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مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در نشست خبری طرح »آرامش بهاری« و »ضیافت الهی« مطرح کرد  

400 حسینیه و زائرسرا در خدمت اسکان نوروزی زائران
تنش کمبود 

 30درصدی آب مشهد  
در تابستان آینده!

رشد بیش از پنج 
برابری آمار مصدومان 

چهارشنبه سوری!

 آغاز به کار 
قطار سریع السیر 

تهران-مشهد 
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خراسان شمالی

۴ اثر غیرمنقول قابل ثبت 
در فهرست آثار ملی

خراسان جنوبی

اختصاص ۲۹۵ تن میوه 
تنظیم بازار نوروز 

9221224 1025

332

3

3

4

2
فرهنگ زیارت در ایجاد زیرساخت های 
الزم برای امر زیارت از حوزه های مغفول 
یا کمرنگ در بودجه زیارت است. انجام 
به  نیاز  ــارت،  زیـ زمینه  در  فرهنگی  کــار 
بودجه مناسب و مطالعات اساسی دارد. 

توجه به تأمین نیازهای اولیه زائر و کمی 
مانند  مـــواردی  می شود  موجب  بودجه 
فرهنگ در حاشیه قرار بگیرد که به نظر 
می رسد این موضوع در نــوروز 1402 باز 

هم چندان جدی نباشد.  

زیارت را باید از دو جنبه سخت افزاری و 
خدمت به زائر و جنبه دیگر آن توسعه 
ــارت در نظر گــرفــت کــه الزمــه  ــ خـــود زی
آن ایــجــاد زیــرســاخــت هــای انــدیــشــه ای، 

نخبگانی و پژوهشی است...

گفت وگو با  کارشناسان و مسئوالن درباره ضرورت ایجاد نگاه اندیشه ای، نخبگانی و پژوهشی به امر زیارت

غفلت ازسهم فرهنگ در زیرساخت های زیارت

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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میزان بارندگی از ابتدای سال آبی )مهرماه 1401( تا 
امروز در مشهد 60/03 میلیمتر بوده است. سال 

گذشته این آمار تا پایان سال 81 میلیمتر بود...

انفجار مــواد منفجره و لرزش  هر صــدای مهیب 
پنجره ها، خدا می داند موجب سقوط چند لیوان 
آب از دست سالمندان این شهر که بیشتر از هر 

وقت دیگر به آرامش نیاز دارند...

وزیر راه و شهرسازی از آغاز به کار قطار سریع السیر 
تهران-مشهد در سال 1402 خبر داد و گفت: همه 
شرکت های خصوصی، عمومی و دولتی از سوی وزارت 

راه و شهرسازی برای تولید و تأمین و...
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آگهى تاريخ 18 / 12  / 1401      صفحه  1 خراسان

﹝﹆︡اری ﹜﹢ازم ﹝︧ــ︐︺﹞﹏ ︫︀﹝﹏ ︫﹫︣ آ﹐ت، 
 .︫︡︀ ﹢︫ــ﹢اب و ﹝﹢﹋️ ﹝﹢︗﹢د ﹝﹩︋   ︠﹉︪︑ ،﹏︊﹞
ــ﹞︀ره ٠۵١٣٢٢۵۶٢٧٠ دا︠﹙﹩   ︫︀  ︋︡︣ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن︠ 

.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ١٠۵ ︑﹞︀س ف
۴۰
۱۱
۶۹
۲۷

 ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده (﹡﹢︋️ اول) ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ﹋﹞︍︨︣﹩ داران ︎﹫︪︣و ︠︣ا︨︀ن 
 ،︪︡﹞ د﹁︐︣ ︫︣﹋️ وا﹇︹ در ﹏﹞ روز ١۴٠٢/٠١/١۴ در ︊︮ ر︲﹢ی ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٩١٢ رأس ︨︀︻️ ١٠
︗︀ده ︨︣د︠︀﹡﹥، ︀︫﹫﹥ ﹝﹫︡ان ﹋︀رآ﹁︣﹟ ︋︀ د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ذ﹏ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد. از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ی ﹝︐︣م 
 ﹤︧﹚︗ ﹟و ﹋︀رت ︨ــ︊︤ ﹡︀و﹎︀ن در ا ︣︊︐︺﹞ ﹩︀︨︀﹠︫ ︫ــ︣﹋️ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︋︀ در د︨️ دا︫ــ︐﹟ ﹋︀رت

.︡﹠﹡︀︨︣﹝︋ ر﹢︱
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥: ١- ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ در︭︠﹢ص ا︮﹑ح ﹝︀ده ٢٢ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥

ــ︀دآوری: ١- ا︻︱ــ︀ء ﹝︐︣م ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ــ﹅ رأی و ︱﹢ر ︠﹢د در ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ را ︋ــ﹥ ﹝﹢︗︉ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ 
﹋︐︊ــ﹩ ︋﹥ ﹁︣د د﹍ــ︣ی وا﹎︢ار ﹡﹞︀﹠︡، در ا﹟ ︮ــ﹢رت ﹨︣ ︻︱﹢ ︻﹑وه ︋︣ رأی ︠ــ﹢د، ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ٣ رأی ︋︀ 

و﹋︀﹜️ و ︾﹫︣ ︻︱﹢ ﹁﹆︳ ﹉ رأی و﹋︀﹜︐﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.
٢- ﹨︣ ﹉ از ا︻︱︀ی ﹝︐︣م ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ا︠︢ ور﹇﹥ ورود ︋﹥ ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ و ا︻︴︀ی و﹋︀﹜️ ︋﹥ ﹨﹞︣اه 
 ︊  ︮٩ ️︻︀ ﹠︀︨︀﹩ ﹝︺︐︊︣ در روز﹨︀ی ١۴٠٢/٠١/٠٩ و ١۴٠٢/٠١/١٠ از︨  ︀ دا︫︐﹟ ﹝︡ارک︫  ﹢د︋  ﹡﹞︀﹠︡ه︠ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ️﹋︫︣ ︣︐﹁١۴ ︋﹥ د ︀︑
﹨﹫︃ت ﹝︡︣ه ف

/۴
۰۱
۱۶
۷۱
۷

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  (︑︀ر ا﹡︐︪︀ر: ١۴٠١/١٢/٢۵)

بدین وسیله از سهامداران محترم دعوت به عمل 
مــــ� آید در جلســــه مجمع عمومــــ� فوق العاده در 
ساعت ۱۲ روز ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ در محل شرکت خیابان 
یاســــمن- یاســــمن ۱۴- پــــالک ۶۳ حضــــور بــــه هم 

رسانند.
دستورجلسه: الحاق موضوع 

هیئت مدیره

 ﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹝︖﹞ ﹤ آ﹎﹩ د︻﹢ت︋ 
 ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫︣﹋️ راه ا﹡︡ازان ︮﹠︺️ ︠︣ا︨︀ن 

︀ص  ︠﹩﹞︀︨
 ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢۴٣٩۶٢و ︔︊️ ٨۶٣٣

ف
/۴
۰۱
۱۶
۸۱
۰

 شهردارى گناباد در نظر دارد 
︣وژه  ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑﹊﹞﹫﹏ و ادا﹝﹥ ︻﹞﹙﹫︀ت ︻﹞︣ا﹡﹩︎ 
︣ی (︫︀﹝﹏ ﹋︿  ︊﹢د ︻︊﹢ر و ﹝︣ور︫  ﹝︊﹙﹞︀ن و︋ 
ــ﹏ ︻︀︋︣. ﹡︭︉ ﹝︊﹙﹞︀ن  ︨ــ︀زی. ︗︡ول ﹎︢اری.︎ 
︫ــ︣ی و...) ﹝︧ــ﹫︣ ﹝﹫ــ︡ان آزاد﹎︀ن ︑︀ ﹞︤ه 
 ︀ ︣ ا︨ــ︀س ﹁︨︣ــ️︋   ︋﹩︊︐﹋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ از
١۴٠١ (ا︋﹠﹫﹥) ا﹇︡ام ﹡﹞︀﹫︡ ﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن وا︗︡ 
 ﹤ا︨﹠︀د و ارا ️﹁︀در ️︗ ︡﹠﹡ا﹢︑ ﹩﹞ ︳︫ــ︣ا

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︀د︐  ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹤ ︎﹫︪﹠︀د︋ 
︣دار ﹎﹠︀︋︀د ︣ ︧﹫﹟ ﹡︖︀ری︫  د﹋︐

 ﹩﹎آ ︡︡︖︑

︣داری ﹎﹠︀︋︀د  ︫﹩︊︐﹋ ﹤︭﹇︀﹠﹞

ح
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در  فقیه  ــی  ول نماینده  بازپور   طیبه 
در  چهارشنبه  روز  ظهر  رضــوی  خراسان 
زنــی ســاخــت 10۵ کالس  کلنگ  مــراســم 
در  ــه  ک مشهد  شــهــر  حــاشــیــه  در  درس 
مدرسه 13 آبان برگزار شد، گفت: تابستان 
6سال پیش که رهبری دستور رسیدگی به 
حاشیه شهر را دادند و مراجع در مشهد حضور داشتند، 
آیات عظام مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی نیز در مشهد 
حضور داشتند و آن ها نیز نسبت به حاشیه شهر مشهد 

از نظر امنیت کشور احساس نگرانی کردند. 
آیت هللا سید احمد علم الهدی تأکید کرد: با تالش ها و 
مساعدت هایی که در این 6 سال صورت گرفت، حاشیه 
مردم  و  شد  فرهنگی  نسبتاً  و  شهری  ساماندهی  شهر 
متدین هم یک تحول اخالقی و فکری در حاشیه شهر پیدا 

کردند که این ارزشش از آبادانی شهری بیشتر است.
وی با بیان اینکه در رأس تحول فکری و اخالقی، آموزش 
و پرورش است، تأکید کرد: اهتمام به ساخت مدارس در 

حاشیه شهر در رأس جریان فرهنگی قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بیان کرد: جمعیت 
حاشیه شهر تا دو سال پیش یک میلیون و 200 هزار نفر 
بود که با اتفاقات کشور همسایه حدود ۷00 الی 800 هزار 

نفر به این جمعیت اضافه شده است.
تأکید بر حس وظیفه  با  الهدی  آیت هللا علم 
نسبت به اتباع افغانستانی، اظهار کرد: فرزندان 
حق  شیعه  مسلمان  فــرزنــدان  عنوان  به  اتباع 
آموزش دارند و ما نباید نسبت به آن بی تفاوت 
باشیم تا در آینده بتوانیم از نیروی سازنده آنان 

در کشور استفاده کنیم. 
این جمعیت، فقر  با اضافه شدن  وی گفت: 
در حاشیه شهر وجود  فوق العاده ای  آموزشی 
دارد، به طوری که مدارس چند شیفت و بعضی 
از مدارس مختلط هستند که در کنار مرقد امام 

هشتم)ع( این مسئله پذیرفته نیست. 

از مدیر کل آموزش  امــام جمعه مشهد ضمن قدردانی 
و پرورش خراسان رضوی در ساخت مدرسه های جدید، 
گفت: توسعه مدارس در دو سال اخیر بیشتر شده است، 
تا  باشد  این  از  بیشتر  باید  اما سرعت ساخت مدرسه 

پاسخگوی نیاز شهر و به خصوص حاشیه شهر باشد. 
آیت هللا علم الهدی تأکید کرد: باید آموزش و پرورش از 
کمک های کمیساریای عالی و ظرفیت افراد خیر و بنیاد 
علوی برای ساخت مدارس نهایت استفاده را داشته باشد. 
مرکز  و  روستاها  شهرستان ها،  در  مــدرســه  ساخت  وی 
داد:  ــه  ادامـ و  دانــســت  هــم مطلوب  را  شهر 
درست است این مکان ها هم نیاز به ساخت 
مدرسه دارند، اما چون مردم آنجا بومی همان 
شهر و روستا هستند، می توانند کارشان را با 
ظرفیت خودشان پیش ببرند، اما در حاشیه 
شهر مشهد بومی کامل منطقه نیستند که از 

امکانات خودشان استفاده کنیم.
مهم  بسیار  سرعت  کــرد:  تأکید  پایان  در  وی 
است و ان شاءهللا این مدارس تا مهر سال آینده 
تکمیل شوند و شاهد جهشی در سرانه فضای 

آموزشی در حاشیه شهر باشیم.

۱۰۵ کالس درس در قالب ۱۲ مدرسه ساخته می شود ◾
معاون برنامه ریزی و امور مجامع بنیاد مستضعفان گفت: 
بنیاد مستضعفان در قالب بنیاد علوی در مناطق محروم با 
کمک آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس، مدرسه 

و کالس های آموزشی می سازد. 
مجید باجالن گفت: امروز کلنگ زنی 10۵ کالس درس در 
حاشیه شهر مشهد انجام شد که امیدواریم تا مهر سال 

آینده به بهره برداری برسد. 
پنج مدرسه  قالب  اینکه ۵۷ کالس درس در  بیان  با  وی 
در  کــالس درس  جدید ساخته خــواهــد شــد، گفت: 48 
هفت مدرسه موجود برای افزایش فضای آموزشی احداث 

می شود.
باجالن همچنین در خصوص کمک های دیگر بنیاد علوی به 
حاشیه شهر مشهد گفت: 120 میلیارد تومان در سال 1401 
در قالب کمک معیشتی، بسته های لبنی، وام اشتغال زایی، 

تجهیزات مسکن و مساجد هزینه شده است.

۱0۵ کالس درس در قالب ۱۲ مدرسه در حاشیه شهر ساخته می شود



   کشف بیش از 
۱۳ هزار لیتر 
سوخت قاچاق 
توسط مرزبانان 
خراسان رضوی  
سردار مجید 
شجاع، فرمانده 
مرزبانی خراسان 
رضوی از کشف 
۱۳هزار و ۵۶۰لیتر 
سوخت قاچاق به 
ارزش ۳میلیارد و 
۷۹۶میلیون و 
۸۰۰هزار ریال در 
چهار روز توسط 
مرزبانان این استان 
خبر داد.

نشست خبری

ــی   طاهـره فجـر داودل
ــارت از حــوزه هــای  ــ فــرهــنــگ زی
مغفول یــا کمرنگ در بودجه 
زیارت است. انجام کار فرهنگی 
در زمینه زیارت، نیاز به بودجه 
مناسب و مطالعات اساسی 
دارد. توجه به تأمین نیازهای اولیه زائر و کمی بودجه 
موجب می شود مواردی مانند فرهنگ در حاشیه 
قرار بگیرد که به نظر می رسد این موضوع در نوروز 

1402 باز هم چندان جدی نباشد.  

 جای خالی بودجه در ایجاد گفتمان ◾
و فرهنگ زیارت 

زیــارت را باید از دو جنبه سخت افزاری و خدمت 
به زائر و جنبه دیگر آن توسعه خود زیارت در نظر 
گرفت که الزمه آن ایجاد زیرساخت های اندیشه ای، 
نخبگانی و پژوهشی است. محمدجواد استادی، 
پژوهشگر مطالعات فرهنگی با اشاره به این موضوع 
گفت: مشهد هر سال میزبان زائران زیادی است و 
نگاهی که به مسئله زیارت در سطح کشور و استان 
وجــود دارد، یک نگاه کمّی است و زیــارت، تنها تا 
سطح جنبه های خدمات رسان تقلیل داده می شود.
وی در ادامه تصریح کرد: وقتی درباره مسئله زیارت 
و بودجه آن صحبت می شود، وجود زیرساخت های 
الزم برای ارائه خدمات به زائران مطرح می شود که 
این مسئله درســت اســت؛ اما این نگاه، یک نگاه 
تقلیدی به زیــارت اســت. نگاه ما به زیــارت باید به 
صورت یک مفهوم گفتمانی بسیار قدرتمند باشد 
تا در حوزه های مختلف از نظر معرفتی تأثیر بگذارد.
پژوهشگر مطالعات فرهنگی ضمن تأکید بر تأثیرات 
نگاه به مفهوم زیارت یادآور شد: زیارت می تواند در 
عرصه رسانه، اقتصاد و مسائل اجتماعی در عرصه 
شهری یک مؤلفه معنایی باشد؛ به این معنا که اگر 
راجع به زندگی شهری در جهان معاصر صحبت 
می کنیم، زیــارت می تواند دال مرکزی معنابخش 

آن باشد. 
وی ادامـــه داد: همه شهرها بــر اســـاس اولویتی 
شکل گرفته است و شکل گیری مشهد براساس 
مؤلفه زیارت بوده و مؤلفه زیــارت، تفاوت بزرگی با 
سایر مؤلفه های ایجاد یک شهر مانند اقتصاد، 
گردشگری و سایر دالیل دارد و از یک تفاوت بنیادین 
برخوردار است که این تفاوت، مفهوم معرفتی و 

معناساز زیارت است.
پژوهشگر مطالعات فرهنگی با تشریح ضرورت 
جــریــان معرفتی زیـــارت عــنــوان کــرد: یــک مفهوم 
معرفتی و معناساز زیارت اگر بتواند امتداد پیدا کند، 
می تواند فرد را در زندگی متحول کند. آن چیزی که 
ما باید در بودجه زیارت به آن توجه داشته باشیم، 
در گام نخست، شناخت و تحلیل درستی از مقوله 

زیارت است.
وی ضمن بیان اهمیت شناسایی فرهنگ زیارت از 
سوی پژوهشگران خارجی تصریح کرد: مطالعاتی 
که در خارج از ایران درباره زیارت اتفاق افتاده، بسیار 
بیشتر است؛ یعنی پژوهشگران خارجی زیارت را 
در فرهنگ ما مورد بررسی قرار داده انــد و این نکته 

مهمی است.
ــعــات  اســــتــــادی تـــصـــریـــح کــــــرد: حـــجـــم مــطــال
میان رشته ای در حــوزه زیـــارت بسیار تقلیدی 
اســـت. در واقـــع در گــام نخست، نیازمند این 
ــارت مطالعه و  هستیم کــه بــه خوبی دربـــاره زیـ
نظریه سازی کنیم و ایــن مـــوارد را مبنا و بنیاد 
حرکت های اساسی قرار بدهیم که در این حوزه 
تقریباً هیچ کار جدی اتفاق نیفتاده و نیازمند 
رشته ها، پژوهش ها و دانشگاه هایی در مطالعات 
زیارت هستیم تا به ادبیات مشترک و مبنایی در 

یک کار علمی برای زیارت برسیم.
این پژوهشگر حوزه فرهنگی ادامه داد: هر زمانی 
که از بودجه زیــارت صحبت می شود، این حلقه 
مورد توجه قرار نمی گیرد و از آن غفلت می شود و ما 
همیشه تنها از زیرساخت ها می گوییم. مشهد به 
دلیل حجم انبوه زائر که در طول سال دارد، نیازمند 
زیرساخت برای حجم ٢٠ تا ٣٠میلیون زائر ساالنه 
است؛ اما مهم تر این است که مشهد می خواهد 
الگویی باشد برای جهان اسالم و شهر اسالمی چه 
در ایران و چه در نقاط دیگر دنیا برای ساختن این 

الگو نیازمند بنیادهای نظری و پژوهشی است.
وی با تشریح هنر متمرکز شیعی و قابلیت آن در 
مفهوم زیارت عنوان کرد: در زمینه هنر، حرم مطهر 
رضوی ٧٠٠ سال هنر متمرکز شیعی را در دل خود 
دارد. در حرم مطهر برخالف نقاط دیگر ایران که 
هنر به صورت دوره ای در شهرهایی مثل اصفهان 
و یا تبریز اتفاق افتاده است، به صورت یک هنر 

متمرکز ٧٠٠سال شیعی و اسالمی جریان دارد.
استادی در پایان متذکر شد: در صرف بودجه زیارت 
نباید فقط به حوزه خدمات توجه شود. اگر بتوانیم 
ــارت را به گفتمان مرکزی در جامعه خودمان  زی
تبدیل کنیم و زیارت را در زندگی تک تک مردم ایران 

جریان دهیم، می توانیم مؤثرتر باشیم.

 جایگاه فرهنگ زیارت در مصوبات امسال ◾
شورای ملی زیارت

هــر چــنــد تــمــام دســتــگــاه هــای اجـــرایـــی در شهر 
مشهد و اســتــان درگــیــر مقوله حــضــور میلیونی 

زائران می شوند؛ اما متولیان اصلی حضور زائر در 
جایگاه تصمیم گیری قرار دارند. معاون هماهنگی 
و مدیریت امور زائــران استانداری خراسان رضوی 
درباره مصوبات شورای ملی زیارت در استان خراسان 
رضوی عنوان کرد: امسال به مناسبت نوروز طبق 
دستور رئیس جمهور، کارگروه ملی زیارت دو هفته 
قبل به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد 

و موضوع آن نیازمندی های نوروز بود.
حجت االسالم و المسلمین حجت گنابادی نژاد 
تصریح کــرد: بــراســاس استخراج شبکه مسائل 
ــوجــه به   اســـتـــان و مــشــهــد در بــحــث زائــــر و بـــا ت
اهتمام  خوبی که در شبکه دولــت وجــود داشت، 
٢4مصوبه در کارگروه ملی زیارت داشتیم که یکی 
از این مصوبات مربوط به تمهیدات و نیازهای حوزه 

فرهنگی بود.

طرح زائر از مبدأ تا مبدأ◾
وی افـــزود: مصوب شــد وزارت ارشـــاد کمکی به 
اعتبارات ارشاد استان  داشته باشد و این کمک ها 
بابت خــدمــات فرهنگی دستگاه های فرهنگی 
اجتماعی نظیر ستاد خدمات سفر در جاده ها و 
در مشهد پیش بینی شد تا به عنوان جایگاه های 
خدمات زائر بتوانند خدماتی انجام دهند و یکی 
از این طرح ها طرح »زائر از مبدأ تا مبدأ« است که 
توسط اداره کل ارشــاد اسالمی استان خراسان 

رضوی ارائه شده است.
بــرای اطــالع از جزئیات بیشتر از طــرح »زائـــر از 
مبدأ تا مبدأ« به سراغ مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان رضوی می رویم تا درباره این طرح 
توضیحات الزم را بدهد. محمد حسین زاده درباره 
این طرح اظهار کــرد: در این طرح تالش می شود 
زائر از لحظه ای که به قصد زیارت به سمت مشهد 
حرکت می کند، کیفیت زیارت و حضور قلب او با 

ارائه خدمات فرهنگی متناسب باالتر برود.
ــزود: ایــن اقــدامــات و خدمات فرهنگی در  وی افـ
ــای شهر، خود  طول مسیرهای استان، ورودی هـ
شهر مشهد، محل اسکان زائر، در اطراف حرم و 
خود حرم داده می شود و این محل ها همه نقاطی 

هستندکه در این طرح برای خدمت رسانی فرهنگی 
به زائر پیش بینی شده است.

حسین زاده در توضیح بیشتر عنوان کرد: به عنوان 
نمونه، زائــر در فرودگاه یا ایستگاه قطار استقبال 
می شود و مثالً فیلمی که در قطار پخش می شود 
متناسب با حال و هوای زائر است و اگر زائر با خودرو 
وارد مشهد می شود در طول مسیر ایستگاه هایی 
وجود داشته باشد که به او خدمات فرهنگی بدهد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
 با اشـــاره به اقــدامــات فرهنگی ســال هــای گذشته 
خاطر نشان کرد: در مشهد طی سال های گذشته 
این برنامه توسط دستگاه های مختلف اجرایی شده 
و خدمت رسانی فرهنگی به زائر در مشهد و حرم 
مطهر سابقه چندین ساله دارد؛ اما در طرح زائر از 
مبدأ تا مبدأ، به دنبال این هستیم تا زائر از زمانی که 
از شهر خودش حرکت می کند و از زیارت برمی گردد، 

در حال و هوای زیارت و توجه به زیارت قرار بگیرد.
وی در پایان با اشــاره به تنوع تولیدات فرهنگی 
تصریح کــرد: ایــن تولیدات در استان به صورت 
متنوع در قالب اجرای گروه های سرود، نمایشگاه 
کتاب، مشاوران در حرم مطهر رضوی، ایستگاه های 
راه آهن، فرودگاه، ورودی ها و سایر نقاط دیده شده 
اســت تا نیازمندی های مخاطب رفــع شــود؛ اما 
مسئله اصلی ما در طرح »زائــر از مبدأ تا مبدأ« 
در شــورای ملی زیــارت این بود تا این اتفاقات در 

استان های دیگر هم بیفتد.

 سهم فرهنگ در بودجه زیارت ◾
مغفول مانده است

به نظر کارشناسان سخت ترین کار، ایجاد فرهنگ و 
فرهنگ سازی است و در این بخش این سؤال مطرح 
می شود که این طرح تا چه میزان می تواند از نظر 
جذابیت و محتوا در زائران اثرگذار باشد و موجب 

تداوم فرهنگ زیارت در ذهن زائران باشد.
ــارت، سال  نخستین سال تخصیص بودجه زی
91 برای مشهد و دو شهر قم و شیراز، حدود 61 
میلیارد تومان بود؛ بودجه ای که در سال های بعد 
با به اشتراک گذاشتن همه استان ها به صورت 
پلکانی کاهش یافت و نهایت در اعتبارات بودجه 
سال 96 به بعد دیگر هیچ ردیف مشخصی برای 
زیارت وجود ندارد. درسال 9۸ محمدباقر نوبخت، 
رئیس سازمان برنامه وبودجه این وعده را داد که 
دولت با استفاده از سایر ردیف ها به هزینه های 
زیارت در مشهد کمک می کند؛ اما دولت با حذف 
بودجه زیــارت از الیحه قانون برنامه وبودجه در 
سال 99 راه هرگونه مطالبه بودجه ای بــرای این 

موضوع را بست. 
هر چند برای سال آینده و در بودجه پیشنهادی 
دولت به مجلس شورای اسالمی، ردیف مستقلی 
بــرای موضوع زیــارت در نظر گرفته شــده؛ اما این 
سهم بــا عــدد 100میلیارد تــومــان در مقایسه با 
سال های گذشته و تورم باالی کنونی، عدد اندکی به 
حساب می آید. در کنار این مسئله، ذکر این سؤال 
مطرح است که سهم فرهنگ در بودجه زیارت 
تاکنون به چه میزان بوده و چه آثاری داشته است؟ 

گفت وگو با  کارشناسان و مسئوالن درباره ضرورت ایجاد نگاه اندیشه ای، نخبگانی و پژوهشی به امر زیارت

غفلت ازسهم فرهنگ در زیرساخت های زیارت

خبرخبر
روزروز

دستور استاندار خراسان رضوی برای تکمیل پرونده ثبت جهانی آسبادهای نشتیفان خواف
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی 
خراسان رضوی گفت: استاندار خراسان رضوی برای تکمیل 
و پیگیری پرونده ثبت جهانی آسبادهای نشتیفان خواف 

دستورهای الزم را صادر کرد.
سید جواد موسوی از بازدید استاندار و معاون عمرانی وی از 
آسبادهای شهر نشتیفان در سفر به شهرستان خواف خبر 

داد و عنوان کرد: تخصیص اعتبارات سفر برای آزادسازی 
حریم آسبادها، مشارکت و همیاری شهرداری، استفاده 
از ظرفیت جوامع محلی، ساماندهی و مناسب سازی و 
جــداره ســازی محور فرهنگی و تاریخی شمیرون از دیگر 
مواردی بود که در این بازدید مطرح شد و استاندار خراسان 

رضوی دستور الزم در این خصوص را صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع  دستی خراسان رضــوی، موسوی گفت: در این 
بــازدیــد مقرر شد با مشارکت شــهــرداری و دستگاه های 

مرتبط، ورودی آسبادها ساماندهی شود.
آسبادهای نشتیفان خواف یکی از بزرگ ترین مجموعه های 
خشت، گل و چوبی تاریخی ایران و همچنین از مجموعه 

آسبادهای تاریخی جهان محسوب می شود که از دوران 
پیش از تاریخ اسالم در ایران باقی مانده است.

این مجموعه تاریخی با توجه به ساخت و معماری جذاب و 
جالبی که دارد، به  عنوان یکی از جاذبه های مهم گردشگری 
ایــن استان به  شمار مـــی رود که ساالنه صدها گردشگر 

خارجی و هزاران گردشگر داخلی از آن دیدن می کنند.

انرژی
   خسارت بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی 

قطعی برق و گاز به مجتمع فوالد خراسان  
قطعی برق و گاز در سال جاری بیش از هزار و ۵۰۰ 

میلیارد تومان به مجتمع فوالد خراسان خسارت وارد 
کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیر عامل مجتمع 
فوالد خراسان با بیان اینکه تأمین انرژی یکی از 

مهم ترین دغدغه های این مجتمع است، گفت : این 
مجتمع در تابستان سال جاری با دو ماه قطعی برق و 
در زمستان نیز با سه ماه قطعی گاز مواجه بوده است.

 طهمورث جوانبخت، خسارت ناشی از قطعی برق در 
تابستان را بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان و قطعی گاز در 

زمستان را بیش از هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
وی افزود: این چالش، هدررفت یک سوم زمان کاری و 

۵۰درصد سود این مجتمع را در پی داشت.

جوانبخت، این میزان خسارت را ناشی از نبود 
اقدامات مؤثر در زمینه بهینه سازی مصرف 

برق و گاز دانست و ادامه داد: درصدد هستیم با 
برنامه ریزی های درازمدت، این میزان خسارت را در 

سال های آتی کاهش دهیم.

 400 حسینیه و زائرسرا 
در خدمت اسکان نوروزی زائران

ــاف و امــور  ــ محدثه مــودی  مــدیــر کــل اوق
خیریه خــراســان رضـــوی در نشست خبری 
طــرح »آرامــــش بــهــاری« و »ضــیــافــت الهی« 
گفت: طرح آرامش بهاری که به ایام نوروز 1402 
اختصاص دارد، از 25 اسفند ماه تا 15 فروردین 
ماه در بقاع متبرکه استان خراسان رضوی برای 
خدمت رسانی به زائران و مسافران اجرا خواهد 
شد. در سطح استان 123 بقعه مجری این طرح 
خواهند بود و در مجموع بیش از 4 هزار خادم 

در این طرح مشارکت خواهند کرد. 
حجت االسالم محمد احمدزاده بیان کرد: با 
توجه به حضور بیش از 760 مقبره شهید در 
بقاع متبرکه استان، در آخرین پنجشنبه سال 
مراسم عطرافشانی و غبارروبی مزار شهدا را 

برگزار خواهیم کرد.
وی افـــزود: در ایــن طــرح بیش از 45 خیمه و 
غرفه معرفتی در محل بقاع متبرکه خواهیم 
داشــت از جمله غرفه های کــودک و نوجوان، 
مــشــاوره و پــاســخ بــه ســـؤاالت شــرعــی، همه 
ــانـــه ای، حــجــاب،  ــنـــدرسـ ــف بــاشــیــم، چـ ــ واقـ
فعالیت های قرآنی و غرفه سالمت. در این 
غرفه ها محصوالت فرهنگی مرتبط توزیع 
و مسابقاتی بــا موضوعات فرهنگی نیز به 
صورت روزانه برگزار خواهد شد. ضمن اینکه 
نمایشگاه های ایــثــار و شــهــادت، خــانــواده و 
جــنــگ نـــرم نــیــز در حــاشــیــه ایـــن خیمه های 

معرفتی برپا می شود. 
احــمــدزاده در تشریح جزئیات مراسم های 
مذهبی طرح بیان کرد: در این طرح با توجه 
بــه مناسبت خــاص هــر روز، بــرنــامــه ای ویــژه 
خواهیم داشــت. بــرای مثال مراسم تحویل 
ــاص در بقاع  ــال و هــوایــی خـ ــال نــو بــا حـ سـ
شاخص، همراه با قرائت دعای تحویل سال 
و پخش مستقیم سخنرانی رهــبــر معظم 
انقالب برگزار می شود. در مجموع پیش بینی 
کردیم بیش از هزار مراسم سخنرانی و بیان 
احکام توسط مبلغان و روحانیون برای زائران 

و مسافران در این ایام برگزار شود. 
وی در مــورد اسکان و اطعام زائــران نیز عنوان 
کرد: برنامه ریزی شده تا زائران گرامی بتوانند 
از خدمات بقاعی که ظرفیت اسکان دارنــد، 
استفاده کنند. در مشهد نیز بیش از 400 
حسینیه و زائرسرا برای اسکان زائــران درنظر 
گرفته شده و در مجموع بــرای حــدود 41 هزار 
و 500 نفر اسکان ارزان پیش بینی شده است. 
ارائه خدمات سالمت، پذیرایی و اطعام زائران 
بقاع متبرکه نیز در ایستگاه های صلواتی 

برنامه ریزی شده است.
احمدزاده افــزود: افــزون بر برنامه هایی که در 
بقاع متبرکه اجرا می شوند، در محور داورزن- 
سبزوار- نیشابور- مشهد هفت ایستگاه و 
مسجد بین راهی پیش بینی شده تا به زائران و 

مسافران خدمت رسانی کنند. 
احمدزاده در ادامــه به تشریح جزئیات طرح 
ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان پرداخت 
و گفت: طرح ضیافت الهی از 3 فروردین ماه تا 
4 اردیبهشت ماه، یعنی تا روز عید فطر برگزار 
می شود. این طرح نیز ویژه بقاع متبرکه استان 
است؛ اما حسینیه ها و مساجد نیز در بحث 
خانه تکانی، نظافت و عطر افشانی مورد توجه 

خواهند بود. 
وی با اشاره به تأکید اهل بیت)ع( در روایات و 
احادیث به مسئله اطعام و افطار در ماه مبارک 
ــزود: بــا همت خــیــران، سفره های  رمــضــان افـ
افطار ســاده و اطعام زائــران در بقاع متبرکه 
برگزار می شود. این سفره های افطاری ساده 
هیچ گونه محدودیتی در تعداد زائران ندارند 
و ما آمادگی داریم از تمامی عزیزان پذیرایی 
کنیم. خیمه های معرفتی و عقیدتی نیز پس 
از نماز مغرب و عشا فعال خواهند بود. ضمن 
اینکه امسال وقــف مصحف شریف نیز در 
ــژه ای دنبال  ایــام برگزاری این طرح به طور وی

خواهد شد.
احــمــدزاده تشریح کــرد: در 13 فــروردیــن ماه 
ــا دهـــم مـــاه رمــضــان، ویـــژه برنامه  هــمــزمــان ب
»خدیجه، مادر امت« برگزار می شود. افزون 
بر این در روز والدت امــام حسن مجتبی)ع(، 
همزمان با بــرگــزاری جشن میالد، سفره های 
کریمانه نیز در بقاع متبرکه برپا خواهد شد. 
برگزاری مراسم شب های قــدر، شهادت امام 
علی)ع(، راهپیمایی روز قدس و نماز عید فطر 

نیز برای زائران برنامه ریزی شده است.

زیارت را بایــد از دو جنبه ســخت افزاری و خدمت به زائــر و جنبه دیگر 
آن توســعه خود زیارت در نظر گرفت که الزمه آن ایجاد زیرساخت های 

اندیشه ای، نخبگانی و پژوهشی است.
گزيدهگزيده
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معرفی۲۴ نفر 
از متخلفان 
چهارشنبه 
سوری به 
مراجع قضایی 
خراسان شمالی

معاون فرهنگی و 
اجتماعی فرماندهی 
انتظامی خراسان شمالی 
گفت: 24 نفر از متخلفان 
چهارشنبه سوری گذشته 
دستگیر و به مراجع 
قضایی معرفی شدند.
سرهنگ سجاد نامور 
به خبرنگار ایرنا اظهار 
کرد: در مجموع 70 نفر 
از متخلفان چهارشنبه 
سوری در خراسان 
شمالی دستگیر 
شدند که 46 نفر از 
دستگیرشدگان با دادن 
تعهد آزاد و 24 نفر از 
جمله یک زن به مراجع 
قضایی معرفی شدند. 
19 هزار و 79۸ عدد انواع 
ترقه و مواد محترقه در 
استان کشف و ضبط 
شد. پیش از آن هم 
گشت های پلیس منجر 
به کشف ده ها هزار عدد 
انواع مواد محترقه در 
سطح استان شده بود.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 
رونــد ابتالی کــودکــان به سرطان افزایشی بوده 
است؛ به طوری که از سال 1396 تا سال های 1397 
و 139۸ سرطان در گروه سنی زیر 16 سال افزایش 

حدود 10 درصدی داشته است.
ناصر امینی در گفت وگو با ایسنا در خصوص روند 
ابتالی کودکان به سرطان اظهار کرد: آخرین آمار 
سرطان در شهر مشهد و استان خراسان رضوی 
در گروه سنی زیر 16 سال در سال 1396 در مشهد 
12۸ مورد و در استان 391 مورد و در سال 1397 در 
مشهد 173 مورد و در استان 443مورد بوده است.
مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهدافزود: 
روند افزایشی ابتال به سرطان در سال های گذشته 
نیز وجود داشت. با توجه به روند افزایشی ابتال به 
سرطان بین نوجوانان، معاونت بهداشتی دانشگاه 
دستورالعمل پیشنهادی مراقبت سرطان در 
گروه نوجوانان را تنظیم و به وزارت متبوع ارسال 

کرد که در صــورت تأیید دستورالعمل مزبور در 
ــرای اجــرا به  قالب کتابچه مراقبت نــوجــوانــان ب

دانشگاه های سراسر کشور ابالغ می شود.
امینی با بیان اینکه علت دقیق افزایش سرطان 
در کودکان مشخص نیست،گفت: به طور کلی 
عوامل ایجادکننده سرطان شامل دو دسته ژنتیکی 
و محیطی است. سرطان های شایع در این گروه 
سنی، سرطان خون، لنفوم و تومورهای مغز، کلیه 
 و چشم است که معموالً علت ناشناخته دارند.
ســازمــان بهداشت جهانی راهــکــارهــایــی بــرای 
پیشگیری از سرطان ارائه کرده است. استعمال 
نکردن دخانیات توسط اطرافیان کودک، فعالیت 
بدنی منظم، کنترل و متعادل نگه داشتن وزن 
بدن، تغذیه مناسب، محافظت در برابر عفونت ها، 
محافظت از پوست در برابر پرتوهای خورشیدی، 
داشتن سالمت روانــی، زندگی اجتماعی سالم 
و شرکت در برنامه های غربالگری و  تشخیص 
زودهنگام، راهکارهای ده گانه سازمان بهداشت 

جهانی در راستای پیشگیری از سرطان است.

ـــاز بـــه کـــار قطار  ــر راه و شــهــرســازی از آغـ ــ وزی
سریع السیر تهران-مشهد در سال 1402 خبر 
داد و گفت: همه شرکت های خصوصی، عمومی 
و دولتی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تولید و 

تأمین و واردات ناوگان ریلی مجوز دارند. 
ــایــگــاه خــبــری وزارت  بـــه گـــــزارش خــبــرنــگــار پ
ــر راه و  راه و شــهــرســازی، مــهــرداد بــذرپــاش وزی
شهرسازی در مراسم ورود 500 دستگاه ناوگان 
به شبکه ریلی کشور اظهار کرد: امروز با وجود 
ــا و  ــرون مــشــکــالت نــاشــی از شــیــوع ویــــروس ک
فرسودگی های بازمانده از سال های گذشته، 
رکــوردزنــی نــاوگــان ریلی در جابه جایی مسافر 
هم نشان دهنده عملکرد مثبت ایــن حــوزه و 
هم نشان دهنده تقاضای بــاالی مسافران در 

حمل ونقل ریلی است.
وی ضمن اشاره به ترافیک باالی سفرها در ایام 
نوروز گفت: باید سال آینده شاهد تأمین میزان 
قابل توجهی از ناوگان مسافری و باری چه توسط 

تولید داخل چه واردات باشیم.

بــذرپــاش بــا بیان اینکه ســال بعد را باید سال 
رکوردهای ریلی در حوزه مسافری و باری رقم بزنیم، 
افــزود: قدمت صنعت حمل ونقل ریلی هم این 
ظرفیت را دارد؛ چرا که شبکه ریلی نیز با همکاری 
شرکت های داخلی و شرکت های خارجی در حال 

توسعه است.
وزیــر راه و شهرسازی بــا اشـــاره بــه اینکه همه 
شرکت های خصوصی و عمومی از طرف وزارت 
راه و  شهرسازی برای واردات ناوگان و لوکوموتیو 
مجوز دارند، اظهار امیدواری کرد همه بخش های 
خصوصی و دولتی کشور برای تولید، تأمین و 
بازسازی واگن و لوکوموتیو در این ناوگان در سال 

1402 ، جهش معناداری  داشته باشند.
بذرپاش در ادامه از راه اندازی و آغاز عملیات قطار 
سریع السیر تهران-مشهد از مبدأ و مقصد تهران 

و مشهد پس از مدت ها خبر داد.
وی با اشــاره به ورود نسل های مختلف فناوری 
در دنیا بر به روزرسانی تکنولوژی های حمل ونقل 

ریلی همسو با جهان تأکید کرد.

 افزایش ۱0 درصدی سرطان کودکان 
در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 آغاز به کار 
قطار سریع السیر تهران-مشهد 

حمل و نقلسالمت



 افزایش 
چهار برابری 
صادرات دامی 

خراسان رضوی
جواد اعلمی، مدیر کل 

دامپزشکی خراسان 
رضوی درباره صادرات 

دام و فراورده های 
خام دامی خراسان 

رضوی اظهار کرد: در 
۱۰ماهه ابتدای امسال 
۳۲میلیون و ۲۱۲ هزار 

و ۱۵۰ کیلوگرم انواع 
دام و فراورده های 

خام دامی از خراسان 
رضوی به کشورهای 
مختلف صادر شده که 
نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته بیش از 
چهار برابر افزایش 

داشته است.

خبرخبر
روزروز

 هـــاشـــم رســـائـــی فـــر  
میزان بارندگی از ابتدای سال 
آبی )مهرماه 1401( تا امــروز در 
مشهد 60/03 میلیمتر بوده 
اســت. ســال گذشته ایــن آمــار 
تا پایان سال 81 میلیمتر بود و 
میانگین آماری دوره طوالنی مدت برای بارش های 
مشهد از مهر تا آخر اسفند هر سال 134 میلیمتر 
است. این ها قسمتی از صحبت های مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب مشهد در نشست رسانه ای 
دیروز حسین اسماعیلیان با مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای بــود. صحبت هایی که بوی بحران 
شرایط آبــی کالنشهر مشهد مــی دهــد! بحرانی 
که پس از یکی دو سال پربارشی در سال های 98 
و 99 در دو سال اخیر خودنمایی کرد و امــروز به 
نقطه حساسی رسیده است. کاهش 25 درصدی 
بارندگی ها نسبت به سال گذشته و 55 درصدی به 
تناسب میانگین طوالنی مدت که مشهد امسال با 
آن مواجه بوده و در نشست رسانه ای دیروز به آن 

اشاره شد دلیل این ادعاست.

مرگ دوستی در مهر 1402!◾
داستان سد دوستی نیز هر روز غم انگیزتر از دیروز 
می شود. دوستی به عنوان پشتوانه ای قابل توجه 
در تأمین آب شهر مشهد اکنون فقط 175 میلیون 
مترمکعب آب دارد که 100 میلیون آن غیر قابل 

برداشت است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
در پاسخ به پرسش قدس خراسان که میزان دوام 
سد دوستی با شرایط فعلی را جویا شد گرچه به 
طور مستقیم زمانی را بــرای پایان حیات دوستی 
مشخص نکرد اما همین که گفت در حال حاضر 
ماهانه 10 میلیون مترمکعب آب از دوستی برداشت 

می شود بــدون حتی یک لیتر ورودی این یعنی با 
75 میلیون مترمکعب آب قابل برداشتی که برای 
دوستی باقی مانده عمالً باید پایان سال آبی جاری را 

)مهر 1402( زمان مرگ دوستی دانست!
ــاخــواه موضوع  ــواه ن منابع کــه مــحــدود شــود خـ
جیره بندی و مصائب آن رخ خواهد نمود؛ اتفاقی 

که دست کم در 20 سال اخیر مشهد با آن مواجه 
نشده اســت و دلیل بــزرگ آن هم باید در بودن 

دوستی جست. 

جیره بندی خط قرمز است◾
مــدیــرعــامــل شــرکــت آب و فــاضــالب در واکنش 

بــه طــرح مــوضــوع جیره بندی آب در مشهد در 
روزها و ماه های پیش رو از سوی خبرنگار قدس، 
جیره بندی آب برای مشهد را خط قرمزی می داند 

که مدعی است نباید به آن ورود کرد.
اسماعیلیان طرح ها و برنامه های مشترک با شرکت 
آب منطقه ای را پشتوانه ای بــرای گذر از شرایط 
سخت پیش رو اعالم کرد و شرایط بدبینانه برای 
پیک مصرف آب در مشهد را با کمبود 30درصد 
تأمین منابع آب گره خورده می داند که رقمی در 
حدود 4 مترمکعب در ثانیه را شامل می شود. این 
میزان کمبود به گفته حسین اسماعیلیان قرار 
است از محل پروژه های اضطراری با حفر چاه های 
جدید و استفاده از ظرفیت های سازمان های دیگر 
که چاه  در اختیار دارند و حتی بهره گیری از چاه های 
کــشــاورزی تأمین شــود تــا مشهد بــا جیره بندی 
مــواجــه نــشــود. گــرچــه مــدیــرعــامــل آبفا مشهد 
تأکیدش بر این است که مدیریت مصرف بایستی 
به جد مورد توجه قرار گیرد که اگر این گونه نشود 
ــرای تأمین آب به مشکالتی برخواهد  مشهد ب
خورد و تنها با 15 تا 20 درصد صرفه جویی می شود 

از این بحران عبور کرد.

آب دریای عمان در سال 1404 به مشهد می رسد◾
پیشرفت 15 درصدی پروژه انتقال آب دریای عمان 
انتقال آب از دریای عمان طی سال های اخیر از 
جمله راهکارهای جبران کمبود آب برای خراسان 
رضــوی و مشهد مطرح بــوده که از زمــان شروع 
عملیات اجــرایــی آن نیز چند وقتی می گذرد. 
طاهری، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
در واکــنــش بــه پــرســش قــدس در مـــورد شرایط 
فعلی این ابرپروژه ضمن تأکید بر این موضوع که 
چنانچه روند فعلی ادامه یابد سال 1404 آب دریا 
به مشهد خواهد رسید ادامه می دهد: انتقال آب 

ــرای اســتــان هــای خــراســان رضــــوی، جــنــوبــی و  بـ
سیستان و بلوچستان در حــال انــجــام است 
که سرعت خوبی نیز دارد و تاکنون 15درصــد 
پیشرفت داشــتــه کــه قـــرار اســت 120 میلیون 
ــرای خــراســان رضــوی  مترمکعب آب در ســال ب
آورده داشــتــه بــاشــد. بــا وجــود ایــن درخــواســت 
داریــم همانند سیستان و بلوچستان موضوع 
استفاده 20 تا 30 درصدی این آب برای مصارف 
شرب قانون شود که البته این نیازمند پیگیری و 

درخواست از مسئوالن است.
طاهری همچنین در البــه الی صحبت هایش به 
موضوع پیدایش قارچ گونه باغ ویالها در منطقه 
غرب مشهد اشــاره می کند و آن را تهدیدی برای 
نابودی منابع آبــی آن منطقه می داند و توسعه 
باغ ویالها را آسیب مستقیم به موقعیت زائران و 

مجاوران امام رضا)ع( اعالم می کند.

نیاز 7 هزار میلیارد تومانی بودجه برای پروژه های ◾
فاضالب

توسعه ظرفیت تصفیه خانه های شهر مشهد و 
ایجاد تصفیه خانه های جدید دیگر دغدغه ای 
بود که از منظر مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
این گونه به آن پرداخته شد که طبق برنامه ریزی 
قرار است اتفاق های خوبی در سال 1402 در این 
بخش بیفتد. اضافه شدن 100 هزار مترمکعب 
بــه 263 هــزار مترمکعب فاضالبی کــه در حال 
حاضر در شــبــانــه روز بــا ظرفیت فعلی تصفیه  
می شود یکی از ایــن اقدام هاست که با در نظر 
داشتن این مهم که 7 هزار میلیارد تومان برای 
جبران عقب ماندگی ظرفیت تصفیه خانه های 
مشهد مورد نیاز است می توان به بازچرخانی و 
استفاده مجدد از فاضالب تصفیه شده در آینده 

امیدوار بود.

در نشست رسانه ای مشترک مدیران عامل آب منطقه ای و آبفا مشهد مطرح شد

تنش کمبود 30درصدی آب 
مشهد در تابستان آینده!

داستان سد دوستی نیز هر روز غم انگیزتر از دیروز می شود. دوستی به عنوان 
پشتوانه ای قابل توجه در تأمین آب شهر مشــهد اکنون فقط ۱7۵ میلیون 

مترمکعب آب دارد که ۱۰۰ میلیون آن غیر قابل برداشت است.
 3گزيدهگزيده
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۱۰ هزار جوجه در تربت جام طعمه حریق شدند
رئیس شبکه دامپزشکی تربت جام از آتش سوزی در 
یک واحد مرغداری و تلف شدن 10 هزار قطعه جوجه 

خبر داد.
علیرضا معتمدی  مقدم در گفت وگو با ایسنا خاطرنشان 
کرد: نقص فنی سیستم گرمایش این واحد مرغداری 

موجب حریق و سوختن تمام سالن در آتش شد.

وی با بیان اینکه افزون بر تلف شدن 10 هزار جوجه در 
این مرغداری، بسیاری از تجهیزات از بین رفته است، 
تصریح کرد: تمامی جوجه های تلف شده، تحت نظارت 

مستقیم دامپزشکی دفن بهداشتی شدند.
رئیس شبکه دامپزشکی تربت جام بیان کرد: هرچند 
با توجه به گرانی تجهیزات، مرغداران نکات را بسیار 

رعایت می کنند؛ ولــی برخی مواقع ناخواسته شاهد 
چنین وقایعی هستیم.

وی گــفــت: در دو ســال گذشته چنین وقــایــعــی را در 
شهرستان نداشتیم. می طلبد مرغداران دقت بیشتری 
در زمینه سرویس و تعمیرات دوره ای سیستم های برقی 

و گرمایشی واحدها داشته باشند.

معتمدی مقدم با تأکید بر اینکه مرغداران حتماً برای 
بیمه جوجه های خــود اقـــدام کنند، افـــزود: پرداخت 

خسارت فقط از طریق بیمه امکان پذیر است.
ــادآور شــد: در حــال حاضر 107 واحــد مــرغــداری  وی یـ
گوشتی با ظرفیت 2 میلیون و 100 هزار قطعه در هر دوره 

در شهرستان تربت جام داریم.

میراث
   ۴ اثر غیرمنقول خراسان شمالی قابل ثبت 

در فهرست آثار ملی 
بر اساس مصوبات شورای ملی چهار اثر 

غیرمنقول خراسان شمالی قابل ثبت در فهرست 
آثار ملی شناخته شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرپرست 
معاونت میراث فرهنگی خراسان شمالی گفت: این 

چهار اثر در شرف صدور حکم و ابالغ ثبت به مراجع 
ذی ربط است.

محمدرضا قهرمانیان تأکید کرد: از جمله آثار 

می توان به محوطه تاریخی قلعه خرابه، تپه 
سهراب قزلق، تپه کلنبه و بقای رباط اجغ در 

شهرستان گرمه اشاره کرد.
وی افزود: در حال حاضر هزار و ۱۱8 اثر در 

خراسان شمالی شناسایی شده که از این تعداد 

7۴۱ اثر در فهرست آثار ملی کشور به ثبت 
رسیده است.

وی گفت: از این تعداد ۵۲۰ اثر غیرمنقول تاریخی، 
۱۲۵ اثر ناملموس، ۵8 اثر طبیعی و ۳8 اثر منقول 

تاریخی را در بر می گیرد.
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پلی آستر-پلی اورتان-روغنی وپالستیکی 
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای محسن قاسم پور

مسؤول دفتر مشاوره امالک به عضویت 15230 
به نش��انی: بل��وار هدایت بی��ن هدایت 15 و 17 

پالک 41
مش��ارالیه درخواس��ت کن��اره گی��ری را دارند 
ل��ذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه 
مدارکی دارند خواهشمند است جهت تسویه 

حس��اب حداکث��ر ظرف م��دت 30 روز از تاریخ نش��ر آگه��ی به محل 
فوق الذک��ر مراجعه و مدارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح 
اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت 
خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و 

ادعای های احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09153030740
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

مشاغل گوناگون

خرید و فروش خانه

خرید و فروش
ضایعات

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای سیدحسن سیدحیدری سنگ نقره  

مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت  9266
 ب��ه نش��انی: مهرآباد ش��هرک ثامن بین مح��ور 15 و 17 

پالک 67
مشارالیه درخواست کناره گیری از شغل خود را دارند 
لذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه مدارکی 
دارند خواهشمند اس��ت جهت تسویه حساب حداکثر 

ظ��رف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگه��ی به محل فوق الذک��ر مراجعه و 
م��دارک خ��ود را تحویل بگیرن��د. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم 
مراجع��ه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه 
هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد 

داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09156007079
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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دیپلم بگیرید
شهریه اقساطی

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

موبایل  تخصصی  تعمیرات  دوره 
و تبلت کامال کاربردی

حفاظتی  ایمنی  سیستمهای  دوره 
اعالم  مداربسته،  دوربین،  دزدگیر،   (
دربهای  تصویری،  آیفون  حریق، 
خانگی،  لوازم  تعمیر  برقی(، 
 ،PLC و  صنعتی  برق  های  دوره 
تعمیرات  دوره  ساختمان،  برق 
های  دوره  کامپیوتر،  تخصصی 
برنامه  سایت،  طراحی   ،ICDL
های  دوره  فتوشاپ  نویسی، 
حسابداری + نرم افزار، مهارت 
از  بازماندگان  ویژه  دیپلم  های 
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051-37285662
نبش مطهری جنوبی13

ط
/4

01
15

47
5

/ج
40

11
67

45
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تخلیه چاه
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درهای اتوماتیک

آسانسور

گازرسانی

خدمات نظافتی



   بهره مندی 
 ۳۵دهیاری 
 از اعتبارات 
تملک دارایی ها  
حمید جهانشاهی  
رئیس سازمان 
مدیریت و 
برنامه ریزی خراسان 
جنوبی گفت: 
دهیاری های تأیید 
شده که ۳۵ واحد 
هستند با تأیید وزارت 
کشور و سازمان برنامه 
و بودجه کشور به 
عنوان دستگاه اجرایی 
تعریف و از اعتبارات 
تملک دارایی های 
سرمایه ای استانی 
استفاده خواهند کرد.

جاده

محدودیت های 
ترافیکی نوروز 
در محورهای 
آزادراهی و 
بزرگراهی 
مشهد

مرکز مدیریت راه های 
کشور، محدودیت های 
ترافیکی ایام نوروز ۱۴۰۲ 
از تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ 
تا روز ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ 
را اعالم کرد.
بر اساس اطالعیه مرکز 
مدیریت راه های کشور 
در محور های آزادراهی 
و بزرگراهی مشهد- 
قوچان، مشهد- 
سبزوار، مشهد- 
تربت حیدریه و برعکس 
تردد انواع تریلر و 
کامیون از ساعت 7 تا 
۲۲ تاریخ های ۲7، ۲۸ و 
۲۹ اسفند و از ساعت 
7 تا ۲۲ تاریخ های ۳، ۴، 
۱۱ و ۱۲ فروردین ممنوع 
است.
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افقی:◾
۱.  دوروی پررونق بازار – منتسب به علی 
-  قافله ۲. نشانی- یاقوت زرد- نیم میلیون 
ــزدوران مخفی دوران ژاپــن فئودال  ــ ۳.مـ
- آمــاس – قرمز ۴. بــرد مشهور – دیدن 
ــال ۵ . لحظه – صـــوت نــفــرت –  – غــرب
پهلوان – نوعی حلوا 6. آزاد – اشــاره به 
نزدیک – تکان - طویل7. مــاده ای که از 
جامد به مایع تغییر حالت داده درگویش 
عامیانه – برچسب تجارتی کاال  – جسم 
۸. »والـــی« درهم ریخته – بلندای بدن 
انسان- زمــان ۹.کــشــور- ریشه – کشور 
هفتادودوملت  - ناراست ۱۰. تنها ماده ای 
که طال در آن حل می شود – طوالنی ترین 
رشــتــه کــوه جهان در امریکا ۱۱. شــرور- 
فرزندفرزند – پرنده تنهای لب آب – یواش 
۱۲. پاک – قفسه چوبی یا فلزی آشپزخانه 
– ناتوان ۱۳.زبان کوچک – نت استمرار 
– کیف دستی – لوله تنفسی ۱۴. فرزند 
کوه – غذای آبکی – پوست – حرف فاصله 

۱۵.الماس تراش خورده -  تاوان

عمودی:◾
ــزول کــالم خداوند  ۱. مرکز مــازنــدران – ن
بر دل پیامبرش - هــزاران نفر در جریان 
این هجوم ، بخت خود را برای یافتن طال 
در مناطق مختلف دنیا آزمودند ۲. عدد 
رمز – ثروت – شهری نفتی در خوزستان 
۳. نــام کوچک »کرسپو« بازیکن سابق 
تیم ملی فوتبال آرژانتین- معلق  – کره 
در گویش بچه لندن ۴. حــرف نــوروزی – 
افــراد احمق – چاق خودمانی ۵. رازونیاز 
– روکــشــی بـــرای کیف و کفش – صوت 
ندای بی ادبانه 6. چسبنده – از آجیل ها 
– کــاالی مــورد معامله در تــاالر شیشه ای 
7. اسباب زحمت – تلسکوپ فضایی که 
توسط شاتل دیسکاوری در مدار گردش 
قرارگرفت- شرح دادن ۸.مساوی – پیش 
– عقالنی ۹. سنگ های گران بهای زینتی 
– واحدی در وزن معادل ۲۸/۳۵گــرم ۱۰.  

تار – الیه در خطر جو – نفس خسته – 
بازرگان ۱۱.قوم ایران باستان – ابزار هندسی  
رسم زاویه قائمه - بوکسور مسلمان فقید 
امریکایی ۱۲.کالم بی پرده– لقب اشرافی 
اروپایی – کشیدنی بچه – تکان – لحظه 
۱۳. پــل خطر – شهر بـــاران – ســاده ۱۴. 
زادگــاه حضرت ابراهیم»ع« - رسوب ته 
جوی – مقاطعه کاری ۱۵. نحوه محاسبه 
مهریه های پولی قدیم – عددی در موحطه 

جریمه فوتبال – گل نومیدی

جدول     8610
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حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی از به 
نمایش گذاشتن تعدادی سنگ قبر در عمارت 

مفخم بجنورد خبر داد.
محمدرضا قهرمانیان در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
به اینکه تعداد این سنگ قبرها ۱۰ فقره است، 
اظهار کرد: قدمت آن ها از دوره های اولیه اسالم تا 

معاصر است.
وی گفت: این سنگ قبرها از محوطه های تاریخی و 

یا در محل امامزاده ها کشف شده اند.
ــوی دیــگــر تـــعـــدادی از  قــهــرمــانــیــان افـــــزود: از سـ

نسخ خطی نیز در محل آینه خانه مفخم به نمایش 
گذاشته می شوند که تاکنون نشان داده نشده اند.

وی ادامه داد: تعداد این نسخ خطی هشت نسخه 
است که مربوط به دوره های صفویه تا قاجار است.

ایــن مقام مسئول در ارتــبــاط با نصب تابلوهای 
معرفی مکان های گردشگری و تاریخی در این 
استان، بیان کرد: امسال 6۰ تابلو به منظور معرفی 
آثار تاریخی نصب شده که برای آن ها ۸۰ میلیون 

تومان هزینه شده است.
وی تصریح کرد: هنوز ۴۰ تابلو دیگر باقی مانده که 

آن ها نیز در سال آینده نصب خواهند شد.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتــی و گــردشــگــری خــراســان شمالی 
از آمادگی مــوزه هــای ایــن استان بــرای پذیرایی از 

گردشگران نوروزی نیز خبر داد.
وی اظهار کرد: طی ایام نوروز 6 موزه در این استان 
برای بازدید مسافران و گردشگران نــوروزی آماده 
شــده اســت. ایــن موزه ها شامل مــوزه تاریخ شهر 
فــاروج، مــوزه فرش و مردم شناسی شیروان، موزه 
قلعه جالل الدین گرمه، موزه تاریخ شهر و گرمابه 
جاجرم، موزه مردم شناسی عمارت مفخم و موزه 

اسناد خطی آینه خانه مفخم است.

خراسان شمالیخراسان شمالی

۱۰سنگ قبر 
 تاریخی جدید 

در عمارت مفخم 
 

خبر

استاندار خراسان جنوبی:

روند تخصیص اعتبارات 
عمرانی در خراسان جنوبی 

شتاب گرفت

ــد  ــدار خـــراســـان جــنــوبــی گـــفـــت: رونـ ــانـ ــتـ اسـ
تخصیص اعتبارات عمرانی در ماه های پایانی 
ســال شتاب گرفته و از دستگاه های اجرایی 
انتظار اســت که در جــذب اعتبارات سرعت 

قابل قبولی داشته باشند.
به گزارش ایرنا، جواد قناعت روز چهارشنبه در 
آخرین نشست شــورای برنامه ریزی و توسعه 
خراسان جنوبی در سال جاری افزود: امیدواریم 
ــبــارات شاهد  ــا تخصیص و جـــذب ایـــن اعــت ب
فعالیت بیش از پیش کارگاه های عمرانی در 

سطح استان باشیم.
وی گفت: در حــال حاضر از محل اعتبارات 
درآمــدهــای نفتی کشور تخصیص استان 7۰ 
درصد است اما قول مساعد برای افزایش این 
میزان به ۱۰۰ درصد داده شده است، در حوزه 
اعتبارات تملک دارایی نیز تخصیص استان ۳۵ 
درصد بوده ولی احتماالً به ۵۰ درصد برسد و در 
حوزه اعتبارات توازن استانی ۴۵ درصد و ملی 

۱۰۰ درصد با اوراق است.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به هزینه های 
جاری دستگاه های اجرایی گفت: بخش عمده 
ــن هزینه ها تأمین مــی شــود امــا الزم است  ای
همچنان صرفه جویی در دستور کار دستگاه های 

اجرایی باشد.
قناعت ادامه داد: در خصوص سایر هزینه ها 
امیدواریم شاهد افزایش تخصیص تا 6۰ درصد 
باشیم تا بخش عــمــده ای از کسری اعتبارات 

استان حل شود.
وی با تأکید بر ضــرورت مطالعه بودجه سال 
ــران دســتــگــاه هــای اجــرایــی  ۱۴۰۲ تــوســط مــدی
گفت: انتظار مــی رود دستگاه های اجرایی از 
ظرفیت های بودجه سال آینده بهره ببرند و 
بــا پیگیری های ملی، تخصیص اعــتــبــارات را 

افزایش دهند.
استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: نیاز است 
مــدیــران وقــت بــگــذارنــد و سهم بری اســتــان از 
اعتبارات ملی را افزایش دهند زیرا حتی افزایش 
یــک ریــالــی بــه منابع تأثیرگذار اســت و قطعاً 

پیگیری استاندار را هم به همراه دارد.
ــه بـــرای برخی  ــزود: مــصــوبــه دولـــت ک ــ وی افـ
دهیاری ها به عنوان دستگاه اجرایی تعریف 
شده، اهمیت زیادی دارد بنابراین نهادهای 
مــتــولــی بــا هــمــفــکــری و هــمــکــاری بــه دنــبــال 
راه حلی برای اجرای درست این مصوبه دولت 

باشند.
ــمــنــدی فــنــی و اجــرایــی  ــوان قــنــاعــت گــفــت: ت
دهیاری ها با برگزاری کارگاه آموزشی باید افزایش 
یابد تا بتوان از ظرفیت آن ها در راستای آبادانی 

روستاها استفاده کرد.
وی به کمبود فضای آموزشی در استان اشاره کرد 
و افــزود: نیاز است مطابق سند آمایش استان 
ساخت مدرسه در دستور کار باشد تا در آینده 
دچار فضاهای بدون استفاده نباشیم بنابراین 
توجیه در ساخت مــدرســه از اهمیت زیــادی 

برخوردار است.
استاندار خراسان جنوبی بر ضــرورت افزایش 
سطح رفاه در استان تأکید کرد و گفت: پیشرفت 
در هر حوزه ای نیازمند تالش و پیگیری است و 

باید با همت مضاعف ایجاد شود.
ــزارش طـــرح هــزیــنــه درآمـــد  ــ ــرد: گـ ــ ــیــان ک وی ب
خانوارهای شهری و روستایی از کارهای ارزشمند 
و علمی است که وضعیت استان را به خوبی 
نشان داده و مــی تــوان تحلیل مناسبی از آن 

داشت تا پایه برنامه ریزی ها باشد.
قناعت افزود: باید تحلیل مناسبی از وضعیت 
هزینه، درآمد و رفاه مردم خراسان جنوبی ارائه 
شود تا بتوان علل پایین بودن این شاخص ها 

نسبت به دیگر استان ها را ریشه یابی کرد.
وی گفت: امیدواریم سال آینده موضوعات و 
مباحث دقیقی در شورای برنامه ریزی و توسعه 
استان داشته باشیم تا خروجی مناسبی از آن 

دیده شود.

خبرخبر
روزروز

سامانه خدمات سفر خراسان  شمالی رونمایی شد
سامانه خدمات سفر خــراســان  شمالی روز گذشته با 
حضور استاندار و برخی از مدیران دستگاه های اجرایی 
با هدف ماندگاری و ایمنی سفر گردشگران نوروزی ۱۴۰۲ 

رونمایی شد.
به گزارش ایرنا، مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در 
آیین رونمایی از این سامانه اظهار کرد: سامانه خدمات 

سفر خراسان  شمالی با همکاری و هم افزایی اداره کل راه 
و شهرسازی و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری استان تهیه شد.
مجید بیجندی افزود: داشتن سفری ایمن برای مسافران 
و ماندگاری آن ها در این خطه از اهداف اصلی تهیه این 

سامانه است.

وی با اشــاره به قابلیت های این سامانه گفت: سامانه 
خدمات سفر خراسان شمالی جدا از داده هــای اقلیمی 
 و پیش بینی های هواشناسی، اطــالعــات مفصلی نیز 

در خصوص گردشگری و راه های استان دارد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: 
جاذبه های گردشگری استان در این سامانه به تفکیک هر 

شهرستان معرفی می شود تا گردشگران به راحتی بتوانند 
از اماکن دیدنی مورد عالقه خود بازدید کنند.

ــزود: همچنین امــاکــن تــاریــخــی، مــوزه هــا،  ــ بیجندی اف
ــان،  مــحــوطــه هــای تــاریــخــی، امــاکــن زیـــارتـــی، امــامــزادگ
گردشگاه ها، روستاها و جاذبه های طبیعی و جغرافیایی 

استان در این سامانه به خوبی معرفی شده است.

   اختصاص ۲۹۵ تن میوه تنظیم بازار نوروز تنظیم بازار
در خراسان جنوبی

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت: 
تشکل های تعاون روستایی استان متشکل از ۱۸ 

اتحادیه استانی و افزون بر ۲۰۰ تشکل روستایی، 

کشاورزی، تولید، زنان و سهامی زراعی است که در 
حوزه جلوگیری از افزایش قیمت برخی کاالها و 

تنظیم بازار سازوکار اثربخش و مهمی دارند.
سیدحسن رضوی در گفت وگو با ایسنا، با بیان 

اینکه در ابتدا سهمیه میوه استان ۲۸۰ تن بود که 

با پیگیری ها ۵درصد افزایش یافت و از این میزان 
۱۳۰تن سیب زرد و قرمز و حدود ۱۶۵ تن پرتقال 

شامل ۵۰ تن تامسون و ۱۱۵تن والنسیا است، گفت: 
میوه شب عید براساس زمان بندی تعیین شده توسط 

کارگروه در ایام پایانی سال و نوروز ۱۴۰۱ با نرخ 

۱۰درصد زیر قیمت بازار توزیع خواهد شد. موضوع 
 نظارت بر عهده جهاد کشاورزی و صمت بوده، اما 

در خصوص تأمین کاال در ماه مبارک رمضان 
اقدام هایی برای تأمین خرما و سایر اقالم اساسی از 

جمله برنج و روغن انجام شده است.

 معـصـومـه مـؤمـنیـان
 هر صدای مهیب انفجار مواد 
منفجره و لرزش پنجره ها، خدا 
مــی دانــد موجب سقوط چند 
لیوان آب از دست سالمندان 
این شهر که بیشتر از هر وقت 
دیگر به آرامش نیاز دارند، شد و چند نوزاد بی گناه را 
از خواب خوشی که بودند، با گریه بیدار کرد یا چند 
جنین بی گناه پیش از اینکه دنیا را ببینند، با این 
صداها دل ترکاندند و عطای این دنیای پر هیاهو 
را به لقایش بخشیدند. هیچ سایت خبری، درباره 
قلب هایی که از ترس این انفجارها یک لحظه از 
تپیدن دست کشیدند، ننوشت؛ اما تیترهای تلخ 
با بوی شدید سوختگی و صدای آژیر خودروهای 
امـــدادی از ظهر یکشنبه در مشهد آغـــاز شد. 
نوجوان ۱۴ ساله ای هنگام ساخت ترقه در منطقه 
سیدی دچار سوختگی شد و ۲۴ ساعت بعد چهار 
جوان در محله شهید سوختانلو حین ساخت مواد 

محترقه دچار سوختگی و آسیب شدید شدند.
تخلیه انـــرژی جــوانــی بــه روش تــرقــه بــازی امــا به 
همین جا ختم نشد به طــوری که تا ساعت ۱۵ 
روز سه شنبه ۱۱ نفر بر اثر جراحت و سوختگی در 

بیمارستان های مشهد بستری شدند.
در حالی که عده ای مشغول ساخت، تهیه، خرید و 
فروش مواد محترقه غیر مجاز بودند، دستگاه های 
امدادی تمام تالش خود را انجام دادند تا شبی آرام 
با کمترین حادثه برای مشهد رقم بخورد. به این 
ترتیب عالوه بر آماده باش ۵۴ ایستگاه آتش نشانی 
فعال در شهر مشهد، در ۳7 نقطه از مراکز تجمع 
احتمالی شهروندان، خودروهای سبک و سنگین 
عملیاتی و موتورسیکلت های سیار آتش نشانی 
مستقر شدند. ۱6۴ پایگاه اورژانس هم به حالت 
ــد و اتــوبــوس آمــبــوالنــس هــا و  آمـــاده بـــاش درآمــدن
موتورالنس ها به خط شدند و از آن طرف، تعداد 
کارشناسان پاسخگو در مرکز تلفن ۱۱۵ افزایش 

پیدا کرد.
فرمانده کل انتظامی که بــرای مراسم نکوداشت 
شهدای فراجا به مشهد سفر کرده بود، برای افراد 
خاطی که در گوشه و کنار شهر مشغول ساخت و 
توزیع مواد منفجره بودند، خط و نشان کشید و 
گفت: ایجاد مزاحمت و آزار مردم و بستن خیابان ها 
و میادین در چهارشنبه آخر سال، خط قرمز پلیس 
است. افرادی که از این خط قرمز عبور کنند تا پایان 

تعطیالت نوروزی میهمان پلیس هستند.
معاون پیشگیری از جرم دادستان خراسان رضوی 

هم گفت: برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی؛  
افرادی که از مواد محترقه استفاده می کنند و در 
کنار این رفتارها جرایم دیگری مانند تخریب اموال 
عمومی یا خصوصی را مرتکب می شوند، مجازات 
جداگانه دارند که رسیدگی می شود. این افعال تا 

دو سال حبس هم دارد.
سیدهادی شریعت یار تصریح کــرد: اگــر فردی 
مرتکب خــســارت بــه اشــخــاص شـــود، بــه میزان 
خسارتی که وارد کــرده باید جبران کند. در کنار 
آن، جنبه عمومی جرم نیز مطرح است. همچنین 
اگر فردی به فرد دیگری آسیب برساند، باید دیه 
سنگینی پرداخت کند. به خصوص که دیه سر و 

صورت جزو دیه های سنگین است.
با تاریک شــدن هــوا، شب چهارشنبه سوری با 

تشدید صدای انفجارها رسماً آغاز شد. 

مــــــأمــــــوریــــــت هــــــای آتـــــش نـــــشـــــانـــــی در ◾
چهارشنبه سوری امسال کاهش محسوس داشت 
صبح چهارشنبه، ابــتــدا بــه ســـراغ مــدیــر عامل 
آتش نشانی مشهد رفتیم. مجید فــرهــادی در 
گفت وگو با خبرنگار قدس خراسان اظهار کرد: در 
۲۴ ساعت گذشته از ۸ صبح ۲۳اسفند ماه تا ۸ 
صبح ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱ در مجموع ۳هزار و ۱۱۰ 

تماس با سامانه ۱۲۵ برقرار شد.
ــزود: در مجموع ۱۲۴ مأموریت  ــ وی در ادامـــه اف
اطفای حریق و امداد و نجات توسط آتش نشانان 
ایستگاه های پنجاه و چهارگانه این شهر انجام شده 
است که به تفکیک ۳6 مورد امداد و نجات، 7۸مورد 

اطفای حریق و ۱۰ مورد پیشگیری بوده است.
وی در خصوص مأموریت های مرتبط بــا شب 
چهارشنبه سوری در مشهد گفت: در مجموع 
۴۵ مأموریت مربوط به شب چهارشنبه پایانی 
ــن شب  ســال بـــوده کــه بیشتر مــأمــوریــت هــای ای
آتش نشانان شهر مشهد بین ساعت ۲۰تــا ۲۳ 
بوده و این سازمان از ساعت ۱7 همان روز عالوه بر 
آماده باش پرسنل ۵۴ ایستگاه آتش نشانی این 
شهر، بیش از ۱۰۰ نفر از آتش نشانان را به همراه 
خودروهای سبک و سنگین اطفای حریق و امداد 
و نجات و موتورسیکلت های سیار آتش نشانی 
در ۳7 نقطه پر تراکم شهر تا ساعت یک بامداد 
چهارشنبه برای تأمین ایمنی شهروندان مستقر 

کرده بود.
 مــدیــر عــامــل آتــش نــشــانــی مشهد در حــالــی از 
کاهش محسوس مأموریت های آتش نشانی در 
چهارشنبه سوری امسال خبر می دهد که آمارهای 
اعــالمــی وی در ســال گذشته نشان مــی دهــد از 
ساعت ۸ صبح تا ۲۴ مورخ ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰در 
مجموع ۲هزار و ۹۳۴ تماس با سامانه ۱۲۵ برقرار و 
منجر به ۹۹مأموریت توسط آتش نشانان شد که 
از این تعداد، ۲۴مورد آتش سوزی، ۲۳ مورد امداد و 
نجات، ۱۹ مورد خدمات ایمنی و سایر مأموریت ها 

۳۳ مورد بوده است!

ــا ۱۲۴ مــجــروح در یک ◾ چــهــارشــنــبــه ســوزی ب
شبانه روز در مشهد

طبق آنچه مسئول روابط عمومی مدیریت حوادث 

و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
صبح چهارشنبه به خبرنگار قدس خراسان گفت، 
آمــار مصدومان شب چهارشنبه آخــر ســال، از 
۸صبح روز سه شنبه تا ۸ صبح چهارشنبه، ١٢۴ نفر 

بود که ١١٨ نفر به بیمارستان منتقل شدند.
این در حالی است که سال گذشته طبق آمارهای 
ــس، در اســتــان ۲۳ مــصــدوم ناشی  ــ رسمی اورژان
از حــوادث چهارشنبه سوری داشتیم و ۲۰ نفر از 
این افراد به  دلیل وخامت حالشان به بیمارستان 
منتقل شدند. ۱۳ نفر از این مصدومان مربوط به 

شهر مشهد بودند.

کشف بیش از ۱/5تــن ملزومات تولید مواد ◾
محترقه در مشهد

رئیس پلیس مشهد، سومین مسئولی است که 
صبح چهارشنبه به سراغش رفتیم و اخبار شب 

چهارشنبه آخر سال را از او جویا شدیم.
سرهنگ احــمــد نگهبان در گفت وگو بــا قدس 
خراسان اظهار کرد: طی روزهای گذشته در مجموع 
یک تن و6۴۰ کیلوگرم مواد پیش ساز تولید مواد 

منفجره به وسیله پلیس مشهد کشف شد.
ــزون بــر این  ــــزود: افـ فــرمــانــده انتظامی مشهد اف
۲۸۰هـــزار عــدد مــواد محترقه غیر مجاز کشف و 
۵۸ جوان بین ۱۸ تا ۲۵ ساله را هنگام تهیه، تولید و 

توزیع مواد محترقه دستگیر کردیم.
وی با بیان اینکه همه دستگیرشدگان مرد هستند، 
این اقدامات پیشگیرانه را عاملی مؤثر در کاهش 
حـــوادث دانــســت و از همکاری شــهــرونــدان بــرای 
برقراری شبی آرام در چهارشنبه آخر سال تشکر 

کرد.
طبق اعالم معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی 
خراسان رضوی، شهروندان مشهدی در خصوص 
شب چهارشنبه سوری و اعالم گزارش تخلفات این 

حوزه ۴6 هزار تماس با پلیس برقرار کردند.
اگرچه تالش تمام دستگاه ها برای برقراری شبی 
آرام در چهارشنبه آخــر ســال مشهد ستودنی 
است؛ اما مقایسه آمار چهارشنبه سوری امسال و 
سال پیش نشان می دهد آن طور هم که مسئوالن، 
صبح چهارشنبه ادعا کردند شب آرامی در مشهد 
داشتیم، نبوده است و واقعیت این است که آمار 
مصدومان شب چهارشنبه سوری با رشد بیش از 
۵.۳ برابری از ۲۳ نفر به ۱۲۴ نفر افزایش داشته 
و تــعــداد مأموریت های آتش نشانی مشهد از 
۹۹ مورد در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۴ مورد در سال ۱۴۰۱ 

رسیده است.

مقایسه آمار اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مصدومان چهارشنبه سوری امسال با سال 1400 مشخص کرد

رشدبیشازپنجبرابریآمارمصدومانچهارشنبهسوری!

مســئول روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد گفت: آمار مصدومان شــب چهارشنبه آخر سال، از 
۸ صبح روز سه شنبه تا ۸ صبح چهارشنبه، ۱۲۴ نفر بود که ۱۱۸ نفر به 

بیمارستان منتقل شدند.
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