
انتقال تجارب شهرى بين مديريت شهرهاى جهان اسالم زيبا ببينيم تا زيبا زندگى كنيم
شهردار مشهد در اجالس شهرداران جهان اسالم خواستار شد گفت و گو با هنرمند پيشكسوت ومدرس نقاشى شهرمان «امير بيات مختارى»

جهان  شهرداران  اجالس  نخستين  قدس: 
پيامبرگرامى  بعثت  سالروز  با  همزمان   اسالم 
اسالم(ص) در مشهد برگزار شد. در اين اجالس 
كشور   27 هيئت هاى  رؤساى  و  شهردار   40
جهان اسالم حضور داشتند. شهردار مشهد در 
اين مراسم گفت: خرسندم از اينكه در روز بعثت 

پيامبر صلح و نجات موقعيتى فراهم شد...

قدس: كمتركســى اســت كه اهل هنــرو دل و 
نقاشى باشــد و نام «استاد امير بيات مختارى» را 
نشنيده باشد. او كه به دليل آموزش، بيشترمعروف 
در گرايش رنــگ روغن وآبرنگ اســت، بيش از 
هزارهنرجــو وخلق صدها اثرهنــرى و برگزارى 
نمايشگاه هاى متعدد انفرادى و گروهى و همكارى 

در برگزارى جشنواره هاى استانى را در كارنامه ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

منطقه اى مسكونى كه خيابان هايش 
به آسمان منتهى مى شود

الهيه؛ اين جا سنجاب ها 
از مردم نمى ترسند

.......صفحه 4 

برخورد قاطع دادستان 
با تخلف انتخاباتى 

در جلسه شوراى ادارى 
قوچان

قدس: با رســيدن موســم بهار، طبيعت، رداى سبز بر تن مى كند. 
چكاوك ها، هزاردستان و قمريان، نغمه ها و سرودهاى فرح بخش ...

قدس: در جلســه شوراى ادارى قوچان كه چهارم ارديبهشت در 
فرماندارى اين شهرســتان با رويكرد وظايف مديران در انتخابات 
پيش رو برگزار شد، دادستان عمومى و انقالب قوچان با تخلف... 

.......صفحه 2 
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سيسمونى هاى ميليونى براى « بچه» هاى پرخرج
قدس از چشم و همچشمى هاى اين روزهاى خانواده ها گزارش مى دهد
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.......صفحه 4

ادامه سريال معطلى مسافران 
در فرودگاه مشهد

پژمانفر: 
تأخير پروازها 
را در مجلس 

پيگيرى 
مى كنم

قدس  تأخير ســه پرواز از فرودگاه مشــهد سبب 
سرگردانى مسافران شــد. گرچه مدير روابط عمومى 
فرودگاه مشهد علت اين تأخيرها را نقص فنى اعالم كرده 
بود، اما نماينده مردم مشهد در اين خصوص به خبرنگار 
ما گفت: در مديريت كالن حوزه حمل ونقل يك ضعف 
در حوزه پاسخگويى وجود دارد. حجت االسالم نصراهللا 
پژمانفر افزود: متأسفانه با وجود قول هايى كه از سوى 
مســئوالن فرودگاه شهيد هاشــمى نژاد در ارتباط با 

موضوعاتى كه در سال گذشته رخ داد...

بشرويهـ  خبرنگار قـدس  كارشناس و هادى 
سياسى سپاه پاسداران كشور در بشرويه گفت: 
مردم با بصيرت در برابر اقدام دشمن بايستند و 
فرد اصلح را انتخاب كنند. حسن شرافتى با تأكيد 
بر بصيرت در برابر توليد محتواى شــبكه هاى 
معانــد در زمان انتخابات گفت: توليد باالى يك 
ميليون و 200 هزار محتوا كه بســيارى از آن ها 
خبرى تحليلى و سياسى هستند از سوى دشمن 
انجام مى شود.  به گزارش خبرنگار ما دكتر حسن 
شرافتى با اشــاره به نقش مهم سپاه بيان كرد: 
بسيارى از فرماندهان ســپاه همان بسيجيانى 
هســتند كه گوش به فرمــان رهبرى از انقالب 

اسالمى پاسدارى كردند.

صدها هزار سايت دشمن 
براى انتخابات ايران توليد محتوا مى كنند

قدس  رئيس ســازمان برنامه و بودجه خراسان رضوى جزئيات 
حقوقى كاركنان دولت در سال 96 را تشريح كرد.

رضا جمشــيدى در خصوص حداكثر و حداقل حقوق سال 1396 
گفت: حداقل حقوق و مزاياى مستمر شاغلين به استثناى مشمولين 
قانون نظــام هماهنگ پرداخت يك ميليــون و 35 هزار تومان و 
حداكثر حقوق و مزايا به ميــزان هفت برابرآن معادل 7ميليون و 
245 هزار تومان به جز اعضاى هيئت علمى دانشگاه ها، مؤسسات 
آموزش عالى و پژوهشى، قضات، وزارت اطالعات، ديوان محاسبات 
كشور، كارمندان سياسى و كارمندان شاغل در پست هاى سياسى  
وزارت امور خارجه است. وى ادامه داد: البته طبق تبصره اين بند، 
حقوق و مزاياى مســتمر شــاغلين اعم از مشمول قانون مديريت 
خدمات كشورى كه بعد از اعمال ضريب كمتر از يك ميليون و 35 

هزار تومان شود، به رقم مذكور افزايش مى يابد.

جمشيدى همچنين در خصوص حداقل حقوق كارمندان مشمول 
قانون نظام هماهنگ اظهار كرد: حداقل حقوق اين گروه 660 هزار 
تومان و با احتســاب فوق العاده هاى موضوع ماده (6) آن قانون يك 

ميليون و 35 هزار تومان خواهد بود.
وى اضافه كرد: دولت موظف است، افزايش حقوق كارمندان دولت 
در طى ســال 1396 را به گونــه اى اعمال كند كه ضريب افزايش 
حقوق كاركنان دولت با دريافتى باال از حداقل درصد و پايين ترين 

حقوق ها از حداكثر درصد افزايش برخوردار باشد.
جمشيدى گفت: سقف معافيت مالياتى در سال 1396، ماهانه مبلغ 
2 ميليون و 200 هزار تومان و در ســال 24 ميليون تومان خواهد 
بود.  وى در خصوص ســاير پرداختى ها نيز گفت: اجازه پرداخت 
پاداش حداكثر معادل يك مــاه حقوق و مزاياى مندرج در احكام 
كارگزينى داده شــده است. كمك هزينه غذاى روزانه حداكثر 58 

هزار ريال، اياب و ذهاب كارمندان در تهران ماهانه 120 هزار تومان 
و در كالنشهرها 80 تومان (به شــرط استفاده نكردن از سرويس 
ســازمان)، مهد كودك براى زنان كارمنــد به ازاى هر فرزند زير 6 

سال، ماهانه 95 هزار تومان خواهد بود.
جمشيدى تأكيد كرد: به كارگيرى افراد در قالب قرارداد كار معين 
(مشخص) يا ساعتى براى اجراى وظايف پست هاى سازمانى، فقط 
در ســقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشورى مصوب 8 مهر 
ماه سال 86 مجاز است. وى با بيان اينكه تمديد قراردادهاى قبلى 
بالمانع اســت، اضافه كرد: در طول سال هاى برنامه، تعيين ضريب 
حقوق كاركنان دولت نيز در حـــدود اعتبارات هزينـه اى ساالنه و 
متناســب با نرخ تورم خواهد بود. جمشيدى از حذف بازنشستگى 
پيش از موعد براى كليه كاركنان رســمى و پيمانى دستگاه هاى 
اجرايى و دولتى و حذف محدوديت انتقال به كالنشــهرها ازشروع 

برنامه ششم نيز خبر داد و 
افزود: همچنين مرخصى 
بدون حقــوق كارمندان 
رسمى و پيمانى نيز تابع 

قانون مديريت خدمات كشورى خواهد بود.
وى به قانون بودجه 1396 و ضوابط اجرايى آن اشاره و عنوان كرد: 
ضريب حقوق ســال 1396 براى اعضاى هيئت علمى دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالى و قضات 24 هزار و 144 ريال، براى  كليه 
شــاغلين اعم از مشــمول قانون مديريت خدمات كشورى 1659 
ريال و براى ســاير كاركنان از جمله مؤسسات انتفاعى وابسته به 
دولت، نهادها و مؤسسات عمومى غيردولتى و شركت هاى دولتى، 
دســتگاه هايى كه شمول قانون بر آن  مستلزم ذكر و يا تصريح نام 

است، 10 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است.

رئيس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوى تشريح كرد

جزئيات حقوق و مزاياى كاركنان دولت در سال 96



گفت و گو با هنرمند پيشكسوت ومدرس نقاشى شهرمان «امير بيات مختارى»

زيبا ببينيم تا زيبا زندگى كنيم
��ر

سرورهاديان: كمتركسى است كه اهل هنرو 
دل و نقاشــى باشد و نام «اســتاد امير بيات 
مختارى» را نشــنيده باشــد. او كه به دليل 
آموزش، بيشترمعروف در گرايش رنگ روغن 
وآبرنگ است، بيش از هزارهنرجو وخلق صدها 
اثرهنــرى و برگزارى نمايشــگاه هاى متعدد 
انفــرادى و گروهى و همــكارى در برگزارى 
جشــنواره هاى اســتانى را در كارنامه هنرى 
خويش دارد كه حاصل نيم قرن تالش هنرى 
اوست. هنرجويانى كه امروز بسيارى از آن ها در 

جايگاه استادى و معمارى قرار دارند.
او فردى اســت كه اولين نگارخانه مشــهد را 
بــه نام «گاليران» در مشــهد راه اندازى كرد. 
اســتاد بيات مختارى ،متولــد 1331از خطه 

هنرخيزخيام وعطاراست. 
وارد فضاى آموزشگاه اوكه مى شوم، پرمى شوم 
ازحس خوب زندگــى و طبيعت، كنارش كه 
مى نشينم از عالقه اش به هنرنقاشى ازكودكى 
برايم مى گويــد : پدرم كارمند دادگســترى 
نيشــابوربود اما فقط 48 سال سن داشت كه 
فوت كرد. برادربزرگم آن زمان، دانشــجو و در 

مشهد بود.
 اين هنرمند پيشكســوت مى افزايد: 10 ساله 
بودم كه  با خانواده بعد از فوت پدر به مشــهد 
آمديم. دردبســتان صحاف، پشت بيمارستان 
امام رضا(ع) ثبت نام كردم. هر روز مســيرى را 
در برگشــت از مدرسه پياده و سريع مى رفتم 
تا دقايقى را پشت آتليه هاى نقاشى بايستم  و 
آثارهنرمندان را ببينم. در آن مسير آتليه هاى 
اســتادان قدير صباغيان و تفقدى، پيراسته و 
ترمه چى كه همه به رحمت خدا شتافته اند، 

بود.
وى بيان مى دارد: يك روزاســتاد صباغيان 
مرا كه پشــت شيشــه آتليه بودم، صدا زد 
وگفت: بيا پســرم. گفتم، نمى خواهم مزاحم 
شوم. گفت: هر پرسشى دارى از من بپرس. 
پرســيدم: بوم چطورى درست مى شود؟ آن 
زمــان بوم آماده نبود و گفــت: برو چهارراه 
خسروى، پارچه فروشــى دوستم و بگو من 
فرستادمت ويك متر پارچه «سلكا» بگير كه 
دو تا بوم نقاشــى 50 در 70 مى شود و من 
برايت درســت مى كنم. رفتار او را هيچ وقت 
فراموش نمى كنم. پس از 25 ســال افتخار 
برگزارى نمايشگاهى با او و برادرشان استاد 
حسين صباغيان و استاد مير مصطفايى كه 
از شــاگردان او بود را در گاليران پيدا كردم 
كه بااســتقبال خوبى روبه رو شد و همزمان 
پوســترآن نمايشــگاه جلوى مــوزه لور در 

پاريس نصب شد.
اســتاد بيات مختــارى از گرانى قيمت تهيه 
رنگ و روغن و وســايل نقاشى آن زمان برايم 
تعريف مى كند كه خريد آن سخت بود و ادامه 
مى دهد: برادرم از دانشــگاه ادبيات كه دانش 
آموخته شد، افسروظيفه شــيراز بود وعالقه 
زيادى به نويسنده آمريكايى ارنست همينگوى 
داشت. سعى كردم تصويراين نويسنده را بكشم 
و با نامه براى اوبفرستم. يك هفته بعد برادرم، 

برايم وسايل نقاشى را فرستاد.
حاالبه همان روزگار عشق و عالقه برمى گردد 
و از اولين نقاشى روى بوم تعريف مى كند از اين 

كه نقاشى اولش روى بوم خراب شد وپاره اش 
كرد و ادامه مى دهد: اما از آن به بعد هرروزكارم 

بهتر مى شد.
وى توضيح مى دهد: درخانواده ما هر چهار برادر 
و ســه خواهر طبق وصيت پدر دانش آموخته 
دانشگاهى شديم. دررشته هاى مختلف پزشكى 
و مهندسى و... درس خوانديم، خوشبختانه از 

تمكن مالى متوسطى برخورداربوديم. 
وى تصريح مى كنــد: بعــد از دانش آموخته 
شدن در رشــته رياضى از دبيرســتان براى 
ادامه تحصيالت آكادميك دررشــته طراحى 

و نقاشــى بــه اتريش رفتم 
و دريكى از هنرســتان هاى 
ويــن ثبت نام و بعد از چهار 
ماه به انگلستان رفتم. يكى از 
برادرانم درآن جا بود وسپس 
با كمك او در كالج «ســولى 
هال بيرمنگهام» قبول شدم 
و پس از پايان دوره كالج در 
سال56 در دانشكده هنرهاى 
انگلســتان  «ابســم»  زيبا 
پذيرفته شدم و در سال 59  
دانش آموخته و بالفاصله به 

ايران برگشتم.
اســتاد بيات مختــارى كــه داراى درجه 
ممتازهنرى ازمركزهنرهاى تجســمى ايران 
اســت، بااشــاره به آن كــه دررزومه هنرى 
خويش پنــج دوره عضويــت هيئت امناى 
هنرهاى تجســمى را دارد، اذعان مى دارد: 
نخستين نگارســتان وآموزشگاه آزاد هنرى 
گاليران را زير نظراداره كل فرهنگ وارشــاد 
اسالمى خراسان تأســيس كردم و تاكنون 
به آمــوزش هنر و برگزارى نمايشــگاه هاى 
هنرى مشغول هســتم كه ما حصل آن 12 
نمايشــگاه انفرادى و بيش از50 نمايشــگاه 
گروهــى درايران و خارج ازكشوراســت كه 

درآن شركت داشته ام.
  وى درباره نخســتين گالرى مشهد توضيح 

مى دهد: درسال 60 نگارخانه 
را در مســاحت 230 متــر 
درخيابان احمدآباد مشــهد 
افتتــاح كردم كــه به نوعى 
خانــه هنرمندان اين هنر به 
مدت 10 سال شد. آن زمان 
آثارهنرمنــدان بزرگى چون 
سهراب سپهرى، استاد مافى، 
اميرخانى و... و بيش از 115 
به  هنرمندان  آثار  نمايشگاه 
صورت رايگان در معرض ديد 

عالقمندان قرار گرفت. 
آن زمــان براى تأمين منابع مالى وهزينه هاى 
گاليران كار طراحى آرم بسيارى از كارخانه ها 
و شــركت ها را انجام مى دادم و حس ارتقاى 
هنر درشهرمان، همه سختى ها را برايم دلپذير 

مى كرد.
اين هنرمند چيره دســت نقاشــى، متأثر از 
تخريب گاليران خاطرنشان مى سازد: در طرح 
تعريض احمدآباد اولين گالرى شهركه با هزينه 
شــخصى من در مشهد داير شد و10 سال به 
صورت رايگان مأمــن هنرمندان بود، تخريب 
شــد و برخالف قول هاى مساعد شهردار وقت 
(به علت عوض شدن شهردار) اين اتفاق نيفتاد. 
 وى مى افزايد: متأسفانه با پرداخت 60 درصد 
از مبلغ قيمت كارشناســى دادگسترى براى 

گاليران، ديگرامكان مهيا كردن آن گالرى  به 
همان شكل مهيا نشد.

حاال اســتاد بيات با نيم قرن تجربه در نقاشى 
مى گويد: خوشحالم كه امروز در شهرمان بيش 
از30 نگارخانه مشــغول به كاراســت كه اين 
موضوع از يك جنب و جوش خوب هنرى در 

شهر نويد مى دهد. 
 وى در ادامــه تأكيــد مى كند: شــايد يكى 
ازبهترين دوران انجمن هنرهاى تجسمى در 
قبل وپــس ازانقالب دوران مديريت  اســتاد 
منوچهراسپهبدى  بود كه 700 عضوداشت و 

مدتى بين آن وقفه افتاد وانجمن منحل شد.
وى توضيــح مى دهــد: طى دوســال اخير 
خوشبختانه در دوران مديريت مدير انجمن 
هنرهاى نمايشــى فعلى آقاى ضيايى دوباره  
فضــاى خوبى براى هنرمندان حاكم شــده 

است.
وى درادامه از نشســت هنرمندان نقاش در 
ديدار با اســتاندار هم مى گويد: خوشــحالم 
كه اســتاندار ما قول هاى مساعد براى بحث 
بيمــه هنرمنــدان، رفاه مســكن، برگزارى 
استان،  جشــنواره هاى هنرهاى تجســمى 
تأســيس موزه هنرهاى تجسمى هنرى هاى 
معاصرخراسان، معاف شدن ازعوارض صنفى 
وتجارى آموزشگاه هاى هنرى و شهردارى و 
ايجاد راهكارهاى قانونى جهت جلوگيرى از 
موازى كارى هاى غير قانونى هنرى در سطح 
اســتان و همچنين برنامه ريزى براى فروش 

آثار هنرمندان را دردست دارد.
وى در پايــان تأكيد مى كند: اشــاعه و ترويج 
هنردرجامعه مى تواند راهى به سوى تكامل به 
افراد هرنسل باشد. به خاطر داشته باشيم هنر 
وسيله اى است براى ارتباط انسانى كه سبب 
پيشرفت بشريت به سوى كمال مى شود. هنر 
زاييده ادراك اســت ودرابعاد مختلف زندگى 
مى تــوان آن را حس كرد و براســتى زندگى 
بى هنر، بى محتوا خواهد بود .پس زيبا ببينيم  

تا زيبا زندگى كنيم.

اخـــبار2

  ستادهاى انتخاباتى 4 داوطلب رياست 
جمهورى در خراسان رضوى فعال شد

ايرنا: فعاليت ســتادهاى انتخاباتى چهار نفــر از نامزدهاى 
دوازدهمين دوره انتخابات رياســت جمهورى در خراســان 

رضوى و كالنشهر مشهد آغاز شد.
معاون سياسى فرماندارى مشهد گفت: ستاد انتخاباتى حجت 
االسالم والمسلمين حسن روحانى با مسئوليت حسين امينى 

در خراسان رضوى فعال شد.
مركزيت اين ســتاد در خيابان ملك الشعراى بهار حد فاصل 

چهارراه لشكر تا ميدان شريعتى مشهد مستقر است. 
حيدر خوش نيت افزود: ســتاد انتخاباتى حجت االســالم و 
المسلمين سيد ابراهيم رئيسى هم با جديت كار خود را آغاز 
كرده و مسئوليت آن بر عهده حجت االسالم حجت گنابادى 
نژاد است. ستاد مركزى حجت االسالم و المسلمين رئيسى در 

خيابان رازى مشهد مستقر شده است.
معاون سياسى فرماندارى مشهد گفت: ستاد انتخاباتى سيد 
مصطفى ميرســليم هم در خراسان رضوى تشكيل شده و 
مركزيت آن در خيابان آيت اهللا عبادى مشــهد محل دفتر 
حزب مؤتلفه داير است. مسئوليت اين ستاد با جواد آرين 

منش است. 
وى افزود: ستاد محمدباقر قاليباف هم با مسئوليت رضا شيران 
خراسانى نماينده مردم مشــهد در مجلس شوراى اسالمى 
فعاليت خود را آغاز كرده اســت. مركزيت اين ســتاد نيز در 

خيابان كامياب 42 مشهد داير است.

  انتخابات بسترملى 
وفاق و وحدت است

پورحسين: معاون اجتماعى سياســى وامنيتى استاندارى 
خراسان رضوى  گفت: شــركت 500 هزار دانش آموز، معلم 

واوليا درپرسش مهر كار بسيارارزشمندى است.
وى در آيين تجليل از برگزيدگان هفدهمين فراخوان پرسش 
مهر استان افزود: انتخابات دريك بسترملى همگان را به وفاق 
ووحدت مى كشــاند و در عرصه سياسى و بين المللى كاهش 
دهنده خشــونت اســت وهمه بايد تالش كنيــم تاهمگان 

دركالس درس انتخابات حضور يابند.

  افتتاح مجموعه فرهنگى قرآنى 
و استاد سراى حوزه علميه در بردسكن

بردســكن-خبرنگار قدس: مجموعه فرهنگى قرآنى و 
استاد ســراى حوزه علميه امام جعفر صادق (ع) بردسكن 

افتتاح شد.
با حضور آيت اهللا سيد مصباح عاملى مدير مركز حوزه علميه 
خراســان، ائمه جمعه و جماعات و مديــران حوزه علميه 
شهرســتان هاى كاشمر، بجســتان، خليل آباد و كوهسرخ 
مجموعه فرهنگى قرآنى و اســتاد سراى حوزه علميه امام 

جعفر صادق (ع) شهرستان بردسكن افتتاح شد.
مديــر حــوزه علميه امام جعفــر صادق (ع) شهرســتان  
بردســكن گفت: اين پروژه در زمينى به مســاحت 2000 
متر مربع و با زيربناى 1100 متر مربع شــامل چهار واحد 
استاد سرا، دو واحد تجارى و يك واحد دارالقرآن  مى باشد 
كه زمين اين مركز فرهنگى قرآنى توسط ورثه مرحوم حاج 
محمد على خورشــيدى  به حوزه علميه  بردســكن وقف 

شده است. 
 حجت االســالم عليرضا زارعى عنوان كــرد: اين پروژه با 
همت و مســاعدت مديريت حوزه علميه خراسان و كمك 
خيران در كمتر از 9 ماه با اعتبارى بالغ بر 8 ميليارد ريال 

تكميل و مورد بهره بردارى قرار گرفت.

شهردار مشهد در نخستين اجالس 
شهرداران جهان اسالم خواستار شد

 انتقال تجارب شهرى بين برنامه  ريزان 
و مديريت شهرهاى جهان اسالم

مرضيه رضايى: نخستين اجالس شهرداران جهان اسالم 
همزمان  با ســالروز بعثت پيامبرگرامى اســالم (ص) در 

مشهد برگزار شد.
در اين اجالس 40 شهردار و رؤساى هيئت هاى 27 كشور 

جهان اسالم حضور داشتند.
شهردار مشــهد در اين مراسم گفت: خرســندم از اينكه 
در روز بعثــت پيامبر صلح و نجات موقعيتى فراهم شــد 
تا شهرداران فعال در حوزه مديريت شهرى و دانشگاهيان 
در اين محيط گردهم آييم و در خصوص مسائل گوناگون 
همچــون همكارى هاى ميان شــهرى در قــرن حاضر به 

گفت وگو بنشينيم .
ســيد صولت مرتضوى خطاب به شــهرداران كشورهاى 
اسالمى حاضر در اين همايش گفت: مشهد الرضا به عنوان 
بزرگ ترين كالنشهر مذهبى جهان به خاطر وجود مضجع 
شريف امام رضا (ع) شــكل گرفته است و وجود اين امام 
همام و رئوف سبب شده هر ساله 30 ميليون نفر از محبان 

خاندان اهل بيت(ع)  به اين شهر بيايند.
شهردار مشــهد با بيان اينكه مواجهه علمى امام رضا (ع) 
با اديان گوناگون و بيان اســتدالل هاى متقن شهره تاريخ 
اســت ، خاطرنشان كرد: از اين رو است كه ايشان معروف 
بــه عالم آل محمد بوده و مشــهد الرضــا به همين دليل 

داراى مراكز دانشگاهى با قدمتى 700 ساله است.
وى تأكيــد كرد: وجــود اين امام همام بــه  رونق دانش، 
فرهنگ و هنر در ايران و آســياى ميانه و حتى آســياى 
شرقى منجر شده است و اگر وجود پر بركت ايشان نبود، 
تاريخ مــا خواجه نصير الدين طوســى ها و خوارزمى ها و 

خواجه نظام الملك ها را به خود نمى ديد.
وى افزود: پايتخت فرهنگى جهان اســالم جايگاهى است 
كه يكى از مهم ترين اشخاص و شهرها را در حوزه رشد و 
گسترش فرهنگ اسالمى به سراسر گيتى معرفى مى كند 
و امــروز كه جهان اســالم مورد هجوم دنيــاى كفر قرار 
گرفته، معرفى شــخصيت امام رضا (ع) و نقش تمدن ساز 
ايشــان مى تواند انســان ها را به زندگى آكنــده از عدالت 

رهنمون سازد.
مرتضوى همچنين خواســتار انتقال تجارب شــهرى بين 

برنامه ريزان و مديريت شهرهاى جهان اسالم شد.
شــهردار مســقط عمان هم گفت: همكارى هاى بيشــتر 
شهرهاى اســالمى با برگزارى اجالس شــهرداران جهان 

اسالم محقق مى شود.
محمد الشيخ ، اظهار داشت: مشهد، شهرى كهن است كه 
آثار تاريخى و مذهبــى از جمله حرم مطهر رضوى را در 
خود جاى داده و بســيارى از مسلمانان جهان را به سوى 

خود جلب كرده است.
وى ادامــه داد: اميــدوارم ايــن اجالس موجب توســعه 
همكارى هــاى شــهرهاى اســالمى جهان شــود، البته 
فناورى هاى جديد نيز در گســترش اين ارتباطات بسيار 

مؤثر خواهد بود.

  عيادت مديران كل آموزش و پرورش 
و ارشاد از استاد محمدپرست

قدس: مديركل آموزش و پرورش، معاون توسعه مديريت 
پشتيبانى و شمارى از مشاوران ومديران آموزش وپرورش 
خراســان رضوى باحضوردربيمارســتان سيناى مشهد از 
استاد عثمان محمدپرســت خيرمدرسه ساز، دو تارنواز و 
پيشكسوت موسيقى مقامى خراسان رضوى عيادت كردند.
استادمحمدپرســت دراين ديدارگفــت: آموزش وپرورش 
اهتمام ويژه اى به ارتقاى فضاهاى آموزشى دارد و خيران 

مدرسه ساز در اين راه پيشگام بوده اند.
وى برحمايت وتشــويق دانش آموزان، نوجوانان وجوانان 
به علم آموزى تأكيد كرد و با اشــاره به جلب خيران به 
ســمت پويش مدرسه سازى گفت: سرزمين ما ايران مهد 
ادبا، عرفا وهنرمندان بزرگ است وهمه مردم ومسئوالن 
بايد به عنوان ايرانى در راه اعتال و پيشرفت كشور تالش 

كنيم.
گفتنى اســت، مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان 

رضوى نيز از اين هنرمند خراسانى عيادت كرده بود.

 تيم بدمينتون دانش آموزان نيشابور 
در استان سوم شد

نيشــابور- خبرنگارقدس: تيم بدمينتون دانش آموزى 
نمونه رســتگار نيشــابور كســب مقــام ســوم قهرمانى 

آموزشگاه هاى استان خراسان رضوى را از آن خود كرد.
مدير آموزشگاه نمونه رستگار شهرســتان نيشابور اظهار 
كرد: اســتعدادهاى بســيار خوب و فراوانــى در مدارس 
وآموزشــگاه هاى ما وجــود دارند كه درصــورت توجه و 
حمايت از آنان مى توان به نتايج بســيار مطلوبى دســت 

يافت.
مرتضى لطفى پور افزود: درحوزه مسابقات فرهنگى هنرى 
درسطح استان نيز تاكنون بيش از 30نفراز اين آموزشگاه 

شركت داشته اند كه منتظراعالم نتايج آن ها هستيم. 
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قدس: نان سرطانى بر سر سفره مردم مشهد
نيش و نوش: قرار بود نفت بياد سر سفره هامون ولى همون 

نون خالى سفرمونم سرطانزا شد!
قدس: جلب مشاركت نيكوكاران براى پرداخت هزينه كفن 

و دفن مستمندان
نيش و نوش: اينجورى نيكــوكاران در تمام مراحل زندگى 
مســتمندان، از تولد گرفته تا تحصيل و بيمارى و اشــتغال 
و ازدواج و زندان و مرگ ســهيم خواهنــد بود و كار دولت و 

مسئوالن راحت ميشه!
قدس: «اگو» صداى اهالى «توس» را درآورد

نيش و نوش: ولى چون صداى اهالى توس «اكو» نمى شــه 
كسى اون رو نمى شنوه!

قدس: «كال جنى» در فهرست ميراث طبيعى- ملى ثبت شد
نيش و نوش: بيشتر به اسمش ميخوره كه فيلم ترسناك و اثر 

هنرى باشه تا اثر طبيعى!
قدس: مشــاهده لك لك ســياه در منطقه حفاظت شــده 

هزارمسجد
نيش و نوش: البد واسه يكى از اهالى منطقه، بچه آورده البته 

به رنگ سياه!
قدس: تشكيل پرونده الكترونيكى سالمت براى 4ميليون و 

850هزار خراسانى 
نيش و نوش: اگه دولت بفهمه اينقدر سالمت داريم، از مردم 

عوارض سالمتى هم ميگيره!

��ش و �وش
سعيد ترشيزى

هادى زهرايى: در جلسه شوراى ادارى قوچان كه چهارم ارديبهشت در فرماندارى اين 
شهرستان با رويكرد وظايف مديران در انتخابات پيش رو برگزار شد، دادستان عمومى و 
انقالب قوچان با تخلف انتخاباتى يكى از مديران در همان جلسه برخورد قاطع انجام داد. 

در همين زمينه خبرنگار ما با دادستان عمومى و انقالب قوچان گفت وگويى انجام داد.
على آذرى در گفت وگو با قدس گفت: در جلســه شوراى ادارى چهارم ارديبهشت كه 
در فرماندارى قوچان برگزار شــد، اينجانب در اين جلســه سخنانى در خصوص ابالغ 

سياست هاى كلى انتخابات از سوى مقام معظم رهبرى بيان كردم. 
وى افزود: بر اين اســاس مسئوالن موظف به فراهم كردن حداكثر عدالت انتخاباتى و 
همچنين شــناخت مردم از نامزدها و توانمندى هاى آن ها شــده اند و انجام اقدام هاى 
پيشگيرانه بنا بر تأكيدات مقام معظم رهبرى در سياست هاى ابالغى كه بحث پيشگيرى 
را مطرح نموده اند و در اين موضوع نگاه به راهكارها براى پيشــگيرى از وقوع جرايم و 

آسيب هاى اجتماعى به مديران تبيين گرديد.
دادســتان قوچان ادامه داد: براساس قانون، استفاده از امكانات دولتى، جانبدارى و ورود 

نيروهاى ادارى و دولتى به تبليغات ممنوع است.
وى افزود: پس از اين ســخنان و اعالم منشور اخالقى انتخابات بر اساس منويات رهبر 
معظم انقالب در اين جلسه، يكى از مديران پشت تريبون رفته و خواسته يا ناخواسته 
اقدام به تخريب برخى دولت ها و تعريف از يكى از دولت ها كرد كه در جمع مديران، با 
قاطعيت سخنرانى اين مدير قطع و به ايشان اعالم شد مرتكب تخلف استفاده از امكانات 
دولتى براى تبليغات شده و در همان جا به مسئوالن نظامى دستور داده شد نامبرده به 

دادسرا هدايت شود.

با حضور اين مدير در دادستانى تذكرات جدى به ايشان داده و تعهد كتبى گرفته شد تا 
ديگر اقدام به اين تخلف صورت نگيرد.

آذرى، دادســتان قوچان در خصوص برخورد دادســتانى با مديران متخلف درجريان 
انتخابات تصريح كرد: دســتگاه قضا در شهرستان قوچان با مديران متخلف در جريان 
انتخابات برخورد قاطع خواهد كرد و ابتدا با حفظ شأن مديران و در صورت تكرار قرار 

تأمين مديران متخلف به بازداشت صادر خواهد شد.

برخورد قاطع دادستان با تخلف انتخاباتى در جلسه شوراى ادارى قوچان

خبر

اختصاص 650 ميليون تومان 
براى تكميل خانه فرهنگ خراسان جنوبى 

بيرجند- خبرنگارقدس: معاون امور هنرى وزير فرهنگ و ارشــاد اســالمى گفت: بالغ 
بر650 ميليون تومان براى تكميل خانه فرهنگ اســتان خراســان جنوبى در سال جاري 
اختصاص مى يابد.على مرداخانى در ديدار با استاندارخراســان جنوبى به برگزاري جشنواره 
ملي مجسمه هاي نمكي تاالب كجي نمكزار نهبندان اشاره كرد و اظهار داشت: اين جشنواره 

ظرفيت بسيار خوبي براي معرفي استان در سطح ملي و حتي بين المللي است.
اســتاندار خراسان جنوبى نيز گفت: خراســان جنوبي به عنوان يك استان فرهنگي داراي 
ظرفيت هاي فرهنگي و هنري بسيار زيادي است كه بايد بيش از پيش اين ظرفيت ها مورد 
توجه قرار گيرد. پرويزي، توجه به هنر و هنرمندان را مورد تأكيد قرار داد و افزود: وجود كوير 
در خراسان جنوبي مي تواند به عنوان يك ظرفيت بسيار مهم در حوزه جذب گردشگر مورد 
توجه قرار گيرد.وى توجه به ظرفيت هاى گردشگري از جمله بوم گردي را مورد تأكيد قرار داد 
و افزود: اميد است وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با توجه بيشتر به مناطقي همچون خراسان 

جنوبي در راستاي شكوفا شدن توانمندي هاي بالقوه اين مناطق گام هاي جدي تري بردارد.

 
خبر

رونمايى از المان كتاب عطاملك جوينى در شهرستان جوين
جوين- خبرنگارقدس: رئيس اداره ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى جوين 
با حضور اســتادان وپژوهشــگرانى  گفت: 
از ســطح كشــوراز المان كتاب عطا ملك 
جوينى رونمايى شد.محمد طاهريان مقدم 
افزود: بــا حضور شــخصيت هاى علمى و 
سياسى كشورى و اســتانى از المان كتاب 

تاريخ جهانگشا عطاملك جوينى در ميدان ورودى شهرستان جوين رونمايى شد.وى افزود: 
ـ.ق) مورخ و اديب  عالءالدين ابوالمنظر عطاملك بن بهاءالدين محمد جوينى (681-623 ه
ايرانى قرن هفتم قمرى ملقب به «صاحب ديوان» است. وى از خاندان بزرگ صاحب ديوانان 
جوينى است كه در قرن پنجم و ششم و هفتم، همواره متصدى مشاغل بزرگ دولتى بودند. 
اثر عطاملك جويني كتاب تاريخ جهانگشاست كه در آن به شرح جنگ هاي چنگيز خان و 

هالكو خان مغول و شرح جنايات آنان پرداخته است.

در طرح تعريض 
احمدآباد اولين گالرى 
شهركه با هزينه شخصى 

من در مشهد داير شد 
و10 سال به صورت 

رايگان مأمن هنرمندان 
بود، تخريب شد

بــرش

ان
وچ

ى ق
دار

ى ا
ورا

 ش
سه

جل



روی �ط حاد�

��ر

��ر
رئيس كل دادگسترى خراسان رضوى: 

مسئوالن بايد در محدوده مسئوليت 
خود پاسخگوى مردم باشند

فرهاد اعلمى: رئيس كل دادگسترى خراسان رضوى گفت: 
مســئوالن بايد در محدوده مسئوليت خود پاسخگوى مردم 
باشند. حجت االسالم والمســلمين على مظفرى در ديدار با 
هيئت مديره كانون كارشناســان رسمى و مركز كارشناسان 
رسمى دادگسترى خراسان رضوى افزود: هر كدام از مسئوالن 
بايد در محدوده وظايف خود، تكليف شرعى و قانونى خود را به 
انجام برسانند. چرا كه عملكرد خوب ما مى تواند بهترين مبلغ 

و تبليغ كننده كار ما باشد.
وى با تأكيد به اينكه كار كارشناســى بايد حرفه اى، عالمانه، 
مستدل، مستند به قانون و نظام مند باشد، گفت: نظرات دقيق 
كارشناســى به احقاق حقوق و اجــراى قانون كمك زيادى 
مى كند. وى افزود: وجدان انسانى بهترين مالك براى سنجش 

عمل صالح و صحيح است.
حجت االســالم والمسلمين مظفرى با اشــاره به اينكه كار 
كارشناســان رسمى بســيار ارزشمند اســت، گفت: نظرات 
كارشناســى بايد ملمــوس و قابل فهم براى عموم باشــد و 
كارشناسان بايد نظر خود را در مورد مسائل فنى و پيچيده به 
بيان ساده اعالم كنند. رئيس كل دادگسترى خراسان رضوى با 
تأكيد بر توجه كارشناسان به آموزش گفت: ارتقاى دانش فنى 
و تخصصى براى ارايه يك نظر دقيق و مستدل ضرورى است.

گفتنى اســت در ابتداى اين مراسم محســن بهزادى فر و 
امير هوشنگ انصارى رؤســاى هيئت مديره مركز و كانون 
كارشناسان رســمى دادگســترى، به ارائه گزارشى از نحوه 

اقدام هاى اين دو مركز پرداختند.

  نمايشگاه هفته سالمت
در نيشابور

نيشابور- خبرنگارقدس: معاون بهداشت دانشكده علوم 
پزشكى نيشــابور از افتتاح نمايشگاه دستاوردهاى سالمت و 
خطرسنجى بيمارى هاى قلبى و عروقى، مغزى و سرطان به 
مناسبت هفته سالمت در محل فرهنگسراى سيمرغ خبر داد.
دكتر محمدرضا تقوى اظهاركرد: نمايشــگاه دســتاوردهاى 
ســالمت به مناسبت هفته سالمت در 20 غرفه برپا شده كه 
از اين تعداد 14 غرفه مربوط به معاونت هاى بهداشت، درمان 
و كارگروه تخصصى هنر و سالمت دانشكده و بقيه در اختيار 
ساير دستگاه ها هستند و واحدهاى كارشناسى مركز بهداشت 
نيشابور در اين نمايشگاه براى ارائه توضيحات به مردم حضورى 
فعال دارند. وى افزود: اين نمايشگاه به مدت هفت روز تا هفتم 
ارديبهشــت داير خواهد بود و ساعات بازديد نمايشگاه هفته 

سالمت 8 تا12 صبح و 17 تا 21 بعدازظهر است.
معاون بهداشت دانشكده علوم پزشكى نيشابور تصريح كرد: در 
اين هفته برنامه هاى مختلفى از جمله نواختن زنگ سالمت، 
برنامه هاى آموزشى مناســب با كمك آموزش  و پرورش در 
قالب طرح سفيران سالمت دانش آموزى، جلسه آموزشى براى 
رابطين آموزشى ادارات و اتوبوس سيار سالمت براى آموزش 

گروه هاى هدف و... اجرا مى شود.
 

  واگذارى ساختمان خانه بهداشت 
ناحيه صنعتى كوثر گناباد

قدس: مديرعامل شــركت شــهرك هاى صنعتى خراسان 
رضوى از واگذارى ســاختمان خانه بهداشت ناحيه صنعتى 

كوثر گناباد به دانشگاه علوم پزشكى گناباد خبر داد. 
مسعود مهدى زاده مقدم گفت: بهداشت و سالمت، دو عامل 
بسيار مهم در بحث فعاليت صنعتگران به شمار مى رود كه بايد 

دقيق و صحيح به آن پرداخته شود. 
وى افزود: در راســتاى تجهيز شهرك ها و نواحى صنعتى و 
به منظور استفاده صنعتگران و واحدهاى توليدى، ساختمان 
خانه بهداشــت ناحيه صنعتى كوثر گناباد به دانشگاه علوم 

پزشكى اين شهرستان واگذار شد. 
مهــدى زاده مقدم اظهار داشــت: اين مركــز داراى امكانات 
اوليه و بهره بردارى آن به صورت رايگان در اختيار دانشــگاه 
علوم پزشــكى شهرستان گناباد قرار داده شده تا صنعتگران 

واحدهاى مستقر از خدمات بهداشتى آن بهره مند شوند. 
دكتر عالمى معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكى گناباد نيز 
گفت: درمان و ارتقاى سالمت در گرو رعايت اصول آن است 
و هرچه اين بحث وسيع تر و گســترده انجام و آموزش داده 
شود، حاصل آن بهتر خواهد بود و خوشبختانه با افتتاح اين 
خانه بهداشــت هم بحث درمان و هم آموزش به صنعتگران 

ارائه خواهد شد.

 گرگ گرسنه 12 رأس گوسفند را دريد

قدس: معاون فرمانــدار داورزن از دريده شــدن 12 رأس 
گوسفند در يكى از دامدارى هاى اين شهرستان توسط گرگى 

گرسنه دوشنبه شب گذشته خبر داد.
عليرضا عبداللهى افزود: بر اساس بررسى انجام شده 12 رأس 
بز و بزغاله تلف و چهار رأس بز نيز زخمى شدند كه خسارت 

وارده 50 ميليون ريال برآورد شده است.
وى ادامه داد: اين گرگ از ديوار و ســيم خاردار عبور كرده و 
وارد دامدارى شده و آثار موى حيوان بر روى سيم خاردارها 

مشهود است.
 

 آتش سوزى يك واحد تجارى
در مشهد

قدس: افسر نگهبان سازمان آتش نشانى مشهد گفت: يك 
واحد تجارى واقع در بلوار طبرســى روز گذشته، دچار آتش 

سوزى شد.
محمد اكبرى افزود: 20 آتش نشان از چهار ايستگاه به اين 
محل در حالى اعزام شدند كه اعالم حريق در شرايط توسعه 

صورت گرفته بود.
وى كانون حريق را طبقه دوم اين واحد تجارى دو طبقه ذكر 
و بيان كرد: اين آتش سوزى كه بسرعت مهار شد، دود زيادى 
در محيط اطراف ايجاد كرد و دود ناشى از اين حريق به منزل 

مسكونى مجاور نيز سرايت كرده بود.
او ادامه داد: سه نفر از ساكنان واحد مسكونى مجاور به دليل 
انتشار دود، داخل واحد مسكونى محبوس شده بودند كه با 

اقدام بموقع آتش نشانان به بيرون منتقل شدند.
افسر نگهبان سازمان آتش نشانى مشهد گفت: اين آتش سوزى 
خسارت جانى نداشت و علت وقوع آن در دست بررسى است.

 

  جشن ملى نوروزگاه 
در موزه بزرگ خراسان

ايسنا: جشــن ملى نــوروزگاه كه عيد امســال در آرامگاه 
فردوسى، روستاى كنگ، پديده شــانديز، تربت جام، خانه 
ملك و ســبزوار برگزار شده بود، ســرانجام در موزه بزرگ 
خراسان به پايان رســيد. مديركل سازمان ميراث فرهنگى 
خراسان رضوى در آيين پايانى جشن ملى نوروزگاه در موزه 
خراسان اظهار كرد: نوروز ايامى است كه حال و هواى طبيعت 
متفاوت مى شود و انسان ها نيز حال و هواى ديگرى دارند، ما 
در اداره كل ميراث فرهنگى افزون بر اينكه مسئوليت ستاد 
خدمات سفر استان و همچنين دبيرخانه و دبيرى مجموعه 
ارائه خدمات به مسافران نوروزى را بر عهده داريم، به عنوان 
سازمان ميراث فرهنگى متولى پرداختن به موضوعات آيينى 

و مناسبات فرهنگى نيز هستيم.
حســين زارع صفت افزود: دو سال اســت، در سطح كشور 
موضوع جشن نوروزگاه به عنوان يكى از برنامه هاى سراسرى 
كشــور مطرح مى شود و ما هم به دنبال آن در خراسان اين 
مســئوليت و رسالت را داشتيم كه جشــن ملى نوروزگاه را 
برگزار كنيم. مديركل ميراث فرهنگى خراسان رضوى افزود: 
نوروز هرچند تكيه بر زمان دارد و بيشتر به تغييرات اقليمى 
تكيه مى زند، برآمده از فرهنگ ما و حاوى جلوه هاى گوناگون 
از فرهنگ و آداب و رسوم ماست. زارع صفت با اشاره به اينكه 
در طول تاريخ گذشته دوران ايران اسالمى مردم ما مبتنى بر 
فرهنگ ايرانى و اسالمى خود هستند و با اين پديده اجتماعى 
خو گرفته اند و آن را به اشــكال مختلفــى گرامى مى دارند، 
خاطرنشان كرد: به نظر مى رســد ما مى توانيم از رويدادها و 
موضوعاتى مانند نوروز و نوروزگاه بهره بيشتر ببريم و به عنوان 
يك ظرفيت و فرصت ابعاد سياســى، اجتماعى، اقتصادى و 

فرهنگى و... را بيشتر مورد بررسى قرار دهيم.

  برگزارى كالس درس
در قنات قصبه گناباد 

قدس: كالس درس در قنات قصبه گناباد در قالب جشنواره 
نوآورى هاى آموزشــى با هــدف آشــنايى دانش آموزان با 
جاذبه هاى گردشگرى شهرستان بويژه قنات قصبه و معرفى 
قنات قصبه به زبان انگليســى در سايت هاى معتبر جهانى 
برگزار شــد. بيست و هشتم فروردين ماه، كالس درس زبان 
انگليسى دانش آموزان كالس هشتم دبيرستان استعدادهاى 
درخشــان گناباد در قالب جشنواره نوآورى هاى آموزشى در 

محل قنات قصبه گناباد برگزارشد.

گزارش

رضا طلبى  مراسم خواســتگارى براى جوانان و خانواده 
هايشان همواره يكى از مسائل مهم و در عين حال پر استرس 
و جذاب مى باشــد. اگرچه متأسفانه در بعضى موارد، مسائل 
حاشــيه اى آن براى خانواده ها مهمتر جلوه مى كند تا نكات 
اساسى همچون صداقت و راستگويى خانواده ها و دختر و پسر 
با يكديگر. به طــورى كه در باره جزئيات مختلف آن همواره 
بين اعضاى خانواده ها اختالف نظر وجود دارد، مواردى نظير 
انتخاب نوع گل و شيرينى، نحوه پوشش، نحوه پذيرايى عروس 
خانم از خانواده داماد از جمله مواردى هســتند كه همواره به 
عنوان دغدغه اى براى خانواده هايى كه فرزندان دم بخت دارند 

مطرح مى باشد.
يكى از پســران مشــهدى كه در ســن ازدواج قــرار دارد، 
مى گويد: هميشه در نحوه انتخاب گل و شيرينى براى مراسم 

خواستگارى بين اعضاى خانواده اختالف نظر وجود دارد.

 صداقت در مراسم خواستگارى
على محمدى در ادامه به قدس مى افزايد: به تناسب خانواده اى 
كه براى مراســم خواستگارى دخترشــان مى رويم، خانواده 
مى گويند كه بايد نوع شــيرينى و گلى كه انتخاب مى كنيم 
تفاوت داشــته باشد اما براى من مهم دختر خانواده مى باشد 
و عقيــده دارم نبايد تفاوتى در رفتار با آن ها قائل شــد، بلكه 
به عنوان يك پســر انتظار دارم كه همسر آينده ام در جلسه 

خواستگارى صداقت و راستگويى داشته باشد .
يكى از دختران مشــهدى نيز كه در ســن ازدواج قرار دارد، 
مى گويد: خانواده پسر بايد قبل از حضور در خانه دختر، زمان 
و ساعت خواســتگارى را با خانواده دختر هماهنگ كنند تا 
خانواده دختر بتوانند شرايط خواستگارى و خانه را براى حضور 
آن ها مهيا كنند؛ ولى اگر بــدون هماهنگى وارد خانه دختر 
شوند، شــايد خانواده دختر و وضعيت خانه طورى باشد كه 
پذيرايى از ميهمان ها كمى به تأخير بيفتد و باعث سوء تفاهم 

و حس بى احترامى به خانواده پسر دست بدهد.
خانم صاحبى در ادامه به قدس مى افزايد: آراســتگى ظاهرى 
دختران بدون ترديد تأثير بســزايى در تصميم گيرى داماد و 
خانــواده او دارد. اما اگر اين آراســتگى به قصد پنهان كردن 
عيب خود باشد، به نوعى نشان دهنده نداشتن صداقت است.

وى تصريح مى كند: از نظر من، نوع گل و شيرينى كه خانواده 
داماد در جلسه خواستگارى مى آورند، هيچ تأثيرى بر تصميم 
من ندارد، زيرا مهم ترين موضوع براى من اين است كه همسر 
آينده ام در جلسه خواستگارى، تمام ويژگى هايش را بيان كند 

و مسئله اى را از من كتمان نكند. 

 نمادهاى زيبا
يك كارشناس علوم اجتماعى نيز گفت: تهيه گل و شيرينى 

براى خواستگارى از نمادهاى زيبا و به ياد ماندنى اين مراسم 
است، كه نمايانگر حسن سليقه، مهر و محبت داماد و نيز توجه 

ويژه خانواده داماد به عروس و خانواده اش مى باشد. 
دكتر فاطمه نبوى به قدس افزود: لباس افراد نشــان دهنده 
شخصيت، طرز تفكر و فرهنگ آنان است. ناديده گرفتن اين 
اصل از ســوى دختر و پسر مى تواند صدمات جبران ناپذيرى 
را براى آنان به همراه داشــته باشد. بنابراين، بر دختر، پسر و 
خانواده هر دو آن ها الزم اســت لباسى مناسب از لحاظ رنگ 
و مدل، ارزش هاى دينى و جامعه، بدون چشم و هم چشمى 
انتخاب كنند. از طرفى بهتر است در جلسه خواستگارى، لباس 
متناسب آن جلسه را بپوشند، زيرا ديدن دختر و پسر در لباس 
مناسب خواستگارى تأثير عميقى بر هر دو و خانواده هايشان 
دارد. وى تصريح كرد: آراستگى و مرتب كردن سر و صورت و 
لباس تا اندازه اى مناسب است كه عيب افراد را نپوشاند كه اين 

نشان دهنده رشد اجتماعى افراد مى باشد.
خانــم نبوى با بيــان اين نكته كــه بعضى از افــراد گل و 
شيرينى هاى خاص را نمى پسندند، به همين دليل در انتخاب 
گل و شيرينى توجه به تجربه ديگران و عرف مهم است، ادامه 
داد: خانواده ها بهتر است در جلسه اول خواستگارى با خود گل 
ببرنــد چون اين كار به دو جهت اهميت مى يابد: اول اين كه 
اگر خانواده دختر انتظار آوردن گل را داشته باشند ولى چنين 
كارى انجام نشــود ممكن است آن را به حساب بى احترامى 
يا دســت كم گرفتن خود بگذارند. دوم اين كه در شــرايط 
فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى اگر در نخســتين جلسه گل 
برده شود اثر روانى خوبى بر روى خانواده دختر خواهد داشت.

 رسم چاى گردانى
اين كارشــناس علوم اجتماعــى ادامه داد: در بســيارى از 
خانواده ها، دختر خانم به استقبال خانواده پسر نمى رود، اما در 
برخى از خانواده ها هم استقبال دختر از خانواده پسر و آوردن 
سينى چاى نوعى ادب محســوب مى شود،اگرچه اين سنت 
امروزه دگرگون شــده است و دختر همراه با خانواده خود در 
مراسم خواستگارى مى نشيند و فرد ديگرى با چاى يا شربت از 
خانواده پسر پذيرايى مى كند. اما رسم چاى گردانى همچنان 
زيبايى خود را به صورت يك سنت ديرينه حفظ كرده و گاه 

خاطرات شيرينى را براى زوج ها فراهم مى آورد.
او ياد آورشد: دختر و پســر بايد كامالً مواظب رفتار خود در 
جلسه خواستگارى باشــند و رفتارى متعادل داشته باشند. 
زيــرا هر گونه افراط و تفريط در رفتــار همچون ترش رويى 
و ســكوت مطلق دختر و پسر يا خنده رويى و سخن گفتن 
زياد آنان خوب نيست. لبخندى موقرانه بر لب دختر و پسر، 
چيزى از ارزش آن ها نمى كاهد. از طرفى بايد از احوال پرسى 
بســيار گرم و خودمانى نيز پرهيز كنند زيــرا احتمال دارد 
سبب برداشت هاى نادرست شود. دكتر نبوى در پايان افزود: 
خانواده ها بايد بكوشند از تشــريفات در مراسم خواستگارى 
پرهيز كنند زيرا نه دســته گل هاى گران قيمت به پسر بها 
مى دهد و نه پذيرايى هاى غيرعــادى و پرخرج، ارزش دختر 
را باال مى برد. حتى در مواردى هم ممكن است برداشت هاى 
خوبى از اين رفتارها نشــود، بلكه از همه مهمتر اين است كه 
دختر وپسر دراين مراســم ويژگى ها و خصوصيات خود را با 

طرف مقابل بيان نمايند و مورد يا مواردى را كتمان نكنند.
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سينا حسينى   با وجود گذشت سه هفته 
از زلزله 6/1 ريشترى خراسان رضوى، مردم 
بخش هاى زلزله زده همچنان با بحران هاى 
ناشــى از اين زلزله نسبتاً شــديد دست و 
پنجه نرم مى كنند. گذر زمان باعث شــده 
دستگاه هاى امدادرســان قدرى در سيستم 
رســيدگى به مردم منطقــه كمرنگ ظاهر 
شــوند و تنها به بازديد يك روز در هفته از 
مناطق زلزله زده بسنده كنند. اهالى بخش 
رضويــه كه اين روزها مشــغول آواربردارى 
از منــازل تخريب شــده خــود در حادثه 
زلزله هســتند، از نبود برخى امكانات اوليه 
گاليه دارند و اميد دارند مســئوالن دولتى 
و ارگان هاى امدادرســان همــان گونه كه 
در نخســتين روزهاى بعد از حادثه حضور 
پررنگى داشتند، در اين برهه نيز به فكر حل 
مشكالت مردم اين منطقه باشند تا آن ها نيز 
بتوانند با دغدغه كمترى به بازسازى منازل 

تخريب شده خود بپردازند.
اما مشــكالت بخش رضويه در برهه كنونى 
چيســت؟ مردم اين منطقه در حال حاضر با 
يك بحران بزرگ و اساســى روبه رو هستند، 
نخســت نبود پزشــك براى پيشــگيرى از 
بيمارهاى شايع در منطقه؛ برخى روستاهاى 
كــم جمعيت بخش رضويه از نبود پزشــك 
به شــدت گاليه دارند، روستاهايى هم كه از 
جمعيت بيشــترى برخوردارند، مدعى اند با 
وجود خانه بهداشت در روستاى آن ها، پزشك 
اين خانه تنها يك روز در هفته به روستا سر 
مى زند و بيشتر اوقات خانه بهداشت تعطيل 

است!
اهالى روســتاى «كالته حاجى على» كه در 
زلزلــه اخير افزون بــر 85 درصد تخريب را 
داشــتند، با وجود 37 خانوار خانه بهداشت 
ندارند و تنها به اين دلخوشــند كه پزشك 
حاضــر در منطقه يك روز در هفته به آن ها 
ســرى بزند. برخى گروه هــاى خودجوش 
مردمى كه براى كمك به مردم اين روســتا 
به آن ها سر مى زنند، وقتى بنا دارند داروهاى 
اوليــه و عمومى را به مردم روســتا تحويل 
دهند، نمى دانند به چه ترتيبى آن ها را بين 
37 خانوار حاضر در اين روستا توزيع كنند، 
به همين دليل همه چيز را در اختيار دهيار 
مى گذارند تا در صورت نياز مردم روســتا به 

دهيــار مراجعــه كنند اما 
دهيار از اطالعات اوليه براى 
برطرف ســاختن نيازهاى 
دارويــى مردم روســتا بى 

اطالع است.
«برج مورى»  مردم روستاى 
نيزبا همين مشــكل مواجه 
هســتند، آن ها نيز با وجود 
19 خانوار، نه خانه بهداشت 
دارند نه شــوراى روستا، به 
همين دليل هر كســى به 
شهر مى رود برخى داروهاى 
خريــدارى  را  اضطــرارى 

مى كند تا مشــكل به اين ترتيب حل شــود. 
اما در روســتاى «درخت بيد» شرايط متفاوت 
است، با وجود خانه بهداشت در اين روستا اما 
مردم روستاى پرجمعيت درخت بيد فقط يك 
روز در هفته مى توانند از وجود پزشــك بهره 
ببرند، دهيار روستا مى گويد برخى اوقات قبل 
از زلزله مى توانستيم با دكتر هماهنگ كنيم 

كه او بيشــتر به روستا سر 
بزند، امــا در برهه كنونى با 
توجه به كمبودهاى موجود 
در منطقــه از نظــر نبــود 
پزشــك، بايد خدا را شكر 
كنيم كه همان يك روز در 
هفته هم نوبت ما مى شــود 
روســتاى  به  پزشــك  كه 

پرخانوار ما سرى بزند.
در روستاى «كالته كرباليى 
قدم» نيز داستان به همين 
ترتيب است، اين روستا كه 
بر اثر زلزلــه اخير تخريب 
100 درصدى داشته است، نيز با وجود بيش 
از 19 خانوار از برخوردارى از خانه بهداشت 
محروم اســت و آن ها نيز بايد چشم انتظار 
باشــند تا يك روز در هفته اى كه نوبتشان 
هست، فرا برسد تا پزشك به آن ها سر بزند، 
در حالى كه با وجود افراد سالخورده و بيمار 
و كودكان شيرخوار، نياز به پزشك متخصص 

بسيار ضرورى است. 
جالب اســت بدانيد مســئوالن دستگاه هاى 
امدادرســان براى حل مقطعى اين مشكل به 
هر خانوار چند ورق قرص داده اند تا در صورت 
نياز خوددرمانى كنند چون آن ها هم مى دانند 
كه نبود پزشــك چه عمومى چه متخصص 
مى تواند مشكالتى را به دنبال داشته باشد! بر 
همين اساس خوددرمانى بهترين شيوه براى 

مديريت بحران موجود است!
بــه نظر مى رســد در برهه كنونــى با وجود 
بازديد وزير بهداشــت و درمــان از منطقه و 
حضور در اين روستاهاى آسيب ديده، وزارت 
بهداشت ترتيبى اتخاذ كند تا اكيپ ويژه اى از 
پزشكان عمومى و متخصص در منطقه حاضر 
شــوند تا مردم اين منطقه بتوانند مشكالت 
درمانى خــود را با آن ها در ميان بگذارند و از 
آســيب هاى بعدى در امان بمانند، گروه هاى 
جهــادى و پزشــكان خير نيــز مى توانند با 
مراجعه برنامه ريزى شــده به منطقه يكى از 
عمده مشكالت مردم اين بخش را رفع سازند.

مسئوالن و پزشكان همت كنند

نبود بهداشت، زلزله زدگان بخش رضويه را تهديد مى كند

گروه هاى جهادى 
و پزشكان خير 

مى توانند با مراجعه 
برنامه ريزى شده 
به منطقه يكى از 

عمده مشكالت مردم 
اين بخش را رفع 

سازند

بــرش

راه هاى ارتباطى سرويس
«قدس خراسان»
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قدس از چشم و همچشمى هاى اين روزهاى خانواده ها گزارش مى دهد

سيسمونى هاى ميليونى براى « بچه» هاى پرخرج
فاطمه معتمدى: ورود نوازد به دنياى پدر و 
مادر از شــيرين ترين لحظاتى است كه تجربه 

كردن آن آرزوى هر زوج جوانى است.
گرچه ورود اين تازه وارد، گل لبخند را بر روى 
لبــان پدر و مادر و ديگر وابســتگان و فاميل 
مى نشاند و به زندگى، معناى ديگرى مى بخشد، 
اما خــود، نيازمند مقدماتى اســت كه تهيه 
سيسمونى بخشى از آن است كه هر خانواده به 
فراخور تمكن مالى در اين آشفته بازار ركود و 

كم پولى سعى دارد آن را فراهم كند.

 سيسمونى يك تا 60 ميليون تومانى!
ســرى به بازار فروش سيســمونى مى زنيم. 
صحبت با فروشندگان اين حوزه نشان مى دهد 
كه حداقل اقالم يك سيسمونى جمع و جور 
40 قلم كاالســت؛ البته بدون سرويس خواب 
و اسباب بازى كه در كمترين قيمت مى توان 
آن ها را به نــرخ يك ميليون تومان خريدارى 
كــرد و البته بيشــتر اين اقــالم داراى برند 
چينى اســت. اگر به دنبال تجمالت و چشم 
و همچشــمى هم باشــى، تكميل ترين نوع 
سيسمونى با 100 قلم و با برند هاى خارجى از 
جمله ايتاليا، فرانسه و تركيه گاه تا 60 ميليون 
تومان هــم  آب مى خورد.از 40 قلم به عنوان 
حداقل هاى سيسمونى كه گاه برخى از لوازم 
آن هم چندان كاربرد و كارايى ندارد، مى توان 
به اقالمى مانند پستانك، شيشه شير، سرويس 
قابله، ظرف غذا، فالســك، كالسكه و روروك، 
لباس نــوزاد در پك 10 و 20 تكه، ناخن گير، 
زيرانــداز تعويض بچه، مواد بهداشــتى مانند 

صابون و شامپو و برس و شانه اشاره كرد.
گرچه دامنه كاالهاى سيســمونى بسيار زياد 
است و هر روزه نيز به تعداد آن افزوده مى شود، 
مانند گهواره موزيكال، آغوش و صندلى غذاى 
چند منظوره. امــا نگاهى به قيمت هر يك از 
آن ها، هوش از سر انسان مى برد كه در ذيل به 

نمونه هايى از آن اشاره مى شود.

 روتختى 800 هزار تومانى 
يكى ديگر از وســايل پركاربرد سيسمونى رو 
تختى كودك اســت كه قيمت آن از 150 تا 
800 هزار تومان اســت و حوله حمام نوزاد را 
نيز مى توان با قيمت هفت تا 200 هزار تومان 
خريد.جغجغه هم كه براى كنترل گريه و جلب 
توجه و سرگرمى نوزاد كاربرد دارد در بازار به 

نرخ 1000 تا 70 هزار تومان يافت مى شود.

 قيمت باور نكردنى ليوان
صبر كنيد؛ هنوز كار تمام نشده است. ليوان هم 
قيمت باور نكردنى دارد. نرخ يك ليوان تك از 
5000 تا بيش از 85 هزار تومان است و براى 
پاهاى كوچولوى نوزادان هم بايد پاپوش هايى 
بــه قيمت 5000 تا بيــش از 45 هزار تومان 

هزينه كرد.
قنداق فرنگى نيز يكى ديگر از اقالمى است كه 
مادران جوان خريد آن را در سيسمونى يكى از 

ضروريات مى دانند. جالب است، بدانيد كه اين 
كاال را مى تــوان با پرداخت 10 تا بيش از 200 
هزار تومان خريد و براى فين گير نيز 3000 تا 
70 هــزار تومان در نظر گرفت. قيمت زانوبند، 
ليــف و جوراب نوزاد نيز در بازار به ترتيب بين 

3000 تــا 30 هزار تومــان، 2000 تا 30 هزار 
تومان و 1000 تا 15 هزار تومان اســت. براى 
شستن شيشــه شير نوزاد نيز بايد شيشه شور 
به قيمــت 2000 تومان خريد و براى نوع برند 
خارجى آن بايد تا 45 هزار تومان هم دســت 
به جيب شــد و نرخ آغوش مادر نيز كه از اقالم 
جديد اضافه شده به مجموعه سيسمونى است از 

20 تا 200 هزار تومان برآورد مى شود.

 سهم 10 درصدى مشتريان تجمالتى
هرچند خواندن اين ارقام برق از چشــم آدم 
مى پراند، اما نگران نباشــيد. به گفته يكى از 
فروشــندگان باتجربه در اين حوزه، تنها 10 
درصد از مشتريان به دنبال تجمالت هستند 
كه خريد سيسمونى آنان بيش از 20 ميليون 
تومــان آب مى خــورد و مابقى افــراد، ارقام 
معقول ترى خرج مى كنند. گرچه معتقديم كه 

مى توان ارزان تر هم خريد كرد و از تهيه اقالم 
بدون كاربرد و يا با كارايى كم و موقت خوددارى 
كرد. وى با اشاره به مشتريان بخش سيسمونى 
گفت: تجمالت، نقش كليدى در ميزان هزينه 
براى خريد سيسمونى نوزاد دارد به طورى كه 

يكى از مشتريان با اينكه طالفروش و از تمكن 
مالى خوبى برخــوردار بود، اما اقالم مورد نياز 
و ضرورى را بــا هزينه 2 ميليون و 800 هزار 
تومــان خريدارى كرد و در مقابل، مشــترى 
ديگر با اينكه به اصطالح دســتش به دهانش 
نمى رســيد، اما براى سيسمونى نوه خود 15 

ميليون تومان خرج كرد.
وى در خصوص نرخ اســباب بازى نيز گفت: 
بســته به نوع و برند خريد اسباب بازى براى 
سيســمونى از 500 هزار تومان تا بيش از 5 
ميليون تومان هم با توجه به خريد ماشــين 
برقــى بايد پول خرج كــرد. در مقابل با 150 
هزار تومان نيز مى توان چند اسباب بازى ارزان 
دخترانه خريد و براى نوع پسرانه كه پر خرج 
تر اســت حداقل تا 300 هزار تومان بايد پول 

پرداخت كرد.
يك فروشــنده ديگر كــه كارش فقط فروش 

كالســكه و روروك و ساك بچه است، قيمت 
كالسكه هاى مغازه خود را براى فروش از 500 
هــزار تومان تا 2 ميليون تومــان اعالم كرد و 
گفت: نــرخ روروك نيز از 250 هزار تومان به 
باالســت و صندلى غذا نيز 550 هزار تومان 
است. وى نرخ گهواره هاى زيبا و موزيكال را از 
310 تا يك ميليون تومان اعالم كرد و افزود: 
قيمت ماشين لباسشويى بچه نيز از 170 هزار 

تومان تا 400 هزار تومان است.

 سرويس چوب نوزاد
همه اين مواردى كه اعالم شــد، بخش ريز و 
به اصطالح تكه هاى كوچك سيســمونى بود 
و صد البته قســمت پرهزينه، سرويس خواب 
شــامل تخت، كمد و دراور است كه به گفته 
يكى از فروشندگان اين حوزه ارزان ترين نرخ 
سرويس چوب از جنس مالمينه شامل تخت 
سه منظوره(تخت نوزاد، نوجوان و دراور) همراه 
با يك عدد كمــد و يك ويترين يك ميليون 
و 350 هــزار تومــان اســت. وى گفت: براى 
همين تعداد البته با جنــس ام دى اف وكيوم 
يك ميليون و 750 هزار تومان بايد پرداخت و 
گران ترين هم كه به خاطر نوع و كيفيت رنگ 
است تا 5 ميليون تومان و حتى تا 10 ميليون 
تومان هم آب مى خورد. متصدى يك فروشگاه 
برند ايتاليايى نيز نرخ سه تكه كالسكه+ كريير و 
ساك نوزاد را از يك ميليون و 300 هزار تومان 
تــا 5 ميليون تومان اعالم كــرد و گفت: نرخ 

روروك نيز از 250 تا 600 هزار تومان است.

 سهم 5 درصدى توليدات ايرانى!!!
گرچه بازار سيسمونى نيز همانند ديگر بازارها 
اكنون با ركود روبه رو اســت، اما جالب است، 
بدانيد كه سهم توليدات ايرانى از بازار فروش 
اقالم سيسمونى به گفته برخى از فروشندگان 
اين حوزه كمتر از پنج درصد اســت و بيشتر 
كاالهــاى اين بخــش در اختيــار توليدات و 
محصوالت چينــى و برندهاى خارجى مانند 

ايتاليا، فرانسه و تركيه است.   

آب و �وا
 پيش بينى بارش و كاهش 15 درجه اى 

دما در خراسان رضوي
قدس: مركز پيش بينى اداره كل هواشناسى خراسان رضوى 
براى روزهاى آينــده بارش هاى رگبارى همراه با كاهش 15 

درجه اى دماى هوا در اين استان پيش بينى كرد.
در اين پيش بينى آمده است با توجه به عبور امواج ميانى جو 
بتدريج ابرناكى در نيمه شمالى و نواحى غربى خراسان رضوى 
همراه با بارش هاى پراكنده به شكل رگبارى با احتمال رعد و 
برق و كاهش دما آغاز مى شود و اين شرايط تا روزهاى پايانى 

هفته جارى ادامه دارد.
همچنين طى اين مدت سرعت وزش باد در خراسان رضوى 
بويژه در بخش هايى از استان به نسبت شديد همراه با گرد و 

خاك پيش بينى مى شود.

��ر
 استاندار در كنفرانس بين المللى برنامه ريزى و 

مديريت شهرى مشهد:
  پيش بينى جمعيت نخستين گام 

در برنامه  ريزى شهرى است

قدس: اســتاندار خراسان رضوى گفت: پيش بينى جمعيت 
نخستين گام در برنامه ريزى شهرى است.

عليرضا رشــيديان در مراسم افتتاحيه كنفرانس بين المللى 
برنامه ريزى و مديريت شهرى كه در دانشگاه فردوسى مشهد 
برگزار شــد، گفت: يكى از مهم ترين عوامل ايجاد كانون هاى 

زيستى انسان و فعاليت هاى مختلف آن در سرزمين است.
رشيديان با اشاره به روند افزايش جمعيت شهرها عنوان كرد: 
براســاس آمارهاى علمى تا ســال 2050 بيش از 70 درصد 
جمعيت در شهرها زندگى خواهند كرد و اين روند در كشور 
ايران با ســرعت بيشترى در حال انجام است بنابراين تدوين 

برنامه ريزى شهرى ضرورتى براى مديريت شهرى است.
استاندار خراسان رضوى با اشــاره به محورهاى برنامه ريزى 
شهرى گفت: در برنامه ريزى شهرى محورهاى نگاه اقتصادى 
در تنظيم پروژه ها و برنامه هاى شهرى، نظام هزينه و فايده، 
افزايش مشــاركت مردمى در حوزه مديريت شهرها و توزيع 
اختيارات و غيرمتمركز بودن مديريت كالنشهرها مدنظر است.
رشــيديان گفت: همچنين مديريت شهرى بايد به مديريت 
مشاركتى و وســعت دادن به اختيارات واحدهاى غيردولتى 
و همچنين دادن اختيارات بيشتر به شوراهاى مديريتى نيز 
توجه ويژه اى داشته باشند.به گفته وى توجه به محيط زيست 
و توسعه سريع حمل و نقل عمومى با محوريت حمل و نقل 
ريلى ديگر موضوعى است كه بايد مورد توجه مديريت شهرى 
قــرار بگيرد. دبيرعلمى كنفرانــس بين المللى برنامه ريزى و 
مديريت شهرى نيز گفت: براى داشتن شهر هوشمند نيازمند 

يك مديريت يكپارچه شهري هستيم.
اميدعلي خوارزمي در ارتباط با برگزاري كارگاه شهر هوشمند 
اظهار كرد: شهر هوشمند تعريفي جديد در جهان است و در 
گذشته شهرهاي الكترونيكي معروف و مطرح بود.وي افزود: 
شهرهاي الكترونيك مشتمل بر راه  حل  هايى براي كم شدن 
ترافيك شهرها و مسائلي همچون بانكداري اينترنتي و امضاى 
الكترونيك است تا بتواند تبعات ترافيك را در شهرها كاهش 
دهد تا شهري در دسترس براي تمام افراد از پير و جوان داشته 
باشيم.مشاور ارشد شهر هوشمند آمستردام هلند نيز گفت: 
مردم هدف اصلى يك شهر هوشمند هستند و ما بايد با هدف 
رفع مشــكالت آنان در اين راستا گام برداريم . دكتر «فرانس 
آنتون ورماست» در كارگاه تخصصى شهر هوشمند اظهار كرد: 
يكى ازمهم ترين الزامات يك شهرهوشــمند، مشاركت دادن 
مردم در برنامه ريزى ها و تصميم گيرى هاى مديريت شهرى
 اســت.وى افــزود: درايــن بين بايــد به نقش مــردم به 
عنــوان هدف اصلى در شهرهوشــمند هم اشــاره داشــته 
باشــم. اگرمى خواهيــم تصميمــات مديريــت شــهرى 
پايدارتــر باشــد، بايــد بگذاريم مــردم در امور مشــاركت
كنند.وى با اشــاره به مشــاركت 8000 نفر از شــهروندان 
مشهدى در امور مديريت شهرى خاطرنشان كرد: اين تعداد 
مشاركت توجه به جمعيت چند ميليونى اين كالن شهر، رقم 
خوبى به شمار مى رود و كار بزرگى در اين جهت انجام گرفته 
است اما فعاليت ها در اين بخش بايد همچنان رو به رشد باشد.

 سفر رئيس مجلس ملى پاكستان
 به مشهد

قدس: رئيس مجلس ملى پاكســتان، با اســتاندار خراسان 
رضوى ديدار كرد. 

على رضا رشــيديان در اين ديدار با اشاره به سوابق تاريخى 
روابط جمهورى اسالمى ايران و پاكستان، اظهار داشت: بناى 
تعامالت همواره بر اساس احترام متقابل و منافع مشترك بوده 

است. 
وى با بيان اينكه در اين ســال هاى اخير تعامالت اقتصادى 
خراسان رضوى با پاكستان، افزايش يافته، تصريح كرد: با توجه 

به ظرفيت هاى دو طرف، اين سطح، قابليت افزايش است. 
رشيديان اظهار اميدوارى كرد: با راه اندازى راه آهن مشهد به 
زاهدان امكان مسافرت براى زائران پاكستانى بيش از پيش به 

مشهد فراهم شود.
اياز صادق رئيس مجلس ملى پاكستان نيز هدف از سفرش به 
مشهد را زيارت حرم مطهر امام رضا (ع) اعالم كرد و گفت: ما 
از مقامات و مردم ايران تشكر مى كنيم كه فضاى خوبى براى 

زيارت زائران ما فراهم كرده اند. 
وى اضافه كرد: من هميشه از پاكستانى ها مى شنوم كه در 
ايران برخورد خوبى با وزرا مى شود و من هم اين را به عينه 
ديدم و هنگامى كه بازگردم نامه هاى به نخســت وزير، وزير 
دفاع و برخى ديگر از زوار نامه خواهم نوشــت چون بسترها 
براى همكارى گسترده فراهم است و بايد يك تحرك ابتدايى 
ايجاد شود.گفتنى است؛ وى پس از اين ديدار به زيارت بارگاه 

منور رضوى مشرف شد.

ادامه سريال معطلى مسافران در فرودگاه مشهد
 پژمانفر: تأخير پروازها را 
در مجلس پيگيرى مى كنم

رضا مهدوى: تأخير سه پرواز از فرودگاه مشهد سبب سرگردانى 
مسافران شد. گرچه مدير روابط عمومى فرودگاه مشهد علت اين 
تأخيرها را نقص فنى اعالم كرده بود، اما نماينده مردم مشهد در 
اين خصوص به خبرنگار ما گفت: در مديريت كالن حوزه حمل 

ونقل يك ضعف در حوزه پاسخگويى وجود دارد .
حجت االسالم نصراهللا پژمانفر افزود: متأسفانه با وجود قول هايى 
كه از ســوى مسئوالن فرودگاه شهيد هاشمى نژاد در ارتباط با 
موضوعاتى كه در ســال گذشته رخ داد ، ارائه شد مسافران طى 
چند روز گذشــته با تأخيرهاى مختلف و زمانبرى در فرودگاه 

روبه رو شدند كه به هيچ وجه قابل چشم پوشى نيست.
رئيس كميســيون فرهنگى مجلس بابيان اينكه طى چند روز 
گذشته شــمار قابل توجهى از مسافران با بنده تماس گرفته و 
نسبت به اين تأخيرها گاليه هايى را مطرح كردند، تصريح كرد: 
چنانچه نسبت به اين موضوع پاسخ مناسبى از سوى مسئوالن 
مرتبط ارائه نشــود، ابتدا طى مكاتبه اى با وزير راه و شهر سازى 
به طور جدى مسئله را مطرح و همزمان در مجلس نيز به طور 

جدى در كميسيون مربوط موضوع را بيان خواهم كرد.
حجت االســالم پژمانفر با بيان اين نكته كه اين گونه مسائل و 
موضوعات براى پايتخت فرهنگى جهان اســالم زيبنده نيست، 
ادامه داد: براى يك پرواز يك ســاعته، چند ساعت وقت مردم 
را بــدون هيچ گونه خدمات رفاهى هدر مى دهند و با انجام يك 
مصاحبه و پرداختن به مســائل حاشيه اى از ارائه پاسخ مناسب 
طفره مى روند، در حالى كه اساساً اين تأخيرها قابل توجيه نيست 

و بايد با خاطيان برخورد جدى صورت بگيرد.
شــايان ذكر اســت، اسفند سال گذشته قاســم زاده مدير كل 
فرودگاه هاى خراسان رضوى در جمع خبرنگاران گفته بود: اجازه 
نمى دهم هيچ مسافرى بيشــتر از يك ساعت در هواپيما براى 

انجام پرواز معطل بماند.
  

 رونمايى از گردنبند شبرنگ محافظ شتر 
براى كاهش تصادفات

بيرجند-خبرنگار قدس: گردنبند شــبرنگ محافظ شتر در 
جاده ها، با مشاركت كارخانه الستيك سازى بيرجند به مناسبت 
روز زمين پاك در ســازمان محيط زيست كشور رونمايى شد. 
مديرعامل شــركت  كوير تايــر به عنوان پيشــنهاددهنده و 
اجراكننده اين طرح، هــدف از اجراى آن را حمايت و حفاظت 
از جان انسان ها و حيوانات زيست بوم كشور اعالم كرد و گفت: 
اين اقدام با توجه به تعداد قابل توجه تصادفات و تلفات جاده اى 
ميان خودروها و حيوانات كويرى همچون شتر انجام شده است.

سيدمحمدحسين زينلى، هزينه اجراى اين طرح را تاكنون، 178 
ميليون تومان دانســت و افزود: توزيع گردنبند شبرنگ محافظ 
شترها، به صورت آزمايشى از خراسان جنوبى آغار مى شود كه 
در اين مرحله حدود 3000 گردنبند آماده توزيع بين شترداران 
است .وى گفت: اداره كل حفاظت محيط زيست خراسان جنوبى 

اين گردنبند را بين شترداران توزيع مى كند.
برخورد شتر با خودرو يكى از  علل وقوع حوادث رانندگى شبانه 

در محورهاى كويرى خراسان جنوبى است.

عضو انجمن مددكارى اجتماعى ايران:
 حوزه اعتياد سازمان متولى ندارد

قدس آناليــن: عضو هيئــت مديــره انجمن مــددكارى 
اجتماعــى ايران، در گفت وگو با خبرنــگار ما، عملكرد متوليان 
مربــوط به مواد مخــدر و اعتياد را داراى يك خأل سيســتمى
 دانســت.دكتر غالمعلى قربانى گفت: در حوزه اعتياد متأسفانه 
سازمانى متولى وجود ندارد كه كم كارى نهادهايى كه به گرايش 
افراد به سمت اعتياد منجر شده اند را بررسى كند و در اين رابطه 
پاسخگو باشــند، در حالى كه چنين نهادى براى مطالبه گرى 
حقوق شــهروندان وجود ندارد طبيعى است كه آمار اعتياد باال 
مى رود. وى تصريح كرد: در حوزه اعتياد صرفاً ســتاد مبارزه با 
مواد مخدر متولى نيست، بلكه اين مجموعه در اليه هاى گوناگون 
اعتياد و فرد معتاد مسئول نيست، از مسائل پيشگيرانه تا درمان 
در حالى كه سازمان هاى ملى بسيارى در اين رابطه وظيفه دارند و 
روند مبارزه با اعتياد و تجارت مواد مخدر مستلزم عزم ملى است.

بيرجند-خبرنگار قدس: 

پستانك 50 و شيشه شير 200 هزار تومانى
پســتانك را در بازار مى توان از 2 تا 50 هزار تومان بسته به نوع برند آن خريدارى 
كرد و براى خريد شيشه شير نيز بايد از 5000 تومان تا پك سه و يا چهار تايى آن 
با برند خارجى تا 200 هزار تومان پرداخت كرد. ناخن گير كوچولوهاى ريزه ميزه 
هم از 1000 تومان تا 40 هزار تومان در بازار يافت مى شود. براى شانه و برس زدن 
موهاى كم پشت و كم حجم نوزادان هم بايد از 4000 تا 40 هزار تومان هزينه در 

نظر گرفت و تهيه دندان گير هم از 2 تا 80 هزار تومان آب مى خورد.
به گفته يك فروشنده، مادرانى كه قصد دارند از شيردوش استفاده كنند، بايد براى 
خريد آن از 3000 تومان و براى نوع برقى آن تا 300 هزار تومان پول كنار بگذارند.

ساك لباس هم از 20 هزار تومان تا 300 هزار تومان قيمت دارد و سرويس قابلمه 
نيز از 20 هزار تا بيش از 200 هزار تومان آب مى خورد و براى تهيه پك پنج تكه 

ظرف غذا نيز بايد از 18 تا 60 هزار تومان پرداخت كرد.
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منطقه اى مسكونى كه خيابان هايش به آسمان منتهى مى شود

الهيه؛ اين جا سنجاب ها از مردم نمى ترسند

گزارش

احمد فياض: با رسيدن موسم بهار، طبيعت، 
رداى ســبز بــر تــن مى كند. چــكاوك ها، 
هزاردســتان و قمريان، نغمه ها و ســرودهاى 
فرح بخش و بهارى ســر مى دهند و انسان ها 
به مهرورزى، گره گشايى و همگرايى فراخوانده 
مى شــوند. در تراكم ســاختمان ها و ازدحام 
خودروهــا و در انباشــت آالينده هاى مناطق 
شهرى اما خبرى از رويش طبيعى بهار نيست. 
آنچه چشــمنواز است، بوستان هاى تصنعى و 
دست پرورده انسان هاى ساكن كالنشهرهاست. 
در عين حال در بررسى مناطق شهرى مشهد 
مقــدس به منطقــه الهيه در غرب مشــهد 
برمى خوريم كه حاال جمعيت آن افزون بر 40 
هزار نفر شــده و با رشد پرشتاب و يكه تازى 
ســاخت و سازها بر آمار انسانى و جمعيت آن 
لحظه به لحظه افزوده مى شــود.با اين حال با 
نگاهى به جاذبه هاى شــاخص فضاى سبز در 
يك گردش بهارى در اين منطقه با وضعيتى 
متفاوت و متمايز روبه رو خواهيد شد كه در آن 
خبرى از پژمردگى شهرى نيست. به واقع بهار 
منطقه الهيه، تجلى عينى بهار است و همين 
باعث مى شود تا ساكنانش در فصل بهار اغلب 
حالشان خوِب خوب باشد. اينجا سطح سالمت 
روح و روان افزايش و حجم افسردگى ها كاهش 

مى يابد.
اين را مى شــود با شنيدن سمفونى آرامش 
بخش زنگولــه گله ها و هى هــى چوپانان 
حاشيه منطقه الهيه در هر بامداد و شامگاه 
از پنجره آپارتمان ها احساس كرد. گاهى اين 
گله ها از بلوار مهديه و مجيديه گذشته و در 
زمين هاى رهاشــده و يا ذخيره شده به َچرا 
مشغول مى شوند. بازيگوشى و وفور سنجاب 
زمينى هــا و يــا به قول مشــهدى ها همان 
موش كالوها حال و هواى ديگرى به عابران 
مى بخشد در حالى كه در ساير مناطق شهرى 
مشهد نام موش كالو واژه غريبى است. اين 
جوندگان زيرزمينى از تيره سنجاب ها هستند 
و در اواخر زمســتان با شــيطنت هاى خود 
نويدبخش بهار مى شوند. از همان ميدان اول 

بلوار الهيه متوجه تعدادى سنجاب زمينى در 
ميان گل هاى زرد خاكشير مى شوم كه حاال 
از آدم هــا چندان هراســى ندارند. كمى آن 
طرف تر، ايستگاه اتوبوس است و با عبور هر 

عابرپياده اى تنها كمى استتار مى كنند.
اطراف دانشگاه آزاد اسالمى در بلوار محمديه 
زمين هاى خالى كه هنوز از حمله ساخت و 
ســازها در امان مانده، بسيار ديده مى شود. 
دانشجويان اغلب جوان از ايستگاه هاى اطراف، 
خود را به دانشگاه مى رسانند. دو دانشجوى 
دانشــگاه آزاد اسالمى از ميان باريكه راه و از 
دل گل هاى زرد مى گذرند. تعدادى از موش 
كالوها و بچه هايشــان گاه گاهى خودنمايى 
مى كنند و در اين حال از اين دو دانشــجوى 
جــوان درباره موش كالوها و طبيعت بهارى 
منطقه مى پرسم. على محمد دانشجوى رشته 
مكانيك با شــنيدن نام موش كالوها فرياد 
مى زند: واى! مــوش كالوهاى بى آزار يعنى 
انرژى...! رضا صادقى دانشجوى معمارى نيز 
مى گويد: اينجا بهارش طبيعى اســت و گام 
گذاشــتن در اين بســتر يعنى حال و هواى 

خوب ما!
عمود اكبرپــور پاكبان زحمتكش منطقه با 
صفاى درونى اش از طلوع دل انگيز خورشيد 

و طراوت صبحگاهى الهيه مى گويد. از بوى 
خوش علف هاى وحشــى و انبــوه گل هاى 
خاكشير، نقرى و اســپندها و زيبايى خيره 
كننده شــقايق ها! در ميدان صادقيه دشت 
وسيعى از گل هاى زرد آدمى را به پياده روى 

آرامش بخشى دعوت مى كند.
بارى؛ متغيرهاى كيفى، اينجا بســيار است. 
گل هاى عمدتاً دارويــى مانند گل هاى زرد 
خاكشــير، گل هاى بنفش نقرى و ســرخى 
شقايق ها در تمامى منطقه چشم انداز خيره 

كننده اى به وجود آورده است.
على اكبر دارينى هر صبح دست نوه اش باران 
را مى گيــرد و در اين فضاى مفرح پياده روى 
مى كند. وى مى گويد: اى كاش ديگر ساخت 
و سازها ادامه نيابد چرا كه با هر سازه اى اين 
طبيعت بكر و وحشى عقب نشينى مى كند 
و ما از احســاس دلپذير واقعى بهار محروم 
مى شويم. اين بازنشسته آموزش و پرورش در 
وصف حال و هواى بهارى الهيه مى گويد: هر 
عصرگاه ساكنين منطقه بويژه در بلوار مهديه 
اتراق كرده و چاى آتشى مى نوشند و جمعه ها 
بسيار شلوغ مى شود. سپس ديگر قديمى ترها 
نيز براى جمع آورى خاكشير و اسپند بيشتر 

حضور مى يابند.

با توجه به بازيگوشــى دانش آموزان هنگام 
تعطيلى در ميان گل هاى زرد خاكشير، نظر 
ناظم قديمى مدرسه را درباره اثرگذارى اين 

طبيعت بر دانش آموزان جويا مى شوم.
مريم رزاقى توضيح مى دهد: اين فضاى مفرح 
فاقد ترافيك شــهرى، روح فزا و مايه آرامش 
اســت. در انتهاى مجيديه، گويى خيابان به 
آسمان منتهى مى شود و عظمت خدا از دل 
منطقه شهرى بيشتر نمايان مى شود. در اين 
فضا دانش آموزان بيشتر از سالمت روحى و 

روانى بهره مى برند. 
اعظم اكبرى روانشناس و معلم چندين ساله 
مهدكودك است كه چندين سال در منطقه 
الهيه ســكونت دارد. وى تصريح مى كند: در 
منطقه اى كه ويژگى بارزش زندگى آپارتمان 
نشــينى اســت اين طبيعت ســبز وحشى 
مى تواند، انرژى هاى كودكان را تخليه كرده و 
ارتقاى شاخصه هاى سالمت جسمى و روانى 

را در پى داشته باشد. 
 راستى؛ متغيرهاى كيفى اينجا بسيار است! 
از محصوالت لبنى تازه تنها گاودارى منطقه 
تا طعم شيرين توت هاى تازه ضلع شمالى 
بلوار اميريــه كه چند صباحــى ديگر رخ 

مى نماياند!
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