
اجراى طرح آرامش بهارى در 118 بقعه متبركه پرونده فرودگاه مشهد با سرعت در حال بررسى است
مديركل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوى اعالم كرد معاون دادستان عمومى و انقالب در گفت گو با قدس:

قدس: طرح آرامش بهــارى در 118 بقعه 
متبركه خراســان رضوى از 28 اسفند تا 15 
فروردين 96، اجرا مى شــود. مديركل اوقاف 
و امور خيريه خراسان رضوى روز گذشته در 
جمع خبرنگاران با بيان اينكه ششمين دوره 
طرح آرامش بهارى، امســال اجرا مى شود، 

گفت: اين طرح در 2400 بقعه و ...

و  عمومــى  دادســتان  معــاون  قــدس: 
انقــالب مشــهد دربــاره آخريــن خبرها 
از رســيدگى به پرونــده فرودگاه شــهيد

 هاشمى نژاد اظهار داشت: سه تا چهار پرونده 
در ايــن خصوص تشــكيل و كار در مرحله 
تحقيقات و رســيدگى قرار دارد. قاضى سيد 

جواد حسينى با اشاره به پرونده هاى...
.......صفحه 2  .......صفحه 4 

با پيگيرى قدس

نهضت درختكارى 
بزنگان به ثمر نشست

قدس: نهضت درختكارى بزنگان به كاشت دو بوستان ختم 
شد. نهضت درختكارى پيگيرى شده توسط روزنامه قدس در 
بزنگان با اختصاص 3000 اصله درخت به ثمر نشست. رئيس 
شوراى اسالمى بزنگان در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: 

بسيج همگانى مردم بزنگان بخصوص دانش آموزان در...

.......صفحه 2 
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آغاز برنامه پنج ساله ساماندهى حاشيه شهر مشهد از سال 96 
فرمانده سپاه امام رضا   در تشريح اقدام هاى قرارگاه شهيد برونسى خبر داد

.......صفحه 4 
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.......صفحه 4 

بالتكليفى 
طرح زوج 

و فرد تردد 
خودروها در 
فروردين 96

قدس   در حالى كه برخى منابع از احتمال لغو 
طرح زوج و فرد تردد خودروها در هســته مركزى 
مشــهد طى فرورديــن 96 خبــر داده بودند، اما 
شهردارى مشــهد لغو اين طرح را منوط به ابالغ 
مصوبه شــوراى همتا اعالم مى كنــد. به گزارش 
خبرنگار ما رئيس پليس راهور خراســان رضوى 
پيشــتر در گفت وگو با خبرنگار ما اعالم كرده بود 
با توجه به افزايش ورودى زائران و شــهروندان در 
زمان تحويل سال و روز اول فروردين به حرم مطهر، 
طرح هاى ويژه پليس راهور در اين ايام اجرا خواهد 
شــد كه در اين روز تردد خودروها در خيابان هاى 
منتهى به اطراف حرم مطهر رضوى محدود خواهد 

شد كه اطالع رسانى در اين زمينه نيز...

قدس: 100نفر از افرادى كه ســه شــنبه گذشــته در حوادث 
مرتبط با شب چهارشنبه پايانى سال در مشهد بازداشت شده بودند، 
عصر ديروز به دســتور مقام قضايى بولوار هاشميه مشهد را نظافت 

كردند. 



مديركل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوى اعالم كرد

اجراى طرح آرامش بهارى در 118 بقعه متبركه
گاه  ٢ ن

محمود يوسف پور  طرح آرامش بهارى 
در 118 بقعه متبركه خراســان رضوى از 28 

اسفند تا 15 فروردين 96، اجرا مى شود.
مديركل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوى 
روز گذشته در جمع خبرنگاران با بيان اينكه 
ششمين دوره طرح آرامش بهارى، امسال اجرا 
مى شــود، گفت: اين طرح در 2400 بقعه و 
امامزاده متبرك در سراســر كشور در روزهاى 

نوروز اجرا مى  شود.
حجت االسالم محمد احمدزاده با اشاره به اينكه 
اين طرح با هدف اسكان زائران انجام مى شود، 
افزود: امكان اســكان روزانه 3 هزار نفر در 60 
بقعه، اســكان 4300 نفر در 400 حسينيه و 
برپايى ايستگاه هاى صلواتى در 46 بقعه از ديگر 

اهداف اجراى اين طرح است.
مديركل اوقاف و امور خيريه خراســان رضوى 
در رابطه با ويژه برنامه تحويل ســال نو در بقاع 
متبركه نيــز گفت: ويژه برنامه تحويل ســال 
در 108 بقعه در سراسر استان برگزار مى شود 
و 58 دفتر نيز به پرسشــهاى شــرعى پاسخ 

مى دهند.
وى بــه ارايه محصوالت فرهنگى در 22 غرفه 

در بقاع متبركه اشــاره كرد و افزود:  برگزارى 
مســابقات فرهنگى در 52 بقعــه، اقامه نماز 
جماعــت در 79 بقعه، برپايى 31 غرفه عفاف 
و حجاب، برگزارى 239 سخنرانى در 73 بقعه 
متبركه، برگزارى دعاهاى توسل، كميل و ندبه 
در 73 بقعه، مراسم اجتماع منتظران در 103 
بقعه متبركه، برگزارى مراسم دعاى توسل شب 

چهارشنبه آخر سال به ياد شهداى پالسكو و 
ويژه برنامه 12 فروردين روز جمهورى اسالمى 

از ديگر برنامه هاى اين ايام است.
حجت االســالم احمدزاده تصريح كرد: جشن 
ميالد حضرت فاطمه زهرا(س) در تمامى بقاع 
متبركه اســتان برگزار مى شود و حجج اسالم 
خاتمى، دهنــوى و فاطمى منش ســخنران 

مراسم شــاخص اين عيد باشكوه در نيشابور 
و سبزوار اســت و برگزارى مراسم والدت امام 
محمدباقر(ع)، شب ليله الرغايب و شهادت امام 
هــادى(ع) از ديگر برنامه هاى مناســبتى ماه 

رجب در ايام نوروز 96 است.
وى تأكيد كــرد: ويژه برنامه هــاى مرتبط با 
حضرت فاطمــه زهــرا(س) در موقوفه مهر 
فاطمى برگــزار مى شــود و از مجموع 320 
هزار سهم 50 هزار تومانى كه مجموع آن 16 
ميليارد تومان است تاكنون 50 هزار سهم آن و 
معادل 2 ميليارد و 500 ميليون تومان توسط 

خيران نيك انديش خريدارى شده است.
مديركل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوى 
گفت: در پنجميــن دوره طرح آرامش بهارى 
كه در ايام نوروز 95 اجرا شــد در مجموع يك 
ميليون و 810 هزار نفر از اين طرح اســتقبال 
كردند كه يك ميليون و 765 هزار نفر زائران 
ايرانــى و 44 هزار و 890 نفر زائران غيرايرانى 

بودند.
وى در پايان پيش بينى كرد در نوروز امســال 
اســتقبال از طرح آرامش بهــارى، 10 درصد 

افزايش يابد.

اخـــبار2

 با زائران امام مهربانى ها مهربان باشيم
رضاطلبى:  تكريم و احترام زائــران رضوى از جمله مهم ترين 
مواردى اســت كه رهبر معظم انقالب در ابالغ ســند باالدستى 
آســتان قدس رضوى به توليت محترم بــر آن توصيه و تأكيد 
فراوانى داشته اند و در اين مدت اخير نيز مجموعه آستان قدس 
رضوى با بهره گيرى از مديريت توانمند و منسجم در اين زمينه 
خدمات ارزنده اى را انجام داده اند. از طرفى شــهروندان مشهدى 
و مردم اســتان نيز بايد اين مجموعه را در جهت تكريم زائران و 
ارتقاى ارايه خدمات به آن ها همراهى نمايند و در هر لباس و از 
هر قشرى از جمله اصناف، رانندگان تاكسى و اتوبوس كه هستند 
با همدلى و برخوردارى از روحيه انصاف، صبر و شكيبايى، زائران 
عزيز را تكريم نمايند تا فرهنگ ميزبانى از زائران امام هشتم (ع) 
به بهترين نحو ممكن و در خور شأن زائران محقق و اجرايى شود.

بدون ترديد بازخورد اين ميزبانى شايســته و منافع معنوى 
حاصــل از آن با ســرعتى فزاينده به خود مردم اســتان و 

بخصوص شهروندان مشهدى بازمى گردد.
 از اين رو در آســتانه سال جديد و در ايام عيد باستانى نوروز 
كه تعداد زيادى از عاشقان اهل بيت (ع)، حرم مطهر رضوى را 
به عنوان ميعادگاه خود براى تبرك جستن و آغاز سال جديد 
انتخاب مى كنند با آن ها نهايت مهربانى، همكارى و همراهى 

را داشته باشيم زيرا آن ها ميهمان امام مهربانى ها هستند.

با پيگيرى قدس
  نهضت درختكارى بزنگان به ثمر نشست

رســتمى: نهضت درختكارى بزنگان به كاشت دو بوستان 
ختم شد.

نهضت درختكارى پيگيرى شــده توسط روزنامه قدس در 
بزنگان با اختصاص 3000 اصله درخت به ثمر نشست.

رئيس شــوراى اســالمى بزنگان در گفت وگو با خبرنگار ما 
اظهار داشــت: بسيج همگانى مردم بزنگان بخصوص دانش 
آمــوزان در كمپين درختكارى بزنگان منجــر به ايجاد دو 

بوستان با مجوز منابع طبيعى شد.
او يكى از اين بوستان ها را بوستان قرآنى نام برد كه به عنوان 
قدردانــى از 80 دانش آموز موفق در مســابقات قرآن، نماز 
و عترت ايجاد شــد. اكبر غفارى ادامه داد: مشــاركت همه 
مردم در گود كنى و كاشت نهال ها بخصوص با حضور دانش 

آموزان قابل توجه بود. به گفته او اين نهال ها از منابع طبيعى 
سرخس و استان تأمين شده است.

وى همچنين بيان داشــت: روز دوشــنبه گذشته ، مراسم 
كاشــت درخت با كلنگ زنى فرماندار و حضور مســؤوالن 
منابع طبيعى و محيط زيســت سرخس، بخشدار مزداوند و 
استقبال جمع كثيرى از مردم انجام شد. غفارى يادآور شد 
كه نهضت همگانى براى آبادانى بزنگان در اين خطه مسبوق 
به ســابقه اســت و درياچه بزنگان هم با مشاركت مردم بار 
ديگر احيا شــد. وى تصريح كرد: آبيارى اين نهال ها دو روز 
بعد با مشاركت مردم صورت گرفت.  وى تأكيد كرد: به طور 
كلى مردمى كه در كاشــت نهال ها با اشتياق شركت كردند 

مسؤوليت آبيارى آن ها را نيز بر عهده گرفته اند.
گفتنى است پيش از اين برخى مسؤوالن در خصوص آبيارى 

و نگهدارى اين نهال ها ابراز ترديد كرده بودند.
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قدس: كســر 300ميليارد تومان از بدهى هاى «پديده» به 
«ميزان»

نيش و نوش: ببين باز پديده چقدر كارش گير بوده كه از 
ميزان پول قرض گرفته!

قدس: خوددارى از اعالم درآمدهاى «اليت»
نيش و نوش: اگه اعالم كنن، رشــد اقتصادى ايران در بين 

كشورهاى جهان چندين پله باال ميره!
قدس: اســتاندارى و فرماندارى به موضوع فرودگاه مشهد 

ورود كنند
نيش و نوش: اگه اينا هم ورود كنن، تأخير پروازها و حبس 

مسافران از ترسشون محو ميشن!
قدس: تعاونى اعتبار ثامن الحجج منحل شد

نيش و نوش: سپرده گذاراشــم به سپرده گذاران ميزان و 
كاسپين و فرشتگان و... پيوستن!

��ش و �وش
سعيد ترشيزى

گزارش كوتاه

توزيع مواد محترقه با مجوز رسمى در مشهد
«فروش مواد آتش زا با مجوز قانونى در مشهد»! هنگامه طاهرى

اين آگهى بود كه يك روز قبل از چهارشــنبه سورى در صفحه اول يكى از روزنامه ها 
به چاپ رســيد. اين كه چگونه مواد محترقه براى آتش بازى روز چهارشنبه سورى با 
وجود تبليغ توسط كمپين «نه به چهارشنبه سورى» مجوز دريافت مى كند جاى ترديد 
داشت؛ بخصوص كه آخرين سه شنبه سال با وجود تأكيد مسؤوالن آتش نشانى و ساير 

مسؤوالن محل فروش اين مواد از ازدحام جمعيت بااليى نيز برخوردار بود.
بنابراين تماس خبر نگار ما با فروشنده آن مواد كه نمايندگى يكى از شركت هاى توليد 
كننده مواد منفجره و آتش زا در مشهد را دارد نشان داد مجوز مذكور از وزارت دفاع و 

در سال 92 صادر شده است.
با وجودى كه تصور مى شود دولت با برگزارى مراسم چهارشنبه سورى مخالف است اما 
اصرار مردم بر برگزارى مراسم سنتى منجر به ارايه مجوز به شركت هايى شده كه اقدام 

به توليد موادى مى كنند كه نه صدا دار هستند و نه خطرآفرين.
مسؤول تحقيق و توسعه و كنترل كيفيت محصوالت اين شركت اظهار داشت:از آنجا كه 
مواد محترقه اى كه حادثه آفرين هستند از حساسيت بااليى برخوردارند و تحت كنترل 

نيستند، نيازمند توليد موادى هستيم كه حساس نباشند.
محمود باقرخان بيان داشــت: مواد آتش زاى توليدى توســط اين صنعت تنها جنبه 

نورافشانى داشته و بى خطرند.
او اضافه كرد: در دسته بندى محصوالت اين شركت مواد يك و 4 دهم جى در اختيار 
مصرف كننده و آنچه در دسته بندى يك و 3 دهم جى است در اختيار افراد حرفه اى 

قرار مى گيرد.

ســرورهاديان  معــاون فرهنگــى واجتماعى 
شهردارى مشــهد گفت: براى ساخت مراحل يك 
ودو شهرك تاريخى مشهد دوست داشتنى، كمتر از 
4 ميليارد تومان يعنى معادل سه درصد بودجه اين 

معاونت هزينه شده است.
روز گذشــته وحيد جليلى درجمع خبرنگاران در 
محل زورخانه نمايشــگاه مشــهد دوست داشتنى 
با اعــالم اين مطلب گفت: مرحله دوم نمايشــگاه 
شهرك تاريخى مشــهد دوست داشتنى در مشهد 
به بهره بردارى مى رســد و اين در حالى است كه ما 

اطمينان داريم با ايده هاى جديد و ابتكارات استقبال خوبى از اين نمايشگاه مى شود. 
وى تاريخ برگزارى اين نمايشگاه را از 29 اسفند سال جارى تا 20 فروردين ماه سال 
آينده و از ساعت 9 صبح الى 22 اعالم كرد و افزود:استقبال بى نظير از اين نمايشگاه 
باعث شد مرحله دوم آن را پيگيرى كنيم و اين در حالى است كه طبق نظرسنجى هااز 
نمايشگاه مشهد دوست داشتنى، كه در دهه فجر امسال برگزار شد، بيش از 118 هزار 
نفر بازديد كردند كه خوشــبختانه بيش از 80 درصد ازبازديدكنندگان از برپايى آن 
رضايت داشتند. و هر بازديد كننده حدود دو ساعت زمان را براى بازديد گذاشته است 

و 52 درصد از پاسخگويان نمايشگاه را فراتر از تصور خود ديدند.
معاون فرهنگى و اجتماعى شــهردارى تصريح كرد: در شــوراى شهر براى نمايشگاه 
شهرك تاريخى مشهد دوست داشتنى، بليت هاى 2000 تومانى در نظر گرفته شده، و 
اين در حالى است كه براى برخى از تشكل ها امكان در نظر گرفتن تخفيف وجود دارد.

 وى همچنين اذعان داشت: در اين نمايشگاه موضوعاتى همچون حماسه و شهادت ، 

هنر، علم، زيارت و معنويت مورد توجه قرار گرفته 
است. 

جليلى با بيان اينكه درهريك از سازه هاى نمايشگاه 
شهرك تاريخى مشــهد دوست داشتنى، نهادها و 
مجموعه هاى مختلفــى مى توانند به ارايه خدمات 
خود بپردازند،عنوان كرد: اين نمايشگاه به صورت 

ويژه به موضوع اقتصاد فرهنگ توجه دارد.
جليلى با اشــاره به آنكه شــهرك تاريخى مشهد 
دوست داشتنى مى تواند مردم را ازمراكز تجارى و 
برج هايى كه تنها مصرف گرايى را ترويج مى كنند، 
به سمت خويش دعوت كند، تأكيد كرد، ما با ايجاد چنين فضاهايى مى توانيم تاريخ 
و فرهنگ خراسان و مشهد را يادآور شويم و ظرفيت هاى تاريخى مشهد را به بهترين 

شكل ممكن به عموم مردم بخصوص به نسل جديد معرفى كنيم.
 وى درباره كيفيت نمايشــگاه مشهد دوست داشتنى نسبت به دوره قبلى اظهار داشت، 
كيفيت اين نمايشگاه ارتقا يافته است و مى تواند مخاطبان بسيارى را به خود جذب كند. 
معاون فرهنگى و اجتماعى شهردار مشهد در ادامه از توليد چند اثر بزرگ درحوزه نماد 
با محوريت فردوســى خبر داد و گفت: اين نمادبا المان ســيمرغ و با طول 14 متر كه 
بزرگ ترين مجسمه فيگوراتيو كشور است دريكى از ميادين شهربزودى رونمايى مى شود. 
 جليلى همچنين از فعاليت باغ كاريكاتور در پارك بهار مشهد واقع در ميدان امام حسن 
مشــهد اطالع داد و گفت: حــدود 1000 كاريكاتور در اين پــارك در ايام عيد نوروز به 
نمايش درخواهد آمد كه در نوع خود منحصر به فرد خواهد بود و بزودى يكى ازپاتوق هاى 

خانواده هاى شهرمان و ازجاذبه هاى گردشگرى محسوب مى شود.

نوروز با نمايشگاه «شهرك تاريخى مشهد دوست داشتنى»

 
خبر

به مناسبت والدت حضرت زهرا (س) 
قدردانى از بانوان محجبه در تربت حيدريه

قدس  به مناسبت والدت حضرت زهرا (س) از بانوان محجبه اى كه با حجاب خود 
آرامش را بر فضاى شــهرى هديه مى دهند توسط 10 گروه از بانوان فعال فرهنگى در 
خيابان هاى منتهى به مسجد جامع تربت حيدريه با اهداى شاخه گل نرگس قدردانى 
شــد. هزينه اين مراسم مردم نهاد، توسط كارمندان تأسيسات خطوط لوله و مخابرات 

نفت تربت حيدريه تأمين شده است.

  اختالف سليقه در زندگى
با سالم خدمت روان شناس محترم، من و همسرم چهار ساله 
كه ازدواج كرديم و از زندگيم راضى هســتم. ولى همسرم 
وظايفــش را بدرســتى انجام نمى دهد. به طــور مثال اگر 
بخواهد ميوه بخرد، يا خيلى ريز مى خرد يا درشــت. يا اگر 
لبنيات مى خرد به تاريخ انقضاى آن توجه نمى كند. در كل 
به درست خريد كردن زياد اهميت نمى دهد و هر چقدر من 
ايراد مى گيرم، در نهايت اين وظيفه را گردن خودم مى اندازد 
و مى گويد خودت خريــد كن. لطفاً راهنمايى بفرماييد كه 

چگونه اين رفتار همسرم را مديريت كنم؟ متشكرم.
زهره نخعى كارشناس ارشد روان شناسى

با ســالم، گاهى اوقات برخى از مردان وظايفشان را ناقص 
انجــام مى دهند يا باب ميل همســر انجام نمى دهند. مثال 
اگر ميهمان داريــد و از همســرتان مى خواهيد كه خريد 
كند، ممكن اســت ميوه يا شــيرينى بخرد كه مطابق ميل 
شما نيست و شما شروع به ايرادگيرى مى كنيد يا سركوفت 
مى زنيد و يا خودتان براى اين كه خيالتان راحت ترباشــد، 
اقدام به خريد مى كنيد و به طور ناخودآگاه وظيفه همسرتان 
را گردن مى گيريد. اين اشــتباه ترين كارى است كه انجام 
مى دهيد، زيرا هم كار خود را زياد مى كنيد و هم با سرزنش 
كــردن همســرتان و ايــراد گرفتن از نحــوه خريدش، به 
شخصيت او توهين مى كنيد. توصيه مى كنم براى رفع اين 
مشكل هنگامى كه از همسرتان مى خواهيد خريد كند، به 
وى گوشزد كنيد ميوه اى بخرد كه مناسب ميهمان باشد. يا 
يــادآورى كنيد هنگام خريد لبنيات به تاريخ توليد و انقضا 
توجه بيشترى بكند. اين مسايل با گفت وگو و حفظ آرامش 
حل مى شود، زيرا اختالف ســليقه در زندگى زوجين يك 
امر طبيعى اســت و اگر اين اختالف ها ادامه يابد، منجر به 
دلســردى زناشويى خواهد شــد. هرچقدر در اين موارد با 
همســرتان بجنگيد و بهانه گيرى كنيد، ســبب بازدارى از 
انجام وظايفش مى شويد. پس به جاى سرزنش به حل اين 
اختالف ها بپردازيد و زندگى را به ميدان نبرد تبديل نكنيد.

خوانندگان گرامى! 
شما مى توانيد پرسش هاى خود را از مشاور روزنامه به 
سامانه 300072305 پيامك كنيد. پرسش هاى شما پس 

از بررسى توسط مشاور پاسخ داده خواهد شد.

سالم �شاور

��ر
 خراسان رضوى 3500 خير فعال در 

حوزه مدرسه سازى دارد
حسين پورحسين: خراســان رضوى با 3500 خير فعال 
در حوزه مدرسه سازى رتبه اول را دارا مى باشد. رئيس اداره 
مشاركت هاى مردمى و مدارس غيردولتى با بيان اين مطلب 
گفت: دولت براى خريد خدمت آموزشى هر دانش آموز 700 
هزار تومان پرداخت مى كند و ســرانه پرداختى دولت براى 

خريد خدمات به صورت خريد خدمت انجام مى شود.
ســعيد صالح با اعالم اينكه از سال 92 تاكنون 615 پروژه 
شامل 2732 كالس توسط خيرين انجام شده است، افزود: 
تعداد مدارس غيردولتى در سال تحصيلى جديد نسبت به 

قبل 16/1 درصد افزايش داشته است.

مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوى:
كالس هاى گروه «ج» از اقامت زائران 

فرهنگى در مشهد حذف شد
قدس: نعمت همجوارى با امام هشــتم(ع) يكى از باالترين 
نعمت هايى است كه خداوند متعال نصيب آموزش و پرورش 

خراسان رضوى كرده است.
مديركل آموزش و پرورش اســتان با بيان اين مطلب گفت: 
حركــت نمادين ميثاق با امام رئوف موقعيت ارزشــمندى 
براى خادمين زائران  امام رضا(ع) اســت تا خدمت كريمانه 

و رئوفانه به امام مهربانى ها را در كارنامه خود ثبت نمايند.
عليرضا كاظمى با اعالم اينكه 12 هزار و 200 مدرسه براى 
اسكان نوروز 96 آماده شده اســت افزود: تمام كالس هاى 

درجه «ج» از اقامت زائران امام هشتم(ع) حذف شد.

 اهداى نشان مردمى استقالل به مدير 
و دانش آموز دبيرستان اسرار مشهد

قدس: مدير و دانش آموز دبيرســتان اســرار مشــهد موفق به 
دريافت نشان مردمى استقالل شدند. محمد خواجه جوادى مدير 
دبيرستان اسرار و دانيال رجبى در بين 2000 نفر موفق به دريافت 
لوح ونشان استقالل واقتصاد مقاومتى خراسان رضوى شدند. اين 

نشان ها طى مراسمى در تاالر شهر مشهد اعطا شد. 

سوم
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��م �وم
فرمانده سپاه امام رضا در تشريح اقدام هاى قرارگاه شهيد برونسى خبر داد

آغاز برنامه پنج ساله ساماندهى حاشيه شهر مشهد از سال 96 
مهناز خجسته نيا: فرمانده سپاه امام رضا(ع) 
رويكرد قرارگاه اجتماعى امنيتى شهيد برونسى 
در حاشيه شهر مشهد را مسأله محور اعالم كرد 
و گفت: اين قــرارگاه بنا به تأكيد مقام معظم 
رهبرى و براساس نيازهاى حاشيه شهر مشهد 

در همه حوزه ها شكل گرفته است.
به گزارش خبرنگار ما سردار يعقوبعلى نظرى 
كه روز گذشته با انگيزه ارايه گزارش عملكرد 
اين قرارگاه در حاشــيه شــهر مشهد حضور 
پيدا كرده بود، علت اصلى ايجاد حاشيه شهر 
را ضعف عملكرد دستگاه هاى حكومتى اعالم 
كرد و افزود: آنچه جزو مأموريت هاى اصلى اين 
قرارگاه تعيين شده، بجا آوردن قضاى وظايف 

گذشته دستگاه هاى حكومتى است.
وى با بيان اينكه ما مديون مردم حاشيه نشين 
هســتيم، اظهار داشت: اين در حالى است كه 
متأســفانه مناطق حاشيه نشين شهر مشهد 
با عقب ماندگى هــاى فرهنگى و اجتماعى و 

محروميت دست و پنجه نرم مى كنند.
به گفته وى محدوده حاشــيه شهر مشهد از 
نظر جغرافيايى از كوى سيدى در شرق مشهد 
شروع مى شود و قســمت بيرونى كمربندى 

صدمترى را تا جاده قوچان در بر مى گيرد.

  رفع ناامنى دومين گام قرارگاه شهيد 
برونسى

سردار نظرى تسريع در توسعه رده هاى مختلف 
بسيج در مناطق حاشيه شهر را اولين گام براى 
شناسايى مشكالت برشمرد و گفت: خوشبختانه 
6 ناحيه فعال در اين مناطق به 12 ناحيه تبديل 
شــده كه 6 ناحيه آن صرفاً در مسايل حاشيه 
شهر فعال است.وى با بيان اينكه 24 حوزه نيز 
ويژه حاشيه شهر شكل گرفته است، افزود: طى 
دو سال گذشته، تعداد پايگاه هاى بسيج هم به 

254 پايگاه رسيده است.
فرمانده سپاه امام رضا(ع) رفع ناامنى در مناطق 
حاشيه شهر را دومين گام قرارگاه شهيد برونسى 
در راســتاى مأموريت رهبرى برشمرد و اظهار 
داشت: خوشبختانه امروز امنيت در اين مناطق 
با همكارى نيروى انتظامى، دســتگاه قضايى و 
نيروهاى بســيج و مردم بــه نقطه قابل قبولى 

رســيده اســت.وى از ايجاد 9 پايگاه موقت در 
آلوده ترين نقاط حاشيه شهر خبر داد و گفت: 
با فعال سازى ارتباطات مردمى نيز خوشبختانه 
توانستيم به بخش زيادى از علل ناامنى در اين 

مناطق دسترسى پيدا كنيم.

  دليل ايجاد باندهاى قاچاق و كلنى هاى 
اعتياد در حاشيه شهر

فرمانده ســپاه امام رضــا(ع) در 
ادامه علــت ايجاد باندهاى قاچاق 
موادمخــدر و كلنى هاى اعتياد در 
حاشــيه شــهر را هم خأل حضور 
دســتگاه هاى حكومتــى در اين 
مناطق اعالم كرد و گفت: اين خأل 
باعث شــده بود تا متخلفان مواد 

مخدر با خيال راحت به فعاليت در حاشيه شهر 
بپردازند.وى با بيان اينكه در گذشــته، حضور 
معتادان متجاهر در مناطق آلوده حاشيه شهر 
مانند كال اســماعيل آباد، كال دروى، بخشى 

از شهرك شــهيد رجايى باعث ايجاد ناامنى 
روانى و آزار و اذيت ســاكنين شده بود، افزود: 
به لطف خدا امروز ديگر شــاهد اين صحنه ها 
نيســتيم، هرچند كه اعتياد ريشه كن نشده، 
اما مظاهر آن ها از بين رفته است.به گفته وى 
در قرارگاه امنيتى شهيد برونسى ايجاد امنيت 
در رأس مأموريت ها قرار گرفته و بعد به دنبال 
داليل ناامنى خواهيم رفت چراكه 
كالبدشكافى اين مســأله نياز به 
زمان دارد.وى با اشاره به شناسايى 
باندهاى فساد و جرايم اجتماعى در 
مناطق حاشيه شهر مشهد گفت: 
امروز هيچ كدام از باندهاى اراذل 
و اوباشــى كه در گذشته اقدام به 
ايجاد رعب و وحشت و حتى تجاوز 

به عنف مى كردند، قدرت ندارند.

  اجراى 650 پروژه عمرانى در حاشيه شهر
ســردار نظرى در ادامه از اجــراى 650 پروژه 

عمرانى طى دو ســال گذشته در اين مناطق 
خبر داد و گفت: در قالب اين پروژه ها 91 هزار 
متر مربع ســاخت و ساز به ارزش 80 ميليارد 

تومان انجام شده است.
وى راه انــدازى 100 مهد قرآن براى كودكان 
سه تا 6 ساله حاشيه نشين را از ديگر اقدام هاى 
قرارگاه شهيد برونسى ذكر كرد و افزود: سال 

آينده، قطعاً اين تعداد افزايش خواهد يافت.
اين مقام مسؤول در خصوص برنامه هاى سال 
آينده قرارگاه شــهيد برونسى در حاشيه شهر 
مشهد هم گفت: ما در سال آينده نيز نياز محور 

و مسأله محور حركت خواهيم كرد.
به گفته وى برنامه اى پنج ساله هم براى همه 
عرصه هاى حاشيه شهر ديده شده كه از سال 

آينده آغاز خواهد شد.
وى در پايان نمره سپاه امام رضا(ع) در حاشيه 
شهر مشهد را قبولى رضايت خدا و مردم اعالم 
كرد و اظهار داشت: ما هرگز دنبال نمره اى غير 

از اين نيستيم.

آب و �وا
 پيش بينى جوى آرام براى خراسان رضوى

قدس: بر اساس تحليل مدل ها و نقشه هاى هواشناسى طى 
امروز جوى نســبتاً پايدار در اســتان حاكم خواهد بود و در 
روز جمعه وزش باد در سطح استان گاهى شديد پيش بينى 
مى شــود و در برخى ساعات افزايش ابر و احتمال بارش هاى 

رگبارى پراكنده نيز وجود دارد. 
ضمن اينكه طى اين مدت روند افزايش نسبى دما در سطح 

استان خواهيم داشت.
بر اين اساس براى امروز اغلب نواحى خراسان رضوى آسمانى 
كمى تا قسمتى ابرى همراه با مه صبحگاهى گاهى وزش باد 

پيش بينى شده است.
گفتنى است كمينه و بيشينه دماى مشهد هم امروز به ترتيب 

به 4 و 18 درجه خواهد رسيد.

��ر
 بالتكليفى طرح زوج و فرد تردد 

خودروها در فروردين 96 

فائــزه رحمانى: در حالى كه برخى منابــع از احتمال لغو 
طرح زوج و فرد تردد خودروها در هسته مركزى مشهد طى 
فروردين 96 خبر داده بودند، اما شــهردارى مشهد لغو اين 

طرح را منوط به ابالغ مصوبه شوراى همتا اعالم مى كند.
به گزارش خبرنگار ما رئيس پليس راهور خراســان رضوى 
پيشــتر در گفت وگو با خبرنگار ما اعــالم كرده بود با توجه 
به افزايش ورودى زائران و شهروندان در زمان تحويل سال و 
روز اول فروردين به حرم مطهر، طرح هاى ويژه پليس راهور 
در اين ايام اجرا خواهد شــد كه در ايــن روز تردد خودروها 
در خيابان هــاى منتهى به اطراف حرم مطهر رضوى محدود 
خواهد شــد كه اطالع رســانى در اين زمينه نيــز از طريق 

رسانه هاى استانى و رسانه ملى انجام مى شود.
وى با اعالم اين كه پس از مدت زمان ياد شده و پس از اتمام 
طرح، خودروها مجوز تردد خواهند داشت، خاطرنشان كرد: 
بــه احتمال زياد فقط طى ايــن دو روز طرح ترافيكى زوج و 
فرد اجرا خواهد شد تا شاهد گره ترافيكى در هسته مركزى 

شهر نباشيم.
خبرنگار ما روز گذشــته براى واكاوى آخرين وضعيت طرح 
تردد زوج و فرد خودروها در هســته مركزى مشهد به سراغ 
مديرعامل ســازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري مشهد 

مى رود.
امامى ميبدى با بيان اينكه طرح زوج و فرد خودروها براساس 
مصوبه شوراى همتا اجرا مى شود، گفت: لغو اين طرح نيز بايد 

مصوبه شوراى همتا را داشته باشد.
به گفته وى تاكنون كه هيچ خبــرى از لغو اين طرح اعالم 
نشــده، لذا به احتمال زياد طــرح زوج و فرد تردد خودروها 

در ايام نوروز 96 نيز ميزبان مسافران و مجاوران خواهد بود.
وى افزود: با توجه به افزايش حجم سفرهاي نوروزى و حضور 
انبوه زائران در مشــهد، اين طــرح در همان محدوده تعيين 
شــده در ايام نوروز 96 همه روزه از ساعت هفت صبح تا 20 

بعدازظهر اجرا خواهد شد.

 شناسايى و مديريت تعارض
 گام نخست حل بحران آب 

اسماء روانخواه/ پژوهشگر: بحران آب و مخاطرات ناشى از 
آن، بخش هاى زيادى از كشور را با خود درگير ساخته است؛ 
بحرانــى كه نه تنها به داليل طبيعــى كه به علت رفتارهاى 
انسانى و سوءمديريت هاى موجود تشديد شده است. از جمله 
پيامدهاى غير قابل انكار چنين بحرانــى، بروز و ايجاد انواع 
تنش هاى اقتصادى، اجتماعى و حتى سياســى است كه از 
آن جمله مى توان به گســترش بيكارى و فقر، خالى از سكنه 
شدن روستاها، رشد حاشيه نشينى در كنار كالنشهرها و انواع 

تعارض هاى سياسى و اجتماعى اشاره داشت. 
از همين رو و با تشديد پيامدهاى منفى ناشى از اين مسأله، 
بدنه آب و برنامه ريزان و سياستگذاران بخش آب و كشاورزى، 
بــر اهميت حضور مــردم و مصرف كننــدگان بخش آب و 
مشاركت بهره برداران در حفظ منابع آب تأكيد داشته اند. در 
ســال هاى اخير ايده هايى تحت عنوان«توانمندسازى جوامع 
محلى»، «تقويت مديريت مشــاركتى منابــع آب» و «ايجاد 
تشكل هاى آب بران» به عنوان راه حل بحران آب مطرح شد 
كــه هر كدام از آن ها داراى نقــاط مثبت و منفى بودند و در 

نهايت آنچنانكه بايد اثرگذارى خود را نمايان نساختند.
از مهم ترين عوامل دســت نيافتن به اهــداف مورد نظر در 
خصوص تقويت مشــاركت بهره برداران در مديريت و حفظ 
منابع آبى ، مســلط بودن ديدگاه تقويت مشاركت «از باال به 
پايين» بوده اســت. در مباحث مربوط به توسعه، توانمندى و 
مشاركت، نگاه از باال به پايين نسبت به كنشگران و ذى نفعان 
راه به جايى نخواهد برد، بلكه اين فرايند بايد از پايين به باال 
صورت پذيرد. توانمندى و تمايل به مشــاركت اعطا كردنى 
نيست، بلكه جامعه محلى و بهره برداران پس از كسب آگاهى 

خود بايد براى تغيير تالش و اقدام كند. 
يكى از مناطق درگير بحران كمبود آب شهرســتان سرخس 
اســت. تا پيش از بهره بردارى از سد دوستى، حدود 25 هزار 
هكتار اراضى آبى دشــت سرخس توسط آب رودخانه تجن و 
چاه هاى عميق آبيارى مى شد و با وعده هايى كه هنگام ساخت 
سد دوستى به مردم اين شهرســتان داده مى شد، قرار بود با 
استفاده از آب سد تجن محدوده هايى همچون دشت گنبدلى، 
دشت چاله زرد، دقِّ چهلَتو نيز به زير كشت بيايد و در نهايت 
اراضى آبى اين شهرستان به 100هزار هكتار افزايش يايد، ولى 
پس از ســاخت و بهره بردارى از ســد تجن در سال 1384 و 
باوجود اســتفاده از 300 حلقه چاه كنونى دشت سرخس و 
انتقال بخش عمده اى از آب موجود سد دوستى براى مصارف 
خانگى به شهر مشهد، اهداف مورد نظر تحقق نيافت به طورى 
كه در شــرايط حاضر همان 25هزار هكتار اراضى آبى قبلى 
نيز با كمبود شــديد آب روبه رو شــده اند. با اين وجود طى 
دهه اخير بســيارى از روستاهاى دشت سرخس با شور شدن 
آب هاى زيرزمينى روبه رو شده اند به گونه اى كه براى مصارف 
خانگى مجبور به حمل و توزيع آب توسط تانكر در اين آبادى ها 
شده اند. در چنين شرايطى شاهد بروز و تقويت انواع تعارض ها 
بين بهره برداران، و متوليان آب و كشــاورزى و نيز رشــد بى 
اعتمادى در ميان گروه هاى مختلف بوده ايم. به طورى كه بهره 
برداران نسبت به تصميم گيرى متوليان آب مبنى بر كاهش 
برداشــت از منابع آب واكنش نشــان داده اند و صحت آمار و 
ارقام ارايه شــده در خصوص بحران آب را نادرست مى دانند. 
ميزان حقابه بهره برداران از سد دوستى، ميزان پروانه برداشت 
از منابع آب زيرزمينى، ناآگاهى بهره بردار از طرح هايى مانند 
نصب كنتورهاى هوشمند، ناآگاهى بهره بردار از نحوه افزايش 
بهره ورى آب، بى اعتمادى بهره برداران و كشاورزان نسبت به 
برنامه ريزان بخش آب و كشاورزى در شهرستان سرخس، از 
جمله مواردى است كه محل تعارضات اجتماعى و سياسى بوده 
است؛ تعارضاتى كه هم زاده بحران كمبود آب است و هم در 
صورت ادامه، اين بحران را تشديد خواهد كرد. حال بايد ديد 
براى برون رفت از اين مسأله چه بايد كرد؟ در اين خصوص به 
دو رويكرد مى توان اشاره داشت: آيا بسنده كردن به طرح هايى 
نظير «تقويت مديريت مشاركتى منابع آب»، با همان رويكرد 
از باال به پايين، مى توان به تعديل تعارضات و حل بحران هاى 
ناشــى از كمبود آب اميد داشت؟ يا بايد با افزايش آگاهى در 
ميان جامعه هدف، حل تعارض و مشاركت در مديريت منابع 

آب را به خواست عمومى جامعه تبديل كرد؟ 
آنچه باعث مى شود، شهرستان سرخس را با ساير نقاط استان 
و كشور متفاوت ببينيم، خواست عمومى جامعه بهره برداران 
و تأكيد بر رويكرد دوم اســت. در اين شهرستان، جامعه بهره 
برداران و كشاورزان، خود به اين نتيجه رسيده اند كه براى حل 
بحران هاى موجود و پيش رو بايد پاى ميز مذاكره نشست. بايد 
نقاط اختالف و تعارض با ســاير نهادها و سازمان هاى متولى 
را شــناخت. بايد براى حل آن ها تالش كرد تا در كنار هم در 
عرصه هاى تصميم گيرى و تصميم ســازى و اجرا مشاركت 

كنند و اعتماد كمرنگ شده را باز آفرينى كنند. 

فرمانده ســپاه امام رضــا(ع) در 
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دســتگاه هاى حكومتــى در اين 
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باعث شــده بود تا متخلفان مواد 
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قيمت در سطح شهرنرخ طال و سكه
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دالر

معاون دادستان عمومى و انقالب در گفت گو با قدس:

پرونده فرودگاه مشهد با سرعت در حال بررسى است

خبر

فاطمه معتمدى: معاون دادســتان عمومى 
و انقالب مشــهد دربــاره آخريــن خبرها 
از رســيدگى به پرونــده فرودگاه شــهيد
 هاشمى نژاد اظهار داشت: سه تا چهار پرونده 
در ايــن خصوص تشــكيل و كار در مرحله 

تحقيقات و رسيدگى قرار دارد.
قاضى ســيد جواد حســينى با اشــاره به 
پرونده هاى تشكيل شده در خصوص فرودگاه 

با موضوع توقيف مسافران توسط هواپيمايى 
ماهان، معراج و آتا افزود: پرونده اى نيز براى 
مديــر كل فرودگاه تشــكيل و وى احضار و 

سپس بازداشت شد.
وى با بيان اينكــه در حال حاضر مدير كل 
فرودگاه شهيد هاشمى نژاد مشهد با قرار تأمين 
آزاد است،اضافه كرد:پرونده مدير كل فرودگاه 
نهايى صادر مى شــود كه به نظر مى رســد در مرحله تحقيقات قرار دارد و ســپس قرار 

بشود ظرف يكى دو روز آينده اين پرونده به 
سرانجام برسد.

وى ادامــه داد: بــا توجــه به حساســيت 
پرونــده فرودگاه مشــهد تالش مى شــود 
ضمن لحاظ كيفيت،با ســرعت بيشترى به 
پرونده هاى تشكيل شــده در اين خصوص 
رســيدگى و حكــم و نظــر نهايــى اعالم

 شود.

قدس: استاندار خراسان رضوى گفت: طبق پيش بينى ها 
ميزان ورود زائران و مســافران نوروزى به مشــهد حدود 

هشت درصد نسبت به سال قبل افزايش خواهد داشت.
عليرضا رشيديان روزگذشته در مراسم مانوراطالع رسانى 
خدمات به زائران در محل كمپ غدير مشــهد افزود: در 
نوروز 96 بيش از 10 ميليون و 700 هزار زائر به اســتان 
سفر كردند كه مقصد 7 ميليون و 700 هزار نفر آنان مشهد 

مقدس بود.

وى بيان كرد: امسال مشهد عالوه بر مناسبت هاى مختلف، 
پايتخت فرهنگى جهان اسالم نيز هست كه همين مهم 

نوروز را براى اين شهر متفاوت كرده است.
رشــيديان تأكيد كرد: در نوروز پيش رو بايد با تالشــى 
مضاعف ظرفيت هاى تاريخى و فرهنگى مشــهد به دنيا 
معرفى شود و دستگاه هاى فرهنگى و حوزه هاى فعال بايد 
اين موقعيت را قدر دانســته و براى معرفى ظرفيت هاى 

مشهد اقدام هاى مختلفى انجام دهند.

دبير ستاد هماهنگى خدمات سفر استان خراسان رضوى 
نيز در اين مراســم گفت: در ايام نوروز سال 1396 پيش 
بينى مى شــود بيش از 12/5 ميليون زائر به اين اســتان 
ســفر كنند. محمدحســين زارع صفت افزود: در موضوع 
خدمت رســانى به زائران 40 دستگاه درگير ارايه خدمت 
هستند. وى ادامه داد: با توجه به حضور ميليونى زائران در 
استان، دستگاه هاى اجرايى در بخش هاى مختلف از جمله 
اقامت، خدمات شهرى، امداد و نجات، بهداشت، درمان و 

خدمات فرهنگى آماده ارايه خدمت هستند.
وى افزود: براى نوروز ســال 1396، بيش از 114 ايستگاه 
اســتقبال از زائر در مبادى ورودى شهرهاى استان فعال 

شده است.

استاندار خراسان رضوى پيش بينى كرد

افزايش 8 درصدى حضور زائران نوروزى در مشهد
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