزشى تبديل 
شود و فضاى ســبز آن بتواند مورد استفاده مردم قرار گيرد. 
بدينوسيله از جناب عالى كه با پيگيرى و حضور در برنامه هاى 
ميدانى و بازديد از كمربند جنوبى پشتيبان مطالبات مردمى 
بوده ايد، تقاضا مى گردد به عنوان نماينده مردم مشهد از اين 

خواست ما حمايت فرماييد.

سرپرست دادسراى ويژه فضاى مجازى 
و شهرسازى به قدس خبر داد

 آخرين مهلت براى ايمن سازى
 زيست خاور، بازار قماش و سراى بلور

على محمدزاده: سرپرست دادسراى ويژه فضاى مجازى 
وشهرســازى مشهد با اعالم اسامى ســه بازار نا ايمن در 
منطقه 8 گفــت: با وجود تمامى مهلت هاى داده شــده 
آخرين فرصت براى ايمن ســازى اين اماكن داده شد و 
در صــورت عدم رفع نقص، برخورد قانونى صورت خواهد 

گرفت.
قاضى جاويد نيا در ادامه به قدس اظهار داشــت: ايمنى 
اماكــن عمومى از قبيل بازارها امرى ضرورى اســت كه 
ســهل انگارى از آن موجب بروز فجايعى نظير پالســكو 
مى شود، بنابراين دادستانى مشهد براى حفظ جان و مال 
خود كسبه وشهروندان به موضوع ايمن سازى اين محل ها 

ورودى جدى دارد.
وى افزود:در همين راســتا به اســتناد گزارش بازرسان 
آتش نشــانى بازار هاى پرخطر شناسايى شده اند كه براى 
شروع در منطقه 8 شهردارى سه بازار شامل زيست خاور 
و بازار قماش و بخش هايى از ســراى بلــور ملزم به رفع 

نقص شده اند.
وى ادامه داد: بازرســان آتش نشــانى موارد متعددى از 
نكات ايمنــى را به مالكان واحدها اعــالم كرده اند، ولى 
نقص سيســتم اطفاى حريق اصلى ترين ايراد اين اماكن 
است و بر همين اساس مهلت مناسبى به آن ها داده شده 
تا برابر ضوابط راهكار معقولى براى رفع خطرات احتمالى 

پيدا واجرا كنند.
معاون دادستان مشهد گفت: بر اساس تصميمات گرفته 
شــده با توجه بــه اولويت حفاظت از جان شــهروندان 
ازجمله خود كســبه شاغل در اين اماكن در صورتى كه 
اقدام هاى الزم و مورد تأييد كارشناســان ايمنى صورت 
نگيــرد، برابر قانون بــا متخلفان برخورد خواهد شــد؛ 
چــرا كه در صورت بروز حادثه تلخى همچون پالســكو 
بســيارى از ما متهم به كم كارى خواهيم شد، بنابراين 
از مالكان اين اماكن درخواســت مى شــود براى امنيت 
بيشتر خود و مراجعان با جديت بيشترى نسبت به رفع 

نواقص اقدام نمايند.

براى جانبازان و معلوالن رونمايى 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     .

 تردد ماشين هاى سنگين در ساعات ممنوع
ابتداى ورودى بلوار شــاهد از بزرگــراه امام على(ع) و 
در كنار ميــدان امام حســن (ع) و ديگر ورودى هاى 
قاسم آباد تابلوهاى ورود كاميون و اتوبوس ممنوع نصب 
شده، درحالى كه در تمامى معابر قاسم آباد براحتى در 
حال تردد و حتى تعمير و پارك شــبانه هستند، فقط 
از پليس راهور اســتدعا داريم تابلوهاى ورود ممنوع را 
ازمحل هاى نصب شده جمع آورى نموده و بيشتر از اين قانون را به تمسخر نگيرند واجازه 

ندهند قانون شكنان بيشتر از اين با ورود خود به منطقه امنيت اهالى را تهديد كنند.
915...1264

 پول داديم اگو نيامد
ما اهالــى طالب مفتح22، ديگر چقدر استشــهاد محلى و پيامك بــه جرايد و تلفن به 

سازمان هاى مربوط بزنيم براى اجراى كامل اگو كه پولش را كامل داديم؟
935...9655

 دريافت مبالغ زياد براى ثبت نام
براى ثبت نام پيش دبستانى پسرم يك ميليون و چهارصد هزار تومان شهريه خواستند! با 

اين شرايط اقتصادى، بايد چكار كنم.
915...6756

 معضل ترافيك اطراف حرم 
چرا 3 خيابان ورودى به حرم مســير ويژه بى آر تى دارد، اما ورودى حرم از سمت شرقى 
(نواب صفوى) محل ورود زائران از جاده هاى تهران و سرخس است و هر ساعت با ترافيك 
مسدود است، متأسفانه مسير بى آر تى نصب نمى شود؟ و كلى وقت مسافران هدر مى رود.

936...6158

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.

هاشم رسائى فر  موضوع مسير دسترسى به 
مكان جمعه بازار جديد مشــهد واقع در انتهاى 
خيابان پنجتن موضوعى اســت كــه از ابتداى 
جــا به جايى جمعــه بازار مورد توجــه مردم و 
مراجعه كنندگان به اين روزبازار خاص قرار گرفته 
اســت چراكه با وجود برطرف شدن بسيارى از 
معضالتى كه مكان قبلى جمعه بازار داشت، محل 
جديد، اين مشكالت را ندارد، اما مسيرى كه براى 
دسترسى وجود دارد، توانايى حجم باالى ترافيك 
آخريــن روز هفته را نــدارد و همين امر باعث 

نارضايتى و مشكل براى مردم شده است.
روزنامه قدس در سلسله گزارش هايى به موضوع 
مســيرهاى دسترســى به جمعه بازار شــهيد 
شوشــترى مشــهد پرداخته اســت. در همين 
خصوص چه گزارشــى كه مربوط به اظهارنظر 
رئيس پليس راه خراسان رضوى بود و سرهنگ 
اميــدوار از تعيين مهلت براى شــهردارى براى 
برطرف سازى مشكل مسير دسترسى گفته بود 
و چه گزارشــى كه ديروز منتشر شــد و در آن 
به پا برجا بودن معضالت اشاره شده بود، همگى 
پيگيرى هاى اين موضوع را از سوى ما مى رساند. 
امروز نيز درراســتاى همين مشكالت به سراغ 

مسئوالن رفتيم تا از آن ها چاره جويى كنيم.

 گره باز نشود، جمعه بازار تعطيل مى شود
سرهنگ اميدوار، رئيس پليس راه خراسان رضوى 
در اين باره به خبرنگار ما گفت: آنچه در اين مورد 
بايد عنوان كرد، اين است كه طبق مصوبه شوراى 
ترافيك قرار است منطقه اى كه جمعه بازار در آن 
واقع شده، به شهر اضافه شود و شهردارى به آنجا 

خدمات رسانى كند.
وى همچنين اظهار داشت: شهردارى قبول كرده 
است تا در آن منطقه بلوارى را بسازد كه كارهاى 
كارشناسى آن در حال انجام است، ولى اين امر 
زمانبر اســت.  رئيس پليس راه خراسان رضوى 
همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنى 
بر اينكه مهلتى كه براى بهسازى مسير منتهى به 
جمعه بازار تا چه زمانى تعيين شده است، گفت: 
مراحل كارشناسى كار در حال انجام است و بعد 
از آن به نظر مى رسد اقدام عملى صورت بگيرد. به 

همين دليل قدرى زمانبر خواهد بود.
وى در واكنــش به اين موضوع كــه در صورت 
برطرف نشدن گره ترافيكى موجود چه اقدامى 
صــورت خواهد گرفــت، عنوان كــرد: اگر گره 
ترافيكى به هر دليلى از جمله تعريض نشــدن 

پلى كــه روى كشــف رود وجود 
دارد، برطــرف نشــود، قطعاً در 
راستاى جمع آورى جمعه بازار در 
مكان فعلى اش اقدام خواهد شد.

 شهردار منطقه چه مى گويد؟ 
شهردار منطقه 4 مشهد نيز درباره 
اقدام هايى كه براى روان شــدن 
ترافيك مســير منتهى به جمعه 
بازار انجام شده است به خبرنگار 
ما گفت: متولى اصلى جمعه بازار، 
است.  ميادين شهردارى  سازمان 

با اين وجود اين روزبــازار در محدوده خدمات 
رسانى شــهردارى منطقه 4 نيست و تنها جزو 
حريــم اين منطقه قرار دارد و وقتى قرار شــد 
جمعه بازار به اين مكان منتقل شــود، ما آنچه 
را در توان داشتيم درخصوص بهسازى و آماده 
سازى مكان جمعه بازار انجام داده ايم. در حال 
حاضر نيز بعد از جلسات مكررى كه در كميته 
امور زيربنايى برگزار شده، هنوز مجوزهاى الزم 
براى هرگونه اقدامى صادر نشــده اســت. بايد 
مجوزها صادر شــود چون مجــوز نداريم، كار 
سخت مى شود. تازه وقتى مجوز صادر شود، آن 
وقت بايد بودجه باشد كه بتوان اقدامى در اين 

باره انجام داد.
غالمى افزود: براى اينكه اكنون به اين مشكالت 

برخورد نكنيم، بايســتى 
قبــل از انتقــال، همــه 
صــورت  پيش بينى هــا 
جمعه  البته  مى گرفــت. 
بازار مجوز شوراى تأمين را 
دارد. فقط فكر نمى كردند 
كه استقبال مردم از مكان 
جديد در اين حد باشــد. 
اينكــه صــدور مجوز  با 
براى مشــاغل را به نصف 
رسانده اند، اما باز هم اقبال 
مردم بيشتر از چيزى است 

كه در مكان قبلى وجود داشته است.
وى با اشــاره به اينكه شهردارى منطقه 4 هيچ 
نقشــى در جمعه بازار نداشته است، تأكيد كرد: 
شــهردارى منطقه 4 هيچ نقشى در جمعه بازار 
ندارد؛ نه در بحث نظافت و خدمات رســانى و نه 
در مورد سد معبر و مسائل ديگر. نقش ما در اين 
مورد فقط همين بــوده كه گفته اند جمعه بازار 
مى خواهد در اين مكان باشد! فقط در اين مدت 
هر نامه اى از هر نهادى يا مردم آمده، ما دريافت 

كرده ايم و به سازمان ميادين تحويل داده ايم!

 لزوم ورود جدى فرماندارى 
قاضى بخشى محبى، معاون پيشگيرى از وقوع 
جرم دادستان مشــهد نيز ضمن تأكيد بر اين 

موضوع كه وجود روز بازارها در همه نقاط دنيا 
مرسوم است و حتى خيلى از آن ها به جاذبه هاى 
گردشگرى براى مسافران تبديل شده اند، گفت: 
بــه خاطر نياز مردم و به دليل اينكه كســب و 
كارها رونق داشته باشد، مكان هايى براى ايجاد 
روزبازارها در ســطح مشهد در نظر گرفته شده 
است كه همان گونه كه عنوان شد، مى تواند به 
جاذبه اى گردشــگرى تبديل شود، اما استفاده 
درست و بهينه از اين فرصت نيازمند هماهنگى 
بين دســتگاه هاى مختلف اســت كه اين كار 
درزمره وظايف استاندارى و خصوصاً فرماندارى 
ديده شده است. در همين راستا چنانچه اتفاقى 
واقع شود و علت تشديد حادثه قصور و كوتاهى 
دستگاه هاى مرتبط باشد هرگونه سهل انگارى 
مى تواند جنبه كيفرى به مســئوليت اشخاص 
بدهد. فرماندارى كه مسئول حفظ نظم و امنيت 
شهروندان است، بايد در مورد جمعه بازار نظارت 
بر حسن انجام كار داشته باشد به همين جهت 

بايد فرماندارى ورود جدى ترى داشته باشد.

يك روز پس از گزارش قدس

گمانه زنى ها درباره تعطيلى جمعه بازار مشهد قوت گرفت

 فرماندارى كه مسئول 
حفظ نظم و امنيت 

شهروندان است، بايد در 
مورد جمعه بازار نظارت 
بر حسن انجام كار داشته 

باشد به همين جهت 
بايد فرماندارى ورود 
جدى ترى داشته باشد

بــرش

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شــماره 
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برگزارى نمايشگاه پاييزه؛ تير خالص بر بازار نيمه جان 
فاطمه معتمدى نمايشگاه پاييزه در حالى قرار 
است بيستم تا بيست و ششــم شهريور ماه در 
محل دائمى نمايشگاه بين المللى مشهد با عرضه 
اقالم اساســى مانند موادغذايى، كيف و كفش، 
نوشت افزار و پوشــاك برگزار شود كه همچون 

سال هاى گذشته، مخالفانى دارد.

 مردم چه مى گويند
يكى از شــهروندان مشهدى در واكنش به خبر 
برگزارى نمايشگاه پاييزه به خبرنگار ما مى گويد: 
چند روز پيش در خبرها  از قول يك مســئول 
در ســازمان صنعت، معدن و تجارت خواندم كه 
قرار است نمايشگاه پاييزه در مشهد برپا شود اما 
نمى دانم مديران استان چه اصرارى دارند كه هر 
سال نمايشگاهى را راه اندازى و در آن محصوالت 

بى كيفيت را عرضه كنند.
محسنى مى افزايد: در نمايشگاه قبلى كه همراه با 
خانواده مراجعه كردم بجز چند دفتر نقاشى چيز 
ديگرى عايدم نشد، چرا كه اجناس با كيفيت تر 

و ارزان تر در مغازه هاى سطح شهر موجود بود.
كارمند يكى از سازمان ها هم مى گويد: با توجه به 
وضعيت اقتصاد كشور در حال حاضر مغازه داران 
اجناسشــان را با كمترين ســود به مردم عرضه 
مى كننــد. به نظر من دولت بــه جاى برگزارى 
اين گونه نمايشگاه ها تالش كند كه مايحتاج مردم 
با قيمت مناسب ترى در نزديك ترين محل و به 

صورت دايم به شهروندان ارايه كند. 

  مصداق ضرر و زيان
رئيس اتحاديه فروشندگان پوشاك دوخته مشهد 

از جمله مخالفان برپايى نمايشگاه پاييزه است.
وى در گفت و گو با خبرنگار ما درخصوص دليل 
مخالفت با برگزارى نمايشگاه پاييزه اظهار داشت: 
با توجه به وضعيت موجود و سنگينى و كسادى 
حاكــم بر بازار و نيز با توجه بــه وفور واحدهاى 
فروش پوشاك در سطح شهر با برگزارى هرگونه 
نمايشگاه مخالف هستيم و آن را براى اين صنف 
مصداق ضرر مى دانيم. در حالى كه بازار با ركود 
به روســت برپايى نمايشــگاه سبب مى شود  رو
بخشــى از خريداران جذب اين نمايشگاه شوند 
و اين يعنى از تعداد خريداران بازار كم مى شود؛ 
ضمن اينكه تنها تعداد معــدودى مى توانند در 

نمايشگاه داراى غرفه باشند.
جواد مفيدى نجاربا بيان اينكه هم اكنون در سطح 
شهر 8500 واحد فروش پوشاك داراى مجوز از 
اتحاديه داير و فعال اســت، اضافه كرد: فعاليت 
2000 واحد ديگر نيز در دســت اقدام و انجام و 

طى مراحل قانونى است.

  مخالف برپايى نمايشگاه پاييزه
وى با بيان اينكه نامه برگزارى نمايشــگاه پاييزه 
از ســوى اتاق اصناف به تازگى به دست اتحاديه 
رســيده اســت، گفت: به طور حتــم مخالفت 
صنف اتحاديه فروشندگان را نسبت به برگزارى 
نمايشگاه پاييزه به صورت مكتوب به اتاق اصناف 

مشهد اعالم خواهيم كرد.
وى اضافــه كرد: دسترســى آســان و ارزان تر 
مردم به نيازها در حوزه پوشــاك را در آســتانه 
مهرمــاه مى توان با اقدام هايى مانند فروش فوق 
العاده در واحدهــاى صنفى دنبال كرد. هرچند 

عنوان مى شود نمايشــگاه درراستاى حمايت از 
مصرف كننده برپا مى شود، اما بايد گفت در عمل 
هيچ حمايتى صورت نمى گيرد چراكه اجناسى كه 
ارزان عرضه مى شــود به همان نسبت از كيفيت 

پايين ترى برخوردارند.
وى با تأكيد بر اينكه پاســخ ما بــراى برگزارى 
نمايشگاه بهاره به طور حتم منفى است، گفت: با 
اين حال اگر برگزارى اين نمايشگاه به عنوان يك 
دستورعمل دولتى بايد انجام شود، معتقديم بايد 

به طور حتم تحت نظراتاق اصناف برگزار شود.

تمايل استاندارى 
براى برپايى نمايشگاه

وى ادامه داد: اســتاندارى بيشتر دنبال برگزارى 
نمايشگاه است با اين توجيه كه برپايى نمايشگاه 
مصوب دولتى اســت و بايد سالى دوبار در بهار و 

پاييز برگزار شود.
وى با اشــاره به اينكه عموما، برگزارى نمايشگاه 
پاييزه نسبت به بهاره ضعيف است، تصريح كرد: 
تنها عايدى واحدهاى شركت كننده در نمايشگاه 
پاييزه اين است كه نقدينگى به دست واحدهاى 
شــركت كننده مى رسد؛ وگرنه ســود خالص 
آنچنانى ندارند و اين وضعيت هرساله وجود دارد.

وى با بيان اينكه بازار پوشــاك بســيار سنگين 
و راكد اســت، دليل آن را دسترســى سخت تر 

واحدهاى توليد پوشــاك به مواد اوليه مورد نياز 
دانســت و گفت: موضوع ديگر اينكه واحدهاى 
فروش و توليد پوشاك بايد خريدهاى خود را به 
صورت نقد انجام دهند در حاليكه تا قبل از اين 
خريد به صورت چكى و مدت دار انجام مى شد. 
اين دو موضوع سبب شده است به دليل سخت 
شــدن توليد، دپوى جنس توليد شده همچون 

گذشته وجود نداشته باشد.

300 مجتمع تجارى
وى درباره اشــباع شدن مشــهد از واحدهاى 
فروش پوشــاك خاطرنشان كرد: به طور حتم 
وجود بيش از 10 هزار واحد فروش پوشــاك 
به منزله اشــباع شدن شهر مشــهد از وجود 
واحد هاى فروش پوشاك است. طى سال هاى 
گذشــته، مجوزهاى زيادى از سوى شهردارى 
براى ايجاد و ساخت مجتمع هاى تجارى صادر 
شده است به طورى كه بيش از 300 مجتمع 
تجارى در اين شهر وجود دارد و اكثر مجتمع و 

پاساژها با واحد خالى رو به رو هستند.

مخالفت صنف نوشت افزار 
با برپايى نمايشگاه

مسئول اتحاديه كتاب و نوشت افزار مشهد نيز از 
ديگر مخالفان برپايى نمايشگاه پاييزه است.

رســتگار مقدم در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار 
داشت: صنف كتاب و نوشت افزار مشهد هميشه با 
برپايى نمايشگاه به اين شكل كه چند سالى است 
برگزار مى شــود و در آن فروش انجام مى شود، 

مخالف است.
وى با اشــاره به دريافت درخواست اتاق اصناف 
براى شركت در نمايشــگاه پاييزه افزود: صنف 
كتاب و نوشــت افزار موافق برپايى نمايشــگاه 
نيست، اما اگر سياست دولت مبنى بر برگزارى 
اين نمايشگاه است، واحدهاى فروش نوشت افزار 
متقاضى مى توانند در اين نمايشگاه شركت كنند.

 1000 واحد در مقابل 400 واحد مورد نياز
وى با بيان اينكه هنوز سهميه و تعداد غرفه هايى 
كه به نوشــت افــزار اختصاص خواهــد يافت، 
مشخص و تعيين نشده است، اضافه كرد: در حال 
حاضر حدود 1000 واحد فروش نوشــت افزار در 
مشهد داير و فعال است در حالى كه نياز واقعى 
مشــهد بين 300 تا 400 واحد است. بنابراين با 
توجه به وفور واحد فروش نوشــت افزار و اينكه 
درطول سال اين واحدها به دليل ركود و كسادى 
بازار منتظر بازگشايى مدارس و فروش نوشت افزار 
مورد نياز دانش آموزان هستند تا بخشى از اين 
كسادى را جبران كنند، اين صنف مخالف برپايى 

نمايشگاه پاييزه هستند.
وى ادامه داد: با اين حال بااينكه فى نفسه مخالف 
برپايى نمايشــگاه پاييزه هســتيم، اما به عنوان 
تصميم دولتى از آن تبعيت مى كنيم. ضمن اينكه 
بايد توجه داشت در سال هاى گذشته، مخالفت 
خود را بارها نســبت به برگزارى نمايشگاه اعالم 

كرده ايم كه البته تأثيرى نداشته است.

آب و �وا
 پيش بينى كاهش نسبى دما 

در خراسان رضوى
قدس: با اســتقرار جوى پايدار بر روى استان انتظار مى رود 
در 72 ســاعت آينده آسمان در غالب نقاط استان در بيشتر 
ســاعات صاف ضمن اينكه در ســاعات بعدازظهر به بعد بر 
سرعت وزش باد در سطح استان افزوده خواهد شد، به طورى 
كه در بخش هايى از نوار شرقى و نيمه جنوبى استان وزش باد 

گاهى شديد توأم با گرد و خاك پيش بينى مى شود.
همچنين پيش بينى شده طى امروز دما در غالب نقاط استان 
به طور نسبى كاهش و در روز دوشنبه تغييرات دمايى بسيار 
اندك و در بيشــتر نقاط استان دماى هوا در حد و اندازه هاى 

روز يكشنبه باقى خواهد ماند. 
بر اين اســاس براى امروز مشهد آسمانى صاف تا كمى ابرى 

گاهى با وزش باد نسبتاً شديد پيش بينى شده است.

��ر
 احتكار خودرو در بينالود تكذيب شد

على محمدزاده: مدتى اســت كه بــازار همه چيز داغ 
شــده و قيمت ها سير صعودى گرفته. يكى از حواشى اين 
اتفاقات موضوع احتكاراســت كه هرروز خبر كشــف انبار 

يكى از كاالها منتشر مى شود.
نكته جالب تر اينكه به تناســب همين اوضاع واحوال، بازار 
شــايعه سازى هم داغ شده و شايعه سازان فرصت خوبى به 
دست آورده اند تا به اصطالح از اين آب گل آلود ماهى بگيرند 

و كمى بيشتر وضعيت روانى جامعه را مشوش كنند.
يكى از خبرهاى منتشــر شده كه ديروز در فضاى مجازى 
دســت به دســت مى چرخيد، مربوط به تصوير پاركينگ 
پــر از خودرو يكى از شــركت هاى خودروســازى بود كه 
منتشــركنندگان اين خبر مدعى بودند عكس مورد نظر 
مربوط به پاركينگ خودروسازى خراسان در بينالود است.
البته همان گونه كه گفته شد، اين افراد به تناسب شرايط 
حاكم بر جامعه اقدام هاى خود را انجام مى دهند و در اين 
مــورد نيز چون در روزهاى قبل خبر احتكار چند ده هزار 
خودرو درتبريز منتشــر شــد از موقعيت استفاده كرده و 

خبر مشابهى را منتشر كردند تا به مقاصد خود برسند.
با اين وصف بــراى اطمينان از موضوع بــا عدالتى مدير 
روابط عمومى ايران خودرو خراسان تماس گرفتيم كه وى 
با اطمينان وجود اين تعداد خودرو در پاركينگ مجموعه 
را رد كرد و گفت: با توجه به ســيكل كارى اين مجموعه 
امكان دپو يا نگهدارى خودرو به تعداد زياد وجود ندارد و 
بــه محض اتمام كارها خودرو براى قرار گرفتن در چرخه 

تحويل به مشترى از مجموعه خارج مى شود.

نماينده مردم تايباد در مجلس با اشاره به 
دريافت مجوزها:

 دوغارون منطقه آزاد مى شود

ايســنا: نماينده مردم تربت جام، تايباد و باخرز در مجلس 
شوراى اســالمى، از اخذ مجوزهاى الزم براى تبديل منطقه 

ويژه دوغارون به منطقه آزاد در تايباد خبر داد.
جليل رحيمى جهان آبادى در ســفر به تايبــاد اظهار كرد: 
اقدام هــاى اوليه در اين زمينه انجــام و مجوزهاى الزم براى 
ارائه اين طرح به مجلس اخذ شده و اميد است بزودى شاهد 

توسعه اقتصادى در شهرستان مرزى تايباد باشيم.
وى به نوسانات ارز در كشور اشاره كرد و افزود: اين نوسانات 
در روند صادرات تأثير بســيارى دارد و باعث كاهش در اين 

زمينه مى شود.
وى با اشــاره به دو مشكل اساسى در مرز دوغارون، اظهار 
كرد: ضعف شــديد در زيرســاخت ها شــامل سالن هاى 
مســافربرى، تخليه بار و تجــارى و همچنين راكد ماندن 
پروژه دوبانده شــدن محور مشهد-دوغارون، از مشكالتى 

است كه بايد مورد بررسى قرار گيرد.
نماينده مردم تربت جام، تايباد و باخرز در مجلس شــوراى 
اســالمى، گفت: افزايش صادرات از اين معبر با توجه به نياز 
كشور افغانســتان با حدود 30 ميليون نفر جمعيت بسترى 
براى رشــد در حوزه اقتصاد و اشتغال براى كشور بويژه اين 

خطه مرزى است.
وى نابســامانى در اين مرز را مهم دانست و بيان كرد: هرج و 
مرج حاكم در مرز دوغــارون به كاهش روند صادرات كمك 
شــايانى كرده اســت كه با تصويب اليحه منطقــه آزاد اين 

نابسامانى رفع خواهد شد.
رحيمى جهان آبادى اضافه كرد: پتانسيل مهم در تايباد، مرز 
دوغارون است و بايد به نحوى برنامه ريزى شود كه از اين بستر 
به نفع مردم استفاده شود چرا كه اين مرز يك ظرفيت بزرگ 

اقتصادى در كشور به شمار مى رود.
عضو هيئت رئيسه كميسيون قضايى حقوقى مجلس شوراى 
اسالمى اظهار كرد: گمرك دوغارون در شهرستان تايباد با بيش 
از 100 سال قدمت يكى از قديمى ترين گمركات ايران به شمار 
مى رود و در زمينه هاى صادرات، واردات، ترانزيت و مســافرى 
فعال است. گمرك مقابل دوغارون در افغانستان گمرك اسالم 
قلعه است كه در واليت هرات قرار دارد. امنيت در كشور ايران و 
نياز كشور مقابل باعث رونق كسب و كار در اين منطقه مى شود.

  كشف اشياى تاريخى 1000 ساله 
در زاوه 

قدس: فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگى اداره كل ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خراسان رضوى از كشف 
و ضبط اشياى تاريخى 1000 ساله در شهرستان زاوه خبر داد.
سرهنگ مجيد كيانى مقدم اين اقالم را مربوط به سده چهارم 
هجرى تا دوران قاجار شامل اشياى سفالى، سنگى و فلزى ذكر 
و بيان كرد: اين اشيا از دو قاچاقچى عتيقه در حين انتقال با 

خودرو در شهر زاوه كشف و ضبط شد. 
وى افزود: تنگ سفالى، پايه شمعدان و ظروف سنگى هركاره 

از ديگر اشياى تاريخى كشف شده هستند.

  سارق سابقه دار قطعات خودرو 
به دام افتاد

بجنورد- خبرنگارقــدس: فرمانده انتظامى شــيروان از 
دستگيرى سارق سابقه دار قطعات و محتويات داخل خودرو با 

هفت فقره سرقت خبر داد.
 سرهنگ مسعود وحيدى گفت: در پى اعالم مركز فوريت هاى 
پليس مبنى بر چندين مورد سرقت قطعات و محتويات داخل 
خودرو در سطح شهر، بالفاصله موضوع به طور ويژه در دستور 

كار مأموران قرار گرفت.
وى در ادامه بــا بيان اينكه مأموران كالنتــرى11 در حين 
گشت زنى به يك نفر در حال باز كردن الستيك خودرو پرايد 
مشكوك شدند، اظهار داشت: متهم به محض ديدن مأموران 

از محل متوارى شد. 
اين مقام انتظامى با بيان اينكه مأموران پس از تعقيب و گريز 
متهم موفق به دستگيرى وى شدند، خاطرنشان كرد: متهم با 
بودن شواهد موجود به بزه انتسابى خود به هفت فقره سرقت 

قطعات و محتويات داخل خودرو اعتراف كرد.

 PVC كشف انبار احتكار قوطى  
در بجنورد

بجنــورد- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى شهرســتان 
بجنورد از كشــف يك انبار احتكار قوطى PVC غيرمجاز به 
ارزش 5 ميليارد ريال و دستگيرى يك متهم در اين شهرستان 

خبر داد.
سرهنگ على پاكدل گفت: در پى اعالم خبرى مبنى بر اينكه 
فردى با هويت معلوم نسبت به نگهدارى مقدار قابل توجهى 
قوطى PVC در يك انبار غير مجاز در سطح اين شهرستان 
اقدام كرده، موضوع به صورت ويژه در دستور كار مأموران اين 

فرماندهى قرار گرفت.
اين مقام انتظامى با اشــاره به اينكه مأمــوران كالنترى 14 
بالفاصله با هماهنگى مقام قضايى و به همراه كارشناسان به 
محل مورد نظر اعزام شدند، افزود: در بازرسى از اين انبار حدود 
20 تن قوطى PVC مربوط به در و پنجره هاى آلومينيومى به 

ارزش 5 ميليارد ريال كشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامى شهرســتان با بيان اينكــه در اين عمليات 
مأموران موفق به دستگيرى يك متهم در اين زمينه شدند، 
خاطرنشــان كرد: برابر دستور مقام قضايى اين انبار پلمب و 
متهم نيز بعد از تشكيل پرونده و تكميل تحقيقات براى انجام 

مراحل قانونى تحويل مقامات قضايى شد.

 تشكيل 52 پرونده تخلف احتكار 
در خراسان رضوى

ايرنا: مديركل تعزيرات حكومتى خراسان رضوى گفت: 52 
پرونده تخلف احتكار و امتناع از عرضه از سطح استان در اين 

اداره كل تشكيل شده است.
حميدرضا كريم زمان تشــكيل اين تعداد پرونده را از ابتداى 
امســال تا پايان مرداد اعالم و بيان كرد: بــرآورد ريالى اين 

تخلفات از يك ميليارد تا 150 ميليارد ريال متفاوت است.
وى گفت: پرونده احتكار 1900 تن برنج هندى به ارزش 150 

ميليارد ريال مهم ترين پرونده از نظر ارزش است.
مديركل تعزيرات حكومتى خراســان رضوى افزود: عالوه بر 
اينكه رسيدگى به اين پرونده ها با سرعت در حال انجام است، 
طرح بازرسى از انبارها نيز در سطح استان با جديت پيگيرى 

مى شود.
30 انبار احتكار كاالهاى اساسى و مواد اوليه توليد از ابتداى 

امسال تاكنون در خراسان رضوى كشف شده اند.

سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود 
مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  
سوژه هاى ارسالى از سوى خوانندگان  
عزيز    در حوزه هاى شهرى، اجتماعى، 
اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.
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قيمت پايين خريد و بى رغبتى براى جمع آورى محصول 

سيب زمينى روى دست كشاورزان خراسانى ماند
گزارش

ثانى   محمدزاده  ســمانه  بجنورد- 
همزمان با آغاز برداشــت محصول سيب 
زمينى، ســيب زمينى كاران اســتان در 
حالى در زير آفتاب ســوزان مشغول جمع 
كردن محصوالت خود هســتند كه قيمت 
پايين ســيب زمينى انگيزه آنان را پايين 

آورده است.
ســيب زمينى كاران خراســان شمالى از 
ارزانــى قيمت ايــن محصــول در هنگام 
برداشــت گاليه دارند و معتقدند كه اين 
امر باعث شده تا كشاورزان نتوانند هزينه 
توليد اين محصــول را از محل فروش به 

دست آورند.
ســيب زمينى  توليدكننــدگان  از  يكــى 
در اســتان از نبــود بازار ايــن محصول 
اكنــون  مى گويــد:  و  مى كنــد  گاليــه 
نزديــك چندهكتــار از زمين هاى خود را 
سيب زمينى كاشــته ام و روزى 10 كارگر 

مشغول برداشت سيب زمينى هستند.
حســينى با بيــان اينكه اكنــون قيمت 
ســيب زمينى كــه از كشــاورز خريدارى 
مى شود، 300 تومان است، اظهار مى دارد: 
اين در حالى اســت كه دستمزد هر كارگر 
روزانه باالى 30 هزار تومان است و هزينه 

بار و خريد كيسه و... هم بماند.
وى ادامــه مى دهد: توليد ســيب زمينى 
در ســال جارى نه تنها سود نداشت، بلكه 
هزينه هاى زيــادى را نيــز از جيب خود 

گذاشتيم.
وى يكــى از داليــل اين مشــكل را عدم 
صــادرات اين محصول عنــوان مى كند و 
مى گويــد: اگر صادرات اين محصول انجام 
مى گرفــت، بازار كشــاورزى نيــز تكانى 
مى خورد، اما بــه دليل نبود صادرات همه 

كشاورزان را با مشكل رو به رو كرده است.

وى مى گويد: اگر بخواهيم حســاب كنيم، 
پولى كه از فروش ســيب زمينى نصيب ما 
مى شود، همان هزينه خريد بذر و كاشت و 

دستمزد كارگر هم نمى شود.
وى مى افزايد: در حال حاضر كشــاورزان 
به دليل قيمت پايين ســيب زمينى، هيچ 
رغبتــي براي برداشــت و فروش محصول 

خود ندارند.

  مسئوالن چه مى گويند
معاون بهبــود توليدات گياهى ســازمان 
جهاد كشــاورزى خراســان شــمالى نيز 
مى گويد: طى ســال جارى، شــمارى از 
سيب زمينى كاران استان با مشكل فروش 

محصوالت خود رو به رو شدند.
جواد تشكرى اظهار مى كند: با وجود يك 
ميليون تن مازاد ســيب زمينى در سطح 
كشور، اگر بتوان آن را صادر كرد، قيمت ها 
متعادل خواهد شــد، اما اگر نتوان اين امر 
را انجام داد، مقدارى از سيب زمينى هاى 

مازاد وارد خراســان شمالى مى شوند و در 
نتيجه فروش سيب زمينى هاى توليد شده 
در داخل خود استان دچار مشكل مى شود.

وى ادامه مى دهد: اما با اين شرايط اشباع 
ســيب زمينى، اگر اين محصول با كيفيت 
توليد مى شــد بــا قيمت باالتــر از خريد 

تضمينى به فروش مى رفت.
تشكرى اظهار مى كند: سيب هاى برداشت 
شده از برخى از مناطق اين استان حتى با 
قيمت باالتر از 500 تومان در هر كيلوگرم 

به فروش رفته است.
وى با بيان اينكه در ســال جارى خراسان 
شمالى دچار خشكسالى و كم آبى بوده و 
همين امر موجب شده تا برخى از آفات به 
اين محصول حمله كنــد و كيفيت آن را 
پايين آورد، مى گويد: ســيب زمينى هايى 
از اســتان هاى غربى كه دماى هوا در آنجا 
ســردتر بوده در نتيجه از كيفيت باالترى 
نيز برخوردار بوده اســت، وارد اين استان 
شــد و بر روى قيمت محصوالت توليدى 

اين استان تأثير منفى گذاشت.
اين مقام مســئول با اشاره به اينكه سيب 
زمينى در اين اســتان به دو صورت بهاره 
و پاييزه كاشــته مى شود، تصريح مى كند: 
سيب زمينى بهاره در مرداد ماه وارد بازار 
مى شــود و عمده مشكالت به وجود آمده 
براى اين محصول در اين بازه زمانى است.
وى بــا تأكيد بر اينكه ســيب زمينى هاى 
كاشــته شــده در فصل پاييــز از كيفيت 
بهتر و باالترى برخوردار هســتند، توصيه 
مى كند: كشــاورزان براى اينكه با بحران 
كاهــش قيمــت محصول خــود رو به رو 
نشوند، بايد كاشت اين محصول را از بهار 

به فصل پاييزه سوق دهند.
وى مى گويد: تغيير كشــت سيب زمينى از 
بهاره به پاييزه مشكل سيب زمينى كاران 

خراسان شمالى را حل مى كند.
مدير امور زراعت جهاد كشاورزى خراسان 
شــمالى نيز در اين باره مى گويد: ســهم 
ابالغى سطح كشت ســيب زمينى استان 
امســال 30 10هكتار بود، اما كمتر از اين 
ميزان كشــت شد به طورى كه سطح زير 
كشــت ســيب زمينى در اين استان 850 

هكتار است.
محمدنقى كاظميان اظهار مى كند: امسال 
250 هكتار كشتزار استان زير كشت سيب 
زمينى تابستانه رفته است و مابقى مربوط 

به سيب زمينى پاييزه است.
وى مى گويد: عرضه و تقاضا تعيين كننده 
قيمت سيب زمينى در بازار است و معموالً 
ســيب زمينى تابســتانه در اين منطقه، 
زمانى برداشت مى شــود كه اين محصول 
از ســاير اســتان ها همچون گرگان، وارد 
بازار مى شــود. از اين رو با افزايش عرضه 

قيمت ها كاهش مى يابد.

حذف خود به خود تخفيف ها 
رئيس اتحاديه فروشندگان پوشاك دوخته مشهد درباره نوسانات قيمتى درحوزه پوشاك 
مشــهد طى ماه هاى اخير گفت: تغييرات قيمتى در اين بخش نسبت به تغييرات در 
بخش هاى ديگر مانند لوازم خانگى چندان نبوده است و آنچه عرضه مى شود از موجودى 
قبل است كه البته با نوسانات قيمتى رو به رو شده است. با اين حال توليد جديد كه براى 
فروش عرضه شود، گاه تا دوبرابر افزايش قيمت خواهد داشت چراكه هزينه هاى توليد 

مانند قيمت پارچه، نخ و خرج كار افزايش زيادى داشته است.
مفيدى نجار ادامه داد: به دليل افزايش قيمت ها، بحث تخفيف ها خود به خود در حال 

حذف شدن است؛ ضمن اينكه مجوز تخفيف بيش از 30 درصد صادر نمى شود.
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مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.
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