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غفلت از هنر كاريكاتور 
در دانشگاه ها

دريافت مبالغ سليقه اى اداره آب از مردم 
صالح آباد

محبوبه پاكدل، كاريكاتوريست مشهدى در گفت و گو با قدس عنوان كرد اين بار به جاى اقليم 3، تبصره 3 در قبض ها آمد

قدس: كاريكاتوريست حوزه هنرى خراسان 
رضوى جايــزه ويژه نوزدهمين جشــنواره 
بين المللى پورتو كارتون پرتغال را به دست 
آورد.«محبوبه پاكدل» متولد 1364 و دانش 
آموخته كارشناسى كامپيوتر است. او كه در 

نوزدهمين جشنواره بين المللى...

قدس: يكى از مســائلى كه اين روزها خيلى 
ســروصدا و اعتراض مردمى را در پى داشته، 
موضوع «تبصره 3» در قبض هاى آب شهروندان 
صالح آبادى است. يك شهروند صالح آبادى در 
اين باره مى گويد: اگر اداره آب براى كارمندانش 

بودجه كافى ندارد، مقصر ما مردم نيستيم...
.......صفحه 2  .......صفحه 4 

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان در گفت و گو با قدس خبر داد

توقيف اموال كارخانه 
آساك دوچرخ قوچان در 

«ونزوئال»

.......صفحه 3 

كمبود آب، مهاجرت را داغ كرد 

«جغرى» در سراشيبى 
متروكه شدن

قــدس: روزنامه قدس طــى هفته هاى اخيــر گزارش هايى از 
وضعيت كارخانه آســاك دوچرخ به چاپ رســانده است كه در 

ادامه اين پيگيرى ها خبرنگار ما به سراغ رئيس سازمان ...

.......صفحه 4 
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«شــاهان گــرماب» خشك شد! 
پيامدهاى زمين لرزه «سفيدسنگ» بر تنها آبگرم آشاميدنى ايران

.......صفحه 3 

شانزدهمين نمايشگاه 
گل و گياه مشهد آغاز به 

كاركرد

ميهمانى 
گل ها در 
شهر بهشت

قدس   شانزدهمين نمايشگاه ملى گل و گياه با 
حضور 350 شركت داخلى و شركت خارجى عصر 

ديروز در مشهد آغاز به كار كرد. 
در اين نمايشگاه 650 غرفه در قالب 350 شركت 
داخلى و 8 شركت خارجى از كشورهاى روسيه، 
تركيه، چين، آذربايجان، تاجيكستان، تركمنستان، 
هلند و اندونزى در فضايى به مســاحت 20 هزار 

مترمربع فعال است.
اين نمايشگاه تا 22 ارديبهشت ماه از ساعت 17 
تا 23 و در روز جمعه از 11 صبح تا 23 در محل 

نمايشگاه بين المللى مشهد برگزارخواهد بود.



محبوبه پاكدل، كاريكاتوريست مشهدى در گفت و گو با قدس عنوان كرد

غفلت از هنر كاريكاتور در دانشگاه ها
��ر

كاريكاتوريســت حوزه  ســرورهاديان  
هنرى خراسان رضوى جايزه ويژه نوزدهمين 
جشنواره بين المللى پورتو كارتون پرتغال را 

به دست آورد.
«محبوبــه پاكــدل» متولــد 1364 و دانش 
آموخته كارشناسى كامپيوتر است. او كه در 
نوزدهمين جشنواره بين المللى پورتو كارتون 
پرتغال در سال 2017 جايزه ويژه را به دست 
آورده و از هنرمندان كارتونيست حوزه هنرى 
خراســان رضوى اســت موفق به كسب لوح 
تقدير و جايزه ويژه بخش توريسم اين رويداد 

بين المللى شد. 
وى در گفــت و گو با خبرنــگار ما مى گويد: 
هنر نقاشــى را تجربى آموختم. از 6 سالگى 
با مداد رنگى نقاشــى مى كردم و در واقع هر 
چــه را مى ديدم، كپى مى كــردم تا اينكه به 
چند آموزشگاه براى يادگيرى بيشتر رفتم، اما 
هربار استاد ها به من يك جمله را گفتند كه 
تــو اصول را كامًال رعايــت مى كنى و نياز به 

آموزش خاصى ندارى. 
او كه نقاشــى را اســتعداد ذاتــى مى داند، 
مى افزايــد: باوجود اين اســتعداد، خانواده ام 
آينده شــغلى ام را در نقاشى نمى دانستند و 
معتقد بودند رشته دانشگاهى ام بايد متناسب 
با روز باشد و از اين رو مهندسى كامپيوتر را 

ادامه دادم. 
متأسفانه اين باورعمومى در جامعه ما وجود 

دارد كه از راه هنر امكان كار وجود ندارد.
وى درباره اثرى كه توانســت بدرخشد، نيز 
توضيــح مى دهد: موضوع اصلى جشــنواره 
توريســم بود و من ســعى كردم با تركيب 
مسائل روز به اين موضوع بپردازم. با توجه به 
اينكه اكنون بيشتر كشورهاى جهان درگير 
موضوع جنگ هســتند و اين موضوع روى 
صنعت توريسم هم تأثيرگذار است، اين تم 
اصلى من شد و يك سيخ كبريت را كشيدم 
كه قسمتى از سر كبريت كه آتش مى گيرد 
مردمان درگير جنگ را نشــان مى دهد و در 
انتهاى اين چوب كبريت توريست ها هستند 
كه دود آتش اين جنگ به آن ها مى رسد و...
اين هنرمند جوان تأكيد مى كند: متاســفانه 
آموزش ما مشــكل دارد، ما اســتعدادهاى 
زيادى را در بين جوانان كشــور داريم كه با 
شناسايى و حمايت مى توانند در عرصه هاى 
بين المللى بدرخشــند. به هرحال هر كارى 
مشــكالت خــودش را دارد. بايد پيوســته 
مطالعه داشــت و به روز بــود، ولى با تالش 

مى توان موفق شد. 

وى مى افزايد: اين در حالى است كه من خأل 
اين هنر را به صورت آكادميك دردانشگاه هاى 
شــهرمان مى بينم تــا به صــورت حرفه اى 
حرف هايمان را بتوانيم با كار ارائه دهيم و بيان 
كنيم. به هرحال هنر زبان مشترك هنرمندان 
است و مى تواند درجهان بين همه هنرمندان 

ارتباط برقرار كند و به ترجمه هم نياز ندارد.
 پاكدل درباره نحوه ورودش به دنياى حرفه اى 
نقاشى اذعان مى دارد: من از سال 90 با حوزه 
هنرى شهرمان آشنا شدم و به عضويت گروه 
اســتاد اســدى، آزادنيا و... درآمدم. در اين 
جلسات، نقاشــى موضوعى در قالب كارتون 
را تجربــه كردم. خوشــبختانه از همان ابتدا 
نمايشگاه ها و جشــنواره هاى  توانســتم در 

مختلــف داخلى و خارجى حضور پيدا كنم و 
مقام هاى گوناگونى را به دست آورم.

وى در ادامه درباره اين نوع نقاشــى تصريح 
مى كند: نقاشــى موضوعى برايم جالب بود، 
زيــرا مخاطب با ديدن آن به فكر فرو مى رود 
و به نوعى بيننده را به تفكر وا مى دارد. شايد 

يك تصويرعادى، در ابتدا به نظر برســد، اما 
پس ازمدتى يــك تلنگر به او وارد مى كند تا 

بينديشد.
در اين روش مى توان مشكالت و مسائل روز 
اجتماعى را به تصوير كشيد و به باور من اين 

هنر داراى جايگاه ويژه اى است.
پاكدل در ادامه در خصوص جايگاه بين المللى 
ايــران دراين رشــته نيــز اظهار مــى دارد: 

خوشبختانه در اين هنر، هنرمندان ايران در 
سطح بين المللى هميشــه درخشيده اند. اگر 
جزو نفرات اصلى  نباشند، در بين برگزيدگان 
هستند كه اين از حضور و استعدادهاى خوب 

كشور حكايت دارد.
وى در خصوص برنامه هاى بعدى خودش نيز 
اظهار مى دارد: براى آينده ســعى دارم روى 
جشــنواره  هاى بين المللى تمركز كنم و يك 
مجموعه در دست دارم كه اميدوارم بتوانم در 
آذرماه نمايشــگاهى در تهران و تركيه برگزار 
كنم كه با موضوعيت مسائل روز است مسائلى 

چون فقر، امنيت، كودكان و...
 شايان ذكر است،محبوبه پاكدل سال گذشته 
نيز توانســت براى نخستين بار جايزه بزرگ 
اين رويداد معتبر را براى كشور به دست آورد.
اين در حالى است كه المان دايمى اثر وى در 

متروى پورتو پرتغال نصب شده است.
نوزدهمين جشنواره بين المللى پورتو كارتون 
با موضوع گردشــگرى و كاريكاتور پيكاســو 
برگزار شــد كه هدف از بخش گردشگرى و 
بازتــاب طنزآميز آن آگاهــى از ميراث غنى 
پيشــينيان و ســوق دادن آن به ارزش هاى 
فرهنگى، اجتماعى و زيســت محيطى بوده 

است.
محمــود آزادنيا و على رضــا پاكدل از ديگر 
هنرمنــدان دفتــر كاريكاتور حــوزه هنرى 
خراســان رضوى در ادوار گذشته اين رويداد 

موفق به كسب عناوين اصلى شده اند.

اخـــبار2

همزمان با سالروز فرخنده ميالد امام عصر(عج) 
  سيزدهمين اجتماع عظيم منتظران

در مشهد برگزار مى شود

احمد فياض: با ابتكار خراسانى ها؛ سيزدهمين اجتماع عظيم 
منتظران همزمان با سالروز فرخنده ميالد امام عصر(عج) در 

17 شهر كشور برگزار مى شود
 مســئول ســتاد مردمى منتظران در نشست خبرى خود با 
اصحاب رسانه از برگزارى اجتماع عظيم منتظران در مشهد 

و نيز شش مركز استانى و 10 شهر ديگر در كشور خبر داد.
در اين نشســت كه صبح ديروز در منزل جانباز قطع نخاع 
دفاع مقدس ســردار غالمحســين صفايى برگزار شد وى 
به فلسفه تشــكيل اجتماع منتظران بر اساس آموزه هاى 
اســالمى و دينى اشاره و خاطرنشــان كرد: در آيات قرآنى 
و احاديــث و همچنيــن مطابق با برخى از آداب و رســوم 
پيشينيان مردم هر زمان دچار مصائب و باليا مى شدند در 
محلى اجتماع كرده، و همراه با دعا و توبه با توسل خواستار 

رفع بال و گرفتارى هايشان مى شدند. 
وى با ابراز گاليه مندى از عدم توجه بخشى به اين مهم افزود: 
وجود مقدس امام عصر(عج)؛ غريب روزگار است. هنوز حتى 
پس از 12 دوره برگــزارى اجتماع منتظران برخى ها از اين 
تجمع اظهار بى اطالعى مى كنند. نويســندگان، رسانه ها، 
خطبا و سخنوران به تبيين جايگاه امام زمان(عج) نمى پردازند. 
وى  اظهار كرد: ســاعت 10 روز نيمه شعبان اجتماع مردمى 
در عرصه ميدان شهدا آغاز مى شود. عالوه بر استان خراسان 
رضوى در مراكز 5 استان ديگر شامل خراسان جنوبى، كرمان، 
اصفهان، هرمزگان و قم و در مجموع 17 شهر كشور اجتماع 

عظيم منتظران برگزار مى شود.
سرهنگ جواد كمالى، رئيس بسيج هنرمندان استان خراسان 
رضوى نيز در حاشيه اين مراسم از برگزارى مسابقه عكاسى در 
همين زمينه خبر داد و افزود: اجتماع عظيم منتظران مى تواند 
دستمايه هنرى عكاســان قرار گيرد. بزودى فراخوان و نحوه 
ارسال آثار عكاسان در اين مسابقه اعالم مى شود. اين مسابقه 
در بخش هاى موبايلى و دوربين حرفه اى برگزار خواهد شد.

  فهرست شوراى ائتالف مردمى معتمدين 
انقالب براى شوراى شهر مشهد نهايى شد

تسنيم: رحيم زاده، عضو شــوراى مركــزى شوراى ائتالف 
مردمى معتمدين انقالب اسالمى از نهايى شدن فهرست اين 

شورا براى شوراى شهر مشهد خبر داد.
براســاس اعالم وى، محمد ســهيلى، غالمحسين صاحبى، 
على اصغر نخعى راد، محمود عامرى فرد، حسن قديرى طرقى، 
خليل موحدى طوســى، انسيه غفورى شــعر باف، عباسعلى 
منزل آبــادى، مرتضى ســعيدى زاده، حجت االســالم مجيد 
فاطمى ارفــع، ابراهيم آموزگار، شــيخ عليشــاهى، ابراهيم 
اميرخانى، حجت االسالم حسن منصوريان و محسن لشگرى 

اسامى كانديداهاى اين ائتالف هستند.

از سلسله شب شعرهاى «به نشر» برگزار مى شود
  شب شعر ميالد حضرت ولى عصر(عج) 

در مشهد
جليل فخرايى: همزمان با ميالد با سعادت حضرت ولى عصر 
( عج ) همايش شــعر شاعران خراســان با رويكرد ميالد آن 
امام همام به همت به نشــر آستان قدس رضوى و مشاركت 

انجمن هاى ادبى مشهد برگزار مى شود.
دكتر محمد رضا سرســاالرى شاعر خراسانى گفت: سلسله 
نشســت هاى ادبى كه نخســتين جلســه آن با عنــوان در 
ركاب نور امروز در محل كتاب فروشى به نشر واقع در خيابان 
امام خمينى (ره) برگزار مى شــود با هدف بهــره بردارى از 

ظرفيت هاى ادبى استان است.
در اين نشســت از پيشكســوتان شعر خراســان آقاى جواد 
غفورزاده (شــفق) و غالمرضا شــكوهى به همراه 15 شاعر 
اهل بيت و همراه با ســخنرانى دكتر مجيد تقوى بهبهانى و 

حجت االسالم حسين سيدى خواهد بود.

  پيش بينى حضور 1/3 ميليون نفر
در آرامستان ها همزمان با ايام چراغ برات

قدس: مديرعامل ســازمان فردوس هاى شهردارى مشهد 
گفت: پيش بينى مى شــود در سه روز ايام چراغ برات يك 
ميليون و 300 هزار نفر در آرامستان هاى شهردارى مشهد 

حضور پيدا كنند.
حســن كريمدادى افــزود: در ايام چراغ برات امســال تمام 
مسيرهاى برگشت سايت آرامستان بهشت رضا(ع) در اختيار 
شــهروندان قرار گرفته است تا شــاهد ترافيك كمترى در 

مسيرهاى برگشت باشيم.

مشهد: بــه همت بســيج رسانه خراســان رضوى، عوامل و 
كارگردان فيلم سينمايى «جشن تولد» تقدير مى شوند. 

مراسم تجليل از دست اندركاران اين فيلم و همچنين اكران 
ايــن اثر هنرى ويژه فعاالن فرهنگى-هنرى مشــهد مقدس 

امشب در سينما آفريقاى مشهدمقدس برگزار مى شود.
اين مراسم با حضوركارگردان و بازيگران اين اثر سينمايى و نيز 

ميهمانان ويژه از كشور سوريه برگزار مى شود.

بجنورد: براتعلى حاتمى، مديركل آموزش و پرورش خراسان 
شمالى گفت: سال گذشــته 167 ميليارد تومان اعتبار براى 
نوســازى مدارس جذب شد كه امســال از سفر رهبر معظم 
انقالب نيز 32 ميليارد و 700 ميليون تومان ابالغ شده است.

نيشــابور: حجت االســالم محمد تقى ميرى، رئيس اداره 
تبليغات اسالمى نيشابور از برگزارى 150 مراسم جشن نيمه 
شعبان درمساجد وهيئات مذهبى در اين شهرستان خبر داد.

حسين پور حسين   فرماندار مشهد 
در خصوص بررسى صالحيت داوطلبين 
شوراى شهر مشهد گفت: هيئت نظارت 
بر انتخابات شــورا هاى اســالمى شهر و 
روستا پس از بررسى شكايات داوطلبان رد 
صالحيت شده در شوراى شهر تعداد 75 

نفر از آنان را تأييد صالحيت كرد.
محمدرحيــم نوروزيان بااعــالم اين كه 
فرماندارى حداكثر تا بيستم اسامى نهايى 
تأييد شــدگان را آگهى كرده و به اطالع 
عموم خواهد رساند، افزود: در صورتى كه 
مسئوالن ســتاد هاى تبليغات انتخاباتى 
نامزد ها رسماً طى نامه اى به همراه امضاى 
آن ها به فرماندارى معرفى نشوند، امكان 
هرگونه تعامل و همكارى با ستاد ها وجود 

نخواهد داشت.
فرماندار مشــهد گفــت: درصورتى كه 
مسئول ستاد معرفى نشــده باشد براى 
نمايندگان نامــزد مربوطه جهت حضور 
در شعب اخذ رأى نيز امكان صدور كارت 

وجود نخواهد داشت.
معــاون سياســى انتظامــى فرماندارى 

مشهدهم به خبرنگارقدس گفت: شورا ها 
بايد تخصصى باشــند نه سياسى وهمه 
نامزدها مورد تأييد نظام هستندومناظره ها 

بايد معطوف به برنامه باشد.
خــوش نيت با تأكيد بــر اينكه خروجى 
انتخابات بايد انســجام ملــى وهمگرايى 
بيشــتر آحاد ملت را فراهم نمايد، افزود: 
مردم  حداكثــرى  باشــركت  اميدواريم 
رياست جمهورى وشوراهاى  درانتخابات 
اسالمى شهروروستا انتخاب بهترين هارا 

در كارنامه ثبت نماييم.
حيدرخوش نيت با اشاره به حضور دانش 
آموزان رأى اولى در انتخابات تشريح كرد: 

نقش رسانه هادرانتخابات تأثير گذار و نقش 
رأى اولى ها درانتخابات بسيارمهم است.

معاون سياسى وانتظامى فرماندار مشهد 
اختيا رات رئيس جمهور را محدود دانست 
و اضافه كرد: نامزد ها نبايد وعده هاى خارج 
از اختيارات رياست جمهورى مطرح كنند 
كه اين وعده ها صداى رئيس مجلس را هم 

درآورده است.
داوطلب   152 صالحيــت  تأييــد 

انتخابات شوراها در خراسان رضوى
 رئيس ستاد انتخابات خراسان رضوى نيز 
گفت: 152 نفر از داوطلبانى كه در مرحله 
قبل توسط هيئت هاى نظارت شهرستانى 

رد صالحيت شده بودند، در بررسى هيئت 
نظارت استان تاييد صالحيت شدند.

در مهلت قانونى چهــار روزه براى اعالم 
و ارائه شــكايت داوطلبان پنجمين دوره 
انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا 
در مجمــوع 309 نفــر از رد صالحيت 
شدگان به آراء هيئت هاى اجرايى و نظارت 
اعتراض كردند.  از كل شكايت هاى ارسال 
شده به هيئت نظارت بر انتخابات شوراهاى 
استان در مجموع 114 نفر افرادى بودند 
كه توسط هيئت هاى اجرايى و 195 نفر 
داوطلبانى بودند كه در هيئت هاى نظارت 

صالحيتشان تأييد نشده بود.

آخرين خبرها از انتخابات در خراسان رضوى
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  ازدواج با مرد خسيس
با سالم، دخترى 32 ساله هستم كه يكى از همكارانم به من 
اظهار عالقه كرده و قصد ازدواج دارد. ولى متأســفانه با رفت 
و آمدى كه داشــتيم، متوجه شدم وى خسيس است و اصًال 
حاضر نيست براى كسى پول خرج كند. فقط پس انداز مى كند 
و حتى به وضعيت ظاهرى خودش هم نمى رسد. چندين بار او 
را امتحان كردم كه هر بار هم با يك رفتار نامناسب مرا آزرده 
خاطر كرد. حاال من چكار كنم، آيــا مى توانم پس از ازدواج 

رفتارش را تغيير بدهم؟ متشكرم.

  زهره نخعى كارشناس ارشد روان شناسى
با سالم، ازدواج با چند دسته از مردان امرى اشتباه است. اولين 
دسته، مردان بدبين و شكاك هستند كه نتيجه ازدواج با اين 
مردان، تباهى است. دومين دسته، مردان خسيس هستند كه 
زن را سرخورده مى كنند و احساس حقارت را در زن پرورش 
مى دهند. دسته هاى بعدى، شــامل مردان تنبل و تن پرور، 
مردان معتاد به مواد مخدر، مردان وابسته، مردان با شخصيت 
هيجان طلب و مردان خشــن، زورگو و قدرت طلب هستند. 
دخترانى كه قصد ازدواج دارند، بايد همراه خواستگارشان به 
مراكز مشاوره پيش از ازدواج مراجعه كنند و در چند جلسه، 
نظر مشاور را جويا شوند. همچنين براى آشنايى بيشتر بايد 
دو خانواده با هم رفت و آمد كرده تا نســبت به خصوصيات 
يكديگر آشنا شوند. در مورد شما هم توصيه مى كنم با توجه 
به صفاتى كه از خواستگارتان توصيف كرديد، ابتدا به مشاور 
مراجعه كنيد و اگر ايشان مسئله خساست ايشان را تأييد كرد، 

بهتر است تصميم بهترى براى ازدواج بگيريد.

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

  تشييع  پيكر شهيد مدافع حرم در مشهد

قدس: پيكر يكى ديگر از شهيدان مدافع حرم مطهر حضرت 
زينب (س) روز دوشنبه در مشهد تشييع شد.

در اين مراسم پيكر پاك شهيد سيد الياس حسينى با حضور 
جمعى از مردم و مســئوالن اجرايى از حسينيه پيروان دين 
نبوى مشهد تشــييع و پس از طواف در حرم مطهر رضوى 
در قطعه 15 گلزار شهداى بهشت رضا(ع) اين شهر به خاك 

سپرده  شد.

مدير حج و زيارت خراسان رضوى: 
  ثبت نام در كاروان هاى حج تمتع

 هفته آينده آغاز مى شود
قدس: مدير حج و زيارت خراسان رضوى اعالم كرد: ثبت نام 
در كاروان هاى حج تمتع سال 1396 هفته آينده آغاز مى شود.

جواد شــاد به خبرنگار ما گفت: با توجه به برنامه ريزى هاى 
انجام گرفته، نام نويسى در كاروان هاى حج تمتع سال 1396 
هفته آينده آغاز مى شــود و در مرحله اول فقط افرادى مجاز 
به ثبت نام در كاروان ها هســتند كه افزايش وديعه تا سقف  
10ميليون تومان را انجام داده و قبض آن را در هنگام ثبت نام 

ارائه كنند.
وى با بيان اينكه طبق هماهنگى هاى انجام شده، شعبه هاى 
بانك ملــى تا روز پنجشــنبه 1396/2/21 مجاز به افزايش 
مبلغ وديعه گذارى هســتند، افزود: زائران فقط تا اين تاريخ 
مهلــت مراجعه به بانك و انجام مرحله اول ثبت نام (تكميل 
وديعــه) را دارند. وى يادآور شــد: انجام مرحله بعدى ثبت 
نام بــراى افرادى كه موفــق به تكميل وديعه تا ســقف 
10ميليون تومان نشــده اند، منوط به وجود ظرفيت خالى 

در كاروان هاى اعالمى است.

  تجليل از برگزيدگان 6 تيم ورزشى 
كانون ورزشى بسيج بشرويه

بشرويهـ  خبرنگار قـدس: مسئول كانون بسيج ورزشكاران 
شهرستان بشــرويه گفت: بيش از 90 نفر از ورزشكاران كه 
مقام هاى استانى و كشورى كســب كردند با حضور حجت 
االسالم والمسلمين شمس الدين، امام جمعه، فرمانده سپاه 

اين شهرستان تجليل شد.
ســيدمهدى ســاداتى به خبرنگار ما گفت: در محل هيئت 
مذهبى دخيل العباس از بيش از 90 ورزشكار تجليل به عمل 

آمد و هـدايايى به رسم يادبود اهداشد. 

  پرواز بادبادك هاى فرزندان فرهنگيان
 در زبرخان

قدس: همزمان با هفته معلــم، برنامه پرواز بادبادك ها با 
حضــور خانواده هاى فرهنگيان منطقــه زبرخان در زمين 
چمن اردوگاه شهيد رجايى نيشابور برگزار شد و فرزندان 
معلمان اين منطقه بادبادك هاى خودرا فراز آسمان آبى به 

پرواز درآوردند.
گفتنى است اين برنامه در راستاى ايجاد فضاى نشاط جمعى 
در بين فرهنگيان اين منطقه در هفته معلم برگزار و در پايان 

به تمام شركت كنندگان هدايايى تعلق گرفت.
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هنر خراسان

آثار هنرمند خوشنويس 
مشهدى در نگارخانه ميرك

قدس: ايــن روزها، نمايشــگاه آثــار هنرمند 
خوشنويس، منيره عنبرانى، در سبك شكسته 

نستعليق، با 34 اثر در نگارخانه ميرك برپاست.
عنبرانى، هنرمند خوشنويس، متولد سال 1351 
در مشهد است كه ســال 1383 مدرك ممتاز 
خوشنويســى خود را از انجمن خوشنويســان 
مشهد دريافت كرده است. اين نمايشگاه تا تاريخ 
22 ارديبهشت ماه، صبح 9 الى 12 و عصر 16 تا 
19، در نگارخانه ميرك واقع در خيابان صاحب 

الزمان(عج) 14 پذيراى عالقمندان مى باشد.

معرفى داوران جشنواره 
تئاتر كوتاه

قــدس: اعضاى هيئــت داورى ششــمين 
جشنواره تئاتر كوتاه دانشگاه فردوسى مشهد 

معرفى شدند.
جواد اشكذرى، امير نجفى و سروش زاغيان 
به عنــوان اعضاى هيئت داورى ششــمين 
جشنواره تئاتر كوتاه دانشگاه فردوسى مشهد 

معرفى شدند.
شايان ذكراست اين جشنواره در روزهاى 19، 
20 و 21 ارديبهشت ساعت 19 در آمفى تئاتر 

دانشگاه فردوسى برگزار خواهد شد.

با «چشم هاى بسته از خواب» 
در پرديس

قدس: نمايش «چشــم هاى بسته از خواب» در 
پرديس تئاتر مستقل مشهد روى صحنه مى رود.

تئاتــر «چشــم هاى بســته از خــواب» از 20 
ارديبهشت ماه در مشهد روى صحنه مى رود.

نمايــش «چشــم هاى بســته از خــواب» به 
نويسندگى محمد چرمشير و كارگردانى سيد 
حســام محمدى از 20 ارديبهشت ماه(ساعت 
20) در پرديس تئاتر مســتقل مشــهد روى 
صحنــه مى رود.در اين نمايــش عادل توكلى، 
مهسا قديمى و مهسا ستوده نژاد بازى مى كنند.

«خورشيد خانم آفتاب كن»
در «همدم»

قدس: نمايــش موزيكال «خورشــيد خانم 
آفتــاب كن» در ســالن همدم مشــهد روى 

صحنه مى رود.
نمايش موزيكال «خورشيد خانم آفتاب كن» به 
نويســندگى و كارگردانى جواد رحيم زاده، در 
روز 21 ارديبهشت ماه(ساعت 20) در هنرستان 

هنرهاى زيبا روى صحنه مى رود.
در اين نمايش مهدى كيــان منش به عنوان 
تنظيم كننده موسيقى و اكرم شايانفر به عنوان 

سرپرست گروه فعاليت مى كنند.

  رتبه هاى برتر
در كارنامه هنرى محبوبه پاكدل مى توان كســب رتبه هــاى مختلف در نهمين 
جشنواره سراســرى كاريكاتور بوكان، جشنواره كاريكاتور شمسه، جشنواره نمك 
و فلفل رومانى، ســنندج، جشــنواره بين المللى تورهان سلجوق تركيه، جشنواره 
سراســرى كاســنى همدان با موضوع صلح و بشر دوستى، دوســاالنه كاريكاتور 
نيجريه...، جشنواره بين المللى داعش، برنده دوره چهارم جايزه بين المللى ناجى على 
_ اردن/2015 (با موضوع فلسطين و آزادى...)، كسب دو عنوان جايزه بزرگ و جايزه 
ويژه هجدهمين جشنواره جهانى پورتو كارتون پرتغال...، مسابقه بين المللى كارتون 

كالهخود طاليى صربستان و... اشاره كرد.
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  برپايى نمايشگاه اشتغال و 
كارآفرينى درمشهد

صاحبى: نمايشــگاه و بازارچه صنايع دستى دانش آموزان 
دختر مقطع متوســطه ناحيه دو آموزش و پرورش مشهد 

گشايش يافت.
در اين نمايشــگاه كه درمجتمع آموزشــى حضرت فاطمه 
الزهرا «س» برپا شــد دانش آموزان 22 مدرســه در ناحيه 
دو، صنايع دستى و كارآفرين خود را در قالب شمع سازى، 
سفالگرى، ترانســفر و ترك روى شيشــه و چوب، سرمه 
دوزى، بافتنى، گليم بافى، تزئينات، بدليجات و... در معرض 

نمايش قرار دادند.
مديــر آموزش وپرورش ناحيه دو مشــهد در خصوص اين 
نمايشگاه به خبرنگار ما گفت: خوشحاليم در سالى كه مزين 
به شعار اقتصاد مقاومتى؛ توليد و اشتغال است، اين چنين 
نمايشگاهى برپا شــده و دانش آموزان عالقه مند از مدارس 
مختلف ناحيــه توانمندى هاى خود در زمينه توليد صنايع 
دســتى و هنــرى را در چنين فضايى بــه معرض نمايش 

گذاشته اند. 
محســن روحانى نيا هــدف از برپايــى اين نمايشــگاه را ايجاد 
مهــارت و زمينــه كارآفرينــى بــراى دانش آمــوزان عالقه مند 
دانســت و افزود: در چنيــن فضاهايى دانش آمــوزان مى توانند 
در كنــار آمــوزش علم و دانش، مهارت هاى شــغلى مناســبى 

هم براى خود داشته باشند و حتى از اين راه كسب درآمد كنند.

  مقام دوم جشنواره ملى «مطهرى» به 
مشهد رسيد

پروين محمدى: دانشــگاه علوم پزشكى مشهد در حيطه 
رهبــرى و مديريت آموزش و ياددهى و يادگيرى مقام دوم 
جشنواره ملى مطهرى را دربين دانشگاههاى كشور به خود 

اختصاص داد.
اين مطلب را دكتر محمد رضا دارابى معاون آموزشــى اين 
دانشــگاه عنوان كرد و افزود: امسال همزمان با جشن نيمه 
شعبان دهمين جشــنواره مطهرى دانشگاه علوم پزشكى 
مشهد و دومين جشنواره دانشگاهها و دانشكده هاى منطقه 
9 آمايش سرزمين درمشــهد برگزار و از 151 استاد برتر ، 
بازنشسته، درگذشــته وارتقا يافته با حضور وزير بهداشت، 

درمان و آموزش پزشكى تقدير مى شود .

   جريمه 1/4 ميلياردى يك 
مهدكودك در مشهد

قدس: مديركل تعزيــرات حكومتى خراســان رضوى از 
مجازات يك مدير مهد كودك در مشهد خبر داد.

حميدرضا كريم گفت: ايــن مهد كودك كه بدون دريافت 
مجوزهاى الزم از سوى مراجع مربوط فعاليت مى كرد، براى 
نگهدارى از كودكان ماهيانــه 4 ميليون ريال از خانواده ها 

دريافت مى كرد.
به گفته وى، شعبه ســيزدهم تعزيرات حكومتى شهرستان 
مشــهد مديــر اين  مهد كــودك را به اتهــام دريافت وجه 
اضافى (گران فروشى) به پرداخت يك ميليارد و 400 ميليون 

ريال جزاى نقدى در حق صندوق دولت محكوم كرد.

   اجراى عمليات گازرسانى به 
5 شهر و 96 روستاى خراسان جنوبى 

بيرجند-خبرنگار قدس: مدير عامل شركت گاز خراسان 
جنوبى از عمليات اجرايي گازرسانى به پنج شهر و96 روستا 

در سطح اين استان خبر داد.
فرشــيد دشــتى در بازديد از طرح هاى گازرسانى بيرجند 
اظهار داشت: درحال حاضر بيش از 92 درصد خانوار شهرى 

استان تحت پوشش گاز طبيعى هستند. 
وى با بيان اينكه گازرســانى به شــهرهاى گزيك، طبس 
مسينا، زهان، نهبندان و ديهوك نيز با اعتبارى بالغ بر يك 
هزار و 135 ميليارد ريال در دســت اجرا مى باشد، افزود: 
با بهره بردارى از اين پروژه ها 98 درصد خانوارهاى شهري 

خراسان جنوبى از گاز طبيعى بهره مند خواهند شد.
مديرعامل شركت گاز استان خراسان جنوبى با بيان اينكه 
درحال حاضر بيش از 35 درصد خانوارهاى روســتايى اين 
استان شامل 203 روستا نيز از نعمت گاز طبيعى برخوردار 
هســتند، گفت: گازرســانى به 96 روســتاى ديگر نيز با 
اعتبارى بالغ بر 730 ميليارد ريال در دست اجراست كه با 
بهره بردارى از اين پروژه ها درصد خانوار روستايى بهره مند 

از گاز طبيعى به بيش از 48 درصد خواهد رسيد. 

  كشف 236 ميليون ريال اسكناس 
جعلى در پاتوق خالفكاران

كاهانى مقــدم: مأموران پليــس مشــهد در مخفيگاه دو 
خرده فروش موادمخدر عالوه بر كشف مقادير زيادى مشروبات 

الكلى، 236 ميليون ريال اسكناس جعلى كشف كردند.
گزارش خبرنگار ما به نقل از فرمانده انتظامى مشهد حاكى 
اســت، مأموران كالنترى قاسم آباد با دريافت گزارش مبنى 
بر تهيه و توزيع گســترده موادمخدر توسط دو مرد جوان در 
محدوده خيابان رستگارى اين شهر، تحقيقات وسيعى را در 
اين خصوص آغاز كردند. سرهنگ محمد بوستانى گفت: اين 
مأموران با كنترل نامحسوس مخفيگاه متهمان و اطمينان از 
پاتوق شدن اين محل، هماهنگى هاى قضايى را انجام داده و با 

طرح نقشه اى ضربتى وارد عمل شدند. 
وى افزود: در اين عمليات ضمن دستگيرى دو سوداگر مرگ 
و كشف بيش از نيم كيلوگرم ترياك و حشيش، مقادير زيادى 
مشــروبات الكلى دست ســاز و 236 ميليون ريال اسكناس 

جعلى و اموال مسروقه به دست آمد.
رئيس پليس مشــهد با بيان اينكه دستگيرى اين متهمان 
و جمع آورى پاتوق خالفكاران، موجبات شــادى و قدردانى 

ساكنان محل را فراهم كرد.

  كشف 50 كيلو ترياك از كاميون 
حامل بار هندوانه

قدس: پليس شهرستان بردسكن در بازرسى از يك دستگاه 
كاميون حامل بار هندوانه 50 كيلوگرم ترياك كشف كرد.

سرهنگ هوشنگ كيانى، فرمانده انتظامى شهرستان بردسكن 
در تشريح اين خبر گفت: مأموران ايستگاه بازرسى سه راهى 
درونــه اين فرماندهى هنگام كنتــرل خودروهاى عبورى به 
يك دســتگاه كاميون بنز قرمز رنگ حامل بار هندوانه با سه 
سرنشين كه از استان هاى جنوبى به مقصد نيشابور در تردد 

بود مشكوك و كاميون را براى بررسى بيشتر متوقف كردند.
وى گفت: مأمــوران اين فرماندهى پــس از هدايت خودرو 
به داخل ايستگاه در بازرســى دقيق آن مقدار 50 كيلوگرم 
موادمخدر از نوع ترياك كه به طرز ماهرانه اى در بدنه خودرو 

جاسازى شده بود كشف كردند.

  تصادف مرگبار دو موتورسيكلت در 
صالح آباد

قدس: برخورد شديد دو موتورسيكلت در شهر صالح آباد يك 
كشته و يك مصدوم بر جاى گذاشت.

فرمانده انتظامى شهرســتان تربت جام در تشريح اين خبر 
گفت: در پى اعالم مركز فوريت هاى پليسى 110 مبنى بر يك 
فقره تصادف جرحى در صالح آباد (محدوده چهارراه فردوسى) 
مشخص شد دو دستگاه موتورسيكلت طرح هوندا به راكبى 
دو مرد جوان به نام هاى بهمن (25 ساله) و مهدى (19 ساله) 

با يكديگر برخورد كرده اند.
وى تصريح كرد: در اين سانحه راكب هر دو موتورسيكلت مجروح 
و پس از انتقال به بيمارســتان يكى از آن ها به نام بهمن با وجود 
تالش هاى تيم پزشكى به علت شدت جراحات وارده فوت كرد. وى 
علت تصادف را بى احتياطى از جانب راكب يكى از موتورسيكلت ها 

و رعايت نكردن حق تقدم عبورى فرعى به اصلى اعالم كرد.

   محموله ويتامين c قاچاق به مقصد نرسيد
قدس: با هوشــيارى پليس شهرســتان بجستان محموله 

ويتامين c قاچاق قبل از رسيدن به مقصد كشف شد.
سرهنگ قدير مصرخانى، فرمانده انتظامى شهرستان بجستان 
در تشــريح اين خبر گفت: مأموران اين فرماندهى در ايست 
بازرســى موقت مســتقر در محور فردوس- بجستان به يك 
دستگاه اتوبوس مســافربرى كه از شيراز به مقصد مشهد در 
حركت بود، مشكوك شدند. وى افزود: مأموران ايستگاه پس 
 c از بازرســى دقيق خودرو تعداد 960 شيشه شربت ويتامين
قاچاق و بدون هرگونه مجوز گمركى كشف كردند.  سرهنگ 
مصرخانى با بيان اينكه ارزش كاالهاى كشف شده 50 ميليون 
ريال برآورد شــده خاطرنشان كرد: فرد متخلف دستگير شده 
پس از تشكيل پرونده براى سير مراحل قانونى روانه دادسرا شد.

   طرح «خادم الرضا(ع)» با مشاركت 
2000 دانش آموز مشهدى

قدس: مدير گردشگرى و زيارت شهردارى مشهد مقدس از 
اجراى طرح «خادم الرضا(ع)» با مشــاركت 2000 دانش آموز 

پسر در مرحله نخست خبر داد.
على قناويزچى با اعالم اين خبر افزود: طرح «خادم الرضا(ع)» 
براى دانش آموزان پسر با مشــاركت آستان قدس رضوى و 

آموزش و پرورش به اجرا درآمده است.
وى ادامه داد: در اين طرح دانش آموزان پسر نوجوان در اردوى 

نيم روزه به حرم مطهر مشرف مى شوند.
قناويزچــى تصريح كــرد: در اين ســفر زيارتى شــهرى، 
دانش آموزان آداب زيارت را با همراهى يك روحانى آموخته و 

در كالس هاى مباحث معرفتى شركت مى كنند.

   برگزارى مجلس دانش آموزى در نيشابور
نيشــابور- خبرنگارقدس: مجلس دانش آموزى  نيشابور 
با حضور رئيس و نايب رئيس شــوراهاى مدارس همزمان با 

بزرگداشت هفته معلم در محل كانون مهرتابان تشكيل شد.
مديــر آموزش و پرورش نيشــابوردر اين مجلس اظهار كرد: 
وقتى انســان يك نكته را از كســى مى آموزد ممكن است 
آن نكتــه زندگى و آينــده او را عوض كند و حيات دنيوى و 
اخروى اش را تغيير دهدواگر از بزرگان و معلمان و پيشوايان 
دين ياد بگيريم و عمل كنيم زندگى ابدى آباد است. اين است 
كه ارزش كار معلم را نمى توان سنجيد. قوامى نژاد يادآورشد: 
هركدام از ما مى توانيم معلم باشــيم، معلمى كه حتماً نبايد 
يك شغل باشد؛ مى توانيم براى اطرافيان، براى خواهر و برادر 

كوچكتر، براى دوستان خود نقش معلم را ايفا كنيم.
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نيشابور- خبرنگارقدس: مركز كوهورت 
سالمندان بيش از 5000 نفر افراد باالى 50 
سال ساكن شهر نيشابور را به صورت اتفاقى 
انتخاب كرده و شاخص هاى سالمتى آن ها 

را بررسى مى كند.
اجرايــى مركز مطالعــات كوهورت  مدير 
سالمندى دانشــكده علوم پزشكى نيشابور 
اظهار داشــت: وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــكى براى تجهيــز اين مركز 
تاكنــون 6 ميليــارد ريال هزينــه كرده و 
براى امور جــارى و نگهدارى و هزينه هاى 
مطالعاتى نيز از زمــان راه اندازى تاكنون 6 

ميليارد ريال هزينه شده است.
دكتر سيدرضا ميرحافظ افزود: با اين پايش ها 

قرار است هر دو ســال يك بار عاليم بالينى 
افراد مراجعه كننده كنترل شود تا علت اصلى 

ابتال به بيمارى هاى مختلف مشخص شود. 
به گفته وى طول اين مطالعه 6 دوره دو ساله 
و در مجموع 12 سال پيش بينى شده است 
كه توسط مجريان مجرب داخلى و با همكارى 
علمى دانشگاه هاى علوم پزشكى از كشورهاى 
اســتراليا، نيوزلند، ايرلند و كانادا در نيشابور 
توســط يك تيــم 15 نفره شــامل يك نفر 
پزشك متخصص، دو نفر عضو هيئت علمى، 
يك نفر متخصص علوم آزمايشــگاهى، گروه 
پرستارى و متخصصان رشته هاى بهداشت و 
روان شناسى بالينى با هزينه رايگان براى افراد 

باالى 50 سال اجرايى مى شود.

بررسى شاخص هاى سالمتى 5000 سالمند در مركز كوهورت نيشابور

هادى زهرايى  روزنامه قدس طى هفته هاى اخير گزارش هايى از وضعيت كارخانه 
آســاك دوچرخ به چاپ رسانده است كه در ادامه اين پيگيرى ها خبرنگار ما به سراغ 

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رفت.
راضيه عليرضايى در گفت وگو با قدس گفت: كارخانه آســاك دوچرخ در سال 83 بر 
اســاس اصل 44 قانون خصوصى سازى به بخش خصوصى واگذار شد و در سال 85 
مدير اين واحد صنعتى به همراه رئيس جمهور وقت به ونزوئال ســفر مى كند كه در 
اين ســفر قراردادى بين مدير آســاك دوچرخ قوچان و شركت «كور پيونسا» ونزوئال 

منعقد مى شود. 
وى در خصوص جزئيات اين قرارداد گفت: قراردادى كه بين آساك دوچرخ قوچان و 
شركت ونزوئاليى منعقد شده است به ارزش دو ميليون دالر بوده است كه 49 درصد 
ســهام آن در اختيار آساك دوچرخ و 51 درصد ســهام نيز از آن شركت ونزوئاليى 

بوده است.
به گفته وى مدير آساك دوچرخ از محل درآمد اين كارخانه در قوچان، 980 هزار دالر 
را در كشور ونزوئال سرمايه گذارى مى كند و پس از انعقاد اين قرارداد در سال 1385 در 
ونزوئال، مدير آساك دوچرخ در سال 86 سهم آورده خود را به آن كشور منتقل مى كند. 
وى ادامه داد: با ســرمايه گذارى آســاك دوچرخ در ونزوئال فعاليت تجارى آن ها آغاز 
مى شــود اما متأسفانه با بروز مشكالت داخلى در كشــور ونزوئال در سال 88، مدير 
ونزوئاليى اقدام به توقيف اموال آســاك دوچرخ در كشــور خــود مى كند و به دليل 
اينكه كل نقدينگى آساك دوچرخ به كشور ونزوئال منتقل شده بود، روند نزولى توليد 

دوچرخه اين واحد صنعتى آغاز مى شود. 
عليرضايى در خصوص توليدات اين واحد پس از خصوصى ســازى نيز گفت: ســال 
1384 توليد 22 هزار و 300 دســتگاه دوچرخه توسط 140 نفر نيرو، سال 85 بيش 
از 15 هزار دستگاه دوچرخه با 140 نفر، سال 86 بيش از 38 هزار دستگاه دوچرخه 
با 120 نفر نيرو، سال 87 توليد 26 هزار دستگاه دوچرخه با 125 نفر نيرو، سال 88 
توليد 17 هزار دســتگاه دوچرخه با 121 نفر نيرو، ســال 89 توليد 18 هزار دستگاه 
دوچرخه با 117 نفر نيرو، ســال 90 توليد 4400 دستگاه دوچرخه با 112 نفر نيرو، 
سال 91 توليد 1000 دستگاه دوچرخه با 105 نفر نيرو، سال 92 توليد 740 دستگاه 

دوچرخه با 50 نيرو، ســال 93 بيش از 45 نيرو بدون توليد، ســال 94 توليد 1020 
دستگاه دوچرخه با 39 نيرو و عمًال اين كارخانه از سال 1390 تعطيل بوده است.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تصريح كرد: مدير آساك دوچرخ براى 
پيگيرى مصادره اموال خود در ونزوئال قصد ســفر به اين كشور را نيز داشته است اما 
سفارت ونزوئال ويزاى سفر مديرعامل به اين كشور را صادر نمى كند و بايد شركت هاى 
بيمه ســرمايه گذارى به كمك اين واحد صنعتى بيايند تا بتواند اموال توقيف شــده 

خود را احيا كند. 
گفتنى اســت كارخانه آساك دوچرخ سال 1377 با ظرفيت توليد 300 هزار دستگاه 
دوچرخه در ســال راه اندازى شــده و اين واحد در وسعت 20 هكتار و زيربناى چهار 
هكتار با اشتغال 192 نفر و سرمايه گذارى 5/5 ميليون دالر با مشاركت بانك صنعت 
و معدن فعال شده بود. اين كارخانه تا سال 1383 فعاليت خود را ادامه داد و در همين 
سال در دوران اوج فعاليت اشتغال 143 نفر و توليد 43 هزار و 500 دستگاه دوچرخه 
را در كارنامه خود ثبت كرد. از آذر ســال 1383 كه واحد به بخش خصوصى واگذار 

شد در حوزه توليد و نيرو دچار روند نزولى بود و با گذر زمان اين وضعيت بدتر شد.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در گفت و گو با قدس خبر داد

توقيف اموال كارخانه آساك دوچرخ قوچان در ونزوئال

حســن كدخداى عرب  «آبگرم شاهان 
گرماب خشــك شــد!»... اين جملــه را يك 
روســتايى زلزلــه زده منطقه سفيدســنگ 
شهرستان فريمان به اطالع خبرنگار ما رساند.

او گفت: با بروز زلزله 6/1ريشــترى شانزدهم 
فرورديــن امســال در حوالى سفيدســنگ 
شهرســتان فريمان، آبگرم معدنى شــاهان 
گرماب كه فقط مورد استفاده اهالى روستا بود، 

خشك شد!
به گفته «وحدتى» پــس از بروز زلزله و اطالع 
هالل احمر از توقف جريان آبگرم، گروه هايى 
از هالل احمر و سازمان آب به همراه تجهيزات 
پايش آب به «شــاهان گرمــاب» آمدند، اما با 
وجــود كاوش فراوان نتوانســتند، ردى از آب 

معدنى پيدا كنند.
در اين زمينه خبرنگار ما، صحت و سقم ماجرا 
را از «حسن نباتى» بخشدار قلندرآباد -كه شهر 
سفيدسنگ و روستاى شاهان گرماب از توابع 

آن محسوب مى شود- جويا شد.
«نباتــى» موضــوع خشــك شــدن آبگــرم 
«شــاهان گرماب» را رد كــرد، اما گفت: پس 
از بروز زلزله شــديد شــانزدهم فروردين در 
روستاهاى منطقه سفيدسنگ، خروجى آبگرم 
اين چشمه مسدود شد كه به معناى خشك 

شدن آن نيست.
بخشدار قلندرآباد افزود: پس از آگاهى از قطع 
جريان آبگرم، گروهى كارشناس و نيز مسئوالن 
شهرستان، بخش و هالل احمر رهسپار منطقه 

شدند و به بررسى پرداختند.
وى خاطرنشان كرد: يك مقّنى نيز وارد دهانه 
چشمه شد و تأييد كرد كه آبگرم وجود دارد، 
اما به ســبب مسدود شدن خروجى چشمه از 
حدود دو متر آن طرف تر آب تغيير مسير داده 

است.
وى با اســتناد به گفته روســتاييان قديمى 
منطقه گفت: تغيير مسير آبگرم شاهان گرماب 
پيش از اين نيز در ســال 1347 اتفاق افتاده 

است.
بخشدار قلندرآباد اين گفته روستاييان را كه 
مى گويند، آبگرم روستاى «شاهان گرماب» از 
روستاى «كمرزرد» تراوش كرده است نه تأييد 
كرد، نه رد، اما اظهار داشــت: گفته مى شود، 

رنگ آب روستا كمى تغيير كرده است.
«نباتــى» به موضوع جارى شــدن آب از يك 
چشمه خشكيده در روستاى «خانقاه» پس از 
زلزله 6/1 ريشــترى سفيدسنگ اشاره كرد و 
گفت: مردم روستا پيش از اين درصدد اليروبى 
چشمه بودند كه پس از زلزله آب چشمه جارى 

شده است!
وى به تعطيلى حدود هشت ساله حمام شاهان 

گرماب هم اشــاره و تأكيد كرد: سال هاســت 
مهم ترين دغدغه ما راه اندازى اين آبگرم معدنى 
است، اما به خاطر مالكيت هالل احمر و بحث 

انتخاب سرمايه گذار ره به جايى نبرديم.
بخشدار قلندرآباد افزود: هنگامى كه استاندار، 
دكتر قاضى زاده هاشــمى وزير بهداشــت و 

درمان و ضيايــى رئيس جمعيت هالل احمر 
براى بررسى ابعاد زلزله و بحث كمك رسانى 
به منطقه سفيدســنگ آمده بودند، فرصت را 
غنيمت شــمرده و موضوع ضرورت راه اندازى 
آبگرم شاهان گرماب را به عنوان يك نياز مهم 
مردم منطقه مطرح كرديم كه قول رسيدگى 

دادند. وى اظهار اميدوارى كرد، اين موضوع به 
فراموشى سپرده نشود.

  چگونه شاهان گرماب پلمب شد
اما ماجراى تعطيلى شــاهان گرمــاب كه از 
كم نظيرترين آبگــرم هاى جهان به شــمار 

مى رود، چيست؟
حدود هشــت ســال پيش بود كه خبرنگار- 
عكاس ما بــا تهيه عكس هايى از داخل حمام 
شاهان گرماب وضعيت غيربهداشتى و نابسامان 
اين آبگرم معدنى را با عنوان «شاهان گرماب؛ 
شفابخشى در محيط غيربهداشتى» به تصوير 

كشيد. درست پس از گذشت چند روز از چاپ 
مطلب بنا به خواسته شبكه بهداشت و درمان 
فريمان و دســتور دادســتان اين شهرستان، 
«شــاهان گرماب» بدون اطالع رسانى يكباره 

پلمب شد.
تعطيل شدن شاهان گرماب و فشار رسانه ها، 
سبب شد، مســئوالن وقت از استاندار، رئيس 
جمعيت هالل احمر و رئيس سازمان ميراث 
فرهنگى خراسان رضوى تا مسئوالن شهرستان 
فريمــان را به تكاپو بيندازد و بازديدهايى هم 
انجام دهند و وعده هايى هم در اين زمينه داده 
شد، اما همچنان اين وعده ها در بايگانى ذهن 
و فايل هــاى ادارى جا خوش كرد و اين مردم 
هســتند كه چهار ســال از يك نعمت بزرگ 

خدادادى محرومند.
اين در حالى اســت كه پيش از اين ســاليانه 
حدود يك ميليون و 200هزار نفر از مجموعه 

شاهان گرماب بازديد و استحمام مى كردند.

  تنها آبگرم معدنى قابل شرب ايران 8 سال 
تعطيل است!

در اهميت «شــاهان گرماب» كه هشــت سال 
از پلمــب آن مى گذرد، هميــن بس كه گفته 
مى شــود، يكى از ســه آبگرم معدنــى داراى 
خاصيت درمانى فوق العاده قابل شرب در دنيا و 
تنها آبگرم معدنى قابل شرب در ايران است كه 
از گذشته هاى دور مورد توجه و استفاده مردم 
از سراسر كشور بوده است.نزديك بودن «شاهان 
گرماب» به مشــهد مقدس دومين كالنشــهر 
مذهبى جهان و پايتخت معنوى ايران اهميت 
اين مكان سياحتى، درمانى را دوچندان مى كند.

پيامدهاى زمين لرزه «سفيدسنگ» بر تنها آبگرم آشاميدنى ايران

آبگرم «شـاهان گـرماب» خشك شد! 
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خواص درمانى فوق العاده
آبگرم معدنى شاهان گرماب زالل، بى بو، بى رنگ و بدون گوگرد، آمونياك و شوره 
است و آبگرم آن در بهبود عفونت هاى پوستى، زخم هاى مزمن، واريس، رماتيسم، 

آرتريت، آرتروز و كوفتگى و دردهاى عصبى مؤثر است.
اثر درمانى اين آب روى بيمارى هاى پوســتى به خاطر گوگرد آن نيســت، بلكه 
سيليكات هاى موجود در آب، درمان كننده بيمارى هاى پوستى است و چون از نظر 
كمى امالح زيادى ندارد، نوشــيدن آن هم بى ضرر بوده و براى معالجه سنگ هاى 
مجارى ادرار و بيمارى اگزما مفيد است. نكته قابل توجه اينكه آبگرم شاهان گرماب 
48 درجه ســانتيگراد حرارت دارد و در سال هاى خشكسالى و تر سالى مقدار آن 
كم يا زياد نشــده و از دل كوه مى جوشــد. آبگرم روستاى شاهان گرماب از توابع 
شهر سفيد سنگ در شهرستان فريمان استان خراسان رضوى واقع شده كه فقط 

140كيلومتر با مشهد فاصله دارد.
«شاهان گرماب» مســير ديگرى هم دارد؛ اين مســير از جاده سرخس است كه 

60كيلومتر از فاصله 84 كيلومترى آن تا مشهد آسفالت است.

��ر



رخ � رخ كمبود آب، مهاجرت را داغ كرد

«جغرى» در سراشيبى متروكه شدن

على محمــدزاده  زنده بــودن يا همان 
سرزندگى شــايد بظاهر مربوط به موجودات 
اســت، اما بى ترديد در عالم ماده هم مى توان 
تفاوت سرزندگى و بى رونقى را آشكارا مشاهده 
كرد، وقتى خانه اى پر باشد از آدم ها و بچه هايى 
كه مشغول شيطنت هستند، گويى ديوارها هم 
شــادمانند ولى اگر همان خانه خالى از سكنه 
باشد، خواهيم ديد كه همان ديوارها آرام آرام 

مى ميرند.
تمــام اين جمالت را گفتم تا اين بار و از زاويه 
مرگ مــاده و بى جانان در روســتاها بگويم. 
روســتاهايى كه آتش خشكسالى و بى آبى هر 
روز در جان آن ها شــعله ورتر مى شود. يكى از 
همين روســتاها «جغرى» يا «جعفرى» در 

اطراف مشهد است.

 كابوس «مرگ تشنه»
مســير كارخانه ســيمان از ميــان محالتى 
مى گذرد كه بارها و بارها از مشــكالت ريز و 
درشت آن ها نوشته ايم و نوشته اند؛ مناطقى كه 
گويى قرار است تا ابد در برزخ كمبودها بمانند 
و داشته هاى روستايى شــان را پشت نقابى از 
ظواهر شهرى مخفى كنند. پس از طى حدود 
40 كيلومتر و گذر از مسيرى كه اگر برف نيمه 
ســنگينى هم بيايد، تردد ناممكن مى شود، 
روستايى ديده مى شود كه وسعت گسترده در 

دامنه كوهش نشان از ديرينگى آن دارد.
خبرى از جنب و جوش هاى معمول روستاها 
نيست نه صداى گوسفندى مى آيد نه خبرى 
از پارس هاى گاه و بى گاه سگ هاست. خانه هاى 
گلى قديمى و تعداد اندكى خانه نسبتاً جوان تر 
بيانگر دوران پيرى سخت اين روستاى كهنسال 
است. يكى از پيرمردها كه كنار ديوار نشسته و 
همچون روستا چين و چروك هاى بى شمارى 
بر چهره دارد، در پاسخ سؤالم كه مى پرسم، چرا 
روستايتان خراب است، مى گويد: آب كه نباشد، 
هيچ چيز نمى ماند، ما هم چاره اى نداريم كه 
مانده ايم. هميــن جمالت كوتاه پيرمرد كافى 
است تا بدانم كه اين روستا هم مانند بسيارى 
از روستاهاى ديگر شهر و كشور شب ها كابوس 

«مرگ تشنه» را مى بيند.

 آب، بابا، مهاجرت
داخل روستا كه مى روم، نفس به نفس دلهره 
ديوارها مى شوم. كوچه ها بغض سنگينى دارند. 
ديگر اميدى به بازگشــت كودكان بازيگوش 
به كوچه ها نيســت. پنجره هاى خاك گرفته 
نشــان از كوچ زندگى دارد و خاك هاى تلمبار 
شــده مقابل طويله ها حكايت بيكارى مردان 
و زنانى اســت كه از روستايى بودنشان فقط 

روستانشينى باقى مانده است.

بســيارى از خانه ها خالى از ســكنه شــده و 
آن هايى كه مانده اند به گفته آن پيرمرد اولى 
چاره اى ندارند و بايد با شرايط موجود بسازند 
و بمانند. جوان ترها رفته اند و روستاى پير را با 

آدم هاى پير تنها گذاشته اند.

 مهاجرت ساالنه 70 نفر
دهيار روســتاى جغرى مى گويد: بيش از يك 
هزار نفر در 13 سال گذشته از روستا مهاجرت 
كرده اند و به طور متوسط ساالنه 70 نفر روستا 
را تــرك كرده اند. بيغش مى افزايد: براســاس 
سرشمارى سال 75 جمعيت روستا هزار و 642 

نفــر و 400 خانوار بود كه االن به كمتر از هزار 
و 400 نفر كاهش يافته اســت. همان سال ها 
1200 رأس گاو و بيش از 7 هزار رأس گوسفند 
در روستا داشتيم، ولى در حال حاضر كمتر از 
20 رأس گاو و شايد 2 هزار رأس گوسفند مانده 
است و علت اصلى آن نبود آب است.وى ادامه 
مى دهد: از سال 76 تاكنون هفت حلقه چاه در 
روستا حفر شــده، ولى هر چاه يك يا دو سال 
بيشــتر آبدهى ندارد، ولى در چند سال اخير 
اوضاع بحرانى تر شده و در طول شبانه روز فقط 
حدود دو ساعت و تنها نيمى از اهالى مى توانند 

از شبكه آبرسانى منازلشان استفاده كنند.
بيغش مى گويد: پر شــدن دوباره مخزن آب 
براى استفاده همين نيمى از خانوارها هم بيش 
از 20 ساعت زمان مى برد و در اين مدت اهالى 
از قنات پايين دست روستا آب مورد نياز خود 

را برداشت مى كنند.

او مى افزايد: در ســال 94 چاهى به عمق 36 
متر حفر شــده و آماده بهره بردارى است. آب 
و فاضالب روســتايى مى گويد، اعتبارى براى 
تجهيــز و بهره بردارى از آن نــدارد حتى اگر 
هم بهره بردارى شود، حدود 1/5 ليتر بر ثانيه 
آبدهى دارد كه كمتر از نيمى از نياز روستا را 

پاسخگو خواهد بود.
دهيار جغرى با تأكيد بر تأمين آب روســتا با 
هدف ماندگارى روستاييان مى گويد: موقعيت 
كوهســتانى روستا موجب شــده تا در مسير 
رواناب و سيالب هاى پرقدرتى قرار گيرد، ولى 
متأسفانه اقدامى براى مهار و بهره بردارى از اين 

آب ها نيســت. هر چند در گذشته، بند سنگ 
مالتى به ظرفيت 110 هزار مترمكعب احداث 
شد، ولى چون رسوب گير نداشت، با گذشت 
چند سال و رسوب سيالب ها آرام آرام پر شد و 
در حال حاضر تاج بند هم زير رسوب و خاك 
مدفون شده است. بند خاك ديگرى در سال 
88 احداث شد. هر چند ظرفيت آن كم است 
با اين حال چشــمه هاى خشك پايين دست 
دوبــاره جان گرفته انــد. وى مى افزايد: اما در 
شمال غرب روستا حوزه آبريزى وجود دارد كه 
با هر بارندگى سيالب هاى بزرگى به راه مى افتد 
و حتى در روستاهاى پايين دست هم خرابى به 
جا مى گذارد كه اگر بندى در مسير آن ايجاد 
شــود، قطعاً مشكل آب چند روستا را برطرف 

خواهد كرد.
البته مطالعاتى براى احداث آن ســال ها قبل 
انجام شــد، ولى گويــا باز هم بــه داليلى از 

جمله نبود اعتبار به فراموشى سپرده شد كه 
اميدواريم مسئوالن به داد ما روستاييان برسند.

 مشكالت غيرآبى
به گفته دهيار روســتاى جغرى كمتر از 20 
كيلومتر لوله گذارى الزم است تا 4 روستا و از 
جمله جغرى به شبكه گازرسانى متصل شوند.

او مى گويــد: وجــود زيرســاخت ها و رفــع 
نيازهاى اوليه اى چون گاز قطعاً موجب رونق 
منطقه خواهد شــد چرا كه مثالً مدتى قبل 
ســرمايه گذارى اعالم آمادگى كرده بود كه در 
اين روســتا براى پرورش گل سرمايه گذارى 
خواهد كرد، اما وقتى متوجه شد كه گاز نداريم، 

منصرف شد.
بــا اين حال ســال گذشــته، نقشــه بردارى 
لوله گذارى هم انجام شــده، ولــى پس از آن 
خبرى نشد. گويا باز هم بايد منتظر اعتبار بود.

بيغش مى افزايد: تعداد دانش آموزان روســتا 
هم كه مانند تمام روســتا در حال كم شدن 
اســت. در حال حاضر امكان تحصيل تا سال 
نهم در روســتا فراهم است و بعد از آن بايد به 
شــهر بروند. مدارس اينجا براساس جنسيت، 
نوبت بندى شــده و يك نوبت دخترها و يك 
نوبت پســرها مى روند و تنها در يك كالس، 
دانش آموزان كالس دوم و سوم با هم هستند 
(چند پايه). او ادامه مى دهد: در خانه بهداشت 
هم دو روز در هفته پزشك مى آيد و همراهش 
يك ماما هم مى آيد و روزهاى ديگر فقط يك 

بهورز حضور دارد.
دهيار روســتاى جغرى حضــور يك روحانى 
جوان و مستقر در روســتا را ضرورى مى داند 
و مى گويد: هر چند يك روحانى اهل روســتا 
از سال هاى دور به اهالى خدمت رسانى كرده، 
ولى با توجه به شرايط سنى وى و شرايط حاكم 
بر تعامالت اجتماعى و پيشرفت هاى حوزه هاى 
مختلف الزم است يك روحانى جوان كه بتواند 
با نســل جديد راحت تر ارتبــاط برقرار كند و 
نيازهاى آن ها را پاسخ بدهد در روستا مستقر 

شود.
وى مى افزايد: سال ها قبل به سازمان تبليغات 
درخواست داده ايم، ولى گفتند بايد ابتدا خانه 
عالم داشته باشيد. زمينى خريدارى كرديم و به 
سازمان اعالم كرديم، ولى گفتند كه اعتبارى 
براى ساخت ندارند و بايد در نوبت قرار بگيريم 

كه چند سال طول خواهد كشيد.

آب و �وا
 روند افزايش دما در خراسان رضوى

قدس: نقشــه ها و مدل هاى هواشناسى بيانگر عبور متناوب 
امواج ناپايدار بارشــى از روى استان خراسان رضوى طى سه 
روز آينده اســت كه پيامد آن بــارش هايى به صورت رگبار 

پراكنده باران همراه با رعدوبرق در برخى نقاط است. 
همچنين طى فعاليت اين سيستم، سرعت وزش باد در برخى 
نقاط استان گاهى شــديد همراه با گرد و خاك پيش بينى 
مى شــود. از نظر دمايى، از امروز تا اواخر هفته جارى، دما در 

غالب نقاط استان روند افزايشى خواهد داشت. 
بر اين اساس امروز براى اغلب نواحى استان آسمانى قسمتى 
ابرى در بعدازظهر افزايش ابر با احتمال رگبار پراكنده باران 
توأم با رعد و برق گاهى با وزش باد شديد همراه با گردوخاك 
پيش بينى شده است.گفتنى است، كمينه و بيشينه دماى 

مشهد هم امروز به ترتيب به 15 و 31 درجه خواهد رسيد.

گار ��رن یاددا�ت 
  شهردار مورد نظر نامزدهاى شوراى 

اسالمى شهر كيست؟
اصل شــورا به عنوان شيوه اي قابل اجرا در مديريت سياسي 
جامعه اســالمي پذيرفته شــده و در قرآن كريم برآن تأكيد 
شده اســت. بنابراين آنچه در اين مدت در خصوص شوراي 
«اســالمي» شــهر نيشــابور رخ داده، حكايــت از آن دارد 
كه متوليان شــوراي «اسالمي» شهر نيشــابور، منتقدين، 
مسئولين واصحاب رسانه در اكثر گفت و گوها، اظهار نظر ها، 
نقدها و نگارش ها واژه اصلي و مفهومي «اســالميت» شورا را 
به فراموشــي سپرده اند وبايد همگي به اصالت اسالم و قرآن 
بازگردند چراكه هركس مســير را گم كرد، باز بايد به همان 

نقطه اول بازگردد كه همانا آموزه هاي اسالم و قرآن است.
در اهميت شــورا در اســالم همين بس كه سوره اي در قرآن 
كريم با 54 آيه به نام «شــوري» نامگذاري شده است و قرآن 
كريم شــورا را به دو صورت معرفي مي كند. يك بار، با تبيين 
خصايص مؤمنان و رهروان راه مكتب، اصل شورا را به عنوان يك 
خصوصيت جوشيده از ايمان و جامعه اسالمي معرفي مي كند. و 
در جاي ديگرى شورا را به صورت يك فرمان و دستور الهي بيان 
مي كند.در مطالعات موضوعات زياد مرتبط با مديريت شهرى، 
يكى از زمينه هايى كه  مطالعه اى درخور را طلب مى كند، تبيين 
ويژگى ها و اثرات مترتب بر شــوراهاى  اسالمى شهرها، در پى 

اتصاف شوراهاى شهر به «اسالميت » است.
 اقدام هاى مورد انتظار از شوراهاى  اسالمى،اصول اصلى حيات 
شهرى، راه هاى اعمال اصول اسالمى در مديريت  شهرى است 
كه مطالعات و مباحث مطروحه نشان خواهد داد كه تبيين برنامه 
و مبانى مديريت  شهرها براساس آموزه هاى اسالمى مهم ترين 
وظيفه نظام مديريت شهرى و از جمله شوراهاى اسالمى است.

براى نمونه مى توان موضوعاتى همچون ســاماندهى  مديريت 
بحران هاى معنوى و ارائه نسخه ايرانى و روزآمد آرا و الگوهاى 
جديد و تاريخى را به عنوان برخى از مهم ترين اهداف برنامه ها 
معرفــى كرد.عالوه  بر آن، فرهنگ ســازى (در ميان مديران و 
جامعه) و تدوين مبانى نظرى مديريت شــهرى  و شهرسازى 
اســالمى نيز موضوعاتى هســتند كه توجه جدى شوراهاى 
اسالمى  را طلب مى كنند.در تحصيل اين اهداف، توجه به اصول 
حيات شهر (مشتمل بر ارتباط با طبيعت، قانونمندى، آموزش، 
امنيت، اصالح، عمران ، فرهنگ، وحدت و جامع نگرى) مطابق 
آرا و تعاريف اخذ شده از تعاليم اسالمى يك  ضرورت است.ما 
معتقديم كه وجود شورا به عنوان نهادى مؤثر در تصميم سازى 
و تصميم گيرى، وديعه اى اســت مردمى و نهادى مقدس و از 
جمله دســتاوردهاى پر بركت انقالب اسالمى است و در نظام 
مردم ساالرى دينى ما شهردار به صورت غير مستقيم و اعضاى 

شورا به صورت مستقيم منتخب مردم هستند.
مردم فرهيخته با عنايت به موارد مطروحه فوق، قضاوت كنند 
كه نامزدها و ائتالف هاى شــكل گرفته تا چه ميزان به اصول 
اسالمي نزديك شده اند و برنامه هاى عملياتى نه شعارى خود 
را اعالم كنند و مهم ترين تصميم سازى ايشان انتخاب شهردار 
است كه بايد به مردم پاسخگو باشند كه شهردار مورد نظرشان 
چه كسى است و قبل از انتخابات، شهردار مورد نظر خود را 

معرفى كنند.

براى شــهردار منطقه 10 متأســفم كه پس از بيست سال 
قول تخريب ديوار كارخانه پپسى در انتهاى آزادى 93را به 
اهالى داد، ولى به قولش كه پانزدهم ارديبهشــت بود عمل 
نكرد چرا به داد اهالى مناطق محروم نمى رسيد؟ زن و بچه 

مردم در خطرند، لطفاً رسيدگى كنيد.
933...5618

چرا فكرى براى رفع ترافيك ســه راهــى وكيل آباد درايام 
تعطيالت نمى شود زجرآور است.

915...0943
من يك كارگر با حقوق 700هزار تومان هســتم قبض گاز 

آمده 490هزار تومان؟ 
939...4413

چرا پس از اين همه شــعار هيچ كــس به فكر جمع آورى 
خودروهــاى دودزا در ســطح شــهر نيســت، بخصوص 
خودروهاى ســنگين كه همگى به طور وحشتناكى دودزا 
هســتند،گاهى اتومبيل كه پشــت برخى از ايــن ها قرار 
مى گيرند و گاز مى دهند آن قدر دود وارد اتومبيل مى كنند 

كه نمى توانيم نفس بكشيم!
915...9230

شهردار محترم! اين اليت تا كجا مى خواهد پيش برود،تمام 
كوچه ها وخيابان هاى شهر در قرق اليت است، حتى جلوى 
منزل خودمان هم نمى توانيم پارك كنيم، از روزى مى ترسم 
كه براى پارك خــودرو در داخل منازلمان هم بايد پول به 

اليت بدهيم!
 935...5321
 قبض هاى گاز اين بار هم با مبالغ نجومى به دست مشتركان 
رسيده است، آخر مگر ما صادر كننده گاز نيستيم، چرا بايد 
اين قدر مردم از بابــت پرداخت قبض ها هر ماه در عذاب 

باشند؟
937...3214

مدير مسئول محترم روزنامه وزين قدس
موضوع: جوابيه پيام مردمى نشــريه شــماره 8382 مورخ 

1396/2/4 (ستون رخ در رخ)
احتراماً نظر به انتشــار پيام مردمى نشــريه شماره 8382 
مورخ 1396/02/04 (ســتون رخ در رخ)، جوابيه شهروند 

محترم به حضور ارسال مى گردد.
پيامك شهروند:

مــن نمى دانم چرا مردم به قيمت اليت اعتراض نمى كنند، 
ســاعتى 800 تومان چه خبره؟ مگر شهردارى عوارض و 

غيره نمى گيرد؟
جوابيه شركت ترافيك هوشمند اليت:

تمامى تعرفه هاى پارك حاشــيه اى معابر، مصوبه شوراى 
اســالمى شــهر مشــهد بوده و به گونــه اى برنامه ريزى 
شــده اســت كــه عاملــى بازدارنــده بــراى توقف هاى 
طوالنى مــدت خودروها بــه خصوص در معابــر پرتردد 

باشد. 
اگر قرار بود نرخ تعرفه ها پايين و بدون تصاعد باشد، آنگاه 
مجدداً همانند گذشته عده اى محدود با پرداخت هزينه اى 
مختصر، حاشيه معابر را اشغال كرده و اجازه پارك به ساير 

شهروندان را نمى دادند.
از ســوى ديگر برخى از شهروندان تصور مى كنند عوارضى 
كــه پرداخت مى كنند به آنان اجازه اشــغال فضاى پارك 
حاشيه اى را براى ساعات طوالنى مى دهد كه اين برداشت 
صحيح نمى باشد. هدف شهردارى مشهد از طرح هوشمند 
اليت درآمدزايى نيست، بلكه هدف فرهنگ سازى و تشويق 
شهروندان به توقف هاى كوتاه مدت زير نيم ساعت، بهبود 
وضعيت عبور و مرور، روان سازى ترافيك، كاهش آلودگى 
هوا، كاهش زمان ســفر و كاهش ســفرهاى ســرگردان و 

استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومى مى باشد.
روابط عمومى شركت ترافيك هوشمند اليت
معاونت حمل و نقل و ترافيك شهردارى مشهد

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.

 روستاييان محكوم به حاشيه نشينى
روستاى جغرى تنها يك نمونه از هزاران روستايى است كه در آتش خشكسالى مى سوزند 

و ساكنانش تنها يك انتخاب دارند: مهاجرت و حاشيه نشينى!
تخليه نزديك به 5 هزار روســتا در چند دهه اخير در خراســان رضوى تبعات جبران 
ناپذيرى داشته كه حاشيه نشينى كالنشهر مشهد شايد كوچك ترين عارضه آن باشد. 
اينكه نسل جوان چرا حتى در صورت مهيا بودن شرايط اوليه روستانشينى از قبيل آب 
حاضر به ماندن در روستاها نيستند، سؤالى بنيادين است كه گويا همتى براى ريشه يابى 
و چاره انديشى درباره آن نيست و آرام آرام قرار است، همه روستاييان از افراد توليدكننده 
به مصرف كننده صرف و عمدتاً بيكار شهرهاى بزرگ مبدل شوند و اين يعنى مرگ توليد 

در بخش كشاورزى و تولد وابستگى حتى براى نان!
خالصه اينكه چند صد خانوار يك روستا را مى شود با اعتبار چند ميلياردى و تنها براى 
تأمين آب در روستا نگه داشت، ولى اين كار را نكرده ايم و نمى كنيم و وقتى آن ها تن به 
مهاجرت مى دهند و معضالتى چون حاشيه نشينى بروز مى كند، ميلياردها تومان صرف 
همايش هايى مى كنيم تا مثالً معضالت و راهكارهاى مقابله با حاشيه نشينى را بررسى 
كنيــم. چندين برابر اعتبارات حفر يك چاه عميق يا احداث بند خاكى را صرف همان 
روستاييانى مى كنيم كه در گوشه اى از شهر مشهد ساكن شده اند و قرار است، آب و برق 
و گازشان تأمين شود و چندين برابر آن هزينه مى شود تا فاضالب آن ها در شهرى مانند 

مشهد در كشف رود تخليه شود كه خود حكايتى دردناك تر دارد... .

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

300072305 پيامك كنيد.
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ابوالحسن صاحبى  يكى از مسائلى كه اين روزها 
خيلى ســروصدا و اعتراض مردمى را در پى داشته، 
موضوع «تبصره 3» در قبض هاى آب شــهروندان 

صالح آبادى است. 
يك شــهروند صالح آبادى در اين باره مى گويد: اگر 
اداره آب براى كارمندانش بودجه كافى ندارد، مقصر 
ما مردم نيســتيم كه در مصرف آب صرفه جويى 
كنيم و مصرف صفر باشــد، اما پرداختى 27 هزار 
تومان باشــد! آن هم بابت تبصره 3 معلوم نيست 

چيست؟ لطفاً شفاف سازى كنيد. 
وى مى افزايــد: مــا حاضريم همين تبصــره 3 در 
قبض هــاى آب را پرداخت كنيم، ولى براى آبى كه 
قابل آشاميدن باشد نه فقط براى شست وشو، شما 
را به خدا به فكر آب قابل شرب مردم منطقه باشيد. 
آب فعلى به درد شستن خودرو هم نمى خورد چون 

شوره آن خودروها را لك مى اندازد.  
شهروند ديگرى مى گويد: مردم صالح آباد در حالى 
تبصره 3 در قبض هاى آب را پرداخت مى كنند كه 
آب شيرين سد دوستى به مشهد و فريمان انتقال 
داده مى شــود، اما صالح آباد كه مالك اراضى سد 
است، حق استفاده شرب از اين آب را ندارد ومردم 
بايد آب چاه هاى چشــمه تيمــورى را كه به درد 
كشاورزى هم نمى خورد، بياشامند. وى مى افزايد: 
آيا شوراى شــهر چنين اختيارى دارد كه چنين 
قانونى مانند تبصره سه را در قبض هاى آب مردم 
محروم صالح آباد درج كند؟ شنيده ام كه در آستانه 
انتخابات برق خوزستان رايگان شده آن وقت مردم 
اين منطقه محــروم بايد قبض آبى را بپردازند كه 

چند برابر واقعيت است؟ 
وى خاطرنشــان مى كند: برخــى ادعا مى كنند كه 

مصوبه شوراى شهر از دوره قبل بوده و هيچ ارتباطى 
به شوراى فعلى ندارد و درمورد مبلغ دريافتى و نحوه 
هزينه كرد مبالغ اضافى هيچ مشــورتى با شوراى 
شهرفعلى نشده و همه اقدام هاى مرتبط، سليقه اى 
بوده. بايد پرســيد چرا تاكنون شــورا از اين اقدام 

خودسرانه اداره آب جلوگيرى نكرده است؟!
يك شهروند ديگر هم مى گويد: آبفاى شهرى صالح 
آباد قانون تبصره سه را از كجا آورده؟ شوراى شهر كه 
فعالً تكذيب كرده. مگر مردم را چه حساب مى كنند؟ 
به غير از ادارات و نهادها اگرجمعيت شهر را حداقل 
5000 نفر بدانيم و از هرخانواده حداقل 4000 تومان 

در هر دوره گرفته باشند، چقدر مى شود ؟! 
وى مى افزايد: اداره آب شهرى؛ لطفاً تكليف تبصره 
ســه را مشــخص كنيد. چرا چنين رقمى از مردم 
دريافت مى شــود؟ آن هم در منطقه محرومى كه 
بيشتر مردم به يارانه بسنده مى كنند و بيشترشان 
كارگر هســتند. اصالً چرا مبلغى را بگيريد كه چند 

برابر آب بهاست؟! لطفاً پاسخ بدهيد. 

   تبصره اى براى اصالح و توسعه شبكه 
خطوط آب

رئيــس اداره آب و فاضــالب شــهرى صالح آباد در 
پاسخ به اين نارضايتى و اعتراضات گسترده مردمى 
مى گويد: اين ماده تبصره 3 مصوبه شوراى شهر بوده 
و براى اصالح و توســعه شبكه خطوط آب است كه 
با موارد ديگــر و آب بها در مجموع به خزانه دولت 

واريز مى شود.
حبيب ندايى مى افزايد: تبصره 3 ماهيانه3300 تومان 
مى شــود كه در طول يك دوره معادل60 تا70 روز 
مبلغش بين 6 تا 7 هزار تومان مى شود و اگر كنتور 

دو واحدى باشد، تبصره 3 نيز دو برابراست. 

   دريافت وجه سليقه اى از مردم
يك عضوشــوراى شــهر صالح آباد هم در خصوص 
جوابيه اداره آب شــهرى مى گويد: موضوع تبصره 3 
پيشــنهاد اداره آب شهرى بوده وشوراى شهر فعلى 
هيچ گونه دخالت و مصوبه اى جهت طرح موضوع و 

دريافت و درج مبالغ اضافى درقبوض آب شهروندان 
صالح آبادى نداشته است. 

شكوهى مى افزايد: طى تماس تلفنى با رئيس اداره 
آب و فاضالب شهرى صالح آباد وى اظهار داشت كه 
مصوبه شــورا از دوره قبل بوده و هيچ ارتباطى به 
شوراى شهر فعلى ندارد و مبلغ پيشنهادى اداره آب 
و توافق با شوراى شهر فعلى مبلغ 500 تومان بوده 

نه مبالغى كه اكنون در قبوض مشاهده مى شود. 
وى خاطرنشــان كــرد: مقرر شــد بــا توجه به 
درخواست هاى مكرر مردم در خصوص فرسودگى 
برخــى از خطوط لوله آب در نقاط مختلف شــهر 
و قطع پياپى آب وهزينه باالى اصالح شــبكه در 
نقاط مختلف شهر اگر نياز به تعويض لوله هاى آب 
فرسوده باشد، جهت لوله گذارى وكليه خدمات هيچ 
گونه وجهى از شهروندان بابت مشاركت اصالح شبكه 
دريافت نشود و فقط مبلغ 500 تومان در هر قبض 

دريافت شود! 
وى تأكيد كرد: همه مبالغ بايد با نظر شورا در نقاط 
مختلف شهر هزينه شود كه متأسفانه نه درمورد 
مبلغ دريافتى و نه در مورد نحوه هزينه كرد مبالغ 
اضافى هيچ مشــورتى با شوراى شهر نشده وهمه 
اقدام هاى فوق سليقه اى بوده و مسئوليت دريافت 
هرگونــه مبلغ اضافه برعهده مســئوالن اداره آب 

است. 
وى اضافه كرد: شــوراى شهر كســى را مجبور به 
دريافت چنين مبلغى نكرده و مصوبه اى هم دراين 
مورد نداشــته بلكه تصميم خــود آن اداره بوده كه 
موضوع در دســتور كار جلســه آينده شوراى شهر 
قرار گرفته وانشاءاهللا همان مبلغ پيشنهادى اداره آب 

(500 تومان در هر قبض) هم لغو خواهد شد.

اين بار به جاى اقليم 3، تبصره 3 در قبض ها آمد

دريافت مبالغ سليقه اى اداره آب از مردم صالح آباد
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