
خشکشویی ها در برزخ ماندن یا رفتن پرونده پدیده به دادگاه منتقل شد 
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی: ابطال 50 پروانه با تداوم گرانی مواد شوینده و افزایش بهای قبوض شرکت های خدماتی

 افزایــش بی رویــه قیمــت مواد شــوینده 
و گران شدن ۴ برابری آب بهای تجاری، برق 
و گاز موجب شــده تا خشکشــویی ها فشار 
مضاعفــی را تحمل کنند، از طرفی وضعیت 
نامســاعد اقتصادی و کاهــش رغبت مردم 
برای استفاده از این صنف، اجازه افزایش نرخ 

شست وشو را نمی دهد که در صورت ...

نماینده مردم مشــهد در مجلس شــورای 
اســامی گفــت: امیدواریم پرونــده پدیده 
شاندیز با همان سرعت تعیین تکلیف پرونده 
پردیســبان که یک اقدام انقابی در دستگاه 
قضایی به شــمار مــی رود، پیگیری شــود. 
حجت االسام والمسلمین نصراهلل پژمانفر در 

خصوص تعیین تکلیف ...
.......صفحه 3 .......صفحه 2

سالنهایمطالعهغیرمجاز؛تهدیدیبرایکنکوریها
گپ و گفتی با غالمعلی رأفتی شبانی 

خیر مدرسه ساز مشهدی

 110 کالس رأفت را به
110 مدرسه گسترش می دهم

.......صفحه 2

خانواده ها مراقب باشند

.......همین صفحه

قدس:  مراسم اکران مستند سینمایی »عابدان ُکَهنز« با حضور 
بیش از 650 نفر در سینما هویزه مشهد و در دو سالن این سینما 
با حضور فعاالن فرهنگی، مســجدی، تشــکلی و ائمه جماعات 
برگزار شد.مســتند ســینمایی »عابدان ُکَهنز«، پرمخاطب ترین 
مستند جشــنواره نهم »فیلم عمار«، روایت تربیت، شکوفایی و 
بالندگی نوجوانان مسجد امیرالمومنین )ع( ُکَهنز شهریار است 
کــه در وقایع مهم انقاب اســامی از جمله فتنــه 88 و فتنه 
تروریســت های تکفیری در ســوریه حضوری فعال داشــته اند.

شهدای مدافع حرم »مصطفی صدرزاده«، »محمد آژند«، »سجاد 
عفتــی« و جانبازان مدافع حرم »امیر حســین حاجی نصیری« 
و »رضا ســلمانی« از تربیت یافتگان مســجد امیر المومنین )ع( 
ُکَهنز هستند.اکران این مستند به صورت بلیت اختیاری بود که 

با استقبال مخاطبان نیز همراه شد.
عابدان کهنز توسط دفتر مطالعات جبهه انقاب فرهنگی ساخته 

شده است.

قدس از رواج دگر زیستی انسان ها 
گزارش می دهد

نگهداریازحیوانات؛
لذتبرایخود

آزاربرایدیگران

20 ســال پیش از این در تاریخ آذر 1377 اولین جلســه هیئت 
مؤسس مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی با هدف ساخت 
و توسعه فضاهای آموزشی و اشاعه مدرسه سازی در استان تشکیل 
شد. و اکنون در بیستمین سال فعالیت پرثمر و خیراندیشانه بانیان 
این مجمع و خیرین نیک اندیش رودرروی مردی خستگی ناپذیر و 

پرانرژی و خیری بدون ادعا نشسته ایم...

 ماجرای حمله دوســگ از نژاد »پیت بول« و »ژرمن« به دختر 
10 ساله  تهرانی در پارک لواسان موجب شد موضوع نگهداری 
حیوانات با وجود غفلت ها و انکارهای چند ســاله؛ بار دیگر در 

کانون توجه قرار بگیرد. ناگفته نماند ...
.......صفحه ۴
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با مجوز اداره جهاد کشاورزی 
مشهد انجام شد

درخت بُری 
در هفته 

درختکاری!
رقم نجومی ناشــی از فرســایش خاک و خسارت 
56 میلیارد دالری به سرمایه کشور که سرمایه ای 
عظیم به شــمار می آیــد را اگر بخواهیــم از آن 
چشم پوشــی کنیم حیات و زندگی مــردم را که 
نمی شود نادیده گرفت. اما گویا در همین نزدیکی و 
در چند کیلومتری شهر مشهد درختانی با قدمتی 
بیش از نیم قرن از روی خاک قطع می شــوند آن 
هم درســت در هفته درختکاری و با مجوزی که 
اداره جهاد و کشــاورزی متولی صــدور آن بوده 
 است! فرشــته تقی زاده، نماینده شبکه سمن های 
محیط زیستی خراســان رضوی در خصوص این 
موضوع به قدس گفت: روســتای انــدرخ یکی از 
جاذبه های گردشــگری طبیعی در فاصله کمی از 

مشهد قرار دارد که از قدیم به واسطه ...

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی:
اخالق و معنویت در جامعه بدون آگاهی و 

آزادی ممکن نیست
قدس: عضو شــورای عالی انقاب فرهنگی گفت: ابزار گســترش 
معنویت و اخاق در جامعه و ارزش های معنوی در جامعه حکومت 
است، اما این حکومت به زور نمی تواند اخاق و معنویت را در جامعه 

ایجاد کند.
حسن رحیم پور ازغدی در جلسه راهکارهای تحقق بیانیه گام دوم 
انقاب در دانشــکده علوم قرآنی مشهد مقدس به توضیح بند دوم 
بیانیــه که در حوزه معنویت و اخاق در جامعه اســت، پرداخت و 
افزود: به دلیل فقر تحلیل یکپارچه و مستمر در باب وضعیت اخاقی 
و معنوی جامعه و خأل اطاعات و آمار در این زمینه موجب شــد تا 
دشــمن در تبلیغات این ذهنیت را ایجاد کند که وضع معنویت و 
اخاق در جامعه ما در مرحله بحرانی است و حتی اینکه مردم از قبل 

انقاب بی دین تر شدند.
وی بیــان کرد: در تحلیل ایــن اتهام باید گفت وقتــی خود را با 
آرمان هــای توحیدی، قرآن و مقیاس های اهل بیت علیه الســام 
می سنجیم طبیعی است که عقب هستیم، اما گاهی مردم را با پیش 
از انقاب می ســنجیم و با ملت های دیگر مقایسه می کنیم که این 

تعبیر کاماً نادرست است.
عضوشورای عالی انقاب فرهنگی اظهار داشت: در زمان پهلوی اگر 
چه امکانات فســاد کمتر از زمان حال بود، ولی نوجوانان و جوانان 
بیشتر درگیر فساد و فحشا بودند، اما اکنون که ابزار فساد از جمله 
فضای مجازی بیشتر شده، اما جوانان انقاب و مذهبی هستند و در 
هیچ کجای جهان نمی توان پیدا کرد که دانشــجو ها و استادان آن 
برای خدمت به محرومان به روستا می روند و کجای جهان افراد برای 
شــرکت در جنگ پارتی بازی می کنند این نشانه وجود معنویت و 

اخاق در انقاب اسامی ایران است.
وی با بیان اینکه حکومت باید اخاقی و معنوی باشد و همین گونه 
عمل کند بویژه در عرصه عمومی؛ افزود: ابزار گســترش معنویت و 
اخاق در جامعه و ارزش های معنوی در جامعه حکومت اســت، اما 
ایــن حکومت به زور نمی تواند اخاق و معنویت را در جامعه ایجاد 

کند.
وی ادامه داد: حکومت نباید اجازه دهد تا جهنمی ها مردم را از اخاق 
و معنویــت دور کنند و زمینه را بــرای ترویج اخاق و معنویت در 
عرصه رسانه، نظام آموزش و حوزهای دیگر فراهم کند و با کانون های 

ضد معنویت مبارزه کند.
وی عنــوان کــرد: این که بگوینــد ملت ایــران از ملت های دیگر 
بی اخاق تر و بی دین تر هســتند کاماً اشتباه و تهمت است و این 
مقایسه برخی افراد باحجاب با بی حجاب های کشور ما کاماً اشتباه 
اســت؛ بلکه این مقایسه باید میان افراد باحجاب کشور ما با افراد با 

حجاب کشورهای دیگر باشد و بالعکس.
ازغدی گفت: البته این گفته ها، نشان دهنده اینکه کشور در شرایط 

ایده آل است، نیست. 
وی اظهار داشت: انقاب اسامی در کنار خدمات علمی و مادی یک 

نهضت عظیم اخاقی و معنوی در ایران و جهان ایجاد کرد.
عضو شــورای عالی انقاب فرهنگی بیان کرد: انقاب اســامی در 
شــرایطی متولد شد که فساد، بی ناموسی و بی بند و باری به عنوان 

مدرنیته در جهان مطرح بود.
وی با بیان اینکه اساســاً اخاق و معنویت در جامعه بدون آگاهی و 
آزادی ممکن نیســت؛ افزود: هر جا آزادی، آگاهی و یا هر دو این ها 

نباشد، رشد معنوی اتفاق نمی افتد.
وی اظهار داشــت: هر جا اسام و بویژه تشیع در جهان حاکم شده 
است اخاق و معنویت به سرعت رشد کرده است؛ لذا دشمن این دو 
را هدف قرار داده است و می خواهد اخاق و معنویت را در کشورهای 

اسامی تضعیف کند.

 با حضور معاون دادستان 
مرکز خراسان رضوی انجام شد

 رونمایی از تمبر یادبود
8 پیشکسوت هیئات مذهبی مشهد

قدس: همایش تجلیل از پیشکسوتان شوراهای 
امر به معروف و نهــی از منکر هیئات مذهبی 
مشهد مقدس با رونمایی از تمبر یادبود هشت 

پیر غام امام حسین)ع( برگزار شد. 
رئیس دادسرای ناحیه6 مشهد در این همایش 
که با حضور مسئوالن قضایی، انتظامی، سپاه و 
 جمعی از مسئوالن و اعضای کمیته حل اختاف

هیئــات و کانون های مذهبی، رؤســای کانون 
کارشناســان دادگســتری و مرکز مشاورین و 
وکای دادگستری و تعدادی از اعضای شورای 
هیئــات مذهبــی و جمع کثیری از عاشــقان 
 اهــل بیت عصمت و طهارت )علیهم الســام(
در مجتمــع فرهنگی بیت الزهرا)س( مشــهد 
برگزار شد با ابراز خرسندی از برگزاری چنین 
جلســاتی گفت: هیئت هــای مذهبی بهترین 
بســتر برای فعالیت های اخاقی و مذهبی در 

جامعه هستند.
 قاضی ســید هادی شــریعت یار افــزود: این 
بزرگداشــت ازجمله اعمال پسندیده ای است 
که می توانــد الگویی برای جامعه باشــد، چرا 
که در اســام ســفارش های فراوانی بر تجلیل 
از پیشکســوتان شده و تهیه تمبر یادگاری آن 
هــم با عکس این پیرغامان امام حســین)ع( 
می تواند در جهت ســپاس از خدمات آنان به 
عنوان یادگاری ارزشــمند به نسل های بعدی 

معرفی شود.
معاون دادســتان مرکز خراسان رضوی افزود: 
جامعه ای که دراین مســیر حرکت می کند در 

واقع در مسیر اخاق دینی در حرکت است.
 دبیــر ســتاد امر به معــروف و نهــی از منکر 
خراســان رضوی نیز در ایــن همایش گفت: 
افرادی که در امور خیریــه و ایتام و کمک به 
نیازمنــدان فعالیت می نمایند حضرت علی)ع( 
را به یاری می طلبند و کســانی که بخشنده و 
دســت خیر دارند به حضرت جواد)ع( متوسل 
می شوند و کسانی که در هیئات مذهبی و زیر 
پرچم سیاه افتخار خدمت دارند امام حسین)ع( 
را الگوی خویش در کنار دیگر ائمه اطهار)ع( در 

مسیر امر به معروف و نهی از منکر می دانند.
صاحبان  افزود:اکنــون  ارجاعی   ســیدعبداهلل 
امــر به معروف و نهــی از منکر پــس از امام 
حســین)ع( شــما عزاداران اهل بیــت)ع( و 
هیئتی ها هســتید و پرچم امام حسین)ع( بر 
خیمه و تکایا و حســینیه های شما برافراشته 
است پس تکلیف تمامی ما مشخص است تا در 
راه احقاق فریضه امر به معروف و نهی از منکر 

در جامعه قدم برداریم.
درپایان جلســه ضمن برگزاری آیین رونمایی 
ازتمبر یادبود پیشکســوتان از هشت پیر غام 
امام حســین)ع( با اهداء تندیــس و هدایایی 

قدردانی شد.

خانواده ها مراقب باشند

سالن های مطالعه غیرمجاز؛ تهدیدی برای کنکوری ها
قدس آنالین - رضاطلبی: همزمان با روزهای پایانی 
ســال و ایام عید نوروز یکی از مواردی که به عنوان 
دغدغه ای برای خانواده هایی کــه دارای دانش آموز 
کنکوری هســتند مطرح می شــود، فراهم کردن 
شرایط مناسب برای مطالعه فرزندانشان است تا در 
فرصت باقیمانده تا کنکور برنامه مطالعه آن ها دچار 
اشکال نشــود. یکی از مواردی که در طی سال های 
گذشته برای پاسخگویی به این نیاز خانواده ها شکل 
گرفته است تشکیل سالن های مطالعه است که به 
صورت خصوصی و توسط افراد و یا مراکز آموزشی 
مشــغول در حوزه کنکور به صــورت قارچ گونه در 
مناطق مختلف سطح شهر و اغلب بدون هیچ گونه 
مجوز خاصی فعالیت و اقدام به پذیرش دانش آموزان 
با هزینه های سرسام آور می کنند. نکته جالب تر این 
است که این سالن های مطالعه اغلب توسط استادان 
مطرح دانشــگاهی در حوزه کنکور ایجاد می شوند 
و ایــن افراد در کاس های تدریس خود با تبلیغات 
کذایی، دانش آموزان را ترغیب می کنند که در این 
سالن های مطالعه شرکت کنند. اغلب این سالن های 
مطالعه بدون هیچ گونه نام و نشان و تابلو خاصی و 
صرفاً بر اساس تبلیغات کاغذی و تبلیغات در مراکز 
آموزشی و کاس های خصوصی فعالیت می کنند که 

نظارت بر آن ها را بسیار سخت می کند. 
جالب تر آنکه برخی دانش آموزان به طور شبانه روزی 
در این ســالن های مطالعه حضــور پیدا می کنند 
که خود زمینه ساز آســیب های اجتماعی فراوانی 

می باشد.
یکــی از دانش آموزانی که ســال گذشــته در این 
ســالن های مطالعه شرکت داشــته است به قدس 
آناین گفت: از طریق یکی از مراکز مشاوره کنکور، 
تبلیغات این سالن مطالعه در اختیارم قرار گرفت و 
هنگامی که با مسئول آن تماس گرفتم با تعریف و 

تمجید های مختلف سبب شد که جهت شرکت در 
این سالن های مطالعه ترغیب شوم.

خانم ســاالری که باوجود حضور در این سالن های 
مطالعه و پرداخت هزینه نجومی برای مدت 20 روز، 
هنوز پشت کنکوری است، در ادامه افزود: اما هنگام 
مراجعه به این ســالن مطالعه و شــروع اولین روز، 
تنها با یک فضای راهرو 50 متری مواجه شــدم که 
صندلی های چوبی و قدیمی فراوانی کنار هم چیده 
شده بودند که هیچ تناســبی با یک سالن مطالعه 
اســتاندارد و تصاویری که در ابتدا به ما نشان داده 

بودند، نداشت.
وی تصریح کرد: مسئوالن این سالن در پاسخ به 
انصراف و برگشت وجه داده شده نیز عنوان کردند 
که تنها 30 درصد وجه قابل برگشت می باشد، از 
این رو مجبور شــدم این فضا را که فاقد هرگونه 
اســتاندارد مطالعه بود تحمل کنــم که موجب 
بهره وری پایین مــن از فرصت طایی مطالعه در 

نوروز شد. 

خانوادههادربارهاینسالنهایمطالعهحساسباشند
برای پیگیری موضــوع و نحوه فعالیت و نظارت بر 
این سالن های مطالعه ابتدا به سراغ، مدیرکل آموزش 
و پرورش استان خراســان رضوی رفتیم.قاسمعلی 
خدابنــده در این باره اظهار داشــت: مجوز فعالیت 
این ســالن های مطالعه در اختیار آموزش و پرورش 
نبوده و بر عهده ســازمان کتابخانه ها می باشد.وی 
افزود: اما توصیه ما به خانواده ها این است که درباره 
این ســالن های مطالعه که اغلب در روزهای پایانی 
ســال و ایام عید نوروز تبلیغات گسترده ای رابرای 
جــذب دانش آموزان، بویژه دانش آموزان کنکوری با 
هزینه های هنگفت انجام می دهند حساسیت های 
الزم را داشته باشند.وی تصریح کرد: اگر خانواده ها 
قصد فرستادن فرزندان خود به این سالن ها را دارند، 
ابتدا از مجوزهای آن ها به طور کامل اطمینان حاصل 
کنند، زیرا این ســالن ها در بازه های زمانی همچون 
پایان ســال و ایام عید نوروز به صورت قارچ گونه و 

فاقد مجوز شروع به تبیلغات گسترده می کنند.

تمامسالنهایمطالعهفاقدمجوزقانونیهستند
 امــا در ادامــه پیگیــری موضوع، مدیــرکل نهاد 
کتابخانه های عمومی خراسان رضوی به خبرنگار ما 
گفت: صدور مجوز برای سالن های مطالعه بر عهده 

این سازمان می باشد.
حجت االســام علی اکبر ســبزیان اظهار داشت: 
در حال حاضر تمام ســالن های مطالعه در اســتان 
خراسان رضوی فاقد مجوز قانونی هستند وافرادی 
که در جهت ایجاد این سالن ها قصد فعالیت دارند، 
ابتدا برای دریافت مجوز باید به سازمان کتابخانه های 
عمومی استان خراسان رضوی مراجعه کنند تا اگر 
مکان این سالن ها مورد تأیید قرار گرفت و بر اساس 
اســتاندارد های الزم برای مطالعه بود، مجوز قانونی 

برای آن ها صادر شود.
وی تصریح کرد: به ســالن های مطالعه مورد تأیید، 
پروانه هایی داده خواهد شــد که بر مبنای آن نوع 
و ســاعت فعالیت و میزان هزینــه دریافتی از افراد 
برمبنای آن مشخص می باشــد و خانواده هایی که 
قصد ثبت نام فرزندان خود در این ســالن ها را دارند 
حتماً ابتدا نسبت به اینکه این سالن ها دارای مجوز 
قانونی می باشند مطمئن شــوند و مطابق با مجوز 

سالن، هزینه را پرداخت کنند.
حجت االســام ســبزیان با بیان اینکه مسئوالن 
ســالن های مطالعه باید مجــوز قانونی خود را در 
معرض دید عموم قرار داده و در مکان مناســبی 
نصب کنند، افزود: نظارت بر این سالن های مطالعه 
به طور محســوس و نامحســوس انجام می شود 
و افــرادی که به صــورت پنهانی و یا بدون مجوز 
در مکان های خاص اقدام به ایجاد این ســالن ها 
می کنند از روش های مختلف مورد شناسایی قرار 
خواهند گرفت و مطابق قانون برخوردهای الزم با 

آن ها صورت خواهد گرفت.

 استقبال مشهد از عابدان کهنز



گپ و گفتی با » غالمعلی رأفتی شبانی« خیر مدرسه ساز مشهدی

110کالسرأفترابه110مدرسهگسترشمیدهم
خبر

حسین پورحسین: 20 سال پیــش از این در 
تاریخ آذر 1377 اولین جلســه هیئت مؤسس 
مجمع خیرین مدرسه ســاز خراســان رضوی با 
هدف ساخت و توسعه فضاهای آموزشی و اشاعه 

مدرسه سازی در استان تشکیل شد.
و اکنون در بیســتمین ســال فعالیــت پرثمر 
و خیراندیشــانه بانیــان این مجمــع و خیرین 
نیک اندیش رودرروی مردی خســتگی ناپذیر و 
پرانرژی و خیری بدون ادعا نشسته ایم که حاضر 
نیســت از خود بگوید و هر چه را بر زبان جاری 
می ســازد از کار خیر مدرسه سازانی است که در 
طی 10 سال مسئولیتش به عنوان ریاست بر این 

مسند پرافتخار با او همراه بوده اند.
غالمعلی رأفتی شــبانی رئیس مجمع خیرین 
مدرسه ساز خراســان رضوی می گوید: 20 سال 
قبل خیرین بلندنظری که شــاهد کمبودهای 
فضای آموزشــی در سطح اســتان بودند به این 
نتیجه رســیدند که برای رســیدن بــه اهداف 
خیری که در نظر داشتند برای تأمین کمبودها 
و کاســتی های موجود در مدارس با هدف جلب 
مشــارکت های خیرین و کمک هــای مردمی و 
دولتی برای ساخت و بهسازی فضاهای آموزشی 
در نقاط کم برخوردار تشکلی ایجاد نمایند و در 
این راستا شادروان دکتر جهانگیر فرخ تهرانی که 
چهره ای آشنا در ترغیب مردم برای مشارکت در 
این رویه حسنه بود پا پیش گذاشت و به عنوان 
اولین رئیس مجمع سنگ بنای تشکلی را سبب 
شد که اکنون 20 سال است که در رأس تأسیس 
فضاهای آموزشی کشور جایگاه ویژه ای را به خود 

اختصاص داده است.

چهشدکهمدرسهسازشدیم
به  رأفتی در پاســخ 
اینکه چه شــد قدم 
در راه مدرسه ســازی 
گفــت:  گذاشــتید، 
خانوادگی  نام  رأفتی 
بامســما و بــه جــا 

انتخاب شده ای است که در زمان پدربزرگ های 
ما و در زمانی که »سجل احوال« برقرار شد و همه 
صاحب شناسنامه شدند به نام خانواده ما سنجاق 
شــد در آن زمان در سجل احوال نام شهرها هم 
می آمد نظیر یزدی، اردکانی، تهرانی، مشهدی و 
غیره و رأفتی هم به معنــای مهربانی و رأفت و 
شفقت است که در خانواده ما موروثی شده است 
و پسوند شبانی هم از شغل انبیا سرچشمه دارد 
و موال علی)ع( وقتی در دل شب به سراغ یتیمان 
می رفتند آن ها را اطعام می کردند، به هرحال هر 
چه که بود راه من هم در این امر ادامه پیدا کرد 
که در کنار فعالیت های عام المنفعه فعالیتی هم 
در امر مدرسه سازی داشته باشم. غالمعلی رأفتی 
شبانی در مورد خودش می گوید: در سال 1324 
در خانواده ای متوســط و مذهبی متولد شدم در 
نوجوانی و در ســال 1338 پدرم دار فانی را وداع 
گفت و از همان زمــان اداره خانواده را بر عهده 
گرفتم، فرزند ارشد بودم از همان زمان وارد بازار 
کار شــدم و به تحصیل هم ادامــه دادم. دیپلم 
متوسطه ریاضی گرفتم، تجربه اندوختم، زندگی 

را در عرصه دانشــگاه جامعه فرا گرفتم. در سال 
48 ازدواج کــردم و در تمام زندگی ام همســرم 
مشــوق و همراهم شــد و با من گام برداشت از 
دوران نوجوانی در عرصه تجــارت و بازار تالش 
 کردم و بــه برکت الطاف الهــی و یمن عنایت 
آقا علی بن موســی الرضا)ع( در کار اقتصادی و 
بازرگانی بســتری فراهم کــردم و این توفیقات 

فرصــت خدمــت به اقشــار 
محروم را برایم فراهم ساخت 
و خدا را شاکرم که توانسته ام 
اکنون در جهت فضاســازی 
برای تعلیم و تربیت فرزندان 
کشــورم گام بردارم.  حال که 
شناخت بیشــتری از گذشته 
حاج آقــا رأفتی پیدا کرده ایم 
از او می خواهم که بگوید اولین 
بار چه شــد که قدم در مسیر 

ساخت مدرسه گذاشته است.

مدرسهانسانسازاست
او می گوید: مدرســه انسان ساز اســت و پایه و 
اساس تعلیم و تربیت از مدرسه شکل می گیرد 
و توانایی و اســتعدادها در مدرسه رشد کرده و 
شکوفا می شــود، اولین بار حدود 16 سال قبل 
در سرمای کشنده زمستان در خانه یکی از اقوام 
میهمان بودم برف و سوز سرما باعث شد شب را 
در آنجا باشم، یکی از میهمانان آن شب که فامیلی 
فرهنگی داشتند، گفتند حاج آقا جواد مهدیزاده نیا 
در غیاث آباد دبستان می سازد و حاج آقا ازغندی 
رئیس آموزش و پرورش وقت منطقه چناران هم 
با ایشان همراهی می کند تا مدرسه ساخته شود و 
مدرسه سازی باقیات الصالحات است؛ بیایید کمک 
کنیم تا مدرسه را بســازیم و تحویل آموزش و 
پرورش بدهیم و یادم هست که در 23 بهمن 67 
اولین چک مدرسه ســازی را امضا کردم و سنگ 
بنای یک واحد چهار کالسه در روستای خرم آباد 

منطقه چناران گذاشته شد.

غالمعلی رأفتی شبانی پس از آن به مبارکی مرقد 
مطهر امام هشتم)ع( هشت مدرسه را می سازد و 
بعد هم به نیت 14 معصوم 14 مدرسه؛ همچنان 
به کار مدرسه سازی ادامه می دهد.او که مدارس 
رأفت یک، دو، ســه و الی آخر را با همت واالیش 
ســاخته اســت همچنان در همه مراسم هایی 
که کلنگ احــداث آن به زمین می خورد حضور 
فعال دارد و مشــوق خیرین 
مدرسه ساز اســت تا بنایی را 
برای تعلیم و تربیت کودکان 
فراهم سازد. کار حاج غالمعلی 
در مجمع خیرین مدرسه ساز 
ســاخت  برای  برنامه ریــزی 
مدرســه به کمک خیرین و 

نیک اندیشان است.

110مدرسه
وقتی می پرســم تا چه زمانی 
توان خــود را برای ســاخت 
می گوید:  می گذارید،  مدرسه 
اگــر خداوند توفیق دهد 110 کالس رأفت را به 
110 مدرسه رأفت گسترش خواهم داد و باز هم 
جا دارد که از همسرم قدردانی کنم که همکاری 
خوبی بــا بانوان خیر مدرسه ســاز دارند و آن ها 
حرف همدیگر را بهتر از من درک می کنند و با 
کمال اخالص می گویند من که کاری نکرده ام، 
اما حــاج آقا رأفتی کاری می کنند که امید دارم 
اعمال ایشان دستگیر آخرت من و فرزندانم شود 
و این همه گذشــت را قدر می دانم و همســران 
همه خیرین در کنار مردانشــان کار پسندیده 
آن ها را پاس داشــته اند و ایــن رمز موفقیت ما 
در ادامه خدمت به امر خیر اســت. هر چند که 
حاج غالمعلی رأفتی مدارسی را در مشهد احداث 
کرده و بر سر در این مدارس نظیر دبیرستان 12 
کالسه با زیربنای 1400 مترمربع و در مجاورت 
آن خوابگاه مستقلی به صورت شبانه روزی احداث 
شده را با تمام امکانات سلف سرویس و نمازخانه 

و کتابخانــه به نام بانوی بزرگ اســالم حضرت 
فاطمه)س( و به نام کوثر نام نهاده اســت، اما از 
این قدرشناســی از همسر هم غافل نشده و نام 
دبیرستان زهرا رســتگار مقدم همسر همیشه 
همراهش بر سر درب این دبیرستان نشانه سپاس 

او از قدرشناسی اش دارد.
ساخت دبســتان و دبیرستان در مناطق محروم 
مشهد از جمله در ناحیه پنج آموزش و پرورش 
و منطقه کم برخوردار مهرآباد و شهرک الزهرا و 
همچنین منطقه قاسم آباد به نام مادرشان صفیه 
ثامنی و یا به یاد پدر مجتمع پیش دانشگاهی با 
16 کالس درس و ساختمان های شماره یک، دو، 
سه و سالن اجتماعات و کاربری چند منظوره به 
نام پدر مرحومشان آقا محمد رأفتی تنها گوشه ای 
از عملکرد خیرخواهانه این خیر مدرسه ساز است 
که اگرچــه او را به عنوان رئیس مجمع خیرین 
مدرسه ساز می شناسیم، اما سهم ارزشمندی در 
احداث کالس درس و ساخت مدرسه در روستاها 
و شهر مشهد دارد و هر چند که حاضر به گفته 
تمام آنچه در این راه خیر هزینه کرده است، نشد 
اما این حرف او به دل می نشیند که می گوید هر 
فعالیت عام المنفعه ای خوب است و ثواب دنیا و 
آخرت دارد، اما مدرسه سازی در مناطق محروم 
و فراهم کردن بستری برای کسب علم و دانش 

جایگاه و ارزش معنوی خاص خود را دارد.

کالمپایانی
در پایــان ایــن را اضافه کنم که هــر چند این 
گفت وگــو در دفتر کار ایشــان انجام شــد، اما 
نمی توان از این خصلت خالصانه او چشم پوشی 
کنم که همیشه وقتی او را در مراسمی که کلنگ 
مدرسه ای زده می شود، می بینیم وقتی سخن بر 
زبانش جاری می شود اشک بر گونه اش خودنمایی 
می کند اشکی از شادی و تعهد و ایمان و عشق که 
در رخسار بسیاری از کسانی که شاهد حضورش 
در آن جمع اســت زمینه مشارکت در امر خیر 

مدرسه سازی را مهیا می سازد.

در حوالی امروز2

 سرپرست فرمانداری مشهد 
در گفت و گو با قدس:

  هیچ توجیهی برای کوتاهی دستگاه ها 
در خدمت رسانی به زائران پذیرفته نیست

قدس آنالین - رضا طلبی:  سرپرســت فرمانداری شهرستان 
مشــهد گفت: مشــهد برای میزبانی از زائران امــام رضا)ع( و 
گردشگران درروزهای پایانی ســال جاری و نوروز ۹8، بیشتر از 

گذشته آماده است. 
حیدر خوش نیت در گفت و گو با قدس آنالین اظهار داشت: خدمت 
کردن به زائران امام رضا)ع( افتخاری بزرگ و یک وظیفه است؛ 
لذا باید با همراهی و همکاری همه دســتگاه های متولی و مردم 
بهترین میزبانی را از زائران در ایام پایانی اسفند و تعطیالت عید 

نوروز داشته باشیم.
رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان مشهد تصریح کرد: 
نظارت بر فعالیت پایانه های مسافری و راه آهن به منظور کنترل 
نرخ حمل و نقل و ارائه خدمات به موقع، نیز آغاز شده و تیم های 
بازرسی در این مکان ها مستقر هستند، همچنین به مراکز معاینه 
فنی نیز اعالم شده است که در این روزها به صورت شبانه روزی 

فعالیت داشته و پاسخگوی شهروندان و حتی زائران باشند. 
سرپرست فرمانداری شهرستان مشهد با بیان اینکه بررسی مراکز 
بین راهی نیز انجام شــده و مشــکالت و نقایص آن ها برطرف 
شــده است، افزود: ۵1 پایگاه شــهری، 17 پایگاه جاده ای، 183 
آمبوالنس، 31 مرکز دیالیز، 227 درمانگاه و 64 داروخانه در سطح 

شهر مشهد آماده ارائه خدمات به زائران هستند.
خوش نیت با اشاره به اینکه کاالهای اساسی به اندازه کافی و 
حتی بیشتر از سال گذشته تأمین شده است و نگرانی از این 
بابت وجود ندارد، ادامه داد: 4800 تن میوه در ســردخانه ها 
ذخیره سازی و از 2۵ اســفند ماه در مراکز صنفی معتبر در 
شهرســتان مشــهد با قیمت مناســب توزیع خواهد شد. از 
طرفی آرد برای همه نانوایی ها در نظر گرفته شده است و 
60 نانوایی که در منطقه ثامن فعالیت دارند ســهمیه آرد 
بیشتری در اختیار آن ها قرار گرفته است، همچنین توزیع 
گوشــت قرمز و مرغ نیز طی تدابیری که از سوی کارگروه 
تنظیم بازار اســتان در حال بررســی است طی چند روز 
آینده با رفع مشــکالت قبلی در مراکز مجاز و فروشگاه ها 

توزیع خواهد شد.
خوش نیت اظهار داشــت: از طرفی نیــز هیچ توجیهی برای 
کوتاهی احتمالی دســتگاه ها در خدمت رســانی به زائران و 
مسافران پذیرفته نیســت و باید دستگاه های متولی با مرور 
تجربیات ســال های گذشته نقایص قبل و خألهای احتمالی 

در برخی موارد را پوشش دهند.

  زائرپذیری و مسافرپذیری ویژگی 
منحصر به فرد مشهد

قدس:  استاندار خراسان رضوی ضمن بیان اینکه مشهد در 
کنار مسافرپذیری، دارای ویژگی منحصر به فرد زائر پذیری 
نیز هســت، بیان کرد: کمتر شــهری پیدا می شــود این دو 

ویژگی را در کنار هم داشته باشد.
علیرضا رزم حســینی، در مانور خدمت نــوروزی که در 
بوستان غدیر برگزار شــد، گفت: کمتر شهرهایی در دنیا 
هســتند که هم ویژگی زائر و هم مسافر را داشته باشند، 
اما مشــهد به دلیل وجود پر برکت امام رضا)ع( دارای این 

ویژگی منحصر به فرد است.
اســتاندار خراسان رضوی در همین راستا افزود: پس بدیهی 
اســت عالوه بر خدماتی که به مسافران می دهیم به زائرینی 
کــه در بهترین فصل ســال که مردم به جای جای کشــور 
مســافرت می کنند، راه های طوالنی را طی کرده و به مشهد 

می آیند هم این خدمات ارائه شود.
 وی اضافــه کــرد: بدون تردید هر مقدار کــه خدمات بهتر 
همراه با آداب و هنر فرهنگ ایرانی به زائر و مسافر بدهیم در 
آینده در جذب بیشتر آن ها مؤثر خواهد بود و اقتصاد مسافر 
و گردشگری که یکی از صنایع پولساز هم هست را می توانیم 

رونق بیشتری بدهیم.

  همایش یادمان 17 هزار شهید 
خراسان رضوی برگزار شد

قدس: به مناسبت روز ملی بزرگداشت مقام شامخ شهدا، استاندار 
خراسان رضوی در همایش یادمان 17 هزار شهید این استان که 
در سالن ایثار شهدای مدافع حرم برگزار شد، از مروجین فرهنگ 
ایثار و شهادت با اهدای لوح سپاس تجلیل کرد.استاندار خراسان 
رضوی در این مراسم گفت: خدا می فرماید کسانی که در راه خدا 
با جان و مال خودشان جهاد کردند و به شهادت رسیدند نزد ما 
زنده هســتند و روزی می خورند.  رزم حسینی افزود: جوانان ما 
در مسیر انقالب جانفشانی بســیاری برای عزت کشور کردند و 
از سراســر کشور برای لبیک به امام عزیز به جبهه ها رفتند و از 
کشور دفاع کردند.  وی ضمن بیان اینکه برای نسل جدید باید راه 
شهیدان را تبلیغ کرد، در همین راستا گفت: آن هم جوانانی که 
شبکه های مجازی آن ها را نسبت به مسئوالن بدبین کرده و برای 
آن ها شبهه ایجاد می کنند که مردم برای چه به جبهه رفتند؟ باید 
جوانان ما در پاسخ بگویند که برای آرمان ها و سرزمینشان رفتند. 
کدام شهید است که برای آب، برق یا مسکن رفته باشد، بر این 

اساس جوانان ما از بزرگان خودشان باید درس بگیرند.
رزم حســینی در همین رابطه اذعان کرد: شهید زنده ای مثل 
سلیمانی که 40 سال اســت لباس رزم را از تنش درنیاورده و 
بــرای امنیت همه جای ایران حاضر شــده از خودش بگذرد و 
توانســته موج فرهنگ شهادت را حتی درآن سوی مرزها و در 
کشورهای اسالمی ایجاد کند. چه چیزی می تواند این رشادت ها 
را جبران یا او را راضی کند؟ این افراد برای عزت کشــور و راه 

اسالم تالش کرد نه چیز دیگری.
وی صداقت و شــفافیت را رمز موفقیــت دوران دفاع مقدس 
برشــمرد و خطاب به خواهران و مادران شهدا گفت: زمانی که 
فرزند شما به جبهه می رفت و با شکست برمی گشت آیا شما به 
عنوان مادر ناامید می شدید یا فرزند بعدی خود را روانه جبهه 
می کردیــد؟ قطعاً دوباره این کار را انجــام می دادید چرا چون 

صداقت و راستگویی دیده بودید.
وی ادامه داد: به ســردار ســلیمانی گفتم ایــن صبر را از کجا 
آورده ای؟ گفت من 1۵1 مادر شهید در استان کرمان دارم که 
من را به اسم دعا می کنند. برای همین بود که می گفت: من به 

دعای مادران شهید زنده ام.
همچنین استاندار خراسان رضوی از مجموعه ایثارنامه، مشتمل از 
72 اثر کتاب متنی، صوتی و نرم افزار چند رسانه ای در حوزه ایثار 
و شهادت که در خصوص 72 شهید شاخص خراسان رضوی به 

رشته تحریر در آمده است در این مراسم رونمایی کرد.
گفتنی است استان خراسان 17 هزار 220 شهید انقالب، ترور، 
دفاع مقدس، مرزبانی، امر به معروف و نهی از منکر و مدافع حرم 

تقدیم نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران کرده است.

  یادبود سردارشهید محمدباقر دررودی 
برگزار شد

دررود- خبرنگارقدس: همزمان با سالروز شهادت سردار 
شــهید محمد باقر دررودی به همت مؤسسه رهروان والیت 
دررود مراسم یاد بود این شهید در بقعه امامزادگان عین علی 
و زین علی این شــهر برگزار شد. دراین مراسم که با حضور 
 امام جمعه و جمعی از خانواده شــهدا وایثارگران برگزار شد، 
حجت االسالم افشاریان از طالب حوزه علمیه درباره غصه های 

شهدا با استناد به آیات و روایات سخن گفت.
ســردار شــهید محمد باقر دررودی در دوران دفاع مقدس 
مدت ها در اســارت بعثی های عراقی بود و بعد از بازگشت به 
وطن در 23 اسفند سال 77 هنگام انجام مأموریت در منطقه 
تایباد به درجه رفیع شهادت نایل آمد وپیکر پاکش در گلزار 

شهدای دررود خاکسپاری شد.
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قدس: نماینده مردم مشــهد در مجلس شورای اسالمی 
گفت: امیدواریم پرونده پدیده شــاندیز با همان ســرعت 
تعیین تکلیف پرونده پردیســبان که یــک اقدام انقالبی 
 در دســتگاه قضایی به شــمار می رود، پیگیری شــود. 
حجت االســالم والمســلمین نصراهلل پژمانفر در خصوص 
تعیین تکلیف پدیده شــاندیز در صفحه اینستاگرام خود 
نوشت: الحمدهلل بعد از پیگیری ها و تالش ها موضوع پدیده 
شــاندیز از یک پرونده راکد تبدیل به پرونده فعال شده و 
به همین منظور بیش از 10 جلســه با حضور مســئوالن 
مختلف از جمله وزیر اقتصاد، اســتاندار، دادستان مشهد، 
دستگاه های امنیتی و مسئوالن پیگیری مصوبات جلسات 
سران سه  قوه تشکیل شده که به عنوان نماینده مردم مشهد 
و کالت قدردانی و تشکر می کنم.به مردم عرض می کنم، 
بایــد تمام همت خود را به کار بگیریــم تا پرونده پدیده 
متوقف نشود و فرایند پیگیری ها استمرار داشته باشد. در 
ارتباط با پدیده شاندیز یکی از اولویت هایی که پیش بینی 

شده، سهامداران بویژه سهامداران ُخرد که آسیب فراوانی 
دیدند، با تعیین اولویت به حقوقشــان برسند. امروز برای 
روشــن شــدن این اولویت ها پارامترهایی را پیش بینی 
کردند که در نخستین اقدام باید پرونده پدیده در دستگاه 
قضایی تعیین تکلیف شود، روشن نبودن و تعیین تکلیف 
نشدن پرونده پدیده از لحاظ قضایی مانع اقدام های بعدی 
است. در این راستا، خوشبختانه پرونده پدیده به دادگاه 

منتقل شــده و الزم می دانم از حجت االســالم مظفری، 
مدیرکل محترم دادگســتری و دادستان محترم که در 
جلسات نیز حضور فعالی دارند، تشکر و قدردانی کنم و 
بــا توجه به روحیات جدی و انقالبی که در این دو عزیز 
سراغ دارم، روند تعیین تکلیف پدیده با سرعت پیگیری 
می شود. امیدواریم پرونده پدیده شاندیز با همان سرعت 
تعیین تکلیف پرونده پردیســبان که یک اقدام انقالبی 
در دســتگاه قضایی به شــمار می رود، پیگیری شود. به 
عنوان فردی که مردم به نوعی امین خود به شــکل های 
مختلــف در موضوع پدیده شــاندیز اعالم کردند و بنده 
هم تمام پیگیری ها را به صورت شــفاف ارائه کردم، باید 
اعالم کنم نســبت به روند پیگیری ها خوشــبین هستم 
و روند بررســی پرونده پدیده رو به جلو است.همچنین 
وظیفه خود می دانم از اســتاندار خراسان رضوی تشکر 
کنم زیرا اهتمام جدی برای حل مشکالت پدیده شاندیز 

به کار گرفتند.

پرونده پدیده به دادگاه منتقل شد 

مدرسهانسانسازاست
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میشود

بــرش

هنر خراسان
  عکاس اسفراینی 

در جشنواره عکس خوشه درخشید

اســفراین- خبرنگار قدس: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اسفراین از درخشش حسین رضایی عکاس اسفراینی 
در دومین جشنواره بین المللی عکس خوشه با محور عکاسی 

از گندم، آرد و نان خبر داد. 
رضا ارغیانی، افزود: عکس حسین رضایی پس از داوری اولیه 
در بخش گندم )ســفر، زندگی، عشق( به عنوان عکس برتر 
انتخاب و برای چاپ در کتاب عکس جشــنواره معرفی و به 

مرحله نهایی راه پیدا کرد.
وی اظهار کرد: دومین جشنواره ملی عکس خوشه با محوریت 
عکاســی از گندم، آرد، نان در دو سطح حرفه ای و عکاسی با 
موبایل به همت وزارت جهاد کشاورزی و خبرگزاری ایرنا در 
تهران برگزار شــد که از بین 100 اثر راه یافته، عکس حسین 

رضایی به عنوان اثر برتر این جشنواره انتخاب شد.

قدس: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراســان رضوی گفت: گردشــگری مذهبی قدیمی ترین و 

پر رونق ترین نوع گردشگری است.
ابوالفضل مکرمی فر در همایش فقه گردشــگری با موضوع 
بررســی ظرفیت های اســتان خراســان رضــوی در حوزه 
گردشــگری حالل که در موزه بزرگ خراسان برگزار شد، با 
بیان این مطلب افزود: ساالنه 1.3 میلیارد نفر به گردشگری 
می پردازند و ازحدود 1.6 میلیارد نفر مسلمان در دنیا حدود 

6 میلیون نفربه ایران می آیند.
وی ادامه داد: عایدی که از گردشگری نصیب دیگر کشورهای 
دنیا می شود 2.3 تریلیون دالر است وآن چه عاید ما می شود 
700 میلیون دالر است که فاصله زیادی بین درآمد ما و دیگر 

کشور ها وجود دارد.
وی با بیان اینکه تعداد زیادی عالقه دارند برای گردش به ایران 
بیایند، اظهار کرد: تالش می کنیم زمینه ورودشــان را فراهم 
کنیم که با توجه به زیرساخت های موجود هیچ گونه کمبودی 
برای حضور گردشگران خارجی در استان خراسان رضوی و 

مشهد نداریم.
مکرمی فربه روند رو به رشــد تعداد زائران در کشور و مشهد 
اشــاره کرد و گفت: آمار ورود گردشگران خارجی به ایران در 

ســال ۹۵ حدود ۵ میلیون بوده کــه اکنون به 6 میلون نفر 
افزایش یافته است. وی ادامه داد: گردشگران خراسان رضوی 
از 20 ملیت و بیشترین این گردشگران و زائران عراقی هستند. 
همچنین حجت االسالم والمسلمین رحیم قربانی دبیر علمی 
همایش بین المللی فقه گردشگری نیز در ادامه گفت: با وجود 
قدمت و رونق گردشگری مذهبی و حالل،اتحادیه و تشکلی 
بین المللی برای گردشــگری مذهبی و حالل اسالمی وجود 
ندارد البته اکنون با حمایت های پروفســور حیدری اســتاد 
دانشگاه تبریزمقدمات ایجاد اتحادیه بین المللی گردشگری 

حالل فراهم شده است تا به سازمان wto ارائه شود.
وی ادامــه داد: ظرفیت هــای باالی کشــورهای اســالمی 
بخصــوص ایران در زمینه گردشــگری حالل وجــود دارد، 
اماهنوز ازعایدی این نوع گردشگری کم بهره هستیم و باید 
 با کمک دانشــگاهیان این بخش توسعه پیدا کند. همچنین 
حجت االسالم والمسلمین محمدحسین مهدوی مهر رئیس 
جامعة المصطفی العالمیه مشــهد با اشــاره به ظرفیت های 
گردشــگری دینی در ایران و بویژه خراسان رضوی گفت: در 
برخی کشورهای دنیا نداشــته های خود را به خوبی معرفی 
می کنند، اما بسیاری از داشــته های گردشگری ما به خوبی 
معرفی نشده اســت. وی ادامه داد: در میراثداری گردشگری 

کوتاه آمده ایم و در طول تاریخ داشــتن منابع نفتی موجب 
شده تا از این ثروت غفلت کنیم.وی با اشاره به ظرفیت جذب 
گردشگر از طریق محصالن جامعة المصطفی العالمیه گفت: 
اگر اعضای خانواده محصالن برای دیدنشان به مشهد بیایند 
چقدر می تواند فرصت معرفی ایران در دیگر کشورها را فراهم 
کند. وی ادامه داد: این افراد به کشورهای خود باز می گردند و 
ما هزینه ای به این افراد پرداخت نمی کنیم، اما این افراد مبلغ 
جمهوری اسالمی و فرهنگ و تاریخ و تمدن ایران هستند که 

به رایگان برای این سرزمین تبلیغ می کنند.
مهدوی مهر تصریح کرد: ما در مشــهد نماینده سازمان ملی 
حالل هستیم و در این زمینه می توانیم همکاری وسیعی با 
میراث فرهنگی و گردشگری اســتان داشته باشیم و از این 
طریق با توجه به هویت دینی و مذهبی شهر در جذب زائران 

از کشور های مختلف مؤثر باشیم.

در همایش فقه گردشگری عنوان شد

روند رو به رشد تعداد زائران خارجی به مشهد
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در جلسه روز گذشته شورای شهر  

 بودجه ۸7 هزار میلیارد ریالی 
شهرداری مشهد تصویب شد

قدس: بودجه 87 هزار و 800 میلیارد ریالی شهرداری مشهد 
در پنجاه و ششمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر مشهد 

تصویب شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر مشهد 
روز گذشــته در این جلسه در خصوص کلیات الیحه بودجه 
سال 98 شهرداری مشــهد گفت: بودجه مصوب نسبت به 
الیحه بودجه شهرداری مشهد سه هزار و 690 میلیارد ریال 
افزایش یافته اســت که این افزایش مربوط به بخش بودجه 

عمرانی و آلبوم اقتصادی بودجه است.
بتول گندمی افزود: در این بودجه سهم درآمدهای عمومی و 
کمک دولت 48 درصد و واگذاری دارایی های سرمایه ای 27 

درصد است و مابقی واگذاری های مالی است.
وی ادامــه داد: بخش منابع این بودجه با 35 درصد افزایش 
نسبت به اصالح بودجه سال 97 مبلغ 42 هزار و 980 میلیارد 
و 924 میلیون ریال است.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
شورای اسالمی شهر مشــهد گفت: توسعه متوازن با محور 
برنامه عملیاتی شــهرداری، توزیع بهینه منابع، اصالح نظام 
عوارض، تدوین نظام جامع عملکرد، استقرار خزانه متمرکز 
و حرکت بودجه به سمت حاشیه شهر از ویژگی های بودجه 

سال 98 شهرداری مشهد است.
گندمی افزود: اختصاص 1000 میلیارد ریال اعتبار برای ادامه 
پروژه جداسازی آب شرب از آب خام برای فضای سبز، اجرای 
پروژه محالت مبتنی بر درخواســت اهالی محالت و تعمیر 
اساسی 300 دســتگاه اتوبوس سازمانی از دیگر ویژگی های 
این بودجه است.معاون برنامه ریزی و توسعه شورای اسالمی 
شهر مشهد نیز در خصوص بودجه سال 98 شهرداری گفت: 
سهم پروژه های عمرانی در این بودجه نسبت به بودجه امسال 
حدود دو برابر افزایش یافته است.شــهریار آل شــیخ افزود: 
70 درصد از اعتبارات هزینه ای بودجه ســال 98 مربوط به 
بخش عمرانی است بنابراین سال آینده سال شلوغ و پرکاری 

در بخش عمرانی شهر مشهد خواهد بود.

 ارائه خدمات رایگان اتوبوسرانی در ایام تعطیالت 
نوروزی

در این جلســه الیحه ارائه خدمات رایگان اتوبوسرانی در ایام 
تعطیالت نوروزی سال 1398 نیز با قید دوفوریت به تصویب 

رسید.
بر اســاس این الیحه به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده 
می شــود، در راســتای ترویج استفاده شــهروندان و زائران 
گرامی از خدمات حمل و نقل همگانی در انجام ســفرهای 
درون شــهری و کاهش ازدحام ترافیک در هسته مرکزی و 
آلودگی های زیست محیطی، نسبت به ارائه خدمات رایگان 
در خطــوط 1 و 3 اتوبوس تندرو)BRT(، خط 12، خط 50 
و خط 77/2 )بوســتان زائرپذیر غدیر( اتوبوسرانی از مورخه 
1397/12/29 لغایت 1398/01/04)جمعاً به مدت پنج روز( 

با رعایت این تبصره اقدام نماید.

   مقصدهای انتقال ریلی خودرو از 
مشهد به دیگر نقاط کشور افزایش یافت

ایرنا: مدیرکل راه آهن خراسان گفت: شهرهای »اهواز، قم و 
کرمان« به فهرست مقصدهای انتقال خودروهای شهروندان 
از طریق ایستگاه راه آهن مشهد به دیگر نقاط کشور افزوده 

شدند.
محمدهادی ضیایی مهر افزود: ایام نوروز پیشین امکان انتقال 
ریلی خودرو از مشهد به شهرهای تهران، شیراز، بندرعباس 

و تبریز فراهم شده بود.
وی ادامه داد: همچنین در بخش مسافربری که در ایام نوروز 
پیش قطارها زائران و مسافران را از مشهد به 25 شهر کشور 

جابه جا می کردند.
وی اضافه کرد: امســال با افزوده شدن سه شهر دیگر شمار 

این مقصدها به 28 شهر کشور افزایش یافت.
مدیرکل راه آهن خراسان مبدأ قطارهای مسافربری به مقصد 
مشهد در نوروز 98 را شهرهای تهران، اهواز، تبریز، کاشان، 
شیراز، ســاری، ســرخس، یزد، بندرعباس، مراغه، طبس، 
خواف، زنجان، قزوین، اصفهان، کرمانشاه، اراک، مالیر، قم، 
کرمان، همدان، خرمشــهر، شوشــتر، ماهشهر، اندیمشک، 

آزادوار، ارومیه و کرج اعالم کرد.

استاندار خراسان رضوی عنوان کرد
   ساماندهی سکونتگاه های حاشیه 
شهر مشهد در انتظار راهکار اجرایی

قدس: اســتاندار خراســان رضوی گفت: برای ســاماندهی 
سکونتگاه های غیررسمی استان بویژه در حاشیه شهر مشهد، 
نیازمند راهکار قطعــی و اجرایی با اطمینان از حصول نتیجه 
هســتیم. علیرضا رزم  حسینی اظهار کرد: در ماه های اخیر دو 
بار به صورت سرزده از مناطق حاشیه شهر بازدید و با برگزاری 
جلسات تخصصی، راهکارهای ســاماندهی شرایط موجود را 
بررسی کرده ایم، اما هنوز جمع بندی نهایی و نقشه راه مطمئن 
حاصل نشده است.وی افزود: پیشنهاد می کنم که فرماندهی 
اجرای مــدل بازآفرینی در بافت ناکارآمد و ســکونتگاه های 
غیررسمی این کالنشهر به مدیریت سازمان بازآفرینی شهری 
کشور محول و همه دستگاه ها براساس برنامه ریزی کالن ملی 
اقدام کنند.وی عنوان کرد: اگر مدل بازآفرینی حاشــیه شهر 
مشهد مشخص و مسئولیت هر یک از دستگاه های اجرایی در 
این زمینه تعیین شــود، هم ما در استانداری خراسان رضوی 
مشــارکت خواهیم کرد و هم نهادهایی مانند آســتان قدس 
رضوی و شــهرداری پای کار خواهند آمد. وی گفت: ساخت 
واحدهای مســکونی از سوی توســعه گران و فروش آن ها به 
ساکنان حاشیه شهر شاید چندان قابلیت اجرا نداشته باشد، به 
این دلیل که افراد ساکن در این مناطق، از توان مالی چندانی 
برای خرید واحد مسکونی برخوردار نیستند و برای سرمایه گذار 
هم مشارکت در چنین پروژه هایی توجیه اقتصادی ندارد، مگر 
آنکه مشوق هایی ایجاد شود. رزم حسینی با اشاره به سکونت 
حدود یک میلیون و 500 هزار نفر در حاشیه شهر مشهد، تأکید 
کرد: برای رفع مشکالت این مناطق، باید تصمیم جدی گرفته 
شود تا دستگاه های اجرایی مطابق برنامه ریزی ها، گام های عملی 
در راستای تحقق سیاست ها بردارند.وی ادامه داد: زمین هایی 
که در اختیار دستگاه های اجرایی و شهرداری در حاشیه شهر 
مشهد و ســکونتگاه های غیررسمی واقع شده، باید شناسایی 
شود و در اختیار مجریان طرح بازآفرینی شهری قرار گیرد تا 
امکان برنامه ریزی برای ساخت واحدهای مسکونی فراهم شود.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: نمی خواهیم وعده ای برای 
ساماندهی حاشیه شهر بدهیم که قابلیت اجرایی نداشته باشد؛ 
باید مطابق برنامه عملیاتی و زمانبندی شده پیش رفت تا به 

نتایج مطلوب دست یافت.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خبر داد
   آماربرداری و شناسایی ۱5 هزار

 پرنده مهاجر در خراسان رضوی

قدس: مدیر کل حفاظت محیط زیســت خراســان رضوی 
گفت: 23 سایت در سراسر استان در سرشماری زمستان سال 

جاری، مورد آماربرداری ورود پرندگان مهاجر قرار گرفت.
تورج همتی اظهار کرد: طبق روال هر ساله از اواسط شهریور 
تا اواخر زمستان، خراسان رضوی میزبان گونه های مختلفی از 
پرندگان مهاجر اســت که از شمال به سمت مناطق جنوبی 
کوچ می کنند.وی افزود: سرشــماری ایــن پرندگان در یک 
برنامه هماهنگ در تمامی اســتان های کشور انجام می شود 
و در خراســان رضوی نیز، گروه های اصلی پرندگان آبزی و 
کنارآبزی در فصل مهاجرت مشاهده و مورد آماربرداری قرار 
می گیرند که متعلق به گروه های کشیم ها، باکالن ها، اگرت ها 

و حواصیل ها، اردک ها، درناها، چنگرها و آبچلیک ها هستند.
مدیر کل حفاظت محیط زیســت خراسان رضوی ادامه داد: 
در سرشــماری زمستان ســال جاری، 23 سایت در سراسر 
اســتان مورد آماربرداری قرار گرفــت که بیش از 15 هزار و 
700 پرنده از 40 گونه پرنــده آبزی و کنارآبزی و پرندگان 
شــکاری مهاجر در این برنامه شمارش شــد.وی گفت: در 
دوره سرشــماری، سد درونگر واقع در درگز دارای بیشترین 
جمعیت و سد جهان آباد واقع در تربت جام و نیز دشت تایباد 
میزبان کمترین جمعیت پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر 
بودند.همتی ادامه داد: بر اساس نتایج سرشماری، گونه های 
اردک سرحنایی، اردک مرمری، اردک بلوطی، خروس کولی 
معمولی و از پرندگان شکاری عقاب صحرایی، عقاب شاهی 
و عقاب خالدار بزرگ شــمارش و چهار قطعه گونه کاکایی 

سیبری برای نخستین مرتبه مشاهده شدند.

زاویه تصویر

دیوار مهربانی در نانوایی 
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محسن متولی اشکذری  افزایش بی رویه 
قیمت مواد شوینده و گران شدن چهار برابری 
آب بهــای تجاری، برق و گاز موجب شــده تا 
خشکشویی ها فشار مضاعفی را تحمل کنند، 
از طرفی وضعیت نامساعد اقتصادی و کاهش 
رغبت مردم برای استفاده از این صنف، اجازه 
افزایــش نرخ شست وشــو را نمی دهد که در 
صورت تداوم این وضع، ادامه کار برای اعضای 

این صنف غیرممکن می شود.

 افزایش 4 برابری نرخ قبوض 
شرکت های خدماتی

مجتبی حشمت، یکی از افرادی است که این 
شــغل را از پدرش به ارث برده، او با تأکید بر 
اینکه ما تاکنون ســعی کردیم از سودمان کم 
کنیم تا ریزش مشتری نداشته باشیم، تصریح 
می کند: این در حالی است که موارد مصرفی 
ما مثل آب، برق و گاز به صورت سرسام آوری 
گران شــده اســت. وی ادامه می دهد: امسال 
از اردیبهشــت قیمــت آب تجــاری را چهار 
برابر کردنــد و در حالی که قبض آب برای ما 
300 هزار تومان می آمده، در حال حاضر یک 
میلیون و 400 هزار تومان می آید و بهای برق 

و گاز هم به همین ترتیب افزایش یافته است.

 افزایش مواد اولیه خشکشویی
حشمت با اشــاره به اینکه مواد خشکشویی 
وارداتی است و تا پیش از گرانی ها یک بشکه 
200 لیتــری پرکلرین که نام کامل آن پرکلر 
اتیلین می باشــد را یک میلیون و 500 هزار 
تومان خریداری می کردیم، خاطرنشان می کند: 
در حال حاضر همان بشکه را به سختی باید به 
قیمت 7 میلیون و 400 هزار تومان خریداری 
کنیم چون عرضه کم شــده است قیمت آن 

چهار برابر شده است.
وی می افزایــد: دولت ارز دولتی و نیمایی هم 
اختصاص نمی دهد تا این مواد ارزان شود و با 
این شرایط ادامه کار برای ما دشوار شده است 
و هرچند اتحادیه پــس از گرانی ها بر خالف 
سال های دیگر که تنها در ابتدای سال نرخ ها 
افزایش می یافت برای بار دوم نرخنامه جدید 

صادر کرد اما واقعاً بازار برای 
اعمال نرخنامه دوم کشــش 
ندارد و از طرفــی هم ادامه 
این وضعیت ســبب خواهد 
شــد که مــا ضــرر کنیم و 
نتوانیم به کارمان ادامه دهیم 
و در نهایت مجبور شویم که 

کارمان را تعطیل کنیم.

 قیمت های فضایی
متصدیان  از  دیگــر  یکــی 
خشکشویی با اشاره به اینکه 
فضایی  مواد شوینده  قیمت 
شده اســت، می گوید: جعبه 
24 عددی پودر لباسشویی تا 

پیش از گرانی ها 50هزار تومان بود که اکنون 
به 130 هزار تومان رسیده است.

وی ادامــه می دهد: اکنون اتحادیه یکســری 
نرخنامه به ما داده که مربوط به اول سال است 
و پس از گرانی ها نرخنامه جدید را فرســتاده، 
صحبت این بود که نرخ توافقی باشــد ولی ما 
تاکنون افزایش نرخ ها را به علت عدم کشــش 
بازار اعمــال نکردیم هرچنــد افزایش باالیی 
نبود و مجبور شــدیم از ســودمان کم کنیم و 

در حــال حاضر کار به جایی 
رســیده اســت که باید یک 
مبلغی از جیبمان هم بگذاریم 
و با این وضعیت ادامه این کار 

بعید به نظر می رسد.

 دیگر جایی برای 
گرانی وجود ندارد

محســن مــالزم، یکــی از 
مشــتریان با تأکید بر اینکه 
بــرای گرانی  دیگر جایــی 
وجود نــدارد و انتهای خط 
است و مردم دیگر نمی توانند 
این وضــع را تحمل کنند، 
خاطرنشان می کند: با توجه 
بــه اینکه در این شــرایط دارایی مردم به یک 
سوم کاهش پیدا کرده است، دیگر نمی توانند 
به خودشــان برسند و لباس هایشــان را برای 
اینکه تمیز و مرتب باشــد به خشکشــویی و 
اتوشویی بیاورند و همین میزان که در ابتدای 
سال بهای شست وشــو و اتو را افزایش داده اند 
باالتر از توان مردم اســت و کمتر به این صنف 
مراجعه می کنند و سعی می کنند لباس هایشان 
را در منزل بشویند.هاشم ظریفیان نیز با انتقاد 

از گران شدن بهای خشکشویی می گوید: دولت 
باید برای مواد شــوینده ارز اختصاص دهد تا 
از ایــن وضعیت جلوگیری کنــد و با توجه به 
اینکه دین اســالم بیش از هر چیز بر پاکیزگی 
و طهارت لباس تأکید کرده است مردم بتوانند 
لباس هایشان را به طور مرتب شست وشو دهند و 
با البسه تمیز و مرتب در جامعه حضور پیدا کنند.

 کاهش 4۰ درصدی مراجعه مردم
در ایــن میان رئیس اتحادیه خشکشــویی و 
لباسشویی مشــهد با تأکید بر اینکه با وجود 
افزایش 50 تا60 درصدی هزینه ها در ســال 
آینده هیچ برنامه ای بــرای افزایش قیمت ها 
نداریم، خاطرنشان می کند: با توجه به تورم باال 
و افزایش هزینه ها مراجعه مردم به واحدهای 
ما در سال 97 حدود 40 درصد کاهش داشته 
اســت، ما نیز جهت رفاه آنان تصمیمی برای 
افزایش قیمت نداریم.علی کاشفی با اشاره به 
اینکه در شــرایطی که از ســوی مسئوالن به 
مردم کمکی نمی شود ما که خودمان از همین 
مردم هســتیم سعی داریم با تثبیت قیمت ها 
کمکی به حال مــردم کنیم تصریح می کند: 
فعالیت ما در نیمه دوم سال افزایش بیشتری 
پیدا می کند، اما امسال در ایام نزدیک به عید 
نیز همچنان با کاهش مشتری نسبت به سال 

گذشته روبه رو هستیم .

  ابطال 5۰ پروانه کسب خشکشویی
وی همچنیــن با بیان اینکه از ابتدای امســال 
تاکنون 50 عضو اتحادیه خشکشــویی مشهد، 
پروانه کسب خود را باطل کرده اند و  پیش بینی 
می شود در سال آینده هم تعداد دیگری کارشان 
را رها کنند، تصریح می کند: در حال حاضر تعداد 

اعضای این اتحادیه در مشهد 550 نفر است.

 ابطال 5۰ پروانه با تداوم گرانی مواد شوینده و افزایش بهای قبوض شرکت های خدماتی

خشکشویی ها در برزخ ماندن یا رفتن

 امسال از اردیبهشت 
قیمت آب تجاری را 
چهار برابر کردند و 

در حالی که قبض آب 
برای ما 3۰۰ هزار تومان 
می آمده، در حال حاضر 

یک میلیون و 4۰۰ هزار 
تومان می آید و بهای 

برق و گاز هم به همین 
ترتیب افزایش یافته است

بــرش

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شــماره 

300072305 پیامک کنید.

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

12500

95000

105000

87000

7500

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

گوشت مرغ

گوشت گوسفندی )الشه(

ران گوسفندی )بدون چربی(

گوشت گوساله )سردست( 

تخم  مرغ

روز بازار مشهد

پیشنهاد برای شورای شهر
شورای شهر پروژه نیمه کاره بی آرتی3 که سه سال بالتکلیف رها شده را مشخص کند و شرکت 

واحد را مکلف کند که در ایستگاه ها مأمور کنترل من کارت قرار دهد.
۹۳6...6۱5۸

بر سرویس مدارس نظارت داشته باشید
لطفاً نظارتی بر ســرویس مدارس داشــته 
باشــید، رانندگان این سرویس ها صبح ها با 
سرعت زیاد از داخل کوچه ها و خیابان های 

فرعی عبور می کنند.
۹۱5...6756

خالف ننویسید!
کجای شهر مشهد مرغ 12 هزار و 500 تومان پیدا می شود که ما هم بخریم؛ کمترین قیمت 
خرده فروشــی در بازار  باالی 14 هزار و 500 تومان می باشــد؛ چرا روزنامه ها خالف واقعیت 

می نویسند؟ 
۹۱5...52۸۸

درددل پدر یک بیمار
بعد از مدت ها دوندگی و وقت گرفتن از دکتر شــاهپری، متخصص ارتوپد بیمارستان قائم، 
وقتی آماده پذیرش شــدیم با جواب دکتر دارابی، رئیس علوم پزشکی مشهد مواجه شدیم 

که دستور داده بودند از پذیرش بیمار آماده عمل خودداری بشود! قصه ما سر دراز دارد
 ای کاش می شد درددل یک پدر را منعکس می کردید.

۹۱5...۳۴۳6

قابل توجه شهرداری و سازمان ترافیک
خروجی بلوار جالل آل احمد به بلوار وکیل آباد به هیچ عنوان مهندسی ســاز نیست و ترافیک 

سنگین دارد. شهرداری و سازمان ترافیک لطفاً اقدام بفرمایید.
 ۹۱5...527۱

پاکبانان را دریابید
تمامی پاکبانان شهرداری در تالشند تا شهر 
نزدیک عید زیباتر شود ما هم کمی مراعات 
حال این عزیزان را در رعایت نظافت شــهر 
بکنیم جای دوری نمی رود و خدا هم راضی 

خواهد بود.
۹۱5...2۹۹5

الکچری بازی از کیسه شهرداری باخرز!
خدا نکند ســر و کارتان بیفتد به شهرداری باخرز؛ می گویند بودجه نداریم، برای یک مجوز از 
هفت خوان رستم باید رد شوید، ولی اخیراً سفر تفریحی 10 روزه تشریف بردند جزیره کیش با 
مخارج اشرافی گری)الکچری(؛ که قلم کوچک آن در اختیار داشتن یک ماشین خارجی برای 

هر خانواده، با هزینه روزانه حدود 250 هزار تومان.
۹۱5...۱۳۸2

بلوار وحدت آلوده ترین منطقه!
ساکن در بلوار وحدت، وحدت 2 هستیم. هر طرح ترافیکی و هر محدودیت تردد که ایجاد می شود 
بار ترافیکی آن روی این منطقه پرتراکم مسکونی و اطراف است، طبق اعالم رسمی مرکز پایش 

آالیندگی، منطقه وحدت از نظر میزان آلودگی هوا در بین همه مناطق شهر رکورددار است.
۹۱5...۰۸۸۱

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
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 کلمه »سوژه« را قید نمایید.

شماره پیامک:   3۰۰۰723۰5



روی خط حادهث با مجوز اداره جهاد کشاورزی مشهد انجام شد

درخت  بُری در هفته درختکاری!
هاشمرســائیفر رقم نجومــی ناشی از 
فرسایش خاک و خسارت 56 میلیارد دالری 
به سرمایه کشور که سرمایه ای عظیم به شمار 
می آید را اگر بخواهیم از آن چشم پوشی کنیم 
حیات و زندگی مردم را که نمی شــود نادیده 
گرفت. اما گویــا در همین نزدیکی و در چند 
کیلومتری شهر مشهد درختانی با قدمتی بیش 
از نیم قرن از روی خاک قطع می شوند آن هم 
درســت در هفته درختکاری و با مجوزی که 
اداره جهاد و کشــاورزی متولی صدور آن بوده 

است! 

 واکنش اهالی روستا  
فرشــته تقی زاده، نماینده شــبکه سمن های 
محیط زیستی خراســان رضوی در خصوص 
ایــن موضوع به قدس گفت: روســتای اندرخ 
یکی از جاذبه های گردشگری طبیعی در فاصله 
کمی از مشهد قرار دارد که از قدیم به واسطه 
پوشــش گیاهی و شرایط جذابش مورد توجه 
گردشگران و دوستداران محیط زیست بوده و 
هست اما چند روز پیش اتفاقی در اطراف این 
روســتا افتاد که واکنش بعضی از مردم روستا 
و نیز شبکه های دوســتدار طبیعت را در پی 
داشــت. قطع چندین اصله درخت 50 تا 60 
ساله درست در روزهای هفته درختکاری که 
همگان دنبال کاشت درخت هستند نه قطع 
آن بدترین اتفاقی بود که می توانســت برای 

طبیعت زیبای این منطقه بیفتد.
وی در ادامه افزود: ایــن درختان در پیرامون 
استخر باغی که مالک آن فردی به نام قریشی 
هست سال ها پیش کاشته شده بود که از قدیم 
تمام باغ در اختیار مردم روستا بود و آن ها در 
کنار گردشــگرانی که به آنجا سفر می کردند 
از وجود این درختان زیبا و کهنسال استفاده 

می کردند. پس از قطع چند اصله 
از این درختان و اطالع رســانی 
مردم دلسوز روستای اندرخ، ما 
موضوع را به اداره منابع طبیعی 
اطالع دادیم که آن ها از نزدیک 
رفتند و شاهد موضوع بودند برای 
همین اجازه جمع آوری تنه های 

قطع شده را ندادند.

  مجوز حمل چوب درختان  
توسط جهادکشاورزی

تقی زاده اظهار داشت: نکته جالب 
توجه در این بین این اســت که 

اداره جهــاد کشــاورزی 
اقدامــی  در  مشــهد 
مجوزی  پرســش برانگیز 
بــرای حمل چــوب این 
با  کرده  صــادر  درختان 
این استدالل که درختان 
قطع شــده آفــت زده و 
خشــکیده بودند! که باز 
منابع  کارشناســان  هم 
بازدید  همان  در  طبیعی 
اعالم کرده بودند که این 
مشــکلی  هیچ  درختان 
نداشــتند و دلیــل قطع 

آن ها مشخص نیست.نماینده شبکه سمن های 
محیط زیستی خراسان رضوی همچنین گفت: 
ما به عنوان شــبکه ســمن های حافظ محیط 
زیست بشدت دنبال روشن شدن این موضوع 
از طریق اداره جهاد کشــاورزی مشهد خواهیم 
بود و اگر همکاری الزم نشــود قطعاً از طریق 
فرمانداری اقدام خواهیم نمود. پرسش این است 
که آیا در قانون چنین اجازه ای داریم تا درختان 
که موجودات زنده ای هستند و وجودشان برای 
آب، خاک و هوای ما ضروری است را قطع کنیم 

و کسی دنبال این جریان نباشد؟ 
قطعاً این گونه نیست و قانون جریمه و حبس 

برای این جریان در نظر می گیرد.

آب و هوا
 پیشبینیورودسامانهبارشی

بهاستانازعصرجمعه
قدس:هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: بر اساس تحلیل 
نقشه ها و مدل های هواشناسی پدیده غالب طی دو روز آینده 
)بویژه روز جمعه( افزایش ســرعت وزش باد در سطح استان 
می باشد. ضمن اینکه از ظهر جمعه با نفوذ سامانه بارشی به 
استان، بتدریج از نواحی غربی رگبار باران همراه با رعد وبرق 
آغاز خواهد شد که تا صبح روز شنبه هفته آینده ادامه دارد. 

خبر
مدیرکل امور رفاهی زائران استانداری خراسان 

رضوی عنوان کرد
 پیشبینیرشد8درصدیزائران

بهمشهدمقدس

خلیلآباد-خبرنگارقدس: مدیــر کل امور رفاهی زائران 
استانداری خراسان رضوی گفت: ساالنه بیش از 31 میلیون 
زائر به مشهد مقدس سفر می کنند و این حجم زائر برای این 

شهر یک پتانسیل بسیار خوب می باشد.
مهدی فروزان در نخســتین ســمینار توانمند سازی عوامل 
اجرایی ستاد خدمات سفر شهرستان های کاشمر، بردسکن و 
خلیل آباد که با حضور فرماندار خلیل آباد، بخشداران و اعضای 
شورای اسالمی شــهر و روستا و اعضای ستاد خدمات سفر 
ترشــیز کهن که در خلیل آباد برگزار شد، اظهار کرد: ستاد 
اجرایی خدمات ســفر محصول دولت اســت که به منظور 
خدمات رسانی به مسافران و گردشگران و در حوزه خراسان به 
زائران امام رضا)ع( می باشد و این ستاد یک ستاد دائمی است.

وی با بیان اینکه در نوروز ســال گذشــته بیش از 8 میلیون 
زائــر وارد مشــهد مقــدس و 14 میلیون نفر وارد اســتان 
خراسان رضوی شــدند، افزود: پیش بینی می کنیم با توجه 
به فراهم ســازی تمهیدات الزم برای نوروز ســال 98، بیش 
از 8 درصد رشد جمعیت مسافران و زائران به استان خراسان 

رضوی را داشته باشیم.
مدیرکل امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی از فعال 
بودن تمامی پایگاه های جاده ای در سطح استان در ایام نوروز 
خبر داد و بیان کرد: امروز قســمت اعظم مسافران و زائران 
امام رضا)ع( از شهرهای طبس، بردسکن، خلیل آباد و کاشمر 
می گذرند که یک مسیر سبز گردشگری محسوب می شود؛ 

بنابراین باید بیش از پیش به این مسیر توجه شود.
فروزان، خلیل آباد را یکی از شــهرهای گردشگری مذهبی در 
سطح استان معرفی کرد و گفت: این شهرستان با وجود چهار 
امامزاده می تواند در خصوص گردشگری مذهبی فعالیت زیادی 
کند و با معرفی پتانســیل های خوب کشاورزی این منطقه 
می تواند این شهر را زبانزد خاص و عام کند.وی با بیان اینکه 
شهرستان بردسکن شاهراه چندین استان و شهرستان است 
گفت: باید در میدان ورودی شهر بردسکن اوج هنر و زیبایی 
موج بزند و با ایجاد بازارچه و ســوغات ســرا به دنبال جذب 
مســافر و زائران باشند.مدیرکل امور رفاهی زائران استانداری 
خراســان رضوی، کویر بردســکن را یکــی از بی نظیرترین 
جاذبه های گردشگری استان خراسان رضوی نام برد و گفت: 
باید تورهای گردشگری به سمت کویر بردسکن فعال تر عمل 
کنند.فروزان از فرمانداران سه شهرستان حوزه ترشیز خواست 
با ایجاد تمهیدات الزم مسیری امن برای مسافران و زائران آقا 
علی بن موسی الرضا)ع( در ایام نوروز ایجاد کنند.همچنین در 
این مراسم فرماندار خلیل آباد گفت: مفتخریم همه ساله میزبان 
مسافران و زائران امام رضا)ع( در شهرستان خلیل آباد هستیم 
و امسال هم با برنامه ریزی هایی که توسط ستاد خدمات سفر 
شهرســتان شده است، منتظر میزبانی قدوم پر خیر و برکت 
زائران امام رضا)ع( در ایام نوروز هستیم.مجتبی شاکری با بیان 
اینکه تالش اعضای ستاد خدمات سفر شهرستان بر ماندگاری 
بیشتر مسافران در ایام نوروز در شهرستان است، افزود: با توجه 
به اینکه در مســیر جاده والیت قرار داریم در ورودی شــهر 
خلیل آباد با ایجاد سوغات سرا و بازارچه صنایع دستی به دنبال 
معرفی پتانســیل ها و ظرفیت های خوب شهرستان در حوزه 
کشاورزی و صنایع دستی به مسافران و زائران هستیم.فرماندار 
خلیل آباد گفت: احکام کمیته های 10 گانه ستاد خدمات سفر 
شهرستان صادر شده است و تمامی دستگاه های خدماتی برای 

ایام نوروز در آماده باش کامل می باشند.

   رئیسسابقشعبهمرکزی
بانککشاورزیبیرجند

بهاتهاماختالسدستگیرشد
قدس: دادستان عمومی و انقالب مرکز استان خراسان  جنوبی 
از بازداشت رئیس سابق شعبه مرکزی بانک کشاورزی بیرجند 
به اتهام اختالس و برداشت وجوه مشتریان و بانک بازداشت 
شد. حسین مقدس افزود: رئیس سابق بانک کشاورزی شعبه 
مرکزی بیرجند که از ســال 1391 به مدت حدود 6 ســال، 
مسئولیت این شعبه را برعهده داشته است به اتهام اختالس 
و برداشــت وجوه مشتریان و بانک به مبلغ حدود 3 میلیارد 
و 800 میلیون تومان بازداشت شد.وی یادآور شد: مشارالیه 
بعضاً وجوه اخذ شده از مشتریان را به حساب ثالث منتقل و 
از حساب ثالث برای خود برداشت می  کرده است، ولی گواهی 
سپرده برای مشتریان بانک بدون اقدام در سیستم بانک، صادر 

می کرده است.
وی گفت: با انقضای مدت مدیریت این متهم و مراجعه یکی 
از مشتریان و ارائه گواهی سپرده جهت دریافت سپرده خود 
به مبلغ 100 میلیون تومان و بررسی سوابق سپرده ها و احراز 
عدم ثبت این ســپرده و همچنین سپرده های متعدد دیگر 
مشتریان در سیستم بانک کشــاورزی، این اختالس کشف 
شــد.وی افزود: این متهم تاکنون 2 میلیارد و 100 میلیون 
تومان از مبلغ اختالس شده را تسویه کرده و در حال حاضر با 

قرار تأمین کیفری در زندان بیرجند بازداشت می  باشد.

 قاتلنامرئیجانمردبجنوردیراگرفت

بجنــورد-خبرنگارقدس:فرمانده انتظامی شهرســتان 
بجنورد گفت: روز گذشته یک فقره مرگ مشکوک در روستای 
»مهنان« از توابع شهرســتان بجنورد بــه مرکز فوریت های 
پلیسی 110 گزارش و بالفاصله تیمی از مأموران برای بررسی 

موضوع به محل حادثه اعزام شدند.
سرهنگ علی پاکدل افزود: در بررسی های عوامل انتظامی در 
محل حادثه مشــخص شد مردی 47 ساله در پی انتشار گاز 
منواکسید کربن در داخل منزل دچار گاز گرفتگی شده و قبل 
از رسیدن نیروهای امدادی جان باخته است. فرمانده انتظامی 
شهرســتان بجنورد عنوان کرد: در بررسی مأموران مشخص 
شــد متوفی در داخل منزل از اجاق تک شعله استفاده کرده 

که اجاق گاز خاموش و گاز در داخل منزل منتشر می شود.

 توقیف123رأسدامبدونمجوز
بجنورد-خبرنگارقدس: فرمانده انتظامی خراسان شمالی 
از کشف 123 رأس دام فاقد مجوز به ارزش 2 میلیارد و 460 

میلیون ریال در بجنورد خبر داد. 
ســردار علیرضا مظاهری گفت: در پی اعالم خبری مبنی بر 
اینکه افرادی اقدام به ورود دام فاقد مجوز به صورت مخفیانه 
پس از پالک کوبي تحت عنوان دام بومي به استان مي کنند، 
موضوع به صورت ویژه در دستورکار کارآگاهان پلیس آگاهی 

استان قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه کارآگاهان پلیس آگاهی حین گشت زني 
در محور کمربندي »بجنورد« به اســتان »گلستان« به سه 
دستگاه خودرو کامیون که قصد مراجعه به واحد پالک کوبي 
دام را داشــتند مشــکوک شــدند، افزود: کارآگاهان بعد از 
هماهنگی با مقام قضایی اقدام به توقیف این خودروها کردند.

این مقام ارشد انتظامی در استان با اشاره به اینکه در بازرسی 
از این خودروها 123 رأس دام فاقد مجوز کشف شد، تصریح 
کرد: در این رابطه ســه متهم نیز دســتگیر که برای تکمیل 

تحقیقات به مقر انتظامی منتقل شدند.

  3حفارغیرمجاز
درفیروزهدستگیرشدند

ایرنا: فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری خراسان رضوی از دستگیری سه حفار غیر مجاز 

در یکی از محوطه های تاریخی شهرستان فیروزه خبر داد.
سرهنگ مجید کیانی مقدم گفت: این افراد سه شنبه گذشته 
با هوشیاری مأموران یگان حفاظت میراث فرهنگی شهرستان 
در یکی از عرصه هــای تاریخی فیروزه در حین ارتکاب جرم 
شناسایی و دستگیر شدند.وی ادامه داد: از این متهمان عالوه 
برکشف و ضبط ابزار و ادوات حفاری یک دستگاه خودرو پراید 
نیز توقیف شــد.وی گفت: متهمان پس از دستگیری تحویل 

مقامات قضایی شدند.

  کشف 10تُنانواعشیرینی
بدونمجوزبهداشتی

نیشابور-خبرنگارقدس:مدیر گروه بهداشت محیط معاونت 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی نیشابور از کشف بیش از 10 تن 
انواع شیرینی از انبار یک منزل مسکونی در این شهرستان خبر 
داد.سعید یگانه پور اظهار کرد: در راستای طرح بسیج سالمت 
نوروزی و طی بازدید انجام شده، شیرینی های موجود در این 
انبار در طبقه همکف یک منزل مســکونی در شهر نیشابور 
کشــف و ضبط شد.وی گفت: با توجه به اینکه شیرینی های 
کشف شده فاقد مجوز و تأییدیه های بهداشتی است از ارقام 
مختلف شیرینی های موجود در محل نمونه برداری انجام شد 
و محل تا تعیین تکلیف نهایی پلمب و پرونده جهت ســیر 

مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

 کشفکاالیقاچاقدرمرزهای
خراسانرضوی

قدس:فرمانده مرزباني اســتان خراســان رضوي از کشف 
چندین مورد کاالی قاچاق در یک هفته گذشته خبر داد.

ســردار ماشــااهلل جان  نثار گفت: مرزبانان این فرماندهی در 
جهت پیشــگیری از قاچاق انواع کاال در مرزهای خراســان 
رضوی، موفق شــدند 46 قوطی سم شیمیایی قاچاق و 852 
نخ سیگار قاچاق را کشف کنند.وی با اشاره به برخورد قاطع 
بــا قاچاقچیان گفت: این مقدار کاالی قاچاق طی ایســت و 
بازرسی های جداگانه کشف شده است و قاچاقچیان این کاالها 
پس از دستگیری به مراجع قضایی برای اجرای احکام فرستاده 
شده اند. کارشناسان ارزش این کاالهای قاچاق را 279 میلیون 

و 230 هزار ریال برآورد کرده اند.
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نگهداریازحیوانات؛لذتبرایخود،آزاربرایدیگران

گزارش

محبوبهعلیپور:ماجرای حمله دوسگ از 
نژاد »پیت بول« و »ژرمن« به دختر 10 ساله  
تهرانی در پارک لواســان موجب شد موضوع 
نگهداری حیوانات با وجود غفلت ها و انکارهای 
چند ساله؛ بار دیگر در کانون توجه قرار بگیرد. 
ناگفته نماند که از این دو نژاد در جهان اغلب 
به عنوان سگ های نگهبان و یا محافظ استفاده 
می شــود چنانکــه از »پیت بــول« در میان 
گونه سگ ها به »جنگجوی شکست ناپذیر« 
و یا »ســگ آدم خوار« یاد می  شود از این رو 
نگهداری از آن ها در سایر جوامع تابع قوانین 
جدی اســت. به هر روی امروزه نگهداری از 
حیوانات در جامعه به حــدی وفور یافته که 
حتی در خانه های آپارتمانی نیز شاهد حضور 
و همزیســتی گونه های مختلــف جانوری با 

انسان ها هستیم.

 جلوههایاشرافیگرییاتنهازیستی؟
به راســتی علت اقبال مردم به همزیســتی 
افزون تر بــا حیوانات در محیــط خانوادگی 

چیست؟
علی کشمیری، فعال محیط زیست در پاسخ 
می گوید: مقوله نگهــداری حیوانات در خانه 
قضیه ای است که نیاز به بررسی چند جانبه 
دارد. چنانکه نمی  توان به طور کلی به عنوان 
رفتاری مذموم نفی کرده و نه می  توان به عنوان 

رفتاری پسندیده تأیید کرد. 
باید به این موضوع از زاویه مشکالت مراقبت 
از حیوانات ازیک ســو و چالش هایی که این 
قضیه برای زندگی اجتماعی دارد توجه شود. 
این فعال حقوق حیوانات همچنین می افزاید: 
امــروزه برای برخی از افــراد که حیوانات را 
نگهداری می کنند این موضوع شــاخصه ای 
برای زندگی الکچری شده بدون آنکه حتی 
نســبت به حقوق حیوانات، حقــوق افرادی 
نیز که در مجــاورت آن ها زندگی می  کنند 
و حقوق جامعه آگاهی داشــته باشند. چرا 
که نگهداری حیوانــات در فضاهای محدود 
آپارتمانی را نمی  توان نشــانه ای از دوستی و 

مهربانی با موجودات دیگر دانست.
 همچنیــن امروز شــاهدیم افــراد به جای 
نگهــداری از حیوانات خانگی در منازل خود 
موجوداتی از حیات وحش همانند شیر، ببر، 

مارهایی را جا می  دهند.
 از همیــن رو فعالیــت قاچاقچیان حیات 
وحش نیز رونــق یافته چرا که این حیوانات 
را از طبیعت می  دزدند و با هزینه های گزافی 
به برخی افراد می  فروشــند که دوست دارند 

متفاوت و متمایز از دیگران زندگی کنند.
کشــمیری با اشــاره به ضعف های نظارتی 
می  افزایــد: توان متولیان امر بــرای مقابله با 
متخلفــان و افراد بی توجه به حقوق حیوانات 
کافی نیســت. چنانکه در سازمان حفاظت از 
محیط زیســت که اصلی  ترین نهاد مسئول 
محسوب می شــود حدود 7000 نفر نیروی 
فعال داریم که تنها 3000 نفر آن ها محیط بان 
می  باشــند. در حال حاضر نیز همین تعداد 
محیــط بان یک ششــم اســتاندارد جهانی 
می باشد. از همین رو نمی  توان تمام فضاهای 

کشور را به لحاظ تأمین حقوق حیوانات رصد 
و نظارت کرد. به هر روی گرچه برای نگهداری 
حیوانات حیات وحش قانون داریم اما در عمل 

چندان پایبندی به آن دیده نمی  شود. 
چنانکــه پلنگی به نــام »ارس« که در باغ 
وحــش وکیل آباد مشــهد وجــود دارد و 
همچنین یوزپلنگی به نــام »ایران« که در 
پارک بارچین قزوین نگهداری می  شــود در 
پی فاش شدن معامالت قاچاقچیان حیوانات 
به این مراکز منتقل شده اند. بنابراین معتقدم 
تا زمانی که تقاضا نباشد، هیچ عرضه ای رخ 

نمی دهد. از همین رو برای ســاماندهی این 
مســئله باید به فرهنگ سازی در این زمینه 

توجه داشت.

  عوارض مدرنیته شدن
دکتر امیر هاشــمی مقدم، انســان شناس 
نیز با تشــریح مفصل عوامل گوناگون این 
قضیه اظهار می کند: بخشــی از این مقوله 
به تحوالت اجتماعی مربوط می  شود چنانکه 
نگهداری جانوران در خانه، پدیده ای است که 
در دوره مدرن ایجاد شــده و ایرانیان هم از 

این پدیده بی تأثیر نیستند. در واقع در جهان 
مدرن، تنها بخشــی از این پدیده را می توان 
به زندگی الکچری یا خودنمایی و چشــم و 
همچشــمی ربط داد و بخش زیادی اما به 
احساس تنهایی انســان مدرن باز می  گردد. 
به بیان جامعه  شــناختی، روابط مکانیکی 
نه تنها میان جامعــه، بلکه میان خانواده ها 
هم گسســته شــده و خانواده دیگر آن امر 
مقدس و ضــروری، برای بســیاری از افراد 
به شــمار نمی آید. بنابراین جانوران خانگی 
می  تواننــد بخش زیادی از آن خأل و تنهایی 
دارندگانشــان را پر کننــد؛ در حالی  که آن 

کشمکش های خانوادگی را ندارند.
 از همین رواســت که می بینیم بسیاری از 
دارندگان ایــن جانوران، آن ها را با واژه هایی 
همچون »پســرم«، »دخترم«، »عزیزم« و... 

صدا می زنند.
 وی با تأکید بر اینکــه درحال حاضر ما در 
کشــور؛ یک گروه جانور دوســت داریم و 
یک گروه جانــور آزار که در هر کدام از این 
گروه ها هم زیر گروه هایی هست که ممکن 
است برخی ویژگی های خاص خود را داشته 
باشــند، خاطر نشــان می کند: با وجود این 
تعارض ها از آنجا که نه آگاهی  رسانی همگانی 
درباره حقوق جانوران انجام می شــود و نه 
قانون با جانور آزاران برخورد جدی می  کند 
به طور طبیعی جنبه جانور آزاری بیشتر به 

چشم می  آید. 
بــه این ترتیب وقتی در کشــوری وضعیت 
تملــک و مراقبــت از جانــوران خانگی به 
رسمیت شناخته نشده، بنابراین قوانینی هم 

برای آن در نظر گرفته نمی  شود.
 از این رو بنابر تجربیات وشواهد گوناگون نیز 

جانوران خانگی قربانی بی  قانونی می  شوند. 

  تعارض های قانونی
حال باید پرسید که در کشور ما قوانینی برای 
همزیستی قاعده مند بین انسان ها و حیوانات 

خانگی وجود دارد؟ 
ســید مهدی حجتی، وکیل دادگستری و 
مدرس دانشــگاه در این باره اظهار می کند: 
در زمینه نگهــداری حیوانات خانگی مانند 
کبوتر و برخی دیگــر از پرندگان، به لحاظ 
آموزه هــای دینی، روایات و احادیثی زیادی 
در مورد استحباب و ثواب آن و فواید مادی 
و معنوی آن وجود دارد و توصیه های زیادی 
در این رابطه از ناحیه ائمه)ع( نقل شده است.
همچنیــن از نظر قانونی نگهداری حیوانات 
خانگی در آپارتمان محل ســکونت وحتی 
محل کار به عنوان قسمت هایی اختصاصی 
منعی ندارد مگر آنکه برای سایر همسایگان 
و مجاوریــن، ایجاد مزاحمت کند به نحوی 
که باعث ســلب آسایش ایشان شود و یا به 
لحاظ بهداشــتی، مضر به سالمت سایرین 
باشد و بیم ایجاد بیماری برای دیگران برود 
که در این صورت با شکایت ذی نفع و احراز 
مزاحمت و یا وجود خطر در مورد بهداشت 
و سالمت همسایگان، موضوع توسط مرجع 

قضایی، قابل رسیدگی خواهد بود. 

قطع چندین اصله 
درخت 50 تا 60 ساله 

درست در روزهای هفته 
درختکاری که همگان 

دنبال کاشت درخت 
هستند نه قطع آن ، 

بدترین اتفاقی بود که 
می توانست برای طبیعت 

زیبای این منطقه بیفتد

بــرش

تهدیدامنیتمجموعههایآموزشی
احمدفیاض:معضل ســگ های ولگرد در منطقه الهیه مشــهد کم بود که حاال 

ناهنجاری سگ گردانی نیز به آن اضافه شده است.
به گزارش خبرنگار ما؛ گرچه بافت اجتماعی منطقه الهیه مشــهد عمدتاً از اقشــار 
متوسط جامعه تشکیل شده و معضل سگ گردانی تا همین سال های قبل مشاهده 
نمی شد، اما اخیراً در کنار معضل الینحل سگ های ولگرد؛ ناهنجاری سگ گردانی 

نیز در این منطقه شهری کم و بیش خودنمایی تلخی دارد. 
البته عمده سگ گردانی ها به صورت سواره و یا در پارک ها و اماکن تفریحی عمومی 
صورت می گیرد، اما از بابت سگ گردانی عجیب دختری جوان در حاشیه مدرسه باید 

به متولیان امنیت منطقه و بویژه پلیس الهیه دست مریزاد گفت. 
ماجرا از این قرار است که ساعت 12 ظهر چند روز پیش و هنگام رساندن دخترم 
به دبستان توکلی زاده واقع در ابتدای صادقیه 11 و در شلوغی تغییر شیفت مدارس؛ 
دیدن دختری جوان با یک قالده سگ بزرگ و دقیقاً روبه روی دو مدرسه دخترانه 
دبســتان توکلی زاده و متوســطه اول محمدزاده موجب بهت و حیرتم شد. تغییر 
شیفت مدارس؛ ازدحام تردد را مثل همیشه به همراه داشت و در این بین شماری 
از دانش آموزان کنجکاو، دور این ســگ گردان تجمع کرده و مشغول تماشا بودند. 
دختر ســگ گردان پس از دقایقی در حالی که قالده ســگ را به دست گرفته، به 
ســمت یکی از ایستگاه ها حرکت کرد. ناگهان ســگ تغییر مسیر داد و عده ای از 
دانش آموزان و چند خانم هراســان از نیمکت جایگاه ایســتگاه فرار کردند. گرچه 
قالده سگ به جهت کنترل حیوان دست این دختر جوان بود، اما تغییر مسیرهای 
ناگهانی سگ به گونه ای بود که هر لحظه بیم آن می رفت که کنترل حیوان از دست 
صاحبش خارج شــود. دختر جوان سگ گردان سپس به ایستگاه مقابل رفت و در 
غفلت پلیس، گشــت و گذاری خونسردانه انجام داد. حضور این دختر جوان سگ 
گردان همزمان با تعطیلی مدرسه دخترانه متوسط اول موجب جلب نظر تعدادی 
موتورسوار جوان شده بود که به خود این اجازه و جسارت را می دادند عالوه بر متلک 
پراکنی به دختران دانش آموز، بلکه بانوان راننده ســرویس را هم مورد عنایت قرار 
دهند. تمامی این اتفاقات در حالی رخ داد که فاصله کالنتری الهیه تا این مجموعه 

آموزشی و تحصیلی بسیار اندک است. 
ناگفته نماند ابتدای صادقیه 11؛ مجموعه آموزشی، تحصیلی و ورزشی قرار دارد که 
چندین مدرســه را در خود جای داده است. عالوه بر این دو مدرسه؛ کمی پایین تر 

دبستان پسرانه و آن  سو تر مدرسه شاهد و کتابخانه و مجتمع ورزشی وجود دارد. 
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