
ما هنرمند هستيم نه تاجر! بازديد دكتر صالحى از دبيرستان انرژى اتمى مشهد
رئيس هنرهاى تجسمى خراسان رضوى در گفت و گو با قدس: روز گذشته انجام شد

قدس   سيد محمود ضيايى متولد گرگان 
و 1341 و ساكن مشهد است. او كارشناس 
نگارگرى ازموزه هنرهاى معاصر كشوراست. 
او در ســال 58 ابتدا به صورت تجربى وارد 
نائينى  استادعلى  نزد  دنياى هنرشد.بعدها 

فلزنگارى را آموخت كه بعدها...

قدس  رئيس ســازمان انرژى اتمى ايران 
از روند احداث پروژه دبيرســتان انرژى اتمى 
مشهد بازديد كرد. دكتر على اكبر صالحى در 
اين بازديد ضمن قدردانى از دست اندركاران 
اين پروژه، گفــت: اميدواريم با همتى كه در 
مجموعه دست اندركاران احداث اين مدرسه ...
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همزمان با سالروز شهادت امام صادق صورت مى گيرد

تشييع 6 شهيد شناسايى شده دفاع مقدس در خراسان رضوى

قدس از ساختمان هاى رها شده و بالتكليف در مشهد گزارش مى دهد

زخمى  بر سيماى شهر!

مدير جهاد كشاورزى كاشمر: 
نبود بازار براى محصوالت 
كشاورزان را دچار مشكل 

كرده است

يك هنرمند خراسانى
در گفت وگو با قدس: 
«جاجيم بافى»  

هنرى رو به فراموشى

مرگ دور نيست
29 سال زندگى 

در كنار اعالميه  ترحيم 
آشنايان
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قدس   نيمكت، تنها تخته اى براى نشســتن، سطل زباله، تنها 
مخزنى براى انداختن پاكت خالى آبميوه، چراغ، تنها ابزارى براى 
روشنايى و ساختمان هاى سر به فلك كشيده فقط براى ايجاد محل 
سكونت نيستند. امروزه مبلمان شهرى اصلى ترين مفصل ارتباطى 
شهروند با شهر است؛ ابزارى كه عالوه بر رفع نياز، خاطره مى سازد 
و احســاس رضايت براى شــهروندان ايجاد مى كند. مطمئنا اگر 

عناصر تأثيرگذار در مبلمان شهرى دچار نقص و اشكال باشد، موج 
نارضايتى در چهره شهروندان شهر به صورت محسوس در جامعه 
احســاس مى شود. در ســاليان اخير مديريت شهرى كالنشهرها 
با استفاده از تجربيات مشــابه داخلى و خارجى از كليه پتانسيل 
موجود مجموعه خود بهره برده است تا بتواند از نظر زيبايى بصرى، 
لوكيشن هاى ايده آلى را براى شهروندان مهيا كنند تا آن ها گرفتار 

روزمرگى خيابان هاى پرترافيك و پر اســترس نشوند؛ اما در اين 
بين شهر مشهد گرفتار معضلى بزرگ به نام ساختمان هاى نيمه 
كاره رها شده است! ساختمان هايى كه به گفته شهروندان نه تنها 
زيبايى بصرى شهر را دچار اشكال كرده، بلكه پاتوقى را براى تجمع 
بزهكاران به وجود آورده است! احمدزاده يكى از شهروندان مشهدى 

است كه با اين مشكل رو به رو شده. او در اين باره مى گويد:...

قدرت موشكى ايران 
قابل مذاكره   نيست

سرلشكر باقرى در همايش فرماندهان نيروى زمينى سپاه:

قدس  مدير جهاد كشاورزى كاشمر با بيان اينكه 95 درصد 
توليدات اين شهرســتان در بخش كشاورزى است، مشكل 
اصلى كشاورزان را نبود بازار و فروش محصوالت عنوان كرد...

قدس  هنرهاى سنتى و صنايع دستى؛ هنرى است كه با 
دســت و دل هنرمند عجين شده است و مى تواند جمعيت 

وسيعى بويژه بانوان را مشغول به كار كند، به طورى كه...

قدس  شــايد شــهره «حاج اكبر» با توجه به حرفه آبا و 
اجدادى كه دارد چيز ديگرى باشد اما خيلى ها هم او را به 

واسطه كلكسيونى مى شناسند كه ناشناخته مانده است...

يك كشته و 12 زخمى 
بر سر حفارى چاه آب در روستاى جغتاى 
 خط قرمز: در جريان يك درگيرى در روستاى شهرستانك 
جغتاى يك نفر كشــته و 12 نفر زخمى شــدند.  در ميان 
زخمى هــا چند نفر از مأموران نيــروى انتظامى و نيروهاى 
امدادى هم ديده مى شوند كه حال يكى از مصدومان وخيم 
گزارش شده است.  گفته مى شود روز دوشنبه پس از حضور 
مأموران آب و فاضالب در روستاى شهرستانك براى حفر چاه 
آب شرب و اعتراض هاى ساكنان روستا به اين اقدام، منجر به 
حضور مأموران پليس و تيراندازى شد و مردم با سالح سرد 
به سمت مأموران نيروى انتظامى حمله كردند.  كارشناسان 
آب و فاضالب براى حفر چاه، مكانى را در محدوده روستاى 
شهرســتانك جغتاى انتخاب كرده  بودند كه با وجود قانونى 
بــودن اين موضوع، عده اى از اهالى روســتا نســبت به اين 

موضوع اعتراض داشتند.

ورود 62 محموله ماشين آالت صنعتى 
مدرن نساجى و پوشاك به خراسان رضوى

قدس: رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى 
گفت: 62 محموله ماشين آالت صنعتى مدرن در حوزه صنعت 
نساجى و پوشاك به اســتان وارد شد. راضيه عليرضايى اظهار 
داشت: با ورود اين ماشين آالت، بزودى يك واحد توليدى انواع 
پارچــه حوله اى ( تارو پودى و گردباف) و حوله آماده( ســاده و 
لباســى) با ظرفيت توليد مجموعا حدود 3 ميليون متر مربع با 
ميزان كل سرمايه گذارى افزون بر 478 ميليارد ريال شامل 6 
ميليون يورو سرمايه گذارى ارزى و 250 ميليارد ريال سرمايه 
گذارى ريالى با اشــتغال 200 نفر در شهرك صنعتى چناران 
به بهره بردارى خواهد رسيد. وى افزود: همچنين طرح توسعه 
واحد نساجى توليد انواع نخ سيستم پنبه اى (رينگ و اپن اند)، 
با ســرمايه گذارى حدود 770 ميليارد ريال و با ايجاد 256 نفر 
اشتغال در شهرك صنعتى بردسكن به بهره بردارى خواهد رسيد.

رئيس اداره صنعت ومعدن وتجارت شهرستان:
كك طبس آماده بهره بردارى است

طبس -خبرنگار قدس: با هزينه اى افزون بر 300 مليارد 
تومان كارخانه كك طبس آماده بهره بردارى شد. 

رئيس اداره صنعت ومعدن وتجارت طبس در نشست خبرى با 
اصحاب رسانه شهرستان اعالم كرد: بيش از 50 درصد ذخاير 
معدنى اســتان در شهرســتان طبس وجود دارد كه 25نوع 
ماده معدنى توسط 6000 كارگر استخراج و زغال حرارتى و 
سنگ هاى ساختمانى و وفلورين اين شهرستان به كشورهاى 

چين وتركيه صادر مى شود. 
مرتضى جاللى فرد افــزود: در بخش صنعت نيز بزرگ ترين 
واحدهاى صنعتى اســتان مثل كك و زغالشويى كه حجم 
اقتصادى زيادى در اســتان رقم مى زند در طبس قرار دارد. 
وى تصريح كرد: شهرســتان معدنى طبس با اين ظرفيت ها 

نگاه ويژه اى را مى طلبد.

قدس: همزمان با سالروز شهادت امام صادق (ع) و همزمان 
با تشييع 200 شــهيد دوران دفاع مقدس در سراسر كشور، 
پيكرهــاى پاك و مطهر 6 شــهيد تازه تفحص و شناســايى 
شده جنگ تحميلى در شــهرهاى خراسان رضوى تشييع و 

خاكسپارى مى شوند.
به گزارش خبرنگار ما، روز پنجشــنبه هفته جارى، در مشهد 
مقدس و همزمان با اجتماع بزرگ صادقيون از ميدان شهدا تا 
حرم مطهر پيكر مطهر شهيدان دوران دفاع مقدس (غالمعلى 
صيدى، مجيد پياده و سيدحســين پور محمدى شرشــر) با 

حضور انبوه عزاداران تشييع خواهند شد.
همچنين پيكر پاك و مطهر شــهيدان دفاع مقدس، (حسين 
ســليمانى، محمد جوان حســن زاده و محمدرضا حيدرى) 
نيز كه بتازگى تفحص و شناســايى شــده اند بــه ترتيب در 
شهرهاى كاشــمر، قوچان و باخرز تشييع و به خاك سپرده 

خواهند شد.
شايان ذكر است اجتماع بزرگ صادقيون پنجشنبه ساعت 8 صبح 
در ميدان شهدا برگزار مى شــود. جمعيت حاضر در اين مراسم 

سپس براى عرض تسليت رهسپار حرم مطهر رضوى مى شوند.
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اخـــبار2

 بازديد دكتر صالحى از دبيرستان
انرژى اتمى مشهد

قدس: رئيس سازمان انرژى اتمى ايران از روند احداث پروژه 
دبيرستان انرژى اتمى مشهد بازديد كرد.

دكتــر على اكبر صالحــى در اين بازديد ضمــن قدردانى از 
دســت اندركاران اين پروژه، گفت: اميدواريم با همتى كه در 
مجموعه دست اندركاران احداث اين مدرسه وجود دارد مطابق 
زمانبندى كه انجام شــده اســت بتوانيم شاهد موفقيت اين 
عزيزان و تكميل و بهره بردارى از آن در مهر ماه امسال باشيم.
رئيس ســازمان انرژى اتمى ايران بابيان اينكه اين مدرســه 
يك مدرسه اســتثنايى اســت، افزود: در طراحى و ساخت 
اين دبيرستان هيچ چيزى كم گذاشته نشده و شايد يكى از 
بهترين ساختمان هايى است كه با تمامى مالحظات در مشهد 

در حال ساخته شدن است.
وى ادامه داد: مجموعه مدارس انرژى اتمى كه يكى از آن ها در 
تهران استقرار دارد جزو موفق ترين مدارس ايران هستند كه 

وظيفه آن نخبه پرورى در اين حوزه مى باشد.
صالحى با قدردانى از مجموعه اســتاندارى، آســتان قدس 
رضوى، شهردارى و ســازمان هميارى شهردارى هاى استان 
وديگر ادارات اســتان، بيان كرد: اين مدرسه با نيت تجارى و 
درآمدزايى ساخته نشده است، بلكه اين سرمايه گذارى توسط 
سازمان انرژى اتمى و با كمك مجموعه مسئوالن استان انجام 
شده تا اين دبيرستان به عنوان نماد آموزشى و تربيتى در اين 

خطه ساخته شود و بتواند مأموريت خود را پيش ببرد.
وى بابيان اينكه اين مدرســه هديه اى است از سوى سازمان 
انرژى اتمى و مجموعه دســتگاه هاى دولتى خراسان رضوى 
به مردم شريف مشهد، بيان كرد: اميدواريم پس از اتمام اين 

پروژه به صورت خودگردان حركت خود را آغاز كند.
رئيس ســازمان انرژى اتمى ايران عنوان كرد: پذيرش دانش 
آموزان در اين مدرســه همانند تهران بر اســاس آزمون هاى 
ورودى انجام خواهد شد كه ممكن است نخبگان كم درآمد 
ولى شايســته حضور در اين دبيرستان براى ادامه تحصيل، 
شــركت در المپيادها و تالش علمى در ايــن عرصه نياز به 
حاميان مالى داشــته باشند كه اميدواريم با برنامه ريزى هاى 
قبلى توسط هيئت امنا و مسئوالن اين مدرسه و حضور خيران 

از اين حيث نيز مشكلى وجود نداشته باشد.
قربان ميرزايى مديرعامل سازمان هميارى شهردارى هاى 
خراسان رضوى نيز در حاشيه اين بازديد عنوان كرد: اين 
مجتمع آموزشــى شامل 14 كالس در زمينى به مساحت 
2270 مترمربــع و زيربنــاى 4200 متر بــا پيش بينى 
امكانات ويژه آموزشــى بر اســاس آخرين آيين نامه ها در 

حال احداث است.

رئيس اداره اوقاف و امورخيريه شهرستان 
پيش بينى كرد

 شركت بيش از 2000 نفر در طرح 
نشاط معنوى امامزادگان شاخص بجنورد

بجنورد- خبرنگار قدس: رئيس اداره اوقاف و امورخيريه 
شهرســتان بجنورد از پيش بينى شركت بيش از 2000 نفر 
در برنامه هاى اوقات فراغت درطرح نشاط معنوى امامزادگان 

شاخص بجنورد طى سال جارى خبرداد. 
حجت االســالم عظيم آسوده با اشــاره به آغاز طرح نشاط 
معنــوى ويژه اوقات فراغت از 17 تيرماه امســال در بجنورد 
گفت:مكان هــاى برگــزارى اين طرح امامزادگان شــاخص 

شهرستان، مساجد  و حسينيه ها خواهد بود.
 وى با اشاره به اعزام هشت نفر از مبلغين از قم به شهرستان 
اظهار داشت: تعداد پنج نفر از مبلغين بومى نيز دراين طرح 

مشاركت دارند.
 رئيس اداره اوقاف و امور خيريه بجنورد منابع درســى دوره 
آموزشى طرح نشاط معنوى ويژه اوقات فراغت تابستان امسال 
را كتابچه حفظ موضوعى آيات قرآن كريم، حفظ سوره مبارك 
واقعه طرح 14 و 51، اجراى طرح مهارت هاى زندگى، احكام 

موردنياز نوجوانان بويژه احكام نماز و تكليف و... عنوان كرد.
 وى ثبــت زندگى اســالمى، تربيتى و اخالقــى، برگزارى 
كالس هاى معنوى و مهارتى ويژه بانوان و دختران، برنامه هاى 
فرهنگى محفل انــس با قرآن كريم، زيــارت امامزادگان  و 
روايتگرى و رشــادت هاى انقالب اسالمى و... را از ديگر منابع 

درس عنوان كرد.

در سالروز شهادت امام صادق(ع)
 پيكر پاك 200 شهيد دفاع مقدس 

در كشور تشييع مى شود

قدس: رئيس ستاد معراج شــهداى مركز گفت: همزمان 
با ايام سوگوارى شهادت امام جعفر صادق(ع) پيكر مطهر  
200 شــهيد دوران دفاع مقدس در اســتان هاى كشــور 
تشييع و به خاك سپرده مى شوند.سرهنگ ابراهيم رنگين 
افزود: تاكنون هويت پيكر مطهر 32 شــهيد از اين 200 
شــهيد شناسايى شــده و بقيه آن ها به صورت گمنام در 
شهرهاى كشور تدفين مى شــوند.وى تصريح كرد: اطالع 
رســانى به خانواده 25 تن از اين شــهداى تازه شناسايى 
شده در اســتان هاى اصفهان، كرمان، خوزستان، خراسان 
رضوى و مازندران انجام شــده و مشخصات بقيه شهداى 

شناسايى شده به خانواده آنان اعالم خواهد شد.

يك هنرمند خراسانى در گفت و گو با قدس عنوان كرد 
 «جاجيم بافى»  هنرى رو به فراموشى

رضا طلبى: هنرهاى سنتى و صنايع دستى؛ هنرى است كه با 
دست و دل هنرمند عجين شده است و مى تواند جمعيت وسيعى 
بويژه بانوان را مشغول به كار كند، به طورى كه اگر حمايت هايى 
از آن ها صورت نگيرد هر روز بيش از گذشته به فراموشى سپرده 

خواهند شد.
هنرهاى دســتى، از جمله جاجيم بافى، جزئى از فرهنگ بومى 
مردم هر منطقه و حاصل ذوق و سليقه و نشان از هنرمندى مردم 
آن منطقه اســت كه به عنوان بخشى از ميراث فرهنگى عظيم 
گذشتگان و به عنوان آثار باقيمانده از فرهنگ اجدادى و سنتى 

سرزمين ما در دنياى ماشينى امروز قابل بحث و بررسى است.

 جاجيم؛ قديمى ترين بافت در ايران
يكى از هنرمندان خراســانى در حوزه صنايع دستى مى گويد: 
جاجيم يكى از قديمى ترين پارچه هاى دســتباف ايران است و 
در حقيقت دست بافته اى شبيه گليم به صورت راه راه و رنگين 
است كه از نخ هاى پشمى يا پنبه اى و ابريشم و بعضاً كرك بافته 
مى شــود. جاجيم بافى و جاجيم دوزى به عنوان يكى از صنايع 
دستى رايج در خراسان از ديرباز بخصوص در بين خانواده هاى 
روستايى رواج داشته  است و در شرايط فعلى كه مسئله بيكارى 
و ايجاد اشتغال همراه با افزايش توليد داخلى و توسعه صادرات 
غيرنفتى به عنوان يكى از دغدغه هاى كشور مطرح است، توجه 
به اين صنعت مى تواند نقش اساســى را در كاهش اين دغدغه 

ايفا نمايد. 

 حرفه اى مناسب براى خانه دارها
على نخعى درادامه به قدس مى گويد: جاجيم دوزى يا به عبارتى 
تهيه وسايل مختلف توسط جاجيم يكى از مشاغلى است كه با يك 
توپ جاجيم در حدود 120هزار تومان و يك چرخ خياطى معمولى 
مى توان آن را حتى در منزل شــروع كرد و بتدريج و برحســب 
عالقه مندى آن را توســعه داد كه براى خانم هاى خانه دار بسيار 
مناسب است.وى ادامه مى دهد: 25 سال است كه در شغل جاجيم 
بافى و جاجيم دوزى با همسرم فعاليت مى كنم، در حال حاضر و با 
توجه گسترده بازار به اين نوع از محصوالت افزون بر 90 نوع كيف 
توليد مى كنيم. نخعى با بيان اينكه از سال 1384 با سرمايه اندكى 
در قالب يك تعاونى به گسترش و حرفه اى كار كردن روى آورديم 
تصريح مى كند: از90 نفرى كه در كارگاه حضور دارند، تنها پنج 
نفر مرد و بقيه خانم هستند.وى مى افزايد: اين شغل براى خانم ها 
از جذابيت بيشترى برخوردار است و ظرافت و سليقه كارى نقش 

بسزايى در توليد محصوالت بازار پسند دارد.

 هنرى كه 40 درصد آن سود است
اين هنرمند قائنــى مى افزايد: اين شــغل در حال حاضر در 
آمد مناســبى دارد و در حدود  40 درصد از آن ســود است، 
اگرچه هرچه تنوع درطرح و توليد محصول بيشتر باشد درآمد 
به دست آمده نيز بيشــتر خواهد بود.نخعى تصريح مى كند: 
تاكنون محصوالت خودمان را در چندين نمايشــگاه خارج از 
كشــور عرضه كرده ايم و از طرفى بتدريج تالش مى كنيم كه 
خــود را براى صادرات آماده كنيــم.وى مى افزايد: از آنجا كه 
رنگ هاى به كار رفته در جاجيم در 6 تا 8 رنگ و بيشــتر از 
رنگ هاى سنتى و گياهى و طرح هاى ساده و هندسى و بيشتر 
به دو شــكل راه راه و ستاره اى اســت، طرح هاى مختلفى را 
مى توان براى توليد محصوالت استفاده كرد، البته اين به ذوق 
و هنر فرد بســتگى دارد و تفاوت در توليد محصوالت در بكار 

بردن رنگ و نقش است.

 استقبال از هنر جاجيم بافى
وى تصريح مى كند: در گذشــته اين شغل از طرفداران كمترى 
برخوردار بود، ولى درحال حاضر افراد زيادى تقاضاى آموزش در 
كارگاه را دارند.وى خاطرنشان مى كند: امروزه توجه خانواده ها به 
صنايع دستى بيشتر از گذشته شده و حتى براى مناسبت هاى 
مختلف و تهيه جهيزيه دختران نيز از صنايع دستى و بخصوص 

محصوالت جاجيم استفاده مى كنند. 
وى مى افزايد: ســازمان فنى و حرفه اى براى احياى اين صنعت 
و كمك به اقتصاد خانواده ها ضرورى است توجه اساسى به هنر 
جاجيم بافى و رونق آن داشــته باشــد و متقاضيان را به كسب 

مهارت آن كه به آسانى قابل دستيابى است، تشويق كند.
 وى تصريح مى كند: از مســئوالن انتظار مى ورد از اين صنعت 
پشــتيبانى كنند تا عالوه بررونق اين هنر دستى، شاهد كاهش 

بيكارى و بهبود توليد داخلى از اين طريق باشيم.
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قدس: بهره بردارى از دستگاه شــبيه ساز آموزش راهبرى 
ناوگان قطارشهرى مشهد

نيش و نوش: قبل از آموزش راهبرى، بهشون آموزش ميدن 
كه قطارشــهرى مثل اتوبوس و تاكســى مشهد نيست كه 
هرجايى واسه مسافر ترمز بزنن و كولر رو خاموش كنن و ويراژ 

بدن و واسه همكارا بوق بزنن!
قدس: راه اندازى فرودگاه آموزشى و تفريحى در باغرود

نيش و نوش: شهردارى بايد به زودى تابلوى «خطر سقوط 
هواپيما» در مناطق مختلف باغرود نصب كنه!

قدس: 100روز تا خانه دار شدن زلزله زدگان خراسان رضوى
نيش و نوش: زلزله هم از ســرعت عمل مسئوالن استان ما 

خبر داره كه فقط هر چندسال يكبار مياد!
قدس: جمع آورى 154 متكدى و كارتن خواب در مشهد

نيش و نوش: جمعشون ميكنن و زيرشون رو تميز ميكنن، 
بعدم ولشون ميكنن تا دوباره برن پهن بشن!

قدس: پروازهاى شركت هواپيمايى زاگرس در مشهد از سر 
گرفته شد

نيش و نوش: پس مراجعين به فرودگاه مشــهد منتظر موج 
جديدى از تاخيرها باشن!

قدس: شــهردارى مشــهد براى حمل زبالــه چندبار پول 
مى گيرد؟

نيش و نوش: اونقدر پول ميگيره تا مشــهديها خودشــون 
مسئوليت حمل زباله هاشون رو برعهده بگيرن!

��ش و �وش
سعيد ترشيزى

سرورهاديان  سيد محمود ضيايى متولد گرگان 
و 1341 و ساكن مشهد است. او كارشناس نگارگرى 
ازموزه هنرهاى معاصر كشوراســت. او در سال 58 
ابتدا به صورت تجربى وارد دنياى هنرشد.بعدها نزد 
استادعلى نائينى فلزنگارى را آموخت كه بعدها اين 
نوع فلزنگارى برروى آلومينيــوم به نام اودر وزارت 

ارشاد ثبت شد.
وى طى اين سال ها داراى سمت هاى گوناگونى بوده 
است ودرحال حاضرعالوه بررياست انجمن هنرهاى 
تجسمى خراسان رضوى،مديريت نگارخانه پايتخت 
فرهنگى جهان اسالم،عضو شوراى امور نگارخانه هاى 
استان، عضوشوراى آموزشگاه هاى آزاد هنرى استان 

را نيز بر عهده دارد. 
ســيد محمود ضيايى درخصوص شــيوه كار برروى 
فلز كه مختص اوست،مى گويد:روش كارم اين است 
كــه ابتدا طراحــى كار را روى فلز يا ورق آلومينيوم 
پياده مى كنم و مواد خميرى ساخته شده روى ورق 

آلومينيوم با قيف به سبك ويتراى اجرا مى شود.
اين هنرمند پيشكسوت توضيح مى دهد: من ازدوران 
كودكى به هنر عالقه داشــتم وسبك هاى مختلف را 
تجربه كردم و براى اين كــه روى فلزماندگارى آن 

بيشترو اكسيده نشود آلومينيويم را انتخاب كرديم.
وى ادامه مى دهــد: بيش از90 درصد اين تابلوها به 
خارج از كشورصادرمى شود.خوشبختانه بااين روش 
اين تابلوها درهمه آب و هواى جهان ماندگار است. 
 رئيس انجمن هنرهاى تجســمى خراســان رضوى 
كه درجشــنواره هايى چون همايش امام على(ع) و 
حضرت ابوالفضل(ع) و جشنواره امام رضا (ع) عنوان 
نخست را كســب كرده و حضور در نمايشگاه هايى 
چون ارمنســتان، آذربايجان، روســيه، تركيه، كابل 
و...را دررزومه خويش دارد درخصوص مســئوليت و 
اهداف خويش نيزمى گويد:هدف اصلى من هميشه 
انســجام هنرمندان هنرهاى تجسمى بوده و هست 
و احترام به اســتادان پيشكســوت و استعداد يابى 

هنرمندان جوان برايم در جايگاه ويژه اى قرار دارد.
مديــر نگارخانه پايتخــت فرهنگى جهان اســالم 
درادامه خاطر نشان مى سازد: برگزارى نمايشگاه هاى 
آثار هنرمندان در داخل و خارج از كشــور، برگزارى 
تورهاى مختلف در داخل مشهد و در كشور با حضور 
استادان و هنرمندان و... از ساير اهداف انجمن است.

وى با اشــاره بــه آن كه درحال حاضــر برنامه هاى 
اساســنامه اين انجمن در حال تدوين است، تأكيد 
كــرد: بزودى بــه مرحلــه اجرايى اين اساســنامه 
نزديــك مى شــويم. همچنين بــزودى چاپ كتاب 
مفاخرهنرهاى تجسمى خراسان رضوى را داريم كه 

فراخوان آن داده شده است. 
 وى درباره ســاير انجمن هــاى مختلفى كه زير نظر 
انجمن هنرهاى تجســمى اســت، اظهار مى دارد: در 
حــال حاضــر انجمن هايى چون نقاشــى، نگارگرى، 
تصوير گرى، كاريكاتور، عكس، خوشنويســى، معرق، 
مجسمه سازى زير نظرانجمن هنرهاى تجسمى است.

اين هنرمند پيشكسوت شهرمان درخصوص مشكالت 
هنرمند در شــهرمان اظهار مى دارد: شهردارى طبق 
مصوبه شوراى عالى انقالب فرهنگى سال 1378 به 
هيچ عنوان حق ورود مستقيم به اجراى هنر را ندارد 
و اين در حالى است كه متأسفانه شهردارى مستقيم 
و برخالف اين مصوبه عمل مى كند و بارها به صورت 
مستقيم وارد سفارش به هنرمندان مى شود كه اين 
ســبب موازى كارى مى شود و ســبب مى شود، گاه 
ســفارش هايى را به هنرمندان خارج ازاستان بدهد 
ويا فقط تعــدادى ازهنرمندان را به خدمت بگيرد و 
اين سبب مى شود كه عمًال پيشكسوتان در انزوا قرار 

بگيرند.
اســتاد محمود ضيايى در پاســخ به اين پرسش كه 
چرا بيشتر آموزشگاه هاى هنرى از پرداخت عوارض 
تجارى به شهردارى شاكى هستند، توضيح مى دهد: 
زيرا اين كار عمًال برخالف مصوبه شــوراى شهراست 
و نبايد آموزشگاه ها شــامل دريافت عوارض تجارى 
باشــند. از طرفى تعداد شاگردان دائم براى آموزش 
نقاشــى معموالً محدود اســت و آموزشگاه ها با اين 
تعــداد هنرجو تــوان پرداخت عــوارض را ندارند؛ 
بنابرايــن مجبورند يا آموزشــگاه را تعطيل كنند يا 
تابلو هــا را بردارند و به صــورت زيرزمينى كار كنند 
واين يك هشدار جدى به مسئوالن است كه نگذارند 

به دليل نبود اجراى صحيــح قانون هنر زير زمينى 
شــود وهنرمند براى امرارمعاش دچار مشكل شود. 
البتــه بايد يادآورى كنم كه ما تاجر نيســتيم بلكه 

هنرمند هستيم.
رئيس انجمن هنرهاى تجســمى خراســان رضوى 
اذعان مى دارد مگرارشــاد مى توانــد در درختكارى 
و گلكارى و شهرســازى نظر بدهد كه شــهردارى 
مى تواند مستقيم به كار فرهنگ وارد شود اما متولى 
كار فرهنگ ارشــاد اســت نه شــهردارى. ضيايى با 
ابراز تأســف از وضعيت موجود بسيارى از هنرمندان 
پيشكسوت و نامى شهرمان اظهار مى دارد: برخالف 
وجود هنرمندان بســيار بى نظير در خطه خراسان 
متأســفانه زمينه ارائه و بازار فروش و صادرات هنوز 

در اين كالن شهر وجود ندارد.

 وعده هاى بى عمل
وى بــا اعالم اين مطلب كه در ديــدار هنرمندان با 
اســتاندار قرار برافتتاح يك نمايشــگاه دائمى براى 
ارائه آثار هنرمندان را داشــته ايم تا با قراردادن يكى 
ازساختمان هاى ميراث فرهنگى ميهمانان خارجى از 
آثار هنرمندان شهرمان بازديد داشته باشند اما هنوز 

اين وعده محقق نشده است.
 وى مى افزايد: حتى در ديدار ديگرى وعده نمايشگاه 
دائمــى آثــار هنرمنــدان در چهار ســوق واقع در 

كوهسنگى داده شد كه آن هم اتفاق نيفتاد. 
وى تأكيد مى كند: بارها به هنرمندان وعده حل بيمه 
و مسكن داده شده است كه تاكنون هيچ اتفاقى در 

اين زمينه رخ نداده است.
هنرمندان شــهرما بضاعت هاى زيادى بــراى ارائه 
بهتر آثارشــان در شهرمان، كشــوروحتى صادرات 
هنرايران به كشــورهاى خارج رادارنــد كه در اين 
صورت مى توان توســعه و چرخش اقتصادى هنر را 

به بهترين صورت ديد.

رئيس انجمن هنرهاى تجسمى خراسان رضوى در گفت و گو با قدس:

ما هنرمند هستيم نه تاجر!

سرلشكر باقرى در همايش فرماندهان نيروى زمينى سپاه:

قدرت موشكى ايران قابل مذاكره نيست
قدس رئيس ســتادكل نيروهاى مسلح با 
اشــاره به وضعيت و شرايط منطقه و جهان 
گفــت: با گذشــت قريب به چهــار دهه از 
پيروزى انقالب اســالمى و حدود سه دهه 
از پايــان دفاع مقــدس و با وجــود تداوم 
توطئه ها و تهديد هاى دشــمن، جمهورى 
اسالمى ايران در اوج عزت، اقتدار و عظمت 
اســت و بــه راه نورانــى و الهام بخش خود

 ادامه مى دهد.
سرلشكر باقرى در همايش فرماندهان نيروى 
زمينى سپاه افزود: پيدايش تهديدهاى نوين 
امنيتى كه با طراحــى و تالش قدرت هاى 
اســتكبارى و مرتجعان منطقــه و غفلت و 
بى توجهــى برخى همســايگان، جمهورى 
اســالمى را هدف قرار داده است و كشاندن 
تهديد به داخل ايران را دنبال مى كند، لزوم 
هوشــمندى و آمادگى بيشــتر براى مقابله 
و خنثى ســازى آن ها را مورد تأكيد حوزه 

دفاعى و امنيتى قرار مى دهد.
وى با اشــاره به اينكه جمهورى اســالمى 
ايــران امروز قوى تر و موفق تر از هميشــه، 
توان آمادگــى و دفاعى خود را براى مقابله 
با تهديد ها حفظ و ارتقا بخشــيده اســت، 
اظهار داشــت: جمهورى اســالمى ايران با 
تمركز بر راهبرد ظرفيت ســازى پيش رونده 
و متراكم دفاعى توانســته با دفاع جانانه از 
مرزهاى كشور و جانفشــانى مدافعان حرم 
و كمك به كشــورهاى محــور مقاومت در 
مقابله بــا تروريســت هاى تكفيرى صحنه 
نبرد را بــه مناطق دوردســت منتقل كند 
و امنيتــى مثال زدنى را بــراى مردم خود 

به ارمغان بياورد.
وى با اشــاره بــه وضعيــت منطقه جنوب 
غرب آســيا خاطرنشــان كرد: اين منطقه 
محــور تحــوالت جهــان اســت و به دليل 
دخالت قدرت هاى اســتكبارى، شــيطنت 
صهيونيســت ها و حماقت و خيانت ســران 
برخــى حكومت هــاى غيرمردمــى و جائر 
منطقه، امروز با حوادث و توطئه هاى جديد 
نيز روبه رو شده است كه نبايد نسبت به اين 

موضوع ساده انديشى و سهل انگارى كرد.
عضــو شــوراى عالى امنيت ملــى با عادى 
ندانســتن ســخن گفتن از همه پرسى در 
كردســتان عراق و جداســازى بخشــى از 
پيكره عراق گفت: طــرح موضوع برگزارى 

همه پرســى در كردستان عراق سرآغازى بر 
پديد آمدن مشــكالت و چالش هاى جديد 
در اين منطقه اســت كه به هيچ وجه قابل 

پذيرش همسايگان عراق نيست.
سرلشــكر باقرى به اختــالف و تنش بين 
برخى كشورهاى منطقه و ايجاد صف بندى 
و جبهه بندى هاى جديد ميان كشــورهاى 
عربى اشــاره كرد و گفت: توصيه جمهورى 
اســالمى ايران چه براى عراق و چه برخى 
اختالفــات ديگر در حاشــيه خليج فارس 
مفاهمــه و گفت وگو در فضايــى به دور از 

خشونت و دودستگى است.
رئيس ســتادكل نيروهاى مسلح با اشاره به 
تهديدات و ســخنان اخيــر مقامات نظامى 
آمريكا كه با دخالت آشــكار در امور داخلى 
كشــورمان از ضرورت تغيير نظام در ايران 
مقامات  كــرد:  تصريــح  گفته اند،  ســخن 
آمريكايــى قدرى عاقالنه تر، ســنجيده تر و 
پخته تر نســبت بــه ديگر كشــورها آن هم 
كشــور مقتدرى مانند ايران كه با سربلندى 
و صالبت برابر تمامى توطئه ها ايســتادگى 
كــرده صحبت كنند و بيش از اين با آبروى 

نداشته خود بازى نكنند.
عضو شــوراى عالــى امنيت ملــى اعمال 
تحريم هــاى جديد عليــه ايــران و بويژه 
سپاه پاســداران انقالب اسالمى را در زمره 

محاســبات غلــط آمريكايى ها نســبت به 
جمهورى اسالمى دانست و يادآور شد: ملت 
ايران همواره در برابر نظام سلطه و استكبار 
بويژه آمريكا ايســتادگى كرده و روز به روز 
مقاوم تر شــده اســت؛ بنابراين تحريم هاى 
بعدى نيز به فرصتى براى رشد و بالندگى و 
خوداتكايــى و توجه به ظرفيت هاى بومى و 

درونى كشور بدل خواهد شد.
رئيس ســتادكل نيروهاى مسلح با اشاره به 
توصيه مجامــع قانونگذارى آمريكا براى در 
نظر گرفتن احتياط و عمق بيشتر نسبت به 
تصميم گيرى در خصوص اعمال تحريم هاى 
جديد عليه ايران تأكيد كرد: قدرت موشكى 
اســت  دفاعى  ايــران  اســالمى  جمهورى 
و هرگــز قابــل معامله و مذاكــره در هيچ 

سطحى نيست.
وى افــزود: هم رديــف شــمردن ســپاه با 
گروه هــاى تروريســتى و جــارى كــردن 

تحريم هاى مشــابه آنان براى سپاه ريسك 
بزرگى براى آمريــكا و پايگاه ها و نيروهاى 

مستقر آن ها در منطقه است.
سرلشــكر باقرى با قدردانى از نقش نيروى 
زمينى سپاه پاســداران انقالب اسالمى در 
مقابله بــا تهديدات و برقــرارى امنيت در 
مناطــق مرزى گفت: نيــروى زمينى نقش 
ممتازى را عهده دار شده است و با استقبال 
از مأموريت ها، در كمال شــجاعت، ابداع ، 
ابتكار و خالقيت، مجاهدانه نقش بى بديلى 
را در برقــرارى امنيــت در شــمال غرب و 
جنوب شرق و شــمال شرق و جنوب غرب 

كشور ايفا كرده است.
رئيس ســتادكل نيروهاى مســلح در پايان 
با اشــاره به رضايت فرمانده معظم كل قوا 
از نيــروى زمينى ســپاه و فرمانده مقتدر و 
رزمندگان مخلص آن، با تأكيد بر مجاهدت 
خســتگى ناپذير براى پاســخ به انتظارات و 
انجام ســخت ترين مأموريت هــاى امنيتى 
در مناطــق راهبردى مرزى كشــور اظهار 
داشــت: آمادگى براى پيش كنشگرى برابر 
عوامل تهديد، از جمله مهم ترين انتظارات 
فراروى نيروى زمينى سپاه است كه به مدد 
هوشــمندى، هوشــيارى و توانمندى هاى 
را  اطمينان بخشــى  وضعيــت  سرشــار، 

نويد مى دهد.
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 خريد تضمينى 356 هزار تن گندم 

در خراسان رضوى
قدس:با گذشــت دوماه از آغــاز فصل خريد تضمينى گندم 
در خراســان رضوى افزون بر 356 هزار تن گندم مازاد بر نياز 

گندمكاران خراسان رضوى خريدارى شده است.
مدير عامل شركت غله و خدمات بازرگانى منطقه 5 با اعالم اين 
خبر گفت: اين ميزان خريد در قالب 42 هزار و 40 محموله و 
به ارزش ريالى 1997 ميليارد ريال خريدارى و در مراكز ذخيره 
سازى، ذخيره شده است.نورى ضمن اشاره به پيش بينى اعالم 
شده خريد توسط جهاد كشاورزى استان، ضمن تأكيد براينكه 
فصل خريد تضمينى گندم تا مهرماه و تا زمانى كه گندم براى 
تحويل به مراكز خريد وجود داشته باشد، ادامه خواهد داشت، 
گفت: تاكنون افزون بر 80 درصد پيش بينى خريد تضمينى 
گندم در استان محقق شده است.وى در خصوص قيمت خريد 
تضمينى گندم در سال جارى نيز گفت: قيمت خريد تضمينى 
گندم در ســال جارى با احتساب دو درصد افت غير مفيد و 
چهار درصد افت مفيد 13هزار ريال مى باشــد كه با پرداخت 
جايزه پاكى در ازاى هر درصد پاكى گندم و با توجه به كيفيت 
مطلوب گندم در استان متوسط قيمت گندم هاى خريدارى 

شده به 13 هزار و 56 ريال رسيده است.

 مرگ دلخراش زن 60 ساله در خرمنكوب
قدس: زنى 60 ساله هنگام كار با دستگاه خرمنكوب در نيشابور 
به طرز دلخراشى جان سپرد.فرمانده انتظامى نيشابور در تشريح 
اين خبر گفت: ســاعت 17 يكشنبه گذشته در پى اعالم مركز 
110 مبنى بر يك مورد حادثه منجر به فوت در اراضى كشاورزى 
روستاى سرچاه از توابع بخش سرواليت، مأموران انتظامى پاسگاه 
كالته محمد جان به همراه عوامل امدادى به محل اعزام شدند.

سرهنگ حســين بيات مختارى افزود: در بررسى هاى به عمل 
آمده مشــخص شد زنى 60 ســاله به همراه همسرش در حال 
جمع آورى محصول گندم بوده كه لباسش گير كرده و در داخل 

دستگاه خرمنكوب گرفتار مى شود. 
سرهنگ مختارى تصريح كرد: جسد با كمك نيروهاى امدادى از 
داخل دستگاه خارج و با دستور مقام قضايى به سردخانه منتقل 

و پرونده براى سير مراحل قانونى تشكيل شد.

 مرگ حافظ قرآن در سد گالر صالح آباد
صالح آباد - خبرنگار قدس: 
جوانى كه به اتفاق دوســتانش 
براى شــنا بــه ســد گالر در 
آباد  جنت  روســتاى  نزديكى 
از توابــع بخش صالح آباد رفته 
بود به دليل عدم مهارت در شنا 
غرق و جان خود را از دست داد.
پزشك قانونى بخش صالح آباد 

با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: اين جوان 18ساله كه از 
اهالى روستاى مميزآب بوده وارد محوطه سد گالر شده و غافل 
از اينكه عمق آب در مخزن سد زياد است، خود را به آب زده تا 
آب تنى كند.دكتر على كيانى راد افزود: بر اساس شواهد و قرائن 
موجود متأسفانه وى به مهارت شنا آشنا نبوده و در آب آن قدر 
پيش مى رود كه ناگهان پاهايش به داخل گودى حوضچه آب سر 
خورده و با وجود تالش دوستانش غرق و دچار خفگى شده است.

دكتر على كيانى راد خاطرنشــان كرد: علت فوت وى نرسيدن 
اكســيژن و خفگى در آب بوده است.شــايان ذكر است كه اين 
جوان فوت شده حافظ كل قرآن و از طلبه هاى يكى از مدارس 

حوزه علميه اهل سنت صالح آباد بوده است.

 كاالى قاچاق مشكل اصناف طبس
طبس -خبرنگار قدس: رئيس اتاق اصناف طبس از فعاليت 
2000 واحد صنفى دراين شهرســتان خبر داد. عباس برقى 
افزود:از اين تعداد 1500 واحد در شهر طبس و500 واحد در 
شهرهاى عشق آباد وديهوك فعال هستند. وى اضافه كرد: اين 
واحدهاى صنفى درقالب 13 اتحاديه و160 نوع رســته شغلى 
فعاليت مى كننــد.  برقى اعالم كرد: 70درصد صنوف توزيعى 
و30 درصد توليدى مى باشند كه بايد اين معادله بر عكس باشد.
برقى در پايان براى رونق بازار از مسئوالن خواست كه در ارائه 
تسهيالت با صنوف همكارى بيشترى داشته باشند. وى مشكل 

اصلى اصناف اين شهرستان را كاالهاى قاچاق عنوان كرد.

 خبرنگار قدس: 
جوانى كه به اتفاق دوســتانش 
براى شــنا بــه ســد گالر در 
آباد  جنت  روســتاى  نزديكى 
از توابــع بخش صالح آباد رفته 
بود به دليل عدم مهارت در شنا 
غرق و جان خود را از دست داد.

پزشك قانونى بخش صالح آباد 
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خبر

معاون بهبود توليدات دامى جهادكشاورزى خراسان جنوبى خبر داد 
سرگردانى شتر داران  براى فروش شير شتر

قدس:  بيرجند-خبرنگار 
معاون بهبــود توليدات دامى 
خراســان  جهادكشــاورزى 
جنوبى گفت:نبود مركز جمع 
آورى شــير ويژه شير شتر از 
جمله مشكالت شترداران در 
اين اســتان است.سيد جالل 
مدرسى در بازديد از طرح هاى 
شتردارى استان اظهار داشت: 
40بهره بردار شــير شــتر در 

استان فعاليت دارند. 
وى افزود: امســال 665 تن ازميزان شير شتر توليد شده در خراسان جنوبى به استان هاى 

خراسان رضوى و سيستان و بلوچستان ارسال شد.
وى گفت: توليد شــير شتر براى بهره برداران اين بخش در خراسان جنوبى، 385 ميليارد 
ريال درآمد داشته است.وى افزود: اين درآمد از آغاز امسال با توليد 2264 تن شير شتر در 

43 واحد پرورش شتر صنعتى و روستايى كسب شده است.
مدرسى بيان كرد: خراسان جنوبى با داشتن 29 هزار نفر شتر، رتبه دوم كشور را دارد.

معاون بهبود توليدات دامى سازمان جهادكشاورزى خراسان جنوبى اظهارداشت: شير شتر در 
خراسان جنوبى به عنوان تازه خورى شير و دوغ شتر استفاده مى شود.

وى افزود: شيرشتربراى درمان بيمارى  هاى ديابت، يرقان، كبد،كم خونى، سل، شكنندگى 
اســتخوان  ها و نرمى استخوان در كودكان، سرماخوردگى، تب، آنفلوانزا و هپاتيت ب مفيد 
اســت.وى در ادامه گفت: امســال همچنين 117 تن گوشت شترمرغ در16واحد پرورشى 

خراسان جنوبى توليد شده است.
مدرسى ارزش گوشت شترمرغ توليد شده در استان را 38 ميليارد ريال اعالم كردو افزود:30 
درصد گوشت توليد شده در استان مصرف و 70 درصد به استان هاى همجوار ارسال مى شود.
معاون بهبود توليدات دامى جهاد كشاورزى استان خراسان جنوبى بيان كرد:در مدت مشابه 

پارسال 105 تن گوشت شتر مرغ در خراسان جنوبى توليد شد.
مدرسى اظهار داشت: گوشت شترمرغ عالوه بر ميزان چربى پايين داراى ميزان باالى اسيد 
لينولنيك، آهن، روى، منيزيم و ويتامين هاى B۱ و B۲ است و مصرف گوشت شترمرغ براى 

افرادى كه مبتال به ناراحتى هاى قلبى و فشارخون باال هستند توصيه مى شود.

برگزارى نمايشگاه توانمندى هاى 
دانشجويان آموزش بهداشت در مشهد

پروين محمدى:نمايشگاه توانمندى هاى دانشجويان آموزش بهداشت در محل دانشكده 
بهداشت دانشگاه علوم پزشكى مشهد برگزار و دستاوردهاى 9 تيم دانشجويى مورد بازديد 
مديران، مسئوالن و كارشناسان حوزه سالمت قرارگرفت و از برترين كارهاى آموزشى ارائه 

شده قدردانى شد. 
اين مطلب را دكتر محمد صفريان، رئيس دانشكده بهداشت در گفت و گو با خبرنگار ماعنوان 
كرد وافزود: باهدف ارائه ســبك هاى مناســب آموزشــى به مخاطبان و همكارى 9 گروه 
دانشجويى در رشته هاى كارشناسى بهداشت و كارشناسى ارشد آموزش بهداشت و ارتقاى 
سالمت اين نمايشگاه برگزار و زير نظر استادان دانشكده، 37 نفر از دانشجويان رشته هاى 
مذكور با ارائه پوستر،پمفلت،فيليپ چارت،طرح درس و مصاحبه به رقابت پرداختند.دانشيار 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد با تأكيد بر ضرورت آموزش در حوزه سالمت خاطر نشان كرد: 
چيزى كه در بيمارســتان ها و بخش هاى درمانى جاى آن خالى اســت اين است كه تمام 
بيمارانى كه وارد نظام بهداشت و درمان مى شوند و يا از آن خارج مى شوند نياز به آموزش 
دارند تا مراقب سالمت خودشان باشند، در حالى كه چه به لحاظ محتواى صحيح و چه از 

نظر شيوه آموزشى، جاى خالى آن احساس مى شود.
از اين رو بايد بسترى فراهم شود تا دانشجويان گروه هاى آموزشى بتوانند با نوآورى و جمع 
آورى مطالب مرتبط با آموزش در حوزه ســالمت، بيشتر آشنا شوند و با ارائه حاصل تالش 
خود در نمايشــگاه در يك رقابت سالم و علمى نيز شركت كنند.در پايان نمايشگاه با رأى 

بازديدكنندگان، از غرفه هاى برتر قدردانى شد.

قدس:  بيرجند-خبرنگار 
معاون بهبــود توليدات دامى 
خراســان  جهادكشــاورزى 
جنوبى گفت:نبود مركز جمع 
آورى شــير ويژه شير شتر از 
جمله مشكالت شترداران در 
اين اســتان است.سيد جالل 
مدرسى در بازديد از طرح هاى 
شتردارى استان اظهار داشت: 
بهره بردار شــير شــتر در 
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 نگران كودكانمان باشيم!
هنگامه طاهرى: 20 ســال پيش بود كــه در بند زنان 
زندان وكيل آباد به خاطر گذراندن روان شناســى جنايى 
طــرح گذراندم. مدتش زيــاد نبود اما ســوژه هايى كه با 
آن ها ســروكار داشتم زنان روســپى بودند. «پروانه» يكى 
از آن هايــى بود كه هر چند وقت يــك بار به همين جرم 
دســتگير و به زندان منتقل مى شد.  خودش با بى خيالى 
مى گفــت: «هر وقت مرا مى گيرند حكمم ســه ماه زندان 
و 100 ضربه شــالق اســت.» اين جمله را اين قدر راحت 
مى گفت كه انگار اين آمدن و رفتن بخشــى از زندگى اش 

شده. 
اينكه چه شد پاى پروانه به روسپيگرى كشيد، بماند اما آن 
موقع الاقل محاكم قضايى واكنشــى نسبت به اين موضوع 
داشــتند، حاال اما مديركل بهزيستى اســتان در نشست 
خبــرى عنوان مى كند: ناجا اجازه جمع آورى روســپى ها 
را حتــى از معابر نــدارد، مگر اين كه شــاكى خصوصى 
داشته باشند! (آن ها كه سرو كارشان به بهزيستى مى افتد 
اغلب خود معرف هســتند) و معاون امور اجتماعى همين 
اداره كل هم اعالم مى كند، تابلوى اصلى ارجاعاتشــان به 

بهزيستى موارد كودك آزارى است!
تا همين ديروز تب آتناى كوچك را داشــتيم كه به خاطر 
النگوهايش نزديك خانه شــان ربوده شد و به قتل رسيد.
هنــوز اين زخم تازه بود كه امــروز بازجامعه داغ كيمياِى 
قربانِى پدرناتنى را بر دوشمان مى گذارد و ما فقط پوسترى 
را در تلگرام براى هم ارسال مى كنيم كه در آن به والدين 
چند توصيه فانتزى شده: به كودكان بگوييد اجازه ندهند 
كســى جز پدر و مادر و پزشك بدنشان را لمس كند(انگار 
فــرد خاطى از كــودك اجازه مى گيرد)، بــه كودك طال 
آويــزان نكنيد، به كودك حــدود رازدارى را بياموزيد و... 
اما كسى نمى گويد چگونه جامعه را از وجود «پدوفيل» ها 
پاك كنيم؟ اصال كسى برايش مهم نيست اين ديوانه هاى 
منحرف چه كسانى هستند و چرا بايد به عنوان تهديد در 
جامعه رها باشــند و ما هم بدون اين كه آن ها را بشناسيم 

هر روز با آن ها حال و احوال مى كنيم؟
در همين جلســه به مدير كل بهزيســتى استان پيشنهاد 
مى كنيم بــا كمك آمــوزش و پرورش طــرح غربالگرى 
پدوفيل هــا را كــه از نوجوانى نمود مى يابــد اجرا و آن ها 
را شناســايى،درمان و يا از جامعه جدا كنند. ولى پاســخ 
ايشــان جاى تأمل دارد: «آيا مى صرفد براى پدوفيل ها كه 
تعدادشان هم كم هست غربالگرى انجام شود؟» اين عين 
جمله اى بود كه وى در نشســت خبرى در حضور ســاير 

خبرنگاران عنوان كرد.
راســت مى گويد. بايد بصرفد تا اين بيماران را شناســايى 
كنيم! هنوز تعداد قربانيان به حدى نرســيده كه از تعداد 

انگشتان دست در هر هفته بيشتر شود پس، نمى صرفد!
آقاى مديركل! شما بگوييد شرايط به چه حدى برسد اين 

غربالگرى مى صرفد؟
ايــن يعنى جامعه ما نســبت بــه اين خطــا دارد خنثى 
مى شــود و كم كم آن را به عنوان يــك پديده اجتماعى 
مى پذيرد. چنان كه صف كشــيدن زنان روسپى در فالن 
خيابان شهرمان عادى شده همچنين اختالس و تماشاى 
هر روز تجمع مردم به خاطر كالهبردارى يا ورشكســتگى 

بانك هاى خصوصى و دريافت ربا عادى شده! 
بلــه تكرار هر خطايــى آن را عادى مى كنــد اما نگذاريم 
قربانى شــدن كودكان مان عادى شود.من به عنوان يك 
مادر و به نمايندگى ســاير مادران امروز بخاطر حاشــيه 
امن بزهــكاران، نگران دخترم هســتم. دخترى كه حتى 
نمى تواند حالجى كند «لمس بدن» به چه معناست. حاال 
خيلى راحت مسئوالن مى گويند: سال گذشته 700 مورد 
كودك آزارى در اســتان داشتيم كه البته اين آمار مربوط 

به مواردى است كه به بهزيستى اعالم شد.
يعنى اين ميزان ممكن اســت بيشتر از اين هم باشد و يا 
شايد هم به گفته مديركل بهزيستى خراسان رضوى برخى 
موارد كودك آزارى نبوده و آمار كمتر هم باشد. ولى آيا از 
اعالم 700 مورد چنــد تا واقعاً كودك آزارى نبوده؟ قطعاً 
ذهنتان به ســمت 690 تا نمى رود. اين آمار حد اكثر 10 
مورد باال و پايين مى شــود و در اين شرايط باز هم نگران 
كودكانيم. فرقى نمى كند كودك من باشــد يا تو مهم اين 
اســت كه شــايد ديروز نوبت آتناها،امروز نوبت كيمياها و 

فردا نوبت فرزند ما باشد.

مهناز خجسته نيا  شــايد شهره «حاج 
اكبر» با توجه به حرفه آبا و اجدادى كه دارد 
چيز ديگرى باشــد اما خيلى هــا هم او را به 
واسطه كلكسيونى مى شناسند كه ناشناخته 

مانده است.
 اگر يك روز برحسب اتفاق گذرتان به محله 
مصلى 3 بيفتد و نشانى سرراست مغازه او را 
داشته باشيد، حتماً تماشاگر ديوار كاهگلى و 
بى نظيرى خواهيد بود كه شما را به طور قطع 

مبهوت خواهد كرد.
شايد كلكسيون حاج «على اكبر برپا» شبيه 
خيلى از كلكســيون هاى پر زرق و برق ديگر 
نباشد، اما روايتى است مستند از آدم هايى كه 
يك روز زنده بوده اند و حاال سال هاست كه از 

ميان ما رخت آخرت بربسته اند.
امواتى كه از ســال 67 دعوت حق را لبيك 
گفته اند اما هنــوز اعالميه هاى ترحيم آن ها 
بر روى ديوار كاهگلــى حجره حاج اكبر جا 

خوش كرده اند.
 روايتى كه هنوز هم بعد از گذشت 29 سال 

ادامه دارد. 
آدم هايى كه حاال عكس و نامشان روى ديوار 

اين مغازه زنده مانده و زندگى مى كنند.
مغازه اى كه از خيلى ســال ها پيش به پاتوق 
جماعتى تبديل شــده كه دوست دارند يك 

جاى دنج براى حرف زدن داشته باشند.
جماعتى كه هر وقت دلشان هواى دوستان 
و آشــنايان قديمى شان را مى كند سرى به 

آنجا مى زنند.
مردمــى كه غير ممكن اســت روى نيمكت 
قهوه خانه اى مغازه حاج اكبر نشسته باشند 
و از آن سماور عتيقه اش چاى نوشيده باشند 
و چشمشان به سمت اعالميه هاى روى ديوار 

نرفته باشد. 
اعالميه هاى ريز و درشت و رنگ  و رورفته اى 

كه ديوار را از پايين تا باال پوشانده اند.
اغلب ناخودآگاه چشمشان به يك اسم قفل 

مى شود و زير لب فاتحه اى مى خوانند. 
«على اكبر برپا» از اين رفت و آمد ها خاطرات 
زيــادى دارد. او مى گويــد: در اين ســال ها 
آدم هاى زيادى يكى يكى از دنيا رفتند، مثل 

پدر مرحوم خودم. 
او مى گويد: هرگز به دنبال داشتن كلكسيونى 
با اين شكل و شمايل نبودم اما با چسباندن 
اعالميه يكى از دوســتانى كه از ما التماس 

مى كرد پــس از مرگش تا مدتــى اعالميه 
ترحيــم او را روى ديوار مغازه نگه داريم كم 
كم بــه گنجينه اى از اعالميــه ترحيم همه 
اقوام، دوســتان، آشنايان، كسبه هاى محل و 
همسايگان قديمى دست پيدا كرديم كه حاال 

نام كلكسيون به خودش گرفته است.

به گفته وى اينجا آن قدر اعالميه چســبانده  
شــده كه ديوار كاهگلى مغازه زير آن ها گم 

شده است.
او تعريــف مى كنــد: حتى بعضــى وقت ها 
مشترى هايى كه اصًال از وجود اين كلكسيون 
خبــر ندارند، وقتــى براى خريد بــه مغازه 

مى  آيند بين آن ها عكس عمو، دايى يا يكى 
از آشنايانشان را پيدا مى كنند و برايش فاتحه 
مى خوانند و با تعجب مى پرسند حاجى اين 

همه اعالميه را از كجا آورده اى؟

  خاطره حرف اول و آخر اين ديوار
بــه گفته حاج اكبر كه خودش نيز اين ديوار 
را از پدر مرحومش به يادگار ارث برده است 
«خاطره حرف اول و آخر اين ديوار اســت».
خاطــره آدم هايى كه يــك روز زنده بودند 
و بــا قدم هايشــان كوچه  پــس  كوچه هاى 
همين محله را بــاال و پايين مى كردند. بچه 
محل هايى كه كوچه هــاى خاكى مصلى 3 
هنوز صداى پايشــان را از ياد نبرده اســت.
مردها، زن ها، پيرها و جوان هايى كه بارها از 
جلوى مغازه آبا و اجــدادى «على اكبر برپا» 
گذشته و خداقوتى گفته و رفته اند دنبال كار 

و زندگى شان. 
كسانى كه يك روز مرگ ناغافل در خانه شان 
را زده و فرداى آن روز شــده اند يك اعالميه 

ساده روى ديوار حجره حاج اكبر.

مرگ دور نيست

29 سال زندگى در كنار اعالميه  ترحيم آشنايان

اعالميه اى با يك جمله مشترك 
«بازگشت همه به سوى اوست»

حكايــت حاج على اكبر برپا و ديوار خاطراتــش، حكايت چند آگهى ترحيم و 
زنده شــدن چند خاطره قديمى نيست؛ اين كلكسيون عجيب، مى گويد مرگ 

دور نيست! 
او مى گويد: خيلى از دوســتان و بچه هاى محل جاى اعالميه ترحيم خودشان 
را روى ديــوار حجــره عالمت زده اند تا بعد از مرگ جايشــان روى اين ديوار 

محفوظ بماند. 
«اين واقعيت ديوار خاطره هاســت، ديوارى كه شــايد در نگاه اول تيره باشد 
و بى رنــگ اما رنگين كمــان رنگ ها را در ميان نام هــاى روى آن به راحتى 

مى توان ديد.»
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قدس از ساختمان هاى رها شده و بالتكليف در مشهد گزارش مى دهد

زخمى بر سيماى شهر!
سينا حسينى   نيمكت، تنها تخته اى براى 
نشستن، سطل زباله، تنها مخزنى براى انداختن 
پاكت خالى آبميوه، چــراغ، تنها ابزارى براى 
روشنايى و ساختمان هاى سر به فلك كشيده 
فقط براى ايجاد محل سكونت نيستند. امروزه 
مبلمان شــهرى اصلى ترين مفصل ارتباطى 
شهروند با شهر است؛ ابزارى كه عالوه بر رفع 
نياز، خاطره مى سازد و احساس رضايت براى 

شهروندان ايجاد مى كند.
مطمئنا اگر عناصر تأثيرگذار در مبلمان شهرى 
دچار نقص و اشــكال باشد، موج نارضايتى در 
چهره شهروندان شــهر به صورت محسوس 
در جامعه احســاس مى شود. در ساليان اخير 
مديريت شــهرى كالنشهرها با اســتفاده از 
تجربيات مشــابه داخلى و خارجــى از كليه 
پتانسيل موجود مجموعه خود بهره برده است 
تا بتواند از نظر زيبايى بصرى، لوكيشــن هاى 
ايده آلى را براى شهروندان مهيا كنند تا آن ها 
گرفتار روزمرگــى خيابان هاى پرترافيك و پر 
استرس نشــوند؛ اما در اين بين شهر مشهد 
گرفتار معضلى بزرگ به نام ســاختمان هاى 
نيمه كاره رها شده است! ساختمان هايى كه به 
گفته شهروندان نه تنها زيبايى بصرى شهر را 
دچار اشكال كرده، بلكه پاتوقى را براى تجمع 

بزهكاران به وجود آورده است!

 نردبانى براى سارقان!
احمدزاده يكى از شــهروندان مشهدى است 
كه با اين مشــكل رو به رو شده. او در اين باره 
مى گويد: كمتر كســى بــاور مى كند در يكى 
از خيابان هــاى پر تردد مشــهد و در يكى از 
محله هاى باالى شهر، ساختمانى بزرگ ساليان 
سال به صورت نيمه كاره از سوى مالك خود 
رها شــده اســت تا اين نگرانى براى ساكنان 
خانه هاى همجوار به وجود بيايد كه چرا هيچ 

مسئولى به فكر اين ساختمان نمى افتد؟
او در ادامه مى گويد: اين ســاختمان به دليل 
اينكه از دو ســو داراى ورودى اســت، تبديل 
به يك زباله دانى شــده اســت. از سوى ديگر 
اين اســترس براى ســاكنان منازل همجوار 
وجود دارد كه ســارقان از اين خانه به عنوان 
نردبان بهره ببرند تا براحتى و بدون مشكل به 
خانه هاى همجوار دسترسى داشته باشند، اما با 
وجود پيگيرى هاى مكرر هنوز به هيچ نتيجه اى 

نرسيده ايم.
البته جز ساكنان منازل همجوار، پاكبان محله 
هم از بالتكليفى ســاختمان هاى مشابه اين 
ســاختمان در يكى از محله هاى باالى شهر 
كالفه شــده است. او مى گويد: خسته شدم از 
بس آشــغال ريز و درشت از گوشه و كنار اين 
ســاختمان جمع كردم. برخى فكر مى كنند 
چون ســاختمان نيمه كاره رها شده، مجوزى 
براى آن ها وجــود دارد كه آشــغال هاى تر و 
خشــك خود را اينجا بريزند، اما اين نه تنها 
باعث زشت شــدن فضاى اين مكان مى شود، 
بلكه محلى براى تجمع كارتن خواب ها و افراد 

بيكار مى شود تا آشغال دزدى كنند!

 يك خأل قانونى
معاون شهرسازى شــهردارى مشهد، با تائيد 
اين اشــكال اساســى در مديريت شهرى، به 
خبرنگار ما مى گويد: واقعاً موضوع بالتكليفى 
ســاختمان هاى ناتمام و رها شده، به معضل 
بزرگى براى مديريت شهرى تبديل شده است 

و خأل قانونــى در اين حوزه 
باعث شــده، ماجرا مسكوت 
بماند و تا زمانى كه دعواهاى 
حقوقى اين ســاختمان ها به 
ســرانجام نرســيده، مردم و 
مديريت شهرى با اين دغدغه 
رو بــه رو باشــند. طوالنــى 
شدن زمان دادرسى اختالف 
مالكان اين بناها دليل اصلى 
بروز اين مشــكل است، اكثر 
ساختمان هاى نيمه كاره رها 
شــده اشــكال و ايراد قانونى 
و حقوقى دارنــد و به همين 
دليل هيچ اختيارى در حوزه 
مديريت شــهرى براى پايان 

اين بالتكليفى نيست.
حسينى نژاد توضيح مى دهد: 

شــهردارى تنها در دو بخش پروانه ساخت و 
پايان كار مى تواند به صورت قانونى رسيدگى 
كند، اما وقتى دعــواى حقوقى ميان مالكان 
يا مالك با ســازنده بنا به وجود مى آيد، ديگر 
نمى توان انتظار داشــت كه بســرعت مشكل 
برطرف شود. طبيعى است وقتى اين اتفاق رخ 

دهد، ميزان ناهنجارى هم افزايش يابد.
وى با تأئيد اعتراض هاى مكرر مردمى نسبت 
به عوارض و تبعات ايــن رويداد مى گويد: در 
برهه كنونى يــك دغدغه بزرگ براى خانواده 
هايى كه محل ســكونت آن ها در نزديكى يا 
همجوارى يكى از اين اماكن است، نبود آرامش 
است. برخى از اين اماكن پاتوق افراد مسئله دار 
مى شود، وقتى افراد مسئله دار امكان دسترسى 
به اين ساختمان ها را داشته باشند، زمينه وقوع 

بزهــكارى و جرم بــه وجود 
مى آيد. بنابرايــن ما آمادگى 
كامــل داريــم بــا همكارى 
قانونگذار، شرايط الزم را براى 
برخورد بــا اين معضل فراهم 
سازيم و به طور قطع معاونت 
پيشگيرى از جرم دادگسترى 
مى تواند در اين مســير به ما 

كمك مطلوبى داشته باشد. 

 منتظر اجازه قانونگذار 
هستيم

رئيس كميســيون امورفنى، 
عمران و طرح ريزى شهرى، 
شــوراى اسالمى شــهر هم 
اعتراض شهروندان مشهدى به 
اين مشكل را وارد مى داند، اما 
همانند معاون شهرسازى شهردار مشهد اعتقاد 
دارد كه خأل قانونى باعث شــده اين ماجرا در 
بالتكليفى به سر ببرد. او در اين زمينه مى گويد: 
ريشــه يابى اين اتفاق مى تواند در آينده باعث 
شود كه ديگر ساختمان نيمه ساز و نيمه كاره 
در ســطح شهر نداشته باشــيم. برخى از اين 
ساختمان ها به دليل كمبود منابع مالى به حال 

خود رها شده اند. 
برخى ديگر هم به دليل دعواى حقوقى اما نكته 
اينجاست كه سيماى بصرى و زيبايى شهر با 
وجود اين ساختمان ها خدشه دار مى شود. ما دو 
راهكار براى حل اين موضوع در حوزه اختيارات 
مديريت شهرى داريم؛ نخست اينكه از مالكان 
بخواهيــم، ظرف مدت مشــخص كار را تمام 
كنند كه طبيعتاً در بسيارى از موارد به دليل 

مشكالت حقوقى قادر به انجام آن نيستند. دوم 
اينكه اگر يك مجموعه به حال خود رها شــد 
براى اينكه سيماى شهر دچار شلختگى نشود 
با تبليغات محيطى اين اشــكال را به صورت 
مقطعى برطرف كنيم تا حداقل شــهروندان 
شهر مجبور نشــوند هر روز چهره زشت يك 
ساختمان را تحمل كنند. مديريت شهرى بايد 
براى اين معضل فكرى اساسى بينديشد چون 
ماجرا در روحيه مردم كامالً تأثيرگذار است و 

اختالالت بدى به وجود مى آورد.
براتعلى خاكپــور در ادامــه مى گويد: براى 
جلوگيــرى از بزهكارى در ايــن اماكن نيز 
بايد با كمك دســتگاه قضايى نخست تمام 
مبادى ورودى به اين ســاختمان ها مسدود 
شــود، دوم اينكه به مالكان هشدار داده شود 
كه اگر تخلــف و جرمى از طريق اين اماكن 
صورت بگيرد آن ها نيز به عنوان شريك جرم 
بايد پاسخگو باشند. شايد با اين روش بتوانيم 
آن ها را وادار كنيم كه مجموعه رها شــده را 

تكميل كنند.
وى در پايان گفت: اگر هيچ يك از اين اتفاقات 
جوابگو نبود، قانونگذار مى تواند، اجازه تكميل 
اين ساختمان ها را به مديريت شهرى بدهد تا 
پس از تكميل اين ساختمان ها به صورت عام 
المنفعه در اختيار مديريت شهرى قرار گيرد، 
برخى ساختمان ها سال هاســت كه به دليل 
مهاجرت مالكان يا غيبت آن ها در اين شــهر 
به حال خود رها شده است. شايد فقط همين 
راهكار، آن ها را وادار به تكميل اين اماكن كند 
تا مردم از اين معضــل اجتماعى رهايى پيدا 

كنند.

آب و �وا
 وزش باد، پديده غالب جوى در 

خراسان رضوى
قدس: بررســى نقشــه هاى پيش يابى و خروجى مدل هاى 
هواشناسى از اواسط روز نشان دهنده افزايش شدت باد بوده و 
در بعدازظهر براى مناطقى از استان بخصوص مناطق بادخيز 
شرق و جنوب شرق استان، وزش باد شديد لحظه اى همراه با 

گرد و خاك پيش بينى مى شود.
 بر اين اساس براى امروز اغلب نواحى خراسان رضوى آسمانى 

صاف بعدازظهر وزش باد نسبتاً شديد پيش بينى شده است.
گفتنى است، كمينه و بيشينه دماى مشهد هم امروز به ترتيب 

به 17 و 31 درجه خواهد رسيد.
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مدير كل انتقال خون استان در گفت و گو با قدس:
 خراسان رضوى با بحران خون روبه روست

هادى زهرايى: مديركل انتقال خون خراسان رضوى از بحران 
خون در استان طى يك سال آينده خبر داد.

سيد حميدرضا اسالمى در گفت وگو با قدس گفت: فضاهايى 
كه در اســتان بويژه در ســطح شــهر مشــهد براى توليد 
فراورده هاى خونى داريم، قديمى است و اين مراكز براى نياز 
15 ســال پيش استان در نظر گرفته شده بود، اما با افزايش 
تخت هاى بيمارستانى كه پشت صحنه همه اتاق هاى عمل 
و سازمان انتقال خون اســت، اكنون با كمبود تهيه و توليد 

فراورده اى خونى روبه رو هستيم.
وى ادامه داد: در ســطح استان خراسان رضوى دانشگاه هاى 
علوم پزشــكى به 6 دانشگاه تقسيم شده، اما سازمان انتقال 
خون در استان يكى است و 58 بيمارستان و مركز درمانى را 
تحت پوشش داريم. از طرفى حجم مصرف خون استان روز به 
روز با افزايش تخت ها و توسعه فضاهاى درمانى روبه روست و 
در سال گذشته بيش از 300 هزار كيسه خون و فراورده توليد 
كرده ايم كه ظرفيت اسمى براساس بودجه، نيروى انسانى و 
امكانات حدود 65 هزار كيســه است، اما در حال حاضر پنج 
برابر ظرفيت، سازمان انتقال خون در حال فعاليت است و اين 
فرايند با توجه به ساختمان هاى قديمى در صورتى كه ادامه 
پيــدا كند، دچار بحران خون و تهيه و تدارك آن طى يك تا 
دو سال آينده براى بيمارستان ها و مراكز درمانى خواهيم بود.
وى افزود: متأســفانه ساختمان قديم ســازمان انتقال خون 
خراســان رضوى در خيابان سناباد مشهد كه از سال 1388 
دوباره ســازى آن آغاز شــده و پس از هشت سال، تنها 34 
درصد پيشرفت فيزيكى داشته است نيز به علت كمبود اعتبار 

و تخصيص معطل مانده است.
وى ادامه داد: هرســال اعتباراتى براى اين ساختمان در نظر 
گرفته مى شــود، اما تخصيص آن بســيار كم است. در سال 
گذشته 5 ميليارد تومان اعتبار براى آن در نظر گرفته شده بود 
كه تنها 280 ميليون تومان آن تخصيص داده شد و پيمانكار 
اين پروژه دچار ضرر و زيان شده است و در حال حاضر حدود 

يك ونيم ميليارد تومان از اين اداره طلب دارد. 
وى افــزود: اين تأخير طوالنى باعث شــد تا اين موضوع در 
مجامع مختلفى مطرح شــود و با حمايت استاندار خراسان 
رضوى مجوز كميســيون ماده 27 گرفته شد تا با مشاركت 
بخش خصوصى اين ساختمان تكميل شود، اما متأسفانه هنوز 
بخش خصوصى براى مشاركت اعالم آمادگى نكرده است و 
امسال نيز 5 ميليارد تومان اعتبار براى تكميل اين ساختمان 
ديده شده است كه مشخص نيست چه مقدار از اين بودجه 
تخصيص داده مى شود.مديركل سازمان انتقال خون استان 
تصريح كرد: با پيش بينى انجام شــده براى تكميل و تجهيز 

اين ساختمان  نيز25 ميليارد تومان اعتبار مورد نياز است.
وى ادامه داد: به دليل محدوديت بودجه و امكانات اخيراً انجمن 
خيرين انتقال خون را تشكيل داده ايم و جلساتى نيزبا خيرين 
برگزار شده تا بتوانيم از ظرفيت آن ها براى كمك به اين فضاها 
استفاده كنيم. وى ياد آور شد: در سال گذشته، حدود 180 هزار 
نفر به مراكز انتقال خون استان مراجعه كرده اند كه از اين ميزان، 
137 هزار نفر موفق به اهداى خون شده اند و 40 هزار نفر نيز به 
داليل مختلف قادر به اهداى خون نشدند. وى در خصوص گاليه 
زائران و مجاوران در خصوص نبود پايگاه انتقال خون در اطراف 
حرم مطهر گفت: در مورد پايگاه موجود كه به دليل ساخت موزه 
حرم مطهر جمع آورى شده است، طى جلسه اى كه با قائم مقام 
آســتان قدس رضوى داشته ايم، ايشان دستور اهداى زمين در 
محدوده حريم حرم رضوى را داده اند كه اميدواريم اين زمين هر 
چه سريع تر در اختيار ما قرار گيرد تا كسانى كه نذر خون يا قصد 

اهداى خون دارند، مشكلى نداشته باشند.

 تونل خط 3 قطار شهرى به كيلومتر 5 
حفارى رسيد

ايرنا: مديرعامل شــركت قطارشهرى مشهد گفت: حفارى 
4750 متر از تونل 28 هزار و 500 مترى خط سوم مترو اين 

كالنشهر تاكنون به پايان رسيده است.
كيانوش كيامرز افزود: عمليات حفارى خط سوم قطار شهرى 
مشهد اواخر فروردين پارسال آغاز شد. اين خط با 24 ايستگاه 

منطقه الهيه را به شهرك ابوذر متصل مى كند.
وى ادامه داد: تاكنون 6 ايســتگاه از 13 ايستگاه اين خط از 
بلوار طبرسى تا ميدان شهدا وارد مدار شده و ساخت ايستگاه 
مفتح نيز در مرحله نازك كارى اســت. پس از اين اولويت با 
ايستگاه شريعتى است، ولى عمليات اجرايى ساير ايستگاه ها 
نيز در دست انجام است. مديرعامل شركت قطارشهرى مشهد 
در ادامه از تحويل گرفتن 25 واگن از مجموع 100 واگن مورد 
نياز براى خط دوم قطارشــهرى خبر داد و گفت: 10 واگن از 
اين تعداد در تهران مونتاژ شده و بقيه آن ها از چين وارد كشور 
شده است. قطعات يك رام قطار شامل پنج واگن نيز تا اواخر 

مرداد براى مونتاژ وارد كشور مى شود.

 شهردار منطقه در دانش آموز 4 مقابل پالك 47 و49 جوى 
وجدول مدت زيادى اســت تخريب شده و بسيار خطرناك و 
نازيبا است. لطفاً رسيدگى كنيد. ضمناً وضعيت جداول اين 

خيابان نامناسب و خطرناك است.
915...1533

 شــهردارى فكرى به حال فلكه آب بكند. مردم براى حرم 
رفتن بايد از زير نرده ها برونــد. واقعاً خجالت دارد. پله برقى 
خراب است. پير و جوان، زن و مرد همه در عذابند. موقع نماز 

مغرب اين موضوع بسيار مشاهده مى شود.
915...3820

 در خيابــان فدك 4 پالك 14 شــهردارى چند بار جلوى 
منزل را كنده و خودمان ســيمان كرده ايم، اما دوباره كنده. 
پيگيــرى كرديم، نامه زديم، جواب نمى دهند. بابا به كى پناه 

ببريم؟ به خاطر خدا كمك كنيد.
915...1049

 شايسته نيست در شهر امام رضا (ع)مغازه داران اطراف حرم 
و راننده هاى مسافربر با گرانى هاى هزار درصدى به جان زائران 

بيفتند! به چه كسى شكايت بايد برد!
919...6036

 شايد نام شركت پرديسبان را شنيده باشيد! كه ميلياردها 
تومان كاله مردم را برداشــت وبعد مردم شكايت كردند و از 
آن زمان تاكنون سه سال مى گذرد وهنوز دادسرا كارى براى 
مردم انجام نداده. فريادرسى مى خواهيم كه به شكايت مردم 

رسيدگى كند وهر چه سريع تر به داد ملت برسد.
915...7197

 وزيرآموزش و پرورش گفــت مدارس دولتى پول نگيرند. 
پس چرا مدرســه تختى پنجتن براى كالس دوم گفته 100 

هزار تومان بدهيد؟ صداى من را به گوش مسئوالن برسانيد.
933...6248

 ازهزاران تخلف شورا و شهردارى منطقه 4 مشهد فقط دو 
موردش! يكى ساخت و ساز غيرقانونى و ايجاد شغل آالينده و 
مزاحم در كوچه ها و محله ها و ديگر تخريب فضاى سبز توسط 

مجتمع هاى تجارى.
915...0210

 ما از دســت مواد فروشان دوست آباد 4 و 6 و شهيد بابايى 
2 و4 و اراذل و اوباش اينجا امنيت نداريم، آيا كسى هست كه 

به داد ما برسد؟
930...9847

 قابل توجه بخشدارى صفى آباد اسفراين! با كلى هزينه، گاز 
رســيد به روستاها تا مردم استفاده كنند بخصوص آق قلعه، 
ولى عده اى غيربومى گاز را كه وصل كردند، درِ خانه هايشان 
را بســتند و رفتند به شهرها، ولى براى مردم روستا كه مقيم 

هستند به بهانه طرح هادى دهدارى معرفى نمى دهد!
915...3851

 چرا درگوشه اى ازبوســتان ها زمين چمن آزاد مثل قديم 
نيســت كه مردم بويژه كودكان دراين زندگى هاى ماشينى و 
آپارتمانى از آن استفاده كنند؟ آيا اين همه گل فصلى و فانتزى 

با مخارج سرسام آور درست است؟
915...5293

 مســير رفت خــط 203 از پايانه معراج بــه پايانه آزادى 
بسيار بد تنظيم شــده. همچنين در اين هواى گرم هركس 
سوار اتوبوس هاى بدون كولر بشود تا موقع پياده شدن تبخير 

مى شود.
939...5564

 مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى خبر داد
 ساخت 2 تصفيه خانه جديد در 

خراسان رضوى

قدس: مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى خراسان  رضوى 
از ساخت دو تصفيه خانه جديد در شهرك ها و نواحى صنعتى 

استان خبر داد.
مســعود مهدى  زاده  مقــدم در بازديد از شــهرك صنعتى 
چرمشهر اظهار كرد: امسال دو تصفيه خانه با ظرفيت 6000 
مترمكعب تصفيه فاضالب در روز با اعتبار 160 ميليارد ريال 
در شــهرك صنعتى توس و تصفيــه خانه با ظرفيت تصفيه 
3000 مترمكعب فاضالب در روز و اعتبار 180 ميليارد ريال 
در شهرك چرمشهر مشهد ايجاد شده كه تا دو سال آينده به 

بهره بردارى مى رسند.
وى افزود: با توجه به مســئله كمبود آب، اســتفاده مجدد از 
پســاب يكى از مهم ترين مباحث مطرح در نگرش جامع به 
منابع آب است و استفاده مجدد ازپساب تصفيه شده تصفيه 
خانه توس و چرمشهر كمك شايانى به حفظ منابع آبى دشت 

مشهد خواهد كرد.
وى با اشاره به وجود هشت تصفيه خانه فعال با ظرفيت تصفيه 
14 هــزار مترمكعب در روز فاضــالب واحدهاى صنعتى در 
شــهرك ها و نواحى صنعتى خراسان رضوى گفت: بخشى از 
پساب هاى اين تصفيه خانه در اختيار شركت آب منطقه اى 

براى استفاده مجدد قرار مى گيرد.
رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى 
خراسان رضوى به ديگر تصفيه خانه هاى در دست اقدام اشاره 
و خاطرنشــان كرد: اتمام مطالعــات راه اندازى تصفيه خانه 
شهرك صنعتى كاشــمر، آغاز مطالعه تصفيه خانه شهرك 
صنعتى سبزوار و شهرك صنعتى چناران و افزايش ظرفيت 
تصفيه فاضالب در آن ها به ســه برابــر وضع موجود از ديگر 

برنامه هاى اين شركت در سال جارى است.

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

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

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

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

300072305 پيامك كنيد.
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رئيس كميسيون امورفنى 
و عمران  شوراى شهر 

هم اعتراض شهروندان 
مشهدى به بالتكليفى 

ساختمان هاى نيمه كاره 
را وارد مى داند، اما 

همانند معاون شهردار 
مشهد اعتقاد دارد كه 

خأل قانونى باعث شده 
اين ماجرا در بالتكليفى 

به سر ببرد

 بــرش

مدير جهاد كشاورزى: 

نبود بازار براى محصوالت كشاورزان كاشمر را دچار مشكل كرده است

خبر

كوهسرخ –خبرنگار قدس  مدير جهاد 
كشاورزى كاشــمر با بيان اينكه 95 درصد 
توليدات اين شهرستان در بخش كشاورزى 
است، مشكل اصلى كشــاورزان را نبود بازار 
و فروش محصوالت عنوان كرد. ابوالقاســم 
موسوى در جلسه بررسى و رفع موانع توليد 
اين شهرستان گفت: به عنوان مثال در بحث 
طالبى هم اكنــون با فروش اين محصول به 
قيمت كيلويى 320 تومــان به هيچ عنوان 
صرفه اقتصادى براى كشــاورز ندارد چرا كه 
ما بررسى كرده و به اين نتيجه رسيده ايم كه 
نقطه سر به سرى براى قيمت طالبى و انگور 
كيلويى 800 تومان است يعنى نقطه  اى كه 
سودى براى كشاورز ندارد، ولى همان هزينه 

كارگرى خودش را تأمين مى كند.
وى در مورد راه حل مشكالت توليدكنندگان 
محصــول طالبى در كاشــمر گفت: حركت 
به سمت كشــت هاى جايگزين يكى از راه 
حل هاســت ضمن اينكه كشــاورزان ما هم 
نبايد بيشــتر از ميزانى كه هم اكنون وجود 
دارد، طالبى كشت كنند چون كشش بازار در 
حد 500 هكتار اســت، اما امسال اين ميزان 
بيشتر شد و حتى در برخى شهرستان هاى 
اطراف هم نســبت به كشــت طالبى اقدام 
كردنــد بنابراين بازار از لحاظ عرضه و تقاضا 
به هم ريخته اســت و همچنيــن بايد نوع 
طالبى كه كشت مى شود تغيير كند چون اين 

نوع طالبى كه هم اكنون در كاشــمر كشت 
مى شود، ماندگارى كمى دارد.

وى در عين حال ياد آور شــد: اينكه شاهد 
هستيم دستگاه قضايى و دستگاه هاى اجرايى 
در كنار يكديگر قرار گرفته اند تا مشــكالت 

توليد را برطرف سازند، امر مباركى است.
وى ادامه داد: بيشترين صنعتگران شهرستان 
كاشــمر در بخش صنايع جانبى كشاورزى 
فعاليت دارند. ضمن اينكه 95 درصد توليدات 
كاشمر مربوط به بخش كشاورزى و دامدارى 
و همچنين 50 درصد اشــتغال كاشــمر به 
صورت مستقيم در بخش كشاورزى است و 
30 درصد هم به صورت غير مســتقيم و به 
عنوان شغل دوم در اين بخش فعاليت دارند.

موسوى خاطرنشان كرد: در بخش كشاورزى 
حوادث غير مترقبه زيادى از ابتداى ســال 
زراعى گذشــته داشــته ايم بــه گونه اى كه 
ســرمازدگى در آذرماه صــد درصد، 4700 
هكتار زعفــران و 90 درصــد محصول انار 
كاشمر را از بين برد و همچنين به 30 تا 40 
درصد محصول انگور كاشمر هم ضربه زد، اما 
كشاورزان ما با تالش و توكل، فعاليت خود را 
ادامه مى دهند. وى ادامه داد: در دامدارى ها 
چون تمام مســائل در اختيار ماســت، مثل 
جوجه ريزى در مرغدارى ها بنابراين كنترل 
مى كنيم كــه به عنوان مثال دام ســبك و 
سنگين به اندازه باشد، به همين دليل تالطم 

زيادى در قيمت مرغ و گوشت و… نداريم، 
ولى در محصوالت كشاورزى بويژه محصوالت 
زراعى و باغى، كشاورزان خودشان بايد همگام 
با ما باشــند و به توصيه ما مبنى بر افزايش 

ندادن سطح زير كشت عمل كنند.
موسوى به مشكالت پيش روى صنايع جانبى 
كشاورزى در كاشمر اشاره كرد و گفت: يكى 
از موانعى كه داريم، دستورعملى است كه از 
جانب رياست سازمان صنعت و معدن استان 
آمده است مبنى بر اينكه تمام اين صنايع بايد 
در شهرك هاى صنعتى جمع شوند در صورتى 
كه با توجه به اينكه صنايع جانبى كشاورزى، 
كارگاه هاى كوچكى هستند، مى توانيم آن ها 
را در اطراف خود روستا ساماندهى كنيم كه 

هم از لحاظ تأمين كارگر راحت  تر باشــند و 
هم محصول همان روستا را در همان مكان 

فرآورى كنند.
مدير جهاد كشــاورزى كاشمر همچنين با 
انتقاد از به طول انجاميدن برخى استعالم ها 
اظهار داشــت: يكى ديگر از مشكالت پيش 
روى صنايع، نرخ باالى تسهيالت بانكى است 
چرا كه هم اكنون اين تسهيالت بين 15 تا 
18 درصد است كه براى صنعتگران به صرفه 
نيست، درصورتى كه اگر نرخ اين تسهيالت 
در حد چهار درصد و بــا بازپرداخت پنج تا 
هفت سال باشد، كشاورزان هم مى توانند با 
زمانبندى مناسب، تسهيالت دريافتى را به 

بانك ها برگردانند.

قدس: فرماندار مشــهد گفــت: تنها مرجــع قانونى 
تصميــم گيــرى در خصــوص مســائل ترافيكــى، 
شــوراى ترافيك شهرســتان اســت و تصميماتى كه 
خارج از اين شــورا گرفته مى شــود قابليــت اجرايى

 ندارد.
نوروزيان در جلسه شوراى ترافيك شهرستان مشهد كه 
در محل فرماندارى برگزار شد، افزود: بديهى است همه 
ما در صدد ارائه خدمات مطلوب تر به زائران ومجاوران 

عزيز هســتيم، ليكن اين خدمات رسانى بايد در مجرا 
و مســيرهاى قانونى صورت گيرد تا هركس به تناسب 
وظايف و نقش قانونى خود پاســخگويى الزم را داشته 

باشد.

فرماندار مشهد:
مرجع قانونى تصميم گيرى مسائل ترافيكى، شوراى ترافيك شهرستان است
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