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پیام مردم

طبس- خبرنگار قدس: 
مدیر کل راه آهن ش��رق در 
گفت وگو ب��ا خبرنگاران به 
مناسبت هفته حمل  و نقل 
گفت: هم اکنون بیش از 100 پروژه در محور 
ریلی شرق آماده افتتاح یا در دست اجرا و یا 

در دست مطالعه است.
وی افزود: این پروژه ها شامل سالن انتظار، 

نمازخانه و سکوهای مسافری است.
محمدابراهیم اقبالی با اعالم اینکه راه آهن 
ش��رق با بیش از هزار کیلومت��ر طول ریل 

و 40 ایس��تگاه، بزرگتری��ن و طوالنی ترین 
خطوط ریلی را در میان ادارات کل 17 گانه 

کشور دارد، افزود: سال آینده راه آهن شرق 
از طریق ایستگاه خواف به هرات افغانستان 
متصل می شود.وی از افزایش 34 درصدی 
حمل بار در هشت ماهه نخست سال جاری 
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل خبر داد و 
گفت: طی این مدت دو هزار و 235 میلیارد 
و 44 میلیون تن بار در مسیر و محور راه آهن 

شرق حمل شده است.
وی گفت: ای��ن اداره کل حدفاصل کریدور 
شمال و جنوب کشور اس��ت و تمام بارهای 
ترانزیتی کشورهای آس��یای میانه تا خلیج 

فارس از این مسیر حمل می شود و این محور 
در حال حاضر ب��ه عنوان س��کاندار میزان 
بارگیری است.مدیرکل راه آهن شرق گفت: 
در هشت ماهه امسال تعداد 971 هزار و 740 
نفر از طریق راه آهن شرق جابه جا شده اند که 
این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 

درصد افزایش دارد.
اقبالی در پایان اعالم ک��رد: درآمد راه آهن 
شرق در هشت ماهه امسال نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل 50 درصد رش��د داشته 

است.

مدیر کل راه آهن شرق:

100 پروژه در محور ریلی شرق آماده افتتاح و یا در دست اجرا و مطالعه است

جلی�ل فخرای�ی: هدای��ت و 
استمرار بر نظارت و پشت گرمی 
جوانان ش��اعر توس��ط استادان 
باعث ظهور نسل جدید مترقی 

در شعر نو خراسان شده است.
غالمعباس ساعی شاعر و منتقد ادبی معاصر 
با بیان این مطلب اف��زود: به رغم آنکه تصور 
برخی بر این فرض اش��تباه استوار است که 
شعر نو نثری اس��ت که برخی کلمات آن را 
پاک ک��رده باش��ند، برعکس به رغم ش��عر 
کالس��یک که ش��اعر با گذر از فقط قیودات 
وزن و قافیه و ردیف به بیان معنی خود دست 
می یابد، در شعر نو و سپید به سبب نبود این 
قیودات کار بسیار سخت تر و عرصه برای ابراز 
معنای بلند شعر برای شاعر تنگ تر می شود.

وی سپس به تعریف شعر از دیدگاه منطقی- 
کالمی پرداخت و عنوان داشت: شعر کالمی 

است که باعث انفعال نفسانی آدم می شود.

وی در ادام��ه ب��ه تفاوتهای کالم ش��عری و 
کالم غیرش��عری پرداخت و گفت: در کالم 
غیرشعر به س��بب فقدان تخیل در آن فقط 
هدف ابالغ پیام به مخاطب است، اما در شعر 
به واسطه وجود صور خیال نوع هدف به القا 
بدل می ش��ود.در ادامه جواد کلیدری دبیر 
اولین جایزه شعر آذر به ایراد سخنانی درباره 

اهداف این مسابقه شعر پرداخت.

وی در ادام��ه ب��ه فق��دان تش��کلی ب��رای 
س��ازماندهی ش��عر نو خراس��ان و پرورش 
اس��تعداهای جوان و ش��کل گیری معیاری 
منسجم برای تش��خیص و رتبه بندی اشعار 
نو در خراس��ان به عنوان قطب ادبی کش��ور 

اشاراتی کرد.
آیین جایزه ش��عر آذر با شعرخوانی شاعران 
برجسته ش��عرنو خراس��ان رضوي همچون 

محمدباقر کالهی اهری، غالمعباس ساعی، 
محمد رمضانی فرخانی، حس��ین صالحی، 
ج��واد یونس��ی، علیرضا جهانش��اهی، علی 
عربی، مهریار صدقیانی، سیدمحمد گرامی، 

گل محمدی و مجتبی بروسان ادامه یافت.
س��پس نرگس برهمند دبیر هیأت داوران 
به قرائت بیانی��ه این هی��أت پرداخت و به 
نکات قابل توجه در شعرهای بررسی شده 
از نظر هیأت داوران اش��اره ک��رد و گفت: 
یکی از ویژگی ه��ای مهم برای هر ش��اعر 
تجربه اندوزی و اس��تفاده از این تجارب در 

شعر است.
وی در ادامه بیانیه شعر آذر را قرائت کرد.

در پایان هیأت داوران این مسابقه محمدباقر 
کالهی اه��ری، ج��واد گنجعل��ی و نرگس 
برهمند از برن��دگان به ترتی��ب رتبه تقدیر 
کردند: کس��ری تیموری نف��ر اول، امان ا... 

میرزایی نفر دوم و بنفشه انصاری نفر سوم.

در مراسم جایزه شعر آذر مطرح شد

ظهور نسل مترقی شعر نو در خراسان

عض��و کمیس��یون فرهنگی 
مجل��س ش��ورای اس��المی 
درباره مقایسه سهم بودجه ای 
سال 94 استان با سال جاری 
اظهار داشت:در یک نگاه کلی، بودجه کالن 
کشور از جمله سهم خراسان رضوی نسبت 
به سال گذشته تغیرات قابل توجهی نداشته 
که منجر به یک اص��الح رویکردی در نظام 

اجرایی کشور بشود.
حج��ت االس��الم پژمانف��ر در گفت وگو با 
خبرنگار ما افزود:این مسأله نشان می دهد 
با توجه به نگرانی که دولت در عرصه تأمین 
منابع از جمله فروش نفت داشته، خیلی در 
سیاس��تهای بودجه ای تغییر نداده و حتی 
باعث ش��ده اس��ت کاهش را نیز در دستور 

کار قرار دهد.
وی با بیان اینک��ه ممکن اس��ت در برخی 
بخشها افزایش هفت تا 10 درصدی نیز دیده 
شود، گفت: اما با توجه به حقوق و دستمزدها 
نیز از هم��ان ردیفها پرداخت می ش��ود و از 
آنجایی ک��ه معموالً افزای��ش 20 درصدی 
هر س��اله در حوزه حقوق و دستمزد اتفاق 
می افتد، بنابراین عقب افتادگی شدیدی در 
برنامه های کاری را می توان پیش بینی کرد.

نماینده م��ردم مش��هد و کالت در مجلس 
شورای اسالمی اضافه کرد: با توجه به الیحه 
ارایه شده پیشرفتی در برنامه ها نه تنها دیده 
نمی شود، بلکه رویکردی که اکنون در حوزه 
فعالیتهای عمرانی است، در سال 94 خیلی 
شدیدتر خواهد بودودولت در این خصوص 

اقدامهایی نکرده است.
*جدی نگرفتن اقتصاد مقاومتی 

وی ادامه داد: ش��اید یکی از اش��کاالت این 
باش��د که اقتصاد مقاومتی در دولت جدی 
گرفت��ه نش��ده در حالی ک��ه آن چیزی که 
می تواند کشور را از وضعیت با شکل سختی و 
مشکل عبور دهد، اتخاذ تصمیمات در سطح 

کالن در ارتباط با اقتصاد مقاومتی است.
وی تصریح کرد: امروز جز در حوزه بهداشت 
و درمان، در بقیه بخش��ها مانن��د صنعت و 
تولید، حمایتهای دولت حداقلی بوده است.

*سهم کمتر از 6 درصدی
وی در خصوص س��هم بودجه س��ال آینده 
استان به رغم وعده های دولت برای ارتقای 
آن خاطر نشان کرد:سهم بودجه استان برای 
س��ال آینده کمتر از 6 درصد در نظر گرفته 
شده است و مبنای غلطی که از قبل گذاشته 
شده بود را متأسفانه ادامه داد و ما شاهدیم با 
همه شعارهایی که داده شد، اما عدالت را در 

تأمین منابع در دستور کار قرار نداد.
وی با بی��ان اینکه حل این مس��اله نیازمند 
شجاعت و جدیت است، افزود: امروز استان 
با مسایل متعددی مواجه است که ریشه آن 

این است که سالها س��هم واقعی استان در 
حوزه منابع و اعتبارات داده نشده است.

پژمانفر با اشاره به اینکه برخی از مشکالت 
مشهد را نمی توان در هیچ جای کشور دید، 
گفت: در حالی که نرم حاشیه نش��ینی در 
کش��ور بین 12 تا 15 درصد است، اما این 
رقم در اس��تان بیش از 30 درصد اس��ت، 
بنابرای��ن وضعی��ت حاشیه نش��ینی این 
کالنشهر با هیج یک از شهرهای کشور قابل 

مقایسه نیست.
*ظلمی همیشگی در حق مشهد

این عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی 
با بیان اینکه این وضعیت حاصل نرس��یدن 
س��هم واقعی اعتب��ارات اس��ت، گفت:این 
ظلمی اس��ت که هرساله نس��بت به مشهد 
می شود و دولتها هم با همه وعده و وعیدها 
عماًل نمی خواهند عدالت در خصوص سهم 
اعتب��ارات خراس��ان رض��وی را عملیاتی و 

اجرایی کنند.
وی ادام��ه داد:به عن��وان مثال اگر س��رانه 
تختهای بیمارستانی با نرم جمعیت مقایسه 
شود، شرایطی که استان با آن مواجه است، 
بسیار مش��کل دارتر از دیگر جاهای کشور 

است سرانه کادر بهداشت و درمان در کشور 
به ازای هر 204 تا 205 نفر یک کادر درمانی 
اس��ت، اما این کادر در مشهد برای هر 245 
نفر است که عقب ماندگی فاحشی را نشان 

می دهد.نماین��ده مردم مش��هد و کالت در 
مجلس با بیان اینک��ه در بخش فضای های 
آموزشی )آموزش و پرورش و دانشگاه( نیز 
همین وضعیت دیده می شود، افزود: ساالنه 
بیش از 25 میلیون زائر به مش��هد مش��رف 
می ش��وند که بخش قابل توجهی از آنان از 
طریق جاده واردیا خارج می شوند با این حال 
مش��هد و خراس��ان رضوی دارای کمترین 
حجم بزرگراه در کشور از جمله در مقایسه با 

اصفهان و تهران است.
پژمانفر اذعان داش��ت: این وضعیت نش��ان 
می دهد به رغم شعارهایی که داده می شود، 

عزمی برای عملی کردن آن وجود ندارد.
*قولهایی که در بودجه دیده نشد

وی با اشاره به جلس��ات متعدد نمایندگان 
با روحان��ی و معاون برنامه ری��زی و نظارت 
راهبردی رئیس جمهور و طرح این مسایل 
گفت: در این جلسات قولهایی داده شد، اما 

متأسفانه دربودجه عملی نشده است.
وی در این باره ک��ه با توجه ب��ه وعده های 
مس��ؤوالن به نمایندگان برای ارتقای سهم 
بودجه ای اس��تان، آیا می توان اکنون امید 
داشت که این وضعیت به نفع استان تغییر 

یابد، اضافه کرد:در ای��ن قضیه اگر مجلس 
بخواه��د تغییراتی در بودج��ه اعمال کند، 
مته��م به تحمی��ل ب��ار مالی ب��رای دولت 
می ش��ود، بنابراین دولت اگر واقعاً اراده ای 

داشت، باید آن را در الیحه نشان می داد.
وی ادامه داد:از س��وی دیگر اگر نمایندگان 
خراس��ان رضوی بخواهند موضوع افزایش 
سهم بودجه ای استان را در مجلس پیگیری 
کنند، دیگر نمایندگان ش��هرهای کش��ور 
جلوگیری خواهند ک��رد، همه تالش بر این 
بود تا قبل از ارایه الیح��ه دولت به مجلس 
ضرورت ارتقای س��هم اس��تان ب��ه دولت 
یادآوری ش��ود و این کار هم صورت گرفت 
و البته مس��ؤوالنی مانند نوبخ��ت و رئیس 
جمهور پذیرفتند مش��هد مشکالت جدی 
دارد، اما در بودجه قولهای داده شده لحاظ 

نشد.
این عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی 
تصریح کرد: با همه تالشهای انجام شده در 
مجلس از س��وی نمایندگان اس��تان، بویژه 
مش��هد که با جدیت پیگیر تحقق وعده ها 
بودند، اما دول��ت خلف وعده ک��رد و البته 
م��ردم انتظار داش��تند با تحق��ق وعده ها، 
بخش ناچیزی از حق و حقوق استان تأمین 

می شد.
وی در این باره که چرا با همه محدودیتهای 
منابع، س��هم بودجه ای اس��تانهایی مانند 
اصفهان همواره بیش��تر اس��ت، گفت: این 
مس��أله در یک زمانی که س��طح اعتبارات 
قدری باال بود و محدودیتی در منابع وجود 

نداشت، مبنا قرار گرفت .
وی اضافه کرد:در بیش از 10 سال گذشته 
که منابع مالی دولت ب��ا محدودیت مواجه 
نبود، سهم بودجه ای استان اصفهان افزایش 
یافت و البته این مس��أله با اعتراض نه تنها 
نماین��دگان خراس��ان رضوی، بلکه س��ایر 
نمایندگان اس��تانهای دیگر هم مواجه نشد 
که این اجحافی در بودجه نویسی نسبت به 

دیگر استانهاست.
وی خاطر نش��ان کرد:در هر صورت استان 
نه یک ریال اضافه تر از آنچه حقش هس��ت 
می خواهد، از آن ط��رف هم باید حق واقعی 

او داده شود.
این نماین��ده مجلس خاطرنش��ان کرد: به 
عنوان نماین��دگان مردم اعت��راض خود را 
نسبت به عدم اختصاص سهم واقعی استان 
در الیحه بودجه مطرح و پیگیر هس��تیم و 
تالش می کنیم هر چند کار بس��یار سختی 

است و خیلی امیدواری به آن نیست.
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عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت وگو با قدس:

همه دولت ها در بودجه به مشهد ظلم می کنند

بـــرش

س�االنه بیش از 25 میلیون زائر به مشهد مشرف می شوند که بخش قابل 
توجهی از آنان از طریق جاده واردیا خارج می ش�وند با این حال مشهد و 
خراسان رضوی دارای کمترین حجم بزرگراه در کشور از جمله در مقایسه 

با اصفهان و تهران است
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• تشکر از تاکسیرانی مشهد! برخی از رانندگان 
تاکسی نسبت به زائران آقا امام رضا)ع( اجحاف 
می کنند و کرایه از بست طبرس��ی تا سر کوچه 
جوادیه را چهار هزار تومان می گیرند این اس��ت 

رسم مهمان نوازی!  7193
• درد دل مردم را نباید در روزنامه نوش��ت، بلکه 
در خیابانها و شرکتها و نهادهای دولتی نوشت تا 

شاید مسؤوالن ببینند.  7017
• م��ن در تعجبم که ای��ن هم��ه دوربین در 
بزرگراه ها نصب شده و خود رئیس پلیس بارها 
اعالم کرده که اگر ماشینی از یک دوربین رد 
ش��ود، به دوربین بعدی برس��د سرعت طی 
مسیر او محاسبه می ش��ود. البته نه از شکل 
ماش��ین که از ش��ماره پالک ماشین متوجه 
می شوند با چه سرعتی طی مسیرکرده، حاال 
سؤال این است آیا فناوری این دوربینها آنقدر 
پایین است که اگر شماره پالک سرقتی به آن 
داده شود، بعد از دیدن نمی تواند اعالم کند، 
این پالک از فالن دوربین به طرف فالن مسیر 
در حرکت اس��ت تا خیلی راحت بشود آن را 

توقیف کرد؟ 3523
• بتازگی بیلبورد همایش چاق خوشحال 
را در مش��هد دیده ام، حاال مان��ده آقایان! 
از بیت ا  لمال س��میناهار )سمینار( برای 
چاقهای ش��هر تش��کیل دهند، بنشینند 
ساعتها روی مغزش��ان؟ فشار بیاورند که 

چه باید کرد! 8064
• معلمان عزیز همیشه جای پدر و مادر دوممان 
بودن��د. پس��ری دارم کالس دوم دبس��تان در 
ش��هرک باهنرحر76 که از معلم��ش ترس و 
هراس دارد. اس��ترس رفتن س��ر آن کالس را 
دارد، ب��ه معلم��ش مراجعه کردی��م، با تندی 
جواب داد می گوید، مردودش می کنم. از رئیس 
مدرس��ه و آموزش و پرورش خواهش��مندیم 

رسیدگی شود.  6536
• چرا شهرداری مش��هد من کارت خالی و بدون 
ش��ارژ را به قیم��ت پنج ه��زار تومان ب��ه مردم 
می فروشد. این ظلم است، چرا تعزیرات حکومتی 
اجازه می دهد این اجحاف در حق مردم مش��هد 

بشود.1684

جوابیه سازمان اتوبوسرانی مشهد
در پاسخ به پیام ش��هروند محترم مندرج در 
شماره 7701 مورخ 93/8/29 با موضوع: »از 
سازمان اتوبوس��رانی تقاضا داریم از وکیل آباد 
خطی برای دانشگاه خیام فالحی1 اختصاص 
دهند...« به استحضار می رساند طی بازدیدی 
از محل دانشگاه خیام در فالحی 1 خط 18 در 
محل یاد شده از دو طرف تردد می نماید و به 
این وسیله که دسترسی ش��هروندان به پایان 
آزادی، ص��دف، هفت تیر و هنرس��تان فراهم 
می باش��د و نیز امکان تردد با خط 10 در هر 
جهت دسترس��ی به بل��وار وکیل آب��اد فراهم 

می باشد.

حجت االسالم ماندگاری:
مادر چهار شهید مشهدی جایگاه رفیعی نزد 

خداوند متعال دارد
قدس: عضو هیأت مدیره مؤسسه روایت سیره شهدا در 
مراسم یادبود مادر چهار شهید مشهدی گفت: مادری 
که چهار فرزند خود را در راه خداوند تقدیم کرده است، 

جایگاه واالیی نزد پروردگار خود دارد.
حجت االس��الم محمد مهدی ماندگاری در مراس��م 
یادبود حاجیه خانم میاسه غالیه زاد مادر چهار شهید 
دفاع مقدس که در مسجد حوض لقمان مشهد مقدس 
برگزار شد، عنوان کرد: این مادر، چهار شهید گلگون 
کفن را در دامان خود پ��رورش داد و آنها را به انقالب 
اسالمی تقدیم کرد که بی شک در نزد  خداوند اجری 

بزرگ دارد.
وی افزود: در روایات داریم که به محض خروج از عالم 
هستی، اعمال ما بر ما هویدا می شود و این اعمال در سه 

بخش اوالد، اموال، در برابر دیدگانمان قرار می گیرد.
حجت االسالم ماندگاری خاطرنش��ان کرد: براساس 
این سه مورد است که انس��انها پس از مرگ بهشتی و 
جهنمی می شوند و در مورد این مادر بزرگوار باید گفت، 
او که توانسته چهار فرزند خود را در راه خداوند هدایت 

کند، جایگاهی واال در نزد خدای خود دارد.
الزم به ذکر اس��ت، در مراس��م یاد بود مادر شهیدان 
حمید، عبدالوهاب، عبدالرسول و عبدالزهرا بحرینی، 
آیت ا... سید احمد علم الهدی امام جمعه مشهد مقدس، 
سید صولت مرتضوی شهردار مش��هد، بهمن امیری 
مقدم فرمانده انتظامی، عابدین عابدی مقدم مدیرکل، 
قائم مقام و رؤس��ای بنیاد مناطق س��ه گانه مشهد و 
تعدادی دیگر از مسؤوالن دستگاه های اجرایی به همراه 

خانواده های شهدا و ایثارگران حضور داشتند.

مدیر کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوي خبر داد
متمرکز شدن ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری 

در مشهد مقدس 
قدس: مدیر کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوي 
از متمرکز شدن ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری 
در مرکز استان که پیش از این در مشهد پایلوت شده 

بود، خبر داد.
غالمرضا رحمتی زاده افزود: تمام��ی واحدهای ثبتی 
تابع استان در امور ثبت ش��رکتها به عنوان پیشخوان 

پاسخگو، فعالیت می کنند.
وی درخص��وص عملک��رد ای��ن س��امانه در م��دت 
بهره برداری آزمایشی در شهر مشهد از بهمن ماه 92 
تاکنون افزود: 2318 شرکت تجاری 84 شرکت تعاونی 
و 275 مؤسس��ه در این مدت ثبت شده و 92 شرکت 
تجاری و 14 شرکت تعاونی و پنج مؤسسه منحل شده 
و به 3519 استعالم پاسخ و 9563 صورتجلسه تغییرات 

ثبت و آگهی شده است.
رحمت��ی زاده ب��ا تأکید بر ع��دم مراجع��ه متقاضیان 
به مرکز اس��تان گفت: ب��ا تمرکز س��امانه جامع ثبت 
شرکتها ومؤسس��ات غیرتجاری در مش��هد نیازی به 
مراجعه حضوری متقاضیان تأسیس و تغییر شرکتها 
و مؤسسات غیرتجاری نیست و ثبت درخواستها صرفاً 
در فضای مج��ازی و از طریق درگاه ثبت ش��رکتها و 
http://irshcrkat.« مؤسسات غیرتجاری به آدرس

ir« صورت می پذیرد.

خیران خراسان شمالی 32 زوج را 
به خانه بخت فرستادند

 بجنورد- خبرنگار ق�دس:  قائم مقام کمیته امداد 
امام خمینی )ره( خراسان شمالی گفت: با کمک خیران 
32 نفر از زوجهای نیازمند زیرپوشش این نهاد زندگی 

مشترک خود را آغاز کردند.
اکبریانی اظهار داش��ت: ای��ن جهیزیه ه��ا به صورت 
غیرنقدی در قالب کاال هایی همچون یخچال، فرش، 

گاز و سایر به آنان اهدا شد.
وی اظهار داشت: هم اکنون 600 زوج جوان و محروم 
زیرپوشش این نهاد در انتظار دریافت جهیزیه هستند.

وی افزود: امید است با همکاری و مشارکت نیکوکاران، 
زمینه ازدواج جوانان نیازمند فراهم و موجب تش��ویق 

آنان به انجام این امر خداپسندانه شود.
این مس��ؤول مبلغ مورد نیاز برای پرداخت این میزان 
جهیزیه را یک میلی��ارد و 200 میلی��ون ریال اعتبار 

عنوان کرد.

پرداخت بدهی 100 میلیاردی دامپزشکی به 
دامداران  به همت مسؤوالن نیاز دارد

سبزوار - خبرنگار قدس: معاون سازمان دامپزشکی 
کشور خواستار اهتمام مس��ؤوالن در جهت پرداخت 
بدهی 100 میلی��ارد ریالی این س��ازمان به دامداران 

شد.
کریم امیری در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: در راستای 
کنترل و مبارزه با بیماری های مش��ترک بین انسان و 
دام، ساالنه مجبور به معدوم س��ازی برخی از دامهای 
ناقل هستیم که این امر مستلزم پرداخت خسارتهای 

ناشی از این امر به دامداران است.
وی با اع��الم بده��ی 100 میلی��ارد ریالی س��ازمان 
دامپزشکی کش��ور به دامداران عنوان کرد: متأسفانه 
اعتبارات جاری سازمان دامپزشکی محدود بوده و در 
س��ال جاری تنها موفق به پرداخت 20 میلیارد ریال 
از این بدهی ش��ده ایم که این امر باعث انباشت ساالنه 

بدهی به دامداران می شود.
وی ادام��ه داد: پرداخت نکردن خس��ارات عواقبی از 
جمله عدم همکاری دام��داران با اکیپ  های نظارتی و 

پنهان کاری دامداران را در پی دارد.
وی با بیان اینکه در صدد عقد قرارداد با س��ازمان های 
بیمه ای کشور در راستای پرداخت این مبالغ هستیم، 
تصریح کرد: در صورت اجرای طرح بیمه دامها حجم 
عملیات نظارتی س��ازمان به چهار برابر وضع موجود 
افزایش یافته و پرداختها با س��رعت بیش��تری انجام 

می شود.

خبر

خبر

معاون استاندار خراسان شمالی:
 موضوع عفاف و حجاب و حقوق شهروندی 

مطالبه اصلی مردم است
بجنورد-خبرنگار قدس: معاون سیاس��ی 
امنیتی اس��تانداری خراسان ش��مالی گفت: 
موض��وع عفاف و حج��اب ، صیان��ت از حریم 
امنیت عموم��ی و حقوق ش��هروندی مطالبه 

اصلی مردم و جامعه است.
محمد رحیم نوروزیان در جلسه ستاد صیانت 
از حریم امنیت عمومی و حقوق ش��هروندی 
استان اظهار داش��ت:توجه به موضوع عفاف و 
حجاب و حقوق شهروندی برای هردو جنس 
مرد و  زن در جامعه مطرح است بنابراین این 
موضوعات بای��د در قالب برگزاری جلس��ات، 

کارگروه ها و مصوبات دنبال و پیگیری شود.
وی با تأکید بر اینکه موضوع امنیت عمومی و 
حقوق شهروندی نباید یک وظیفه صرفاً اداری 
تلقی ش��ود، تصریح کرد: ای��ن موضوع عالوه 
بر اینک��ه باید با جدیت ادامه پی��دا کند،تمام 
دستگاه های اجرایی استان موظف به اجرای 

برنامه های این ستاد نیز هستند.

مدیر کل استاندارد خراسان شمالی تأکید کرد
استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد

 در ساخت و سازها 
 بجن�ورد- خبرن�گار ق�دس: مدی��رکل 
استاندارد خراسان شمالی گفت: دستگاه های 
اجرای��ی ونظارتی ناظر برس��اخت وس��ازها 
براستفاده از مصالح ساختمانی استاندارد در 
پروژه های واحدهای مسکونی نظارت داشته 

باشند.
مهمان نواز خواس��تارهمکاری دستگاه های 
اجرایی دررعای��ت مولفه های اس��تاندارد در 
حوزه های مختلف شد و تأکید کرد: بویژه در 
موضوع استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد 
انتظاراز دستگاه های اجرایی مربوطه باالست.

وی گفت: با توجه به زلزله خیز بودن اس��تان، 
نظارت هر چه بیشتر برای استفاده واحدهای 
مس��کونی از مصالح ساختمانی  اس��تاندارد 

ضرورت دارد.

ابوالحس�ن صاحب�ی : 
چهارمین یادواره ش��هدای 
دانش آموز هنرستان شاهد 
دکتر باهنر ب��ا همکاری و 
همت مدیر و مجموعه این واحدآموزش��ی 
وکارشناسی ش��اهد و واحد بس��یج دانش 

آم��وزی اداره آم��وزش و پ��رورش ناحیه 2 
مش��هد برگزار و از خانواده های معظم 20 
شهید این مرکز آموزش��ی تجلیل و تکریم 

شد .
در این مراس��م ک��ه پ��دران و مادران 
ش��هدای دانش آم��وز ، فرمانده ناحیه 

مال��ک اش��تر ، رئی��س و معاون��ان و 
کارشناس��ان اداره ناحی��ه 2 و دانش 
آموزان و معلمان این هنرستان حضور 
داش��تند، دکت��ر براتعل��ی منصوریان 
معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل 
آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت 

: ش��هدای دانش آموز دیروز ، معلمان 
واقعی نسل امروز هستند، گرچه آنان 
در گذشته س��الها پای درس معلمان 
بودند، اما ام��روز برای همیش��ه همه 
معلمان ودانش آموزان از محضر درس و 

مکتب ایثارگونه آنها فیض می برند .

چهارمین یادواره شهدای دانش آموز هنرستان شاهد دکتر باهنر ناحیه 2مشهد برگزار شد


