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فروشنوبتتعویضپالک در«دیوار»!
گزارش
شجاعی مهر

نیشابور ،بــه عــنــوان دومــیــن شهر پرجمعیت
استان خراسان رضــوی ،دارای مرکز تعویض
پــاک نیست و کــار تعویض پــاک در 3دفتر
تعویض پــاک ایــن شهر انجام میشود که به
دلیل محدودیت دفاتر ،بنابر اظهارات رئیس
پلیس راهــور فرماندهی انتظامی شهرستان
نیشابور ،نوبت هــای تعویض پــاک در سایت
نوبتدهی 2دقیقهای پر میشود و این موضوع
باعث سرگردانی و ایجاد مشکالتی برای مردم
شده است؛ از سوی دیگر بررسی های میدانی
خبرنگار خــراســان نــشــان م ـیدهــد کــه نوبت
تعویض پالک در نیشابور در سایت دیوار از 20
هزارتومان تا  50هزار تومان فروخته می شود.
نیشابور دومین شهر پرجمعیت استان خراسان
رضوی است که به دالیل مختلف جمعیت شهری
آن رو به افزایش اســت؛ همین موضوع باعث
افزایش پارامترهای مختلف مربوط به حوزه
شهرنشینی شده است؛که از جمله آن افزایش
تعداد وسایل نقلیه در این شهر است که نیازمند
بهبود زیرساخت هــای مختلف در ایــن حوزه
است .یکی از این موارد موضوع تعویض پال ک
و شمار هگذاری وسایل نقلیه است؛ متاسفانه
درحالی که آمارها رشد چندبرابری متقاضیان
را در این حوزه نشان می دهد اما زیرساخت ها
در وضعیت مناسبی در شهرستان نیشابور قرار
نــدارد.بــه گــزارش خراسان رضــوی این روزها
صف های شلوغ تعویض پالک و شمارهگذاری
باعث گالیه تعدادی از شهروندان نیشابوری
شده است.برای بررسی موضوع سری به سایت
تعویض پالک پلیس راهور می زنم .تمامی نوبت
های یک هفته آینده برای دفتر نیشابور پر است و
هیچ نوبتی نیست .سری به مراکز شمارهگذاری
سایر نقاط استان میزنم؛ آنجا شرایط متفاوت

است و نوبت برای تعویض پالک برای روزهای
مختلف زیاد است .اما چه موضوعی باعث این
مشکل شده است؟
به ســراغ تعدادی از شهروندان نیشابوری که
کارشان به دفتر تعویض پالکنیشابور افتاده
میروم و نظرشان را در این باره جویا میشوم.
یکی از آن ها میگوید :اکنون دو هفته است
میخواهم بــرای دریــافــت نوبت ثبتنام کنم
اما سایت پر می شود و امکان ثبتنام نیست و
ایــن درحالی اســت که اعتبار وکالتم در حال
تمام شدن است و کسی هم که ماشین را از او
خریدم نیشابور نیست.یکی دیگر از شهروندان
نیشابوری دربــاره شرایط دفتر تعویض پالک
نیشابور می گوید :دفتر بسیار شلوغ اســت و
سیستم نوبتدهی مشکل دارد .یک ماه قبل به
سه کافینت سپرده بودم تا باالخره توانستند
نوبت بگیرند .ساعت  ۹صبح سایت باز می شود و
یک دقیقه بعدش بسته است .در همان یک دقیقه
هم آ نقــدر حجم مراجعهکننده ها زیــاداست
که نمیتوان وارد سایت شد و سیستم هنگ
میکند؛ با همین شرایط با هزار بدبختی نوبت
گرفتم و به آنجا رفتم که دیدم به دلیل شلوغی
نمی توانم وارد سالن بشوم.
یکی دیگراز شهروندان نیشابوری می گوید:
تعویض پالک در نیشابور دوندگی خیلی زیادی
دارد ،فاصله دفتر تعویض پــاک با پارکینگ
خیلی زیــاد اســت؛ در حالی که در مشهد همه
کارهای تعویض پالک داخــل سالن و محوطه
انــجــام مــی شــود.خــانــم دیــگــری مــی گــویــد :با
اینحجم جمعیت حداقل یک باجه مخصوص
خانمها بگذارند؛ باجه ها حتی میکروفون برای
صدا زدن نداشت و جلوی باجه ها بسیار شلوغ
بود.یکی دیگر از شهروندان نیشابور مدعی خرید
و فروش نوبت های اینترنتی تعویض پالک است.
وی میگوید :دو هفته منتظر نوبت تعویض پالک
بودم و وکالتم در حال پایان یافتن بود .متاسفانه

تعویض پالک ساعت کاری را هم افزایش داده ای 
م
و از ساعت  ۷صبح تا  15:30بعدازظهر مشغول
سرویسدهی به مردم هستیم .همچنین قبال دو
دفتر تعویض پالک داشتیم و از ابتدای امسال
یک دفتر اضافه کرده ایم ولی بازهم جمعیت
و متقاضی زیاد است و نیشابور یکی از معدود
شهرها در کشور است که هر هفت روز سایت
برای تعویض پالک پر است.
ک زبرخان کمتر از  2هفته
•دفتر تعویض پال 
دیگر راه اندازی می شود

در این شرایط نوبت ها خرید و فروش می شود.
•خرید وفروش نوبت تعویض پالک

یکی دیگر از شهروندان نیشابوری از خرید و
فروش نوبت تعویض پالک در سایت و اپلیکیشن
دیوار خبر داد .برای بررسی صحت و سقم این
موضوع سری به این اپلیکیشن می زنم و واژه
تعویض پالک نیشابور را جستوجو میکنم که
تعداد زیادی آگهی نشان داده می شود.
به یکی از آن ها زنگ میزنم؛  یکخانم آن طرف
خط میگوید برای هر روزی که برای تعویض
پالک نوبت خواسته باشید داریم  ،هر نوبت را
۵۰هــزار تومان می فروشیم .البته می گوید
خودش هر روز از روی سایت نوبت می گیرد و آن
را می فروشد.با شماره آگهی دیگری تماس می
گیرم .ازنحوه فروش نوبت میپرسم.می گوید
باید از قبل تاریخ بدهید تا ما برایتان از روی
سایت بگیریم .قیمتش را  ۲۰هزار تومان اعالم
می کند .بــرای بررسی شرایط شمار هگذاری
وتعویض پالک نیشابور به سراغ رئیس پلیس
راهــور شهرستان نیشابور می روم و مشکالت

گزارشیدربارهپروژهناتمامشهرستانکهسال 96کلنگزنیشد

احداث ساختمان جدید فنی و حرفه ای تربت
حیدریه نیازمند 18میلیارد اعتبار
گزارش
شعبانی

ساختمان جدید فنی و حرفه ای تربت حیدریه
که در مهرماه  ۹۶با حضور ربیعی ،وزیر سابق
تعاون  ،کار و رفــاه اجتماعی کلنگ زنی شده
همچنان در حد فونداسیون باقی مانده و به
گفته مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان
رضویاحداثاینمجموعهنیازمند ۱۸میلیارد
تومان اعتبار است.به گزارش خراسان رضوی،
ساختمانجدیدفنیوحرفهایتربتحیدریهکه
درمهرماه ۹۶باحضورربیعی،وزیرسابقتعاون،
کارورفاهاجتماعیکلنگزنیشدههمچناندر
حد فونداسیون باقی مانده و به گفته مدیر کل
آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی احداث
این مجموعه نیازمند  ۱۸میلیارد تومان اعتبار
است.هم اکنون ساختمان فعلی آموزش فنی و
حرفهایتربتحیدریهدرحاشیهاینشهرستان
ودرموقعیتمکانینامناسبیقرارگرفتهاست و
نمیتواندآنگونهکهشایستهاستبهشهروندان
این شهرستان خدمات ارائه دهد.پروان ،رئیس
اداره فنی و حرفه ای تربت حیدریه در این باره
به خراسان رضــوی گفت :مرکز فعلی آموزش
فنی و حــرفـهای شهرستان تربتحیدریه در
سال  55در پنج رشته ،با مساحت  6هزار متر
مربع و با زیربنای  1300متر مربع در قالب پنج
کارگاه آموزشی احداث شد.وی تصریح کرد:
در زلزله سال  89آسیب جدی به این مرکز وارد
شد به طوریکه از نظر کارشناسان دفتر فنی
اداره کل فنی و حرفهای و استانداری خراسان
قابل بهرهبرداری دایم برای امر آموزش نبوده
و این در حالی است که سالیانه در این مرکز
دولتی دو هزار و  400نفر آموزشهای مهارتی
را فرا میگیرند.پروان گفت :از سال  91مقرر
شدمرکزجدیدیکهدرشأنوجایگاهشهرستان
باشد احداث شود و با پیگیریهای انجام شده
استان و مسئوالن شهرستان در سال ۹۶تملک

زمین و تغییر کاربری آن انجام و با حضور ربیعی،
وزیر وقت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی کلنگ زنی
شد.رئیس اداره فنی و حرفه ای تربت حیدریه
افزود :این ساختمان در شهرک ولی عصر (عج)
،درزمینیبامساحت 9هزارمترمربعوبازیربنای
 3هزار و  963متر مربع در قالب هشت کارگاه
آموزشیاحداثمیشود.
•احداث مجموعه جدید فنی و حرفه ای
تربت حیدریه نیازمند  ۱۸میلیارد تومان
اعتبار است

افشینرحیمی،مدیرکلآموزشفنیوحرفهای
خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ما گفت:
احــداث مجموعه جدید فنی و حرفه ای تربت
حیدریه در شهرک ولی عصر (عج) نیازمند ۱۸
میلیاردتوماناعتباراست،بنابرایندرجلسهای
که با مسئوالن ارشد شهرستان برگزار شد مقرر
شد در کنار تزریق اعتبارات دولتی از مشارکت
خیران نیز در این حوزه استفاده شود.وی اظهار
کرد:ساختمانفعلیفنیوحرفهایشهرستان
به لحاظ مکانی در موقعیت خوبی قرار ندارد
و از طرفی این ساختمان با توجه به وقوع زلزله
ها استحکام و همچنین کارایی الزم را ندارد.

رحیمی تصریح کرد :اعتبارات دولتی در سال
های اخیر بسیار کم بــوده اســت ،بنابراین در
جلسه ای که با مدیران ارشد شهرستان برگزار
کردیمقرارشدکمیتهایتشکیلودرکنارتزریق
اعتباراتدولتیباکمکخیران،مرکزموردنیاز
برای مردم منطقه تربت حیدریه احداث شود.
•آموزش  ۹میلیون نفر ساعت در خراسان
رضوی

مدیر کل آمــوزش فنی و حرفه ای خراسان
رضــوی افــزود :در سطح استان و بــرای سال
 ۱۴۰۰حدود  ۹میلیون نفر ساعت آموزش
تعهد داشتیم که با توجه به شرایط خاص کرونا
و تعطیلی در برخی مقاطع و این که دو ماه دیگر
تا پایان سال فرصت داریم تقریبا  ۱۰۰درصد
تعهد در حوزه آموزش را به انجام رساندیم.
وی ادامه داد :برخی از این آموزش ها در قالب
فضای مجازی بــود و از طرفی آمــوزش های
عملی با رعایت دستورالعمل های بهداشتی
برگزار شد و ایــن به ایــن دلیل اســت که ۳۰
درصد آموزش ها به صورت تئوری در فضای
مجازی و  ۷۰درصد آموزش های عملی نیز این
گونه برگزار شده است.

مردم را با وی در میان می گذارم.
• رشد ترافیک در نیشابور متناسب با
زیرساخت هایش نیست

رئــیــس پلیس راهــــور فــرمــانــدهــی انتظامی
شهرستان نیشابور گفت :به طور کلی سرعت
رشد ترافیک در نیشابور به هیچ عنوان متناسب
با زیرساخت هایش در حوزه های مرتبط نیست و
یکی از این حوزه ها تعویض پالک است.
سرهنگ جــواد حقدادی افــزود :در ســال ۹۵
روزی  ۴۰مـــورد تعویض پــاک داشــتــیــم در
حالی که این عدد امروز به  ۲۲۰مورد در روز
رسیده است .این اتفاق در حالی رخ می دهد
که هماکنون  ۷روز هفته برای این  ۲۲۰مورد پر
است و روز بعدی به محض بازشدن سایت در دو
دقیقه پر می شود.
وی بیا نکرد :حدود  ۳۰هزار دستگاه وسیله
نقلیه در سال در نیشابور تعویض پالک می شود
و هر سال  ۳هزار و  ۸۰۰خودروی صفر ایرانی
پالک و به شهر نیشابور اضافه می شود.
وی ادامه داد :برای بهبود شرایط نوبتدهی و

رئیس پلیس راهــور شهرستان نیشابور گفت:
هماکنون دفتر تعویض پالک نیشابور ،شهرستان
های فیروزه و زبرخان را پوشش می دهد که در
ازدحام جمعیت و نارضایتی مردم که از راه دور
می آیند تاثیر گذار است.
سرهنگ حقدادی خاطرنشان کرد :برای این
مورد نامهنگاری کرده ایم و طبق آخرین تماس
با مسئوالن مربوط در پلیس راهور کشور ،ظرف
کمتر از دو هفته آینده دفتر تعویض پالک زبرخان
راه ان ــدازی می شــود؛ به ایــن ترتیب عــاوه بر
خلو تتر شدن مرکز نیشابور ،دیگر متقاضیان
آن منطقه نیاز نیست به نیشابور مراجعه داشته
باشند.
•نیاز ضروری نیشابور ایجاد مرکز تعویض
پالک است

سرهنگ حقدادی با بیان اینکه دیگر دفتر
تعویض پــاک به ایــن سبک پاسخگوی حجم
مراجعهکنندگان نیست ،افزود :برای نیشابور
دیگر دفاتر پاسخگو نیست و به مرکز تعویض
پالک نیاز است.وی اظهار کرد :در مراکز تعویض
پالک دیگر محدودیت تعداد تعویض در روز وجود
ندارد؛ در حالی که در دفاتر به ازای هر دفتر -که
نیشابور سه دفتر دارد -تعداد محدودی برای ما
باز می شود.

وی ادامه داد :یکی دیگر از مزایای مرکز تعویض
پالک ،تجمیع تمام مراحل در آن مرکز است .در
حالی که در دفتر فعلی نیشابور برای هر مرحله
باید به قسمت هــای مختلف مراجعه کــرد که
عالوه بر زمانبر بودن باعث ایجاد زحمت برای
مردم می شود.
•عدم استقبال سرمایهگذاران

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیشابور درباره
آخرین شرایط احــداث مرکز تعویض پالک در
نیشابور گفت :به خاطر شرایطی که وجود دارد،
سرمایهگذاران کمتر برای ورود به آن رغبت می
کنند زیرا برای ایجاد مرکز تعویض پالک باید
یکفضای  ۴تا  ۵هزار متری که در آن سازه های
مربوط ساخته شده باشد ،در اختیار قرار بگیردو
فقط به آن اجاره داده می شود .پیدا کردن چنین
زمینی در بافت شهریکه مالک آن حاضر باشد با
این قیمت مناسب اجاره دهد کار سختی است.
سرهنگ حقدادی با بیان اینکه تمام مدیران
شهرستانی برای این مرکز باید پای کار باشند
افزود :زمینی را هم یک سرمایهگذار معرفی کرد
وموردتایید راهور استان قرار گرفت ولی میراث
فرهنگی و جهاد به آن ایــراد گرفتند .پس از آن
هم گفتند سرمایهگذار همبه جهاد کشاورزی و
همشهرداری باید پول بدهد که به دلیل افزایش
هزینه ها دیگر تمایلی پیدا نکرد.وی اظهار کرد:
از طرفی شهرداری میتواند به اینموضوع ورود
کند .زمین مناسبی در بولوار جمهوری کنار
شرکت نفت دارند که مناسب است و میتوانند
آن را در اختیار قرار دهند تا هم مشکالت مردم
حل شود و هم اجاره ای به آن داده می شود .در
دوره قبلی با شهردار وقت صحبت کردیم که وی
عالقهای به اینمورد نداشت.وی گفت :برای
ن مشکل باید مسئوالن شورای هماهنگی
حل ای 
ترافیک شهرستان همگی همت کنند تا بحث
مرکز تعویض پالک حل شود.

تج ّلی عشق مادری و مهر پدری در نگهداری
از 3فرزند معلول
گزارش
علی نوری

درگوشه و کنار شهرها و روستاهای کشورمان،
هستند پــدران و مــادران فداکار و مهربانی که با
تحمل زحمات ف ــراوان از فــرزنــدان معلولشان
نگهداری و کــودکــان دلبندشان را پــروان ـهوار
پرستاری میکنند؛ درهمین باره برای گفتوگو
با پدرومادری که دارای  3فرزند معلول هستند،
عازم روستای کوشه شهرستان بردسکن شدیم.
ازخودروپیادهشدیم؛بویخوشنانتازهفضاراپر
کرده بود .آقای آقایی پدرخانواده به استقبالمان
آمد و ما را به داخل حیاط راهنمایی کرد .حیاطی
نسبتا وسیع و خاکی؛ وارد منزل شدیم .سه پسر
معلول در گوش ه خانه نشسته بودند .یکی از آنها
کهازبقیهجث هکوچکتریداشتدرازکشیدهبود
و دو پسر دیگر درکنارش نشسته بودند .با ورود ما
دستتکاندادندوسالمکردند.مانیزدرکنارشان
نشستیم .آقای آقایی و همسرش نیز به جمع ما
ملحقشدندوضمنخوشآمدگوییبارویگشاده
بهسواالتمانپاسخدادند.پدرخانوادهکهشغلش
کشاورزی است و برای تامین نان مردم روستا،
نانوایی راه انداخته  ۹فرزند دارد که  ۴دختر و ۲
پسرشسالم هستندوازدواجکردهاند.
• 3پسرمعلولذهنی-حرکتی

حسین متولد  ۱۳۶۵با آنکــه از همه بزرگتر
اســت ،جثه کوچکتری دارد و مشکالتش نیز
بیشتر از دو بــرادر دیگرش است؛ تنها  ۱۰کیلو
وزن دارد و تحرک زیــادی نــدارد  .علی متولد
 ۱۳۷۲آرام نشسته بود و فقط به حرکات برادر
کوچکترشرضاکهمتولد ۱۳۷۶است،واکنش
نشان مــیداد .رضــا از همه پر جنب و جوشتر
بــود .پــدرش میگفت:در تمام طول شبانهروز
رضا کنترل تلویزیون را در اختیار دارد و به سایر
اعضایخانوادهاجاز هدخالتنمیدهد!درابتدای
ورودمانبهخانه،وقتیکه رضابادستچپبامن
دست داد و مادرش به او یــادآوری کرد که باید با
دست راست احوالپرسی کند ،متوجه تذکر او شد

و دست خود را عوض کرد!مادر ۶۳ساله از رنجی
میگفت که برای نگهداری بچههای معلولش
متحمل میشود ولی چهرهاش مصمم بود و با
اراده ،مشخص بود به آنها بسیار عالقهمند است
و عاشقانه خدمت میکند.میگفت آنها را برای
تفریح به بیرون و مسافرت میبرد؛ چون اگر مدت
طوالنی در منزل بمانند حوصلهشان سر میرود و
بداخالقمیشوند.ازعالق هشدیدشانبهیکدیگر
میگفت به گونهای که اگر یکی از آنها نباشد ،دو
فرزند دیگر نمیخوابند و سراغش را میگیرند.
میگفتاگربچههاخودشانغذابخورندلباسهاو
اطرافراکثیفمیکنندلذاترجیحمیدهمخودم
بهآنهاغذابدهم.درمقابلهزین هزیادنگهداری،
کمکهای دولتی را کافی نمیدانست .فقط دو
دستگاهویلچر توسطادارهبهزیستیبهآنهاداده
شده بود و مختصر کمکی که در سه ماه گذشته
کمی بیشتر شده بود.پدر  ۶۴سال دارد .او نیز
که خود را وقف نگهداری از این سه فرزند کرده
میگویدبههیچوجهنمیشودتنهایشانگذاشت.
به مرور که وزن بچهها بیشتر میشود توان من
کمتر میشود و جابهجا کردن آنها سختتر! او
نیز همچون همسرش شکایتی نمیکند و شاکر
نعماتخداست.ازصحبتهایشمیتوانفهمید
بیشازآنکهمشکلمادیداشتهباشدازپیچوخم
کارهای اداری گلهمند است .مشکالت اصالح
نامخانوادگی ،دریافت کارت معافیت بچههای
معلولش ،مراحلدریافتواموپیداکردنضامنو
...اکنونهمچونباالی ۶۰سالاستنمیتواند
از وامهای مصوب استفاده کند و معتقد است ای
کاشدولتبراینگهداریازاینگونهبچههابرای
خانوادههایشان مستمری و وام بالعوض در نظر
بگیرد .وی همچنین نگران آینده است  .زمانی
که خدای ناکرده خود و همسرش حضور نداشته
باشندسرنوشتاینبچههاچهخواهدشد؟
•توضیحات رئیسبهزیستیبردسکن درباره
کمکبهخانوادهدارای 3معلولروستایکوشه

رئیس اداره بهزیستی بردسکن درباره خانواده
دارای  3معلول در روســتــای کــوشــه گفت:
شهرستان بردسکن  2هــزار و  543پرونده

مددجویی در حــوزه هــای مختلف دارد که 2
هــزار و  302نفر خــانــواده تکمعلولی217 ،
خانواده دومعلولی  18،خانواده سهمعلولی و 6
خانواده چهارمعلولی نیز از خدمات مستمری و
حق پرستاری برخوردارند .مصطفی محمدپور با
بیان اینکه به ازای هر معلول  350هزار تومان،
دو معلول  500هزارتومان  3 ،معلول 700
هزارتومان  4 ،معلول  900هزارتومان و  5نفر
به باال یک میلیون و  100هزار تومان در ماه به
آنها پرداخت می شود افزود :خانواده هایی که
معلول آنها وابسته به تخت یا بیماران اعصاب
و روان و ضایعه نخاعی باشند و نیاز به پرستاری
داشته باشند ماهیانه یک میلیون تومان یارانه
به حساب آنها واریز می شود .وی اظهارکرد :در
مورد خانوادهسهمعلولی آقاییدر سنوات قبل به
منظور ساخت مسکن برای آنها اقدام شده است
و از کمک بالعوض  18میلیون تومانی برخوردار
شده اند و هماکنون هر ماه برای دو فرزند معلول
آنها حقپرستاری پرداختمیشود ومستمری
نیز برای هر معلول  350هزار تومان و در صورت
نیازبهویلچرهردوسالیکبار بهآنهاویلچر داده
میشود.ویهمچنینگفت:بهلحاظ کمکبرای
تهیه لوازمبهداشتی،لوازمیازجملهایزیالیفبه
اینخانواده دادهمیشود.

