
افزايش 10 درصدى فعاليت
 گروه هاى جهادى در همدان

سكونت پرحاشيه 1/2 ميليون نفر 
در حاشيه «حاشيه مشهد»!

مسئول بسيج سازندگى سپاه انصارالحسين(ع) استان خبر داد قدس گزارش مى دهد

همدان  مســئول بسيج ســازندگى سپاه 
انصارالحســين(ع) اســتان همــدان  گفت: 
براســاس برنامه ريزى هــا و پيش بينى هاى 
صورت گرفته، امســال فعاليــت گروه هاى 

جهادى با افزايش 10 درصدى ...

مشهد  همــه غم و غصه اهالى «حاشيه» 
شــهر را كه پشــت ســر مى گــذارى تازه 
به «حاشــيه حاشــيه» مى رســى كه براى 
ساكنينش فرقى نمى كند خانه آن ها بزرگ 

است يا كوچك! مقاوم است يا سست! ...
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بى تدبيرى عامل فروپاشى مؤسسات مالى
در جلسه مبارزه با زمين خوارى 

تصميم گيرى شد

مهلت 15 روزه دادگسترى 
به ادارات و ارگان ها براى 
عقب نشينى از تصرفات 

حاشيه زاينده رود
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عضو مجمع نمايندگان خراسان رضوى در گفت و گو با قدس عنوان كرد
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 خدمات رسانى 220مدرسه فارس 
در ايام تعطيالت به ميهمانان

شــيراز - خبرنگار قدس: معاون توسعه مديريت و 
پشتيبانى آموزش وپرورش استان فارس از آغاز فعاليت 
ستاد اسكان ميهمانان فرهنگى فارس خبر داد و گفت: 
براى اسكان مسافران فرهنگى 220مدرسه پيش بينى 

شده است. 
غالمعلــى حق شــناس افــزود: افزون بر مــدارس و 
كالس هاى درس، بيش از 100اتاق به صورت ويژه نيز 
در خوابگاه هــاى دانش آموزى آمادگى ارائه خدمات به 

فرهنگيان و همراهان آنان را دارد.
وى در خصوص ظرفيت پذيرش مهمانان در شيراز نيز 
اظهار داشت: در شهر شيراز 600كالس درس در قالب 
80 مدرسه با ظرفيت پذيرش بيش از 3500ميهمان  
آماده شده است. اين تعداد فضاهاى آماده شده ظرفيت 
پذيرش ميهمانان را به 8500 نفر در شــبانه روز مهيا 

كرده است. 
معاون توســعه مديريت و پشتيبانى آموزش وپرورش 
فارس گفت: سال گذشته افزون بر 4ميليارد تومان فقط 
تجهيزات خريدارى و بين مدارس توزيع شده است تا 

همه بتوانند، استفاده كنند. 
حق شناس با اعالم اين خبر كه رزرو اينترنتى اسكان در 
استان آغاز شده، گفت: فرهنگيانى كه قصد سفر به استان 
فارس را دارند با مراجعه به سامانه ميهمانان فرهنگى 
 h�p:��eskan.medu.ir اينترنتــى  آدرس  بــه 

مى توانند نسبت به رزرو محل اسكان اقدام كنند.

مديركل بنادر و دريانوردى استان خبرداد 
 صدور روزانه 1100 تن مواد غذايى 

از بنادر استان بوشهر به قطر
بوشهر - خبرنگار قدس: مديركل بنادر و دريانوردى 
اســتان بوشــهر گفت: با توجه به موقعيت ويژه بنادر 
استان بوشهر در مراوده تجارى با كشورهاى حوزه خليج 
فارس، روزانه 1100 تن موادغذايى از اين بنادر به قطر 

صادر مى شود. 
محمد مهدى بنچارى با بيان اينكه اســتان ساحلى 
بوشهر داراى بيشــترين مرز دريايى با خليج فارس 
است، اظهار داشت: استان بوشهر داراى بيش از 900 
كيلومتر نوار ســاحلى با آبراه بين المللى و راهبردى 
خليج فارس اســت كه اين مهــم فرصت مهمى در 
توســعه مراوده تجارى با كشــورهاى حاشيه خليج 

فارس فراهم كرده است.
وى با اشــاره به نزديكى بنادر اين استان با بنادر كشور 
قطر خاطرنشان كرد: بنادر اين استان به سبب موقعيت 
ويژه آن در ساحل خليج فارس حدود 148 مايل دريايى 

با قطر فاصله دارند.

مرد درختى ايران:
 آتش سوزى جنگل ها، 

بيابان زايى را تسريع مى كند
ايسنا- شــهريار: مرد درختى ايران گفت: در اين روز 
مردم و مسئولين سراسر جهان، سوى نگاهشان به موضوع 
خطرات گسترش بيابان معطوف شده و راهكارهاى نجات 

زمين از خطرات گسترش بيابان را بررسى مى كنند.
«مهدى نظــرى» اظهار داشــت: بيابان زايى،به كارهاى 
بشــر در تخريب سرزمين گفته مى شود به طورى كه با 
از بين رفتن پوشــش خاك، زمين آن منطقه خاصيت 
حاصلخيزى و ثبات خود را ازدست داده و با كوچك ترين 
جريان وزش بــاد، موجى از خاك آن منطقه به حركت 
درمى آيد كه به نام پديــده ريزگردها تا صدها كيلومتر 
دورتر، به محيط  زيست ساير مناطق مجاور خسارت هاى 
سنگينى وارد مى كند.وى افزود: بيابان زايى به علت هايى 
نظير، كاشــت غيراصولى اراضى، چــراى بى رويه دام، 
گرمايش زمين، خشكسالى و از همه مهم تر آتش سوزى 
جنگل ها و مراتع رخ مى دهد و مى تواند، حيات زمين و 

ساكنان و مردم بومى آن مناطق را به خطر بيندازد.
نظرى خاطرنشــان كرد: متأســفانه اين پديده شــوم 
زيســت محيطى روزانه در حال گســترش بوده و باعث 
نابودى اراضى مســتعد و قابل كاشت و فقر كشاورزان و 
دامداران و به تبع آن باعث مهاجرت مردم بومى به سمت 
شهرها و حاشيه نشينى در اطراف كالنشهرها خواهد شد.

مرد درختى ايران تصريــح كرد: آنچه اين روزها در بحث 
بيابان زايى نگران كننده است، آتش سوزى هاى عمدتاً عمدى 
جنگل ها در حوزه زاگرس و استان ايالم است كه افزايش 
اين روند متأسفانه خطر تبديل جنگل را به بيابان گوشزد 
مى كند. نظرى به خاطر كاشــت بيش از 3000 درخت و 

نگهدارى از آن ها مرد درختى ايران نام گرفته است.

 4000 هكتار اراضى بيابانى بوشهر 
احيا مى شود 

بوشــهر - خبرنگار قدس: مديركل منابع طبيعى و 
آبخيزدارى بوشهر گفت: 4000 هكتار از اراضى بيابانى 
اســتان با اجراى طرح هاى كاشــت نهــال، بذركارى و 
جنگلكارى احيا مى شود. سهيل مهاجرى با بيان اينكه 
عوامل طبيعى و انسانى سبب ايجاد بيابان مى شود، اظهار 
داشت: عوامل طبيعى مانند اقليم و سازه مناطق كه به 
صورت طبيعى شــور است و عوامل انسانى سبب ايجاد 

بيابان مى شود.
وى افزود: مساحت اراضى بيابانى استان بوشهر 330 هزار 
هكتار اســت كه 14 درصد از مساحت استان را شامل 
مى شود.وى خاطرنشان كرد: از سال 51 اقدام هاى اوليه 
بيابان زدايى با استفاده از گونه هاى بومى به صورت توليد 

نهال و قلمه در استان بوشهر آغاز شد.

160 زوج 
خراسان شمالى 

در نوبـت 
فرزندخواندگى

شهركرد   رئيس كل دادگســترى چهارمحال و بختيارى 
در سومين ســتاد مشــترك مبارزه با زمين خوارى گفت: با 

بررسى هاى انجام شده...

بجنورد  مديركل بهزيستى خراسان شمالى گفت: هم اكنون 
شمار زوج هاى متقاضى فرزندخواندگى در اين استان 863 هزار 

.......صفحه4نفرى به 160 زوج رسيده است...

 گنبد كاووس همه ســاله همزمان با 
فرا رســيدن فصل برداشــت غالت در 
خرداد ماه به دليل بى توجهى كشاورزان و آتش 
زدن كاه و كلــش شــاهد آتــش ســوزى هاى 
گســترده اى هستيم كه رنگ ســياه بر طبيعت 
«گاليكش» خود گواه اين ظلم به طبيعت است. 
گنبــدكاووس بــا دارا بودن 160 هــزار هكتار 
اراضى زراعى كه بيشــتر آن نيز به كشت غالت 
اختصاص مى يابد، از قطب هاى مهم توليد غالت 

بويژه گندم در گلستان و كشور است.
همه ســاله از ميانه خرداد ماه برداشــت غالت 
در اســتان آغاز مى شــود و در شــرق گلستان 
بويژه شهرستان هاى كالله، مراوه تپه، گاليكش 
و بخش هايــى از مينودشــت بــه دليل وجود 
جنگل هاى دســت كاشت سوزنى برگ، دغدغه 
بيشــترى در خصوص آتش ســوزى وجود دارد 
چرا كه به دليل مواد ســوختنى و رزينى كه در 
اين گونه ها وجود دارد، آتش همه تنه درخت را 

درگير مى كند.

فصل پر كار مأموران آتش نشانى
ســيد ســجاد حســينى مديرعامل ســازمان 
آتش نشــانى و خدمــات ايمنــى شــهردارى 
گنبدكاووس در اين خصوص مى گويد: درســال 
گذشــته و در يــك ماه فصل برداشــت غالت، 
اين سازمان با برپايى ســه ايستگاه آتش نشانى 
در مجمــوع 120 مأموريت اطفــاى حريق در 
مــزارع انجام داد كــه بخش قابــل توجهى از 
مأموريت هاى اين سازمان درفصل برداشت سال 
قبــل مربوط به اطفاى حريق هاى جزيى بقاياى 
درو محصــوالت، كاه و كلش مزارع يا انبار كاه و 

نيز علف هاى هرز نزديك مزارع بود.
معاون برنامه ريزى و امور عمرانى فرماندار ويژه 
گنبــدكاووس نيز در اين زمينــه بيان مى كند: 
اصوالً حضور خودروهاى آتش نشــانى شهردارى 
درخارج شــهر مجاز نيســت مگر در شــرايط 

بحرانى كه بايد حضور يابند.
گفتنى اســت فصل پر كار سازمان آتش نشانى 
در ســال گذشته و در ميان مزارع موجب شد تا 
خودروهاى اين سازمان با مشكل اساسى روبه رو 
شده و به دليل آســيب ديدگى از گردونه ارائه 

خدمات خارج شوند.
حال مديرعامل ســازمان آتش نشانى و خدمات 
ايمنى شــهردارى گنبدكاووس اظهار مى دارد: 

نشــانى  آتــش  ســازمان 
گنبدكاووس به دليل مشكالت 
مالى، اعتبارى براى تعمير اين 

خودروها ندارد.

آتش به جان زمين
كشــاورزى  كارشناســان 
و  كاه  ســوزاندن  معتقدنــد، 
كلش بعد از برداشت محصول، 
ميكــرو ارگانيزم هاى خاك از 
باكتــرى، قارچ،  انــواع  جمله 
جلبك و گلســنگ و همچنين 
مواد آلى خاك را نابود مى كند 
و مواد مغــذى زمين را از بين 
برده و آلودگى محيط زيســت 

را نيز در پى دارد.
در ســال گذشته، طبق آمارى 

كه مسئوالن ســازمان جهادكشاورزى گلستان 
ارائه دادنــد از بابت آتش زدن كاه و كلش روى 
زمين، افزون بر آســيب به خاك و مواد مغذى 
آن محصول افزون بر 300هكتار از گندمزارهاى 

استان نيز به خاكستر تبديل شد.
دبير ستاد برداشــت محصوالت پائيزه سازمان 
جهاد كشــاورزى گلســتان در اين بــاره بيان 
مى كند: با توجه به كشــاورزى بودن اســتان، 
اهميــت خــاك و ممانعت از آلودگى زيســت 

محيطى منطقه الزم اســت كه 
سرمايه گذارى بيش از گذشته 
در امــر فرهنگ ســازى براى 
بقاياى  زدن  آتش  از  خوددارى 

كاه و كلش صورت گيرد.
مى افزايد:  فاروقــى  عيدمحمد 
كاه و كلش محصول كشاورزى، 
سرمايه گران بهايى براى زمين 
و زراعت كشت دوم بوده كه با 

آتش زدن به هدر مى رود.
وى با تأكيــد بر ضرورت اتخاذ 
قوانينــى براى ممانعت از آتش 
زمين  بقاياى محصول در  زدن 
و چــراى بى رويــه دام پس از 
همچنين  مى گويد:  برداشــت 
برگردان  از  بايــد  كشــاورزان 
كردن خــاك و بقاياى گياهى 
خوددارى كننــد چون با اين اقــدام خاك در 
معــرض فرســايش هاى بــادى و خاكــى قرار 

مى گيرد.
فاروقى ادامه مى دهد: كشــاورزان براى كشــت 
دوم نيز مى توانند از كارنده هاى كشت مستقيم 
يا بى خاك ورز استفاده كنند زيرا كارنده ها قادر 
هســتند ضمن حفظ بقاياى گياهى؛ بذر سويا، 
پنبه، ذرت، آفتابگردان، كنجد و ســرگوم (ذرت 

علوفه اى) را كشت كنند.

تشديد بيمارى هاى ريوى
آلودگى هوا ناشــى از آتش زدن باقى مانده كاه 
و كلــش و تشــديد بيمارى هاى تنفســى يكى 
ديگر از مضرات اين اقدام توســط كشــاورزان 
بومى اســت كه در كنار فقــر زمين از مواد آلى 
به سالمت ســاكنان اين منطقه نيز آسيب وارد 
مى كند. بر اين اســاس، اداره كل محيط زيست 
گلستان اعالم كرده اســت، آتش زدن هرگونه 
بقاياى كشت شامل كاه و كلش در مزارع ممنوع 
است و در صورت مشاهده هرگونه آتش سوزى، 
برخورد قضايى و قانونى با متخلفين خواهد شد.
در اين اطالعيه آمده اســت: «آتش زدن بقاياى 
مزارع كشــاورزى افــزون بر آســيب به بافت 
ارزشــمند خاك و تأثير منفــى بر حاصلخيزى 
خاك مــزارع، موجــب آلودگى هوا و انتشــار 
گازهاى آالينده و تشــديد بيمارى هاى ريوى، 

قلبى و عروقى خواهد شد.»

بر افروختگان آتش مجازات مى شوند
از آنجا كه صدور چنيــن اطالعيه هايى به نظر 
مى رســد، تأثيــرى در رويه ســنتى و تخريبى 
كشــاورزان بومى منطقه نداشته، حال دستگاه 
قضا نيز با ورود به اين موضوع ســعى دارد تا از 
اهرم قانــون و حبس و تعزير براى جلوگيرى از 

خسارات بيشتر وارد ميدان شود.
هادى هاشميان رئيس دادگسترى كل گلستان 
در اين خصــوص مى گويد: آتــش زدن بقاياى 
گياهى سبب آلودگى محيط زيست و آسيب به 
مواد آلى خاك مى شــود و براســاس ماده 688 
قانون تعزيــرات، آلودگى محيط زيســت جرم 
اســت و تا يك سال حبس براى آن لحاظ شده 

است.
رييس شوراى حفظ حقوق بيت المال گلستان 
مى افزايد: ســال هاى گذشــته، درباره برخورد 
قانونــى با افــرادى كه بقايــاى گياهى را آتش 
مى زنند، اطالع رســانى شــد و از امسال براى 
كســانى كه اقدام به ايــن كار مى كنند، پرونده 

قضايى تشكيل مى شود.
وى تصريــح مى كند: در نامه اى به مســئوالن 
اجرايى و دادســتان هاى استان از آنان خواسته 
شده كه ضمن آگاهى دادن به كشاورزان درباره 
زيان هــاى آتــش زدن بقاياى گياهــى و كاه و 
كلش محصوالت، كسانى را كه اقدام به اين كار 

مى كنند به مراجع قضايى معرفى كنند.

آتش افروزى ممنوع
دود آتش كشاورزان گلستانى به چشم طبيعت مى رود
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نيكوكاران مسكن ساز 
دست به كار شدند

چند خشت 
مهـربانى

در«باال آبدنگ»
سارى   اين روزها اگر سرى به محالت فقيرنشين 
بزنيــم، مى بينيم خانه هايى نوســاز آنجا خودنمايى 

مى كنند. خانه هايى كوچك اما نونوار.
خانه هايى كه ســعى كرده اند محروميت را در پستو 
پنهان كنند و گوشــه اى از زخم هاى قشر مستضعف 

جامعه را مرهم باشند.
در اين روزهاى رمضانى كه همه جا از كارهاى خير 
بيشتر مى شــنويم، از خبر ساخت خانه براى «سيد 
ننه» از اهالى شــهرمان كه روزها را بسختى سپرى 

مى كند، مطلع مى شويم.
بنياد مســكن مازندران اين بار نيــز به همراه انجمن 
خيرين مسكن ساز پا پيش گذاشته اند و مى خواهند، 
سرپناهى براى اين بانوى شمالى بسازند. شايد سقفى 

براى آينده فرزندان «سيد ننه»...

آلودگى هوا ناشى 
از آتش زدن 

باقى مانده كاه 
و كلش و تشديد 

بيمارى هاى تنفسى 
از مضراتى است كه 
در كنار فقر زمين از 
مواد آلى به سالمت 

ساكنان اين منطقه 
آسيب وارد مى كند 

بــرش



  ورشكستگى مؤسسه اعتبارى ثامن 
در گيالن دروغ است

ايسنا،رشت: رئيس مؤسسه اعتبارى ثامن شعبه نامجو رشت 
گفت: ورشكستگى مؤسسه اعتبارى ثامن كذب محض است و 
ما در پرداخت وجوه سپرده گذاران هيچ گونه مشكلى نداريم.
سيد رضا قاسمى در خصوص هجوم يكباره مردم به مؤسسه 
ثامن براى دريافت سپرده گفت: برخى شبكه هاى ماهواره اى 
كه وابسته به شبكه منافقين هستند، با پخش كليپى مبنى 
بر اينكه مؤسســه ثامن ورشكست شده است، سبب رعب و 
وحشت سپرده گذاران اين مؤسسه شدند كه براساس اين امر 

شاهد هجوم مردم به شعب بانك ثامن هستيم.
وى ادامــه داد: نــه ادغامى در كار اســت و نه بــه ما اعالم 
ورشكستگى شده است. دشمن به دنبال ايجاد آشوب در بين 
مــردم و از بين بردن حس اعتماد مردم به ارگان هاى نظامى 
است و بر اين اساس با اعالم خبر كذب ورشكستگى مؤسسه 

اعتبارى ثامن در تالش براى برهم زدن آرامش مردم است.
قاسمى خاطرنشان كرد: ما در پرداخت سپرده سرمايه گذاران 
هيچ گونه مشكلى نداريم، اما اين هجوم يكباره سپرده گذاران 

سبب اختالل در پرداخت ها شده است.

  44 هكتار از جنگل هاى بلوط چهارمحال 
و بختيارى در معرض نابودى است

 ايرنا- شــهركرد: كارشناس مســائل زيست محيطى و 
تغييرات آب و هوايى چهارمحال و بختيارى، تغييرات اقليمى 
را عامل اصلى پديده بيابان زايى دانست و گفت: به دنبال اين 
وضعيت 44 هكتار از جنگل هاى بلوط اين استان در معرض 

نابودى است.
قطره سامانى افزود: در سال هاى اخير به سبب توليد گازهاى 
گلخانه اى، افزايش دما و كاهش بارشها شاهد تغييرات اقليمى 
هستيم كه اين وضعيت منجر به وقوع پديده بيابان زايى بويژه 
در ايران كه در منطقه خشك و نيمه خشك جهان قرار گرفته، 
شده است.  وى خشك شدن دشت ها و زوال جنگل هاى بلوط 
زاگرس مركزى را از پيامدهاى مخرب وقوع پديده بيابان زايى 
در كشور دانست و گفت: براساس جديدترين تحقيقات انجام 
گرفته از سوى مركز تحقيقات كشــاورزى و منابع طبيعى 
چهارمحال و بختيارى، 44 هكتار از جنگل هاى زاگرس اين 
استان به صورت تك پايه و به شكل خشكيدگى تاج درخت 
در حال زوال است كه اصلى ترين علت آن تغيير اقليم گزارش 

شده است.

  جمع آورى 200 ميليارد ريال زكات 
در كشور 

 تسنيم- گنبد: مديركل امور اجرايى زكات كميته امداد امام 
خمينى(ره) كشــور گفت: مردم كشور تاكنون 200 ميليارد 

ريال زكات پرداخت كرده اند.
انتظارى در ديدار با امام جمعه گنبدكاووس اظهار داشــت: 
مردم كشــور تاكنون 200 ميليارد ريــال زكات پرداخته اند 
كه اين ميزان در مقايســه با مدت مشــابه پارسال افزايش 

چشمگيرى يافته است.
وى افزود: امســال مبلغ نهايى جمع آورى زكات 3 هزار و 50 
ميليارد ريال پيش بينى شده و براى جمع آورى زكات 60 هزار 

مبلغ در مناطق مختلف كشور فعاليت مى كنند. 
انتظارى تصريح كرد: بيش از 60 درصد زكات جمع آورى شده 
به مصارف نيازمندان و فقرا و 40 درصد براى ساخت پروژه هاى 
عام المنفعه مانند مسجد، حوزه علميه، خانه عالم، غسالخانه، 
خانه بهداشــت و تهيه جهيزيه، درمان و مسكن نيازمندان 
هزينه مى شــود. به گفته مديركل امور اجرايى زكات كميته 
امداد امام خمينى(ره) كشــور، در سال گذشته در مجموع 2 

هزار و 670 ميليارد ريال زكات در كشور جمع آورى شد.

نيكوكاران مسكن ساز دست به كار شدند

چند خشت مهربانى در «باال آبدنگ»
��ر

سارى - حسين احمدى   اين روزها اگر 
سرى به محالت فقيرنشين بزنيم، مى بينيم 
خانه هايى نوســاز آنجا خودنمايى مى كنند. 

خانه هايى كوچك اما نونوار.
خانه هايى كه سعى كرده اند محروميت را در 
پســتو پنهان كنند و گوشه اى از زخم هاى 

قشر مستضعف جامعه را مرهم باشند.
در ايــن روزهــاى رمضانى كــه همه جا از 
كارهــاى خير بيشــتر مى شــنويم، از خبر 
ســاخت خانه براى «ســيد ننــه» از اهالى 
شــهرمان كــه روزها را بســختى ســپرى 

مى كند، مطلع مى شويم.
بنيــاد مســكن مازنــدران اين بــار نيز به 
همراه انجمن خيرين مســكن ساز پا پيش 
براى  ســرپناهى  مى خواهند،  و  گذاشته اند 
اين بانوى شمالى بسازند. شايد سقفى براى 

آينده فرزندان «سيد ننه».
از اين دســت اتفاقات را در گذشته، قلمى 
اقــدام نيكوكارانه  كرده بوديــم و برايمان 

خيرين عجيب نبود.
به روســتاى «باال آبدنگ» ســارى در چند 
كيلومترى مركز مازندران مى رويم. در نگاه 
اول كانكسى كوچك در كنار زمينى خالى، 
نگاهمان را جلب مى كند و بيشتر كه توجه 
مى كنيم، سه بانو را مى بينيم كه در گرماى 
تابســتان در اين خانه فلزى بسيار كوچك 

روزگار مى گذرانند.
با «ســيد ننه» همكالم مى شويم. از مشقت 
روزگار و نداشــتن خانــه و درآمد مى گويد 
و از اينكه بــا دخترانش زندگــى مى كند. 
از اينكه با همــت خيرين، خانه كلنگى اش 
قرار است، تبديل به سرپناهى تازه شود. از 
اينكه همسرش، مرحوم شده و براى گذران 
زندگى دســتش تنگ اســت و همسايه ها 

هوايش را دارند.
«ســيد ننه» از محرومين ديگــر آبادى هم 
مى گويــد و مى خواهد كه خيرين دســت 

آن ها را هم بگيرند.
از شــرايط زندگى در كانكس مى پرســيم. 
توضيــح مى دهد: خوشــحاليم كــه پايان 

تابستان به خانه خودمان مى رويم.

 نيكوكارى و جوانى
در مراســم كلنگ زنى ســاخت خانه براى 
«سيد ننه» به چهره اى جوان برمى خوريم و 
در مى يابيم آقاى يوســفى سى و چندساله 
براى نخســتين بار اســت در اين راه قدم 
گذاشــته و مى خواهد، ساخت مسكن براى 

محرومين را دنبال كند.
آقاى يوسفى از آشــنايى با انجمن خيرين 
مسكن ســاز و خانواده «سيد ننه» مى گويد 
و تصميم دارد ايــن خانه را 60 تا 75 روزه 

بسازد تا آن ها زودتر صاحب سرپناه شوند.
وى كه كل هزينه هاى ســاخت اين خانه را 
تقبل كرده، مى گويد: كمك به محرومان در 
دســتور كار قرار داشت و با انجمن خيرين 

مسكن ساز كه آشــنا شدم، تصميم گرفتم 
اين هزينه ها را در مجراى درست انجام دهم 

تا به دست محرومان واقعى برسد.

 نهادهاى انقالبى پاى كار هستند
ساخت مســكن محرومان يكى از اقدام هاى 
شايسته اى اســت كه چند سال اخير روند 
رو به رشدى داشته و دستگاه هاى ذى ربط 
حضور فعال ترى در اين حوزه پيدا كرده اند.

اين روزها وقتى حرف از مســكن محرومان 
به ميــان مى آيد، نام بنياد مســكن انقالب 
اسالمى، بسيج سازندگى، كميته امداد امام 
خمينى(ره) و انجمن خيرين مســكن ساز 
بيشــتر به گوش مى رســد و اين نهادهاى 
انقالبــى تمام تالش خود را بــراى خانه دار 

كردن محرومان به كار گرفته اند.
در اين راســتا مديركل بنياد مسكن انقالب 
اسالمى مازندران در محل ساخت خانه براى 
«ســيد ننه» در گفت و گو با خبرنگار قدس، از 
انعقاد تفاهمنامه ميان بنياد مســكن، بنياد 
مستضعفان و سازمان بهزيستى خبر مى دهد.

ســيدمجيد هاشمى با اشــاره به اينكه در 
ســال گذشــته مقرر شــد كه 135 واحد 
مســكونى شــهرى و 126 واحد روستايى 
براى مددجويــان داراى بيش از دو معلول 
ساخته شــود، اظهار مى كند: از اين ميان، 
68 مسكن روســتايى و 56 مسكن شهرى 
تحويل مددجويان شد و بقيه خانه ها نيز در 

دست اجراست.
وى بــا اعالم اينكه ســهميه ســال جارى 
ابالغ نشــده، يادآور مى شــود: براى ساخت 
مســكن محرومان از ظرفيــت خيرين نيز 
استفاده مى كنيم و آنان مى توانند، بخشى از 
هزينه ها را اعم از تهيه مصالح برعهده گيرند 

حتى يك آجر.
وى اضافه مى كند: براى ســاخت مســكن 
محرومان، 30 ميليون تومان كمك بالعوض، 
18ميليون تومان تســهيالت با كارمزد پنج 
درصد و 2 ميليون تومان تســهيالت قرض 
الحســنه داده مى شود كه خيرين مى توانند 

از اين ظرفيت استفاده كنند.

 خيرين مسكن ساز در ميانه ميدان
نائب رئيس انجمن خيرين مســكن  ســاز 
مازندران نيــز در گفت و گو با خبرنگار ما از 
ســاخت 24 واحد مسكونى براى محرومان 
در ســال جارى خبر مى دهــد و مى گويد: 
مجتمــع 6 واحــدى زرنديــن نــكا آماده 

بهره بردارى است.
مجتمع  مى افزايد:  محمودى كياسرى  احمد 
18واحدى نودهك نكا نيز در مرحله اسكلت 
ســازى بوده و ســال آينده به بهره بردارى 

مى رسد.
وى با اعالم اينكه ســه قطعه زمين در شهر 
سارى آماده مشاركت خيرين براى ساخت 

مسكن است، اضافه مى كند: 6 قطعه زمين 
در آمل نيز براى ســاخت در اختيار انجمن 

خيرين مسكن ساز قرار گرفت. 
نائب رئيس انجمن خيرين مسكن  ساز مازندران 
در پايان از ساخت خانه اى براى خانواده داراى 
پنج معلول در سوادكوه خبر مى دهد و مى گويد: 
عمليات اجرايى ســاخت ايــن خانه با كمك 

خيرين بزودى اجرايى مى شود. 

 بسيج، محروميت زدايى مى كند
همچنين رئيس بسيج سازندگى مازندران از 
ساخت 300 واحد مسكونى براى محرومان 
مازندرانى در ســال جــارى خبر مى دهد و 
مى گويد: واحدهاى مــورد نظر با همكارى 

كميته امداد و خيرين ساخته خواهد شد.
سرهنگ غالمرضا شــريعتى در گفت و گو با 
قدس، با اشــاره به اينكه در ســال گذشته 
240 واحد براى محرومان ساخته و تحويل 
شــد، اظهار مى كند: براى عبــور از گرداب 
محروميت بايــد از همت و ظرفيت خيرين 

استفاده كرد.
وى يــادآور مى شــود: خيريــن مازندرانى 
تاكنون 2ميليارد تومان براى ساخت مسكن 

محرومان اهدا كرده اند.
رئيــس بســيج ســازندگى مازنــدران به 
همكارى بسيج سازندگى مازندران با آستان 
قدس رضوى اشــاره مى كنــد و مى گويد: 
همكارى هــاى خوبــى بــا معاونــت امداد 
محرومان آستان قدس صورت گرفته است.

سرهنگ شــريعتى مى افزايد: آستان قدس 
100 گــروه از 700 گــروه جهادى را كه با 
بسيج سازندگى مازندران همكارى داشتند، 
تحت پوشــش قــرار داد و نيازهايشــان را 

برطرف كرد. 

  توليد مكمل غذايى ويژه فضانوردان 
ازجلبك در مازندران

راه دانا- بابل: مكمل غذايى ويژه فضانوردان توسط پژوهشگر 
مازندرانى با همراهى بسيج علمى و پژوهشى مازندران توليد 

شد.
نرگس ابدالى محقق مازندرانى درباره توليد ماده غذايى ويژه 
فضانوردان، اظهار داشــت: اين ماده غذايى مبتنى بر جلبك 
اســت. وى تفاوت اين مكمل با ساير مكمل هاى موجود در 
بازار عالوه بر غنى بودن از نظر مينرال ها، ويتامين ها، پروتئين 
و تركيبات آنتى اكسيدانى استثنايى موجود در آن، بيواكتيو يا 

به عبارتى زيست فعال بودن آن عنوان كرد.
مدير عامل شــركت دانش بنيان ژن فناور كيو با اعالم اينكه 
توليد آزمايشگاهى اين محصول در مازندران انجام شد، افزود: 

به دنبال توليد صنعتى اين محصول هستيم. 
وى ادامه داد: فضانوردان و يا نيروهاى جنگى كه امكان حمل 
ميوه و پروتئين براى آن ها وجود ندارد، مى توانند از اين مكمل 
استفاده كنند. از نظر بهداشت جهانى اين مكمل داراى مجوز 
جهانى اســت و آزمايش هاى الزم بر روى نمونه ايرانى انجام 

شده و در مرحله نهايى اخذ پروانه توليد است.

استاندار خبر داد
  اعتبار 1000 ميلياردى احياى واحدهاى 

توليدى سيستان و بلوچستان
صداوسيما- زاهدان: امســال يكصد ميليارد تومان اعتبار 
براى احياى واحدهاى توليدى سيستان و بلوچستان اختصاص 
يافته است.  استاندار سيستان و بلوچستان در جلسه كارگروه 
تسهيل و رفع موانع توليد اين استان گفت: اين ميزان اعتبار 
به منظور كاهش سود مشاركت بانك ها براى ارائه به واحدهاى 

توليدى نيازمند به تسهيالت،اختصاص يافته است. 
هاشمى افزود: 333 واحد نيازمند كمك به احيا مورد ارزيابى 
قرار گرفته اند كه از اين ميزان تاكنون 124 واحد به بانك هاى 
عامل معرفى شده اند.   وى گفت:براى احياى اين واحدها 120 
ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه تاكنون 75 ميليارد تومان 

تسهيالت به آنان پرداخت شده است.

  هجوم موريانه ها به بناى تاريخى 
امامزاده احمد اصفهان

تسنيم- اصفهان: مدت هاست بناى تاريخى امامزاده احمد 
اصفهان با موريانه ها دست و پنجه نرم مى كند، اين هجوم به 
قدرى بوده كه اغلب بخش هاى اين بنا سست شده و ممكن 
است هر لحظه بر سر زيارت كنندگان ريزش كند و جداى از 

خسارت هاى بنا خسارت هاى جانى نيز در پى داشته باشد.
در نزديكى چهارســو مقصود محله حسن آباد اصفهان بناى 
قديمى امامزاده احمد قرار دارد كه بنا به نوشــته مورخين و 

محققين مقبره يكى از فرزندان امام محمدباقر(ع) است.
بنايى كه مدت هاست اصفهانى ها براى عرض ارادت و زيارت به 
اين امامزاده به آن جا مى روند و مدتى در اين مكان خلوت كرده و 
به راز و نياز و نيايش مى پردازند. مكانى كه ملجأ عبادت و معنويت 
اســت. تمامى مكان هاى مذهبى جداى از معنوى بودن امنيت 
روانى خاصى در آن ها حاكم است و اين امامزاده نيز مستثنا نبوده، 
اما مسئله اى كه نگران كننده است، هجوم موريانه ها به بناى اين 
امامزاده است كه نگرانى را حتى براى زيارت كنندگان فراهم كرده 
است. متأسفانه هجوم موريانه به اين بنا به قدرى بوده كه جداى 
از خوردگى بيشــتر بنا كه سبب سست شدن آن شده، هر روز 
گوشه هاى ديگر بنا را مورد هجوم خود قرار داده اند، در واقع كل 

بنا در حال حاضر دچار موريانه زدگى شديد است.

یک ��� یک ��ر

خبر

 موج رسا- زنجان  80 كارگر اخراج 
شده روغن نباتى جهان كه از آذر ماه سال 
گذشته به سركارهايشان برنگشته اند، مقابل 

استاندارى زنجان تجمع كردند.
بعد از تجمعات روزانه كارگران در ســال 
گذشــته، مســئوالن دولتى و همچنين 
شركت روغن نباتى جهان هر يك اظهار 
نظرهاى خاص خود را داشــتند. ســيد 
بيوك موســوى معاون سياســى امنيتى 
استاندار زنجان در نخستين روزهاى تجمع 
كارگران گفت: مشكالت روغن نباتى جهان 
و تعطيلى اين شــركت، مربوط به نحوه 
واگــذارى آن در دولت قبل اســت و قرار 
نيست، ضعف ها و قصورها به حساب دولت 

يازدهم گذاشته شود.
بعد از اين سخنان مسئول حقوقى روغن 
نباتى جهان با بيان اينكه مشــكل اصلى 
ما تنها نبود مواد اوليه است، گفته بود كه 
هر موقع مواد اوليه در اختيار ما قرار گيرد 
300 نفر كه هيچ براى 1000 نفر ظرفيت 

استخدام داريم.
بعد از كــش و قوس هاى فــراوان، ناصر 
فغفورى رئيس ســازمان صنعت و معدن 
از تالش استاندار زنجان براى تأمين مواد 

اوليه اين شركت خبر داد و گفت: به محض 
تأمين مواد اوليه كارگران برسركارهايشان 

برخواهند گشت.
بعد از سخنان مقامات استاندارى زنجان 
همه كارگران و خانواده  هاى آن ها از اينكه 
دوباره نان آورانشان بر سر كار بر مى گردند، 
خوشحال شدند، اما در اواخر فروردين ماه 
مشخص شــد كه 80 كارگر نه تنها هنوز 
در بيكارى به ســر مى برند، بلكه شركت، 
برگه هــاى عدم نياز اين كارگــران را نيز 
صادر كرده اســت. بعد از گذشت نزديك 
بــه پنج ماه از ســرگردانى 80 كارگر اين 
كارگران براى گرفتن حق و حقوق و اعالم 
اعتراض دوباره به مسئوالن استانى مبنى بر 
برنگشتن به كار با وجود قول اكيد مسئوالن 

مقابل استاندارى زنجان تجمع كردند.

خبر

راه دانــا- رودبار  هــر چند براى 
برق  تعرفه هاى  گرمســيرى،  مناطــق 
تعديل شــده، جنوب كرمــان با وجود 
تجربه دماى باالى 50درجه سانتى گراد 

از آن بى بهره است.
البتــه با تصويب مصوباتى مقرر شــده 
اســت كه شــهرهايى كه دماى هواى 
باالتر از 50درجه سانتى گراد را تجربه 
مى كنند، مشــمول قانون تعديل تعرفه 
قبوض شوند كه جنوب كرمان با وجود 
تجربه دماى باالى 50 درجه سانتى گراد 

هنوز از اين قانون بى بهره است.
دولــت چندى پيش در جلســه هيئت 
دولت، تعرفــه برق مردم سيســتان و 
بلوچســتان را كــم كرد و حاال ســؤال 
ما اين اســت كه اگر علــت كم كردن 
تعرفــه برق، گرما اســت، مردم جنوب 
كرمان حقيقتاً مستحق ترين مردم ايران 
هستند و بايد نسبت به آنان هم اين حق 
در نظر گرفته شــود چرا كه در بسيارى 
از شــهرهاى جنوبى اســتان دچار افت 
شديد ولتاژ برق نيز هستيم. (به احتمال 
قوى اين حركت دولت شــايد به نوعى 
امتياز دادن به سيســتان و بلوچستان 

بوده اســت)با توجه به مشابهت گرماى 
دو منطقه سيستان بلوچستان و جنوب 
كرمــان چرا دولتمــردان تعرفه اين دو 
منطقه را يكسان نمى كنند و دليل اين 
بزرگ دولتمــردان چه چيزى  تبعيض 

مى تواند، باشد؟
گويا وزارت نيــرو و نمايندگان جنوب 
اســتان هم هيچ برنامه اى براى ملحق 
شدن جنوب كرمان به فهرست مناطق 
گرمســيرى در دســت اقدام ندارند و 
مردم جنوب كرمــان بايد با زندگى در 
دماى طاقتفرســاى بــاالى 52 درجه، 
همچنان شاهد قبوض سرسام آور برق 
باشــند؛ مردمى كه به لحاظ محروميت 
لقــب «آفريقــاى ايــران» را بــه خود 

اختصاص داده اند.

اوليه اين شركت خبر داد و گفت: به محض بوده اســت)با توجه به مشابهت گرماى 

«سيد ننه» از 
محرومين ديگر 

آبادى هم مى گويد 
و مى خواهد كه 

خيرين دست آن ها 
را هم بگيرند
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دستور دادستان نسبت به اعتراض 
دانشجويان اهواز

ميزان: در پى اعتراض دانشــجويان دانشگاه شهيد چمران 
نسبت به سيستم سرمايشى خوابگاه و بستن در بر روى آن ها 
از ســوى مسئوالن، دادســتان اهواز به يكى از معاونين خود 
دســتور داد تا موضوع را بررسى و نتيجه را اعالم كند.عباس 
حســينى پويا دادســتان اهواز اظهار كرد: به يكى از معاونان 
دستور پيگيرى اين موضوع را داده ام و پس از وصول گزارش 
پليس اطالعات با هركدام از مسئوالن خوابگاه كه در را بر روى 

دانشجويان بسته و مانع خروج آنان شده اند، برخورد مى شود.

تصميمات مهم درباره ريزگردها 
در نشست بين المللى تهران

اهواز- ايلنا: استاندار خوزستان از سفر نمايندگان 100 كشور 
خارجى در روز 13 تيرماه به خوزســتان به منظور بازديد از 
كانون هاى ريزگرد در اســتان و اتخاذ تصميمات مهم در اين 

باره در نشست بين المللى تهران خبر داد.
 شريعتى در همايش مقابله با بيابان زايى در گيت بوستان اهواز 
اظهار كرد: بحث ريزگردها در خوزستان و استان هاى همجوار 
به بحثى ملى و بين المللى تبديل شده و كشورهاى منطقه و 

سازمان ملل را نيز درگير كرده است.

وى افزود: با توجه به حساســيت موضــوع در زمينه مقابله با 
ريزگردها قطعنامه هايى در سازمان ملل براى آن تصويب شده 
و اقدام هايى در ســطح منطقه براى جلوگيرى و پيشگيرى از 
اين پديده در حال انجام اســت. استاندار خوزستان ادامه داد: 
همچنين در اين خصوص در تاريخ 12 تا 14 تيرماه نشســت 
بين المللى مقابله با ريزگردها در تهران برگزار مى شــود و بى 
شــك در اين جلســه تصميمات بزرگى گرفته خواهد شد. 
شريعتى تصريح كرد: دولت پيگيرى  الزم را داشته و پيمانكاران 
و مردم محلى با مشاركت سپاه و بسيج موفق شدند 6000 از 
كانون هاى ريزگرد در استان را نهالكارى كنند و تا ماه هاى آينده 

نهالكارى 42 هزار كانون ريزگرد در استان به پايان مى رسد.

قدس: تلفات معابر مشــهد معادل ســقوط يك هواپيماى 
بويينگ 

نيش و نوش: اگه شــهردارى بفهمه، هزينه پارك در معابر 
مشهد رو معادل قيمت بليت هواپيماى بويينگ باال ميبره! 

قدس: آغاز توزيع گوشت گرم گوسفندى طرح تنظيم بازار 
در مشهد 

نيش و نوش: معمــوالً جورى توزيع ميكنن كه جاهايى كه 
گوشت ارزون ميدن هم مجبور بشن قيمتشون رو ببرن باال و 

اينجورى بازار تنظيم و يكدست گرون بشه! 
قدس: سد معبر پيمانكار شــهردارى مشهد در محل عبور 

عابران 
نيش و نوش: ولى چون چاقو دسته خودش رو نميبره، واحد 

رفع سدمعبر شهردارى وارد عمل نميشه! 
قدس: آب شرب «نغندر» استاندارد است 

نيش و نوش: اون اشــيا و ناخالصى هايى هم كه تو آب ديده 
ميشه، عالمت استاندارده! 

قدس: 367ميليارد ريال چك برگشــتى مربوط به عوارض 
ساختمانى در مشهد 

نيش و نوش: ببين وضع شــهردارى مشهد چقدر خوبه كه 
367ميليارد چك طلبش برگشت خورده ولى ككشم نميگزه! 

قدس: روند كاهش تخلف هاى رانندگى در مشهد 
نيش و نوش: وقتى به خاطر ترافيك مشهد تو همه خيابونا 

ماشينا بهم چسبيدن، خب تخلفى نميشه كرد!

��ش و �وش
سعيد ترشيزى
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  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. 

 حضور 4 دو و ميداني كار همداني 
در مسابقه ركوردگيري كسب سهميه 

مسابقات جهانى
همدان - خبرنگار قدس: دبير هيئت دو و ميداني همدان از 
حضور چهار دو و ميداني كار همداني در مسابقه ركوردگيري 

كسب سهميه مسابقات جهانى خبر داد.
مســعود بنوان با بيان اينكه دو و ميدانى كاران از 13 استان 
كشــور به اين مسابقات دعوت شــده اند، عنوان كرد: محمد 
حاصلى، على حاج بابايى، پوريا وطن نواز و آرش قاسمى دو و 

ميدانى كاران همدانى حاضر در اين مسابقات هستند.

يك بام و دو هواى وزارت نيرو در تعديل تعرفه هاى برق مناطق گرمسيرى

 دماى هواى جنوب كرمان از 50 درجه گذشت
تجمع 80 كارگر اخراجى روغن نباتى جهان مقابل استاندارى

 كارگرانى كه قيد «جهان» را زدند



فاطمه معتمدى: نماينده مــردم 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 مؤسسه 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 بنابراين دولت 
نبايد خودش را كنار بكشــد، بلكه بايد حقوق 
و سپرده گذارى مردم را حفظ كند، حتى اگر 
مؤسسه اى هم مجوز از بانك مركزى نداشته 

باشد.
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، 
سپرده 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 مؤسسه دچار مشكل 
شــده اســت، مردم چه تقصيرى دارند؟ بايد 
دولت و دستگاه قضايى در اين خصوص پاسخ 
دهند كه چگونه مؤسســه اى سال هاى سال 
نســبت به جذب ســپرده و پول مردم اقدام 
مى كرده است؟ بنابراين حاال كه زمين خورد، 

نبايد پاى خود را كنار بكشند.
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 مالى و اعتبارى 
اعم مؤسسات مجوزدار و نوع بدون مجوز آن به 
بانك مركزى و دولت مربوط مى شــود، گفت: 
مســئوالن حقوق مى گيرند كه حافظ حق و 

حقوق مردم باشند.

 رشد مؤسسات مالى و اعتبارى 
در دولت نهم و دهم

وى ادامــه داد: مؤسســات مالــى و اعتبارى 
غيرمجاز يا داراى مجوز نيم بند از زمان دولت 
هاشمى رفسنجانى شروع شد و در دولت نهم 
و دهــم به دليل تزريق پــول 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 سوق دهد؛ آن هم در شرايطى 

كه اقتصاد در ركود بسر مى برد.

 فروپاشيدگى مؤسسات 
و اعتماد از دست رفته مردم

وى اضافــه كرد: در واقع دولت مى توانســت، 
مؤسساتى را كه داراى مجوز نيم بند و ناقص 
بودند، نسبت به اخذ مجوز كامل با طى روند 
قانونى آن و نوع فاقد مجوز را نيز نســبت به 
دريافت مجــوز هدايت كنــد 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 مسائل 
به دليل بى تدبيرى ايجاد شــد.نماينده مردم 
چناران،طرقبه شــانديز و گلبهار خاطر نشان 
كرد:اين در حالى اســت كه دولت مى بايست 
براى هر يك از اين مؤسسات وقت مى گذاشت 
و مسائلشــان را حل مى كرد تا هم فرونپاشند 
و اعتماد مردم از دســت نرود و هم اينكه پول 
و ســرمايه سپرده گذارى شــده مردم در اين 

مؤسسات در مسير رونق اقتصاد صرف شود.

 زخمى بر دامن كشور 
وى در بخــش ديگربا بيان اينكــه اين دولت 
ســرمايه را متوقف كرده است، اضافه كرد: در 
مســائل به هم ريختن بحث مؤسسات مالى و 
اعتبارى خدا مى داند كه چه حق و حقوقى از 
مردم ضايع شده است و البته در همين شرايط 
هم چه ســوء اســتفاده هايى از سوى برخى 
از مســئوالن اين مؤسســات مالى و اعتبارى 
مشــكل دار انجام شد و چه خانواده هايى از هم 
فروپاشيد و چه زخمى بر دامن كشور ايجاد كرد 

كه همه اين ها به خاطر بى تدبيرى بود.

 لزوم هدايت بازار غير متشكل پولى 
به سمت اهداف اقتصادى

وى ادامه داد:اكنون كــه دولت دوازدهم قرار 
اســت، شــكل گيرد، بايد هيئتى از دولت با 
عقالنيت كافى پاى كار باشند؛ آن هم به دور از 
هركينه از دولت قبل چراكه دولت نهم و دهم 
ديگر تمام شده است و در آن زمانى كه بايستى 
نسبت به نقص ها و مشــكالت موجود انتقاد 
مى شد، ما گفتيم، ولى ديگر دولت قبل تمام 
شده و هر ناتوانى را به گردن آن دولت انداختن 
درست نيســت.اين نماينده مجلس ادامه داد: 
دولت بايد با تشكيل تيمى با تدبير نسبت به 
ساماندهى مؤسسات مالى و اعتبارى اقدام كند. 
بايد توجه داشــت كه بازار غير متشكل پولى 
الزم است و بايد به ســمت 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.

��ر ��ر
 رباخواران و فعاالن غيرمجاز بانكى

 در چهارمحال و بختيارى دستگير شدند
شهركرد - خبرنگار قدس: سربازان گمنام امام زمان(عج) 
در راســتاى صيانت از سياســت هاى اقتصــاد مقاومتى و 
جلوگيرى از اختالل در نظام مالى توانســتند سوء استفاده 
كنندگان از فرصت كاهش سود نظام بانكى را به دام بيندازند.
دســتگير شــدگان با ادعاى خريد و فروش طال، شمش و 
پرداخت ســود باالتر از شبكه بانكى تا 120 درصد، توانسته 
بودند ده ها ميليارد ريال از وجوه مردم را به صورت غيرقانونى 

جذب كنند.

استاندار خبر داد
 اعتبار 1000 ميلياردى احياى واحدهاى 

توليدى سيستان و بلوچستان
تومان  امسال يكصد ميليارد  ايرانشهر- خبرنگار قدس: 
اعتبار براى احياى واحدهاى توليدى سيستان و بلوچستان 

اختصاص يافته است.
 استاندار سيستان و بلوچستان در جلسه كارگروه تسهيل و 
رفع موانع توليد اين استان گفت: اين ميزان اعتبار به منظور 
كاهش سود مشاركت بانك ها براى ارائه به واحدهاى توليدى 

نيازمند به تسهيالت،اختصاص يافته است. 
هاشمى افزود: 333 واحد نيازمند كمك به احيا مورد ارزيابى 
قرار گرفته اند كه از اين ميزان تاكنون 124 واحد به بانك هاى 

عامل معرفى شده اند. 
 وى گفت:براى احياى اين واحدها 120 ميليارد تومان در نظر 
گرفته شده كه تاكنون 75 ميليارد تومان تسهيالت به آنان 

پرداخت شده است.

 كمك كشتيرانى كشور به آبرسانى 
روستايى در سرباز 

سرباز - خبرنگار قدس: شركت كشتيرانى كشور هزينه 
آبرسانى به روستاى آزاتى كشارى شهرستان سرباز را تقبل 

كرد وعمليات آبرسانى به اين روستا آغاز شد.
ســال گذشته يك كودك در اين روســتا براى آوردن آب از 

رودخانه مورد حمله تمساح قرار گرفت و جان باخت.
فرشچى معاون دريايى سازمان حفاظت محيط زيست كشور 
گفت: عمليات آبرســانى به اين روستا به مدت سه ماه انجام 

مى شود تا مشكل بى آبى آن به صورت دائم رفع شود.
تقوى معاون شركت كشتيرانى كشور هم گفت: براى تأمين 
آب شرب اين روستا يك مخزن 1800 متر مكعبى ساخته و 
شبكه آبرسانى داخلى ايجاد مى شود.يوسفى فرماندار سرباز نيز 
گفت: با اجراى اين طرح، 300 خانوار اين روستا از نعمت آب 

شرب سالم و بهداشتى بهره مند خواهند شد.

 انتقال مرقد مطهر شهيد قربانى
 از درياچه سد گلورد انجام شد

بهشهر - خبرنگار قدس: انتقال مرقد مطهر شهيد عبداهللا 
قربانى واقع در درياچه سد گلورد به مزار جديدش در روستاى 

رودبار بهشهر انجام شد. 
حجت االسالم نوراهللا ولى نژاد مديركل تبليغات اسالمى استان 
گلستان و از اهالى روستاى رودبار با اشاره به جايگاه شهيد و 
شــهادت در اسالم با بيان اينكه ما نياز به تكريم و تجليل از 
شهدا داريم، تصريح كرد: ما به شهدا نياز داريم و معتقديم كه 
شهيد به عنوان يك نشانه، يك عالمت و يك پرچم محسوب 

مى شود و اين پرچم بايد حفظ گردد.
در پايان با حضور برادران و خواهران شهيد قربانى، عمليات 

اجرايى جابه جايى مرقد مطهر اين شهيد صورت گرفت.

 تاكسى هاى اينترنتى در اصفهان 
براى خانواده ها دردسرساز شدند

اصفهان- خبرنگار قدس: رئيس پليس اطالعات و امنيت 
عمومى فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان گفت: فعاليت 
تاكسى هاى اينترنتى در اصفهان غيرقانونى است و استفاده 
از آن ها تاكنون براى تعداد زيادى از خانواده ها دردسرســاز 
شده است.سرهنگ اكبر عاصمى درباره دليل غيرقانونى بودن 
اين تاكســى ها تصريح كرد: با توجه به اينكه اين تاكسى ها 
مى بايست از مجارى قانونى فعاليت خود را شروع مى كردند، 
امــا از اين اقدام امتناع ورزيدنــد، به همين دليل افرادى كه 
به اين شــركت مجوز داده اند بايد پاسخگوى فعاليت آن ها 
هم باشند.وى اظهاركرد: تاكسى هاى اينترنتى در سطح استان 
اصفهان تحت پوشش تاكسيرانى و اتحاديه تاكسى هاى تلفنى 
نيســتند و نيروى انتظامى كار آنان را غيرقانونى مى داند و از 

فعاليت آنان جلوگيرى خواهد شد.

 آزادى بيست زندانى گلستانى 
با كمك خيران 

صداوسيما- گرگان: همزمان با فرا رسيدن شب هاى نورانى 
احيا 20 زندانى گلستانى با كمك خيران و سازمان زندان ها 
از بند رها شــدند. اين افراد اگر چه مرتكب جرايم عمد شده 
بودند، اما به دليل ارتكاب بار اول جرم و يا سپرى كردن مدت 

طوالنى در حبس آزاد شدند.

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

 14 اثر تاريخى اشكذر بى تدبيرى عامل فروپاشى مؤسسات مالى
در انتظار ثبت ملى

 اشكذر- خبرنگار قدس: سرپرست ميراث فرهنگى اشكذر 
گفت: مراحل ثبت چهارده اثر تاريخىـ  فرهنگى شهرستان 
انجام شــده و اين بناها در شرف ثبت در فهرست آثار ملى 

كشور هستند. 
محمود اديبان اظهارداشــت: با هدف حفظ و صيانت آثار و 
ابنيه تاريخى در شهرستان اشكذر پرونده ثبتى آثار تاريخى 
آب انبار اســماعيل، قلعه خضرآباد، آب انبار على آباد، حمام 
خضرآباد، آب انبار فاطمه صغرى، حســينيه جالل آباد، آب 
انبار حاجى محمد حســين، آب انبار مالابراهيم، مسجد و 
حسينيه شمســى، حمام فيروزآباد، مسجد معصومه، بناى 
آرامگاهى شمسى، حســينيه مجومرد و مسجد تك مناره 
عزآباد، پس از انجام مطالعات مربوطه، امور باستان شناسى 
و رولوه هر كدام از آثار، جهت تأييد نهايى به تهران ارســال 

شده است.
وى افزود: تاكنون 67 اثر تاريخى اين شهرستان در فهرست 

آثار ملى كشور به ثبت رسيده است.

 51 تن انواع ميوه قاچاق 
در يزد كشف شد 

يزد - خبرنگارقدس: مدير ســازمان جمع آورى و فروش 
اموال تمليكى استان يزد از امحا و معدوم سازى افزون بر 51 
تن انواع ميوه قاچاق به ارزش 4 ميليارد و 763 ميليون ريال 

در اين استان خبر داد.
منصور طالبى اظهار داشــت:  بــا پيگيرى هاى الزم مراحل 
قانونــى و تشــريفاتى كار امحا انجام و مجوزهــاى الزم از 

دستگاه هاى مربوطه گرفته شد.
وى عمده اين كاالها را شامل انبه، پرتقال، هلو، انگور، سيب 

درختى، ليموترش، گالبى و آوو كادو ذكر كرد.

 338 نفر در سواحل مازندران 
نجات يافتند

سارى - خبرنگار قدس: مديرعامل جمعيت هالل احمر 
مازندران از نجات 338 غريق در سواحل استان خبر داد.

مجتبــى اكبرى با اعالم اينكه بيــش از 1000 نجاتگر و 
ناجى در 365 نقطه پرخطر از ســواحل اســتان استقرار 
يافتنــد، اظهــار كرد: تيم هــاى امداد و نجات ســاحلى 
جمعيت هالل احمر از آغاز طرح كاهش غريق در ســوم 
خرداد تاكنون 338 غريق را در ســواحل مازندران نجات 
داده اند و 731 نفر نيز با مراجعه به پايگاه ها و پســت هاى 
امداد و نجات ساحلى از خدمات درمان سرپايى برخوردار 
شــدند.وى اضافه كرد: يكى از بزرگ ترين و گسترده ترين 
عمليات امداد و نجات در كشــور، اجــراى طرح امداد و 
نجات ســاحلى در ايام تابســتان اســت كه با مديريت 
جمعيت هالل احمر اســتان در قالب كميته كاهش غريق 
و تلفات انســانى در 400 كيلومتر نوار ساحلى مازندران 

اجرا مى شود.
اكبرى به مســافران و گردشگران ســاحلى توصيه كرد، 
هشــدارهاى نجاتگران هالل احمر و ناجيان غريق مستقر 
در ســواحل را جــدى بگيرند و از شــنا در نقاط پرخطر 

پرهيز كنند.
همچنين رئيــس هيئت نجات غريق مازنــدران از جان 

باختن هفت نفر در سواحل اين استان خبر داد. 
نقى كريميان گفت: تاكنون 453 نجات  يافته در سواحل 
مازندران داشــته ايم و همچنين 65 سى پى آر كه توسط 
هالل احمر به بيمارســتان انتقال پيــدا كردند و از مرگ 

حتمى نجات يافتند. 

نماينده دهلران در مجلس شوراى اسالمى:
 عمليات اجرايى پتروشيمى دهلران 

ظرف دو ماه آينده آغاز مى شود
دهلران - خبرنــگار قدس:  نماينده مــردم دهلران، 
آبدانان، دره شهر و بدره در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
عمليات اجرايى پروژه پتروشــيمى دهلران حداكثر ظرف 

دو ماه آينده آغاز مى شود. 
شادمهر كاظم زاده با بيان اينكه سرمايه گذار پتروشيمى 
دهلران مشــخص شــده اســت، اظهارداشــت: صندوق 
بازنشستگى وزارت نفت به عنوان سرمايه گذار اين پروژه 
تعيين شــده كه عمليــات اجرايى پــروژه NGL بعنوان 
تأمين خوراك پتروشــيمى دهلران آغــاز و هم اكنون با 
پنج درصد پيشرفت فيزيكى در حال اجراست.وى افزود: 
صندوق توســعه ملى بــراى پتروشــيمى دهلران 500 
ميليون دالر تصويب كرده كه اميد اســت هرچه سريع تر 
ايــن ميزان اعتبار به اين پروژه مهم صنعتى و اشــتغالزا 
تخصيــص يابد.وى با تأكيد بر اينكه اين پروژه در صورت 
تخصيص بموقع اعتبارات، حداكثر تا چهار ســال آينده 
در مدار توليد قرار خواهد گرفت، خاطرنشــان ســاخت: 
عمليات اجرايى پتروشــيمى دهلران براى بيش از 2000 
نفر از جوانان جوياى كار به صورت مستقيم اشتغال زايى 
خواهد كرد و مى تواند بخشى از مشكل اشتغال استان را 

بويژه در حوزه جنوب حل كند.

شهركرد - خبرنگار قدس  رئيس كل دادگسترى 
چهارمحال و بختيارى در سومين جلسه ستاد مشترك 
مبارزه با زمين خوارى گفت: با بررسى هاى انجام شده در 
خصوص تصرفات حريــم رودخانه زاينده رود، اولويت با 

آزادسازى بستر رودخانه است.
سيد عبداهللا موسوى افزود: در بحث تخريب هيچ گونه 

تبعيضى نبايد صورت گيرد.
وى تأكيد كرد: امسال تا پايان فصل تابستان بايد بحث 

ساخت و سازهاى غير مجاز زاينده رود تمام شود.
وى در خصوص ســاخت و ســازهاى ارگان ها و ادارات 
دولتى گفت: 11 ارگان دولتى در بحث ساخت و سازها و 
تصرفات حاشيه زاينده رود وجود دارند كه مقرر شد در 
مدت 15 روز اين ادارات جهت تخريب و عقب نشــينى 
از حريــم رودخانه اقدام كنند. در غير اين صورت احكام 
قانونى صادر شده در خصوص قلع و قمع اجرا خواهد شد.
وى اضافــه كرد: 104 مورد نيــز تصرف حريم رودخانه 

توسط اشخاص حقيقى وحقوقى وجود دارند كه يك ماه 
فرصت دارند براى عقب نشــينى و جلوگيرى از تخريب 

قانونى اقدام كنند.
رئيس كل دادگسترى استان بيان كرد: فعالً روستاهاى 
حاشيه زاينده رود در بحث تخريب مستثنا هستند تا در 

فرصت ديگرى بررسى و اقدام شود.
وى تصريح كــرد: در حال حاضر نمى توان هم بســتر 
رودخانه و هم حريم اجرا شود و در ابتدا بايد بستر انجام 

شود.
در ادامه اين جلسه اســتاندار چهارمحال و بختيارى 
گفت: حــوزه زاينده رود يك حوزه ســنتى و عرفى 
اســت، مانند روستاى ايل بيگى و چلوان كه چسبيده 
به رودخانه به شكل سنتى هستند و 20 روستاى ديگر 
بايد در برخورد با آن ها در خصوص رفع حريم رودخانه 
طورى برخورد شــود كه جوســازى منفى اجتماعى 

صورت نگيرد.

رئيس سازمان جهاد كشاورزى چهارمحال و بختيارى نيز 
گفت: از مجموع 231 پرونده ساخت و سازهاى غيرمجاز 
110 مورد به صورت خود اجرايى انجام شده و براى 121 

مورد حكم قطعى قضايى صادر شده است.
غريب افزود: در مجموع 104 هزار متر مربع از تصرفات 
غيرمجاز در بخش كشــاورزى قلع و قمع شد و به نفع 

حكومت برگشت داده شد.

در جلسه مبارزه با زمين خوارى تصميم گيرى شد
مهلت 15 روزه دادگسترى به ادارات و ارگان ها براى عقب نشينى از تصرفات حاشيه زاينده رود

خبر

همدان- خبرنگار قدس  مســئول بسيج سازندگى سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان  
گفت: براساس برنامه ريزى ها و پيش بينى هاى صورت گرفته، امسال فعاليت گروه هاى جهادى با 

افزايش 10 درصدى نسبت به سال گذشته انجام خواهد شد.
سرهنگ شهرام صادقى  با اشاره به رسالت بسيج سازندگى در محروميت زدايى مناطق محروم 
اظهار داشت: يكى از مهم ترين فعاليت هاى سازمان بسيج سازندگى اعزام گروه هاى جهادى به 

مناطق محروم در راستاى محروميت زدايى است.

 فعاليت 5170 نفر در اردوهاى جهادى بسيج مهندسين
وى از اعزام 2600 دانشــجوى بسيجى براى فعاليت در مناطق محروم خبر داد و ابراز داشت: 
اين اردوها در قالب اردوهاى 10 روزه دانشجويى بعد ازماه مبارك رمضان برگزار خواهد شد كه 

مقدمات، شناسايى و عرصه يابى اوليه آن فراهم شده است.
مسئول بسيج سازندگى سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان عنوان كرد: امسال 5170 نفر در 

قالب اردوهاى جهادى سه روزه بسيج مهندسين حضور خواهند يافت.
وى ادامه داد: همچنين اردوهاى جهادى هفت روزه پايگاه هاى محالت با حضور 4370 نفر بعد 
از ماه رمضان برگزار خواهد شد.صادقى با بيان اينكه دانش آموزان همدان در قالب اردوهاى سه 
روزه با عنوان طرح «هجرت» به مرمت و بازسازى مدارس خواهند پرداخت، تصريح كرد: طبق 

برنامه ريزى هاى صورت گرفته 1000 دانش آموز در اين اردوها حضور خواهند يافت.

 اعزام 50 تيم بهداشتى درمانى به مناطق مرزى
وى به اعزام 50 تيم بهداشتى درمانى در مناطق مرزى اشاره و بيان كرد: اين اردوى جهادى با 

حضور 10هزار و 240 نفر از پايگاه هاى محالت در مدت يك روز برگزار خواهد شد.

صادقى با اشاره به اثرگذارى مطلوب اردوهاى جهادى در ارتقاى فرهنگ مناطق مختلف استان 
به تبيين اهداف برگزارى اردوها پرداخت و تأكيد كرد: مهم ترين اثر اردوهاى جهادى اثر فرهنگى 

است. 
وى با بيان اينكه برگزارى اردوهاى جهادى موجب خودسازى افراد شركت كننده مى شود، اضافه 
كرد: برپايى اردوها جهادى بر پايه سازندگى استوار است كه اين سازندگى از خودسازى درونى 

افراد آغاز و به سازندگى در مناطق محروم خالصه مى شود.
صادقــى ضمن دعوت از عالقه مندان براى حضور مؤثر در گروه هاى جهادى يادآور شــد: ارائه 
خدمت در اردوهاى جهادى مى تواند به صورت كمك ملى، تخصصى و فعاليت بدنى باشد كه 

آماده هستيم اين موارد را سازماندهى و براى فعاليت در مناطق محروم اعزام كنيم.

 دولت نبايد خودش را 
كنار بكشد، بلكه بايد 

حقوق و سپرده گذارى 
مردم را حفظ كند، 

حتى اگر مؤسسه اى هم 
مجوز از بانك مركزى 

نداشته باشد

بــرش

مسئول بسيج سازندگى سپاه انصارالحسين(ع) استان خبر داد
افزايش 10 درصدى فعاليت گروه هاى جهادى در همدان 

3
دوشنبه 29 خرداد 1396

 24 رمضان 1438 19 ژوئن 2017  
سال سى ام  
شماره 8427  

 شماره پيامك: 300072305  |  ارتباط تلگرامى: 09038343801



رخ � رخ قدس گزارش مى دهد

سكونت پرحاشيه 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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