
مسموميت 30 نفر در استخر بانوان مشهد شهرك صنعتى «بساروج» رؤيايى كه 20 ساله شد
روز گذشته اتفاق افتاد گزارش قدس از بالتكليفى 2000 واحد تعميرگاهى خودروهاى سنگين در مشهد
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دانشگاه علوم پزشكى مشهد از مسموميت حدود 
30 بانوى شناگر در مجموعه آبى مشهد خبر 
داد.شهرام طاهرزاده با اشاره به اينكه اين حادثه 
حدود ســاعت12 ظهر روزگذشته به اورژانس 

مشهد اعالم شد، افزود: براى...

قدس  پروژه شــهرك صنعتى «بساروج» 
واقع در جاده «ده غيبى» مشــهد با بيش از 
20 سال بالتكليفى همچنان ركورددار خلف 
وعده هاست.پروژه اى با 2000 واحد تجارى 
كه همه ســهامدارانش به دليل همين خلف 

وعده ها عطاى آن را به ...
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يك روز متفاوت در روزنامه قدس
خراسان رضوى 

مجرى طرح توليد 
خودرو هيبريدى شد
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حضور خانواده شهيد هريرى،ايثارگران، مسئوالن و فرشته هاى كوچك «گلستان على» و «همدم» به مناسبت روز خبرنگار
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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 كند .
منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه 

پيامكى  هستيم.
شماره پيامك:   300072305

در گفت وگو با قدس عنوان شد

حقوق شهروندان از ناحيه 
خسارت پروژه هاى شهرى 

قابل پيگيرى است

قدس  معاون هماهنگى امور اقتصادى و توســعه منابع انســانى 
اســتاندار خراسان رضوى گفت: براى نخستين بار در كشور با توافق 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، توليد خودرو هيبريدى توسط شركتى 

جديد در اين استان آغاز مى شود. قربان...

قدس   حفارى براى انشــعابات آب، تلفن، گاز و تبديل 
شدن خيابان هاى شهر به لحاف چهل تكه ازجمله معضالت 
تمام نشدنى در كالنشهر مشهد است كه متأسفانه به دليل 

نبودن كانال هاى مشترك انرژى و...

.......صفحه 4 

kروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــرانروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m

پنجشنبه  18 مرداد 1397

 26 ذى القعده 1439
9 آگوست 2018  
سال سى و يكم  
شماره 8754  
ويژه نامه 3139 

س
قد

س 
عك

س 
وي

سر
ا : 

 ه
س

عك

رئيس سازمان انتقال خون كشور به قدس اعالم كرد
حذف مراكزى با جمع آورى كمتر از 20 هزار 

واحد خون درسال
على پــور  مراكزى بــا حجم جمع 
آورى كمتراز 20 هزارواحد خون درسال 
برچيــده مى شــوند.  دكتر علــى اكبر 
پورفتح اهللا، رئيس ســازمان انتقال خون 
كشــور با بيان اين مطلب درحاشيه سى 
وهفتمين نشســت اجالس سراسرى به 
خبرنگارما گفت: بنابر گزارش ســازمان 
بهداشت جهانى درســال گذشته، از مشــكالت بزرگ كشورهاى 
درحال توســعه تعداد بسيار باالى مراكزانتقال خون با حجم پايين 
اهداى خون است. چنانكه بنابرهمين گزارش دركشورهاى درحال 
توســعه به ازاى هــر مركز به طورمتوســط 5000 واحد خون اهدا 
مى شود درحالى كه اين رقم دركشورهاى پيشرفته به طورمتوسط 
به 20 هزارواحد مى رسد. به اين ترتيب با كاهش ميزان اهداى خون 
استانداردهاى كارى نيز كاهش پيدا مى كند.  وى ادامه داد: ازهمين رو 
از سياست هاى سازمان انتقال خون كشور اين است كه مراكز كوچك 
را كه حجم جمع آورى كمترى دارند بتدريج حذف كند؛ مگر آن كه 

مراكز بتوانند خود را به حجم 20 هزارواحد خون درسال برسانند.
 البته در مقابل، دسترسى مردم به واحدهاى سيار و همچنين در قالب 
برنامه هاى استقرار در مقاطع خاص انجام خواهد شد. به اين ترتيب 
به سمت متمركز ســازى و ارتقاى كيفيت مى رويم. وى همچنين 
افزود: طى برنامه ريزى هاى انجام شــده به مردم كشوراين اطمينان 
را مى دهيم كه هيچ مشكلى درزمينه تأمين  محصوالت مورد نياز و 
مواد مصرفى پيش نيايد. ازهمين رو درزمينه تأمين كيسه هاى خون 
كه تا سال هاى گذشته وابسته بوديم امروزه دوشركت توليد كننده در 

داخل كشورداريم. 
چنانكه يكى ازاين شــركت ها با ظرفيت توليد يك ميليون ســت 
كيسه درسال فعال است. همچنين شركتى ديگربا مشاركت سرمايه 
گذارى شــركت فرانســوى «ماكوفارما» به عنوان دومين شــركت 
توليد كيســه هاى خون درجهــان درمنطقه آزاد كــرج با ظرفيت 
توليد 10 ميليون ســت كيســه با هدف بازار منطقــه اى فعاليت 

دارد. 
دكترپورفتح اهللا همچنين خاطرنشان كرد: درحال حاضر60 درصد 
پالسما وداروهاى مشــتق ازآن ازپالسماى ايرانى تهيه مى شود كه 
ســعى مى كنيم به نقطه اى برسيم كه 100 درصد توليدات پالسما 
به وسيله پالسماى اهدايى هموطنان تأمين شود. ازهمين رو در اكثر 
استان ها درحال ايجاد مراكز جامع انتقال خون هستيم تا دركناراهداى 
خون، امكان اهداى پالســما، پالكت و سلول هاى بنيادى نيز وجود 
داشته باشد. رئيس سازمان انتقال خون كشور با تأكيد بر مسائل  بومى 
در سياست هاى راهبردى اين سازمان، مى گويد: بستر زيارت در شهر 
مشــهد فضاى دوگانه اى را ايجاد كرده چنانكه از يك سو به دليلى 
مســائلى همانند تصادفات جاده اى، مصرف خون را در اين منطقه 
افزايش داده واز طرف ديگر ورود مسافران و زائران بستر مطلوبى براى 

افزايش ميزان اهداى خون محسوب مى شود.
ازهمين رو مديريت استان خراسان مى تواند دراين زمينه بهره بردارى 
چشمگيرى داشته باشد. البته حركت قابل توجهى را آستان قدس 
در دوره مديريت جديد انجام داده اســت. وى اضافه كرد: گرچه اين 
آســتان مقدس گسترش بسيارى از مراكز را دراطراف حريم رضوى 
محدود ساخته، اما با تعامل با شــهردارى، اجازه ساخت يك مركز 
انتقال خون را در محدوده ياد شده فراهم كرده كه اميدواريم شرايطى 
براى گسترش اين مراكز ميسر شود. چراكه اين مقوله بهره بردارى 

دوسويه به شمارمى آيد.

استاندار خراسان رضوى در ديدار اصحاب رسانه:
همراهى و مدارا براى عبور از شرايط 

فعلى ضرورى است

قدس: اســتاندار خراســان رضوى گفت: مديران بايد 
پاسخگوى خبرنگاران باشند كه در اين استان عموماً 
مديــران همراهى الزم را دارند و در مواردى كه خالف 
اين باشد برخورد مى شود. على رضا رشيديان در نشست 
صميمانه با اصحاب رسانه ويژه بزرگداشت روز خبرنگار 
افزود: اطالع رســانى صحيح و شفاف سازى از وظايف 
خطير رســانه هاست و بايد با آگاهى بخشى درست و 
بهنگام نقش مؤثر  خــود را در تنوير افكار عمومى ايفا 
كنند. وى با تأكيد  بر همراهى مســئوالن با رسانه ها، 
خاطرنشان كرد: امروز كشــور در شرايط سختى قرار 
دارد و آنچه در اين موقعيت بيش از هر اقدامى ضرورى 
مى نمايد همراهى، مدارا و هم انديشــى است تا از اين 
صحنه با موفقيت عبور كنيم. استاندار خراسان رضوى 
عنوان كرد: در شرايط فعلى بايد همه در كنار هم براى 
پيشــبرد امور تالش كنيم و در اين ميان رســانه ها با 
شناسايى مسائل و مشكالت و اطالع رسانى مى توانند 
ياريگر مسئوالن در رفع مشكالت باشند. رشيديان با 
بيان اينكه نقد الزمه اصالح امور اســت، افزود: اما بايد 
از نقدهاى غيرمنصفانه و تخريب پرهيز كرد و در جهت 
بهبود امور و فائق آمدن بر مشكالت گام برداشت. وى 
افزود: خبرنگاران چشمان بينا و گوش هاى شنوا هستند 
كه مى توانند مشكالت را به مسئوالن منتقل كنند و 
مسئوالن نيز در راستاى حل اين مشكالت اقدام كنند. 
در ادامه نمايندگان رســانه ها مشكالت خود را مطرح 
كردند كه نبود امنيت شغلى، بيمه خبرنگاران و عدم 
پاســخگويى مديران از جمله مشــكالت مطرح شده 

توسط نمايندگان رسانه ها بود.

معاون هماهنگ كننده نزاجا:

6000 حافظ قرآنى در نيروى زمينى ارتش پرورش يافته اند
قدس:معاون هماهنگ كننده نيروى زمينى ارتش 
جمهورى اســالمى ايران گفت: طبق دستور رهبر 
معظم انقالب بايد 10 ميليون حافظ قرآن پرورش 
دهيم كه 32 هزار نفر آن سهم نيروى زمينى ارتش 
جمهورى اسالمى ايران است كه تاكنون 6000 نفر 

آن محقق شده است.
امير سرتيپ دكترعلى جهانشاهى در آيين اختتاميه 
هجدهمين دوره مســابقات قــرآن كريم فرزندان، 
همسران و خواهران شاغل در نيروى زمينى ارتش 
جمهورى اسالمى ايران، اظهار داشت: به فرموده امام 
رضا(ع) قرآن محكم ترين ريسمان الهى است و امام 
صادق(ع) مى فرمايند، قرآن مانند آفتاب خورشــيد 
است و چشمه جوشــانى بوده كه در هر لحظه آب 
تازه اى در آن مى جوشد و بسيار خرسنديم كه بيش 
از 10 هزار نفــر از خانواده هاى نزاجا در اين رويداد 

قرآنى حاضر شدند.
معاون هماهنگ كننده نيروى زمينى محورى ارتش 
گفت: به فرموده رسول اكرم(ص) قرآنيان پرچمدار 
دين مبين اسالم هستند و مسابقات قرآن براساس 
طرح هاى تعريف شده در ارتش جمهورى اسالمى 
ايران اجرا شــده كه موجب ايجاد وحدت و اُنس و 
اُلفت در ميان نيروها شــده است و در اين مسابقات 
شاهد شــركت كنندگانى از همه استان هاى كشور 

بوديم.
وى با بيان اينكه نخبگان قرآنى بايد به عنوان عامالن 
به دســتورات قرآن در جهت ترويج فرهنگ قرآنى 

تالش كنند، خاطرنشــان كرد: خانواده هاى نيروى 
زمينى ارتش جمهورى اسالمى ايران در گام نخست 
از خود شــروع كردند و در گام بعد در جهت ترويج 
علوم قرآنى در ســطح جامعه تالش خواهند كرد و 
قطعاً رشــد قرآنى نيروهاى مســلح در رشد قدرت 

نظامى آن ها هم مؤثر  است.
جهانشاهى گفت: طبق دستور رهبر معظم انقالب 
بايــد 10 ميليون حافظ قرآن پرورش دهيم كه 32 
هزار نفر آن ســهم نيروى زمينى ارتش جمهورى 
اسالمى ايران است كه تاكنون 6000 نفر آن محقق 

شده است.
در اين مراسم حجت االسالم عباس مقدسيان، رئيس 

سابق عقيدتى سياسى قرارگاه منطقه اى شمال شرق 
نزاجا، اظهار داشــت: بســيار جاى خوشــحالى و 
خوشبختى است كه شاهد توسعه مباحث قرآنى در 
خانواده نيروى زمينى ارتش جمهورى اسالمى ايران 
بوديم كه مى تواند الگويى موفق براى ساير نيروهاى 

مسلح باشد.
وى افزود: نخبه قرآنى بايد عامل به قرآن هم باشد و 
قرائت قرآن به تنهايى سبب نجات انسان ها نمى شود 
و به فرموده پيامبر اكرم(ص) محور قرآن ما هستيم 
و اگر با كتاب ناطق پيوند نخوريم راه و سبب نجاتى 

هم نخواهيم داشت.
همچنين محمدرضا كشــتگر، مســئول برگزارى 

هجدهمين دوره مســابقات قــرآن كريم فرزندان، 
همســران و خواهران شــاغل نزاجا، اظهار داشت: 
هجدهمين دوره مســابقات قــرآن كريم فرزندان، 
همســران و خواهران شــاغل نزاجا با حضور 300 
منتخب مناطق 7 گانه برگزار مى شــود كه از اين 
تعداد 250 نفر از آن ها همسران و فرزندان پرسنل 
اين ارگان نظامى بوده و 50 نفر ديگر هم خواهران 
شــاغل در نيروى زمينى ارتش جمهورى اسالمى 

ايران هستند.
مدير دارالقــرآن نيروى زمينــى ارتش جمهورى 
اســالمى ايران با بيان اينكه از ســال 94 مشهد به 
عنوان ميزبان دائمى مســابقات فرزندان، همسران 
و خواهران نيروى زمينى ارتش جمهورى اســالمى 
ايران انتخاب شــده اســت، افزود: اين مســابقات 
يكى از برنامه هــاى اوقات فراغت اين ارگان نظامى 
بوده اســت و در نيروى زمينــى ارتش جمهورى 
اســالمى ايران برنامه هاى فرهنگى متعددى براى 
پرســنل و خانواده هاى ايــن ارگان نظامى برگزار 

مى شود.
كشتگر خاطرنشــان كرد: يكى از ويژگى هاى بارز 
مسابقات امســال افزايش شركت كنندگان و اضافه 
شــدن حفظ يك جزء بود و ويژگى شاخص ديگر 
نيز حضور چند نفر از يك خانواده بوده كه نشان از 
اهميت نيروى زمينى ارتش جمهورى اسالمى ايران 
در ترويج فرهنــگ قرآنى در ميان خانواده هاى اين 

يگان نظامى داشته است.

فارس: فرمانده نيروى انتظامى خراسان رضوى 
گفت: در محدوده پاســگاه فردوســى، انبارى 
با حدود 5 تن قند احتكار شــده كشــف شد، 
همچنين در نيشابور انبارى كه هزار تن برنج و 
مواد غذايى را در آن احتكار كرده بودند، كشف 

شد. 
قادر كريمى در نشســت خبرى كه در ســتاد 
فرماندهى نيروى انتظامى خراسان رضوى برگزار 
شــد، ضمن تبريك روز خبرنگار گفت: سهمى 
از موفقيــت امروز نيــروى انتظامى متعلق به 
خبرنگاران است و حرفه خبرنگاران مانند شغل 

پليس، بسيار حساس و ظريف است.
فرمانده نيروى انتظامى خراسان رضوى با اشاره 
به اينكه رسانه ها بايد در آسيب شناسى احساس 
نا امنى در جامعه با پليس همكارى كنند؛ متذكر 
شــد: به كار گرفتن رويكرد آموزشى در مسائل 
امنيت بايد توسط رسانه ها صورت گيرد تا امنيت 
و آســيب هاى اجتماعى كاهش يابد، همچنين 

بايد ديدگاه خبرنگاران پيشگيرانه باشد. 
كريمى آمارى در خصوص اقدامات پليس در 4 
ماه ابتدايى ســال جارى و مقايسه آن با مدت 
مشــابه در سال گذشــته داد و گفت: در 4 ماه 

اخير نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 80 
درصد جرايم سايبرى افزايش يافته و 58 درصد 
آمار كشف شده نسبت به سال گذشته افزايش 

داشته است. 
 فرمانده نيروى انتظامى خراسان رضوى با اشاره 
به اينكه ميزان دستگيرى در جرايم سايبرى 14 
درصد افزايش يافته اســت؛ اضافه كرد: بيشتر 
جرايم سايبرى در فضاى مجازى كالهبردارى 

و جرايم مالى و اقتصادى است. 
كريمى با بيان اينكه ســرقت خرد در خراسان 
رضوى مشكل اساسى است؛ گفت: سرقت هاى 
خرد نسبت به سال گذشته 14 درصد افزايش 
يافته كه دستگاه هاى متولى مى توانند پليس را 
در پيشگيرى از سرقت هاى خرد كمك كنند و 
اميد است كه در 6 ماه دوم جرايم سرقت خرد 

كاهش يابد. 

فرمانده نيروى انتظامى خراسان رضوى با بيان 
اينكه كشف سالح و مهمات 12 درصد افزايش 
يافته اســت؛ اظهار كرد: بيشترين كشف سالح 
مربوط به ســالح شكارى است و بيشتر قتل ها 
نيز با ســالح شكارى انجام شده بود، همچنين 
كشفيات سوخت 323 درصد در استان افزايش 
داشته است.  وى يادآور شد: در 4 ماه سال جارى 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 12 درصد 
افزايش كشفيات قاچاق كاالى خارجى داشته ايم 
كه از نظــر ريالى نيز قاچاق كاالى خارجى 17 
درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است. 
فرمانده نيروى انتظامى خراسان رضوى گفت: 
در آمار نزاع دسته جمعى كاهش و در آمار نزاع 
قومى و قبيله اى افزايش داشــته ايم و نزاع هاى 
قومى منجر به قتل با ســالح شــكارى انجام 
مى گيرد، همچنين ميزان سرقت هاى بانك 50 
درصد نسبت به سال گذشــته كاهش داشته 
است. وى اظهار كرد: ميزان سرقت از منازل در 
سال جارى 10 درصد كاهش و تجاوز به عنف 
41 درصد كاهش داشته ايم، همچنين در كشف 
كل ســرقت ها 4 درصد نسبت به سال گذشته 

افزايش داشته است.  

فرمانده نيروى انتظامى خراسان رضوى مطرح كرد

افزايش 4 درصدى كشف سرقت ها نسبت به سال گذشته
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مسموميت 30 نفر در استخر بانوان مشهد شهرك صنعتى «بساروج» رؤيايى كه 20 ساله شد
روز گذشته اتفاق افتاد گزارش قدس از بالتكليفى 2000 واحد تعميرگاهى خودروهاى سنگين در مشهد

قدس   رئيس اداره حوادث و مديريت بحران 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد از مسموميت حدود 
30 بانوى شناگر در مجموعه آبى مشهد خبر 
داد.شهرام طاهرزاده با اشاره به اينكه اين حادثه 
حدود ســاعت12 ظهر روزگذشته به اورژانس 

مشهد اعالم شد، افزود: براى...

قدس  پروژه شــهرك صنعتى «بساروج» 
واقع در جاده «ده غيبى» مشــهد با بيش از 
20 سال بالتكليفى همچنان ركورددار خلف 
وعده هاست.پروژه اى با 2000 واحد تجارى 
كه همه ســهامدارانش به دليل همين خلف 

وعده ها عطاى آن را به ...

.......صفحه 4  .......صفحه 4 

يك روز متفاوت در روزنامه قدس
خراسان رضوى 

مجرى طرح توليد 
خودرو هيبريدى شد

.......صفحه 4 

حضور خانواده شهيد هريرى،ايثارگران، مسئوالن و فرشته هاى كوچك «گلستان على» و «همدم» به مناسبت روز خبرنگار

.......صفحه 2 

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 كند .
منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه 

پيامكى  هستيم.
شماره پيامك:   300072305

در گفت وگو با قدس عنوان شد

حقوق شهروندان از ناحيه 
خسارت پروژه هاى شهرى 

قابل پيگيرى است

قدس  معاون هماهنگى امور اقتصادى و توســعه منابع انســانى 
اســتاندار خراسان رضوى گفت: براى نخستين بار در كشور با توافق 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، توليد خودرو هيبريدى توسط شركتى 

جديد در اين استان آغاز مى شود. قربان...

قدس   حفارى براى انشــعابات آب، تلفن، گاز و تبديل 
شدن خيابان هاى شهر به لحاف چهل تكه ازجمله معضالت 
تمام نشدنى در كالنشهر مشهد است كه متأسفانه به دليل 

نبودن كانال هاى مشترك انرژى و...

.......صفحه 4 
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رئيس سازمان انتقال خون كشور به قدس اعالم كرد
حذف مراكزى با جمع آورى كمتر از 20 هزار 

واحد خون درسال
على پــور  مراكزى بــا حجم جمع 
آورى كمتراز 20 هزارواحد خون درسال 
برچيــده مى شــوند.  دكتر علــى اكبر 
پورفتح اهللا، رئيس ســازمان انتقال خون 
كشــور با بيان اين مطلب درحاشيه سى 
وهفتمين نشســت اجالس سراسرى به 
خبرنگارما گفت: بنابر گزارش ســازمان 
بهداشت جهانى درســال گذشته، از مشــكالت بزرگ كشورهاى 
درحال توســعه تعداد بسيار باالى مراكزانتقال خون با حجم پايين 
اهداى خون است. چنانكه بنابرهمين گزارش دركشورهاى درحال 
توســعه به ازاى هــر مركز به طورمتوســط 5000 واحد خون اهدا 
مى شود درحالى كه اين رقم دركشورهاى پيشرفته به طورمتوسط 
به 20 هزارواحد مى رسد. به اين ترتيب با كاهش ميزان اهداى خون 
استانداردهاى كارى نيز كاهش پيدا مى كند.  وى ادامه داد: ازهمين رو 
از سياست هاى سازمان انتقال خون كشور اين است كه مراكز كوچك 
را كه حجم جمع آورى كمترى دارند بتدريج حذف كند؛ مگر آن كه 

مراكز بتوانند خود را به حجم 20 هزارواحد خون درسال برسانند.
 البته در مقابل، دسترسى مردم به واحدهاى سيار و همچنين در قالب 
برنامه هاى استقرار در مقاطع خاص انجام خواهد شد. به اين ترتيب 
به سمت متمركز ســازى و ارتقاى كيفيت مى رويم. وى همچنين 
افزود: طى برنامه ريزى هاى انجام شــده به مردم كشوراين اطمينان 
را مى دهيم كه هيچ مشكلى درزمينه تأمين  محصوالت مورد نياز و 
مواد مصرفى پيش نيايد. ازهمين رو درزمينه تأمين كيسه هاى خون 
كه تا سال هاى گذشته وابسته بوديم امروزه دوشركت توليد كننده در 

داخل كشورداريم. 
چنانكه يكى ازاين شــركت ها با ظرفيت توليد يك ميليون ســت 
كيسه درسال فعال است. همچنين شركتى ديگربا مشاركت سرمايه 
گذارى شــركت فرانســوى «ماكوفارما» به عنوان دومين شــركت 
توليد كيســه هاى خون درجهــان درمنطقه آزاد كــرج با ظرفيت 
توليد 10 ميليون ســت كيســه با هدف بازار منطقــه اى فعاليت 

دارد. 
دكترپورفتح اهللا همچنين خاطرنشان كرد: درحال حاضر60 درصد 
پالسما وداروهاى مشــتق ازآن ازپالسماى ايرانى تهيه مى شود كه 
ســعى مى كنيم به نقطه اى برسيم كه 100 درصد توليدات پالسما 
به وسيله پالسماى اهدايى هموطنان تأمين شود. ازهمين رو در اكثر 
استان ها درحال ايجاد مراكز جامع انتقال خون هستيم تا دركناراهداى 
خون، امكان اهداى پالســما، پالكت و سلول هاى بنيادى نيز وجود 
داشته باشد. رئيس سازمان انتقال خون كشور با تأكيد بر مسائل  بومى 
در سياست هاى راهبردى اين سازمان، مى گويد: بستر زيارت در شهر 
مشــهد فضاى دوگانه اى را ايجاد كرده چنانكه از يك سو به دليلى 
مســائلى همانند تصادفات جاده اى، مصرف خون را در اين منطقه 
افزايش داده واز طرف ديگر ورود مسافران و زائران بستر مطلوبى براى 

افزايش ميزان اهداى خون محسوب مى شود.
ازهمين رو مديريت استان خراسان مى تواند دراين زمينه بهره بردارى 
چشمگيرى داشته باشد. البته حركت قابل توجهى را آستان قدس 
در دوره مديريت جديد انجام داده اســت. وى اضافه كرد: گرچه اين 
آســتان مقدس گسترش بسيارى از مراكز را دراطراف حريم رضوى 
محدود ساخته، اما با تعامل با شــهردارى، اجازه ساخت يك مركز 
انتقال خون را در محدوده ياد شده فراهم كرده كه اميدواريم شرايطى 
براى گسترش اين مراكز ميسر شود. چراكه اين مقوله بهره بردارى 

دوسويه به شمارمى آيد.

استاندار خراسان رضوى در ديدار اصحاب رسانه:
همراهى و مدارا براى عبور از شرايط 

فعلى ضرورى است

قدس: اســتاندار خراســان رضوى گفت: مديران بايد 
پاسخگوى خبرنگاران باشند كه در اين استان عموماً 
مديــران همراهى الزم را دارند و در مواردى كه خالف 
اين باشد برخورد مى شود. على رضا رشيديان در نشست 
صميمانه با اصحاب رسانه ويژه بزرگداشت روز خبرنگار 
افزود: اطالع رســانى صحيح و شفاف سازى از وظايف 
خطير رســانه هاست و بايد با آگاهى بخشى درست و 
بهنگام نقش مؤثر  خــود را در تنوير افكار عمومى ايفا 
كنند. وى با تأكيد  بر همراهى مســئوالن با رسانه ها، 
خاطرنشان كرد: امروز كشــور در شرايط سختى قرار 
دارد و آنچه در اين موقعيت بيش از هر اقدامى ضرورى 
مى نمايد همراهى، مدارا و هم انديشــى است تا از اين 
صحنه با موفقيت عبور كنيم. استاندار خراسان رضوى 
عنوان كرد: در شرايط فعلى بايد همه در كنار هم براى 
پيشــبرد امور تالش كنيم و در اين ميان رســانه ها با 
شناسايى مسائل و مشكالت و اطالع رسانى مى توانند 
ياريگر مسئوالن در رفع مشكالت باشند. رشيديان با 
بيان اينكه نقد الزمه اصالح امور اســت، افزود: اما بايد 
از نقدهاى غيرمنصفانه و تخريب پرهيز كرد و در جهت 
بهبود امور و فائق آمدن بر مشكالت گام برداشت. وى 
افزود: خبرنگاران چشمان بينا و گوش هاى شنوا هستند 
كه مى توانند مشكالت را به مسئوالن منتقل كنند و 
مسئوالن نيز در راستاى حل اين مشكالت اقدام كنند. 
در ادامه نمايندگان رســانه ها مشكالت خود را مطرح 
كردند كه نبود امنيت شغلى، بيمه خبرنگاران و عدم 
پاســخگويى مديران از جمله مشــكالت مطرح شده 

توسط نمايندگان رسانه ها بود.

معاون هماهنگ كننده نزاجا:

6000 حافظ قرآنى در نيروى زمينى ارتش پرورش يافته اند
قدس:معاون هماهنگ كننده نيروى زمينى ارتش 
جمهورى اســالمى ايران گفت: طبق دستور رهبر 
معظم انقالب بايد 10 ميليون حافظ قرآن پرورش 
دهيم كه 32 هزار نفر آن سهم نيروى زمينى ارتش 
جمهورى اسالمى ايران است كه تاكنون 6000 نفر 

آن محقق شده است.
امير سرتيپ دكترعلى جهانشاهى در آيين اختتاميه 
هجدهمين دوره مســابقات قــرآن كريم فرزندان، 
همسران و خواهران شاغل در نيروى زمينى ارتش 
جمهورى اسالمى ايران، اظهار داشت: به فرموده امام 
رضا(ع) قرآن محكم ترين ريسمان الهى است و امام 
صادق(ع) مى فرمايند، قرآن مانند آفتاب خورشــيد 
است و چشمه جوشــانى بوده كه در هر لحظه آب 
تازه اى در آن مى جوشد و بسيار خرسنديم كه بيش 
از 10 هزار نفــر از خانواده هاى نزاجا در اين رويداد 

قرآنى حاضر شدند.
معاون هماهنگ كننده نيروى زمينى محورى ارتش 
گفت: به فرموده رسول اكرم(ص) قرآنيان پرچمدار 
دين مبين اسالم هستند و مسابقات قرآن براساس 
طرح هاى تعريف شده در ارتش جمهورى اسالمى 
ايران اجرا شــده كه موجب ايجاد وحدت و اُنس و 
اُلفت در ميان نيروها شــده است و در اين مسابقات 
شاهد شــركت كنندگانى از همه استان هاى كشور 

بوديم.
وى با بيان اينكه نخبگان قرآنى بايد به عنوان عامالن 
به دســتورات قرآن در جهت ترويج فرهنگ قرآنى 

تالش كنند، خاطرنشــان كرد: خانواده هاى نيروى 
زمينى ارتش جمهورى اسالمى ايران در گام نخست 
از خود شــروع كردند و در گام بعد در جهت ترويج 
علوم قرآنى در ســطح جامعه تالش خواهند كرد و 
قطعاً رشــد قرآنى نيروهاى مســلح در رشد قدرت 

نظامى آن ها هم مؤثر  است.
جهانشاهى گفت: طبق دستور رهبر معظم انقالب 
بايــد 10 ميليون حافظ قرآن پرورش دهيم كه 32 
هزار نفر آن ســهم نيروى زمينى ارتش جمهورى 
اسالمى ايران است كه تاكنون 6000 نفر آن محقق 

شده است.
در اين مراسم حجت االسالم عباس مقدسيان، رئيس 

سابق عقيدتى سياسى قرارگاه منطقه اى شمال شرق 
نزاجا، اظهار داشــت: بســيار جاى خوشــحالى و 
خوشبختى است كه شاهد توسعه مباحث قرآنى در 
خانواده نيروى زمينى ارتش جمهورى اسالمى ايران 
بوديم كه مى تواند الگويى موفق براى ساير نيروهاى 

مسلح باشد.
وى افزود: نخبه قرآنى بايد عامل به قرآن هم باشد و 
قرائت قرآن به تنهايى سبب نجات انسان ها نمى شود 
و به فرموده پيامبر اكرم(ص) محور قرآن ما هستيم 
و اگر با كتاب ناطق پيوند نخوريم راه و سبب نجاتى 

هم نخواهيم داشت.
همچنين محمدرضا كشــتگر، مســئول برگزارى 

هجدهمين دوره مســابقات قــرآن كريم فرزندان، 
همســران و خواهران شــاغل نزاجا، اظهار داشت: 
هجدهمين دوره مســابقات قــرآن كريم فرزندان، 
همســران و خواهران شــاغل نزاجا با حضور 300 
منتخب مناطق 7 گانه برگزار مى شــود كه از اين 
تعداد 250 نفر از آن ها همسران و فرزندان پرسنل 
اين ارگان نظامى بوده و 50 نفر ديگر هم خواهران 
شــاغل در نيروى زمينى ارتش جمهورى اسالمى 

ايران هستند.
مدير دارالقــرآن نيروى زمينــى ارتش جمهورى 
اســالمى ايران با بيان اينكه از ســال 94 مشهد به 
عنوان ميزبان دائمى مســابقات فرزندان، همسران 
و خواهران نيروى زمينى ارتش جمهورى اســالمى 
ايران انتخاب شــده اســت، افزود: اين مســابقات 
يكى از برنامه هــاى اوقات فراغت اين ارگان نظامى 
بوده اســت و در نيروى زمينــى ارتش جمهورى 
اســالمى ايران برنامه هاى فرهنگى متعددى براى 
پرســنل و خانواده هاى ايــن ارگان نظامى برگزار 

مى شود.
كشتگر خاطرنشــان كرد: يكى از ويژگى هاى بارز 
مسابقات امســال افزايش شركت كنندگان و اضافه 
شــدن حفظ يك جزء بود و ويژگى شاخص ديگر 
نيز حضور چند نفر از يك خانواده بوده كه نشان از 
اهميت نيروى زمينى ارتش جمهورى اسالمى ايران 
در ترويج فرهنــگ قرآنى در ميان خانواده هاى اين 

يگان نظامى داشته است.

فارس: فرمانده نيروى انتظامى خراسان رضوى 
گفت: در محدوده پاســگاه فردوســى، انبارى 
با حدود 5 تن قند احتكار شــده كشــف شد، 
همچنين در نيشابور انبارى كه هزار تن برنج و 
مواد غذايى را در آن احتكار كرده بودند، كشف 

شد. 
قادر كريمى در نشســت خبرى كه در ســتاد 
فرماندهى نيروى انتظامى خراسان رضوى برگزار 
شــد، ضمن تبريك روز خبرنگار گفت: سهمى 
از موفقيــت امروز نيــروى انتظامى متعلق به 
خبرنگاران است و حرفه خبرنگاران مانند شغل 

پليس، بسيار حساس و ظريف است.
فرمانده نيروى انتظامى خراسان رضوى با اشاره 
به اينكه رسانه ها بايد در آسيب شناسى احساس 
نا امنى در جامعه با پليس همكارى كنند؛ متذكر 
شــد: به كار گرفتن رويكرد آموزشى در مسائل 
امنيت بايد توسط رسانه ها صورت گيرد تا امنيت 
و آســيب هاى اجتماعى كاهش يابد، همچنين 

بايد ديدگاه خبرنگاران پيشگيرانه باشد. 
كريمى آمارى در خصوص اقدامات پليس در 4 
ماه ابتدايى ســال جارى و مقايسه آن با مدت 
مشــابه در سال گذشــته داد و گفت: در 4 ماه 

اخير نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 80 
درصد جرايم سايبرى افزايش يافته و 58 درصد 
آمار كشف شده نسبت به سال گذشته افزايش 

داشته است. 
 فرمانده نيروى انتظامى خراسان رضوى با اشاره 
به اينكه ميزان دستگيرى در جرايم سايبرى 14 
درصد افزايش يافته اســت؛ اضافه كرد: بيشتر 
جرايم سايبرى در فضاى مجازى كالهبردارى 

و جرايم مالى و اقتصادى است. 
كريمى با بيان اينكه ســرقت خرد در خراسان 
رضوى مشكل اساسى است؛ گفت: سرقت هاى 
خرد نسبت به سال گذشته 14 درصد افزايش 
يافته كه دستگاه هاى متولى مى توانند پليس را 
در پيشگيرى از سرقت هاى خرد كمك كنند و 
اميد است كه در 6 ماه دوم جرايم سرقت خرد 

كاهش يابد. 

فرمانده نيروى انتظامى خراسان رضوى با بيان 
اينكه كشف سالح و مهمات 12 درصد افزايش 
يافته اســت؛ اظهار كرد: بيشترين كشف سالح 
مربوط به ســالح شكارى است و بيشتر قتل ها 
نيز با ســالح شكارى انجام شده بود، همچنين 
كشفيات سوخت 323 درصد در استان افزايش 
داشته است.  وى يادآور شد: در 4 ماه سال جارى 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 12 درصد 
افزايش كشفيات قاچاق كاالى خارجى داشته ايم 
كه از نظــر ريالى نيز قاچاق كاالى خارجى 17 
درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است. 
فرمانده نيروى انتظامى خراسان رضوى گفت: 
در آمار نزاع دسته جمعى كاهش و در آمار نزاع 
قومى و قبيله اى افزايش داشــته ايم و نزاع هاى 
قومى منجر به قتل با ســالح شــكارى انجام 
مى گيرد، همچنين ميزان سرقت هاى بانك 50 
درصد نسبت به سال گذشــته كاهش داشته 
است. وى اظهار كرد: ميزان سرقت از منازل در 
سال جارى 10 درصد كاهش و تجاوز به عنف 
41 درصد كاهش داشته ايم، همچنين در كشف 
كل ســرقت ها 4 درصد نسبت به سال گذشته 

افزايش داشته است.  

فرمانده نيروى انتظامى خراسان رضوى مطرح كرد

افزايش 4 درصدى كشف سرقت ها نسبت به سال گذشته



حضور خانواده شهيد هريرى، مسئوالن و فرشته هاى كوچك گلستان على و همدم به مناسبت روز خبرنگار

يك روز متفاوت در روزنامه قدس
��ر

بهروز فرهمند: يكم. مى گويند، باجناق فاميل نمى شــود اما 
بگذاريد، همين ســرچراغى براى شــما از باجناق نازنيِن خودم 
بگويم كه وقتى شــنيد، پيشــه خبرنگارى هم جزو حرفه هاى 
ســخت و زيان آور اســت، رو كرد به من و با نــگاِه «عاقل اندر 
ســفيه» گفت: آخر برادر جان! شــما خبرنگارهــا مگر چيزى 
ســنگين تر از يك خودكار بلند كرده ايد؟ ســخت و زيان آور 
بودنش ديگر كجا بود؟... و من كه از روِز نخستيِن تولد تاكنون، 
از چالش هاى خانوادگى و غيرخانوادگى، همواره پرهيز كرده ام 
و بر اين باور هســتم كه «ما براى وصل كردن آمديم/ نى براى 
فصل كردن آمديم»، گردن كج كــردم و صلح جويانه گفتم اى 
برادر جان! كجاى كارى؟ همان يك خودكار را هم كه اين روزها 
ديگر به دســت نمى گيريم. پس اگر نمى دانى، بدان و دانســته 
باش كه مدت هاســت، در پشِت ميز و روبه رو ى صفحه نمايِش 
رايانه مى نشــينيم و به لطِف صفحه كليد و با انگشتاِن مبارك 
(تَق تَق تَق) واژه ها را مى نگاريم.... دسِت آخر هم چشمكى زدم 

و گفتمش: آن هم زير باِد سرِد كولر ! 
دوم. باور كنيد، ما خبرنگارها «لوس و نُُنر» و «ويژه خوار» نيستيم. 
باور كنيد خودمان را «تافته جدابافته» نمى دانيم. باور كنيد دوست 
نداريم درصدرِ خبرها و در قاِب دوربين ها بنشــينيم.... تصدقتان! 
قرباِن شكِل ماه تان! اين ها را چه باور كنيد و چه نكنيد، اينكه يك 
روز در تقويِم خورشــيدى به نام ماست، هرچند در جاى خودش 
موجب قدردانى است و شايد تِه دل مان غنج برود كه در اين روز، 

دوســتان و خدمتگزاراِن مردم با لبخند و ُگل و شيرينى مى آيند 
و ديدارها تازه مى شــود، اما راستش را بخواهيد، در همين روز به 
اين فكر مى كنيم كه در اين چند ســطر و چند ســتون و يك دو 
صفحه، شايد بهتر باشد، همچنان براى اين مردِم نجيب بنويسيم تا 
اينكه براى خودمان نوشابه تگرگى وا كنيم! اما ُخب،... شايد از باِب 
«افتادِن خياط در كوزه» بد نباشــد در يك روز از 365 روزِ ســال، 

خبرنگار را به روايِت خبرنگار، بازخوانى كنيم.
ســوم. مبادا گمان كنيد، همه دردســرهاى يك خبرنگار وقتى 
شــروع مى شود كه نوشته اش منتشر مى شــود. خير!... تاكنون به 
اين قسمِت ماجرا آيا فكر كرده ايد كه خبرنگار براى چيزهايى هم 
كــه مى بيند اما درباره اش،«نمى تواند بنويســد»، هزينه مى دهد؟ 
هزينه اى چه بسا بيش از هزينه هاى نوشتن. حكايت، همان حكايِت 
«دانستن و نگفتن» است. «دانســتن و نگفتن» كه ُحناق مى آورد، 
غمباد مى آورد؛ غده اى مى شود بر سر راهِ حنجره و تارهاى صوتِى 
آدميزاد.... و تو را از بابِت چشم بستن بر «مسئوليت اجتماعى» زير 
ســؤال  مى بََرد. اينكه بدانى «داد» كدام اســت و «بى داد» كدام، اما 
نتوانى تيترش كنى، مگر كم مصيبت اســت؟... شما بگوييد، حاِل 

خونين دالن، كه گويد باز؟
چهارم. اطالعات براى خبرنگار «طال» اســت. او داده ها را مى گيرد 
و خبر مى ســازد تا مردم آگاه تر شــوند. خبرنگار باال و پايين مى زند 
تا «اطالعاِت پنهان شــده در اتاق هاى دربسته» را كه برخى مديران 
مى خواهنــد به زيِر فرش جارو كنند، به دســت بياورد. يك تعريِف 

كالســيك از «خبر» مى گويــد: «هر آن چه مســئوالن مى خواهند 
سركوب و پنهان كنند، خبر است و آنچه باقى مى ماند، آگهى است».

پنجم. اين سكه، يك روى ديگر هم دارد. شماى خبرنگار، اگر 
در چارچوِب تحمِل مســئوالن و به سليقه شان بنويسى،... كه 
ُخب! يك خبرنگاِر دانا و چرِخ چهارم دموكراسى هستى و گوِش 
شــيطان َكر، همه چيز به خوبى و خوشى تمام مى شود. اما اگر 
پا را فراتــر بگذارى يا جوگير شــوى و بخواهى در نقش «باب 
وودوارد»- خبرنگاِر افشــاگِر واشنگتن پُست واترگيِت ديگرى را 
رقــم بزنى و نامت را جاودانه تاريخ ُكنى، آنگاه بدان و دانســته 

باش كه كالهت پس معركه است! 
ششــم. صفحه حوادث را مى خوانى؟ از سوســول بازى هايى 
ماننِد كيف قاپى و ِخفت گيرى و دزدى و قتل هاى خيابانى كه 
بگذريم، وقتى به كودك ُكشــى و شوهرُكشى و ُمثله كردن ها با 
چاقوى آشپزخانه مى رسى، چه بر سِر روح و رواِن شما مى آيد؟... 
حاال بياييد خودمان را جــاى خبرنگاِر نگون بخت بگذاريم كه 
در صحنه جنايت حاضر اســت و چيزهايى مى بيند و مى شنود 
كه وقتى خودش مى خواهد، خبرشان را قلمى كند، بايد دسِت 
نياز به ســوى «ســه نقطه» ها دراز كند تا مبادا ســالمِت روانِى 
مردم آســيب ببيند.... راستى، شما از قلِب زخمى و مچاله شده 
و بغض هــاى در گلو مانده خبرنگاراِن حــوادث، چه مى دانيد؟ 
همان ها كه كابوِس شــبانه مى بينند و با فرياد از خواب مى پرند 

و براى دوباره خوابيدن، بايد يك «واليوِم 10» بيندازند باال.

هفتم. مى گويند، اين روزها خبرنگار«پشــِت ميزنشــين» شده. 
روبه رو ى باِد كولر مى نشيند و كاپوچينو مى زند تو رگ.... در همين 
باره، پونه شيرازى در جام جم مى نويسد: «من در جايگاهى نيستم 
به بررسى چرايِى تغييِر ساختارِ شــغلِى خبرنگاران بپردازم، اما با 
داليل مستند مى توانم، پيامدهاى منفِى پشت ميزنشينِى درازمدت 
در روبه رو ى رايانه  را بشمارم، پيامدهايى ماننِد ديابت، بيمارى هاى 
گوارشــى، قلبى و عروقى و بروز مشكالت استخوانى و اسكلتى كه 

خبرنگاران به فرسودگى زودهنگام دچار مى كند».

هشتم. كوله پُشتى اى پُر از استرس !... در جايى خواندم، خبرنگار 
پس از ترك كردِن تحريريه، نمى تواند افكار استرس  زا را در سازمان 
كارى اش بگذارد و مشــكالت و نگرانى هايش را به خانواده منتقل 
نكند. به بيان ديگر، استرس هاى يك خبرنگار در كوله پشتى اش، 

هميشه با اوست.
نهم. از ســندروِم «وسواِس فكرى» خبرنگارها شنيده ايد؟ اينكه با 
واژه ها كلنجار مى  روند، نه تنها براى اينكه قشنگ  تر و رساتر بنويسند، 
شايد بيشتر از اين بابت كه در خلوت، از خودشان مى پرسند: چگونه 

واژه هاى ارجمند را رديف كنم تا در «آفسايِد خط قرمز» هاى نوشته 
و نانوشته، گرفتار نشوم؟ 

دهم. به نظِر شما شــباهِت يك خبرنگار، يك راننده و يك كاربِر 
برِج مراقبت، در چيست؟... من طنز و لطيفه نمى گويم و شما هم 
زياد به سلول هاى خاكسترِى مغزتان فشار نياوريد و پاسِخ صاف و 
پوســت كنده اش را از زباِن دكتر مسعود قاسمى متخصص قلب و 
عروق بشــنويد. آنجا كه مى گويد: «بررسى ها نشان داده، راننده ها 
كه درازمدت رانندگى مى كنند، آن ها كه در برج مراقبت فرودگاه 
كار مى كنند و خبرنگاران، با خطِر بيمارى  قلبى روبه رو  هســتند». 

(خبرگزارى فارس). 
يازدهم. «اگر خبرنگاران مهارت مديريت اســترس را فرانگيرند، 
آسيب مى بينند»... اين هشدارِ دكتر سيارى، معاون وقِت بهداشت 

وزير بهداشت است (ايرنا، مرداد 95). 
دوازدهم. شــانزدهم فروردين 96 اســت و زلزله مشهد را تكان 
مى دهد. خبرنگار و عكاس خبرگزارى ايرنا ماموريت دارند بى درنگ 
به سوى فريمان بروند، آنجا كه يك روستايش، كانوِن زلزله است. 
تيم خبرى، شتابان به سوى مركِز زلزله مى رود، در حالى كه مردم 
از آنجا گريزان هســتند. كاميار اسماعيل پور خبرنگار ايرنا بعدها 
درباره ماجراى آن روزها مى نويســد: «شايد خواننده باورش نشود 
كه خبرنگار فرصت نيافت تا فرم مأمور يت را پُر كند و تنها توانست، 

همسر بيمارش را از مأمور يت آگاه كند».
سيزدهم. چند «كليدواژه» را اينجا مى نويسم، اگر دوست داشتيد، 
برويد و جست و جو كنيد و درباره شان چيزكى بخوانيد. واژه هايى 
ماننِد «فرسودگي شغلي»، «خســتگي عاطفي»، «ارزيابى منفى از 
خود»، «نگرانى از قضاوت هاى هميشــگِى درون ســازمانى و برون 
ســازمانى»، «شتابزدگى در كار» و «كارِ بدوِن زمان».... همه اين ها از 

ويژگى ها و آثارِ پُربركِت يك زندگِى خبرنگارانه است.... 
راستى رفقا! روزتان مبارك!
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مديركل سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى خراسان رضوى: 

 واكنش روزنامه قدس در قبال تخريب 
آثار تاريخى قابل تقدير است

هنگامه طاهرى: مدير كل ســازمان ميراث فرهنگى،صنايع 
دســتى و گردشگرى خراســان رضوى روز گذشته در ديدار با 
خبرنگاران روزنامه قدس از ثبت ملى 500 اثر تاريخى خراسان 
رضوى تا پايان ســال جارى خبر داد.وى عالوه بر اين حمايت 
قدس از ســازمان ميراث فرهنگى را به عنوان يك سازمان ملى 
ارزشــمند خواند.ابوالفضل مكرمى فر گفت: توسعه گردشگرى 
نقش اول در اشــتغال كشــور را دارد در ايــن خصوص حوزه 
گردشگرى در خراسان رضوى با حضور 78 هزار نفر در تأسيسات 
مذكور از اهميتى ويژه برخوردار است.او افزود: در حال حاضر در 
حوزه گردشگرى استان 280 پروژه با بيش از 60 درصد پيشرفت 
فيزيكى وجود دارد.او واكنش روزنامه قدس در قبال تخريب آثار 

تاريخى را مورد تقدير قرار داد. 
در اين ديدار احمد دينارى معاون سرمايه گذارى ميراث فرهنگى 
استان، فريد جواهرزاده مشاور مديركل، امير ضياييان مدير روابط 
عمومــى و امور فرهنگى و محمد على على نژاد مســئول امور 

رسانه اى ميراث نيز حضور داشتند.

دبير ستاد امر به معروف و نهى از منكر استان:
 ايجاد خبرگزارى براى عرب زبانان، 

منطقه را تحت تأثير قرار خواهد داد
قدس: دبير ســتاد امر به معروف و 
نهى از منكر خراســان رضوى گفت: 
جاى خالى خبرگــزارى براى عرب 
زبانان منطقه در كشورمان مشهود 
اســت و اميدواريم اين خأل با همت 
مديــران غيردولتى برطرف شــود. 
سيد عبداهللا ارجائى با حضور در قدس با بيان اين مطلب افزود: 
با توجه به اوضاع خاص منطقه و جهان اســالم و نظر به اينكه 
بيشتر مسلمانان را عرب زبانان تشكيل مى دهند، به نظر مى رسد 
بهترين راه براى نشر و اشاعه آرمان ها و اهداف انقالب اسالمى در 

منطقه تشكيل يك خبرگزارى قدرتمند عرب زبان باشد.

حركت جهادى در راستاى اميد بخشى به مردم

عباس محمديان، رئيس بســيج رســانه خراسان رضوى كه به 
همراه سرهنگ شبانى، جانشين روابط عمومى سپاه امام رضا(ع) 
و سرهنگ ســيد جواد كمالى،  رئيس بسيج كارمندان و ادارات 
خراســان رضوى در تحريريه قدس حاضر شــده بودند، ضمن 
تبريك روز خبرنگار با اشــاره به شــرايط حساس فعلى جامعه 
اظهار داشت: حركت جهادى در راستاى اميد بخشى به مردم، 
اطالع رسانى درست و صادقانه و سوق دادن فضا به سمت فضاى 
آرام در آستانه 40 سالگى انقالب از جمله رسالت رسانه هاست 
كه مى تواند دستاورد هاى انقالب را تضمين نمايد.سرهنگ سيد 
جواد كمالى،رئيس بسيج كارمندان و ادارات خراسان رضوى هم 
گفت: در حال حاضر بسيج ادارات در اكثر ادارات استان فعاليت 
دارد كه 50 هزار نفر در28 حوزه شهرستان هاى استان عضويت 
فعال دارند. سرهنگ شــبانى نيز با تبريك 17 مرداد به عنوان 
روز خبرنگار گفت:حضور ما در اينجــا براى ارج نهادن به مقام 
خبرنگاران وگراميداشــت زحمات مجاهدانه اى است كه كمتر 

جايى به آن پرداخته شده است.

 شهر جديد بينالود در مسير توسعه 
يزدانى، مديرعامل شركت عمران 
شــهر جديد بينالود هم  با حضور 
اظهارداشــت:  قدس  تحريريه  در 
شهر جديد بينالود در ابتداى مسير 
توســعه قرار گرفتــه و اميدواريم 
بتوانيم با استقبال بيشتر مردم در 
سريع ترين زمان ممكن شاهد شكل گيرى شهرى پويا باشيم. 

 حفظ جاذبه هاى طبيعى طرقبه شانديز

فرماندار شهرســتان طرقبه شــانديز كه به همــراه چند تن 
از مديران اين شهرســتان در تحريريه قدس حاضر شده بود 
ضمن تبريــك روز خبرنگار گفــت: روزنامه قــدس يكى از 
رســانه هاى پر تالش در عرصه اطالع رسانى و آگاهى استان 
و كشــور است كه همواره سرمنشأ خدمات زيادى در مباحث 
مختلف فرهنگى، سياسى و اجتماعى بوده و هست. حسينى، 
همچنين در مــورد اقدامات اساســى كــه در خصوص اين 
شهرســتان قرار است انجام شود، اظهار داشت: توسعه راه هاى 
دسترســى به مشــهد، حفظ جاذبه هاى طبيعى شهرستان و 
عوض كردن رويكرد و ســوق دادن مردمى كه به شهر ما سفر 
مى كنند و اين شهر را فقط مكانى براى خوردن غذاهاى متنوع 
انتخاب مى كنند به ســمت و سوى فعاليت فرهنگى بيشتر از 
جمله اقدامات مهمى اســت كه در دســتور كار ما قرار دارد.

هنگامه طاهرى: مدير كل ســازمان ميراث فرهنگى،صنايع 

عباس محمديان، رئيس بســيج رســانه خراسان رضوى كه به 

فرماندار شهرســتان طرقبه شــانديز كه به همــراه چند تن 
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مديركل اوقاف و امور خيريه:
 نقطه مشترك اوقاف با روزنامه قدس

سرور هاديان: فعاليت هاى اوقاف با سه محور وقف، زيارت و 
قرآن با روزنامه قدس اشتراكاتى دارد.

حجت االســالم و المســلمين محمد احمد زاده، مديركل 
اوقاف و امور خيريه خراســان رضوى همزمان با روز خبرنگار 
با حضور در روزنامه قدس با اعالم اين مطلب گفت: بسيارى 
ازفعاليت هايى كه دشمن درضربه زدن به نظام و انقالب تالش 

مى كند با استفاده از ظرفيت رسانه و هجمه رسانه اى است.
وى افزود: از اين رو اين موضوع مهم كاررســانه را خطيرتر و 
با اهميت تر كرده اســت. وى در ادامه اظهار داشت: مجموعه 
اوقاف و آســتان قدس رضوى، دومجموعه اى هســتند كه 

دوهدف را با تقسيم بندى كه شده است، دنبال مى كنند.

معاونت خدمات شهرى شهردارى مشهد:
 بهبود وضعيت آبيارى فضاى سبز 

تا پايان سال 97

هنگامه طاهرى: معاونت خدمات شهرى شهردارى مشهد 
در ديدار از روزنامه قدس به مناســبت روز خبرنگار بر بهبود 
وضعيت آبيارى فضاى سبز شهر مشهد و توسعه آن تا پايان 

سال 97تاكيد كرد.
دكتر خليل اهللا كاظمى گفت: با توجه به وضعيت مشكالت 
و تامين منابع آبى براى فضاى سبزشــهر مشهد دو رويكرد 
مى توانيم داشته باشيم يا فضاى سبز را از محيط شهرى حذف 

كنيم و يا به فكر تأمين  منابع آبى جديد باشيم.
او اظهار داشت: براى سال آينده حداقل 20 تا 30 درصد منابع 
آبى فعلى كاسته و به طرف منابع آبى خام خواهيم رفت. وى 
بيان كرد: در اين راستا عالوه بر اينكه تصفيه خانه خين عرب، 
چهل بازه و طرق به بهره بردارى خواهد رسيد اليحه اى هم 
به شــورا ارائه  داده ايم تا براى كاهش مصرف آب شهرى در 
مجتمع هاى ادارى و تجارى شهروندان ملزم به نصب مصارف 
كاهنده شوند. دكتر كاظمى اضافه كرد: در اين صورت عالوه 
بر اينكه مصرف آب يك چهارم كاهش مى يابد، استفاده مجدد 

به چرخه مصرف ممكن مى گردد.
 او اين چرخه را آب باران و آب خاكسترى عنوان كرد.

مديرعامل قطار شهرى:
 همكارى ستودنى آستان قدس رضوى 

در پروژه قطار شهرى 
على محمدزاده: مديرعامل قطار 
شهرى مشــهد همكارى آستان 
قدس رضوى در اجراى خط 3 را 

ستودنى دانست.
كيانوش كيامرز كه براى تبريك 
روز خبرنــگار در تحريريه قدس 
حاضر شده بود گفت: توســعه زيرساخت هاى حمل ونقلى 
هرچند در تمام شهرها يك ضرورت است اما اين ضرورت در 
شهر مشهد يك الزام اولويت دار مى باشد. وى افزود: بر همين 
اساس توسعه زيرســاخت هاى حمل ونقلى و به طور خاص 
سيســتم ريلى در سال هاى اخير در صدر دستور كارها بوده 
وهست و به استناد آمارها پس از تهران بيشترين خطوط قطار 
شــهرى در شهر مشهد ايجاد شده است. وى با اشاره به روند 
احداث خطوط قطار شهرى در مشهد اظهارداشت: عبور خط3 
قطار شهرى از كنار حرم مطهر يكى از جدى ترين دغدغه هاى 
فنى و عملياتى مجريان بود كه خوشــبختانه با هماهنگى و 
همكارى هاى بى دريغ توليت آستان قدس رضوى و قائم مقام 
محترم ايشان به بهترين شكل وبا موفقيت تونل مورد نظر در 

محدوده باب الجواد(ع) اجرا شد كه جاى تشكر ويژه دارد.

مديرمركز رسيدگى به امور مساجد خراسان رضوى:
 قدس، روزنامه پر محتوا

مدير مركز رسيدگى به امور مساجد استان هاى خراسان نيز 
با اشاره به فعاليت حدود سه دهه روزنامه قدس در امر اطالع 
رسانى و خبرو انتساب اين روزنامه به بارگاه منور رضوى اظهار 
داشــت:قدس،روزنامه اى وزين و پر محتواست كه در گستره 
كشور توزيع مى شود.حجت االسالم محمد وفايى با اشاره به 
دامنه وظايف و مسئوليت هاى مركز رسيدگى به امور مساجد 
در سه استان خراسان رضوى، شمالى و جنوبى تصريح كرد: 
تعامل هر چه بيشتر فى ما بين مركز امور مساجد با مجموعه 
روزنامه قدس در انعكاس مسائل مربوط به حوزه هايى مانند 

نماز و مساجد و نمازگزاران از ضروريات است.
وى با بيان اينكه همه اركان مرتبط با مساجد از جمله كانون 
بســيج بايد خادم نمازگزار باشــند،گفت:اميد است با اطالع 
رســانى و تعامل هر چه بيشــتر فى ما بين امور مساجد با 

رسانه ها از جمله روزنامه قدس اين موارد پررنگ تر شود.
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سيزده بند براى يك روِز نازنين كه مى توانست سيصد بند باشد

روز خبرنگار و يك افشاگرِى از پيش اعالم نشده !
يادداشت روز خبرنگار

هر روز متولد مى شوم
سرورهاديان: اينكه بتوانى هرروزمتولد بشوى، حس خوبى 
اســت؛ نسبت به اطرافت بى اعتنا نباشــى يا نگاهت دقيق 
ترباشد. اينكه دلت پرشــود ازاتفاق هاى خوب بعد ازنگارش 
يــك مطلب،كاركوچكى نيســت.جان مى گيــرى و دوباره 
متولد مى شــوى.روزنامه نگارى يعنــى همين حس خوب 
درهرروزمتولد شــدن با نوشتن و به اشتراك گذاشتن آنچه 
در اطرافت وجود دارد و تو نمى توانى ازكنارآن ها ساده عبور 
كنى، است.همان چيزهايى كه خيلى ها مى بينند و نمى بينند!
و من مى دانم فقط بايد عاشــق باشى تا بتوانى خستگى اين 

عشق را به جان بخرى.
روزنامه نگارى در آستان رضا(ع) به نظرمن يك حرفه نيست. 
نوعى طلبيده شدن است. اينكه تو بتوانى در فضايى كه متعلق 
به امام مهربانى هاست،قلم بزنى، كارساده اى نيست. مى دانم 
حرمت دارد و اين حرمت آن زمان معنا مى شــود كه تو در 

مى يابى، نظر لطفش هويداست.
همه خبرنگاران در طى سال هاى كارى،پر از خاطرات هستند. 
خاطره هايى كه برخى شــان مشــتركند؛ خاطره هايى كه 
منحصر به فردند و اما دربيــن همه خاطرات بد و خوب،آن 
هايى كه تو تا ابد،هرزمان آن ها را به ياد مى آورى، ناخودآگاه 

لبخندى برلبانت نقش مى بندد، يعنى تولدى دوباره.
هنوزهم ســاخت يك خانه به همت خيرينى كه مطلبت را 
خواندند و مادربزرگ و مادرو بچه چهار ســاله اى كه در زير 
برف در چادر زندگى مى كردند يا مادربزرگ 85 ساله اى كه 
16 بار، پاى پياده از روســتا ى آلماجق به عشق امام رضا(ع) 
آمده بود و تو در كاروان پياده گريه هايش چشمانت را شرجى 
كرد و آرزوى زيارت كرباليش با خواندن مطلب،توســط يك 

بانوى مهربان خادم امام غريب نوازمان برآورده شد يا در سفر 
به نقطه صفرمرزى سيستان و بلوچستان در منطقه گوركانى 
167 دانش آموز دبســتانى در گرماى 56 درجه، بدون برق 
و كولر و نداشــتن آب ســرد در دو نوبــت درس مى خوانند 
كه بعد از چاپ مطلب به همت مســئول آموزش و پرورش 
چابهار،پس ازســال ها برق مدرسه ثاراهللا وصل شد يا 4500 
بلوچ ايرانى االصل فاقد شناســنامه كه در سختى بى هويتى 

روزگار را مى گذراندند.
بعد از گزارش پيگيرى براى خريدارى و نصب دستگاه ژنتيك 
در زاهدان اقدام شــد و به بهره بردارى رسيد و...اين ها نمونه 
هايى اســت از مهربانى امام رئوفى كــه فرصت را براى رفع 
مشكالت با كلمات براى ما،مهيا كرده است و من هنوزهم به 
گذشته كه برگردم، مى دانم خبرنگارى يعنى پرواز سرصبح، 
مى دانم يعنى قلمى كه بايد هميشه دردستانت مراقبش بود 
كه بى انصافى نكند.مى دانم، رســم عاشقى، سختى است و 
شــيرينى اين سختى ها با نگاه مسئول و شهروندى كه رسم 
امانت دارى و احترام را در همه لحظه هاى كاريت، پاسدارى 

شود، يعنى وصال.

همزمان با هفدهم مرداد ماه سالروز شهادت محمود صارمى 
خبرنگار صدا و سيما در مزار شريف افغانستان و روز خبرنگار 
جمعى از خانواده شــهدا، رزمندگان، ايثارگران، مديران و 
مسئوالن ســازمانها و نهادهاى خراسان رضوى و جمعى 

از اعضاى ســازمان هاى مردم نهاد و خيريه ها با حضور در 
موسسه فرهنگى قدس اين روز را به مديران و خبرنگاران 

روزنامه قدس تبريك گفتند. 
اين مراسم كه به حضور والدين شهيد مدافع حرم حسين 

هريرى مزين شــد با بيان خاطراتى از آن شهيد واال مقام 
توسط پدر وى حال و هواى خاصى به خود گرفت.

حضور فرزندان گلستان على و هديه شاخه هاى گل توسط 
آنان به خبرنگاران نيز از ديگر صحنه هاى بود كه اشــك 

شوق را در چشمان حاضران در تحريريه قدس سرازير كرد.
دختران مركز خيريه همدم نيز با حضور در تحريريه قدس 
ضمن اهداى شاخه هاى گل و قرائت دكلمه اى زيبا اين روز 

فرخنده را ماندنى كردند.

مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان خراسان رضوى 
در بازديد از روزنامه قــدس در روز خبرنگار گفت: مديريت 
جوان روزنامه قدس مى تواند تحول اساسى در فضاى فرهنگى 
شهر مشهد ايجاد كند. جعفر مرواريد گفت: حجت االسالم 
والمسلمين رئيسى از ابتداى ورود به مشهد در فضاى فرهنگى 
و بين المللى با راهبرى و مديريتى كه داشته اند كارهاى مهمى 
انجام دادند و ما به توســعه بين المللى فضاى مشهد بسيار 
اميدوار هستيم. وى افزود: نگاهى كه به امام رضا(ع) به عنوان 
چتــرى براى وحدت وجــود دارد هم مرجعيت علمى و هم 
وحدت جامعه اســالمى و هم گفت و گو با جهان غرب دارد و 
اين نقشه راهى است كه اميدواريم نهادى مثل روزنامه قدس 
جامه عمل بپوشد و اميدواريم مؤسسه  فرهنگى قدس و اداره 
فرهنگ و ارشاد استان بتوانند تعامل خوبى در اين زمينه با 
يكديگر داشــته باشــند. مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
خراسان رضوى در ادامه ضمن اشاره به چهلمين سال انقالب 
اسالمى، بر وحدت و اتفاق بين نهادهاى مختلف فرهنگى و 
هنرى استان تأكيد  كرد و گفت: اگر چه كه ممكن است بين 

نهادهاى فرهنگى اختالف ســاليق وجود داشته باشد اما در 
بحث آرمان هاى انقالب و دفاع از ارزش ها حتماً اجماع وجود 
دارد و اين جنبه وفاق بين نهادها بايد در فضاى مشهد تقويت 
شود. در ادامه اين نشست محمدجواد ميرى سردبير روزنامه 
قدس گفت: در جغرافياى مشهد و خراسان كثرتى وجود دارد 
كه هميشه منجر به زايش مى شده كه با اتكا به گوهر مركزى 
مشهد و خراسان مى شود چالش ها را به تضارب تبديل كرد. 

هنگامه طاهرى: رئيس كميســيون حقوقى شوراى شهر 
مشــهد گفت: حرفه خبرنگارى نيز مانند پزشكى به دليل 
حساســيت، نيازمند قسم نامه و همچنين مصونيت قضايى 

است.
سيد محسن حسينى پويا روز گذشته در ديدار با خبرنگاران 
روزنامه قدس به همراه تنى چند از اعضاى شــوراى شــهر 
اظهار داشــت: وقتى رسانه ها آزاد باشــند، كار قوه قضائيه 
تســهيل مى شود زيرا ساير دســتگاه ها و نهادها تحت نگاه 

موشكافانه رسانه ها قرار مى گيرند.
البتــه از آنجا كــه كار آن ها بازى با آتش اســت، نيازمند 

مصونيت قضايى هستند.
احســان اصولى رئيس كميسيون فرهنگى شوراى شهر نيز 
خاطرنشــان كرد: نقد، يكى از راهكارهاى درســت رسانه 
هاســت تا براســاس آن اشــكاالت مهم مديريتى را رفع و 

مديران را به سمت مسير درست هدايت كنند.
وى بيان داشــت: خروج نقد از مسير اصلى، ماهيت حرفه 
خبرنگارى را مخدوش مى كند. بنابراين شوراى شهر مشهد 
نيز همواره پذيراى نقد منصفانه در راســتاى حل مشكالت 

شهر مشهد است.
او بيان كــرد: هرچه حوزه هاى حرفه اى خبر در نشــريات 

رســمى تقويت شــود، تمايالت افراد براى تخريب ذهنيت 
مردم به حاشيه مى رود.

دكتر بهاروند نيز در اين نشست صميمانه با سردبير روزنامه 
قدس پيگيرى جدى روزنامه قدس را در حوزه حمل و نقل 
شــهرى قابل ارزش بيان و تصريح كرد كه در اين حوزه هم 
نقد منصفانه، راهگشاى مشكالت و شناخت معضالت حوزه 

ترافيك و حمل و نقل مشهد است.
در اين نشســت شــهناز رمارم، دكتر شــهريارى و دكتر 
حاجيان شــهرى از اعضاى ديگر شــوراى اسالمى شهر 

مشهد نيز حضور داشتند.

فاطمه معتمدى: رئيس ســازمان صنعت معدن و تجارت 
خراسان رضوى به همراه تعدادى از معاونين و مديران حوزه 
صنعت، معدن و تجارت استان با حضور در روزنامه و تبريك 
روز خبرنگار اظهار داشــت: رســانه ها با رويه هوشــمندانه 
مى توانند به مســائل مختلف بپردازند و در واقع ليدر رفتار 

اجتماعى باشند.
مهندس راضيــه عليرضايى افزود: حــوزه صنعت معدن و 
تجارت استان براى پيشــبرد برنامه هاى خود، براى توسعه 
و سر پا ماندن توليد به رسانه ها و خبرنگاران نياز مند است.

وى با بيان اينكه ســازمان آماده ايجاد اتاق فكر رســانه در 
حوزه اقتصاد اســت، اضافه كرد: ميــزان بهره بردارى ها در 
استان از ابتداى سال جارى تاكنون به ارزش 1067 ميليارد 
تومان با اشــتغال جديد 2500 بوده است.وى با بيان اينكه 
سال گذشته استان باالترين ميزان سرمايه گذارى در كشور 
را به نام خود ثبت كرد،تصريح كرد:اين در حالى اســت كه 
خراسان رضوى ازنظر بنيه صنعتى در جايگاه چهارم يا پنجم 
كشــور قرار دارد، اما در بعد ارزش سرمايه گذارى رتبه اول 
كشور را در سال گذشته كسب كرد كه اميد است امسال نيز 
در همين جايگاه قرار بگيرد.وى يادآور شد:اســتان توانسته 
اســت 34 واحد و بنگاه توليدى تعطيل شــده را كه ارزش 
سرمايه گذارى آن 800 ميليارد تومان بوده است با اشتغال 
1100 نفر مجدد احيا و به چرخه توليد بازگرداند.وى تأكيد  
كرد: رويه توسعه و جذب سرمايه گذارى و حمايت از توليد 
و كارآفرينى و كمك به حل مشــكالت واحدهاى توليدى 

صنعتى و معدنى مشــكل دار جزو برنامه هاى سازمان قرار 
داشته و دارد.

بازار در كنترل است مردم نگران نباشند
رئيس اتاق اصناف مشــهد نيز با تبريك روز خبرنگار درباره 
آخرين خبرها از رصد بازار مشــهد اظهار داشــت:كنترل و 

نظارت بر بازار با جديت در حال انجام است.
محمــود بنانژاد افزود:در بحث احتــكار و عدم عرضه اقالم 
وكاالهاى مورد نياز مردم به بازار نيز بايد گفت شناســايى 

انبارها در دستور كار است لذا مردم نگرانى نداشته باشند.
وى با تأكيد  بر اينكه در بحث تامين اقالم اساسى و ضرورى 
مشــكلى وجود ندارد، گفت: مايحتاج مردم به حد كافى و 
الزم وجــود دارد و در اين خصوص مردم نگرانى نداشــته 

باشند، البته الزم است تقاضاى كاذب وجود نداشته باشد.

مديركل منابــع طبيعى و آبخيزدارى خراســان رضوى 
نيز به همراه شــمارى از مديران ايــن مجموعه با حضور 
در تحريريه قدس ضمن تبريــك روز خبرنگار و كاركرد 
موثر رسانه ها، درباب وضعيت ريز گردها در استان اظهار 
داشــت: مقابله با ريزگردها از ســال 44 در خراســان به 

عنوان اولين استان در كشور آغاز شد.
على رضا صحرايــى با بيان اينكه 570 هــزار هكتار از 
عرصه هاى بيابانى اســتان با اقداماتى مانند ايجاد جنگل 
با كشــت درختان مؤثر  مديريت شده است، افزود: بايد 
توجه داشــت نيمى از مساحت اســتان برابر 48 درصد 

بيابانى است.
وى در بخش ديگر با اشاره به شناسايى 15 كانون بحرانى 
به مســاحت 750 هزار هكتار در استان و اقدامات انجام 
شــده براى كنترل و مهار آن اضافه كرد:هيچ استانى در 
كشــور همانند خراســان رضوى در بحث ريزگردها كار 

نكرده است.
صحرايى در ادامه با اشاره به مقوله ريزگردها در مشهد كه 
در سال گذشته به مدت يك هفته اين شهر را درگير كرد، 

گفت: اين ريزگردها منشــأ داخلى نداشت بلكه بخشى از 
تركمنستان و قسمتى نيز مربوط به افغانستان بود.

وى اضافــه كرد:از ســال گذشــته يكســرى مكاتبات با 
نمايندگى وزارت خارجه در منطقه شــمال شرق كشور 
انجام شــده است و پيشنهاد شــد كارشناسان اداره كل 
منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان از عرصه هاى بيابانى 
كشورهاى ياد شده بازديد داشته باشند تا بتوان طى يك 
كار مشترك موضوع ريزگردها ديگر در مشهد رخ ندهد.

ديــروز خيلى ها به روزنامه قدس آمدند تــا روز خبرنگار را به ما 
تبريك بگويند امــا متفاوت ترين ديدار ديــروز مربوط به ديدار 
دختران مهربان موسسه خيريه فتح المبين(همدم) بود كه مثل هر 
سال با لبخند و چشمانى روشن آمدند و خدا قوتى گفتند كه طعم 

آن تا يك سال ديگر با ما خواهد بود.
در ايــن ديدار دكتر زهرا حجت مدير موسســه با بيان اين كه 
بچه هايى كه براى خدا قوت آمده اند نماينده 400 دختر همدم 
هســتند افزود: روزنامه قدس در اين ســال ها هميشه در كنار 
بچه هــاى همدم بوده و با انتشــار اخبار همدم كمك خوبى به 
بچه ها كرده اســت.وى با بيان اين كه در نــگاه برخى از افراد 
شــايد دخترانى كه در مركز همدم زندگــى مى كنند توانايى 
خاصى نداشته باشــند تصريح كرد:  اما بايد آمد و توانايى اين 
دختران را از نزديك ديد و وقتى روزنامه اخبار موسسه و فعاليت 
هاى دختران را پوشــش مى دهد باعث مى شود توجه جامعه  
به موسســه و فعاليت هايى كه انجام مى دهد بيشتر بشود.در 
اين ديدار همچنين محمد جواد ميرى ســردبير روزنامه قدس 
ضمن بيان اين كه بين ديدارها و خدا قوت گويى هاى مديران 

نهادهاى مختلف حضور بچه هاى همدم از جنس ديگرى است 
افزود: همكاران بنده در روزنامه  هميشه دغدغه حل مشكالت 
جامعه را داشــته اند و تالش آن ها در اين مسير نتايج خوبى را 
در پى داشــته اســت. وى  در بخش ديگرى از گفته هاى خود 
با بيان اين كه مردم ما انســان هايــى نيك انديش و اهل خير 
هســتند تصريح كرد: در اين ميان آن چه نياز است تا مهربانى 
هــاى مردم جامه عمل به  خود بپوشــد يــادآورى امر خير به 
آنهاست و اين بخشى از وظيفه مطبوعات است.وى تاكيد كرد:  
بايد تالش كرد تا الگو هايى را كه در زمينه كار خير و مهربانى 

و خدمت رسانى وجود دارد به جامعه معرفى كرد.

على محمدزاده: ديروز در ميان تمام ميهمانانى كه داشتيم 
عده اى هم آمده بودند كه هميشــه شــرمنده حضورشــان 

هستيم.
ميهمانان كوچك كه هر بار به ديدارشان مى رويم يا به ديدارمان 
مى آيند بغضى ناتمام وجودمان را مى گيرد از اينكه چرا برخى از ما 

قدر داشته هاى ارزشمندمان را نمى دانيم.
بچه هاى مؤسســه  گلســتان على(ع) مانند ســال هاى قبل باز 
آمــده بودند تا به مــا يادآورى كنند در ميــان هياهوى هر روزه 
زندگى هايمــان فراموش نكنيم آن هايى را كه به هردليلى پناهى 
جز همانكه خلقشــان كرده ندارند و اگر نباشد مهربانى عده اى، 
از ما بى پناهتر خواهند شــد. بچه هاى گلستان على آمدند وهر 
چند لحظاتى مسرور از بودنشان بوديم اما وقتى رفتند باز محكوم 
محكمه خودمان شديم كه چرا فراموشى ناخواسته، ما را از بودن 

در كنار آدم هاى تنهاى اطرافمان غافل مى كند.

بــرازش مديرعامل بنيــاد فرهنگى امام رضــا(ع) با حضور در 
مؤسســه  فرهنگى قدس و با تبريك روز خبرنگار گفت: دليل 
اصلى قبول مسئوليت در بنياد فرهنگى امام رضا(ع) برايم اين 
بود كه حلقه واسط بين آستان قدس رضوى و وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى باشم تا در بسط و گسترش فرهنگ رضوى بيش 
از پيش اقدامات تأثير گذار ترى شــكل بگيرد در همين راستا 
ســعى كرديم از نيروهاى با تجربــه در راه خدمت به فرهنگ 

رضوى استفاده كنيم.

قدس: معاون مالى و پشــتيبانى و معاون بهره بردارى و جمعى 
ديگر از مديران شركت آب وفاضالب مشهد نيز از ديگر ميهمانان 
روز خبرنــگار بودند. فروزش با بيان اينكه روزنامه قدس در حوزه 
اطالع رسانى شفاف عملكرد خوبى دارد و شركت آماده همكارى 
بيشتر با روزنامه در راستاى خدمات رسانى مطلوب تر به مشتركان 
اســت، اظهار داشت: شركت از شفاف ســازى و بيان مشكالت و 

كاستى ها استقبال مى كند.

سرور هاديان: روزنامه قدس رسانه اى ارزشى و متعلق به امام 
مهربانى هاســت. مديركل بنياد شــهيد در ديدار با خبرنگاران 
روزنامه قدس، ضمن اعالم اين مطلب گفت: رسانه ها با آگاهى 
بخشى مردم در مسير آرمان هاى انقالب اسالمى تداوم دهنده 
راه شهدا هستند. حجت االسالم والمسلمين حسين معصومى 
تصريح كرد: الزم اســت، يادى كنيم از شــهداى خبرنگار كه 
در طول جنگ، ســنگ تمام گذاشتند و اگرتالش و كوشش و 
زحمات آن ها نبود، هشت سال دفاع مقدس همان جا مى ماند و 

كسى از رشادت هايى كه ايثارگران انجام دادند، مطلع نمى شد.

روزنامه قدس با ساير رسانه ها متفاوت است 
پدر شهيد هريرى نيزدر اين ديدار گفت: روزنامه قدس با ساير 
رسانه ها متفاوت است و علت آن نيزامام رضا(ع) است و شما 
بايد احساس كنيد اگرچه در مؤسسه فرهنگى قدس هستيد، 
اما گويا در حرم مشغول به كار هستيد و هميشه چشمتان به 
مضجع شريف است و ازاين رو مطمئنم بدون وضو دست به 
قلم دررسانه نمى بريد.اين پدر شهيد مدافع حرم خاطرنشان 
ساخت:اميدوارم روزى درروزنامه قدس، شاهد چاپ خبر فرج 

آقا امام زمان(عج) باشيم.
قائم مقام مديرعامل مؤسسه فرهنگى قدس نيزدراين ديدار 
گفت: اميدوارم در راســتاى رسالتى كه براى توسعه و ترويج 
فرهنگ ايثار و شهادت وجود دارد، روزنامه قدس بتواند گام 

مؤثرى بردارد.
سيد مجيد طباطبايى افزود: جوششى كه درجريان خبرى 

وجود دارد، مى تواند، به جريان خود خبر و رسانه كمك كند. 
وى با اشــاره به اين نكته كه هشــت سال دفاع مقدس و 
عزيزانى كه در آنجا بودند و همچنين بازماندگان آن ها در 
عرصه فرهنگى گام هاى زيادى برداشتند، اظهار داشت: اگر 
بخواهيم اين دفاع را باساير جنگ ها مقايسه كنيم، تفاوتى 

شاخص را شاهد هستيم.
وى تصريــح كرد: به لحاظ نيت و خلوصــى كه وجود دارد، 
يك فوران فرهنگى اســت كه از انديشه برمى خيزد، اما در 
هر فيلمى كه ازجنگ جهانى ســاخته شــد با هر تكنيكى، 

انديشه اى را نمى بينيد، بلكه يك رويداد بشرى را مى بينيد.
 طباطبايى خاطرنشان ســاخت: به اعتقاد من هنوز بايد به 
زواياى بسيارى دربحث ايثار و شهادت پرداخت. شايد هنوز 
رسانه ها در جهانى سازى اين حماسه بزرگ كوتاهى هايى را 
كرده اند كه اميدواريم با كمك هم اين رسالت را انجام دهيم.

مديركل فرهنگ وارشاد اسالمى خراسان رضوى عنوان كرد

نقشه راه روزنامه قدس براى وحدت جهان اسالم 

حضور اعضاى شوراى شهر در روزنامه قدس

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت در تحريريه قدس عنوان كرد

رتبه اول سرمايه گذارى در كشور

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى خراسان رضوى:

شناسايى 15 كانون بحرانى

«همدم» در قدس ميهمانانى كه هميشه شرمنده 
حضورشان هستيم

دليل اصلى قبول مسئوليت 
در بنياد فرهنگى امام رضا(ع)

معاون شركت آب و فاضالب مشهد:

عملكرد شفاف قدس 
در حوزه اطالع رسانى

مديركل بنياد شهيد خراسان رضوى:

روزنامه قدس متعلق به امام مهربانى هاست
ســرورهاديان: معاون فرهنگى شــهردارى در ديدار از 
تحريريه روزنامه قدس در پاسخ به خبرنگار ما گفت: امكان 
واگذارى مكانى دائمى براى برگزارى نمايشــگاه محصوالت 
زنان سرپرســت خانوار رابا همراهى كميته امداد به عنوان 
متولــى داريم.هادى بختيارى افــزود: در ايجاد و برگزارى 
نمايشــگاه هاى دائمى وحضور دائمى زنان سرپرست خانوار 
بــراى فروش صنايع و توليداتشــان يك مســئله  اى وجود 
داشت كه شــركت هاى واسطى قرارگرفته بودند كه گاهى، 
ســبب بروز مشكالتى در اين راستا مى شــدند.وى با اعالم 
اين نكته كه براى حل مشــكل بايد برنامــه ريزى دقيقى 
داشت، خاطر نشان ساخت: ازاين رو درتالش هستيم كه با 
حذف اين شركت ها،با نهادها مرتبط باشيم.معاون فرهنگى 
شــهردارى مشــهد تأكيد  كرد: گفت و گوهــاى اوليه را با 
كميتــه امداد(ره) انجام داده ايم و شــهردارى آمادگى دارد 
كمك و تســهيل گيرى الزم را انجــام دهد؛ در صورتى كه 
آن ها متولى اين امر باشند.وى تأكيد  كرد: بايد متولى نهادى 

مطمئن باشــد تا به آن هدف مورد نظر كه همانا كمك به 
زنان سرپرست خانواراست، دست پيدا كنيم.بختيارى اظهار 
داشت: به اعتقاد من در اين صورت دست دالالن و واسطه ها 
دراين كار برداشته مى شود.وى در ادامه خاطرنشان ساخت: 
اميدواريم روزهاى خوبى را براى كشــور در كنار رســانه ها 

داشته باشيم.

معاون فرهنگى شهردارى مشهد:

امكان واگذارى مكانى براى برگزارى 
نمايشگاه محصوالت سرپرستان خانوار داريم

سريع ترين زمان ممكن شاهد شكل گيرى شهرى پويا باشيم. 



��ر گزارش قدس از بالتكليفى 2000 واحد تعميرگاهى خودروهاى سنگين در مشهد

شهرك صنعتى «بساروج» رؤيايى كه 20 ساله شد
مهناز خجسته نيا پروژه شهرك صنعتى 
«بســاروج» واقع در جاده «ده غيبى» مشهد با 
بيش از 20 سال بالتكليفى همچنان ركورددار 

خلف وعده هاست.
پــروژه اى بــا 2000 واحد تجــارى كه همه 
ســهامدارانش به دليل همين خلف وعده ها 

عطاى آن را به لقايش بخشيده اند. 
از تمام دار و ندار اين پروژه حاال فقط تابلويى 
رنگ و رو رفته، سوله هايى ناتمام، ستون هاى 
برق بدون اســتفاده، تاريكى مطلق شــبانه، 
اختالف هاى شديد بين پيمانكار و خريداران 
در كنار محروميت از خدمات رفاهى چيزى 
باقى نمانده تا اين پروژه بزرگ به مخروبه اى 

بزرگ تبديل شود.
اين ها همه در حالى اســت كه قرار بوده اين 
مجتمع بار مزاحمت تعميرگاه هاى خودروهاى 
سنگين را از روى دوش مشهد بردارد، اما حاال 
خودش بارى بردوش اين كالنشهر شده است.

 پاسكارى وعده ها
گزارشــگر ما براى پيگيرى خلــف وعده ها و 
مطالبه سهامداران به سراغ متوليان امر مى رود.
يك مقام مســئول در صنف خدمات موتورى 
مشــهد در گفت وگو با گزارشگر ما مى گويد: 
متأســفانه با گذشت 20 ســال هنوز دست 

سهامداران از اين پروژه خالى است.

وى مى افزايد: قرارداد اين پروژه در ســال 76 
منعقد شده و قرار بوده واحدهاى تجارى سال 
81 تحويل ســهامداران شــود، اما متأسفانه 
اختالف مجرى طرح با كارفرما ســبب شده 

زمان تحويل واحد ها مدام پاسكارى شود.
وى مشكل اصلى اين پروژه را تعلل مجريان و 
پيمانــكاران عنوان مى كند و مى گويد: اين در 
حالى است كه 25 درصد پروژه آماده است، اما 

همچنان خاك مى خورد.

اعتماد از دست رفته
مدير برنامه ريزى و نظارت بر ســاماندهى 
مشاغل مزاحم شهرى شهردارى مشهد هم 
كه تاكنون بارها در اين خصوص با گزارشگر 
ما گفت و گو كرده اين بار نيز آب پاكى روى 
دســت ما مى ريزد و مى گويد: در اين پروژه 

«هيچ آبى از آب تكان نخورده است». 
نعيمــى مقدم بــا بيــان اينكه بــه دليل 
اختالفات پيــش آمده هيــچ رغبتى براى 

سهامداران باقى نمانده است، مى افزايد: اين 
در حالى اســت كه اگر اعتماد بين مجريان 
و ســهامداران برگردد به طــور قطع كار به 

نتيجه خواهد رسيد.
وى با اشــاره به پيشرفت فيزيكى باالى 50 
درصد 400 واحد تجارى اين مجتمع اظهار 
مــى دارد: اتمام 50 درصد باقــى مانده نيز 

نيازمند يك اهتمام جدى است.
نعيمى مقدم با اشــاره بــه تمهيدات انجام 
شده از سوى شهردارى مشهد براى اعطاى 
4 ميليــارد تومان اعتبار بــراى اين پروژه 
اظهار مى دارد: خوشــبختانه در حال حاضر 
شــرايط بهره مندى مالكان اين پروژه براى 
استفاده از تســهيالت بانكى مهيا شده، اما 

آنان زير بار دريافت اين وام هم نمى روند.
به گفته وى براى هر يك از شركاى اين پروژه 
400 فقره تسهيالت بانكى درنظر گرفته شده 
در حالى كه يكى از اين شــركا هيچ اقدامى 
نكرده و شــريك ديگر هم فقط زمينه اخذ 

حدود 8 فقره وام را فراهم آورده است.
وى همچنين از رفع مشــكالت پيش آمده 
براى برق رســانى بــه ايــن واحدها خبر 
مى دهد و مى افزايد: بــا پيگيرى هاى انجام 
شده شركت توزيع برق آمادگى الزم را براى 
فروش انشــعاب دارد، اما مالكان حتى براى 

خريد نيز اقدام نمى كنند.

آب و �وا
  پيش بينى افزايش دما 

در خراسان رضوى
قدس: هواشناســى خراســان رضــوى اعالم كرد: براســاس 
نقشــه هاى پيش يابى و تصاوير ماهواره هواشناســى طى 48 
ســاعت آينده پديده غالب در سطح اســتان وزش باد خواهد 
بود كه در برخى نقاط نوار شــرقى و نيمه جنوبى استان توأم با 
و خاك پيش بينى مى گردد. ضمناً تا روز جمعه هفته جارى  گرد
دماى هوا به طور ميانگين بين 1 تا 3 درجه در ســطح اســتان 
افزايش خواهد داشــت. در ضمن براى روز جمعه بخصوص نوار 

غربى و شمالى استان افزايش ابر نيز پيش بينى مى شود.

روی �ط حاد�
  مسموميت 30 نفر 

در استخر بانوان مشهد

قدس: رئيــس اداره حوادث و مديريت بحران دانشــگاه علوم 
پزشكى مشهد از مسموميت حدود 30 بانوى شناگر در مجموعه 

آبى مشهد خبر داد.
شهرام طاهرزاده با اشاره به اينكه اين حادثه حدود ساعت12 ظهر 
روزگذشته به اورژانس مشهد اعالم شد، افزود: براى امدادرسانى 
به بيماران اين حادثه 6 دستگاه آمبوالنس اورژانس 115 و يك 

دستگاه اتوبوس آمبوالنس به محل حادثه اعزام شدند.
وى گفت: تعدادى از اين بيماران به صورت ســرپايى در محل 
درمان و 23نفر از آنان براى درمان به بيمارستان هاى امام رضا(ع) 
و ثامن االئمه منتقل شدند. رئيس اداره حوادث و مديريت بحران 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد افزود: حال عمومى بيماران مساعد 
است و بزودى از بيمارستان مرخص مى شوند. تحقيقات درباره 

علت مسموميت افراد ادامه دارد.

  كشف 10 كيلوگرم گوشت فاسد 

از يك رستوران 

ايرنا- رئيس شــعبه سيار اداره كل تعزيرات حكومتى خراسان 
رضوى گفت: گوشــت فاسد از يك رستوران در مشهد كشف و 

معدوم شد.
اميد جليلــى افزود: در پى شــكايت هاى مردمــى از تعدادى 
رســتوران هاى سطح شــهر مشهد، طى بازرســى يكى از اين 
رســتوران ها كه غذا با قيمت گران عرضــه مى كرد، حدود 10 
كيلوگرم گوشــت فاسد شيشليكى كشــف و با تأييد  بازرسان 

دام پزشكى استان معدوم شد.
جليلى با اشــاره به تشــكيل پرونده براى ايــن واحد صنفى، 
خاطرنشــان كرد: همچنين به درخواســت فرماندار فريمان  از 
چندين واحد صنفى اين شهر بازديد شد و يك واحد قنادى به 

دليل استفاده از رنگ هاى غيرمجاز پلمب شد.
رئيس شــعبه سيار اداره كل تعزيرات حكومتى خراسان رضوى 
ادامه داد: همچنين در پى شكايت مردمى از يك هايپرماركت به 
دليل حراج غيرواقعى، بازرسى الزم صورت گرفت و پرونده تخلف 

براى اين واحد تشكيل شد.

  مرگ غم انگيز مرد 64 ساله 

در سقوط از درخت
خرو- خبرنگار قدس: جانشين فرماندهى انتظامى شهرستان 
نيشــابور از مرگ غم انگيز مرد 64 ساله بر اثر سقوط از درخت 
در شهر خرو  خبر داد. سرهنگ محمدرضا عارفخانى گفت: در 
پى اعالم يك فقره فوت در يكى از باغ هاى شــهر خرو بالفاصله 
مأمــور ان انتظامى كالنترى 15 خرو به همراه عوامل امدادى به 
محل اعزام شدند.وى افزود: در بررسى هاى ميدانى مشخص شد 
فردى 64 ساله كه درحال جمع آورى محصول و ميوه هاى باغى 

خود در باالى درخت بوده بر اثر سقوط فوت مى كند.

  افزايش 180 درصدى 
كشف كاالهاى قاچاق در سبزوار 

ايرنا- فرمانده انتظامى سبزوار گفت: كشفيات امسال كاالهاى 
قاچاق در اين شهرســتان نسبت به مدت مشابه سال قبل 180 

درصد افزايش دارد.
سرهنگ سيد محمد هاشــم زاده هاشمى در نشست خبرى به 
مناســبت 17 مرداد روز خبرنگار با اشاره به نامگذارى امسال به 
سال حمايت از كاالى ايرانى افزود: برخورد جدى با پديده قاچاق 

رويكرد نخست پليس جهت تحقق شعار سال است.
وى اظهار داشت: كشفيات امسال موادمخدر در شهرستان سبزوار 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته 71 درصد افزايش داشته و 
دســتگيرى عامالن توزيع موادمخدر نيز 27 درصد بيشتر شده 
اســت. فرمانده انتظامى سبزوار گفت: كشف قاچاق سوخت در 
سبزوار نيز امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 30 درصد افزايش 

داشته است.
وى افزود: براى برقرارى نظم و امنيت شــهروندان نيز 40 واحد 
گشت پليس به صورت شبانه روزى فعال است و پليس به محض 
اطالع از وقوع جرم در مدت چند دقيقه سر صحنه حاضر مى شود.
سرهنگ هاشمى اظهار داشت: سامانه 197 پل ارتباطى مردم با 
پليس است كه شهروندان مى توانند نظرات، انتقادات و پيشنهادات 

خود را در مورد عملكرد پليس در اين سامانه ثبت كنند.

  خراسان رضوى مجرى طرح توليد 
خودرو هيبريدى شد

قدس: معاون هماهنگى امور اقتصادى و توســعه منابع انسانى 
استاندار خراسان رضوى گفت: براى نخستين بار در كشور با توافق 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، توليد خودرو هيبريدى توســط 

شركتى جديد در اين استان آغاز مى شود.
قربــان ميرزايى در بازديد از هجدهمين نمايشــگاه بين المللى 
خودرو، قطعات و صنايع وابسته مشــهد اظهار داشت: سازمان 
گسترش و نوسازى صنايع ايران حامى اجراى اين طرح خواهد 

بود و يك شركت مستقل ساخت آن را آغاز خواهد كرد.
وى بيان كرد: امكان مشــاركت شركت ايران خودرو خراسان در 
توليد خودروهاى هيبريدى در اين منطقــه وجود دارد، اما اين 
همكارى هنوز قطعى نيست.معاون استاندار خراسان رضوى گفت: 
سهم اين استان از توليد قطعات خودرو در كشور 18 درصد است 
و اكثر قطعات مورد نياز خودروسازان استان توسط قطعه سازان 
همين منطقه توليد مى شود، بنابراين  به نظر مى رسد در دوران 

تحريم، واحدهاى خودروساز آسيبى نبينند.
ميرزايى اظهار داشت: قطعه سازان مى توانند حامى اجراى طرح 
توليد خودروهاى هيبريدى در خراســان رضوى باشند و از اين 

منظر نياز استان به خارج از كشور را به حداقل برسانند.
شهردار مشــهد نيز در حاشيه بازديد از نمايشگاه به خبرنگاران 
گفت: در صحبتى كه با مسئوالن ايران خودرو خراسان داشتم، 
توليدات اين شركت همچنان ادامه خواهد داشت زيرا مشكلى در 

تأمين  قطعات ندارند و قطعه به حد نياز وجود دارد
قاسم تقى زاده خامسى اظهار داشت: شركت ايران خودرو خراسان 
در اشــتغال زايى براى مردم اين استان نقش مهمى ايفا كرده و 
با يك برنامه ريزى منســجم در سال هاى آينده نيز مى تواند به 
موفقيت هاى خــود ادامه دهد. على رســوليان، مديركل دفتر 
هماهنگى امور اقتصادى استاندارى خراسان رضوى نيز در حاشيه 
بازديد از اين نمايشگاه به خبرنگاران گفت: در اين شرايط شايد 
تأمين  برخى قطعات خودرو از خارج كشور دشوار باشد، اما فضاى 
مناسبى براى خودروسازان ايجاد شده تا قطعات مورد نياز خود را 

از داخل تأمين  كنند.
هجدهمين نمايشگاه بين المللى خودرو، قطعات و صنايع وابسته 
با حضور 130 شركت داخلى و نمايندگى شركت هاى خارجى تا 
19 مرداد در محل دائمى نمايشگاه بين المللى مشهد داير است.
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قدس: رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى 
و گردشگرى شهرستان كاشمر از راه اندازى كارگاه 
فرت بافى در بنياد تعاون زندانيان اين شهرســتان 

خبرداد.
رضا يوسفى با اعالم اين خبر افزود: در سال حمايت 
از كاالى ايرانــى و به منظور ايجاد اشــتغال در بند 
نسوان زندان شهرستان كاشمر و براى نخستين بار 
در زندان هاى كشور دو دستگاه فرت بافى در فضايى 
به مساحت 20 متر مربع راه اندازى شد كه آموزش 
و اشتغال 4 نفر از مددجويان را فراهم كرده است. 

وى گفت: با توجه به ســرمايه گذارى و بازار فروش 

مطلوب اين محصول و اســتقبال مددجويان از اين 
هنر تعداد دســتگاه ها در آينــده نزديك در زندان 

كاشمر افزايش خواهد يافت. 
يوســفى ادامه داد: جهت بافت هر متر مربع پارچه 
فرت بافى شــده بيــن 50 تا 120 هــزار ريال به 
مددجويان به عنوان دستمزد پرداخت خواهد شد. 

وى گفت: اين دوره از ابتداى مرداد ماه آغاز شده و 
تا پايان شهريور ماه ادامه خواهد داشت.

فعاليت مددجويان در اين رشــته بعد از شهريور نيز 
براى ايجاد اشتغال در زندان كاشمر با دستگاه هاى 

بيشتر ادامه خواهد يافت.

راه اندازى كارگاه فرت بافى در بنياد تعاون زندانيان كاشمر

گزارش

در گفت وگو با قدس عنوان شد
حقوق شهروندان از ناحيه خسارت پروژه هاى شهرى 

قابل پيگيرى است

رضا طلبى: حفارى براى انشــعابات آب، تلفن، گاز و تبديل شــدن خيابان هاى 
شــهر به لحاف چهل تكه ازجمله معضالت تمام نشدنى در كالنشهر مشهد است 
كه متأســفانه به دليل نبودن كانال هاى مشترك انرژى و همچنين نبود مديريت 
يكپارچه شــهرى، هر روز خيابان هاى اين شــهر توســط پيمانكاران دستگاه هاى 
خدمات رســان زخمى مى شــود. خدماتى كه گاهى به دليل بى دقتى در انتخاب 
پيمانكار، رعايت نكردن موارد ايمنى و حتى نداشــتن طــرح و برنامه، اين مردم 
هســتند كه بايد تاوان بى كيفيتى آن را پس دهند. اگرچه نفس خدمات رسانى به 
منظور تعويض شبكه هاى آبرسانى معابر، ايجاد كانال فاضالب شهرى و يا بهسازى 
برخى از كانال ها مثبت است اما اينكه ارائه آن ها با كيفيت ناقص منجر به زحمت، 

خسارت و دلخورى همشهريان شود شيرينى كار را به تلخى مبدل مى كند. 
يكى از شــهروندان درباره اين موضوع گفت: چند روز پيش در راســتاى اجراى 
فعاليت هايى در كانال فاضالب شــهرى در منطقه پنج تن در خيابان بابانظر 31، 
پيمانكار پروژه پس از پايان كار خود، ميلگردهاى 15 ســانتى مترى روى دريچه 
را كــه بايد آن ها را به دريچه جوشــكارى مى كرد به حال خود رها كرده بود كه 

سبب پارگى الستيك خودروى من شد.
وى افــزود: ايــن ميلگردهــا همچنين بــراى شــهروندان و عابران پيــاده نيز 
مزاحمت هايى ايجاد كرد وامكان رخ دادن هرگونه اتفاقى براى عابران، ســاكنان 

و رانندگان وجود داشت.
اين شــهروند خسارت ديده اظهار داشــت: زمانى كه براى پيگيرى اين خسارت 
به ســازمان آب و فاضالب مراجعه كردم آن ها در ابتدا اعالم كردند كه مستندات 
خــود را براى اين ادعا ارائه دهيد اما بعد از نشــان دادن كروكى پليس، آن ها با 

گفتن اين جمله كه بايد پيمانكارش پيدا شود از دادن پاسخ خوددارى كردند. 
او با اشــاره به اين نكته كه چندين هفته است اين موضوع را پيگيرى مى كنم و 
تاكنون به نتيجه اى دســت پيدا نكرده ام، ادامه داد: بعد از پاســكارى هاى زياد و 
نامه نگارى هاى متعدد و رفت و آمد هاى مكرر از سازمان آب و فاضالب در خيابان 
عبادى تا خيابان فلســطين آخرين، پاســخى كه به ما دادند اين بود كه عملكرد 
پيمانكار در اين زمينه ضعيف بوده اســت و الســتيك خودروتان را به ســازمان 

بياوريد تا كارشناسان ارزيابى كنند.
وى افزود: بعد از انجام اين كار نيز اعالم كردند كه شماره كارتى را ارائه كنيد تا 
پس از تعيين خسارت وجه آن به حسابتان واريز شود اما نزديك به يك ماه است 
كه با وجود انجام اين كار هنوز خبرى از پرداخت نمى باشــد و فكر هم نمى كنم 

كه پرداختى صورت بگيرد.
يك كارشــناس حقوقى نيــز در اين باره اذعان كرد: به موجــب قانون، هرگونه 
خسارتى كه از اين طريق به شهروندان وارد شود قابل پيگيرى و بررسى مى باشد.

مرتضى احمدى در ادامه به قدس افزود: در صورتى كه هرگونه اتفاقى بر اســاس 
كوتاهى كارفرما يا پيمانكار در اجراى پروژه هاى شهرى صورت بگيرد و خسارتى 
متوجه شهروندان گردد، بر اســاس نوع كار، كارشناس دادگسترى يا كارشناس 
اداره كار بايــد موضوع را بررســى و ميــزان مقصر بودن كارفرمــا و پيمانكار را 
مشخص كند.وى تصريح كرد: به ميزان مقصر بودن هر كدام از طرفين، حقوق از 

دست رفته افراد بايد مشخص و به آن ها ارائه شود.
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