
س
قد

یو 
رش

- آ
ار 

دب
 بر

مل
 عا

رز
رام

: ف
س

عک

نشاط انتخاباتى در مشهد به اوج رسید تکمیل ظرفیت تعدادى از کاروان هاى حج تمتع 96 
قــدس: چنــد روز بیشــتر تا 
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست 
جمهورى باقى نمانده و شهرهاى 
مختلف کشــور هرکدام به نوبه 
خود، حال و هواى خاصى دارند. 
مشهد نیز از این قاعده مستثنى 
نیســت و پوســترهاى نامزدها، 

تصاویر انتخاباتى و جوان هایى...

قدس:  مدیرکل حــج و زیارت 
خراســان رضوى گفت: در یک 
ســاعت اولیه آغاز ثبت نام حج 
تمتع امسال، 1500 زائر ثبت نام 
قطعى کردند و ظرفیت تعدادى 
از کاروان هاى استان تکمیل شد.

جواد شــاد در حاشیه بازدید از 
دفاتر ثبت نام در کاروان هاى...
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وعده وزیر براى پایان 
راهرو خوابى بیماران

قاضى زاده هاشمى به گزارش قدس از بیمارستان قائم واکنش نشان داد

قدس   براســاس گزارش شبکه لرزه نگارى وابسته به 
مؤسسه ژئوفیزیک دانشــگاه تهران، زلزله 5/7 ریشترى 
ســاعت 22 و 30 دقیقه و 58 ثانیه شــنبه شب گذشته 

خراسان شمالى را لرزاند. کانون مرکزى این زمین...

قدس   فال نمى خواهیم، با اجناس دستفروش دوره گرد 
هم کارى نداریم، آمده ایم فردوســى را ببینیم، اما از همان 
بدو ورودمان چند کولى سیاه چرده با اجناسى چون جوراب 

و فرفره هاى چوبِى رنگى، سیخ کباب و ظاهرى...

قدس   مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوى 
اعالم کرد: بر حســب اعالم نظر قطعى دامپزشکى، علت 
مرگ پلنگ تلف شــده در منطقه حفاظت شــده درونه 

بردسکن، کهولت سن بوده است. ...

20 روستا در خراسان شمالى 
تخریب شد 

لرزه و 27 پس لرزه 
در «پیش قلعه»

مجموعه تاریخى توس مهجور
مانده است

آرامگاهى که در شأن 
فردوسى نیست

از سوى مدیرکل حفاظت محیط زیست 
خراسان رضوى 

علت مرگ پلنگ 
« درونه» اعالم شد

 صفحه 3 
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مجموعه تاریخى توس مهجور مانده است

آرامگاهى که در شأن فردوسى نیست
��ر

هنگامه طاهــرى  ... فال نمى خواهیم، با 
اجناس دستفروش دوره گرد هم کارى نداریم، 
آمده ایم فردوســى را ببینیم، اما از همان بدو 
ورودمان چند کولى ســیاه چرده با اجناسى 
چون جوراب و فرفره هاى چوبِى رنگى، ســیخ 
کباب و ظاهرى نامناسب دور ما و بقیه بازدید 

کنندگان مى چرخند.
آن طرف تر عده اى از گردشــگران خارجى با 
چترهاى رنگى دور یک پیرمرد تارنواز جمع 
شــده اند که برایشــان یکى از موسیقى هاى 
قدیمى را با نوایى دلنشــین مى نوازد. جلوى 
در نگهبان مانــع ورودمان مى شــود بلیت 
مى خواهد و براى ورودمان هماهنگى مى کند. 
راهى که نشانمان مى دهد به سمت ساختمان 
سفید رنگى است که روابط عمومى آن اجازه 

ورود بدهد.
دانشجویان دانشگاه تهران هم براى ورود سین، 

جیم مى شوند که ما مى رویم...
نیلوفرهاى آبى، مجسمه فردوسى را که وسط 
استخر روى صندلى نشسته محاصره کرده اند. 
محوطه آرامگاه پر شده از باغچه هاى پر از گل 
اما آفتاب مى تابد وســط فرق سرمان.مســیر 
طوالنى اســت و ما با آفتاب مــدارا مى کنیم. 
برنامه هاى بزرگداشت روز  براى  داربســت ها 
فردوســى خوابیده اند کــف محوطه و فضاى 

لطیف محوطه را نازیبا کرده اند.
 از پله هاى آرامگاه که پایین مى رویم راهنماى 
گردشــگران خارجى در حال توضیح ماجراى 
ســنگ تراش هاى دیواره بــراى میهمانانش 
است. اما کســى آن باال روى ویلچر نشسته و 
نگاهش تا انتهاى در ورودى راه کشیده؛ پله ها 

اما حسرت را به دلش مى گذارند!
داخــل مقبره میهمانــان اغلــب از ایرانند... 
نوید فوالدى از تهران که بعد از 12 ســال به 
مشهد آمده خیره شده به دیوارهاى مقبره که 
شاهنامه را در سنگ هاى زیبایى تراشیده، قاب 

گرفته و با نورآرایى چشمنواز شده است. 
او مى گوید: ســنگ تراش هاى دیــوار آرامگاه 

خیلى زیباست اما چرا تاریخچه ندارد؟ 
کارشناسى  دانشــجوى  محمودى  هوشنگ 
ارشد طراحى فضاى سبزکه به همراه انجمن 
اسالمى دانشجویان دانشگاه تهران به مشهد 
آمده، مى گوید: هر ساله این توفیق را مى یابم 
که زائر امام مهربانى ها شــوم و در این بین 
ســرى هم به آرامــگاه توس مى زنــم اما با 
وجودى که هر سال نیمه بها مى آمدیم امروز 
که پنج شنبه است مى گویند آخر هفته بلیت 

تمام بها است. 
یکى دیگر ازدانشــجویان این گــروه در مورد 
تغییرات آرامگاه نسبت به گذشته ها مى گوید: 
دو سال پیش که آمدیم محوطه سازى آرامگاه 
به این شــکل نبود اما تغییر آرامگاه طى این 
مدت صرفاً در حد محوطه ســازى اســت نه 
بیشتر. اما یک مشکل نافرم و نچسب به آرامگاه 
فردوســى جلوى در ورودى وجود دارد و آن 
دوره گردها و فالگیر ها هســتند که دست از 
سر بازدیدکننده ها بر نمى دارند. به طور قطع 

با توجه به آمد و رفت توریســت ها بخصوص 
گردشگرهاى خارجى شکل زننده اى به اینجا 

مى دهد.
حســام جنتى یکى دیگر از دانشجویان نیزاز 
وضعیت جاده منتهى بــه آرامگاه گله دارد. او 

بــه خبرنگار ما اظهار مــى دارد: جاده منتهى 
به فردوســى بیشــتر به یک بیراهه مى ماند. 
در واقع هیچ نمادى که نشــان دهد در مسیر 
آرامگاه هستیم وجود ندارد. این موضوع براى 
اتوبوس هاى حامل گردشگران خارجى زیبنده 
نیست در حالى که مى توانند قدم به قدم کنار 
جاده از نمادهاى فردوســى یا کتاب شاهنامه 

بهره بگیرند.
محمد لطفى از دیگر دانشــجویان مهندسى 
کشاورزى شاخه زراعت نیز بیان مى دارد: این 
که در این مسیر نمادهایى از فردوسى کار شود 
کارخیلى سختى نیســت خالصه اى از کتاب 
فردوسى شــاید بهترین کارى باشد که بتوان 
انجام داد. در حالى که در این مسیر و کالً براى 

بازدید از فردوسى تبلیغات خیلى کم است. 

هوشــنگ محمودى از تهران نیز فضا سازى 
داخل آرامگاه را نامناسب مى داند اما معتقد 
اســت نســبت به فضا ســازى خارج از آن 

تعریفى ندارد. 
محمودى مى گوید: بــا توجه به وضعیت آب 

و هواى اینجا باید از درخت بیشــتر استفاده 
شــود در حالى که بیشــتر گلکارى کرده اند 
یعنى استفاده از یک سبک اروپایى! آیا سبک 
ایرانى خودمان متناسب با وضعیت خاك و هوا 

زیبنده تر نیست؟

  اخوان ثالث مهجور مانده است
مى دانم عجیب است اما اگر در شهر مشهد 
از مردم بپرســى آرامگاه فردوسى را چند بار 
رفته اى شاید از هر چند نفر یکى هم به این 
موضوع اهمیت نداده باشــد. حســاب پول 
بنزیــن و کرایه رفت و آمــد را که مى کنند، 
ترجیح مى دهنــد بروند طرقبه و شــاندیز 
شیشــلیک بخورند اما براى فردوســى وقت 
نگذارند. حاال شــما بپرسید قبر اخوان ثالث 

کجاست؟! پاسخ را نمى گوییم تا شرمنده این 
شاعر معاصر نشویم.

جایى پشت موزه آرامگاه فردوسى،سمت چپ 
در ورودى، پیش از ورود به موزه،درست همان 
پشت هایى که کمتر به چشم بیننده مى آید 
قبر اخوان ثالث است. نه راهنمایى به آن سمت 

وجود دارد، نه دیده مى شود.
حســام جنتى از این بى مهــرى صدایش در 
آمده: چرا اخوان ثالث این قدر در غربت مانده؟ 
هیچ کسى متوجه نمى شود یک شاعر مشهور 
و معاصر در آرامگاه فردوســى آرمیده اســت. 
باید هم اندیشى براى معرفى اخوان ثالث هم 
صورت بگیرد به هر حال دوستداران شعر نو هم 
باید بدانند اخوان ثالث کجا دفن شده است. در 
حالى که وقتى در محدوده شهر مشهد از آثار 
باستانى و دیدنى ها مى پرسیم کسى اسمى از 

اخوان ثالث نمى برد.

 آرامگاه براى معلولین رمپ ندارد
یک عده اى در این شــهر هستند که به دلیل 
ویلچرنشــینى از خیلى مواهب محرومند؛ از 
بعضى مواهب مــادرزادى و از برخى دیگر به 

دلیل بى توجهى.
در همین خصوص مســافرى از شیراز، حرفى 

مى زند که جاى تأمل دارد.
 وى اظهار مــى دارد: با وجــودى که آرامگاه 
فردوســى محلى است که نه تنها توسط افراد 
عادى بلکه توسط معلوالن هم مورد بازدید قرار 
مى گیرد ولى براى آمدن آن ها اصالً جانمایى 
نشــده اســت. بخصوص براى آمدن به محل 
آرامگاه که مهم ترین محل بازدید است حتى 

رمپ کار نکرده اند.
***

ظهر شــده دوباره آفتاب افتاده وســط فرق 
با فردوســى خداحافظى مى کنیم...  سرمان. 
هنگام خــروج باز هــم کولى هــا دوره مان 
مى کنند...پســر ویلچر نشین را کشان کشان 
مى برند سمت ماشین... در نگاهش انگار چیزى 

گم است... چیزى شبیه آرزو...

اخـــبار2

به بهانه افتتاح چهارمین اکسپوى عکس همدم؛ 
  وقتى عکس ها وسیله مهربانى مى شوند

عباسعلى سپاهى یونسى: درعصر بیست و سومین روز از 
اردیبهشــت ماه، مؤسسه  خیریه  همدم (فتح المبین) میزبان 
عکاسانى شــد که آمده بودند تا با عکس، مهربانى خود را به 

دختران این مؤسسه تقدیم کنند.
عکس هــا روى دیوار نگارخانه همدم رفته بود و تعداد زیادى 
از شــهروندان و خیرین و دوستداران دختران مؤسسه همدم 
پشت در نگارخانه جمع شده بودند تا هر چه زودتر«چهارمین 
اکسپوى همدم» افتتاح شــود و سرانجام نمایشگاه به دست 
دکتر زهرا حجت مدیر عامل مؤسسه افتتاح شد. او در زمان 
افتتاح کوتاه درباره این نمایشگاه گفت: «برپایى این نمایشگاه 
صرفاً با حمایت شــما عکاسان و هنرمندان امکان پذیر شده 
اســت و این نشان از عشــق و خیر خواهى شما اهالى هنر و 

عکاسى به 400 دختر بى سرپرست همدم است.»
ســپس نوبت به نوشــین وفادار مدیرعامل کانون گسترش 
عکاسى خراسان و دبیرنمایشگاه رســید تا او هم درباره این 
حرکت خیرخواهانه بگوید: «در چهارمین دوره از اکســپوى 
همدم، آثار 116 عکاس حرفه اى از سراســر ایران و خارج از 
کشــور و 22 نفر از دختران هنرمند همدم با همکارى کانون 
عکس انجمن سینماى جوانان ایران، به نمایش درآمده است.»
فرشــته کامالن مدیر اجرایى نمایشگاه سومین نفر بود که او 
هم به طور خالصه درباره چهارمین اکسپوى همدم مى گوید: 
«کلیه  این آثار در جهت حمایت از فرزندان همدم و به صورت 
همت عالى به فروش مى رسد و من از تمام خیرین و نیکوکاران 
دعــوت مى کنم ما را در انجام این وظیفه  انســانى، همچون 

نمایشگاه هاى گذشته یارى دهند». 
 اگر شما اهل هنر و بخصوص هنر عکاسى هستید چهارمین 
اکسپوى عکس همدم بهانه اى است براى تماشاى عکس هایى 
زیبا که براى لحظاتى حس خوبى را به شما تقدیم مى کنند. 
چهارمین اکســپوى عکس همدم تا 27 اردیبهشــت در دو 
شــیفت صبح از ساعت 10 تا 12 و عصر از ساعت 17 تا 20 

پذیراى بازدیدکنندگان مى باشد.

در ساعات اولیه ثبت نام؛
  ظرفیت تعدادى از کاروان هاى

حج تمتع 96 تکمیل شد

ایسنا: مدیــرکل حج و زیارت خراسان رضوى گفت: در یک 
ساعت اولیه آغاز ثبت نام حج تمتع امسال، 1500 زائر ثبت نام 
قطعى کردند و ظرفیت تعدادى از کاروان هاى استان تکمیل 

شد.
جواد شاد در حاشیه بازدید از دفاتر ثبت نام در کاروان هاى حج 
تمتع 96 اظهار کرد: از ساعت 9 صبح دیروز 24 اردیبهشت ماه 
ثبت نام در کاروان ها به مدت پنج روز آغاز شده است و تاکنون 

بیش از 2000 نفر ثبت نام کردند. 
وى عنوان کرد: در خراسان رضوى 46 کاروان و در مشهد 22 
کاروان اقدام به ثبت نام زائران بیت اهللا  الحرام مى کنند، از صبح 
دیروز از سه دفتر ثبت نام در کاروان هاى حج تمتع بازدید شده 
اســت و از تعدادى از مراکز دیگر نیز بازدید انجام مى گیرد، 
در کلیه مراکز ثبت نامى یک نماینده در واحد بازرســى براى 

پاسخگویى به مشکالت مردم حضور دارد.
مدیرکل حج و زیارت خراســان رضوى افزود: کســانى که از 
23 فروردین سال جارى تا 21 اردیبهشت ماه امسال نسبت 
بــه ثبت نام اولیه و واریز ده میلیون تومان در بانک ملى اقدام 
کردند و دارندگان اسناد ودیعه گذارى حج تمتع تا پایان 30 

آبان سال 85 از امروز به مدت پنج روز امکان ثبت نام دارند. 
شاد، یادآور شد: حجاج اعزامى براى ثبت نام باید اصل و کپى 
قبض ودیعه گذارى، شناسنامه، کارت ملى، عکس و گذرنامه اى 
که تا تاریخ پنج اســفندماه 96 مهلت داشته باشد به همراه 
داشته باشند و مبلغ یک میلیون و 200 هزار تومان نیز از افراد 

داراى اولویت اعزام کسر مى شود. 

قدس: تشکیل 49پرونده تخلف انتخاباتى در مشهد
نیش و نوش: هنوز انتخابات نشده اینقدر تخلف صورت گرفته، 

خدا به داد بعدش برسه!
قدس: احضار مدیران شرکت هواپیمایى اترك به دادسرا

نیش و نوش: بجاى احضار به دادســرا بایــد ببرن تو همون 
هواپیماها حبسشــون کنن و با تاخیر 15ساعته بهشون آب و 

غذا بدن!
قدس: پلمب اماکن توزیع غذاى نامزدهاى شــوراى شــهر در 

قوچان
نیش و نوش: حاال نامزدها مجبورن واسه جلب آراى مردم واقعا 

طرح و برنامه ارائه بدن!
قدس: قطع آب مشــترکان مشهدى به خاطر پرداخت نکردن 

پول «اگو»
نیش و نوش: مثــل اینکه بخاطــر پرداخت نکــردن کرایه 

قطارشهرى، شهردارى زباله هامون رو نبره!
قدس: ارتباط تبلیغات برخى نامزدها با ورشکستگى کارخانه ها

نیش و نوش: نامزدى که تبلیغاتش با ورشکستگى کارخونه ها 
مرتبط باشــه، خدا میدونه اگه رأى بیاره چه بالیى سر تولیدات 

داخلى میاد!
قدس: دستگیرى سارق حرفه اى لوازم داخل خودرو در مشهد

نیش و نوش: بره زندان و برگرده، تبدیل به ســارق حرفه اى 
خود خودرو میشه!

قدس  چند روز بیشــتر تا انتخابات دوازدهمین دوره 
ریاســت جمهورى باقى نمانده و شهرهاى مختلف کشور 
هرکدام به نوبه خود، حال و هواى خاصى دارند. مشــهد 
نیز از این قاعده مستثنى نیســت و پوسترهاى نامزدها، 
تصاویر انتخاباتى و جوان هایى که مشغول رفت و آمد در 
ستادانتخاباتى  نامزد مورد نظرشان هستند، همه و همه 

حاکى از به وقوع پیوستن یک جریان و اتفاق مهم است.
از سویى گزارش ها حاکى است پوسترهاى نامزدها، تصاویر 
انتخاباتى و جوان هایى که مشــغول رفت و آمد در ستاد 
نامزد مورد نظرشان هســتند، حاکى از به وقوع پیوستن 
یک جریان در مشهد و افزایش شور و نشاط انتخاباتى در 

این شهر است. 
رئیس ستاد انتخابات کشور در سفرش به مشهد در نشست 
با فرمانداران و بخشــداران خراسان رضوى به گفت و گو 

نشست.
على اصغر احمدى در این نشســت که بیشــتر پیرامون 

مسائل انتخاباتى بود، گفت: امروز از جمعیت 82 میلیونى 
کشور 56 میلیون و 410 هزار نفر یعنى 71 درصد واجد 

شرایط اخذ رأى هستند.
خبرنگار مهر هم به میان جوانان مشهدى رفت و دقایقى را 
با جوانان مشتاق حضور در انتخابات همکالم شد تا بگویند 
در این روزهاى باقى مانده تا انتخابات چه احساسى دارند و 

از نامزدهاى ریاست جمهورى چه توقعى دارند.
ایمان 34 ســاله مدیر آموزشگاه هتلدارى مى گوید: این 
روزها در خیابان هاى شهر انگار جان تازه دمیده اند و قدم 
زدن میان مردمانى که عاشقانه و امیدوار شعار مى دهند و 

شعور سیاسى دارند شیرین و دلچسب است.
وى با شــور خاصى ادامــه مى دهد: جوانــان روبان هاى 
رنگارنگ بر دستان خود بسته اند و بى ادعا براى نامزدهاى 
مورد عالقه خود تبلیغ مى کنند، فریاد مى زنند و بحث و 

جدل مى کنند، فضا، فضاى امیدوارى و نشاط است.
محبوبه 25 ســاله و دانشــجوى مدیریت است. در مورد 

مناظره اخیــر مى گوید: مناظــره آخر را بــا علم اینکه 
مى دانستم درمورد اقتصاد است نگاه کردم و با کنجکاوى 
تا انتها پیگیرش بودم تا ببینم نماینده من و یا بهتر است 
بگویم نمایندگان مردم کشورم با توجه به اینکه بحران هاى 
اقتصادى زیادى را پیش رو داشتیم و داریم چه برنامه هایى 

را براى بهبود اوضاع  عنوان مى کنند.
محبوبه با ابراز امیدوارى مى افزاید: هر کسى که روى کار 
مى آید، جداى از درگیرى هاى فکرى و ذهنى که دارد، باید 
به فکر پیشرفت مملکت و بهبود اوضاع معیشت مردم باشد 

که هدف نهایى نیز همین است.

نشاط انتخاباتى در مشهد به اوج رسید

دوشنبه 25 اردیبهشت 1396
 18 شعبان 1438 15 مى 2017  
سال سى ام  
شماره 8399  ویژه نامه 2790 
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سعید ترشیزى

  پدر شهیدان احمد و عباسعلى عابدى 
درنیشابورآسمانى شد

نیشــابور- خبرنگار قدس: حاج محمد على عابدى پدر 
شهیدان احمد و عباسعلى عابدى در شهرستان نیشابور دعوت 

حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.
همزمان با والدت حضرت مهدى امام عصر(عج)، حاج محمد 
على عابدى پدرشهیدان احمد و عباسعلى عابدى درسن 85 
سالگى بر اثر کهولت سن دارفانى را وداع گفت و آسمانى شد.

فرماندار نیشابور:
  سازمان هاى مردم نهاد ماهیت 

غیرسیاسى خود را حفظ کنند
نیشابور- خبرنگار قدس: حفظ استقالل سازمانهاى مردم 
نهاد بــه منظور پیگیرى اهداف، ایجاب مى کنــد از ورود به 

جریان هاى سیاسى خوددارى کنند.
سعید شیبانى فرماندارویژه نیشابوراظهار کرد:طبق مفاد ماده 
یک تصویب نامه هیئت وزیران،سازمان هاى مردم نهاد داراى 

ماهیت غیرسیاسى هستند.

 647 هزار نفر در خراسان شمالى واجد 
شرایط رأى دادن هستند

بجنورد- خبرنگار قدس: رئیس ســتاد انتخابات خراسان 
شمالى گفت: بر اساس آمار اعالم شده از اداره کل ثبت احوال، 
شمار واجدان رأى دادن در استان در انتخابات بیست و نهم 

اردیبهشت ماه 647 هزار و 6 نفر اعالم شده است.
ایرانى تصریح کرد: بر این اساس،19 هزار و 556 نفر از مجموع 

واجدان یادشده را افراد رأى اولى تشکیل مى دهند.
وى خاطرنشان کرد: در شهرستان بجنورد تعداد واجدین اخذ 
رأى 226 هــزار و 549 نفر هســتند و 6851 نفر رأى اولى 

خواهند بود.

  حوزه علمیه خراسان براى سال تحصیلى 
97 - 96 بدون محدودیت طلبه مى پذیرد

قدس: معاون پژوهش حوزه علمیه خراسان از پذیرش بدون 
محدودیت طلبه براى ســال تحصیلى 97- 96 در این حوزه 

علمیه خبر داد.
حجت االســالم  محمد اســفندیارى در بازدیــد از برگزارى 
کارگاه مصاحبه 96 ویژه خواهران در مدرسه علمیه حضرت 
رقیه(س) اظهار داشت: هر اندازه طلبه پذیرفته شوند، وظیفه 
ما به عنوان حوزه علمیه، آماده سازى زیرساخت هاى مورد نیاز 

آموزشى و رفاهى است.
وى با بیان اینکه براى نخســتین بار، امسال محدودیتى در 
تعــداد افراد براى پذیرش نداریــم، خطاب به مصاحبه گران 
گفت: با ســختگیرى، مانع تحصیل و جــذب افراد در حوزه 

علمیه نشوید.
وى تأکید کرد: هر کسى که مى تواند در مسیر طلبگى موفق 
شود را پذیرش کنید، با نهایت آرامش و دور از افراطى گرى، 
طلبه ها را در مسیر علم آموزى و رسیدن به حقایق قرار دهید.
حجت االســالم اســفندیارى با اشــاره به پذیرش پایه نهم 
تحصیلى در بخش خواهران اظهارکرد: با اعتدال و میانه روى 
با این گروه برخورد کنید تا زمینه جذب و ادامه تحصیل در 

حوزه افزایش یابد.

همزمان با بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسى
  دفتر فارسى زبانان افتتاح شد

قدس: دفتر فارســى زبانان با عنوان «خوبان پارسى گوى» با 
حضور شاعران برجسته فارسى زبان افتتاح مى شود.

«خوبان پارســى گوى» عنوان دفتر فارســى زبانان است که 
همزمان با بزرگداشت فردوسى و با حضور جمعى از هنرمندان 

استان و فارسى زبان و مسئوالن افتتاح مى شود.
این دفتر، توســط حوزه هنرى خراسان رضوى و به منظور 
حمایت از فعالیت هاى فرهنگى هنرى فارسى زبانان، اشاعه و 
ترویج زبان و ادبیات فارسى و اشتراکات فرهنگى ادبى فارسى 

زبانان دایر خواهد شد.

  اسکیت باز خراسانى
به مسابقات کشورى راه پیدا کرد

 جوین-خبرنگارقــدس: رئیــس اداره ورزش وجوانــان 
شهرســتان جوین اظهارداشــت: امیر علــى رضایى مقدم 
دانش آموز 9 ســاله از شهرستان جوین بتازگى در مسابقات 
استانى اسکیت مجموعه ورزشى ثامن االئمه(ع) شهرستان 

مشهد به مقام نخست استانى دست یافت.
 یزدى خاطرنشــان کرد: این قهرمان خردسال به مسابقات 

کشورى در استان همدان اعزام شد.

��ر

هنر خراسان

گشایش نمایشگاه نقاشی 
«پردیس» در نیشابور

نیشابور- خبرنگارقدس: نمایشگاه نقاشی 
« پردیــس » آثار هنرمند نیشــابوري «بهنام 
ثمرى ماســوله» در نگارخانــه کمال الملک 
اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى نیشــابور 

گشایش یافت.
مســئول مجتمع هاى فرهنگى و هنري اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمى نیشابور اظهار کرد: 
هنرمندان جوان و تحصیلکرده نیشابوري در 
رشته هاي هنري بخصوص نقاشی توانسته اند 

آثار مانایی را تا کنون از خود بر جا گذارند.

«حرفه اى» با حضور کیانیان و 
هاشمى در تئاترشهر مشهد

قدس: تئاتر «حرفه اى» اثر رضا کیانیان با بازى 
رضا کیانیان و هدایت هاشمى در مشهد روى 

صحنه مى رود.
 تئاتــر «حرفه اى» بــه کارگردانى رضا کیانیان 
از سه شــنبه 26 تا 28 اردیبهشت 96 (در دو 
نوبت زمانى 18 و 20) در سالن اصلى تئاترشهر 

مشهد روى صحنه مى رود.
در این نمایش رضا کیانیان، هدایت هاشــمى، 
ســعید ملک و رعنا خطامى بــه ایفاى نقش 

مى پردازند.

اعالم برنامه هاى هفته با شکوه 
روز ملی خیام

هفته  برنامه هاى  خبرنگارقدس:  نیشابور- 
بزرگداشــت روز ملی خیام نیشــابوري تا 28 
اردیبهشــت 96 با حضور همه مردم فرهنگ 
دوســت و اندیشــمندان و خیام شناسان در 

نیشابور برگزار می شود.
سعید شیبانى دبیر ســتاد بزرگداشت روز ملى 
حکیم عمر خیام نیشــابورى افزود: بزرگداشت 
مفاخر فرهنگى یک نیازاساسى و غیر قابل کتمان 
اســت وبرگزارى مراســمى از این دست سبب 
مى شود مشارکت نهادهاى مختلف افزایش یابد.

انتشار نمایشنامه   قیام کلنل 
پسیان توسط نویسنده مشهدى

قدس: «این ســر که نشــان سرپرستى ست!» 
مظفرمقدم،  ســروش  نمایشــنامه  نخستین 

داستان نویس مشهدى منتشر شد.
این نمایشــنامه چهارپرده اى بــا موضوع قیام 
ملى کلنل محمدتقى خان پســیان و افسران 
ژاندارمرى خراســان در عصر مشروطه نوشته 

شده است. 
از جملــه شــخصیت هاى این اثــر، رضاخان 
میرپنج، عارف قزوینى شاعر، احمد شاه و حیدر 

خان عمواوغلى  هستند.

  پاى صحبت فرانسوى ها
مســافران اروپایى با چترهاى جورواجور دور راهنماى فارسى زبانشان جمع شده اند تا 

به زبان فرانسه برایشان بگوید کجا هستند و چرا و این نقوش و اشعار چه مى گویند. 
به زبان فرانسه سؤال ما را مبنى بر دلیل بازدید شان از آرامگاه فردوسى ترجمه مى کند. 
یکى که ظاهراً از فضاى سر سبز آرامگاه بیشتر از فردوسى خوشش آمده مى گوید: ما به 

باغ هاى ایرانى عالقه داریم و هر جا باغ باشد براى دیدنش مى رویم. 
دیگرى بیان مى کند: فردوســى شاعرى است که اشــعارش در تمام کشورها تدریس 

مى شود و ما از ترجمه هایش او را شناخته ایم.
 بعد اضافه مى کند: کالً فرهنگ ایرانى به زبان فارسى از اشعار فردوسى شناخته مى شود.

لیدر فرانسوى آن ها هم اذعان مى دارد: گروه هایى که آمده اند همه نسبت به ایران نظرات 
موافق داشتند ضمن این که آدم هاى کنجکاو و عالقمندى هستند که آشنایى با فرهنگ 

و تاریخ ایران برایشان ارزشمند است. 
ولى آن ها هم اخوان ثالث را در چند قدمى پشت سرشان نمى شناسند و مى گویند فقط 

مى دانیم شاعر است اما اطالعات بیشترى نداریم.

سوژه از شما / پیگیرى از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى وظیفه خود 
مى داند در جهت رفع مشکالت مردمى،  
سوژه هاى ارسالى از سوى خوانندگان  
عزیز    در حوزه هاى شهرى، اجتماعى، 
اقتصادى و ...  را پیگیرى و منعکس کند .

منتظر سوژه هاى شما از طریق 
سامانه پیامکى  هستیم.

لطفًا ابتداي پیام کلمه «سوژه» را قید نمایید.
شماره پیامک:   300072305



براســاس  بجنورد- خبرنگار قدس   
گزارش شــبکه لــرزه نگارى وابســته به 
مؤسسه ژئوفیزیک دانشــگاه تهران، زلزله 
5/7 ریشترى ساعت 22 و 30 دقیقه و 58 
ثانیه شنبه شب گذشته خراسان شمالى را 

لرزاند.
کانون مرکزى این زمین لرزه «پیش قلعه» 
در 22 کیلومترى شمال غرب بجنورد بوده 

است.
استاندار خراسان شــمالى با اظهار تأسف 
از بروز این واقعه گفت: زلزله شــنبه شب 
گذشــته  400 مصدوم و دو کشته در پى 
داشت و به حدود 20 روستا بین 20 تا 60 

درصد آسیب وارد شد.
محمدرضا صالحى با اشاره به اعزام 37 تیم 
امداد و نجات به مناطق یادشده خاطرنشان 
کرد: تیم هایى از گلستان و خراسان رضوى 
نیز براى کمک هاى الزم در استان حاضر 

شده اند. 
وى تصریح کــرد: به دلیل ایــن که تمام 
منازل روســتاییان بیمه هستند، مشکلى 
بابت پرداخت خسارت ناشى از زلزله وجود 

ندارد.
وى ادامه داد: از ساکنان این مناطق انتظار 
داریم که با توجه به توزیع اقالم امدادى و 
مواد ضرورى بین خسارت دیدگان، همانند 
همیشــه با روحیه ایثارگرى خود نیروهاى 
امــدادى را در توزیــع مناســب این اقالم 

یارى رسانند.
صالحى اظهارکرد: تاکنون 500 تخته چادر 
و پتو بین آسیب دیدگان توزیع شده است.

استاندار خراســان شمالى با اشاره به قطع 
گاز 11 روستا پس از زلزله  به دلیل نشت 
گاز گفت: اکنون گازیکى از روستاها وصل 
شده و بقیه هم درحال انجام است و مشکل 

قطع برق هم نداریم. 
صالحى افزود: از دو روستایى 
که شبکه آب آن ها خسارت 
دیده بود، مشکل یک روستا 
برطرف شد و دومى هم در 

حال حل مشکل است. 

 وقوع 27 پس لرزه در 
بجنورد

مدیــر کل مدیریت بحران 
شمالى  خراسان  استاندارى 
تا کنــون 27  نیز گفــت: 
زلزله در این شــهر به وقوع 
پیوسته که خوشبختانه بجز 
آخرین پس لرزه که ســه و 

نیم ریشتر قدرت داشت بقیه پس لرزه ها 
قدرت کمترى داشته اند.

افــزود: پرداخت خســارت به  عظیمــى 
روســتاییان در اولویــت قــرار گرفته و به 
زودى روند تخمین میزان خسارت از طرف 

کارشناسان انجام مى شود.

 اعزام 37 تیم امداد و نجات به مناطق 
زلزله زده

رئیس ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر کشور نیز با حضور در مناطق زلزله زده 
خراسان شمالى گفت: 37 تیم امداد و نجات 
به مناطق زلزله زده این استان اعزام شده اند.

مرتضى ســلیمى افزود: تا کنون چهار تیم 
واکنش ســریع از استان گلستان، سه تیم 
از اســتان  امداد و نجات 
ســمنان و سه تیم آنست 
بــراى تســریع در امداد 
زلزله  مناطق  به  رســانى 
زده خراسان شمالى اعزام 

شدند. 
رئیــس  اول  معــاون 
ضرورت  بر  نیز  جمهورى 
بســیج همــه امکانــات 
به  فــوري  رســیدگی  و 
زدگان  زلزله  و  مصدومان 
شمالی  خراســان  استان 

تأکید کرد.
صبح  جهانگیري  اسحاق 
دیروز در تماس تلفنی با محمدرضا صالحى 
استاندار خراسان شمالی، گزارشی از آخرین 
وضعیت رســیدگی به مصدومان و میزان 
خسارات وارده به مناطق زلزله زده استان 
دریافــت کرد و از تمــام نیروهاي امدادي 
خواســت با فوریت براى بستري و مداواي 

حادثه دیدگان اقدام کنند و همه مســاعی 
خود را براي کمک رسانی به آسیب دیدگان 

به کار گیرند.
معاون اول رئیس جمهورى همچنین ضمن 
تســلیت و ابراز همدردي بــا خانواده هاي 
جانباختگان ایــن حادثه، از خداوند متعال 
ســالمتی مصدومان و آســیب دیدگان را 
مسئلت و بر لزوم جبران خسارات وارده به 

مردم مناطق زلزله زده تأکید کرد.
همچنین با توجه به وقــوع زلزله، نگرانى 
خانــواده هــا، شــرایط خاص ناشــى از 
پس لــرزه ها وعدم آمادگــى روانى دانش 
آموزان تمامى مقاطع تحصیلى  بجنورد و 
مانه و سملقان در نوبت صبح و عصردیروز 

تعطیل شد.
گفتنى اســت زلزله اى با قــدرت 5,7 در 
مقیاس امواج درونى زمین (ریشتر) شنبه 
شب گذشته برخى مناطق استان خراسان 
شمالى را لرزاند و موجب هجوم شهروندان 

بجنوردى به کوچه و خیابان ها شد.
خانم کشور صمدى 60ســاله از روستاى 
لنگرو دختربچه 12ساله به نام سارا سارى  
از روســتاى قصرقجر فوت شــدگان زلزله 

شنبه شب خراسان شمالى هستند.
زلزله شــنبه شــب خراسان شــمالى در 
بســیارى از شــهرهاى خراســان رضوى 
بخصوص مشهد، چناران، گلبهار، قوچان و 

سبزوار نیز احساس شد.

��ر

ت�ن��
 غیبت 3 هفته اى شهردار فیض آباد 

سؤال برانگیز شد
مه والت- خبرنگار قدس: غیبت ســه هفته اى شــهردار 
فیض آباد در آستانه انتخابات شوراى شهر و در حالى که براى 
دومین بار بحث استیضاح وى توسط شورا مطرح شده است 

سؤال برانگیز شد.
این دومین مرخصى طوالنى وى پس از عدم حضور 10 روزه 
از 26 اســفند ماه 95 تا پنجم فروردین ماه سال جارى بود 
که در فضاى مجازى از استیضاح و خلع محمد رضا پژوهیده 

شهردار فیض آباد خبر داده شد. 
رئیس شــوراى شــهر فیض آباد در خصوص مرخصى طوالنى 
شهردار در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: 6 اردیبهشت شهردار 
فیض آباد بیان کرد از ناحیه کمر دچار آسیب شده است. خاکپور 
افزود: وى در نخســتین نامه براى مداوا از مدیر کل هماهنگى 

شوراهاى استان تقاضاى مرخصى استحقاقى کرد(!)
وى یادآور شد: نامه دوم شهردار خطاب به مدیرکل و رو نوشت 
آن به دفتر شــورا تقاضاى سه هفته مرخصى استعالجى بود 
این در حالى اســت که شهردارى براى امضاى نامه هاى خاص 
و چک ها نیاز به امضاى شهردار داشت و یکى از پرسنل مسیر 

فیض آباد  تا مشهد را طى مى کرد.
به گفته او با توجه به اینکه شوراى شهر براى شهردار در فیض آباد 
خانه اى تهیه کرده است، اما هنوز با گذشت سه هفته پژوهیده 
به فیض آباد برنگشته است. خاکپور در خصوص مشکالت حوزه 
شــهر و شهردارى تصریح کرد: با گذشت 50 روز از سال هنوز 

حقوق کارگران شرکتى شهردارى پرداخت نشده است.
افرازى عضو شوراى شهر فیض آباد نیز گفت: با شناختى که 
اعضاى شوراى شهر از شهردار دارند این حقیقت آشکار شد 
که وى عالقه اى به اجراى مصوبات شورا نداشته و تصمیمات 
شــخصى خود را اعمال مى کند؛ به طــورى که اینک تعداد 

زیادى از مصوبات شوراى شهر هنوز اجرایى نشده است.
اما محمد حسین موحد دیگرعضو شورا و عضو شوراى استان 
از مصاحبه با خبرنگار ما خوددارى کرد و در خصوص سؤال 
بى پاسخى که غریب به سه هفته از مرخصى شهردار مى گذرد 

و فیض آباد بدون شهردار اداره مى شود، امتناع کرد.

20 روستا در خراسان شمالى تخریب شد 

  علت مرگ پلنگ « درونه» اعالم شدلرزه و 27 پس لرزه در «پیش قلعه»
قدس: مدیرکل حفاظت محیط زیســت خراســان رضوى 
اعالم کرد: بر حسب اعالم نظر قطعى دامپزشکى، علت مرگ 
پلنگ تلف شــده در منطقه حفاظت شده درونه بردسکن، 

کهولت سن بوده است.
حمیــد صالحى گفت: چندى پیش و بــه دنبال پیگیرى یک 
گــزارش مردمى، محیــط بانان منطقه حفاظت شــده درونه 
بردسکن با الشه یک قالده پلنگ در چشمه انجیرى این منطقه 
روبه رو شدند. وى افزود: به علت فساد الشه، قابلیت تشخیص 
سریع علت مرگ دشــوار بود و پس از آن تالش براى ردیابى 

موضوع و بررسى علت مرگ پلنگ، در دستور کار قرار گرفت.
این مسئول با اشــاره به اینکه الشه پلنگ بر اثر گرمى هوا 
و گذشــت زمان دچار فساد شــده بود، ادامه داد: مأموران 
یگان حفاظت محیط زیســت منطقه به همراه کارشناسان 
دامپزشکى در محل حاضر شدند و به دلیل مشاهده نشدن 
آثار خونریزى و زخم جدى، هرگونه نظریه برخورد گلوله یا 

مضروب شدن حیوان در وهله نخست رد شد.

صالحى گفت: جنســیت این پلنگ بالغ، نر بود و الشــه با 
وجود فســاد زیاد، تا حد ممکن بیومترى (مطالعه مسائل 
بیولوژیکى) و مشخصات الشه این گربه سان به ثبت رسید.

وى افزود: با بررســى هاى کارشناسى و با توجه به وضعیت 
دندان ها و ســاییدگى هاى آن، پلنگ تلف شــده مســن 

تشخیص داده و نظریه مرگ بر اثر پیرى پررنگ تر شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت خراســان رضوي در پاسخ 
به انتقاد برخى رســانه ها مبنى بر عدم اطالع رسانى در این 
زمینه، گفت: مرگ بر اثر کهولت سن در مورد هرگونه موجود 
زنده امکان پذیر اســت و این موضــوع چندان عجیب و دور 
از باور نیســت و موضوع به محض دریافــت نظرات مکتوب 
کارشناسان دامپزشکى اطالع رسانى شد. منطقه حفاظت شده 
درونه بردسکن در خراسان رضوى در مجاورت منطقه حفاظت 
شده سیدمرتضى قرار دارد؛ این منطقه به دلیل تنوع زیستگاه 
حیات وحــش و قابلیت هاى بالقــوه در زمینه احیا و حفظ 

پوشش گیاهى و جانورى تحت حفاظت قرار گرفته است.
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 زلزله اى با قدرت 5/7 
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زمین (ریشتر) شنبه شب 
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را لرزاند و موجب 
هجوم شهروندان 

بجنوردى به کوچه و 
خیابان ها شد

بــرش



رخ � رخ قاضى زاده هاشمى به گزارش قدس از بیمارستان قائم واکنش نشان داد

وعده وزیر براى پایان راهرو خوابى بیماران
پروین محمدى  در حاشــیه آیین پایانى 
دهمین جشــنواره «مطهرى» و ســفر وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکى به مشهد 
فرصتى یافتیم تا با دکتر ســید حسن قاضى 
زاده هاشــمى در یک گفت وگوى اختصاصى 
وضعیت بیمارستان قائم (عج)، کمبود تخت 
بســترى و پذیرش بیمــار در راهروهاى این 
بیمارستان را مطرح و از اقدام هاى انجام شده 

براى رفع مشکالت بیماران مطلع شویم. 
وزیر بهداشــت در این گفت وگو با بیان اینکه 
بزرگ ترین مشــکل مشــهد در حوزه درمان 
و آمــوزش، کمبود فضاى مناســب اســت، 
خاطرنشــان کرد: ما هنوز در بیمارستان هاى  
قائم (عج)،امام رضا(ع)، هاشــمى نژاد، شهید 
کامیــاب و... با کمبود فضا مواجه هســتیم 
که نه تنها براى بیماران، بلکه براى اســاتید 
ماهم مناســب نیســت و هنوز 2000 تخت 

بیمارستانى در مشهد کم داریم. 
وى در خصــوص کمبود فضا و درمان بیماران 
در راهروهاى بیمارستان قائم (عج) که روزنامه 
قدس در 31 فروردین امسال گزارشى در این 
خصوص به چاپ رساند، اظهار داشت: براساس 
گــزارش مدیران عمران و توســعه دانشــگاه 
اقدام هاى خوبى به منظور رفع مشکالت بیماران 
صورت گرفته، به طورى که از ســال 94 با 27 
میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته توانسته اند 
عملیات بازســازى را دراین بیمارستان شروع 
کننــد و تاکنون با 20 میلیــارد تومان هزینه 
بخــش اورژانس متمرکز بــا 1250 متر مربع 
زیر بنا با فضاى مناســب راه اندازى شــده و از 
حدود 250 تخت مورد نیاز تعداد 100 تخت 
اضافه شده و مابقى تا دو ماه آینده اضافه خواهد 
شــد. افزون برآن بااستفاده از فضاهاى موجود 
بیمارستان ســه بخش نیز در حال باز سازى 
است و دو بخش پشتیبان داخلى و اعصاب هم 

در حال اضافه شدن مى باشد. 
در این گزارش به خریدارى و نصب سیســتم 
مرکزى سرمایش بیمارستان اشاره شده که با 
راه اندازى آن وضعیت مطلوبى براى بیماران 

فراهم خواهد شد.
بنابراین با وجود بازســازى پنج بخش قلب ، 
اورژانــس، گوش و حلق و بینى، پشــتیبان 
اعصاب و پشــتیبان داخلى و اضافه شدن به 
مجموعه بخش هاى موجود بیماران شــرایط 

مناســبى خواهند داشــت، بخصوص بخش 
استروك (ســکته هاى مغزى) که در کاهش 
مشــکالت بیمــاران نقش بســزایى خواهد 
داشت و امیدواریم همان طور که همکاران ما 
گزارش مى کنند، دیگر بیمارى در راهروهاى 

بیمارستان قائم بسترى نباشد. 
دکتر هاشمى در باره زمان ساخت بیمارستان 
شــرق مشهد نیز گفت: طبق توافق قبلى 50 
در صد هزینه ساخت این بیمارستان را وزارت 
راه و شهرســازى تقبل کرده و اســتاندارى 
خراسان نیز قول مساعد براى کمک داده است 

که براى تحقــق آن نیاز به پیگیرى از طریق 
استاندارى مى باشد. 

وى یاد آور شد از این رو امیدواریم با همکارى 
و مشارکت اســتاندارى و دیگر سازمان هاى 
مرتبــط هرچه ســریع تر کار ســاخت این 
بیمارســتان آغاز شــود و با توجــه به اینکه 
قراراست طرح بیمارســتان 610 تختخوابى 
امام رضا ( ع ) در این بیمارســتان پیاده شود، 
هرچه زودتر بتوانیم این مرکز درمانى را براى 
مردم صبور و محروم این منطقه به بهره بردارى 

برسانیم. 
وقتى از وزیر بهداشــت پرسیدیم چه زمانى 
را براى بهره بردارى از بیمارســتان پیش بینى 
مى کنیــد، تصریح کــرد: چنانچه اســکلت 
بیمارســتان شکل بگیرد و همکارى هاى بین 
بخشــى ســرعت پیدا کند، مى توانیم زمان 
تقریبــى آن را تعیین کنیم، اما اکنون نیاز به 

پیگیرى هاى استاندارى دارد. 
دکتر هاشــمى به نکته مهمى اشــاره کرد و 
یادآور شد: هرکس در مشهد به حوزه سالمت 

کمــک مى کنــد در واقع این خدمــت را به 
پیشگاه حضرت رضا(ع) پیشکش کرده است، 
چون زائران و مجاورانى که چشــم به عنایت 
این امام همام دوخته اند و بیمارانى که از جاى 
جاى میهن اســالمى و حتى خارج از کشور 
به نیت شفا به مشهدالرضا مى آیند، مستحق 
دریافت خدمات درمانى بهترى هستند؛ ازاین 
رو ضمن قدردانى از اســتاندار خراســان که 
همیشه در زمینه رفع مشکالت حوزه سالمت 
باما همراهى و همکارى صادقانه اى داشته اند 
امیدواریم 1000 تخت بیمارستانى هم به ما 
بدهند تا بخش عمده اى از مشکالت و کمبود 

تخت بیمارستانى در این شهر رفع شود. 
همچنین آســتان قدس رضــوى باتوجه به 
دیدگاه روشــنى که آقاى رئیســى نســبت 
به ســالمت مردم بخصــوص زائران حضرت 
رضــا (ع) دارنــد، مى تواند با ســاخت چند 
درمانگاه و مرکز درمانى در سطح شهر مشهد 
نقش مؤثرى در درمــان بیماران و محرومان 

داشته باشد.

آب و �وا

��ر

 ادامه بارش هاى رگبارى و افزایش 
ابرناکى در خراسان رضوى

قدس: نقشه ها و مدل هاى هواشناسى بیانگر نفوذ امواج ناپایدار 
بارشى از نواحى غربى، به استان خراسان رضوى است به طورى 
که پیش بینى مى شود تا روزهاى پایانى هفته جارى به تناوب 
شاهد افزایش ابرناکى و بارش هاى رگبارى در برخى نقاط توأم 
با رعدو برق و وزش باد شــدید موقتى خصوصاً در نیمه غربى و 
شمالى استان باشیم. گفتنى است، کمینه و بیشینه دماى مشهد 

هم امروز به ترتیب به 17 و 29 درجه خواهد رسید.

 در نشست خبرى ائتالف «جریان خدمت» 
مطرح شد

 کارنامه شورا نباید کارنامه شهردارى 
باشد

مهناز خجسته نیا: نشست خبرى ائتالف «جریان خدمت» 
با حضور نامزدهاى منتخب، روز گذشته در سالن اجتماعات 

مؤسسه فرهنگى قدس برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در این جلســه تعهد خدمت به مردم، 
پرهیز از شائبه هاى سیاسى و تبدیل ظرفیت هاى بالقوه شهر 

به بالفعل از جمله اهداف این ائتالف اعالم شد.
یکى از نامزدهاى این ائتالف با انتقاد از نگاه صرف شــوراى 
اسالمى شهر به شهردارى گفت: کارنامه شوراى اسالمى شهر 

هرگز نباید کارنامه شهردارى باشد.
نامزد دیگــرى از این ائتالف هم با بیان اینکه مردم تشــنه 
خدمت به دور از شائبه هاى سیاسى و سهم خواهى هستند، 

گفت: مردم از سیاست زدگى خسته شده اند.
وى با تأکید براینکه شــوراى اســالمى شهر نباید به محلى 
براى کارآموزى تبدیل شــود، افزود: شورا باید جایگاه افرادى 

متخصص و توانمند باشد.
به گفته وى اصلى ترین وظیفه شورا نیز انتخاب شهردار است 
چراکه اگر اشــتباهى در کار انتخاب شهردار صورت بگیرد، 

خشت اولى است که کج نهاده خواهد شد.
یکى دیگر از منتخبان ائتالف جریان خدمت هم اســتفاده 
نکردن از ظرفیت هاى موجود در شهر را از خألهاى دوره هاى 
گذشــته شورا برشمرد و گفت: دلیل اصلى بروز این خأل نیز 
سیاسى کارى اعضاى شــورا بوده است. عضو دیگرى از این 
ائتالف هم با بیان اینکه مردم باید به گروه متعهد به خدمت، 
عمل به عهد، تعهــد به مردم و تعقل در تصمیم گیرى رأى 
بدهند، اظهار داشت: هر عضو شوراى شهر نماینده منتخب 
جمعیت 3 میلیون و 12 هزار و 90 نفرى این کالنشهر است.

وى با اشاره به خطر ایجاد حاشیه در حاشیه کالنشهر مشهد 
گفت: این در حالى است که چند صدایى فرهنگى هم در این 

کالنشهر بیداد مى کند.

 شهردارى مشهد توجه کند! برپایى نمایشگاه «مشهد دوست 
داشتنى» خوب است، ولى اولویت شهر مشهد نمایشگاه نیست! 
اولویت مشهد رفع ترافیک است. آیا هنوز مهندسان ومتخصصان 
شهرى نمى توانند، مثل تهران پل هاى دو طبقه درمشهد بسازند؟
915...3660

 شهردارى مشهد بگوید که اآلن با ایجاد پل، ترافیک تقاطع 
فرامرزعباسى -جانباز با قبل آن چه تفاوتى پیدا کرده؟ پلى که 
باید دربلوار جانباز و تقاطع ساجدى- جانباز ساخته مى شد و 
ورودى تقاطع غیرهمسطح قبل از چهارراه مى بود، متأسفانه 
بعد از چهارراه ســاخته شده! کاش مســئوالن شهردارى و 
شوراى شهر درترافیک این تقاطع ها منتظر مى بودند؛ شاید 

وقت مردم برایشان ارزش پیدا مى کرد!
915...3660

 لطفاً از جاده دســتگردان به ســمت شهرك شهید باهنر 
گزارشى تهیه کنید. این جاده بیش از 30 سال پیش آسفالت 
شده و اآلن از یک جاده کویرى و خاکى بدتر شده به طورى 
که پر از دست اندازهاى وحشتناك است. فقط کافیه دوبار در 
روز از این جاده براى زیارت قبور یا رفت و آمد به این روســتا 

استفاده کنى. محاله از جلوبندى سازى سر در نیاورى.
937...8944

 اى مسئوالن شما را به خدا به فکرما حاشیه نشین هاى کم 
درآمد و مستأجر باشید. چگونه و چطور قبض آب، برق و گاز 
را محاسبه مى کنید؟ درسال یک بارگوشت نمى خوریم چون 
توانش را نداریم. حال چگونه با حقوق ماهى700تومان زندگى 

را اداره کنیم؟ خودتان را جاى ما بگذارید.
935...0253

 راننده تاکســى هستم! مى خواستم به این وسیله از کسى 
که بانى کار خیر شــده و جمعى از رانندگان تاکسى، اتوبوس 
وکارکنان زحمتکش فضاى ســبز را به زیارت عتبات عالیات 
برده، صمیمانه تشــکر و قدردانى کنم و از خداى بزرگ براى 
ایشان وخانواده محترمشان آرزوى سعادت وخوشبختى دارم.
915...4721

 اگــر حرف هایى که در این مناظــره ها بین نامزدها رد و 
بدل شد، راست و درست باشد، بیچاره مردم که بازیچه دست 

برخى مسئوالن قرار گرفته اند.
932...3652

 کمک به اشــتغال و تولید در چناران و هر جاى کشــور 
عزیزمان بسیار کار خوبى است، اما چرا یک نهاد نظامى آن را 
انجام دهد و نه وزارتخانه ها و سازمان هاى مرتبط مانند وزارت 

کشاورزى و...
9150...8863

مخاطبان عزیز خرسندیم که ارتباط دوسویه با این 
رسانه در ارسال سوژه از سوى شما خوانندگان 
گرامى، با راه اندازى این ستون به ثمر نشست، 

بنابراین امیدواریم مسئوالن دستگاه هاى اجرایى با 
پاسخ خود، ما را در این مسیر همراهى کنند. شما 

مى توانید از طریق سامانه پیامکى 300072305 با ما 
در تماس باشید.
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