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اعتبار 200 ميلياردى «زيارت» نرسيد مشهد ميزبان نمايشگاه گل وگياه
معاون استاندار خراسان رضوى در گفت و گو با قدس   از 18 تا 22 ارديبهشت

قدس: معــاون هماهنگــى و مديريت امور 
زائرين استاندار خراسان رضوى گفت: فرهنگ 
ميزبانى در استان هنوز به بلوغ نرسيده و بايد 
براى ميزبانى هر چــه بهتر از زائران حضرت 
رضــا(ع) تدابيــر جدى اتخاذ شــود. محمد 
حســن واحدى در گفت و گو با خبرنگار ما 

اظهارداشت: به واقع يكى از ...

قدس:  معاون خدمات و محيط زيست شهرى 
شهردارى مشهد گفت: سهم كشور ايران در 
جابه جايى مالى صنعت گل و گياه در جهان 
تنها يك درصد اســت. كاظمى در نشست 
خبرى كه روز گذشته با موضوع شانزدهمين 
نمايشگاه گل و گياه مشهد برگزار شد، اظهار 

داشت: در جهان ساالنه افزون بر...
.......صفحه 3  .......صفحه 4 

نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى:

«گفتمان ظهور» 
بايد در بطن جامعه 

نهادينه شود

.......صفحه 2 

رئيس اسبق مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه 
تهران در گفت و گو با قدس: 

پس لرزه ها تا 
6 ماه آينده مهمان 

خراسانى هاست

قدس:  نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى گفت: تنها برطرف 
كردن شبهه طول عمر امام زمان (عج) مشكلى را برطرف نمى كند 

و در عرصه سياسى و اجتماعى نيز بايد گفتمان ...

قدس: رئيس اسبق مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران داليل 
وقوع پس لرزه هاى شديد در خراسان رضوى را تشريح كرد.

دكتر نصراهللا كماليان با اشاره به وقوع زمين لرزه...

.......صفحه 4 
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داليل تخلف بنگاه هاى امالك در مشهد 
يك مقام مسئول در گفت و گو با قدس عنوان كرد

.......صفحه 4 

.......صفحه 2 

گزارس قدس از پايان هنر 
بومى در طرقبه 

كاالهاى چينى 
كار و بار 

سبدبافى را 
درهم پيچيد

قدس:   تا همين يك دهه گذشته مى شد در گوشه 
و كنار خيابان هاى اصلى شهر مشهد، مردان عمدتاً 
كهنسالى را ديد كه با پهن كردن بساطى كوچك 
در پياده روهاى اصلى و پر رفت و آمد با دستان پينه 

بسته با هنر خود به ساقه هاى نازك و ...



گزارش قدس از پايان هنر بومى در طرقبه

كاالهاى چينى كار و بار سبدبافى را درهم پيچيد
��ر

فاطمه معتمدى   تا همين يك دهه گذشته 
مى شد در گوشه و كنار خيابان هاى اصلى شهر 
مشهد، مردان عمدتاً كهنسالى را ديد كه با پهن 
كردن بساطى كوچك در پياده روهاى اصلى و 
پر رفت و آمد با دستان پينه بسته با هنر خود 
به ساقه هاى نازك و خوش رنگ درخت ارغوان 
جلوه ديگرى مى بخشيدند و از اين چوب هاى 
باريك و بلند انواع سبدهايى چون آبكش برنج، 
نگهــدارى نان و ميــوه در اندازه هاى مختلف 
مى بافند. بافته هايى كه با طبيعت همخوانى و 

ماندگارى بيشترى داشت.
هنر ارغوان بافى در مشهد و روستاهايى مانند 
مايون و مناطق همجــوار آن و به طور خاص 
در طرقبه از پيشينه و قدمت تاريخى برخوردار 
اســت و بعضاً چندين نسل از كوچك و بزرگ 
به اين هنر مشغول و دسترنج آنان سال ها ابزار 
آشپزى و كار بســيارى از مادر بزرگ ها و پدر 

بزرگ ها بوده است.

 كسادى كار و بار سبدبافان! 
اما امان از روزى كه پاى پالستيك و سبد هاى 
فلزى به ميان آمد و البته با تغيير سليقه مردم 

كار و بار سبد بافان نيز آجر شد.
اكنون ديگر نمى توان در پياده روهاى پر و رفت 
آمد شــهر بساط كوچك ســبد بافى با چوب 
درخت ارغوان را ديد و تنها دســت بافته هاى 
اندك قشر باقى مانده اين حرفه در مغازه هاى 
سوغات فروشــى طرقبه خود نمايى مى كند 
تا شايد توريســتى و يا مسافرى زنبيلى،سبد 
ميوه،آبكش و يا سبد گل بافته شده از ساقه هاى 
نازك درخت ارغوان را خريدارى كند. هر چند 
كاهش درآمد و نداشــتن مشترى بسيارى از 
فعاالن اين حرفه را خانه نشــين و يا به سمت 
آالچيق بافى كشانده است اما هنوز هم مى توان 
سبد بافان ارغوان را در روستاى مايون طرقبه 
ديد كــه همچنان از اين طريــق امرار معاش 

مى كنند.
على يكى از اين افراد است كه از هشت سالگى 
دستانش با ساقه هاى درخت ارغوان براى بافت 
انواع سبد عجين شده است و از سابقه بيش از 

35 ساله در اين هنر برخوردار است.
او همچنان كه تركه هاى خيس شده ارغوان را با 
مهارت و با سرعت زياد در هم مى تند، مى گويد: 
اصل هنر ارغوان بافى متعلق به طرقبه اســت 
ودرخت ارغوان و چوب آن در اين شهر به وفور 

يافت مى شود.
وى كه حرفــه پدر را دنبال مى كند به كاهش 

درآمد سبد بافى به خاطر ورود انواع سبدهايى 
از جنس پالســتيك و فلز در بازارمى گويد:اگر 
بازار باشد مى توانم روزى 20 تا سبد شامل سبد 
ميوه، نگهدارى نان،آبكش برنج و سبد كل در 
اندازه هاى مختلف ببافم اما اين هنر به فراموشى 
سپرده شده و خريدار و مشترى چندانى ندارد، 

بنابراين تعدادى از ارغوان بافان به سمت بافت 
آالچيق كه چند سالى است بازارش گرم است 

روى آورده اند و ديگر سبد نمى بافند.
وى مى گويد:هر چند درآمد آالچيق بافى بيشتر 
اســت و بافت آن يك تا سه روز زمان مى برد و 

به مواد (ساقه هاى ارغوان) زيادى نياز است اما 
سرمايه زيادى مى خواهد كه تأمين آن از عهده 

همه ارغوان بافان بر نمى آيد.
وى همچنان كه سرگرم بافتن ساقه هاى ارغوان 
است ادامه داد: محصوالتى كه از چوب درخت 
ارغوان ساخته مى شود براى زندگى مردم بهتر 

اســت اول اينكه به طبيعت ضرر نمى رساند و 
دوم اينكه دوام طوالنى دارد و اســتفاده از آن 
براى آبكش برنج دست را نمى سوزاند در حاليكه 
ريختن آب داغ برنج در ســبد هاى پالستيكى 
براى ســالمت افراد ضرر دارد و ســبب خمير 

شدن برنج نيز در نوع سبد پالستيكى و فلزى 
نيز مى شود.

  امان از جنس چينى 
اين هنرمند از ســبدهاى چينى نيز به عنوان 
رقيب ديگرى در خراب كردن بازار ارغوان بافى 
ياد مى كند و مى گويد:در ســبد چينى معلوم 
نيست چه چوبى به كار رفته است كه كيفيت 
آن پايين و خيلى سريع از هم جدا و شكسته 
مى شــود.  از او درباره قيمت ساقه هاى ارغوان 
براى بافت ســبد مى پرسم كه پاسخ مى دهد: 
براى هر سه كيلو ساقه و چوب درخت ارغوان 
بايد 10 هزار تومان هزينه كرد و بافت ســبد 
بزرگ يك ساعت، متوسط 49 دقيقه و كوچك 

هم نيم ساعت وقت مى برد.
وى دربــاره درآمد اين شــغل، مى گويد: براى 
بافنده درآمد زيادى ندارد اما در مقابل بيشتر 

نصيب دالالن و واسطه ها مى شود.

  استقبال مردم ضامن رونق بازار
وى ادامه مى دهد:كم رونقى در اين بازار سبب 
شده است كه بافندگان از سبد بافى به سمت 
آالچيق بافى روى آورند و حتى گل فروشى ها 
نيز كه مشترى ســبد هاى ارغوان بافى بودند، 
اكنون به ســمت استفاده از سبدهاى چينى و 
پالســتيكى روى آورند بنابراين پر رونقى اين 
هنر به اســتقبال مردم، بازار و گل فروشى ها 

بستگى دارد.

اخـــبار2

  برگزارى گردهمايى اعزام مبلغان 
غيرايرانى در حرم رضوى

آســتان نيوز:  هفتمين گردهمايى اعــزام مبلغان جامعه 
المصطفى العالميه مشهد مقدس با حضور1000 نفر از طالب 

غير ايرانى در رواق دارالحجه حرم مطهر رضوى برگزار شد.
در اين مراســم رئيس ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى 
خراسان رضوى اظهاركرد: مهم ترين وظيفه طالب تبليغ دين 

اسالم و هدايت جامعه به سمت حق و حقيقت است.
حجت االسالم والمســلمين ملكوتى تبار ادامه داد: دوستداران 
واليت بايد افرادى را كه تشــنه معارف اهل بيت(ع) هستند، 
جذب كنند و از طريق گفتار و عمل معارف ناب اســالمى را 

انتقال دهند.
وى افزود: كسانى كه جهان اسالم را به خطر مى اندازند، قصد 
دارند صفوف وحدت و اتحاد مسلمانان را به چالش بكشند تا 
بتوانند عزت، منابع غنى و ثروت هاى جهان اسالم را به غارت 

ببرند.
وى اضافــه كــرد: مبلغان نبايد امر تبليــغ را به زمان خاصى 
محــدود كنند و تا حدى كه مى توانند بايــد ارتباط خود را با 
مردم منطقه اى كه در آن حضور داشــته اند، حفظ كنند و به 
مردم مسئوليت بسپارند تا امور تبليغى و فرهنگى را در منطقه 

خود ترويج دهند.

  معرفى اعضاى جديد هيئت مديره 
كانون وكالى دادگسترى خراسان

محمود يوسف پور: اعضاى جديد هيئت مديره كانون وكالى 
دادگسترى خراسان روز گذشته در مراسمى با حضور جمعى از 
وكال در محل دفتر اين كانون در مشهد مقدس، معرفى شدند.

در اين مراســم كه با توديع و معارفه اعضاى قبلى اين كانون 
و اعضاى جديد كانون وكالى دادگسترى خراسان همراه بود، 
خوراشــادى زاده رئيس سابق هيئت مديره اين كانون با بيان 
اينكه بيش از 700 نفر در انتخابات كانون شركت كردند، گفت: 
اين استقبال نسبت به دوره هاى قبلى بى نظير بود و در سراسر 

كشور، سابقه نداشته است.
دكتر عباس شيخ االسالم عضو و منتخب جديد هيئت مديره 
كانون وكالى دادگســترى خراسان نيز در اين مراسم با بيان 
اينكه بايد تالش كنيم تا كانون را در مجامع حقوقى بيشــتر 
بــه نمايش بگذاريم، افزود: دموكراســى بهترين شــيوه اداره 
جامعه اســت و كانون بازى دموكراسى را بخوبى در انتخابات 
خود به نمايش گذاشت. خاطرنشان مى شود، در اين مراسم، 
مهدى عامرى، حســين حســينى مدرس، حسن مسگرانى، 
مسعود خوراشادى زاده و دكتر عباس شيخ االسالم به عنوان 
اعضاى اصلى و جواد اعظم صادقى، مرتضى عليزاده جواهرى و 
حســن حسن زاده، به عنوان اعضاى على البدل كانون وكالى 

دادگسترى خراسان،  معرفى شدند.

  افتتاح مسجد در روستاى احمد آباد 
با كمك نيكوكاران مه والت 

مه والت-خبرنگارقدس: مسجد حضرت فاطمه زهرا(س) 
روســتاى احمد آباد مــه والت با حضور امــام جمعه موقت، 
فرمانده سپاه ناحيه مه والت،رؤساى هيئت مذهبى و جمعى 

از مسئوالن شهرستانى افتتاح شد.
اين مسجد با كمك خيرين بزرگوار مه والتى محمود باقرى، 
عليرضا بخشى، نعمت اله منفرد و خانم رحمانى با اعتبار 3 

ميليارد و 500 ميليون ريال به بهره بردارى رسيد.

  عيادت هيئت امناى امامزاده باغشن
 از جانباز 70 درصد

دررود- خبرنگارقدس: همزمان با روز جانباز، اعضاى هيئت 
امناى بقعه امامزاده يحيى باغشــن زبرخــان در منزل جانباز 

70درصد حاج رمضان على چنارانى، با وى ديدار كردند. 
دراين ديدارحجت االسالم مروى مسئول فرهنگى وامام جماعت 
مســتقر در بقعه امامزاده يحيى با بيان اين كه جانبازان ســند 
افتخار نظام اسالمى هستند، گفت: كمترين وظيفه اى كه بردوش 
ماســت حضور در منزل ايثارگران دفاع مقدس اســت و به اين 

شيوه شايد بتوانيم گوشه اى از زحمات آن ها را قدردانى نماييم.
 جانباز چنارانى در عمليات والفجر از ناحيه پا قطع عضو وجانباز 
شد واكنون در سن 80 سالگى يكى از فرزندانش پرستارى وى 

رابه عهده دارد.

قدس: قيمت گوشت گوسفندى در مشهد 1500 تومان افزايش 
يافت

نيش و نوش: مسئوالن گفتن اين افزايش به خاطر زلزله ديروز 
مشهد بوده كه سبب شده گوسفندا بترسن و گوشت تنشون آب 

بشه و گوشت كم بشه و قيمتش بره باال وگرنه ما بى تقصيريم!
قدس: به كارگيرى غيرمجاز 5200 كارگر خارجى در خراسان 

رضوى
نيش و نوش: هركدوم از نامزدهــا جلوى همين به كارگيرى 
كارگران خارجى رو بگيره، خودبه خود اون چندميليون شــغل 

ايجاد ميشه!
قدس: حذف نقاط حادثه خيز خراســان رضوى 440 ميليارد 

ريال اعتبار نياز دارد
نيش و نوش: هر مديرى هم كه بخواد اينقدر بودجه از دولت 

بگيره، خودش حذف خواهد شد!
قدس: اخطار زيست محيطى به 6 مركز معاينه فنى در خراسان 

رضوى
نيش و نوش: اخطار دادن كه اينقدر پول مى گيرين الاقل روزى 

يك خودرو را هم واقعاً بازديد كنين!
قدس: همايش بين المللــى تازه هاى جراحى «آب مرواريد» در 

مشهد برگزار شد
نيــش و نوش: در حاشــيه اين همايش، شــركت كنندگان 
از غرفه هــاى مرواريد و فيروزه و زعفران و نبات و اشــترودل و 

سمبوسه هم بازديد كردن!

سرورهاديان   شقايق بهتراست اما...
هنــوز تا راه رفتــن و دويدن و پيچيدن 
صداى خنده هايش همــراه با بچه هاى 

محل، فاصله زيادى مانده است.
9 بهمن ماه سال گذشته بود كه حكايت 
غمنــاك «راز بى بى» مادر 26 ســاله اى 
را روايــت كرديــم، بانويى كــه زندگى 
مشــتركش دچار گردباد حادثه شــد، 
مادرى كــه همه داشــته اش از زندگى 

مشترك سه فرزند است. 
«آسيه» 11 و «شــقايق» 7 و «محمد» 3 
ساله است. بعد از چاپ گزارش به كمك 
يكى از خادمان امام رضا (ع) و مؤسســه 
درمانى عاشورائيان بخشى ازدرمان شقايق 
آغاز شــد. اما در تماس مجدد اين مادر 
دريافتيم، درمان شقايق و خودش پروسه 

طوالنى ترى دارد.
ايــن بارگروه جهادى عاطفه ها براى حل 
مشــكل اين مادردرد كشيده پيش قدم 

شدند. 
درست درانتهاى شــهرهمان جايى كه 
جاده اصلى خودش رابه بافت روســتايى 
مى ســپارد، تابلوى روســتاى ساالر آباد 
به چشــم مى خورد، همان منطقه اى كه 
بســيارى ازمهاجرنشــينان از شهرهاى 
دور و نزديــك به آن منطقــه براى كار 
درزمين هاى كشاورزى مهاجرت كرده اند.

«راز بــى بى» ســال ها پيش بــه همراه 
شــرقى ترين  جنــوب  از  همســرش 
شهركشــورمان به اين روســتا وبه اميد 

زندگى بهتر آمده است.

اما نمى دانست پايان يك روزخسته از سر 
زمين كشــاورزى كه براى مردم كارمى 
كردند، تصــادف با يك كاميون رويا هاى 

زندگى اش را به يغما مى برد. 
او مى گويــد: وقتــى به هــوش آمديم 

بيمارســتان بوديــم. مــردم مــا را به 
بيمارستان رسانده بودند و راننده كاميون 
هم متوارى شــده بود. اوبرايمان تعريف 
مى كند. همه ما آسيب ديديم، مهره كمر 
و دستم شكست اما شقايق كه چندمتر از 
محل حادثه زير تلى خاك به كمك مردم 
نجاتش داده بودند، نخاعش آسيب ديده 
بــود. تا دو ماه همــه دارايى زندگى مان 
حتى تا وسايل خانه مان را فروختيم و13 
ميليون را براى هزينه هاى درمانى شقايق 
پرداخت كرديم، اما پزشكان گفتند بايد 
فيزيوتراپى و كار درمانى را ادامه دهيم تا 

شقايق بهبود پيدا كند. 
در تمــام مــدت گــزارش راز بــى بى 
نــگاه شــرجى اش و بغضــش را فــرو 
مى خورد. الزم نيســت مادر باشــى كه 
غم بازى نكردن و نخنديدن شــقايق را 

درك كنى. 
سميرا شاهوردى كه مسئوليت اين گروه 
جهــادى را برعهده دارد، كنار بچه ها كه 
مى نشيند در ابتدا آرزوى تك تك بچه ها 
را مى پرسد و يادداشت مى كند. اما شقايق 
پژمرده تر از آن است كه حرفى يا لبخندى 
بزند و آســيه خواهر بزرگ تر شــقايق 
مى گويد: آرزويم داشــتن لباس و كفش 
اســت تا بتوانم مثل بچه هاى همسالم 
به مدرســه بروم. محمد كه همه اسباب 
بازى او تنها چند تيله كوچك است هم 
رويايش داشتن ماشــين است كه با آن 

بازى كند و سرانجام شقايق آرام آرزويش 
را به او مى گويد: يك عروسك با پيراهن 

صورتى.
راز بى بى بــراى گروه جهادى عاطفه ها 
مى گويد: متأســفانه هزينه رهن و اجاره 
يك خانه كوچك را ندارم و صاحب خانه 
به دليل ندادن اجاره از ما خواسته خانه را 

تخليه كنيم.
 او ادامــه مى دهد: متأســفانه فقط 20 
جلسه تا حاال به صورت رايگان شقايق را 
به دارالشفا برده ام وفيزيوتراپى وكاردرمانى 
شقايق را انجام داده ام. اما هر بار با اتوبوس 
وبخش زيادى ازمســيررا بايد پياده بروم 
و شــقايق را بغل كنم. بــه دليل درمان 
نشدن شكستگى مهره هاى كمر و دستم 

ديگرتوان اين كار را ندارم.
حاال شاهوردى پيشنهاد خريد يك ويلچر، 
تهيه مبلغ رهن واجاره و كمك هاى بسته 
حمايتــى و كمك گرفتن از پزشــكان 
خير را در برنامه كمــك قرار مى دهد و 
همچنين برآورده كــردن آرزوهاى بچه 

هارا يادداشت مى كند. 
حاالمى دانم دســت هاى مهربان زيادى 
هنوزوجود دارند كه دررسيدن آرزوهاى 
كوچك مادرو اين فرشــته هاى كوچك 

آن هارايارى كنند.

روايتى از  زندگى «راز بى بى» 

شقايق بهتر است اما...
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  خود تمايزيافتگى در زندگى
با ســالم خدمت مشاور محترم، من زنى 29 ساله و همسرم 
38 ساله است. 10 سال پيش به طور سنتى ازدواج كرديم و 
صاحب سه فرزند هستيم. مشكل ما اختالف عقايدمان است. 
من تمايل به پيشرفت و امروزى شدن دارم ولى همسرم مانند 
والدينش سنتى فكر مى كند و سر همين مسئله نيز در تربيت 
فرزندانمان به مشكل برخورديم. البته اين را بگويم كه همسرم 
مرا خيلى دوست دارد و تا به حال بى احترامى يا حرف ركيكى 
به من نزده است ولى من عالقه زيادى به او ندارم و نسبت به 
وى دلســرد شده ام. چرا او نمى خواهد به روز باشد؟ ممنون 

مى شوم در اين زمينه كمكم كنيد. 
  زهره نخعى كارشناس ارشد روان شناسى

با ســالم، در جامعه ايران خانواده هاى مختلفى هستند كه 
برخى از آنان امروزى و برخى هنوز به شيوه سنتى و نياكان 
خود زندگى مى كنند. در خانواده هاى سنتى، فرزندان طبق 
آداب والدين ازدواج و همان شــيوه را در زندگى زناشويى نيز 
اجرا مى كنند. فرزندان خانواده هاى امروزى نيز بعد از ازدواج 
شيوه خانواده را در پيش گرفته و مطمئناً اين دو شيوه متفاوت 
را نمى توان كنار هم گذاشــت، زيرا مشكالت اساسى ايجاد 
خواهد كرد از جمله اين كه اختالف عقيده فاحش در تربيت 
فرزندان بوجود مى آيد. در مورد شما نيز همين گونه است و 
البته هيچ كدام از شما مقصر نيستيد. توصيه مى كنم «خود 
تمايز يافته» باشيد، يعنى خودتان تصميم بگيريد نه اين كه 
طبق رسوم پدران و مادرانتان رفتار كنيد. زوج هاى «خود تمايز 
يافته» افراد متعادلى هستند كه نه به همسرشان وابسته اند 
و نه به خانواده پــدرى. همچنين آن ها نيازى به تأييد يا رد 
همسر يا خانواده پدرى ندارند. توصيه مى كنم خودتان مستقل 
تصميم بگيريد. بدون اينكه احســاس نياز شديدى به تأييد 
خانواده پدرى داشته باشــيد، براى زندگى تان برنامه ريزى 
كنيد. براى اين كار بايد در يك گفت وگوى دوستانه و صميمى 
بين خودتان و بدون حضور فرزندان اين مسائل را عنوان و از 

جدايى عاطفى در خانواده پيشگيرى كنيد.

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.

نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى:
  «گفتمان ظهور» بايد در بطن جامعه 

نهادينه شود

تســنيم: نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى گفت: تنها 
برطرف كردن شــبهه طــول عمر امام زمان (عج) مشــكلى 
را برطرف نمى كند و در عرصه سياســى و اجتماعى نيز بايد 

گفتمان تقريب ظهور و حركت انقالب انجام و دنبال شود. 
آيت اهللا سيد احمد علم الهدى در ديدار با فعاالن مردمى اجتماع 
عظيم منتظران ظهور كه در دفتر امام جمعه مشهد برگزار شد، 
اظهار داشــت: امسال نيمه شعبان در روز جمعه است و برنامه 

روز جمعه با برنامه سال هاى ديگر فرق مى كند. 
وى با اشــاره به برنامه راهپيمايى منتظران ظهور در روز نيمه 
شعبان افزود: اگر برنامه اى مازاد بر راهپيمايى الزم است، آن را 
طراحى كنيد تا هماهنگ شود و تمامى نظريات در يك ظرف 
بگنجد؛ چون پراكندگى كار نيرو و انرژى را مصرف مى كند، اما 

از بازدهى مى كاهد . 
آيت اهللا علم الهدى با بيان اينكه دو ظرفيت در نيمه شــعبان در 
مشهد وجود دارد، گفت: يك مورد ظرفيت راهپيمايى منتظران 
ظهور در اين روز و ظرفيت ديگر برنامه هاى دهه مهدويت است 
كه بايد تمامى برنامه ها در قالب همين ظرفيت ها بگنجند.  وى 
ادامه داد: برنامه هاى ميالد وجود اقدس امام زمان (عج) از شــب 
يازدهم شــعبان به بعد شروع مى شود؛ بنابراين برنامه هاى دهه 

مهدويت نيز از اين تاريخ آغاز به كار مى كند. 

دبير جمعيت ايثارگران انقالب اسالمى خراسان 
رضوى خبرداد

  فهرست اصولگرايان براى شوراى شهر 
مشهد در حال تدوين است

قدس: دبير جمعيت ايثارگران انقالب اسالمى خراسان رضوى 
گفت: تشــكل هاى عضو ائتالف اصولگرايــان و جبهه مردمى 
انقالب اسالمى در حال بررسى و ارزيابى كانديداها هستند كه 
در جلسه آخر از بين نامزدها به فهرست 70 نفرى براى معرفى 

افراد مورد نظر در انتخابات شوراى شهر مشهد رسيده ايم.
سيد عبدالرضا رحيم زاده مدنى افزود: از بين اين 70 نفر با رأى 
گيرى به فهرست 15 نفرى خواهيم رسيد و ان شاء اهللا به مردم 

خوب، متدين و انقالبى شهر مشهد عرضه خواهيم كرد.
وى توضيح داد: تالش بســيارى انجام شــده تا تشــكل ها و 
گروه هاى اصولگرا و انقالبى در قالب تشــكلى جمع شــوند و 
آقاى عامرى فرد به عنوان دبير ائتالف در قالب جبهه مردمى 
نيروهاى انقالب براى وحدت بر سر يك فهرست در حال رايزنى 

با تشكل ها هستند. 

  جانبازان مخابرات خراسان شمالي 
تجليل شدند

بجنــورد- خبرنگارقدس: به منظور پاسداشــت والدت 
حضرت ابوالفضل العباس (ع) و بزرگداشــت رشــادت هاي 
جانبازان و ايثارگران انقالب اســالمي و هشــت سال دفاع 
مقدس، طي مراســمي ازجانبازان مخابرات منطقه خراسان 

شمالي تجليل شد.
بنا به اين گــزارش در اين ضيافت با تجليل از صبر، ايثار و 
فداكاري هاي خانواده معظم جانبازان، لوح تقديري به همراه 
هدايايي به عنوان ياد بود از ســوي مهندس هاشمي مدير 
مخابرات منطقه خراســان شــمالي به هر يك از جانبازان 

اهدا شد.
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نيشـابور-خبـــرنگارقدس  
كارگاهى  و  كتابخوانى  نشســت هاى 
باشگاه هاى كتابخوانى كودك و نوجوان 
باحضور مدرسان كشورى در نيشابور 

آغازشد.
نرجس مقدم پاشــا مسئول دبيرخانه 
پايتختى كتاب ايران مســتقردر اداره 
فرهنگ وارشــاد اســالمى نيشــابور 
اظهاركــرد: دومين جام باشــگاه هاى 

ايران  ونوجــوان  كتابخوانى كــودك 
همزمان بــا هفته بزرگداشــت مقام 
معلم توســط اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى نيشابور با مشاركت و همكارى 
شــهردارى، آموزش وپــرورش، اداره 
پرورش  كانون  عمومى،  كتابخانه هاى 
فكرى كــودكان ونوجوانــان وانجمن 
كتــاب كــودك ســيمرغ واتحاديه 

كتابفروشان نيشابور آغاز به كار كرد.

جام باشگاه هاى كتابخوانى در نيشابور

سالم �شاور

  خريد مقرون به صرفه
اين هنرمند سبدباف مى گويد: اگر مشترى باشد مى توانيم هر نوع محصولى را كه 
سفارش دهند از جمله سبد خريد ببافيم تا هم از خريد واستفاده از پالستيك كه 
براى طبيعت ضرر دارد خالص شــوند و هم اينكه هزينه بيشترى پرداخت نكنند 
چرا كه عمر سبدهاى بافته شده از ساقه هاى درخت ارغوان طوالنى و بعضاً 10 تا 

15 ساله است.
  وى به شــعار اقتصاد مقاومتى اشــاره مى كند و مى گويد: اگر مردم استقبال 
كنند به شــخصه مى توانم 20 نفر را به شرط تضمين فروش محصوالت بافته 
شده جذب كار كنم بنابراين همه بايد كمك كنند اين هنر قديمى را سرپا نگه 
دارند. به گفته وى ارغوان بافان را هم اكنون مى توان در روستاى مايون طرقبه 
ديد كه با وجود همه كم و كاستى ها به حرفه اجدادى خود در بافت انواع سبد 

با ساقه هاى رغوان همچنان پايبند و مشغولند. 

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

300072305 پيامك كنيد.



سيد عباس مشــكوة رضوى   معاون 
هماهنگــى و مديريت امور زائرين اســتاندار 
خراســان رضوى گفت: فرهنگ ميزبانى در 
اســتان هنوز بــه بلوغ نرســيده و بايد براى 
ميزبانى هر چه بهتر از زائران حضرت رضا(ع) 

تدابير جدى اتخاذ شود.
محمد حسن واحدى در گفت و گو با خبرنگار 
ما اظهارداشــت: به واقــع يكى از ضعف هاى 
جدى در استان و مشــهد، ميزبانى خوب از 

زائران توسط مردم و مسئوالن است. 
وى بــا بيان اينكه اختصــاص بودجه زيارت 
مى تواند به تأمين زيرساخت ها كمك شايان 
توجهى بكند، خاطرنشان كرد: بودجه زيارت 
از ابتدا كه در ســال 90 مطرح شد تا كنون 
دچار فراز و نشيب هاى زيادى شده است. در 
برنامه پنجم توســعه بنا شد طى پنج سال 2 
هزار ميليــارد ريال به بحث زيارت اختصاص 

يابد. 
وى افــزود: در ســال اول رقــم مختصرى 
پيگيرى هاى  برخــالف  و  يافــت  اختصاص 
مســتمرى كه انجام شد، متأسفانه رقمى كه 
بايد داده مى شــد، اختصاص نيافت و بحث 

زيارت دچار وقفه شد. 
معاون هماهنگــى و مديريت امــور زائرين 
اســتاندار خراســان رضوى با بيان اينكه در 
مجموع مبلغ 400 ميليــارد ريال از بودجه 
زيارت اختصاص يافت، يادآورشــد: علت اين 
امر هم پيشــنهاد يكى از نمايندگان مجلس 
شوراى اســالمى مبنى بر اختصاص بودجه 
زيارت به همه استان ها بود كه متأسفانه مانع 

اختصاص رقم واقعى بودجه زيارت شد.

 ايجاد كارگروه ملى زيارت
محمد حســن واحدى ادامه داد: در سال 92 
اولين كارى كه در اين خصوص انجام شــد، 
ايجاد كارگروه ملى زيارت بود كه رياست آن 
به معاون اجرايى رئيس جمهور محول شد. در 
اين كارگروه رئيس ســازمان برنامه و بودجه، 
وزير راه و شهرســازى، وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمى، رئيس كل بانك مركزى، وزير كشور 
و اســتانداران اســتان هاى خراسان رضوى، 
فارس و قم عضويــت دارند تا بتوان از آن به 
عنوان يك ظرفيت ملى براى رســيدگى به 

بحث زيارت استفاده كرد.
وى تصريح كــرد: پس از آن اعتبارات زيارت 

به طور جدى پيگيرى شد و تاكنون بيش از 
750 ميليارد ريال اختصاص داده شده است. 
اين بودجه در بحث اقامت زائران، بهداشت و 
درمان، فرهنگ و گردشــگرى، حمل و نقل، 
بقاع متبركه و مسائل امنيتى وانتظامى هزينه 

شده است.
و مديريت  معاون هماهنگى 
امور زائرين استاندار خراسان 
رضوى گفت: در ســال 95 
هــم 200 ميليــارد ريــال 
اعتبار داشــتيم كه به دليل 
محدوديت هــاى مالى دولت 
استفاده  و  نيامد  اســتان  به 

هم نشد.
واحــدى  حســن  محمــد 
اظهارداشــت: اكنون به طور 
جدى پيگيــر بودجه زيارت 
در برنامه ششــم هستيم كه 
در ماده 97 اين برنامه بحث 
زيارت توســط دولت مطرح 

شــد و در مجلس شوراى اسالمى به تصويب 
رســيد و مورد تأييد شوراى نگهبان هم قرار 
گرفت. با اين مصوبه دولت به اســتناد ماده 
97 برنامه ششم توسعه مكلف است براى سه 
استان خراســان رضوى، قم و فارس بودجه 

خاص در نظر بگيــرد. اين بودجه هنوز ابالغ 
نشــده و در صورت ابالغ به طور قطع اطالع 

رسانى مى شود.

 توجه خاص استاندار
وى با اشاره به توجه خاص استاندار خراسان 
زيارت  بودجــه  به  رضوى 
خاطرنشــان كرد: با توجه 
عالوه  زيــارت،  اهميت  به 
بر بودجه زيــارت در قالب 
رديف ها مبلغــى از بودجه 
اســتان به امر زيــارت نيز 

اختصاص خواهد يافت. 
وى با بيــان اينكه بودجه 
رويكرد كمكى  زيارت يك 
دارد،  هــم  مشــاركتى  و 
افزود: در ايــن حوزه هيچ 
گاه پروژه اى از صفر تا صد 
ســاخته  زيارت  بودجه  از 
نشده است. براى20 درصد 
خط بى آرتى، بخشى از پروژه مسكن ثامن و 
ســاخت 30 زائرسراى در اطراف حرم مطهر، 
كمپ غدير، جاده زائران پياده، تعريض جاده 

قوچان از بودجه زيارت هزينه شده است.
معاون هماهنگــى و مديريت امــور زائرين 

اســتاندار خراســان رضوى يادآور شد: براى 
احيــاى بقاع متبركــه بودجه اى بــه اداره 
اوقاف پرداخت شد. در اين راستا طرح جامع 
زيربنايى بقاع به تصويب رسيده و در همين 
راســتا آستان قدس رضوى هم كمك شايان 

توجهى كرده است.
محمد حسن واحدى با بيان اينكه در بحث 
زيارت نبايد همه چيز به دولت محول شود، 
تصريــح كرد: اگر همه امــور زيارت دولتى 
شــود، بحث حضور خيرين و مشاركت هاى 
مردمى كمرنگ خواهد شد. به عنوان مثال 
شــهردارى با كمك بودجه زيارت نسبت به 
ســاخت 110 مسجد در سطح شهر مشهد 
اقدام كرد كه تعدادى هم اجرا شد. اين كار 
اگرچه اقدام شايســته اى بود، اما از سويى 
حضور خيرين مســجد ساز را كمرنگ كرد. 
در حالى كه از ديرباز مسجد توسط خيرين 

ساخته مى شد.
وى ادامــه داد: يكى از آرزوهاى من به عنوان 
متولى زيارت در خراسان رضوى اين است كه 
روزى برسد كه براى ميزبانى زائران حضرت 
رضا(ع) در دروازه هاى شهر مشهد مردم با هم 
رقابت كرده و سر و دست بشكنند. به نظر من 
اين كار شدنى است به شرط اينكه تبديل به 

فرهنگ شود.

��ارش

��ر
  افتتاح مركز نابارورى خراسان جنوبى

علوم  دانشــگاه  درمان  معاون  بيرجند-خبرنگار قدس: 
پزشكى بيرجند از راه اندازى مركز نابارورى خراسان جنوبى 

خبر داد.
محمــد دهقانى فيزوزآبادى گفت: اين مركز همزمان با 14 
مركز درمان نابارورى دولتى كشــور، روز گذشته از طريق 

ويدئوكنفرانس به بهره بردارى رسيد.
وى اظهار داشــت: اتــاق عمل، تجهيزات آزمايشــگاهى 
راه اندازى مركز نابارورى خراســان جنوبــى در بيرجند، 
تانك هاى فريز، دســتگاه ســونوگرافى، سيستم انجماد و 
سيســتم كامل ميكرو اينجكشــن از جملــه تجهيزات و 

امكانات اين مركز است. 
وى افزود: تاكنون از سوى هيئت امناى ارزى وزارت بهداشت 
براى تجهيز مركز نابارورى، يك ميليارد و100 ميليون تومان 
پرداخت شده است و 900 ميليون تومان ديگر نيز تا پايان 

سال براى تكميل تجهيزات پرداخت مى شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند گفت: از 6 ماه 
قبل تشــكيل پرونده زوج هاى نابارور با هماهنگى معاونت 
بهداشــتى آغاز شده اســت و تاكنون 40 نفر به اين مركز 

مراجعه كرده اند. 
وى از شناســايى هزار زوج نابارور در خراسان جنوبى خبرداد و 
افزود: براساس اطالعات جمع آورى شده، استان خراسان جنوبى 

با نرخ نابارورى 9درصد دررتبه هشتم كشورى قرار دارد.
وى بيان كرد: با توجه به بعد مسافت اين استان با قطب هاى 
درمان نابارورى در يزد، مشــهد و زاهدان، راه اندازى مركز 

نابارورى در بيرجند بسيار ارزشمند است.
دهقانــى فيزوزآبادى با بيان اينكــه هزينه هاى اين مركز 
با تعرفــه دولتى پرداخت مى شــود، افزود: حل مشــكل 
نابــارورى زوجين، نه تنها به افزايش نرخ رشــد جمعيت 
وارتقاى سالمت جســمى آنان كمك مى كند، بلكه سبب 
ارتقاى سطح ســالمت اجتماعى و روانى زوجين نابارور و 

خانواده هاى آنان مى شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند بيان كرد: مركز 
نابارورى خراســان جنوبى در ساختمان مركز بيمارى هاى 

خاص واقع در خيابان شهيد بهشتى بيرجند قرار دارد.

استاندار خواستار شد
  توجه جدي به راه هاي خراسان جنوبى

بيرجند-خبرنگار قدس: استاندار خراسان جنوبى خواستار 
توجه جدى وزارت راه و شهرسازى به راه هاي استان شد.

ســيد علي اكبر پرويــزي در ديدار معــاون برنامه ريزي و 
مديريت منابع وزارت راه و شهرســازي اظهار داشــت: در 
ماه هاي پاياني ســال گذشــته و ابتداي امسال با عنايت به 
توجه ويژه دولت به موضوع بهســازي راه هاي استان، شاهد 

تحوالت خوبي در اين زمينه بوده ايم.
وى با بيان اينكه در صورت ســاماندهي و توجه بيشــتر به 
فعاالن و پيمانكاران حوزه راه، طرح هاي عمراني مربوطه با 
سرعت بيشــتري انجام مي پذيرد، اضافه كرد: با عنايت به 
وسعت و پراكندگي جمعيت استان خراسان جنوبي، راه هاي 

استان نيازمند توجه جدي تري است.
استاندارخراســان جنوبى با اشاره به اهميت ادامه و تكميل 
محور ارتباطي روم- ســرايان، تصريح كرد: اهميت موضوع 
از اين جهت اســت كه با تكميل و راه اندازي اين بخش از 
جاده هاي استان، هم ترافيك جاده هاي موازي كمتر خواهد 
شــد و هم رفت و آمد مردم در شهرســتان قائن و سرايان 

تسهيل خواهد شد.
پرويزى، بر ضرورت اولويت بندي اجرايي طرح ها و پروژه هاي 
حوزه راه در استان تأكيد كرد و افزود: اولويت بندي و برنامه 
ريزي هاي صورت گرفته، بر مبناي جاده هاي پرتردد و حادثه 

خيز استان انجام پذيرد.
استاندار خراسان جنوبى، با تأكيد بر لزوم تمركز وزارت راه 
و شهرسازى و زيرمجموعه هاي استاني ذي ربط بر تكميل 
جاده بيرجند- قائن، خاطرنشــان كرد:در 6 ماه گذشــته با 
توجه به اولويت اين مســير، پيشــرفت قابل مالحظه اي را 

شاهد بوده ايم.
معاون برنامه ريزي و مديريت منابع وزارت راه و شهرسازي 
نيز دراين ديدار گفت: از زمان فعاليت دولت تدبير و اميد، به 
لحاظ تخصيص اعتبارات تحوالت خوبي صورت گرفته است.

امير اميني تصريح كرد: در طــرح جامع حمل و نقل، دو 
كريدور مهم در استان خراســان جنوبي پيش بيني شده 
كه در هنگام تكميل، ظرفيت هاي جديدي براي اســتان 

خواهند بود.

معاون استاندار خراسان رضوى در گفت و گو با قدس  

شهروندان در گفت وگو با قدس انتقاد كردنداعتبار 200 ميلياردى «زيارت» نرسيد
  پروسه طوالنى صدور كارت هوشمندملى

رضا طلبى: كارت هوشــمند ملى، سال هاســت كه بر سر 
زبان ها افتاده، اما فرآيند پيچيده و زمان بر ثبت نام و صدور 
آن، شــهروندان را با مشكالتى روبه رو كرده و انرژى و زمان 
زيادى را از آن ها ربوده اســت و اكنون به يك ماراتن بزرگ 

براى آنان تبديل شده است.
ايران نخستين كشــورى نيست كه كارت ملى هوشمند را به 
شــهروندان خود ارائه مى دهد، بسيارى از كشورها اين كارت 
را صادر كرده و در اختيار شــهروندان خــود قرار داده اند، اما 
شرايط اجراى آن ها قابل مقايسه با فرآيند كنونى در كشور ما 
نبوده و بسيار آسان و سريع بوده است. اين كارت، كاركردهاى 
مختلفى دارد و صدور و در دسترس بودن آن مى تواند به روند 
دولت الكترونيك كمك بسيارى كند، اما به نظر مى رسد، روند 
ثبت نام و انتظارهاى طوالنى در تمام مراحل آن از جمله صدور 
اين كارت دلسردى هايى را براى متقاضيان فراهم كرده است. 
كارتى كه خود بايد تسريع كننده امور باشد، اكنون در پيچ و 
خم هــاى ثبت، صدور و تحويل گير كرده و موجب شــده كه 
عــالوه بر انتظار طوالنى، در تمام مراحل آن بخصوص تحويل 

آن از دفاتر پستى، موجب ناراحتى متقاضيان شود. 
يكى از شــهروندان مى گويد: متقاضيــان در ابتدا بايد 20 
هزارتومان و ســپس 9 هزارتومان بــراى ثبت نام كارت به 
خزانه دولت واريز كنند و پــس از مدت طوالنى كه كارت 
صادر مى شــود، براى دريافت كارت به دفاتر پيشــخوان يا 
پست مراجعه كنند و 2000 تومان (به عنوان هزينه صدور 

كارت) ديگر نيز پرداخت كنند كه با اين حساب در مجموع 
31 هزار تومان بايد بابت كارت به دولت پرداخت كنند و اى 
كاهــش تنها هزينه اى كه مردم پرداخت مى كردند، هزينه 
مالى بود در صورتى كه هزينه زمان و سرگردانى براى ثبت 

نام و تحويل كارت ملى، بيشتر مردم را آزرده كرده است.
حسينى در ادامه به قدس مى افزايد: انتظارات مردم و متقاضيان 
كه در اكثر اوقات، وعده تحويل يك ماهه كارت هوشمند ملى 
را از سوى مسئوالن دريافت كرده بودند، به ماه ها كشيده شد و 
هرازگاهى براى اطالع از وضعيت و سرنوشت كارت ملى خود، 

به اينترنت و دفاتر پست مراجعه مى كنند.
وى كه در دفتر پستى ابوذر شرقى منطقه طالب مشهد منتظر 
دريافت كارت ملى هوشــمند خود است، تصريح مى كند: اگر 
مسئوالن نتوانســته اند، زيرساخت ها و تجهيزات الزم را براى 
اين امر مهم تهيه، تأمين و فراهم كنند، چرا فراخوان عمومى 
داده و دست اغلب مردم را در پوست گردو گذاشته اند؟ مردم 
پس از زمان طوالنى براى صادر شدن كارت، حداقل بايد يك 

روزكارى خود را نيز صرف دريافت آن از دفاتر پستى كنند. 
يكى ديگر از شهروندان كه در اين دفتر پستى منتظر است 
به گفته خودش براى دريافت اين كارت سه ساعت مرخصى 
از سازمانش گرفته است و بعيد مى داند دراين مدت بتواند، 

كارت خودش را از اين دفتر پستى دريافت كند.
وى مى گويد: زمان اجراى فرآيند كارت هوشــمند ملى بسيار 
طوالنى شده كه اين امر نوعى اهانت به مردم نيز تلقى مى شود 
زيــرا صف هاى طوالنى بــراى دريافت كارت و پاســخگويى 
نامناسب متصديان واقعاً شهروندان را آزرده خاطر كرده است.

خانــم ابراهيمى در ادامه به قــدس مى افزايد: با اين خيل 
عظيم جمعيت تنها سه نفر براى تحويل كارت در اين دفتر 
پســتى قرار دارند كه تحويل كارت را بسيار كند و مردم را 
واقعاً ناراحت كرده اســت. از طرفى يكى از آن ها نيز دوباره 
انگشت اشاره افراد را با حسگر امتحان مى كند و فقط دو نفر 

بايد پاسخگوى اين همه جمعيت باشند.
وى اظهار مى دارد: مســئوالن به هيچ وجه اين شــرايط را 
درك نمى كنند و اتالف وقت مردم برايشان مهم نيست. من 
از مسئوالن تقاضا دارم كه خودشان به اينجا مراجعه كنند و 
ببينند آيا مى توانند به عنوان يك شهروند اين زمان طوالنى 

را در دفاتر پستى براى دريافت اين كارت تحمل كنند؟

پست مراجعه كنند و  تومان (به عنوان هزينه صدور 
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(تومان)
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1/155/000
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340/000
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هر گرم طالى 18 عيار
سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم
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مهناز خجسته نيا   رئيس شوراى اسالمى شهر مشهد كه به بهانه هفته شوراها 
در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، به عملكرد خود و همكارانش در 4 سال گذشته 

نمره 17 داد.
به گزارش خبرنگار ما، كمال ســرويها كه پس از دو دوره عضويت در شــوراى شهر 
حتى نامزد انتخابات دوره پنجم نشــده است، در آخرين نشست مطبوعاتى خود به 
پرســش هاى خبرنگاران پاسخ داد. وى در پاســخ به پرسش خبرنگار ما درخصوص 
ضرورى ترين مسئله جامانده از چهارمين دوره شوراى اسالمى كه بايد اولويت شوراى 
پنجم قرار بگيرد، گفت: «قفل شدن» سيستم يكپارچه شهرسازى آرزويى است كه با 

وجود تالش سه دوره از شورا به نتيجه نرسيده است.
وى با بيان اينكه طى دوره هاى دوم، ســوم و چهارم شوراى شهر حداقل 15 ميليارد 
تومان براى اجراى اين سيستم هزينه شده است، افزود: براى اجراى اين سيستم نرم 
افزار گسترده اى خريدارى شده تا ديگر شاهد 13 نوع جواب در 13 منطقه شهردارى 

براى پاسخ به درخواست هاى پروانه و پايانكار نباشيم.
رئيس شوراى اسالمى شهر مشهد با تأكيد براينكه اتفاقى كه براى صدور گذرنامه با 
اجراى سيستم يكپارچه افتاد بايد براى صدور پروانه و پايانكار ساختمانى نيز بيفتد، 
اظهار داشــت: درصورت اجراى سيســتم يكپارچه شهرسازى هر شهروند مى تواند با 
ورود كد نوســازى تمام ضوابط شهرســازى ملك خود را بدون امكان دخل و تصرف 

انسانى دريافت كند.
به گفته وى، با اجراى اين سيســتم جدا از اينكه از بروز تبعيض هاى فردى و رشــوه 
جلوگيرى خواهد شــد، ديگر هيچ شــهروندى در جريان دريافــت پروانه و پايانكار 

ساختمانى مجبور نيست 3 ماه جلوى اتاقى بايستد تا مشكلش برطرف شود. 

  دليل كناره گيرى رئيس شورا از نامزدى 
كمال ســرويها در پاســخ به پرســش ديگرى مبنى بر دليل نامزد نشدن وى در 
انتخابات پنجمين دوره شوراى شهر هم گفت: من 10 سال است عضو شورا هستم 
و به نظرم پس از دو دوره عضويت در مجلس يا شورا بايد فضا را براى ديگران هم 

باز گذاشت.
وى با بيان اينكه آن زمان با جديت مشغول فعاليت دندانپزشكى در مطب خودم بودم 
كه بنا به اصرار برخى احزاب و تشكل ها وارد عرصه شورا شدم، افزود: اما امروز با توجه 
به نامزدى حداقل 70 اســتاد دانشگاه فردوسى و شمار زيادى از نخبگان مى توانم از 

اين عرصه فاصله بگيرم.

  خبرهاى يك خطى
- رئيس شــوراى اسالمى شهر مشــهد در خصوص نزاع هاى صحن علنى اعضاى شوراى 
اسالمى شــهر نيز گفت: هرگز مخالف اين موضوع نيستم، زيرا اين نزاع ها هرگز ريشه در 
گفتمان هاى سياسى نداشته، بلكه بيشتر به دليل اختالف ديدگاه كارشناسى رخ داده است.

- كمال ســرويها همچنين ادعاى برخى اعضا درخصــوص تعلل دولت در كمك به 
حاشيه شهر مشــهد را رد كرد و افزود: هرگز نگفتيم دولت هيچ كارى براى حاشيه 
شهر مشهد نكرده، اما توقع ما اختصاص كمك 160 ميليارد تومانى بود كه خودشان 

براى حاشيه شهر مصوب كردند، اما يك ريالش هم نرسيد.
- وى در پاسخ به آخرين وضعيت پروژه هاى «مشهد مال» و «جهان مال» نيز اظهار داشت: 
توليت جديد آســتان قدس رضوى هرگز اعتقادى به ورود آستان قدس به اين عرصه ها 
ندارد و يكى از ايرادهاى اوليه او از عملكرد پيشين آستان قدس رضوى هم همين موضوع 

بوده است، چون آستان قدس رضوى اصًال به اين گونه سرمايه گذارى ها نياز ندارد.
- سرويها انتقاد از صدور مجوزهاى تجارى به رغم اشباع شدن عرصه تجارى در مشهد 

را نيز پذيرفت و افزود: در شرايط كنونى بايد به داد مراكز درمانى رسيد.
- رئيس شوراى اسالمى شهر مشهد در پايان اعالم آمادگى توليت آستان قدس رضوى براى 
هرگونه همكارى در جهت رفع مســائل ترافيكــى اطراف حرم مطهر رضوى را به فال نيك 

گرفت و گفت: با اين تعامل سناريوهايى تعريف شده كه در حال مطالعه و بررسى است. 

17، نمره «سرويها » به عملكرد 4 ساله شوراى شهر مشهد 

پروين محمدى: هفدهمين كنگره اپتومترى خراسان با حضور 
بيش از 450 نفر از اپتومتريست هاى سراسركشور و ميهمانانى از 
كشورهاى ژاپن، آلمان و استراليا در سالن آمفى تئاتر بيمارستان 

رضوى آغاز به كار كرد. 
دكتر عباس عظيمى دبيرعلمى كنگره در گفت وگو با خبرنگار ما 
در خصوص هدف از برگزارى اين كنگره اظهار داشت: متأسفانه 
امروز به علت استفاده بى رويه از ابزار الكترونيكى ميزان نزديك 
بينى بشــدت افزايش يافته به طورى كه پيش بينى مى شــود 
تاسال 2050 تقريباً 50 در صد مردم دنيا و از جمله ايران دچار 

نزديك بينى خواهند شد. 
از اين رو در اين كنگره راه هاى جلوگيرى از پيشــرفت نزديك 
بينى بررسى و اميدواريم با دستيابى به راهكارهاى مقابله با آن 
بتوانيم از آخرين فناورى هاى علوم چشم و بينايى در اين زمينه 

استفاده كنيم.
اســتاد نمونه دانشگاه علوم پزشكى مشهد با بيان اينكه در اين 
كنگره ســه روزه 25 مقاله و 10 پوســتر با موضوعات تصوير 
بردارى، تجزيه و تحليل سيستم هاى اپتومترى و دستگاه هاى 
تصوير بردارى وتجزيه و تحليل در زمينه تشــخيص مشكالت 
چشمى (قرنيه و قســمت خلفى چشم )و ثبت و ارائه و تجويز 

عدسى هاى تدريجى با كاربرد وسيع ارائه خواهد شد خاطر نشان 
كرد: سه كارگاه بسيار مهم در خصوص فيت عدسى ها، معرفى 
جديدترين دستگاه هاى بررســى وضعيت انحرافات چشمى و 
عدسى هاى معمولى عينك توسط ميهمانانى از كشورهاى ژاپن، 
استراليا و آلمان برگزار و شركت كنندگان با آخرين دستاوردها 
و فناورى هاى علمى در بعد تجهيزات و عينك آشنا خواهند شد.

عضو كميته علمى اپتومترى ايران اظهار داشــت: در حاشــيه 
اين كنگــره غرفه اختراعات و اكتشــافات و پژوهش با معرفى 
جديدترين ابداعات دانشــمندان جوان كشــورمان و نمايشگاه 

آخريــن فناورى هاى تجهيزات اپتومتــرى و عينك نيز برگزار 
مى شود. 

رئيس انجمن اپتومترى خراســان يادآور شد: برگزارى اين كنگره 
باهمكارى دانشــگاه علوم پزشكى مشــهد، سازمان نظام پزشكى 
وانجمــن اپتومترى ايران و همكارى بيمارســتان رضوى از تاريخ 
13 الى15 ارديبهشت گام مؤثرى در راستاى ارتقاى نظام سالمت 
كشــور، ارتقاى علمى اپتومتريســت ها و حمايــت از مخترعين، 

مكتشفين ومبتكرين جوان كشورمان خواهد بود.
دبير اجرايى هفدهمين كنگره سراســرى اپتومترى خراسان نيز 
گفت: مشــهد قطب اپتومترى كشور اســت و انجمن اپتومترى 

خراسان گام هاى بلندى در اين زمينه برداشته است.
محمود اثنى عشرى در حاشيه مراسم افتتاحيه هفدهمين كنگره 
سراسرى اپتومترى خراسان اظهار داشت: با توجه به پيشرفت روز 
افزون علوم و تكنولوژى در حوزه سالمت بويژه سالمت چشم، به 
روزرسانى اطالعات و دانش اپتومتريست ها به عنوان خط مقدم 
ارائه خدمات سالمت چشم از اهميت ويژه اى برخوردار است لذا 
اين كنگره با هدف ارتقاى سطح سالمت چشم جامعه از طريق 
افزايش دانش و علم اپتومتريست هاى سراسر كشور و تجهيز آنان 

به آخرين دستاوردهاى حوزه اپتومترى در حال برگزارى است.

13 تا 15 ارديبهشت در بيمارستان رضوى برگزار مى شود
همفكرى 450 اپتومتريست براى حل مشكالت بينايى

عدسى هاى تدريجى با كاربرد وسيع ارائه خواهد شد خاطر نشان 
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در فروردين ماه صورت گرفت

  ثبت 1600 واقعه والدت در خراسان شمالى

بجنورد- خبرنگار قدس: مديركل ثبت احوال خراســان 
شــمالى از ثبت 1609 واقعه والدت طى فروردين ماه سال 

جارى در استان خبر داد.
على زاهدى نيا در گفت و گو با خبرنگار قدس آنالين، اظهار 
كرد: از مجموع تعداد واقعه ثبت والدت در استان 819 واقعه 

والدت پسران و 790 واقعه والدت دختر است.
وى افــزود: بــه ازاى هر 100 واقعــه والدت دختر به ثبت 
رســيده، به طور تقريبى تعداد 104 واقعه والدت پســر به 

ثبت رسيده است.
وى ادامه داد: از مجموع متولدين فروردين ماه 1181 واقعه 
شهرى و 428 واقعه روستايى ثبت شده كه اين آمار نشان 
مى دهد كه 73 و 4 دهم درصد از كل مواليد ثبت شــده، 

شهرى و 26 و 6 دهم درصد روستايى هستند.
زاهدى نيا خاطرنشان كرد: تعداد متولدين ثبت شده در سال 
جارى نسبت به مدت مشــابه سال گذشته دو درصد رشد 

داشته است.
مديركل ثبت احوال خراسان شمالى افزود: اداره ثبت احوال 
شهرستان بجنورد با ثبت 866 رويداد والدت شامل بر 792 
واقعه شــهرى و 74 واقعه روستايى، بيشترين ميزان ثبت 

مواليد در استان را به خود اختصاص داده است.
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انتقاد از كندى عمليات آوار بردارى در «پسازلزله»

تن خراسان همچنان مى لرزد
هادى زهرايى 16 فروردين ماه گذشته بود 
كه وقوع زمين لرزه 6/1 ريشــترى با مركزيت 
سفيد ســنگ فريمان، 1000 واحد روستايى 
را تقريبــاً 100 درصــد تخريــب كرد و پس 
از گذشــت 28 روز از وقوع ايــن زلزله بامداد 
روز گذشــته نيز وقوع زلزله ديگرى با قدرت 
5/3 ريشــتر در عمق هفت كيلومترى جنوب 
شــرق مشــهد و 36 كيلومترى شمال شرق 
سفيدسنگ مشــهد را لرزاند و هراس به دل 

شهروندان انداخت.
 ايــن موضــوع در حالى اتفاق افتــاد كه كار 
بازسازى مناطق زلزله زده خراسان رضوى به 
گفته برخى از مسئوالن با كندى رو به رواست.
به همين بهانــه خبرنگار ما بــراى پيگيرى 
وضعيت زلزله زدگان وزلزله اخير گفت و گوهايى 
را با مســئوالن انجام داده است كه در ادامه با 

هم مى خوانيم.

 آوار بردارى از 120 واحد مسكونى
 در فريمان

 فرماندار فريمان در گفت و گو باقدس با انتقاد 
از سرعت پايين آواربردارى ها در منطقه گفت: 
آواربــردارى مناطق زلزلــه زده برعهده بنياد 
مسكن اســت و آن ها نيز تنها 100 مترمربع 
را آواربــردارى مى كنند تــا بتوانند يك واحد 
مســكونى را بهسازى كنند، اما به دليل وجود 
مصالح مورد نياز براى ســاخت و ساز و وجود 
اماكــن دامى در منــازل روســتايى، به نظر 
مى رسد ســرعت آواربردارى كند است و براى 
همين موضوع چهار دستگاه لودر و 6 دستگاه 
كمپرسى توسط دستگاه هاى ديگر به منطقه 
ارسال شده است تا به كمك بنياد مسكن در 

آواربردارى بشتابند. 
محمدحســين يســاقى ادامه داد: همزمان با 
آواربردارى واحدهاى مســكونى تخريب شده، 
نقشــه بردارى ها و پى كنى توســط مردم در 
حال انجام است و تا كنون بيش از 120 واحد 

مسكونى آواربردارى شده است.
وى در خصوص كمبود سرويس هاى بهداشتى 
در مناطق زلزله زده گفت: در مناطق زلزله زده 

سرويس هاى بهداشــتى فراهم شده است اما 
نســبت به جمعيت موجــود در منطقه قابل 
قبول نيست و ما براى برطرف كردن اين نياز 
مردم زلزله زده نيازمندى منطقه را به مديريت 
بحران استان و قرار گاه خاتم اعالم كرده ايم كه 
سرويس هاى بهداشتى پرتابل را براى منطقه 
فراهم كنند. و به مرور زمان اين سرويس هاى 

پرتابل به منطقه اعزام ونصب خواهند شد.

  تأمين كمبودها در فريمان
در همين راستا  مديركل دفتر مديريت بحران 
استاندارى خراسان رضوى در گفت و گو با قدس 
گفت:پس از زلزله 6/1 ريشترى سفيد سنگ، 
وپس از امدادرسانى به زلزله زدگان، از روز سوم 
حادثه، آواربردارى مناطق زلزله زده آغاز شد و 
از ابتداى آواربردارى تا پايان روز 11 ارديبهشت 
ماه، 1098 پرونده تشكيل شده و 825 پرونده 
براى استعالم دريافت پروانه، 118 پرونده براى 
دريافت تسهيالت به بانك معرفى و 451 واحد 
پى كنى شــده و يك واحد نيز در حال اجراى 
فوندانسيون است. وى ادامه داد: ما قرار است تا 

پايان هفته سوم مهرماه امسال، 2000 واحد را 
در مناطق زلزله زده بازســازى كنيم و به نظر 

نمى رسد از برنامه تعيين شده عقب تر باشيم.
شايانفر ادامه داد: امكانات بهداشتى در مناطق 
زلزلــه زده وجود دارد، اما در منطقه فريمان با 
كمبودهايى مواجه هستيم كه در حال تأمين 
آن ها هســتيم و هيئت دولت نيز در جلســه 
يكشنبه -11 ارديبهشــت ماه- 970 ميليارد 
تومان تسهيالت و كمك بالعوض براى مناطق 
زلزله زده مصوب كرده است كه در انتظار ابالغ 

اين مصوبه هستيم.

 54 پس لرزه طى 16 ساعت
مديركل دفتــر مديريت بحران اســتاندارى 
خراسان رضوى در خصوص زلزله 5/3 ريشترى 
بامداد ديروز در منطقه سفيد سنگ گفت: به 
دليل حضور مردم در محل هاى اسكان موقت 
اين زمين لرزه، تلفات جانى نداشــته است و 
براثر اين زلزله تنها دونفر درشهرستان فريمان 
به دليل وحشت و اضطراب ناشى از زلزله و به 

هنگام فرار مجروح شده اند. 

 وى ادامــه داد: بــر اثر اين زلزلــه تعدادى از 
واحدهــاى ترك خــورده قبلى نيــز تخريب 
شده اند و تا ســاعت 16 عصر ديروز، 54 پس  
لرزه ثبت شده است كه پنج مورد از اين پس 
لرزه ها باالى سه ريشتر بوده و بزرگ ترين آن 
4/4 ريشــتر شدت داشــته است و به محض 
وقوع و مشخص شــدن محدوده كانون زلزله 
توســط مركز لرزه  نگارى، از منابع محلى واز 
طريق فرمانداران چهار شهرستان، دهياران و 

پاسگاه هاى انتظامى كسب اطالعات شد.
شايانفر افزود: به چهار فرماندارى شهرستان هاى 
مشهد، فريمان، ســرخس و تربت جام آماده 
باش اعالم شــد و آن ها با كســب اطالعات از 
منابع محلى كه اين زلزله تلفات جانى نداشته و 
13 اكيپ ارزياب هالل احمر به نقاط زلزله زده 
اعــزام و 100امدادگر جمعيت هالل احمر در 
منطقه حضور پيدا كردند و وضعيت آماده باش 
به بيمارستان ها، مؤسسات خدمات درمانى و 
شوراى مديريت بحران مشهد، فريمان، تربت 
جام و سرخس از اقدام هايى بود كه انجام شده 

است.

آب و �وا
 رگبار، رعد و برق و بارش

در خراسان رضوى
قدس: طبق تحليل آخرين نقشه ها و مدل هاي هواشناسى 
با گســترش تدريجى سامانه ناپايدار جوى به مناطق شرقى 
كشور از جمله خراسان رضوى، انتظار مى رود ضمن افزايش 
ابرناكى، شاهد بارندگى به شكل رگبار و رعد و برق از نواحى 

غربى استان باشيم. 
در اين پيش بينى آمده اســت، ناپايدارى هاى اين سامانه با 
گسترش تدريجى خود تا اواسط هفته آينده به طور متناوب 
موجب بارندگى به شكل رگبار توأم با رعد و برق (با احتمال 
بارش تگرگ) و وزش باد نسبتاً شديد، گاهى شديد در بيشتر 
نقاط استان خواهد شد، بنابراين احتمال آبگرفتگى و سيالبى 

شدن مسيل ها طى اين مدت دور از انتظار نيست. 
طبق مدل هاى هواشناســى، بيشــترين ناپايدارى هاى اين 
سامانه، طى روزهاى جمعه و شنبه هفته آينده رخ خواهد داد. 

 

��ر
 تصميم هاى مهم پديده 

بدون حضور خبرنگار
هنگامه طاهرى: هيئت نظارت اســتان و سيستم قضايى با 

رسانه اى شدن اخبار ستاد تدبير براى پديده مخالفت كردند.
با اينكه هفته گذشــته معاون اقتصاد وزير كشور اعالم كرد، 
پرونده پديده اين هفته براى هميشــه بسته مى شود، اما روز 
گذشته نه تنها وزير كشور در ستاد تدبير پديده شركت نكرد، 
بلكه از ورود خبرنگاران هم به اين نشست جلوگيرى شد. به 
گفته مدير روابط عمومى استاندارى خراسان رضوى، هيئت 
نظارت اســتان و سيستم قضايى با رســانه اى شدن آخرين 

تصميمات پديده مخالفت كردند.
اما علت اين مخالفت بيان نشد. با اين حال شنيده ها حاكى 
است، دليل اصلى مخالفت هيئت نظارت و سيستم قضايى به 

مقوله انتخابات بر مى گردد.
از آنجا كــه هماهنگى هاى الزم براى حضــور خبرنگاران و 
عكاسان رسانه اى مهيا شده و خبرنگاران در محل مورد نظر 
براى عزيمت به ســوى پديده حضور يافته بودند، دستور لغو 
شــدن خبر چنان با قوت اعالم شد كه حتى راننده اتوبوس 

درها را بست و از ورود خبرنگاران جلوگيرى كرد.
گويا كش و قوس مسئوالن براى رسانه اى نشدن خبر ستاد 
تدبيــر پديده چنان موج باال و پايينى داشــته كه تا آخرين 
لحظه ها اميد تغيير نظر باال دستى ها براى حضور خبرنگاران 
مى رفتــه كه در دقيقه 90 خبر لغــو آن به خبرنگاران اعالم 
شد. در اين خصوص حتى اميدبخش ترين خبرى كه در كانال 
پديــده روى كانال بود، اظهار اميدوارى اســتاندار براى رفع 
مشكالت قانونى پديده و رونق دوباره فعاليت آن بود. ناگفته 
نماند، اين خبر هم سرانجام از روى سايت استاندارى برداشته 
شد، به عبارتى خبر در سانسور كامل و تحت نظارت مسئوالن 
در حجمى بســيار خالصه اعالم شد. اما اين خواسته عوامل 
پديده نبود، زيرا بى درنگ روابط عمومى پديده طى ارســال 
متنى از برگزار نشدن جلسه با خبرنگاران ابراز شرمندگى كرد. 
گفتنى است، معاون وزير كشور به جاى وى براى شركت در 
اين نشست به مشهد آمد و در نهايت آخرين تصميمات پديده 

در ابهام ماند!

 مشهد ميزبان نمايشگاه گل و گياه

مهناز خجسته نيا: معاون خدمات و محيط زيست شهرى 
شهردارى مشهد گفت: سهم كشور ايران در جابه جايى مالى 

صنعت گل و گياه در جهان تنها يك درصد است. 
كاظمــى در نشســت خبرى كه روز گذشــته بــا موضوع 
شانزدهمين نمايشــگاه گل و گياه مشهد برگزار شد، اظهار 
داشت: در جهان ساالنه افزون بر 120 ميليارد دالر در صنعت 
گل و گياه جابه جايى مالى صورت مى گيرد كه كشور هلند 
70 درصد از اين رقم را از آن خود كرده است، اما سهم ايران 

در اين بخش تنها يك درصد است. 
وى بــا بيان اينكه در حال حاضر نزديك به 440 هزار هكتار 
از مســاحت كشور زير پوشش توليد گل و گياه است، افزود: 
اين در حالى است كه در هر هكتار از صنعت گل كارى بين 
هشت تا 12 نفر به صورت مستقيم و سه تا 6 نفر به صورت 

غيرمستقيم اشتغال دارند.
كاظمــى ادامه داد: ايران در حال حاضر رتبه 41 را در بخش 
سطح زير كشت گل و گياه در جهان دارد در حالى كه ايران 
به دليل شــرايط جوى مناسب جزو 15 كشور اول دنيا براى 

كاشت گل و گياه است. 

 بازديد 400 هزار نفرى 
مديرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى مشهد 
هم در اين جلســه از برگزارى شانزدهمين نمايشگاه گل و 
گياه مشــهد با حضور 350 شركت داخلى و شركت خارجى 
خبر داد. احمدرضا سالمى با بيان اينكه شانزدهيمن نمايشگاه 
ملى گل و گياه مشــهد از 18 تا 22 ارديبهشت ماه در محل 
نمايشــگاه بين المللى مشــهد برگزار خواهد شد، افزود: اين 
نمايشــگاه در طول هفته از ساعت 17 تا 23 و در روز جمعه 

از 11 صبح تا 23 براى بازديد عموم شهروندان داير است.
مديرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى مشهد 
تصريح كرد: ســال گذشــته 400 هزار نفر از شــهروندان 
طى مدت پنج روز از نمايشــگاه گل و گياه مشــهد بازديد 

كرده اند.
سالمى افزود: در شــانزدهمين نمايشگاه گل و گياه مشهد 
با 650 غرفه در قالب 350 شــركت داخلى و هشت شركت 
خارجى از كشــورهاى روســيه، تركيه، چيــن، آذربايجان، 
تاجيكســتان، تركمنســتان، هلند و اندونزى در فضايى به 

مساحت 20 هزار مترمربع فعال خواهد بود.

 قابل توجه مديرعامل ســازمان اتوبوســرانى و مهندسين و 
طراحان خطوط؛ خواهشمندم پاســخگو باشند! بولوار شهيد 
آوينى و انتهاى خط 41 نيزه به غير از بيابان چه امكاناتى دارد 
كه شما براى خط 41 اين مسير را انتخاب كرده ايد؟ نياز ضرورى 
ما شهروندان ســاكن در قرقى حكمت 62 دسترسى به بولوار 
چمن و خط 3بى آرتى و خط يك مترو است نه بيابان هاى نيزه!
915...7684
 اگر امكان دارد، چراغ قرمز چهارراه مجلسى را چند زمانه 
كنيد. از ســمت حرم كه راننده بخواهد، سمت چپ بپيچد، 
همزمان از طرف بولوار طبرسى هم مستقيم چراغ سبز است. 
اگه امكانش هســت، همزمان اين دو چراغ سبز نباشد چون 

خيلى خطرناك است و منجر به تصادف مى شود.
915...9124
 راهنمايى و رانندگى نسبت به نصب چراغ قرمز و دوربين 
(فوق العاده) با اپراتور خســتگى ناپذيــر و اختصاصى براى 
شــهرك شــهيدرجايى بدون نصب تايمر اقدام كرده و با هر 
چراغ كلى راننده بدبخت را كه اطالعى ندارند، جريمه مى كند. 
تقصير رانندگانى كه وسط چهارراه گير افتاده اند و چراغ قرمز 

شده، چيست؟ انصاف هم خوبه. 
من يك كارگرســاده هستم! اما اگر شــماره حساب بدهيد، 
حاضرم دســتمزد يك روزم را به عنــوان كمك به آن خانم 
محسن آبادى بپردازم. بدون شك ساير دوستان نيز همدلى 
و همكارى خواهند كرد. فقط يادمان باشد در محيط كوچك 
روســتا خبرها زود پخش مى شود و به فكر آبروى دختر اين 

خانم محترم نزد خانواده دامادش باشيم.
939...1119
 واقعاً براى صدا و سيماى استان متأسفم! برنامه هاى تكرارى 
و قديمى و برنامه هاى تقليدى از شبكه هاى سراسرى! نمى دانم 
چطور و توســط چه كسى اين شبكه به عنوان شبكه نمونه 

استانى انتخاب شده!؟
915...3660 

 مى خواســتم بدانــم قبض هاى گاز، بــرق، آب، چطورى 
محاسبه مى شود؟ چرا كسى فكرى به حال مردم نمى كند؟ 

اين چه زندگى است؟ كالفه شديم.
935...6467
 در مورد بيشتر خيابان هاى مشهد، شهردارى حق پارك را از 
صاحبان مغازه ها موقع صدور پروانه تجارى دريافت كرده. حاال 
هم يا پاركينگ اليت كرده يا ايستگاه اتوبوس. جرئت دارى برو 

اعتراض كن. نمونه اش جلو خانه خود من و همسايه هايمان.
915...4631

 مشاركت «بنياد بركت» در طرح هاى 
اقتصادى و اجتماعى قوچان

زهرايى: مدير پروژه هاى كميته توسعه و تحقيق بنياد بركت 
از آغاز مطالعات اجرايى طرح آفتاب در شهرستان قوچان براى 

اولين بار در خراسان رضوى خبر داد.
سيد محسن كالوندى در حاشيه جلسه ارزيابى توانمندى هاى 
شركت هاى تعاونى روستايى قوچان در گفت و گو با قدس گفت: 
در حال پيگيرى براى اجرايى شدن طرح آفتاب در شهرستان 

قوچان به عنوان اولين شهر در خراسان رضوى هستيم.
كالونــدى با بيان اينكه طرح آفتــاب، آيين نامه فقر زدايى و 
توان افزايى بنياد بركت اســت، افزود: در اين طرح ما بدنبال 
اجراى طرح هاى اقتصادى با مشاركت جوامع محلى هستيم 
كه با مشــاركت 51 درصد جوامع محلى و 49 درصد بنياد 
بركت، ساخت يك توليدى يا يك كارخانه را انجام مى دهيم 
كه از لحاظ معيشت حداقل ها را بتوانيم براى خانواده ها فراهم
كنيم. وى ياد آور شــد: در اين طرح به دنبال آن هستيم كه 
در مناطق محروم كشوروارد شويم و پتانسيل هاى اين مناطق 
را شناســايى كنيم و سپس با مشــاركت مردم محلى بويژه 
روســتاييان يك كار اقتصادى كه باعث بهتر شدن معيشت 

مردم مى شود را انجام دهيم.
زكيه بيات، عضو هيئت علمى دانشگاه در گفت و گو با قدس در 
خصوص بررسى طرح هاى بنياد بركت در قوچان به خبرنگار 
ما گفت: با توجه به اينكه سال 96 توسط رهبر معظم انقالب 
سال اقتصاد مقاومتى؛ توليد و اشتغال نامگذارى شده است و 
شهرستان قوچان متأسفانه رتبه بااليى در بيكارى و رتبه پايينى 
در توليدات صنعتــى دارد و با توجه به اينكه بنياد بركت در 
پروژه هاى اقتصادى اجتماعى طبق ضوابط طرحى به نام آفتاب 
(آيين نامه  فقرزدايى و توان افزايى بركت) از طريق مشاركت هاى 
محلى مشاركت مى كند. بيات ادامه داد: پيرو قول مساعد دكتر 
عسگرى آزاد، رئيس هســته مركزى بنياد بركت، رايزنى ها و 
پيگيرى هاى مستمر انجام شــده است و جلسه تخصصى با 
اعضاى شركت تعاونى مرز نشينان قوچان و باجگيران و شركت 
تعاونى روستاهاى بخش مركزى و باجگيران و رؤساى ادارات 
مرتبط برگزار شد و سپس از سوله ها و سالن هاى تعاونى هاى 
روســتاهاى متفاوت از جمله شهركهنه بازديد به عمل آمد و 
در ارتباط با حمايت هاى پروژه هاى توريســتى نيز ازروستاى 
نوروزى بازديد شــد؛ همچنين طرح هايــى مانند توليد آب 
معدنى، دامپرورى هاى كوچك، توليد و پرورش آبزيان و چند 

پروژه ديگر بررسى و تبادل نظر شد.

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.
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 يك مقام مسئول در گفت و گو با قدس عنوان كرد

داليل تخلف بنگاه هاى امالك در مشهد

خبر

هنگامه رســتمى 10 درصد بنگاه هاى 
معامالت امالك ســطح شــهر مشهد غير 

مجازند.
مسئول واحد رسيدگى به شكايات اتحاديه 
امالك مشهد  و رئيس ســابق بازرسى اين 
اتحاديه گفــت: با توجه به اين كه بنگاه هاى 
غيرمجــاز در فصول مختلف و متناســب با 
وضعيت بازار فعال مى شــوند، سال گذشته 
متوسط اخطارهاى ما به بنگاه ها حدود 10 

درصد دفاتر مجاز سطح شهر را شامل شد.
على ابراهيمى مقدم اظهار داشــت:عضويت  
بيش از 12 هزار بنگاه به ثبت رسيده، اما از 
اين تعداد مواردى ابطالى داشتيم و تعدادى 

هم به طرقبه و شانديز انتقال يافته اند.
او در مورد امالك قولنامه اى سطح شهر بيان 
داشــت: در خريد و فروش امالك قولنامه اى 
كه قدمتــى 40 - 30 ســاله دارند كمتر با 

كالهبــردارى و اعمال غيــر قانونى مواجه 
مى شويم اما در مناطقى جوان چون حاشيه 
شهر موارد تخلف در فروش مال غير به وفور 

مشاهده مى شود.
وى خاطرنشــان كرد: برخى مشــكالت بر 
مى گردد به صادر نشــدن پروانه از ســوى 

اتحاديه به خاطر بسته بودن سايت ثبت نام. 
وى ادامه داد: ثبت نشدن نام منجر به صادر 
نشدن پروانه كسب و در نهايت نداشتن كد 
رهگيرى مى شــود اين در حالى است كه ما 
مرتب به مردم تأكيد مى كنيم تنها در دفاترى 
اقدام به انعقاد قــرار داد كنند كه داراى كد 

رهگيرى باشند.
او خطاب به مردم هشدار داد: از بنگاه ها الزاماً 
درخواست ثبت كد رهگيرى در قولنامه ها را 
داشــته و در صورت نداشتن كد رهگيرى از 

انعقاد قرار داد با اين دفاتر خود دارى كنند.

او همچنين با اشاره به برگزار نشدن انتخابات 
اتحاديه امالك مشهد گفت: انتخابات قانوناً 
بايد سال 93 برگزار مى شد ولى متأسفانه با 
گذشت دو سال و نيم  اين موضوع به عناوين 
مختلف همچون بررسى صالحيت نامزدها و... 

برگزار نشده است.
به گفته او وقتى اتحاديه ســاماندهى نشود 
و اعضاى هيئت مديره و رياســت مشخص 
نباشند بنگاه هاى غيرمجاز سوءاستفاده كرده 

و تخلفات هم افزايش مى يابد.

هنگام فرار مجروح شده اند. 

گپ

قدس: رئيس اسبق مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران داليل 
وقوع پس لرزه هاى شديد در خراسان رضوى را تشريح كرد.

دكتر نصراهللا كماليان با اشاره به وقوع زمين لرزه 6/1 ريشترى 
سفيد سنگ كه فروردين ماه به وقوع پيوست به قدس گفت: 
اين زلزله كه در مشهد و چند شهر خراسان رضوى احساس 

شد از شدت بااليى برخوردار بود.
استاد بازنشسته دانشگاه تهران اظهار داشت: زلزله اصلى كه 
شانزدهم فروردين به وقوع پيوست در انتهاى جنوبى گسل 
كشف رود رخ داد و تمامى پس لرزه هايى كه بعد از آن اتفاق 
افتاده نشان مى دهد شكستگى تازه اى در گسل ايجاد شده و 

طبيعتاً پس لرزه هاى زيادى را خواهيم داشت.
رئيس اسبق مركز لرزه نگارى كشور با اشاره به اينكه هميشه 

فاصله زمانى پس لرزه ها كم مى شود، تصريح كرد: اما شدت 
زمين لرزه مشــخصه خاصى ندارد و ممكن است كم يا زياد 

باشد. دكتر كماليان، پس لرزه هاى بامداد و صبح 
ديروز را كه شــدت نسبتاً بااليى داشت، طبيعى 
دانست و افزود:در زلزله اصلى انرژى زمين خالى 
شد و انرژى باقيمانده آرام آرام به صورت پس لرزه 

در حال خالى شدن است.
وى ادامــه داد: هــر چقدر زلزلــه اصلى بزرگاى 
بيشترى داشته باشــد، مدت زمانى كه پس لرزه 

اتفاق مى افتد بيشــتر خواهد بود؛ به طــور مثال در زلزله 6 
ريشــترى تقريباً يك تا 1/5 ماه اول پــس لرزه ها زياد اما تا 

حدود 6 ماه ادامه دارد.

وى افزود: هر چه از زلزله اول زمان بيشتر بگذرد، فاصله زمين 
لرزه ها حتى به دو تا سه روز هم مى رسد؛ در حالى كه تا دو 
ماه نخست معموالً فاصله پس لرزه ها بين چند 
ساعت و حتى چند دقيقه اتفاق مى افتد. رئيس 
اسبق مؤسسه ژئوفيزيك تهران تصريح كرد:اگر 
زلزله 7 ريشترى در منطقه اى رخ دهد، احتمال 

ادامه پس لرزه ها تا يك سال وجود دارد.
وى با اشــاره به اينكه مجموع تمام انرژى پس 
لرزه هايى كه از شانزدهم فروردين در خراسان 
رضــوى رخ داده با انرژى زلزلــه اول برابرى مى كند، اظهار 
داشت: به طور كلى اگر 33 زلزله پنج ريشترى رخ دهد انرژى 

اين تعداد با زلزله 6/1 ريشترى برابرى خواهد كرد.

فاطمه معتمدى رئيس ســازمان برنامــه و بودجه 
خراســان رضوى درباره آخرين نرخ تورم در نقاط شهرى 
استان اظهار داشت: نرخ تورم 12 ماهه منتهى به فروردين 
امسال در نقاط شهرى اســتان 6/4 درصد است كه اين 
رقم در مقايسه با ماه گذشته 4 دهم درصد افزايش داشته 

است.
رضا جمشــيدى افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه خراسان 
رضوى در اين ماه 9/6 درصد بوده كه نسبت به ماه گذشته 
1/3 دهم درصد افزايش داشته است. وى با بيان اينكه نرخ 
تورم كشورى 12 ماهه منتهى به فروردين ماه سال جارى 
6/9 درصد اســت، اضافه كرد: اين رقم در مقايسه با ماه 

پيش از آن يك دهم درصد افزايش داشته است.
 تورم 9/4 درصدى

به گفتــه وى، تورم نقطــه به نقطه كشــور درفروردين 

ماه ســال جارى به 9/4 درصد رســيد كه در مقايســه 
بــا اســفند مــاه 1/4 دهــم درصــد افزايش داشــته

است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوى تصريح كرد: 
تورم 12 ماهه منتهى به فروردين 96 در كشور در گروه 
خوراكى ها، آشاميدنى ها و دخانيات 8/5، پوشاك و كفش 
5/9، مسكن 4/5 و گروه بهداشت و درمان 9/0 درصد بوده 
اســت كه اين ارقام براى خراسان رضوى به ترتيب 7/5، 

6/0، 3/4 و 9/3 درصد است.
وى تصريح كرد: شــاخص بهــاى كل كاالها و خدمات 
مصرفى خانوارهاى شــهرى كشور 244/9 و براى استان 

234/9 بوده است. 

رئيس سازمان برنامه و بودجه خبر داد

سوژه از شما / پيگيرى از ماافزايش 4 دهم درصدى نرخ تورم در نقاط شهرى خراسان رضوى

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه 
خود مى داند در جهت رفع مشكالت 

مردمى،  سوژه هاى ارسالى از سوى 
خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى 
شهرى، اجتماعى، اقتصادى و ...  را 

پيگيرى و منعكس كند .
منتظر سوژه هاى شما از طريق 

سامانه پيامكى  هستيم.
لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

باشد. دكتر كماليان، پس لرزه هاى بامداد و صبح 
ديروز را كه شــدت نسبتاً بااليى داشت، طبيعى 
دانست و افزود:در زلزله اصلى انرژى زمين خالى 
شد و انرژى باقيمانده آرام آرام به صورت پس لرزه 

وى ادامــه داد: هــر چقدر زلزلــه اصلى بزرگاى 
بيشترى داشته باشــد، مدت زمانى كه پس لرزه 

رئيس اسبق مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران در گفت و گو با قدس

پس لرزه ها تا 6 ماه آينده مهمان خراسانى هاست
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