
راه هاى دسترسى بيشتر براى طرقبه دفاع رئيس كل بانك مركزى از تسهيالت ناچيز به زلزله زدگان
در گفت و گو با قدس بيان شد شهردار در گفت و گو با قدس خواستار شد

قدس:  اگر شهردارى مشهد در بودجه بندى 
امسال تعريض پل پرتوى را مد نظر قرار دهد، 
معضل ترافيك مسير طرقبه به مشهد برطرف 
خواهد شــد. شهردار طرقبه ضمن اظهار اين 
مطلب به قــدس گفت: يكــى از برنامه هاى 
كوتــاه مدت طرقبــه حل مشــكل ترافيك 

مشهد- طرقبه...

بانك مركزى، سيســتم  قدس: رئيس كل 
بانكــى را از تخصيص تســهيالت ناچيز به 
خسارت ديدگان حوادث طبيعى تبرئه كرد. 
سيف در پاســخ به پرســش خبرنگار ما 
مبنى براينكه تخصيــص تنها 20ميليون 
تومان تسهيالت 15ساله براى زلزله زدگان 
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حجابى كه خارجى ها براى ما مى بافند
چرا پايتخت فرهنگى جهان اسالم از توليد چادر محروم است

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

گفت وگوبا استاد محمود 
عطائى فر پيشكسوت نقاشى:

هيچ كمكى 
براى ارتقاء 

و حمايت از 
هنرمند نمى شود

قدس    نقاشى يكى ازرشته هاى اصلى هنرهاى 
تجسمى است كه قدمت آن 6 برابر زبان نوشتارى 
است. اولين نقاشى هاى يافت شده درغارها حاكى 
ازآن است كه انسان هاى اوليه با كشيدن نقش به 
نوعى ارتباط برقرار مى كردند. هنرنقاشــى از بروز 
احســاس و جوشــش درون هنرمند و ابالغ پيام 
تا بيان موضوعات تعيين شــده را در برمى گيرد. 
هنرمند نقاش آنچه را كه مى خواهد، توسط اشكال 
ورنگ ها روى ســطوح كوچك و بــزرگ با ابزارو 
شــيوه هاى گوناگون، نقاشــى كرده وتوسط آن با 
ديگران ارتباط برقرار مى كند.  و حاال انسان هايى...

 هستند كه انگشت شمارند؛ هنرمندانى كه مثل 
يك گنجينه نفيس هستند. همان هايى كه براى 
رسيدن به هنر، سال ها همه همت خود را گذاشتند 



با حضور نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى

زائرسراى ارزان قيمت «آفتاب واليت» افتتاح شد
��ر

قدس  زائرسراى ارزان قيمت «آفتاب واليت» 
با حضور نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى 

در مشهد به بهره بردارى رسيد.
آيت اهللا سيد احمد علم الهدى در اين مراسم 
برعزت منــدى روحانيــون در دوران انقالب 
اسالمى تاكيد كرد و گفت: وضعيت روحانيت 
در دهه هــاى 30 و 40 و وضــع حاكــم بــر 
حوزه هاى علميه در آن ســال ها به هيچ وجه 
مناســب نبود، اما امروز در يك ارزيابى دقيق 
مى توان گفت عزت مندى روحانيون در دوران 
انقالب اســالمى با هيچ زمانى قابل مقايســه 
نيســت و شاهد عزت مدارى حوزه و روحانيت 

در زندگى امروز هستيم. 
وى عنوان كرد: بزرگ ترين بركتى كه خداوند 
به عنــوان ضامن اين عزت منــدى به ما اهدا 
كرد، بركت زعامت رهبر معظم انقالب است. 
انديشه و فكر رسايى كه در جهت عزت بخشى 
روحانيت از همــت بزرگوارانه ايشــان صادر 
مى شــود، بركت آسمانى است كه بر اهل اين 

كشور و روحانيت عرضه شده است.
امام جمعه مشهد اظهار داشت: مشكل عمده 
روحانيون براى حضور در مشــهد نبود مراكز 
اســكان مناسب بود كه افراد مختلف و متنوع 
در آنجا حضور داشتند و البى هتل ها آمادگى 
حضور روحانيت را نداشت كه البته هنوز هم با 

اين مشكل در مشهد مواجه هستيم.
عضو مجلس خبرگان رهبرى ادامه داد: در اين 
وضعيت تأســيس دو نهاد شامل هتل واليت 
و زائرسراى ارزان قيمت آفتاب واليت، مالك 

عزت مندانه اى شد كه صورت گرفت.

  ابتكار ارزشمند
وى گفت: ساخت اين زائرســرا از ابتكارات 
ارزشــمندى بود كه قابل قدردانى اســت و 
اميد است، اين مركز، مكان پخش فيوضات 

الهى شود. 
امام جمعه مشــهد بيان كرد: اين مركز داراى 
امكانات تربيتى و پرورشى براى روحانيون جوان 

است كه در كنار مضجع منور رضوى قرار دارد و 
اين مهم بر اهميت كار مى افزايد. به همين دليل 
حســن ابتكار و سليقه و اخالص مندى دست 

اندركاران قابل قدردانى و تشكر است.

 خاستگاه اصلى انقالب اسالمى
مدير مركز خدمات حوزه هاى علميه كشورهم 
با تأكيد بر اينكه امكانــات حوزه هاى علميه 
متناســب با كاركرد و رسالت هايشان نيست، 
گفت: تالش شده با راه اندازى زائرسراى آفتاب 

واليت بخشى از ظرفيت هاى الزم مهيا شود.
حجت االســالم ربانى، اظهار كرد: حوزه هاى 
علميه متناســب بــا مأموريتى كــه دارند، 
خاســتگاه اصلى انقالب اســالمى هستند. 
از طرف ديگر عقبه اســالميت انقالب را به 
دوش مى كشند و رسالت حفظ و حراست و 

ارتقــاى فرهنگ دينى براســاس آموزه هاى 
اهل بيت(ع) را دارند.

وى عنوان كرد: مراكز حوزه علميه اين رسالت ها 

را بر عهده دارند، اما زيرساخت هاى اين حوزه ها 
متناسب با مأموريت هايشان نيست.

وى با اشاره به اينكه در مشهد مجتمع ارزشمند 
و فاخر آفتاب واليت ايجاد شــده، اظهار كرد: 
مركز حوزه هاى علميه تالش مى كرد از فرصت 
زيارت بــراى برگزارى دوره هــاى كوتاه مدت 
آموزشى اســتفاده كند كه البته فضا به اندازه 
كافى نبود؛ به همين دليل تالش شد فضايى 
فراهــم شــود تا گامــى در راســتاى تأمين 

زيرساخت ها برداشته شود.
گفتنى اســت، ظرفيت اين زائر ســرا كه در 
خيابان آيت اهللا بهجت واقع اســت،750 نفر 
شــب اقامت در نظر گرفته شده و در فضايى 
به مساحت 18هزار و 74 مترمربع در 12طبقه 
ساخته شده است.متولى ساخت اين زائرسراها، 

مركز خدمات حوزه هاى علميه كشور است.

اخـــبار2

همزمان با اعياد شعبانيه
  دانش آموزان محروم استان ميهمان 

سفره امام رضا(ع)شدند

آســتان نيوز: همزمان با اعياد شعبانيه، دانش آموزان ايتام، 
ســادات و محروم شهرستان هاي ســبزوار، گناباد، سرخس 
و حاشيه شهر مشهد ميهمان ســفره پربركت امام رضا(ع)در 

ميهمانسراي حضرت شدند.
مدير مؤسسه خيريه امام صادق(ع)گفت: همزمان با ايام ميالد با 
سعادت حضرت امام حسين(ع)، حضرت ابوالفضل العباس(ع) و 
حضرت امام سجاد(ع)، 550 دانش آموز محروم از شهرستان هاي 
مختلف استان توفيق تشرف به حرم مطهر رضوي و بهره مندي 

از غذاي متبرك ميهمانسراي حضرت را يافتند.
صادق عقيلي گفت: همچنين از روســتاهاي بزنگان، ميامي و 
رضويه، 200 دانش آموز به حرم مطهر حضرت ثامن الحجج(ع) 

مشرف شدند.
وي ضمــن قدردانى از همكاري معاونت اماكن متبركه و اداره 
كل روابط عمومي آستان قدس رضوي براي فراهم كردن زمينه 
تشرف دانش آموزان محروم استان، اذعان داشت: دانش آموزاني 
كه از شهرستان هاي اطراف مشهد اعزام مي شوند، 48 ساعت 

ميهمان مؤسسه خيريه امام صادق(ع)خواهند بود.
وي گفت: مرحوم حاج قاسم عقيلي با مساعدت آستان قدس 
رضوي و كمك خيران و واقفان نيك انديش اقدام به اجراي اين 

طرح نمود و بحمداهللا تاكنون با قوت ادامه داشته است.
عقيلي اذعان داشت: از ابتداي سال تحصيلي جاري در اردوهاي 
ســه روزه دانش آموزان محروم، ســادات و ايتام از استان هاي 
تهران، كهگيلويه و بويراحمد، لرســتان، خراســان شمالي و 
جنوبي، هرمزگان و سيستان و بلوچستان به حرم مطهر رضوي 

مشرف شده اند.

مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوى:
  وظيفه ما تكريم معلمان ديروز

 و پيشكسوتان امروز است
حسين پورحسين: بــه مناســبت بزرگداشت مقام معلم با 
حضور بيش از600 نفرازبازنشستگان آموزش وپرورش خراسان 
رضوى همايش «سفيران آفتاب» در اردوگاه ثامن الحجج مشهد 
برگزارشد. مدير كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوى در 
اين همايش گفت: پيشكسوتان آموزش و پرورش سرمايه بزرگ 

و گنجينه هاى طاليى جامعه محسوب مى شوند.
عليرضا كاظمى افزود: تجربه هاى گرانبهاى پيشكسوتان تعليم 
و تربيت مى تواند راهگشاى بسيارى از مشكالت و چالش هاى 

امروز جامعه باشد.

  اهميت حقوق عمومى در معدن طال، 
شهر تمدن ها و منطقه كمر مقبوال

 شانديز-خبرنگارقدس: فرماندار طرقبه شانديز در جلسه 
حل مشــكل طرح هاى معدن طال، شــهر تمدن ها و منطقه 
تاريخى كمر مقبوال گفت: حل اين مسئله نيازمند نگاه خاص 
و ويژه همه طرف هاى دخيل دراين مهم با در نظر گرفتن همه 

جوانب بلند مدت و كوتاه مدت است.
سيد حســن حســينى افزود: آنچه در اين مسئله مهم است 
ارزشمندى همه آيتم هاى و موضوعات دخيل در اين موضوع 
اســت؛ يعنى هم ارزش اقتصادى معدن طال هم ارزش افزوده 
پارك طبيعى شــهر تمدن ها و از همه مهم تر ارزش معنوى و 
تاريخى اراضى كمر مقبوال است كه مزيد بر همه اين ها ارزش 
فوق العاده زمان و اهميت حقوق عمومى را نيز بايد به آن افزود.

بيرجند؛ مديركل فرهنگ وارشــاد اسالمى خراسان جنوبى 
گفت: براســاس پيگيرى هــاى انجام شــده در آينده نزديك 
مكتب خانه موسيقى سنتى با هدف معرفى موسيقى منطقه و 

پيشكسوتان اين هنردر استان راه اندازى مى شود.
احمد محبى در مراسم اختتاميه نخستين جشنواره موسيقى 
نواحى شرق كشور در بيرجند اظهار داشت: در اين جشنواره 16 
گروه راه يافته به بخش پايانى، به مدت دو روز در سالن عالمه 

فرزان بيرجند با هم رقابت كردند.
جويــن؛ طاهريان مقــدم ، رئيــس اداره ميراث فرهنگــى، 
صنايع دســتى و گردشگرى جوين گفت: چهار حفار غيرمجاز 
در روســتاى احمدآبــاد ازتوابــع بخش مركزى شهرســتان 
جوين با همكارى نيروى انتظامــى و مأموران يگان حفاظت 

ميراث فرهنگى اين شهرستان دستگير شدند.
نيشابور؛ نوجوانان نيشــابورى برگزيــده نخستين جشنواره 
اســتانى «قصه هاى قرآن، نردبان آسمان» با حضور مسئوالن 

استان وشهرستان درسبزوار تجليل شدند.

قدس: آغاز توزيع گوشت گوسفندى ارزان قيمت در مشهد
نيش و نوش: منظور از گوشت گوسفندى ارزان قيمت يعنى 

به قيمت قبل از گرون شدن اخير!
قدس: برخورد مرگبار پرايد با موتورسيكلت در محور جغتاى- 

جاجرم
نيش و نوش: خــدا راننده پرايــد رو بيامــرزه و به راكب 

موتورسيكلت صبر بده!
قدس: مسئوالن براى مهاجرت هنرمندان چاره اى بينديشند

نيش و نوش: مسئوالن فعالً درگير مسائل انتخاباتى هستن؛ 
وقت اين كارا رو ندارن!

قدس: پرهيز نامزدهاى شوراى شهر از شعارگرايى
نيش و نوش: اتفاقاً نامزدهاى شوراى شهر معتقدن «به شعار 

رأى برآيد، به عمل كردن نيست»!
قدس: پل هاى مسدود كشف رود مستعد بروز حادثه است

نيش و نوش: مردمى كه ســبزى فاضالبى كشــف رود رو 
ميخورن از خراب شدن پل نميترسن!

سرورهاديان   نقاشى يكى ازرشته هاى 
اصلى هنرهاى تجسمى است كه قدمت 
آن 6 برابر زبان نوشــتارى اســت. اولين 
نقاشى هاى يافت شده درغارها حاكى ازآن 
است كه انسان هاى اوليه با كشيدن نقش 

به نوعى ارتباط برقرار مى كردند.
هنرنقاشى از بروز احساس و جوشش درون 
هنرمند و ابالغ پيام تــا بيان موضوعات 
تعيين شــده را در برمى گيــرد. هنرمند 
نقاش آنچه را كه مى خواهد، توسط اشكال 
ورنگ ها روى ســطوح كوچك و بزرگ با 
ابزارو شــيوه هاى گوناگون، نقاشى كرده 
وتوسط آن با ديگران ارتباط برقرار مى كند.
 و حاال انســان هايى هستند كه انگشت 
شمارند؛ هنرمندانى كه مثل يك گنجينه 
نفيس هســتند. همان هايــى كه براى 
رســيدن به هنر، سال ها همه همت خود 
را گذاشتند تا هنر نقاشى ايران را جاودان 

نگه دارند.
اســتاد محمود عطائى فــر متولد 1321 
درمشهد اســت. اوازهنرمندانى است كه 
بيش از60 سال را به آموختن وآموزش و 
وخلق آثار پرداخته است. گفت وگو با اين 
هنرمند پيشكسوت نقاشى شهرمان را با 

هم مرورمى كنيم.
وى مى گويد: از كودكى نقاشى را دوست 
داشتم. درست ششــم ابتدايى بودم كه 
درمحضر استاد غدير صباغيان شاگردى 
را آغاز كــردم. بعد ها به تهــران رفتم و 
محضر اســتادهايى چون استاد حسين 
شــيخ و اســتاد جعفر پتگر كه هردو از 
شــاگردان خصوصى استاد كمال الملك 

بودند،آموزش ديدم.
اســتاد عطائى فر مى افزايد: درتهران وارد 
هنرستان شــدم و تحصيالتم رادر رشته 
ادبيات تا مقطع كارشناســى ارشد ادامه 

دادم و همان دوران بود، درســت ســال 
1341 مجوزطراحى و نقاشــى از طرف 
اداره كل هنرهاى كل كشــوربه من داده 
شــد. ســال ها در تهران بودم و 32 سال 

پيش دوباره به زادگاهم برگشتم.
اين هنرمند پيشكســوت شــهرمان كه 
آثاررئاليستى او معروف اســت، در ادامه 

خاطرنشــان مى سازد: رئال كارمى كنم و 
معتقدم بعد از طراحى، با سبك رئاليست 
درسايرسبك ها مى توان براحتى كار كرد. 
بايد به خاطر داشــته باشــيم، استاد ما 
طبيعت اســت و بهترازطبيعت نمى توان 

كار كرد. 
 وى تأكيــد مى كند: اين درحالى اســت 
كه گاهى اوقات خلق يك اثرگاهى براى 
يك هنرمند شايد 6 الى هفت سال طول 
بكشــد. تابلوهايى دارم كه متعلق به دهه 
40 و 50 اســت كه 6 سال براى آن وقت 
گذاشتم كه همان زمان حدود 4 ميليون 
تومان از من مى خريدنــد كه تعدادى از 
آن ها به عنوان نمونه آثارم موجود اســت 

وآن هارا نفروختم.
استاد عطائى فردرخصوص شيوه آموزش 
خود در همه سال هاى تدريس نيز اذعان 
مى دارد: من به ســبك هنرستان كمال 
الملك كار مى كنم و معتقدم براى هنر بايد 
وقت گذاشت. درهنربايد عالقه، پشتكار و 
مشوق وجود داشته باشد. اگر هنرمندى 

مى خواهد كارارزشمندى خلق كند، بايد 
وقت بگذارد.

وى دربــاره تأثير تحصيــالت آكادميك 
درهنرنقاشى تصريح مى كند: كسى كه به 
دانشگاه مى رود اگردكتراى نقاشى را هم 
كسب كند، بازهم بايد در يك كارگاه در 
زيرنظر اســتاد كار كند تا آموخته هايش 
را بتواند بــه منصه ظهور برســاند و در 

عرصه هاى هنرى بدرخشد.
 از طرفى متأسفانه نقش و جايگاه هنر در 
بين تازه واردها، گاهى رنگ باخته است. 
اســتفاده از فناورى جديد جاى خود، اما 
بايــد بدانيم، هنرى كه صرفــاً با رايانه و 
بى زحمت انجام مى شــود، متفاوت است 

بــا آن تابلويى كه يك هنرمند به پاى آن 
مى نشيند و نقش آن را خلق مى كند. 

 بايدبدانيم آن تابلــوى اصيلى كه خلق 
مى شــود براحتــى از مرزكشــور خارج 

نمى شود.
 وى بــا اشــاره به مشــكالت هنرمندان 
نقاش شهرمان توضيح مى دهد: متأسفانه 
بزرگ تريــن مشــكل هنرمنــدان نقاش 
شــهرمان آن اســت كه به علت نداشتن 
درآمد براى اجــاره و هزينه آب، برق، گاز 
و... گاه مجبورند آموزشگاهشان را تعطيل 
كنند و اين در حالى است كه دولت عالوه 
براين كه هيچ كمكى براى ارتقا و حمايت 
از هنرمند نمى كند، بلكه شــهردارى هم 
تعرفه هــاى بااليى را براى آموزشــگاه ها 
در نظــر مى گيرد و بــه آن در رديف يك 
ســاختمان تجارى مى نگرد. اين در حالى 
اســت كه هنرمند كمتر از فروش آثارش 
در شهرمان هزينه هايش رامى تواند تأمين 
كند. فقط بحث آموزش باقى مى ماند كه 
آن هم برخى ترم ها به دليل سردى هوا و يا 
فصل امتحانات عمالً آموزشى وجود ندارد.

 اين استاد نقاشى و مدرس بيان مى دارد: 
ســعى كرده ام دريك تــرم طراحى را به 
هنرجويانم آموزش بدهم و همان روش و 
شيوه كمال الملك را براى آموزش ادامه 
دهم، چرا كه هنر يعنى عاشقى و بايد در 
هنر بخصوص نقاشى صبور و عالقمند بود.
وى ادامه مى دهد: خوشحالم كه هنرجويان 
زيادى را در اين سا ل ها توانسته ام آموزش 
و هنرم را به آن ها انتقال دهم. خوشبختانه 
تعداد زيــادى از هنرجويان من، امروز در 
جايگاه هاى خوبى قرار دارند و تعدادى از 
آن ها خودشان آموزشگاه دارند و مشغول 
ادامه راه آموزش نقاشى هستند و اين براى 

من بسيار قابل ارزش است.

گفت وگوبا استاد محمود عطائى فر پيشكسوت نقاشى

هيچ كمكى براى ارتقا و حمايت از هنرمند نمى شود
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  فرار از تكليف مدرسه
با سالم، دختر 9 ساله اى دارم كه تكاليفش را به اجبار من 

انجام مى دهد و تا آخرين لحظات شب بيدار مى ماند و 
خودش را سرگرم امور ديگر مى كند. اوايل گمان مى كردم 

كه يادگيرى ضعيفى دارد، ولى نمراتش عالى است و دروس 
را سريع ياد مى گيرد، همچنين در امتحانات هم نمرات عالى 
مى گيرد، فقط نسبت به انجام تكاليف تمايلى نشان نمى دهد. 

تنبيه و محروميت هم فايده اى ندارد. لطفاً راهنمايى 
بفرماييد، متشكرم.

 زهره نخعى كارشناس ارشد روان شناسى
با سالم خدمت شــما خواننده محترم، اكثر والدين امروزى 
خواهان اين هســتند كه فرزندانشــان در مدرســه، انجام 
تكاليف و همچنين در امتحانات موفق باشند و در اين رابطه 
زحمات زيادى را متحمل مى شوند. حال اگر كودكى تمايل 
به انجام تكاليف مدرســه نداشته باشــد، به جاى تنبيه بايد 
در جســت وجوى علت آن باشيد. من در اينجا چندين علت 
فــرار از انجام تكاليف را بيان مى كنم. اولين ومهم ترين علت 
اين رفتار، سنگين بودن تكاليف است كه متأسفانه بعضى از 
معلمان با همان شيوه سنتى و قديمى، تكاليف سنگينى را به 
دانش آموزان تحميل و آن ها را از انجام تكاليف دلزده مى كنند. 
دومين علت، فشار والدين مى باشد كه مصر هستند تكاليف در 
زمان خاصى انجام شود و محدوديت زمانى قرار مى دهند. علت 
بعدى، فناورى از جمله تلفن همراه، تبلت، رايانه و تلويزيون 
اســت كه باعث جلب توجه كودكان شده و آن ها را از انجام 
تكاليف بازمى دارد. ممكن است بعضى از كودكان به دليل ابتال 
به اختالالت يادگيرى و نقص تمركز نيز از زير بار انجام تكاليف 
فرار كنند كه مورد آخرى در مورد كودك شما صدق نمى كند. 
توصيه مى كنم با توجه به علل ذكرشــده، ابتدا علت را يافته 
و با درنظرگرفتن آن، شــرايط را تغيير دهيد. در زمان انجام 
تكاليف، وسايلى مانند گوشى همراه و... را از كودك دور نموده 
و برايش برنامه ريزى كنيد. همچنين كودكان در اين سن با 
خوراكى هاى مورد عالقه تشويق مى شوند. بعد از انجام تكاليف 
به او خوراكى يا غذاى موردعالقه اش را بدهيد يا او را به مكان 

بازى كودكان برده و بجاى تنبيه از تشويق استفاده 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.

سالم �شاور

آيت اهللا علم الهدى:
  شيطان زمينه هاى گناه را در انسان 

مى بيند و مى داند چطور در افكار نفوذ نمايد
مرضيه رضايى: آيت اهللا سيداحمد علم الهدى ظهر ديروز در 
خطبه  اول نماز جمعه مشــهد گفت: انسان خيلى از چيزها را 
مى بيند اما از باطن آن بى خبر اســت چرا كه ديد ما قشرى 
و ظاهرى اســت در حالى كه درست بر خالف انسان خداوند 
ادراك را در چشم شــيطان قرار داده و ديد شيطان با ادراك 
است به اين معنا كه وقتى نگاه مى كند خصوصيات موجودات 

را درك مى كند.
نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى با بيان اينكه ادراك در 
چشم شيطان است خاطر نشــان كرد: وقتى شيطان انسان را 
مى بيند زمينه هاى نفســانى، ميزان استعداد و موقعيت هاى 
زندگى كه بــراى آن فرد تا كنون پيش آمده و نيز زمينه هاى 
منحرف كردن و آسيب رساندن را در او مى بيند و اقدام مى كند.

امام جمعه مشهد مقدس خاطر نشان كرد: اين ابزار شيطنت 
شيطان است او وقتى مى بيند زمينه هايى در اميال نفسانى ما 
موجود است و فكر و ذهن ما نسبت به مسائل مختلف زندگى 
سياسى و اجتماعى و فردى مشغله دارد مى داند با وجود اين 
مشــغله ها چطور در فكر ما نفوذ و انديشــه گناه را در مغز ما 

توليد نمايد.

استاندار خراسان رضوى در كاشمر: 
  هيچ دستگاهى حق ندارد از امكانات 

بيت المال در انتخابات استفاده كند
جلســه  دومين  طباطبايى: 
حضــور  بــا  ادارى  شــوراى 
خراسان  اســتاندار  رشيديان، 
رضــوى در محــل خانه معلم 

برگزارشد.
اســتاندار خراســان رضوى بر 
مشــاركت حداكثرى مردم در 
پاى صندوق هــاى رأى تأكيد 
كرد و گفت: هيچ دســتگاهى 
حق ندارد از امكانات بيت المال 

به نفع فرد و يا جبهه سياسى خاصى استفاده كند.
رشيديان اخالق انتخاباتى را مهم ترين شاخصه برگزارى يك 

انتخابات سالم برشمرد و گفت: 
مشاركت حداكثرى در عرصه بين المللى هم جايگاه و امنيت 
الزم را ايجاد مى كند و هــم در عرصه داخلى نمادى از مردم 

ساالرى و اتحادى بيشتر را نشان مى دهد.

ائمه جمعه خراسان:
  نامزدها رقابت سالم را در نظر بگيرند

بجستان؛ حجت االسالم والمســلمين وحيــدى از نامزدها 
خواست به فكر گره گشايى و كار مردم باشند و با رقابت سالم 
بحث توليد و اشــتغال و محروميت زدايى را مورد نظر داشته 

باشند.
خرو؛ حجت االسالم والمسلمين غالمى به موضوع انتخابات 
اشــاره كرد و گفت: شــركت در انتخابات يك جهاد و اعالم 
آمادگى و رويارويى با استكبار است كه بايد با بصيرت و آگاهى 

كامل باشد.
جوين؛ حجت االســالم و المســلمين دليرى پــور، جوانان 
را درجوامــع مختلف از اجزاى مهم نظــام اعالم كرد و گفت: 
درحكومت هاى اسالمى جوانان، انقالبى عمل كرده وتوانسته اند 

حكومت هاى ظالم راسرنگون كنند.
بردسكن؛حجت االســالم و المسلمين امينى گفت: يكى از 
مطالبات به حق و منطقى مردم از رئيس قوه مجريه آينده اين 
است كه چرخه مديريت اصالح شود و افراد توانمند و كارآمد 

بر مسند كار بنشينند.
بشرويه؛حجت االسالم والمسلمين شمس الدين به شعار سال 
و فرمايشات رهبرى اشاره كرد و گفت: تنها راه نجات اشتغال و 

توليد كشور جلوگيرى از واردات بى رويه است.
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جلســه  دومين 
حضــور  بــا  ادارى  شــوراى 
خراسان  اســتاندار  رشيديان، 
رضــوى در محــل خانه معلم 

اســتاندار خراســان رضوى بر 
مشــاركت حداكثرى مردم در 
پاى صندوق هــاى رأى تأكيد 
كرد و گفت: هيچ دســتگاهى 

خبر

عباسعلى سپاهى يونسى: عصر پنجشنبه 
گذشته، جشن تولد نفيســه روشن، بازيگر 
ســينما و تلويزيــون در مؤسســه خيريه 
توانبخشى دختران بى سرپرست و كم توان 
ذهنى هـمـــدم (فتـح المـبين) برگزار شد.

در اين برنامه كه با حضور تعدادى از دختران 
مؤسســه و ميهمانــان برنامه و بــا اجراى 
محمدرضا زرقي و امير فرمان برگزار شــد، 
نفيسه روشن ورود به 35 سالگى خود را در 
كنار دخترانى جشــن گرفت كه از حضور او 

شادمان شده بودند.
 در حاشيه اين اتفاق خوب كه به همت گروه 
«تولد لبخند» در ســالن همايش هاي همدم 
برگزار شــد، بازيگر سريال «روزگار غريب» از 
بعضى از بخش هاى مركز از جمله «ســراى 

مهر» نيز بازديد كرد.
 بازيگر فيلم «شــاخه گلى براى عروس» در 
پايان اين برنامه و بازديد درباره حس و حال 
خود گفت: امــروز روز خوبى براى من بود و 
رفتن به اين مراكز، هم براى ما خوب اســت 
و هم براى بچه هايى كه در اين گونه مراكز 
نگهدارى مى شوند و هميشــه چشم به راه 

ديگران هستند تا به ديدن آن ها بيايند.
 بازيگر فيلم «پنج كيلومتر تا بهشت» افزود: 
در لحظات بازديد از «ســراى مهر» با خودم 
فكر كردم اگر ما به مدت دو يا ســه روز در 
ايــن موقعيت قرار بگيريم چه حس و حالى 
خواهيم داشــت و تا چه انــدازه تحمل اين 
شــرايط براى ما سخت خواهد بود در حالى 
كه برخى از اين دختران عزيز سال هاست كه 

به خاطر وضعيت خاص جسمانى و نبود پدر 
و مادر، اين شرايط را تحمل مى كنند و ديدن 
اين وضعيت مى تواند براى ما تلنگرى باشد 
كه چگونه فكر مى كنيم و دنبال چه چيزى 

هستيم.
روشن با بيان اينكه در اين كره خاكى فكرها 

و ايده ال آدم ها مى تواند خيلى با هم متفاوت 
باشد، تصريح كرد: نكته ديگرى كه براى من 
جالب بود اين بود كه اين دختران بى دليل 
شاد و مهربان هستند و دوست دارند با رفتار و 
لبخند خودشان اين مهربانى را به ساده ترين 

شكل به بازديد كنندگان منتقل كنند.

به بهانه برگزارى جشن تولد نفيسه روشن، بازيگر سينما در مشهد

جشن تولدى با طعم مهربانى

ا�بار �و�ه



فاطمه معتمدى  چادر به عنوان نماد ملى 
و اســالمى يكى از پر مصرف ترين كاالها در 
بازار پوشاك و مايحتاج بانوان محسوب مى شود 
كه متأسفانه همچنان اين بازار پر مشترى در 
قبضه كشورهايى مانند ژاپن، كره و چين است 
و ايران سهمى از اين بازار ندارد و نياز كشور را 
چرخ كارخانه هاى كشورهاى ياد شده كه براى 
ايران همراه اســت با خروج قابل توجهى ارز، 
تأمين مى كند. اين در حالى اســت كه انتظار 
مى رود، حداقل در مشهد كه يكى از قطب هاى 
صنعتى كشور است و با توجه به حضور چندين 
ميليون زائر و مسافر با هدف پاسخ گويى به نياز 
زائران در تأمين سوغات و نيز جمعيت حدود 
5 ميليونى ساكن، كارخانه توليد چادر مشكى 
ايجاد و از اين بازار پر ســود، سهمى نيز عايد 

استان و كشور شود.

 يكه تازى واردات
البته معلوم نيســت چرا تاكنون در اين حوزه 
كارى انجام نشده است آيا سرمايه گذارى براى 
ورود در اين بخش وجود ندارد يا اينكه مافياى 
واردات چادر همچنان يكه تاز ميدان اســت و 
حاضر نيست ســهمى هر چند اندك از بازار 
چادر مشكى را براى توليدات وطنى لحاظ كند 
و از سود و درآمد خود بگذرد تا اين صنعت نيز 

در كشور پا بگيرد.
ورود در اين بازار آن جا اهميت چندانى مى يابد 
كه بدانيد اكنون چادرمشــكى و حتى رنگى 
قيمت هاى زياد و گاه حتى چند ميليونى دارد.

  فخر فروشى با چادرهاى ميليونى 
چند ســالى اســت چادر تقريباً وارد گردونه 
تجمالت و فخر فروشــى شــده است و البته 
بازار هم اين تقاضاى رو به افزايش را بى پاسخ 
نگذاشته به طورى كه خريد و تهيه چادر چند 
صد هزار تومان و گاه چند ميليون تومانى آب 

مى خورد.

 چادرهاى 4 ميليون تومانى
كيــان راد يكى از فعاالن حــوزه فروش چادر 
مشكى در مشهد اســت. به گفته وى قيمت 
چادر مشكى از 50 هزار تومان تا 2 و حتى 4 

ميليون تومان است.
وى مى گويد: چادرهاى گــران قيمت برند و 
طرح دار هستند و كار دست بر روى آن انجام 
شده اســت و كيفيت و عمر استفاده طوالنى 

دارد و البته مشتريان خاص خود را نيز دارد.

 چادر توليد ويتنام و اندونزى 
وى مى افزايد: چادر مشكى به ترتيِب كيفيت 
از كشورهايى مانند ژاپن، كره، چين، ويتنام و 
اندونزى با تنوع قيمتى متفاوت وارد مى شود و 
خريداران، بسته به توانايى مالى، آن را انتخاب 

و خريدارى مى كنند.

 توليد وطنى؛ صفر
وى در خصوص سهم توليدات داخلى از بازار 
مصرف چادر مشــكى اظهار مــى دارد: حدود 
هشت سال پيش توليدات يك كارخانه مستقر 
در اراك در بازار بود، اما اكنون نيســت. نكته 
مهم اينكــه توليدات وطنــى در حوزه چادر 
مشكى گران خواهد بود و توان رقابت با مشابه 

خارجى را ندارد به طورى كه در همان سال ها 
قيمت هر قواره چادر مشكى با برند كيميا 250 
هزار تومان بود در حالى كه برخى از برندهاى 

چادر مشكى ژاپن 100 هزار تومان بود.
وى با تأكيد بر اينكــه هم اكنون نيز حرف و 
حديث هايى در خصوص ســرمايه گذارى در 
حوزه توليد چادر مشكى در ايران مطرح است، 
تصريــح مى كند: مطمئن باشــيد اگر جنس 
توليد ايران باشد به هيچ عنوان حاضر نيستيم 
دينارى به اعراب (براى ترخيص چادر به ايران) 
وپــول و ارزى به ژاپن و كره براى خريد چادر 
مشــكى بپردازيم و حتماً توليدات داخل را با 

افتخار عرضه مى كنيم، اما اآلن ايران سهمى در 
توليد چادر مشكى ندارد.

 بازار كم رونق
وى دربــاره رونق بازار خريــد و فروش چادر 
مشكى مى گويد: چادر مشكى يكى از نيازهاى 
اصلى بسيارى از خانوارها است. بنابراين بسته 
به توان خريــد خود براى تهيه چــادر اقدام 
مى كنند هر چند نســبت به گذشته، بازار كم 

رونق تر شده است.
وى با اشــاره به سابقه 10 تا 12 ساله خود در 
حوزه فروش چادر مشكى بيان مى كند: به طور 
تخصصى در اين حرفه مشغول هستيم و فقط 
و فقط فروش چادر مشكى را داريم و نكته مهم 
اينكه در اين بازار رضايت مشــترى و كيفيت 
حرف اول را مى زنــد. بنابراين به لحاظ توجه 
به اين دو اصل مهم در همين وضعيت كنونى 

بازار 20 خانوار از اين فروشگاه كه چند شعبه 
نيز دارد، نان مى خورند.

 خريداران آمريكايى و انگليسى
وى ادامه مى دهد: برخى گردشگران خارجى 
مانند آمريــكاى جنوبى و يا انگلســتان هم 
مشترى پارچه چادر مشكى براى دوخت لباس 

هستند.

  نخ طال در چادرهاى ميليونى 
متصدى يكــى ديگر از فروشــگاه هاى چادر 
مشكى در مشــهد نيز مى گويد: چادر مشكى 

را بسته به كيفيت، مى توان از 90 هزار تومان 
تــا بيش از 2 ميليون تومــان در بازار يافت و 

خريدارى كرد.
وى كه سابقه بيش از 40 ساله فعاليت در حوزه 
فروش چادر مشكى دارد، مى افزايد: دو تا پنج 
درصد مشتريان، خريدار چادرهاى مشكى چند 
ميليونى هستند. اين چادرها طرح دار و داراى 
نگين هســتند و حتى نخ طال در آن ها به كار 
رفته است و همه نيز توليدات برند و با كيفيت 

ژاپن و كره هستند.

 چادرهاى يكبار مصرف!
به گفته مهريزى چادر گران را عموماً خانم هاى 
مايه دارى خريدارى مى كنند كه پول برايشان 
بــه دليل تمكن وتوان بــاالى اقتصادى مهم 
نيست و البته نكته مهم ديگر اينكه تنها يك 

بار از آن استفاده مى كنند! 

 چادرهايى مشابه پرايد
وى در پاســخ به اين پرســش كه مشتريان، 
عمومــاً در چه رِنج قيمتى چــادر مى خرند، 
مى گويد: رنج قيمتى 150 تا 500 هزار تومان. 
چادرهاى ايــن قيمتى مانند خــودرو پرايد 

هستند كه همه مى خرند.
وى درباره رونق بازار چادر مشــكى نيز يادآور 
مى شود: بازار نه خيلى خوب است و نه چندان 
بد. اما از چند سال گذشته روند نزولى را طى 
مى كند كــه دليل آن گران بــودن و كاهش 

افرادى است كه چادر را بر مى گزينند.

 فرهنگى كه بايد تغيير كند
وى دربــاره ضرورت ايجاد كارخانه توليد چادر 
مشكى به عنوان تأمين كننده بخشى از سوغات 
مورد نياز زائران و همچنين تأمين نياز مردم در 
مشهد با توجه به سفر ساالنه 27 ميليون زائر و 
درآمد زايى از اين محل تأكيد مى كند: به هيچ 
وجه اين امر موفــق نخواهد بود چرا كه مردم 
حاضر به خريد چادر ايرانى نيستند، حتى اگر 

كيفيت آن با نوع خارجى برابرى كند.
وى ادامه مى دهد:40 سال است در اين حرفه 
مشغول به كارم و ذائقه ايرانى را بارها امتحان 
كرده ام. اگر بهترين قواره چادر مشكى ژاپنى را 
نشان دهيد و بگوييد كه ايرانى است، حاضر به 
خريد آن نيستند، ولى حاضرند بى كيفيت ترين 
چادر ژاپنى را خريدارى كننــد. بنابراين اگر 
كارخانه اى هم ايجاد شود، موفق نخواهد شد 

و فرهنگ مردم بايد تغيير كند.
وى عمر متوسط يك چادر ژاپنى با كيفيت را 
بيش از 10 سال مى داند و مى افزايد:50 درصد 
چادر هاى مشكى موجود در بازار، ژاپنى و مابقى 
سهم كره است و نوع چينى و ديگر كشورها به 

دليل كيفيت پايين سهم چندانى ندارد.
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در گفت و گو با قدس بيان شد

 دفاع رئيس كل بانك مركزى از 
تسهيالت ناچيز به زلزله زدگان

خليل خانه: رئيس كل بانك مركزى، سيســتم بانكى را از 
تخصيص تسهيالت ناچيز به خسارت ديدگان حوادث طبيعى 

تبرئه كرد. 
ســيف در پاســخ به پرســش خبرنگار ما مبنى براينكه 
تخصيص تنها 20ميليون تومان تسهيالت 15ساله براى 
زلزله زدگان خراسانى بســيار ناچيز است، اظهار داشت: 
برآورد ميزان تسهيالتى كه در اين گونه حوادث و بالياى 
طبيعى به خســارت ديدگان پرداخت مى شــود، توسط 
سازمان مديريت و برنامه ريزى تعيين و مصوبه آن به دولت 

پيشنهاد مى شود. 
وى با بيان اينكه بايد به امكاناتى كه براى تخصيص اين منابع 
وجود دارد هم توجه كنيم، افزود: تالش  ما نيز اين اســت كه 
آنچه را تكليف شده و رقمى را كه در دولت به تصويب رسيده 
بســرعت انجام دهيم. به گفته وى اگر هم قرار باشد، تجديد 
نظــرى در اين زمينه صورت گيرد، نياز به بررســى و اعتبار 

سنجى دارد كه بحث بعدى است.

معاون سازمان ميراث فرهنگى عنوان كرد
 پرداخت 50درصدى هزينه مرمت 

خانه هاى بومگردى
معاون ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى كشور از پرداخت 50درصد هزينه هاى 
مرمت خانه هاى بوم گردى و80درصد حمام هاى 

سنتى خبرداد.
طالبيان در نشست گردشــگرى با محوريت قنات قصبه در 
گناباد گفت: قنات قصبه گناباد يكى از افتخارات جهانى است 
و در پروژه ثبت جهانى 11 قنات ايرانى، به عنوان مادر قنات ها 

از آن ياد شده است.
وى گفت: با توجه به اينكه قنات قصبه گناباد در سال گذشته 
ثبت، جهانى شده اســت، انتظار مى رود از سال آينده شمار 
زيادى از گردشگران خارجى براى بازديد از اين قنات به گناباد 
سفر كنند، بنابراين بايد افزون بر آماده سازى قنات قصبه، ساير 
ظرفيت هاى گردشــگرى گناباد بايد براى بازديد گردشگران 
آماده شود. طالبيان افزود: دولت بايد در راستاى امور قنوات، 
تنها نقش نظارتى و حاكميتى داشته باشد و قنوات بايد توسط 

مردم مديريت شود.
معاون ميراث فرهنگى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشــگرى كشور بابيان اينكه يكى از اهداف ثبت جهانى 
قنات قصبه گناباد، حفظ آن بود، تصريح كرد: نبايد نوسازى 
در منطقه قنات قصبه صورت گيرد چون گردشگرانى كه براى 
بازديد اين قنات به گناباد سفر مى كنند، گردشگران فرهنگى 
و به دنبال مشاهده حقايق هستند لذا هر اقدامى كه در محيط 
قنات قصبه صورت مى گيرد بايد با اولويت حفظ اصالت اين 

اثر تاريخى باشد.
طالبيــان ادامه داد: در حاشــيه توجه به قنات قصبه بايد به 
احياى خانه هــاى قديمى براى اقامتگاه هاى بومگردى توجه 
شــود و در اين راستا اگر مالك يا بخش خصوصى تمايل به 
مشاركت در اين بخش داشته باشند، سازمان ميراث فرهنگى 
50 درصــد هزينه احياى اين خانه هــا را به صورت بالعوض 

پرداخت مى كند.
وى خاطرنشان كرد: همچنين اين سازمان 70 تا 80 درصد 
هزينه احياى حمام هاى ايرانى را پرداخت مى كند زيرا حفظ 
اصالت اصلى ايرانى براى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى 

و گردشگرى كشور مهم است.

معاون اجتماعى وزارت بهداشت در نيشابور:
  كمك 15هزار ميلياردى خيرين در 

حوزه سالمت بوده است
با  خبرنگارقدس:  نيشابور- 
توجه به محدوديــت دولت در 
تأميــن منابــع، نيازمند كمك 
خيرين ســالمت جهت ارتقاى 
وضعيت ســالمت در نيشــابور 
هستيم. معاون اجتماعى وزارت 
آموزش  و  درمــان  بهداشــت، 
پزشكى در نخســتين مجمع منطقه اى سالمت نيشابور در 
فرهنگسراى سيمرغ نيشابور اظهاركرد: تمامى دستگاه هاى 
دولتى با محدوديت منابع روبه رو هستند كه در نتيجه براى 
نيل به اهداف، نيازمند حضور كريمانه خيرين سالمت هستيم.
دكتر سيدمحمدهادى ايازى گفت: ما رويكرد سالمت محور 
را در وزارت بهداشت دنبال مى كنيم واولين مسئله اين است 
كه كارى كنيم تا مردم خودشــان به فكر سالمت خودشان 
باشند و اين مهم با فرهنگ سازى در حوزه بهداشت و درمان، 

امكان پذير است.
وى با تأكيد بر مشــاركت مردم در توســعه زيرساخت هاى 
سالمت، يادآورشد: در ســال 95 خيرين سالمت حدود 15 
هزار ميليارد ريال به ســاخت و تجهيز زيرســاخت سالمت 
كشــور كمك كردند و چندى پيش بزرگ ترين بيمارستان 
پيوند كشور به ظرفيت 600 تخت توسط خيرين سالمت با 

هزينه 4800 ميليارد ريال گشايش يافت.

چرا پايتخت فرهنگى جهان اسالم از توليد چادر محروم است

حجابى كه خارجى ها براى ما مى بافند

  زمين كودك10ساله را بلعيد

بيرجند-خبرنگار قدس: مديــر مركز مديريت حوادث و 
فوريت هاى پزشكى دانشــگاه علوم پزشكى  بيرجند گفت: 
فرونشست منزل مسكونى در بيرجند يك كشته و دو مصدوم 

بر جاى گذاشت.
على دلخروشان اظهار داشت: پنجشنبه گذشته، حادثه ريزش 
يك واحد مسكونى در خيابان منتظرى بيرجند به مركز پيام 
اورژانــس اعالم و بالفاصله دو دســتگاه آمبوالنس به محل 

حادثه اعزام شد.
وى افزود: اين حادثه سه مصدوم 19، 21 و 10 ساله داشت 
كه كودك 10 ساله به علت گرفتار شدن در زير آوار بشدت 
آسيب ديده بود و پس از خارج كردن وى او نيز به همراه دو 

مصدوم ديگر، به بيمارستان امام رضا(ع) منتقل شد.
مدير مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشــكى دانشگاه 
علوم پزشكى  بيرجند گفت: اين كودك عليرغم تالش كادر 

درمانى در بيمارستان جان باخت.
دلخروشان افزود: دو مصدوم ديگر اين حادثه پس از درمان در 
بخش اورژانس بيمارستان با وضعيت مناسب ترخيص شدند.

راه دانا  در گفت و گوى دوستانه با معدنكاران «زمستان 
يورت» غربى شهرستان آزادشهر در استان گلستان، آن ها 
اعالم كردند كه ما را از مصاحبه منع و تهديد به اخراج از 

كار و مسائل ديگر كه نمى توانيم بگوييم، كرده اند.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى «تيتــر آزاد»، برخى از 
كارگران مى گفتند كه دوستان ما به دليل حضور پياپى 
در اعتراضات از كار اخراج شــده اند و حتى از آن ها تعهد 

گرفته اند كه اگر مصاحبه كنند به زندان خواهند افتاد. 
  چرا نبايد مردم بتوانند حق خود را مطالبه كنند

با حضور سردار جاويدان در محل حادثه، مردم به صورت 
گاليه به سردار مى گفتند، شما چرا آمده ايد؟ مسئوالن 

چرا آمده اند؟ چرا قبالً به اعتراضات ما رسيدگى نشد؟!
نعمــت زاده وزير صنعــت، معدن و تجــارت در جمع 
خبرنگاران از پرداخت شــدن همه مطالبات اين عزيزان 
آسيب ديده و واريز حق بيمه هاى واريز نشده اين عزيزان 
خبر داد و گفت، خانواده اين عزيزان نگران بيمه و حقوق 

و مزاياى اين عزيزان مصدوم و جان باخته نباشند.
اما پرسش ما از مسئوالن استان و وزير محترم اين است 
كه با اينكه اين معدنچيان بارها تجمع هاى اعتراضى روبه 
روى فرماندارى آزادشــهر داشته اند و اعتراض خود را به 
گوش مسئوالن شهرستان و استان از طريق رسانه هاى 
استانى و محلى رسانده اند، چرا مديركل اداره كار استان 
يا استاندار محترم تاكنون قدمى براى رفع مشكالت اين 
عزيزان برنداشته اند؟! آيا وزير از اعتراض آن ها مطلع نبوده 
اســت در حالى كه نماينده وقت شهرستان، آقاى رضا 
صابرى در مجلس شــوراى اسالمى انتقاد تندى از وزير 

صنعت، معدن و تجارت كرده بود؟!
آيا وزير كار، صــداى اعتراض اين عزيــزان را كه بارها 
تحصن كرده بودند، نشنيده بود؟! چرا بايد اتفاقى بيفتد 
تا مســئوالن كشــور به فكر مظلومين بيفتند، آيا اين 
واكنش هــاى ضرب االجلى و انقالبى بــراى آرام كردن 

خشم مردم از بى تدبيرى آن هاست؟!
آيا مسئولين اســتان از استاندارد نبودن اين معدن مطلع 
نبودند در حالى كه در نامه اى پيرو نامه شــماره 54855 
مورخ 20 تير 1390 كارشــناس اداره كل معادن، عليرضا 
عباس زاده مديركل دفتر فنى از گازخيز بودن اين معدن 
خبر داده بود و درخواست تعطيلى اين معادن را كرده بود؟!

پرســش ديگر ما از وزراى محترم كار و صنعت، معدن و 

تجارت اين است كه حقوق ديگر كارگران معدن و بيمه 
آن ها پيگيرى خواهد شد يا اينكه آن ها هم بايد زير آوار 
بماننــد و بعد به آن ها توجه شــود؟! يكى از معدنكاران 
مى گفت: باز چند تا از عزيزانمان فوت كردند و مسئولين 

آمده اند، ژست نوعدوستى و انقالبى بگيرند!
   14 نفر در تونل معدن آزادشهر حبس هستند

معاون وزير كشــور و رئيس سازمان مديريت بحران كشور 
گفت: 14نفر در تونل معدن آزادشهر حبس هستند و دغدغه 
اصلى گروه هاى مستقر در معدن زغال سنگ زمستان يورت 
آزادشهر، نجات جان كارگران محبوس در عمق معدن است.

اسماعيل نجار ديروز در حاشــيه بازديد از معدن زغال 

سنگ آزادشهر استان گلستان اظهار كرد: با بهره گرفتن 
از توان متخصصين استان هاى كشور به دنبال پيدا كردن 
راه نجات براى رسيدن به محبوسان و زنده خارج كردن 

آنان هستيم.
  گاليه معدنكاران 

درحالى كه كارشناســان معدن از اســتان هاى كرمان، 
خراسان شمالى و مازندران به آزادشهر رفته اند، مسئوالن 

گلستانى اجازه ورود به عمليات را به آن ها نمى دهند.
پس از وقــوع حادثه انفجار در معدن زمســتان يورت 
شهرســتان آزادشهر، كارشناســان معدن از استان هاى 

گوناگون در ساعات اوليه عازم محل حادثه شدند.
درحالى كه اين كارشناسان تجهيزات الزم را همراه دارند، 

ولى ساعت هاست، پشت ورودى معدن ايستاده اند. 
آن ها مى گويند: مديريت حادثه بسيار ضعيف است و به ما 

هم اجازه ورود نمى دهند.
  عمدى بودن حادثه معدن تكذيب شد

استاندارى گلستان در اطالعيه اى اظهارات يك نماينده 

مجلس و نقل قول از استاندار درباره عمدى بودن انفجار 
معدن آزادشهر را تكذيب كرد.

در اطالعيه روابط عمومى استاندارى گلستان آمده است، 
به اظهارات غير كارشناسى نبايد توجهى كرد و مسائل 

فنى بايد از زبان اهل فن مطرح شود.
  معدنكاران چند استان به كمك آمدند

معاون اقتصادى استاندار گلستان گفت: 6 اكيپ 10 نفره 
آواربردارى از معدن «زمســتان يورت» آزادشهر را انجام 

مى دهند.
به گزارش مهر، محمود ربيعى در گفت وگو با خبرنگاران 
اظهار كرد: از روز پنجشــنبه 6 گــروه 10نفره از معادن 
زغال سنگ البرز شرقى، طبس، سوادكوه، كرمان و ساير 
بخش هايى كه مى توانستند به عنوان عوامل فنى در محل 

انفجار مستقر شدند.
وى افزود: اين افراد در نوبت هاى سه ســاعته وارد تونل 

مى شوند و كار آواربردارى را انجام مى دهند.
   جزئيات حادثه معدن «زمستان يورت»

جزئيــات حادثه هم از ايــن قرار بوده كــه تعدادى از 
معدنكاران براى حمل زغال ســنگ از طريق واگن هاى 
حمل، داخل معدن رفتند. در زمان حمل، گويا واگن به 
دليل مشكل در باترى واگن خاموش مى شود كه كارگران 
معدن نسبت به تعويض باترى اقدام مى كنند، اما گفته 
مى شــود در زمان روشــن كردن واگن بــا وقوع جرقه، 
متأســفانه يك انفجار رخ مى دهد. عمليات آواربردارى 
براى رسيدن به اعماق معدن در حال انجام است و پيش 
بينى شده كه شمار كشته ها به 35نفر هم مى رسد. از اين 
25 نفر تعداد 21 جسد از معدن بيرون كشيده شده، اما 
اجساد چهار نفر هنوز در معدن بوده و تيم هاى امدادى 

موفق به خروج پيكر آن ها از معدن نشده اند.
  پيگيرى ابعاد حادثه به صورت ويژه در كميسيون صنايع

رئيس هيئت اعزامى كميسيون صنايع و معادن مجلس 
شــوراى اســالمى گفت: ميزان برخوردارى كارگران از 
ايمنى كافى، بيمه و رعايت استانداردهاى الزم از سوى 

متولى و كارفرما به صورت ويژه پيگيرى خواهد شد.
  احتمال اينكه تمام پيكرها پيدا نشود، صفر است

رئيس سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر گفت: 
عمليات امدادرسانى تا پيدا شدن همه پيكرها ادامه دارد و 

احتمال اينكه تمام پيكرها پيدا نشود، صفر است.

پرسش هاى معدنكاران «زمستان يورت» آزادشهر از نعمت زاده:

آقاى وزير! چرا قبل از رخ دادن حادثه معدن صداى ما را نمى شنيديد؟

چادرهاى رنگى 500 تا 600 هزار تومانى
وى درباره چادرهاى رنگى گران قيمت نيز مى گويد: چادر رنگى از قواره 25 تا 600 
هزار تومان در بازار موجود اســت كه نوع 25 تا 35 هزار تومانى آن ايرانى و عمدتاً 
نخى و توليد كاشان و رى است، اما چادرهاى رنگى گران قيمت 500 تا 600 هزار 
تومانى توليد كره و چين اســت كه مشتريان خاص خود را دارد و به عنوان مثال 

براى عروس خريدارى مى شود.

نرخ طال و سكه
قيمت در سطح شهر

(تومان)

115/600

1/212/000

1/165/000

668/000

368/000

3780

هر گرم طالى 18 عيار

سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم

نيم سكه

ربع سكه
دالر
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  عينك طبى بايد از حالت تجربى 
خارج و به يك علم تبديل شود

پروين محمدى: عينك طبى 
بايد علمى باشد تا به سيستم 

بينايى آسيب وارد نكند.
اين مطلب را محسن شاهپرى 
كارشــناس ارشــد اپتومترى 
و مســئول كميته هماهنگى 
هفدهمين كنگــره اپتومترى 

خراســان در آخريــن روز برگزارى كنگــره در گفت و گو با 
خبرنگار ما عنوان كرد و افزود: امروز متخصصان علوم چشم 
پزشكى و اپتومترى درتحقيقات خود به اين نتيجه رسيده اند 
كــه عينك طبى بايد از حالــت تجربى خارج و به يك علم 
تبديل شــود وبراســاس اصول علمى دانشگاهى طراحى و 

ساخته شود.
وى خاطر نشــان كرد: اكنون عالوه بر معاينات چشمى كه 
برپايه علم و آزمايش در حال انجام اســت، ضرورت توجه به 
علمى شــدن عينك طبى نيز از اولويت هاى چشم پزشكى 
و بينايى ســنجى است. ازاين رو هفدهمين كنگره اپتومترى 
خراسان با محوريت ساخت عينك طبى علمى به مدت سه 
روز در بيمارســتان رضوى باهمكارى دانشگاه علوم پزشكى 
مشهد،ســازمان نظام پزشــكى و انجمن اپتومتــرى ايران 
وبيمارســتان رضوى برگزار شد و شركت كنندگان با عمده 
مباحث پيشرفت علم و فناورى و ساخت عدسى هاى جديد 

و علمى بودن عينك طبى آشنا شدند. 
كارشــناس اپتومترى خراسان به ارائه مقاله تحقيقى توسط 
دكتر الهام عزيزى استاد دانشگاه ملبورن استراليا در خصوص 
نقش برخى بازى هاى رايانه اى در درمان اختالالت چشــمى 
كودكان با هدايت و مديريت صحيح اشــاره و اظهار كرد: سه 
شــركت بين المللى زايس آلمان، هوياى ژاپن و استراليا نيز 
آخرين اطالعات علمى مربوط به ساخت عينك طبى علمى را 
در نمايشگاه تجهيزات و ملزومات اپتومترى در اختيار شركت 

كنندگان كنگره قرار دادند.
شاهپرى با بيان اينكه حدود 40 شركت داخلى و خارجى و چندين 
پژوهشگر و مخترع داخلى محصوالت و دستاوردهاى علمى خود 
را در نمايشــگاه كنگره به معرض نمايش گذاشتند، تصريح كرد: 
شركت دانش بنيان لنز هندلينگ جديدترين محصول خود را كه 
گذاشتن و برداشتن لنزهاى تماسى بدون دخالت دست است در 
اين نمايشــگاه عرضه كرد كه بهترين محصول براى كاهش آمار 

عفونت هاى ناشى از استفاده لنزهاى تماسى خواهد بود.
وى به انتخاب مقاله و پوســتر برتر اشــاره كرد و گفت: در 
مراســم پايانى به انتخاب اســاتيد چهار دانشــگاه شهيد

بهشــتى ايران زاهدان و مشهد به چهار مقاله و پوستر برتر 
ازبين 25 مقاله و 10 پوســتر ارائه شــده، جوايز و تنديس 

كنگره اهدا شد.

مديرعامل سازمان اتوبوسرانى مشهد خبر داد
  ابالغ قرارداد خط 3 بى آر تى

قدس: مديرعامل سازمان اتوبوسرانى مشهد گفت: با تزريق 
112 دســتگاه اتوبوس جديد 164 دستگاه اتوبوس فرسوده 
از ناوگان اتوبوســرانى مشهد خارج شد. على اصغر نيشابورى 
بيان كرد: حمل و نقل عمومى تأثير مســتقيمى بر كاهش 
آلودگى هوا دارد و در اين بين سهم اتوبوسرانى بيشتر از ديگر 

ناوگان هاى حمل  و نقل عمومى است.
وى با بيان اينكه خريد اتوبوس هاى جديد در برنامه سازمان 
قرار دارد، گفت: در اين بخش 100دستگاه ميني بوس يورو 3، 
100 دستگاه اتوبوس يورو 3 و 130 دستگاه اتوبوس يورو 3 

خريدارى شده است.
وى از تصويب و ابالغ قرارداد خط 3 خبر داد و خاطرنشــان 
كرد: مســير اين خط از انتهاي شهيد بسكابادي ( بولوار حر) 
تا پايانه الهيه تعيين شده كه ابالغ قرارداد اجرايي مرحله اول 
اين پروژه از تقاطع رستمي، چمن، تقاطع معلم و سيدرضي 

ابالغ شده است.



��ر
ساعتى پاى درد دل يك نانواى مشهدى

تنور دلم ديگر گرم نيست!
رضا طلبى  ســفره هــر ايرانى بدون نان 
رنگ و لعابى ندارد و تا نانى در سفره نباشد 
اگر بهترين غذا را هم صرف كنى، انگار چيز 
گمشــده اى در سفره بوده است كه لذت آن 
غذا را از بين برده است. بعضاً اسراف هاى نان 
سبب مى شــود كه فارغ از احترامى كه بايد 
به اين نعمت نهاده شــود، نسبت به زحمات 
و تالش هايى كه افــراد مختلف درحرارت 
داغ نانوايى ها انجام مى دهند بى اعتنا باشيم 
و اگــر پاى درد دل اين قشــر از جامعه نيز 
بنشــينى صحبت هايى دارند به داغى نانى 

كه تازه پخته شده است. 
يك نانــوا در اين زمينه مى گويد: نانوايى در 
شرايط كنونى چيزى جز مشقت و ناراحتى 
ندارد، در گذشــته به ازاى هر 1500نفر در 
يك محله مجوز يــك نانوايى مى دادند، اما 
اكنــون وجب به وجب مانند قــارچ نانوايى 
وجود دارد، شاطرى كه روزى سه هزار چانه 
مى زند و ســاير افراد را كه در سرما و گرما و 
در حــرارت باال در اينجا كار مى كنند و آخر 
ســر هم چشمشان به دست تو است را بايد 

راضى نگه داشت.
شاطر حســين در ادامه به قدس مى افزايد: 
آرد خوب و با كيفيــت در اختيار نانوايى ها 
قــرار نمى دهنــد، اين در حالى اســت كه 
بازرســان و مردم هميشــه توقع نان خوب 

دارند.
 او كه به گفته خودش 50سال از عمرش را 
دراين شــغل در مناطقى از مشهد گذرانده 
اســت، ادامه مى دهد: اكنــون اگر 100متر 
مكان داشته باشــى، مجوزنانوايى را سريع 
مى دهند، به گونه اى كه اكنون در سه طرف 

ما نانوايى وجود دارد.
وى كه وظيفه پاچــال دارى را هم خودش 
برعهــده دارد، تصريح مى كند: هميشــه به 
نيروهايــم گفته ام چونه ها را ســنگين و به 
ســود مردم بردارند، اگرچــه برخى از اين 
نانوايى هــاى جديــد عقيده اى بــه اين امر 
ندارند و دنبال منافع خودشــان هســتند تا

 مشتريان. 
از طرفــى فشــار در شــرايط كنونــى بر 
نانوايى هاى تعاونى اســت و نانوايى هاى آزاد 
و پخــت وجود ندارد، اگر در بــاره آن ها به و نظارتــى بر آن ها درخميــر، چونه، قيمت هر كارى كه دوســت دارند انجام مى دهند 

اتحاديه ها نيز شــكايت و انتقادى كنيد، در 
پاسختان مى گويند كه از آن ها خريد نكنيد!
وى مى افزايــد: در شــرايط كنونى اگر فقط 
مــكان اين نانوايى را اجــاره بدهم، دو برابر 
درآمد نانوايى،درآمد دارم، اما به خاطر عشق 
وعالقه به اين كار، تأمين معاش پنج خانواده 
و تهيــه نان گرم براى ســفره هاى مردم كه 
اين روزها حال و روزخوبى ندارند و شــايد 
تنها اميدشان به همين نان ما باشد، تاكنون 
ادامه داده ام، با اينكه هرســال نرخ گاز،آب، 
برق وهزينه هاى دســتمزد بســيار افزايش 
مى يابد، اما قيمت نــان همان قيمت قبلى

 است.
او اظهــار مى دارد: از طرفى شــركت آب و 
فاضالب براى طرح اگو دوســال است از ما 
حدود 2ميليون تومان پول گرفته است، اما 
هيچ خبرى از آن ها نيســت كه براى تخليه 
چاه بايد هنوز هزينه پرداخت كنم، اگرچه در 
ابتدا تهديد كردند اگر اين مبلغ را پرداخت 

نكنى آب نانوايى ات را قطع مى كنيم.

آب و �وا
 انتظار بارش رگبارى باران همراه با 

وزش باد در خراسان رضوى 
قدس: با عبور متناوب امواج ناپايدار و بارشــى از روى استان 
خراســان رضوى، انتظار داريــم، امروز عمدتاً در ســاعات 
بعدازظهر به بعد بارش هايى به شكل رگبار و رعد و برق بيشتر 
در نيمه شمالى، نواحى غربى و در بخش هايى از جنوب استان 

داشته باشيم. 
در حين فعاليت امواج مذكور، ســرعت وزش باد در ســطح 
استان گاهى شديد همراه با گرد و خاك پيش بينى مى شود. 

امروز در غالب نقاط اســتان تغييرات دمايى نظم نداشــته، 
اما قابل مالحظه نيز نيســت. بر اين اساس براى امروز اغلب 
نواحى خراســان رضوى آسمانى قســمتى ابرى با مه رقيق 
صبحگاهى يا غبار صبحگاهى و در بعضى ســاعات بويژه در 
ساعات بعدازظهر به بعد رشد و افزايش ابر همراه با رگبار باران 
با احتمال رعد و برق گاهى با وزش باد شديد همراه با گرد و 

خاك پيش بينى شده است.

��ر
معاون استاندار تأكيد كرد

 تسريع در بازسازى روستاهاى
 زلزله زده بخش رضويه

قدس: با حضور معاون استاندار و فرماندارمشهد جلسه بررسى 
و پيگيرى بازســازى روســتاهاى بخش رضويه روز گذشته 

درمحل مسجد روستاى كالته منار برگزارشد.
اين جلسه باحضور معاون عمرانى فرماندار، بخشدار رضويه، 
رئيس بنيادمسكن، مسئول اعتبارات بانك مسكن، دهياران و 
شوراهاى روستاى زلزله زده و برخى معتمدين محلى برگزار 

شد. 
در اين جلسه بخشدار و هريك از نمايندگان روستاها مشكالت 
و پيشنهادات خود را مطرح و مسئوالن بانك و بنياد مسكن 
نيز گزارشــى از عملكرد و آخرين اقدام هاى انجام شده، ارائه 

كردند.
فرماندارمشهد هم با اشاره به تأكيد استاندار خراسان رضوى 
براى اتمام كار بازسازى تا اواسط مهرماه گفت: آواربردارى بايد 
تسريع شــود و نمايندگان بنياد و بانك مسكن وسايرادارات 
ذيربط، الزم است در روســتاها حضوريابند و كارهاى ادارى 
را انجام دهند ودهياران وشوراهاى محل نيزبا تالش وجديت 
بيشترى مشاركت مردم راجلب كنند تا براى اعطاى وام وانجام 
جدى بازسازى مشكلى نباشــد. وى  معاون عمرانى خود را 
مأمور كرد تا پيگير دريافت پاسخ استعالمات وتشكيل  كميته 

فنى مربوطه براى طرح ومحدوده روستاها شود.
گفتنى است در شــماره گذشته گزارشى با عنوان «انتقاد از 

كندى عمليات آوار بردارى در پسا زلزله » به چاپ رسيد.

معاون اجتماعى وزير بهداشت در نيشابور:
 رويكرد سالمت جامعه محور
 فرهنگ سازى و آموزش است

نيشابور- خبرنگارقدس: نخستين مجمع منطقه اى سالمت 
دانشــكده علوم پزشكى نيشــابور با حضور معاون اجتماعى 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى در فرهنگسراى 

سيمرغ نيشابوربرگزارشد.
معاون اجتماعى وزير بهداشــت در نيشــابور اظهار داشت: 
كاردرحوزه خيرسازى بسيار ارزشمند است وخيرسازى باقيات 

و صالحات ماندگار است.
دكترمحمد هادى ايازى گفــت: از برنامه هاى حوزه معاونت 
اجتماعى اين است كه مردم به فكر سالمتى خودشان باشند و 

اين نخستين رويكرد در سالمت جامعه محور است.
در  ســالمت  منطقــه اى  مجمــع  نخســتين  در  وى 
نيشابورخاطرنشان كرد: رويكرد سالمت جامعه محور يعنى 
توجه به موضوع فرهنگ ســازى و آموزش مردم و توجه به 

اقدام هاى پيشگيرانه است.
دكتر حميد گرمابى، نماينده مردم شهرســتان هاى نيشابور 
و فيروزه در مجلس شــوراى اسالمى نيزگفت: بايد از دولت 
به ســبب اجــراى طرح تحول نظام ســالمت تشــكر ويژه 
كرد. رئيس دانشكده علوم پزشكى نيشابور نيز عنوان كرد: مايه 
افتخار اســت كه امروز همه مسئوالن نيشابور به اين اجماع 
رسيده اند كه براى توسعه بخش سالمت نيشابور بايد تالش 

كنند.
دكتر محســن عظيمى نژاد افزود: يكى از اولويت هاى دولت 
آينده بايد حوزه سالمت باشــد و نامزدها بايد براى سالمت 

مردم برنامه داشته باشند و اين يك مطالبه عمومى است.
رئيس دانشكده علوم پزشكى نيشابور تصريح كرد: برنامه طرح 
تحول سالمت نقطه عطفى در نظام سالمت جمهورى اسالمى 

ايران است.

يك مسئول در گفت و گو با قدس :
  سخت گيرى بانك ها فرش دستبافت 

خراسان شمالى را بر دار ماندگار كرده است

بجنورد- خبرنگار قدس: رئيس اتحاديه فرش و صنايع 
دستى خراســان شــمالى گفت: در حال حاضر نبود بازار 
فروش مناســب، مهم ترين مشــكل توليدكنندگان فرش 

دستبافت استان است.
حســين ايزانلو در گفــت و گو با خبرنگار مــا اظهار كرد: 
خراسان  شمالى يكى از استان  هاى توليد كننده فرش است 
و مشكالتى در اين حوزه وجود دارد كه نيازمند توجه ويژه 

مسئوالن است.
وى گفت: نبود بازار فروش مناسب، سختگيرى بانك ها و... 
از جمله مهم ترين مشكالت توليدكنندگان فرش دستبافت 
خراســان شمالى است كه بايد در ســال اقتصاد مقاومتى، 
توليــد و اشــتغال اين مشــكالت كاهش يابــد و برطرف

 شود.
ايزانلو با اشاره به مزيت هاى اقتصادى فرش دستبافت افزود: 
توجه به اين حوزه و رفع مسائل آن باعث اشتغال زايى بيشتر 

و رونق اين بخش در استان خواهد شد.
وى تأكيد كرد: براى پيشــرفت فرش استان بايد مطابق با 
ســليقه بازار و رعايت استانداردهاى الزم پيش رفت و بايد 
بافنــدگان و افراد مرتبط با حوزه فرش با همكارى يكديگر 
ضمن حفظ اصالت و نقش فرشــى مطابق با استانداردها، 
ســاليق، با كيفيت، به دور از مشكالت زيست محيطى و... 

توليد كنند.
ايزانلو گفــت: بايد زمينه حضور تاجران فرش اســتان در 
نمايشگاه هاى فرش فراهم شود چراكه اين امر كمك شايانى 

به امر بازاريابى فرش خواهد كرد.
وى تصريح كرد: براى اينكه يك تاجر فرش در يك نمايشگاه 
حضور يابد، بايد تمامى هزينه هاى خود را پرداخت كند، اما 
هزينه حضور در يك نمايشگاه باالست و بايد دولت در اين 

زمينه كمك كند.

 كشاورزان خراسان جنوبى 77 ميليارد 
ريال غرامت گرفتند

بيرجند-خبرنــگار قدس: مدير صنــدوق بيمه جهاد 
كشاورزى استان خراســان جنوبى گفت: 77ميليارد ريال 
غرامت خســارت ديدگان بخش كشاورزى خراسان جنوبى 

واريز شد.
 جــواد غنچه در بازديد مزارع خســارت ديده كشــاورزى 
استان اظهار داشت: اين مبلغ براى طلب بيمه كشاورزان و 
دامداران خسارت ديده از عوامل مختلف طبيعى و حوادث 
زيرپوشش صندوق بيمه براى ســال زراعى 95-94 واريز 

شد.
وى مجمــوع طلب بيمــه گــذاران در اين ســال زراعى 
را براســاس تعرفه هــاى بيمــه 151 ميليــارد ريال اعالم 
كــرد و افزود: از اين مقــدار، تاكنــون 122 ميليارد ريال 
غرامــت بيمه كشــاورزان و دامــداران پرداخــت و مابقى 
آن بــه صــورت تهاتر بــا بهره برداران محاســبه شــده

 است .
وى بيشترين عامل خسارت به كشاورزان را سرما دانست و 
افزود: بيشترين خسارت به اراضى كشاورزى شهرستان هاى 

قاين، سرايان و بشرويه وارد شد.
وى بيان كرد: ســال زراعى گذشــته 35 هزار و600 بيمه 
گذار بخش كشاورزى و دامدارى با صندوق بيمه كشاورزى 

قرارداد منعقد كرده اند.

يك نان و هزار نرخ
وقتى از شاطر حسين مى پرسم كه چرا قيمت نان در نانوايى هاى مختلف متفاوت 
اســت، مى گويد: مايه خميرى كه تا چند سال پيش كيلويى 50هزار تومان بود، 
اكنــون بايد كيلويى 180هــزار تومان بخرم، آرد كيســه اى 22هزارتومان را بايد 
كيســه اى 33هزار تومان تهيه كنم بهداشت، بيمه، دارايى و آب و فاضالب هم كه 
حسابشــان جداســت، ولى ما با همان قيمت ثابت نان را به مردم مى دهيم. دل 
پردردى دارم، اما كسى پاسخگو نيست.درآمد امروز در نانوايى آزاد است كه به كمى 
خمير مواد افزودنى وسبزى مى زنند و به هرقيمتى آن را به فروش مى رسانند. برخى 
افراد نيز بركت نان و نانوايى را كه در دين اسالم از جايگاه و احترام خاصى برخوردار 
است و بر گرامى داشتن و پرهيز از اسراف آن توصيه هاى زيادى شده است زير سوال 
برده اند وازاين شغل شريف و حالل به دنبال كسب درآمدهاى نامشروع و مشكوك 
هستند و بدون توجه به وزن چونه، به كارگيرى شاطر ماهر و آزموده، نان بى كيفيت 
پخت مى كنند و با قراردادهايى كه با دامدارى و گاودارى ها منعقد مى كنند، نانى را 
كه با آرد مصرفى پخت مى شود را با قيمت هاى باال به آن ها مى فروشند. در حالى 
كه من حتى براى تحويل نان به مردم بر خالف خيلى ازرويه هاى مسئوالن پارتى 

بازى نمى كنم.
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 شهردار در گفت و گو با قدس خواستار شد

راه هاى دسترسى بيشتر براى طرقبه

گپ

هنگامه طاهرى  اگر شــهردارى مشهد 
در بودجه بندى امسال تعريض پل پرتوى 
را مد نظر قرار دهد، معضل ترافيك مسير 

طرقبه به مشهد برطرف خواهد شد.
شهردار طرقبه ضمن اظهار اين مطلب به 
قدس گفت: يكى از برنامه هاى كوتاه مدت 
طرقبه حل مشكل ترافيك مشهد- طرقبه 
بخصوص در ايام پيك اســت كه عالوه بر 
استاندارى نيازمند كمك راه و شهرسازى 

است.
على رضا خادم پير اظهار داشــت: با توجه 
بــه اينكه طرقبه با 20 هــزار جمعيت،در 
جوار شهر ســه ميليونى مشــهد ميزبان 
زائران امام هشــتم (ع) اســت،همواره در 
مسيرهاى دسترسى با معضل ترافيك روبه 

رو مى شود.
او استقبال گردشگران از طرقبه را در سال 
گذشــته 15 ميليون و 200 هزار خودرو 

عنوان كرد.
وى افزون بر اين در مورد دسترســى هاى 
طرقبــه به تعريــض بلوار امــام خمينى 
و فرهنگ بــه طول 7 كيلومتر اشــاره و 
محدوده آن را از طرقبه تا چاليدره عنوان 

كرد.

او در مورد گســترش راه هاى دسترســى 
اضافه كرد: شــهردارى طرقبه در راستاى 
بهبود  گردشگران همچنين  تكريم حقوق 
آسفالت مسير روستاهاى حصار،مايان،ازغد 
توجــه ويژه كرده و عالوه بر آن ها اقدام به 
احداث يك پل در يك كيلومترى حصار و 
پلى بزرگ نيز در ورودى اين روستا نموده 

است.
وى در مــورد يكــى از برنامه هــاى بلند 
مدت طرقبه با اشــاره به كنارگذر جنوبى 
شــهر مشــهد بيان داشــت: هم اكنون 
شهردارى هاى طرقبه و مشهد و استاندارى 
براى اتصال كنارگذر شهر مشهد به طرقبه، 
كارگروه تشــكيل داده انــد كه حصول آن 
در راســتاى تســهيل تردد گردشــگران 
زمانبر بــوده و از برنامه هــاى بلند مدت

 است.
او در خصوص ارتقاى گردشــگرى طرقبه 
افزود: طرح جامع گردشــگرى طرقبه در 
آخريــن مرحله مطالعات اســت و پس از 
مصوب شدن با سرمايه گذارى مناسب به 

مرحله اجرا در خواهد آمد.
او در اين مورد بــه ارتقاى 170 هكتار از 
منطقه گردشگرى چاليدره نيز اشاره كرد.

 وى عالوه بر اين خاطر نشــان كرد: شهر 
طرقبه هر ساله با افزايش ورود گردشگران 
روبه رو مى شود و اين مهم ايجاب مى كند 
مســئوالن همچون گذشــته نســبت به 
اين منطقه گردشــگرى نگاه ويژه داشته

 باشند.
او همچنيــن احداث پــارك منطقه عزيز 
منصــور در مســير طرقبه - بلــوار امام 

خمينــى 3 – احداث پارك تمشــك در 
خيابان صاحب الزمان پيش از ســه راهى 
طرقدر،احداث پارك تشــتريان در خيابان 
جانباز طرقبه و توســعه پارك بوســتان 
جنب دانشــگاه بينالــود را از جمله موارد 
ديگــر شــهردارى طرقبه بــراى ميزبانى 
از گردشــگران داخلــى و خارجى عنوان 

كرد. 

س 
قد

 / 
يى

ضا
ى ر

 عل
مد

مح
س : 

عك


	page 1 khorasan
	page 2 khorasan
	page 3 KHorasan
	page 4 khorasan new-new

