
آلودگى هوا 411 مشهدى
را راهى بيمارستان كرد 

شناسايى يك بيمار مبتال به تب كنگو 
در خراسان رضوى

قدس   رئيــس اداره حوادث و مديريت 
بحران دانشگاه علوم پزشكى مشهد گفت: 
طى چهار روز مداوم آلودگى هواى شــهر، 
222 مــورد بيمار قلبــى و عروقى و 189 
نفر بيمار تنفســى از طريق اورژانس 115 
مشــهد به بيمارســتان هاى ســطح شهر 

منتقل شدند...

قدس  مديرگروه پيشــگيرى و مبارزه با 
بيمارى هاى دانشــگاه علوم پزشكى مشهد 
گفت: فــردى كه در يكى از روســتاهاى 
خراسان رضوى به دليل مجاورت و تماس 
با دام آلوده به تب كريمه كنگو مبتال شده 

بود، درمان شد...
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احداث باند سوم فرودگاه مشهد كليد خورد 
قدس پيگيرى كرد

تغييرات قبوض تلفن همراه  
تا رد شائبه كالهبردارى

.......صفحه 4 

با هدف كاهش آلودگى هوا و تغيير مسير 15 درجه اى پروازها

.......صفحه 3

قدس تغييرات ايجاد شده در قبوض تلفن همراه اين دوره، 
شــائبه هايى را در فضاى مجازى مبنى كالهبردارى مطرح 
كرد.پيامك هاى چند روز اخير كه براى مشــتركان همراه 
اول درباره اطالعات هزينه اين دوره ارســال شــده بود با 
تغييراتى همراه بود كه شك برخى از مشتركان همراه اول 

را برانگيخت و آنان را براى پرداخت هزينه ...

«محسنين» ؛ طرحى كه از نو بايد شناخت

 پدر و مادر دارند ... ندارند... 
فرجام علوى

پدر و مادر دارند، اما گويى ندارند!  ... اين داستاِن چند هزار فرزنِد 
دختر و پسر در خراسان رضوى است. 

اين حكايِت فرزندانى است كه يتيم نيستند اما از خانواده هاى قشر 
آسيب پذير جامعه هستند، پدر يا مادر از كار افتاده يا با بيمارِى 
ســخت و پرهزينه دارند و يا پدر و مادر از يكديگر جدا شده اند.   
حاال چند سالى است كه هموطنان و شهروندان، آستين همت باال 

زده اند و با مديريت كميته ...
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.......صفحه 3 

گزارش قدس از محله شهيد 
شفائيان كه نيمى از خيابان هاى 

آن نام و پالك ندارد

خيابانى گمشده 
زير پونز نقشه 

مشهد
قدس   بيش از 10 ســال زندگى در كنار كالى پر 
از فاضالب گنديده و انبوه زباله تلنبار شده، تحملش 
خيلى راحت نيست. شرايطى سختى كه اهالى خيابان 

شهيد شفائيان از سر ناچارى با آن كنار آمده اند.
البتــه اهالى اين خيابان دردشــان يكــى دو تا هم 
نيســت. آن ها اگر از اوضاع اسفبار كال و بوى تعفن 
زباله هــا هم بگذرند، تازه نمى داننــد با معابر خاكى، 
پاتوق معتــادان شيشــه اى، موش و مــارى كه به 
خانه هايشــان رفت و آمد مى كنند، چه كنند!حاال 
كنار همه اين دردهــا، محروميت از حداقل امكانات 
شهرى را هم اضافه كنيد تا بتوانيد طعم تلخ زندگى 
در محله اى چسبيده به ســيس آباد را حس كنيد.
محله اى در حاشــيه شــهر و انتهاى سيس آباد كه 
ســاكنينش حداقل 10 و حداكثر 15 سال است كه 

خاك آنجا را خورده اند...

یاددا�ت



توسط گروه نيكوكارى «آرزوهاى قشنگ» انجام شد

اطعام و اكرام نيازمندان در يك شب متفاوت
��ر

احمد فيــاض   ســپهر الجــوردى روز 
پنجشنبه مشــهد حكايت از هجوم ريزگردها 
و آالينده ها دارد! آســمان شهر آلوده است اما 
وقتى عقربه هاى ســاعت، گاه عاشقى افطار را 
نشان مى دهد؛ اينجا و در مجتمع آيه هاى شهر؛ 
دل هاى پاكيزه و منزه رخ عيان مى كند و سفره 
بزرگ اطعام و اكرام نيازمندان پهن مى شــود. 
قلب هاى مطهر و زالل نيكوكاران گمنامى كه 
عيان شــده، حاال آمده اند تا تمرين بندگى و 
بخشندگى كنند چه آنكه ماه مبارك رمضان 
است؛ شــامگاه ميالد كريم اهل بيت(ع)؛ امام 
حسن مجتبى(ع)؛ اســت و آغاز هفته اطعام 
و اكرام...! همه اين مناســبت ها بهترين گواه و 
دليل براى همزادپنداري با مساكين و يتيمان و 

در راه ماندگان است.

 700 نيازمند از 6 منطقه مشهد
گروه نيكوكارى و جهادى «آرزوهاى قشنگ» با 
بيش از 4000 عضو خّير گمنام به سرپرستى 
بانوى نيكوكار سميرا شاهوردى واسطه ميزبانى 
ذات اقدس دوســت اســت و ميهماناِن خوان 
كرامت، حدود 700 نفر از نيازمندان و اقشــار 
كم برخوردار 6 منطقه شــهرى هستند كه با 
نواى دلنشين اذان مغرب و عشا نماز جماعت را 
برپا مى دارند. در خنكاى نسيم بهارى محوطه 
مجتمع آيه ها و پس از نماز جماعت مهمانان به 
سالن پذيرايى هدايت مى شوند. كودكان شتاب 
بيشــترى براى بهره مندى از ســفره افطارى 
دارند. ميزهــاى پذيرايى با تالش تيم اجرايى 
و تــداركات گروه «آرزوهاى قشــنگ» از قبل 
چيده شده، و همه مهياى پذيرايى از ميهمانان 
خدا هســتند. وفور نعمت مشاهده مى شود و 
به همت اعضاى گــروه نيكوكارى، هيچ كم و 
كسرى وجود ندارد. سبزى تازه، پنير، ماست، 
خرما، نان، چاى و سوپ و پلومرغ خوشمزه اى 
كه در آخر به عنوان غذاى اصلى سرو مى شود.
 سميرا شاهوردى كه خود با انرژى به توزيع غذا 
و نظارت بر پذيرايى شايسته و كريمانه مشغول 
است به تبرك ســفره افطارى اشاره مى كند. 
اينكه ســفره افطارى به همت آســتان قدس 
رضوى و مساعدت معاونت امداد و مستضعفان 
آســتان قدس با نان، آب و ماست آشپزخانه 
حضرت متبرك شــده است. پنهان نماند كه 
اين آيين افطارى، ميهمانان ويژه اى نيز دارد. 
تعدادى از خانواده معظم شهداى مدافع حرم 

كه از سوى مركز نيكوكارى 
دعوت شــده اند در ســالن 
ورود  هنــگام  دارند.  حضور 
به سالن نيز جايگاهى كه با 
شده  تزئين  متنوع  گل هاى 
و تمثال شهداى مدافع حرم 
را در خود جاى داده، نگاه ها 
را معطوف به خود مى كند. 
تعــداد زيــادى بادكنك به 
جانمايى  مختلف  رنگ هاى 
شــده كه هنــگام خروج به 
كودكان و خردساالن هديه 

مى شود.
شــاهوردى از مهمانان ويژه 
نيز تعريــف مى كند. اينكه 
اغلب خانواده شهداى مدافع 
مهاجران  از  مدعــو  حــرم 

مظلــوم و مهجــور افغانســتانى و شــهداى 
لشكر فاطميون هســتند. وى زير لب زمزمه 
مى كند: فداى غريبى و مظلوميت امام حسن 
مجتبــى(ع)! غربت و مظلوميــت كريم اهل 
بيت(ع)؛ ما را بر آن داشــت تا مهمانان ويژه را 
از ميان خانواده هاى معزز غريب و مظلوم لشكر 
فاطميون و مهاجرين افغانستانى انتخاب كنيم؛ 
بلكه بتوانيم تجليل و تكريم شايسته و درخور 
شــان و مقام اين خانواده هاى معظم داشــته 

باشيم و اين مايه افتخار ماست.

 نذر هنرى
پس از افطارى، جنگ شادى ويژه اى در سالن 
كناردستى برپا مى شود. برنامه هاى نشاط انگيز 
عيدانه و هنرى به همت گروه هنرى كه بخشى 
از آنان از تهران آمده اند؛ اجرا مى شود. مخاطب 
اين بخش عمدتاً كودكانى هستند كه قبل تر 
از آرزوى قشــنگ خود براى سرپرست مركز 
نيكوكارى آرزوهاى قشــنگ، پرده برداشــته 
بودنــد. آرزوى قشــنگى كه بــه گوش خانم 
شــاهوردى رسيده بود و آنان آرزو كرده بودند 
از نزديك عروســك گردانــى و مجرى گرى 
برنامه هاى كودك توسط يكى از مجريان برتر 
كودك كشــورى را نظاره گر باشند. حاال اين 
آرزو با حضور مريم وطن پور مشــهور به خاله 
قاصدك برآورده شده اســت. خاله قاصدكى 
كــه با كمال افتخار از تهران به صورت رايگان 
آمده بود تا نذر هنرى خود را براى شاد كردن 

كــودكان كم برخــوردار و 
نيازمند مشهد مقدس در ماه 

رمضان ادا كند. 
از دنياى شاد  شاهوردى كه 
كودكانــه به وجــد آمده و 
خستگى ناشــى از پذيرايى 
را تا حدودى به عقب رانده، 
مى گويد: حدود دو سال است 
كه با اين خانواده ها و كودكان 
از نزديك آشــنا و در ارتباط 
هستم. خانواده هايى كه زير 
پوشش و چتر حمايتى مركز 
نيكوكارى قــرار گرفته اند و 
عموماً ساكن محله هاى پنج 
تن، گلشــهر، جاده سيمان، 
بلوار دوم طبرســى، شهرك 
شهيد رجايى و شهيد باهنر 
هستند. ســفرهاى زيارتى مانند سفر كربال، 
تأميــن جهيزيــه، نظام ســالمت، آموزش و 
پرورش، نوشت افزار و غيره از جمله هدايايى 
است كه توسط مركز آرزوهاى قشنگ تاكنون 
به اقشــار نيازمند و نابرخــوردار اين محالت 
اهدا شده است. سرهنگ افراسيابى جانشين 
قرارگاه امنيتى- اجتماعى و محروميت زدايى 
شهيد برونســى ســپاه نيز براى دقايقى در 
جنگ شادى حضور پيدا مى كند. حسين زاده 
معاون فرهنگى سپاه امام رضا(ع) و شمارى از 
مسئوالن كميته امداد امام خمينى(ره) نيز در 
مراسم حضور دارند. عمو روحانى نيز بخشى از 
تيم هنرى است كه به اجراى برنامه مى پردازد. 
عروســك گردان؛ خانم اردســتانى است كه 
هنرنمايى ها دارد و لحظات مهيج و شــادى را 
رقم مى زند. دختر شــهيد مدافع حرم؛ شهيد 
زاهدى نيز دكلمه اى در فراق بابا قرائت مى كند. 
حدود 100 هديه توســط مجرى و سرپرست 
آرزوهاى قشنگ به كودكان و خردساالن اهدا 
مى شود. بخش پايانى اين مراسم كه به صورت 
مستقيم نيز از شبكه استانى خراسان رضوى 
پخش مى شــود به تجليــل و تكريم فرزندان 

شهداى مدافع حرم اختصاص دارد. 

 تجليل از فرزندان شهداى مدافع حرم
خانم شاهوردى در اين باره اظهار مى كند: در 
اين مراســم بر خالف ساير آيين ها از فرزندان 
و كودكان معزز شهداى مدافع حرم تجليل و 

تكريم مى شود.
وى دربــاره گزينش مجتمــع آيه ها كه براى 
نخســتين بار انتخاب مى شود؛ مى گويد: پنج 
ســال است كه مراسم افطارى در اين محالت 
به صورت عمومى گسترده مى شد، اما امسال 
تصميم گرفته شد تا تنوع و جذابيت بيشترى 
فراهم ســازيم. خيلى از كودكان و خردساالن 
اين محالت تاكنون مجتمع آيه ها را نديده اند. 
اســتفاده از فضــاى معنوى كربــالى پنج و 
بهره مندى از نمايشــگاه «از هبوط تا ظهور» 
موجب مى شود تا بر غناى معنوى و فرهنگى 

مراسم افزوده شود. 

 آخرين سكانس
همچنين ســالن هاى مجهز و سيستم صوت 
مناســب كه الزمه اجــراى برنامه هاى گروه 
هنــرى بــود از جمله داليلى بود كه ســبب 
شد تا با مســاعدت قرارگاه شهيد برونسى و 
مسئوالن مجتمع آيه ها اين مركز براى مراسم 
گزينش شود. ساعت به نزديكى 23 شامگاه كه 
مى رسد، آخرين ســكانس هاى مراسم در اوج 
برگزار مى شود. آنجا كه فرزندان شهداى مدافع 
حرم با تمثال هاى پدرانشان بر روى جايگاه قرار 
گرفته و پس از تجليل و تكريم با ساير كودكان 
و خردساالن حاضر عكس يادگارى مى اندازند. 
سميرا شاهوردى نيز بخش نهايى گفت و گويش 
را به مركــز نيكــوكارى آرزوهاى قشــنگ 

اختصاص مى دهد. 
مركــزى كه حاال مجوز ســتانده و با انرژى و 
همت بيشترى با برخوردارى از بيش از 4000 
نفر عضو براساس منويات رهبرى فرزانه انقالب 
مبنــى بر آتش به اختيــار در حوزه فرهنگى 
جامعه و توجه به فضــاى مجازى تالش هاى 
جهادى و فرهنگى خود را از مرزهاى خراسان 
رضوى به ســاير اســتان هاى كشــور تسرى 
بخشيده اســت. از شــمال و جنوب تا غرب 
زلزله زده و از كرمانشــاه كه هنوز عطر حضور 
پررنگ شــان بر تن اعضاى مركز نيكوكارى 

جارى و سارى است.

در حوالى امروز2

آيت اهللا سيد احمد علم الهدى :
 عمله جريان سياسى قرار گرفتن، 

خسران زمان و هزينه است
قدس : نماينده ولى فقيه و امام جمعه مشــهد مقدس در 
خطبه  اول نماز جمعه اين هفته مشــهد كه در حرم مطهر 
رضوى برگزار شــد، با اشــاره به موضوع شيطان شناسى 
از ديدگاه قرآن، يكى از شــگردهاى وسوســه شــيطان را 
روش هاى انحرافى دانست و اظهار داشت: شيطان در مقام 
اينكه مجموعه منافع و دســترنج انسان ها را در خط كفر و 
مسير شــيطانى خود استخدام كند اين را پيش پاى مردم 

مى گذارد.
آيت اهللا علم الهدى ادامه داد: بنابراين زمانى كه مى خواهيم 
عملى را انجام دهيم بايد انديشــه كنيم كــه بهره بردارى 
شــيطان از اين اقدام و فعاليت ما تا چه ميزان است و سهم 

خداوند در آنچه اندازه است.
وى افزود: كســانى كه در يك حــزب فعاليت مى كنند و 
نتيجه اش را نمى دانند و در عملگى جريان هاى سياسى قرار 
مى گيرند و خودشــان را خرج مى كنند تا ديگرى به قدرت 
برسد، نتيجه اين است كه شيطان از همه اين ها بهره بردارى 
مى كند. امام جمعه مشهد مقدس ابراز كرد: يكى از كارهاى 
شيطان اين است كه انسان را وسوسه مى كند تا در برنامه اى 
حاضر شود كه نتيجه آن برنامه براى خود شخص مشخص 
نيســت و نمى داند آخرش چه چيزى را برداشت مى كند. 
تبذير همان ريخت وپاش اســت. نتيجه اين ها را شــيطان 

برداشت و از آن بهره بردارى صورت مى دهد.
وى تأكيد كرد: توجه كنيد ما اگر بنا شد هزينه سازى زندگى 
ما مديريت نداشته باشد تنها دچار خسارت مالى نمى شويم 
بلكه خســران ديگرى نيز در پــى دارد، از نظر آخرت نيز 
ضربه مى خوريم و از نظر دين و معنويت نيز دچار خسارت 

مى شويم.
آيت اهللا علم الهدى ادامه داد: هزينه ســازى صرفاً پول خرج 
كردن و هزينه زندگى روزمره نيست؛ گاهى اين هزينه سازى 
در شــخصيت و آبرو است و انســان آخر كار را نيز در نظر 
نگرفته اســت كه آيا براى دينش و يا دنيايش نتيجه بخش 
است. عمله جريان سياسى قرار گرفتن نيز يك نوع هزينه 

است.

 وقوع توفان شديد 

قدس: عصر روز گذشته توفانى شديد به همراه گرد و خاك 
آسمان مشهد را فرا گرفت. اين توفان كه به شكل ناگهانى به 
وقوع پيوست باعث شكستن درختان ، ريزش ديوار و سقوط 
اجسام در برخى از محالت سطح شهر مشهد شد. در همين 
حال مدير روابط عمومى شــركت بهره بردارى قطارشــهرى 
مشــهد از ســقوط يك درخت بر روى شبكه برق خط يك 
قطارشهرى مشهد هم زمان با وقوع توفان گردوخاك در مشهد 
خبر داد.  ميثم زارع به  ايســنا گفت: همزمان با وقوع توفان 
گردوخاك در مشهد يك درخت حد فاصل ايستگاه هاى شهيد 
صياد شــيرازى و اقبال الهورى خط1 قطارشهرى مشهد بر 
روى شبكه برق ســقوط كرد كه باعث قطع برق در سكوى 
جنوبى ايســتگاه هاى صدف، شهيد صياد شــيرازى و اقبال 

الهورى شد.
وى افزود: اين شــرايط باعث شد ســرفاصله اعزام قطارها به 

ايستگاه ها افزايش يافته و به حدود 10 تا 15 دقيقه برسد. 

به همت اداره كل نوسازى و تجهيز مدارس و 
آستان قدس رضوى انجام شد

 آغاز عمليات اجرايى احداث دبستان 
12 كالسه شهيد قاسم امت رضا

صاحبى: آيين آغاز عمليات اجرايى احداث دبســتان 12 
كالســه شهيد قاســم امت رضا به همت اداره كل نوسازى 
و تجهيز مدارس خراســان رضوى و آستان قدس رضوى با 
حضور مسئوالن اســتانى و شهر مشهد در منطقه شهرك 

طرق مشهد انجام شد. 
 ابوالحســن حقيقــى معاون آمــوزش ابتدايــى اداره كل 
آموزش وپــرورش خراســان رضــوى در اين مراســم به 
اهميت دادن آموزش وپرورش به حاشــيه شــهر و مناطق 
كمتر توسعه يافته اشاره كرد وافزود: سال گذشته به همت 
خيران و اداره كل نوسازى و تجهيز مدارس خراسان رضوى 
32 پروژه فقط در حاشــيه شهر ســاخته  شده و 16 پروژه 
ديگر نيز در دست اجرا ست كه اميدواريم اين پروژه ها براى 

سال تحصيلى آينده آماده شوند.
مدير آموزش وپرورش ناحيه دو مشهد هم گفت: در منطقه 
طرق مشــهد 5 هزارو 700 دانش آموز مستعد و با ظرفيت 
بــاالى علمى وجــود دارد كه بايد به آن ها توجه شــود و 
امكانات كم آموزشــى و پرورشى در اين منطقه نبايد مانع 

رشد و توسعه اين دانش آموزان عزيز شود.
محسن روحانى نيا افزود: اميدواريم آغاز عمليات اجرايى اين 
دبســتان، سرآغاز ساخت مجتمع آموزشى خيرساز محترم 
( دهقان سفيد ســنگى ) با كمك آستان قدس رضوى در 
منطقه طرق باشــد تا شاهد رشد و شكوفايى استعدادهاى 

دانش آموزان اين منطقه كم برخوردار باشيم.
وى تاكيد كرد: اين پروژه بــا هزينه اى بالغ بر22 ميليارد و 
500 ميليون ريال در مســاحت 3 هزار و424 متر به همت 
آستان قدس رضوى و اداره كل نوسازى و تجهيز مدارس آغاز 

شد.

 كالسه شهيد قاسم امت رضا
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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

سرورهاديان:  صداى اذان كه پيچيد دل ها همه شد آرام مى گيرد، يك روز ديگرسربلند 
ازمهمانى او بيرون آمدم. لحظه افطار است و در واسط خيابان احمدآباد، پيرمرد64 ساله  
دستفروش با موهاى سپيد و عينك گرد طاليى اش نظرم را جلب مى كند. درست شبيه 
نقاشانى است كه بارها آن ها را ديده ايم.به سراغش كه مى روم همه بساط او باالى سكوى 
بلندى در مجاورت بانكى است كه تعدادى تابلو هاى كوچك نقاشى و چندين زيورآالت 

همه بساط اوست.تابلو هاى نقاشى را نگاه مى كنم همه كار دست و رنگ روغن است.

 همكارى خانوادگى براى اثر هنرى 
او در پاسخ به پرسش من كه اين تابلوها كارخودتان است، مى گويد: چشمم ضعيف شده 
است و ديگر توانايى كشيدن نقاشى را ندارم. او توضيح مى دهد: اين تابلو ها اثر همسر و 
دخترم هست. از برخورد مردم با فروش اثر هنرى در كنارخيابان مى پرسم. مى گويد: براى 
مردم جالب است مى ايستند و مى پرسند اما چندان عالقه اى به خريد نشان نمى دهند .

از برگزارى نمايشگاه يا شركت در بازارچه هاى خوداشتغالى مى پرسم.او مى افزايد:كارمان 
در ابعاد كوچك كشيده مى شود تا نرخ آن براى خريدارمناسب باشد و ازطرفى امكانات مان 

محدود است و سايز تابلو ها به گونه اى نيست كه بتوان در نمايشگاه ها شركت كرد.

 بازارچه هنرى نداريم 
اين پدر مهربان ادامه مى دهد:بازارچه هاى خوداشــتغالى هم چندان در مشهد متمركز 

نيست كه هنرمندان بتوانند روى آن برنامه ريزى كنند.
حاال برايم توضيح مى دهد: كارمند بازنشسته يك هتل معروف هستم . چشمانم ديگر 
ســويى ندارد وحقوق بازنشستگى ام يك ميليون و پنجاه هزار تومان است و اين مبلغ 
براى خانواده 6 نفره من كافى نيست.دو دختر و دو پسر دارم كه ازدواج نكرده اند و همه 
باهم زندگى مى كنيم  و هزينه درمانى هم داريم. او كه على رغم معرفى خودش در انتها 
مى خواهد نامى از او برده نشــود،توضيح مى دهد: بيان مشكل من،تنها براى جامعه چه 
فايده دارد.خانواده آبرومندى هستيم و همه ما را مى شناسند و از طرفى روزى حالل  و 

كارهم عيب نيست. 

 حكايت مشكالت پدران شهرما 
وى تأكيد مى كند: اين مشــكل روايت بســيارى از بازنشسته هايى است كه مانند من 
براى تأمين هزينه هاى زندگى دچار مشــكل هستند.اميدوارم دولت براى حفظ شان و 

شخصيت ما در جلوى خانواده و ديگران چاره اى بينديشد.

 ماه مهربانى 
 خيابان خلوت است. همه برسرسفره ميهمانى ماه خداوند رفته اند. چهره اش يادآورهمه 
پدرهاى مهربان است. همه راه به تنظيم مطلبى كه جايگاه اورا خدشه دارنكند، مى انديشم. 
وقتــى از او اجازه مى گيرم كه عكس بگيرم با احترام مى پذيرد و در آخر مى گويد: لطفا 
عكس من در كادر نباشد. ماه مهربانى هاست،  اى كاش هيچ پدربازنشسته اى در اين سن 

و سال نگران هزينه هاى زندگى خانواده اش نباشد.

گفت و گو با پيرمردى كه تابلوهاى نقاشى را درحاشيه خيابان مى فروشد

دنبال روزى حاللم  
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آخرين سكانس هاى 
مراسم در اوج برگزار 

مى شود. آنجا كه 
فرزندان شهداى مدافع 

حرم با تمثال هاى 
پدرانشان بر روى 

جايگاه قرار گرفته و 
پس از تجليل و تكريم 

با ساير كودكان و 
خردساالن حاضر عكس 

يادگارى مى اندازند

بــرش

یاددا�ت
«محسنين» ؛ طرحى كه از نو بايد شناخت

 پدر و مادر دارند ... ندارند ... 
فرجام علوى

پدر و مادر دارند، اما گويى ندارند!  ... اين داستاِن چند هزار فرزنِد 
دختر و پسر در خراسان رضوى است. 

اين حكايِت فرزندانى اســت كه يتيم نيســتند اما از خانواده 
هاى قشــر آســيب پذير جامعه هســتند، پدر يا مادر از كار 
افتاده يا با بيمارِى ســخت و پرهزينه دارنــد و يا پدر و مادر از 
يكديگر جدا شــده اند. حاال چند ســالى است كه هموطنان و 
شهروندان، آستين همت باال زده اند و با مديريت كميته امداد 
امام خمينى (ره) اين فرزندان «بد سرپرســت» را زيرپوشــش 
گرفته اند. سخن از طرح «محسنين» است كه در سراسر ايران 
اجرا مى شود.  چنان كه برخى مديران كميته امداد - در گوشه 
و كنار- به رسانه ها گفته اند، گويا فرهنگِ دستگيرى از ايتام در 
كشــور ما جا افتاده است و فرزندان يتيم وضعيت بهترى دارند 
و هموطنان ايرانى به سرپرســتى از فرزندانى كه مادر و پدر از 
دست داده اند، رغبت و اشتياق بيشتر نشان مى دهند. در اين 
ميان اما  فرزندان «بد سرپرست» از نظرها دور مى مانند و بيش 
و كم- فراموش مى شــوند. فرزندانى كه شايد - به مراتب و به 
نسبت ِ فرزندان يتيم-  با آسيب هاى اجتماعى ِ بيشترى روبرو 
هستند، از آن بابت كه حامى ِتربيتى و دلسوز ِ فرهنگى ندارند و 
همچنان با پدر و مادرى زندگى مى كنند كه نه شكم ِ بچه ها 
را سير مى كنند و نه مى توانند و نه مى خواهند، روح ِ فرزندان 
را نوازش دهند و دســت ِ مهربانى بر سرشــان بكشند.  در اين 
ميان، كيست كه نداند، آسيب هايى مانند موادفروشى، گدايى، 
دزدى، جيب بُرى، كيف قاپى و زورگيرى، براى خانواده هاى بد 
سرپرســت - و فراتر از آن-  براى همه جامعه، تهديد هستند. 
كوتاه سخن اين كه چنين به نظر مى رسد، قانون گذار، نهادهاى 
اجرايى و پشــتيبان، سازمان هاى مردم نهاد- َسَمن ها- و يك 
يك شــهروندان، بايسته اســت كه طرح «محسنين» را با نگاهِ  
يك ضرورت ِ داراى اولويت و به ديده ى مهر بنگرند، چه بســا 
كه دستاو ردهاى معنوى و مادى ِ چنين دستگيرى و حمايتى، 
از مشــاركت ِ هموطنان در طرح هــاى مرتبط با ايتام، نه تنها 
كمتر نيســت، بلكه پيامدهايش -  ازنگاه كارشناسان و فعاالن 

اجتماعى- افزون تر و راهگشا تر ارزيابى مى شود.  

وزير به قدس عنوان كرد
   احتمال تغييرمديركل ارشاد 

خراسان رضوى
آرش خليل خانه: وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى گفت: 
تغيير مديركل ارشاد استان خراسان رضوى در دستور 
كار است.  سيد عباس صالحى در گفت وگو با قدس آنالين درباره 
احتمال تغيير مديركل ارشاد استان خراسان رضوى با بيان اينكه 
بحث هايى را  در ارتباط تغيير يا جابجايى آن دسته از مديران كل 
اســتان ها كه مدت طوالنى ترى را در اين مســئوليت استقرار 
داشــته اند در دستور كار داريم، اظهار داشت: اين تغييرات نه از 
باب اينكه مديران دچار ضعف يا مسائل خاصى هستند، انجام 
مى شــود بلكه طبيعى اســت كه بــه صــورت ادوارى تغيير 
مديركل هاى استانى مطرح است و استان خراسان رضوى هم در 
معرض اين بررسى و گفت و گو ها هست. وزير فرهنگ و ارشاد 
اســالمى افزود: گزينه هاى جايگزين هم مطرح شده و در حال 
بررسى آن ها هســتيم. زمانى كه تصميم ما نهايى شد، گزينه 

جايگزين را اعالم مى كنيم.

 پديده معلمان اجاره اى
فارس:نيروهاى حق التدريسى آموزش و پرورش تنها با گذراندن 
دوره مهــارت آموزى كه تنها دو هفته طول مى كشــد مجوز 
تدريس در مــدارس غيردولتى را دريافت مى كنند؛ افرادى كه 
وظيفه پركــردن جاى خالى معلمان رســمى را در آموزش و 
پرورش دارند. حال اين سوال مطرح است كه چگونه مسير يك 
نيروى غيررســمى بدون طى مراحل قانونى به مدرسه باز شده 
اســت؟ چه كسانى مسئول گزينش نيروهاى حق التدريسى در 
مدارس غيردولتى هستند؟ آيا اين نيروها كه آموزش و پرورش 
بــراى پركردن جاى خالــى كمبود نيروى خــود از آنان بهره 

مى گيرد دوره هاى الزم را مى گذرانند؟ 
طى بررسى هاى صورت گرفته از چند مدرسه غيرانتفاعى مشهد 
مشخص شد كه بعد از مراجعه فرد براى كار در مدرسه غيردولتى 
شخص از طرف موسسه به آموزش و پرورش معرفى مى شود و 
بعد از پــر كردن فرم و گذراندن دوره آموزشــى كه حدودا دو 
هفته طول مى كشد و يك مصاحبه معمولى با حراست آموزش 
و پرورش، در فرايندى نه چندان دشــوار مشغول به فعاليت به 
عنوان معلم مى شود. براى اطالع از ضوابط و قوانين و مراحلى كه 
يك فرد به عنوان نيروى حق التدريسى معرفى مى شود به سراغ 
مديركل آموزش و پرورش خراســان رضوى رفتيم تا از صحت 
و ســقم  مشاهدات و نحوه نظارت آموزش و پرورش بر مدارس 

غيردولتى اطالع پيدا كنيم. 
قاســمعلى خدابنده ، درباره روال صدور مجوز تدريس معلمان 
حق التدريس توسط آموزش و پرورش توضيح مى دهد: افرادى 
كه تمايل به تدريس در مــدارس غيرانتفاعى يا مدارس خريد 
خدمات آموزشــى دارند از طرف مؤسس به اداره كل گزينش 
آموزش و پرورش معرفى مى شــوند و اين افراد بعد از پر كردن 
فرم هاى الزم، مورد تحقيق و بررســى توسط اداره گزينش قرار 
مى گيرند. وى ادامه داد: پس از آن مجوز تدريس اين افراد صادر 
مى شود و تمام معلمان حق التدريس و معلمانى كه در مدارس 
خريد خدمات آموزشــى و غيرانتفاعى مشغول فعاليت هستند 
بايد فرم گزينش داشته  باشند و اگر مؤسسى اين فرآيند را انجام 
ندهد تخلف كرده اســت. مديركل آموزش و پرورش خراسان 
رضوى ادامه مى دهد: در فرم گزينش صالحيت هاى عمومى افراد 
از لحاظ اعتقادى و سالمت اخالقى بررسى مى شود تا سوء سابقه 
يا فساد نداشته باشــند و همچنين از محل زندگى و تحصيل 
اين افراد تحقيقات محلى انجام مى گيرد و بعد از گزينش، دوره 
مهارت هاى معلمى را بر اســاس رشــته و مقطع تحصيلى در 

تابستان يا در طول سال تحصيلى طى مى كنند.

 تقدير از دو خانواده شهيد در اختتاميه 
راهيان نور دانشگاه آزاد اسالمى مشهد

قدس: اختتاميه اردوهاى راهيان نور در دانشگاه آزاداسالمى 
مشهد برگزار شد.در اين مراسم كه با حضور دكتر ملك نژاد 
رئيس دانشگاه آزاداسالمى مشهد و بهرامى جانشين مسئول 
بسيج دانشجويى خراسان رضوى برپا شد از خانواده شهيدان 

كاوه ضابطى احمدى و اسدى تقديرشد.
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 آلودگى هوا 411 مشهدى

را راهى بيمارستان كرد 

قدس: رئيس اداره حوادث و مديريت بحران دانشگاه علوم 
پزشكى مشهد گفت: طى چهار روز مداوم آلودگى هواى 
شــهر، 222 مورد بيمار قلبى و عروقى و 189 نفر بيمار 
تنفسى از طريق اورژانس 115 مشهد به بيمارستان هاى 
سطح شهر منتقل شدند. شهرام طاهرزاده افزود:طى اين 
مدت مشهد روزها و شب هايى را گذراند كه در سال هاى 

اخير بى سابقه بود.
وى يــادآور شــد: اورژانس 115 مشــهد با اســتقرار در 
ميادين، حاشــيه خيابان ها و ســر چهارراه هايى كه تردد 
بيش از اندازه بود، خدمات پيش بيمارستانى را با وضعيت 

مناسب تر و سرعت بيشترى به بيماران ارائه دادند. 

 شناسايى يك بيمار مبتال
 به تب كنگو در خراسان رضوى 

قدس: مديرگروه پيشــگيرى و مبارزه بــا بيمارى هاى 
دانشــگاه علوم پزشكى مشهد گفت: فردى كه در يكى از 
روستاهاى خراســان رضوى به دليل مجاورت و تماس با 
دام آلوده به تب كريمه كنگو مبتال شده بود، درمان شد.

محمدجعفــر صادقى افزود: چند نفرديگر نيز مشــكوك 
به بيمارى تب كريمه كنگو به مراكز بهداشــتى مراجعه 
كرده اند كه هنوز جواب آزمايش هاى آن ها اعالم نشــده 

است.
وى گفت:مبتاليــان به اين بيمارى درمان مى شــوند و از 
سال 91 تاكنون گزارش مرگ بر اثر تب كريمه كنگو در 
خراسان رضوى ثبت نشده است. پارسال 13 بيمار مبتال 

به تب كريمه در اين استان درمان شدند. 
مدير گروه پيشــگيرى و مبارزه با بيمارى هاى دانشــگاه 
علوم پزشــكى گفت: افرادى كه با عاليم تب، خونريزى و 
افــت پالكت به مراكز درمانى مراجعه مى كنند، به عنوان 
موارد مشكوك با نمونه گيرى و ارسال آن به تهران، تحت 

كنترل قرار مى گيرند.

همزمان با ميالد كريم اهل بيت و به همت 
خيران مشهدى انجام شد

 جشن ازدواج و اهداى آپارتمان
 با جهيزيه به زوج جوان توان ياب

فخرايــى  همزمان بــا والدت حضرت امام حســن 
مجتبــى (ع) كريم اهل بيت توســط جمعــى از خيران 
مشهدى جشن عروسى يك زوج جوان از معلوالن مجتمع 

آموزشى نيكوكارى توانيابان در مشهد برگزار شد.
در اين مراســم ازدواج يك واحــد آپارتمان 80 مترى با 
جهيزيه كامل به اين عروس و داماد توســط خيران اهدا 

شد.
گفتنى اســت در اين مراســم كه به همــت مديرعامل 
مجتمع آموزشــى نيكوكارى توانيابان و مهندس روحانى 
مدير مؤسسه خيريه مسكن سازان در تاالر داريوش و به 
صورت رايگان برگزار گرديد، كليد منزل مجهز به جهيزيه 

كامل توسط نيكوكارى ديگر تقديم عروس و داماد شد.

همزمان با ليالى قدر انجام مى شود
 آماده باش2000 دستگاه تاكسى

در اطراف حرم مطهر رضوى

قدس: مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيرانى 
شهردارى مشــهد از سرويس دهى 2000دستگاه تاكسى 
در اطراف حرم مطهر رضوى ويژه شب هاى قدر خبر داد.
ســيد مهدى علــوى مقدم با بيان ايــن مطلب، گفت: با 
هدف تسهيل در تردد زائران و مجاوران و عالقه مندان به 
شركت در مراسم معنوى شب هاى قدر كه در حرم مطهر 
برگزار مى شود، 2000 دستگاه تاكسى در مبادى اطراف 

حرم مطهر مستقر و آماده خدمت رسانى هستند.
وى با اشاره به آماده باش تاكســيرانان در ساير مسيرها، 
بيان كرد: همچنين 1000 دســتگاه تاكسى خطوط ويژه 
در مبادى ورودى شــهر شامل پايانه اتوبوسرانى، راه آهن 

و فرودگاه در شب هاى قدر به حالت آماده باش هستند.
مديرعامل ســازمان مديريــت و نظارت بر تاكســيرانى 
شــهردارى مشــهد ادامه داد: 1500 دســتگاه تاكسى 

بى سيم نيز در شب هاى قدر خدمت رسانى ويژه دارند.
علوى مقدم به ســرويس دهى صلواتى 50 دستگاه ون در 
اطراف حرم مطهر اشاره كرد و گفت: عالوه بر اين به منظور 
نظارت بر كيفيت خدمات و رســيدگى به شكايات، تعداد 
20 اكيپ گشت بازرسى به همراه 50 نفر بازرس و متصدى 
در نقاط پرتردد شــهر طى شــب هاى قدر فعال هستند.
مديرعامل ســازمان مديريــت و نظارت بر تاكســيرانى 
شهردارى مشــهد با بيان اينكه هشت پايگاه پاسخگويى 
و رسيدگى به شــكايات مردمى نيز در نظر گرفته شده، 
اظهار كرد: اين پايگاه ها در محل ســازمان تاكســيرانى، 
راه آهن، پايانه مسافربرى، فرودگاه، ميدان بيت المقدس، 
بســت شــيرازى، باب الجواد(ع) و شــبكه هاى بى سيم 

مستقر است.
مديرعامل ســازمان مديريــت و نظارت بر تاكســيرانى 
شــهردارى مشــهد تأكيد كرد: بــه منظور رفــاه حال 
شهروندان و ارايه خدمات به شركت كنندگان در مراسم 
معنوى اين شــب هاى مبارك، مرخصى تاكسيرانان لغو 
شــده و 13هزار دستگاه تاكسى در حالت آماده باش قرار 

دارند.
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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     .

 شركت گاز بخواند
در منطقه عبادى چندين روز اســت كه شــعله گاز به جاى رنگ آبى به رنگ زرد مى سوزد. با 

شركت گازچند بار تماس گرفتيم؛ ولى هنوز اقدامى نشده. لطفاً پيگيرى فرماييد.
937...1086

 رضا شهر كتابخانه مى خواهد
در منطقه رضا شهر كمبود كتابخانه عمومى بشدت احساس مى شود، فقط يك كتابخانه هست 
كه وابسته به آستان قدس رضوى است و چون يك سالن دارد صبح مختص خانم ها و بعد از 
ظهر براى آقايان است. ما كتابخانه اى مى خواهيم كه صبح تا شب باز باشد. لطفاً رسيدگى شود.
915...7327

 تردد ادامه دار خودروهاى دودزا در سطح شهر
زمانى كه در شــهر تردد دارم هر بار چندين خودرو را مى بينم كه 
دود بســيارى توليد مى كنند كاش حداقل يك يا دو روز سر هر 
چهارراه و يا در بزرگراه ها پليس هايى مستقر شوند تا اين خودروها 

را توقيف و يا جريمه كنند.
938...9510

 بالتكليفى خيابان فتاح 13
شهردارى منطقه 3لطفاً براى جدول كشى و آسفالت فتاح13 اقدام نماييد. اين خيابان هم به 

دست پيمانكار كه لوله آب گذاشت به اين روز در آمده است.
935...4292

 باكس نخاله درد سرساز
متأسفانه با وجود پيگيرى ها، هنوز بعد از يك ماه و نيم شهردارى 
منطقه 7 گوش شــنوا ندارد و در منطقه سيدى شهيد دايى 22، 
باكس نخاله گذاشته اســت و سد معبر كرده و هيچ اقدامى انجام 

نمى دهد.
915...0559

 روستاى جاللى دبيرستان ندارد
روستاى  جاللى  يا  همان  بلوچ  آباد  مدرسه  دبستان  دارد،  ولى دبيرستانى كه داشته  سه  سال  قبل  
از طرف  آموزش  و پرورش  جمع آورى شــد و  دانش  آموزان  پسر  به  روستاهاى  ديگر  مى روند و 
دختران  از كالس  ششم  به  بعد  ترك  تحصيل  مى كنند ، چون  داخل  روستا دبيرستان دوره  اول 
ندارد لطفاً  حرف  و درد دل  مردم  روستاى  جاللى  را  به  گوش  مسئوالن  برسانيد  كه  دوباره  مدرسه  
راهنمايى گذشته كه حاال دوره اول دبيرستان است  را  راه اندازى  كنند  تا دختران  و پسران  اين  

روستا  از  تحصيل  باز  نمانند.
922...1753

 آب و فاضالب پاسخ دهد 
آب و فاضالب بابت پول ناحقى كه براى نداشتن اگو فاضالب از مردم مى گيرد چرا جوابگو نيست؟
915...7579

گفت و گو

هاشم رسائى فر  اجراى طرح باند سوم فرودگاه بين المللى 
شهيد هاشمى نژاد از جمله طرح هايى است كه طبق آن مسير 
پروازهاى اين فرودگاه را كه در حال حاضر از آسمان شهر مشهد 
عبور مى كند در آينده عوض خواهد كرد. اجراى پروژه باند سوم 
فرودگاه مشهد طى گزارش هايى از سوى روزنامه قدس پيگيرى 
شــده و در اين گزارش ها حتى به زمان سه ساله افتتاح آن نيز 
اشاره شــده بود. در راســتاى اجراى پروژه باند سوم پنجشنبه 
گذشته جلســه اى با حضور نوروزيان، معاون سياسى، امنيتى و 
اجتماعى و مقدورى، معاون عمرانى استاندارى خراسان رضوى، 
مديركل فرودگاه هاى اســتان و دكتر باقريان نماينده وزارت راه 
و شهرســازى در محل استاندارى خراسان رضوى برگزار شد تا 
آخرين اقدام ها و شرايطى كه براى اجرايى شدن اين پروژه مهم 

وجود دارد بررسى شود.
محمد رحيــم نوروزيان، معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى 

اســتاندارى خراسان رضوى با اشــاره به برگزارى اين جلسه به 
خبرنگار ما گفت: براى اجرايى شــدن پروژه باند ســوم فرودگاه 
بين المللى شهيد هاشمى نژاد مشهد برخى مشكالت و مواردى 
هست كه در اين جلسه به بحث و بررسى گذاشته شد و قرار شد 

از طريق كميته فنى پيگيرى و رفع شود.
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى استاندارى خراسان رضوى 
همچنين در خصوص مشــكالتى كه بر سر راه اجراى اين پروژه 
وجود دارد اظهار داشــت: عمده ترين بحث در اين مورد مباحث 
اراضى و بعضاً راه هايى هست كه باند سوم قرار است در محدوده 
آن ها اجرا شود كه به نظر مى رسد اين موارد خيلى زود برطرف 

شود.
نوروزيان در پاسخ به اين پرسش كه پيش از اين پروسه سه ساله 
براى راه اندازى باند ســوم از سوى مسئوالن در نظر گرفته شده 
بود آيا اين باند در زمان تعيين شده مورد بهره بردارى قرار خواهد 

گرفت گفت: بــا توجه به اينكه پيش از اين رهبر معظم انقالب 
فرموده بودند بايد فكرى براى فرودگاه مشــهد برداشته شود و 
ايشان در اين مورد تأكيد داشتند و اينكه وزارت راه و شهر سازى 
نيز پيگير اين هســت كه باند سوم هر چه زودتر اجرايى شود به 
نظر مى رسد مشكالت موجود هرچه سريع تر رفع شود و در همان 
پروسه زمانى كه تعيين شده سومين باند فرودگاه شهيد هاشمى 

نژاد مشهد به بهره بردارى برسد.
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى استاندارى خراسان رضوى 
اظهار داشــت: با بهره بردارى از باند سوم فرودگاه مشهد مسير 
پــروازى اين فرودگاه حــدود 15 درجه تغيير خواهد كرد كه با 
ايــن اتفاق مباحثى از جمله آلودگى هاى صوتى و هوايى به قدر 
قابل توجهى كاهش خواهد يافت و به لحاظ توسعه فرودگاهى نيز 
اتفاق قابل توجهى براى فرودگاه شهر مشهد كه ساليانه بيش از 

25 ميليون زائر را پذيراست خواهد افتاد.

با هدف كاهش آلودگى هوا و تغيير مسير 15 درجه اى پروازها

احداث باند سوم فرودگاه مشهد كليد خورد 
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مهناز خجسته نيا بيش از 10 سال زندگى در 
كنار كالى پر از فاضالب گنديده و انبوه زباله تلنبار 

شده، تحملش خيلى راحت نيست. 
شرايط سختى كه اهالى خيابان شهيد شفائيان از 

سر ناچارى با آن كنار آمده اند.
البته اهالى اين خيابان دردشــان يكى دو تا هم 
نيست. آن ها اگر از اوضاع اسفبار كال و بوى تعفن 
زباله ها هم بگذرند، تازه نمى دانند با معابر خاكى، 
پاتوق معتادان شيشه اى، موش و مارى كه به خانه 

هايشان رفت و آمد مى كنند، چه كنند!
حــاال كنار همــه ايــن دردهــا، محروميت از 
حداقــل امكانات شــهرى را هــم اضافه كنيد 
تــا بتوانيد طعــم تلــخ زندگــى در محله اى 
چســبيده بــه ســيس آبــاد را حــس كنيد.
محله اى در حاشيه شهر و انتهاى سيس آباد كه 
ساكنينش حداقل 10 و حداكثر 15 سال است 

كه خاك آنجا را خورده اند.

 خيابان هاى بدون تابلو
و خانه هاى بدون پالك

ســيس آباد را كه رد مى كنى تازه راهى شــروع 
مى شــود كه نه آخرش، بلكه ميانه راهش محله 

شهيد شفائيان است.
نيمــى از خيابان هاى اينجا تابلو و نيمى از خانه 
هايشان پالك دارند، اما آخر خيابان شهيد شفائيان، 

مردم از همين اندك خدمات هم محروم هستند.
جايــى كه ســاكنانش به هــر درى مى زنند تا 
خودشــان را از بوى تعفن فاضالب كال و زباله 

نجات بدهند، ولى دستشان به جايى نمى رسد.
يكى از زنان اين محله در گفت و گو با گزارشگر ما 
مى گويد: 16 سال است كه اينجا زندگى مى كنم، 

اما منزلمان هنوز پالك ندارد.
او مى افزايــد: پنج فرزنــد را از همين خانه روانه 
خانه بخت كرده ام، اما حاال هيچ كدامشان حاضر 

نمى شوند حتى يك شب اينجا بخوابند.
او كه از بــوى فاضالب كال بــه بيمارى مبتال 
شده، مى افزايد: تنفس در چنين هوايى براى من 
سم شده اســت. او از بالتكليفى اهالى براى حد 
خيابان و پياده رو هم گاليه مى كند و مى گويد: 
بيش از هشــت ماه است كه براى بلوكه گذارى 

جدول خيابان مســير تردد اهالى را كنده كارى 
كرده اند، اما هيچ اقدامى در جهت نصب جدول 
انجام نشده است.او با اشاره به خطر تصادفى كه 
اهالى اين خيابان را در ترددهاى شــبانه تهديد 
مى كند، اظهار مى دارد: هر اتفاقى براى ما بيفتد 
معلوم نيست مقصر كيست! يكى از زنان محله كه 
نسبت به بقيه سن و سال كمترى دارد، مى گويد: 
معلوم نيســت گناه ما چيست كه مجتمع هاى 
مسكونى چسبيده به اين محله از همه امكانات 
برخوردار باشــد، اما مــا از آن امكانات محروم!
او بــا بيان اينكه اينجا حكم «يك بام و دو هوا» را 
دارد، مى افزايد: به عنوان مثال كال همجوار اين 
مجتمع بازسازى شده، اما بچه هاى ما مجبور به 

بازى در خاك و نخاله كال مخروبه هستند.
او به راه دسترسى اهالى اين محله به جاده سيمان 

هم اشاره مى كند و مى گويد: همه مجبورند براى 
طى اين مسير 20 تا 25 دقيقه پياده روى كنند.

يكى از مردان همسايه هم پاتوق معتادان را نشان 
مى دهد و مى گويد: پشــت ديوار مخروبه باغ و 
در ســايه آن معتادان در همه ساعات شبانه روز 

مشغول استعمال مواد مخدر هستند.
وى با بيــان اينكه ايــن افراد خودشــان جزو 
فروشندگان مواد هستند، اظهار مى دارد: متأسفانه 
رفــت و آمد هميشــگى اين افراد بــراى اهالى 

مشكالت ديگرى نيز به وجود آورده است.

 سهم صفر درصدى از فضاى سبز 
و امكانات بازى

يكى از نوجوانان محله هم مى گويد: متأسفانه 
سهم ما از امكاناتى چون فضاى سبز و وسايل 
بازى شهر مشــهد صفر است. او كه از بچگى 
تاكنون هميشه در زمين هاى رها شده محله 
بــازى كرده، مى افزايد: ايــن همه محروميت 

حق ما نيست.
زن ميانســالى هم كــه خانه اش جــزو دور 
افتاده تريــن خانه هــاى اين خيابان اســت، 
مى گويد: 15 سال است كه اينجا در خانه اى 
50 مترى زندگــى مى كنم كه تفاوت آن روز 
اين محله با امروز فقط در داشتن آب، برق و 

گاز است و ديگر هيچ.

گزارش قدس از محله شهيد شفائيان كه نيمى از خيابان هاى آن نام و پالك ندارد

خيابانى گمشده زير پونز نقشه مشهد
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قدس پيگيرى كرد

تغييرات قبوض تلفن همراه  تا رد شائبه كالهبردارى
فاطمه معتمدى تغييرات ايجاد شــده در 
قبوض تلفن همراه اين دوره، شائبه هايى را در 
فضاى مجازى مبنى كالهبردارى مطرح كرد.

پيامك هــاى چنــد روز اخيــر كــه براى 
مشتركان همراه اول درباره اطالعات هزينه 
اين دوره ارسال شده بود با تغييراتى همراه 
بود كه شــك برخى از مشتركان همراه اول 
را برانگيخت و آنان را براى پرداخت هزينه 
قبــض با ترديد روبه رو كرد چرا كه بيم آن 

داشتند كه موضوع كالهبردارى باشد.
داســتان از اين قرار اســت كــه در پيامك 
مربوط به اطالعات قبــض تلفن همراه اين 
دوره، بر خــالف رويه قبل شناســه قبض 
تغييراتى داشــت در حالى كه قبًال در اين 
شناســه بخشى از شــماره تلفن همراه فرد 
درج شــده بود، اما در اين دوره اين شماره 
در قبــوض وجود نداشــت و بــه جاى آن 
شــماره عجيب و غريب ديگرى درج شده 
بود كه همين مســئله شــائبه كالهبردارى 
و سوءاســتفاده را قوت بخشيد و در نتيجه 
نوعــى ترديد در بين مــردم بابت پرداخت 

هزينه قبض ايجاد شد.
با توجه به اهميت موضوع و اينكه در فضاى 
مجازى اين موضوع دست به دست مى شد 
بر آن شــديم تا صحت و سقم كالهبردارى 
بودن قضيه را از شــركت مخابرات خراسان 

رضوى جويا شويم.

 كد يونيك به جاى شماره تلفن
اداره مشــتريان  در همين خصوص رئيس 
همراه اول شركت مخابرات خراسان رضوى 
اظهار داشــت: قبل از توضيــح در اين باره 
ذكر اين نكته ضرورى اســت كه مشتركان 

همــراه اول بايــد توجه 
داشــته باشند كه تمامى 
مربــوط  پيامك هــاى 
بــه پرداخت قبــوض از 
ســر شــماره همراه اول 
ارســال مى شود. بنابراين 
پيام هايــى كــه با ســر 
شماره همراه اول مى آيد، 
قابــل اعتماد و مربوط به 

همراه اول است.
در  فــر  شــريفى  مجيد 
گفت و گو با خبرنگار ما 
افــزود:در دوره هاى قبل 

شناسه قبض شبيه شماره تلفن همراه افراد 
بود و از اين دوره به جاى آن شناسه،يك كد 

يونيك در نظر گرفته شده است.
وى دربــاره دليل اين تغييــر تصريح كرد: 

از آن جايــى كــه از روى 
شناســه قبــض امــكان 
تلفن  شماره  به  دسترسى 
همراه افراد وجود داشت و 
اين مسئله در مجتمع هاى 
جالب  چندان  مســكونى 
نبود و اعتــراض مردم را 
اگر  دنبال داشــت كه  به 
از  مى تواند  بخواهد  كسى 
همراه  تلفــن  قبض  روى 
بــه شــماره تلفــن افراد 
اين  دسترسى پيدا كند و 
مسئله مى تواند پيامدهايى 
به دنبال داشته باشد، كد يونيك جايگزين و 
اكانت پرداخت با شــماره تلفن فرد متفاوت 
شــده است تا دسترســى به تلفن همراه از 

طريق قبض امكان پذير نباشد.

 مردم نگران نباشند
وى با بيان اينكه قبض اين دوره صورتحساب 
تلفن همراه با اين تغيير جديد صادر و در قالب 
پيامك اطالع رســانى شده است، خاطرنشان 
كرد: اين تغييرات كشورى است و مردم نگران 

نباشند؛ موضوع كالهبردارى نيست.
وى ادامه داد:مردم مى توانند براى تشــخيص 
صحت و ســقم هر موضوعى پيرامون قبوض 
تلفن همراه، موارد را از طريق تماس رايگان به 
تلفن 9990 و يا از طريق ارسال پيامك رايگان 
به شماره 990009 پيگير شوند و از صحت و 

سقم آن اطالع يابند.
رئيس اداره مشتريان همراه اول شركت مخابرات 
خراسان رضوى يادآور شد: مشتركان همراه اول 
مى توانند با نصب نرم افزار اپليكيشين «همراه 
من» هر لحظه از ميــزان و رقم بدهى صورت 

حساب تلفن خود اطالع يابند.
وى در ايــن بــاره كه چرا اين تغييــرات از قبل 
اطالع رسانى نشده است، گفت: اطالع رسانى انجام 
شده است از جمله اينكه از طريق دفاتر پيشخوان 
و در قالــب پيامك به مردم ايجاد تغييرات اطالع 
داده شده اســت؛ ضمن اينكه يك ماه پيش نيز 
اطالع رســانى با اين عنوان كه بــه منظور ارائه 
خدمات بهتر ســامانه جامع خدمات مشــتريان 
همــراه اول ارتقا مى يابــد و در پى اين عمليات 
ممكن است به طور موقت در برخى سرويس ها 
مشكالتى بروز كند كه عذر خواهى مى شود، نيز 
انجام شده است. ضمن اينكه اين موارد در پيامك 

صورت حساب اين دوره نيز قيد شده است.
وى دربــاره گاليه مشــتركان بابت باال بودن 
هزينه صورتحساب تلفن همراه اين دوره نيز 
گفت:هر مشــتركى كه شك و شــبهه دارد، 

مى تواند ريز مكالمات را دريافت كند. 

آب و �وا
  بارش هاى رگبارى خراسان رضوى را 

فرا مى گيرد
قدس: كارشــناس مركز پيش بينى اداره كل هواشناســى 
خراسان رضوى گفت: بر اســاس تحليل آخرين نقشه هاى 
پيش يابى با نفوذ جريان هاى شمالى بارش هاى رگبارى همراه 

با رعد و برق تا فردا در استان ادامه دارد.
فريدون سنگچولى افزود: بيشترين بارش هاى رگبارى در نيمه 
شــمالى استان خراسان رضوى از امروز شنبه رخ خواهد داد 
كه در مناطق مستعد اين بارش ها همراه با تگرگ پيش بينى 

شده است.
وى ادامه داد: وزش باد هم در سطح خراسان رضوى پيش بينى 

شده كه در برخى ساعات نسبتاً شديد خواهد بود.
كارشــناس مركز پيش بينى اداره كل هواشناسى خراسان 
رضوى گفت: در اين مدت دماى هوا نيز به طور محســوس 

كاهش مى يابد.

زاو�
 تنازع بقاى تشى ها و بنه ها!

علــى محمدزاده: چنــد روز پيش خبــرى در يكى از 
سايت هاى محلى خراسان جنوبى منتشر شد كه بر اساس 
آن منابع طبيعى نهبندان براى شكار تشى (جوجه تيغى) 

پاداش مى دهد.
سيرتى، رئيس منابع طبيعى نهبندان گفته بود در راستاى 
حفظ و حراست از گنجينه ارزشمند درختان بنه يا همان 
پســته كوهى و پس از دريافت مجوز كاهش 10درصدى 
جمعيت تشــى از سوى سازمان حفاظت محيط زيست و 
هماهنگى به عمل آمده در راستاى كنترل و مهار جمعيت 
اين حيوان و جلوگيرى از خســارت هاى وارده به درختان 
بنه، شكارچيان متقاضى مى توانند با هماهنگى اداره منابع 
طبيعى و آبخيزدارى شهرســتان نهبندان نسبت به اخذ 
مجوز شــكار تشــى اقدام  و براى هر رأس تشى پاداش 

50هزار تومانى دريافت كنند.
انتشــار اين خبربا واكنش هاى مختلفى در فضاى مجازى 
مواجه شــد برخى معتقد بودند به دليل رشد بسيار كند 
درخــت بنه حفاظت از اين درختان كه در فهرســت آثار 

ملى و طبيعى كشورنيز ثبت شده اند الزم است.
همچنين موافقان معتقدند با توجه به نقش باالى محصول 
پسته كوهى (كه در زبان محلى به آن خنجك مى گويند)
در اقتصاد مردم منطقه الزم اســت در حفاظت وتوســعه 

جنگل درختان بنه بيش از پيش تالش شود.
اما در مقابل مخالفان كشــتار حيوانات و مدافعان محيط 
زيست معتقدند راه هاى ديگرى براى حفاظت از درختان 
وجود دارد و بهتر است به جاى شكار تشى ها كه به علت 
خشكسالى و نبود پوشــش گياهى در منطقه به خوردن 
پوست درختان بنه رو آورده اند به نحوى يا خوراك آن ها 
را تأمين نمايند يا اينكه به روش هايى چون رنگ زدن تنه 
درختان يا پيچاندن تورى هاى فلزى خســارت تشى ها را 

به حداقل برسانند.
با ايــن وصف به نظر مى رســد در بررســى اجمالى اين 
موضوع مى بينيم عوامل متعددى دست به دست هم داده 
تا براى كشــتار تشــى ها پاداش داده شود خشكسالى دو 
دهه اخير خراسان جنوبى واز بين رفتن پوشش گياهى و 
زنجيره غذايى تشى از يك سو و كاهش جمعيت پلنگ ها 
به عنوان كنترل كننده طبيعى جمعيت جوندگانى چون 
تشى از سوى ديگر موجب شده تا تشى ها راهى جز هجوم 

به درختان بنه نداشته باشند.
البته آنچه مســلم است اگر اعتبارات الزم تأمين شود هم 
مى توان فكرى براى تأمين غذاى حيات وحش و از جمله 
تشــى ها كرد و اينكه به اشــكال مختلف درختان بنه را 
مقابل تشــى ها حفاظت كرد هرچند به دليل پراكندگى 
درختان شــايد نتوان برخى برنامه هــا را اجرا كرد، ولى 
مى توان خســارت به منابع طبيعى و محيط زيست را به 

حداقل رساند.

  دستگيرى سارق حرفه اى 
با 23 فقره سرقت

قدس: جانشين فرماندهى انتظامى شهرستان تربت حيدريه 
از دستگيرى سارق حرفه اى و  كشف 23 فقره سرقت خبر داد.

ســرهنگ «غالمرضا خرقانى» اظهار داشت: در پى وقوع چند 
فقره ســرقت محتويات خودرو در محدوده خيابان طالقانى و 
قائم شهر تربت حيدريه موضوع به صورت ويژه در دستوركار 
مأموران كالنترى قرار گرفــت. وى افزود: مأموران انتظامى با 
بررسى سرنخ هاى موجود و يك سرى تحقيقات ميدانى به فرد 
سابقه دارى كه در همان محدوده زندگى مى كرد، مظنون و او را 

به صورت نامحسوس تحت نظر قرار دادند.
جانشين فرماندهى انتظامى شهرستان تربت حيدريه تصريح 
كرد: تيم رســيدگى كننده پرونده پــس از جمع آورى ادله با 

هماهنگى مقام قضايى او را دستگير كردند.
وى خاطرنشان كرد: متهم، 27 ساله كه اعتياد شديد به مواد 
افيونى دارد در بازجويى هاى صورت گرفته به 23 فقره سرقت 
خرد شامل محتويات خودرو، ساختمان هاى در حال ساخت و 
سرقت سيم و كابل اعتراف و در بازرسى از مخفيگاه وى مقدار 
زيادى وسايل سرقتى از قبيل: الستيك، جك و ضبط خودرو، 
ابزارآالت و مدارك هويتى كشف و متهم پس از تشكيل پرونده 

به مقام قضايى معرفى شد.

 واژگونى پيكان جان يك نفر را گرفت

 ايرنا- رئيس پليس راه ســبزوار گفت: واژگونى يك دستگاه 
خودرو سوارى پيكان در جاده سبزوار - نيشابور يك كشته و 

يك مجروح بر جاى گذاشت.
سرهنگ على فتحى افزود: اين حادثه رانندگى صبح روزگذشته 
در كيلومتر 10 جاده سبزوار به نيشابور روى داد و يك نفر بر 
اثر شــدت جراحت در صحنه جان باخت، اما مجروح ديگر به 
صورت سرپايى مداوا شد. وى علت اين حادثه را بى توجهى به 
جلو ناشــى از خستگى راننده ذكر و توصيه كرد رانندگان در 
جاده ها حتماً براى سفرى ايمن پس از هر دو ساعت رانندگى 
حداقل 20 دقيقه در يك محل مناسب توقف و استراحت كنند.

  وانت پيكان 27 رأس گوسفند را 
تلف كرد

قدس: در تصادف خودرو وانت پيكان با گله گوسفند در محور 
فريمان به تربت حيدريه 27 رأس گوسفند تلف شد.

سرهنگ «على اكبر قربانى» فرمانده انتظامى شهرستان فريمان 
گفت: در پى اعالم مركز فوريت هاى پليس 110 مبنى بر وقوع 
يك فقره تصادف خسارتى در محور فريمان به تربت حيدريه 
(محدوده روســتاى تقى آباد) مأمــوران كالنترى مركز اين 
فرماندهى بالفاصله براى بررسى موضوع به محل اعزام شدند. 

وى افزود: با حضور مأموران در محل و بررســى هاى به عمل 
آمده مشخص شــد يك دستگاه وانت پيكان با گله گوسفند 
برخورد كرده و 27 رأس گوســفند تلف شــده است. فرمانده 
انتظامى شهرستان فريمان تصريح كرد: بر اساس بررسى هاى 
اوليه كارشناســان پليس راه علت حادثه بى توجهى به جلو و 
ناتوانى راننده در كنترل وسيله نقليه و چوپان گله به دليل عبور 
گله از عرض جاده بدون توجه به نكات ايمنى اعالم شده است.

  تانكر سوخت درجاده نيشابور طعمه 
حريق شد

نيشابور- خبرنگارقدس: مديرعامل سازمان آتش نشانى 
و خدمات ايمنى شهردارى نيشابور از آتش سوزى يك تريلر 
مخصوص حمل سوخت در جاده مشهد به نيشابور، محدوده 

شهر خرو خبر داد.
ســيد مهدى حســينى گفت: اين حادثه به ستاد فرماندهى 
125 آتش نشانى نيشابور اعالم شد كه بالفاصله يك خودرو 
سنگين از ايستگاه 5 به محل اعزام شد و همزمان خودروهاى 

آتش نشانى خرو و قدمگاه نيز به محل اعزام شدند.
وى افــزود: اين حادثه زمانى رخ داد كه تريلر از مســير خود 
منحرف شــده و در حاشيه جاده در اثر برخورد شديد تريلر با 
زمين و نشــت گازوئيل از باك خودرو دچار آتش سوزى شده 
بود كه به علت ســاخت بدنه از مواد فايبر گالس به ســرعت 
شعله هاى آتش، كابين راننده را به كام خود كشيده و شعله ور 
شــده بود. وى خاطرنشان كرد: متأســفانه لباس هاى راننده 
تريلر قبل از خروج از خودرو آتش گرفته بود كه خوشبختانه 
توسط يكى از رانندگان عبورى با خاموش كننده دستى وى 
را خاموش كرده بودند، ولى به دليل شدت سوختگى مصدوم 

توسط اورژانس به بيمارستان انتقال يافت.
حســينى ادامه داد: اين تريلر با يك دستگاه خودرو پرايد نيز 
برخورد داشت كه چهار سرنشين آن دچار آسيب شدند كه دو 
نفر از ايشان آسيب جزئى ديدند و دو نفر ديگر توسط اورژانس 
115 به بيمارستان انتقال يافتند. وى يادآورشد: خوشبختانه با 
توجه به اينكه تانكر تريلر خالى بود، آتش بالفاصله مهار شد و 
با رسيدن دو تيم ديگر آتش نشانان قدمگاه و نيشابور آتش به 

طور كامل خاموش و بدنه تانكر نيز سرد شد.
حسينى در خصوص علت بروز حادثه و ميزان خسارت گفت: 
علت حادثه توسط پليس راهور در دست بررسى است و ميزان 
خســارت براساس مشاهدات اوليه از بين رفتن كامل كشنده 

تريلر و آسيب ديدن بدنه پرايد است.
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انتقادهاى ادامه دار شهروندان از جريمه «من كارت»

مصوبه اى كه درد سر ساز شد

گزارش

رضاطلبى  شوراى شهر مشهد در راستاى 
تشويق شهروندان به استفاده از «من كارت» 
براى پرداخت بهاى خدمات اتوبوســرانى و 
در صورت عــدم همراه داشــتن من كارت 
در اســتفاده از سيستم حمل و نقل عمومى 
مصوبه اى را به تصويب رساند كه شهروندان 
در صورتى كــه من كارت همراه نداشــته 
باشــند و يا من كارت آن ها فاقد شارژ باشد، 
بايد مبلغى دوبرابر هزينه يك سفر معمولى 
يعنى 1000تومان را پرداخت كنند. مصوبه اى 
كه عالوه بر اينكه بى انصافى بزرگى در حق 
شــهروندان بود، آمارها نشان از اثرات منفى، 
نارضايتى شــهروندان و اعتراض بسيارى از 
آن ها را به دنبال داشت. از طرفى اين طرح در 
زمينه اجرا نيز نياز به زيرساخت هاى زيادى 
داشت، زيرساخت هايى كه از نگاه 15 عضو 
شوراى شهر مشــهد مغفول ماند. از جمله 
زيرســاخت هاى اين طرح اين است كه ابتدا 
من كارت به اندازه كافى در سطح شهر و در 
ايستگاه هاى مختلف بايد وجود داشته باشد 
تا شهروندان جهت تهيه آن با مشكل مواجه 
نباشند. همچنين بايد ابتدا آمار و ارقامى از 
دستگاه هاى شارژ در سطح شهر تهيه مى شد 
تا با برطرف كردن كمبود ها، دســتگاه هاى 
شارژ به طور وســيع در سطح شهر نصب و 
آماده خدمت رسانى به شهروندان مى شد. از 
طرفى شوراى شهرى ها اعتقاد دارند كه سعى 
در هوشمند كردن شهر دارند و از شهروندان 
مى خواهند كه از طريق نرم افزارهاى شارژ كه 
در اين زمينه تهيه شده است استفاده كنند 
و كارت خود را به صورت الكترونيكى شــارژ 
نمايند چه خوب بود كه حداقل در اين زمينه 
نيز زيرساخت ها و امكانات را فراهم مى كردند.

 به روز رسانى من كارت
 يكى از شــهروندان در اين زمينه مى گويد: 

وقتى ســعى در استفاده از اين شيوه داشتم 
و با خطا مواجه شدم به يكى از ايستگاه هاى 
شــارژ من كارت نزديك محل سكونت خود 
مراجعه كردم، اما پاسخى كه به من دادند اين 
بود كه كارت شــما بايد به روز رسانى شود و 
براى اين اقدام شما بايد به ايستگاه هاى پارك 

ملت مراجعه نماييد.
شهروند ديگرى نيز ادامه مى دهد: دو هفته 
پيــش تصميم گرفتم مــن كارت خود را از 
طريق نرم افزار سايت ســازمان اتوبوسرانى 
مشهد شارژ نمايم. مراحل را به ترتيب انجام 
دادم و مبلغ 10هزارتومان را انتخاب كردم و 
بــا وارد كردن رمز دوم اين مبلغ نيز از كارت 
بانكى ام كسر شد؛ اما به يكباره نرم افزار دچار 
خطا شــد و عالوه بر اينكه افزايش شارژى 
صورت نگرفت مبلغ كسر شده نيز برگشت 

داده نشد.
وى مى افزايــد: از طريق شــماره تلفن هاى 
ســايت شــروع به پيگيرى كردم و پس از 
تماس هاى مكرر كه شايد هزينه آن ها دو برابر 
مبلغ كسر شده از كارتم مى شد، كارشناسان 
قول دادند كه مبلغ برگشت داده خواهد شد و 
پس از گذشت 11 روز مبلغ كسر شده آن هم 

با پيگيرى زياد به حسابم برگشت داده شد.

 نصب نرم افزار شارژ الكترونيكى
NFC فقط با گوشى هوشمند 

شــهروند ديگرى نيز با بيــان اين موضوع 
كــه درصد زيادى از افرادى كه از سيســتم 
حمل ونقل عمومى اســتفاده مى كنند اقشار 
ضعيــف و محــروم جامعه هســتند، اعالم 
مى دارد: براى نصب نرم افزار شارژ الكترونيكى 
از سايت سازمان اتوبوسرانى حتما بايد داراى 
گوشــى هوشــمند NFC بود، حال قشر 
ضعيف جامعه كه اكثراً از اتوبوس براى حمل 
و نقل استفاده مى كنند و در شرايط كنونى با 

تنگناى معيشتى و وضعيت سخت اقتصادى 
مواجه هســتند چگونه مى توانند به اين نوع 

گوشى دسترسى داشته باشند. 

 اعتراف عضو كميسيون
 حمل و نقل عمومى شوراى شهر

اما شــهناز رمارم، عضو كميسيون حمل و 
نقل عمومى شوراى شهر مشهد در اين باره 
مى گويد: بايد اعتراف كنيم كه دستگاه هاى 
شارژ من كارت براى برخى خطوط به صورت 
مساوى تقسيم نشده است و بايد اين مسئله 
برطرف شود تا به طور ميانگين در هر سه يا 
چهار ايستگاه يك دستگاه شارژ وجود داشته 
باشد، اما از طرفى ما سعى داريم شهروندان را 
به سمت استفاده الكترونيكى شارژ من كارت 

سوق دهيم. 
وى در ادامه به قدس مى افزايد: شــهروندان 
از اين طريق عــالوه بر اينكه هزينه زمان را 
از دســت نخواهند داد بلكه هميشه و در هر 
حالتى قادر خواهند بــود من كارت خود را 
شارژ نمايند و هزينه اضافى بابت عدم شارژ 

پرداخت نكنند.

 به روز رسانى كارت هاى قديمى
مديرعامل سازمان فاواى شهردارى مشهد نيز 
در اين باره مى گويد: در موضوع به روز رسانى 
كارت ها، اگر كارتى قبل از سال 1393 صادر 
شده باشد و داراى ورژن صفر بوده و تاكنون 
نيز مورد اســتفاده قرار نگرفته باشد براى به 

روز رسانى آن بايد به پايانه هاى سطح شهر 
مشهد مراجعه شود تا نسبت به به روزرسانى 
آن اقــدام الزم صورت گيرد كه اين اتفاق به 
ندرت ممكن اســت رخ بدهد و درباره ساير 

كارت ها مفهوم به روز رسانى معنايى ندارد.
محمد جــواد رجاييان در ادامــه به قدس 
مى افزايد: در مورد اســتفاده از نرم افزار شارژ 
من كارت نيــز گاهى اوقات ممكن اســت 
خطاهايى در سيســتم شــتاب بانكى اتفاق 
بيفتد و يا به داليلــى همچون اينكه كارت 
به درستى نزديك موبايل به منظور افزايش 
شــارژ قرار نگرفته باشد فرايند افزايش شارژ 
با خطا مواجه شــود و پولى از حساب آن ها 
كسر شود، اما افزايش شارژى صورت نگيرد 
كه چون سيستم الكترونيكى هست قابليت 

رديابى و پيگيرى دارد.
وى تصريح مى كند: در اين باره شــهروندان 
بايد ازطريق شــماره تماسى كه در قسمت 
پشــتيبانى نرم افزار وجــود دارد پيگيرى و 
گزارشــى از آنچه اتفاق افتاده اســت را به 

كارشناسان اعالم كنند.
رجاييــان اظهار مــى دارد: در ايــن مواقع 
شــهروندان كافى است فقط يك بار خطاى 
اتفــاق افتــاده را گزارش نماينــد و پس از 
بررسى هاى كارشناســان و مشخص شدن 
صحت و ســقم موضوع، به طور ميانگين در 
حدود يك هفته وجه كســر شده از حساب 
آن ها به حسابشان برگشت داده خواهد شد 

و نگرانى در اين زمينه وجود نخواهد داشت.

ايسنا: رئيس هيئت مديره شركت هاى حمل و نقل بين المللى 
خراســان رضوى گفت: دولت تركمنســتان از روز جمعه 11 
خرداد ماه تصميــم بر اضافه كردن نرخ عوارض ها داشــته و 
همچنين با ساخت جاده جديد در صدد كمرنگ كردن نقش 

ايران در ترانزيت كشورهاى آسياى ميانه بر آمده است.
احمد زمانيان، با بيان اينكه در دوسال گذشته عوارض عبورى 
كاميون هاى ايرانى از تركمنستان يك دالر بوده است، عنوان 
كرد: اخيراً اين عوارض به 1/5دالر افزايش يافته كه در مجموع 
هزينــه اى بالغ بر 600 دالر بر هزينه هاى عوارض نســبت به 

گذشته افزايش يافته است.
وى ادامه داد: شــركت هاى حمل ونقل بيــن المللى داراى بار 
ترانزيتى براى كشــورهاى آســياى ميانه با ابراز نگرانى از اين 
موضوع بارگيرى هاى خود براى كشورهاى آسياى ميانه را لغو 
كرده اند، به همين دليل اين اتفاقات ممكن است پيامدهايى را 

درپى داشته باشد.
رئيس هيئت مديره شركت هاى حمل و نقل بين المللى خراسان 
رضوى افزود: كشور تركمنســتان دو سال قبل قانون عوارض 
كيلومتر يك دالر را تصويــب كرد، به طورى كه هر راننده به 
ازاى هر كيلومتر كه در كشور تركمنستان طى مى كند بايستى 
عوارض كيلومتر يك دالر را پرداخت كند كه اين مقدار حدود 

1300 دالر مى شــود، بنابراين با وضــع اين قانون اعتراضاتى 
صورت گرفت كه پيگيرى هايى انجام شد، اما ثمر بخش نبود.

زمانيان ادامه داد: در نتيجه با وضع قانون كيلومترى يك دالر 
تناژ كاميون هاى ايرانى به سمت كشورهاى آسياى ميانه كاهش 
پيدا كرد. از اين جهت با افزايش اين مقدار عوارض به 1/5دالر 
ضربه سهمگينى به اقتصاد كشــور و شركت هاى حمل ونقل 

بين المللى وارد خواهد شد.
وى با اشــاره به اينكه تركمنستان و كشورهاى ديگر در صدد 
كمرنگ كردن ايران در مسير ترانزيت كشورهاى آسياى ميانه 
هستند، عنوان كرد: هشدارهايى در اين رابطه از سوى ما داده 
شــده كه در اين راستا آخرين اقدامى كه توسط تركمنستان 

صورت گرفت، افزايش نرخ عوارض است.
رئيــس هيئت مديره شــركت هاى حمل و نقــل بين المللى 
خراسان رضوى با بيان اينكه تركمنستان موانع بسيارى براى 
كاميون هــاى ايرانى در نظر گرفته و خواهد گرفت، بيان كرد: 
در هيچ كدام از مسائل ايجاد شده توسط تركمنستان دستگاه 
دولتى ما نتوانسته مشكالت ايجاد شده را حل كنند، در نتيجه 
با گذشت زمان فشارهاى بيشترى توسط تركمنستان براى تردد 

كاميون هاى ايرانى وارد شده است. 
زمانيان با اشاره به اينكه هر گونه افزايش هزينه اى قيمت كاال 

را افزايش مى دهد، افزود: امروزه تجار و بخصوص كشــورهاى 
آسياى ميانه به دنبال اين هستند كه كاال ها با قيمت تمام شده 
كمترى به دستشان برســد، لذا اين عوارض موجب تغييرات 
قيمتى خواهد شــد. وى با بيان اينكــه در اين صورت با افت 
شــديد بار مواجه خواهيم شــد، عنوان كرد: با توجه به اينكه 
تالش  و حضور بســيارى در بازارهاى آسياى ميانه براى رونق 
مســير ترانزيتى ايران صورت گرفته، بنابراين با قوانين كشور 
تركمنستان شاهد افت شديد بار و از دست دادن مسير ترانزيتى 
خواهيــم بود. رئيس هيئت مديره شــركت هاى حمل و نقل 
بين المللى خراسان رضوى در خصوص ايجاد مسير ترانزيتى 
توسط تركمنستان در بندر تركمن باشى به طرف آذربايجان و 
تركيه، عنوان كرد: با توجه به اينكه مسير رقيب براى ايران ايجاد 
كرده اند اين تصميمات و موانع ايجاد شــده براى كاميون هاى 
ايرانى من باب پويا شدن اين جاده بوده، بنابراين تركمنستان 
به دنبال حذف و حضور كمرنگ ايران در مسير ترانزيت است. 

زمانيان ادامه داد: متأسفانه بدون اينكه اطالعى از سوى مقامات 
عالى كشور صورت گيرد ما متوجه اين تغييرات در نرخ عوارض 
شده ايم، بنابراين در اين خصوص گله مند بوده و بايستى سفارت 
ايران در تركمنستان از اين موضوع اطالع يافته و اطالع رسانى 

درباره اين موضوع انجام شود.

با افزايش نرخ عوارض ها

تركمنستان در صدد كمرنگ كردن ايران در مسير ترانزيت آسياى ميانه است
 چتر حمايتى كميته امداد نيشابور

بر سر 14 هزار و 400 خانوار محروم

نيشابور - خبرنگارقدس: كميته امداد نيشابور حدود 14 
هزار و 400 خانوار را تحت پوشش دارد كه بيش از 24  هزار 
نفر مى شــود كه از اين تعداد حــدود 10 هزار خانوار كمك 

معيشت دريافت مى كنند . 
رئيس كميته امداد شهرستان نيشابوربا اعالم اين مطلب گفت: 
ايتام و محسنين تحت پوشش كميته امداد  نيشابور 1743 نفر 
است كه حدود 1000 نفر حمايتگر دارند. ضمن اينكه هنوز 
به 740 حامى ديگر نياز داريم كه هر حمايتگر  براى هر يتيم 

حداقل 50 هزار تومان پرداخت مى كنند. 
هادى محمديان گفت: ســال گذشــته حدود 360 ســرى 
جهيزيه تأمين شد و امسال 14 سرى جهيزيه مورد نياز است.

مشتركان همراه اول 
بايد توجه داشته باشند 

كه تمامى پيامك هاى 
مربوط به پرداخت 

قبوض از سر شماره 
همراه اول 

ارسال مى شود

بــرش


	page 1 khorasan 
	page 2 khorasan
	page 3 KHorasan new
	page 4 khorasan

