
جانباز مدافع حرم پس از 18 عمل جراحى همچنان 
مقاوم و پايدار

«600 دستگاه» ؛ باغ محله اى كه هر سالش دريغ از 
پارسال است

با كسب بهبودى اهالى در گفت وگو با قدس عنوان كردند

قدس: سيد اصغر حسينى جانباز مشهدى 
مدافــع حرم پــس از 81 عمــل جراحى 
همچنان مقاوم و پايدار ايســتاده است. وى 
كه در منطقه (ســومه حلــب) براثر اصابت 
خمپاره و تركش هاى آن از ناحيه پاى چپ 

دچار شكستگى هاى متعدد شده...

قدس: اوايل دهه 50 كه سنگ بناى مجتمع 
مســكونى «600 دســتگاه» در بلوار ارشاد 
امروزى نهاده شد، ساختمان هايى در آن قد 
كشيدند كه بعد از شــهرك اكباتان، نمونه 
ديگرى در خاورميانه نداشتند. در اين مجتمع 

600 دستگاه واحد مسكونى در 19 بلوك...
.......صفحه 2 .......صفحه 3 

مسئول كميته بررسى لوايح شهردارى 
عنوان كرد

احداث جايگاه هاى 
بنزين تك  نازلى در 

مشهد 

.......صفحه 4 

وقتى توسعه همه جانبه 
فراموش مى شود  

«پس رفت» شهرها 
و نقش شوراها !

قدس: مســئول كميته بررسى لوايح شهردارى مشهد از بررسى 
پيش  نويس لوايح درخواســت افتتاح حساب جارى در مديريت 

ارتفاعات جنوب، دريافت بهاى خدمات استفاده از ...

قدس: اگر بخواهيم از ضرورت مشورت كردن و تصميم گيرى هاى 
شورايى سخن بگوييم داليل عقالنى فراوانى دارد كه همگان بر لزوم 

آن تأكيد دارند از سوى ديگر در متون دينى و ملى ما ...
.......صفحه 4 
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تنش آبى 30 شهر خراسان رضوى در تابستان
مديرعامل شركت آب و فاضالب خبر داد

.......صفحه 4

.......صفحه 3 

قدس گزارش مى دهد 

توقف 
دوچرخه هاى 

عمومى 
در ايستگاه 

بى پولى!
قدس    حقوق كاركنان ايستگاه هاى دوچرخه 
سوارى مشهد تا ماه مبارك رمضان تسويه مى شود.

اين را مدير عامل شــركت سامانه دوچرخه عمومى 
مشهد در گفت وگو با قدس مى گويد و اعتراف مى كند 
كه قادر نبوده حقوق چند ماه گذشته نيروهاى خود را 
پرداخت كند. هر چند كاركنان ايستگاه هاى دوچرخه 
در گفت وگو با خبرنگار ما به دريافت نكردن حقوق از 
آذرماه سال گذشته و اخراج 20 نيروى معترض پيش 
از سال 96 خبر مى دهند، اما دكتر قربانى اصرار دارد 
آن ها را نيروهايى غير كارامد عنوان كند كه به دليل 
اهمال كارى اخراج شده اند. يكى از همين كاركنان اما 

به قرار دادهاى سه ماهه و ...



در نمايشگاه «به زمهر پدر» تأكيد شد

ضرورت بازيابى و جريان سازى هنر خوشنويسى
��ر

قدس  مســئول نگارخانه رضــوان با اعالم 
آغاز به كار نمايشگاه گروهى «به ز مهر پدر» به 
همت هنرمندان خوشنويسى مشهد، از اهداى 
اين آثار به 30 تن از معلمان برگزيده خراسان 

رضوى خبر داد.
محمد ظريف صدر، با بيان اين كه نمايشگاه 
«به زمهر پدر» به مناســبت پاسداشت مقام 
معلم گشايش يافته، گفت: اين نمايشگاه با 
33 اثــر متعلق به 16 هنرمند مشــهدى به 
مــدت 6 روز در معرض ديد عالقه مندان به 
هنرهاى اسالمى ـ ايرانى بويژه خوشنويسى 

قرار گرفته است.
وى به بيان اهداف برگزارى نمايشگاه پرداخت 
و گفــت: اين كار گروهى، با تالش و همكارى 
گروه نوانديشان فرهنگ و هنر بارثاوا، انجمن 
علمى و آموزشى معلمان هنر خراسان رضوى 
و نيز نگارخانه رضوان وابســته به مؤسســه 
آفرينش هاى هنرى آســتان قدس رضوى، با 
هدف شناســاندن هنر خوشنويسى به آحاد 
جامعه و نيز قدردانى از يك عمر تالش جامعه 
فرهنگى در امر خطير تعليم و تربيت، ترتيب 

داده شده است.
به گفته وى، اين نمايشگاه براى نخستين بار در 
ايران اقدام به اهداى رايگان آثار خوشنويسى 
به 30 نفر از معلمان برگزيده مناطق هفتگانه 
مشهد كه از سوى اداره كل آموزش و پرورش 
استان خراسان رضوى معرفى شده اند، مى كند.
مســئول نگارخانه رضــوان، بــا معرفى 16 
خوشنويس حاضر در اين نمايشگاه اظهار كرد: 
عباس آگهى، هانيه برزگر، نسرين خضرى مقدم، 
جواد درويــش، فرزانه درويش، مجيد رجايى، 
امين زنجانى، منصــوره صفار، تكتم طيرانى، 
سارا عطارزاده، مريم غالمى، عصمت فقيهى، 
مهرى قهرمانى نژاد، عليرضا كدخدايى، محمد 
ملك و تكتم وظيفه دان، خوشنويسان ممتاز 

شركت كننده در نمايشگاه هستند. 
رئيس آمــوزش و پرورش ناحيه دو مشــهد 
هم، در آيين افتتاحيه اين نمايشــگاه عنوان 
كرد: اين گونه فعاليت هاى جريان ساز، ضرورت 
بازيابى جايگاه هنر خطاطى و خوشنويســى 
را در تاريــخ فرهنگ و هنر ايرانى اســالمى 
برجســته تر كرده و به صورت عمومى نمايان  

مى سازد.
محســن روحانى نيــا ادامــه داد: اين گونــه 
فعاليت هاى جريان ساز، اهميت هنر خطاطى و 
خوشنويسى را در تاريخ فرهنگ و هنر ايرانى 
اسالمى نمايان  مى ســازد؛ بنابراين اميد است 
آغاز اين حركت فرهنگى كه در نمايشگاه شكل 
گرفت، شروع خوبى براى ادامه فعاليت هايى از 
اين جنس، در سطح جامعه فرهنگيان و ديگر 

گروه هاى اجتماعى باشد.

حركتى سمبليك براى قدردانى معلمان 
از معلمان

گروه  مدير  ملــك،  محمد 
و  فرهنــگ  نوانديشــان 
هنــر بارثــاوا نيــز ضمن 
تأكيــد بر حضــور دبيران 
آموزش و پــرورش نواحى 
از  تعدادى  هفتگانه مشهد، 
مدرســان و اعضاى انجمن 
خوشنويســان اســتان در 
اين گروه هنرى، ابراز كرد: 
اين گــروه با مجموعه اى از 
اساتيد در سطح فوق ممتاز 
به بــاال و داراى درجه يك 
به  خوشنويســى  هنــرى 
فعاليت هاى  بســط  منظور 

خوشنويســى و نيز معرفى بيش از پيش آن 
به عامه مردم، راه اندازى شده است.

عضو شــوراى انجمن خوشنويسان خراسان 
رضوى با اشــاره بــه اهداى شــمارى از آثار 
نمايشگاه به 30 نفر از معلمان برگزيده خراسان 
رضــوى، به اهــداف اين اقدام فرهنگ ســاز 
پرداخــت و گفت: هدف از اين حركت، از يك 
سو بســط و گسترش هنر واالى خوشنويسى 
در ميان آحاد اجتماع و از سوى ديگر حركتى 

ســمبليك براى قدردانى و تشكر معلمان از 
معلمان اســت؛ چرا كه تعدادى از هنرمندان 

نمايشگاه، معلم هستند.
يكى  خضرى مقدم،  نسرين 
شركت كننده  هنرمندان  از 
در ايــن نمايشــگاه با بيان 
اينكه 16 ســال از آغاز به 
خوشنويســى  در  كارش 
كــرد:  ابــراز  مى گــذرد، 
در  بار حضــور  نخســتين 
را طى  انفرادى  نمايشــگاه 
سال گذشــته تجربه كردم. 
امســال هم بــراى دومين 
بــار بــه همــراه 15 تن از 
نوانديشان  گروه  هنرمندان 
فرهنــگ و هنــر بارثاوا در 

نمايشگاه خوشنويسى شركت كرده ام.
اين معلم آموزش و پرورش خراســان رضوى با 
اشــاره به اينكه با دو اثر نستعليق به اين برنامه 
هنرى قدم گذاشته است، اضافه كرد: در مدت 
10 سال تحت نظر استادانى همچون عليرضا 
كدخدايى و نيز محمد نامجو از اســتادان فوق 
ممتاز هنر خوشنويسى، آموزش ديده ام و با دو 
اثــر به همراه آثار ديگر اعضاى اين گروه هنرى 
براى پاسداشت مقام معلم در نمايشگاه حضور 

پيدا كرده ام.
سارا عطارزاده نيز با داشتن 15 سال سابقه 
خوشنويســى ممتاز، به عنوان يكى ديگر از 
خوشنويســان حاضر در نمايشگاه گفت: با 
وجود اين كه خودم معلم نيستم اما به همراه 
جمعى از معلمان هنرمند گروه بارثاوا براى 
قدردانى از مقام واالى معلمان استان، با دو 
تابلو خط شكسته نســتعليق و كوفى براى 
دومين بار در يك نمايشــگاه خوشنويســى 

شركت كرده ام.  
فرزانه درويش، خوشنويسى ديگر با 15 سال 
ســابقه كار هنرى در اين عرصــه، در رابطه 
با دليــل حضورش در ايــن حركت فرهنگى 
گفت: مجموعه دوســتان هنرمند ما در گروه 
بارثــاوا ضمن قدردانى از مقــام معلم، جامعه 
فرهنگى را بيشتر با اين هنر ملى آشنا كرده و 
به مدد اين گونه نمايشگاه ها، هنر خوشنويسى 
را به عنوان يكى از هنرهاى اصيل اســالمى از 
مهجوريت خارج ساخته و مردم را با اين هنر 

آشتى داده اند.
به گزارش آستان نيوز در هاى نگارخانه رضوان 
تــا 21 ارديبهشــت ماه در دو نوبــت صبح و 
عصر، در ســاعات 9 تــا 13 و 17 تا 20 واقع 
در كوهســنگى 17 بــه روى حضــور و نگاه 

عالقه مندان باز است.

اخـــبار2

نماينده ولى فقيه در استان خراسان رضوى: 
  زكات فطره مردم هر شهر و روستا 

بايد براى فقراى همان منطقه هزينه شود 

تسنيم: نماينده ولى فقيه در اســتان خراسان  رضوى گفت: 
زكات فطره مردم هر شهر و روستا بايد براى فقراى همان شهر 

يا روستا هزينه شود. 
آيت اهللا ســيداحمد علم الهدى در جلســه شــوراى زكات 
خراسان رضوى كه در محل دفتر امام جمعه مشهد برگزار شد، 
اظهار داشت: زكات حق تمام فقراى امت اسالم بوده و كسى 

كه در اين زمينه واليت دارد، ولى فقيه مبسوط  اليد است .
نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى ادامــه داد: از نظر 
مبانى فقهى زكات فطره را افراد نمى توانند بگيرند و مصرف 
كنند، بلكه مردم بايد زكات را به طور مستقيم به ولى امر 
دهند كه رهبر معظم انقالب اين كار را به نمايندگان خود 

در استان ها سپردند. 
آيت اهللا علم الهدى تصريح كــرد: زكات فطره از نظر مكانى 
موضوعيت دارد؛ بدين معنى كه زكات فطره مردم هر شهر و 
روستا بايد براى فقراى همان شهر يا روستا هزينه شود البته 
اين در مورد ساير زكات ها ضرورى نيست و مصارف عامه دارد. 
رئيس شوراى زكات خراســان رضوى با اشاره به اينكه سهم 
مصرف زكات سهم درصدى نيست، افزود: سهم زكات نبايد از 

يك مصرف به ديگرى تجاوز كند. 
آيت اهللا علم الهدى تصريح كرد: مصارف زكات شــامل فقرا، 
عمــران و آبادى و غيره مى شــود و اگــر در مكانى ضرورت 
رسيدگى به فقرا از عمران بيشتر باشد يا روستايى خرابه باشد، 
اما فقراى كمى داشــته باشد، براى اضافه شدن سهم عمران 
شــهرى و بَلَد مومنين به سهم فقرا يا بالعكس، نياز به اجازه 
شخص ولى فقيه اســت. در زمينه مصرف زكات بايد با دقت 
عمل كرد؛ در اين راستا كميته امداد بايد زيرنظر شوراى زكات 

كارش را انجام دهد.

به همت پايگاه شهيد نيكنام حوزه 2 ابوذر 
صورت گرفت 

  ديدار از جانبازان جنگ تحميلى 
توسط عضو هيئت رئيسه مجلس

قدس: همزمان با ايام پربركت ماه شــعبان، امير حســين 
قاضى زاده هاشــمى نماينده مردم مشهد و كالت در مجلس 
شوراى اســالمى با هماهنگى پايگاه بسيج شهيد نيكنام در 
منزل جانبازان هشــت سال دفاع مقدس، غالمرضا مدرسى، 
محمدرضــا مهرى و هادى كاظم نــژاد حضور يافت و ضمن 
تجليل از مقام شامخ اين عزيزان با آنان به گفت و گو پرداخت.

گفتنى اســت در اين ديدار مسائلى از سوى خانواده محترم 
شهدا مطرح شد.

  برگزارى مناظره در دانشگاه بيرجند
بيرجند-خبرنــگار قدس: مدير امور فرهنگى دانشــگاه 
بيرجند برنامه هاى اين دانشگاه به مناسبت انتخابات رياست 

جمهورى و شوراى اسالمى شهر و روستا را اعالم كرد.
احمد بخشى در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: مناظره 
با موضوع فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و سياســى با حضور 
نمايندگان كانديداها 25 ارديبهشت ماه در تاالر واليت دانشگاه 

برگزار مى شود.
مدير امور فرهنگى دانشگاه بيرجند بيان كرد: مناظره انتخاباتى 
تشــكل هاى اســالمى دانشــجويى درباره انتخابات رياست 
جمهورى در 23 ارديبهشت ماه از جمله برنامه هاى دانشگاه 

بيرجند با محوريت انتخابات 29 ارديبهشت ماه 96 است.
بخشى برگزارى نشست علمى تبيين اصولى و اساسى امكان 
يا عدم امكان افزايش يارانه ها، ويژه برنامه كافه انتخابات از 18 
تا 27 ارديبهشت ماه و كرســى هاى آزاد انديشى استادان و 
دانشجويان پيرامون انتخابات رياست جمهورى از 24 تا 25 
ارديبهشت ماه با مديريت و پشتيبانى حوزه معاونت فرهنگى 
و اجتماعى دانشــگاه بيرجند را از ديگر برنامه هاى دانشگاه 

بيرجند در اين راستا عنوان كرد.

قدس: شهردار خواستار راه هاى دسترسى بيشتر براى طرقبه 
شد

نيش و نوش: البد توقع دارن مردم راه هاى دسترسى بيشتر 
رو كشف و آماده كنن!

قدس: دفاع رئيس كل بانك مركزى از تســهيالت ناچيز به 
زلزله زدگان

نيش و نوش: حاال اگه بهشون بگى خودتون اين تسهيالت 
بيشتر به زلزله زدگان رو بدين بايد 10 سال ديگه صبر كرد!
قدس: هيچ كمكى براى ارتقا و حمايت از هنرمند نمى شود

نيش و نوش: چون مسئوالن ميخوان كه هنرمندا روى پاى 
خودشون وايستن!

قدس: هيچ دســتگاهى حق ندارد از امكانات بيت المال در 
انتخابات استفاده كند

نيش و نوش: دســتگاه حق نداره ولى ادارات و سازمان ها و 
شركت ها و اشخاص مجاز هستن!

قدس: ابالغ قرارداد خط 3 بى آر تى مشهد
نيش و نوش: بعدشــم بايد منتظر ابالغ حذف 20-10 تا از 

خطوط اتوبوسرانى مشهد باشيم!

جليل فخرايى   سيد اصغر حسينى جانباز مشهدى 
مدافع حرم پــس از 18 عمل جراحى همچنان مقاوم و 

پايدار ايستاده است. 
وى كه در منطقه (ســومه حلب) براثر اصابت خمپاره و 
تركش هاى آن از ناحيه پاى چپ دچار شكســتگى هاى 
متعدد شده است، به طورى كه در آستانه از دست دادن 
پاى خويش بود توسط پزشكان و جراحان متعهد ايرانى 
در حال بهبود يافتن اســت. اين رزمنده مدافع حرم دو 
عمل جراحى در ســوريه چهار عمل جراحى در تهران و 
12 عمل در مشهد توسط پزشكان مشهدى داشته است. 
وى طــى گفت وگويى به خبرنگار مــا گفت: هنوز براى 

بهبــودى پايى كه كامًال براثر شكســتگى هاى متعدد از 
دســت داده بودم به دو عمل جراحى تكميلى ديگر نياز 

است.
وى از تالش بى وقفه وبى دريغ پزشــكان مشــهدى كه 
نهايت تــالش خــود را در بهبود و بازيابــى كامل وى 

داشته اند تشكر و قدردانى كرد.
ســيد اصغر حسينى جانباز مشــهدى مدافع حرم تمام 
حضور و تداوم فعاليت خويش در جبهه را مديون دوست 
و همرزم خود ســيد مرتضى رضوى يكى از فرماندهان 
گردان فاطميون كه هم اكنون وى نيز از ناحيه دست به 

افتخار جانبازى نائل آمده دانست.

جانباز مدافع حرم پس از 18 عمل جراحى همچنان مقاوم و پايدار
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اميد است آغاز اين 
حركت فرهنگى كه در 
نمايشگاه شكل گرفت، 

شروع خوبى براى 
ادامه فعاليت هايى از 
اين جنس، در سطح 

جامعه فرهنگيان و ديگر 
گروه هاى اجتماعى باشد

بــرش

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
@quds95 :كانال تلگرام

��ش و �وش
سعيد ترشيزى

  حسادت كودكانه
با سالم خدمت مشاور محترم، من دو فرزند 6 ساله (دختر) و 
يك ماهه (پسر) دارم و از زمانى كه فرزند دومم متولد شده، 
دخترم ناســازگارى مى كند و اگر از نوزاد غافل شوم، ممكن 
است صدمه اى به او برساند. خيلى لجباز و بهانه گير شده و در 
جواب پدرش بى ادبى مى كند. من و همسرم درمانده شده ايم 
و واقعاً مانده ايــم كه چگونه با او رفتار كنيم. لطفاً راهنمايى 

بفرماييد. ممنون از پاسخگويى شما.
  زهره نخعى كارشناس ارشد روان شناسى

با سالم، در بيشــتر خانواده ها با تولد فرزند دوم، فرزند اول 
جبهه گرفته و نمى تواند حضور كودك ديگرى را تحمل كند. 
به همين علت بناى ناسازگارى گذاشته و رفتارهاى نابهنجارى 
از خود نشان مى دهد. در اين شرايط، والدين بايد قبل از تولد 
فرزند جديد، شرايط خانه را تغيير داده و به كودك بفهمانند 
كه با تولد خواهر يا برادرش، شرايط زندگيشان تغيير خواهد 
كرد. توصيه مى كنم هنگام خريد وســايل براى نوزاد، براى 
كودك اول نيز وسايل يا اسباب بازى مورد عالقه اش را تهيه 
كنيد. در مورد امور نوزاد نيز مى توانيد بعضى از مسئوليت ها 
را به دخترتان محول كرده و به او بگوييد كه بزرگ تر شــده 
و مى تواند از بــرادرش مراقبت و حمايت كند. وقتى كودك 
ببيند كه در امر نگهدارى برادرش ســهيم است، راحت تر با 
وجود نوزاد كنار مى آيد و ميزان ناســازگاريش كمتر خواهد 
شد. همچنين همسرتان بايد در اين وضعيت بجاى جنگيدن 
با فرزند اول، رابطه اش را با وى قوى تر كرده و سعى كند بيشتر 
با او همراهى كند تا از ميزان وابستگى اش به شما كاسته شود، 

كه اين امر در پذيرش برادرش بسيار مؤثر است.
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

امام جمعه نيشابور:  
  كسى كه نگران خشم آمريكا باشد

به درد رياست جمهورى نمى خورد

نيشــابور- خبرنگار قدس: كسى كه به آمريكا نگاه كند تا 
خشمگين نشــود به درد رياست جمهورى انقالب  اسالمى ما 

نمى خورد. 
حجت االسالم سيد قاسم يعقوبى، امام جمعه نيشابور در مراسم 
گراميداشــت هفته عقيدتى سياسى سپاه در تكيه ابوالفضلى 
نيشابور اظهاركرد:  امروز در جهان برخى تالش مى كنند تا تفكر 
بدون عقيده را گســترش دهند، تفكرى كه خود عقيده است، 

 چگونه مى تواند عقيده در آن وجود نداشته باشد. 

  كشف يك ستون تاريخى در مشهد
ايرنا: فرمانده يگان حفاظت اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى خراسان رضوى گفت: يك قطعه ستون 
يا سنگ تاريخى حين گودبردارى ساختمان در مشهد كشف 

شد.
ســرهنگ مجيد كيانى مقدم افزود: ايــن قطعه تاريخى كه 
بيش از 100 ســال عمر دارد از جنس سنگ و داراى نقش 

و نگار است.
وى اظهار كرد: اين ســنگ تاريخى شكســته و صدمه ديده و 

داراى ابعاد 40 در 40 سانتى متر مى باشد.
وى با بيان اينكه اين قطعه تاريخى در خيابان 17 شــهريور 
مشهد كشف شده است، گفت: مرمت و بررسى كارشناسانه 
اين قطعه كشــف شــده براى دريافت اطالعــات دقيق تر 

ادامه دارد.

مشــهد: دكتر رياحى مدير وســخنگوى ائتالف تخصصى 
«فردا»  گفت:  بعد از جلسات متعدد وطوالنى وبهره مندى 
الزم از خرد جمعى بزودى فهرست نهايى نامزد هاى شوراى 
اسالمى مشــهد الرضا «فردا» كه از ميان نامزدهاى فرهنگى 
ودانشگاهى بر اســاس تجربه، تخصص وتوانمندى مديريت 
شهرى در زمينه هاى مورد نياز كالن شهر مشهد تنظيم شده 

است اعالم مى شود.

بجنورد: اســتاندار خراسان شمالى گفت: نقد موجب پويايى 
دستگاه هاى اجرايى مى شود.

محمدرضا صالحــى درهمايش روابط عمومى دســتگاه هاى 
اجرايى استان برنقد تأكيد كرد و اظهار داشت: اگر انتقاد در بين 

ادارات و سازمان ها نباشد موجب رشد نخواهدشد.

بيرجند : استاندارخراسان جنوبى گفت: بالغ بر 4 هزار ميليارد 
تومان به منظور ايجاد زيرساخت هاي آموزشي و نيز آزمايشگاهي 
خراســان جنوبى اختصاص يافته كه مبلغ قابل توجهي است. 
پرويزي در جمع اســتادان و دانشجويان دانشگاه بيرجند و در 
مراســم تجليل از استادان نمونه اين دانشگاه ادامه داد: با وجود 
اقدام هاى مناســبي كه صورت گرفته هنوز برخي نارسايي ها و 

مشكالت وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرند.

نيشابور : دبير ســتاد انتخابات شهرستان نيشابور اظهاركرد: 
نيشــابور جزو هشت شهرســتان خراســان رضوى است كه 
پنجمين دوره انتخابات شوراى  اسالمى شهر آن به صورت تمام 

الكترونيكى برگزار مى شود.

بشــرويه : حجت االســالم والمســلمين شــمس الدين، 
امام جمعه بشــرويه در همايش تجليــل از كارگران نمونه 
شهرستان بشــرويه بيان كرد: كارگرانى كه در عرصه توليد 
و فعاليت، چرخ كار و توليد را مى چرخانند كليدهاى اصلى 

تحقق شعار سال هستند.

��ر

هنر خراسان

اكران  «نبرد خليج فارس»
 در خراسان جنوبى

قدس: رئيس حوزه هنرى خراســان جنوبى 
گفت: انيميشن سينمايى «نبرد خليج فارس» 
در هفته مهدويت در خراســان جنوبى اكران 

مى شود.
كريميان با بيان اين كه اين انيميشــن صحنه 
مبارزه كشــور امام زمان (عج) با كفر در خليج 
فارس را به نمايش مى گذارد، گفت: همچنين 
مراسم خوانش كتاب «رؤياى نيمه شب» نيز در 
هفته مهدويت در اســتان برگزار مى شود. وى 
به ساير برنامه هاى هفته مهدويت در خراسان 
جنوبى اشــاره كرد و افزود: افتتاح نمايشــگاه 
كاريكاتور با موضوع عدالت و برگزارى شب شعر 

مهدويت از جمله  اين برنامه هاست.

«كروموزوم» 
به روى صحنه مى رود

قدس: نمايــش «كروموزوم» در ســالن بهار 
تئاترشهر مشهد به روى صحنه مى رود.

اين نمايش از 19 ارديبهشت ماه هر روز ساعت 
18 اجرا خواهد شد.

«كروموزوم» را مهدى ســيم ريز به رشته تحرير 
درآورده است و محمد جهان پا و مهدى سيم ريز 
آن را كارگردانى مى كنند.در اين نمايش ســحر 
شفيعى، مينا قهرمانى، محمد جهان پا، يوسف 
ســلطانى، حســين طاهرى و مهرى شمس به 
ايفاى نقش مى پردازند.محبوبه ســلطانى، ليال 
بحرى، مهدى حســنى، مرتضى قربانى، فاطمه 
ســيم ريز، رضــا صحراگرد، آذرخش شــفيعى 

كدكنى ساير عوامل اين نمايش هستند.

بازديد از آرامگاه فردوسى
 25 ارديبهشت ماه رايگان است

قدس: مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى خراسان رضوى گفت: همزمان با 
بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسى بازديد از 
آرامگاه فردوســى در 25 ارديبهشت ماه براى 

عموم رايگان است.
حســين زارع صفــت اظهــار داشــت: 25 
ارديبهشــت ماه در تقويم رسمى كشورمان 
بــه عنوان روز زبان فارســى و بزرگداشــت 
حكيم ابوالقاســم فردوســى ثبت شده است 
و بر اين اساس در راســتاى آشنايى هر چه 
بيشتر زائران و مجاوران با اين شاعر نامى در 
اين روز بازديد از آرامگاه ابوالقاسم فردوسى 

رايگان خواهد بود.

درخشش هنرمندان تربت جام  در 
جشنواره موسيقى نواحى شرق كشور

قدس: هنرمندان تربت جامى در جشــنواره 
موسيقى نواحى شرق كشــور كه در بيرجند 
برگزار شده بود توانستند در بين گروه هايى از 
استان هاى خراسان رضوى، شمالى، جنوبى و 

سيستان و بلوچستان، خوش بدرخشند.
در مراسم اختتاميه اين جشنواره كه در بيرجند 
برگزار شد، هيئت داوران هيچ گروهى را حائز 
كسب مقام اول ندانست. اما گروه پنجه نواز به 
سرپرستى جابررحيمى مشتركاً با گروه شيروان 
توانست رتبه دوم را كسب نمايد. همچنين گروه 
سروخراسان به سرپرستى عزيزتنها و گروه بيدل 
پورعطايى به سرپرستى على پورعطايى مشتركاً 

رتبه سوم اين جشنواره را از آن خود كردند.

ا�بار �و�ه



هنگامــه طاهــرى  حقــوق كاركنان 
ايستگاه هاى دوچرخه ســوارى مشهد تا ماه 

مبارك رمضان تسويه مى شود.
اين را مدير عامل شركت سامانه دوچرخه عمومى 
مشــهد در گفت وگو با قدس مى گويد و اعتراف 
مى كند كه قادر نبوده حقوق چند ماه گذشــته 
نيروهاى خود را پرداخت كند. هر چند كاركنان 
ايستگاه هاى دوچرخه در گفت وگو با خبرنگار ما 
به دريافت نكردن حقوق از آذرماه ســال گذشته 
و اخــراج 20 نيروى معترض پيش از ســال 96 
خبــر مى دهند، اما دكتر قربانى اصرار دارد آن ها 
را نيروهايــى غير كارامد عنوان كند كه به دليل 
اهمــال كارى اخراج شــده اند. يكــى از همين 
كاركنان اما به قرار دادهاى سه ماهه و بيمه هاى 
پرداخت نشده اشاره مى كند و مى گويد: ننويس 
خانم فايده ندارد. رســانه اى نيســت كه به آن 

مراجعه نكرده باشيم، كار پيش نمى رود.
با اينكه اطالع داده اند برخى ايســتگاه ها به 
دليل كاهش تراكنش و نبود استقبال عمومى 
تعطيل شده اند، اما دكتر قربانى تأكيد مى كند 

تمام 136 ايستگاه سطح شهر فعالند.
يكى ديگــر از كاركنان اين ايســتگاه ها هم 
كه به گفته خودش 12 ســاعت در روز كنار 
دوچرخه هاســت، تصريح مى كند: از تعطيلى 

ايستگاه ها بى اطالع است.
وى ادامه مى دهد: پرداخت نشــدن حقوق، 
خودش بهترين دليل است براى تعطيل شدن 
ايستگاه ها. سپس مى افزايد: از مدير عامل ما 
بپرســيد 5-4 ماه زندگِى بى حقوق مى داند 

يعنى چه؟!

 نه زير ساخت داريم نه حامى
امير حســين قربانــى اما دلى پــر درد تر از 
كاركنانــش دارد. وى بيان مــى دارد: روزى 
كه مِن ســرمايه گذار آمدم اينجا براى تفريح 
و ورزش مردم مشــهد ســرمايه گذارى كنم، 
مسئوالن قول حمايت دادند. يكى از حمايت ها 
بايد در راستاى مهيا كردن زيرساخت ها باشد 
در حالى كه ما در مشهد حتى مسير دوچرخه 

سوارى نداريم.

او ادامــه مى دهد: قــرار بود 
25 كيلومتــر را بدهند براى 
دوچرخــه ســوارى و تا پنج 
ســال بشــود 123 كيلومتر. 
دوچرخه  بــراى  مردم  وقتى 
سوارى مسير ندارند، به طور 
اقبــال عمومى كاهش  حتم 

مى يابد.
از  مى دهــد:  ادامــه  وى 
بحث  بپرســيد  مســئوالن 
ارتباط ديتا روى بســتر فيبر 

به كجا رسيد؟ 

 تابلوهاى بى بركت
با وجودى كه يكى از كاركنان ايســتگاه هاى 
دوچرخه سوارى تأكيد دارد شركت مذكور از 
تابلوهاى تبليغاتى نصب شده روى ايستگاه ها 
درامد خوبــى دارد، اما مديرعامل شــركت 
سامانه دوچرخه عمومى مشهد بيان مى دارد: 
حتى شرايط براى نمايش تابلوهاى تبليغاتى 

مساعد نيست و شاخه هاى 
درختان چنان روى آن ها را 
پوشانده كه مردم تمايلى به 
هزينه كــردن براى تبليغ 

روى اين تابلوها ندارند.
او در ايــن خصوص حتى 
شهردارى  از  درخواست  به 
براى هــرس درختان هم 
اشــاره مى كند كه دغدغه 

شهردارى نيست.

 فرهنگ سازى چه شد؟!
او همچنين اظهار مى دارد: 
ما پنج سال اســت داريم 
خدمات را رايگان ارائه مى كنيم. قرار بود بعد 
از اين پنج ســال فرهنگ ســازى به صورتى 
تبديل شــود كه مردم بــا پرداخت هزينه از 
دوچرخه ها استفاده كنند، اما اين اتفاق نيفتاد.

قربانى ادامه مى دهد: در رشــت و شيراز هم 
همين سرمايه گذارى ها انجام شده و به صورت 

ملموسى مورد اقبال عموم واقع شد.
او همچنين از دريافت نكردن يارانه بشــدت 
گاليه كرده و مى گويد: از مسئوالن شهردارى 
خواستم بيايند براى سودآور شدن اين طرح 
در نشستى به جمع بندى برسيم ولى گوش 

شنوايى نيست.
وى از اينكــه يكى دو نفر از اعضاى شــوراى 
شهر هم در آســتانه انتخابات براى تخريب 
اين طرح تالش مى كننــد، مى گويد: آقايان 
حاال يادشــان افتاده بــراى جمع كردن رأى 
و سياســى بازى  طرح دوچرخه هاى سطح 
شهر را به چالش كشيده و به سود خودشان 

طرفدار جمع كنند.

 قولى هست يا نيست؟
او خاطر نشان مى كند: براى پرداخت حقوق 
كاركنان كه تعداد آن ها 180 نفر است دنبال 
تهيه وام و مطالباتمان كه مبلغ قابل توجهى 
است، هســتيم و تالش مى كنيم تا يك ماه 

آينده بتوانيم با آن ها تسويه حساب كنيم.

روی �ط حاد� ��ر
رئيس سازمان بسيج سازندگى استان خبر داد 
  اجراى 80 طرح عمرانى درروستاهاى 

محروم خراسان جنوبى 
بيرجند- خبرنگار قدس: رئيس سازمان بسيج سازندگى 
خراســان جنوبى گفت:80 طرح عمرانى در راستاى اجراى 
طرح پيشــرفت و آبادانى در دهستان هاى محروم استان در 

دست اجراست.
محمد زهرايى در بازديد از اين طرح ها اظهار داشــت: اين 
طرح ها شــامل احيا و مرمت قنوات، احداث استخر ذخيره 

آب، كانال كشى مزارع، ساخت خانه عالم و مسجد است.
وى بيان كرد: اين طرح ها در 5 دهســتان شــامل ميغان و 
شوسف نهبندان، درح سربيشه، قهستان درميان و پترگان 

زيركوه  تا مرداد به بهره بردارى مى رسد.
رئيس سازمان بسيج سازندگى خراسان جنوبى با تأكيد بر 
مشــاركت مردم در اجراى اين طرح ها افزود: هزينه اجراى 
80 طــرح عمرانى، 5 ميليارد و 500 ميليون تومان اســت 
كه 2 ميليارد و 750 ميليون تومان آن را قرارگاه پيشــرفت 
و آبادانى ســپاه و بقيه از محل كمك هاى مردمى، خيران و 

دولت تأمين مى شود.
زهرايى از تدوين نقشــه راه اجراى طرح پيشرفت و آبادانى 
خبر داد و گفت: اين طرح قرار اســت 6 دهســتان محروم 
خراسان جنوبى را در مدت سه سال در بخش هاى عمران و 
زيرساخت، اشتغال و توانمندسازى، سالمت، تعليم و تربيت 

و فرهنگى و تبليغى ارتقا دهد.
رئيس سازمان بسيج سازندگى خراســان جنوبى افزود: تا 
پايان امســال دهســتان هاى ديگرى نيز زير پوشش طرح 

پيشرفت و آبادانى قرار مى گيرند.
وى افــزود: بــراى افزايــش درآمــد و ايجــاد شــغل در 
طــرح پيشــرفت وآبادانى دهســتان هاى كم برخــوردار، 
تفاهمنامه هايى با ادارات جهادكشاورزى، تعاون روستايى، 
ميراث فرهنگــى، كميته امداد و فنــى و حرفه اى منعقد 
شــده است تا ظرفيت هاى هر روســتا شناسايى و براساس 
آن، زنجيره ارزش محصوالت مشــخص شود تا با آموزش و 

حمايت، توليد آن محصول رونق بگيرد.

  4 قالده توله گربه وحشى ميهمان 
ناخوانده دامدار جغتايى 

قدس: سرپرست حفاظت محيط زيست جغتاى گفت: درپى 
اطالع از زاد و ولد يك قالده گربه وحشــى در يك دامدارى 
در شهرستان جغتاى، مأموران يگان حفاظت محيط زيست 
اين شهرســتان با مراجعه به محل با چهار قالده توله گربه 

وحشى درداخل يك كمباين مواجه شدند.
مصطفــى كالته ادامه داد: مأموران يــگان حفاظت در اين 
بازديد با صاحب دامدارى كه  از تلف شدن تعدادى  مرغ و 

كبوتر خود توسط گربه خبر مى داد، مالقات كردند.
وى افزود: آثار پرندگان تلف شــده دال بر حقيقت ماجرا بود و 
دامدار كه  قصد از بين بردن گربه را داشت با شنيدن توضيحاتى 
درباره ارزش اكولوژيكى گربه سانان در كشور و منطقه متقاعد و 

قول به همكارى با محيط زيست شهرستان را داد.
وى گفت: به واســطه حضور گربه وحشى در اين دامدارى، 
مالك متقاعد شــد ســگ هاى خود را تا زمان خارج شدن 
گربــه و توله هاش از دامدارى مهار كــرده و تا زمان حضور 
گربه هــا در داخل كمباين از آن جهــت خورد كردن كاه و 

كلش استفاده نكند .
  Felis silvestris الزم به ذكر است گربه وحشى با نام علمى

شباهت زيادى با گربه اهلى دارد. 

 اختصاص 4/5 ميليارد تومان اعتبار 
براى اكتشاف معادن خراسان شمالى

بجنورد- خبرنگار قدس: رئيس ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراســان شمالى از اختصاص چهار و نيم ميليارد 
تومان اعتبار براى مطالعات اكتشــافى ژئوفيزيك هوايى و 

شيميايى در پهنه جنوبى و همه استان خبر داد.
يحيى نيكدل در نشســت پيگيرى اعتبارات سفر رهبرى، 
با بيان اينكه در اين مرحله، نقشــه هاى يك 25هزارم تهيه 
مى شود، افزود: اين اقدام ها براى توسعه فعاليت هاى معدنى 

استان، زيرساختى و مهم است. 
معاون اكتشافات ســازمان ملى زمين شناسى و اكتشافات 
نيز خراسان شمالى را يكى از استان هاى معدنى برشمرد و 
گفت: از 9 پهنه اكتشــافى و معدنى، دو پهنه بينالود و كپه 
داغ در خراسان شمالى قرار دارد كه داراى كانى هاى فلزى و 

غير فلزى پركاربرد است. 
بهروز برنا با بيان اينكه اين ســازمان 16 ورقه يكصد هزارم 
ژئو شــيميايى از معادن خراسان شــمالى تكميل كرد، از 
اكتشــافات موضوعى نيز در اين اســتان خبر داد و افزود: 
ذخاير گلوكونوئيد خراسان شمالى در توليد كودهاى پتاسيم 
اســتفاده مى شود و به طور مســتقيم در چرخه كشاورزى 

كاربرد بسيار ارزشمندى دارد. 
معاون برنامه ريزى سازمان ملى زمين شناسى و اكتشافات 
هم گفت: ژئوفيزيك هوايى در گســتره سه كيلومتر مربعى 
از استان انجام شد و تاكنون 40 محدوده اميد بخش كشف 

شده است.
حميد اشــترى افزود: اميدواريم واحدهاى بهره بردار با به 
كارگيرى نيروهاى محلى، بهره ورى از معادن اســتان را به 
سرانجام برسانند. اين اكتشافات از نيمه ارديبهشت ماه آغاز 

شده و تا تيرماه ادامه مى يابد.

قدس گزارش مى دهد 

  دستگيري 25 خرده فروش موادمخدر توقف دوچرخه هاى عمومى در ايستگاه بى پولى!
در نيشابور

نيشابور- خبرنگارقدس: 25 توزيع كننده موادمخدردر 
نيشابور دستگير شدند.

فرمانده انتظامي شهرستان نيشابوربا اعالم اين خبر گفت: در 
اجراى  طرح ارتقاى امنيت اجتماعى با هدف پاكسازي نقاط 
آلوده و جرم خيز 25 خرده فروش مواد مخدر (يك نفر زن 
و 24 نفر مرد) در محله چهارده معصوم كه همگي اعتياد به 
مصرف مواد داشتند دستگير شدند و در بازرسي از مخفيگاه 
آنان مقاديري موادمخدر صنعتي و ســنتي، آالت استعمال 

مواد مخدر كشف شد.
وى خاطر نشــان كرد: متهمان پس از تشكيل پرونده براى 

سير مراحل قانوني به مرجع قضايي معرفي شدند .

  مزاحم سايبرى دستگير شد
قدس: عامل ايجاد مزاحمت ســايبرى براى خانمى جوان 
توسط پليس فتاى شهرستان رشتخوار شناسايى و دستگير 

شد.
«ســرهنگ ابوالحســن وفايى» فرمانده انتظامى شهرستان 
رشــتخوار در تشريح اين خبر گفت: در پى شكايت خانمى 
جوان مبنى بر مزاحمت سايبرى با تهديد به انتشار تصاوير 
شخصى و خانوادگى وى در شبكه اجتماعى تلگرام، موضوع 

در دستوركار كارشناس پليس فتاى شهرستان قرار گرفت.
وى افزود: كارشناس پليس فتا پس از بررسى دقيق اظهارات 
شــاكى پرونده با استفاده از مهندســى اجتماعى متهم را 

شناسايى و به پليس فتا احضار كرد.
وى در ادامه تصريح كرد: متهم كه فردى 26 ســاله به نام 
حسن و همسر يكى از دوستان صميمى شاكى است ضمن 
اعتراف به بزه انتسابى اعالم كرد كه تصاوير شاكى را از تلفن 

همراه همسرش كپى كرده است.
ســرهنگ وفايى با اشــاره به معرفى متهم به دادســرا از 
شهروندان خواست از نگهدارى تصاوير شخصى و خانوادگى 
خود در گوشــى هاى تلفن همراه و رايانه خوددارى كرده و 
به هيچ عنوان گوشى خود را در اختيار ديگران قرار ندهند.

  كشف 2/5 كيلو ترياك از معده 
دو قاچاقچى

قدس: دو مسافر قطار كه قصد انتقال دو كيلو و 480 گرم 
ترياك به صورت جاســاز بلع و انبارى به مشهد را داشتند 

توسط پليس راه آهن شناسايى و دستگير شدند.
رئيس پليس راه آهن خراســان رضوى در تشريح اين خبر 
گفت: شنبه گذشته مأموران دايره مبارزه با موادمخدر پليس 
راه آهن مشهد هنگام كنترل مسافران در گيت خروجى به 

دو نفر از مسافران قطار كرمان- مشهد مظنون شدند.
سرهنگ شيروانى افزود: مأموران دايره مبارزه با موادمخدر پس 
از هدايت اين افراد به داخل ايستگاه با توجه به تناقض گويى ها 
و حاالت غيرطبيعى و احتمال حمل مواد به صورت انبارى از 
متهمان با دستگاه «بادى اسكنر» عكسبردارى و نهايتاً مقدار دو 

كيلو و 480 گرم موادمخدر از نوع ترياك كشف كردند.

  محموله 2/4 ميلياردى الستيك 
قاچاق لو رفت

كاهانى مقدم: با شناســايى يك انبار زيرزمينى در اطراف 
مشهد 2/4 ميليارد ريال الستيك قاچاق كشف شد.

رئيس پليس خراســان رضوى با اعالم اين خبر به خبرنگار 
ما گفت: در پى دريافت گزارشــى مبنى بر توزيع گسترده 
الستيك قاچاق توسط فردى سودجو به نام جليل در سطح 
شــهر مشــهد، پرونده اى در اين زمينه تشكيل و اكيپى از 
مأموران اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهى استان 

عهده دار رسيدگى به آن شدند.
ســردار بهمن اميرى مقدم افزود: اين كارآگاهان با كنترل 
نامحسوس جليل، محل نگهدارى الستيك هاى قاچاق را در 
محدوده آزاد راه مشــهد- باغچه شناســايى كرده و پس از 
چند روز زير نظر گرفتن اين انبار زيرزمينى و كار گسترده 
و اطمينان يافتن از فعاليت مجرمانه اين فرد، روز شــنبه با 
هماهنگى مقام قضايى در اقدامى غافلگيرانه وارد عمل شدند 

و او را دستگير كردند.

وى تصريح كرد: در اين عمليات 1200 حلقه انواع الستيك 
خودروهاى ســوارى قاچاق و فاقــد هرگونه مجوز گمركى 
كشــف شــد كه ارزش ريالى آن حدود 2 ميليارد و 400 

ميليون ريال برآورد شده است.
متهم دستگير شده نيز پس از انجام تحقيقات تكميلى در 
اختيار مراجع قضايى قرار گرفت. از سوى ديگر رئيس پليس 
مبارزه با موادمخدر خراســان رضوى از كشــف حدود 22 
كيلوگرم هروئين و شيشه در بازرسى از دو دستگاه خودرو 

در محور تايباد به تربت جام خبر داد.
وى گفت: مأموران پليس مبارزه با موادمخدر تايباد شــب 
يكشنبه؛ در پى دريافت گزارشى مبنى بر محل موادافيونى 
در اين محور به وسيله دو دستگاه خودروى پژو 405 و پرايد 
وارد عمل شــده و پس از شناســايى خودروهاى مورد نظر 

آن ها را متوقف كردند.
وى افزود: در بازرسى از اين خودروها 17 كيلو و 800 گرم 
هروئين فشرده، يك كيلوگرم هروئين پودرى و سه كيلوگرم 

شيشه كشف و ضبط شد.
وى خاطرنشان كرد: در اين عمليات يكى از رانندگان دستگير 
شد، اما راننده دوم با استفاده از تاريكى شب پا به فرار گذاشت 

كه تالش براى دستگيرى او در حال انجام است.
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خبر

نيشابور - خبرنگار قدس: سرماى اخير در 
نيشابور موجب از بين رفتن بيش از90 درصد 
محصوالت  باغى اين شهرستان و خسارت به 

كشاورزان شد.
يكى از كشــاورزان بخش مركزى شهرســتان 
نيشابور كه مخارج زندگى اش را از راه كشاورزى 
به دست مى آورد،   گفت: حدود يك هكتار باغ 
دارم كه شامل درخت هاى سيب، زردآلو و هلو 
مى شوند كه متأسفانه با سرماى اخير  بيش از 
90درصد محصولم از بين رفت و مانده ام براى 

تأمين مخارج زندگى چه كنم.
وى افزود: از ابتداى سال چندين ميليون خرج 
اين باغ كردم تا بلكه بتوانم محصولى به دست 
آورم و مخارج زندگــى را  تأمين كنم، اما حاال 
بايد به فكر اين باشــم كه با چه رويى در مقابل 

هزينه هاى خانواده شرمنده آن ها نباشم.
يكى ديگر از كشاورزان بيمه نبودن محصوالت و 

هزينه هاى سنگين كشاورزى و عدم كمك هاى 
مالى الزم از كشــاورزان  را عامل از رونق افتادن 
كشــاورزى دانســت وعنوان كرد: متأســفانه 
بيمه هاى محصوالت كشــاورزى داراى هزينه 
بااليى اســت  و بنده كه از پــس مخارج روزانه 
خويــش هم نمى توانم برآيــم چگونه مى توانم 
هزينــه بيمــه را پرداخت كنــم؟ دولت بايد 
كمك  هاى الزم را به كشــاورزان انجام دهد تا 
صنعت باغدارى رونق بگيرد و روســتاييان به 
شــهرها مهاجرت نكنند. يكى ديگر از باغداران 
كه در شهر بار از توابع نيشابور زندگى مى كند، 
اظهارداشــت: متأسفانه طى ســه شب سرما 
محصوالت  ما نابود شد و شهر بار تنها درآمدش 
محصوالت باغى است، متأسفانه چيزى نمانده 
است و اكنون مانده ايم چكار كنيم و از مسئوالن 

تقاضا  داريم صداى ما را بشنوند.
مدير جهاد كشاورزى نيشــابور هم با تأييد 

مشكالت كشاورزان گفت: بر اثر سرماى هوا 
بخشــى از ســطح باغ هاى  بخش مركزى و 
زبرخان با سرمازدگى روبه رو شدند، اين عامل 
موجب شد قســمتى از ميوه ها و محصوالت 
توليدى باغ هاى  شهرستان بر اثر سرما از بين 

بروند .
فرهمند افزود: پس از موج ســرما در بهارسال 
جــارى به 3 هــزار و 120 هكتــار از باغ هاى 
شهرستان در اثر  برودت هوا خسارت شديد وارد 
شده اســت. وى ادامه داد: سيب، آلو، زردآلو و 
گردو بيشترين خسارت را ديده اند، اين در حالى 
است كه متأســفانه زير 10  درصد باغ ها داراى 

بيمه محصوالت كشاورزى هستند.
وى عنــوان كرد: خســارت ســرما  19هزار 
و320تن ســيب، آلو، زردآلــو، گالبى، انگور، 
پســته، گيالس و آلبالو را  شامل مى گردد كه 
ارزش ريالى آن معادل 392 ميليارد ريال است.

وى اذعان كرد: بيمه محصوالت كشاورزى به 
عنــوان يكى از راهكارهاى نوين براى مقابله با 
خطرات فعاليت هاى  كشــاورزى و در نتيجه 
كاهش نوســان هاى درآمدى كشاورزان مورد 
توجه و تأكيد قرار گرفته كه در راستاى حمايت 
از  كشاورزان با اعتمادسازى مى تواند فشار مالى 
ناشــى از خســارت هاى وارده از باليايى چون 
سرمازدگى، سيل و تگرگ به باغ ها و محصوالت 

كشاورزان را به حداقل برساند.

خسارت 392 ميلياردى سرما به باغداران نيشابورى

روزى كه مِن سرمايه گذار 
آمدم اينجا براى تفريح 

و ورزش مردم مشهد 
سرمايه گذارى كنم، 

مسئوالن قول حمايت 
دادند. يكى از حمايت ها 

بايد در راستاى مهيا كردن 
زيرساخت ها باشد در حالى 

كه ما در مشهد حتى مسير 
دوچرخه سوارى نداريم
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مهناز خجسته نيا  اوايل دهه 50 كه سنگ بناى مجتمع مسكونى «600 دستگاه» 
در بلوار ارشــاد امروزى نهاده شد، ساختمان هايى در آن قد كشيدند كه بعد از شهرك 

اكباتان، نمونه ديگرى در خاورميانه نداشتند.
در اين مجتمع 600 دستگاه واحد مسكونى در 19 بلوك و 12 هكتار زمين به شكلى 
ساخته شد كه به رغم گذشت بيش از 40 سال هنوز ساكنان آن با حداقل مشكالت روبه 
رو هستند. فضاى سبز بى نظير اين مجتمع در كنار تمهيدات مورد نياز براى كاربرى هاى 
آموزشى، ورزشى، تفريحى و مذهبى نيز نكته اى است كه نمى توان براحتى از كنار آن 

گذر كرد و آن ها را ناديده گرفت.
گويا اين مجتمع توسط شركتى خارجى ساخته شــده و پس از رايزنى هاى بسيار در 
اواســط دهه 50 توسط وزارت مسكن و شهرسازى وقت به صورت اقساط بلندمدت به 

كاركنان دولت واگذار شده است. 
 نبود روشنايى و امنيت

در جريان تهيه گزارش با اكثر ساكنان كه همكالم مى شويم، احساس رضايت به حدى 
است كه اغلب جزو ساكنين قديمى هستند، اما باز هم مسائلى به عنوان پيشنهاد مطرح 

مى شود كه طرح آن به حفظ اين محله كمك خواهد كرد.
يكى از مادران جوانى كه به همراه فرزند خردســالش به فضاى بازى كودكان مجتمع 
مراجعه كرده، مى گويد: روشنايى اين محوطه در شب ها نيازمند تمهيداتى جدى است.

وى با بيان اينكه اكثر اهالى، شب ها براى بازى كودكانشان به اين محوطه مراجعه مى كنند، 
مى افزايد: اين در حالى اســت كه تقريباً نيمى از اين محوطه شب ها در تاريكى قرار دارد. 
يكى ديگر از بانوان اين مجتمع هم با گاليه از تعلل پيمانكار جديد مجتمع اظهار مى دارد: 

اين تعلل باعث شده تا بخشى از فضاى سبز و چمن كارى هاى محوطه ها از بين برود.
وى با بيان اينكه وضعيت چمن كارى اين مجتمع «هرســال دريغ از پارســال» شده، 

مى گويد: اين در حالى اســت كه بى توجهى به فضاى ســبز اين مجتمع به ضرر شهر 
در آينده خواهد شــد. يكى از كسبه هم با اشاره به جاى خالى نگهبان در اين مجتمع 
مى گويد: اين كمبود باعث شده تا دوچرخه سواران و موتورسوران بدون توجه به حريم 

مسكونى جوالن بدهند. 
 موش آزمايشگاهى شهردارى

يكى از اعضاى هيئت مديره مجتمع مسكونى «600 دستگاه» هم از اين محله به عنوان 
پاركى مسكونى و خصوصى ياد مى كند و مى گويد: بعد از شهرك اكباتان تهران، مجتمع 

مسكونى 600 دستگاه تمام امكانات يك محيط زندگى ايده ال را دارد.
سپيدنام با بيان اينكه نگهدارى فضاى سبز اين مجتمع در راستاى تفاهم صورت گرفته با 
شهردارى در اختيار هيئت مديره نيست، مى افزايد: اين در حالى است كه متأسفانه فضاى 

سبز اين مجتمع به موش آزمايشگاهى شهردارى تبديل شده است.
به گفته وى هم اكنون گونه هاى گياهى با ارزشى در اين مجتمع پرورش داده مى شود، 

اما بعد از مدتى براى استفاده هميشگى به ساير نقاط شهر منتقل مى شوند.
اين عضو هيئت مديره به كارگيرى نگهبان در اين مجتمع را هم جزو وظايف شهردارى 
عنوان مى كند و اظهار مى دارد: اينجا چون فضاى سبز و پاركى عمومى است، مراقبت از 

آن نيز بايد برعهده شهردارى باشد.
وى روشنايى كم زمين بازى كودكان را مى پذيرد و مى گويد: دليلش تعلل شركت برق 

در انجام تعهداتش است.
وى تعيين تكليف واحد هاى تجارى تملك شــده در دهه 50، پاســخ به درخواســت 
اضافه بناى مالكان، صدور مجوز نصب آسانسور، نوسازى دريچه هاى قديمى و فرسوده 
كنتورهاى آب و چاه ها را از جمله دغدغه هايى مطرح مى كند كه بايد به عنوان اولويت 

مسائل اين مجتمع برطرف شود.

اهالى در گفت وگو با قدس عنوان كردند

«600 دستگاه» ؛ باغ محله اى كه هر سالش دريغ از پارسال است



رخ � رخ وقتى توسعه همه جانبه فراموش مى شود 

«پس رفت» شهرها و نقش شوراها !
على محمدزاده  اگر بخواهيم از ضرورت 
مشورت كردن و تصميم گيرى هاى شورايى 
ســخن بگوييم داليل عقالنى فراوانى دارد كه 
همگان بر لزوم آن تأكيد دارند از ســوى ديگر 
در متون دينى و ملى ما دستورات ويژه اى براى 
تشكيل شورا و تشويق افراد جامعه به تقويت 

نهاد شوراها در اشكال مختلف وجود دارد.

 تاريخچه شورا در ايران
با نگاهى گذرا به تاريخ يك قرن اخير كشورمان 
مى بينيــم از زمان مشــروطه مباحثى چون 
تفكيك قوا و تقســيم قدرت سياسى و ادارى 
كشور بين حكومتهاى مركزى و حكومت هاى 
محلى بصــورت جدى مطرح شــده و نتايج 

بسيارى به دنبال داشته است.
تشكيل انجمن هاى ايالتى و واليتى براساس 
4 اصل متمــم قانون اساســى آن دوره يك 
ضرورت تشخيص داده شد و تصميم سازى و 
تصميم گيريهاى گروهى بعنوان يك شــرط 

الزم اداره بهتر كشور شناخته شد.
پس از قانون انجمن هاى ايالتى قانون ديگرى 
با عنوان قانون بلديه (شــهردارى امروزى) هم 
در ســال 1286 هجرى قمرى تصويب شد تا 
تصميمات محلى از سوى دستگاه هاى محلى 
هم اجرا شــود و اصطالحاً يك نسخه مركزى 
براى تمام اياالت نوشــته نشــود اما با وجود 
تشــنجات سياسى آن زمان شــرايط اجراى 
اين قانون مهيا نشــد و وزارت كشــور وظيفه 

شهرداريها را به عهده گرفت.
اداره  و در ســال 1328  بعــد  ســال هــا 
شهردارى ها به اهالى واگذار شد و قانون جديد 
شــهردارى ها به تصويب رسيد كه اصالحاتى 
هم در سال هاى 1353 و 1355 داشت كه به 
موجب آن به منظور تشخيص نيازهاى محلى 

اداره امور به خود اهالى سپرده شد.
اما در مرحله اجرا به دليل مداخله و نفوذ مستقيم 
دولت يا افراد منتفــذ نتيجه حاصله مطلوب 
نبود و در واقع نقش مردم در تصميم ســازى
 كم رنگ و كم رنگ تر شــد، امــا با پيروزى 
انقالب اســالمى امام خمينــى(ره) چند ماه 
پس از پيروزى انقالب در ارديبهشــت 1358 
دســتور دادند، به منظور اســتقرار حكومت 
مردمى و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش 
كه از ضرورتهاى نظام اسالمى است الزم است 
بى درنگ به تهيه آيين نامه اجرايى شوراها اقدام 

و پس از تصويب به دولت ابالغ شود.
اين در حالى بود كه در تدوين قانون اساســى 
جديد نيز اصول 6 و 7 و 100 الى 106 قانون 
اساسى به موضوع شــوراها اختصاص يافت و 
اليحه قانونى شوراهاى محلى در تيرماه همان 

سال تصويب و به دولت ابالغ شد.
البتــه اين مقررات قبل از اجــرا جاى خود را 
به قانون تشكيالت شوراهاى اسالمى مصوب 
آذرمــاه 61 داد و از همين ســال شــوراهاى 
روستايى از ســوى جهاد سازندگى و زير نظر 
وزارت كشــور در روستاها تشــكيل شد و تا 
ســال 65 ادامه داشــت كه نقش بسزايى در

 محروميت زدايى از روستاها داشت.
ولى بنا به داليلى چون جنگ تحميلى تشكيل 

شوراهاى اسالمى در شهرها به تعويق افتاد و 
سرانجام اولين دوره شوراهاى اسالمى در سال 
1378 تشكيل شد و به نوعى اداره امور شهرها 
به خود مردم سپرده شد تا با انتخاب افراد مورد 

نظر خود شرايط زندگى خود را بهتر نمايند.

 حرف تا عمل
هر چند بــراى تحليل دقيق هــر موضوع بايد 
مصداقــى و عينى بحث كرد اما در اين نوشــته 
نگاهى اجمالى و كلى به 4 دوره گذشته شوراها 
داريم و به موارد مثبت و منفى آن اشاراتى خواهيم 
داشت بر همين اساس به اذعان اكثر فعاالن اين 
حوزه دوره اول شوراها بيشتر زمان و توان شوراها 
صرف تفكيك وظايف و تبيين دستورات قانونى 

ميان شوراها و ساير دستگاه ها شد.
دور دوم شــوراها فضاى بهتــرى از اين بابت 
داشت اما موارد ديگرى دامنگير آن شد اينكه 
اعضاى شورا و حتى صاحبان اراضى و افرادى 
از اين دست به اين باور رسيدند كه تصميمات 
به ظاهر ســاده مى توانــد عوايد قابل توجهى 

نصيب عده اى نمايد لذا زورآزمايى هاى ضمنى 
براى سودرسانى به ديگران خاص يا نزديكان 
خاص تــر در تصويــب طرحهــا و پروژه هاى 
شهرى آغاز شد كه با كمى دقت قطعاً مى توان 

نمونه هايى از اين دســت پروژه ها و طرح ها را 
در اكثر شــهرها پيدا كرد كه به طور مثال با 
گذشــت حدود يك دهه از دوره دوم شوراها، 
كمربندى اجرا شده در آن زمان در فالن شهر 

هنوز كارآيى الزم را ندارد.
دوره سوم شــوراها ديگر همگان بر جايگاه و 
قدرتهاى پنهان شوراها واقف شده بودند و صف 
بنديهاى متفاوت افراد همفكر قبل از تشكيل 
آن شــكل مى گرفت تا در زمــان چانه زنى ها 
در شــورا براى به كرسى نشاندن يك موضوع 

دغدغه تصويب نداشته باشند.
از سوى ديگر اين حساسيت در مردم نيز ايجاد 
شده بود كه بايد در انتخاب افراد دقت بيشترى 
نمايند و افرادى را راهى شورا نمايند كه حداقل 
تجربــه يا اطالعات فنى مرتبط با اين حوزه را 

داشته باشد.

هــر چند در نهايت باز هم تعداد قابل توجهى 
از اعضا براساس همان معيارهاى همفكرى و 
همسويى عقايد وارد شورا شدند اما بى ترديد 
در اكثر شــهرها اقدامات خوبى صورت گرفت 
و شاهد توسعه نسبتاً موزون شهرها بوديم ولى 
برخى حوزه ها به دليل اينكه اعضا شــورا در 
آن مقطع به مسايل ديگرى اولويت مى دادند 
مغفول ماند يا به نسبت بخشهاى اولويت دار از 

نظر شورائيان رشد نكرد.
اما دوره چهارم شوراها متأثر از اتفاقات كشور 
به تقابل جدى طيفهايى تبديل شد كه از هر 
نظر با يكديگر تفاوت داشــتند و اين موضوع 
در شــهرهاى بزرگ نمود بيشــترى داشت و 
پيروزى همفكران در انتخابات موجب شــد تا 
در برخــى حوزه هاى اصلى كه در 3 دوره قبل 
در اولويتهاى اول و دوم بودند شاهد يك «پس 

رفت» محسوس باشيم.
بهتريــن دليل اين ادعا مصوبات شــوراها در 
دوره هاى مختلف است كه با نگاهى به ليست 
مصوبات مى بينيــم بطور مثــال برنامه هاى 
عمرانى و اقتصادى و بهداشتى سهم كمترى 
از مجموع مصوبات دارند و در مقابل حوزه هاى 
فرهنگى سهم بيشترى دارند.حال اگر دوباره 
به ماده اول قانون تشــكيالت شوراها مراجعه 
كنيم مى بينيم اگر به دستور اين قانون پيشبرد 
سريع برنامه هاى حوزه هاى مختلف اصلى ترين 
مأموريت شــوراها باشد چشــم پوشى از هر 
حوزه و نگاه تــك بعدى يا چند بعدى خاص 
و بى توجهى به ساير حوزه ها چالشهايى را براى 

شهروندان ايجاد كرد.

 كالم آخر
حال با توجه به آغاز ماراتن انتخابات دور پنجم 
شــوراها به نظر مى رسد شهروندان با انتخاب 
افراد براساس توانايى ها و تخصص ها مى توانند 
از تكرار برخــى رفتارها جلوگيــرى كنند و 
حداقل شــوراها را محلى براى زورآزمايى هاى 
تفكرات مختلف نكنند چرا كه تصميم سازى 
در گروهى كه قرار نيست نقدى به هم داشته 

باشند تصميمى گروهى نخواهد بود.

آب و �وا
  بارندگى تا روز چهارشنبه در 

خراسان رضوى ادامه دارد
قدس: طبق نقشه ها و مدل هاى هواشناسى ريزش باران كه 
از عصر پنجشنبه هفته گذشته در مناطق مختلف اين استان 

آغاز شده تا روز چهارشنبه هفته جارى ادامه دارد.
اين بارش ها همراه با رعد و برق، وزش باد به نسبت شديد و 
گاهى شديد، مه صبحگاهى، افزايش ابرناكى و بارش تگرگ 

در مناطق مستعد پيش بينى شده است.
بيشترين شدت بارش هاى رگبارى در مناطق شمالى و غربى 
استان خراســان رضوى رخ خواهد داد و احتمال آبگرفتگى 
معابر و مسيل ها بر اثر بارش هاى رگبارى در برخى مناطق اين 
استان دور از انتظار نيست.براين اساس براى امروز اغلب نواحى 
خراسان رضوى آسمانى قسمتى ابرى با مه رقيق صبحگاهى 
و در بعضى ساعات بويژه در ساعات بعدازظهر به بعد رشد و 
افزايش ابر با احتمال رگبار و رعد و برق  پراكنده باران گاهى 
با وزش باد شديد همراه با گرد و خاك پيش بينى شده است.
گفتنى است، كمينه و بيشينه دماى مشهد هم امروز به ترتيب 

به 16 و 30 درجه سلسيوس خواهد رسيد.

��م �وم

��ر

  سفره بازحاشيه نشينى كى بسته مى شود؟
 مهاجرت از نقاط مختلف كشــور به شــهر مقدس مشهد و 
ســكونت در مناطقى از اين شهر كه فاقد استاندارد هاى الزم 
از جمله شــاخص هاى سكونتى، بهداشتى و اجتماعى است، 
پديده اى به نام حاشيه نشــينى را بــه وجود آورده كه باعث 
رشد مشكالت اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، امنيتى و زيست 

محيطى در اين كالنشهر شده است. 
دليل اين مهاجرت افراطى اين اســت كــه مهاجران تصور 
مى كنند كه شهرنشــينى مساوى با برخوردارى از امكانات و 
فرصت هاى بيشتر و بهتر براى زندگى كردن است و آن ها را 
با رؤياى زندگى بهتر نسبت به محل سكونت اوليه، خصوصاً 
در روســتاها و به دليل خشكســالى هاى چند سال اخير به 
ســوى شهرها ســوق مى دهد. اگرچه هر نوع تغيير سريع و 
خارج از قاعده نابســامانى هاى اجتماعى را به همراه خواهد 
داشــت، از طرفى فاصله انتظارات ســاكنان از يك طرف و 
نبود تجهيزات الزم فنــى و اجتماعى زمينه هاى بى نظمى 
و در نتيجه انحرافات اجتماعى را در مناطق حاشــيه نشين 
گسترش مى دهد و رؤياى شهرنشين شدن افراد را با گرداب 

حاشيه نشينى به تلخى روبه رو مى كند.
 از طرفــى به دليل اينكه بى نظمى هاى اجتماعى در مناطق 
حاشيه نشين نسبت به ساير مناطق بيشتر است، اين موضوع 
مانع دستيابى ساكنين اين مناطق به خدمات و امكانات برابر 
مى شــود و باعث مى شود كه اين افراد وسايل نيل به اهداف 
مورد تأييد و ارزشمند اجتماعى را در دسترس نداشته باشند 
و چــون از جامعه و حمايت هاى آن دل بريده اند، متمايل به 
نقض قوانين و مقررات عمومى شــوند. از ديگر سوى افرادى 
كه از شهرهاى كوچك و روستاها به كالنشهرهايى همچون 
مشــهد مهاجرت مى كنند، اغلب به دليــل درآمد ناكافى و 
نداشتن شغل مناسب در حاشيه شهر سكونت مى كنند و به 
دليل آنكه از سوى جامعه شهرى كمتر مورد تأييد اجتماعى 
و احترام قرار مى گيرند، پاداش هاى كمترى از محيط دريافت 
كرده و كمتر مورد توجه قرار مى گيرند.  از اين رو مســئوالن 
اســتان به منظور كاهش پديده مهاجرت و حاشيه نشينى، 
بايد راهكارهايى را اتخاذ و اجرايى كنند تا معضالت ناشــى 
از اين پديــده تا حدود زيادى كاهش يابد. اگر مجموعه هاى 
تصميم ساز استان در اين زمينه رويكردى يكپارچه و متحد را 
براى رويارويى با اين پديده در پيش نگيرند، اين پديده يكى از 

تهديدهاى بالقوه شهر مشهد در آينده خواهد بود.
نتيجه اينكه ايجاد حس تعلق به مكان ســكونت، تأســيس 
تعاونى هاى محلى در قالب برنامه هاى مشــاركت مردمى و 
توانمندسازى ساكنين مناطق روستايى و ارائه تسهيالت در 
قالب سياســت هاى خوديارى، مانع از مهاجرت روستاييان 
به حاشــيه شهرها مى شــود. از طرفى براى افراد و ساكنان 
حاشيه نشين شهر مشهد نيز بايد برنامه ريزى بخشى به منظور 
ايجاد اشــتغال و ارتقاى درآمد پايدار خانواده ها و شناسايى و 
اولويت بندى معضالت حاشيه نشينى و پيامد هاى ناشى از آن 

توسط متوليان صورت بگيرد.

  ايجاد اكيپ هاى 24 ساعته براى
 جمع آورى متكديان در مشهد

 قدس: معاون خدمات و محيط زيســت شهرى شهردارى 
مشهد از اســتقرار اكيپ هاى 24 ســاعته براى جمع آورى 

متكديان سطح شهر خبرداد.
كاظمى بــا اعالم اين خبر گفت: در حــال حاضر تعداد 16 
اكيپ با ميانگين 10 ســاعت كاركرد در ســاعات مختلف 
شبانه روز در سطح شهر مشغول فعاليت هستند كه به منظور 
پشتيبانى هرچه بيشــتر چهار اكيپ ديگر براى 24 ساعته 
شدن گشت هاى سطح شهر افزوده شده است و اين اكيپ ها 
در اختيار چهار منطقه به عنوان مناطق معين ســطح شهر 
قراردارند.وى از جمع آورى 1169 نفر متكدى و كارتن خواب 
از سطح شهر طى سال گذشته خبر داد و افزود: از اين ميزان 
428 نفر متكدى و 741 نفر كارتن خواب بوده و 965 نفر از 

اين تعداد زن و 204 مرد بوده اند.
معاون خدمات و محيط زيست شهرى شهردارى مشهد اظهار 
داشت: بيشترين آمار جمع آورى متكديان مربوط به منطقه 
2 شهردارى با 349 نفر است و در اين مدت از منطقه ثامن و 

اطراف حرم مطهر رضوى نيز 192 متكدى جمع آورى شد.

قيمت گوشت هر روز باال و باالتر مى رود، مواد اوليه ديگر هم 
كه سر به فلك مى زند، آخر چرا كسى در اين كشور فكرى به 
حال افراد كم درآمد و بخصوص كارگران نمى كند، االن نزديك 
يك ســال است گوشت سر ســفره نبرده ام از زن و فرزندانم 

خجالت مى كشم!
933...2564

از پارسال پول انشعاب فاضالب را پرداخت كرديم هنوز براى 
نصب اقدامى نشده بلوار توس زمان يك، همه محله وصل شده 

فقط براى دوخانه داخل كوچه كارى نمى كنند.
939...8384

چاپ روايت زندگى جانباز شيميايى غالم رضا اكبريان روايت 
زندگى همه جانبازان دفــاع مقدس و نتيجه تصميم گيرى 
اعضاى كميسيونى است كه حتى يك ساعت حضور در جنگ 
را حس نكرده اند قصه مظلوميت ايثارگران هشت سال دفاع 
مقدس من را كه شرمنده جانبازان و ايثارگران كرده، مسئوالن 

را نمى دانم؟
915...3707

پاســگاه آخر بلــوار ميرزا كوچك خان شــب تا صبح داخل 
خيابان هاى مجاور پاسگاه آژير ماشين را بى هدف به صدا در 
مى آورند و موجب سلب آســايش مردم مى شوند، آيا كسى 

هست به اين معضل رسيدگى كند؟
915...5646

بر در و ديوار شهر بنر زده اند كه خط دو قطار شهرى افتتاح شده 
از ايســتگاه راه آهن مى خواستم بروم شريعتى داخل ايستگاه 
مترو در حال كار بودند و تمام ايستگاه غرق گرد و خاك، قطار 
رســيد اما تا شهدا بيشتر نرفت گفتم چرا گفتند هنوز افتتاح 
نشده خالصه قطار برگشت راه آهن؛ پنجاه دقيقه وقتم تلف شد 
و سر جاى اولم بودم. مسئوالن چرا با اين جسارت دروغ هايشان 

را روى بنر مى نويسند و در سطح شهر مى زنند.
915...8574

آيا شهردارى مشهد يا طرقبه و شانديز نمى خواهد فكرى براى 
ترافيك ســنگين روزهاى جمعه اين مسير بردارد تا كى بايد 

بنزين مردم در اين مسير سوخت شود؟
935...9234

بنده راننده يك شــركت بخش اتوبوسرانى خصوصى هستم، 
حقوق درست و درمانى به ما نمى دهند، شهردارى و شوراى 
شــهرهم رفتيم كسى جوابگو نيســت! به داد ما برسيد، اين 
بخش خصوصى از دســتگاه ها كى جمع مى شود تا كارگران 

بتوانند يك نفسى بكشند.
901...7873

به خاطر راه اندازى بهشت رضوان متشكرهستيم اما يك فكرى 
هم براى جاده كالكوب باغ فراجرد تا بهشــت رضوان بكنيد، 

جاده باريك وخراب است.
915...1342

چرا شــهردارى طرقبه - شانديز و مســئوالن امر بعد از اين 
همه سال، مجوز ســاخت به زمين هاى ويال شهر(شايسته) 
نمى دهند؟ تــا كى مردم بايد غير قانونى و شــبانه اقدام به 

ساخت و ساز كنند؟ 
915...1245

جوابيه اليت
احتراماً نظر به انتشار پيام مردمى نشريه شماره 8380 مورخ 2 
ارديبهشت 1396 (ستون رخ در رخ)، جوابيه شهروند محترم 

به حضور ارسال مى گردد.
پيامك شهروند:

با اينكه طبق قانون اليت، نيم ساعت اول پارك رايگان است، 
ولى من چند روز پيش براى نوردرمانى به بيمارســتان امام 
رضا(ع) رفته بودم و ماشــينم را دقيقــا 21 دقيقه با اطالع 
پاركبان در خيابان دانشگاه روبه روى بيمارستان پارك كرده 
بودم كه قانوناً اين مدت رايگان اســت، اما متأسفانه بعداً طى 
ارسال پيامكى معلوم شد كه مبلغ 28 هزار ريال برايم هزينه 
اليت محاســبه شده، از مســئوالن اليت تقاضاى پيگيرى و 

رسيدگى دارم.
جوابيه شركت ترافيك هوشمند اليت:

ضمن عرض تشكر از روزنامه وزين قدس بابت همكارى هاى 
الزم، به اطالع مى رساند كه پس از پيگيرى هاى الزم مشخص 
گرديد اين شــهروند محترم در تاريخ 24 فروردين ماه در دو 
نقطه از شهر توقف نموده است، معبر اول خيابان دانشگاه بوده 
كه به مدت 36 دقيقــه در اين معبر توقف نموده اند كه نيم 
ســاعت آن رايگان و الباقى مبلغ 800 تومان (تعرفه خيابان 

دانشگاه) از شارژ پالك خودرو كسر شده است.
معبر دوم خيابان امام خمينى(ره) بوده كه به مدت 15 دقيقه 
در اين معبر توقف نموده اند و چون زير نيم ساعت اول بوده، 
رايگان محسوب شده و هيچ گونه مبلغى از شارژ خودرو كسر 
نگرديده است پس در نتيجه در تاريخ مذكور فقط مبلغ 800 
تومان از شارژ خودرو كسر شده نه 2800 تومان! به اطالع اين 
شهروند گرامى مى رســاند در صورتى كه پيامك كسر شارژ 
2800 تومان را دارند مى توانند جهت بررســى هاى بيشتر به 

روابط عمومى شركت ترافيك هوشمند اليت ارايه دهند.
روابط عمومى شركت ترافيك هوشمند اليت
معاونت حمل و نقل و ترافيك شهردارى مشهد

مخاطبان عزيز خرسنديم كه ارتباط دوسويه با اين 
رسانه در ارسال سوژه از سوى شما خوانندگان 
گرامى، با راه اندازى اين ستون به ثمر نشست، 

بنابراين اميدواريم مسئوالن دستگاه هاى اجرايى با 
پاسخ خود، ما را در اين مسير همراهى كنند. شما 

مى توانيد از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما 
در تماس باشيد.

اصلى ترين هدف
با اين توضيح اگر بخواهيم عملكرد نهاد مهمى چون شــورا را در چهار دوره گذشته 
بررسى كنيم بايد معيارهاى اوليه آن را مقياس اين داورى قرار دهيم كه اصلى ترين آنها 

قانونى است كه در اين حوزه نوشته است.
براساس ماده يك قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاى اسالمى كشور و انتخاب 
شــهرداران مصوب خرداد 75، براى پيشبرد ســريع برنامه هاى اجتماعى، اقتصادى، 
عمرانى، بهداشــتى، فرهنگى، آموزشى و ساير امور رفاهى از طريق همكارى مردم با 
توجه به مقتضيات محلى اداره امور هر روســتا، بخش، شــهر، شهرستان يا استان با 
نظارت شورايى به نام شوراى روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مى گيرد 
و به منظور جلوگيرى از تبعيض و جلب همكارى در تهيه برنامه هاى عمرانى و رفاهى 
استانها و نظارت بر اجراى هماهنگ آن شوراى عالى استانها مركب از شوراهاى استان 
تشــكيل مى شود. لذا مى بينيم اصلى ترين و شايد تنها هدف تشكيل شوراها پيشبرد 
سريع برنامه هاى اجتماعى، اقتصادى و عمرانى، بهداشتى، فرهنگى و آموزشى و ساير 
امور رفاهى اســت چرا كه فلسفه تشكيل شوراها حذف تمامى فاصله ها ميان تصميم 

گيران و محدوده يا موضع تصميم گيرى مى باشد.

سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
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 .
منتظر سوژه هاى شما از طريق 

سامانه پيامكى  هستيم.
لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.
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مديرعامل شركت آب و فاضالب خبر داد

تنش آبى 30 شهر خراسان رضوى در تابستان 

خبر

ايرنــا: مديرعامل شــركت آب و فاضالب 
خراسان رضوى از پيش بينى تنش آبى براى 
30 شهر استان در تابستان پيش رو خبر داد. 
حسين اسماعيليان گفت: تابستان پارسال نيز 
30 شهر استان با كسرى حدود 750 ليتر در 

ثانيه دچار تنش آبى بودند.
وى بيان كرد: ميانگين بارش هاى ساالنه در 
كشــور 250 ميلى متر و در خراسان رضوى 

225 ميلى متر است.
وى خاطرنشــان كرد: طى 10 تا 15 ســال 
گذشــته، نزوالت جوى در خراسان رضوى 
ســير نزولى داشــته به گونه اى كه متوسط 
بارش هاى 10 سال اخير به 200 ميلى متر 

رسيده است.
وى با بيان اينكه 80 درصد نياز آبى خراسان 
رضوى از طريق حفر چاه با عمق متوســط 
180 تا 350 متر تأمين مى شود، افزود: اين 

وضعيت نگران كننده است.
مديرعامل شــركت آب و فاضالب خراسان 
رضوى ادامه داد: براســاس اســتانداردهاى 
جهانى بايد حداكثر 40 درصد از پتانســيل 
منابع آب تجديدپذير برداشت شود در حالى 
كه در خراســان رضوى بيش از سه برابر اين 
رقم اســت كه بدترين وضعيت در كشــور 

محسوب مى شود. 
اسماعيليان ادامه داد: 37 دشت تأمين كننده 

آب در اســتان در معرض خشك شدن قرار 
دارند و در بسيارى از شهرها ديگر امكان حفر 
چاه جديد وجود ندارد و بهترين راهكار تأمين 
آب استفاده بهينه از منابع موجود و كاهش 

مصرف است.
وى ميانگين مصــرف آب به ازاى هر نفر در 
شبانه روز را 150 ليتر اعالم و بيان كرد: هر 
چند اين رقم درخراســان رضوى 120 ليتر 
است، ولى با توجه به شرايط حاد آبى حاكم 
بر استان، ميزان مصرف بايد به كف مصرف 

يعنى 70 ليتر كاهش يابد.
وى تأكيد كرد: آبفاى خراسان رضوى از تمام 
ظرفيت هاى موجود براى تأمين آب شهرهاى 

اســتان اســتفاده مى كند تا مشــتركان با
 نوبت بندى و قطع آب روبه رو نشوند.

قدس: مســئول كميته بررسى لوايح شهردارى مشهد از 
بررسى پيش  نويس لوايح درخواست افتتاح حساب جارى 
در مديريت ارتفاعات جنوب، دريافت بهاى خدمات استفاده 
از پاركينگ از صاحبان وسايل نقليه موتورى در منطقه ملى 
نمونه گردشگرى هفت حوض و احداث جايگاه هاى توزيع 
بنزين كوچك مقياس در ســطح شهر مشهد در كميته 

بررسى لوايح خبر داد.
محمود شــيررفيع اردكانى با اشاره به برگزارى نخستين 
جلسه كميته بررسى لوايح شهردارى مشهد در سال 96 
به اولين دســتور كار اين جلسه پرداخت و گفت: معاونت 
شهرسازى و معمارى شهردارى به منظور تسريع در انجام 
امور مالى مربوط به مديريت ارتفاعات جنوب، پيش نويس 
اليحه اى را در اين خصوص تهيه و به مديريت امور پارلمانى 
ارائــه كرد كه پس از بحث و بررســى آن، اعضاى كميته 
بررســى لوايح با ارسال موضوع به شكل اليحه به شوراى 

اسالمى شهر مخالفت كردند.

وى افزود: به منظور رفع مشــكالت مالى مديريت مورد 
اشاره مقرر شد موضوع در قالب برگزارى جلسه با مديريت 

امورمالى شهردارى جمع بندى و تعيين تكليف شود.
مدير امور پارلمانى شــهردارى مشهد دومين دستور كار 
جلسه اين كميته را بررسى پيش نويس اليحه در خصوص 
دريافت بهاى خدمات اســتفاده از پاركينگ از صاحبان 
نقليــه موتورى در منطقه ملى نمونه گردشــگرى هفت 
حوض عنوان كرد و افزود: اعضاى كميته بررسى لوايح پس 
از بررسى همه جانبه موضوع، با ارسال آن به صورت اليحه 
به شوراى اسالمى شهر موافقت كردند.اردكانى خاطرنشان 
كرد: هدف از ارســال اين اليحه و دريافت بهاى خدمات، 
نظام مند شدن تردد وسايل نقليه در مجموعه گردشگرى 
هفت حوض، جبران بخشى از هزينه  هاى انجام شده و ارائه 

خدمات بهتر به شهروندان وگردشگران است.
سومين دستور جلسه كميته بررسى پيش نويس اليحه در 
خصوص ساخت جايگاه هاى توزيع بنزين كوچك مقياس 

و تك نازلى بود كه پس از بررســى هاى الزم مقرر شد با 
توجه به نقطه نظرات و پيشنهادهاى ارائه شده در جلسه، 
پيش نويــس اليحــه بازنگرى و اصالح شــده و دوباره به 

مديريت امور پارلمانى ارائه شود.

مسئول كميته بررسى لوايح شهردارى عنوان كرد

احداث جايگاه هاى بنزين تك  نازلى در مشهد 

رضاطلبى
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