
 نويسندگان به حمايت نهادها متكى نباشند
تغيير نامى كه 500 ميليون تومان 

براى مردم مشهد آب مى خورد
مهرداد صدقى تأكيد كرد

قدس  :طنزپرداز برجسته كشور آموزش 
مستمر را حلقه گمشــده طنز در خراسان 
شــمالى دانست و گفت: حوزه هنرى استان 
مى تواند با راه اندازى دفتر طنز، زمينه آموزش 
مستمر طنز را در خراســان شمالى فراهم 
كند. مهرداد صدقى، با ارزيابى وضعيت طنز 

استان، اظهار كرد...

قدس  تغيير نام ايســتگاه پارك ملت قطار 
شهرى يكى از موضوعات احتماالً قريب الوقوعى 
اســت كه مردم در كنار ساير تغييرنام ها، با آن 
روبه  رو خواهند شــد. يكى از دســتوركارهاى 
جلسه گذشته شوراى اســالمى شهر مشهد، 
تغيير نام ايســتگاه پارك ملت قطارشهرى به 

ايستگاه پارك ....
.......صفحه 2 .......صفحه 4

گاليه خدمتگزاران ايمنى از نا امنى شغلى
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دردهه كرامت
.......صفحه 2

آتش نشانان بخش خصوصى مشهد اعتراض كردند

.......صفحه 4

تغيير پيمانكار و نبود قطعه باعث شد

صف متقاضيان 
انشعاب آب در مشهد

قدس   انتظار براى نصب انشــعاب جديد آب در مشــهد 
متقاضيان را به صف كرده است. به گزارش خبرنگار ما تعدادى 
از شهروندان در تماس با دفتر مركزى روزنامه قدس خواستار 
پيگيرى اين موضوع شدند. يكى از متقاضيان انشعاب جديد آب 

در مشهد در گفت و گو با گزارشگر ما ...

قدس   نشست خبرى شانزدهمين دوره از جشنواره بين المللى 
امام رضا (ع) با حضور مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان 

رضوى، مديرعامل بنياد بين المللى...

.......صفحه 4
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آتش نشانان بخش خصوصى مشهد اعتراض كردند
kروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m

يكشنبه  24 تير 1397

 1 ذى القعده 1439
 15 جوالى 2018  
سال سى و يكم  
شماره 8732  
ويژه نامه 3117 

.......صفحه 2

در دهه كرامت صورت مى گيرد

 6000
دانش آموز 

زيارت اولى 
به حرم امام 

مهربانى ها
مى آيند

قدس   اختتاميــه ســيزدهمين دوره اردوى 
دانش آموزان زيارت اولى سراســر كشور با حضور 
معاون پرورشى و فرهنگى وزارت آموزش و پرورش 
و جمعى از مديران استان با حضور 800 دانش آموز 

زيارت اولى در تاالر قدس حرم مطهر...

سوژه از شما / پيگيرى از ما
در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  سوژه هاى ارسالى از سوى 

خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى شهرى، اجتماعى، اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .
لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.
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 نگاهى به موقوفه حاج مالمحمد درمشهد

بركات يك وقف صد و اندى ساله

��ارش �و�ه

ســرورهاديان  يكى از موقوفــات بزرگ 
شــهرمان موقوفه حاج مال محمد اســت كه 
شايد بسيارى از مردم شهر از ماجراى اين وقف 

هنوزهم بى اطالع باشند.
وقف هاى با قدمت بيش از يك قرن كه نشــان 
ازاعتقــادات خالص مردمان قديم اســت كه 
يــادآورى آن حكايت از بركاتى دارد كه بعد از 

گذشت سال ها هنوزآثار آن ديده مى شود. 
از اين رو براى آشــنايى بيشتر با اين وقف به 
اداره اوقاف ناحيــه 4 و دفتر موقوفه حاج مال 

محمد مى روم.
قائم مقــام توليت اين موقوفه در گفت و گو با 
خبرنگارما داستان اين وقف را اين گونه روايت 
مى كند: مرحــوم حاج فرامرزخان ســرتيپ 
سبزوارى اهل باغان ســبزوار، يكى از صاحب 
منصبــان و امراى لشــكرى دوره ناصرى بوده 
اســت و از وى آثار خيريه اى به جا مانده است.
محمد رضــا تقوى بجنــوردى مى افزايد: اين 
موقوفه شامل اراضى روســتاى ابراهيم آباد و 

باغون آباد در شمال غربى مشهد است.

 دارالسياده ومقبره اى ماندگار 
وى خاطر نشــان مى ســازد:ازاقدامات ديگر او
مى تــوان به تعميرات رواق دارالســياده حرم 
مطهر اشــاره كرد كه مقبره اش نيز در همان 
رواق و حجره اول ســمت راســت متصل به 

مسجد گوهرشاد قرار دارد.
وى همچنين با اشاره به وقف ديگر فرامرزخان، 
اعالم مى كند: رباط حاج فرامرز خان در سبزوار 
از وقف هاى ديگر اوســت كه اين اثر به عنوان 

يكى از آثار ملى ايران به ثبت رسيده است.
اين بنا از نوع كاروانسراهاى چهار ايوانى است 
كه جهت اســتفاده زائران حضرت رضا(ع)در 
كنار شاهراه خراسان ســاخته شده است كه 
هم اكنون قسمتى از اين مكان به عنوان موزه 

مردم شناسى تغيير كاربرى يافته است.

 يك ارادت و يك برائت 
تقوى بجنــوردى درخصوص داســتان وقف 
فرامرزخان نيز توضيح مى دهــد:آن گونه كه 
بزرگان نقل مى كنند ظاهراً حاجى فرامرزخان 
ازارادتمنــدان مرحوم حاج شــيخ محمدتقى 
بجنوردى(ره) بوده اســت كه در نماز جماعت 
ايشان دائماً حضور داشته است. تا اين كه شبى 
در خواب صحراى محشــر را مى بيند كه همه 
درآنجا ســرگردانند و تنهــا در صفوفى برائت 
يافتــگان از آتش دوزخ،قطعــه كاغذ دريافت 
مى كنند كــه يكى از آن ها بــراى نمازگزاران 
مرحوم شيخ است. ايشان هم مراجعه مى كند 
و به دريافت اين رقعه موفق مى شود و در اين 

هنگام از خواب بر مى خيزد. 

 يك خواب و داستان وقف 
وى در ادامه با بيان اين نكته مى افزايد:مرحوم 
حافظيان نقل كرده اند كه حتى در زمان بيدارى 
نامه اى در دستش مشاهده مى كند. بعد از اين 
ماجرا فرامرزخان بنا به مأموريتى مدتى مشهد 
را ترك مى كند كه پس از بازگشت براى حضور 
در نماز مرحوم شيخ و شرح ماجرايى كه اتفاق 
افتاده اســت، مى رود. درپايان نماز و زمانى كه 
مرحوم شــيخ در تعقيبات نمازشان به سجده 
بوده اند و فرامرزخان هم منتظر بوده است، در 
همان حال مرحوم شــيخ به اومى گويد كه: - 

حاجى! حكم برائت از آتش را گرفته اى و ديگر 
به نماز نمى آيى! -. 

تقوى ادامه مى دهد:در اين هنگام فرامرزخان 
بشــدت متأثــر و منقلب مى شــود و ضمن 
عذرخواهى و به واســطه اين موضوع به ايشان 
اصرار مى كند تا اجازه دهيد من هم به شــما 
خدمتى كنم و اين توفيقى كه از ناحيه شما به 

من رسيده است را جبران كرده باشم.

 همجوارى زيبا
 قائم مقام توليت موقوفه حاج مالمحمد بيان 
مى كند: با اصرار او مرحوم شــيخ ابراز مى كند 
كه مرا در همان مقبره هايى كه در دارالسياده 
تجهيــز كرده ايد، دفن كنيد. ايــن بارمرحوم 
فرامرزخان مى گويد كه: حاج شيخ! شما با اين 
درخواست باز هم خدمتى به من كرده ايد كه در 
عالم قبر توفيق همجوارى شما را داشته باشم؛ 
بنابراين عالوه بر خود شما براى فرزندتان حاج 
شــيخ مرتضى هم تدارك مقبره اى در همان 
مكان مى دهم ولــى اصرار دارم كــه اموال و 
امالكى از ناحيه من به شما انتقال يابد. مرحوم 
شيخ نمى پذيرد و به ايشان توصيه مى كند براى 
باقيات الصالحات امالك خود را وقف كند كه 
نهايتاً منجر به وقف مشاع روستاهاى ابراهيم 

آباد و باغون آباد مى شود.

 از وقف فرامرزخان تا مالمحمد 
 وى ادامــه مى دهد: مرحــوم حاج فرامرزخان 
است اما به جهت اينكه نيت واقف قرآن خوانى 
بر ســر مزارخودش و مرحوم حاج شيخ بوده 
اســت، در ابتدا ملك مزبــور مصالحه مرحوم 
حــاج مالمحمد برادر حاج شــيخ محمدتقى 
مى شود و ايشان هم فى المجلس ملك را وقف 
مى نمايد كه در ســال هاى اخير و به پيشنهاد 
مديركل وقت جناب آقاى شيبانى موقوفه حاج 
فرامرزخــان به نام حاج مالمحمد نيز موصوف 

شده است.

 موقوفه اى بزرگ غير متصرفى خراسان 
 وى خاطر نشــان مى سازد: اين موقوفه يكى از 
بزرگ ترين موقوفات غير متصرفى در اســتان 
خراسان اســت كه حدود 400هكتار از اراضى 
شمالى و جنوبى حاشيه جاده قديم (بلوار توس 
و جاده جديد )بلوارآزادى بزرگراه خاتم را شامل 

مى شود.
وى بيــان مى كند: موقوفه به جهت نيت واقف 
كه قرآن خوانى بر سرمزار مرحومان است طى 
شــبانه روز چهار نفر قــرآن را يك دور قرائت 
مى كنند وگالب و شــمع هايى برمزار روشن 
مى شود ومابقى از درآمد اراضى بنا به خواسته 

واقف صرف كمك به نيازمندان مى شود.
 ازقائم مقام توليت اين موقوفه كه از نوادگان، 
مرحوم آيت اهللا حاج شيخ محمد تقى بجنوردى 
اســت، در خصوص ويژگى خاص حاج شــيخ 
محمد تقى سؤال مى كنم. وى مى گويد: ايشان 
به قولى از سرزمين بحرين به خراسان مهاجرت 
نموده اند و شيخ محمد تقى در بجنورد والدت 
يافته اســت. تحصيالت مقدماتى ايشــان در 
بجنورد و مشهد بود و در جوانى به حوزه علميه 
نجف عزيمت كرد و نزد بزرگانى چون مرحوم 
صاحب جواهر و شيخ مرتضى انصارى به ادامه 
تحصيل پرداخت و به درجه اجتهاد نايل شود. 
سپس به زادگاهش بجنورد، مراجعت كرد، اما 
اختالف با يار محمد خان سهام الدوله حكمران 
بجنورد سبب شد او به مشهد مهاجرت كند.وى 
در ادامه با ذكر برخى متون تاريخى اين چنين 
بيان مى كند:او دانشمند بزرگ و فقيهى مشهور 
و صالحى عابد و مورد اعتماد و عادل بود و او از 

بزرگان دين و معتمدين در مشهد بود.

 وقفى براى كمك به محرومان 
 وى اظهار مى دارد: پس از ايشان مرحوم آيت 

اهللا حاج شيخ مرتضى و سپس مرحوم حجت 
االسالم و المســلمين حاج شيخ رضا توليت 
موقوفــه را به عهده داشــته اند. هم اكنون نيز 
حجت االسالم و المسلمين محمدجواد تقوى 
بجنوردى مسئوليت توليت موقوفه را عهده دار 

مى باشند.
از او دربــاره عمده فعاليــت موقوفه حاج مال 
محمد مى پرســم، وى اظهار مى دارد: موقوفه 
حاج مال محمد ضمــن فعاليت هاى ادارى در 
بخش خدمات تكليفى به مستأجرين و ساير 
امور ادارى در چارچوب قوانين وقفى،اقدامات 
مؤثرى را در راســتاى حفــظ حقوق موقوفه، 
اجراى نيات واقف خير انديش و سرمايه گذارى 
جهت توسعه بخصوص در سال هاى اخيرانجام 
داده است. مواردى چون ســرمايه گذارى در 
شركت هاى وابسته به سازمان اوقاف، احداث 
راه كنارگذر آســفالته در حاشيه جاده قوچان 
(بزرگراه آزادى) و مسير اتصال جاده جديد به 

قديم) و ساخت مجتمع هاى مسكونى.
 وى ازســاخت دبيرستان هشــت كالسه در 
منطقه محروم بحرآبــاد خبرمى دهد و خاطر 
نشان مى سازد:عالوه برآن پوشش كمك هزينه 
زندگى بالغ بر 150خانوار محروم،پرداخت موارد 
متعدد كمك هاى درمانى، آموزشى تحصيلى، 
ارزاق عمومــى در مناســبت هاى مذهبــى و 
رســمى،كمك هاى متعدد به دانش آموزان و 
مدارس محروم مشــهد و ســاير شهرستان ها 
در قالــب توزيع بــن، خريد پوشــاك، لوازم 

التحرير،بخارى گازى، هزينه ثبت نام و....
تهيــه جهيزيــه نوعروســان كم برخــوردار 
موقوفــه ايــن  فعاليت هــاى  ديگــر  از 

 اســت. قائم مقام توليت ايــن موقوفه اظهار 
زندانيــان  ســازى  آزاد  مى دارد:همچنيــن 
محروم و بــدون تمكن مالى، كمك به احداث 
ساختمان هاى عمومى در مناطق محروم، كمك 
به آسيب ديدگان حوادث طبيعى و.... پيگيرى 
احياى ســاير موقوفات مرتبــط و همچنين 
تأسيس دفتر امور خيريه مالمحمد را مى توان 

نام برد.

 سخن آخر
وقف را مى توان يكــى از بهترين نيكوكارى ها 
دانست، بى شك واقف اين موقوفه و همه واقفان 

تا ابد از اثرات اين كارخير برخوردارند.

در حوالى امروز2

مهرداد صدقى تأكيد كرد
 نويسندگان به حمايت نهادها متكى نباشند

بجنورد - خبرنگار قدس:طنزپرداز برجسته كشور آموزش 
مستمر را حلقه گمشــده طنز در خراسان شمالى دانست و 
گفت: حوزه هنرى اســتان مى تواند با راه اندازى دفتر طنز، 
زمينه آموزش مســتمر طنز را در خراســان شمالى فراهم 
كند. مهرداد صدقى، با ارزيابى وضعيت طنز اســتان، اظهار 
كرد: خراسان شمالى از نظر طنزپردازى در فرهنگ شفاهى 
ظرفيت  هاى زيادى دارد؛ به طورى كه مردم خيلى از روستاها 
يا مناطق اســتان را به شوخ طبع بودن مى شناسند و اگر در 
ديالوگ ها، آداب و رسوم و هر بخشى از ويژگى هاى اين خطه 

تمركز كنيم، وجوه طنزآميز زيادى مى بينيم.
وى گفت: اما اينكه اين وجوه طنزآميز و استعدادها پرورش 
پيدا كرده و به شــكل كامًال منســجم به آثــار طنز تبديل 
شــده باشــند، چنين چيزى را در استان شاهد نيستيم، در 
اين بخــش ضعيف بــوده و نيازمند آموزش هاى مســتمر 
هستيم. اين نويسنده برجسته كشور افزود: امسال خوشبختانه 
براى نخستين بار شب شعر«در حلقه رندان» با حضور طنزپردازان 
مطرح كشور در استان برگزار شــد، قرار گرفتن هنرمندان 
استانى در اين گونه فضاها به دليل اينكه كارهاى شاعران طراز 
اول كشــور را در حوزه طنز شــنيده و برخى از تكنيك ها را 
به شــكل رودررو مى آموزند، بسيار سودمند و كمك  كننده 
است. نويسنده كتاب طنز «آب نبات هلدار»، افزود: حمايت از 
طنز و طنزپردازان دو شكل دارد؛ يكى از منظر خود نويسنده 

و ديگرى از نگاه مسئوالن.
 حمايت ها به اين شــكل نيست كه من نويسنده منتظر اين 
باشــم كه يك نفر  دســت من را بگيــرد و گام به گام ببرد تا 
تبديل به يك نويسنده موفق شــوم، اين فايده ندارد يعنى 
اگر من 100سال ديگر هم منتظر بمانم هيچ كس دست من 
را نمى گيرد. صدقى تصريح كرد: پس به عنوان نويسنده بايد 
خودم جور خودم را بكشــم و فراموش كنم كه حمايتگرى 
وجود دارد، نويسنده بايد در درجه اول بدون اتكا به هرگونه 
حمايتى فعاليت خود را به شــكل مستمر انجام داده و خود 
را باال بكشــد، اينكه نويسنده اى مى گويد چرا مسئوالن از ما 

حمايت نمى كنند؟ ازنظر من جمله زيبايى نيست.
وى خاطرنشان كرد: من نويسنده بايد چنان آثار قدرتمندى 
توليــد كنم تا خود را به ادبيات فارســى و مخاطب تحميل 
كنــم و درنهايت ترغيب به خريد اثر من در بين مردم ايجاد 

شود.

 گاليه كارمندان خراسان شمالى از
 تغيير ساعت كارى ادارات

بجنورد- سمانه محمدزاده ثانى: با توجه به مصوبه هيئت 
وزيــران درخصوص تنظيم ســاعت كارى ادارات با توجه به 
شــرايط خاص آب و هوايى و ضرورت مديريت مصرف برق 
و با ابالغ اســتاندار خراســان شــمالى به تمام دستگاه هاى 
اجرايى، مراكز آموزشــى و پژوهشى، شهردارى ها و نهادهاى 
عمومى استان، ساعت كار ادارات به استثناى مراكز درمانى و 
خدمات رسان، را از 19 تير ماه تا پايان مرداد از 6 صبح تا 13 

و 30 دقيقه اعالم كرد.
با گذشــت چند روز از اجراى تغيير ساعت كارى نهادهاى 
دولتــى موج واكنش هــاى مثبت و منفى بــه اين موضوع 
همچنان ادامه دارد كه شمارى از شاغالن اداره هاى خراسان 
شمالى نسبت به تغيير ساعت ادارى براى اين قشر از جامعه 

گاليه كردند.
يكى از بانوان كارمند مى گويد: اكنون تغيير ساعت كارى در 

ادارات براى ما شاغالن به يك دغدغه تبديل شده است.
وى مى گويد: من و همسرم بايد ساعت 6 صبح در اداره حضور 
داشته باشيم و بايد فرزند پنج ساله ام را به سختى از ساعت 5 

بيدار كنم و به منزل مادرم ببريم.
كارمند ديگرى مى گويد: كاش مسئوالن قبل از تصميم انجام 
اين كار به فكر ما مادران كارمند هم مى شدند. قبل از تغيير 
ساعت ادارى فرزندم را ساعت7 به مهد كودك مى سپردم ولى 
اكنون با تغيير ساعت ادارى مجبورم فرزند دو ساله ام را يك 
ساعت زودتر بيدار كنم و با خودم به اداره ببرم تا مهدكودك 

باز شود؛ زيرا مهدهاى كودك اكثراً تعطيل هستند.
وى مى گويد: عالوه بر اين در ســاعت 5 و نيم صبح وسيله 

نقليه عمومى يا آژانس خيلى سخت پيدا مى شود.
وى مى گويد: شــهروندان معموالً تا ساعت 8 صبح به ادارات 
مراجعه نمى كنند و مراجعه مردم از ســاعت 8 تا ساعت 13 
اســت و اين دو ســاعت از صبح از وقت كارمندان به بطالت 
مى گــذرد. كارمند ديگرى مى گويــد: طبق تصميم هيئت 
وزيران بايد در شهرهاى باالى 45 درجه ساعات كارى تغيير 
مى كرد، ولى بيشــتر اســتان ها از جمله خراسان شمالى به 

دستور استانداران تغيير ساعت كارى داشته اند.
رضايى مى گويد: ســاعت كارى قبل از تغيير ساعت 7 و 15 
دقيقــه تا 14 و 15 دقيقه بوده ولى اكنون با تغيير ســاعت 
كارى از ســاعت 6 تا 13 و نيم كه اين يعنى نيم ســاعت به 
ساعت كارى اضافه شده و مصرف برق نيم ساعت بيشتر است 
و عالوه برآن نيز از ارباب رجوع از ســاعت 8 به بعد به ادارات 
مراجعه مى كنند با اين شــرايط از ساعت 6 الى 8 دو ساعت 

المپ ها و رايانه ها ادارات بيهوده برق مصرف مى كنند.

 برگزارى يادواره 9 شهيد بسيج 
شهرى در بشرويه

بشــرويه ـ خبرنگارقدس: ياد و خاطره 2000 شهيد 
استان و 9 شهيد پايگاه بسيج شهرى حضرت وليعصر(عج) 

شهر بشرويه گرامى داشته شد. 
مزگى نژاد تحليلگر مســائل سياســى خراسان جنوبى در 
اين مراســم،عمل به وصايا و رهرو راه شهدا بودن را مورد 
تأكيد  قرار داد و يادآور شد: يكى از مهم ترين وصيت هاى 
شــهدا پيروى از امام عصر(عج) و حفظ وحدت زير پرچم 

واليت فقيه است. 
وى همچنين امنيت امروز جامعه را مرهون خون شــهدا 
دانســت و ضمن تأكيد  بر هوشــيارى در برابر توطئه هاى 
دشــمن كه هرازگاه تنشى در قالب جنگ اقتصادى و نرم 
بــه وجود مى آورد، تصريح كرد: بيشــترين ضربه از طرف 
مهره هاى فتنه و منافقان داخلى به كشور وارد شده است.
وى بــر اين اســاس تأكيد  كرد: اگر امروز فــرد يا افرادى 
بخواهند خط قرمز نظام را رد كنند، همان مشت هاى گره 
كــرده اى كه شــاه را بيرون كرد آن ها را نيز از ســمت و 

ميزشان جدا خواهدكرد.

سرپرست ميراث فرهنگى خراسان شمالى تأكيد كرد

  شناسايي جاذبه هاى گردشگري با 
استفاده از ظرفيت فضاى مجازى

سرپرســت ميراث فرهنگى،  بجنورد- خبرنگار قدس: 
صنايع دســتى و گردشــگرى خراسان شــمالى با اشاره 
به اينكه اطالع رســانى مناســب براى معرفى جاذبه  هاى 
گردشگرى استان يكى از ضرورت هاى توسعه گردشگرى 
به شمار مى رود، گفت: در اين زمينه فضاى مجازى بهترين 
ظرفيت براى شناساندن قابليت هاى استان به گردشگران 

است. 
حبيب يزدان پناه در نشســت هم انديشى با مديران فعال 
شــبكه هاى اجتماعى در خصوص استفاده از ظرفيت هاى 
فضاى مجازى در جهت معرفى ظرفيت هاى گردشــگرى 
خراســان شــمالى اظهار داشــت: گردشــگرى و صنعت 
توريســم راهى براى كمك به رونق اقتصاد است، بنابراين 
بايد همه ما به تقويت حضور گردشگران و تغيير نگاه ها به 

ظرفيت هاى استان، كمك كنيم.
وى بــا اشــاره به آثــار تاريخــى و مناطق گردشــگرى 
در شهرســتان هاى اســتان، تصريــح كرد: بــراى اينكه 
خاطــره خوبــى در ذهــن هموطنــان و كســانى كه به 
خراســان شــمالى ســفر مى كننــد، نقش ببنــدد، بايد 
بتوانيم اســتان را به يك برند مطرح گردشــگرى تبديل 
كنيم كه در اين زمينه فضاى مجازى به ســبب گســتره 
مخاطبان و دسترســى آســانى كه به محتــوا دارد، بايد 
بدرســتى در اين زمينه اطالع رســانى و استان را معرفى 

كند. 
وى خطاب به فعاالن فضاى مجازى تصريح كرد: آمادگى 
داريــم تا هرگونه محتــوا اعم از عكس و متــن و... را در 
اختيار گردانندگان كانال هاى مجــازى قرار دهيم تا آثار 
تاريخى، نقاط گردشــگرى و ديدنى خراســان شمالى از 
طريق اين كانال ها بازتاب هايى فراتر از اســتان نيز داشته 

باشد.

امروز در مشهد برگزار مى شود
 مراسم تكريم دختر ايرانى با حضور 

«آرميتا رضايى نژاد»

قدس: نقاشى دســته جمعى و ابتكارى دختران مشهدى با 
حضور آرميتا، دختر شهيد رضايى نژاد و همسر او خانم دكتر 

شهره پيرانى يكشنبه عصر در مشهد برگزار خواهد شد. 
مدير مجتمع فرهنگى توليــدى خانه حجاب صدف با اعالم 
اين خبر گفت : بمناســبت روز دختر از استاد مجتبى مومن 
دعوت كرديم تا در يك حركت ابتكارى و با مشاركت دختران 
مشهدى، نقاشى آرميتا را تهيه كنند. وى افزود : در اين اقدام 
دختران مشــهدى تصاوير 3*4 خودشــان را با كمك استاد 

مومن به تصوير بزرگ آرميتا مبدل خواهند كرد. 
اين مراســم ساعت 19 روز يكشــنبه در محل خانه حجاب 

صدف واقع در نبش آبكوه 15 برگزار خواهد شد.

آ�ما��ھا

يكشنبه  24 تير 1397
 1 ذى القعده 1439 15 جوالى 2018  
سال سى و يكم  
شماره 8732  ويژه نامه 3117 

خبر

حسين پورحسين: اختتاميه سيزدهمين 
دوره اردوى دانش آموزان زيارت اولى سراسر 
كشــور با حضور معاون پرورشى و فرهنگى 
وزارت آموزش و پرورش و جمعى از مديران 
استان با حضور 800 دانش آموز زيارت اولى 
در تاالر قدس حرم مطهر رضوى برگزار شد.

مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوى در 
اين مراسم با تقدير از همراهى آستان قدس 
رضوى با دســتگاه تعليم و تربيت گفت: فرا 

رسيدن دهه كرامت توفيقى است كه بتوانيم 
با هميارى آســتان مقدس رضوى به زائران 
امــام مهربانى ها خدمت كنيم و اين محبت 
در زندگى انسان ها جلوه هاى خاصى دارد و 
قطعاً توجه به مبانى اعتقادى و دينى مذهبى 
و زيــارت امام هشــتم(ع) در زندگى دانش 
آموزان تحول ساز است. قاسمعلى خدابنده با 
اعالم اينكه 2800 نفر از دانش آموزان زيارت 
اولى استان هاى مختلف كشور و حدود 400 

دانش آموز زيارت اولى استان خراسان رضوى 
در طى اين ايام توفيق زيارت ثامن الحجج(ع) 
را پيدا مى كننــد، افزود: دانــش آموزان به 
ميهمانى امام مهربانى ها مى آيند و از چشمه 
زالل معنويت و بركات امام رضا(ع) بهره مند 
مى شوند و آثار روحى و روانى اين سفر زيارتى 
در زندگى آن ها تأثيرى مثبت به جا گذاشته 

و در كار و زندگى آن ها تأثيرگذار است.
وى افزود: اردوى زيــارت اولى ها طى چهار 

دوره در قالــب اردويى در روزهاى منتهى به 
دهه كرامت اجرا مى شود.

6000 دانش آموز زيارت اولى به حرم امام مهربانى ها مى آيند

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
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تكتم بهاردوست: نشست خبرى شانزدهمين 
دوره از جشنواره بين المللى امام رضا (ع) با حضور 
مدير كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى خراســان رضوى، 
مديرعامل بنياد بين المللى فرهنگــى هنرى امام رضا(ع) 

وجمعى از اهالى رسانه برگزار شد. 
در اين مراســم مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان 
رضــوى گفت:بايد از ظرفيت جشــن هاى دهه كرامت در 

راستاى اتحاد و انسجام ملى و بين المللى استفاده شود.
جعفر مرواريد اظهار كرد: امام هشــتم(ع) به عنوان الگوى 
وحدت اسالمى و نماد گفت و گو بين مذاهب و اديان هستند 
كه بايــد از اين ظرفيت بويژه در شــرايط حال حاضر كه 

فشارها به جمهورى اسالمى افزايش يافته استفاده كنيم.
وى افزود: دهــه كرامت يك ظهور ملى و بين المللى براى 
عرض ارادت و تكريم موضوعات دينى اســت و مشهد به 
عنوان پايتخت فرهنگى جهان اسالم ميزبان اين ظرفيت 

و انسجام ملى است.
مدير كل فرهنگ و ارشــاد خراســان رضــوى ادامه داد: 
فعاليت هاى دهــه كرامت ابتدا در ســال 1387 با محور 

كانون هاى فرهنگى مساجد شروع و تا به امروز كه شوراى 
راهبردى با رياست استاندارخراسان رضوى تشكيل شده، 
اقدام ها ادامه دارد و 34 دستگاه 649 برنامه را در اين دهه 
برگزار خواهند كرد. جعفر مرواريد گفت: اهدافى كه در دهه 

كرامت پيگيرى مى شود در درجه اول به جهت شكرگزارى 
و ميزبانى ايران اســالمى از دهه كرامت است. همه تالش 
ما اين اســت كــه معنويت در فضاى عمومــى با توجه و 

بهره گيرى از آموزه هاى آن حضرت گسترش داشته باشد.

در نشست خبرى شانزدهمين جشنواره بين المللى امام رضا عنوان شد

خدمت كريمانه، شعار 34سازمان براى اجراى 649برنامه دردهه كرامت

پوشش كمك هزينه زندگى بالغ 
بر 150خانوار محروم،پرداخت 

موارد متعدد كمك هاى درمانى، 
آموزشى تحصيلى، ارزاق 

عمومى در مناسبت هاى مذهبى 
و رسمى،كمك هاى متعدد به 

دانش آموزان و مدارس محروم 
مشهد و ساير شهرستان ها در قالب 

توزيع بن، خريد پوشاك، لوازم 
التحرير،بخارى گازى، هزينه ثبت 

نام و.... تهيه جهيزيه نوعروسان 
كم برخوردار از ديگر فعاليت هاى 

اين موقوفه است

بــرش

دوره در قالــب اردويى در روزهاى منتهى به 
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 سفر ريلى مسافران خارجى

 به مشهد افزايش يافت

ايرنا:مديركل راه آهن خراسان گفت: شمار زائران و مسافران 
خارجى كه بهار امسال به وسيله قطار به مشهد سفر كرده اند 
در مقايسه با مدت مشابه پارسال 11 درصد رشد داشته است.
محمدهــادى ضيايى مهر تعداد اين مســافران را 26 هزار و 
860 نفر اعالم كرد و افزود: بيشــتر اين گردشگران از عراق، 
پاكستان، لبنان، هند، افغانستان و كشورهاى حاشيه خليج 

فارس به مشهد سفر كرده اند.
وى گفــت: در اين مــدت 14 هزار و 210 گردشــگر و زائر 
خارجى نيز با ســفر به خراسان رضوى، از طريق ايستگاه راه 
آهن نيشابور به صورت ورودى و يا خروجى جابه جا شده و از 

جاذبه هاى فرهنگى و تاريخى اين شهر ديدن كردند.
ضيايى مهر خاطرنشان كرد: در بهار امسال سه ميليون و 219 
هزار و 222 مسافر در مسير ريلى خراسان جابه جا شدند كه 

در مقايسه با مدت مشابه پارسال 22 درصد افزايش داشته 
است.

مديركل بهزيستى استان خبر داد
 تشكيل 250 پرونده كودك فروشى 

در خراسان رضوى

مديركل سازمان بهزيستى خراسان رضوى از تشكيل 
وپيگيرى پرونده 250 مورد كودك فروشى در اين استان 

خبر داد.           
حميدرضا پور يوســف ديروزطى نشست خبرى اظهار كرد: در 
بحث فروش نوزادان در حال حاضر پرونده 250 زوج در بهزيستى 
موجود است كه به صورت غير قانونى كودك تحويل گرفته اند 
و حاال با مراجعه به بهزيســتى به دنبال صدور شناسنامه براى 
آن ها هســتند، اما غير از اين تعداد آمار دقيقى مبنى بر تعداد 
كودكانى كه به صورت غير قانونى به خانواده ها تحويل داده شدند 

در دست نيست.
وى افزود: سال گذشــته 880 كودك و نوجوان بى سرپرست و 
بدسرپرست تحويل بهزيستى شدند كه از ميانگين 2 تا 3 نفر در 
روز، 1 تا 2 نفر آن نوزادان شــيرخواره بودند و اين نشان دهنده 

رشد نوزادان بى سرپرست و بد سرپرست در استان است.
وى تأكيد كرد: در ســال 96، ميــزان پذيرش فرزند خواندگى 
نسبت به سال قبل آن 50 درصد افزايش يافته است همچنين در 
بحث پيگيرى آسيب هاى اجتماعى 11 اورژانس اجتماعى را در 
شهرستان ها راه اندازى كرديم و هم اكنون همه شهرستان هاى 

باال 50 هزار نفر استان داراى اورژانس اجتماعى هستند.
پور يوسف با اشاره به بحث تعلق سهم سه درصدى براى معلوالن 
در استخدام هاى دولتى افزود: سياست دولت بر مبناى كوچك 
سازى و كاهش استخدام هاى دولتى است به همين دليل ما بايد 
در بخش خصوصى به دنبال اشتغال معلوالن باشيم با اين وجود با 
توجه به اينكه امسال سالى است كه دولت قصد استخدام نيروى 
جديــد دارد توجه خواهيم كرد كه در برگزارى آزمون ها تمامى 
دستگاه ها اين سهم سه درصدى را رعايت كنند و در صورت عدم 

رعايت مسئول مرتبط قابل پيگرد قانونى خواهد بود.
معاون توانبخشــى اداره بهزيستى خراســان رضوى نيز در اين 
نشست گفت: طبق بررسى هاى انجام شــده 90 درصد اماكن 

مذهبى مشهد قابليت استفاده براى معلوالن را ندارند.
مسعود فيروزى افزود: مى خواهيم از مناسب سازى عبور كنيم و 
به حق دسترسى برسيم چراكه وقتى كه حق دسترسى مطرح 
مى شود ما بايد عالوه بر مناسب ســازى در برابر چيزهايى كه 

مناسب سازى نشده اند پاسخگو باشيم.
وى افزود: ما توانســتيم به وســيله مناسب سازى، يك نهضت 
مطالبه گــرى براى معلوالن ايجاد كنيم و مردم و مســئوالن را 
نسبت به اين قضيه حساس كنيم. در راستاى تحقق اين موضوع 
امسال در جشنواره شهيد رجايى كه مربوط به رتبه بندى ادارات 
اســت، سهم مناسب ســازى ادارات براى معلوالن از 10 به 30 

درصد افزايش داده شد.
معاون توانبخشــى اداره بهزيستى خراسان رضوى تصريح كرد: 
فعاليتــى كه ما براى ورزش معلــوالن انجام مى دهيم در حوزه 
توانمند ســازى بوده و به همين جهت سال گذشته 5911 نفر 

از معلوالن را وارد فعاليت هاى ورزشى كرديم.

 216 كيلومتر خط جديد ريلى در 
خراسان رضوى اجرا مى شود

ايرنا :مدير طرح هاى شــركت ســاخت و توسعه زيربناهاى 
حمل و نقل كشور در خراسان رضوى گفت: هم اكنون اين 
شركت در حال ساخت چهار خط آهن جديد به طول 216 

كيلومتر در خراسان رضوى است.
حســين نازدار افزود: اتصال ريلى خواف در شــرق خراسان 
رضوى به شهر هرات افغانستان نيازمند ساخت 191 كيلومتر 
خط آهن اســت كه زيرسازى و ريل گذارى 77 كيلومتر آن 
از خــواف تا نقطه صفر مرزى به پايان رســيده و از آن براى 
جابه جايى تاسيسات ساخت مسير خواف - هرات استفاده 

مى شود.
وى گفت: ساخت 65 كيلومتر از اين خط آهن از نقطه صفر 
مرزى تا ايســتگاه جنو در خاك افغانستان نيز به پيمانكار 
ايرانى سپرده شده كه هم اكنون زيرسازى آن به اتمام رسيده 

و ريل گذارى 60 كيلومتر از اين مسير نيز انجام شده است.
اين مقام مســئول اظهار كرد: اتصال شهر سبزوار به شبكه 
راه آهن كشــور به طول 45 كيلومتر، قطعه اول طرح اتصال 
گمرك دوغارون به شــبكه سراســرى راه آهن به طول 44 
كيلومتر و عمليات اجرايى مســير ريلى ايستگاه يونسى - 
گناباد به طول 50 كيلومتر ديگر طرح هاى شــركت توسعه 

زيرساخت هاى حمل و نقل در استان است.
نازدار ادامه داد: اتصال گمرك دوغارون به شبكه ريلى كشور 
در قطعه نخست از ايستگاه مطهرى شهرستان فريمان آغاز 
شده و پس از تكميل همه قطعات شهرهاى تربت جام، تايباد 

و گمرك دوغارون را به هم متصل مى كند.
وى گفت: ســاخت راه آهن مشــهد- بيرجند - زاهدان كه 
اجراى آن بهمن ماه ســال 96 آغاز شده هم اكنون در قطعه 
نخست (اتصال ايستگاه يونسى - گناباد) در خراسان رضوى 
در حال پيگيرى اســت كه پس از تكميل شهر گناباد را به 

شبكه ريلى كشور وصل مى كند.
نماينده شــركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل 
كشــور در خراســان رضوى با بيان اينكه هنوز عمليات 
اجرايى ســاخت راه آهن گرگان- بجنورد- مشــهد آغاز 
نشــده، گفت: مطالعات تكميلى اين طرح توسط شركت 
در حال انجام اســت كه پــس از تكميل عمليات اجرايى 

آن آغاز مى شود.
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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     .

 فاضالبى كه به هدر مى رود
چرا در كالنشــهرها بــراى تصفيه فاضــالب برنامه اى 
وجــود ندارد و حجم عظيم فاضــالب توليدى، به يك 
تهديد محيط زيستى تبديل شده است. آب كشاورزى 
كالنشهرها از جمله مشهد را از تصفيه فاضالب تأمين 
كنيد. آب سفره زيرزمينى مشهد شيرين و براى شرب 
الزم اســت. تا در شهر مردم زندگى مى كنند، فاضالب 
هست و تا اين منبع اليزال هست، آب مورد نياز كشاورزى هست. فقط همت مى خواهد.

 915...6930
 

 تخريب فضاى سبز
يك قطعه زمين در بين خيابانهاى مفتح 33و35روبه روى بازار فردوســى حاشــيه مفتح 
هست كه شهردارى در چند سال قبل پارك و فضاى سبز و كلى خرج و زحمت كشيدند و 
حاال بعد از چندين سال آمدند تمام درختان و فضاى اين پارك را خراب كردند شده جاى 
معتادان وخرابكاران و آشغال دانى؛ در ضمن دور تا دور زمين ديوارهاى بلند گذاشتند كه 
هر كس برود توى زمين هر كارى بخواهد بكند، راحت باشــد ضمناً اين زمين مربوط به 

شهردارى مى باشد و طبق شواهد هيچ گونه مالك ديگرى ندارد.
915...1280

 پاسخ اتوبوسرانى به يك پيام
در پاسخ به گزارش مندرج در شــماره 8718 مورخ 97/4/6 با موضوع: «شهرك حجت؛ 
قربانى غفلت مســئوالن» به استحضار مى رساند در حال حاضر خط 60/1 با يك دستگاه 
اتوبوس و ســرفاصله 15 دقيقه اى از پايانه معراج تا شــهيد درودى 19 به صورت رفت و 
برگشــت ســرويس دهى مى كند. همچنين در پايانه ياد شده خطوط 22، 23، 26، 60، 
85 و 203 دسترســى مناســبى به نقاط مختلف شهر را براى شــهروندان محترم ميسر 

ساخته است.

سوژه از شما / پيگيرى از ما

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  
سوژه هاى ارسالى از سوى خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى شهرى، اجتماعى، 

اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

هاشم رســائى فر   داســتان ملك آباد، 
حكايت شترمرغ است. نه شتر مى توان ناميدش 
و نه مرغ بودنش را مى توان مدعى شد. داستان 
محله ملك آباد واقع در همســايگى ســه راه 
فردوسى نيز حكايتى مانند شــتر مرغ دارد! 
محله اى با حدود 70 خانوار و جمعيتى بيش از 
300 نفر كه نه روستا بودنش معلوم است و نه 

منطقه اى از شهر مشهد بودنش.
ساكنين اين محله كه در مجاورت و همسايگى 
روستاى شمس آباد قرار دارند و شايد كمتر از 
15 كيلومتر از قاسم آباد فاصله نداشته باشند، 
حتى از داشــتن حداقل امكانات از جمله آب 
آشــاميدنى، امكانات بهداشــتى، گاز يا مواد 

سوختى ديگر و تا حدودى برق بى بهره اند!
دليل آن هــم بر مى گردد بــه همان جريان 
شترمرغ. اهالى محله مدعى اند از سال 92 كه 
ملك آباد به حوزه شــهرى شهر مشهد اضافه 
شد، هيچ خدماتى از طرف شهردارى به آن ها 

تعلق نمى گيرد.
در اين مدت هر بار كه به شــهردارى مراجعه 
كردند، پاسخ فقط اين بوده كه تا طرح تفصيلى 
براى اينجا مصوب نشود، امكان هيچ خدماتى 
براى مردم ســاكن در محله ملك آباد وجود 

ندارد.
اين در حالى است كه در اين مدت آن ها حتى 
نتوانسته اند از حداقل امكاناتى كه به روستاييان 
نيز داده مى شود، بهره اى ببرند! چراكه نام محله 
آن ها حتى در زمره روستاها آورده نشده است! 

 نه روستاييم نه شهر!
يوســف آقاپور يكى از اهالى محله ملك آباد 
در اين خصوص مى گويد: محلى كه ما در آن 
زندگى مى كنيم، قبل از اينكه در سال 92 به 
حوزه شهرى اضافه شود، قرار بود زيرمجموعه 
دهيارى كالته برفى باشــد كه با اين تغيير و 
تحوالت در حال حاضر كه حدود پنج سال از 
آن مى گذرد، روستا كه نشديم هيچ، اصالً در 
حوزه خدمات شــهرى هم قرار نگرفته ايم. در 
اين مدت فقط آنچه كه شنيديم اين بوده كه تا 
طرح تفصيلى آماده نشود، هيچ كارى نمى شود 

براى اين محله انجام داد.
وى در ادامه مى افزايد: قرار بود چند وقت قبل 
از كالته برفى به اينجا گازكشى شود تا مردم 
اين محله مجبور نباشند هم مشكالت زمستان 
را به دوش بكشند و هم مشكل نبود حتى نفت 

را، گفتند از شهردارى نامه بياوريد تا مشكل گاز 
حل شود شهردارى هم تا اآلن به ما نامه نداده 
است. تنها پاسخى كه به ما در اين مدت و براى 
اهمال كارى آقايان داده شد، اين بوده كه طرح 

تفصيلى ندارد و نمى شود كار صورت بگيرد.
آقاپور اظهــار مى دارد: شــهردارى همچنين 
به مــا مى گويد چون تغيير كاربرى داديد، بال 
استثنا بايد پول بدهيد. ما هم اعالم مى كنيم 
طبق قانون هزينه ها را پرداخت مى كنيم، اما 
تا شــهردارى كارى انجام ندهد، چطور انتظار 

دارد مردم پولى پرداخت نمايند!

 2 سطل زباله؛ همه امكانات موجود!
احمدى يكى ديگــر از اهالى اين منطقه نيز 
مى گويد: بزرگ ترين مشــكل اين اســت كه 
اينجا شد منطقه شهرى چون خيلى از طرح 
هايى كه به روستاها داده مى شود، با اين اتفاق 
به اين محله داده نشــد. اين درد بزرگى است 

كه ما در روزگار فعلى از ابتدايى ترين امكانات 
خدماتى دولت كه همان آب، برق و گاز است، 
بى بهره ايم. تنها لطفى كه شهردارى به ما در 
اين مدت كرده، اين اســت كه دو سطل زباله 
در ورودى ملك آباد قرار داده اســت در حالى 
كه زباله هــاى داخل محله به وفور وجود دارد 
و نخاله هاى ســاختمانى زيــادى هم در اين 
محدوده تخليه مى شود كه به لحاظ بهداشتى 
شــرايط اســفناكى را به بار آورده است. وفور 
سگ هاى ولگرد هم كه غم انگيزتر است. واقعاً 
نمى دانيم بايد با اينهمه سگ هاى ولگرد چكار 

بكنيم.
وى با نگرانى تصريــح مى كند: به دليل اينكه 
نيروى انتظامى هيچ وقت به ملك آباد مراجعه 
نمى كند و گشت زنى ندارد، امنيت بشدت پايين 
اســت به طورى شايد هرشــب چندين فقره 
سرقت اتفاق مى افتد و مشكالت زياد ديگرى 
كه هســت. سارقى هم اگر دستگير مى شود و 

تحويل نيروى انتظامى مى شود، بعد مى بينيم 
سارق زودتر از ما به محل برگشته است! با اين 
شرايط و با اين سختى هايى كه هست، خيلى از 
ساكنين اينجا نتوانستند با مشكالت كنار بيايند 

و به شهر رفتند و اجاره نشين شدند.

 آب غيربهداشتى 
زن ميانســالى كه به گفته خودش پســر 18 
ساله اش در اثر خوردن آب غيربهداشتى حوض 
انبار محل دچار بيمارى شده و درگذشته است 
نيز مى گويد: ما در اينجا با توجه به مشكالت 
اقتصادى زيادى كه داريم با مشــكالت فراوان 
ديگرى نيــز رو به رو هســتيم كه حتى آب 
آشاميدنى ســالم هم وجود ندارد كه اگر بود، 
مــا مجبور نبوديم از آب ايــن حوض انبار كه 
داخلش انواع و اقسام جانوران زندگى مى كنند 
بخوريم و پسر جوانم بيمار شود و فوت كند! در 
همين منطقه چاه هاى آب حفر شده و آب آن 
را آب منطقه اى به روستاها و شهر مى برد، اما ما 
نمى توانيم از آن استفاده كنيم. اين واقعاً ظلم در 
حق ماست. او همچنين اظهار مى دارد: بعد از 
غروب در اينجا به دليل نبود امنيت و فراوانى 
سگ هاى ولگرد مردها حتى جرئت تردد ندارند 
چه برسد به ما زن ها. وضعيت در اينجا خيلى 
بدتر از آن چيزى است كه تصورش را مى كنيد. 
زمستان هم كه نه نفتى وجود دارد كه بتوانيم 
خانــه را گرم كنيم و نه از گاز بهره اى مى بريم. 
مجبور هســتيم با هيزم و به سبك 200 سال 
قبل خانه را گرم كنيم! در حالى كه 15 كيلومتر 

هم فاصله ما تا خود مشهد نيست.

 رسميت، مساوى با خدمات
احمد محبى، شهردار منطقه 12 نيز در پاسخ به 
آنچه كه خبرنگار ما در اين خصوص مطرح كرد، 
مى گويد: در اين محدوده تا طرح تفصيلى آماده 
نشود به هيچ وجه نمى شود كارى انجام داد. فعًال 
طرحى كه بايد توسط راه و شهر سازى ارائه شود، 
آماده نيســت و طرحى نداريم. به همين دليل 
كسى پاسخگو نيســت. هرچند كه باتوجه به 
ويال سازى هاى غيرمجازى كه انجام شده است 
تخلف هايى صورت گرفته كه بايد بعد از آماده 
شدن طرح تفصيلى طبق كميسيون ماده 100 
در اين خصوص عمل شود. در مجموع بايد گفت 
ابتدا بايد اين منطقه و محل به رسميت شناخته 

شود تا بعد خدمات رسانى صورت بگيرد.

گزارش قدس ازهمسايه فردوسى كه از كمترين امكانات محروم است

َمِلك آباد؛آباد نيست

قانونى براى انشعابات غير مجاز
طاهر رســتمى، بخشــدار مركزى شهرستان مشــهد نيز در اين باره به خبرنگار ما 
مى گويد: آنچه كه مســلم اســت بايد طرح تفصيلى براى اين محدوده آماده شود تا 
شرايط و خدمات فراهم شود، اما تا قبل از آن طبق تبصره 4 قانون استفاده كنندگان 
از انشــعابات غير مجاز كه همين چند ماه گذشته مجاز شناخته شده است، ساخت 
و ســاز هاى غير مجاز مى توانند درخواست انشعابات موقت تا حدود سه سال نمايند 
كه اگر در اين مدت حكم قلع داده شــد، بعداً جمع آورى مى شــود. مردم اين محل 
هم مى توانند از اين قانون اســتفاده كنند تا مشكالتشــان تا مشخص شدن شرايط 

برطرف شود.
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روی �ط حاد�  آتش نشانان بخش خصوصى مشهد اعتراض كردند

گاليه خدمتگزاران ايمنى از نا امنى شغلى

هنگامه طاهرى واگذارى آتش نشــانى به 
بخش خصوصى دردسرساز شد.

تجمع نيروهاى آتش نشانى بخش خصوصى روز 
گذشته، مقابل شهردارى مشهد، با پالكاردهايى 
مبنى بر تعيين تكليف آتش نشان هاى بخش 
خصوصى در راســتاى انعقاد قرارداد هاى يك 

ماهه با آنان اعتراض آن ها را برانگيخت.
البته بسيارى از افرادى كه در تجمع شركت 
كــرده بودند نســبت به اخراج ســخنگوى 
خــود به نام «ج.ف» اعتراض داشــتند كه به 
گفته آن ها پيگير مطالبات آتش نشــان ها از 

شهردارى بوده است.
همســر وى با فرزندان دوقلوى شــيرخواره 
از جمله معترضينى بــود كه پس از يك ماه 
بتازگى متوجه بيكارى همســرش شــده و 
شديداً خواستار رسيدگى به وضعيت معيشتى 

فرزندانش بود. 
او گفت: شــرايط زندگى مــا در حال از هم 
پاشــيدگى است چون شــرط خانواده من 
براى ازدواج، اشــتغال همســرم در ادارات 

دولتى بوده است.
به گفته همكاران سخنگوى آتش نشان ها، وى 
هفت سال پيش با قول جذب به بدنه سازمان، 

كار خود را در آتش نشانى آغاز كرد. 

 نبود امنيت شغلى
 در بين خدمتگزاران ايمنى

نبودامنيت شــغلى براى نيروهايى كه با جان 
مردم در ارتباط هستند، مهم ترين دغدغه آتش 
نشان ها بود كه اخراج و يا عدم تمديد قرارداد، 
آستانه تحمل آنان را كاهش داده و به اعتراض 

واداشته است.
در اين زمينه يكى از آتش نشان ها به خبرنگار ما 
گفت: در حالى كه هر روز بعد از خروج از خانه 
مطمئن نيســتيم كه سالم به خانه بازخواهيم 
گشت، از هنگام واگذارى ما به بخش خصوصى، 

دغدغه نان هم به آن اضافه شده است.
يكى ديگر بيان داشــت: هنگام حادثه معموالً 
تحت اين دستور هستيم كه بعد از بخش دولتى 

به حادثه ورود پيدا كنيم!
وى نگرانى بخش خصوصى از استهالك امكانات 

را از جمله داليل اين امر عنوان كرد.
ديگرى به زمزمه تعديل نيروهاى قديم و جذب 
18 نيروى جديد اشــاره و خاطرنشان كرد كه 
اين 18 نفر از ســال گذشــته، توسط مديران 
بخش خصوصى به اين بخش اضافه شــده اند 

در حالى كه هيچ دوره تئورى يا عملى را طى 
نكرده بودند.

او تصريح كرد كه اين تعداد يك ســال است 
توسط خوِد آتش نشان ها تحت آموزش هستند. 
ضمن اينكه سن جذب در آتش نشانى زير 25 
سال است در حالى كه در رده سنى اين 18 نفر 

35 تا 39 ساله نيز مشاهده مى شود.

 آتش نشانى قابل واگذارى به بخش 
خصوصى نيست

 آتش نشــانى يكى از وظايــف حاكميتى 
بوده و طبق قانــون قابل واگذارى به بخش 

خصوصى نيست .
اين را دبير دبيرخانه ستاد بحران شهردارى هاى 
كشــور و كارشــناس عمران و خدمات سازمان 
شــهردارى ها و دهيارى هاى وزارت كشور بيان 
كرد. اما جالب اينجاست كه هنگام واگذارى آن 
در مناقصه تنها يك شركت حضور داشته كه آن 
هم اصفهانى است و در نتيجه همان يك شركت 
كننده هم برنده مناقصه بوده. با اينهمه معاونت 
خدمات شــهرى و محيط زيســت شهردارى، 
بازگشــت بخــش خصوصى به زيــر مجموعه 
شهردارى را منوط به مصوبه شوراى شهر دانست. 

در اين مورد مديرعامل ســازمان آتش نشــانى 
وخدمات ايمنى شهردارى مشهد نيز گفت: حق 
وحقوق نيروهاى بخش خصوصى براساس ضوابط 
وزارت كار وامور اجتماعى پرداخت مى شــود و 
حتى براساس مصوبه شوراى شهر رقم پرداختى 

به آن ها از رقم قانونى اداره كار بيشتر است.
 آتشپاد دوم حسن جعفرى عالوه بر اين اظهار 
داشت: اين اعتراضات بايد از طريق قانونى انجام 

و شكايات از طريق اداره كار پيگيرى شود. 
وى عــالوه بر اين عنوان كــرد: اليحه تعيين 
تكليف فعاليــت بخش خصوصــى در حوزه 
عملياتى آتش نشانى در كميسيون هاى شوراى 
شــهر در حال بررسى است وشوراى شهر اين 

موضوع را تعيين تكليف خواهد كرد. 
 گفتنى اســت با اينكه حيدرى رئيس  شوراى 
شهر پنجم تعيين تكليف آن را به كميسيون 
برنامه و بودجه ارجاع داده اســت، اما شنيده ها 
حاكى اســت تقى زاده خامسى شهردار شهر 
مشهد همچنان موافق واگذارى آتش نشانى به 

بخش خصوصى است.
خاطرنشان مى شود ايســتگاه هاى 26،17،27 
و 31 آتش نشــانى به بخش خصوصى واگذار 

شده است.

آب و �وا
  گرما تا 10 روز آينده 

مهمان خراسان رضوى است
قدس: رئيس مركز پيش بينى هواشناســى خراسان رضوى 
گفت: هواى گرم تا روزهــاى ميانى هفته جارى در مناطق 

مختلف اين استان ماندگار خواهد بود.
يحيــى قاينى پور در گفت و گو با ايرنــا افزود: در اين مدت 
ميانگين دماى هوا بين يك تا 2 درجه سلسيوس در خراسان 

رضوى در نوسان است، اما گرمى هوا تداوم دارد.
وى بيــان كرد: اوج گرماى هوا براى امروز و فردا روى خواهد 
داد، به طورى كه در مشهد بيشينه دما در اين روزها بين 40 
تا 43 درجه و در مناطق گرمســيرى اســتان بين 45 تا 47 

درجه پيش بينى شده است.
وى خاطرنشــان كرد: در اين مدت وزش باد به نسبت شديد 
تا شــديد همراه با گرد و غبار بويژه در جنوب و شرق استان 
خراســان رضوى تداوم خواهد داشت. گفتنى است قوچان با 
كمينه دماى 14 درجه سلسيوس و سرخس با بيشينه دماى 
43 درجه به ترتيب خنك ترين و گرم ترين شهرهاى خراسان 

رضوى در 24 ساعت گذشته بوده اند.

��ر
  80 هكتار از گستره پارك ملى تندوره 

در آتش سوخت

ايرنا: مديركل حفاظت محيط زيســت خراســان رضوى 
گفت: 80 هكتار از گســتره مراتع و پوشش گياهى پارك 
ملى تندوره در محدوده شهرستان درگز در آتش سوخت. 
تورج همتى اظهار داشــت: اين آتش سوزى عصر جمعه 
گذشــته در ارتفاعات پارك ملى تنــدوره در كيلومتر 88 
محور قوچان - درگز بنا به داليل نامعلومى آغاز شده بود.
وى بيان كرد: اگرچه در ســاعات پايانى جمعه شب دامنه 
آتش با كمك مؤثر عشــاير منطقــه و اداره منابع طبيعى 
و آبخيزدارى شهرســتان درگز مهار شــد، اما حداقل 80 
هكتار از مراتع و جنگل هاى منطقه در آتش سوخته است.
وى با اشاره به اينكه برآورد ميزان خسارات اين آتش سوزى 
در حال انجام اســت، افزود: نيروهاى محيط زيست، منابع 
طبيعى و عشاير و نيروهاى پشتيبان با توجه به شدت وزش 
باد در منطقه و احتمال آغاز دوباره آتش ســوزى، از شــب 

گذشته تا كنون همچنان در منطقه حضور دارند.
همتى گفت: خوشــبختانه خسارات زيادى به درخت هاى 
ارزشــمند ارس در منطقه وارد نشده، اما پوشش گياهى 

مراتع منطقه به صورت كامل از بين رفته است.
مديركل محيط زيســت خراسان رضوى درخصوص علت 
وقوع آتش ســوزى گفــت: علت وقوع حادثه در دســت 
بررسى اســت، اما با توجه به اينكه در روز تعطيل شاهد 
حضور گردشگران در منطقه بوديم، احتماالً عوامل انسانى 

در بروز آتش نقش داشته است.
منطقه تندوره درگز در ســال 1347 بــه عنوان منطقه 
حفاظت شــده قرق شد و در اسفند سال 1348 به پارك 
وحش تندوره تغيير نام يافت. از سال 1353 مساحت اين 
پارك تقليل يافت و نهايتاً طى مصوبه شماره 101 شوراى 
عالى محيط زيســت در مورخ 21 شــهريورماه 1361 به 

عنوان پارك ملى تندوره معرفى شد.

  پروازهاى مشهد - نجف به بغداد 
تغيير مسير داد

ايرنا:مديــر روابــط عمومى فرودگاه بين المللى شــهيد 
هاشمى نژاد مشهد گفت: پروازهاى مشهد به مقصد نجف 

تا اطالع بعدى به مقصد بغداد انجام مى شود.
حسن جعفرى افزود: با توجه به وضعيت فرودگاه نجف تا 
زمان برگشتن اوضاع اين فرودگاه به حالت عادى، پروازها 

به مقصد نجف انجام نمى شود.
وى بيــان كرد: از ايــن رو برخى شــركتهاى هواپيمايى 

پروازهاى خود را به مقصد نجف تغيير داده اند.
جعفــرى ادامــه داد: پرواز ســاعت 12 و 30 ظهر ديروز 
هواپيمايى العراقيه به نجف لغو و اين پرواز به مقصد بغداد 

انجام  شد.
مدير روابط عمومى فرودگاه شــهيد بين المللى هاشمى 
نژاد مشهد افزود: همچنين پرواز ساعت 14 ديروز مشهد- 

نجف هواپيمايى آتا نيز به مقصد بغداد انجام شد.
ديروز با ورود تعدادى از معترضان عراقى به فرودگاه نجف 

پروازهاى اين فرودگاه دچار اختالل شد.

   انبار داروى بيمارستان امداد سبزوار 
در آتش سوخت

ايرنا: مسئول روابط عمومى آتش نشانى و خدمات ايمنى سبزوار 
گفت: صبح ديروز انبار داروى بيمارســتان امداد شهيد بهشتى 
سبزوار دچار آتش سوزى شد كه با تالش آتش نشانان مهار شد.

محمد همتى افزود: در پى اين آتش سوزى بالفاصله چهار آتش 
نشان به همراه دو دستگاه خودرو و تجهيزات مورد نياز به محل 
اعزام شدند. وى اظهار كرد: آتش نشانان با مهار آتش از گسترش 

آن به ساير بخش هاى انبار جلوگيرى كردند.
همتى با اشــاره به اينكه بر اثر اين آتش سوزى بخش زيادى از 
محموله دارو و لوازم مصرفى بيمارستان در آتش سوخت، افزود: 
ميزان دقيق خســارت و علت اين حادثه از سوى كارشناسان در 

حال بررسى است.

  آتش سوزى مجموعه اقامتى محدوده 
حرم مطهر رضوى مهار شد

قدس: معاون عمليات ســازمان آتش نشانى مشهد گفت: آتش 
ســوزى مجموعه اقامتى مجاور حرم امام رضا(ع) با تالش آتش 

نشانان بسرعت مهار شد.
مهدى رضايى افزود: اين آتش روزگذشته در محدوده خيابان امام 
رضا(ع) رخ داد و آتش نشانان بسرعت به محل حادثه اعزام شدند.
وى بيان كرد: كانون آتش آشپزخانه اين مجموعه بود كه از طريق 
سقف كاذب در حال گسترش بود.  رضايى با بيان اينكه مسافران 
اين مجموعه فورى توسط آتش نشانان به بيرون منتقل شدند، 
خاطرنشان كرد: آتش بسرعت مهار و از گسترش آن جلوگيرى 
شــد. وى افزود: اين آتش سوزى خسارت جانى نداشت و علت 

وقوع آن در دست بررسى است.

  عامالن چراى غيرمجاز دستگير شدند
دامدارى كه با اجير كردن چوپان، تعدادى گوســفند را 

وارد پارك ملى تندوره كرده بود، شناسايى شد.      
رئيس پارك ملى تندوره با اعــالم اين خبرگفت: يك دامدار از 
اهالى روستاى كاهو كه با اجير كردن يك چوپان، بصورت شبانه و 
غيرمجاز 250 رأس گوسفند را وارد پارك ملى تندوره كرده بود، 
توسط پرسنل يگان حفاظت محيط زيست پارك ملى مستقر در 
پاسگاه محيط بانى چهلمير شناسايى و ضمن خروج دام هاى ياد 
شده از محدوده پارك پرونده تخلفى در اين راستا براى متخلف 

تشكيل شد.

  يك بهله عقاب عظيم الجثه در مشهد 
زنده گيرى شد

قدس: مديرعامل ســازمان آتش نشانى مشهد گفت: يك بهله 
عقاب عظيم الجثه ديروز در اين شهر زنده گيرى شد.

آتشــپاد حسن جعفرى افزود: اين عقاب در بلوار پيروزى مشهد 
موجب رعب و وحشــت مردم شــده بود كه با گزارش ساكنان 

منطقه، آتش نشانان به محل اعزام شدند.
وى بيان كرد: آتش نشانان اين پرنده شكارى را پس از زنده گيرى 

به محيط زيست تحويل دادند.

  5 مصدوم جاده كالت با بالگرد 

به مشهد منتقل شدند
ايرنا: مدير مركز كنترل عمليات جمعيت هالل احمر خراسان 
رضــوى گفت: پنــج مصدوم حادثــه واژگونى تيبــا در محور 
كالت - مشهد به دليل شدت مصدوميت توسط اورژانس هوايى 
به مشهد منتقل شدند. حسين گودرزى اظهار داشت: اين خودرو 
ساعت 6و 30 دقيقه صبح روزگذشته در كيلومتر 20 محور كالت 
- مشهد دچار حادثه شد كه هر پنج سرنشين آن مصدوم شدند.

وى بيان كرد: مصدومان حادثه با همكارى نيروهاى اورژانس به 
بيمارستان امام حسن مجتبى (ع) شهرستان كالت منتقل شدند 
كه با توجه به وخامت حال هر پنج نفر با بالگرد اورژانس به مشهد 

انتقال داده شدند.

  بازداشت 2 جوان 
در ارتباط با يك مرگ مشكوك

ايرنا: بازپرس ويژه قتل عمد دادســراى عمومى و انقالب مشهد 
گفت: دو نفر در ارتباط با پرونده مرگ مشكوك به قتل يك دختر 

جوان در اين شهر بازداشت شدند. 
على اكبر احمدى نژاد افزود: دخترى 20 ســاله پنجشنبه شب 
گذشته پس از تفريح با چند پسر جوان در بوستان ملت مشهد به 

خانه مجردى آن ها در بلوار هاشميه رفته بود. 
وى گفت: طبق مستندات موجود و اظهارات اين دو جوان حال 
دختر پس از خوردن قرصى نامشخص بد شده بود و آن ها موضوع 
را به اورژانس اعالم كرده اند، اما پيش از رســيدن تكنسين هاى 
اورژانس اين دختر جان خود را از دســت داده، بنابراين موضوع 

مرگ مشكوك اعالم شد. 
بازپرس ويژه قتل عمد دادسراى عمومى و انقالب مشهد افزود: 
جسد به پزشك قانونى منتقل شد و از آنجا كه موضوع مشكوك 
به قتل اســت و هويت اين دختر نيز هنوز مشخص نيست، دو 

پسر جوان بازداشت شده اند و تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد.

سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى 

وظيفه خود مى داند در 
جهت رفع مشكالت مردمى،  
سوژه هاى ارسالى از سوى 
خوانندگان  عزيز    در حوزه 

هاى شهرى، اجتماعى، اقتصادى 
و ...  را پيگيرى و منعكس كند .

منتظر سوژه هاى شما از طريق 
سامانه پيامكى  هستيم.
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نظر اعضاى شورا در خصوص تغيير نام ايستگاه پارك ملت قطار شهرى 

تغيير نامى كه 500 ميليون تومان براى مردم آب مى خورد

خبر

ايسنا: تغيير نام ايستگاه پارك ملت قطار شهرى يكى از موضوعات 
احتماالً قريب الوقوعى است كه مردم در كنار ساير تغييرنام ها، با آن 

روبه  رو خواهند شد.
يكى از دستوركارهاى جلسه گذشته شوراى اسالمى شهر مشهد، 
تغيير نام ايســتگاه پارك ملت قطارشــهرى به ايستگاه پارك 
ملت/ دانشگاه فردوســى بود كه به دليل كمبود وقت، بررسى و 
رأى گيرى در خصوص آن به جلسه آينده شوراى شهر موكول شد. 
برخى از اعضاى شــورا نسبت به اين موضوع واكنش نشان دادند. 
هزينه داربودن، عادت نكردن مردم بــه نام هاى جديد و ضرورت 
نداشــتن از جمله داليلى بود كه در اين خصوص اعالم شد. در 
اين گزارش سعى داريم برخى از ابعاد اين تغييرنام 500 ميليونى 

را واكاوى كنيم. 

  تغيير نام 500 ميليونى 
شــهناز رمارم اظهار مى كند: درتمام دنيا مرسوم است كه به نام 
دانشگاه برند خود يك ايستگاه مترو دارند. اين مسئله بايد از ابتدا 
در نام گذارى ايســتگاه هاى قطارشــهرى لحاظ مى شد.از طرفى 
مشهد يك شهر گردشگرى و زيارتى است و پارك ملت هم براى 

مردم يك نوستالوژى است.
نائب رئيس شوراى اسالمى شهر مشهد با بيان اينكه «تعويض نام 
ايستگاه پارك ملت به دانشگاه فردوسى يا هرنام ديگرى عالوه بر 
تبعات اجتماعى و فرهنگى، در اين شرايط اقتصادى هزينه مالى 
هم دارد»، خاطرنشان مى كند: معاونت حمل ونقل اعالم كرده اين 
هزينه بيش از 500 ميليون تومان اســت. اين هزينه مربوط به 
تغييرات سيستم گويا، نقشه جغرافيايى و.. است. اين تغيير نام، 
سيستم هاى نرم افزارى مترو همچون سيگنالينگ، مخابرات، سير 
و حركت، سرورهاى سيستم و... كه خارجى هستند را تحت تأثير 
قرار مى دهد. رمارم تصريح مى كند: ممكن است از اين منظركه 
اكنون در شــرايط مالى خوبى نيســتيم و درآمدهاى شهردارى 
دچار مشكل است، با اين تغيرنام مخالفت كنيم. اگر قراربه چنين 
هزينه اى باشد، حتماً رأى مخالف خواهم داد؛ زيرا در اين شرايط 

صالح نيست هزينه جديدى را به شهردارى تحميل كنيم.
اين عضو كميســيون فرهنگى، اجتماعى، زيارت، گردشگرى و 
رسانه شوراى اسالمى شهرمشهد با بيان اينكه «اليحه شهردارى 
تغيير نام از پارك ملت به دانشگاه فردوسى بوده است»، مى گويد: 
مــن مخالفتم را با حــذف نام پــارك ملت اعالم كــرده ام. در 
كميسيون فرهنگى به اين جمع بندى رسيديم كه تغييرنام به 
پارك ملت/ دانشــگاه فردوسى باشد. اين موضوع در كميسيون 

فرهنگى رأى آورده و به صحن علنى مى رود.
وى ادامه داد: تاكنون در نام گذارى ها و تغيير نام ها، نظرسنجى از 
شورا نديده ايم در اين شورا به اين موضوع اعتقاد داريم و يكى از 
شعارهايمان بوده و همچنين در مبانى اصالح طلبى رجوع به نظر 
مردم و مشاركت شهروندان در مديريت شهرى از مؤلفه هاى اصلى 
اســت، اما تاكنون توفيق پيدا نكرده ايم نظرسنجى انجام دهيم؛ 
معموالً يا پيشــنهادات به ما رسيده يا لوايح شهردارى بوده و ما 
در مقابل يك پيشــنهاد تصميم گرفته ايم. من يادم نمى آيد كه 

نظرسنجى انجام شده باشد. 

   با تغييرنام هايى كه مردم به آن عادت كرده اند، مخالفم 
رئيس كميسيون برنامه، بودجه، فناورى اطالعات و منابع انسانى 
شوراى اسالمى شــهر مشــهد نيز اظهارمى كند: در مجموع با 

تغييرنام هايى كه مردم به آن ها عادت كرده اند، مخالف هستم و 
خواســته مردم مهم ترين اصل در نام گذارى است، بخصوص در 

جايى كه مى خواهيم تغيير ايجاد كنيم.
بتول گندمى ادامه مى دهد: خوب بود زمانى كه نام ايستگاه پارك 
ملت قطارشــهرى را انتخاب مى كردند، به دانشگاه فردوسى هم 
توجه مى شــد كه نامى متناسب با جايگاه پارك ملت و دانشگاه 
فردوسى كه روبه روى هم هستند، انتخاب مى كردند. حاال تقريباً 
مــردم به اين نام عادت كرد ه انــد و آن را پذيرفته اند. با تغيير آن 
خيلى موافق نيستم. رئيس كميســيون برنامه، بودجه، فناورى 
اطالعات ومنابع انسانى شوراى اسالمى شهر مشهد خاطرنشان 
مى كند: پيشنهاد كميسيون فرهنگى تركيب كردن اين دونام با 
هم و به صورت پارك ملت/ دانشگاه فردوسى است. با اين موضوع 
تاحدودى موافقت دارم، اما اينجا هم دغدغه اى وجود دارد مبنى 
براينكه ساختارقطار شــهرى به گونه اى است كه تغييرات در آن 
هزينه تحميل مى كند، مهم است كه اين هزينه چه مقدار باشد. 
با تغيير ايستگاه پارك ملت قطارشهرى به پارك ملت/ دانشگاه 
فردوسى به شرط اينكه تحميل هزينه نداشته باشد، موافق هستم.

   تغيير نام ايستگاه پارك ملت ضرورى نيست 
رئيس كميسيون حقوقى شــوراى شهر مشهد نيز مى گويد: به 
صورت كلى تغيير نام هزينه دارد. هم هزينه معنوى براى مردم 
دارد كه با نامى كه انس گرفتند بايد قطع ارتباط كنند، هم هزينه 
مادى دارد و بايد نام در آدرس هاى چاپ شده، اعالم هاى رسمى 
و... تغيير كند. محسن حسينى  پويا ادامه مى دهد: ضرورتى براى 
تغيير نام هايى كه مردم با آن ها انس گرفته اند و بدون مشــكل 
هستند وجود ندارد. در صورتى بايد تغيير نام انجام شود كه بنا به 
داليلى مردم ناراضى يا نام نامناسب باشد يا اينكه نام تكرارى باشد 

و براى مردم ايجاد مشكل كند.
وى خاطرنشان مى كند: در حال حاضر من به تغيير نام ايستگاه 
پــارك ملت رأى مخالف مى دهم، البته شــايد با توضيحاتى كه 

دوستان در جلسه علنى خواهند داد، متقاعد شدم.

مهناز خجسته نيا: انتظار براى نصب انشعاب جديد آب 
در مشهد متقاضيان را به صف كرده است.

به گزارش خبرنگار ما تعدادى از شــهروندان در تماس با 
دفتر مركزى روزنامه قدس خواستار پيگيرى اين موضوع 
شــدند. يكى از متقاضيان انشــعاب جديد آب در مشهد 
در گفت و گو با گزارشــگر ما مى گويد:  متأســفانه  برخى 

حاشيه هاى انشعاب آب متقاضيان را كالفه كرده است. 
وى با بيان اينكه زمان نصب انشعابات جديد آب در مشهد 
هر روز پاسكارى مى شود، مى افزايد: اين در حالى است كه 
برخى شنيده ها حكايت از نبود تجهيزات مورد نياز را دارد.  
شهروند ديگرى هم با بيان اينكه تاكنون چندين بار زمان 
انشــعاب جديد آب ساختمان مسكونى آن ها خلف وعده 
شــده، اظهار مى دارد: هر روز بهانه اى از سوى متوليان امر 
اعالم مى شود، اما آنچه مشهود است اينكه دليل اصلى اين 

امر نبود يك قطعه مورد نياز در تأمين  تجهيزات است.
به گفته وى اين در حالى است كه شركت آب و فاضالب 

نيز زير بار اين خلف وعده ها نمى رود.

يكى ديگر از شهروندان هم با انتقاد از ناديده گرفتن حقوق 
متقاضيان به دليل انتظار هاى بى حساب و كتاب مى گويد: 
اين در حالى است كه شركت آب و فاضالب هيچ تالشى 

در جهت جبران اين خسارات ندارد.
بــه گفته وى متقاضيان انشــعاب جديد در حالى معطل 
مانده اند كه اطالع رسانى شــفافى از سوى شركت آب و 

فاضالب براى دليل اين امر نمى شود.

 اظهار اميدوارى يك هفته اى
گزارشــگر ما براى واكاوى اين موضوع به سراغ مدير دفتر 
روابط عمومى و آموزش همگانى شــركت آب و فاضالب 

مشهد مى رود.
محمد زاده در گفت و گو با گزارشگر ما ضمن تأييد  ادعاى 
تأخير  در نصب انشعابات جديد آب اظهار اميدوارى مى كند 

مشكل مذكور در هفته جارى رفع شود.
وى از نصــب انشــعابات جديــد آب براســاس تاريخ 
درخواســت نصب خبر مى دهد و مى گويــد: از آنجا كه 
به منظــور ارتقاى كيفيت خدمات و اســتفاده از لوازم 
اســتاندارد، فرآيند تأمين  لوازم نصب انشــعابات آب با 
نظارت شركت آبفاى مشهد توسط بخش خصوصى انجام 
مى شود، تغيير پيمانكار مذكور باعث بروز تاخير در نصب 

انشعابات آب شده است. 
به گفته وى بــا پيگيرى هاى صورت گرفته، روند انتخاب 
پيمانكار جايگزين تأمين  كننده تجهيزات در حال نهايى 

شدن است. 

تغيير پيمانكار و نبود قطعه باعث شد

صف متقاضيان انشعاب آب در مشهد

يكى ديگر از شهروندان هم با انتقاد از ناديده گرفتن حقوق 
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