
افزايش توزيع گوشت تنظيم بازار در خراسان رضوى خدمت به معلوالن، يك وظيفه  دينى است
معاون امور بازرگانى سازمان صمت خبر داد  دكتر رحيم پور ازغدى:

بازرگانى ســازمان  امــور  معاون  قدس  
صنعت، معدن و تجارت خراســان رضوى از 
افزايش ميــزان توزيع با قيمت هاى تنظيم 
بازار در ســطح شــبكه عرضه خبر داد.على 
غفــورى اظهار كرد: با توجه به طرح موضوع 
افزايش قيمت گوشت طى روزهاى اخير در 

كميسيون تنظيم بازار...

قدس  استاد مطالعات دينى و عضو شوراى 
عالى انقــالب فرهنگى كشــورمان، پس از 
ديدارى چند ساعته از همدم كه محمدجواد 
استادى،رئيس اداره  فرهنگ و ارشاد اسالمى 
مشــهد نيز وى را همراهى مى كرد، با اشاره 
به روايتى از امام رضا(ع)گفت: «شهر دينى، 

شهرى است كه ...
.......صفحه 3 .......صفحه 2

افزايش سهميه خراسان رضوى از واگن هاى صادراتى
سخنگوى انجمن «چهارطبقه» 

با اشاره به پاركينگ طبقاتى 
در پايانه آزادى مطرح كرد

هزينه ميلياردى 
براى شنيدن صداى 

جيك جيك گنجشك ها !

.......صفحه 2

مديرعامل راه آهن كشور قول داد

.......صفحه 3

يك مسئول در گفت وگو با قدس افشا كرد

درخواست غير معقول 
نظام مهندسى قوچان 
از يك شركت تعاونى 

قدس   پروژه احداث پاركينگ طبقاتى در پايانه آزادى مشهد 
از اواخر خرداد ماه گذشــته با حضور شــهردار وقت و اعضاى 

شوراى شهر عملياتى شد...

قدس   كارخانه كاشــى توس قوچان كه بيش از يك سال 
توليد آن متوقف شــده اســت و كارگران آن به دنبال حق و 
حقوق عقب افتاده خود هستند بر اثر فشارهاى اقتصادى اقدام 

.......صفحه 4به فروش اموال كارخانه و حتى زمين ...
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.......صفحه 4

مديرعامل شركت آب 
منطقه اى خراسان رضوى:

با كشت گلخانه اى 
يك ميليارد 

مترمكعب درمصرف 
آب صرفه جويى 

مى شود
قدس    مديرعامل شركت آب منطقه اى خراسان 
رضوى گفت: اگر كشــاورزى را به سمت گلخانه اى 
ســوق دهيم، يك ميليارد متر مكعب در مصرف آب 
صرفه جويى كرده ايم.محمد عاليى، امروز در پنجاه و 
نهمين شوراى گفت  وگوى دولت و بخش خصوصى، 
با حضور اعضاى كميسيون كشــاورزى، آب و منابع 
طبيعى مجلس شــوراى اســالمى در اتاق بازرگانى 
استان، اظهار كرد: همه ما قبول داريم كه منشأ حيات 
و زندگى از آب اســت و هر توسعه اى نيازمند به اين 
مايع اســت.وى ادامه داد: منابع آبى استان ما با چند 
چالش اساسى مواجه شده است، از جمله آن مى توان 
به خشك بودن اقليم اشاره كرد. همچنين در 50 سال 
گذشته منابع آبى ما و بارش ها بشدت كم شده است، 
ايــن روند كاهش بارش و افزايش دما همچنان ادامه 

دارد. ما بايد در كليات ...

پيگيرى تنبيه بدنى دانش آموز 
مشهدى توسط معلم 

تســنيم:مدير روابط عمومى آموزش و پرورش 
خراســان رضوى تنبيه بدنى دانش آموز ناحيه 5 

آموزش و پرورش مشهد را تأييد كرد. 
مهدى مجيدى فر اظهار داشت: يكى از دانش آموزان 
ناحيه 5 آموزش و پرورش مشــهدمقدس توسط 

معلم خود تنبيه بدنى شده است.
مدير روابط عمومى آموزش و پرورش خراسان رضوى 
با اشــاره به اينكه با دســتور مديــركل آموزش و 
پرورش خراسان رضوى كميته ويژه اى براى بررسى 
اين موضوع تشكيل شده گفت: اين اتفاق در يكى 
از مدارس پسرانه مقطع ابتدايى ناحيه 5 آموزش و 

پرورش رخ داده است.
مجيدى فــر گفت: اگر قصــورى در اين زمينه از 
سوى آموزش و پرورش رخ داده باشد قطعا برخورد 

خواهيم كرد.

معاون وزير كشور در بجنورد: 

استانداران از تعطيل شدن واحدهاى توليدى جلوگيرى كنند
بجنورد- خبرنگار قدس: معاون توســعه مديريت و 
منابع انســانى وزارت كشور گفت: اجراى قانون منع به 

كارگيرى بازنشستگان براى وزارت كشور سخت بود. 
جــواد ناصريان در مراســم تكريم و معارفه اســتاندار 
خراســان شــمالى در بجنورد اظهار داشت:با تصويب 
قانون منع به كارگيرى بازنشستگان 14 استاندار، 12 

معاون استاندار و پنج فرماندار جابه جا شدند. 
وى افزود: ممكن اســت اين سؤال به ذهن خطور كند 
كه چرا وزارت كشــور از نيروهاى بازنشســته استفاده 
كرده است؟اما بايد گفت اين وزارتخانه كمترين نيروى 

بازنشسته را در كشور داشته است. 
ناصريــان گفت: اين وزارتخانه با 25 هزار پرســنل كه 
شــامل 31 اســتاندار، 430 فرماندار، يك هزار و 58 
بخشدار اســت كمتر از 80 نفر نيروى بازنشسته را به 

كار گرفته بود. 
معاون توســعه مديريت و منابع وزارت كشــور گفت: 
اعتدال گرايى، همراهى و هماهنگى با سياســت هاى 
دولت تدبير و اميد، امانتدارى و تخصص، 4شــاخص 

اصلى انتخاب استانداران بود. 
وى ادامه داد: براى ايجاد توسعه، نياز به آرامش سياسى 
بوده و يكى از راه هاى ايجاد اين آرامش استفاده از مدير 
غيرسياســى است، بنابراين از اســتانداران درخواست 
مى شــود تا به اين موضوع توجه ويژه داشته باشند و 

تا در حد امكان از مديران جوان و بانوان نيز اســتفاده 
كنند. 

ناصريان اظهار داشت: يكى از مشكالت موجود، فاصله 
ميان مردم و مديران اســت و استانداران و فرمانداران 
حتماً نشست هاى دوره اى را با مردم در مناطق مختلف 

برگزار كنند. 
اين مقام مسئول افزود: اســتانداران تمام تالش خود 
را به كار گيرند تا از تعطيل شــدن واحدهاى توليدى 

جلوگيرى و از ادامه فعاليت آن ها صيانت كنند. 
آيت اهللا ابوالقاسم يعقوبى نماينده ولى فقيه در خراسان 
شــمالى نيز با انتقاد از تغييرات پى در پى در اســتان 
گفت: در مدت 6 ســالى كه اينجا هســتم، 4 استاندار 

ديده ام؛ خدا مى داند عاقبت چه مى شود. 
وى افزود: تغييرات پى در پى خراســان شمالى گاهى 
آنقدر سريع مى شود كه نام مديركل ها جابه جا و اشتباه 

مى شود. 
وى خطاب به اســتاندار جديد گفت: مديريتى بارانى، 
خورشيدى و پدرانه داشــته باشيد و با عدالت و چند 
موتور كار كنيد تا خراسان شمالى جزو 10 استان برتر 
كشور كه خواست مقام معظم رهبرى است، قرار گيرد. 
يعقوبى گفت: به مشاور وزير كشور گفته ام تا پايان عمر 
اين دولت، آقاى شجاعى استاندار خراسان شمالى باقى 

بماند، زيرا از جابه جايى ها بسيار ضرر كرده ايم. 

على قربانى رئيس مجمع نمايندگان خراســان شمالى 
نيز گفت:عدم تحقق مصوبات آقاى روحانى در ســفر 

سال94 بدهى بزرگ او به خراسان شمالى است. 
وى ادامه داد: عدم تحقق فاز دو پتروشيمى، سرنوشت هزينه 
كرد 165 ميليارد تومان اعتبار محور بجنورد - جنگل بدهى 

دولت به خراسان شمالى است. 
قربانى گفت: نصيحــت ناپذيرى برخى مديران و عدم 
توجه به نيروهاى بومى كه با بى تدبيرى موجب حذف 

نيروهاى بومى ما شده آسيب جدى است. 

نماينده مردم پنج شهرســتان خراسان شمالى گفت: 
يكى از آفات خراسان شــمالى عــدم توجه به مديران 

بومى توانمند است. 
محمدعلى شجاعى استاندار خراسان شمالى نيز در اين 
آيين خطاب به مديران اســتان گفت: دادگاهى كه ما 
بين ارباب رجوع و مدير تشكيل مى دهيم، يك طرفه و 

حق با ارباب رجوع است. 
وى افــزود: مديران درد اســتان را در بخش خود پيدا 
و آن را درمــان كنند، آمار نمى خواهم، مشــكالت را 

شنيديد، بايد آن ها را حل كرد. 
شجاعى گفت: قرار نيست مديرى عوض شود؛ تعويض 
مديران را كه ساده ترين كار در كشور شده است، اينجا 
نخواهيم داشــت مگر مديرى شــرايط اوليه را نداشته 

باشد. 
استاندارخراسان شمالى ادامه داد: ادبيات كار با من را 
بدانيــد و كار كنيد، جز اين باشــد، راهى براى ماندن 

نيست. 
شجاعى با بيان اينكه براى منافع خراسان شمالى بايد 
همه كنار هم قرار بگيريم و تقســيم كار كنيم، اظهار 
داشت: خراسان شمالى تا حاال دست واحدى نداشته، 
مصوبات سفر از سال 94 مانده است، اين همه ريل در 
كشــور افتتاح مى شود، جايگاه خراسان شمالى در اين 

زمينه كجاست؟  
وى گفت: با اين همه فرصت و ظرفيتى كه خراســان 
شمالى دارد، عار است كه پســوند محروميت را براى 

آن به كار ببريم. 
شــجاعى ادامــه داد:اگر اســتان پيشــرفت نكند، ما 
نتوانســته ايم كار كنيم، تقصير ما بوده؛ گردن خارج از 

استان نيندازيم. 
در پايان اين جلسه از زحمات محمدرضا خباز استاندار 
پيشين قدردانى و محمدعلى شجاعى به عنوان استاندار 

خراسان شمالى منصوب شد.
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سخنگوى انجمن «چهارطبقه» با اشاره به پاركينگ طبقاتى در پايانه آزادى مطرح كرد

هزينه ميلياردى براى شنيدن صداى جيك جيك گنجشك ها !
��ر

هاشم رسائى فر    پروژه احداث پاركينگ 
طبقاتى در پايانه آزادى مشهد از اواخر خرداد 
ماه گذشته با حضور شــهردار وقت و اعضاى 
شــوراى شــهر عملياتى شــد. پروژه اى كه 
چگونگــى طراحى، اجرا و هــدف آن همواره 
از جمله پرســش هايــى بوده كه از ســوى 
كارشناســان و صاحب نظــران مختلف مورد 

بحث بوده و هست.
يكى از تشكل ها و گروه هايى كه بر روند اجراى 
پروژه پاركينگ طبقاتى پايانه مسافربرى ميدان 
آزادى نقد دارد گروه مهندســان، دانشجويان 
و دانش آموختگان رشــته شهرسازى «چهار 
طبقه» اســت. انجمنى كه اكثر آن ها جوانان 
تحصيلكرده و خبره  در اين رشــته هستند و 
تاكنون ايده هايشــان در نقاط مختلف شهر 

اجرايى شده است.
شريفى، سخنگوى انجمن چهار طبقه با اشاره 
بــه رويكردهايى كه اين انجمــن در مباحث 
شــهرى دارد و اهدافى كــه دنبال مى كند به 
خبرنگار ما گفت: مشــورت دادن به مديران 
شــهرى يكى از رويكردهاى چهــار طبقه از 
زمان تشكيل اين انجمن است كه در خصوص 
پاركينگ طبقاتى پايانه آزادى نيز مصداق دارد. 
نقد ما از آنجا شــروع مى شــود كه دوستان 
شــوراى شهر و مديران كل شهردارى با شعار 
تغيير آمدند كه انتظار مى رفت يكى از تغييرات 
محســوس در حوزه شــهرى تغيير رويكرد 
خودرو محورى به سمت انسان محورى ايجاد 
شــود، اتفاقى كه تا كنون نيفتاده است گرچه 
در صحبت ها و جلســات تكيه بر اين موضوع 
مى شود و بشدت بر توسعه حمل و نقل عمومى 
تأكيد مى شود، اما آنچه كه از پروژه ها مى شود 
استنباط نمود اين است كه در بر همان پاشنه 
قبلى مى چرخد.مصداق آن مى شود، پاركينگ 

آزادى.

 64 ميليارد تومان هزينه
وى در ادامه مى افزايــد: توجيهات زيادى در 
مورد احداث اين پاركينگ مى شــود. از جمله 
شــرايط آلودگى هوا، پارك سوار و... اما آنچه 
كه در عمل ديده مى شــود اين است در اين 
پروژه 64 ميليارد تومان حداقل مى خواهد براى 
همان بحث خودرو محورى هزينه شــود! اين 
همه هزينه مى شــود تا باز هم تعداد 700 يا 
800 خودرو جاى پارك برايشــان ايجاد شود؛ 
ســؤال اينجاست كه اين چه نفعى براى مردم 

پياده داشته و خواهد داشت.
در اين شرايط آقايان مصاحبه مى كنند ما به 
20 تقاطع غير همســطح ديگر در شهر نياز 
داريم كه اين نيز با شــعار توسعه حمل و نقل 
عمومى در تضاد اســت چرا كه بودجه اى كه 
قرار است شهردارى هزينه كند مشخص است 
وقتى كه قرار باشــد 20 تقاطع ديگر ساخته 

شود اين هزينه ها از هزينه هايى كه مى بايست 
براى توســعه حمل و نقل عمومى و رفتن به 
سوى انســان محورى كم مى كند و باز هم به 

سمت خودرو محورى مى رويم.

 كمرنگ شدن صداى جيك جيك گنجشك ها
سخنگوى انجمن چهار طبقه اظهار داشت: ما با 
طرح اين سؤال كه مسئله پاركينگ آزادى چه 
بوده است كه شما رفتيد دنبال اجراى آن؟ اولين 

بار در 26 خرداد در فضــاى مجازى از مديران 
شهردارى پاســخ خواســتيم كه به دنبال آن 
جلسه اى در سوم مرداد حضورى خدمت دوستان 
رسيديم كه در اين جلسه پاسخى كه شنيديم 
اين بود كه كمرنگ شدن صداى جيك جيك 
گنجشك ها آلودگى هوايى كه درختان حاشيه 
پارك ملت را با مشــكل مواجه ســاخته دليل 
مشــاور براى اجراى ايــن پروژه بوده اســت!
شــريفى افزود: در همان جلسه ارتقاى مسائل 
زيست محيطى مورد بررسى قرار گرفت كه بعد 
از 4 ســاعت و نيم معاونت وقت حمل و نقل 
حرفش اين بود كه ما دود را مديريت مى كنيم! 
گفتيــم آلودگى صوتى چه مى شــود، گفتند 
مطالعاتش انجام شــده، جاى نگرانى نيست. 
وى اضافه كرد:اين جلسه نزديك به 5 ساعته 
تمام شد كه به اين نتيجه رسيدند كه اولويت ها 
زيست محيطى نبوده و اشتباه كرده اند و عنوان 
شــد اولويت مســئله ترافيكى بوده است و در 
جلســه دوم پاسخ هاى ترافيكى را خواهيم داد 
براى جلسه بعد سؤاالت را بفرستيد ما روز بعد 
سؤاالت ترافيكى را فرستاديم كه اواسط شهريور 
پاسخ آن ها در 40 صفحه براى ما ارسال شد كه 
مــا در آن 20 نقد و ابهام جديد پيدا كرديم و 
درخواست برگزارى جلسه دوم را داشتيم كه با 
وجود هماهنگى هايى كه انجام شد جلسه دوم 
تشكيل نشد؛ فقط در قالب سلسله نشست هاى 
فضيلت كــه در يكم آذر برگزار شــد يكى از 
اعضاى شورا به اين نتيجه رسيد كه ابهاماتى در 

موضوع پاركينگ آزادى وجود دارد.
سخنگوى انجمن چهار طبقه اظهار داشت:خانم 
رمارم همانجا اعالم كرد خودم كلنگ اين پروژه 
را بــر مبناى اطالعات غلط مشــاور بر زمين 
زدم. خانــم رمارم به عنوان يكــى از اعضاى 
شورا با نقدهاى ما به اين نتيجه رسيده است 
كه اطالعات داده شــده غلــط بوده و همانجا 
درخواست نمود تا پروژه يكماه متوقف شود كه 

متأسفانه اين كار انجام نشده است.

  گره ترافيكى بيشتر مى شود
وى تأكيــد كرد:ما از همان ابتــدا عزم خود را 
براى مشاوره دادن جزم كرده ايم و براى توقف 
يا مشــكل آفرينى براى پروژه كارى نكرده و 
نمى كنيم آنچه كه مورد نظر ماست اين است 
كه بايستى نقدهايى كه برآن مى رود، برطرف 
شود. 2 ســال تا بهره بردارى پاركينگ مانده 
اســت و اعالم شده با صرف 12 ميليارد تومان 
پروژه 4 درصد پيشرفت داشته است اين يعنى با 
52 ميليارد تومان ديگر بايد 96 درصد پروژه به 
پايان برسد كه به نظر مى رسد امرى محال باشد 
و هزينه بيشتر از اين شود. با اين وجود برداشت 
ما اين است كه با افتتاح پاركينگ طبقاتى پايانه 
آزادى گره ترافيكى بيشتر مى شود و معضالت 

ترافيكى محدوده تشديد خواهد شد.

در حوالى امروز2

امام جمعه اين شهر:
  بى مسئوليتى دست اندركاران، 

دانشگاه پيام نور بردسكن
 را در آستانه تعطيلى كشاند

ر  نگا خبر - ســكن د بر
قدس: امام جمعه بردســكن 
از بــى تحركى و بى مديريتى 
نور  پيام  دانشــگاه  سرپرست 
دراين شهرســتان انتقاد كرد. 
حجت االســالم علــى اصغر 
امينى گفــت: در ســال 92 
دانشــگاه پيام نور بردســكن 
200 دانشجو داشته است كه متأسفانه در حال حاضر تعداد 
دانشجويان اين مركز دانشگاهى به 50 نفر كاهش پيدا كرده 
اســت. وى از نماينده مردم در مجلس شــوراى اســالمى و 
سرپرســت فرماندارى شهرستان خواست به جد اين موضوع 
را پيگيرى كنند و نگذارند اين مركز دانشــگاهى به تعطيلى 
كشيده شود. وى اظهارداشت: متأسفانه مسئوالن دانشگاه پيام 
نور بردسكن در جذب و پذيرش دانشجو هيچ گونه تبليغاتى 
طى اين مدت نداشــته است كه مى طلبد مسئوالن دانشگاه 
پيام نور استان نســبت به مديريت اين دانشگاه تجديد نظر 
كنند. وى عنوان كرد: مراكز دانشــگاهى در هر منطقه آبرو و 
اعتبار آن منطقه اســت و امروز خوشحاليم كه دانشگاه آزاد 
اســالمى واحد بردسكن با داشــتن يك هيئت علمى قوى 
بيش از 800 دانشجو در رشــته هاى كاردانى، كارشناسى و 
كارشناسى ارشــد در 32 رشته مشغول به تحصيل هستند. 
وى افزايــش بصيرت، روحيه انقالبيگرى و داشــتن تحليل 
سياسى در موضع گيرى هاى سياسى را از رسالت هاى جنبش 
دانشجويى برشمرد و گفت: دانشجويان يكى از قشرهاى تأثير 
گذار در جامعه هستند كه توانسته تاكنون در همه عرصه ها 

رسالت خود را بخوبى ايفا كنند. 

  جشنواره ادبى و هنرهاى تجسمى 
شاهد و ايثارگر برترين هاى خود را شناخت

قدس: جشــنواره ملى ادبى و هنرهاى تجسمى هنرمندان 
شــاهد و ايثارگر كشور با معرفى برگزيدگان در مشهد پايان 
يافت. در مراسم اختتاميه اين جشنواره در بخش ادبى از 63 
شاعر با 160اثر و در بخش داستان از 70نويسنده با 170 اثر 

رمان و داستان كوتاه از 13استان كشور دريافت شده است.
همچنين در بخش هنرهاى تجسمى از 73 هنرمند نقاش، كه 
در اين جشنواره شركت كردند اثر 20هنرمند از هفت استان به 
بخش نهايى اين مسابقه راه يافتند.تكتم باقرى از استان تهران 
رتبه برتر بخش نقاشى معرفى شد و تنديس جشنواره و لوح 
ســپاس براى نويد سيم بر و يداهللا ورزدار با كسب رتبه دوم و 
ناصر تقى زاده با كســب رتبه سوم و زهرا جانقربان، معصومه 
شمشــيرى و مريم ارتفاع لوح تقدير اين جشنواره را دريافت 
كردند. برگزيدگان بخش داستان كوتاه، طيبه جعفرى از استان 
سمنان، حسن دولتى از آذربايجان شرقى، ابوالفضل عصار زاده 
از اســتان خراســان رضوى، زهرا يگانه از استان كرمانشاه و 
برگزيدگان در بخش داستان بلند، اروجعلى مولوى از استان 
آذربايجان شرقى، محمد حســين وفايى از استان قم، يداهللا 
ورزدار از استان تهران و در بخش شعر، حسين خزائى از استان 
كرمانشاه، آسيه رحمانى از استان تهران، فائزه زارعى از استان 
اصفهان، رضا محبى راد از اســتان اصفهان، وجيهه نوزادى از 
استان خراسان جنوبى و نرگس واحدى از استان مركزى، در 

اين جشنواره توسط هيئت داوران انتخاب شده اند.
همچنين در طول برگزارى اين جشــنواره سه كار گاه نقدى 
ادبى، شــب شعر و شب داستان با حضور استادان و منتقدان 
برجسته كشورى آمنه آدينه، فردين مواليى و لعل بذرى به 
نقد اشعار و داستان شركت كنندگان در بخش هاى مختلف 

جشنواره پرداختند.

  دانشجويان دانشگاه فردوسى مشهد 
تجمع ضدآمريكايى برگزار كردند

ايرنا: دانشجويان دانشگاه فردوسى مشهد همزمان با 16 آذر 
با برپايى تجمع ضداستكبارى در محل يادمان شهداى گمنام 

اين دانشگاه، روز دانشجو را گرامى داشتند.
مسئول بسيج دانشجويى دانشــگاه هاى خراسان رضوى در 
حاشيه اين مراسم گفت: اين برنامه يك تجمع ضداستكبارى 
اســت كه در كنار گلزار شــهداى گمنام دانشگاه فردوسى و 
همزمــان با گراميداشــت 16 آذر 1332 براى تجديد بيعت 

دانشجويان با شهدا و گراميداشت روز دانشجو برگزار شد.
هادى باادب افزود: عالوه بر اين مراسم كه با آتش زدن پرچم 
آمريكا، انگليس و رژيم صهيونيستى همراه بود، تريبون آزاد 

دانشجويى نيز برگزار شد.
وى شــعار محورى بسيج دانشــجويى را به مناسبت 16 آذر 
«دانشــجو، مبارزه، خدمت» عنوان و بيان كرد: عصر امروز هم 
نشستى با حضور 3000 دانشجوى بسيجى در ورزشگاه 22 
بهمن دانشگاه فردوسى برگزار خواهد شد كه نشست محورى 
تبيين برنامه خدمت و مبارزه است. 300 برنامه جنبى ديگر 
نيز براى گفتمان سازى اين طرح در سازمان بسيج دانشجويى 
برنامه ريزى شده اســت. جمعى از دانشجويان دانشگاه هاى 

سبزوار نيز در تجمع دانشجويان مشهد شركت كردند.

رئيس عقيدتي سياسي انتظامي استان خراسان رضوي:
  خانواده شهدا در دفاع از ارزش هاى 

انقالب اسالمى پيشقدم هستند
نيشابور- خبرنگارقدس: رئيس عقيدتي سياسي انتظامي 
استان خراسان رضوي در ديدار با خانواده معظم شهيد «سيد 
مرادي» از شهداي پليس نيشابور گفت: ترويج فرهنگ ايثار و 
شهادت و آشنايي نسل جوان با دستاورد ها و آرمان هاي شهدا 
يك وظيفه همگاني اســت؛ چرا كه آنــان با فداكاري خود به 
اسالم عزت و عظمت بخشيدند.حجت االسالم محمد رضاتقوي 
اظهار كرد: خانواده شهدا ارزش هاي معنوي جامعه و در دفاع 
از ارزش هاى انقالب اســالمى پيش قدم هستند.وي با اشاره 
به جايگاه شهرستان نيشابور در تقديم بيش از 2300 شهيد 
و 103 شــهيد پليس شهرستان تأكيد كرد: مردم هميشه در 
صحنه اين خطه واليتمدار در دوران هاي مختلف نشان دادند 

كه همواره آماده جانفشاني براي حفظ و امنيت كشورند.

  بارورسازى ابرها در خراسان جنوبى
 با پهپاد انجام مى شود

ايرنا: مدير مركز ملى تحقيقات و مطالعات بارورى ابرها گفت: 
كمتر از يك ماه ديگر طرح بارورى ابرها در برخى اســتان ها 
از جمله خراســان جنوبى با تكيه بر توان داخلى و همكارى 
نيروى هوافضاى سپاه پاســداران انجام مى شود.فريد گلكار 
گفت: با وجود انجام برخى مراحل آزمايشــى و آمادگى براى 
اجراى عمليــات، منتظر صدور مجوزهاى پــرواز و اقدامات 
ادارى همچــون امضاى تفاهم نامــه وزارت نيرو و هوافضاى 
سپاه هستيم.وى يكى از سختى هاى كار بارورسازى ابرها در 
خراسان جنوبى را نبود دستگاه رادار هواشناسى در اين استان 
عنوان كرد و گفت: خراسان رضوى و خراسان جنوبى با وجود 
ظرفيت هاى باال اما كماكان با نبود رادار مواجه اند كه در اين 
زمينه نيازمند حمايت بيش از پيش مسئوالن استان هستيم.

  نخستين انجمن دندان پزشكى
 حمايت از معلوالن به ثبت مى رسد

احمد فياض: همزمان با هفته بزرگداشت معلوالن؛ نخستين 
ســمپوزيوم دندانپزشــكى معلوالن همراه بــا تجليل از دكتر 
محمدعلــى افتخــارى نويســنده كتاب 80 ســال تاريخچه 
دندانپزشــكى ايران در آسايشگاه معلوالن شهيد فياض بخش 
مشــهد برگزار شــد، به گزارش خبرنگار ما، در مراسم آغاز اين 
ســمپوزيوم كه صبح پنج شنبه در سالن اجتماعات آسايشگاه 
معلوالن شهيد فياض بخش مشــهد برگزار شد رئيس بخش 
كلينيك دندان پزشكى آسايشگاه با تشريح روند تأسيس كلينيك 
تخصصى دندان پزشكى معلوالن اظهار كرد: از آنجايى كه پذيرش 
بيماران معلول در ساير مراكز درمانى دشوار و با مقاومت هايى 
صورت مى گيرد و البته با توجه به معلوليت جسمى و ذهنى اين 
شرايط قابل درك اســت؛ لذا از سال هاى دور ضرورت تأسيس 
كلينيك دندان پزشكى تخصصى ويژه معلوالن احساس مى شد. 
از ابتداى سال 1384 و براى نخستين بار در كشور اين كلينيك با 
هدف ارائه خدمات دندان پزشكى ويژه معلوالن آسايشگاه شهيد 
فياض بخش با 4 يونيت اهدايى، به همت هيئت مديره آسايشگاه 
و مشاركت جمعى از نيكوكاران و دندان پزشكان خير آغاز به كار 
كرد.دكتر على حداديان خاطرنشان كرد:در ادامه كلينيك فعلى 
به همت تعدادى از استادان و دندان پزشكان متخصص و پاك 
نهاد وحمايت خيرين بزرگوار با مساحتى نزديك به 1100 متر 
مربع در بهار 1388 طى مراحل مختلف ســاخته و با 7 يونيت 
تجهيز شــده است و از محل كلينيك قبلى به اين محل فعلى 
انتقال يافت. در حال حاضر يكى از كم نظير ترين كلينيك هاى 
دندانپزشكى در سطح كشور است كه مى تواند با انجام بيهوشى، 
خدمات درمانى دهان و دندان را به صورت تخصصى به معلولين 
جسمى، حركتى و چند معلوليتى عرضه كند. متخصص پروتز 
از دانشگاه مادام كورى پاريس تصريح كرد: هيچ معلولى در اين 
كلينيك بدون دريافت خدمات، بازگردانده نمى شــود. حتى با 
وجود دريافت 50 درصد تعرفه، اما اگر معلول نابرخوردار باشــد 
به همت نيكوكاران هزينه ها پرداخت مى شــود.حداديان گفت: 
دندان پزشكان مى توانند زكات علم خود را اينجا پرداخت نمايند. 
در حال حاضر 136 دندان پزشــك بــه صورت پاره وقت انجام 
وظيفــه مى نمايند. وى افزود: بزودى نخســتين انجمن دندان 
پزشكى حمايت از معلوالن به ثبت مى رسد و مراحل مقدماتى 
كار انجام شده است.دبير سه دوره جامع دندانپزشكان ايران اظهار 
اميدوارى كرد: كنگره بين المللى دندان پزشكى معلوالن در اين 
مركز طى ســال هاى آينده آغاز به كار نمايد.دكتر محمدعلى 
افتخارى از پيشگامان دندان پزشكى ايران نيز در اين سمپوزيوم 
با تبريك روز جهانى معلوالن اظهار كرد: جاى بسى خوشحالى 
اســت كه اين مركز جامع به همت شمارى از دندان پزشكان و 
خيران در مشــهد مقدس تأسيس و تاكنون پويا و پايدار مانده 
است. گفتنى است در اين سمپوزيوم از يك عمر خدمات شايسته 
اين دندان پزشك پيشكسوت مشهد و ايران و نويسنده كتاب 80 
سال تاريخچه دندان پزشكى ايران تجليل و تكريم به عمل آمد. 
خبر ديگرى حاكى اســت، همايش تجليل از معلولين موفق با 
همكارى آسايشگاه معلوالن شهيد فياض بخش مشهد، دانشگاه 
فردوسى مشهد و بنياد دانشگاهى فردوسى با حضور مسئوالن 
ارشد استانى و شهرى شامگاه چهارشنبه با شعار «باورم كن» در 

دانشكده علوم دانشگاه فردوسى مشهد برگزار شد.
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قدس  اســتاد مطالعات دينى و عضو شــوراى عالى 
انقالب فرهنگى كشــورمان، پس از ديدارى چند ساعته 
از همدم كه محمدجواد اســتادى،رئيس اداره  فرهنگ و 
ارشاد اسالمى مشهد نيز وى را همراهى مى كرد، با اشاره 
به روايتى از امام رضا(ع)گفت: «شهر دينى، شهرى است 
كه در آن آالم و مصيبت افراد يتيم و بى سرپرست توسط 
اهالى شــهر رفع و رجوع شــود و اين كار به عنوان يك 

وظيفه  دينى براى آحاد جامعه تعريف شده باشد».
دكتر حســن رحيم پورازغدى افزود:«قرآن كريم نجات 
يك انسان را نجات كل جامعه مى داند و اين يعنى اينكه 
هركدام از اين بچه ها اگر از لحاظ روحى و جســمى در 
آرامش باشــند و لبخند رضايت روى صورتشان بنشيند 
وهمچنين داراى تغذيه و بهداشت مناسبى باشند، مثل 
آن است كه به 7 ميليارد انسان كره  زمين خدمت شده 

باشد».اين متفكر دينى پس از ديدار با بچه هاى هنرمند 
كارگاه هــاى همدم گفت: «تا زمانى كه در كارگاه بچه ها 
حضور پيدا نكرده بودم باورم نمى شد اين همه ظرافت و 
توانايى محصول دست آن ها باشد؛ كامالً مشخص است 
خادمين همدم بدون ريا مشــغول خدمت به توان يابان 
مؤسسه هستند و از ديدگاه قرآنى اين كار جزو باالترين 
عبادت هاست. وقتى مى بينيم بچه هاى به ظاهر ناتوان 
تبديل به نيروى كار و مظهر اراده شــده اند، بايد بدانيم 
اين اتفاق مبارك و احياى يك انسان به خودى خود به 
وجود نيامده است، بلكه محصول معجزه  خدمت صادقانه 
را مى بينيم كه مســلماً كمك و ياورى و همكارى همه  
ساكنين اين شهر مقدس را مى طلبد تا ادامه  اين كار زيبا 

را در سال هاى آينده نيز مشاهده كنيم ».
وى پس از اين ديدار، با حضور در نگارخانه  مؤسســه و 

بازديد از آثار به نمايش درآمده در پنجمين اكســپوى 
همدم گفت:«اين نمايشگاه ارزشمند كه عوايدش صرف 
بچه هاى همين مؤسسه مى شود، نماد خدمت هنر متعالى 

به فرزندان بى سرپرست ايران، در روزگار ماست».

سرور هاديان: بى گمان وقف، يكى از زيباترين توصيه هاى 
دينى اســت. رفتار و عملى است كه آثار و بركات آن، نه 
تنهــا براى فرد واقف بلكه تا همه عمر براى بازماندگان و 
نسل هاى پس از او ماندگار است. رفتار حسنه اى كه آثار 
آن به همه مردم برمى گردد و دعاى خير آن براى واقف و 

خاندان او تا ابد باقى است.

  متولى و واقف
«محمد باقــر جاليرنيا» متولــد 1345 و متولى موقوفه 
پدربزرگ و پدرش است كه عالوه برمتولى بودن، خودش 

نيز در ادامه راه جزو واقفين شده است.
او در گفت وگو با خبرنگار مــا درباره وقف مى گويد: پدر 
بزرگم 5 و پدرم 2 رقبه در شهرســتان كالت نادر وقف 

كرده اند و اين وقف به بيش از 80 سال پيش برمى گردد.
اين متولى كه از ســال 91 بعد از پدرش به عنوان متولى 
مشغول به كار شــد، مى افزايد: رقبه هاى پدر بزرگ من 
در حال حاضر در كالت زمين هايى اســت كه در اجاره 
فرماندارى، آموزش و پرورش و شهردارى است. همچنين 
دو زمين ديگر كه پدر مرحومم در ادامه راه پدرش، وقف 
كرده اســت به رقبات وقفى پدر بزرگم اضافه شد و اين 
درحالى است كه نيت هر دو واقف مرحوم اين بوده است 
كه از عايدات آن موقوفه ها براى عزادارى ســيد الشهدا و 

مخارج مسجدى كه خود پدربزرگم به نام مسجد مرحوم 
حاج حسين جاليرنيا ساخته شده است هزينه مى شود. 

  وقف آپارتمان براى يتيم ها 
ايــن واقف نيــك انديش تصريح مى كنــد: من كارمند 
بازنشسته بانك كشاورزى هستم و هنگامى كه بازنشسته 
شدم، پاداش پايان خدمتم را آپارتمانى در مشهد خريدم و 
آن را وقف بچه هاى يتيم و بى سرپرست شهرستان كالت 

كردم.

  حمايت 13 يتيم در كالت 
وى در ادامه با اشــاره به آن كــه در حال حاضر به وقف 
متناســب با نياز روز جامعه داريــم، تأكيد مى كند: من 
مى دانستم بچه هاى زيادى دركالت نياز به حمايت مالى 
براى تحصيل وزندگى وجود دارند. از اين رو با كميته امداد 
امام خمينى (ره) مرتبط شــدم و تصميم گرفتم درآمد 
حاصل از اجاره ماهانه اين آپارتمان را براى تحت پوشش 

گرفتن بچه هاى يتيم و بى سرپرست در نظر گرفته شود.
جاليرنيا اظهار مى دارد: 13 بچه يتيم در حال حاضر تحت 
پوشــش قرار گرفتند و خيلى خوشحالم كه خداوند اين 
توفيق را به من عطا كرد.وى درباره ادامه راه پدر بزرگ و 
پدرش مى گويد: به هرحال تفكر و انتخاب پدر بزرگم براى 

اين كارخير باعث شد، پدرم و سپس من هم در اين كار 
ارزنده گام بردارم. وقف آپارتمان من كار كوچكى است و 
همه اين مدت اين حس را داشتم كه من هم كارى انجام 
بدهم. هنوز هم از خدا خواسته ام كه به من توفيق بدهد و 

بتوانم در اين راه قدم هاى بهتر و بيشترى را بردارم.

  ضرورت وقف به روز 
اين واقف و متولى در پاســخ به ضرورت نوع وقفيات در 
جامعه امروز نيز بيان مى دارد: با وقف كامالً آشــنا بودم 
و مى دانستم درگذشــته نياز به مسجد و عزادارى وجود 
داشــت و اكثر وقفيات به ســمت اين موضوع مى رفت. 
خوشبختانه اين موضوع جايگاه خودش را پيدا كرده است 
و از اين رو ما امروز نياز به وقف هاى متناســب با فضاى 
كنونى جامعه داريم.وى تأكيد مى كند: بررســى كردم و 
دريافتم در كالت بچه هاى يتيم و بى سرپرستى داريم كه 
نياز به حمايت دارند. از اين رو اين گزينه بهترين موضوع 
بود و كميته امداد نيز همكارى الزم را با من انجام داد و 

اين اتقاق خوب افتاد.
وى تأكيد مى كند: به اعتقاد من هنوز هم مى توان با وقف 
بسيارى از مشكالت جامعه را مرتفع كرد و اين در حالى 
است كه آثار و بركات اين عمل حسنه آن قدر زياد است 

كه تا چند نسل مى توان اين آثار را ديد و حس كرد.

 دكتر رحيم پور ازغدى:

خدمت به معلوالن، يك وظيفه  دينى است

گفت و گو با  يك متولى كه واقف شد
مى توان با وقف بسيارى از مشكالت جامعه را مرتفع كرد

شهردار منتخب مشهد در پاسخ به ابهامات مطرح شده اين طرح:
  ساخت پاركينگ آزادى تعطيل نمى شود

قدس: شهردار مشهد گفت: تا زمانى كه صحت مشكالت مطرح شده در خصوص 
طرح پاركينگ آزادى تأييد نشود كار ادامه مى يابد.

محمدرضا كاليى در خصوص ابهامات مطرح شده درباره طرح پاركينگ آزادى از 
سوى گروه هاى مردم نهاد اظهار داشت: جلسه اى با عنوان «فضيلت نشستن» توسط 
شوراى اسالمى شهرمشهد برگزار شد و در اين نشست اعضاى يكى از تشكل هاى 

مدنى نكاتى را درباره طرح پاركينگ آزادى مطرح كردند.
وى افزود: در ادامه جلسه يكى از نمايندگان شوراى شهر نيز بيان كرد كه چنان چه 
موارد مطرح شده درست باشد و اجراى اين طرح شهر را دچار بحران كند ما پروژه را 
متوقف مى كنيم.به دنبال اين اظهارات اخيراً جلسه كارشناسى ديگرى تشكيل شد 
كه بنده نيز به عنوان شهردار در جلسه حضور داشتم و موضوعات را مورد بررسى 
قرار داديم.وى با اشاره به اينكه ما به دغدغه هاى تشكل هاى مدنى توجه داريم در 
گفت و گو با مشهد فورى گفت: از مشاور طرح خواسته شده است تا در چند موضوع 
كوچك ازجمله مســئله ورودى ها و خروجى ها جزئيات مطرح شده را دوباره مورد 
بررسى قرار دهد.كاليى ادامه داد: همچنين راجع به جداولى هم كه گفته مى شود 
غيرعلمى بوده و مربوط به آلودگى شهر نيويورك مى باشد، بنا شد مشاور تحقيقى را 

انجام دهد و به صورت جدى و با دقت نظر به موضوع بپردازد.
وى همچنين اظهار داشت: افرادى كه دغدغه موضوعات و منافع عمومى را دارند، 
براى ما مهم هستند و ما دغدغه هاى آن ها را بررسى مى كنيم تا اگر اصالحاتى الزم 
است اعمال شود.با اين حال تا زمانى كه براى ما روشن نشود ايرادات مطرح شده 
دربــاره طرح صحت دارد، عمليات عمرانى ادامه مى يابد تا جدول زمانبندى پروژه 
دچار مشــكل نشود.وى يادآور شد: اگر نكاتى به دست ما رسيد كه قابليت اصالح 
داشت اصالح و تغييراتى در طرح اعمال مى كنيم و در غير اين صورت كار را ادامه 
مى دهيم. وى بيان كرد: در اين موضوع زمينه خوبى براى همكارى بيشتر شهردارى 
با تشكل هاى امثال چهارطبقه به وجود آمد كه ما از اين موضوع استقبال مى كنيم.

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 .
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رئيس سازمان جهاد كشاورزى خراسان رضوى 

در گفت و گو با قدس:
 برخى برندهاى كشاورزى استان 

را  نمى توان تغيير داد

اكرمى : رئيس ســازمان جهاد كشاورزى خراسان 
رضوى گفت: ســعى كرده ايم با تمام محدوديت ها 
ســرمايه گذارى در كشاورزى را افزايش دهيم، به طورى كه 
درآمد ساالنه ما 1200 ميليارد تومان افزايش يافته و توليدات 

يك ميليون تن بيشتر شده است.
مجتبى مزروعى در گفت و گو با قدس گفت: كارشناسان ما 
در بخش كشاورزى با توجه به خصوصيات هر منطقه و نياز 
آبى محصوالت، الگوى كشت را براى تمام دشت هاى استان 
خراسان رضوى تعيين كرده اند، اما اين الگوى كشت توسط 

كشاورزان به صورت تمام و كمال اجرا نمى شود. 
وى افزود: توليد محصوالت كشــاورزى يك كار دســتورى 
نيست، بلكه بيشــتر كارى فرهنگى است. يكى از مهم ترين 
شــاخصه ها در تعيين اينكه چه محصولى بايد كشت شود، 
دانش بهره بردار و توليد كننده اســت. به عنوان مثال براى 
اينكه يك پنبه كار تبديل به يك پســته كار شود، بايد چند 
نســل طول بكشد. يا سيب زمينى و چغندر كار را نمى توان 

براحتى ذرت كار كرد. 
وى در مورد نحوه مديريت كشت محصوالت پرآب طلب بيان 
كرد: مى گويند كشت خربزه چون محصول پرآب طلبى است 
را از استان حذف كنيم، اما در عمل نمى توان اين كار را انجام 
داد. خربزه جزئى از برند استان خراسان است و در تمام كشور 
خربزه استان معروف است. بايد شيوه هاى كشت را تغيير داد 

و ميزان آب مصرفى را كنترل كرد.
وى اظهار كرد: به عنوان مثال، توليد 10 تن خربزه در فضاى 
باز و زير آسمان حدود 10 هزار مترمكعب آب مصرف مى كند، 
اما اگر در فضاى گلخانه اى 100 تن خربزه توليد كنيم، فقط 
4000 مترمكعــب آب مصرف خواهد كرد. يا اينكه گندم در 
آبيــارى قطره اى نيمى از آبى كه در محيط بــاز نياز دارد را 

مصرف مى كند و خيلى هم خوب جواب مى دهد.
مزروعى خاطرنشان كرد: با تغيير شيوه هاى كشت مى توانيم 
مصرف آب را كنترل كنيم. كشت گلخانه اى، توسعه سازه هاى 
سبك، سيستم هاى كشت زير پالستيك و آبيارى تحت فشار 
از مواردى هستند كه در كاهش آب در بخش كشاورزى بسيار 
مؤثرنــد. ضمن اينكه اگر گياهان كم آب طلب مانند گياهان 
دارويى هم به كشت اضافه شوند، در مصرف آب بسيار صرفه 

جويى خواهد شد. 
رئيس ســازمان جهاد كشاورزى خراسان رضوى در خصوص 
ميزان اعتبارات موجود براى اجراى سيستم هاى نوين آبيارى 
در مزارع استان گفت: در سال هاى اخير اعتبارات دريافتى ما 
بسيار رشد داشته اند. توسعه سيستم هاى آبيارى نسبت به سال 
92 بيســت برابر افزايش داشته و اكنون 260 ميليارد تومان 
اعتبارات دريافت مى كنيم. در بخش تسهيالت مكانيزاسيون 

از سال 92 تا كنون 330 ميليارد تومان اعتبارات داشته ايم. 
وى عنوان كرد: البته اعتبارات يك طرف قضيه است. 

مهمتر از آن مديريت بازرگانى است. در سال هاى اخير روى 
بحث بازرگانى از جمله در زعفران، كلزا، پنبه، سيب زمينى و 
صادرات شير بسيار كار كرده ايم تا بتوانيم از لحاظ اقتصادى هم 

به نتايج خوبى برسيم. 
وى ادامه داد: بايد ســرمايه گذارى در كشاورزى افزايش پيدا 
كند. به تناســب اشتغالى كه در اين سال ها بوده و حدود 23 
درصد است و به تناسب ارزش افزوده كه 15 درصد است، بايد 

به همين نسبت سرمايه گذارى هم افزايش پيدا كند. 
وى اعالم كرد: بايد در بخش توســعه كشت هاى گلخانه اى و 
ســازه هاى سبك تســهيالت ارزان قيمت و سهل الوصول به 
كشــاورزان دهيم. كشاورز نبايد براى دريافت تسهيالت اذيت 
شود. كشت گلخانه اى و كاهش مصرف آب يك بحث شخصى 
نيست و موضوعى ملى اســت. موضوع آب به حيات و ممات 
شهرها و روستاها و ساكنانش مربوط مى شود و خيلى مهم است. 
مزروعى گفت: نبايد به كشاورزى در روستاها از جنبه اقتصادى 
نگاه كرد. براى اين مردم، كشاورزى بيشتر جنبه زندگى دارد 
و از اين طريق در حال امرار و معاش هســتند. نگاه به بخش 
كشاورزى بايد يك نگاه ملى توأم با حيات باشد. اگر آب و غذا 
نداشته باشيم زندگى نداريم. بايد تسهيالت ويژه اى داشته باشيم 
تا اين كار را انجام بدهيــم. اعتباراتى كه به ما تخصيص داده 
مى شود كافى نيست. در حوزه كاهش مصرف آب اقدامات خوبى 

انجام گرفته اما باز هم مناسب شرايط موجود نيست. 
وى اظهار كرد: براى ســاخت و نصب تأسيســات گلخانه اى، 
تسهيالت 15 درصدى مى دهيم كه اين خيلى باالست و سازوكار 
پرداختش هم براى كشاورز خيلى سخت است. بايد تسهيالت 
ارزان قيمت و ســهل الوصول دهيم تا كشاورزان راغب شوند از 
فناورى هاى جديد استفاده كنند. در برخى كشورها براى كشت 

گلخانه اى تا 30 درصد از تسهيالت را وام بالعوض مى دهند.

معاون امور بازرگانى سازمان «صمت» خبر داد
 افزايش توزيع گوشت تنظيم بازار 

در خراسان رضوى

ايسنا: معاون امور بازرگانى سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوى از افزايش ميزان توزيع با قيمت هاى تنظيم 

بازار در سطح شبكه عرضه خبر داد.
على غفــورى اظهار كرد: با توجه به طــرح موضوع افزايش 
قيمت گوشت طى روزهاى اخير در كميسيون تنظيم بازار 
اســتان مقرر گرديد از تمام ظرفيت هاى موجود براى تامين 

گوشت و تنظيم بازار استفاده شود.
وى افزود: در همين راســتا پيگيرى تامين و انتقال گوشت 
از منابع داخلى و وارداتى در دســت پيگيرى است و با توجه 
به اقدامات صــورت پذيرفته بزودى ميزان توزيع گوشــت 
با قيمت هاى تنظيم بازارى در ســطح شبكه عرضه افزايش 

خواهد يافت.
معاون امور بازرگانى سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضــوى با بيان اينكه توزيع گوشــت قرمز با قيمت مصوب 
تنظيم بازار همچنان ادامه دارد، گفت: پنج شنبه گذشته يك 
محموله گوشت گوسفندى گرم وارداتى در مشهد توزيع شده 

است.
غفورى مقدم تصريح كرد: همچنين ميزان 200 تن گوشت 
منجمد گوساله وارداتى در هفته جارى در سطح استان توزيع 
مى گردد كه از اين مقدار 100 تن در مشــهد و 100 تن در 
شهرستان ها  و در واحدهاى صنفى منتخب و فروشگاه هاى 

بزرگ و زنجيره اى عرضه مى شود.

سرپرست معاونت هماهنگى امورعمرانى 
استاندارى تشريح كرد

  مصوبات شوراى همتا براى كاهش 
آلودگى هواى مشهد

قدس: سرپرســت معاونت هماهنگى امورعمرانى استاندارى 
مصوبات جلســه امروز شــوراى همتا در زمينه هــاى اجراى 
طرح محدوده كاهــش آلودگى هوا و خدمات دهى شــركت 
واحد اتوبوسرانى مشهد به خارج ازمحدوده اين شهر را تشريح كرد.
دكتر وحيد قربانى گفت: در اين جلســه برمواردى از جمله 
اســتفاده حداكثرى از ظرفيت دوربين هــاى ثبت تخلف، 
هوشمندسازى، اطالع رسانى محيطى و رسانه اى تأكيد و... 
مقرر شــد طرح با هماهنگى شهردارى مشهد، پليس راهور 

و اداره كل فناورى اطالعات و ارتباطات استان اجرايى شود.
وى درباره خدمات رسانى شركت واحد اتوبوسرانى به خارج 
از محدوده شهر مشهد نيزاعالم كرد: با توجه به اينكه تعدادى 
از روستاها و مراكز جمعيتى خارج از محدوده مشهد توسط 
سازمان اتوبوسرانى خدمات رسانى مى شوند، شوراى همتا با 
استفاده از اختيارات قانونى خود مقرر كرد به صورت موقت 
اتوبوس هاى درون شهرى بدون ارائه صورت وضعيت در خارج 

از محدوده خدمات رسانى كنند.
دكترقربانى درعين حال افزود: سياست اصولى شوراى همتا 
زمينه ســازى براى به كارگيرى و ســاماندهى شركت هاى 
خصوصــى حمل و نقل براى خدمات رســانى بــه خارج از 
محدوده شهر مشــهد اســت، كه در اين زمينه الزم است 

پيگيرى الزم معمول شود.
وى همچنين درباره مديريت پارك هسته حاشيه اى معابرنيز 
گفت: با توجه به ماده 15 قانون جرايم رانندگى در اين زمينه 

تصميماتى اتخاذ شد.

مديرعامل راه آهن كشورقول داد
  افزايش سهميه خراسان رضوى

 از واگن هاى صادراتى

قدس: مدير كل هماهنگى امور اقتصادى استاندارى خراسان 
رضوى از قول مساعد مدير عامل راه آهن جمهورى اسالمى 
براى افزايش ســهم اســتان از واگن هاى مســقف امدادى 

صادراتى (ورودى) به كشور در محور سرخس خبر داد.
على رسوليان  با اشاره به تاكيد سرپرست استاندارى خراسان 
رضوى در جلسه گذشته كارگروه توسعه صادرات استان براى 
حل مشــكل واگن هاى صادراتى در اســتان افزود : در اين 
جلســه مقرر شد راه آهن به عنوان متولى تامين واگن هاى 
صادراتى با هماهنگى بخش مرتبط طى يك برنامه كوتاه و 
نيز بلندمدت مشكل صادر كننده ها را براى صادرات مستمر 

و تثبيت شده حل كند.
وى عنــوان كرد : همچنين قرار شــد به صورت يك راهكار 
موقت بخشــى از نياز صادر كنندگان اســتان براى واگن از 
طريق پيگيرى موضوع افزايش ســهم استان از كشور دنبال 

شود.
وى گفــت : بديــن منظور طى مكاتبــه با وزراى كشــور ، 
راه و شهرسازى و معاون اول رئيس جمهورى پيشنهاداتى براى 

كوتاه ، ميان و بلندمدت به منظور حل اين مشكل ارائه شد.
 وى افــزود : همچنيــن طــى پيگيرى و گفــت و گوى 
سرپرســت اســتاندارى خراســان رضوى با مدير عامل 
راه آهــن جمهورى اســالمى پيرامون اين مســاله ، وى 
قول داد تا ســهميه استان از واگن هاى صادراتى مسقف 

ورودى را افزايش دهد.
 رسوليان تصريح كرد : موضوع از طريق استاندارى به مدير 
كل راه آهن اســتان ابالغ شده و اميد است به زودى محقق 

و اجرايى شود.

زاويه تصوير
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 تهيه لوازم به جاى ساختن مدرسه
به نظر من اگر خيران دست به دست هم 
دهند و به جاى ســاخت اين همه مدرسه 
و مســاجدى كه در مناطق باالى شــهر 
مى سازند به فكر تجهيز و تهيه لوازم مورد 
نياز محرومان باشند، اجر كمى در پيشگاه 

خدا ندارند.
915...3660

 سرمان شلوغ است
سى و چند ســال قبل، آزمايشگاه جهاد 
دانشگاهى براى خدمت جهادى به مردم، 
بويژه محرومان تأســيس شــد، اما امروز 
تبديل شــده به يك بنگاه اقتصادى، آن 
هــم از هر راهى برخالف گذشــته، امروز 
10 نفر پشــت ميز مى نشينند و يك نفر 
كار مى كند، آن هم كارهاى پرخطا، چون 
تعهد و دلســوزى نيست؛ بارها ديده ام كه 

در آزمايشگاه جهاد مشهد «كه با جان مردم سر و كار دارند» كاربران مربوط، آنقدرسرگرم 
بــازى موبايلى يا صحبت با تلفن همراهند كه نمى دانند در اطرافشــان چه مى گذرد در 

نتيجه آزمايش ها جابه جا مى شود و بهانه مى آورند «چون سرمان شلوغ است».
935...9020

 هزينه تراشى دوباره
تقاطع ســاجدى - جانباز ابتدا بــاز بود و به 
خاطر نزديكى دو چراغ هميشه گره ترافيكى و 
تصادف هاى شديد داشته؛ حال به دنبال هزينه 

تراشى، آزموده را با رنگ ديگر اجرا مى كنند.
939...3589

 يك حساب و كتاب دقيق اليتى!
گفته اند اليت نيم ســاعت اولش رايگان اســت؛ بفرماييدكه از 9 و 39 دقيقه تا 10 و 9 دقيقه 
چند ساعت اســت، ضمن اينكه به مأمور محترم گفتم ماشين تصادفى است و توقفم بعد از 

وكيل آباد20 و مقابل دفتر ايساكو براى بازديد نماينده ايساكو از موارد خسارت ديده است.

پاسخ آب و فاضالب روستايى به يك پيام
 مشكل آب شرب«حسن آباد» حل مى شود

احتراماً، در خصوص مطلب منتشــره در تاريخ 97/9/12 آن روزنامه با عنوان «مهاجرت اهالى 
روستاى حسن آباد» جوابيه ذيل جهت تنوير افكار عمومى ايفا مى گردد:

به استحضار مى رساند، روستاى حســن آباد بخش صالح آباد در دهستان جنت آباد با 136 خانوار 
و 530 نفر جمعيت، حدود دو ســال است كه به علت آلودگى منبع آبى اين روستا از مدار خارج 
شده است و در حال حاضر با دو سرويس تانكر سيار آبرسانى مى شود. امور آبفار تربت جام جهت 
تأمين آب شرب روستاى مذكور، جابه جايى چاه آب شرب و همچنين اتصال روستاى حسن آباد به 
مجتمع مرز و ساخت مخزن ذخيره و ايستگاه پمپاژ آن را در برنامه خود دارد كه جهت انجام اين 
عمليات نيازمند اعتبارى معادل 10 ميليارد ريال مى باشد. ان شاءاهللا در صورت تخصيص اعتبارات 

ياد شده، مشكل آب شرب اين روستا به طور كامل برطرف خواهد شد.

به نظر من اگر خيران دست به دست هم 
دهند و به جاى ســاخت اين همه مدرسه 
و مســاجدى كه در مناطق باالى شــهر 
مى سازند به فكر تجهيز و تهيه لوازم مورد 
نياز محرومان باشند، اجر كمى در پيشگاه 

سى و چند ســال قبل، آزمايشگاه جهاد 
دانشگاهى براى خدمت جهادى به مردم، 
بويژه محرومان تأســيس شــد، اما امروز 
تبديل شــده به يك بنگاه اقتصادى، آن 
هــم از هر راهى برخالف گذشــته، امروز 
 نفر پشــت ميز مى نشينند و يك نفر 
كار مى كند، آن هم كارهاى پرخطا، چون 
تعهد و دلســوزى نيست؛ بارها ديده ام كه 

تقاطع ســاجدى - جانباز ابتدا بــاز بود و به 
خاطر نزديكى دو چراغ هميشه گره ترافيكى و 
تصادف هاى شديد داشته؛ حال به دنبال هزينه 

را  نمى توان تغيير داد

مهناز خجسته نيا همــه دار و ندار و شهرت 
منطقه خين عرب مديون روســتايى است كه 
همين نام را يدك مى كشد، اما در نهايت روستايى 

است محروم از امكانات!
روستايى كه شــهرتش نصيب بازار آهن مشهد 

شده، اما هيچ سهمى از اين بازار ندارد. 
اهالى روســتاى خين عرب از همه هياهوى بازار 
آهن فقط بايد ترافيك سنگين اين خيابان پرتردد 
كم عرض را ببينند و خطرات احتمالى از تصادف 
با خودروهاى ســنگين حامل تيرآهن هاى 12 

مترى را به جان بخرند. 
آن هــا هر روز طرحچى 1 تــا 33 را در جاده اى 
ناهموار و پر از دســت انــداز طى مى كنند تا به 
جايى برسند كه حاال شهركى مزين به نام مقدس 

«امام سجاد(ع)» شده است.

 ميدانى مملو از خاك و نخاله
تقاطع طرحچى 33 و 32 سه راهى معروفى كه 
بايد مسير يكى از ســه روستاى «خين عرب»، 

«فريزى» و «بهار» را انتخاب كنى.
روستاى خين عرب مسيرش سمت راست اين 
سه راهى است كه با تابلوى شهرك امام سجاد(ع) 

مشخص شده است.
جايى كه مى مانى روستا است يا شهر و شهرك! 
اولش زمين هاى خالــى، خيابانى پر پيچ و خم، 
خانه هايى قديمى و ســوت و كور اما هر چه به 

سمت آخرش پيش مى روى آبادى و آبادانى.
بعد از طى كردن چند پيچ و خم از شهرك هم 
ميدانى بزرگ نمايان مى شــود كه قرار است به 
پارك و فضاى سبز تبديل شــود، اما االن هيچ 
سنخيتى با اين كاربرى ندارد و پر شده از خاك 

و نخاله و زباله!
در همين محوطه، ميدانكى هم دور تا دور منبع 
آب روستا طراحى كرده اند كه آن را هم بايد دور 
بزنى و با گذر از خم ديگرى از خيابان شــهرك 
به جايى برســى كه منطقه نوساز و شهرنشين 

روستاى خين عرب است.

 كيفيت نا مناسب آب آشاميدنى
وقتى براى واكاوى مشــكالت روستا سراغ ريش 
سفيدان اين روستا مى رويم گفت وگو را از تفاوت 

جمعيت امروز روستا با قديم آن آغاز مى كنند. 
به گفته آنان جمعيت امروز خين عرب شــايد 
سه برابر قديم شايد هم بيشتر شده در حالى كه 

امكاناتش ثابت مانده است.

يكى از مردان ميانســال روســتا هــم به طرح 
مشكالت خين عرب مى پردازد و مى گويد: امكانات 

اين روستا در حد صفر است.
وى با بيان اينكه مشكالت اين روستا يكى دو تا 
نيست مى افزايد: درد بى درمان اين روستا كيفيت 

نامناسب آب آشاميدنى است.
او كه از كيفيت پائين آب گاليه دارد و مى گويد: 
آب آشــاميدنى اهالى اين روستا هنوز از طريق 

منبع قديمى تأمين مى شود.
وى با بيان اينكه آب ذخيره شــده در اين منبع 
به دليل قديمى بودن بى كيفيت شــده، اظهار 
مى دارد: عالوه بر كيفيت حجم آب اين منبع نيز 

پاسخگوى نياز جمعيت امروز نيست.
يكــى ديگر از اهالى از نبود اتوبوس گاليه مى كند و 
مى گويد: همه كسانى كه وسيله نقليه شخصى ندارند 

براى رفت و آمد به شهر مشكالت جدى دارند.
وى با بيان اينكه زن و بچه آن ها چاره اى جز طى 
كردن فاصله روستا تا جاده با پاى پياده را ندارند، 

مى افزايد: اين در حالى اســت كه آنجا هم بايد 
منتظر بمانند تا با وسايل نقليه متفرقه خودشان 

را به شهر برسانند.
وى خواستار كمك مســئوالن براى اختصاص 
يك خط اتوبوسرانى براى سه روستاى همجوار 
اين منطقه مى شود و مى گويد: تابه حال به دليل 
عدم آســفالت خيابان مسئوالن زيربار راه اندازى 
خط اتوبوسرانى نمى رفتند، اما حاال كه آسفالت 
شده، معلوم نيست چرا بايد باز هم محروم بمانيم.

  پيشنهاد اتوبوسرانى براى خريد اتوبوس 
توسط اهالى

يكى از جوانان روستا هم كه براى اختصاص خط 
اتوبوسرانى پيگيرى هاى زيادى كرده، مى گويد: 
چون جاده خين عرب صنعتى و پرتردد اســت، 
مســئوالن مى گويند به اين جاده اتوبوس تعلق 
نمى گيرد، مگر اينكه اهالى روستا خودشان هزينه 

خريد اتوبوس را بپردازند.
يكى از زنان روســتا هم مى گويد: مردهاى ما يا 
كشــاورزند يا كارگر، صبح كــه از منزل خارج 
مى شوند شــب بر مى گردند، ما زن ها هر كارى 
داريم بايد خودمان انجام دهيم، ولى در اين روستا 
هيچ گونه امكاناتى نداريــم؛ مثالً اگر فرزندمان 
بيمار شــود نمى توانيم او را بــه موقع به دكتر 
برسانيم، زيرا مركز بهداشت اين روستا روزهاى 

محدودى دكتر دارد، آيا مى توان به بچه ها گفت 
فقط همان روز بيمار شوند؟ 

 نبود مدرسه و فضاى بازى براى كودكان
گفت وگوها به اينجا كه مى رسد شمار افراد 
شاكى هر لحظه بيشــتر مى شوند، اهالى از 
همه چيز شــكايت دارند؛ يكــى مى گويد: 
ما براى خريد مايحتــاج اوليه خود بايد به 

مشهد برويم.
ديگــرى مى گويد: مــا فضاى ســبز نداريم، 
جوانان ما مكانى براى ورزش و تفريح ندارند، 
بچه هــاى ما بايد داخل كوچــه و زمين هاى 

خالى بازى كنند. 
يكى ديگر از زنان روســتا هم كه چند سرعائله 
دارد، مى گويد: متأسفانه دختركان اين روستا را 
از داشتن مدرسه محروم كرده اند و آن ها مجبورند 
يا به روستاى همجوار بروند يا رفت و آمد به شهر 

را تحمل كنند.

قدس از مشكالت همسايه ديوار به ديوار مشهد گزارش مى دهد

آب، اتوبوس و پزشك، همه آرزوهاى نداشته روستاى «خين عرب»

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

300072305 پيامك كنيد.

مـخــاطـبـان گـرامى! مى توانيد 
را در  عكس ها و سوژه هاى خود 
حوزه هاى شهرى، اجتماعى و ... 

به ايميل زير ارسال نماييد.
 khorasanemrooz@yahoo.com

واحدنوع كاال
متوسط قيمت 
در سطح شهر

(تومان)

7,450

36,600

8,000

8,200

3,400

900 گرمى

حلب 5 كيلويى

كيلوگرم

كيلوگرم

كيلوگرم

روغن مايع آفتابگردان

روغن نباتى جامد الدن
برنج هندى1121 

برنج پاكستانى باسماتى

شكر

روز بازار ��ھد

 راه هاى ارتباطى سرويس«قدس خراسان» با مخاطبان
شماره پيامك:   300072305
@quds95  آى دى سروش 

ارسال مطلب و عكس از طريق سروش      09038343801
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روی �ط حاد�

رئيس كميسيون خدمات و محيط زيست شوراى شهر مشهد درگفت و گو با قدس خبر داد

بررسى لغو مصوبه خصوصى سازى آتش نشانى توسط هيئت حل اختالف استاندارى 
على محمدزاده رئيس كميسيون خدمات 
شهرى، بهداشت، ســالمت و محيط زيست 
شوراى شهر مشهد گفت: تصميم گيرى نهايى 
درباره مصوبه واگذارى تعدادى از ايستگاه هاى 
آتش نشانى به بخش خصوصى با هيئت حل 

اختالف استاندارى است.
چهارشنبه گذشــته بود كه نامه معاون امور 
شهردارى ها و دهيارى هاى كشور منتشر شد 
كه خطاب به معاون امورعمرانى اســتاندارى 
خراسان رضوى نوشته شــده بود و در آن به 
صراحت مصوبه شــوراى شــهر مشهد براى 
واگــذارى خدمــات آتش نشــانى به بخش 

خصوصى را مغاير قانون دانسته بود. 
بر همين اساس روزگذشته با محمد حاجيان 
شهرى، رئيس كميســيون خدمات شهرى، 
بهداشــت، ســالمت و محيط زيست شوراى 
شهر مشــهد گفت وگويى داشتيم و از وى در 
خصوص سرانجام اين مصوبه وتكليف قانونى 
مراجع مختلف مرتبط با موضوع، پرسش هايى 

داشتيم كه در ادامه مى خوانيد. 

 اقدام غير معمول هيئت تطبيق 
حاجيان شهرى در ابتدا با اشاره به رأى مخالف 
خود و يكى ديگر از اعضاى شــوراى شهر در 
جلســه رأى گيرى اين مصوبــه گفت: آنچه 
مســلم ودر قانون هم به صراحت ذكر شــده 
اســت واگذارى امور حاكميتى دولت در هيچ 
حوزه اى قانونى نيست و تصميمات مخالف اين 
اصل قابليت اجرايــى ندارند. وى افزود: با اين 
حال پس از آنكه اين مصوبه از شورا به هيئت 
تطبيق فرماندارى ارسال شد، اقدام غير معمول 
ديگرى صورت گرفت؛ چراكه همان گونه كه 
از اسم اين هيئت مشخص است وظيفه آن ها 
تنها تطبيق يك مصوبه با قوانين است و فقط 
مى تواند بگويد مصوبه مــورد نظر منطبق يا 
خالف قانون است. اما در كمال تعجب هيئت 
تطبيق با افزودن سه شرط اين مصوبه را تأييد 
مشروط كرد كه اقدامى بى سابقه است با اين 
وصــف موضوع براى بــار دوم به معاونت امور 
شهردارى ها ودهيارى هاى كشور ارجاع شد و 

اين مرجــع همچنان كه در 
نامه اخير خــود ذكر كرده، 
اعالم نمود اين اقدام خالف 

قانون است.

 طرح موضوع در هيئت 
حل اختالف

حاجيان شــهرى ادامه داد: 
در حال حاضر نيز بر اساس 
قانــون در چنين مــواردى 
كه شــورا بر مصوبــه خود 
اصرار داشــته باشد، موضوع 
در هيئــت حــل اختــالف 
مطرح مى شود  اســتاندارى 
و رأى هيئــت مالك عمل 
شورا خواهد بود و بايد منتظر 
بمانيم و ببينيم اين هفته چه 

اقدامى صورت مى گيرد.
نكته قابل توجهى كــه البه الى صحبت هاى 

مطرح  شــهرى  حاجيــان 
شــد، اين بود كــه گويا در 
پنجم  شــوراى  كار  ابتداى 
نيز يك بار مصوبه مربوط به 
خصوصى سازى آتش نشانى 
اين مراحــل را طى كرده و 
پــس از آنكه در هيئت حل 
اختالف اســتان هم اقدامى 
براى پايان دادن به اين رويه 
خالف قانون صورت نگرفته، 
موضــوع بــه هيئــت حل 
اختالف مركزى (كشــورى) 
ارجاع شــده، ولى تا كنون 
رأى هيئــت مربــوط اعالم 
نشده اســت كه اندكى قابل 

تأمل است. 

 پيگيرى مردمى از طريق ديوان عدالت ادارى 
 الزم به ذكر اســت كه بر اســاس قانون يكى 

از مراجع شكايت و اعتراض به مصوبات شورا 
هيئت هاى حل اختالف اســتاندارى است و 
اگــر از اين طريق نتيجه اى حاصل نشــد هر 
شــهروندى مى تواند از مصوبات وتصميمات 
شــوراى شــهر يا تجاوز يا سوءاســتفاده از 
اختيارات يا تخلف در اجراى قوانين و مقررات 
يا خوددارى از انجام وظايفى كه موجب تضييع 
حقوق اشــخاص مى شــود، به ديوان عدالت 
ادارى شكايت نمايد كه اميدواريم هيئت حل 
اختالف استاندارى خراسان رضوى از ادامه اين 
روند جلوگيرى نمايد كه البته با توجه به اداره 
استاندارى خراســان رضوى توسط سرپرست 

بايد منتظر اتفاقات روزهاى آينده ماند.

آب و �وا
  پيش بينى بارش باران و برف 

در خراسان رضوى
قدس: هواشناسى خراسان رضوى اعالم كرد  بر اساس تحليل 
نقشه هاى پيش يابى و تصاوير ماهواره هواشناسى طى امروز و 
فردا يكشنبه تنها در نيمه شمالى و شمال غرب استان بارش 
باران و برف همراه با وزش باد پيش بينى مى شود. طى اين 
مدت پديده غالب در نيمه جنوبى و جنوب شرق استان وزش 
باد شديد همراه با گردوخاك خواهد بود. همچنين تشكيل مه 
و كاهش ديد در محورهاى سردسير و كوهستانى استان طى 
48 ساعت آينده وجود دارد. از نظر دمايى، روند كاهش دما تا 

صبح سه شنبه در اكثر نقاط استان ادامه دارد. 

��
مدير زراعت جهاد كشاورزى خراسان رضوى در 

گفت وگو با قدس:

 كشاورزان از قيمت خريد تضمينى 
چغندرقند  ناراضى  هستند

 طلبى: مدير زراعت جهاد كشاورزى خراسان رضوى 
گفت: كشــاورزان از قيمت پاييــن خريد تضمينى 

چغندرقند گاليه مند هستند.
عليرضــا نيكپور در گفت وگو با قدس اظهار داشــت: اگرچه 
امسال سطح زير كشــت چغندرقند در خراسان رضوى در 
حدود 21 هزار هكتار مى باشد، اما به دليل گرماى شديد در 
تابســتان كشاورزان در تأمين آب براى توليد اين محصول با 
مشكالتى مواجه شدند. از اين رو پيش بينى مى شود توليد اين 

محصول امسال در استان كاهش داشته باشد. 
وى افزود: از طرفى به طور ميانگين در صورتى كه شــرايط 
محيطى مساعد باشد از هر يك هكتار 50تا55 تن چغندرقند 
برداشــت مى شــود كه از اول مهــر ماه تاكنــون در حدود 
770هزار تن چغندر قند تحويل 7كارخانه در شهرستان هاى 
مشهد، چناران، فريمان،تربت جام،تربت حيدريه، نيشابور و 
جوين دراستان خراسان رضوى و يك كارخانه در شهرستان 
شــيروان از استان خراسان شمالى شده است و از آن جا كه 
اين روند يك ماه ديگر ادامه خواهد داشت، انتظار مى رود در 
نهايت حدود يك ميليون تن چغندرقند از مزارع استان امسال 
برداشت شــود؛ اين درحالى است كه سال گذشته در حدود 
يك ميليون و 400 هزار تن چغندر قند از مزارع استان تحويل 

كارخانه هاى قند گرديد.
وى تصريح كــرد: از طرفى ســال قبــل كارخانه هاى قند 
هرتــن چغندرقند با عيار 16، را در حــدود 309هزار تومان 
از كشاورزان خريدارى مى كردند كه امسال با افزايش بسيار 
اندكى اين رقم به 312هزار و 200تومان رســيده است كه 
گاليه كشــاورزان را در پى داشته اســت، زيرا در حالى كه 
قيمت ساير محصوالت كشاورزى نظير گوجه فرنگى، پنبه، 
زعفران افزايش چند برابرى داشته، اما قيمت تضمينى خريد 
چغندرقند نسبت به سال قبل بسيار اندك بود و در صورتى 
كه دولت امسال نيز نرخ تضمينى خريد اين محصول را پايين 
اعالم كند اين چالش وجود خواهد داشت كه تمايل كشاورزان 
به كشــت آن كاهش پيدا كند و اين يك تهديد جدى براى 
توليد كاالهاى اساسى همچون قند و شكر مى باشد. نيكپور با 
بيان اينكه دولت بايد تسهيالت ارزان قيمت به كشاورزان و 
كارخانه هاى چغندر قند پرداخت كند،افزود: از طرفى مشكل 
ديگر درباره اين كشــاورزان آن است كه بعضى از كارخانه ها 
در قبال خريد چغندر قند از پرداخت نقدى خوددارى كرده 
و حواله هاى مدت دار به كشاورزان براى تسويه حساب ارائه 
مى دهند از اين رو هنوز كشــاورزانى هستند كه از سال قبل 
طلب خــود را از كارخانه ها دريافت نكرده اند. از طرف مقابل 
كارخانه ها نيز ادعا دارند كه دولت يارانه شكر آن ها را از سال 
94 پرداخت نكرده و به كارخانه ها پيشنهاد داده است كه اين 
طلب آن ها از دولــت با بدهى هايى كه كارخانه ها به بانك ها 
بابت تأخير در پرداخت تسهيالت دارند مورد تهاتر قرار بگيرد 
كه برخى كارخانه ها با اين پيشــنهاد موافقت نكرده و اعالم 
داشته اند كه نياز به نقدينگى دارند و بايد دولت اين بدهى را 

به صورت نقدى به آن ها پرداخت كند.
نيكپوربا اشــاره به اينكه بيشــترين سطح زيركشت چغندر 
قند در شهرســتان هاى جويــن، جغتاى، تربــت حيدريه، 
چناران و فريمان است، افزود:از لحاظ فنى و حتى بهداشتى 
جابــه جايى چغندر قنــد در مســافت هاى طوالنى توصيه 
نمى شود از اين رو بهتر است كارخانه ها از محدوده خود اقدام 
به خريد اين محصول كنند و كشاورزان نيز محصوالت خود را 
به نزديك ترين كارخانه هاى محل سكونت خود تحويل دهند.

وى ادامه داد:از هرتن چغندر قند در حدود 150 كيلو شــكر 
توليد مى شود و سال گذشــته بالغ بر 200هزار تن شكر در 

كارخانه هاى استان توليد شود.

ناظر گمركات استان در گفت وگو با قدس خبر داد
 صادرات 153 هزار كيلو گرم زعفران از 

گمركات خراسان رضوى

قدس: ناظرگمركات خراسان رضوى و مدير گمرك مشهد گفت: 
در هشت ماهه ابتدايى امسال 153 هزار و 591كيلو گرم زعفران 
در بسته بندى هاى مختلف ازطريق گمركات استان به كشورهاى 

مختلف صادر شده است.
اميــد جهانخواه با بيان اينكه از لحاظ ارزشــى نيز صادرات اين 
زعفران ها 240 ميليون دالر مى باشــد، در ادامه به قدس افزود: 
صادرات زعفران از گمركات استان طى اين مدت نسبت به مدت 
مشــابه سال قبل از نظر وزنى 31 درصد و از لحاظ ارزش دالرى 

نيز 46 درصد رشد داشته است. 
وى تصريح كرد: از 153 هزار و 591 كيلو گرم زعفران صادر شده 
ازگمركات استان، 12 هزار و 235 كيلو گرم آن به ارزش تقريبى 

20 ميليون دالر به كشور افغانستان بوده است. 
جهانخواه افزود: ميزان صادرات كاال در گمركات خراسان رضوى 
طى هشت ماهه ابتدايى امسال از لحاظ وزنى معادل يك ميليون و 
919 هزار تن كاال و از لحاظ ارزش نيز يك ميليارد و 697 ميليون 
دالر بوده اســت كه نسبت به مدت مشابه سال قبل در وزن 39 
درصد و در ارزش دالرى 40 درصد رشد داشته است به طورى كه 
وزن و ارزش صادرات كاالها در مدت مشابه سال قبل به ترتيب 
يك ميليون و 384 هزار تن به ارزش يك ميليارد و 212 ميليون 
دالر بوده است. در اين مدت همچنين واردات به استان خراسان 
رضوى 170هزار تن به ارزش 231ميليون دالر بوده است كه در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 12 درصد كاهش و از 

نظر ارزش يك درصد افزايش داشته است.
وى ادامــه داد: در طى اين مدت يك ميليون و 962 هزار و 180 
مســافر از طريق گمركات استان و فرودگاه هاشمى نژاد مشهد 
تردد داشته اند كه از اين تعداد 994 هزار و 214 نفر وارد و 967 

هزار و 966 نفر نيز خارج شده اند.

مديرعامل شركت آب منطقه اى خراسان رضوى:
 با كشت گلخانه اى يك ميليارد مترمكعب 

درمصرف آب صرفه جويى مى شود

ايسنا: مديرعامــل شركت آب منطقه اى خراسان رضوى گفت: 
اگر كشاورزى را به سمت گلخانه اى سوق دهيم، يك ميليارد متر 

مكعب در مصرف آب صرفه جويى كرده ايم.
محمد عاليى، امروز در پنجاه و نهمين شوراى گفت  وگوى دولت 
و بخش خصوصى، با حضور اعضاى كميسيون كشاورزى، آب و 
منابع طبيعى مجلس شــوراى اسالمى در اتاق بازرگانى استان، 
اظهار كرد: همه ما قبول داريم كه منشــأ حيات و زندگى از آب 

است و هر توسعه اى نيازمند به اين مايع است.
وى ادامه داد: منابع آبى اســتان ما با چند چالش اساسى مواجه 
شده است، از جمله آن مى توان به خشك بودن اقليم اشاره كرد. 
همچنين در 50 سال گذشته منابع آبى ما و بارش ها بشدت كم 
شــده است، اين روند كاهش بارش و افزايش دما همچنان ادامه 

دارد. ما بايد در كليات مديريت مصرف آب تجديدنظر كنيم.
عاليى خاطرنشان كرد: مساحت حوزه آبخيردارى مشهد 8 درصد 
مساحت استان است و منابع آبى حوزه آبريز نيز حدود 12 درصد 
مساحت منابع آب استان است و ما نمى توانيم انتظار داشته باشيم 

مشكالت اين بخش را حل كنيم.
وى تأكيد كرد: ميزان برداشــت مــا از منابع آب زيرزمينى يك 
ميليــارد و 200 ميليون متر مكعب در ســال بوده كه بيش از 

ظرفيت منابع تجديدپذير آب صورت مى گيرد.
مديرعامل شركت آب منطقه اى خراسان رضوى تصريح كرد: اين 
امر باعث شد كه از 37 حوزه آبريز 35 مورد آن ممنوع و بحرانى 
باشــد و سطح آب زيرزمينى در غرب مشهد طى سال يك متر 
افت مى كند و منابع آب نيز شــور مى شود و چشمه ها و قنات ها 
نيز خشــك مى شوند. عاليى با بيان اينكه به عقيده دانشمندان 
پديده تغيير اقليم و گرم شدن بر چالش هاى ما اضافه خواهد كرد، 
اضافه كرد: نقاط قوت ما اين بوده كه در استان تشكل هاى بسيار 
توانمندى در حوزه كشاورزى وجود دارد و ما مى توانيم با همكارى 

اين دوستان بر اين مشكالت فائق شويم.
وى اظهــار كرد: ما بايد از منابع آبى كه در حال نابودى اســت 
كمتر برداشــت كنيم. ما اگر در 3 دشــت استان بدون كاهش 
توليد و بدون آسيب رساندن به كشاورزان، كشاورزى را به سمت 
گلخانه اى بودن سوق دهيم، يك ميليارد متر مكعب آب از ميزان 

مصرف ما كم خواهد شد.

 دستگيري سارق حرفه اي با 10 فقره سرقت
نيشابور- خبرنگارقدس: جانشين فرمانده انتظامي شهرستان 
نيشابور از شناسايي و دستگيري سارق حرفه اي اماكن خصوصي 

با 10 فقره سرقت در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمدرضا عارفخاني اظهاركرد: در پي وقوع چند فقره 
ســرقت از اماكن خصوصي در سطح شهر موضوع در دستور كار 

تيمى از مأموران كالنتري 14 اين فرماندهي قرار گرفت.
وى افزود: كارآگاهان دايره مبارزه با سرقت كالنتري 14 با بررسي 
سرقت ها و با اشــراف اطالعاتى به فردى سابقه دار مظنون و با 
جمع آورى ادله و مستندات كافى با هماهنگى مقام قضايى او را 
دستگير و در بازرسى از مخفيگاهش تعداد زيادى لوازم سرقتى 
شامل لوله هاي آلومينيومي، موتور كولر، باتري خودرو.. را كشف 
كردند.وى خاطرنشان كرد: متهم در تحقيقات فني و پليسي به 

10 فقره سرقت از اماكن خصوصي اعتراف كرد.

گمركات خراسان رضوى

قدس:

درمصرف آب صرفه جويى مى شود
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يك مسئول در گفت وگو با قدس افشا كرد

درخواست غير معقول نظام مهندسى قوچان از يك شركت تعاونى 

ذره بين

هادى زهرايى   كارخانه كاشــى توس 
قوچان كــه بيش از يك ســال توليد آن 
متوقف شده است و كارگران آن به دنبال 
حق و حقوق عقب افتاده خود هســتند بر 
اثر فشارهاى اقتصادى اقدام به فروش اموال 
كارخانه و حتى زمين شركت تعاونى كاشى 
توس قوچان كرده اند تا بتوانند پاسخگوى 
خانواده خــود در اين شــرايط اقتصادى 
سخت باشند. خبرنگار ما براى پيگيرى اين 
موضوع با مديراجرايى هيئت تسويه شركت 
تعاونى كاشى توس قوچان گفت وگويى را 

انجام داده است.
سيروس كاووســى بينابيد در گفت وگو با 
قدس مى گويد: شــركت تعاونى كارخانه 
كاشى توس قوچان در سال 85 با عضويت 
341 نفر در دو فاز تأسيس شده است كه 
در فاز يك ملكى تجــارى درخيابان امام 
خمينــى(ره) با مجوز مجمع عمومى و در 
فاز دوم ملكى با كاربرى مسكونى با مجوز 

هيئت مديره خريدارى شده است.
وى كه خود بازنشســته كارخانه كاشــى 
توس اســت افزود: كارخانه كاشــى توس 
طى چند ســاله اخير اعالم ورشكستگى 
كرده است و همچنين كارگران اين واحد 
صنعتى چندين سال حقوق خود را دريافت 
نكرده اند و عمالً اين كارخانه تعطيل شده 
اســت و اعضاى اين تعاونــى كه كارگران 
زحمتكش اين واحد توليدى هســتند به 
دليل مشــكالت عديده مالى و شــرايط 
اقتصادى كنونــى جامعه، هيئت مديره را 
مجبور به فروش ملك تجارى خيابان امام 
خمينى(ره) كردند. و با شــرايط اقتصادى 
اعضاء هيئت تسويه تشكيل و زمين تجارى 
فروخته شد كه در قرارداد فروش اين ملك 

مقرر شده اســت تا زمين به همراه پروانه 
ساخت واگذار شود.

وى در خصوص عدم پرداخت پول توسط 
شركت تعاونى به اعضا پس از فروش ملك 
تجارى گفت: در سال 86 براى ملك تجارى 
كارخانه كاشــى توس توســط شهردارى 
قوچان پروانه با 19 فقره چك به مبلغ 17 
ميليون و 300 هزار تومان صادر شد و به 
دليل اينكه كارگران كارخانه كاشى توس، 
حقوق آن ها با تأخير پرداخت مى شد، در 
اين زمين بنايى احداث نشد و به دليل عدم 
آگاهى از قانون، بعد از سرگردانى چندين 
ماهه، توســط شــهردارى باالخره با نامه 
استاندارى خراســان رضوى كه شهردارى 
قوچان هيچ گونه خدماتى را به اين شركت 
تعاونى در خصوص ملك تجارى ارائه نكرده 
اســت براى تمديد پروانه نبايد هيچ گونه 
وجهى را دريافت كند.شهردارى نيز پس از 
اين نامه ما را به نظام مهندسى معرفى كرد 

تا نقشه ها تأييد شود.
وى ادامــه داد: در ســال 86 حدود 110 
ميليون تومان به حســاب نظام مهندسى 
قوچان بابت تأييد نقشــه ها واريز شد كه 
مسئولين نظام مهندســى قوچان پس از 
مراجعه ما اعالم كردند بايد 519 ميليون 
تومان ديگر توســط شركت تعاونى كاشى 
توس واريز شود تا نقشه ها توسط مهندسين 
تاييد نهايى شود. اين درحالى است كه پس 
از واريز وجه در ســال 86 نظام مهندسى 
ســاختمان قوچان هيچ گونه خدماتى را 
به اين شــركت تعاونى ارائه نكرده است و 
پس از پيگيرى هاى فراوان نظام مهندسى 

قوچان همكارى الزم را انجام نداد.
مديراجرايى هيئت تسويه شركت تعاونى 
كاشــى توس قوچان تصريح كرد: پس از 
مراجعه به نظام مهندســى استان و اعالم 
آن ها كه براســاس آييــن نامه مبحث دو 
ساختمان، نظام مهندســى قوچان نبايد 

هزينــه اى را براى تمديد همان نقشــه ها 
با مشخصاتى كه در ســال 86 ارائه شده 
است، دريافت كند. كه اين موضوع دو بار 
در كميته رفع اختالف استان مطرح شده 
اســت و هر دو بار نظام مهندسى قوچان 
محكوم شده است كه بايد نقشه ها را تأييد 
كنند و هر دوبار نظام مهندسى قوچان رأى 
كميته رفع اختالف را ناديده گرفته است. 
و پس از امتناع نظام مهندســى از تأييد 
نقشه ها، به شوراى انتظام نظام مهندسى 
استان مراجعه كرده و طرح شكايت بر عليه 
نظام مهندسى قوچان را ارائه كرديم و پس 
از 4 ماه شوراى انتظام رأى به محكوميت 
نظام مهندسى قوچان داده است كه نظام 
مهندسى قوچان باز هم با اين رأى از تأييد 
نقشــه ها امتناع مى كند. وى خاطرنشان 
كرد: اما نكته جالب اين اســت كه از بين 
مهندسين ناظر 3 نفر اقدام به تأييد نقشه ها 
كرده اند و ديگر مهندســين از تأييد اين 
نقشــه ها ســر باز مى زنند و اين درحالى 
اســت كه نقشه اين ساختمان با زير بناى 
13300 متر مربع در هفت طبقه توســط 
يك شركت خصوصى با هزينه 35 ميليون 
تومان در ســال 86 طراحى شده است و 
نظام مهندسى فقط براى مهر تأييد خود 
519 ميليون تومان درخواست مى كند.اين 
در حالى اســت كه در سال 86 هم 110 
ميليون تومان بابت تأييد نقشه ها به نظام 
مهندسى پرداخت شــده بود و با شرايط 
كنونى جامعه بويژه قشر كارگر كه با سختى 
فراوان گــذران زندگى مى كننــد، هرروز 

فشارهاى اجتماعى بر ما بيشتر مى شود.
روزنامه قدس پيگير حل مشكل اعضاى اين 

شركت تعاونى خواهد بود.

پزشكىكشاورزى

كشاورز بشرويه اى ركورددار توليد پسته خشك در كشور
بشرويهـ  خبرنگار قـــدس: مدير جهاد كشاورزى شهرستان بشرويه گفت: امسال بالغ 
بر80 درصد كاهش توليد پسته را به دليل نوسانات دمايى داشتيم و حتى برخى از باغات اين 
شهرستان بدون محصول مانده اند. به گزارش خبرنگارما، حسين سرچاهى در مراسم اختتاميه 
دومين دوره آموزشى ملى مباحث نوين پسته درشهرستان بشرويه گفت:اين در حالى است كه 
كشاورز بشرويه اى در سال 96 ركورددار توليد 16 تن پسته خشك در هرهكتار در سطح كشور 
بوده است. وى افزود: 8 هزار سطح زراعى و 9 هزار سطح باغات اين شهرستان است و ما 538 
منبع آبى در بشرويه داريم.مهم ترين محصوالت اين شهرستان آويشن و آنغوزه، پنبه و پسته، 
خاكشــير، زيره سبز و زعفران و زردآلو و همچنين جو و محصوالت جاليزى و اخيراً نيز كنجد 
مى باشد. وى بيان داشت: بشرويه به عنوان قطب كشاورزى استان خراسان جنوبى مطرح بوده و 
در اكثر محصوالت كشاورزى در استان پيشرو است. سرچاهى اظهار كرد: يكى از ظرفيت هاى 

ويژه كشاورزى اين شهرستان وجود باغ هاى وسيع پسته در بشرويه مى باشد.

آغاز به كار اولين پايگاه اورژانس موتورى در نيشابور
نيشابور- خبرنگارقدس: رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشكى نيشابور از 

راه اندازى اولين پايگاه اورژانس موتورى شهرستان نيشابور خبر داد.
دكتر قاســم مشــار موحد اظهاركرد: با توجه به آيين نامه هاى موجــود و مصوب در وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى به جهت كاهش زمان رسيدن نيروهاى اورژانس 115بر 
بالين مددجويان، راه اندازى موتورالنس يا آمبوالنس موتورى جزو برنامه هاى اورژانس كشور 
اســت. وى گفت: با تالش تكنسين هاى اورژانس 115 نيشابور، اولين پايگاه اورژانس موتورى 

درشهرستان نيشابور راه اندازى شده است.
رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشكى نيشابور تصريح كرد: موتورالنس ها با هدف 
دسترسى سريع به بيماران و مصدومين و انجام اقدامات اوليه درمانى براى كاهش عوارض يا 
جلوگيرى از مرگ احتمالى قبل از رســيدن آمبوالنس، با توجه به شرايط شلوغ و پرازدحام 

شهرها در ساعت اوج ترافيك، طراحى و تجهيز شده اند.
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آنچه مسلم ودر قانون 
هم به صراحت ذكر شده 

است واگذارى امور 
حاكميتى دولت در هيچ 

حوزه اى قانونى نيست 
و تصميمات مخالف اين 

اصل قابليت اجرايى 
ندارند
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