
بلوار توس؛ گاليه هاى مردم، پاسخ اتوبوسرانى اراده  و تسهيالت خود اشتغالى عامل موفقيتم بود
آيا حمل و نقل عمومى با «دوست آبادى »ها قهر كرده است  بانوى سرپرست خانوارمشهدى در گفت وگو با قدس:

قدس  اهالى مى گويند: اتوبوســرانى انگار 
با ساكنين «دوســت آباد» قصد دوستى ندارد. 
دغدغه اى كه اهالى بزرگترين روســتاى بلوار 
توس سال هاســت از خدمــات آن گاليه دارند 
اما هيچ عزمى براى رفع اين مشكل جزم نشده 
است. وقتى بنا به دعوت يكى از اعضاى شوراى 

اسالمى روستاى دوست آباد...

قدس  دبه هاى بزرگ شــير هر روز صبح 
از يك روســتاى نزديك مشهد از راه مى رسد. 
رسيدن شير به دســتمان كارساده اى نيست، 
بايد همه چيز تميز باشــد تا بتوان محصوالت 
لبنى خوب و« ناب » را به دســت مشترى داد 
تا روزيمان حالل باشد وبركت به زندگى ام بيايد.

.......صفحه 3اين ها را «طاهره معين فر» ... .......صفحه 2

سدهاى فريمان و شهيد يعقوبى هم از مدار آبرسانى خارج شد

شركت شهرك هاى صنعتى خراسان 
رضوى با ارسال نامه اى به قدس خبر داد

معرفى كارخانه هاى 
آالينده چرمشهر

 به مراجع قانونى

.......صفحه 4

2 سد خراسان به جاى تأمين آب شرب، مركز گردشگرى مى شوند!

.......صفحه 4

قدس گزارش مى دهد

ماجراى دريافت 
پول هاى اجبارى مدارس

اين بار بعد از ثبت نام

قدس  در پى چاپ گزارشى با عنوان «شيوع مرموز هپاتيت و 
سرطان در همسايگى چرمشهر» كه دوازدهم مهرماه در همين 
ويژه نامه به چاپ رسيد، جوابيه اى از سوى روابط عمومى شركت 

شهرك هاى صنعتى خراسان رضوى ارسال شده ...

قدس  اين روزها يكــى از دغدغه هــاى خانواده ها، وضعيت 
تحصيل فرزندان شان در مدارس است. مدارسى كه هر كدام شرايط 
خاص خود را دارد؛ از دولتى و غيردولتى گرفته تا نمونه دولتى و 
تيزهوشان. اين روزها با گذشت چند هفته از آغاز سال تحصيلى 

جديد بسيارى از مديران مدارس دولتى...
.......صفحه 2
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درخشش
 22 نخبه در 

چهل و يكمين 
دوره مسابقات 

قرآن كريم 
22 نخبه قرآنى خراســان رضوى مقام  قدس 
برتر را در رشته هاى حفظ 10جزء، حفظ 20جزء، 
حفــظ كل، قرائت تحقيق، قرائت ترتيل و بخش 
معارفى مرحله كشــورى چهــل و يكمين دوره 
مسابقات قرآن كريم كسب كردند. در اين دوره از 
مسابقات در بخش آقايان در رشته قرائت تحقيق، 
حسين پور كوير و مختار دهقان حائز رتبه عالى 
و سيد اميد حسينى نژاد و مهدى شجاع شايسته 
تقدير شدند. در رشته حفظ كل نيز رضا گلشاهى 
رتبه ممتاز را كسب كرد و محمد خاكپور تقدير 
شد؛ همچنين سيد حجت ترحمى و سيد حامد 
حسينى در رشــته قرائت ترتيل حائز رتبه عالى 
شــدند. در حفظ 10 جزء على ســبزه موفق به 
كســب رتبه عالى شــد و در حفظ 20 جزء رضا 

حسنى...

 رييس شوراى شهر مشهد

شوراى شهر همچنان به ماندن تقى زاده خامسى اميدوار است
قدس: رييس شــوراى شــهر مشــهد در 
خصوص قانون منع به كارگيرى بازنشستگان 
در جمــع خبرنگاران گفت: شــوراى شــهر 
و شــهردارى تابع قانون بــوده و به آن عمل 

خواهد كرد.  حيدرى افزود:در اين خصوص 
كه قانون منــع به كارگيرى بازنشســتگان 
مشمول شــهرداران كالن شــهرها مى شود 
يا نه تاكنون وزير كشــور به صورت رسمى 

چيزى اعالم نكرده است. وى اظهار داشت:در 
خصوص شهردار مشهد بحث استفساريه در 
مجلس و تعيين تكليف در دولت مشــخص 
نشــده اســت، در نتيجــه منتظر هســتيم 

وضعيت ايشان مشخص شود. 
 رئيس شوراى شهر مشهد ادامه داد:تاكنون 
در شــوراى شــهر در خصــوص گزينه هاى 

شهردار آينده بحث نشده است.

همزمان با هفته قرآن و عترت
  10 جشنواره فرهنگى و هنرى 

در خراسان شمالى برگزار مى شود
بجنورد- خبرنگار قدس: رئيس گروه قرآن و عترت اداره كل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمى خراسان شمالى از برگزارى 10 جشنواره فرهنگى و 

هنرى همزمان با هفته قرآن وعترت در اين استان خبرداد. 
على اصغر نودهى افزود: مقدمات برگزارى هفته قرآن و عترت با پيگيرى 
از معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى و با تصويب 
شــوراى سياستگذارى توســعه فعاليت هاى قرآنى استان با همكارى 
دستگاه هاى فرهنگى استان درقالب جشنواره هاى قرآن و عترت فراهم 
شده است. وى اظهار داشت: جشــنواره هاى قرآنى با موضوعات شعر 
و داســتان كوتاه، قرآن در رسانه، هنرهاى تجسمى، فيلم و فيلم نامه 
نويســى، پايان نامه و مقاالت فرهنگى، تالوت و حفظ قرآن، هنرهاى 
نمايشــى، آواها و نغمات، صنايع دستى (آثار چوبى) و يادواره شهداى 

قرآنى براى نخستين بار در استان برگزار مى شود. 
نودهى اظهار كرد: اين جشنواره ها از هفته دوم آبان در شهرستان هاى 
استان آغاز و تا دى ماه ســال جارى در خراسان شمالى ادامه خواهد 
داشــت.  نودهى، هدف از برگزارى هفته قرآن و عترت را درراســتاى 
توســعه و ترويج فرهنگ قرآنى ومعرفى دستاوردهاى علوم قرآنى در 
ارتقاى ســطح كيفى و كمى فعاليت هاى قرآنى و ايجاد ارتباط با ساير 

حوزه هاى استانى فعال با موضوع قرآن ذكر كرد.

بجنورد - خبرنــگار قدس:معاون حمل ونقــل اداره كل 
راهــدارى و حمل و نقل جاده اى خراســان شــمالى گفت: از 
زائران اربعين حســينى انتظار مى رود هر چه زودتر نسبت به 
انعقاد قرارداد با شــركت هاى مســافربرى اقدام كنند و آن را 
به روزهاى آخر موكول نكنند. سعيدســبحاني اظهار داشــت: 
در صورتى كه كار انعقاد قرار داد با شــركت هاى مســافربرى، 

سريع تر انجام شده باشد، نياز ها و كمبود هاى احتمالى راحت تر 
قابل شناسايى است و شركت ها مى توانند جهت تأمين ناوگان 

با ساير استان ها نيز هماهنگ شوند. 
وى گفــت: زائراني كه قصد دارند به صورت كاروان و دســته 
جمعى در همايش اربعين حســينى شــركت نمايند، هر چه 
زودتــر براى تأمين ناوگان موردنياز اقدام كنند و با مراجعه به 

شركت مسافربرى داراى پروانه فعاليت از اداره كل راهدارى و 
حمل و نقل جاده اى استان نسبت به عقد قرارداد اقدام كنند. 
 معــاون حمل ونقل اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
خراسان شمالى افزود: مرز خروجى براى زائران استان، مهران 

تعيين شده است.

معاون حمل ونقل اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى خراسان شمالى:

زائران اربعين انعقاد قرارداد براى تأمين ناوگان را به تأخير نيندازند
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى مشهد:

 توسعه فضاى فيزيكى و تخت ها 
در اولويت نيست

ايســنا: معاون درمان دانشــگاه علوم پزشكى 
مشهد از تالش براى پايان يافتن ساختمان هاى 
ناتمــام درمانى كه در مراحل انتهايى هســتند، 

خبر داد.
بديعى در سفر به كاشــمر در حاشيه بازديد از 
بيمارستان حضرت ابوالفضل(ع) با اشاره به اينكه 
باتوجه به وضعيت مالى درحال حاضر توســعه 
فضاى فيزيكــى و تخت ها در اولويت نيســت، 
گفت: در تالش هستيم از كمك سرمايه گذاران 
بخش خصوصى براى به اتمام رساندن پروژه هاى 

ناتمام استفاده بيشترى كنيم.
وى گفــت: تالش مى كنيم خدمــات درمانى و 
بهداشــتى به نزديك ترين محــل زندگى مردم 
برود.وى با اشــاره به اينكــه با توجه به وضعيت 
مالى درحال حاضر توســعه فضــاى فيزيكى و 
تخت ها در اولويت نيســت، اظهــار كرد: تالش 
داريم همان ساختمان هاى ناتمام درمانى را كه 

در مراحل انتهايى هستند به پايان برسانيم.



قدس گزارش مى دهد

ماجراى دريافت پول هاى اجبارى مدارس، اين بار بعد از ثبت نام
��ر

محسن متولى اشكذرى   اين روزها يكى 
از دغدغه هــاى خانواده هــا، وضعيــت تحصيل 
فرزندان شــان در مدارس است. مدارسى كه هر 
كدام شــرايط خاص خــود را دارد؛ از دولتى و 

غيردولتى گرفته تا نمونه دولتى و تيزهوشان.
اين روزها با گذشــت چند هفته از آغاز ســال 
تحصيلى جديد بسيارى از مديران مدارس دولتى 
درقالب كمك هاى مردمى پول هاى هنگفتى را از 

خانواده ها دريافت مى كنند.

 دريافت وجه قبل و بعد از ثبت نام
يكى از والدين به خبرنگار ما مى گويد: «امسال به 
اسم كمك به مدرسه تا پول از ما نگرفتند، ثبت نام 
نكردند و اآلن هم هنوز چند هفته ازبازگشــايى 
مدارس نگذشــته، دوباره براى قبوض خدماتى 
و مخــارج ديگر طلب پول كرده اند و من مانده ام 
فرزنــد من كه هنوز آب و بــرق و گازى مصرف 
نكرده و خدمتى برايش انجام نداده اند، براى چه 
چيزى بايد پول بدهم؟ اين ديگر واقعاً نوبراست».

يكى ديگر از اولياى دانش آموزان هم در تماس با 
قدس اظهار مى دارد: مديران مدارس هنگام ثبت 
نام از موارد مختلفى حرف مى زنند آن ها هرساله 
مى خواهند ميز و نيمكت هاى مدرسه را نوسازى 
كنند،وسايل گرمايشى و سرمايشى اضافه كنند. 
مدرسه تعمير كنند، اما آخر سال از هيچ كدام اين 
موارد خبرى نيســت. اين رويه نه تنها در هنگام 
ثبت نام بلكه چند بار در سال براى خانواده ها تكرار 
مى شود. با اين حال آموزش و پرورش همچنان 
بر اين موضوع پاى مى فشارد كه دريافت وجه به 

صورت اجبارى ممنوع است.
محســنى كه فرزندش در يك مدرســه دولتى 
تحصيل مى كند به قدس اظهار مى دارد: وزارت 
آموزش و پرورش هر سال بخشنامه صادر مى كند 
كه گرفتن هرگونــه وجه از والدين دانش آموزان 
ممنوع است، اما مديران مدارس دولتى با وجود 
بخشــنامه هاى قاطع وزارتخانــه، تحت عناوين 
گوناگون از دانش آموزان و خانواده هاى آن ها پول 
مى گيرند. بخشنامه هايى كه گرچه صادر مى شود، 

اما عمالً كارايى الزم را براى خانواده ها ندارد.
مادر ســه دانش آموز هم مى گويد: «فرزندانم در 
مقاطع مختلف تحصيلى هستند و هر روز مديران 
مدارس بــه بهانه اى طلب پــول مى كنند. اين 
موضوع مربوط به امسال هم نيست. تقريباً هرسال 
درگير اين وضع هســتم. همسرم كارگر است و 
تقريباً هر ســال ما بين يك تا 2 ميليون تومان 
پول به مدارس دولتى مى دهيم. جالب اينجاست 
كه كســى توجهى به حرف هاى مــا نمى كند. 

مگرتحصيل در مدارس دولتى رايگان نيست؟ چرا 
براى آموزش ابتدايى بايد اين همه هزينه كنيم.»

وى مى افزايد: مدير مدرسه اخيراً نامه اى فرستاده 
كه والدين به مدرســه كمك كنند. وقتى دليل 
درخواست اين پول را جويا شدم، گفتند بخاطر 
قبض هاى برق و آب اســت. وى ادامه مى دهد: 
آموزش و پرورش بايد پاســخگو باشد كه پولى 
را كه از محل اجاره مدارس در ســه ماه تابستان 
اززائران دريافت مى كند چه كارمى كند و چرا آن 

را در اختيار مدارس قرار نمى دهد؟
يكى ديگراز شــهروندان مى گويــد: كمك هاى 
اختيارى به مدارس كم كم به وظيفه تبديل شده 
اســت. عامل اصلى، كمبود بودجه است. آيا بايد 
كســرى بودجه آموزش و پرورش توسط والدين 
جبران شود؟ ظاهراً اين مسئله مغاير با قانون است 

و نياز به فكر اساسى و حل ريشه اى دارد.

 تناقض در گفتار
مديران آموزش و پرورش درباره گرفتن وجه نقد 
يك چيز را مى گويند، امــا مديران مدارس نظر 
ديگرى دارند و البته در فضاى كلى مدارس جريان 
ديگرى وجود دارد. يكى از مديران مدارس ناحيه 
4 مشهد گرفتن وجه را تأييد مى كند و بر اين باور 
است كه بسيارى از مديران براى هزينه هاى جارى 
مدارس دولتى، پولى دراختيار ندارند. هر سال در 
قانون بودجه، مبلغى به عنوان سرانه دانش آموزى 
تصويب مى شــود و اين مبلغ سال به سال روى 
كاغذ افزايش  مى يابد، اما درعمل بسيارى از مديران 
مدارس براى هزينه هاى جارى دستشــان خالى 
است. ســرانه دانش آموزى مبلغى است كه بابت 
هزينه هاى جارى مدرسه مانند هزينه آب ، برق، 
تلفن، كاغذ و... بايد دراختيار مدرسه قرار  گيرد كه 
چنين امرى هيچ گاه محقق نشده وامسال هم به 

شما قول مى دهم عملى نخواهد شد. وى تصريح 
مى كند:«وزارت آمــوزش و پرورش مبالغى را كه 
براى اجاره كالس هاى مدارس از زائران درسه ماه 
تعطيلى گرفته، بين ناحيه، اداره و وزارت تقسيم 
مى كند و مبلغ ناچيزى به مدير مدرسه مى دهد و 
ما نمى توانيم با اين پول مدرسه را اداره كنيم. وقتى 
هم به ناحيه شكايت مى كنيم، مديران مى گويند 
شما مى توانيد وجه نقدى و كمك هاى مردمى از 
خانواده ها دريافت كنيد. ما هم مجبور مى شويم 
از خانواده ها وجه نقدى بگيريم واگر اين هزينه ها 
توسط اوليا پرداخت نشود، مدارس اداره نمى شوند، 
اما بايد با رضايت باشــد وآموزش وپرورش هم با 
مديرانى كه بدون رضايت از والدين پولى دريافت 

مى كنند، برخورد مى كند.»

 دريافت وجه ممنوع
براى پيگيرى موضوعات مطرح شــده به سراغ 
مديرروابط عمومى آموزش وپرورش خراســان 
رضوى مى رويم. مهــدى مجيدى فرد مى گويد: 
دريافت هرگونه وجه ممنوع است و والدينى كه 
شكايت دارند، مى توانند بامراجعه به اداره ارزيابى 
عملكرد ورسيدگى به شكايات اداره كل آموزش 
وپرورش خراســان رضوى ويا اداره هرناحيه اى 
كه فرزندشــان درآن تحصيل مى كند، شكايت 
وهمچنين با تماس تلفنى شكايت خود را اعالم 
كنند تا پرونده تشكيل و با اطالع از نام و نشانى 
مدرسه اى كه پولى دريافت كرده است، تيم هاى 
نظارتى اعزام و در صورت اثبات اين مســئله، با 

مدير برخورد  شود.

در حوالى امروز2

  روبات آدم نما به كمك 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد مى آيد

قدس: دانشــگاه علوم پزشــكى مشــهد به منظور ارزيابى 
آموزشى سيستم ها، انتقال تكنولوژى و مشاركت در ساخت 
سيستم هاى پيچيده سيموالتور (شبيه ساز) با تاتارستانى ها 

همكارى مى كند.
قرارداد همكارى ميان دانشگاه علوم پزشكى مشهد و شركت 
توليد كننده سيســتم هاى آموزشى ســيموالتور جمهورى 
تاتارســتان به امضاى مديران دانشگاه علوم پزشكى مشهد 
رســيد. دكتر محمد اعتضاد رضوى؛ معاون آموزشى دانشگاه 
علوم پزشكى مشــهد در اين خصوص گفت: در اين قرارداد 
مركز جامع مهارت هاى بالينى و فناورى هاى نوين آموزشــى 
دانشــگاه علوم پزشكى مشــهد به عنوان همكار اين شركت 

خارجى تعريف شد.
وى افزود: همكارى مشــترك در حوزه نيازســنجى، ارزيابى 
آموزشى سيستم ها، انتقال تكنولوژى و مشاركت در ساخت 
سيستم هاى پيچيده سيموالتور با مشاركت شركت هاى دانش 

بنيان ايرانى و اين شركت روسى صورت خواهد گرفت.
وى با بيان اينكه يكى از مأموريت هاى ملى محوله به دانشگاه 
علوم پزشكى مشهد ارتقاى آموزش پزشكى بخصوص در حوزه 
تكنولوژى آموزشى است، تأكيد كرد: واسپارى اين مأموريت 
مركز جامع مهارت هاى بالينى و فناورى هاى نوين آموزشى در 

بيمارستان امام رضا(ع) مشهد راه اندازى شده است.
معاون آموزشى دانشگاه علوم پزشكى مشهد، خاطرنشان كرد: 
در اين مركز ســه دستگاه شبيه ساز (سيموالتور) توليد اين 
شركت خارجى شامل روبات آدم نماى نسل پنج و دو دستگاه 
سيموالتور الپاروسكوپى نصب شــده و در حال بهره بردارى 

آموزشى است.

 تخريب خانه تاريخى سيدان در مشهد

قدس:يك اثر تاريخى در مشهد تخريب شد.
روز گذشــته خانه تاريخى سيدان به دليل گودبردارى پروژه 

مجاور تخريب شد.
اين خانه قديمى مربوط به دوره قاجار است . اين اثر در تاريخ 
11 مرداد 1384 با شماره ثبت 12379 به عنوان يكى از آثار 

ملى ايران به ثبت رسيده بود.

  260 ميليارد ريال مطالبات موقوفات 
خراسان شمالى مستندسازى شد

بجنورد- خبرنگار قدس: مديركل اوقــاف و امور خيريه 
خراسان شمالى گفت: مطالبات 260 ميليارد ريال موقوفات 
اين استان كه در اختيار ساير دستگاه ها بود در 6 ماهه ابتداى 

امسال مستندسازى شد.
حجت االســالم عظيم آسوده اظهار داشــت: اداره كل اوقاف 
اين اســتان به منظور مستندسازى زمين هاى موقوفه وصول 

مطالبات امالك وقفى را در دستور كار خود دارد.
وى افزود: بر اين اساس در 6 ماهه ابتداى امسال 260 ميليارد 
ريــال از مطالبات موقوفات كه در اختيــار اداره كل ورزش و 

جوانان بود مستندسازى شد.
از ابتداى امسال 26 وقف جديد به ارزش 25 ميليارد ريال 
در اســتان به ثبت رسيده است. اســتان خراسان شمالى 

داراى 5560 موقوفه و 11 هزار و 328 رقبه است.

از سوى شوراى هماهنگى اصالح طلبان اعالم شد
  چند گزينه  براى استاندارى 

خراسان رضوى 
ايسنا: دبير انجمــن اسالمى معلمان خراسان رضوى گفت: 
آقايان مهــرى، مديرعامل بانك صنعت و معــدن، صادقى، 
معاون سياسى اسبق استاندارى، ميرزايى، معاونت پشتيبانى 
استاندارى و انصارى، استاندار ســابق مازندران، گزينه هايى 

هستند كه براى استاندارى بيشتر مطرح اند.
محمدعلى گندمى اضافه كرد: بخشــى از اين افراد، ميانه رو 
هستند كه اگر استاندار شوند، افراد ديگر نيز مى  توانند با آن ها 
كار كنند. ما در بحث مديريت اســتان اينكه فرد صد در صد 
اصالح طلب دو آتشــه باشــد را چندان مدنظر نداريم به اين 
دليل كه حتماً بايد اســتاندار فرد جامعى باشد، البته برخى 
صالحيت  هاى بااليى دارند، اما بعيد اســت كه دولت رضايت 

دهد كه آن ها را روى كار بياورد.
اين فعال سياســى اصالح طلب در خصوص اقدامات شوراى 
هماهنگى اصالح طلبان براى معرفى اســتاندار جديد، اظهار 
كــرد: قانون منع به كارگيرى بازنشســتگان كــه با عجله و 
كارشناسى نشده انجام شده، عوارض جدى براى جامعه ايجاد 

خواهد كرد.

  اطعام 220 يتيم مشهدى 
تحت حمايت كميته امداد مشهد 

قدس: 220 يتيم تحت حمايت كميته امداد اداره 6 مشهد به 
همراه خانواده هايشان توسط يك نيكوكار اطعام شدند. 

رضا ترابى، رئيس اداره 6 كميته امداد مشهد گفت: اين اداره 
900 فرزند يتيم و محسنين را تحت حمايت دارد كه 420 نفر 

آن ها يتيم و 480 نفر ديگر محسنين هستند. 
وى ادامه داد: اكنون 3000 نيكوكار در اجراى طرح اكرام ايتام 

با كميته امداد اداره 6 همكارى دارند. 
وى با بيان اينكه نياز ايتام و محســنين محدود به مسائل 
مالى نمى شــود ادامــه داد: ايتام و محســنين مانند همه 
افراد جامعه به امور عاطفى، تفريح، گردش در كنار ســاير 
امور نياز دارند كه اميدواريم در اين بخش شــاهد حضور 

پررنگ تر نيكوكاران باشيم. 
ترابــى با اعالم اينكه هزينه اطعــام چهار ميليون تومان بود، 
يادآور شد: باهمت يك نيكوكار تهرانى در ضيافتى صميمى 
220 فرزند يتيم ساكن در مناطق حاشيه شهر مشهد به همراه 
خانواده هايشان اطعام شدند. همچنين 10 سبد غذايى به ديگر 

خانواده هاى يتيم اهدا شد.

در جلسه كارگروه فرهنگى زائران پياده مشهد 
عنوان شد

  3000 روحانى كار تبليغ براى 
زائران آخر صفر را بر عهده خواهند داشت

قدس: معاونت هماهنگــى و مديريت امور زائران اســتاندارى 
خراســان رضوى در جلســه كارگروه فرهنگى زائران پياده دهه 
آخر صفر گفت: سال گذشته زائران پياده دهه آخر صفر در قالب 
2381 كاروان و بيش از 401 هزار نفر وارد مشهد مقدس شدند 
كه بيش از 100 هزار نفر آن ها را زائران اتباع خارجى تشــكيل 
مى دادند.  ســيد جواد حسينى افزود: بيشترين تعداد زائران در 
محدوده ســنى 20 تا 50 سال قرار داشتند كه 60 درصد زائران 
را به خود اختصاص مى داد و از مجموع 401 هزار زائر 54 درصد 

مردان و 46 درصد زنان بوده اند. 
سرپرســت معاونت هماهنگى و مديريت امور زائران استاندارى 
خراســان رضوى اظهار داشت: باالترين ميزان زائران پياده با 75 
درصد از خراســان رضوى و پس از آن با 19 درصد از خراســان 

شمالى به مشهد مقدس مشرف شده اند.
وى در خصوص اقدامات فرهنگى تبليغى در نظر گرفته شــده 
براى سال جارى، گفت: تعداد 3000 روحانى، امر تبليغ در مبدأ، 
مســير و مقصد زائران پياده را در بيش از 2500 كاروان به انجام 
خواهند رساند. حسينى خاطرنشان كرد: بدرقه همه كاروان ها از 
مبدأ در دستور كار قرار گرفته است و امسال در قالب گروه هاى 
آواى رضوان و 20 گروه هنرى فعاليت هاى خوب و مناسب هنرى 

براى زائران پياده تدارك ديده شده است.
وى افزود: ضمن اينكه تعداد 282 ايســتگاه بين راهى و بيش از 
500 ايستگاه در داخل شهر مشهد كار خدمات رسانى به زائران 

را به انجام خواهند رساند.
وى تصريح كرد: شــعار راهبردى امســال زائران پياده دهه آخر 

صفر:«همراه با امام در برابر دشمنان»خواهد بود. 

فردا برگزار مى شود
  نقد و بررسى فقهى بازاريابى شبكه اى 

در مشهد 

قدس: همايش تخصصى «نقد و بررسى فقهى بازاريابى شبكه اى» 
فردا در مشهد برگزار مى شود.

نوزدهمين نشست از سلسله نشست هاى تخصصى «اقتصادنا» در 
قالب همايشى با عنوان «نقد و بررسى فقهى بازاريابى شبكه اى» با 
حضور و ارائه دو تن از صاحبنظران اين حوزه، حجت االسالم دكتر 
سيدمهدى نريمانى و دكتر طاحونه  بان فردا پنجشنبه ساعت 8 
صبح در سالن آمفى تئاتر مدرسه علميه سليمانيه برگزار خواهد 
شد. در اين همايش كه به همت هيئت انديشه  ورز اقتصاد و الگوى 
پيشرفت اسالمى حوزه علميه خراسان تشكيل مى شود، ابتدا دكتر 
طاحونه  بان كارشناس كسب  وكارهاى مجازى سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان خراسان رضوى به تشريح قوانين حوزة 
بازاريابى شــبكه اى و نقد و بررسى وضعيت موجود فعاليت هاى 
مربوط به بازاريابى شبكه اى در ايران خواهد پرداخت و بعد از آن، 
حجت االسالم نريمانى، مؤلف كتاب فقه و بازاريابى چندسطحى، 
ابعاد و مبانى فقهى بازاريابى شبكه اى را در قوانين و در مقام عمل 

و در فتاواى مراجع عظام بررسى خواهد كرد. 
شايان ذكر است اين اولين همايشى است كه به  طور تخصصى 
به بازاريابى شبكه اى از منظر فقهى و قانونى مى پردازد. از اين رو 
مباحث مطروحه مى تواند پاســخگوى حجم زيادى از سؤاالت و 

شبهات پيرامون بازاريابى شبكه اى باشد.

  رشد 35 درصدى كمك هاى 
مردم خراسان شمالى به كميته امداد

بجنورد- خبرنگار قدس: مديركل كميته امداد خراسان شمالى 
با اشاره به رشد 35 درصدى كمك هاى مردمى به كميته امداد 
اين اســتان در نيمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته، گفت: رشد كمك هاى مردمى به نيازمندان نشانه اعتماد 
مردم به كميته امداد اين استان است كه اين نهاد با شفاف سازى 
عملكرد و اعالم گزارش درزمينه نحوه هزينه كرد به مردم اعتماد 

عمومى را افزايش داده است.
عباس اهرابى بابيان اينكه نيكوكاران خراسان شمالى با مشاركت 
در طرح هــاى صدقات، زكات، اكرام ايتام، محســنين و ســاير 
طرح هاى حمايتــى كميته امداد 34 ميليــارد و 351 ميليون 
تومان به نيازمندان اين نهاد كمك كردند، ادامه داد: ميزان رشد 
كمك هاى مردمى در طرح اكرام ايتام و محســنين 54 درصد، 
زكات 29 درصد و صدقات 11 درصد در شــش ماهه نخســت 
امسال نسبت به سال گذشــته است. وى بابيان اينكه به دنبال 
ايجاد جمع آورى صدقات به صورت نوين و الكترونيك هســتيم، 
عنوان كرد: درآمد حاصل از صندوق هاى صدقات در سال جارى 
2 ميليارد و 205 ميليون تومان بود درحالى كه اين رقم در سال 

گذشته يك ميليارد و 985 ميليون تومان بود.

  تغيير مديرعامل شركت 
آب و فاضالب مشهد

قدس: مديرعامل شركت آب و فاضالب مشهد تغيير كرد.
سيد عليرضا طباطبايى از ارديبهشت 93 تاكنون مديرعامل 
اين شركت بوده است. حسين اسماعيليان مديرعامل شركت 
آب و فاضالب اســتان خراســان رضوى به عنوان مدير عامل 

جديد آبفا مشهد انتخاب شده است.
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ســرورهاديان دبه هاى بزرگ شير هر روز صبح از يك 
روستاى نزديك مشــهد از راه مى رســد. رسيدن شير به 
دستمان كارساده اى نيست، بايد همه چيز تميز باشد تا بتوان 
محصوالت لبنى خوب و« ناب » را به دســت مشترى داد تا 

روزيمان حالل باشد وبركت به زندگى ام بيايد.
اين ها را «طاهره معين فر»،متولد 1350 در مشهد در ابتداى 
گفت وگويمان مى گويد: او در حال حاضريك مغازه لبنياتى 
كوچك در گوشه اى از شهر به پا كرده و همه انگيزه وهدفش 

آرامش و آسايش فرزندانش است.

 مسئوليت و برنامه ريزى 
اين بانوى پرتالش مى افزايد: از آن زمان كه متوجه شــدم 
مسئوليت بچه ها با من اســت، براى آرامش آن ها بايد كار 
مى كردم. همه زندگى من خالصه مى شود در محمد و يونس 
و مجتبى. سال 89 بود، پسر بزرگم 17 ساله بود و او هم در 
مخارج زندگى مرا همراهى كرد. مدتى به عنوان فروشنده 
دريكى از فروشگاه هاى بانوان ازصبح تا شب كار مى كردم.آن 
زمان پسر كوچكم 6 ماهه بود وبايد كارى را انجام مى دادم 

كه پسرم همراهم مى بود.
وى تصريح مى كند: ســه سال به اين شكل گذشت.مدتى 
پرســتارى و كنارآن در منــزل دوخت كيف هاى چرمى را 
تجربه كردم، اما بچه ها بزر گ تر شدند ومن نيازبه كارى ثابت 

داشتم و درآمدى كه بتوانم هزينه هاى آن ها را بپردازم.

 وام خوداشتغالى و كارگاه لبنيات 
وى توضيح مى دهد: شــنيدم كه كميته امداد براى بانوان 
سرپرست خانوار بخشى به نام واحد خودكفايى يا اشتغال زايى 
دارد، مراجعه كردم وكارم را با يك مغازه لبنيات آغاز كردم. 
براى شروع مغازه اى را راه اندازى كردم.بعد يك سال دوباره 
مغازه را جابه جا كرديم ودر حال حاضر توانستيم فروشگاه 

لبنياتمان را با داشتن كارگاه ادامه دهيم.

او در ادامه خاطرنشــان مى كند: براى قدم اول يك پنج وام 
ميليونى و سپس 30 ميليونى از طرف واحد خود اشتغالى 
توانست شروع خوبى براى كارمان باشد وخدا راشكر مى كنم 

كه اين اتفاق خوب افتاد و روى پاى خودم ايستادم.
از او دربــاره ميزان درآمدش كه ســؤال مى كنم، بالفاصله 
مى گويد: روزى 500 هزارتومان دخلمان اســت، اما خالص 
برايمان روزى 120 هزارتومان مى ماند؛ يعنى ماهى حدود 

3ميليون و 500 هزارتومان، اما مخارجمان باالست.
اين بانوى پرتالش اظهار مى دارد: براى ســاخت اين كارگاه 
و خريد وســايل حدود 50 ميليون هزينه كرديم و ماهانه 
حدود يك ميليون و 200 قســط وام دارم و از طرفى مغازه 
را 3 ميليون رهن و ماهى 900 هزار تومان اجاره بايد بدهم. 
پسر بزرگم با من كار مى كند و پسردوم من دانشجو و پسر 

كوچكم محصل است.

 بى ثباتى بازار
معين فر تصريح مى كند: متأسفانه باال رفتن ارز به بسيارى 
از مشــاغل ضربــه وارد كرد وبــراى كار ماهم بى تأثير 
نبود.مردم براى خريد اقالم لبنى دچار مشــكل شدند و 
فروشمان پايين آمد كه اميدوارم با ثبات ارز افرادى مانند 
ما كه كارگاه هاى كوچك داريم، بتوانيم شرايط را تحمل 

كنيم و ادامه كارمان را بدهيم.  او تأكيد مى كند: لبنيات 
جزو مشاغلى است كه بايد محصوالت به روز باشد؛ چرا 
كه در صورت عدم فــروش برخى از محصوالت تا تاريخ 

مشخص،ممكن است متضرر شويم.
او دربــاره محصوالت توليــدى در كارگاهش نيز مى گويد: 
سرشير، خامه، ماست، ماست چكيده، دوغ، كره،روغن زرد، 
كشك، بلغور شــير، پنير محلى و...از محصوالتى است كه 

تاكنون توانستيم به مرحله توليد برسانيم.
او خاطرنشــان مى سازد:متأســفانه يكى از مشكالت من 
نداشتن يخچال بزرگ است و از اين رو محصوالت توليدى 
مان محدود واين كاررا ســخت مى كند. اميدوارم شرايطى 
پيش بيايد كه بتوانم با گرفتن وامى كاررا وســعت دهم و 

حداقل يك يخچال بخرم.

 قبولى دانشگاه و ازدواج پسرم
ازاين بانوى پرتالش مى پرسم، بزرگ ترين اتفاق خوشحال 
كننده زندگى شما چيست؟ بالفاصله مى گويد:ازدواج پسر 
بزرگم وقبولى پسر دومم با رتبه 8 در كنكور كه در مشهد 
قبول شد. از آرزوهايش كه مى پرسم، مى گويد: پسرم چهار 
سال دردوران عقد است و اميدوارم شرايطى مهيا شود كه به 
خانه خودش برود. موفقيت پســرهايم در آينده آرزوى من 

است و آنكه بتوانم هميشه روى پاى خودم بايستم. 

 حمايت از بچه هاى بى سرپرست 
او درباره چشــم انداز كارش نيز توضيح مى دهد: اميدوارم 
بتوانيم كارم را گسترش بدهيم و در آينده دركارم موفق تر 
باشــم و خوشحالم پسرهايم در كار به من كمك مى كنند.
همچنين نيت كرده ام اگر ان شــاءاهللا كارم را توسعه دادم و 
در اين حرفه موفق شوم سرپرستى تعدادى ازبچه هاى بى 
سرپرست را برعهده بگيرم تا بتوانند براحتى درس بخوانند و 

زندگى خوبى داشته باشند.

 بانوى سرپرست خانوارمشهدى در گفت وگو با قدس:

اراده  و تسهيالت خود اشتغالى كميته امداد، عامل موفقيتم بود

درخشش 22 نخبه در چهل و يكمين دوره مسابقات قرآن كريم 
خبر

قدس: 22 نخبه قرآنى خراســان رضــوى مقام برتر را در 
رشته هاى حفظ 10 جزء، حفظ 20 جزء، حفظ كل، قرائت 
تحقيق، قرائــت ترتيل و بخش معارفى مرحله كشــورى 

چهل و يكمين دوره مسابقات قرآن كريم كسب كردند.
در اين دوره از مســابقات در بخش آقايان در رشــته قرائت 
تحقيق، حسين پور كوير و مختار دهقان حائز رتبه عالى و 
سيد اميد حسينى نژاد و مهدى شجاع شايسته تقدير شدند.
در رشــته حفظ كل نيز رضا گلشاهى رتبه ممتاز را كسب 
كرد و محمد خاكپور تقدير شــد؛ همچنين ســيد حجت 
ترحمى و سيد حامد حسينى در رشته قرائت ترتيل حائز 

رتبه عالى شدند.
در حفظ 10 جزء على سبزه موفق به كسب رتبه عالى شد و 
در حفظ 20 جزء رضا حسنى، حائز رتبه ممتاز شد و سعيد 

قره داشى و حسام فيوضى رتبه عالى را كسب كردند.

همچنيــن بانوان نخبه قرآنى خراســان رضوى در چهل و 
يكمين دوره مســابقات قرآن كريم موفق به كسب 6 مقام 

برتر در رشته هاى مختلف شدند.

در رشــته قرائت ترتيل فرزانه كاللى رتبه عالى را كســب 
كرد و در رشــته قرائت تحقيق مرضيــه ميرزايى پور نيز 

حائز رتبه عالى شد.
در حفظ 10 جزء عليه مهدوى خواه رتبه ممتاز را كســب 
كــرد و در حفظ 20 جزء رويا فضائلــى حائز رتبه عالى و 

فاطمه خالقى شايسته تقدير شد.
در بخــش معارفى نيز در رشــته حفــظ و معارف نرگس 

شرفى مقام اول را كسب كرد.
صبح ديروز مراسم استقبال از بانوان نخبه قرآنى خراسان 
رضوى با حضور رئيس اداره امور قرآنى و مشاور مدير كل 
اوقاف و امور خيريه خراسان رضوى در امور بانوان در محل 

ايستگاه راه آهن مشهد برگزار شد.
چهل و يكمين دوره از مســابقات سراسرى قرآن كريم در 

اراك برگزار شد.

دريافت پول براى قبوض آب، برق و گاز ممنوع است
مدير روابط عمومى آموزش وپرورش خراسان رضوى در پاسخ به اينكه برخى مديران 
مدارس درحالى كه بيش ازچند روز ازشــروع مدارس نگذشته است، تقاضاى دريافت 
وجه براى پرداخت قبوض آب و برق و گاز كرده اند، تصريح مى كند: با توافقى كه وزارت 
آموزش و پرورش با وزارتخانه هاى نيرو و نفت كرده است از ابتداى سال تحصيلى جديد 
آب و برق و گازمدارس با رعايت الگوى مصرف رايگان اســت و مدارسى كه در الگوى 
مصرفى كه از سوى اين وزارتخانه ها اعالم شده است قرار گيرند، الزم نيست مبلغى بابت 
قبوض خدماتى پرداخت كنند. بنابراين هيچ مديرمدرسه اى حق ندارد براى اين موضوع 

از والدين تقاضاى پول كند.



��ر ��ارش
 مشكل ترافيك مشهد 

كى حل مى شود؟

تسنيم: به  نظرمى  رسد ترافيك جزئى جدا نشدنى از زندگى 
روزمره مردم مشهد شده و همين مسئله كارمتوليان را براى 

حل نكردن اين معضل راحت كرده است. 
كالنشــهر و ترافيك هاى سنگين كليد واژه هايى هستند كه 
با يكديگر مترادف اند و معموالً كمتر كالنشــهرى را در ايران 
پيدا مى كنيد كه ترافيك نداشته باشد و توفيق اجبارى شما 
اين اســت كه بخشــى از وقت روزانه خود را در اين ترافيك 

هدر دهيد.
بسيارى از كالنشــهرهاى دنيا تالش كرده اند تا از طريق به 
كارگيرى وســايل حمل و نقل مدرن و يا ترويج استفاده از 
وسايلى مانند دوچرخه اين معضل را تا حدودى برطرف كنند، 
اما در مشهد هنوز كه هنوز است احتماالً  اندرخم يك كوچه 
هستيم و گره هاى ترافيك جزئى از زندگى روزمره ما شده و 

گويا قرار هم نيست هيچ گاه حل شود.
پديده هــاى اجتماعى زمانى كه مدتى به صــورت روزانه با 
زندگى روزمره مردم درگير باشــند، جزئى از همين فرهنگ 
روزمره مى شــوند و كنار گذاشــتن و يا حــل آن ها به اين 
سادگى ها نيست و بايد با آن كنار آمد، همچنان كه امروز در 
مشهد نيز شاهد هستيم كه گويا فكر عاجلى براى حل معضل 

ترافيك وجود ندارد.
اما براســتى تا امروز دقت كرده ايد كه در همين مشهد چند 
ســاعت وقت در ترافيك هاى ســنگين گذرانده مى شــود؟ 
احتماالً آن قدر جزئى از زندگى عادى و روزمره شــما شده 
كه ديگر به آن فكر نكرده ايد و البته اين مسئله كار متوليان و 
سياست گذران اين عرصه را نيز راحت تر مى كند؛ زيرا آن ها نيز 

ديگر دغدغه اى براى حل معضل ترافيك ندارند.

 حداقل دو ساعت در ترافيك هستم
يكى از شهروندان مشهدى در اين زمينه مى گويد: واقعيت اين 
است كه تاكنون به اين مسئله فكر نكرده ام، اما شايد نزديك 
به دو ساعت را در ترافيك مى گذرانم كه شامل مسير رفت و 

برگشتم به منزل و محل كار مى شود.
وى در پاســخ به اين پرسش كه چرا از وسايل حمل و نقل 
عمومى استفاده نمى كند؟ مى گويد: ببينيد نبايد خودمان را 
گول بزنيم؛ ما در مشهد وسيله حمل و نقل عمومى بجز قطار 
شهرى نداريم كه آن هم صرفاً مسافران را دردو خط مستقيم 
و صاف جابه جا مى كنــد و هر كس كه خارج از اين خطوط 
باشــد، بايد همان قدر وقت و هزينه صرف كند تا خودش را 
به اين خطوط برساند؛ بنابراين با وجود اين همه تبليغات و 
هزينه اى كه براى قطار شهرى صورت گرفته، بايد عنوان كرد 
بجز براى افرادى كه در مسير خط هستند، مزيتى براى ساير 

شهروندان ندارد.

 دوچرخه سوارى در كدام مسير؟
با يكى از دانشــجويان دانشــگاه فردوسى مشهد نيز در اين 
زمينه همكالم مى شــوم كه معتقد است در مشهد در حوزه 
حمل و نقل عمومى عمدتاً شــعار داده مى شود و به صورت 
اصولى و بنيادى قرار نيست معضل ترافيك در شهر حل شود.
وى كه دانشجوى كارشناسى ارشد است،عنوان مى كند: در 
تمامى كالنشهرهاى دنيا بخشى از معضل ترافيك را دوچرخه 
حل مى كند، اما مســير ويژه دوچرخه ها در مشهد با پارك 

خودرو و موتور سيكلت ها هميشه مسدود است.
اين دانشــجوى دانشــگاه فردوسى مشــهد خاطرنشان 
مى كند: ايســتگاه هاى دوچرخه و وضعيــت آن ها بيانگر 
حال و روز ناخوش ترافيك مشهد است. مديريت شهرى 
مى آيد و مــى رود، اما نمى تواند اين ها را از حالت دكورى 
خارج كند. نمى دانم وقتى قرار نيســت مسئله اى به اين 
ســادگى حل شــود، چگونه قرار است مســائل كالن تر 

برطرف شود.
وى مى گويد: بايد صادقانه به اين مسائل تأمل كنيم؛ واقعاً 
چرا بايد سال هاى ســال اين ايستگاه ها خاك بخورد؟ آيا 
تــوان و اراده اى براى حل اين ها وجــود ندارد؟ اگر ندارد 
كه تكليفش را مشــخص كنيد و اگر دارد پس چرا خاك 

مى خورد؟

 اتوبوس بايد تمام شرايط را دارا باشد
شهروند ديگرى كه از قضا ازاتوبوس درون شهرى براى تردد 
روزانه اش اســتفاده مى كند، مى گويد: اگر از اتوبوس استفاده 
نكنم بايد روزانه يك ســاعت در ترافيك باشم، البته اين را 
هم بگويم كه اســتفاده ام از اتوبوس از سر ناچارى است زيرا 

راه ديگرى ندارم.
وى خاطرنشان مى كند: مشهد از ديرباز مشكل ترافيك دارد 
و امروز به نظر مى رسد هيچ اراده اى براى حل معضل ترافيك 

در اين شهر وجود ندارد.

مدير تنظيم بازار خراسان رضوى:
 اعتصاب  كاميونداران عامل گرانى مرغ بود

ايسنا: مدير تنظيم بازار خراسان رضوى گفت: علت افزايش قيمت 
مرغ اعتصابات و مشكالت حمل و نقل خصوصاً حمل و نقل نهاده ها 
است. حميدرضا جوادى درباره علت گرانى مرغ با بيان اين مطلب 
اظهار كرد: اين مســائل موجب كاهش جوجه ريزى شد، ولى اين 
مشكل مقطعى بود و درحال حاضر رفع شده و قيمت مرغ كاهش 
يافته است.مدير تنظيم بازار خراسان رضوى با اشاره به اينكه مشكل 
اصلى كار، تأمين كنندگان نهاده ها هستند، اظهار كرد: هيچ كدام از 
تأمين كنندگان نهاده ها در طول سال با يك شركت حمل و نقلى 

قرارداد نمى بندند و به صورت موردى نهاده ها را حمل مى كنند.
وى ادامــه داد: بنابراين هنگامى كه كســى تعهدى ندارد، چنين 
مشكالتى پيش مى آيد، اما اگر با يك شركت قرار داد ببندند و در 
طول سال به طور مرتب نسبت به انتقال و حمل نهاده ها اقدام كنند، 

شركت ها هم نسبت به حمل و نقل متعهد خواهند بود.

مديركل دفتر امور روستايى و شوراهاى 
خراسان رضوى:

 قانون منع به كارگيرى بازنشستگان 
شامل دهياران هم مى شود

رضا طلبى: مديركل دفتر امور روســتايى و شــوراهاى 
خراسان رضوى گفت: قانون منع به كارگيرى بازنشستگان 
شامل دهياران نيز مى شود. محمد على همدمى نژاد در گفت وگو با 
قدس آنالين اظهار داشت: در انتخاب دهياران ابتدا سعى شده است 
كه اولويت با افراد جوان و غير بازنشسته باشد، اما اگر در روستايى 
يك فرد بازنشسته به عنوان دهيارى انتخاب شده باشد با اجراى 
قانون منع به كارگيرى بازنشستگان بايد تغيير پيدا كند و سمت 
خــود را به يك فرد جوان تر واگذار نمايد. وى تصريح كرد: 2436 
دهيارى فعال در حال حاضر در سطح استان وجود دارد كه در طول 
6ماهه ابتدايى سال جارى حدود 82 ميليارد تومان بودجه به اين 
دهيارى ها براى انجام امور مختلف در روستا ها پرداخت شده است.

همدمى نژاد با بيان اينكه از ابتداى قانون ايجاد دهيارى ها تا كنون، 
46 دهيارى در استان تبديل به شهر شــده اند، افزود: در 6 ماهه 
ابتدايى سال جارى نيز، دو روستاى حكيم آباد در شهرستان جوين 
و سميع آباد در شهرستان تربت جام مجوز تبديل شدن به شهر را 

دريافت كردند.
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در شهـر شماره پيامك: 300072305

رخ � رخ

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

300072305 با ما د     ر تماس باشيد     .

 ترافيك خيابان هاشمى نژاد را دريابيد
از شهردارى تقاضا مى شــود هرچه زودتر ترافيك ورودى 
خيابان هاشمى نژاد را ساماندهى كند و ميوه فروشى ها را 
به مكانى درهمان منطقه منتقل كند. وضع فعلى هم براى 

پياده رو و هم سواره رو مشكل ساز شده.
 936...6158

 قابل توجه شركت برق
زيرگذر بلوار صد مترى چراغچى 18 مقابل اتوبوســرانى فاقد روشنايى است؛ حتى يك المپ 

روشن هم ندارد. شب ها بايد از آنجا با نگرانى و وحشت عبور كنيم. لطفاً پيگيرى كنيد.
915...0842

 ضرورت نصب تابلوى عبور حيوانات وحشى
موفقيت كارى من طورى است كه بايد صبح زود جمعه راهى شهرستان (جاده كالت) شوم در 
روز جمعه گذشته شاهد از بين رفتن 6 جانور بودم كه در برخورد با وسيله نقليه عبورى در فواصل 
مختلف تلف شده بودند. چرا متوليان از نصب تابلوى محل عبورحيوانات وحشى دريغ مى كنند؟

915...8589
 خودروهاى سنگين عامل آلودگى هوا

آقايان در كميته اضطرار آلودگى هواى مشهد به فكر باشند 
در سطح شهر تردد كاميون و اتوبوس بيابانى و تريلى بسيار 
زياد شده است و حتى برخى از خودروهاى جديد هم دود 
زيادى مى كنند. اين مجوزها را چه كسى صادر مى كند؟ آيا 

شهر ظرفيت اين همه تردد را دارد!
915...0881

 پاساژسازى در جاده شانديز
مسئوالن استان و مشهد لطفاً تا دير نشده، جلوى پاساژسازى درمسير شانديز را بگيريد. در آينده 

پشيمانى سودى نخواهد داشت.
915...8280

 ترافيك خيابان هاشمى نژاد را دريابيد

سوژه از شما / پيگيرى از ما

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

اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

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

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

مهناز خجسته نيا   اهالى مى گويند: اتوبوسرانى 
انگار با ساكنين «دوست آباد» قصد دوستى ندارد. 
دغدغه اى كه اهالى بزرگترين روستاى بلوار توس 
سال هاســت از خدمات آن گاليه دارند اما هيچ 

عزمى براى رفع اين مشكل جزم نشده است.
وقتى بنا به دعوت يكى از اعضاى شوراى اسالمى 
روستاى دوســت آباد عازم اين روستا مى شويم 
شاهد رفت و آمد اهالى اين روستا با اعمال شاقه 

هستيم.
اين در حالى است كه بلوار توس تنها نام بلوار را 
يدك مى كشد و ساكنين همجوار اين بلوار قطعا 
جمعيت شان بيشتر از خيلى از شهرهاى كشور 

است.
بلوارى كه دهها روستاى بزرگ و كوچك در حاشيه 
آن جا خوش كرده اند اما محروميت آن بيشتر از 

جاده يك روستاى دورافتاده كشور مى باشد.

 محدوده اى در برزخ شهر و روستا
از كال زركش كه محدوده خدماتى شهر مشهد 
تمام مى شود تا سه راهى فردوسى، زندگى در مرز 

بين شهر و روستاست.
اين محدوده بزرگ نه شهر محسوب مى شود كه 
حقوق شهروندى رعايت شود و نه روستاست كه 
نام «آبادى» درســت ادا شــود لذا حاشيه اى در 

حاشيه مشهد شده است.
از ميان ده ها روســتاى حاشــيه اين حاشــيه 
«دوست آباد» الحق و االنصاف شرايط بهترى دارد.
در حاليكه اهالى روســتاهاى همجوار از انباشت 
زباله و بوى نامطبوع شــيرابه رنج مى برند همت 
اعضاى شوراى اســالمى روستاى «دوست آباد» 
باعث شــده تا اهالى اين روستا از اين معضل در 
امان بمانند. اما مشكل مشتركى دارند كه تعداد 

اندك اتوبوس براى رفت و آمد است.

 جاده اى با بيشترين حجم تردد خودرو 
شريفى يكى از اعضاى شوراى اسالمى روستاى 
دوست آباد در گفت و گو با گزارشگر ما مى گويد: 
در حاليكــه از بلــوار توس در مشــهد جاده اى 
پرترددتر نداريم اما ســاكنين اين بلوار هنوز با 

مشكل رفت و آمد مواجه اند.
وى با بيان اينكه بيش از 10 روســتا در حاشيه 
اين بلوار واقع شده اند، مى افزايد: اما تنها يك خط 
اتوبوسرانى براى تمام اين روستاها وجود دارد كه 

اصال جوابگوى نيازاهالى اين روستاها نيست.
اين عضو شوراى دوست آباد با اشاره به محروميت 

اين جاده  روستاهاى همجوار 
اظهار مى دارد: به جاى حمايت 
از مناطق محروم هيچ عزمى 
ايــن محروميت ها  براى رفع 

جزم نيست. 
او كه سالهاست پيگير مشكل 
تنها خط اتوبوسرانى روستاهاى 
جــاده توس اســت مى گويد: 
اهالى روســتاهاى بلوار توس 
براى رفــت و آمد چاره اى جز 
ساعت ها معطلى براى رسيدن 
اتوبوس ندارند در حاليكه اين 
جاده داراى بيشــترين حجم 

تردد خودروهاى شخصى سبك و سنگين را دارد.
او با اشــاره به ســهم ناچيز هر روستا از سهميه 
اتوبوسرانى مى افزايد: اين در حالى است كه براى 
هر كدام از اين روستاها بايد سهميه جداگانه اى 

در نظر گرفته شود.

دردسر بزرگ شركت مخابرات
شــريفى عضو شــوراى اســالمى روســتاى 
«دوست آباد» همچنين از عدم صدور قبض تلفن 
گاليه مى كند و مى گويد: شركت مخابرات با عدم 
صدور قبض ماهانه باعث ايجاد دردســر بزرگى 

براى اهالى شده است.
وى با اشــاره به شــرايط اقتصــادى اهالى اين 
مناطق مى افزايد: هر مشترك تلفن ثابت عالوه 
بــر پرداخت رقم قبض بايد ماهانه بين 2 هزار تا 
2هــزار و 500 تومان نيز براى دريافت قبض به 

دفاتر خدمات امور مشتركين 
پرداخت كنند.

اين عضو شوراى روستا با انتقاد 
از نگاه يك سويه مخابرات به 
روستا و شــهر اظهار مى دارد: 
اين در حالى است كه شرايط 
ساكنين روستا با شهر كامًال 

متفاوت است.
به گفته وى با اين رويه شركت 
مخابرات، اغلب مشتركين به 
دليل عــدم پرداخت قبض با 
مشكل قطعى خط تلفن ثابت 

مواجه مى شوند. 

 رد ادعاها از سوى سازمان اتوبوسرانى 
گزارشگر ما براى پاسخ به انتقادات مطرح شده به 
سراغ مسئول روابط عمومى سازمان اتوبوسرانى 

شهردارى مشهد مى رود.
اتحادى در گفت و گو با گزارشگر ما مى گويد: آنچه 
به عنوان انتقاد از كمبود اتوبوس براى بلوار توس 
عنوان شــده ادعايى اســت كه از سوى سازمان 

اتوبوسرانى پذيرفته شده نيست.
وى با بيــان اينكه بلوار تــوس داراى يك خط 
اتوبوسرانى دائمى (205) با 18 دستگاه اتوبوس 
مى باشد، مى افزايد: اتوبوس هاى فعال اين خط در 
ساعات عادى با سرفاصله 10 دقيقه و در ساعات 
پيك با سرفاصله 8 دقيقه به مسافران اين ناوگان 

خدمات ارايه مى دهند.
وى به انجام 500 نفر سفر با هر دستگاه اتوبوس 

اين خط اشاره مى كند و اظهار مى دارد: اين آمار 
از نظر ســازمان اتوبوسرانى از ميزان قابل قبولى 

برخوردار است.
مدير روابط عمومى سازمان اتوبوسرانى شهردارى 
مشهد همچنين به تردد ساير خطوط اتوبوسرانى 
در اين بلوار نيز اشــاره مى كند و مى گويد: چند 
خط ديگر اتوبوسرانى مانند 23، 60 و... نيز بخشى 

از ترددهاى اين بلوار را پوشش مى دهند.
اتحــادى با اشــاره بــه راه انــدازى يك خط 
مينى بوسرانى تحت نظارت سازمان اتوبوسرانى 
ويژه بلوار توس مى افزايد: خط 96/ 10 نيز با 150 
دســتگاه مينى بوس تحت نظارت اين سازمان 

فعال مى باشد.
وى با رد انتقادهاى مطرح شــده اظهار مى دارد: 
هيچ بلوارى در مشــهد وجود نــدارد كه 170 
دســتگاه ناوگان اتوبوس و مينى بوس براى ارايه 

خدمات رفت و آمد در آن فعال باشد.
اين مقام مســئول در عين حال از نبود برنامه اى 
براى توسعه خطوط اتوبوسرانى و مينى بوسرانى 
اين بلوار خبر مى دهــد و مى گويد: چون از نظر 
عرضه و تقاضا وضعيت مناســب و قابل قبولى 
وجود دارد لذا ســازمان اتوبوســرانى فعال قصد 

توسعه ناوگان اين مسير را ندارد.

آيا حمل و نقل عمومى با «دوست آبادى »ها قهر كرده است

بلوار توس؛ گاليه هاى مردم، پاسخ اتوبوسرانى

اهالى روستاهاى بلوار 
توس براى رفت و آمد 

چاره اى جز ساعت ها 
معطلى براى رسيدن 

اتوبوس ندارند در 
حاليكه اين جاده داراى 

بيشترين حجم تردد 
خودروهاى شخصى 

سبك و سنگين را دارد
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مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شــماره 

300072305 پيامك كنيد.
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روی �ط حاد� 2 سد خراسان به جاى تأمين آب شرب، مركز گردشگرى مى شوند!

سدهاى فريمان و شهيد يعقوبى هم از مدار آبرسانى خارج شد
ايسنا معاون برنامه ريزى شركت آب منطقه اى 
خراسان رضوى با اشاره به اينكه سدهاى غيرشرب 
اســتان داراى ظرفيت هــاى ويژه  گردشــگرى 
هستند، گفت: سدهاى استان داراى ظرفيت هاى 
بســيار باالى گردشگرى هســتند از اين جهت 
شركت آب منطقه اى خراســان رضوى در نظر 
دارد ســد هاى غيرشرب را به جهت فعاليت هاى 

گردشگرى واگذار كند.
عليرضا عامرى با بيان اين مطلب كه ســدهاى 
غيرشــرب اســتان به جهــت ايجــاد فضاهاى 
گردشــگرى و اشــتغال ظرفيت  ويژه اى دارند، 
افزود: ســد چاليدره يكــى از بهترين نمونه هاى 
اين ظرفيت هاست و اميدواريم با برنامه ريزى هاى 
هوشــمندانه بتوانيم از ساير ظرفيت هاى استان 
نيز استفاده كنيم. معاون برنامه ريزى شركت آب 
منطقه اى خراســان رضوى خاطرنشان كرد: يك 
ميليون متر مكعب آب برابر دو حلقه چاه كشاورزى 
است. حال اگر در نظر بگيريم هر چاه آب پنج نفر 
اشتغال ايجاد كند، مى توان دريافت كه سدهاى 
غيرشرب ما ظرفيت هاى بسيار مطلوبى در زمينه 
ايجاد شغل هستند. عامرى عنوان كرد: شركت آب 
منطقه اى خراسان رضوى اولين شركتى است كه 
سد غيرشرب را براى فعاليت هاى گردشگرى در 
نظرگرفته است كه سدچاليدره اولين اين موارد 
محسوب مى شــود. همچنين سدهاى فريمان و 
شهيد يعقوبى نيز جزو سدهاى گردشگرى هستند 
و در اين راستا بزودى اطالعيه مبنى بر واگذارى 
سدهاى غيرشرب جهت فعاليت هاى گردشگرى 

منتشر خواهد شد.

  پرورش ماهى در سدها
وى درخصوص پرورش ماهى در سدها عنوان 
كــرد: هريك از ســدهاى اســتان كه براى 
فعاليت هاى پــرورش ماهى اختصاص يافته 
مى تواند بيــش از چهار نفر اشــتغال ايجاد 
كند به طور مثال در «ســد يام» سبزوار كه 
شــاه ميگو نيز در اين ســد پرورش داده ايم، 

توانسته ايم ظرفيت هاى شغلى بسيار مطلوبى 
در منطقه ايجاد كنيم. 

 تغيير كاربرى سد ارداك
معاون برنامه ريزى شركت آب منطقه اى استان با 
اشاره به ســاخت نيروگاه برق آبى در سد ارداك، 
عنوان كرد: بزودى با همكارى بخش خصوصى 

در ســد ارداك نيروگاه برق آبى تأسيس خواهد 
شد كه در نهايت اين نيروگاه به شبكه برق متصل 
شود.  وى عنوان كرد: در سد چاليدره با گنجايش 
يك ميليون مترمكعب توانستيم براى 160 نفر 
اشتغال ايجاد كنيم اين درحالى است كه در چشم 
انداز هاى آينده ايجاد اشتغال براى بيش از 1000 

نفر در نظر گرفته ايم.

آب و �وا
 تداوم روند كاهش دماى خراسان رضوى 

تا فردا
قدس: طبق بررســى نقشه هاى پيش يابى و تصاوير ماهواره 
هواشناسى پيش بينى مى شود، كماكان بارش هايى پراكنده 

بِويژه در نواحى شمالى استان رخ دهد. 
امروز نيز پديده جوى غالب در ســطح اســتان بِويژه در نوار 
شرقى وزش باد خواهد بود. همچنين روند كاهش دما نيز تا 

صبح روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت. 
براين اساس براى امروز مشهد آسمانى صاف تا قسمتى ابرى 

گاهى افزايش سرعت باد پيش بينى شده است.

��ر
مدير جهاد كشاورزى شهرستان:

  5700 هكتار از اراضى تايباد 
زير كشت زعفران است

ايسنا: مدير جهاد كشاورزى تايباد گفت: در سال زراعى 
جارى 5700 هكتار از اراضى قابل كشــت اين شهرستان 

به كشت زعفران اختصاص داده شده است.
محمد ميرى با اشاره به رشد 10 درصدى كشت زعفران 
در ايــن منطقــه اظهار كرد: زعفران يكــى از محصوالت 
زراعى قابل كشت با شــرايط آب وهواى اين خطه مرزى 
اســت و در فصل كشت، داشــت و برداشت اين محصول 

افراد زيادى مشغول به كار خواهند شد.
وى اضافه كرد: به ازاى هر هكتار سطح زيركشت 95 نفر 
از مرحله كاشت تا برداشت زعفران مشغول كار مى شوند. 
مدير جهادكشــاورزى تايباد به برداشت 15 تن زعفران طى 
سال زراعى گذشته اشاره كرد و افزود: در سال جارى هفت 
تن زعفــران به صورت تضمينى از كشــاورزان اين منطقه 

خريدارى و 100درصد مطالبات آن ها نيز پرداخت شد. 

مسئول اداره نظارت بر داروى دانشگاه علوم 
پزشكى بيرجند:

  60 درصد فوت هاى مسمومين ناشى از 
مصرف موادمخدر است

قدس  مســئول اداره نظارت بر داروى دانشــگاه علوم 
پزشــكى بيرجند گفــت: 60 درصد فوت هاى ناشــى از 
مســموميت در خراسان جنوبى مســموميت هاى مصرف 

موادمخدر بوده است.
على راســتى طى نشســت خبــرى اظهار كرد: بيشــتر 
مســموميت ها در خراسان جنوبى ناشــى از مسموميت 
مصرف دارو اســت چراكه گاه بزرگساالن بيش ازحد نياز 
و يا خودســرانه دارو مصرف كــرده و كودكان نيز از روى 
ناآگاهى دارو استفاده مى كنند كه موجب مسموميت افراد 

مى شود.
مســئول اداره نظارت بر دارو معاونت غذا و دارو دانشگاه 
علوم پزشــكى بيرجند بيان كرد: مســموميت به وسيله 
ســموم دفع آفات، مســموميت به وســيله موادمخدر و 
روان گردان ها و مشــروبات الكى از ديگر موارد مسموميت 

در جامعه است. 
راستى ادامه داد: البته در زمينه مرگ ناشى از مسموميت 
بايــد به اين نكته اشــاره كرد كه 60 درصــد اين نوع از 
مرگ ها به وسيله مســموميت ناشى از مصرف موادمخدر 

در خراسان جنوبى رخ مى دهد.
وى افزود: در شــرايط فعلى ممكن است برخى از داروها 
در خراسان جنوبى كمياب باشــد، ولى به صورتى كه به 
هيچ وجه بيمار نتواند آن را تهيه كند، نيست و با توجه به 
مديريت هاى صورت گرفته در وزارت بهداشت و دانشگاه 

علوم پزشكى بيرجند در وضعيت مطلوبى قرار داريم. 
مسئول اداره نظارت بر داروى معاونت غذا و دارو دانشگاه 
علوم پزشكى بيرجند يادآور شــد: در خراسان جنوبى 9 
شــركت توزيع كننده دارو وجود دارد كه تاكنون تعامل 
خوبى با آن ها داشــته ايم و اگر مشكلى بوده با تفاهم حل 

شده است.
راستى يادآور شد: مردم مى توانند از طريق تماس با شماره 
190 كمبود دارو، سؤاالت خود را درزمينه نوع مصرف داروى 

خاص و عوارض دارويى از كارشناسان بپرسند.

 مردى به خاطر مهريه 
سه بار با خودرو از روى زنش رد شد

ايرنا: مردى پس از آنكه همسرش مهريه اش را به اجرا گذاشت، 
با خودرو او را زير گرفت و در سه نوبت پياپى از روى او گذشت و 
جسدش را له كرد. اين زوج از اهالى روستاى «سرهنگ» واقع در 
بخش رخ تربت حيدريه خراسان رضوى هستند كه حادثه دو روز 

پيش در اين روستا روى داده است.
مقتول با اجرا گذاشتن مهريه خود، زمين و ديگر اموال همسرش 
را مطالبه كرده بود و قاضى ابتدا دستور صلح و سازش مى دهد، 
اما هنگام دعوا و مشاجره لفظى، مرد كنترل خود را از دست داده 

و اين اتفاق رخ مى دهد.

 دستگيرى 3 صياد غير بومى پرندگان 
بجنورد- خبرنگار قدس: مديركل حفاظت محيط زيســت 
خراسان شمالى از دستگيرى 3 صياد غيربومى پرندگان شكارى 

در شهرستان راز و جرگالن خبر داد.
ســيد اصغر مطهرى افزود: درعمليات مشترك نيروهاى يگان 
حفاظت محيط زيست، نيروهاى مرزبانى و پاسگاه نيروى انتظامى 
تنگه تركمن طى بازرسى از منزل، سه نفر صياد پرندگان شكارى 
كه از استان هاى جنوبى كشور به اين منطقه آمده بودند، دستگير 
شدند و ادوات زنده گيرى پرندگان شكارى از آن ها كشف و ضبط 
شــد. وى افزود:از متهمان مستنداتى مبنى بر زنده گيرى يك 
بهله شاهين و يك بهله دليجه كشف گرديده كه پس از تخريب 

كومه،آن ها با دستور قضايى روانه زندان شدند.

 كشف 108 كيلو مواد مخدر 

در خراسان شمالى

بجنورد- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى خراسان شمالى از 
كشف 108 كيلوو 500 گرم مواد مخدر از نوع ترياك و دستگيرى 

2 سوداگر مرگ در يك عمليات مشترك خبر داد.
ســردار عليرضا مظاهرى با اعالم جزئيات اين خبر گفت: در پى 
اعالم خبرى مبنى بر اينكه افرادى با هويت نامعلوم در امر تهيه 
مواد مخدر در سطح كشور و توزيع آن در استان بالفاصله موضوع 
با جديت در دستور كار مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر استان 

قرار گرفت.
وى با اشــاره به اينكه مأموران با همكارى پليس مبارزه با مواد 
مخدر خراســان رضوى اقدام به ايجاد چند تور ايست و بازرسى 
در محور تربــت حيدريه كردند، افزود: مأمــوران حين كنترل 

خودروهاى عبورى به يك دستگاه اتوبوس مشكوك شدند.
اين مقام ارشــد انتظامى در استان با اشــاره به اينكه بالفاصله 
مأموران دستور توقف را براى اين خودرو صادر كردند، خاطر نشان 
كرد: در بازرســى به عمل آمده از اين خودرو مقدار 108 كيلو و 
500 گرم مواد مخدر از نوع ترياك كشــف و يك نفر نيز در اين 

رابطه دستگير شد.
سردار مظاهرى با بيان اينكه متهم به همراه خودروى مربوطه براى 
تكميل تحقيقات به مقر انتظامى منتقل شد، يادآور شد: متهم بعد 
از تشكيل پرونده براى تكميل تحقيقات تحويل مقامات قضايى و 

خودرو نيز راهى پاركينگ شد.

 برخورد كاميون و موتورسيكلت 
قربانى گرفت

بجنورد- خبرنگار قدس: رئيس پليس راه خراســان شمالى 
از مــرگ راكب موتور ســيكلت در برخورد كاميون، ســمند و 

موتورسيكلت در محور «بجنورد- حصار حسينى» خبر داد.
سرهنگ عليرضا حســين زاده گفت: برابر اعالم وقوع يك فقره 
تصادف كاميون، سمند و موتورسيكلت در محور «بجنورد- حصار 

حسينى» بالفاصله مأموران پليس راه به محل اعزام شدند.
وى گفت: متأسفانه در اين حادثه راكب موتورسيكلت جان خود را 
از دست داد و يك نفر سرنشين موتورسيكلت نيز مجروح و براى 
طى روند درمان به مراكز درمانى منتقل شد. سرهنگ حسين زاده 
اظهار كرد: كارشناسان پليس راه استان كاميون را به دليل نقض 
مقررات حمل بار و موتورسيكلت را به دليل انحراف به چپ مقصر 

دانسته و خودروى سمند را بى تقصير اعالم كردند.

 سارقان حرفه اى ادوات كشاورزي 

به دام افتادند
نيشابور- خبرنگارقدس: فرمانده انتظامي شهرستان نيشابور از 
شناسايي و دستگيري 2 سارق حرفه اي ادوات كشاورزي با 6 فقره 

سرقت در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ حسين دهقان پور اظهار كرد: در پي چند فقره سرقت 
ادوات كشاورزي در يكى از روستاهاى بخش سرواليت، موضوع در 

دستور كار مأموران انتظامي اين فرماندهى قرار گرفت.
وى افزود: مأموران پاسگاه انتظامي عبدا... گيو با بررسى شيوه هاى 
وقوع ســرقت و با اشراف اطالعاتى به فردى سابقه دار مظنون و 
پس از اطمينان از انجام سرقت ها توسط اين فرد با هماهنگى مقام 

قضايى در يك اقدامى غافلگيرانه وى را دستگير كردند.
وى خاطرنشان كرد: متهم در مواجهه با ادله و مستندات پليس به 
6 فقره سرقت ادوات كشاورزي شامل تيلر، كف كش و... با كمك و 
همدستي دوستش اعتراف كرد و مأموران در ادامه همدست متهم 
و همچنين سه مالخر اموال مسروقه را شناسايي و دستگير كردند.

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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معرفى كارخانه هاى آالينده چرمشهر به مراجع قانونى

انعكاس

قدس در پــى چاپ گزارشــى با عنوان 
«شــيوع مرمــوز هپاتيــت و ســرطان در 
همسايگى چرمشــهر» كه دوازدهم مهرماه 
در همين ويژه نامه به چاپ رسيد، جوابيه اى 
از سوى روابط عمومى شركت شهرك هاى 
صنعتى خراســان رضوى ارسال شده كه در 

آن آمده است:
اخالق حرفه اى هر گزارشــگر و خبرنگارى 
حكم مى كنــد در زمان تهيه گزارش با همه 
ذى مدخــالن و عوامــل مرتبط بــا گزارش 
مصاحبــه نمايد. صرفاً گرفتــن مصاحبه از 
چند نفر كه جايگاه آن ها در پروژه و موضوع 
مطروحــه تنها به عنــوان پيمانكار اســت 
صحيح نيست. موارد ذكر شــده در گزارش 
و اظهارنظرهــاى مصاحبه شــوندگان كامًال 
شخصى بوده و  بايد نظر شركت شهرك هاى 
صنعتى استان خراســان و اداره كل محيط 

زيست استان نيز اخذ مى شد.
گزارش چاپ شــده تنها ادعاهايى است كه 
قابليت اثبات ندارند. به عنوان نمونه چگونه 
مى توان اثبات كرد كه رنج هپاتيت و سرطان 
در منطقه در چه ســطحى از ساير مناطق 
استان و كشــور قرار دارد و يا علت آن تنها 
شــهرك صنعتى چرمشــهر و فاضالب آن 
است؟ اين گونه اظهارنظرهاى شخصى چند 
نفر و چاپ آن تنها تشــويش اذهان عمومى 
است كه با توجه به شرايط كنونى كشور به 

نظر صحيح نيست.
اما آنچه در حال حاضر در شــهرك صنعتى 

چرمشهر در جريان است، به شرح زير است:

با توجه به آالينده هاى متعدد موجود در مسير 
رودخانه كشــف رود و نسبت ميزان فاضالب 
شــهرك صنعتى چرمشــهر به كل حجم 
ســياالت و فاضالب جارى در اين رودخانه؛ 
اطالق شهرك صنعتى چرمشهر به عنوان تنها 
آالينده كشف رود به دور از انصاف است. اجراى 
پروژه ارتقا و توسعه شهرك صنعتى چرمشهر 
با اعتبار بيش از 180 ميليارد ريال از خرداد 
سال 96 آغاز شده است و در حال حاضر داراى 
پيشرفت فيزيكى 40 درصد است. اين پروژه 
داراى دو بخش اجراى سازه هاى بتنى و خريد 
و نصب تجهيزات و تأسيسات الكترومكانيكال 
و مكانيكال و نصب و بهره بردارى از آن هاست. 
پروژه در بخش اجراى سازه هاى بتنى داراى 
پيشرفت فيزيكى مناسبى است و در بخش 
خريد تأسيســات و تجهيــزات مكانيكال با 
توجه به شرايط ارزى حاكم در جامعه داراى 
مشكالتى است كه در مســير چاره گشايى 
و رفع اســت. در خصوص برخورد با صنايع 
خاطى مســتقر در اين شهرك نيز، موضوع 
از طريق كميته ســاماندهى فاضالب استان 
(به عنــوان باالترين مرجــع تصميم گيرى 
اســتان) در حال پيگيرى است. گزارش هاى 
الزم مبنى بر صنايع خاطى مســتقر در اين 
شهرك در اختيار كميته ساماندهى فاضالب 
استان (متشــكل از اداره كل محيط زيست 
استان، جهاد كشــاورزى، اداره كل صنعت، 
معدن و تجارت استان، دانشگاه علوم پزشكى، 
آب منطقه اى استان، دادستانى... و با رياست 
معاونت محترم امور عمرانى استاندارى) جهت 

تصميم گيرى مبنى بر برخورد قانونى با آن ها 
قرار گرفته است.

توضيح قدس: در توضيح اين جوابيه نخست 
بايد عنوان كنيم كه هيچ شخص يا سازمانى 
نمى تواند مدعى شــود كه يــك خبرنگار يا 
گزارشگر با چه شخص يا فردى بايد صحبت 
كنــد يا با اين افراد مصاحبــه نكند؛ اين امر 
در اختيار شــخص خبرنگار بوده و اوست كه 
تصميم مى گيرد گزارشش را با مصاحبه چه 

افرادى منتشر كند.
و امــا در موارد مطرح شــده و مورد اول، چه 
خوب اســت بدانيد همان افرادى كه از ديد 
شما به عنوان پيمانكار شناخته مى شوند قطعاً 
در حال حاضر تمامى فعاليت هاى تصفيه خانه 
شــهرك چرمشهر بر عهده آن هاست و از هر 
كس ديگرى اطالعات بهترى در مورد شرايط 
تصفيه خانــه و فاضــالب آن را دارند، پس 
جايگاه حقوقى الزم را براى اظهار نظر در اين 
خصوص دارند. هر چند كــه يكى از افرادى 
كه مورد مصاحبه قرار گرفته اســت نماينده 
مشاور شركت شــهرك هاى استان بوده كه 
خودتان مبادرت به انتخابش نموده ايد. از اين 
منظر نمى شود هيچ كدام از اظهارنظرهاى اين 
اشخاص را شخصى تلقى كرد چرا كه هر كدام 
از آن ها شــخصيتى حقوقى در تصفيه خانه 

شهرك دارند.
در خصوص شيوع بيمارى ها نيز آنچه عنوان 
شده نقل قول هايى از مصاحبه شوندگان بوده 
و هيچ دخل و تصرفى در آن صورت نگرفته 
است، ضمن اينكه هيچ سطح و درصدى در 

اين گزارش در مورد شيوع اين بيمارى ها ذكر 
نشده اســت. وجود فلزات سنگين و درصد 
آاليندگى باالى فاضالب ناشى از چرمشهر و 
سرازيرى آن در حال حاضر به كشف رود، خود 
مدعاى بزرگى بر فاجعه اى است كه در كمين 
همه افرادى اســت كه در آن حوالى زندگى 
مى كننــد و حتى از محصوالت كشــاورزى 
حاصــل از آبيارى با اين فاضالب اســتفاده 
مى كنند، چه برســد به مردمى كه در آنجا 

ساكن هستند. 
مديران شركت شهرك هاى استان خراسان 
رضــوى! براى يك روز بــه خودتان زحمت 
بدهيد و از پشــت ميزتان تــكان خورده و 
سرى به تصفيه خانه فعلى بزنيد و خروجى 
فاضالب آن را ببينيد. مى توانيد پاسخ دهيد 
گاز حاصل از فاضالب چرمشــهر، وقتى اين 
گونه فلزات را متالشــى مى كند، چه باليى 
بر سر سالمت انســان ها و حتى حيوانات و 
هر موجود زنده ديگرى كه در مجاورت آنجا 

زندگى مى كند مى آورد؟
در مورد آمار و ارقامى كه در خصوص فعاليت 
ساخت و ساز تصفيه خانه جديد ارائه شد نيز 
بايد گفت، اين موارد در همان گزارشى كه از 
ديد شما تشويش اذهان عمومى تلقى شده از 

قول همان پيمانكاران آورده شده است.
نكتــه آخر اينكــه در هميــن جوابيه اعالم 
كرده ايد با خاطيان در خصوص ســاماندهى 
بحث فاضالب چرمشهر برخورد خواهد شد 
كه اين خود به نوعى تأييد مواردى است كه 

در گزارش ما منتشر شده است.

گفت وگو

على محمدزاده: مديركل ديوان محاسبات خراسان رضوى 
گفت: ارقام اعالمى درخصوص بدهى شركت هاى آب وفاضالب 

به خزانه بيشتر از مبالغ اصلى بوده است.
محمد نفيســى فر در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: براساس 
قانون بودجه مقرر شده تا شركت هاى آب و فاضالب عالوه بر 
دريافت نرخ آب بهاى شهرى، به ازاى هر مترمكعب فروش آب 
شرب، مبلغ 150 ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه دارى 
كل كشور واريز كند تا صرف آبرسانى روستايى و عشايرى شود. 
وى افزود: در روزهاى گذشته به نقل از بنده در برخى خبرها 
آمده بود كه اين رقم در خراسان رضوى 1103ميليارد است 
درحالى كه رقم واقعى كمتر از اين ميزان است و شايد در اثر 

اشتباه برداشت در ارقام بوده باشد.
وى رقــم دقيق مبالغ پرداخت نشــده را براى آب و فاضالب 
خراســان رضوى 3ميليــارد و745ميليون ريــال وبراى آب 

وفاضالب مشــهد 7ميليارد و259 ميليون ريال اعالم كرد و 
اظهارداشــت: همچنين آنچه بيان شده تحت عنوان تخلف 
دستگاه ها نبوده چراكه برابر قانون مهلت هايى براى پرداخت 
وجوهات مشخص شده وشركت هاى اعالم شده درانتهاى زمان 
موردنظر بخشى از اين ارقام را پرداخت كرده اند. نفيسى فر در 
پاسخ به پرسش خبرنگارما درخصوص ميزان تخصيصى از اين 
محل براى آب شرب روستايى و عشايرى استان گفت: براساس 
قانون مقرر بوده 10 ميليارد ريال به استان تخصيص يابد، اما 
تاكنون 37 ميليارد و 300ميليون ريال به استان پرداخت شده 
اســت. در همين زمينه معاون مالى وپشتيبانى شركت آب و 
فاضالب خراسان رضوى هم در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: 
اين شركت طبق ضوابط تعيين شده در قانون بودجه سهم خود 

را به خزانه واريز كرده است.
اسماعيل زاده افزود: طبق برآوردهاى كارشناسان شركت در 

ســال جارى حدود 15 ميليارد ريــال مجموع رقمى خواهد 
بود كه بايد به خزانه واريز كنيم و برهمين اســاس براى نيمه 
اول بايــد نيمى از اين رقم را واريز مى كرديم كه در دو مرحله 
نســبت به واريزى آن اقدام مى كنيم و باتوجه به اينكه بخش 
اول پرداختى ها صورت گرفته درحال حاضر 3 ميليارد و754 
ميليون ريال باقيمانده كه بزودى وپس از تجميع دريافتى از 
مشــتركان براى قبوض ماه هاى  اخير اين رقم هم به حساب 
خزانه واريز خواهد شد. الزم به ذكر است كه براساس بند (ج) 
تبصره 6 كليات اليحه بودجه وزارت نيرو ازطريق شركت هاى 

آبفاى شهرى سراسر كشور مكلف است.

مديركل ديوان محاسبات خراسان رضوى در گفت وگو با قدس:

آب وفاضالب استان ومشهد
10ميليارد ريال به خزانه بدهكارند

بجنورد- خبرنگار قدس: اســتاندار خراسان شمالى با 
تأكيد بر اين كه كارگروه تســهيل و رفع موانع توليد بايد 
به دنبال ايجاد رونق و حل مشــكالت واحدهاى توليدى 
در ســريع ترين زمان و در چارچوب قانونى باشــد، گفت: 
در ســايه تعامل و هماهنگى بانك ها با بخش هاى دولتى 
و خصوصى و دستگاه هاى متولى مى توانيم موجب رونق 
توليد در اســتان شــويم. محمدرضا خباز در پانزدهمين 

نشســت كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان اظهار 
داشت:مديران دستگاه هاى اجرايى بايد بدانند كه كارگروه 
فوق محل كار كارشناسى نيست بلكه در اين كارگروه بايد 
شاهد اجراى مصوبات با تأكيد بر حل مشكالت واحدهاى 
توليدى باشيم. وى خاطرنشان كرد: رونق بخشى به توليد 
و اشتغال دو راهبرد مهمى است كه كارگروه تسهيل و رفع 

موانع توليد به دنبال تحقق آن بايد باشد.

خبــاز تصريح كرد:توليد كنندگانى كــه در جريان فراز و 
نشيب هاى اقتصادى متضرر شــده اند، بايد مورد حمايت 
قرار دهيم واگر توليد كننده اى خواستار دريافت تسهيالت 

جديد با بهره كم هستند، مشكالت آنان را برطرف كنيم.
گفتنى اســت در ادامه اين نشست مشكالت چهار واحد 
توليدى كه عمدتاً خواستار دريافت تسهيالت جديد بودند، 

مورد بررسى و رسيدگى قرار گرفت.

استاندار خراسان شمالى:

كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد به دنبال رونق توليد باشد


	page 1 khorasan
	page 2 khorasan
	page 3 KHorasan
	page 4 khorasan

