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عزم شهرداری مشهد در برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز
شهردار منطقه یک مشهد :از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه با  580تخلف ساختمانی به صورت قانونی برخورد شده است

 |3زندگی
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خانههایقدیمی
اقامتگاهبومگردی
میشوند

پویش مطالبه گری
مردم از مسئوالن
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خواستار ایجاد پویش
مطالبه گری مردم از مسئوالن شد و گفت :انجام وظیفه و
تکلیف از سوی مدیران و مسئوالن باید به صورت یک مطالبه عمومی درآید.
حجت االسالم والمسلمین «علی مظفری» با تأکید بر لزوم شفاف سازی امور
از سوی مسئوالن و آگاهی مردم از نحوه انجام وظیفه مدیران افزود :انجام وظیفه
از سوی مسئوالن باید به صورت یک مطالبه عمومی درآید و در این زمینه افکار
عمومی و مردم نقش مؤثر خود را در زمینه نظارت بر عملکردها ایفا کنند زیراکه
شهروندان در حرکت جامعه بر مدار شرع و قانون نقش بسزایی دارند.
صفحه 2را
بخوانيد

مسئوالن جلوی پای
سرمایهگذاران سنگ نگذارند

معاون وزیــر صنعت ،معــدن و تجارت با بیــان اینکه
دستگاههای اجرایی باید شرایط را برای سرمایه گذاران
تسهیل کنند ،گفت :برای رونق اقتصاد باید شرایط سرمایه گذاری به ویژه
در استانهای کم برخوردار مانند خراسان جنوبی تسهیل شود.

سرمایهگذاری اقتصادی کالنشهرها
در انرژیهای پاک
محمدرضا مزجی

رئیس سازمان سرمایه گذاری شهرداری مشهد

میدان دادن به بخش خصوصی عالوه بر داشــتن
مزایای زیســت محیطی و رفاهی ،شکوفایی و رشد
اقتصادی از محل صرفهجویی در هزینههای جاری
شهر را به همراه میآورد .به کارگیری انرژیهای تجدیدپذیر در مجموعۀهای
اقتصادی ،به کارگیری مجموعهای از فناوریهایی است که از منابع تمام نشدنی
انرژی خورشــید ،گرمایش زمین ،بــاد و جریانهای آبی نیــرو میگیرد و نیاز
مجموعههای زیستی انسان را تأمین میکند .وابستگی بیش از اندازه و محض به
سوختهای فسیلی در دراز مدت با توجه به عمر محدود این انرژیها میتواند
سبب بروز لطمههای فراوان به محیط زیســت و اقتصاد شود .حرکت به سوی
انرژیهای تجدیدپذیر میتواند در اقتصاد کالنشهری مانند مشهد هم به طور
کامل اثر بگذارد .اول اینکه یکی از معضالت اصلی شهرهای بزرگی مانند مشهد
آلودگی هواست که نه فقط باعث صرف هزینههای هنگفت مالی میشود ،بلکه
سالمت شهروندان را نیز به مخاطره جدی میاندازد .سرمایهگذاری اقتصادی روی
انرژیهای پاک در حوزه حمل و نقل نظیر رواج عادت به اســتفاده از دوچرخه،
موتور برقی یا خودروهای برقی نه فقط هزینههای عملیاتی شهرداری را کاهش
میدهد ،که موجب افزایش اشتغال ،ورود سرمایه و ایجاد گردش مالی میشود.
با توجه به منحصر به فرد بودن این منابــع و نامحدود بودن آن ،ایجاد زمینه در
کالنشــهرها در جهت جایگزینی این انرژیها اهمیت زیادی دارد .برای نمونه
توسعه و تامین روشنایی شــهری از طریق تامین نیروی خورشیدی به تنهایی
میتواند هزینهها ،مشکالت و دغدغههای شهری را کاهش دهد.
از آنجا که توان مالی شــهرداریها در کالنشهرها ممکن است پاسخگوی
این سرمایهگذاری نباشد و سرمایهگذاری اولیه در این حوزهها نیز خارج از توان
بودجه دولتی اســت ،میدان دادن به بخش خصوصی عالوه بر به همراه آوردن
مزایای زیست محیطی و رفاهی ،شکوفایی و رشد اقتصادی از محل صرفهجویی
در هزینههای جاری شهر را به همراه میآورد .با ایجاد این بازار رقابتی و فراهم
آمدن فرصت ،بسیاری از ســرمایههای سرگردان که در مشــهد گاه در زمین،
مسکن و برجســازی و زمانی در حوزه خودرو انباشــته و موجب بروز تورمهای
مقطعی میشود ،در انرژی پاک مصرف خواهد شــد .این روند ،نه فقط موجب
سودآوری میشود ،بلکه زمینهساز توسعه زیرساختهای شهری ،اشتغالزایی
و ...خواهد بود.
از نگاه دیگر تحقق این امر ،مشــهد را به شهری پیشــتاز در استفاده از این
نوآوریها بدل خواهد کرد و این امر می تواند زمینه ســاز جذب ســرمایهگذار
خارجی به شــبکۀ اقتصادی و در نتیجه ایجاد تقاضا در دیگر شــهرهای داخل
یا خارج از کشور برای اجرای این شــیوهها و جذب حد اکثر سود از این صنعت
نوظهور باشد .در آن زمان مشهد نه فقط به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم،
بلکه به قطب اقتصادهای نوظهور با منفعت زیست محیطی در شهرهای اسالمی
بدل خواهد شد.

گفتوگو

شهری
عزم شهرداری مشهد در برخورد با
ساختوسازهای غیرمجاز
شهردار منطقه یک مشــهد گفت :از ابتدای امســال تا پایان مرداد ماه با  580تخلف
ساختمانی به صورت قانونی برخورد شده است.
به گزارش همشهری« ،جواد اصغری» افزود :شهرداری بهعنوان متولی و مدیر شهر،
درصدد جلوگیری و برخورد قانونی با ساخت و سازهای غیرمجاز است.
وی از انجام بازدیدهای فنی برای افزایش ایمنی ســاختمانهای در حال ساخت در
این منطقه خبر داد و افزود :به منظور بررسی ایمنی ساختمانهای در حال ساخت از
ابتدای سال تاکنون حدود  10هزار بازدید فنی و رسیدگی به عدم استحکام بنا ،ابالغ
قانونی و رعایت ضوابط ایمنی صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه توسعه شهری متناسب به عنوان یکی از مهمترین اهداف شهرداری
همواره مورد توجه بوده است ،گفت :ساخت و ســاز هرگونه ابنیه در داخل محدوده
شهری مستلزم رعایت اصول و مقررات خاص مهندسی و شهرسازی است.
شهردار منطقه یک به مشکالت ناشی از ساخت و ســازهای غیر مجاز اشاره و عنوان
کرد :ساخت و ساز غیر مجاز عالوه بر اختالالت بصری شهر موجب مشکالت بهداشتی،
ترافیکی و ایجاد بناهایی غیرمستحکم خواهد شد که در نهایت مسیر توسعه شهری
را مسدود خواهد کرد.
اصغری بیانکرد :مالکان اراضی و امالک واقع در محدود ه شهر یا حریم آن باید قبل از
هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان سازی ،از شهرداری پروانه اخذ
کنند در غیر این صورت شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون
پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وســیله مأموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین
محصور یا غیرمحصور واقع باشد ،جلوگیری کند.
شهردار منطقه یک مشهد در ادامه از اجرای24مورد حکم قلع بنا در  5ماهه امسال نیز
خبر داد و گفت :اجرای موارد قلع بنا به دلیل عدم رعایت ضوابط شهری و بی قانونی،
موجب هدررفتن سرمایههای ملی میشود.
وی با اشــاره به قلع  24بنا در مدت زمان مذکور در منطقه یک ،اضافه کرد :به منظور
پیشگیری از ساخت و ســازهای غیرمجاز که منجر به صدور رای قلع بنا میشود باید
برای ضابطهمند شدن مردم فرهنگسازی صورت گیرد.
شهردار منطقه یک بر جلوگیری از ساخت و سازهای غیر قانونی و بدون مجوز تاکید
کرد و گفت :توجه به ساخت و سازهای اصولی و ضابطهمند براساس قوانین شهرسازی،
همراه با حفظ کیفیت سیمای بصری شــهر ،این منطقه را بر آن داشته تا با قاطعیت
بیشتر بر روند ساختمانسازی نظارت داشته و از تمامی توان قانونی برای تامین امنیت
و آسایش شهروندان استفاده کند.
وی شهرداری را برای تأمین ایمنی و حفظ حقوق شهروندان مسئول دانست و افزود:
تخریب این بناها با هدف برخورد با ساخت وســازهای غیرمجاز ،غیر اصولی و احقاق
حقوق سایر شهروندان است.
شهردار منطقه یک مشهد اضافه کرد :در صورت اطالع از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز
شامل طبقه مازاد ،پیشروی طولی ،مزاحمت و مشرفیت ،خالف ضابطه تراکمی و غیره
به صورت جدی و قاطعانه با متخلفان برخورد خواهد شد.
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تشکیل کارگروه پیشگیری از بافتهای ناکارآمد در خراسانرضوی

سفر بیبازگشت

 |6فرهنگ
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رشد  10درصدی اهدای خون
در خراسانرضوی

 |4اجتماعی
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کشف  194بطری مشروب از یک کامیون در مشهد
???????
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شد.
جانشین سرپرست دادسرای انقالب مشهد گفت 194 :بطری مشروبات الکلی از یک دستگاه کامیون حامل بار کاهو در مشهد کشف
قاضی «مهدی خدابخشی» در گفت و گو با ایرنا افزود :ماموران مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی خراسان رضوی در اقدامی ضربتی یک
دستگاه کامیون حامل بار کاهو را که از تهران به مقصد مشهد در حرکت بود ،قبل از ورود به مشهد توقیف کردند.

پيامك شما را درباره
روزنامه خراسان رضوی م 
يخوانيم

مدیرکل را ه و شهرسازی :کمیته توانمندسازی و اشتغال برای روستاهای در معرض مهاجرت بیرویه تشکیل شد
مصطفی دلیری

خراسانرضوی-خبرنگار

تا همین چند ســال پیش حاشــیه نشینی فقط در
جامعه
اطراف کالنشــهرها مشــاهده میشــد اما تشدید
خشکسالی و مهاجرت بیرویه روستاییان سبب شد
نه تنها حاشیه کالنشهری مانند مشهد بیش از یک میلیون و 200
هزار نفر را در خود جای دهد ،بلکه در حاشــیه شهرســتانهای
کوچکتر خراسانرضوی نیز شــاهد این پدیده باشیم .اکنون یک
سوم جمعیت شهرهای تربت حیدریه ،ســبزوار و نیشابور حاشیه
نشــین هســتند که اگر برای رفع ایــن معضل در این شــهرها
چارهاندیشی نشود در آینده نهچندان دور شاهد گسترش حاشیه
نشینی در دیگر شهرهای استان نیز خواهیم بود.
علل دور و نزدیک حاشیهنشینی

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی در این خصوص ،به علل
دور و نزدیک حاشــیه نشینی اشــاره و بیان میکند :علل نزدیک
حاشیه نشینی شــامل تغییر ،تفکیک و تبدیل اراضی کشاورزی
و تصرف اراضی ملــی ،دولتی و وقفی میشــود که بســتر ایجاد
سکونتگاههای غیررســمی و حاشیهنشــینی را در استان فراهم
کرده اســت« .محمدرضااخوان عبدالهیــان» میافزاید :علل دور
حاشیهنشینی نیز شامل مشکالت خشکســالی ،بحرانهای آب
و نبود فرصتهای شغلی و معیشــتی روستاییان و همچنین نبود
سرمایهگذاری مناسب در روستاهای استان اســت .وی در ادامه
به تشــکیل کارگروه پیشــگیری از بافتهای ناکارآمد در استان
اشاره و عنوان میکند :کارگروه پیشبینی و پیشگیری از گسترش
بافتهای ناکارآمد با هدف جلوگیــری از تخریب و تصرف اراضی
و امالک دولتی ،هشــدار نسبت به تبعات ســوء حقوقی و قضایی
برای مرتکبان تخریب و تصــرف اراضی دولتی ،تغییر کاربریهای
غیرقانونی اراضی و تفکیک غیرقانونی اراضی کشــاورزی و باغی
شــکل گرفته اســت .اخوان عبدالهیان اضافه میکند :بر اساس
تفاهمنامه بیــن معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قوه
قضائیه و وزارت راه و شهرسازی و نائب رئیس ستاد ملی بازآفرینی
پایدار شهری ،دســتورالعمل اجرایی تشــکیل و فعالیت کارگروه
پیشبینی و پیشگیری از گســترش بافتهای ناکارآمد در استان
عملیاتی شده اســت .مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با
بیان اینکه از سال گذشــته متناظر کارگروه ملی ،کارگروه استانی
پیشبینی و پیشگیری از گســترش بافتهای ناکارآمد با دبیری
اداره راه و شهرسازی ،ریاست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم دادگستری استان و  ۱۸عضو تشکیل شده است میافزاید :این

توانمندسازی روستاهای در معرض مهاجرت

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی در ادامه با اشاره به اقدامات
الزم برای پیشبینی و پیشــگیری از بروز علل دور حاشیهنشینی
نیز اظهار میکند :ذیل کارگروه ،کمیته توانمندســازی و اشتغال
روستاهای در معرض مهاجرت بیرویه شــکل گرفته و پیگیری و
تأمین اعتبار طرحهای توانمندســازی جامعه روستایی با رویکرد
تقویت و انسجام سازمانی در راستای مدیریت یکپارچه منابع طبیعی
در روستاهای هدف ،در دستور کار قرار دارد .وی ادامه میدهد :در
زمینه حفظ و صیانت از اراضی نیز افزایش آگاهی عمومی مردم از
طریق رسانهها و نصب عالئم هشداردهنده ،گسترش فعالیتهای
یگان حفاظت و ایجاد کمربند ســبز و ایجاد موانع فیزیکی توسط
دســتگاههای مختلف ،با اولویت در دســتور کار قرار گرفته است.
اخوان عبدالهیان با تاکید بر ایجاد کمربند سبز با اولویت اراضی در
خطر تخریب و تصرف ،گســترش مناطق جدید و سکونتگاههای
غیررسمی میگوید :در شهر مشهد اراضی دولتی در مسیر اجرای
کمربند سبز به شهرداری تحویل شده و بخشی نیز در حال تحویل
است.
صدور  ۸۳اخطاریه و پلمب  ۲۰بنگاه غیرمجاز

وی در ادامــه بــه پلمــب بنگاههای غیــر مجاز که بــه موضوع
حاشیهنشــینی و تصرف اراضی ملی دامن میزنند نیز اشــاره و
عنوان میکند :بر اســاس برنامهریزیهای صورت گرفته مشاوران
و بنگاههای امالک غیرمجاز در  ۲منطقه مشهد شناسایی و پلمب
شدهاند و شناسایی و پلمب مشاوران امالک غیرمجاز در  ۷منطقه
دیگر در دستور کار است .اخوان عبداللهیان اضافه میکند :از آنجا

جواد رستمی

خراسانرضوی-خبرنگار

دوران امامت امام علی النقی(ع) به دلیل گســترش
مناسبت گرایشهای اعتقادی و بحثهای علمی که از برخورد
میان مکتبهای کالمی و تحوالت فرهنگی مختلف
نشأت گرفته بود ،از ویژگی خاصی برخوردار است .برای آشنایی با
شرایط آن روزهای جهان اســام و عصر هدایت امام هادی(ع) با
حجت االسالم والمسلمین «محمدهادی مشیری» ،دبیر اتاق تبلیغ
خراسان و استاد حوزه و دانشگاه به گفت و گو نشستیم که در ادامه
میخوانید.

 7پروژه ویژه برای حاشیه شهر

افزایش سرانهها و فضاهای ورزشی

وی به توسعه و افزایش ســرانهها و فضاهای ورزشی حاشیه شهر
نیز اشاره میکند و میگوید :مبلغ  ۸میلیارد ریال به ساخت سالن
ورزشی صیدآباد به مســاحت  ۲۹۰مترمربع اختصاص یافته و از
ابتدای تیرماه عملیات اجرایی ساخت این سالن ورزشی آغاز شده
است و تاکنون این پروژه  ۱۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
اخوان عبداللهیان با بیان اینکه ایجاد ایستگاه آتشنشانی در راستای
افزایش ایمنی مردم در مناطق حاشیه شهر از دیگر برنامههاست،

تشریح اوضاع فرهنگی جامعه

عکس:همشهری

عنوان میکند :ساخت ایســتگاه آتشنشــانی بلوار شاهنامه در
مســاحتی بالغ بر  ۲۹۰مترمربع با اعتبار  ۱۴میلیارد ریال از اول
تیرماه آغاز شده و تاکنون  ۱۱درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی افزایش سرانه فضای سبز
و بهبود شرایط زندگی در مناطق حاشیه شهر را از دیگر برنامههای
این اداره کل بیان میکند و میافزاید :ایجاد پارک دروی  ،۵فاز  ۲و
ساخت پارک دروی  ۶و فاز یک نیز که از اواسط تیرماه آغاز شده ،به
ترتیب  ۱۷و  ۱۳درصد رشد فیزیکی دارد و هر کدام در فضایی بالغ
بر  ۱۰هزار مترمربع ایجاد خواهد شد .به ترتیب  ۶/۵و  ۱۳میلیارد
ریال اعتبار برای این  2پروژه در نظر گرفته شده است.
ناپایداری سکونتگاههای روستایی

رئیس کمیسیون ساماندهی حاشیه شهر مشهد نیز در این خصوص
میگوید :ناپايداري سکونتگاههاي روستايي از يک سو و موج فزاينده
و افسارگسيخته گسترش فضاهاي شــهري از سوي ديگر پديده
حاشيه نشيني و اسکان غيررسمي را در استان تشديد میکند.
«رمضانعلی فیضی» میافزاید :يکي از پيامدهاي بنيادي ناپايداري
نظام منطقهاي ،پديده حاشيه نشيني و اسکان غيررسمي است.
وی با بیان اینکه کانونهاي حاشيه نشيني در شهرهاي استان به
دلیل تحوالتی که در روستاها ایجاد شده رو به گسترش است عنوان
میکند :از ســوی یگر نیز افزایش نرخ ملک درداخل بافت شهری
سبب شده است که یکسری از شهرنشینان که درآمدهای کمتری

دارند به اسکان در حاشیه شهر روی بیاورند .از این رو نمیتوان فقط
روستاییان مهاجر را حاشیه نشینان دانست.
فیضی با تاکید بر اینکه فروپاشي سکونتگاههاي کوچک روستايي
پيرامون سکونتگاههاي شهري و پديده اسکان غيررسمي ،ناپايداري
نظام منطقــهاي را بهوجود مــيآورد بیان میکند :در راســتای
ساماندهی پدیده حاشیه نشینی در وهله نخست میطلبد که یک
ساختار منسجم و مدیریت واحد در این راستا تشکیل شود.
وی اضافه میکند :مهم نیست این ساختار زیر نظر استانداری باشد یا
راه و شهرسازی یا شهرداری مشهد .مساله این است که باید مصوبات
عملیاتی از دل این ســاختار بیرون بیاید تا این مساله را مدیریت
کنیم .منتخب مردم مشهد در شورای پنجم در خصوص تشکیل
«سازمان ساماندهی حاشیه شهر» نیز میگوید :ایجاد این سازمان
خوب است به شرط اینکه  2ویژگی مشخص داشته باشد .نخست
باید اولویتها احصا شود و سپس این اولویتها در دستور کار قرار
گرفته و با وفاق اجرایی شود.
رئیس کمیسیون ساماندهی حاشیه شهر مشهد میافزاید :برنامهها
و مصوبات این سازمان باید خروجی عملیاتی-میدانی داشته باشد.
این سازمان زیر نظر هر نهادی که باشد مهم نیست .مهم خروجی
کار است .باید شاخصه این سازمان «برخورد با بخشینگری» باشد.
حاشیه شهر از همسو نبودن فعالیتها به اندازه کافی آسیب دیده
است .باید به فکر همسو سازی نهادهای متولی در عرصه گسترده
حاشیه شهرهای استان باشیم.

اخبار

تجربیات در ســایه رهبری حکیمانه
مقام عظمای والیــت و پایمردی ملت
بزرگ زمینههای رشد ،تعالی و ارتقای
وضعیت به سمت بهبود را فراهم آورده
است.
وی همچنین بر لزوم ارتقای همکاریها
و تعامالت بین قوهای تأکید کرد و گفت:
در ســایه وحدت و همدلی مسئوالن،
شاهد فضایی بسیار خوب در این زمینه
بین دســتگاههای قضایی با اجرایی و
نظارتی هســتیم که همیــن تعامالت
منشــأ ارائه خدمات بســیار خوبی به
شهروندان شده است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی
با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری

(مد ظلــه العالی) در خصــوص تعامل
و همگرایی مســئوالن با هــدف ارائه
خدمات مطلوبتر بــه مردم گفت :یکی
از مهمترین دســتاوردهای همدلی و
همگرایی مسئوالن طی سالهای اخیر
و علی رغم تهدیدات موجود ،اســتقرار
امنیت مطلوب و پایدار در منطقه بوده
است که خداوند را به خاطر این موهبت
بزرگ شکر میکنیم.
وی از آمادگــی دســتگاه قضایــی
بــرای حمایتهای حقوقــی و قانونی
از مســئوالن خبر داد و گفت :تمامی
تالش خود را برای تحقق منویات مقام
معظم رهبری و خواست مردم شریف و
بزرگوار به کار خواهیم بست.

دادستان بجنورد :نقایص فنی کنارگذر شمالی بجنورد تا 2ماه دیگر برطرف شود
دادســتان عمومی و انقالب شهرستان
بجنــورد گفت :نقایص فنی که ســبب
کاهش ایمنی تردد در کنارگذر شمالی
بجنورد شده اســت تا  2ماه دیگر باید
برطرف شود.
«مســلم محمدیــاران» در گفت و گو
با ایرنا اظهار کرد :نبــود برخی عالئم و
گاردریل در این مســیر ســبب کاهش
ایمنی ترددهــا و بعضا وقــوع حوادث
ترافیکی شــده اســت .از ایــن رو ،به
شــرکت زیر ســاخت مهلت داده شده
اســت تا این نقایص را تا  2مــاه دیگر
برطرف کند.
وی تصریح کــرد :در این زمینه بیش از
 10میلیــارد ریال اعتبار منظور شــده
است.
کنار گذر شــمالی بجنورد به طول 20
کیلومتر در دولت نهم کلنگ زنی شد و
تاکنون به اتمام نرسیده است.
محور بجنورد-جنگل گلســتان،
محور پرتصادف استان

دادســتان عمومی و انقالب شهرستان
بجنورد ،در بخش دیگر ســخنان خود
درباره ارزیابی ایمنی جادهها در استان
گفت :یکی از محورهای پرتصادف استان
محور بجنورد-جنگل گلستان است که

برتری مبانی اعتقادی شیعه در کالم امام (ع)

آنچه از بررسی زندگی علمی امام هادی(ع) در مناظرهها به دست
میآید برتری مبانی اعتقادی شــیعه در این برهه از زمان اســت.
پیدایش آرا و نظرات گوناگون ســبب آشفتگی در اوضاع فرهنگی
و اجتماعی شده بود و حاصل این آشفتگی در گروههای گوناگونی

عکس :ایرنا

پویش مطالبه گری مردم از مسئوالن
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی
خواســتار ایجاد پویــش مطالبه گری
مردم از مسئوالن شــد و گفت :انجام
وظیفــه و تکلیف از ســوی مدیران و
مســئوالن باید به صورت یک مطالبه
عمومی درآید.
به گزارش همشــهری ،حجت االسالم
والمســلمین «علی مظفری» با تأکید
بر لزوم شــفاف ســازی امور از سوی
مسئوالن و آگاهی مردم از نحوه انجام
وظیفه مدیــران افزود :انجــام وظیفه
از سوی مســئوالن باید به صورت یک
مطالبه عمومی درآیــد و در این زمینه
افکار عمومی و مردم نقش مؤثر خود را
در زمینه نظارت بر عملکردها ایفا کنند

در دوران امــام هــادی(ع) مکتبهای عقیدتــی گوناگونی چون
«معتزله» و «اشاعره» گسترش یافته و پراکندگی آرای فراوانی در
سطح فرهنگی جامعه پدید آمده بود .مباحثی کالن همچون جبر
و تفویض ،ممکن یا ناممکن بودن رؤیت خداوند و ...افکار عمومی
جامعه را دستخوش تغییرات فکری کرده بود.
سرچشمه این تحوالت فکری ،در رویکرد دولت عباسی به مسائل
علمی و فرهنگی و نیز هجوم فلســفه و کالم دیگر ملل به ســوی
جامعه مســلمانان خالصه میشــود .حکومت وقــت کتابهای
علمی دانشــمندان ملل دیگر را بــه عربی ترجمــه میکرد و در
اختیار مسلمانان قرار میداد .این روند از زمان مأمون آغاز شد و به
تدریج ادامه یافت و به اوج خود رسید .او تالش فراوانی در ترجمه
کتابهای دیگر ملل ،به ویژه یونان داشــت و بودجه بسیاری را در
این راه هزینه کرد.
عباسیان لحظهای دانشمندان غیر مسلمان را از خود دور نمیکردند.
«متوکل» و «مهتدی» ،دانشمندان را بر تخت مینشاندند و با آنان
شراب مینوشــیدند و امیران و وزیران خود را در برابر آنها ایستاده
نگه میداشــتند؛ به گونهای که هیچ بزرگــی در مقابل آنها حق
نشستن نداشت .نزدیکی بیش از حد خلفا با غیر مسلمانان و احترام
بیش از اندازه به آنها ،عقاید ضد اسالمی حاکمان را به روشنی برمال
میساخت .روشن است که این احترام و صرف آن همه بودجههای
هنگفت ،فقط برای دانش پروری و علم دوستی نبوده است.

گزارش تصویری

زیراکه شهروندان در حرکت جامعه بر
مدار شرع و قانون نقش بسزایی دارند.
وی در ادامه با اشــاره بــه ویژگیهای
نظام مقدس جمهوری اســامی ایران
گفت :یکی از مهمتریــن ویژگیهای
این نظام اثبات کارآمــدی آن در برابر
سالها هجمه سخت و نرم بوده است و
این نکته حتی مورد توجه دشمنان این
نظام نیز قرار دارد.
حجت االسالم والمســلمین مظفری
با اشــاره به گذشــت  4دهه از انقالب
شکوهمند اسالمی افزود :در این مدت
و با عنایت به وقوع حوادث و رویدادهای
مختلــف شــاهد افزایــش تجربیات
مفید مــردم و مســئوالن بودیم و این

نیاز اســت اقدامات الزم بــرای ارتقای
ایمنی در این مســیر انجام شود .وی،
نصب عالئــم جــاده ای و دوربینهای
کنترل سرعت در این مسیر را از جمله
اقدامات برای ایمنی سفرها عنوان کرد.
فروش محصوالت کشــاورزی در
حاشیه جاده ها

محمدیــاران ،فــروش محصــوالت
کشــاورزی در حاشــیه جادههــا را از
چالشهای مهم در جادههای اســتان
عنوان کرد و گفــت :عرضه محصوالت
کشاورزی در حاشیه جاده عالوه بر اینکه
جان روســتاییان را به خطر میاندازد،
ســبب بروز تصــادف در جادههــا و به
خطرافتادن جان سایر عابران و مسافران
میشود .وی تصریح کرد :برای جلوگیری
از حوادث احتمالی باید مکانی ایمن برای
عرضه محصوالت کشاورزی شناسایی و
مشخص شود و فروشندگان محصوالت
کشاورزی در آن مکانها مستقر شوند.
وی در باره ایمنی تــردد در محورهای
روســتایی اظهار کرد :ایمنــی تردد در
جادههای روســتایی نیز بــه علت نبود
عالئم راهنمایی و رانندگی با مشــکل
روبه رو است .البته حضور پلیس راه نیز
در این محورها باید تقویت شود.

پيامك شما را درباره
روزنامه خراسان رضوی م 
يخوانيم

05138492050

چهارشـنبه 15 .شهریور  96شـمــاره 7192

@razavikhorasan
hamshahri.org

نگاهی به روش فکری و علمی امامهادی(ع) در روزگار غلبه شبهات

که برخی مشاوران امالک در تفکیک و تبدیل اراضی حاشیه شهر
نقش داشــتهاند ،از طریق دادســتانی در مناطق  ۷و  ۸شهرداری
مشهد  ۲۸۸واحد شناسایی ۸۳ ،واحد اخطاریه دریافت کرده و ۲۰
واحد غیرمجاز نیز پلمب شدهاند .مدیرکل راه و شهرسازی از اجرای
طرح برخورد با مشاوران امالک در  ۷منطقه دیگر خبر داد و افزود:
در همین راســتا در کارگروه پیشبینی و پیشگیری از بافتهای
ناکارآمد مقرر شد ،مشــاوران امالک در مناطق  ۴،۵،۶،۱۰ ،۳ ،۲و
 ۱۲شهرداری مشهد نیز از طریق دادستانی شناسایی و با مشاوران
امالک فاقد مجوز برخورد قانونی شود.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی در ادامه به  7پروژه ویژهای
که در حاشیه شهر مشــهد در حال انجام اســت نیز اشاره و بیان
میکند :برای این  7پروژه در حاشیه شــهر ،بیش از  ۱۴۱میلیارد
ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.
اخوان عبداللهیان میافزاید :پیشــرفت فیزیکی پروژه جمعآوری
فاضالب در شــهرک امام علی (ع) (نوده) که جزو پر جمعیتترین
مناطق حاشیه نشین مشهد است ۲۸ ،درصد اعالم شده است.
وی با بیان اینکه یکی از این پروژهها اصالح شــبکه فشار ضعیف و
اصالح دستک مشترکان برق در پهنه سیس آباد ،دروی ،جاده قدیم
قوچان و خواجه ربیع اســت ،اظهار میکند :این پروژه که از اواخر
خردادماه با اعتبار  ۲۱میلیارد ریال و به طول  ۴۱کیلومتر آغاز شده،
اکنون  ۱۲درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی عنوان میکند :همچنین قطعه اول پروژه جمعآوری فاضالب
محدوده شهرک امام علی (ع) نیز که با اعتباری بالغ بر  ۵۹میلیارد
ریال از خردادماه آغاز شده تاکنون  ۱۱درصد رشد داشته است.
اخوان عبداللهیان ادامه میدهد :قطعه دوم پــروژه تأمین لوازم و
اجرای شبکه جمعآوری فاضالب شهرک امام علی (ع) به طول بیش
از  ۱۵کیلومتر نیز یکی دیگر از پروژههای مورد بازدید در حاشــیه
شهر بود که از اردیبهشتماه با اعتبار  ۳۹میلیارد ریال آغاز شده و
تاکنون  ۲۸درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

اشیای عتیقه و قدیمی در خواف
???????
کشف
کشف  45شی عتیقه و قدیمی به ارزش  300میلیون ریال از منزلی در این شهرستان خبر داد.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فرمانده انتظامی خواف از
به گزارش مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی ،سرهنگ «علی قربانی» گفت :ماموران پلیس آگاهی فردی را که به
خرید و فروش اشیای عتیقه مبادرت میکرد ،شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی دستگیر کردند.

خراسان

رضوی ،شمالی
جنوبی

طلوع دهمین خورشید در تاریکی خرافه

تشکیل کارگروه پیشگیری از بافتهای ناکارآمد در خراسانرضوی
کارگروه با هدف تسریع در دستیابی به اهداف ،راهبردها ،سیاستها
و برنامههای عملیاتی ،پیشبینی و پیشگیری از گسترش بافتهای
ناکارآمد و الگوســازی ،هماهنگی و جلب همکاری دســتگاههای
ذیربط ،بررسی و ارزیابی تعیین وضعیت حقوقی امالک و ساکنان،
نظارت ،نگهداری و حفاظت از اراضی تصرفی دولتی و ملی تشکیل
شده است.
وی با اشــاره به اینکه از سال گذشته جلســات کارگروه بر اساس
دستورالعمل ابالغی تشکیل شده است ،بیانکرد :در این جلسات
تفاهمنامه و دســتورالعمل برای اعضای کارگروه تشریح شده و با
توجه به تکالیف و وظایف مشخص شــده در چند سرفصل مانند
شناسایی اراضی ملی و دولتی ،تعیین تکلیف آنها ،حفظ و صیانت
از این اراضی ،ســنددار کــردن آن ،اجرای قانــون جامع حدنگار
(کاداســتر) و جلوگیری از فعالیت امالک فاقد مجوز پیگیریهای
الزم شده است.
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ایمن ســازی مناطق مســکونی
روستایی حاشیه جاده ها

دادســتان عمومی و انقالب شهرستان
بجنورد گفت :ایمنی جادهها در مســیر
مناطق مسکونی روستایی نیز از مواردی
اســت که باید مورد توجه قــرار گیرد.
وی تصریح کرد :برای مثال ،روســتای
اهللوردیخان در حریم شــهر بجنورد
یکــی از مناطق پــر حادثه اســت که
ایمن ســازی این منطقه مسکونی باید
در دســتور کار قرار گیرد.محمدیاران،
جلوگیــری از تجــاوز به حریــم راهها

برخورد با ساختوساز در حریم جادهها
و برخورد با عامالن ایجاد دسترسیهای
غیرایمــن بــه جادهها را مــورد تاکید
قــرار داد.بــه گفتــه وی  337نقطــه
حادثه خیــز و  96نقطــه پرتصادف در
جادههای خراسان شــمالی شناسایی
شده است.
استان خراسان شــمالی در حدفاصل
استانهای شمالی به مشهد مقدس واقع
شده و به همین منظور ساالنه میلیونها
مسافر و زائر از محورهای ارتباطی این
استان گذر میکنند.

حضور معاون وزیر صنعت ،معدن
و تجارت در خراسان جنوبی
سید محمود نوابی معاون وزیر
صنعت ،معدن و تجارت روز
دوشنبه به خراسان جنوبی سفر
کرد .افتتاح دو پروژه معدنی،
شرکت در مراسم تقدیر از
حامیان حقوق مصرف کننده و
بازدید از شهرک صنعتی بیرجند
از جمله برنامه های وی در استان
بود.

«مجســمه» نمود داشت.
چون «غالت»« ،واقفیه»« ،صوفیه» و
ّ
حاکمیت نیز از این آشفتگی فرهنگی ،برای دستیابی به اهداف خود
و به عنوان حربه ای برای تضعیف مبانی فکری و اعتقادی مسلمانان
بهره برداری میکرد.
در این میان ،تیزبینی امام(ع) در شــناخت خط توطئه و استحاله
فرهنگی ،نقشــههای دین ســتیزانه آنان را آشکار ســاخت .اگر
چه مراقبت شــدید از ایشــان ،اندکی آنان را در رسیدن به هدف
ننگینشــان یاری میداد و عدم دسترســی به امام(ع) ،مشکالت
جامعه اســامی را افزون تر میکرد ،اما آن حضــرت (ع) با نهایت
درایت در خنثی کردن این توطئههای فرهنگی کوشید.
صوفیه و امام هادی(ع)

همان گونه کــه گفته شــد ،دوران امام هــادی(ع) اوج پیدایش
مکتبهای گوناگون عقیدتی بود که بستر آن با ایجاد فضای فکری از
سوی حکومت عباسی فراهم شده بود .گردانندگان و نظریه پردازان
این حرکتها مشتی عناصر فریب خورده ،فرصت طلب و سودجو
نظیر «صوفیه» و «واقفیه» بودند.
از اندیشههای منحرفی که با رخنه در جامعه اسالمی ،سبب بدنامی
شیعه و تشویش افکار عمومی جامعه مسلمانان شد «تصوف» بود.
پیروان این مکتب با نمایاندن چهره ای زاهد ،عارف ،خداپرســت،
بیمیل به دنیا و پاک و منزه از پستیها و آالیشهای دنیایی ،مردم
را گمراه میکردند.
امام هــادی(ع) در بیانی ضمن لعن صوفیــه فرمودند :هر کس به
حقوق ما اعتراف داشته باشــد ،هرگز این چنین مشمول نفرین و
طعن و لعن ما نمیشود .آنان که این اعمال صوفی را انجام میدهند
و به حقوق ما نیز اعتراف دارند ،پست ترین طایفه صوفیانند؛ چرا که
همه صوفیان با ما مخالفند و راهشان نیز از ما جداست .آنها یهودیان
و نصرانیان امت اسالمند .همینها هســتند که سعی در خاموش
کردن نور الهی دارند؛ اما خداوند نورش را بر همگان به طور کامل
خواهد تاباند ،هر چند که کافران ناخشنود باشند.
واقفیه و امام هادی(ع)

«واقفیه» از دیگر فرقههــای دوران امامت امام هادی(ع) بودند که
امامت علی بن موســی الرضا(ع) را نپذیرفته و پس از شهادت پدر
گرامی ایشان ،امام موسی بن جعفر(ع) در والیت پذیری ائمه متوقف
شدند و با انکار ائمه پس از امام هفتم (ع) و موضع گیری در مقابل
آنها ،حتی مردم را از پیروی ایشان منع میکردند.
امام هادی(ع) نیــز برای اثبات جایگاه امامت و پیشــوایی خود به
آنان ،دســت به رویارویی فرهنگی زد و آنها را نیز بسان «غالت» و
«صوفیان» ،مشمول لعن و نفرین خود کرد و اهداف و گفتار آنها را

افشا کرد تا آنان را به مردم بشناساند.
ابراهیم بن عقبه نامه ای به امام (ع) نوشــت کــه :با توجه به اینکه
«واقفیه» از حق و حقیقت دوری میکنند آیا اجازه دارم در قنوت
نمازهایم آنان را نفرین کنم؟ ایشان با صراحت تمام پاسخ مثبت داد
و بر اندیشههای گمراه کننده آنان خط بطالن کشید.
مناظرههای علمی و اعتقادی

برپایی مناظره و گفت وگوی علمی که در زمان مأمون عباســی به
اوج خود رســید تا دوران امامت امام هادی(ع) نیز ادامه یافت .این
برنامهها برای درهم شکستن چهره علمی امامان معصوم(ع) و زیر
سؤال بردن دانش و حتی امامت آنان تشکیل میشد .البته این کار
نه تنها دشمنان را به مقصود خویش نمیرساند ،بلکه سبب رسوایی
و فضاحت آنها نیز میشد؛ چرا که بزرگ پیشوایان دانش و معرفت،
از این فرصت برای روشن کردن اذهان عمومی و نشر فرهنگ اصیل
اسالمی بهره برداری میکردند.
دولت عباسی میکوشید تا با زیر نظر گرفتن امام هادی(ع) و کنترل
شدید مالقاتهای ایشان با شیعیان ،از روشــن شدن افکار مردم
جلوگیری کند و جلوی جوشش این سرچشــمه بزرگ را بگیرد؛
اما برپایی نشستهای علمی در تناقض با این سیاست برمی آید و
تمام تالشهای عباسیان را بیهوده میسازد .پیگیری این سیاست
متناقض از سوی سردمداران نفاق ،حاکی از کوته فکری آنان در برابر
اهداف معین خود بود.
مغلوب شدن یحیی بن اکثم در مناظره با امام(ع)

متوکل عباسی برای این منظور 2 ،تن از دانشــمندان به نامهای
«یحیی بن اکثم» و«ابن س ّکیت»را به خدمت خواند تا نشستی علمی
با امام علی النقی(ع) ترتیب دهند .در این نشست متوکل از یحیی
بن اکثم خواست تا پرســشهای خود را مطرح کند .او نیز کاغذی
بیرون آورد که در آن پرسشهای پراکنده ای را نوشته بود و پاسخ را
از امام(ع) به طور مکتوب خواست.
پرسشهای اودرباره تأویل و تفسیر برخی آیات قرآن ،گواهی زن،
احکام خنثی ،دلیل بلند خواندن نماز صبح و مسائلی درباره عملکرد
امیر مؤمنان علی(ع) بود .امام هادی (ع) با نهایت دقت و ظرافت به
پرسشهای وی پاسخ داد و افزون بر اثبات جایگاه علمی خود13 ،
پرسش پیچیده و مشکل را برای شــیعیان پاسخ گفت و به صورت
غیرمستقیم ،معارف واقعی اسالم را در اختیار طالبان قرار داد.
پاسخهای امام هادی(ع) آنچنان کوبنده و دقیق بود که یحیی بن
اکثم در پایان این رویارویی ،به متوکل گفت پس از این جلسه واین
پرسش ها ،دیگر سزاوار نیست که از او درباره مساله دیگری پرسش
شود؛ زیرا هیچ مساله ای پیچیده تر از اینها وجود ندارد و او از عهده

پاسخگویی به همه آنها بر آمد و آشکار شدن بیشتر مراتب علمی او،
سبب تقویت شیعیان خواهد شد.
مبارزه با خرافات

خرافه پرستی که از بینشهای سســت سرچشمه میگیرد ،گاه
ناشی از انگیزههای سوء و گاهی نیز ناشی از نادانی و جهالت است.
البته در هر حال پیامدهایی منفــی در جامعه بر جای میگذارد و
سبب میشود افراد جامعه درهمه مســائل به خرافات روی آورند
و به همه چیــز از دریچــه آن بنگرند .با پیشــامد چنین وضعی،
پیشوای جامعه اسالمی وظیفه دارد برای حفظ کیان دین که در
اثر خرافه گرایی دســتخوش انواع بدعتها میشود ،با آن مبارزه
کند و این بستر مناســب برای نوآوری در دین و بدعت گذاری را
از بین ببرد.
بنابرایــن مبارزه بــا خرافات گامــی مهــم در زدودن بدعتها و
اندیشــههای باطل بوده و سبب گرایش بیشــتر جامعه به سوی
آموزههای اسالم ناب و ارزشهای راســتین خواهد شد .از جمله
تالشهای مهم امام هــادی(ع) در دوران امامت خــود ،مبارزه با
خرافات است.

روز شوم در کالم امام(ع)

حسن بن مسعود میگوید :خدمت امام هادی (ع)رسیدم در حالی
که جراحتی به دستم وارد شده بود و ســواری هم به من برخورد
کرده و به شانه ام آسیب رســانده بود و در اثر ازدحام و کشاکش
جمعیت لباسهایم نیز پاره شده بود .در این حال ،از روی ناراحتی
شرش را از من بگرداند.
گفتم :وه که چه روز شومی بود خدا ّ
امام هادی(ع) فرمودند :آیا تو هم که نزد مــا رفت و آمد میکنی
و با مــا در ارتباطی ،گناه خــود را بر گردن دیگــری مینهی که
گناهی ندارد؟ من از این ســخن امام هادی (ع) شــرمنده شدم و
دانستم که اشتباه کرده ام .گفتم ای سرور من از خداوند آمرزش
میخواهم .امام فرمودند :ای حســن روزها چــه گناهی دارند که
وقتی شما به سزای اعمال خود میرسید ،آنها را سرزنش میکنید
و شوم میپندارید؟
ســخن پیرامون زندگی امام هادی(ع) و بیانات گهربار و هدایتگر
ایشان بسیار است که در این مقال نمیگنجد .یکی از گنجینههای
به یادگار مانــده از این امام همام(ع) دعای پــر مضمون «زیارت
جامعه کبیره» اســت که کالس درســی برای شــیعه محسوب
میشود .بزرگان به خواندن و تأمل در معانی آن توصیه میکنند.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500 :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819 :

گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله ،آشپزی ،دوچرخه و حقوق
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره  - 14گروه
ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :
پست الكترونيكrazavikhorasan@hamshahri.org :

چاپ :قدس(مشهد)

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

مسئوالن جلوی پای سرمایهگذاران سنگ نگذارند
محمدرضا سرساالری

خبرنگار

معاون وزیر صنعــت ،معدن و
اقتصاد تجارت با بیان اینکه دستگاههای
اجرایی بایــد شــرایط را برای
ســرمایه گذاران تســهیل کنند ،گفت :برای
رونق اقتصاد باید شرایط ســرمایه گذاری به
ویژه در اســتانهای کــم برخــوردار مانند
خراسان جنوبی تسهیل شود.
به گزارش ایرنا«،سید محمود نوابی» در مراسم
افتتاح آغاز عملیات تجهیز و برداشــت ماده
معدنی طال دار برای انجام تست کاربردی در
معدن هیرد نهبندان افزود :مسئوالن در مقابل
ســرمایهگذار ســنگ اندازی و سخت گیری
نکنند کمک بزرگی به سرمایه گذار است.
این مقام مسئول گفت :ســرمایه گذاری در
مناطقی مانند خراسان جنوبی به ویژه معدن
طالی هیرد شهرســتان نهبندان کار بزرگی
است و دستگاههای اجرایی استان باید همراه
و همدل سرمایه گذاران باشند.
وی با تاکید بر فرهنگ سازی در حوزه سرمایه
گذاری ،بیــان کرد :با بهره بــرداری از معدن
طالی هیرد نهبندان آینده درخشانی در انتظار
خراسان جنوبی و شهرستان نهبندان است.
نوابی در ارتباط با معدن طالی هیرد نهبندان
اظهار کرد :عملیات اکتشــاف ،تجاری سازی
و احــداث کارخانه معدن طالی هیرد ســال
گذشته با دستور وزیر وقت به شرکت تهیه و
تولید مواد معدنی واگذار شد.
وی عنــوان کــرد :دولــت مایل نیســت در
مکا نهایی کــه بخش خصوصــی میتواند
ســرمایه گذاری کند ورود پیدا کند ولی در
نقاط محــروم و کم برخوردار ،ســازمانهای
توسعه ای موظف به سرمایه گذاری هستند.
وی یادآوری کرد :ایمیدرو و شــرکت تهیه و
تولید مواد معدنی مســئولیت معدن طالی
هیــرد نهبنــدان را پذیرفتهاند .بــا توجه به
فرآیند پــروژه ،آینده طالی هیــرد نهبندان

فائزه احمدی -نشــانی :مشهد ،ســه راه ادبيات ،نبش ابن
ســینا  ،15پالك  ،133طبقه دومتلفکس051 -38492050 :

صدای همشهری

مراسم آغاز عملیات تجهیز و برداشت ماده معدنی طال دار برای انجام تست کاربردی در معدن هیرد نهبندان برگزار شد
امیدوار کننده اســت .رئیس هیأت مدیره و
مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کننده و
تولیدکنندگان افزود :اجرای عملیات کارخانه
معــدن طال خود نقطــه قوتی بــرای حضور
سرمایه گذاران بخش خصوصی در این منطقه
اســت ،در غالب آنها تمامی زیرســاختهای
مورد نیاز نیز تامین خواهد شد.
نوابی گفت :سرمایه گذاری در این مکان عالوه
بر ایجاد اشتغال سبب ماندگاری جمعیت نیز
خواهد شد.
وی بیان کــرد :در هــر مقطعــی که بخش
خصوصی ســهام خریداری کرده و شــریک
میشود شرکت تهیه و تولید مواد معدنی نیز
اعالم آمادگی میکند.
عملیات استخراج و بهره برداری معدن طالی
هیرد نهبندان با ظرفیت تولید ساالنه  10هزار
تن مواد معدنی امروز آغاز شد.
گواهی کشف این معدن طال شهریور ماه 95
صادر و با ســرمایه گذاری  52میلیارد ریال
امروز عملیات اســتخراج و بهره برداری از آن
آغاز شد.
در شهرســتان نهبندان  67پروانه اکتشــاف
معدن با سرمایه گذاری  121میلیارد و 717
میلیون ریال 16 ،گواهی کشف با  9میلیون و
 647تن ذخیره قطعــی و  53میلیارد و 270
میلیون ریال صادر شده است.
همچنین  102پروانه بهــره برداری معدن با
 73میلیون و  732هزار تــن ذخیره قطعی و
یک میلیون و  135هزار تن ذخیره اســمی با
سرمایه گذاری  538میلیارد و  891میلیون
ریال و هزار و  69اشتغال از دیگر فعالیتهای
معدنی شهرستان نهبندان است.
افتتاح کارخانه پودر میکرونیزه شرکت پودر
کیمیای زنوک ،شــرکت در مراســم تقدیر
از حامیــان حقوق مصرف کننــده ،بازدید از
کارخانه کویر تایر و مصاحبه با اصحاب رسانه
از دیگر برنامههای سفر یک روزه نوابی ،معاون
وزیر صنعت ،معــدن و تجارت و رئیس هیأت
مدیره و مدیرعامل ســازمان حمایت مصرف

دفتــر سرپرســتی روزنامــه همشــهری در خراســان:

021-88932308

یــا

05138492079

[ســتون صــدای همشــهري بــراي نوشــتن مشــكالت شــما خراسانيهاســت،
معضالتي كــه منعكــس ميشــوند تــا مســئوالن آنهــا را بخواننــد و در پي يافتــن راه
حلي بــراي رفــع آنهــا برآینــد .بــرای بازگو کــردن مشــکالت با مــا تمــاس بگیرید].

نرخ حمل و نقل همگانی

لطفا برای افزایش قیمت بلیت قطارشهری و اتوبوس ،توان مالی مسافران را قدری
بیشتر در نظر بگیرید ،خصوصا خانوادههایی که چند دانش آموز و دانشجو دارند.
پایداری-مشهد

اتوبوسرانی تربت جام

لطفا به وضعیت اتوبوسرانی تربت جام توجه کنید .نرخها با وجود مسیرهای کوتاه
افسار گسیخته باال میرود 6 .ماه اســت که نرخ بلیت اتوبوس در تربتجام 450
تومان شده است .تازه عصر پنج شنبه و روزهای تعطیل اصال اتوبوس نمیآید.
حداد-تربت جام

راهنمایی و رانندگی

لطفا مسئوالن راهنمایی و رانندگی بیرجند برای مشکل ترافیک و سه زمانه کردن
چراغ راهنمایی سهراه اسدی و همچنین فعال کردن چراغ راهنمایی تقاطع مقابل
مصلی فکری بکنند.
کفاش-بیرجند

فاضالب

کنندگان و تولید کنندگان در استان بود.
ذخیره قطعی  2میلیارد و  570میلیون تن
انواع مواد معدنی

رئیس ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت
خراســان جنوبی نیز در این مراسم گفت :در
حال حاضــر  53نوع ماده معدنــی با ذخیره
قطعی  2میلیارد و  570میلیون تن ،که غالبا
از نوع کانســارهای مهم و استراتژیک فلزی،
غیرفلزی و مصالح ســاختمانی هســتند در
استان شناسایی شده است.
«داود شــهرکی» افــزود :وضعیــت زمین
شناسی و معدنی استان با وجود ساختارهای
پیچیده زمین شناســی و در عین حال بسیار
متنوع و قرارگیــری در پهنهها و کمربندهای
ولکانوپلوتونیک کانی زایی ســبب شده تنوع
ذخایر معدنی زیاد باشد.
این مقام مســئول گفــت :در حــال حاضر

 507فقره پروانــه بهره بــرداری صنعتی با
سرمایهگذاری  16هزار و  845میلیارد ریال
و ظرفیت اشتغال  11هزار و  80نفر در استان
صادر شده است.
شهرکی اظهار کرد :پتانســیلهای معدنی و
کشاورزی منطقه سبب شده تا غالب ترکیب
صنایع اســتان را صنایع معدنــی ،غذایی و
نساجی مبتنی بر تولیدات و مواد اولیه موجود
در استان تشکیل دهند.
وی ادامــه داد :البته ســطح و میزان فرآوری
مواد اولیه معدنی و کشاورزی تا میزان مطلوب
فاصله دارد و اســتقرار صنایع جدید با هدف
استفاده مناســب از ظرفیت ها ،ایجاد ارزش
افزوده و اشتغال مناسب ایجاب میکند.
رئیس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجارت
استان ،تمرکز بر اکتشاف سیستماتیک بر پایه
شیوههای نوین اکتشــاف در راستای کاهش
هزینه و زمان ،تکمیل طرحهــای نیمه تمام

معدنی و رفع موانع پیش روی معدنکاران را از
جمله اهم اقدامات انجام شده در بخش معدن
استان برشمرد.
شهرکی یادآور شد :آزادسازی محدودههای
اکتشــافی غیرفعــال و واگــذاری از طریق
ثبت در ســامانه کاداســتر در راستای جذب
ســرمایهگذاری جدید و جلوگیری از بلوکه
ماندن این مناطق ،توســعه اکتشاف گسترده
از طریق تعریف پهنههای اکتشــافی و ایجاد
ظرفیتها و قابلیتهای اکتشــاف تکمیلی از
دیگر اقدامات در بخش معدن است.
وی ،حمایت از فعاالن حوزه اکتشاف از طریق
صندوق بیمه فعالیتهــای معدنی و کاهش
ریسک سرمایه گذاری ،کاهش حقوق دولتی
معادن ،صدور مجوز تعطیلــی موقت معادن
و تمرکز بر احداث صنایــع معدنی با توجه به
ظرفیتهای معدنی استان را از دیگر اقدامات
انجام شده در بخش معدن عنوان کرد.

مسئوالن فکری برای فاضالب شهرک مهرگان بکنند .هر منزل  2چاه دارد که باز
هم پر شده است.این مشکل همه اهالی شهرک است .چرا شهرک به این بزرگی
نباید به اگو وصل شود؟
قهرودی-مشهد

استخر کارگران

استخر کارگران بجنورد که از نظر پاکیزگی و نظافت در بین دیگر استخرهای شهر
وضعیت ویژه ای داشت این روزها وضعیت خوبی ندارد و نیاز است به بهداشت آن
رسیدگی شود.
نعیمی-بجنورد

روشنایی معابر

از شرکت برق خواهشمندیم برای سیستم روشنایی انتهای خیابان عصمتیه  13و
بولوار سجادیه (بین بولوار امیریه و عصمتیه) اقدامی انجام دهد زیرا اهالی منطقه در
تاریکی مطلق به سر میبرند.
شهابینژاد-مشهد

داروهای مازاد

با داروهایی که در خانهها میماند باید چهکار کرد؟ دهها قلم قرص که تاریخ مصرف
آنها هنوز نگذشته در خانه انبار شده است و نمیدانیم با آنها چهکار کنیم.
کامرانی-بیرجند

میز خبر
رشد  10درصدی اهدای خون
در خراسانرضوی

کار جهادی دانشجویان
درمناطق زلزله زده خراسان شمالی

مدیر کل انتقال خون خراســانرضوی از رشد  10درصدی اهدای خون در
این استان خبر داد.
به گزارش همشهری« ،سید حمیدرضا اسالمی» افزود :از ابتدای امسال تا
پایان مرداد ماه  80هزار و  667نفر به پایگاههای انتقال خون اســتان برای
اهدای خون مراجعه کردهاند که از این تعــداد  62هزار و  277نفر موفق به
اهدای خون شدهاند.
وی با اشاره به اینکه این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان به
لحاظ تعداد داوطلبان  4درصد و تعداد اهداکنندگان خون  10درصد رشد
داشته است عنوانکرد :حدود  52درصد از اهداکنندگان خون در استان از
اهداکنندگان مستمر هســتند که تعداد آنها نسبت به 3ماهه نخست سال
گذشته  12درصد افزایش داشته است.
دکتر اسالمی اظهارکرد :تعداد بانوان اهداکننده خون در استان  3670نفر
بوده که نسبت به کل اهدا کنندگان  6درصد را به خود اختصاص میدهند.
وی در ادامه ضمن تشکر از اهتمام مردم به این اقدام بشردوستانه و حیاتی
و همچنین پوزش از کاســتیها و محدودیت منابع مختلف در پایگاهها که
موجب انتظار طوالنی داوطلبان یا احیانا عدم توفیق آنان به اهدای خون شده
است ،تاکید کرد :با توجه به مدت زمان محدود نگهداری و نیاز همیشگی به
فرآوردههای خونی و ضرورت اهدای مستمر خون ،زائران و مجاوران بارگاه
ملکوتی حضرت رضــا (ع) اهدای خون را منوط به مناســبتهای مختلف
مذهبی ،ملی و شرایط خاص نکنند و با مراجعه منظم به پایگاهها در همه ایام
سال ،مجموعه انتقال خون را در مدیریت بهینه منابع محدود موجود و نیز
تامین مطلوب ذخایر خونی بیش از پیش یاری رسانند.

مسئول گروههای جهادی مستقر در مناطق زلزله زده خراسان شمالی گفت :دانشجویان
جهادی داخل و خارج اســتان  20هزار نفرروز در مناطق زلزله زده این استان کار انجام
دادند .به گزارش ایرنا« ،محسن پوالدی» اظهار کرد 32 :گروه جهادی دانشجویی در این
استان فعالیت دارند که از مجموع این تعداد  19گروه از دانشجویان این استان و  13گروه
نیز از سایر استانها هستند .این مقام مســئول با بیان اینکه این گروهها در مناطق زلزله
زده این استان مستقر و مشغول خدمات رسانی به مردم زلزله زده و نیازمند شدند افزود:
عالوه بر کمک در مناطق زلزله زده این استان  2گروه جهادی در کالی مانی مانه و سملقان
و مناطق محروم فاروج نیز مســتقر و به مردم نیازمند و محروم خدمات ارائه دادند .وی با
بیان اینکه  2هزار نفر جهادگر دانشــجو در مناطق محروم و زلزله زده این استان حضور
یافتند افزود :از مجموع این تعداد یک هزار و  800نفر در مناطق زلزله زده و  200نفر نیز
در روستاهای محروم حضور یافتند .پوالدی اظهار کرد :دانشجویان جهاد گر ساخت 11
باب واحد مسکونی در مناطق زلزله را بر عهده گرفتند که تاکنون پیشرفت فیزیکی باالی
 40درصد دارند ،همچنین  80چشمه سرویس بهداشتی و 3انبار علوفه و دام نیز ساخته و
تحویل داده شدهاند .وی با بیان اینکه هم اکنون در آستانه فصل سرد سال هستیم گفت :با
توجه به سرد شدن هوا ساخت و سازهای واحدهای مسکونی و کمک به زلزله زدهها باید
سرعت داده شود.
وی یکی از معضالت روستایی این مناطق را خرابی انبارهای علوفه دانست و افزود :متاسفانه
در این خصوص اقدامی انجام نشده است و روستاییان در فصل سرما با کمبود علوفه مواجه
خواهند شد ،دستگاههای مسئول در این خصوص اقدام خاصی انجام نداده اند.
مسئول گروههای جهادی مستقر در مناطق زلزله زده خراسان شمالی اشاره ای به خدمات
گروههای جهادی نیز کرد و افزود :این گروه جهادی در روستای دراقانلو مستقر شدند و 2
هزارنفر ویزیت رایگان شدند.
وی اظهار کرد :بزرگ ترین گروه جهادی پزشکی کشور در فاروج مستقر شدند که به مردم
بیش از  40روســتا خدمات ارائه دادند که طبق برآورد بیــش از  10میلیارد ریال در این
مناطق از نظر ریالی خدمت ارائه شده است.
پوالدی در بخش دیگری از ســخنانش نیز خواستار تشکیل پشــتیبانی برای گروههای
جهادی در این استان شد و گفت :این آمادگی را داریم تا با تشکیل پشتیبانی خدمات را
اولویت بندی کنیم .بر اساس اعالم مســئوالن در این استان ،در زلزله  23اردیبهشت ماه
امسال 14 ،هزار و  509واحد مسکونی در  77روستا و  2شهر استان خسارت دیدند.
در این حادثه  2هزار و  429واحد در روستاها به و در شهرها نیز  2هزار و  500واحد علت
شدت زلزله باید تخریب شوند.

آتش در عرصههای منابع طبیعی
آالداغ خراسان شمالی مهار شد
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان
شمالی از مهار آتش در عرصههای منابع طبیعی روستاهای رختیان و حصار
واقع در کوهپایههای رشــته کوه آالداغ خبر داد و گفت :از سرایت آتش به
جنگلهای باالدست این روستاها جلوگیری شد.
«عزیزاهلل نظام دوســت» در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد :آتش سوزی صبح
دوشــنبه هفته جاری در عرصههای منابع طبیعی شهرستان بخش آالداغ
بجنورد گزارش شد که 4گروه امداد و اطفای حریق ادارات منابع طبیعی و
آتش نشانی از شهرســتانهای بجنورد و جاجرم برای مهار آتش به منطقه
اعزام شدند.
وی میزان سطح آتش سوزی در این منطقه را  2/5هکتار عنوان کرد و گفت:
این آتش سوزی در قسمتهای دره ای رخ داده است.
نظام دوســت با بیان اینکه علت اصلی آتش سوزی در دست پیگیری است
افزود :نیروها در این منطقه حضور دارند تا در صورت شعله ور شدن دوباره
وارد عمل شوند.
رشته کوه آالداغ توسط دشتهای مانه و سملقان ،بجنورد ،شیروان ،فاروج،
از رشته کوه کپه داغ جدا شده است .آالداغ در غربی ترین منطقه در حوالی
جاجرم بهوسیله یکســری کوههای کم ارتفاع به رشته کوهستانی شاه کوه
البرز میپیوندد.
جبهه شمالی آالداغ با پرتگاههایی گسلی به رود اترک و جبهه جنوبی آن از
طریق گسلهایی با دشت جاجرم ارتباط پیدا کرده است.

ل شاخه بریده در تقاطعهای مشهد با
عرضه گ 
 40درصد تخفیف
به مناسبت فرا رسیدن اعیاد قربان و غدیر و در راستای ترویج فرهنگ مهربانی عرضه گل
شاخه بریده در تقاطعهای شهر مشهد با  40درصد تخفیف انجام میشود.
به گزارش روابط عمومی ســازمان میادین میوه و ترهبار و ســاماندهی مشــاغل شهری
شهرداری مشهد« ،احمد محبی» ،افزود 44 :نیروی گلفروش در  40تقاطع شهر مانند
تقاطع بلوار کالهدوز و سلمان فارسی ،تقاطع بلوار خیام و بلوار فردوسی ،تقاطع بلوار خیام
و بلوار ملک آباد در حال فعالیت هستند.
وی در ادامه افزود :با توجه به افزایش تقاضا و قیمت گل در شهر در مناسبتهای خاص به
ویژه اعیاد ،سازمان میادین به منظور کنترل قیمت و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان،
اقدام به عرضه انواع گل رز و مریم در تقاطعهای ســطح شهر با  40درصد تخفیف عرضه
میشوند .محبی بیانکرد :این طرح همزمان با آغاز دهه والیت و در شب عید قربان آغاز
شده و تا عید سعید غدیر ادامه خواهد داشت.

