
تجليل از مهندس قرآن پژوه 
در مشهد

چه كنيم روستاييان
در روستا بمانند

روز گذشته انجام شد در گفت وگوى قدس با مسئوالن عنوان شد

مديركل كتابخانه هاى عمومى خراسان رضوى 
گفت: اداره كل كتابخانه هاى عمومى خراسان 
رضوى در فجر چهلم از 40 صاحب قلم ارزشى 
تجليل مى كنــد. حجت االســالم على اكبر 
سبزيان در آيين چهل قلم و تجليل از چهل 
سال تالش متعهدانه و ارزشى عليرضا برازش 

پژوهشگر حوزه علوم قرآن ...

 طى چند دهه اخير به دليل تحوالت متعدد 
شاهد رشــد مهاجرت روستاييان به شهرها 
بوده ايم.درحالى كه بسيارى از اين افراد براى 
ادامه بقا در جامعه شــهرى ناگزير به اقامت 
در مناطق حاشــيه نشينى و سكونتگاه هاى 
غيررسمى شده اند. مقوله اى كه ضمن فقيرتر 

.......صفحه 2شدن اين جمعيت مهاجر... .......صفحه 4

از انتقال آب هزارمسجد تا حفر 57 حلقه چاه در مشهد
قدس گزارش مى دهد

رشد روستاهاى 
پيرامون شهر، حاشيه 

جديد شهر مشهد

.......صفحه 3

نماينده مردم مشهد در گفت و گو با قدس نتايج جلسه با وزير نيرو را تشريح كرد

.......همين صفحه

اتصال 113 روستا 
به شبكه گاز سراسرى 

همزمان با دهه فجر

ديروز در خبرى به نقل از مدير مطالعات راهبردى طرح حريم 
مشهد آمده بود كه در 50 سال اخير 80 سكونتگاه روستايى 
وارد محدوده شهرى مشهد شده است. قربانعلى عباس  زاده با 
بيان اين موضوع مى گويد: در سكونتگاه هاى حريم شهر با رشد 

جمعيت چشمگيرى مواجه هستيم...

 جمعى از مديران شــركت گاز خراســان رضوى در ســفر به 
شهرستان تربت جام، از نزديك روند گازرسانى به شهر سميع آباد 
را مورد بازديد و ارزيابى قرار دادند.سخنگوى شركت گاز استان 
در حاشــيه اين برنامه گفت: با افتتاح طرح گازرسانى به شهر 

سميع آباد در دهه فجر امسال...
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.......صفحه 2

نماينده ولى فقيه در خراسان 
رضوى در جلسه شوراى 

فرهنگ عمومى استان:

هويت و 
شأن حرم 

  امام هشتم
بايد در مشهد 

حفظ شود
نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى با اشاره به 
جايگاه مشــهد مقدس، گفت:بايد توجه داشت 
مبادا برنامه اى تحت عنوان توسعه يا فعاليت هاى 
آزاد به بروز خالف، منكر و يا فسادى منجر شود 
و بيش از آن، حفظ موقعيت، شأن و جايگاه امام 
هشتم(ع) اســت كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

آيت اهللا سيد احمد علم الهدى ...

استاندار خراسان رضوى عنوان كرد
بهره بردارى از 1800 پروژه 

در دهه فجر انقالب اسالمى
قدس: اســتاندار خراســان رضــوى از انقالب اســالمى به عنوان 
مردمى ترين انقالب در عصر كنونى نام برد و گفت: اين انقالب مبتنى 

بر ارزش هاى واالى اسالمى و انسانى است.
عليرضا رزم حسينى در ستاد استانى بزرگداشت چهلمين سالگرد 
پيروزى انقالب اسالمى ضمن اداى احترام به مقام شامخ 173 شهيد 
پيروزى انقالب اسالمى استان، با تأكيد بر حفظ رويكرد مردمى بودن 
برنامه هاى دهه مبارك فجر گفت: امروز مهم ترين مخاطب اصلى ما، 
جوانان هستند كه بايد دستاوردهاى انقالب اسالمى برايشان تبيين 

شود.
 وى افزود: تشريح دســتاوردها بايد واقعى و به درستى و به دور از 

زياده روى و پرهيز از كم گويى انجام شود.
استاندارخراسان رضوى با بيان اينكه در بيان دستاوردهاى 40 ساله 
انقالب بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه در دهه نخست درگير 
استقرار نظام اسالمى و دفاع مقدس بوده ايم، اظهار كرد: در 10 سال 

بعد آن نيز در پى بازسازى هاى پس از جنگ بوده ايم. 
وى افزود: در واقع دســتاوردهاى انقالب اسالمى كه در حوزه هاى 
مختلف چشمگير و قابل توجه بوده است با اين شرايط محقق شده 

است.
وى با بيان اينكه كاســتى ها را نيز بايــد صادقانه به مردم بگوييم، 
خاطر نشــان كرد: سانســور نتيجه معكوس مى دهد و بايد با بيان 

واقعيت ها مردم را از شرايط كشور آگاه كنيم.
وى تأكيد كرد: ما ميراث دار فداكارى هاى نسلى هستيم كه در اوج 
محروميت از كشور دفاع كردند، حق نداريم با قلم، قدم و رفتارمان 
به اميد مردم بويژه جوانان لطمه وارد كنيم، زيرا خيانت به آرمان هاى 

انقالب و امام(ره) و شهداى واال مقام است.
 وى با بيان اينكه انقالب اســالمى دافعه ندارد و همه مردم در چتر 
جاذبه انقالب اســالمى قرار دارند، گفت: بايد فضاى شادى را براى 

مردم ايجاد كنيم.
رزم حسينى كارآمدتر كردن نظام ادارى كشور و تالش براى تقويت 
حوزه هاى اقتصادى را از جمله مواردى دانســت كه بايد مورد توجه 

قرار گيرد.
وى با اشــاره به پيش بينى بهره بــردارى از حدود 1800 پروژه 
با اعتبــارى بالغ بر 2500 ميليارد تومــان در دهه فجر انقالب 
اســالمى گفت: مردم از اثــرات مطلوب ايــن پروژه ها بهره مند 
خواهند شد.در ابتداى اين جلسه كارگروه هاى تخصصى فرهنگى 
و هنرى، اقتصادى، علم و فناورى و رسانه و فضاى مجازى، روستا و 
محروميت زدايى، ورزش و جوانان، زنان، تشكل هاى مردم نهاد، حوزه 
و روحانيت، ايثار و شــهادت، بهداشــت، درمان و سالمت و دفاعى 
و بسيج مردمى به تشريح برنامه هاى خود براى برگزارى چهلمين 

سالگرد پيروزى انقالب اسالمى پرداختند.

پوستر جشنواره فيلم فجر مشهد رونمايى شد
در حاشيه اين مراسم پوستر شانزدهمين جشنواره فيلم فجر مشهد 

رونمايى شد.
جشنواره فيلم فجر مشهد همزمان با ديگر استان ها قرار است در دهه 
فجر امسال در 4 سينماى مشهد برگزار شود تا عالقه مندان به اين 

حوزه بتوانند آثار سينمايى مورد عالقه خود را تماشا كنند. 
برگزارى برنامه هاى جانبى از جمله حضور عوامل برخى فيلم هاى در 

اين دوره از جشنواره پيش بينى شده است. 
سينماهاى اطلس، هويزه، گلشن و سيمرغ پذيرايى عالقه مندان به 
ديدن فيلم هاى جشنواره فجر مشهد در زمان برگزارى اين رويداد 

خواهند بود.

سارقان خارجى 
در مشهد دستگير شدند

قدس: فرمانده انتظامى مشهد گفت: سه سارق تبعه 
كشورهاى خارجى در مشهد دستگير شدند.

سرهنگ اكبر آقابيگى، افزود: در پى دريافت گزارش 
چند فقره گوشــى قاپى در مناطقى از شهر مشهد، 

موضوع در دستور كار پليس قرار گرفت.
وى اظهار داشت: پس از انجام تحقيقات دو متهم 20 
ساله كه تبعه كشورهاى خارجى بودند در اين ارتباط 
دستگير شدند.وى گفت: متهمان تاكنون به 20 فقره 
سرقت اعتراف كرده و اظهار داشته اند اموال مسروقه 
را به يك مالخر تبعه خارجــى فروخته اند.فرمانده 
انتظامى مشــهد افزود: مالخر ياد شده نيز دستگير 
و 10 دستگاه دوچرخه و تعدادى برگ سند سفيد 
و 6 دستگاه گوشى تلفن همراه از محل زندگى وى 
كشف شد.سرهنگ آقا بيگى ادامه داد: تحقيقات از 
متهمان پرونده براى كشف ديگر اقدام هاى مجرمانه 

آنان ادامه دارد.

رئيس دادگسترى خراسان رضوى:
اتهام مزروعى ارتباطى با مسئله 

توزيع گوشت ندارد
ايسنا: رئيس دادگســترى خراسان رضوى گفت: 
موضوع اتهام رئيس ســازمان جهاد كشــاورزى و 
همراهانشان ارتباطى به موضوع توزيع گوشت ندارد 

و به خود اداره مربوط مى شود.
حجت االسالم والمســلمين على مظفرى در جمع 
خبرنگاران درخصوص آخريــن وضعيت مديركل 
جهاد كشــاورزى استان، اظهار كرد: پرونده در حال 
حاضر در مرحله مقدماتى قرار دارد و زمانى كه ادله 
به صورت كامل جمع آورى و تكميل شد، در نوبت 

دادرسى قرار خواهد گرفت.
وى افــزود: در حــال حاضر از مرحلــه تحقيقات 
مقدماتى عبور نكرده و زمانى كه تحقيقات مقدماتى 
جمع آورى و منتهى به كيفرخواســت شد در نوبت 

دادرسى قرار خواهد گرفت.
مظفرى بيان كرد: هر فردى كه در موضوع مربوط به 
پرونده وى بازداشت شده، در حال حاضر پرونده اش 
در مرحلــه مقدماتى بوده و 10 تا 20 روز زمان نياز 
دارد.وى در خصوص شهروند آمريكايى دستگير شده 
در مشــهد عنوان كرد: من در مورد ايشان اطالعات 

كافى ندارم.

ورود دادستانى
 به موضوع قطع درختان مسير 

قنات جهانى قصبه گناباد
فارس: مدير پايگاه ميراث جهانى قنات قصبه گناباد 
گفت: دادستان گناباد دستور پيگيرى تخلف صورت 
گرفته را به شهردارى و نيروى انتظامى صادر كرده 
است.رسول صنوبرى افزود: هرگونه تصرف در اراضى 
حريم قنات قصبه ممنوع بوده و نيروى انتظامى به 
دنبال دستگيرى متخلفان قلع و قمع اين درختان 

است.

نماينده مردم مشهد در گفت و گو با قدس نتايج جلسه با وزير نيرو را تشريح كرد 

از انتقال آب هزارمسجد تا حفر 57 حلقه چاه در مشهد
محسن متولى اشكذرى: چندى پيش با پيگيرى 
نماينده مردم مشهد مقدس در مجلس جلسه اى با 

حضور وزير نيرو جهت حل مشكل آب برگزار شد. 
در اين جلسه مقرر شد با حضور شخص وزير جلساتى 
مدون و در بازه زمانى دو ماهه براى پيگيرى وضع آب 
شرب مشهد با حضور مسئوالن وزارتى و استانى برگزار 
شود.نخستين جلسه رسمى اين وعده شب گذشته در 

دفتر وزير نيرو برپا شد.
حجت االســالم و المســلمين نصــراهللا پژمان فر در 
خصوص اين جلسه كه با حضور همه مسئوالن   استان 
برگزار شــد به خبرنگار ما گفت: با توجه به شرايطى 
كه نســبت به وضعيت منابع آبى شهر مشهد داريم 
براى آنكه ســال بى بحرانى را پيش رو داشته باشيم 
پيشنهادهايى آماده شد كه به جمع بندى رسيديم و 

اميدوارم با اين تمهيدات مشكلى نداشته باشيم.
وى با تأكيد بر اينكه ما بايد  براى سخت ترين وضعيت 
برنامه ريزى بكنيم و با بهترين وضعيت مسائل را جلو 

ببريم خاطرنشان كرد: درباره وضعيت منابع چاه هاى 
آب در غرب مشــهد به دليل نبــود خطوط انتقال از 
غرب به شرق ما با يك ظرفيت كمترى از اين منابع 
استفاده مى كنيم كه قرار شد با ايجاد يك خط انتقال 
كه شــروع اش در همين روزها با اخذ اعتبارات انجام 
شود، يك خط انتقال در كنار آن خط انتقال گذشته 
كــه  2 هزار ليتر را منتقل مى كرد به خط انتقال آب 
هزار ليترى اضافه شود و همه اين منابع آبى در يك 
ارتباط كاملى با هم قرار بگيرند. نماينده مردم مشهد 
افزود: با توجه به نياز آبى مشهد بر اساس تحقيقاتى كه 
انجام شده است مجوز 57 حلقه چاه جديد را گرفتيم 
كه به مرور تا خرداد ماه حفارى شــده و در مدار قرار 
مى گيرند. حجت االســالم و المسلمين پژمان فر با 
اشاره به اينكه طبق محاســبات انجام شده احتمال 
به صفر رســيدن آب سد دوســتى وجود دارد اظهار 
داشت: در عين حال استفاده از ظرفيت سد دوستى 
را از طريق وزارت امور خارجه با مذاكره با تركمن ها 

با جديت پيگيرى مى كنيم تا برداشــت حقابه سهم 
خودمان را از سد دوستى داشته باشيم.

وى در ادامه با اشاره به تكميل پروژه نبى اكرم (ص) 
كه منابع آبى كاملى را پيرامون شهرشــكل مى دهد 
تصريح كرد: ما مى توانيم با برداشت آب از چاه هاى 
موجود باقيمانده و منابعى كه از ســدها داريم آب در 
ايــن خط قرار دهيم تا به صــورت يك رينگ كامل 
پشتيبانى كند، چون هنوز همه منابع آبى در مشهد  
به صورت يك شبكه با هم مرتبط نيستند ما در اين 
پروژه كه 45 درصدش انجام شده سعى كرديم به اين 
افق برســيم كه همه منابع آبى بتواند كامالً  در يك 
خطوط ارتباطى با هم متصل باشد كه اگر در بخشى 
با كمبود منابع آبى رو به رو شــديم بتواند همه  شهر 
را پشتيبانى كند.وى افزود: موضوع انتقال آب از هزار 
مســجد به مشهد  نيز از ديگر دستورات اين جلسه 
بود و موضوع ديگركه بنده بر آن اصرار داشتم بحث 
تفكيك آب شــرب و آب بهداشــتى در مشهد بود 

كه وزير بر آن تاكيد داشــت و قرار شد در رابطه با 
اين موضوع اقداماتى انجام شود و حداقل در رينگ 
اطراف حرم مطهر در بازه زمانى تعريف شده تفكيك 
بين آب شرب و آب بهداشتى را داشته باشيم و مردم 
آب شــرب را به صورت بسته بندى استفاده كنند و 
آب شبكه فقط در حوزه آب بهداشتى استفاده شود.
نماينده مردم مشــهد با اشاره به موضوعات ديگرى 
كه در جلسه بعدى كه در اسفند ماه برگزار مى شود 
مطرح خواهد گرديد خاطرنشان كرد: بحث آب هاى 
باال آمده كه در ارتباط با بهره بردارى كمى و كيفى 
از اين آب ها قرار شــد گزارشى تهيه شود و نسبت 
به تأمين آب مشــهد و استفاده از اين ظرفيت هم 

درجلسه آينده گزارشى داشته باشيم. 
وى ادامه داد: از وزير خواســتم كه در آن جلســه 
نســبت به ايــن مصوبات و پيشــرفت كارها همه 
دستگاه ها با توجه به تقسيم كارى كه صورت گرفته 

گزارش بدهند.

پروين محمدى: رئيس مركز كاشــت حلزون دانشگاه علوم 
پزشكى گفت: مشهد در كاشت حلزون شنوايى پيشتاز است.

دكتر محمد مهدى قاســمى در گفت و گو بــا قدس افزود: از 
آغاز فعاليت اين مركز در ســال1376 تا كنون 1300 كاشت 
حلزون براى كودكان ناشــنوا انجام شده كه امروز بيش از 95 
درصد آن ها به مدرســه عادى رفته و دوره دانشگاهى را طى 

كرده اند.

2 در 1000 تولد آمار ناشنوايى
دكتر محمدمهدى قاسمى افزود: در حال حاضر ميزان شيوع 
ناشنوايى 2 در 1000 تولد است كه اگر بتوانيم اين نوزادان را 
از ســن يك سالگى تحت نظر و درمان قرار دهيم، 50 درصد 
آن ها با سمعك مى توانند به مدرسه عادى بروند و 50 درصد 

ممكن است نياز به كاشت حلزون پيدا كنند.
وى كه تا كنون شــمار زيادى عمل كاشــت حلزون شنوايى 
در داخل و خارج از كشــور انجام داده به هزينه باالى كاشت 
حلزون اشــاره و خاطرنشــان كرد: هزينــه پروتز گوش 25 
هزار دالر اســت كه با سوبســيد و يارانه دولت، بيمار فقط 6 
ميليون تومان مى پردازد در حالى كه اگر در زمينه پيشگيرى 
بــه خانواده ها آموزش دهيم، مى توانيــم تولد اين كودكان را 
كاهش داده و از تحميــل هزينه به خانواده ها و دولت و هدر 

رفتن سرمايه هاى ملى جلوگيرى كنيم.

مشهد پيشتاز در كاشت حلزون شنوايى
اســتاد گوش و حلق و بينى دانشگاه علوم پزشكى مشهد در 
زمينه فعاليت تيم هاى كاشــت حلزون شنوايى توضيح داده و 
يادآور شــد: بيش از دو دهه است كه تيم هاى كاشت حلزون 

شنوايى در سراســر ايران فعال شده كه مركز كاشت حلزون 
دانشگاه مشهد در كشور پيشــتاز است و در بيمارستان قائم 

مستقر مى باشد.

تشخيص ناشنوايى در 6 ماهگى
دكتــر قاســمى در خصوص برنامــه غربالگرى و شناســايى 
زودهنــگام كودكان ناشــنوا در ايران توضيــح داده و اظهار 
داشت: در اكثر كشــورهاى دنيا متوسط زمان شناسايى بچه 
ناشــنوا 2/5 ســالگى اســت و در ايران نيز تا 10 سال پيش 
همين ســن بود، ولى در كشــورهاى پيشرفته سن شناسايى 
ناشــنوايى به 6 ماه و زير 6 ماه رســيده كه خوشــبختانه در 
ايران نيز بعد از پيگيرى هاى دكتر«محمد فرهادى» و تصويب 
مجلس و راه اندازى تســت اســكرنينگ در كليه زايشگاه هاى 
سراســر كشور، زمان تشخيص ناشــنوايى در كودكان مشابه 
كشورهاى پيشــرفته دنياست و تســت غربالگرى براى همه 

نوزادان انجام مى شود.

هشدار به والدين 
اســتاد گوش و حلق و بينى دانشــگاه علوم پزشكى به چند 
نكته مهم اشاره و تأكيد كرد: تشخيص به موقع در پيشگيرى 
از ناشنوايى كودكان اهميت زيادى دارد و والدين بايد به اين 
موضوع توجه داشــته باشــند كه اگر بچه نتواند گفتار داشته 
باشــد و يا در خواب به صداهاى بلند عكس العمل نشان ندهد 
و بيدار نشــود بايد با مراجعه به متخصص تست هاى شنوايى 
را برايش انجام دهند، زيرا بيش از 60-50 درصد مشــكالت 
شنوايى در بچه ها ممكن اســت به علت جمع شدن مايع در 
گوش باشد و با درمان دارويى بهبود يابد و در غير اين صورت 

اگر درمان نشــود گفتار كودك را تا 3-2 ســالگى به تأخير 
مى اندازد.

همچنين در صورتــى كه كودك ارتباط كالمى با مادر برقرار 
نكنــد (معمــوالً در 6 ماهگى) مى تواند مشــكوك به كاهش 

شنوايى يا ناشنوايى باشد. 

زمان طاليى درمان
رئيس مركز كاشت حلزون خراسان رضوى تصريح كرد: زمان 
طاليى براى كاشــت حلزون شنوايى چهار سالگى است و در 
صورت تأخير در اقدام به كاشت به ازاى هرسال، ميزان درصد 
پيشرفت و بهبود بشــدت كاهش خواهد يافت. به طورى كه 
در سن هشــت سالگى شــايد قادر به كمك به بيمار توسط 

دستگاه هاى پيشرفته هم نباشد.
وى اضافه كرد: بســيارى از كودكان مبتال به كاهش شنوايى 
ممكن اســت با درمان دارويى و جراحــى بهبود پيدا كنند و 
تعــداد قابل توجهى از آن ها نيز با ســمعك به زندگى عادى 
باز خواهند گشــت، ولى در صورتى كــه 6 ماه گفتار درمانى 
بشــوند و تنظيم هاى سمعك مناسب نباشد، ممكن است نياز 
به كاشــت حلزون داشته باشند.از اين رو قبل از چهار سالگى 

اقدام به درمان بسيار اهميت دارد.
دكتر قاســمى در پاســخ به اين پرســش كه بــراى دريافت 
خدمات مركز كاشت حلزون به كجا بايد مراجعه شود، گفت: 
خانواده هــا مى توانند از طريق مراجعه بــه درمانگاه گوش و 
حلق و بينى بيمارســتان قائم پس از معاينات گوش كودك و 
انجام تست هاى الزم در صورتى كه نياز باشد به مركز كاشت 
حلزون شــنوايى معرفى و ارجاع شوند و كودك تحت درمان 

قرار گيرد.

در گفت و گو با قدس عنوان شد

كاشت 1300 حلزون براى كودكان ناشنوا در مشهد



 نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان:

هویت و شأن حرم امام هشتم باید در مشهد حفظ شود
خبر

قدس  نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی 
با اشــاره به جایگاه مشهد مقدس، گفت:باید 
توجه داشــت مبــادا برنامــه ای تحت عنوان 
توسعه یا فعالیت های آزاد به بروز خالف، منکر 
و یا فسادی منجر شــود و بیش از آن، حفظ 
موقعیت، شــأن و جایگاه امام هشتم)ع( است 

که باید مورد توجه قرار گیرد.
آیــت اهلل ســید احمد علم الهــدی در یکصد 
و بیســت و دومین جلسه شــورای فرهنگ 
عمومی اســتان که در اســتانداری خراسان 
رضوی برگزار شد،افزود: این شهر متعلق به امام 
علی بن موسی الرضا)ع( و به نام نامی حضرت 
است و ویژگی و خصوصیت ذاتی و اصلی این 
شهر نیز »زیارت« است؛ در تمامی برنامه های 
توســعه ای نام و شــأن امام رضا)ع( محفوظ و 
مدنظر باشد.امام جمعه مشهد مقدس با تأکید 
بر اینکه هیچ خط قرمزی جز امام رضا)ع( وجود 
ندارد، افزود: امید است همه ما با تمام امکانات 
و ظرفیت هــا در خدمت به حضــرت، زائران و 
مجاوران ایشــان و تقویت ارزش های دینی و 
انسانی قدم برداریم و به عنوان خادم امام رضا)ع( 
همه در کنار هم بتوانیم در حوزه معیشت مردم 
و فقرزدایی از جامعه، تحولی قابل قبول ایجاد 
کنیــم.وی اظهار کرد: در خصوص کنســرت 
و موسیقی در خراســان رضوی یک کارگروه 
تشکیل دادیم که قرار است نتیجه کارشان را به 
ما ارائه دهند و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
این استان مسئول پیگیری این بخش هستند، 
هر کاری قرار اســت انجام شود، باید با حفظ 

هویت شهر صورت بگیرد.

 ساخت وسازها بر محور حفظ هویت شهر
 امام رضا)ع(

آیــت اهلل علم الهــدی در ادامــه با اشــاره به 
ساخت وسازهای شهر مشهد و برخی انتقادات 
در این حوزه، بیان کرد: باید ساخت وســازها 
در این شهر با نظارت شــهرداری و بر اساس 
برنامه ای تعیین شــده بر محــور حفظ هویت 
شهر امام رضا)ع( انجام شود.نماینده ولی فقیه 
در خراســان رضــوی در ادامه بــر ضرورت 
توســعه انس با قرآن در بین دانش آموزان و 
دانشــجویان تأکید و خاطرنشــان کرد: آنچه 
تا امروز در شــورای توسعه قرآنی انجام گرفته 
کافی نیست و باید فعالیت های بیشتری انجام 
شود.وی بابیان اینکه دو حوزه آموزش وپرورش 
و دانشــگاه، دو میدان مهم قرآنی ما هستند، 
افزود: شــورای توسعه قرآنی باید به طورجدی 
وارد این دو حوزه شــده، فعالیت ها گسترش 
یابد و از ظرفیت نهادهای عمومی و مردمی در 
این راستا نیز بهره گرفته شود.وی به انتصاب 
علیرضا رزم حسینی به عنوان استاندار خراسان 
رضوی اشاره کرد و گفت: امیدواریم حضور وی 
در استان منشأ بســیاری از خیرات و برکات 
باشــد؛ ما نیز مصمم هستیم با تمام ظرفیت 
اجتماعی و وجودی خود به وی کمک کنیم، 
امید است با روحیه عمل گرایانه و جهادی که 
استاندار خراسان رضوی دارد، موفق به اجرای 

برنامه های توسعه ای خود شود.
آیت اهلل علم الهدی تأکید کرد: به عنوان نماینده 
مقام معظم رهبری در استان، تاکنون هیچ گونه 
تحمیل سیاسی و شــخصی در حوزه اجرایی 
نداشته و ندارم، اما برای کمک و یاری، با همه 

ظرفیت های اجتماعی پیش خواهم آمد.

  تالش در جهت ارتقای فرهنگ رضوی
اســتاندار خراســان رضوی نیز در این جلسه 
بر ضرورت شــناخت جامع و کامل از شرایط 

فرهنگی اســتان به منظور 
خردمندانه  تصمیــم  اتخاذ 
و آگاهانه در حوزه مســائل 
فرهنگی که آثار آن در سایر 
حوزه های سیاسی، اجتماعی 
و امنیتی نیز گسترده است، 

تأکید کرد.
اظهار  حسینی  رزم  علیرضا 
کرد: ما همــه خادمان امام 
رضا)ع( هســتیم و باید در 
جهت ارتقای فرهنگ رضوی 
تــالش کنیــم و از جامعه 
خود شناخت داشته باشیم.

به درســتی  اگر  وی گفت: 
در ایــن حوزه عمل کنیم هــر زائری که وارد 
خراسان رضوی می شود، بهره ای از این فرهنگ 
می گیرد و با خود دستاوردی فرهنگی خواهد 
برد. رزم حســینی با بیان اینکــه قانونگذار به 
خوبی مسئولیت فرهنگ استان ها را در شورای 
فرهنگ عمومی قرار داده، اظهار داشت: تمام 
ارکان حکومتــی در این شــورا حضور دارند. 
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه مسئول 
فرهنگ عامه مردم هســتیم، عنوان کرد: ما 
باید کاربردی کار کنیم، زیر پوست شهرها را 
بشناسیم و بررسی کنیم که وضعیت کاهنده 
یا فزاینده بوده و چگونه فزاینده یا کاهنده شده 
است که بر اســاس آن می توانیم تصمیمات 

عاقالنه بگیریم.
وی تأثیــر اقتصــاد بر فرهنــگ را امری غیر 
قابل اجتناب دانســت و با تأکید بر اینکه باید 
عمل گرایانه و کاربردی کار کنیم، خاطرنشان 
کرد: اگر بتوانیم اقتصاد مردم را تقویت کنیم 
به طــور قطع تأثیر خود را در ســایر حوزه ها 
نیز می گذارد.رزم حســینی افزود: امروز زمان 
اجراســت و باید همــه تــوان و ظرفیت در 
بخش های مختلف دولتی، خصوصی و عمومی 
و نیز عموم مردم به میدان آمده و در مســیر 
توســعه قرار گیرد. در ادامه مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خراسان رضوی گفت: ماحصل 
برگزاری سه جلسه کارگروه علمی و مشورتی با 
حضور نمایندگان دستگاه های عضو ارائه طرح 
راهبردی - اجرایی توســعه فعالیت های قرآن 
و عترت اســتان خراسان رضوی بود که براین 
اســاس وظایف دستگاه های عضو دراین طرح 
لحاظ شد.وی ادامه داد: این سند بر اساس سند 

باالدستی تدوین شده که در 
آن تمرکــز در فعالیت های 
قرآنــی انجام می شــود.وی 
با اشــاره به وظایف شورای 
اســتان ها  عمومی  فرهنگ 
اظهار کرد: شناخت و اطالع 
از وضــع فرهنــگ عمومی، 
اصــالح و ارتقــای فرهنگ 
عمومی و نظارت و پیگیری 
مصوبات شورای عالی انقالب 
فرهنگی و تصمیمات شورای 
فرهنگ عمومی سه وظیفه 
فرهنگ  شورای  برای  عمده 

عمومی استان است. 

 فعالیت های قرآنی ما در حد لحن و صوت 
مانده  است

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در 
ادامه این جلســه گفت: با انقالب اسالمی قرار 
بود تمام شئون اسالم در جامعه بروز و ظهور 
پیــدا کند و جامعه رنگ و بوی قرآن داشــته 

باشد، اما این طور نشد.
حجت االسالم والمسلمین علی مظفری اظهار 
کرد:اینکه بعد از ۴۰ سال هنوز دغدغه حجاب 
و مســائل این چنینی را داشته باشیم، یعنی 
فعالیت هــای قرآنی ما در حــد همان لحن و 
صوت مانــده، ولی بنا بر فرمایش رهبری باید 
از این مرحله عبور کرده و به فکر مفاهیم قرآن 

و پیگیر اجرایی کردن آن ها در جامعه باشیم.

 در فعالیت های قرآنی مصوبات در حد سند 
باقی مانده  

در ادامه مدیر گروه معارف دانشگاه امام رضا)ع( 
نیز گفت: یکی از اشکاالت حوزه فرهنگ قرآنی 
این اســت که مصوبات همیشه در حد سند 
باقی مانده و نظارت و پایش صورت نمی گیرد.

نعمت اهلل فیروزی بیان کــرد: دغدغه های ما 
اندیشه قرآنی امام و جهت دهی فعالیت ها در 
حوزه زندگی قرآنی، وحدت بخشــی، مخاطب 
محــوری و اولویت ســنجی، تأکیــد بر نقش 
حداکثری نهاد های مردمی و گسترش گفتمان 

قرآنی انقالب اسالمی است.
وی اظهــار کرد: اشــکاالتی که وجــود دارد 
این اســت که امروز نخبگان ما در حوزه های 
دینی کمتر فعالیت می کنند، تعدد نهادهای 

تصمیم گیر در این حوزه زیاد اســت و رقبای 
جدید در حوزه قرآنی پیدا شــده اند. فیروزی 
ادامه داد: خراســان رضوی بیشتر از تمام بالد 
فرصت بروز و ظهور در زمینه های قرآنی را دارد 
و باید اولویت ها نگاشته شده و گزارش کارکرد 
نهادها ارائه شــود و از نهادهای غیر شــورای 
عمومــی و نهادهای خدماتــی و تجاری هم 
اســتفاده شــود.در ادامه محمد حسین زاده، 
معاون فرهنگی - اجتماعی سپاه امام رضا)ع( 
گفــت: در هفته های اخیــر در بحث هویت 
مشهد الرضا )ع( اتفاقاتی در سطح شهر مشهد 
رخ داده و ما درخواست یک مصوبه در خصوص 
بحث هویت مشهد را داریم.محمد حسین زاده 
افزود: در روزنامه ای مصاحبه ای انجام شد و یک 
دکتر جامعه شناس پیشنهاد داد که مشهد به 
دو قســمت تقسیم شود، اطراف حرم واتیکان 
و بقیه حرم رم باشــد تا با این کار یک فضای 

سکوالرسازی اتفاق بیفتد.
وی با بیان اینکه دغدغه ای از سمت متدینین 
شــهر در بحث تبدیل تابلــوی راهنمای زائر 
به تابلوی مســافر مطرح شــد، عنــوان کرد: 
شهروندان موضعگیری کردند و تابلوها تغییر 
پیدا کرد، اما بحث فراتر از این اســت.معاون 
فرهنگی ســپاه امام رضا)ع( گفت: در ورودی 
مشــهد که از نیشابور وارد شــوید، دیوارهای 
ســمت چپ از طرف طرق، نماد هخامنشی و 
تخت جمشید دارد، یعنی هویت شهر مشهد 
تنها یک تابلو نیســت، بلکه معماری شهر نیز 
هست. در زمینه سخت افزاری و نرم افزاری باید 
فکر جدیدی شــود.وی ادامه داد: باید در این 
شورا سند هویتی شهر مشهد تهیه و تصویب 
شود. باید مصوبه ای داده شود تا تمام اقداماتی 
که ســازمان ها و ارگان ها در سطح شهر انجام 
می دهند، پیوست ســند هویتی شهر مشهد 
ذیل مضجع شــریف امام رضا)ع( قرار گیرد تا 
دچار مشکالتی نشــویم.همچنین در حاشیه 
این جلسه شهرداری مشهد طی تفاهمنامه ای 
به عنوان معین اقتصادی منطقه سه استان که 
شهرستان مشهد می باشد، تعیین شد.بر اساس 
طرح توسعه اقتصادی استاندار خراسان رضوی، 
این اســتان به 12 منطقه اقتصادی مختلف 
تقســیم شــده اســت که در هر منطقه یک 
مجموعه و تشکل اقتصادی مسئولیت توسعه 
منطقه را با اســتفاده از ظرفیت های منطقه و 

مشارکت مردم عهده دار می شود.

در حوالی امروز2

رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی: 
  وظیفه معلم ریاضی و فیزیک

 صرفاً تدریس نیست
قدس: رئیس دانشــگاه فرهنگیان خراســان رضوی گفت: 
برای تحقق سند تحول بنیادین معلمان کلیددار تربیت چند 
ساحتی دانش آموزان هستند. رمضان نیری در همایش ملی 
رویش که در دانشگاه فرهنگیان مشهد برگزار شد، اظهار کرد: 
چند سالی است که بحث تحول بنیادین آموزش و پرورش به 
عنوان یکی از دغدغه های رهبر معظم انقالب مطرح است و 
اقداماتی هم در این زمینه صورت گرفته است، اما نکته مهم 
این اســت که تحول در اداره و ساختار اتفاق نمی افتد، تحول 
در مدارس اتفاق می افتــد و باید بدانیم کلید دار تحقق این 
مهم معلمی اســت که رشــد یافته و چند ساحتی است.وی 
تصریح کرد: معلمی که در تراز نظام تعلیم و تربیت و ســند 
تحول بنیادین تعریف شده است، تمام ساحتی است، دانش، 
بینش و منش معلمی دارد و کاراکتر شــخصیتی یک معلم 
را دارد.معلمی لزوماً با یک ســری اطالعات و گذراندن چند 
واحد درسی محقق نمی شود بلکه یک فرایند تکاملی را شامل 
می شود. معلمی را باید خوب فهمید و با آن ارتباط برقرار کرد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان خراســان رضوی با تأکید بر خود 
آموزی به عنوان یک رکن مهم در فرایند معلم شــدن، افزود: 
عالوه بر این هم آموزی و استفاده از ظرفیت ها و موقعیت های 
رشــد آفرینی در فرایند معلمی اهمیت دارند و جشــنواره 
رویش یکی از نشان های همین موضوع است.رئیس دانشگاه 
فرهنگیان خراسان رضوی تأکید کرد: همه معلمان مسئول 
تربیت هستند، اینکه فکر کنیم وظیفه معلم ریاضی و فیزیک 

صرفاً تدریس است، نگاه غلطی است.

  معرفی برگزیدگان جایزه داستان 
کوتاه سیمرغ نیشابور

نیشابور- خبرنگار قدس: آیین اختتامیه »چهارمین جایزه 
داستان کوتاه سیمرغ«، با حضور فرماندار نیشابور، مسئوالن، 
داســتان نویسان منتخب شرق کشــور، نویسندگان مطرح 
شهرستان  نیشابور و عالقه مندان به داستان و داستان نویسی 

در پردیس سینما شهر فیروزه نیشابور برگزار شد . 
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی نیشابور در این مراسم 
اظهارکرد: بســیار مایۀ افتخار و مباهات اســت که با همت 
اهالی نیشابور جایزه  داستان کوتاه سیمرغ  در چهارمین سال 
برگــزاری خود به صورت شهرســتانی و منطقه  ای اکنون به 
رویدادی شناسنامه دار تبدیل شده و در تقویم اهالی داستان 
و داستان نویسی کشور ثبت شده است. غالمحسین علی پور 
گفت:این جشنواره چشم انداز درخشانی پیش روی خود دارد 
و ظرفیت آن را دارد که در سال های آینده از مبدأ شهر بزرگ 
و فرهنگی نیشابور به رویدادی ملی  تبدیل شود و گسترۀ کشور 
و در گام های بعدی حتی گسترۀ زبان فارسی را در بر گیرد. وی 
خاطرنشان کرد:وظیفه ما نیز حمایت از این حرکت روبه رشد 
فرهنگی است، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی 
این رویداد نیاز به حمایت دارد تا با پیشرفت و بالندگی بیشتر 
به اهداف خود برسد.دبیرچهارمین جایزه داستان کوتاه سیمرغ 
نیشــابور نیزگفت:داوران »چهارمین جایزه داســتان کوتاه 
سیمرغ« نیشابور، محمدجواد جزیني، نشاط  داودي و مژگان 
مظفري پس از 5۰ روز مطالعه و بررسي چند مرحله اي آثار، 
1۰ داســتان »منتخب« از میان 175 داستان ثبت شده در 
دبیرخانه  را اعالم کردند. مصطفي بیان نتیجه چهارمین جایزه 
داستان کوتاه سیمرغ )استان های شرق کشور( را به این شرح 
اعالم کرد:رتبه اول: تندیس سیمرغ، دیپلم افتخار و 2 میلیون 
تومان جایزه نقدی  برای داســتان کوتاه »پری خورجّنی« اثر 
مونا بدیعی جوان از مشهد، رتبه دوم: تندیس سیمرغ، دیپلم 
افتخار و یک میلیون و 5۰۰ هــزار تومان  جایزه نقدی برای 
داستان کوتاه »کالــترا« اثر شیما محمدزاده از اسفراین، رتبه 
سوم: تندیس سیمرغ، دیپلم افتخار و یک میلیون تومان جایزه 
 نقدی برای داستان کوتاه »الله عباسی« اثر مصطفی توفیقی 

از مشهد معرفی شدند. 

  افتتاح نخستین ایستگاه سیار 
دوچرخه امانت کشوردر نیشابور

نیشــابور- خبرنگار قدس: نخســتین ایســتگاه سیار 
دوچرخه امانت کشــور توسط شهرداری نیشابور در همایش 
دوچرخه سواری همگانی افتتاح شد و به صورت سیار در چند 

نقطه شهر با حالت گردشی فعالیت  خود را آغاز کرد.
شهردار نیشــابور در این خصوص اظهارکرد: این ایستگاه که 
با مشاوره ترافیک توســط متخصصان سازمان حمل و نقل 
شهرداری طراحی و اجرا شده مشابه داخلی و خارجی ندارد 
و جزو نخستین ها می باشد.علی نجفی گفت: ایستگاه سیار 
امکان نصب و حمل 2۰ دستگاه دوچرخه را دارد که به صورت 
امانت و با کارت ملی در اختیار شــهروندان قرار می گیرد.وی 
خاطرنشان کرد: با توســعه زیرساخت های دوچرخه سواری 
و ایجاد مســیر های دوچرخه در منطقه گردشگری خیام و 
عطار همچنین منطقه و مســیر باغرود، بلوار غزالی و ایجاد 
ایســتگاه های دوچرخه گام به گام توسعه فرهنگ استفاده از 
دوچرخه را بین شهروندان نهادینه خواهد نمود.نجفی یادآور 
شد: در این راستا همایش دوچرخه سواری همگانی نیشابور 
با رکابزنی شهردار و مدیران شهری و شرکت 5۰۰ دوچرخه 

سوار در منطقه گردشگری خیام و عطار برگزار شد.

  کوتاهی مسئوالن در تعیین تکلیف 
بلند مرتبه سازی ها در مشهد

هاشم رسائی فر: موضــوع بلند مرتبه سازی در شهر مشهد 
از جمله مواردی اســت که با توجه بــه ضرورتی که این مهم 
دارد تاکنون تعیین تکلیف نشــده و همچنان روی زمین باقی 
مانده است.با وجود اعالم نارضایتی مردم و برخی از مسئوالن 
در این زمینه با اینکه ورود به این موضوع در حیطه شــورای 
شهر و شهرداری مشهد می باشد بنا به دالیلی بلند مرتبه سازی 
برای مردم شــفاف سازی نشده یا به اصطالح صاحب قانون و 
چارچوبی مشــخص نگردیده اســت.گرچه رئیس کمیسیون 
عمران و شهرســازی شــورای شــهر یک ماه و نیم قبل، از 
ساماندهی بحث بلند مرتبه ســازی در اواخر دی ماه سخن به 
میان آورده بود)طی یک ماه( اما هنوز که هنوز است همچنان 
در مبحث ساماندهی بلند مرتبه سازی از سوی مسئوالن مرتبط 
با آن کوتاهی می شــود.  مهدی نیا بعد از یک ماه فرصتی که 
برای تعیین تکلیف ماجرای بلند مرتبه ســازی قولش را داده 
بود مجدد به این  موضوع اشاره کرده که فرصتی یک ماهه به 
شهرداری داده ایم تا با هماهنگی راه و شهرسازی سند جامانده 
از طرح جامع را که تعیین تکلیف وضعیت پهنه ها، محورها و 
کانون های بلند مرتبه سازی است، مشخص و تعیین تکلیف کند. 
او همچنین از ارسال نشدن گزارش شهرداری مشهد در این باره 
به کمیسیون عمران شورای شهر یادآور شده بود که نامه ای از 
طرف رئیس شورا به شخص شهردار ارسال شده تا با توجه به 
اتمام زمان یک ماهه، آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص 
تعیین تکلیف محورها، پهنه ها و کانون های طرح جامع را در 
بلند مرتبه سازی مشخص نماید. با این تفاسیر و با وجود گذشت 
یک ماه و نیم از فرصتی که شــورای شهر به شهرداری مشهد 
داده بود هنوز این موضوع از طرف شــهرداری مشهد تعیین 
تکلیف نشده و به نتیجه ای نرسیده است. اما دیروز محمدرضا 
حسین نژاد معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در 
نشستی مشترک با فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازی 
و معماری وزیر راه و شهرسازی پیگیر بحث شفاف شدن بلند 
مرتبه سازی در مشهد شد و گفت: ضرورت دارد هر چه سریع تر 
نســبت به تصویب پهنه های بلندمرتبه سازی شهر مشهد در 
کمیسیون ماده 5 و اجرای 23 متر ارتفاع بلندمرتبه سازی که 
در طرح جامع مشهد مطرح شده، اقدام الزم صورت گیرد.با این 
شرایط باید دید موضوع مهم بلند مرتبه سازی و تعیین تکلیف 
آن برای شهر مشهد تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد تا شرایط 

آن برای همه شفاف سازی و مشخص شود.

  250 بانوی تحت حمایت کمیته امداد 
زاوه حافظ قرآن کریم

قدس:رئیس کمیته امداد زاوه گفت: 25۰ نفر از بانوان تحت 
حمایت این اداره از یک تا 15 جزء قرآن کریم را در مدت دو 
سال و نیم حفظ کرده اند. مهدی عبدی، در همایش حافظان 
قرآن کریم با اعالم اینکه برگزاری دوره های آموزشی قرآنی به 
سبک مکتبخانه ای مورد استقبال مسئوالن کشوری، استانی و 
محلــی قرار گرفته افزود: با اجرای این طرح 286 نفر ازبانوان 
مددجو شامل زنان سرپرست خانوار، دختران دانش آموخته و 
بازمانده از تحصیل و ازدواج در این طرح شرکت و به فراگیری 
قرآن در رشــته های مختلف قرآنی باتوجه به استعداد خود 
پرداختند. وی با اعالم اینکه دو مددجوی تحت حمایت حافظ 
کل قرآن کریم هستند، عنوان کرد: این اداره در شهرستان به 
منظور ترویج و نشر فرهنگ قرآنی به دلیل نبود کالس های 
آموزشی به ســبک سنتی و مکتبخانه ای عمل کرد و اکنون 
25۰ نفر از شــرکت کنندگان در این کالس ها حافظ یک تا 
15 جزء قرآن کریم هستند.وی گفت: نخستین مرحله اجرای 
این طرح با 1۰ مددجو و در ســه روستای شهن آباد، شاهین 
و چخمــاق کلید خورد و اکنون این طرح به 286 نفر در 16 
کالس درس در 18 روســتا افزایش پیدا کرده اســت.وی با 
اشاره به اینکه مربی ارشد این طرح دانش آموخته علوم قرآنی 
و مددجوی تحت حمایت کمیته امداد زاوه اســت، افزود: به 
منظور ترویج و نشر فرهنگ قرآنی عالوه بر این بانو، از بانوان 
قاری و تحصیلکرده در رشته های علوم قرآنی با همکاری اداره 

اوقاف و سازمان تبلیغات اسالمی استفاده شده است.

  اعزام دانش آموزان بجنوردی
 به یادمان های دفاع مقدس 

بجنورد- خبرنگار قــدس: ســومین کاروان راهیان نور 
دانش آموزان پسر با شرکت 175 نفر از دانش آموزان، 12 نفر 
مربی، پنج نفر روایتگر، ودو  روحانی ازشهرســتان بجنورد به 
مناطق جنگی دوران دفاع مقدس اعزام شــدند.در این اردو 
دانش آموزان از سه مناطق عملیاتی چون شلمچه، دهالویه، هویزه 
و دیگر یادمان های دوران دفاع مقدس بازدید خواهند داشت.

  کسب مقام توسط تیم پینت بال بانوان 
استان خراسان رضوی

پورحسین: نخســتین تیم پینت بال بانوان استان خراسان 
رضوی دو مقام انفرادی و یک مقام تیمی کشوری کسب کرد.

تیم خراســان رضوی با شکســت تیم تهــران مدافع عنوان 
قهرمانی توانست به مقام دوم این مسابقات دست یابد.

هر دو تیم اعزامی به مســابقات کشوری از هنرستان شهید 
نیک پسند، ناحیه 6 مشهد مقدس بودند که با درخشش خود 

توانستند جایگاه دوم کشوری را از آن خود کنند.

چشم سوم

خبر
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سوژه از شما / پیگیری از ما
 در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه خود می داند 

در جهت رفع مشکالت مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی خوانندگان  عزیز    در حوزه 
های شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را پیگیری و منعکس کند .

منتظر سوژه های شما از طریق سامانه پیامکی  هستیم.
لطفًا ابتداي پیام كلمه »سوژه« را قید نمایید.

شماره پیامک:   300072305

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

تسنیم  مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی گفت: اداره کل کتابخانه های 
عمومی خراسان رضوی در فجر چهلم از ۴۰ صاحب قلم ارزشی تجلیل می کند. 

حجت االســالم علی اکبر سبزیان در آیین ۴۰ قلم و تجلیل از ۴۰ سال تالش متعهدانه 
و ارزشــی علیرضا برازش پژوهشــگر حوزه علوم قرآن و حدیث در آستانه فرا رسیدن 
چهلمین فجر پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی، اظهار داشت: در طول عمر انقالب 
شکوهمند اسالمی شخصیت های ارزشی بســیار زیادی در حوزه قلم در سطح کشور 
پرورش یافتند که یکی از آن ها علیرضا برازش بوده که توفیق قلمزنی در راه اهل بیت 
عصمت و طهارت)ع( داشته اســت.وی افزود: اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان 
رضوی در فجر چهلم از ۴۰ صاحب قلم ارزشی تجلیل خواهد کرد و نخستین مراسم آن 
دیروز در استانداری خراسان رضوی و برای علیرضا برازش برگزار شده است شخصیتی 
که با معارف اهل بیت عصمت و طهارت)ع( اُنس گرفته است و به حق نویسندگان ارزشی 
و انقالبی از جایگاه ویژه ای در نزد حق تعالی و ائمه اطهار)ع( برخوردار هستند.مدیرکل 
کتابخانه های عمومی خراسان رضوی با بیان اینکه علیرضا برازش کتاب سه گانه عشق 
را با موضوع امام رضا)ع( نگارش کرده اســت، خاطرنشان کرد: این شخصیت برجسته 
که دستانش متبرک به کلمات قرآنی و روایات ائمه اطهار)ع( است بی شک با دعوت و 
عنایت ویژه امام مهربانی ها در این حوزه گام برداشته است.سبزیان گفت: خراسان رضوی 
به برکت امام هشــتم)ع( نخبگان زیادی را در حوزه های مختلف همچون نویسندگان 
شاخصی که  با معارف اهل بیت عصمت و طهارت)ع( اُنس گرفته اند پرورش داده است 
و بســیار مفتخریم که نام اســتان امام رضا)ع( در این حوزه در سطح کشور به خوبی 
می درخشد.در ادامه نشست جواد آرین منش رئیس خانه احزاب خراسان رضوی اظهار 
داشــت: نکوداشت و تجلیل از عالمان، پژوهشگران و نخبگان اهل قلم گامی در مسیر 
توسعه فرهنگی و اقدامی ارزنده در مسیر تقویت نویسندگان خواهد بود و علیرضا برازش 
شخصیتی است که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان نویسنده سختکوش یاد می شود 
و دیگر علما و بزرگان نیز در وصف او سخن بسیار گفته اند.رئیس خانه احزاب خراسان 

رضوی خاطرنشان کرد: علیرضا برازش بدون اتالف وقت بهترین قلم را در کمترین زمان 
می زند و با دســته بندی کردن مطالب بهترین نگارش را در متون خود دارد.آرین منش 
بیان کرد: این نویسنده ارزشی و انقالبی شخصیتی ساده زیست و پراراده است، شخصیتی 
که بیش از 8۰۰ هزار حدیث اهل بیت عصمت و طهارت)ع( را گردآوری کرده اســت 
و تألیف کننده بیش از 5۰ هزار صفحه کتاب اســت و به واقع وی از پیشــگامان عرصه 
معجم نگاری حدیثی در کشور بوده و از این فاضل سختکوش به عنوان مهندس قرآن پژوه 
و معجم نگار یاد می شود، شخصیتی که با مهندسی زمان در کوتاه ترین زمان بزرگ ترین 
آثار فرهنگی و دینی را به نگارش درآورده اســت.وی گفت: آثار علیرضا برازش بارها و 
بارها در رویدادهای مختلف مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفته است و این نخبه فرهنگی 
از شــخصیت های برتر کشور در این حوزه بوده، شخصیت خراسانی ای که مایه افتخار 
هم استانی های خود شده است و بی شک این موفقیت ها حاصل عنایات حق تعالی، نگاه 

ویژه امام رضا)ع( و تالش بی پایان این شخصیت ارزشی و انقالبی بوده است.

تجلیل از مهندس قرآن پژوه در مشهد

به عنوان نماینده مقام 
معظم رهبری در استان، 
تاكنون هیچ گونه تحمیل 

سیاسی و شخصی در 
حوزه اجرایی نداشته 

و ندارم، اما برای 
كمک و یاری، با همه 

ظرفیت های اجتماعی 
پیش خواهم آمد

بــرش



 راه هاى ارتباطى سرويس«قدس خراسان» با مخاطبان
شماره پيامك:   300072305
@quds95  آى دى سروش 
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3
يكشنبه 7 بهمن 1397

 20 جمادى االول 1440 27 ژانويه 2019  
سال سى و دوم  
شماره 8890  ويژه نامه 3275 

در شهـر شماره پيامك: 300072305
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 خراسان رضوى با كمبود گوشت قرمز

ايسنا: مديركل دامپزشكى خراسان رضوى گفت: در حال 
حاضر براى تأمين گوشــت قرمز با مشكل و كمبود مواجه 

هستيم.
شريعتى افزود: سعى بر آن داريم كه كمبود خود را از طريق 
واردات گوشت و دام زنده از كشورهاى مختلف جبران كنيم.
وى ياد آور شد: براى تأمين گوشت مرغ و تخم مرغ در استان 

كمبودى نداريم.

 اتصال 113 روستا به شبكه گاز 
سراسرى همزمان با دهه فجر

قدس: جمعى از مديران شركت گاز خراسان رضوى در سفر 
به شهرســتان تربت جام، از نزديك روند گازرسانى به شهر 

سميع آباد را مورد بازديد و ارزيابى قرار دادند.
سخنگوى شركت گاز اســتان در حاشيه اين برنامه گفت: با 
افتتاح طرح گازرسانى به شهر سميع آباد در دهه فجر امسال، 

445 خانوار از نعمت گاز طبيعى بهره مند خواهند شد.
سيداحمد علوى افزود: هزينه اجراى اين طرح، 33 ميليارد و 
700 ميليون ريال بوده كه از محل منابع داخلى شركت ملى 
گاز تأمين شده است. رئيس روابط عمومى شركت گاز خراسان 
رضوى با اشــاره به تأكيدات مديرعامل اين شركت مبنى بر 
انجام به موقع طرح هاى گازرسانى روستايى، اضافه كرد: طرح 
گازرسانى به شهر سميع آباد در سال 95 آغاز شده و مطابق با 

زمان از پيش تعيين شده به اتمام رسيد.
در دهه فجر امســال، عالوه بر شهر سميع آباد، 113 روستا با 
جمعيت 19هزار و352 خانوار به شــبكه سراسرى گاز كشور 

متصل خواهند شد.

سرپرست معاونت گردشگرى استان اعالم كرد
 تعليق مجوز فعاليت يك شركت 

خدمات مسافرتى در خراسان رضوى

قدس: سرپرست معاونت گردشگرى سازمان ميراث فرهنگى 
خراســان رضوى از تعليق يك ماهه مجوز فعاليت شــركت 
خدمات مسافرتى و گردشگرى تشريفات پرواز شرق خبر داد.

يوسف بيدخورى درباره داليل تعليق يك ماهه اين دفتر، 
اظهار كرد: با توجه به بررســى پرونده و پيگيرى نكردن 
براى رفع نواقص بخصوص حضور نداشــتن مديرعامل و 
نداشتن مدير فنى، عدم ارســال آمار و گزارش عملكرد، 
عدم انعقاد قرارداد با گردشگر در فرم هاى ابالغى، داشتن 
شكايت و عدم استفاده از راهنماى گردشگرى مورد تأييد 
و داراى كارت معتبــر از اين اداره كل در گشــت ها اين 

شركت به مدت يك ماه تعليق شده است.
وى افزود: پيرو رأى صادره در بيســت و يكمين جلســه 
كميســيون فنى نظارت بــر دفاتر خدمات مســافرتى و 
گردشــگرى به شماره 972/12840/16394 و به استناد 
مــاده 20 و 31 آيين نامه نظارت بر تأســيس و فعاليت 
دفاتر خدمات مســافرتى مصــوب 1380/03/27، هيئت 
وزيــران و مــاده 10، 12، 19، 21، 29 و 34 مقــررات 
اجرايــى- انضباطــى فعاليت دفاتر خدمات مســافرتى و 
گردشــگرى مصوب 95/08/11، مجوز فعاليت شــركت 
خدمات مسافرتى و گردشــگرى تشريفات پرواز شرق از 

تاريخ ابالغ تعليق، به مدت يك ماه تعليق مى شود.

جوالن معتادان متجاهر در مشهد 
 اين درد را دوايى هست؟

فارس: طبق گفته مسئوالن بيش از دو درصد جمعيت خراسان 
رضوى را معتادان تشكيل مى دهند كه از اين ميزان 3000 نفر 
معتاد متجاهر هستند كه باال بودن اين رقم و افزايش هرساله آن، 

مى طلبد مسئوالن بيش از اين كوشا باشند.
در اين ميان «بودجه» يكى از موضوعات بحث برانگيزى اســت 
كه در مسئله مقابله با اعتياد مطرح است و افرادى را كه در اين 
خصوص فعاليت و دغدغه اى دارند، گاليه مند كرده كه خراسان 

رضوى هم از كمبود اين اعتبار بى نصيب نمانده است.
باتوجــه به  اينكه بودجه هاى دولتى كفاف پرداختن به  وضعيت 
معتــادان و خاصه معتــادان متجاهر را نمى دهــد، حدود پنج 
سال پيش در شــوراى تأمين استان مصوب شد كه شهردارى 
مشهد هرساله حدود 4 ميليارد تومان براى كمك به  مراكز ماده 
16 بهزيســتى اختصاص دهد كه گويا اين امر محقق نشده و 

گاليه هايى را به وجود آورده است.

 14 هزار تومان سهم دولت براى هر معتاد متجاهر 
رئيس مراكز ماده 16 بهزيســتى مشــهد با انتقاد از عدم تعهد 
شــهردارى در پرداخــت بودجه  اختصاصى به مراكــز ماده 16 
بهزيستى به منظور ســامان دادن به وضعيت معتادان متجاهر 
گفت: اين افراد كســانى هســتند كه به طــور كلى پيوندهاى 
خانوادگى و اجتماعى شان قطع شده و هيچ اميد و انگيزه اى براى 

يك زندگى خوب ندارند و به آخر خط رسيده اند.
سيدحسن اعتمادى با اشاره به اينكه دو مركز نگهدارى از معتادان 
متجاهر در مشهد وجود دارد، بيان كرد: در مركز خلق آباد مردان 

و در مركز اكبرآباد زنان نگهدارى مى شوند.
وى به هزينه هاى باالى نگهدارى اين افراد اشاره و تصريح كرد: 
دولــت براى هر نفر روزانه 14 هزار تومان مصوب كرده اســت 
كه اين ميزان در ســطح مشهد به 250 نفر مرد و 150 نفر زن 
اختصاص مى يابد. وى اضافه كرد: البته با توجه به اينكه مشهد 
كالنشهرى است كه در مسير ترانزيت مواد مخدر قرار دارد و يك 
شهر مهاجرپذير محسوب مى شود، حدود پنج سال پيش شوراى 
تأمين استان مصوب كرد كه شهردارى، شوراى شهر و شوراى 
مبارزه با موادمخدر اســتان، اعتبار درمان و بازتوانى 1000 نفر 

ديگر را نيز تأمين كنند.

 بى تفاوتى شهردارى در عمل به  تعهدات 
اعتمادى با يادآورى اينكه شهردارى مشهد تعهد داده است كه 
ســاالنه 4 ميليارد تومان براى اين كار در اختيار مراكز ماده 16 
قرار دهــد به گاليه از عدم اختصاص اين بودجه پرداخت و ابراز 
كرد: شــهردارى اعالم كرده در ســال جارى تنها 600 ميليون 
تومان مى توانيم پرداخت كنيم كــه از اين ميزان تاكنون تنها 
200 ميليون تومان پرداخت كرده  اســت. وى با تأكيد بر اينكه 
متأسفانه ما در استان از لحاظ بودجه اى در اين رابطه با مشكل 
مواجه هستيم، خاطرنشان كرد: چنانچه اعتبار الزم تأمين شود، 

مى توانيم شهرى بدون معتاد متجاهر داشته باشيم.
اعتمادى هزينه هر معتــاد از زمان جمع آورى تا ترك كامل را 
روزانه 20 هزار تومان به مدت سه ماه دانست و گفت: اين ميزان 
تنها صرف درمان و نگهدارى اين افراد مى شود، مهم تر از درمان 
و نگهدارى پس از ترك است كه بايد امنيت اقتصادى و سقفى 

براى آنان فراهم كرد كه بار ديگر به اعتياد بازنگردند.
وى به  نبود دغدغه در بين بخشــى از مسئوالن براى به جامعه 
بازگرداندن افراد معتاد اشاره و بيان كرد: متأسفانه بخشى از بدنه 
مديريتى جامعه خيال خود را راحت كرده و مى گويند فردى كه 

معتاد شد، هيچ گاه توان بازگشت به زندگى را ندارد.

  وجود 3000 معتاد متجاهر در خراسان رضوى
در ادامه، جانشــين دبير شوراى هماهنگى مبارزه با موادمخدر 
خراســان رضوى به بودجه اختصاصى براى جمع آورى و ترك 
اعتياد معتادان متجاهر در اســتان اشاره كرد و گفت: اعتبارات 
دولتى توسط ستاد مبارزه با موادمخدر تأمين مى شود منتها اين 
بودجه كفاف وضعيت موجود را نمى دهد و به طور كلى در بحث 

اعتبارات دولتى در همه زمينه ها با كمبود مواجه هستيم.
اشرفى اضافه كرد: در خراسان رضوى تنها براى 400 نفر بودجه 
دولتى ديده شــده است درحالى كه معتادان متجاهر در استان 

حدود 3000 تا 4000 نفر هستند.
وى بيان كرد: در چنين شــرايطى مجبور هســتيم از يكسرى 
اعتبارات استانى استفاده كنيم و از بخش هايى كه همكارى خوبى 
در سال هاى گذشته در اين رابطه داشته اند شهردارى و شوراى 
شهر بوده كه اعتبارى را به صورت ساالنه به تصويب رسانده بودند.
جانشين دبير شــوراى هماهنگى مبارزه با موادمخدر خراسان 
رضوى افزود: اين كمك ظرفيت مراكز ماده 16 را افزايش داد و 
تا مرحله اى حتى تا 2 هزار و 200 نفر رسانديم، اما متأسفانه به 
دليل مشكالتى كه شهردارى از سال گذشته در بحث بودجه اى 

با آن مواجه بود، اين بودجه قطع شد.

 اختصاص 750 ميليون تومان توسط شهردارى
سرپرست معاونت خدمات شهرى شهردارى مشهد گفت: با توجه 
به  اهميت موضوع رسيدگى به  امور جمع آورى معتادان متجاهر، 
مديريت شــهرى نيز همواره به اين موضــوع به عنوان يك امر 
جدى در راستاى حفظ و پاكسازى چهره زيباى شهر و كاهش 
ابتالئات اجتماعى ناشــى از حضور معتادان، اعم از زباله گردى، 
كارتن خوابى، دست فروشى، تكدى گرى و انتشار آلودگى هاى 
خطرناك بيماران مبتال به ايدز و هپاتيت توجه ويژه اى داشــته 
است. مهدى يعقوبى ادامه داد: بنابراين در اين خصوص شهردارى 
بنا به مصوبات صورت گرفته در ستاد مبارزه با موادمخدر و شوراى 
اجتماعى وزارت كشور در راستاى ايفاى نقش حمايتى، از محل 
بودجه عمومى در راستاى پاكسازى چهره شهر مشهد از حضور 
معتادان متجاهر و بنا به  تفاهمنامه صورت گرفته بين فرمانده 
وقت نيروى انتظامى، شوراى شهر و شهردار مشهد، در سه سال 
از سال 93 تا 95 اعتباراتى را پيش بينى و پرداخت كرده است كه 
در سال 93 مبلغى بيش از يك ميليارد تومان و در سال هاى 94 
و 95 به ترتيب با رشد دو تا سه برابرى اين اعتبار، براى جمع آورى 
و پيش بينى محل اسكان معتادان متجاهر، به شوراى هماهنگى 

مبارزه با موادمخدر پرداخت شده است.
وى بيان كرد: از آنجا كه پرداخت اين مبلغ، تأثير قابل توجهى در 
جلوگيرى از حضور معتادان در سطح شهر نداشته و بازگشت اين 
افراد به اجتماع، همواره عامل آزار دهنده اى براى شهر بوده است، 
شهردارى مشهد با تغيير فرايند، طى انعقاد قراردادى مشخص 
با بهزيســتى (كه از ســال 96 متولى امور مربوط به كمپ هاى 
ماده 16 شــده است) نسبت به پرداخت هزينه روزانه نگهدارى، 
درمان و ساماندهى هر فرد معتاد متجاهر اعزامى از خانه سبز به  
كمپ هاى ماده 16 اقدام كرده است. يعقوبى ابراز كرد: در همين 
راستا شهردارى مشهد در سال 96 مبلغ 700 ميليون تومان و 
در سال جارى 97 نيز در قراردادى با مبلغ 750 ميليون تومان 

كمك الزم را به بهزيستى كرده است.

رخ � رخ

مخاطبان عزيز خرسند     يم كه ارتباط د     وسويه با اين رسانه د     ر ارسال سوژه از سوى شما خوانند     گان گرامى به ثمر نشسته است، بنابراين اميد     واريم 
مسئوالن د     ستگاه هاى اجرايى با پاسخ خود     ، ما را د     ر اين مسير همراهى كنند     . شما مى توانيد      از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما د     ر تماس باشيد     .

 پزشكان داخلى را دريابيد
ما پزشــكان  داخلى ، تنها صنفى  هستيم  كه  هنوز با تعرفه پايين  دولتى  كار مى كنيم  و چون 
 امسال هزينه ويزيت  فقط  5 درصد افزايش  يافته ، با توجه  به  تورم  اخير، زير خط  فقر آمده ايم.اگر 
براى  اين  رشته  كه  پايه  طب  و اتاق  فكر  آن  است، ويزيت  عادالنه  در نظر گرفته  شود، در ابتدا از 
بيمارى ها پيشگيرى  يا با دارويى  ساده  درمان مى شود و نياز به  جراحى هاى  پرهزينه  نخواهد بود، 

ولى  وزارت  در اختيار جراحان  است  و اخيراً مجلس  هم  در بودجه  قصد دارد ما را جريمه  كند.
9150002986

 5 سال ديگر آب نداريم!
پنج ســال ديگر آبى وجود نخواهد داشت، 
مسئوالن در سطح كالن چه تدبير مطمئنى 
دارند؟ لطفاً براى احياى «چرخه آب» تالش 
كنيم نه انتقال آب! از اســراف نكردن حتى 
تكه اى نــان و بازيافت و تفكيــك از مبدأ 
ضايعــات تا مزارع خورشــيدى و خودروى 
برقــى، دور كردن منابع گرمــا از ارتفاعات 

بخصوص سمت غرب.
936...4874

 آموزش و پرورش جوابگو نيست!
چرا در رابطه با بيمه تكميلى ايثارگران شاغل و بازنشسته آموزش و پرورش خراسان رضوى كه 
حدود سه، چهار ماه است با ندانم كارى دولت تدبير و اميد كه كمر به نابودى ايثارگران بسته و 

نه آموزش و پرورش، نه بنياد و نه بيمه دى جوابگو نمى باشند.
915...5965

 به كجا شكايت كنيم؟
واقعاً چرا تنها چيزى كه توى اين بيمارستان ها 
مهم نيســت، وقت بيمار است. هفته پيش 
گفتند كه هفته آينده صبح ساعت 10 براى 
كشيدن بخيه ها بياييد. صبح رفتيم منشى 
مى گويد بعدازظهر ساعت سه بياييد. ساعت 
سه رفتيم، منشى شيفت بعدازظهر مى گويد 
هفته آينده بياييد! آخر چرا؟ به كجا شكايت 

كنيم از دست بيمارستان امام رضا.
915...1443

 كيفيت بد و گران فروشى نانوايى ها
چرا مســئوالن و بازرســان اتحاديه نانوايان 
مشــهد از نانوايان اين شهر زيارتى بازرسى 
نمى كنند كه روز به روز كيفيت نان ها كمتر و 
اندازه آن ها كوچك تر مى شوند. حتى عده اى 
از نانوايان با پاشيدن چند دانه كنجد بيش از 

حد گران فروشى مى كنند.
915...8334

 كمبود سرويس اول صبح
خط مفيد و كاربردى 83/1 از مبدأ الهيه به سمت داخل شهر صبح اول وقت ساعت 6 تا 6:30 

سرويس كم دارد.
915...4457

پنج ســال ديگر آبى وجود نخواهد داشت، 
مسئوالن در سطح كالن چه تدبير مطمئنى 
دارند؟ لطفاً براى احياى «چرخه آب» تالش 
كنيم نه انتقال آب! از اســراف نكردن حتى 
تكه اى نــان و بازيافت و تفكيــك از مبدأ 
ضايعــات تا مزارع خورشــيدى و خودروى 
برقــى، دور كردن منابع گرمــا از ارتفاعات 

واقعاً چرا تنها چيزى كه توى اين بيمارستان ها 
مهم نيســت، وقت بيمار است. هفته پيش 
 براى 
كشيدن بخيه ها بياييد. صبح رفتيم منشى 
مى گويد بعدازظهر ساعت سه بياييد. ساعت 
سه رفتيم، منشى شيفت بعدازظهر مى گويد 
هفته آينده بياييد! آخر چرا؟ به كجا شكايت 

چرا مســئوالن و بازرســان اتحاديه نانوايان 
مشــهد از نانوايان اين شهر زيارتى بازرسى 
نمى كنند كه روز به روز كيفيت نان ها كمتر و 
اندازه آن ها كوچك تر مى شوند. حتى عده اى 
از نانوايان با پاشيدن چند دانه كنجد بيش از 

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

پيگيرى از ما

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

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

خراسان رضوى با كمبود گوشت قرمز

به  خبرى  در  ديــروز  محمدزاده   على 
نقل از مدير مطالعات راهبردى طرح حريم 
مشــهد آمده بود كه در 50 سال اخير 80 
وارد محدوده شهرى  سكونتگاه روســتايى 

مشهد شده است.
قربانعلى عبــاس  زاده با بيــان اين موضوع 
مى گويد: در ســكونتگاه هاى حريم شــهر 
بــا رشــد جمعيــت چشــم گيرى مواجه 
هســتيم؛ بنابراين نرخ رشــد جمعيت در 
اين ســكونتگاه ها در طى پنج سال گذشته 
بيش از پنج برابر رشــد جمعيت در شــهر 

بوده است.
وى با تأكيد بر اينكه همواره در 50 ســال 
گذشته از حيث ســكونت و كار در مناطق 
پيرامونى شهر درخواســت باال بوده است، 
ادامه مى دهــد: 7000 واحــد صنعتى در 
حريم شــهر در حال فعاليت هستند كه از 
ايــن تعداد حــدود 2500 واحد به صورت 

غيرمجاز مشغول فعاليت هستند.
عباس زاده با اشاره به اينكه حدود 30 هزار 
باغ ويال فاقد مجوز در حريم شــهر رشــد 
كرده اند، ابراز مى دارد: 5000 واحد خدماتى 
فاقد مجوز نيز در حريم شــهر فعاليت خود 

را كليد زده اند.
وى با بيان اينكه، اگر شــرايط حريم شــهر 
كنترل نشــود در آينده نزديــك با فاجعه 
رو به رو خواهيم بود، مى گويد: حريم شــهر 
امروزه نه تنها عاملى براى توســعه نيست، 
بلكــه خود از لحــاظ آلودگــى، عملكردها 
و ناهنجارى هــا، آســيب هاى اجتماعى و... 

تبديل به چالش شده است.
عبــاس زاده مى افزايد: با توجه به مســائل 
و مشــكالت حريــم شــهرى و قطــع آب 
سد دوســتى در چند ســال آينده يكى از 
بحران ها، بحران آب خواهد بود كه مشــهد 

بايد با آن دست و پنجه نرم كند.
وى با اشــاره بــه اينكه، با توجــه به عدم 
برنامه ريزى درســت درخصوص روستاهاى 
حريم، قادر نيستيم زيرساخت سكونتگاه ها 
را تأمين كنيم، ابــراز مى دارد: در خصوص 
مســئله حريم با ناكارآمــدى و ناهماهنگى 
دســتگاه هاى ذيربط مواجه هستيم و بايد 
كنش گران منطقه اى را بشناســيم و از آنان 
در جهت بهبود شرايط حريم شهر استفاده 

كنيم.

 روى ديگر سكه 
آنچه كه بيان شد بى ترديد 
مســئله جدى مديريتى در 
تمامى حوزه هاى اجتماعى، 
حتى  و  شــهرى  فرهنگى، 
اســت،  امنيتى  و  انتظامى 
اما بــا تحليلى دقيق تر بايد 
ببينيــم در هميــن مدت 
چنــد دهه چــه اقدام هاى 
بازدارنده اى براى جلوگيرى 
يا حداقل كاهش ســرعت 
و  مهاجرت هــا  رونــد 
سكونتگاه هاى  شكل گيرى 

غيررســمى در اطراف شــهر مشهد صورت 
گرفته است.

نكته قابل تأمل ديگر اين است كه هنوز در 
بحث طرح جامع شــهر مشهد دچار مشكل 
هســتيم و در داخل شــهر مشهد با چالش 
شــكل گيرى لكه هاى سكونتگاه هاى ناايمن 
روبــه رو هســتيم و وقتى قادر بــه كنترل 
محدوده هاى واقع در بافت شهرى نيستيم، 
چگونــه مى توانيم كنترل يا اعمال مديريت 
در بخش هايى از شــهر را داشته باشيم كه 
تــا مدتى قبل به عنوان روســتا شــناخته 

مى شدند.

 نبود جذابيت براى نسل جديد
يكــى ديگر از نكات قابل توجه ذكر شــده 

در گفته هــاى ايــن مدير؛ 
واحدهاى خدماتى  فعاليت 
مجوز  بــدون  توليــدى  و 
كه  اســت  مناطق  اين  در 
وقتــى صحبــت از وجود 
بدون  واحــد  هــزار  چند 
مجوز مى شود، اين پرسش 
پيش مى آيد كه چرا وقتى 
اين مراكز وجود دارد  آمار 
برخوردى بــا آن ها صورت 
برخوردى  اگر  و  نمى گيرد 
نظارتى  بررســى هاى  بوده 
بعدى چــرا صورت نگرفته 
كه علت عــدم بازدارندگى 
برخوردها را مشــخص نماينــد تا با اصالح 
شيوه هاى كنترلى، روش هاى بازدارنده ترى 

را در دستور كار قرار دهند.
با اين اوصاف به نظر مى رسد اين موضوع نه 
در حوزه وظايف يك يا چند دستگاه است و 
نه مى توان انتظار داشت چند دستگاه قادر 
به مديريت به آن باشند، چراكه همان گونه 
كه همگان مى دانند مهاجرت از روســتاها 
داليل مختلفى دارد كه بخشــى به موضوع 
نبود آب مربوط اســت و بخشى به مسائل 
خدمات اجتماعى ارتباط دارد كه مهم تر از 
همه اينكه جذابيتى براى ماندگارى نســل 
جديد در روســتاها وجود نــدارد كه خود 
شامل زيرشــاخه هاى متفاوتى است كه هر 

كدام تحليلى طوالنى دارد.

 غافلگيرى مسئوالن
اما با توجه به تمام اتفاقات رخ داده در اين 
بخش، مى توان گفت سرعت انفجار جمعيت 
در كالنشــهرى چون مشهد موجب شده تا 
مديــران بخش هاى مختلف قبــل از ايجاد 
بســترهاى الزم و تأمين زيرســاخت ها در 
برابر عمل انجام شده قرار بگيرند و به دليل 
امكان  بافت هــاى غيراصولى  شــكل گيرى 

اصالح را نداشته باشند.
اين درحالى اســت كه هم اكنون نيز چند 
روســتا با جمعيــت چند هــزار نفرى در 
حاشيه شــهر مشــهد وجود دارد كه ديگر 
نــه به لحاظ تعداد جمعيــت و نه به لحاظ 
ساخت و ســازهاى صورت گرفته شباهتى 
به روســتا ندارند و در نتيجه ساكنان آنجا 
با شرايط  متناســب  خواهان خدمت گيرى 
خود هستند كه در چند سال اخير موضوع 

الحاق آن ها به شهر مطرح شده است.

 برنامه ريزى براى آينده
خالصــه اينكــه به نظــر مى رســد اگر در 
سال هاى گذشته به هر دليلى سياست هاى 
كنترلــى و بازدارندگــى موفقيــت الزم را 
نداشته است بايد متوليان اين موضوع از هم 
اكنون سياســتى را در پيــش بگيرند تا در 
يك دهه ديگر با آمارهاى چند برابر شده در 
تمام بخش هاى ذكر شده، نباشيم و مديران 
وقت در آينده مديران فعلى را به كم كارى 
يا سوء مديريت متهم نكنند و مهم تر از همه 
اينكــه افزايش بى ضابطه و خارج از كنترل 
برنامه ريزى ها  و  تمام پيش بينى ها  جمعيت 
براى پشتيبانى جمعيت شهر در بخش هاى 
مختلف را با مشــكل مواجه خواهد كرد كه 
شايد مهم ترين آن ها مسئله تأمين آب باشد 
كه از هم اكنون به جدى ترين مشــكل اكثر 
كالنشــهرها و به طور خاص شــهر مشهد 

تبديل شده است.

قدس گزارش مى دهد

رشد روستاهاى پيرامون شهر، حاشيه جديد شهر مشهد

 هم اكنون نيز چند روستا 
با جمعيت چند هزار نفرى 

در حاشيه شهر مشهد 
وجود دارد كه ديگر نه 
به لحاظ تعداد جمعيت 
و نه به لحاظ ساخت و 
سازهاى صورت گرفته 

شباهتى به روستا ندارند

بــرش

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

300072305 پيامك كنيد.

روز بازار ��ھد
واحدنوع كاال

متوسط قيمت 
در سطح شهر

(تومان)

3,400

4,200

6,900

4,800

4,800

كيلوگرم

بسته

بسته

850 گرمى

پاكت

شكر

كره 100 گرمى (پگاه)

پنير 400 گرمى (پگاه)

ماست 2/3٪ (پگاه)

شير 2/3٪ (پگاه)



روی �ط حاد� در گفت وگوى قدس با مسئوالن عنوان شد

چه كنيم روستاييان در روستا بمانند
محبوبه على پور  در چند دهه اخير به دليل 
تحوالت متعدد شاهد رشد مهاجرت روستاييان 
به شــهرها بوده ايم.درحالى كه بســيارى از اين 
افراد براى ادامه بقا در جامعه شــهرى ناگزير به 
اقامت در مناطق حاشيه نشينى و سكونتگاه هاى 
غيررسمى شــده اند. مقوله اى كه ضمن فقيرتر 
شــدن اين جمعيت مهاجر؛ تبعات بى شمارى 
را در روند توســعه جامعه به همراه داشــت. از 
همين رو صاحبنظران تأكيد دارند براى بازگشت 
مهاجران روستايى به موطن آبا و اجدادى خود 
بايد به گسترش فضاهاى كسب و كار روستايى 

توجه داشت.

 سهم 10 درصدى اشتغال زايى از اعتبارات 
روستايى 

از گذشته هاى دور بسيارى از مشاغل روستايى 
متكى به منابع آبى بوده، اما با وجود تنش هاى 
آبى در مناطق مختلف كشــور ازجمله اســتان 
خراســان رضوى چگونه مى توان زمينه را براى 

رونق مشاغل روستايى فراهم كرد؟
محمدعلــى همدمى نژاد، مديــر كل دفتر امور 
روستايى و شوراهاى استاندارى خراسان رضوى 
در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به همين معضل 
مى گويد: به دليل مشكالتى كه درحوزه تأمين 
منابع آب درروســتاها اتفاق افتاده بايد كسب و 
كار را به سمتى هدايت كنيم كه امكان ماندگارى 
روستانشينان افزايش پيدا كند. از همين رو بنا بر 
سياست هاى فعلى با مشاركت بانك ها تسهيالت 
قابل توجهى در اختيار روســتاييان قرار گرفته 
چنانكه در مناطق مرزى با سود صفر درصد و در 
ساير مناطق باسود چهار درصد موفق به دريافت 
تسهيالت مى شوند. همچنين براى حل معضل 
وثيقه نيز كارت يارانه به عنوان وثيقه تعيين شده 
است. نكته ديگر اينكه طى تفاهمنامه هايى كه 
با بنياد بركت، بنياد علوى و بنياد مســتضعفان 
منعقد شده، مقررشد بخشى از سود تسهيالت را 
معاونت توسعه روستايى و مناطق محروم بپردازد 
و بخشــى نيز از سوى بنيادهاى يادشده صورت 
بگيرد. همچنين از محل صندوق توســعه ملى 
يك و نيم ميليارد دالر براى اشــتغال روستايى 
كشــور درنظر گرفته شد كه اســتان خراسان 
رضوى موفق به دريافت و جذب بخش عظيمى 
از اين اعتبارات شده كه با استفاده از اعتبارات ياد 
شده نيز طرح ها و پروژه هاى تأثيرگذار با قابليت 
اشتغال زايى چشمگير در مناطق روستايى شكل 

گرفته است.
همدمى نژاد با بيان آثار واگذارى مســئوليت ها 
به استاندارى ها تصريح مى كند: نسخه واحدى 
را نمى توان بــراى برنامه ريزى وتوســعه همه 
اســتان ها در نظر گرفت، چرا كه هر اســتان و 
منطقه اى خصوصيات و شــاخصه هايى دارد كه 
با ديگر مناطق متفاوت است. چنانكه در منطقه 
هرمزگان برنامه هاى كسب و كار واشتغال زايى 
بايد متكى بر ظرفيت شــيالت و صيادى باشد 
درحالى كه دراســتان خراسان رضوى مى تواند 
بر اســاس فعاليت هاى كشاورزى همانند كشت 
زعفران سياســت گذارى شود. همچنين بايد به 
مؤلفه هاى اجتماعى وفرهنگى همانند ســبك 
زندگى و ابزارها و امكانات قابل دسترسى دراين 

امر توجه شود.
وى همچنين مى افزايد: زنان نقش به ســزايى 
در توسعه جامعه دارند در مناطق روستايى نيز 
شواهد نشان مى دهد تا زمانى كه بانوان اراده اى 
بر مهاجرت از روســتاها نداشــته باشند مردها 
رغبتى به اين امر نشان نمى دهند؛ بنابراين براى 
افزايش ضريب ماندگارى در روستاها سعى شده 
طرح هاى كسب وكار به گونه اى اجرايى شود كه 
زمينه حضور و مشاركت زنان را در امور روستاها 

تقويت كند.

 توزيع35 ميليارد تومان تسهيالت اشتغال 
روستايى 

محمدرضا عبــاس زاده، معاون نظــارت بر امور 
سرمايه گذارى و اشــتغال اين دفتر نيز با بيان 
مشكالت پيشــين وثيقه گذارى براى دريافت 
تسهيالت اظهار مى كند: همواره ازعلل ضعف در 
جذب اعتبارات وتسهيالت اشتغال زايى روستاها 
مشكالت وثيقه بوده از اين رو در دوره آقاى ربيعى 
وزير پيشين تعاون، كار و رفاه اجتماعى به طور 
كتبى پيشنهاد داديم براى رفع موانع كارآفرينى 
صندوق ضمانت روســتاييان تشكيل شود كه 
اين صندوق مى تواند به وسيله ادغام و يا تلفيق 
صندوق هاى ضمانتــى موجود همانند صندوق 
ضمانت بخش تعــاون، صندوق ضمانت صنايع 
كوچك،صندوق ضمانت صنايع الكترونيك شكل 
بگيرد. به اين ترتيــب از فعاليت هاى توليدى و 
خدماتى بخش روستايى حمايت ويژه انجام شود.
وى در ادامه اضافه مى كند: سال گذشته حدود 
35 ميليارد تومان براى تســهيالت اشــتغال 
روســتايى توزيع شده درحالى كه در حدود نه 
ماه اول سال جارى 300 ميليارد تومان درحوزه 

طرح هاى اشتغال زايى توزيع شده و هنوز هم 
حدود400 ميليــارد تومان پرونده آماده داريم. 
بــه اين ترتيب از 110 هزار شــغلى كه مكلف 
شديم در سال جارى دراستان خراسان رضوى 
ايجادكنيم حــدود10 درصد از محل اعتبارات 
تخصيص يافته به مشــاغل روســتايى شكل 
گرفته است. همچنين در ساير حوزه ها همانند 
مسكن و معدن نيز مشاغل مرتبط با روستاها 
ايجاد شده چنانكه بنابر گفته صاحبنظران 50 
درصد از مشاغل ايجادشده استان در روستاها 
صورت گرفته اســت؛چراكه فضاهاى كسب و 
كار همچنان درروســتاها فراهم است؛ بنابراين 
سرمايه گذارى ها بايد به سوى اين مناطق برود.

 رشد جمعيت روستايى در5 سال
گسترش مهاجرت معكوس از دغدغه هاى تصميم 
سازان جامعه در سال هاى اخير است، اما چگونه 

مى توان شتاب اين قضيه را فزونى بخشيد؟
عباس زاده با تأكيد بر اجراى برنامه هايى جهت 
ماندگارى ومهاجرت معكوس روستاييان اظهار 
مى كند: براساس آمارموجود نرخ رشد جمعيت 

روستايى كشــور در سال هاى 95-90 دركشور 
منفــى 68 صــدم درصد بــوده كــه اين رقم 
درخراســان رضوى مثبت 6 دهم درصد برآورد 
مى شــود. اين درشرايطى اســت كه بخشى از 
روستاهاى پرجمعيت استان نيز تبديل به شهر 
شده اند وبايد به طورمنطقى جمعيت روستايى 
كاهش نشــان دهد. به اين ترتيب در 5 ســال 
جمعيت روســتايى ما ســه درصد رشد داشته 

است. 
وى همچنيــن مى افزايد: چنانچه درروســتاها 
نسبت به شهرها اختالف چشمگيرى دركسب 
منافع ومزيت ها درنظر گرفته نشود افراد رغبت 
چندانى براى ماندگارى و حتى مهاجرت معكوس 
نخواهند داشت. از همين رو دركشورهاى درحال 
توسعه تسهيالت ويژه به بخش روستايى تعلق 
مى گيرد؛ بنابراين دولتمردان و برنامه ريزان جامعه 
ما نيز بايد مزيت هايى را كه به مناطق روستايى 
مى دهند جذاب تر مطرح كنند. به هرروى آنچه 
موجب اقبال روستاييان به طرح توسعه اشتغال 
پايدار روستايى شده همين تفاوت در نحوه ارائه 
تسهيالت و سود ناچيز آن نسبت به تسهيالت 
متعارف درشهرها و با سود باالى 18 درصد است. 
نكته ديگر كه در اين توفيق نقش داشته تعامل 

همه جانبه نهادها و دســتگاه ها همانند دولت، 
ســتاد اقتصاد مقاومتى و بانك مركزى بوده كه 
با واگذارى مســئوليت ها به اســتان ها فرصت 
افزون ترى را براى تخصيــص وجذب اعتبارات 

الزم فراهم ساخت.
معاون نظارت برامور ســرمايه گذارى و اشتغال 
دفتر امور روســتايى و شــوراهاى استاندارى 
خراســان رضوى با اشاره به ضرورت مشاركت 
كارآفرينان و سرمايه گذاران دررونق كسب وكار 
روســتايى ادامه مى دهد: در يكى از روستاهاى 
مــرزى منطقه صالح آبــاد تنها يــك طرح با 
مشــاركت يكى از تاجران خوشــنام مشهدى 
والبته با پرداخت تســهيالت ناچيزى به اجرا 
درآمد كه براســاس آن براى حدود80 تا 200 
خانواده روســتايى زمينه اشتغال فراهم شد و 
تأثير قابل توجهى بر معاش ومعيشــت مردم 
منطقه داشت. چنانكه من خودم حاضرم امضا 
كنم كه در سه سال از اجراى طرح مزبور درآمد 
مردم اين منطقه به بيــش از 10 برابر افزايش 
يافته است. به اين ترتيب سال گذشته كه براى 
بازديد از منطقه رفته بوديم يكى از بانوان اظهار 

مى كرد كه پيش از اين طرح درآمدش كمتر از
90-80 هزارتومــان بــوده كه حــال حداقل 
درآمدش به 900 هزار تومان مى رسد؛بنابراين 
معتقــدم اگــر ســرمايه گذاران، كارآفرينان و 
گروه هايى كه بازارهاى هدف داخلى و خارجى 
را در اختيار دارند، شناســايى كرده و از آن ها 
بخواهند در حوزه اشــتغال روستايى ورود پيدا 

كنند، مى توانند نقش مؤثرى داشته باشند.
وى خاطرنشــان مى كند: به اعتقــاد من چرا 
بايد مسئوالن منتظر باشــند كه سرمايه گذار 
و كارآفرين به ســراغ آن ها برود؛ بلكه جا دارد 
ما برويم به ســمت اين افــراد و از آن ها كمك 
بگيريم.درزمينه طرح اشتغال روستايى ياد شده 
نيز آقاى رشيديان اســتاندار پيشين خودش 
پيشقدم شــده و پيشنهاد داد. به اين ترتيب با 
گفتمان ســاده اى كه از سوى استاندار صورت 
گرفت حركــت مؤثرى محقق شــد، چرا كه 
سرمايه گذار و كارآفرين ما به گفته و توصيه اين 
مقام مسئول اعتماد كرد. به هر روى براى رشد 
و توسعه جامعه بايد سطح اجتماعى و عزتمندى 
افراد را حفظ كنيم. همچنين بايد پذيرفت اغلب 
افرادى كه به لحاظ اقتصادى ضعيف هستند از 
نظر اعتبارى و مهارتى نيز ضعيف هستند و از 
اين رو نتوانسته اند فرصتى براى رشد خود فراهم 
كنند؛ بنابراين بــراى تقويت آن ها بايد به طور 
اصولى و قانونى از گروه ها و افرادى كه توانمندى 

افزون ترى دارند، بهره گرفت.
عباس زاده با تأكيد بر نمادسازى به عنوان يكى از 
عوامل رونق مشاغل روستايى مى افزايد: ما ايده 
هر روستا يك محصول وهر شهرستان يك مدل 
را درحال اجرا داريم كه با اين شيوه ارزش هاى 
شهرستان ها و روستاها برجسته مى شود.به اين 
ترتيب سرمايه گذارى كه ببيند در شهرستانى 
4000 واحد دامى فعال است براى ايجاد واحد 
كشــتارگاهى و بســته بندى رغبت بيشترى 

خواهد داشت. 

 حل گام به گام مجهول هاى اشتغال 
روستايى

وى در ادامه با اشاره به نقش آموزش در ايجاد 
فضاهاى كسب و كار نوين مى گويد: توانمندى 
در كسب مهارت ها سهم مهمى دراشتغال زايى 
دارد، زيــرا وقتى نيــروى ماهرى تربيت كنيم 
همين فرد براى كســب شــغل بهترى تالش 
خواهد كرد. از همين رو نيز كشورهاى پيشرفته 
بســترهاى توســعه اى خود را از آموزش آغاز 
كرده انــد و اين روند را ادامــه داده و همچنان 
بــر آموزش افزون تــر نيروى كارخــود تأكيد 
دارند؛چراكــه دريافتند آمــوزش ثروتى پايدار 
براى جوامع اســت. حال آنكه دركشــورما تا 
امروز توجه چندانى به آموزش هدفمند نشده و 
اغلب آموزش ها كليشه است. البته در سال هاى 
اخير رويكرد ســازمان فنى وحرفه اى تغييرات 
مشهودى داشته و آموزش مهارت هاى نوين به 
سوى آموزش هاى هدفمند و مهارت در فضاى 

واقعى رفته است.
وى همچنين معتقد است: اشتغال عاملى نيست 
كه متكى بر يك عنصر و محور باشــد به اين 
ترتيب نمى توان انتظار داشت تنها با دادن وام 
وتسهيالت بانكى شــغلى ايجاد شود. در واقع 
اشتغال معادله اى با چندين پارامتراست؛ بنابراين 
براى ايجاد واستمرار مشاغل بايد به طورهمزمان 
تك تك عوامل همانند تسهيل گرى در صدور 
مجوزهاى كســب و كار، تســهيل درپرداخت 
تسهيالت بانكى و افزايش مهارت هاى حرفه اى 
وفنى همپاى هم پيش بروند.به هرروى هر يك 
از عوامل مؤثر اگر مورد غفلت قراربگيرد تالش ها 

و برنامه ريزى ها به نتيجه مطلوب نمى رسد.

آب و �وا
  بارش هاى رگبارى 

در راه خراسان رضوى 
قدس: هواشناسى خراسان رضوى از وقوع بارش هاى رگبارى 
باران از روز دوشنبه هفته جارى براى اكثر مناطق استان خبر 
داد. همچنين طى امروز و فردا (دوشنبه) وزش باد در مناطق 

مختلف خراسان رضوى بويژه نوار شرقى شدت مى گيرد.
كمينه و بيشينه دما درمشهد نيز براى امروز به ترتيب 1- و 

16 درجه سلسيوس خواهد بود.

��ر
 افزايش 50 درصدى بارش ها 

درخراسان شمالى 

بجنورد- خبرنگار قدس: مدير كل هواشناســى خراسان 
شــمالى گفت: اداره كل هواشناسى اســتان نيازمند نيروى 
انسانى است. بيجندى در نشست خبرى با اصحاب رسانه با 
بيان اينكه اداره هواشناســى استان نيازمند نيروى انسانى و 
توسعه تجهيزات هواشناسى است، افزود: به زودى فراخوانى 
از طرف اداره كل هواشناسى براى جذب نيروهاى مرتبط در 

ادارات مختلف براى فعاليت در اين اداره داده مى شود. 
وى همچنين بيان كرد: رادار هواشناســى، ابركامپيوترها و 
سوپركامپيوتر ها از جمله تجهيزاتى است كه به آن نيازمنديم 
اما به علت باال بودن هزينه هاى خريد اين تجهيزات، اعتبارات 

قابل توجهى بايد تخصيص داده شود. 
بيجندى اظهار كرد: توســعه هواشناســى كاربردى در تمام 
شهرستان هاى استان به جز راز و جرگالن انجام شده است كه 
اين موضوع مى تواند به كشاورزان و حوزه هاى كاربردى كمك 
ويژه اى داشته باشد. اين مقام مسئول ادامه داد: فعاليت هاى 
اداره كل هواشناسى اســتان به سوى فعاليت هاى كاربردى 
حركت مى كند و اطالعات در اختيار دستگاه هاى مشاركتى 

براى بهتر شدن كارها قرار مى گيرد. 
بيجندى عنوان كرد: در هفته گذشته به دليل اطالع رسانى 
مناسب به دستگاه هاى مرتبط از بارش برف، موجب شد تا از 

آسيب هاى جدى در جاده ها و... جلوگيرى شود. 
وى افزود: خراسان شمالى نسبت به سال گذشته 50 درصد 
افزايش دريافت بارش داشته است كه در نواحى مختلف استان 
متفاوت اســت. به گفته وى در آمار بلند مدت شهرستان راز 
بيشترين بارش و شهرستان بجنورد كمترين بارش را به خود 
اختصاص داده است. بيجندى با بيان اينكه بر اساس ميانگين 
كشــورى نيز استان خراسان شــمالى دريافت بارش نرمالى 
داشته است، اظهار كرد: در حوزه دما، تقريباً نسبت به ميانگين 
سال گذشته تغييرى نداشته است اما در برخى مناطق يك يا 

دو درجه افزايش دما وجود داشته كه مناسب نيست. 
مديركل هواشناسى خراسان شــمالى بيان كرد: در بهمن، 
اسفند و فروردين كاهش بارش ها را در استان خواهيم داشت 

كه بيشترين كاهش در اسفند ماه خواهد بود. 
به گفته اين مقام مســئول دماى هوا در اكثر نقاط يك يا دو 
درجه افزايش خواهد داشت كه هشدار دهنده است و بايد فكر 

جدى براى اين مسئله شود.

  ابالغ 400 ميليارد ريال اعتبار براى 
احياى بافت فرسوده خراسان شمالى

بجنورد- خبرنگار قدس: سرپرســت معاونت باز آفرينى 
شهرى و مســكن اداره كل راه و شهرسازى خراسان شمالى 
از ابالغ 400 ميليارد ريال اعتبار براى احياى بافت فرســوده 

استان در قالب تبصره 18 خبر داد.
جواد عماديان فر گفت: در حوزه بازآفرينى شهرى، استان ها 
بايد در قالب يك برنامه اقدام مشترك با همكارى دستگاه هاى 
اجرايى طرح هاى اين حوزه را اجرا كنند كه اســتان خراسان 
شــمالى در سال 96 و 97 برنامه هاى خود را در سطح ستاد 
شهرستانى و استانى به تصويب رساند و وارد مرحله اجرا شد.

وى با اشــاره به اينكه برنامه هاى اســتان در اين حوزه تا افق 
1400 تنظيم و مصوب شده است، اظهار داشت: آخرين اقدام 
در اين زمينه جذب اعتبارات تبصره 18 براى سه شهر بجنورد، 
شيروان و اســفراين است كه به محض ابالغ تخصيص اعتبار 
وارد پروسه اجرا خواهيم شد. وى افزود: در حال حاضر 6 طرح 
در محالت هدف در دست اجرا است كه سه طرح 100 درصد 

پيشرفت فيزيكى داشته كه در دهه فجر افتتاح مى شود.
عماديان فر خاطر نشــان كرد: از 100 هزار واحد مســكونى 
كشــور 1878 واحد سهميه خراسان شمالى است كه از اين 
تعداد براى 171 واحد زمين مشــخص شده و در كميسيون 
ماده 5 طرح تأييد و در مرحله مناقصه است. وى تصريح كرد: 
خود مالكين در محالت مورد هدف نيز 200 واحد مسكونى را 

در قالب تسهيالت بازسازى و نوسازى كرده اند.
عماديان فر افزود: اين اداره كل آمادگي پرداخت تســهيالت 
جهت نوســازي و بهســازي امالك واقع در بافت فرسوده به 
شهروندان را دارد و در اين خصوص مي توانند به اداره كل راه 
و شهرسازي استان، معاونت بازآفريني شهري و مسكن اداره 
كل مراجعه كنند. وى با اشاره به دستورنهاد رياست جمهورى 
در خصوص در اختيار گذاشــتن زمين توسط دستگاه هاى 
اجرايى براى حوزه بازآفرينى شهرى، گفت: در حال حاضر دو 
قطعه زمين در شهرهاى بجنورد و شيروان مشخص كرديم كه 
مربوط به دستگاه هاى دولتى است و در ستادهاى شهرستانى 

نيز اين موضوع در حال پيگيرى است.

  واژگونى سرويس مدرسه
5 مصدوم به جا گذاشت

قدس: مديرعامل ســازمان آتش نشانى مشهد،گفت: در پى 
سقوط و واژگونى سرويس مدرسه سه دانش آموز دختر، يك 
دانش آموز پسر و راننده زن اين خودرو مصدوم شدند.آتشپاد 
حسن جعفرى افزود: اين حادثه روزگذشته در حومه مشهد 
در حوالى روستاى ناظريه رخ داد.وى بيان كرد: در اين حادثه 
خودروى پرايد هنگام عبور از روى پل، از مســير منحرف و 
پس از برخورد با گاردريل به عمق كانال سقوط كرد و واژگون 
شد.آتشپاد جعفرى ادامه داد: در اين حادثه چهار دانش آموز و 

راننده زن خودرو مصدوم و به بيمارستان منتقل شدند.

  دستگيرى قاتل فرارى در شيروان

انتظامى شــيروان  فرمانده  بجنورد- خبرنگار قــدس: 
از دســتگيرى قاتل فــرارى در كمتر از 24 ســاعت در اين 
شهرستان خبر داد. سرهنگ مسعود وحيدى گفت: فردى كه 
جمعه گذشته به علت مشكالت خانوادگى اقدام به قتل مادر 
خود كرده بود توسط مأموران انتظامى اين فرماندهى دستگير 
و به مقر انتظامى منتقل شــد. اين مقام انتظامى با تأكيد بر 
اينكه اين فرد بعد از تشكيل پرونده براى انجام مراحل قانونى 
تحويل مراجع قضايى شد، افزود: پليس به هيچ عنوان اجازه 
نخواهد داد تا امنيت و آرامش جامعه مختل شود و با قدرت 
و قاطعيــت با افرادى كه امنيت جامعه را به خطر مى اندازند، 

برخورد خواهد كرد.

  كشف 500 كيلوگرم موادمخدر در تريلى

ايرنا: فرمانده انتظامى خراسان رضوى،گفت: 500 كيلو گرم 
ترياك روز گذشــته در تربت جام كشف و ضبط شد.سردار 
محمد كاظم تقوى افــزود: تيم هاى عمليات پليس مبارزه با 
موادمخدر اســتان در اقدام اطالعاتى به سرنخ هايى از قاچاق 
مواد مخدر از اســتان هاى جنوبى به خراسان رضوى دست 
يافتند.وى اظهار داشــت: عمليات رد زنى در اين زمينه آغاز 
و خــودروى تريلى حامــل اين محموله از مبــدأ به صورت 

نامحسوس تحت تعقيب قرار گرفت.
وى گفت: با ورود اين خودرو به خراســان رضوى، خودروى 
مورد نظر متوقف و در بازرســى از آن 500 كيلو گرم ترياك 

كشف شد.
ســردار تقوى افــزود: در اين ارتباط يك متهم دســتگير و 

تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد.
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قدس پيگيرى كرد

تنظيم موتور رايگان خودروها درهفته هواى پاك؛ ادعا يا واقعيت!؟

پيگيرى

قدس آنالين - وحيد اكرمى طرح تنظيم موتور 
رايگان خودروها به نوبه خود طرحى خوب و مناسب 
اســت... اما بايد ديد كه اجراى اين طرح، كاربردى 
تبليغاتى داشــته و صرفاً در حد ادعاست يا اينكه 
واقعاً عملياتى شده است؟ و نيز اينكه چند درصد از 
آن طرحى كه مد نظر مديران شهردارى مشهد بوده 

اكنون در حال اجراست؟ 
بــه گزارش قــدس آنالين چنــدى پيش محمد 
پذيرا، رئيس اداره محيط زيست، سالمت و ايمنى 
شــهردارى مشهد در گفت و گو با خبرنگار ما اعالم 
كرد كه: «به مناسبت فرا رسيدن هفته پاك، طرحى 
را براى خودروهاى شــهرى در نظــر گرفته ايم تا 
بتوانيم به ســهم خود از ميزان آلودگى هواى شهر 
مشهد بكاهيم». او همچنين افزوده بود: «شهروندان 
مى توانند با مراجعه به تعــدادى از نمايندگى ها و 
تعميرگاه هاى مجاز كه مشخص شده اند، از مزاياى 
تست دياگ و تنظيم موتور به صورت كامالً رايگان 
بهره مند شــوند». وى اين را نيز گفته بود كه: «اين 
مراكز با نصب بنر مشخص شده اند و در اين طرح به 
صورت داوطلبانه همكارى مى كنند. ضمن اينكه در 
اين طرح، نيازى به ثبت نام و نوبت گرفتن توسط 

شهروندان نيست».
طرح تنظيم موتور خودروها به صورت رايگان به نوبه 
خود طرحى خوب و مناسب است. فوايد اجراى اين 
طرح در درجه اول نه براى شهردارى مشهد است 
و نه براى تعميرگاه هاى معرفى شده، بلكه با كاهش 
آلودگى خودروها، شــهروندان مشهدى بيشترين 

منفعت را از اجراى اين طرح مى برند. اما بايد ديد كه 
اجراى اين طرح تا چه حد به واقعيت نزديك است؟

براى پى بردن به صحت و ســقم ايــن ماجرا، به 
همراه يكى از همكاران با خودروى شــخصى و به 
صورت سرزده و ناشناس، به چند مركز معرفى شده 
در طرح تنظيم موتور رايــگان خودروها، مراجعه 

مى كنيم. 

  خدمت رسانى زير بار زور! 
به يكــى از مراكزى كه در ليســت اعالم شــده 
شهردارى وجود دارد سر مى زنيم. اين مركز بنرى 
بزرگ با متنى واضح براى اجراى طرح بر ســردر 
مغازه خود نصب كرده اســت. يكى از كاركنان اين 
مركز با خوشــرويى از ما استقبال و اقدام به تست 
دياگ خــودرو مى كنــد. ايرادات خــودرو گرفته 
مى شود و هيچ درخواســت مالى هم وجود ندارد. 
از او مى پرســم كه هزينه اين كار را چگونه كسب 
مى كنيد؟ آيا براى شهردارى ليست مى فرستيد تا 
حق الزحمه تان را دريافت كنيد؟ او پاســخ منفى 
مى دهد و مى گويد: اين كار هيچ منفعت مالى براى 
من ندارد. مى پرسم پس چه عاملى سبب شده كه 
به صورت رايگان در اين طرح خدمت رسانى داشته 
باشيد. او مى افزايد: زورمان به شهردارى نمى رسد. ما 
يكى از تعميرگاه هاى خوب و جاافتاده شهر هستيم. 
شهردارى به صورت دستورى به ما اعالم كرده است 
كه در هفته هواى پاك در اين طرح حضور داشته 
باشــيم و ما نه زورمان به شهردارى مى رسد و نه 

صالح مى دانيم كه در مقابل خواسته آن ها بايستيم. 

  موجود در ليست، ناموجود در محل
به دوميــن مركزى كه به صــورت اتفاقى انتخاب 
كرده ايم مراجعه مى كنيم. در كمال شگفتى مشاهده 
مى كنيم كه اين تعميرگاه باوجود حضور داشتن در 
ليست اعالم شده توسط شهردارى مشهد، هيچ وجود 
خارجى ندارد. هر چه بيشتر آن محدوده را مى گرديم 
كمتر اثرى از تعميرگاه مى يابيم. از يكى از كســبه 
محل پرس و جو و نام تعميرگاه را سؤال مى كنم و 
نشانى را از او مى خواهم. وى مى گويد: مدت ها پيش 
در اين محل تعميرگاه بوده است، اما تغيير محل داده 
و ديگر در اينجا فعاليت نمى كند! نشانى دقيقى را هم 

از مكان جديد تعميرگاه نمى دانم.

  جمع آورى بنر
به يكى ديگر از تعميرگاه ها مراجعه مى كنم. در ابتدا 
بســيار خيابان را مورد جست وجو قرار مى دهيم تا 
ردى از تعميــرگاه مورد نظر پيدا كنيم. اما هر چه 
مى گرديــم هيچ ردى از تعميرگاهى با بنر آويخته 

شده نمى بينيم. 
يــك تعميرگاه در آن محل وجــود دارد. وقتى به 
سراغ او مى رويم تا از او نشانى تعميرگاه را بگيريم، 
به صورت اتفاقى متوجه مى شــويم كه اين همان 
تعميرگاهى است كه شهردارى معرفى كرده است. 
مغازه شــلوغ اســت، اما نه به خاطر تست رايگان 
تنظيم موتور خودرو، بلكه مشتريانى هستند كه به 
صورت روزمره و براى رفع خرابى خودروى خود به 

محل مراجعه كرده اند. 

مدتى طول مى كشد تا نوبت به ما برسد. متصدى 
تعميرگاه با خوشرويى از ما استقبال كرده و اقدام 
به اندازه گيرى مقدار آالينده هاى خروجى از اگزوز 
ماشــين مى كند و در قبال ايــن خدمت پولى را 
مطالبه نمى كند. از او علت عدم نصب بنر بر سر در 
مغازه را جويا مى شوم و مى گويد: به اين دليل كه بنر 
بزرگ و مزاحم ورود و خروج ماشين ها از تعميرگاه 

بود آن را جمع كردم.

  تعميرگاه مشكوك، در دسترس نيست
وضعيت تعميرگاه چهارم هم، مانند ديگر تعميرگاه ها 
متفاوت اســت. پس از مراجعه به محل مشــاهده 
مى كنيم كه چندين تعميــرگاه بزرگ و كوچك 
در محل وجــود دارد، اما هيچ كدام از آن ها بنرى 
كه مشخص كننده طرح تنظيم موتور خودروها بر 
ســردر مغازه نصب شده باشد، وجود ندارد. مجبور 
مى شــويم پرس و جوى بيشترى كنيم و به دنبال 
تعميرگاه مورد نظــر بگرديم. اما تقريباً هيچ كدام 
از تعميركارانى كه در محــل و در مغازه هاى خود 
مشغول كار هستند از اجراى چنين طرحى و اينكه 
كدام تعميرگاه اجرا كننده طرح است، اطالع ندارند. 
تنها يكــى از آن ها به ما مى گويد كه احتمال دارد 
تعميرگاه ابتداى خيابان با شــهردارى توافق كرده 
باشــد. البته تأكيد مى كند كه مطمئن نيستم. به 
آنجا مى رويم و مى بينيم كه تعميرگاه تعطيل است 
و بنرى ندارد. آيا اين تعميــرگاه همان تعميرگاه 
موجود در طرح است؟ ما كه چيزى متوجه نشديم.
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