
2 هشدار مهم مديركل به بيمه شدگان ساماندهى «شلوغ بازار گلشهر» پس از 20 سال
مديركل بيمه سالمت خراسان رضوى عنوان كرد گزارش قدس به ثمر نشست

قدس   بيماران درصورت فاقد اعتبار بودن 
دفترچه هاى بيمه از خدمات درمانى برخوردار 
نخواهند شد و به روز رسانى دفترچه ها قبل 
از پذيرش و بســترى در بيمارستان مالك 
پوشــش خدمات بيمه براى بيمــه گذاران 
خواهد بود.مديركل بيمه سالمت استان در 

نشست خبرى ...

مهناز خجســته نيا چند ماه پيش كه 
گزارش «شلوغ بازار» را در روزنامه قدس درج 
كرديم هرگز گمان نمى كرديم امروز موفق به 
درج بازتاب اين گزارش با خبر ساماندهى آن 
پس از 20 سال شويم. بازارى به بلنداى مرز 
مشترك ايران و افغانستان، اما در نقطه اى از 
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آزادى
1000 زندانى 

جرايم غيرعمد 
قدس: معــاون قضايى و اجراى احــكام اداره كل 
زندان هاى خراســان رضوى گفت: در سال گذشته 
با هزينــه 44 ميليارد و 980 ميليون تومان هزار و 
40 زندانى جرايم غيرعمد در خراسان رضوى آزاد 
شده اند. حجت االســالم سيدرضا موسوى مهر كه 
در مراسم گلريزان آزادى زندانيان جرايم غيرعمد 
در محل تاالر معين سبزوار سخن مى گفت، افزود: 
به صورت كلى زندان يك پديده نامطلوبى است كه 
مشــكالت و تبعات متعددى را براى فرد و خانواده 
زندانى به دنبــال دارد. وى ادامــه داد: از مجموع 
كمك هاى آزادى زندانيان جرايم غيرعمد در سال 
گذشــته4 ميليارد و 767 ميليون تومان خوديارى 
خانواده هاى زندانى، 13 ميليــارد و 910 ميليون 
تومان كمك هاى ستاد ديه استان و سه ميليارد و 
272 ميليون تومــان از محل صندوق هاى متعدد 
شامل كميته امداد و غيره تأمين  شده است.موسوى 
مهر بيان كرد: طى ســه ســال متوالى ستاد ديه 
خراسان رضوى رتبه برتر كشور را كسب كرده كه 

بيانگر كمك هاى ...

یاددا�ت
على محمدزاده 



گفت وگو با «فاطمه خانزاده »كارآفرينى كه كارش را با يك چرخ خياطى شروع كرد 

35 نفر بر سر سفره  يك كارگاه كوچك
یاددا�ت

��ر

ســرورهاديان   قصــه زنــان موفق در 
كارآفرينى همه اش روايت هاى مشتركى از مادر 
بودن و تالش و همت و صبورى اســت. اينجا 
يك منزل رهن و اجاره اى اســت كه يك اتاق 
2 در 3 اتاق خواب و نشــيمن و پذيرايى زنى 
است كه بعد از فوت همسرش هم پدر و مادر 

شد.
پذيرايى اين خانه كارگاه خياطى است كه بيش 
از 20 چرخ خياطى سر دوز، ميان دوز، پنج نخ، 

ميز برش و... وجود دارد.
از اين كارگاه كوچك بيش از 35 خانواده روزى 
مى خورند ويك آشــپزخانه كوچك كه هرروز 
صبــح قابلمه را براى همــه كارگرهاى درون 
كارگاه بار گذاشته مى شود وسال هاست كه اين 

خانواده بزرگ دور يك سفره مى نشينند.

 از فروشندگى تا شروع با يك چرخ 
«فاطمه خانزاده» متولد 1356 و ديپلم تجربى 
است. كنارش كه مى نشينم، مى گويد: 16 ساله 
بودم كــه ازدواج كردم و همســرم تعميركار 
يخچــال بود، امــا درســال 83 درتصادف با 
كاميون كشته شــد وچون اوسبقت از سمت 
چپ گرفته بود، مقصر شــناخته شد و هيچ 
ديه اى به ما تعلق نگرفت. مستأجر بودم با دو 
پسردوقلو«سيد سعيد» و«سيد مسعود». آن ها 

هنگام فوت پدرشان فقط 6 سال داشتند.
از او درباره شروع كارش كه مى پرسم،بالفاصله 
مى گويــد: به خانــه پدرى برگشــتم،مدتى 
فروشــندگى كردم، اما زندگى با دو پســركه 
آينده شــان به من وابسته بود با فروشندگى 

نمى توانست شكل بگيرد.
از كار با يك چــرخ در يك توليدى به عنوان 
چرخكار شروع كردم واز طرفى تحت پوشش 

كميته امداد قرارگرفتم.

 شروع با وام يك ميليونى 
وى مى افزايد سرانجام سال 84 وام يك ميليون 
تومانى خودكفايى به من تعلق گرفت و زيرزمين 
خانه پدرم شد كارگاه و محل زندگى من و بچه 
هايــم. او از وام هــاى 2 و 3 و 10ميليونى كه 
هربار پس از پايان اقســاط وام هاى قبلى به او 
تعلق گرفته اســت، مى گويد: از سال 85 تا 89 
به همين شكل گذشت تا دربازديد استانداربه 
عنوان يكــى از طرح هاى موفق مددجويان 15 

ميليون به من وام تعلق گرفت.

 همكارى 35 نيرو دراين كارگاه كوچك 
حاال تعداد چرخ هايم به 20 تا رســيده بود و 
ديگر امكان ادامه كار در خانه پدرى ميسر نبود.

وى مــى افزايد: 10 نفر در كارگاه كار مى كنيم 
و حــدود 25 نفر هم همــكار دارم كه به دليل 
مشــكالتى كه دارند كار را در خانه خودشــان 

انجام مى دهند.

 كارگاهى خانوادگى 
اين بانــوى كارآفرين موفق 
خوداشتغالى  مى افزايد:واحد 
كميته امــداد كه تالش من 
را ديدنــد مبلغ 35 ميليون 
وام بــه دادنــد و همين وام 
موجب شد بتوانم اين طبقه 
را كه هم محل كار و زندگى 
من است 10 ميليون رهن و 

200هزار تومان اجاره كنم.
پسرها بزرگ شــده اند و هردو در كارگاه براى 

برش و دوخت و دوز كمك مى كنند.
او ادامه مى دهد: پسرها از سربازى معاف شدند 
وازدواج كرده انــد يكى به خانه خودش رفته و 

ديگرى در دوران عقد است.

 توليد لباس كارو بيمارستان 
 او كه يكى از توليد كنندگان لباس كار براى 
شــركت ها و كارخانه ها و لباس بيمارستانى 
اســت، تأكيد مى كند: حــاال خانوادگى كار

مى كنيم عروســم هم با مــا كار مى كند، اما 
خانــواده ما خانــواده بزرگ ترى اســت همه 
بچه هاى كارگاه سال هاى ســال است كه در 

كنارهم مثل يك خانواده با هم كار مى كنيم.
ما يك خانواده بزرگى هســتيم كه هرروز در 
شــرايط معمولى ناهار و اكنون افطار را باهم 

مى پزيم و دور يك سفره مى نشينيم.

 بازاريابى معضل كار
وى بزرگ تريــن مشــكل را 
بازاريابــى مى داند و تصريح 
مى كند: متأسفانه بزرگ ترين 
مشــكل ما گرفتن سفارش 
است و اين در حالى است كه 
ما امكان توليد بيش از 1000 

كار در روز را داريم.

 افزايش قيمت ها و 
اجرت هاى ثابت

او خاطر نشــان مى سازد: از مشكالت ديگر ما 
اين است كه مشتريان ما مشتريان گذشته مان 
هســتند كه بــا همان قيمت گذشــته به ما 
سفارش مى دهند و چون تيراژسفارش باالست 
سود و اجرت ها بسيار پايين است. براى مثال 
براى هردســت لباس ما مبلــغ 2000 تومان 
برآورد مى شود و اين در حالى است كه قيمت 
خرج كار، مثــل نخ،دكمه،اجرت چرخكارباال 
رفته است و براى هر كارى مبلغ 200 تومان 

براى ما سود باقى مى ماند.

 500 مددجو تحت پوشش 
از آرزو هايــش كه ســؤال مى كنم، بالفاصله 
مى گويد: داشتن خانه اى كه پسرها با عروس ها 
در آرامش زندگى كنند و من در طبقه پايين 

آن بتوانم كارگاه و زندگيم را آنجا بگذرانم.
وى تأكيــد مى كند: اميدوارم در آينده بتوانيم 

كارگاه توليــدى را راه اندازى كنيم كه امكان 
تحت پوشــش قرار دادن بيش از 500 زن و 
سرپرست خانواده در آن جا بتوانند روزى حالل 

به دست آورند.

 كيفيت و زمان تحويل 
او در پايــان تأكيد مى كند: بيش از 2 ميليون 
هرماه اقساط وام هاى مختلف من براى هزينه 
كارگاه و خريد وسايل و ازدواج بچه هاست، اما 
هميشه سعى كرده ام با برنامه ريزى در بد ترين 
شرايط كار را با كيفيت و در زمان مشخص به 

مشترى تحويل دهم.

 آمادگى حمايت 
وى خاطر نشــان مى ســازد: آمادگى الزم را 
براى همه زنان سرپرســت خانــوار كه نگران 
ســختى هاى آينده هســتند دارم تا آن ها را 
آموزش بدهم،مشــاوره داشته باشند،براى راه 
اندازى كارگاه كمكشان كنم و يا حتى اگر چرخ 
كمكى بخواهند و يا به آن ها كارسفارش دهم. 
به ياد دارم من هم هميــن روزگاررا گذراندم 
درحال حاضر هــم هر كارى بتوانم براى زنان 

سرپرست خانوار انجام خواهم داد. 

در حوالى امروز2

روزمرگى در 2 معاونت استاندارى خراسان رضوى
  على محمدزاده 
با گذشت چندين ماه از بازنشستگى و انتقال دو معاون استاندار 

خراسان رضوى اين دو معاونت با سرپرست اداره مى شوند.
اواخر شهريور ماه سال گذشته محمدمهدى مروج الشريعه معاون 
هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار خراسان رضوى 

به عنوان استاندارخراسان جنوبى معرفى شد.
پس از آن و تا زمان انتخاب معاون جديد استاندار خراسان رضوى 
با تقســيم وظايف اين معاونت دو نفر از مديران كل را مسئول 
هركدام از اين قســمت ها نمود كه بر اساس آن على رسوليان 
سرپرســتى حوزه امور اقتصادى و سرمايه گذارى استاندارى و 
محمد صادق براتى سرپرســتى حــوزه ادارى و مالى معاونت 

هماهنگى امور اقتصادى استاندارى را عهده دار شدند.
چنــد ماه بعــد و در حالى كه هنوز معــاون جديد هماهنگى 
امور اقتصادى معرفى نشــده بود محمد حسن واحدى معاون 
هماهنگى و مديريت امور زائران خراســان رضوى هم در اوايل 
ديماه بازنشسته شد و به يكباره دو معاون از چهار معاون استاندار 
ازحوزه مديريت كالن استان كم شدند. با اين وصف وبا گذشت 
چندين مــاه از اتفاقات هنوز جايگزين هيچ يك از اين معاونان 
معرفى نشده وهر چند نمى توان گفت سرپرستان جايگزين در 
حال انجام وظايف محوله هستند، ولى بايد قبول كنيم سرپرستى 
يعنى موقت بودن وسرپرســتان در هر حوزه اى به دليل آنكه با 
قطعيت نمى دانند آيا حكم رسمى وثابت مديريت حوزه مربوط را 
مى گيرند بنابراين در انجام وظايف دچار نوعى ترديد مى شوند. به 
بيان ساده فرد سرپرست در برخورد قهرآميز قانونى با زيردستان 
اين چالش را دارد كه با انتخاب مديربعدى از ســوى همكاران 
خود مورد شــماتت قرار گيرد كه با چند روز تصدى يك پست 

رفتارهاى غير معمولى از خود نشان داده است.
از سوى ديگر اگر سرپرستان ايده جديدى براى اصالح يا پيشبرد 
اوضاع داشته باشند هم باز بر سر اين دو راهى قرار مى گيرند كه 
اگر مدير بعدى ايده آن ها را رد كند تبعاتى خواهد داشت وحتى 
اگر ايده آن ها را ادامه دهد نتايج حاصله به حساب مدير مربوط 
نوشته خواهد شد؛ بنابراين شايد بتوان گفت اداره يك مجموعه با 
سرپرست نوعى گذران امور است و نبايد توقع تصميمات جديد 
يا تغييراتى در روند معمول داشت و بايد گفت در دوران مديريت 

يك حوزه با سرپرستى همه در حالت انتظار به سر مى برند.
الزم به توضيح اســت كه اســتاندار خراسان رضوى در نشست 
خبرى به مناســبت دهه فجر ســال گذشــته از معرفى افراد 
جايگزين معاونانش در اين دو معاونت به وزارت كشور خبر داد 
وبر اساس قانون وزارت كشور افراد معرفى شده را تأييد و حكم 
آن ها را صادر مى كند. با اين وصف اين ســؤال مطرح است كه 
اســتان بزرگى چون خراسان رضوى كه هم در حوزه اقتصادى 
و به طور خاص در بخش زيارت يكى از مهم ترين اســتان هاى 
كشور محسوب مى شود چرا بايد براى معرفى دو معاون اثر گذار 

در بخش هاى اقتصادى و زيارت دچار تعللى چند ماهه شود. 

مديركل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوى:
سطح انتظار از نمايشگاه قرآن و عترت 

مشهد بيش از اين بود

ايسنا: مديركل اوقــاف و امور خيريه خراسان رضوى گفت: 
انتظارات بيشــتر و بهترى از نمايشگاه قرآن و عترت مشهد 

داشتيم. 
حجت االســالم و المســلمين محمد احمدزاده در حاشــيه 
سيزدهمين نمايشــگاه قرآن و عترت مشهد، با تأكيد بر اين 
موضوع اظهار كرد: اميدواريم سال هاى آينده نمايشگاه قرآن و 
عترت را در حد انتظار براى جامعه مشهد كه يك قطب قرآنى 
كشور است، داشته باشيم و در واقع مى تواند بسيار غنى تر از 

آن چه كه هست، باشد.
وى ادامه داد: ما در كشور و حتى عرصه هاى بين المللى شاهد 
حضور نمايندگان جمهورى اسالمى و نخبگان قرآنى از مشهد 
هستيم و اين در حالى اســت كه چندين سال متوالى رتبه 
برتر مسابقات قرآنى مالزى نماينده جمهورى اسالمى از مشهد 

بوده است. 
وى عنوان كرد: مشهد با وجود بارگاه منور رضوى محل قطب 
زيارتى جهان اسالم شناخته مى شود، بنابراين اگر ويژگى ها 
و ظرفيت  هاى مشهد را مشــاهده كنيم به نظر مى رسد كه 
سطح نمايشگاه مى تواند بسيار بهتر از آنچه كه اكنون شاهد 

آن هستيم باشد.

رئيس اتحاديه پوشاك با اشاره به وضعيت 
نامناسب بازار:

كار اين روزهاى ما ابطال پروانه هاست

ايسنا: رئيس اتحاديه پوشاك مشهد گفت: بازار پوشاك در 
اين ايام به شــدت وضعيت بدى داشته و كار ما در اين روزها 

ابطال پروانه هاست.
مهدى لسان طوســى، در خصوص وضعيت بازار پوشاك در 
مشــهد اظهار كرد: با توجه به شعار سال مبنى بر حمايت از 
توليد داخلى، در حال حاضر بر ورود كاالى قاچاق در استان و 

كشور سخت گيرى بسيارى اعمال شده است.
لسان طوسى گفت: استان ما دومين قطب توليد پوشاك است 
و جا دارد كــه در اين زمينه از ظرفيت هاى الزم خود نهايت 

بهره و استفاده را ببريم.
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مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.

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

پروين محمدى: بيماران درصورت فاقد اعتبار بودن دفترچه هاى بيمه از خدمات درمانى 
برخوردار نخواهند شد و به روز رسانى دفترچه ها قبل از پذيرش و بسترى در بيمارستان 

مالك پوشش خدمات بيمه براى بيمه گذاران خواهد بود.
مديركل بيمه سالمت استان در نشســت خبرى كه به منظور اطالع رسانى و آگاهى 
شهروندان برگزار شد اين مطلب را عنوان و خاطر نشان كرد: طرح حذف دفترچه بيمه در 
حال حاضر بصورت پايلوت در استان هاى البرز،كرمان،مازندران وفارس در حال اجراست 
و تا پايان شش ماهه اول سال در كل كشور عملياتى خواهد شد و بيماران با ارائه  كارت 
ملى به پذيرش بيمارستان بصورت الكترونيك و از طريق ارتباط با سامانه هاى بيمه گرى 

شناسايى و پذيرش مى شوند. 
دكتر رمزى اظهار داشــت:از اين رو براى اجراى اين طرح در اســتان كليه دفترچه ها 
بايد داراى اعتبار و به روز رســانى شود بخصوص در بيمه شدگان روستايى كه در اين 
راستا با معاونت هاى بهداشتى دانشگاههاى استان مكاتبات الزم صورت گرفته است زيرا 
هدف اين طرح اين است كه همه كسانى كه زير پوشش بيمه سالمت هستند تا زمان 

الكترونيكى شدن خدمات از نظر دريافت خدمات درمانى دچار مشكل نشوند.

 قبل از پذيرش در بيمارستان از وضع بيمه خود مطمئن شويد 
دكتر رمزى به موضوع مهم ديگرى اشاره كرد  و گفت: در حال حاضر هرفرد با پرداخت 
264 هزارتومان ســرانه ساالنه در قالب پوشش خانواده و بيمه ايرانيان مى تواند خود و 
افراد خانواده خود را بيمه كند و از تمام خدمات درمانى و بيمارستانى و اعمال جراحى 
و... برخوردار شــود.اما بعضى افراد اين كار را نمى كنند و فقط موقع نياز به بسترى در 
بيمارستان يا اورژانس و عمل جراحى خود را بيمه مى كنند البته آنهم هنگام ترخيص.

وى ادامه داد:متاسفانه اين موضوع مشكل بزرگ ما و بيماران است زيرا همانطور كه بيمه 
اتومبيل نمى تواند خســارت تصادف را قبل از تاريخ بيمه بپردازد،بيمه سالمت هم در 
تاريخ ترخيص نمى تواند هزينه درمان مدت قبل از تاريخ بيمه شده را به بيمه گذار بدهد.

بنابراين شــهروندان چنانچه مى خواهند بيمه به تعهدات خود عمل كند حتما قبل از 
پذيرش در بيمارستان خود را بيمه و بيمه نامه معتبر ارائه دهند تا پرداخت هزينه هاى 

بيمارستانى و اعمال جراحى و....توسط سازمان بيمه انجام شود.

 كاله بردارى تحت عنوان بيمه سالمت 
مديركل بيمه ســالمت استان با بيان اينكه درحال حاضر 3 ميليون و 606 هزار بيمه 

شده روستايى و عشايرى و شهرى در قالب بيمه سالمت و ايرانيان و صندوق روستايى 
و....داريم به كالهبردارى افراد ســودجو از شــهروندان هشدار داد و تصريح كرد: تحت 
هيچ عنوان شــهروندان نبايد به تماس هاى تلفنى و پيام هايى با عنوان بيمه تكميلى 
سالمت،بيمه دندانپزشكى، بيمه مازادعمر برسالمت و....پاسخ دهند و به هيچ وجه نبايد 
براى تحت پوشــش قرار گرفتن بيمه هاى مذكور بپردازند زيرا همه آن ها فاقد هويت و 

اعتبار هستند و روش تازه سودجويان براى كالهبردارى از شهروندان مى باشد.

 دارو هاى تحت پوشش بيمه
دكتر رمزى در پاسخ خبرنگار ما كه اقالم حذف شده از فهرست دارويى بيمه كدام است؟ 
گفــت: در حال حاضر 2400 قلم دارو كه بالغ بر 350 قلم آن مربوط به بيماران خاص 
مى باشد در تعهد ســازمان بيمه است و بر اساس نياز سنجى انجام شده و در راستاى 

استحقاق سنجى بيمه شدگان در اختيار بيماران قرار مى گيرد.

 وضعيت بدهى بيمه به مؤسسات طرف قرارداد
در پايان از دكتر رمزى درباره وضعيت بدهى به داروخانه ها پرسيديم و او اظهار داشت: 
بدهى بــه داروخانه ها را تا ديماه 96 پرداخت كرديم اما در مجموع باقيمانده مطالبات 
كل موسسات طرف قرارداد ما در استان تاكنون 776 ميليارد تومان است كه اميدواريم 

بتوانيم هرچه زودتر آن را تسويه كنيم.

2 هشدار مهم مديركل بيمه سالمت به بيمه شدگان

بشرويه- خبرنگار قدس     شهردار بشرويه گفت: 7 
محله در شهرستان بشرويه تحت حمايت ستاد بازآفرينى 
شناسايى شده كه شامل محله هاى سرپل، حجت، قلعه 

نو،مقرى،مالسعدى،ميان ده و ديوار شهربند است. 
«حســين باللى» افزود: طبق مصوبه ســتاد، 30درصد 
اعتبارات دســتگاه هاى عضو ســتاد بازآفرينى بايد در 

محالت هدف در برنامه هاى مختلف هزينه شود.
وى تصريــح كــرد: دولت جهــت ايجاد مشــوق هاى 
الزم،برنامه هاى مختلفى را در محالت هدف در نظر دارد 

كه برنامه ها در حوزه هاى عمرانى فرهنگى، بهداشــتى، 
آموزشى و... در نظر گرفته مى شود.

شــهردار بشــرويه تصريح كرد: نيازهاى محالت هدف 
در حوزه هاى مختلف توســط دســتگاه هاى عضو ستاد 
شناسايى و به تفكيك محالت ارايه شود تا بتوانيم طبق 

آن اعتبارات خوبى جذب كنيم.
در ادامه اين نشســت فرماندار بشــرويه با تاكيد بر ارائه 
برنامه هاى دستگاه ها به صورت كوتاه مدت و بلند مدت 
بيان كرد: دســتگاه هاى ادارى عضو ستاد بازآفرينى بايد 

برنامه هــاى خــود را بصورت كوتاه مــدت و بلند مدت 
مشخص كرده و به ستاد اعالم كنند.

على رضا زمان زاده افزود:اعتبارات بر اســاس عملكرد و 
انجام تعهدات ادارات داده مى شــود لذا بايد پيش بينى 
حدود 30درصد اعتبار را بــراى محالت مورد هدف در 
ســتاد بازآفرينى داشته باشــند بنابراين دستگاه هاى 
خدماتى عضو ســتاد كــه كارهاى توســعه پذير دارند 
30درصد كارهاى خود را به سمت محالت هدف پيش 

ببرند.

شناسايى 7 محله تحت نظر ستاد بازآفرينى در بشرويه

شده روستايى و عشايرى و شهرى در قالب بيمه سالمت و ايرانيان و صندوق روستايى 

اميدوارم در آينده 
بتوانيم كارگاه توليدى 
را راه اندازى كنم كه 

امكان تحت پوشش قرار 
دادن بيش از 500 زن 

و سرپرست خانواده در 
آن جا بتوانند روزى 
حالل به دست آورند

بــرش

�و��ون

  كمك 120 ميليون تومانى خيران براى 
نيازمندان و آزادى زندانيان

بردسكن- خبرنگارقدس:دادستان بردسكن از كمك 120 
ميليون تومانى خيران براى آزادى زندانيان جرايم غيرعمد و 
خانواده هاى نيازمند زندانى اين شهرستان در همايش گلريزان 
حمايــت از خانواده هاى زندانيــان نيازمند و جرايم غير عمد 
خبــر داد. احمد فرزانه گفت: در همايش قبلى كه به همين 
منظور برگزار شــد با كمك 50 ميليون تومانى خيران هفت 
نفر زندانى جرايم غير عمد آزاد و به آغوش گرم خانواده خود 
بازگشتند. دادستان بردسكن به مشكالت اقتصادى و معيشتى 
خانواده هاى زندانيان اشاره كرد و گفت: متأسفانه برخى از اين 
خانواده ها از حداقل امكانات زندگى محروم هستند و وضعيت 
نابسامانى دارند. فرزانه با بيان اينكه آخرين اهرم دستگاه قضا 
براى مجرمان زندان است، گفت: انجمن حمايت از زندانيان 
با هدف كمك به خانواده هاى نيازمند زندانى تشــكيل شده 
است و از يك قدمت 37 ساله در كشور برخوردار است كه با 
پيگيرى هاى انجام شده دفتر انجمن حمايت از زندانيان هم در 
بردسكن راه اندازى شد. وى عنوان كرد: 30 درصد از زندانيان 
زندان كاشمر از حوزه قضايى شهرستان بردسكن مى باشند و 
تعداد چهار نفر زندانى محكوم مالى هستند كه مبلغ بدهى 
آن ها 169 ميليون تومان اســت. وى اظهار اميدوارى كرد با 
مســاعدت ستاد ديه استان نســبت به آزادى اين چهار نفر 
زندانى اقدام شــود. وى عنوان كرد: خوشبختانه شهرستان 
بردسكن زندانى جرايم غير عمد ندارد و اميد است با كمك 
120 ميليون تومانى خيران بتوانيم در راستاى آزادى زندانيان 
جرايم غير عمد و كمك كردن به خانواده هاى زندانيان نيازمند 
از بروز بسيارى از آسيب هاى اجتماعى در جامعه پيشگيرى 

شود.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى خراسان 
رضوى خبر داد

  كاهش نرخ تورم در كل خانوارهاى استان
قدس:رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى خراسان رضوى 

از كاهش نرخ تورم در كل خانوارهاى استان خبر داد.
 رضا جمشيدى گفت: نرخ تورم 12 ماه منتهى به ارديبهشت 

97 در كل خانوارهاى استان كاهش يافته است. 
 وى گفت: نرخ تورم 12 ماهه منتهى به ارديبهشــت ســال 
جارى در كل خانوار استان 7/6درصد مى باشد كه اين رقم در 

مقايسه با ماه قبل از آن 0/2 كاهش داشته است.
جمشيدى همچنين اضافه كرد: نرخ تورم نقطه به نقطه كل 
خراسان رضوى در اين ماه 7/3 بوده كه نسبت به ماه گذشته 

2/2 درصد افزايش يافته است.
 جمشــيدى با بيان اين كه نرخ تورم كل خانوار كشــور در 
دوازده ماه منتهى به ارديبهشــت سال جارى هشت درصد 
مى باشد، افزود: اين رقم در مقايسه با ماه قبل از آن 0/1درصد 

كاهش يافته است.
 به گفته جمشــيدى تــورم نقطه به نقطه كل كشــور در 
ارديبهشت ماه سال جارى به 8/3 درصد رسيد كه در مقايسه 

با ماه قبل از آن 1/3 درصد افزايش يافته است.
 رضا جمشيدى افزود: نرخ تورم شهرى و روستايى استان در 
12 ماه منتهى به ارديبهشــت سال جارى به ترتيب 7 و 10 
درصد بوده اســت كه اين شاخص براى كشور به ترتيب 8/1 

و7/9 مى باشد.

  دوربين هاى نفيس عكاسى 
به ميراث فرهنگى اهدا شد

قدس: مدير موزه هاى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى خراسان رضوى گفت:دو دستگاه دوربين عكاسى 
نفيس و يك دســتگاه پروژكتور و نمايش فيلم هاى قديمى 

سوپر هشت به ميراث فرهنگى اين استان اهدا شد.
دوربين ها توسط «على خادمى» اهدا و به مخزن اموال موزه اى 
واقع در موزه خراسان بزرگ منتقل شد تا در فرصت مناسب 

و موضوعى نمايشگاهى به نمايش عموم درآيند. 
وى افزود: اهالى سينما و عكاسى كه در حوزه عكس و فيلم 
در دهه شــصت فعاليت داشــته اند كامالً به ارزش و كارايى 
دوربين هاى پوالرويد و دوربين هاى فيلمبردارى سوپر هشت 
كه نمايش آن ها به صورت اپراتورى با پروژكتورانجام مى شد، 
آگاه هســتند. او گفت: فيلم هاى ســوپر هشــت معموالً در 
آموزشــگاه هاى انجمن سينماى جوان در دهه هاى 50 و 60 
به صورت حرفه اى آموزش داده مى شــدند كه مرحله بعدى 
آموزش فيلم 16ميليمترى و در نهايت 35 ميليمترى يا همان 
سينماى حرفه اى بود.  وى افزود: تمامى آثار، وسايل و اشياى 
تاريخى فرهنگى كه توسط عالقه مندان به موزه هاى استان 
اهدا مى شوند به نام اهداكننده در دفاتر اموال ثبت و ضبط و 

به هنگام نمايش به نام فرد ذكر مى شود.

  درخشش عكاس بجنوردى 
در جشنواره فوتو آرت 2018

بجنورد- خبرنگار قدس: حامد موسوى نژاد، هنرمند جوان 
بجنوردى با اثر (grape garden )جزو برگزيدگان جشنواره 
بين المللى عكس «تاجيك فوتو آرت 2018» شد. جشنواره 
بين المللى «تاجيك فوتو آرت 2018» زير نظر فدراســيون 
بين المللى هنر عكاســى (فياپ) در6 موضوع آزاد تك رنگ، 
آزاد رنگى، مردم، پرتره، چشم انداز و گردشگرى با497شركت 
كننده از سراسر دنيا برگزار شد.همچنين عكس هاى راه يافته 
به اين جشنواره, ضمن ثبت در آرشيو FIAP به نام عكاس، 

براى دريافت القاب FIAP نيز محاسبه خواهد شد.
در اين جشــنواره اثر عكاســى(grape garden) از «حامد 
موسوى نژاد» هنرمند عكاس استان خراسان شمالى در بخش 
«چشم انداز» (landscape) پذيرش شد.حامد موسوى نژاد 
عكاس بجنوردى از سال 1392كار حرفه اى خود را در رشته 

عكاسى شروع كرده است.
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 دانشگاه علوم پزشكى به چه كسى 

پاسخگوست

روزى كه صــداى اعتراض يكى از خبرنــگاران به دكتر 
بهرامى رئيس مركز بهداشت استان در مورد عدم پاسخگو 
نبودن مسئوالن علوم پزشــكى بلند شد وى به صراحت 
گفت: «برويد بنويسيد دانشــگاه علوم پزشكى «دو قران» 

نمى ارزد. به من هم ديگر زنگ نزنيد».
ما هم عين اين مطلب را نوشــتيم. حاال شما تصور كنيد 
مركزى كه با سالمت و جان مردم در ارتباط است، تبديل 
شــود به دولتى خود مختار كه نگاهش به همه از موضع 
باال باشــد و به خاطر خدمــات نصفه نيمه اى كه مى دهد 
خيال كند اربابى اســت كــه حق دارد هــر وقت دلش 

خواست نظرى به رعيت از همه جا مانده بيندازد!
قبل تر مسئوالن براى پاسخگويى احساس وظيفه بيشترى 
داشــتند، اما هر چه زمان جلو تر مــى رود، وضعيت بد تر 
مى شود. انگار مسئوالن روش هاى دور زدن، بهانه آوردن، 
بازى دوار بروكراسى و 1000 ترفند ديگر را آموخته اند تا 
به چالش كشيده نشــوند و مجبور نباشند در مورد آنچه 

مى كنند - و البته بيشتر آنچه نمى كنند - پاسخ بدهند.
اين روزها وضعيت هوا طورى است كه ما به عنوان رسانه 
و زبــان مردم خودمان را موظف مى دانيم پيگير چگونگى 
خدمت رسانى به مردم باشــيم، نه اينكه حكم بازرس را 
داشــته باشــيم؛ پيگيرى و نگاه تيز بين از وظايف رسانه 

هاست.
پاســخگويى در اين زمينه براى ما كه رســانه و نماينده 
مردم هســتيم هر چقدر هم كــه از نظر آن ها بى اهميت 
باشد، براى ما اصل است. ما بايد بدانيم در اين هواى آلوده 
چند نفس به تنگ آمده و حال چند نفر از شــهروندانمان 

در اين غبار غليظ به خطر افتاده است.
نمــى گوييم كم كارى مى كنند. خيــر... ولى به صراحت 
مى گوييم گزينشى پاســخگو هستند. بستگى دارد كدام 
رســانه باشــد و چه بپرسد و كجا چاپ شــود و انتقادى 

نباشد و زير سؤال نبرد و چرا در كارش نباشد و....
مدير روابط عمومى كه «مردى اســت نامرئى»، يكى ديگر 
كه مدت هاست درگير بيمارى يكى از اعضاى خانواده اش 
اســت، آن ديگرى هم كه تحت شــرايط خاص پاسخگو 
بود، در اين ماه مبارك ضعف روزه گرفته و پشت تلفن با 
صدايى ناالن مى گويد شماره را مى فرستم، پس بى هوش 

مى شود.
خودمان مى گرديم شماره را پيدا مى كنيم و زنگ مى زنيم 
جــواب نمى دهند. همه خبرنگاران حتمــاً تاكنون از اين 
تلفن هاى بى پاســخ چنان به تنگ آمده اند كه دست كم 
براى يك بار حضور به قصِد مصاحبه به شــهرك سالمت 

سرى زده باشند.
اواخر سال گذشــته كه براى مصاحبه رفته بودم، يكى از 
مسئوالن افتخار ديدار ندادند، مسئول دفتر وى مى گفت 
بايد روابط عمومى ســؤاالت را به ما بدهد و كارشــناس 
روابط عمومى كنار ما ايســتاده و مى گفت پاسخ بدهيد و 
مسئول دفتر مى گفت سؤاالت را كتبى به شما بدهند،شما 

به ما بدهيد، تا دكتر جواب بدهد.
يعنــى براى پاســخگويى بايد حتماً خبرنــگار را در يك 
ســيكل زمان بر و فرمايشــى بيندازند. در نهايت هم اگر 
دلشان خواست، به همان سؤاالت كه دوست داشتند و در 
حدى كه خبرنگار زياد پى به پشــت پرده ها نبرد و بسيار 
كليشه اى در حد چند خط جواب مى دهند كه هم پاسخ 

داده باشند و هم نداده باشند.
مدير محترم حوادث و فوريت هاى پزشكى دانشگاه علوم 
پزشكى مشهد ! اين روزها كه مردم دارند در هواى بسيار 
ناسالم نفس مى كشند، اگر براى شما فقط اكسيژن دادن 
در پايگاه هاى مستقر مهم است - كه ما منكر ارزشمندى 
اين اقدام نمى شــويم- براى ما هم مهم است بدانيم آمار 
تعداد كســانى كه نيازمند اين خدمات شــده اند، چقدر 

است. 
بــرادر من !امروز بايد اعالم كنيــد چقدر متقاضى بوده و 
چقدر خدمت رســانى صورت گرفته.اگر امروز تلفن خود 
را جواب ندهيد، آيا بايد شــرايط به چه شــكلى در بيايد 
كه شــما مرحمت فرموده كليد پاسخگويى تلفن خود را 

بفشاريد؟
مــا اكنون به دليل آلودگى هوا در حالت بحران هســتيم 
و اورژانــس خدوم مــا در 10 نقطه مشــهد براى حفظ 
سالمت مردم پايگاه زده اند. دســت شما هم درد نكند... 
ولى اين آمار براى برنامه ريزى هاى آينده ســتاد بحران و 
پژوهش هاى مربوط به آاليندگى و محيط زيست و نحوه 
ارائه خدمات در شرايط آينده مشابه و تصميم گيرى هاى 

آتى شهرى و... الزم و ضرورى است. 

در پى ادامه آلودگى ها
 فعاليت ادارات مشهد 

با تأخير آغاز مى شود
ايرنا:دبير كارگروه كاهش آلودگى هواى خراسان رضوى گفت: 
براســاس تصميم اين كارگروه فعاليت ادارات در مشــهد امروز 
پنجشــنبه دهم خرداد با دو ساعت تأخير آغاز مى شود. حميد 
صالحى افزود: با توجه به تداوم بى سابقه آلودگى هوا در كالنشهر 
مشهد و با تصويب كارگروه كاهش آلودگى هوا ساعت آغاز كار 
ادارات امروز با دو ساعت تأخير شروع مى شود، اما تعطيلى ادارات 

همانند روزهاى عادى خواهد بود. 
همچنين بانك هاى خصوصى و دولتى همانند گذشته ساعت 
كارى و خدمــات دهى خــود را با هدف رفاه حــال مردم آغاز 
مى كنند، اما دو ســاعت زودتر تعطيل مى شوند. همه مدارس 
و مهدهاى كودك مشــهد نيز امروز پنجشنبه تعطيل هستند. 
مديركل حفاظت محيط زيســت خراسان رضوى در خصوص 
برگزارى امتحانات پايان سال دانش آموزان نيز گفت: امتحانات 

امروز نيز در همه مقاطع تحصيلى برگزار نمى شود.
 وى افزود: طبق تصويب كارگروه امروز خودروهايى كه شــماره 
پايانى پالك آنان زوج است اجازه تردد در مشهد را ندارند و حتى 
در صورت خروج از منزل توسط پليس جريمه مى شوند.  صالحى 
ادامه داد: بنابر پيش بينى هواشناسى وضعيت آلوده هواى مشهد 

تا فردا جمعه ادامه دارد. 
بنابراين از شــهروندان تقاضا مى شــود با كاهش رفت و آمد و 
حذف ترددهــاى غيرضرور در بهبود وضعيت كمك كنند. وى 
در خصوص پيگيــرى موضوع آاليندگــى كانون هاى قره قوم 
تركمنستان و هرات افغانستان براى مشهد نيز گفت: از طريق 
سازمان محيط زيست مكاتبات الزم با وزارت امور خارجه انجام 
شــده و مديريت كانون ها و كاهــش آاليندگى آن ها پيگيرى 

مى شود.

 اعالم وضعيت خطرناك آلودگى هوا 

در برخى مناطق مشهد
همچنين  رضوى   خراسان  زيست  محيط  حفاظت  مديركل 
گفت: در پى افزايش بى سابقه آالينده ها در هواى مشهد روز 
گذشته، كيفيت هواى اين شهر در وضعيت هشدار براى همه 
ميانگين  افزود:  صالحى  حميد  داشت.  قرار  سنى  گروه هاى 
 178 مشهد  هواى  گذشته  روز  ظهر  كيفيت  كلى  شاخص 
سنى  گروه هاى  همه  براى  هشدار  وضعيت  در  و  پى.اس.آى 
بود. وى ادامه داد: همچنين مناطق خاقانى با 235، اماميه با 
با  سرافرازان  و  با 208  چمن  با 209،  كريمى  شهيد   ،213
203 پى.اس.آى در مشهد در وضعيت خطرناك قرار داشتند.

مديركل حفاظت محيط زيست خراسان رضوى گفت: همچنين 
ايستگاه هاى سمزقند با 191، سجاد با 190، خيام جنوبى با 
178، شهيد مفتح با 177، طرق با 172، شهر با 171، لشگر 
با 169، رسالت با 161 و خيام شمالى و شهيد آوينى هر يك با 

160 پى.اس.آى در وضعيت هشدار بودند.

 راه هاى ارتباطى
سرويس
«قدس خراسان»
ارسال مطلب و عكس از طريق سروش      09038343801 با مخاطبان 

شماره پيامك:   300072305

@quds 95     آى دى سروش 

آيا هجوم توده هاى گرد وغبار به مشهد تكرار خواهد شد؟
وحيد اكرمى: دبير كارگروه كاهش آلودگى هواى خراســان رضوى گفت: قطعاً اگر 
وضعيت به همين منوال باشد و خشكسالى ها ادامه پيدا كند و مديريت هاى صحيحى 

در اين زمينه انجام نشود، ما شاهد تكرار هجوم گرد و غبار به شهر مشهد خواهيم بود.
حميد صالحى گفت: كانون هاى اصلى گرد و غبــار را مى توان به كانون هاى داخلى و 
خارجى تقسيم بندى كرد. در داخل استان 15 كانون بحرانى گرد و غبار شناسايى شده 
است و دو كانون بحرانى هم در خارج از ايران و در كشورهاى همسايه استان وجود دارد، 
اما بايد اذعان كرد كه منشأ اصلى آلودگى اخير هواى مشهد كامالً خارجى است و مربوط 

به صحراى «قره قوم» در تركمنستان و هرات در افغانستان مى باشد.
وى ادامه داد: ما از طريق مسئوالن وزارت خارجه مكاتبات و اقدام هايى انجام داده ايم تا 
مسئوالن مربوط رايزنى هايى در سطح ديپلماتيك انجام دهند. اميدواريم اين رايزنى ها 
نتايج خوبى داشته باشد و كشورهاى همسايه همكارى هاى مناسبى انجام دهند در غير 
اين صورت و با ادامه اين رويه مى توان پيش بينى كرد كه در آينده و به دفعات باز هم 

شاهد هجوم و انتشار گرد و غبار در استان و بويژه مشهد خواهيم بود.
حميد صالحى در ادامه گفت: در وضعيت كنونى آالينده اصلى گرد و غبار است، نبايد 
تصور كرد كه اجراى طرح زوج و فرد خودروها از درب منازل به اين دليل اســت كه از 
شــدت يكى از آالينده ها كه همان آلودگى خودروهاست و مى توان آن را كنترل كرد، 
كاسته شود تا از مجموع آلودگى هوا كم شود، اجراى طرح زوج و فرد خودروها بيشتر به 
اين دليل است كه با توجه به تردد بيشتر از يك ميليون خودرو در طول روز در مشهد 
و انجام مسافرت هاى درون شهرى، اين تردد موجب حركت بيشتر ذرات گرد و غبار و 
افزايش انتشار آن در سطح شهر مى شود. ضمن اينكه با اجراى اين طرح مى توان اميدوار 
بود كه افراد و خانواده هاى بيشترى از سفرهاى درون شهرى غير ضرور پرهيز كنند و در 
منازل خود بمانند تا سالمت و وضعيت جسمى آن ها به مخاطره نيفتد. اين آلودگى ها 
براى افرادى كه بيمارى هاى قلبى و ريوى و يا بيمارى هاى تنفسى و... دارند، بسيار مضر 

و خطرناك است و پيشنهاد من اين است كه تا حد امكان از منازل خود خارج نشوند.
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مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.

نرخ طال و سكه
قيمت در سطح شهر

(تومان)

200,000

2,200,000

2,100,000

1,080,000

620,000

4200

هر گرم طالى 18 عيار

سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم

نيم سكه

ربع سكه
دالر

رخ � رخ

مخاطبان عزيز خرسند     يم كه ارتباط د     وسويه با اين رسانه د     ر ارسال 
بنابراين  نشست،  ثمر  به  از سوى شما خوانند     گان گرامى  سوژه 
با پاسخ خود     ، ما را د     ر  اميد     واريم مسئوالن د     ستگاه هاى اجرايى 
اين مسير همراهى كنند     . شما مى توانيد      از طريق سامانه پيامكى 

300072305 با ما د     ر تماس باشيد     .

 خط 20 و نااميدى از اتوبوسرانى
از سازمان اتوبوســرانى كه ديگر نااميد شده ايم، لطفاً شهردارى يا 
ديگر ارگان هاى مربوط چند دستگاه ون به عنوان ناوگان حمل ونقل 
شهرى! به مســير خط 20 اضافه كنند تا مسافران اين خط بويژه 
ســاكنان عصمتيه كه هيچ وسيله عمومى ديگرى هم در آن تردد 

ندارد، تا حدودى مشكل رفت و آمدشان كاهش يابد.
938...7850

 جريمه نقدى  دانش آموزان
مدير مدرســه ابوذر غفارى در جاده سيمان پايه اولى هايى را كه در مهد الرضا بودند، جريمه 

نقدى مى كند.
915...1634

 روزه سكوت نمايندگان در برابر آلودگى هوا
نمايندگان  مشهد دربرابرشديد ترين  آلودگى  هوا روزه  سكوت  گرفته اند و حتى  حاضر نيستند در 
سطح   وسيع  اطالع  رسانى  كنند تا كودكان  و جانبازان  شيميايى  از خانه  بيرون  نيايند. البته آن ها 

در زمان  ديگر فجايع  محيط  زيستى  مشهد هم  ساكت  بودند.
915...2986

 درخواست افزايش نرخ كرايه تاكسى
از شــوراى محترم شهر تقاضا داريم با توجه به اينكه چند ساله كه 
نرخ كرايه تاكسى ها تغيير نكرده، ولى قيمت لوازم يدكى و... تغيير 
سرسام آورى داشــته، لطفاً فكرى براى افزايش كرايه انجام شود؛ 
چون زندگى ما رانندگان فلج شده وديگر قادر به تأمين حداقل هاى 

زندگى مان نيستيم. 
915...6427

 به داد كارگران شهرك صنعتى برسيد
مســئوالن! شما را به خدا سرى به شركت هاى شهرك صنعتى بزنيد اين كارگران چه گناهى 

كردن كه حقوق به آن ها نمى دهند؛ آيا اين ها زندگى ندارند فكرى به حالشان بكنيد.
935...5775

 پاسخ مخابرات به يك مطلب
در پاسخ به مطلبى با عنوان «قبض را پيش از موعد پرداخت كردم هر چه درخواست يك روز 
مكالمه رايگان از همراه اول مى كنم، پيامك مى آيد هنوز از بانك اعالم پرداخت نشده، بعد هم 
پيامك مى آيد كه زمان شــما تمام شده است» به استحضار مى رساند: به روز رسانى و ارتقاى 
سامانه نرم افزارى پاسخگويى به مشتركين ارتباطات سيار براى تعدادى از خطوط امكان استفاده 
از يك روز مكالمه رايگان مقدور نبوده است كه با توجه به تمهيدات انجام شده و ضرورت تكريم 
ارباب رجوع امكان استفاده از سرويس مذكور در خرداد ماه براى اين دسته از مشتركين فراهم 

خواهد شد.
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ندارد، تا حدودى مشكل رفت و آمدشان كاهش يابد.
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هاشم رسائى فر آلودگى هواى شهر مشهد 
اين روزها شــاخصى كم سابقه يا بى سابقه را 
تجربه مى كنــد. تا حدى كه از كميته اضطرار 
آلودگى هواى شــهر گرفته تا دادستانى همه 
دست به كار شده اند تا به هر شكل ممكن براى 
كاهش آسيب هاى ناشــى از افزايش آلودگى 

هواى شهر اقدامى انجام شود.
اطالعيه هاى هشــدار دهنده از سوى كميته 
اضطــرار آلودگى هــوا و تعطيلــى مدارس، 
فعاليت هاى ورزشــى و كاهش زمان فعاليت 
ادرات دولتــى از جمله اقدام هايى اســت كه 
در جهت كاهش آلودگى اين روزهاى مشــهد 

صورت پذيرفته است.
اما در همين راســتا ديــروز مديركل محيط 
زيست خراســان رضوى به دادسرا احضار شد 
تا در خصوص فعاليت هايى كــه اين اداره در 
جهت كاهش آلودگى هوا داشته، توضيحاتش 

را ارائه كند.

 انفصال از خدمت در انتظار مديرانى كه 
مصوبات را اجرا نمى كنند

قاضى محمد بخشى محبى، معاون دادستان در 
امور پيشگيرى از وقوع جرم خراسان رضوى با 
اشاره به احضار مديركل محيط زيست به دادسرا 
به خبرنگار ما گفت: امروز(ديروز)مديركل محيط 
زيست استان به دادسرا فراخوانده شد تا گزارش 
آخرين فعاليت هايى را كه درخصوص كاهش 
آلودگى هواى مشهد وجود دارد به دادسرا ارائه 
كند. كه بعد از استماع گزارش مديركل با توجه 
به اينكه شــرايط خاصى در بحث آلودگى هوا 
بر شهر مشهد حكم فرماست، دستور داده شد 
چون برخى از دستگاه هاى اجرايى ممكن است 
بر خالف مصوبه كميته اضطرار عمل كنند و 
يا از زير آن شانه خالى كنند و اينكه مصوبات 
كميته اضطرار در شرايط فعلى قانون است هر 
مسئولى كه از اين مصوبات تمرد كند به دستگاه 
قضايى معرفى شود تا بالفاصله بعد از خروج از 
شرايط اضطرار نسبت به تشكيل پرونده كيفرى 

اقدام شود.
معاون دادســتان مشــهد در ادامه افزود: هر 
مسئولى كه مصوبات كميته اضطرار را عملى 
نكنــد بر طبق قانــون هواى پــاك به عنوان 
مستنفك از اجراى قانون تلقى خواهند شد كه 
مجازات مســتنفك در قانون مجازات اسالمى 

قطعاً انفصال از خدمت خواهد بود.
بخشى محبى همچنين اظهار داشت: به اداره 
كل محيط زيســت اعالم شده است درصورت 

مواجهه با مسئولى كه مصوبات كميته اضطرار را 
اجرا نمى كند تا آخر وقت ادارى شنبه آينده كه 

همين شرايط جوى و آلودگى را شاهد خواهيم 
بود، نســبت به معرفى آن ها اقدام كنند تا بعد 
از تعطيالت بالفاصله در اين مورد اقدام شود؛ 
ضمــن اينكه مردم نيز اگر مــواردى از اهمال 
مديران مشــاهده كردند، مى توانند قضيه را به 
اطالع اداره كل محيط زيست برسانند تا آن را به 
دادسرا ارجاع كنند و از اين طريق پيگير باشند.

 مكاتبه با وزارت امور خارجه
 براى آلودگى هواى مشهد

معاون دادســتان در امور پيشگيرى از وقوع 
جرم خراســان رضوى در پاسخ به اين سؤال 
كه با اينكه مشــخص شــده آلودگى فعلى 
هواى مشهد منشــأ خارج از كشور دارد آيا 
براى سروسامان دادن اين موضوع رايزنى هاى 
ديپلماســى را در دســتور كار قرار داده ايد، 
گفت: دى ماه و بهمن ماه گذشته مكاتباتى 
با دفتر شمال شرق كشور وزارت امورخارجه 
درمشــهد داشــتيم و در ايــن مكاتبات به 
همه شــرايطى كه هواى مشــهد را از سمت 
كشــورهاى همســايه از جمله تركمنستان و 
افغانســتان تحت تأثير قرار مى دهد، اشــاره 
شــد كه دفترنمايندگى شمال شــرق وزارت 
امورخارجه با اســتقبال خوبى مكاتبه ما را به 
وزارت امورخارجــه منعكس كرد؛ ضمن اينكه 
از طريق اداره كل محيط زيســت اســتان نيز 
با سازمان محيط زيســت در مورد اين مقوله 
مكاتباتى شــده است و سازمان محيط زيست 
نيز پيگيــرى هايى از وزرات امور خارجه دارد. 
از همه اين ها گذشــته دادستان استان شرايط 
خاص منطقه را دادســتان كل كشــور اعالم 
داشــته است و در خواست كرديم كه از طريق 
وزارت امورخارجه به مسئله آلودگى هواى شهر 

مشهد با منشأ خارجى رسيدگى شود.
وى در ادامــه افزود: بــا مكاتباتى كه از طريق 
دادستانى كل كشور و سازمان محيط زيست 
شده است، انتظار داريم وزرات امور خارجه در 
اين مقوله ورود جدى ترى داشــته باشد تا در 
آينده بهترين شرايط براى مشهد اتفاق بيفتد.

راهكارهاى كاهش آلودگى هواى مشهد در گفت وگو با معاون دادستان

از مكاتبه با وزارت خارجه تا انفصال از خدمت مديران خاطى
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موج سوارى برخى قصابى  هاى سطح شهر روى طرح تنظيم بازار

توزيع گوشت هاى استراليايى و چند اما و اگر
فاطمــه معتمدى چنــد روزى از توزيع 
گوشــت گرم وارداتى به منظور تنظيم بازار 
گوشت گوسفند در مشهد مى گذرد. طرحى 
كه به گفته مدير تنظيم بازار ســازمان جهاد 
كشــاورزى خراسان رضوى به منظور تعديل 
قيمت گوشت گرم در بازار دنبال شده است.

طبــق گفته حميد رضا جوادى در چارچوب 
اين طرح گوشت گرم وارداتى استراليايى به 
قيمت مصوب 39 هــزار تومان ران،38 هزار 
تومان سر دســت و گردن و 22 هزار تومان 
بابت هر كيلو قلوه گاه از طريق 28 روز بازار 
عرضه و تقاضاى شــهردارى مشــهد توزيع 

مى شود.
روزانه 40 تن گوشت قرمز در مشهد مصرف 
مى شــود كه با هدف تنظيم بازار بين 10 تا 
15 درصد مصرف گوشــت قرمز اين شهر با 

گوشت وارداتى تأمين مى شود.

كيفيت سؤال برانگيز
متصدى يك واحد قصابى در محدوده ميدان 
استقالل مشــهد درباره تأثير توزيع گوشت 
گرم وارداتى بر تعديل قيمت بازارآزاد گوشت 
گوسفند گفت: توزيع اين گوشت بر كاهش 
قيمت گوشــت قرمز در بازار مشــهد تأثير 
نگذاشته است و هنوز براى تأثيرگذارى زود 
اســت. وى درباره استقبال مردم براى خريد 
اين نوع گوشت افزود: گوشت وارداتى كيفيت 
خوبى ندارد و ميش دير پز اســت. بنابراين 
كســانى كه مى دانند اين گوشت ميش و بز 
اســت، اقبالى براى خريد ندارند، اما كسانى 
كه خبر ندارند، زيــاد مراجعه مى كنند.وى 
با بيــان اينكه ما هم توزيع كننده گوشــت 
وارداتى هستيم، گفت: در حال حاضر قيمت 
اين گوشت هر كيلو 38 هزار تومان است. وى 
درباره كف و حداكثر قيمت گوشت گوسفند 
در بازار گفت:در حال حاضر گوشت گوسفند 
حداقل هر كيلو 47 هزار تومان و نوع فانتزى 
و كامًال بدون چربى آن 60 هزار تومان است.

كشتار كم؛ عامل گرانى
قصاب ديگرى دليل گرانى قيمت گوشــت 
گوســفند را كشــتار كــم و ورود اندك دام 
به بازار دانســت و اضافه كرد: گوشــت گرم 
وارداتى استراليايى گوشت بره و تازه نيست.

وى تصريح كرد: بين گوشت گرم وارداتى با 
گوشت منجمد برزيلى اقبال مردم بيشتر به 
سمت خريد گوشت منجمد برزيلى است كه 
داراى قيمت بين 29 تا 30 هزار تومان است.

 عرضه گوشت گوسفندى استراليايى در 
فروشگاه هاى ميدان استقالل

فروشنده يك واحد ديگر در ميدان استقالل 
كه فروش گوشت گرم وارداتى به قيمت هر 
كيلو 38 هزار تومان را تبليغ كرده نيز گفت: 
عرضه اين گوشــت هنــوز تأثيرى بر قيمت 

گوشت گرم در بازار نداشته است.
وى درباره اقبال مــردم براى خريد اين نوع 
گوشــت تصريح كــرد: با اينكــه قيمت آن 
مناســب و بين 39 تا 38 هزار تومان است، 
اما بسيارى از مردم براى خريد آن به واسطه 
دغدغه كيفيت اين نوع گوشت ترديد دارند؛ 
ضمن اينكه بسيارى از مردم هم از توزيع اين 

گوشت خبر ندارند.
وى ادامه داد:از سوى ديگر 
سهميه اى كه براى اين نوع 
گوشت در نظر گرفته شده، 
تأثيرگذار  و  اســت  اندك 
بر قيمت گوشــت در بازار 
آزاد نيســت. به طورى كه 
با حواله بيشتر از 70 كيلو 
به هر واحد داده نمى شود 
كه اين ميزان اندك است.
متصــدى واحــد ديگرنيز 
با بيان اينكــه هنوز براى 
گوشت  توزيع  تأثيرگذارى 
گرم وارداتى بــر بازار آزاد 
گوشــت قرمز زود اســت، 

گفت: گوشت قرمز در بازار آزاد طى 20 روز 
گذشته، گران شده و از نوع معمولى به قيمت 
هر كيلو 43 هزار تومــان به 53 هزار تومان 

رسيده است.

صف خريد و اقبال زياد
در حالى كــه متصديان برخــى واحدهاى 
فروش گوشت قرمز محدوده ميدان استقالل 
از كم اقبالى و كم رونقى بازار گوشــت گرم 
وارداتى و عدم تأثيرگذارى آن بر شكســتن 
قيمت گوشــت در بازار آزاد خبر مى دهند 
براى خريد اين نوع گوشت در روزبازارهاى 
شهردارى مشهد صف تشكيل شده است. در 
حالى صف مقابل غرفه هاى فروش گوشــت 
وارداتى و نوع تنظيم بازار شلوغ بود و مردم 
زيادى در نوبت بودند كه به دليل اســتقبال 
زياد و بــه منظور پاســخگويى به شــمار 
بيشــترى از مردم، در يكى از روزبازارها به 
هر فرد يا يك ران و يا يك سردست فروخته 

مى شد.
فروشــنده اين روز بازار با اشاره به استقبال 
زياد مردم براى خريد اين نوع گوشت گفت: 
اگر هر روز گوشــت تنظيم بازار توزيع شود 
تأثير خوبــى بر ممانعــت از افزايش قيمت 
گوشت گوسفند در بازار آزاد دارد در حالى كه 

برخى روزها اين گوشت توزيع نمى شود.

گوشت طرح تنظيم 
بازار، فقط در روز 

بازارهاى شهردارى 
ســازمان  بازار  تنظيم  مدير 
جهاد كشــاورزى خراســان 
رضوى با بيان اينكه گوشت 
طرح تنظيم بــازار فقط در 
روز بازارهــاى ارزاق عمومى 
مى شود،  توزيع  شــهردارى 
اظهار داشــت: طبق مصوبه 
اين  بــازار  تنظيــم  ســتاد 
گوشت بايد در روز بازارهاى 
شهردارى توزيع شود و هنوز 
طرحى بــراى اينكه اين نوع 
گوشت در ســاير واحدهاى 
قصابى مانند ميدان استقالل مشهد نيز توزيع 

شود در دست نيست.

شيطنت برخى قصابى ها
جوادى در اين باره كه برخى واحدهاى عرضه 
گوشــت ميدان اســتقالل با نوشته اى تحت 
عنوان «گوشت تنظيم بازار» گوشت گوسفند 
خــود را به قيمت 37 تــا 38 هزار تومان به 
فروش مى رسانند، گفت: اين گوشت، گوشت 
طرح تنظيــم بازار ما نيســت، بلكه به نظر 
مى رسد نوعى شــيطنت برخى از واحدهاى 
قصابى است تا بتوانند گوشت هاى خود را به 
فروش برسانند. وى در گفت و گو با خبرنگار 
ما اضافه كرد:نكته مهم اينكه اگر اين واحدها 
از عنــوان (طرح) براى گوشــت تنظيم بازار 
استفاده و تبليغ كنند، تخلف است و برخورد 
مى شــود چراكه اين گوشــت ها، نوع طرح 
تنظيم بازار نيســت، بلكه گوشت هايى است 

كه خودشان براى فروش در نظر گرفته اند.
وى در ايــن باره كه اين واحدها گوشــت را 
بــه قيمت 37 تا 38 هــزار تومان به فروش 
مى رســانند، گفت: وقتى عنــوان مى كنند، 
گوشــت ران هر كيلو 37 هزار تومان است، 
اين گوشت واقعيت ندارد، بلكه به آن چربى 

اضافه مى كنند.
وى اضافه كرد:وقتى قيمت هر كيلو الشــه 

بين 46 تا 48 هزار تومان اســت، چطور ران 
آن بــه قيمت 37 هزار تومان مى فروشــند! 
داستان اين گوشت ها هم مانند گوشت هاى 
چرخ كرده اى اســت كه با اينكه قيمت الشه 
هر كيلو 48 هزار تومان اســت، اما هر كيلو 
چرخ كرده را به قيمت 17 تا 18 هزار تومان 
مى فروشند كه اين گوشت ها كيفيت پايين 

دارند.

توزيع روزانه 10 تا 14 تن گوشت طرح 
تنظيم بازار

وى در اين باره كه روزانه چه ميزان گوشــت 
گرم گوســفندى طرح تنظيم بازار در مشهد 
توزيع مى شــود، خاطرنشــان كرد: متفاوت 
است و اين توزيع بسته به ظرفيت پروازهايى 
دارد كه از استراليا مى آيد. برخى روزها 10 و 

برخى روزها 14 تن توزيع مى شود.

گوشت هاى وارداتى بره است
جوادى درباره شــايعه كيفيت پايين گوشت 
گوسفند طرح تنظيم بازار به طورى كه گفته 
مى شود گوشت بز و ميش است، گفت: خير 
اين گونه نيست. گوشت گوسفند طرح تنظيم 
بازار كه توزيع مى شود، گوشت بره است.وى 
در اين بــاره كه توزيع اين گوشــت چقدر 
توانســته بر قيمت گوشت قرمز در بازار آزاد 
تأثير بگذارد، اذعان داشت: آن قدر تأثيرگذار 
بوده اســت كــه مى توان اين موضــوع را از 
عكس العمل قصابى ها كه نشــان مى دهند، 
فهميد. الزم به ذكر اســت طــى اين چهار 
روز از زمان توزيع گوشــت گرم گوسفندى 
وارداتى، بين دو تا 2500 تومان در هر الشه 
در بازار آزاد اثر گذاشــته است.به گفته وى 
توزيع گوشــت گوســفندى گرم وارداتى تا 

اطالع ثانوى ادامه دارد.

کاسآب و �وا ا�ع
  هواى خراسان رضوى 

تا 38 درجه گرم مى شود 
قدس: طبق نقشه ها و مدل هاى هواشناسى پديده غالب در 
سطح استان طى امروز و فردا (جمعه) گرد و غبار است ضمن 

اينكه در غالب نقاط استان دما روند افزايشى دارد.
طبق اين پيش بينى انتظار مى رود طى امروز و بخصوص فردا 

هواى بسيار گرمى بر روى استان داشته باشيم.
همچنين در ســاعات بعدازظهر به بعد در نوار شمالى استان 
ابرناكى افزايش و احتماال در شــمال غرب استان بارش هاى 
خفيف و پراكنده اى به شكل رگبار خواهيم داشت و سرعت 
وزش باد نيز به شكل لحظه اى در سطح استان افزايش و در 
بخش هايى از نوار شــرقى و نيمه جنوبى استان گاهى شديد 
همراه با گرد و خاك پيش بينى مى شــود. بر اين اساس براى 
امروز مشهد نيز آسمانى نيمه ابرى با گرد و غبار گاهى افزايش 

ابر همراه با وزش باد نسبتاً شديد پيش بينى شده است.
گفتنى است بيشينه دما براى امروز 33 و براى فردا 38 درجه 

پيش بينى شده است.

��ر
  آزادى 1000 زندانى جرايم غيرعمد 

در خراسان رضوى

قدس: معــاون قضايى و اجراى احــكام اداره كل زندان هاى 
خراســان رضوى گفت: در سال گذشته با هزينه 44 ميليارد 
و 980 ميليون تومان هــزار و 40 زندانى جرايم غيرعمد در 

خراسان رضوى آزاد شده اند.
حجت االسالم سيدرضا موســوى مهر كه در مراسم گلريزان 
آزادى زندانيان جرايم غيرعمد در محل تاالر معين ســبزوار 
ســخن مى گفت، افــزود: به صورت كلى زنــدان يك پديده 
نامطلوبى است كه مشــكالت و تبعات متعددى را براى فرد 
و خانــواده زندانى به دنبــال دارد. وى ادامــه داد: از مجموع 
كمك هاى آزادى زندانيان جرايم غيرعمد در ســال گذشته4 
ميليــارد و 767 ميليون تومان خوديارى خانواده هاى زندانى، 
13 ميليارد و 910 ميليون تومان كمك هاى ستاد ديه استان و 
سه ميليارد و 272 ميليون تومان از محل صندوق هاى متعدد 

شامل كميته امداد و غيره تأمين  شده است.
موسوى مهر بيان كرد: طى سه سال متوالى ستاد ديه خراسان 
رضوى رتبه برتر كشــور را كسب كرده كه بيانگر كمك هاى 

بى نظير خيرين و بزرگان است.
وى يادآور شــد: هم اكنون برخى از زندانيان جرايم غيرعمد 
در خراسان رضوى به دليل عدم پرداخت 500 هزار تومان يا 

يك ميليون تومان در زندان ها حضور دارند.
به گزارش فارس در ادامه مراسم رئيس اداره زندان و اقدامات 
تأمينى و تربيتى سبزوار گفت: در جشن گلريزان سال گذشته 
53 مددجوى جرائم غيرعمد آزاد شدند كه بدهى اين زندانيان 

حدود يك ميليارد و 910 ميليون تومان بود.
محمد بســكابادى با بيان اينكه يك ميليارد و 400 ميليون 
تومان از سوى ستاد ديه استان به زندانيان كمك شده است، 
افزود: 349 ميليون تومان گذشت شكات و 332 ميليون تومان 
آورده مددجويان، 31 ميليون تومان كمك خيرين نيك انديش 
خارج از جشــن گلريزان و حدود 59 ميليون تومان به صورت 
نقدى در جشن گلريزان زندانيان جرائم غيرعمد سال گذشته 

كمك شد.
وى  افــزود: 52 زندانى جرايــم غيرعمد و بدهكاران مالى در 
زندان اين شهرســتان وجود دارد كه در انتظار كمك خيران 

براى آزادى هستند.
بسكابادى بيان كرد: دو نفر از اين زندانيان به علت تصادف، 46 
نفر محكومين مالى (غير كالهبردارى) و چهار نفر نيز به سبب 

نپرداختن مهريه و نفقه در زندان سبزوار به سر مى برند.
وى تصريح كــرد: اين زندانيان در مجمــوع به پرداخت 44 
ميليارد و 354 ميليون و 500 هزار ريال محكوم شدند كه با 

كمك خيران مى توانند به آغوش گرم خانواده بازگردند.

  دختر بچه 3 ساله نيشابورى پيدا شد
قدس: دختربچه ســه ساله اى كه سه شــنبه شب گذشته در 
روستاى «ساالرى» شهرستان نيشابور مفقود شده بود با تالش 

11 ساعته پليس، هالل احمر و كمك اهالى محل پيدا شد.
ســرهنگ حســين بيات مختارى فرمانده انتظامى شهرستان 
نيشــابور با اعالم اين خبر، گفت: حدود ســاعت 21/30 دقيقه 
سه شــنبه شب گذشته يك مورد فقدان دختر بچه اى سه ساله 
به نام زينب در روستاى «ساالرى» بخش «ميان جلگه» شهرستان 
نيشــابور به مركز 110 اعالم كه موضوع در دستوركار پاسگاه 

انتظامى «فديشه» قرار گرفت.
وى افزود: در تحقيقات اوليه پليس مشــخص شد والدين اين 
دختربچه ســه ساله جهت شــركت در جلسه خانگى به اتفاق 
فرزندشان شــركت كردند، ليكن به دليل غفلت والدين، زينب 
بازيگوش از فرصت استفاده و براى بازى از محل دور شده است.

سرهنگ بيات مختارى خاطرنشــان كرد: به دليل حساسيت 
موضوع و نگرانى اهالى بالفاصله موضوع به هالل احمر اعالم و دو 
تيم عملياتى نيز از پليس آگاهى نيشابور جهت كمك به پاسگاه 
انتظامى فديشــه اعزام كــه در ادامه با كمك تيم هايى از هالل 
احمر، حدود 400 نفر ديگر از اهالى روستا جست وجو براى پيدا 
شدن اين دختربچه سه ســاله را در ارتفاعات روستاى ساالرى 
آغاز كردند. فرمانده انتظامى شهرستان نيشابور، تصريح كرد: پس 
از گذشــت حدود 11 ساعت، زينب سه ســاله در حالى كه در 

ارتفاعات در خواب بود پيدا و تحويل خانواده اش شد.

  برخورد كاميون با گله 13 رأس گوسفند 
را تلف كرد

قدس: در تصادف خودروى كاميون با گله گوســفند در محور 
كالت- مشهد، 13 رأس گوسفند تلف شد.

فرمانده انتظامى شهرستان كالت، گفت: روز گذشته در پى اعالم 
مركــز فوريت هاى پليس 110 مبنى بر وقوع يك فقره تصادف 
خســارتى با گله گوســفند در محور كالت به مشهد (محدوده 
روستاى زاوين)، مأموران كالنترى مركز اين فرماندهى بالفاصله 
براى بررسى موضوع به محل اعزام شدند. سرهنگ سيدخليل 
شــفائى افزود: با حضور مأموران در محل و بررسى هاى به عمل 
آمده، مشخص شد يك دستگاه كاميون با گله گوسفند برخورد 

كرده كه در اين سانحه 13 رأس گوسفند تلف شدند. 
فرمانــده انتظامى شهرســتان كالت تصريح كرد: بر اســاس 
بررسى هاى اوليه كارشناسان پليس راه علت حادثه بى توجهى 

به جلو و ناتوانى راننده در كنترل وسيله نقليه اعالم شده است.

  كشف 11 تن برنج قاچاق
قدس: فرمانده انتظامى شهرستان كاشمر از كشف 11 تن برنج 

قاچاق در بازرسى از يك انبار خبر داد.
ســرهنگ ابوالقاســم باقرى گفت: در اجراى طرح مبارزه با 
قاچاق كاال، مأموران پليــس آگاهى اين فرماندهى به همراه 
بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت، طرح بازديد از صنوف 

را به اجرا گذاشتند.
وى افزود: در اجراى اين طــرح، مأموران دايره مبارزه با قاچاق 
كاالى پليس آگاهى، در بازرسى يك انبار در شهر ريوش مقدار 

11 تن برنج خارجى قاچاق كشف كردند.
سرهنگ باقرى با اشاره به اينكه ارزش اين محموله قاچاق 847 
ميليون ريال برآورد شده، خاطرنشان كرد: فرد متخلف با تشكيل 

پرونده براى سير مراحل قانونى روانه دادسرا شد.
وى خاطرنشان كرد: برخورد نيروى انتظامى با قاچاقچيان كاال و 
ارز قاطع و به صورت مستمر خواهد بود كه در اين راستا تعامل 
بيشــتر شهروندان با پليس در ارتباط با اعالم موارد مشكوك از 
طريق فوريت هاى سامانه 110 موجب حمايت بيشتر از توليد 

ملى مى شود.
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طرحى آزمايشى كه 13 ساله شد

بال تكليفى كودكان كار پشت چراغ قرمز چهارراه ها

گزارش

فارس  مردم مشــهد از 13 ســال قبل 
شاهد پديده اى جديد در چهارراه هاى اين 
شــهر بودند، كودكان كار با تن پوش هاى 
مزين به نام و نشان بهزيستى، طرحى كه 
قرار بود به صورت آزمايشــى انجام شود، 
اما با چراغ ســبز مســئوالن، پشت چراغ 

قرمزهاى شهر ماندگار شد.

  خطر در كمين كودكان كار 
كارشــناس امور آســيب ها در بهزيستى 
مشهد با اشــاره به خطرات و آسيب هايى 
كه همواره در كمين كودكان كار اســت، 
مى گويــد: ســال 84 طرح ســاماندهى 
كودكان كار با هدف كاهش آسيب هايى از 
جمله پيشگيرى از فعاليت اين عزيزان در 
زمينه فروش مواد مخدر، كمك به افزايش 
آگاهى و حرفه آموزى به آن ها و همچنين 
حمايت هاى مددكارى و روان شناســى از 

اين كودكان و خانواده هاى آنان آغاز شد.
هــادى رحيمــى مى افزايد: قــرار بود در 
اجــراى اين طــرح 11 دســتگاه مختلف 
همكارى داشته باشند، اما جز قوه قضائيه 
و شــهردارى، ديگــر ســازمان ها، آن طور 
كــه انتظار مى رفت در اجــراى اين طرح 

مشاركت نكردند.
كارشــناس امور آســيب ها در بهزيستى 
مشــهد با اشــاره به برخى از حمايت هاى 
بهزيستى از كودكان كار اظهار مى دارد: در 
آغاز اجراى طرح با توجه به اينكه كودكانى 
كه در چهارراه هاى مشهد اقدام به فروش 
روزنامه مى كردند، عالوه بر كسب درآمد از 
يــك وعده غذاى گرم و همچنين خدمات 

گوناگون بهزيســتى شــامل حمايت هاى 
مالــى، خدمات مشــاوره اى و آموزشــى 
برخــوردار بودند، رضايت نســبى در بين 
آن ها ايجاد شد، اما در نهايت بنا به تصميم 
مســئوالن با توجه به شرايط روز جامعه و 
ابالغ طرح هاى جديد قرار شــد حداكثر تا 
آخر شهريور ماه سال جارى ديگر كودكى 
با تن پوش و كارت و نشــان بهزيستى در 

چهارراه هاى مشهد حضور نداشته باشد.
رحيمى در پاسخ به اين پرسش كه پس از 
اين چه سرنوشــتى در انتظار كودكان كار 
خواهد بود، اظهار مى دارد: اين كودكان با 
انتخاب خودشــان مى توانند در  اختيار و 
طرح حمايت از كودكان كار و خانواده كه 
براى نخســتين بار توسط بخش خصوصى 
توسط مؤسسه مددكارى «همراز گلستان» 
انجام مى شــود، شركت كنند و از خدمات 

حمايتى و آموزشــى بهزيســتى بهره  مند 
شوند.

وى انجام رايگان تست hiv، واكسيناسيون 
رايــگان، وام وديعــه مســكن، وام خود 
اشــتغالى، آموزش مهارت هــاى زندگى و 
خدمات متعدد و گســترده مددكارى را از 
جمله برنامه هاى پيش بينى شده در طرح 
حمايت از كودكان كار و خانواده برشمرده 
و اظهار اميدوارى مى كنــد با اجراى اين 
طرح مشــكالت كــودكان كار به حداقل 
رسيده و شرايط براى ساختن آينده بهتر 

براى آن ها رقم بخورد.
كارشــناس امور آســيب ها در بهزيستى 
موفقيت آميز  اجراى  با  مشــهد مى افزايد: 
طــرح جديــد حمايت از كــودكان كار و 
خانــواده بنا بر نياز، احتمال افزايش مراكز 

خصوصى فعال در اين طرح وجود دارد.

 پرونده كودكان كار چهارراه هاى 
مشهد بسته مى شود

در ادامه به منظور دريافت آخرين اطالعات 
از آمار كودكانى كه در چهارراه هاى مشهد 
بــا تن پــوش و كارت بهزيســتى فعاليت 
مى كنند به ســراغ مســئول مركز «خانه 
كــودكان فدائيان اســالم» رفتيــم تا از 
مســئول اين مركز كه زير نظر بهزيستى 
مشــهد اقدام به ساماندهى و ارائه خدمت 
به كــودكان كار مى كند، آخرين وضعيت 

كودكان كار را جويا شويم.
محمد حســين محمدزاده مى گويد: حدود 
40 پرونده در اختيار ما بود تا اينكه با تصميم 
جديدى كه گرفته شــد، اين تعــداد به 26 
پرونده، شامل 13 كودك ايرانى و 13 كودك 
افغانستانى رسيد كه با تعيين تكليف كودكان 
ايرانى تعدادى از آن ها بنا به خواسته خودشان 
از طــرح خارج و بقيــه وارد طرح حمايت از 
كودكان كار و خانواده شده و پرونده هاى آن ها 

به بخش خصوصى واگذار شد.
كــودك   13 پرونــده  مى افزايــد:  وى 
افغانســتانى نيز در حال تكميل است كه 
پس از اتمام آن ها عمًال بحث كودكان كار 

چهارراه هاى مشهد بسته مى شود.
مســئول مركــز «خانه كــودكان فدائيان 
اســالم» بــا ابــراز اميــدوارى از اجراى 
موفقيت آميز طرح حمايت از كودكان كار 
و خانواده در بخش خصوصى بيان مى كند: 
با توجه به حساسيت بهزيستى در انتخاب 
افراد موفق و داراى صالحيت براى اجراى 
اين طرح، اميدوارم آينده بسيار خوبى در 

انتظار كودكان كار باشد.

متصدى يك واحد 
قصابى: وقتى قيمت 

هر كيلو الشه بين 
46 تا 48 هزار 

تومان است، چطور 
ران آن به قيمت 
37 هزار تومان 

مى فروشند! 

بــرش

گزارش قدس به ثمر نشست
  ساماندهى «شلوغ بازار گلشهر» 

پس از 20 سال

مهناز خجسته نيا چند ماه پيش كه گزارش «شلوغ بازار» 
را در روزنامه قدس درج كرديم هرگز گمان نمى كرديم امروز 
موفق به درج بازتاب اين گزارش با خبر ساماندهى آن پس از 

20 سال شويم.
بازارى به بلنداى مرز مشترك ايران و افغانستان، اما در نقطه اى 

از كالنشهر مشهد به اسم «گلشهر»!
بازارى كه تنوع اجناس آن مشتريان پروپاقرصى از دو كشور 
ايران و افغانســتان دارد.  در اين بــازار از لباس هاى رنگ به 
رنگ و همه رنگ سنتى افغانستانى گرفته تا زرد زنگالى انبوه 
طالفروشــى ها، از خوردنى سبز و سرخ محلى تا ده ها «قابلى 
فروش» معروف، از روز بازار گوشــت تا دل، جگر، ســيرابى و 

پاچه هاى گاو پاى ثابت آنجا هستند!
در گزارش آن روز از «شلوغ بازار» نوشتيم كه واقعيت اين است 
در اين بازار قدم كه مى زنى، انگار نه انگار ايران هستى و اينجا 

ُملك غريبى براى مهاجران افغانستانى است!
تا چشم كار مى كند اتباع افغانستانى را مى بينى از پيرمردهاى 
ريش سفيدى كه كنار پياده رو ها آفتاب گرفته اند تا زنان جوان 
مهاجرى كه در برزخ آداب اجتماعى ايران و افغانستان مانده اند. 
آنجا پُر اســت از فرهنگ هاى دســت  نخورده افغانستانى از 
پوشــش هاى زنانه و مردانه گرفته تا نان هايى كوچك، كپل و 
پر از طرح ســنتى و محلى افغان! خرسنديم كه در پى درج 
اين گزارش قرار است براى نخستين بار پس از 20 سال «شلوغ 
بازار» شهرمان ساماندهى شود. شهردار منطقه 5 مشهد ضمن 
اعالم اين خبر مى گويد: اين طرح با هدف ايجاد رونق بازارهاى 
محلى حاشيه شهر و همچنين ســهولت دسترسى مردم در 

دستور كار قرار گرفته است. 
حسين فرهاديان با اشاره به بازديد ميدانى شهردار مشهد به 
همراه اعضاى شوراى اسالمى شهر اظهار اميدوارى مى كند اين 

طرح در آينده اى نزديك اجرايى شود.
اين مقام مسئول همچنين به ساير اهداف اين طرح نيز اشاره 
مى كند و مى افزايد: جمع آورى آب هاى سطحى، اجراى شبكه 
فاضالب شــهرى، پياده رو كردن مسير و جلوگيرى از توقف 
خودروها در اين بازار، كف سازى و ساماندهى بدنه بازار از ديگر 

اهداف اجراى اين پروژه مى باشد. 

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

300072305 پيامك كنيد.
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