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عیار

بهره برداری از  5پروژه پنل خورشیدی در طبس
آغاز شد

طبس -خبرنگار ق�دس :با حضور جمعی از مسؤوالن
و مردم طبس در محل دبیرستان رس��ول اکرم(ص) ،از
پنج پروژه پنل خورشیدی همزمان در شهرستان طبس
بهره برداری شد.این پروژه ش��امل پنل خورشیدی سه
کیلوواتی در مسجد شهرک شهید صدوقی ،سه کیلوواتی
مسجد شهرک زیباشهر ،هشت کیلوواتی مدرسه رسول
اکرم(ص) طبس ،پن��ج کیلوواتی مدیری��ت توزیع برق
طبس و س��ه کیلوواتی مدرس��ه حضرت خدیجه(س)
عشق آباد است.
پايان كار دوازدهمين جشنواره شعر رضوي نيشابور

قدس:همزمان ب��ا ايام ا ...ده��ه كرام��ت دوازدهمين
جشنواره شعررضوي نيش��ابور با معرفي برگزيدگان در
تاالراديب اداره فرهنگ وارشاد اس�لامي نيشابور به كار
خود پايان داد.
عراقي سرپرس��ت اداره فرهنگ وارشاد اسالمي نيشابور
با اعالم اين مطلب اظهار كرد :شاعران ومردم نيشابور در
شعر وادب بي نظيرند وبرپايي چنين نشست ها وجلسات
باشكوه و مستمري در كمتر شهري اتفاق مي افتد كه با
مشاركت ادارات ونهادهاي مختلف به سرانجام برسدوما
خرسنديم كه در ميان اهالي شعر وشعوراين شهر واليت
مدار هستم.
عراقي افزود :هفت شاعر برگزيده عبارتنداز :نازنين مريم
عمارلو ،سيدكمال سيدموسوي  ،معصومه سادات شاكري،
عباس باقريه  ،سيد حسن سالمت  ،محمد درودي  ،فرزانه
سادات رضوي وشاعر پيشكسوت عباسعلي حشمتي كه
پس از داوري آثارانتخاب شدند.

مهدی شهرآبادی :قدس ویژه خراسان

بارش و اس��تان البرز ب��ا  50درصد کاهش بیش��ترین و
کمترین میزان بارش را داشتهاند.
وی وجود ریزگردها را در اس��تانهای جنوبی کشور ناشی از
خشک شدن تاالبها دانس��ت و در این رابطه اظهار داشت:
چش��مههای این ریزگردها در عراق و عربس��تان قرار دارد
و با ش��رایط جوی باد از زمین بلند شده و تا الیههای باالی
جو رفته و با ورود این الیهها به کش��ور ایران در فضا پخش
میشوند و ریزگردهای سبکتر فضا را غبارآلود کرده و منبع
داخلی هم که بر اثر خشکس��الی و خش��ک شدن تاالبهای
داخلی است ،شرایط را برای گرد و خاک مهیا میسازد.
دکتر پرهیزگار در مورد استفاده از باران مصنوعی گفت:
در ش��رایطی که در داخل کش��ور جریانهای ابری قوی
داشته باشیم میتوان در جهت باروری ابرها بذرافشانی
کرد تا قطرات باران شکل بگیرد و در دنیا هم بین  10تا 15
درصد با این روش و براساس تجربیات بدست آمده امکان
استفاده از بهره وری باران مصنوعی وجود دارد.
وی خشکس��الی در ایران را پدیدهای تاریخی برشمرد و
افزود :خشکسالی در کشور پدیدهای طوالنی بوده و ایران
منطقهای خشک و نیمه خشک است و گردش جو به ما
اجازه نمی دهد منطقهای سرسبز داشته باشیم و باید با
این مسأله کنار آمده و سازگاری و آن را مدیریت کنیم.
وی ب��ا تأکید بر اینک��ه در هواشناس��ی از مدلهای جهانی
استفاده میکنیم و روی آن پردازش انجام میدهیم ،افزود:
پیش بینی میکنیم که پاییز امسال نسبت به سال گذشته
در وضعیت عادی قرار دارد و بین نیم تا یک درجه افزایش
نمیتواند غیرعادی تلقی ش��ود و بارش ب��اران هم در حد
عادی و تا یک درجه باالتر از عادی پیش بینی میشود.

انتقالآبازکانالقرهقومبهخراسانرضوي

پیاممردم

عكس :سید جلیل زهرائی  -قدس

معاونوزیرورئیسسازمانهواشناسیدر
مشهد:
میزان بارندگی در خراسان رضوي  19درصد
کاهش یافته است
حسین پورحسین :معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس
سازمان هواشناسی کشور گفت :آلودگی هوا از معضالت
شهرهای بزرگ است و اگر استانداردها رعایت نشود ،دچار
مشکل میشویم.
دکتر پرهیزگار در گفت وگو با خبرنگاران با تأکید بر خطر
آلودگی هوا برای بیماران ریوی و قلبی افزود :این خطر در
هوای سرد افزایش پیدا کرده و حتی میتواند خطر مرگ
را در پی داشته باشد.
وی با اش��اره به اینکه در هوای گرم خطر کمتر اس��ت،
گفت :بیشتر نوار غربی کش��ور و خوزستان درگیر هوای
توأم با گرد و غبار بوده و در تهران و البرز هم این مشکل
وجود دارد.
دکتر پرهیزگار در مورد وزش بادهای تند  120روزه در
بعضی از استانها گفت :بادهای  120روزه از تایباد تا زابل
در ش��رایطی خاص اتفاق می افتد و از نظر هواشناس��ی
وجود تنگهای بین افغانس��تان و ایران به وجود آورنده و
تشدید کننده آن است.
وی در مورد می��زان بارندگی در خراس��ان رضوي اعالم
کرد :از ابتدای س��ال زراعی تاکنون می��زان بارندگی در
مقایسه با سال قبل حدود  19درصد کاهش داشته و این
در حالی است که  18اس��تان دچار کم بارشی باالی 15
درصد شدهاند.
دکت��ر پرهیزگار خشکس��الی و بحران آب در خراس��ان
رضوي را با  25درص��د کاهش مورد ارزیاب��ی قرار داد و
افزود :بیشترین بارشها در زاگرس و دریای خزر و مناطقی
چون الب��رز ،تهران ،س��منان ،قم ،خراس��انهای رضوی،
شمالی و جنوبی و گلس��تان دچار کم بارش��ی بودهاند،
اما بارشها در جنوب کشور نس��بت به سال گذشته بهتر
و تغییرات دما درجنوب و جنوب ش��رق کشور معمولی
گزارش شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی
کشور با اشاره به اینکه در بخشهایی که خشکسالی اتفاق
افتاده ،گرما تشدید شده است ،گفت :از نظر هواشناسی
از سال زراعی گذشته تاکنون بوشهر با  28درصد افزایش

درجلسهمجمعنمایندگاناستانعنوانشد

در جلسه مجمع نمایندگان
اس��تان خراس��ان رض��وي
موض��وع بحران آب ش��رب
اس��تان خراس��ان رضوي و
شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما ،در این جلسه کریمی
قدوس��ی نماینده م��ردم مش��هد در مجلس
ش��وراي اس�لامي با بی��ان اینکه براس��اس
بررس��یها و ارزیابیها انتق��ال آب از خلیج
فارس به اس��تان خراس��ان رض��وي به دلیل
برخی محدودیتها و هزینهها مقرون به صرفه
نیست ،گفت :به عنوان مثال برای احداث خط
انتقال آب و پمپاژ آب هر مترمکعب آب بیش
از هشت دالر برای بخش کشاورزی و مصارف
دیگر هزینه دارد.
وی در پاسخ به سخنان بنی هاشمی نماینده
مشهد در مجلس شوراي اسالمي که به بحث
انتقال آب ش��یرین از خلیج فارس به استان
خراسان رضوي پرداخت ،تصریح کرد :ما باید
درخصوص انتقال آب به استان و شهر مشهد
واقع بین باشیم و به نظر میرسد که بهترین
موضوع درخصوص انتقال آب به استان کانال
«قره قوم» در شرق است.
وی خاطرنشان کرد :بحث انتقال آب از دریای
خزر نی��ز از موضوعاتی اس��ت که م��ی توان
درخصوص آن بررسیهایی را صورت داد.
وی با بیان اینکه باید طرحها در این خصوص
جمع بندی و در س��فر هیأت دولت به استان
ارایه ش��ود ،اظهار داش��ت :با توجه به بحران
آب می توان بحث ادغ��ام وزارت نیرو در نهاد
ریاس��ت جمهوری را پیگیری کرد و شخص
رئیس جمهور این مسأله را پیگیری کند.
کریمی درخصوص انتقال آب از ترکمنستان و
از طریق کانال قره قوم گفت :در این خصوص
طرف ترکمن اعالم آمادگی کرده است و این
بهتری��ن و نزدیکترین راهی اس��ت که برای
انتقال آب به مش��هد میتواند م��ورد بحث و
بررس��ی دقیق قرار گیرد تا سریعتر به نتیجه
برسیم.
محسنی ثانی نماینده سبزوار جوین و جغتای
و رئیس مجمع نمایندگان استان نیز در این
جلس��ه با بیان اینکه هم اکنون  455روس��تا
در اس��تان با بحران آب شرب مواجه هستند،
افزود :مجموع این روس��تاها ب��ا جمعیت 22
هزار نفر به دلیل نبود آب شرب دچار بحران
ش��دهاند که باید در این زمینه فکری اساسی
ش��ود و باید درخصوص اختصاص س��ریعتر
 500میلی��ون دالر منابع جه��ت حل بحران
آب بخشهای روس��تایی و کشاورزی مجوزها
از دولت اخذ شود.
بنی هاشمی عضو مجمع نمایندگان استان نیز
در این جلسه با بیان اینکه انتقال آب از خزر و
تاجیکستان و سد دوستی نیز میتواند مدنظر
قرار گیرد ،گفت :طرح این پروژهها و اقدامها
را میتوان در س��فر هیأت دولت به خراسان
رضوي مطرح و بررسی کرد.
محم��دزاده عض��و دیگر مجم��ع نمایندگان
خراس��ان رضوي نیز در این نشس��ت با بیان
اینکه هزینه انتقال آب از سد دوستی در حدود
هزار و  700میلیارد توم��ان و معادل بودجه
چند سال اس��تان بوده است ،گفت :ما در این
خصوص باید دیپلماس��ی اقتصادی آب را در

دستور کار قرار دهیم و با رایزنی با کشورهای
همس��ایه مانند افغانس��تان ،تاجیکس��تان و
ترکمنستان و انعقاد پیمانهای متقابل و تهاتر
گاز و برق در قبال آب م��ی توانیم به حل این
بحران کمک کنیم.
وی خواستار ورود وزارت خارجه به دیپلماسی
اقتصادی آب ش��د و گفت :این پیشنهاد نیز
میتواند در س��فر هیأت دولت به اس��تان در
دستور کار قرار گیرد.
در این جلس��ه س��ردار امیری مقدم فرمانده
انتظامی خراس��ان رضوي نیز با ارایه عملکرد
این نیرو و خواستههای آن از مجمع نمایندگان
تصریح کرد :خوشبختانه در جلسات مختلف
کشوری و استانی بحثهای امنیتی و انتظامی
اس��تان و ش��هر مش��هد به خوب��ی پیگیری
میشود.
امیری مق��دم با بی��ان اینک��ه در راس��تای
مقابله با برخ��ی معضالت از جمله س��رقتها

امنیت بسیار مؤثر باشد.
وی اف��زود :برای بح��ث امنیت در روس��تاها
نیز پیشنهاد ما این اس��ت که براساس هکتار
زمینه��ا و اراضی و باغه��ا هزینههای نگهبان
محالت تأمین شود.
فرمانده انتظامی اس��تان خراسان رضوي در
ادامه با بیان اینکه کش��فیات مواد مخدر در
استان نیز در سال جاری  12تن بوده که این
افزایش کش��فیات گویای تالش همه جانبه
در جهت برقراری امنیت استان است ،اظهار
داش��ت :پنج تن از این کش��فیات مربوط به
برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و اجرای
طرحهای مختلف در این زمینه بوده است.
س��ردار امی��ری مق��دم در ادام��ه با اش��اره
به معض�لات ورود اتباع بیگانه به خراس��ان
رضوي گفت :در این خصوص نیروی انتظامی
اس��تان اتباع بیگانه غیرمجازی را که مرتکب
جرایم می شوند ،به دس��تگاه قضایی معرفی

بـــرش

هم اکنون  455روستا در استان با بحران آب شرب مواجه هستند ،مجموع این
روستاها با جمعیت  22هزار نفر به دلیل نبود آب شرب دچار بحران شدهاند که
باید در این زمینه فکری اساسی شود
خألهای قانونی داریم که در این زمینه کمک
نمایندگان میتواند گره گش��ای مش��کالت
باشد ،اظهار داشت :به عنوان مثال هم اکنون
مردم کمتر درخصوص اقدامه��ای امنیتی و
تجهیز خان��ه و یا مکان اش��تغال خود هزینه
میکنند که این مس��أله باید به یک فرهنگ
تبدیل ش��ود و مردم در جهت ارتقای ایمنی
مکانهای خود اقدامهای الزم را انجام دهند.
وی اف��زود :از س��ویی دیگر پلی��س میتواند
در بحث س��اخت وس��ازها ورود پی��دا کند و
پیش��نهادهای پلیس به ش��کل قان��ون و یا
دستورالعمل در ساخت و سازها لحاظ شود تا
به عنوان مثال مشکل کمبود پارکینگ منازل،
هتلها و مراکز اقامتی برطرف شده و از سویی
سرقت خودرو نیز کاهش یابد.
وی افزود :در این خص��وص میتوان نظرات
پلیس را در قانون ساخت و سازها و یا اصالح
قانون نظام مهندسی اعمال کرد.
وی با بیان اینکه نظ��رات پلیس در طرحها و
پروژهها به منظور پیش��گیری از وقوع جرایم
بس��یار کلیدی و دارای اهمیت است ،گفت:
حل بسیاری از این مش��کالت در گرو کمک
نمایندگان استان و مجلس است.
در این خصوص بنی هاش��می نماینده مشهد
در مجلس خطاب به فرمانده انتظامی خراسان
رضوي ،خواستار ارایه طرحها و پیشنهادها به
مجمع نمایندگان ش��د و افزود :به دلیل اینکه
قانون نظام مهندس��ی در مجلس در دس��ت
بررس��ی و اصالح اس��ت ،ش��ما نیز میتوانید
پیش��نهادهای خود را ارایه دهید تا به صورت
اولویت دار مورد بررسی و یا تصویب قرار گیرد.
س��ردار امیری مق��دم همچنین ب��ا تأکید بر
اجرای سایر طرحها در جهت مقابله با سرقت
و تأمین امنیت در شهرها و روستاها گفت :در
گذشته و در محلهها از کمک نگهبان محله در
تأمین امنیت استفاده می ش��د که به عنوان
مثال تخصیص بخش��ی از عوارض و مالیاتها
به نگهبان محلهها میتواند در تأمین و ارتقای

میکند و این اتب��اع غیرمج��از از طریق مرز
طرد میشوند.
امیری مقدم با بیان اینکه بیش از دو هزار نفر
از اتباع غیرمجاز شناس��ایی و از کش��ور طرد
شدهاند ،در پاسخ به پرسشهای برخی اعضای
مجمع نمایندگان استان درخصوص کمبود
پاس��گاهها در حاشیه شهر مش��هد نیز گفت:
هم اکن��ون چهار پاس��گاه جدی��د در اطراف
حرم راه اندازی شده و پیشنهاد احداث چهار
پاسگاه در حاشیه شهر مشهد نیز به مسؤوالن
و دستگاههای ذیربط ارایه دادهایم که در این
خصوص نی��ز کمبود امکان��ات ،منابع مالی و
تجهیزات باید برطرف شود.
وی در ادام��ه با اش��اره به مش��کالت امنیتی
حضور اتب��اع غیرمجاز در اس��تان و مش��هد
گفت :نظر ما این اس��ت که باید برخوردها در
این خصوص جدیتر ش��ود و اج��ازه ندهیم
این افراد در سطح اس��تان و مشهد به راحتی
تردد کنند.
وی افزود :هم اکنون  300هزار نفر از افاغنه در
مشهد ساکن هستند .برای بحث کار آنها نیز
باید مجوزهایی صادر ش��ود تا تردد آنها مورد
نظارت و رصد قرار گیرد.
وی همچنین در پاس��خ به پرسش خبرنگار
قدس مبنی بر نحوه برخورد نیروی انتظامی با
صاحبان خودروهایی که اتباع بیگانه را از مرز
و به صورت غیرقانونی به شهرهای استان و به
داخل کشور انتقال میدهند ،گفت :براساس
مصوبه شورای عالی امنیت ملی ،انتقال اتباع
بیگانه غیرمجاز به داخل کشور با خودرو جرم
محسوب میشود که براساس قانون این تخلف
 6ماه تا یک س��ال زندان برای فرد متخلف و
راننده متخلف به هم��راه دارد و اگر مأموران
انتظامی موردی را در این خصوص مش��اهده
کنند ،قطع��اً متخلفان با تش��کیل پرونده به
مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
وی همچنین در ادامه با اشاره به آمار تصادفات
در جادهه��ای اس��تان و افزای��ش واژگون��ی

خودروها به دلیل س��هل ان��گاری رانندگان
گفت :در ای��ن خصوص ما نیازمند تأس��یس
ایس��تگاههایی ب��ه فاصل��ه  100کیلومتر در
جادههای استان هس��تیم که این مسأله نیز
نیازمند بررس��ی و کمک نمایندگان مجلس
است.
امیری مق��دم در ادامه به بح��ث جمع آوری
معتادان کارتن خواب اش��اره ک��رد و گفت:
در بحث برخورد ب��ا معت��ادان کارتن خواب
طرحهای ضربتی خوبی اجرا شده که در این
راس��تا بیش از پنج هزار معتاد کارتن خواب
جمع آوری شدهاند.
وی با اشاره به تشکیل مراکز نگهداری و ترک
اعتیاد که هزینه باالیی نی��ز دارد ،گفت :هم
اکنون بیش از هزار نفر در این مراکز نگهداری
میش��وند که تنها برای هزینه نگهداری آنها
 120میلی��ون توم��ان به ما اختص��اص داده
شده است.
وی افزود :اما با همی��ن منابع وامکانات کم ما
به کارمان اعتقاد داریم ،به طوری که براساس
ارزیابیها و با اقدامهای مش��اورهای و درمانی
 50درصد از معتادان که تاکنون جمع آوری
شدهاند به آغوش خانواده بازگشتهاند که این
مسأله برای ما اهمیت دارد.
فرمانده انتظامی استان درخصوص برخورد با
معتادان و همچنین بحث برخورد با جرایم در
حاشیه شهر مشهد نیز گفت :در این خصوص
طرحهای وی��ژهای اجرا ش��ده و حتی برخی
مناط��ق پرخطر و ج��رم خیز تخریب ش��ده
است که برای س��اماندهی و تغییر چهره این
مناطق اعتبارات الزم باید تأمین ش��ود و این
مس��أله نیز به کمکهای نمایندگان استان در
مجلس نیاز دارد.
وی همچنی��ن از مجمع نمایندگان اس��تان
درخواس��ت کرد که با توجه ب��ه حجم باالی
کار در استان و مشهد و با توجه به ورود  25تا
 30میلیون زائر به شهر مشهد طی یک سال و
همچنین حجم باالی کار درخصوص مسایل
انتظامی و امنیتی س��هم بودجه متناسبی را
برای استان مطالبه کنند.
محسنی ثانی رئیس مجمع نمایندگان استان
نیز در ادامه این جلسه به مباحثی درخصوص
وضعیت پروژهه��ای بزرگ و نیم��ه تمام در
استان و ضرورت جمع آوری الزامات و اجرای
این پروژهها و مطرح کردن آن در سفر هیأت
دولت اشاره کرد و خاطرنشان ساخت :یکی از
این طرحها پروژه آزادراه حرم تا حرم است که
کلنگ اجرایی این پروژه به زمین زده شده ،اما
هنوز کار اجرایی آن نیمه کاره است .از سویی
پروژه راه آهن س��ریع السیر مش��هد -تهران
و س��ایر اولویتهای ریلی و جادهای باید جمع
بندی شود تا در س��فر هیأت دولت به استان
مطرح شود.
در این جلسه محسنی ثانی درخصوص بررسی
عملکرد فعالیتهای دامپزشکی خراسان رضوي
که ب��ا حضور مدی��رکل جدید این س��ازمان
برگزار شد ،افزود :خراسان رضوي از نظر تولید
گوشت قرمز و س��فید دارای جایگاه ویژهای
در کش��ور اس��ت ،اما کش��تارگاههای استان
پاس��خگوی ظرفیتهای دامی ما نیس��ت که
باید در این خصوص از توانمندیهای بخش
خصوصی استفاده شود.

آغازبرداشتپستهازسطح 1230هکتارباغهایشهرستانتایباد

تایباد -خبرنگارقدس :برداشت پسته
از س��طح هزار و  230هکتار باغهای پسته
شهرس��تان تایباد آغ��از و تا  30ش��هریور
ادامه دارد.
غالمرضا زارع مدیر جهاد كشاورزي تایباد
گفت :این شهرس��تان دارای هزار و 230
هکتار سطح زیرکشت پس��ته است که به
طور میانگین از این سطح  752کیلو پسته
برداشت میشود.
وی گف��ت :از س��طح زیرکش��ت باغهای
شهرستان تایباد امس��ال حداقل  924تن
پسته برداشت میشود.

حمی��د صادق��ی مس��ؤول باغان��ی جهاد
كش��اورزي تایباد ه��م گف��ت :در باغهای
شهرس��تان تایباد گونههای پسته شامل
فندقی ،احمد آقایی ،کل��ه قوچی ،بادامی
و اکبری است.
مجید قصاب کارشناس بخش کشاورزی
و تولید کننده عمده پس��ته شهرستان
هم گفت :ب��ه دلیل اینک��ه آب منطقه
محمدآباد ق��دس در حاش��یه نوارمرز
ش��ور اس��ت ،پس��ته بهترین محصول
باغی و مقرون ب��ه صرفه اقتصادی برای
کشاورزان منطقه است.
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• خداوند خیر بدهد کسانی را که در جاده قدیم
نیشابور به جای سرعتگیر ،بلوکه سیمانی گذاشته
اند و عذاب مردم را زیاد کردهاند ،اینگونه به فکر
مردمند؟ 8681
• چرا شهرداری فکری به حال ساکنان توس 56
شاهد شمالی نمی کند ،بیشتر منزلها را تخریب
کرده ،بقیه را جوابگو نیس��ت ،لطفاً رس��یدگی
شود2805 .
• پرسنل بیمارستان دکتر شیخ (بخش اورژانس)
به کار مردم رس��یدگی نمیکنند ،می خواستند
فرزند مرا با تشخیص نادرس��ت به اتاق جراحی
بفرس��تند ،نس��خه مرا گم ک��رده بودن��د و یک
نس��خه دیگری را جای نس��خه من جا زدند ،اما
خوش��بختانه خودم متوجه شدم و آنها یکسره با
تلفن همراه خود بازی می کنند8189 .
• دانش آموز ۳۳چهار راه دوم ،چندین ماه است
چراغ ستون برق خاموش است و هیچ اقدامی از
سوی شرکت برق نمیشود! 1533
• اگر سرعتگیرهای نصب ش��ده در جاده قدیم
نیش��ابور از تصادف جلوگیری کرده ،خوب است
در تمام جاده های ایران نصب ش��ود .نمی دانم
چرا از قبل به عقلمان نرسید که این راهکار را به
کشورهای دیگر انتقال دهیم9603 .
• این راهنمایی و رانندگی مشهد کار دیگری بلد
نیست به جز دو کار ،یکی اینکه مردم و زائران را
خوب جریمه کند و دوم اینکه خیابانها را مسدود
کند .واقعاً احسنت به این همه فعالیت! 9623
• برای ثبت نام پسرم به مدرس��ه ای در خیابان
ابوذر رفتم ،گفتند ،جا نداریم .دو ماه اس��ت که
بالتکلیف هس��تم ،به قول خودشان 170افغانی
توی مدرس��ه هس��تند و برای من ایرانی جایی
نیس��ت .جالب اینکه منزل ما روب��ه روی کوچه
مدرسه است .به آموزش و پرورش رفتم ،گفتند،
ناراحت هستید بروید استانداری! 6815
• از فرماندار سبزوار تقاضا دارم نظارت بر ادارات
را جدی تر بگیرن��د .حتم ًأ بای��د رئیس جمهور
به دیار سربداران بیاید تا ش��اهد جنب و جوش
مسؤوالن شهرداری و دیگر ادارات باشیم .سبزوار
نیازمند انقالب اداری اس��ت .ان شاءا ...با حضور
رئیس جمه��ور دولت تدبیر و امید ،شهرس��تان
سبزوار ش��اهد برکات ایش��ان درآینده نزدیک
باشد4299 .
• از شهردار مش��هد مقدس تقاضا دارم در بولوار
پایداری پای��داری  2جنب ایس��تگاه اتوبوس یا
پایین تر از آن اقدام به احداث کیوسک مطبوعاتی
کنند تا ما در هوای گرم یا س��رد ب��رای گرفتن
مجله به کیوسکهای دورتر مثل کیوسک پارک
ملت یا رضوی نرویم  .لطفاً اقدام کنید در خیابان
پایداری فق��ط یک کیوس��ک مطبوعاتی وجود
دارد 9201 .
• ب��ا توجه ب��ه تجربه س��الهای قب��ل بازدید از
نمایش��گاه خودروی مش��هد چی��زی جز اتالف
وقت و هزینه نبود  .آن هم با اقدامهای خودسرانه
و یک جانبه ش��رکتهای خودروسازی و افزایش
غیر منطقی و مضحک محصوالت بی کیفیتشان.
8110
جوابیه شرکت توزیع نیروی برق
شهرستان مشهد
در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام مردم
مورخ  93/4/25آن جریده ش��ریفه که توسط
یک ش��هروند محترم درخصوص روش��نایی
خیابان حر  13/9در ش��هرک ش��هید رجایی
مطرح ش��ده بود ،به آگاهی می رس��اند :طبق
بررس��ی به عمل آمده توس��ط گروه روشنایی
معابر امور برق ناحیه  6مش��هد ،این خیابان از
روشنایی مطلوبی برخوردار است.

خــــبر
راهیابی مستندهای صدا و سیمای خراسان رضوی
به جشنواره مستند و فیلم کوتاه رضوی

مس��تندهای معماری نو و کفش��داری حرم از
تولیدات شبکه استانی سیمای خراسان رضوی
به مرحله مسابقه جشنواره مستند و فیلم کوتاه
رضوی راه یافتند.
مستند معماری نو به کارگردانی احمد شادکامی
و تهیه کنندگی محس��ن وکیلی اس��فندیاری
و مس��تند کفش��داری حرم از مجموعه مستند
هویت به تهی��ه کنندگ��ی و کارگردانی محمد
دستمالچیان با موضوع حرم مطهر رضوی است.
صادرات دام سبک به سایر کشورها تسهیل شد

قدس :همزمان با سفر هیأت دولت به استان و
حضور وزیر جهاد كشاورزي در خراسان رضوي،
تأکید بر صادرات دام س��بک از کش��ور به سایر
کشورها صورت گرفت.
مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوي با اعالم
این خبر اظهار داشت :به دنبال دستور وزیر
جهاد كش��اورزي و در راس��تای تسهیل در
صادرات دام و عرضه دام مازاد تولید دامداران
استان ،متقاضیان از امروز میتوانند نسبت به
این موضوع اقدام الزم را انجام دهند.
دکتر مجید روحانی ن��ژاد افزود :در اولین روز
از اعالم این خبر ،تقاضای ص��ادرات  50هزار
رأس دام از مبدأ خراسان رضوي به کشورهای
حاش��یه خلیج فارس به دامپزش��کی استان
رسیده و موافقتهای الزم صورت گرفته است و
فرایند صدور مجوز بهداشتی صادرات در حال
انجام است و این موضوع به تمامی شبکههای
دامپزشکی استان نیز اعالم شده است.

