
صحنه تئاتر خراسان بهارى است جانبازان نماد استقامت و فداكارى مردم هستند
قدس:  اين روزها روزهاى خوب تئاترمشهد 
است. اجراى هفت نمايش از هشت نمايش 
درحــال اجــرا در ژانرهاى مختلــف برروى 
صحنه هاى تئاتراســتان، اتفاق خوبى براى 

تئاترمشهد درارديبهشت ماه است.
سندروم پاِى بى قرار :  اين نمايش از10 
ارديبهشــت ماه 96 دردو اجراى ساعت: 18 
و20 در تماشاخانه اشراق مشهد واقع درحوزه 

هنرى خراسان رضوى ( بين هاشميه...

فارس: نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى 
با تأكيد بر اينكه جانبازان نماد استقامت و 
فداكارى مردم هستند، گفت: اين جانبازان 
هستند كه دشمنان را مى ترسانند. آيت اهللا 
سيد احمد علم الهدى در ديدار با خانواده 
جانباز جليل خليلى شانديز ضمن تبريك 
اعياد شــعبانيه اظهار داشــت: جانبازان، 
عالى ترين تابلو ايثارگرى در دفاع مقدس 

.......صفحه 2 هستند ... .......صفحه 2 

يك روز در باغ وحش 57 ساله مشهد

ببر بنگال آكتورسينما 
تا شامپانزه هاى 

پرخرج

.......صفحه 4 

توسط مؤسسه فرهنگى قدس
صورت مى گيرد

انتشارنخستين كتاب 
جامع ويژه انتخابات 

شوراى شهر مشهد

قدس: مردم مشــهد ســال 1338 بود كه نخستين بار در محله 
خواجه ربيع با مكانى به نام باغ وحش آشنا شدند و از همان زمان 

امكان تماشاى حيوانات وحشى و اهلى برايشان فراهم شده...

قدس: نخســتين كتاب ويژه انتخابات شوراى اسالمى شهر 
مشهد توسط مؤسسه فرهنگى قدس (روزنامه قدس) منتشر 

مى شود. مدير سازمان آگهى هاى روزنامه قدس روز ...
.......صفحه 4 
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رد « پـاى مـرغ» در سفره مردم!
قيمت گوشت گوسفندى در مشهد 1500 تومان افزايش يافت
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قدس از مدرسه اى متفاوت 
در دل يك بيمارستان 

گزارش مى دهد 

مشق زندگى 
دركالس 
بچه هاى 

سرطانى
قدس    كارشناس رياضى محض است، اما بعداز 
چهار ســال حق التدريسى، امســال ترجيح داده 
معلم افتخارى مدرسه بيمارســتان باشد و اوقات 
تدريســش را با كودكان مبتال به سرطان بگذراند.
خودش مى گويد: كار با بچه هاى مبتال به سرطان 
سخت نيست، همان شور و شوق بچه هاى مدرسه 
را براى آموزش دارند، فقط زود خســته مى شوند. 
بايد حواسمان باشد رعايت حالشان را بكنيم.سارا 
شــريفى، متولد 1357، امروز يكى از افتخاراتش 
همين معلمى براى آرامش دادن به بچه هاى مبتال 

به سرطان است. كلمه «آرامش» را از اين نظر ...

معاون دادستان مشهد: 

تخلف از قوانين راهنمايى و رانندگى گناه محسوب مى شود
اعلمى  مراسم جشن اعياد شعبانيه به همت شوراى امر به معروف و نهى از منكر مشهد 
با حضور جمعى از مسئوالن قضايى ،انتظامى و عاشقان اهل بيت عصمت و طهارت (ع) در 

حسينيه انصار الحسين (ع) برگزار شد.
معاون دادســتان در امور پيشــگيرى از وقوع جرم در اين مراسم حركت در مسير ائمه 
(ع) را باعث ســعادت مردم ذكر كرد و گفت:تبعيت از فرمايشات ائمه اطهار(ع) موجب 
گشايش راه رستگارى و خوشبختى در دنيا و آخرت براى رهروان راستين و حقيقى آن 

بزرگواران خواهد بود.
سيد هادى شريعت يار با اشاره به حجم پرونده هاى ورودى به دستگاههاى قضايى در 
استان اين موضوع را دور از شأن  نظام اسالمى دانست و افزود: رعايت قانون بر همگان واجب 
است حتى در رانندگى نيز موجب كاهش بسيارى از مشكالت و ورود پرونده هاى قضايى 
مى شود و اگر بدانيم تخلف از قوانين رانندگى كه مى تواند باعث آسيب جانى و مالى به 
ديگران شــود خود گناه محسوب مى شود به طور حتم بسيارى از جرايم رانندگى و به 

دنبال آن تخلفات ناشى از آن به وقوع نخواهد پيوست.
وى با اشاره به درج مطالب زيبا و گاه به نقل از ائمه اطهار(ع) در پشت شيشه خودروها 
گفت:اغلب ديده شده صاحبان چنين خودروهايى خود عامل به عمل نيستند و از چراغ 

قرمز عبور مى كنند و عمل آنان منافات زيادى با تفكر شان دارد.
وى يكــى ديگــر از اثــرات هــرج و مــرج و تخلفــات در رانندگــى را ايجــاد 
ناامنــى بــراى جان مــردم ذكر كــرد و افزود:حتى بســيارى از مســافران و البته 

ســرمايه گذاران خارجى با رصد حوادث رانندگى در كشور و اطالع از موضوع نا امنى 
در ايران تمايل خود را براى حضور در كشــورمان از دســت داده و مستنداتى از اين 

دست بسيار است.
وى همچنين از تالش شوراهاى حل اختالف هيئت هاى مذهبى ستاد امر به معروف 
و نهى از منكر خراسان رضوى در خصوص حل مشكالت مردمى به خصوص مشكالت 

خانوادگى تقدير كرد .
در ادامه اين مراسم با اهداى لوحى از سوى امير مرتضوى معاون رييس كل دادگسترى 
ومعاون  ستاد امر به معروف و نهى ازمنكر خراسان رضوى از تالشهاى رييس شوراهاى 

امر به معروف و نهى از منكر حسينيه انصار الحسين (ع) مشهد تقدير شد.



آيت اهللا علم الهدى در ديدار با دو خانواده جانباز:

جانبازان نماد استقامت و فداكارى اند
��ر

فــارس   نماينده ولى فقيه در خراســان 
رضوى با تأكيد بر اينكه جانبازان نماد استقامت 
و فداكارى مردم هستند، گفت: اين جانبازان 

هستند كه دشمنان را مى ترسانند.
آيت اهللا ســيد احمد علم الهــدى در ديدار با 
خانواده جانباز جليل خليلى شــانديز ضمن 
تبريك اعياد شعبانيه اظهار داشت: جانبازان، 
عالــى ترين تابلو ايثارگــرى در دفاع مقدس 

هستند.
وى با بيان اينكه جانبازان نماد اســتقامت و 
فداكارى مردم محسوب مى شوند، افزود: اين 

جانبازان هستند كه دشمنان را مى ترسانند.
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى با اشاره 
به اينكه اجر همســران جانباز، همپاى ثواب 
آن هاســت، از زحمات همســران جانبازان و 

ايثارگران تجليل كرد.
در ادامــه، آيــت اهللا علم الهــدى در ديدار 
بــا خانواده جانبــاز محمد سيدالموســوى 
اشكذرى ضمن تبريك اعياد پيش رو اظهار 
داشــت: بنده به نمايندگــى از رهبر معظم 
انقالب براى عرض تبريك روز جانباز خدمت 

شما رسيده ام.
وى ادامه داد: نظر رهبر معظم انقالب اين است 
كه همان مشكل جســمانى جانبازان كفايت 
مى كند، عالوه براين، نبايد مشكلى براى فرد 
بيمار پيش آيد، بنابراين، اميدوارم كه مشكالت 
موجود از اين بعد با دقت بيشــترى پيگيرى 

شده و مشكالت شما نيز رفع شود.
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى با اشاره 
به آزاده و جانباز بودن مديركل بنياد شهيد و 

امور ايثارگران خراســان رضوى بيان كرد: اين 
امر سبب شده تا مشكالت جانبازان و ايثارگران 

به خوبى لمس و درك شود.

  برخى مواقع در حق جانبازان
 كوتاهى مى شود

جانباز سيدالموسوى اشكذرى در اين ديدار با 
بيان اينكه از سال 65 تا كنون با وجود جانبازى 

بسيار فعال بوده ام، عنوان كرد: البته از ميزان 
رســيدگى ها كمى گاليه مندم چراكه برخى 

مواقع در حق جانبازان كوتاهى مى شود.
وى با اشاره به اينكه انتظار بيشترى از مسئوالن 
مرتبط با جانبازان در خراســان رضوى نسبت 
به بازديد بيشتر آن ها از اين قشر جامعه داريم 
يادآور شد: بحث هزينه هاى عمل به ما بسيار 
فشــار مى آورد، به  طورى كه تاكنون قريب به 

5 ميليون تومان به صورت شخصى براى اين 
بخش پرداخت كرده ام.

جانباز اشــكذرى گفت: جانبازان، مشــكالت 
خاص خود را دارند، معموالً مشكالت جانبازان 

قطع نخاعى درك نمى شود.
امام جمعه مشــهد در پايان ايــن دو ديدار با 
اهداى لوح و هدايايى از مقام اين جانبازان دفاع 

مقدس قدردانى كرد.

اخـــبار2

مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوى خبر داد
  برگزارى 10 هزار ويژه برنامه در هفته معلم

حسين پورحسين: معلمان مشعل داران هدايت و زير بناى 
توسعه فرهنگ، اقتصاد و گفتمان سازى سياسى و اجتماعى 

جامعه هستند.
مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوى با بيان اين مطلب 
در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم 
گفت: استاد مرتضى مطهرى بنا به فرمايش رهبر معظم انقالب 
به حق، يكى از بنيانگــذاران و معماران تعليم و تربيت نظام 

جمهورى اسالمى ايران به شمار مى آيد.
عليرضا كاظمى با معرفى حسين عيدى به عنوان مدير جديد 
روابط عمومى و اطالع رسانى آموزش و پرورش خراسان رضوى 
افزود: خبرنگاران هميشــه در انعكاس اخبــار و رويدادهاى 
دســتگاه عريض و طويل و پهن پيكر آموزش و پرورش يارى 
رســان حوزه تعليم و تربيت بوده اند و روابط عمومى آموزش 
و پرورش با اســتفاده از اين ظرفيت ها مســير اطالع رسانى و 

پاسخگويى به رسانه ها را محقق مى سازد.
مديركل آموزش و پرورش خراســان رضوى با تأكيد بر اينكه 
آموزش و پرورش به عنوان دستگاهى فرهنگى و فرهنگ ساز 
بــا جامعيت يك ميليون و 200 هزار دانش آموز 35 هزار رأى  
اولى در انتخابات رياســت جمهورى و شهر و روستا به همراه 
90 هــزار معلم و كارمند و 50 هزار بازنشســته مى تواند در 
مهم ترين مسئله روز كشور اثرگذار باشد افزود: تمام امكانات 
ســخت افزارى و نيروى انســانى آموزش و پرورش در اختيار 

وزارت كشور قرار دارد.
كاظمى با برشمردن برنامه هاى بزرگداشت هفته معلم اعالم 
كرد: امتحانات دانش آموزان از دوم خرداد شروع و تا 25 خرداد 

ادامه دارد.
وى با اشاره به توفيقات آموزش و پرورش در حوزه هاى مختلف 
آموزشى، فرهنگى، ورزشى، علمى كاربردى گفت: در مسابقات 
علمى كاربردى با كسب مقام اول كشور افتخارات ديگرى بر 
توفيقات دانش آموزان افزوده شد و در مسابقات علمى و عملى 

هم مقام دوم كشور به دست آمد.
وى بــا تأكيد بــر اينكه در حوزه قرآن و عتــرت رتبه اول 
كشــور به آموزش و پرورش خراســان رضوى تعلق دارد، 
افزود: مسابقات فرهنگى و هنرى با 10 هزار شركت كننده 
و ايجاد نمايشگاه دستاوردهاى فرهنگى هنرى برگزار شد و 
پنج هزار دانش آموز براى نخستين بار در حرم مطهر رضوى 
جشــن تكليف برگزار كرده و 10 هزار كارگاه جلوگيرى از 
طالق و مفاســد اجتماعى و همچنين برگزارى مســابقات 
ورزشــى با حضور 13 هزار دانش آموز و جشنواره سالمت 
و ترويج و توســعه آموزش عملى قرآن كريم و گســترش 
فرهنگ نماز از جمله برنامه هاى حوزه هاى مختلف آموزش 

و پرورش خراسان رضوى است.
مديــركل آموزش و پرورش از افزايش يادواره شــهدا از 560 
يادواره به 1009 يادواره و راه اندازى موزه شهدا در دو مدرسه 
و يك هنرســتان ياد كــرد و افزود: توســعه و افزايش مراكز 
شاهدپژوهى و جشن زمين پاك و برنامه هاى عفاف و حجاب و 

توانمند در دستوركار قرار دارد.
وى از اجراى 10 هزار و 500 برنامه در 10 هزار و 500 مدرسه 
در راســتاى تكريم و تجليل از معلمين سخن گفت و افزود: 
در 48 اداره 48 برنامه تجليل از معلمان نمونه در هفته معلم 
انجام خواهد شد و با حضور در مزار شهدا و غبارروبى و ديدار 
با نماينده رهبر معظم انقالب و امام جمعه مشــهد گفتمان 

بزرگداشت معلم را به كف جامعه منتقل خواهيم كرد.

 پاداش بازنشستگان آموزش و پرورش 
بجنورد روز معلم پرداخت مى شود

بجنورد- خبرنگار قدس: مديرآموزش وپرورش شهرستان 
بجنورد از پرداخت پاداش 260 نفر از بازنشســتگان سال 95 

در روزمعلم خبرداد.
حسنى در جمع خبرنگاران استان با اشاره به برنامه هاى هفته 
معلم گفت: زنگ سپاس در 12 ارديبهشت ماه در دبيرستان 
شهيد رجايى با حضور استاندار و مديركل آموزش و پرورش به 

صدا درخواهدآمد.
وى اظهارداشت: همايش تجليل از 94 معلم پويا شهرستان، 
10 معلم پويا استانى ، بازديد و سركشى از مدارس توسط 33 
اكيپ، برگزارى يادواره شهدا، پياده روى بزرگ خانوادگى، ديدار 
با بيماران صعب العالج و برگزارى مســابقات ورزشى از ديگر 

برنامه هاى اين هفته است.

قدس: بوق قطار مشهد-گلبهار سال 1400 به صدا در مى آيد
نيش و نوش: يعنى تا ســال 1400 فقط بوق قطار مشهد-

گلبهار آماده ميشه، بقيش ميره تا 1500!
قدس: پرونده «پديده» اين هفته براى هميشه بسته مى شود

نيش و نوش: سهامدارا فقط اين هفته رو فرصت دارن كه با 
رؤياى رسيدن به پولشون سر كنن!

قدس: بى توجهى به حقابه كشاورزان از سد دوستى تا كى؟
نيش و نوش: تا وقتى كه اون كشاورزا روستاهاشون رو خالى 

كنن و مهاجرت كنن به حاشيه مشهد!
قدس: ضرر 850ميليون تومانى اتوبوسرانى مشهد از پرداخت 

نشدن كرايه
نيش و نوش: اتوبوسرانى هم با گرون كردن كرايه اتوبوس ها 
ايــن ضرر رو از حلقــوم اونايى كه كرايــه پرداخت مى كنن 

مى كشه بيرون!
قدس: دستگيرى شكارچى كبك در هزارمسجد

نيش و نوش: بايد سر شكارچيه رو عين كبك زير برف كنن 
تا دفعه ديگه ازين كارا نكنه!

قدس: نجات كشف رود سه سال ديگر زمان نياز دارد
نيش و نوش: تا سه ســال ديگه هم مسئوالن فعلى عوض 
ميشن و مسئوالن جديد 13 سال زمان ميخوان تا كشف رود 

رو نجات بدن!

ســرورهاديان   اين روزها روزهاى 
خوب تئاترمشــهد اســت. اجراى هفت 
نمايش از هشــت نمايش درحــال اجرا 
در ژانرهاى مختلف بــرروى صحنه هاى 
تئاتراستان، اتفاق خوبى براى تئاترمشهد 

درارديبهشت ماه است.
  سندروم پاِى بى قرار :  اين نمايش 
از10 ارديبهشــت مــاه 96 دردواجراى 
ســاعت: 18 و20 در تماشــاخانه اشراق 
مشهد واقع درحوزه هنرى خراسان رضوى 

( بين هاشميه 20 و22) اجرا مى شود.
نويســندگى اين نمايش را رئوف دشتى 
وعلى حاتمى نژاد و طراحى و كارگردانى 

آن نيزبرعهده عبداهللا برجسته است.
 در اين نمايش محمد رضا صولتى، مسعود 
عقلى، ندا محمدى، منا بارانى و محمد رضا 

لبيب به ايفاى نقش مى پردازند.
 ســاير عوامل اين نمايــش  گروه كربن 
كارگردان: حســين  ازدســتيار  عبارتند 
اكبرپور، طراح صحنه: عبداهللا برجســته، 

طراح لباس: منا بارانى
طــراح نور: علــى رضايى، طــراح گريم: 
سميه ارقبايى،موسيقى: مرتضى فتاحى، 

مهندسى فنى دكور: شهاب افتخارى.
 اسب هاى سفيد : اين نمايش ازدهم 
ارديبهشــت ماه 96درســاعت 19:30در 
سالن اصلى تئاتر شــهر مشهد در پارك 
ملــت- مجتمــع فرهنگى هنــرى امام 
رضا(ع)اجرا مى شود. اين نمايش اثرى از 
گروه تئاتر ســلول به نويسندگى هنريك 
ايبسن وترجمه بهزاد قادرى و به طراحى 
و كارگردانى ســيامك دورانى و بازيگران: 
عليرضا ضيا چمنى، مســعود ميرنيكزاد، 
نازنين تفضلى، مهرداد رجبى خامســى، 
مارال عبداللهــى، نيلوفر كاظمى و احمد 

ريحانه
 ســايرعوامل نيزآهنگساز: مسعود فياض 
زاده، طراح صحنه: سيامك دورانى، طراح 
پوستر: وحيد ميثاقى، طراح لباس: بنفشه 
تفليسى. طراح نور: محمود كريمى، طراح 
گريم: سميه سرباززاده، دستيار كارگردان: 

عماد الدين رحمتى.
 دكلره:   اين نمايش از10 ارديبهشت 
ماه 1396 ســاعت 18 هر روزدر پرديس 
تئاترمســتقل واقع در نبــش وكيل آباد 

48اجرا مى شود. 
نويسندگى  اين نمايش رامهدى كوشكى 
و طراحى و كارگردانى را نيز  سيد حسام 

محمدى برعهده داشته است .
بازيگران ايــن نمايش زينب مشــعلدار 

آستانه، نجمه كاللى، سيد حسام محمدى 
و پرستش سلطانى است.

 عوامــل اين گــروه عبارتند ازدســتيار 
كارگردان: رضا رجــب زاده مروى، طراح 
صحنه و لباس: سيد حسام محمدى، طراح 
پوستر: پونه كيانتاج، مدير توليد: منصوره 
داورى نــژاد، مجــرى طرح:  ســيروس 

سعيديان، كارى از گروه تئاتر پستو
 دو يك به نفع بارســلونا:   اين 
نمايش در سالن شمايل بين سناباد 45 
و 47  از هفتم فروردين هرشب ساعت 
19 اجرا هاى خويــش را آغاز كرد و به 
دليل استقبال مخاطب از اين نمايش تا 
پايان هفته احتمال تمديد آن همچنان 

باقى است.
تهيه كنندگى  و  نويســنده وكارگردان 
اين نمايش را مهســا غفوريان برعهده 
دارد و مهــدى ضياءچمنــى، ســپيده 
كاللى، حسام بيرقدار، حميدرضا حافظ 
شجرى و مهسا غفوريان به ايفاى نقش 

مى پردازند.
همچنين ساير عوامل عبارتند ازدستياران 
كارگــردان: مهيارغــازى ،على احمدى و 
مهدى ســجاديان، طراح صحنه، لباس، 
پوستر و بروشور: مهســا غفوريان، طراح 
گريم: مهشيد غفوريان، طراح نور: مصطفى 

محمــدزاده، انتخاب موســيقى و افكت: 
مهــدى ضياءچمنى، مديــر صحنه: صبا 
وحدتى، حاتمه شــكوهى زاده، منشــى 

صحنه: فاطمه عيدى زاده
ساخت و اجراى دكور: صالح كامرانى.

 اين نمايش پر فروش ترين و پر مخاطب 
ترين نمايش بلك باكسى در تاريخ تئاتر 

اســتان خراسان رضوى راه يافته به سى  
و دومين جشنواره بين المللى تئاتر فجر، 
نمايــش برگزيده در ارديبهشــت تئاتر 
خراسان رضوى در سال 1393ركورددار 
اجــراى عمومى  تعداد  تريــن  طوالنى 
به مــدت دو ماه در خراســان رضوى و 
همچنين اجرا شده در مشهد و زاهدان، 
لرستان (خرم آباد – بروجرد – اليگودرز) 

و تهران.
 پرنده و فيل: زمان: از يكم ارديبهشت 
هر شب ساعت 20 در تاالر هالل احمر در 

حال اجراست.  
 اين نمايش به نويسندگى داوود كيانيان 
وبه طراحــى و كارگردانى حميد كيانيان 
است. دراين نمايش سايرعوامل عبارتند 
از آهنگساز: معين شيرپور، طراح پوستر و 
بروشور: سميرا سيادت، طراح نور: حميد 
كيانيان، طراح لباس: زينب رشتى، منشى 

صحنه: سميرا صالح زاده.

شايان ذكراســت  اين نمايش منتخب 
جشــنواره هاى كوير يزد و  بين المللى 
تئاتر اميد آفرين اصفهــان از ميان 35 
گروه شــركت كننده از ايران و 6 كشور 
آلمان ، بلژيك، ايتاليا، هلند، ارمنستان، 
اوگاندا با كســب هشت رتبه برتر اجراى 

عمومى در مشهد.
نمايش   خورشيد خانم آفتاب كن: 
موزيكال «خورشــيد خانــم آفتاب كن» 
تــا15 ارديبهشــت ماه در ســاعت هاى
 18 و 20 درهنرستان هنرهاى زيبا واقع 
درقاســم آباد، نبش اديب شمالى 33 در 
.نويســندگى وكارگردانى   حال اجراست 
اين نمايش را جواد رحيــم زاده برعهده 
دارد وتنظيم موســيقى: مهــدى كيان 
منش،سرپرســت و مربى گروه موسيقى 
كودكان: اكرم شايان فر، طراحى صحنه و 
اجرا: اميرمحب على وحميد محقق، طراح 
لباس: محبوبه ســلطانى و  بازيگران آن 
را نيز شــيده يزدانى، آرتا بنديانى برعهده 
دارند وهمچنين بازيگران كارگاه بازيگرى 
پرديس تئاترمستقل مشــهد نيز در اين 

نمايش حضور دارند.
  عمو ســيبيلو: اين نمايــش تا 13 
ارديبهشــت 96 ودرمجتمع امام خمينى 
(ره) براى عالقمندان بر روى صحنه است.

اين نمايش به نويســندگى و كارگردانى 
مهدى ســيم ريزاســت و ســاير عوامل 
عبارتند از طراحى صحنــه: ليال بحرى، 
دستيار كارگردان: مرتضى قربانى، انتخاب 
موسيقى: سميه قائمى. بازيگران: حسين 
طاهــرى، مينا قهرمانى، زهرا ناوشــكى، 
سميه قائمى، محبوبه پاداش، سحر حسن 
زاده، ســودا حســن زاده، مريم نوقابى و  

فاطمه شيرزاده.
شايان ذكر است اين اثر برگزيده دهمين 
جشــنواره تئاتر كودك و نوجوان رضوى 

بندرعباس در سال95 است .
 آخريــن مرواريد: اين نمايش از 16 
تــا 22 ارديبهشــت 96درســبزوار براى 
عالقمنــدان تئاتر برروى صحنه ســالن 

بيهقى سبزوار مى رود.
 ايــن نمايش به نويســندگى حميدرضا 
آذرنگ وكارگردانى وحيد مكارى است كه 
در آن نيز وحيد مكارى و شادى منصورى 

به ايفاى نقش مى پردازند.
ساير عوامل اجرايى اين نمايش نيزشامل 
مديراجرايى: مهدى ريوندى،منشى صحنه: 
ريحانه علــى زاده،طراح نور: محمد امين 

مفيسه است.

گزارشى از نمايش هاى اين روزهاى استان

صحنه تئاتر خراسان بهارى است
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صبح ديروز در مشهد انجام شد
  تشييع پيكر شهيد «حامد بافنده»

فارس: همزمان با ميالد حضرت ابوالفضل(ع) پيكر شــهيد 
«حامد بافنده» در مشهد تشييع شد.

صبح روز گذشته و همزمان با ميالد حضرت ابوالفضل(ع) پيكر 
شهيد «حامد بافنده» در حرم مطهر رضوى با حضور جمعى 
از مســئوالن استانى، خادمان حرم امام رضا(ع)، خانواده اين 

شهيد و مردم مشهد تشييع شد.
بر اســاس اين گزارش، مردم شهيد پرور و انقالبى مشهد در 
حالى در مراسم تشييع اين شهيد مدافع حرم شركت كردند 
كه شــعارهايى همچون «اين گل پر پر از كجا آمده، از سفر 
شام بال آمده»، «كلنا عباسك يا زينب»، «حسين، حسين شعار 
ماست، شهادت افتخار ماســت» و فرياد «مرگ بر آمريكا» و 

«مرگ بر اسرائيل» را سرمى دادند.
گفتنى اســت؛ شــهيد «حامد بافنده» در نبرد با گروه هاى 

تكفيرى در دفاع از حرم حضرت زينب به شهادت رسيد.

  فراخوان تحويل اسناد وقفى 
در خراسان رضوى

قدس: روابط عمومى اداره كل اوقاف و امور خيريه خراسان 
رضوى از همه افرادى  كه داراى مدارك و اســنادى در حوزه 
موقوفات هستند دعوت كرد تا با تحويل اين اسناد به ادارات 
اجرايى و دفاتر نمايندگى اوقاف خراسان رضوى، اوقاف را در 

اجراى مأموريت محوله يارى دهند.
ادامه خبر حاكى اســت اوقاف خراســان رضوى در راستاى 
شناســايى، احياء و ســاماندهى موقوفات از كليه شهروندان 
فهيم و فرهيخته استان كه داراى وقفنامه، حبس نامه، وصيت 
نامــه و هبه نامه اى كه دال بــر وقفيت ملك يا امالكى دارد، 
دعوت مى كند تا با تحويل اين اسناد به ادارات اجرايى و دفاتر 
نمايندگى اوقاف خراســان رضوى، اين اداره كل را در اجراى 

مأموريت محوله يارى دهند.
بنا بر اين گزارش، شــهروندان با تحويل اسناد وقفى، ضمن 
تحويل اسناد مذكور به نزديك ترين اداره اوقاف و امور خيريه 
محل زندگى خود ضمن شريك شدن در اجر معنوى حفظ و 
صيانت از سنت نبوى وقف، از پاداش نقدى كه به اين منظور 

در نظر گرفته شده است بهره مند شوند.
از قديم االيــام همواره افرادى بوده اند كه بنا به داليلى خاص، 
اســناد موقوفــات را به صورت شــخصى، خانوادگى و حتى 
طايفه اى نزد خود نگهدارى كرده اند كه متأسفانه به مرور زمان 
و وقوع حوادث گوناگون و اختالفات محلى و ... اين اســناد از 
بين رفته و در نهايت منجر به از بين رفتن موقوفه  شده است. 
ســازمان اوقاف با ايجاد بهترين مكان براى  نگهدارى اسناد 
وقفى در آرشيو مركزى در راه حراست و پاسدارى از موقوفات 
به عنوان ميــراث جاودان واقفين خيرانديش و اجراى امينانه 

نيات خيرخواهانه آن ها تالش وافر مى كند.

 ثبت نام نمايشگاه قرآن و عترت مشهد 
تمديد شد

قدس: معاون قرآن و عترت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان خراسان رضوى خبر داد: فراخوان ثبت نام دوازدهمين 
نمايشگاه بين المللى قرآن و عترت مشهد مقدس تا پانزدهم 

ارديبهشت ماه تمديد شد.
حجت االسالم و المسلمين كاظمى نسب با بيان اين خبر ادامه 
داد: متقاضيــان براى ثبت نام در دوازدهمين دوره نمايشــگاه 
بين المللى قرآن و عترت مشهد مى توانند به پايگاه اطالع رسانى 
اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى خراسان رضوى به نشانى 

www.khrz.farhang.gov.ir مراجعه كنند.
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قدس  معاون سياســى امنيتى و اجتماعى استاندار 
خراســان رضوى تقــارن بزرگداشــت روز ملى حكيم 
ابوالقاســم فردوسى با مشــهد پايتخت فرهنگى جهان 
اســالم و روز پاسداشــت زبان و ادب فارسى را مهم و 

قابل تأمل دانست.
سيد جواد حســينى در جلسه بزرگداشت آثار و مفاخر 
فرهنگى استان با موضوع بزرگداشت روز ملى فردوسى 
كه در اســتاندارى خراســان رضوى برگزار شد گفت: 

بزرگداشت روز ملى فردوسى از ويژگى و اهميت خاصى 
برخوردار اســت به هر حال هويت ما ايرانيان دو سمت 
و ســو دارد هويت اســالمى و هويت ايرانى كه نماد هر 
دو هويت امام رضا(ع) و فردوســى در مشهد مى باشد، 
فردوسى نه تنها نماد هويت ملى ماست بلكه اعتقادات 
دينى ما را نيز به نحو بســيار زيبايى نشــان داده است، 
مــا از هر منظرى به اين منبع علــم نگاه كنيم مطالب 

جديدى استخراج مى كنيم.

معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندار خراسان رضوى عنوان كرد

توجه جدى به بزرگداشت روز  ملى«فردوسى» 

  ام اس و ازدواج
با سالم خدمت مشاور محترم ، من مردى 38 ساله هستم كه 
هنــوز ازدواج نكرده ام. به دليل ابتال به بيمارى ام اس جرئت 
ازدواج نــدارم. زيرا قبالً به فردى عالقمند بودم و قرار ازدواج 
داشتيم، اما به محض ابتال به بيمارى، ايشان قرار ازدواج را به 
هم زدند و من ديگر جرئت نمى كنم به كسى پيشنهاد ازدواج 
بدهم. از مجردى و تنهايى خســته شده ام. لطفا راهنمايى 
بفرماييد آيا مى توانم ازدواج كنم و خوشــبخت شــوم يا نه؟ 

متشكرم.
 زهره نخعى كارشناس ارشد روان شناسى

با ســالم، بيمارى ام اس نوعى اختالل در سيســتم اعصاب 
مركزى اســت كه عمدتاً افراد جــوان را درگير مى كند. اين 
بيمارى در بعضى موارد بسيار ناتوان كننده است ولى با مصرف 
داروهاى موجود مى توان از پيشرفت بيمارى جلوگيرى كرد. 
افــراد مبتال به ام اس در زندگى خود با مشــكالتى از قبيل 
ازدواج، بچه دار شــدن و ... مواجه مى شوند و از ازدواج هراس 
دارند. مى توان گفت ممانعتى در ازدواج اين افراد وجود ندارد 
ولى قبل از ازدواج بايد مسائل راجع به بيمارى را صادقانه به 
همسر آينده شان بگويند. در مورد شما هم توصيه مى كنم كه 
نااميد نشويد. به دليل اين كه يك نفر به شما جواب رد داده، 
نمى تــوان نتيجه گيرى كرد كه هيچكس راضى به ازدواج با 
شــما نيست. شما بايد اعتماد به نفس خود را افزايش داده و 
قابليت ها و توانايى هاى خود را افزايش دهيد. اگر قرار باشد هر 
فرد بيمار اميدش را از دست بدهد و براى خودش نسخه تنها 
ماندن تجويز كند، بيشتر از نيمى از مردم تنها خواهند ماند. 
پس جرئت و جســارت را در خود تقويت كرده و تصميمتان 
براى ازدواج را قطعى كنيد. در آخر توصيه مى كنم كه كسى 
را به عنوان همســر انتخاب كنيد كه بتواند شرايط جسمانى 

شما را بپذيرد و تمامى جوانب ازدواج با شما را درنظر بگيرد.

خوانندگان گرامى! 
شما مى توانيد پرسش هاى خود را از مشاور روزنامه به 
سامانه 300072305 پيامك كنيد. پرسش هاى شما پس 

از بررسى توسط مشاور پاسخ داده خواهد شد.

سالم �شاور



هنگامه طاهرى  كارشناس رياضى محض 
اســت، اما بعداز چهار ســال حق التدريسى، 
امســال ترجيح داده معلم افتخارى مدرســه 
بيمارستان باشد و اوقات تدريسش را با كودكان 

مبتال به سرطان بگذراند.
خــودش مى گويد: كار با بچه هــاى مبتال به 
ســرطان سخت نيست، همان شــور و شوق 
بچه هاى مدرســه را براى آموزش دارند، فقط 
زود خســته مى شــوند. بايد حواسمان باشد 

رعايت حالشان را بكنيم.
ســارا شــريفى، متولد 1357، امروز يكى از 
افتخاراتش همين معلمى براى آرامش دادن به 
بچه هاى مبتال به سرطان است. كلمه «آرامش» 
را از اين نظر به كار مى بريم، چون تمام تالشش 
اين است كه در درجه اول كالسش براى بچه ها 
با احساس خوشــايندى همراه باشد تا بتواند 

«يادگيرى» را براى بچه ها دلچسب كند.
او اضافه مى كند كه «بعضى بچه ها همين جا 
باسواد شــدند و در امتحانات شركت كردند». 
اين را كه مى گويد چشمانش از خوشحالى برق 
مى زند و تو مى توانى رضايت را از لبخندش و از 

رنگ ُگلبهى روى گونه هايش بخوانى.
شريفى اشاره مى كند كه براى كار با كودكان 
مبتال به سرطان مشتاق بوده و معلمى همان 
كارى بوده كه مى توانسته با آن شور زندگى را 

براى آن ها ترسيم كند.
سارا مادر اســت و خوب مى داند چقدر مهم 
است شــرايط زندگى اين كودكان در محيط 

درمان، مشابه شرايط كودكان عادى باشد.
او بيان مى كند: ســاختن دل خوشــى براى 

كودكى كه راه دشوار بهبودى 
را مى گذرانــد، كار ســاده اى 
نيســت وشــغل من ايجاب 
مى كنــد دلخوشــى ها را از 
البــه الى اوراق كتاب بيرون 

بكشم  وتقديم بچه ها كنم.
او ادامه مى دهد: اينجا بعضى از 
بچه ها كه مى آيند براى درس 
است، اما بعضى از همان بدو 
حوصله  مى كنند  اعالم  ورود 
مى خواهند  و  ندارنــد  درس 
كارى ديگــر مثل كشــيدن 

نقاشى انجام بدهند. 
بعد يادآور مى شود: «داريوش 

از همان ابتدا تكليف خودش را با كالس روشن 
كرد.»

داريوش بــراى معلمش يك خاطره شــده. 
خاطره پسر بچه اى كه آرزو داشت آتشنشان 
شود و صفحه نقاشى اش را پر كرده از آتش و 
آتشنشان. خاطره پسر بچه اى كه دلش محبت 

معلم را مى خواسته و هر بار كه معلم از او فاصله 
مى گرفتــه به هر نحوى - حتــى با انداختن 
وسايلش روى زمين-  ســارا را وادار مى كرده 
براى برداشتن آن وسيله كنار داريوش بايستد.

او ايــن را هم مى گويد كه وقتى براى تدريس 
نمى داند  به كالس مى آيد، 
كــدام دانش آموزهــا و از 
كدام مقاطــع تحصيلى را 
بايــد آموزش دهــد و اين 
همــان چيزى اســت كه 
اولين روز، تدريس را برايش 

دلهره آور كرده.
او اوليــن روز تدريــس در 
را  بيمارستان  كالس درس 
اين طور تشــريح مى كند: 
تا رسيدن به اينجا استرس 
داشتم، چون نمى دانستم با 
چه وضعيتى مواجه خواهم 
شــد . كار با بچه هاى بيمار 
به نظرم دشــوار مى آمد و بايد تالش مى كردم 
تحت تأثير احساســات قرار نگيرم، اما وقتى 
بچه ها آمدند و احوالپرسى و معرفى تمام شد و 

كار را شروع كردم، شرايط عادى شد.
او مى افزايد: شــايد در ظاهر اين تصور وجود 
داشته باشــد كه اين كالس به خاطر حضور 

كودكاِن بيمار با لباس هاى خاِص بيمارستان، 
كالسى افسرده و خموده است، اما اين بچه ها 
هستند كه به كالس شور و شوق مى دهند نه 
من؛ اصالً هر جا بچه ها باشند، آنجا انرژى هم 

هست.
سارا شريفى كه امسال مسئوليت معلمى دانش 
آموزان كالس بيمارستان دكتر شيخ را به عهده 
گرفته، وقتى شرايط اين كالس را با كالس هاى 
عادى مقايسه مى كند، مى گويد: ما نمى توانيم 
آموزش سفت و سخت مدارس عادى را در اين 
كالس اجرا كنيم، چون وضعيت بچه بر آموزش 
ارجحيــت دارد و بايد دقت كنيــم دانش آموز 
چقدر توانايى نشستن پشت ميز را تاب مى آورد. 
اما آموزش و پرورش از كسانى كه بخواهند وارد 
مقاطع باالتر شــوند مثل دانــش آموزان عادى 
امتحان مى گيرد. سارا تا حاال حذف شدن يكى 
از شــاگردانش را به دليل فوت تجربه نكرده، اما 
وقتى نگاهش به نقطه اى دور راه مى كشــد، رد 

پاى اشك نگاهش جا مى ماند.

روی �ط حاد�

��ر
در جلسه هم انديشى دست اندركاران با 

استادان دانشگاهى پيشنهاد شد
  راه اندازى مركز توليد محصوالت بدون 

گلوتن در خراسان رضوى
قدس: جلسه هم انديشى بررســى روش هاى بهينه و ارائه 
راهكارهاى مناسب جهت بهبود وضعيت تغذيه افراد مبتال 
به سلياك با استادان دانشگاهى و پژوهشگران در ساختمان 
شوراى مشــاركت هاى زنان مجمع خيرين سالمت استان 

خراسان رضوى برگزار شد.
 رئيس شوراى مشــاركت هاى زنان مجمع خيرين سالمت 
خراســان رضوى دراين جلسه گفت: متأســفانه برخى از 
بيمــاران،  بيمارى خود را پنهان مى كنند اين پنهان كردن 
بيمارى يك معضل اجتماعى بزرگ در جامعه است؛ چرا كه 
بااطالع رسانى بموقع بخصوص در كودكان امكان پيشگيرى 

و حاد شدن بيمارى و كنترل آن ها ميسرمى شود.
آرزو حيدريان عنوان كرد: نقش تحقيق و پژوهش در حفظ 
ســالمت بهداشــتى جامعه بر هيچ كس پوشيده نيست و 

فعاليت هاى آن مصداق اقتصاد مقاومتى مى باشد.
وى با اشــاره به اهميت اجراى اين طرح خاطرنشــان كرد: 
مشخصه مهم در اين گونه فعاليت ها عام المنفعه بودن آن و 

حركت در راستاى شعار اقتصاد مقاومتى مى باشد.
مديرعامل انجمن حمايت از بيماران ســلياك خراسان رضوى 
نيــز به عالئم اين بيمــارى كه پوكى اســتخوان و كم خونى، 
ضعف و سســتى، اسهال، درد شكم و آفت دهانى مزمن است، 
اشاره كرد و عنوان كرد: روده تحريك پذير يكى ديگر از عالئم 
بيمارى ســلياك است كه اين بيمارى در ايران شايع است و با 
توجه به نياز بيماران ســلياكى به محصوالت بدون گلوتن اگر 
مركزى جهت توليد محصوالت آردى بدون گلوتن ايجاد شود، 

بزرگ ترين مشكل و نياز اين بيماران برطرف خواهد شد.
رحيم  پور تصريح كرد: اگر اين مركز راه اندازى شود به جرئت 
مى توان گفت، بهترين مركز ارائه محصوالت بدون گلوتن در 
كشــور خواهد بود؛ چراكه مجموعه اى با پشتوانه اى علمى 

خواهد بود.

  اجراى طرح ساماندهى محدوده هاى 
اكتشافى و معدنى در خراسان رضوى

قدس: معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراســان رضوى از اجراى طرح ســاماندهى محدوده هاى 

اكتشافى و معدنى استان خبر داد.
رضا شجاعى اظهارداشت: با توجه به پيگيرى انجام شده به 
منظور برطرف شدن تداخل محدوده ها و تطبيق مجوز هاى 
صادره و كنترل محل فعاليت مكتشــفين و بهره برداران و 
شفاف سازى وضعيت محدوده ها، تسريع در فرآيند واگذارى 
محدوده هاى مشــمول مزايده و برطــرف كردن تعارضات 
موجود، اين امر در كار گروه مســتند ســازى و ساماندهى 
محدوده هاى اكتشافى و معدنى، مطرح و سرانجام با توجه 
به تبصره چهار ماده 12 قانــون معادن، رأي قطعي و الزم 

االجراي شوراى عالى معادن صادر شد.
وى افزود: با توجه به اين رأى، تعداد 189 محدوده مشمول 
اصالح شده و در نتيجه ثبت محدوده هاى جديد اكتشافى 

در استان، به روز رسانى شد.

مديرعامل فوالد خراسان:
  شرط عبور از شرايط موجود تمركز بر 

صادرات است
نيشابور- خبرنگارقدس: مديرعامل فوالد خراسان  شرط 
عبور از شرايط موجود را بويژه در نيمه اول سال96 اولويت 

در امر صادرات و تمركز بر آن دانست.
مديرعامل فوالد خراسان گفت: صنعت فوالد در دنيا هنوز 
هم ناپايدار است و قيمت نفت كه از پارامترهاى تأثيرگذار بر 
اقتصاد جهان و بويژه در كشور است، وضع ناپايدارى دارد و 
زغال سنگ هم كه در سال گذشته، تأثيرى بر روى افزايش 
قيمت فوالد گذاشت، در حال بازگشت به شرايط قبل است 
و تغييرات قيمت جهانى هم به گونه اى نيســت كه به رشد 

قيمت در كوتاه مدت منجر شود.
سيدحسين  احمدى افزود: مجموعه شرايط داخلى و جهانى 
ما را به اين نتيجه مى رساند كه با كاهش قيمت تمام شده 
و بهره ورى توليد به دنبال تثبيت شــرايط و پايدار كردن 

شركت باشيم.
وى خاطرنشــان كرد: امســال از جهاتى دشــوارتر از سال 
گذشــته است و احتماالً در نيمه نخســت سال به تحرك 

جدى و فعاليت پررنگ بازار نمى توان اميد بست.
احمدى يادآورشد: باال رفتن ســرانه مصرف فوالد نيازمند 
تحــول در دو عامــل تعيين كننده اســت؛ يكى وضعيت 
ساخت و ساز ها و تحرك در بخش مسكن و ديگرى تزريق 

بودجه هاى عمرانى دولت مى باشد.
وى عنوان كرد:در بخش مســكن با اقدام هاى اشتباهى كه 
در سال هاى قبل شده بود و تحرك و سودآورى كاذب اين 
بــازار و تزريق نقدينگى باال در ادوار قبل، امروز وضعيتى به 
وجود آمده كه بازار مسكن دچار ركود است و كاهش حجم 
پروانه هاى ســاختمانى نشان دهنده اين است كه در كوتاه 

مدت نبايد رونق باال را در بخش ساختمان انتظار داشت.

قدس از مدرسه اى متفاوت در دل يك بيمارستان گزارش مى دهد 

  دستگيرى سارق شب رو در فريمانمشق زندگى در كالس بچه هاى سرطانى
قدس: بــا تيزبينى مأموران كالنترى مركزى شهرســتان 

فريمان سارق حرفه اى مغازه ها شناسايى و دستگير شد.
سرهنگ «على اكبر قربانى» فرمانده انتظامى فريمان گفت: 
ســاعت دو بامداد يكى از تيم هاى گشت كالنترى مركزى 
فريمان هنگام گشــت به راننده يك پرايد كه با سرعت در 

حال تردد بود مشكوك و به آن دستور ايست دادند.
وى افزود: راننده پرايد بدون توجه به دستور ايست متوارى و 
مأموران كالنترى ضمن اعالم موضوع به مركز پيام و اجراى 

طرح مهار به تعقيب خودرو پرداختند.
وى تصريح كرد: مأموران پس از حدود 10 كيلومتر تعقيب و 
گريز با رعايت قانون به كارگيرى سالح، خودرو را در حوالى 
شــهر فرهادگرد متوقف و راننده را كــه به صورت پياده به 

سمت زمين هاى زراعى متوارى شده بود، دستگير كردند.
ســرهنگ قربانى گفت: متهم پس از انتقــال به كالنترى 
در بازجويى ها به هشــت فقره سرقت از مغازه هاى فريمان 

اعتراف كرد و پس از تشكيل پرونده روانه دادسرا شد.

  كشف84  هزار نخ انواع سيگار قاچاق 
در بجنورد 

بجنورد-خبرنگار قدس: رئيس پليس آگاهى خراســان 
شمالى از كشف 84 هزار نخ انواع سيگار قاچاق در شهرستان 

بجنورد خبر داد.
سرهنگ رضا عرب زاده با اعالم اين خبر افزود: مأموران اداره 
مبارزه با قاچــاق كاال و ارز پليس آگاهى با انجام طرح هاى 
مقابله اى، اخبــار و اطالعاتى در خصوص بارگيرى و انتقال 
سيگار قاچاق از يكى از استان هاى مركزى كشور به مقصد 

شهرستان بجنورد از طريق باربرى ها واصل كردند.

اين مقام انتظامى گفــت: مأموران اداره مبــارزه با قاچاق 
كاال و ارز به صورت نامحســوس اقــدام به مراقبت از محل 

كردند.
رئيس پليس آگاهى اســتان ادامه داد: پس از ورود كاميون 
حامــل بار و تخليه كامل در محل باربرى، مأموران در اقدام 
غافلگيرانه به داخــل باربرى مراجعه و قبل از هرگونه جابه 
جايى بار قاچاق، تعداد سه كارتن بزرگ حاوى 84 هزار نخ 
انواع ســيگار قاچاق به ارزش تقريبى 250 ميليون ريال از 

صاحب باربرى به هويت (ع-الف) كشف شد.

  برخورد مرگبار پرايد با موتورسيكلت
قدس: برخورد پرايد با موتورســيكلت در محور جغتاى- 

جاجرم راكب موتورسيكلت را به كام مرگ كشاند.
سرهنگ دوم مجتبى موهبتى فرمانده انتظامى جغتاى در 
تشــريح اين خبر گفت: در پى تمــاس با مركز فوريت هاى 
پليســى 110 و گزارش يك فقره تصــادف فوتى در محور 
جغتاى به جاجرم خراسان شمالى بالفاصله تيمى از پاسگاه 

شفيع آباد به محل اعزام شد.
وى افزود: در بررســى هاى به عمل آمده مشخص شد يك 
دستگاه سوارى پرايد با يك دستگاه موتورسيكلت برخورد 
كرده كــه در اثر ايــن حادثه راكب موتورســيكلت به نام 
غالمحسين (49 ســاله) به دليل شدت جراحات وارد شده 

در دم فوت كرده است.
وى گفت: كارشــناس پليس راه علــت تصادف را تركيب و 
تقــارن دو خطا از جانب هر دو راننده به دليل بى احتياطى 
و تجاوز از ســرعت مطمئنه توسط راننده پرايد و همچنين 
بى مباالتى از سوى راننده موتورسيكلت به علت عدم رعايت 

حق تقدم هنگام عبور از عرض جاده اعالم كرده است.

  كشف 51 رأس دام قاچاق از كاميون
قدس: پليس شهرستان داورزن در بازرسى از يك دستگاه 

كاميون 51 رأس دام قاچاق كشف كرد.
سرهنگ «سيدجمال معتمدالشــريعتى» فرمانده انتظامى 
شهرستان داورزن در تشريح اين خبر گفت: مأموران پاسگاه 
انتظامى «صدخرو» اين فرماندهى هنگام كنترل خودروهاى 
عبورى در حوزه اســتحفاظى به يك دســتگاه كاميون بنز 

مشكوك شده و خودرو را براى بازرسى متوقف كردند.
وى افــزود: مأموران اين فرماندهى پس از بررســى مدارك 
راننده در بازرسى از آن تعداد 51 رأس گوسفند فاقد هرگونه 

مجوز گمركى و بهداشتى كشف كردند.
سرهنگ معتمدالشريعتى با بيان اينكه ارزش محموله كشف 
شده 400 ميليون ريال برآورد شده است، اظهار داشت: فرد 
متخلف با تشكيل پرونده به دادسرا معرفى و دام هاى قاچاق 

نيز به قرنطينه دامپزشكى داورزن تحويل شد.

  مالخر افيون فروش به دام افتاد
قدس: مأموران كالنترى 11 شهرســتان تربت حيدريه با 
دستگيرى توزيع كننده موادافيونى 50 دستگاه تلفن همراه 

مسروقه را كشف كردند.
ســرهنگ «اكبر آقابيگــى» فرمانده انتظامى شهرســتان 
تربت حيدريه در تشــريح اين خبر گفت: با كســب خبرى 
مبنى بر تهيه و توزيع گســترده موادافيونى توســط فردى 
ســابقه دار در محله كوى چمران تيمى از مأموران كالنترى 

11 اين فرماندهى وارد عمل شدند.
وى افزود: بررسى هاى ميدانى مأموران كالنترى 11 حاكى 
از آن بود كه اين فرد ســابقه دار به جاى دريافت وجه نقد 
از مشتريانش (افراد معتاد) بابت تهيه موادمخدر گوشى هاى 

مسروقه را آن ها را اخذ مى كند.
وى افــزود: مأموران ايــن فرماندهى پــس از اطمينان از 
فعاليت هاى مجرمانه اين فرد خرده فروش با هماهنگى مقام 
قضايى در اقدامى ضربتى او را دستگير و در بازرسى از محل 

50 دستگاه انواع تلفن همراه مسروقه كشف كردند.
ســرهنگ آقابيگــى تصريــح كــرد: متهم 35 ســاله در 
بازجويى هاى به عمل آمده به خريد تلفن هاى همراه مسروقه 

از افراد معتاد بابت تأمين موادمخدر آن ها اعتراف كرد.
فرمانده انتظامى شهرستان تربت حيدريه خاطرنشان كرد: 
با هماهنگى مقام قضايى تحقيقات از متهم براى شناسايى 

همدستانش و كشف ديگر جرايم احتمالى ادامه دارد.

اين مقام انتظامى گفــت: مأموران اداره مبــارزه با قاچاق 
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قيمت در سطح شهرنرخ طال و سكه

(تومان)
117/300

1/220/000
1/185/000

673/000
370/000

3775

هر گرم طالى 18 عيار
سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم

نيم سكه
ربع سكه

دالر

خبر

ساماندهى 90 هزار خانوار عشايرى در 
طرح اسكان عشاير

بجنورد- خبرنگار قدس  رئيس سازمان امورعشاير كشور 
گفت : ازابتداى برنامه توسعه تاكنون 90 هزارخانوار عشايرى 
در قالب طرح اسكان عشاير در كانون هاى اسكان خودجوش و 

هدايتى اسكان داده شدند.
كرمعلى قندالى در جمع خبرنگاران خراسان شمالى با بيان 
اينكه اسكان عشــاير به عنوان سياست اجبارى نيست بلكه 
داوطلبانه اســت، اظهار داشت: در بحث ساماندهى و اسكان 
ظرفيت هاى توليدى مورد نظر اســت و اغلب عشــايرى كه 

ساماندهى شدند مشغول زراعت و دامپرورى هستند.
وى از پيش بينى 200 ميليارد تومان اعتبار از محل صندوق 
توســعه ملى براى طرح هاى عشايرى درسال جارى خبرداد 
و افزود: تســهيالت درمناطق برخوردار با سود 10 درصد و 

مناطق غيربرخوردار7 درصد به عشاير پرداخت مى شود.
وى خاطرنشان كرد: سال گذشته 100 ميليارد تومان اعتبار با 
سود 4 درصد و بازپرداخت پنج ساله با ضمانت هاى زنجيره اى 
پرداخت مى شــد. وى با بيان اينكه حدود 10 سال برگزارى 

شوراى امور عشاير در كشور تعطيل شده بود، افزود: در دولت 
تدبير و اميد اين شورا برگزار شد كه مصوبه هاى آن همانند 

مصوبه هيئت دولت است و طبق قانون بايد اجرايى شود.
وى خاطرنشــان كرد: در اين سه سال در اين شورا در حوزه 
بهداشــت و درمان، سواد و دانش و فرهنگ طرح هاى خوبى 
مصوب شده اســت كه با اجرايى شدن آنان بخش زيادى از 

مشكالت برطرف خواهد شد.
قندالى تصريح كرد: طرح حوزه بهداشت و درمان و سواد به 
زودى به استان ها ابالغ خواهد شد. وى بر باال بردن توليدات 

عشايرى نيز اشاره كرد و افزود: براى اجراى طرح پروار بندى 
دام عشاير نيز 1500 ميليارد ريال اعتبار مصوب شده است كه 

كمك خوبى براى اشتغال و توليد عشاير خواهد شد.
وى با بيان اينكه آيين نامه ساماندهى عشاير مظلوم واقع شده 
است، گفت: آيين نامه ساماندهى عشاير مصوبه دولت هشتم 
بود كه در اين آيين نامه وظيفه تمامى دستگاه هاى اجرايى 
درباره عشاير تعيين تكليف شده اما تاكنون مورد توجه قرار 
نگرفته است. وى ادامه داد: براى نوشتن اين آيين نامه در آن 
زمان سه سال روى آن كار كرديم و براى مصوبه شدن آن نيز 
زحمت هاى زيادى كشيده شد، اما دستگاه هاى اجرايى طبق 

آن عمل نمى كنند.
وى با بيان اينكه هم اكنون تنها دستگاه هاى اجرايى استان 
تهران طبق اين آيين نامه فعاليت مى كنند، افزود: اســتان 
خراسان شــمالى نيز به عنوان پايلوت در اين راستا فعاليت 

مى كند، چرا كه اين ظرفيت را دارد.
قندالــى افــزود: در صورت اجرايى شــدن ايــن آيين نامه 
تمامى دغدغه مسئوالن و همچنين خانوارهاى عشايرى در 
زمينه هاى مختلف از جمله آموزشــى، بهداشتى، فرهنگى و 

ساير موارد برطرف خواهد شد.

 كار با بچه هاى مبتال به 
سرطان سخت نيست، 

همان شور و شوق 
بچه هاى مدرسه را براى 

آموزش دارند، فقط 
زود خسته مى شوند. 
بايد حواسمان باشد 

رعايت حالشان را بكنيم
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على محمدزاده  همه ما آدم هايى را مى شناسيم كه شنيدن قصه هاى زندگيشان 
دردآور اســت و گاهى از خود مى پرسيم چرا همه درها به رويشان بسته شده است، 
چرا زندگى روى ســياه و سخت خود را به آن ها نشــان داده و چراهاى متعددى كه 
پاسخش را نمى دانيم. اما وقتى با خود اين آدم ها همكالم مى شوى مى بينى به همان 
نداشته هايشان هم شاكرند و از سر ناشكرى سخن نمى گويند؛ يكى از اين آدم ها زنى 
38 ساله است كه تن بر رود ناآرام تقدير خود سپرده و با هر ضربه اى كه صخره هاى 
نامهربان مسير زندگى به او مى زنند، عزمش را در مقاومت و ماندن مادرانه در مسير 

همين زندگى پر از تالطم و نامهربانى جزم تر مى كند.
در ميانه راه قديمى مشهد به چناران روستايى نسبتاً سرسبز قرار دارد و به گفته يكى 
از دوســتان، زنى آنجا زندگى مى كند كه تنها ماندنش در اين روزگار سخت، دل هر 
بيننده و شنونده اى را به درد مى آورد. ما نيز براى شنيدن قصه تلخ اين زندگى راهى 

آنجا شده و ميهمان خانه كوچك اين زن شديم.
  شوهرم گم شده

او كه 38 ســاله است اما نقش شكست هاى پى در پى زندگى در چهره اش او را پيرتر 
نشــان مى دهد، داســتانش را اينگونه آغاز مى كند: كمتر از 20 سال سن داشتم كه 
ازدواج كردم، شــوهرم مثل اكثر جوان هاى روســتا كه صاحب زمين نبودند؛ كارگر 
ديگــران بود و ما هم مثل تمام زوج هاى جوان اميدوار بوديم در آينده به آرزوهايمان 
مى رســيم.اما گويى روزهاى خوب در تقويم زندگى آن ها نبوده و هر روز ســخت تر 
و ســخت تر زندگى را ســپرى مى كردند كه خودش دليل آن را بى برنامگى و شايد 
بى مســئوليتى شوهرش مى داند و مى افزايد: چند سال اول زندگى با هر مكافاتى بود 
گذشــت، اما آرام آرام نقش شــوهرم در زندگى كم رنگ تر مى شد و به بهانه كار به 
شهرهاى ديگر مى رفت و پس از مدتى غيبت برمى گشت، اما هيچ درآمدى نداشت و 
آخرين بار هم حدود هشت سال پيش به يكباره غيبش زد، ماه هاى اول فكر مى كرديم 

مانند دفعات قبل برمى گردد ولى ماه ها و سال ها گذشت و از او خبرى نشد.
  سرپرست بى سرپرست

او مى گويد: شوهرم رفت و من با دو دختر 9 و چهار ساله تنها ماندم و مادر پيرم براى 
هميشه ميهمان خانه ما شد تا تنها بودنمان كمتر آزارمان دهد و پس از گذشت چهار 
ســال به حكم دادگاه، طالق غيابى گرفتم تا بتوانم مســتمرى از كميته امداد تحت 
عنوان زنان سرپرست خانوار دريافت كنم. همزمان در باغ و زمين هاى كشاورزى اهالى 

روستا كار مى كردم تا هزينه تحصيل بچه ها را مهيا كنم.
  خانه مخروبه

اين زن با حسرتى سرد ادامه مى دهد: در سال هاى سخت زندگى همه بالها هم سراغ 
آدم مى آيد، در همين سال هاى ندارى خانه قديمى ما هم در حال خرابى بود و وقتى 
اعالم كردند كه دولت وام ساخت خانه در روستا مى دهد و اقساطش كم است، تصميم 
گرفتم خانه اى براى فرزندانم بسازم تا فقر و ندارى كمتر آزارشان بدهد؛ هر چند اين 
خانه با تأخير زياد ساخته شد، اما بيش از 2 ميليون تومان از مبلغ اوليه وام كسر شد 

و بعد از آن هم وقتى نوبت اقساط رسيد، تمام دريافتى ما از محل يارانه ها بابت اقساط 
وام صرف مى شود. ندارى ها بيشتر و بيشتر مى شد و مجبور شدم 3 ميليون تومان وام 
بگيرم تا بخشى از بدهى هايم به همسايه و اهالى را بدهم و بخشى از هزينه هاى الزم 
بــراى بچه ها را تأمين كنم كه حاال همــان مبلغ اندكى هم كه از كميته امداد تحت 

عنوان مستمرى ماهانه دريافت مى كردم بابت اقساط آن كسر مى شود.
  گره كور جهاز

اين زن وقتى مى خواهد از آرزوهاى دو دخترش بگويد، چشــمانش نمناك مى شود 
و مى گويد: دختر بزرگم كه حاال 17 ســاله است حدود يك سال پيش به عقد يكى 
از پســرهاى روســتا درآمده و تهيه جهاز براى او كابوس شــب و روز ما شده است؛ 
چون با كار در مزرعه و باغ كه آن هم هميشــگى نيست، بايد هزينه زندگى خانواده 
چهــار نفريمان را بپردازم كه بيمارى هاى مادر پيرم هم به آن اضافه مى شــود، ديگر 

پس اندازى نمى ماند تا چيزى براى جهاز دخترم بگيرم.
مادر پير اين زن كه در طول گفت و گوى ما با دخترش آرام در گوشــه اى نشسته و با 
تسبيح قديمى خود مدام ذكر مى گويد و هر چند دقيقه يك بار نفس عميق مى كشد 
تا مشكل ريه اش بيشــتر اذيتش نكند، با چشم هاى پر از اشك مى گويد: پسرم خدا 
خيرت بده، يك كارى بكنيد پيش خدا گم نميشه، دخترم خيلى سختى مى كشه اما 

دستشو جلو هيچ كس دراز نمى كنه.
  مشاركت در لذت بى پايان

خالصه اينكه در اين روزگار ســخت عده اى مانند اين زن تنها ماندن در ميدان سختى ها 
را هم بايد تحمل كنند، اما باور داريم كه دل هاى مهربان فراوانى را ســراغ داريم كه براى 
آدم هاى ديگر مى تپد. و اين بار هم اميدواريم بتوانيم با قطره قطره مهرورزى هاى آدم هاى 
مهربان، رودى بسازيم و سد ندارى هاى اين زن تنها را بشكنيم، گره كور خريد جهيزيه براى 

دخترش را با كمك هاى شما باز كنيم و لذتى بى پايان را به هم هديه دهيم.
مخاطبــان گرامى لطفاً نظــرات خود درخصوص اين مطلب را به شــماره 

300072305 پيامك كنيد.

نيكوكاران بخوانند

داستان تلخ زندگى زنى كه شوهرش گم شد

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.
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1500 تومان قيمت گوشت گوسفندى در مشهد افزايش يافت

رد « پاى مرغ» در سفره مردم!

فاطمه معتمدى  شنيده ها حاكى از افزايش 
قيمت گوشت گوسفند در بازار مشهد دارد .در 
همين رابطه متصدى يكى از فروشــگاه هاى 
مســتقر در ميدان اســتقالل به تغيير قيمت 
گوشــت قرمز در هفته گذشــته اشاره كرد و 
گفت:هر كيلو گوشت گوسفندى 1500 تومان 
افزايش قيمت داشــته و دليل آن هم كمبود 

عرضه دام كشتار شده است.
وى بــا بيان اينكه اين افزايش قيمت ســبب 
كاهش ميــزان فــروش در بخش گوشــت 
گوسفندى شده اســت، گفت: حداقل در اين 
فروشــگاه 30 درصد مشتريان كم شده است 
و هم اكنون هر كيلوگرم گوشــت گوسفندى 
(ران همــراه با قلــوه گاه) 37 هــزار تومان و 
بدون قلوه گاه 42 هزار تومان اســت، بنابراين 
خريــد آن براى خانواده ها ســخت تر شــده

 است.
وى با اشــاره بــه اينكه وضعيت بازار گوشــت 
گوسفندى در مشهد به دليل نداشتن توان خريد 
و بى پولى مردم بسيار خراب است،گفت:تمايل 
برخى از مردم از خريد گوشت گوسفند به سمت 
مرغ، پاى مرغ و سنگدان مرغ براى تهيه گوشت 

چرخ كرده، سوق يافته است .

 احتمال ادامه دار بودن افزايش
فروشــنده فروشگاه ديگرى نيز گفت: گوشت 
گوســفندى 20 روزى اســت كه در هر كيلو 
حدود 5000 تومان گران شــده و تاكنون هم 

اين افزايش قيمت كاهش نيافته است.
يكى ديگر از فروشندگان نيز با اشاره به افزايش 
4000 تومانى قيمت گوشــت گوسفندى در 
يك هفته گذشته گفت: اگر همين روند ادامه 
يابــد احتمال افزايش دوباره قيمت گوشــت 

گوسفند وجود دارد.

 كاهش 50 درصدى مشتريان
وى با بيان اينكه در مقابل، قيمت گوشت مرغ 
پس از نوروز 1000 تــا 1200 تومان كاهش 
داشته، افزود: مشتريان بازار گوشت گوسفندى 
از سال گذشته به دليل بى پولى مردم در خريد 
و گران شدن قيمت گوشت، نصف شده است.

وى اضافه كرد: بارندگى هاى خوب سبب شده 
است دامداران از عرضه دام به كشتارگاه با هدف 
پروار دام خود دارى كنند و همين مسئله سبب 
شده است قيمت گوشت گوسفند افزايش يابد، 

اما اگر دولت نســبت به توزيع بيشتر گوشت 
گوسفندى نوع تنظيم بازارآن اقدام كنند، اين 
حركت در تعديل قيمت گوشت گوسفند مؤثر 
خواهد بود.وى ادامه داد:در حال حاضر گوشت 
گوســفندى تنظيم بازار كه قيمتى كمتر از 
سطح بازار دارد، كم توزيع مى شود در حالى كه 
بايد به همه واحدها توزيع شود. متصدى واحد 
بعدى عرضه و فروش گوشت قرمز نيزمعتقد 
است توزيع گوشت گوســفندى تنظيم بازار 
تنها 1000 تومان با سطح بازار تفاوت دارد كه 

البته با اينكه گوشت تازه و كشتار روز است اما 
كيفيت آن نسبت به نوع موجود در سطح بازار 
كمتر و چربى بيشترى دارد، بنابراين مشترى 
هر چند ارزان تــر مى خرد اما در مقابل چربى 
بيشــتر خريدارى مى كند.وى گفت: گوشت 
گوســفند پس از نوروز حــدود 3000 تومان 
گران شده اســت و تاكنون هم كاهش نيافته 
است و نرخ گوشت گوسفند بدون قلوه گاه 40 
هزار تومان است كه در سطح شهر بعضاً 41 تا 
42 هزار تومان هم عرضه و به فروش مى رسد.

 گرانى طبيعى 
رئيس اتحاديه صنف گوشــت دامى مشــهد 
گفت:وزن دام پروار 30 تا 40 كيلوگرم گوشت 
خالص با دنبه اســت در حالى كه بره امسالى 
داراى وزنى بين 13 تا 14 كيلو است، بنابراين 
به لحاظ تناژ گوشت عرضه شده در بازار متفاوت 
است. از سوى ديگر به دليل خوب بودن وضعيت 
بارندگى ها و زياد شدن علف، عرضه دام به بازار 
با هدف پروار و سنگين وزن تر شدن گوسفند 
كاهش يافته است و همين مسئله در افزايش 

قيمت گوشت گوســفند تأثيرگذار بوده است 
كه البته مســئله اى طبيعى اســت و هر ساله 
همين وضعيت رخ مى دهد.وى در گفت و گو با 
خبرنگار ما افزود:وضعيت عرضــه دام از اواخر 
خرداد ماه بهتر خواهد شــد و قيمت گوشــت 
گوسفند كاهش مى يابد، البته بايد توجه داشت 
كه افزايش قيمت گوشت گوسفند تا خردادماه 
ادامــه نخواهد يافــت و در همين رنج قيمتى 
كنونى باقى مى ماند.وى در خصوص متوســط 
مصرف گوشــت قرمز در مشهد تصريح كرد:به 
طور متوسط ميزان مصرف روزانه گوشت قرمز 
در مشــهد 250 تا 300 تن است كه در برخى 
ايام و مناســبت ها به 400 تن هم مى رسد.وى 
درباره تأثير افزايش قيمتى رخ داده در گوشت 
گوســفند بر بازار مصرف و ميزان خريد مردم 
يادآور شد: اين افزايش قيمتى در كاهش ميزان 
مصــرف تأثيرگذار بوده اســت، هر چند براى 
كســانى كه مصرف گوشت گوسفند دارند اين 
گران شدن فرقى در ميزان مصرف و خريد آنان 
نداشــته، ولى براى مابقى مردم تأثيرگذار بوده 
است.وى ادامه داد: البته بايد توجه داشت همه 
ساله در فصل بهار ميزان مصرف گوشت قرمز 
از جمله نوع گوسفندى به طور طبيعى در بين 
مردم نسبت به زمستان كاهش مى يابد و قيمت 
چندان در اين حوزه تأثيرگذار نيســت و همه 
ساله اين مسئله رخ مى دهد .وى درباره تغييرات 
قيمتى گوشت گاو و گوساله تصريح كرد: قيمت 

گوشت گاو و گوساله گران نشده است.

آب و �وا
  استقرار جوى نسبتاً پايدار 

در خراسان رضوى
قدس: طبق نقشــه ها و مدل هاى هواشناسى طى ساعات 
آينده با استقرار جوى نسبتاً پايدار همراه با تقويت جريانات 
جنوبى، ضمن افزايش نسبى دما، آسمان استان غالباً قسمتى 
ابرى گاهى با وزش باد (در برخى نقاط گاهى نســبتاً شديد)

خواهد بود.
از اواخر وقت چهارشــنبه نيز از نواحى غربى استان افزايش 

ابرناكى و بارش هاى پراكنده پيش بينى مى شود.
براين اســاس آســمان امروز اغلب نواحى خراســان رضوى 
آسمانى كمى تا نيمه ابرى گاهى وزش باد نسبتاً شديد پيش 

بينى شده است.
گفتنى است كمينه و بيشينه دماى مشهد هم امروز به ترتيب 

11 و 26 درجه خواهد رسيد.

��ر
توسط مؤسسه فرهنگى قدس صورت مى گيرد
  انتشارنخستين كتاب جامع ويژه 

انتخابات شوراى شهر مشهد

سيد عباس مشكوة رضوى: نخستين كتاب ويژه انتخابات 
شــوراى اسالمى شهر مشهد توسط مؤسسه فرهنگى قدس 

(روزنامه قدس) منتشر مى شود.
مدير ســازمان آگهى هاى روزنامه قدس روز گذشــته گفت: 
نخستين كتاب ويژه انتخابات شوراى اسالمى شهر مشهد با 
عنوان «انتخاب من» به منظور آشنايى بيشتر مردم مشهد با 

كانديداهاى شوراى شهر منتشر مى شود.
مهــدى يزدى  نژاد با بيان اين كه نام، نــام خانوادگى، ميزان 
تحصيالت، تاريخ و محل تولد، كد انتخاباتى و عكس تمامى 
نامزدهاى پنجمين دوره انتخابات شــوراى شــهر مشهد در 
اين كتاب چاپ مى شود، اظهارداشت: عموم مردم نسبت به 
انتخابات رياست جمهورى و مجلس شوراى اسالمى و تأثير آن 
در زندگى خود اطالعات كافى دارند؛ اما از سازوكار انتخابات 
شوراى شهر، وظايف و اختيارات، نحوه تعامل شوراى شهر با 
ديگر سازمان ها، ادارات و نهادها و تأثير عملكرد شورا بر زندگى 

شهر و شهروندان آگاهى كامل ندارند.
مدير سازمان آگهى هاى روزنامه قدس با بيان اين كه انتخابات 
شوراى شهر تحت الشعاع انتخابات رياست جمهورى قرار دارد، 
ادامه داد: بنابراين تصميم گرفتيم با گردآورى، تدوين و تأليف 
محتواى مرتبط با اين رويداد بزرگ مردمساالرى دينى و اين 
مشاركت جمعى شهروندان سهم خودمان را نسبت به آگاهى 

بخشى به شهروندان ادا كنيم. 
يزدى نژاد خاطرنشــان كرد: كتاب «انتخاب من» به مخاطب 
كمك مى كند با شــناخت كافى و نگاه باز پاى صندوق رأى 
برود، آگاهى خود را نســبت به كانديداهــا افزايش دهد و با 

رزومه، اهداف و برنامه هاى كانديداها آشنا شوند.
وى با بيان اين كه امروزه شهروندان بايد با آگاهى كامل پاى 
صندوق هاى رأى بروند، تصريح كرد: شهروندان اگر با آگاهى و 
شناخت كافى نامزدهاى خود را انتخاب كنند در واقع شوراى 
كارآمدترى را به نمايندگى از خود تشكيل داده اند كه مى تواند 
در روند انتخاب شــهردار، مديريت شهرى، نظارت شهرى و 

به طور كلى امور شهرى عملكرد مطلوب ترى داشته باشند.
وى همچنين افزود: اين كه حال امروز شهر ما خوب است يا 
خير، حاصل انتخاب چهار سال قبل ماست، بنابراين همه ما 

در قبال انتخاب مان مسئوليت داريم.
يزدى نژاد يادآور شد: كتاب «انتخاب من» از دو بخش تشكيل 
شــده است كه شامل محتواى آموزشى مانند واكاوى شورا و 
خرد جمعى در دين مبين اســالم، تاريخچه شوراى شهر به 
شكل كنونى از مشروطه تا كنون، نگاهى به شوراهاى شهرى 
در ديگر كشورها، تاريخچه شوراى شهر مشهد، نحوه تشكيل 
شورا پس از نتيجه نهايى انتخابات، نحوه انتخاب شهردار، نحوه 

تعامل شهردار و شوراى شهر و ديگر موارد است. 
از ديگر موارد مهمى كه براى نخستين بار شهروندان مشهد با 
آن در كتاب مواجه خواهند شد؛ چاپ رايگان اطالعات كامل 
همه كانديداهاى تأييد صالحيت شده پنجمين دوره انتخابات 

شوراى اسالمى شهر است.
وى افزود: همواره در انتخابات شــوراى شهر مشهد به دليل 
تعدد نامزدها اين مشــكل وجود دارد كه همشهريان هنگام 
مراجعه به شعب اخذ رأى براى پيدا كردن كدهاى انتخاباتى 
با مشكل روبه رو مى شــوند، براى رفع اين مشكل در انتهاى 
كتاب جدولى چاپ شده است كه شهروندان مى توانند قبل 
از مراجعه به شــعبه اخذ رأى، نام نامزدهاى منتخب خود را 
در آن فرم نوشته و سپس اســامى را بر روى برگه اخذ رأى 

منتقل كنند.
وى ادامه داد: نامزدهايى كه تمايل دارند اطالعات بيشترى از 
برنامه ها و ديدگاه هاى خود به مردم ارائه دهند؛ مى توانند در 

بخش دوم كتاب «انتخاب من» مشاركت داشته باشند.
يزدى نــژاد در خصوص زمان و نحــوه توزيع كتاب «انتخاب 
من» يادآورشــد: بازه زمانى توزيع كتاب 27-25 ارديبهشت 
ماه مى باشــد. كتاب فوق همراه بــا روزنامه قدس براى تمام 
مشــتركين روزنامه ارســال و بر روى دكه هاى مطبوعاتى 

ضميمه رايگان روزنامه قدس خواهد بود.
وى تأكيد كــرد: همچنين كتاب «انتخــاب من» به صورت 
اختصاصى براى مديران شــهرى و اســتانى ارسال خواهد 
شــد.مدير ســازمان آگهى هــاى روزنامه قــدس در پايان 
خاطرنشان كرد: اين كتاب برخالف ديگر رسانه ها و روش هاى 
تبليغى كه عمر كوتاهى دارند در كتابخانه ها و محل نگهدارى 
اســناد، بايگانى و ماندگار شــده و در آينــده به عنوان يك 
مرجع مورد اســتفاده قرار خواهد گرفت.مهدى يزدى نژاد در 
انتها اظهارداشــت: نامزدهاى محترم براى حضور در كتاب 
جامع «انتخاب من» كافى اســت با شماره تلفن 37088 و يا 
37628205 (ستاد اجرايى كتاب انتخاب من) تماس بگيرند 

تا كارشناسان ما اقدام هاى الزم را انجام دهند.

اين عكس هاى زننده كه داخل آرايشگاه هاى زنانه در مأل عام 
به وفور نصب مى كنند، آيا به نظرمسئوالن مربوط خالف اسالم 
و عفت عمومى و امنيــت روانى اجتماع بخصوص جوانان به 

حساب نمى آيد.
915...6593

بلوار سپاه 33 انتهاى منطقه سيدى تلفن همراه اول اصالً آنتن 
خوبى ندارد. لطفاً اعالم كنيد شــايد مسئول شنوايى بخواند 

واقدام كند.
915...8620

از طرف جمعى ازســازندگان مشهد: با اين وضعيت اقتصاد و 
ساخت و ساز با كدام توجيه دوباره نظام مهندسى به اصطالح 
خدمات خود را گران كرده اســت، بعد مى گويند چرا اقتصاد 
خراب است. واقعاً براى تصميم گيران اين مصوبه متأسفم. لطفاً 
تجديد نظر كنيد. ركود و بيكارى همه امور را فلج كرده است. 

شما بدتر نكنيد.
915...1127

بين نواب 10 و12 (پاييــن خيابان) چند باب مغازه قديمى 
خودنمايى مى كند كه هنوز تخريب نشــده لطفاً علت را از 

شهردارى ثامن جويا شويد!
936...8617

اين همه خــرج مى كنند، چرا بــراى ســربازهاى مرزبانى 
جليقــه ضــد گلولــه  نمى دهنــد؟ اگــر پــول نداريد به 
خانــواده ســربازهاى مرزبانــى بگوييــد تــا بــراى آن ها

 بخرند.
915...9603

جمعه اى كه گذشت براى من روزى به يادماندنى بود، چون 
رفتم به32سال پيش وآن را مديون دوستان خوش فكرى 
هســتم كه حدود200نفر از دانش آموزان و معلمان قديم 
را دورهم جمع كردند و روز معلم و ياد شــهداى مدرســه 
استقالل بازه شيخ قديم را گرامى داشتيم، خيلى عالى بود؛ 
واقعاً خوش گذشت. ازشهردارى محترم ودوستان زحمتكش 
وتمامى دانش آموزان قديم كه حضور يافتند تشــكرفراوان 

دارم.
930...3122

يــك گزارش ازمياديــن كارگران ســاختمانى بگيريد تا در 
مصاحبه بگويند كه چند ماه است كارنكرده و اكثر مستأجر 
هستند واينكه كارگرساختمانى داريم كه توى6ماه حتى يك 
روز هم  كار نكرده؛ اين بدبخت مستأجر چطورى بايد زندگى 

كند؟
912...4660

  ادارات استيجارى مشكل اساسى ثبت 
احوال خراسان شمالى است

بجنورد- خبرنگار قدس: مديركل ثبت احوال خراســان 
شــمالى گفت: در حال حاضر اســتيجارى بودن اداره ثبت 
احوال شهرســتان گرمه مشكل و گرفتارى اساسى اداره كل 
ثبت احوال استان است كه نيازمند توجه ويژه مسئوالن است.
علــى زاهدى نيا در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار كرد: ثبت 
احوال خراســان شمالى با مشكالتى از جمله كمبود اعتبار و 
منابع مالى مواجه است اما با اين مشكالت هنوز هم سعى در 

ارائه بهترين خدمات به شهروندان را دارد.
زاهدى نيا افزود: اســتيجارى بــودن اداره ثبت احوال گرمه 
مشــكالت متعددى از جمله صرف هزينه هاى بســيار براى 

پرداخت اجاره به همراه دارد.
وى گفت: به دليل اســتيجارى بودن ثبت احوال گرمه، اين 
اداره مكان ثابتى ندارد و همين امر سبب نارضايتى شهروندان 
نيز مى شــود. زاهدى نيا تصريح كرد: براى رفع اين مشــكل 
پيگيرى هايى انجام شــده و خواســتار توجه ويژه فرماندارى 

شهرستان گرمه هستيم.
مديركل ثبت احوال خراسان شمالى گفت: اميدواريم با توجه 
مسئوالن و فرماندارى شهرستان گرمه، مكانى براى اداره ثبت 

احوال شهرستان تا پايان سال 96 خريدارى شود.

 خوشه پوشاك در خراسان شمالى 
تقويت مى شود

بجنورد- خبرنگار قــدس: مديركل تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعى خراسان شمالى گفت: خوشه پوشاك استان ظرفيت 
افزايش دو برابرى توليد پوشاك را دارد و به همين دليل براى 

تقويت اين خوشه كمك هاى الزم انجام مى شود. 
حســن نورى در آيين قدردانى از كارگران نمونه شهرستان 
جاجرم اظهار داشت: مشاغل خرد و خانگى جزو ظرفيت هاى 
ايجاد اشــتغال پايدار در خراسان شــمالى است كه نيازمند 

سرمايه گذارى است.
وى افزود: تالش ها توســط بخش خصوصى بايد به ســمت 
مشــاغل كم هزينه و زودبازده برود تا زمينه اشتغال مناسب 

افراد ايجاد شود.
مديــركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى خراســان شــمالى از 
افزايش حداقل دســتمزد كارگران در امسال نسبت به تورم 
سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: سال 92 تورم حدود 40 
درصد و افزايش دســتمزد 10 درصد بود اين در حالى است 
كه در سال گذشــته تورم به زير 10 درصد رسيد و افزايش 
حداقل دستمزد امسال 14 درصد است كه البته همچنان نيز 

جاى افزايش دارد.

مخاطبان عزيز خرسنديم كه ارتباط دوسويه با اين 
رسانه در ارسال سوژه از سوى شما خوانندگان 
گرامى، با راه اندازى اين ستون به ثمر نشست، 

بنابراين اميدواريم مسئوالن دستگاه هاى اجرايى با 
پاسخ خود، ما را در اين مسير همراهى كنند. شما 

مى توانيد از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما 
در تماس باشيد.

افزايش قيمت 1500 تومانى
رئيس اتحاديه صنف گوشــت دامى مشــهد نيز با تأييد گران شــدن قيمت گوشت 
گوســفند، اظهار داشت: از يك هفته گذشــته قيمت گوشت گوسفند بين 1000 تا 

1500 تومان گران شده است.
احمد احدى در خصوص دليل اين افزايش قيمت و گوناگونى نرخ گوشت در واحدهاى 
عرضه افزود: دام هاى ســنگين وزن و پروارى سال گذشته تمام شده است و دام هايى 
كه اكنون در بازار عرضه مى شود، امســالى است كه وزن آن كم است.اما درخصوص 
گوناگونى قيمت گوشــت در مراكز عرضه نيز افزايش قيمت ها به كيفيت و كم چربى 

بودن گوشت بستگى دارد.

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.
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يك روز در باغ وحش 57 ساله مشهد

ببر بنگال آكتور سينما تا شامپانزه هاى پرخرج

گزارش

مهناز خجســته نيا  مردم مشهد سال 
1338 بود كه نخســتين بار در محله خواجه 
ربيع با مكانى به نام باغ وحش آشنا شدند و از 
همان زمان امكان تماشاى حيوانات وحشى و 

اهلى برايشان فراهم شده است.
از آن زمان تاكنون بيش از نيم قرن از تصميم 
مرحوم محمد رســتمى براى راه اندازى باغ 
وحش مى گــذرد، اما وضعيت باغ وحش 50 
سال پيش مشهد تاكنون دستخوش تغييرات 
زيادى شده است، آن زمان كوتاه قامت ترين 
مرد ايران در كنار فيل عظيم الجثه باغ وحش 
يكــى از جاذبه هايى بــود كه دهن به دهن 
مى چرخيد، اما اكنون چندين سال است كه 
حتى جاى فيل در اين باغ وحش خالى است.
باغ وحش كنونى مشهد به جاى جاذبه هاى 
قديمى، امــروز به گونه هايى از ميكس قوچ 
و ميش و از گربه سانان كه از لقاح مادر شير 
و پدر ببر متولد شــده و «تايگــون» نام دارد 
افتخار مى كند كه بســيار كمياب و قيمتى 
است. ببربنگال پرورشى باغ وحش مشهد هم 
شهرت بسيارى دارد و حدود يك ماه با مربى 
خودش در جزيره ميانكاله به طور آزادانه در 

طبيعت زندگى كرده است.
«مايا» كه سوپراســتار ســينما شــده و در 
چندين مستند حيات وحش و فيلم سينمايى 
نيز ايفاى نقش كرده است، در كنار بسيارى از 

هنرمندان نيز عكس يادگارى دارد.
او حدود 15 روز اســت صاحب توله شده و 
به جهت مراقبت بيشتر در قفسى نگهدارى 

مى شود كه محصور شده است.

 دغدغه هاى خوش و ناخوش شنيدنى 
در جريــان بازديد از باغ وحــش وكيل آباد 

مشهد به سراغ مدير اين مجموعه مى رويم. 

حســين طيرانى از دغدغــه هايى صحبت 
مى كند كه به دليل طعم خوش و ناخوش آن 

بسيار شنيدنى است.
او مى گويد: با اينكه باغ وحش مشــهد براى 
مالــكان، توجيه اقتصادى نــدارد، اما آنان با 
عشــق و عالقه خاصى تمايل به حفظ آن و 
افزايش سرمايه گذارى دارند. او با بيان اينكه 

2 ســال از مهلت 3 ساله ســازمان محيط 
 زيست خراسان  رضوى براى جابه جايى مكان 
باغ وحش مى گذرد، مى افزايــد: ارگان هاى 
متولى تنها به دنبال انتقال آن هســتند، اما 
دريغ از اينكه كمكى به مســئوالن تنها باغ 

وحش مشهد داشته باشند.
طيرانى با اشاره به ضرورت افزايش مساحت 
ايــن مجموعــه از 4 به حداقــل 10 هكتار 
مى گويد: طبق دستورالعمل كميته محيط 
زيست براى هر قالده شير يا ببر بايد حداقل 
100 متر قفس در نظر بگيريم، در صورتى كه 
اكنون متراژ اين قفس ها 40 تا 50 متر است.

وى مدعى مى شود: همه توله هاى ببر و شير 
در هميــن مجموعه نگهدارى مى شــوند و 
فروش به هيچ وجه نداريم و ممنوع اســت.

او درخصوص عمر حيوانات باغ وحش مشهد 
هم مى گويد: چند ســالى است، پليكان 30 
ساله، شامپانزه 50 ساله و فيل 48 ساله اين 

مجموعه را از دست داده ايم. 

طيرانى در پاســخ به اين پرسش كه بازديد 
كنندگان باغ وحش مشهد چه زمانى شاهد 
حضــور دوباره فيل خواهند بــود نيز اظهار 
مى دارد: تا زمانى كه باغ وحش بزرگ نشود از 

فيل هم خبرى نيست. 
وى فضاى اســتاندارد نگهــدارى هر فيل را 
2 هزار متر مربــع اعالم مى كند و مى گويد: 
اين در حالى است كه فضاى كنونى ما براى 
نگهدارى فيل 180 تا 200 متر است كه قابل 
قياس نيست. او قيمت دو سال پيش يك فيل 

را نزديك به يك ميليارد اعالم مى كند.
مدير باغ وحش وكيل آباد مشهد مسن ترين 

جانور كنونى آن را يك پلنگ 26 ساله اعالم 
مى كند و مى گويد: اين پلنگ آفريقايى خيلى 
پير شــده و چندين ســال هم از متوســط 
عمرش گذشته اســت. طيرانى درخصوص 
چگونگــى تغذيه گونه هاى گوشــتخوار هم 
اظهار مى دارد: براى تغذيه آن ها از گوشت 2 

تا 3 رأس االغ استفاده مى كنيم.
او به شكسته شدن ركورد تغذيه توسط يك 
شــير بالغ در اين مجموعه اشاره مى كند و 
مى گويد: اين شــير به نام «البرز» در سن 2 
و نيم ســالگى يك روز 25 كيلوگرم گوشت 
خورد، اما رژيــم غذايى آن ها بين 10 تا 12 
كيلوگرم بسته شده است. به گفته وى برخى 
از حيوانات هم مانند خرس همه چيز خوارند 
كه در برنامه آن ها عالوه بر گوشــت، سيب 
زمينى و نان گذاشته شــده است.او پرخرج 
تريــن گونه جانورى بــاغ وحش را به لحاظ 
تغذيه شامپانزه ها معرفى مى كند و مى گويد: 
شامپانزه ها هر روز يك و نيم ليتر شير و عسل 
مى نوشند و به جاى آب بايد آبميوه مصرف 
كنند، خرما و موز هــم بايد حتماً در جيره 

روزانه آن ها باشد. 
وى با اشــاره به انتقاد غيرقابل قبول برخى 
از حاميــان افراطى حيوانــات مى گويد: ما 
پنجشنبه ها به برخى از حيوانات اين مجموعه 
غــذا نمى دهيم تا جمعه كه شــمار بازديد 
كنندگان زياد اســت تحرك آن ها به دليل 
يافتن غذا بيشتر شــود و مردم تصور كنند 
چقدر شرايط نگهدارى خوب است كه اينقدر 
سرحال هستند، چون اگر آن ها سير باشند، 
مى خوابند.مدير باغ وحش وكيل آباد قيمت 
گران ترين گونه ببر اين مجموعه را هم به ازاى 
هر قالده در بازار جهانى حدود 200 ميليون 

تومان اعالم مى كند.
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