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زندگى در مجاورت امام رضا  فرصت است مديريت فرهنگ از گذشته به آينده رسالت اصلى اوقاف است
هنرمندان تئاتر در گفت و گو با قدس: نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى: 

قدس: عشــق معنا مى شــود در هوايى كه 
عاشقان بسيار، از دور و نزديك براى ديدارش 
همه تمنا مى شوند، اما آن هايى هم كه مجاورند، 
سراپا شوق و نيازند. هنرمندان تئاتر شهرمان از 
حس و حال خوب مجاورت با امام مهربانى ها و 
تأثيرش برآثارشان چنين روايت مى كنند. سيد 

مهدى خاتمى، نويسنده و ...

قدس: نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى 
در ديدار با مديــران اداره اوقاف و امورخيريه 
خراسان رضوى گفت: اگر ترويج جامع و كامل 
براى وقف انجام مى شد، افراد به دنبال تأسيس 
يك مؤسسه يا شخصيت حقوقى خيريه و آثار 
تمدنى آلوده غرب نمى رفتند.  آيت اهللا سيد 

احمد علم الهدى اظهار كرد: تشكل ها...
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قاليباف در جيب 

دالالن

قدس: تصويب محدوديت فعاليت اليت در مشهد منجر به دلخورى 
و ترك ميهمانان اليت از شورا شد. در اين جلسه هر چه مدير عامل 
اليت سعى كرد اعضاى شورا را متقاعد كند كه اليت به عنوان يك 

شركت تجارى نمى تواند تحت نظارت شهردارى يا...

قدس:  هنر فرشبافى يكى از هنرهاى اصيل ايرانى در تربت جام 
اســت، اما فعاالن اين حوزه از كمترين مزايا كه همان بيمه است 
نيز محروم هســتند. يك قاليباف صالح آبادى مشغول در كارگاه 

قاليبافى مى گويد: در فصل زمستان و تابستان هيچ گونه...
.......صفحه 3 

قدس: مديرعامل سازمان فردوس هاى شهردارى مشهد با اشاره به 
آلودگى هوا از افزايش 20 درصدى مرگ و مير به دليل بيمارى هاى 
تنفسى طى سال جارى خبر داد. حسن كريمدادى گفت: متاسفانه 
آلودگى هواى مشــهد از ابتداى آبان ماه سال جارى شدت گرفته 
است كه اين مهم معضالتى را به وجود آورده است. وى در خصوص 
ميزان مرگ و مير به دليل بيمارى هاى تنفســى در ســال جارى 
بيان كرد: طى 51 روز گذشــته 227 نفر از همشريان مشهدى به 
دليل بيمارى هاى تنفســى فوت كرده اند كه 118 نفر از اين افراد 
مرد و 109 نفر زن بودند. مديرعامل سازمان فردوس هاى شهردارى 
مشــهد اضافه كرد: در مدت مشابه سال گذشته 189 نفر به دليل 
بيمارى هاى تنفســى فوت كردند كه نشان از افزايش 20 درصدى 
فوت شــدگان با اين دليل در ســال جارى مى دهــد. كريمدادى 
خاطرنشان كرد: اگر شهروندان معضل آلودگى هوا را جدى نگيرند و 
از آنجايى كه با حضور خيل عظيم زائران در دهه آخر صفر روبه رو 

هستيم شاهد افزايش آلودگى هوا در آذرماه خواهيم بود.

ايجاد موزه گوهر سنگ ها افزايش 20 درصدى مرگ و مير به دليل بيمارى هاى تنفسى
در بيرجند 

قدس: مسئول دبيرخانه مشهد شهر جهانى 
صنايع دستى گوهرســنگ ها گفت: با دعوت 
دبيرخانه شهر جهانى گوهرسنگ ها از معاونت 
صنايع دستى ميراث فرهنگى خراسان جنوبى، 
مــوزه گوهر ســنگ ها و مجموعــه توليدى 

آموزشى ايرانشيد در بيرجند ايجاد مى شود.
مليحه سلطانى اظهار داشت: امكان سنجى، 
ايجاد موزه گوهر سنگ ها و توسعه كارگاه هاى 
توليدى بيشــتر در اســتان خراسان جنوبى 
با همــكارى دبيرخانه شــهر جهانى و گروه 
ايرانشــيد از موضوعاتى بود كه در اين ديدار 

مطرح شد.

رئيس شوراى اسالمى اين شهر:
اتصال به ريل سراسرى از مطالبات مردم فردوس است

فرماندار نيشابور:
در هفته كتاب به كودكان بيشتر توجه كنيم

 ايرنا   رئيس شــوراى اســالمى شهر فردوس 
گفت: مردم شهرســتان فردوس سال هاست كه 
چشم انتظار اتصال اين شهرستان به ريل سراسرى 

هستند.
مجيــد نقره دانــى اظهار كرد: با توجــه به وجود 
كارخانــه و معادن زيــاد در فــردوس و صادرات 
توليدات اين واحدها به نقاط مختلف كشور، اتصال 
به شبكه ريل سراسرى مى تواند كمك بزرگى به 

توسعه اقتصادى و صنعتى منطقه كند.
وى با اشاره به اينكه اتصال به راه آهن و ايجاد سه 
بخش مستقل فردوس، اسالميه و باغستان از جمله 
مطالبات مردم شهرستان فردوس است افزود: مردم 
شهرســتان براى تحقق خواسته هاى خود كمپين 
چند هزار نفرى در فضاى مجازى راه اندازى كرده 
و هفته گذشــته نيز اقدام به تهيه طومار با امضاى 

آحاد مردم كرده اند كه موضوع از طريق شــوراى 
اسالمى شــهر فردوس و نماينده مردم در مجلس 

شوراى اسالمى پيگيرى مى شود.
رئيس شوراى اسالمى شــهر فردوس، راه آهن را 
مهمترين عامل و زيرساخت توسعه دانست و بيان 
كرد: فردوس پل ارتباطى شــمال و جنوب است و 
هر سال بيش از ميليون ها زائر و مسافر و گردشگر 
خارجــى از همين جاده به شــمال و جنوب تردد 

مى كنند.
وى گفت: با توجه بــه اينكه عواملى از جمله قهر 
طبيعت، كاهش نزوالت، خشكســالى هاى چند 
ســاله، عدم توسعه صنعتى و اقتصادى، آمار باالى 
بيكارى و محروميت باعث افزايش مهاجرت مردم 
به استان هاى ديگر مى شود لذا مهمترين عامل و 

زيرساخت توسعه، راه و راه آهن است.

نيشابور- خبرنگار قدس   شهردار نيشابورگفت: 
اگر ما كتاب را از روح شــهر حذف كنيم، قطعاً روح 

شهر عينيت پيدا نخواهد كرد.
على نجفى در مراسم بيست وپنجمين بزرگداشت 
هفته كتاب نيشابور اظهاركرد: ما در مباحث امروزي 
شهر را يك پيكره جاندار مي دانيم كه حوزه سازه ها 
و زيرساخت هاي شهري را به منزله جسم آن شهر 
و فرهنگ شــهروندي را به منزله روح شــهر تلقي 

مي كنيم.
فرماندار نيشــابور نيز عنوان كــرد: اين رويكرد كه 
در بحث كتابخواني ســراغ كودكان برويم بسيار به 
جاســت چرا كه از همان ابتدا درگير دنياي كتاب 
مي شــوند و در هفته كتاب نيز موضــوع كتاب و 

كودكان توجه بيشتري مي طلبد.
نماينده مردم نيشــابور و فيروزه در مجلس شوراى 

اســالمى نيز افزود: حمايت از انجمن هاي مردمي 
كــه در حوزه كتاب فعال هســتند يكي از راه  هاي 

گسترش كتابخواني است.
حميــد گرمابى تأكيد كــرد: كتابخوانــي يكى از 
معيارهاي توسعه كشورها محسوب مي شود و اميد 

مى رود سرانه مطالعه در نيشابور افزايش يابد.
سرپرست اداره كتابخانه هاى عمومى نيشابور نيز با 
تأكيد بر شــعار هفته كتاب امسال ادامه داد: شعار 
هفته كتاب امســال، آينده اى روشــن بــا خانواده 
كتابخوان اســت كه اهميت خواندن كتاب و عادت 

به مطالعه را در خانواده عنوان مى كند.
محمد رضا مقدم پاشا اذعان كرد: اگر توجه به كتاب 
و كتابخوانى از كودكان شروع شود و والدين نيز به 
اهميت اين مسئله پى ببرند تحقق شعار امسال هفته 

كتاب دور از دسترس نخواهد بود.



مدير كل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوى خبر داد
 53 حسينيه موقوفه ميزبان 103 هزار زائر پياده امام رضا

��ر

مهناز خجسته نيا  مدير كل اوقاف و امور 
خيريه خراسان رضوى از آمادگى 53 حسينيه 
موقوفه براى اســكان زائران پياده امام رضا(ع) 

خبر داد.
حجت االسالم والمسلمين محمد احمد زاده 
طى نشست مطبوعاتى با تشريح برنامه دهه 
وقف، ضمن اعالم اين خبر گفت: 103 هزار 
نفر در اين حسينيه ها اسكان خواهند يافت.

وى با بيان اينكه 43 ايستگاه خدمت رسانى بين 
راهى نيز توســط اداره اوقاف و امور خيريه در 
مسيرهاى منتهى به مشهدالرضا(ع) راه اندازى 
شده است، افزود: طرح قدم هاى آسمانى تا امام 
مهربانى هم براى ارائه خدمات به زائران پياده 
در ايستگاه هاى بين راهى و بقاع متبركه اجرا 

مى شود.
اين مقام مسئول پيش بينى وسايل گرمايشى، 
تهيه پتــو و كاور، پرچم و نقشــه راهنمايى 
ايستگاه ها را از ديگر تمهيدات اداره كل اوقاف 
براى خدمت به زائران پياده عنوان كرد و افزود: 
همچنين يك نانوايى ســيار نيز براى ارائه نان 
گرم در موقعيت هايى كه در دســترس زائران 

پياده باشد در اين ايام فعال خواهد بود.
به گفته وى 600 هزار بطرى آب آشــاميدنى 
نيز تهيه شــده كه در حال توزيع بين زائران 

پياده است.

  تشريح برنامه هاى دهه وقف
مدير كل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوى 
در ادامه به تشريح برنامه هاى دهه وقف با شعار 
«همه واقف باشيم» پرداخت و گفت: دهه وقف 
از 25 آبان ماه جارى شروع و در چهارم آذر ماه 

خاتمه مى يابد.
حجت االسالم و المسلمين احمد زاده، وقف، 
رسانه و بسيج مردمى، وقف سنت نبوى و سيره 
اهل بيت(ع)، وقف ترويج فرهنگ قرآنى، وقف 
بقاع متبركه و زيارت، وقف خانواده و ســبك 
زندگى، وقــف علم و فنــاورى، وقف اقتصاد 
مقاومتى توليد و اشتغال، وقف اجراى امينانه 
نيات واقفين، وقف محيط زيست و سالمت را 
عنوان روزهاى دهه وقف امســال اعالم كرد و 
افزود: در قالب اين برنامه ششــمين جشنواره 
وقف و رســانه نيز با هدف تجليل از اصحاب 
رسانه فعال در حوزه وقف چهارم آذرماه ساعت 

12 ظهر در سالن نور برگزار مى شود.
به گفته وى برگزارى 52 نشست علمى صنفى 
با حضور فعاالن حوزه وقف در صنوف مختلف، 

برپايى 56 ايســتگاه «همه واقف باشــيم» و 
برگــزارى همايش ياوران وقف در دو ســطح 
شهرستانى و استانى در دوم آذر ماه نيز از ديگر 
برنامه هاى دهه وقف امسال در خراسان رضوى 

است.
وى در ادامــه از برگــزارى 
17 همايــش و برنامــه در 
اســتان  شهرســتان هاى 
خراســان رضوى خبر داد و 
اظهار داشت: در اين برنامه ها 
از 39 نفــر از فعاالن عرصه 

وقف تجليل خواهد شد.

  ثبت 165 وقف جديد 
طى سال جارى

مدير كل اوقاف و امور خيريه 
اين  در  خراســان رضــوى 
جلســه از ثبــت 165 وقف 

جديد از ابتداى ســال جارى تاكنون خبر داد 
و گفت: در سال گذشته نيز 325 وقف جديد 

ثبت شده است.
حجت االســالم و المسلمين احمدزاده افزود: 
سال گذشته در همين ايام دهه وقف 26 وقف 

جديد به ارزش 16 ميليارد ريال ثبت شده كه 
اميدواريم امسال اين رقم افزايش يابد.

وى با اشــاره بــه راه اندازى دفاتر مشــاوره و 
راهنمايى وقف در تمام شهرســتان هايى كه 
ادارات اوقــاف و امور خيريه 
تاكنون  داشت:  اظهار  دارند، 
24 هــزار و 218 موقوفه در 
مجموع در اســتان خراسان 

رضوى ثبت شده است.
به گفته اين مقام مســئول 
برپايى مراســم هاى مذهبى 
و مســاجد، داراى بيشترين 
ميزان ســهم جذب وقف از 
كل موقوفات اســتان را دارا 

مى باشند.
وى گفت: امســال 26 پروژه 
عمرانى مرتبــط با وقف نيز 
در دهه وقف به بهره بردارى 

مى رسند.

 خبرهاى يك خطى 
- مدير كل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوى 
در اين جلســه درخصوص بودجه دهه وقف 

در اســتان گفت: چون اعتبار دولتى و بودجه 
ثابتى در اين زمينه نداريم، بنابراين نمى توان 
رقمى ريالى اعالم كرد و آنچه مشــهود است 
هزينه هاى ترويج وقــف از محل درآمد خود 

موقوفات تأمين مى شود.
- حجت االســالم والمســلمين احمدزاده 
همچنين با بيان اينكه سال گذشته وضعيت 
خوبى در بودجه نداشــتيم، اظهار اميدوارى 
كرد امســال وضعيت منابــع مالى اعتبارى 

اوضاع بهترى داشته باشد.
- وى با اشــاره به رقم ناچيز اعتبار كمك به 
مســاجد در بودجه اداره كل اوقاف گفت: اين 
ضعف در بودجه اوقاف كل كشور وجود دارد و 

تنها مربوط به استان ما نيست.
- به گفته وى اوقاف تنها دستگاهى است كه در 
كشور بودجه فرهنگى نمى گيرد، در حالى كه 

وقف موضوعى كامالً فرهنگى است.
- اين مقام مسئول همچنين راه اندازى اولين 
يــگان حفاظــت از اراضى اوقاف كشــور در 
خراسان رضوى را به فال نيك گرفت و گفت: 
خوشــبختانه با راه اندازى اين يگان طى سال 
گذشته هيچ گزارشى از تصرف به اراضى اوقاف 

اعالم نشده است.

در حوالى امروز2

  20 ميليارد ريال براى بقاع متبركه 
خراسان شمالى هزينه شده است 

امور خيريه  اوقــاف و  بجنورد-خبرنگار قدس: مديركل 
خراسان  شمالى از اجراى 37 پروژه عمرانى در بقاع متبركه اين 
استان خبر داد و گفت:70 درصد بقاع متبركه خراسان  شمالى 
نيازمند تعمير و مرمت است.  حجت االسالم سيدمحمدجواد 
رئوف ســيدنژاد اظهار داشــت: اين پروژه هــاى عمرانى در 
امامزاده هاى استان، امامزاده سيد عباس (ع) بجنورد، امامزاده 
حمزه رضاى شــيروان، امامزاده نوراهللا فاروج، امامزاده سيد 
اسماعيل باباامان، ايوب پيغمبر و تعداد ديگرى از بقاع در دست 
تعميرات است. وى گفت: 160 بقعه متبركه در استان وجود 
دارد وپيش بينى مى شود تا پايان سال جارى فازهاى مربوط به 
هر امامزاده به اتمام برسد. وى با بيان اينكه تاكنون 20 ميليارد 
ريال اعتبار براى تعمير و مرمت امامزاده هاى استان هزينه شده 
است، افزود: اين اعتبارات از محل كمك هاى مردمى، اعتبارات 

داخلى و اجراى نيات واقفان تأمين مى شود.

  برپايي نمايشگاه صنايع دستي 
در نگارخانه كمال الملك نيشابور

نيشابور-خبرنگار قدس: نمايشگاه صنايع دستي آثار زهرا 
لحاظي بانوي هنرمند نيشــابوري در نگارخانه كمال الملك 
اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمي نيشــابور برپا شد. مسئول 
مجتمع هاي فرهنگي وهنري اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمي 
نيشــابور اظهاركرد: نمايشگاه صنايع دستي كه مجموعه آثار 
بانوي هنرمند نيشــابوري زهرا لحاظي اســت و در آن 200 
اثر نقاشــي پارچه، نقاشي شيشه، نقاشــى گواش، گل هاي 
كريستالي، گل هاي روباني، روبان دوزي، نقاشي شاسي،دكوپاژ، 
جعبه ســازي، پتينه،نمدى، سوخت نگار و زيور آالت بافتني 
مي باشــد در ابعاد 15 در 10 تــا 120 در 80 در معرض ديد 
عموم عالقه مندان قرار گرفته است. وى تصريح كرد: نمايشگاه 
صنايع دستي تا 25 آبان 96 از ساعت 9 الي 13 ظهر و 16 الي 
19 بعدازظهر در نگارخانه كمال الملك اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمي نيشابور براي بازديد عموم عالقه مندان داير است.

رئيس آموزش و پرورش شهرستان:
  هنرستان هاى گناباد با مشكل 

تجهيزات روبه روست

گناباد-خبرنگارقدس: رئيس آموزش و پرورش گناباد گفت: 
هنرســتان هاى گناباد در زمينه تجهيزات با مشــكل مواجه 
هستند ونياز است تمام دستگاه هاى ادارى شهرستان در اين 

مورد آموزش و پرورش را يارى كنند.
محمدپور اظهار داشــت: دانش آموختگان رشــته هاى فنى 
حرفه اى نياز به گذراندن دوره فنى حرفه اى را ندارند و با همان 

مدرك تحصيلى خودشان مى توانند وارد بازار كار شوند.

  استقبال اعضاى ستاد خدمات سفر 
خليل آباد از كاروان زائران پياده 

قدس: مدير ميراث فرهنگى،صنايع دســتى و گردشــگرى 
خليل آباد از استقبال اعضاى ستاد خدمات سفر ويژه زائران 

شهرستان از كاروان هاى زيارتى پياده خبر داد.
حميدرضا محمودى قوژدى اظهار داشت: فرصتى دست داد 
تا اعضاى ســتاد خدمات ســفر به همراه فرماندار شهرستان 
در مســير حركت زائران پياده امام رضا(ع) قرار بگيرند و به 

استقبال كاروان هاى زائران پياده بروند.
محمودى گفت: كاروان هاى زائران پياده شهرســتان خليل 
آباد در قالب 16 كاروان متشــكل از 1790 نفر از عاشــقان 
و شيفتگان حضرت على بن موســى الرضا(ع) از روز اربعين 

حسينى گام در وادى عشق و عاشقى نهادند. 

نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى: 
  مديريت فرهنگ از گذشته به آينده 

رسالت اصلى اوقاف است

قدس: نماينده ولى فقيه در خراســان رضــوى در ديدار با 
مديران اداره اوقاف و امورخيريه خراســان رضوى گفت: اگر 
ترويج جامع و كامل براى وقف انجام مى شــد، افراد به دنبال 
تأسيس يك مؤسسه يا شخصيت حقوقى خيريه و آثار تمدنى 
آلوده غرب نمى رفتند.  آيت اهللا سيد احمد علم الهدى اظهار 
كرد: تشكل ها، مؤسسات و شخصيت هاى حقوقى، ماندگارى و 
آثار و بركات وقف را ندارند زيرا قائم به افراد و نگرش هاى آن ها 
هستند. وى گفت: براى ترويج وقف بايد كارشناسان تبليغات، 

جامعه شناسان و روان شناسان برنامه ريزى كنند.
آيت اهللا علم الهدى با بيان اينكه يكى از امتيازات اسالم نسبت 
به ديگر مكاتب و انديشــه هاى اجتماعى موضوع وقف است، 
افزود: وقف ذخيره عظيم اجتماعى و بزرگ ترين عامل حمل 

فرهنگ از نسل گذشته به نسل آينده است.
وى اظهار كرد: رسالت اصلى اوقاف، مديريت انتقال فرهنگ از 
گذشته به آينده است و اين كار بسيار مشكل است و نياز به 
پيرايش و رسيدگى كامل دارد. نماينده ولى فقيه در خراسان 
رضوى ادامه داد: مديريت وقف فقط اداره كردن مال موقوفه 
نيست بلكه تشخيص جوهره نيت وقف و شناخت واقعيتى كه 
واقف در مورد وقف اصرار داشــته اهميت دارد و جوهره نيت 
واقف هم از مقدمه نويسى وقف قابل استنباط است. آيت اهللا 
علم الهدى گفت: محور فرهنگ ما دين است و بايد بسيارى 
از مبانى فرهنگى را از گذشــته بــه امروز منتقل كنيم و كار 
فرهنگى هم منحصر به عاشورا و ماه هاى محرم و صفر نيست.
وى بــا بيان اينكه به احكام وقف در درس خارج حوزه علميه 
هم كم توجهى شده اســت، افزود: مديريت انتقال فرهنگى 

محور اصلى و قطعى جريان مديريت در وقف است.

  اعالم آمادگى سازمان انتقال خون استان 
براى كمك به مناطق زلزله زده

قدس: انتقال خون خراســان رضوى، با اشــاره به مشاركت 
پرشــور زائران و مجاوران بارگاه ملكوتى حضرت رضا(ع) در 
كمك رسانى به هموطنان آسيب ديده در مناطق زلزله زده 
گفت: با توجه به ذخاير مناسب استان، اين اداره كل آمادگى 
دارد تــا در صــورت اعالم نياز به تعداد مقــدور فراورده هاى 
مختلف خونى را به منطقه ارســال كند. اين سازمان تصريح 
كرد: از تمامى هموطنــان عزيزى كه داراى گروه هاى خونى 
منفى بويژه A- و O- مى باشند دعوت كرد تا با اهداى خون 
خود در تأمين ذخيره مناســب تر فراورده هاى خونى اهتمام 
داشته تا بدين ترتيب در صورت بروز حوادث مشابه آمادگى 

بيشترى براى نجات آسيب ديدگان فراهم كنند.
گفتنى اســت پايگاه هاى فعال اهداى خون در مشهد؛ پايگاه 
امام رضا(ع)، ابتداى خيابان دانشگاه؛ پايگاه اميد، نبش خيابان 
شيرازى3، طبقه منهاى يك مجتمع تجارى اميد؛ پايگاه شهيد 
كريمى، بلوارشــريعتى 28؛ پايگاه ميالد، بلوار استقالل، بين 
استقالل 2 و 4؛ پايگاه مهر، نبش ابوطالب 33 آماده هستند تا 
در نوبت صبح از ساعت 7:45 الى 12:45 و پايگاه امام رضا(ع) 
و اميد در دو نوبت صبح و عصر از ســاعت 14:30 الى 18:45 

آماده پذيرش داوطلبان اهداى خون هستند.

  تصرف مجتمع فرهنگى هاشمى نژاد؛ 
سرابى به استاندار نامه نوشت

قدس: مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان رضوى در 
نامه اى به اســتاندار خراسان رضوى از نحوه برخورد مديريت 
و كاركنان بيمارســتان شهيد هاشمى نژاد مشهد در تصرف 
مجتمع فرهنگى هنرى شــهيد هاشمى نژاد اين شهر گاليه 
كرد. سيد سعيد سرابى در اين نامه با تأكيد بر اينكه استاندار 
اين اســتان همواره حامى فرهنگ و هنر استان بوده، آورده 
است: مجتمع فرهنگى هنرى شهيد هاشمى نژاد، تنها تاالر 
تخصصى هنرى در اختيار اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
شهرستان مشهد است و بخش هاى مختلف هنرى استان در 
اين مجتمع مستقر بوده و عالوه بر آن كتابخانه عمومى شهيد 
هاشــمى نژاد و دفتر بسيج هنرمندان از جمله مجموعه هاى 
مستقر در اين مجتمع است. 18 آبان ماه همزمان با روز اربعين 
تعدادى از كاركنان بيمارستان شهيد هاشمى نژاد مشهد به 
دستور مسئوالن مربوطه بدون هماهنگى و با شكستن قفل در 
ورودى مجتمع فرهنگى شهيد هاشمى نژاد وارد اين مجتمع 
شده و اقدام به جمع آورى وسايل و امكانات درون آن كردند.

اين مجتمع فرهنگى در كنار بيمارستان شهيد هاشمى نژاد 
در منطقه طالب يكى از مناطق محروم مشهد واقع است و به 
گفته مسئوالن اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى بهره بردارى 
از اين ساختمان 17سال پيش به شرط تكميل آن توسط اداره 

مزبور به اين اداره واگذار شده است.
اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى خراســان رضوى نيز از 
همان زمان با تكميل اين ســاختمان بهره بردارى از آن را به 
عنوان يك فضاى فرهنگى در منطقه محروم آغاز كرد و اين 
مجموعه اينك اســتانداردترين و فعال ترين سالن تئاتر شهر 
مشهد مى باشد كه كانون هاى تئاتر، تعزيه و كتابخانه شهيد 
هاشمى نژاد را در خود جاى داده است. گفتنى است، دانشگاه 
علوم پزشكى مشهد مدعى است مهلت تفاهم و قراردادى كه 
بين اين دانشــگاه با اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
خراسان رضوى منعقد شده، در سال 1390 پايان يافته و اين 

ساختمان بايد به بيمارستان و دانشگاه مزبور بازگردد.
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قدس: رجيسترى بازار موبايل مشهد را زمينگير كرد
نيش و نوش: طبق معمول، آب ها كه از آســياب بيفته، بازار 

موبايل هم با يك جست قيمتى بلند از زمين پاميشه!
قدس: 900ميليارد ريال در حساب پديده شانديز

نيش و نوش: ولى چون مثل هميشــه اين مبلغ بايد خرج 
زيرساخت ها بشه، چيزيش به سهامدارا نميرسه!

قدس: مديركل فرودگاه هاى خراسان رضوى به بازپرس تعهد 
داد

نيش و نوش: تعهد داده كه با تمام توان در راه پيشبرد اهداف 
اين فرودگاه كه همانا افزايش هرروزه نرخ پاركينگ و افزايش 

دقايق تأخير پروازهاست، گام برداره!
قدس: كنار گذر جنوبى مشهد غيرقانونى نيست

نيش و نوش: يعنى افزايش آلودگى هواى مشــهد و مرگ و 
مير مشهدى ها هم غيرقانونى نيست!

قدس: صادرات 844ميليون دالر كاال از خراسان رضوى
نيش و نوش: در ازاش حداقل 844ميليارد دالر كاال هم به 

خراسان رضوى واردات داشتيم!
قدس: متهمان آلودگى هواى مشهد معرفى شدند

نيش و نوش: متهم اصلى (م. م) يعنى مردم مشهد هستن و 
(م. م) يعنى مسئوالن مشهد هيچ تقصيرى ندارن!

��ش و �وش
سعيد ترشيزى

سرور هاديان  عشق معنا مى شود در هوايى كه عاشقان بسيار، از دور و نزديك براى 
ديدارش همه تمنا مى شوند، اما آن هايى هم كه مجاورند، سراپا شوق و نيازند. 

هنرمندان تئاتر شــهرمان از حس و حال خوب مجــاورت با امام مهربانى ها و تأثيرش 
برآثارشان چنين روايت مى كنند.

 حريم امن كوى يار
سيد مهدى خاتمى، نويسنده و كارگردان تئاتر درباره حس خوب مجاورت و ارادت به 
امام رضا(ع) مى گويد: وجود بارگاه ملكوتى امام هشتم در مشهد براى هنرمندانى كه در 
مجاورت اين حرم مطهر هستند، يك فرصت است و دينى براى هنرمند ايجاد مى كند. 

وى كه دركارنامه هنرى خويش نمايش هايى چون شــب هاى حرم، به آســمان نگاه كن، 
ســنگ بست، شــراره و...را دارد، در ادامه مى افزايد: من تاكنون بارها در نمايشنامه هايم از 
تجربيات و حس هاى خوبى كه درهمين مجاورت داشــتم، نوشته ام و به صحنه آورده ام. به 
اعتقاد من آدم هايى كه به حريم امن كوى او متوسل شده اند و شفاعت خواسته اند، حاجت 

خود را گرفته اند.
اين نويسنده و كارگردان تئاتر همچنين اظهار مى دارد: اگرچه در حال حاضر از سعادت 
مجاورت امام رضا(ع) دور مانده ام، اما هنوز همان حس و حال خوب، همراه من اســت 
و شايد همين دور بودن و دلتنگى، حس ناب ترى را برايم به وجود آورده تا با اشتياق و 

دقت بيشترى همچنان بنويسم و كار كنم.
 

 مجاورت او انتخاب است 
راضيه ايرانى، نويســنده و كارگردان و بازيگر تئاتر نيز مى گويد: 14ساله بودم كه براى 
سرودن شعرى اولين بار به مشهد دعوت شدم و به ياد دارم كه در راه آمدن به مشهد، 
يك مسابقه در باره حديث سلسلة الذهب برگزار شد كه من توانستم آن را پاسخ بدهم.

وى تصريح مى كند: همان جا و با همان حس و حال دوران نوجوانى دريافتم كه حديث 
سلسلة الذهب در واقع حصار امن و محكمى است كه بعد از مطرح كردن آن تصويرى كه 
در آن روايت شده است كه امام رضا(ع) چندگام به جلو برمى داشت و دوباره برمى گشت 
كه آن حصار منم و.... شرط و شروط آن حصار منم و... را براى هميشه در ذهن من به 

جا گذاشت.
اين هنرمند مى افزايد: بعدها براى من شرايط مهاجرت به مشهد مهيا شد و در حقيقت 
براى من آن حصار امن فراهم شد.  وى كه در رزومه هنرى خويش نمايش هايى چون 
«دختر اسمال طال»، «بچه هاى سقا خانه»، «دعاى باران» و «يك پياله چهل صليب» (كار 
مشترك با شاپور تركمن سرابى)... را نوشته و كارگردانى كرده است، اظهار مى دارد: شايد 
همه ما در هر دورانى ادعاى روشنفكرى هايى داشته باشيم، اما كافى است، كمى تأمل 
كنيم؛ بعد درخواهيم يافت كه همه ما در يك آن و يك لحظه نيازمند «او» هستيم.  اين 
بانوى هنرمند تئاتر شهرمان تصريح مى كند: هنرمندان ما به ياد داشته باشند كه اگر ما در 
مجاورت امام مهربانى ها هستيم، انتخاب شده ايم و روزى خوار خوان گسترده او هستيم.

 كافيست باور داشته باشى 
احمد طاهونچى، نويسنده، كارگردان و بازيگر تئاتر با بيان اين نكته كه كار كردن براى 

امام مهربانى ها حس خوبى است، مى گويد: معموالً كارهايى كه درباره امام هشتم (ع) 
انجام داده ايم برگرفته از واقعيت هايى است كه در حرم مطهر اتفاق افتاده است.

وى تأكيد مى كند: وقتى به ارادتش باور داشــته باشــى در شفاعتش درنگى نيست و 
خوشحالم كه در مجاورت اين امام مهربانى ها امكان كار برايم مهيا شده است.

احمد طاهونچى اظهار مى دارد: خوشبختانه در همه اين نمايش ها مخاطب از هر قشرى 
با آن همذات پندارى مى كند. 

وى تصريــح مى كند: به نظر من هركس به اندازه بضاعت خودش مى تواند از درگاه اين 
بزرگوار بهره ببرد و اين در حالى اســت كه هنرمندان مجاور به دليل ارتباط بيشــتر 

مى توانند با هنرشان اين احساس را راحت تر به روى صحنه بياورند. 

 زندگى در سايه عنايت رضوى
علــى حاتمى نژاد، نويســنده و كارگردان تئاترهم به خبرنگار ما مى گويد: كســى كه 
درمشــهدالرضا زندگى مى كند، حتماً تحت تأثير فرهنگ رضوى اســت. حرم مطهر و 

حضورامام رضا(ع) جزئى از زندگى اجتماعى اين مردم است.
او ادامه مى دهد: خوشــبختانه مدتى اســت به فرهنگ رضوى هم بيشتر پرداخته 
مى شود. به نظر من هراتفاق اجتماعى و انسانى كه در يك اثر هنرى در مشهد رخ 

دهد و هنرمند مردم را به آن دعوت كند، آن فرهنگ رضوى است.
اين نويسنده در ادامه خاطرنشان مى ســازد: دو نمايش «حياط خلوت» و «دويدن در 
شيب ماليم» نوشته مشــترك من و حامد امانپورهم به فرهنگ رضوى اشاره دارد. به 
نظرمن قرارنيست، فقط درمورد امام رضا(ع) بنويسيم و يا موضوع يا قصه هايى را درحرم 
بازگو كنيم چرا كه امام رضا(ع) بارها برحرمت انسانى واخالق نيكو تأكيد كرده اند و اين 

موضوعات هم به امام رضا(ع) بر مى گردد.
اين مدرس تئاتراظهارمى دارد: نقش دين و فرهنگ رضوى را در زندگى انسان معاصر 
بايد ارزيابى كنيم چون امام مهربانى ها هميشه واسطه اى بين بنده و خداست. خداوند 

منبع انرژى و نور است و امام مى تواند، رابط ميان انسان و منبع نور باشد.

هنرمندان تئاتر در گفت و گو با قدس:

زندگى در مجاورت امام رضا  براى هنرمند فرصت است

خبر

افتتاح نمازخانه به ياد 
«كيانا سادات حسينى» در نيشابور

نيشابور-خبرنگار قدس: نماز خانه و سالن اجتماعات فاطمه 
الزهرا در دبستان شــهيد جعفرى روستاى صومعه نيشابور با 
همت پدر نيك انديش و صبور كياناسادات حسينى با هزينه اى 
بالغ بر 500 ميليون ريال افتتاح شد. سيدجواد قوامى نژاد، مدير 
آموزش و پرورش نيشابور اظهار كرد: قدم هاى هر چند كوچك 

مى تواند موجب نتايج بسيار بزرگى شود و نبايد در كار خير به 
فكر مقدار و عدد و رقم بود. بلكه قدم برداشتن در اين راه ثواب 
بى پايانى خواهد داشــت. حسينى پدر دانش آموز كياناسادات 
حسينى در مراســم افتتاح اين نمازخانه نيز عنوان كرد: خدا 
را شــاكرم كه توفيق حاصل شد تا بتوانم نمازخانه را بسازم و 
آينده اى خوب را براى فرزندان سرزمينم آرزو مى كنم. گفتنى 
است كيانا سادات حسينى دختر بچه هفت ساله نيشابورى 25 

شهريور95 در نيشابور به قتل رسيد.

طرح قدم هاى آسمانى 
تا امام مهربانى براى 

ارائه خدمات به زائران 
پياده در ايستگاه هاى 

بين راهى و بقاع متبركه 
اجرا مى شود
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هنگامــه طاهرى   تصويــب محدوديت 
فعاليت اليت در مشــهد منجر به دلخورى و 

ترك ميهمانان اليت از شورا شد.
در اين جلســه هر چه مدير عامل اليت سعى 
كرد اعضاى شــورا را متقاعد كند كه اليت به 
عنوان يك شــركت تجــارى نمى تواند تحت 
نظارت شهردارى يا زير مجموعه آن قرار گيرد 
اما باز هم اعضاى شوراى شهر بخصوص بتول 
گندمى بر ضرورت نظارت بر عملكرد و بررسى 

هزينه هاى اليت تأكيد كرد.
علت اين تأكيد و پافشــارى نيــز اين بود كه 
به گفته گندمى مرداد 96 اليحه اى توســط 
شهردارِ وقت به شــورا ارائه شده بود مبنى بر 
بررســى تفريغ بودجه اليت كه مورد بررسى 

قرار نگرفت.
وى گفت: اين موضــوع در تاريخ 17 مهر 96 
در كميسيون تلفيق بودجه با حضور اكثريت 
شــورا مورد بررســى قرار گرفت كه مشخص 
شــد شركت اليت به نامه مديريتى كه توسط 
حسابرسان ارائه شده، پاسخ هاى الزم را نداده 
اســت. بنابراين از ما فرصت خواستند متنى 
در اختيارشــان بگذاريم تا بتوانند توسط آن 
اصالحات مد نظر حســابرس را انجام داده و 

پاسخ الزم را بدهند. 
او بيان داشــت: طبق تفريغ بودجه سال 95 
جمع كل منابــع درآمدى اليت 210 ميليارد 
و 25 ميليون و298 هزار ريال بوده در بخش 
مصارف 204 ميليارد و 450 ميليون و 66 هزار 
ريــال بوده و در بخش تملك هم 2 ميليارد و 

466 ميليون و 973 هزار ريال بوده است.
او ادامــه داد: بــا توجه به اينكــه 85 درصد 
سهام شــركت ترافيك هوشمند اليت متعلق 
به ســازمان حمل و نقل و ترافيك شهردارى 
مشهد اســت، بايد حســابدارى الزاماً بودجه 
و صورت هاى مالى اين شــركت را به صورت 
تلفيقى با صورت هاى مالى سازمان حمل و نقل 
و ترافيك تهيه و ارائه كند. از اين رو شــركت 
و شهردارى مشهد مكلف به تهيه صورت هاى 

مالى تلفيقى هستند.
اما نماينده شهردارى در اين خصوص توضيح 
داد كه شــركت اليت بر اساس قانون تجارت 
اداره مى شــود و تحت نظر هيئــت مديره و 
مجمع آن است. بنابراين مصوبه شوراى شهر 

با قوانين آن مغايرت دارد.
وى بيان داشــت:نيروهاى بكار گيرى شــده 

توسط شــهردارى، اوالً براى شهردارى سربار 
شده و تعهداتشان منتقل مى شود به شهردارى. 
عالوه بر اين در خصــوص افزايش يا كاهش 
نيروها بر حســب تعــداد خيابان هاى تحت 
پوشش انجام مى شــود، بنابراين اگر بخواهد 
روال شهردارى و ابالغ معاونت مالى ادارى آن 
را طى كند، شركت عمًال دچار مشكل مى شود.

هاشــمى زادگان ادامــه داد: اگــر اليت براى 
جذب كاركنــان و يا تمديد قرارداد نيروها در 
گير پروسه ادارى شهردارى شود، اين چالش 

بزرگى براى اليت است.
او گفت: اليت نيروهاى ســاعتى و تمام وقت 
دارد و انواع شيفت ها را براى نيروهايش تعريف 
كرده اســت، عالوه بر اين در فصول مختلف 
ســال جذب يا كاهش نيــرو دارد؛ چنان كه 
در مهر ماه به خاطــر تعطيلى پاركينگ هاى 
موقت نيروها هم كاهش يافته و مجدداً نزديك 
فروردين به جذب نيرو مى پردازد. از اين رو ما 
بايد در خصوص اين موارد آزادى عمل داشته 
باشيم. عملكرد نيروها توسط اليت دايم رصد 
مى شود و رتبه بندى دارند و چنانچه نيرويى 
در رتبه پايين باشد، تمديد قرارداد نمى شود، 
ضمن اينكه نيروهاى ما در فنى حرفه اى دوره 
آموزش كارت خوانى را گذرانده اند، پس جذب 
شركت شــده اند، در حالى كه اين تصميمات 
شــهردارى با قانون برون سپارى آن ها مغاير 

است.

وى افــزود: قبًال كه نيروى انســانى جلســه 
گذاشتند تا طبق اين جلســه ضوابط ما را با 
شهردارى تطبيق دهند، با 3 ميليارد افزايش 
حقوق مواجه شــديم، در حالى كه ما به هيچ 
عنوان نمى خواهيــم اين افزايش را داشــته 
باشــيم. ما نمى خواهيــم نيروهايمان طبق 
اشل شهردارى حقوق دريافت كنند. اليت بر 
حســب نوع تخصص از افراد استفاده كرده و 
يــا قراردادهاى موقت مى بندد و تمام اين ها با 

ضوابط شهردارى ناهماهنگ است.
بتول گندمى در پاسخ به هاشمى زادگان بيان 
داشــت:بودجه اى كه بايد براى سال 95 بسته 
مى شــده 17 ميليون بوده كه به 20 ميليون 

افزايش يافته.
او ادامــه داد:اليت 3 ميليــارد و 200 ميليون 
افزايش درآمد داشته.اما اين كه دست شما باز 
باشــد براى اينكه نتوانيد پيش بينى كنيد در 
ســال 96 چقدر مى خواهيد نيرو اضافه يا كم 
كنيد و يا امروز تصميم بگيريد 10 نفر اضافه 
كنيد و فردا تصميم بگيريد 100 نفر كم كنيد، 
اسمش مديريت نيست. اگر سازمانى نمى تواند 
براى يك سال خودش برنامه ريزى كرده و در 
قالــب آلبوم بودجه اش را به ما ارائه كند، بهتر 

است تعطيل شود. 
 در ايــن بين نوروزى، يكــى ديگر از اعضاى 
شورا تصريح كرد: بازى بايد طبق قاعده صورت 
بگيرد؛ چرا كه اليت يك شركت تجارى و زير 

مجموعه ســازمان ترافيك است و 85 درصد 
سهامش متعلق به آنجاست؛ بنابراين اين تفريغ 
بودجه هم بايد در دل سازمان ترافيك عنوان 

شود.
وى گفــت: عالوه بر اين مــا نمى توانيم بدون 
رعايت قاعده شــركت هاى تجارى، از بيرون 
بخشى ازاختيارات اداره شركت را نقض كرده و 
به معاون مالى و ادارى بدهيم.اين خالف قانون 

تجارت است.
با اين حال در نهايت شركت ترافيك هوشمند 
اليت و سازمان حمل و نقل و ترافيك مكلف به 
تهيه صورت هاى مالى تلفيقى شدند.همچنين 
مصوب شد از محل اعتبارات بودجه به كاركنان 
وام پرداخت نشــود.همچنين مقرر شــد كه 
ايجاد،افزايش يا خريد دارايى، صرفاً بر اساس 

بودجه و با اصالح بودجه مجاز باشد.
عالوه بر اين تصويب شد هرگونه افزايش و يا 
تغيير وضعيت كاركنان و كارگران قبل از طى 
شدن تشــريفات قانونى و دريافت مجوزهاى 

الزم صورت نگيرد.
در اين جلســه شوراى شهر در راستاى حفظ 
حقوق شــهروندان، رعايت تعديالت تورمى و 
هماهنگى با اقدامات اجرايى ساير كالنشهرهاى 
كشور،مقرر شد بهاى خدمات شهرى را از اتباع 
خارجى شامل اتباع داراى اقامت ماهانه، اتباع 
داراى پروانه اقامت يكساله، اتباع داراى پروانه 
اقامت تبديل وضعيتى و اتبــاع داراى پروانه 

طرح خانوارى دريافت نمايد.
 شــهردارى مشــهد مكلف شــد حداكثر 
ظرف مدت يك ماه نســبت به ارائه اليحه 
ســاماندهى مديريت اجرايــى طرح ميدان 
شهدا، مديريت اجرايى طرح نوسازى بافت 
فرســوده، مديريت اجرايى طرح ساماندهى 
بلوار آزادى، مديريــت اجرايى طرح انتقال 
پادگان ها، مديريت اجرايى طرح ســاخت 
و ســاز مســاجد و مديريت طرح ارتفاعات 
جنوب در ســاختارهاى مصــوب و زير نظر 
حوزه مأموريتى تخصصى مرتبط (معاونت، 

سازمان يا منطقه) اقدام نمايد.
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  سارقان باجه بانك دستگير شدند

قدس: عامالن دســتبرد 12 ميليون و 400 هزار تومانى به باجه 
بانك مستقر در بيمارستان حكيم نيشابور دستگير شدند.

فرمانده انتظامى خراسان رضوى با اعالم اين خبر گفت: ظهر روز 
دوشنبه زمانى كه كارمند باجه بانك در بيمارستان حكيم نيشابور 
از محل كارش بيرون رفت تا وجه نقد داخل دســتگاه خودپرداز 
بگذارد، دو مرد جوان با تخريب قفل در، وارد باجه شــدند و 12 

ميليون و 400 هزار تومان وجه نقد را به سرقت بردند.
ســردار قادر كريمى افزود: در پى گزارش اين سرقت، با توجه به 
اهميت موضوع، بالفاصله دســتورات الزم براى پيگيرى صادر و 
كارآگاهان پليس آگاهى نيشابور با هدايت سرهنگ بيات مختارى، 

فرمانده انتظامى اين شهرستان وارد عمل شدند.
وى گفت: كارآگاهان با بررسى هاى علمى و تحقيقات گسترده به 
سرنخ هايى دست يافتند كه منجر به چهره زنى يكى از عامالن اين 
ســرقت كه مردى 41 ساله است، شد. اين مرد كه به بيمارستان 
رفت و آمد داشت، با اقدام ضربتى كارآگاهان دستگير شد. متهم 
كه غافلگير شده بود در برابر شواهد و ادله موجود اعتراف كرد از 
چندى قبل نقشــه سرقت را طراحى كرده و با همدستى يكى از 
دوستانش، پس از آن كه خودروى پرايد شخصى اش را به داخل 
محوطه بيمارستان مى آورد، مرتكب سرقت مى شوند. او وجوه نقد 
را داخل خودروى پرايد گذاشته و از همدستش مى خواهد محل را 
ترك كند. سردار كريمى افزود: كارآگاهان پليس آگاهى نيشابور، 
همدســت متهم را نيز دستگير كردند و تحقيقات از عامالن اين 

سرقت كه سابقه كيفرى نيز تاكنون نداشته اند، ادامه دارد.

  2 زن رمال با ترفند بخت گشايى مردم را 
سركيسه مى كردند

كاهانى مقدم: دو زن رمال كه با ترفند بخت گشايى و گره گشايى 
از مشكالت شهروندان ســاده لوح، طعمه هاى خود را سركيسه 

مى كردند، دستگير شدند.
به گفته رئيس پليس آگاهى خراسان رضوى، كارآگاهان مبارزه با 
جعل و كالهبردارى اين دو زن رمال را در پى اعالم شكايت خانمى 

جوان شناسايى و دستگير كردند.
مالباخته كه پس از اعالم شــكايت در دادســرا به پليس آگاهى 
هدايت شده بود، در تحقيقات انجام شده از سوى كارآگاهان اظهار 
داشــت: چندى قبل به طور اتفاقى با اين دو زن رمال آشنا شده 
و چون دچار مشكالت خانوادگى بوده، براى حل اين مشكالت از 
آنان كه ادعا مى كردند مى توانند با رمالى و فال قهوه گره از كارش 
باز كنند، كمك خواسته است. به گزارش خبرنگار ما اين زن جوان 
پس از چند نوبت مراجعه و پرداخت بيش از 33 ميليون ريال وجه 
نقد به دو زن رمال متوجه شده فريب خورده و سرش كاله رفته 
است. سرهنگ حميد رزمخواه خاطرنشان كرد: كارآگاهان با توجه  
به اظهارات مالباخته و شواهد موجود متهمان را چهره زنى كرده و 
با استفاده از بانك اطالعات مجرمان و تحقيقات ميدانى، مخفيگاه 

آنان را در محدوده بلوار عبدالمطلب مشهد شناسايى كردند.
وى گفت: اين دو زن شياد كه به نازنين و ميترا معروف هستند، 
با هماهنگى مقام قضايى و در عملياتى ضربتى دستگير شدند و 
در بازرسى از مخفيگاه آنان، تعدادى نوشته و كتاب هاى مربوط به 
رمالى كشف شد. متهمان تا كنون به كالهبردارى از دو زن جوان 
اعتراف كرده و مدعى شدند كه با سوءاستفاده از افراد ساده لوح و 
كم ســواد، آنان را طعمه قرار داده و پس از طرح دوستى و تلقين 
برخى خرافات درخصوص سحر و جادو به بهانه حل مشكالت و 

بخت گشايى و يا كارگشايى، آن ها را سركيسه مى كردند.

  اخاذى سياه از دختر دانش  آموز در تلگرام
قدس: پسر جوانى كه با اغفال يك دختر دانش آموز در تلگرام و 

تهيه عكس هاى سياه از او اخاذى مى كرد، بازداشت شد. 
اين متهم همچنين با فراهم كردن زمينه دوستى و ارتباط دختران 

و پسران در اينستاگرام، از آن ها پول مى گرفت.
به گزارش خبرنگار ما، هفته گذشــته يك دختــر دانش آموز با 
مراجعه به پليس فتاى خراســان رضوى از پســر 18 ساله اى به 
اتهام تهيه فيلم غيراخالقى از وى و اخاذى هاى سريالى شكايت 
كرد. او به افسر تحقيق گفت: دو ماه پيش در يك گروه تلگرامى 
كه دختران و پسران دانش آموز حضور داشتند، عضو و در آنجا با 
پسرى آشنا شدم. چند هفته پيش دعوايمان شد و قطع ارتباط 
كرديــم. از اين موضوع ناراحت بودم و از دخترى كه دوســت و 
همكالسى ام بود، خواستم با جا زدن خود به عنوان پسر، عضو گروه 
شود و با من ارتباط دوستى برقرار كند تا با اين كار حسادت پسرى 
را كه دوستش داشتم، برانگيزم، غافل از اينكه اجراى اين نقشه ام 
مرا به دردسر مى اندازد. بعد از اين كار پسر جوان يك روز در نبود 
خانواده ام، مقابل خانه مان آمد و به زور وارد شد. بعد از حرف زدن 
بــا من تهديدم كرد حاال كه تو در گروه تلگرامى با جوان ديگرى 

دوست شده اى، باليى برسرت مى آورم. 
آن روز بشــدت كتكــم زد و با گوشــى تلفــن همراهش از من 
عكس هاى غيراخالقى گرفت و گفت اگر شكايت كنم و ماجرا را 
با كســى در ميان بگذارم، عكس هــا را در همان گروه تلگرامى و 
شبكه هاى اجتماعى ديگر منتشر مى كند و آبروى مرا خواهد برد 
ومن از ترس اين تهديدها سكوت كردم. چند روز بعد از اين ماجرا، 
او در تلگرام برايم پيامى فرستاد كه بايد 500هزارتومان به او بپردازم 
در غير اين صورت عكس هايم را منتشر مى كند. از ترس آبرويم اين 
پــول را پرداخت كردم. اما او بارها با اين ترفند از من اخاذى كرد 
و اين اواخر طالهايم را مى خواست. من هم سرانجام موضوع را به 

خانواده ام گفتم و بعد تصميم گرفتيم از او شكايت كنيم.

در هشتمين جلسه اتفاق افتاد

  آغاز طرح گفتمان و مشاوره دينىشورا اليت را محصور كرد
 در ايستگاه هاى قطار شهرى مشهد

قدس: مديرعامل شركت بهره بردارى قطار شهرى مشهد از آغاز 
طرح گفتمان و مشاوره دينى در ايستگاه هاى فلسطين و بسيج 
در خط يك و ايستگاه ميدان شهدا در خط 2 قطار شهرى خبر 
داد. قاسم طاهرى در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: طرح گفتمان 
و مشاوره دينى با سه محور پاسخ به احكام شرعى، شبهات دينى 
و مسائل خانواده از روز گذشته آغاز و تا 28 آبان همزمان با روز 

شهادت امام رضا (ع) ادامه مى يابد. 
وى با بيان اينكه اين طرح با حضور 14 نفر از روحانيون مسلط 
به اين طرح برگزار مى شود، افزود: اين طرح در ايستگاه بسيج 
صبح ها از ســاعت 10:30 تا 13 و عصرها از ساعت 17 تا 20 
شــب، ايستگاه فلسطين از ســاعت 17 تا 20 و در نهايت در 
ايســتگاه ميدان شهدا فقط صبح ها از ســاعت 10:30 تا 13 
برگزار مى شــود. مديرعامل شركت بهره بردارى قطار شهرى 
مشهد، بيان كرد: طرح گفتمان و مشاوره دينى در محرم امسال 
نيز برگزار و با اســتقبال گسترده مردم مواجه شد، به گونه اى 
كه در ايستگاه بســيج و شريعتى در طى 10 روز، 6000 نفر 

مراجعه كننده داشته است.

مديركل ميراث فرهنگى خراسان رضوى وعده داد
 سرمايه گذارى و تصويب طرح هاى 

گردشگرى غار مزداوند
قدس: مديركل ميراث فرهنگى خراســان رضوى در جريان 
بازديــد از غــار مزداوند و ظرفيت باالى گردشــگرى آن قول 
همكارى براى معرفى سرمايه گذار و تهيه و تصويب طرح هاى 

گردشگرى را در اين منطقه داد.
محمدرحيم رهنما همچنين در جلســه اى كه در فرماندارى 
تشــكيل شد با ساخت موزه مردم شناسى و كمك به طراحى 

المان نفت وگاز و ساخت آن با هزينه شركت گاز توافق شد.
اختصاص فضا براى فروش و عرضه صنايع دستى در ساختمان 
در حال ســاخت پايانــه مرزى و صدور مجــوز دفتر خدمات 
مســافرتى و توسعه مجتمع هاى گردشــگرى در منطقه ويژه 
اقتصادى از ديگر مصوبات اين سفر بود. همچنين در جلسه اى 
با شــوراى شهر و شهردارى به ضرورت همكارى در احياى آثار 

تاريخى و تقويت منابع فرهنگى سرخس تأكيد شد . 

گزارش

قدس گزارش مى دهد

حاصل رنج دختران قاليباف در جيب دالالن
 هنر فرشبافى يكى از هنرهاى 
اصيل ايرانى در تربت جام است، 
اما فعاالن اين حوزه از كمترين مزايا كه 

همان بيمه است نيز محروم هستند. 
يك قاليباف صالح آبادى مشــغول در 
كارگاه قاليبافــى مى گويــد: در فصل 
زمســتان و تابستان هيچ گونه امكانات 
گرمايشى و سرمايشــى در اين كارگاه 
وجود ندارد و از ســرويس دهى و بيمه 
هم خبرى نيســت. خانم جمشيدى به 

دســتمزد خود اشــاره مى كند و مى افزايد: در اين كارگاه فقط توليد مهم است و ما به صورت 
«گره اى» حقوق دريافت مى كنيم و با هفت ســاعت كار به همراه دخترم حدود 25هزار تومان 

نصيبمان مى شود كه پرداخت آن نيز از سوى كار فرما بموقع نيست.
سعيده حضرتى كه به همراه مادرش در اين كارگاه مشغول قاليبافى است، مى گويد: تا سال سوم 
راهنمايى درس خواندم و براى كمك به تأمين مخارج خانواده مجبور به ترك تحصيل شــدم و 
اآلن با توجه به اينكه بيشتر ساعات به اين كار مبادرت مى ورزم، حدود 10هزار تومان سهم من از 
قاليبافى خواهد شد و با اينكه مادرم تمام عمر خود را در اين مسير مشغول بوده، با مشكالت مالى 
روبه رو هستيم و تنها راه كسب درآمد در اين منطقه محروم مرزى همين كار است كه سهم ما از 

توليد فرش نه سود آورى است و نه بيمه!   

  دارقالى همدم اشك و درد توليد كنندگان 
مريم ســردارى كه حدود50 سال سن دارد، اما مشكالت زمانه، او را فرتوت تر نشان مى دهد به 
خبرنگار ما مى گويد: شما را قسم مى دهم، مشكالت ما را انعكاس بدهيد تا مسئوالن بشنوند ما 

قاليبافان تا كى بايد «بيگارى» كنيم.
وى مى افزايد: تحت پوشش كميته امداد هستم. فكر تهيه جهيزيه دخترم، خواب را از من گرفته و 
نمى توانم، پول آن را جور كنم. موعد عروسى دخترم را منوط به پرداخت وام كمك هزينه جهيزيه 
كميته امداد كرده ام. براستى آيا مى شود با روزى 15هزار تومان هم هزينه هاى خانه و هم جهيزيه 

فرزند را تأمين كنم؟ 

  قاليبافان از وضعيت موجود راضى نيستند 
شهربانو مكعبى، سرپرست اين كارگاه قالى بافى در صالح آباد با تأييد مشكالت موجود به خبرنگارما 
مى گويد: اين كارگاه حدود دو ســال است، سابقه فعاليت دارد و روز اول ايجاد اين كارگاه، شمار 
قاليبافان به 283 نفر رسيد و به دليل برخى مشكالت همچون بيمه و سود آور نبودن فروش قالى 
براى قاليبافان، اآلن تعداد آن ها به 40 نفر رسيده و قاليبافان به خاطر بيمه ودرآمد «گره اى» از 

وضعيت موجود راضى نيستند. 
بخشــدار صالح آباد با اشاره به اينكه غير از قاليبافى در منطقه صالح آباد، صنعت بزرگى نداريم 
مى گويد: فرشــبافى از جمله هنرهاى شاخص در اين منطقه است و زنان و دختران در ساعات 
بيكارى خود از اين راه كسب درآمد مى كنند. حسن زنگويى تأكيد مى كند: پيمانكار و اداره صنعت 
ومعدن تربت جام بايد سهميه بيمه خدمات دولتى را انجام دهند؛ هرچند سهميه اعالم شده براى 
منطقه حدود 20نفر بوده، متأسفانه همين كاهش سهميه بيمه اى وادغام با تربت جام باعث شد، 

مشكالت بيمه براى اين قشر ايجاد شود.

   كالم آخر
زنان و دختران اين منطقه به دليل بيكارى، فقر و سرپرست خانوار بودن ساعاتى از شبانه روز را پاى 
همين دارهاى قالى در كارگاه و يا خانه مى نشينند و تارو پود قالى را به هم مى بافند و بايد توجه 
كرد، وضعيت نامناسب در كارگاه ها مى تواند، عوارض بيمارى هاى جسمى را براى آن ها به همراه 

داشته باشد، در حالى كه در ازاى كار زياد، مزد چندانى نصيبشان نمى شود. 
در چنين شــرايطى كه حاصل دسترنج قاليبافان در سايه بى نظارتى و بى توجهى مسئوالن به 
جيب واسطه ها سرازير مى شود، دولت و سازمان هاى مربوطه كه بايد واسطه ها را حذف كنند تا 
سود بيشترى ازعوايد توليد به بافندگان برسد، نه تنها چشم خود را به روى مشكالت اين قشر 

بسته اند، بلكه با اهمال در تحقق تعهداتشان، زندگى را براى قاليبافان سخت تر كرده اند.
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زمان بندى سوپاپ هاى موتور را كنترل 
رئيس جمهور  و هفتمين  مى كند- سى 

اياالت متحده امريكا 

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

300072305 پيامك كنيد.

هنر فرشبافى يكى از هنرهاى 
اصيل ايرانى در تربت جام است، 
اما فعاالن اين حوزه از كمترين مزايا كه 

يك قاليباف صالح آبادى مشــغول در 
كارگاه قاليبافــى مى گويــد: در فصل 
زمســتان و تابستان هيچ گونه امكانات 
گرمايشى و سرمايشــى در اين كارگاه 
وجود ندارد و از ســرويس دهى و بيمه 
هم خبرى نيســت. خانم جمشيدى به 



رانندگان در گفت و گو با قدس اعالم آمادگى كردند

خدمت به زائران آقا  پشت فرمان تاكسى
فاطمه معتمــدى  چه ســعادتى باالتر از 
اينكه در مجاورت بارگاه ملكوتى حضرت ثامن 
الحجج(ع) باشــى و هر روز با تاكسى، زائران و 
مجاوران حرم امن رضوى را جا به جا كنى.افتخار 
بس بزرگى اســت كه هنگام طلوع خورشــيد، 
روزت را با نگاه به گنبد طاليى امام مهربانى ها 
آغاز كنى و روشــنايى چشــمت، نگاه به حرم 
هشتمين اختر تابناك امامت و واليت باشد و از 
خدمت رسانى به زوار اين امام همام ارتزاق كنى.

  تكريم زائران وظيفه مان است
 يكــى از رانندگان محدوده حــرم مطهركه از 
نعمت خدمتگــزارى به زائران امام رضا(ع) بهره 
مند اســت، مى گويد: تاكســيرانان بخصوص 
افرادى كه در اطراف حرم كار مى كنند، وظيفه 
بزرگى در راستاى تكريم زائر امام رضا(ع) دارند 
و در واقــع خادم امام رضا(ع) در لباس رانندگى 
هســتند.وى كه پنج سال است در خيابان هاى 
منتهى به حرم مطهر رضوى كار مى كند، درباره 
نگاه اقتصادى برخى تاكســيرانان به زائران امام 
رضا(ع) مى افزايد: ممكن اســت، برخى چنين 
ديدگاهى داشته باشند، اما سرويس دهى شمار 
زيادى از رانندگان در مناسبت هاى خاص مانند 
شهادت امام رضا(ع) به زوار آقا على بن موسى 

الرضا(ع) به صورت صلواتى است. 

 راهنماى خوبى براى زائران باشيم
پيروزى راننده زحمتكش ديگرى است كه سه 
ســال است با تاكسى در خيابان هاى منتهى به 
حرم، مســافران را به مقاصدى كه مى خواهند، 
مى رســاند.او نيز تأكيد مى كند: راننده تاكسى 
بايد با اخالق خوب و بــا رعايت ادب و احترام 
به زائران امام هشتم(ع) خدمت كند و اگر زائرى 
آدرسى را در مشــهد نمى داند، او را راهنمايى 
كند و در صورتى كه مســيرها در خيابان هاى 
مختلف بخصوص اطراف حرم مســدود است، 
مســافر را آگاه كند.وى ادامه مى دهد: بسيارى 
از مســافربرهاى شــخصى مردم را از تاكسى 
مى ترسانند و مى گويند، تاكسى ها پول زيادى 
دريافــت مى كنند در حالــى كه چنين چيزى 
صحت ندارد و دريافت كرايه بر حسب تاكسيمتر 
اســت و مبلغ آن در حقيقت كمتر از مسافربر 
شخصى اســت. ضمن اينكه تردد با تاكسى از 

امنيت بااليى براى مسافر برخوردار است.
جاهدى نيز راننده ديگرى با 15 سال سابقه كار 
است كه مى گويد: احترام به زائران امام رضا(ع) 
بر همه مردم در هر شغل و صنفى واجب است و 
بايد خدمت صادقانه ارائه شود. با اين حال گاهى 
مسائل و مشكالت اقتصادى مانعى در اين مسير 

و براى عمل به مكنونات قلبى آنان است.

 خدمات دهى رايگان
عليزاده نيز كه در كنار تاكســى خود منتظر 
مســافر اســت، درباره وظيفه رانندگان براى 
تكريم ميهمانان امام هشــتم مى گويد: شأن 
و جايــگاه ميهمانان امام رضــا(ع) به قدرى 
باالســت كه بايد رانندگان تاكســى با رفتار 
خوب، ظاهرى آراسته و خودروى تميزبه آنان 
كه مورد توجه و عنايت امام رضا(ع) هستند، 
خدمات دهند.وى با بيان اينكه 18 سال امرار 
معاش خانواده ام وابسته به خدمت رسانى به 

زائران و مجاوران است، مى گويد: در بسيارى 
از مناسبت ها مانند عاشورا، تاسوعا و بويژه در 
سالروز شــهادت امام رضا(ع) برخى رانندگان 
تاكســى به صــورت رايگان بــه زوار خدمت 
مى كنند.رضوانــى نيز با اشــاره بــه وظايف 
رانندگان تاكسى در خدمت رسانى به زائران 
مى گويد: بايد با راهنمايــى، رفتار و خدمتى 
در شــأن زائر امام رضا(ع) به عنوان ولينعمت 
مشــهدى ها داشــت، بنابراين داشــتن ديد 

اقتصادى نســبت به زائران جايز نيست و بايد 
به قداست و عظمت امام رضا(ع) توجه شود.

 اختصاص 160 ون
مديرعامل ســازمان تاكســيرانى مشــهد نيز 
دربــاره برنامه هاى اين ســازمان ويژه روزهاى 
آخر صفر اظهار مى دارد: افزايش تاكســى ها در 
مبادى ورودى زائر به مشــهد مانند فرودگاه،راه 
آهن و پايانه هاى مســافربرى و نيز آماده باش 
تاكسى هاى بيسيم از جمله برنامه هاى تدارك 
ديده شده در ســه روز پايانى صفر است.علوى 
مقدم با بيان اينكه اين طرح از 25 تا پايان 28 
آبان اجرا مى شود به قدس مى افزايد: با بيش از 

1000 دستگاه تاكسى در مبادى ورودى زائر به 
مشهد سرويس دهى مى شود كه به محض وجود 

كمبود، نسبت به افزايش آن اقدام مى شود.

  ثبت نام تاكسى رانان
 براى سرويس دهى صلواتى 

وى با اشاره به آمادگى 160 ون براى خدمت 
رسانى به زائران امام رضا(ع) تصريح مى كند: 
تاكنون 80 تاكســيران براى ســرويس دهى 

رايــگان و صلواتــى ثبت نــام كرده اند كه به 
احتمال قوى اين عــدد افزايش خواهد يافت.
وى درباره مســير سرويس دهى تاكسى هاى 
صلواتى خاطرنشــان مى كند: بــا هماهنگى 
پليس، در محدوده هايى كه امكان تردد باشد 
از خدمات اين تاكسى ها براى خدمت رسانى 
به زائران استفاده مى شــود.علوى مقدم ادامه 
مى دهد: طبق روال ســال هاى قبل، خدمات 
اين تاكســى ها در محدوده خيابان شــهيد 
اندرزگو تا باب الجواد بــه دليل وجود رينگ 
ويــژه و اختصاصى خواهد بود. با اين حال اگر 
امكانات فراهم باشد، اين آمادگى وجود دارد كه 

خدمات ياد شده در چهار رينگ و خيابان هاى 
اصلى منتهى به حرم ارائه شود.وى از اختصاص 
14 اكيــپ نظارت بر عملكرد تاكســى ها در 
اطراف حرم، اســتقرار 80 ناظــر، اختصاص 
مركز كنترل نظارت با 37 دوربين و 15 واحد 
ســيار براى پاسخگويى به شــكايات مردمى 
خبــر مى دهد و مى گويد: زائــران و مجاوران 
مى توانند براى پيگيرى اشــياى گمشــده با 
تلفن 33448155 تاكسيرانى تماس بگيرند.
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آب و �وا
 تداوم كاهش دماى هواى 

خراسان رضوى تا پايان هفته
قدس: نقشــه هاى پيش يابى و تصاوير ماهواره هواشناسى 
نشــان دهنده گسترش ســامانه ناپايدار بارشى از امروز در 
سطح استان است كه با گسترش اين سامانه بر جو استان، 
عالوه بر افزايش شــدت باد (پاره اى نقاط وزش باد شــديد 
لحظه اى)، ســبب بارش باران (در محورهاى كوهستانى با 

احتمال بارش برف) و مه آلودگى نيز مى شود. 
از لحاظ دمايى روند كاهش دماى هوا تا روزهاى پايانى هفته 

جارى تداوم خواهد داشت. 
بر اين اســاس براى امروز مشهد آسمانى اوايل وقت، نيمه 
ابرى با احتمال بارش پراكنده باران و مه آلود بتدريج كاهش 

ابر در بعدازظهر افزايش شدت باد پيش بينى شده است.
گفتنى است، كمينه و بيشينه دماى مشهد امروز به ترتيب 

به 6 و 13 درجه خواهد رسيد.

�و��ه
  توصيه هاى بهداشتى 

 براى زائران پياده امام رضا

مهناز خجسته نيا: با نزديك شدن به ايام دهه آخر صفر، 
دهها هزار نفر به قصد زيارت بارگاه على بن موسى الرضا(ع) 
با پاى پياده به سمت مشهدالرضا حركت مى كنند. اگر شما 
هم عازم اين سفر هســتيد، حتماً توصيه هاى بهداشتى را 
جدى بگيريد تا بتوانيد، زيارتى در نهايت ســالمت داشته 

باشيد.
دكتر زهــرا نهبندانى رئيس گروه پيشــگيرى و مبارزه با 
بيمارى هــاى واگير مركز بهداشــت خراســان رضوى در 
گفت وگو با گزارشــگر ما خواســتار اطالع رســانى درباره 
هشدارهايى مى شــود كه ســالمت زائران ولينعمتمان را 

تضمين خواهد كرد. 
اين مقام مســئول در اولين گام بر ضرورت رعايت بهداشت 
فردى در اين پياده روى تأكيد مى كند و مى گويد:  شست و 
شوى مكرر دست و صورت و همراه داشتن وسايل حفاظت 
شــخصى مانند پتو، حوله و ماســك مى تواند تا حد بسيار 

زيادى به سالمت زائران امام رضا(ع) كمك كند.
وى اظهار مى دارد: قطعاً رعايت بهداشت مى تواند از بروز ابتال 

به بيمارى هاى عفونى جلوگيرى كند.
دكتــر نهبندانى اســتفاده از آب و غذاى ســالم را از ديگر 
ضرورت هاى تأمين ســالمت فردى زائران پياده حرم امام 
رضا(ع) مى داند و مى گويد:  هرچند كاروان ها و ايستگاه هاى 
بين راهى خدمت رســانى سعى مى كنند با حداكثر ايمنى، 
آب و غذاى بهداشــتى را به زائران برســانند، اما خود افراد 
نيز بايد مواظب باشــند و فقط در صورتى از مواد غذايى و 
آشاميدنى استفاده كنند كه كامًال از بهداشتى و سالم بودن 

آن اطمينان حاصل كرده باشند.
اين مقام مسئول با اشاره به آماده باش مراكز جامع سالمت 
اســتان براى خدمت رســانى بهداشــتى به زائــران پياده 
ولينعمتمان مى افزايد: معموالً چالش هايى كه در ايام دهه 
آخر صفر با آن روبه رو هستيم، به دليل ناآگاهى زائران پياده 
به وجود مى آيد. از اين رو تالش مى شــود با ارائه اطالعات 

الزم از طريق رسانه ها بر ميزان اين آگاهى بيفزاييم.

 پيش بينى اقدام هاى درمانى قبل از سفر
مشــاور اجرايى رئيس دانشگاه علوم پزشكى مشهد هم در 
گفت وگو با خبرنگاران رعايت اقدام هاى مورد نياز درمانى را 
قبل از سفر زائران پياده مورد تأكيد قرار مى دهد و مى گويد: 
تنها با رعايت اين اقدام هاست كه مشتاقان زيارت هشتمين 
امام همام، مشــكالتى كمتر و زيارتى دلچســب تر خواهند 

داشت.
دكتر احتشــام فر مى افزايد: لباس و كفش مناسب در سفر 
بســيار داراى اهميت اســت زيرا زخمى شدن پا و عفونت 

كردن آن ممكن است، آسيب جدى به سالمت فرد بزند.
دبير ســتاد تســهيالت زائران پياده دانشگاه علوم پزشكي 
مشــهد اضافه مى كند: ميزان پياده روى زائران بايد براساس 
توان شخصى باشد نه براساس برنامه قبلى زيرا با ايجاد فشار، 

فرد در معرض بيمارى هاى نگران كننده قرار مى گيرد.
وى به همراه داشــتن مهر و جانماز شــخصى را در كاهش 
انتقال بيمــارى و عفونت ها مؤثر مى داند و تصريح مى كند: 
بسيارى از زائران امام رضا(ع) از سفر پربركت كربال به شهر 
مشهد مى آيند. بنابراين ممكن است، بيمارى هايى را با خود 
به داخل كشور منتقل كنند كه مجاورت اين افراد با زائران 

امام رضا(ع) در انتقال بيمارى ها تأثيرگذار است.
احتشام فر با تأكيد بر رعايت فاصله الزم با افراد سرماخورده 
و ناقل بيمارى هاى ويروســى مى گويد: زائران مراقب باشند 
كه در طول سفر از ماسك استفاده كنند و در تالش باشند تا 
ويروس هاى بيمارى زا را در اجتماعات كاروانى و محيط هاى 

سر بسته منتقل نكنند.
وى يكى از نكات مهم در سفر زائران پياده را حركت زائران 
در طول روز و در روشنايى مى داند و مى گويد: براى ما دچار 
سانحه شدن حتى يك نفر به دليل حركت در شب و تاريكى، 
قابل قبول نخواهد بــود و از اين نظر بايد مديران كاروان ها 
تــالش كنند تا در زمان تاريك شــدن هوا در نزديك ترين 
ايستگاه اسكان زائر، مســتقر شوند و اجازه ادامه حركت را 

به كاروان ندهند.
مشــاور اجرايى رئيس دانشگاه علوم پزشــكى مشهد ابراز 
مى دارد: هر چند پيش بينى وجود خودروهايى براى انتقال 
كاروان هاى در راه مانده به ايســتگاه اسكان زائران در زمان 
تاريكى انجام شــده، اما داوطلبان و زائران بيش از همه بايد 

در اين خصوص مراقبت داشته باشند.

 آيا وقت آن نرســيده در كشــور زلزله خيز ما كه اين همه 
كشته مى دهد، الاقل سود تسهيالت ساخت مسكن كم شود تا 
مردم براى ساخت خانه هاى مقاوم در تمام شهرها بسيج شوند 
و دولت به جاى نوسازى كشورهاى ديگر، كمى هم به فكر جان 
ايرانى ها باشد؟ يا باز در انتظار زلزله بعدى مى ماند تا ستاد بحران 

مرده ها را بشمارد!
915...2986
 لطفاً پيگيرى كنيد؛ چرا مى خواهند، بيمه سالمت را بردارند؟ 
براى قشر كم درآمد واقعاً الزم است. پس اين قدر شعار تحول 

سالمت را در رسانه ها ندهيد.
915...9811
 شهردارى چرا براى چهارراه عامل تا چهارراه كريمى اقدامى 
نمى كند؟ چون در اين مسير يا كانال سازى يا باطرى سازى يا 
صافكارى همه ســد معبر درست كرده اند. لطفاً شهردارى فكر 
چاره باشد، چون مردم هميشه ناچارند از خيابان رد بشوند كه 
بسيار خطرناكه. اگر مشكلى پيش آمد، چه كسى جوابگو هست؟
915...9144
 يكى نيســت به داد ما برسد! ما ســاكنين محمدآباد 32 تا 
كى بايد چوب بى توجهى شــهردارى منطقه 6 را بخوريم؟ نه 
آسفالتى، نه فضاى سبزى، نه تميز كارى، فقط ما را زمان گرفتِن 

عوارض شهردارى مى شناسند؟
935...5864
 سه سال است كه پول و مدارك به دهيارى روستاى زركش 
كافى مشهد و بنياد مسكن داده ايم، ولى سند روستايى نداده اند، 

هيچ كس هم پاسخگو نيست.
939...8825

 جوابيه شركت ترافيك هوشمند اليت
در پاسخ به پيامك شهروند محترم مورخ 13 آبان 96 مبنى بر 
اينكه قرار بود، اليت فقط شامل خيابان هاى پرترافيك و شلوغ 
باشد، اما متأسفانه اليت خيابان هاى خلوت و حتى فرعى را هم 

خط كشى كرده و جاى پارك مى فروشد، مثل خيابان فالحى.
ضمن عرض تشكر از دقت نظر اين شهروند عزيز، به استحضار 
مى رســاند، معابرى كه براساس قانون طرح اليت در آن ها اجرا 
مى شــود، قبل از اجراى طرح جزو معابر شلوغ و پرترافيك بود 
كه پس از اجراى اين طرح، مقدارى از بار ترافيك آن ها به دليل 
كوتاه شدن توقف خودروها در حاشيه معابر كاسته شده و معابر 
خلوت مى شــوند كه اين مهم از اهداف مديريت پارك حاشيه 
است. به عنوان مثال معبر بلوار عبدالمطلب از آن دست معابرى 
اســت كه پس از اجراى طرح اليت، هم اكنون شاهد ترافيك 

كمترى بخصوص در ساعات اوج ترافيك هستيم.

 جمعيت خدمتگزار زائران پياده امام 
رضاآماده دريافت كمك هاى مردمى

رســايى: ســخنگوى جمعيت خدمتگزار زائران پياده امام 
رضا(ع) گفت: تعداد كاروان هاى زائر پياده امام رضا(ع) كه در 
مسير مشهد مقدس هســتند، به 926 كاروان افزايش يافته 
است و ظرفيت زائران پياده در مسير به 45 هزار زائر رسيده 
است كه از اين تعداد 5000 تا 6000 نفر از خراسان شمالى و 
مابقى از استان هاى خراسان رضوى و جنوبى به مشهد مشرف 

خواهند شد.
حسين رضايى به قدس اظهار داشت:  با كمك آبفاى روستايى 
خراســان رضوى در زمينه تأمين آب مورد نياز زائران پياده 
هماهنگى هاى مناسبى صورت گرفت، سه نانوايى ثابت نيز در 
نيشابور و چناران و تربت حيدريه در حال ساخت است كه از 

24 آبان به زائران پياده امام رضا(ع) خدمت مى كنند. 
وى ادامــه داد: امســال با كمك شــهردارى ورامين يك 
ايستگاه صلواتى در محل دفتر مركزى جمعيت خدمتگزار 
زائــران پياده واقــع در فدائيان اسالم(نخريســى)، مقابل 
فدائيان اسالم 3 مستقر مى كنيم كه در زمينه تأمين ارزاق 
و مايحتاج زائران فعاليت خواهد كرد.وى افزود: كاروان هاى 
زائران پياده اى كه تاكنون مجــوز تردد نگرفته اند از ملك 
آباد به ســمت مشــهد اجازه تردد نخواهند داشت و بايد 
هرچه ســريع تر نســبت به دريافت مجوز خود از پليس و 
ســازمان تبليغات اســالمى كه در محل مســتقر هستند 
اقدام كنند.سخنگوى جمعيت خدمتگزار زائران پياده امام 
رضا(ع) افزود: عالقه مندانى كــه مايل به ارائه كمك هاى 
غيرنقــدى هســتند بايد كمك هــا را به مركــز جمعيت 
خدمتگزار واقع در مشهد، روبه روى فدائيان اسالم 3 ارائه 
كنند و يا با تلفن 38597070،  09151152454 معاونت 
پشتيبانى جمعيت خدمتگزار و يا 09151023552 مدير 
تداركات جمعيت تماس حاصــل كنند تا هماهنگى الزم 

براى دريافت كمك هاى غيرنقدى صورت بگيرد.

 انسداد محور قديم باغچه - مشهد
از پنج شنبه به مدت 3 روز

قدس: تردد همه وسايل نقليه در محور قديم باغچه - مشهد 
از پنجشنبه 25 آبان به مدت سه روز ممنوع است.

مركــز مديريــت راه هــاى اداره كل راهــدارى و حمــل 
ونقل جاده اى خراســان رضوى اعالم كــرد: به علت عبور 
كاروان هاى پياده زائران حضرت على بن موســى الرضا(ع) 
درمحور قديم باغچه - مشــهد ترددهمه وســايل نقليه از 
روز پنجشــنبه 25 آبان تا ظهر يكشــنبه 28 آبان مسدود 
است.بنابر اين گزارش تردد وسايل نقليه از سمت مشهد به 
باغچه، از عصر روز يكشنبه 28 آبان تا ساعت 24 همان روز 

به صورت يك طرفه برقرار خواهد بود.

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.

هادى زهرايى با نزديك شدن به ايام پايانى ماه صفر، زائران امام هشتم (ع) پاى پياده 
خود را در مســيرهاى منتهى به مشــهد مى رسانند و يكى از مسيرهاى پر تردد در اين 
روزها، ورودى مشــهد از سمت شمال كشــور است، مسيرى 120 كيلومترى كه شاهد 

حضور عاشقان امام هشتم(ع) است.
 خبرنــگار ما با حضور در اين مســيربا زائران پياده گفت وگويى انجــام داده كه با هم 

مى خوانيم.
احمد كوهستانى اهل روستاى باش محله فاروج مى گويد: دو سال است كه با اهالى روستا 
پياده به مشهد مى رويم و فرقى نمى كند هوا سرد باشد يا گرم، ما عاشق امام هشتم (ع)

هستيم و اين مسير را طى مى كنيم تا در حرم امام رضا (ع)درد دل هايمان را با ضامن آهو 
بگوييم. قربان يدالهى از على آباد كتول مى گويد: هفت سال است كه كاروانى 40 نفره را 
با پاى پياده به مشــهد مى آورم و اين كاروان شامل پيرمرد و جوان و زن و كودك است 
و هر ســال اين كاروان مسيرى 500 كيلومترى را طى مى كند تا حرم امام هشتم(ع) را 
زيارت كند و خواسته هاى خود و دوستان را با توسل به امام هشتم (ع) از خدا بخواهند.

كبرى صفرى اهل روســتاى گليل شــيروان مى گويد: سه سال است كه پياده مى آيم و 
هر چه در زندگى دارم مديون امام هشــتم(ع) هستم واين تنها كارى است كه مى توانم 
براى تشكر از مهربانى امام هشتم(ع) انجام دهم.زينب احمدى از شيروان كه كودكى را 
بر روى ويلچر با خود به پياده روى آورده مى گويد: ســه سال است كه با تمام سختى ها 
فرزند معلولم را به اين پياده روى مى آورم تا در حرم امام هشتم(ع) شفاى همه بيماران و 
فرزندم را از او بخواهم و اين كار را ادامه مى دهم تا امام هشتم(ع) شفاى فرزندم را بدهد.

احمد موســوى اهل روستاى آلماجق قوچان مى گويد: روستاى ما در مسير زائران پياده 
است و هرسال به شوق اين زائران پياده ما هم به زيارت امام هشتم(ع) مى رويم.

رضا كامرانى اهل روستاى حاجى كاهوى سمنان مى گويد: 10 سال است كه پاى پياده 
مى آيم و در اين راه چيزهايى ديده ام كه هر كسى باورش نمى شود. و امام هشتم(ع) به 
همه زائران پياده اش لطف و نگاه مى كند و هركه عاشق تر باشد بهره اش از سفره مهربانى 
امام بيشتر است.رضا يوسف آبادى اهل روستاى يوسف آباد قوچان مى گويد: ما هر سال 
در ابتداى روســتا ايســتگاه صلواتى براى زائران پياده برپا مى كنيم و پس از اتمام ورود 

زائران از ســمت خراسان شــمالى خود نيز پياده به سمت مشهد راه مى افتيم تا در روز 
شهادت امام رضا(ع) در حرم باشيم.

عليرضا قامتى فرماندار قوچان هم مى گويد: 18 نقطه در مســيرهاى منتهى به مشهد 
براى ارائه خدمت به زائران پياده ديده شده است و همه امكانات در اين ايستگاه ها براى 

رفاه حال زائران در نظر گرفته شده است.
وى تصريح كرد: از ابتداى حركت زائران پياده تا روز دوشنبه 22 آبان ماه، به حدود 40 
هزار زائر پياده در ايستگاه هاى مختلف سطح شهرستان قوچان خدمات ارائه شده است.

فرماندار قوچان در خصوص گاليــه زائران نيز اظهار مى دارد: گاليه زائران در خصوص 
خاكى بودن حاشــيه راه بوده اســت كه با هماهنگى هاى انجام شده مسير زائران پياده 
آب پاشى شده است ودر موضوع سرويس هاى بهداشتى، هر پنج كيلومتر چهار چشمه 
ســرويس بهداشــتى ويژه آقايان و خانم ها در محل هاى تعيين شــده نصب و موجب 

رضايتمندى زائران شده است.

قدس گزارش مى دهد
 همپاى زائران پياده در جاده هاى منتهى به مشهدالرضا
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حســين پورحســين  معاون توسعه 
مديريت و پشــتيبانى آمــوزش و پرورش 
خراسان رضوى از اختصاص 411 آموزشگاه 
با 3625 كالس و 9 ســالن ورزشــى و 33 
هزار مترمربع فضاهاى نمازخانه و سالن هاى 
اجتماعات جهت اسكان هيئت هاى مذهبى 

دهه آخر صفر خبر داد.
قاســمعلى خدابنــده در گفت وگو با قدس 
بــا اعالم اينكــه 188 واحد شــامل 140 

آموزشگاه و سالن هاى ورزشى و نمازخانه ها 
پياده  به جمعيت خدمتگزاران كاروان هاى 
اختصاص داده شــد افزود: 39 آموزشــگاه 
طرح گام هاى عاشقى را به اجرا درمى آورند.

وى عنوان كرد: 146 آموزشــگاه و 12 هزار 
و 500 مترمربع نمازخانه و 10 آموزشــگاه 
جهت پذيــرش خانواده هاى معزز شــهدا، 
ايثارگران و جانبازان فرهنگى در نظر گرفته 

شده است.
قاســمعلى خدابنده گفت: تيــم نظارتى 
ستاد اسكان فرهنگيان خراسان رضوى از 
امروز با 25 ناظر به صورت شــبانه روزى 
رســماً جهت پيگيرى و رفع مشــكالت 
احتمالــى آغاز به كار مى كنند و ســامانه 
پيامكى ســتاد اســكان فعال و پيام هاى 
الزم براى عوامل اسكان، ناظرين، مديران 

مدارس و نمايندگان هيئت ها و سرايداران 
ارسال مى شود.

معاون توسعه مديريت و پشتيبانى آموزش 
و پرورش اســتان اظهار داشت: همه مراكز 
اسكان از 24 تا 29 آبان ماه به مدت پنج روز 
تحت پوشش بيمه خواهند بود و از عصر روز 
پنجشنبه 25 آبان ماه پذيراى ورود هيئت ها 
در مراكز اســكان بوده و خروجى هيئت ها 

هم در 28 آبان ماه به انجام خواهد رسيد.
وى همچنيــن گفت: به منظــور رفاه حال 
همكاران فرهنگى كه به صورت خانوادگى 
و در قالب غيرهيئتى در اين ايام به مشهد 
مشرف مى شــوند با توجه به هزينه باالى 
اسكان در سطح شــهر تعدادى آموزشگاه 
براى اســكان اين گروه هــا در نظر گرفته 
شــد كه با توجه به تعطيلى مــدارس در 

روز پنجشــنبه ورود و خــروج و تخليــه 
آموزشگاه هاى در اختيار اســكان زائران و 

عزاداران دچار مشكل نخواهد شد.
قاسمعلى خدابنده با بيان اينكه با توجه به 
پرداخت نشــدن هزينه اسكان كاروان هاى 
پياده و مبالغ ناچيز دريافتى از كاروان هاى 
ســواره در كل مدارس طرح اســكان دهه 
آخر صفــر هزينه هاى مــدارس جوابگوى 
سرانه مدارس نيست و متأسفانه بدهى هاى 
معــوق مدارس به شــركت هاى خدماتى و 
مصرف چند برابــرى گاز و برق در اين ايام 
هم مشكالتى را براى آموزش و پرورش در 
بردارد كه بايد ساير دستگاه ها در اين ايام و 
در تابستان و اسكان زائران فرهنگى در رفع 
مشكالت به اين دستگاه خدمتگزار فرهنگى 

كمك نمايند.

معاون آموزش و پرورش خراسان رضوى در گفت وگو با قدس خبر داد

اختصاص 420 آموزشگاه، سالن ورزشى و نمازخانه مدارس به عزاداران دهه آخر صفر
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