
نقاط قوت و كارآمدى نظام را به رخ بكشيم
توليت آستان قدس رضوى، شهردار و 

مسئوالن مشهد تأكيددارند كه بلند مرتبه 
سازى پيرامون حرم متوقف شود

همگرايى  براى 
شـهر  رضـوى

.......صفحه 4 

.......صفحه 3 

مديرعامل شركت گاز 
استان مطرح كرد

ثبت ركورد 
گازرسانى كشور  

در خراسان رضوى
قدس  مديرعامل شركت گاز خراسان رضوى با 
اشــاره به آغاز نهضت بزرگ گازرسانى گفت: 687 
روستا و دوشهر اســتان طى پنج سال گذشته به 
شبكه سراســرى گاز كشور متصل شــدند و در 
مجموع خراســان رضوى ركورددار حجم اجرايى 
پروژه هــاى گازرســانى روســتايى در بين تمام 
استان هاى كشور است.سيد حميد فانى افزود: در 
ابتداى آغاز به كار دولت يازدهم، از مجموع 2530 
روستاى واجد شرايط بهره مندى از نعمت الهى گاز 
در استان، تنها 56 درصد؛ يعنى معادل 946 روستا 
گازدار بودنــد كه اين رقم در حال حاضر به 1633 
روستا افزايش يافته است. وى با بيان اين مطلب كه 
در ســال 95 هر دو روز يك روستاى استان گازدار 
شد، خاطر نشان كرد: از ابتداى سال جارى تاكنون 
نيز موفق شديم با افزايش چهار برابرى فعاليت ها و 
در سايه يك برنامه ريزى منظم شاهد تحقق شعار 

«گازرسانى هر 12 ساعت به يك روستا»...

آيت اهللا علم الهدى درجلسه ستاد دهه فجر استان:

.......صفحه 2 

نماينده خراسان رضوى در شوراى عالى 
استان هاى كشور در گفت وگو با قدس:

وعده استاندار براى 
حل مشكالت راه هاى 

تربت حيدريه محقق نشد
قدس: عضو شــوراى اســالمى شــهر تربت حيدريه يكى از 
مشكالت اساسى اين شــهررا بدهى شهردارى به نظام بانكى 
بخصوص بانك شــهر اعالم كــرد و افزود:شــهردارى تربت 

حيدريه،برابر اعالم بانك شهر حدود 88 ميليارد تومان ...

.......صفحه 3 

kروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــرانروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m

الگوهاى ايرانى - اسالمى، در بازار نوشت افزار، 
جايگزين نمونه هاى غربى

افتخارآفرينى جهانى 3 دانشمند
 مشهدى

قدس گزارش مى دهد دانشمندان دانشگاه علوم پزشكى جزو يك درصد برتر جهان شدند

قدس: معموالً بچه ها وقتى تصاوير دوســت 
داشتنى كارتونى را روى لوازمى مى بينند كه 
با آن ها براى خواندن و نوشتن سروكار دارند، 
با حس بهترى مى خوانند و مى نويسند. همين 
مسئله باعث شــد اين گروه سنى به سمت 

خريد كاالهايى برود كه با ...

قدس: بازهم دانشمندان دانشگاه علوم پزشكى 
مشهد در جهان جزو يك درصد برتر و براى شهر 
و كشــورمان افتخارآفرين شدند. دكتر محمد 
حسين بسكابادى استاد و دكتراى فيزيولوژى 
دانشگاه علوم پزشكى مشــهد و تحصيلكرده 

انگليس با بيش از 210 مقاله در...
.......صفحه 2  .......صفحه 3 
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روايت قدس از زندگى خانواده پنج نفره در كانكس

رؤياى يك شب بدون سوز سرما!
��ر ��ھد

هنگامــه طاهرى  «مدينــه» هر كلمه كه 
مى گويد، گوشــه چــادرش را مى كشــد توى 
صورتش. از كانكس كه مى گويد، اشــك امانش 
نمى دهد، از سرما كه مى گويد، از طعنه هاى مردم 
و از زلزله و دردمندى شــوهرش. خودش خيال 
مى كند خدا قهرش آمده كه در به در شده يا آه 

كسى دامنشان را گرفته است! 
مى گويد: ما كه گناه نكرديم، كارى نكرديم كه 
به اين روز افتاديم...و گوشــه چادر را مى كشــد 
روى اشــك هايش.كانكس جايى است در يكى 
از خيابان هاى همين شــهر، ميان آپارتمان هاى 
بلند، كنار يك ساختمان چند طبقه نيمه كاره 
كه صاحب آن پروژه را تعطيل كرده است. ميان 
خاك و خاشاك و تيرآهن هاى تلنبار شده. ميان 
سرما، ميان سوز زمستان، ميان اين همه سردى 
در يك فضاى كامالً خاكســترى، بى رنگ و بى 
روح. شوهرش نگهبان همين ساختمان بوده كه 
پس از تعطيلى ساخت و ساز، صاحب كار از سر 
لطف اجازه داده همان جا بمانند تا بى ســر پناه 
نباشند.اسم سرپناه را با احساس گناه مى نويسيم 
كه سر پناه نيست. نوعى بى پناهى است ميان 
اين همه ادعاى ما، ميان اين همه چشم كه نگاه 
مى كننــد و مى گذرند، ميــان اين همه دل كه 
شــب هاى دعا خوب زير و رو شدن را مى دانند، 
اما اينجا فقط عبور مى كنند تا مبادا هواى دلشان 

زير و رو نشود.
«مدينه» مادر سه فرزند است، خودش مى گويد 
33 ســال دارد. اشــكان كالس پنجم است كه 

همراه پدر، پالستيك و ضايعات جمع مى كند.
مهديه دو ساله و عمران چهار ساله هم مدام در 
يك فضاى بســته يا به هم مى پيچند يا اطراف 

مادر بى قرارى مى كنند.
«مدينه» به گذشته برمى گردد: روستاى موسى آباد 
نزديك تربت جام كه بوديم پدرشوهرم يك اتاق 
به ما داد براى زندگــى. خودش كه نماند... پير 
بود... زلزله كه آمد خانه خراب شديم. خانه ترك 

خورد و بعضى ديوارها هم فرو ريخت.
آنجــا هم هر كس زمين و َگله داشــته باشــد 
مى تواند بماند، ما هيچ كدام را نداشــتيم. خانه 
خراب هم كه شــديم، آمديم شهر، بلكه كارى 
پيدا شــود و ســر پناهى. حاال دو سال است در 
يك كانكس زندگى مى كنيم كه نه گرمايش با 

ما مهربان است و نه سرمايش.
پالتيــن پــاى شــوهرش را 
دليــل درد مندى او براى كار 
سنگين مى داند، اما مى گويد: 
كار ســبك كه باشد شوهرم 
مــرد كار اســت. شــوهرش 
از دردش  خانه نيســت تــا 
بگويد،پســرش نيست كه از 
كالسى هايش  هم  طعنه هاى 
بگويد، امــا «مدينه» مى گويد 
كه چگونــه اشــكان از نگاه 
دوستانش مى گريزد تا نبينند 
راه خانه شان به كانكسى كنار 
مخروبه ها مى رســد، تا هر بار 
مجبور نباشد بگويد همه بنده 

خداييم، تا باز حرف دل شكســته اش را نياورد 
بريزد كنار اشك هاى مادرش و شرم پدرش.

 شب هاى سرِد بى درمان
زمستان است و ما همان موقع كه توى رختخواب 
نرم و گرم خواب هاى هفت پرى مى بينيم، مدينه 
تا صبح باالى سر بچه ها بيدار است تا بچه ها از 

سوز سرما سينه پهلو نكنند. 

مى گويد: تا صبح مى نشينم 
پتو را كنار نزنند... بعد با پشت 
دست مى زند كف كانكس كه 
اينجا باز اســت، انگار بيرون 

خوابيده ايم.
دوبــاره اشــك از چانــه اش 
مى چكد كــه «ما چگونه مادر 
و پدرى هستيم كه نمى توانيم 
براى بچه هايمان سر پناه جور 

كنيم».

 آخر طاقت
يك درد ديگر بد جورى روى 
سينه اش مانده. فكر كنيد آدم 
فقر را طاقت بياورد، ســرما را 
طاقت بياورد، گرســنگى را طاقت بياورد. وصله 

«دزدى» را كجاى دلش بگذارد؟
مى گويــد: آب كه نداريم. بــراى پخت و پز و 
شست وشــوى بچه ها از پارك نزديك خانه آب 
مى آورم...يك روز هوا ســرد بود... بايد گالن ها را 
پر مى كردم تا كانكس مى كشاندم...حالم خوب 
نبود... نمى توانستم اين همه راه را تا پارك بروم 
و دست پر برگردم...از ساختمان رو به رو خانمى 

خارج شــد اجازه گرفتم از داخل ساختمان آب 
بيــاورم، اجازه داد، من بى اجازه نرفتم. اما مدير 
ساختمان آمد شــروع كرد به داد و فرياد كه تو 
از ساختمان ما آب مى دزدى. هر چه گفتم اجازه 
گرفتم، هر چه گفتــم آب دادن كه ثواب دارد، 
بى فايده بود. گالن را وســط كوچه خالى كردم 
رفتم از پارك آب آوردم، از خيابان، از جايى كه 
اجازه نخواهد و تهمت دزدى نزنند... ولى حالم 

خوب نبود...
اشك امان نمى دهد!

 درد يكى دو تا نمى شود
كنار كانكس را ديــوار چينى كرده اند به عنوان 
حمام. آجرهاى كج و معوج كه ســقف ندارد و 

پرده اى كهنه جلوى در ورودى زار مى زند.
 «مدينه» مى گويد: روى آن را گرانيت گذاشــته 
بوديم كــه فصل گرم اينجا حمــام مى كرديم. 
معتادها آمده اند گرانيت را برده اند. فصل سرد هم 
كه تشــت را مى گذاريم وسط كانكس و بچه ها 
حمام مى كنند.پول داشته باشيم آب مى خريم 
نداشــته باشــيم مى آوريم، پول داشته باشيم 
كپسول گاز مى خريم كانكس را گرم مى كنيم، 
نداشته باشيم يك بخارى برقى هست كه گاهى، 

فقط گاهى روشن مى كنيم.
 پول برق را از تيرماه نداده ايم يعنى نداشتيم كه 
بدهيم. امروز مأمور برق آمده بود كه خبر بدهد 
فــردا مى آيند برق را قطع  كننــد. آب و گاز كه 

نداشتيم، حاال از فردا شب برق هم نداريم! 
مى گويــم: اگر فردا بياينــد و بگويند خانه دار 

شده اى چه مى كنى؟
جوابش گفتنى نيست... در مخيله من و شما هم 
نمى گنجد... ما درك نمى كنيم... اصالً قابل بيان 

نيست... بماند...
فيلم كامل اين گزارش را در قدس آنالين 

در بخش مجله تصويرى مشاهده كنيد.

در حوالى امروز2

قدس: امروز با چند خبر هنرى شما را در جريان وقايع هنرى 
شهرمان قرار مى دهيم. خبر يك نمايشگاه نقاشى و تئاتر، خبر 
يك رونمايى كتاب و شركت در يك كارگاه قصه گويى، رهاورد 

امروز ما براى ستون «هنر مشهد» است. 
امروز هم فرصت خوبى است تا برنامه ريزى كنيد و با بازديد 
از يــك گالرى يا ديدن يــك تئاتر و يا خواندن يك كتاب به 

لحظه هايتان رنگ و بوى ديگرى بدهيد. 

نقاشى/ بهمن 
آثار  نقاشــان،  از  گروهى 
هنــرى شــان را بــراى 
عالقه مندان به هنر نقاشى 
در نگارخانــه آرتيــن به 
اين  نمايش گذاشــته اند. 
نمايشگاه با عنوان «بهمن» 
از روز پنجشنبه و از ساعت 
16 تــا 20 ميزبان حضور 

عالقه مندان است. 
بازديدكنندگان تا 17 بهمن ماه مى توانند براى ديدن «بهمن» 
به سالن 1 نگارخانه آرتين مراجعه كنند.  نگارخانه آرتين در 

خيابان احمدآباد، قائم 8، پالك 58/2 واقع است. 

تئاتر / دختر يانكى 
خبر امروز تئاتر مربوط به 
نمايــش «دختــر يانكى» 
اســت. ايــن نمايــش به 
كارگردانى پيــام كاويان و 
نويسندگى نيال سايمون در 
حال حاضر در پرديس تئاتر 

مستقل روى صحنه است.
عالقــه مندان بــه ديدن 
تئاتر مى توانند تا هشــتم 

بهمن ماه همه روزه ســاعت 19:30 بــه ديدن اين نمايش 
بنشينند. ياسر نجفيان، احسان نقيب زاده و مهسا قديمى در 
اين نمايش نقش آفرينى مى كنند.  گفتنى است، پرديس تئاتر 

مستقل نبش وكيل آباد 48 واقع است. 

كتاب/ جشن امضا
فردا يك اتفاق خوب در كافه 
كتاب آفتاب رخ خواهد داد. 
پيمان هوشمندزاده، عكاس 
و نويسنده برجسته مقابل 
و  مى نشــيند  مخاطبانش 
اثرش  آخرين  در خصوص 
با آن هــا گفت وگو مى كند. 
او با امضاى كتــاب «روى 
خط چشم» مهمان سومين 

نشست ادبى كافه كتاب آفتاب خواهد بود.
 اگر به گپ و گفت با نويسندگان عالقه داريد، مى توانيد ساعت 
18 روز پنجم بهمن ماه به كافه كتاب آفتاب واقع در چهارراه 

دكترا، بازار گلستان سرى بزنيد و از اين برنامه لذت ببريد. 

كارگاه قصه گويى 
كتاب  شــهر  فروشــگاه 
بــراى خانواده هايــى كه 
كودكان ســه تا 12 سال 
آموزشــى  كارگاه  دارند، 
مهارت هــاى زندگــى را 
در قالــب قصه، شــعر و 
اين  مى كند.  برگزار  بازى 
چهارشنبه هاى  كارگاه ها 
هر هفته ساعت 18 براى 

كودكان برگزار مى شود. مادرانى كه تمايل دارند، كودكانشان 
در اين كارگاه ها شركت كنند، مى توانند به فروشگاه شهر كتاب 

واقع در نبش چهارراه ابوطالب مراجعه كنند.

آيت اهللا علم الهدى درجلسه ستاد دهه فجر:
 نقاط قوت و كارآمدى نظام 

را به رخ بكشيم 

على محمدزاده: نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى گفت: 
متوليان فرهنگى استان مراقب باشند افراد ضد ارزشى با باورهاى 
غير انقالبى به بهانه جشنواره هاى هنرى دهه فجر، چهره نشوند.
آيت اهللا علم الهدى در همايش يكروزه رؤساى شوراى هماهنگى 
تبليغات اسالمى شهرستان ها و كميته هاى ستاد دهه فجر استان 
افزود: شــرط اصلى برنامه هايى كه به نام انقالب اجرا مى شود، 
منفعت رساندن به انقالب است و اگر حركت ها نسنجيده باشد، 

ضربه خواهيم خورد و به نظام و انقالب آسيب مى رسد.
وى ادامه داد: اجراى برخى برنامه هاى هنرى از قبيل موسيقى 
و فيلم در ايام دهه فجر براساس معيار هاى تعريف شده از مركز 
در شهرها صورت مى گيرد، اما بايد بپذيريم كه اين برنامه ها در 
شهر مقدس مشهد با اقتضائاتى بايد اجرا شود كه با هويت اين 

شهر در تناقض نباشد.
امام جمعه مشــهد اظهار داشت: نكته ديگرى كه متوليان اين 
برنامه ها بايد مد نظر داشــته باشند اين است كه عده اى تالش 
دارنــد به بهانه همين برنامه هاى هنرى كه در مشــهد برگزار 
مى شــود وارد عرصه شــده واز خود چهره موجه و انقالبى به 
نمايش بگذارند وهمين حضور خود در مشهد را مجوزى براى 
ادامه فعاليت ها در ساير نقاط قلمداد كنند. از اين رو الزم است، 
مراقبت كنيد تــا افرادى كه باورهاى غيرانقالبــى دارند، وارد 

برنامه هاى جشنواره اى فجر نشوند.
آيت اهللا علم الهدى ضمن تاكيد بر جلوگيرى از تكرار برنامه هاى 
مشــابه ايام دهه فجر در سال جارى گفت: بايد قبول كنيم كه 
ديگر ســخنرانى هاى يكطرفه، مؤثر نيست و حتى در مواردى 
شايد نتيجه منفى هم داشته باشد. بنابراين مى طلبد كه جلسات 
به صورت گفت وگويى و ميزگردى برگزار شود چراكه استقبال 

بيشتر خواهد بود واثرات آن بيشتر از هر برنامه اى خواهد بود.
وى با بيان يك مصداق ادامه داد: با توجه به تبليغات سوء عليه 
قوه قضائيه مى طلبد، ميزگردى در دادگسترى استان برگزار شود 

و به پرسش ها و شبهات شهروندان پاسخ داده شود.
نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى افزود: دشمن به دنبال 
تلقين نا كارآمدى حكومت اســالمى اســت و به همين دليل 
مشكالت اقتصادى واجتماعى كشــور را به صورت غلوآميزى 
تحليــل مى كند. بنابراين الزم اســت نقاط قــوت و كارآمدى 
نظام را به رخ بكشــيم واين باور را ايجاد كنيم كه 40 سال در 
ميدان جنگ، اين كشور را اداره كرده ايم و در حالى كه در تمام 
كشورهاى اطراف و منطقه جنگ و ناامنى وجود داشته و هشت 
سال درگير جنگى تحميلى بوده ايم، ولى امن ترين كشور منطقه 
هستيم و عمران وآبادانى ما بيشتر از بسيارى از كشورهايى است 

كه در آرامش كامل بوده و هستند.
وى در بخش ديگرى از سخنانش گفت: انقالب در شهرستان ها 
و محيط هاى كوچك زنده تر اســت و در كالنشهرها دشمن به 
دليل شرايط محيطى توانسته اندكى موفق عمل كند. بنابراين 
پررنگ تر كردن برنامه ها در شهرستان ها مى تواند دشمنان را به 

طور كامل از امكان فعاليت در اين حوزه نااميد كند.
در ابتداى اين جلسه حجت االسالم والمسلمين سلطانى رئيس 
شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى خراســان رضوى گزارش 
كوتاهى از فعاليت هاى اين شورا ارائه داد و گفت: در سال جارى 
16 راهپيمايى و15مراسم بزرگ در استان و مشهد برنامه ريزى 
و اجرا شده است كه بيانگر همكارى قابل قدردانى دستگاه هاى 
مختلف و بويژه آستان قدس رضوى است چراكه اكثر برنامه ها 
به حرم مطهر ختم شده است. وى افزود: در راستاى برنامه هاى 
دهه فجر نيز 25 كميته مختلف تشــكيل شــده تا به صورت 
تخصصى براى اقشار گوناگون برنامه هاى متناسب و مرتبط با 
شرايط آن ها اجرا شود. وى ادامه داد: برنامه هاى سالگرد پيروزى 
انقالب اسالمى امسال حول پنج محور اساسى طراحى شده كه 
شامل بصيرت افزايى، اميد آفرينى، دشمن شناسى، وحدت و 

همبستگى و در نهايت خودباورى است.

با اعالم نتايج بخش «سعدآباد» جشنواره هنر 
شهرى مشهد محقق شد

   راهيابى 38 اثر نمايشى و موسيقايى 
به مرحله نهايى «خانه بهار»

قدس: هيئت داوران بخش نمايش هاى خيابانى و جشــن هاى 
آيينى جشنواره هنر شهرى مشهد بعد از دو مرحله داورى، 38 
اثر برتر را به مرحله نهايى داورى براى اجرا در طول ايام نوروز 97 
معرفى كرد. مصطفى حسن زاده، سرپرست امور هنرى شهردارى 
مشهد با اعالم اين خبر گفت: هيئت داوران اين دوره از جشنواره 
متشكل از رضا صابرى، حميد كيانيان، مجتبى قيطاقى، جواد 
اشــكذرى و على حاتمى نژاد پس از دو مرحله بررسى متنى و 
مصاحبه حضورى، آثار برگزيده بخش ســعدآباد، نمايش هاى 
خيابانى و جشن هاى آيينى را معرفى كرد. مدير اجرايى جشنواره 
هنر شهرى مشهد خاطرنشان كرد: در بخش سعدآباد، به عنوان 
ششمين بخش از فراخوان «خانه  بهار» كه در اين مرحله، داورى 
آن صورت گرفت در مجموع 204 اثر از 74 هنرمند به دبيرخانه 
جشنواره ارسال شد كه در نهايت با نظر هيئت داوران 38 اثر به 

مرحله نهايى انتخاب براى اجرا در نوروز 97 راه  يافتند.
حسن زاده در خصوص تنوع آثار منتخب بخش «سعدآباد» بيان 
كرد: در اين دوره از جشنواره آثار برگزيده از تنوع در شيوه هاى 
اجرا برخوردارند و در قالب هاى متفاوتى همچون هنر اجرا، نمايش  
خيابانى، عروســك گردانى، سرود و موسيقى آيينى و آيين هاى 
نوروزى ايران اجرا خواهند شد.سرپرست امور هنرى شهردارى 
ادامه داد: دبيرخانه جشنواره بزودى هنرمندان برگزيده را دعوت 
به مذاكره خواهد كرد و در اواخر بهمن ماه نيز جلســه اى براى 
بازبينى كيفى و نظارت آثار با حضور نمايندگانى از هيئت  داوران 
و شوراى بازبينى نمايش مشهد برگزار خواهد شد كه اميدواريم 
تمامى آثار، مجوز الزم را براى اجراى عمومى اخذ كنند.  وى در 
پايان تصريح كرد: بدون شــك تمامى هنرمندان جامعه بزرگ 
تئاتر و موسيقى مشهد، سرمايه هاى اجتماعى اين شهر هستند 
و آنچه در ايــن دوره مدنظر برگزاركنندگان بوده، بهره گيرى از 
پتانســيل  هنرهاى نمايشى و موسيقى در ايجاد نشاط و اجراى 

برنامه هاى فرهنگى براى شهروندان در ايام نوروز است.
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تئاترادب

زنده ياد يوسفى زبان فارسى را بنيان فكر و فرهنگ ما مى دانست
ايسنا: رئيس مركز اسناد و مفاخر دانشگاه فردوسى مشهد گفت: زنده ياد غالمحسين 
يوسفى، زبان فارسى را بنيان فكر و فرهنگ ما مى دانست و معتقد بود مسئله زبان فارسى 

براى ما مهم تر از آن است كه برخى درس خواندگان ما مى پندارند.
دكتر سلمان ســاكت در آيين نكوداشت دكتر غالمحسين يوسفى در دانشكده ادبيات 

دانشگاه فردوســى اظهار كرد: 
آنچــه بنــده عرضــه مى كنم، 
عنوانش «نگاهى به يادداشت هاى 
انتقادى اســتاد يوسفى» است. 
گروه زبــان و ادبيات فارســى 
دانشگاه فردوسى مشهد از بدو 
تأسيس تاكنون استادان بسيارى 
به خود ديده است، اما در ميان 

آنان بويژه در ميان استادان قديمى تر سه استاد تشخص بيشترى دارند؛ كه يكى از آنان 
دكتر غالمحسين يوسفى، چهره اى شاخص در زمينه تصحيح متن است.

معرفى برگزيدگان جشنواره استانى تئاتر بسيج مساجد 
نيشابور - خبرنگار قدس: آيين اختتاميه جشنواره استاني تئاتر بسيج مساجد خراسان 

رضوي در پرديس سينمايي شهر فيروزه  نيشابور به كار خود پايان داد. 
 رئيس سازمان بسيج هنرمندان خراسان رضوي در اين آيين اظهار كرد: بايد مساجد پايگاه 
فرهنگي و هنري شود  و امسال هم ما جشنواره تئاتر بسيج را با مركزيت و محوريت مساجد 

برگزار كرديم. 
 سيد جواد كمالي گفت: جشنواره 
اســتاني تئاتر بســيج مســاجد 
خراســان رضوي بــا موضوعاتي 
همچون ســبك زندگي  اسالمي، 
دفاع مقدس، شهدا، مدافعان حرم، 
اجتماعي و آزاد برگزار شد.  دكتر 
رضا صابري، استاد حميد كريمي 

و اســتاد محمد حسن زاده داورى جشنواره تئاتر اســتاني  بسيج مساجد خراسان رضوي را 
عهده دار بودند.
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سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود 
مردمى،   مشكالت  رفع  جهت  در  داند  مى 
سوژه هاى ارسالى از سوى خوانندگان  عزيز    
در حوزه هاى شهرى، اجتماعى، اقتصادى 

و ...  را پيگيرى و منعكس كند .
منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه 

پيامكى  هستيم.
لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
@quds95 :كانال تلگرام

قدس: ازدحام متقاضيان كارت ملى هوشمند در اداره پست 
مركزى مشهد

نيش و نوش: البد يكى اعالم كرده از اين به بعد تو مشــهد 
فقط با ارائه كارت ملى هوشمند «شله» ميدن!
قدس: امحاى 20تن كاالى قاچاق در مشهد

نيش و نوش: مسئوالن آتيش بازى خيلى دوست دارن چون 
ميذارن كاالى قاچاق وارد بشه، بعد آتيشش ميزنن!

قدس: كشــف 18هزار ليتر سوخت قاچاق از يك مرغدارى 
در داورزن

نيش و نوش: مگه گرونى تخم مرغ كم واســه مرغ ها درآمد 
داشت كه حاال زدن تو كار قاچاق سوخت؟!

قدس: اجازه خيابان كشــى به جاى مسجد حوض معجردار 
مشهد را نمى دهيم

نيش و نوش: خب شــهردارى هم از خدا ميخواد و به جاى 
خيابون كشى يك مجتمع تجارى ميسازه!

قدس: جشنواره مدل و لباس در خراسان رضوى برگزار شد
نيش و نوش: در اين جشــنواره شــلوار 12جيب با قابليت 

جاسازى سطل شله در آن، مقام اول رو كسب كرد!
قدس: جاى خالى رشته گرافيك در دانشگاه هاى معتبر مشهد
نيش و نوش: تو دانشگاه هاى معتبر مشهد فقط رشته هايى 

كه مستقيم با كاسبى سر و كار دارن تدريس ميشه!

��ش و �وش
سعيد ترشيزى

خديجه زمانيان   معموالً بچه ها وقتى تصاوير دوست داشتنى كارتونى را روى لوازمى 
مى بينند كه با آن ها براى خواندن و نوشــتن ســروكار دارند، با حس بهترى مى خوانند و 
مى نويسند. همين مسئله باعث شــد اين گروه سنى به سمت خريد كاالهايى برود كه با 
طراحى شخصيت هاى كارتونى محبوب همراه بودند بنابراين كاالهايى به بازار نوشت افزار 
آمد كه بســيارى از آن ها توسط شخصيت هاى كارتونى محبوب بچه ها طراحى شده بود. 
شخصيت هايى كه بسيارى از آن ها غربى بودند و نگرانى تأثيرپذيرى كودك و نوجوان ايرانى 
را از فرهنگ غربى ايجاد كرد. همين نگرانى ها باعث شــد، كارشناسان فرهنگى به دنبال 
جايگزين كردن نوشــت افزارهايى برگرفته از فرهنگ ايرانى- اسالمى باشند و مؤسسات 
فرهنگى با رايزنى همين كارشناسان گام اول را برداشتند و نسبت به توليد نوشت افزارهايى 
اقدام كردند كه هم برگرفته از فضاى فرهنگى جامعه است و هم مى تواند با محصوالت بازار 

رقابت كند. 

 موفقيت نوشت افزار ايرانى
توليد نوشت افزار ايرانى در سال هاى اول موفقيت آميز نبود، اما امروز طراحان و توليدكنندگان 
نوشت افزار اسالمى-ايرانى مى دانند چه طرح هايى زمينه جذب مخاطب را فراهم مى كند.  در 
پى تالشى كه رسانه هاى مختلف در زمينه ترغيب خانواده ها به توجه و تهيه نوشت افزارهاى 

ايرانى داشته اند اين نياز باعث ايجاد رقابت و باال رفتن كيفيت محصوالت ايرانى شد. 

 ورود «به نشر» با گلدسته
يكى از اين مؤسســات، انتشــارات «به نشــر» است كه طى يك ســال گذشته، نسبت به 
توليد نوشــت افزارهايى براساس الگوهاى ايرانى- اســالمى اقدام كرده است و توانسته در 

جشنواره هايى مثل «فيروزه» و «ارتقاى كيفيت» بدرخشد. 
اين انتشارات با نشان «گلدسته» اين محصوالت را به بازار فرستاده است. «به نشر» در طراحى 
اين نوشت افزارها از داستان هاى مذهبى، آيات قرآن، احاديث اهل بيت(ع)، كاشيكارى هاى 

حرم و تصاويرى از نقوش اسالمى بهره برده است. 
حســين سعيدى مديرعامل «به نشر» كه توليد نوشــت افزار ايرانى با استفاده از الگوهاى 
اسالمى-ايرانى را در دستور كار اين مؤسسه قرار داده است، مى گويد: در طراحى نوشت افزارها 
عالوه بر استفاده از المان هاى اسالمى و ايرانى داستان هاى امام رضا(ع) و زائر هم مورد توجه 
قرار گرفته است. البته «به نشر» در طراحى اين كاالها به سبك زندگى ايرانى-اسالمى هم 
توجه داشــته است. مثالً براى نشر فرهنگ عفاف و حجاب نسبت به توليد كتاب هايى با 
همين موضوع اقدام كرده اســت كه اين موضوعات و شخصيت كتاب با عنوان «حنانه» بر 
روى نوشت افزارها هم طراحى شده است. به گفته او همه اين نوشت افزارها توسط جوانان 
داخلى توليد شــده و هم به لحاظ كيفيت با نمونه هاى خارجى رقابت مى كند و هم با نياز 

جامعه منطبق است. 

 گرانى نوشت افزارهاى ايرانى 
يكى از انتقادهايى كه به نوشــت افزارهاى ايرانى وارد است، قيمت باالى اين كاالها نسبت 
به اقالم ديگر آن ها در بازار است. اين تفاوت قيمت باعث مى شود، قشر خاصى از اين كاالها 

استفاده كند و هدف گذارى كه از توليد اين كاالها وجود دارد به طور كامل محقق نشود. 
مديرعامل «به نشر» مى گويد: كاالهايى كه با طراحى اسالمى- ايرانى توليد مى شود، مى تواند 
با رعايت استانداردها و كيفيت الزم در مقايسه با كاالهاى خارجى بهاى مناسب ترى داشته 

باشد كه اين مسئله با گذشت زمان و افزايش سهم توزيع محقق خواهد شد. 
بنا به گفته ســعيدى در حال حاضر به دليل توليد محدود، قيمت اين كاالها نســبت به 
نمونه هاى ديگر بيشتر است، اما در صورت ايجاد بازار براى اين كاالها و تقاضاى زياد و افزايش 
تيراژ حتما بهاى اين كاالها كاهش مى يابد و با قيمت مناسب ترى به دست مشترى مى رسد. 
مديرعامل «به نشــر» نقش تبليغات را در توجه جامعه به خريد اين كاالها مؤثر مى داند و 
مى گويد: رســانه هايى مانند رسانه ملى، رسانه هاى مكتوب و فضاى مجازى به هر ميزان 
كه در حوزه ترويج و تبليغ اين كاالها نقش آفرين باشند، مطمئنا خانواده ها را به تهيه اين 
كاالها ترغيب مى كنند. به گفته او وقتى چند كليپ از سيما براى خريد كاالى ايرانى و يا 
نوشت افزار ايرانى پخش شد، آمار فروش محصوالت «به نشر» هم باال رفت و همين مسئله 
نشــان از اهميت تبليغ براى فروش اين كاالها دارد. سعيدى با بيان اينكه كيفيت خوب، 
محتواى مناسب و تبليغات گسترده مى تواند، باعث توجه خانواده ها به خريد اين محصوالت 
بشــود، توضيح مى دهد: در توليد و طراحى نوشت افزارهايى با طراحى ايرانى-اسالمى بايد 
هم نيازسنجى صورت بگيرد و هم توليد كنندگان به دنبال سند راهبردى باشند و براساس 
سند محتوايى نسبت به توليد كاال اقدام كنند كه همه اين ها در كنار تبليغ گسترده مى تواند، 

سليقه مخاطب را تغيير دهد و عزم او را براى خريد كاالى ايرانى جزم كند.

قدس بگزارش مى دهد

الگوهاى ايرانى - اسالمى در بازار نوشت افزار، جايگزين نمونه هاى غربى

پسرش نيست كه 
از طعنه هاى هم 

كالسى هايش بگويد، اما 
«مدينه» مى گويد كه 
چگونه اشكان از نگاه 

دوستانش مى گريزد تا 
نبينند راه خانه شان به 

كانكسى كنار مخروبه ها 
مى رسد

بــرش

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

300072305 پيامك كنيد.
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 افتخارآفرينى جهانى 3 دانشمند 
مشهدى

پروين محمدى: بازهم دانشــمندان دانشگاه علوم پزشكى 
مشهد در جهان جزو يك درصد برتر و براى شهر و كشورمان 

افتخارآفرين شدند.
دكتر محمد حسين بســكابادى استاد و دكتراى فيزيولوژى 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد و تحصيلكرده انگليس با بيش از 
210 مقاله در زمينه آسم مزمن و ريه، دخانيات و آلودگى هاى 
محيطى و بيمارى هاى تنفســى، اثر گياهان دارويى بر روى 
بيمارى هاى تنفسى،گاز خردل واثرات تنفسى و... با بيش از 

2000 بازديد كننده و ارجاع از جمله اين دانشمندان است. 
وى با اشاره به نقش بسيار مهم رسانه ها در بازتاب تحقيقات 
و نتايج پژوهش هاى دانشــمندان به خبرنگار ما گفت: رشد 
تحقيقات در چند سال اخير بسيار چشمگير بوده و بى گمان 
تشويق بيشتر محققان موجب رشد سريع تر علم خواهد شد. 

دكتر محمد رمضانى نيز اســتاد ممتاز بيوتكنولوژى دارويى 
دانشكده داروســازى با ارائه 250 مقاله در سطح بين الملل 
در خصوص سيستم هاى داروسازى نانو و... با بيش از 4000 
ارجاع از ديگر دانشمندان دانشگاه علوم پزشكى مشهد است.

وى نيز با بيان اينكه دانشكده داروسازى مشهد پس از تهران 
رتبه دوم را به خود اختصاص داده است، گفت: فراهم كردن 
زيرساخت هاى الزم براى دانشجويان و محققان جوان ما را در 
زمينه نانو دارو در سطح جهانى معرفى و بى نياز خواهد كرد، 
اما آنچه مورد نياز حوزه پژوهش است، سرمايه گذارى از سوى 
بخش خصوصى و سرمايه گذاران مطمئن و امين است كه جز 

با صنعتى شدن كشور ميسر نخواهد شد. 
دكتر خليل آبنوس، اســتاد شــيمى دارويى دانشگاه علوم 
پزشــكى هم با ارائه 210 مقاله كه در مجالت معتبر جهان 
چاپ شده با بيش از 2000 ارجاع، ارجاعات باال را در مؤسسه 
بين المللــى «ASI» به خود اختصاص داده و در بين ســه 

دانشمند برتر دانشگاه علوم پزشكى مشهد قرار گرفته است.
وى كه افزون بر يك درصد جهان رتبه دوم بيست و سومين 
جشــنواره رازى را نيز كســب كرده اســت، اظهار داشت: با 
بسترســازى و فرهنگ ســازى در جامعه بايد بتوانيم زمينه 
پژوهش را براى دانشــجويان فراهــم كنيم و همان طور كه 
در توليد علم جايگاه خوبى در جهان پيدا كرده ايم و كيفيت 
تحقيقات ما مورد توجه دانشمندان جهان قرار گرفته است، 
بايد بتوانيم توليد محصوالت علمى خود را نيز به بازار عرضه و 
براى جوانان پژوهشگر و دانشمندان جوان انگيزه ايجاد كنيم.

وى تشــويق و ورود دانشجويان را به حوزه پژوهش ضرورى 
دانســت و از مسئوالن خواســت زمينه مساعدى براى رشد 

علمى جوانان فراهم كنند.

مديرعامل شركت گاز استان مطرح كرد
 ثبت ركورد گازرسانى كشور

 در خراسان رضوى

قدس: مديرعامل شركت گاز خراسان رضوى با اشاره به آغاز 
نهضت بزرگ گازرســانى گفت: 687 روستا و دوشهر استان 
طى پنج ســال گذشته به شبكه سراسرى گاز كشور متصل 
شــدند و در مجموع خراسان رضوى ركورددار حجم اجرايى 
پروژه هاى گازرسانى روستايى در بين تمام استان هاى كشور 
است.ســيد حميد فانى افزود: در ابتــداى آغاز به كار دولت 
يازدهم، از مجموع 2530 روستاى واجد شرايط بهره مندى از 
نعمت الهى گاز در استان، تنها 56 درصد؛ يعنى معادل 946 
روستا گازدار بودند كه اين رقم در حال حاضر به 1633 روستا 

افزايش يافته است.
وى با بيان اين مطلب كه در سال 95 هر دو روز يك روستاى 
اســتان گازدار شد، خاطر نشــان كرد: از ابتداى سال جارى 
تاكنون نيز موفق شديم با افزايش چهار برابرى فعاليت ها و در 
سايه يك برنامه ريزى منظم شاهد تحقق شعار «گازرسانى هر 

12 ساعت به يك روستا» باشيم.
فانى گفت: در 10 ماهه نخســت سال 96، شهر همت آباد و 
206 روستاى خراسان رضوى با جمعيتى افزون بر 29 هزار 
و 985 خانوار از نعمت الهى گاز بهره مند شدند و اميدواريم 
تا پايان امســال اين رقم به 700 روستا ارتقا يابد.مديرعامل 
شركت گاز خراسان رضوى اضافه كرد: در حال حاضر عمليات 
گازرسانى به 559 روستا با جمعيتى افزون بر 82 هزار و 178 
خانوار در حال اجراســت و هم اكنون 77/3 درصد جمعيت 
روستايى و 99/9 درصد جمعيت شهرى استان از نعمت الهى 
گاز بهره مند هستند و در سال آينده اين ضريب به ترتيب به 

95 و 100 درصد ارتقا خواهد يافت.

 رئيس سازمان جهاد كشاورزى با اشاره به خطرات 
جدى كاهش بارندگى ها در خراسان رضوى:

 بارورى ابرها هم ديگر راه حل نيست

هنگامه طاهرى: بارش 11 ميليمترى بارندگى از ابتداى 
مهر تا كنون، كشاورزى استان را با خطر جدى مواجه كرده 

است.
اين در حالى است كه رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان 
هم بيان مى دارد كه در اين برهه بارورى ابرها هم نمى تواند 

راه حل باشد.
به گفته مزروعى بارورى ابرها همواره به صورت آزمايشــى 
و با اعتبار وزارت نيرو انجام مى شــود كه نيازمند وجود ابر 

هم هست.
او تصريح كرد: كاهش بارندگى موجب شــده كشاورزان در 
زمينه توليد و نيز مواجهه با آفات دچار مشكل شوند، ضمن 
اينكه برخى كشاورزان نيز به خاطر استفاده بيشتر از حجم 

مشخص شده آب چاه، قادر به آبيارى مزارع نيستند.
معاون بهبود توليدات گياهى سازمان جهاد كشاورزى نيز در 
مورد كاهش بارندگى ها بيان داشــت: ميزان بارش امسال از 
ابتداى مهر تا كنون نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
48 درصد و نسبت به دوره آمارى 83/5 درصد كاهش داشته 
است.نجفقلى صالحى همچنين از افزايش 9 دهم درجه اى 
دما نسبت به مدت مشابه سال گذشته و 1/1 درجه اى نسبت 

به دوره آمارى خبر داد.
او همچنين اظهار كرد: كاهش بارندگى موجب خسارت به 

مراتع و كاهش علوفه و طغيان آفات شده است.
وى ضمن اشاره به كاهش آب قنوات، آب رودها و چشمه ها، 
اذعان كرد: چون نياز سرمايى گياهان تأمين نمى شود، از نظر 

گل انگيزى دچار مشكل مى شوند.
 بــه گفته معاون بهبــود توليدات گياهى ســازمان جهاد 
كشاورزى براى كنترل مصرف آب، شركت آب منطقه روى 
چاه ها كنترل حجمى نصب كرده تا ميزان اســتفاده از آب 
چاه ها مشخص باشد، اما در حال حاضر الزم است كشاورزان 
زودتر از سال گذشته به آبيارى مزارع اقدام كنند تا بخشى از 

آفت توليد جبران شود.
او بيان داشت: اميدواريم با اين كنترل و نزوالت آسمانى آب 

سفره ها به حد نرمال برسد. 

روى خط حادثه

 بره 8 دست و پا در بشرويه
بشرويه ـ خبرنگار قـدس: رئيس شبكه 
دامپزشــكى بشــرويه گفت: بره اى با هشت 
دســت و پا و بــا دو بدن و يك ســر در اين 
شهرستان سقط شد. دكتر سيد حميد عبدى 
افزود: دليل بروز اين پديده جدا شدن ناقص 
دو جنين در هنگام تقسيم سلولى يا خوراندن 
داروهاى خاص پس از آبستنى حيوان است 
و اين پديده به صــورت نادر اتفاق مى افتد و 
بيشــتر حيوانات در صورت به دنيا آمدن در 

همان ســاعات اوليه جان خود را از دســت مى دهند.وى توصيه كرد: به منظور جلوگيرى از 
تولد دام هاى ناقص الخلقه، دامداران از خوراندن خودسرانه دارو در طول دوره آبستنى دام ها 

خوددارى كرده و به دليل مسائل ژنتيكى قوچ گله را نيز عوض كنند.

 انهدام باند كالهبرداران ميلياردى در خراسان شمالى
بجنورد- خبرنگار قدس: معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى خراسان شمالى از دستگيرى 
اعضــاى باند كالهبرداران حرفه اى با يك ميليــارد و 470 ميليون ريال كالهبردارى در اين 
استان خبر داد.ســرهنگ حيدر اقبالى مطلق با اعالم اين خبر گفت: در پى اعالم 13 مورد 
شكايت مبنى بر اينكه افرادى با ترفندهاى گوناگون از شهروندان كالهبردارى كرده اند، موضوع 
به صورت ويژه در دستور كار ماموران اداره مبارزه با جعل و كالهبردارى پليس آگاهى استان 
قرار گرفت.وى با بيان اينكه متهمان با ترفندهايى از قبيل جعل اســناد و جعل امضا اقدام 
به كالهبردارى مى كردند، تصريح كرد: مأموران با انجام اقدامات پليســى و بررسى اظهارات 
شــاكيان پرونده، موفق به شناسايى محل اختفاى كالهبرداران شدند كه در نهايت در يك 
عمليات ضربتى آن ها را دستگير كردند.وى خاطرنشان كرد: در اين راستا 9 نفر دستگير كه در 
بازجويى از آن ها به 13 مورد كالهبردارى به ارزش يك ميليارد و 470 ميليون ريال اعتراف 

كردند كه براى انجام مراحل قانونى به مراجع قضايى تحويل شدند.

 دستبند پليس بر دستان سارق طالهاى سرخ
قدس:فرمانده انتظامي تربت حيدريه گفت: 
در پي گزارش ســرقت يك كيلو و 500 گرم 
زعفران به ارزش تقريبــي 60 ميليون ريال 
در يكي از روســتاهاي بخش «رخ»، مأموران 
تحقيقات خود را براي شناســايي سارق آغاز 
كردند.ســرهنگ اكبر آقابيگي عنوان داشت: 
مأموران پاسگاه انتظامى «نسر» پس از بررسى 
دقيق محل سرقت و سخنان مالباخته به يكى 
از دوســتان پسر مالباخته مظنون شدند.وى 

خاطر نشان كرد: متهم 22 ساله به نام صادق در بازجويى هاى اوليه منكر هرگونه جرمى بود، 
اما در برابر مستندات پليس لب به اعتراف گشود و به سرقت زعفران ها در نبود صاحبخانه و 

همچنين يك فقره سرقت منزل اعتراف كرد.

 انفجار مرگبار منزل مسكونى در مشهد 
 قدس : افســر نگهبان سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى مشهد از انفجار يك 
منزل مسكونى در خيابان دريا دوم اين شهر و بر جاى ماندن يك كشته در اين حادثه خبر 
داد. مرتضى باقرى عنوان كرد: شب گذشته حادثه اى مبنى بر انفجار و آتش سوزى يك منزل 
مسكونى به سامانه 125 اعالم شد كه بالفاصله آتش نشانان و نجاتگران نزديك ترين ايستگاه 
اعزام شدند. وى افزود: آتش نشانان با حضور در محل حادثه دريافتند در اثر انفجار خفيف منجر 
به آتش سوزى منزل مسكونى يك طبقه ، مرد 32 ساله اى جان باخته است. وى ضمن اشاره 
به سوختگى سطحى بخشى از قسمت پذيرايى اين منزل وياليى 70 مترى، و بيان اينكه علت 
دقيق وقوع اين حادثه توسط كارشناسان در دست بررسى است، گفت: بر اساس بررسى هاى 

اوليه احتمال مى رود نشت گاز شهرى موجب انفجار شده باشد.

نرخ طال و سكه
قيمت در سطح شهر

(تومان)

144/900

1/540/000

1/480/000

753/000

450/000

4650

هر گرم طالى 18 عيار

سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم

نيم سكه

ربع سكه
دالر
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رئيس شبكه 
دامپزشــكى بشــرويه گفت: بره اى با هشت 
دســت و پا و بــا دو بدن و يك ســر در اين 
شهرستان سقط شد. دكتر سيد حميد عبدى 
افزود: دليل بروز اين پديده جدا شدن ناقص 
دو جنين در هنگام تقسيم سلولى يا خوراندن 
داروهاى خاص پس از آبستنى حيوان است 
و اين پديده به صــورت نادر اتفاق مى افتد و 

فرمانده انتظامي تربت حيدريه گفت: 
 گرم 
 ميليون ريال 
در يكي از روســتاهاي بخش «رخ»، مأموران 
تحقيقات خود را براي شناســايي سارق آغاز 
كردند.ســرهنگ اكبر آقابيگي عنوان داشت: 
مأموران پاسگاه انتظامى «نسر» پس از بررسى 
دقيق محل سرقت و سخنان مالباخته به يكى 

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

300072305 پيامك كنيد.

نماينده خراسان رضوى در شوراى عالى استان هاى كشور در گفت وگو با قدس:

وعده استاندار براى حل مشكالت راه هاى تربت حيدريه محقق نشد
فاطمه معتمدى    عضو شوراى اسالمى شهر 
تربت حيدريه يكى از مشــكالت اساسى اين 
شهررا بدهى شهردارى به نظام بانكى بخصوص 
بانك شــهر اعالم كرد و افزود:شهردارى تربت 
حيدريه،برابــر اعــالم بانك شــهر حدود 88 
ميليارد تومان شامل اصل وام و جرايم بدهكار 
افزود:با وجود  اللهيــارى  اســت.على محمد 
جلسات مختلف با مســئوالن بانك شهر در 
كشــور و توافق هيئت مديره اين بانك براى 
تسويه اين بدهى از محل دارايى هاى شهردارى 
مانند تملك زمين، اما تاكنون بانك شهر در اين 
راستا اقدام نكرده است، در حالى كه با تسويه 
اين بدهى بسيارى از مشكالت شهردارى تربت 

حيدريه برطرف خواهد شد.
وى اضافه كرد:يكى ديگر از مشــكالت، بدهى 
جارى شهردارى است. با توجه به كاهش منابع 
درآمدى شــهردارى به دليل ركود در ساخت 
و ســاز، به طورى كــه 70 تا 80 درصد منابع 
مالى شــهردارى از محل صدور پروانه ساخت 
و ساز و كميسيون ماده 100 تأمين مى شود، 
بنابراين شهردارى با مشكل جدى تأمين منابع 

مواجه است.

 30 هزار حاشيه نشين
وى در گفت و گو با خبرنــگار ما تصريح كرد: 
طرح جامع و تفصيلى فعلى شهر تربت حيدريه 
داراى مشــكالت فنى زيادى است. اين طرح 
از ســوى وزارت راه و شهرســازى در مرحله 
بازنگرى اســت كه البته تسريع در آن بسيار 

ضرورى است.
وى جمعيت حاشيه نشين شهر تربت حيدريه 
را حــدود 30 هــزار نفر اعالم كــرد و گفت: 
اين افراد به داليل مختلف از جمله مســائل 
اقتصادى و خشكسالى از روستاها و شهرهاى 
كوچك مهاجرت و در حاشــيه شــهر تربت 
حيدريه سكنى گزيدند.اللهيارى با بيان اينكه 
روند حاشيه نشينى در تربت حيدريه با وجود 
ممانعت جدى شهردارى در عدم اعطاى مجوز 
ســاخت و ساز، افزايشى اســت، گفت: بايد از 
محل اعتبارات ستاد بازآفرينى حاشيه نشينى 
كه در كشــور در حال پيگيرى اســت، رقم 
مناســبى به شهرســتان تربت حيدريه براى 
هزينه كرد در راستاى مهيا كردن حداقل هاى 
رفاهى مانند آموزش، معابر و فضاى سبزبراى 

مناطق حاشيه نشين اين شهر اختصاص يابد.

 يك سوم شهر،بافت فرسوده
 نماينده خراســان رضوى در شــوراى عالى 
اســتان هاى كشــور با بيان اينكه يك ســوم 
مساحت شهر تربت حيدريه در بافت فرسوده 
قــرار دارد، گفت: در واقع حدود 600 هكتار از 
طرح جامع فعلى شهر بافت فرسوده است كه 

بايد بــا حمايت هايى در قالب هايى 
مانند اعطــاى وام بدون بهره و يا با 
سود كم اين وضعيت را مديريت و 
افراد را تشويق به بازسازى و بهسازى 
كرد، در غيــر اين صورت به هنگام 
بروز حوادث طبيعــى مانند زلزله، 
خسارت مالى و جانى زيادى بر شهر 

تحميل مى شود.

  افزايش 100 درصدى قيمت قير
وى اضافه كرد: در موضوع آســفالت فقط طى 
دو مــاه اخير قيمت قير 100 درصد افزايش و 
از تنى 800 هزار تومان به يك ميليون و 500 
هزار تومان رسيده است.اين در حالى است كه 
بيش از 95 درصد معابر تربت حيدريه نيازمند 

بازسازى و روكش آسفالت هستند.
وى در بخش ديگر به مشــكالت حوزه مسكن 
مهر تربت حيدريه اشــاره كرد و گفت: تاكنون 
1500 واحد تكميل و 1800 واحد ديگر باقى 

مانده است. بسيارى از معابر مربوط به مسكن 
مهر همچنان خاكى است و زيرساخت هاى الزم 
مانند مدرســه، فضاى سبز و شبكه جمع آورى 
آب هاى سطحى يا وجود ندارد و يا بسيار ناقص 
است، ضمن اينكه هنوز اين پروژه به شهردارى 
تحويل داده نشــده اســت؛ بنابراين خدمات 
شهردارى در اين قسمت از شهر در 

حد جمع آورى زباله است.
عضو شــوراى اســالمى شهر تربت 
حيدريه با اشاره به مشكالت حوزه 
مبــادى ورودى و خروجى شــهر، 
افــزود: كنار گذر تربــت حيدريه با 
وجود گذشــت 13 ســال از زمان 
بهره بــردارى، امــا تاكنون نســبت به رفع 
نواقــص آن و تكميل پروژه از ســوى اداره راه 
و شهرســازى اقدامى انجام نشده است.وى با 
بيان اينكه راه هاى مواصالتى شهرستان تربت 
حيدريــه بويژه در بخش هايــى مانند بايگ و 
كدكن با مشكالت شديدى در بحث آسفالت 
مواجه اســت،گفت: قرار بود با مجوز استاندار 
راهدارخانه در محور رباط ســنگ با كدكن با 
توجه به شرايط خاص اقليمى و سردسير بودن 
اين بخش ايجاد شــود كه هنوز تأمين اعتبار 

نشده است.
وى با بيــان اينكه 120 كيلومتــر از راه هاى 

شهرستان تربت حيدريه نيازمند فورى مرمت 
است، گفت: در بخش كشاورزى نيز مطالبات 
مردم براى محصوالتى ماننــد چغندر قند و 
زعفران مانده اســت. ضمن اينكه با توجه به 
كمبود منابع آبى احياى قنوات الزم است، اما 
بودجه اختصــاص يافته براى تحقق اين مهم 
واليروبى فقط به اندازه دوقنات در سال است، 
اين در حالى است كه شمار قنوات شهرستان 
600 قنات است.وى با اشاره به مشكل كم آبى 
و فرسودگى شديد لوله هاى شبكه آب شرب 
كه منجر به پرت زياد آب شــرب مى شــود، 
گفت: تكميل نشــدن اجراى شبكه فاضالب 
از ديگر مشــكالت اســت.وى اضافه كرد: به 
دليــل كمبود اعتبارات در حوزه برق و نبود 
تجهيزات كامل، اكثــر معابر اصلى و فرعى 
شــهر تاريك است و روشــنايى به يكى از 

مطالبات عمومى مردم بدل شده است.
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آب و �وا
  جو پايدار در خراسان رضوى

قدس:  اداره كل هوا شناســى خراسان رضوى اعالم كرد:با 
بررسى نقشه هاى پيش يابى و خروجى مدل هاى هواشناسى 
طى 48 ساعت آينده جوى نسبتا پايدار را براى غالب نقاط 
اســتان پيش بينى مى كنيم هرچنــد كه طى امروز ، گذر 
موجى ضعيف باعث افزايش موقتى ابرناكى و همچنين در 
بعضى ســاعات وزش باد نسبتا شديد (دربرخى ساعات در 
نواحى شرقى استان طوفان گردو خاك) خواهد شد. ضمن 
اينكه طى اين مدت پايدارى جو در برخى ساعات، افزايش 
آالينده هاى جوى را نيز در نواحى صنعتى و از جمله مشهد 
مقدس بدنبال خواهد داشــت.  هواى امروز مشــهد، صاف 
تاقسمتى ابرى با غبارصبحگاهى گاهى افزايش سرعت باد 
پيش بينى شده است. حداقل و حداكثر دماى هواى امروز 

مشهد هم به ترتيب 1 و 17 درجه سانتيگراد خواهد بود.

�و��ون
  ثبت 236 شركت در خراسان شمالى 

بجنورد- خبرنگار قدس: مديركل ثبت اســناد وامالك 
خراسان شــمالى از ثبت 236شــركت در 9 ماهه سال 96 

درادارات ثبت اسناد و امالك اين استان خبر داد.
اسدى در بازديد ســرزده از اداره ثبت شركت ها و مؤسسات 
غيرتجارى بجنورد اظهار كرد: از اين شمار 194 شركت تجارى 
و 42 شــركت تعاونى و 88 مؤسسه در سطح استان به ثبت 
رسيده است كه با توجه به الكترونيكى شدن، تسريع در امور 

را خواستار شد.
وى در همين خصوص ادامه داد: در 9 ماهه ســال جارى يك 
هزار و 482 مورد نيز تغييرات در ادارات ثبت اســناد و امالك 

تابعه به ثبت رسيده است. 

  كمبود آب در بجنورد، شيروان و 
اسفراين در سال آينده

بجنورد- خبرنگار قدس: مديرعامل شركت آب و فاضالب 
خراسان شمالى گفت: بارندگى در سال آبى جارى به نسبت 
بازه درازمدت در اين استان 50 درصد كاهش يافته كه بسيار 

نگران كننده است.
غالمحسين ساقى در ديدار با رئيس كل دادگسترى استان، با 
بيان اينكه 80 درصد جمعيت شهرى خراسان شمالى در سه 
شهر بجنورد، شيروان و اسفراين سكونت دارند، اظهار كرد: آب 
شرب اين سه شهر از سدها تأمين مى شود و با توجه به كاهش 
بارندگى به طور حتم ســال آينده در تأمين آب اين شهرها با 

مشكل روبه رو خواهيم شد.

  شناسايى 1900 چاه غير مجاز در قوچان
هادى زهرايى: مدير امور منابــع آب قوچان گفت: در اين 
شهرســتان 671 چاه مجــاز و 2600 حلقه چــاه غيرمجاز 
شناسايى  شده كه طى دو سال اخير 700 دهنه چاه غير مجاز 

پرشده است.
سيد موسى حسينى جعفرآبادى افزود: هم اكنون 1900 چاه 
غير مجاز با 17 ميليون مترمكعب برداشت در سطح شهرستان 
قوچــان وجود دارد. وى ادامه داد: قوچان نســبت به ســاير 
شهرهاى خراسان رضوى در زمينه بارش وضعيت مناسب ترى 
دارد و پس از درگز بيشــترين بارش ها را داشته، اما نسبت به 
گذشته وضعيت مطلوبى ندارد. حسينى يادآور شد: از ابتداى 
ســال آبى تاكنون حدود 34 ميليمتر بارندگى داشته ايم كه 
نسبت به سال گذشته 10 درصد و نسبت به ميانگين 33 سال 

گذشته حدود 46 درصد كاهش داشته است.

  سبزى نيشابور با برند جهانى

نيشابور - خبرنگار قدس: سبزيجات نيشابور با سالم ترين 
آب آبيارى شــده وبا صادرات ســبزى خشك به كشور هاى 
ديگرداراى برند جهانى اســت. مدير جهاد كشاورزى نيشابور 
اظهار كرد: سبزيجات نيشابور با سالم ترين آب كشاورزى آبيارى 
شده و با صادرات آن در سطح كشور و سبزى خشك به خارج 

از كشور داراى برند جهانى است.
فرهمند تصريح كرد: نيشابور ركورددار توليد 8 تن گندم آبى 
در هكتار، توليد 190 تن چغندر قنددر هكتار، توليد 110 تن 
ذرت در هكتار، توليد 140 تن  گوجه فرنگى در هكتار و... است 

كه در سطح استان كم نظير است.

  ساالنه 2000 خودرو به شهر نيشابور 
افزوده مى شود

نيشــابور- خبرنگار قدس: شهردار نيشــابور از افزايش 
20درصدى بودجه سال 97 اين نهاد با اعتبارى افزون بر 148 

ميليارد تومان خبرداد.
على نجفى در نشست با اصحاب رسانه اظهاركرد: براى ايجاد 
نشاط در شهر و شهروندان برنامه اى تحت عنوان «بهار تا بهار 
از بهار انقالب تا بهار طبيعت» تدوين شده و 23 نقطه شهرى 
با 13 شاخص در نظر گرفته شده است و رفع نازيبايى، نصب 
المان، نقاشى ديوارى، رنگ آميزى، نورپردازى و... از اقداماتى 

است كه صورت خواهد گرفت.
وى اذعان كرد: ســاالنه با حجم ورودى حدود 2000 خودرو 
به شهر نيشابور روبه رو هستيم، به همين دليل تصميم داريم 

برخى معابر شهرى را به پياده راه تبديل كنيم.

 من يكى از چند صد كارگر شــركت كارتن مشهد هستم 
كه 10ماه حقوق معوقه دارم و شــرايط سخت زندگى امانم 
را بريده. كارتن مشهد بزرگ ترين صنعت چاپ و بسته بندى 
شرق كشور بوده كه حاال چند ماهى است تعطيل شده وهيچ 
كس جوابگوى مطالباتمان نيســت. مشكل كارتن مشهد نه 
به خرابى بازار كار ربــط دارد و نه به واردات جنس خارجى. 
فقط هماهنگى و پشتيبانى مسئوالن استان را طلب مى كند 
تا دوباره جان بگيرد وچرخش بچرخد و زندگى ناخوش احوال 
چند صد كارگر سامان يابد. خواهشمندم شما اصحاب رسانه، 

آشفتگى ما را فرياد بزنيد. 9010000810
 در كوچه مهديه 18 واقــع در حر90 آخركوچه را جدول 
كشــى كرده اند و ورودى آن را بلوكه گذاشــته اند كه به زير 

خودروها گير مى كند. لطفاً پيگيرى كنيد.  9150007280
 هرسال به خاطر كود دهى كمپوست بوى بد در تمام مشهد 
به مدت پنج ماه پخش مى شود. كارشناسان وزارت كشاورزى، 
پاشيدن اليه اى خاك روى كود را توصيه كرده اند تا هم كود 
بهتر و سريع تر تجزيه شود هم بو متصاعد نشود. چرا شهردارى 

عمل نمى كند؟  راجى نيا
 اگر ســر و كارتان به اداره ماليات بيفتد، خواهيد ديد كه 
بى عدالتــى در اين اداره موج مى زند و يك ميليون و 13 هزار 
تومان ماليات مى گيرند براى شغل لوازم موتور كه در زمستان 
هر ساله به دليل سردى هوا كامالً در ركود است و حاشيه شهر 

مشهد گواه اين صحبت است. 9150001443
 لطفاً از شــهردار محترم بپرسيد كه در شهرتوس آرامگاه 
فردوسى چرا خيابان مالصدراى يك تا نصفه آسفالت شده و 

بقيه اش همينطور رها شده است؟  9150000641
 اعالم شــده كه اليت ورشكسته است. قبالً هم برخى ها گفته 
بودند كه اليت روى اعصاب مردم است! ولى گمان نمى كنم دست و 
پاى اليت را كه به گفته خودشان براى شهردارى ضرر است، جمع 

كنند. اگر هم جمع كنند يك شركت ديگه مياد!  9150003660
 در خصوص گزارش «اين تخفيف ها شما را رنگ مى كند» 
واقعاً جاى تعجب داره كه مســئوالن مى دونن اين فروشگاه 
تخلــف مى كنه و پرونده هم داره، ولى دســت روى دســت 

گذاشتن!!  9150008064
 گزارش روزنامه قدس در مورد فروشــگاه زنجيره اى لوازم 
آرايشــى جالب بود و البته جاى تأسف دارد، چنين تخلفات 
آشكارى در شــهر مقدس مشهد. ضمن قدردانى از خبرنگار 
محترم، ضرورى است پيگيرى الزم از سوى روزنامه قدس تا 
تعطيلى يا اصالح روش چنين مراكزى كه به نوعى با بهداشت 

و سالمت مردم در ارتباط هستند، انجام شود. محمودى

با همكارى آستان قدس رضوى و بسيج 
سازندگى انجام شد

  اجراى 41 طرح مرتبط با مشكالت آب 
در سه دهستان خراسان جنوبى

قدس: سرپرست سازمان بسيج سازندگى خراسان جنوبى از 
اجراى 41 طرح مرتبط با مشكالت حوزه آب در سه دهستان 
با كمك اعتبارى آســتان قدس رضوى توسط سازمان بسيج 

سازندگى خبرداد.
مهدى هنرى در جمع خبرنگاران اظهار كرد: اجراى طرح هاى 
قنوات و اســتخرهاى ذخيره آب در ســه دهستان خراسان 
جنوبى با كمك اعتبارى آستان قدس رضوى توسط سازمان 

بسيج سازندگى آغاز شده است.
وى افزود: بر اين اســاس تفاهمنامه سه جانبه بين سازمان، 
آستان قدس رضوى و جهاد كشاورزى اجراى طرح هاى قنوات 
و استخرهاى ذخيره آب سه دهســتان بندان نهبندان، النو 
سربيشه و گزيك درميان به بسيج سازندگى واگذار شده است.
سرپرست سازمان بسيج سازندگى خراسان جنوبى ادامه داد: 
در اين راســتا 29 رشته قنات و 12 باب استخر ذخيره آب با 

اعتبار كلى 35 ميليارد ريال اجرا مى شود.
هنرى افزود: طبق تفاهم50 درصد اعتبار طرح ها از طريق آستان 
قدس رضوى و 35 درصد آن نيز از طريق جهاد كشاورزى استان 

تاُمين و 15درصد نيز خود يارى اهالى روستاهاست.
وى ادامــه داد: تاكنون 250 ميليون تومان از طريق آســتان 
قدس رضوى براى شروع طرح ها در اختيار بسيج سازندگى قرار 
گرفته است. سرپرست سازمان بسيج سازندگى خراسان جنوبى 
اضافه كرد: جهاد كشاورزى نيز براى تحقق سهم اعتبارى خود 
طرح هاى مذكور را در رديف هاى اعتبارى اســتانى و ملى قرار 

داده كه بزودى از اين رديف تأمين اعتبار خواهد شد.
هنرى ادامه داد: با توجه به تفاهم مذكور، ســازمان بســيج 
ســازندگى عمليات اجرايى احيا و مرمت هفت رشته قنات و 
ســاخت 6 باب استخر ذخيره آب در اين سه دهستان را آغاز 
كرده و تاكنون دو رشته قنات و ساخت 6 باب استخر ذخيره 
آب را به پايان رســانده كه با هماهنگى آستان قدس و جهاد 

كشاورزى در دهه مبارك فجر به بهره بردارى مى رسد.

  ذخيره سازى 200 نمونه در بانك خون 
بند ناف جهاددانشگاهى خراسان جنوبى

ايســنا: مديرعامل بانــك خــون بندناف رويــان گفت: 
خراسان جنوبى طى فعاليت نزديك به دو سال خود پيشرفت 
كمى و كيفى خوبى داشته كه نزديك به 200 نمونه خون بند 

ناف از اين استان ذخيره سازى شده است.
مرتضى ضرابى، اظهاركرد: شركت فناورى بن ياخته هاى رويان 
از ســال 84 با هدف ارائه خدمات ذخيره ســازى سلول هاى 
بنيادى آغاز به كار كرده اســت.با توجه به ظرفيت استان ها و 
نياز كشور، دفاتر استان ها گسترش و در حال حاضر 29 دفتر 
نمايندگى راه اندازى شده كه خراسان جنوبى به عنوان يكى از 

اين دفاتر از سال 94 شروع به فعاليت كرده است.
مديرعامــل بانك خون بندناف رويان ادامه داد: اين اســتان 
طى فعاليت نزديك به دو ســال خود پيشرفت كمى و كيفى 
خوبى داشــته كــه نزديك به 200 نمونه خــون بند ناف از 

خراسان جنوبى ذخيره سازى شده است.
ضرابى تأكيد كرد: با توجه به اينكه اين استان ظرفيت بيشترى 
در ايــن زمينــه دارد اميدواريم با اطالع رســانى و همكارى 

رسانه ها بتوانيم به رشد مناسب ترى برسيم.

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.

قدس   مديركل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوى از ارائه بيش از 26 هزار خدمت 
از محل موقوفات درمانى خراسان رضوى در سال جارى خبر داد.

حجت االســالم والمســلمين محمد احمد زاده در همايش مهر تندرستى خراسان 
رضوى كه با هدف ترويج فرهنگ وقف درمانى و بهداشتى همزمان با سالروز والدت با 
سعادت زينب كبرى(س) و روز پرستار، با حضور مسئوالن شهرستان طرقبه شانديز و 
جمعى از پزشكان و پرستاران در جوار ضريح مطهر امامزادگان ياسر و ناصر(ع) طرقبه 
برگزار شــد، افزود: وقف در همه عرصه ها بــوده و نقش واقفان و خيرين ايجاد مراكز 
عبادى، مســاجد، حسينيه ها و بقاع متبركه كه همه به دست ما رسيده، پررنگ بوده 

و ما مديون آن ها هستيم.
وى با اشــاره به جاودانه مانــدن نام و ياد واقفان گفت: اكثــر مراكز علمى، مدارس، 

حوزه هاى علميه، كتابخانه ها از بركات وقف است.
مديركل اوقاف و امور خيريه خراســان رضوى افزود: بسيارى از خدمات مهم عمومى 
از جمله منابع آبى، قنات ها و چاه ها، خطوط مواصالتى، پل ها، جاده ها همه از بركات 

وجود وقف و واقفان در جامعه است.
وى تصريح كرد: در گذشــته در حوزه بهداشتى هم مهم ترين خدمات را واقفان نيك 

انديش انجام داده اند كه نمونه بارز آن وقف حمام ها بوده است.
حجت االسالم والمســلمين احمد زاده در ادامه با اشاره مراكز درمانى استان اظهار 
كــرد: 180 موقوفه با نيت دارو و درمان در خراســان رضوى وجود دارد كه از محل 
موقوفات منفعتى و متصرفى بيشــترين خدمات درمان و بهداشتى را به مردم ارائه 

مى دهند. 
مديركل اوقاف و امور خيريه خراســان رضوى با اشاره به مراكز درمانى موقوفه، بيان 
كرد: درمانگاه«موقوفه عبداهللا رضوى» در ســوران شــانديز، بيمارستان منتصريه در 
مشهد، بيمارستان دارالشفاء «قمربنى هاشم» نيشابور و بيمارستان 22 بهمن گناباد از 

جمله اين مراكز هستند.
وى افزود: 10 هزار و 112نفر در حوزه دارو، 6867 نفر خدمات پرستارى، 213 نفر در 
بخش راديو لوژى، 7308 نفر در بخش پزشك عمومى، 1661 نفر در دندانپزشكى و 
183 نفر در قسمت سونوگرافى و در مجموع 26 هزار و 730نفر از خدمات درمانى و 

بهداشتى اين موقوفات بهره مند شدند.
حجت االسالم والمسلمين احمدزاده بيان كرد: در شهرستان طرقبه شانديز هم مراكز 
مهم وشاخص درمانى خيريه و موقوفه «على بن ابيطالب(ع)» و «حضرت على اصغر(ع)» 

بيشترين خدمات درمانى و بهداشتى را به مردم ارائه مى دهند.
وى به بزرگ ترين موقوفه اســتان خراســان رضوى اشــاره و اظهار كرد: موقوفه 

«عبداهللا رضوى» نمونه عالى و ســرمايه اى جاودانــه در عرصه خدمات درمانى و 
بهداشتى اســت كه به طور مستقيم و غيرمستقيم بسيارى از مردم جامعه از آن 

بهره مند مى شوند.
حجت االسالم والمســلمين احمد زاده تصريح كرد: شــعار «ما همه واقف هستيم» 
را با وقــــف مشاركتى، آسان كرده ايم تا همه بتوانند با كمــترين مبلغ جزو واقفان 

باشند.
وى افزود: وقف مشــاركتى قرآن،عترت و نماز را با خريد هر سهم 10هزار ريال براى 
آموزش وپرورش و وقف مصحف شريف را براى سومين سال انجام مى دهيم كه 5000 
جلد قرآن توسط مردم وقف شد كه اين امر نشان دهنده اعتقادات عميق مردم ماست 

و بايد به نحو احسن امانتدار و خدمتگزار مردم باشيم. 
غباروبــى ضريح مطهر دو امامزاده واالمقام ياســر و ناصر(ع)، تجليــل و قدردانى از 
پرســتاران و پزشــكان نمونه «موقوفه عبداهللا رضوى» درمانگاه ابن سينا، بيمارستان 
امام رضا(ع)، بيمارســتان حجازى، درمانگاه خيريه حضــرت ابوالفضل(ع) و چهارده 

معصوم(ع) از ديگر برنامه هاى اين همايش استانى بود.
همچنين قائم مقام ســازمان اوقاف و امور خيريه كشــور به همــراه مديركل اوقاف 
خراسان رضوى همزمان با سالروز والدت عقيله بنى هاشم حضرت زينب كبرى(س) با 
حضور در بيمارستان موقوفه امام سجاد(ع) واقع در منطقه محروم حاشيه شهر مشهد، 

ضمن عيادت بيماران، از پرستاران خدوم اين بيمارستان تجليل كردند.

مديركل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوى خبر داد

ارائه 26 هزار خدمت از محل موقوفات درمانى

توليت آستان قدس رضوى، شهردار و مسئوالن مشهد تأكيددارند كه بلند مرتبه سازى پيرامون حرم متوقف شود

همگرايى براى شـهر رضـوى

 هاشــم رســائى فر   بلند مرتبه سازى 
پيرامــون حرم مطهر امام رضا(ع) و ســاخت 
وســاز ســاختمان ها و هتل هاى برج گونه در 
اين منطقه از جمله موضوعاتى است كه مورد 
انتقاد كارشناســان مذهبى و دست اندركاران 
شهرســازى اســت؛ اتفاقى كه اگر با همين 
سرعتى كه در پيش گرفته است كسى مقابل 
آن نايستد، موجب خواهد شد تا بافت پيرامون 
حرم امام رضا(ع) از شــرايط مذهبى و زيارتى 
به يك مركز بزرگ تجارى تبديل شود و گنبد 
و بارگاه امام رضا(ع) در بين حجم عظيمى از 

ساخت و سازها محصور شود!
يك مهندس شهرسازى معتقد است: نظم كه 
يكى از شــاخص هاى معمارى اسالمى ايرانى 
است در ساختمان سازى مسيرهاى منتهى به 
حرم مطهر ديده نمى شود و اين چالش روز به 

روز در كالبد شهر رخنه مى كند.

 افزايش تراكم بيش از 5 طبقه ممنوع
اقتصادى،  سرمايه گذارى  رئيس كميســيون 
و مشــاركت هاى شوراى شــهر مشهد نيز در 
همين رابطــه به خبرنگار مــا مى گويد: بايد 
براى بازسازى بافت پيرامونى حرم مطهر امام 
رضا(ع) با برنامه ريزى مناسب حركت كرد؛ چرا 
كه مى تواند موجبــات رضايت مندى زائران و 

مجاوران را فراهم سازد. 
احمد نــوروزى در خصوص پديده بلند مرتبه 
ســازى در بافت پيرامونى حرم امام هشتم(ع) 
نيــز اظهار مــى دارد: آنچه كــه در اين مورد 
وجود دارد و داراى مصوبه نيز هست، ساخت 
و سازهاى پيرامونى در رينگ نزديك به حرم 
نبايد بيش از پنج طبقه از سطح همكف باالتر 
رود و ساختمان هايى هم كه در مجاورت اين 
رينگ ساخته مى شود تا هشت طبقه بيشتر 

مجوز ساخت ندارد.
شهردار اسبق مشهد مقدس ادامه مى دهد: با 
اجراى اين مصوبه افزايش تراكم بيش از آنچه 

گفته شد، مصداق پيدا نخواهد كرد.
عضو كميته نظارتى منطقه ثامن شــهردارى 
مشــهد با تأكيد بر اين موضــوع كه اصطالح 
بلند مرتبه ســازى با مصوباتى كه وجود دارد، 
ماهيتى نمى تواند پيدا كند، اظهار مى دارد:طبق 
مصوبه هايــى كه وجــود دارد، همان طور كه 

عنوان كردم در رينگ ابتدايى ساختمانى باالى 
پنج طبقه يا بعد از آن باالتر از هشــت طبقه 
روى همكف ســاخته شود، غيرقانونى است و 

اجازه تخريب آن هم داده شده است.

 مخدوش شدن چهره پايتخت معنوى 
هادى محســنى با اشاره به اينكه سر برآوردن 
غول هاى آهنــى در كنار حريم مطهر رضوى 
همچون ساير ساخت و ســازهاى بى هويت 
چهره پايتخــت معنوى را مخــدوش كرده، 
تصريح مى كند: تحقق نيافتن مديريت واحد 

شهرى سبب شــده هر فردى بنا به سليقه و 
مصلحت خود در اين شهر اقدام كند.

اين مهندس شهرسازى يادآور مى شود: ساخت 
و ايجاد برج هاى ســربه فلك كشــيده دردى را 
از زائــران و مجاوران اين شــهر دوا نكرده و اين 
موضوع موجب رونق توريسم مذهبى نمى شود؛ 
زيرا اغلب زائران به عشق زيارت بارگاه رضوى و 
تماشاى معمارى اسالمى و كهن به اين شهر سفر 
مى كنند، بنابراين افرادى كه تفكر ساخت هتل 
و ســاختمان هاى تجارى و ادارى پيرامون حرم 
مطهر را دارند، بايد باور كنند كه ادامه اين روند 

به ماهيت اين شهر مذهبى آسيب زده و خسارت 
آفرين است.

وى با تأكيد بر اينكه مرتفع ســازى و ساخت 
ساختمان هايى كه مانع مشاهده حرم مطهر 
شــده، يك فاجعه در معمارى اســت، عنوان 
مى كند: در گذشــته موقعيت حرم مطهر به 
گونه اى بود كه حتــى از دورترين فاصله نيز 
بارگاه رضوى ديده مى شد، اما اكنون از برخى 
خيابان هاى منتهى به حرم مطهر هم نمى توان 
بارگاه رضوى را مشاهده كرد و اين نقطه ضعفى 

بزرگ در شهرسازى است.

توليت آستان قدس رضوى در حاشيه بازديد از بافت پيرامون حرم مطهر رضوى:

بلند مرتبه سازى اطراف حرم، به هيچ وجه قابل قبول نيست
قدس: توليت آســتان قدس رضوى روز گذشــته در 
حاشيه بازديد از بافت پيرامون حرم مطهر رضوى گفت: 
بايد ساخت و سازهاى اطراف حرم امام رضا(ع) مديريت 
جدى شــود تا گنبد مطهر همواره نمود خودش را از 

تمام مشهد داشته باشد.
حجت االسالم و المسلمين سيد ابراهيم رئيسى اظهار 
داشــت: اقداماتى در ســال هاى گذشته براى توسعه 
خيابان هاى اطراف حرم مطهر صورت گرفته است كه 
بخشى از اين اقدامات كامل شده و بخشى از آن ناقص 
باقى مانده است كه اين نقص مشكالتى را براى زائران و 

مردم ساكن در اين منطقه ايجاد كرده است.
توليت آســتان قدس رضــوى افــزود: اميدواريم با 
پيگيرى ها و اقدامات شــهردار و شــوراى شــهر و با 
همكارى بخش هاى مختلف، ســاكنان اين مناطق و 

بازاريان محترم اين توسعه اتفاق بيفتد كه حتماً براى مردم عزيزمان در اين منطقه و زائران فضاى بهترى ايجاد مى شود.
حجت االسالم والمسلمين رئيسى تأكيد كرد: بايد ساخت و سازهاى اطراف حرم امام رضا(ع) مديريت جدى شود تا گنبد مطهر همواره نمود خودش 
را از تمام مشهد داشته باشد.وى با بيان اينكه بلند مرتبه سازى اطراف حرم، به هيچ وجه قابل قبول نيست، خاطر نشان كرد: آستان قدس، شهردارى 
و مسئوالن مختلف تأكيد دارند كه بلند مرتبه سازى حتماً بايد متوقف شود.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: گشايش  خيابان هاى 

اطراف حرم مطهر بايد موجب تسهيل در رفت و آمد زائران و مجاوران شود و اين موضوع نيازمند همكارى و هماهنگى همه بخش هاست.
شهردار مشهد مقدس نيز در اين بازديد گفت: نتيجه اين بازديد قطعاً بزودى عايد زائران و مجاوران شهر مشهد خواهد شد. طرح اطراف حرم رضوى 
طرحى ملى است و در همين راستا نه تنها مسئوالن استانى، بلكه مديران و مسئوالن كشورى نيز بايد به اين طرح عنايت خاصى داشته باشند تا كار 

اجراى طرح مذكور تسريع يابد.
خامسى با بيان اينكه مسئوالن استان براى اجراى پروژه هاى مهمى همچون طرح اطراف حرم همدل هستند، گفت: در حال حاضر طرح بهسازى 
بافت پيرامونى حرم مطهر رضوى به نيمه كار خود رسيده و 50 درصد پيشرفت فيزيكى دارد و براى اتمام 50 درصد مابقى اين طرح به يك هم افزايى 

و همدلى بين مسئوالن و مردم نيازمنديم.

توليت آســتان قدس رضوى روز گذشــته در 
حاشيه بازديد از بافت پيرامون حرم مطهر رضوى گفت: 
بايد ساخت و سازهاى اطراف حرم امام رضا(ع) مديريت 
جدى شــود تا گنبد مطهر همواره نمود خودش را از 

حجت االسالم و المسلمين سيد ابراهيم رئيسى اظهار 
داشــت: اقداماتى در ســال هاى گذشته براى توسعه 
خيابان هاى اطراف حرم مطهر صورت گرفته است كه 
بخشى از اين اقدامات كامل شده و بخشى از آن ناقص 
باقى مانده است كه اين نقص مشكالتى را براى زائران و 

توليت آســتان قدس رضــوى افــزود: اميدواريم با 
پيگيرى ها و اقدامات شــهردار و شــوراى شــهر و با 
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