
آینده تئاتر را روشن مى بینم گفت و گو با حمید رضا سهیلى، نویسنده و هنرمند تئاتر شهرماناز مناظره تا شور و حال انتخابات در خراسان

قدس: حمید رضا ســهیلى متولد 1336 در 
تربت حیدریه اســت. او از هنرمندان عرصه 
تئاتراست که آثار زیادى را در زمینه نوشتار نیز 
به صورت تألیف دارد. این روزها کتاب «آسید 
کمال» آخرین کتاب اوســت کــه در یادمان 
هنرمند فقید سید رضا کمال علوى به رشته 

تحریر در آورده است، گفت و گو با او...

قدس: چند روزى اســت فضاى شــهرهاى 
استانهاى خراســان رنگ و بوى انتخاباتى به 
خود گرفته است و با نزدیک شدن به روز رأى 
گیرى هر روز بر هیجان انتخاباتى نسبت به 
روز قبل افزوده شــده و فعالیت ها بیشتر و 
فراگیرتر مى شوند.هواداران نامزدهاى ریاست 

جمهورى و شورا هاى شهر هم با ...
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وزیر تعاون در بجنورد خبر داد

پرداخت تسهیالت 
براى بازسازى مناطق 

زلزله زده خراسان شمالى

.......صفحه 3 

حاشیه شهرى که دیده نمى شود  

انباشت وعده ها 
در «کال زرکش» 

قدس: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى گفت: براى هر واحد زلزله 
زده روســتایى 5 میلیون تومان کمک بالعوض و براى واحدهاى 

شهرى 6 میلیون تومان عالوه بر 2 میلیون تومان کمک...

قدس: اگر اندکى اهل اینترنت گردى باشــید، قطعاً عکس هاى 
بى شمارى از شهرهاى آلوده جهان در کشورهایى چون هندوستان، 

اندونزى، بنگالدش و چین را مشاهده کرده اید که...
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بدهى50میلیارد تومانى دولت به  اتوبوسرانى مشهد
مدیرعامل این سازمان در گفت  و گو با قدس خبر داد
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 آرامگاه 
فردوسى 

گلباران شد

ایرنا   آرامگاه حماســه سراى بزرگ ایرانى حکیم 
ابوالقاسم فردوسى در شهر تاریخى توس عصر دیروز 

با حضور جمعى از مسئوالن گلباران شد.
مسئوالن، شاعران و مدعوین این مراسم یاد و خاطره 
فردوسى را گرامى داشتند و از مقام شامخ این شاعر 
بزرگ و بلند آوازه تجلیل کردند و خواستار معرفى آثار 

و شخصیت ارزشمند او شدند.
در این مراسم جمعى از مهمانان و مسئوالن خارجى، 

شاعران و فردوسى پژوهان حضور داشتند.
به همین مناســبت مرکز تولید، فــروش و نمایش 
گوهرســنگ ها نیز در محــل آرامگاه این شــاعر 

حماسه سرا  گشایش یافت.



گفت و گو با حمید رضا سهیلى، نویسنده و هنرمند تئاتر

آینده تئاتر را روشن مى بینم
��ر

ســرورهادیان  حمید رضا سهیلى متولد 
1336 در تربت حیدریه اســت. او از هنرمندان 
عرصه تئاتراســت که آثار زیــادى را در زمینه 
نوشــتار نیز به صورت تألیــف دارد. این روزها 
کتاب «آســید کمال» آخرین کتاب اوست که 
در یادمان هنرمند فقید سید رضا کمال علوى 
به رشــته تحریر در آورده است، گفت و گو با او 

راباهم مى خوانیم. 
 کمى از خودتــان و ورود تان به دنیاى 

تئاتر و نوشتن براى ما بگویید.
دیپلم را از هنرســتان صنعتى مشــهد گرفتم 
و در دانشــگاه ارومیه قبول شــدم اما به خاطر 
انقالب فرهنگى درسم نیمه تمام ماند. در دوران 
دبیرستان جذب تئاتر شدم و جذبه آن تا کنون 

مرا در این وادى نگاه داشته است.
در ســال هاى اول انقالب گروه مالک اشــتر را 
تأسیس کردم که نخستین گروه تئاتر مسجدى 
بود. بعد در دادســراي انقالب استخدام شدم و 
به دور از فعالیت هاى دادگاهى این ارگان، گروه 
هنرى زندانیان را راه اندازى کردم. گروهى که 
در دهــه 60 نمایش هاى بســیارى را به روى 
صحنه آورد. در دهــه 60 و 70 با روزنامه هاى 
خراسان و قدس همکارى داشتم و عالوه بر کار 
تئاتر به نوشتن قصه نیز مشغول بودم. در همان 
سال ها انجمن قصه نویسان و انجمن فیلمنامه 
نویسان را با یارى تنى چند از دوستان راه اندازى 
کردیم و در سال 1365 موفق به تأسیس حوزه 
هنرى در مشهد شــدیم. طى سال ها فعالیت 
موفق به کسب جوایز زیادى شدم که مهم ترین 
آن انتخاب به عنوان هنرمند برگزیده هشــت 

سال دفاع مقدس در سال 68 بود.
 کمى ازکتاب هایى که تاکنون به رشته 

تحریردرآوردید بگویید.
من قبل از این که به صورت مستقل کتاب هایم 
را چــاپ و عرضه کنــم، تعــدادى از آثارم در 
کتاب هاى مشترك چاپ شده بود که عبارتند 
از: فیلمنامه بلند «ماراتن عشــق» در مجموعه 
«برگزیده هــا»، قصــه «دنیــا را نگهدارید» در 
مجموعه «در حاشیه شــط»، مجموعه هایی از 
قصــه هایم در کتاب «دارالشــفاى رضوى». اما 
مجموعه کتاب هاى مســتقلم عبارتند از: «صد 
ســال تئاتر مشــهد» (1290 تا 1330)، جلد 
اول -1392«صد ســال تئاتر مشــهد» (1330 
تا 1357)، جلد دوم_1393، «صد ســال تئاتر 

مشهد» (1357 تا 1370)
مجموعه قصه «بوى بهشت»، 
مجموعه قصه «شفا یافتگان»، 
مجموعه قصه «کسى که مثل 
،مجموعه  نیست»  هیچکس 
عشــق شکوفه  «وقتى  قصه 

مى دهد»، «آسید کمال» 
 کمــى از آخرین کتاب 
تان براى مان بگویید، چه 
شد که تصمیم گرفتید در 
مرحوم  هنرمند  خصوص 
علوى  کمال  رضا  ســید 

بنویسید؟
فکر نوشتن این کتاب درهمان روز تشییع جنازه 
ایشــان در بهشت رضا به ذهنم آمد و از همان 
روز شروع به کار کردم. در مراسم هفتمین روز 
مرحوم، دکتر لطفى در ســخنان شان گفتند 
قرار است دلنوشــته هاى دوستان آقاى علوى 
در کتابى گردآورى شــود و از همه خواســتند 
مطالبشــان را تحویل دهند. همین سبب شد 
دست از کار بکشم که کار تکرارى و دوباره نشود. 
اما پس از مدتى فهمیدم کارى انجام شده است. 
با دکتر لطفى مشــورت کردم، ایشان استقبال 
کردند و پیشنهاد دادند خودم کار را دنبال کنم. 
علت نگارش کتــاب درباره کمال علوى اول به 

سابقه دوســتى کهن من با 
اوبر مى گردد، و دیگر آن که 
او مــرد اخالق و تواضع بود و 
مى دانســتم که در دل همه 
هنرمندان جا دارد وبا نوشتن 
این کتاب تنها کارى بود که 
مى توانستم دین خودم را به 

او ادا کنم. 
  این کتــاب با حمایت 
یا  یا ســفارش کســى 
جایى نوشته شد یا حس 

خودتان بود؟
کتاب نه سفارش کسى بود و 
نه کســى از آن حمایت کرد. یک کار دلى بود 
که به انجام رسید. اما مرکز هنرهاى آفرینش و 
آقایان ثابت نیا و سیم ریز واقعاً در این کار دلى 
از دل مایه گذاشتند و اجازه ندادند، تنها بمانم 
که از یارى شــان امتنان دارم. انجمن نمایش 
خراســان رضوى هم به کمک چاپ کتاب آمد 
و با پیش خرید کتاب توانستم هزینه چاپخانه 

را مهیا کنم.
 االن مشــغول به چه کارى هستید و از 

برنامه هاى آینده برایمان بگویید.
در حــال حاضر مجموعه قصــه دیگرى به نام 
«ســتاره ها مى خندند» را در دست چاپ دارم و 

مشغول نوشتن مجموعه قصه دفاع مقدسى«دنیا 
را نگهدار مى خواهم پیاده شوم» و مجموعه قصه 
اجتماعى «وقتى که من مردم» و یک مجموعه 
قصه رضوى با عنوان «آواز آسمانى عشق» هستم. 
دو جلد باقیمانده «صد سال تئاتر مشهد» مربوط 
به دهه هاى 70 و 80 را نیز همزمان کار مى کنم. 
به روال کتاب «آســید کمــال» دو کتاب دیگر 
درخصوص شــخصیت نگارى هنرمندان تئاتر 
مشهد با عنوان «بچه تابســتان»، یادبودنگارى 
زنده یاد حســن حامد، و «مردى به رنگ انار» 
یادبودنگارى شهید مســعود سهیلى را هم در 

دست نگارش دارم.
  باتوجه به این که شــما مدتى است به 
عنوان رئیس انجمن پیشکســوتان خانه 
تئاتر خراسان رضوى مشغول به فعالیت 
هستید، کمى درباره این انجمن و چشم 

انداز آن توضیح دهید؟
خانه تئاتر خانه عشق و دوستى همه اهالى تئاتر 
است. انجمن پیشکسوتان هم محفلى براى یاد 
و دیدار و از حال و احوال قدیمى هاى این هنر با 

خبر شدن است.
با توجه به حرکت هاى خوبى که در تئاتر مشهد 
صورت گرفته، آینده این خدمت را هم روشــن 
مى بینم. اصالً در کار خیر مگر مى شــود خوبى 

نباشد؟
  تئاتر امروز مشــهد را چگونه ارزیابى 

مى کنید؟
خیلــى خوب. این خوب بــودن حاصل تالش 
و بــا هم بودن وبراى تئاتــر تالش کردن همه 
هنرمندان بوده است، به طورى که مسئوالن را 
مجبور کرده است، براى عقب نماندن از قافله رو 

به پیشرفت هنرمندان با آنان همراه شوند.

اخـــبار2

رئیس حوزه هنرى خراسان رضوى خبرداد 
  انتشار فراخوان جشنواره 

نمایشنامه نویسى «حکیم سخن»

یزدى: فراخوان جشنواره ملى نمایشنامه نویسى حکیم سخن با 
هدف ارج نهادن و پاسداشــت جایگاه حکیم سخن؛ فردوسى و 

شاهکار بى مانندش شاهنامه منتشر خواهد شد.
رئیس حوزه هنرى خراسان رضوى با بیان این خبر گفت: شاهنامه 
یکى از شــاهکارهاى ادبى جهان اســت و مجموعه اي دلپذیر از 

معارف ارزنده بشرى است.
سیدجواد رفائى افزود: دامنه این معارف آنچنان گسترده است که 
این اثر بزرگ را از زمره آثار حماســی محض فراتر برده و آن را به 
دایره المعارفی از اخالق، علم و دانش، تعلیم و تربیت، عدل و داد 
تبدیل کرده اســت. وى افزود: با اندك تأملى در شاهنامه، تأثیر 
تعلیمــات ادیان الهى را در آن در می یابیم اما آنچه در این زمینه 
بیشــتر جلوه گرى می کند، پیوند بسیار عمیق شاهنامه با مبانی 

اسالم و بهره مندي از قرآن و کالم امامان معصوم است.
رفائــى ادامه داد: از همین روى با هدف ارج نهادن و پاسداشــت 
جایگاه حکیم سخن فردوســى و شاهکار بى مانندش شاهنامه، 
همچنین تأثیر جلوه هاى زیباى شــاهنامه و نمود شــاهنامه در 
زندگى اقوام ایرانى نخســتین جشــنواره ملى «حکیم سخن» با 
موضوع شاهنامه فردوسى برگزار خواهد شد. وى این جشنواره را 
شامل دو بخش معرفى کرد و اظهار داشت: نخستین جشنواره ملى 
«حکیم سخن» در دو بخش نمایشنامه نویسى و پژوهشى برگزار 

مى شود و در هر بخش به آثار برگزیده جوایزى اهدا خواهد شد.
رفائى زمان برگزارى این جشنواره را 24 و 25 اردیبهشت ماه سال 
آینده همزمان با بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسى عنوان کرد 
و ادامه داد: پس از انتشار فراخوان در مدت زمان تعیین شده آثار 
ارسال شــده به دبیرخانه در حوزه هنرى خراسان رضوى، مورد 
بازخوانى و داورى قرار گرفته و طى مراسمى در 25 اردیبهشت ماه 

سال آینده، آثار برگزیده معرفى خواهند شد.

  برگزارى پنجمین دوره مسابقات ادبی 
«چّله چارانه» در نیشابور

نیشابور- خبرنگارقدس: همزمان باروز ملی بزرگداشت خیام 
نیشــابوري براي پنجمین سال مســابقات چلّه چارانه (حفظ 
رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوري)با اهتمام آموزش و پرورش 

در نیشابور برگزارشد.
عباســعلى محمدى معاون آموزش ابتدایــى آموزش و پرورش 
نیشابور اظهارداشــت: با هدف آشــنایى بهتر دانش آموزان با 
مفاخر و مشاهیر،احترام به هویت ملى، هم گامى اولیا و مربیان 
با دانش آموزان و مشارکت آنان در طرح و برنامه ها،تقویت نشاط 
و شادابى و افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان مسابقات چلّه 
چارانه (حفظ رباعیات حکیم عمر خیام نیشــابوري) به اهتمام 
گروه هاي ابتدایی آموزش و پرورش نیشابور براي پنجمین سال 

در کشور برگزار مى شود.

  برگزارى نشست علمى در مورد 
«دانشمندان مشهدى» در کویت 

قدس: از سوى رایزن فرهنگى ایران در کویت در راستاى انتخاب 
مشهد به عنوان پایتخت فرهنگى جهان اسالم در سال 2017 
نشســت علمى با هدف معرفى دانشمندان مشــهدى در ادوار 

مختلف در کویت برگزار شد.
سمیر ارشد، رایزن فرهنگى ایران در کویت در این نشست عنوان 
کرد: خواجه نصیرالدین توســى نخستین رصدخانه را در شهر 
مراغه ایران تأسیس کرد، که بعدها تبدیل به نخستین آکادمى 
علمى جدید با بیش از 400 هــزار کتاب در زمینه هاى علمى 

متفاوت شد. 
دکتر ســند عبدالفتاح، استاد تاریخ اسالمى در دانشگاه کویت، 
در مورد خواجه نصیرالدین توسى گفت: این دانشمند بزرگ به 
عنوان رهبر نهضت علمى در قرن هفتم هجرى شــناخته شده 
است.  دیگر سخنوران این سمینار امین الناصر، محقق در تاریخ 
اسالمى، فیصل طاها، استاد تاریخ در دانشگاه کویت، بودند که در 

مورد شهر توس و دانشمندانش سخن گفتند.

قدس: نقاشى در مشهد هیچ جایگاهى ندارد
نیش و نوش: فقط موقع رنگ کردن چغوك براى فروش بجاى 

قنارى در بازار جایگاه داره!
قدس: مسکن مهر گلبهار شکوفه نزد

نیش و نوش: چون باغبون خوبى نداشت!
قدس: آغاز گازرسانى به 32 روستاى شهرستان نیشابور

نیش و نوش: خدا رو شــکر که دیگه روســتاى بــدون گاز در 
کشورهاى دوست و همســایه باقى نمونده و نوبت به روستاهاى 

خودمون رسیده!
قدس: جوالن غول ترافیک در مشهد

نیش و نوش: اگه بجاى این همه مســئول، یک پهلوون داشتیم 
تاحاال شاخ این غول رو شکسته بود!

قدس: وقوع 1815 پس لرزه طى 33روز در خراسان رضوى
نیش و نوش: حداقل تو یک زمینه داریم با ژاپنى ها رقابت مى کنیم!
قدس: کالهبردارى 35میلیونى براى بخت گشایى در خراسان 

شمالى
نیش و نوش: تو این وضعیت اقتصــادى همینکه 35میلیون 
تو جیبت پوله یعنى بختت گشــوده شــده، دیگه بیشتر ازین 

چى میخواى؟!

قدس   چند روزى اســت فضاى شــهرهاى استانهاى 
خراســان رنگ و بوى انتخاباتى به خود گرفته است و با 
نزدیک شدن به روز رأى گیرى هر روز بر هیجان انتخاباتى 
نســبت به روز قبل افزوده شــده و فعالیت ها بیشــتر و 

فراگیرتر مى شوند.
هواداران نامزدهاى ریاســت جمهورى و شورا هاى شهر 
هم با حضور و تجمع در خیابان هاى اصلى شهر مشهد و 
مقابل ستادهاى انتخاباتى از کاندیداى مورد نظر خود اعالم 
حمایت کرده و با در دست داشتن پالکاردها و پوسترهاى 

تبلیغاتى شور و حال انتخاباتى خود را ابراز مى کنند.
اگر چه امسال با ورود شبکه هاى مجازى،تبلیغات انتخاباتى 
تفاوت هایى پیدا کرده اما هنوز هم تجمع هاى شــبانه و 
راه اندازى کارناوال یکى از پرطرفداران ترین شــگردهاى 

تبلیغاتى است.
خبر دیگرى حاکى اســت:  مناظره نمایندگان نامزدهاى 
انتخابات ریاست جمهورى در اتحادیه انجمن هاى اسالمى 

دانش آموزان خراسان رضوى برگزار شد.
در ایــن مناظره که با حضور دانش آمــوزان و پنج نفر به 
نمایندگى از نامزدهاى انتخابات ریاست جمهورى برگزار 
شــد نمایندگان نامزدها به مهم ترین پرسش هاى مطرح 

شده از سوى دانش آموزان پاسخ دادند.
در ابتدا قاســمى قائم مقام حزب مؤتلفه خراسان رضوى 
به نمایندگى از سید مصطفى میر سلیم در پاسخ به این 
پرســش که نامزد مورد حمایت شما علت اصلى حاشیه 
نشــینى را چه چیزى مى داند؟ گفت: علت اصلى حاشیه 
نشینى از نظر ایشان نبود توجه به آمایش سرزمین است 
چرا که اگر دولت هاى گذشته به این امر توجه مى کردند 
قطار زندگى و امرار معاش روســتاییان متوقف نمى شد و 

آنان به شهرها هجوم نمى آوردند.
هادى بهجتى فرد فعال رسانه اى نیز به نمایندگى از محمد 
باقر قالیباف در پاسخ به این پرسش که نامزد مورد حمایت 
شــما چه برنامه اى براى افزایش نــرخ ازدواج دارد، گفت: 
پرداخت وام از اولویت هاست و نیز مهم ترین راهکار ایجاد 
اشتغال است چرا که در دولت یازدهم آمار ازدواج کاهش 
یافت و امر طالق باالرفت به نحوى که در شهر مشهد از هر 

سه ازدواج یک مورد به طالق منتهى مى شود.
در ادامه مناظره این پرســش مطرح شــد که هر کدام از 
نامزدهاى ریاست جمهورى چه برنامه اى براى ایجاد تعادل 

بین آموزش و پرورش در پیش خواهند گرفت؟ 
نماینده آقاى میر سلیم در پاسخ به این پرسش گفت: پنج 
سال پیش سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تنظیم 
شده است که به تأیید رهبرى نیز رسیده اما امروز شاهدیم 
این دولت براى عملیاتى کــردن آن نه تنها کارى نکرده 
بلکه بدون اطالع مجلس سند ذلت بار 2030 یونسکو را 

امضا کرده است.
آملى نیز به نمایندگى از اســحاق جهانگیرى گفت: سند 
2030 توسط شوراى عالى انقالب فرهنگى تأیید شده و به 
دولت ابالغ شده، این سند الزم االجرا نبوده بلکه توصیه اى 
است و اگرچه گاهى اوقات برخى چیزها را مى پذیریم اما 

اصرارى به عمل کردن آن ها نیست.
در ادامه اصغریان نماینده حجت االسالم و المسلمین سید 
ابراهیم رئیسى در این مناظره در پاسخ به پرسش مطرح 
شده، گفت: آن چیزى که ما تاکنون دیده ایم این بوده که 
نه تنها در راستاى تحول آموزش و پرورش قدمى برداشته 
نشده بلکه بسیارى از اقدام ها با آن منافات داشته است به 
عنوان مثال چندین سال براى تهیه و تدوین سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش از سوى فرهیختگان جامعه وقت 
صرف شــده اما در نهایت به جاى اجــراى آن به صورت 
مخفیانه سند 2030 را امضا  مى کند که با شرایط فرهنگى 

ایران مطابقت ندارد.
رمضانى به نمایندگى از آقاى حســن روحانى نیز گفت: 
ســند 2030 یک سند بین المللى است از سوى یونسکو 
که بســیارى از کشورها آن را پذیرفته اند و نباید برداشت 

ناآگاهانه از آن  را ترویج داد.

از مناظره تا شور و حال انتخابات در خراسان

سه شنبه 26 اردیبهشت 1396
 19 شعبان 1438 16 مى 2017  
سال سى ام  
شماره 8400  ویژه نامه 2791 
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و دوستى همه اهالى 
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پیشکسوتان هم محفلى 
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سعید ترشیزى

فرمانده مرزبانى خراسان رضوى: 
  خدمت به خانواده شهدا بزرگ ترین 

سعادت است

قدس: فرمانده مرزبانى خراسان رضوى گفت: در زمره خانواده 
شهدا بودن سعادت بزرگى است.

سردار جان نثار در دیدار با خانواده ستوان دوم شهید محمد 
حسین مقدسى اظهارداشت: فرزندان شهید بایستى افتخار 

کنند و ادامه دهنده راه پدر خود باشند.
وى خاطرنشان کرد: جایگاه شــهید و خانواده شهید بسیار 

باالست و نصیب هرکسى نمى شود.
در پایان سردار جان نثار لوح یادبود و هدیه اى را به خانواده این 

شهید گرانقدر اهدا نمود.

  نصب المان «یا فاطمه زهرا(س)» 
درمجتمع فرهنگى خیریه بیت الزهرا(س)

 قدس: همزمان با میالد حضرت مهدى(عج) رونمایى از 
المان «یا فاطمه زهرا(س)» توســط پدر شهید حسین میر 
مرتضوى درمجتمع فرهنگى خیریه بیت الزهرا(س) مشهد 

انجام شد.
مسئول روابط عمومى خیریه جان نثاران حضرت زهرا(س) با 
اعالم این خبر گفت:در این مراسم که با حضور مسئوالن قضایى 
و جمعى از ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) انجام 
شد مداحان با مولودى خوانى در جمع شرکت کنندگان میالد 
امام موعود(عج) را جشن گرفتند. معاون دادگسترى خراسان 
رضوى و معاون ستاد امر به معروف و نهى از منکر استان در 
این مراسم نصب تندیس یا فاطمه(س) در مقابل حسینیه ها 
و تکایاى مشهد را اقدامى ارزشمند در راستاى اشاعه فرهنگ 
فاطمى در جامعه عنوان کرد. امیر مرتضوى ضمن قدردانى از 
سازندگان المان یا فاطمه زهرا(س) اظهار امیدوارى کرد زنان 
جامعه اسالمى با الگوپذیرى از آن حضرت در پیشبرد اهداف 
نظام مقدس جمهورى اســالمى ایران با تربیت نسل انقالبى 

درعمل به معروف و نهى از منکر گام بردارند.

  کتابخانه تربیت قوچان
همچنان چشم انتظار یار مهربان

هادى زهرایــى: روزنامه قدس طى چندین ماه گذشــته 
گزارش هایى در خصوص وضعیت کتابخانه تربیت چاپ نموده 
است و پس از گذشت یک ســال از چاپ نخستین گزارش 
ما در این خصوص، خبرنگار ما دوباره به این کتابخانه سرى 
زد که متأســفانه وضعیت ساختمانى این کتابخانه همچنان 
بــدون تغییر مانده و وعده مســووالن در خصوص تکمیل و 
بهره بردارى از این ساختمان هنوز تحقق نیافته است، در این 
خصوص خبرنگار ما با مدیر کل کتابخانه هاى عمومى استان 

گفت و گویى انجام داده است.
حسین اکبرى در گفت و گو با قدس گفت: ما ازروزنامه قدس 
که طى یک سال گذشــته پیگیر تکمیل این کتابخانه بود 
تشکر مى کنیم و پس از چاپ این گزارش با مکاتبات و حضور 
در محل کتابخانه و برگزارى جلساتى با فرماندار شهرستان 
قوچان و دعوت از مســئوالن ذیربــط، آن ها قول هایى براى 

تکمیل این پروژه به ما دادند.
وى ادامه داد: در اعتبارات سال 95، بالغ بر 40 میلیون تومان 
براى تکمیل این پروژه در بودجه عمرانى شهرستان قوچان 
دیده شده بود که متأسفانه تنها مبلغى در حدود 10 میلیون 
تومان آن تاکنون تخصیص یافته اســت و با مذاکراتى که با 
مسئوالن ســازمان برنامه و بودجه اســتان داشته ایم اعتبار 
تکمیلى پروژه بالغ بر 170 میلیون تومان در بودجه سال 96 
دیده شــده است که در انتظار مبادله موافقت نامه این پروژه 

و ابالغ آن هستیم. 
وى ادامه داد: این اعتبار تنها براى تکمیل ساختمان کتابخانه 
است و تکمیل پروژه هاى نیمه تمام یکى از اولویت هاى اصلى 
کارى مسئوالن استان است که ما در حال تالش براى تکمیل 

پروژه هستیم.
مدیر کل کتابخانه هاى عمومى اســتان با گالیه از فرماندار 
قوچان گفت: انتظار ما از فرماندارى شهرستان قوچان بیش 
از این هاست، که ما پیگیر اعتبار مورد نیاز این پروژه از منابع 
استانى هستیم و فرماندار شهرستان قوچان نسبت به تثبیت 
این اعتبار وپس از تکمیل این ساختمان نیاز به تجهیز خواهد 
داشت که انتظار داریم فرماندارى اعتبار مورد نیاز را در بودجه 
شهرســتان پیش بینى کند تا عمالً بتوانیم این کتابخانه را 
راه اندازى کنیم تا مردم محروم آن منطقه از نعمت کتاب و 

کتابخوانى بهره مند شوند.
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هنر خراسان

کتاب «خواب من بر پلک هاى تو» 
رونمایى شد

قدس: مجموعه شعر «خواب من بر پلک هاى 
تو» کتابى است مشتمل بر اشعارى پرمحتوا 
و در عین حال ملموس از امیرحسین معینى 
نویسنده مشهدى که بتازگى وارد بازار کتاب 

شده است.
 مجموعه «خواب من بر پلک هاى تو» تازه ترین 
اثر این شاعر و نویسنده مشهدى است که در 
سى امین نمایشگاه بین المللى کتاب تهران 
رونمایى شد و اکنون در دسترس مخاطبان 

عرصه ادبیات قرار گرفته است.

بزرگداشت فردوسى با آثار 
نقاشى در نگارخانه آذرنور

هادیان: به مناســبت بزرگداشــت فردوسى 
نمایشــگاه آثار نقاشــى در نگارخانه آذر نور 
برگزار شد. مدیر نگارخانه آذر نور درگفت و گو 
با قدس با اعالم این مطلب گفت: نمایشگاه آثار 
آبرنگ فروهررسته هنرمند دهه 40 و جمعى 
ازآثار نقاشى هاى شاهنامه اى نقاشان مشهد در 

معرض دیدعالقمندان قرار گرفت.
آذرانورحسینى افزود :این نمایشگاه تا 5 خرداد 
در این نگارخانــه واقع درخیابــان راهنمایى 

دایراست.

تئاتر «هتل ایران»
در مشهد روى صحنه مى رود

قدس: تئاتر کمدى موزیــکال «هتل ایران» 
به نویسندگى افشــین هاشمى و کارگردانى 
جالل شــبانى، از 30 اردیبهشــت لغایت 4 
خرداد ماه (ساعت 18) در آمفى تئاتر رودکى 

(پردیس) مشهد روى صحنه  خواهد رفت.
بنا بر این گزارش؛ محمدعلى نیازپور، امین راد 
گلچین، رضا جالیرى، مژگان خمیس آبادى، 
سوســن مالدار، محدثه اســالم پناه و جالل 
شبانى در تئاتر کمدى موزیکال «هتل ایران» 

بازى مى کنند.

اجراى «خون مردگى» از خراسان 
شمالى در تاجیکستان

بجنورد-خبرنگار قدس: سرپرست معاونت 
امور هنرى اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
خراســان شــمالى از اجراى نمایــش «خون 

مردگى» در کشور تاجیکستان خبرداد. 
حیدرى  افــزود: نمایش «خــون مردگى» به 
نویســندگى و کارگردانى محمد شاکرى 27 
اردیبهشت در شهر دوشنبه تاجیکستان اجرا 
خواهد شــد. وى گفت: آزاده حیدرزاده، راضیه 
بدرانلویى، یاسمین رحمانى و احسان کمالى در 

این نمایش نقش آفرینى مى کنند. 
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رضا طلبى   مدیرعامل سازمان اتوبوسرانى 
مشهد گفت: در سفر رئیس جمهور به مشهد 
در شهریور سال 93، قول پرداخت 70میلیارد 
تومان داده شــد که فقط 20میلیارد تومان
آن پرداخــت شــده اســت و ایــن عــدم 
پرداخت کمک دولت به کالنشــهر مشهد 
باعث شــده است فرآیند جایگزینى با تعلل 

روبه رو شود. 
على اصغر نیشابورى در ادامه به قدس افزود: در 
حال حاضر، شهروندان فقط یک سوم از بهاى 
واقعى هزینه سفر با اتوبوس درون شهرى را در 
مشــهد پرداخت مى کنند، این در حالى است 
که دولت، هنوز یارانه سفر اتوبوس هاى درون 

شهرى را در سال 95 به این سازمان پرداخت 
نکرده است.

  افزایش ایمنى شهرى 
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانى مشهد همچنین 
از اجراى اقدام هاى ویژه در ناوگان اتوبوسرانى 
خبر داد و گفت: تا شــهریور 96 شهروندان از 
طریق گوشى هاى هوشمند خود مى توانند زمان 

رسیدن اتوبوس ها را به ایستگاه ها رصد کنند.
وى افزود: ســازمان اتوبوسرانى همچنین به 
منظور افزایش ایمنى شهرى کاهش تصادفات 
اتوبوســرانان راهکارهاى مختلفــى را در نظر 

گرفته است.
وى یــاد آور شــد: در این راســتا تصادفات 
اتوبوســرانان مشهدى کاهش 19 درصدى در 

سال گذشته را نشان مى هد.

اتوبوســرانى شهردارى  مدیرعامل ســازمان 
مشهد تصریح کرد: همچنین تشویق مستمر 
اتوبوســرانان فاقد تصادف به صورت فصلى و 
ساالنه، افزایش نظارت بر عملکرد اتوبوسرانان 
به صورت مشــاهده مستقیم و غیرمستقیم و 
برگزارى دوره هاى بازیابى روحى و روان درمانى 
براى اتوبوســرانان داراى تصــادف خاص نیز 

توسط سازمان انجام شده است.

وى از ارائــه خدمــات ویــژه به معلــوالن و 
توان یابان خبر داد و گفت: در این راستا قرارداد 
نصب تجهیزات تسهیلگر در سوار و پیاده شدن 
معلوالن براى 20 دســتگاه اتوبوس از ناوگان 

موجود منعقد شده است.
وى ادامه داد: در اقدامى دیگر گذرگاه هاى ویژه 
بــراى عبور افراد عادى و نیز براى عبور ویلچر 
در مسیر ویژه اتوبوس BRT نصب شده است.

روی �ط حاد�

��ر
وزیر تعاون در بجنورد خبر داد

  پرداخت تسهیالت براى بازسازى 
مناطق زلزله زده خراسان شمالى

بجنورد- خبرنگار قدس: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
گفــت: براى هر واحد زلزله زده روســتایى 5 میلیون تومان 
کمــک بالعوض و براى واحدهاى شــهرى 6 میلیون تومان 
عالوه بر 2 میلیون تومان کمک معیشتى و تسهیالت بانکى 

پرداخت مى شود.
ربیعى در بازدید از مناطق زلزله زده خراســان شمالى اظهار 
کرد: بازســازى منازل آســیب دیده از زلزله به سرعت آغاز 

مى شود.
وى گفت: مقرر شد در مناطق زلزله زده براى منازل مسکونى 
آســیب دیده روستایى 5 میلیون تومان کمک بالعوض و در 
منازل شهرى 6 میلیون تومان عالوه بر 2 میلیون تومان کمک 

معیشتى و تسهیالت بانکى پرداخت شود.
ربیعى افزود: همه واحدهاى مســکونى روســتایى توســط 
استاندارى بیمه شده اند و روند مقدمات پرداخت خسارت 15 

میلیون تومانى بیمه ایران از امروز آغاز خواهد شد.
  دستور پرداخت سریع خسارت به زلزله زدگان

رئیس ســازمان مدیریت بحران کشــور نیز از دستگاه هاى 
مسئول خواســت در کوتاه ترین زمان خسارت ناشى از زلزله 

این استان را برآورد و گزارش نهایى آن را تهیه کنند.
 اسماعیل نجار در جلســه مدیریت بحران خراسان شمالى 
درباره بازسازى مسکن هاى زلزله زده در روستاهاى بجنورد و 
مانه و سملقان گفت: براى بازسازى این منازل منتظر تأمین 
مالى نخواهیم ماند و از اعتبارات داخلى بنیاد مسکن و البته 
کمک دستگاه هاى اجرایى خراسان شمالى این منازل بزودى 

بازسازى مى شود.
  مرگ 400 رأس دام 

رئیس جهادکشاورزى خراسان شمالى نیز ازتلف شدن 400 
رأس دام سبک بر اثر تخریب واحدهاى دامى در حادثه زمین 
لرزه خبرداد. عبداهللا یوسفى در گفت و گو با خبرنگارما گفت: 
هنوز آمارها در این زمینه نهایى نشــده است و آوار بردارى و 

آمار بردارى در این باره ادامه دارد.

مدیرعامل این سازمان در گفت  و گو با قدس خبر داد 

  کشف 14 هزار لیتر نفت وگاز قاچاق بدهى50میلیارد تومانى دولت به  اتوبوسرانى مشهد
بجنورد- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى شهرستان گرمه 
از توقیف یک دستگاه تریلى هوو وکشف 14 هزار لیتر سوخت 

قاچاق در محور خراسان شمالى به سمنان خبر داد.
ســرهنگ محمد حدادیان گفت: مأموران کالنترى12شهر 
درق در حالى به یک دستگاه تریلى کشنده هوو مظنون که 
اظهارات ضد و نقیص راننده 25 ساله خودرو گمان مأموران را 

درخصوص قاچاق سوخت تقویت کرد.
وى بیــان داشــت: پس از بررســى دقیق موضوع توســط 
کارشناسان شرکت نفت مشخص شد، تانکر توقیفى حامل 
14هزار لیترنفت گاز بدون مجوز است که جهت گمراه کردن 

مأموران مقدارى روغن سوخته در آن مخلوط شده است.
ســرهنگ محمد حدادیان در پایان ارزش محموله سوخت 

قاچاق توقیف شده را 70 میلیون ریال برآورد کرد.

   پلمب رستوران غیر بهداشتى
و  بهداشت محیط  نیشابور- خبرنگارقدس: مدیر گروه 
حرفه اى معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکى نیشابور از 

پلمب یک باب رستوران غیر بهداشتى خبر داد.
ســعید یگانه پور اظهارکرد: با توجه به اهمیت کنترل مواد 
غذایى در ســطح تولید، توزیع و کنترل شــرایط بهداشتى 
مراکز تولید وعرضه مواد غذایى و وجود تخلفات بهداشــتى 
فراوان و بى توجهى متصدى به توصیه هاى بازرسان بهداشت 
محیط و حرفه اى، رســتوران مذکور، پس از اجراى مراحل 

قانونى، با همکارى مراجع انتظامى، پلمب شد.

  جوابیه شرکت آب منطقه اى خراسان 
رضوى به یک گزارش

قدس: شــرکت آب منطقه اى خراسان رضوى در پاسخ به 
مطلبى با عنوان «حقابه هاى اراضى باال دست سد دوستى» 
که در نهم اردیبهشت ماه در همین صفحه به چاپ رسید، 

جوابیه اى ارسال کرده که در آن آمده است:
همه اراضى واقع در باالدســت مخزن که پس از آبگیرى در 
داخــل مخزن قرار گرفته به تملک شــرکت آب منطقه اى 
درآمده و تمامى حق و حقوق افراد ذى نفع در زمان ساخت 
ســد پرداخت شده است و به تبع این موضوع، اراضى مورد 

اشاره در گزارش فاقد هرگونه حقابه از سد است.
شــایان ذکر اســت براى تدقیق این موضوع شــرکت آب 
منطقه اى پس از ســاخت ســد در دو نوبت با به کارگیرى 
شرکت هاى مشاور نســبت به تعیین تکلیف اراضى داراى 
حقابه اقدام کرده و سند مدونى از این اراضى موجود است، 
با وجود این در صورتى که فــرد یا افرادى ادعاى حقابه بر 
بودن از این رودخانه را دارند، امکان پیگیرى و احقاق حق از 

طریق محاکم قضایى میسر است.
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قیمت در سطح شهرنرخ طال و سکه

(تومان)
114/000

1/217/000
1/175/000

660/000
370/000

3775

هر گرم طالى 18 عیار
سکه تمام طرح جدید
سکه تمام طرح قدیم

نیم سکه
ربع سکه

دالر

قدس   کارشــناس مسئول امور پیشگیرى بهزیستى 
مشهد گفت: در راســتاى طرح برخورد با مراکز اقامتى 
ترك اعتیاد غیر مجاز، بیش از 50 مرکز بدون مجوز در 

مشهد پلمب شد.
عباس ســوارکار افزود: به دلیل رشــد قارچ گونه مراکز 
اقامتى ترك اعتیاد بدون مجوز و گزارش هاى رســیده 
مبنى بر ضرب و شتم، دریافت هزینه هاى اضافى و آدم 
ربایى، تیم پلمب این مرکز متشکل از نماینده بهزیستى 
مشهد، نماینده دادسراى انقالب و نماینده ستاد مبارزه 
با مواد مخدر اســتان، چهارشنبه هر هفته با حضور در 

مناطق مختلف شهر به شناسایى و پلمب مراکز ترك 
اعتیاد بدون مجوز مى پردازند.

وى بیان کرد: البته اجراى این گونه طرح ها، پیامدهایى 
چون بیکارى افراد شــاغل در این مراکز را دارد، اما از 
طرفى در صورت برخورد نکردن با متخلفان، این مراکز 

مکانى براى انجام کارهاى غیرقانونى خواهد شد.
کارشــناس مسئول امور پیشــگیرى بهزیستى مشهد 
اضافه کرد: از بهمن ماه گذشــته تا کنون بیش از 50 
مرکز اقامتى بدون مجوز در شــهر مشهد شناسایى و 

پلمب شده است.

پلمب 50 مرکز ترك اعتیاد بدون مجوز در مشهد
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یاددا�ت

 هشدار هواشناسى خراسان رضوى نسبت 
به بارش رگبارى و احتمال آبگرفتگى

قدس: اداره کل هواشناسى خراســان رضوى در اطالعیه اى 
نســبت به آمادگى براى وقوع بارش هــاى رگبارى و احتمال 
آبگرفتگى و سیالبى شدن مسیل ها هشدار داد.در این اطالعیه 
آمده اســت با تقویت هسته بارشى ســامانه ناپایدار و در حال 
گسترش به استان خراسان رضوى تا اواخر وقت امروز موجب 
وقــوع بارش هاى رگبارى توأم با رعــد و برق با احتمال بارش 
تگرگ در سطح استان خواهد شد، بنابراین احتمال آبگرفتگى 
و سیالبى شدن مسیل هاى اســتان وجود دارد.ضمناً یادآورى 
مى شود طى فعالیت این سیستم، وزش باد در غالب نقاط استان 
شدید خواهد بود.طبق خروجى مدل هاى پیش یابى هواشناسى، 
بیشترین حجم بارش در شهرســتان هاى واقع در نوار شمالى 
استان بخصوص شهرستان کالت، آبریزهاى سد کارده، ارتفاعات 
بینالود و همچنین شهرستان هاى فریمان، جوین و جغتاى و 

برخى نقاط شهرستان مشهد پیش بینى شده است.

 احداث 7000 جاى پارك در بافت مرکزى 
مشهد مطالبه مردم از شوراى پنجم

 سید عباس مشکوه رضوى: شهر مقدس مشهد هر ساله 
در ایام خاص زیارتى و همچنین فصل تابســتان، شــاهد 
حضــور خیل عظیــم زائران رضوى اســت. وجود بیش از 
یک میلیون دســتگاه خودرو در این کالنشهر و حضور 29 
میلیون زائر داخلى و خارجى که بخشى از آن ها با خودرو به 
شهر مقدس مشهد سفر مى کنند، همواره مشکالت بسیار 

ترافیکى را ایجاد مى کند.
در این ایام تردد در هســته مرکزى شــهر، اغلب اوقات با 
مشــکالت جدى همراه اســت. نبود پارکینگ مناســب، 
ضعف کنترل و مدیریت علمى و مبتنى بر روش هاى نوین 
ســاماندهى ترافیک، فرهنگ نه چندان باالى رانندگى به 
دلیل وجود خودروهاى تک سرنشــین، اســتفاده نکردن 
شــهروندان از وســایط نقلیه عمومى به رغم وجود قطار 
شــهرى و بسیارى عوامل دیگر بر این ادعا صحه مى گذارد 
که براى رفع این مشکل جدى باید تدبیرى جدى اندیشیده 

شود.
از ســویى تردد این حجم خودرو در نقاط خاصى از شهر 
مقدس مشهد نیازمند پارکینگ با ظرفیت مناسب است. 
کمبود پارکینگ در مشــهد به یک معضل بزرگ نه تنها 
اجتماعى، بلکــه اقتصادى و فرهنگى نیز تبدیل شــده 
است که کنترل آن همت شــهردارى و سرمایه گذارى 
بخش هاى غیر دولتــى را مى طلبــد. از طرفى گاه این 
موضوع مطرح مى شود که با وجود اینهمه خودرو پارك 
شــده در کنار خیابان ها و کوچه ها، خودروهاى تولیدى 
در آینده کجا باید پارك شــوند؟ آیا خودرو در کشورمان 
بیش از حد استانداردهاى طبیعى تولید و به بازار عرضه 

شده است؟
اکنون بســیارى از خودروها دقایق بسیارى براى یافتن 
جاى پارك در خیابان هاى هســته مرکزى تردد مى کنند 
که این مســئله براى ده ها هزار خودرو در طول روز اتفاق 
مى افتد و همین عامل نیز به نوعى باعث تشدید آلودگى 
و ترافیک در این هسته مى شود. براساس آمار موجود در 
افق تعریف شده براى پارکینگ سازى در هسته مرکزى 
مشــهد، هم اکنون شــاهد کمبود 7000 جاى پارك در 
بافت مرکزى شهر مشهد هستیم که ساخت و ایجاد این 
میــزان جاى پارك هزینه و ســرمایه زیادى را مى طلبد. 
ضمــن اینکه به دلیل تراکم ســاخت و ســازها در بافت 
پیرامون اطراف حرم مطهر، کمتر زمینى براى ســاخت 

پارکینگ یافت مى شود.
از ســویى، اجراى طرح ساماندهى وضعیت ترافیکى هسته 
مرکزى مشــهد هزینه و بودجه فراوانى را مى طلبد و براى 
این موضوع مهم نیاز به کمک ملى دولت احساس مى شود 
زیرا به طور قطع و با توجه به درآمدهاى فعلى انجام آن به 

تنهایى از عهده شهردارى مشهد خارج است.
امید که شــوراى پنجم شــوراى اسالمى شــهر مشهد با 
مطالبه گرى جدى در مورد اختصاص بودجه در خور براى 
دومین کالنشــهر جهان، بارقه امیدى براى حل مشــکل 

ترافیکى این شهر ایجاد کند.

 به نظرمن باید زادگاه فردوسى بازسازى شود. هر چقدر بتوانیم 
گردشگر جمع کنیم، به نفع همه ایران است نه تنها آن روستا و دیار.
915...9008

 گزارش روستاى حصار گلستان شما عالى بود، ولى چقدر خوب 
مى شــد که در مورد ترافیک روزهاى تعطیل هم بنویسید که با 
گذاشتن حداکثر دو نفر مأمور راهنمایى و رانندگى این مشکل در 
محدوده بقعه امامزادگان و پل هاى مرتبط به روستاى همجوار حل 
مى شد که ما روستاهاى همجوار هم از این معضل نجات پیدا کنیم.
915...7762

 تدبیر و امید براى ما کشــاورزان وعده  و وعید بود. تگرگ 
چندین میلیون تومان به هرکشاورز گندم و جو و صیفى ضرر 
زده، اما وجوه اعالم شــده دولت (صندوق بیمه کشاورزى) به 
شهرزلزله زده ومحروم طبس درخراسان جنوبى نرسید و ما 

ورشکسته از قبض هاى برق نفس هاى آخر را مى کشیم.
915...2986

 امیدوارم یک نفر به فکر ایستگاه اتوبوس دالوران 11 باشد. 
نه سایه بان دارد نه نیمکت، کاش یک مسئول ببیند که مردم 

کجا منتظر اتوبوس مى نشینند.
915...4817

 از نیروى انتظامى و راهنمایى و رانندگى مى خواهیم با افراد 
و خودروهایى که باعث راهبندان در خیابان هاى سجاد و احمد 

آباد به بهانه تبلیغات مى شوند، برخورد کنند.
915...2315

 جوابیه شهردارى منطقه 6
با عنایت به درج یک مورد پیام مردمى در روزنامه قدس به تاریخ 
18 فروردین ماه 1396، با موضوع «تعریض خیابان پورســینا» 
به اســتحضار مى رساند: اعتبار تملک امالك واقع در طرح هاى 
شــهرى از سوى معاونت محترم برنامه ریزى در هر سال مالى 
به منطقه ابالغ مى شود و شهردارى منطقه امکان اقدام خارج از 
چارچوب تعیین شده را ندارد. ضمن آنکه قیمتگذارى در کلیه 
تملکات توســط هیئت کارشناسان رسمى دادگسترى صورت 
مى پذیرد. خواهشــمند است جهت تنویر افکار عمومى جوابیه 

این اداره را در آن روزنامه محترم درج بفرمایید.
مدیر منطقه 6 قاسم زوکى نژاد

نماینده مردم نیشابور وفیروزه در مجلس:
 شوراهاى اسالمى در تعامل با نخبگان 

موفق عمل نکرده اند
-خبرنگارقدس:  دررود   
نماینــده مــردم نیشــابور 
شوراى  مجلس  در  وفیروزه 
اسالمى در همایش شوراهاى 
اسالمى زبرخان با بیان اینکه 
دسترسى به بودجه، مطالبه 
گــرى مى خواهد، گفت: آن 
دســته از شوراهاى اسالمى 
که مطالبه گرى بیشــترى 

دارند در کار خود موفق تر هســتند.هاجر چنارانى گفت: در 
مجلس شوراى اســالمى این موارد را بخوبى لمس کرده ایم 
ودیده ایم که شوراهاى موفق چگونه عمل کرده اند. وى با بیان 
اینکه نخبگان درمحیط روستا وشهردر حاشیه قرار گرفته اند، 
گفت: برخى ازاین نخبــگان بنا به دالیلى مهاجرت کرده اند، 
اما حاضرند با هر شکلى به محل تولد خود خدمت کنند که 
متأسفانه شوراهاى اسالمى نتوانسته اند با آن ها ارتباط خوبى 
برقرار کنند. آیا به این ترکیب ها شوراى موفق مى توان گفت؟ 
در ایــن همایش که حدود 100نفر از شــوراهاى اســالمى 
ودهیاران حضور داشتند، «شیبانى» معاون استاندار و فرماندار 
نیشابور و«على شــریفان» بخشدار زبرخان بر حضور با شکوه 
مردم در انتخابات و انتخاب آگاهانه تأکید کردند. در پایان به 

اعضاى شوراهاى اسالمى لوح تقدیر وهدیه نقدى اهدا شد.

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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هادى زهرایى رئیــس آموزش و پرورش اســتثنایى 
خراسان رضوى از کمبود 50 نیروى توانبخشى در آموزش و 

پرورش استثنایى این استان خبر داد.
مهین توکلــى در گفت و گو بــا قدس گفــت: 13 درصد 
دانش آموزان اســتثنایى کشور در خراسان رضوى در مراکز 
آموزشــى مشــغول به تحصیل هســتند که متأسفانه در 
استخدامى هاى اخیر تأمین نیروى توانبخشى براى آموزش 

و پرورش استثنایى دیده نشده بود.

وى ادامه داد: اگر 50 نیروى توانبخشى در آموزش و پرورش 
استثنایى جذب شود، شــاید بتوانیم، بگوییم که متوسط 
نیازهاى توانبخشى دانش آموزان استثنایى فراهم شده است 
و انتظار ما از مسئولین این است که با دادن مجوز و افزایش 
اعتبارات توانبخشى شــرایطى را فراهم سازند تا بتوانیم از 
نیروهاى متقاضى طرحى توانبخشى استفاده کنیم تا سهمیه 
نیروهاى توانبخشى براى کودکان استثنایى دراستخدامى هاى 

آینده وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته شود.

توکلى در خصوص هزینه باالى ایاب و ذهاب دانش آموزان 
استثنایى گفت: هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایى 
خراســان رضوى ماهیانه 472 میلیون تومان است که در 
سالیان گذشته به صورت رایگان بوده است، اما در سال هاى 
اخیر به علت کمبود اعتبار، بخشــى از هزینه ایاب و ذهاب 
دانش آموزان به عهده خانواده هاى آن ها گذاشته شد که ما به 
دنبال آن هستیم تا این هزینه از روى دوش والدین کودکان 

استثنایى برداشته شود.

رئیس این نهاد در گفت وگو با قدس خبر داد

کمبود نیروى توانبخشى در آموزش و پرورش استثنایى خراسان رضوى

زهرا طوســى  آیین افتتاح نخســتین مرکز داورى و 
میانجیگرى خانه صنعت، معدن و تجارت کشور در مشهد 
برگزار شد، مرکزى که به گفته رئیس خانه صنعت و معدن 
خراســان رضوى به شکل تخصصى به دعاوى خانواده 180 
هزار نفرى عرصه تولید در این استان رسیدگى مى کند.رئیس 
خانه صنعت و معدن خراسان رضوي در حاشیه گشایش این 
مرکز در گفت و گو با خبرنگار ما با تأکید بر اینکه رأى صادره 

از مرکز داورى در اجراى احکام دادگســترى قابل اجراست، 
تصریح کرد: 6 هــزار واحد صنعتى و 550 واحد معدنى در 
قالــب یک خانواده بزرگ 180 هــزار نفرى چرخ صنعت و 
تجارت و معدن در این اســتان را به گردش در مى آورند و 
این مرکز درصــدد حل اختالف ها بین فعاالن عرصه تولید 
بدون مراجعه به دادگاه است.حســن حســینى با تأکید بر 
اینکــه داورى و ارائه خدمات مشــاوره اى براى حل و فصل 

مشکالت بین افراد در واحدهاى تولیدى و تجارى استان با 
به کارگیرى 130 وکیل پایه یک با تخصص هاى مختلف در 
امور تجارى، بانکى، بیمه اى و گمرکى انجام مى شود، تصریح 
کرد: در این مرکز افراد با اراده و میل باطنى ترجیح مى دهند 
اختالف هــاى خود را بدون مراجعه به دادگاه با میانجیگرى 
داورانى که متخصص در همان عرصه هســتند حل و فصل 
کنند آن هم به شــکلى که رأى صادره قابلیت اجرا داشته 
باشد.قاضى محمد بخشــى محبى معاون دادستان نیز در 
این مراســم داورى را بهترین روش حل و فصل اختالفات 
در تمامى عرصه ها بویژه تولید دانست که در صورت اجراى 

صحیح آن، فاقد تمامى معایب پیش دادرسى قضایى است.

با هدف جلوگیرى از ارجاع پرونده هاى حوزه تولید به دادسراها انجام شد

گشایش مرکز داورى خانه صنعت و معدن کشور در مشهد

حاشیه شهرى که دیده نمى شود

انباشت وعده ها در «کال زرکش» 

اینترنت  اهل  اندکى  اگر  على محمدزاده 
گردى باشــید، قطعاً عکس هاى بى شمارى از 
شــهرهاى آلوده جهان در کشورهایى چون 
هندوســتان، اندونزى، بنــگالدش و چین را 
مشاهده کرده اید که وجود این حجم از زباله 

در شهرها غیرقابل باور است.
اما راســتش را بخواهید در گوشه و کنار اکثر 
شهرهاى بزرگ کشــور خودمان هم جاهایى 
داریم که اگر کارها به همین روال پیش برود، 
تا چند سال آینده وضعیت مشابه شهرهایى 

چون بمبئى و دهلى را شاهد خواهیم بود.
یکى از بارزترین نمونه هاى این محله ها مسیر 
رودخانه قدیمى یا همان «کال زرکش» است، 
مسیر جاده قدیم مشــهد به قوچان و بر سر 
راه روســتاهاى زرکش، چهل حجره، امیرآباد 
و صیدآباد، پلى قدیمى قــرار دارد که به پل 

زرکش معروف شده است.

زباله دانى به وسعت رودخانه
روى پل بوى تعفن زباله و پساب و فاضالب 
آزاردهنده است. تا همین چند ماه گذشته 
البه الى ایــن زباله ها یکــى از اصلى ترین 
محل هاى تجمع معتادان بى خانمان بود که 

جمع آورى شدند.
ولــى گویا تصور عده اى بر این اســت که زیر 

پل و اطراف آن سطل زباله اى بزرگ است که 
مى توانند هر نوع زباله اى را داخل آن بریزند.

میوه هاى گندیده  الستیک هاى مســتعمل، 
و خراب، اضافــات پارچه خیاطى ها و روکش 
دوزى و زباله هاى تعمیرگاهى و انواع و اقسام 
زباله دیگــر را مى توان در زیر این پل به وفور 
دیــد و فاجعــه بارتر اینکــه خروجى بزرگ 
فاضالب هم در زیر این پل قرار دارد و تلفیق 
آب گندیده و زباله هاى موجود دریاچه کوچک 
مرگبــارى را تشــکیل داده که محل تولید و 
تکثیر انواع حشــرات موذى و ناقل بیمارى ها 

شده است.
کمى آن ســوتر تعداد زیادى از زباله دان هاى 
فلــزى بزرگ تلمبار شــده و به نحوى چیده 
شده اند که نباید استفاده شوند و به گفته یکى 
از اهالى علت جمع آورى سطل زباله ها تأخیر 
در جمع آورى زباله و انباشت زباله در اطراف 

سطل ها بوده است.
حــدود 100 متر پایین تر و در کنار مســیر 
کال که حاال آرام آرام با نخاله ســاختمانى و 
شیوه هاى مختلف پر شده و همسطح خانه ها و 
مغازه هایى شده که اطراف آن ساخته شده اند، 
چند وســیله بازى وجــود دارد که کودکان 
معصــوم در فاصله چند متــرى از زباله هاى 
موجــود در مســیر کال بى خبــر از خطرات 

سالمتى این زباله ها، مشغول بازى هستند.

باز جوالن هیوالى کوچک
اما در کنار تمام آالیندگى هاى زیست محیطى، 
این زبالــه دان بزرگ تهدید جدى ترى به نام 
سالک وجود دارد که زخم شبیخون هیوالى 
کوچک بر چهره دختران و پسران این منطقه 

فراوان است.
با گرماى هوا آرام آرام پرواز پشــه هاى خاکى 
ناقل سالک آغاز مى شود و اهالى ترس پنهانى 
دارند کــه مى دانند باید خودشــان چاره اى 
بیندیشــند تا طعمه این هیــوالى کوچک 
نشــوند و گویا همتى براى انهدام قرارگاه این 

پرنده هاى موذى نیست.
البته مهر ســال گذشــته بود که جمعى از 
مدیران شهر و یکى از نمایندگان مردم مشهد 
در مجلس شوراى اسالمى از این محل بازدید 
کردند و با قوت اعالم کردند عملیات پاکسازى 
و بهســازى کال تا سال آینده (امسال) انجام 
خواهد شد، اما با گذشت نزدیک به هشت ماه 

از آن زمان هیچ اثرى از این اقدام ها نیست.

فاجعه حتمى که زمان ندارد
در کنــار مشــکالت بهداشــتى ایــن کال 
فاجعه اى کمیــن کرده هم در این محدوده 

وجــود دارد که در وقــوع آن هیچ تردیدى 
نیست، فقط زمان آن مشخص نیست.

فاجعــه مــورد نظر هم بــه بى توجهى هاى 
سالیان گذشته مربوط است؛ از همان زمانى 
که نخاله هــا و زباله ها به داخل کال ریخته 
شــد و ســطح آن باال و باالتــر آمد و حاال 
چیــزى به نام کال وجــود خارجى ندارد و 
بیشتر شبیه یک جوى همسطح معبر شده 

است.
نکتــه قابل توجه این اســت کــه به گفته 
دفتــر  مدیــرکل  حاجــوى،  حمیدرضــا 
برنامه ریــزى و توســعه مدیریت شــهرى 
سازمان شــهردارى ها و دهیارى هاى کشور 
که آبان سال گذشته از این محل بازدیدى 
داشته است محدوده اى از کال زرکش که از 
شهر خارج مى شد شرایط وخیمى داشت و 
به دلیل پر شــدن مسیر رودخانه اگر سیلى 
جارى شود بســیارى از خانه ها و مغازه هاى 

اطراف آن ویران خواهند شد.
خالصــه اینکه بــا وضعیت موجــود اهالى 
منطقه باید دعا کنند بارانى نیاید و ســیلى 
جارى نشــود، مگر آنکه مدیران محترم به 
وعده هــاى خود عمل کنند و به هر شــکل 
ممکــن مســیر ایــن رودخانــه قدیمى را 

بهسازى کنند.
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