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نصب پکيج های تصفيه 
فاضالب در طرقبه ، شانديز 

و گناباد

 ضرورت اجرای سیستم حمل و نقل پاک در کالنشهرها

سیس�تم مناس�ب خراسان رضوی
فس�ادزدایی و 

شفاف س�ازی ایجاد 
می ش�ود

نائب رئیس شورای اصالح طلبان استان :

 عملکرد شهردار جوان الگوی کشوري می شود

گفتگو: سرپرست جام جم خراسان رضوی
پس از گذش��ت 18 ماه از حیات دوباره 
اصالح��ات در مدیریت ش��هری مش��هد 
و همزمان��ی آن با قانون من��ع بکارگیری 
بازنشستگان شورای پنجم در انتخاب دوم 
خود برای پس��ت ش��هرداری مشهد سراغ 
معاون مالی و پش��تیبانی تقی زاده خامسی 
رفتند و با اجماع ، کلید مدیریتی ش��هر را به 
محمد رضا کالیی 38 ساله جوانی خوشفکر 
و پرتالش س��پردند ، انتخاب وی به عنوان 
جوان ترین ش��هردار کالنشهرهای کشور 
گامی بزرگ در واگذاری و دلس��پاری امور 
به جوانان و متخصصین کارآمد دارد اما آیا 
کالی��ی نیز در انتخاب��ات و انتصابات خود 
حلقه واسطه با جوانان متخصص و تحول 

گ��را خواه��د ب��ود .
 امی��ر اقتناع��ی، نائب رئیس ش��ورای 
اصالح طلبان و دبیر اول حزب کارگزاران 
س��ازندگی ایران در پاس��خ به ج��ام جم با 
بررس��ی  تحوالت اخیر و انتصابات جوانان 
درحوزه مدیریت ش��هری گفت: دو رویداد 
ب��ه موازات  هم در س��ال اخی��ر در فضای 
سیاسی جامعه ایران اتفاق افتاده که  فصل 
نوینی در حیات سیاسی مدیریتی  در آستانه 
چهلمین  سالگرد انقالب اسالمی رقم زده 
اس��ت که عبارت از نام��ه جمعی از جوانان 
اصالح طلب ب��ا عنوان اصالح اصالحات 
در خص��وص بح��ث گفتمانی درس��اختار 
درون��ی مجموعه سیاس��ی  اصالح طلبان 
در فض��ای سیاس��ی مدن��ی  و  قانون منع 
بکارگیری بازنشستگان است که در حوزه 

رس��می قانونگذاری در مجل��س دنبال  و 
تصویب شد، این دو اتفاق به موازات هم در 
نقطه آغازین فصل جدید  حیات سیاس��ی 
از حی��ات مدیریت��ی همزمان با س��الگرد 

پیروزی انقالب اس��المی اس��ت .
وی  در ادام��ه گفت :به نظر می رس��د 
در این فرصت جدید پدیدآمده برای نس��ل 
ج��وان ،  نیروی های سیاس��ی و مدیریتی 
در جامع��ه ایران نقش کلی��دی و ویژه ای 
بر دوش فعاالن  سیاس��ی جوان و مدیران 
در درون سیس��تم  بگذارن��د  و با این اتفاق 
انب��وه مطالبات��ی که س��الها ب��ر روی هم 
انباشته شده اس��ت امروز بر دوش جوانان 
س��نگینی خواهد کرد ، اما معتقدم جوانان 
الیق و پرش��ور با انگیزه و خالق ما هم در 
حوزه سیاسی و مدیریتی می توانند از پس 
پاسخگویی به این مطالبات بخوبی برآیند 
. دبی��ر اول حزب کارگزاران س��ازندگی در 
ادامه با اش��اره به  گفتگوی بین نس��لی به 
عنوان اولین گام در این مس��یر  بیان کرد:  
گفتگوی جریانی نیز حایز اهمیت فراوانی 
است و بشدت نیازمند دو گفتگوی جریانی 
اس��ت که عبارتند از ی��ک گفتگوی درون 
جریان��ی که بین گروه های مختلف درون 
مجموعه اصالح طلبان  اس��ت و دیگری 
گفتگ��وی برون جریانی که اصالح طلبان 
با مجموعه خارج از جریان ارتباط خواهند 
یاف��ت  ، یقینا این رون��د  بطور ویژه وظیفه 
اخالقی و عقالنی اصالح طلبان اس��ت و 
عموم��ا نیروی های سیاس��ی و مدیریتی 
کش��ور ک��ه دل در گروه س��عادت و رفاه و 

توس��عه ایران عزی��ز دارند وای��ن مهم به 
عن��وان  ی��ک وظیفه اخالق��ی و عقالنی 
برعهده آنان  است ، باید  دست به دست هم 
داده و در فضایی بنشینند و روی نقاطی که 
دارای وحدت نظر هستند به تفاهم برسند 
و در نتیج��ه این  تفاهم ، به الگوهای عمل 
واحدی دس��ت یافته  و بر اساس آن الگوها 

،  دس��ت به اقدام عملی بزنند.
اقتناع��ی ادامه داد:  در این الگو بهترین 
روش ب��رای تحقق منافع ملی ، تامین رفاه 
و آس��ایش همگانی در جامعه ایران است 
و ای��ن ب��اری را که بر زمین مان��ده ، همه 
باهم بهتر می توانیم به س��ر منزل مقصود 
برس��انیم و از همه توان در مجموعه حزب 
کارگ��زاران اس��تفاده می کنی��م و در این 
راس��تا قدم برداشته و پیش قدم باشیم ، بی 
تردید حل مش��کالت و مسایل اقتصادی ، 
اجتماعی،  فرهنگی و سیاسی و زمینه های 
دیگر با این مدل قابل حل است و با گفتگو 
و فهم مش��ترک و الگوی عمل مش��ترک 

اقدامی عملی صورت خواه��د گرف��ت .
ادام�ه در صفح�ه 2

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل؛

تربیت نخبگان مدیریت شهری با ایجاد فرصتی برابر برای طرح ها 

ب��ا آغاز فص��ل جدید در 
مدیریت شهری و واگذاری 
امور با این وس��عت و حجم 
خدمات رسانی به جوانی 38ساله ، انتظار می رود حضور 
وی ، حلقه ارتباط  برای بروز و ظهور طرح ها و خالقیت 
های  بایگانی شده جوانان و متخصصین با تجربه باشد 
و از س��وی دیگر او نیز در نط��ق معارفه اش نوید گفتگو 
و همدلی اس��تفاده از ظرفیت های بک��ر جوانان را داده ، 
به گواهی گفته ها و ش��نیده ها کالیی  نماینده گفتمان 
جدید مدیریت خالق ؛نوآور ومبتکری اس��ت  که حرف 
های نویی برای ارائه دارد ، ش��اید هم  حضورش دررگ 
های رس��وب بس��ته مدیریت ش��هری خون تازه ای به 
جریان بیاندازد اگر صدای هم نس��لی های  متخصص 
و متعهدونخبه خود را بش��نود وبه آنها اعتمادکند ،نسل 
خوشفکری که به اوتاکنون اجازه بروزفعالیت داده نشده 
ودر چرخه مسدود مدیریت سنتی گذشته مجال ورودش 

مختل بوده است .
 شهردار جوان، خوب به  خاطر دارید عالیجناب وقت 
رفتن پندی پدرانه به شما داد و خواست طبیب مردم  شهر 
باشید و حالشان را بسنجید و برای خوب شدنشان تالش 
کنید، حال می بینید جوانان هم همین مطالبه را از ش��ما 
دارند، برای بهتر ش��دن حال شهر از همه ظرفیت های 

شهر بهره گرفته شود. 
استان خراسان  ومشهد این روزها  پس از قانون منع 
بکارگیری بازنشستگان و رفتن  مدیران و شهردارش در 
تب و تاب انتصابات و انتخابات اس��ت .با انتخاب محمد 
رضا کالیی 38 س��اله بعنوان دومین منتخب ش��ورای 

پنجم،  جوانان ش��هر  از وی انتظ��ار دارند فرصتی برابر 
برای ارائه همه طرح ها و پیشنهادها  در مدیریت و اداره 

شهرقبل از انتصابات جدید  فراهم کند.
  کالی��ی جوان در مراس��م معارفه خ��ود بر ضرورت 
همدل��ی و تقوی��ت گفت و گو میان هم��ه جریان های 
مختلف ش��هر تاکید داش��ته  و مهمتری��ن هدف خود را 
عملیاتی کردن برنامه ها تا سال 1400  در قالب اصالح 
س��اختار س��ازمانی اعالم کرده اس��ت  که پیرو آن بستر 
ش��هرداری برای حضور جوانان آماده تر  و در دوره باقی 

مانده از شورای پنجم نیازها راپاسخگو باشد.
به گفته شهردار مش��هد برنامه چهارساله ای در دل 
شورای پنجم تهیه و تصویب شده است که برای تحقق 
آن ابتدا از خود ش��روع کرده و با اصالح ساختار سازمانی 
بس��تر حضور جوانان  بیش از پیش فراهم  خواهدش��د ، 
یقین��ا  نش��اط و انرژی یک ج��وان و ایده های جدیدش 
برای همراهی با پیشرفت امروزگامی در راستای تحقق 
یکی از ش��عارهای شورای پنجم  که  جوان گرایی است  

خواهد بود.
 خوب می دانیم ، ضعف اصلی برخی ش��هرداری ها 
فساد و رانت خواری است که همگان بر آن اذعان دارند ، 
شما که نماینده نسل جوان و فرزند ته تغاری دهه پنجاه 
محسوب می شوید برنامه های تان برای دهه شصتی  ها 
چیس��ت؟ برای نسل جوانی که مس��ئولیت مدیریتی را 
کمتر تجربه کردند ، حاال نوبت شما است که پاسخگوی 
اطمینان مردم ش��هر باشید و ثابت کنید که نسل جوان 
ظرفیت های بسیار دارد. سخن گوهربارامیرالموالمنین 
رامدنظ��ر قراردهید:فرصت ها مثل ابربهاری می گذرد 
،مواقع��ی که فرص��ت های خیری پیش م��ی آیدآن را 

غنیمت شمارید وازآن ها استفاده کنید.
با ش��ناخت متخصصین ونخب��گان کارآمددربدنه 
ش��هرداری موج��ب تولدکالی��ی های دیگ��ردردوره 

خدمت تان باشید .

 ارتقاء جایگاه ایران در بازار گیاهان دارویی با برندسازی محصوالت گیاهی

مريم خزاعي، کارشناس 
ارشد ارتباطات

بهره گیری از ظرفیت ها برای 
تکمیل طرح جمع آوری

 فاضالب مشهد
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ضمیمه رایگان روزنامه دراستان خراسان رضوی 

نگاهی به فعالیت  موسسه کشت و 
صنعت مزرعه نمونه؛

توسعه ای به رنگ خودکفایی
 کمتر کس��ی اس��ت که ن��ام مزرعه نمونه آس��تان 
قدس رضوی را به عنوان موسس��ه ای پیشرو نه تنها در 
عرص��ه زراعت، بلکه در حوزه باغداری نوین نش��نیده 
باش��د. وقتی صحبت از مزرع��ه نمونه به میان می آید، 
اتفاق های مثبت و متنوعی در ذهن تداعی می ش��ود؛ 
از باغ ه��ای متراکم تا تولی��د محصوالت گلخانه ای، از 
تولی��د بذور هیبرید و مادری تا توس��عه س��امانه های 

جدی��د آبی��اری.
 این موسس��ه در بخش کشاورزي، با بهره گیري از 
آخرین دس��تاوردهاي علمي و استفاده از مدرن ترین 
ماش��ین آالت و تجهیزات کشاورزي، تولید انبوه انواع 
محص��والت را با کیفیت باال در دس��تور کار خود قرار 
داده است که در این گزارش به مهم ترین فعالیت های 

این موسس��ه طی س��ال 1397 پرداخته ایم.

تولی�د 82318 ت�ن محص�ول زراع�ی
موسس��ه کش��ت و صنعت مزرعه نمون��ه از ابتدای 
س��ال جاری تا کنون، 3۰ هزار تن ذرت از سطح 3۶۰ 
هکت��ار، ۶ ه��زار و 4۰۰ تن چغندر قند از س��طح ۸۰ 
هکتار، 9 هزار و 23۰ تن گندم از س��طح هزار و 3۰۰ 
هکتار، هزار و 5۰۰ تن جو از سطح 25۰ هکتار، 73۸ 
تن کلزا از سطح 1۸۰ هکتار، 3 هزار و 4۰۰ تن یونجه 
ت��ر از س��طح ۶۸ هکتار، 3۰ هزار ت��ن گوجه فرنگی از 
س��طح 42۰ هکتار و همچنین هزار و 5۰ تن خربزه از 

س��طح 35 هکتار برداش��ت کرده اس��ت. 
سرپرس��ت موسسه کش��ت و صنعت مزرعه نمونه، 
اولوی��ت فروش محص��والت تولیدی را ش��رکت های 
وابس��ته به آستان قدس رضوی از جمله فرآورده های 

غذای��ی رضوی، آرد قدس رضوی و... عنوان می کن��د.
 مهن��دس علی اورعی زارع در ای��ن باره می گوید: 
»در این راس��تا از ابتدای س��ال ج��اری، 35 هزار تن 
گوجه فرنگی به شرکت فرآورده های غذایی رضوی، ۶ 
هزار و 7۰۰ ت��ن چغندر قند به کارخانه قند چناران و 
۸ هزار تن گندم به کارخانه آرد قدس رضوی ارس��ال 

ش��ده اس��ت«.

تحق�ق باغ�داری نوی�ن
باغ ه��ای متراک��م، الگوی تازه باغ��داری در جهان 
به حس��اب می آی��د. باغدارها در این ش��یوه نو، عالوه 
ب��ر اس��تفاده از نهال ه��ای پ��ر ب��ازده، با اس��تفاده از 
س��ایه اندازهای فن��ی، مانع از آس��یب هایی همچون، 

س��رمازدگی، تگرگ و... می ش��وند.
 مزرع��ه نمون��ه 33 هکتار ب��اغ متراک��م دارد که 
نخستین باغ متراکم آستان قدس رضوی به وسعت 5 
هکتار در این مؤسس��ه در س��ال 1393 احداث شد. از 
آن پس مس��احت 5 هکتار باغ س��یب نیمه متراکم در 
س��ال 1394، س��طح 1۰ هکتار باغ متراکم گالبی در 
سال گذشته و 13 هکتار باغ نیمه متراکم هلو و شلیل 

در س��ال 1397 احداث ش��ده اس��ت.
 سرپرست موسسه کش��ت و صنعت مزرعه نمونه، 
باغ ه��ای متراکم را الگوی مدرن باغداری در آس��تان 
قدس رضوی می داند و می گوید: »پایه های رویش��ی 
یکنواخت، محصول دهی زودتر، تعداد بیش��تر درخت 
در واحد س��طح، مصرف آب کمت��ر، کیفیت محصول 
باالتر و بازگشت س��ریع تر سرمایه، از جمله ویژگی ها 
و مزای��ای این باغات در مقایس��ه با باغ��ات قدیمی و 

معمول موجود به ش��مار می رود«.
 اورع��ی زارع همچنین احداث ب��اغ مادری حاوی 
نهال های س��الم عاری از ویروس برای تامین پیوندک 
مورد نیاز نهالس��تان را یکی از برنامه های در دس��تور 
کار این موسس��ه در راس��تای توسعه حضور در زمینه 

باغ��داری م��درن عن��وان می کن��د.

تجهی�ز 100 درصد باغات ب�ه آبی�اری نوی�ن
مزرع��ه نمونه 125 هکتار باغ دارد و جالب اس��ت 
بدانید تمامی این باغات با اس��تفاده از سیس��تم های 

نوین، آبیاری می ش��ود. 

مدیرعامل آبفای مشهد مطرح کرد؛

بهره گیری از ظرفیت ها برای تکمیل طرح جمع آوری فاضالب مشهد

حس��ین اس��ماعیلیان مدیرعام��ل ش��رکت آب و 
فاضالب مش��هد گفت: تا کن��ون بالغ بر 3376 کیلومتر 
شبکه جمع آوری فاضالب در شهر مشهد اجرا شده که 
از ای��ن میزان 662  کیلومتر از محل تبصره 3  ش��ورای 

اس��المی شهرمش��هد بوده اس��ت . 
به گزارش روابط عمومی آبفای مش��هد مدیرعامل 
ش��رکت آب و فاضالب مش��هد بااعالم این خبرگفت: 
تعامل ش��ورای اس��المی شهر با ش��رکت آبفای مشهد 
نقش بس��زایی در اجرای ش��بکه های فاضالب ش��هر 
مش��هد داش��ته به ط��وری که از س��ال 1388 بی�ش از 
662 کیلومتر ش��بکه فاضالب از محل اعتبارات تبصره 
3 اجراش��ده اس��ت که جادارد از همراه��ی و همکاری 
اعضای محترم ش��ورای اس��المی ش��هر مشهد تشکر 

وقدر دانی ش��ود. 

وی ادام��ه داد: اگرچ��ه از برنامه زمان بندی س��ال 
جاری قدری عقب هس��تیم  تا پایان آبان  س��ال جاری 
بیش از 111 کیلومتر ش��بکه فاضالب اجراشده که 18 

کیلومترآن از محل تبصره 3 بوده اس��ت . 
اس��ماعیلیان اظهار داش��ت:طی2 سال اخیر شرکت 
آبف��ای مش��هد در زمین��ه اجرای ش��بکه ه��ای جمع 
آوری فاض��الب رکورد دار کش��وربوده وافزون بر418 
کیلومترش��بکه فاضالب در شهرمشهد اجرا شده است.  
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب مش��هد تصریح 
نمود: ط��رح جمع آوری فاضالب درغرب و در هس��ته 
های مرکزی شهرمش��هد نیز تقریبًا رو به اتمام اس��ت و 
تمرکز ش��رکت در حاشیه ش��هر مشهد ومناطق محروم 
معطوف می باش��د، ل��ذا از تمام ظرفیت های ش��رکت 
ب��رای تکمیل ط��رح جم��ع آوری فاضالب اس��تفاده 

خواهی��م ک��رد. 
وی اف��زود: درح��ال حاضراولوی��ت اجرای ش��بکه 
فاضالب در محدوده های محروم حاشیه شهر همچون 
طبرس��ی، پنج تن ، سیدی ، شهرک های مهرگان ، امام 
علی علیه الس��الم ، کش��اورز، حجت ، ش��افعی ، ابوذر، 

طرق، مهرآباد ، گلش��هر و ... می باش���د. 

ادامه از صفحه اول
     وی اضاف��ه ک��رد: برای  جریان اصالحات در ش��هر 
مشهد الگویی ارائه شده است در صورتی که قرار باشد  این 
جریان به اعتماد مردم به بهترین نحوه پاس��خ دهد وتداوم 
داش��ته باشد باید این اعتماد را در دوران باقی مانده ، حیات 
مدیریت ش��هری به کارآمدترین روش پاس��خگویی کرد، 
هم اکنون  بخش��ی  از این زمان گذش��ته و بخشی در پیش 
رو اس��ت پاس��خ این اعتماد باید با عمل و کارداده شود و در 

واقع اقدام عملی صورت پذیرد.
وی با اش��اره به اینکه قابلیت ملموس بودن نتایج کار و 
خدمات  برای رفع مس��ایل و مش��کالت  مردم ضروری به 
نظر می رس��د  و باید  مردم اثرات این خدمات و کارها را در 
زندگ��ی روزمره لمس کنند،گف��ت: در حال حاضر با وجود 
مس��ایل متعددی که ش��هر با آن درگیر است ، سه موضوع 
اساسی حاش��یه نشینی ، سرمایه گذاری و نشاط اجتماعی 
از مهمترین  وعده های  داده ش��ده در ش��عارهای اصالح 
طلبان به مردم  درسال 96  است که باید چاره اندیشی  کرد 
تا به اعتماد مردم پاسخ داده شود. اقتناعی به مشکل حاشیه 

نش��ینی در شهر مشهد اش��اره کرد و افزود: در این حوزه به 
جای سیاست اطعام و صدقه دادن به مردم باید به ظرفیت 

های  توانمند سازی و اشتغال زایی پرداخته شود .
وی برحوزه س��رمایه گذاری  ب��ا توجه به فضای حاکم 
در ش��هر و اس��تان در سالهای اخیر و اتفاقات گذشته  تاکید 
کرد و در ادامه گفت: در این حوزه سرمایه گذاران و سرمایه 
گذاریهای زیادی  از مشهد کوچ و پروژه ها  تعطیل و نا تمام 
رها ش��دند ودر این خصوص مجموعه مدیریت ش��هری 
مشهد باید چاره عاجلی برای تامین امنیت سرمایه گذاری 
در مشهد بیاندیشد و با حرکت مجدد چرخه سرمایه گذاری 
در مشهد تا حدود زیادی مشکل بیکاری و مسایل و آسیب 
های اجتماعی حاصل از آن  برطرف خواهد شدو یکی دیگر 
از مهمترین مشکالت امروز مردم مشهد موضوع  سالمت 
روانی شهروندان و بررسی میزان نشاط اجتماعی آنهاست 
که با تدوین برنامه های جدی و عمیق و عملیاتی توس��ط 
متولیان حوزه فرهنگی و اجتماعی دنبال و عملیاتی شود .

نائ��ب رئیس ش��ورای اصالح طلبان با اش��اره به نطق 
مراسم معارفه شهردار جوان مشهد و تاکید بر ایجاد فضای 

گفتگوی بین نس��لی و جریان ها و گروه ها ، افزود:  ایمان 
دارم با ش��روع این گفتگوها از سوی ش��هردار و مجموعه 
تح��ت مدیری��ت و لبی��ک گفتن گ��روه ها و س��ازمانها و 
جریانه��ای دیگر در ش��هر گامهای موثر و چاره اندیش��ی 
های جدی  برای رفع س��ه مش��کل اساسی شهر برداشته 
خواهد ش��د  و جدا از اینکه به لحاظ نسلی در نقطه سر آغاز 
یک عصر جدید و فصل نوین قرار داریم و اس��تان خراسان 
رضوی  و شهر مشهد به عنوان قلب این استان در موقعیت 
خطیری قرار دارد که الهام بخش برای سراسر ایران است 
واین امر به این معنا  اس��ت که اعتماد به جوانان و مدیریت 
خالقانه نسل جدید و نتیجه عملکرد وی  که نه تنها جوان 
ترین ش��هردار کالنشهرهای کشور است بلکه جوان ترین 
ش��هردار کالنشهرهای مذهبی جهان اسالم است ،  الهام 
بخش ، نمونه برای سراس��ر کش��ور و الگ��و  و روش جدید 
خواهد ش��د   و امید داریم ش��هردار جوان از این آزمون سر 
بلن��د بی��رون آید و در نتیجه س��ربلندی وی همه زائرین و 
مجاورین حضرت رضا)ع( از این خدمات بهره مند شوند و 

نتایج عینی آن را با همه وجود لمس کنند.

طی 14 ماه گذشته در معاونت اقتصادی مشکل 
20 پ��روژه اقتص��ادی حل و 2 ه��زار میلیارد تومان 
تامین مالی انجام و ش��هرداری مشهد از لیست سیاه 

خارج ش��د.
معاون جدید مالی و پش��تیبانی شهرداری مشهد 
گفت: سیس��تم مناسب فس��ادزدایی و شفاف سازی 

در ش��هرداری مش��هد ایجاد می ش��ود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد 
مقدس، رضا خواجه نائینی در مراسم معارفه معاون 
مالی و پش��تیبانی ش��هرداری مش��هد که با حضور 
ش��هردار، رییس و اعضای ش��ورای ش��هر مشهد، 
معاونان و مدیران شهری برگزار شد، افزود: فعالیت 

در دو حوزه همزمان کار س��ختی اس��ت اما با وجود 
نیروه��ای کارآم��د، متعهد و تالش��گر در دو حوزه 
معاون��ت اقتص��ادی و مالی و پش��تیبانی این کار را 

انج��ام خواهی��م داد.
وی اضافه کرد: طی 14 ماه گذش��ته در معاونت 
اقتصادی مش��کل 20 پروژه اقتصادی حل و 2 هزار 
میلیارد تومان تامین مالی انجام و شهرداری مشهد 

از لیس��ت س��یاه خارج ش��د.
معاون مالی و پش��تیبانی ش��هرداری مش��هد با 
تاکی��د ب��ر مبارزه با فس��اد مالی و شفاف س��ازی در 
ش��هرداری مش��هد ادامه داد: برای مبارزه با فس��اد 
مالی و شفاف س��ازی باید سیس��تم مناس��ب ایجاد 

و کارهای کارشناس��ی انجام ش��ود تا در درازمدت 
تاثیرگذار باش��د ک��ه این موضوع م��ورد توجه قرار 

خواه��د گرف��ت.
خواجه نائینی گفت: مسئولیت 2 حوزه کار سختی 
است که از خدا و حضرت رضا )ع( می خواهم که در 
این راه کمکم کند تا بتوانیم انتظارات ش��ورای شهر 

و م��ردم را در ای��ن دو ح��وزه ب��رآورده کنی��م.
گفتنی است در ادامه از سوی شهردار مشهد، رضا 
خواج��ه نائینی با حفظ س��مت در معاونت اقتصادی 
و رئیس س��ازمان مش��ارکت های شهرداری مشهد 
به طور رس��می به عنوان معاون مالی و پش��تیبانی 

ش��هرداری مش��هد معرفی ش��د.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری:

سیستم مناسب فسادزدایی و شفاف سازی ایجاد می شود

پرچم گفتگو
روح اهلل قائمی نیک- ارشد ارتباطات فرهنگی

   در چند ماه بازگشت اخیرم به مشهد الرضا )علیه السالم( 
سوژه ای که در جلسات مهمی چون معارفه چندین مدیر کل 
اس��تانی و نیز شنبه گذشته در معارفه شهردار جوان این شهر 
صاحب سبک در فرهنگ )دکتر محمد رضا کالیی(، به گوشم 
خورده و فکرم را مشغول کرده، "گفتگو" بوده است که ظاهرا 

همان معنای دیالوگ یا محاضره را می دهد. 
س��ال ها پی��ش در یکی از نشس��ت های دفت��ر تبلیغات 
اس��المی که برای طالب، دوره های��ی در مدیریت فرهنگی 

گذاش��ته بودند، جناب دکتر ابراهیم فیاض، معتقد بود در کنار 
حوزه قم که متولی کالم بوده و اصفهان که داعیه دار فلس��فه 
است، مشهد شهر "ارتباطات" بوده و هست. استاد دکتر هادی 
خانیکی نیز در پروس��ه ای چند س��اله، گفتمان "گفتگو" را در 
شهر مشهد مقدس با همراهی دوستان حقیقی و حقوقی خود 
راه اندازی کرده اند که نتیجه های متعدد پژوهش��ی و تبلیغی 
خوبی همراه داش��ته اس��ت. اکنون هنگامه ای اس��ت که اگر 
قائل به انحصار در راه برون رفت معضالت مشهد الرضا)علیه 
الس��الم( به "گفتگو" نباشیم، حداقل صحنه ای در روح شهر 
حاکم اس��ت که چش��م ها منتظر علَمداری اس��ت که در ذیل 
پرچمش محبین مردم و انقالب، جهادگونه به تولید فرهنگ 

ایرانی – اسالمی دست یازند. 
بیاییم دعا کنیم دستان این علمدار جوان و مؤمن در مسیر 

سقایتش قلم نگردد.                  
     ادامه در صفحه 4

 عملکرد شهردار جوان الگوی کشوري می شود
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امیر حسین  خس�روی - مديرمرکز  
فن بازار گیاهان داروئی و فرآورده های 

طبیعی سپاد
             ایران در طی سالهای متمادی گذشته  رتبه 
نخس��ت را در صادرات گیاهان دارویی و گونه ای 
داش��ته، اما به دلیل برداشت بی رویه محصوالت 
به رتبه  بسیار پائینی در جهان تنزل کرده که این 
برای کشور که از نخستین صادرکنندگان جهان 
بوده، بسیار آسیب زننده و فاجعه به شمار می رود. 
برنامه چشم انداز توس��عه 1404 سعی دارد رتبه 
ایران در صادرات گیاهان دارویی را به سطح قابل 
قبولی ،متناس��ب با ظرفیت محصوالت گیاهی 

موجود ارتقا دهد.
 تقریبا در کشورهای مختلف جهان هر کشور 
بنا بر موقعیت طبیعی خود مواد گیاهی خاصی را 
تولید می کند، اما حدود 30 کش��ور در حال حاضر 
ص��ادرات و واردات جهانی گیاهان دارویی دارند. 
گیاهان دارویی یک��ی از مهم ترین منابع تامین 
غذایی و دارویی بشر در طول نسل ها بوده است. 
از نظر تاریخی، ای��ن گیاهان اهمیت فراوانی در 
توس��عه جوامع داشته اند و پژوهش های وسیعی 
برای یافت��ن فرآورده ها و م��واد طبیعی دارویی 
گیاه��ی در طی س��الهای متمادی انجام ش��ده 
است .ارزش اقتصادی و تجاری گیاهان دارویی 
فوق العاده زیاد است. به طور تقریبی یک چهارم 
داروهای تهیه شده دنیا دارای منشا گیاهی هستند 
که یا مس��تقیم از گیاهان عصاره گیری شده اند یا 
بر اساس ترکیب گیاهی، مدوله و سنتز شده اند. 

در خصوص ایران باید بیان داشت که پوشش 
گیاهی ایران 4برابر کل پوشش گیاهی اروپاست.

ایران کشوری غنی از نظر گونه های گیاهی و به 
تناس��ب آن دارای ظرفیت بسیار باالیی در رشد 
گیاهان دارویی  می باش��د، به دلیل شرایط آب و 
هوایی مناس��ب و مختلف در ایران و به دنبال آن، 
تنوع و فراوانی جوامع گیاهی بسیار  دیده می شود. 
در ای��ران هزاران گونه گیاه دارویی وجود دارد که 
تع��دادی از این گونه ها در هی��چ جای دنیا یافت 

نمی شوند و فقط در ایران می رویند.
در س��ال های اخیر استفاده از گیاهان دارویی 
در جه��ان افزای��ش پیدا کرده اس��ت.. مطالعات 
علمی نش��ان می ده��د آب و هوای ایران یکی از 
مس��تعدترین مناطق جهان برای تولید و کشت 
90 درصد از گیاهان دارویی اس��ت که در صورت 
ش��ناخت علمی، کشت و توسعه، می توان زمینه 
افزایش صادرات غیرنفتی در این بخش را بیشتر 

از گذشته فراهم کرد.
مهمترین کش��ورهای صادرکننده گیاهان 
دارویی در آس��یا چین، هندوستان، ترکیه و تایلند 
است که متاسفانه ایران با این تنوع گونه ای در این 
زمین��ه جایگاهی ندارد. وضعیت گیاهان دارویی 
و داروهای گیاه��ی در ایران باوجود مزیت های 
نس��بی و ام��کان تولی��د دارو، می تواند عالوه بر 
تأمین مواد اولیه دارویی، یکی از مهم ترین منابع 

صادرات غیرنفتی و تامین ارز به شمارآید.
بررس��ی ها نش��ان می دهد میزان صادرات 
گیاهان دارویی در دهه اخیر کاهش یافته اس��ت، 
با وجود اینکه تولید و صادرات و بازارهای جهانی   
برخی از گیاهان از جمله زعفران  در دس��ت ایران 
اس��ت ، اما به نظر می رسد بیشترین نوع صادرات 
در این زمینه، صادرات مواد خام یا به صورت مواد 
اولیه آماده اس��ت. وصادرات محدودی در زمینه 
گیاهان به صورت بس��ته بندی انجام می ش��ود. 
بیشترین مشکالت ما در زمینه صادرات بازاریابی 
و ثبت نشان و صادرات مستمر ودارابودن سیستم 
ب��ازار تخصصی در قالب ف��ن بازار تخصصی در 

این راستا  است.

در ح��ال حاضر تع��دادی ش��رکت تولیدی 
کش��ت و صنعت و البرات��وار در ارتباط با تولید و 
فرآوری گیاهان دارویی )تهیه اس��انس، عصاره، 
افش��ره، عرقی��ات، رنگ ه��ای گیاهی و س��ایر 
بس��ته بندی های  داروی��ی به ص��ورت قرص، 
دراژه، پودر، گرانول، کرم، پماد، ش��ربت و مایعات 
دیگر( فعال هس��تند، هزاران عطاری به خرید و 
فروش گیاهان دارویی می پردازند که می توانند 
به عنوان ظرفیت جدیدی مطرح باش��ند. اما این 
امر با توجه به ظرفیت بسیار باالی ایران در بخش 
محص��والت گیاهی و گیاه��ان دارویی پائین و 

ناچیز است . 
حج��م تولی��د و ص��ادرات گیاه��ان دارویی 
در مقابل داروهای ش��یمیایی بس��یار کم است، 
بس��یاری از این گیاهان به صورت خود رو رش��د 
می کنند که  می تواند زمینه ای برای اشتغال افراد 
محلی باشد.پژوهش در زمینه گیاهان دارویی از 
دید کارشناس��ان محیط زیست و اقتصادی برای 

بهره برداری مناسب بسیار اهمیت دارد. 
و  علم��ی  کنفرانس ه��ای  برگ��زاری 
نمایش��گاه های داخلی و خارجی برای شناخت و 
بررسی انواع گیاهان دارویی اهمیت دارد. انتقال 
تجربه های گوناگون در زمینه های مختلف مثل 
تولی��د، عرضه و صادرات می تواند به بخش های 
دولت��ی و خصوص��ی ایده های��ی در این بخش 
بدهد. اما آنچه به نظر اهمیت دارد این اس��ت که 
اثر بخش��ی گیاهان دارویی  و تاثیر آن بر سالمت 
و درم��ان افراد در دنیا ناش��ناخته نیس��ت. جلب 
اعتماد و نشان س��ازی از طریق ایجاد برند هایی 
برجسته و تش��کیل فن بازار تخصصی منسجم 
در این راس��تا  بس��یار قابل توجه است. در همین 
زمینه داش��تن برنامه های مدون و سیستم جامع 
متمرک��ز از طریق زنجیره تولید عرضه و فروش 
و ص��ادرات می تواند به جذب بازار جهانی کمک 
کند.  مهم ترین مساله در بخش گیاهان دارویی: 
-گس��ترش تولید و ف��راوری گیاه��ان دارویی 
و ایجاد تس��هیالت توس��عه ای در این بخش –

تجاری س��ازی محصوالت تولی��دی گیاهی و 
فرآوری ش��ده –برندسازی و استانداردسازی در 
بخش محص��والت تولیدی و عرضه و صادرات 
گیاه��ی اس��ت . تحقق این امر تنه��ا از راه ایجاد 
زنجیره متصل بهم این س��ه بخ��ش و فن بازار 
تخصصی گس��ترده بصورت منسجم و با برنامه 
ریزی همس��وی عملیاتی و اجرائی است . در این 
صورت می توان به توس��عه بخش محصوالت 
گیاهی به عنوان یکی از پایه های اصلی توس��عه 
اقتصادی کشور و دراختیار گرفتن سهم تجارت 
جهانی آن جامه عمل پوش��اند . در این راستا فن 
بازار بین المللی محص��والت گیاهی در منطقه 
گردشگری سپاد مشهد تشکیل و راه اندازی شده 
اس��ت  تا تحقق بخش ایجاد زنجی��ره هم افزا از 
تولید تا صادرات و توسعه گیاهان داروئی و فراورده 
های طبیعی باشد . حضور همه فعاالن اقتصادی 
و بهره ب��رداران در این چرخه می تواند موجبات 
ش��کوفایی و رشد و توس��عه این بخش را فراهم 
سازد و ارزش افزوده باالیی را در توسعه اقتصادی 

کشور ایجاد کند .

جام جم  اجرای خطوط 2 و 3   قطار شهری مشهد رابررسی می کند ؛

 ضرورت اجرای سیستم حمل و نقل پاک در کالنشهرها 
 ارتقاء جایگاه ایران در بازار جهانی گیاهان 

دارویی با برندسازی محصوالت گیاهی

اجرای سیستم حمل و نقلی ریلی در شرایط 
کنونی یکی از کارآمدترین طرح های پاسخگو 
به نیازهای حمل و نقلی مشهد در ایام مختلف 
س��ال بویژه پیک حضور زائر و مس��افر در این 
شهر اس��ت ،مترو یا همان سیستم حمل نقلی 
پ��اک  یکی ازضروری ترین طرح ها در کاهش 
ترافی��ک بوی��ژه در خیابانهای اط��راف حرم و 
کاهش آلودگی های زیس��ت محیطی در این 
کالن ش��هر بزرگ  محس��وب می شو د از این 
رو طرح های اجرایی متروی مش��هد را  با مدیر 
عامل جوان،  متخصص ، با تجربه وخس��تگی 

ناپذیرقطار شهری بررسی می کنیم :
 کیان��وش کیامرزدر ابتدا  ب��ه خط دو قطار 
شهری مشهد  با طول 14.5 کیلومتر  از انتهاي 
طبرس��ي  تا میدان جوان )ش��هرک سالمت( 
اشاره می کند و می گوید : در جانمایي اول 12 
ایستگاه تا اول بلوار پیروزي  پیش بینی شد که 
با توافق انجام شده ،شهرک سالمت با قابلیت 
دپو و پارکینگ و  عدم محدودیت  نیزوارد مدار 

ایستگاهي شود.
 وی بی��ان می کند:  طراحي قطعي مس��یر 
ب��ا 13 ایس��تگاه براي این خ��ط اتفاقي بود که  
ق��رارداد عملیاتی آن از س��ال 1387 بس��ته و 
اجراي آن  از 1388 آغاز  و قرارگاه خاتم االنبیا  
به عنوان مجری اجرای طرح  دراولین گام بعد 
از ق��رار داد اقدام  به تهیه دس��تگاه TBM با 
قطر مش��خص به صورت ت��ک تونل )رفت و 

برگشت( کرد .
کیامرز اضافه می کند:  پس از آغازعملیات 
اجرای��ي حف��ر تونل در طراحي ب��ه این اجماع 
رس��یدیم که برای س��رعت بیش��تر حفر تونل 
دس��تگاه دوم نیز بایس��تی وارد مدار ش��ود که 
بنابراین تصمیم ، دستگاه دوم اواسط سال 89 
به مشهد آمد و عملیات حفاري با هر دو دستگاه 
انجام مي ش��د تا سال 90 که همراه با تغییرات 
نرخ ارز و تغییر نرخ میلگرد و آهن آالت مجری 
طرح با مش��کالت فراوانی مواجه شد و سرعت 
پیش��رفت اجرای خط دو کاهش چش��مگیری 
یافت و آهسته آهسته رو به متوقف شدن رفت.

 وی اف��زود: در روزه��ای پایانی س��ال 91 
واوایل92 با برگزاری جلس��اتی با دولت مبانی 
پیمان درقس��مت ساختمانی  )از طرح و ساخت 
به فهرس��ت بهاء ( تغییر یافت  واز س��ال 93  با  
قوت گرفتن پ��روژه   10 کیلومتر آن از انتهاي 
طبرسي تا میدان شهدا وپس ازآن میدان شهدا 
تا میدان ش��ریعتي راه اندازي  و این مس��یر در 
مدار مس��افربري قرار گرفته ، به طوری که در 
این خط روزانه 50 تا 70 هزار مس��افر جا به جا 
مي شوند  و ایستگاه شریعتي به عنوان ایستگاه 

تبادلي و حائز اهمیت در این خط است  .
مدیر عامل قطار شهری مشهد با بیان اینکه 
تالش می شود تا پایان سال جاری مسیر بلوار 
پیروزی  با توجه به اینکه به لحاظ  س��اختمانی 
تکمیل است را وارد مدارکنیم ، اضافه می کند: 
تون��ل این خط با اتمام ریل گذاری ، پیش��رفت 
50 درصدی داش��ته و تا کنون ساخت ایستگاه 
شهید کاوه در ابتدای بلوار پیروزي به 80 درصد 
رس��یده و عملیات معم��اري  و نازک کاري آن 
انجام  و ایس��تگاه هاي الندش��ت و کوهسنگي 
را در ف��از اول  به صورت س��کواجرا که قطاردر 
آن توقف نخواهد داش��ت  و از این دو ایس��تگاه 
عبور می کند  و مس��افران می توانند از ایستگاه 

شریعتي س��وار قطار شده و در بلوار پیروز پیاده 
شوند .

کیامرزب��ه کاهش بودجه و تکمیل نش��دن 
تجهیزات ایس��تگاه شهید کاوه در خط 2 اشاره 
ک��رد و افزود: این تجهیزات ش��امل تابلوهاي 
ب��رق، سیس��تم س��یگنالینگ ، پم��پ ه��اي 
آتشنش��اني و سیس��تم  AFC و سیستم های 
مکانیک��ي ش��امل فن هاي تهوی��ه و  LPS و 
سیس��تم هاي برق هس��تند که  50 درصد این 
تجهی��زات وارداتی اس��ت و با توج��ه به اینکه 
قراردادهای تامین این تجهیزات منعقد و پیش 
پرداخت های آن واریز ش��ده اس��ت  و در حال 
حاضر به دنبال آن هس��تیم میان پرداخت این 
پ��روژه را در ح��دود 20 میلیون یورو تامین و در 
اولین فرصت تجهیزات را وارد ووارد فازنصب 

و تجهیزشویم.
 وی ب��ا بی��ان اینکه  تامی��ن ارزطرح های 
مترو در کالن ش��هرها به  معاونت فني عمران 
وزارت کش��ورواگذار ش��ده اس��ت : می گوید، 
اولوی��ت اول با توجه به اینکه دیگر ش��هرها تا 
پایان س��ال خطی به منظور راه اندازی ندارند ،  
خط2متروی مشهد و خط 7 تهران می باشد  و 
این در حالی اس��ت که یکی از مهمترین چالش 
های پیمانکاران تغییرات نرخ ارزی و تغییرات 
صورت وضعیت هاست که امیدواریم شاخص 
های تعدیل از س��وی دول��ت دراولین فرصت 
صادر شود تا با مشکالت کمتری مواجه شویم 
و با توجه به اینکه  س��رعت روند کار از 6درصد 
ب��ه 60 درص��د کاهش یافته اس��ت ،به زودی 
ش��اهد روند نزولی س��رعت پیشرفت پروژه به 
40 درصد و صف��ر خواهیم بود که تنها راه حل 

آن تامین سریعتر تعدیالت  است .
وی به اوراق مشارکت ، صندوق توسعه ملی 
وفاینانس به عنوان راهکارهای دولت به منظور 
تامین منابع ارزی و ریالی خطوط متروی اشاره 
کرد و  افزود:  درسیستم قطار شهري50 درصد 
دولت و 50 درصد ش��هرداري متعهد می باشد 
که دولت در تعهداتش نس��بتا عقب تراس��ت و 
ش��هرداری در این خص��وص عملکرد بهتری 
داش��ته ومشهد اولین شهراست  که در سال 92  
از منابع صندوق توس��عه ملي استفاده کرده  واز 
ادوار گذشته ودرحال حاضر از اوراق مشارکت 
اس��تفاده می کند . کیامرز افزود: شوراي پنجم 
و شهرداری همکاری های خوبی  در این زمینه 
داش��ته و اوراق مش��ارکتی که برای  خط س��ه 
پیش بینی ش��ده در حدود  700 میلیاردتومان 
اس��ت که  با توج��ه به کاهش منابع  ش��هري  
برای ادامه عملیات اجرا از منابع ملی اس��تفاده 
می شود و تنها مشکل عدم ثبات نرخ ارزاست و  
طبق برنامه زمانبندي باید تا پایان  امسال خط 
2 به پایان برس��د که با توجه به نبود تجهیزات 
در اج��رای خط دو ح��دودا 20 درصد از برنامه 

زمانبندی عقب هستیم  .
مدیرعامل قطارش��هری مشهد در ادامه با 
بیان اینکه طول  مس��یر خط سه متروی مشهد 

28.5 کیلومتر اس��ت ،می گوید: این خط با  24 
ایس��تگاه  از انتهاي قاس��م آباد آغاز می ش��ود 
وبه س��مت میدان امام علي ، میدان فردوسي ،  
میدان ش��هدا، حرم مطهر، میدان بسیج ،پایانه 
امام رضا، ش��هرک سیدي و شهرک ابوذر مي 
رود علی رغم تاکید دولت براینکه پروژه  جدید 
پ��س از اتمام پیش��رفت  فیزیکی 70 درصدی 
پروژه قبلی کلید بخورد با توجه به جایگاه ویژه 
ش��هر مش��هد ووجود بارگاه منور حضرت رضا 
)ع(  و تعام��الت خوب ب��ا دولت طرح توجیهی  
مت��رو به منظور س��رویس ده��ي اطراف حرم  
مطهررا ب��ا یک فاز بندي ارائه  و برای افزایش  
س��رعت اجرای طرح ، دو دستگاه TBM در 
خ��ط 2 با اخذ ترک تش��ریفات ب��راي قرارگاه 
خاتم االنبیاء  وحفاری تونل و هس��ته مرکزی 

ایستگاه میانی  در خط 3آغاز شد.
 وی اضافه می کند: با توافق انجام ش��ده با 
آستان قدس رضوی حفاری از میدان فردوسی 
آغاز و دس��تگاههای  TBM همزمان یکی به 
س��مت حرم مطهر رضوی و دیگری به سمت 
قاس��م آباد حرکت کردند ، دس��تگاه اول پس 
رس��یدن به حرم مطهر علی رغم بافت قدیمی 
منطق��ه  ب��ا وجود کارشناس��ان و مهندس��ین 
متخص��ص بدون وقفه از باب الجواد عبور و به 
س��مت خیابان امام رضا حرکت و در نهایت به 

پایانه امام رضا خواهد رسید . 
وی تصری��ح می کن��د: عملی��ات اجرایی  
فاز اول خط س��ه با 7ایس��تگاه از میدان شهدا 
تا پایانه امام رضا  ش��روع که ش��امل ایس��تگاه 
شهدا، شارس��تان، باب الجواد ،چهارراه دانش 
ومیدان بسیج و 15 خرداد و پایانه امام رضا می 
ش��ودکه دریک دورنماي 4 ساله اجرای کامل 
آن به  دوه��زارو 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز 
اس��ت که 700 میلیارد ریال آن در قالب اوراق 
در س��ال جاری تامین می شودو مابقی آن را در 

سال های آینده تامین کنیم.
مدیر عامل قطار ش��هری مشهد ازتکمیل 
رون��د خری��د  واگن ه��اي خط ها خب��ر داد  و  
اف��زود :  خرید  47 دس��تگاه واگ��ن براي خط 
ی��ک و 150 واگن براي خط 3 هر دو در برنامه 
دول��ت جانمایي ش��ده و در اولویت این برنامه 
ه��ا خطوط متروی مش��هد وتهران و س��پس  
اصفهان وشیرازاس��ت  که پیگیري آن از سوی 
شرکت قطار شهری  و خریدآن  با دولت است .
 کیامرز بیان می کند: سیس��تم  BOT در 
راس��تای ایجاد منابع و درآم��د پایدار درزمین 
ه��ای اطراف ایس��تگاه ایجاد می ش��ود که با 
توجه به ارتقاء  سیستم حمل و نقلی به معاونت 

اقتصادی شهرداری معرفی شده اند.

مهري خزاعي- خبرنگار مشهد
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در ازل پرتو حسنت زتجلي دم زد
عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد

جلوه اي کرد رخت ديد ملک عشق نداشت
عين آتش شد از اين غيرت و بر آدم زد

عیسی شریعتی- فعال حوزه رسانه
چند ساختمان در حال ساخت در یک شهرک مسکونی، به 
دالیلی از س��وی مدیریت پلمب می شوند. دیگر شرکت های 
س��اختمانی نیز از بیم پلمپ شدن و ایرادگیری های مدیریت، 
فعالیت خود را متوقف می کنند و بالطبع کار س��اختمانی برای 
مدتی دچار رکود می شود. اگر چه مالکان دچار ضرر و زیان می 
ش��وند ولی این کمترین خسارت به شمار می رود.زیرا بیش از 
150 شغل مرتبط با ساخت و ساز نیز دچار التهاب می شود.چک 
ها و تعهدات خرید لوازم وصول نمی شوند.کاسبان و صاحبان 
مش��اغل خدماتی نیز این توان را ندارند که تعهدات خود را به 
انجام برس��انند.در نتیجه چون درآمد و دخلی وجود ندارد،پس 

خرجی هم در میان نیست.
چندین صندوق قرض الحس��نه محلی نیز با سوء استفاده 
ازح اعتماد مردم و خالء قانونی، به پول خواری ، بازی با اوراق 

و سفته بازی اقدام می کنند.
اکنون ب��ا وجود چنین وضعیت بغرنجی، چند برنامه مفرح 
مدیران شهرک از جمله برگزاری مراسم جشن و کنسرت و...

نی��ز به دالیلی لغو می ش��ود.)توضیح و توجی��ه های مدیراِن 
ش��هرک برای پلمب این س��اختمان هاو لغو ش��دن برنامه ها 

محترم و حق دفاِع ازآن محفوظ است(
بی ش��ک در این ش��رایط اقتصادی نا بسامان ،سرپرست 
خانوار که در کانون توقعات و مس��ئولیت ها ایس��تاده اس��ت، 
خواس��ته یا ناخواس��ته در معرض بزهکاری و ج��رم قرار می 
گیرد وبرای درگیر ش��دن با اعتیاد و ی��ا ارتکاب جرایم مالی و 

کالهبرداری مستعد است.
پس از مدتی کوتاه آمار جرم در ش��هرک افزایش می یابد و 
شمار ش��کایت ها به مدیریت بیشتر می شود.عصبانیت ، کج 
خلقی ، ت�وهین و درگیری،زیر مجموعه این اتفاق ها می شود 
و مدیران که خود نیزساکن این شهرک هستند،از آسیب و تیر 

و ترکش آن در امان نیستند.
ب��ه عبارتی م��ی توان گفت در میدان اصلی این ش��هرک 
،"رکود اقتصادی "همچون درختی ملعون و منفور رشد کرده 
است و اعتیاد ، س��رقت ، کالهبرداری و فحشا.... حکم شاخه 

های آن را دارند.
در ای��ن اوضاع نه تنها مج��رم و بزهکار بلکه همه اجتماع 
درگیر می شود و متاسفانه زنگ های هشدار زمانی به صدا در 
می آیند که بسیار دیر است.چرا؟چون مدیران شهرک دوست 

ندارند مورد هجمه انتقادها قرار گیرند.
ب��ی تردید این حقیقت را بای��د پذیرفت که در عصر انفجار 
اطالعات و اخبار، هیچ مش��کلی نه تنهابا سانسور ،فرافکنی و 
پاک کردن صورت مس��ئله بر طرف نمی ش��ود ، بلکه هزینه 
جب��ران را باال می برد و اعتماد ش��هرک نش��ین ها را متزلزل 
می کند.ش��اید فقط با دیدی مدبرانه ، مدیریت شده و به دور از 
تعصبات و مالحظات نخ نما و دس��ت و پا گیر، بتوان راه حلی 
منطقی برای گشایش اقتصادی و فرهنگی این معضالت پیدا 
کرد.الزم به یاد آوری اس��ت که کالن شهر مشهد،جزو صدر 
نش��ینان جرایم مالی و کالهبرداری است و آمار رو به افزایش 

فحشا و جرایم خشن در این شهر،جای تامل دارد.
پی نوشت:ش��رح مشکل،رس��الت نگارنده است و نسخه 

پیچی آن بر عهده اهل فن و متخصصان است.

نصب پکيج های تصفيه فاضالب در طرقبه ، شانديز و گناباد

اقدامات برق منطقه ای خراس�ان وظیف�ه نمایندگان مجلس را 
سنگین تر کرده است

مدیر امور طرح های توسعه فاضالب  
آبفاي خراس��ان رض��وي از نصب پکیج 
ه��ای تصفی��ه فاض��الب درمناطقي از 
شهرهاي طرقبه ، شاندیز و گناباد خبرداد.

   س��یدمهدی راش��دی اف��زود: ای��ن 
سیس��تم های تصفیه فاضالب که توسط 
متخصصان داخلي بومي س��ازي ش��ده 
اس��ت در دیگر مناطق نی��ز نصب خواهد 

ش��د.
وی با اش��اره به طرح های در دس��ت 
اج��راي ش��بکه فاضالب در ش��هرهای 
گناباد ، طرقبه ، بجس��تان، تایباد، قوچان، 
گلبهار، سبزوار، تربت حیدریه، تربت جام 
و نیش��ابور اف��زود: طرح تکمیل ش��بکه 
فاضالب نیش��ابور به روش بیع متقابل در 
مرحله عقد قرارداد با س��رمایه گذار بخش 

خصوصي می باش��د. 

وی خاطر نش��ان کرد: ط��رح تکمیل  
و به��ره برداري از فاضالب ش��هر تربت 
حیدری��ه نیزب��ه یک گروه س��رمایه گذار 
تحویل ش��ده ک��ه به روش بی��ع متقابل 

)BUY BACK( اجرا مي ش��ود.
وي اف��زود: در ای��ن ط��رح اج��رای 
100کیلومتر ش��بکه ، نصب انش��عابات و 
اح��داث تصفیه خانه جدید و ارتقاء تصفیه 
خان��ه فعلي فاضالب در دس��تور کار می 
باش��د که پس از تکمیل و بهره برداري از 
پساب فاضالب به مدت 25سال در اختیار 
سرمایه گذار قرار مي گیرد.وي اعالم کرد 
: پروژه فاضالب ش��هرک توحید سبزوار 
به روش BOT )خرید تضمیني پس��اب 
فاضالب(  به ظرفیت 15هزار مترمکعب 
در ش��بانه روز و با سرمایه روز 600میلیارد 
ریال 32 درصد پیش��رفت فیزیکي دارد و 

85هزار نفرجمعیت را تحت پوش��ش مي 
گی��رد.

وي میزان سرمایه گذاری روز تصفیه 
خان��ه فاضالب ش��هر گلبهار ب��ا ظرفیت 
30هزارمترمکع��ب در ش��بانه روز را هم 

هزارو200 میلیارد ریال ذکر کرد و اظهار 
داش��ت: تصفیه خانه جدی��د گلبهار که در 
مرحل��ه بهره برداری آزمایش��ی قراردارد 
براي 200هزار نفر جمعیت طراحي ش��ده 

اس��ت.

دهمين جشنواره »نخستين واژه آب« برگزارشد
     همزمان با والدت امام حس��ن عس��کری )ع( باهمکاری ش��رکت آب وفاضالب 
مش��هد و اداره کل آموزش پرورش خراس��ان رضوی دهمین جشنواره "نخستین واژه 

آب"  همزمان در 1200مدرس��ه ش��هر مش��هد برگزارش��د. 
   به گزارش دفتر روابط عمومی آبفای مش��هد این جش��نواره با حضور مدیران ارشد 
ش��رکت آبفای مش��هد و مدیران آموزش وپرورش ناحیه 4 مش��هد با حضور 324 هزار 
دانش آموز در سراس��ر مش��هد  اجرا و بصورت نمادین نیز در مدرس��ه ابتدایی دخترانه 

ش��هید حاتمی برگزار ش��د.
درحاش��یه این مراسم محمد محمد زاده مدیر دفتر روابط عمومی آبفای مشهدگفت 
همزمان با دهمین جش��نواره "نخس��تین واژه آب" ، جش��ن نواختن زنگ آب باحضور 
324 هزار دانش آموز در 1200 مدرس��ه ابتدایی ش��هر مش��هد برگزار ش��دو امید است 
دانش آموزان عزیز پی به اهمیت آب برده و در حفظ و حراس��ت از این مایه ارزش��مند 

کوش��ا باش��ند. 
محم��د محمد زاده  بابیان اینکه از ابتدای س��ال جاری بیش از 100 هزار تجهیزات 
و قطعات کاهنده مصرف در دس��تگاههای دولتی، مدارس، مس��اجد و حسینیه ها نصب 

ش��ده اس��ت افزود: برنامه نصب این تجهیزات در ش��هر مشهد در دس��تور کار شرکت 
آبف�ای مش��هد قرردارد و ادام�ه خواهد یافت. 

رئیس کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی از 
پروژه های شرکت برق منطقه ای خراس��ان بازدید کرد .

به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت ب��رق منطقه ای 
خراس��ان در ای��ن بازدید که رجبی مع��اون برنامه ریزی و 
امور اقتصادی ش��رکت توانیر،ریاحی عضو هیئت مدیره و 
سرپرست ش��رکت برق منطقه ای خراسان،دشت بزرگ 
مدیر عامل ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان و جمعی از 
معاونین ش��رکت برق منطقه ای خراسان حضور داشتند ، 
حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
از تونل در حال احداث شهدا-جانباز ، پست 132کیلوولت 

س��جاد و تونل انرژی آن درمش��هد بازدید کرد.

 اقدامات ش�رکت برق منطقه ای خراس�ان 
الگويی برای کش�ور

در این بازدید رئیس کمیس��یون انرژی مجلس شورای 
اس��المی در گفتگویی ضمن قدردانی از فعالیت ش��رکت 
ب��رق منطقه ای خراس��ان درن��وآوری در اجرای پروژه ها 

اظهار داش��ت : این اقدامات به عن��وان یک الگوی جدید 
برای کل کش��ورمطرح اس��ت وحاصل زحم��ات کلیه کار 
کنان ش��رکت برق منطقه ای خراس��ان اعم از طراحی و 
اجرا می باش��د و برای کش��ور یک دستاورد بسیار بزرگ و 

خوب مطرح اس��ت.
وی افزود: این اقدامات شرکت برق منطقه ای خراسان 
وظیفه ما را به عنوان نمایندگان مجلس س��نگین تر کرده 
اس��ت  و ما  در کمیسیون انرژی حتما الزم است نسبت به 
این الگو و پایلوت و تس��ری آن به سراس��ر کشور اقدامات 
قانون��ی خود را انج��ام دهیم و در حوزه قانون گذاری وهم 
در بخش تامین منابع مالی و در زمینه الزام دولت و وزارت 

نیرو در این زمینه پیگیری الزم صورت خواه��د گرف��ت.
وی تصری��ح کرد: این اقدام��ات ضمن کاهش هزینه 
هاو خس��ارات به زیبایی ش��هرها کمک می کند و خدمات 

خوب و ایمنی را به ش��هروندان ارائه می کند.
 حس��نوند با اشاره به اقدامات مهم شرکت برق منطقه 
ای خراس��ان در زمینه احداث پست های جدید و همچنین 

تونل های انرژی بسیار مهمی که در مشهد اجرا شده است 
، خاطرنش��ان ساخت: ما در آینده اعضاء کمیسیون انرژی 
مجلس را برای بازدید از این پروژه  ها به مش��هد خواهیم 

آورد تا از نزدیک با این نوآوری ها آش��نا ش��وند .
 وی در ادام��ه اف��زود: امی��د واریم ای��ن فعالیت ها در 
اس��تانهای دیگر نیز گس��ترش یابد و ش��رکت های برق 

منطقه ای کش��ور بتوانند از این تجربیات اس��تفاده کند. 
وی پیش��نهاد کرد س��ایر وزارت خانه ه��ای مرتبط با 
ای��ن نوع پروژه ها مانند وزارت نفت ، می توانند در اجرای 
اینگونه پروژ ه ها مش��ارکت داشته باشند و ما هم در زمینه 
تامین منابع مالی پش��تیبانی خواهیم کرد. وی پیش��نهاد 
ک��رد: وزارت نیرو با دعوت از نماین��دگان مجلس،آنها را 

بیش��تر با اقدامات جدید آش��نا کند.
وی در همین رابطه خاطرنش��ان ساخت: اگر در زمینه 
اینگون��ه پ��روژه ها اطالعات ما کامل تر و دقیق تر باش��د 
اولوی��ت و تش��خیص و هدای��ت بودجه ها به آن س��مت 

تس��هیل خواهد ش��د. 

افزايش آمار جرائم در حاشيه 
کالنشهر مشهد

پرچم گفتگو                
 ادامه از صفحه 2             

قائمی در خصوص نسبت فرهنگ با شهرداریها  اضافه کرد: 
فرهنگ پدیده پسینی اس��ت و در تمامی تعاریف فرهنگی یک 
موضوع واحد مش��ترک است  و برگرفته از افکار و باورها  و رفتار 
یک جامعه است و بی تردید در فعالیت فرهنگی نگاه بسیار حائز 
اهمیت اس��ت و در این میان شهرداری مشهد از دیر باز در حوزه 
فرهنگ بسیار پیشگام بوده است و بایستی سعی کنیم از مناسبت 
زدگی فاصله بگیریم  و اس��تراتژی و ذهنیت مهندسی فرهنگی 

و تخصص و تجربه را به میدان عمل آورد.

حافظ


