
هجوم نقدينگى سرگردان مردم 
به بازار مسكن حتمى است

توانايى استخدام 100 زن 
سرپرست خانواده را دارم

رئيس اتحاديه مشاوران امالك مشهد در گفت و گو با قدس: بانوى كارآفرين در گفت وگو با قدس:

رئيس اتحاديه مشــاوران امالك مشهد با 
اشاره به ســخت و دشوار بودن پيش بينى 
آينده بازار مسكن، تصريح كرد: اگر دولت 
توانايى كنترل و جذب پول هاى سرگردان 
در دســت مردم را نداشــته باشد، قيمت 
مســكن در ســال آينده مجــدد افزايش 

خواهد يافت...

«ســميه جعفرى »، متولــد 62 از تهران و 
مهندس كشــاورزى است. او در حال حاضر 
جزو زنان كارآفرينى اســت كــه در زمينه 
فروش لوازم سيســتم هاى قطره اى بارانى و 
«ورق ژئوممبران» فعاليت گسترده اى دارد.

وى در حال حاضر طرح هاى بزرگى را در اين 
.......صفحه 4 زمينه نظارت ... .......صفحه 3 

شوراى شهر هزينه مسافران خارجى مشهد را افزايش ندهد
به بهانه سالگرد عمليات كربالى 5 و 

سالروز شهادت سردار محمد فرومندى

پيشكسوتان «جنگال» 
سپاه خراسان از خاطرات 

دفاع مقدس مى گويند

.......صفحه 2

گردشگرپذيرى يا گردشگر گريزى

.......صفحه 4

وزير راه و شهرسازى در گفت وگو با قدس:

قطارهاى تندرو 
مشهد-تهران 

دوباره برقرار مى شود

قدس  صداى خش خش بى سيم؛ سكوت مقطعى منطقه 
عملياتى كربالى 5 را در بامــداد 20 دى ماه 1365 برهم زد! 
بى سيم چى با صدايى حزين اعالم كرد: محمد فرومندى؛ ايوب 

جبهه ها؛ آسمانى شد! حاال در ميانه ...

 وزيــر راه و شهرســازى در گفت وگو با قدس اظهار داشــت: 
سرويس دهى قطارهاى تندرو مسير مشهد-تهران نبايد متوقف 
شود.محمد اسالمى در حاشيه جلسه هيئت دولت با بيان اينكه 

از شركت رجا خواسته ايم ...
.......صفحه 2
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.......ادامه همين صفحه

مراسم توديع و معارفه 
استاندار خراسان رضوى با 

حضور وزير كشور برگزار شد

رزم حسينى 
رسماً كليددار 

ساختمان بهار شد
هاشــم رسائى فر: با اجرايى شــدن قانون منع 
فعاليت مديران بازنشســته در دستگاه هاى دولتى 
16 اســتاندار از مجموع اســتانداران كل كشــور 
از بدنه وزارت كشــور جدا شدند تا افراد جديدى 
براى مديريت اين 16 استاندارى معرفى شوند. 15 
استاندارى تا ديشب همگى صاحب استاندار شده 
بودند و خراسان رضوى آخرين استانى بود كه حكم 
استاندارى آن ديشــب براى عليرضا رزم حسينى 

صادر شد و او رسماً كليد دار ساختمان بهار شد.
استاندارى كه از كرمان آمده و همه او را به عنوان 
فردى فعال در عرصه هاى اقتصادى مى شناســند. 
در مراسمى كه ديشب با حضور عبدالرضا رحمانى 
فضلى در ساختمان برج سپيد مشهد برگزار شد، 
عليرضا رشيديان استاندارســابق خراسان رضوى 
توديــع و رزم حســينى به عنــوان چهاردهمين 

استاندار اين استان معارفه شد. 

مديركل دفتر فنى استاندارى:
آغاز نظارت و ارزيابى 3931 طرح عمرانى 

در خراسان رضوى
قــدس: مدير كل دفتــر فنى،عمرانــى و حمل و نقــل و ترافيك 
استاندارى خراســان رضوى از آغاز نظارت عاليه برطرح هاى عمرانى 

استانى دستگاه هاى اجرايى در سال97 خبر داد.
مهدى ســاليانى با بيان اينكه در ســال جارى اين نخستين مرحله 
نظارت عاليه بر طرح هاى عمرانى اســتانى است، افزود: اين ارزيابى 
توسط تيم مشترك دفترفنى و سازمان مديريت و برنامه ريزى استان 
انجام مى شود.به گفته وى، در اين دوره 3931 طرح با اعتبار مصوب 
افزون بر13 هزار و 160 ميليارد ريال توســط 22 اكيپ نظارتى در 
سطح 28 شهرستان و نيز دستگاه اجرايى مورد ارزيابى قرار مى گيرد.

وى با بيان اينكه متوسط تخصيص اعتبارات استان تاكنون حدود 49 
درصد است و بخش هاى مختلف تالش كرده اند روند پيشرفت طرح ها 
را تا حد امكان ادامه دهند، اما اين ارزيابى وضعيت طرح هاى عمرانى 

را به صورت دقيق تر و روشن تر مشخص مى كند.
وى عنــوان كرد: در دوره قبل بازديد ازطرح هاى عمرانى اســتان در 
قالب طرح نظارت عاليه كه تيرماه ســال جارى از پروژه هاى عمرانى 
96 انجام شــد، تعداد 4442 طرح با اعتبار مصوب افزون بر15 هزار 
و 360 ميليارد ريال واعتبارتخصيص يافته 6970 ميليارد ريال مورد 
ارزيابى قرارگرفت كه نسبت به اعتبارات اختصاص يافته در آن زمان 

از وضعيت مطلوبى برخوردار بود.
ساليانى اظهار كرد: پس از اتمام بازديدهاى دوره اى و ثبت و بررسى 
اطالعات نظارتى توســط كارشناســان نظارت عاليه، گزارش مربوط 
كه حاوى اطالعات كمى و كيفى طرح هاى عمرانى اســتان و ارزيابى 

دستگاه هاى اجرايى و شهرستان هاست، تهيه مى شود.

قطع 2000  اصله درخت در گلمكان

مشــهد فورى: يك شهروند از قطع 2000 درخت 
مثمر در گلمكان خبر داده و اعالم كرد زمين اين 
باغ سال 79 در قالب طرح طوبى براى احيا واگذار 
شده بود. مدير جهاد كشاورزى چناران در گفت وگو 
با مشــهدفورى درباره اين اتفاق گفت: اين زمين 
واقع در سنگ سفيد توسط سازمان منابع طبيعى 
به فردى واگذار شــد تا آن را احيا كند، اكنون فرد 
ديگرى ســند كهنه اين زمين را از مالكين اصلى 
خريدارى كرده و با حكم قضايى به منظور خلع يد 

زمين اقدام كرده است.
فــردى كه زمين را از منابــع طبيعى گرفته و در 
آن درخت كاشته بود خواستار خريد اين درخت ها 
توســط مالك اصلى شد، اما مالك اصلى با اين امر 

موافقت نكرد.

رزم حسينى رسمًا كليددار ساختمان بهار شد
ادامه از همين صفحه ... وزير كشور در مراسم تكريم 
اســتاندار پيشين و معارفه اســتاندار جديد خراسان 
رضوى گفت: با توجه به مصوبه مجلس شايد بيشترين 
تعداد مديران ارشــد كه شامل قانون منع به كارگيرى 

بازنشستگان شدند در وزارت كشور وجود داشتند.
عبدالرضا رحمانى فضلى ادامه داد: 16 اســتاندار و دو 
معاون بنده و تعداد زيادى معاون اســتاندار و فرماندار 
مشمول اين قانون شدند، اما با كادر سازى خوبى كه 
اين چند ســال در وزارت كشور انجام شد، توانستيم 

تمام نيروها را از داخل وزارت كشور جايگزين كنيم.
وى افزود:بيــش از 80 درصد فرمانــداران از كاركنان 
داخــل وزارت كشــور بودند كه قبالً بــر عكس بود، 
يك فهرســت 45 نفرى از مشــموالن اين قانون در 
وزارت كشــور را رئيس جمهور دادند و ما توانستيم در 

كوتاه ترين مدت جايگزينى ها را انجام دهيم.
وى ضمن اشاره به دوران استاندارى عليرضا رشيديان 
و نظرات ديگران در خصوص به كارگيرى وى در استان 
كوچك تر تصريح كرد: با وجود اينكه رشيديان از بدنه 
وزارت كشور نبود، به سرعت با تجربه كالن مديريتى 
به حوزه كارى خود اشراف پيدا كرد و گزارش كار وى 

كارنامه درخشانى است.
رحمانى فضلى از انتصاب اســتاندار سابق كرمان ياد 
كرد و توضيح داد: عليرضا رزم حسينى هم كار وزارت 
كشورى نكرده بود، اما فردى توسعه گرا و بسيار فعال 

در زمينه سرمايه گذارى و اقتصادى بود.
وزير كشــور با اشــاره به موافقتنامه هاى امضا شده 

توسط رزم  حســينى تأكيد كرد: وى در استان كرمان 
فضاى سياسى را با انرژى هاى سرمايه اى، اقتصادى و 
توسعه اى تلفيق كرد و اميدوارم استاندار جديد خراسان 

رضوى بتواند در اين استان هم منشأ خير باشد.

اولويت هاى خراسان رضوى 
در اين مراســم همچنين رئيــس مجمع نمايندگان 
خراســان رضوى در مجلس با بر شــمردن نيازها و 
مشكالت موجود در استان گفت: اين استان از سياسى 
كارى ها اشباع شده و نياز به اشتغال و رفع مشكالت 

اقتصادى دارد.
حميد بنايى اظهار داشــت: اولويت استاندار در وهله 
نخســت بايد اشــتغال مردم و در مرحله دوم بهبود 
وضعيت اقتصادى باشد، با اين حال سياست هم بخشى 

از كار دولت است و نمى توان از آن چشم پوشيد.
نماينده مردم گناباد و بجســتان در مجلس شــوراى 
اسالمى گفت: استاندار جديد خراسان رضوى در ديدار 
اعضاى مجمع نمايندگان اين اســتان اعالم كرد كه 
برنامه وى براى دوره مديريت جديد در استاندارى، 90 
درصد كار عمرانى و اشتغال و 10 درصد كار سياسى 
اســت.وى با تأكيد بر نگاه عدالــت محورانه در توزيع 
امكانات و خدمات بين شهرســتان هاى استان افزود: 
نبايد به گونه اى عمل شود كه شهرستان ها تحت تأثير 
مشهد قرار گيرند و ساكنان آن ها به اين شهر مهاجرت 
نماينــد. وى همچنين با تأكيد بــر بومى گزينى در 
انتخاب مديران استانى و محلى اظهار داشت: خراسان 

رضوى داراى نيروهاى تحصيلكرده و توانمند اســت؛ 
بنابراين ضرورت دارد از آنان در پســت هاى مختلف 
مديريتى استفاده شود. بنايى بر حل مشكل مؤسسه 
پديــده نيز تأكيد كرد و گفت: تاكنون دســتگاه هاى 
دولتى ســهم خود را از اين مؤسسه دريافت كرده اند، 
اما سهم مردم عادى هنوز پرداخت نشده، اميد است با 
تدبير استاندار جديد مشكل اين مؤسسه و بدهى هاى 

معوق آن به مردم حل شود.
بنايى اســتفاده از ظرفيت آســتان قدس رضوى در 
مديريت استان را توصيه كرد و از استاندار جديد اين 
استان خواست يك رابط پارلمانى براى مجلس شوراى 
اسالمى تعيين كند تا بتوان ارتباط نزديك ترى بين 

مديريت استان و نمايندگان مجلس برقرار كرد.

وقتم را براى آبادانى وقف مى كنم
عليرضا رزم حسينى در مراسم معارفه خود به عنوان 
استاندار جديد خراسان رضوى گفت: تقدير الهى اين 
بود كه مستخدم دولت باشم، اما تفكر بخش خصوصى 
را هــم با خود به اين عرصــه آوردم. از روز اولى كه به 
كرمان رفتم نيت كردم وقتم را وقف آن اســتان كنم 
و امروز هم نيت كرده ام وقتم را براى آبادانى خراسان 
رضوى وقف كنم.وى اظهار داشت: در حوزه سياسى، 
به ميانه روى، با حفظ اصول مبتنى بر شعار راهبردى 
مطابق با قانون اساسى كه «واليت فقيه در رأس امور 

است» كار خواهم كرد.
بنده ميهمان شما هستم، مطمئناً ميهمان نوازى مردم 

خراسان رضوى و نمايندگان مجلس، فضايى را فراهم 
مى كند كه بتوانيم براى آبادانى اين استان تالش كنيم.
رزم حســينى همچنين گفت:  ترديد ندارم آيت اهللا 
علم الهدى، نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى و 
حجت االســالم و المسلمين رئيســى، توليت آستان 
قدس نيز براى منشور همدلى با فعاالن سياسى همراه 
ما خواهند بود. اين ها مقدمه آبادانى و توســعه است. 
خدمت آقاى علم الهدى خواهم رسيد و عرض خواهم 
كرد كه ائمه جمعه در نقاط مختلف استان هستند كه 
مى توانند فرهنگ اقتصادى را ترويج كنند. عالوه بر آن، 
در استان خراســان رضوى با ظرفيت اتاق بازرگانى و 
مؤسسات اقتصادى آستان قدس، براى توسعه اقتصاد 

مقاومتى فعاليت خواهيم كرد.
استاندارخراســان رضوى همچنين افزود:  بايد براى 
بخش خصوصى فرش قرمز پهن كنيم، اگر فرش قرمز 
پهن شود، مطمئن باشيم سرمايه گذاران خواهند آمد.

عليرضا رشيديان استاندار سابق خراسان رضوى نيز با 
اشــاره به اينكه در كار اجرايى همواره نقايصى وجود 
دارد، گفــت: با اين وجود تــالش كرده ايم خدمت و 
تالشــى كه داريم در راه رضايتمندى مردم باشد و و 
چنانچه كاستى بوده از مردم استان حالليت مى طلبم.

وى همچنين از اقدامات و همكارى هاى نماينده ولى 
فقيه در اســتان و همراهى آســتان قدس رضوى در 
طرح هاى عمرانى و خدمت رسانى به زائران و مجاوران 
امام هشــتم (ع) در زمان حضورش در اســتاندارى 

خراسان رضوى قدردانى  كرد .
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نماينده ولى فقيه در خراسان شمالى:
  عظمت ملت ايران را در 22 بهمن

 به رخ دنيا مى كشيم

بجنورد- خبرنگار قدس: نماينده ولى فقيه در خراسان شمالى 
در ششمين نشست ستاد چهلمين سالگرد انقالب اسالمى با 
تأكيد بر اينكه همه توان خود را بايد براى تجلى جشن چهلمين 
سالگرد انقالب اسالمى به كار ببريم، گفت: در 22 بهمن امسال 
بايد عظمت ملت ايران را به رخ جهانيان بكشيم. آيت اهللا يعقوبى، 
گفت: انقالب اســالمى با رهبرى امام خمينــى(ره)، دين را از 
حاشــيه به متن آورد.وى تصريح كرد: بايد امسال 22 بهمن را 
به عنوان يك روز استثنايى و ديدنى برگزار كنيم تا دنيا بفهمد 
انقالب ما در 40 سالگى خود بصيرتر و پخته تر شده و در مقابل 
توطئه دشمنان، راهكارهاى برون رفت را بهتر فرا گرفته است.

امام جمعه بجنورد، با تأكيد بر اينكه در چهلمين سالگرد انقالب 
اســالمى بايد عظمت انقالب را به رخ دشمنان بكشيم، اظهار 
داشت: امام راحل با وارد كردن دين اسالم به متن زندگى مردم، 
اقتدار و عظمت ايران اسالمى را متجلى كرد. وى، 22 بهمن را 
روز بلوغ سياسى ملت معرفى و بر برگزارى باشكوه اين مراسم 
تأكيــد كرد و افزود: البته نيمــه دوم بهمن ماه مصادف با دهه 
فاطميه اســت و از همه مردم و مسئوالن مى خواهيم حرمت 
فاطميه را رعايت كنند.شجاعى استاندار خراسان شمالى هم با 
اشاره به دستاوردهاى عظيم انقالب اسالمى در استان خراسان 
شمالى، اعالم كرد: تا پايان سال جارى همه روستاهاى استان از 

نعمت برق، برخوردار خواهند شد.

  وقف يك منزل براى مدرسه علميه 
جواد االئمه

هاديان: وقف يك باب منزل مسكونى به نيت مدرسه علميه 
جواد االئمه(ع) درمشهدانجام شد.مسئول اداره موقوفات حوزه 
علميه خراسان در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن اعالم اين م 
طلب گفت: يك باب منزل مسكونى توسط واقف نيك انديش 

حجت االسالم والمسلمين قدرت اهللا مهربان صورت گرفت.
حجت االســالم محمد خانــى افزود: نيت ايــن واقف براى 
مدرســه علميه جواد االئمه (ع) است و اين منزل مسكونى 
كه داراي عرصه به مســاحت 200 متر مربع و اعيان به متراژ 
160 متر مربع واقع در منطقه طالب مشهد مقدس براى اين 
منظور وقف شده اســت.وى نوع وقف را عام و انتفاعي اعالم 
و خاطرنشان ســاخت:طالب حوزه علميه خراسان با اولويت 
طالب مدرســه علميه جواداالئمه(ع) طبرسي مشهد و براي 
استفاده هاي آموزشــي و پژوهشي و فرهنگي طالب مدرسه 
علميه جواداالئمه(ع) اســت.وى خاطرنشان ساخت: در حال 
حاضر توليت ايــن موقوفه برعهده مدير وقت مركز مديريت 
حوزه علميه خراسان است و نظارت برآن برعهده واقف و پس 
از واقف مدير وقت مدرسه علميه جواداالئمه(ع) قرار داده است.
وى اين موقوفه را به عنوان شــعبه ســوم مدرسه امام جواد 
االئمه(ع) مشــهد دانســت و بيان كرد : هدف آن است تا در 
آن، طالب شــيعه دوازده امامي مشغول تحصيل و تدريس و 

استراحت باشند و از منافع آن بهره ببرند.

رئيس سازمان حج و زيارت خراسان رضوى
 در گفت و گو با قدس عنوان كرد

  اعالم سهميه حج تمتع استان در نيمه 
دوم بهمن ماه

قدس آناليــن: رئيس ســازمان حــج و زيارت اســتان 
خراسان رضوى گفت: سهميه حج تمتع سال آينده استان در 
نيمه دوم بهمن ماه اعالم خواهد شد. جواد شاد در گفت و گو با 
خبرنگار قدس آنالين اظهار داشت: با توجه به اينكه جمعيت 
حجاج كشور در سال 98 نسبت به امسال افزايش خواهد داشت 
احتماالً سهميه خراسان رضوى نيز اضافه خواهد شد.وى با بيان 
اينكه امسال نيز اعزام حج عمره برگزار نخواهد شد، تصريح كرد: 
اعزام ها براى حج تمتع سال آينده از نيمه دوم تيرماه آغازخواهد 
شد و براساس اليحه بودجه ســال آينده، كسانى كه به حج 
تمتع اعزام شوند معادل 110 هزار تومان بايد عوارض خروج از 
كشور پرداخت كنند.شاد افزود: همچنين در اليحه بودجه سال 
آينده عوارض خروج ازكشور براى افرادى كه به صورت زمينى 
و دريايى به عتبات عاليات مشرف شوند، 12 هزار و 500 تومان 
و كســانى كه به صورت هوايى عازم كشور عراق شوند، مبلغ 
37 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده است.وى ادامه داد: 
همچنين طبق اين اليحه زائران اربعين كه از تاريخ 24 شهريور 
98 تا 12 آبان 98 از مرزهاى زمينى به مقصد كشور عراق از 
كشور خارج شوند از پرداخت عوارض خروج معاف خواهند بود. 
شاد اظهار داشت: اعزام ها براى عتبات عاليات نيز در استان به 
صورت منظم در حال انجام است و زائران در قالب 4 پرواز در 

طول هفته به كشور عراق اعزام مى شوند.

در يادواره شهيد حريمى عنوان شد
تالش و ايمان دو سالح نامرئى در دوران 

دفاع مقدس
دررود- خبرنگارقدس: مراسم يادواره بسيجى شهيد يداهللا 
حريمى و گراميداشت شهداى كربالى چهار و پنج با حضور 
مردم و طالب حوزه علميه جواد االئمه(ع) دررود وقرائت دعاى 
توســل در بقعه امامزادگان عين على و زين على از نوادگان 
امام محمد تقى(ع) اين شهر برگزار شد. دراين مراسم بعد از 
قرائت دعاى توســل توسط كرباليى محمود دررودى، «جواد 
آزاد»  بى سيم چى و «سيد مجتبى جندقى» از آزادگان سرافراز 
خاطراتى از دوران دفاع مقدس بيان كردند.جواد آزاد گفت: در 
دفاع مقدس تالش وايمان دوسالح نامرئى بود كه بايد تالش 
كنيم در تمام عرصه ها حفظ شود.اين مراسم به همت مؤسسه 

رهروان واليت دررود برگزار شده بود.

وزير راه و شهرسازى در گفت وگو با قدس:
سرويس قطارهاى تندرو مشهد-تهران 

دوباره برقرار مى شود

 آرش خليل خانــه: وزير راه و شهرســازى در گفت وگو با 
قدس اظهار داشــت: ســرويس دهى قطارهاى تندرو مسير 
مشهد-تهران نبايد متوقف شــود.محمد اسالمى در حاشيه 
جلســه هيئت دولت با بيان اينكه از شركت رجا خواسته ايم 
ســرويس قطارهاى تندرو مشهد-تهران را دوباره برقرار كند، 
به خبرنگار ما گفت: در تالش هســتيم تا مشكالت مالى به 
وجود آمده كه ســبب توقف اين سرويس شــده را برطرف 
كنيم.سرويس قطارهاى تندرو پرديس كه در مالكيت شركت 
حمل و نقل ريلى رجا قرار دارد، از شانزدهم ماه جارى به دليل 
آنچه عدم حمايت دولت از بخش حمل و نقل ريلى و ناتوانى 
در تأمين هزينه هاى ارزى اين قطارها اعالم شده، متوقف و از 
سامانه فروش بليت  حذف شد تا اين قطارها در آشيانه هاى خود 
زمينگير شوند. محمد رجبى مديرعامل رجا گفته است پس از 
قطار تندروى مشهد-تهران نوبت سرويس قطارهاى حومه اى 
اســت كه به اين سرنوشت دچار شوند. وزير راه و شهرسازى 
اما در واكنش به اين اتفاق و اظهارات مديرعامل شركت رجا 
با تأكيد بر اين كه ادعاى حمايت نكردن دولت از بخش حمل 
و نقل ريلى درســت نيست و واقعيت ندارد، گفت: مشكل به 
وجود آمده براى رجا در اين بخش از سرويس ها ناشى از اين 
است كه تعرفه هاى آن ها در چند سال گذشته ثابت مانده و 
تغيير نكرده است، در حالى كه هزينه هايشان بويژه در نتيجه 
نوسان هاى ارزى اخير افزايش يافته است.اسالمى تصريح كرد: 
اين اتفاق به دليل تصميماتى است كه ستاد تنظيم بازار اتخاذ 
كرده و مديران رجا نتوانســته بودند به خوبى دفاع كنند و ما 
تالش مى كنيم تا اين عدم تعادل برطرف شود. به همين دليل 
هم از رجا خواســته ايم تا اين سرويس مجدداً برقرار شود تا 
ما به مشــكالت آن ها رســيدگى كنيم.وزير راه وشهرسازى 
در مورد درخواســت مديرعامل رجا براى پرداخت ارز دولتى 
بــه اين بخش با يادآورى اينكــه ارز دولتى فقط به كاالهاى 
اساسى داده مى شود، گفت: حمل و نقل ريلى مى تواند از ارز 
نيمايى استفاده كند و ما بايد هزينه هايشان را متناسب با اين 
تنظيم كنيم كه در حال تدوين طرحى بدين منظور هستيم 
و ان شــاءاهللا مصوباتش را در آينــده نزديك خواهيم گرفت.
اســالمى همچنين در جمع خبرنگاران با تأكيد بر اينكه در 
آستانه 40 سالگى انقالب اسالمى طرح هاى توسعه ترانزيتى 
براى ما اهميت زيادى دارد، گفت: بخصوص در شرايط كنونى 
در تالش هستيم طرح هايى كه در بخش ريلى تاكنون انجام 
شده است، افتتاح شود.وى درباره افزايش بهاى مسكن با بيان 
اينكه آنچه در حوزه مسكن اتفاق مى افتد، عمدتاً ناشى از خود 
بخش مسكن نيست، بلكه تأثيرات اقتصادى در اين حوزه بعضاً 
تأثيرگذار است، اظهار داشت: آنچه ما به عنوان يك سياست 
براى بخش مســكن برنامه داريم، توليد مسكن براى جامعه 

هدف ما شامل بخش كم درآمد و متوسط جامعه است.

  اعضاى هيئت كاراته طرقبه شانديز 
معرفى شدند

قدس: جلسه معارفه رئيس و اعضاى هيئت كاراته شهرستان 
طرقبه شانديز با حضور فرماندار و رئيس هيئت استان در محل 
فرماندارى اين شهرستان برگزار شد.در اين جلسه حسن شهريارى 
به عنوان رئيس، سعيد روشنايى نايب رئيس و جليل بذرافشان به 
عنوان دبير هيئت كاراته شهرستان طرقبه شانديز معرفى شدند.
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نشست هم انديشى دبير علمى جايزه 
داستان هاى حماسى با اهالى رسانه برگزار شد

جايزه داستان هاى حماسى به دليل 
فقدان ادبيات ملى شكل گرفت 

فارس:دبيــر علمــى جايزه 
گفت:  حماسى  داستان هاى 
دليــل اصلى برگــزارى اين 
جايزه فرهنگى، فقدان ادبيات 
ملى بود. ســعيد تشكرى در 
نشســت هم انديشى با اهالى 
رســانه كه در حــوزه هنرى 
خراسان رضوى برگزار شد، با 
بيان اينكه دفتر هنر حماسى اين نهاد قريب به يك سال است 
كه تاسيس شده، گفت: يكى از رويكردهاى اصلى اين دفتر، 
توجه به ادبيات حماسى اســت كه با اصحاب داستان نويس 
جلسات مختلفى به صورت مجازى، حضورى يا تلفنى برگزار 
شــده است.دبير علمى جايزه داستان هاى حماسى ادامه داد: 
رسيدن به توافق درباره خلق ادبيات حماسى در سطح، اتفاق 
خوبى بود كه در اين جلسات و گفت و گوها رخ داد و محصول 
آن، ارسال 220 طرح از حدود 181 نويسنده از سطح كشور 
به دبيرخانه نخســتين جايزه داستان هاى حماسى بود.وى با 
اشــاره به داوران ملى و مطرح اين رويداد ادبى، گفت: هيئت 
داوران نخستين جايزه داســتان هاى حماسى، را على  اصغر 
عزتى پاك، قاســم على فراستى، حســين شهرستانى و زهرا 
زواريان، تشكيل مى دادند كه بيشتر نويسندگان بر سر آن ها 
توافق داشته اند.تشكرى با بيان اينكه از 22 استان براى ما طرح 
ارسال شده كه بيشترين آن ها از استان هاى خراسان رضوى، 
تهران، اصفهان و خراسان شمالى ارسال شد، افزود: قرار است 
15 نويسنده در مدت 3 ماه با تعامل با حوزه هنرى طرح خود 
را به يك رمان تبديل كنند و سپس از بين اين آثار اثر برگزيده 
انتخاب مى شود و همزمان با سالگرد بزرگداشت فردوسى در 
ارديبهشت ماه سال آينده اثر برتر در مراسمى معرفى مى شود.

 ضرورت توجه نويسنده ها به هنر حماسى 
در ادامه مســئول دبيرخانه جايزه هنر حماسى حوزه هنرى 
خراسان رضوى نيز گفت: برنامه هاى كارگاهى در كنار جايزه 
داستان هاى حماسى داريم كه از جمله مى توان به رونمايى از 
كتــاب راهى براى رفتن اثر مريم عرفانيان كه خاطرات بتول 
خورشاهى يكى از زنانى كه در جنگ حضور داشته را به نگارش 
درآورد، رونمايى كنيم.بهــروز رحيمى افزود: ما به دنبال اين 
هستيم كه هنر حماســى در ذهن نويســنده ها جا بيفتد، 
همچنين، نه تنها داستان بلكه ساير گفتارهاى هنر حماسى 

مانند جايزه ادبى شعر را نيز برگزار كنيم.

��ر ��اسان

 نيشابور- خبرنگار قدس  معاون برنامه ريزى و توسعه فرماندارى نيشابور از جذب 
88 درصد اعتبارات اختصاص يافته به حوزه مشاغل خانگى اين شهرستان خبرداد.

معاون برنامه ريزى و توسعه فرماندارى نيشابور در نشست خبرى با اصحاب رسانه اظهار 
كــرد: با تخصيص نزديك به 277 ميليارد ريال تســهيالت مختلف، براى 641 نفر در 
شهرستان نيشابور شغل ايجاد شده است.احمد بوژمهرانى گفت: 164 ميليارد ريال در 
قالب مشاغل پايدار روستايى و عشايرى براى 76 طرح پرداخت شده كه منجر به اشتغال 

پايدار براى 219 نفر شده است.
وى خاطرنشــان كرد: در حوزه مشاغل فراگير نيز 6 طرح موفق به دريافت 90 ميليارد 
ريال تسهيالت شده اند كه توانسته اند 131 شغل ايجاد كنند .بوژمهرانى با اشاره به طرح 
مشاغل خانگى افزود: پرداخت 23 ميليارد ريال 291 شغل در اين حوزه ايجاد كرده است.
وى با اشاره به ثبت نام 2282 نفر در كاريابى هاى شهرستان از ابتداى امسال عنوان كرد: 
697 نفر از اين افراد مشغول به كار شده اند و 370 نفر در طرح مهارت آموزى در محيط 

كار واقعى نيز ثبت نام كرده اند.

 ايجاد 641 شغل با ارائه تسهيالت اشتغال زايى در نيشابور

بجنورد –خبرنگار قدس:مدير كل بنياد شــهيد خراسان شــمالى گفت: 10 درصد از 
ايثارگران استان براى درمان به خارج از استان سفر مى كنند. 

حسينى با اشاره به اينكه براى درمان ايثارگران، كميته پزشكى در استان فعال است، اظهار 
كرد: اگر ايثارگرى امكان مداوا در درون استان نداشته باشد بعد از بررسى اعضاى كميته به 
استان هاى ديگر ارجاع داده مى شود تا تحت درمان قرار بگيرد. وى افزود: از سال 94 به بعد 
درمان تكميلى ايثارگران به بنياد شهيد سپرده شد كه در اين راستا فقط مأموريت واگذار 
شده است، اما منابعى براى اجراى آن واگذار نشده است. حسينى عنوان كرد: طبق مزايده 

امسال پايين ترين بيمه پيشنهادى براى بيمه ايثارگران، سه هزار ميليارد و 500 ميليون 
تومان است كه تنها هزار ميليارد و 900 ميليون تومان از آن پرداخت شده است. به گفته 
وى طبق مصوبات هيئت دولت مقرر شده است كه سازمان ها از سر جمع اعتبارات خود 
بكاهند و براى بيمه ايثارگران هزينه كنند كه متأسفانه سازمان ها به بهانه اين كه سرفصلى 
در اين موضوع ندارند پرداخت نمى كنند كه اين نشان دهنده مطالعه نكردن قانون است. 
حسينى تأكيد كرد: نبايد از درمان ايثارگران غافل شد و بايد به اين موضوع به طور جدى 

رسيدگى شود.

مديركل بنياد شهيد خراسان شمالى:
برخى سازمان ها بيمه ايثارگران را پرداخت نمى كنند

احمد فياض   صداى خش خش بى سيم؛ 
ســكوت مقطعى منطقه عملياتــى كربالى 
5 را در بامــداد 20 دى مــاه 1365 برهم زد! 
بى سيم چى با صدايى حزين اعالم كرد: محمد 
فرومندى؛ ايوب جبهه ها؛ آسمانى شد! حاال در 
ميانه رقص عاشــقى ميدان نبرد؛ نه خبرى از 
فرمانده لشكر5 نصر؛ حاج باقر قاليباف بود كه 
زير سرم در بيمارستان صحرايى عقبه ميدان، 
داشــت اندك اندك جانى تازه مى گرفت و نه 
از جانشين لشكر يعنى محمد فرومندى كه با 
سوت تركش خمپاره اى حاال پرنده اى شده بود 
در دل آســمان، تا آسمانى ها مشتاقانه صداى 
بال زدنش را با گوش جان بشنوند. سعيد رئوف 
كه از عروج ملكوتى همرزمش عصبانى شــده 
بود؛ فريادى كشــيد و گفت: قرار نبود محمد 
فرومنــدى در وســط ميدان باشــد. قرار بود 
جانشين لشــكر از ستاد؛ هدايت و هماهنگى 
عمليــات را بر عهده گيــرد! و در اين آوردگاه 
كســى صداى محزون بى سيم چى را نشنيد 
كه شهيد فرومندى را مخاطب قرار داد و آرام 
گفت: راســتى فرمانده! وقتى كه رفتى؛ بوى 

ياس، دشت را پر كرد!
بــه گــزارش خبرنگار مــا؛ واحــد مخابرات 
رزم  يگان هــاى  الكترونيك(جنــگال)  و 
در دوران دفــاع مقــدس- كــه اغلــب بــا 
عنوان بى ســيم چى ها شــناخته مى شوند- 
نقش بسيار مؤثرى در مديريت جنگ داشته 
اســت به گونه اى كه برخى از كارشناســان 
نظامــى از آن به عنوان ركن چهارم جنگ ياد 
نموده اند. به همين بهانه و در سالگرد عمليات 
غرورآفرين كربالى 5 و سالگرد شهادت سردار 
مشهور خراسانى شهيد محمد فرومندى پاى 
خاطرات شمارى از پيشكســوتان و يادگاران 
واحد جنگال ومخوال( مخابرات و الكترونيك) 
لشكر5 نصر نشســته تا برگ زرين ديگرى از 
حماسه ها و رشادت هايشان را به رشته تحرير 
درآوريم. گفت و گوى اين محفل خاطره گويى 
ناخواســته در دو بخش شكل گرفت. بخش 
اول بيــان تاريخچه واحد «جنگال» ســپاه در 
خراسان بزرگ از زبان عباس فكورى نخستين 
فرمانــده اين واحد بود كه خوانــش آن را به 
فرصــت ديگرى موكــول مى نماييم و بخش 
دوم ذكــر خاطرات عمليات كربالى 5 از زبان 
بر و بچه هاى اين واحد در لشــكر5 نصر است 
كه بخشى از آن در قالب روايت شهادت شهيد 
فرومندى در ابتداى گزارش به آن پرداخته شد 
و آنچه در ادامه مى خوانيد ديگر خاطرات اين 

عزيزان پيرامون همين موضوع است.

 نقش جنگال يا مخوال لشكر 5 نصر در 
كربالى 5 چگونه بود؟!

عباس فكورى (از نخســتين مسئوالن 
واحد جنگال ســپاه خراسان بزرگ): در 
كربالى 5 بايستى بر يكى از ابتكارات خالقانه 
بچه هاى واحد مخوال لشكر 5 نصر تأكيد ورزيد 
كه بيانگر نقش و اهميت (باسيم) در ميدان هاى 
نبرد 8 سال دفاع مقدس است. مقدمه اين كار 
در كربالى 4 طراحى و پياده سازى شده بود، 
امــا در كربالى 5 با توجه به تجربه كربالى 4 
مورد اعتماد و باور سردار قاليباف فرمانده لشكر 
5 نصر قرار گرفت به گونه اى كه وى بارها تأكيد 
مى كرد كه ما در لشــكر5 نصر مشكلى به نام 

مخابرات نداريم.

 اين خالقيت و ابتكار به چه نحوى بود؟!
 مى شود گفت تا قبل از كربالى 4 ما ترنجر يا 
همان نهركن و شياركن به منظور تقويت شبكه 
باســيم در ميدان هاى رزم نداشتيم. از طرفى 
شبكه بى سيم همواره در معرض تهديد و شنود 
اســت و مخاطرات زيــادى دارد. اتفاق خوبى 
كه افتاد؛ براى اولين بــار رفتم و يك بولدوزر 
از واحد مهندسى گرفتم كه عقب اين بولدوزر 
يك نهركن داشت(نهنگ مى گفتيم). به صورت 
شبانه و به طور طاقت فرسا در تيررس دشمن 

اقــدام به حفر شــيار و 
نهر كرديــم. براى اينكه 
در روز دشــمن متوجه 
نشــود  زمينى  تغييرات 
و بويــى نبــرد؛ بنابراين 
بالفاصله پس از جانمايى 
سيم ها، روى نهر و شيار 
ريخته مى شد. در  خاك 
كربالى 4 سردار قاليباف 
آمد و گفت: فكورى! اگر 
باسيم نخواهيم چه كسى 
رو بايــد ببينيم؟! به وى 
گفتــم: نقش باســيم و 
اهميت آن خيلى تعريف 
نشــده، لذا صبــورى به 
خرج دهيد. خالصه يك 
باسيمى  ارتباطى  شبكه 
گسترده اى برقرار كرديم 

بين قرارگاه و لشكر، لشكر به گردان ها و حتى 
تا نقطه رهايى يا همان «لجمن» – لبه جلويى 
منطقه نبرد- كابل كشــى كرده بوديم! يعنى 
حاال فرمانده مى توانست حتى از سنگر «لجمن» 
با تلفن مكالمه كند و ديگر دشمن نتواند شنود 
داشــته باشد. يادم هســت كه روزى دشمن 
ســخت منطقه را بمباران كرد. سردار حسين 
باقرى- فرمانــده قرارگاه توحيد- من را ديد و 
گفت: فكورى! چيكار مى كنى؟! تمام كابل هاى 
شبكه باسيم ما زير بمباران قلع و قمع و قطع 
شده اســت. به وى گفتم اما تمام شبكه هاى 
باسيمى ما همه ســالم و ارتباط برقرار است! 
در كربالى 5 چندين كيلومتر شــبكه ارتباط 
باسيمى مســتحكمى به همت بر و بچه هاى 

مخوال شكل گرفت.

 نحوه شهادت شــهيد فرومندى به چه 
صورت بود؟!

فكورى: شب عمليات به اتفاق سردار قاليباف 
آنقدر جلو رفتيم كه در تيررس مستقيم گلوله 
تانك هاى بعثى ها قرار گرفتيم. نورافكن روشن 
كرده بودند و بشــدت تيرانــدازى مى كردند. 
ســردار قاليباف دســتور داد كه يك ســنگر 
مطمئن بــراى فرماندهى پيدا كنم. زير آتش 
شــديد دشمن، جلوتر رفته و سنگرى درست 
و حسابى به جاى مانده از عراقى ها پيدا كردم 
كه جنازه هاى بعثى ها درون سنگر روى زمين 
افتاده بود. از پاى جنازه ها گرفته و يكى يكى 
بيرون ســنگر بردم. ســردار قاليباف به اتفاق 
تعدادى بى سيم چى مستقر شدند. حدوداً دو 
ساعتى مانده به اذان صبح كه سردار قاليباف 
حالشــان به هم خورد و حالت تهوع شديدى 
داشــتند. هوا تاريك بود. سردار قاليباف رو به 
من كرد و به مزاح گفت: «خدا مرگ ندهد اين 
مقدم رو!(مسئول تداركات)». نگو كه همبرگر و 

چيپس سيب زمينى 
شــام شــب، فاسد 
بنابراين  بودند؛  شده 
سردار قاليباف دچار 
مســموميت غذايى 
به  شــد  شــديدى 
مجبور  كــه  طورى 
شــديم وى را بــه 
عقــب انتقال دهيم. 
سردار قاليباف به من 
گفت كه فكورى! برو 
رو  فرومندى  محمد 
پيدا كــن و چون به 
مسير آگاهى؛ ببرش 

جلوى خط.
كاظم  سيد  دكتر 
(از  موســوى نژاد 
مركز  نيروهــاى 
پيام): وقتى شــهيد فرومندى به جاى سردار 
قاليباف به خط مقدم آمد و عهده دار فرماندهى 
شــد؛ پيشــنهاد داد از بچه ها سركشى كنم . 
قســمتى به نام كاسه شكل گرفته بود. يعنى 
گرچه نيروهاى لشكر جلو رفته و خط شكسته 
شده بود، اما بعثى ها به صورت نعل اسبى ما را 
محاصره كرده بودند. اينجا خيلى اذيت شده و 
از پشت ما را مى زدند! از شدت آتش دشمن؛ به 
اتفاق آقاى فكورى و اشرفى حسينى (حفاظت 
و اطالعات) و شــهيد فرومندى داخل كانالى 
براى عبور شديم. به انتهاى كانال كه رسيديم 
شهيد فرومندى دستور داد؛ همه متوقف شده 
و جلوتــر نيايند. به محض خروج وى از كانال 
ناگهان همهمه اى در گرفت. اشرفى حسينى رو 
ديدم كه به سرعت دويد و گفت كه فرومندى 
تركش خورده!. يك تركش گلوله توپ سينه 
شــهيد فرومندى رو شكافته بود. خود اشرفى 
حسينى به سرعت پشت موتور سيكلتى قرار 
گرفت. شهيد فرومندى را پشت وى قرار داده 
و به اتفاق شهيد رضا خضرايى به عقب حركت 

كرد. حدوداً ساعت 7 الى 8 صبح بود.
مرتضى عطايى(مركز پيام لشكر 5 نصر): 
بنا به دستور سعيد رئوف – فرمانده واحد طرح 
وعمليات لشكر 5 نصر- بعد شكستن خط به آن 
ور آب رفتيم. يكدستگاه بى سيم؛ پشتم انداخته 
و با قايق حركت كرديم. به خاطر شدت آتش 
دشمن مجبور بوديم از كانالى عبور نماييم كه 
مملو از جنازه هاى متورم بعثى ها شــده بود. 
همين باعث كندى حركت ما مى شد. جنازه ها 
مثل بادكنك باد كــرده و از روى جنازه ها به 
دشــوارى عبور مى كرديم. رئوف گفت كه از 
كانال بيرون بزنيــم. به محض خروج از كانال 
و رسيدن به نعل اسبى با آتش شديد دشمن 
روبه رو شــده و مجبور شــديم مجدد داخل 
كانال شويم. در اين لحظه سردار سيد حسين 

موســوى با ارتباط بى سيمى و به صورت رمز، 
خواستار اعالم موقعيت مكانى ما شد. رمزآلود و 
كدگذارى شده؛ اطالعات مكانى داده شد. سردار 
موسوى گفت: به آقاى سعيد رئوف بگوييد كه 
به فالن سنگر برگردد، چرا كه آقاى فرومندى 
منتظر شماست. آقاى رئوف كمى برافروخته 
شــد و گفت: «چرا حاج آقــا (فرومندى) جلو 
آمده؟! قرار نبود كه خط مقدم بيايد. قرار بود 
از همان قرارگاه پشتيبانى به هدايت عمليات 
بپردازد. همانجا باشــند تا الحاق صورت گيرد 
و بــه فوريت عقب مى آييم». حدود 10 دقيقه 
از اين مكالمه نگذشــته بود كه صداى سردار 
موســوى از پشت بى سيم به گوش رسيد كه 
تقاضاى آمبوالنس مى كرد. سؤال ايجاد شد كه 
آمبوالنس براى چى؟! دقايقى بعد كه برگشتيم؛ 
متوجه شــهادت شــهيد فرومندى شــديم.
عباس فكورى:.... با تويوتا كالسكه فرماندهى 
كه تعدادى بى ســيم نصب كــرده و در حكم 
قرارگاه تاكتيكى ســيار فرماندهى بود؛ دنبال 
شهيد فرومندى رفته، وى را سوار كردم. از قضا 
عاليم مسموميت غذايى مثل حاج باقر قاليباف 
در حالــت خفيف تر دامنگيرم شــد! فراموش 
نمى كنم كه شهيد فرومندى توصيه دلسوزانه اى 
كرد كه در اينگونه مواقع(مسموميت) آبليمو و 
ماســت ميل كنم. به خط مقدم كه رسيديم 
نگران بودم. حتى به آقاى حســينى حفاظت 
لشــكر توصيه نمــودم؛ اجــازه ندهد حاجى 
فرومندى جلو برود. چرا كه حاج باقر قاليباف 
نبــود و اگر اتفاقى براى فرومنــدى مى افتاد؛ 

احتمال تضعيف روحيه نيروها متصور بود. 
در هميــن بحبوحه،حالت تهــوع و دل پيچه 
شديدى به خاطر همان مسموميت پيدا كرده و 
به دنبال مكانى براى قضاى حاجت مى گشتم!. 
هوا كامالً روشــن بود و نمى توانستم از تاريكى 
اســتفاده نمايــم؛ بنابراين گوشــه اى را براى 
قضاى حاجت پيدا نمودم. در مراجعت متوجه 
فريادهاى مكرر دوســتان مبنى بر مجروحيت 
شــهيد فرومندى شــدم. حســينى مسئول 
حفاظت نمى دانم از كجا موتورســيكلت پيدا 
كرده بود. جاى آمبوالنس نبود. شهيد فرومندى 
را در حالى كه اوركتى خاكى رنگ بر تن داشت 
و هيچ اثرى از مجروحيت ديده نمى شد؛ سوار 

ترك موتور كرديم. 
شهيد خضرايى پشت شهيد فرومندى نشست. 
از شدت گيجى حتى من هم مى خواستم پشت 
ســر شهيد خضرايى بنشينم!. موتور با سرعت 
تمام به سمت عقب حركت كرد. ساعتى نگذشت 
كه خبر آســمانى شدن حاج محمد فرومندى 
موجب حزن و اندوه همگان شد. ظاهراً تركش 
گلوله توپ به اندازه دو مشــت، ســينه اش را 
شكافته بود و به همين خاطر و با وجود اوركت 
ديده نمى شد و فكر نمى كرديم مشكل جدى 
باشــد(روحش شــاد). اين گزارش ادامه دارد.
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معاون نظارت و بازرسى اتاق اصناف مشهد تكذيب كرد

 فروش گوشت و مرغ با كارت ملى 

ايســنا: معاون نظارت و بازرسى اتاق اصناف مشهد در خصوص 
شايعه فروش گوشــت و مرغ با كارت ملى، تأكيد كرد: اين ماجرا 
در مشــهد رخ نداده و در هيچ واحد صنفى و هيچ فروشــگاهى 
شــاهد چنين امرى نبوديم. امير دلدارى با بيان اينكه براى توزيع 
گوشت و مرغ در فصل زمستان هيچگونه كمبودى نداريم، اظهار 
كرد: در حال حاضر گوشت منجمد برزيلى تنظيم بازار را با قيمت 
هر كيلو 29 هزار تومان در ســطح واحد هاى صنفى منتخب خود 
توزيع مى كنيم. وى با اشاره به اينكه، مرغ منجمد تنظيم بازار نيز 
با قيمت 8900 تومان در واحد هاى صنفى منتخب در حال توزيع 
است، ادامه داد: در چند روز گذشته قيمت مرغ يك روند كاهشى 
را نيز طى كرده است. دلدارى با بيان اينكه در حال حاضر در بخش 
كاالهاى اساسى كمبودى نداريم، خاطرنشان كرد: خوشبختانه در 
بازار كمبودى را شاهد نيستيم و قيمت ها نيز در حال كاهش است.
وى تصريح كرد: همچنين گوشت گوسفندى گرم تنظيم بازار نيز 
در حال توزيع اســت و اين كاال نيز در 50 واحد صنفى منتخب 

توزيع مى شود.

 قواعد حق تقدم و گردش در تقاطع

على محمدزاده: واژه «حق تقدم» را بسيار شنيده ايم و چه بسا 
به هنگام بروز حادثه اى به كار برده ايم حال آنكه از شرايط يا ضوابط 
دقيق اجراى آن اطالعى نداريم. بنابراين به منظور آشنايى با كليات 

حق تقدم هنگام رانندگى در ادامه به مواردى اشاره مى كنيم.
هنگام ورود به ميدان ها حق تقدم عبور با وسايل نقليه اي است كه 

در درون ميدان در حال حركت هستند.
در ســه راه ها حق تقدم عبور با وســايل نقليه اي است كه به طور 
مستقيم و در سمت و مسير مجاز حركت مي كند حتي اگر عرض 

خياباني كه مسير آن است از عرض راه تالقي كننده كمتر باشد.

  قواعد گردش در تقاطع 
الف - براي گردش به راســت بايد با توجه به ســرعت و جهت و 
موقعيت وسايل نقليه اي كه در جلو و عقب حركت مي كنند با فاصله 
كافي و مناسب و با استفاده از چراغ راهنما و يا با دادن عالمت، وارد 
خط عبور سمت راست شده و به طور كامل از كنار تقاطع بگذرند.

ب - براي گردش به چپ بايد با توجه به سرعت و جهت و موقعيت 
وسايل نقليه اي كه در جلو و عقب حركت مي كنند از فاصله كافي 
و مناســب از چراغ راهنما استفاده نموده و يا با دادن عالمت وارد 
مسير مجاز سمت چپ شده به طوري كه پس از ورود به تقاطع، 
وســيله نقليه در حدود مركز تقاطع قرار گيرد و سپس با رعايت 
حق تقدم عبور وســايل نقليه اي كه مستقيم و در مسير و محل 
مجاز در حركتند با حداقل سرعت به چپ گردش نمايد به نحوي 
كه پس از ورود به خيابان مورد نظر در مجاورت محور وســط آن 

خيابان قرار گيرد.
پ - براي گردش به چپ در راه هاي بيرون شــهر كه منحصر به 
خط عبور رفت و برگشــت بوده و مانع فيزيكي وسط جاده وجود 
نداشته باشد، رانندگان وسايل نقليه موظفند وسيله نقليه را در شانه 
راه و در صورت نبودن آن، در منتهي اليه سمت راست راه متوقف 
نموده و سپس با توجه به سرعت و جهت و موقعيت وسايل نقليه 
اي كه به طور مستقيم در حال حركت هستند و با استفاده از چراغ 

راهنما و يا با دادن عالمت اقدام به گردش نمايند.

  حركت در آزاد راه ها
در حين حركت در آزاد راه همواره بايد با سرعت مجاز رانندگي 
نماييد. حداكثر ســرعت مجاز براي وســايل نقليه موتوري در 
هر يك از خط هاي عبوري آزادراه ها با توجه به شــرايط محل 
به وســيله عاليم تعيين مى شــود در محل هايي كه بر حسب 
ضرورت با نصب تابلو يا عاليم ديگر حداقل ســرعت نيز تعيين 
شده است، رانندگي با ســرعت كمتر از حداقل، مجاز نخواهد 
بود. اگر شــما قصد خارج شــدن از آزاد راه را داريد، بايد قبل 
از رســيدن به خروجي با استفاده از راهنما خودروى خود را به 
خط عبور سمت راست هدايت كرده و با كاهش سرعت از آزاد 
راه خارج شــويد. در صورتي كه خروجي را رد كرده ايد بايد از 
خروجي بعدي استفاده كنيد چون توقف و حركت با دنده عقب 
در آزادراه ها بســيار خطرناك بوده و ممنوع است. براي ورود به 
آزادراه نيز معموالً ورودي هايي تعبيه شــده كه به شما فضاي 
كافي براي ســرعت گرفتن قبل از وارد شــدن به مسير اصلي 
آزادراه را مي دهــد. دقت نماييد براي ورود به مســير اصلي با 
سرعت مناسب و هماهنگ با ترافيك وارد خط عبوري شده و به 

ناگهان به خط عبوري سمت چپ نرويد.(ادامه دارد)
اداره آموزش و فرهنگ ترافيك پليس راهور خراسان رضوى

مدير گروه بهبود تغذيه جامعه دانشگاه علوم 
پزشكى مشهد:

 ناخالصى هاى موجود در نمك دريا 
سرطان زا است

قدس: مدير گروه بهبود تغذيه جامعه دانشگاه علوم پزشكى 
مشهد گفت: نمك دريا داراى انواع ناخالصى ها ازجمله فلزات 
سنگين است كه خطر ســرطان زايى آن ها به اثبات رسيده 

است. 
دكتر زهرا اباصلتى با بيان اينكه تبليغات گسترده و بى اساس 
از نمك دريا باعث شده كه مصرف كنندگان دچار سردرگمى 
شوند، اظهار كرد: با توجه به توصيه هاى وزارت بهداشت مبنى 
بر مصرف نمك يددار تصفيه شده هنوز عده اى بر اين باورند 
كه نمك دريا عالوه بر امالح سديم و يد داراى امالحى مانند 

كلسيم و منيزيم است كه براى بدن مفيد است. 
وى خاطرنشــان كرد: وزارت بهداشت طى 20 سال گذشته 
براى كاهش شــيوع گواتر و اختالالت ناشــى از كمبود يد، 
سياست افزودن يد به نمك هاى خوراكى را در پيش گرفته 
و درحال حاضر همه كارخانه هاى توليدكننده موظفند يد را 
به ميزان توصيه شده وزارت بهداشت به نمك هاى خوراكى 

اضافه كنند. 
وى تصريح كرد: استفاده از نمك يددار تصفيه شده تنها راه 
رساندن يد به بدن براى انجام اعمال حياتى كه وابسته به اين 
ريزمغذى است، مى باشد. نرسيدن يد كافى به بدن با عوارض 
بى شمارى شــامل گواتر، ناهنجارى هاى مادرزادى، افزايش 
موارد سقط و مرده زايى، هيپوتيروئيدى مادرزادى، كر و اللى 

مادرزادى و كاهش بهره هوشى همراه است. 
دكتر اباصلتى با تأكيد بر اينكه برخى معتقد هستند كه نمك 
دريا مى تواند امالح ديگر مانند منيزيم و كلسيم را تأمين كند، 
خاطرنشان كرد: اين عقيده درست نيست زيرا در مقدارى كه 
نمك بايد مصرف شود (كمتر از 5 گرم در روز)، مقدار كلسيم 
و منيزيمى كه به بدن مى رساند آنقدر ناچيز است كه كامًال 
قابل چشم پوشى است ضمن اينكه، اين امالح را از ساير منابع 
غذايى مى توان دريافت كرد و هدف اين اســت كه با مصرف 
نمك يددار تصفيه شده البته به مقدار كم يد كافى به مردم 

كشور رسانده شود. 
مدير گروه بهبود تغذيه جامعه دانشگاه علوم پزشكى مشهد 
افزود: به منظور اطالع رســانى بيشتر به مردم، بسيج ملى 
حساس ســازى افزايش پوشش مصرف نمك يددار تصفيه 
شده در مناطق زير پوشش دانشگاه علوم پزشكى مشهد از 

17 آذر تا 21 دى ماه در حال اجراست. 

سرپرست شركت آب و فاضالب استان:
 چاه هاى خراسان رضوى
با افت آبدهى مواجه است

ايرنا: سرپرست شركت آب و فاضالب خراسان رضوى گفت: 
ميزان آبدهى چاه هاى اين استان ساالنه با افت 450 ليتر بر 

ثانيه مواجه است.
عباس مهرى افزود: خراســان رضوى در ســطح كشــور 
بيشترين ميزان كســرى مخازن آب هاى زيرزمينى را با 
يك ميليارد و 200 ميليون مترمكعب در سال دارد. وى 
ادامه داد: حداكثر ظرفيت تأمين آب براى 73 شهر استان 
خراســان رضوى به جز مشــهد 240 ميليون مترمكعب 
اســت و آب مورد نياز استان از 424 حلقه چاه، 9 رشته 

قنات و 11 چشمه تأمين مى شود. 
سرپرست شركت آب و فاضالب خراسان رضوى گفت: ميزان 
مصرف آب هر نفر از جمعيت زيرپوشــش اين شــركت در 
شــبانه روز 120 تا 130 ليتر است. 4,5 ليتر اين ميزان آب 
براى آشــاميدن، 13 ليتر براى پخت و پــز و بقيه آن براى 
امور مختلف نظير اســتحمام، نظافــت خانه، آبيارى فضاى 
سبز، دستشويى، ظرفشويى، كولر و تهويه استفاده مى شود. 
استحمام با صرف 43 ليتر آب بيشترين ميزان مصرف را به 

خود اختصاص داده است.

 نشست چاه در مشهد موجب تعطيلى 
مدرسه شد

ايرنا: نشســت چاه دبســتان دخترانه «فياض بخش» در 
محدوده ناحيه پنج آموزش و پرورش مشهد سبب تعطيلى 
اين مدرسه شــد. معاون آموزش ابتدايى اداره كل آموزش و 
پرورش خراســان رضوى روز گذشته در اين خصوص گفت: 
درپى نشست چاه داخلى اين مدرسه كه روز دوشنبه گذشته 
رخ داد، روز سه شــنبه و چهارشنبه با هدف تأمين امنيت 
دانش  آموزان و انجام تعميرات و ايمن سازى برگزارى كالس 

درس در اين مدرسه تعطيل شده است. 
ابوالحسن حقيقى افزود: برخى شايعات مبنى بر تأمين امنيت 
دانش آموزان با اســتفاده از طناب براى استفاده از سرويس 
بهداشــتى و ريزش چاه اين مدرســه به هيچ عنوان صحت 
ندارد. وى گفت: تعمير و ايمن ســازى اين محل با حمايت 
اداره كل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس خراسان رضوى در 
مراحل پايانى است؛ بنابراين حضور دانش آموزان سر كالس از 

روز شنبه هفته آينده اجرايى مى شود. 
معاون اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوى در خصوص 
علت نشســت چاه در اين مدرســه گفت: چاه هاى منطقه 
شهرك شهيد رجايى كه اين مدرسه در آن واقع است به اگو 
و فاضالب شهرى متصل نيست و بارندگى هاى اخير موجب 

نشست چاه داخلى مدرسه شد.

رخ � رخ

مخاطبان عزيز خرسند     يم كه ارتباط د     وسويه با اين رسانه د     ر ارسال سوژه از سوى شما خوانند     گان گرامى به ثمر نشسته است، بنابراين اميد     واريم 
مسئوالن د     ستگاه هاى اجرايى با پاسخ خود     ، ما را د     ر اين مسير همراهى كنند     . شما مى توانيد      از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما د     ر تماس باشيد     .

  تيربرق پر درد سر 
در كوچه شهيد كاشانى 67 تير برق در وسط كوچه قرار گرفته است و مدت سه سال است كه 
شركت برق هزينه انتقال تير برق را دريافت كرده، ولى هنوز آن را انتقال نداده است، خواهشمند 

است اقدام الزم انجام گيرد تا شاهد برخورد ماشين ها به تير برق نباشيم.
915...9136

  سبد حمايتى كارگران كو؟
اين ســبد حمايتى دولت بــراى كارگران 
كجاست؟ بازنشستگان و كارمندان و تأمين 
اجتماعى همــه گرفتند به جز مردم فقير و 
ندار و كارگر. به جاى اينكه از كارگران شروع 
كنند نوبت ما را به تأخيــر انداخته اند، اگر 

بدهند؛ واقعاً اين عدالته؟
935...1295

  پارك موتور و خودرو در پياده رو
مزاحمت پــارك موتورهــا و خودروها در 
پياده رو خيلى بيشــتر از دست فروش  هايى 
است كه شهردارى با آن ها برخورد مى كند 
اما همه نسبت به پارك خودروها در پياده رو 

بى تفاوت شده اند.
935...3571

  درخواست از شهردارى
اكران بيلبوردهاى لبخند براى تزريق نشــاط در جامعه  ايده  خوبى اســت اما به شرطى كه 
شــهردارى در عمل نيز خنده را به لبان ارباب رجوعى كه اســير بروكراسى ادارى بخش هاى 

مختلف شهردارى مى شوند، بياورد.
936...3617

  چاله وسط صد مترى
چند روز پيش داخل صد مترى نزديك ميدان بار رضوى درحال رانندگى بودم؛ افتادم داخل 
چاله هايى كه شركت هاى خدماتى وسط خيابان كنده بودند و شاسى ماشينم داغون شد، اگر 
چرخ يك موتورسوار با زن و بچه داخل اين چاله ها آن هم شب وسط صدمترى بيفتد، فاجعه 

رخ خواهد داد. چرا يك عالمت هشدار هم نمى گذارند.
915...1533

  قابل توجه تأمين اجتماعى
چــرا تأميــن اجتماعى خــود را موظف به 
بررســى چگونگى رد شدن بيمه افراد بيمه 
شــده نمى داند، كارفرمايان يا بيمه را كمتر 
از روزهــاى مــاه رد مى كنند و يــا اصالً رد 
نمى كنند و يا يك ماه رد مى كنند باز دو ماه 
رد نمى كنند، چرا هيچ نظارتى بر عملكرد اين 
شركت هاى پيمانكارى خصوصى در ادارات و 

جاهاى ديگر نيست.
936...4321

اين ســبد حمايتى دولت بــراى كارگران 
كجاست؟ بازنشستگان و كارمندان و تأمين 
اجتماعى همــه گرفتند به جز مردم فقير و 
ندار و كارگر. به جاى اينكه از كارگران شروع 
كنند نوبت ما را به تأخيــر انداخته اند، اگر 

مزاحمت پــارك موتورهــا و خودروها در 
پياده رو خيلى بيشــتر از دست فروش  هايى 
است كه شهردارى با آن ها برخورد مى كند 
اما همه نسبت به پارك خودروها در پياده رو 

چــرا تأميــن اجتماعى خــود را موظف به 
بررســى چگونگى رد شدن بيمه افراد بيمه 
شــده نمى داند، كارفرمايان يا بيمه را كمتر 
از روزهــاى مــاه رد مى كنند و يــا اصالً رد 
نمى كنند و يا يك ماه رد مى كنند باز دو ماه 
رد نمى كنند، چرا هيچ نظارتى بر عملكرد اين 
شركت هاى پيمانكارى خصوصى در ادارات و 

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

پيگيرى از ما

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

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

 فروش گوشت و مرغ با كارت ملى 

سرور هاديان «سميه جعفرى »، متولد 62 
از تهران و مهندس كشاورزى است. او در حال 
حاضر جزو زنان كارآفرينى است كه در زمينه 
فروش لوازم سيســتم هاى قطــره اى بارانى و 
«ورق ژئوممبران» فعاليت گسترده اى دارد.وى 
در حال حاضر طرح هاى بزرگى را در اين زمينه 
نظارت و اجرا مى كند، اما معتقد است موفقيت 

امروزش را مديون لطف خدا و تالش مى داند.

 از خانه تا دانشگاه 
او برايم تعريف مى كند: سال 78 ازدواج كردم 
و درهمــان مدت ديپلمــم را گرفتم و بعدها 
توانستم به دانشگاه دولتى در رشته مهندسى 
كشــاورزى راه پيدا كنم و با موفقيت درسم را 
به اتمام برسانم، اما من يك زن خانه دار بودم و 

هيچ گاه تجربه كار بيرون را نداشتم. 
وى در ادامه مى افزايد: حاصل ازدواج من يك 
پســر 18 و يك دختر 13 ساله است كه همه 
انگيزه و تالش من براى تأمين آينده اى روشن 
براى آن هاســت. از آن زمان كه متوجه شدم 
بايد هم پدر باشم و هم مادر از تهران به مشهد 

برگشتم كه زادگاه مادرى من است.

 احداث يك شركت 
ايــن بانوى موفــق درخصوص شــروع كار و 
تالش هايش مى گويد: ابتدا در شركت خواهرم 
كه مرتبط با كارهاى كشــاورزى بود به عنوان 
حسابدار مشغول به كار شدم، اما در اين مدت 
از درس غافل نشــدم و دوره هاى حسابدارى 
و مديريت كســب و كار را هم گذراندم. پس 
از مدتى به صــورت جدى وارد فضاى مرتبط 
با رشــته دانشگاهى ام يعنى كشاورزى شدم و 
شركت خودم را با برند صدف قطره راه اندازى 

كردم.
سميه جعفرى تصريح مى كند: براى كارم نياز 
به سرمايه داشتم و شــنيدم كميته امداد به 
زنان كارآفريــن وام مى دهد اما حس من اين 
بود زنان اولويت دار ديگرى هســتند كه تحت 
پوشش هســتند و نياز به اين وام دارند و دلم 
نمى خواســت من كه مى توانستم كاركنم به 
آن جا مراجعه كنم.چرا كه آن را سهم خودم 
نمى دانستم. اما شنيدم وام اشتغال به من تعلق 
مى گيرد و از اين رو در ســال 95 يك وام 15 
ميليون تومانى بــراى كارم به من اختصاص 
داده شد كه ماهيانه 70 هزار تومان اقساط آن 

بود و اين وام براى من بسيار به موقع و بركت 
داشت و من توانستم لوازم الزم براى آبيارى و 

استخرها را خريدارى كنم.
اين بانــوى كارآفرين اظهارمــى دارد: اگرچه 
ســرمايه ام اندك بود، اما براى پيشرفت كارم 
نياز به وام توسعه دارم و خوشبختانه توانستم با 

تالش زياد كارم را گسترش بدهم. 

 بحران آب و تكنولوژى 
اين بانوى پرتالش درباره فعاليت هاى اصلى اش 
توضيــح مى دهــد: كاراصلــى من ســاخت 
استخرهاى ذخيره آب مخصوص با ورقه هاى 
ژئو ممبران اســت و به خاطــر كمبودآب در 
مناطق مختلف كشــور مى توان با احداث اين 
استخرها آب هاى حاصل از نزوالت آسمانى و 
يا قنات را در آن ذخيره كرد و در مدت زمانى 

ديگر مصرف كرد.

در اين سيستم يكسرى فيلتراسيون گذاشته 
مى شود كه آب ازاستخر بدون هيچ مواد زائدى، 
به زمين انتقال داده شده و يا توسط نوار آبيارى 

يا قطره چكان زمين را آبيارى مى كنند.

 قيمت تمام شده براى بحران آب
وى دربــاره ورق هاى ژئوممبــران نيز توضيح 
مى دهــد: اين ورق ها هم توليــد داخلى وهم 
وارداتى اســت كه با توجه به متراژ زمين براى 
آبيارى از چند ميليون تا بيش از يك ميليارد 

تومان مى باشد. 
وى همچنين در پاســخ به اين پرسش كه با 
توجه به افزايش نرخ ارز مشكالت كار براى او 
چگونه است، توضيح مى دهد: همه اجناس در 

كشاورزى براى كار دو برابر شده است.

 كار فنى را دوست دارم 
او در ادامــه از اجاره يك زمين نيم هكتارى و 
پرورش زعفران هم مى گويد: در فاروج از سال 
گذشته مشغول به كار كشاورزى هستم و هنوز 
سال اول است و به قول كشاورزان، كشاورزى 
معامله با خداســت اما من كار فنى را دوست 
دارم و معموالً همه لوازم خانگى منزل را خودم 

تعمير مى كنم.

 20 نفر همكارى دارند
وى با اشاره به اينكه، در حال حاضر حيطه 
كاريم استان خراسان شــمالى و بخشى از 
خراسان رضوى شامل تربت حيدريه و جام 
و تايباد اســت، خاطرنشان مى سازد: برخى 
پروژه هاى من در شــهرهاى ديگر است و از 
ايــن رو نياز به چند كارمند و همكار دارم و 
هنگام ســاخت و اجراى استخر هاى ذخيره 
آب تعداد همكاران من بيشــتر مى شود، اما 
در مجموع در حال حاضر بيش از20 نفر با 

من مشغول همكارى هستند. 
اين بانــوى پرتالش تأكيد مى كند: در صورت 
اعطاى وام و گســترش كارم ترجيح مى دهم 
بــراى اســتخدام و بكارگيــرى كارمندانم از 
زنان سرپرســت خانوار استفاده كنم و توانايى 

استخدام 100 نفر را در كارم دارم.

بانوى كارآفرين در گفت وگو با قدس:

توانايى استخدام 100 زن سرپرست خانواده را دارم

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

300072305 پيامك كنيد.
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روی �ط حاد� گردشگرپذيرى يا گردشگر گريزى

شوراى شهر هزينه مسافران خارجى مشهد را افزايش ندهد
على محمدزاده  شــوراى شهر مشهد در 
آخرين جلسه علنى خود مصوبه اى داشت كه 
بايد گفت بدعتى تازه بوده و الزم است متوليان 
امور شهر و حتى اســتان نسبت به آن دقتى 
مضاعف داشته باشند و نسبت به آن واكنش 

نشان دهند.
موضوع مربوط به اخذ عوارض از گردشــگران 
خارجى شهر مشهد است. در اين مصوبه آمده 
است مستند به بند 16 ماده 80 قانون اصالح 
موادى از قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات 
شــورا هاى اسالمى كشور و انتخاب شهرداران 
و تبصــره 1 ماده 50 قانــون ماليات بر ارزش 
افزوده براى يكبار در هر سال شمسى نسبت 
بــه دريافت 10 يورو يا معــادل آن بر مبناى 
نرخ پايان روز بازار ثانويه اعالمى از سوى بانك 
مركــزى، از گردشــگران غيرايرانى به عنوان 

عوارض گردشگرى دريافت مى شود.
اما قبل از پرداختن به نقد اين مصوبه در ابتدا 
الزم است نگاهى به مستندات ذكر شده در اين 
مصوبه كه به نوعى براى قانونى جلوه دادن اين 

تصميم صورت گرفته، بيندازيم.
در ابتداى مصوبه آمده اســت «مستند به بند 
16 مــاده 80 قانون اصالح مــوادى از قانون 
تشكيالت، وظايف و انتخابات شورا هاى اسالمى 
كشور و انتخاب شهرداران» كه در نگاه عاميانه 
اين گونه تصور مى شود اين بند از قانون مورد 
نظر، اجازه مســتقيمى براى اخــذ عوارض از 
گردشــگران را به شورا يا شهردارى داده است 
در حاليكه آنچه در اين بند آمده است نامى از 

گردشگر نيست.
در اين بند آمده است: تصويب لوايح برقرارى يا 
لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان 
آن با در نظر گرفتن سياست عمومى دولت كه 

از سوى وزارت كشور  اعالم مى شود.
هرچند نمى توان گفت مستند قرار دادن اين 
بند براى مصوبه اخذ عوارض از گردشــگران 
داراى اشــكال است چراكه اين بند به صورت 
كلى اجازه تصويب لوايحى را داده كه شهردارى 
بتواند عوارضى را براى شهر دريافت كند. حال 
اين سؤال مطرح اســت كه چرا شوراى شهر 
مشــهد در ميان تمام روش هــاى اعمال اين 
موضوع به ســراغ حوزه گردشــگرى خارجى 
رفته اســت؟ نكته بعدى اينكه در انتهاى اين 
بند آمده در راستاى سياست هاى دولت باشد 
حال آنكه همگان مى دانيم سياست هاى دولت 
در ســال هاى اخير مهيا نمودن شرايط الزم 
براى حضور بيشتر گردشگران خارجى در ايران 

است.

 مصوبه اى در تعارض با سياست هاى 
دولت

با اين وصف به نظر مى رســد اين مصوبه اگر 
خالف سياســت هاى دولت نباشــد بى ترديد 
در تعــارض با آن ها مى باشــد چراكه افزايش 
هزينه هاى ســفر به يك شهر كه در وضعيت 
عادى هم پذيراى كمترين تعداد گردشگران 
خارجى در بين برخى كالنشهرهاى ايران است 
قطعاً در كاهش انگيزه مســافران خارجى اين 

شهر تأثير خواهد داشت.
اما مســتند بعدى اين مصوبه تبصره 1 ماده 
50 قانــون ماليات بر ارزش افزوده اســت. در 
اين تبصره آمده اســت «شــوراهاى اسالمى 
شــهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض 

محلى جديد، كه تكليــف آن ها در اين قانون 
مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر 
تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براى اجرا در سال 

بعد، تصويب و اعالم عمومى نمايند». 
بنابراين همان گونه كه ذكر شد در اين بخش 
نيز مى بينيم اين مستند قانونى هم تنها يك 
دستور كلى را بيان مى كند و در واقع شوراى 
شهر مشــهد خواسته با آوردن اين دو مستند 
قانونى به مخاطبان خود القا كند كه در قانون 
هم موضوع اخذ عوارض از گردشــگر خارجى 
براى ورود به شهرها ديده شده است در حاليكه 
در هيچ قانونى در كشــور بــراى اخذ عوارض 
ورودى به شــهرها بندى وجــود ندارد و تنها 
درباره روســتاهاى هدف گردشگرى قواعدى 
تعريف شده است كه با شرايطى خاص چنين 
اجازه اى به دهيارى هاى اين روستاها داده شده 

است.

 تصميمى بر خالف سياست 
گردشگرپذيرى

امــا موضوع اصلــى چرايــى تصويب چنين 
موضوعى براى شــهر مشــهد اســت چراكه 
با نگاهى به شــيوه رفتارى شــهردارى هاى 
شهرهاى توريستى بزرگ دنيا، مى بينيم چنين 
تصميماتى را خالف سياست گردشگرپذيرى 

مى دانند.
از ســوى ديگــر در برخى شــهرها همچون 
ونيز در ايتاليا با هدف حفاظت از داشــته هاى 
محيطى خود يا فقط در مواقع شــلوغى اقدام 
به اخذ ورودى مى كنند يا در شهرى همچون 
سانتورينى در يونان اجازه ورود تعداد معينى 

گردشگر را در طول يك فصل مى دهند.
در خصوص اخذ ماليات بــر ارزش افزوده نيز 
همچنان كه بيشتر فعاالن اين حوزه مى دانند 
اجراى اين قانون در بخش گردشــگرى مورد 
انتقاد شــديد بوده و منتقدان براين باورند كه 
اخذ ماليات بر ارزش افزوده از گردشگر خارجى 
موجب كاهش تعداد گردشــگران ورودى به 

ايران خواهد شد.
اين در حالى است كه در اكثر كشورهاى دنيا 

با هدف جذب بيشــتر گردشــگر روش هايى 
طراحى شــده تــا ماليات پرداخت شــده از 
ســوى گردشــگران خارجى هنگام خروج از 
كشــور مقصد به آن ها بازگردانده شود و حال 
اينكه شــوراى شهر مشــهد خالف اين رويه 
اقــدام كرده و درصدد اخذ ماليات بيشــتر از 
گردشگر است چراكه همواره اين انتقاد مطرح 
بوده كه گردشگران خارجى چند بار در ايران 
ماليات پرداخت مى كنند و اين به ضرر حوزه 

گردشگرى كشور خواهد بود.

 سوء استفاده از قوانين دولتى
همچنان كه يكى از مديران حوزه گردشگرى 
مدتى قبل با اشاره به توجيه نداشتن دريافت 
ماليات بر ارزش افزوده در نظر شــركت هاى 
خارجى و تهديد آن ها به حذف مقصد ايران، 
گفته بود: شــركت هاى خارجى نسبت به اين 
پول اضافه كه همزمان بايد به هتل، رستوران و 
آژانس هاى ايرانى بدهند، شاكى هستند و ما را 
به كالهبردارى و سوءاستفاده از قوانين دولتى 

متهم مى كنند. 
بنابراين بى ترديد اجراى مصوبه اى خاص در 
يكى از شــهرهاى ايران براى اخذ پول بيشتر 
بــه بهانه ورود يا اســتفاده از خدمات درمانى 
اين شــهر موجب حذف شهر مشهد از ليست 

شهرهاى مقصد گردشگران خارجى شود.
نكته قابل توجه ديگر اينكه در حاليكه شوراى 
شــهر مشهد به دنبال گرفتن پول از مسافران 
خارجى اين شهر است در بسيارى از كشورها 
نه تنها چنين اقدامى صــورت نمى گيرد كه 
برعكس معافيت هاى مالياتى يا براى گردشگر 
در نظر مى گيرند يا شــهروندان خود را كه به 
گردشگران خدماتى ارايه مى دهند از پرداخت 

بخشى از ماليات معاف مى كنند.
به عنــوان مثال در دانمارك از ســال 2005 
مالكان خانه هاى تعطيالتى، در صورت گزارش 
ميزان درآمد حاصل از اجاره ملك خود كه به 
آن ماليات تعلق مى گيرد، تا ســقف 20هزار 
كرون از كاهش ماليات برخوردار مى شــوند. 
هدف از اين معافيت، تشويق افراد به اجاره اين 

خانه ها به گردشگران است.
در لهستان نيز معافيت ماليات بر درآمد براى 
اجاره اتاق به ميهمان ها در مناطق روستايى در 
سال 1995 مطرح شد. اين نوع مشوق عنوان 
مى كند كه درآمدهاى حاصل از اجاره اتاق ها 
به ميهمان ها و براى اهداف تفريحى در مناطق 
روســتايى از ماليات بر درآمد معاف هستند. 
هدف اين قانون تشويق به توسعه گردشگرى 
كشــاورزى در مناطق روستايى بوده تا از اين 
طريــق مالكان زمين هاى كشــاورزى را قادر 
ســازند جدا از فعاليت هاى كشــاورزى خود، 
درآمد اندكــى از پذيرايى و اســكان افرادى 
كــه اوقات فراغــت خود را در امــالك آن ها 

مى گذرانند، كسب كنند.

 عوارض معكوس يك مصوبه
كالم آخر اينكه آنچه مســلم اســت شايد در 
برشى مقطعى و كوتاه مدت اين مصوبه شورا 
ســودى را به دنبال داشته باشد، ولى بى شك 
در درازمدت نه تنها ســودى را عايد اين شهر 
نخواهد كرد كه موجب فرار گردشگران خارجى 
از اين شهر خواهد شد و به شوراى محترم شهر 
توصيه مى شود به جاى كنكاش در قوانين براى 
يافتن خألهايى از قبيل كلى گويى قانون براى 
تصويب قوانينى محلــى با هدف پول گرفتن 
بيشــتر، به دنبال يافتن راهكارهاى قانونى و 
تصويب قواعدى باشــند كه هزينه زندگى و 
سفر به شهر مشهد را كاهش دهند تا از طريق 
افزايش گردشگر و ترغيب سرمايه داران براى 
ســرمايه گذارى در اين شهر درآمد كلى شهر 
را بــاال ببرند و در آن صــورت نفع اجتماعى 

مصوبات اين چنينى نيز بيشتر خواهد شد.

آب و �وا
  پيش بينى بارش پراكنده باران و برف 

در خراسان رضوى
قدس: هواشناسى خراسان رضوى اعالم كرد: با ورود سامانه 
بارشى به استان از ظهرامروز وقوع بارش هاى رگبارى و كاهش 

محسوس دما در سطح استان پيش بينى مى شود.
با نفوذ سامانه بارشى به استان، بارش به صورت رگبار و باران 
تــوأم با رعدوبرق و در نيمه جنوبى با احتمال آبگرفتگى رخ 

خواهد داد.
همچنين با شمالى شدن جريانات، ضمن كاهش دما، بارش 
پراكنده باران و برف در ســطح اســتان بويژه نيمه شمالى 
پيش بينى مى شود، همچنين وزش باد شديد با احتمال بروز 

خسارت در غالب نقاط استان دور از انتظار نيست.

��ر
رئيس  كل دادگسترى خراسان شمالى با اشاره 

به ورود مدعى العموم خبر داد
 اختصاص 200 ميليارد ريال براى پروژه 

محور بجنورد-جنگل گلستان 

بجنورد- خبرنگار قدس: رئيس كل دادگسترى خراسان 
شمالى از رفع مشكالت محور بجنورد- جنگل گلستان تا دو 
ماه آينده خبر داد و گفت: با پيگيرى هاى به عمل آمده، مقرر 
شــد حداكثر تا دو ماه آينده مبلــغ 200 ميليارد ريال براى 

اجراى اين پروژه اختصاص يابد. 
حجت االســالم و المســلمين اســداهللا اظهار كــرد: محور 
بجنورد-جنگل گلستان كه هرساله شاهد بروز تصادفات منجر 
به فوت عديده اى در آن هســتيم، به عنوان يكى از مهم ترين 

مسائل حوزه حقوق عامه به شمار مى رود.
وى با تبيين برخى اقدامــات انجام  گرفته به  منظور كاهش 
ســوانح رانندگى در اين محور، مسئله تخصيص اعتبارات را 
يكى از مشكالت اصلى بر سر راه اجرا و معوق شدن اين پروژه 
عنوان كرد و گفت: خوشــبختانه طى پيگيرى هاى به عمل 
آمده، مقرر شــد كه ظرف حداكثــر دو ماه آينده مبلغ 200 

ميليارد ريال براى اجراى اين پروژه اختصاص يابد.
رئيس  كل دادگسترى خراسان شمالى افزود: با توجه به جلسه 
مشــتركى كه بين اعضاى شــوراى حفظ حقوق بيت المال 
استان هاى خراسان شمالى و گلستان برگزار شد، مسئله صدور 
مجوزهاى زيست محيطى براى توسعه اين محور رفع شده و ما 
هم اكنون با تسهيل اين فرايند، منتظر اجراى سريع تعهدات از 

سوى شركت مجرى طرح هستيم.
اين مقام قضايى نيز بر لزوم نحوه تقسيم  كار بين دستگاه هاى 
مرتبط استانى و شركت زيرســاخت براى پيگيرى افزايش 
اعتبــارات اين محور تأكيد و اظهار كــرد: اين مبلغ از محل 
اعتبارات ملى و استانى و همكارى دستگاه قضايى استان براى 
تســهيل روند تملك اراضى موردنياز محور بجنورد- جنگل 

گلستان تامين شده است.

 بوفه هاى مدارس خراسان شمالى
 غير استاندارد است

بجنورد-خبرنگار قدس: معاون تربيت بدنى و سالمت اداره 
كل آموزش و پرورش خراسان شمالى از غيراستاندارد بودن 

درصد بااليى از بوفه هاى مدارس اين استان خبر داد.
حسن لنگرى با بيان اينكه مدارس خراسان شمالى فاقد پايگاه 
تغذيه سالم استاندارد هســتند، اظهار كرد: خراسان شمالى 
پايگاه تغذيه ســالم ندارد و در اين رابطــه 16 پايگاه تغذيه 
سالم در 24 آموزشگاه شهرستان بجنورد براى نخستين بار 

در كشور با اعتبارى بالغ بر 250 ميليون تومان ساخته شد.
لنگرى با اشــاره به اينكه 24 درصد دانش آموزان خراســان 
شــمالى دچار اضافه وزن وعدم تحرك هســتند، بيان كرد: 
مراقبين ســالمت در مدارس اســتان، كارگاه و كالس هاى 
آموزشــى متنوعى در ارتباط با تغذيه ســالم دانش آموزان 
برگزار كرده اند و در اين رابطه توزيع آلبوم پوستر تغذيه سالم 

نمايشگاهى نيز در مدارس انجام شده است.
بــه گفته وى اجراى طرح تغذيه ســالم هر هفته ويژه 500 
دانش آموز اجرا مى شــود و طرح تغذيه صبحانه سالم شامل 
عدســى، خوراك لوبيا و سوپ جو در مدارس كم برخوردار و 
دانش آموزانى كه سطح اقتصادى پايينى دارد از هفته آينده 

اجرا و تا پايان سال پيگيرى مى شود.
معــاون تربيت بدنى و ســالمت اداره كل آموزش و پرورش 
خراسان شمالى، رويكرد اجراى اين طرح را ترويج تغذيه سالم، 
ترويج سبك زندگى سالم، تامين ريز مغذى ها و ارتقاى سطح 

سالمت دانش آموزان اعالم كرد.
لنگرى افزود: براى تغذيه سالم و ساماندهى بوفه ها تفاهمنامه 
ســه جانبه اى با ســازمان دانش آموزى، مديريت آموزش و 
پرورش شهرستان و معاونت تربيت بدنى منعقد شده تا عرضه 
محصوالت و خوراكى هاى مجاز انجام و از عرضه محصوالت 
غيرمجاز خوددارى شود، به همين منظور ترويج لقمه سالم 
سنتى در مدارس و تغيير ذائقه در دانش آموزان نيز مورد توجه 

قرار گرفته است.
وى اظهار كرد: 16 پايگاه تغذيه سالم با شرايط استاندارد به 
همراه تمامى تجهيزات از مهر ماه افتتاح شده و اين پايگاه ها 
در مدارس اســتان براى نخستين بار در كشور اجرايى شده 

است.

 چهارمين شرور مزاحم دختر 
دانش آموز مشهدى هم به دام افتاد

كاهانى مقدم: چهارمين متهم پرونده مزاحمت براي دختر 
نوجوان مشهدى دستگير شد.

به گزارش خبرنگار ما اين فرد به همراه چهارنفر از دوســتان 
شرورش از چند روز قبل با استفاده از يك خودروى پژو 206 
اقدام به ايجاد مزاحمت و تهديد به آدم ربايى و اسيدپاشى يك 

دختر نوجوان دانش آموز كرده بودند.
در پي اعالم مزاحمت هاي تهديدآميز اين جوانان شــرور، كه 
فشــار روحي عصبي شديدي بر اين دختر نوجوان وارد كرده 
بود، مأموران كالنتري مصلي مشــهد وارد عمل شــده و در 
تعقيب  و گريز پليسى و تيراندازى هوايى سه نفر از عامالن اين 
مزاحمت هاي خياباني را با دستور صريح قاضى دادسراى ناحيه 

هفت مشهد دستگير كردند.
درهمين حال دو نفر ديگر از اعضاى اين باند به وســيله يك 
خودروى پرايد از صحنه متوارى شــدند كه جســت وجوى 
پليســى براى دســتگيرى آنان ادامه يافت و تيم هاي دايره 
آگاهي كالنتري مصلي در ادامه تحقيقات گسترده اين پرونده، 
چهارمين عامل اين شرارت هاي خياباني را نيز به دام انداختند.
فرمانده انتظامى مشــهد در اين باره بــه خبرنگار ما گفت: 
متهمان اين پرونده به مراجع قضايى معرفى و با برخورد قاطع 

و قانونى روبه رو خواهند شد.
وى افزود: متأســفانه پنهان كارى دختــر نوجوان و ترديد در 
گزارش به موقع ماجراى مزاحمت هاى تكرارى چند شــرور 
خيابانى به پدر و مادرش و يا اعالم اين موضوع به مســئوالن 
مدرسه، سبب شد شدت آسيب و احساس نگرانى و خطر در 

او افزايش يابد.
ســرهنگ اكبر آقابيگى اضافه كرد: اين دختر دانش آموز در 
تحقيقات كارشناسان مشــاوره پليس بيان داشته براى حل 
مشــكل خود در برابر مزاحمت هاى تكرارى اين چند جوان، 
راهى به نظرش نمى رسيده و حتى يك بار فكر خودكشى نيز 

به سرش زده كه منصرف شده است.
وى با تأكيد براينكه تالش و تحقيقات پليسى براى دستگيرى 
متهم فرارى اين پرونده در حال انجام است، در ادامه به ماجراي 
سرقت از يك مغازه در محدوده خيابان آيت اهللا عبادي مشهد 
اشاره كرد و گفت: دو پســر 15 ساله كه دانش آموز هستند 
هنگام عصر و زمانى كه مالك مغازه براي استراحت به منزل 

خود رفته بود، با شكستن شيشه ها قصد سرقت داشتند.
وي خاطرنشــان كرد: با هوشــياري مالك مغــازه و گزارش 
موضوع به مركز فوريت هاي پليسي 110، ماموران دايره آگاهي 
كالنتري شهيد هاشمي نژاد مشهد بالفاصله در محل حاضر و 

دو نوجوان 15 ساله را به كالنتري هدايت كردند.
وى گفت: اين دو پسر نوجوان از محوطه كالنتري نيز قصد فرار 
داشتند كه با عكس العمل سريع مأموران انتظامي روبه رو شدند 

و نقشه فرارشان نيز با شكست روبه رو شد.
ســرهنگ آقابيگى با بيان اين كه ايــن دو متهم به مراجع 
قضايي معرفي شــدند، افزود: وقوع اين گونه  آســيب ها در 
معاشرت دوســتانه دو پسر كم سن و ســال، تلنگري است 
براي خانواده ها كه در فضايي دوســتانه و صميمانه، مراقبت 
هوشــيارانه و نظارت درستي بر رفت و  آمدهاي فرزندان خود 
داشته و به خصوص مهارت«نه»گفتن را با ارائه آگاهي هاي الزم 
درباره رفتارهاي پرخطر بــه آن ها بياموزند تا از وقوع چنين 

مشكالتي پيشگيري شود.

 كشف 33 هزار ليتر سوخت قاچاق 
توسط مرزبانان در تايباد

قدس: فرمانده مرزباني خراسان رضوي از كشف مقادير قابل 
توجهي سوخت قاچاق توسط مرزبانان اين استان خبر داد.

ســردار جان نثار در تشــريح اين خبر بيان داشت: مرزبانان 
هنگ مرزى تايباد با ايجاد گشــت هاي مستمر و تنگ كردن 
عرصه فعاليت قاچاقچيان وكنترل دقيق خودروهاي ترانزيتي 
موفق شدند بيش از 33 هزار ليتر سوخت قاچاق به ارزش يك 
ميليارد و 765 ميليون و 216 هزار ريال را طي 8 روز گذشته 

كشف نمايند.

 جست وجوى كودك مفقود شده 
مشهدى بى نتيجه ماند

ايرنا: معــاون امداد و نجات جمعيت هالل احمر خراســان 
رضوى گفت: با توجه به اعالم مفقودى كودكى پنج ساله در 
يكى از روستاهاى حوالى مشهد بامداد روز گذشته گروه هاى 
جست وجوى هالل احمر به همراه تيم سگ هاى زنده ياب به 

محل اعزام شدند.
اسماعيل بهمن آبادى افزود: ســاعت دو و 45 دقيقه بامداد 
ديروز پس از اطالع پليس مبنى بر گم شــدن يك پسر بچه 
پنج ساله اهل روستاى فارمد واقع در انتهاى جاده سيمان در 
شمال مشهد گروه هاى امدادى و سگ هاى زنده ياب (آنست) 
هــالل احمر با حضور در منطقه جســت وجوى خود را آغاز 

كردند.
وى گفت: عمليات جست وجو براى يافتن اين كودك با فعاليت 
دو گروه امدادى شامل پنج امدادگر با دو خودروى امدادى و 
ســگ هاى زنده ياب در حالى ادامه داشــت كه تا عصر ديروز
امداد گران طى عمليات جست وجوى 10 ساعته هيچ نشانه اى 

از عبور و يا لباس هاى كودك در منطقه پيدا نكردند.
وى افزود: اين كودك ســاعت 17 عصر سه شنبه گذشته از 
منزل خارج شــده و اعالم مفقودى به نيروهاى هالل احمر 

صبح ديروز انجام شد.

 غير استاندارد است
مخاطبان گرامى!

در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 
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رئيس اتحاديه مشاوران امالك مشهد در گفت و گو با قدس:

هجوم نقدينگى سرگردان مردم به بازار مسكن حتمى است

گپ

رئيس  توحيــدى  مهــدى   
با  مشهد  امالك  مشاوران  اتحاديه 
اشاره به ســخت و دشوار بودن پيش بينى 
آينده بازار مسكن، تصريح كرد: اگر دولت 
توانايى كنترل و جذب پول هاى سرگردان 
در دســت مردم را نداشــته باشد، قيمت 
مســكن در ســال آينده مجــدد افزايش 

خواهد يافت. 
على مــرادزاده در گفت وگو با قدس آنالين 
با بيــان اينكه تثبيت نرخ ارز زمينه ســاز 
كوچ پول هاى سرگردان به بازار هاى موازى 
خواهد شد، اظهار داشت: از آنجايى كه يكى 
از بازارهاى موازى بازار مســكن است و اين 
بازار جذابيــت خوبى براى جذب نقدينگى 
دارد نقدينگى به بازار مسكن سرازير خواهد 

شد و باعث افزايش قيمت مى شود. 

 افزايش قيمت در سال آينده
وى بــا تأكيد بــر اينكه هنــوز نقدينگى 
سرگردان به سمت بازار مسكن سوق پيدا 
نكرده است، عنوان كرد: پيش بينى ما اين 
اســت كه در آينده نزديك اين پول ها به 
بازار مســكن ســوق پيدا كرده و موجب 
افزايش قيمت مســكن خواهد شد كه اين 
افزايش بيشــتر در خانه و آپارتمان هاى با 
متراژ پايين و رنج قيمتى بين 300 تا500 
نمود چشمگيرترى خواهد  تومان  ميليون 

داشت.
رئيس اتحاديه مشــاوران امالك مشــهد 
تأكيــد داشــت: احتمــاالً در ايــن بازار 

آپارتمان هــاى بــا متراژكوچك تر با اقبال 
بيشــتر مــردم مواجه مى شــود؛ بنابراين 
قيمــت ايــن نــوع آپارتمان هــا افزايش 
بيشــترى خواهد يافت. مرادزاده با اشاره 
به فــراز و فرود قيمت مســكن از ابتداى 
ســال تاكنون عنوان كرد: از ابتداى سال 
تا خردادماه قيمت ها كمى رشد پيدا كرد 
و از اواخر خرداد تا تير و مرداد اوج گرفت 
و از مــرداد معامالت وارد ركود شــد، اما 
قيمت ها كاهش پيدا نكرد. وى در خصوص 
ورود انبوه ســازان در ايــن شــرايط براى 
ســاخت وســاز با بيان اينكه انبوه سازان 
در حــال حاضر ســاخت وســازى انجام 
بازارند،  نمى دهند و منتظر تعيين تكليف 
افــزود: بــه دليــل اينكه قيمــت مصالح 
ســاختمانى افزايش يافته و انبوه ســازان 

هم قادر به پيش بينى آينده بازار نيستند، 
ســاخت وســازى در حجم هاى باال انجام 
انبوه ســازان  از  بســيارى  و  نمى شــود 
كارگاه هاى خــود را تعطيل و يا به حالت 
ادامه  نيمه تعطيل درآورده اند. مــرادزاده 
داد: البته شــخصى ســازها و افرادى كه 
شــغل آن ها ساخت و ساز است، هنوز هم 

كم و بيش فعاليت هايى انجام مى دهند. 

 افزايش 3 تا 5 برابرى مصالح
رئيس اتحاديه مشــاوران امالك مشــهد 
در خصوص قيمت مصالح ســاختمانى با 
اشــاره به اينكه قيمت مصالح و نهاد هاى 
ساختمانى تقريباً تثبيت شده، اما كاهش 
نيافته، اظهار داشت: مصالح در برخى موارد 
بيش از سه برابر افزايش قيمت داشته كه 

در حوزه هاى تك بيش از پنج برابر افزايش 
قيمت را تجربه كرده اســت، اما اين روزها 
و با تثبيت نرخ ارز همچنان قيمت مصالح 

باالست و كاهش نيافته است.
وى در هميــن خصوص عنــوان كرد: در 
حالــى كه همزمــان با افزايــش نرخ ارز 
ســاعتى بعد قيمــت مصالــح و نهاد هاى 
ساختمانى افزايش مى يافت، اما با كاهش 
نــرخ ارز اين مصالح كاهش نمى يابد و اين 
امر ســبب افزايش ســردرگمى سازنده ها 
مى شــود، به طورى كه اكثر سازنده ها در 
واحد هاى پيش فروش شــده به مشــكل 

برخورد كرده و متضرر مى شوند.

 ورشكستگى سازنده ها
مرادزاده افزود: سازنده بايد در حال حاضر 
ريســك ساخت وســاز را با نوسان قيمت 
مصالح بپذيرد و از طرفى نوســان قيمت 
مصالح را پيش بينى كند و ببيند مى تواند 
با همين قيمت واحد خود را بفروشد يا نه.
وى با اشاره به اينكه نوسانات نرخ ارز و از 
طرفى مصالح ساختمانى موجب ورشكسته 
شدن بســيارى از ســازنده ها شده است، 
از سازنده ها  خاطرنشــان كرد: بســيارى 
بــا قيمت  هايى كــه پيش بينى كرده اند و 
پيش فــروش كرده اند، امــروز نمى توانند 
بــه تعهدات خود عمل كننــد كه اين امر 
سبب ورشكســتگى برخى از سازنده هايى 
شــده اســت كه با پول مردم اقــدام به 

ساخت وساز كرده اند.
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