
مجلس، بانك مركزى را 
در پرونده كاسپين مقصر مى داند

تئاترى ها : مخاطبان را آورديم
حاال مسئوالن آن ها را حفظ كنند

در گفت و گو با قدس عنوان شد يك نماينده مجلس با اشاره به اظهارات سيف:

قدس:  ارديبهشــت اســت وحال و هواى 
بهارى كه خوشــبختانه تئاتر مشهد هم به 
مرحله اى از شكوفايى و حس و حال بهارى 
رسيده اســت تا جايى كه هرشب مخاطب 
امكان ديدن تئاتر را دارد. شــايد هنوزهم با 

استانداردهاى جهانى و حتى...

قدس:عضو هيئت رئيسه كميسيون اقتصادى 
مجلس گفت: بنابر گفته معاون بانك مركزى 
به اســتناد حكمى كه بازرس دادگسترى در 
مشهد صادر كرده بود، هفت تعاونى تابلوهاى 
خود را به نام كاســپين تغييــر داده و جذب 

سپرده جديد كرده اند. ...
.......صفحه 2 .......صفحه 4 

قدس ازمشكالت پرجمعيت ترين 
روستاى ييالقى مشهد گزارش مى دهد

«حصار گلستان»
در حصار بى توجهى 

مسئوالن

.......صفحه 3 

مديرعامل شركت ترافيك هوشمند در 
پاسخ به پرسش قدس وعده داد 

درآمد «الـيت» 
تا 2 ماه آينده
اعالم مى شود

قدس: مديرعامل شركت ترافيك هوشمند «اليت» براى اعالم 
درآمد شــهردارى از پارك حاشيه اى در مشهد دو ماه فرصت 

خواست.حسين هاشمى زادگان كه روز گذشته براى...

.......صفحه 4 
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غربت «پاژ» در غيبت فردوسى
قدس از وضعيت زادگاه خالق شاهنامه گزارش مى دهد

.......صفحه 3  

.......صفحه 3 

در حاشيه بازديد استاندار 
خراسان رضوى از بيمارستان 

« اكبر» عنوان شد

ساخت بيمارستان 
«مادر و كودك» 

در شهرك
دانش و سالمت

قدس   روز شمار ســاخت بيمارستان «مادر و 
كودك اكبر» در حاشــيه بازديد استاندار خراسان 
از بيمارستان فوق تخصصى كودكان اكبر آغاز شد.
در ايــن بازديد قول اولين كمك هزينه به ميزان 
5 ميليارد تومان از سوى استاندار خراسان رضوى 
اعالم و مهندس اكبر عليزاده، رئيس هيئت امناى 
بنياد سرور نيز براى پرداخت ماهانه 100 ميليون 
تومان بابت ســاخت و تكميل اين بيمارستان در 
مجاورت بيمارستان فوق تخصصى كودكان اكبر 
متعهد شــد. در اين بازديد دكتر ســيد محمد 
حســين بحرينى، معاون توسعه مديريت و منابع 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد در سخنانى با اشاره 

به عوامل مؤثر در كندى روند...



��ر

اخـــبار2

امام جمعه صالح آباد:
  مردم افراد اليق و اصلح را برگزينند

ابوالحسن صاحبى: شــمارش معكوس براى خلق حماسه 
ملى ديگر آغاز شــد و مردم و مسئوالن بخش صالح آباد اعم 
از شيعه و سنى به منظور مشاركت در انتخابات و اداى دين و 
خلق حماسه اى جديد در 29 ارديبهشت ماه بى صبرانه لحظه 

شمارى مى كنند.
امــام جمعه صالح آباد با بيان اينكه در پى اجرا و احياى اصل 
ششم قانون اساسى كه بر اتكاى آراى عمومى از راه انتخابات 
و همه پرســى در مواردى كه در اصول ديگر قانون اساســى 
معين كرده اســت، تأكيد دارد با حضــور آگاهانه و انتخاب 
دقيق و اصولى، پايبندى و وفادارى خود را به قانون اساســى 
جمهورى اسالمى كه همان ميثاق ملى و ثمره خون شهداست 

ثابت مى كنيم.
حجت االســالم و المسلمين محمد بختيارى افزود: همه بايد 
دقت و مراقبت كنند كه افراد اليق و اصلح را برگزينند گرچه 
مردم ما، مردم واليى و واليتمدار هستند و در انتخابات حضور 
فعــال و حداكثرى دارند و كســانى را انتخاب مى كنند كه با 
معيارهاى مقام عظماى واليت و قانون اساسى و نظام مقدس 
جمهورى اسالمى پايبند بوده و به اصول و آرمان هاى امام راحل 

نيز مقيدند.

  برگزارى شب شعر و موسيقى 
ياران خراسانى در بجنورد

بجنورد-خبرنگار قدس: همزمان با شــب ميالد حضرت 
مهدى موعود (عج)، شــب شعر و موسيقى ياران خراسانى با 
حضور شاعران مطرح خراسان شمالى و سطح كشور در بجنورد 

برگزار شد.
در اين مراســم كه بــه همت حوزه هنرى و همــكارى اداره 
كل تبليغات اســالمى خراسان شــمالى و معاونت پرورشى و 
تربيت بدنى آموزش و پرورش بجنورد برگزار شــد، 15 نفر از 
شــاعران خراسان رضوى و سه نفر از شعراى تهرانى به همراه 

جمعى از شاعران استانى حضور داشتند.
در شــب شعر و موسيقى ياران خراسانى شعرايى چون مجيد 
نظافت، عبدالجواد موســوى، سيدمحمد بهشــتى، نادر پناه 
زاده، حسين ابراهيمى، هادى منورى، سلمان نظافت، عليرضا 
سپاهى اليين، حسن قاسمى كشتگر، هادى اسماعيلى، على 
آزاد، عباسعلى سپاهى يونسى، قاسم رفيعا، عباس ساعى، بهزاد 
پورحاجيان، سيد حسن مبارز، جليل فخرايى و سعيد حيدرى 

اشعار خود با مضمون امام زمان (عج) را قرائت كردند.

  ليست جامعه اسالمى فرهنگيان
 براى شوراى شهر مشهد مشخص شد 

قدس: ليست جامعه اسالمى فرهنگيان خراسان رضوى براى 
شوراى شهر مشهد مشخص شد.

براساس ليست اعالم شده آقايان سيدمحسن مرادى، حسن 
موحديان، سيدعبدالكريم جوادى، محمدحسين جهانبخش، 
محمد فضائل گاه، غالمحسين صاحبى، محمدرضا ديمه كار، 
زهرا بيك خراســانى، براتعلى خاكپور، حجت االسالم لطفى، 
فرج اهللا شوشترى، برزو دبيريان، محمد فرزام، ابراهيم آموزگار و 

سينى چى اعضاى اين ليست را تشكيل مى دهند.

  فساد اقتصادى مى كنند،
مى گويند سهمش از انقالب بوده!

بشــرويه ـ خبرنگار قـــدس: معاون هماهنگ كننده 
نمايندگى ولى فقيه در سپاه انصار الرضا خراسان گفت: فساد 
اقتصادى مى كنند، مى گويند ســهمش از انقالب بوده! پس 
سهم كارگرانى كه جان دادند و خانواده هايى كه شهيد دادند 

چيست؟ رأى بدون بصيرت خيانت است. 
حجت االسالم على اكبرپور با اشاره به وضعيت جامعه كارگرى 
در جامعه گفت: جامعه اى كــه كارگر ما 12 ماه حقوق 800 
هزار تومانى خود را نگرفته و در برابر آن حقوق هاى چند صد 

ميليونى مى گيرند كجاى اين عدالت است؟

  اهداى يك قطعه زمين توسط 
يك زوج جوينى

جوين-خبرنگارقدس: يك زن وشوهرنقابى به نام موسى 
الرضا شــعبانى مقدم وزينب كالته آقامحمدى، يك قطعه 
زمين به ارزش 50 ميليارد ريال دربهترين نقطه شــهرنقاب 
را به تأمين اجتماعى براى احداث درمانگاه تأمين اجتماعى 

اهدا كردند.

قدس: جريمه 1/4 ميلياردى يك مهدكودك در مشهد
نيش و نوش: تو اين مهدكودك بجاى اينكه بچه ها تو استخر 
تــوپ بازى كنن، مدير مهدكودك با پولى كــه از خانواده ها 

مى گرفته، تو استخر پول شنا مى كرده!
قدس: «شاهان گرماب» تنها آبگرم آشاميدنى ايران خشك شد
نيش و نوش: جاى نگرانى نيســت، به زودى مسئوالن آبگرم 

آشاميدنى از چين وارد ميكنن!
قدس: دريافت مبالغ سليقه اى اداره آب از مردم صالح آباد 

نيش و نوش: نهايتش اگه مثل شركت گاز دستشون رو بشه، 
بعد پول هاى اضافه رو برمى گردونن!

قدس: توقيف اموال كارخانه آساك دوچرخ قوچان در ونزوئال
نيش و نوش: اينم آخر و عاقبت كارخونه اى كه همه دنيا رو 

ول كنه بره تو ونزوئال سرمايه گذارى كنه!
قدس: كشــف 50 كيلو ترياك از كاميون حامل بار هندوانه 

در بردسكن
نيش و نوش: به اين نوع هندوانه ميگن هندوانه به شرط بافور!

قدس: برپايى نمايشگاه اشتغال و كارآفرينى در مشهد
نيش و نوش: در اين نمايشــگاه از نقش «پديده» در سر كار 

گذاشتن و مشغول كردن مشهديها قدردانى شد!

خبر

با حضور وزير بهداشت آغاز شد
بهره بردارى از 2 بيمارستان در خراسان شمالى 

بجنورد-خبرنگار قدس  با حضور وزير بهداشت و 
درمان و آموزش پزشكى دو بيمارستان امام حسن(ع) 

و آيت اهللا رفسنجانى در خراسان شمالى افتتاح شد.
وزير بهداشــت در اين مراســم گفت: شــاخص هاى 
بهداشــتى و درمانى درخراسان شــمالى رو به رشد و 

توسعه است.
قاضى زاده هاشــمى اظهارداشت: بيمه همگانى يكى 
ازآرزوهاى مردم بود كه ازسال 74 در مجلس تصويب 

شد ولى دردولت يازدهم تحقق يافت.
وى ازعمليات اجرايى بيمارستان شهرســتان جاجرم در دو هفته آينده خبر داد و افزود: 

ارتقاى بيمارستان 32 تختخوابى مانه و سملقان در دولت دوازدهم پيگيرى مى شود.
وى در بخش ديگرى با اشــاره به اينكه ابتداى تشكيل دولت قول داديم كه 21 هزار تخت 
به ظرفيت بخش درمان كشــور اضافه مى كنيم، خاطرنشان كرد: تا پايان دولت يازدهم اين 
تعداد به 24 هزار تخت مى رســد.  قاضى زاده هاشمى افزود: با اين آمار در واقع يك چهارم 
كل تخت هاى بيمارستانى كه در تاريخ كشور به بهره بردارى رسيده، در اين دولت بوده است.

صالحى، استاندار خراسان شمالى نيز دراين مراسم اظهارداشت: با افتتاح دوبيمارستان امام 
حســن(ع) و آيت اهللا رفسنجانى و افزايش تخت هاى بيمارستانى به ازاى هر هزار نفر 1/6 

تخت داريم كه از ميانگين كشورى جلوترهستيم.

خبر

در آيين بزرگداشت شهيد «خادم الشريعه» انجام شد
تقدير از  برگزيدگان يازدهمين دوره مسابقه «ردپاى عشق»

جليل فخرايى  در آستانه فرارسيدن سوم خرداد 
سالروز آزادسازى خرمشهر، يادواره سرلشكر شهيد 
«محمد مهدى خادم الشريعه» نخستين فرمانده تيپ 
21 امام رضا (ع) و اختتاميه يازدهمين دوره مسابقه 
بزرگ «ردپاى عشق» ويژه زائران راهيان نور با حضور 
اقشار مختلف مردم و متسابقين در تاالر شهر مشهد 
برگزار شــد.  در اين مراسم، «حسن باخرد» مسئول 
حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس سپاه امام 
رضا (ع) طى سخنانى ضمن گراميداشت ياد و خاطره 
شهدا، اظهار داشت: شيك پوش بودن سردار شهيد خادم الشريعه و مرتب و منظم بودن او 
دليل نشد تا به تكليف خود عمل نكند. سرمايه پدر سردار شهيد خادم الشريعه سبب نشد 
تا او از رفتن به جبهه باز بماند. مادر شهيد خادم الشريعه عالقه فراوانى به محمد داشت.

وى خاطرنشان كرد: شهدا مانند همه ما، انسان هايى معمولى بودند و جان خود را دوست 
داشــتند و حتى بعضى از آن ها از موقعيت مالى خوبى برخوردار بودند، اما پاى دفاع از 

آب و خاك كه به ميان آمد، جان خود را فدا كردند تا آيندگان در آرامش زندگى كنند.
وى در ادامه با اشــاره به تبعيت شــهدا از واليت افزود: شهدا جان خود را در طبق 
اخالص گذاشــتند تا ولى فقيه گريان نشود. امروز خواسته شهدا از ما اين است كه 

پيرو واليت فقيه باشيم و نگذاريم حرف رهبرمان روى زمين بماند.
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  تشريح ويژه برنامه هاى روز فردوسى
و پاسداشت زبان فارسى در مشهد

ســاغر يزدى: همايش فرهنگــى هنرى فردوســى و 
پاسداشت زبان فارسى همزمان با روز ملى اين شاعر بزرگ

 برگزار مى شود.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان رضوى روز گذشته 
با اعالم اين مطلب گفت: همزمان با روز ملى حكيم ابوالقاسم 
فردوســى همايش فرهنگى هنرى فردوسى همراه با اعطاى 
نشــان فرهنگى هنرى ونيز در كنگره ملى شعر از توس در 

نيشابور برگزار خواهد شد.
سيد سعيد سرابى در نشست خبرى تشريح برنامه هاى روزملى 
فردوســى و پاسداشت زبان فارسى و روز ملى خيام افزود: با 
اضافه شدن روز پاسداشت زبان فارسى به تقويم رسمى كشور 
و اتصال اين موضوع مهم به بزرگداشت فردوسى، جايگاه رفيع 

فردوسى و شاهنامه در زبان فارسى نمايان تر مى شود.
دبيرعلمى همايش بزرگداشت حكيم فردوسى و پاسداشت 
زبان فارســى هم در اين مراسم گفت:زبان فارسى به عنوان 
پرچم هويتى و قومى ماســت و ضرورت آن ســبب شد كه 

درتقويم روزى به عنوان زبان فارسى مطرح شود.
دكتر محمد جعفر ياحقى شاهنامه را يكى ازمحورهاى زبان 
فارسى اعالم و تأكيد كرد: به همين مناسبت 24 ارديبهشت با 
حضور دانشمندان و پژوهشگران ايرانى و داخلى ميز گردهايى 
را در دانشــگاه فردوســى برپاخواهيم كرد كه در اين راستا 
ميهمانانى ازهند، تركيه، آسياى ميانه، افغانستان و تاجيكستان 

دعوت شده اند.
وى همچنين از تجليل شــخصيت هاى خدمتگزار فرهنگ 
فارسى خبر داد و گفت:در اين مراسم از دكترعبدالغفورآرزو 
دانشمند و شاعر افغانستانى و دكتر نعمت ييلدروم از تركيه و 
دكتر حسن انورى و على اشرف صادقى از ايران تجليل خواهد 

شد و جايزه بزرگ فردوسى به آن ها اعطا مى شود.
معاون هنرى و ســينمايى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
خراسان رضوى نيز در اين نشست گفت: برگزارى نمايشگاه 
آثار هنرمندان هنرهاى تجســمى همچون حجت شكيبا با 
موضوع اساطير شاهنامه در مجتمع امام رضا(ع) برپا خواهد 

شد.
افشين تحفه گر شــاهنامه خوانى در بوســتان ها،برگزارى 
نمايشگاه عكس در دانشگاه فردوسى، حضور هفت شخصيت 
اصلى و اســاطيرى شــاهنامه و نيز حكيم فردوسى با گريم 
بازيگران از پاژ تا آرامگاه را ازساير برنامه هاى اين روز اعالم كرد 

و گفت: مراسم با شكوه گلباران نيز انجام مى شود. 

معاون دادگسترى خراسان رضوي:
  ريشه مشكالت كشور فاصله گرفتن از 

خط واليت و اهل بيت(ع) است

قدس: مراســم جشن نيمه شــعبان در مجتمع فرهنگى 
منتظريه(عج) با حضور مســئوالن دادگســترى خراسان 
رضوي و اعضاى ستاد امربه معروف و نهى از منكر خراسان 
رضوي برگزار شد. در اين مراسم سيدامير مرتضوى، معاون 
دادگســترى و ســتاد امربه معروف و نهى از منكر خراسان 
رضوي اظهار داشت: تمسك و توسل به ائمه اطهار(ع) و قدم 
گذاشــتن در راه شهدا رمز و كليد نجات ماست. وى ضمن 
قدردانى و تشــكر از هيئات مذهبى به خصوص مسئوالن 
برگزار كننده اين مراســم در ايــن ايام فرخنده كه موجب 
تشــويق و ترغيب قشــرجوان در برپايى مجالس و محافل 
معرفت افزايى مى شود خواستار توجه هرچه بيشتر به قشر 

فعال، فهيم و در معرض خطر جامعه شد. 
وى اضافه كرد: اين قشر را بايد به هر وسيله چه تقاضا، چه 
خواهش و چه با محبت و ابزار تشــويق با اين محافل آشنا 
و مأنوس نماييد كه اگر اين قشر اهل اين خانه باشند، اهل 
نجاتند و در مقابل حوادث و تهاجمات همه جانبه و دشمنان 
قسم خورده اسالم بيمه خواهند بود و موجبات تقويت جبهه 
اســالم و مسلمين و زمينه ســاز بصيرت و بينش اعتقادى 
آنان است. مرتضوى سپس اساس مشكالت را نتيجه فاصله 
گرفتن از خط واليت و اهل بيت(ع) و نبود بينش و بصيرت 
دينى و اعتقادى ذكر كرد و افزود: شهداى عزيز و جانبازان 
انقالب اسالمى روشــنايى بخش راه واليت هستند. وى در 
ادامه شركت در انتخابات آتى را از تكاليف هر فرد مسلمان 
دانسته و از حاضرين درخواست كرد همانند گذشته با توجه 
بــه اين مهم تحقيقــات الزم و كافى انجــام داده و در روز 

سرنوشت ساز حضور پررنگ داشته باشند.

 رقابت هاى كشتى با چوخه در روستاى 
حاجى آباد زبرخان

دررود- خبر نگار قدس: بيســت ودومين دوره مسابقات 
كشــتى با چوخه جام خليــج فارس يادبود شــهيد مدافع 
حرم(محمد اســدى) روز گذشته با شركت 120 كشتى گير 
از استان هاى خراسان رضوى، شمالى و جنوبى در گود كشتى 

پهلوان سخدرى روستاى حاجى آباد زبرخان برگزار شد. 
قضاوت رقابت هاى كشتى گيران در وزن هاى 96، 84، 74، 
66 و سنگين وزن، با حضور 20داورانجام شد كه تا غروب 
روز گذشــته زمان برد و در پايان سجاد نقيبى از نيشابور 
در 66، على عباســى از اســفراين در 74، مرتضى امرى از 
چنــاران در 84، مجتبى فرمانى از قوچان در 96 كيلوگرم 
ودر ســنگين وزن امين جعفرزاده از چناران مقام هاى اول 

راكسب كردند. 

��ر

هنر خراسان

كتاب «آسيد كمال»
منتشر شد

قدس: كتاب «آســيد كمال» نگاهى به زندگى 
سيد رضا كمال علوى به نويسندگى حميدرضا 

سهيلى منتشر شد.
اين كتاب عالوه بر انتشار زندگى اين هنرمند 
فقيد تئاتر مشهد، يادداشت هايى از دكتر محمد 
على لطفى، سعيد تشكرى، سعيد سهيلى، رضا 
حيدرنژاد، محمد ملتجى، رضا حسينى، حسين 
مســگرانى، رضا وثوقى، رضا توســى، حسن 
عاطفى، صحرا رمضانيان، حامد امان پور و على 

حاتمى نژاد منتشر شده است.
گفتنى است؛ كتاب «آسيد كمال» در 76 صفحه 

به قيمت 15 هزار تومان مى باشد.

«چشم هاى بسته از خواب»
از ژانر وحشت استفاده مى كند

ايسنا: يك كارگردان تئاتر گفت: سعى كرديم 
در نمايش «چشم هاى بســته از خواب» از ژانر 
وحشت استفاده كنيم و اين حس را به بيننده 
القا كنيم. محمدى اظهار كرد: متن اين نمايش 
از محمد چرمشــير بود كــه در تيرماه 95 در 
تهــران آن را با فضاى جداگانه به روى صحنه 
برديــم.  وى در ادامه افــزود: متن اين نمايش 
تنها متن ايرانى است كه توضيح صحنه ندارد 
و تمام آن ديالوگ است. وى گفت: اين نمايش 
فضاى يك خانواده را روايت مى كند كه روابط 
بين آن ها سرد است و سعى در ريشه يابى علت 

دارد تا علت اين سردى را كشف كنند. 

هزارداستان
 پنجه نواز...

ايسنا: اهل تربــت جام، در حدود 50 ساله، 
با دستانى زخمى از تراش چوب؛ دوتارنوازى 

كه همه او را به پنجه نوازى اش مى شناسند.
حســين دامن پاك از آن دست دوتارنوازانى 
است كه تاروپود بخشى از موسيقى خراسان 

با نام او گره خورده است.
 اين اســتاد برجسته موسيقى مقامى پس از 
يك دوره طوالنى زندگى و فعاليت هنرى در 
زمينه موســيقى مقامى در تهران، اكنون به 

زادگاهش، تربت جام، برگشته است.
 اين هنرمند اين روزها صرفاً به ســاخِت ساز 

مى پردازد.

فيلم سينمايى «آشوب»
در سينما هويزه

قدس: اكران فيلم سينمايى «آشوب» در سينما 
هويزه مشهد آغاز  شده است.

«آشوب» را كاظم راست گفتار به رشته تحرير 
درآورده  و خود نيز آن را كارگردانى كرده است.

در اين فيلم ســينمايى كــوروش تهامى، ليال 
اوتادى، يكتا ناصر، محمدرضا شريفى  نيا، آتيال 
پسيانى،فرهاد آئيش،محمدرضا هدايتى، رامين 
ناصرنصير، اميرحسين صديق، نيما فالح، شهره 
لرستانى، حبيب دهقان نسب، داريوش فرهنگ، 
ارژنگ اميرفضلى، رضا فياضى، اميرصادقى، نادر 
سليمانى،رضا بنفشه خواه و فخرالدين صديق 

شريف به ايفاى نقش پرداخته اند.

كتاب «آســيد كمال» نگاهى به زندگى كتاب «آســيد كمال» نگاهى به زندگى كتاب «آســيد كمال» نگاهى به زندگى كتاب «آســيد كمال» نگاهى به زندگى 

در گفت و گو با قدس عنوان شد

تئاترى ها : مخاطبان را آورديم حاال مسئوالن آن ها را حفظ كنند
ســرورهاديان  ارديبهشت است وحال و 
هواى بهارى كه خوشبختانه تئاتر مشهد هم 
به مرحله اى از شكوفايى و حس و حال بهارى 
رســيده اســت تا جايى كه هرشب مخاطب 
امكان ديــدن تئاتر را دارد. شــايد هنوزهم 
با اســتانداردهاى جهانــى و حتى پايتخت، 
تئاترمان نمى توانــد رقابت كند، اما مى توان 
اميدواربود كه طى چند سال آينده مى توان به 
ايده آل هاى بهترى رسيد و فضاى تئاتر مشهد 
را به حرفه اى بودن نزديك دانست و اين در 
گرو مســئوالنى اســت كه بايد براى حفظ و 
حضور مخاطــب تئاتر برنامــه ريزى جدى 
داشته باشند، زيرا هنرمندان سهم خودشان 
را پرداخته اند. اين روزها نمايش هاى مختلفى 

در حال اجراست.

  نگران ريزش مخاطب هستم
نمايــش «ســندروم پــاى بيقــرار» از 10 
ارديبهشــت ماه در تماشاخانه اشراق مشهد 

براى عالقه مندان به روى صحنه رفته است.
اين نمايش كه به نويســندگى رئوف دشتى 
و علــى حاتمى نژاد و طراحــى و كارگردانى 

عبداهللا برجسته است.
كارگردان خوب شــهرمان با اين نمايش كه 
يكى از متفاوت ترين كارهاى اوست، مى گويد: 
متفاوت ترين كارم را با اين نمايش انجام دادم 
و با توجه به سبك كارهاى قبلى ام كه متكى 
برعظمت طراحى صحنه و دكور و لباس بود، 
اين نگرانى را داشتم كه مخاطب كارهاى من 

با اين اثربتواند ارتباط برقرار كند يا نه.
عبــداهللا برجســته تأكيد مى كنــد: تجربه 
موفقى بود و من دريافتم در ســالن كوچك 
بلك باكس اشــراق مخاطب با نمايش و اين 
نوع شــيوه اجرايى من نيــز مى تواند ارتباط 
برقرار كند، هر چند اين بار تمركز كارم روى 
بازيگرى و ايجاد فضاهاى مينى ماليستى بود.

وى خاطرنشان مى سازد: به باور من كسى كه 
تئاتر را مى شناسد، خيلى شيوه اجرايى برايش 
تفاوتى نمى كند، زيرا اگر تئاتر را بشناســيم، 

در هر شيوه اى مى توان كار كرد و موفق بود.
اين كارگــردان و طراح در ادامــه مى افزايد: 
متأسفانه اين روزها من نگران از دست دادن 
مخاطب، به دليل نداشــتن امكانات سخت 
افزارى در تئاتر هستم. اين در حالى است كه 
ما در تئاتر پس از پايتخت جايگاه برتر را پيدا 
كرده ايم، اما امكانات اوليه براى اجراى خوب 
تئاتر را نداريم. نداشتن سالن هاى استاندارد، 
واقعيت است. ما به تجهيزات سالن هاى تئاتر 

و افزايش سالن در مشهد نياز داريم.

برجســته تأكيــد مى كند: حق مســلم يك 
مخاطب اســت كــه براى ديدن يــك تئاتر 
در يك صندلى راحت بنشــيند. فضايى كه 
تجهيزات صوتى، سرمايشــى و گرمايشى آن 

درست باشــد. ما هنرمندان 
تالشــمان را با كار خوب و 
آوردن مخاطب به سالن هاى 
تئاتر انجام داده ايم، از اين به 
بعد وظيفه مسئوالن است كه 
با حمايت و تجهيز سالن هاى 
تئاتر اين مخاطب را حفظ و 
آن را افزايش دهند، در غير 
اين صورت ما مخاطبمان را 

از دست خواهيم داد.

  ضعف اطالع رسانى
سفيد»  «اســب هاى  نمايش 
ايــن روزها در ســالن  هم 

اصلى تئاتر شــهر مشهد واقع در پارك ملت، 
مجتمع فرهنگى- هنرى امام رضا(ع) درحال 

اجراست.
كارگردان اين نمايــش درباره جايگاه كنونى 
تئاتر مشــهد تأكيد مى كند: در گذشــته ما 
تماشاگر تئاتر نداشتيم، اما در سال هاى اخير 

تماشــاگر تئاتر داريم و به 
نظر من اگــر همين گونه 
شــرايط پيش برود به طور 
قطع طى دو تا ســه سال 
آينده ما تماشــاچى هايى 
خواهيم داشت كه نسبت به 
اسامى نويسنده و كارگردان 
و بازيگران، نمايش را براى 
ديــدن انتخــاب مى كنند 
كه نمايش طنــز، تراژدى، 
مذهبى يا خارجى يا ايرانى 
را حتى براى ديدن انتخاب 

كنند.
وى تصريح مى كند: بزودى 
اين اتفاق در مشــهد خواهد افتاد، اگرچه در 
مشهد مانند پايتخت دانشگاه هنر نيست كه 

حيطه گســترده اى از تماشاگر نمايش را در 
برمى گيرد.

اين كارگردان تئاتر تأكيد مى كند: متأسفانه 
بزرگ ترين ضعف در تئاتر مشــهد به اطالع 
رســانى برمى گردد. بسيارى از مردم هنوز 
نمى دانند در مشــهد تئاتر اجرا مى شــود و 
حتى سالن اصلى تئاتر شهر را نمى شناسند 
كه اين ضعف بيشــتر، به اطالع رســانى از 
طريق صدا و سيما و شهردارى كه حمايت 
الزم را انجــام نمى دهند بر مى گردد اين در 
حالى اســت كه در همه دنيــا در مباحث 
فرهنگى حمايت همه ســازمان ها و نهادها 

ديده مى شود.

  نبود بانك اطالعاتى
نمايــش «كروموزم» به نويســندگى مهدى 
ســيم ريــز و كارگردانى محمــد جهان پا 
و مهدى ســيم ريزاســت كه هرشــب ؛ در 
تماشــاخانه بهار براى عالقه منــدان به ژانر 

طنز اجرا مى شود.
محمد جهان پا در گفت و گــو با خبرنگار ما 
در خصوص مشكالت كنونى تئاتر مى گويد: 
پس از گذشت سال ها از تئاتر مشهد، درحال 
حاضر به يك بانك اطالعاتى تماشاگران تئاتر 
براى اطالع رســانى نياز داريم، اما متأسفانه 
چنين چيزى وجود نــدارد و اگر هم موجود 
اســت، فقط در دســت يك گروه خاص قرار 
دارد كه شــماره همراه مخاطــب در هنگام 
خريد اينترنتى در اختيار آن سايت خصوصى 
قــرار گرفته و اين ضرورت در تئاتر مشــهد 

محسوس است.

ما هنرمندان تالشمان 
را با آوردن مخاطب به 

سالن هاى تئاتر انجام 
داده ايم، از اين به بعد 

وظيفه مسئوالن است 
كه با حمايت و تجهيز 

سالن هاى تئاتر اين 
مخاطب را حفظ كنند

بــرش



هنگامه طاهرى   15كيلومترى شــمال 
شــرقى مشــهد، تقاطع جاده كالت و كارده 
روى تابلويى آبى رنگ نوشته: «اينجا پاژ است 

قريه اى كهن». 
مسير روستا تنها يك جاده آسفالت دارد كه 

تقريباً دور قريه را دور مى زند. 
خانمى در مركز بهداشــت تپــه اى بلند را 
نشــانمان مى دهد كه چهارديــوارى ِگلى بر 
بلنداى آن بنا شده است و مى گويد آن خانه 

منتسب به فردوسى است.
مسير تا تپه اى كه نشانمان مى دهد، زياد دور 
نيست. ماشــين را پاى تپه پارك مى كنيم و 
باقى مسير را پياده مى رويم. باالى تپه خانه اى 
گلى مخروبه اى است كه سال هاست بى سكنه 
مانــده و گل و الى آن ها زير باد و باران چنان 
در هم تنيده شده كه به خانه شباهتى ندارد؛ 
پله هايى كه سنگ هاى آن ها رو به ريزش است 
و درهاى چوبى نيمه بازى كه تمايل به لميدن 
روى زمين دارند و ســقف هايى كه خيلى در 

مقابل طبيعت مقاومت كرده اند تا نريزند... .
منظره خانه اى كه نشانمان مى دهند، شباهتى 
به خانه هــاى قدمت دار ِ مصــادف با زمان 
فردوسى ندارد. ما كه متخصص نيستيم، اما 
اين را سازه هاى گچى و تزئينى حاشيه سقف 
مى گويد.  درست رو به روى آن خانه مخروبه 
ديگرى است كه مناره هاى طاليى مسجد از 
پشت آن باال رفته است . مادرى با يك دختر 
تقريباً 15 ساله دانه هاى سبز تسبيح را به نخ 
مى كشد و پســرى نوجوان كه پاى تلويزيوِن 

سياه و سفيد قديمى وقت مى گذراند.
فاطمــه كه بــه گفتــه خودش 30 ســال 
اســت در آن خانه ســكونت دارد، مى گويد: 
«تا يــادم مى آيــد اين خانــه را منصوب به 

فردوســى مى كردند. گاهى هم توريســت ها 
را با مينى بوس و اتوبــوس مى آورند اينجا را 

مى بينند و مى روند.»
امــا حرف ديگرى براى گفتــن ندارد و براى 
اطالعات بيشــتر مــا را ارجــاع مى دهد به 

پيرمردهاى آفتاب نشين جلوى مسجد...
جلوى يك مسجد نوساز خوش آب و رنگ دو 
جوان بنايى مى كنند و پدربزرگ هايى كه انگار 

از بس به رسانه اى ها از بى آبى 
و بى كسى و مهاجرت و اعتياد 
گفته اند، خســته شده اند. تا 
اول  خبرنگاريم  مى گوييــم 
سر درد دلشــان باز مى شود 
كه آمده ايد بــراى چه؟! بعد 
هم گاليه هــا و اعتراض هايى 
است كه بر ســر مان خراب 

مى شود.
يكيشان مى گويد: اگر دنبال 
نسل هاى فردوسى مى گرديد، 
برگرديد. آن ها همه از اينجا 
كوچ كرده اند رفته اند شــهر. 
همــه هم وضعشــان خوب 
اســت، ما مانده ايم كه پاى 

رفتن نداشــتيم و تعدادى جوان كه معتادند 
و بيكار.

ديگــرى مــى دود ميــان حــرف قبلى كه 
دولتى هايى كه آن باالها نشســته اند، فكر ما 
رعيت ها هســتند؟ فردوســى براى ما نان و 
آب نمى شــود كه ســالى يك روز مى آيند و 
مى گويد روز فردوســى است. اگر اين روستا 
براى فردوســى دوستان ارزش داشت، اكنون 
آب شرب را از روستاى ما نمى گرفتند ببرند 
مشــهد، آب فاضالب بريزند پاى باغ ها. تمام 

دارو درختمان خشك شد، حتى يك باغ پيدا 
نمى كنيد كه درخت داشته باشد.

همين ها كه از ندارى ناالنند، با تعصب همان 
ته مانده مالشــان را داده اند تا مســجدى در 
روستا داشته باشند كه به قول خودشان خانه 

خداست و آبروى روستايشان.
راه را مى گيريــم به ســمت «كهن دژ»ى كه 
بيشتر مردم نامش را نمى دانند و اصًال از آن 
تصويرى  ندارند.  آدرســى 
مشابه آنچه از كهن دژ قبًال 
ديده بودم از دور خودنمايى 
مى كنــد. جايى خــارج از 
روســتا و بعــد از آرامگاه 
فردوسى با تابلويى قهوه اى 
رنگ و زنــگ زده كه روى 
آن نوشــته شــده «كهندژ 

شهر تاريخى تابران توس»
دژى بــزرگ بــا نگهبانى 
جوان كه موظف شده بود 
مســير ورود مردم به آن را 
سد كند!!! حتى عكس هم 
پنهانى گرفتيــم كه تذكر 
داد. روى آن را بــا كمــك 
داربست و حفاظى پوشــانده بودند كه براى 
جلوگيــرى از بارش بــود و احتماال مرمت.

نگهبان هيچ اطالعاتى به ما نداد... .

  پاژو گردشگرى!
در يكى از ســامانه هاى گردشــگرى نوشته: 
روســتاى تاريخى پاژ زادگاه شــاعر صاحب 
نام ايرانى حكيم ابوالقاسم فردوسى است كه 
امروزه به عنوان يكى از مناطق گردشــگرى 
مشهد محسوب شــده و توسط گردشگران 

تورهاى مشهد مورد بازديد قرار مى گيرد.
پاژ، روستايى سرسبز بوده كه از تاكستان هاى 
انگور پوشــيده شده بوده است و حدود 500 
مترى شــمال پاژ بر بلنداى تپه اى در جلگه 
قديم خراســان قرار گرفته... تپه اى با قدمت 
نامعلوم كه خرده سفال و كاشى هاى رنگارنگ 
اطراف و روى آن گوياى تاريخ است كه گفته 
مى شود يادگار سده هاى اوليه قرون اسالمى تا 
حدود قرن دهم قمرى است. در ميانه روستا 
و 700 مترى شمال آن دو تپه باستانى ديده 
مى شود كه مربوط به پاژ قديم است و نشان 
دهنده تاريخ اين منطقه پس از اسالم تا قرن 

نهم و دهم هجرى مى باشد.

  اعتبار محدود براى پاژ
اگر چه در ســاير كشورها حتى فالن پلى كه 
فالن كس از روى آن رد شده مى شود محلى 
براى درآمد از توريســت ها، امــا مدير پايگاه 
ميراث توس اين محل را جاى مناسبى براى 

تبديل شدن به منطقه گردشگرى نمى داند.
احسان زهره وند بيشترين مشكل را تخصيص 
نــدادن اعتبارات دولتى بــه ميراث فرهنگى 
عنوان مى كند كه بر حســب اولويت هزينه 

مى شود.
او مى گويد: وقتى آرامگاه فردوسى هنوز نياز 
به هزينــه دارد، ترجيح مى دهيم به جاى پاژ 

همان محدود اعتبار را صرف آرامگاه كنيم. 

روی �ط حاد�

کاس ا�ع
در پى چاپ يك گزارش صورت گرفت

   قدردانى مردم و مسئوالن گلبهار از 
روزنامه قدس

حسين شاهسمند: در پى چاپ مطلبى با عنوان «مسكن 
مهر گلبهار شــكوفه نزد» در روز چهارشنبه 20 ارديبهشت، 

مردم از طرح مشكالت توسط اين رسانه تشكر كردند.
نماينده ويژه اســتاندار در مســكن مهر هم ضمن ارزشمند 
خواندن انعكاس مشكالت مردم توسط اين رسانه، از دستور 
اســتاندار براى رسيدگى و تحويل مسكن مهر به متقاضيان 

خبر داد. 
او گفت: بر اين اساس تاكنون چندين نوبت جلساتى با مسكن 
و شهرســازى شــركت عمران و اتحاديه ها گذاشته شده و 

مشكالت طرح و راهكارها بررسى شده است. 
مهندس محســن كوهى نتيجه اين نشســت ها را واگذارى 
مســكن مهر به صورت ماهيانه عنوان و اعالم كرد: كه تعداد 

زيادى از واحدها تا شهريور ماه به مردم واگذار مى شود.
وى تعداد اين واحدها را 11300 واحد عنوان كرد.

وى بيان داشــت: در اســتان 120 هزار و 300 واحد مسكن 
مهــر داريم كه از اين تعداد 40 هزار واحد در گلبهار در حال 
ساخت اســت و تاكنون بيش از 26 هزار واحد به متقاضيان 

واگذار شده است. 
نماينــده و مشاوراستاندارخراســان رضوى درمســكن مهربه 
مشــكالت برخى از تعاونى ها اشاره و تصريح كرد: در واگذارى 
مسكن مهر به تعاونى ها اشتباه كرديم. وى اضافه كرد: تعاونى ها 
در مقايسه با انبوه سازان از تجربه كافى برخوردار نيستند و از 

اين روشيوه كار آن ها اكنون ما را دچار مشكل كرده است.
وى بابيان اينكه برخى از اعضا فقط 100 و يا 500 هزار تومان 
پرداخت كرده اند و از نظر حقوقى با مشكالتى مواجه شده اند، 
ادامه داد: اين موضوع سبب تأخير در روند اجرا شده كه اكنون 

دنبال راه حل مناسب براى سرعت بخشى به كار هستيم.
وى به واحدهاى بدون متقاضى در گلبهار اشاره كرد و گفت: 
در گلبهار 5400 واحد با مشكل مواجه هستند و حدود 5000 

واحد هم بدون متقاضى اند.
وى درپايان افــزود: اگرواحدى بدون متقاضى بماند از آن ها 

براى طرح مسكن اجتماعى استفاده خواهيم كرد.

مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمى استان 
خبر داد

  اتمام بازسازى 595 واحد آسيب  
ديده بر اثر زلزله در خراسان رضوى

قدس: مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمى خراسان رضوى 
از اتمام بازسازى 595 واحد آسيب  ديده بر اثر زلزله خبر داد.

موسوى  نيا در حاشيه بازديد از مناطق زلزله  زده در خراسان 
رضوى، با قدردانى از مساعدت و همراهى دولت با اين بنياد 
در بازســازى مناطق زلزله  زده خراسان رضوى، مشخصاً به 
ضرورت حذف هزينه تعهد محضرى متقاضيان تســهيالت 
اشاره و فراهم شدن امكان ضمانت زنجيره اى آن ها از يكديگر، 

براى دريافت تسهيالت از بانك عامل را مناسب ارزيابى كرد.
وى ادامــه داد: قســط اول كمــك بالعــوض از ديروز23 
ارديبهشت، براى متقاضيان بازسازى كه مدارك خود را كامل 

كرده اند، امكان پرداخت دارد.
موسوى  نيا گفت: تاكنون آواربردارى 595 واحد آسيب  ديده 
در شهرســتان هاى تربت جام، فريمان، سرخس و مشهد به 

پايان رسيده است.
محمد مقدورى، معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى 
خراســان رضــوى نيز بــا حضــور در مناطق زلزلــه  زده 
شهرســتان هاى تربت جام و فريمــان از روند كمى و كيفى 

بازسازى اين مناطق بازديد كرد.
وى در اين بازديد كه فرمانداران تربت جام و فريمان و مديران 
كل مديريت بحران و بنياد مسكن استان نيز حضور داشتند، 
رونــد اقدام هاى صــورت گرفته را در روســتاهاى زلزله زده 
دوسنگ، قلعه سرخ و يكه پسته در تربت جام و الغور، دوقلعه 

براشك و سرچشمه، بررسى كرد.
مقدورى گفت: بيش از هر مســئله نظارت بر ساخت وساز، 
اســتحكام واحدهاى احداثى، مشاركت مردمى و تسريع در 

تحويل  دهى واحدها تا حداكثر 20 مهرماه اهميت دارد.
مقــدورى عنوان كرد: دولت مبلــغ 50 ميليون ريال كمك 
بالعوض و 200 ميليون ريال تســهيالت بانكى با سود چهار 
درصد را در اختيار متقاضيان بازسازى قرار مى دهد و همچنين 
براى مكان نگهدارى دام ها در مواردى كه تخريب شده باشد 
با تائيد بنياد مسكن و بنا بر مصوبه دولت، مبلغ 100 ميليون 

ريال تسهيالت با كارمزد چهار درصد پرداخت مى شود.
وى از برنامــه  ريزى در ســه بخــش براى بازســازى مناطق 
زلزلــه  زده خبر داد و افــزود: بخش اول بازســازى واحدهاى 
مســكونى اســت كه بايد در موعد مقرر و پيش از دوره برودت 
هوا انجام شود. بخش دوم عمليات بهسازى روستاهاست كه 65 
روستا را در برمى گيرد و بنياد مسكن با اعتبارات دولتى تا پايان 
سال جارى آن را به پايان مى رساند. بخش سوم نيز توانمندسازى 

اين روستاها در زمينه معيشت و اقتصاد خواهد بود.

قدس از وضعيت زادگاه خالق شاهنامه گزارش مى دهد  

  انهدام باند حرفه اى سارقان منازل غربت « پـاژ» در غيبت فردوسى
با 8 فقره سرقت 

بجنورد- خبرنــگار قدس: فرمانده انتظامى خراســان 
شــمالى از انهدام باند حرفه اى سارقان منازل با هشت فقره 

سرقت در اين رابطه خبر داد.
سردار عليرضا مظاهرى افزود: در پى وقوع يك فقره سرقت 
بــه عنف منزل تحت عنوان مأمور و چند فقره ســرقت به 
عنف درسطح اســتان و شهرستان هاى تابعه در فروردين و 
ارديبهشت ســال جارى، موضوع به صورت ويژه در دستور 
كار مأموران مبارزه با سرقت پليس آگاهى استان قرار گرفت.
 اين مقام ارشــد انتظامى با اشاره به انجام اقدام هاى چهره 
نگارى باراهنمايى شكات پرونده، خاطرنشان كرد: مأموران 
با اســتفاده از ظرفيت سامانه cch و اداره اطالعات جنايى، 
چهار نفر متهم به هويت معلوم استخراج كه با رؤيت تصاوير 

نامبردگان از سوى شكات مورد شناسايى قرار گرفت.
 سردارمظاهرى تصريح كرد: با شناسايى مخفيگاه متهمان 
در يكى از استان هاى شمال شرق كشور مأموران با دريافت 
نيابــت قضايى به آن اســتان عزيمــت و در يك عمليات 
غافلگيرانه و برنامه ريزى شده، موفق به دستگيرى پنج نفر 

متهم شدند.
 فرمانده انتظامى استان اظهار داشت: در بازرسى از مخفيگاه 
متهمان يك دســتگاه بيسيم و دســتبند قالبى كه در امر 
ســرقت تحت عنوان مأمور مورد اســتفاده قرار مى گرفت، 
به همراه ســيم چين كه طالهاى مالباختگان با آن بريده 

مى شد، كشف و ضبط گرديد.
وى افــزود: در تحقيقات صــورت گرفته متهمان بصراحت 
به ســرقت به عنف منزل و ســرقت يك دستگاه خودرو و 
همچنين 6 فقره ســرقت به عنف در شهرستان هاى تابعه 

اعتراف كردند.
 به گفته ســردار مظاهرى بــا توجه به تردد ســارقان در 
اســتان هاى البرز، تهــران و بويژه شهرســتان هاى كرج و 
ورامين، احتمال ارتكاب سرقت هاى مشابه در اين استان ها 

متصور است.

  كشف 2280 عدد لوازم آرايشى و 
بهداشتى قاچاق

قدس: در بازرســى از يك انبار زيرزمينى 2280 عدد لوازم 
آرايشى و بهداشتى قاچاق در مشهد كشف شد.

جانشــين فرماندهى انتظامى مشــهد گفت: در پى كسب 
اطالعاتى مبنى بر دپو و توزيع مواد آرايشــى و بهداشــتى 
قاچاق، تحقيقات آغاز شــد. سرهنگ على اكبر حسين پور 
افزود: تيم هاى گشــتى كالنترى 14 مشهد پس از كنترل 
و مراقبت هاى نامحســوس انبار و با هماهنگى مقام قضايى 
محل را به طور ضربتى پاكســازى كردند. وى گفت: در اين 
عمليات 1728 عدد مســواك خارجى و 552 عدد اسپرى 
خوشبوكننده خارجى غيرمجاز و قاچاق كه در حال بارگيرى 

به يك وانت بار بود كشف و يك متهم دستگير شد.

  سارقان حرفه اى كيف قاپ به دام 
افتادند

قدس: فرمانده انتظامى چناران از دستگيرى سارق حرفه اى 
كيف قاپ در سطح شهر گلبهار خبر داد.

سرهنگ برات اويسى گفت: در پى گزارش وقوع چند فقره 
كيف قاپى از گلبهار و چناران توســط چند نفر موتورسوار، 
موضوع شناسايى و دستگيرى سارقان در دستور كار جدى 

پليس آگاهى و كالنترى 13 گلبهار قرار گرفت.
وى افزود: با تحقيقات گســترده پليســى و بــا همكارى 
مالباختگان، سارقان چهره زنى و تالش در جهت شناسايى 
مخفيگاه و دستگيرى آنان ادامه پيدا كرد. وى تصريح كرد: با 
اقدام هاى فنى و پليسى، در نهايت دو نفر از سارقان در حالى 
كه سوار بر موتورسيكلت در يكى از خيابان هاى فرعى گلبهار 
شناسايى و دستگير شدند. فرمانده انتظامى چناران گفت: 
ســارقان سابقه دار 18 و 22 ساله به چهار فقره كيف قاپى 
از گلبهار و چناران با همدستى فردى ديگر، اعتراف كردند. 
وى خاطرنشان كرد: با تالش مأموران، همدست سارقان كه 

فردى سابقه دار است شناسايى و در چناران دستگير شد.

   توقيف 71دستگاه موتورسيكلت 
متخلف در جاجرم

انتظامى شهرســتان  فرمانده  بجنورد- خبرنگار قدس: 
جاجــرم از اجراى طرح برخورد با وســايل نقليه متخلف و 
توقيف 71 دستگاه موتورسيكلت با تخلف هاى حادثه ساز در 

اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ مهدى اســماعيليان گفت: در راستاى روان سازى 
ترافيــك، مأموران انتظامى اين شهرســتان طــرح برخورد 
با وســايل نقليه متخلف را با هدف افزايش احساس امنيت 
شهروندان و همچنين كاهش تلفات جانى و مالى اجرا كردند.
 وى ادامه داد: در اين راســتا مأموران موفق شــدند تعداد 
71 دســتگاه موتورسيكلت و 10 دستگاه خودرو متخلف را 

توقيف كنند.

  يك مدرسه در مشهد آتش گرفت
قدس:  سرپرست ايستگاه 43 آتش نشانى مشهد گفت: يك 
باب مدرسه در بلوار جانباز مشهد روز گذشته  گرفتار آتش 
سوزى شد.  محمدجواد سبحانى افزود: كانون حريق، سالن 
اجتماعات واقع در طبقه دوم اين مدرسه سه طبقه بود كه 
با توجه به حساسيت موضوع، فورى دانش آموزان تخليه و 
به محل امن منتقل شدند. وى بيان كرد: همزمان با تخليه 
ساختمان، با توجه به انتشــار دود در فضا، آتش نشانان با 
مجهز شدن به تجهيزات تنفسى اقدام به مهار آتش كردند.

سبحانى خاطرنشــان كرد: اين آتش سوزى خسارت جانى 
نداشت و علت وقوع آن در دست بررسى است.
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قيمت در سطح شهرنرخ طال و سكه

(تومان)
114/000

1/215/000
1/170/000

660/000
370/000

3775

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

نيم سكه
ربع سكه

دالر

اگر دنبال 
نسل هاى فردوسى 

مى گرديد، 
برگرديد، آن ها 

همه از اينجا كوچ 
كرده اند رفته اند 

شهر

بــرش

پروين محمدى   روز شــمار ساخت بيمارســتان «مادر و كودك اكبر» در حاشيه 
بازديد اســتاندار خراسان از بيمارستان فوق تخصصى كودكان اكبر در شهرك دانش 

و سالمت آغاز شد.
در اين بازديد قول اولين كمك هزينه به ميزان 5 ميليارد تومان از ســوى اســتاندار 
خراسان رضوى اعالم و مهندس اكبر عليزاده، رئيس هيئت امناى بنياد سرور نيز براى 
پرداخت ماهانه 100 ميليون تومان بابت ساخت و تكميل اين بيمارستان در مجاورت 

بيمارستان فوق تخصصى كودكان اكبر متعهد شد.
در اين بازديد دكتر سيد محمد حسين بحرينى، معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه 
علوم پزشكى مشهد در سخنانى با اشاره به عوامل مؤثر در كندى روند تكميل بيمارستان 
اكبــر با قدردانى از همــت خانواده خير عليزاده و ديگر خيريــن كه با تالش و صبورى 
مشــكالت را پشت سر گذاشــته و امروز شــاهد بهره بردارى از اين مركز مجهزدرمانى 
آموزشــى پژوهشى كودكان هســتيم، تصريح كرد: در صورت تأمين 15 ميليارد تومان 
هزينه تكميل ســاختمان اورژانس مجاور اين بيمارستان، مى توانيم ظرف مدت 15 ماه 
با اســتفاده از نيروهاى مجرب توســعه و عمران دانشگاه و هزينه كمتر بيمارستان فوق 
تخصصى كودكان اكبر را توســعه بخشــيده و آن را به بيمارستان «مادر و كودك اكبر» 
تبديل كنيم؛ زيرا براى حفظ كودكان كه سرمايه هاى اين مملكت هستند نياز به مادران 
سالم داريم. در ادامه مهندس اكبر عليزاده گفت: من نه سخنرانم نه طبيب، فقط عاشق 
اطفالم و به وصيت مادرم بانو ســرور و كمك برادرم كاظم عليزاده و اعضاى خانواده در 
سال 62 كلينيك سرور و بعد بيمارستان دكتر شيخ و امروز با كمك دانشگاه علوم پزشكى 
مشهد و ديگر خيرين، بيمارستان فوق تخصصى كودكان اكبر را براى درمان كودكان بيمار 
و ارتقاى سالمت بچه هاى اين سرزمين ايجاد كرديم كه بايد از كمك هاى مالى و فكرى 
ديگر خيرين و حمايت هاى بى دريغ دانشــگاه علوم پزشكى مشهد، قدردانى كنم؛ زيرا 
عالوه بر بخشــى از هزينه ها و تجهيزات بيمارستان، توانستيم از راهنمايى هاى مسئوالن 

اين دانشگاه نيز برخوردار شويم و قدمى در جهت سالمت كودكان ايرانى برداريم و ديگر 
شاهد پر پر شدن گل هاى باغ زندگى و جارى شدن اشك مادران نباشيم.

دكتر عبدالعلى خوارزمى، رئيس بيمارستان اكبر و استاد دانشگاه علوم پزشكى مشهد 
نيز با قدردانى از خانواده خير عليزاده و ديگر خيرين ســالمت گفت: براى اولين بار 
در ايران بخش نوجوانان به طور مجزا (دختر و پســر) در اين بيمارســتان راه اندازى 
شده و جمعه گذشته به يمن ميالد خجسته حضرت مهدى(عج) اولين بيمار در اين 

بيمارستان بسترى و كار ارائه خدمت به كودكان بيمار آغاز شده است.
وى با معرفى بخش هاى بيهوشــى، اورژانس، گوارش، نــوزادان، آلرژى و ايمونولوژى، 
جراحى، دياليز و... و بخش ريه براى نخستين بار اظهار اميدوارى كرد با بهره بردارى از 
اين بيمارستان شاهد پديده اى باشيم كه تمام كودكان بيمار را به شفاى كامل برساند 

و سالمتى را براى آينده سازان اين مرز و بوم به ارمغان آورد.

در حاشيه بازديد استاندار خراسان رضوى از بيمارستان « اكبر» عنوان شد

ساخت بيمارستان«مادر و كودك» در شهرك دانش و سالمت

يارانه پياز به كشاورزان 
پرداخت مى شود

مديرتنظيم  قدس:  بجنورد-خبرنگار 
بازار جهاد كشــاورزى خراسان شمالى از 
پرداخت يارانه پياز به كشــاورزان استان 
خبرداد.حضرت قلى حيــدرى درگفت و 
گو با خبرنگار ما گفت: براســاس مصوبات 
كميسيون تنظيم بازار استان و كميته هاى 
راهبــرى، يارانــه خريد پياز و كشــمش 
كشاورزان درســال گذشته امروز پرداخت 
مى شود.وى با اشاره به اينكه پياز كشاورزان 
براساس خريد تضمينى در اسفند ماه 373 
هزارو 505 تن بوده اســت، افزود: مبلغ 9 
ميليــارد و 860 ميليون ريال به حســاب 
جهاد كشاورزى شهرستان ها واريز مى شود 

تا به كشاورزان پرداخت كنند.

نخستين عمل جراحى 
الپاراسكوپى كيسه صفرا

بيرجند- خبرنگار قدس: متخصص 
حضرت  بيمارســتان  عمومى  جراحى 
ابوالفضل العبــاس(ع) بيرجند از انجام 
نخستين عمل جراحى الپاراسكوپى كله 
سيســتكتومى (برداشتن كيسه صفرا) 
با دو پورت به جاى ســه پورت در اين 
بيمارستان خبرداد. دكتر محمد يرانى 
اظهار داشــت:تعداد زيادى ازعمل هاى 
جراحى هــم اكنون در دنيــا به روش 
بسته (الپاراسكوپى) درحال انجام و روبه 
پيشرفت است. وى بيان كرد: عمل هاى 
الپاراسكوپى با ورود ابزارهاى جراحى به 
جاى دســت جراح ازطريق سوراخ هاى 

كوچك جدارشكم انجام مى شود.

توليد3363 تخته فرش، 
گليم و تابلو فرش 

بجنورد- خبرنــگار قدس: معاون 
اشــتغال وخود كفايى كميتــه امداد 
خراسان شمالى از توليد 3363 تخته 
فرش، گليم و تابلــو فرش مددجويان 
در ســال گذشته خبر داد و گفت: اين 
توليــدات به ارزش 17 ميليارد و 710 
ميليــون ريال در بازارهــاى داخلى و 
همچنين تهران به فروش رسيده است.

عليرضا مرادى گفــت: در حال حاضر 
745 كارگاه فعال در اين حوزه وجود 
دارد كــه 456 كارگاه در بخش قالى 
بافــى، 174 مورد گليــم بافى و 115 
مورد نيز در بحث تابلو فرش در سطح 

استان در حال فعاليت هستند.

كلنگ خانه بهداشت و 
سالمت در روستاى «الغور»

هادى زهرايى: در شــب نيمه شعبان با 
حضــور خيرين و مســئوالن، كلنگ خانه 
بهداشت و سالمت روستاى الغور به زمين 
زده شد. رئيس شوراى زنان مجمع خيرين 
سالمت اســتان در اين خصوص گفت: در 
ســفر خيرين سالمت به مناطق زلزله زده، 
كه با هدف نياز ســنجى روستاهاى زلزله 
زده، در جلسه با مسئوالن شبكه بهداشت 
و درمان فريمان برگزار شد، با هماهنگى با 
دفتر مجمع خيرين سالمت كشور، مقرر شد 
با مشاركت شــوراى مشاركت زنان مجمع 
خيرين سالمت استان و مجمع بانوان خير 
كشور، اقدام الزم براى ساخت خانه بهداشت 

و سالمت روستاى الغور انجام شد.

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 
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قدس از مشكالت پرجمعيت ترين روستاى ييالقى مشهد گزارش مى دهد

 «حصار گلستان» در حصار بى توجهى مسئوالن
مهناز خجســته نيا  «حصار گلستان» به 
چند دليل بايد حسابش را از روستا خارج كرد 

و با چرتكه شهرنشينى سراغش رفت. 
اين روستا گرچه از نظر موقعيت جغرافيايى 
در فاصله اى 5 كيلومترى واقع در شرق طرقبه 
واقع شده اما حاال ديوار به ديوار مشهد شده 

است.
اين روستا از شــمال به روستاى گلستان از 
جنــوب به دوراهى مايان و ازغد از شــرق به 
رودخانه مايان و از طرف غرب به شهرســتان 

طرقبه شانديز محدود مى شود. 
ناگفته نماند وجود آستان مقدسه امام زادگان 
ياسر و ناصر در مسير دسترسى به اين روستا 
بــه اهميت گردشــگري «حصار گلســتان» 

افزوده است. 
وجه تسميه روستاى حصار به اين نام به دليل 
احاطه شدن به وسيله رودخانه ها و كوه هاى 
متعدد در اطراف و نيز محصور بودن توســط 

عوامل و عوارض طبيعى بوده است. 
شــرايط آب و هوايى مطلوب و وجود اراضى 
ديم حاصلخيز به همراه شرايط طبيعى روستا 
و وجــود رودخانه هاى متعــدد و مناظر زيبا 
و مرغوبيت باغ ها نيز باعث شــده تا «حصار 
گلســتان» با بيش از 3 هزار جمعيت ساكن 
جــزء يكــى از پرجمعيت ترين روســتاهاى 

ييالقى بشمار آيد. 

  قداست باالى حسينيه پايين 
يكى از جاذبه هاى روستاى «حصار گلستان» 
حسينيه معروف به حسينيه پايين در داخل 
بافت روستاست كه جزء آثار ثبت شده ميراث 

فرهنگى مى باشد. 
گرچه حسينيه اى جديد و بزرگ با توجه به 
رشد جمعيت روستا، جايگزين حسينيه پايين 
شــده، اما هنوز همــان در چوبى و كوچك 
حسينيه پايين از قداستى باال برخوردار است.
سال تأسيس اين حســينيه براساس تاريخ 
منقوش بر كاشــيكارى ســردر آن به سال 
1322 برمى گردد؛ حسينيه اى گرد با ايوان 
دو طبقه آجرى كه هنوز هم در ايامى از سال 

ميزبان شبيه خوانى هاى خاص است.  
گورستانى قديمى با سنگ نگاره هايى جالب 
توجــه و ديدنى در بافت قديمــى، به عالوه 
مســجد جامع قديم حصار وآسياب قديمى 

وغار زرى و آب انبــار نيز از آثار تاريخى اين 
روستا مى باشد.

  سرريز جمعيت در روزهاى تعطيالت
در هر ســاعت از شــبانه روز كه وارد «حصار 
گلستان» شوى تعدادى از ريش سفيدان در 
گوشــه اى و عده اى از جوانان روستا را هم در 
گوشه ديگرى از ديوار مسجد جامع مى بينى! 
مــا نيز به جهــت معرفى روســتاى «حصار 
گلستان» ســراغ جمع ريش سفيدان آبادى 

مى رويم.

غالمعلى كه سن و سالش بيشتر از بقيه است، 
مى گويد: اين روســتا به سبب داشتن آب و 
هواي دلنشــين، رودخانه هاي خروشــان، و 
نزديكي با شهر مشهد روزهاي تعطيل پذيراي 
جمعيت زيادي از شــهروندان مشهدى براي 
گذرانــدن اوقاتي خــوش در دامن طبيعت

 مي باشد. 
وى يكى از آداب و رســوم ديدنى اين روستا 
را مراســم عزاداري در دهــه اول محرم در 
حسينيه عنوان مى كند و مى گويد: حضور در 

اين مراسم خالى از لطف نيست. 

او بهره مندى روستاييان از گاز شهرى، تلفن، 
پست بانك، مخابرات مستقل، كتابخانه،مسجد 
وحســينيه بزرگ را از امتيازات اين روســتا 

محسوب مي كند.
پيرمرد ديگرى كه خودش را صادقى معرفى 
مى كنــد، مى گويد: از زمانى كــه ما يادمان 
مى آيد 40 خانوار بومى در اين روستا زندگى 
مى كردند اما حاال حصار گلســتان به دليل 
اوضــاع آب و هوايى ميزبــان تعداد زيادى از 

افراد غير بومى نيز شده است.

 شرايط زندگى  متفاوت شده است
غفاريــان پيرمــرد ديگــرى هــم شــرايط 
زندگى هاى قديم با امروز را بســيار متفاوت 
عنوان مى كند و اظهار مى دارد: آن زمان آب 
را بايد از سرچشــمه يا رودخانه مى آورديم، 
براى تهيه نان خمير مى كرديم و براى تأمين 
گوشت هم دام پرورش مى داديم اما االن هيچ 

خبرى از سختى هاى گذشته نيست.
وى با بيــان اينكه در گذشــته خزينه تنها 
امكانات روستا براى استحمام اهالى بود اظهار 
مــى دارد: اين در حالى اســت كه االن هيچ 

خانه اى بدون حمام نيست.

آب و �وا
 آغاز بارش هاى رگبارى و كاهش دماى 

هوا در خراسان رضوى 
قدس: طبق نقشه ها و مدل هواشناســى با آغاز بارش هاى 
رگبارى باران از امروز شــاهد كاهش چنــد درجه اى دما در 
مناطق مختلف اين استان خواهيم بود. براين اساس با نفوذ 
سامانه ناپايدار جوى افزايش ابرناكى، بارش هاى رگبارى همراه 
با رعد و برق، وزش باد به نسبت شديد تا شديد براى استان 

خراسان رضوى در روزهاى آينده پيش بينى شده است.
گفتنى است بارش هاى رگبارى و متناوب باران تا روز سه شنبه 

هفته جارى در استان خراسان رضوى ادامه خواهد داشت.

��ر
 يك نماينده مجلس با اشاره به اظهارات سيف:

 مجلس، بانك مركزى را 
در پرونده كاسپين مقصر مى داند

قدس: عضو هيئت رئيسه كميسيون اقتصادى مجلس گفت: 
بنابر گفته معاون بانك مركزى به اســتناد حكمى كه بازرس 
دادگســترى در مشهد صادر كرده بود، هفت تعاونى تابلوهاى 
خود را به نام كاسپين تغيير داده و جذب سپرده جديد كرده اند.
حسينى شاهرودى با اشــاره به توضيحات سيف و معاونان 
وى درباره مشكالت مؤسســه مالى و اعتبارى كاسپين، در 
كميســيون اقتصادى مجلس گفــت: از هفت تعاونى كه در 
مؤسســه كاسپين ادغام شده بود،  پنج تعاونى بدون مشكل 
بوده و تنها دو تعاونى فرشــتگان و بدر توس داراى مشــكل 
بوده اند كه وعده دادند، تا پايان ارديبهشــت تكليف اين دو 

مؤسسه روشن شده و به اطالع عموم مى رسد.
وى با بيان اينكه كاسپين براى تسويه حساب و انحالل هفت 
تعاونى تشكيل شده بود، افزود: بنابر گفته معاون بانك مركزى 
به استناد حكمى كه بازرس دادگسترى در مشهد صادر كرده 
بود، هفت تعاونى تابلوهاى خود را به نام كاسپين تغيير داده اند.

حسينى شاهرودى ادامه داد: بنابر گفته معاون بانك مركزى 
اين هفت تعاونى براساس آن حكم نه تنها زيربار تسويه نرفتند، 
بلكه سپرده گذارى جديد انجام شد و در اين ايام با نام كاسپين 
سپرده هاى مردم را جذب كردند كه مشكالت كنونى به وجود 
آمد. وى با اشاره به اينكه كميسيون اقتصادى در حال جمع 
آورى اطالعات و مســتندات و توضيحات مســئوالن در اين 
خصوص است، يادآور شد: سپرده گذاران دو مؤسسه فرشتگان 
و بدر توس نمى توانند، سپرده هاى خود را برداشت كنند، اما 

وضعيت برداشت سپرده پنج مؤسسه ديگر مشخص نيست.
عضو هيئت رئيســه كميســيون اقتصادى مجلس شوراى 
اسالمى، تصريح كرد: بانك مركزى مى بايست بر جذب سرمايه 
مجدد اين تعاونى ها نظارت مى كرده، بنابراين از منظر مجلس، 

بانك مركزى مقصر است.

مديرعامل شركت ترافيك هوشمند در پاسخ به 
پرسش قدس وعده داد

 درآمد «اليت» تا 2 ماه آينده اعالم مى شود
فائزه رحمانى: مديرعامل شركت ترافيك هوشمند «اليت» 
براى اعالم درآمد شهردارى از پارك حاشيه اى در مشهد دو 

ماه فرصت خواست.
حسين هاشمى زادگان كه روز گذشته براى اعالم خبر تسرى 
مديريت شــركت «اليت» در معابر شــهر همــدان در جمع 
خبرنگاران حاضر شــده بود اين بار هم در پاســخ به پرسش 
خبرنگار ما از اعالم درآمد شــهردارى مشهد از فروش پارك 
حاشــيه اى معابر به شهروندان خوددارى كرد. وى كه در اين 
جلســه نيز همچنان مدعى شفاف بودن عملكرد «اليت» بود 
گفت: تا پايان ســال مالى (تيرماه) صبر كنيد، قول مى دهم، 

گزارش درآمدهاى چند ساله «اليت» را كامل اعالم كنم.
او با بيان اينكه ارائه گزارش مالى به رسانه ها نياز به يك ساز 
و كار خاص دارد، افزود: حسابرسى امور مالى شركت اليت در 

حال انجام است كه تا دو ماه آينده به اتمام خواهد رسيد.
  آغاز سودآورى «اليت» از سال گذشته

وى اين بار نيز در پاســخ به اين پرســش فقط مدعى شــد: 
«اليت» تا ســال گذشــته نه تنها درآمدزا نبوده، بلكه با زيان 

انباشته نيز روبه رو بوده است. 
او با بيان اينكه ما از ســال گذشــته با افزايش تعداد معابر به 
سودآورى رســيده ايم، گفت: اگر سودى هم عايد شهردارى 
شده در جهت افزايش ظرفيت پاركينگ هاى شهر و تجهيز و 

توسعه پاركينگ ها هزينه شده است.
  تقاضا براى بهره مندى از سامانه پيامكى

مديرعامل شركت ترافيك هوشمند «اليت» در اين جلسه نيز 
همانند قبل، همه نارضايتى ها و دغدغه شهروندان از عملكرد 
اليت را به دليل ناآگاهى از چگونگى دسترسى به ريز محاسبات 
شارژ پرداختى و كسورات اعالم كرد و گفت: اين در حالى است 
كه ما از همه شــهروندان تقاضا داريم نسبت به فعال سازى 

سامانه پيامكى پالك خودروشان اقدام كنند.
وى با اشــاره به اينكه بهره مندى از اين ســامانه به صورت 
رايگان است، افزود: با دريافت پيامك، همه شهروندان در همان 
لحظه از ميزان شــارژ پرداختى و كسر شارژ پالك خودرو در 
پاركينگ هاى حاشيه اى و غير حاشيه اى مطلع خواهند شد.

وى چگونگى بهره مندى شــهروندان از اين سامانه را هم به 
دو روش حضــور مالك خودرو به همــراه كارت ملى و كارت 
خودرو و يا ارســال تصوير اين دو مدرك به شــماره تلگرام 

09028001901 اعالم كرد.
  سياست هاى تشويقى براى شفاف سازى

هاشمى زادگان در اين جلسه همچنين از اعمال سياست هاى 
تشويقى براى بهره مندى از سامانه پيامكى شركت اليت خبر 
داد و گفت: از اين پس به شهروندانى كه نسبت به فعال سازى 
اين سامانه اقدام كنند 2000 تومان شارژ و براى عضويت در 
كانال اطالع رسانى خدمات اليت 1000 تومان شارژ به شماره 

پالك خودرو اهدا مى شود.

خطر در كمين تنها بازار كار
براى واكاوى اوضاع روستا از نظر جوانان نيز سراغ گروهى مى رويم كه آنان نيز در 

سايه ديوار مسجد جامع نشسته اند.
يكى از جوانان روســتاى حصار گلستان اصلى ترين مشكل اين روستا را بيكار ى 
جوانــان عنوان مى كند و مى گويد: در حال حاضر تنها محل درآمد روســتاييان 
باغدارى اســت كه اين كار هم به دليل اعمال برخى سياســت هاى سختگيرانه 
در سهميه بندى آب رودخانه و تصرف حريم رودخانه توسط ارگان هاى دولتى، 
شغل باغدارى نيز در آينده نزديك از بين خواهد رفت.جوان ديگرى هم به نبود 
پزشك در تنها مركز درمانى روستا اشاره مى كند و مى افزايد: به همت اهالى مركز 
درمانى جديدى در روســتا ساخته شده است، اما در هفته فقط يك روز پزشك 
اينجا حضور پيدا مى كند كه اصًال پاسخگوى نياز اهالى نيست.يكى از زنان روستا 
هم از وضعيت آب آشاميدنى «حصار گلســتان» انتقاد مى كند و اظهار مى دارد: 
اهالى متأسفانه در سال هاى خشكسالى با قطعى آب دست و پنجه نرم مى كنند 

و در سال هاى پرآبى هم مجبورند از آبى استفاده كنند كه مملو از گچ است.

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

300072305 پيامك كنيد.
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