
سكونت 1/2 ميليون نفر در حاشيه «حاشيه مشهد»! وعده آبرسانى به «ششتمد» 20 ساله شد
قدس گزارش مى دهد به دليل كم توجهى مسئوالن

قدس: همه غم و غصه اهالى «حاشيه» شهر 
را كه پشت ســر مى گذارى تازه به «حاشيه 
حاشيه» مى رسى كه براى ساكنينش فرقى 
نمى كند خانه آن ها بزرگ اســت يا كوچك! 
مقاوم اســت يا سســت! خدمات و امكانات 
ضرورى و اوليه زندگــى را دارند يا نه! آن ها 

فقط دلشان را به سقف روى سرشان ...

قدس: شهر 5000 نفرى ششتمد به موجب 
واقع شدن در دامنه شــمالى كوه هاى «كوه 
ميش» از مناظــر و تفرجگاه هــاى ييالقى 
متعددى برخوردار است و يكى از قطب هاى 
گردشگرى ديار سربداران به شمار مى آيد؛ اما 
متأسفانه به دليل كم توجهى مسئوالن دچار 

محروميت هاى بسيارى شده است... 
.......صفحه 4  .......صفحه 3 

عضو مجمع نمايندگان خراسان رضوى 
در گفت و گو با قدس عنوان كرد 

بى تدبيرى عامل 
فروپاشى مؤسسات 

مالى

.......صفحه 3 

 معاون بنياد مسكن خراسان رضوى در 
واكنش به گزارش قدس خبر داد

تحويل 2 هزار 
خانه در مناطق 

زلزله زده تا 4 ماه 
آينده

قدس: نماينده مردم چناران در مجلس درباره مشكالت سپرده 
گذاران كاسپين اظهار داشت: در مجلس سؤاالت زيادى از سوى 
نمايندگان در خصوص مشكالت مردم با كاسپين مطرح شده و...

.......صفحه 4 
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وضعيت 7 شهر خراسان رضوى قرمز شد
مديرعامل آبفاى استان با اشاره به تنش آبى:

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

هنرمند خراسانى
در گفت و گو با قدس:

مسئوالن 
عكاسان بناهاى 

تاريخى را 
يارى كنند

قدس   خراســان رضوى را مى توان اســتانى با 
ظرفيت ها و پتانســيل هاى گردشــگرى مذهبى و 
برخوردارى از نماها و بناهاى تاريخى اسالمى دانست 
كه افزون بر جذب ميليون ها گردشــگر، هنرمندان 
رشــته هاى مختلــف همچون هنرهاى اســالمى 
و عكاســى را نيز به ســوى خود جذب مى كند. از 
سوى ديگر، يكى از مهم ترين شاخه هاى عكاسى، 
تصويربردارى از بناهاى تاريخى است كه مى توان آن 
را راهى براى نمايش زيبايى ها و ظرافت هاى پنهان 
يك سبك معمارى عنوان كرد، افزون بر اين، عكاس 
در اين سبك هنرى، تالش مى كند از دريچه دوربين 
عكاسى به ذخيره  سازى نكات با ارزش معمارى يك 

بنا و  ثبت آن در...  



هنرمند خراسانى در گفت و گو با قدس:

مسئوالن، عكاسان بناهاى تاريخى را يارى كنند
��ر

مهديه قمرى  خراسان رضوى را مى توان 
استانى با ظرفيت ها و پتانسيل هاى گردشگرى 
مذهبى و برخوردارى از نماها و بناهاى تاريخى 
اسالمى دانست كه افزون بر جذب ميليون ها 
گردشــگر، هنرمنــدان رشــته هاى مختلف 
همچون هنرهاى اســالمى و عكاسى را نيز به 

سوى خود جذب كند.

  نمايش پنهان ظرافت هاى معمارى
از ســوى ديگر، يكى از مهم ترين شاخه هاى 
عكاسى، تصويربردارى از بناهاى تاريخى است 
كه مى توان آن را راهى براى نمايش زيبايى ها 
و ظرافت هاى پنهان يك سبك معمارى عنوان 
كرد، افزون بر اين، عكاس در اين سبك هنرى، 
تالش مى كند از دريچه دوربين عكاســى به 
ذخيره  سازى نكات با ارزش معمارى يك بنا و  

ثبت آن در لحظات خاص كمك كند.
با وجود اين كه به نظر مى رسد، معمارى بناها به 
دليل جاذبه هاى آن از جمله سوژه هاى پرطرفدار 
عكاسى محســوب مى شــود، اما در خراسان 
رضوى، شمار عكاســانى كه  به صورت خاص 

به دنبال چنين سوژه هايى هستند، كمتر است.
مينا رحمانيان يكــى از هنرمندان عالقمند 
به عكاســى و فعال در اين عرصه اســت كه 
كارشناسى خود را در رشته هنرهاى تجسمى 
گذرانده و هم اكنون  ترم آخر مقطع كارشناسى 

ارشد در رشته هنرهاى اسالمى است. 
او كه عكاســى را نيز بــا موضوعات مختلف 
دنبال مى كند، بخشــى از آثار خــود را به 
صــورت ويژه به عكاســى از در و پنجره كه 
مربوط به بناهاى مختلف تاريخى و اسالمى 
در كشور و خراسان رضوى بوده، اختصاص 
داده اســت. آنچه كه در ادامــه مى خوانيد، 

گفت و گو با اين بانوى هنرمند است.

 از دليل عالقمندى خود به عكاسى از 
بناهاى تاريخى بويژه در و پنجره اين نوع 

از بناها بفرماييد؟
حدود 10 سال است كه عكاسى انجام مى دهم 
و اين هنر بيشتر برايم نوعى يادداشت بوده تا 
اتفاقات منحصر بــه فردى كه در طبيعت رخ 
مى داد و در محيط آن تأثير مى گذاشــت را از 
طريق عكاسى ثبت كنم.در اين راستا، بخشى از 
توجهم به عكاسى از بناهاى تاريخى و اسالمى 
به ويژه درها و پنجره هاى آن ها جلب شد كه 

هر كدام بســته به فرهنگ و اقليم هر منطقه 
نسبت به مكان ديگر متفاوت است، بنابراين، 
بخشى از آثارم را با اين موضوع انجام دادم كه 
قبل از ماه رمضان نيز نمايشگاهى از آثار مذكور 

را براى عالقمندان به نمايش گذاشتم.

بناهــا و معمارى هاى   
تاريخــى اســالمى در 
از چه  خراســان رضوى 
برخوردارند  ويژگى هايى 
را  عكاسان  مى توانند  كه 
عكس هاى  گرفتن  براى 
مختلف بــه خود جذب 

كنند؟
اين بناها چه در استان ما چه 
در كشور تنوع بسيارى دارند 
و هر كدام بر اســاس اقليم و 
داراى  منطقــه  هر  فرهنگ 
ويژگى هاى منحصر به فردى 

هســتند، به عنوان مثال، برخى از بناها كه با 
معمارى هاى خاص خود از دوره صفويه باقى 
مانده اند، ويژگى هاى هنرى و اسالمى متفاوتى 
نسبت به معمارى هاى حكومت هاى تاريخى 

ديگر دارند. 
البته به نظرم مهم ترين نكته، نگهدارى مناسب 
از بناهاى تاريخى و اسالمى در كشور و خراسان 
رضوى اســت، زيرا اگر اين بناها به هر دليلى 
تخريب شــوند، ديگر امكان گرفتن عكس از 

آن ها در كنار ماندگار شدن و معرفى جاذبه هاى 
معمارى اسالمى توسط عكاسان وجود ندارد.

 عكاسان براى معرفى بهتر و عكس هاى 
ماندگارتر از بناهايى با معمارى اسالمى و 
تاريخى بايد چه اقداماتى را انجام دهند؟

معموالً افــزون بر اين كه 
بايد عكاس در آثار خود به 
توجه  بودن  جنبه مستند 
كنــد تا عكــس بى كم و 
تاريخى  بناهاى  از  كاست 
استفاده  با  شــود،  گرفته 
از زاويــه مناســب نــور، 
عكس  براى  كه  موقعيتى 
گرفتــن در نظــر گرفته 
شــده و خالقيت عكاس، 
بايد به عنوان مراحل مهم 
توجه  مورد  عكاســى  در 
هنرمند قرار گيرد تا افزون 
بــر اين كه بناى تاريخى به مخاطب بيشــتر 

معرفى مى شود. 

 عكاسان خراسان رضوى تا چه اندازه 
آثار خــود را بــه موضوعاتى همچون 
از بناهاى تاريخى و اسالمى  عكاســى 

اختصاص مى دهند؟
معموالً عكاسان موضوعات مختلف را به صورت 
مقطعى دنبال مى كنند، يعنى ممكن اســت 

پروژه اى با محوريت عكاسى از بناهاى تاريخى 
در مقطعى از ســال انجام دهند، اما شــمار 
هنرمندانى كه به صورت تمام وقت اين سوژه 
را انتخاب كنند در كشــور و خراسان رضوى، 

كم است.

بناهاى  از  بخواهنــد   هنرمندانى كه 
تاريخى و اسالمى عكس بگيرند، معموالً 

با چه مشكالتى روبه رو هستند؟
متأسفانه نخستين مشــكلى كه براى همه 
عكاســان وجود دارد، اين اســت كه هنوز 
عكاســى در جامعه بخوبى معرفى نشده، به 
طورى كه براى عكسى از بناهاى مذكور نياز 
به دريافت مجوزهاى متعدد است، افزون بر 
اين، روند گرفتن مجوزهاى الزم نيز بســيار 

طوالنى است.
يكى ديگر از مشكالت اين گروه از هنرمندان 
اين است كه ميزان فروش آثار در نمايشگاه هاى 
عكس مشهد كم بوده، به طورى كه هنوز براى 
مردم خريد تابلوهاى عكس فرهنگ ســازى 

نشده است.

 مسئوالن چگونه مى توانند مشكالت 
عكاسان را رفع كنند؟

به نظرم افزون بر نظارت و نگهدارى مناســب 
از بناهاى تاريخى، اگر مسئوالن روند دريافت 
مجوزها را آســان كنند، بى ترديد، عكاســان 

بيشترى به اين موضوعات توجه مى كنند.

اخـــبار2

رئيس اتحاديه هتلداران خراسان رضوى:
  مجوزهاى ساخت و ساز هتل 

در مشهد كارشناسى نيست 

تســنيم: رئيس اتحاديه هتلداران خراســان رضوى گفت: 
متأسفانه مجوزهايى كه براى ساخت و ساز هتل هم اكنون در 

مشهد داده مى شود به هيچ عنوان كارشناسى نيست.
محمد قانعى افزود: ظرفيت اشــغال در هتل هاى اين شــهر 
به 20 درصد رســيده و با وجــود واحدهاى اقامتى متنوع و 
سرويس هاى مناسبى كه ارائه مى دهند اما باز مجبور به ارائه 

خدمات خود با 70 درصد تخفيف هستند.
وى تأكيد كرد: با وجود اين وضعيت شاهد هستيم كه حدود 
200 هتل ديگر در خراســان رضوى در حال ساخت بوده كه 
اين موضوع از نظر اقتصادى به هيچ عنوان داراى توجيه نيست.
وى خاطرنشــان كرد: اگر اين تعداد هتل جديد در مشــهد 
مقدس به بهره بردارى برسند شاهد بحران ركود هتلدارى در 
شهر مشهد بوده و ممكن است مشكالت اقتصادى زيادى در 
اين صنعت به وجود آيد. وى گفت: ماليات بر ارزش افزوده نيز 
يكى از مشكالتى است كه براى فعاالن در حوزه هتلدارى در 
خراسان رضوى وجود داشته و اعتراض تعداد زيادى از افراد را 

در اين زمينه به وجود آورده است.

سرپرست دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذارى 
استاندارى خراسان رضوى خبر داد

  اجراى  110برنامه حمايتى دولت
از شركت هاى دانش بنيان

باشــگاه خبرنگاران: سرپرســت دفتر جذب و حمايت از 
سرمايه گذارى استاندارى خراسان رضوى از اعالم 110 برنامه 

حمايتى از شركت هاى دانش بنيان خبر داد.
شكوه ميرشــاهى گفت: شــركت هاى دانش بنيان به عنوان 
پيشانى اقتصاد كشور در توليد مبتنى بر دانش نقش بى  بديلى 
در تحقق اين هدف دارند و از سوى ديگر با توجه به نقش آن ها 
در اقتصاد كشور بخصوص در زمينه اشتغال دانش آموختگان، 
ارتقاى فناورى و رونق صادرات، نيازمند توجه جدى از سوى 
دستگاه هاى متولى هستند. ميرشــاهى افزود: براى اطالع از 
جزئيات اين برنامه ها متقاضيان مى توانند با مراجعه به سامانه
 WWW.Daneshbonyan.ir جزوه كامل اين برنامه ها 

را دانلود كنند.

 افتتاح دارالقرآن على بن ابيطالب(ع) 
در مشهد

پورحسين: مدير آموزش و پرورش ناحيه 7 مشهد از افتتاح 
دارالقرآن على بن ابيطالب (ع) در بلوار دانش آموز اين شــهر 

خبر داد.
محمد رضا كمالى گفت: در ايــن مركز كالس هاى آموزش 
مهارت هاى زندگى و شــهروندى در كنار كالس هاى قرآنى 
جهت باال بردن سطح آگاهى شهروندان و اوليا برگزار مى شود.
وى ياد آور شــد: بخشى از ترويج و آموزش آموزه هاى قرآنى 
توسط آموزش و پرورش و بخشى از آن به حضور خانواده ها 
و استقبال آن ها مربوط مى شود كه در اين زمينه دارالقرآن ها 

نقش مهمى را برعهده دارند.

  توزيع 160 سبد غذايى بين مددجويان 
بهزيستى نهبندان 

مهر: رئيس اداره بهزيستى نهبندان از توزيع 160 سبد غذايى 
بين مددجويان زير پوشــش اين نهاد در ماه مبارك رمضان 

خبر داد.
محمد بارانى اظهار داشت: اين سبدهاى غذايى شامل گوشت، 

مرغ، برنج، روغن و ساير اقالم خوراكى بوده است.
وى، ارزش ريالى اين ســبدهاى غذايــى را 24 ميليون ريال 
عنــوان كرد و گفت: اين اقالم بين نيازمنــدان و افراد تحت 

پوشش بهزيستى توزيع شده است.
به گفته بارانــى در حال حاضر 1100 خانوار معلول، مددجو 
و زن سرپرســت خانوار تحت پوشش بهزيستى چشم انتظار 

كمك خيران هستند.
وى افزود: خيران مى توانند كمك هاى نقدى خود را به شماره 
حســاب 234520533 نزد حســاب جام بانك ملت به نام 

مشاركت هاى مردمى بهزيستى نهبندان واريز كنند.

قدس: ايجاد 160هزار شــغل طى ســال جارى در خراسان 
رضوى

نيش و نوش: انتخابات تموم شــد ولى هنــوز وعده هاى 
انتخاباتى كانديداها ادامه داره!

قدس: كمبود فضاى آموزشى در حاشيه شهر مشهد به شدت 
احساس مى شود

نيش و نوش: بازم همين كه هنوز حواس مديران سرجاشه و 
كمبودها رو حس ميكنن، غنيمته!

قدس: تعيين بدهى 2/6 ميليارد تومانى آســاك دوچرخ به 
كارگران

نيش و نوش: بعد اينهمه وقت تازه بدهى كارگران رو تعيين 
كردن، پس پرداخت بدهى ها رفت به قيامت!

قدس: آلودگى ادامه دار هواى مشهد
نيش و نوش: و بيخيالى ادامه دار مسؤولين مربوطه مشهد

قدس: روستاييان خراسان جنوبى چشم انتظار نوشدارو
نيش و نوش: اگه به اميد دولت هســتن كــه بعد از مرگ 

سهراب هم نوشدارو بهشون نميرسه!
قدس: بنگاه ها حق تنظيم پيش فروش ساختمان را ندارند

نيش و نوش: خب ميرن تو بقالى كنار بنگاه ها قرارداد پيش 
فروش رو تنظيم ميكنن!

قدس: تالش 650كارگر خدمات شهرى مشهد براى شهرى 
تميز در شب هاى قدر

نيش و نوش: هزينه اين تالش در شب هاى عيد فطر مياد رو 
قبوض عوارض شهردارى شهروندان!

رشــيديان  عليرضا  زارعى   مهدى 
اســتاندار خراســان رضوى در سفر تير 
ماه 1394 ســفرى به مه والت داشت و 
در جلسه اى با حضور معاونين و مديران 
كل استان در فرماندارى اين شهرستان 
قول پيگيرى رفع مشــكالت اين شهر را 
داد اما با گذشت دو سال اقدامى صورت 

نگرفته است.
پيگيرى رفــع بالتكليفى دانشــگاه پيام 
نور مه والت يكــى از اين وعده ها بود اما با 
گذشت دو سال هيچ اقدامى توسط استاندار 
و ديگر مسئوالن استان و شهرستان براى 
رفع بالتكليفى و خســارت دو ميلياردى و 
حذف بعضى از رشته هاى دانشگاه پيام نور 

مه والت صورت نگرفته است.
با اين حال با گذشــت چندين ســال از 
حذف رشــته هاى تحصيلى و زمين نيمه 
ساز دانشگاه، فرماندار مه والت مى گويد: 
دانشگاه پيام نور مه والت در سال 1386با 
همكارى خيرين با دو رشــته حسابدارى 
و اقتصاد كشــاورزى با تعداد 90 دانشجو 

تأسيس شد. 
مسعود رنجبر مى افزايد: در همان ابتداى 
تأســيس، خيرين شهرستان كمك هاى 
نقــدى و غيرنقدى زيادى به دانشــگاه 
كردنــد و همچنين حــدود 10 هكتار 
زميــن در فاصلــه 800 مترى محدوده 
شــهر فيض آباد به ســمت كاشمر در 
اراضى شــوراب را به نام دانشــگاه سند 
زدنــد و تمامــى هزينه هاى تأســيس 
دانشــگاه توســط هيئت امنا و خيرين 

تأمين و پرداخت شد.
  بالتكليفى و سرگردانى دانشجويان
وى اظهار داشــت: دانشگاه پيام نور مه 
والت در ســال 1391 با هشــت رشته 
تحصيلــى از جمله مديريــت بازرگانى، 

حسابدارى، مهندســى علوم كشاورزى، 
مهندسى اقتصاد كشــاورزى، مهندسى 
آب و خاك، مهندســى منابع طبيعى و 
محيط زيســت، علوم اجتماعى گرايش 
اجتماعى گرايش  پژوهشــگرى و علوم 
تعاون و رفاه توسط 35 استاد كارشناسى 
ارشد و دكترا در حال تدريس و آموزش 
بود كه متأسفانه در اقدامى غير منتظره 
و در زمان اعالم نتايج كنكور ســال 95 
تمامى هشــت رشته دانشــگاه پيام نور 
مه والت حذف و كســانى كه اين واحد 
را جهــت ادامه تحصيالت انتخاب كرده 

بودند بالتكليف و سرگردان شدند.

 رها شدن زمين دانشگاه
وى در خصــوص زمين اهدايى توســط 
خيرين يادآور مى شود: اين در حالى است 

كه اقدام هاى عمرانى در زمين اهدايى در 
يك مرحله حصار كشى قسمتى از ملك 
انجام شــده ودر مرحله بعد فونداســيون 
ساختمان آموزشى با هزينه اى بالغ بر دو 
ميليارد ريال انجام شد كه تاكنون به حال 

خود رها شده است.
فرماندار مه والت كه بارها خواستار پيگيرى 
ساخت و تكميل دانشگاه پيام نور مه والت 
شده است، خاطرنشان كرد: انتظار داريم 
نماينده مردم در مجلس شوراى اسالمى 
و مسئوالن پيام نور اســتان و استاندار با 
توجه به موقعيت ويژه شهرســتان براى 

دسترسى راحت متقاضيان ادامه تحصيل 
و سطح علمى باالى اين دانشگاه پيگيرى 
كنند تارشته هاى حذف شده اين دانشگاه 
به دفترچه هاى كنكور و ادامه ساخت و ساز 

در دستور كار قرار گيرد.
رئيس دانشــگاه پيام نور مــه والت نيز با 
اشــاره به امكانات و رشــته هاى موجود، 
فعاليت هاى علمى،پژوهشــى و فرهنگى 
اين دانشگاه مى گويد: با توجه به كيفيت 
و شيوه آموزشى دانشگاه پيام نور، تاكنون 
حدود 30 نفر از دانــش آموختگان پيام 
نور مه والت در كارشناسى ارشد پذيرفته 
شــده اند و تعداد زيادى نيز در آزمون هاى 

استخدامى پذيرفته شده اند.

 اميدى براى تدبير مسئوالن
فالح مى افزايد: سعى شده با رفع نواقصى 
كه منجر به حذف پذيرش دانشجو در سال 
95 شده بود فضاى ادارى،آموزشى نسبتاً 
مطلوب مد نظر هيئــت نظارت بر مراكز 
آموزش عالى براى دانشجويان فراهم شود 
و اميد است با پيگيرى هايى كه در دست 
انجام است در سال جارى شاهد پذيرش 

مجدد دانشجو در واحد مه والت باشيم.
با اين حال انتظار مى رود مسئوالن نسبت 
به اين مهم كه يك دغدغه اصلى مردم و 
خيرين و همچنين دانشجويان است را در 
اولويت و دستور كار قرار دهند تا با ساخت 
و تكميل پروژه، دانشجويان اين شهرستان 
آواره شهرهاى همجوار نشده و با مشكالتى 

زيادى روبه رو نشوند.

باگذشت 2 سال از وعده استاندار به اين شهرستان

پيام نور «مه والت» چشم انتظار تحقق وعده هاى مسئوالن
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متأسفانه نخستين مشكلى 
كه براى همه عكاسان وجود 

دارد، اين است كه هنوز 
عكاسى در جامعه بخوبى 

معرفى نشده، به طورى 
كه براى عكسى از بناهاى 

مذكور نياز به دريافت 
مجوزهاى متعدد است

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

  برگزارى جشنواره تابستانه
«همه با هم بخوانيم» در مشهد

قدس: معاون فرهنگى و هنرى ســازمان فرهنگى تفريحى 
شــهردارى مشهد از شروع به كار پنجمين دوره پويش همه 
باهم بخوانيم در قالب جشــنواره تابســتانه از خرداد تا 15 

شهريور سال جارى خبر داد. 
مهــدى ابراهيمى گفت: با توجه به اســتقبال خوب مردم از 
پويــش كتاب خوانــى دوره هاى قبل، ايــن دوره به صورت 

جشنواره تابستانه برگزار مى شود.
وى زمان برگزارى پنجمين دوره پويش همه باهم بخوانيم 
را از خرداد تا 15 شــهريور ماه اعالم كرد و افزود: در اين 
دوره 11 كتاب فاخر با رويكرد هاى هويت انقالبى و دينى، 
ســبك زندگى ايرانى - اســالمى، حمايت از توليد ملى و 
نگاه ويژه به حوزه كــودك و نوجوان براى عالقه مندان به 
حوزه كتــاب و كتابخوانى پنج جايزه يك ميليون تومانى، 
110جايزه هفتگى و ده ها جايزه ديگر به ارزش 37 ميليون 

تومان عرضه شده است.
ابراهيمــى گفــت: 11كتــاب منتخب بــراى ايــن دوره 
پويــش همه باهم بخوانيم شــامل كتاب هاى چله عشــق، 
گوهريكدانه(عمومــى)، گيرنده پدرم(پدران)، به اســتقامت 
سرو، لقمه حالل، خوراك چهار فصل (مادران)، مكتب خانه، 
على اكبر (نوجوان و جوان) و كاالى ايرانى، گنجشــك هاى 
گوهرشاد، زباله(كودك) كه براى گروه هاى مختلف سنى در 

نظر گرفته شده است.
وى افزود: عالقه مندان به شركت در اين جشنواره مى توانند با 
مراجعه حضورى به 11 فرهنگسراى سطح شهر، فروشگاه هاى 
پاتوق كتاب و شهر كتاب نسبت به تهيه كتاب هاى جشنواره 
اقدام كنند يا به صورت غير حضورى با ارسال عدد 3 به سامانه 

پيامكى 1000108 كتاب سفارش دهند.

استاندار خراسان رضوى در بازديد از مؤسسه 
فياض بخش تأكيد كرد

  حمايت مددجويان تحت پوشش 
بهزيستى براى ازدواج و اشتغال

احمد فياض: همزمان با شب قدر بيست و سوم ماه مبارك 
رمضان، استاندار خراسان رضوى از مؤسسه معلوالن شهيد 

فياض بخش(مرحوم عبداهللا هنرى) بازديد كرد.
بــه گزارش خبرنگار مــا در اين بازديد كــه مدير كل كار، 
رفاه و امور اجتماعى اســتان، مدير كل ســازمان بهزيستى 
استان، اعضاى هيئت مديره آسايشگاه و جمعى از خيران و 
نيكوكاران نيز استاندار خراسان رضوى را همراهى مى كردند، 
عليرضا رشــيديان در ســخنان كوتاهى اظهار داشت: اين 
بازديد در راستاى سلسله بازديدهاى هر ساله از اين مؤسسه 
خيريه صورت مى گيرد و توفيق الهى مى دانيم كه بر ســر 
ســفره مهربان و كريمانه مددجويان اين مؤسســه روزه باز 

كرده و افطار كنيم. 
وى با دعوت از عموم خيران، نيكوكاران و هم ميهنان جهت 
حضور و مشاركت پررنگ در امر حمايت از معلوالن خاطرنشان 
كــرد: ارتباط با معلوالن و حمايت معنوى و مادى از آنان در 
راستاى سيره علوى است. نقش حمايتى و تعامل جامعه در 
جهت افزايش كيفى و كمى زندگى معلوالن بر كسى پوشيده 

نيست و ضرورى است تا اين نقش آفرينى مضاعف شود.
اســتاندار خراســان رضوى افزود: تعدادى از فرزندان تحت 
پوشش بهزيســتى و مراكز خيريه، جوانانى هستند كه به 
سن ازدواج و اشتغال رسيده اند و بايد در اين زمينه ها مورد 

حمايت قرار گيرند.
رشيديان لزوم برنامه ريزى براى توانمند سازى مددجويان 
تحت پوشش نهادهاى حمايتى را ضرورى دانست و خاطر 
نشان كرد: طى چهار سال گذشته اقدام هاى مؤثرى در اين 

حوزه صورت گرفته است.
گفتنى است در اين مراسم استاندار خراسان رضوى پس 
از افطــار از بخش هاى مختلف اين مؤسســه بازديد و در 
فضاى عاطفى و احساســى با معلوالن و مددجويان ديدار 

و گفت و گو كرد.
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برگزارى همايش ملى پژوهش هاى زبان 
وادبيات فارسى در دانشگاه بيرجند

مهر: مسئول دبيرخانه اين همايش گفت: نهمين همايش ملى 
پژوهش هاى زبان و ادبيات فارســى 16 و 17 اسفندماه 96 با 
همكارى انجمن علمى استادان زبان و ادبيات فارسى در دانشگاه 

بيرجند برگزار مى شود.
محمدى افزود: محورهاى عمومى همايش تمامى پژوهش هاى 
مرتبط با متون زبان و ادبيات فارسى را در بر مى گيرد. مسئول 
دبيرخانه نهمين همايش ملى پژوهش هاى زبان و ادبيات فارسى 
افزود: ثبت نام ازعالقه مندان و پژوهشــگران اين همايش 31 
خردادماه جارى آغاز شــود و تا 15 آذرماه ادامه دارد. محمدى 
آخرين مهلت ارسال مقاالت پژوهشــى را ابتداى آذرماه سال 
جارى دانســت و گفت: عالقه مندان، اســتادان و پژوهشگران 
سراسر كشــور مى توانند براى كسب اطالعات بيشتر به نشانه 

اينترنتى http://conf.birjand.ac.ir/ مراجعه كنند.

 راه اندازى پايلوت پلنت 
صنايع غذايى 

قدس: رئيس پژوهشكده علوم و صنايع غذايى از راه اندازى 
پايلــوت پلنت صنايع غذايــى با هدف فراهــم آوردن زير 
ســاخت هاى عمومى الزم براى تجارى سازى دستاوردهاى 
پژوهشــى با همكارى بخش خصوصى در اين پژوهشــكده 

خبر داد.
«دكتر قدير رجــب زاده» افزود:در فــاز اول راه اندازى اين 
پايلوت، بر اجراى طرح هاى تحقيقاتى در زمينه صنعت نان 

تمركز شده است.
عضو هيأت علمى پژوهشــكده علوم و صنايع غذايى گفت: 
توليد اينولين از ريشه برخى از گياهان دارويى براى كاهش 
سطح گلوكز خون و افزايش پاسخ بدن به انسولين در درمان 
بيماران ديابتى نوع 2 طرح ديگرى است كه فاز نيمه صنعتى 

آن در اين پايلوت در حال اجرا مى باشد.

دومين همايش بين المللى بانوان مروج 
فرهنگ رضوى برگزار مى شود

مهر: دومين همايش بين المللى بانوان مروج فرهنگى رضوى 
همزمان با دهه كرامت در مشهد برگزار مى شود.

اين همايش در نظر دارد از بانوانى كه در سراسر جهان به نوعى 
در اشــاعه و ترويج فرهنگ رضوى به شكل هاى مختلف نقش 

داشته اند، تجليل كند.
فراخوان اين همايش به ســه زبان عربى، انگليســى و فارسى 
منتشر شده است و عالقه مندان تا پايان خرداد ماه فرصت دارند 

براى حضور در اين همايش ثبت نام كنند.
نخســتين همايش بانــوان مروج فرهنگ رضــوى در دهه 
كرامت سال 94 با حضور ميهمانان برگزيده اى از پنج كشور 
برگزار و از هشــت بانوى برگزيده خارجى و 9 بانوى ايرانى 
در زمينــه ترويج فرهنگ و معارف رضوى در ســطح جهان 

قدردانى شده بود.

�نگ
  ايده اى متفاوت براى نذر فرهنگى

 در مشهد
يك خير مشــهدى در ايده اى متفاوت بــراى نذر فرهنگى؛ 

250 بليت فيلم «وياليى ها» را به صورت رايگان توزيع كرد. 



فاطمه معتمدى  نماينده مردم چناران در 
مجلس درباره مشكالت سپرده گذاران كاسپين 
اظهار داشــت: در مجلس ســؤاالت زيادى از 
سوى نمايندگان در خصوص مشكالت مردم 
با كاسپين مطرح شده و امضاى شمار زيادى از 
نمايندگان پاى اين پرسش هاست كه البته گاه 
اين مسائل از زبان يك نماينده در صحن علنى 
مجلس عنوان مى شود در حالى كه چون پاى 
حق و حقوق مردم مطرح است، مورد پرسش 

شمار زيادى از نمايندگان است.
محمد دهقان در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: 
بخشى از مشكالتى كه فروپاشيدگى مؤسسات 
مالى و اعتبارى براى مردم ايجاد كرده اســت 
در واقع به دليل بى تدبيرى اســت. به عبارت 
ديگر دولت و بانك مركزى مى بايست براى هر 
كدام از اين موسسات با هدف حفظ سرمايه و 
حق و حقوق مردم، دولت و بانك مركزى وقت 

مى گذاشت.

  وظيفه حفظ حقوق مردم
وى اضافه كرد: موضوع اين است كه وقتى بانك 
مركزى به مؤسســه اى اجازه فعاليت مى دهد، 
مردم به آن اعتماد مى كنند و به اعتماد بانك 
مركزى نسبت به سپرده گذارى در مؤسسات 

مالى و اعتبارى اقدام مى كنند.
وى تصريح كرد: اگر مؤسسه اى هم مجوز ندارد 
و مردم را براى سپرده گذارى فريب مى دهند- 
در حاليكه تصور سپرده گذاران بر اين باور است 
كه اين مؤسســه داراى مجوز از بانك مركزى 
اســت- با اين حال بايد پرسيد كه مردم چه 
تقصيرى دارند. به عنــوان مثال در خصوص 
مؤسسه مالى و اعتبارى منحله اى مانند ميزان، 
ســپرده گذاران به آرم شــبيه قوه قضائيه اين 
مؤسسه اعتماد كردند به طورى كه در برخى 
از اتاق هاى دســتگاه قضايى داراى دفتر بود و 
مردم براى گذاشتن و برداشتن پول خود به آن 

مراجعه مى كردند.
وى گفت: حال كه اين مؤسســه دچار مشكل 
شــده اســت، مردم چه تقصيرى دارند؟ بايد 
دولت و دستگاه قضايى در اين خصوص پاسخ 

دهند .
وى با طرح اين مســئله كه امروز فعاليت امور 
ســاده اى مانند بقالى هم نيازمند مجوز است 
و در غير اين صورت نيروى انتظامى نسبت به 
آن برخورد مى كند، افزود: با اين توصيف جاى 
سؤال اســت كه چگونه مؤسسه اى ميلياردها 

تومان پول مردم را مى گيرد و بعد مى گويند، 
مجوز نداشته است.

 همه چيز به دولت ربط دارد
عضو مجمع نمايندگان خراسان رضوى با تأكيد 

بر اينكه همه مسائل مؤسسات 
مالــى و اعتبــارى اعــم از 
مؤسسات مجوزدار و نوع بدون 
مجوز آن بــه بانك مركزى و 
دولت مربوط مى شود، گفت: 
مى گيرند  مســئوالن حقوق 
كه حافظ حق و حقوق مردم 

باشند.

 رشد مؤسسات مالى و 
اعتبارى در دولت نهم و دهم

وى ادامه داد: مؤسسات مالى 
و اعتبــارى غيرمجاز يا داراى 
مجوز نيــم بند از زمان دولت 
هاشمى رفسنجانى شروع شد 

و در دولت نهم و دهم به دليل تزريق پول در 
جامعه رونق بيشترى گرفت و موسسات مالى و 
اعتبارى به طور وسيع ترى رشد كردند تا نسبت 

به جذب پول مردم اقدام كنند.
دهقان يادآورشــد: در دولت يازدهم به دليل 

صرف نشدن وقت كافى، در واقع اين مؤسسات 
مالــى و اعتبارى فروپاشــيد در حالى كه اگر 
موضوع خــوب مديريت مى شــد، وجود اين 
مؤسسات مالى و اعتبارى مى توانست، بسترى 
براى رونق اقتصاد باشد و سرمايه جذب شده 
در اين مؤسسات را به سمت 
توليد و بخش هاى مورد نياز 
بازار ســوق دهد؛ آن هم در 
شرايطى كه اقتصاد در ركود 

بسر مى برد.

  فروپاشيدگى مؤسسات  و 
اعتماد از دست رفته

وى اضافــه كــرد: در واقع 
دولت مى توانست، مؤسساتى 
را كه داراى مجوز نيم بند و 
ناقص بودند، نسبت به اخذ 
مجــوز كامل با طــى روند 
قانونى آن و نوع فاقد مجوز 
را نيز نســبت بــه دريافت 
مجوز هدايت كند و در نهايت از ســرمايه در 
اختيار اين مؤسسات براى خروج اقتصاد كشور 
از ركود استفاده كند كه البته اين كار را نكرد 
و بناى موجود را خراب كرد و از هم فروپاشيد 
و مردم را بيچاره كرد كه اين مســائل به دليل 

بى تدبيرى ايجاد شد.

 لزوم هدايت بازار غير متشكل پولى 
وى ادامه داد: اكنون كه دولت دوازدهم قرار است، 
شكل گيرد، بايد هيئتى از دولت با عقالنيت كافى 
پاى كار باشند؛ آن هم به دور از هركينه از دولت 
قبل چرا كه دولت نهم و دهم ديگر تمام شــده 
است و در آن زمانى كه بايستى نسبت به نقص ها 
و مشــكالت موجود انتقاد مى شــد، ما گفتيم، 
ولى ديگر دولت قبل تمام شــده و هر ناتوانى را 
به گردن آن دولت انداختن درست نيست. اين 
نماينده مجلس ادامه داد: دولت بايد با تشكيل 
تيمى باتدبير نسبت به ساماندهى مؤسسات مالى 
و اعتبارى اقدام كند. بايد توجه داشــت كه بازار 
غير متشــكل پولى الزم اســت و بايد به سمت 
اهداف اقتصادى كشور ســوق يابد البته حد و 
حدود مانور آن در جامعه نيز بايد مشخص شود 
كه اگر در اين چارچوب مشخص حركت و كار 

شود، حداقل هزينه را در بر خواهد داشت.
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مديرعامل آبفاى استان با اشاره به تنش آبى:

  وضعيت 7 شهر خراسان رضوى قرمز شد
قدس: مدير عامل شركت آب و فاضالب خراسان رضوى در 
نشست خبرى با اصحاب رسانه سيماى آب شرب شهرهاى 
استان را ترسيم كرد و گفت: هفت شهرخراسان رضوى در 

وضعيت قرمز و 22 شهربا تنش آبى مواجهند.
حسين اسماعيليان در اين نشست كه در آستانه هفته صرفه 
جويى در مصرف آب (يكم تا هفتم تيرماه )برگزار شــد اين 
شهرها را گلبهار، طرقبه ، نيشابور، قوچان، بردسكن، خواف 
و ســبزواراعالم كرد و افزود: طى ســال هــاى 94و 95 به 
ترتيب  33و 30 شهر استان با جمعيت حدود يك ميليون و 

300هزار نفر با شرايط تنش آبى مواجه بود.
وى به معضل كم آبى استان اشاره كرد و گفت: كاهش بارندگى از 
224 ميليمتر به 200ميليمتر در دو دهه گذشته، تغييرات اقليمى 
و گرم شــدن هوا ، برداشت هاى بى رويه از منابع آب زير زمينى 
به عنوان تنها تامين كننده آب شهر هاى خراسان رضوى به ويژه 
در بخش كشاورزى باعث افت سطح سفره هاى آب زير زمينى به 
ميزان يك متر در سال شده و34 دشت از 37 دشت موجود استان 
رادر شرايط حاد قرار داده و در نتيجه محدوديت شديد آبى را براى 
شهرهاى استان رقم زده است.  اسماعيليان با بيان اينكه در افق 
(1420) 72 شهر از 73شهر استان با تنش آبى مواجه خواهد بود 
افزود: به دليل فقر منابع آب اســتان حفر چاه آب ديگر پاسخگو 
نيســت و بايستى از هم اكنون  براى انتقال آب از درياى عمان و 

حتى كشورهاى همجوار برنامه ريزى شود .

 مالقات ياسمن و پدرش بعد از 11سال
قــدس: همزمان بــا ايــام ليالى قــدر بعــد از پيگيرى 
وهماهنگى هاى الزم توســط مؤسسه خيريه كوثر، يكى از 
دختران خانه مهرانه بعد از 11سال دورى از خانواده توانست 
ديدارى با پدر خود داشته باشد. طبق اظهارات پدر فرزند، در 
اين 11سال جست وجوهايى براى يافتن فرزند خود انجام 
داده بود كه بى نتيجه ماند و سرانجام بعد از گذشت چندين 

سال اين مهم اتفاق افتاد.
ياسمن دختر 15ســاله كه از پدرش فقط چند خاطره خيلى 
كوچك بــه ياد دارد، بعد از مالقات با پــدرش ابراز كرد، اين 
بهترين احساســى است كه يك دختر بعد از چند سال دورى 
از خانواده مى تواند داشته باشد و اين اتفاق را مرهون دعاهاى 
خودش در شب هاى قدر مى داند و با چشمانى اشك آلود آرزو 

كرد كه هيچ فرزندى دورى از خانواده را لمس نكند.
پس از اين مالقات هماهنگى ها با اداره بهزيستى شهرستان 
صورت خواهد پذيرفت تا زمينه هاى تحويل فرزند به پدرش 

فراهم شود.

 هدر رفت 73 درصدى روان آب ها 
در  بشرويه

بشرويه ـ خبرنگار قـدس: رئيس اداره منابع طبيعى و 
آبخيزدارى بشرويه از هدر رفت 73درصدى روان آب ها در 
اين شهرســتان خبر داد و گفت: با توجــه به بارندگى 60 
ميليمترى در سال گذشته 14ميليون متر مكعب روان آب 
داشــتيم كه فقط حدود 3ميليون مترمكعب آن ذخيره و 

مابقى از دسترس خارج شد.
محمــد رضا رفيعى با اشــاره به اقدام هاى انجام شــده در 
زمينه بيابان زدايى در بشرويه خاطر نشان كرد: طرح بيابان 
زدايى در 241 هزار هكتار از ســال 84 آغاز شده و تا كنون 

توانستيم 1625 هكتار جنگل كارى انجام دهيم.
 وى افزود: باتوجه به كمبود اعتبار ســال گذشته 35هكتار 
انجام شده اســت و باتوجه به سه كانون فرسايش بادى در 

بشرويه تالش شده تا اين طرح با قوت انجام شود.
 وى بااشاره به تخصيص پايين اعتبارات گفت: 281 ميليون 
تومان اعتبار ســال گذشــته در نظر گرفته شد كه تخصيص 
پايين بود اما براى امســال 850 ميليون تومان اعتبار پيش 
بينى شده است. اميد مى رود بتوانيم در حوزه مديريت جامع 

آبخيزدارى كار كنيم.

عضو مجمع نمايندگان خراسان رضوى در گفت و گو با قدس عنوان كرد

  دستگيرى 3 قاچاقچى مسلح و كشف بى تدبيرى عامل فروپاشى مؤسسات مالى
مواد افيونى توسط مرزداران هنگ تايباد 

قدس: فرمانده مرزبانى خراسان رضوى از كشف مواد افيونى 
و دستگيرى سه قاچاقچى مســلح مرزى توسط مرزداران 

هنگ تايباد خبر داد.
ســردار جان نثار گفت: مرزداران اين فرماندهى در راستاى 
حراســت و حفاظــت از مرزهاى اســتان، با يــك گروه از 
قاچاقچيان مواد مخدر درگير شــده و با توجه به اشرافيت 
اطالعاتى، طى عملياتى ضربتى سه نفر از قاچاقچيان مسلح 

را دستگير كردند.
وى افــزود: مأموران ايــن فرماندهى در پاكســازى محل 
درگيرى موفق شــدند بيش از 27 كيلــو و 500 گرم مواد 
مخدر از نوع هرويين فشــرده، يك قبضه ســالح كالش  به 
همراه مهمات مربوط و تجهيزات فنى آن ها را كشف كنند.

  نگين دزدها در حلقه محاصره پليس
قدس: زن جوانى كه با همدســتى شــوهرش، با ترفندى 
حيله گرانه نگين هاى باارزش را از مغازه هاى انگشتر فروشى 

مشهد سرقت مى كرد، تحت تعقيب پليس قرار گرفت.
فرمانده انتظامى مشــهد با اعالم ايــن خبر گفت: مرد 41 
ســاله اى روز شنبه به همراه همسرش به يك مغازه انگشتر 
فروشى در يكى از مراكز بزرگ تجارى مشهد مراجعه كردند. 
ايــن زوج جوان كه به بهانه خريد، نگين هاى انگشــترى را 
نگاه مى كردند، با اعالم اينكه بعداً مراجعه مى كنند، از مغازه 
خارج شدند، اما صاحب فروشگاه كه متوجه گم شدن يك 
نگين باارزش انگشترى از جنس ياقوت شده بود، بى درنگ 
دوربين مداربسته مغازه را چك كرد. او متوجه شد زن جوان 
نگين مورد نظر را در دهان خود گذاشــته و سپس متوارى 

شده است.
ســرهنگ بوستانى گفت: شــاكى پرونده بى درنگ با مركز 
فوريت هاى پليســى 110 تماس گرفت و با حضور مأموران 
كالنترى امام رضا(ع) و اجراى طرح مهار، شــوهر 41 ساله 

اين زن شناسايى و دستگير شد.
وى با اشــاره به اينكه زن جوان متوارى شده است، گفت: 
همسر او در تحقيقات اوليه به ارتكاب سرقت اعتراف كرد و 
اظهار داشته در مشهد جا و مكان خاصى نداريم و نمى دانم 

همسرم به كجا فرار كرده است.
فرمانده انتظامى مشهد خاطرنشان كرد: تحقيقات درباره اين 
پرونده در حالى ادامه دارد كه سرقت هاى مشابه ديگرى نيز 

به پليس گزارش داده شده است.

  سارق وجوه نقدى امامزاده 
سيد ابراهيم(ع) باخرز دستگير شد

ايرنا: رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان هاى تايباد 
و باخرز از دســتگيرى ســارق وجوه نقدى امامزاده ســيد 

ابراهيم(ع) باخرز خبر داد.
احمد محمديان افزود: شــوراى اسالمى روستاى آبنيه كه 
ايــن مكان متبرك در آن قرار دارد، ســرقت را به اين اداره 
اعالم كردند و موضوع به فرماندهى انتظامى شهرستان باخرز 

گزارش شد.
وى اظهــار كرد: با توجه به دو مرحله ســرقت، با پيگيرى 
مســتمر پليس آگاهى باخرز موضوع در دســتور كار قرار 
گرفت كه با بازبينى دوربين هاى مداربسته زيارتگاه،  سارق 
شناسايى و روز گذشته توسط ماموران آگاهى اين شهرستان 

دستگير شد.
وى گفت: وجوه به ســرقت رفته افزون بر 20 ميليون ريال 

بوده و متهم با تشكيل پرونده راهى مراجع قضايى شد.
روستاى آبنيه در فاصله 12 كيلومترى شهر باخرز قرار دارد.

  كشف 500 كيلو شير تقلبى در قوچان
هادى زهرايى: رئيس شــبكه دامپزشكى قوچان از كشف 
500 كيلوگرم شير تقلبى از يكى از لبنياتى هاى سنتى اين 

شهرستان خبر داد.
عليرضا قدرتى گفت: كارشناســان اين شبكه طى بازديد از 
يك مركز عرضه فراورده هاى لبنى، يك كارگاه غير مجاز در 
اين مجموعه را كشف كردند كه بدون مجوزهاى بهداشتى 
الزم اقدام به جمع آورى شير و توليد فراورده هاى لبنى كرده 
و در آزمايشــات صورت گرفته در اين شبكه مشخص شد، 
چند مورد تقلب در شــير دريافتى از جمله افزودن جوش 
شــيرين(خنثى كننده ph) صورت گرفته است كه موضوع 

از طريق معرفى به مراجع قضايى در دست اقدام مى باشد.

  كشف وينچستر در مشهد
قدس: تيم عمليات سپاه ناحيه ياسر مشهد موفق به كشف 
يك قبضه ســالح جنگى وينچستر لوله كوتاه و دستگيرى 

چهار متهم در محدوده منزل آباد شد.
اين تيم پــس از شناســايى پاتوق اراذل و كســب مجوز 
قضايى وارد مخفيگاه آن ها شد و چهار جوان را كه در حال 
استعمال مخدر شيشه بودند دستگير و اسلحه و لوازم فروش 

و استعمال مواد مخدر را كشف و ضبط كرد.

  مراقبت از مفصل ها در رمضان
دكتر حســين حســن آبادى، متخصص طب فيزيكى و 

توانبخشى و نوارعصب- عضو هيئت علمى دانشگاه 
هميشــه در ماه مبــارك رمضان بيماران مفصلى ســؤال 

مى كنند كه روزه برايشان ضرر دارد يا ندارد؟
در پاســخ به اين افراد بايد گفت: به طور كلى روزه دارى اثر 
منفى روى مفاصل نداشته و مشكل خاصى ايجاد نمى كند.

با اين حال چون دارو مصرف مى كنند، بهتر است نكاتى را 
رعايت نمايند.

*توصيه هاى الزم 
- در بيمارانى كه دارو مصرف مى كنند (داروهاى ضد التهاب 
و استروئيدى، بروفن، ديكلوفناك و نظير آن) استفاده از اين 
داروها مى تواند همراه با عوارض و مشــكالت معده باشد از 
اين رو تأكيد مى شــود معده خالى نباشد و آب كافى همراه 

دارو مصرف شود. 
- بهتر است در ماه رمضان از داروهايى كه عوارض گوارشى 

كمترى دارند، استفاده شود. 
- اگر دارو در روز سه نوبت مصرف مى شود، بهتر است با نظر 

پزشك معالج به دو نوبت تغيير يابد. 
- ورزش و نرمش و حركاتى كه توســط پزشــك معالج يا 
فيزيوتراپ توصيه شده بايد در ماه رمضان هم انجام و ادامه 

داشته باشد.
** توصيه ضرورى براى خانم ها

- در طــول ماه رمضان خانم هايى كه مبتال به بيمارى هاى 
مفصلى مثل آرتروز و...هستند بايد لبنيات بيشترى مصرف 

كنند.
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قيمت در سطح شهرنرخ طال و سكه

(تومان)
114/500

1/217/000
1/175/000

633/000
363/000

3750

هر گرم طالى 18 عيار
سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم

نيم سكه
ربع سكه

دالر

دولت بايد با 
تشكيل تيمى 
باتدبير نسبت 
به ساماندهى 

مؤسسات مالى 
و اعتبارى اقدام 

كند

بــرش

شــهر 5000 نفرى ششتمد به موجب واقع شدن در دامنه شمالى كوه هاى 
«كوه ميش» از مناظر و تفرجگاه هاى ييالقى متعددى برخوردار است و يكى از 
قطب هاى گردشگرى ديار سربداران به شمار مى آيد؛ اما متأسفانه به دليل كم 

توجهى مسئوالن دچار محروميت هاى بسيارى شده است.
اين شهر در 30 كيلومترى جنوب سبزوار واقع شده است و يكى از مهم ترين مشكالت 
اهالى اين شهر كمبود آب شرب است كه با گذشت چندين سال از بروز اين مشكل هنوز 

از سوى مسئوالن چاره اساسى انديشيده نشده است.
كمبود آب در ششتمد مشكل جديدى نيســت و هر سال بويژه در فصل گرما مطرح 
مى شــود و پس از اقدام هاى ســطحى و مســكنى دوباره بايگانى مى شود. شهروندان 
ششتمدى كه از سال 1376 كه ششتمد آن زمان هنوز به شهر ارتقا نيافته بود با كم آبى 
دست و پنجه نرم مى كردند و از مسئوالن به خاطر وعده هاى فراوان آزرده خاطر هستند.

 چاره اى انديشيده نشد
يكى از شهروندان مى گويد: اغلب ششتمدى ها از قديم در منازل خود چاه آب داشتند 
كه براى مصارف غيرشرب و حتى سيراب كردن دام هاى خود از آن استفاده مى كردند اما 
سال گذشته به دليل كم آبى اداره امور آب مدعى شد چاه ها غير مجاز است و بايد پلمب 
شود. مردم هم همكارى كردند و ديگر از چاه هاى داخل منازلشان آب برداشت نكردند.

وى به حضور تعدادى از مســئوالن در ششتمد و قول براى رفع مشكل كم آبى اشاره 
مى كند و مى افزايد: مسئوالن اگر به همان اندازه كه وعده دادند پيگيرى مى كردند اين 

مشكل سال ها قبل برطرف شده بود.
مادر مسنى هم كه در منطقه بيهق ششتمد ساكن است، مى گويد: من پيرزن تنهايى 
هستم و بنيه مالى هم ندارم كه مانند مردم تانكر بخرم و آب ذخيره كنم. حمل ظرف 
آب از چشمه و منازل مناطقى كه آب دارند هم برايم دشوار است، اما با اين وضعيت هفته 

قبل چهار روز تمام آب محله ما قطع بوده است.
يكى ديگر از شــهروندان هم كه در خيابان امام رضا(ع) ســاكن است، مى گويد: روزها 
مشــكل نبود آب داريم و شب ها هم مشكل فشار آب! با وجود اينكه منزل ما در كنار 
خط اصلى شبكه آبرسانى است اما فشار آب به اندازه اى نيست كه بتوانيم حمام كنيم و 

مجبوريم براى استحمام به منازل اقوام برويم!
وى همچنين مى گويد: درست نيست ما براى آب شرب مان هر روز سوار بر موتور شويم 

و سه كيلومتر آن طرف تر آب شربمان را از رودخانه و چشمه تهيه كنيم.
  قول هاى عملى نشده

مشكل آب شرب ششتمد در حالى هنوز پا برجاست كه چندين مسئول وعده حل اين 
مشــكل را به مردم داده اند كه مهم ترين آن بازديد معاون وزير و رئيس شــركت آب و 
فاضالب كشور به همراه مسئوالن وقت استان و شهرستان در خرداد سال 1393 است!

حميد رضا جانباز در آن ســفر گفته بود منبع تأمين آبى در 45 كيلومترى ششــتمد 
وجود دارد كه تأمين كننده آب شرب مورد نياز مردم اين منطقه است. مبلغ مورد نياز 
اين خط انتقال حدود 40ميليارد ريال است كه با رايزنى هاى انجام گرفته مقرر گرديد 
مبلغى را از محل درآمدهاى استانى و بقيه از اعتبارات ملى تأمين شود. معاون وزير قول 
داد تا قبل از تابســتان سال آينده كار خط انتقال تكميل شود و مردم از آب شرب اين 

چاه بهره مند شوند.

  مشكل موقتى برطرف مى شود
مدير شركت آب و فاضالب سبزوار در گفت وگو با قدس با تأييد كمبود آب شهر ششتمد 
اظهار داشت: مشكل آب ششتمد بيشتر در نيمه نخست سال است كه در اين مدت اكثر 

شهرهاى استان خراسان رضوى نيز تنش آبى دارند.
حسين رياضى با اشاره به پيگيرى هاى صورت گرفته براى مشكل كم آبى ششتمد گفت: 
با تالش هاى مسئوالن و نمايندگان مردم سبزوار در مجلس اخيراً اعتبارى جذب شد كه 
توانستيم چاهى حفر كنيم و طى سه هفته آينده وارد مدار خواهد شد و اگر دبى آب در 

دراز مدت كاهش نيابد فعالً مشكل بر طرف خواهد شد.
وى با تأكيد بر اينكه مشكل كم آبى ششتمد به علت فقر منابع آبى منطقه است، گفت: 
براى رفع دائمى كمبود آب ششــتمد چند سال پيش چاهى در حوالى روستاى دارين 
بخش روداب حفر شده و با توجه به نتايج آزمايش هاى انجام شده قرار شده كه ششتمد 
از آن چاه آبرســانى شود. وى ادامه داد: پروژه آبرسانى به شهر ششتمد از سال 94 آغاز 
شده كه تاكنون عمليات احداث دو مخزن 300 متر مكعبى، اتاقك چاه و حصار كشى و 

12 كيلومتر خط انتقال انجام شده است.
مديــر شــركت آب و فاضالب ســبزوار با بيــان اينكه بــراى تكميل ايــن طرح به 

حدود 8 ميليارد تومان اعتبار نياز است، تصريح كرد: با اجراى 30 كيلومتر خط انتقال، 
احداث دو ايستگاه پمپاژ و يك مخزن 300 متر مكعبى اين طرح تكميل و به بهره بردارى 

مى رسد.
رياضى با بيان اينكه اگر اعتبار مورد نياز تخصيص يابد طى يك ســال آينده طرح به 
بهره بردارى خواهد رســيد، گفت: در حال حاضر اعتبارات اين طرح از محل اعتبارات 
اســتانى تأمين مى شود و پيشرفت پروژه نيز به اختصاص اعتبار بستگى دارد، هرچند 

تاكنون با اعتبارى بيش از 3 ميليارد تومان روند مناسبى را طى كرده است.

  پيگيرى نكردن مديران شهرى 
نماينده مردم سبزوار، جوين، جغتاى، خوشاب و داورزن نيز در اين زمينه گفت: متأسفانه 
مشكالت اهالى ششتمد و روداب و داورزن فقط آب نيست و مردم مظلوم اين مناطق در 

بخش هاى راه، بهداشت و گازرسانى نيز محروم هستند.
حسين مقصودى گفت: يكى از علت هاى رفع نشدن اين مشكالت كه گاهى بيش از دو 
دهه از پيدايش آن مى گذرد، پيگيرى نكردن افراد صاحب نظر و مسئول اين منطقه بوده 
كه به جاى پيگيرى مشكالت و رساندن صدا و درخواست مردم محروم به مسئوالن در 

پى كارهاى سياسى بوده اند.
وى با انتقاد از مديريت عالى شهرستان قبلى و فعلى و نيز مدير عامل قبلى شركت آب 
و فاضالب سبزوار گفت: بنده بابت اين سهل انگارى ها گاليه مند هستم، چرا كه قطعاً با 

پيگيرى مستمر مى توانستيم شاهد شرايط بهترى از وضعيت كنونى باشيم.
نماينده مردم سبزوار در خانه ملت بر پيگيرى مستمر خود و مسئوالن مربوط تأكيد و 
ابراز اميدوارى كرد، مشكل اعتبار تكميل اين پروژه در جلسه اى كه تيرماه سال جارى با 

جناب جانباز خواهيم داشت حل شود.

به دليل كم توجهى مسئوالن

وعده آبرسانى به «ششتمد» 20 ساله شد 

زاو� ��و�
واژگونى جرثقيل در كارگاه ساختمانى/ ابتداى جاده شانديز- مشهد

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.



رخ � رخ قدس گزارش مى دهد

سكونت 1/2 ميليون نفر در حاشيه «حاشيه مشهد»!
مهناز خجسته نيا  همه غم و غصه اهالى 
«حاشــيه» شهر را كه پشــت سر مى گذارى 
تازه به «حاشيه حاشــيه» مى رسى كه براى 
ســاكنينش فرقى نمى كند خانه آن ها بزرگ 
است يا كوچك! مقاوم است يا سست! خدمات 
و امكانات ضرورى و اوليــه زندگى را دارند يا 
نه! آن ها فقط دلشان را به سقف روى سرشان 

خوش كرده اند. 
خانه هايى كه بدون هيچ حساب و كتابى فقط 
آجر روى آجر چيده شده و گويا هيچ خبرى از 
انشعاب مجاز آب، برق و گاز براى هميشه در 

آن ها نخواهد بود.
خانــه هايى كه در آن ها از زرق و برق زندگى، 
امكانات، آسايش، رفاه، بهداشت و حتى امنيت 

هم خبرى نيست. 
ساكنان اينجا چون محروميت و فقر را خوب 
مى شناسند با مشكالتى كنار آمده اند كه اصًال 
زيبنده همسايگان ديوار به ديوار شهر بهشت 

نيست. 
گويا گناه آن ها اين است كه سرنوشت شان را 
در حاشــيه نوشته اند؛ آدم هايى كه در حاشيه 
به دنيا آمده، در حاشيه زندگى مى كنند و در 
حاشيه نيز مى ميرند و كســى از آن ها باخبر 

نمى شود.
اگر تابحال گذرتان به «حاشيه حاشيه» شهر 
افتاده باشد، حتماً ديده ايد كه اكثر خانه هاى 
اينجــا حتى پــالك ندارند و نبــود خدمات 
زيرســاختى و زيربنايى هم باليى به سرشان 
درآورده كه شايد براى اتصال به برق شبكه و 
لوله اصلى انشعاب آب هر روز با مرگ و زندگى 

دست و پنجه نرم  كنند.
وضعيت نامناسب ســاختمان ها، مقاوم نبودن 
ســازه ها، نامشــخص بودن وضعيت مالكيت، 
كاربرى غير مسكونى، بى قوارگى قطعات، معابر 
غير اصولى، جاى خالى كاربرى هاى آموزشى 
هم باعث شــده تا اينجا از لحاظ فرهنگ هم 

فقير باشد.
غافــل از اينكه حرمت و كرامت انســانى كه 

«حاشيه» يا «حاشيه حاشيه» نمى شناسد.
بنابراين بايد قدمى براى آن ها برداشــت چرا 
كه اين ها نيز مردمانى هستند كه همسايگان 
شهر بهشت و مجاوران حريم رضوى محسوب 

مى شوند.

  سكونت يك ميليون و 250 هزار 
حاشيه نشين در 8 پهنه 

گزارشــگر ما بــراى واكاوى آخرين وضعيت 

«حاشيه» و «حاشيه حاشيه» كالنشهر مشهد 
به سراغ مشاور استاندار خراسان رضوى در امور 

حاشيه شهر مى رود.
مهندس كوهى در گفت و گو با گزارشــگر ما 
مى گويد: حاشيه شهر مشهد داراى هشت پهنه 

با وسعتى بيش از 3900 هكتار است.
وى با بيان اينكه طبق آمارهاى سال 95 حدود 
يك ميليــون و 250 هزار نفر جمعيت نيز در 
اين مناطق ساكن هستند، مى افزايد: به لحاظ 
جمعيتى بيشترين ميزان حاشيه نشينى در 
شــهرك التيمور با حدود 220 هزار نفر شكل 

گرفته است.
به گفته وى شــهرك شهيد رجايى نيز 190 
هزار نفر جمعيت، جاده قوچان 118 هزار نفر، 
خواجه ربيع 93 هزار نفر، ســيدى 107 هزار 
نفر، گلشــهر 90 هزار نفر، دروى 60 هزار نفر 
و ســيس آباد 20 هزار نفر از جمعيت حاشيه 
نشــين كالنشــهر مشــهد را در خود جاى

 داده اند.
پهنه هــاى  وســعت  بــه  همچنيــن  وى 
حاشيه نشينى در مشهد اشاره مى كند و اظهار 
مى دارد: شهرك شهيد رجايى با 887 هكتار، 
التيمور با 713 هكتار، جــاده قوچان با 604 
هكتار، خواجه ربيع با 413 هكتار، گلشــهر با 
343 هكتــار، دروى با 222 هكتار، ســيس 

آباد با 135 هكتار و ســيدى نيز با 56 هكتار 
به ترتيب بزرگ ترين تا كوچك ترين پهنه هاى 

حاشيه نشين مشهد را تشكيل مى دهند.
مشــاور اســتاندار خراســان رضوى در امور 
حاشيه شهر پراكندگى پهنه هاى حاشيه نشين 
در اين كالنشهر را نيز شمال تا شمال شرق و 
شرق تا جنوب شرق اعالم مى كند و مى گويد: 
اين در حالى اســت كه طبق طرح تفصيلى و 
جامع مشــهد سوق جمعيت در اين كالنشهر 
مى بايست به سمت غرب كشيده مى شد، اما با 

حاشيه نشينى برعكس شده است.
مهنــدس كوهى دليل اصلى رشــد نامتوازن 
جمعيت حاشيه نشين در پهنه شرقى مشهد را 
هم وجود روستاها در اين مناطق برمى شمارد 
و مى افزايد: ارزانى اراضى اين مناطق نيز باعث 

تشديد مهاجرت روستائيان شده است.
به گفته وى در التيمور و گلشهر اتباع خارجى 
هم به آمار مهاجرين حاشــيه نشينان اضافه 
شده اند. اين مقام مســئول راهكار اصلى رفع 
مشكل حاشيه نشــينى را حمايت ملى براى 
ايجاد اشــتغال در روســتاها عنوان مى كند و 
مى گويد: بســيارى از جمعيت حاشيه نشين 
شهرها فقط براى اشتغال از روستاها و شهرهاى 
كوچك به شهر آمده اند در حالى كه هم اكنون 
ظرفيت اشتغال در شهرهاى بزرگ هم تكميل 

شده است.
وى در پايان با اشاره به اقدام هاى انجام شده در 
حاشيه شهر بنا به دستور مقام معظم رهبرى 
مبنى بر تأمين معيشت مردم حاشيه نشين، از 
تخصيص 102 ميليارد تومان به اســتان خبر 
مى دهد كه در دبيرخانه ستاد بازآفرينى نسبت 
بر اجراى پروژه هايى بازنگرى مى شود كه جدا 
از تأمين معيشت حاشيه نشينان بحث تثبيت 

وضع موجود نيز مدنظر است.

�واک
 معاون بنياد مسكن خراسان رضوى در واكنش 

به گزارش قدس خبر داد
 تحويل 2 هزار خانه در مناطق زلزله زده 

تا 4 ماه آينده

هنگامه طاهرى  تا پايان مهر ماه 2000 خانه بر اساس 
طرح هادى در روســتاهاى زلزله زده ســاخته شــده و به 

متقاضيان تحويل مى شود.
معاون امور بازسازى و مسكن روستايى بنياد مسكن خراسان 
رضوى با اعــالم اين خبر در واكنش به گزارش 2 روز پيش 
قدس در خصوص مشكالت زلزله زدگان استان گفت: بانك ها 
هيچ مشكلى براى انعقاد قرارداد ندارند چنانكه تاكنون 700 
قرارداد بــا بانك هاى عامل براى پرداخت 20 ميليون وام به 
روستاييان حادثه ديده توسط بنياد بسته شده است، اما اين 

وام مرحله به مرحله به روستاييان پرداخت مى شود. 
حسن حســينى افزود: دســتورعمل اين وام كه بايد براى 

ســاخت خانه صرف شود، سال 
84 صادر شــد و طبــق آن در 
هر مرحله از ساخت تأييديه آن 
بايد توسط ناظر به امضا رسيده 
و تحويل بانك شود تا مبلغى از 

وام آزاد گردد. 
وى ادامه داد: دريافت پول توسط 
مردم تنها بر اساس عقد قرار داد 
ممكن و ايــن موضوع حتى در 

خصوص وام پنج ميليونى بالعوض هم صادق است.
او بيان داشــت: در مورد وام بالعوض نيز در قبال پى كنى 
1/5 ميليون، در قبال فونداســيون 1/5 ميليون ديگر و در 

قبال سقف دو ميليون از آن آزاد مى شود.
معاون امور بازسازى و مسكن روستايى بنياد مسكن خراسان 
رضوى خاطر نشــان كرد: ارائه مبالــغ 25 ميليون پيش از 
ســاخت موجب مى شــود مردم اين مبلغ را خرج كرده و 
خانه اى هم ساخته نشود؛ در حالى كه ما بنا داريم روستاها 

را طبق طرح هادى بازسازى كنيم.
وى افــزود: تاكنــون 607 مورد مرحلــه اول وام بالعوض، 
متناسب با پيشرفت فيزيكى، به حساب زلزله زدگان واريز 

شده است.
حســينى عالوه بر اين از خريد هزار تــن آرماتور، تجهيز 
كارگاه هاى توليد اسكلت پيش ساخته،ارائه سازه هاى بتنى 
پيش ساخته و تأمين 12 هزار تن سيمان رايگان به عنوان 
هديه رهبرى خبر داد و اضافه كرد: از اين مقدار 2000 تن 
در حال حمل اســت و 500 تن در حــال تحويل به مردم 

است.
وى اذعان داشت: از دو هزار واحدى كه قرار است بازسازى 
شــود، هزار و 882 نفر تشــكيل پرونده داده اند،700 نفر با 
بانك قرار داد بسته اند، براى هزار و 725 فقره پروانه ساخت 
صادر شــده، 958 مورد آوار بردارى شده، هزار و 66 واحد 

پى كنى و براى 465 واحد آرماتوربندى انجام شده است.
وى همچنين از اجراى322 واحد فونداســيون و نصب 36 

واحد اسكلت نيز خبر داد.
او با اشاره به همكارى خوب يكى از زلزله زدگان در بازسازى 
خانه اش بيان كرد: ساخت يك واحد هم كه 23 فروردين در 
دو قلعه بُراشك فريمان آغاز شده بود، به پايان رسيده است.
معاون امور بازسازى و مسكن روستايى بنياد مسكن خراسان 
رضوى به خبرنگار ما گفت: طبق سرشمارى سال 1390، در 
روســتاهاى خراسان رضوى443 هزار واحد مسكونى وجود 
دارد كه از اين شمار 134 هزار معادل 30 درصد خانه ها كه 
توسط بنياد ساخته شده اند مقاوم است و 319 هزار واحد، 
معادل 70 درصد آن ها در مقابل زلزله مقاوم سازى نشده اند. 
اين در حالى اســت كه متوسط واحدهاى مقاوم كشور 50 

درصد است.

 از سازمان اتوبوســرانى خواهشمندم براى ايستگاه خط 
84 فلكــه آب محــل مخصوصى براى ايســتادن اتوبوس 
اختصاص بدهند چون آن جا چنــد تا خط ديگر اتوبوس 
ايســتاده هســتند و خط 84 هر جا خالى باشد، توقف و 

سريع حركت مى كند.
935...8797

 سرچهارراه كاســبم. از دست بوق هاى بيهوده و شب تا 
صبح و صبح تا شب برخى رانندگان سردرد مى شوم.

939...7269
 من يك كارگر فصلى ام كه در دو ســال گذشته سه ماه 
كار كرده ام و حاال زندگى ام را با يارانه مى گذرانم. رفتم سبد 
كاال بگيرم به من گفتند به شما تعلق نمى گيرد. مى خواهم 
از مســئولين ســؤال كنم چرا براى من كه از زير خط فقر 
هم پايين تر هستم و يك سال است كه توانايى خريد يك 
كيلو گوشــت را ندارم، سبد كاال تعلق نمى گيرد؟ آخر اين 

چه عدالتى است؟
930...8928

 چرا هيچ نظارتى بر كميســيون گرفتــن دفاتر امالك 
نمى شود؟ هر بنگاهى هر قيمتى كه مى خواهد از مستأجر، 
خريدار و فروشــنده مى گيرد. مگر اين ها اتحاديه ندارند و 

مگر اتحاديه به آن ها نرخ نمى دهد؟
915...9230

 بيش از چند ماه اســت كه ســطل هاى زباله حاشــيه 
بلوار هاشــميه مشهد توسط شــهردارى جمع آورى و هر 
روزه شــاهد زباله هاى فراوان در ســطح پياده روهاى اين 
بلوار هســتيم خواهشمندم شــهردارى داليل جمع آورى

 سطل هاى زباله در اين منطقه را توضيح دهد
915...4001

 چون خانه حكيم ابوالقاسم فردوسى نزديك نهر كشف 
رود بود، شــهردارى مى تواند با رفع تصرف از حريم رود و 
ايجاد فضاى ســبز از شــاهنامه تا پركندآباد  ياد شاعر را 

گرامى بدارد.
915...7417

 احســنت به خبرنگارى كه اين قدر خــوب درد مردم 
رنجديده و زلزله زده خراســان را منتقل كرد. اشكم براى 
اين مظلومان درآمد. وقتش شــده مسئوالن سرشان را از 
توهم كنســرت و ربنا درآورند و نگاهى به درد واقعى مردم 

بيندازند.
910...6239

 ما اهالى طرق از دســت مواد فروشان و اراذل و اوباش 
خسته شده ايم. لطفاً به دادمان برسيد.

936...3694

جوابيه شركت ترافيك هوشمند اليت
موضوع: جوابيه پيام مردمى نشــريه شــماره 8418 مورخ 

1396/03/18 (ستون رخ در رخ)
سالم عليكم

احتراماً نظر به انتشــار پيام مردمى نشــريه شماره 8418 
مورخ 1396/03/18 با موضوع چرا تكليف اليت را مشخص 
نمى كننــد؟ آخر تا كى بايد پول زور بدهيم؟ 5000 تومان 
شــارژ مى كنى، هيچ جا هم توقف نمى كنى و ماشين توى 
خونه پاركه بعد وقتى براى پارك ماشين مثًال در پاركينگ 
پارك ملت ميرى، متوجه مى شى 10 هزار تومان بدهكارى!

به اســتحضار مى رســاند با توجه به پيگيرى هاى مكرر از 
طريق روزنامه قدس، متأســفانه موفق به برقرارى ارتباط 
با اين شهروند محترم جهت پيگيرى و حل مشكل ايشان 
نشــديم. بنابراين از اين شهروند خواهشمنديم با مديريت 
روابط عمومى شركت ترافيك هوشمند اليت تماس حاصل

 كنند.
شــهروندان مى تواننــد با فعال ســازى پيامــك رايگان 
كســر شــارژ پالك خودرو و نيز اســتفاده نرم افزار همراه 
پــارك، به صــورت رايگان كليــه تراكنشــات خودروى 
خود را مشــاهده كنند و در صورتى كه در معبرى كســر 
شــارژ از پالك آنان شــده اســت و مورد اعتراض است، 
براى بررســى با شــماره تلفــن 20-32283218 تماس 

بگيرند.

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.

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.
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بجنورد-خبرنگار قدس  مديركل بهزيستى خراسان 
شــمالى گفت: هم اكنون شــمار زوج هــاى متقاضى 
فرزندخواندگى در اين اســتان 863 هزار نفرى به 160 

زوج رسيده است.
اسماعيل قربانى شنبه شــب در بازديد از شيرخوارگاه 
حضرت فاطمه زهــرا(س) و در ضيافت افطارى با آنان، 
با اشــاره به اطعام يتيمان توسط حضرت على(ع) گفت: 
هم اكنون از محل اعتبارات رهبرى شيرخوارگاه بجنورد 
در گلستان شهر بجنورد با اعتبار 250 ميليارد ريال در 

دست ساخت است كه بزودى بهره بردارى مى شود.
اســتاندار خراسان شــمالى هم در اين بازديد و ضيافت 
افطارى گفت: يتيم ها و شــيرخوارگان نياز به تكريم و 

نوازش دارند و اطعام آن ها امر ضرورى و واجب است.
محمدرضا صالحى افزود: فريضه اطعام يتيمان همچون 
ســنت ائمه و بزرگ مرد اسالم حضرت على(ع) يكى از 

اعمال مهم و واجب است.

نماينده مردم شيروان در مجلس شوراى اسالمى هم در 
اين بازديد گفت: شيرخوارگاه حضرت فاطمه زهرا(س) 
شــيروان در سطح استاندارد مناســب و جزء بهترين ها 

است.
عبدالرضا عزيزى با بيان اينكه قســمت ايزوله و نوزادان 
فقط براى شيرخوارگان اســت اظهار كرد: شيرخوارگاه 
اين شهرستان نبايد به مركز استان انتقال داه شود زيرا 
كه زمين آن از ســوى يك بانوى خير اهدا شده و نبايد 

خالف نيت خير انجام شود.
رئيس كميســيون اجتماعى مجلس شــوراى اسالمى 
گفت: امســال در كميســيون قانون مديريت خدمات 
كشــورى را پيگيــرى خواهيم كرد تا بــه كمك دولت 
به ســر منزل برســد و يك عدالت بين كارمندان اجرا 

شود.
فرماندار شــيروان هم گفت: همكاران بهزيستى با كار و 
تالش شــبانه روزى كمك هاى خوبى را به فرزندان اين 

مراكز مى كنند.
عباســعلى صفايى با توجه به زحمات فراوان پرســنل 
بهزيســتى براى كمك به اين فرزنــدان اظهار كرد: هم 
اكنون برخى از فرزندان اين مراكز در دانشگاه ها مشغول 

به تحصيل هستند.

160 زوج خراسان شمالى در نوبت فرزندخواندگى

مراكز مى كنند.

ســاخت خانه صرف شود، سال 
 صادر شــد و طبــق آن در 
هر مرحله از ساخت تأييديه آن 
بايد توسط ناظر به امضا رسيده 
و تحويل بانك شود تا مبلغى از 

وى ادامه داد: دريافت پول توسط 
مردم تنها بر اساس عقد قرار داد 
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