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رئیس اتحادیه :برخی به جای عسل فروکتوز
به بازار عرضه می کنند

رئیس اتحادیه شــرکت تعاونی زنبورداران اســتان
گفت :یکی از مسائلی که همیشــه در جلسات آن را
مطرح میکنیم ،ورود عســل صنعتی به بازار است
کــه مــا زنبــورداران آن را به نام عســل زنبــور ندیده
میشناسیم .این عسلها در کارگاههای زیر پلهای
تولید میشود و به جای عسل فروکتوز به بازار عرضه
میکنند.حبیبپناهندهمقدمدرگفتوگوباایسنا،
اظهار کرد :شــما یک نفر را در بــازار پیدا نمیکنید
که با اطمینان عسل ســالم را خریداری کند و تصور
میکنند تمامی عســلهای موجود در بازار شربت
قند و نبات است .وی در خصوص راههای تشخیص
عسل تقلبی از عسل طبیعی افزود :راههایی وجود
دارد اما آن قدر به عســلهای غیر طبیعی اســانس
و رنگ اضافه میشــود که تشــخیص آن به سادگی
میسر نیســت و زمانی مصرفکننده میتواند آن را
تشخیص دهد که در آزمایشــگاه درجهبندی شود و
مصرفکننده بتواند حق انتخاب داشته باشد .وی
یکی از مشکالت اصلی زنبورداران را بیمه دانست
و گفت :حدود  13سال است که پیگیر این موضوع
هســتیم تا زنبــورداران تحت پوشــش بیمــه تامین
اجتماعیقراربگیرند.باتماممشکالتدولتزیربار
نمیرود تا آنان را تحت پوشش قرار دهد.

 2انتصابدردانشگاهعلومپزشکی
مشهد

سرپرست دانشگاه علوم پزشــکی مشهد در احکام
جداگانه ای ،سرپرســت معاونت آموزشی دانشگاه
علوم پزشــکی و رئیس مجتمع آموزشی ،پژوهشی
و درمانی امام رضا(ع) را منصوب کــرد .به گزارش
وبدا ،با اســتعفای دکتر اعتضاد رضوی و قبول این
اســتعفا توســط دکتر بحرینی سرپرســت دانشگاه
علوم پزشکی مشــهد ،دکتر فریبرز ثمینی به عنوان
سرپرست معاونت آموزشــی این دانشگاه منصوب
شــد .سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد
همچنیندرنامهایضمنموافقتبااستعفایدکتر
محمد اعتضاد رضوی ،از تالش ها و زحمات ارزنده
و صادقانــه وی در مدت تصدی مســئولیت معاونت
آموزشــی دانشــگاه قدردانی کرد .دکتــر بحرینی
همچنین در حکــم دیگــری  ،دکتر علی خورســند
وکیل زاده عضو هیئت علمی دانشــگاه را به عنوان
رئیس مجتمع آموزشــی ،پژوهشــی و درمانی امام
رضا(ع) منصوب کرد.

پیگیریگالیههایمردم ازبرخیگرانفروشیهابهبهانهافزایشقیمتبنزین

گرانیحملونقل و وعده برخورد مسئوالن
«روز شنبه برای رســیدن به محل کار ،اقدام به
گرفتن تاکســی از طریق ســرویس های اسنپ
و تپ ســی کردم اما در کمال تعجب و با این که
اعالم شــده بود هیــچ افزایش قیمتــی در این
دو تاکســی اینترنتی رخ نخواهد داد ،متوجه
شــدم هم اســنپ و هم تپ ســی حداقل  3تا 4
هزار تومان به کرایه های خود افزوده اند .قرار
بود افزایش قیمت بنزین تاثیری بر حمل و نقل
عمومی نداشته باشد اما گویا نظارت ها جدی
نیســت که در همان روز اول ،این شــرکت های
شناخته شده تاکسی اینترنتی اقدام به گران
فروشــی کرده اند .لطفــا نظارت ها را بیشــتر
کنید».
«برخی تاکســی های خطی در مشــهد ،از روز
شنبه اقدام به افزایش خودسرانه کرایه ها کرده
اند و وقتی هم اعتراض می کنیم ،گرانی بنزین
را بهانه می کنند .افزایش کرایه تاکسی ها مگر
نباید با مجــوز شــهرداری انجام شــود؟ با این
اقدامات خودسرانه برخورد کنید».
«بــه دلیــل شــرایط کاری هفتــه ای ســه روز از
مشــهد به بجنــورد و برعکس رفــت و آمد می
کنم .شنبه  25آبان طبق معمول تمام شنبه ها
به ایستگاه ســواری های برون شهری بجنورد
رفتم ،قبــل از ایــن کــه بخواهم ســوار خودرو
شــوم راننده بــا لحــن طلبکارانــه ای گفت که
کرایه نفری  40هزار تومان است! تا پنج شنبه
گذشته کرایه این مســیر  29هزار تومان بود،
چطور ایــن قدر افزایش یافته اســت؟ اعتراض
کــردم و راننده پاســخ داد چــون بنزین گران
شده باید نرخ را افزایش دهم .اعتراضم فایده
ای نداشــت و چون چاره ای نداشــتم و باید به
مقصد می رسیدم مجبور شدم  40هزارتومان
به راننده پرداخت کنم».

با اجــرای مصوبه مدیریت مصرف ســوخت،
اجرای سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین،
روز گذشته تعدادی از شــهروندان در تماس
بــا تحریریــه «خراســان رضــوی» ،از گــران
فروشــی برخی صنوف به خصوص در حوزه
حمل و نقل عمومی به بهانــه افزایش قیمت
بنزیــن گالیــه کردنــد و خواســتار پیگیری و
نظارت برای جلوگیری از گران فروشی های
احتمالی شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در واکنش
بهگالیههایشهرونداندراینزمینه،باتاکید
بر این که هیچ افزایش قیمتی به بهانه گرانی
بنزینپذیرفتهنیست،گفت:متأسفانهبرخی
افراد ســودجو از وضعیت به وجود آمده ســوء
اســتفاده کرده و با احتکار یا گران فروشــی به
دنبال باال بردن قیمت اجناس هستند .مردم
در صورت مشــاهده هرگونه گران فروشــی یا
احتکار میتوانند از طریق شماره تلفن ۱۳۵
شکایات خود را به ما اعالم کنند« .حمیدرضا
کریم»درگفتوگوباباشگاهخبرنگارانتصریح
کرد  :از دیــروز گزارشهایی مبنــی بر گرانی
خودســرانه تعدادی از اجناس توســط برخی
فروشــندگان و توزیــع کنندگان بــه تعزیرات
حکومتی رســیده که ایــن امر مصــداق گران
فروشــی اســت .مدیرکل تعزیرات حکومتی
گفت :هیچگونــه افزایش قیمتــی تاکنون از
ســوی اصناف و دولت در اقالم مصرفی اعالم
نشــده اســت ،در صورتی که فردی به صورت
خودســرانه اقدام به گران فروشــی کنــد با او
برخوردمیشودوهیچافزایشقیمتیبهبهانه
گرانی بنزین پذیرفته نیست .وی ادامه داد :با
باال رفتن نرخ بنزین ،بیشترین افزایش قیمت
مربوط به بخش حمل و نقل جــادهای خواهد
بودکههنوزدراینقسمتنیزافزایش قیمتی
نداشتهایم بنابراین همچنان نرخ حمل و نقل

نیز تغییری نداشته اســت .کریم تصریح کرد:
تعزیراتحکومتیخراسانرضوی،گشتهای
مشــترکی با اتاق اصناف و ســازمان صنعت،
معدن و تجــارت راه انــدازی کرده اســت و در
صورت مشــاهده گران فروشــی با آن برخورد
میکند.
•افزایش قیمت سرویس مدارس
غیرمجاز است

مدیر کل آموزش و پرورش خراســان رضوی
نیــز افزایــش قیمــت ســرویس مــدارس را
غیرمجاز بیــان و تاکید کرد :بــه هیچ عنوان
افزایش قیمت در سرویس های مدارس مورد
تایید نیست .قاســمعلی خدابنده افزود :در
پی افزایش قیمت بنزین هیــچ گونه افزایش
قیمتی در ســرویس هــای مــدارس نداریم.
البته دغدغه رانندگان سرویس های مدارس
به جاســت و ما هم نمی خواهیم حقی ضایع
شود به همین دلیل برای ســرویس مدارس
ســهمیه ای خــاص در نظر گرفته می شــود.
مدیر کل آمــوزش وپــرورش اســتان تصریح

کرد :برای تمامی ســرویس های مدارس که
نام و مشخصات خود را در سامانه سپند وارد
کرده اند ،سهمیه ای در نظر گرفته و حداکثر
تا ابتدای آذر ،سهمیه سرویس های مدارس
تعیین تکلیف می شود.
•آمادگی حمل و نقل عمومی مشهد برای
پاسخ گویی به تقاضای شهروندان

همچنین به گزارش ایرنا ،رئیس کمیسیون
حمل و نقل و ترافیک شــورای شــهر مشــهد
نیز در خصوص آمادگی نــاوگان حمل و نقل
عمومی مشــهد گفــت :ناوگان اتوبوســرانی
و قطارشــهری با حداکثــر ظرفیت بــه مردم
خدمــت می کنــد .مجتبــی بهارونــد افزود:
افزایش نرخ بنزین تاثیــری بر افزایش هزینه
ها در نــاوگان قطــار شــهری و اتوبوســرانی
ندارد ،اغلب تاکســیهای فعال در شــهر نیز
دوگانهســوز هســتند همچنیــن بــا توجه به
سهمی ه بنزینی که به آن ها تعلق گرفتهاست،
مشــکل خاصی نخواهیمداشــت .وی تاکید
کرد :افزایــش کرایهای در این بخش و ســایر

بخشهای حمــل و نقــل عمومــی نخواهی 
م
داشــت و با حداکثر توان نظارتــی با هر گونه
افزایش نــرخ برخــورد خواهد شــد .بهاروند
تاکیدکرد:یکیازعواملکاهشانگیزهمردم
دراستفادهازحملونقلعمومینرخسوخت
اســت و اقتصادی کردن قیمت ســوخت که
توســط دولــت صــورت گرفــت تصمیمی به
جا بــود و از این تصمیم حمایــت میکنیم ،با
اقتصادی کردن نرخ ســوخت ،شــهروندان
به اســتفاده از حمــل و نقل عمومــی ترغیب
میشوند و ترافیک کنترل می شود و آلودگی
هوا نیز کاهش مییابد.
زارع ســخنگوی شــرکت بهر هبــرداری
قطارشهریمشهدنیزگفت:سرفاصلهزمانی
رســیدن قطار به ایســتگاه حدود  ۱۰دقیقه
اســت امــا در زمان پیــک و ازدحــام جمعیت
این ســرفاصله به 5دقیقه کاهــش مییابد.
همچنین ســخنگوی ســازمان اتوبوســرانی
مشــهد نیز اظهار کرد :ناوگان اتوبوســرانی
مشــهد آمادگی الزم را برای خدمت رسانی
حداکثــری بــه شــهروندان دارد .اتحــادی
افزود :هم اکنون سهم حمل و نقل عمومی در
رفت و آمدهای درون شهری در مشهد حدود
 ۴۵درصد اســت که  ۱۷درصد از این میزان
مربوط به اتوبوسرانی است.
ســخنگوی معاونــت عمــران ،حمــل و نقل و
ترافیک شــهرداری مشــهد نیز در این زمینه
بــه باشــگاه خبرنــگاران گفــت :بــا توجــه به
افزایش نرخ بنزین به هیــچ عنوان نرخ کرایه
تاکسی ،اتوبوس و قطار شهری افزایش نمی
یابد .بخت آزما افــزود :اگر مردم با رانندگان
متخلفــی روبــه رو شــدند کــه کرایههــای
خــود را افزایــش داده انــد میتواننــد پالک
خودروی فرد متخلــف را به  ۱۳۷یا شــماره
تماس 33848150اطالع دهند.
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سرگذشت ره باغیپرازخاک!

پس از بررســیهای جامع و کامل ،طرح تفصیلی بازسازی
و نوسازی بافت فرســوده اطراف حرم مطهر رضوی در سال
 1387به تصویب نهادهای مربوط رسید .شرکت عمران و
مسکن سازان ثامن در کنار شهرداری ثامن مجری این طرح
اســت .بر اســاس این طرح قرار اســت در کنار چهار خیابان
اصلــی منتهی بــه حرم مطهــر رضوی یعنــی خیابــان نواب
صفوی ،خیابان طبرسی ،خیابان امام رضا و خیابان آیتا...
شــیرازی ،چهار خیابان دیگر بــه نام های خیابان شــهدای
حج ،امیرالمومنین(ع) ،رضوان و آیتا ...طبســی ســاخته
شــود .این چهار خیابان به ره باغهایی به نام ره باغ پردیس،
ره باغ ســام ،ره باغ نعیم و ره باغ رضوان منتهی میشــود.
همچنین قرار است در کنار این ره باغ ها ،چهار ره باغ دیگر
به نامهای ره باغ جنان ،ره باغ بهشــت ،ره بــاغ فردوس و ره
باغ طوبی ســاخته شــود .اجــرای این طرح
تفصیلی از همان ســالهای اول در دســتور
کار مدیران و نهادهای مدیریت شهری قرار
گرفــت .برخــی از ایــن پروژهها بــا موفقیت
بــه بهرهبــرداری  100در صــدی رســید و
برخــی بــا پیشــرفت 90درصــدی در آینده
ای نهچنــدان دور به بهرهبرداری میرســد.
اما در ایــن میان پــروژه ره باغ نعیــم ،یکی از
پروژههایی اســت که به دلیــل تصمیمهای
اتخاذ شده قبلی و بیمســئولیتی پیمانکار
نهتنها به بهرهبرداری نرسیده بلکه با گذشت
 14سال از شروع آن شش سال است به حال
خود رهاشده است .پیمانکار طرف قرارداد
شهرداری وقت ،شرکت بتن و ماشین قدس
رضوی ،کلنگ پروژه ره باغ نعیم را در ســال
 84به زمین زد .طبق طرح تفصیلی نوسازی
و به سازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی،
این ره بــاغ قرار بــود بــدون پارکینــگ یا هر
کاربری دیگــری افتتاح شــود اما پیشــنهاد
دوطبقــهای شــدن و ســاخت پارکینــگ بــه
تیم مدیریــت شــهری آن زمان داده شــده و
آن هــا با بررســیهایی که انجــام میدهند،
دستور تغییر در ساختوســاز پروژه را صادر
میکنند .اما طولی نمیکشــد که پیشنهاد
چهار طبقهای شــدن این ره باغ به مسئوالن
مربوط ارائه می شود و تیم مدیریت شهری،
دستور تغییر در روند ساختوساز پروژه ره باغ
را صادر میکند .پس از گذشت هفت سال،
پیمانکار ایــن پروژه تغییر می کند و شــرکت

وراســاز مســئولیت ســاخت این پروژه را بر عهده میگیرد،
طولی نمیکشــد که این پروژه فقط با پیشــرفت حدود 10
درصد بدون هیچگونه ثمری رها میشــود .از سال1384
تا امروز ،این ره باغ که قرار بود به محلی برای آرامش زائران
علی ابــن موســی الرضــا (ع) تبدیل شــود به یــک خرابه در
نزدیکترین نقطه به حرم مطهر رضوی تبدیل شده است .با
کشو قوسهای فراوان تیم مدیریت شهری فعلی توانست
اواخر سال  97این پروژه را از دست پیمانکار قبلی ،شرکت
وراساز ،خارج کند .ره باغ نعیم در طول این  14سال نهتنها
به ترافیک ،سالمت ،آسایش و آرامش مجاوران و زائران امام
رضا(ع) کمکی نکرده بلکه تبدیل بــه یک معضل اجتماعی
و امنیتی شده است .در طول شش ســال گذشته نهادهای
امنیتــی و مــردم درخواســتهای متعــددی از شــهرداری

منطقه ثامن برای حل این مشکل داشتهاند .این مشکل ما را
مجاب کرد به سراغ شهردار منطقه ثامن برویم و جویای روند
پیشرفت پروژه ره باغ نعیم شویم.
•تصمیمگیری خارج از اصول

نعمتی ،شــهردار منطقه ثامن در پاســخ به ســؤال خبرنگار
خراســان در خصوص مشــکالت به وجود آمده بــه دلیل به
تعویق افتــادن بهرهبــرداری از این پــروژه گفت :ســال 84
پیشنهاد ســاخت پارکینگ طبقاتی در ره باغ نعیم ارائه شد
که به تایید تیم مدیریت شهری آن زمان رسید .از سوی دیگر
در طرح تفصیلی نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر
رضــوی 15 ،پارکینگ طبقاتــی با ظرفیــت  9200خودرو
پیشبینیشــده اســت .می دانیم بافت اطــراف حرم مطهر
رضوی به دلیل ریزدانه بودن ،فرسوده بودن و نفوذناپذیری
به یک بافت فرسوده تبدیلشده بود .اوایل دهه  80طرحی
به تصویب شــورای عالی شهرســازی و معماری میرسد که
عالوه بر رفع این مشــکل ،باعث افزایش فضای سبز اطراف
حــرم از  2/5هکتار بــه  67هکتار ،ایجــاد  150هزار تخت
اقامتــی و افزایش محیط حــرم مطهر رضوی بــه  50هکتار
میشــود .ما پروژه را پس از توقف طوالنی از دست پیمانکار
قبلی خارج و سلســله جلسات مهندســی ارزش را با حضور
کارشناســان و نماینــدگان نهادها و دســتگاههای مربوط و
ذینفع ازجمله آســتان قــدس رضوی ،قــرارگاه اجتماعی
شــهید برونســی ،اداره کل اوقــاف و امــور خیریه خراســان
رضوی و دســتاندرکاران قبلی اجرای طرح اعم از مشــاور
و مدیر طــرح برگزار کردیم .در این سلســله جلســات به این
جمعبندی رسیدیم که ساخت پارکینگ طبقاتی ره باغ نعیم
رقمی بیش از  400میلیارد تومان به نرخ روز هزینه دارد .با
بررسی فرصتها ،تهدیدها ،نقاط قوت ،نقاطضعف ،هزینه
ریالی و هزینه زمانی ،گزینهها و راههای پیش رو را بررســی
کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ساخت پارکینگ طبقاتی
یا هرگونه طبقه اضافی در این ره باغ با شرایط فعلی ،منافع
شهر ،زائران و مجاوران را تامین نمی کند.
•انطباق نداشتن طرح با ضوابط فنی و اصولی

شــهردار منطقه ثامن با تشــریح حوزه فنی و موانع ســاخت
پارکینــگ پــروژه ،ادامه مــی دهــد :رعایت نشــدن ضوابط
فنی ،ایمنی و اســتانداردهای مربوطه ،خطــر باالی ایمنی
بــرای اســتفادهکنندگان در زمــان بالیــای طبیعــی نظیــر
زلزلــه و حــوادث غیرطبیعــی ماننــد آتشســوزی ،امــکان
برنامهریزی عملیــات خرابکارانــه در مجــاورت حرم مطهر
رضــوی ،افزایــش ازدحــام و ترافیــک در معابــر اصلــی و

شــعاعی مرتبط با پارکینگ ،تشــدید آلودگی هوا با توجه به
افزایــش تقاضا و جذب ســفر خودروهای شــخصی ،ماندن
طوالنیمــدت آلودگــی حاصــل از خروجی جــت فنها در
محدوده به علت ســرعتپایین بــاد در منطقــه و توپوگرافی
و ارتفــاع زیاد ســاختمانهای اطراف ،مطابقت نداشــتن با
طرحها و برنامههای راهبردی مصوب و در دســت تصویب،
افزایش آلودگی منابــع آبوخاک در منطقه بــا توجه به باال
بودن تراز آب زیرزمینــی ،انعطاف ناپذیری طــرح و انطباق
نداشتن آن با نیازهای آینده شهری ،خدشه به کیفیت فضای
سبز پیشبینیشده در ره باغ و نبود امکان کاشت درخت با
توجه به سازه طبقات زیرین ،تداخل مسیر سواره و پیاده در
مبادی ورودی به پارکینــگ در همه ســناریوهای طراحی،
به خطر افتادن ســامتی عابران پیاده تراز سطحی به علت
ماندن آلودگــی خروجی از جت فنهــا ،کاهش عرض معبر
پیاده در تراز ســطحی با توجــه به تعبیه بازشــوها و خروجی

تأسیســات و افزایش تصاعدی هزینه ســاخت سازه و نصب
تأسیســات با توجه به زیرســطحی بودن آن از جمله دالیلی
است که از ســاخت پارکینگ طبقاتی یا هر کاربری دیگری
در ره باغ نعیم جلوگیری شده است.
•معماری ره باغ نعیم

شــهردار منطقه ثامن تصریح کرد :هم اکنون مسابقهای با
موضوع معماری ره بــاغ نعیم برگزار کردهایــم که  20گروه
از نقاط مختلف کشور در آن شرکت کردهاند .در کنار آن ،با
تصمیم هیئتمدیره شرکت عمران و مسکن ثامن شروع به
کم کردن ارتفاع گودال به وجود آمده کرده ایم .اگر مراجع
مربوط دستورهای الزم را صادر کنند تا آخر سال اتفاقهای
خوبی برای ره باغ نعیم خواهد افتاد .به همین دلیل در ماه
های آینده شاهد خبرهای خوبی از این حوزه و برنامه ریزی
بهینه برای این پروژه خواهیم بود.

