
آرامگاه خیام گلباران شد درد هنرمندان را باید بتوانیم درمان کنیم
با حضور معاون وزیر ارشاد گفت وگو با مریم نمین، هنرمند و مدرس نقاشى

قدس: مراســم گرامیداشت روز ملى خیام 
نیشابورى با گلباران مقبره این شاعر در باغ 

دلگشاى خیام شهر نیشابور برگزار شد.
دکتر ســید عباس صالحى معاون فرهنگى 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمى نخستین 
سخنران رسمى روز ملى خیام بود و پس از 
آن نیز نشان فیروزه نیشابور طى مراسمى 

قدس: هنر افقى اســت گســترده،آن قدر 
بــزرگ که هر چه به ســمت آن مى روى به 
ناشناخته اى تازه اى مى رسى.هنرمند انسانى 
اســت که در مکاشفه در این فضا با استفاده 
از حس و دانســته ها هرروز بــه این دنیاى 
ناشناخته گام مى گذارد.مریم نمین، هنرمند 
نقاش معاصر شهرمان از آن دسته هنرمندانى 

.......صفحه 2  .......صفحه 2 

زخم هاى پنهان در همسایگى مشهد

ازدواج زود هنگام 
دختران در کنه بیست!

قدس گزارش مى دهد 

داللى بانک ها 
در بازار آهن!

.......صفحه 4

.......صفحه 3

قدس: وقتى صحبت از روستا مى شود، تصور ذهنى همه این است 
که روستا جایى به نسبت دور از شهر و نشانه ها و امکانات مدنیت 

شهرى است و وقتى پسوند «محروم و محرومیت» به آن...

قدس: رئیس اتحادیه آهن آالت ســاختمانى مشهد با اشاره به 
رکود حاکم بر بازار فوالد اظهار داشت: نبود ساخت و ساز مسکن 

سبب شده است بازار آهن آالت طى چند سال گذشته در ...

رئیس اسبق مرکز زلزله نگارى ایران در 
گفت وگو با قدس:

گسل هاى زلزله 
در خراسان 

همچنان فعال است
قدس:  گسل ُکپه داغ در نزدیکى آشخانه که اخیراً فعال شد، 
یک گسل تنها نیست بلکه مجموعه اى از گسل هاى موازى یا 

کنار هم و حتى عمود بر هم است. رئیس اسبق ژئوفیزیک...

.......صفحه 4 
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تبلور حضور مردم خراسان در حماسه اردیبهشت
خبرنگاران قدس از شهرستان هاى استان گزارش مى دهند

.......صفحه 2 

رئیس کمیسیون فرهنگى مجلس در گفت و گو با 
قدس مطرح کرد

وضعیت نامساعد موزه در مشهد
رضاطلبى: نماینده مردم مشهد گفت: موزه در حقیقت مرکزى 
است که داشــته هاى یک ملت را مى تواند هم براى نسل هاى 
بعد و هم ملل دیگر به نمایش بگذارد و از آنجا که متأســفانه 
در جامعه مــا در موضوع حفظ میراث هاى گذشــتگان اراده 
مشــخصى وجود ندارد، فرهنگ و داشته هاى ملت را با تغییر 

روبه رو مى کند و احیاى مسیر گذشته را مشکل مى سازد. 
حجت االســالم نصراهللا پژمانفر به قدس افزود: براى ملت ما 
که ظرفیت باال و تاریخى کهن دارد نیاز اســت به این موضوع 
فرهنگى ارج نهاده شود، اما مشهد به عنوان نقطه اى که تاریخ 
دیرینه اى دارد و از طرفى پایتخت فرهنگى جهان اسالم است، 
اما در مقایسه با بسیارى از شهرها همچون یزد در موضوع موزه 
و توجه به آن وضعیت مناسبى ندارد، به گونه اى که در مواردى 

مثل خانه هاى باستانى وضعیت آن بال تکلیف است. 
وى با اشاره به اهمیت موضوع موزه و موزه دارى تصریح کرد: 
مشهد مقدس به عنوان شــهرى که میزبان بسیارى از زائران 
خارجى اســت، باید ظرفیت موزه دارى خود را ارتقا ببخشد تا 
هویت و شناسنامه واقعى فرهنگى ایران را به ملل دیگر معرفى 

نماید.
رئیس کمیسیون فرهنگى مجلس اظهار داشت: موزه به عنوان 
پل ارتباطى بین گذشته، حال و آینده است که متأسفانه مظلوم 
واقع شــده و بى توجهى به این سرمایه فرهنگى بدون تردید 

گسل فرهنگى را در جامعه پدید خواهد آورد.
وى ادامه داد: هر چقدر فاصله بین موزه ها و مردم جامعه بیشتر 
باشد، به همان میزان توسعه نیافتگى جامعه نیز آشکار مى شود، 
از این رو باید تالش کرد موزه ها به شکل کاربردى تر مورد توجه 
قرار بگیرند تا در سبد فرهنگى خانواده ها و بویژه زائران جایگاه 

ویژه اى داشته باشد.

گفت و گو
 افتتاح سامانه تاکسى هوشمند بانوان در 

مشهد
قدس: طى مراسمى با حضور جمعى از مدیران شهرى برگزار 

شد، سامانه تاکسى هوشمند بانوان به بهره  بردارى رسید. 
سامانه تاکســى هوشمند بانوان زیر نظر ســازمان مدیریت و 
نظارت بر تاکسیرانى شهردارى مشهد و توسط بخش خصوصى 
راه اندازى شــده که در فاز نخست آن 50 تاکسى و طى دو ماه 

آینده 50 تاکسى دیگر به این سامانه اضافه مى شود.
این ســامانه از نرم افزار موبایلى نیز استفاده مى کند و ارتباط 
تاکسى با مرکز به صورت اینترنتى بوده و بیسیم در این تاکسى ها 
نقشى ندارد. ضمن اینکه شماره تلفن ارتباطى با سامانه تاکسى 

هوشمند بانوان مشهد 1840 در نظر گرفته شده است.

خـــبر یک مسئول عنوان کرد

مشارکت 38 هزار نفر در طرح «مادر، محور سالمتى»
هنگامــه طاهرى 38هــزار نفــر از مادران 
مشــهدى و حاشــیه این شــهر از طرح «مادر، 

محور سالمتى »برخوردار شدند.
مدیر فرهنگسراى ســالمت با بیان این مطلب 
افزود: طرح مادر،محورســالمتى با هدف ارتقاى 
سطح سواد سالمت براى مادران20 تا 40 سال 
بالفعل و بانوان جوان در آســتانه پذیرش نقش 
مــادرى در 361 مرکز در حال اجراســت که با 
گذشــت حدود 40 روز بیش از 38هزار نفر در 

آن مشارکت کردند. 
حجت االســالم محمد فخراکبرى  مقدم با اشــاره 

به اینکــه در این طرح آمادگــى ارائه خدمات به 
100هزار نفر از مادران 20 تا 40 ساله مشهدى را 
داریم افزود: این طرح از فروردین سال جارى آغاز 
و در دو مرحله عمومى و تکمیلى در حال اجراست.
 وى گفت:بــا توجــه بــه رعایت اصــل تقدم 
پیشــگیرى بردرمــان پایش ســالمت مادران 
شــرکت کننــده بــا انجــام تســت هایــى 
 BMI شــامل اندازه گیرى قد، وزن، فشارخون و
مراحل سالمتى آنان بررسى و در صورت نیاز به 
درمان و پیگیرى سالمتى به مراکز درمانى طرف 

قرارداد سازمان معرفى مى شوند.

وى ادامــه داد: در اجراى طــرح که به صورت 
رایگان انجام مى شــود، ضمن اســتقبال خوب، 
بیــش از 120 نفر دانش آموخته بهداشــت و 
درمان ویژه مادران،400 استاد در بخش آموزش 
و همچنیــن 20 نفر از عوامــل اجرایى وظیفه 

اجراى طرح را برعهده گرفته اند.
مدیر فرهنگســراى سالمت مشــهد ادامه داد: 
مرحله تکمیلــى طرح از تابســتان و در مرداد 
ماه 96، در قالب ثبــت نام متقاضیان و انتخاب 
بســته هاى پنج گانه الزام هاى ســالمت خانواده 
در واحدهــاى متقاضى بر پایه مشــارکت مالى 

متقاضیان برگزار مى شود. به گفته او بسته هاى 
مذکور در ازاى پرداخت هزینه اى معادل 7000 
(براى هر بســته بــه صورت مجــزا) به منظور 

مشارکت مالى به مرحله اجرا در مى آید. 
وى یاد آور شد:آمادگى اجراى طرح مادر،محور 
ســالمتى را در تمام مراکز دولتى، فرهنگسراها، 
مساجد، مدارس، مجتمع هاى مسکونى و مراکز 
فرهنگــى داریم. او بیان داشــت: در صورتى که 
هر سازمان بیش از 200 ثبت نام کننده معرفى 
نماید، برنامه هاى اجراى طرح در بخش عمومى 

به صورت رایگان اجرا مى شود.

سوژه از شما / پیگیرى از ما

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 .

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

پیگیرى از ما

منتظر سوژه هاى شما از طریق سامانه پیامکى  هستیم.

 حضور پرشور اهل سنت 
خراسان در انتخابات

  اقدام حماسى مردم 

 توطئه اخالل در انتخابات

قدس: مردم ایران روز گذشته در جشن ملى انتخابات، 
حماســه اى از جنــس حضور و وحدت خلــق کردند و 
بالندگى و ســرافرازى خود را به رخ جهانیان کشــیدند. 
مردم استان هاى خراسان، شیعه و سنى، پیر و جوان، زن 
ومرد نیز خود را به پاى صندوق ها رســاندند وهرکس از 
زاویه دید خود به فرد اصلــح آراى خود را به صندوق ها 
انداختند. به گــزارش خبرنگاران ما مردم اســتان هاى 
خراسان بار دیگر از ابتداى شروع رأى گیرى در صف هاى 
طوالنى پاى صندوق ها حاضر شــدند تا حماسه اى دیگر 
خلق کنند. آیت اهللا ســید احمد علــم الهدى، نماینده 
ولى فقیه در خراســان رضوى نیز صبح دیروز با شرکت 
در دوازدهمین انتخابات ریاســت جمهورى و پنجمین 
انتخابات شوراى شهر رأى خود را در صندوق راى مستقر 
در مســجد گوهرشاد حرم مطهر رضوى انداخت. وى در 
حاشیه حضور در حوزه انتخابیه حرم مطهر رضوى گفت: 
امروز حماسه دیگرى  در کشور رقم مى خورد. وى گفت: 
امیدوارم در مقابل خشنودى قلب مقدس امام زمان(عج) 
از این اقدام حماســى مردم، ان شــاءاهللا مردم و کشــور 

مشمول دعاى خیر ایشان قرار گیرند. ...



خبرنگاران قدس از شهرستانهاى استان گزارش مى دهند

تبلور حضور مردم خراسان در حماسه اردیبهشت
��ر

پورحســین - رضایى  مردم ایــران روز 
گذشته در جشن ملى انتخابات، حماسه اى از 
جنس حضور و وحدت خلق کردند و بالندگى 

و سرافرازى خود را به رخ جهانیان کشیدند.
مردم اســتان هاى خراسان، شیعه وسنى، پیر
و جوان، زن ومرد نیز خود را به پاى صندق ها 
رساندند وهرکس از زاویه دید خود به فرد اصلح 

آراى خود را به صندوق ها انداختند.
به گــزارش خبرنگاران ما مردم اســتان هاى 
خراسان بار دیگر از ابتداى شروع رأى گیرى در 
صف هاى طوالنى پاى صندوق ها حاضر شدند 

تا حماسه اى دیگر خلق کنند.

  اقدام حماسى مردم
آیــت اهللا ســید احمد علم الهــدى، نماینده 
ولى فقیه در خراســان رضوى نیز صبح دیروز 
با شــرکت در دوازدهمین انتخابات ریاســت 
جمهورى و پنجمین انتخابات شــوراى شهر 
رأى خود را در صندوق رأى مستقر در مسجد 
گوهرشــاد حــرم مطهر رضوى بــه صندوق 

انداخت.
وى در حاشــیه حضور در حوزه انتخابیه حرم 
مطهر رضوى گفت: امروز حماسه دیگرى در 

کشور رقم مى خورد.
وى گفت: امیدوارم در مقابل خشــنودى قلب 
مقدس امام زمان(عج) از این اقدام حماســى 
مردم، ان شاءاهللا مردم و کشور مشمول دعاى 

خیر ایشان قرار گیرند.
نماینده ولى فقیه در خراســان رضوى اظهار 
داشــت: با پشــتیبانى مردم از این نظام که 
در صف اول مبارزه با اســتکبار و کفر جهانى 
قرار دارد، این نظام در بســتر اقتدار بیشترى 
قرارخواهد گرفت و بر ذلت دشمنان نیز افزوده 

خواهد شد.
رئیس هیئت اجرایى انتخابات مشــهد هم از 
برگزارى پرشــور انتخابات در این شهرستان 

خبرداد.
محمدرحیــم نوروزیان، درگفت و گو با قدس 
گفت:خوشــبختانه از صبح دیروز اســتقبال 
بسیار خوب بوده و شاهد مشارکت حداکثرى 

درانتخابات 96 هستیم.
معاون اســتاندار خراســان رضوى هم نقش 

خبرنــگاران درانعــکاس اخبارانتخابــات را 
بسیارارزشــمند برشــمرد و افزود: رســانه ها 
توانسته اند حضور شایسته اى درانتخابات داشته 

باشند.

  تأخیر در 18 شعبه رأى گیرى 
خراسان رضوى 

دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهورى 

و پنجمیــن دوره انتخابات 
و  شهر  اســالمى  شوراهاى 
روستا در 4573 شعبه اخذ 
رأى شــهرها و روســتاهاى 
استان خراسان رضوى برگزار 
شــد. البته در ابتــداى رأى 
گیرى برخى شعبه ها با تأخیر 
آغاز به کار کردند که باعث 
اعتراض شهروندان شده بود. 
استاندار خراسان رضوى روز 
گذشته در جمع خبرنگاران 
در ایــن خصــوص گفت: از 

4573 شعبه اخذ رأى در این استان فقط 18 
شــعبه به دلیل برخى مسائل جزئى با اندکى 

تأخیر کار خود را آغاز کردند.
علیرضا رشیدیان افزود: این مشکل به فوریت و 
در همان ساعت اولیه رفع شد اما این موضوع 

بزرگنمایى شد.
وى علــت عمده بــروز این مشــکل در این 
تعداد شــعب را نبود حضــور هیئت نظارت 

یا نیــروى انتظامى و یا نبود کــد ارتباطى و 
مانند آن عنوان و اظهار داشــت: این شرایط 
موجب شــد صندوق ها با تأخیر کار اخذ آرا را 

آغاز کنند.
وى در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص 
تجمیع آرا گفت: تجمیع آرا حداقل 48 ساعت 

به طول خواهد انجامید.
استاندار خراسان رضوى همچنین گفت: 35 
نفر در مشــهد و 71 نفر در خراســان رضوى 

براى شــرکت در انتخابات با 
شناســنامه فوتى در شعب 
اخذ حضــور یافته بودند که 
شناسایى شــدند.خبر دیگر 
اینکه رأى گیــرى در برخى 
شــعبات به دلیل اتمام برگه 
تعرفه بــا ســرگردانى رأى 

دهندگان مواجه شد.

  وظیفه انقالبى 
فرهادى یکى از شــهروندان 
بیرجنــدى که از نخســتین 
ســاعات آغــاز رأى گیــرى 
به شــعب اخــذ رأى مراجعه کرده اســت، به 
خبرنگارقدس آنالین گفــت: امروز با خانواده ام 
به پــاى صندوق رأى آمــده ام، زیرا حضورمان 
در انتخابات یک وظیفه انقالبى اســت، ممکن 
است گاهى در مواردى انتقادهایى در حوزه امور 
اجرایى کشور وجود داشته باشد، اما هیچ گاه در 
اهمیت دفاع نظام وحفظ انقالب تردیدى نداریم.

همسروى در ادامه تکمیل سخنان همسرش 
گفت: ما امروز آمدیم ودر نخستین ساعات به 
شــخص مورد نظر رأى دادیم اما فردى که به 
عنوان رئیس جمهور انتخاب مى شود، باید بداند 
وعده هاى او نباید بدون تعهد باقى بماند، نباید 
وعده هاى رئیس جمهور تنها براى باال رفتن آرا 
باشد، بلکه باید به وعده اى که داده است بعد از 

انتخابات هم عمل کند.
یک بانوى مســن هم درگفــت وگو با قدس 
آنالین اظهار داشــت: بعد از نماز صبح دیگر 
نخوابیدم وچشمانم به ساعت بود تا کى ساعت 
برگزارى انتخابات آغاز شود وبتوانم براى حضور 

در این عرصه شرکت کنم. 

 حضور پرشور اهل سنت خراسان در 
انتخابات

گــزارش خبرنگاران ما حاکى اســت: برادران 
و خواهران اهل ســنت استان هاى خراسان با 
حضور در شعب اخذ رأى در سراسر استان به 
نداى رهبر انقالب اسالمى ایران لبیک گفتند 
و بــار دیگر وفادارى، وحدت و همدلى خود را 

اعالم کردند.

 توطئه اخالل در انتخابات
خبــر دیگر اینکه فرمانده انتظامى خراســان 
رضــوى از خنثى ســازى توطئــه اخالل در 
انتخابات خبر داد و گفت: در این راستا 10نفر 
کــه بناى لطمــه وارد کردن بــه انتخابات را 

داشتند، دستگیر شدند. 
ســردار بهمن امیــرى مقدم اظهــار کرد: 26 
اردیبهشــت مــاه 10 نفر که بنا داشــتند به 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهورى 
لطمه وارد کنند، دســتگیر شــدند.وى افزود: 
این افراد بنــا بود اقداماتى انجام دهند که بین 
هواداران نامزدهاى انتخابات ریاست جمهورى 
اختالف ایجاد شــود، از 10 نفرى که دستگیر 
شدند، سه نفر با خارج از کشور ارتباط داشته اند.

فرمانده انتظامى خراســان رضوى خاطرنشان 
کرد: از افراد دســتگیر شده که هم اکنون در 
اختیار دستگاه قضایى هستند، یک سرى مواد 
آتش زا و سالح سرد شامل چاقو و قمه کشف 

و ضبط شد.

اخـــبار2

  آرامگاه خیام گلباران شد 
نیشــابور- خبرنگارقدس: مراســم گرامیداشت روز 
ملى خیام نیشــابورى با گلباران مقبره این شاعر در باغ 

دلگشاى خیام شهر نیشابور برگزار شد.
دکتر سید عباس صالحى معاون فرهنگى وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســالمى نخستین سخنران رســمى روز ملى 
خیام بود و پس از آن نیز نشــان فیروزه نیشــابور طى 
مراســمى بر سینه فریدون شهبازیان و بهروز غریب پور 
نقش بســت تا آوازه شــهروندى پرافتخار شهر خیام بر 
تارك کارنامه درخشــان هنرى این دو چهره ملى هنر 

چشمنوازى کند.
در این مراســم چندین شــاعر از کشــور هاى خارجى 
و شــاعران مطــرح شــعرخوانى کردنــد و گروه هاى 
موســیقى به اجراى برنامه پرداختنــد و آرامگاه خیام 

نورباران شد. 
در نخســتین ســاعات کارى صبح 27 اردیبهشت ماه، 
«زنگ خیام» به مناســبت روز ملى بزرگداشــت خیام 
نیشــابورى در دبیرستان ماندگار خیام نیشابور با حضور 

مسئوالن و فرهنگیان و اهالى ادب و هنر نواخته شد.
مدیر آمــوزش و پرورش نیشــابور در مراســم به صدا 
درآمدن زنگ خیام در «دبیرستان ماندگار خیام نیشابور» 
اظهار کــرد: موزه آموزش و پرورش بــه عنوان یکى از 
عناصر هویت بخش شهرستان افتتاح شد و در این یک 

ســال اتفاقات بســیار خوبى در این مجموعه افتاد و بر 
زیبایى و بازســازى این مجموعه افزوده شد تا کسى که 
به عنوان یک گردشگر وارد فضاى شهر مى شود، بتواند 

از این فضا استفاده کند.
ســید جواد قوامى نژاد اذعان کرد: هرکســى مجموعه 
قدیمى مربوط به آموزش و پرورش دارد، مى تواند به این 

موزه اهدا کند تا برغناى این مجموعه بیفزاید.
وى خاطرنشــان کرد: صداى زنگ خیام براى نســل نو 
پیام آور شخصیتى بزرگ است آن هم در دبیرستانى که 
بناى آن با معمارى خــاص و 9000 مترمربع به عنوان 
نخستین مدرسه نیشــابور در فهرست آثار ملى به ثبت 

رسیده است.
سرپرســت اداره میــراث فرهنگــى، صنایــع دســتى 
وگردشگرى نیشــابور نیز گفت: ما افتخار داریم که دو 
روز از روز هاى ملى ثبت شده در تقویم رسمى کشور در 

نیشابور برگزار مى شود.
هادى شــریفان ادامه داد: ما نهایت تالش خود را خواهیم 
کرد کــه موزه آموزش و پــرورش را به طور کامل تجهیز 

کنیم. 
سرپرســت اداره میــراث فرهنگــى، صنایــع دســتى و 
گردشــگرى نیشــابور تصریح کرد: هدف مــا حفظ آثار 
تاریخى شــهر و جذب بازدید کنندگان به نیشــابور است 
و وجــود این آثار، نشــان دهنده تاریــخ و فرهنگ مردم 

آن شهر است.
شایان ذکر است نشــان ســیمرغ فیروزه اى نیشابور به 
هنرمندان و اهالى فرهنگ که در مورد این شهر فعالیتى 

داشته اند، تعلق مى گیرد.
محمود فرشچیان، شــهرام ناظرى، یداهللا کابلى، علیرضا 
قربانــى، رضا اشــرف زاده و کیخســرو خــروش از جمله 

هنرمندانى هستند که این نشان را دریافت کرده اند.
فیروزه نماد شــهر نیشــابور و نشان ســیمرغ فیروزه اى 

اهداى شهروندى افتخارى به هنرمندان است.

قدس: قــرارداد 1100میلیارد تومانى توســعه فرودگاه 
مشهد با شرکت فرانسوى

نیش و نوش: خداکنه در این توســعه، یک ســوله براى 
استراحت مسافران پروازهاى تأخیرى فرودگاه مشهد هم 

درنظر بگیرن!

قدس: وعــده وزیر براى پایان راهــرو خوابى بیماران در 
بیمارستان قائم مشهد

نیش و نــوش: نزدیک انتخابات که میشــه، اکثر وزرا و 
مسئوالن از اینجور وعده ها زیاد میدن!

قدس: کارنامه شوراى شهر مشهد نباید کارنامه شهردارى 
باشد

نیش و نوش: ولى چون از رو دســت هم تقلب میکنن و 
نمره دهنده شونم یکیه، کارنامشون یکجور میشه!

قدس: نیمى از نــان تولیدى در جوین بــه خوراك دام 
تبدیل مى شود

نیــش و نوش: اهالى جوین یا اونقــدر پولدارن که فقط 
گوشت میخورن و نون نمیخورن یا اونقدر بى پولن که نون 

هم نمیتونن بخرن و بخورن!

قدس: بدهــى 50 میلیارد تومانى دولت به اتوبوســرانى 
مشهد

نیش و نوش: اتوبوسرانى هم که زورش به دولت نمیرسه، 
طلبش رو از اتوبوس سوارها میگیره!

قدس: گشــایش مرکز داورى خانه صنعت و معدن کشور 
در مشهد

نیش و نوش: امیدواریم نفوذ دســتان پشت پرده صنعت 
موجب ناداورى در این رقابت نشه!

ســرور هادیان  هنر افقى اســت 
گســترده،آن قدر بزرگ کــه هر چه به 
سمت آن مى روى به ناشناخته اى تازه اى 
مى رســى.هنرمند انســانى است که در 
مکاشــفه در این فضا با استفاده از حس 
و دانسته ها هرروز به این دنیاى ناشناخته 

گام مى گذارد.
مریــم نمیــن، هنرمند نقــاش معاصر 
شهرمان از آن دســته هنرمندانى است 
که پس از گذشت سال ها از آموختن این 
هنر براى رســیدن به مفاهیم واالى هنر 
در تالش است. گفت و گو با این هنرمند 

شهرمان را باهم مى خوانیم. 

 کمى از خودتان برایمان بگویید.
به عنوان یک هنرمند درعرصه نقاشــى 
مشغول تولید آثارهنرى هستم و تا کنون 
بیش از 40 نمایشگاه انفرادى وگروهى در 
داخل و خارج از کشور برگزار کرده ام و با 
داشتن دغدغه آموزشى به امر آموزش در 

این عرصه نیز مشغولم.

 خانم نمین! ورود شما به عرصه هنر 
و عالم نقاشى چگونه شکل گرفت؟

ورود هر هنرمندى به این عرصه داستان 
خــودش را دارد و براى هر فردى تولدى 
مختص به او رقم زده است. شروع ماجرا 
براى من به عنوان یــک ناظر رخ داد. با 
دیدن آثار هنرى و مخاطب قرار گرفتن 
در برابر آنچه پیش روى من بود، فکرى 
در من نضــج مى گرفت که این دنیا چه 
دنیایى اســت و به قول کانت که هنر را 
بیانگر مى داند، به دنبال کشف الیه هاى 
پشت این دنیا و پا گذاشتن به وراى آنچه 
پیش روى من بود، گام برداشتم. تحقق 
این خواسته، با آموزش دیدن در سال 75 
پر رنگ تر شــد واینک با گذشت بیش از 
20 سال هنوز خودم و شاگردانم را براى 

قوام بخشیدن به این نگاه تشویق مى کنم. 
آموزش هنر هر روز و هر لحظه براى من 
معنایى جدید و راهى جدید براى بودن و 

نفس کشیدن در دنیاى هنر است.

 شما به عنوان هنرمند، سبک کار 
خود را چه مى دانید و چطور به این 

نگاه رسیده اید؟
پاسخ به این پرسش شما الیه ها و معانى 

گوناگونــى در برابر من مى گشــاید. اگر 
فضاى کارى مرا به عنوان یک اتمســفر 
کلى در نظر بگیریم در اتمسفر هنر معاصر 
بودن اولویت من است، اما اگر دقیق تر به 
سیر کارهاى من بخواهیم نگاه کنیم باید 
آن را بــا توجه به دوره هاى زمانى کارى، 
تفاوت تجربه ونحوه زیست هنرى ام مورد 
بررسى قرار داد. در ابتداى کار، بودن در 
یک فضاى آبســتره و تجربه گرا شــاید 
اولویت کارى ام بوده که نمایشگاه هاى آن 
زمان به خوبى گویاى این امر است، اما با 
ظهورنظریات جدید و اولویت ایده بر اجرا 

و درگرفتن مباحث بى شمار آکادمیک و 
نیز توجه به گفتمان هاى فرهنگى، مرا به 
عنــوان هنرمند بر آن داشــت عالوه بر 
تجربیات شــخصى به قوام جهانبینى ام 
پیرامون این مسائل به تعمق و کنکاش 
بپــردازم. تمام تالش یــک هنرمند در 
دوره هــاى کارى اش به نظرم زیســت و 
تطبیق دادن خــود در برابــر الگوهاى 
موجود زمانه اش اســت، به عنوان مثال 

در نمایشــگاه «دیالوگ هــاى خاموش» 
که در تهران برگزار شــد، در فکر ایجاد 
یک ارتبــاط دوطرفه بیــن مخاطب و 
اثــر هنرى بودم تا بتوانــم به تداوم یک 
دیالوگ فرهنگى بپردازم یا در مجموعه 
جدیدى که تا چند وقت دیگر در خارج 
از کشــور به نمایش خواهم گذاشت بر 
تداوم نگاهــم تأکید دارم. تالش من این 
بوده که با گذر از سبک، به بودن دریک 
گفتمان برســم و تمام آثار و تالش هاى 
خودم را براى بودن و زیستن در گفتمان 

معاصر خرج کرده ام.

 نظر شــما دربــاره وضعیــت هنر و 
اقتصاد هنر چیست؟

 باید بگویم، وضعیت هنر امروز الگوهاى 
خاص خودش را دارد، زیســت هنرمند، 
تجربــه هنرمند با تجربه هنــر در صد 
ســال یا حتى 50 ســال پیش تغییرات 
بنیادینى کرده اســت. در زمینه اقتصاد 
و نظریه هاى آن نیز ما شــاهد تغییرات 
بنیادینى هستیم. وقتى سخن از اقتصاد 
در هنر مى شــود، نباید ذهن ما فقط به 
ســمت خرید و فروش آثار بــرود، ما در 
این باره باید به ســاختارها توجه کنیم 
که خرید و فروش یک پازل از کانتکس 
اقتصاد است. وقتى ما اقتصاد و هنر را کنار 
هم قرار مى دهیم، باید با توجه به هر دو 
فضا (یعنى هم اقتصاد و هم هنر) به یک 
درك مشترك برسیم تا بتوانیم درد هنر 

را درمان کنیم.
 البته مباحث بى شــمارى پیرامون این 
موضوع هســت کــه صاحب نظــران و 
مخاطبان به خوبى آن ها را مى دانند. نکته 
دیگر اینکه در وضعیت معاصر پیشنهاد 
من این اســت که با ایجاد بســترهاى 
حمایتى از طرف سازمان ها و ارگان هاى 
مرتبط با هنر مى توان به هم افزایى هاى 
بهترى در راســتاى رونق اقتصاد در هنر 
نایل آمد مانند نقش ارشاد، شهردارى ها، 
خانه هنرمندان،اصناف، انجمن هنرمندان، 
گالرى ها و آموزشگاه و... هر چه هم افزایى 
بیشترى بین سیاســتگذاران این عرصه 
باشد خروجى هاى بهترى خواهیم داشت، 
به نظرم در دنیاى معاصر چرخ دنده هاى 
دنیاى هنر با به هم پیوسته بودن هنرمند، 
اثرهنرى، مخاطب و سیاســتگذار بهتر 
مى تواند ایفاى نقش کند و هر فرد آگاهى 
که با وضعیت هنر معاصر به عنوان یک 
گفتمان آشناســت، این را به شایستگى 

درك مى کند.

گفت وگو با مریم نمین، هنرمند و مدرس نقاشى

درد هنرمندان را  باید بتوانیم درمان کنیم
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ائمه جمعه خراسان:
  مردم شایسته بهترین خدمات از 

سوى مسئوالن هستند
بیرجند؛ حجت االسالم والمسلمین بیرجندى امام جمعه 
بیرجند در خطبه هاى نمازعبادى، سیاسى این هفته گفت: 
همان گونه که رهبر معظم انقالب فرمودند «در یک کشور 
80 میلیونى انتخابات با امنیت و آرامش برگزار مى شود» باید 
شکرگزار آن باشیم و در این میان آسیب هایى در تبلیغات 
وجود داشت اما به لطف این امنیت و آرامش که داریم باید 

قدردان آن باشیم.
بردسکن؛ حجت االسالم والمسلمین امینى در خطبه هاى 

نماز جمعه این هفته که با حضور قشــرهاى مختلف مردم 
درمحل مســجد جامع برگزار شد،خطاب به نامزدها گفت: 
اولیــن کارى که فرداى انتخابــات مى کنید به رقیب خود 
تبریک بگویید و فضاى رقابــت را به رفاقت تبدیل کنید و 

کسى هم که رأى آورد وظیفه اش خدمت به مردم است.
جویــن؛ حجت االســالم والمســلمین دلیرى پــور امام 
جمعه جوین در آســتانه ســوم خرداد گفت: امام فرمودند 
خرمشهرراخدا آزاد کرد وایستادگى رزمندگان اسالم متجاوز 

را عقب راند و ایران را در جهان سربلند کرد.
شاندیز؛ حجت االسالم والمسلمین بهمنى گفت: سوم خرداد 
روز پیــروزى رزمندگان در خرمشــهر از افتخارات و اقتدار 

جمهورى اسالمى است.
عطاملک؛ حجت االسالم والمسلمین خداپرست به امتحانات 
و آزمایشات الهى اشــاره کرد و اظهار داشت: همه مردم در 
این امتحانات آزمایش مى شــوند اما مهم در امتحان الهى 

ایستادگى و صبر همراه با ایمان است.
بشرویه؛ حجت االسالم والمســلمین حدادیان امام جمعه 
موقت بشرویه گفت: مردم شریف، بصیر و همیشه در صحنه 
از سال پیروزى انقالب اسالمى تاکنون بارها ارادت قلبى خود 
را به کشــور و نظام انقالب اســالمى نشان داده و این مردم 

شایسته بهترین خدمات از سوى مسئوالن هستند.

  موزه تربت جام حال و روز خوبى ندارد

قدس آنالین: موزه دار اداره میراث فرهنگى و گردشگرى 
تربت جام گفــت: موزه ها ویترین فرهنــگ مردم منطقه 
هســتند؛ متأسفانه شهروندان تربت جام به اشیاى تاریخى 
کم توجهى نشــان مى دهند و عالقه اى بــراى بازدید موزه 

تاریخى ندارند. 
افسانه سربازى اظهار داشت: با گذشت 10 سال از افتتاح این 
مکان فرهنگى هنوز استقبال چشمگیر نبوده و متولیان باید 

برنامه ریزى هاى الزم را انجام دهند.
وى پیشنهاد کرد: براى جذب بازدید کننده باید مکان هایى 
با معرفى اشــیاى جدیــد به مردم ایجاد کــرد تا از حالت 

کلیشه اى براى مردم بیرون بیاید.
این کارشناس باستان شناسى در ادامه افزود: متأسفانه به 
دلیل کمبود نیروى انســانى و مالى بیشتر اشیاى تاریخى 
در انبارى هاى غیراســتاندارد نگهدارى مى شود و این آثار 
باستانى اغلب مربوط به دوره اشکانى، ساسانى، تیمورى و 

صفوى است که حال و روز خوشى ندارد. 
این موزه دار اداره میراث فرهنگى و گردشــگرى تربت جام 
افزود: هم اکنون فضا براى توسعه موزه دارى وجود دارد، اما 
کمبود امکانات مالى و انسانى مانع بزرگى براى این توسعه 
شــده و با این شرایط نمى توان جاذبه بیشترى براى بازدید 

اشیاى قدیمى ایجاد کرد.
وى همچنیــن به آمــار بازدید کننــدگان در فروردین و 
اردیبهشــت ماه 96 اشــاره کرد و گفت: حدود 6 هزار نفر 
از این مکان تاریخى بازدید داشتند که بیشتر دانش آموزان 

بومى در این محل حضور یافتند.

  «قطار شهرانه» در مشهد
قدس : رئیس اداره فرهنگى، هنــرى، اردوها، فضاهاى 
پرورشــى و فعالیت هاى فوق برنامــه اداره کل آموزش و 
پرورش خراسان رضوى گفت: تعامل شهردارى مشهد با 

آموزش و پرورش بسیار باال و مثال زدنى است.
فرهاد قاسم پور در جریان آیین اختتامیه مسابقه بزرگ «قطار 
شــهرانه» که با حضور جمع زیادى از دانش آموزان اســتان 
خراســان رضوى در محل تاالر شهر مشــهد برگزار شد، با 
تقدیر از شهردارى مشهد براى برپایى چنین برنامه اى اظهار 
کرد: در این مسابقه در قسمت نقاشى بیش از 5 هزار و 900 
اثر و در قسمت انشا افزون بر 2 هزار و 550 اثر به دبیرخانه 
ارسال شد که در قسمت نقاشى 77 اثر و در قسمت انشا 33 

اثر برگزیده انتخاب گردید.
وى با اشــاره به ارســال در مجموع بیش از 8 هزار اثر به 
مسابقه بزرگ «قطار شهرانه» عنوان کرد: این مسابقه یکى 
از برنامه هاى مشــترك بین شهردارى مشهد و اداره کل 
آموزش و پرورش خراســان رضوى بــود که به خوبى به 

مرحله اجرایى رسید.
رئیس اداره فرهنگى، هنرى، اردوها، فضاهاى پرورشــى 
و فعالیت هــاى فوق برنامــه اداره کل آموزش و پرورش 
خراســان رضوى با اشــاره بــه طرح هاى مشــترك این 
مجموعه با شــهردارى مشــهد نظیر ســازمان فرهنگى 
تفریحى و فرهنگســراهاى تابعه این سازمان تصریح کرد: 
در حال حاضر پنل بزرگــى از همکارى بین این دو نهاد 
بزرگ به وجود آمده که اتفاقات بســیار خوبى را نیز رقم 

زده است.
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فاطمه معتمدى  رئیس اتحادیه آهن آالت 
ساختمانى مشــهد با اشاره به رکود حاکم بر 
بازار فوالد اظهار داشــت: نبود ساخت و ساز 
مسکن ســبب شده است بازار آهن آالت طى 
چند سال گذشته در رکود بسر ببرد بنابراین 

امسال هم همین وضعیت حاکم بوده است.
محمد رضا عطایى در گفت و گو با خبرنگار ما 
افزود: بازار فوالد شامل آهن، میلگرد و نبشى 
در مجموع با چند معضل اساسى مواجه است 
که یکى از اصلى ترین موارد آن بحث مالیات 

بر ارزش افزوده است.

 مافیاى عرضه آهن آالت
وى با اشــاره به وجــود مافیا در بحث عرضه 
آهــن آالت تصریح کرد: صدور نکردن فاکتور 
فروش توسط فروشــنده هاى اصلى و عمده 
آهن آالت که عمدتاً کارگزاران بورس هستند 
یکى از چالش هاســت که این مسئله سبب 
مى شــود این افراد مالیات بر ارزش افزوده را 

نپردازند.
وى با بیــان اینکه عمده کارگزاران بورس در 
حوزه آهن آالت بانک ها هســتند، اضافه کرد: 

بانک ها در کار بنگاهدارى وارد شده اند.

 تولید آهن غیر استاندارد 
عطایى معضل دوم را تولید آهن غیراستاندارد 
دانســت و گفت: متأسفانه در کار تولید آهن 
در اکثر کارخانجات تولید فوالد کشور نظارت 
کافى از ســوى ســازمان اســتاندارد اعمال 
نمى شود و نتیجه این مسئله تولید آهن هاى 

غیر استاندارد است.
وى ادامه داد:کارخانجات طبق استاندارد باید 
آهن فرضاً شــماره 14 را با وزن 150 تا 155 
کیلوگرم تولید و روانه بازار کنند اما بعضاً شاهد 
تولید شــاخه آهن 14 با وزن 120 کیلوگرم 
تولید هستیم که به اسم آهن 14 عرضه و به 
فروش مى رسد در حالى که در تولید این آهن 
آلیاژ کم شده است بنابراین از استقامت مورد 
نظر برخوردار نبوده و جوابگوى کمترین زلزله 

نیست و مشکل ساز مى شود.
وى بــا بیــان اینکه این مســئله در کالن 
کشور مشــاهد مى شود،گفت:سازمان ملى 
اســتاندارد باید بر رونــد تولید آهن آالت 
در کارخانجــات فوالد نظارت و دقت کافى 
داشته باشند. اما توجه نکردن به این مسئله 
سبب شده است بخشى از آهن آالتى مانند 
تیرآهــن، میلگرد، ناودانى، ورق و نبشــى 
سبک وزن و غیر استاندارد تولید و به بازار 

عرضه شوند.
عطایى یادآور شــد: البته فرهنگ جامعه نیز 
در این قضیه بى تأثیر نیست به طورى که به 
کیفیت چندان بها نمى دهد و به دنبال خرید 

ارزان تر هســتند در حالى که آهنى که فرضاً 
10 هزار تومان ارزان تر است وزنش سبک تر 

و کم کیفیت تر است.
رئیس اتحادیه آهن آالت ســاختمانى مشهد 
ادامه داد: اکنون بعضاً آهن آالتى از استان هاى 
غربى، شمالى و مرکزى شهر با وزن کم تولید 

و وارد بازار مى شود.

 الزام درج نام کارخانه بر تولیدات فوالدى
وى اضافه کرد:حک و درج نام کارخانه تولید 

کننده بر محصوالت تولیدى آن واحد یکى از 
الزاماتى اســت که باید رعایت شود در حالى 
که قالب کارخانجات فوالد این اصل را رعایت 
نمى کنند. بنابراین رعایت نکردن این مسئله 
سبب مى شود اتحادیه در رسیدگى به پرونده 
شــکایت مردم از آهن کم کیفیت با مشکل 
مواجه شود چرا که مشخص نیست این آهنى 
که معیوب و شکســته شده مربوط به تولید 
کدام کارخانه اســت. بنابراین شــکایت قابل 

پیگیرى نیست.
عطایى اذعان داشت: حک و درج نکردن برند 
کارخانه بر روى تمام محصوالت تولیدى آن 
واحد معضل جدى در رســیدگى به پرونده 

شکایت مردم است.

 آهن فروشان جوشکار نما
وى در خصوص شــمار خروجى اعضاء صنف 
آهن آالت ســاختمانى مشهد یادآورشد:آمار 
خروجى از صنف فوالد باالست که البته یکى 

از دالیل اصلى آن این است که اتحادیه هاى 
همگن مانند اتحادیه جوشکاران و آهن کاران 
هنوز براى بحــث مالیات بــر ارزش افزوده 
فراخوان نشده اند و همین مسئله سبب شده 
اســت بســیارى براى اینکه مالیات بر ارزش 
افزوده نپردازند از صنف آهن آالت ساختمانى 
خارج و با گرفتن مجوز فعالیت از اتحادیه هاى 
همگن مانند جوشــکارى دوبــاره به فعالیت 

فروش آهن اقدام کنند.

وى ادامه داد:آمار شــکایت از آهن فروشــان 
جوشکار نما بســیار زیاد است به طورى که 
مى توان گفت 60 درصد شــکایات واصله به 
اتحادیه مربوط به کســانى اســت که پروانه 
فعالیت جوشــکارى دریافــت کردند ولى در 

عمل آهن فروش هستند.
وى دربــاره پیش بینى وضعیــت بازار آهن 
آالت خاطر نشــان کرد: همه چیز بستگى به 
وضعیت صنعت ساخت و ساز و خروج آن از 

رکود دارد.
وى شــمار اعضاى فعلى صنف اتحادیه آهن 
آالت ســاختمانى را 500 عضو اعالم کرد و 
گفت: حدود 250 عضو از این اتحادیه خارج 
شــدند که 80 درصد آنان با گرفتن مجوز از 
اتحادیه هاى همگــن صنایع پروفیلى و آهن 
کاران عمًال همچنــان در حوزه فروش آهن 
فعالند و البته بدون اینکــه مالیات بر ارزش 

افزوده را بپردازند.

 ظرفیت خالى 40 درصدى
وى در بخش دیگر به مسئله خام فروشى در 
حوزه فوالد اشــاره کرد و گفت: خام فروشى 
فوالد و صادرات آن به شــکل شمش به ضرر 
کشوراست در حالى که باید تبدیل به ارزش 
افزوده شــود بویــژه اینکه ایــن ظرفیت در 
کارخانجات فوالدى مانند ذوب آهن اصفهان 
وجود دارد و هم اکنون یکسرى از محصوالت 
تولیدى این کارخانجات به کشورهاى اروپایى 

صادر مى شود.
وى گفت: بــه دلیل رکود تنهــا 60 درصد 

ظرفیت کارخانجات فوالد فعال است. 
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 بهره بردارى طرح هاى عمرانى 
سپاه امام رضا(ع) در حاشیه شهر مشهد

ایرنا: 170 طرح اشتغالزایى و مسکونى سپاه امام رضا(ع) 
خراسان رضوى با هزینه 61 میلیارد ریال پنجشنبه گذشته 

طى مراسمى در حاشیه شهر مشهد به بهره بردارى رسید.
فرمانده ســپاه امام رضا(ع) خراسان رضوى این طرح ها را 
شامل هشــت سالن اشتغال و 162 واحد مسکونى اعالم و 
بیان کرد: 40 میلیارد ریال براى ساخت و تجهیز سالن هاى 
اشتغال هزینه شده تا هزار نفر از بانوان بى سرپرست در این 

چارچوب مشغول کار شوند.

ســردار یعقوب على نظــرى در جمع خبرنــگاران افزود: 
همچنین 12 واحد مســکونى براى معســرین با اعتبار 6 
میلیارد ریال و همکارى کمیتــه امداد امام خمینى(ره) و 

بنیاد مسکن بنا شده است.
وى گفت: همچنین 150 واحد مســکونى بــا هزینه 15 

میلیارد ریال براى افراد کم بضاعت بازسازى و مرمت شد.
فرمانده ســپاه امام رضا(ع) خراســان رضوى افزود: امسال 
فعالیت هاى عمرانى ســپاه و بسیج ســازندگى در مناطق 
حاشیه شهر مشهد با سرعت و توان بیشترى ادامه خواهد 

یافت.

مدیرکل انتقاد کرد
  عضویت نداشتن آموزش و پرورش 

در ساماندهى حاشیه شهر
حسین پورحسین: مدیــرکل آموزش و پرورش خراسان 
رضوي در جلسه کمیته پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى 
که با حضور معاون سیاسى و انتظامى فرماندارى مشهد و 
دیگر دستگاه هاى زیربط برگزار شد، گفت: هر مشکلى که 
در نظام فرهنگى اجتماعى جامعه پیش مى آید را نباید به 

نظام آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت متصل کرد.
علیرضا کاظمى بــا تأکید بر اینکــه ظرفیت هاى آموزش 
و پــرورش بــراى پیشــگیرى از آســیب هاى اجتماعى و 
توانمندســازى معلم و مدیر را باید جــدى بگیریم، افزود: 
جاى تأسف اســت که آموزش و پرورش با دارا بودن نقش 
اول حوزه فرهنگ سازى در ساماندهى مشکالت اجتماعى 

حاشیه شهر عضویت ندارد و عضو جلسات آن نیست.
علیرضا کاظمى با اشاره به اینکه کلیدى ترین نقطه آموزش 
و پــرورش مدیر و معلم اســت و در رابطه با آســیب هاى 
اجتماعى نیازمند پول و اعتبار نیســت، گفت: مدیر و معلم 
نگاه درســت و عمیقى به آسیب هاى اجتماعى دارد و حال 
بعد از 38 سال متوجه شده ایم که تمام کمبودهاى خانواده 

را از آموزش و پرورش مطالبه کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضوي با اعالم اینکه 
آموزش دوره هاى خودمراقبتى بیش از 90 هزار دانش آموز 
دختر و پســر استان نشانگر توجه ویژه اداره تربیت بدنى و 
سالمت آموزش و پرورش اســتان است، افزود: طرح نماد 
«نظام مراقبت اجتماعى» که به صورت پایلوت در اســتان 
به اجرا رسید، با 290 هزار دانش آموز تحت پوشش طرح 
با تکیه بر موضوع پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى نقش 

مهمى در پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى دارد.
حیدر خوش نیت، معاون سیاسى امنیتى فرماندارى مشهد 
هم گفت: آموزش و پرورش خراســان رضوي بیشــترین و 
ارزشــمندترین نقــش را در تعلیم و تربیت نســل آینده 
کشــور برعهده دارد و با نگاه تربیتى به مسایل پیشگیرى 
از آسیب هاى اجتماعى مى تواند بسیارى از معضالت را حل 

کند.

  کالهبردارى با شگرد کمک مالى به 
زلزله زدگان در فضاى مجازى

بجنــورد- خبرنگار قدس: رئیس پلیس فتا خراســان 
شمالى از شیوه جدید کالهبرداران فضاى مجازى با موضوع 

کمک مالى به زلزله زدگان خراسان شمالى خبر داد.
سرهنگ على اعتمادى در این خصوص گفت: متأسفانه افرادى 
ســودجو و کالهبردار با ایجاد صفحات جعلى در شبکه هاى 
اجتماعى با انتشار تصاویرى از خانه هاى تخریب شده و افراد 
بى خانمان و... در شبکه هاى اجتماعى سعى در جلب اعتماد 
شهروندان و تحریک احساسات انسان دوستانه کاربران دارند 

تا بتوانند برنامه هاى مجرمانه خود را پیش ببرند.
وى خاطرنشان کرد: حتى در این خصوص شاهد بارگذارى 
ســامانه هاى جعلى هستیم که مدعى فعالیت خیرخواهانه 
هستند و در راستاى رفع مشکالت نیازمندان فعالیت دارند 

در حالى که این امر صحت ندارد.
ســرهنگ اعتمــادى تصریح کــرد: حتى احتمــال دارد 
درگاه هاى بارگذارى شده در سامانه هاى دروغین خیریه ها 
فیشنگ باشد، بنابراین کاربران دقت داشته باشند تا دردام 

فیشرها نیفتند.
رئیس پلیس فتا اســتان تأکید کرد: به شهروندان توصیه 
مى شــود جهت پرداخت کمک به زلزلــه زدگان حتماً به 
مؤسسات شناخته شده و داراى مجوز مراجعه کنند و فریب 

پیام ها و سامانه هاى جعلى را نخورند.

قدس گزارش مى دهد 

  تیزبینى پلیس سارق حرفه اى را داللى بانک ها در بازار آهن!
گرفتار کرد

قدس: با هوشــیارى پلیس تایباد سارق حرفه اى سیم و 
کابل شناسایى و دستگیر شد.

فرمانده انتظامى تایباد با اعالم این خبر گفت: پنجشنبه 
گذشته یکى از تیم هاى گشت کالنترى 11 تایباد هنگام 
گشت در حاشیه شــهر متوجه دودى غلیظ در البه الى 
درختان تاغ و گز شــده و براى بررســى موضوع به محل 

نزدیک شدند.
وى افــزود: با حضــور در محل مردى جــوان را در حال 
ســوزاندن کابل هاى برق مشــاهده و او را پیش از فرار از 

محل دستگیر کردند.
سرهنگ ناگهانى تصریح کرد: همزمان با انتقال متهم به 
کالنترى یک فقره سرقت کابل هاى برق در خیابان الدن 
اعالم و متهم در بازجویى هاى به عمل آمده به سرقت از 

این محل اعتراف کرد.
فرمانــده انتظامى تایبــاد عنوان کرد: متهم 26 ســاله 
به نام ناصــر در ادامه بازجویى ها به دو فقره ســرقت از 
ساختمان هاى در حال ساخت و یک فقره سرقت از یکى 
از انبارهاى اماکن دولتى در محدوده شــهرك فرهنگیان 

اعتراف کرد.
وى خاطرنشــان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده براى 

سیر مراحل قانونى روانه دادسرا شد.

  کشف 15 تن چوب قاچاق از یک 
دستگاه کامیون

قدس: پلیس خلیل آباد یک دستگاه کامیون حامل 15 
تن چوب قاچاق را شناسایى و توقیف کرد.

فرمانده انتظامى خلیل آباد در تشریح این خبر گفت: عصر 
چهارشنبه گذشته مأموران دایره مبارزه با قاچاق کاالى 
این فرماندهى هنگام کنترل خودروهاى عبورى در محور 
خلیل آباد- بردسکن به یک دستگاه کامیون حامل چوب 

مشکوك شدند.
ســرهنگ نبى اله رحمانى افزود: مأموران پس از بررسى 
مدارك خودرو که از تربت حیدریه به مقصد بردســکن 
بارگیرى شــده بود، 15 تن چوب درخت گردو قاچاق و 

فاقد هرگونه مجوز حمل را کشف کردند.
ســرهنگ رحمانى با اشاره به اینکه ارزش ریالى محموله 
کشف شــده 300 میلیون ریال برآورد شده، خاطرنشان 
کرد: راننده متخلف با تشــکیل پرونده براى سیر مراحل 

قانونى روانه دادسرا شد.

  کشف 25 تن برنج قاچاق از یک 
دستگاه تریلى

قدس: پلیس گناباد در بازرسى از یک دستگاه تریلى 25 
تن برنج قاچاق کشف کرد.

فرمانده انتظامى گنابــاد با اعالم این خبر گفت: مأموران 
دایره مبارزه با قاچاق کاالى پلیس آگاهى هنگام کنترل 
خودروهاى عبورى در ایستگاه بازرسى شهید ساالرى به 
یک دستگاه تریلى که از زاهدان به مقصد مشهد بارگیرى 

شده بود، مشکوك شدند.
ســرهنگ على اکبر کیانى افزود: مأموران این فرماندهى 
پس از هدایت خودرو به داخل ایستگاه در بازرسى از آن 
25 تن برنج قاچاق و فاقد هرگونه مجوز گمرکى کشــف 

کردند.
سرهنگ کیانى با اشــاره به اینکه ارزش محموله کاالى 
کشف شده یک میلیارد و 500 میلیون ریال برآورد شده 
است، خاطرنشان کرد: در این راستا دو فرد متخلف پس 
از تشــکیل پرونده براى سیر مراحل قانونى روانه دادسرا 

شدند.

  کامیون جان  زن  70 ساله را گرفت
بجنورد- خبرنگار قدس: بى احتیاطى راننده کامیون زن 

70 ساله را به کام مرگ برد.
رئیس پلیس راهور فرماندهى انتظامى خراسان شمالى با 
اعالم این خبر گفت: ساعت 7 و 10 دقیقه صبح چهارشنبه 
در پى اعالم مرکز فوریت هاى پلیسى 110 مبنى بر تصادف 
فوتى در چهارراه شهرك شاهد بجنورد فورى مأموران براى 

بررسى موضوع  در محل حادثه حاضر شدند.
سرهنگ رحمان اسپیدکار افزود: بر اساس شواهد موجود و 
نظر کارشناسان، توجه نکردن راننده کامیون به جلو علت 

این حادثه اعالم شد.

واردات آهن آالت غیر استاندارد از ترکیه
رئیس اتحادیه آهن آالت ســاختمانى مشهد گفت: یکى دیگر از معضالت بازار 
فوالد واردات محصوالت غیراســتاندارد و ســبک وزن از کشور ترکیه مى باشد. 
متأســفانه برخى از تجار تنها به فکر منافع خود هستند بنابراین خرید و واردات 
محصوالت فوالدى ارزان قیمت که بعضاً غیراستاندارد است را انجام مى دهند. در 
این شرایط رسالت دوایر دولتى ذى ربط در گمرکات در رسیدگى به این مسئله 

را مى طلبد و افزون مى کند.
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قیمت در سطح شهرنرخ طال و سکه

(تومان)
115/900

1/230/000
1/185/000

650/000
365/000

3830

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

نیم سکه
ربع سکه

دالر

خبر

ساخت هوشمندترین ساختمان مخابرات کشور در بجنورد

بجنورد- خبرنگار قدس مدیرعامل شرکت مدیریت امالك مخابرات ایران گفت: ساختمان 
جدید مخابرات منطقه خراسان شمالی به عنوان هوشمندترین ساختمان در بجنورد ساخته 
خواهد شد. مهندس رفیعی،در سفري دو روزه به بجنورد در نشستی با مدیران ستادي مخابرات 
استان با بیان این مطلب افزود: عملیات ساخت ساختمان ستادي مخابرات خراسان شمالی با 
جدیت مضاعفی به منظور تکمیل این پروژه تا چهار ماه آینده در دستور کار بوده وطبق برنامه 
زمانبندي در مهر سال جاري مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت. وي خاطرنشان کرد: هوشمند 
سازي ساختمان جزء اولویت هاي مخابرات ایران بوده و ساختمان هاي مخابرات در هر استان 

باید به عنوان متولی IT , IP به عنوان هوشمندترین ساختمان شهر ساخته شود.

خبر

وقف منزل مسکونى براى ساخت مسجد در رشتخوار

رشتخوار - خبرنگار قدس  رئیس اداره اوقاف و امور خیریه رشتخوار از وقف منزل 
مسکونى به ارزش بیش از 500 میلیون ریال براى ساخت مسجد و حسینیه در روستاى 

سنگان این شهرستان خبر داد.
على حدادى در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: خواهر و برادر شــهید جاللى یک واحد 
مســکونى به ارزش بیش از 500 میلیون ریال را با نیت ساخت مسجد و حسینیه در 

روستاى سنگان وقف کردند.
حدادى افزود: این واحد مسکونى با زیربناى 140 مترمربع براى ایجاد حسینیه و مسجد 

شهید جاللى وقف شد.
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بجنورد- خبرنگار قدس   قائم مقام کمیته امداد خراســان شمالى گفت: امسال 
حدود 350 بیمار ســخت درمان در قالب طرح محســنین شناسایى شده اند که از 
حامیان و ســایر نیکوکاران مى خواهیم به دلیل سنگین بودن هزینه هاى درمانى، در 

اسرع وقت به یارى آنان بشتابند.
على وحدانى اظهار کرد: طرح محســنین براى حمایت از خانواده هاى نیازمند داراى 
سرپرست بیمار، از کار افتاده و همچنین فرزندان غیر یتیم خانواده هاى محروم استان 

راه اندازى شده است.
وى با بیان اینکه طرح محســنین از سال 93 تاکنون در حال اجراست، گفت: در این 
مدت 4700 حامى نیکوکار، دانش آموزان نیازمند و بیمار سخت درمان تحت حمایت 

این نهاد را مورد حمایت و کمک هاى مالى خود قرار داده اند.
وحدانى با بیان اینکه 895 بیمار سخت درمان تحت حمایت این نهاد، نیازمندکمک 
و حمایت خیران براى کمک هزینه درمان و دارو هســتند، یادآور شد: در قالب طرح 
محســنین 1440 دانش آموز نیازمند تحت پوشش این نهاد نیازمند یارى حامیان و 
خیران استان هستند. وى با اشاره به اینکه خانواده هاى داراى بیمار به دلیل تحمیل 
هزینه هاى پزشــکى بخــش قابل توجهى از درآمد خود را صــرف درمان بیمار خود 
مى کنند، تصریح کرد: امسال حدود 350 بیمار سخت درمان در قالب طرح محسنین 
شناســایى شــده اند که از حامیان و ســایر نیکوکاران مى خواهیم به دلیل باال بودن 

هزینه هاى درمانى، به حمایت از این افراد بپردازند.
قائم مقام کمیته امداد اســتان با اشــاره به طرح هاى اجرایى این نهاد در آستانه ماه 
مبارك رمضان، گفت: از آغازین روزهاى ماه مبارك رمضان بسته غذایى شامل سبد 

کاال وغذاى گرم بین نیازمندان توزیع مى شود.
وحدانى افزود: در این ایام کیســه هاى طرح همیان موال براى جمع آورى کمک هاى 
مردمى و توزیع آن در میان نیازمندان با مشــارکت مراکز نیکوکارى محله در سطح 

استان توزیع مى شود.
وى یاد آور شد: مردم خیر مى توانند کمک هاى خود را در قالب نقدى، پوشاك، مواد 
غذایى سالم در این پاکت ها گذاشته به مراکز نیکوکارى محله خود تحویل دهند تا 

در اختیار مددجویان گذاشته شود.

قائم مقام کمیته امداد مطرح کرد

چشم انتظارى 350 بیمار سخت درمان خراسان شمالى براى حمایت خیران 

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



رخ � رخ
آب و �وا

 افزایش چند درجه اى دما در 
خراسان رضوى

قدس: طبق نقشــه ها و مدل هاى هواشناســى پیش بینى 
مى شــود از امروز جوى نســبتاً پایدار بر روى استان مستقر 
مى شود که پیامد این روند، افزایش چند درجه اى دماى هوا 

در اکثر نقاط استان خواهد بود. 
براین اســاس وزش باد در سطح استان گاهى نسبتاً شدید و 
در بخش هایى شدید همراه با گرد و خاك پیش بینى مى شود. 
گفتنى است براى اغلب نقاط خراسان رضوى امروز آسمانى 
صاف تا قسمتى ابرى در بعدازظهر افزایش موقتى  ابر گاهى 

با وزش باد شدید همراه با گرد و غبار پیش بینى شده است.

یاددا�ت
  سبزى هاى آلوده کشف رود؛ کابوس 

سرطان در سفره مشهدى ها 
مهدى کاهانى مقدم: «کشــف رود» کــه یکى از رودهاى 
تاریخى خراســان و مشهد به شمار مى آید، پس از گذشت 
سال ها برنامه ریزى و اقدام هاى گوناگون دستگاه هاى اجرایى 
و قضائى، همچنان به عنــوان یکى از مهم ترین بحران هاى 
زیست محیطى پایتخت فرهنگى ایران خودنمایى مى کند و 
هنوز بیشترین مشکالت زیست محیطى و بهداشتى در این 

محدوده رخ مى دهد.
بنا به گفته مدیران محیط زیست، از مجموع 290 کیلومتر 
طول کشف رود، 48 کیلومتر آن در شمال شهر مشهد قرار 
داشــته و کانون بحرانى این رودخانه محسوب مى شود که 
دچار آســیب ها و مشکالت متعدد اســت و با تداوم پدیده 
خشکسالى، آب اصلى رودخانه از دست رفته و آنچه در این 
محدوده جریان دارد، فاضالبى اســت که از مناطق و منابع 

مختلف وارد آن مى شود.
آنچه این روزها اهمیت دارد، کشــت گســترده سبزیجات 
در اراضــى مجاور این رودخانــه و آبیارى این محصوالت با 
فاضالب جارى در آن اســت که با اطالع مســئوالن انجام 
مى شود و با فروش سبزى هاى آلوده، عامل انواع بیمارى ها 

سفره شهروندان را پر مى کنند.
امروزه کشاورزان بیشتر روستاهاى اطراف مشهد و واقع در 
محدوده کشف رود، پساب تصفیه خانه هاى فاضالب را رسماً 
براى آبیارى ســبزى و صیفى کارى خود مورد استفاده قرار 
مى دهند و تعدادى هم مخفیانه فاضالب جارى در کشــف 
رود را بــا موتورپمپ به زمین هاى کشــاورزى خود منتقل 

مى کنند.
در حالى که به باور کارشناسان، حتى از فاضالب تصفیه شده 
و پساب استاندارد تصفیه خانه ها نباید براى آبیارى گیاهان 
ساقه کوتاه و بویژه صیفى و ســبزیجات، استفاده کرد، اما 
شاهد بودیم چندى پیش، تخلیه غیرمجاز فاضالب تصفیه 
خانه هاى نزدیک کشــف رود که به صــورت ناقص تصفیه 
مى شوند، صداى مقام هاى قضائى را نیز درآورد. اخیراً نیز با 
اجازه مسئوالن روزانه حدود 300 تانکر، فاضالب هاى خانگى 
را در این رودخانه تخلیه مى کردند که گفته مى شود این کار 
کماکان ادامه هم دارد و این همه درحالى صورت مى گیرد 
که هنوز استاندارد پساب تصفیه خانه هاى حاشیه کشف رود 
محل تردید اســت و مسئوالن شرکت آب و فاضالب، نبوِد 

بودجه را دلیل این مشکالت مى دانند.
در این بین تعیین الگوى کشــت از سوى جهاد کشاورزى 
که یکى از ضرورى ترین نیازهاى پروســه تأمین و تضمین 
سالمت عمومى در این حوزه است، همچنان مغفول مانده 

و ظاهراً اصلى ترین دلیل آن هم نبود اعتبارات الزم است.
پروژه بهسازى حاشــیه کشف رود و تحصیل حریم آن نیز 
معطل رسیدن بودجه مانده و این همه دست به دست داده 
تا ساالنه هزاران پرونده تهدیدات بهداشتى در محاکم قضائى 
تشکیل شود و سالمت عمومى مجاوران و زائران در دومین 

کالنشهر کشور به طور جدى در معرض تهدید قرار گیرد.
از سوى دیگر درحالى که دولت مجبور است به خاطر بروز 
انواع بیمارى هاى ناشــى از مصرف سبزیجات و محصوالت 
آبیارى شــده با فاضالب، میلیاردها تومان از بودجه عمومى 
کشــور را هزینه کند و خانواده هاى بســیارى عالوه بر رنج 
بیمارى هایى مثل سرطان دستگاه گوارش که گفته مى شود، 
خراســان رضوى و مشــهد باالترین آمار را در کشور دارد، 
زیــر بار هزینه هــاى آن کمر خم کننــد و زندگى ببازند، 
«پیشــگیرى»، به عنوان راحت ترین و ارزان ترین راه مقابله 
با این معضل، در کانون توجــه و اولویت کارى نمایندگان 
مجلس، دولتمردان و مسئوالن مربوطه قرار ندارد و تاکنون 
جز چند کار ضربتى و مقطعى و برگزارى ده ها جلسه بى اثر، 

هیچ گامى در این راه برداشته نشده است.
بــه هرحال این وضعیت که در طول بیش از 30 ســال به 
آرامى پدید آمده، هم اینک به عنوان یک مســئله زیست 
محیطى و مهم منطقه اى مطرح شده و متأسفانه به نمادى 
از عملکرد مســئوالن کشــورمان در نزد جهانیان تبدیل 
شده اســت و جداى از خطرات و آســیب هاى فراوانى که 
براى ســالمت عمومى دربر دارد، حیثیت مدیریت کشور و 
پایتخت معنوى ایران اسالمى را زیر سؤال برده که ضرورى 
اســت تمام مدیران و مســئوالن مرتبط، به دور از هرگونه 
بهانه تراشى و شــعارزدگى، آستین همت باال زده و تا دیر 
نشــده، یک بار براى همیشــه کارى اساسى در این حوزه 

انجام دهند.

 به نظرمن باید زادگاه فردوســى 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 شد که در مورد ترافیک روزهاى تعطیل هم بنویسید 
که با گذاشــتن حداکثر دو نفر مأمــور 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

 خیابان هاى گلشهر براى اگو حفارى مى شود، اما آسفالت 
کردنش ماه ها طول مى کشد. چرا؟

930...9083
 چرا برخى بانک ها پیامک مبالغ پایین را ارســال نمى کند 

مگر وجه آن را براى یک سال دریافت نمى کنند؟
935...9203

 چرا کسى نظارتى بر شهریه مراکز پیش دبستانى نمى کند؟ 
قیمت ها هر سال چندین برابر نرخ تورم افزایش مى یابد.

915...3621
 این روزها این قدر خیابان ها، بخصوص ســجاد، احمد آباد 
و... به خاطر انتخابات شــلوغ شده که باید زمان زیادى را در 

ترافیک سپرى کنیم.
938...5216

 از مدیرعامل و دیگر مســئولین اتوبوسرانى خواهشمندم  
این قدر تبلیغات نکنند و شــعار ندهند. متأســفانه سازمان 
اتوبوســرانى رفاه و آسایش ما پایین شهرى ها را فداى منافع 
بخش خصوصى کرده است. مسیر پرپیچ و خم  خط 41 و 49 
با اتوبوس هاى فرسوده شرکت به آوران در این دو خط، خود 
گواه بى توجهى ســازمان اتوبوسرانى نسبت به رفاه و آسایش 

شهروندان است.
915...9935

 آلودگى صوتى و مزاحمت در خیابان ایثار زیاد شده است. 
لطفاً نیروى انتظامى کارى کند.

915...2394
 وزیر تعاون از اعطاى وام 20 تومانى بالعوض به هر خانواده 
زلزله زده خراسان شمالى خبر داد. من روز گذشته در سفید 
سنگ که یک ماه پیش زلزله آمد، بودم، ولى از وام شما خبرى 

نبود، چقدر دروغ؟
935...9655

 از مدیرعامل ســازمان اتوبوسرانى تقاضامندم، پاسخگوى 
من باشــند. در کدام تبصره و یا ماده اصل 44 آمده است که 
اتوبوس هاى فرسوده به خطوط پایین شهر اختصاص داده شود 

و اتوبوس هاى نو و مدرن به باالى شهر؟
938...3673

 از شــهردارى خواهانیم یک پل هوایى در چهارراه جاللیه 
(قهوه خانه عرب) سابق نصب کنند چرا که این خیابان عریض 
و براى عابرین خطرساز است. یک بار در این مکان ماشین به 

من زد و رفت.
910...3750

 شرکت برق مشهد لطفاً نسبت به نصب ستون برق و روشنایى 
در ورودى خیابان امام رضا(ع)28 خیابان گلچین ســابق اقدام 
عاجل کنند چون به دلیل وجود خانه هاى خالى ازسکنه و قدیمى 
وانبارهاى متروکه و نداشــتن روشنایى مناسب در شب محلى 
براى پاتوق سارقین و زورگیران از زائران و مجاورین که شب ها در 
حال رفت و آمد هستند، شده و حتى در تاریکى از وسایل نقلیه 
پارك شده سرقت مى شــود. ضمناً سایر المپ هاى نصب شده 

در سرتاسر خیابان مذکور نیز ضعیف بوده و باید تعویض شود.
919...4590

 ممنون که گزارشــى از وضعیت نابســامان حصار گلستان 
نوشــتید. در همین خصوص از شهردارى یا دهیارى منطقه یا 
ارگان مربوط به پل سازى بپرسید، پل اول بسیار خوب زده شد 
و تقریباً شــیب بسیار تند گرفته شد، ولى پل دوم را که بسیار 
حساس تر بود بسیار بد کار کردند و اصالً شیب یک سانت هم 
کم نشده. کاش یک مهندس خبره کار را انجام مى داد. شیب 
هنوز هم خطرناك است، مخصوصاً موقع بارندگى. بعضى اوقات 

کسانى که به  این جاده وارد نیستند، دچار مشکل مى شوند.
933...5181

جوابیه معاونت حمل ونقل و ترافیک
احتراماً در پاسخ به پیامک شهروند محترم با موضوع «شهردار 
محترم! این الیت تا کجا مى خواهد پیش برود، تمام کوچه ها 
و خیابان هاى شــهر در قرق الیت اســت، حتى جلوى منزل 
خودمان هم نمى توانیم پارك کنیم، از روزى مى ترسم که براى 
پارك خودرو در داخل منازلمان هم باید پول به الیت بدهیم!» 
به استحضار مى رساند؛ محل سکونت برخى از شهروندان در 
معابر پرترددى ساخته شده که نیازمند مدیریت پارك حاشیه 
معابر است که این معابر توسط شوراى عالى ترافیک با حضور 

نماینده پلیس راهور شناسایى مى شود.
مطابق قانون، کلیه خودروهایى که مقابل پل (پلى که منتهى 
به پارکینگ مى شود) پارك کنند از محدوده مدیریت پارك 
حاشــیه خارج بوده و هیچ گونه کسر شــارژ از پالك خودرو 
صورت نمى گیرد. بنابراین شــهروندان مى توانند، مقابل پل 
پارکینگ محل سکونت خود بدون پرداخت هزینه پارك کنند. 
اما شهروندانى که محل سکونت آن ها پارکینگ ندارد، موظف 
بــه تعبیه فضاى پارك براى خودرو خــود بوده و نمى توانند 
فضاى حاشیه معبر عمومى را به صورت خصوصى براى خود 
اشــغال کنند. تلفن تماس امور مشــترکین شرکت ترافیک 

هوشمند الیت 32283218-20
روابط عمومى شرکت ترافیک هوشمند الیت
معاونت حمل و نقل شهردارى مشهد

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.

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
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رئیس اسبق مرکز زلزله نگارى ایران در گفت وگو با قدس:

گسل هاى زلزله در خراسان همچنان فعال است

گفت و گو

هنگامه طاهرى  گسل ُکپه داغ در نزدیکى 
آشــخانه که اخیراً فعال شد، یک گسل تنها 
نیست بلکه مجموعه اى از گسل هاى موازى یا 

کنار هم و حتى عمود بر هم است.
رئیس اســبق ژئوفیزیک تهران ضمن اظهار 
این مطلب به خبرنگار ما گفت: گسل هاى این 
منطقــه بر هم اثر دارند و از آنجا که گســل 
مذکور در حال تخلیه فشار است، فعالً در دو 
نقطه - سنگ سفید و آشخانه بجنورد- منجر 

به زمین لرزه شده است.
دکتر نصراهللا کمالیان اظهار داشت: این گسل 
مسیرى طوالنى دارد؛ چنانکه از شرق کشور 
آغاز شده، از شمال خراسان گذشته و حتى از 

کمر دریاى خزر هم مى گذرد.
وى همچنین تصریح کرد: بر اساس آنچه در 
حال وقوع است، سیستم کپه داغ کامالً تحت 
فشار است و نباید فراموش کنیم این سیستم 
باعث وقوع زمین لرزه اى مهیب در 26 آبان 
1272 شــد و نیز 14 ماه بعد در 27 خرداد 
1273 با 10 و 9 ریشتر در قوچان اتفاق افتاد، 
به طورى که شــهر قوچان را جابه جا کرد و 
شهر کهنه امروز حاصل تخلیه قوچان تخریب 

شده 120 سال پیش است.

او تأکیــد کرد: از آنجا کــه این منطقه جزو 
مناطق خطرناك است و مدام هم با پس لرزه 
روبه رو مى شــود، باید با نصب لرزه نگارهاى 
بیشتر گســل هاى این منطقه مورد بررسى 
بیشــترى قرار بگیرند تا شــاید قادر باشیم، 
روش هــاى پیــش بینى زلزله را به شــکل 
محکم ترى بیان کنیم. وى با اشاره به اینکه 
در آمریکا امروز این کار انجام مى شود، خطاب 
به مسئوالن بیان کرد: الزم نیست براى این 
منظور خودمان را وابســته به ورود وســایل 
پیشرفته از خارج بکنیم، بلکه با همین دانشى 
که داریم، قادریم دســتگاه هاى لرزه نگارى 

براى بررسى گسل ها بسازیم.
رئیس اسبق مرکز زلزله نگارى ایران همچنین 
یادآور شــد: توجه داشته باشید، همین اآلن 
هم زمین لرزه هاى کوچکى در این منطقه به 
وقوع مى پیوندد که توسط لرزه نگارها ثبت 

نمى شود. 
او عالوه بر این اذعان کرد: درســت است که 
کارشناســان اعالم مى کنند زمین در حال 
تخلیه انرژى است و بیان مى دارند که خطرى 
تهدید نمى کند، اما آنچه مسلم است اینکه 
زمین در حال جمع کردن انرژى هم هست 

و باید پیــش از وقوع حادثه احتمالى بزرگ، 
روى این گسل ها تحقیق و بررسى انجام شود. 
او ســپس یادآور شــد: یادمان باشد، اصوالً 

طبیعت قابل تکرار است.
وى گفت: از آنجــا که ایران در منطقه قرمز 
زلزله قرار دارد و تمام گسل هاى آن خطرناك 
هســتند، باید تمــام ایران تحت پوشــش 
دستگاه هاى زلزله نگارى براى تحقیق روى 

گسل ها قرار بگیرد.
او گســل هاى فعال ایران را کپــه داغ، البرز، 
زاگرس و گسل بزرگ کویر شرق ایران بیان 

کرد که نیازمند بررسى هستند.
وى افزود: هر چقدر زمین لرزه بزرگ تر باشد، 
تعداد و دوام پس لرزه ها هم بیشتر مى شود. 
لذا زلزله 5/7 ریشــترى بجنورد احتماالً تا 
چهارماه دیگر با پس لرزه روبه رو خواهد شد.

ایرنا  مدیر امور باغبانى ســازمان جهاد کشــاورزى 
خراســان رضوى گفت: 112 میلیون و 125 هزار بوته 
انواع گل ساالنه در این استان تولید و روانه بازار مصرف 

مى شود. 
ســید هاشم نقیبى افزود: این میزان شامل 926 هزار و 
435 بوته گل آپارتمانى، 14 میلیون و 341 هزار و 150 
بوته گل شاخه بریده، 40 میلیون و 662 هزار بوته گیاه 

فصلى و 133 هزار و 300 بوته گل زینتى است. 
وى تعداد واحدهاى گلخانه اى اعم از گل هاى شــاخه 

بریده، آپارتمانى، زینتى، فصلى و انواع نهال در خراسان 
رضــوى را 710 واحد ذکر اظهار کرد و گفت: این تعداد 
گلخانه نیمى از نیاز مردم این منطقه به انواع گل را تأمین 

مى کند و باقى آن از استان هاى دیگر تأمین مى شود.
مدیر امور باغبانى ســازمان جهاد کشــاورزى خراسان 
رضوى گفت: با اینکه حدود 50 درصد از نیاز استان به 
گل از استان هاى دیگر وارد مى شود، اما برخى گل هاى 
شاخه بریده و آپارتمانى تولیدى این استان به کشورهاى 

همجوار مانند افغانستان و ترکمنستان صادر مى شود.

تولید ساالنه 112 میلیون بوته انواع گل در خراسان رضوى

زخم هاى پنهان در همسایگى مشهد

ازدواج زود هنگام دختران در کنه بیست!

روســتا  از  وقتى صحبت  على محمدزاده: 
مى شود، تصور ذهنى همه این است که روستا 
جایى به نسبت دور از شهر و نشانه ها و امکانات 
مدنیت شهرى اســت و وقتى پسوند «محروم 
و محرومیت» به آن اضافه شــود به این یقین 
ذهنى مى رسیم که این روستاى محروم باید 
در نقطه اى دوردست باشد و براى رسیدن به 
چنین روستاهایى حداقل باید 50 کیلومتر از 

نزدیک ترین شهر به محل مورد نظر دور شد.
ولــى باید گفت آنچه در عالم واقع وجود دارد، 
بســیار متفاوت تر از تمام این تصورات ذهنى 
(ولــى البته منطقى) اســت؛ یعنى اینکه این 
روزها کافى است چند دقیقه رانندگى کنید و 
از حریم شهر خارج شــوید و در اولین آبادى 
چسبیده به شهر جاى خالى خیلى از چیزها 

را به عینه ببینید.

 همسایه پیر مشهد
از میان محالت قدیمى مشهد در ضلع شمال 
شرقى که پر از آسیب و کمبود است مى گذرم 
تا در مســیر روستایى قرار بگیرم که بى تردید 
نامش براى تمامى مشــهدى ها آشناســت؛ 
روستایى پیر که وجود بناهاى تاریخى در آن 
حکایــت از قدمت باالى این منطقه به عنوان 
یک ســکونتگاه اصلى انسانى در دشت پهناور 

مشهد دارد.
فاصله نزدیــک به 20 کیلومتر از مشــهد تا 
روستاى «کنه بیســت» هم روایتگر زخم هاى 
کهنه اى است که بعضى از آن ها مانند معضالت 
کشــف رود و جاده باریک و خطرناك را باید 
العالج بدانیم؛ چرا که با اتفاقات سال هاى اخیر 
در حــوزه تأمین منابع مالى پروژه هاى بزرگ، 
امیدى به تخصیص اعتبارات چشــمگیرى به 

این بخشها نیست.

 ورودى متفاوت
پس از عبور از میــان مزارعى که اغلب با آب 
آلوده آبیارى مى شــوند کم کم از میزان بوى 
نامطبوع گندآب کشــف رود کاسته مى شود، 
روســتاى کنه بیســت روى تپه اى کوچک به 
چشم مى خورد، اما اطراف روستا پالستیک هاى 

رهــا شــده و زباله هــا هــم دیده مى شــود.
دو طرف جاده باریک هم حجمى از نخاله هاى 
ســاختمانى که معلوم است شبانه و یا حداقل 
مخفیانه تخلیه شده اند، قاب نامرتبى از تصویر 

یک روستا را ترســیم مى کند، جاده از وسط 
روستا مى گذرد و اصلى ترین معبر روستا اندکى 
متفاوت از مسیر طى شده است، چند درخت 
قدیمى و جدول گذارى میانى بولوار که اندکى 
هم رنگ کهنه دارد، کمى دلگرممان مى کند که 
احتماالً اقدام هاى خوبى در روستا انجام گرفته 
است.ولى وقتى طول چند صد مترى بولوار را 
تا انتهاى روستا طى مى کنیم، متوجه مى شویم 
جز همیــن بولوار میانى که حتى دو طرف آن 
جدول گذارى نشده، هنوز تمامى معابر روستا 
خاکى است، پساب خانه ها در حاشیه خیابان 

جارى است، زباله هم به وفور دیده مى شود.

 درد بیکارى و اعتیاد
چند نفر از زنان روســتا زیر ســایه بان فلزى 

ایســتگاه اتوبوس نشسته اند و وقتى از یکى از 
آن ها درخصوص نحوه سرویس دهى اتوبوس ها 
مى پرسم مى گوید: خودتان بیایید بنشینید تا 
ببینید یک ساعت و نیم تا 2 ساعت باید معطل 

بشوید.
او ادامــه مى دهد: بســیارى از خانواده ها توان 
مالى آنچنانى ندارند که بخواهند با خودروهاى 
عبورى به شهر بروند و براى همین مجبوریم 
بــراى انجام یک کار چند دقیقه اى در شــهر 

چندین ساعت در ایستگاه اتوبوس بنشینیم.
وقتى از دیگر زن نشسته در ایستگاه از وضعیت 
معیشتى روستاییان مى پرسم مى گوید: وضع 
مالى بیشتر مردم روســتا خوب نیست، اکثر 
مردها به دلیل خشکســالى سال هاى گذشته 
که زمینه کشاورزى و دامپرورى را هم کاهش 
داده، بیکار شــده اند و براى کارگرى به شهر 

مى روند.
او مى افزاید: زن ها هم که وضعشان معلوم است؛ 
فقط تعدادى از زن ها در کارخانه فرش آستان 

قدس رضوى که در کنار این روستا قرار دارد، 
کار مى کنند بعضى از زن ها هم هســتند که 
روزگار ســختى دارند و به نوعى در فقر مطلق 
زندگى مى کنند و جز مبلغ یارانه هیچ درآمدى 

ندارند.
چنــد جــوان در گوشــه اى از کوچه خاکى 
نشسته اند به سراغشان رفته و با آن ها همکالم 
مى شــوم و وقتى از وضعیت کلى کار مردان 
روستا مى پرســم، یکى مى گوید: وقتى توى 
شهرها کار نیست روستاها که وضعشان معلوم 
است، ما خودمان در شهر خیاطى مى کردیم 
ولى کار به جایى رســید که مغــازه را جمع 
کردیم و ماه ها اســت که بیکاریم.او مى افزاید: 
وقتى کار نباشــد آدم ها ناخواسته و تنها براى 
پرکردن وقت خود دست به کارهایى مى زنند 
که اوضــاع وخیم تر مى شــود؛ مثالً بعضى ها 

ناخواسته و ندانسته در دام اعتیاد مى افتند.

 واسطه گرى علوفه
جوان دیگر مى گوید: کار روستایى کشاورزى و 
دامدارى اســت، اما تنها چند خانوار آن هم به 
تعداد کم دامــدارى دارند و تعدادى هم هنوز 
کشــاورزى مى کنند، ولــى کار اکثر جوان ها 
واســطه گرى یا حمل و نقل علوفه اســت، به 
هر طریق شده پولى جمع مى کنند تا خودرو 

خاورى بخرند و کاه و علوفه جابه جا کنند.
او به ســاده ترین شــکل مى افزاید: راستش را 
بخواهى نسل جدید حال و حوصله بیل زدن 
و دنبال گوسفند رفتن را ندارد، اگر مسئوالن 
مى خواســتند جوان ها را در روستا نگه دارند 
که کشاورزى بکنند باید امکانات مى دادند تا 

کشاورزى زنده بماند.
با گذر از کوچه هاى روستا بیشتر به گفته هاى 
ایــن جوان فکر مى کنم وقتى مى بینم خاور و 
بســته هاى علوفه بیشتر از هر چیز دیگرى به 
چشــم مى خورد و این پرســش که آیا راهى 
هســت که جوانان عادت کرده به واسطه گرى 
را به زمین هاى کشــاورزى بازگرداند و انتظار 
داشــت مانند پدران شــان ماه هــا کار طاقت 
فرسا انجام دهند و امیدشان به فصل برداشت 

محصول باشد؟

زخم هاى بدخیم پنهان!
در ادامه به سراغ کسانى مى رویم که الیه پنهانى از مشکالت روستا را بازگو مى کنند؛ زنى 
از نبود امکانات بهداشــتى و درمانى در کنه بیست گالیه مند است و مى گوید: درمانگاه 
اینجا فقط در ساعات ادارى فعال است و بعدازظهرها و شب ها تعطیل است و اگر یکى از 

اهالى نیاز به خدمات درمانى و پزشکى پیدا کند، باید به مشهد مراجعه کند.
یکى دیگر مى گوید: سرگرمى بچه هاى روستا بازى با سگ ها شده، پارك یا وسیله بازى 
براى بچه ها در کنه بیست وجود ندارد. آب آشامیدنى سالم و به اندازه مورد نیاز نداریم و 

آب چاه قدیمى روستا دیگر کیفیت سابق را ندارد.
یکــى از فرهنگیان اما از اتفاقات تلخ دیگرى مى گوید که به نظر مى رســد متولیان باید 
چاره اى بیندیشــند. او مى گوید: ازدواج زودهنگام دختران در روستا یک معضل فرهنگى 
بزرگ است، اینکه دختر دانش آموزى در کالس پنجم ابتدایى به عقد کسى در بیاید و یک 
سال بعد طالق بگیرد مانند زخمى مزمن است که در آینده تبعات جبران ناپذیرى خواهد 
داشت. او مى افزاید: اکثر خانواده ها وضعیت مالى خوبى ندارند و بچه هایشان در شرایط بدى 
زندگى مى کنند که الزم است دستگاه هاى حمایتى وارد عمل شوند، اعتیاد والدین یکى 
از اصلى ترین دالیل بروز آســیب هاى بعدى از قبیل طالق، فقر و ازدواج در سنین پایین 
فرزندان است. وى نیز به نبود امکانات تفریحى براى بچه ها اشاره مى کند و مى گوید: اکثر 

دانش آموزان پسر روستا به محض بازگشت از مدرسه کارشان کبوتربازى است.
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