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گزارش قدس از 
رواج استخر و جكوزى هاى 

خانگى در مشهد

الكچرى 
نشين ها 

غم آب ندارند 
قدس  نگاهى به تبليغــات فروش آپارتمان هاى 
الكچرى با قيمت هاى باال نشــان مى دهد يكى از 
امتيازات در نظر گرفته شــده بــراى برخى از اين 
آپارتمان هاى لوكس در مشــهد، داشــتن استخر، 
سونا و جكوزى اســت تا مشترى را براى خريد آن 
جلب و جذب كند. با توجه به آگهى هاى تبليغاتى 
در خصوص آپارتمان هاى ويژه و لوكس اين موضوع 
استنباط مى شود كه شــمار آپارتمان هاى لوكس 
و الكچــرى در حــال افزايش اســت و اين يعنى 
تعداد استخر و ســونا و جكوزى بيشتر. اختصاص 
استخر، ســونا و جكوزى اختصاصى براى برخى از 
آپارتمان هاى الكچرى در حالى است كه مشهد نيز 
در كنار ديگر مناطق كشــور با بحران كم آبى روبه 

روست و كاهش بارندگى ها در پاييز و ...
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آلودگى هوا از خط قرمزها گذشت

تنفـس مشروط 
مشهدى ها!

وقتى حقوق شهروندى 
ناديــده گرفته مى شود

قدس: باور اينكه شاهد اتفاقاتى در شوراى شهر باشيم كه نه تنها 
حقوق شهروندان را رعايت نمى كند بلكه مشقتى هم براى آن ها 

ايجاد مى كند سخت است. اينكه شايد از روى...
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كارخانه كارتن سازى خيام جابه جا مى شود جاى موسيقى جلف در مشهد نيست
با موافقت مديران پس از گاليه ساكنان شهرك امام رضا (ع) نيشابور عليرضا   افتخارى: 

قدس: چند ســالى اســت، فعاليت كارخانه 
كارتن سازى مستقر در شهرك صنعتى خيام 
نيشابور به دليل متصاعد كردن بوى نامطبوع 
حاصل از اين رشــته از فعاليت هاى صنعتى 
باعث نارضايتى مردم شهرك هاى مسكونى 
نزديك اين شــهرك شده اســت. كارخانه 

پرديس كاغذ از سال 1390 با ...

مهر: خواننده مشهور موسيقى اصيل و سنتى 
ايرانى گفت: موسيقى خراسان جايگاه ويژه اى 
در كشور دارد و معتقدم نوع موسيقى  كه در 
مشهد اجرا مى شود بايد متناسب با ساحت 
مقدس امام رضا(ع) باشــد. عليرضا افتخارى 
اظهار كرد: موسيقى خراسان جايگاه ويژه اى 

در سطح كشور دارد بخصوص ...
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در حوالى امروز2

  آلودگى هوا و گل هايى كه 
   هواى ما را دارند

عباسعلى سپاهى يونسى: آلودگى هوا حاال به بخشى جدا 
نشدنى از زندگى ما انسان هاى شهر نشين تبديل شده است 
و ســهم آن هايى كه در شهرهاى بزرگى مثل مشهد، تهران، 
اراك، اصفهان و... زندگى مى كنند از اين آلودگى ها و تبعات 
ناشــى از آن بيشتر است. متأسفانه نه تنها گذشت زمان اين 
آلودگى ها را كم نمى كند بلكه روز به روز بر شدت آن افزوده 
مى شود؛ البته نبايد چيزى غير از اين هم انتظار داشته باشيم. 
وقتى طبق آمارها روزانه چند هزار دســتگاه موتورســيكلت 
در مشــهد تردد مى كنند بايد هواى آلوده استشــمام كنيم. 
آن هم موتورســيكلت هايى كه ســهم آن ها در آلودگى هوا 
نســبت به خودروها تا پنج برابر است، مالحظه مى فرماييد 
هر موتورسيكلت پنج برابر يك خودرو آلودگى ايجاد مى كند! 
ماجراى آلودگى هوا آن قدر حاد شده است كه چندى قبل بود 
كه عيسى كالنترى رئيس سازمان محيط زيست گفته بود: دعا 

كنيم باد بيايد تا آلودگى ها را جابه جا كند.
 بگذريم اين مطلب درباره آثار آلودگى هوا و يا راه هاى برطرف 
كردن آن در مقياس وسيع نيست، اما حتماً شما هم شنيده ايد 
كه برخى گياهان و گل ها هستند كه مى توانند به عنوان يك 
تصفيه كننده عمل كنند و ما هم مى توانيم از اين ويژگى گل ها 
به نفع خودمان استفاده كنيم تا به اين اميد كه يا باد بيايد و 
يا زودتر حركت هاى جدى تر در زمينه كنترل و رفع آلودگى 
هوا انجام شود. اينكه چگونه به اين نتيجه رسيده ايم كه گل ها 
مى توانند به عنوان تصفيه كننده هوا كاربرد داشــته باشند، 
ماجرا از اين قرار اســت كه دانشمندان سازمان فضايى ناسا 
پيش از اين با هدف خودكفايى سفينه ها و ايستگاه هاى فضايى 
در زمينه توليد و تصفيه هــواى مورد نياز براى فضانوردان و 
آزمايش هاى فضايى، پژوهش هاى دنباله دارى انجام دادند كه 
از جمله نتايج آن تأثير خارق العاده استفاده از چندين نوع گياه 
معمولى خانگى براى تصفيه آلودگى هايى با منشأ داخلى خانه، 
اداره و محل كار اســت. در ادامه اين فهرست به شما تقديم 
مى شــود به اميد اينكه چه در خانه و چه در اداره و... بتوانيد 
تعداد بيشترى از اين گياهان را داشته باشيد تا اندكى از دست 

آلودگى در امان بمانيد.
 اما فهرست گل هاى تصفيه كننده هوا: دراسينا درمنسيس، 
ژربرا، نخل راپيس، آگلونما (هميشــه ســبز)، گل عنكبوتى 
(گندمى)، سرخس آبليتراتا، اسپاتى فيلوم، دراِسنا، ليريوپ، 
آنتوريــوم، پوتوس، فيكوس بنجاميــن (بنجامين انجيرى)، 
آنتوريوم آندرانوم، سانِسوريا، پاپيتال، سرخس برگ شمشيرى، 

نخل ققنوس، نخل مرداب و... .

عليرضا افتخارى: 
  جاى موسيقى جلف در مشهد نيست

مشــهور  خواننده  مهــر: 
موســيقى اصيل و ســنتى 
ايرانــى گفــت: موســيقى 
خراســان جايگاه ويژه اى در 
كشــور دارد و معتقدم نوع 
موسيقى  كه در مشهد اجرا 
مى شــود بايد متناســب با 
رضا(ع)  امام  مقدس  ساحت 

باشد. 
عليرضا افتخارى اظهار كرد: موسيقى خراسان جايگاه ويژه اى 
در سطح كشور دارد بخصوص موسيقى هاى سنتى، مقامى، 
آيينى و مذهبى خراسانى، زيرا روى معيار صحيح كار شده  و 
يك نمونه آن نقاره زنى هاى حرم مطهر رضوى است كه با يك 

نُت صحيح نواخته مى شود.
وى افزود: موسيقى اى كه اكنون در مشهد به آن ايراد گرفته 
مى شــود دليل دارد، زيرا نوع موســيقى اى كه در اين شهر 
مقدس اجرا مى شود، بايد متناسب با ساحت مقدس آقا امام 
رضا(ع) باشد و كارى كه تهران يا ديگر شهرها اجرا مى شود را 
نمى توان در اين شهر اجرا كرد و كارهايى متناسب با پيامبر 
اكرم(ص)، امام على(ع)، امام رضا(ع) و ديگر ائمه معصومين(ع) 
بايد اجرا شــود و فضاى موسيقى همراه با سوت، جيغ و هورا 

متناسب با شرايط مشهد مقدس نبوده و نيست.
وى با بيان اينكه زمان اجراى يك موسيقى در شهر مشهد بايد 
لباس موســيقايى متناسب با اين شهر را پوشيد، خاطرنشان 
كرد: اگر لباس تهران به مشــهد آورده شود ناهماهنگى هايى 
به وجود مى آيد و چون فضاى موسيقى ما با فضاى مشهد مغاير 
است، بايد بخش هاى ملى، آيينى، سنتى و مذهبى آن را براى 
اجرا در اين شهر انتخاب كرد و از جامعه هنرى هم درخواست 
دارم كه موســيقى اى را در مشهدالرضا(ع) اجرا كنند كه نوع 

كارشان با فضاى اين شهر مقدس هماهنگ باشد.
وى بــا بيان اينكه به نظر من آيت اهللا علم الهدى نماينده ولى 
فقيه در خراســان رضوى و امام جمعه مشــهد هم دوستدار 
موسيقى بوده و با اين فضاى هنرى بيگانه نيست، تصريح كرد: 
آيت اهللا علم الهدى موسيقى اى را دوست دارد كه كارى ملى، 
آيينى، سنتى و مذهبى بوده و توسط استادان شاخص و فاخر 
عرصه شعر و شــاعرى سروده شده باشد و توسط هنرمندان 

اصيل و آيينى هم به اجرا در آمده باشد.
افتخارى تأكيد كرد: بايد موســيقى اى كه در مشــهد اجرا 
مى شــود در فضايى بى آاليش باشــد و موسيقى هاى پاپ و 
كالسيك ايرانى و همچنين جلف و غربى متناسب با فضاى 
اين شــهر مقدس نبوده و نيست و نه تنها عليرضا افتخارى، 
بلكه تمامى اســتادان و فعاالن عرصه هنر موسيقى نيز با آن 

مخالف هستند.

پس ما به چه كار تا سرخس آمده ايم
  گزارشى از شب شعر 

     دروازه آفتاب شرقى كشور

جليل فخرايى: نخستين شب شــعر از شب هاى 10 گانه 
فرهنگى دروازه آفتاب شرقى خراسان با حضور شاعران و جمع  
كثيرى از عالقه مندان و ادب دوستان سرخسى به همت دفتر 
شعر و ادب اداره كل ارشاد اسالمى خراسان رضوى، اداره ارشاد 
و پااليشگاه نفت خانگيران در سالن همايش هاى اين پااليشگاه 

برگزار شد.  
در اين جمع ادبى صميمانه دوســتانه كه با حضور جمعى از 
شعراى انجمن ادبى سرخس وچهره هاى آشناى  شعر خراسان 
و كشور از جمله سعيد بيابانكى، استاد امير برزگر خراسانى، 
محمد نيك شاعر پيشكسوت خراسانى، قاسم رفيعا يا همان 
بچه محل امام رضا(ع) و جليل فخرايى حضور داشتند، عليرضا 
حيدرى شاعر و روزنامه نگار خراسانى سكان اجرا و دعوت از 

شعرا را با رباعى شيرينى  به دست گرفت؛
از گوشه كنار تا سرخس آمده ايم 
با ايل و تبار تا سرخس آمده ايم 

گر لطف شما نبود و شوق دل ما 
پس ما به چه كار تا سرخس آمده ايم

پس از وى قاسم رفيعا چند شعر محلى كه روايت  هاى زيبايى 
را به لهجه شيرين مشهدى سروده بود قرائت كرد.

اميد نورى سيستانى كه دبير اين گردهمايى صميمانه ادبى 
بودو تالش بى دريغ وى در اين شــب هاى 10 گانه فرهنگى 
كامالً مشــهود بود  طى ســخنانى حضور و فعاليت شاعران 
سرخسى و انجمن فعال ادبى سرخس و حمايت معنوى ارشاد 

سرخس از فعاليت هاى ادبى و هنرى را ياد آور شد.
در پايان اين مراســم از شاعران، داستان نويسان و هنرمندان 
سرخســى كه با ارائه اشــعار و آثار نغز خويش به اين دوره 
شب هاى فرهنگى تجلى بيشتر دادند قدردانى شد  از جمله:  
امير ختوانه، محمد على ذوالفقارى، احمد آجرى، حسن على 
اســفندى، رحمت اهللا ساعدى و مهدى عاملى و على نوتانى 
شــاعر خوش قريحه و يكى از قهرمانان ورزشى اين شهر كه 
مثنوى توحيديه زيبايى را سرود  از جمله شعراى پيشكسوت 

و مريم ( داستان نويس )، حكيمه نورى.
در حاشــيه اين مراســم اســتاد امير برزگر خراسانى طى 
گفت وگويى به خبرنگار ما در پاسخ به اين سوال كه چه بايد 
كرد تا سطح شعر شهرستان ها نيز به اندازه مشهد ارتقا يابد 
تا اگر كســى به دورترين نقاط خراسان برود استحكام زبان و 
ادب خراســانى را در همه جا يكسان يابد، گفت: مى بايست 
تا تعامالت فرهنگى و آمد و شــد ها بيشتر شده و شب هاى 
فرهنگى  هر شهرســتان نيز غنيمتى براى معرفى و تعامل 

هرچه بيشتر ادبا و هنرمندان مى تواند، باشد.
وى در ادامه به شــكاف بين نسل نو و پيشكسوت خراسانى 
و نســل جوان شعر اشــاره كرد و تنها راه را تشكيل جلسات 
و همايش هايى اينگونه صميمى  دانســت تا هر دو نسل در 
كنار هم به اصالت و ماهيت اصلى و ساختارمند شعر خراسان 

برسند.
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 يادداشتى براى يك تراژدى
رضا صابرى تواليى دكتراى جغرافياى انسانى و
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان رضوى

جمعه شب كه خبر تعطيلى مدارس اعالم شد، نزديك به600 
هزار دانش آموز مشــهدى و ده ها هزار نفر معلم و كارمند و 
شايد صدها هزار نفر زن و مرد، كودك و جوان، دختر و پسر 
از شوق تعطيلى خوشحال شدند و به خواب راحتى فرو رفتند!
اما نمى دانم چند نفر ناراحت و نگران و مضطرب آن شــب را 

به صبح رساندند.
همه ساله در اين ايام، تعطيلى مدارس و ادارات مسرت بخش 
بود چراكه نزوالت آسمانى همچون برف، زمين را سفيد پوش 

مى كرد و شور و شعف همگان را بر مى انگيخت. 
دانــش آموزان به برف بازى و ســاخت آدم برفى مشــغول 
مى شدند و كارمند، كارگر و كشاورز به درگاه پروردگار دست 
شكر و دعا برمى داشتند و همه خوشحال بودند از نزول اين 

همه رحمت.
اما گويا امســال اتفاق ديگرى افتاده كه خوشحالى به خاطر 
آلودگى و آالينده هاست! چند نفر به خاطر سرنوشت مختومى 
كه در انتظارشان است، ناراحت خوابيدند؟ آيا وقت آن نرسيده 

كه دغدغه مسائل زيست محيطى بيدارمان كند؟ 
آيا وقت آن نرسيده كه بحران محيط زيست همچون بحران 

هوا، بحران آب و... خواب را از چشمان ما بزدايد؟
آيا باز هم راحت مى خوابيم! 

نمى دانم چه كســانى با نگرانى خوابيدند، اما من با نگرانى و 
تشويش سر بر بالين نهادم و البته زودتر از گذشته بيدار شدم 

تا شايد كسى ديگر را هم بيدار كنم!

 وحيد اكرمى  ســال ها پيش، وقتى صحبت از پاييز و زمســتان مى شــد به طور 
ناخودآگاه در ذهنمان، فصل هايى سرد با بارش هاى زياد باران و برف نقش مى بست، 
اما امروزه گويا جنس پاييز و زمستان فرق كرده است و ابرها ديگر حس باريدن ندارند! 
حدود چهار ماه از فصل آبى جديد گذشته است. پاييز به صورت كامل تمام شده و يك 
سوم از زمستان هم با سرعت رو به پايان است، اما بهره برف و باران مشهد از اين چهار 
ماه چيزى در حدود صفر است. انگار ابرها با ما قهر كرده اند و به جاى آن ها، آلودگى 
هواست كه ميهمانمان شده است! اكنون مدارس نه به خاطر بارش برف سنگين كه 
بر اثر وجود عناصر آلوده و ســنگين در هوا تعطيل مى شوند. بعضى ها مى گويند كه 
تمام دنيا درگير تغيير اقليم و گرم شــدن محيطى است و برخى ديگر معتقدند كه 
تا راه حلى براى رفع آلودگى هاى هوا پيدا نشــود، اين تغيير اقليم ها با رشد بيشترى 

انجام خواهد شد.
 به بهانه اين قهر و آشتى هاى طبيعت گفت و گويى با دكتر سيد جواد رسولى رئيس 

گروه تحقيقات هواشناسى كاربردى خراسان رضوى انجام داده ايم كه مى خوانيد: 
 آقاى دكتر مهم ترين دليل كاهش نزول جوى مشهد و خراسان رضوى در 

سال هاى اخير چيست؟
براى كاهش نزول جوى كه از چندين ســال قبل آغاز شده است، داليل مختلفى را 
مى توان برشمرد. يكى از مهم ترين داليل روند افزايش دما در شهرها تغيير اقليم است، 
بخصوص در مشهد اين افزايش دماى محيط، شدت بيشترى دارد؛ اما تأثيرى كه اين 
افزايش دما بر كاهش بارندگى ها مى گذارد به اين دليل است كه حرارت محيط سبب 
مى شود كه ظرفيت هواى جو براى به اشباع رساندن ابرها و شرايط تشكيل باران نياز 
بيشترى به رطوبت داشته باشد تا باران تشكيل شود. براى تشكيل باران بايد رطوبت 
به اندازه اى باشد تا قطرات ريز و مولكول هاى آب به وسيله همين رطوبت به يكديگر 
متصل شــوند و قطرات بزرگ تر را تشكيل دهند تا وزنشان به اندازه اى سنگين شود 
كه به وســيله نيروى جاذبه از ابرها جدا شده به زمين ببارد. هنگامى كه افزايش دما 
در محيط صورت مى گيرد باعث مى شــود كه فاصله بين مولكول هاى هوا از يكديگر 
بيشتر شود و در نتيجه براى رسيدن ابرها به حالت تغليظ و بارش به رطوبت بيشترى 
نياز اســت. با توجه به اينكه در شهرهاى بزرگ بخصوص مشهد، منبع مناسبى براى 

افزايش رطوبت موجود نيست، طبيعى است كه شاهد كاهش نزول آسمانى باشيم.
بســيارى از اوقات مشاهده مى كنيم كه توده ابرهايى كه در حالت معمول براى بارش 
بســيار مناسب هستند، از روى مشهد عبور مى كنند بدون اينكه بارش خاصى صورت 
پذيرد. مهم ترين دليل آن افزايش دماى بى رويه شهرهاى بزرگ بخصوص مشهد است.

 چه عواملى در افزايش دماى شهرها تأثيرگذارند؟
مهم ترين دليل افزايش دما در شــهرها تشــكيل گازهاى گلخانه اى اســت. گازهاى 
گلخانه اى شبيه يك گلخانه عمل مى كنند كه اطراف آن محصور است و دما از سطح 
محيط خارج نمى شود و در محيط مى ماند. در نتيجه دماى محيط افزايش مى يابد. از 
مهم ترين گازهاى گلخانه اى گاز Co۲ يا دى اكســيد كربن است. اين گاز چيزى در 
حدود 77 درصد گازهاى گلخانه اى شهر را تشكيل مى دهد. مهم ترين منابع تشكيل 
دهنده اين گاز آلودگى هاى ناشــى از وســايل نقليه و ماشــين آالت و كارخانه هاى 
صنعتى است. 14 درصد مواد تشكيل دهنده گازهاى گلخانه اى متان است. متان در 
اثر فعاليت مشاغلى از جمله دامدارى هاى صنعتى و كشت برنج تشكيل مى شود و در 
محيط پخش مى شود. هشت درصد ديگر از گازهاى گلخانه اى را دى اكسيد نيتروژن 
تشــكيل مى دهد. يك درصد ديگر هم از گازهاى فلوئوركلركربن است كه معموالً بر 

اثر فعاليت خنك كننده ها تشكيل مى شوند و بسيار ناچيزند. 
اما مهم ترين عوامل دى اكســيد كربن و متان هستند كه 
بيشــترين اثرگذارى را در تشكيل گازهاى گلخانه اى دارند 
و موجبات افزايش دماى شهرهاى بزرگ را فراهم مى آورند.

  آيا عوامل ديگرى هم دخيل هستند؟
 بله، يكى ديگــر از عوامل مهم افزايش دما در شــهرهاى 
بزرگ و صنعتى، افزايش گرد و غبار و آالينده هاى محيطى 
و هواويزها هستند. در واقع اين موارد ذرات جامد معلق در 
هوا هســتند و نمى توان آن ها را در كنار Co۲ و متان كه 
گاز بودند قرار داد. اين ذرات جامد معلق باعث مى شــوند كه رطوبت موجود در جو 
در اطراف آن ها تشكيل شود؛ در واقع مولكول هايى كه بايد به صورت منسجم و يك 
دست باشند تا بتوانند به باران تبديل شوند در اطراف هواويزها و ذرات ريز معلق در 
جو قرار مى گيرند و پراكنده مى شوند. در نتيجه غلظت رطوبت در هوا كاهش مى يابد 
و اين ذرات مرطوب، در جو معلق مى مانند. بسيارى از اوقات مى بينيم كه رطوبت در 

جو داريم اما بارانى اتفاق نمى افتد و به سطح زمين نمى رسد.
منابع اصلى تشــكيل دهنده هواويزها و ذرات معلق در هوا تردد اصطكاك و سايش 
وســايل نقليه و حمل و نقل در شهر اســت. در واقع شهرهاى بزرگ منابعى آلوده و 

حرارتى اى هستند كه اصلى ترين مانع براى نزول جوى مى شوند.
  آيا اين منابع حرارتى و آلوده بر ديگر شــهرهاى مجاور هم تأثير منفى 

مى گذارد؟
با توجه به جريان داشتن هوا، آلودگى هاى شهرى و هواويزها، بر شهرها و آبادى هاى 
اطــراف نيــز تأثير منفى مى گذارند. عــالوه بر كاهش ميزان بارندگى در شــهرها و 
آبادى هاى مجاور، و نيز پيشــرفت شــهرهاى صنعتى، پديده مهاجرت روستاييان به 
شــهرها افزايش مى يابد و اين افزايش جمعيت شــهرى، مجدداً موجب بيشتر شدن 
مواد جامد معلق در هوا و گازهاى گلخانه اى مى گردد و درنتيجه سبب افزايش بيش 
از پيش درجه حرارت شــهرها مى شود؛ بنابراين سرعت كاهش نزوالت افزايش و اين 

چرخه همچنان ادامه مى يابد.

رئيس گروه تحقيقات هواشناسى كاربردى خراسان رضوى در گفت و گو با قدس عنوان كرد

آلودگى هوا مانع بارش باران در مشهد

ماشين هاى تك سرنشين بهانه است
قدس: قاضى بخشــى محبى معاون دادســتان مشهد در 
واكنــش به برخى تعلل هــا در اجراى قانــون هواى پاك 
مى گويد: قانون هواى پاك در مرداد ماه امسال تصويب شد، 
اما نواقصى دارد از جمله اينكه داراى تعداد زيادى آيين نامه 
اجرايى است كه  هنوز تصويب نشــده اند. او معتقد است: 
بايد به جاى اينكه مردم را محدود كنيم و درخصوص علت 
آلودگى ســر پيكان را به سمت ماشين هاى تك سرنشين 

بگيريم به نقش ارگان هايى كه وظايف خود را در حفظ محيط زيست ناديده گرفته اند، 
توجه داشته باشيم. به گفته وى از بين بردن كوه ها، پوشش گياهى مراتع، عرضه بنزين 
غيراستاندارد و عواملى از اين دست خيلى بيشتر از خودروهاى تك سرنشين در ايجاد 
آلودگى تأثير دارند. معاون دادستان مشهد مى گويد: در اين قانون مقرر شده خودروسازان 
لوازم و قطعات مربوط به كنترل آلودگى را مشمول گارانتى كرده و رايگان تعويض كنند 
درحالى كه اين اتفاق نمى افتد. وى اظهار مى دارد: همچنين مقرر شده كميته مديريت 
شرايط اضطرار حفاظت محيط زيست مديرانى را كه به مفاد اين قانون پايبند نبوده به 
دادستانى معرفى كند درحالى كه تاكنون مديرى به اين حوزه معرفى نشده حال آنكه 
شاهد هستيم در شرايط بحرانى و آلودگى هوا، برخى مدارس زنگ هاى ورزش را تعطيل 
نمى كنند و اين عمل مى تواند منجر به انفصال مدير مربوطه شود و والدين مى توانند در 

صورت مشاهده اين تخلفات، گزارش آن را به دادستانى اعالم كنند.
بخشى محبى در ادامه به نكته ديگرى نيز اشاره مى كند و مى افزايد: بايد به لزوم رعايت 
اصول شهرســازي و بخصوص مباحث ترافيكي وحتي بلند مرتبه ســازى توجه شود تا 
آلودگى در شــهر مستقر نشود درحالى كه متأسفانه اين مسئله نيز مغفول مانده است. 
وى با رد راهكارهايى مقطعى چون تعطيلى مدارس مى گويد: تعطيالت اگرچه به ظاهر 
خوشحال كننده است، اما موجب ضرر اقتصادى مردم و عقب افتادن امور كشور مى شود.

آلودگى هوا از خط قرمزها گذشت

تنفس مشروط مشهدى ها!
 مهناز خجسته نيا  عبور از وضعيت هشدار 
آلودگى هوا بعد از ســه روز پياپى و رسيدن 
به وضعيت قرمز در كالنشــهر مشــهد يعنى 

«تنفس ممنوع»!  
اينكه شاخص آلودگى هواى كالنشهر مشهد 
در پى بى تفاوتى مســئوالن نســبت به رفع 
اين مشــكل از مرز هشدار عبور مى كند و به 

وضعيت قرمز مى رسد.
 روندى است كه تنها تفاوت آن با روزهاى سالم 
به تعطيلى مدارس خالصه مى شود و بس! تا 

شهر نفس بكشد، اما چه نفس كشيدني! 
غافل از اينكه پديده ُكشنده اينورژن (وارونگى 
دما) شــوخى بردار نيســت و در اين شرايط، 
اليه قطورى از هواى گرم، دور تا دور زمين را 
مى گيرد و موجب گير افتادن ذرات معلق گرد 
و غبار و گازهاى سّمى در زير آن اليه مى شود 
و زمين هيچ منفذى براى تخليه اين غبارهاى 

مرگ آور پيدا نمى كند.
اينجاســت كه از هيچ كس به تنهايى كارى 
ساخته نيست جز اينكه مرگ آرام و خاموش 
ساالنه هزاران نفر را تحمل كنيم و ميلياردها 
تومان خســارت به بخش بهداشت و درمان و 
محيط زيست را به جان بخريم، اما آبى از آبى 

تكان نخورد.

 وضعيت آلودگى مشهد بدتر از تهران
بى تفاوتى براى رفع آلودگى هوا در مشهد كار 
را به جايى رسانده اســت كه به ادعاى آمار، 
هواى شهر مشهد امسال، وضعيتى به  مراتب 
بدتر از تهران داشته و مشهد آلوده ترين شهر 

كشور بوده است.
مديركل حفاظت محيط زيســت خراســان 
رضوى در واكنش به وضعيت ناســالم هواى 
اين روزهاى كالنشهر مشهد مى گويد: مشهد 
بــراى چهاردهميــن روز در دى مــاه داراى 

آلودگى هواست. 
حميد صالحى با اشــاره به شكســتن ركورد 
آلودگى هوا در كالنشهر مشهد مى افزايد: در 
ماه جارى شــهروندان مشهد فقط دو روز در 
هواى پاك تنفس كرده انــد.  به گفته وى بر 
اساس گزارش ايستگاه هاى سنجش آلودگى، 
ميانگين شاخص كلى كيفيت هواى كالنشهر 
مشهد روز گذشته براى سومين روز متوالى در 

وضعيت هشدار قرار داشت.
وى با بيان اينكه ميانگين شاخص كلى كيفيت 
هواى مشهد صبح ديروز 115 پى.اس.آى بوده 
اظهار مى دارد: ايستگاه شهيد مفتح نيز عدد 
153، شهيد آوينى 140، خيام شمالى 127، 
شــهيد كريمى 123، چمن و حرم مطهر هر 
يك 113، ســمزقند 106و ســرافرازان 103 

پى.اس.آى را نشان داده اند. 
مديركل حفاظت محيط زيســت خراســان 
رضوى اســتفاده شــهروندان از ناوگان حمل 
و نقــل عمومــى و پرهيز از بــه كارگرفتن 

خودروهاى شخصى را موجب بهبود وضعيت 
هوا مى داند و مى گويد: بيماران قلبى و تنفسى، 
كودكان، زنان باردار و ســاير گروه هاى آسيب 
پذير تا حــد امكان از حضور در مناطق آلوده 

شهر خوددارى كنند.

 تردد روزانه 500 هزار خودروى تك سرنشين 
مدير فرهنگســراى ترافيك شهردارى مشهد 
هم با بيان اينكه روزانــه 500هزار خودروى 
تك سر نشين در ســطح شهر تردد مى كنند، 
معتقد اســت: بيش از 30درصد خودروهايى 

كه روزانه در ســطح شــهر تــردد مى كنند، 
تك سرنشــين هســتند و اين افراد از شبكه 

حمل ونقل عمومى استفاده نمى كنند.
بهــزاد چوپانكاره مى گويد: اگر شــهروندانى 
كه به صورت تك سرنشــين از خودرو استفاده 
مى كنند، به وســايل حمل ونقل عمومى روى 
بياورنــد، ســرعت حمل ونقل افزايــش و بار 

ترافيكى كاهش پيدا مى كند.
اين كارشناس حوزه حمل و نقل شهرى اظهار 
مى دارد: در مشهد روزانه 13هزار و500 تاكسى، 
3400 اتوبــوس و مينى بوس و همين طور خط 
يك مترو به  صورت كامل و خط2 مترو به صورت 
محــدود، خدمات ارائه مى كننــد و اين ناوگان 
براحتى مى تواند پذيراى 60درصد كسانى كه از 
خودروى شخصى استفاده مى كنند، باشد؛ يعنى 
حداقل 300هزار شــهروندى كــه از خودروى 
تك سرنشــين اســتفاده مى كنند، مى توانند از 
ناوگان عمومى بهره مند شوند و اين گونه آلودگى 

هوا حداقل 25درصد كاهش پيدا مى كند.

 دى ماه و 2 روز هواى پاك
مدير اجرايى مركز پايش آالينده هاى زيست 
محيطى شــهردارى مشهد هم به خبرنگار ما 
مى گويد: از ابتداى دى ماه مشهدى ها فقط دو 

روز در هواى پاك نفس كشيده اند.
رضا اسماعيلى با بيان اينكه تنها 9 روز از دى 
ماه هوا سالم بوده است، مى افزايد: 10 روز هم 
هوا ناســالم براى گروه هاى حساس و دو روز 

هم ناسالم براى همه گروه ها ثبت شده است.
به گفته اين مقام مسئول براساس آمار از ابتداى 
سال 96 تا روز گذشته نيز فقط 14 روز هواى 
كالنشهر مشهد پاك بوده، در حالى كه اين رقم 

در مدت مشابه سال قبل 20 روز بوده است.
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قد س: د ريافت بد هى به اليت د ر زمان تعويض پالك خود رو 
د ر مشهد 

نيش و نوش: اعضاى شــوراى شــهر لطفاً بذارين عرقتون 
خشك بشه، بعد  بزنين زير وعد ه هاتون!

قد س: مهرگان همچنان د ر برزخ بى مهرى
نيش و نوش: همين كه هنوز تبد يل به جهنم بى مهرى نشد ه 

بايد  برن خد اشون رو شكر كنن!
قد س: افزايش 500 تومانى قيمت سهام پد يد ه شاند يز

نيش و نوش: آد م ميمونه با شنيد ن اين خبر بخند ه يا گريه 
كنه يا گول بخوره و بره سهام بخره!

قد س: خبرهاى تازه وزير از برگزارى جشنواره فيلم فجر د ر 
مشهد 

نيش و نوش: اگه جشــنواره فيلم فجر تو مشهد  برگزار بشه 
فيلم «شله اى ها» همه سيمرغ ها رو ميبره!

قد س: خاموشــى چاه هاى آب، چراغ خانه روستاييان را كم 
سو مى كند 

نيش و نوش: به جاش حفر چاه هاى غير مجاز، چراغ ويالى 
شهرى ها رو پر نور ميكنه!

قد س: راه گرد شگران به معد ن فيروزه نيشابور هموار مى شود 
نيش و نوش: چون هرچى فيروزه تو معد ن بود ه رو استخراج 

كرد ن و د يگه چيزى توش نموند ه!

��ش و �وش
سعيد ترشيزى

 بخشــى محبى معاون دادســتان مشهد در 
واكنــش به برخى تعلل هــا در اجراى قانــون هواى پاك 
مى گويد: قانون هواى پاك در مرداد ماه امسال تصويب شد، 
اما نواقصى دارد از جمله اينكه داراى تعداد زيادى آيين نامه 
اجرايى است كه  هنوز تصويب نشــده اند. او معتقد است: 
بايد به جاى اينكه مردم را محدود كنيم و درخصوص علت 
آلودگى ســر پيكان را به سمت ماشين هاى تك سرنشين 
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فاطمه معتمدى  نگاهى به تبليغات فروش 
آپارتمان هاى الكچرى با قيمت هاى باال نشــان 
مى دهد يكى از امتيازات در نظر گرفته شــده 
براى برخــى از اين آپارتمان هــاى لوكس در 
مشهد، داشتن استخر، سونا و جكوزى است تا 

مشترى را براى خريد آن جلب و جذب كند.
بــا توجه به آگهى هــاى تبليغاتى در خصوص 
آپارتمان هاى ويژه و لوكس اين موضوع استنباط 
مى شــود كه شــمار آپارتمان هــاى لوكس و 
الكچرى در حال افزايش است و اين يعنى تعداد 

استخر و سونا و جكوزى بيشتر.
اختصاص استخر، ســونا و جكوزى اختصاصى 
براى برخــى از آپارتمان هاى الكچرى در حالى 
است كه مشهد نيز در كنار ديگر مناطق كشور با 
بحران كم آبى روبه روست و كاهش بارندگى ها 
در پاييز و زمســتان و خشكســالى هاى پى در 
پى، وضعيت دشت هاى آبى اين كالنشهر را در 

شرايط بحرانى قرار داده است.
وضعيت كم آبى در مشــهد و كشــور به دليل 
كاهش بارندگى ها به حدى جدى است كه وزير 
نيــرو اخيراً اعالم كــرد در صورت صرفه جويى 
نكردن و رعايت نكردن مصرف بهينه نه تنها در 
تابستان بلكه در زمستان هم احتمال جيره بندى 

آب در اين شهر وجود دارد.
در حالى كــه هم اكنــون 77 درصد ظرفيت 
سدهاى آبى خراســان رضوى خالى و تنها 23 
درصد پر اســت و لزوم توجه به مصرف بهينه و 
تجديد نظر در الگوى مصرف آب شرب بشدت 
احساس مى شود، وجود استخر و سونا و جكوزى 

در برخى آپارتمان هاى مشهد جاى تأمل دارد.

 مردم عادى، پيشرو
يك شــهروند با اشــاره به وضعيت كم آبى در 
مشــهد و تأكيد مسئوالن بر لزوم صرفه جويى 
در مصرف آب گفت: صرفه جويى در مصرف آب 
ســفارش بجا و سنجيده از سوى شركت آب و 
فاضالب اســت، اما نكته اين جاست كه عموماً 
مردم عادى اين صرفه جويى را رعايت مى كنند؛ 
حداقل از ترس اينكه شاهد صدور قبض آب با 

رقم باال نباشند.
وى با بيان اينكه صرفه جويى بيشتر از ضروريات 
اســت كه بايد همه مــردم آن را رعايت كنند، 
اضافه كرد: جاى سؤال است كه چرا شركت آب 
و فاضالب به سراغ مشتركانى كه در خانه هاى 
وياليى، باغ هاى شــخصى و يــا آپارتمان هاى 

لوكس شــان داراى استخر هســتند، نمى رود. 
واقعيت اين اســت در شــرايطى كه آب كم و 
در وضعيت بحرانى قرار دارد، داشــتن استخر 

اختصاصى معنا و مفهومى ندارد.
شــهروند ديگرى نيز گفت: مشــخص نيست 
آيــا شــركت آب فاضالب در جريان ســاخت 
اســتخرهاى اختصاصــى در آپارتمان هــا يا 
مجتمع هاى مســكونى الكچرى هست و آمار 
اين اســتخرها را دارد و ايــن كار با مجوز آنان 
انجام شده اســت و يا برعكس به دور از چشم 

شركت ساخته شده است و از انشعاب آب شرب 
شهر استخر اين واحدها و مجتمع هاى لوكس و 
ويژه پر مى شــود. وى اضافه كرد: اكنون برخى 
آپارتمان هاى گران قيمت با متراژ بيش از 400 
متر داراى استخر اختصاصى هستند كه براى پر 
و خالى شدن آن حجم آب زيادى بايد مصرف 
كرد و برخى مجتمع هاى آپارتمانى لوكس نيز 
داراى اســتخر براى كل مجموعه است كه اين 
موارد نيز در افزايش مصرف آب در كالنشــهر 

مشهد با توجه به كم آبى تأثيرگذار است.

 شكاف دشت هاى آب
وى با بيان اينكه مالكان اين واحدها مشكلى در 
پرداخت هزينــه قبض آب با هر مبلغى ندارند، 
گفت: معلوم نيست چرا شركت آب و فاضالب 
و دستگاه هاى نظارتى بر اين مسئله ورود جدى 
ندارند در حالى كه طبق آمار و نظر كارشناسان 
حوزه محيط زيست دشت هاى استان از جمله 
مشهد و نيشابور بحرانى و با شكاف هاى عميق 

بيش از 50 متر روبه روست.

 جايگاه نيازهاى لوكس و غيرضرورى
وى ادامــه داد: وقتى اين چالش وجود دارد كه 
اگر صرفه جويى نباشد آبى نيز براى خوردن و 
كشاورزى نيز نخواهد بود در اين شرايط نيازهاى 
لوكس و غير ضرورى عده اى هر چند قليل كه 
دغدغه مالــى ندارند چه جايگاهى دارد و لزوماً 
چرا بايد مجوز براى ســاخت اســتخر و سونا و 
جكوزى كه مصــرف آب زيادى الزم دارد براى 

اين واحدها و مجموعه هاى مسكونى داده شود.
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 وقتى حقوق شهروندى ناديده 
گرفته مى شود

حسين علوى: باور اينكه شاهد اتفاقاتى در شوراى شهر باشيم 
كه نه تنها حقوق شــهروندان را رعايت نمى كند بلكه مشقتى 
هم براى آن ها ايجاد مى كند ســخت است. اينكه شايد از روى 
سهو مصوبه اى داشته باشند كه اندكى با قوانين باالدستى كشور 
مغايرت داشته باشد با كمى اغماض قابل پذيرش است ولى وقتى 
مى بينيم بر همين مصوبات خود اصرار مى كنند مسئله متفاوت 

مى شود.
براى آنكه با مصداق سخن خود را اثبات كنيم در ادامه به چند 
نمونه اشــاره مى كنيم كه به نظر مى رسد شهردارى و شوراى 

پنجم مشهد با حقوق شهروندى ميانه خوبى ندارد.
مدتى قبل شــوراى شــهر مصوبه اى داشــت كه بر اساس آن 
شــهروندانى كه من كارت نداشته يا شــارژ كافى نداشتند به 
هنگام استفاده از ســامانه حمل ونقل عمومى بايد بهاى تمام 
شــده خدمات را پرداخت مى كردند هر چند فرماندارى به اين 
مصوبه ايراد گرفت و آن را فاقد اســتدالل قانونى دانســت ولى 
دوستان شــورا بر صحت مصوبه خود اصرار كرده وآن را دوباره 
به فرماندارى فرســتادند.اما مى خواهيم از اعضاى شوراى شهر 
بپرسيم كجاى قانون استفاده از يارانه حمل ونقل درون شهرى 
را منوط به شروطى چون داشتن من كارت كرده است. اينكه از 
ابزارى چون من كارت استفاده مى شود كار پسنديده اى است ولى 
اينكه قانونى تصويب شود كه مانند قوانين كيفرى شهروندى را 
كارت او شارژ كافى ندارد مجازات نمايد بى ترديد با هيچ منطقى 
نمى توان آن را توجيه كرد.هرچند از مدتها قبل در مشــهد اين 
تخلف صورت مى گيرد كه شهروندان فاقد كارت به جاى 350 يا 
400 تومان 500 تومان پرداخت مى كنند ولى اينكه قرار باشد 
يك شهروند كه در حاشيه شهر با يارانه 45هزارتومانى زندگى 
مى كند براى هر بار به داخل شهر آمدن 1000تومان يا بيشتر 
پرداخت كند بى توجهى به حقوق شهروندى و به نوعى دور زدن 
قانون است.نكته ديگرى كه در همين جا قابل تامل است اينكه 
راننده محترمى كه هم اكنون 500 تومان وجه نقد مســافران 
را مى گيــرد و بالفاصله با كارتى كه در اختيار دارد كرايه همان 
مسافر را با احتســاب يارانه دولتى يعنى 350 تومان پرداخت 
مى كند مابه التفاوت مبلغ دريافتى را به چه كســى وبر اساس 
چه معيارى پرداخت مى كند و اينكه بر اســاس آمار جابجايى 
مسافران يارانه به شركتهاى اتوبوسرانى پرداخت مى شود كه بى 
شك مجددآ يارانه آن را دريافت مى كنند در حالى كه مبلغى هم 
از شهروند دريافت كرده اند.نمونه بعدى اندكى دور زدن قانون از 
سوى شورا وشهردارى مشهد در خصوص شركت پر حاشيه اليت 
است شركت خصوصى كه سهام آن از سوى شهردارى خريدارى 
شــد هر چند بر اساس بند15 ماده 71 قانون شوراها اساسنامه 
مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري بايد به تاييد وزارت 
كشور برسد اما شوراى چهارم به بهانه اينكه به زودى قرار است 
آن را به بخش خصوصى واگذار نمايند از انجام آن سر باز زد و در 
شوراى جديد هم هيچ تصميمى در اين خصوص گرفته نشده 
است به بيان ساده تر شركت اليت تنها شركتى در ايران است كه 
اساسنامه شركتهاى خصوصى را دارد اما مستقيما با تصدى گرى 
شهردارى فعاليت مى كند به نحوى كه شوراى شهر براى همين 
شركت خصوصى كه ماهيت حقوقى ندارد وحتى نمى تواند قبل 
از تصويب اساســنامه ماهيت وجودى داشته باشد مصوبه دارد 
ومى خواهد مانند ســاير عوارض دولتى طلب او از شــهروندان 
در مراكز تعويض پالك اخذ شــود كه اميدواريم باز فرماندارى 
مقابل اين تخلف آشــكار بايستد. از سوى ديگربه نظر مى رسد 
دستگاههاى نظارتى هم بايد براى حفظ حقوق شهروندى اندكى 
سريعتر وبا قاطعيت بيشترى وارد پرونده اليت شوند و تكليف 
شناسنامه دار شدن اين فرزند خوانده شهردارى را روشن كنند.
نمونه ديگرى كه در ماههاى اخير بســيار تكرار شده و باز هم 
شــاهد اندكى پايمال شدن حقوق شهروندان مشهدى هستيم 
مسئله قطع شدن سيستم شارژ من كارت در ايستگاههاى قطار 
شــهرى است اينكه سامانه خدماتى قطار شهرى قطع مى شود 
وبايد شــهروندان جريمه قطعى آن را بپردازند اتفاقى است كه 

فقط مى تواند در مشهد رخ دهد.
چرا بايد وقتى ســامانه قطار شهرى دچار نقص مى شود (كه به 
گفته برخى از شهروندان اميدواريم عمدى نباشد) شهروندان به 
جــاى 500 تومان بايد 800 پرداخت كنند تا بليت تهيه كنند 
و تاوان كم كارى و خرابى سيستم شــهردارى را بپردازند چرا 
وبه چه استنادى اين پول اضافى اخذ مى شود.خالصه اينكه بر 
اساس كدام قانون هيچ حقى براى شهروندانى قايل نيستند كه 
با راى همانها پشت ميزهايى نشسته اند و با فشردن يك دكمه به 

چيزهايى راى مثبت مى دهند كه هيچ پايه قانونى ندارد.

 بالتكليفى يك ساله آسانسور پل عابر 
پياده مقابل پارك پرديس مشهد 

عكس : على خاكسار / شهروند خبرنگار

گزارش قدس از رواج استخر و جكوزى هاى خانگى در مشهد

جانشين رئيس كارگروه تخصصي مخاطرات الكچرى نشين ها غم آب  ندارند
زلزله راه و شهرسازي خبر داد

 وضعيت گسل هاي مشهد، توس 
و كشف رود در مرحله مطالعه

هادى زهرايى: جانشين رئيس كارگروه تخصصي مخاطرات 
زلزله اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي گفت: مطالعه 
و تدقيق گسل هاي جنوب مشهد، توس و كشف رود به ميزان 
60 درصد پيشرفت داشته و گسل سنگ بست به طور كامل 

برداشت و تصحيح شده است.
محمدحسن اكبرزاده ابراهيمي گفت: به استناد بند 11 ماده 
15 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران 
كشور، كارگروه مخاطرات زلزله، لغزش اليه هاي زمين، ابنيه، 
ســاختمان و شهرسازي با مسئوليت وزارت راه و شهرسازي 
تشكيل شــده است كه ارتقاى ســطح ايمني ساختمان ها 
و زيرســاخت ها، بهبود انعطاف پذيري فضاهاي شــهري و 
روســتايي در مطابقت با آثار زلزلــه و زمين لغزش از جمله 

اهداف و وظايف اين كارگروه است.
وى در پاســخ به اين پرســش كه طــرح مطالعاتي تدقيق 
گســل هاي مشــهد بر چه اساسي شــكل گرفته و در چه 
مرحله اي است؛ اظهاركرد: براي كالنشهر مشهد كميته علمي 
و راهبردي تدقيق گســل با حضور برخي از اعضاي هيئت 
علمي دانشــگاه فردوســي و اداره كل زمين شناسي و اداره 
كل راه و شهرســازي خراسان رضوي و مركز تحقيقات راه، 
مسكن و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي تعيين و مرحله 
اول پروژه شامل مراحل مطالعاتي و ميداني با هدف تدقيق 
محل عبور گسل ها و برداشت هاي ميداني شامل 31 نفر روز 
كار كارشناسي آغاز شده و در اين مرحله هر يك از گسل ها 
در چندين نقطه از نظر ســاختاري برداشت و محل نسبي 
آن ها با دقت تقريبي تدقيق گرديده است.اكبرزاده ابراهيمي 
تصريح كرد: پس از خاتمه اين مرحله حريم اوليه گســل ها 
مشخص خواهد شد كه در تعيين ضوابط شهرسازي در حرايم 
گسل ها و ساخت و ساز در كالنشهر مشهد بسيار تأثيرگذار 
خواهد بود و در نهايت با تصويب مطالعات مذكور در شوراي 
عالي شهرسازي و معماري ايران، به عنوان يك سند راهبردي 
باالدستي در طرح هاي جامع و تفصيلي، منجر به ايمن سازي 
نسبي ساخت وسازهاي شهري و ايجاد يك فضاي امن براي 

شهروندان خواهد شد.

روى خط حادثه

 نوزاد 7 ماهه در پرايد پدرش له شد
قدس: يك نــوزاد هفت ماهه در تصادف 
رانندگى در خراسان جنوبى جان باخت. 

به گزارش خبرنگار ما، شب شنبه واژگونى 
يك خودروى پرايــد در جاده فردوس به 
ديهوك، به پليس راه خراســان جنوبى 
اعــالم و دقايقى بعد با حضــور مأموران 
پليس راه مشخص شد كه اين خودرو به 
دليل سرعت زياد، از مسير اصلى منحرف 

و واژگون شده است.
بنابر اين گزارش، در اين حادثه يك كودك هفت ماهه به علت شدت جراحات جان خود 
را از دست داد و پدر او كه به شدت مجروح شده بود، به بيمارستان شهيد چمران فردوس 

انتقال يافت.

 واژگونى پژو در بزرگراه نيشابور- مشهد 
 دّرود - خبرنگار قدس: يك خودروى پژو شــب شنبه در كيلومتر 29 محور نيشابور - 

مشهد، با خروج از مسيراصلى و ورود به مابين دو محور اين مسير واژگون شد.
رئيس پليس راه خراسان رضوى در گفت وگو با خبر نگار ما علت اين حادثه را ناتوانى راننده 

در كنترل وسيله نقليه به دليل خستگى وخواب آلودگى بيان كرد.
سرهنگ اميدوار گفت: اين حادثه ساعت22 و30 دقيقه شب شنبه در كيلومتر 29 بزرگراه 
نيشابور - مشهد اتفاق افتاده كه در اثر آن راننده پژو مصدوم و با كمك امدادگران اورژانس 

115 به مراكزدرمانى منتقل شده است.

 مرگ زوج جوان در آتش سوزى وانت پيكان 
قدس: مديرعامل سازمان آتش نشانى 
مشــهد گفــت: در ســانحه رانندگى و 
آتش سوزى يك خودروى وانت پيكان، 
دو سرنشــين اين خودرو جان خود را از 

دست دادند.
به گفته حســن جعفرى، اين حادثه در 
بخش رضويه مشــهد در تقاطع ميامى 

رخ داد.
وى افزود: در پى برخورد خودروى وانت 
با گاردريل بتنى حاشيه جاده، خودرو دچار آتش سوزى شد و دو سرنشين اين خودرو كه 

زن و شوهر بودند، در داخل خودرو جان باختند.
اجساد قربانيان حادثه سپس به عوامل نيروى انتظامى تحويل شد و عمليات با ايمن سازى 

محل پايان يافت.
هنوز علت بروز اين حادثه از سوى كارشناسان پليس راه اعالم نشده است.

مدير عامل آتش نشانى مشهد همچنين از برخورد مرگبار خودروها در صد مترى كمربندى 
اين شــهر خبر داد و گفت: جمعه شــب به دنبال برخورد چهار خودرو در زير پل شهيد 

عباسپور، يك عابر پياده جان باخت. 
وى افزود: با اعالم وقوع اين تصاف زنجيره اى، بالدرنگ تيم هاى پيشگيرى از حريق و امداد 

و نجات ايستگاه هاى شماره 2 و 6 آژير كشان روانه محل حادثه شدند.
آتشــپاد جعفرى گفت: به دنبال برخورد چهار خودروى پرايد، پژو، ريو و وانت نيســان با 
يكديگر در زير پل عباســپور و برخورد يكى از آن ها با يك عابر پياده، وى در زير خودرو 

محبوس و به علت شدت جراحات وارده در دم جان باخت.
او با اشاره به عمليات رها سازى فرد حادثه ديده از زير خودرو و تحويل وى به تكنسين هاى 
اورژانس حاضر در محل، افزود: مرگ اين عابرپياده توسط كادر پزشكى تأييد و پيكر بى جان 

او به عوامل انتظامى تحويل شد.
به گفته جعفرى، مأموران آتش نشانى ضمن اقدام هاى پيشگيرانه به واسطه نشت سوخت از 
خودروها و جلوگيرى از بروز حادثه احتمالى ديگر، تا برقرارى ايمنى كامل در محل حضور 
داشتند و سپس صحنه را به عوامل انتظامى تحويل داده و به ايستگاه هاى خود بازگشتند.

لزوم بازنگرى در صدور مجوز
يك بانوى فرهنگى نيز معتقد اســت: با توجه به وجود مجموعه و استخرهاى آبى 
متعدد در مشهد كه توسط بخش خصوصى براى پاسخگويى به نياز مردم ساخته 
شده اســت، ديگر ساخت اســتخرهاى جداگانه و اختصاصى براى مجموعه هاى 
آپارتمانى شيك و يا به طور اختصاصى براى هر واحد معنا ندارد بخصوص با توجه 
به اينكه اكنون شــرايط آبى مشهد و حتى كشور به دليل كاهش بارندگى و نبود 
برف و باران خوب نيســت و همه بايد از مصرف هاى غيرضرور از جمله داشــتن 
اســتخر اختصاصى در آپارتمان ها، خانه هاى وياليى بزرگ و باغ هاى اختصاصى، 
شست وشــوى خودرو و حياط با آب خوددارى كنند.وى معتقد است: با توجه به 
وضعيت كم آبى، دستگاه هاى متولى، نظارتى و مسئول بايد در اين قضيه ورود جدى 
و عملى داشته باشند و تنها تأكيدشان به مردم عادى براى صرفه جويى در مصرف 

آب معطوف نباشد و به سراغ مشتركين پر مصرف بروند.  
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قدس: 
رانندگى در خراسان جنوبى جان باخت. 

به گزارش خبرنگار ما، شب شنبه واژگونى 
يك خودروى پرايــد در جاده فردوس به 
ديهوك، به پليس راه خراســان جنوبى 
اعــالم و دقايقى بعد با حضــور مأموران 
پليس راه مشخص شد كه اين خودرو به 
دليل سرعت زياد، از مسير اصلى منحرف 

و واژگون شده است.

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

300072305 پيامك كنيد.
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با موافقت مديران پس از گاليه ساكنان شهرك امام رضا  نيشابور

كارخانه كارتن سازى خيام جابه جا مى شود
قدس چند سالى اســت، فعاليت كارخانه 
كارتن سازى مستقر در شهرك صنعتى خيام 
نيشابور به دليل متصاعد كردن بوى نامطبوع 
حاصل از اين رشــته از فعاليت هاى صنعتى 
باعث نارضايتى مردم شــهرك هاى مسكونى 

نزديك اين شهرك شده است. 
كارخانــه پرديس كاغــذ از ســال 1390 با 
ســرمايه گذارى مشــترك خارجى و داخلى 
فعال شد و 22 ميليون دالر حجم كل سرمايه 
گذارى و هزينــه راه اندازى اين واحد صنعتى 
بوده كه 15 ميليون دالر آن به صورت مستقيم 
از سوى سرمايه گذار خارجى تأمين شده است.
در زمان تأسيس و راه اندازى اين واحد صنعتى 
با توجه بــه ضرورت تأمين امنيت ســرمايه 
خارجى، ســرمايه گذار مجوزهــاى الزم را از 
شركت شهرك هاى صنعتى و محيط زيست 
خراســان رضوى اخذ كرده بود، اما توســعه 
نامتوازن شــهرك هاى مســكونى در نزديكى 
شهرك صنعتى خيام طى دو سال اخير منجر 

به بروز مشكل شد. 

 مردم شاكى اند
مديرايمنى، بهداشــت محيط زيست و انرژى 
شركت شــهرك هاى صنعتى خراسان رضوى 
هم چندى پيش در خصوص مشــكالتى كه 
اين كارخانه براى اهالى شهرك امام رضا (ع) 
نيشابور ايجاد كرده، گفته است: شخصاً بارها به 
شهرك مسكونى امام رضا (ع) نيشابور رفته ام و 
ساكنان آن همه شاكى هستند، اما واقعيت اين 
است كه تأسيس اين شهرك هيچ مطالعاتى 
نداشته تا مشخص كند، رشدش به كدامين سو 
باشــد. هر روز كه به آنجا مراجعه مى كنيد با 
واحدهاى مسكونى جديدى روبه رو مى شويد 
كه به سمت شــهرك صنعتى خيام در حال 

پيشروى هستند. 
وى بر اين نكته كه بايد صنعت و مردم بتوانند 
در كنار يكديگر زندگى بدون مزاحمتى داشته 

باشند، تأكيد و بيان كرد: شهرك صنعتى خيام 
موظف است، مطابق اســتانداردهاى محيط 
زيســت و بهداشت شــغلى، آنچه را كه باعث 
ضرر به مردم و طبيعت است، رفع كند و واحد 
صنعتــى پرديس كاغذ هم بايــد اين تعهد را 

بدهد و بپذيرد. 
محمديارى افزود: شهرك امام رضا(ع) شهركى 
اقمارى اســت كه در دل شهرستان نيشابور 

ايجاد شده، بدون آنكه مجوز داشته باشد. 
فرماندار نيشابور مرداد ماه گذشته، اعالم كرده 
بود: مقدمات جا به جايى اين واحد صنعتى در 
استاندارى خراســان رضوى مورد توافق قرار 
گرفته است، اما مكان يابى و انديشيدن تدابير 
الزم براى جا به جايى از مســائلى است كه در 
مرحله بعد از اقدام هــاى اوليه و موافقت هاى 

انجام شده، بايد محقق شود.

  انتقال كارخانه كارتن سازى 
از شهرك صنعتى خيام 

براســاس آخريــن خبرها انتقــال كارخانه 
كارتن ســازى به دليل آلودگى بو از محل 
فعلى آن در شــهرك صنعتى خيام نيشابور 

قطعى شده است.
معــاون پايش و نظــارت اداره كل حفاظت 
محيط زيســت در خصوص انتقال كارخانه 
كارتن ســازى از شــهرك صنعتــى خيام 
گفت: فعاليت اين واحد توليدى به شــكل 
طبيعــى «آلودگى بو» ايجــاد مى كند و اين 
مســئله موجب آزردگى ســاكنان مناطق 
نزديك شــهرك صنعتى خيام  مســكونى 

شده است.
محمد عرفانى به حجم باالى سرمايه گذارى 
در اين كارخانه و نيز ضرورت تأمين فضايى 

ســالم براى ســاكنان و جلوگيرى از حذف 
فرصت هاى شغلى اشاره و بيان كرد: با توجه 
به همه اين مســائل، انتقال كارخانه كارتن 
سازى به محل جديد مورد توافق قرار گرفته 
اســت. مكان جديد براى انتقال در اطراف 
شهرجديد بينالود منطقه اى كامًال بيابانى و 

خارج از حريم شهر است.
معــاون اداره كل حفاظت محيط زيســت 
خراســان رضوى ادامه داد: پيگيرى انتقال 
اين واحد صنعتى در استاندارى مطرح است 
و روند انتقال آن به محل جديد دو سال به 

طول مى انجامد.
وى گفت: اســتاندارى خراسان رضوى همه 
دستگاه هاى متولى و دخيل در امر انتقال را 
مكلف به همكارى و تسهيل روند انتقال اين 

واحد صنعتى كرده است.

آب و �وا
 استقرار جوى پايدار در خراسان رضوى

قدس: بررســى نقشــه هاى پيش يابى و خروجى مدل هاى 
هواشناسى در اغلب مناطق استان نشان دهنده جوى نسبتاً 

پايدار مى باشد. 
براساس اين نقشه ها از اوايل صبح دوشنبه بتدريج بر شدت 
ناپايدارى هاى جوى افزوده خواهد شد. بنابراين وزش باد بسيار 
شديد لحظه اى همراه با گرد و خاك در مناطقى از جنوب و 

شرق استان دور از انتظار نخواهد بود.
طبق اين بررســى ها براى امروز مشــهد نيز آسمانى صاف 
تا كمى ابرى همــراه با غبار صبحگاهــى بتدريج وزش باد 

پيش بينى شده است.
كمينه و بيشينه دماى مشهد هم امروز به ترتيب به 1- و 13 

درجه خواهد رسيد.

��اسان  �ما�ی
مدير كل امور بانوان و خانواده استاندارى 

خراسان شمالى خبر داد
  اجراى طرح توان افزايى زنان 

حاشيه نشين

بجنورد- خبرنگار قدس: مديركل دفتر امور بانوان و خانواده 
استاندارى خراسان شمالى با اشاره به اجراى طرح هايى نظير 
تاب آورى اجتماعى و توان افزايى بانوان حاشيه نشين گفت: 
افتتاح چند بوستان ويژه بانوان در مراكز شهرستان هاى استان 

را در بهمن ماه شاهد خواهيم بود.
مليحه يغمايى عنــوان كرد: ايجاد پارك بانوان در هشــت 
شهرســتان براى ايجاد فضاى بانشاط از برنامه هاى ارزشمند 

استان است كه بهمن امسال شاهد چند افتتاح خواهيم بود.
وى به اعالم آمادگى استان براى پايلوت شدن در بحث گفت و گوى 
ملى خانواده هم اشــاره داشت و افزود: اين طرح اهميت موضوع 
گفتمان ســازى در خانواده را مطرح مى كند كه زير طرح هاى 

مختلفى براى تحقق اهداف در دستور كار استان قرار دارد.
وى تصريح كرد: طرح تاب آورى اجتماعى و توان افزايى زنان 
از ديگر طرح هاى اجتماعى در حال اجراى اســتان است كه 
تاكنون 2000 بانوى حاشيه نشين از آموزش هاى اين طرح 
بهره مند شــده اند و تأكيد دارم، خانواده و بويژه زنان محور 

اصلى طرح هاى اجتماعى استان است.

استاندار خراسان شمالى اعالم كرد
  كاهش بيكارى به 5 درصد تا سال 1400

بجنورد- خبرنگار قدس: استاندار خراسان شمالى با اشاره به 
هدفگذارى انجام شده در اين استان براى كاهش نرخ بيكارى 
به كمتر از پنج درصد تا ســال 1400 هجرى خورشــيدى، 
اختصاص بيش از 1000 ميليارد تومان تسهيالت اشتغالزا را 
در سال جارى گامى در مسير دستيابى به اين هدف برشمرد.

محمدرضا صالحى در سفر يك روزه خود به شهرستان مانه 
و سملقان با حضور در مسجد جامع شهر آشخانه گفت: براى 
تحقق فرمايشات رهبر معظم انقالب و قرار گرفتن خراسان 
شــمالى در جمع 10 استان برتر تا ســال 1404 الزم است 
تالش هاى مضاعفى براى ارتقاى شاخص ها ازجمله در زمينه 

اشتغال، كشاورزى و گردشگرى انجام شود.
وى ادامه داد: در حال حاضر نرخ بيكارى در استان 9/9 درصد 
و كمتر از ميانگين كشورى است، اما هدفگذارى ما رسيدن 
اين نرخ به كمتر از پنج درصد در پايان دولت دوازدهم است 
كه البته بدون حضور، مشاركت، همدلى و هم افزايى مردم و 

مسئوالن امكان پذير نيست.
اســتاندار خواستار آن شد كه مردم هر شهرستان با تشكيل 
شــركت هاى تعاونى و جذب تسهيالت اشــتغالزا، در مسير 
توسعه اشتغال و كاهش نرخ بيكارى و افزايش درآمد سرانه 
استان گام بردارند و تعريف برنامه هاى الگويى مثل روستاهاى 
سبز، بدون بيكار و هدف گردشگرى، برنامه ريزى براى خروج 
از خام فروشــى و تكميل زنجيــره ارزش افزوده محصوالت 

توليدى استان را نيز در همين راستا قلمداد كرد.

  صدور 2000فقره سند مالكيت 

در خراسان شمالى 

بجنورد- خبرنگار قدس: مديركل ثبت اســناد وامالك 
خراسان شــمالى گفت: در اجراى قانون ساماندهى توليد و 
عرضه مسكن 2033 فقره سند مالكيت در 9 ماه سال جارى 

در استان صادر شد.
اسدى افزود: از اين تعداد 1310 مورد اسناد مالكيت در حوزه 
روستا ها و 723 فقره در حوزه شهرهاى زير 25 هزار نفرصادر 
وبه مالكين تحويل شده است كه اين تعداد با توجه به رشد 
جمعيتى روستا مناســب به نظر نمى رسد و نياز به فعاليت 

بيشترى دارد.
وى با برشمردن مزاياى قانون ساماندهى توليد وعرضه مسكن 
گفت: روستاها بايد تقويت شــود تا با ايجاد امكانات، كمك 
به توســعه روستاها شــود و نقش دهيارى ها و بخشدارى ها 
در آگاهى دادن مى تواند در كمك به بنياد مســكن و تثبيت 
مالكيت و ســندداركردن اراضى روستاها و شهرهاى زير 25 

هزار نفر مؤثر باشد.

 حــدود يك هفته اســت كــه خط تلفــن برخى 
ازهمســايگان درخواجــه ربيــع 20 قطع شــده، به 
مخابرات اعالم كرديم گفتند به دليل دزديده شــدن 
برخــى تجهيزات تا آخــر ماه هم تلفن شــما وصل 
نخواهد شــد. چطور وقتى مشــتركى چنــد روز از 
بدهى اش بگذرد، بالفاصله خط، يك طرفه مى شــود؟ 

اين است حقوق شهروندى؟
915...2454 
 در حاشيه حكمت سرنبش كوچه حكمت7 ستون 
برقى گذاشته شــده كه مزاحم تردد خودروهاست و 
برخورد اطراف ماشــين با ســتون، زياد اتفاق افتاده 
است، محبت بفرماييد تير برق را جا به جا كنيد تا به 

خودروها هنگام تردد آسيبى نرسد.
933...0941
 ميان اين همه انتقاد و شــكايت و اعتراض كه گاه 
به حق و گاه نابه جا در اين ســتون مطرح مى شــود، 
بد نيســت از كاركنان و كارشناسان خدوم مخابرات 
مشــهد بويژه در بخش رسيدگى به تلفن هاى مربوط 
به خرابى خطوط ثابت تشــكر كنم. بعد از دوسه روز 
قطع تلفــن ثابت در منطقه عصمتيه با 2017 تماس 
گرفتم و موضوع را مطرح كردم كه خوشبختانه ظرف 
كمتر از دو ساعت نسبت به مراجعه به محل، بررسى 

و رفع قطعى خط اقدام شد. سپاسگزارم.
915 ....8965 

 به نظر من بيش از 50 درصد ترافيك خيابان هاى 
منتهــى به حرم بخصوص خيابان امــام رضا(ع) به 
عبورعابــران ازعرض خيابان ها براى ســوار و پياده 
شــدن از اتوبوس و يا عبوراز خيابان بخصوص دور 
تا دور فلكه آب مربوط مى شــود كه فكرى به حال 

اين موضوع نمى شود و راه حلش هم معلوم است.
915...2418 

 دانــش آمــوزان، آينده ســازان كشــورند، ولى 
كالس هاى مدارس دولتى مشهد، دائماً نيمى ازهفته 
تعطيل اســت و اگر باز هم به خاطــر آلودگى هوا 
تعطيل شــوند، بايد كالس جبرانى گذاشته شود تا 
بيش از اين به آموزش آن ها لطمه نخورد. يك معلم
915...2986 

 لطفاً به مســئوالن بفرماييد از اآلن دســت روى 
تنظيم بازار شب عيد نگذارند، چون هر وقت نظرى 

مى دهند، قيمت اجناس سر به فلك مى كشد.
915...1206

 خداونــدا به لطف و كرم خود ما پرســنل بخش 
خصوصى آتش نشانى مشــهد را سروسامان بده تا 
از بالتكليفــى و بى هويتى حال و آينده خود نجات 
يابيم. وزارت كشــور، آتش نشــانى را جزو مشاغل 
حاكميتى دانســته و واگذارى بــه بخش خصوصى 
را غيرقانونــى مى دانــد. چرا به خصوصى ســازى 

آتش نشانى درمشهد پايان نمى دهند؟
933...3099

 اين چه وضع پرداخت ســود ســهام عدالت بود؟ 
براى يكى 21هزار تومان براى يكى 24هزار تومان و 
براى ديگرى 26هزار و 600 تومان و براى بســيارى 

هيچى واريز نشده، بى عدالتى تا كى؟
935...9230

 بازگشايى محور سه راه اسدى به 
شمال بيرجند معطل تملك 7 ملك 

تسنيم:معاون امور عمرانى شــهردار بيرجند گفت: همه 
بايد همكارى كنيم تا اين پروژه هرچه سريع تر انجام شود 
و در حال حاضر بازگشــايى سه راه اسدى به شمال شهر 
و اتمام پروژه پل موســى بن جعفر بيرجند لنگ تملك 7 

ملك است. 
على عدل در بازديد شــوراى شــهر بيرجند از پروژه هاى 
شــهردارى اظهار داشــت: تالش ما بر اين است مشكالت 
هرچه ســريع تر برطرف شود و در حال حاضر تنها مشكل 
تملك 7 ملك است كه برخى از مالكان قيمت هاى نجومى 

براى اين ملك ها مى گذارند.
وى افزود: بايد اين قيمت گذارى از طريق كارشناس انجام 
شود و شــهردارى هم تالش دارد هرچه زودتر بتواند اين 
پروژه ها را به اتمام برساند در زمينه بازگشايى معبر موسى 
بن جعفر بايد مردم همكارى الزم را داشــته و با مسئوالن 

همراهى كنند.
معاون امور عمرانى شــهردار بيرجند گفت: تالش داريم با 
بازگشــايى حدفاصل سه راه اسدى و پل موسى بن جعفر 
مشكالت ترافيكى را برطرف كنيم و راه و شهرسازى قول 
داده بود كه در اجــراى اين پروژه به ما كمك كند اما در 
زمينــه هزينه ها هم تاكنون كمكــى نكرده به گونه اى كه 
تاكنون 2 ميليارد تومان از هزينه هاى شــهردارى هزينه 

كرديم.
عدل افزود: عرشــه پل موسى بن جعفر مساحت 2 هزار و 
300 متر مربع اســت و 90 متر طول دارد كه اگر مشكل 
تملك برطرف شود تا پايان خردادماه سال آينده عمليات 

اجرايى آن به اتمام مى رسد.

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.

در جلسه كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى استان عنوان شد

320 هزار نفر در خراسان رضوى جوياى كار هستند

خبر

قدس   اســتاندار خراســان رضوى در جلسه كارگروه 
اشــتغال و سرمايه گذارى اســتان گفت: در نيمه نخست 
امســال 81 هزار و130 شغل جديد، معادل بيش از نيمى 
از اشتغال هدفگذارى شده براى استان در سال 96 محقق 

شد.
على رضا رشــيديان افزود: هدفگذارى امســال در استان 
تحقق 160 هزار اشــتغال جديد بوده است كه اميدواريم 
معادل اين رقم و يا بيشــتر با توجه به واحدهاى صنعتى، 
كشــاورزى و بهداشــتى كه در پاييز بهره بردارى شده و 
نيــز پروژه هايى كه همزمان با دهه فجر افتتاح مى شــود، 

محقق شود.
اســتاندار خراســان رضوى با بيان اينكه در سال گذشته 
هم 96 هزار و700 فرصت شــغلى جديد ايجاد شد، آمار 
جويندگان كار در اســتان را براساس برآوردها 320 هزار 

نفر اعالم كرد. 
رشــيديان تصريح كرد: با توجه بــه ظرفيت هاى مختلف 
صنعتى، معدنى، كشاورزى، گردشگرى و خدماتى استان؛ 
هدفگذارى خوشــبينانه اى براى ايجاد 160 هزار شــغل 
تعيين شــد كه به صورت بين بخشــى و بين دستگاهى 
توزيع و تفكيك و حتى تقســيم بندى شهرستانى هم شد 

تا به تناسب ظرفيت هر منطقه اقدام شود.
وى اظهار كرد: در اين راســتا 240 ميليارد يارانه ســود 
تسهيالت توســعه شاخص هاى اقتصادى به منظور اعطاى 
تســهيالت ارزان قيمت در اختيار اســتان قــرار گرفته و 
تفاهمنامــه مربوط نيز بين دســتگاه ها و بانك ها به امضا 

رسيد.

وى بــا تأكيد بر اينكه بايد همه بخش ها و دســتگاه ها به 
موضوع اشــتغال ورود پيدا كننــد و تحقق اين مهم صرفاً 
مســئوليت دســتگاه هاى اجرايى نيســت، افــزود: تداوم 
همراهــى بخش خصوصى هم براى رســيدن به اين تعهد 

ضرورى و تعيين كننده است.
وى با اشاره به اينكه آمار اشتغال ايجاد شده به طور نسبى 
مطلوب اســت، گفت: دليل اينكــه همچنان در خانواده ها 
دغدغه اشــتغال مشهود است، اين اســت كه 48 درصد 
جويندگان كار استان، دانش آموختگان دانشگاهى هستند 

و بيكارى آنان در جامعه بيشتر احساس مى شود.
 اســتاندار خراســان رضوى با بيان اينكه در اين راســتا 

اقدام هايى آغاز شده؛ تصريح كرد: از جمله ورود دانشگاه ها 
به اين موضوع و بررســى علل بيــكارى دانش آموختگان 
خود و ارائه راهكارها و انجام اصالحات در آموزش هاســت 
تا ضمن تحقق تحول در حوزه دانشــگاهى و آموزش هاى 
مربوط، امكانات آن ها را به ســمت و سوى اشتغال دانش 

آموختگان سوق دهيم.
 اســتاندار خراســان رضــوى عنــوان كــرد: از 15 هزار 
نفردانش آموخته ثبت نام شــده، فقط با 138 نفر قرارداد 
منعقد شــد كه با اين وضعيت نياز اســت، تالش بيشتر و 
گســترده ترى براى رسيدن به نتيجه مطلوب در اين حوزه 

صورت بگيرد.

مددجويان

اعطاى 30 ميليارد ريال وام به 
مددجويان كميته امداد نيشابور

نيشابور- خبرنگارقدس: در 9 ماهه سال 96 بيش از 
30 ميليارد ريال وام خود اشتغالى به مددجويان متقاضى 
كميته امداد نيشابور، براى 174 طرح اشتغال اعطا شده 
است. مدير كميته امداد امام خمينى (ره) نيشابور اظهاركرد: 
باتوجه به اينكه توانمندسازى و ايجاد اشتغال مددجويان و 
خانواده هاى تحت پوشش از رويكردهاى اصلى اين نهاد به 
حساب مى آيد، سعى شده اقدام هاى اساسى و ويژه اى در 
اين زمينه انجام شود و در اين راستا مددجويانى كه توانايى 
اشــتغال زايى را دارند پس از استعدادســنجى و دريافت 
آموزش هاى تخصصى مربوط، تسهيالت الزم را به منظور 

رسيدن به خودكفايى و ايجاد درآمد دريافت مى كنند.
هــادى محمديان افزود: اين تســهيالت به منظور ايجاد 
خودكفايى و رونق كسب و كار تا سقف20 ميليون تومان 

به مددجويان متقاضى پرداخت مى شود.

هنر

جزئيات برگزارى جشنواره فجر 
در مشهد

تســنيم: معاون هنرى اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى خراســان رضوى از اكران تمامى فيلم هاى 
ســينمايى جشنواره فجر امســال در مشهد مقدس 
خبر داد. افشــين تحفه گر اظهار داشــت: جشنواره 
فيلم فجر امســال در مشــهد از 12 تــا 22 بهمن 
ماه همزمان با تهران در مشــهد نيــز برگزار خواهد 
شــد و كليات برگزارى جشــنواره در مشهد نهايى 

شده است.
معاون هنرى اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
خراســان رضــوى خاطرنشــان كــرد: امســال به 
تعداد روزهاى اكــران فيلم ها در مشــهد، پنج روز 
اضافه شــده و در هر ســالن، روزانه ســه ســئانس 
اكران خواهد شــد و در مجموع 6 ســئانس اكران 

روزانه داريم.

اصناف

آغاز طرح مميزى اصناف 
توسط شهردارى نيشابور

نيشابور- خبرنگارقدس: معاون ادارى مالى شهردارى 
نيشابور از اجراى طرح مميزى اصناف شهر نيشابور خبرداد.

على مختارى اظهاركرد:شهردارى نيشابور در راستاى انجام 
وظايف قانونى خود و به منظور به روز رســانى اطالعات 
موجود در ســطح شهر و تسريع در امور جارى نسبت به 
اجراى طرح مميزى اصناف شهر نيشابور اقدام كرده است.

وى گفت: هدف از طرح مزبور جمع آورى اطالعات و آمار 
دقيق از وضعيت كنونى اصناف و واحدهاى تجارى است.

او همچنين خاطرنشان كرد: به همين منظور پرسشگران 
واحد مميزى شــهردارى فعاليت خود را در نقاط مختلف 
شهر آغاز كرده اند. مختارى يادآورشد: پرسشگران شهردارى 
با ارائه كارت شناسائى معتبر براى كسب اطالعات الزم و 
تكميــل فرم هاى مربوط به واحدهــاى صنفى و تجارى 

مراجعه خواهند كرد.
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