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تئاتر كودك از ضروريات آموزش و پرورش است روحبخشى به فضاهاى خاكسترى شهرى مشهد
محمد جهان پا كارگردان نمايش «ديواكوال» در گفت و گو با قدس : با ابتكار يك گروه مردمى انجام مى شود

قدس: اين روزها نمايــش كودك و نوجوان 
ديواكوال، توليد حوزه هنرى خراسان رضوى 
در سالن اشــراق براى كودكان گروه سنى 6 
تا 12 ســال بر روى صحنه است. اين گروه 
نمايشى كه اجراهاى خود را با آرزوى شادى 
براى كودكان ميانمار و يمن آغاز كرد از14 تا 

29 شهريور هر روز ساعت 18 اجرا ...

قدس: در حالى كه شهردارى ها در بسيارى 
از كشــورها در اداره شــهر ها از ظرفيت هاى 
مردمــى بخصوص ســازمان هاى مردم نهاد 
بهره مى برند، وجود اين ظرفيت هاى قوى در 
شهرهاى ايران بخصوص مشهد ناديده گرفته 
شده است. فعاليت سازمان هاى مردم نهاد در 

عرصه هاى متعدد به تجربه ثابت ...
.......صفحه 2  .......صفحه 4 

6 ماه از پرداخت آخرين حق بيمه به 
داروخانه دارها در خراسان رضوى گذشت

تعطيلى؛  نسخه 
شركت هاى بيمه براى 

داروخانه ها

.......صفحه 2 

قدس گزارش مى دهد  

ادامه جوالن 
دالالن در بـازار 

طالى سرخ 

قدس:  تا همين يكى دو سال گذشته خيلى از مردم بويژه قشر 
متوســط به پايين، از نداشتن بيمه و حامى براى پوشش مخارج 

درمانشان شاكى بودند و داشتن دفترچه بيمه برايشان آرزو ...

قدس: اگرچه زعفــران،  يكى از محصوالت منحصر به  فرد براى 
كشور به شمار مى رود؛ اما متأسفانه قيمت اين كاالى با  ارزش به 

دليل بى توجهى مسئوالن در بازار واقعى نيست و كشاورزان و...

.......صفحه 3 
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 بررسى شكايت از  ميراث فرهنگى و علوم پزشكى مشهد در مجلس
نايب رئيس كميسيون اصل 90 در گفت و گو با قدس خبر داد

.......صفحه 2 

.......صفحه 3 

پلى كه گره گشا نشد 

نبرد ترافيكى 
رانندگان 
در تقاطع 

جانباز و 
فرامرزعباسى

قدس: ترافيك درون شهرى يكى از دغدغه هاى 
شهروندان بويژه در ساعت هاى مشخصى در روز 
به شمار مى رود. در اين ميان تقاطع ها و نقاطى 
در سطح شهر مشــهد وجود دارد كه بار ترافيك 
زيادى را در ساعات اوليه روز و اوايل شب تحمل 
مى كنند و موجب گاليه بسيارى از شهروندان را 
فراهم كرده اســت. يكى از اين نقاط، تقاطع پل 
آموزگار و بلوار جانباز با خيابان فرامرز عباســى 
اســت كه شــهروندان در تماس تلفنى با قدس 
مشكالت ترافيكى آن را مطرح كرده اند. حميدى 
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محمد جهان پا كارگردان نمايش «ديواكوال» در گفت و گو با قدس :

تئاتر كودك از ضروريات آموزش و پرورش است
��ر

سرورهاديان  اين روزها نمايش كودك و 
نوجوان ديواكوال، توليد حوزه هنرى خراسان 
رضوى در ســالن اشــراق براى كودكان گروه 

سنى 6 تا 12 سال بر روى صحنه است.
اين گروه نمايشى كه اجراهاى خود را با آرزوى 
شــادى براى كودكان ميانمار و يمن آغاز كرد 
از14 تا 29 شــهريور هر روز ساعت 18 اجرا 

مى شود.
«ديواكــوال» عنوان نمايش كودكى اســت كه 
نويسندگى آن را عماد نصرآبادى انجام داده و 
كارگردانى اين اثر برعهده محمد جهان پاست.

كارگردان اين نمايــش در گفت وگو با قدس 
گفت: باتوجه بــه آن كه تئاتر كودك تئاترى 
است كه اثرات آموزشى و تربيتى روى كودكان 
و نوجوانان دارد، ســعى كرديم با كاربردى كه 
اثرات زيباشناسانه آموزشى و تربيتى به صورت 

دقيق تر و حساس تر كار كنيم. 

  تئاتر كودك يك ضرورت
جهان پا كه در ســال گذشــته بــا نمايش 
«مورچه اي به نام مورى» برگزيده جشــنواره 
كودك و نوجوان همدان شد، افزود: متأسفانه 
درطى سال كمتر به نمايش كودك و نوجوان 
پرداخته مى شود و اين در حالى است كه تئاتر 
كودك يكى از ضروريات آمــوزش و پرورش 
است اما متأسفانه حمايت چندانى از اين تئاتر 

نمى شود.
نمايــش «ديواكوال»، نمايش روايت داســتان 
پســربچه اى به نام بامداد اســت كه عالقه اى 
به ادبيات، موســيقى و رياضى ندارد و پدرش 
صاحب مغازه كتابفروشى است و پسر مجبور 
است كه به پدر كمك كند و در مغازه باشد و 
ذهنيت اوست كه شايد از اين طريق به مطالعه 

ترغيب شود.
وى درادامه اظهار داشت: اما سه خريدار كتاب 
با بامداد برخورد مى كنند و شاكى هستند كه 
صفحات كتاب سفيد است و مثل كتاب نقاشى 
اســت و بامداد مجبور مى شود به اصرار آن ها 
وارد زيرزمين مغازه شــود و كتاب ها را عوض 

كند.

جهان پــا توضيح داد: او كــه تصورمى كند، 
كتاب ها داراى مشكل چاپى است به زيرزمين 
فروشگاه مى رود و با سه ديو جوهرآشام مواجه 
مى شود كه جوهر كتاب ها را مى خورند و بامداد 
مجبورمى شود قبل آمدن پدر براى بازگرداندن 
كلمات كتاب ها به يك فضاى جادويى خيالى 
به ديواكســتان برود و مبارزه با آن ها را شروع 
مى كند اما مشــاركت و همــكارى كودكان 

تماشاگر براى اين مبارزه نيز وجود دارد و...
اين كارگردان شهرمان همچنين تأكيد كرد: ما 
در دورانى به سر مى بريم كه متأسفانه به دليل 
استفاده نادرست از فضاى مجازى، كودكان اين 

نســل با كتاب نامأنوسند و از دوران كودكى با 
لپ تاپ، تبلت و گوش هاى اندرويد وقتشان را 

پر مى كنند.
اين هنرمند تئاتر مشــهد اذعان مى دارد: بعد 
از تجربه خوب تئاتر قبلــى «مورچه اى به نام 
مورى» سعى كردم در نمايش هاى براى كودك 
و نوجوان در بحث مشاركت مخاطب كه همان 
كودكان هستند دقت كنم تا فقط در حد يك 

بيننده باقى نمانند.
وى در ادامه اظهار داشــت: در اين نمايش در 
لحظه هاى مبارزه بامداد و گرفتن تصميمات او، 
بيننده كه بچه ها هستند، كامالً حضور دارند 
و خودشان را در تعيين سرنوشت اين نمايش 

سهيم مى دانند.
جهان پا همچنين به تأكيد اين نمايش بر روى 
كســب مهارت خواندن و نوشتن و شنيدن و 
گفتن اشــاره و افزود: كودكان در اين نمايش 
به اليه هاى زيرين نمايــش كه همان نظم و 
برنامه ريزى اســت، پى مى برند و در نهايت به 

يك فعاليت اجتماعى قدم مى گذارند.

  جدى بينديشيم
وى از ديگــر ويژگى هــاى اين نمايش تخليه 
هيجانى و عاطفى كــودكان نام برد و تصريح 
كرد: اميدوارم در جهت كار اصولى تئاتر كودك 

و نوجوان شهرمان جدى تر بينديشيم.
شايان ذكراست در اين نمايش فرشاد قاسمى، 
على زكريائي، على ضميرى، سينا رازقى، شقايق 
كريمى، آســا ملكى، تكتم شــاه تقى، مهدى 
ياقوتى نيت، ناصر كاشانى و سجاد انتظارى به 
ايفاى نقش مى پردازند. همچنين در اين نمايش 
ســاير عوامل عبارتند از طراح صحنه: مهدى 
شــريفي، آهنگســاز: محمدعلى رفيع، طراح 
حركات فرم: آسا ملكي، شاعر: مليحه رجائي، 

طراح لباس و گريم: زينب رشتى و... است. 
نمايش «ديواكواال» از 14 تا 29 شــهريورماه، 
ساعت 18، در تماشاخانه اشراق، بين هاشميه 

20 و 22 اجرا مى شود.

اخـــبار2

  گسل ناشناخته در جنوب مشهد 
قدس: رئيس شبكه آسيايى جامعه ايمن و سرپرست مديريت 
ساماندهى و مهندسى بحران شهردارى مشهد از وجود گسلى 

ناشناخته در جنوب اين شهر خبر داد.
امير عزيزى گفت: تنها يك گسل از 7 گسل پيرامون مشهد، 
گسل ناشناخته اى به وسعت احتمالى 100 كيلومتر در جنوب 
شهر مشهد اســت كه مى تواند زلزله اى به قدرت بين 6,8 تا 

7,2 ريشتر ايجاد كند.
وى در آيين پايانى نخســتين جشنواره آموزشى «دوام ثامن» 
كه در تاالر شهر برگزار شد، با اشاره به زلزله خيز بودن مشهد، 
اظهار داشــت: به همين دليل ضــرورت دارد افراد با دريافت 
آموزش هاى الزم، براى مقابله با حوادث احتمالى آمادگى الزم 

را كسب كنند.
وى يادآور شد: بر اساس مطالعاتى كه صورت گرفته مشخص 
شد، ميزان آمادگى و شناخت ايرانيان در برابر زلزله 8 درصد و 

ژاپنى ها، 80 درصد است.
رئيس شــبكه آســيايى جامعه ايمن در خصوص تشــكيل 
گروه هــاى مديريت بحران يــا «دوام ثامن» توضيــح داد: با 
بررســى هاى صورت گرفته در حوادث مختلف به اين نتيجه 
رســيديم در ســاعت طاليــى بحران ها، شــهروندان بحث 

خودامدادى و دگر امدادى را انجام مى دهند.
وى خاطرنشان كرد: همچنين دومين تمرين بزرگ «ايمنى» 
با حضور جمعيت گروه «دوام ثامن»، پنجم دى ماه امســال 

برگزار مى شود. 

  مركز آموزش رياضيات كانگوروى سما 
نيشابور در كشور برتر شد

نيشابور- خبرنگارقدس: در ارزيابى ساالنه به عمل آمده 
توســط نمايندگى كانگورو در ايران، مركــز آموزش رياضى 
كانگورى سما نيشابور به عنوان مركز برتر آموزشى شناخته 

شد.
معاون مديركل و مدير آموزش و پرورش نيشابور اظهار كرد: 
نخســتين دوره آموزش رياضيات كانگــورو با هدف آموزش 
مهارت هاى حل مسئله و دستيابى به اهداف رياضيات كانگورو 
در نيشابور در بخش ابتدايى سما واحد نيشابور با حضور 87 
دانش آموز پســر و دختر در قالب 6 كالس درســى برگزار 

شد.
ســيدجواد قوامى نژاد افزود: اين دوره كه براى نخستين بار 
و نخســتين تجربه آموزشى رياضيات كانگورو برگزار شد، در 
سايه همكارى خانه و مدرسه و با تالش معلمين و انديشه هاى 

خالق آنان به نتيجه اى درخشان دست يافت.
وى خاطرنشان كرد: در اين دوره دانش آموزان به دور از هرگونه 
رقابت هاى مسابقه اى با شركت در كالس ها، ضمن فراگيرى 
مهارت هاى حل مســئله، در فعاليت هاى شاد رياضى نظير 
بازى هاى رياضى، بازى با مكعب هاى وكســلر، حل و ساخت 
جداولى نظير فوبوكى، هيداتو، سودوكو، بازى هاى خالقانه با 
چوب كبريت و... فضاى با نشــاط و انگيزه بخشى را تجربه 
كردند و مهارت هايى را در جهت مسائل فراتر از محتواى كتب 

درسى فراگرفتند.

  راهيابى6  اثر به سومين جشنواره تئاتر 
جوان خراسان شمالى 

بجنورد- خبرنگار قدس:  سرپرست معاونت امور هنرى 
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان شمالى از راهيابى 
6 اثر به ســومين جشــنواره تئاتر جوان (كوتاه) خراسان 

شمالى خبر داد.
ابوالحسن حيدرى گفت: نمايش هاى «ستاره ها بهم چشمك 
مى زنند» به كارگردانى «ســتاره پس افكــن»، «قوى تر» به 
كارگردانى «امير رضا فدايى» و «د- ج » به كارگردانى «محدثه 

مكرمى» از جمله آثار راه يافته به مرحله نهايى است. 
وى افزود: «تنها خدا حــق دارد بيدارم كند» به كارگردانى 
«نازنين آريامند»، «بــازى آخر» به كارگردانى «عظيم الهى» 
و «هشــت دقيقه تو كتم نميره» بــه كارگردانى «ابوالفضل 

اكبرى» هم در زمره ديگر آثار نمايشى است. 
وى ادامه داد: هيئت انتخاب آثار دوازدهمين جشنواره تئاتر 
استان متشكل از زكريا شيرمحمدزاده، ابوالقاسم يزدانى و 
احســان كمالى پس از بازبينى 26 اثر از تاريخ دوازدهم تا 
سيزدهم شهريور ماه 6 نمايش را بدون اولويت به دبيرخانه 

جشنواره معرفى كردند. 
حيدرى گفت: ســومين جشنواره تئاتر جوان(كوتاه) استان 
همزمان با دوازدهمين جشــنواره تئاتر استان از تاريخ 25 
تا 27 شــهريور ماه به دبيرى امين فرحى، مسئول انجمن 

نمايش استان در بجنورد برگزار مى شود.

نايب رئيس كميسيون اصل 90 در گفت و گو با 
قدس خبر داد 

  بررسى شكايت از ميراث فرهنگى و 
علوم پزشكى مشهد در مجلس

رضا طلبى: شكايت هاى متعدد مردم از نحوه خدمت رسانى 
دانشــگاه علوم پزشكى مشهد و توجه نكردن به ظرفيت هاى 

ميراث فرهنگى اعضاى كميسيون 90 را به مشهد كشاند.
نايب رئيس كميسيون اصل نود مجلس گفت: كميسيون اصل 
نود در جاهايى كه فراوانى شــكايت وجود دارد ورود مى كند. 
محمدرضا اميرحسنخانى در ادامه به قدس افزود: از مشكالت 
و  نارسايى هاى دانشگاه علوم پزشكى طى بازديد هاى ميدانى 
گزارشــى تهيه كرديــم و از طرفى در ايــن بازديدها مردم و 
مراجعان نيز انتقادات و گاليه هاى زيادى را با اعضاى كميسيون 
اصل نود در مورد نحوه خدمات دهى اين دانشگاه مطرح كردند.
 نماينده مردم فردوس و طبــس تصريح كرد: از طرفى يك 
سرى كمبود ها در بيمارستان ها نيز از حيث كاركنان و اعتبار 

وجود دارد كه بايد اين كمبود ها جبران شوند.
اميرحســنخانى افزود: در موضوع گردشگرى، صنايع دستى 
و ميراث فرهنگى و اهميت نگهدارى آن ها نيز كميسيون به 
جمع بندى رسيد كه بايد يك حضور ميدانى داشته باشد و از 
نزديك شكايات را مورد بررسى قرار بدهد از اين رو بازديدهاى 
ميدانى در اين زمينه از شــهرهاى مشهد، شانديز و نيشابور 
صورت گرفت و با فعاالن حوزه گردشگرى و ميراث فرهنگى 
و صنايع دستى ديدار و صحبت هاى آن ها را نيز شنيديم و از 

طرف آن ها نيز مباحث مختلفى مطرح شد. 
وى افزود: كميسيون اصل نود اين آمادگى را دارد كه مسائلى 
كه به كرات براى مردم چالش ايجاد مى كند را مورد بررسى و 
پيگيرى قرار بدهد و از مردم مى خواهيم كه گزارشات كتبى 
خودشان را به كميسيون اصل نود ارسال كنند تا اگر موردى از 

نگاه اعضا به دور مانده باشد مد نظر قرار بگيرد.

  طالب جامعه المصطفى كشتار 
مسلمانان ميانمار را محكوم كردند

قدس: جمعى از طالب جامعة المصطفى(ص) با تجمع در اين 
مدرسه به كشتار مسلمانان در ميانمار اعتراض كردند.

طلبه هاى خارجى اين مركز از 60 مليت مختلف با در دست 
داشــتن پالكاردهايى كه بر روى آنهــا جمالتى به زبانهاى 
مختلف نوشته شــده بود مدعيان حقوق بشر نسبت به اين 

جنايت را مورد بازخواست قرار دادند.
در پايان بيانيه طالب در زمينه اعالم انزجار از كشــتار مردم 

ميانمار قرائت شد.

  بازگشت دومين كاروان جانبازان 
خراسانى از حج تمتع

ايرنا: مديركل بنياد شــهيد و امور ايثارگران خراسان رضوى 
گفت: هزار جانباز اين استان كه با همراهانشان به حج تمتع 

اعزام شده اند از روز گذشته به مشهد باز مى گردند.
عابدين عابدين زاده افــزود: جانبازان اعزامى به حج تمتع از 
خراســان رضوى همه درصدها و گروه هاى جانبازى را شامل 

مى شوند و 90 نفر از آنان جانبازان قطع نخاعى هستند.
وى گفت: دومين گروه جانبازان خراسانى نيز در قالب كاروان 

67 نفره روز گذشته به مشهد وارد شدند.

   تدوين طرح ايجاد 
دانشگاه جامع غيردولتى در هر استان

قدس: جلسه شوراى رؤساى دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالى غيردولتى منطقه 9 كشور در مشهد برگزار شد.

در اين جلســه نايب رئيس اتحاديه و رياست دانشگاه خيام، 
ضمن ارائه گزارشى به درخواست هاى شوراى منطقه از دفتر 

آموزش عالى غير دولتى اشاره كرد.
دكتر طيرانى اظهار داشت: پيگيرى طرح ساماندهى آموزش 
عالى، پيگيرى حذف كلمه غيرانتفاعى از عنوان اين دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالى، حذف شرط دارا بودن عضو هيئت 
علمى با مرتبه علمى دانشيار جهت تأسيس رشته در مقطع 
كارشناسى ارشد، تقاضاى مجوز ثبت نام مستقيم از داوطلبان 
بر اســاس سوابق تحصيلى همانند دانشــگاه آزاد اسالمى و 
تقاضاى درج رشته هاى جديد تأييد شده در مقطع كارشناسى 
ارشــد در دفترچه تكميل ظرفيت مهر ماه توســط سازمان 

سنجش آموزش كشور ازجمله اين درخواست هاست.
مدير كل آموزش عالى غيردولتى سياست هاى دفتر آموزش 
عالى غيردولتى را ضــرورت تجزيه و تحليل آمار و تأكيد بر 
رويكرد مهارت آموزى و كارآفرينــى و ضرورت ورود به نظام 
رتبه بندى بين المللى با تدوين شاخص هاى خاص در جهت 
بهبود مستمر كيفيت عنوان كرد. دكتر داداشيان تدوين طرح 
ايجاد دانشــگاه جامع غيردولتى در هر اســتان و بهره مندى 
دانشگاه ها از مزاياى آن و ضرورت ارائه آموزش هاى تخصصى 
و كوتاه مدت توســط دانشگاه ها و مؤسســات آموزش عالى 

غيردولتى را از ديگر سياست هاى اين دفتر عنوان كرد.
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قدس: تأخير پروازها، فرودگاه مشهد را برتر كرد
نيش و نوش: به همين مناسبت مراسم جشن و پايكوبى در 
محل فرودگاه مشهد به ميزبانى مديرعامل اين فرودگاه برگزار 

خواهد شد!
قدس: سقوط مرد 34ساله از آبشار اخلمد

نيش و نوش: اينجور سقوط ها هم از جاذبه هاى گردشگرى 
طبيعت مشهد و مناطق اطرافش محسوب ميشه!

قدس: بيشتر كالهبردارى ها در خراسان شمالى تلفنى است
نيش و نوش: اگه گراهام بل ميدونســت يك روز اختراعش 

وسيله كالهبردارى ميشه، يك چيز ديگه اختراع ميكرد!
قدس: شهريه مهدكودك هاى مشهد والدين را پير مى كند

نيــش و نوش: اينجورى والدين در كنار پرداخت شــهريه 
مهدكودك بچه ها، به فكر هزينه خانه سالمندان و نرخ جاقبر 

هم هستن!
قدس: مشكل آساك دوچرخ قوچان عجيب و غريب است

نيش و نوش: مســئوالن قوچان هم دارن رايزنى ميكنن كه 
آساك دوچرخ رو جزو عجايب هفت گانه دنيا ثبت كنن!

قدس: كمك 1150ميلياردى نيكوكاران به حوزه ســالمت 
خراسان رضوى

نيش و نوش: آخرشــم دولت همه ايــن كمك ها رو به نام 
خودش تموم ميكنه و به توانايى خودش نسبت ميده!

��ش و �وش
سعيد ترشيزى

  نخستين مركز تير اندازى كشور 
در طرقبه شانديز افتتاح مى شود 

شــانديز- خبرنگار قدس: فرماندار طرقبه شانديز گفت: 
بزودى نخستين مركز تيراندازى كشــور در طرقبه شانديز 

افتتاح و به بهره بردارى خواهد رسيد.
سيدحسن حسينى با اشــاره به اينكه اين باشگاه تيراندازى 
در يازده رشــته تيراندازى حرفه اى آموزش و فعاليت خواهد 
داشت، افزود: اميدواريم با مســاعدت و نگاه مثبت ادارات و 
سازمان هاى مربوط بزودى شاهد شروع فعاليت اين مجتمع 

ورزشى باشيم.
ســعيدى سرپرســت اداره ورزش و جوانان شهرستان نيز با 
اعالم اينكه بخش خصوصى تا كنــون در اين زمينه بالغ بر 
10 ميليارد ريال هزينه كرده است ابراز اميدوارى كرد شاهد 

افتتاح اين مجتمع در هفته ورزش (26 مهرماه) باشيم.

ورزش ��اسان

هاشم رسائى فر   تا همين يكى دو سال گذشته خيلى از مردم بويژه قشر متوسط 
به پايين، از نداشتن بيمه و حامى براى پوشش مخارج درمانشان شاكى بودند و داشتن 
دفترچه بيمه برايشان آرزو بود. با راه اندازى «بيمه سالمت» در حال حاضر تا حدود زيادى 
اين دغدغه از روى دوش مردم برداشته شده است، اما با هجمه زيادى كه با اضافه شدن 
بيمه شده ها بر سيستم داروخانه اى وارد كرده اند، در كنار دير پرداخت شدن حق بيمه ها 
به داروخانه ها از ســوى شركت هاى بيمه، معضلى جديد با عنوان خطر ورشكستگى و 
تعطيلى داروخانه ها نظام درمان را تهديد مى كند، خطرى كه به اذعان آن هايى كه دستى 

بر آتش تأمين دارو دارند، هر روز جدى تر مى شود.
عضو هيئت مديره سازمان نظام پزشكى مشهد با تأييد اين مطلب كه پرداخت نشدن 
حق بيمه به داروخانه ها به معضلى بزرگ براى نظام درمانى تبديل شده است به خبرنگار 
ما گفت: طبق قانون و قراردادى كه شركت هاى بيمه با داروخانه ها دارند بايد 60 درصد 
از حق بيمه نســخه هاى بيمه شــدگان ظرف 15 روز پرداخت شود و بقيه در طول دو 
ماه كه متأســفانه اين زمان در حال حاضر به بيش از 6 ماه رســيده و بيمه ها از اسفند 
گذشته به داروخانه ها پرداختى نداشته اند و متأسفانه بعضى از شركت هاى بيمه اى حق 
بيمه داروخانه ها را بلوكه كرده اند، اين در حالى است كه داروخانه دار نمى تواند در تأمين 

داروى بيمه شدگان كم فروشى كند و آن ها را تأمين نكند.
دكتر عليرضا شهريارى، در ادامه اظهار داشت: جانبازان عزيز از افتخارات كشور هستند، 
اما متأســفانه شركت بيمه گذار اين قشر محترم هم چند ماهى است هيچ پرداختى به 

داروخانه ها نداشته است.
وى افزود: بقيه بيمه شــدگان حداقل 20 تا 30 درصدى از پول دارو را موقع مراجعه به 
داروخانه پرداخت مى كنند كه با اين مبلغ تا حدودى برخى از مشكالت حل مى شود، اما 
بيمه جانبازان كه داروخانه دار طبق قرارداد هيچ مبلغى از جانبازان نمى گيرد، بيمه ايران 

پس از 5 ماه حق بيمه ها را پرداخت نمى كند و اين خود معضل را بزرگ تر كرده است.
عضو هيئت مديره سازمان نظام پزشكى مشهد با اشاره به اينكه 11 ميليون از مردم با 
طرح بيمه سالمت زير چتر بيمه اى قرار گرفته اند، افزود: اينكه شرايطى به وجود آمده 
است كه مردم همه بتوانند از خدمات بيمه اى بهره مند شوند اقدام شايسته و خوبى از 
سوى دولت بوده است و جاى قدردانى دارد، اما اين را هم نبايد فراموش كرد كه دولت 

براى آخرين حلقه درمان يعنى داروخانه ها بايد فكرى اساسى بردارد.
وى اظهار داشــت: وقتى پولى به داروخانه ها بابت حق بيمه از سوى شركت بيمه گذار 

پرداخت نشود، بى  گمان چرخه درمان دچار مشكل مى شود. 
وى افزود: اگر هزينه دارو از ســوى شركت بيمه پرداخت نشود داروخانه ها مشكل دار 
خواهند شد و نمى توانند به تعهداتشان به شركت هاى داروساز عمل كنند، در ادامه اين 
شركت هاى داروساز هستند كه در اين چرخه به مشكل مى خورند و نمى توانند مواد اوليه 
تهيه كنند و اين موضوع در نهايت به كمبود دارو و مشكل براى درمان منجر خواهد شد.

 داروخانه ها در معرض تعطيلى  
دبير انجمن داروســازان خراسان رضوى هم گفت: برخى داروخانه هاى استان به دليل 
تأخير طوالنى پرداخت صورت حساب هايشان از سوى سازمان هاى بيمه گر در معرض 

تعطيلى قرار دارند.
دكتر محمدرضا افخمى افزود: پرداختى بيمه سالمت و تأمين اجتماعى به داروخانه هاى 

استان هفت تا هشت ماه تأخير دارد.
وى اظهار كرد: آخرين پرداختى اداره كل بيمه ســالمت به داروخانه هاى استان مربوط 
به دى ماه پارســال و پرداختى بيمه تأمين اجتماعى مربوط به بهمن ماه سال گذشته 

گزارش شده است.
وى به ايرنا گفت: متصديان داروخانه هاى خراسان رضوى به دليل رويارويى با پيامدهاى 
ناشى از چك هاى برگشتى و تأمين نشدن هزينه و مخارج خود با مشكالت متعدد روبه رو 
هستند. افخمى افزود: هم اكنون بيش از 800 داروخانه دولتى و خصوصى در اين استان 

داير است كه از اين شمار، 600 داروخانه در شهر مشهد فعاليت دارند.
وى اظهار كرد: هم اكنون ســازمان هاى بيمه سالمت و تامين اجتماعى كه 90 درصد 
نسخه هاى دريافتى داروخانه ها را شامل مى شوند، 2000 ميليارد ريال به داروخانه هاى 

استان بدهكارند.
وى گفت: ميزان پرداختى هر يك از بيمه هاى تأمين اجتماعى و سالمت به داروخانه هاى 

استان ماهيانه 150 ميليارد ريال است.
دبير انجمن داروســازان خراسان رضوى، پرداختى نيروهاى مسلح به داروخانه ها را «به 

نسبت مناسب» توصيف كرد.

6 ماه از پرداخت آخرين حق بيمه به داروخانه دارها در خراسان رضوى گذشت

تعطيلى؛ نسخه شركت هاى بيمه براى داروخانه ها

خبر

اعالم آثار بخش تجربه هاى جشنواره تئاتر خراسان رضوى 
و  بيســت  قــدس  دبير 
هفتميــن جشــنواره تئاتــر 
خراســان رضوى، آثار بخش 
تجربه هــاى جشــنواره تئاتر 
استانى را اعالم كرد و از اجراى 
دو نمايش در بخش محيطى 

جشنواره خبر داد.
بر اســاس اين گزارش ســيد 
تئاترهاى  اشــكذرى  جــواد 
«جايى ديگر» بــه كارگردانى 

سجاد صاحبى از نيشابور، «هتل ايران» به كارگردانى جالل شبانى از مشهد، «ماهرخ» به 
كارگردانى نويد اسديان از مشهد، «خودكشى» به كارگردانى رضا حقيقى و حسين مهركام 
از فريمان، «مالى سوئينى» به كارگردانى مسعود صفرى از مشهد، «اعترافاتى درباره زنان» 
به كارگردانى مصطفى نصيرى و مسعود زرگران از مشهد، به بخش تجربه هاى بيست و 

هفتمين جشنواره تئاتر خراسان رضوى راه يافتند.
وى افزود: نمايش هاى «من مرتضى تنها هســتم» به كارگردانى مهران سليمانى پاك و 
«عشــق من حامد بهداد» به كارگردانى حامد يزدى از مشهد در جشنواره تئاتر خراسان 
رضوى اجرا مى شوند. گفتنى است: بيست و هفتمين جشنواره تئاتر خراسان رضوى از23 

تا 27 شهريورماه در مشهد برگزار مى شود.

 
خبر

برپايى نمايشگاه گروهى نقاشى «اين ما» در نيشابور
نيشابور- خبرنگارقدس   
نمايشگاه گروهى نقاشى «اين 
ما» آثــار جمعى از هنرمندان 
نگارخانه  محل  در  نيشابورى 
آتيــه اداره فرهنگ و ارشــاد 

اسالمي نيشابور برپا شد.
مســئول هنرى اداره فرهنگ 
نيشابور  اســالمي  ارشــاد  و 
اظهار كرد: نمايشگاه گروهى 
نقاشى «اين ما» آثار هنرمندان 

نيشابورى على روكى، على فالح، سحر ناصرى، رضا طالبى و محمد صابرى با 10 اثر در 
ابعاد 70 در50 و 70 در 100 سانتيمتر در معرض ديد عموم قرار دارد.

غالمرضا ســالمتى گفت: اين نمايشگاه گروهى با تكنيك هاى اكريليك، رنگ و روغن و 
موضوع اجتماعى در معرض ديد عموم عالقه مندان قرار گرفته است . 

سالمتى ياد آورشد: نمايشگاه گروهى نقاشى «اين ما» دليلى براى قرار گرفتن هويت هاى 
مستقل كنار يكديگر است كه داراى مسئله مشترك هستند مانند نورى كه از يك منشور 
عبور كرده و به رنگ هاى مختلف تجلى مى كند. وى تصريح كرد: نمايشگاه گروهى نقاشى 
« اين ما » تا23 شهريور 96 هر روز از ساعت 18 الى 21 بعدازظهر در محل نگارخانه آتيه 

واقع در خيابان بلوار اميركبير يك نيشابور پذيراى عموم عالقمندان است.

..



عليرضا لعل اكبرى   ترافيك درون شهرى 
يكى از دغدغــه هاى شــهروندان بويژه در 
ساعت هاى مشخصى در روز به شمار مى رود.
در اين ميان تقاطع ها و نقاطى در سطح شهر 
مشهد وجود دارد كه بار ترافيك زيادى را در 
ساعات اوليه روز و اوايل شب تحمل مى كنند 
و موجب گاليه بسيارى از شهروندان را فراهم 

كرده است.
يكى از اين نقــاط، تقاطع پل آموزگار و بلوار 
جانباز با خيابان فرامرز عباســى اســت كه 
شهروندان در تماس تلفنى با قدس مشكالت 

ترافيكى آن را مطرح كرده اند.

   سايه سنگين ترافيك 
در تقاطع جانباز- فرامرز عباسى

حميدى يكى از شــهروندان مى گويد: تردد 
در ساعات اوليه صبح در اين تقاطع به كندى 
صــورت مى گيــرد و زمان زيــادى از وقت 

شهروندان در اين نقطه هدر مى رود.
وى مى افزايد: روزانه براى رفتن به محل كار از 
بلوار امامت و پل آموزگار طى مسير مى كنم 
اما در تقاطع با خيابان فرامرز عباسى با ترافيك 

سنگينى مواجه مى شوم.
وى اظهــار مــى دارد: اگر طراحان شــهرى 
انتهاى مسير پل آموزگار را بعد از تقاطع قرار 
مى دادند شــاهد بروز چنين مشــكلى براى 

خودروها نبوديم.

   مسيرى كه زود به تقاطع مى رسد
شــاهوردى يكى ديگر از شــهروندان در اين 
خصــوص مى گويد: موقع افتتاح پل آموزگار 
مسئوالن شهرى وعده دادند كه گره ترافيكى 
در تقاطع وجود نخواهد داشت و مسيرى روان 

براى خودروها خواهد بود. 
وى مى افزايد: مسير بلوار آموزگار مسير روانى 
براى خودروهاست اما در تقاطع با خيابان فرامرز 
عباسى به خصوص در اوايل صبح، عصر و شب ها 

با بار ترافيكى سنگينى مواجه مى شويم.

  مشكل در گردش به چپ و راست 
جالليان ديگر شــهروند مشــهدى نيز در اين 
خصوص مى گويد: براى عبور از مســير خيابان 
آزادى به ســمت بهاران (انتهاى خيابان فرامرز 
عباسى) شاهد ترافيك سنگين خودروها هستيم.

وى خاطرنشان مى كند: طراحان تقاطع، اگر 

اين مسير را يك بار تجربه كنند مشكل تردد 
خودروها را متوجه خواهند شد.

وى مى افزايد: در اين تقاطع، گردش به چپ 
بــراى خودروهايى كه قصــد ورود به انتهاى 
خيابان فرامرز عباســى (بهــاران) را دارند با 
خودروهايى كه با گردش به راست قصد ورود 
به ابتداى بلوار فرامرز عباسى دارند با مشكل 

روبه رو مى شوند.
زاهدى شــهروند ديگرى با 
اشاره به نزديك شدن زمان 
بازگشايى مدارس و افزايش 
تــردد خودروهــا در ايــن 
تقاطع خاطرنشان مى كند: 
از مســئوالن شهرى انتظار 
مى رود در كوتاهترين زمان 
ممكن اقدام الزم براى رفع 
ترافيك اين نقطه از شــهر 

انجام دهند.
وى تصريــح مــى كنــد: 
از ميدان  خودروهايى كــه 
جانبــاز به ســمت تقاطع 
فرامرز عباســى در حركت 

هستند با ترافيك سنگينى روبه رو هستند.
اين شهروند به فعاليت بازار ميوه در نزديكى 
اين تقاطع اشــاره مى كنــد و مى گويد: در 
نزديكى تقاطع خودروهايى براى خريد از بازار 
ميوه شــهردارى متوقف مى شوند و همين 
امــر ترافيك اين تقاطع را بويژه در ســاعات 

بعدازظهر افزايش مى دهد.
وى مى افزايد: از مســئوالن شهردارى انتظار 
مى رود با توجه به ترافيــك به وجود آمده، 
اين بازار ميوه، به محل ديگرى منتقل شــود 

تا شاهد روانى عبور و مرور خودروها باشيم.

  پلى كه به نظر مهندسى تمام نشده
در هميــن حال يكى ديگر از شــهروندان به 
اين  تجارى در  مراكز  وجود 
تقاطع اشــاره مــى كند و 
مى گويد: پايــان يافتن پل 
به  تقاطع  از  قبــل  آموزگار 
نظر من چندان مهندســى 
نيســت و وجود اين مراكز 
سبب اتخاذ چنين تصميمى 

شده است.
افزايد: اگر پل  سبحانى مى 
آموزگار ادامه مى يافت و بعد 
از تقاطع فرامرز به انتها مى 
رسيد، قطعاً دسترسى به اين 
مراكز تجارى تحت تأثير قرار 

مى گرفت.
وى مدعــى اســت: به نظــر من رايزنــى و يا 
درخواستى از سوى مالكان اين مراكز تجارى با 
شهردارى صورت گرفته كه پل آموزگار قبل از 
تقاطع به انتها رسيده و در اين ميان عبور و مرور 

راحت  شهروندان ناديده گرفته شده است.
اين شهروند تصريح مى كند: ترافيك سنگين 

اين تقاطع ثمــره برآورده كردن منافع مادى 
عــده اى از مالــكان مراكز تجارى از ســوى 

مسئوالن شهرى است. 
وى مى گويد: در ســاخت ايــن پل به نظر 
مى رسد مالحظه عبور و مرور فداى خواست 
مالكان واحدهاى تجارى در حاشــيه تقاطع 

شده است.

  طفره سازمان ترافيك مشهد
در همين حال تــالش خبرنگار ما طى چند 
روز گذشته براى گفت و گو با مديران سازمان 

ترافيك شهردارى مشهد به جايى نرسيد.
سخنگوى سازمان ترافيك شهردارى مشهد 
نيز از ارائه گزارشــى در خصوص اقدام هاى 

الزم براى رفع مشكل مردم، طفره مى رود.
مجيد بخت آزما در اين خصوص به خبرنگار 
ما مى گويد: اين موضوع قبًال در رســانه ها 

توضيح داده شده است.
وى تصريح مى كند: يك ســرى برنامه هاى 
كوتاه مدت و برنامه هاى بلند مدتى براى رفع 

مشكل اين تقاطع در دست بررسى است.
وى اظهار مى دارد: اصالح معابر اطراف تقاطع 
جانباز و فرامرز عباســى و بلوار ساجدى در 

دستور كار قرار گرفته است.
***

با اين حال شهروندان انتظار دارند مسئوالن 
شهرى نسبت به رفع اين مشكل در كوتاه ترين 

زمان ممكن اقدام هاى الزم را انجام دهند.

روی �ط حاد�
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  امسال كالس اولى ها 29 شهريور به 
مدرسه مى روند

فاطمه معتمدى: امســال اول مهر ماه و شــروع ســال 
تحصيلى بر خالف چند سال گذشــته روز شنبه است و 
دانش آموزان سال تحصيلى جديد را از نخستين روز هفته 

آغاز مى كنند.
با توجه به اينكه جشــن شــكوفه ها با هدف آشنايى كالس 
اولى ها با محيط مدرســه طبق عرف هر ساله يك روز قبل 
از شروع رسمى كار مدارس برگزار مى شود، بنابراين با توجه 
اينكه امسال اول مهر روز شنبه است، كالس اولى ها بايد چهار 

شنبه  29 شهريور ماه به مدرسه بروند.
طبق گفته روابط عمومى ســازمان آموزش و پرورش امسال 
نيز همانند سال هاى گذشته شمارى از دانش آموزان كالس 
اولى مشــهدى به نيابت از ساير دانش آموزان آغاز فراگيرى 
علم ودانش را با حضور و تشــرف در حرم مطهرامام رضا(ع) 

متبرك مى كنند.
همــــچنين جشن شــــكوفه ها براى همه كـالس اولى ها 
در تمامى مدارس كشــور چهارشنبه 29 شهريور ماه برگزار 

مى شود.

مديركل مديريت بحران استاندارى خراسان رضوى:
  وابستگى بيش از حد به منابع آب 

زيرزمينى، مشكالت را پيچيده تر مى كند
ايسنا: مديركل مديريت بحران استاندارى خراسان رضوى 
گفت: وابستگى 70 تا 80 درصدى ما به منابع آب زيرزمينى 

معضالت آب را پيچيده تر مى كند.
حجت على شــايان فر در آيين گشايش نخستين جشنواره 
ملى فناورى هــاى آب، بهره  ورى و بازچرخانى فناورى هاى 
آب در دانشــگاه فردوسى اظهار داشــت: بازچرخانى آب از 
مهم ترين اقداماتى است كه مى تواند بهره ورى آب را باال برده 
و سازوكارى است كه براساس آن بايد نيازهايمان را تعديل 

سازيم و صرفه جويى كنيم. 
در ادامه اين مراســم مشــاور وزير جهاد كشاورزى، اظهار 
داشت: ما به عنوان عمده مصرف كننده آب، بايد سياست هاى 

جهاد كشاورزى را تغيير دهيم.
عباس زارع در ادامه راهبردهاى استفاده بهينه از آب را نيز 
ارائه داد و گفت: تحليل حجمى آب به مصرف كنندگان در 
زمان و مكان مناسب، استفاده از فناورى هايى كه مصرف آب 
را كاهش دهد، اصالح رژيم غذايى در راستاى كاهش مصرف 
آب، ارتقاى شــاخص بهره ورى و توسعه سامانه هاى جديد 
آبيارى، حمايت از توليد محصوالت كشــاورزى، استفاده از 
فناورى براى كاهش آب، جابه جايى فصل كشاورزى از فصل 
گرم به فصل ســرد، اســتفاده از گياهان مقاوم به خشكى، 
نگهدارى گياهان در گلخانه ها و تعيين شــاخص بهره ورى 
از عمده ترين راهبردهايى اســت كه بايد در راستاى كاهش 

مصرف آب از آن بهره برد.

عضو مجمع نمايندگان خراسان  رضوى:
  خروج آب شيرين ايران به سمت 

تركمنستان از بى تدبيرى وزارت نيروست

تسنيم: عضــو مجمع نمايندگان اســتان خراسان  رضوى 
گفت: خروج آب شــيرين ايران به ســمت تركمنستان از 
بى تدبيرى وزارت نيروســت، زيرا امكان سدسازى و ذخيره 

 سازى وجود دارد. 
عبداهللا حاتميان افزود: وضعيت آب شرب در حوزه انتخابيه 
درگز از ساير شهرستان هاى خراسان رضوى بهتر است، اما 

در چند روستا مشكل داريم و كيفيت آب پايين است.
وى يادآورشد: مشكل عمده درگز، هدررفت آب هاى مرزى 
اســت و در همين سيل اخير، از مشهد و كالت و درگز آب 
زيادى خارج شد، درگز 5 خروجى آب به سمت تركمنستان 
دارد كــه مطالعات فقط روى دو مــورد صورت گرفته و ما 
چشمه هايى داريم كه 30 تا 40 ليتر در ثانيه آب شيرين به 

سمت تركمنستان مى برد و از مرز خارج مى شود.
نماينده مردم درگز در مجلس شــوراى اسالمى بيان كرد: 
آمارهــاى آب منطقه اى تناســبى با واقعيت نــدارد، آب 
شيرين ما به سمت تركمنستان مى رود، در حالى كه امكان 
سدسازى و ذخيره سازى وجود دارد. ميليون ها مترمكعب 
آب از شهرســتان درگز خارج مى شــود. تركمنستان يك 
كشور كويرى است و كانال قره قوم را احداث كرده اند و تمام 
هرزآب هــاى مرز ما را مى گيرند؛ مقصر اصلى در اين زمينه 

وزارت نيرو است.

پلى كه گره گشا نشد 

معاون استاندار خراسان رضوى:نبرد ترافيكى رانندگان در تقاطع جانباز و فرامرزعباسى
همه سايت هاى همسريابى غير مجازند

ايسنا: معاون اجتماعى، سياسى و امنيتى استاندار خراسان 
رضوى اظهار داشــت: بجز سامانه ملى همسرگزينى، همه 
ســايت هاى همســريابى غيرمجازند. ســيدجواد حسينى 
در شــوراى اجتماعى و فرهنگى اســتان، تنها سامانه ملى 
همسرگزينى كه كار واسطه گرى بين خانواده ها را بر عهده 

دارد، مجاز دانست.
معاون اجتماعى، سياسى و امنيتى استاندار خراسان رضوى 
از ورود اين قبيل ســايت ها به فضاى شبكه هاى اجتماعى 
مانند تلگرام و اينستاگرام ابراز نگرانى كرد و گفت: اين فضا 
به مراتب مخرب تر از سايت هاى همسريابى است. وى افزود: 
قانون تنها مرجع صدور مجوز سايت هاســت و براين اساس 

همه اين سايت ها، حتى سايت  تبيان، غير مجاز هستند.

  دستگيرى 12 كالهبردار 
در خراسان شمالى

بجنورد- خبرنگار قدس: رئيس پليس آگاهى خراســان 
شــمالى از دستگيرى 12 كالهبردار حرفه اى با يك ميليارد 
و 971 ميليون و 700 هزار ريال كالهبردارى در استان خبر 

داد.
ســرهنگ رضا عرب زاده با اعالم اين خبر گفت: در پى اعالم 
12 مورد شكايت مبنى بر اينكه افرادى با ترفندهاى مختلف 
از شهروندان كالهبردارى كرده اند، موضوع به صورت ويژه در 
دســتور كار مأموران اداره مبارزه با جعل و كالهبردارى اين 

پليس قرار گرفت.
وى با بيان اينكه متهمان با ترفندهايى از قبيل فروش زمين و 
خودرو اقدام به كالهبردارى مى كردند، تصريح كرد: مأموران 
با انجام يكسرى اقدام هاى پليسى و بررسى اظهارات شاكيان 
پرونده، موفق به شناسايى محل اختفاى كالهبرداران شدند 
كه در نهايت در يك عمليات ضربتى آن ها را دستگير كردند.

رئيس پليس آگاهى خراسان  شمالى خاطر نشان كرد: در اين 
عمليات 12 متهم دستگير كه در بازجويى از آن ها به 12 مورد 
كالهبردارى به ارزش يك ميليارد و 971 ميليون و 700 هزار 
ريال اعتراف كردنــد كه براى انجام مراحل قانونى به مراجع 

قضايى تحويل داده شدند.

3
چهارشنبه 22 شهريور 1396

 22 ذى الحجه 1438 13 سپتامبر 2017  
سال سى ام  
شماره 8497   ويژه نامه 2888 

اجتــــماعى  شماره پيامك: 300072305  |  ارتباط تلگرامى: 09038343801

قيمت در سطح شهرنرخ طال و سكه

(تومان)
125/300

1/260/000
1/240/000

660/000
365/000

3910

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

نيم سكه
ربع سكه

دالر

اگر طراحان شهرى 
انتهاى مسير پل 
آموزگار را بعد 

از تقاطع قرار مى 
دادند شاهد بروز 

چنين مشكلى براى 
خودروها نبوديم

بــرش

س
قد

 -
ى 

ضاي
ى ر

 عل
مد

مح
س: 

عك

گـــزارش

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
م ن ب ش و ه ن ا و ر پ م ا و 1

ا 2
ت 3
ر 4

گ و ف ل 5
ی ف ع ا و 6
ش ی د ن ک 7
ه ن ه ش ر ع 8

ا ا و ق 9
ن ر ر د 10
ا م س م ه 11

12
م 13
ا 14

ه ج ل ی ه ل ا د ب ع ر ص ا ن 15

حل جدول شماره قبل

باكترى  علم   - سوخته  پشم  بوى   -1
شناسى

2- خانه تركمن- ميوه تلفنى- سخنان 
بيهوده- زادگاه حضرت ابراهيم(ع)

3- سرباز جنگ هاى نامنظم- خواهش 
هاى نفسانى-نام  پسرانه وطنى

4- خطركردن- دشنام دادن- نشانه ها
5- يار كليله- شهرى زيبا و ديدنى در 

تركيه و در ساحل درياى اژه
پرنده اى در دست مقنى- سردار   -6
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قدس گزارش مى دهد 
ادامه جوالن دالالن در بازار طالى سرخ 

رضا طلبى  اگرچه زعفران،  
يكى از محصوالت منحصر به 
 فرد براى كشور به شمار مى رود؛ 
اما متأسفانه قيمت اين كاالى 
با  ارزش بــه دليل بى توجهى 
مسئوالن در بازار واقعى نيست 
و كشاورزان و توليد كنندگان 
اين محصول را دلســرد كرده 
است. از طرفى سال هاست كه 

از مسئوالن و دست اندركاران براى نجات اين محصول كه قابل مقايسه با هيچ كاالى ديگرى 
به لحاظ ارزش افزوده، نياز آبى و توليد نيست، درخواست مى شود كه تدبيرى انجام دهند، زيرا 
با وجود توليد بيش از 90 درصد زعفران جهان اما نام نهايى اين محصول در دنيا به اسم ايران 
نيســت و  محصول ما با واســطه  روانه بازار هاى جهانى مى شود! از طرفى طى سال هاى اخير 
خروج غير قانونى پياز زعفران و قاچاق آن به افغانستان در سايه غفلت مسئوالن، بيش از هر 
چيز ديگرى كشاورزان را نگران كرده است، زيرا كه توسعه روز افزون اين امر سرخى زعفران 
ايرانى در بازارهاى هدف را كمرنگ خواهد كرد و خطر مرگ تدريجى زعفران ايرانى و نزديك 
شدن افغانستان به عنوان يكى از توليدكنندگان مهم زعفران را به دنبال خواهد داشت. يك 
كشاورززعفران كار در گفت وگو با قدس مى گويد: با توجه به خشكسالى و سرمازدگى سال هاى 
اخير، تمام اميد ما به زعفران بود كه اين محصول هم با افت قيمت مواجه شده است.محسن 
جوانمرد مى افزايد: به عقيده برخى، زعفران محصول كم هزينه اى است، اين در حالى است كه 
هزينه هاى آبيارى، جمع كردن علف هاى هرز، كود، كولش و برداشت آن به قدرى زياد است 
كه مجبور هستيم به جهت پاسخگويى به طلبكاران، در همان زمان برداشت، محصول خشك 
آن و حتى گل تازه آن را به فروش برســانيم و چون مركز دولتى و معينى براى خريد وجود 
ندارد، دالالن با استفاده از اين فرصت كه ما نياز به پول داريم با قيمت هاى پايين زعفران را 
از ما خريدارى مى كنند. وى تصريح مى كند: تنها صحبت كردن و شــعار دادن براى حمايت 
از كشاورزان كافى نيست و مسئوالن در عمل بايد نشان دهند كه حامى كشاورزان هستند.  
رئيس اتحاديه صادركنندگان زعفران خراسان رضوى با تأييد مشكالت زعفران كاران مى گويد: 
اگرچه در حدود 20 ســال است كه اين گاليه ها انجام مى شود، ولى متأسفانه گوش شنوايى 
براى توجه به زعفران وجود ندارد و جوالن دالالن همچنان در عرصه طالى سرخ ادامه دارد.  
غالمرضا ميرى مى افزايد: اين يك موضوع بسيار ناراحت كننده است كه كشاورزانى كه تمام 
سال اميد خود را به برداشت اين محصول بسته اند، پس از اتمام برداشت محصول به دليل نياز 
به نقدينگى و پرداخت هزينه هايشان و اينكه مركزى وجود نداشته باشد كه زعفران آن ها را 
با قيمت مناسب بخرد محصول خود را به دالالن فرصت طلب بفروشند. نايب رئيس شوراى 
ملى زعفران تصريح مى كند: بايد يك قيمت كف براى زعفران در نظر گرفته شود و تسهيالت 
الزم به تشكل هاى مرتبط با اين محصول پرداخت شود تا در صورتى كه قيمت اين محصول 
از قيمت حداقلى در نظر گرفته شده، پايين تر آمد اين تشكل زعفران را از كشاورزان بخرد و 
دســت دالالن را از اين محصول كوتاه نمايد و تنها در اين صورت است كه بازار اين محصول 
ثبات پيدا مى كند و در بازار هاى جهانى مى توانيم حرفى براى گفتن داشته باشيم. ميرى اظهار 
مى دارد: كشور اسپانيا تسهيالت با نرخ 2 درصد براى خريد زعفران پرداخت مى كند كه باعث 
مى شــود تاجران اسپانيايى به سمت خريد زعفران ســوق پيدا كنند و با انبار كردن آن بازار 
جهانى اين محصول را در دست بگيرند. در حالى كه در كشور ما هيچ گونه حمايتى از تجار 
نمى شود. وى با بيان اين مطلب كه 195 هزار خانوار با كشت حدود 12 هكتار زمين زعفران 
در اســتان هاى خراسان شمالى و رضوى، نبايد به حال خود رها شوند، يادآور مى شود: دولت 
با حمايت هايى نظير در اختيار قرار دادن ســرمايه در گردش با تسهيالت تك رقمى به تجار 
و ايجاد بازارهاى مناســب مى تواند از سوء استفاده رقبا در بازارهاى هدف جلوگيرى نمايد. از 
طرفى يكى از فاكتورهاى اصلى اقتصاد مقاومتى حمايت از كشاورزان است، بخصوص در مورد 
محصول زعفران كه ســاالنه 500ميليون دالر ارزآورى دارد.  وى ادامه مى دهد: معضل ديگر 
در حوزه زعفران اين اســت كه قاچاق پياز آن جدى گرفته نمى شود و متأسفانه توسط افراد 
سوداگر پياز اين محصول به كشورهاى همسايه در حال قاچاق است. از اين رو تنها راهكار در 
اين باره اين است كه بايد مراكز مشخص و با نظارت دولت براى خريد و فروش پياز زعفران 
در نظرگرفته شود و اگرچه ايجاد اين مراكز هزينه در پى دارند اما سودآورى آن ها براى كشور 

در بلند مدت بسيار زياد است.
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قدس از بالتكليفى تسهيالت با ضمانت حساب يارانه اى گزارش مى دهد

انتظار 5 ماهه براى دريافت وام 5 ميليونى
فاطمه معتمدى  از زمان ابالغ بخشــنامه 
بانك مركزى مبنى بر پرداخت وام با ضمانت 
يارانــه نقدى بــه بانك ها 5 مــاه مى گذرد، 
بخشــنامه اى كه براساس آن قرار بود با توجه 
به ميزان يارانه نقدى خانوارها 5 ميليون تومان 
وام با دوره بازپرداخت حداقل 36 و حداكثر 60 

ماهه به متقاضيان پرداخت شود. 
در همان زمان حميدرضــا غنى آبادى، مدير 
اداره مطالعــات و مقررات بانكى بانك مركزى 
در گفت و گويى اعالم كرد، به دليل اينكه بيشتر 
سرپرستان خانوار، يك حساب يارانه اى دارند از 
اين رو، اين تدبير اتخاذ شد كه به پشتوانه يارانه 
و حساب يارانه اى، امكان صدور كارت اعتبارى 
فراهم باشد و در واقع، وثيقه مورد نياز بانك، به 

صورت خودكار تأمين شود.
طبق گفته وى، متقاضيان كارت هاى اعتبارى 
با ضمانت قــرار دادن حســاب هاى يارانه اى، 
مى توانند از اين وام 5 ميليون تومانى استفاده 
كنند؛ بديــن معنا كه مردم با پشــتوانه قرار 
دادن حســاب هاى يارانه اى خود، حداكثر تا 
سقف 5 ميليون تومان با عقد مرابحه و امكان 
بازپرداخت حداكثر 5 ساله و سود 18 درصد، 
وام دريافت كنند كه بازپرداخت تسهيالت، به 
صــورت خودكار از محــل يارانه هاى نقدى از 

سوى دولت باشد.
هر چند مبالغ اين وام هــا، صرفاً براى خريد 
كاال و خدمات در نظر گرفته شــده اســت و 
تراكنش هاى مالى برداشت وجه و انتقال وجوه، 
امكان ناپذير است، با اين همه، ابالغ بخشنامه 
اعطاى وام 5 ميليون تومانى با ضمانت يارانه به 
شبكه بانكى موج خوشحالى در مردم از جمله 
در خراسان رضوى و مشهد را به دنبال داشت، 
زيرا با اين خبر مى توانستند با وثيقه قرار دادن 

حساب يارانه از مشكل ضامن راحت شوند.
اما اين خوشحالى ديرى نپاييد، زيرا در مراجعه 
به بانك ها با اين پاسخ روبه رو شدند كه چنين 

بخشنامه اى هنوز به استان ابالغ نشده است.
روزنامه قــدس در گزارش هاى متعددى روند 
اجراى بخشنامه بانك مركزى مبنى بر پرداخت 
وام 5 ميليون تومانى با ضمانت حساب يارانه 
را در مشهد و استان پيگيرى و تقاضاى مردم 

براى دريافت اين وام و اينكه نتوانستند اين وام 
را دريافت كنند، مطرح كرده است.

با اين حال همچنان تماس تلفنى و ارســال 
پيامك به روزنامه در اين خصوص وجود دارد، از 
جمله مشتركى با ارسال پيامكى مبنى بر اينكه 
بيش از چند ماه از دستور بانك مركزى براى 
پرداخت وام 5 ميليونى با ضمانت كارت يارانه 
مى گذرد، ولى هيچ بانكى نســبت به پرداخت 
آن اقدام نكرده است، خواستار پيگيرى مجدد 

روزنامه در اين خصوص شد.

 اعطاى وام 5 ميليونى با ضمانت حساب 
يارانه فقط در بانك كشاورزى

دبير شــوراى هماهنگى بانك هاى خراســان 
رضوى اين بار هــم مانند مصاحبه هاى قبلى 
اظهار داشــت: در حال حاضر همانند سراسر 
كشور پرداخت وام 5 ميليون تومانى با حساب 

يارانــه فقط توســط بانك كشــاورزى انجام 
مى شود. منصورى كه مسئوليت شعب بانك 
تجارت استان را برعهده دارد در خصوص اينكه 
اين وام آيا در شعب بانك تجارت هم پرداخت 
مى شود، افزود: بخشنامه ياد شده هنوز از تهران 
به استان ابالغ نشده است، بنابراين با توجه به 
اين مســئله وام 5 ميليونى با ضمانت حساب 
يارانه در شــعب بانك تجارت استان پرداخت 

نمى شود و فقط وام ازدواج پرداخت مى شود.
وى در بخــش ديگر با بيان اينكه طى ســال 
گذشــته 777 هزار و 23 فقــره وام ازدواج در 
اســتان توســط بانك هاى خراسان رضوى به 
ارزش 7 هزار و 285 ميليــارد ريال پرداخت 
شده اســت،گفت:از ابتداى سال جارى نيز تا 
پيش از طرح ضربتى پرداخــت وام ازدواج از 
سوى بانك هاى اســتان 25 هزار و 323 فقره 
وام ازدواج به مبلغ 2 هزار و 657 ميليارد ريال 

تا پايان تيرماه پرداخت شده است.
منصــورى تصريح كرد: از زمان شــروع طرح 
ضربتى اعطاى وام ازدواج تا 11 شــهريور ماه 
جارى 33 هزار و 159 فقره وام ازدواج به ارزش 
3 هزار و 475 ميليارد ريال از سوى بانك هاى 

استان به متقاضيان پرداخت شده است.
پيگيرى هاى قدس حاكيســت پرداخت وام 
يارانه اى در خراسان رضوى تنها توسط بانك 
كشاورزى به برخى از كشــاورزانى كه داراى 
حســاب يارانه در شــعب اين بانك هستند 

پرداخت مى شود.

آب و �وا
 بارش هاى رگبارى در خراسان رضوى

قدس: اداره كل هواشناســى خراسان رضوى در اطالعيه اى 
اعالم كرد، با نفوذ امواج ناپايدارتر از ميانى جو كه در ســطح 
زمين با سيستم پرفشار و مرطوب شمالى همراه است، انتظار 
مى رود ضمن كاهش نسبى دما، شاهد بارش هاى رگبارى توأم 

با رعد و برق در نيمه شمالى و نواحى غربى استان باشيم.
در ادامه اين اطالعيه آمده اســت، با توجه به رگبارى بودن 
بارش ها احتمال ايجاد ســيالب بويژه در نواحى كوهستانى 

وجود دارد.
بر پايه اين اطالعيه، وزش باد نيز طى فعاليت اين سيستم در 

برخى مناطق شديد خواهد بود.

��ر
با هدف اصالح الگوى مصرف انرژى برق انجام شد

 جايگزينى انرژى خورشيدى در روشنايى 
تابلو تبليغاتى پل عابر پياده مشهد

قدس: به منظور كاهش مصرف انرژى برق، سازمان ميادين 
اقدام به استفاده از ذخيره انرژى خورشيدى جهت روشنايى 
تابلوهــاى تبليغاتى روى عرشــه پل عابر پياده در مشــهد 

كرده است.
مديرعامل سازمان ميادين ميوه و تره بار شهردارى مشهد در 
اين باره گفت: به منظور اجراى سياست هاى اقتصاد مقاومتى، 
صرفه جويى در مصرف انرژى هاى تجديد ناپذيراين سازمان 
به منظور روشنايى تابلو تبليغاتى پل عابر پياده واقع در بلوار 

ميثاق از پنل هاى توليد برق خورشيدى استفاده كرده است.
احمد محبى افزود: با تجهيــز اين پل عابر پياده به 10 پنل  
خورشــيدى و توانايى ذخيره انرژى خورشــيد، روشــنايى 
تابلوهاى تبليغاتى آن بدون اســتفاده از انرژى برق در طول 

شب امكان پذير خواهد بود.
محبى در پايان خاطر نشان كرد: اين طرح به صورت آزمايشى 
اجرا شده اســت و در ادامه پل هاى عابر پياده ديگر نيز به اين 

سيستم مجهز خواهند شد.

مديرعامل سازمان پايانه هاى مسافربرى 
شهردارى مشهد خبر داد

 تردد 800 هزار مسافر از طريق 
پايانه هاى مسافربرى در دهه واليت

قدس: مديرعامل ســازمان پايانه هاى مسافربرى شهردارى 
مشهد گفت: در دهه واليت ســال جارى بيش از 786 هزار 

نفر مسافر از طريق پايانه مسافربرى مشهد تردد داشته اند.
سيد على حسينى افزود: از دهم تا هجدهم شهريورماه امسال 
تردد مســافران در پايانه هاى مشهد از طريق 32 هزار و 466 
وســيله نقليه اعم از سوارى، مينى بوس و اتوبوس انجام شده 

است.
وى افزود: اين تعداد وســيله نقليه شــامل 18 هزار و 507 
دستگاه اتوبوس، 9374 مينى بوس و 4858 دستگاه سوارى 

بوده است.
مديرعامل سازمان پايانه هاى مسافربرى شهردارى مشهد با 
بيــان اينكه در دهه واليت، بيــش از 786 هزار نفر از طريق 
پايانه هاى مسافربرى مشهد جابه جا شده اند، بيان كرد: در اين 
مدت 388 هزار و 948 مسافر از طريق پايانه هاى مسافربرى 
مشهد وارد شهر مشــهد شدند كه از اين تعداد 65 هزار نفر 
با مينى بوس، 9000 نفر با ســوارى و 315 هزار نفر از طريق 

اتوبوس سفرهاى خود را انجام داده اند.

توسط دانشگاه علوم پزشكى برگزار شد
 نخستين گردهمايى كنترل عفونت

 و تكنيك هاى استريليزاسيون 
محبوبه بورى: نخســتين گردهمايى كنتــرل عفونت و 
تكنيك هاى استريليزاســيون اســتان هاى خراسان رضوى، 

شمالى و جنوبى در مشهد برگزار شد.
در اين مراســم مدير نظارت و ارزيابى ملزومات و تجهيزات 
پزشكى معاونت غذا و داروى دانشگاه علوم پزشكى با اشاره به 
موضوع گردهمايى گفت: به منظور جلوگيرى از عفونت هاى 
بيمارستانى و پاره اى از مشكالت ناشى از حضور كارشناسان 
بخش خصوصى به اتاق عمل بيمارستان ها فقط افرادى مجوز 
حضور به اين محل ها را دارند كه كارت شناسايى معتبر از اداره 
ارزيابى و نظارت بر تجهيزات و ملزومات پزشكى داشته باشند.
دكتر على رضا عطــاران در ادامه افزود: از زمان اجراى طرح 
تحول نظام ســالمت بيمارســتان ها ملزم هســتند خريد 
ملزومات و تجهيزات پزشكى خود را از شبكه قانونى توزيع و 
شــركت هايى خريدارى كنند كه از ســوى اين اداره اعتبار 

سنجى شده و توزيع كننده قانونى هستند. 
بــه گفته او چنانچه خريدهاى مذكور خارج از چارچوب اين 

اداره باشد با متخلف برخورد قانونى خواهد شد.
 در ادامه مهندس حميد زارع رئيس مركز تحقيقات استريل 
جم و نماينده اســتريل جهانى در ايران در زمينه روش هاى 
استريليزاســيون اصول پاكســازى چگونگى بسته بندى و 

نگهدارى وسايل استريل و... به بحث و تبادل نظر پرداخت.

 تكليف ما زمين داران نيروى انتظامى، اول جاده شــانديز 
روبه روى موج هاى خروشان مدرس 1 را روشن كنيد و هنوز 
به ما پروانه ساخت نداده اند كه اكثرأ كاركنان انتظامى و هنوز 
خانه مسكونى ندارند وبهترين قدردانى از اين پرسنل وفادار به 
انقالب و مردم اين اســت كه به اين زمين ها پروانه ساخت و 

داخل محدوده شهرى قرار بدهيد.
936...1596

 هدف شهردارى ازاينكه تمام دور برگردان ها را برده پشت 
چراغ راهنما واقعاً چيست؟ آيا به فكرمردم هم هست؟ اين همه 
ترافيك اين همه استهالك، اين همه اتالف وقت مردم و بدتر 
ازهمه هواى آلوده؛ لطفاً كمى واقع بين و به فكر مردم باشيد؛ 
در ضمن نصب سرعتگير خوب است كه سرعت ماشين ها را 
كم كند نه اينكه كامالً متوقف كند،هم جلوبندى ها را داغون 
مى كند و هم استهالك و در نهايت آلودگى هوا را در پى دارد.
915...3317

 اگر قرار باشد شوراى جديد شهر به ابطال مصوبات شوراى 
قبل بپردازد، عالوه بر نارضايتى وايجاد شبهه در اذهان عمومى 
رويه اى مى شود تا شوراى بعدى هم مصوبات اين ها را ابطال 

كند.
990...3165

 قبض هاى برق به شــكل تصاعدى مى آيد ماليات و پيك 
فصلى چرا 60 هزار تومان آمده، بنده مصرفى ام بوده 160 هزار 

قبضم آمده 220 هزارتومان!
915...9539

 822 تومــان آب مصرف كردم 21000 هزار تومان آب بها 
روى قبض آوردن يكى به فكر مردم باشد!

915...6071
 جوابيه شهردارى منطقه 2

احتراماً با عنايت به پيام مردمى نشــريه شماره 8468 مورخ 
96/5/18 جوابيه شهروند محترم به حضور ارسال مى گردد. 

پيام شــهروند: از شهردارى و مســئوالن خواهشمنديم اگر 
امكانش هست از محله شهيد چراغچى 41 و 43 بازديد داشته 
باشــند و ببينند كه ما اهالى در حاشــيه صدمترى از دست 
مشاغل قيرفروشى، جوشكارى، نجارى و كاميون هاى هجده 
چرخ كه چوب براى تخليه مى آورند، چه مى كشيم چند سال 

است كه قول رسيدگى مى دهند.
به اســتحضار مى رســاند، اخطاريه هاى الزم جهت صنوف 
متخلف صادر گرديده، الزم به ذكر است اقدامات الزم جهت 
ثبت نام مشــاغل مذكور در طرح ساماندهى مشاغل مزاحم 

منطقه نيز صورت پذيرفته است.

 4 روز پردردسر در بيمارستان 
امام رضا(ع)

براى پى بردن به عمق وضعيت بهداشــت و درمان در كشور 
تنها بايد در شرايطى خاص قرار گرفت تا به واقعياتى رسيد كه 

شايد باور آن هم سخت باشد!
بــه عنوان مثال زائرى باشــى كه در شــهرى غريب گرفتار 
اورژانس يكى از مراكز درمانى دولتى شوى. هر چند كه فرقى 
هم نمى كند كه كالنشهر باشد يا شهرى كوچك چون تفاوتى 
از لحاظ كيفيت اورژانس در مراكز درمانى دولتى وجود ندارد.

مصداق عينى اين ادعا هم جريانى است كه اوايل هفته جارى 
براى ما در مشهد پيش آمد.

يكى از همراهان ما در سفر به مشهد خانم باردارى بود كه به 
دليل افتادن از پله واحد اقامتى، دچار ضربه به آرنج، دنده، سر 
و كمر شد و چهار روز پردردسر را در بيمارستان امام رضا(ع) 

سپرى كرد!
داســتان از اينجا شــروع شــد كه برخالف اصرار ما و تأكيد 
بخشنامه هاى قانونى كه تنها براى زنان باردار ناوگان آمبوالنس 
مجاز است بيمار را به مراكز درمانى خصوصى هم اعزام كند، 
آمبوالنس مورد نظر ما را به اورژانس بيمارستان امام رضا(ع) 

(شلوغ ترين مركز درمانى مشهد) رساند.
آنجا بعد از سه ساعت معطلى در واحد پذيرش اورژانس بيمار 
براى ويزيت پزشك با وجود واحد ترياژ (اولويت هاى امدادى) 
ســرانجام به واحد زنان براى ســونوگرافى از وضعيت جنين 
(بدون همراهى واحد خدمــات و راهنمايى از مكان بخش) 

منتقل شد. 
آنجا به دليل نبود برانكارد مجبور به اســتفاده از ويلچر براى 
جابه جايى بيمارى شــديم كه معلوم نيست كمر و جنين او 

چقدر آسيب ديده است.
با هر سختى كه بود در بخش زنان يك رزيدنت براى ويزيت 
آمد كه او هم گفت به دليل اينكه دستگاه سونوگرافى بخش 

خراب است به ساختمان ديگرى بايد مراجعه كنيم!
12 ســاعت طول كشيد تا اين ســونوگرافى اورژانسى انجام 
شد. وقتى هم كه موقع اعالم نتيجه سونوگرافى شد، اظهارات 
نااميــد كننده اى از ســوى رزيدنت ها مطــرح گرديد كه با 
پافشارى و درخواست ما مبنى بر ويزيت دكتر متخصص زنان، 

خوشبختانه همه اين ادعاها رد شد.
24 ســاعت بعد يك پزشــك متخصص ارتوپد براى ويزيت 
وضعيت شكســتگى بيمار آمد كه او هم با توجه به شــرايط 
باردارى بيمار دستور «ام آر آى» داد در حالى كه اين اقدام بايد 

در همان ساعات اوليه انجام مى شد.
پزشــك متخصص ارتوپد هم اعالم نتيجــه «ام آر آى» را به 
متخصص جراح مغز و اعصاب موكول كرد، اما متأسفانه به ما 
نگفتند كه اين بيمارستان اصالً متخصص نورولوژيست ندارد و 
بايد از مركز درمانى ديگرى پزشك بيايد، لذا از آن موقع هم 
24 ساعت گذشت، درحالى كه حتى اجازه ترخيص بيمار را 

نمى دادند و مشروط به رضايت شخصى اعالم مى كردند. 
روز چهارم هم از ســاعت 7 صبح تا 9 شــب معطل ويزيت 
پزشك نورولوژى شديم، اما آخرش هم پزشك نيامد؛ از ديگر 
سو وظيفه بيمارستان بود تا با آمبوالنس بيمار را به بيمارستان 
ديگرى اعزام كند كه اين كار را هم نكردند و مجبور به ترخيص 
بيمار با اجازه شخصى و قبول مسئوليت ها شديم. ناگفته نماند 
به دليل شكاياتى كه از سوى ما به سامانه وزارت بهداشت شد، 
بيمارستان براى رد كردن هرگونه ادعايى، حتى حاضر به ارائه 

مداركى چون «ام آر آى» و ساير مستندات نيز نشد!
قدرت آبادى- از استان گلستان

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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با ابتكار يك گروه مردمى انجام مى شود

روحبخشى به فضاهاى خاكسترى شهرى مشهد

گزارش

هنگامه طاهرى  در حالى كه شهردارى ها 
در بســيارى از كشــورها در اداره شهر ها از 
سازمان هاى  بخصوص  مردمى  ظرفيت هاى 
مردم نهــاد بهــره مى برنــد، وجــود اين 
ظرفيت هاى قوى در شهرهاى ايران بخصوص 
مشــهد ناديده گرفته شده اســت. فعاليت 
سازمان هاى مردم نهاد در عرصه هاى متعدد 
به تجربه ثابت كرده به عنوان بازويى توانمند 
در حل مشــكالت شــهرى و اجتماعى و... 
تأثيرگذار بوده است، چنان كه در كشورهاى 
پيشرفته مردم حتى در رنگ آميزى مبلمان 

شهرى مشاركت دارند.
اينجا در مشــهد كه قلب گردشگرى ايران 
است، نياز داريم از فضاهاى خاكسترى فاصله 
گرفته و با اســتفاده از خالقيت هاى مردمى 
فضاهايى ايجاد كنيم كــه عالوه بر پرورش 
حس مشاركت در مديريت شهرى، اين باور 
را در مديران شهر نيز تقويت كنيم كه براى 
ايجاد فضاهاى دلچسب عالوه بر شركت دادن 
مردم در زيباسازى مبلمان شهرى، نيازى به 

صرف هزينه هاى كالن نيست. 
در اين خصوص مدتى است گروهى از مردم 
با هدايت شمارى از مهندسان شهرسازى و 
برخاسته از دل دانشگاهيان اقدام به برگزارى 
رويدادهايــى مى كنند كه مشــاركت مردم 
و بخصوص كودكان انــگار زيبايى دوباره به 
محيط هاى مرده مى بخشد. محيط هاى بدون 
استفاده كه گاه شهردارى ها هم ايده اى براى 

استفاده بهينه از اين فضاها ندارند.
مهندس آزاده حســينى يكــى از پنج عضو 
هيئت مديره يكى از سمن هاى مشهد است 
كه از مدتى پيش، دســت به كارِ فعاليت در 
حوزه مديريت شــهرى با همــكارى مردم 
شــده است. به گفته او شــركت دادن مردم 
در رويدادهايى برنامه ريزى شــده نه تنها با 
اســتقبال آن ها همراه اســت كه به تقويت 

مسئوليت پذيرى، مشــاركت مدنى، تعلق 
خاطــر به محيط و حفظ و نگهدارى محيط 

زندگى شان نيز منجر مى شود.
حســينى در اين خصوص به محيطى بدون 
استفاده و رها شده در بوستان فروغ در منطقه 
قاســم آباد مشهد اشــاره مى كند، كوچه اى 
با عرض زياد كه نــه پاركينگ بوده نه محل 
رفت و آمد. وى مى گويد: هرگاه از اين منطقه 
عبور مى كردم به نظرم مى رســيد مى تواند به 
جاى اينكه بدون استفاده رها شود، به محلى 
زيبا براى رهگذران، همســايه ها و حتى بازى 

بچه ها تبديل شود، بنابراين با فراخوان از مردم 
خواستيم كودكانشان را در زيبا كردن محيط 
با ما همراه كننــد. او ادامه مى دهد: وقتى كار 
زيبا ســازى اين محوطه با استفاده از وسايل 
دپو شــده در انبار شهردارى منطقه 10 تمام 
شــد، با اينكه خيال مى كرديم فرداى آن روز 
حتماً بخشى از وســايل برده خواهد شد، اما 
در كمال تعجب ديديم مردم محله خودشان 
آمده اند و پيشنهاد آوردن وسايل مورد نياز را 

به ما مى دهند.
وى بيــان مــى دارد: در مشــهد فضاها در 

برخــى بازار ها مانند پروما يــا مقابل برخى 
پارك ها و مســاجد و... وجود دارد كه فضاى 
مكث محسوب مى شوند وبه كاربرى هويت 
مى دهند. در واقع مــردم در آن توقف دارند 
و مى تواند محل استراحت يا تبادل ارتباطات 
اجتماعــى باشــد. در حالى كــه در اغلب 
كاربرى هايى كه داراى چنين محوطه هايى 
هستند، از اين فضا استفاده مطلوب نمى شود.
او تصريح مى كند: ايــن فضاها به نوعى داراى 
كاركرد اجتماعى براى شهر است، بنابراين هر 
چه تقويت شــود، حضور پذيرى مــردم را در 
فضاهاى عمومى افزايش داده، تعلق خاطر مردم 
به مكان را بيشتر كرده و به بهتر شدن كيفيت 
محيط منجر مى شود. اين در حالى است كه اين 
فضاها در مشهد مغفول مانده حال آنكه مى تواند 

سبب تحكيم پيوند مردم و محيط شود.
حســينى همچنين بيان مى دارد: ما با انجام 
چنين اقداماتــى در واقع در صــدد انتقال 
چند پيام هســتيم. يكى اينكــه اقداماتى 
مانند كيفيت بخشــى به محيط، زيباسازى 
محيــط، امنيت بخشــيدن بــه فضاهاى نا 
امن يا هر اقدامــى در اين حوزه ها كه مورد 
توجه مديريت شهرى است مى تواند از قلب 
محالت آغاز شــده و به فضايى شاد،خالق و 
امن تبديل شود. ديگر اينكه مديران شهرى را 
متوجه كنيم، براى اين نوع فعاليت ها به صرف 
هزينه هاى كالن نيازى نيست، بلكه مى شود 
با استفاده از بازيافت يا وسايل انباشت شده 
هم سرزندگى را به شهر آورد و اين مستلزم 
آن اســت كه شهردارى ها نيز مردم را جدى 
بگيرند. مردمى كه بدون چشمداشت حاضرند 
در بهبود وضعيت شــهرى اقدام هاى مؤثرى 
انجام بدهند و با مشاركت كودكان نيز براى 
تبديل كردن آن ها به مديران شــهرى فردا 
يا شهروندانى مسئوليت پذير در قبال شهر 

سرمايه گذارى كنند.

بجنورد- خبرنگار قدس  در ديدار استاندار خراسان 
شــمالى با رئيس ســازمان برنامه و بودجه كشور، 980 
ميليارد ريال اعتبار براى تكميل باند دوم جاده بجنورد به 
جنگل گلستان تخصيص يافت تا اين محور مهم و پر تردد، 
با شتاب و سرعت بيشترى به جاده اى امن و ايمن تبديل 
شود. اين ديدار دوشنبه گذشــته با هدف گره گشايى از 

وضعيت كنونى اين پروژه زيربنايى انجام شد.
محمدرضا صالحى در اين نشست با تشريح شرايط حاكم بر 
اين پروژه عظيم عمرانى و اهميت تأمين به موقع اعتبارات 
مصوب، خواســتار آن شــد كه اين بودجه در اسرع وقت 
تخصيص يابد. وى در توضيحات خود با ارائه گزارشى از روند 

اجرايى پروژه بخصوص در 6 ماه اخير و يادآورى آمار باالى 
تردد خودروهاى سبك و سنگين، واقع شدن آن در مسير 
دسترسى به اســتان هاى شمالى و مشهدالرضا(ع) و عبور 
ســاالنه ميليون ها نفر از اين محور حياتى در شمال شرق 
كشور را ياد آورشــد. اين گزارش حاكى است، محمدباقر 
نوبخت نيز پس از استماع گزارش استاندار خراسان شمالى 
و صحه گذاشــتن بر ضرورت تكميل سريع تر اين پروژه، 
موافقت خود را با تخصيص 980 ميليارد ريال اعتبار مصوب 
آن اعــالم كرد. طرح دو بانده كردن جاده ارتباطى بجنورد 
به گلستان به طول 140 كيلومتر، اواخر دولت هشتم كليد 

خورد اما طى هشت سال پس از آن به كندى پيش رفت.

نوبخت موافقت كرد
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