
برخى با گران كردن اجناس و احتكار 
پياده  نظام دشمن شده اند

تجارب ايران در حوزه سالمت و بهداشت 
در اختيار ديگر كشورها قرار مى گيرد

آيت اهللا  علم الهدى:  رئيس دانشگاه علوم پزشكى مشهددر گفت و گو با قدس:

قدس  نماينــده ولى  فقيه در خراســان  
رضوى گفت: ازهم  گســيختگى امت واحد 
رمز موفقيت دشمنان است و بصيرت و بينش 
باالى دينى و سياسى رمز عبور از حيله ها و 
فتنه هاى دشمن اســت. آيت اهللا سيد احمد 
علم الهدى در مراســم اختتاميــه اردوى راه 

رضوان ...

قدس   تجــارب و دســتاوردهاى نظام 
جمهورى اســالمى ايران در حوزه ســالمت 
و شبكه هاى بهداشتى در اختيار كشورهاى 
ديگر قرار مى گيرد تا به صــورت الگو از آن 
استفاده كنند. اين مطلب را رئيس دانشگاه 
علوم پزشــكى مشهد در حاشــيه برگزارى 

.......صفحه 2همايش «روز بهورز» ... .......صفحه 3 
س

قد
 -

ى 
شم

ها
د 

مي
د ح

سي
س: 

عك
 

شهردارى خواستار افزايش 25 درصدى تعرفه اليت شد
قدس گزارش مى دهد

گودبردارى غيراصولى 
در بجنورد؛ نهادهاى 

نظارتى همچنان بى تفاوتند

.......صفحه 4 

آيا شوراى مدعى مخالف گرانى، موافقت خواهد كرد

.......صفحه 3

ايرنا: شــايد تا چند ســال پيش كمتر كســى به 
قابليت هاى طال و طالســازى در مشهد باور داشت 
اما بــه همت صنعتگــران و حمايت هــاى دولت 
كانسنگ هاى طال از معادن خارج و در اين شهر به 

مرحله فرآورى و حتى صادرات رسيد. 
سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى تاكنون 
ذخاير طال در شهرســتان هاى بردســكن، كاشمر، 
نيشــابور و تربت حيدريه اســتان خراسان رضوى 
كشــف شــده كه ظرفيت زياد براى بهره بردارى و 

فرآورى دارد.
طال و طالســازى، صنعت داراى مزيــت در حوزه 
اشتغال و كسب درآمد است و برخوردارى از معادن 
طال در ميان ديگر معادن را مى توان به عنوان گنجى 

در بين صنايع معدنى هر منطقه دانست.
اوج اســتخراج و توليد مصنوعات طال در خراسان 
رضوى طى پنج ســال اخيــر رخ داده و حتى براى 
نخستين بار اين بخش به صادرات دست يافته است.
از ســوى ديگر هنرمندان صنعتگر مشهد طراحانى 
قابل در عرصه جواهرسازى و طالسازى هستند كه 
با تقويت دانش خود و مجهز شــدن به فناورى هاى 
بهتر طى چند سال اخير رشد قابل توجهى داشته اند.
هرچند نوسانات نرخ ارز طى سال جارى باعث تالطم 
بازار طال در كشور و از جمله خراسان رضوى شد اما 
اين شرايط دليلى بر بستن چشم بر روى قابليت هاى 
اين صنعت نيســت و بايد با برجســته ســازى آن 

حمايت مسئوالنه از اين بخش را يادآور شد.

 افزايش توليد و صادرات طال
 كشــف طال در خراســان رضوى به ســال 1382 
بازمى گردد اما به گفته متوليان امر آنچه تاكنون از 
معادن زيرزمينى طال در اين استان استخراج شده، 

در سطح انجام گرفته است.
طال از كانســنگ اســتخراج مى شــود كه شيوه 
جداســازى آن بــه صورت ذوب ســنگ صورت 
مى گيرد و از هر تن كانسنگ حداكثر 2 گرم طال 
به دســت مى آيد.رئيس ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراســان رضــوى در اين باره گفت: در 
اجراى طرح هاى اكتشــاف مواد معدنى سازمان 
زمين شناسى از سال 1382 تا پايان سال 1393 
حدود 890 هزار و 500 كيلو گرم ذخيره معدنى 

طال در اين استان شناسايى شد.
راضيه عليرضايى افزود: اين استان پس از استان هاى 
اصفهــان و آذربايجــان غربى رتبه ســوم را از نظر 

برخوردارى ذخاير طال در ايران دارد.
وى اظهار داشت: كل طالى استخراج شده از معادن 
اســتان در داخل منطقه فرآورى مى شود و اغلب به 
صورت سكه هاى مربع شكل درمى آيد و گاهى در 
وسايل زينتى و همچنين صنايع دستى استان نيز 

مورد استفاده قرار مى گيرد.
عليرضايى افــزود: توليد طــال و مصنوعات آن در 

خراســان رضوى از 681 كيلو گرم در سال 1392 
به ســه هزار و 2 كيلو گرم در ســال جارى رسيده 
است.وى اظهار داشت: همچنين خراسان رضوى از 
اواسط سال 1395 تاكنون براى نخستين بار هزار و 
700 كيلو طال به ارزش 101 ميليون دالر به خارج 

از استان صادر كرده است.

 ظرفيت ها و مشكالت طالسازى در مشهد
 عمــده طال هــا در كارگاه هاى مشــهد تبديل به 
مصنوعات شــده يا در تركيب با سنگ هاى قيمتى 

به جواهرات زيبا تبديل مى شود.
رئيس كميســيون ســازندگان طال، نقره و جواهر 
اتحاديه طال و جواهر مشهد گفت: شمش گيرى به 
معناى جدا ســازى طال از خاك معدنى در شهرك 
صنعتى انجام مى شود، ســپس شمش وارد كارگاه 
شــده و پس از آب كارى، ريخته گرى در سيستم 
متالوژى و اجراى طرح مورد نظر روى طال، محصول 
وارد مرحله پرداخت و جواهرسازى مى شود.مهدى 
لوحــى افزود: طراحى طال و جواهــر در اين كارگاه 
يا انفرادى و براســاس ذوق و سليقه طراح است يا 
الهام گرفته از طراحى هاى جواهرات ديگر كشورها 

مى باشد.
وى اظهار داشــت: كيفيت طالى ســاخته شده يا 
جواهر در كارگاه هاى مشــهد بسيار مطلوب بوده و 
قابل رقابت با مشابه خود در تهران و اصفهان است، 

صنعت طالســازى و جواهرسازى مشهد رشد قابل 
مالحظه اى پيدا كرده اما براى تداوم اين رويه نيازمند 

حمايت است.
وى گفت: بعد از نوســانات نرخ ارز، طى سال جارى 
خريد طالى ساخته شده يا مصنوعات طال در بازار، 
80 درصــد كاهش يافت و ايــن امر باعث تعطيلى 
بيشتر كارگاه هاى طالسازى يا تعديل نيروى آن ها 
شــد.لوحى افزود: تا شهريور ماه سال گذشته 350 
كد كارگاه طالسازى در مشــهد ثبت شده بود اما 
از ايــن تعداد 110 كارگاه فعــال باقى مانده و باقى 
آن ها تعطيل شده اند، كارگاه هايى كه مانده اند نيز 
فقط نيروى انســانى را حفظ كرده و در ظاهر فعال 
هســتند.وى ادامه داد: كسادى بازار طال باعث شده 
است كارگاه هاى طالسازى و جواهرسازى به سوى 
نقره سازى سوق پيدا كنند اما بازار نقره نيز مشكالت 
خاص خود را دارد.اين طالســاز مشهدى افزود: قرار 
بود امســال 220 ميليارد ريال از ســوى صندوق 
كارآفرينى به روســتاى پيوه ژن از توابع شهرستان 
مشهد كه منطقه فعال در طالسازى است، پرداخت 
شود كه اخيرا منتفى شده و دليل آن نيز مشخص 

نشده است.
وى درباره صادرات طال نيز اظهار داشت: عمده آنچه 
كه تاكنون از اســتان خراسان رضوى به عنوان طال 
صادر شده، طالى استخراج شده از معدن به صورت 

نيمه ساخته بوده است.

درپى گودبردارى غير اصولــى در يكى از خيابانهاى  قدس 
بجنورد يك ســاختمان تخريب شــده و ديوارهاى ساختمانى 
ديگرترك برداشته و ساكنانش ترس فروريختن آن را دارند.يكى 
از ســاكنان كه در اين گودبــردارى ديوارهاى خانه اش ترك 
خورده مى گويد: در چند روز گذشته زمين مجاور منزل مان 
را براى ســاخت يك مجتمع تجــارى تخريب كردند كه در 

10شهريور ماه جارى ساعت ...

آفتابى شدن شورايى ها در انتخابات 
هيئت فوتبال براى چيست؟

اين روزها همه نگاه ها به ســمت انتخابات رياســت هيئت 
فوتبال خراســان رضوى معطوف است. شــلوغ بازارى كه از 
هر دســته و گروهى مى توان در آن فــردى يافت. البته كه 
شوراى شهرى هاى مشهد خيلى بيشتر از يك نخود در آشى 
كه چندين سر آشپز براى پختنش تصميم گيرى مى كنند، 

سهم دارند!...
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قدس از محله 
اسماعيل آباد گزارش مى دهد

كوچه هاى 
قديمى اين 
محله هنوز 

نشانى پستى 
ندارد

قدس     براســاس منطق، وقتى صحبت از سابقه 
زياد وقدمت ايجاد يك منطقه مسكونى مى شود، توقع 
اين اســت كه بايد از بسيارى مزايا برخوردار باشد يا 
حداقل نيازهاى اوليه ســاكنانش برآورده شود.با اين 
وصف هنوزهم مى شود، مناطقى را پيدا كرد كه هرچند 
سابقه شكل گيرى شان به چند دهه قبل برمى گردد، 

اما هنوز ابتدايى ترين نيازهاى اهالى ...

سرگردانى 160 دانش آموز گلبهارى 
با تعطيلى مدارس «سما» 

فارس:همزمان با نزديك شــدن بازگشــايى مدارس، دانشگاه آزاد 
اســتان در يك اقدام ناگهانى مدارس ســما گلبهار را تعطيل اعالم 
كرد، اين دانشــگاه با نصب بنرى از قول رياست دانشگاه آزاد به مردم 
اطالع مى دهد كه با توجه به فرسودگى ساختمان و احتمال بروز خطر 
براى دانش آموزان بنا به دستور رياست دانشگاه آزاد اسالمى خراسان 
رضوى آموزشــگاه هاى پســرانه و دخترانه ســما در گلبهار در سال 
تحصيلى 97 و 98 تعطيل است، اقدامى كه همزمان با شروع مدارس 

سبب نارضايتى والدين دانش آموزان و مسئوالن گلبهار شده است.
جمعى از معترضان اين تصميم دانشگاه آزاد اسالمى را در زمانى كه 
كمتر از 2 هفته به شروع مدارس مانده، بى تدبيرى دانستند، تصميمى 
كــه به اعتقاد اين افراد به يكباره گرفته شــده و دانش آموزانى را كه 

سال ها در اين مدارس درس مى خواندند، سرگردان كرده است.
يكى از والدين گفت: تصميم دانشگاه آزاد اسالمى در اين وقت سال 
كه كمتر از 2 هفته به شروع مدارس مانده، خود يك بى تدبيرى است 
كه به يك باره صورت گرفته، اين دانش آموزان سال ها است كه در اين 

مدارس درس مى خوانند. چرا اكنون اين موضوع را بهانه كرده اند.
مهديه بنى اسدى، مادر يكى از دانش آموزان اين مدارس نيز با اشاره 
به اينكه فرزندان ما ســال هاى زيادى اســت در ايــن مدارس درس 
مى خوانند و چه شد كه يكباره ناايمن بودن مدارس را بهانه كرده اند، 
اظهار داشت: چرا مســئوالن به فكر مردم نيستند، دانش آموزان بايد 
فكرى راحت داشــته باشــند نه اينكه با روح و روان آن ها در ابتداى 

سال تحصيلى بازى شود و جا و مكانى براى درس نداشته باشند.

دانشگاه آزاد بدون اطالع اقدام به تعطيلى مدارس كرده است
مدير مركز آموزش پســرانه سما گلبهار نيز گفت: همه روال ثبت نام 
از دانش آموزان انجام شــده و برنامه ريزى براى سرويس و لباس فرم 
و ديگر مسايل انجام گرفته كه ناباورانه رياست دانشگاه آزاد اسالمى 
استان به دليل فرسوده بودن و عدم تاييد استحكام بنا اقدام به تعطيلى 

مدارس مى كند و اين موضوع سبب نارضايتى مردم شده است.

اقدام رياست دانشگاه آزاد غيرقانونى است
رئيــس اداره آموزش و پرورش گلبهار هم گفت: اين اقدام رياســت 
دانشگاه اسالمى استان در تعطيلى مدارس سما گلبهار اقدامى كامال 
غيرقانونى است. وى ادامه داد: ما اين موضوع را از طريق اداره مركزى 
پيگيــرى مى كنيم. حميدرضا خمر بيان كــرد: همه مراحل ثبت نام 
دانش آموزان در اين مدارس انجام شده و آن ها براى حضور در كالس 
درس آماده مى شوند، اگر اين مدارس فرسوده است، دانشگاه آزاد بايد 

با ما مكاتبه مى كرد.
وى با بيــان اينكه اين فرســودگى بايد به تاييد كارشناســان اداره 
آموزش وپرورش برســد، اقدام دانشگاه آزاد را يك طرفه و غيرقانونى 
دانســت و افزود: اگر چنين بوده، دانشگاه آزاد، چرا اين زمان را براى 
تعطيلى مدارس انتخاب كرده است، بايد اين امر چند ماه قبل انجام 
مى شد نه در ايام شروع مدارس، اين موضوع براى والدين سبب ايجاد 

نگرانى مى شود.

براى حفظ جان دانش آموزان اين مدارس تعطيل شده است
مدير روابط عمومى دانشــگاه آزاد اسالمى خراسان رضوى هم گفت: 
معاونت مدارس سما مستقل هستند، ولى تا جايى كه من اطالع دارم، 
به دليل فرسوده بودن و حفظ جان دانش آموزان اين دستور داده شده 
اســت. امير خالقى ادامه داد: اينكه چرا در اين زمان اين كار صورت 
گرفته، موضوعى است كه بايد از مسئوالن مدارس سما پرسيده شود، 
ولى چون اكنون گزارش فرســوده بودن مدارس به دست ما رسيده و 
جان دانش آموزان در خطر اســت، تصميم به تعطيلى مدارس گرفته 

شده است.

تبديل محور بيرجند- قاين به 
آزادراه در انتظار جذب سرمايه گذار 

قدس: مديركل راه و شهرســازى خراسان جنوبى 
گفت: براى ايجــاد آزادراه بيرجند- قاين طى يك 
ماه گذشته مناقصه برگزار شده اما هنوز پيمانكارى 

اعالم آمادگى نكرده است.
مهــدى جعفرى با اشــاره به وضعيــت باندهاى  
دوم اســتان بيان كــرد: افزايش باندهــاى دوم از 

اولويت هاى راه و شهرسازى است.
وى با بيان اينكه 66 كيلومتر باند دوم در اســتان 
تاكنون به بهره بردارى رســيده است، اظهار كرد: 
همچنين 75 كيلومتر باند دوم آسفالت شده و در 

حال نصب تابلو هستيم.
جعفرى با بيان اينكــه در محورهايى كه باند دوم 
اجرايى شده، تصادفات رخ به رخ نداشته ايم، افزود: 
اجراى باندهاى دوم يكى از دغدغه هاى اصلى راه و 
شهرسازى بوده و براى اجراى اين طرح به طور جد 

پيگيرى مى شود.
وى با بيان اينكه رانندگان در ايجاد حوادث جاده اى 
نقش عمده اى دارند، افزود: جاده مواصالتى قاين تا 
خضرى على رغم يك طرفه بودن، تصادفات زيادى 

به شكل واژگونى دارد.
جعفرى با اشــاره به محور بيرجنــد- قاين بيان 
كرد: اين محور 100 كيلومتر مسير داشته كه 45 

كيلومتر از آن زير بار ترافيك است.
مديركل راه و شهرســازى خراســان جنوبى بيان 
كرد: از 55 كيلومتر باقى مانده، 20 كيلومتر آماده 

آسفالت است.
وى با بيان اينكه سه پيمانكار در اين محور در حال 
انجام كار هستند، گفت: در حال حاضر 75 ميليون 

تومان به اين پيمانكاران بدهى داريم.
جعفرى با بيان اينكه در ديار با مديران وزارت راه 
20 ميليــارد تومان اعتبار مجوز ابالغ گرفته ايم اما 
هنوز در بين پيمانكاران توزيع نشده است، افزود: از 
ماده 180 قريب به 28 ميليارد تومان پيش بينى 
شده كه از سال گذشــته تاكنون هيچ تخصيصى 

نداشته است.
وى با بيــان اينكه اين طرح با خراســان جنوبى 
مشــترك اســت، افزود: همچنين در سال جارى 
بــراى كل پروژه قريب به 16 ميليارد تومان اعتبار 

پيش بينى شده كه هنوز محقق نشده است.
جعفــرى بــا بيــان اينكه بــراى ايجــاد آزاد راه
بيرجند- قاين پيگيرى هايى انجام شــده اســت، 
افزود: در گام اوليه دو پيمانكار اعالم آمادگى كرده 
اما به دليــل پايين بودن پشــتوانه مالى پذيرفته 
نشده اند.مديركل راه و شهرسازى خراسان جنوبى 
افزود: از يك ماه قبل دوباره مناقصه برگزار شده اما 

هنوز پيمانكارى اعالم آمادگى نكرده است.

قدس گزارش مى دهد

سايه سنگين ماليات بركسب و كار بجستان 

طال، برگ برنده صنعت مشهد

بجستان - خبرنگار قدس: در حالى كه بجستان 
يكى از محروم ترين شهرهاى خراسان رضوى است 
كه آب شربشان را با كارت از جايگاه هاى آب شيرين 
برمى دارند و كسبه و بازاريان اين شهر با اينكه نسبت 
به قدرت خريد مردم و خشكســالى هاى مكرر جزو 
كم درآمد ترين كسبه حتى در كشور مى باشند،اما 
متأســفانه اداره دارايى اين شــهر همت جزم كرده 
تا در حدى كه تــوان دارد از اين محروم ترين و كم 

درآمد ترين كسبه كشور كسب درآمد كند.
 يكى از كسبه شهر بجستان در اعتراض به تصميم 
اداره دارايــى در دريافــت ماليات بــه خبرنگار ما 
مى گويد: با توجه به اظهار نامه هاى مالياتى كســبه 
كه همگى با توجه به شرايط اقتصادى موجود معاف 
از پرداخت ماليات هستند، متأســفانه اداره دارايى 
بجستان نظر ديگرى دارد در حالى كه در شهرهاى 
همجوار مغازه همكارانم بسيار بزرگ تر از مغازه من 
است ولى مطالبات دارايى از آن ها بسيار كمتر است.

محمد طيبى كه به شغل ابزار فروشى مشغول است، 
مى افزايد: كاسب بجستانى را بايد چيزى بدهند كه 
چراغى روشن داشته باشد و موجب رونق شهر باشد 
چه بسا اكثر كسبه به فكر فرار به مركز استان هستند 

كه با مغازه كوچك تر درآمد بيشترى مى توانند جذب 
كنند و از شهرهاى اطراف حتى به من پيشنهاد شده 

كه جا و مكان هم بدهند و بروم آنجا مغازه بزنم. 
وى يادآور مى شود: از مميزى هاى دارايى خواسته ام 
چند روزى از نزديك كسب و كار ما را رصد كنند تا 
ببينند چقدر درآمد داريم و آن وقت بر اساس درآمد 
كسبه، ماليات بگيرند كه متأسفانه گوششان بدهكار 
اين حرف ها نيست.سعيد طحانيان طال فروش شهر 
بــا گاليه از وضعيتــى كه دارايى به وجــود آورده، 
مى گويد: با توجه بــه وضعيت بد اقتصادى مردم و 
گرانى ها قدرت خريد مردم كاهش يافته و كاسبى ها 
از رونق افتــاده در اين وضعيــت دارايى براى بند 
169 و اجراى آن بايد اطالع رســانى كند و يا مانند 
اظهارنامه مالياتى فرمى پر شود، ولى اصالً گوششان 
بدهكار نبوده و خودشان براى بار دوم در سال جارى 
هزينه اى را براى كسبه بر آورد كرده اند.وى مى افزايد: 
چند نفر از كسبه را با اين عملكرد از بجستان بيرون 
كرده اند و ما هم با اين وضعيت در بجستان نمى مانيم 
اگر دارايى به خواسته كسبه بجستان پاسخگو نباشد 
و به اين ظلم و اجحاف پايان ندهد دسته جمعى تا 
وزارتخانه خواهيم رفت تا درد نداريمان را به گوش 

مسئوالن برسانيم.
طحانــى مى گويد: از كاســبى كــه درآمد ندارد 
از ســال 91 عالوه بر اظهار نامــه اى كه پر كرده 
فرمى بــراى دريافت ماليات مجــدد آورده اند و 
معلوم مى شود دارايى بجستان از مركز استان هم 
جلو زده، چرا مســئوالن بجستان با اين وضعيت 
درآمد فشار بر كسبه مى آورند به جاى اينكه جلو 
مهاجرت را بگيرند و مردم و كسبه را در اين شهر 
ســوخته و گرم و بدون امكانات نگه دارند دارايى 

هم فشار مضاعف آورده.
مســئول يكى ديگر از كارگاه ها كه نخواست نامش 
فاش شــود با نگاهى ديگر بــه موضوع وضعيت بد 
كار و اشــتغال در بجستان و اجحافى كه دارايى به 
كارگاه هاى توليــدى دارد، مى گويد: وام براى توليد 
و اشــتغال گرفته ام در عوض اينكه كمك كنند به 
اشتغال زايى براى وام 50 ميليونى با كارمزد هشت 
درصد مشخص مى شود كه 45 درصد و 85 ميليون 

با حساب هايى كه دارايى كرده، گرفته اند.
وى مى گويد:هيچ يك از كســبه و توليد كنندگان 
از قانون هــاى مالياتى خبر ندارند و اطالع رســانى 
نمى شود و دارايى به دلخواه و بر حسب منطقه هر 

مبلغى را به عنوان ماليات كســبه اعالم مى كند تا 
درآمد خودشان را باال ببرند، بايد گفت به چه قيمتى 
در اين شــهر كويرى و دور افتاده و محروم و بدون 

امكانات اين كار را مى كنيد.
مديراين كارگاه توليدى كه چند نفر را به اشــتغال 
گرفته، مى گويد: عوض اينكه دولت براى اشتغال هر 
نفر نيروى كارى ازماليات كارگاه مقدارى كم كند و 
يا به ازاى اشتغال هر نفر مبلغى وام بدون بهره بدهند 
متأسفانه ماليات بيشترى وضع مى كنند اين يعنى 

شعار حمايت از اشتغال؟
عبــاس بزرگران مدير گروه اداره دارايى بجســتان  
مى گويد: همه كارهاى كارمندان اين اداره زير نظر 
اســت و بر همه كارها نظارت دقيق مى شــود، اما 
آنچه كه از مركز درخواست مى شود، بايد بررسى و 
حسابرسى شود و دادستانى نيز بر كار دارايى نظارت 
دارد.وى مى افزايد: اين خواسته ما نيست و ما از اين 
وضعيت نگران و ناراحت هستيم بلكه دستور است 
و بايد اجرا كنيم و به لحاظ وضعيت به وجود آمده 
فشار عصبى زيادى روى كارمندان ما است و برخى 
هم در تالش براى انتقال به شهرستان هاى ديگر به 

خاطر وضعيت موجود هستند.

یاددا�ت
هاشم رسائى فر



قدس از محله اسماعيل آباد گزارش مى دهد

كوچه هاى قديمى اين محله هنوز نشانى پستى ندارد
یاددا�ت

على محمدزاده   براســاس منطق، وقتى 
صحبت از سابقه زياد وقدمت ايجاد يك منطقه 
مسكونى مى شــود، توقع اين است كه بايد از 
بسيارى مزايا برخوردار باشد يا حداقل نيازهاى 

اوليه ساكنانش برآورده شود.
با اين وصف هنوزهم مى شود، مناطقى را پيدا 
كرد كه هرچند سابقه شــكل گيرى شان به 
چند دهه قبل برمى گردد، اما هنوز ابتدايى ترين 
نيازهــاى اهالى برطرف نشــده وبه منطقه اى 

روستايى در گوشه اى از شهر مى مانند.

 اسماعيل آباد40 سال پيش
بى ترديــد بســيارى از مشــهدى ها نــام 
اســماعيل آباد را شــنيده اند چراكه يكى از 
محالت قديمى والبته حاشيه اى شهر مشهد 
بــوده كه حاال ديوار به ديــوار مجتمع هاى 

تجارى شركت سپاد است.
يكى از ساكنان قديمى اين منطقه مى گويد: 
اوايــل دهــه 60 زمينــى را در اين منطقه 
خريدارى كردم. آن زمان خبرى از شركت 
ســپاد نبود و از ميان زمين هاى كشاورزى 
راهى بــه كالته بقعه شــهرك قدس فعلى 
وجود داشت. بعدها شركت سپاد زمين هاى 
منطقــه را خريــد و منطقه آباد شــد، اما 
اسماعيل آباد همچنان مانند 40 سال پيش 

مانده است.

 كوچه هاى بى نام و نشانى
يكــى از اهالى جــوان منطقــه مى گويد: 
سال هاســت كه اينجا خدمات گازرسانى و 
برق رسانى ارائه شده، ولى هنوز كوچه هاى 
اينجــا نامى ندارند و خبرى از پالك امالك 
نيســت و براى نشــانى دادن بايــد مانند 

100سال پيش كروكى بكشيم.
زن جوانى به فاضالِب رها شــده در كوچه 

خاكى اشــاره مى كند و مى گويد: بهداشت 
منطقــه به دليل همين پســاب خانه ها كه 
راهى كوچه مى شود، تهديد جدى ساكنان 
است و خانواده هايى كه بچه كوچك دارند 

از ترس سالك هميشه نگرانند.
او مى گويد:ايــن بخش از منطقه (قســمت 
جنوبى اســماعيل آباد) از بســيارى خدمات 
محروم است. خانه بهداشت نداريم و بتازگى 

ساختمانى ساخته شده (كه 
گويا خيران كمك كرده اند) 
خدمــات  اســت  قــرار  و 

بهداشتى ارائه بدهد.

 تفريحات نامعمول 
كودكان

در زمان گذر از كوچه هاى 
خاكى چند بار با صحنه اى 
رو به رو شــديم كه تعدادى 
بچه، ســگى را دوره كرده 
بودنــد يــا طنابــى را در 
دست داشتند كه به گردن 
سگى بسته شده بود؛ گويا 
از  غير  ديگرى  ســرگرمى 

اين ندارند.
يكى از اهالى در پاسخ به سؤالى در اين باره 
مى گويد: اينجا خبرى از فضاى سبز يا پارك 
نيســت تا بچه ها را ببريم و كودكان بايد در 
ميان كوچــه خاكى كه فاضالب خانه ها هم 
از ميــان آن مى گذرد به هر شــكل ممكن 
وقت بگذرانند كه بازى با سگ ها هم يكى از 

اصلى ترين سرگرمى هاى آن هاست.
وى مى افزايد: هرچند مدتى اســت وضعيت 
منطقــه به لحاظ نبود معتادان بهتر شــده 
وديگر پاتوق معتادان بى خانمان نيست، ولى 
هنوز هم اطراف خانه ها ســرنگ هاى زيادى 

را مى شــود پيدا كرد كه خطرات بســيارى 
براى كودكان دارد.

 دورى مدرسه
مــرد جوانى بــا گاليه از نبود مدرســه در 
محدوده محل سكونت خود مى گويد: با آغاز 
به كارمدارس، دغدغه خانواده هايى كه بچه 
مدرسه اى دارند هم شــروع مى شود چون 
تا  را  كودكشــان  مجبورند 
محله باالتــر ببرند و تصور 
اول  كالس  كــودك  كنيد 
تا سوم يا چهارم ابتدايى با 
چه خطراتى رو به روســت 
تا از مسير پرتردد خودروها 
كه بسيار باريك است، رفت 
و آمــد كند تا به مدرســه 
برود. بــه همين دليل اكثر 
والدين خودشان هم همراه 

كودكشان مى روند.
وى درخصــوص وضعيــت 
خراب كوچه ها هم مى گويد: 
بارها از شهردارى درخواست 
كرده ايم تا نسبت به آسفالت 
اقــدام كند  ايــن كوچه ها 
حتى اعالم كرده ايم كه بخش بيشتر هزينه 
آســفالت را پرداخت مى كنيم، ولى تا كنون 

اقدامى صورت نداده اند.

 پاسخ به برخى پرسش ها
با گــذرى در منطقه معلوم مى شــود، اكثر 
كوچه ها آسفالت شده و تنها چند كوچه در 
اسماعيل آباد)  (جنوب  اسماعيل آباد  ابتداى 
خاكى اســت و خانه هاى همين بخش فاقد 
پالك هســتند. بنابراين به منظور بررســى 
علــت اين امــر با مديــر روابــط  عمومى 

شهردارى منطقه 2 تماس گرفتيم و موضوع 
را با وى درميان گذاشتيم.

ناصرى پس از مراجعه به ســوابق اقدام هاى 
صــورت گرفته در اين محــدوده مى گويد: 
براســاس گزارش هــاى موجــود 30 هزار 
مترمربع از معابر منطقه آسفالت شده است 
و هــر بخــش از محله كه منــع قانونى در 
ارائه خدمات نداشــته از خدمات شهردارى 

بهره مند شده است.
وى مى افزايــد: كوچه هاى مورد اشــاره به 
دليل آنكه در بســتر كال ايجاد شــده اند و 
قرار اســت در اين محــدوده طرح مصوب 
شهرسازى ويژه اى اجرا شود در حال حاضر 
امكان ارائه خدمات وجــود ندارد و پس از 
انجام تغييرات تعريف شده در طرح خدمات 

ارائه خواهد شد.
وى درخصوص عدم پالك گذارى تعدادى از 
منازل هم به همين موضوع اســتناد كرده 
و اظهارمى دارد: عالوه بر ســاخت و ســاز 
در بســتر كال مسئله ســاخت و سازهاى 
غيرمجاز يــا منــازل فاقد پايــان كار هم 
مطرح اســت چراكه براساس ضوابط امكان 
پالك گذارى ســاختمان هاى فاقد پايان كار 

وجود ندارد.
وى ادامــه مى دهد: با اين حال خدمات ديگر 
از قبيل جمع آورى زباله و جاروكشــى معابر 
در تمام منطقه انجام مى شــود و نظارت ها به 
منظور جلوگيرى از ادامه ســاخت وسازهاى 

غيرمجاز بويژه در بستر كال صورت مى گيرد.

در حوالى امروز2

  آفتابى شدن شورايى ها در انتخابات 
هيئت فوتبال براى چيست؟

اين روزها همه نگاه ها به ســمت انتخابات رياست هيئت 
فوتبال خراســان رضوى معطوف است. شلوغ بازارى كه از 
هر دســته و گروهى مى توان در آن فردى يافت. البته كه 
شوراى شهرى هاى مشــهد خيلى بيشتر از يك نخود در 
آشى كه چندين سر آشــپز براى پختنش تصميم گيرى 

مى كنند، سهم دارند!
اعالم آمادگى احسان اصولى و شــهناز رمارم براى احراز 
پست رياست هيئت فوتبال آن هم در شرايطى كه شوراى 
شــهرى هاى جديد همين چند وقت قبل يكساله شدند، 

سؤال بزرگى در ذهن ايجاد مى كند.
دو نفر از 15 نفر اعضاى شورا چه چيزى در فوتبال ديدند 
كــه به جاى خدمت در عرصه مديريت شــهرى كه اتفاقاً 
فوتبال و ورزش هم جزئى از آن است به دنبال اين هستند 

كه شخص اول فوتبال اين شهر و استان شوند؟
آيا برداشــتى جز اين مى شــود از اين حركت داشــت كه 
دوســتان،فوتبال را مى خواهند پله كنند براى ترقى بيشتر 
خودشان. قطعاً جذابيت و همه گير بودن فوتبال و عكس ها و 
تصاويرى كه از ميدان فوتبال روى خروجى رسانه ها مى رود، 
معروفيت را از اينكه هست چندين برابر مى كند. اگر هدفى 
جز اين براى نامزد شدن از مسندى كه در حال حاضر بر آن 
تكيه زده اند و اتفاقاً صندلى پر مشغله اى هم هست چه توجيه 

ديگرى مى توان براى آن داشت؟
عرصه خدمت به شــهر و هزاران هزار مشغله اى كه وجود 
دارد، اگر تمام وقت دوســتان شورايى را نگيرد، دست كم 
وقتى هم براى انرژى گذاشتن در مسئوليت ديگرى باقى 
نخواهد گذاشــت، آن هم هيئت فوتبال و فوتبالى كه هر 
كدام از زير شاخه هاى آن به افرادى كاركشته و كاربلد نياز 

دارد نه رياستى اسمى و در سايه.
كار با ورزشــى ها آن هم فوتبالى ها افــرادى را مى طلبد كه 
از نزديك شــرايط آن را تجربه كرده باشند، نه اينكه صرف 
حضور در مسندى كه با رأى مردم به دست آورده اند و معلوم 
هم نيست دوره بعدى روى صندلى آن باشند، بخواهند وارد 
ميدانى شــوند كه حتى كاركشــته هاى اين ميدان در اين 

سال ها از حضور در آن كم آورده اند و برخى نيامده رفته اند.
هيئــت فوتبال آدمــى را مى خواهد كه باالدســتى ها در 
فدراسيون اسمش كه وســط باشد، حساب كار دستشان 
بيايد و نتوانند دورش بزنند و احتماالً باج خواهى كنند از 
رئيس كم اطالع و ناآگاهش. موردى كه فوتبال اســتان ما 

خيلى وقت ها از آن ضربه خورده است.
قبول كنيم چم و خم فوتبال با مديريت شــهرى از زمين 
تا آسمان تفاوت دارد. شورا محل شور و مشورت و تصميم 
گروهى اســت، اما فوتبال اگرچه با شــور و مشورت بهتر 
اداره مى شــود، باز هم جاهايى هســت كه مسئول اولش 
به تنهايــى بايد تصميم گيرى كند. آنجاســت كه تجربه 
رئيس هيئت به كارش مى آيد و نبايد طورى عمل كند كه 

آخرش گل به خودى ختم شود.
 ســؤال مهم اين است كه نمايندگان شــوراى شهر آيا با 
آن حجــم از كار مى توانند اين گونه بــراى فوتبال ايفاى 
مســئوليت كنند يا در پس اين حركــت اهداف ديگرى 
نهفته اســت؟ نمى توان گفت هدف از اين كار به در كردن 
شخص خاص يا فردى از ميدان است كه بودنش با مسائل 
گروهــى و حزبى شــورايى ها چندان همخوانــى ندارد و 
نمى شــود ادعا كرد كه قطعاً و بدون بــرو برگرد مديرى 
كه از بيرون مى آيد، نمى تواند فوتبال را جمع و جور كند.
 اما اگر پول در فوتبال نبود و اهدافى جز پله ســاختن از 
فوتبال براى ترقى بيشتر و معروف شدن بيشتر از اين راه 
وجود نداشت، چرا دوستان شــورايى اينچنين كه اكنون 
دلشــان براى فوتبال ســوخته و بــراى مديريت بهترش 
آستين باال زدند، حب مديريت در رشته اى ديگر يا هيئت 
ورزشى ديگرى كه اتفاقاً هم نيازشديد به توجه و مديريت 
بهتر دارند در دلشــان نيفتاده تا در كنار سروسامان دادن 
به اوضاع شهرى مشهد، كارى هم براى ورزشكاران هيئت 
هايى همچــون جانبازان ومعلولين، ناشــنوايان، بيماران 
خــاص و پيونــد اعضــا، دووميدانى و يا حتــى هندبال، 

بسكتبال و واليبال و... انجام دهند؟ 
درد بزرگى است كه خيلى از مجامع انتخاباتى ساير هيئت هاى 
ورزشــى بعد از چندين و چند بار آگهى به زور با حضور يك 
نامزد برگزار مى شود، اما براى رياست هيئت فوتبال 28 نفر به 
خط مى شوند كه دو نفر آن از شوراى شهر مشهد آمدند.كاش 
دوستانى كه اين قابليت را در خودشان مى بينند كه با وجود 
مشغله هاى فراوانى كه هست و اكثر آن ها در شرايط فعلى با 
زندگى و معيشت مردم مرتبط است، به جاى نامزد شدن در 
انتخاباتى كه كامًال تخصصى اســت، انرژى و تالششان را در 
حوزه فعلى بيشتر كنند تا در همين عرصه قابليتشان براى 

مردم آشكار شود. 
تا يادمان نرفته بد نيست اين را هم ياد آور شويم كه تعداد 
نمايندگان شــوراى شهر از 25 نفر در اين دوره به 15 نفر 
كاهش يافت؛ اين يعنى تقريباً دوبرابر شدن مسئوليت هاى 
شــورايى هاى عزيز؛ مســئله اى كه خيلى از منتخبان اين 
دوره بابت باال رفتن حجم كارى به آن اذعان داشتند و تا 
حد زيادى به اين مورد كه توجه و تمركز بيشــترى الزم 
اســت تا كارى كه تا پيش از اين بر دوش 25 نفر بوده با 

10 نفر كمتر به انجامش رسانند.

آيت اهللا  علم الهدى: 
 برخى با گران كردن اجناس و احتكار 

پياده  نظام دشمن شده اند

تسنيم: نماينده ولى  فقيه در خراســان  رضوى گفت: ازهم 
 گسيختگى امت واحد رمز موفقيت دشمنان است و بصيرت 
و بينش باالى دينى و سياسى رمز عبور از حيله ها و فتنه هاى 

دشمن است. 
آيت اهللا ســيد احمد علم الهدى در مراســم اختتاميه اردوى راه 
رضوان مختص طالب اهل  سنت در محل دفتر نمايندگى ولى 
فقيه در خراسان رضوى اظهار داشت: حضرت اميرالمؤمنين(ع) 
شخصيت برجسته  اى در جهان اسالم است، هم ميان اهل  بيت 
پيغمبر(ص) و هم بين اصحاب رسول خدا، مورد اعتقاد، ايمان و 

باور تمام مذاهب اسالمى است. 
وى افزود: مظهر برجستگى حضرت اميرالمؤمنين(ع) در مجموعه 

آثار و آموزش هايى است كه از آن حضرت به ما رسيده است.
نماينده ولى فقيه در خراسان  رضوى در ادامه بيان كرد كه حضرت 
على(ع) مى فرمايد: براى انسان سه علم ضرورى است؛ اول بداند 
كه از كجا است، دوم موقعيت و وضعيت روز خودش را تشخيص 

بدهد و علم سوم بداند مقصد نهايى وجودش كجاست.
آيت اهللا علم الهــدى تأكيد كرد: علم دومى كــه اميرالمؤمنين 
مى فرمايد علمى است كه همه مسير سرنوشت را، در زندگى براى 

ما مشخص مى كند.
وى با اشاره به ابعاد وجودى انسان اظهار داشت: دو وجود فردى و 
جمعى داريم، مسائل شخصى و خانوادگى در قالب وجود فردى ما 
تعريف مى شود و كنار وجود فردى، وجود جمعى  نيز وجود دارد 
كه انسان را درون جمع تعريف مى كند، ما نمى توانيم سرنوشت 

خود را جدا از سرنوشت جمع تفسير و تعريف كنيم.
امام  جمعه مشهد مقدس اضافه كرد: امت اسالم امت واحده است، 
شايد از لحاظ برخى عقايد، افكار، انديشه ها و روش ها با هم تفاوت 
داشته باشيم اما نمى توانيم در اين امت واحده كه در آن تعريف 
مى شويم، سرنوشتى جدا از اين سرنوشت جمعى امت براى خود 

متصور شويم.
آيت  اهللا علم الهدى با توجه به جريان نفاق بين شيعه و اهل  سنت 
كه ساخته دشمنان اســالم است؛ تصريح كرد: جريان تكفيرى 
200 سال پيش توسط يك جاسوس انگليسى طراحى شد و امروز 
هم آمريكا از آن استفاده مى كند. در سوريه و عراق، تعداد كسانى 

كه داعش از اهل  سنت سر بريده است كمتر از شيعيان نيست.
وى اضافــه كــرد: در مقابل فتنه جريــان تكفيرى كه به 
دامــان اهل  ســنت انداختند به جان شــيعه هم جريان 

شيعه انگليسى را انداخته اند.
آيت اهللا علم الهــدى ادامه داد: تمام كفــر در روى كره زمين 
يكپارچه شده اند تا اسالم و پيامبر را براندازى كنند؛ موقعيت 
اآلن به گونه اى است كه سرنوشت جمعى شما به سرنوشت اين 

امت گره خورده است.
امام  جمعه مشــهد مقدس خاطرنشــان كرد: تنها راه موفقيت 
دشــمن، ازهم  گسيختگى امتى است كه واحد نباشد؛ ما بايد با 
اين دشمن بجنگيم و مبارزه كنيم، دشمن اقتصاد و معيشت ما را 

نشانه گرفته و مى خواهد براندازى كند.
وى افزود: عده اى هم داخل كشور از روى غفلت در راستاى اهداف 
دشمن قرار گرفته  اند و با گران كردن اجناس، كاالهاى اساسى و 

احتكار تبديل به پياده  نظام دشمن شده اند.

 افزايش 30 هزار نفرى جمعيت 
دانش آموزى خراسان رضوى

قدس: رئيس اداره نظارت و ارزيابى عملكرد اداره كل آموزش و 
پرورش خراسان رضوى گفت: تعداد دانش آموزان مقاطع مختلف 
تحصيلى پارسال يك ميليون و 200 هزار نفر بود كه به اين تعداد 

امسال حدود 30 هزار نفر افزوده شده است. 
سيد جواد قوامى نژاد رئيس اداره نظارت و ارزيابى عملكرد اداره 
كل آموزش و پرورش خراســان رضــوى گفت: جمعيت دانش 
آموزى خراسان رضوى امسال نسبت به سال گذشته 5/2 درصد 

افزايش يافته است.
 وى با اشاره به اينكه همچنان ثبت نام دانش آموزان ادامه 
دارد،افــزود: افزايش زاد و ولد، مهاجرت و جا به جايى بين 
استانى مهم ترين عوامل افزايش جمعيت دانش آموزى در 

اين استان است.
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سرورهاديان   بچه كه بوديم مى گفتند دختر با لباس 
سفيد به خانه بخت مى رود و با كفن بيرون مى آيد يعنى 

زندگى مشترك يك پايان دارد و آن مرگ است. 
دخترو پسرها با يك دست اسباب مايحتاج اوليه در يك 
اتاق كوچك زندگى شــان را آغاز مى كردند و كم كم با 
تالش مرد و قناعت زن صاحب خانه و ماشين وامكانات 
رفاهى مى شدند. قديمى ها معتقد بودند خدا به زندگى 
شــان بركت مى دهد وبا تولد هر بچه هم روزى آن بچه 

زودتر از خودش مى رسيد.
ايمان و باورها و اعتقادات آن قدرخالص بود كه خدا هم 

جوان ها را يارى مى كرد.
اين جمالت بخشهايى ازصحبت هاى مادرى است كه در 
راهروى دادگاه پشــت در اتاق مشاوره دخترو دامادش 

نگران نشسته است.

 يك فاميل و يك طالق،شايد
او مى گويد:درگذشــته بندرت درهر فاميل بزرگى شايد 
يك طالق بود آن هم اگربه دليل شرايط سخت زندگى، 
بيكارى و نداشــتن اوالد سبب جدايى مى شد، معموالً 
بــزرگ ترهاى فاميل پا در ميانى مى كردند و اين اتفاق 

بندرت رخ مى داد.
خانم رسولى مى افزايد: اما امروز بچه ها درامكانات رفاهى 
كامل بزرگ مى شوند و ازدواجشان هم در رفاه، صورت 
مى گيرد، اما بازهم دچارمشــكلند و به نظرمن علت آن 

چيزى جزرفاه زدگى و تنوع طلبى نيست.

 مكالمه تلخ
در همين زمان داماد خانواده بالفاصله از دراتاق مشاوره 
كه بيرون مى آيد به همسرش مى گويد: همه چيز برايت 
فراهم كــردم و هيچ كم و كســرى در زندگى نداريم. 
داشــتن اين امكانات آرزوى خيلى ها اســت، اما لياقت 
داشــتن آن را ندارى. خوشــى زير دلت زده، زن هم با 
عصبانيت جواب مى دهد: وظيفه مرد تأمين آســايش و 
رفاه خانواده اســت و بى خود مى كنى منت مى گذارى.

طالق را براى همين روزها گذاشته اند و...
و حاال مى دانم طالق توافقى گزينه اكثر زوج هايى است 
كه از زندگى مشــترك خسته شده اند و مى خواهند به 

گمان خودشان هرچه سريع تر از آن خالصى يابند.

 طالق هاى توافقى پس از چندماه ازدواج
يك كارشــناس حقوق دراين باره مى گويد: آمار نشان 
مى دهد،طالق ها مربوط به زوج هايى است كه از زندگى 

مشتركشان كمتر از يك سال مى گذرد.

 حســين زاده مى افزايد: متأسفانه اين درحالى است كه 
اين روزها طالق به دليل رفاه  زدگى يا به اصطالح عاميانه 
شايد ازروى خوشى بيش ازاندازه اين روزها اپيدمى شده 

و چنين مواردى دردادگاه خانواده كم نيست.
وى ادامــه مى دهد: ايــن طالق ها بيشــتر مربوط به 
خانواده هاى تحصيلكرده يا متمول اســت كه به داليل 
واهى زندگى شــان به طــالق ختم مى شــود در واقع 
طالق هاى الكچرى كه روزبه  روز در حال افزايش است. 
او خاطر نشان مى سازد: اين روزها افرادى در راهروهاى 
دادگاه ديده مى شــوند كه طعم ماه  عسلشــان را هنوز 
نچشيده يا فيلم و عكس عروسى شان را هنوز نگرفته اند 

و كارشان به طالق ختم شده است. 

 الكچرى نماها 
به گفته اين كارشناس حقوق،افزايش برخى آسيب هاى 
اجتماعى مانند اعتياد،بيــكارى و يا درآمدهاى پايين، 
مالك هاى ظاهرى و مادى در انتخاب همســر، نداشتن 
مهــارت  هاى الزم زندگى، نبود درك متقابل از زندگى، 
درخواست هاى غيرمنطقى از يكديگر، توقع باالى مادى 
و احساسى زوجين از هم، تنوع  طلبى در زندگى و آزادى 
قبل از ازدواج، سست بودن باورهاى دينى، اخالق و رفتار 

نامناسب ازعمده داليل طالق هاى الكچرى است.
وى همچنين به طالق هاى الكچرى نما اشاره مى كند 
و مى گويد: متأســفانه گاه هردوخانواده درسطح كامًال 
متوسط و گاه دهك هاى پايين  تر از جامعه هستند، اما 
سعى دارند با هر وسيله اى ظاهر خود و زندگى شان را 

بسيار مرفه نشان دهند و تجمل گرايى بى حد و حساب 
آن ها ســبب مى شود يك يا هر دو خانواده براى حفظ 
اين ظاهر در ابتدا مجبور به تأمين مخارج هنگفتى از 

طريق وام و قرض شوند و به اصطالح آبرودارى كنند.
اين در حالى اســت كه دركوتاه مدت امكان ادامه اين 
نقش بازى كردن را نخواهند داشــت و دختر و پسر كه 
تازه زندگى مشترك را تشكيل داده بشدت با يك خأل 
مواجه مى شــوند و آرزوهاى خود را ناكام مى بينند در 
واقع كاخ آرزوهايشــان خراب مى شود و در اين صورت 
ادامه زندگى مشــترك را ميسر نمى دانند و طالق را راه 

حل مى دانند.
خود خواهى، خود برتربينى و حسادت هاى بيجا سبب 
شده است طالق در جامعه به نسبت سال هاى قبل در 

ميان اين قشر افزايش يابد.
 حســين زاده تأكيد مى كند:متأســفانه بار مشكالت 
خانم هــاى مطلقــه اين گــروه متوجه ســازمان ها يا 
دستگاه هاى حمايتى مى شود و در نهايت بسيارى از افراد 
متقاضى حمايت كميته امداد را زنان سرپرست خانوار يا 
افرادى تشكيل مى دهند كه متاركه كرده اند و نمى توانند 

از پس هزينه هاى زندگى خود بربيايند.

 سخن آخر
وى اظهار مى دارد: بسيارى از اين اختالف ها با گفت  و گو 
و مشاوره هاى مناسب مى تواند حل شود و بهتر از نظارت 
دقيق خانواده ها و آگاهى بخشــى به فرزندان از زندگى 

مشترك و آموزش مهارت هاى زندگى است.

در راهروى دادگاه

اپيدمى طالق هاى الكچرى !

سال هاست كه اينجا 
خدمات گازرسانى و 

برق رسانى ارائه شده، 
ولى هنوز كوچه هاى 
اينجا نامى ندارند و 

خبرى از پالك امالك 
نيست و براى نشانى 

دادن بايد مانند 
100سال پيش كروكى 

بكشيم

بــرش

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

300072305 پيامك كنيد.

هاشم رسائى فر

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.
لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

 پايان رقابت واليبال دانشجويان 
دانشگاه هاى آزاد كشور در نيشابور

دانشجويان  واليبال  مسابقات  نيشابور- خبرنگارقدس: 
دختر دانشــگاه هاى آزاد اسالمى كشور با شركت 9 تيم به 
مدت هفت روز در ســالن تربيت بدنى پهلوان شورورزى 
دانشگاه آزاد اسالمى نيشابور برگزار و با معرفى برگزيدگان 

به كارخود پايان داد.
رئيس دانشــگاه آزاد اسالمى واحد نيشــابوراظهار كرد: 
رقابت هاى نهايى و رده  بندى مســابقات سراسرى واليبال 
دسته دو خواهران دانشگاه آزاد اسالمى در نيشابور برگزار 
شد و تيم واليبال دانشــگاه آزاد اسالمى مركزى به مقام 

قهرمانى رسيد.
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رئيس دانشگاه علوم پزشكى مشهد
در گفت و گو با قدس:

 تجارب ايران در حوزه سالمت و بهداشت 
در اختيار ديگر كشورها قرار مى گيرد 

پروين محمدى: تجارب و دســتاوردهاى نظام جمهورى 
اســالمى ايران در حوزه ســالمت و شبكه هاى بهداشتى در 
اختيار كشورهاى ديگر قرار مى گيرد تا به صورت الگو از آن 

استفاده كنند. 
اين مطلب را رئيس دانشگاه علوم پزشكى مشهد در حاشيه 
برگزارى همايش «روز بهورز» در گفت و گو با خبرنگارما عنوان 
كرد و افزود: بســيارى از شاخص هاى بهداشتى كه سازمان 
بهداشت جهانى براى سال 2030 پيش بينى كرده، ما در سال 
2015 و2016 به آن دست يافتيم كه بهورزان نقش مهمى 

در ارتقاى اين شاخص ها داشته اند. 
دكترمحمدرضا دارابى افزود: با پيروزى انقالب اسالمى و ايجاد 
شبكه هاى بهداشتى و خانه هاى بهداشت در روستاها، بهورزان به 
عنوان نيروهاى خط اول بهداشت و درمان توانستند شاخص هاى 
سالمت را ارتقا ببخشــند و با اقدام هاى اوليه بهداشتى درمانى 
ميزان مرگ و مير مادران و نوزادان را كه بشدت در كشور افزايش 
يافته بود، كاهش دهند. به طورى كه اميد به زندگى قبل از انقالب 
55 سال بود به 5/72 در آقايان و 5/75 در خانم ها افزايش يافت. 
ايمن سازى و واكسيناسيون كه درحد بسيار پايين بود به نزديك 
صد درصد رسيده، مرگ و مير مادران كه 200 مورد در 100هزار 
تولد بود، اآلن به كمتر از 20 مورد رسيده و به همين ترتيب مرگ 
و مير نوزادان و كودكان زير دوسال كاهش چشمگيرى پيدا كرده 
اســت. وى ادامه داد: از اين رو قرار اســت در بازنگرى قطعنامه 
آلماآتا پس از 40 سال ايران به عنوان يكى از كشورهاى ممتاز، 
تجارب موفق شبكه هاى بهداشتى خود را به صورت مستند در 
اختيار ساير كشورها قراردهد تا سيستم شبكه هاى بهداشتى و 
خانه هاى بهداشت ايران به پيشنهاد WHO در تمام جهان اجرا 
شود. رئيس دانشگاه علوم پزشكى مشهد همچنين به فعاليت 
خانه هاى بهداشت مصوب زيرپوشش اين دانشگاه اشاره كرد و 
گفت: 728 خانه بهداشت با پوشش يك ميليون و 100 هزار نفر 
جمعيت روستايى،1220بهورز، استقرار پرونده الكترونيك سامانه 
سينا از سال 95 در تمام خانه هاى بهداشت و ارائه خدمات بر پايه 
پرونده الكترونيك براساس بسته هاى خدمتى مبتنى بر گروه هاى 
سنى از جمله خدماتى است كه عدالت در سالمت را براى تمام 
جمعيت روســتايى تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكى مشهد 
محقق كرده و خوشبختانه تعداد خانه بهداشت و شمار بهورزان 
ما در حد مصوب تكميل است و كمبودى نداريم. وى در پاسخ به 
پرسش ما درخصوص طرح تحول نظام سالمت گفت: تمام تالش 
ما اين اســت كه با وجود مشكالت مالى بتوانيم با حمايت هاى 
مقام معظم رهبرى و دولت، برمشكالت فائق آمده و خدمات را به 

شكل مطلوب ارائه دهيم. 
به عالوه با اجتماعى شدن سالمت چنانچه هرنهادى سهم خود 
را در حوزه سالمت بپذيرد و در اين زمينه تالش كند، خدمات با 
كيفيت مناسب ترى به مردم بويژه در مناطق روستايى و محروم 
ارائه خواهد شد. گفتنى است در همايش گراميداشت روز بهورز 
از 248 مربى و مدير آموزشــگاه و بهــورز نمونه با اهداى لوح و 

هدايا قدردانى شد.

مديركل شهرسازى استان خبرداد
 وجود 117 محله ناكارآمد

 در خراسان رضوى
قدس:مديركل راه و شهرسازى خراسان رضوى گفت:117 محله 
ناكارآمد در خراســان رضوى به منظور اجراى طرح باز آفرينى 

شهرى شناسايى شده است. 
محمدرضا اخــوان عبداللهيان اظهار كرد: دو هزار و 700 محله 
ناكارآمد در شهرهاى مختلف كشور شناسايى شده است كه از 
مجموع اين محالت، 117 محله مربوط به خراسان رضوى است 
كه بر اساس برنامه ششم، 58 محله تا پايان سال هزار و 400 باز 

آفرينى خواهند شد.
وى افزود: به منظور تأمين مالى و تســهيل در اجراى اين طرح 
بايد اعتبــار مورد نياز آن منطبق با حجم عمليات تطبيق داده 
شود و برنامه عملياتى و برش شهرستانى آن تدوين شود و مبناى 

عمل قرار گيرد.
مدير كل راه و شهرســازى خراسان رضوى ادامه داد: در همين 
راســتا و با توجه به اهميت موضوع حاشــيه نشينى و شرايط 
بافت هاى ناكارآمد شــهرى، راه و شهرســازى استان موفق به 
اخذ رديف ملى جهت بهسازى بافت فرسوده و حاشيه كالنشهر 
مذهبى مشهد براى اولين بار در كشور شده و 53 پروژه با مبلغ 
اعتبارى 3187ميليارد ريال و با تخصيص 1500 ميليارد ريال در 

دست اقدام است.

  زنگ خطر كاهش استقبال 
دانش آموزان براى رشته رياضى

قدس: استاندار خراســان جنوبى از بهره مندى 22 مدرسه 
عشايرى استان از نعمت برق خبر داد و گفت: پرداختن صرف 
به مشكالت سخت افزارى در آموزش و پرورش استان اشتباه 
 و توجه به مســائل نرم افزارى زمينه ساز كاهش آسيب هاى 

اجتماعى است. 
محمدمهدى مروج الشريعه در جلسه شوراى آموزش و پرورش 
استان خراســان جنوبى اظهار داشت: 22 مدرسه عشايرى 
استان از نعمت برق بهره مند مى شوند و به هر آموزشگاه نيز 2 

ميليون و 300 هزار تومان اعتبار اختصاص مى يابد.
وى گفت: پرداختن صرف به مشكالت سخت افزارى و غفلت 
از مسائل نرم افزارى در آموزش و پرورش استان اشتباه است و 

مى تواند مسير رفع مشكالت را به بيراهه ببرد.
استاندار خراسان جنوبى، رفع همزمان مشكالت نرم افزارى 
و ســخت افزارى را ضامن ارتقاى مسائل آموزشى و پرورشى 
در خراسان جنوبى دانســت و بيان كرد: استحكام بخشى، 
مرمت، بازســازى و زيباسازى مدارس 4 اصل مهم در بخش 
ســخت افزارى مدارس است كه ضامن سالمت جسم و جان 

دانش آموزان است.
مروج الشــريعه گفت: توجه به بهداشت جسم و جان، مكارم 
اخالق، آموزش و پرورش فكر و انديشه دانش آموزان بر اساس 
تعاليم اسالمى و فرهنگ ملى مطابق با فرهنگ غنى اسالمى 
ايرانى و ســند تحول بنيادين عناصر مهم در بعد نرم افزارى 
اســت و توجه به اين عناصر زمينه ساز كاهش آسيب هاى 

اجتماعى در استان است.
وى كاهش اســتقبال دانش آموزان از رشــته هايى همچون 
رياضى را زنگ خطرى براى آينده علمى استان در اين رشته 
دانست و افزود: درس رياضى پايه و اساس بيشتر رشته ها از 
جمله مهندسى به شمار مى رود و اگر در توليد نيروى انسانى 
متبحر در اين رشته ناتوان باشــيم در آينده نه چندان دور 
نيازمند واردات در اين رشته ها خواهيم بود و اين موضوع هم 

براى استان و هم براى كشور خسارت بار است.
اســتاندار خراسان جنوبى گفت: 325 نفر از استان موفق به 
كسب رتبه هاى برتر كنكور شدند كه جاى خوشحالى دارد و 
براى تجليل از آن ها بايد تالش شود برنامه هايى در خور شأن 

اين عزيزان برگزار 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     .

 تجارى سازى هاى بى مورد
ساخت و ســاز تجارى، زير زبان شهردارى مزه كرده! 
جناب شهردار مشترى كجاست كه بازارش باشد؟ لطفاً 
بيشــتر به فكر ايجاد فضاى سبز درشهرستان ها باشيد. 
بيشــتر فضاهاى سبز شهرســتان ها به خرابه شباهت 
دارد! بعــد علت مهاجرت مردم به شــهرهاى بزرگ را 

جويا مى شويد و صدها علت ديگر.
935...0213

 مسكن مهر نامهربان
مسئوالن محترم! بنده به مدت 10 سال درمسكن مهر12 
ثبت نام كردم با اينكه تاكنون 30 ميليون تومان پرداخت 
كردم، هنوز واحدى به ما تحويل ندادند، چه كســى بايد 

حق ما را بگيرد؟
938...4357

 مشكالت اليت و جانبازان كى حل مى شود
در مورد پالك جانبازى كه جواب درستى اليت نداد. من گفتم زمان فتوكپى و مراجعه گذشته 
دست كم از طريق تلگرام فتوكپى بگيرند. اين جا بايد از آستان قدس تشكر كنم. كه براى زيارت 
مشرف شدم. اول ورود به پاركينگ كارت جانبازى درخواست كردند و در سيستم ثبت كردند و 

جلو پله برقى جاى پارك درنظر گرفته بودند. آن هم رايگان.
915...9701

 مسئوالن هيئت فوتبال بخوانند
سالن برگزارى مسابقه فوتسال فرش آراى مشهد وسن ايچ ساوه در حد يك بخش هم نيست و 

براى شهروندان مشهدى مايه سرافكندگى است، حيف از شهر 3 ميليون نفرى.
915...1437

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.

مهناز خجســته نيا   گرانى در حالى به 
اليت هم رســيد كه يكى از شعارهاى اعضاى 
فعلى شوراى اسالمى شهر مشهد حذف اليت 

از معابر اين كالنشهر بود.
رئيس كميسيون حمل و نقل شوراى اسالمى 
شهر مشــهد در گفت و گو با خبرنگار ما و در 
تشريح جزئيات اليحه افزايش نرخ اليت گفت: 
در اليحه اى كه شــهردارى مشهد به شوراى 
اسالمى شهر مشهد ارائه كرده پيشنهاد افزايش 
25 درصدى نرخ پارك حاشيه اى در معابر اين 

كالنشهر آمده است.

 افزايش 150 تومانى
بــه گفته بهاروند با اين اليحــه حداقل 150 
تومان به نرخ قبلى اليت در معابر مشهد افزوده 

خواهد شد. 
اين عضو شــوراى اســالمى شــهر مشهد 
در عيــن حال بــه پيشــنهادات اصالحى 
كميسيون حمل و نقل اين دوره از شوراى 
اسالمى شــهر به اليحه شــهردارى مشهد 
اشــاره كــرد و گفت: با وجود درخواســت 
افزايش 25 درصدى به نــرخ اليت اعضاى 
اين كميسيون به افزايش نرخ اليت به شرط 

درجه بندى معابر رأى داده اند.
بهاروند افزود: براين اســاس معابر به سه نوع 
برخوردار، كم برخوردار و بدون ترافيك تبديل 

شده اند.

 25 درصد افزايش
 در صورت تصويب

به گفته اين عضو شــورا در 
حــال حاضــر افزايش 25 
درصدى نرخ اليت فقط براى 
معابر برخوردار در كميسيون 
حمل و نقل شورا رأى آورده، 
امــا تأييد و يــا رد اين رأى 
به تصويــب در صحن علنى 
شوراى اسالمى شهر مشهد 

بستگى دارد. 
رئيس كميسيون حمل و نقل 

و ترافيك شوراى اسالمى شهر مشهد با بيان 

اينكه نــرخ اليــت در دوره 
قبلى شــوراى اسالمى شهر 
پس از تصويب كاهش يافته 
بود، افزود: براســاس اليحه 
مديريت قبلى شــهر مشهد 
به چهارمين دوره شــوراى 
اســالمى شهر مشــهد نرخ 
شارژ اليت در معابر برخوردار 
800 تومان پيشــنهاد شده 
بود كه اين نرخ 200 تومان 

كاهش پيدا كرده بود.  
وى اظهار داشــت: با مصوبه 
دوره قبلى شــوراى اسالمى شهر مشهد نرخ 

اليت در معابر برخوردار شــهر با 200 تومان 
كاهش از اليحه شهردارى به جاى 800 تومان 

600 تومان محاسبه مى شد.

 امتياز براى هر واحد مسكونى
وى همچنين از ارائه پيشنهاد تسهيالت ويژه 
به ساكنان معابر تحت پوشش اليت خبر داد 
و گفت: در اين پيشنهاد آمده است كه به هر 
واحد مسكونى در معابر تحت پوشش اليت يك 
امتياز براى يك پــالك خودرو به عنوان حق 

دسترسى در نظر گرفته شود.

 حذف اليت رايگان تمام وقت
 براى جانبازان و معلوالن

اين عضو شوراى اسالمى شهر مشهد همچنين 
از كاهش امتياز اليت براى جانبازان و معلوالن 
خبر داد و گفت: در پيشنهادات اصالحى آمده 
اســت اليت رايگان پالك خــودرو جانبازان 
و معلــوالن نيز از تمام وقت به 2 ســاعت در 

شبانه روز محدود شود. 

آيا شوراى مدعى مخالف گرانى، موافقت خواهد كرد

شهردارى خواستار افزايش 25 درصدى تعرفه اليت شد

با وجود درخواست 
افزايش 25 درصدى 
به نرخ اليت اعضاى 

اين كميسيون به 
افزايش نرخ اليت به 

شرط درجه بندى معابر 
رأى داده اند
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مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شــماره 

300072305 پيامك كنيد.
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تباه كننده نزديك شونده-   -2
هاي  تيم  از  حيات-  مايه   -3
صحرايي  جزيره-  فوتبال  باشگاهي 

امريكا در  وسيع 
دربر  را  كرمان  خاك  از  بخشي   -4
آشكار-  و  روشن  راه  گيرد-  مي 

خيمه ستون 
پرتگاه  نپذيرفتن-  فوري-  و  تند   -5

كوه
شب-  غذاي  فوتبالي-  مدافع   -6

خانمانه تعجب  هموار-  زمين 
7- خيس- دلدار

سنگين-  خودروي  براي  ماركي   -8
يك حرف و سه حرف- بيخ

آخرت-  خلعت  گربه-  آواي   -9
دانه كش بي آزار

جواب  قانون-  بي  شهر  دريا-   -10
دريا مثبت- 

شهرت  شكل-  عصايي  حرف   -11
و  نوازنده  پارسى  صديقى  پرويز 
شاگردان  از  و  ايراني  ويولونيست 
 1385 سال  در  كه  صبا  استاد 

فرنگي موسيقي   - درگذشت 
خوني-  كم  ارثي  بيماري   -12
خشنودي- آفت گندم- ليست غذاي 

رستوران
ترمز  گياه-  تنه  شمارش-   -13

چهارپا
از جواب  ترازو- كنايه  پارسنگ   -14

است منفي 
سينماي  كسوت  پيش  بازيگر   -15
كشورمان با هنرمندي در «كفش هاي 
ميرزانوروز» و «زير آسمان شهر» كه 

در نوروز1390 درگذشت

ورزشى  مركبات-  از  اي  ميوه   -1
بدن كنترل  علم  نوظهور شامل 

2- محل ذخيره كردن پول- سدراه
حرف  برخودش-  سوار  حرفي   -3

نام- ستايش شده پيروزي- 
پرده  ترين  داخلي  درشت-   -4

جداره كره چشم- نيم تركي
به خاطر كسي  را  5- كمتر- مطلبي 

آوردن- عدل و قسط
ساز  زندگاني-  اسباب  فرمانروا-   -6

تيره- حرف همراهي عرب
 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم

 با ما تماس بگيريد

iranpuzzle@gmail.com
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 افقى

 عمودى

جاي  ارتشي-  كاميون  ما-  خداي   -7
حضور

8- عريان- ماندگاري- عدد ماه
بوكسور  نرسيده-  دل  مراد  به   -9

سهي درخت  امريكايي-  مسلمان 
هاي  جام  از  دفاع-  بي  شهر   -10
قهرمانى  آخرين  كه  كشورمان  فوتبال 
را در آن استقالل تهران ، امسال براى 
از  اي  شاخه  كرد-  كسب  بار  هفتمين 

شمشيربازي
پارچه  نوار  11- زيرخاك كردن ميت- 

موچين اي- 
هاي  جريان  از  رنگ-  سياه   -12
لب  تنهاي  پرنده  شهري-  برق  دوگانه 

تابستاني آبدار  ميوه  آب- 
كسي  مشقات-  و  ها  سختي   -13
شده-  واجب  برايش  كاري  انجام  كه 

انگليسي الفباي  در  حرفي 
خانواده  از  حيواني  فرار-  راه   -14

ميمون
از «سعيدعاكف»  15- كتابي خواندني 
شهيد  زندگي  داستان  بيان  به  كه 

پردازد برونسي مي 

ايســنا  رئيس پليس راهنمايى ورانندگى خراسان 
رضوى با اشــاره به كاهش آمار تصادفــات و تلفات در 
اســتان، گفت: موتورســواران و عابران پياده بيش ترين 
سهم جان باختگان را دارند. سرهنگ محمدباقر سليمى 
اظهار كرد: نتيجه اصلى تمامى تعامالت و همكارى هاى 
دستگاه ها در پليس راهور آمار تصادفات است كه نشان 
مى دهد پليس راهنمايى ورانندگى تا چه حد توانسته در 

كنترل ترافيك مؤثر باشد. 
وى با اشاره به آخرين آمار تصادفات و شاخص هاى ايمنى 
در 5 ماهه نخست امســال، ادامه داد: بر اساس آخرين 
آمارها شــاهد كاهش آمار تصادفات و افزايش شاخص  
ايمنى در سطح استان هستيم. بر اين اساس در تصادفات 

منجر به فوت 19 درصد و در تعداد جان باختگان ناشى از 
حوادث رانندگى 6 درصد كاهش داشته ايم. 

ســليمى تصريح كرد: با اين وجــود تصادفات منجر به 
مصدوميــت 6 درصد و در تعداد مجروحين تصادفات 4 

درصد افزايش پيدا كرده است. 
رئيــس پليــس راهنمايى ورانندگى خراســان رضوى  
خاطرنشــان كرد: هم چنين در حــوزه كنترل تخلفات 
در تعداد كل جريمه هاى صادر شــده شــاهد كاهش 9 
درصدى بوده ايم كه اين موضوع نشــان مى دهد هدف 

پليس صرفا جريمه كردن نيست. 
وى با اشاره به شناسايى 20 تخلف حادثه ساز شده، بيان 
كرد: تمركز پليس در 5 ماهه اول امســال بر كنترل اين 

تخلفات بوده و بر اين اســاس شاهد رشد 83 درصدى 
نظارت و كنترل اين تخلفات بوده ايم. سليمى عنوان كرد: 
همچنين در طى اين مدت شــاهد كاهش 16 درصدى 
توقيف خودرو و موتورســيكلت در سطح استان بوده ايم 
كه نشان مى دهد تخلفاتى كه برابر قانون منجر به توقيف 
وسيله نقليه مى شوند عمدتاً تخلفات پرخطر و حادثه ساز 

هستند و هدف پليس توقيف خودروها نيست. 

 رئيس پليس راهنمايى ورانندگى خراسان رضوى مطرح كرد

كاهش 19 درصدى تصادفات منجر به فوت



روی �ط حاد� تعميرگاه داران معترض الهيه مشهد:

سختگيرى ها  باعث نشود  تعطيل شويم
احمد فياض شــمارى از تعميرگاه داران 
و اعضاى مجتمــع خدمات خودرويى الهيه 
مشــهد در اعتراض به عملكرد سختگيرانه 
شهردارى منطقه 12 مشــهد، صبح ديروز 
مقابل ساختمان مركزى شهردارى منطقه، 
دســت به تجمع اعتراضى زده و خواســتار 

رسيدگى به مطالبات خود شدند.
به گزارش خبرنگار ما و براســاس اظهارات 
معترضــان؛ اين تجمع پــس از آن صورت 
گرفت كه ســتاد رفع سد معبر منطقه 12، 
روز گذشــته حدود 50 واحــد صنفى اين 

مجتمع را پلمب كرد.
يكى از كســبه معترض بــه خبرنگار ما در 
اين باره گفت: هرروز شــاهد پلمب تعدادى 
از مغازه هــاى مجتمع خدمات خودرويى در 
الهيه هستيم و امروز حدود 50 واحد صنفى 
بنا به داليل واهى در حال پلمب است. اين 
در حالى اســت كه هر مــورد پلمب واحد 
صنفــى باعث تعطيلى حداقل 48 ســاعته 
مغازه مى شــود و چندين خانــواده در اين 
اوضاع اقتصادى نابســامان دچــار لطمات 

معيشتى مى شوند.

  كالفه شديم
جوانى كه بشــدت از عملكرد شــهردارى 
عصبانــى اســت، اظهارمى كنــد: در ايــن 
مجتمــع حــدود 1300 واحــد صنفى در 
حــوزه خدمات خودرويى اعــم از مكانيك، 
صافــكارى، خدمات بــرق، تعويض روغن، 
آپاراتى و... مشــغول به كار هستند و بيش 
از 3000 نفر از اين راه ارتزاق مى كنند. اين 
مجتمع براساس پيشــنهاد خود شهردارى 
در يــك دهه قبل و با هــدف جمع آورى و 
ســاماندهى مشــاغل آالينــده و مزاحم از 
بلوار معلم در الهيه تآســيس شد، اما اكنون 
ســختگيرى هاى شهردارى باعث كالفگى و 

سردرگمى مغازه داران شده است.
فرد ميان سالى كه از پلمب مغازه اش بشدت 
خشمگين است نيز توضيح مى دهد: با توجه 
به افزايش بى حساب و كتاب نرخ اجاره و بر 
حســب اجبار مجبوريم تا در يك مغازه 50 
مترى حدود ســه تا چهار زيرگروه خدماتى 
دورهم كار كنيم. اين كاراز ســر دلخوشى 

نيســت؛ بلكه چــاره اى باقــى نمى ماند. به 
تنهايــى نمى توان ازعهده اجاره دو تا ســه 

ميليون تومانى واحد صنفى برآمد.
يكــى از حاضران نيز تصريح مى كند: پلمب 
و فــك پلمب هــر واحد صنفــى هزينه اى 
حــدود 500 تا يك ميليــون و 500 هزار 
تومان به مغازه دار تحميل مى كند. هر مغازه 
به طور متوســط چهار تا پنج شاگرد دارد. 
چرا شهردارى بســادگى اين اجازه را بخود 
مى دهد تا مغازه را پلمب كند و دو تا ســه 

روز نان چندين خانوار را آجر كند؟!

  گاليه از شهردارى و آتش نشانى
جــوان ديگرى نيــز از تعارضــات موجود 
آتش نشــانى  مى گويــد:  و  دارد  گاليه هــا 
مى گويــد دِر مغــازه بايد رو بــه بيرون باز 
شود، اما شــهردارى معتقد است كه مغازه 
داخــل زمين ماســت و بايــد در به داخل 
باز شــود! تكليف چيســت؟! اين تعارض، 
ســاده خوانده مى شــود، امــا درواقع هم 
آتش نشانى و هم شهردارى جريمه مى كنند! 

تكليف ما چيست؟!
پيرمرد محاسن ســفيدى كه لباس كار بر 
تن دارد؛ با اشــاره به ضعف خدمت رسانى 
شــهردارى بيــان مى كند: هزينــه نظافت 
منطقــه به صورت ســاليانه بين حدود 90 
تــا 120 هــزار تومان اخذ مى شــود، اما از 
نظافت خبرى نيست. درمقابل ساير عوارض 
دريافتــى نيز هيچ خدمــات رفاهى صورت 
نگرفته اســت. حتى ســرويس دستشويى 
نداريم. از مســجد هم خبرى نيســت. يك 
مســجد كوچك نيز كه درســت كرده ايم، 
شهردارى هنگام اذان مى گويد؛ اذان پخش 

نكنيد كه آلودگى صوتى دارد!
يكى از كســبه معترض نيز با بيان نمونه اى 
چنيــن  شــهردارى  ســختگيرى هاى  از 
مى گويد: ساعت هشت شــب؛ َجك بزرگ 
را از جلوى مغازه برداشــته اند با اين دليل 
كه سد معبر اســت! ابزار يك تعميرگاه دار 
جك اســت. وانگهى مگر در يك مغازه 50 
مترى چند ماشــين مى تواند جاى بگيرد و 
چاره اى نيســت كه برخى خودروها بيرون 

قرار گيرند.

  سختگيرى هاى بى مورد
جوان كســبه ديگرى نيز ايــن گونه لب به 
گاليه مى گشــايد: كاربــرى اينجا از همان 
ابتدا خدمات خودرويى بوده، بنابراين ســد 
معبــر، معناى منطقى نــدارد. پياده رو هاى 
محل، مانند درون شــهر، محل عبور و مرور 
شــهروندان نيســت و پياده رونده نداريم. 
مغازه ها  اكثــر  اطراف  زمين هــاى  وانگهى 
خالى و باير اســت. همان جا هم كه ماشين 
مى گذاريــم، بالفاصله مأموران ســد معبر 

ايجاد مزاحمت مى كنند. 
وى ادامــه مى دهــد: شــهردارى اخيراً به 
يكسرى از اصناف مثل فست فودى ها اجازه 
داده كه بيرون از مغازه و در پياده رو ميز و 
صندلى بگذارند و كاســبى كنند، اما با اين 
سختگيرى ها براى مشاغل ما عمًال مى گويد 
بيكار شــويد! آيا ما گناه كرده ايم كه تن به 
شــغل سخت اما شــريف داده ايم و نان آور 

خانوار شده ايم؟

آب و �وا
  پيش بينى تغييرات نامنظم دما 

قدس: با تقويت جريانات جنوبى بر روى استان انتظار مى رود 
طى امروز، دماى هوا در غالب نقاط استان، روند افزايشى داشته 
باشد و در روز دوشنبه، تغييرات دمايى در سطح استان نامنظم 
خواهد بود. همچنين در ساعات بعدازظهر بر سرعت وزش باد 
در سطح استان افزوده خواهد شد به طورى كه در بخش هايى 
از اســتان وزش باد گاهى نســبتاً شــديد توأم با گرد و غبار 
پيش بينى مى شــود. بر اين اساس براى امروز مشهد آسمانى 

صاف گاهى با وزش باد نسبتاً شديد پيش بينى شده است.

��ارش
  تسهيالت اشتغال پايدار و گاليه هايى 

كه مردم دارند

ابوالحسن صاحبى: استفاده از تسهيالت كارآفرينى براى ايجاد 
اشتغال بر مبناى قوانينى كه وجود دارد، قابل اجراست، اما اين 
شرايط حتى با وجود موارد متعدد براى دريافت تسهيالتى كه در 
سامانه كارا قيد شده است براى برخى از مردم صالح آباد مشكل 
اســت.  يكى از اهالى صالح آباد به خبرنگار ما مى گويد: وا مهاى 
اشتغال زايى جهادكشــاورزى براى مردم يك مشكل و دردسر 
شده. لطفاً اين ها را پيگيرى كنيد، درد مردم را بنويسيد كه فقط 
افراد پولدار و متمكن مى توانند اين وام ها را بگيرند و مردم فقير و 

بيچاره از اين تسهيالت محرومند. 
خزيمه مى افزايد: در صالح آباد حدود 700 نفر براى گرفتن اين 
وام ها تشــكيل پرونده داده اند و هر نفــر هم 500 هزارتومان به 
همين منظور هزينه و با مراجعه به اداره كار، فرماندارى و... پرونده 
را كامل كرده ، اما ســرانجام بانك كشاورزى مى گويد ما اين ها را 

قبول نداريم چون شما شرايطش را نداريد!
وى خاطرنشان مى كند: اعتباراتى از محل توسعه تعاون (صندوق 
توسعه ملى) براى اشتغال روستاييان در چهار حوزه كشاورزى، 
صنايع دســتى، صنعت و گردشــگرى به فرماندارى ها، جهاد و 
بانك ها ابالغ شده تا كمكى به اشتغال مناطق روستايى و عشايرى 

شود؛ غافل از اينكه قشر آسيب پذير و محرومان از آن محرومند.
يك عضو شــوراى شــهر صالح آباد هم مى گويــد: هدف از اين 
تسهيالت روســتايى اين است كه روستاها آباد شود و مهاجرت 
معكوس صورت گيرد، ولــى در عمل و اجرا، چيز ديگرى اتفاق 
افتــاده و اين پول ها به جيب پولدارها وكارخانه دارها مى رود كه 
وضع مالى بســيار خوبى دارند و افــراد بيكار و محتاج همچنان 
دربه در و بيچاره اند.  على قربانى ادامه مى دهد: فكر كنم دستورعمل 
بانك ها با فرماندارى ها و جهاد كشــاورزى كامالً متفاوت است؛ 
به عبارتى هماهنگى بين اين دســتگاه ها وجود ندارد و هركدام 
دستورعمل هاى داخلى و مختص خود را دارند و مردم در اين بين 

با مشكالت و سنگ اندازى هاى فراوانى رو به رو هستند.
وى يادآور مى شود: به عنوان مثال براى پرداخت اين تسهيالت 
از روستاييان در خواست سند ملكى آغل (طويله) دام هايشان را 
مى كنند در حالى كه خانه هاى روستايى هم سند ندارد؛ چه رسد 
به طويله گاو و گوسفندهايشان! به همين سبب صداى مردم در 
آمده زيرا 400 تا 500 هزار تومان هزينه مى كنند، اما يك ريال 

هم دريافت نمى كنند. 

 اظهارات مسئوالن
رئيس جهاد كشاورزى منطقه صالح آباد با تكذيب برخى ادعاهاى 
منتقدان مى گويد:  اين تسهيالت با نرخ چهار درصد براى مناطق 
مرزى و 6 درصد براى مناطق روستايى و شهرى كمتر از 10 هزار 
نفر از صندوق توسعه ملى در اختيار بانك هاى عامل قرار گرفته 
و در بخش كشاورزى براى فعاليت هاى دامدارى به شرط اينكه 

داراى پروانه بهره بردارى باشند، قابل پرداخت است.
گل حسن نعمتى خاطرنشان مى كند: اين تسهيالت با توجه به 
نام و عنوانش فقط در بحث دامدارى نيست، بلكه ساير فعاليت ها 
را هم شامل مى شود؛ بنابراين جامعه هدف آن، جامعه روستايى 
و عشــايرى اســت و به غير از پرورش دام سبك به پرورش دام 
سنگين، صنايع تبديلى كشــاورزى، كارگاه هاى اسانس گيرى 
زعفران، گل محمدى و سايرگياهان دارويى، كشت زعفران (بيش 
از دو هكتار) به صورت مكانيزه با استفاده از آبيارى تحت فشار را 

نيز شامل مى شود.
وى تأكيد مى كند: اولين مشكل تسهيالت بحث داشتن پروانه 
بهره بردارى است. به لحاظ اينكه منطقه صالح آباد داراى دامداران 
ضعيفى است، بيشــتر آن ها فاقد پروانه بهره بردارى است، اما با 
تالش هايــى كه انجام داده ايم و توافقاتى كه با نظام مهندســى 
كشــاورزى صورت گرفته، مســير دريافت پروانه بهره بردارى را 
كوتاه تر كرده ايم. وى ادامه داد: مشكل ديگر جذب اين اعتبارات، 
شرايط بانك عامل است كه در اين منطقه به خاطر ارائه نكردن 
ضامن و كمبود ســند ششــدانگ و وثايق الزم است كه بيشتر 
پرونده ها را در بانك با مشكل رو به رو مى كند.وى اظهارمى دارد: 
تاكنون بهره برداران زيادى موفق به دريافت اين تسهيالت شده اند 
چون تسهيالت به صورت سامانه اى است و هر روز مى توانيم مبالغ 

جذب شده توسط بانك هاى عامل را چك كنيم. 
وى با اشــاره به اينكه طرح هاى ارسالى كه در جهاد كشاورزى 
منطقه صالح آباد تشــكيل و به كارگروه ارســال شده، نشان از 
تالش هــاى مضاعف جهادگران اســت، مى گويــد: در مجموع 
تعدادكل طرح هاى ارســالى به بانكهــا 377 طرح به مبلغ كل 
197 ميليارد و 966 ميليون و 600 هزار ريال اســت كه در كل، 
شهرستان تربت جام و منطقه صالح آباد در بين شهرستان هاى 
استان خراســان رضوى، مقام اول را دارد و در بين دستگاه هاى 
اجرايى شهرستان، جهادكشاورزى مقام اول را كسب كرده است.                   
رئيس بانك كشــاورزى صالح آباد هــم تصريح مى كند: برخى 
انتظار دارند كه بانك بدون حســاب و كتــاب هركس از در وارد 
شــد و گفت وام مى خواهم بدون استثنا و بدون توجه به قانون 
به وى وام بدهد، اما چنين چيزى نمى شود چون بانك براساس 
دستورعمل تخصصى عمل مى كند. رادمنش افزود: برخى از ادعاها 
و صحبت هايى كه منتقدان مى كنند از روى بى اطالعى از قانون 
اســت و مى گويند شما چشم بسته وام پرداخت كنيد، به عنوان 
نمونه فردى ساكن شهرستان مشهد بود و اصالً دامدارى نداشت، 

درخواست وام دامدارى كرده كه جاى بسى تعجب است !

  سارق حرفه اى 8 بار خانه همسايه اش 
را غارت كرد

قدس: فرمانده انتظامى قوچان گفت: در پي وقوع چند فقره 
ســرقت منزل در سطح اين شهر، پيگيري موضوع به صورت 

ويژه در دستور كار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت.
ســرهنگ قديرمصرخاني افزود: در اين راستا ماجراى سرقت 
چند باره از خانه اى مسكونى مورد بررسى قرار گرفت و بدين 
ترتيب تالش براى شناسايى و دستگيرى سارق يا سارقان آغاز 
شد. وى گفت: مأموران با اشراف اطالعاتى و بررسي شيوه هاي 
سرقت، به همسايه 38 ســاله مالباخته مظنون شده و پس 
از اطمينان از انجام ســرقت ها توسط وي، با هماهنگى مقام 

قضايى متهم را در عملياتى ضربتى دستگير كردند.
به گفته وى، اين متهم در بازجويي هاي به عمل آمده به هشت 
فقره سرقت از خانه شاكى و فروش اموال مسروقه به دو مالخر 
اعتراف كرد كه در ادامه مقادير قابل توجهى اموال ســرقتي 
از مخفيگاهش كشــف شد و افراد مالخر نيز دستگير شدند. 

تحقيقات بيشتر از دستگيرشدگان ادامه دارد.

  خصومت مجازى به دردسر واقعى 
ختم شد

قدس: عامل انتشار تصاوير خصوصي در فضاى مجازى توسط 
پليس فريمان دستگير شد.

رئيس پليس فريمان گفت: در پى مراجعه يكى از شهروندان 
فريمانى به پليس فتا اين شهرســتان و اعالم شــكايت در 
خصوص انتشار تصاوير شخصي خود در فضاي مجازي توسط 
افراد ناشــناس رســيدگي به اين موضوع به صورت ويژه در 

دستور كار كارشناس پليس فتا قرار گرفت.
سرهنگ جواد خرسند افزود: پس از تحقيقات فني و همچنين 
بررسي هاي كارشناس پليس فتا، يك نفر متهم مرد در اين 
رابطه شناسايي و پس از هماهنگى با مقام قضايي در عملياتى 

غافلگيرانه توسط پليس دستگير شد.
وي گفت: متهم 22ساله پس از مواجهه با مدارك و مستندات 
پليس به بزه ارتكابى خود مبني بر انتشــار تصاوير شخصي 
شاكي در فضاي مجازي اعتراف و علت و انگيزه خود از اين كار 

را خصومت شخصى عنوان كرد.

  مرگ 2 پسربچه در استخر آب كشاورزي 
قدس: دو پسر بچه 5 و 6 ساله در يك استخر روباز در نيشابور 
غرق شدند. به گزارش خبرنگار ما در پي تماس مردمى با مركز 
فوريت هاي پليسى 110 مبني بر مرگ مشكوك دو پسر بچه 
در مسير يكى از روستاهاى بخش مركزي نيشابور، بالفاصله 
مأموران كالنتري 12 جمهوري به همراه تيم هاى امدادي به 

محل اعزام شدند.
در بررسي هاي اوليه مشخص شــد دو پسر بچه 5 و 6 ساله 
به دليل باز بودن در اســتخر روباز به داخل آن سقوط و غرق 
شده اند. با تأييد مرگ اين دو پسر بچه توسط نيروهاى امدادى، 
اجساد با هماهنگى مقام قضايى به پزشكى قانونى منتقل و در 
اين خصوص پرونده مقدماتى تشكيل و به دادسرا ارسال شد.

  عدم رعايت حق تقدم؛

7 عضو دو خانواده كشته و مجروح شدند

قدس: بر اثر برخورد يك دستگاه پژو405 و خودروى پى كى 
با يك دستگاه تريلر كه در مسير مخالف هم در محور اصلى 
فريمان- تربت حيدريه در حركت بودند، سه عضو يك خانواده 

كشته و چهار عضو خانواده ديگر مجروح شدند.
فرمانده انتظامى شهرستان فريمان گفت: در پي اعالم مركز 
فوريت هاي پليسي 110 مبني بر يك مورد تصادف فوتى در 
كيلومتر 40 محور فريمان- تربت حيدريه (تقاطع روســتاى 
مياندهى)، بالفاصله گشت تصادفات به همراه نيروهاى امدادى 

به محل حادثه اعزام شد.
وى افزود: در اين حادثه يك دستگاه پژو405 و يك دستگاه 
ســوارى پى كى كه در مســير مخالف هــم در محور اصلى 
«فريمــان- تربت حيدريه» در حركت بودند، همزمان با تريلر 
كشنده كه در حال گردش به چپ براى حركت به سمت جاده 

فرعى روستا بوده، برخورد مى كنند.
سرهنگ جواد خرسند تصريح كرد: بر اثر شدت ضربه وارده 
در اين حادثه دو زن و يك پســر بچه پنج ساله از سرنشينان 
خودرو پژو 405 در دم فوت و چهار نفر ديگر از سرنشــينان 
آن كه همگى عضو يك خانــواده بودند مجروح كه به مراكز 

درمانى منتقل شدند.
وى با اشاره به خســارتى بودن خودرو پى كى اظهار داشت: 
كارشناس پليس راه علت حادثه را عدم رعايت حق تقدم حين 

گردش به چپ از جانب راننده تريلر اعالم كرده است.

  دستگيري سارقان پس از دستبرد به 
30 خودرو

قدس: دو ســارق ســابقه دار لوازم داخل خودرو با 30 فقره 
سرقت در نيشابور دستگير شدند.

رئيس پليس نيشابور در اين باره گفت: در پي شكايت تعدادي 
از شهروندان مبني بر سرقت لوازم داخلي خودرو آنان در سطح 
شهرستان، شناسايى و دستگيرى سارق يا سارقان به صورت 
ويژه در دســتور كار كارآگاهان پليس آگاهي اين شهرستان 

قرار گرفت.
ســرهنگ حســين دهقان پور افزود: كارآگاهان دايره مبارزه 
با ســرقت پليس آگاهى با بررسى جغرافياى زمانى و مكانى 
سرقت ها و با اشــراف اطالعاتى موفق به شناسايي دو سارق 
سابقه دار در اين زمينه شدند و با هماهنگى مقام قضايى در 

عملياتى ضربتى و غافلگيرانه آن ها را دستگير كردند.
وى گفت: متهمان در بازجويى هاى به عمل آمده و در مواجهه 
با ادله و مســتندات پليس به 30 فقره ســرقت لوازم داخل 
خودرو اعتراف كردند كه پس از تشــكيل پرونده مقدماتى به 

منظور سير مراحل قانونى به مراجع قضايى معرفى شدند.
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قدس گزارش مى دهد

گودبردارى غيراصولى در بجنورد؛ نهادهاى نظارتى همچنان بى تفاوتند

پيگيرى

بجنورد- سمانه محمدزاده ثانى   درپى 
گودبردارى غير اصولى در يكى از خيابانهاى 
بجنــورد يك ســاختمان تخريب شــده و 
ديوارهاى ســاختمانى ديگرترك برداشته و 

ساكنانش ترس فروريختن آن را دارند.
يكى از ســاكنان كه در ايــن گودبردارى 
ديوارهاى خانه اش تــرك خورده مى گويد: 
در چند روز گذشته زمين مجاور منزل مان 
را براى ساخت يك مجتمع تجارى تخريب 
كردنــد كــه در 10شــهريور مــاه جارى 
ســاعت 3 بامداد با صــداى مهيبى، يكى 
از ســاختمان هاى مجاور تخريب شــد كه 
البته خوشــبختانه موجب صدمه ساكنين 

ساختمان نشد.

  جزيره دلهره
مجاور  ادامه مى دهد: ســاختمان هاى  وى 
ديگر نيز با نشست و ترك خوردگى شديد 
مواجه شده است و هر لحظه امكان ريزش 
ســاختمان و صدمات جانى وجــود دارد. 

اكنون اين زميــن از دو طرف گودبردارى 
شده كه بسيار غيراصولى است.

وى مى گويد: مالك اين پروژه مى خواهد ما 
ملــك مان را به قيمت پايين به وى واگذار 
كنيــم به هميــن دليل تا عمــق 7 مترى 
گودبردارى كرده است تا ما ناچار به فروش 

ملك به وى شويم.

وى ادامه مى دهد: در حــال حاضر امنيت 
جانى در ســاختمان نداريــم و هر لحظه 
نگران فروريختن ســاختمان هســتيم به 
طــورى كه اگر كارگرى آن طرف عطســه 

بزند ساختمان فرو مى ريزد.
وى ادامــه مى دهد: مالك ايــن پروژه، حق 
شــرعى و قانونى در باب حقوق همسايه و 

ايجاد مزاحمت و استفاده از حريم ملك براى 
عبور ابزار و ادوات را در نظر نگرفته است.

  نظام مهندسى هنوز پاسخ نداده
وى مى گويــد: بــراى حل اين مشــكل به 
نظام مهندســى نيــز مراجعــه كرديم كه 
اعــالم كردند ما از ســاختمان هاى مجاور 
كه دچــار ترك خوردگى شــده بى اطالع 
بوديم به همين دليل روز 4شــنبه گذشته 
سه كارشــناس به محل فرستاده شد و از 
ســاختمان تخريب شده تنها بازديد كردند 
و هنوز گزارشــهاى خود را براى ما ارسال 

نكردند.
وى مى افزايد: با وجود تخريب هر لحظه اى 
ملــك و ايجاد خســارت مالــى و جانى از 
دستگاه قضايى تقاضا داريم دستور تسريع 
درتوقــف عمليات اجرايــى واحد مذكور را 

صادر كنند.
تــالش خبرنگار مــا براى دريافت پاســخ 

شهردارى بجنورد بى نتيجه ماند.

ايرنا: ايستگاه آتش نشانى داورزن در هر نوبت كارى فقط 
يك آتش نشــان دارد كه وظيفه پاسخگويى به تماس ها، 
رانندگى خودرو و انجــام عمليات امداد و نجات و اطفاى 

حريق را عهده دار مى باشد.
اين ايســتگاه آتش نشــانى به عنوان مركز اطفاى حريق 
شهرستان داورزن به قدرى با كمبود نيرو مواجه است كه 
در صورت وقوع 2 حادثه همزمان امكان امداد رســانى به 

يكى از آن ها را ندارد.
اين در حالى اســت كه اين شهرستان 22 هزار نفرى در 
شاهراه ورودى خراسان رضوى از سمت غرب استان، محل 
تردد بيش از 20 ميليون زائر و مجاور حرم مطهر رضوى 
در هر ســال است كه توجه به حفظ ايمنى و سالمت اين 
افراد در گرو نقش آفرينى كامل نهادهاى امداد رسانى اين 

منطقه مى باشد.
يكى از شهروندان شهرستان داورزن در اين باره گفت: در 
زمان وقوع حريق در محل ســكونت خود با 125 تماس 
گرفتم كه كسى پاســخگو نبود و مردم به ناچار با كمك 

يكديگر آتش را مهار كردند.
حســن صابرى افزود: در حادثه ديگر كه فردى درون 
يك چاه سقوط كرده بود مردم با سازمان آتش نشانى 
تماس گرفتند كه با پاسخ «نيرويى براى اعزام نداريم» 

روبرو شدند.
وى اظهار داشــت: در اين حادثه كه امداد رسانى فقط با 
حضور ماموران آتش نشانى امكان پذير بود، مردم به ناچار 
با آتش نشانى سبزوار در 75 كيلومترى اين منطقه تماس 

گرفتند و از آن ها درخواست كمك كردند.

وى گفت: ايستگاه مزبور نيز با بيان اين موضوع كه اجازه 
خروج از محدوده شهرســتان را نداريم، كسى براى امداد 
رسانى اعزام نكرد و در نهايت با كمك مردم، فرد مصدوم از 
چاه بيرون آورده شد كه البته تبعات شديد براى مصدوم به 
همراه داشت. وى اظهار داشت: اميدوارم مسئوالن ذيربط 
پيش از آنكه اين مشكل خسارات جبران ناپذير وارد كند 

در اين زمينه چاره اى بينديشند.

 آتش نشانى داورزن با كمبود 6 آتش نشان 
روبروست

مســئول نمايندگى ســازمان آتش نشــانى و خدمات 
ايمنى آتش نشانى داورزن گفت: بر مبناى استانداردها 
در هر نوبت كارى دســت كم ســه مامور آتش نشان 
بايد در ايســتگاه حضور داشته باشند اما ايستگاه آتش 
نشــانى داورزن در هر نوبت يك مامور دارد و با كمبود 

6 آتش نشان روبروست.
علــى اصغر طاهرى افزود: كمبود شــديد نيروى امداد 
رسانى توسط اين ســازمان را با مشكل مواجه كرده و 
سبب شده اســت در عملياتى كه مامور آتش نشان به 
محل اعزام مى شــود، امداد رســانى بدون كمك مردم 

امكان پذير نباشد. 
وى اظهار داشت: آتش نشــانى و خدمات ايمنى داورزن 
همچنين با كمبود فضاى فيزيكى مواجه است و سه خودرو 
اين ايستگاه به همين علت پشت سرهم متوقف مى شوند و 
در صورت نقص فنى خودرو اول، مشكالتى در امداد رسانى 

سريع ايجاد مى شود. 

 آتش نشانى داورزن نيازمند نگاه ملى
معاون فرماندار داورزن نيز گفت: اين شهرســتان هرچند 
كوچك است اما حوزه استحفاظى آن پوشش 80 كيلومتر 
از جاده ملى اســت كه اين امر نشان از حساسيت جايگاه 

امداد رسانى در منطقه دارد.
عليرضــا عبداللهى افزود: اقدامات بســيار براى تامين 
نيرو و همچنين به روز نمودن تجهيزات آتش نشــانى 
از سوى مسئوالن شهرستان انجام گرفته اما تاكنون به 
دليل نبود نيروى متخصص بومى و فقدان اعتبار كافى 
نتيجه اى حاصل نشده است. معاون فرماندار داورزن با 
بيــان اينكه حفظ جان و مال شــهروندان از مهمترين 
وظايف مسئوالن شهرســتان است گفت: امداد رسانى 
در اين منطقه از كشــور نياز به نگاه ملى دارد تا عالوه 
بر خدمات رسانى شايسته به زائران حرم مطهر حضرت 
رضا (ع)، امداد رســانى واقعى بــه مناطق محروم نيز 

تحقق يابد.

آتش نشانى بدون آتش نشان

 آتش نشانى داورزن نيازمند نگاه ملى
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