
درختان بادام و زردآلو در گناباد به گل نشست گناباد/ خبرنگارقدس: مسؤول اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گناباد گفت: امسال دمای هوا در نیمه اول بهمن ماه 8/3 
درجه سانتی گراد نسبت به میانگین 26 سال گذشته افزایش یافته که این تغییرات دمایی سبب بیدار شدن و شکوفایی درختان بادام و زردآلو شده است.

زارع حسینی افزود: با این شرایط احتمال بروز خسارت باغات شهرستان در روزهای آینده زیاد خواهد بود.

مشهد قدیم

گل اهی آپارتمانی 

آب  و  هوا

8
k پنجشنبه 29 بهمن 1394  9 جمادی االول 1437 18 فوریه  2016  سال بیست و نهم  شماره 8059   ویژه نامه 2454  h o r a s a n e m r o o z @ q u d s o n l i n e . i r

در شــهر

افزایش ابر و ناپایداری در خراسان رضوی 
قدس: طبق نقشه ها و مدل های هواشناسی، هوای خراسان 
رضوی به دلیل عبور موجی ضعیف و ناپایدار، همراه با افزایش 
ابرناکی، برخی نقاط باد نسبتاً شدید و بارش هایی خفیف 
و پراکنده بویژه در نواحی غربی و شمال غرب استان پیش 
بینی شده است. براین اساس، آسمان نواحی شمالی، مرکزی 
رقیق  مه  با  همراه  ابری  قسمتی  تا  کمی  استان  و جنوبی 

صبحگاهی در طول روز گاهی با وزش باد همراه خواهد بود.
وضعیت هوای مشهد نیز امروز قسمتی ابری با مه یا غبار 
صبحگاهی در طول روز، گاهی با وزش باد پیش بینی می شود.
کمینه و بیشینه دمای مشهد نیز به ترتیب امروز صفر و 15 
درجه سلسیوس پیش بینی شده است. برپایه این خبر، در 24 
ساعت گذشته قوچان با حداقل دمای 5- درجه سلسیوس 
سلسیوس  درجه   19 دمای  حداکثر  با  تایباد  و  سردترین 

گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند.

تپل محله
که  است  محله«  »تپل  مشهد  شهر  قدیمی  محله های  از 
درقسمت شمال غربی حرم مطهر حضرت رضا)علیه السالم( 
واقع شده است. این محله از سمت شرق به محله نوغان، از 
جنوب به حرم مطهر و راسته باال خیابان و از غرب به باغ نادری 
و خیابان شهید رجایی فعلی و از شمال به حصار مشهد و بلوار 
راه آهن متصل است . پیرامون وجه تسمیه این محله  چنین 
گفته اند: چون مردم صبح  با طبل از خواب بیدار می شدند 
و شب را با طبل می خوابیدند آن را طبال محله گویند . اما 
برخی گویند، در قدیم اینجا پلی بوده که مردم از روی آن 
می گذشتند، چون این محله در آخر پل قرار داشت به آن تپل 
محله گویند. بیشتر ساکنان این محل مهاجرانی بودند که از مرو 
آمده بودند و به همین دلیل به مروی ها شهرت دارند. مسجد 
مروی ها با قدمت سال 1274 ق یادآور این مهاجرت است. از 
دیگر مساجد تپل محله، مسجد درخت توت است چون در 
درون این مسجد درخت توت قرار داشت، به این نام شهرت 
دارد. از دیگر جاهای تپل محله در گذشته می توان به قهوه خانه 
و آب انبارها و حمام ها اشاره کرد، حمام کمیری  و صاحبکار دو 
نمونه از حمام های عمومی بودند که در تپل محله قرار داشتند.

نخل مرداب 
گیاهان  جمله  از  »سیپروس«  علمی  نام  با  مرداب  نخل 
آپارتمانی است که عالوه بر زیبایی، نگهداری آن بسیار راحت 
تر از سایر گیاهان آپارتمانی است.  نخل مرداب را باید در 
سطل پالستیکی یا گلدان بدون منفذ کاشته و همیشه آن 
را از آب پر کنیم. هر چقدر که خواستید، بدون ترس از خطر 
پوسیدگی به این گیاه آب بدهید، اما خشکی خاک برای این 
گیاه خطرناک است نخل مرداب گیاهی است که در وضع 

مناسب برگ های آن تا یک متر رشد می کند.
نیازها

 نور: نخل مرداب به نور سایه روشن نیاز دارد اما از قرار دادن 
آن در پشت پنجره های آفتابگیر بخصوص درفصل تابستان 

خودداری کنید.
دما: مناسب ترین دما برای این گیاه در زمستان 12 درجه 

سانتی گراد و در تابستان حداکثر30 درجه است .
خاک: نخل مرداب در خاک های سنگین و رسی بهتر رشد 
می کند. خاک برگ را با مقدار زیادی خاک رس مخلوط کرده 

و خاک مناسب را برای نخل مرداب تهیه کنید.
رطوبت نسبی محیط: در فصل گرم هر روزه آب را روی 
برگ هایش اسپری کنید. در زمستان فقط یک بار در هفته 

روی آن آب بپاشید.
وارونه است. منظور  قلمه  به روش  ازدیاد نخل مرداب  تکثیر: 
از قلمه وارونه این است که ساقه سالم و ضخیم آن را انتخاب 
کرده وبه صورت وارونه در ظرف آب قرار دهید. بعد از چند روز 
ریشه های سفیدرنگش از البه الی برگ ها بیرون می زند. سوختگی 

نوک برگ ها معموالً به دلیل خشکی هوا و نور خورشید است.

گزارش قدس از یک پروژه بر زمین مانده در مشهد

ساکنان بلوار کوثر همچنان دور انبار »کوکا کوال« می چرخند 

دانستنی اهی رانندگی
بسیار  رانندگی  در حوزه  که  کلماتی  از  یکی  محمدزاده:  علی 
شنیده می شود، »حق تقدم« است، اما شاید بسیاری از ما معنا 
و شرایط استفاده از آن را ندانیم، بنابراین در ادامه درباره این کلمه 

بیشتر می دانیم.
* رعایت مقررات مربوط به حق تقدم عبور برای همه اجباری است، 
مگر در مواردی که به موجب مقررات خاص یا عالیم ویژه راهنمایی 

و رانندگی خالف این حکم داده شده باشد. 
* حق تقدم عبور وسایل نقلیه در تقاطع ها و میدان هایی که هیچ 
گونه عالمت و چراغ راهنمایی و رانندگی وجود نداشته باشد، به 

ترتیب زیر است: 
الف- در تقاطع هم عرض اگر دووسیله نقلیه ای که روبه روی یکدیگر 
در حرکتند، بخواهند با هم وارد خیابان مجاور واحدی شوند، حق 
تقدم عبور با وسیله ای است که به سمت راست گردش می کند. 
ب- هرگاه دو یا چند وسیله نقلیه از دو یا چند راه گوناگون به 
تقاطع هم عرض برسند، حق تقدم عبور با وسیله نقلیه ای است 
که در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد. پ- هنگام ورود به 
میدان ها حق تقدم عبور با وسایل نقلیه ای است که در درون میدان 
در حال حرکت هستند. ت- در سه راه ها حق تقدم عبور با وسیله 
نقلیه ای است که به طور مستقیم و در سمت و مسیر مجاز حرکت 
می کند، حتی اگر عرض خیابانی که مسیر آن است، از عرض راه 

تالقی کننده کمتر باشد. 
* رعایت مقررات برای وسیله نقلیه ای که از راه خصوصی یا شانه 
راه یا گاراژ یا کوچه یا تعمیرگاه و مانند آن ها به معابر عمومی وارد 

می شود نیز الزم است. 
* وسیله نقلیه ای که در مسیر مجاز در حال حرکت است، بر وسایل 
نقلیه متوقفی که در حال شروع حرکت به جلو یا عقب، گردش و یا 

دور زدن هستند، حق تقدم عبور دارد. 
* در گذرگاه پیاده که چراغ راهنمایی و رانندگی نداشته باشد، حق 
تقدم عبور با پیاده هاست. شهروندان پرسش های خود را در این 

حوزه به شماره 300072305 پیامک کنند. 
اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور خراسان رضوی

مهناز خجسته نیا: پروژه انتقال انبار کارخانه 
که  معبری  بازگشایی  و  مشهد  کوالی  کوکا 
سال هاست شهروندان را وادار کرده تا دور این 
کارخانه بچرخند به پرونده ای تبدیل شده که 
خلف وعده های مسؤوالن، آن را بسیار قطور 
کرده است. اهالی بلوار کوثر که حاال گوششان 
این  بازگشایی  برای  شهرداری  وعده های  از 
مسیر پر شده در حالی گالیه مند از این خلف 
وعده ها هستند که گویا چندین سال دیگر هم 

باید شنونده این وعده ها باشند.
نخستین وعده، اردیبهشت ماه سال 92 بود 
که سرانجام پس از سال ها اعتراض و پیگیری 
با  مشهد،  کوکاکوالی  انبار  همجوار  ساکنان 
دستور مهندس پژمان- شهردار وقت مشهد- 

عملیات تخریب آن آغاز شد. 
انبار  شهردار وقت مشهد آن زمان وعده داد 
کوکاکوال تا سه ماه آینده به طور کامل منتقل 
از  بیش  با گذشت  که  در حالی  خواهد شد، 
دو سال تنها بخشی از دیوار این انبار تخریب 
شده تا آغازی برای جابه جایی کامل آن باشد.
از آن زمان تاکنون فعالیت ها برای انتقال انبار 
باقی  اندک  تخریب  همان  حد  در  کوکاکوال 
نداده،  رخ  دیگری  اتفاق خاص  هیچ  و  مانده 
و  ساکنان  همچنان  که  است  حالی  در  این 
کسبه این منطقه نسبت به وجود و فعالیت 
از خلف وعده شهرداری  و  انبار معترض  این 

گالیه مندند.
و  کامیون ها  آمد  و  رفت  معتقدند،  اهالی 
تریلی های حامل جعبه های شیشه کوکاکوال 
بافت  این  برای  را  مشکالتی  روز  طول  در 
مسکونی ایجاد کرده است، بویژه اینکه بیش 
بافت  این  انبار در  این  از احداث  از 25 سال 
می گذرد و آنچه نصیب ساکنان این بخش از 

شهر شده ترافیک و آلودگی هواست.

 اتفاقی که باید رخ می داد
به  بنا  قدس  روزنامه  که   93 سال  اوایل 
درخواست اهالی بلوار کوثر پیگیر انتقال انبار و 
بازگشایی این معبر شد همه نظرها وفق مراد 
بود تا حدی که شهردار وقت منطقه 9 با تأکید 
»موضوع  گفت:  این طرح  اجرای  بر ضرورت 
انتقال انبار کوکاکوال در دستور کار قرار دارد و 

معتقدم باید این اتفاق رخ دهد.«

»بدون  شد:  مدعی  زمان  آن  فر  محمدی 
رودربایستی باید این انبار به دلیل قرار گرفتن در 
بافت مسکونی منتقل و دالیل معطل ماندن این 
انتقال از 14 سال گذشته تاکنون مشخص شود.«

بین  توافقاتی   80 سال  از  وی،  گفته  به 
شهرداری و کارخانه یاد شده منعقد شده، اما 
هر بار برای اجرا ایرادهای تازه ای گرفته شده 
و بازتوافقی دیگر به دنبال آن اتخاذ شده است.

این درحالی است که شهرداری بخش اصلی 
بهای این زمین را پرداخت کرده است و بقیه 

پس از تحویل زمین پرداخت می شود.

 هنوز اقدام خاصی رخ نداده است
تا  بود  مقرر  داده شده  قول های  گرچه طبق 
پایان سال 93 انبار کوکاکوال انتقال یابد، اما 
نه تنها این مسأله محقق نشده، بلکه با نزدیک 
شدن به روزهای پایانی سال 94، ساکنان و 
فعالیت  شاهد  همچنان  انبار  این  مجاوران 
این کارخانه و رفت و آمد کامیون ها در این 

مسیرهستند.
گزارشگر ما برای واکاوی دالیل چند باره خلف 

وعده ها سراغ شهردار منطقه 
معمول  طبق  اما  می رود.   9
ما  گزارشگر  شهردار،  دفتر 
ارجاع  شهردار  معاون  به  را 
از  پس  نیز  وی  که  می دهد 
سرانجام  معطلی  روز  چند 
روز گذشته پاسخگوی تماس 

تلفنی گزارشگر ما می شود.
وی در گفت وگو با گزارشگر 
وضعیت  آخرین  از  ما 
کوال  کوکا  انبار  انتقال 
می کند  بی اطالعی  اظهار 
از  اکنون  آنچه  می گوید:  و 
است  این  دارم  اطالع  آن 
انجام  اقدام خاصی  که هنوز 

نشده است.
هنری می افزاید: آنچه موجب 

شده این انتقال صورت نگیرد بحث درخواست 
جابه  و  انتقال  این  ازای  در  مالک  تقاضای  و 
نتوانسته آن  جایی است که شهرداری هنوز 

را محقق سازد.

مالک  اینکه  بیان  با  وی 
و  انتظارات  انبار  این 
اظهار  دارد،  درخواست هایی 
پرونده  اکنون  هم  می دارد: 
معاونت  اختیار  در  انبار  این 
مشهد  شهرداری  شهرسازی 

قرار دارد.
این  است  قرار  گفته وی،  به 
انبار در قالب دو قطعه زمین 
و  دو  مناطق  شهرداری های 
دلیل  به  اما  شود،  تهاتر   9
به  هنوز  که  مالی  مباحث 
معطل  ایم  نرسیده  توافق 
این  برای  پروانه  صدور 

پالک ها هستیم.
تکمیل  برای  ما  گزارشگر 
رئیس  سراغ  به  گزارش 
حوزه شهرسازی منطقه 9 شهرداری مشهد 
روز  چند  وجود  با  نیز  وی  اما  می رود،  نیز 
پیگیری تلفنی گزارشگر ما، پاسخگوی تلفن 

خود  نبود.

از سال 80 توافقاتی 
بین شهرداری و 

کارخانه یاد شده 
منعقد شده، اما هر بار 

برای اجرا ایرادهای 
تازه ای گرفته شده 

و بازتوافقی دیگر به 
دنبال آن اتخاذ 

شده است
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