
لغومصوبه بازنگرى طرح نوسازى بافت پيرامون حرم رضوى آخرين خبرها از سيل اخير خراسان
قدس گزارش مى دهد شهردار مشهد در نامه سرگشاده از  رئيس  جمهور خواستار شد

قدس:  شهردار مشهد در نامه اى سرگشاده به 
رئيس  جمهور نسبت به تصويب غيرقانونى 
بازنگرى طرح نوســازى و بهســازى بافت 
پيرامون حرم مطهــر بدون اطالع و حضور 
شهردارى و شــوراى شهر مشهد در جلسه 

شوراى عالى شهرسازى و معمارى...

قدس: بارش هاى رگبــارى عصر جمعه در 
شــهرهاى درگز، قوچان، نيشابور و كالت در 
شمال خراســان رضوى و جارى شدن سيل 
موجب شــد تا عالوه بر خسارت هاى زيادى 
كه به بخش هاى مختلــف زيربنايى در اين 

شهرستان ها وارد شد، متأسفانه 9 نفر...

.......صفحه 4  .......صفحه 4 

مسئوالن همچنان با شـوراها بيگانه اند
حجت االسالم والمسلمين قرائتى در 
آيين پايانى مرحله استانى مسابقات 

قرآن كريم:

تدبر و عمل به آيات 
قرآن مصداق آتش 

به اختيار است
.......صفحه 2 

در ميزگرد قدس با اعضاى شوراهاى فرادستى خراسان رضوى انتقاد شد

.......صفحه 4 

بازهم تأخير چند ساعتى در پرواز 
مشهد- تهران

احضار مسئوالن 
يك شركت 

هواپيمايى به 
بازپرسى
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.......صفحه 2 

گفت وگو با «فرشيد تمرى» 
نويسنده و كارگردان 

مسئوالن 
تئاتر كودك 

را جدى 
نمى گيرند

قدس   فرشــيد تمرى نويســنده و كارگردان 
تئاتر«ســندباد در ايران و كدو قل قل زن» كه اين 
روزهــا اين تئاتر كودك موزيكال را بر روى صحنه 
دارد در گفت و گــو با قدس گفــت: دغدغه من به 
سردار قاسم سليمانى حس درونى است كه ازجايى 
و از كســى سفارش نگرفته ام، اما حس مى كنم در 
جهان بى اسطوره امروز بايد به دنبال يك اسطوره 
برپايه ارزش ها و اخالق بود.فرشــيد تمرى  متولد 
1348 در قوچان كه داراى درخشــش هاى بسيار 
در عرصه ملى و بين المللى تئاتر است، مى گويد: 

من در اين نمايش نمى خواستم  در مورد خاص...



حجت االسالم والمسلمين قرائتى در آيين پايانى مرحله استانى مسابقات قرآن كريم:

تدبر و عمل به آيات قرآن مصداق آتش به اختيار است
��ر

احمد فياض  آيين پايانى مرحله اســتانى 
مسابقات قرآن در خراسان رضوى با معرفى 
برگزيدگان و تجليل از خانواده شهداى حرم 

در مشهد مقدس برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما؛ در آيين پايانى مرحله 
استانى چهلمين دوره مسابقات قرآن كريم 
اداره اوقاف و امور خيريه خراســان رضوى 
كه شامگاه جمعه با حضور استاندار خراسان 
رضوى، جمعى از قاريان، خانواده شــهداى 
مدافع حرم در حســينيه امام خمينى(ره) 
مشــهد برگزار شد؛ مسئول ستاد نهاد اقامه 

نماز كشور سخنانى بيان كرد.
حجت االسالم والمســلمين محسن قرائتى 
اظهــار داشــت: ســبك زندگــى و حيات 
اجتماعــى ما بايــد قرآنى شــود و در اين 
مســير نبايد به جرقه هاى جزئى اكتفا كرد، 
بلكــه بايد در تمامى ســازمان ها و ادارات و 
ارگان ها جريان ســازى صــورت گيرد؛ زيرا 
هيچ ريسمانى محكم تر از وحى و كالم الهى 

نيست.
وى افزود: علوم قرآنى مانند تجويد و قرائت 
به تنهايى كافى نيســت، بلكه بايد در آيات 
قرآنى تدبر و اعمال و رفتارمان قرآنى شــود. 
قرآن حتــى در جزئى ترين مســائل حيات 
بشــرى مانند تعيين شغل، انتخاب همسر و 
حتى آيين هاى تشويق و توبيخ دستورعمل 

دارد.
مســئول ســتاد نهاد اقامــه نماز كشــور 
خاطرنشان كرد: داشتن قلب پاك به تنهايى 
كفايت نمى كند، بلكــه ايمان همراه با عمل 
از نشــانه هاى انســان كامل و مومن است. 
نمى توان به حجاب و خمس و زكات و غيره 
اعتقاد نداشت و ادعاى مسلمانى كرد. خداوند 
صالح و صالحــات نمى خواهد، بلكه در قرآن 
تعبير «الصالحات» شده است؛ يعنى همه كار 
َِّذيَن آَمُنوا  و اعمال بايد درست باشــد «إِالَّ ال

الَِحاِت». َوَعِمُلوا الصَّ
وى بــا انتقــاد از برخى اشــعار بــا رويكرد 
مذهبى بر ضدقرآنى بودن اين اشعار تأكيد و 
تصريح كرد: شعرهايى مانند شعر مولوى كه 

مى گويد: «ما برون را ننگريم و قال را ما درون 
را بنگريم و حال را» و يا ســعدى كه مطرح 
مى كند: «عبادت به جز خدمت خلق نيست»؛ 
از جمله اين اشعار و ادبيات ضد قرآنى است. 
خدمت به خلق يكى از مصاديق عبادت است 

و نه تمام عبادت. 
همچنين براساس اين شعر، الزم نيست نماز 
را عربى بخوانيم، الزم نيســت مكه برويم و 
مى توان يك كعبه درســت و دور آن طواف 

كرد.
قرائتى در تشــريح «آتش بــا اختيار» گفت: 
خواندن يك آيه از قرآن در هر شــب با تدبر 
در آن و تفســير آن از مصداق هاى «آتش به 
اختيار» اســت. زمان در قرآن ارزش بســيار 
دارد و در آن بــه تمام زمان هاى صبح، ظهر، 
عصر، سحر و شب سوگند ياد شده كه نشانگر 
اهميت و توجه به زمان است، اما اكنون 12 
ميليون دانش آموز، پنج ميليون دانشــجو و 
يك ميليون اســتاد و معلم در ايام تابستان 
تعطيل هســتند و هيچ كارى بــراى آن ها 

نكرده ايم.
مسئول ستاد نهاد اقامه نماز كشور در تأكيد 
بر مهــارت آموزى علوم قرآنى خاطرنشــان 
كرد: زمانى كه امام خمينى(ره) از تركيه به 
عراق رفتند براى ديدن ايشــان به كاظمين 
عزيمت كرديم، امام پــرده را كنار زد تا نور 
به داخل اتاق بتابد، اما مأموران مانع اين كار 
شدند و امام(ره) تنها با يك نور چراغ در آنجا 
زندگى كرد و با همان نور اندك كتاب نوشت، 

بنابراين اگر مهارتى در ما وجود داشته باشد، 
ديگر منتظــر دولت نخواهيم ماند تا ما را به 

كارى مشغول كند.
گفتنى است، در اين آيين پس از اجراى گروه 
تواشيح «نحل الهدى» و تالوت حامد عليزاده 
نفر برتر رشته قرائت تحقيق كشور در مالزى، 
از نفرات برتر مرحله اســتانى مسابقات قرآن 
كريم تجليل به عمل آمد. همچنين در ادامه 
از دو قارى بين المللى حامد عليزاده و مجتبى 
فردفانى با اهداى به ترتيب 30 و 15 ســكه 
بهار آزادى قدردانى شد. در بخشى از مراسم 
نيز از خانواده هاى معزز پنج شــهيد مدافع 
از جملــه عليرضا توســلى(ابوحامد)،  حرم 
محمود كالنى، رضا بخشى(فاتح) و... تجليل 

شد.
در چهلمين دوره مســابقات اســتانى قرآن 
خراسان رضوى 299 مرد و 319 زن از 14 تا 
20 مرداد در رشته هاى حفظ، قرائت، ترتيل، 
همســرايى و همخوانى، اذان و دعا خوانى به 

رقابت پرداختند.

اخـــبار2

بازهم تأخير چند ساعتى در پرواز مشهد- تهران
  احضار مسئوالن يك شركت هواپيمايى 

به بازپرسى

هاشم رســائى فر: تأخير در زمان پروازهــاى هواپيمايى از 
جمله مواردى اســت كه هر از چندگاهى از سوى شركت هاى 
هواپيمايى فعال رخ مى دهد. تأخير برخى از اين پروازها در حد 
چند دقيقه، نيم ســاعت يا حتى يك ساعت نيست كه بشود 

بسادگى از كنار آن گذشت. 
عمق فاجعه وقتى اســت كه بعضاً شاهد تأخيرهايى چندين و 
چند ساعته در پروازها هستيم. نمونه آخر از اين دست تأخيرها 
به پروازجمعه شب خطوط پروازى شركت زاگرس برمى گردد 
كه قرار بود ســاعت 20 و 30 دقيقه به مقصد تهران از مشهد 
راهى شود اما اين پرواز ساعت 20 و 30 دقيقه جمعه شب كه 

هيچ، تا ساعت 3 و 45 دقيقه شنبه انجام نشد! 
در حالى كه مســافران اين پرواز بــا تأخيرى بيش از هفت 
ســاعت رو به رو شدند اما اين بار هم از وعده هاى مسئوالن 
براى ســاماندهى به وضعيت مســافران منتظر در فرودگاه 

خبرى نبود. 
همين اســفند 95 بود كه قاســم زاده، مديركل فرودگاه هاى 
خراســان رضوى در جمع خبرنگاران خط و نشان هايى براى 
شركت هاى هوايى كشــيده بود و مدعى شد از اين پس هيچ 
مسافرى بيش از يك ساعت معطل نخواهد شد. البته مديركل 
فرودگاه ها به اين مورد نيز اشــاره كرده كه در صورت طوالنى 
شــدن تأخير پروازها شــركت هواپيمايى موظف به اسكان و 
پذيرايى مسافران در هتل است كه اين مورد در خصوص پرواز 

اخير به هيچ وجه اجرايى نشده است.
در همين خصوص قاضى اصولى صفار، بازپرس فرودگاه شهيد 
هاشمى نژاد مشهد از احضار مسئوالن شركت هواپيمايى زاگرس 

به بازپرسى خبر داد.
وى ادامه داد: مســئوالن اين شركت به دليل تأخير در انجام 
پروازها به شعبه بازپرسى ويژه جرايم فرودگاه شهيد هاشمى نژاد 

مشهد احضار شدند.
 قاضى اصولى صفار خاطر نشان كرد: شركت هواپيمايى زاگرس 
در پروازهاى (مشهد- نجف، مشهد - تهران، مشهد - كرمانشاه) 

تأخيرهاى بيش از هفت ساعت داشته است.
وى همچنيــن تصريح كرد: هر ايرالينــى كه بيش از چهار 
ساعت تأخير در فرودگاه مشهد داشته باشد، بايد مسافرانش 
را تا آماده شــدن پروازش، در هتل اســكان دهد و هر گونه 
تبعات امنيتى و انتظامى ناشى از عدم اجراى حقوق مسافر 
بر عهده شــركت متخلف بوده و دســتگاه قضايى برخورد 

خواهد كرد. 

 نقص فنى دليل تأخير 7 ساعته 
جواد عليپور، رئيس شــركت هواپيمايى زاگــرس در فرودگاه 
مشهد هم گفت: اين پرواز قرار بود ساعت 20:30 جمعه شب 
انجام شــود اما به دليل وجود نقص فنى در چند مرحله اعالم 
تأخير صورت گرفت. سرانجام اين پرواز با هواپيماى جايگزين 

ساعت 3:45 بامداد امروز(شنبه) انجام شد.
وى ادامه داد: ابتدا مدت تأخير پرواز از ســوى تيم فنى يك و 
نيم ساعت اعالم شد. از اين رو تمهيداتى براى اسكان مسافران 
صــورت نگرفت ولى پــس از  تأخير دوبــاره، پذيرايى الزم از 

مسافران انجام شد.

امام جمعه نيشابور:
  تأسيس كميته امدادامام(ره) از نقاط 

برجسته انقالب اسالمى است
نيشــابور- خبرنگارقدس: امام جمعه نيشــابور گفت: از 
برجســته ترين كارهاى نظام جمهورى اســالمى رسيدگى به 

محرومان و تأسيس كميته امداد امام خمينى(ره) است.
حجت االسالم يعقوبى در مراسمى با حضور رئيس كميته امداد 
كشور اظهار داشت: توانمندســازى محرومان سياست بسيار 
خوبى است و هرچه به آن ها كمك كنيم، شمار آن ها افزايش 
پيدا مى كند، ولى اگر بحث توانمندســازى جدى گرفته شود 
و به آن ها كمك كنيم، بى شــك تأثير بسيار خوبى بر كاهش 

محروميت خواهد داشت.
رئيس كميته امداد امام خمينى(ره) كشــور نيز عنوان كرد: 
درآمدهاى مردمى كميته امداد طى ســال گذشــته يك و 
نيم برابر شــده كه اين درآمدها از شهرســتان مربوط خارج 

نمى شود.
پرويز فتاح افزود: مستمرى مددجويان كميته امداد پس از 10 
ســال تالش با مصوبه مجلس شوراى اسالمى چند برابر شد و 

دولت نيز اين اقدام را همراهى كرد.

قدس: ويراژ چينى ها در نمايشگاه خودروى مشهد
نيش و نوش: پس توقع داشــتين بــا 2500تومن ورودى 

نمايشگاه، ماشيناى اروپايى بيان براتون ويراژ بدن؟!
قدس: روستاها با شعار و نصيحت آباد نمى شوند

نيش و نوش: ولى در ايام انتخابات، نامزدها با همين شــعار و 
نصيحت رأى روستاييان رو جمع ميكنن!

قدس: 3000تاكسى فرسوده در مشهد از رده خارج شدند
نيش و نوش: ولى تا خواســتن اين 3000تا رو از رده خارج 

كنن، 6000تا تاكسى ديگه فرسوده شدن!
قدس: معرفى 3مدير متخلف بــه هيئت تخلفات آموزش و 

پرورش خراسان رضوى
نيش و نوش: اين 3تا به عنوان نمونه و به قيد قرعه از بين ساير 

مديران متخلف انتخاب و معرفى شدن!
قدس: يونسكو در احياى كشف رود مشهد مشاركت مى كند

نيش و نوش: البته اگه ســبزى فاضالبى كشف رود به خورد 
نمايندگان يونسكو ندن و مسمومشون نكنن!
قدس: مشهد شهر بدون بيمار نيازمند است

نيش و نوش: منظور دولت اينه كه هركى تو مشــهد بيماره، 
نيازمند نيست و داراست و بايد يارانه اش قطع بشه!
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سعيد ترشيزى

 بازديد معاون رئيس مجلس ماداگاسكار 
از شهرك فناورى شمال شرق كشور 

قدس: معاون رئيس مجلس ماداگاسكار به همراه سفير ايران 
در اين كشور از شهرك فناورى صنايع غذايى و بيوتكنولوژى  

شمال شرق كشور بازديد كرد.
رئيس هيئــت مديره و مديرعامل شــركت شــهرك هاي 
خراسان رضوى در حاشــيه اين بازديد گفت: آمادگى داريم 
در زمينه هاى مختلف در رابطه با توسعه صنعتى همكارى و 

خدمات مختلف به طرف خارجى ارائه كنيم. 
مسعود مهدى زاده مقدم افزود: خراسان، ويژگى هاى اقتصادى 
منحصر به فردى دارد و با توجه به منابعى كه در اختيار داريم 

مى توانيم رابطه دوسويه مطلوبى برقرار كنيم. 
وى بيان داشت: مهم ترين هدف ما برنامه ريزى براى سرمايه 
گذارى مشترك در بخش صنعت و صنايع معدنى است، زيرا 

ارزش افزوده بااليى را به دنبال دارد. 
رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت شهرك هاي خراسان 
رضوى خاطرنشــان كرد: بســتر مناســبى براى مراودات 
تجارى و سرمايه گذارى براى بخش خصوصى فراهم شده 
و ســرمايه گذارى هاى خارجى يكــى از مباحث مهم در 

استان است.

  برگزارى آيين غبارروبى مرقد امامزاده 
حسين بن موسى الكاظم(ع) 

طبس- خبرنگار قدس: طى مراســمى مرقــد امامزاده 
حسين بن موسى الكاظم(ع) در طبس غبارروبى شد.

به گزارش خبرنگار ما در اين مراســم آيت اهللا ســبحانى 
نماينده ولى فقيه در سيســتان و بلوچستان و امام جمعه 
زاهدان و نماينده مجلس خبرگان اين استان و امام جمعه 

و جمعى از اقشار مختلف مردم مه والت حضور داشتند.

  برگزارى اختتاميه چهلمين دوره 
مسابقات قرآنى اوقاف خراسان جنوبى 

طبس- خبر نگار قدس: چهلمين دوره مســابقات قرآنى 
اوقاف خراسان جنوبى شب گذشته در سالن ميقات الرضا (ع) 
آستان مبارك حضرت حسين بن موسى الكاظم (ع) طبس با 

معرفى نفرات برتر به كار خود پايان داد. 
در اين دوره از مســابقات 255نفرقارى قــرآن زن ومرد در 
15رشته قرآنى به مدت ســه شبانه روز در طبس به رقابت 

پرداختند. 
گفتنى اســت در آييــن اختتاميه اين دوره از مســابقات 
نماينده ولى فقيه در اســتان سيســتان وبلوچستان وامام 
جمعه زاهــدان، نماينده مــردم اين اســتان در مجلس 
خبرگان رهبرى ونماينده رهبر معظم انقالب در امور اهل 
سنت استان هاى كرمان، سيستان و بلوچستان، هرمزگان، 
آيت اهللا سبحانى و همچنين امام جمعه  ومسئوالن محلى 
و اقشــار مختلف مردم واليتمدار و قرآن دوســت طبس 

حضور داشتند.

  اما و اگرهاى اجراى مجدد كنسرت 
شهرام ناظرى در قوچان

هادى زهرايى: دبير شوراى فرهنگ عمومى قوچان از بررسى 
موضوع دوباره برگزارى كنســرت شــهرام ناظرى در جلسه 

شوراى فرهنگ عمومى اين شهرستان خبر داد.
حميد ضيايى در گفت و گو با قدس گفت: همچنين موضوع 

دوچرخه سوارى بانوان در شهر بررسى و تبادل نظر شد.
وى در خصوص مصوبات شــوراى فرهنگى قوچان گفت: 
مقرر شــد اجراى صحنه اى به خوانندگى اســتاد شهرام 
ناظرى به درخواســت نامبرده بالمانع باشــد و براى عدم 
هماهنگــى مجرى قبلى، گروه ديگرى براى پيگيرى اقدام 
كند و قبل از آن رئيس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
قوچان با آقــاى ناظرى مذاكره و موضوعــات را در ميان 
گذاشــته و توجيه كنند و قبل از صدور مجوز، هماهنگى 

الزم با امام جمعه انجام شود.
وى ادامه داد: حداكثر پنج درصد از فروش بليت مراســم 
به منظور فعاليت هاى جنبى فرهنگى و هنرى به شــماره 
حسابى مشــترك واريز شود و در مســائل فرهنگى شهر 

هزينه شود.
دبير شــوراى فرهنگ عمومى قوچــان در خصوص موضوع 
دوچرخه ســوارى بانوان در سطح شهر قوچان نيز گفت: اين 
موضوع پس از ارائه پيشــنهادات حوزه بانوان اداره ورزش و 
امور جوانان شهرســتان تصميم گيرى و تعيين تكليف شود 
بنابراين قبل از موضوع مذكور نيروى انتظامى نيز نسبت به 

ارشاد آنان اقدام كند.

  انتخاب اعضاى شوراى فنى مجموعه 
تئاترشهر مشهد

قدس: اعضاى شوراى فنى مجموعه تئاترشهر مشهد مشخص 
شدند.

رضا حسينى، جواد اشكذرى، آرش خيرآبادى، على روحى و 
مهدى ضياء چمنى اعضاى شوراى فنى مجموعه تئاترشهر 

مشهد انتخاب شدند.
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خبرنگاران نقش واسطه بين مردم و مسئوالن را ايفا مى كنند
خبرنگارقدس:  والت-  مــه 
طى مراســمى با حضور جمعى از 
مسئوالن شهرستان از خبرنگاران 

مه والت قدردانى شد.
بــه گزارش خبرنگار مــا نماينده 
عالى دولــت در مه والت، فرمانده 
سپاه ناحيه مه والت، مدير معاونت 
تعليم و تربيت اين ناحيه از سردبير 
و خبرنگار ماهنامه پيام مه والت، 

خبرنگار صدا و سيما و خبرنگار روزنامه قدس تجليل كردند.
مسعود رنجبر نماينده عالى دولت در مه والت در اين جلسه ضمن گراميداشت ياد و خاطره 
شهيد صارمى، اظهار داشت: اين خبرنگاران رسانه ها هستند كه با تيزهوشى ودقت، نقش واسطه 
بين مردم و مســئوالن را ايفا مى كنند و آنان در محل وقوع رويدادها، چشم و گوش رسانه و 

چشم و گوش مردم است.

آثار هنرجويان آموزشگاه نقاشى مهربان در نگارخانه ارغوان 
ايسنا: نمايشگاه آثار هنرجويان 
نقاشــى مهربان در  آموزشــگاه 
نگارخانه ارغوان با حضور جمعى 
هنردوســتان  و  هنرمنــدان  از 

افتتاح شد.
نقاشى،  اين نمايشگاه گروهى  در 
آثار شعله زينلى، آيلين محمدزاده، 
عســل برادران رحمانيــان، زهرا 
بردبار آذرى، پارسا  رحيمى، ديانا 

پيرايش، راحيل راستى، الينا حسينى مقدم، يوكابد افتخارى، پرنيا محمدى، ساميار رحمتى، 
فاطمه دريادار، كيميا محمدى، شكيبا نظافت، سحر اذانى، مريم موسوى، الهام محمديان، عادله 

ايوبيان و مهتاب جمال در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت. 
اين نمايشگاه تا 26 مرداد  ماه همه روزه از ساعت 18 تا 21 در بلوار سجاد، چهار راه بهار پذيراى 

هنردوستان است گفتنى است بازديد از اين نمايشگاه براى عموم آزاد و رايگان است.

پيرايش، راحيل راستى، الينا حسينى مقدم، يوكابد افتخارى، پرنيا محمدى، ساميار رحمتى، پيرايش، راحيل راستى، الينا حسينى مقدم، يوكابد افتخارى، پرنيا محمدى، ساميار رحمتى، پيرايش، راحيل راستى، الينا حسينى مقدم، يوكابد افتخارى، پرنيا محمدى، ساميار رحمتى،  خبرنگار صدا و سيما و خبرنگار روزنامه قدس تجليل كردند.

سرورهاديان  فرشيد تمرى نويسنده 
و كارگــردان تئاتر«ســندباد در ايران و 
كــدو قل قل زن» كه اين روزها اين تئاتر 
كودك موزيكال را بر روى صحنه دارد در 
گفت و گو با قدس گفــت: دغدغه من به 
سردار قاسم سليمانى حس درونى است 
كه ازجايى و از كسى سفارش نگرفته ام، اما 
حس مى كنم در جهان بى اسطوره امروز 
بايد به دنبال يك اسطوره برپايه ارزش ها 

و اخالق بود.
فرشيد تمرى  متولد 1348 در قوچان كه 
داراى درخشش هاى بسيار در عرصه ملى 
و بين المللى تئاتر است، مى گويد: من در 
اين نمايش نمى خواستم  در مورد خاص 
بودن سردار قاسم سليمانى صحبت كنم، 
اما در قسمت هايى از نمايش در ديالوگ 
مادر سليمان آن جمله را داريم كه «اينجا 

ايران است اينجا پر از سليمون است.» 
اين مدرس تئاتر خاطرنشان مى كند: اين 
نمايش نگاهى هم به انيميشن «سندباد» 
دارد و حسى نوستالژيك و خاطره انگيز 
براى پدر و مادرهــا ايجاد مى كند كه  با 
تماشاى اين تئاتر، پدرومادردر كنار فرزند 

خود مى توانند كودكى كنند.
اين منتقد تئاتر اظهار مى دارد: قصه «كدو 
قل قــل زن» در درون قصه ســندباد در 
ايران نهفته اســت و آن قصه اى است كه 
اژدهايى وارد شــهر بغداد مى شود و تمام 
قصه گويان آن شــهر را قورت مى دهد و 
عالءالدين پيشنهاد مى دهد كه سندباد، 
براى شكســت اژدها به ايران برود كه در 
نهايت با قصه «كدو قل قل زن» موفق به 

شكست اژدها مى شود.
تمــرى  از اجراى اين نمايش تا 31مرداد 
ماه خبر مى دهد و مى گويد: دليل اجراى 

مجــدد اين نمايش خواســته مردم بود 
كه در كانال هاى مختلف مرتبط با تهيه 

كننده، اين مطالبه را اعالم كرده بودند. 
وى در ادامه به 20 هزار مخاطبى كه  به 
تماشاى اين اثر نشسته اند، اشاره مى كند 
و مى افزايد: متأســفانه ما در حوزه تئاتر 
كودك در مشــهد با دو مشكل اساسى 

روبه رو هســتيم؛ ابتدا نگاه مســئوالن و 
متوليان تئاتر كودك است كه آن را جدى 
نمى گيرند تا جايى كه حتى در جشــن 
تئاتر در ارزيابى هاى وزارت ارشاد، شاخص 
آموزش و شاخص تئاتركودك و نوجوان 
وجــود ندارد و ديگر آنكــه هنرمندان ما 
متأســفانه خودشــان هم تئاتر كودك 
را جــدى نمى گيرند و تصــور مى كنند، 
راحت ترين نــوع تئاتر، تئاتــر كودك و 
نوجوان اســت و نياز به تجربه، تخصص، 
كارشناســى  در جهان كودك و نوجوان 
نيست و هر كار سطحى و سخيفى را به 

نام تئاتر كودك كار مى كنند.
اين هنرمند شــهرمان درباره تخصصى 
بودن تئاتر كودك  تصريح مى كند: تئاتر 
كودك فوق العاده حســاس و تأثيرگذار 
اســت چون كودكان، مخاطــب تئاتر و 
هنرمندان آينده آن هســتند و به وسيله 

تئاتر مى توان  فرهنگ سازى كرد.

وى با ابراز نگرانى از سرگرمى هاى مدرن 
دنياى كودك و نوجوان يادآور مى شــود: 
امروزه با وجود ســرگرمى هايى همچون 
تلفن همراه و شبكه هاى مجازى، اينترنت 
و تلگــرام و... كودكان كمتــر به قصه و 
داستان هاى گذشــته توجه دارند. هدف 
ما اين است كه اسطوره ها و داستان هاى 
گذشــته را مورد توجه قرار دهيم و اين 
در حالى اســت كه قصه هاى گذشتگان 
ما سرشــار از روايت اخالقيات، محبت و 

دوستى هاست. 
تمرى با اشــاره به اينكه امــروز تئاتر در 

خراســان رضوى، جايگاه خوبــى دارد، 
مى گويد: ما در تئاتر كودك بزرگان خوبى 
را در اين عرصه داريم كه  در زمينه تئاتر 
كودك، كارهاى خوبى انجام داده اند، اما در 
دوره اى اين  تئاتر دچار افت و تزلزل شد 
كه خوشبختانه دوباره با تالش هنرمندان، 
جايگاه خوبى را توانسته است، كسب كند.
وى تأكيد مى كند: ما در فضايى صحبت 
از تئاتر تخصصى كودك مى كنيم كه در 
شهر مشهد كه عنوان پايتخت فرهنگى 
جهان اسالم را هم دارد، حتى يك سالن 
اختصاصى براى تئاتر كودك نداريم  و اين 

يك معضل محسوب مى شود.
تمرى تصريح مى كند: ما همه تالشمان 
اين است كه به زبان كودك به تحليل هاى 
جهان خودش برســيم و ايــن در حالى 
اســت كه قصه ها و افســانه هاى ايرانى 
داراى قابليت و ظرفيت هاى زيادى براى 
انتقال اين مفاهيم ارزشمند اخالقى است. 
اين  نويسنده و كارگردان تئاتر شهرمان 
در خصوص كار آينــده اش نيز مى گويد: 
نمايش بعدى من نمايشى براساس قصه 
پينوكيو است كه مى دانيم، اين قصه بارها 
دستمايه آثارى فاخر در زمينه تئاتروسينما 
در جهان بوده و هست و اين بار در نمايشى 
با نام «من پينوكيو نيستم» در قالب ادبيات 

كودك به آن خواهم پرداخت.
وى اظهار مــى دارد: اين نمايش آبان ماه 
امســال ابتدا در اجراهاى خــاص، ويژه 
مدارس و مهدكودك ها و سپس  در قالب 
اجراهــاى عمومى به روى صحنه خواهد 
رفت. شــايان ذكر است، تهيه كننده اين 
نمايش را عبدالرضا افشارزاده است و هم  
اكنون در ســالن هنرستان هنرهاى زيبا 
واقع در قاسم آباد- اديب 33 اجرا مى شود.

گفت وگو با «فرشيد تمرى» نويسنده و كارگردان

مسئوالن، تئاتر كودك را جدى نمى گيرند
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 آبرسانى به 23 روستاى سبزوار 
با تانكر

ايرنا: مدير شــركت آب و فاضالب روستايى سبزوار گفت: 
روزانه 50 مترمكعب آب شرب مورد نياز ساكنان 23 روستا 
در اين شهرستان با چهار دستگاه تانكر سيار تأمين مى شود.
عباس واهبى افزود: 116 روســتاى ســبزوار زير پوشــش 
خدمات شــركت آب و فاضالب روســتايى قرار دارند و 54 

روستا از شبكه آب و فاضالب بى بهره اند.
وى طول شــبكه توزيع آب را در روستاهاى سبزوار 1333 
كيلومتر اعالم و بيان كرد: 619 كيلومتر طول شبكه انتقال، 
40 حلقه چاه، 11 رشــته قنات و چهار چشمه، آب شرب 
مــورد نياز 27 هزار و 500 مشــترك روســتايى را در اين 

شهرستان تأمين مى كند.
او ادامه داد: 155 مخزن فعال با حجم 17 هزار و 570 متر 
مكعب، 41 ايســتگاه پمپاژ و 38 تأسيسات كلرزنى جهت 

تصفيه و انتقال آب روستاييان در سبزوار فعال است.

مديرعامل اين شركت خبر داد
  ارائه پيشنهاد افزايش تعداد خطوط 

قطارشهرى مشهد

قدس: مديرعامل شركت قطارشهرى مشهد گفت: پيشنهاد 
افزايش تعداد خطوط قطارشــهرى مشهد به شوراى همتا 

ارائه شده اما هنوز به تصويب نرسيده است.
كيانوش كيامرز با اشاره به وضعيت پيشرفت فيزيكى خطوط 
قطارشهرى مشهد، گفت: تالش داريم ايستگاه شريعتى خط 
2 قطارشهرى در اواخر دوره فعلى مديريت شهرى و يا اوايل 

دوره آينده به بهره بردارى برسد.
وى افزود: با اتصال خط 2 قطارشــهرى مشهد به خط يك 
در ايستگاه شريعتى، حجم جابه جايى مسافر توسط اين دو 

خط افزايش چشمگيرى پيدا مى كند.
مديرعامل شــركت قطار شهرى مشهد تصريح كرد: برنامه 
اوليه براى توسعه خطوط قطارشهرى در شهر مشهد، چهار 
خط در افق ســال 1405 بوده كــه در دوره فعلى مديريت 
شــهرى ايجاد چند خط جديد در طرح جامع حمل و نقل 

پيشنهاد شده اما هنوز به تصويب نرسيده است.
وى ادامه داد: اگر چه در ســال 95 به دليل مناسب نبودن 
شــرايط اقتصادى، امكان تأمين منابع مالى براى ســاخت 
خطوط قطارشهرى فراهم نبود، اما با تدبير مديران شهرى، 
هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر شد و منابع حاصل 

از آن براى توسعه خطوط قطارشهرى اختصاص يافت.
كيامرز كمبود منابع مالى را دليل اصلى تأخير در ســاخت 
خطوط قطارشــهرى برشــمرد و ادامــه داد: پيمانكار اين 
پروژه ها از توان اجرايى و فنى بســيار بااليى برخوردار بوده 
كــه در صورت تأمين منابع مالى، در كمترين زمان ممكن 
خطوط قطارشــهرى مشــهد را ســاخته و به بهره بردارى 

مى رساند.
مديرعامل قطار شهرى مشهد گفت: در صورت تأمين 1000 
ميليارد تومان اعتبار، هر ســه سال حدود 10 كيلومتر خط 
قطارشهرى در كالنشهر مشهد ساخته مى شود. البته منابع 
شهردارى محدود اســت اما اميدواريم شوراى پنجم نيز از 
اوراق مشاركت براى توســعه خطوط قطارشهرى استفاده 

كند.
وى بــا بيان اينكه ســاخت هر كيلومتر خط قطارشــهرى 
200 ميليارد تومان هزينه دارد، بيان كرد: مشهد به لحاظ 
مهندسى ظرفيت ســاخت مونوريل را ندارد اما طبق پيش 
بينى ها بــا راه اندازى چهار خط قطارشــهرى به طول 84 
كيلومتر روزانه 2/5 ميليون نفــر جابه جايى انجام خواهد 

گرفت.

جانشين رئيس پليس راهور استان خبر داد
  كاهش 40 درصدى اعمال قانون در 

خراسان رضوى
ايسنا: جانشــين رئيس پليس راهور خراســان رضوى از 
كاهش 40 درصدى اعمال قانون نسبت به سال گذشته در 

اين استان خبر داد.
سرهنگ محسن قمرى اظهار كرد: كاهش تخلفات نسبت 
به سال گذشته نشــان  دهنده ساماندهى وضعيت ترافيك 
و قوانين راهنمايى و رانندگى توســط شــهروندان اســت، 
همچنين به دليل ســنگين بودن جريمه ها شاهد كاهش 

تخلفات بوده ايم.
وى با تأكيد بر اينكه ســرعت غير مجــاز مهم ترين عامل 
تصادف است، اضافه كرد: عبور به محدوده طرح زوج و فرد، 
صحبت با تلفن همراه، اســتفاده نكردن از كمربند ايمنى، 
تخلفات ســاكن، تخلفات مربوط به نقص خودرو، شــامل 
معاينه فنى، دود زا بودن خودرو و شيشه هاى دودى از جمله 
مواردى اســت كه اعمال قانون زيادى صورت گرفته است، 
همچنين در مجموعه ســاليانه سهم زائران در اين تخلفات 

بيشتر است.
جانشين رئيس پليس راهور استان تصريح كرد: بيش از يك 
ميليون و 986 هزار و 164 برگ اعمال قانون داشتيم كه از 

اين تعداد 580 هزار برگ مربوط به مشهد است.

  سقوط مرگبار 206 در رودخانه
قدس: دو سرنشين خودروى پژو206 در حادثه رانندگى و 

سقوط در رودخانه جان خود را از دست دادند.
فرمانده انتظامى چناران با اعالم اين خبر گفت: غروب جمعه 
گذشــته حادثه ســقوط خودروى پژو206 سفيد رنگ در 
داخل رودخانه اى واقع در حوالى روستاى دولت آباد چناران 

به فوريت هاى پليسى110 و نيروهاى امدادى اعالم شد.
سرهنگ اويســى گفت: مأموران پاسگاه انتظامى گلمكان 
بالفاصله در محل حاضر شــدند و بررســى ها و اظهار نظر 
كارشناسى اوليه حاكى از آن بود كه خودرو احتماالً به علت 
سرعت زياد از مسير ح ركت خود منحرف به داخل رودخانه 
سقوط كرده است. وى گفت: در اين حادثه دختر بچه اى 10 
ساله و خانمى جوان در دم جان خود را از دست دادند و سه 
خانم ديگر كه از سرنشينان خودرو بودند با اورژانس هوايى 

به مراكز درمانى مشهد اعزام شدند. .

  قطار جان مرد عابر را گرفت

قدس: يك رام قطار در شهرك شيرين مشهد با مردى 45 
ساله برخورد كرد و جان او را گرفت.

اين حادثه دلخراش ساعت 7/03 بامداد پنجشنبه گذشته به 
فوريت هاى پليسى110 و اورژانس پزشكى 115 اعالم شد. 
مأموران كالنترى شهيد رجايى و نيروهاى امدادى بالفاصله 
در محل وقوع حادثه كه حوالى شهرك شيرين مشهد بود، 
حاضر شدند. با دستور مقام قضايى جسد مرد 45 ساله كه 
در زمان وقوع حادثه مجهول الهويه اعالم شــده به پزشكى 
قانونى انتقال يافت و تحقيقات پليسى در اين باره ادامه دارد.

  كشف سوخت قاچاق و دستگيرى
44 متجاوز مرزى در خراسان رضوى 

قدس: فرمانده مرزبانى خراســان رضوى از كشــف سوخت 
قاچاق و دســتگيرى متجاوزان مرزى طى چهار روز گذشته 

توسط مرزبانان هنگ تايباد خبر داد.
سردارماشاء اهللا جان نثار بيان داشت: نيروهاى توانمند مرزبانى 
در ايست و بازرسي 17 شهريور هنگ مرزي تايباد موفق به 

كشف و ضبط 11 هزار و 594 ليتر سوخت قاچاق شدند. 
وى افزود: مرزبانان همچنين با هوشيارى و دقت باال در انجام 
ماموريت هاى خود توانستند 44 متجاوز مرزى كه قصد ورود 

غيرقانونى به خاك كشورمان داشتند را دستگير كنند. 
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مرمت 43 اثر تاريخى در خراسان شمالى
بجنورد: مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خراسان شمالى از مرمت 

43 اثر تاريخى در اين استان خبر داد. 
محمد سويدانلويى در جمع خبرنگاران تأكيد كرد: مرمت برخى بناهاى تاريخى مشاركت 
شهردارى را مى طلبد. وى با اشاره به مرمت بناى تاريخى موجود در سبزه ميدان بجنورد، 
افزود: هم اكنون براى مرمت اين مكان، يك ميليارد تومان سرمايه گذارى شده است و اين 

منطقه تا شهريور ماه سال جارى به نگين اين شهر تبديل خواهد شد. 
وى ادامه داد: بايد براى مرمت آثار و بناهاى تاريخى بخش خصوصى نيز ورود پيدا كرده 

تا سرمايه گذارى هاى الزم انجام شود. 
سويدانلويى اظهار داشت: شرط ورود سرمايه گذار بخش خصوصى در پروژه هاى مرمت 
آثار و بناهاى تاريخى استان، داشتن مزيت اقتصادى است كه تاكنون 11 بناى تاريخى 

براى اين امر شناسايى شده است. 
وى با اشاره به اينكه گردشگرى در اين استان سنتى، محدود و تقاضا محور است، بيان 
كرد: براى اينكه گردشــگرى از حالت سنتى به مدرن تبديل شود نيازمند آن است كه 

مسيرهاى جديد گردشگرى تعريف شود. 
وى بيان كرد: يكى از اقداماتى كه در اين راســتا انجام شــده اين است كه توجه شمار 
زيادى از گردشگران و مسافران از پارك بش قارداش و باباامان به چناران شهر و روستاى 

اسفيدان سوق داده شود. 
به گفته اين مسئول در كارگروه ميراث فرهنگى، طرح گردشگرى چناران شهر به عنوان 

يكى از مسيرهاى گردشگرى مصوب شده است. 
وى با بيان اينكه در اين استان حدود 30 امامزاده وجود دارد، گفت: اين اداره كل در سال 
جارى اعتبارات الزم را براى مرمت و احياى بناهاى اين بقاع جذب كرده است و آن ها نيز 

به عنوان جاذبه هاى گردشگرى اين استان مطرح مى شوند. 

مد يركل انتقال خون خراسان رضوى د ر گفت و گو با قد س: 
سالمت اهد اكنند گان خون 10 برابر بيشتر از سايرين است

هنگامه طاهرى  مد ير كل انتقال 
خون خراســان رضوى گفت: ميزان 
سالمت اهد ا كنند گان خون 10 برابر 
باالتر از نُرم جامعــه و آلود گى هاى 
خونى د ر اهد ا كنند گان مستمر 10 

برابر كمتر از نرم جامعه است.
د كتر اســالمى د ر گفت و گو با قد س 
اظهار د اشت:اهد ا كنند گان مستمر، با 

هر بار اهد اى خون مورد  چكاپ كامل واقع مى شوند ؛ بنابراين نياز به آزمايش خون ند ارند .
وى همچنين بيان كرد : اطالع رسانى رسانه ها همواره باعث ترغيب بهتر مرد م به اهد اى 
خون شــد ه از اين رو 52 د رصد  كســانى كه د ر اين امر شــركت مى كنند  فرهنگيان و 

ورزشكاران هستند .
او اذعان د اشت: اهد اى خون نوعى حجامت پيشرفته است با اين تفاوت كه طبق بررسى ها 

افراد ى كه حجامت مى كنند  د ر برابر برخى ريسك ها قرار مى گيرند . 
وى خاطر نشان كرد : نفس اهد اى خون به لحاظ د رمانى يك آيتم قابل تأمل است؛ بنابراين 

الزم است غير از منافع بشر د وستانه، ساير فوايد  اهد اى خون نيز اطالع رسانى شود .
مد ير كل انتقال خون خراسان رضوى عالوه بر اين گفت: شهروند ان مشهد ى مى توانند  
براى كمك به نيازمند ان ســلول هاى بنياد ى، با اهد اى خون، مشخصات ژنتيكى خود  را 

نيز آزمايش كنند .
وى اذعان د اشت: قبالً سلول بنياد ى را از مغز استخوان مى گرفتند  اما اكنون با تزريق زير 

جلد ى، مغز استخوان به سمت خون حركت مى كند .
وى د ر خصوص انجام علمى اين شيوه ياد آور شد  كه شيوه هاى ايران فاصله اند كى با كاناد ا 
و آلمان د ارد .او از مرد م خواست به خاطر اجبار ند اشتن سازمان انتقال خون به استفاد ه از 

خون هاى خارج از مرز، خود شان براى اهد اى خون د اخلى د اوطلب شوند .
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اگر-   مخفف   - دريا  آب  آمدن  باال   -11
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مى  زندگى  درّآب  كه  موجوداتى   -12
ارتش-  گانه  چهار  نيروهاى  از   – كنند 

دروازه
باور  و  عقيده   – كردن  خواهش   -13

قلبى- پول چشم بادامى ها
14- آهنگر انقالبى عصر ضحاك - «نيم» 

در زبان آذرى- بعد از «توپ» مى زنند
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نوعى تخم مرغ

محمد رضايى    اين روزها كشاورز تا زمان 
نشستن به روز سياه و سال هاى خشك، هيچ 
فاصله اى ندارد. او هم اكنون نيز درسال هاى 
خشــك و بى ثمر اســت؛ اگر براى نجاتش 

آستين همت باال زده نشود!
در يكى از سايت هاى معتبر انگليسى مقاله اى 
ديدم كه ســه عنصر مهم در نابودى آب در 
ايــران را «عوامل طبيعى (خشكســالى)» و 
«بى تدبيرى دولت» و «آشنا نبودن مردم براى 
صرفه جويى آب» دانسته بود و نتيجه گرفته 
بود كه سرانجام مردم ايران به خاطر بهره ورى 
نادرست و به هدر دادن آب هاى كشور دچار 

بيابان هاى خشك خواهند شد.
نويسنده مقاله كه «استاد دانشگاه و مهندس 
آب و كارشناس محيط زيســت» است، باور 
دارد كه با روند فعلى به ســادگى نابودى آب 
در ايــران اتفاق مى افتد و نبود كارشناســى 
در مديريت مصرف، ناتوانى در برنامه ريزى، 
بهره بردارى و ذخيره سازى آب هاى موجود، 
سياســت هاى نادرست و كم بها بودن آب در 
ايران و نيز كشاورزى سنتى و غير حرفه اى و 
به هدر دادن آب و البته نابودى فناورى سنتى 
كاريز و قنات، همه از مهم ترين عوامل نابودى 

آب هستند.
 تلفات و خسارت سنگين 18 ساله به كشاورزى

علــى محمد شــاعرى، رئيس كميســيون 
كشاورزى مجلس شوراى اسالمى در اين باره 
به خبرنگار ما مى گويد: خشكسالى 18 تا 20 
ساله، خســارت سنگينى به كشاورزى كشور 
وارد كرده اســت و مســئوالن براى پيگيرى 
مشكالت و جبران خســارت هاى كشاورزى 
بايــد اقدام هاى عملى را در جنوب كشــور، 
مناطق كويرى، بويژه سيســتان و بلوچستان 

انجام دهند.
وى با برشمردن آســيب هاى خشكسالى در 
مناطق مختلــف كويرى كشــور مى افزايد: 
كشــاورزان اين منطقه در خشكســالى هاى 
حدود دو دهه گذشــته و وقوع ســيل هاى 
ويرانگر، خســارت هاى ســنگين ديده اند كه 
نياز اســت، كميسيون كشــاورزى مجلس و 
مســئوالن، حمايت هــاى الزم را براى ادامه 
فعاليت آنــان انجام دهند كــه البته در اين 
زمينه كارگروهى در خانه ملت تشكيل شده 

است.
 تشنگى هزاران خانواده در كنار اقيانوس

رئيــس كميســيون آب، منابــع طبيعى و 

كشاورزى مجلس با اشــاره به اينكه هزاران 
خانــوار در كنار آب هاى بى كــران اقيانوس 
تشنه اند، مى گويد: نه تنها در مناطق كويرى 
در سيستان و بلوچستان يا در سمنان و كوير 
مركزى بى آبى داريم، بلكه در نوار ســاحلى 
چابهار- گواتر كه بــه دريا و اقيانوس متصل 
اســت - نيز همين مشكل بى آبى را داريم و 
دليلش را بايد در كم لطفى برخى مسئوالن 

دانست.
 فاجعه نابود سازى آب!

دكتر مجيد مروج الشــيعه، كارشناس منابع 
آب و تغييــرات اقليمــى نيــز در ايــن باره 
مى گويد: در اكثر نقــاط ايران با افزايش دما 
به صورت چشــمگيرى روبه رو هســتيم و 
نوسانات بارشى هم درحال رخ دادن است، اما 
خشكسالى همچنان ادامه دارد زيرا برنامه اى 
براى مهار رواناب ها و بارش ها و صرفه جويى 
در مصرف نداريــم و آب كم موجود را با بى 

تدبيرى نابود مى كنيم!
وى تصريح مى كند: وقتى يك كيلو هندوانه 
به قيمــت 250 تــا 400 تومــان فروخته 
مى شــود، اما براى همين يك كيلو محصول 
بيش از 1000 تومان آب استفاده شده، نشان 
دهنده بى تدبيرى مســئوالن كشــاورزى و 
نداشتن الگوى كشت مفيد و مؤثر است و اين 

يعنى فاجعه اسراف و نابودسازى آب!
 400ليتر آب براى توليد يك كيلو هندوانه

رئيس كميسيون انرژى و محيط زيست اتاق 
ايران نيز معتقد اســت: شدت مصرف انرژى 
در ايران باالســت بويژه در كشاورزى. يعنى 
هم اكنــون در ايران براى توليد هر كيلوگرم 

هندوانــه 400 ليتر آب مصرف مى شــود و 
اين محصول پرآب در ســرزمين ما با نرخ هر 
كيلوگرم فقط 200 تومان به فروش مى رسد.

على شــمس اردكانى به «فــارس» مى گويد: 
وقتى در مســائل اقتصادى منابع بدرســتى 
به كار نرونــد، آنچه پيرامون منابع مى گذرد، 
بحران آفرين مى شود و اين بحران، كشاورزى 
را نابود كرده و مى تواند همه بخش هاى مولد 
كشور را با يك خشكســالى شديد زمينگير 

كند.
به گفته دكتر شــمس اردكانى خشك شدن 
خيلى از تاالب ها، ايجاد ريزگردها، شدت پيدا 
كردن بادها همــه پيامدهاى تغيير اقليم در 
ايران اســت و بيش از 600 دشت در كشور 
وجــود دارد كه بيش از نيمــى از آن ها غير 
قابل جذب آب شــده اند و اين مقدمه بحران 

خشكسالى شديد خواهد بود.
 95 درصد مساحت ايران درگير خشكسالى

عليرضا آلبوغبيش عضو فعال خانه كشــاورز 
نيز به خبرنگار ما مى گويد: خشــكى اقليم، 
مردم ما را زمينگير كرده، درختان و نخل ها را 
آتش زده و محصوالت را بدون بهره بردارى در 
شاخه خشكانده و فاسد كرده است و در يك 
كالم بيش از 95 درصد مساحت ايران درگير 
خشكسالى است، ولى كســى اين هشدار و 

خطر را جدى نمى گيرد.
وى مى افزايد: متأســفانه كســى آنچنان كه 
بايسته اســت، به فكرنيست. انگار دغدغه اى 
مهم تر از بود و نبود سرزمينمان «ايران» دارند، 
اما نمى دانند يا خــود را به خواب زده اند كه 
شــايد روزى هم برســد كه فاضالب خود را 

تصفيه كنيم و بنوشيم.
اين كارشــناس تغييرات آب و هوايى و فعال 
خانه كشاورز همچنين تأكيد مى كند: طبق 
بررسى شاخص (SPEI) 12 ماهه منتهى به 
پايان خرداد ماه96، اغلب مناطق و استان هاى 
كشور شاهد خشكســالى ضعيف تا متوسط 
هستند و با بحران خشكى دست و پنجه نرم 

مى كنند.
  به ورشكستگى آبى رسيده ايم

به گفته آلبوغبيش؛ مديــران و وزراى حوزه 
كشاورزى و منابع آب اصًال براى نجات مردم 
مناطق خشــك كارى انجام نداده  اند و فقط 
بلدند بگوينــد كه فعًال بودجه نداريم، اما روز 
به روز روستاهاى خالى از سكنه و مناطق بى 
آب افزايش مى يابند و در واقع بايد بگوييم كه 
تسليم ديو خشكسالى شده و به ورشكستگى 

آبى رسيده ايم.
او با استناد به آمارهاى جديد و اعالم سازمان 
هواشناســى جهانى بيان مى كند: استان هاى 
خوزستان،  جنوب ايالم، شمال بوشهر، غرب 
كهگيلويه و بويراحمد، بخش هايى از اصفهان و 
خراسان شمالى، غرب و جنوب غرب خراسان 
رضوى، يزد، شــمال و شرق كرمان، خراسان 
جنوبى و سيستان و بلوچستان با خشكسالى 
شــديد و حتى در مواردى بسيار شديد روبه 
رو شــده اند كه دولت بايد براى كمك به اين 

استان ها وضعيت خاص اعالم كند.
 16 استان در چنبره خشكسالى!

شــاهرخ فاتح رئيــس مركز خشكســالى و 
مديريت بحران سازمان هواشناسى كشور نيز 
با اشــاره به اينكه اغلب مناطق و استان هاى 
كشور شاهد خشكســالى ضعيف تا متوسط 
هستند، اظهار مى دارد: وضعيت نگران كننده 
16 استان كشور در حوزه خشكسالى بحرانى 

است.
وى باتأكيد بر اينكه پهنه بندى خشكســالى 
84 ماهه منتهى به پايان خردادماه 96 كشور 
حاكى از آن است كه بخش ه اى گسترده اى 
از مساحت كشور دچار خشكسالى خفيف تا 
بسيار شديد هســتند، مى افزايد: خشكسالى 
بلندمدت شــديد و حتى بســيار شديد در 
برخى از اســتان ها نظير تهران، خراسان هاى 
سه گانه، البرز، فارس، سيستان و بلوچستان، 
كرمان، سمنان رخ داده و حتى مناطقى مانند 
كرمانشاه با تداوم معضل خشكسالى روبه رو 

هستند.

16 استان كشور با بحران خشكسالى دست و پنجه نرم مى كنند  

ورشكستگى آبى
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در ميزگرد قدس با اعضاى شوراهاى فرادستى خراسان رضوى انتقاد شد

مسئوالن همچنان با شوراها بيگانه اند
مهناز خجسته نيا  ساختار نظام شورايى 
را شــايد بتوان مترقى  ترين نوع دموكراسى 
دانســت. هرچند كه در ســابقه چهار دوره 
انتخابات شــوراهاى اسالمى شهر  برگزارى 
و روســتا نواقص بســيارى ديده مى شــود 
كــه بســيارى از آن ها به خألهــاى قانونى 
برمى گــردد، اما در عين وجود كاســتى ها، 
چنانچه به نظام شــورايى پر و بال بيشترى 
داده شود و توجه بيشترى به آن شود، قطعاً 
مى توان از ظرفيت هاى پنهان آن اســتفاده 

بهينه  ترى كرد.
جايگاه شــورا به قدرى ارزشمند است كه در 
كنار دولت، تنها نهادى اســت كه مى تواند، 
مســتقيم اليحه به مجلس شوراى اسالمى 
ارائــه كند و حتى هنگام طــرح در مجلس، 
نمايندگانى داشــته باشــد تا از اليحه دفاع 

كنند.
اما آن طور كه كارشناسان مى گويند، شوراها 
در طول 18 سال حيات خود نتوانسته اند به 
جايگاه اصلى خود برسند، زيرا قدرت نظارتى 
آن ها تنها در خطوط قانون خالصه مى شود.

اين در حالى اســت كه نظارت صحيح، اهرم 
مناســب مى خواهد و فقط وجود چند سطر 
قانــون پيرامون نظارت شــوراها بر مديران 
اجرايى نمى تواند، متضمن عملكرد مناســب 

و با اقتدار اين نهاد باشد. 
اكنون شوراهاى شهر در حيطه شهرى تنها 
اهرم انتخاب و استيضاح شهردار را در اختيار 
دارند، ولى آيــا قانون چنين اختياراتى براى 

شوراهاى فرادست هم قائل شده است؟ 
براى پاســخ بــه اين پرســش ميزگردى با 
حضور تعدادى از اعضاى شــوراى اســالمى 
شهرستان مشهد و اســتان خراسان رضوى 
ترتيب داده ايم كه اظهارات آن ها جدا از بيان 
مى تواند،  فرادســتى،  شوراهاى  دغدغه هاى 
راهگشاى اعضاى پنجمين دوره شوراى هاى 

فرادستى در خراسان رضوى باشد.
محمــد حســين جهانبخش: مشــهد 
كالنشــهرى متفاوت با همه كالنشــهر هاى 
كشور است چراكه در هيچ جاى كشورسراغ 
نداريد كه كالنشهرى ساالنه 20 ميليون زائر 
داخلى و 3 ميليون زائر خارجى داشته باشد، 

اما دستش از سود آورى زائر خالى باشد.
مشــهد از اين نظر بى نظير اســت و همين 
ويژگى مشــهد را به جايگاهــى خاص ارتقا 

داده است.
مشــهد را بايد زيارتى، سياحتى، مذهبى و 
گردشــگرى ديد با عنايت به اينكه بيشترين 
توجيه اقتصادى نيز در مشهد اتفاق مى افتد.

شــوراى اســالمى شــهر، رابط بين مردم 
و مســئوالن اســت و نقــش راهبــردى و 

سياستگذارى دارد. 
شوراى شهرســتان نيز كه فرادستى است، 
جايگاه ويژه ترى دارد، اما اين شــورا تازه در 
شــوراى چهارم شناخته و جايگاه آن تبيين 
شد كه اميد است، شــوراى پنجم اين شأن 
و جايــگاه ايجاد شــده را حفظ كند و حتى 

ارتقا دهد.
يكى از انتقاداتى كه همواره براى شهر مشهد 
مطرح مى شــود، اين است كه اين كالنشهر 
بــا 3 تا 4 ميليون نفــر جمعيت تنها با يك 

فرماندارى اداره مى شود.
 از ســوى ديگر بخش مركزى شهرســتان 
مشــهد 400 هــزار نفر جمعيــت دارد كه 
اين رقم معادل جمعيت اســتان هايى مانند 

خراسان شمالى، جنوبى و ايالم است.

بارها تذكر داده ايم كه بخش مركزى مشهد 
اين ظرفيت را دارد كه به ســه بخش تقسيم 
شــود تا بار اصلى از دوش كالنشــهر مشهد 
برداشته شود، اما هنوز اين تذكرها نتيجه اى 

در پى نداشته است.
سال  سرشمارى  طبق  باديانى:  عباسعلى 
گذشته 50/5 درصد جمعيت خراسان رضوى 

در مشهد ساكن هستند. 
درد كهنه اى در اين كالنشهر وجود دارد كه 

آن را به يك روستاى سياسى 
پيشرفته تبديل كرده است.

مشهد ساالنه 25 ميليون نفر 
زائر داخلى و 2 ميليون زائر 
خارجى دارد كه با احتساب 
تنها 8000  نفر  ميليون   27
ميليــارد تومان براى شــهر 
درآمد زايى مى كنند اين در 
حالى اســت كه اگر به دقت 
روى اين موضوع كار شــود، 
مشــهد اصًال نبايــد بيكار و 

فقير داشته باشد.
مشــهد يك شهرستان مولد 
است به طورى كه 32 درصد 

منابع كشــور در شهرستان مشهد است كه 
اصلى ترين منبع آن بــارگاه منور رضوى در 

كنار صنايع، هم مرزى با دو كشور است.
از ســوى ديگر توزيع ثروت و قدرت عادالنه 
نيســت. البتــه اينكه منابــع عادالنه توزيع 
نمى شود، مشكل مشــهد نيست، بلكه ملى 

است. 
در حال حاضر 8 درصد جمعيت كشــور در 
مشهد ساكن شده اند، اما اين كالنشهر زير 8 

درصد از منابع برخوردار است.
52/5 درصد جمعيت استان در مشهد است، 

اما زير 50 درصد منابع در مشهد است.
اين درد اســت كه ما در مشــهد مشــكل 
انجــام كار فرهنگى نداريم، اما از بودجه هاى 
فرهنگى خوب استفاده نمى كنيم. به عنوان 
مثال براى مشــهد 2017 بودجه اى از جيب 
دولت آمد، اما از كف شهروندان و شهر مشهد 

رفت.
محمد فانى: اهميت رسانه و نقش تأثيرگذار 
آن به قدرى زياد است كه گاهى يك گزارش 
چالشى مى تواند، مشــكل گشاى موضوعى 
باشد كه سال ها روى دست مردم و مسئوالن 
مانده است چراكه رسانه، مركز آموزش مادام 
العمر اســت و تا آخرين روز زندگى انسان ها 

مى تواند، نقش تأثيرگذارى داشته باشد.
متأســفانه در حوزه شهرستان مشهد شايد 

خيلى از فرصت ها را از دست داده ايم.
با عملكردى كه شــوراى شهرستان داشته، 
افق ديد آن پنج درصد محقق شده در حالى 
كه نگاه ما خيلى بلندتر بود، اما مشــكالت 
بحث روســتاها و محروميت و حاشيه شهر 

مانع شده است.
محمد حسين جهانبخش: نواقص قانون و 
موانع بحث شورا باورى باعث 
شده تا مديران، شورا را باور 
نكنند و همين امر باعث شده 
تا عملكرد عقــب گردى نيز 

داشته باشيم.
امروز احساســمان اين است 
كه مجلس، شوراهاى اسالمى 
را رقيب خــودش مى داند و 
تعداد اعضا را كم مى كند در 
حالى كه در دنيا پارلمان هاى 
محلى جايگاه ويژه اى دارند تا 

مشكالت مردم حل شود. 
از يك طــرف مجلس تعداد 
را كم مى كند از طرف ديگر 
دولت از اختيارات شورا كم مى كند در حالى 
كه شــوراها نيازمند حمايت دســتگاه هاى 
اجرايى و قانونگذارى كشــور هستند. بايد به 
مديران و مسئوالن شعار شورا باورى را تكرار 
كنيم چراكه يك اصل مترقى قانون اساسى 

است.
نكتــه دوم اينكه چون اين دو قوه شــورا را 
رقيب مى دانند، روز به روز اختيارات شــورا 
را كم مى كنند و دولت، بودجه شــهردارى ها 
را متمركــز مى كنــد كه كامًال بــا واگذارى 
تصدى منافات دارد، اما چون شوراها ظرفيت 
و ســرمايه اجتماعــى بااليى دارنــد، دولت 
مى خواهد با كاهش اختيار امور را در اختيار 
خودش بگيرد اين اتفاقات باعث مى شــود، 
شــورا آن اختيار و قدرت را نداشــته باشد 

درحالى كه جايگاه آن تبيين شده است.
محله اى  مديريت  بايد  باديانى:  عباسعلى 
اتفاق بيفتد تا در قالب اشــتغال مشــكالت 
مــردم برطرف شــود. چراكه اگــر صندوق 
توسعه محلى راه اندازى شود، نيازمندى هاى 
يك محله را خود مردم محله تأمين مى كنند.

بزرگ تريــن معضل مــا ناشــناخته ماندن 
شوراهاى شهرســتان از شــوراهاى شهر و 

استان است. 

تأســفبار تر از همه خألهايى كه وجود دارد، 
جاى خالــى رديف بودجه براى شــوراهاى 
فرادستى است چراكه هم اكنون جز شوراى 
عالى استان ها شوراهاى فرادستى ديگر هيچ 
رديف بودجه اى ندارند و بايد دستشان را به 

سمت بقيه دراز و محترمانه گدايى كنند.
پيشــنهاد  محمد حســين جهانبخش: 
مى كنيم كه اعضاى پنجمين دوره شوراهاى 
شهر براى انتخاب شــهردار آينده تخصص، 
تدين، تعهد و شجاعت را مدنظر قرار دهند. 
جدا از اينكه شــهردار منتخب بايد تعلق نيز 

داشته باشد.
اعضاى شوراهاى پنجم نبايد شهردارى را به 
خانه احزاب تبديل كنند، بلكه بايد به جوانان 
و متخصصــان اعتماد و از آن هــا به دور از 

مرزبندى هاى سياسى استفاده كنند. 
اســتدعا دارم كه اعضاى شــوراى پنجم در 
شهردارى مشهد خانه تكانى نكنند تا شهر به 
هم نريزد. بلكه شهر مشهد را به سمت شهر 
هوشمند ببرند و فرآيند هاى شهر را به سمت 

فرايند نوين هدايت كنند.
محمد فانى: شــوراهاى بخش، مظلوم ترين 
شوراهاى كشور هستند به گونه اى كه حتى 

از شوراى روستا هم ضعيف ترند.
شــوراهاى بخش از تأمين نيازهــاى اوليه 
خودشــان كــه هزينه هاى دفتر اســت نيز 
مانده انــد در حالــى كــه هيچ نظــارت و 

حسابرسى براى دهيارى ها وجود ندارد. 
حدود 168 دهيار در بخش مركزى خراسان 
رضــوى داريم، ولى تا حاال يــك نفر هم از 

بودجه گزارش شفافى نداده است.
محمد جهانبخش: بودجه شهردارى مشهد 
بيش از 10 برابر كل بودجه خراسان رضوى 
است، بنابراين استفاده مطلوب از اين بودجه 
تعامالت فى مابيــن را مى طلبد چراكه اگر 
سه ضلع خدمت رسانى، استفاده از نيروهاى 
كارشناسى بدنه شــورا و شهردارى با چوب 
سياســى رانده شوند، اولين مشكل، دامنگير 

خود شورا و شهردارى خواهد شد.
اين در حالى اســت كه ادعاى سياسى بودن 
شــوراى چهارم و پنجم مشــهد انكارناپذير 
است و همگان مى دانند، شوراى مشهد 100 
درصد سياسى است، اما مهم است كه اعضاى 
منتخب كت سياسى را از تن بيرون بياورند و 
سياسى عمل نكنند يا كمتر عمل كنند و در 
انتخاب شهردار آينده مشهد نيز خودشان را 

با آدم هاى مسئله دار گره نزنند. 

آب و �وا
 پيش بينى كاهش نسبى دما در 

خراسان رضوى 
قدس: براساس تحليل آخرين نقشه ها و مدل هاى هواشناسى 
طى ساعات آينده، آسمان اســتان غالباً صاف تا كمى ابرى 
و بويژه در ســاعات بعــد از ظهر افزايش ســرعت وزش باد

 پيش بينى مى شود. 
همچنين طى 24  ساعت آينده كاهش نسبى دما دور از انتظار 

نخواهد بود. 
بر اين اساس براى امروز اغلب نواحى خراسان رضوى آسمانى 
صاف تا كمى ابرى در بعدازظهر افزايش شدت باد پيش بينى 

شده است.
گفتنى است كمينه و بيشينه دماى مشهد هم امروز به ترتيب 

به 17 و 31 درجه خواهد رسيد.

��ر
 شهردار مشهد در نامه سرگشاده از

 رئيس  جمهور خواستار شد
  لغومصوبه بازنگرى طرح نوسازى بافت 

پيرامون حرم رضوى
تسنيم: شــهردار مشهد 
به  نامه اى سرگشــاده  در 
نســبت  جمهور  رئيــس  
غيرقانونى  تصويــب  بــه 
بازنگرى طرح نوســازى و 
پيرامون  بافت  بهســازى 
حرم مطهر بدون اطالع و 
حضور شهردارى و شوراى 
شــهر مشــهد در جلسه 
شوراى عالى شهرسازى و 

معمارى اعتراض كرد و خواستار لغو مصوبه از سوى رئيس  
جمهور شد. 

در بخش هايــى از اين نامه آمده اســت: پــس از انتقادات 
فراوان به طرح نوســازى و بهســازى بافت پيرامون حرم 
مطهر، همزمان با آغاز به كار شــوراى شــهر مشــهد در 
دوره چهارم، فرصتى تاريخى فراهم شــد تا طرح مذكور و 
تبعــات اجراى آن، به طور جدى به نقد و اصالح گذاشــته 

شود.
هر چند شــركت مادر تخصصى عمران و بهسازى شهرى، 
به نمايندگى از وزارت راه و شهرســازى به عنوان پيمانكار 
ســال ها اجراى طرح مذكور را به عهده داشته، اما در ميانه 
شــدت يافتن انتقادات به طرح، وزارت راه و شهرسازى، به 
صورت خودخوانده و خودخواســته، بدون در نظر گرفتن 
موازيــن قانونى و جايگاه ها، رأســاً و بدون جلب موافقت و 
همكارى مديريت شــهرى مشهد به موضوع بازنگرى طرح 

وارد شد.
با وجود همــه اين موارد كه به طور مكــرر مورد اعتراض 
قرار گرفته، در جلسه شــوراى عالى شهرسازى و معمارى 
مورخ 19 تير 96 بازنگرى طرح نوســازى و بهسازى بافت 
پيرامــون حرم مطهــر بدون اطالع و حضور شــهردارى و 
شــوراى اسالمى شهر مشهد به تصويب رسيده كه رويه اى 

غيرقانونى است.
طــرح مذكور با وجود تأييد نشــدن در كميســيون ماده 
5 اســتان و اعالم نياز به تكميل مطالعــات و رفع نواقص 
در مصوبــه مربوطه، برخــالف روال پيش بينى شــده در 
قانــون، به شــوراى عالى شهرســازى و معمارى ارســال 
شده و متعاقباً بدون حضور شــهردارى مشهد به تصويب 
نيز رســيده، نامه اى نيز از سوى شــوراى عالى شهرسازى 
و معمــارى مبنــى بــر دعوت شــهردارى مشــهد براى 
حضور در جلســه مذكور، توسط شــهردارى واصل نشده

 است.
در ادامــه اين نامه آمده اســت: ضمن ابراز تأســف فراوان 
از چنيــن رويه اى و اصرار بــر تصويب طرحى با اين حجم 
از اشــكاالت و مخالفت ها، همراه با اعالم نگرانى شــديد از 
مداخله و اعمال نظرات گســترده در فرايندهاى قانونى كه 
سبب مخدوش شدن وجهه قانون و اعتماد عمومى خواهد 
شــد، از رئيس جمهور درخواســت داريم دستور دهند در 
چارچــوب اجراى قانون و حفظ اعتبــار و حيثيت مراجع 
قانونى، به فوريــت مصوبه مذكور لغو شــده و موضوع به 

فرايند قانونى خود بازگردد.

در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتى، توليد و اشتغال 
استان مطرح شد

 ايجاد 500شغل در حوزه صنايع دستى 
خراسان رضوى

قدس: در جلســه ســتاد اقتصــاد مقاومتــى، توليد و 
اشــتغال اســتان بر ايجاد 500شــغل در حــوزه صنايع 
دستى از ســوى ميراث فرهنگى خراســان رضو ى تأكيد

 شد.
محمد رحيم رهنما در جلســه ســتاد اقتصــاد مقاومتى 
استان كه پنجشنبه گذشــته در شهرستان چناران برگزار 
شــد، اظهار داشــت: موقعيت اقليمى و طبيعى و تاريخى 
چنــاران موجــب فراهم آمــدن 120 اثر ميراثــى دراين 
شهرســتان شــده كه برج رادكان،آبشــار اخلمد،منطقه 
نمونه گردشــگرى گلمــكان و ده ها اثــر از جمله اين آثار

 است.
وى افزود: تصويب ايجاد روســتاهاى هدف گردشگرى به 
10 روســتا،افزايش اقامتگاه هاى بومگردى روستايى به 20 
اقامتــگاه، آموزش 200 نفــر در حرفه هاى مختلف صنايع 
دســتى و اجراى طرح هاى ساماندهى منطقه آبشار اخلمد 
از ديگر موضوعاتى اســت كه در ميراث فرهنگى خراسان 

رضوى پيگيرى مى شود. 
مديــركل ميراث فرهنگى،صنايع دســتى و گردشــگرى 
خراســان رضوى گزارشــى از وضعيت ميــراث فرهنگى 
شهرستان چناران ارائه كرد. همچنين در اين جلسه ميراث 
فرهنگى خراسان رضوى نسبت به ايجاد 500 شغل توسط 

ميراث فرهنگى متعهد شد.
در اين جلســه بر تعيين تكليف پروژه هاى گردشــگرى به 
لحــاظ وضعيت پيشــرفت فيزيكى، كاهــش زمان اعالم 
پروژه هــاى گردشــگرى بــه 15 روز و ارتقــاى جايــگاه 
ميراث شهرســتان چنــاران از نمايندگى بــه اداره تأكيد

 شد.

سيستم نوبت دهى بانك سپه شعبه مصلى كامالً فرمايشى 
است. افراد با گفتن يك سالم و بدون گرفتن نوبت كارهايشان 
انجام مى شود، به مدير بانك مراجعه كردم. در كمال خونسردى 

گفت يك باجه مخصوص افراد خاص است!
915...8548

با تبريك به شــوراهاى جديد مشــهد الرضا، از شما عاجزانه 
خواهش مى كنيم، فكرى به حال آب آشاميدنى حاشيه خواجه 

ربيع روستاى زيركن بكنيد. خدا اجرتان بدهد.
915...0965

به آقاى صولت مرتضوى شهردار مشهد بگوييد تو را به خدا به 
داد ما رفتگران خدمات شهرى شهردارى منطقه3 برسيد. آخر 
هرهفته جمعه ها گروهى از ما رفتگران را به صورت تنبيهى و 
رايگان به بهانه هاى مختلف براى نظافت به كال دروى مى برند.
915...0248

من نمى دانم مبلغ 5هزار تومان بابت هر ماشين براى ورود به 
منطقه به اصطالح آبشار درر ود در نيشابور براى چيست، البته 
اگر بشود، اسمش را آبشار گذاشت، چرا كه به نظر مى رسد با 
لوله كشى، آبشار ساخته اند، بگذريم از كثيفى و آلودگى بسيار 

زياد اين به اصطالح آبشار. لطفاً شهردارى فكرى بردارد.
915...9230

دهيار روستا در گفت وگو با قدس گاليه كرد
 رها سازى  ناتمام طرح هادى

 در احمد آباد
ســالمى-خبرنگارقدس: دهيار روستاى احمدآباد بخش 
ســالمى گفت: اجراى طرح هادى يكى از طرح هاى عمرانى 
در روستاهاست كه توسط بنياد مســكن انجام مى شود، اما 
متأسفانه در روستاى احمدآباد از توابع بخش سالمى به صورت 

كامل اجرا نشده است.
مرتضــى مزارى در گفت و گو با خبرنگار ما، اظهار داشــت: 
روســتاى احمدآبــاد از توابــع بخش ســالمى  با جمعيت 
افزون بــر2500 نفر، داراى 700 خانوار بــوده كه در فاصله 

35كيلومترى شهرستان خواف قراردارد.
وى متذكر شد: با اينكه از مصوب شدن طرح هادى در روستاها 
سال هاى زيادى مى گذرد، اما هنوز شاهد وضع بسيار نامناسبى 
در بهســازى روســتاى احمدآباد هســتيم.  دهيار روستاى 
احمدآباد بيان داشــت:  مســئوالن بايد براى رفع مشكالت 

روستاهاى شهرستان اقدام هاى اساسى را انجام دهند.
مزارى با تشكر از اداره بنياد مسكن شهرستان دربحث آسفالت 
روســتا، افزود: متأســفانه با اينكه طرح هادى از سوى بنياد 
مسكن صورت گرفته، اما به صورت ناتمام اجرا شده كه باعث 

گاليه مندى بسيارى از اهالى روستا شده است. 
وى گفت: بعضى از بهسازى هاى موجود در روستا نيز توسط 
دهيارى انجام شده كه از مسئوالن شهرستان تقاضا داريم هر 
چه زودتر نسبت به تكميل طرح هادى در روستا اقدام كنند.

 پيش بينى برداشت 12 هزار تن خيار 
در كوهسرخ 

كوهســرخ- خبرنگار قــدس: مدير جهاد كشــاورزى 
شهرستان كاشمرگفت:در ســال جارى 400 هكتار از مزارع 
بخش كوهسرخ به كشــت خيار بهاره اختصاص يافته است 
كه با متوســط عملكرد 30 تن در هكتار پيش بينى مى شود 
12 هزار تن محصول خيار از سطح مزارع اين بخش برداشت

 شود. سيد ابوالقاسم موسوى افزود: با احتساب قيمت هر كيلو 
گرم خياربه مبلغ 4000 ريال افــزون بر 120 ميليون ريال 
در آمــد ناخالص به ازاى هر هتكار عايد كشــاورزان خواهد
 شــد. وى ياد آور شد: كوهسرخ يكى از مناطق عمده كشت 
خيار در استان است كه خيار منطقه به سبب اقليم مناسب 
از نظر طعم،رنگ وكيفيت در استان بى نظير است و محصول 
توليدى روانه بازارهاى داخلى اســتان و ساير استان از جمله 
خراســان جنوبى، سيستان و بلوچســتان، تهران و سمنان 
مى شود. وى تصريح كرد: يكى از مشكالت كشاورزان در سال 
جارى و همزمان با فصل برداشت فروش محصول وافت شديد 
قيمت هاست به طورى كه سود محصول به جيب سودجويان 

و دالالنى مى رود كه هيچ نقشى در توليد ندارند.

معاون شهردار مشهد خبر داد
 تغيير روش در امحا و معدوم سازى 

سگ هاى ولگرد
قدس: معاون خدمات و محيط زيســت شــهرى شهردارى 
مشهد از لغو كشتار ســگ ها ى ولگرد با حمايت شهردارى 

خبر داد. 
خليل اهللا كاظمى گفت: اولين سمن، مؤسسه مردمى حاميان 
حيوانات مشهد به صورت رسمى و قانونى سال گذشته به ثبت 
رســيد و اين مؤسسه در خصوص حمايت از حيوانات ولگرد، 
دوره گرد، بى پناه، مصدوم، معلول و آسيب ديده فعاليت دارد. 
وى افزود: اين مؤسســه براى اولين بار در كشــور با حمايت 
شــهردارى فعاليت خود را آغاز كرده اســت و از بهمن سال 
گذشــته تاكنون 2837 قالده  سگ در آن پذيرش شده كه 
از اين تعداد 30 قالده جراحى و 200 قالده از حيوانات عقيم 

شده اند. 
معاون خدمات و محيط زيست شهرى شهردارى مشهد گفت: 
در حال حاضر 1688 قالده ســگ در محله ده غيبى وجود 

دارد. 

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.

 شــهردار مشهد 
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بازنگرى طرح نوســازى و 
پيرامون  بافت  بهســازى 
حرم مطهر بدون اطالع و 
حضور شهردارى و شوراى 
شــهر مشــهد در جلسه 
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شوراهاى بخش، 
مظلوم ترين 

شوراهاى كشور 
هستند به گونه اى 

كه حتى از شوراى 
روستا هم ضعيف ترند

 بــرش

قدس گزارش مى دهد

آخرين خبرها از سيل اخير خراسان

خبر

هاشم رســايى فر  بارش هاى رگبارى 
عصر جمعه در شــهرهاى درگــز، قوچان، 
نيشــابور و كالت در شمال خراسان رضوى 
و جارى شــدن سيل موجب شد تا عالوه بر 
خسارت هاى زيادى كه به بخش هاى مختلف 
زيربنايــى در اين شهرســتان ها وارد شــد، 
متأسفانه 9 نفر جان خود را از دست بدهند. 
پس از جارى شدن سيل اقدام هاى اوليه براى 
كمك رســانى به مناطق سيل زده از سوى 

سازمان ها و ارگان هاى مختلف آغاز شد.

 تأكيد معاون اول رئيس جمهور براى 
رسيدگى به سيل زدگان

اسحاق جهانگيرى، معاون اول رئيس جمهور 
در تماس تلفنى با استانداران خراسان رضوى 
و گلستان  از استانداران اين استان ها خواست 
با بسيج همه امكانات استان، رسيدگى هرچه 
بيشــتر به ســيل زدگان را به طور ويژه در 
دســتور كار خود قرار دهند و حداكثر توان 
نيروهاى امــدادى را براى يافتن مفقودين و 
جبران خســارت هاى وارد شده بخصوص به 

زيرساخت ها به كار گيرند.

 جلسه ستاد مديريت بحران در كالت
جلسه ستاد مديريت بحران جهت رسيدگى 
به مناطق سيل زده شهرستان كالت با حضور 
استاندار خراســان رضوى در اين شهرستان 
برگزار شــد.عليرضا رشيديان در اين جلسه 

با اشــاره به اينكه براى تأمين نيازهاى اوليه 
امكانات مورد نياز از مركز استان اعزام شده 
است، گفت: انتقال خودروهاى گرفتار شده 
مسئله بسيار مهمى اســت كه بايد هر چه 
زودتر انجام پذيرد. وى با اشــاره به خسارات 
وارده به اين مناطق افزود: تاكنون چهار نفر در 
اين حادثه مفقود شده اند كه نيروهاى امدادى 

درحال تالش براى يافتن آن ها هستند.
حجت االسالم نصراهللا پژمانفر، نماينده مردم 
مشهد و كالت در مجلس شوراى اسالمى نيز 
در حاشيه بازديد از مناطق سيل زده كالت 
گفــت: با پيگيرى هايى كــه صورت گرفت 
مشكالت روستاهاى سيل زده در جلسه اى 
با حضور استاندار و مسئوالن محلى و استانى 
پيگيرى شد. وى افزود: تصميمات مقطعى 
بــراى حل بحران قطع برق، آب، گاز و تلفن 
و بــاز كردن راه هاى ارتباطى گرفته شــد و 
اميدواريم در كمترين زمان مشكالت برطرف 
شود. پژمانفر خاطرنشان كرد: مشكل تأمين 
آب كمى عميق تر اســت وتصميم گرفتيم 
آبرسانى به روستاهايى كه قطعى آب دارند تا 
زمان اصالح شبكه با تانكر انجام شود. مشكلى 
نيز در خصوص خط لوله گاز پيش آمده بود 

كه در خصوص آن نيز تصميم گيرى شد.

 احتمال افزايش قربانيان
اسماعيل نجار، رئيس سازمان مديريت بحران 
كشــور درباره آخرين وضعيت امدادرسانى در 

مناطق ســيل زده خراسان رضوى گفت: بنابر 
آمارها 9 نفر در اســتان خراسان رضوى جان 
خود را از دست دادند كه دو نفرشان در درگز، 
پنج نفرشــان در كالت ، يك نفر در نيشابور 
و يك نفــر در بخش رضويه فوت شــده اند.

رئيس ســازمان مديريت بحران كشور با بيان 
اينكه احتمــال افزايش تعــداد مفقودى ها و

 جان باختگان ســيل اخير وجود دارد، گفت: 
تعداد زيــادى خــودرو در مســير رودخانه 
قرار داشــت كه آب اين ها را بــا خود برده و 
گمانه زنى هاى اوليه حاكى از اين است كه 114 

خودرو را آب برده و دچار خسارت شده اند.
نجار در مورد فوتى در خراســان شمالى نيز 
گفت: چهار نفر در ســوارى پرايد بودند كه 
يكى از آنان جان خود را از دســت داد و سه 
نفر ديگر نيز كه از ميانه سيل نجات داده شده 

بودند به بيمارستان منتقل شدند. 
به گفته نجار، جســت وجوها بــراى يافتن 

مفقودان سيل اخير ادامه دارد.

 خسارت 6ميلياردى به تأسيسات آبرسانى
عباس مهرى، معاون بهره بردارى شــركت 
آب و فاضالب خراسان رضوى درباره ميزان 
خســارت ناشــى از ســيالب روز جمعه به 
تأسيسات آب در شهرستان كالت گفت: اين 
حادثه به 1300 متر خطوط انتقال، يك حلقه 
چاه و بخشى از شبكه توزيع و انشعابات آب 

در كالت خسارت وارد كرده است.
وى ادامه داد: باوجود برآورد خسارت 6 ميليارد 
ريالى اما به خاطر شــرايط نامســاعد بازديد 
ميدانى از تأسيسات آب در حال حاضر تعيين 

ميزان قطعى خسارت امكان پذير نيست.
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