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قدس  اليت كه اين روزها برسر بودن يا نبودنش 
و يا اصالح چگونگى فعاليتش در شــوراى شــهر 
مشهد بحث هاى زيادى مى شود، هميشه مباحث 
و ســوژه هاى متفاوت و قابل بحث زيادى در مدت 
فعاليتش براى مردم و رســانه ها داشــته اســت. 
يكى از اين مــوارد كه واكنش هاى مردم را در پى 
داشته و برخى از آن ها در تماس با تحريريه قدس 
درخواســت رسيدگى به آن را داشته اند، چگونگى 
اجراى شــيوه نامه اليت در خيابــان پيام واقع در 
بلوار شهيد دستغيب مشهد است. اين خيابان كه 

از جمله خيابان هاى فرعى شهر به شمار مى آيد ...

نايب رئيس كميسيون فرهنگى مجلس در گفت و گو با قدس:

.......صفحه 2 

يك روز همراه باپرستاران

آدم هايى كه با بغض 
در گلو بايد بخندند

قدس: تونل شهر مرزى و محروم باجگيران با گذشت هفت سال 
از بهره بردارى همچنان در خاموشــى به ســر مى برد و مسئولين 
پاســخى جز نبود اعتبارات ندارند. تونل باجگيــران كه از آن به 

عنوان بزرگ ترين تونل شرق كشور ياد مى شود، با...

قدس: تقويم ورق مى خورد و روزها و ماه ها پشت سر هم مى گذرند و 
سال ها مى روند و تلخى ها و شيرينى هاى زندگى را با خود مى برند، اما در 
اين گذر ساليان روزهايى در تقويم ستاره دارند و به عناوين وبهانه هاى 

مختلف متمايز شده اند تا چيزهايى را فراموش نكنيم. اما بى تعارف...

.......صفحه 4 
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وضعيت آثار تاريخى اطراف حرم رضوى 
بالتكليف است

اقبال خوب تماشاگران از اكران انيميشن 
در مشهد

شهردار مشهد: قدس گزارش مى دهد

ايرنا :  شهردار مشهد گفت: 14 اثر تاريخى 
در بافت اطراف حرم مطهــر وجود دارد كه 
وضعيتشان بالتكليف است؛ بنابراين اين آثار 
يا بايد حفظ شوند كه تكليفشان روشن شود، 
وگرنه تكليف مردم را بايد روشن كرد.  قاسم 

تقى زاده خامسى ديروز در جمع...

قدس:  مشــهد از نظر ميزان عالقه مندى به 
سينما بعد از تهران رتبه دوم را در كشور به 
خود اختصاص داده است، عالوه بر اين، تنوع 
اكران در فيلم هاى مســتند، سينمايى بلند، 
كوتاه و انيميشــن، هر كدام عالقه مندان به 

خود را دارد كه اين نيز مى تواند...
.......صفحه 3  .......صفحه 2 
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نايب رئيس كميسيون فرهنگى مجلس در گفت و گو با قدس:

براى نشاط شهرى در مشهد كم كارى كرده ايم
��ر ��ھد 

��ر

ســرور هاديان  براى داشــتن شهرى 
بانشــاط نياز بــه برنامه ريزى و شــناخت 

بضاعت هاى خوب هنرى شهرمان داريم.
نماينده مردم مشهد و كالت در گفت و گو با 
خبرنگار ما با اعالم اين مطلب مى گويد: مشهد 
يك شهر بانشاط اســت و با تمام مالحظاتى 
كه دارد، مردم مشــهد در آرامش و آسايش 
زندگى مى كنند، اما متأســفانه از ظرفيت ها 
و بضاعت هاى اين كالنشــهر نه تنها استفاده 
نكرده ايم، بلكه بســيارى از استعدادها را هم 

سركوب كرده ايم.
لمســلمين نصراهللا پژمانفر حجت االسالم وا
مى افزايد: متأســفانه فرصــت آنكه در اين 
فضا ظرفيت هاى هنرى به ظهور برســد را 
نداده ايم و اين مشكلى است كه بايد به اين 
نكته مهم توجه وســپس در جهت رفع آن 

كوشيد. 
وى بااشاره به اين نكته كه مشهد شهرى با 
ظرفيت باالى گردشگرى وزيارتى است كه 
ســاالنه ميليون ها زائر را براى اين شهر به 
متأسفانه  دارد، خاطرنشان مى سازد:  همراه 
از ايــن ظرفيت به هيچ وجه درســت بهره 
نمى بريــم. 90 درصد اين زائرها ســوغات 
مى خواهند؛ يعنى هرمســافرى كه به سفر 
مى رود، براى خانــواده و اطرافيان خودش 
سوغات تهيه مى كند كه اين هديه خريدن 
نشــان از به ياد بودن است و در شريعت ما 

هم تأكيد و مستحب است.

استفاده از تجربه ها 
 عضو كميســيون فرهنگى مجلس شوراى 
اســالمى تصريح مى كند:اين در حالى است 
كه ما در شــهرمان هنرمندان بسيار بنامى 
داريم كه در رشــته هاى هنرهاى تجسمى 
مانند مينياتور و نگارگرى، نقاشــى، معرق، 
و سايرآثار صنايع دســتى داراى تجربيات 
زيادى هســتند كه از دانــش و تجربه هاى 

آن ها مى توان بهره برد.
وى بيــان مى دارد: اما نكته تأســف بار اين 
اســت كه بسيارى از اين استادان در سنين 
كهولت بسر مى برند و بعد از آن ها هنرشان 
به فراموشى سپرده مى شود؛ چرا كه برخى 
استادان نسلشان از بين مى رود. براى مثال 
در حوزه نقاشى قهوه خانه اى تنها استاد اين 
رشته در كشور، در مشهد و استاد حميدى 
است و متأســفانه در بسيارى از رشته هاى 
هنرى مــا با اين موضــوع مواجه ايم كه به 
دليل نچرخيدن اقتصاد هنر، اين هنرمندان 
به حاشــيه رانده شده اند و گاه حتى شرايط 
آموزش به نسل جوان برايشان مهيا نيست 
و از طرفى نســل جديد هم ديگر به همين 

دليل راغب به آموزش ديدن نيستند.
وى خاطر نشــان مى كند: وظيفه مسئوالن 
ارشــاد و ســاير مسئوالن اســت كه با اين 
هنرمنــدان مرتبــط باشــند و حرف هاى 

آن هــا را بشــنوند و گاه حتى 
ايــن هنرمندان اين قدر آزرده 
هســتند كه نيازبــه دلجويى 

دارند.
 حجت االسالم پژمانفرمى افزايد: 
براى رشد و ارتقاى هنر، نياز به 

فرهنگ ســازى داريم.براى 
هميــن نيازمنــد حضور و 
ديده شدن بيشتر هنرمندان 
هســتيم. نيازبــه برگزارى 
داريم.  را  نمايشگاه ها  مداوم 
انديشيد كه  بايد تمهيداتى 
سفارش كار براى هنرمندان 
مهيا شود و با توجه به حضور 
زائران مى توان اقتصاد هنر را 

در شهر افزايش داد.

متاسفانه قدر دان نيستيم
 اين نماينده مجلس اظهار 
مــى دارد: متأســفانه مــا 

قدردان ذخاير هنرى كه در استانمان وجود 
دارد، نيســتيم. اين ذخايــر گرانبها نياز به 

نگهدارى و مراقبت و استخراج دارند.
به هرحال از بعد اقتصادى هم كه نگاه كنيم 
براى مانــدگارى زائر بايد شــرايط را مهيا 
كرد و بايد جذابيت و عواملى كه به نشــاط 
منطقى شهرمان كمك مى كند را پيدا كنيم 
و آن را عملى ســازيم و اين در حالى است 
كه به وضوح مى توان اين آرامش را با فضاى 
پر از نشاط و آرامش و امنيت در شهروندان 

و گردشگران ديد.
وى در ادامــه با بيان آنكــه در مديريت هاى 
شهرى گذشته، بسيارى از اين مسائل لحاظ 
شده اســت، مى گويد: درختان حاشيه بولوار 
ملك آباد و احمدآباد زيبايى خاصى را به مشهد 

بخشيده بود وايجاد فضاهاى سبز 
و زيبــا در اولويت بوده اســت. 
نمونه هاى ديگر آن بولوار وكيل 
آباد و كوهسنگى است كه براى 
ايجاد فضاى شهرمشهد و ايجاد 
نشــاط و پايــدارى ايــن حس 
فكرهــاى خوبى بود كه بايد 

بازهم به آن انديشيد.
مــى دارد:در  اظهــار  وى 
واقع ايجاد مناطق ســبز و 
درختكارى كه از گذشــته 
پيــش  مى شــد،  انجــام 
بينى هــاى خوبــى بــراى 
توسعه فضاى سبز و مفرح 
شــهرمان  مردم  كــه  بود 
جا حضور  آن  در  بتواننــد 
پيــدا كنند و از اين محيط 
زيبــا و امن با خانواده لذت 

ببرند.
والمسلمين  االسالم  حجت 
نصراهللا پژمانفر در ادامه مى افزايد: اگر پا به پاى 
توسعه شهر فضاى سبز و نشاط هم توسعه پيدا 
مى كرد، اين نشاط به مراتب بيشتر مى شد. اگر 
فضا سازى بيشتر و همزمان با توسعه شهرى با 
استفاده از هنر هنرمندان انجام مى شد، به طور 
قطع جا براى ورزش، استراحت بدون مزاحمت 
و حضور خانواده ها براى همه مناطق بود و اين 
مورد در مقاطعى مورد غفلت قرارگرفته است.

 پژمانفر تأكيد مى كند: مشكل نشاط شهرى 
به مســائل مختلفى اشاره دارد؛ تا جايى كه 
ما مشــكل نداشتن فضاى الزم براى ورزش 

بانوان را داريم.
وى تصريح مى كند: در توســعه شــهرى به 
نيازهاى اين قســمت توجه نشده.نوع نماى 
ساختمان، عرض خيابان ها و توسعه فضاهاى 

شــهر يك ضرورت است كه بايد به آن توجه 
كرد. طى اين ســال ها مى توانستيم بخشى از 
اين نيازها را تأمين كنيم و متأســفانه فاصله 
زيادى تا رسيدن به وضعيت مطلوب داريم تا 

به آن دست يابيم.

كمك به آرامش روحى شهروندان 
 به هرحال اين موارد بــه زيبايى و آرامش 

روحى وروانى شهروندان كمك مى كند.
تأكيد  مجلــس  فرهنگى  عضوكميســيون 
مى كنــد: همان طور كه همــه افراد نياز به 
فضاى مذهبى مانند مساجد و مراكز عبادى 
دارنــد تا حال معنوى شــان خوب شــود، 
بايد دسترســى به آن راحت و ســهل باشد 
و برايشــان مهيا شــود، ما نياز به فضاهاى 

ورزشى و هنرى هم داريم.
حجت االســالم پژمانفربابيــان اين نكته كه 
متأســفانه فضاى محدود ورزشى براى بانوان 
سبب شــده اســت كه خانم ها امكان ورزش 
و نرمش همگانى را نداشــته باشــند، اظهار 
مــى دارد: در واقع مى توان باســرمايه گذارى 
به موقع در بخش هاى ورزشــى ازبســيارى 

بيمارى هاى جامعه پيشگيرى كرد.
وى مى افزايد: در بحث توســعه شهرى ما با 
موضوع ساخت و ساز بى رويه آپارتمان هاى 
سر به فلك كشيده اى مواجه ايم كه بچه هاى 
نسل امروز و خانواده ها يشان در همين فضا 

محبوس هستند.

در حوالى امروز2

قدس: از امروز در ستون «هنر مشهد» خبرهاى هنرى مشهد 
را مى خوانيد. با مطالعه اين ستون مى توانيد در جريان آخرين 
خبرهاى هنرى قرار بگيريد تا بتوانيد با برنامه ريزى به ديدن 
آثار هنرى شــهرمان بپردازيد و با تماشاى يك تئاتر و يا قدم 
زدن در يك گالرى كه آثار هنرى را به نمايش مى گذارد، هم 
هنرمندان شهرمان را بشناسيد و هم از زندگى روزمره فاصله 

بگيريد. 

عكاسى / كمى آن طرف 
به هنر عكاسى  عالقه مندان 
مى توانند به نمايشگاه عكس 
مســتند صحنه كه آثار چند 
عكاس را به نمايش گذاشــته 

است، سرى بزنند. 
اين نمايشگاه گروهى با عنوان 
«كمــى آن طرف» از شــنبه 
گذشته آغاز شده و تا چهارم 
بهمن ماه در نگارخانه فردوسى 

مشهد ميزبان عالقه مندان به هنر عكاسى است. 
فريده ثابت اميرى، حورا حقشــنو، نصيبه صحرانورد، فاطمه 
صحرا نورد، سميه صادقى و على نجاتيان يزديان هنرمندانى 
هستند كه آثارشان در اين نمايشگاه به نمايش درآمده است.  

چين زيبا 
نمايشــگاه عكس  اين روزها 
ديگرى هــم در مشــهد به 
نمايش آثار هنرمندان عكاس 

پرداخته است. 
گالرى گلســتانه آثار عكاسى 
جمعــى از هنرمندان چينى 
را به معرض نمايش گذاشته 
با عنوان  است. اين نمايشگاه 
«چين زيبا» از شــنبه هفتم 
تا پنجشــنبه 12  بهمن ماه 

بهمن ماه ميزبان عالقه مندان هنر عكاسى است. 
بازديد كنندگان مى توانند از ساعت 10 تا 12 و 17 تا 20 به 
گالرى گلستان واقع در چهارراه بى سيم، خيابان جهاد3 پالك 

19 مراجعه كنند. 

نقاشى/ نگاره 
گالرى آرتين از روز پنجشنبه 
آثار نقاشــى بهرام درستكار 
را به نمايــش مى گذارد. اين 
نمايشگاه با عنوان «نگاره» تا 
17 بهمن ماه از ســاعت 16 
تا 20 ميزبان عالقه مندان به 

هنر نقاشى خواهد بود. 
آرتيــن در خيابان  گالــرى 
احمدآباد، قائم 8، پالك 58/2 

واقع است. 

خوشنويسى/ خوب ترين حادثه 
طرفداران  خوشنويســى  هنر 
خودش را دارد. نگارخانه رضوان 
براى عالقه منــدان به اين هنر 
روز شنبه هفتم بهمن ماه آثار 
خوشنويسى مريم امام وردى را 
با عنوان «خوب ترين حادثه» به 

نمايش مى گذارد.

 ثبت نام 9355 نفر در آزمون سراسرى 
حفظ و مفاهيم قرآن كريم

قدس: ششمين آزمون سراسرى حفظ و مفاهيم قرآن كريم 
با مشــاركت اداره كل اوقاف و امور خيريه و اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمى 10 اسفند ماه سال جارى همزمان با سراسر 

كشور در خراسان  رضوى برگزار مى شود.
تاكنون 9355 نفر از خراســان رضوى در اين آزمون ثبت نام 
كرده اند كه 6202 نفر در بقاع متبركه استان نسبت به ثبت نام 

اقدام كرده اند.
اين آزمون مشترك با هدف هم افزايى و جلوگيرى از موازنه 
كارى، شناســايى و معرفى نخبگان قرآنــى، ارزيابى كمى و 
كيفى عملكرد آموزشى و تقويت وحدت مجموعه هاى قرآنى، 
به روزرســانى بانك جامع اطالعات قرآن كشــور و تشويق 
فعاالن هاى قرآنى در حوزه حفظ و مفاهيم قرآن و اهل بيت 

(ع) برگزار مى شود.
زمــان ثبت نام در آزمون تا هفتم بهمن ماه 96 تمديد شــد 
و داوطلبان مى توانند با مراجعه به ســايت آزمون به نشــانى 

quranedu.ir به صورت فردى و گروهى ثبت نام كنند.

يك مسئول :
  همايش بين المللى پژوهش هاى قرآنى 

در سطح كشور برگزار مى شود 

سيد مصطفى حسينى راد: اولين دوره همايش پژوهش هاى 
قرآنى، فروردين سال آينده در مشهد برگزار مى شود.

دكتر مجتبى نــوروزى، دبير اين همايش با بيان اين مطلب 
در جمع خبرنگاران گفت: امســال بــراى اولين بار، همايش 
بين المللــى پژوهش هاى قرآنى كه يازدهميــن دوره خود را 
تجربه مى كند، ابتدا در سطح استانى و سپس در سطح كشور 

برگزار مى شود.
معاون آموزشى و پژوهشى دانشكده تربيت مدرس قرآن كريم 
مشهد، افزود: ما به عنوان يكى از 22 دانشكده تربيت مدرس 
قرآن كريم، بخش اســتانى همايش پژوهش هاى قرآنى را در 
اواخر فروردين ســال 97 برگزار خواهيم كرد. وى با اشــاره 
به اينكه دبيرخانه اصلى همايش در شــهر قم مستقر است، 
محــور اصلى اين همايــش در دوره يازدهم را «قرآن كريم و 
استكبارستيزى» بيان كرد و گفت: در همايش يازدهم، عناوين 
مختلفى ذيل سه محور اصلى استكبارستيزى در قرآن كريم، 
استكبارســتيزى در ســيره اهل بيت(ع) و استكبارستيزى 
در گفتمــان انقالب اســالمى در قالب مقــاالت، كتاب ها و 

پايان نامه هاى دانشجويى مورد بحث قرار مى گيرد.
نوروزى هدف از برگزارى اين همايش را ترويج آموزه هاى قرآنى 
و تبديل مفاهيم قرآنى به گفتمان عمومى جامعه برشمرد و 
گفت: انتظار مى رود با همراهى خوب دانشجويان، پژوهشگران 
و انديشــمندان حوزه و دانشگاه، بتوانيم دغدغه رهبر معظم 
انقالب اســالمى مبنى بر ترويج گفتمان استكبارســتيزى 
در جامعه براى جلوگيرى از تســلط فرهنگ غرب را كه در 
بياناتشان در ارديبهشت امسال مورد تأكيد قرار گرفت، مورد 

توجه قرار دهيم.
دبير همايــش اســتانى پژوهش هاى قرآنى بــا بيان اينكه 
عالقه مندان مى توانند تا 20اسفند 96 آثار پژوهشى و علمى 
خود را به نشــانى www.iqro.ir ارسال كنند، خاطرنشان 
كرد: چاپ چكيده مقــاالت، گواهى پذيرش مقاالت با درجه 
علمى و پژوهشى، نمايه مقاالت در پايگاه هاى استنادى معتبر 
و اهداى جوايز نفيس به مقاالت برتر از جمله مزاياى حضور 

در اين همايش است.
نــوروزى در پايان با بيان اينكه نهادهايى از جمله دانشــگاه 
فردوســى، جامعه المصطفى العالميه، دانشگاه امام رضا(ع)، 
دانشگاه فرهنگيان، دانشگاه شــهيد مطهرى، دانشگاه آزاد، 
دانشــگاه پيام نور، حوزه علميه خراسان، مدرسه عالى نواب، 
بنياد پژوهش هاى اسالمى آستان قدس رضوى و دفتر تبليغات 
اســالمى در برگزارى اين همايش همكارى خواهند داشت، 
گفت: مرحله پايانى همايش بين المللى پژوهش هاى قرآنى 29 

فروردين 97 در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.

همزمان با پاسداشت روز غزه برگزار شد
شب شعر «ستاره و زيتون» 

جليل فخرايى: همزمان با پاسداشــت «روزغزه» شب شعر 
«ســتاره و زيتون» با موضوع مقاومت در مجتمع امام رضا(ع) 

برگزار مى شود.
هفتــم دى 87 روز حمله رژيم صهيونيســتى به غزه و آغاز 
عمليات عليه مقاومت بود و رژيم صهيونيستى باور داشت طى 
يك دوره كوتاه 7 تا 10 روزه مى تواند جريان مقاومت را از بين 
ببرد، اما پس از 22 روز مجبور به عقب نشينى شد و از اين رو 

29 دى ماه روز «غزه» نامگذارى شد.
دكتر ســعيد حقانى، رئيس دفتر جمعيت دفــاع از حقوق 
مردم فلســطين در اين باره گفت: سازمان بسيج هنرمندان 
استان خراسان رضوى با همكارى دفتر جمعيت دفاع از ملت 
فلســطين به عنوان تنها دفتر استانى اين جمعيت در شرق 
كشــور شب شعر ستاره و زيتون را با موضوع مقاومت برگزار 

كرد.
وى عنــوان داشــت: در واقــع شــاعران و هنرمندان در 
اين شــب شــعر با بهره مندى از زبان هنر به پاسداشــت 
22 روز مقاومــت ملت فلســطين در برابر رژيم منحوس 
صهيونيســتى خواهند پرداخت؛ چرا كه روز غزه فرصتى 
براى رساندن فرياد مظلوميت و حق طلبى مردم فلسطين 
بــه گوش جهانيان اســت و شــاعران خراســانى با زبان 
گوياى شــعر مظلوميت زنان و كودكان فلسطينى را فرياد 

خواهند زد.
وى همچنين بيــان نمود: از آنجايى كه هنر و شــعر زبانى 
گوياست؛ بنابراين از شاعران خراسانى بويژه شاعران فعال در 
حوزه مقاومت و فلسطين دعوت مى كنيم تا صداى مظلوميت 
ملت فلســطين را با اشعار حماســى خود به گوش جهانيان 

برسانند.
شب شــعر «ســتاره و زيتون» با حضور و شعر خوانى استاد 
محمدجواد غفورزاده شفق، محمد على ساالرى، محمد نيك، 
على شكفته، محمد جواد خراشادى زاده، جليل فخرايى، زهرا 
عليپور،دكتر منيژه رضوان، مهــدى ناصرى، مليحه يعقوبى 
امينى، احمد صغر از لبنان، عبداهللا الشيخ عبداهللا از سوريه و 

عليرضا فرخنده همراه بود.
اين برنامه كه به همت جمعيت دفاع از حقوق مردم فلسطين و 
كانون بسيج هنرمندان برگزار شد، همچنين با نواهاى انقالبى 
و ضد استكبارى مسعود محمدزاده و نيز نواهاى آيينى حسين 

سالمى همراه بود.
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قدس: نرده گذارى خط3 بى آر تى مشــهد اين بار صداى 
تاكسيرانان را درآورد

نيش و نوش: شهردارى هر دفعه صداى يك قشر رو درمياره 
تا در آخر به بهترين صدا جايزه بده!

قدس: خارج كردن زالو از گلوى مرد 60 ساله در جوين
نيش و نوش: گفتن زالو درمانى ولى نگفتن كه واسه درمان 

بيمارى هاى داخلى زالو بخورين!
قدس: كارگاه زيرزمينى توليد شامپوهاى تقلبى در شانديز 

لو رفت
نيش و نوش: البد اين كارگاه با يك مؤسســه كاشت مو در 

همون منطقه قرارداد داشته!
قدس: مزاحمت ســايبرى براى مدير مدرسه در مشهد، دو 

دانش آموز را به دادسرا كشاند
نيش و نوش: پس نتيجه ميگيريم كه همون روش شكستن 

شيشه ماشين مدير با سنگ، خطرش كمتره!
قدس: آمار وحوش حيات وحش خراسان شمالى 20درصد 

افزايش يافت
نيش و نوش: البد بين وحوش اون اســتان وام ازدواج توزيع 

كردن!
قدس: شنبه آلوده مشهد 40 ميليارد ريال خسارت زد

نيش و نوش: آلودگيش ميره تو حلق مشهدى ها، خسارتش 
هم از جيب مشهدى ها در مياد!

��ش و �وش
سعيد ترشيزى

مهديه قمرى  مشــهد از نظر ميزان عالقه مندى به 
سينما بعد از تهران رتبه دوم را در كشور به خود اختصاص 
داده است، عالوه بر اين، تنوع اكران در فيلم هاى مستند، 
سينمايى بلند، كوتاه و انيميشن، هر كدام عالقه مندان به 
خود را دارد كه اين نيز مى تواند ويژگى قابل توجهى براى 

هنر هفتم در مشهد باشد.
اين در حالى اســت كه با وجود اينكه به نظر مى  رســد، 
دانش آموزان عمده تماشاگران انيميشن هاى اكران شده 
در سينماهاى مشهد هستند، اما به گفته مديران برخى 
از سينماهاى مشهد، والدين نيز همراه با فرزندان خود به 

تماشاى پويانمايى هاى اكران شده، مى نشينند.

  تنوع خوب اكران انيميشن در مشهد 
اكــرم صداقتى كارمند يكى از شــركت هاى خصوصى 
مشــهد كه همراه با برادرزاده هاى خود براى تماشــاى 
انيميشن فهرست مقدس به پرديس سينما هويزه آمده، 
در گفت وگو با خبرنگار ما مى گويد: تنوع اكران انيميشن 

در مشهد خوب است.
او با اشاره به اينكه محتواى انيميشن هاى اكران شده در 
سينماهاى مشــهد تقريباً قابل قبول است، مى افزايد: با 
توجه به اينكه معموالً هفته اى يك بار سينماهاى مشهد 
به اكران برخى از انيميشــن ها جداى از پويانمايى هاى 
اكران شــده در مــاه مى پردازند، من ســعى مى كنم، 
برادرزاده هايــم را حداقــل ماهى دو بار براى تماشــاى 

انيميشن به سينما ببرم.
رضا اسماعيليان يكى از معلمانى كه همراه دانش آموزان 

مدرسه اى در قاسم آباد به سينما هويزه آمده در گفت وگو 
با خبرنگار ما، انيميشن را زبانى هنرى و ساده براى انتقال 
مفاهيم آموزشــى آن هم به صورت كامالً غيرمســتقيم 
مى دانــد و مى گويد: يكى از برنامه هــاى مدارس، ايجاد 
شرايط مناسب براى حضور دانش آموزان در سينما براى 
تماشاى آثار خوب اكران شده انيميشن  بوده كه در مشهد 

نيز مانند ساير شهرهاى كشور اين مهم اجرايى مى شود.
عليرضا محبى دانشــجوى ترم 3 مهندسى برق نيز كه 
براى تماشــاى راز ســياوش به پرديس سينما هويزه 
مشــهد آمده يكى از داليل حضور خود در ســينما را 
اكران انيميشــن مى داند و يادآور مى شود: به نظرم اگر 
شرايطى براى حضور سازندگان انيميشن ها و برگزارى 
جلسات نقد و بررسى اين نوع از آثار فراهم شود، اكران 

انيميشن در مشــهد با استقبال بيشترى از مخاطبين 
روبه رو مى شود.

  استقبال خوب مشهدى ها از اكران انيميشن
مدير سينماهاى پيروزى و سيمرغ مشهد در گفت وگو با 
خبرنگار ما با اشاره به اينكه در حال حاضر سه انيميشن 
«فهرست مقدس»، «راز ســياوش» و «كليله و دمنه» در 
اين سينما همزمان با ساير سينماهاى مشهد اكران شده 
مى گويد: خوشبختانه مشهدى ها از اكران انيميشن نيز 

همچون ساير آثار اكران شده استقبال خوبى دارند.
امير حســين دبيرزاده بــا انتقاد از مديريت نادرســت 
مسئوالن نســبت به نبود توجه به زمان مناسب اكران 
انيميشن در كشور، متذكر مى شود: در حال حاضر فصل 
امتحانات دانش آموزان است و آن ها كمتر مى توانند براى 
تماشاى انيميشن به سينماها بيايند، بنابراين، توجه به 

زمان مناسب اكران انيميشن در سينما ضرورى است.

  مخاطبين متنوع انيميشن 
حسن كريمى، مدير ســينماهاى حوزه هنرى خراسان 
رضوى نيز در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به اينكه عالوه 
بر اكران ســه انيميشن ايرانى در اين سينماها، پرديس 
ســينما هويزه هفته اى يك بار به اكران انيميشن هاى 
جديد و باكيفيت خارجى نيز مى پردازد، اظهار مى دارد: 
عالوه بر اينكه استقبال از انيميشن در سينماها توسط 
مردم مشهد خوب است، مخاطبين انيميشن نيز از همه 

گروه هاى سنى هستند.

قدس گزارش مى دهد

اقبال خوب تماشاگران از اكران انيميشن در مشهد 

 وظيفه مسئوالن ارشاد 
و ساير مسئوالن است كه 
با اين هنرمندان مرتبط 

باشند و حرف هاى آن ها 
را بشنوند و گاه حتى 

اين هنرمندان اين قدر 
آزرده هستند كه نيازبه 

دلجويى دارند

بــرش

قدس: ســخنگوى جمعيت خدمتگزار زائران 
پياده امام رضا(ع) گفــت: كاروان زيارتى پياده 
امام رضا(ع) با نام هيئــت كربال از عراق عازم 
مشهد است و همزمان با روز شهادت حضرت 

زهرا(س) به مشهد مى رسد. 
 حســين رضايى افزود: ابو احمــد، مدير اين 
گروه، هرساله زائران عالقه مند به زيارت پياده را 
ازشهرهاى كوفه؛ نجف؛ كربال و سامرا در قالب 
يك هيئت براى زيارت امام هشــتم (ع) راهى 

ايران مى كند.   وى گفت: اعضاى اين كاروان 65 نفره متشــكل از زائران مرد اســت كه براى 
هشتمين سال، مسير كربال - مشهد را در 70 روز طى مى كنند. 

رضايى افزود: اين عزيزان از مرز مهران وارد و پس از طى مســيرهاى ايالم، اســالم آباد غرب و 
كرمانشاه وارد مالير مى شوند. 

ســخنگوى جمعيت خدمتگزار زائران پياده امام  رضا(ع) گفت: همه هزينه هاى زائران پياده در 
طول سفر توسط خيرين تأمين شده و يك تيم امدادرسان هم به ارائه خدمات به آنان مى پردازد.

هاديان: رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
كاشمر از برگزارى هفتمين جشنواره منطقه اى 
تئاتر ميثاق با حضور پنج اســتان شرق كشور 
درارديبهشــت ســال آينده بــه ميزبانى اين 

شهرستان خبر داد.
مدرس مقدم اظهار كرد: جشنواره تئاتر ميثاق 
به  صورت شهرستانى واستانى برگزار مى شد، 
اما امسال بخش منطقه اى نيز به آن اضافه شده 

است.
وى تأكيــد كرد: اين جشــنواره اولين بار به صورت منطقه اى برگزار مى شــود و در آن حضور 
گروه هاى نمايشــى از پنج استان شرق كشور شامل خراسان رضوى، خراسان شمالى، خراسان 

جنوبى، سيستان و بلوچستان و يزد در ارديبهشت سال آينده برگزار مى شود. 
 وى ابراز اميدوارى كرد با برگزارى هفتمين جشنواره تئاتر ميثاق در منطقه شرق كشور پازل 
حركت در حوزه تئاتر تكميل و زمينه براى برگزارى اين جشنواره به صورت كشورى نيز فراهم 

شود.

جشنواره تئاتر «ميثاق» منطقه اى شدعزيمت كاروان زيارتى پياده امام رضا(ع) «هيئت كربال» به مشهد

ســخنگوى جمعيت خدمتگزار زائران 
پياده امام رضا(ع) گفــت: كاروان زيارتى پياده 
امام رضا(ع) با نام هيئــت كربال از عراق عازم 
مشهد است و همزمان با روز شهادت حضرت 

 حســين رضايى افزود: ابو احمــد، مدير اين 
گروه، هرساله زائران عالقه مند به زيارت پياده را 
ازشهرهاى كوفه؛ نجف؛ كربال و سامرا در قالب 

 رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
كاشمر از برگزارى هفتمين جشنواره منطقه اى 
تئاتر ميثاق با حضور پنج اســتان شرق كشور 
درارديبهشــت ســال آينده بــه ميزبانى اين 

مدرس مقدم اظهار كرد: جشنواره تئاتر ميثاق 
به  صورت شهرستانى واستانى برگزار مى شد، 
اما امسال بخش منطقه اى نيز به آن اضافه شده 

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

300072305 پيامك كنيد.



 هاشــم رسائى فر    اليت كه اين روزها 
برســر بودن يا نبودنش و يا اصالح چگونگى 
فعاليتش در شــوراى شهر مشهد بحث هايى 
زيادى مى شــود، هميشه مباحث و سوژه هاى 
متفاوت و قابل بحث زيادى در مدت فعاليتش 
براى مردم و رسانه ها داشته است. يكى از اين 
موارد كه واكنش هاى مردم را در پى داشــته 
و برخى از آن هــا در تماس با تحريريه قدس 
درخواســت رســيدگى به آن را داشــته اند، 
چگونگى اجراى شــيوه نامه اليت در خيابان 
پيام واقع در بلوار شهيد دستغيب مشهد است. 
اين خيابان كه از جمله خيابان هاى فرعى شهر 
به شمار مى آيد به سبب وجود ساختمان هاى 
ادارى زياد و فشــرده اى كه در كنار هم واقع 
شــده اند، هر روز خصوصاً در وقــت ادارى با 
ترافيك قابل مالحظه اى از خودروهايى رو به 
رو مى شود كه اغلب آن ها ارباب رجوع همين 

ادارات هستند.
 شايد به همين دليل بود كه شركت اليت براى 
اينكه بازار خوب پــارك خودروها در خيابان 
پيام را از دســت ندهد بــا مجوزى كه گرفت 
اين خيابان پررفت و آمــد را به بيش از 180 
نقطه و خيابانى كه طــرح اليت در آن ها اجرا 
مى شود، اضافه كرد. مهم ترين نكته و البته پر 
حاشيه ترين آن در مورد اجراى طرح اليت در 
خيابان پيام نحوه اجراى آن است. در قسمت 
بزرگى از اين خيابان خط كشى هايى كه براى 
پارك خودروها انجام شــده اســت به صورت 
مورب انجام شده كه با اين وجود آن هايى كه 
قرار است از اين جاى پارك براى خودروهايشان 
استفاده كنند، مجبورند خودروهايشان را مورب 

و عمودى پارك كنند!
همين موضوع باعث شده تا مردم اين منطقه 
گاليه هايى نسبت به مزاحمتى كه خودروهاى 

پارك شده مورب برايشان دارد، داشته باشند.

 مزاحمت هايى از جنس پارك خودروها
خانمى كه به گفته خودش ساكن پيام 8 است 
در اين مورد به خبرنگار ما مى گويد: باور كنيد با 
اين شرايطى كه اليت براى ما در اين خيابان به 
وجود آورده است كالفه شده ايم. شلوغى و رفت 
و آمد زياد ماشين هاى مردمى كه با ادارات كار 
دارند، كم بود، حاال پارك ماشين هاى آن ها با 

اين شرايط هم به آن اضافه شده.
وى مى افزايد: من خودم هر زمان كه خواستم 

از اين خيابان با ماشــين عبور كنم، همه اش 
استرس داشتم كه همين اآلن است كه با يكى 

از اين ماشين ها تصادف كنم.
 نمى دانم آن هايى كه طرح اليت را در خيابان 
پيام اجــرا كرده اند به چه چيزى فكر كرده اند 

و اين گونه مزاحمت براى ما درست كرده اند؟
مرد ميانسالى كه از ديگر ساكنين خيابان پيام 
اســت، ضمن گاليه از مسئوالن در خصوص 
نحوه اجراى اليت در اين خيابان بيان مى كند: 
هميشه براى من سؤال بوده كه چرا اليت براى 

اجــراى طرحش فقط به دنبال ســود بوده و 
چندان برايش مهم نيست كه چه اتفاقى خواهد 
افتاد، اما اينكه چرا پليس راهنمايى و رانندگى 
اجازه مى دهد كه اينجا در اين خيابان خودروها 
مورب و عمودى پارك شوند، پرسشى مهم تر 
است. مگر جز اين است كه پارك مورب خودرو 
خالف قانون و مقــررات راهنمايى و رانندگى 
اســت؟ چطور پليس براى خيابان شلوغ پيام 
اين مجوز را مى دهد؟ و ما ساكنين اين محل 
وقتى با خودرو از اينجا عبور مى كنيم، همه اش 
بايد حواسمان باشــد كه يك خودرو از پارك 

خارج نشود و با آن برخورد نكنيم.

  اليت مجوز پليس و شوراى عالى 
ترافيك را دارد

با سيد حسين هاشم زادگان، مديرعامل شركت 
ترافيك هوشمند اليت كه تماس مى گيريم او 
به صدور مجوز براى پــارك مورب خودروها 
در خيابان پيام بــا نظارت پليس راهنمايى و 
رانندگى اشــاره مى كنــد و مى افزايد: اجراى 
طرح اليت در خيابان پيام با خط كشى هايى 
كه انجام شــده است، تأييديه شركت همتا و 
شــوراى عالى ترافيك را دارد و همه چيز آن 

قانونى است.
  سرگردانى يك ماهه

اما براى گرفتن پاســخ از ســوى مســئوالن 
راهنمايى و رانندگى به سراغ سرهنگ سليمان 

ايــزدى، رئيس اداره فرهنگ و ترافيك پليس 
راهنمايى و رانندگى خراسان رضوى رفتيم كه 
وى بعد از مدت زيادى كه قول بازديد از خيابان 
پيام و شرايط پارك خودروها را به خبرنگار ما 
داد، اما در نهايت آن را منوط به بازيد سرگرد 
رمضانى، رئيس ايستگاه راهنمايى و رانندگى 
ميدان جانباز مشهد و پيگيرى ما از وى دانست، 
ولى متأسفانه با وجود قول هايى كه داده شد و 
تماس هاى بى پاسخى كه از سوى خبرنگار ما 
برقرار شــد، هيچ كدام از دوستان راهنمايى و 
رانندگى در اين مورد اظهار نظرى نداشتند! اين 
در حالى اســت كه بى اطالع ترين افراد هم كه 
حداقــل قوانين راهنمايى و رانندگى را بدانند 
از غيرقانونى پارك شــدن خودروها به صورت 
مــورب و عمودى خبر دارنــد و خيلى راحت 
كارشناسان راهنمايى و رانندگى مى توانستند 
نظر كارشناسى شان و ادله الزم را در اين مورد 
بيان كنند نه اينكه بعــد از حدود يك ماه از 
پيگيرى هاى ما اظهار نظرى از سوى راهنمايى 

و رانندگى در اين خصوص بيان نشود!
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در شوراى شهر مطرح شد

 اليت زيان ده و ورشكسته است

هنگامه طاهرى: در ادعايى جديد كه در جلسه علنى شوراى 
شهر مشهد مطرح شد، رئيس كميسيون حمل و نقل و ترافيك 
شوراى اسالمى شهر مشهد از ورشكستگى و زيان ده بودن اليت 

در مشهد خبر داد.
مجتبــى بهاروند گفت: «اليت» يكى از مصوبات دوره پيشــين 
مديريت شــهرى بوده و امروز شــوراى پنجم بايد پاسخگوى 
نارسايى هاى آن باشد.او اظهار داشت: طى سال هاى اخير شاهد 
پيشرفت شهرها و ساخت و سازهاى كالنشهرى بوده ايم كه اين 
مهم در مشــهد هم به وقوع پيوسته، اما پاركينگ خودرو اجرا 
نشده؛ در حالى كه پارك حاشيه اى ضرورتى براى شهر مشهد 
اســت.وى اذعان داشت: مديريت اين شركت در ابتدا به دست 
بخش خصوصى بوده، اما برخالف اصل 44 قانون اساســى كه 
به موضوع خصوصى سازى اشاره دارد، شهردارى نيز در شركت 
اليت سهيم شده است. بهاروند با بيان اينكه طبق قانون تجارت، 
شركت اليت، شركتى ورشكسته محسوب مى شود، افزود: اليت 
در طول ســال هاى پياپى زيان ده بوده، اســتخدام نيرو در اين 
شركت روال قانونى نداشته و استخدام ها ضابطه مند نبوده است؛ 

بنابراين اليت در اين زمينه وضعيت مناسبى ندارد.
وى خاطرنشان كرد: كميسيون حمل و نقل و ترافيك شوراى 
شهر مشهد آماده دريافت طرح هاى كارشناسان و صاحب نظران 

حوزه حمل و نقل در خصوص مكانيزه شدن اليت است.
بهاروند گفت: اليت طى دو ماه آينده اصالح مى شود. در غير اين 

صورت حتى ممكن است تا فسخ قرارداد با اليت پيش برويم.
رئيس كميســيون حمل و نقل و ترافيك شوراى شهر مشهد 
اظهاركرد: اگر اليت امروز اصالح شــود و به درآمدزايى برســد، 

بازهم درآمد كافى براى ساخت پاركينگ حاصل نمى شود.
او تصريــح كرد: تا مادامى كه ســاخت پاركينگ را اقتصادى و 
رقابتى نكنيم، هيچ شــخصى براى سرمايه گذارى و فعاليت در 

زمينه ساخت پاركينگ مشاركت نخواهد داشت.

  راه اندازى مجدد كوهستان پارك شادى
در اين نشســت همچنين به راه اندازى دوباره كوهستان پارك 
شادى پرداخته شد.رئيس كميسيون عمران شوراى شهر گفت: 
تا كنون مذاكرات زيادى با بانك دى صورت گرفته است تا بتوان 

كوهستان پارك شادى را فعال كرد.
مهدى نيا بيان داشت: مدل هاى توافقى در اين كار بسيار است 
و به دنبال بازى برد-برد براى بانك دى، شــهردارى و احتماالً 
ســرمايه گذار خصوصى هســتيم.مهدى نيا همچنين درباره 
احتمال تغيير كاربرى اين مجموعه گفت: موضوع تغيير كاربرى 
كوهستان پارك به كميسيون ماده 5 مى رود، در آن كميسيون، 
شهردارى، سازمان جهاد كشاورزى، ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دستى، استاندارى و اداره كل راه و شهرسازى حق رأى 

دارند و نماينده شوراى شهر بدون حق رأى شركت مى كند.
رئيس شــوراى شهر هم با بيان اينكه كاربرى كوهستان پارك 
شادى تعريف شده است، عنوان كرد: با توجه به اينكه بانك دى 
و شركت هاى تابعه آن نتوانستند سرمايه گذارى مناسبى براى 
راه اندازى مجدد آن داشته باشند، اين مجموعه به مزايده گذاشته 
شــد و هر كدام از مجموعه هاى غير دولتى و بخش خصوصى 
اگر بخواهند مى توانند در اين مجموعه سرمايه گذارى كنند، اما 
طبيعتاً كاربرى آن، همان كاربرى تصريح شده در طرح تفصيلى 

است و هيچ تغييرى اتفاق نخواهد افتاد.
وى ادامه داد: از اينكه يك مجموعه توانمند در زمينه راه اندازى 
اين پارك با كاربرى مشــخص شده آن، سرمايه گذارى كنند و 
اين مجموعه به عنوان يك شهربازى پيشرفته و توسعه يافته و 

متناسب دوباره راه اندازى شود، استقبال مى كنيم.
رئيس كميســيون خدمات شهرى، بهداشت، سالمت و محيط 
زيست شوراى اسالمى شهرمشهد مقدس هم در اين خصوص 
بيان داشــت: شهردارى مشهد نيز در مجاورت اين مكان داراى 
چند هكتار زمين است، بنابراين با بهره مندى از حق عضويت 
دركميســيون ماده 5 مى توانــد از تغيير كاربــرى اين مكان 
جلوگيرى به عمل آورد. همچنين در سيزدهمين جلسه علنى 
شوراى اسالمى شهر مشهد اليحه بودجه 8 هزار ميليارد تومانى 
سال 1397 شهردارى مشهد توســط تقى زاده خامسى براى 

بررسى و تصويب به شوراى شهر تقديم شد.
براســاس اين اليحه ميزان درآمدهاى عمومى در بودجه سال 
97 شهردارى 31ميليارد و 333ميليون ريال پيش بينى شده و 
درآمد شهردارى از واگذارى دارايى هاى سرمايه اى 700 ميليارد 

ريال در نظر گرفته شده است.

 مديركل روابط عمومى شهردارى 
مشهد منصوب شد 

قدس: با حكم تقى  زاده خامســى، مديركل روابط  عمومى و 
بين الملل شهردارى مشهد منصوب شد. در حكمى از سوى 
قاسم تقى  زاده خامسى، شهردار مشهد  محمدرضا فرهادى  نيا 
به عنوان مدير كل روابط عمومى و بين الملل شهردارى مشهد 
منصوب شد.فرهادى  نيا پيش از اين مديركل روابط عمومى 
دانشگاه فرهنگيان كشور بوده و در سابقه فعاليت اجرايى خود 
رياست اداره روابط عمومى و اطالع رسانى اداره  كل آموزش و 

پرورش خراسان  رضوى را نيز دارد.

شهروندان در گفت و گو با قدس خواستار پاسخگويى راهنمايى و رانندگى شدند 

شهردار مشهد:پارك مورب فقط براى اليت مجاز است؟!
 وضعيت آثار تاريخى اطراف حرم 

رضوى بالتكليف است
ايرنا :  شهردار مشهد گفت: 14 
اثر تاريخى در بافت اطراف حرم 
مطهر وجود دارد كه وضعيتشان 
بالتكليف است؛ بنابراين اين آثار 
يا بايد حفظ شوند كه تكليفشان 
روشن شود، وگرنه تكليف مردم 

را بايد روشن كرد.
 قاسم تقى زاده خامسى ديروز در جمع خبرنگاران پيرامون 
موضوع تخريب اخير مسجد تاريخى صاحب الزمان(عج) در 
مشهد افزود: مردم را بايد از خرابه ها نجات داد. ما هم دنبال 

حفظ اين آثار هستيم.
 سال هاســت اين آثار بالتكليف مانده انــد، چنانچه ميراث 
فرهنگــى براى حفظ و نگهــدارى اين ها تالش كند ما هم 
كمك مى كنيم ولى انتظارمان اين است كه حداقل سازمان 
ميراث فرهنگى شهردارى را در مقابل كارهايى كه انجام داده 

و مى دهد تحسين كند.
وى ادامه داد: ميراث فرهنگى فقط كارش ثبت ملى است و 

پس از ثبت اثر را رها مى كند.
 موضوع تخريب مسجد صاحب الزمان (عج) مربوط به بازه 

زمانى فعاليت مديريت شهرى فعلى مشهد نيست.
 در دوره قبلى يك بار ميراث فرهنگى اين مسجد را به ثبت 
رسانده بود، اما در پى شكايت شهردارى دادگاه حكم داده بود 

كه اين مسجد اثر ملى نيست.
شهردار مشهد گفت: در حكم تجديدنظر نيز اين رأى تأييد 
شد، بنابراين شهردارى براى تخريب مسجد بايد با اداره كل 
اوقاف به تفاهم مى رســيد كه ايــن تفاهم نيز انجام و مقرر 
شد شهردارى مشــهد در مكان ديگرى در همان محدوده 

مسجدى بنا كند.
 وى افزود: بعد از حكم قانون نمى دانم اين نظرات شــخصى 
چيست كه مطرح مى شود. قانون حكم دادگاه است، بنابراين 
با وجود اينكه آب انبار اين مســجد نيز اثر ملى نيست، ولى 
به شــهردار منطقه ثامن گفتيم آب انبار را بازسازى كند تا 
بناى خوبى شــود و براى استفاده مردم باشد.تقى زاده ادامه 
داد: شــهردارى قانون را اجرا مى كند و غير از قانون به هيچ 

چيز اعتقادى ندارد.
 گله مندم از اينكه شــهردارى مشــهد تاكنون چهار خانه 
قديمى را با ميلياردها تومان هزينه در محدوده بافت اطراف 
حرم رضوى خريدارى و بازسازى كرده، ولى اداره كل ميراث 
فرهنگى هيچ تشكر و حمايتى در اين خصوص نداشته است.
وى در ادامه به موضوع تغيير معاونت هاى شهردارى نيز اشاره 
و بيان كرد: فعالً بناى تغيير نداريم. به دنبال حفظ نيروهاى 
خود شــهردارى مشهد هســتيم و تاكنون نيز 90 درصد 

انتصاب ها از نيروهاى شهردارى فعلى و يا قبلى بوده اند.

اثر تاريخى در بافت اطراف حرم 
مطهر وجود دارد كه وضعيتشان 
بالتكليف است؛ بنابراين اين آثار 
يا بايد حفظ شوند كه تكليفشان 
روشن شود، وگرنه تكليف مردم 

روى خط حادثه

 دستگيرى 2 سوداگر مرگ 
قدس: پليس مبارزه با مواد مخدر 
دستگيرى  زاوه ضمن  شهرستان 
دو ســوداگر مرگ 5كيلو و 300 

گرم مواد افيونى كشف كرد. 
مجتبي حسني،  دوم  ســرهنگ 
سرپرســت فرماندهــي انتظامي 
شهرســتان زاوه گفت: يكشــنبه 
گذشــته مأموران پليس مبارزه با 
مواد مخدر اين فرماندهى هنگام 
كنترل خودروهاى عبورى به يك 

دستگاه خودروي پرايد به سرنشينى دو مرد جوان كه به مقصد مشهد در حركت بود، مشكوك 
شدند.وي افزود: مأموران اين فرماندهى پس از هدايت خودرو به مقر انتظامى در بازرسي دقيق 
آن 5كيلو و300گرم مواد مخدر از نوع ترياك كه به طرز ماهرانه اي در بدنه خودرو جاسازي 
شده بود، كشف كردند.سرهنگ حسني خاطرنشان كرد: خودرو پرايد توقيف و متهمان پس از 

تشكيل پرونده براى سير مراحل قانونى روانه دادسرا شدند.

 كشف آبميوه هاى ترياكى از داخل پرايد 
قدس: پليس شهرســتان گناباد 
در بازرســى از دو خودرو پرايد و 
كاميون بيش از سه كيلوگرم مواد 

افيونى كشف كرد. 
فرمانــده انتظامــي گناباد گفت: 
مأموران ايســتگاه بازرسى شهيد 
ساالرى هنگام كنترل خودروهاي 
عبوري در محــور گناباد به تربت 
حيدريه، به يك سوارى پرايد كه از 
زاهدان به مقصد مشهد در حركت 

بود، مظنون شدند.مأموران در بازرسي دقيق خودرو يك كيلو و 750گرم ترياك كه در داخل 
پاكت آبميوه جاســاز شده بود، كشــف كردند.وي اضافه كرد: همزمان شب دوشنبه يكى از 
تيم هاى گشت پليس مبارزه با موادمخدر اين شهرستان هنگام كنترل خودروهاي عبوري در 
ورودى شــهر گناباد، به يك كاميون بدون بار كه از بيرجند به مقصد مشهد در حركت بود، 

مظنون شده و در بازرسى دقيق آن يك كيلو و760گرم ترياك كشف كردند.
سرهنگ كيانى با اشاره به توقيف خودروها خاطر نشان كرد: در اين رابطه سه متهم دستگير 

و پس از تشكيل پرونده براي سير مراحل قانوني به دادسرا معرفي شدند.

 واژگونى پژو پارس 5 مصدوم بر جاى گذاشت 
قدس: در واژگونى يك دســتگاه 
پژو پارس، در مســير داورزن به 

ميامى، پنج نفر مصدوم شدند. 
انتظامــي داورزن گفت:  فرمانده 
ساعت14:20 روز يكشنبه خبرى 
مبنى بر واژگونى يك خودروى پژو 
پارس در مسير داورزن به ميامى 
به مركز فوريت هاى پليسى 110 
اعــالم وبالفاصله عوامل گشــت 
پاسگاه انتظامى «باشتين» به همراه 

نيروهاى امدادى به محل حادثه اعزام شدند.
در بررســى هاى به عمل آمده مشخص شــد خودرو پژو پارس با پنج نفر سرنشين به علت 
نامعلومى از جاده منحرف و واژگون شده و سرنشينان خودرو كه همه اعضاى يك خانواده اند، 

بشدت مجروح و توسط عوامل امدادى به بيمار ستان امداد سبزوار منتقل شده اند.

مگر جز اين است 
كه پارك مورب 

خودرو خالف قانون 
و مقررات راهنمايى 

و رانندگى است؟ 
چطور پليس براى 

خيابان شلوغ پيام اين 
مجوز را مى دهد؟
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كاميون بيش از سه كيلوگرم مواد 

فرمانــده انتظامــي گناباد گفت: 
مأموران ايســتگاه بازرسى شهيد 
ساالرى هنگام كنترل خودروهاي 
عبوري در محــور گناباد به تربت 
حيدريه، به يك سوارى پرايد كه از 
زاهدان به مقصد مشهد در حركت 

مخاطبان گرامى!
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خصوص اين مطلب  به شماره 
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يك روز همراه باپرستاران

آدم هايى كه با بغض در گلو بايد بخندند
على محمــدزاده   تقويــم ورق مى خورد و 
روزها و ماه ها پشــت سر هم مى گذرند و سال ها 
مى روند و تلخى ها و شيرينى هاى زندگى را با خود 
مى برند، اما در اين گذر ساليان روزهايى در تقويم 
ستاره دارند و به عناوين وبهانه هاى مختلف متمايز 
شده اند تا چيزهايى را فراموش نكنيم. اما بى تعارف 
بايد بگويم افسوس و صد افسوس كه اين روزهاى 
نشان شده، فرداى آن روز باز به فراموشى سپرده 
مى شوند و گويى فقط براى نامگذارى يك صفحه 
تقويم بوده وبس... ولى باز هم خدا را بايد شكر كرد 
كه حداقل همين نامگذارى بى خاصيت بهانه اى 
مى شود تا اندكى از حرف هاى گفته نشده يا كمتر 
شنيده شده را تكرار كرد. يكى از اين روزها، سالروز 
والدت حضرت زينب(س) است كه به يمن قدمش 
امروز را روز پرستار گذاشته اند ما نيز بر آن شديم 
به همين بهانه اندكى بيشتر از كسانى بنويسيم كه 
مانند بسيارى از اقشار زحمتكش جامعه كمتر ديده 
مى شوند و تنها روزى به ارزش واقعى كار آن ها پى 
مى بريم كه گذرمان به آنجا بيفتد يا نبودشان را در 
بدترين شــرايط لمس كنيم. بر همين اساس، در 
ادامه برشــى كوتاه از آنچه بر جامعه پرستارى ما 
مى گذرد را ارائه مى كنيم، به اميد آنكه كمى ديرتر 

از پيش فراموشمان شود.

 من يك پرستارم
به بهانه امروز با شــمارى از پرســتاران گفت وگو 
كرديــم و درد دل ها و آزرده خاطرى هايشــان را 
شنيديم و البته از لحظات شيرين شادمانى شان 
از بهبودى بيمــاران برايمان گفتنــد، اما گويى 
همه آن هــا يك بغض مشــترك داشــتند كه 
تــالش مى كردند پنهانش كننــد، ولى البه الى 
حرف هايشان چيزهايى مى گفتند كه ديگر از كاسه 
صبرشــان بيرون زده بود. بنابراين سعى كرديم 
ايــن بار به زبانى ديگر و به دور از قواعد گفتارى و 

نوشتارى بخشى از حرف هايشان را بنويسيم.
من يك پرستارم و عاشق كمك كردن به كسانى 
كه در بستر درد و بيمارى گرفتارند. آرزويم لبخند 
و سالمت همنوعانم اســت، رؤيايم كسادى بازار 
بيمارستان هاست و ديدن تخت هاى خالى از بيمار.
من يك پرســتارم، هر روز مى دانم وقتى از خانه 
خارج مى شوم، قرار است به جايى بروم كه خبرى 
از آرامش و رضايت نيست. در محل كارم مراجعانى 
دارم كه دردمندند وآمده اند تا از بند بيمارى رها 
شوند و همكارانى دارم كه آن ها هم در ميان كالف 
در هم تنيده كمبودها و دشوارى هاى اين شغل، 
خنده هايشان را گم كرده اند، اما مجبوريم براى 
بيمارانمان بخنديم و لبخند داشته باشيم كه مبادا 

خاطر آزرده آن ها، بيش از پيش برنجد.
من يك پرســتارم، بايد در شيفت چند ساعته 
خود، تمام استانداردها و معيارهاى نسبت پرستار 
به بيمــار را كه مثالً يك به يــك يا يك به دو 

است(كشورهاى پيشرفته) را فراموش كنم و به 
10 تا 15 بيمار رسيدگى كنم (بيمارستان هاى 
دولتى) بايد حواســم باشد تا چيزى را فراموش 
نكنم و تحت هيچ شرايطى حق خطا ندارم، زيرا 
بسيارى از همين اشــتباهات كوچك كار من، 
جبران ناپذير هستند و اشتباهم به حساب ندانم 
كارى ام نوشته مى شود و كسى قبول نمى كند كه 
پرســتارى از 10 بيمار يا بيشتر ازتوان يك نفر 

خارج است واحتمال خطا را افزايش مى دهد.
من يك پرســتارم و مجبورم كودك خردسالم 
را كه از تب مى ســوزد به مادر پيرم بســپارم يا 

تحويل مهد كودكى بدهم كه 
تنها توجهشان به او خوراندن 
چند قطــره ضد تب اســت. 
بايد هر طور شده خودم را به 
محل كارم برسانم و حق ندارم 
نگرانــى ام را به بيمارم منتقل 
كنم يا پاسخ همراهان آن ها را 

با كم حوصلگى بدهم.
من يك پرستارم و با چند نفر 
ديگر كه برخى پزشك و برخى 
بهيار هستند يك تيم درمانى 
را تشــكيل مى دهيم، اما تنها 

كسى هستم كه بايد پاسخى قانع كننده براى تمام 
كمبودها و نبودهاى شبكه درمانى داشته باشم. 
همراه بيمار، ناراحتى و خشمش از نبود پزشك 
را بر سر من فرياد مى زند و بايد كنايه هاى نيشدار 
آن ها از نبود آب مقطر و ديگر اقالم را بشــنوم و 
تأســف بار اينكه متهم اصلى تمام ناراحتى هاى 
بيمار و همراهانشــان من هســتم و بارها كتك 

خورده ام تا كمى از خشم آن ها فرو نشيند!
من يك پرســتارم و روزگارى نه چنــدان دور، 

حقوقم نزديك به نيمى از حقوق پزشكى بود كه 
روزى يك ساعت در بخش ديده مى شد  و تا روز 
بعد خبرى از او نبود، اما حاال او چند ده برابر من 
دريافت مى كند و من هنوز بايد مراقب خريدهايم 
باشــم تا پول باقى مانده ام از مبلغ قسط مدرسه 
فرزندم كمتر نشود و خودم مى دانم اگر تمام عمر 
پس انداز كه هيچ، اگر تمام حقوقم را كنار بگذارم، 
نمى توانم يك واحد آپارتمان از مجتمع مسكونى 

كه فالن پزشك مى سازد را صاحب شوم.
من يك پرستارم و قرار بود با عضو بى اهميت! اجراى 
قانون تعرفه خدمات پرســتارى اندكى به حقوقم 
افزوده شود، اما حاال ماه هاست 
همان مبلغ دستكارى شده (كه 
بسيار كمتر از محاسبات اوليه 
اســت) پرداخت نشده است، 
ولى مبالــغ پرداختى به ديگر 
هم تيمى ما يعنى پزشــكان 
متفاوتى  بسيار  اوضاع  محترم 
دارد و گويا از نگاه مديران عالى 
عضو  پرستار  بهداشت،  وزارت 
بى اهميت كادر درمان است و 
نگرانى خاطرش ديده نمى شود.

من يك پرســتارم و با واژه 
تعطيلى و استراحت بيگانه ام، چون بيمارى وقت 
وســاعت و تعطيلى ندارد و خانواده ام محكوم 
هستند تعطيلى و ســفر و ميهمانى خود را با 

شيفت هاى فشرده كارى من هماهنگ كنند.
من در كشــورى هســتم كه با كمبود شديد 
پرســتار روبه روست و البته هزاران پرستار نيز 
داريم كه گويا قرار نيست بر اساس استانداردها 
عمل كنيم و كار همراه با مشقت و مزاياى كم 
يكى از شاخصه هاى پرستارى ما شده كه همين 

امر، علت مهاجرت بسيارى از همكاران پرستار 
من در سال هاى اخير بوده است. 

بر اساس قانون، شغلم سخت و زيان آور است، 
اما بيمارستان ها و بويژه دولتى ها زير بار اجراى 
اين قانون نمى روند و من محكومم تا 30 سال 
تمام را در اين شرايط بســازم و بسوزم و پول 

مهم تر از جان و روان ماست.
من پرستارم و بارها شــنيده ام، مديران عالى 
رتبه اين حوزه مى گويند: 70 درصد بار خدمات 
بهداشتي - درماني بر دوش پرستاران است و بر 
اساس پژوهشي در ايران، 33 درصد پرستاران 
تجربه خشونت از جانب بيمار يا همراهيان او را 
دارند. بسياري از پرستاران پس از 12 سال كار 
مداوم، ســالمت خود را از دست مي دهند و به 
يكي از انواع بيمارى هاي روحي، رواني، اسكلتي، 
ناراحتي معده، ستون فقرات، اختالالت خون و 
يا هپاتيت دچار مي شــوند؛ بازنشستگان اين 
سيستم، از جمله از كار افتاده ترين بازنشستگان 
كشور هستند، با اين حال از لحاظ حقوق و مزايا 
هيچ تفاوتى با ساير بازنشستگان ندارند، حتي در 

بسياري موارد دريافتي كمتري هم دارند.
خالصه اينكه من يك پرســتارم وســاعات كار 
طوالنى، شيفت هاى در گردش، شيفت هاى شب 
پركار، فعاليت ذهنى و بدنى شديد در ارتباط با 
شمار باالى بيماران، واگذارى وظايف غيرحرفه اى، 
تأثيرهاى روحى تماس مداوم با انسان ها در بدترين 
مرحله زندگى (بيمــارى و مرگ) و واكنش هاى 
منفى بيمار و همراهان وى، كمبود هاى دارويى، 
تجهيزات و هماهنگى هــاى زمانبر براى حضور 
ساير اعضاى تيم درمان همچون ويزيت، مشاوره، 
تصوير بــردارى، آزمايش ها، اعزام و انتقال بيمار 

قصه هر روز زندگى من است.

بسياري از پرستاران پس 
از 12 سال كار مداوم، 

سالمت خود را از دست 
مي دهند و به يكي از 

انواع بيمارى هاي روحي،  
اسكلتي، ناراحتي معده، 

ستون فقرات، اختالالت 
خون و يا هپاتيت دچار 

مي شوند
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آب و �وا
  افزايش ابر و سرعت وزش باد

قدس:  اداره كل هوا شناســى خراسان رضوى اعالم كرد:با 
بررسى نقشه هاى پيش يابى و خروجى مدل هاى هواشناسى 
طى 48 ســاعت آينده با استقرار جوى نسبتا پايدار آسمان 
استان غالبا صاف تا كمى ابرى گاهى با افزايش سرعت وزش 

باد پيش بينى مى شود.
همچنين از امروز بعد از ظهر با عبور موج ضعيف تراز ميانى 
جــو افزايش ابرناكــى در غالب نقاط اســتان دور از انتظار 

نخواهد بود.
هواى امروز مشهد،صاف تا كمى ابرى بتدريج افزايش ابر و 

سرعت وزش باد پيش بينى شده است.
حداقل و حداكثر دماى هواى امروز مشــهد هم به ترتيب 

صفر و 18 درجه سانتيگراد خواهد بود.

��اسان �ما�ی
استاندار خبر داد

  راه اندازى گمرك ريلى درجاجرم
بجنــورد- خبرنگار قدس: 
شــمالى  خراســان  اســتاندار 
راه انــدازى گمــرك ريلى در 
شهرستان جاجرم را يك نقطه 
قوت براى اين اســتان قلمداد 
و بر فعال شــدن كامل آن طى 

هفته هاى آتى تأكيد كرد.
محمدرضا صالحى در ديدار مديركل گمرك اســتان با ابراز 
خرســندى از فعاليت هاى منتج به مثبت شدن تراز تجارى 
استان و كشور در دولت تدبير و اميد، لزوم تحليل علمى و 
منطقى مباحث آمارى حوزه صادرات و واردات را گوشــزد 
كرد و افزود: بايد در كنار نقاط قوت استان، نقاط ضعف نيز 

شناسايى و براى آن ها راهكارهاى كارشناسى اتخاذ شود.
مديركل گمرك خراسان شــمالى نيز از ركوردشكنى اين 
مجموعه هم در حوزه صادرات و واردات و هم درآمد گمركى 
خبر داد و گفت: اين دستاورد با توجه به راه اندازى سامانه 
گمركى و ارائه خدمــات آن در واحدهاى توليدى بزرگ و 

صادركننده استان محقق شده است.
جواد جعفرى خاطرنشان كرد: صادرات قطعى استان در 9 
ماه امســال با 122 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته به 57 ميليون دالر رسيده و درآمد ريالى گمرك 

استان هم قريب 70 ميليارد ريال بوده است.
به گفته وى، در همين مدت ميزان واردات از گمرك استان 
با 37 درصد افت به لحاظ ارزش دالرى در مقايسه با مدت 

مشابه پارسال، اندكى بيش از 8 ميليون دالر بوده است.

مديركل كميته امداد خراسان شمالى:
 2850 طرح اقتصادى و عمرانى براى 

مددجويان بهره بردارى مى شود
بجنورد- خبرنگار قدس: مديركل كميته امداد خراسان 
شــمالى گفت: طى ايام اهللا دهه فجر امســال 2850 طرح 
عمرانى و اقتصادى ويــژه مددجويان تحت حمايت كميته 

امداد خراسان شمالى به بهره بردارى مى رسد. 
عباس اهرابى اظهار كرد: اين طرح ها در دو بخش طرح هاى 
اشــتغال و همچنين ساخت و تعميرات مسكن روستايى و 

شهرى بهره بردارى مى شود.
وى با تأكيد بر اينكه 1357 طرح اشتغال به همين مناسبت 
افتتاح مى شــود، گفت: در مجموع 754 طرح كشاورزى و 
دامپــرورى،64 طرح صنايع دســتى و 537 طرح در قالب 

فعاليت هاى صنعتى و خدمات نيز بهره بردارى مى شوند.
وى بابيان اينكه 28 ميليارد تومان براى اين طرح ها هزينه 
شده، تأكيد كرد: از مجموع اين اعتبارات،16 ميليارد و 800 
ميليون تومان آن از طريق منابع بانك ها و باقى مانده نيز از 

طريق منابع داخلى كميته امداد استان هزينه شده است.
مديركل كميته امداد خراســان شمالى همچنين به افتتاح 
و مرمت مسكن مددجويان شهرى و روستايى اشاره كرد و 
گفت: طى دهه فجر امسال 1435 پروژه عمرانى در زمينه 
مسكن شهرى و روســتايى در بخش هاى ساخت و مرمت 
منازل مددجويان با اعتبار 6 ميليارد و 300 ميليون تومان 

مورد بهره بردارى و افتتاح قرار مى گيرد.
وى همچنيــن از افتتــاح 50 پروژه عمرانى روســتايى به 
ارزش 32 ميليــارد تومان از محــل زكات خبر داد و گفت: 
55 واحد مســكونى مددجويان زلزله زده نيز آماده واگذارى 
اســت كه به مناسبت اين ايام بابركت به مددجويان واگذار 

مى شود.
اهرابى همچنين گفت: 3126 وام قرض الحسنه به ارزش 14 
ميليارد تومان و 800 سرى جهيزيه به ارزش يك ميليارد و 
500 ميليون تومان نيز به مددجويان كميته امداد خراسان 

طى ايام اهللا دهه فجر اعطا مى شود.

رئيس ستاد گراميداشت فجرآفرينان در 
خراسان شمالى:

  دهه فجر، دهه به نمايش گذاشتن 
اقتدار و صالبت انقالب است

بجنورد- خبرنگار قدس: رئيس ستاد گراميداشت دهه 
فجر انقالب اسالمى خراسان شمالى گفت: دهه فجر فرصت 
مناسبى براى اعتالى انقالب و به نمايش گذاشتن عظمت و 

اقتدار اين نظام است.
حجت االســالم ســاالرى در دومين جلسه ستاد دهه فجر 
اســتان با بيان اينكه امروز وظيفه داريــم به هر نحوى در 
راســتاى اعتالى اين انقالب گام برداريم، تصريح كرد:حوزه 
فرهنگ بايد همواره مورد مداقه مســئولين باشد و مباحث 
فرهنگى همواره محل تاخت و تاز دشمنان از ابتداى پيروزى 
انقالب اســالمى بوده و غفلت در اين حوزه لطمات جبران 

ناپذيرى را در جامعه به بار خواهد آورد.
وى با اشــاره به تلنگرى كه شبكه هاى مجازى بويژه تلگرام 
در حوادث اخير وارد كرد، افزود: اين فضا ابزارى دولبه است 

كه بايد در دست افراد عاقل باشد.
وى تالش براى برنامه ريزى گراميداشــت ســى و نهمين 
سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى را وظيفه همگان 
اعالم و تصريح كرد: بايد تالش هاى الزم براى انتقال مفاهيم 
اصيل انقالب انجام شــود تا با حضور درصحنه، بتوان كارى 

درخور و شايسته نظام را انجام داد.
در ادامه اين نشســت حجت االســالم خادمــى مديركل 
تبليغات اسالمى خراسان شمالى نيز ضمن ارائه برنامه هاى 
كميته هاى تشــكل هاى مذهبى و قرآن، از اجراى بيش از 

538 برنامه در ايام دهه مبارك فجر خبر داد. 

 آقاى وزير بهداشت،لطفا فكرى به حال بيمارستان شهر 
خودتان بكن،فقط در و ديوارش شــيك است.براى يك 

سونوگرافى بايد يك ماه در نوبت باشى!
09150003740
 ســالم بپرسيد چرا يك اليه آسفالت طرف ديگر بلوار 

دوم طبرسى شمالى را نمى ريزند.
09150000789
 مطلب چرخ بازار پوشاك مشهد نمى چرخد بسيار عالى 
بود. واقعاً درد دل ما پوشــاكى ها را به تصوير كشــيديد 

دستتان درد نكند الهى كه راه حلى هم پيدا بشود.
 09150002730
 4سال است كه مؤسسه كاســپين پول ما را گرفته و 
فقط سود مى دهد. چراكسى پيگيرنيست.توروخدا صداى 

ما را به گوش مردم برسانيد. 
 09330006564
 در رابطــه با مطلــب غوغاى كاغذبازى ، قســمتى از 
بروكراســى نتيجه تصميمات غيــر اصولى مديران ثبت 

است. مثال قرارداد با پست و اجبار مردم .
 09350000595
 از قــول مــن بــه رئيس اتحاديه پوشــاك مشــهد 
بفرماييد مقصر اصلى تعطيلى واحدهاى پوشــاك خود 
اتحاديه وشــوراى اصناف اســت. چرا كه با دادن مجوز 
به فروشــگاهاى جاده طرقبــه باتخفيفهاى 70درصدى 

غيرمجازسبب تعطيلى واحدهاى خرد مى شود.
 09150008401
 ازمسئوالن محترم شركت مخابرات استان و مخابرات 
بلوارشــهيد فالحى ازسال 92تا كنون پيگير تلفن  ثابت 
(الهيــه، بلوار اميريه، اميريه 50 ، نقويه 46 ، ميالن دوم)

هستيم اما هيچ اقدامى صورت نگرفته است.
09150000499

امام جمعه مه والت: 
   روحانيت درفضاى مجازى پاسخگوى 

شبهات باشند

مه والت - خبرنگارقدس: گردهمايى روحانيون شهرستان 
مه والت با حضور نماينده شهرستان هاى تربت حيدريه، زاوه 
مه والت و اعضاى شوراى تأمين شهرستان برگزار شد. دكتر 
باستانى در جمع روحانيون شهرستان مه والت گفت:دشمن 
در مقابل نظام تالش زيادى كرده و ما كم كارى زيادى داريم.
نماينده شهرستان هاى تربت حيدريه، زاوه و مه والت گفت: 
در اين جنگ مهم ترين نيروهاى شجاع ما هدف قرار گرفتند 

و بزرگان ما ترور شدند.
وى گفت: بعد از جنگ زخم هايى شروع شد و تا امروز استمرار 
داشته اســت، افزايش بودجه جارى هر سال به جاى بودجه 
عمرانــى و مديريت نشــدن صندوق ها و... مشــكالتى را به 
وجود آورده ست. باستانى گفت: پرداخت وام اشتغال يكى از 

اقدام هاى دولت براى رفع بيكارى است.
در اين جلســه حجت االسالم ميرى امام جمعه شهرستان با 
اشاره به خطبه متقين گفت: تقوا چه در مفهوم لغوي آن و چه در 
مفهوم اصطالحي، نماد و جلوه اي از باورها و بينش ها و نگرش 
هاي انساني است. وى گفت: اهل تقوا در اصل كساني اند كه اهل 
عقل وخرد هستند و در رفتارهاي اجتماعي خويش مردماني 
صالح و نيكوكارند. از اين رو قرآن به حوزه رفتاري متقين اشاره 
مي كند و مي گويد: متقين كساني هستند كه اهل نيكوكاري 
هســتند و از روي محبت و عشق به خويشان و يتيمان و بي 
كســان و ناتوانان از حركت و در راه ماندگان و بندگان كمك 

و ياري مي كنند.
وى گفت: روحانيت درفضاى مجازى پاسخگوى شبهات باشند 

و با افزايش ظرفيت ها انتقاد پذير باشند. 

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكى شهرستان:
  نرخ بارورى در گناباد باالتر از ميانگين 

كشورى است
گناباد - خبرنگارقدس: معاون بهداشــت دانشــگاه علوم 
پزشكى گناباد گفت: نرخ بارورى در شهرستان گناباد باالتر از 

ميانگين كشورى است. 
ايرج مرادى در اولين كميته ســالمت بــارورى و فرزندآورى 
درمحل فرماندارى اين شــهر با اشاره به اينكه نرخ بارورى در 
ســال 1388 در اين شهرســتان 7/1 بوده است، اظهار كرد: 
خوشبختانه اين نرخ در حال حاضر به 4/2 رسيده است كه از 

ميانگين كشورى باالتر است. 
وى با بيان اينكه بعد از ابالغ سياست هاى جمعيتى توسط مقام 
معظم رهبرى، اقدام هاى خوبى در حوزه بهداشت انجام شده 
اســت، ابراز كرد: تشكيل اين كميته يكى از مصوبات شوراى 

عالى انقالب فرهنگى است كه در كشور اجرايى مى شود. 
 مــرادى با بيان اينكه بيمارى هاى ژنتيكى و متابوليكى يكى 
از علل شــايع مرگ و مير نوزادان در ســطح كشــور است، 
خاطرنشان كرد: تغييردادن چهره اين بيمارى ها و كم كردن 
اين علل مرگ و مير كودكان بســيار سخت و هزينه بر است 
چراكه به آزمايش هاى بســيارى نياز دارد.  وى تصريح كرد: 
خوشبختانه بررسى بيمارى هاى ژنتيكى قبل از ازدواج با انجام 

مشاوره هاى ژنتيكى جزو سياست هاى اصلى دولت است. 

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

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

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

گردهمايى روحانيون شهرستان مه والت - خبرنگارقدس: گردهمايى روحانيون شهرستان مه والت - خبرنگارقدس: گردهمايى روحانيون شهرستان  هادى زهرايى  تونل شــهر مرزى و محروم باجگيران با گذشــت هفت سال از بهره 
بردارى همچنان در خاموشى به سر مى برد و مسئولين پاسخى جز نبود اعتبارات ندارند.

تونل باجگيران كه از آن به عنوان بزرگ ترين تونل شرق كشور ياد مى شود، با 1080 
متر طول و 8/5 متر عرض بخشى از پروژه قطعه سوم محور قوچان باجگيران بود كه 
در آبان ماه ســال 1389 بدون سيستم روشنايى، زير بار ترافيكى قرار گرفت و از آن 

سال تاكنون مشكل روشنايى در آن تونل همچنان باقى است.
ســاخت اين تونل، يكى از مهم ترين خواسته هاى مردم قوچان و باجگيران بود كه با 
ساخت آن گردنه هاى سخت و خطرناك حذف و مسير قوچان به باجگيران حدود 45 
دقيقه كوتاه تر و زمينه رونق بيشتر اين منطقه محروم فراهم شد، اما با گذشت چندين 
سال از افتتاح، سيستم روشنايى اين تونل نه تنها به بهره بردارى كامل نرسيد، بلكه 
برخى از تجهيزات آن به دليل بى تدبيرى، در طى سال هاى اخير به سرقت رفت كه 

ارزش ريالى اين تجهيزات حدود 6 ميليارد ريال برآورد شده است.
  انتقاد شهروندان و مسافران از تونل وحشت

يكى از اهالى باجگيران به خبرنگار ما گفت: على رغم ظرفيت هاى بســيار خوبى كه 
شهر مرزى باجگيران در خراسان رضوى دارد، اما به دليل بى توجهى مسئولين، اين 
شهر به يك شهر متروكه تبديل شده است و امكانات آن در برخى موارد در حد يك 

روستا هم نيست.
وى ادامه داد: شــهر باجگيران ويترين نظام جمهورى اســالمى ايران از سمت كشور 
تركمنستان اســت، اما مورد بى مهرى مسئولين قرار گرفته است و يكى از دردهاى 
اصلى ما و بسيارى از مسافرين، نبود سيستم روشنايى تونل باجگيران است كه از زمان 
افتتاح تاكنون هيچ اقدام خاصى براى آن صورت نگرفته است و فكر مى كنم تا چند نفر 

در اين تونل كشته نشوند، مسئولين به فكر حل اين مشكل نخواهند افتاد.
يكى ديگر از اهالى به خبرنگار ما گفت: بارها و بارها بسيارى از گردشگران خارجى كه 
از اين مرز وارد ايران مى شوند، از مشكالت و كمبودها از جمله روشنايى نداشتن تونل 

انتقاد و حتى از اين تونل با نام «تونل وحشت» ياد مى كنند.
   بودجه هايى كه مصوب شد، اما تخصيص نيافت

در ســال 92 اعتبار 10 ميليارد ريال براى تكميل سيستم روشنايى اين تونل توسط 

شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور مصوب شد و حتى اداره كل راه 
و شهرسازى وقت، قرارداد 12 ميليارد ريالى براى تكميل سيستم روشنايى داخل تونل 
و 12 كيلومتر خط انتقال 20 ولت با پيمانكار منعقد كرد، اما طى سال هاى 92 و 93 

فقط 150 ميليون تومان از كل اعتبار پيش بينى شده به اين پروژه اختصاص يافت.
همچنين در سال 1394 از سوى سازمان راهدارى كشور، اعتبارى بيش از 15 ميليارد 
ريال براى اين پروژه مصوب شد، اما فقط 20 درصد اين اعتبار يعنى حدود 3 ميليارد 

ريال تخصيص يافت.
خانمحمد مصــرزاده، رئيس اداره راهدارى و حمل و نقل جاده اى قوچان در پاســخ 
به پيگيرى هاى خبرنگار ما گفت: پروژه روشــنايى تونل باجگيران داراى قرارداد 15 
ميليارد ريالى است كه از محل اعتبارات ملى سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
مصوب شــده است. وى با بيان اينكه به علت تخصيص نيافتن اعتبارات تاكنون فقط 
4 ميليارد ريال به پيمانكار پرداخت شــده است، ادامه داد: در حال حاضر اين پروژه 
50 درصد پيشرفت فيزيكى دارد و اميدواريم با پيگيرى و تخصيص بودجه باقى مانده 

هرچه زودتر شاهد تكميل و بهره بردارى روشنايى تونل باجگيران باشيم.

گزارش قدس از تونل باجگيران

مشكل روشنايى تونل «وحشت» هفت ساله شد !

بهداشتصنعت

اعتراض كارگران كارخانه كاشى طوس قوچان 
مقابل فرماندارى

قدس  جمعى از كارگران كارخانه كاشــى طوس قوچــان در مقابل فرماندارى اين 
شهرســتان تجمع كردند و خواستار پيگيرى مسئولين شهرستان براى دريافت حق و 

حقوق معوقه خود از كارخانه شدند.
براســاس گفته هاى يك منبع آگاه، ايجاد دودستگى در بين كارگران كارخانه كاشى، 
باعث شده است كه كارگران نتوانند به حقوق خود برسند. جمعى از كارگران خواستار 
دريافت بيمه بيكارى شدند و جمعى ديگر از كارگران هر روز به محل كارخانه مى روند 
و در كارخانه حضور پيدا مى كنند و هيچ شــكايتى از مدير كارخانه نكرده اند و اميدوار 

هستند كه اين كارخانه دوباره فعاليت خود را آغاز كند.
على آذرى دادستان عمومى و انقالب قوچان نيز به خبرنگار ما گفت: با كارگران بارها 
جلسه داشــته ايم و از آن ها خواسته ايم به صورت جمعى تصميم بگيرند و نماينده اى 

از بين خود انتخاب كرده و با گرفتن يك وكيل پيگير دريافت مطالبات خود باشند.
روزنامــه قــدس در خصــوص تعطيلى كارخانه كاشــى طوس قوچان و مشــكالت 
پيش روى آن گزارش هاى بســيارى را به چاپ رســانده اســت و همچنان پيگير اين 

موضوع است.

پرستارى، حرفه اى مقدس و ارزشمند است
مه والت - خبرنگارقدس: مدير شــبكه بهداشــت و درمان مه والت، پرســتارى را 
حرفه اى ظريف و دقيق دانســت و اظهار كرد: پرســتاران كه در راه سالمت و بهبودى 
بيماران از هيچ تالشى دريغ نمى ورزند، قطعاً مورد توجه خداوند متعال و مردم هستند.
دكتــر عبدالعلى حبيبى افزود: انتخاب ميالد با ســعادت حضرت زينب كبرى (س) به 
عنوان اســوه صبر و مقاومت و ايثار به نام روز پرســتار حاكى از جايگاه عظيم اين قشر 

تالشگر عرصه سالمت است. 
وى با بيان اينكه اگر در هر حرفه و شغلى عشق و عالقه و پايبندى نباشد، نتيجه خوب 
حاصل نمى شــود، اضافه كرد: پرستارى وظيفه ســنگين و ارزشمندى است و پرستار 
متعهــد با صبر و حوصله و تحمل ناماليمات به انجام خدمت مى پردازد و چنين كارى 
از عهده هر كســى بر نمى آيد. وى با اشــاره به اينكه پرستارى حرفه اى مقدس است، 
خاطر نشــان كرد: پرستاران كه با دستان نوازشگر و قلب مهربان خود از بيماران كه در 
سخت ترين شرايط جسمى و روحى هستند مراقبت مى كنند، قطعاً در جامعه و در نزد 

خداوند متعال ارزش و اهميت وااليى دارند. 
مدير شــبكه بهداشت و درمان مه والت نقش پرســتاران را در سالمتى افراد جامعه نقشى 
بسيار مهم و اساسى توصيف كرد و از خدمات ارزشمند و خالصانه آنان قدردانى و تشكر كرد.

بجنــورد- خبرنگار قدس: 
شــمالى  خراســان  اســتاندار 
راه انــدازى گمــرك ريلى در 
شهرستان جاجرم را يك نقطه 
قوت براى اين اســتان قلمداد 
و بر فعال شــدن كامل آن طى 
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