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چراِغ برات 
را براى 

كمك به 
محرومان 

روشن كنيم
قدس    آيين چراغ برات به عنوان يك ســنت 
حســنه با قدمتى به بلنداى تاريــخ از ديرباز مورد 
توجه مردم اســتان هاى خراسان رضوى، شمالى و 
جنوبى بوده است و هر ســاله روز هاى دوازدهم تا 
شب پانزدهم ماه شــعبان با حضور در آرامستان ها 
و برگزارى مراسم مذهبى ويژه ياد و خاطره عزيزان 
از دست رفته را گرامى داشته و به ياد مردگان خود 
خيرات مى كنند. هــر چند توجه به مردگان با اين 
روش كار پســنديده و قابل احترامى اســت، اما به 
نظر مى رســد، وقت آن رسيده است با تغييراتى در 

برگزارى اين مراسم هم به نظافت و رفت و...



پاى صحبت پيشكسوت نقاشى روى چرم و پوست

نقاشى در مشهد هيچ جايگاهى ندارد
��ر

سرورهاديان   عليرضــا جامى پور، متولد 
1337در تربت جام است كه در بين هنرمندان 
به على جامى معروف اســت. او از سال 1353 
به صورت جدى تحت تعليم استاد عيسى آلفته 
قرار گرفت. او جزء اولين كســانى است كه در 
مشهد نقاشى روى چرم و پوست را انجام داد 
و سال هاســت كه در آموزشگاهش به انتقال 
هنرش به نسل جديد تالش مى كند.اوهمين 
روزها نمايشگاه متفاوتى از نقاشى هايى كوچك 
را در نگارخانه ارغوان مشهد براى عالقه مندان 

به نمايش مى گذارد.  
گفت و گو با اين پيشكسوت نقاشى را باهم مرور 

مى كنيم.

  نقاشى از دوران كودكى
اين هنرمند پيشكســوت نقاشى كه از دوران 
كودكى به هنر عالقه مند بوده است، مى گويد: 
نقاشــى را از كودكى دوست داشتم و با وجود 
آنكه در آن دوران، ورود به دنياى هنر براى هر 
كودكى ميسر نبود، اما خانواده ام مشوقم بودند. 
وى ادامه مى دهد: رنگ و روغن كار مى كنم و 
تكنيك من امپرسيونيست است.اولين استادم 
عيسى آلفته بود و مدتى هم نزد استاد مشتاق 

تحت تعليم قرار گرفتم.
استاد جامى كه جزء اولين هنرمندان نقاشى 
روى چرم و پوســت در مشهد است، توضيح 
مى دهد: اولين كســى بودم كه روى چرم در 
سال 1355 نقاشى را تجربه كردم. به ياد دارم 
آن زمان اطرافم دباغى هاى پوست زيادى بود 
و بافت چرم به نظرم براى نقاشــى جالب بود. 
نقاشــى مينياتور را روى آن امتحان كردم و 
بعدها نقاشى روى پوست شكار يا پوست هايى 

كه پرزدارد را در سال 70 انجام دادم.
وى تصريح مى كند: به خاطــر دارم تابلويى را 
روى پوست كشيده بودم و در نمايشگاهى در 
معرض ديد عالقه مندان بود. يك گردشگر عادى 
اهل تركمنستان اين تابلو را از من خريد و گفت، 

مى خواهد به موزه تركمنستان اهدا كند.
اين خاطره اى اســت كه هميشه در ذهن من 
ماند كه نگاه به هنر بايد اين گونه باشــد. بايد 
همــه براى تعالى فرهنگ و هنر كشورشــان 
دلشــان بتپــد او با هزينه شــخصى خودش 
تابلويى را خريدارى كرد. حتى نه براى نصب 
در يكى از ديوارهاى خانه خودش، بلكه براى 

موزه كشورش هزينه كرد.
اســتاد جامى با توجــه به وضعيــت فعلى 
هنرمندان نقاش در شهرمان تأكيد مى كند: 
متأســفانه در حــال حاضر هنر نقاشــى در 

شهرمان هيچ جايگاه خاصى 
ندارد. بايد براى مســئوالن 
ما  باشــد كه هنرمند  مهم 
چگونه امرار معاش مى كند. 
اين در حالى اســت كه در 
شــهرمافرهنگ سازى براى 
يا  نقاشــى  تابلو هاى  خريد 

آثار هنرى نشده است. 
وى مى افزايــد: بارهــا بــا 
در  مختلــف  صحنه هــاى 
كه  شديم  مواجه  خانه هايى 
شايد قيمت وسايل خانه مثل 

مبلمان و دكوراسيون و... بيش از 100 ميليون 
باشد، اما يك تابلونقاشى اصل درهيچ ديوار اين 
خانه وجود ندارد يا اگرهم هســت يك پوستر 
ارزان قيمت كه با قابــى نفيس برديوارنصب 

شده است.
به اعتقاد من اين مشكلى است كه برمى گردد 
به نبــود تعريــف و فرهنگ ســازى هنر در 

شهرمان كه بايد اين معضل مرتفع شود.
اين هنرمند با اشــاره به حضور نسل جوان و 

آموزشگاه ها و تأســيس دانشگاه هاى مختلف 
هنــرى، اظهار مــى دارد: در گذشــته تعداد 
هنرمندان اندك بود ولى هنرهم جايگاه خودش 
را داشــت، با توجه به افزايــش عالقه مندان 
و تأســيس آموزشــگاه ها و 
دانشگاه هاى هنرى، پس بايد 
براى بــازاركار و جذب اين 

افراد نيز برنامه ريزى كرد.
تأكيــد  ادامــه  در  وى 
دانشــگاه ها  وجود  مى كند: 
و آموزشــگاه هاى هنرى در 
شهر، زمانى مى تواند كارايى 
داشــته باشــد كه در كنار 
تحصيالت آكادميك و تئورى 
اين عالقه منــدان به هنر به 
صــورت تجربى و عملى هم 
نقاشى را بگذرانند تا بتوانند با بنيه علمى قوى 

هنرمندان خوبى بشوند.
وى كــه در كارنامه هنرى خويش حضور در 
بيش از 50 نمايشــگاه انفــرادى و جمعى را 
دارد، در خصوص آخرين آثارش نيز مى گويد: 
30 ارديبهشت در نگارخانه ارغوان به همراه 
هنرمند نقاش خانم نيره دامغانى، نمايشگاه 
جديدم برپا مى شود كه آثار اين بانو هنرمند 
با مداد رنگى اســت و تعــداد 33 اثر من در 

ابعاد هفت در 9 ســانتى متر در معرض ديد 
عالقه مندان به هنر نقاشى قرار مى گيرد. 

وى اذعــان مى دارد: ايــن 33 تابلو به صورت 
فشرده و كوچك شده آثارطبيعت من است كه 
پيش از اين در ابعاد بزرگ آن را كار كرده ام. اين 
درحالى است كه تمام اين تابلو ها در ابعادى به 
اندازه و شبيه يك صفحه گوشى موبايل است.

اين آثار بســيار كوچك اما با ظرافت خاص و 
فشرده يا مينياتورى كشيده شده است.

  هدف از اين نوع نقاشى
وى هدف از اين نوع نقاشــى را تجربه جديد 
اعالم مى كنــد و مى افزايــد: مدت ها بود كه 
دلم مى خواســت تجربه جديــدى را در كارم 
داشته باشــم ازاين رو اين نوع سبك فشرده 

و مينياتورى را در تابلوهاى طبيعتم برگزيدم.
وى درادامــه تأكيد مى كند:اميــدوارم براى 
ارتقــاى هنر،همه ما درحــدى كه امكانش را 
داريم براى ارتقــاى آن تالش كنيم. برگزارى 
ورك شــاپ هاى مختلف براى انتقال تجربه 
پيشكســوتان بــه عالقه مندان تــازه وارد به 
هنر، همچنين نگاه جدى مســئوالن به هنرو 
رسانه هاى مختلف براى معرفى هرچه بيشتر 
اين هنــر، مى تواند راه هايــى براى فرهنگ 

سازى خطه هنر خيز كشورمان باشد.

اخـــبار2

 آرامگاه حكيم عمر خيام گلباران مى شود
بزرگداشت  علمى  نشســت  نيشابور- خبرنگارقدس: 
روز ملي خيام نيشــابوري 24 ارديبهشــت 96 با حضور 
انديشمندان و خيام شناسان در نيشابور برگزار مي شود.

رئيس دانشــگاه نيشــابور اظهار كرد: همايش علمى روز 
ملــي خيام 24 ارديبهشــت 96 با حضور شــخصيت ها 
و انديشــمندان خيام شــناس اين منجــم، رياضيدان، 
فيلســوف، حكيم، مفسر، طبيب و شــاعر شهير ايران و 
جهان با همكارى ستاد بزرگداشت روزملى خيام، انجمن 
آثار ومفاخرفرهنگى خراســان رضوى، پژوهشكده تاريخ 

علم دانشگاه تهران در نيشابور برگزار خواهد شد.
همچنين رئيس ميراث فرهنگى شهرستان نيشابور گفت: 
همزمان با 28ارديبهشت ماه روز بزرگداشت حكيم عمر 

خيام آرامگاه اين شاعر نامى گلباران مى شود.

گزارشى از شب شعر آيينه نبى (ص)
  در آينه حسن على اكبر

جليل فخرايى   همزمان با والدت حضرت على اكبر(ع) 
شب شعر آيينه نبى (ص) در مشهد برگزار  شد.

رئيس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى مشــهد در اين 
همايش سراسر شــور و معنويت با عنوان اينكه در دوره 
رويكردى جديد انجمن شعر ارشاد اهتمام برآن داريم تا 

پاتوق هاى ادبى را راه اندازى كنيم.
محمد كاظــم دبيرى اظهار داشــت: در بخش كودك نيز 
دسته بندى اوليه اى كه براى مخاطبين صورت گرفت پاتوق 
شــعر و ادبيات كودك و نوجوان و در حوزه داستان و قصه 
پاتوق جداگانه اى پيش بينــى كرديم كه به صورت هفتگى 
برگزار مى شود و در حوزه شعر آزاد نيز جلسه ديگرى داريم 
و خوانش نمايش نامه و تعزيه خوانى نيز از برنامه هايى است 

كه مى خواهيم ان شاءاهللا نگاه ويژه اى به آن داشته باشيم.
مســئول انجمن شعر شبستان هم به جمع آورى و تكميل 
بانك اطالعاتى شــاعران آيينى اشاره كرد و گفت: تا كنون 
در بخش شعر مشــهد بانك اطالعاتى بالغ بر 1000 شاعر 

جمع آورى شده است.
حجت االسالم  سيد حسين سيدى نيز آغاز به كار جلسات 
هفتگى انجمن شعر شبســتان جهت پرورش نسل جوان 

شاعران آيينى، در اداره ارشاد مشهد را نويد داد.
غالمرضا شكوهى شاعر پيشكسوتى بود كه غزلى به مناسبت 

والدت حضرت على اكبر(ع) قرائت كرد:
در آينهٔ حسن على اكبر

 يك سيب و دونيمه بود با پيغمبر
عمرى است كه دريادلى اش را چون موج

انگشت تحير به لب آورده بشر
*

وقتى كه بهار لب تو مى خنديد
روشن شد از آن خنده چراغ اميد

در حيرتم از تبسم آن همه نور
كز چشم تو بر شيشه دل مى باريد

محمدجواد غفورزاده (شفق) نيز چنين سرود:
اى آنكه غمت بهارپرور شده است
هفتاد و دو الله تو پرپر شده است

گفتند ضريح نازنين تو حسين
شش گوشه به احترام اكبر شده است

  كوراش خراسان شمالى نايب قهرمان 
مسابقات انتخابى تيم ملى شد

بجنورد-خبرنگارقدس: مربى اعزامى تيم كوراش خراسان 
شمالى گفت: اين تيم در شهر كردكوى، با كسب پنج نشان 

رنگارنگ، دوم شد.
اسفنديار كاظمى در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار كرد: در 
اين مسابقات، قاسم نوروزى در وزن 57 كيلوگرم مسابقات 

انتخابى تيم ملى كوراش، قهرمان شد. 
وى افــزود: رضايزدانى و محمود پروانه نيــز به ترتيب در 

وزن هاى 60 و 90 كيلوگرم، صاحب مدال نقره شدند. 
وى همچنين گفت: در وزن 74 كيلوگرم نيز احمد خادمى 

و در 90 كيلو گرم بهروز كوهى صاحب نشان برنز شدند.
ورزشكاران منتخب، تابســتان امسال به مسابقات جهانى 
لهستان و بازى هاى داخل سالن آسيا در تركمنستان اعزام 

خواهند شد.

قدس: وضعيت نامناســب مراكز بهداشتى در مشهد و خدمات 
سالمت در زيرزمين

نيش و نوش: ما تو زيرزمين صيفى جات هم توليد مى كنيم چه 
برسه به خدمات سالمت!

قدس: افزايش قيمت ميوه در مشهد
نيش و نوش: اگه يك انشــعاب از فاضالب كشف رود به باغات 

ميوه بكشن، قيمت ميوه هم متعادل ميشه!
قدس: مديريت واحد شهرى؛ مطالبه جدى مردم مشهد

نيش و نوش: يعنى اگه قراره خرابكارى بشه، يك مدير واحد باشه 
تا مردمى كه ميخوان اعتراض كنن تكليف خودشون رو بدونن!

قدس: كشف اســتعداد خارق العاده پسر مشهدى در جذب 
فلزات با بدن

نيش و نوش: بزودى اين استعداد پسر مشهدى در جذب ديگ 
شله به كار گرفته ميشه!

قدس: ساخت نخستين بيمارستان معلوالن در مشهد
نيش و نوش: خداكنه يادشون نره حداقل واسه اين بيمارستان 

رمپ و آسانسور بذارن!
قدس: اطالعيه هواشناسى خراسان رضوى و احتمال آبگرفتگى 

و سيالبى شدن مسيل ها
نيش و نوش: نيازى به اطالعيه نيســت؛ مــردم ميدونن كه با 
كوچيك ترين بارندگى بايد منتظر آبگرفتگى و سيالب و درياچه و 

خندق آب در شهرها باشن!

عباسعلى سپاهى يونسى  يكشنبه 
و در هواى بارانى مشــهد، حوزه هنرى 
خراســان رضوى ميزبان شــاعرانى بود 
كه براى نقد كتــاب «گوزن هاى پابه ماه» 
ســروده كمال شــفيعى آمده بودند. در 
اين نشســت كه به مديريت قاسم رفيعا 
و محمد كاظم كاظمى برگزار شد، ابتدا 
على رضا جهانشــاهى نقد خود را از جلد 
كتاب شفيعى شــروع كرد و گفت: «به 
نظرم بهتر است طرح جلد كتاب برداشتى 
از حال و هواى كتاب باشــد، نه گرته اى 
تصويرى از نام كتــاب و اين ايراد به اين 
كتاب وارد اســت.» اين شاعر خراسانى 
در ادامه دربــاره موضوعاتى چون تخيل 
شعرها، كنايات جدول ضربى، موسيقى 
شــعر و اجراى جمالت و متصل كردن 
سخن آن ها در شعر شفيعى سخن گفت. 
او در پايان گفت:« مــن در اين كتاب با 
76 صفحه تصنع روبه رو بودم.» اما وقتى 
نوبت به سلمان نظافت ديگر منتقد برنامه 
رسيد او با بيان اين كه نگاه عاطفى در اين 
كتاب بر همه چيز غلبه دارد، گفت:« يكى 

ديگر از نكاتى كه در كتاب براى من مهم 
است، تجربۀ زيســتى است كه مى تواند 
وجه تمايزهر مجموعه شعرى بشود كه 
بر گرفته از آن خاطرات و اتفاقاتى است 
كه در طول زندگى شاعر رخ مى دهد كه 
اگر بيانى درســت و شاعرانه داشته باشد 
ارزشمند است چيزى كه به نظر بنده در 

اين كتاب وجود داشت.»
ادريس بختيارى منتقد سوم برنامه بود و 

درباره كتاب گفت: «شــعرهاى اين كتاب 
غالباً كوتاه اســت و كمال شــفيعى يك 
شاعر كوتاه نويس است. اگر ما بپذيريم كه 
شــعر بازتاب تجربه هاى شاعر است، بايد 
با شــعرهاى كوتاه، بلند و متوسط روبه رو 
مى بوديم. ولى در اينجا چنين نيســت.» 
بختيارى در ادامه با بيان اين كه شفيعى 
شاعرى است كه عناصر تصويرساز او بيشتر 
تشبيه و تشخيص است، ادامه داد:« شعر 

ســپيد ما در نسل جوان ارتباط خود را با 
تلميحات و ارجاع به ادبيات پيشين قطع 
كرده است ولى شفيعى در كتاب خود هم 
به متون ادبى گذشــته اشاره دارد و هم از 

تجربه هاى تاريخى استفاده مى كند.» 
مهدى آخرتى هــم گفت: «حقيقت اين 
است كه شعر معاصر فارسى بعد از جريان 
فرماليســت هاى روس كامالً فرماليست 
است پس وقتى با نحله اى از شعر سروكار 
داريم، ناچاريم با معيارهاى همان نحله به 

نقد شعر بپردازيم.»
استاد محمدباقر كالهى اهرى نيز در اين 
برنامه با بيان اين كه هر كس وارد دنياى 
ادبيات و هنر مى شود به دنبال رسيدن به 
كمال است، گفت: «شفيعى هم حتماً با 
همين نگاه پا به اين عرصه گذاشته است 
و نقد دوستان نشان از اين دارد كه كتاب 
حرفى براى گفتــن دارد.» در پايان اين 
برنامه كمال شــفيعى نيز گفت: «اين اثر 
تجربه هاى دوره هاى مختلفى از سرودن 
من اســت و اين جلسه براى من جلسه 

ارزشمندى بود.»

گزارشى از جلسه نقد مجموعه شعر «گوزن هاى پابه ماه» سروده كمال شفيعى

شاعرى با شعرهاى آرام
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با توجه به افزايش 
عالقه مندان و تأسيس 

آموزشگاه ها و 
دانشگاه هاى هنرى، 

بايد براى بازاركار 
و جذب اين افراد 

برنامه ريزى كرد
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سعيد ترشيزى

  غلبه بر هراس سخنرانى
با سالم، دخترى 24 ســاله و دانشجوى كارشناسى هستم. 
بعضى از واحدهاى رشــته من نياز بــه كنفرانس دارد ولى 
متأسفانه من در بيان مطالب و كنفرانس جلوى جمع هراس 
دارم و وقتــى مجبورم اين كار را انجام دهم، اســتاد متوجه 
اضطراب و لرزش صدايم مى شــود و كالً خرابكارى مى كنم 
و در نهايــت نمره اى نمى گيرم. لطفاً در اين رابطه راهنمايى 

بفرماييد. متشكرم از شما.

  زهره نخعى كارشناس ارشد روان شناسى
با ســالم، كالم و رفتار هر دو در شنونده اثرگذار هستند ولى 
اثربخشــى كالم دو برابر اثربخشــى رفتار بوده و 70 درصد 
اثربخشــى را شامل مى شــود. اگر گوينده از فن بيان خوبى 
برخوردار نباشــد، حتى اگر كالمش منطقى باشد، اثربخشى 
الزم را در شنونده نخواهد داشت. اين امر در مورد همه افراد 
صدق مى كند، همچنين در مورد شما كه دانشجو هستيد و 
بايد از فن بيان قوى برخوردار باشــيد، براى تقويت فن بيان 
و كاهش اضطراب ســخنرانى، قبل از آن بايد با روش كنترل 
تنفس (هوا را از راه بينى گرفته، تا پنج بشماريد و از راه دهان 
با شــدت خارج كنيد) اضطرابتان را كاهش دهيد. همچنين 
هنگامى كه در منزل هستيد، مى توانيد جلوى آينه ايستاده 
و متنــى را با صداى بلند بخوانيــد، از اين طريق مى توانيد 
اطوارهــاى بدنى تان را ببينيد و اشــكاالت را رفع كنيد، در 
ضمن اين كار، صدايتان را نيز ضبط كرده و بعد از اتمام متن، 
بــه صدايتان گوش دهيد و از اين طريق نيز مى توانيد لرزش 
يا زير و بمى صدايتان را تشخيص داده و در جهت رفع آن ها 
بكوشيد. همچنين خواندن متن را بعد از مدتى جلوى افراد 
خانواده انجام دهيد. با اين روش و تكرار و تمرين مى توانيد بر 

اضطراب سخنرانى غلبه 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: 
  ماهيت انقالب اسالمى زمينه سازى 

براى ظهور است

ايرنا: نماينده ولى فقيه در خراســان رضــوى گفت: انقالب 
اســالمى براى اين شكل گرفت كه دكترين سياسى واليت را 
در دنيا به اجــرا درآورده و زمينه را براى قيام امام عصر (عج) 

فراهم كند.
آيت اهللا سيداحمد علم الهدى، ديروز در گردهمايى مسئوالن 
ســتادهاى نماز جمعه خراســان رضوى افزود: هدف گفتمان 
انقالب در يك واقعيت باورمدارانه، به مقصد رســيدن انقالب 
و فرج امام زمان(عج) است و هركس چنين امرى را باور ندارد 

شيعه و انقالبى نيست.
وى ادامه داد: به فرموده رهبر معظم انقالب، انقالب به پيروزى 
نرسيده بلكه در مسير خودش با فداكارى هاى مردم به اهرمى 
دست يافت كه سرعتش را بيشتر كرد به همين خاطر همچنان 
گفتمــان انقالب و مبارزه به ســوى يك هــدف كه فرج امام 
زمان(عج) اســت، ادامه دارد. وى  افزود: ستاد نماز جمعه يك 
پايگاه فرهنگى در سايه عبادت خداست كه اهداف و گفتمان 

انقالب را در مسير اين مبارزه به پيش مى برد.
آيت اهللا علم الهدى با مهم دانستن رفاه و تأمين مسائل اقتصادى 
كشور خاطرنشان كرد: اين موضوع در جاى خود محفوظ است 
اما فرزندان اين مردم براى اين امور به شهادت نرسيده اند بلكه 
شهيد شده اند تا اسالم و قرآن قدرت بگيرد و حاكم شود و اگر 
مى گوييم اقتصاد، سياســت، امنيت و اقتدار بايد در باالترين 
حد خود باشــد به اين دليل است كه دكترين سياسى واليت 

به عنوان يك الگوى درست جاى ليبرال دموكراسى را بگيرد.

يك مسئول: 
  دانش آموزان مقطع متوسطه دوم رأى 

اولى هستند
پورحسين: همزمان با هفته بزرگداشت مقام معلم همايش 
بزرگ «سه شــنبه هاى بــدون خــودرو» و همچنين همايش 
«حماسه حضور» با حضور معاون پرورشى و فرهنگى آموزش و 
پرورش خراسان رضوى و جمع كثيرى از معلمان و فرهنگيان 

در ناحيه 7 مشهد برگزار شد.
مديــر آموزش و پرورش ناحيه 7 مشــهد در حاشــيه اين 
همايش ها به خبرنگار قدس گفت: همايش سه شــنبه هاى 
بــدون خودرو در راســتاى رفــع آلودگى و هــواى پاك با 
شــركت كليه كاركنان آموزش و پــرورش و دانش آموزان 

دوچرخه سوار برگزار شد.
محمدرضا كمالى در رابطه با همايش حماسه حضور هم گفت: 
اين همايش با توجه به جمعيت يك ميليون و 200 هزار نفرى 
دانش آموزان استان و توجه اوليا به امر انتخابات از ويژگى خوبى 
برخوردار اســت و بيش از 10 درصد دانش آموزان اســتان در 
مقطع متوسطه دوم كه حق رأى  در انتخابات رياست جمهورى 
و شوراهاى شهر و روستا را دارند در اين همايش مشاركت دارند 

و امسال براى اولين بار رأى  مى دهند.

  8400 بيسواد خراسان شمالى 
جذب مى شوند

بجنورد- خبرنــگار قدس: معاون ســوادآموزى اداره كل 
آموزش و پرورش خراسان شمالى گفت: جذب 8400 بيسواد 

در استان براى امسال به عنوان اهداف پيش بينى شده است.
مهــدى مودى در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشــت: براى 
رفع معضل بيسوادى در استان تاكنون از ظرفيت هاى بسيارى 
استفاده شــده اما باز هم براى ريشه كن شــدن اين امر بايد 

مشاركت ها بيش از اين باشد.
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هنر خراسان

استاندار «جشن تولد»
را ديد 

براى  اســتاندار خراســان رضــوى  قدس: 
تماشاى فيلم جشن تولد، اثر فاخر كارگردان 
و نويسنده مشــهدى كه در سينما آفريقاى 
مشــهد به صــورت عمومى اكران مى شــد؛ 

حضور يافت. 
على رضا رشــيديان در حاشيه تماشاى اين 
فيلم ضمــن تبريك اعياد شــعبانيه و بويژه 
ميالد حضرت على اكبر (ع)، اظهار داشــت: 
اين فيلم نمــاد بهره گيرى از زبان هنر براى 

معرفى ارزش هاى انقالب است. 
 استاندار خراسان رضوى با بيان اين كه هنر 
زيباترين روش براى انتقال فرهنگ هاســت؛ 
افزود: بايد از اين ظرفيت به نحو شايسته اى 
براى تقويت همبســتگى در جهان اســالم 

استفاده شود.

افزايش 760 درصدى مخاطبان 
سينما در خراسان رضوى

ايرنا: مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان 
رضوى گفت: مخاطبان ســينما در اين استان، 
در چهار سال استقرار دولت تدبير و اميد 760 

درصد بيشتر شده اند.
سيدسعيد سرابى، افزود: شمار مخاطبان سينما 
در خراســان رضوى از 850 هزار و 58 نفر در 
ســال 92، اكنون به سه ميليون و 755 هزار و 

130 نفر رسيده است.
وى به نگاه ويژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
براى توسعه سالن هاى ســينما اشاره و اظهار 
كرد: در ســال 92 تعداد ســالن هاى سينماى 
اين اســتان 43 باب بود كه اكنون به 52 مورد 
رسيده و شمار سينماهاى خراسان رضوى نيز 
با رشــد 13 درصدى از 31 مورد به 35 مورد 

رسيده است.

معرفى آثار ششمين جشنواره تئاتر 
كوتاه دانشگاه فردوسى

قدس: آثار ششــمين جشــنواره تئاتر كوتاه 
دانشگاه فردوسى مشهد معرفى شدند.

نتايج آثار پذيرفته شــده در بازبينى ششمين 
جشنواره تئاتر كوتاه دانشگاه فردوسى مشهد 
توسط هيئت بازبينى متشكل از مجيد حافظ، 

امين صبورى و على دالورى معرفى شدند.
با اعالم دبيرخانه ششمين جشنواره تئاتر كوتاه 
دانشگاه فردوسى مشــهد اسامى آثار پذيرفته 
شــده در بازبينى به ترتيب حروف الفبا به اين 
شــرح اعالم شــد. آخرين دفاع، انابل، بازيگر 
تراژدى على رغم ميل خود، پيك نيك در ميدان 
جنگ، جيم، در لحظه، سيگار فقط سيگار، طرز 
تازه، غروب روزهاى آخر پاييز، كودوكوشى، گاه 
دلتنگى، گزارش كوتاهى از يك فرشته، مباحثه 

در يك كشتار، هذيان گويى، هيث. 

ديدار انجمن پيشكسوتان تئاتر 
با هادى گزى

قدس: انجمن پيشكسوتان خانه تئاتر خراسان 
به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم برنامه 
ديدار با معلم هنرمند و بازيگر تئاتر مشهد هادى 

گزى را فراهم آورد.
حميدرضا سهيلى رئيس انجمن پيشكسوتان 
خانه تئاتر خراسان گفت: در ادامه برنامه ديدار 
با هنرمندان تئاتر خراســان و بزرگداشت مقام 
معلم به ديدار يكى از هنرمندان تئاتر مشــهد 
كه در كسوت معلمى به خدمت مشغول است 
رفتيم و عالوه بر تبريك اين هفته از حضور وى 

در عرصه هنر و تئاتر قدردانى كرديم.
هادى گزى ســال ها پيش فعاليت هنرى خود 
را از تئاتــر دانش آموزى آغاز و ســپس جذب 
گروه هاى حرفه اى شد و در نمايش هاى زيادى 

بازى كرد.

قدس:قدس: انجمن پيشكسوتان خانه تئاتر خراسان  انجمن پيشكسوتان خانه تئاتر خراسان قدس:قدس: آثار ششــمين جشــنواره تئاتر كوتاه  آثار ششــمين جشــنواره تئاتر كوتاه   مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان ايرنا: مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان  مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان 



حسين شاهسمند  سال 86 همزمــان با 
اجراى طرح مســكن مهر در كشور اين طرح 

در استان خراسان رضوى نيز به اجرا درآمد.
در قالب ايــن طرح دولت اعــالم كرد براى 
تشويق و كاهش قيمت مسكن، زمين رايگان 
و ســود تســهيالت بانكى با نرخ مناسب در 
نظرگرفته شده است كه همين موضوع باعث 
شــد تا جمع زيادى از مــردم در اين طرح 
ثبت نام كنند. عده اى با قرض و پس اندازهاى 
خود وارد اين طرح شــدند بــه اين اميد كه 
بتوانند، خانه دار شوند، اما با گذشت چند سال 
از اين طرح مردم همچنان با مشكالتى روبه رو 

هستند.
برخى از رعايت نشدن اصول فنى و مهندسى 
در ساخت و سازها و بى كيفيت بودن مصالح 
به كار رفتــه در واحدها و همچنين امكانات 
زيربنايــى ديگر گاليه مندنــد وعده اى هم از 
تعطيلى كار توســط تعاونى هــا انتقاد دارند 
و به نظر برخى مســكن مهــرى كه قراربود 
ســرپناه مردم باشد اين روزها نه تنها گرهى 
از مشــكالت باز نكرده، بلكه اين مشكالت را 

افزايش داده است.

  نظارت در مسكن مهر بى نظارت
يكى از اعضاى مسكن مهر گلبهار مى گويد: به 
نظــر من هيچ نظارتى بر عملكرد تعاونى ها و 

پيمانكاران وجود ندارد.
وى اشــكاالت متعدد ايــن پروژه ها را از نظر 
اصول فنى و مهندســى گواه اين ادعا عنوان 
مى كند و مى افزايد: چون اغلب آنان با مشكل 
روبه رو هســتند به همين دليل مردم تمايلى 

به خريد ندارند.
ناهيــدى با اشــاره به ريــزش مجتمع پنج 
واحدى درحال ســاخت يكى از تعاونى ها و 
تلفات انسانى اين موضوع در چند سال قبل 
مى گويد: اين حادثه تلخ و عملكرد برخى ديگر 
از پيمانكاران در مسكن مهر نشان مى دهد كه 
نظارتى بر كار آنان بدرستى اعمال نمى شود و 
تاكنون بخشى از واحدهاى تحويلى به مردم 

هم داراى نواقص زيادى بوده اند.
خانم تاتارى يكى ديگرازساكنان تعاونى مهر 
شماره يك گلبهار با اشاره به واحدهاى خالى 
اين مجتمع مى گويد: بسيارى ازواحدها خالى 
اســت و با اينكه تحويل شــده، هنوز مردم 

ساكن آن ها نشده اند. 

وى با بيان اينكه آسانسور اغلب اين مجتمع ها 
نيمه كاره رها شده، مى افزايد: ما دوسال است 
كه در يكى از اين مجتمع ها ساكن هستيم، 
اما هنوز هيچ خبرى از راه اندازى آسانســور 

نيست. 
به گفتــه وى كارفرمــا در جــواب مالكان 
مى گويد، پيمانكار مجرى پروژه پول آسانسور 
را برداشــته و رفته. ما هم شكايت كرديم. يا 
بايد صبركنيد و يا دوباره پول پرداخت كنيد 

تا آسانسور را راه اندازى كنيم. 
يكــى ديگر از اعضا نيز با نشــان دادن واحدهاى 

نيمه كاره مى گويد: چند ســال اســت كه اين ها 
دست نخورده و در حالت سفت كارى رها شده و 
خاك مى خورند. مردم چشم به تكميل اين واحدها 

دوخته اند، ولى هيج كارى صورت نمى گيرد.
او بــا بيان اينكه چند ســال اســت كه در 
پروژه معروف به وزارت دفاع ساكن هستيم، 
مى افزايد: اآلن كه حساب مى كنيم، مى بينيم، 
هزينه هــاى مســكن مهر برايمــان از اجاره 

نشينى درمشهد بيشتراست.
وى دورى پروژه هاى مســكن مهر از امكانات 
شهرى و نبود خدمات مناسب براى ساكنان را 

ازجمله داليل تحميل هزينه هاى اضافى براى 
خانواده هاعنوان مى كند و مى گويد: به همين 
دليل مردم ازمســكن مهر اســتقبال خوبى 

نكرده و حاضر به اسكان نيستند.

  حضور ناموفق تعاونى ها در مسكن مهر
يكى ديگر از مسئوالن كه خواست نامش ذكر 
نشود، مى گويد: تعاونى ها در خصوص ساخت 
و ســاز هيچ تجربه اى نداشــته اند. سيستم 
دولتى هم همكارى خوبــى با آن ها ندارد. از 
نظر داخلى نيز با هم اختالف دارند. زمين دور 
از بافت شــهرى به آن ها داده شده است و به 

همين داليل آن ها ناموفق هستند.
وى مى افزايد: انبوه ســازان حرفه اى هستند 
و از ســرمايه خوبى نيز برخوردارند و دستى 
نيز بر آتش دارنــد. زمين نيز در جاى خوب 
به آن ها داده شده است. كار بلد هم هستند، 

بنابراين اآلن از تعاونى ها جلوتر هستند.
وى خواســتار توجه مســئولين به مشكالت 
مــردم در مســكن مهــر مى شــود و اظهار 
مى دارد: چشــم مردم به مسكن مهر دوخته 
شده. اگرمشكالت ريشه يابى شود و براى رفع 
آن ها اقدام خوبــى صورت گيرد، دوباره اميد 

به جامعه برمى گردد و كار جلو خواهد رفت.
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  افتتاح بيستمين فرهنگسراى مشهد

محمود يوسف پور:  فرهنگسراى امت به عنوان بيستمين 
فرهنگســراى شــهر مقدس مشهد روز گذشــته با حضور 
شهردار و برخى از مسئوالن شهرى در بلوار واليت، افتتاح و 

آماده بهره بردارى شهروندان شد.
ســيدصولت مرتضــوى در ايــن مراســم با بيــان اينكه 
زيرســاخت هاى فرهنگــى، زمينه تحول در هــر جامعه را 
فراهم مى كنند، افزود: با افتتاح فرهنگسراى امت، ساكنان 
منطقه پنج مى توانند درباره آموزش هاى ورزشى و فرهنگى 

فرزندانشان، آسوده خاطر باشند. 
شهردار مشهد با اشاره به اينكه ايجاد اينگونه فرهنگسرا در 
تمام شهر مدنظر شــوراى اسالمى شهر و مديريت شهرى 
اســت، اضافه كرد: تاكنون 20 فرهنگســرا در مشــهد به 
بهره بردارى رسيده كه با استقبال 100درصدى شهروندان 

مشهدى مواجه شده است.
وحيد جليلى معاون فرهنگى شــهردار مشــهد نيز در اين 
مراسم گفت: فرهنگسراى امت به اين منظور بنا شد تا شهر 
مشهد را به عنوان يكى از شهرهاى مهم جهان اسالم معرفى 
كند تا هم مردم احســاس تعلق بيشــترى به جهان اسالم 
داشته باشــند و هم روابط مردم با اقشار مختلف زمينه اى 

براى افزايش دانش در جهان اسالم باشد.

گزارش قدس از مشكالت يك شهر جديد 

  كالهبردارى 35 ميليونى براى بخت گشايىمسكن مهر گلبهار  شـــكوفه  نزد
بجنورد - خبرنگار قدس: عامل كالهبردارى 35 ميليون 
ريالى از يكى از شــهروندان به بهانه بخت گشايى شناسايى 

و دستگير شد.
رئيس پليس آگاهى خراسان شمالى با اعالم اين خبر گفت: با 
دريافت يك فقره مرجوعه قضايى از سوى يكى از شهروندان 
مبنى بر كالهبردارى، موضوع در دســتور كار مأموران اداره 
مبارزه با جعل و كالهبردارى پليس آگاهى استان قرار گرفت .
ســرهنگ رضا عرب زاده افزود : در بررســى اظهارات شاكى 
مشخص شد فردى به در منزل وى مراجعه و با معرفى خود 
به عنوان بخت گشا، مبلغ 15 ميليون ريال دريافت، كه پس از 
گذشت چند روز دوباره شاكى با شماره متهم تماس و جهت 
يكى از اقوام خود درخواست بخت گشايى مى نمايد كه متهم 

دوباره درخواست مبلغ 20 ميليون ريال از شاكى مى نمايد.
وى تصريــح كــرد: كارآگاهان پــس از بررســى اظهارات 
مالباخته تحقيقات ميدانى گســترده اى را شــروع و با انجام 
اقدام هاى فنى در نهايت متهم به هويت «ع-ر» داراى ســابقه 
كالهبردارى و سرقت در بجنورد دستگير شد. وى خاطرنشان 
كرد: شــهروندانى كه به اين طريق از آنان كالهبردارى شده 

مى توانند به پليس آگاهى خراسان شمالى مراجعه كنند.

  باند سرقت هاى سريالى در خواف 
متالشى شد

قدس: اعضاى اصلى باند ســرقت هاى ســريالى از منازل 
مسكونى در شهر خواف دستگير شدند.

سرهنگ قربانعلى قربانى فرمانده انتظامى شهرستان خواف 
در تشريح اين خبر گفت: در پى سرقت هاى متعدد در شهر 
خواف پليــس آگاهى اين فرماندهى بــا همكارى تيم هايى 
از كالنترى و پاســگاه هاى حوزه اســتحفاظى شناســايى و 

دستگيرى سارقان را در دستور كار خود قرار دادند.
وى افزود: كارآگاهان دايره مبارزه با ســرقت با بررسى سرقت ها 
و يك ســرى تحقيقات گســترده ميدانى يكى از سارقان را كه 
فردى سابقه دار و اعتياد به مواد مخدر دارد شناسايى و با كنترل 
نامحســوس مخفيگاهش در محدوده اى از شــهر خواف، او رادر 
اقدامى غافلگيرانه دســتگير كردند. سرهنگ قربانى تصريح كرد: 
متهم در بازجويى هاى به عمل آمــده ضمن اعتراف به 13 فقره 
ســرقت منزل و كابل برق از چاه هاى كشاورزى، همدستانش را 
معرفى و اعالم داشت كه اموال مسروقه را در بيرون از شهر مخفى 
كرده است. فرمانده انتظامى شهرستان خواف خاطرنشان كرد: در 
ادامه با استفاده از شگردهاى پليسى همدستان متهم دستگير و 
مقدارى از اموال مسروقه كشف و به مالباختگان تحويل شد. وى با 
اشاره به معرفى چهار سارق به دادسرا از شهروندان خواست منازل 
خود را به وســايل بازدارنده نظير دوربين مداربسته، حفاظ، قفل 

سوئيچى و كتابى و دزدگير مجهز تا مورد دستبرد قرار نگيرند.

  يك كشته و سه مجروح در حادثه 
واژگونى پرايد

قدس: واژگونى خودروى پرايد در محور قوچان- فاروج يك 
كشته و سه مجروح برجاى گذاشت.

سرهنگ رضا قدمگاهى، فرمانده انتظامى قوچان در تشريح 
ايــن خبر گفت: در پى اعالم يك فقــره واژگونى خودرو در 
محور قوچان-فــاروج، بالفاصله مأموران پاســگاه انتظامى 
شــهر كهنه به همراه عوامل پليس راه و اورژانس جاده اى به 
محل اعزام شــدند. وى افزود: در بررسى ها مشخص شد يك 
خودرو پرايد با چهار سرنشين كه اعضاى يك خانواده بودند، 
از قوچان به ســمت فاروج در حال حركــت بود كه از جاده 
منحرف و واژگون شده اســت. وى ادامه داد: در اين سانحه 
سرنشين پرايد كه مردى 84 ساله بود در دم فوت و راننده و 
دو سرنشين ديگر خودرو (كه پيرمردى 81ساله، پيرزنى82 
ســاله و زنى45 ساله بودند) مصدوم و توسط عوامل امدادى 
جهت درمان به بيمارستان انتقال داده شدند. وى خاطرنشان 
كرد: كارشناس پليس راه علت سانحه را بى احتياطى و توجه 
نكردن به جلو از جانب راننده خودرو پرايد اعالم كرده است.

 2280 ثوب البسه قاچاق به مقصد نرسيد

قدس: با هوشيارى پليس آگاهى شهرستان بجستان محموله 
البسه قاچاق قبل از رسيدن به مقصد كشف شد.

سرهنگ قدير مصرخانى، فرمانده انتظامى بجستان در تشريح 
اين خبر گفت: مأموران در ايست و بازرسى موقت مستقر در 
محور فردوس- بجســتان به يك دستگاه اتوبوس مسافربرى 
كه از يزد به مقصد مشــهد در حركت بود مشكوك شدند و 
پس از بازرسى دقيق خودرو تعداد 2280 ثوب البسه قاچاق 
كشــف كردند. سرهنگ مصرخانى بيان كرد: ارزش كاالهاى 

كشف شده 600 ميليون ريال برآورد شده است.

  شناسايى باند قاچاق موادمخدر در مرز  
قدس: در پى رصد اطالعاتى سربازان گمنام امام زمان(عج) 
سپاه امام رضا(ع) و با همكارى عوامل اطالعات نواحى مسلم 
و تايباد يك باند قاچاق مواد مخدر كه از افغانستان قصد ورود 
به ايران را داشت، شناسايى شد. در اين عمليات تريلى حامل 
مواد مخدر صنعتى جاسازى شده كه قصد ورود به خاك ايران 
را داشت در مبادى مرزى شناسايى و مقدار 15 كيلوگرم مواد 

مخدر صنعتى (هروئين فشرده) كشف و ضبط شد.

   تصادف خونبار در محور بشرويه- فردوس
بشــرويه ـ خبرنگار قـــدس :  حادثه رانندگى محور 

فردوس- بشرويه سه كشته بر جاى گذاشت.
جانشين رئيس پليس راه استان در تشريح اين حادثه گفت: 
در اين حادثه كه در كيلومتر 30 محور فردوسـ  بشرويه رخ 
داد يك دســتگاه پرايد با يك دستگاه كاميون برخورد كرد 
كه بر اثر آن راننده حامد حيدرنژاد، جوان بسيجى از پرسنل 
دادگسترى فردوس(26 ســاله) و دو سرنشين  ديگر در دم 
جان باختند. سرهنگ نيك مرد افزود: سرنشين ديگر پرايد 
مصدوم و به بيمارســتان شهيد چمران فردوس منتقل شد. 

وى گفت: علت اين حادثه در دست بررسى است.

  گور ايرانى، ايستاده بر لبه انقراض
حسن احمدى فرد: اواخر سال گذشته به لطف اظهار نظر 
وزير محترم صنعت، بحث درباره گورخرها داغ شد؛ جانورانى 
آشــنا كه در همه تاريخ، در جغرافياى وســيع ايران زمين 
جــوالن مى داده انــد و البته يكــى از اصلى تريــن اهداف 
شكارچيان هم بوده اند. همين شكارهاى بى رويه و تخريب 
زيســتگاه ها موجب شده اكنون فقط جمعيتى اندك از اين 
جانور در دو منطقه حفاظت شده «بهرام گور» در شرق استان 
فارس و «خارتوران» در كوير شــاهرود باقى بماند؛ جمعيتى 
كه در صورت حفاظت نشدن، بزودى از بين خواهد رفت و 
آن وقت بايد گور ايرانى را هم به فهرست جانوران منقرض 

شده در كشور اضافه كنيم.
گور، جانورى در رده ميانى اســب و خر اســت و به دو شاخه 
عمده «گورِ اسب» و «گورخر» تقسيم مى شود. جالب آنكه جانور 
راه راهى كه به عنوان گورخر مى شناسيم درواقع نوعى گورِاسب 
به نام «زِبرا» اســت كه در آفريقاى مركزى و جنوبى زيســت 
مى كند. گورهاى ايرانى اما در سررده گورخر جا مى گيرند و از 

همين رو به آن ها «خر وحشى» هم گفته مى شود. 
اينكه سال هاست به اشتباه جانور ديگرى را گورخر مى ناميم، 
نشان مى دهد ما با داشته ها و ســرمايه هاى خودمان آشنا 
نيستيم. فرزندان ما احتماال هيچ گاه تصويرى از گور ايرانى 
را بــر صفحه تلويزيــون نديده اند تا فرقش را با گوراســب 
آفريقايى بداننــد. از اين منظر، وزيــر محترم صنعت حق 

دارد، «چهار تا گورخر» را مشكل اصلى بر سر احياى معادن 
در منطقه بهرام گور بداند. او محصوالت معدنى را ســرمايه 

مى داند، اما جانداران منحصربه فرد را سرمايه نمى داند.
گور اما جانور آشــناى اين جغرافياى تاريخى است. به نقل 
شاهنامه، گور، شكار مورد عالقه رستم هم بوده و اين پهلوان 
كهن ايرانى در نزديكى شــهر سمنگان، يكى از همين ها را 
شــكار كرد و پس از خوردن آن، به خواب رفت و تورانيان، 
توانستند رخشش را به غنيمت ببرند و همين ها زمينه ساز 

تولد «سهراب» شد.
تا همين دهه هاى اخير در دشــت هاى خراسان هم، بويژه 
در منطقه ســرخس، گونه اى از گور ايرانى زيست مى كرده  
اســت. «گور كوالن» در محدوده وســيعى ازحاشيه دشت 
«قره قوم» در منطقه بين ايران و تركمنســتان مى زيسته و 
كشــاورزان سرخسى خاطره هاى فراوانى از روبه رو شدن با 
گله هاى گور داشــته اند. حاال اما با شكار بى رويه و تخريب 
زيستگاه ها، بيست سال است هيچ نشانه اى از گور كوالن در 
دشت هاى سرخس ثبت نشده است؛ هرچند جمعيت هايى 
از اين جانور در سوى ديگر صحراى قره قوم در تركمنستان 

زيست مى كنند. 
نسل گور كوالن در خراســان(و ايران) منقرض شده است و 
اگر مراقب نباشيم نسل گور ايرانى هم بزودى منقرض خواهد 
شد؛ آن وقت حتى اگر همه معادن داشته و نداشته در منطقه 
بهرام گور هم احيا و فعال بشود، باز هم جاى خالى سرمايه اى 
كه در حيات غنى جانورى از دســت داده ايم، پر نخواهد كرد. 
همان گونه كه در همه اين ســال ها، هيچ داشته اى نتوانسته 

جاى «شير ايرانى» و «ببر مازندران» را پر كند. 
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قيمت در سطح شهرنرخ طال و سكه

(تومان)
114/100

1/207/000
1/170/000

660/000
370/000

3765

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

نيم سكه
ربع سكه

دالر

مهر  طبق آمار رسمى و غيررسمى بيش از 10ميليون نفر در مناطق حاشيه شهرهاى 
كشــور زندگى مى كنند كه از بسيارى امكانات محروم هســتند و در فقر و ندارى روزگار 
مى گذرانند. اگر چه طى ســال هاى گذشــته به صورت مقطعى طرح هايى براى افزايش 
بهداشــت و ارائه خدمات به ساكنان حاشيه شهرها توســط دولت و شهردارى ها به اجرا 
درآمده اســت، اما حجم محروميت در اين مناطق به حدى زياد است كه به عزمى ملى و 
مشاركت عمومى براى سامان دادن به اين مناطق نياز دارد. نمونه يكى از اين افراد، سرهنگ 
بازنشسته اى است كه به قول خودش كار براى بچه هاى حاشيه شهر به زندگى اش بركت 
داده و هميشه احساس مى كند نيرويى غيبى همراه اوست. «على محمد برادران افتخارى»، 
56 ســاله، ساكن مشــهد و افتخارش كمك به بچه هاى حاشيه شهر است كه در يكى از 

روزهاى بهارى به سراغش رفتيم تا از اقداماتش برايمان بگويد.
 با بچه هاى معتاد شروع كردم

وى مى گويد: يك روز راهى مسجد بودم. در بين راه چند كودك در پارك مشغول استعمال 
مواد مخدر بودند. به كنارشان رفتم و با هزار ترفند توانستم اعتماد و توجه شان را جلب كنم 
و آن ها را با خود به مسجد ببرم. در نهايت اين طور شد كه طى مدت 50 روز، 70 كودك و 
نوجوان را در محله مان هر روز به مسجد مى بردم. پس از آن، بچه ها را به پارك و حرم و... 

مى بردم و آن ها را به مسيرى كه شايسته شان بود، راهنمايى مى كردم.
 تشكيل گروه هاى خادم مسجد

وى يادآور مى شود: هم اكنون گروه هاى 40 نفره خادم مسجد داريم كه هر گروهى در هفته 
يك  بار يكى از مساجد سطح شهر كه نياز به نظافت دارد را تميز مى كنند. گروه ديگر را 
خادم الشهدا نام گذاشته ايم. اين گروه هر از گاهى به بهشت رضا مى روند و قبر مطهر شهدا 
را كه خط هاى آن ها كمرنگ شده، رنگ آميزى مى كنند. صندوق قرض الحسنه داير كرديم 
و بــدون اينكه از اهالى اين منطقه پولى بگيريم به آن ها وام مى دهيم. به بحث درمان نيز 
توجه كرده ايم و هر هفته شمارى پزشك به اين منطقه مى آيند و به صورت رايگان بيماران 
را درمان مى كنند. 180خانوار را تحت پوشش قرار داده ايم و به آن ها كارت نان اهدا كرده ايم 
تا به صورت رايگان نان دريافت كنند. به دختر بچه ها و پسر بچه ها يك بار در سال عبا و 
چادر نماز هديه مى كنيم تا به نماز خواندن تشويق شوند. همچنين براى كنكورى ها بورسيه 
در نظر گرفته ايم تا به صورت رايگان در كالس هاى كنكور شــركت كنند و در ازاى آن از 
آن ها خواســته ايم چند مسئله احكام، سوره هاى قرآنى و نهج البالغه را ياد بگيرند. اين ها 
بخشــى از فعاليت هاى ماست. ما با كمترين امكانات و هزينه شروع كرديم، اما اكنون در 

بيشتر موارد دستى داريم و هنرهاى زيادى را عرضه مى كنيم.
 امداد غيبى ما را حمايت مى كند

وى مى گويد: استعداد اين بچه ها باالست، اما به حمايت و آموزش نياز دارند.
افتخارى مى گويد: بيشــتر بچه هاى تحت پوشش را به عتبات برده ام و شكرخدا هميشه 
هزينه هايش تأمين شــده و گاهى از جاهايى كه فكرش را نمى كنم كمك هايى به دستم 
مى آيد. اما خب دست غيبى هميشه همراهمان است و سبب شد هيچ وقت تنها نمانيم.

امسال هم به لطف خدا موفق شدم 700 نفر از ساكنان اين منطقه را به اعتكاف ببرم.
 بودن با اين بچه ها سراسر خاطره است

افتخارى در كنار اين بركت درباره فشارهاى مالى هم مى گويد: گاهى واقعاً خسته مى شوم 
و نگران از اينكه با اين كمبود مالى نتوانم اين وظيفه و رسالتى را كه خداوند به من عطا 

كرده، به سرانجام برسانم.
وى ادامه داد: من براى بچه هاى اين منطقه شناســنامه تحصيلى درســت كرده ام و با 
فراهم كردن مكان و تمامى امكانات به صورت رايگان سعى كرده ام آموزش هاى زيادى 
مانند كامپيوتر، خياطى و ... را به آن ها بدهم تا براى خود و جامعه مفيد باشــند و به 

رفتارهاى ناسالم روى نياورند.

خدمت بى منت به جوانان حاشيه شهرمشهد

سازندگى با دست خالى

تشكيل ستاد مبارزه با تب 
كريمه كنگو در مشهد

قدس: ستاد مبارزه با تب كريمه كنگو 
در مشهد تشكيل شد.

رئيس مؤسسه صنعتى گوشت مشهد 
از تشكيل ســتاد مبارزه با تب كريمه 
كنگــو در كشــتارگاه صنعتــى اين 

شهرستان خبرداد.
دكتر محســن انصارى گفــت: براى 
پيشگيرى، مبارزه و ازبين بردن عوامل 
ابتــال به اين بيمارى خطرناك، رعايت 
امنيت ســالمت و بهداشت پرسنل به 
عنــوان اولويت هاى اصلى اين ســتاد 

دنبال مى شود.

مشكالت نوغانداران « راز
و جرگالن» مرتفع مى شود

بجنورد - خبرنــگار قدس: معاون 
بهبود توليدات سازمان جهاد كشاورزى 
خراسان شمالى از اجراى پروژه توسعه 
باغــات و نوغاندارى شهرســتان راز و 
جرگالن در سطح 40 هكتار خبر داد.

مباركى گفت: در حال حاضردر راستاى 
اجراى اين پروژه كاشت نهال توت در 
روســتاهاى كالته بهار و كالته ابريشم 
اين شهرســتان با اعتبار 20 ميليارد 
ريال اجرا شده است. وى افزود: با ايجاد 
اين مجتمع مشكالت نوغانداران استان 
از لحاظ خشــك كردن پيله ترو ساير 
فرآيند هاى مربوطه مرتفع خواهد شد.

كشف 140 هزار قلم لوازم 
آرايشى قاچاق

فرمانده  قدس:  خبرنگار   - بجنورد 
انتظامى خراسان شمالى از كشف 140 
هــزار و 562 قلم انواع لوازم آرايشــى 

قاچاق در بجنورد خبر داد.
ســردار عليرضا مظاهرى با بيان اينكه 
ارزش كاالى مكشــوفه بيــش از يك 
ميليارد ريال برآورد شــده است، گفت: 
تمامى كاالى مكشوفه به همراه متهم و 
يك دستگاه خودرو جهت بررسى بيشتر 

به پليس آگاهى استان منتقل شد.
وى ادامــه داد: متهــم داراى ســابقه 
كيفرى مفتوحه در دادســراى يكى از 

شهرستان هاى جنوب كشور است.

افزايش 3 برابرى اعتبارات 
مقابله با آفات گياهى

رئيس  بجنورد- خبرنــگار قدس: 
سازمان حفظ نباتات كشور از سه برابر 
شدن اعتبارات مختص خراسان شمالى 
براى مقابله بــا آفات گياهى در بودجه 
امســال خبر  داد و گفت: امسال برنامه 
مبارزه با ســن زدگى گندم نيز در اين 

استان 6 برابر رشد مى يابد.
باغستانى در ديدار با استاندار خراسان 
شمالى با اشاره به اينكه يكى از افتخارات 
دولت يازدهم، خودكفايى در توليد گندم 
بوده است، تصريح كرد: افزون بر افزايش 
توليد گندم، كيفيــت آن نيز به مقدار 

زيادى افزايش داشته است.

 تالش مى كنيم كوتاهى ها جبران شود
مديرعامل شركت عمران گلبهار در پاسخ به انتقادهاى مطرح شده به گزارشگر ما 
مى گويد: شركت عمران وظيفه دارد شهر را براى مردم بسازد، اما تاكنون كوتاهى 

شده است كه بايد جبران شود و هيچ منتى هم به كسى نداريم.
هومن گريوانى در خصوص مســكن مهرهم مى افزايد: نظر مســئوالن وزارت و 
اســتانى بر كمك به مســكن مهر اســت و ما آمادگى كمك به آن ها را داريم و 
اعالم مى كنيم، هر كارى كه ازما برآيد براى حل مشكل مردم انجام خواهيم داد.

 وى در پايان با بيان اينكه آمار درستى از واحدهاى بدون متقاضى در تعاونى ها 
نداريم، مى گويد: تالش مى كنيم تاپايان سال مسكن مهر، تعيين تكليف شود.
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قدس از يك مركز متفاوت در مشهد گزارش مى دهد

نوبت دهى مدرن براى مشاوره طالق

هنگامه طاهرى  بيشترشــان زن هستند با 
محدوده سنى خيلى پايين. شايد كوچك ترين شان
 همين دختر خوش چهره 18 ساله باشد كه 15 

سالگى به خانه بخت رفته و پيرترين شان...
پيرترين شــان را نمى توانى حدس بزنى، چون 
اغلب با مادرها آمده اند و شمارى هم با پدر و مادر. 
پيرزن ها و پيرمردهايى كه چهره شان تكيده تر از 
فرزندشــان است. آدم بين جمعيتى حدود 100 
نفر متوجه نمى شود كدام يكى همراهى است و 

كدام متقاضى طالق.

 نوبت دهى به سبك بانك 
ساعت هنوز 7 صبح نشده و خودت مى شنوى كه 
بعضى ها از ساعت 5 صبح آمده اند تا همين امروز 
براى جدايى اقدام كنند. يكى از همين خانم هاى 
جوانى كه براى نخستين بار است آمده، كاغذى 
دستش گرفته نام كسانى كه مى آيند مى نويسد 
تا بى نوبتى نشــود. اما ســاعت7 كه در مركز باز 
مى شــود، مردم هجوم مى برند داخل و عده اى 
بس كه آمده اند و رفته اند مى دانند دستگاه سياه 
كنار راهرو نوبت مى دهد نه اين دفتردستك هايى 
كه مردم خودشان پر مى كنند. روى دستگاه دو 
كليد دارد. كنار يكى نوشته «طالق توافقى» كنار 

ديگرى نوشته «طالق يك طرفه» .
هر كس متناســب با نيازش يكــى از كليدها را 
مى زنــد و نوبت مى گيرد، اما نه با اين نظمى كه 
من مى نويسم. بعضى ها انگار حرص نوبت گرفتن 
دارنــد، چند تا چند تا نوبت مى كشــند بيرون . 
يكــى از همين آقايانى كه پنج نوبت مى كشــد 
بيرون لطف مى كند و چهار تاى آن را مى دهد به 
سربازى با لباس فرم چريكى كه نشسته پشت ميز 
كنار دستگاه براى بقيه مراجعان(عجب سخاوتى!). 

پس از پايان نوبت ها، دستگاه خاموش مى شود.

 طالق با ورژن جديد
طالق با ورژن جديد را فقط كسانى مى شناسند 
كه مســير زندگى شــان افتاده درشــيب تند 
سرازيرى. اينجا پر است از زنان و مردانى كه سعى 
دارند خودشــان را از اين شيب تند باال بكشند. 
عده اى ديگر هم هنوز دارند دســت و پا مى زنند 

كه ببينند وقتى از هفت خوان مركز طالق «مهر 
حقى» به عنوان تنها مسير آغاز طالق عبور كردند 

سرانجام جدا مى شوند يا نه؟
حاال فضــا آرام شــده. همه مى نشــينند روى 
صندلى هايى كه پشت ســر هم رديف شده اند 
وســط راهرو. نگاه مى كنى اين همه زن و شمار 
انگشت شمارى مرد روى صندلى ها نشسته اند و 
دلواپسى در نگاهشان موج مى زند. بعضى ها هم 
مى آيند از ســرباز جلوى در چيزى مى پرسند و 
مى روند.كســانى كه نشسته اند كنار هم سِر درد 
دلشــان باز مى شود. زن ها زود با هم دختر خاله 

مى شوند و همه چيز را مى ريزند توى دايره.
خانم 35 ساله اى مى گويد، شوهرش معتاد است .

 دو تــا بچه دارد و از اعتياد شــوهرش خجالت 
مى كشــد. مى گويد، آمــده پس از 10 ســال 
همسرش را از زندگى اش حذف كند. چهره اش 
تكيده و زرد اســت. دايم مى رود توى فكر و بايد 
كنار دســتى هر چند دقيقه يك بار به بازويش 
ســقلمه بزند تا از آن حال خارج شــود. كامًال 

مشخص است دارد با خودش كلنجار مى رود. او 
براى طالق يك طرفه آمده.

خانمى ديگر كنار همسرش نشسته و دايم با هم 
چيزى پچ پچ مى كنند و مى خندند. نه انگار كه 
كجا آمده اند و براى چه! هر دو سى و چند ساله 
به نظر مى آيند. به گفته خانم براى طالق توافقى 
آمده اند. اين ها هم پس از 10 سال به اين نتيجه 
رســيده اند بدون هم راحت ترند! خانم مى گويد، 
شــوهرش بد دهن و عصبى است و تا حاال هم 
دو تا بچه زنجير شده بين آن ها تا اين اتصال پاره 

نشود، اما امروز وقت پاره كردن زنجير است...

 وكالت شوهر براى جدايى
آن يكى دخترى 18 ســاله و زيباســت كه 15 
سالگى عروس خانه شوهر شده و بعد قربانى بد 
دلى و سوء ظن همســر و فحاشى و ... با مادر و 
پدرش آمده و ظاهرشان بى تكلف و متدين است. 
خيلى خوش روحيه اســت و خودش مى گويد 
مدرســه مى رود. اين يكى مى گويد، شوهرش به 
او وكالت داده تا خودش كارهاى جدايى را انجام 
دهد. يكى ديگر از وقتى عقد شده شوهرش را به 
جرم كالهبردارى پشت ميله هاى زندان مالقات 
كرده و يكى از قربانى هاى كالهبردارى همسرش 
هم خودش است كه با امضاى ساده او، كلى چك 
و ســفته داده دســت مردم. همه جور شكايتى 
دستش اســت از ضرب و جرح گرفته تا مدارك 

كاله هاى گشادى كه سرش گذاشته.

 مردها حرف نمى زنند
مردها اما حرف نمى زننــد، حتى وقتى از آن ها 
مى پرســى مايل هســتى درباره چرايى جدايى 

حرف بزنى بصراحت مى گويند: «نه»
يكــى مى گويــد، 30 تومان مى گيرنــد، ديگرى 
مى گويــد 25 تومان، يكى ديگر هم مى گويد پول 
سه جلسه 30 تومانى مشاوره را يكجا گفته اند بريزد 
به حساب. حساب را نمى دانيم مال كى و كجاست، 
ولى اينكه اين دو ســاختمان صرفــاً براى تدوين 
تاريخچه مراجعــان و گرفتن پول راه افتاده كامًال 
مشهود است. ثبت مشخصات و علت طالق همان 
كارى است كه ليسانسه هاى حقوق پيش از ورود به 
دادگاه به شكل عريضه مى نوشتند و دو - سه هزار 
تومان مى گرفتند. حاال مســير طالق از پِل «مهر 
حقى» مى گذرد با نوبت دهى بى برنامه و بروكراسى 

بى دليل. خالصه طالق خرج دارد، با هم بسازيد.

آب و �وا
  پيش بينى وقوع بارش هاى پراكنده 

رگبارى و افزايش ابرناكى 
قدس: طبق نقشــه ها و مدل هاى هواشناســى طى ساعات 
آينده، همچنان عبورمتناوب امواج ناپايدار از روى استان، بويژه 
در ساعات بعدازظهر و شب، سبب افزايش ابرناكى، وزش باد 
نسبتاً شديد (در پاره اى نقاط گاهى شديد توأم با گردو خاك) 
و نيز وقوع بارش هاى پراكنده رگبارى توأم با رعدو برق خواهد 

شد. 
ضمن اينكه تا پايان هفته، روند افزايش دما در سطح استان 

ادامه خواهد داشت.
براين اساس براى امروز اغلب نواحى خراسان رضوى آسمانى 
صاف تا كمى ابرى، در ســاعات بعدازظهــر افزايش ابر و در 
نواحــى مرتفع با احتمال رگبار و رعــدو برق پراكنده گاهى 

وزش باد شديد همراه با گرد و غبار پيش بينى شده است.

یاددا�ت

��ر

  چراِغ برات را براى كمك به محرومان 

روشن كنيم
 آيين چراغ برات به عنوان يك ســنت حســنه با قدمتى به 
بلنداى تاريخ از ديرباز مورد توجه مردم اســتان هاى خراسان 
رضوى، شمالى و جنوبى بوده است و هر ساله روز هاى دوازدهم 
تا شــب پانزدهم دهم ماه شعبان با حضور در آرامستان ها و 
برگزارى مراســم مذهبى ويژه ياد و خاطره عزيزان از دست 
رفته را گرامى داشته و به ياد مردگان خود خيرات مى كنند. 

هر چند توجه به مردگان با اين روش كار پســنديده و قابل 
احترامى اســت، اما به نظر مى رســد، وقت آن رسيده است 
با تغييراتى در برگزارى اين مراســم هم به نظافت و رفت و 
روب شــهر و كاهش حجم كارى كارگران شــهردارى براى 
جمــع آورى زباله هاى ناشــى از توزيع اقــالم خوراكى در 
آرامستان ها كمك كنيم و هم بهره خيراتى بس بزرگ تر را با 

گره كشايى از كار مردم نصيب به مردگان برسانيم.
بر كســى پوشــيده نيســت در حال حاضر به دليل شرايط 
اقتصادى، بســيارى از خانواده ها در تأميــن ضرورى ترين 
احتياجات زندگى با مشــكل اساســى روبه رو هستند و چه 
بسيارى كودكان و زنان و مردانى كه با همه تالش خود شب 
گرسنه سر بر بالين مى گذارند و يا خانواده هاى زيادى كه به 
دليل بيمارى هاى سخت درمان عزيزان خود در تأمين هزينه 
درمان با مشكل روبه رو هستند و بسيارى از آنان به رغم ميل 

باطنى از ادامه درمان منصرف مى شوند.
با توجه به اين موارد مى توان خيــرات براى مردگان در ايام 
چراغ برات را به اين ســمت و ســو و به عبارت ديگر در راه
گره گشــايى از كار مردم ســوق داد تا هم از حيف و ميل و 
اســراف در توزيع اقــالم خوراكى ياد شــده- كه عمدتاً هم 
مشترك است و از سوى همه مراجعه كنندگان به آرامستان ها 
توزيع مى شود- خوددارى شود و هم اينكه عمالً با اين حركت 
انسانى مشكل افراد نيازمند كه در زندگى كنونى خود دچار 

بيمارى يا مشكالت اقتصادى هستند، برطرف شود.
اكنون در مراكز درمانى مشهد و استان از جمله بيمارستان هاى 
خاص درمان ســرطان واحد مددكارى براى كمك به تأمين 
هزينه درمان نيازمندان مســتقر است و هر فردى با هر نوع 
توان مالى مى تواند با واريــز مبلغى هر چند اندك و در حد 
قيمت يك جعبه خرمــا در اين كار خير به نيت اموات خود 
شركت كند تا هم خيرى بزرگ عايد درگذشتگان وى شود 
و هم به نجات جان بيمارى كمك كند و شادى را به خانواده 

بيماران برگرداند.

  آغاز گازرسانى به 32 روستاى 
شهرستان نيشابور

نيشــابور- خبرنگارقدس: افتتاح پروژه هاى گاز رسانى 
به32 روستاى شهرستان نيشابور با حضور استاندار خراسان 
رضوى با شــعله گاز به صورت نمادين در روستاى خوجان 

انجام شد.
اســتاندار خراســان رضوى در مراســم افتتاح پروژه هاى 
گاز رســانى به روســتاهاى نيشــابور، اظهاركرد: رشد 83 
درصدى اجراى طرح هاى هادى روســتايى در چهار ســال 
گذشته، افزايش ساخت راه هاى روستايى از 5600 كيلومتر 
به 7000 و تكميل برق رســانى به روســتاهاى باالى 10 
خانوار، از جمله خدمات ارائه شده به جامعه روستايى است.

گفتنى است؛ روستاهاى اقبالى، على آباد، اماميه، اسالم آباد 
رب، شادميانه، رحيم آباد، جعفر آباد، ده شيب، عشق آباد، 
عبير آباد، كاريز صباح، جيلو، احمد آباد، بشــرو، جيج آباد، 
ســلطان آباد، بوجخك، ميان آبــاد، روح آباد،كاريزك كنار 
كال، خوجان، زبرخان، صدر آباد، داغى، نقده پيش، فردوس، 
ابراهيم آباد، باغشن گچ، فيض آباد، گراب، مير آباد، و عيش 

آباد با تعداد 3901 خانوار از نعمت گاز برخوردار شدند.

  يك ميليون و 940 هزار اشتغال 
اســتاندار خراسان رضوى همچنين در ادامه سفر به نيشابور 
درجلسه شوراى ادارى اين شهرستان اظهاركرد: در سال 95 
مبلغ 301 ميليون دالر ســرمايه خارجى وارد استان شده و 
سرمايه خارجى مصوب استان در سال جارى نسبت به مدت 

مشابه سال قبل هشت برابر شده است.
رشــيديان افزود: سال گذشته براى نخســتين بار خراسان 
رضوى از مرز يك ميليون و 940 هزار اشتغال گذشت و 100 

هزار فرصت شغلى جديد در استان ايجاد شد.

به نظر مى رسد آنچه به جايى نمى رسد فرياد است... قبض گاز 
اين دوره هم شاهكار زده! من نمى دانم هزينه چه چيزهايى را 

با اين مبالغ گاز پرداخت مى كنيم؟
915...6647

تشكر ويژه از اينكه مشكالت مردم را هميشه مطرح مى كنيد. 
خواستم اگر مى شود در مورد بى آبى روستاى اسالميه آرامگاه 
فردوسى هم مطلب بنويسيد كه خيابان امام رضا (ع) آب ندارد 
وقتى علت را پرسيديم معلوم شد بين ادارات و سازمان آب شهر 
و روستا اختالف است كه دودش به چشم مردم بيگناه مى رود. 

دو سال است كه مردم را سركار گذاشتن با وعده هاى پوچ!
935...3571

شما را به خدا يك سرى به شهرك قدس حاشيه صد مترى 
بزنيد يك فضاى سبز ندارد، بقيه امكانات كه هيچ! همان طور 

كه به باالى شهر توجه داريد اينجا هم يك نگاهى بكنيد.
936...0316

به نظرمن قيمت اليت بايد گران تر شود دوست عزيز من براى 
انجام كارى 15 دقيقه اى در خيابان خسروى مجبور شدم يك 

ساعت معطل شوم وسپس بروم خيابان سنايى پارك كنم.
915...5975

تو را به خدا فكرى به حال بلوار ميامى بكنيد كه سه راه ورودى 
و سه راه خروجى دارد! به طور مثال از صد مترى كه مى خواهى 
برگردى گلشهر يا بلوارميامى بخواهى به صد مترى بروى گلشهر 
بايد از همان راه رفت كه ترافيك بسيارسنگين و خطرناكى دارد  
ومحل رفت ماشين هاى سنگين هم مى باشد عبور كنى! چند روز 
پيش نيسان زد به ماشينم و فرار كرد! من ماندم و ماشين خراب 

و كلى هزينه روى دستم، تو را به خدا فكرى به حال ما كنيد.
903...6852

مديركل مديريت بحران استاندارى 
خراسان رضوى در گفت و گو با قدس خبر داد

 وقوع 1815 پس لرزه در 33 روز
مديركل  نيا:  خجسته  مهناز 
اســتاندارى  بحــران  مديريت 
خراســان رضوى از وقوع 1815 
پس لرزه در اين اســتان تا روز 

گذشته خبر داد.
شايانفر در گفت وگو با خبرنگار 
ما گفــت: از اين تعداد پس لرزه 
فقط دو مورد باالى پنج ريشتر 

بوده اند.
وى با بيان اينكه 20 مورد نيز بين چهار تا پنج ريشتر بوده اند، 
افزود: 136 مورد نيز بين سه تا چهار ريشتر بزرگى داشته اند.
به گفته وى مابقى پس لرزه ها همه كمتر از سه ريشتر بزرگى 

داشته اند كه اين تعداد 1656 مورد مى شود.
مديركل مديريت بحران اســتاندارى خراســان رضوى با رد 
نگرانى نسبت به وقوع پس لرزه گفت: انرژى اصلى اين زلزله 
در اولين وقوع، خارج شده و ديگر پس لرزه اى به بزرگى زلزله 

6 ريشترى اوليه نخواهيم داشت.
شــايانفر در عين حال اظهار داشت: وقوع اين پس لرزه ها تا 

چندين ماه طبيعى است.
اين مقام مســئول در خصوص آخرين وضعيت مناطق زلزله 
زده اســتان خراســان رضوى نيز گفت: تا امروز 567 واحد 
در شهرســتان هاى فريمان، مشهد، ســرخس و تربت جام 

آواربردارى شده اند.
وى با بيان اينكه 2000 واحد مسكونى در اين زلزله خسارت 
ديده اند، اظهار اميدوارى كرد، تمام اين واحدها تا پايان مهرماه 

امسال بازسازى شوند.

 پلمب اماكن توزيع غذاى نامزدهاى 
شوراى شهر در قوچان

هادى زهرايى: در جلســه شوراى پيشگيرى وقوع جرم كه 
با حضور نامزدهاى تأييد صالحيت شده شوراى شهر قوچان 
و باجگيران، رئيس دادگســترى قوچان برگزار شــد، نيروى 
انتظامى، اماكن و اتحاديه ها موظف شــدند به محض اطالع 
از اماكن پذيرايى عمومى كه به توزيع و پخش غذا از ســوى 
نامزدهــاى انتخاباتى اقدام مى كنند، ايــن مكان ها را پلمب

 كنند.
سيد حسن حسينى افزود: متأســفانه اين روزها ، نامزدهاى 
شوراى شــهر با دادن شام و ناهار نسبت به پذيرايى از مردم 
اقدام مى كنند و نامزدهاى انتخابات شوراى شهر توجه داشته 
باشــند كه پذيرايى كردن از مردم با توزيع شــام و ناهار، در 
مكان هاى عمومى بويژه تاالرها خالف قانون است و ما با اين 
افــراد و اماكن برخورد قاطع خواهيم كــرد و يكى از جرم ها 
در جريان برگزارى انتخابات تطميع افراد است كه تطميع به 
معناى اين است كه با توســل به راه ها و روش هاى گوناگون 
مــردم را  وادار كنيم كه به ما رأى دهند كه يك مصداق آن 

پذيرايى است.
رئيس دادگسترى قوچان گفت: رأى دادن با شناسنامه جعلى 
هم خالف قانون اســت كه شنيده مى شــود، بعضى از افراد، 
كسانى را مأمور كرده اند كه با شناسنامه افراد فوتى را كه باطل 
نشده است رأى دهند. همچنين تهيه اوراق هويتى كه شبيه 
بعضى از افراد هســتند يا تهيه مدرك شناسايى جعلى جرم 

است و دستگاه قضا با قاطعيت با آن برخورد مى كند. 
حســينى تصريح كــرد: در ايــن دوره از انتخابــات يكى از 
برنامه هاى ما كه  در اين دوره حتماً انجام خواهيم داد، بررسى 
منابع مالى اســت كه  بعضى از افراد بيش از حد در تبليغات 
استفاده مى كنند و استفاده بعضى از افراد از تجهيزات تبليغاتى 
كــه حتى خالف قانون نبوده، ولى با هزينه سرســام آور اين 
تجهيزات كه در هيچ حقوقى نمى گنجد، محل تأمين مالى اين 
تبليغات حتماً از يك منبع خاصى است كه اين محل مى تواند، 
طلبكار و بدهكار ايجاد كند و باعث فساد شود و اگر گزارشى 
به ما برســد، فرد مورد نظر احضار و منابع مالى مصرفى وى  
بررسى خواهد شد و اگر تشخيص داده شود كه منابع مالى، 
نامشروع بوده، هم كمك كننده و هم كمك شونده به مجازات 

قانونى محكوم خواهند شد.

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

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

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

ساختمان دوقلو با كبكبه و دبدبه!
اينجا ساختمانش چسبيده به ساختمان كنارى. مردم بر اساس نوبت مى روند توى اتاق ها و 
خانمى كه تند تند مشخصات افراد را ثبت مى كند و مى گويد سه هزار تومان از عابر بانك 
كنار راهرو بريز به اين حساب و فيشش را بياور . بعد هم ارجاع مى دهد به ساختمان كنارى. 

ساختمان كنارى اتاق مشاوره و مدد كارى دارد با چند ميز و چند پشِت ميز نشين. 
همراهى راه نمى دهند، فقط فرد متقاضى مى رود داخل مشكالتش ثبت مى شود و مى رود 
بيرون و منتظر مى ماند تا آدرس و نام مركز مشاوره اى كه وى را ارجاع داده اند برايش پيامك 
شــود.مدت زمان مشاوره 45 روز است كه روى هم رفته 5 نوبت مشاوره مى دهند تا شايد 

كار به طالق نكشد.
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جوالن غول ترافيك در مشهد
گزارش كوتاه

رضا طلبى  مشهد دومين كالنشهر مذهبى 
جهان و پايتخت فرهنگى جهان اسالم، امروز 
با غول ترافيك دســت و پنجــه نرم مى كند 
كه از جمله داليل آن مى توان به نامناســب 
بودن برخــى معابر، رعايت نكــردن قوانين 
توســط رانندگان، از رده خارج نكردن برخى 
خودروهاى فرســوده و تردد بيــش از اندازه 

خودروهاى تك سرنشين اشاره كرد.
البته تا نگاه دولت به اين شــهر، ملى نباشد 
و مشــكالت آن را متعلق به همه مردم ايران 
نداند، اين مشكالت همچنان باقى خواهد ماند. 
شــهرى كه بايد در افــق 1404 پذيراى 40 
ميليون زائر مشــتاق باشــد، امروز در زمينه 
ابتدايى ترين مسائل شــهرى مشكل دارد و 
اينكه چگونه مى تواند، پذيراى اين تعداد زائر 
باشد، پرسشى است كه تاكنون پاسخى براى 
آن پيدا نشده است. در كالنشهر مشهد تردد 
خودروهاى تك سرنشــين بسيار زياد است و 
تردد اين خودروها فقط تشديد  كننده ترافيك 
نيســت، بلكه آلودگى هاى زيســت محيطى، 
صوتــى و افزايش حــرارت محيطى را نيز به 
همراه دارد در حالى كه با گسترش فضاهاى 

مجازى و پيدايش شهر الكترونيك، مى توان 
بسيارى از كارها را بدون انجام سفرهاى درون 
شــهرى انجام داد. يكى از شهروندان با اشاره 
به وضعيت نامناسب حمل و نقل عمومى در 
كالنشهر مشهد مى گويد: متأسفانه اتوبوس ها 
در همه ساعات روز شلوغ هستند.وى با بيان 
اينكه در هنگام تردد با خودروى شخصى هر 
چقدر هم در ترافيك بمانيم باز هم نسبت به 
استفاده  كنندگان از اتوبوس زودتر به مقصد 
مى رســيم، مى افزايد: اين در حالى است كه 
مسئوالن هميشه شعار پرهيز از تك سرنشينى 
را به مردم مى دهند، اما خودشــان هم به اين 
موضوع پايبند نيستند. محمد موسوى درادامه 
مى افزايد: اســتفاده از خودروهاى شخصى از 
همه جهات به صرفه تر از تاكســى است و تا 
زمانى كه سامانه حمل ونقل همگانى درستى 
نداشته باشيم، همه افرادى كه خودرو شخصى 
دارند به استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومى 

روى نخواهند آورد.
مدير روابط عمومى ســازمان ترافيك شــهر 
مشهد هم در گفت وگو با قدس مى گويد: طبق 
آمار و بررسى هاى انجام شده توسط سازمان 

ترافيك در معابر اصلى شــهر مشــهد 40 تا 
60 درصد از خودروها به صورت تك سرنشين  

تردد مى كنند. 
مجيد بخت آزما مى افزايد: از طرفى در حالى 
كه خطــوط ريلى در فاصله كمتر از 6 دقيقه 
در محدوده هايى همچون بلــوار وكيل آباد، 
ملك آباد، فلسطين، احمد آباد، هاشميه و تقى 
آباد خدمت رسانى مى كنند، اما اكثر اوقات اين 

محدوده ها با ترافيك شديدى همراه هستند.
به گفته وى متأســفانه مشــكل شهر مشهد 
درحــوزه حمل ونقــل از وجود يــك قانون 
پيشگيرانه ناشى شده به گونه اى كه شهروندان 
و زائران در هر ســاعتى از روز با هر وســيله 
نقليه اى كه تمايل داشته باشند مى توانند به 

هر نقطه اى از شــهر بدون هيچ محدوديت و 
ممنوعيتى تردد كنند.

وى  اظهار مى دارد: حدود يك ميليون خودرو 
هم اكنون در شــهر مشهد وجود دارد و بين 
300 تــا 500 خودرو هــم در روز طبق آمار 
در مشــهد پالك گذارى و وارد چرخه حمل 
ونقل مى شوند، درحالى كه معابر شهر، اصًال 
متناســب با اين آمار افزايش پيدا نمى كنند. 
بخت آزما تصريح مى كند: متأسفانه استفاده از 
خودروهاى شخصى در كالنشهرهايى همچون 
مشــهد ارزان قيمت است. اما تك سرنشينى 
كه مرگ خاموش زيست محيطى را تسهيل 
مى كند و افراد زيادى را با بيمارى هاى ريوى 

روبه رو مى سازد، همچنان رواج دارد.

شهر خبر

صادرات 68 ميليون تن كاال در 
نخستين سال فعاليت گمرك خيام

هادى زهرايى: ناظر گمركات خراســان رضوى 
از صــادرات 68 ميليون تن كاال به ارزش بيش از 
46 ميليون دالر در نخستين سال فعاليت گمرك 
خيام نيشابور خبر داد.مسعود عاطفى در گفت و گو 
با قدس گفت: در راستاى تسهيل امور صادراتى، 
در 18 ارديبهشت سال گذشته، شاهد راه اندازى 
گمرك خيام در شهرستان نيشابور بوده ايم كه در 
اولين سال فعاليت اين گمرك 68 ميليون تن كاال 
توسط 3496 دستگاه كاميون به مقصد كشورهاى 
همسايه عراق، افغانستان، پاكستان، تركمنستان و 

امارات متحده عربى صادر شده است.

آغاز سرشمارى طرح اشتغال 
در خراسان شمالى

بجنــورد - خبرنگار قدس: رئيس ســازمان 
مديريت و برنامه ريزى خراســان شــمالى از آغاز 
طرح سرشمارى فصلى اشتغال در استان خبر داد.
پورعيسى گفت: طرح آمارگيرى نيروى كار فصل 
بهار در استان از 16 ارديبهشت  ماه جارى آغاز شده 
و به مدت دو هفته ادامه دارد.وى افزود: اين طرح 
براى سرشــمارى نيروى كار فصل بهار به  صورت 
كشورى در ماه ميانى هر فصل اجرا مى شود به اين 
صورت كه با مراجعه مأموران ســازمان به منازل، 
شــاخص هاى نيروى كار، نرخ بيكارى، وضعيت 

شغلى و اشتغال ناقص سنجيده مى شود.

برخورد با 200 تخلف تبليغاتى 
نامزدهاى رياست جمهورى در مشهد

قدس: رئيــس كارگروه پيشــگيرى و برخورد با 
جرايم و تخلفات انتخاباتى شــهردارى مشــهد از 
برخورد با 200 تخلف تبليغاتى نامزدهاى رياست 
جمهورى در حوزه نصب پوســتر و بنرها خبر داد. 
ناصرى در خصوص برنامه ريزى شهردارى به منظور 
جلوگيــرى از تخلفات تبليغــات انتخاباتى گفت: 
در اين راســتا 10 اكيپ براى نظارت بر تبليغات 
نامزدهاى رياســت جمهــورى و 20 اكيپ براى 
نامزدهاى شوراى اسالمى شهر تشكيل شده كه به 
صورت 24 ساعته در مناطق مختلف شهر حضور 

دارند و موارد غيرمجاز را جمع آورى مى كنند.

جشنواره گل و گالب در طبس 
سبزوار برگزار مى شود 

قدس: جشنواره گل و گالب طبس سبزوار به 
مناسبت نيمه شعبان و هفته ميراث فرهنگى 

22 ارديبهشت ماه در اقامتگاه بومگردى ننه كلو 
بابا كلو (كوى سلمان ها) برگزار مى شود.

توليد انواع عرقيات محلى، گالب، موسيقى زنده، 
غــذاى محلى، عكس با لباس محلى، بازديد از 
نمايشگاه صنايع دســتى از جمله برنامه هاى 
اين جشنواره اســت. همچنين جشنواره غذا 
نيز با ارائه غذاهاى ســنتى كمه جوش، دلمه، 
قورمه، اش همراه با دمنوش كوهى و شــربت 

شيره انگور در اين روز برگزار مى شود.

فاطمه معتمدى
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