
هواپيماها مسيرشان را كج كردند

نماينده مردم گناباد و بجستان در 
تحريريه قدس تشريح كرد

خسارت هزار ميلياردى 
به كشاورزان تا تعطيلى 

35درصدى واحدهاى صنعتى

ادامه سريال گروكشى نوزادان 
اين بار در مشهد

پول بدهيد، 
دخترتان را بگيريد

.......صفحه 3 

.......صفحه 4 

نتيجه پيگيرى هاى قدس براى كاهش آلودگى هواى مشهد 

پليس مشهد به 
خودروهاى 

جديد مجهز شد
.......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

3 سالن  ميزبان جشنواره فيلم فجر مشهد مى شوند  گيانم وه» فدات امام رضا»
رئيس اداره سينمايى و سمعى بصرى خراسان رضوى: روايت ميزبانى امام مهربانى ها ازميهمانان ويژه اش ازسرپل ذهاب

قدس: رئيس اداره ســينمايى و ســمعى 
بصرى خراسان رضوى، گفت: براى برگزارى 
جشنواره فيلم فجر در اين استان سه سالن 
سينما آفريقا، هويزه و پرديس اطلس در نظر 
گرفته شده است و درصدد هستيم سالن هاى 
اصغرزاده و ســيمرغ را هم به ســينماهاى 

ميزبان جشنواره اضافه كنيم. ...

قدس: شايد براحتى بتوان نام ميهمانان ويژه 
امام مهربانــى را براى خانواده اى كه اهل پل 
ذهاب هستند، بر آن ها ناميد. چند روزى است 
كه اين خانواده سه نفره درمشهد هستند. قرار 
گفت و گويم در ســاعت هاى برگشت مهسا 
و سعيد اســت. زوجى كه با پسرشان زانيار 

درهتل الماس براى مصاحبه مالقات شان...
.......صفحه 2  .......صفحه 2 

س
قد

 -
ار 

دب
 بر

مل
 عا

رز
رام

: ف
س

عك

پنجشنبه  5 بهمن 1396 
7 جمادى االول 1439 
25 ژانويه 2018  
سال سى و يكم  
شماره 8606 
ويژه نامه 2994 

.......صفحه 3 



روايت ميزبانى امام مهربانى ها ازميهمانان ويژه اش ازسرپل ذهاب

گيانم وه» فدات امام رضا»
��ر ��ھد

ســرورهاديان  شــايد براحتــى بتوان 
نــام ميهمانان ويژه امــام مهربانــى را براى 
خانواده اى كه اهل ســر پل ذهاب هستند، بر 
آن ها ناميد. چند روزى اســت كه اين خانواده 
ســه نفره درمشهد هستند. قرار گفت و گويم 
در ساعت هاى برگشــت مهسا و سعيد است. 
زوجى كه با پسرشان زانيار درهتل الماس براى 
مصاحبه مالقات شان مى كنم. مصاحبه اى كه 
لحظــه لحظه گرماى نگاه امــام غريب نواز را 

مى توانم در آن ببينم و احساس كنم. 

 زلزله و همه آوارها 
همه ماجرا طلبيده شدن اين خانواده است كه 
اهل سر پل ذهاب هستند. ماجراى غم انگيز 
چند ماه پيش كه تعــداد زيادى ازهموطنان 
كرد ما ناباورانه همه دارايى شان و بسيارى از 
عزيزان شــان را از دست دادند. از آن زمان كه 

همه سرپناه شان شد يك چادر. 
رنج لحظات از دست دادن ها و آرزوى داشتن 
يك كانكس چهار متــرى را به جاى همه از 
دســت دادن هاى خانه چهــار طبقه پدرى و 
آشــيانه خودشان و... شــايد نتوان در گرماى 

چهارديوارى امن خانه حس كرد.
 و حاال در همين شرايط، ارادت زنى دلشكسته 
كرد نشــين اهل سنت و طلبيده شدنشان به 
مشهد الرضا(ع) روايتى مى شود كه از لطف و 
كرم امام مهربانى ها نمى توان هيچ گاه نااميد 

شد هرچند دور، هرچند....

 آرزوهاى قشنگ و امام مهربانى ها 
همه اين روايت از زمانى آغازشــد كه مسئول 
كمپين «آرزوهاى قشــنگ» از مشــهد 60 
كانكس را با كمك اعضاى اين كمپين در همان 
هفته هاى نخست مهيا كرد و براى هموطنان 

كردمان به اولويت نياز اهدا كرد. 
مسئول اين كمپين درآغاز ديدار برايم تعريف 
مى كنــد هنگامى كه براى چندمين بارســر 
پــل ذهاب براى تحويــل كانكس رفتيم يك 
خيرگفت، بايد خــودت كانكس ها را ببرى و 
من نمى دانســتم 10 تا كانكس آخر را به چه 

خانواده هايى اهدا كنم.
حاال سميرا شاهوردى برايم توضيح مى دهد: 
آقاى بابك از بچه هاى قرارگاه امام رضا(ع) قرار 
شــد، زحمت تحقيق را تقبل كند و بعد من 

راهى پل ذهاب شدم.

 پابوسى امام رضا (ع)
حاال «مهسا عزيزى» كه همه خانه و كاشانه اش 
در زلزله ويران شــده و دو ماه است با همسر 
و تنها پسر سه ســاله اش به سختى در چادر 
روزگار را سر مى كند، مى گويد: من اهل سنت 
و همسرم شيعه است در منطقه كردنشين ما 
مردم اهل سنت و شيعه در كنار هم براحتى و 
بــا احترام زندگى مى كنند. تا حاال زيارت امام 
هشتم (ع) نصيبم نشده بود و قبل از زلزله نذر 
كرده بودم در اولين فرصت به پابوســى اش با 
شــوهر و پسرم بياييم، اما زلزله نا باورانه همه 

چيز را خراب كرد.
مهسا آهى مى كشد و مى گويد: باور اينكه در 
يك آن همه داشــته هايت را كه سال ها براى 
آن زحمت ها را تحمل كردى به تلى از خاك 
تبديل شــود، كار راحتى نيست. منزل چهار 
طبقه پدرى و خانه خودمان و همســرمان و 
همه اقوام ويران شد. محل اسكان ما در چادر 
سر مسير عبور پل ذهاب بود و همه كانكس ها 
از اين مسير مى گذشت، اما بعد از گذشت دو 

ماه هنوز كانكسى به ما داده نشده بود.
او ادامــه مى دهد: افراد زيادى آمدند، اســم و 
شــماره مان را گرفتند، اما كانكسى به ما داده 
نشد. دلشكسته بودم و خسته از اين سختى ها. 
يك شب از ته دل گريه كردم و از امام رضا (ع) 

خواستم تا خودش نگاهى به ما بكند.

 هرچند دور اما نزديك
فرداى آن روز يكى از اقوام تماس گرفت و گفت كه 
گروهى براى تحويل كانكس آمده اند و شماره شما 
را هم به آن ها داده ايم. باورم نشد. گفتم مثل دفعات 

قبل به ما نمى رسد.
حاال مهســا توضيح مى دهد: سر صبح خانم 
شــاهوردى و آقاى بابك بــراى بازديد آمدند 

و گفتند تا ظهر يك كانكس به شــما تحويل 
مى دهيم. وقتى كانكس را به ما واگذار كردند، 
گفتند از مشهد اين كانكس ها را آورده اند و من 
آن زمان تازه متوجه شدم اين كانكس ازشهر 

امام مهربانى رسيده است.
شوكه شده بودم. آن قدر گريه كردم و دور كانكس 
گشتم و با دستمال خاكش را به چشم كشيدم و 
بوئيدم و بوسيدمش. امام رضا(ع) از راه دور صداى 
مرا شــنيده بود. حاال براى لحظاتى اشك، حال 
همه مان را بهترمى كند. انگار اين قطرات، تجلى 

همه دوست داشتن هاى بى ادعاست.

  ارادتى متقابل 
همان جا از امام رضا(ع) تشكر كردم و عذرخواهى 
كه او پيش ما آمد و صداى مرا شنيد، اما من تا 

سال ها امكان ديدار و تشكرش را ندارم.
از لحظه حضورش در حرم امام رضا(ع) مى پرسم 
و او نفس عميقى مى كشد و مى گويد: هنوزهم 
به خاطــر لحظه ديدار عظمت حرم، تپش قلب 
مى گيرم. به محض رسيدن از فرودگاه مستقيم با 
خانم شاهوردى به هتل آمديم و فقط وسايلمان 
را گذاشــتيم و رفتيم حرم. جمعيت زيادى بود، 
اما من سراز پا نمى شناختم. جمعيت كناررفت 
و به ضريح رسيدم و گفتم، «گيانم وه فدات امام 
رضا(ع)»: «جانم فدات امام رضا(ع)» صبح و ظهر 
و شب حرم مى روم. دل كندن از اوسخت است. 

 ميزبانى كه فراهم شد
حاال خانم شاهوردى مى گويد: چندروزى بود 
به ســر پل ذهاب آمده بودم و از خانه و بچه ها 
و همســرم دور بودم. در سالن انتظار فرودگاه 
كرمانشــاه منتظر بودم كه صحنه اشك ها و 
ارادت مهســا به امام غريــب نوازمان از ذهنم 
نمى رفت. همان جا تصميــم گرفتم در گروه 
كمپين آرزوهاى قشنگ صحنه تحويل كانكس 

را بگذارم و كمتر از دقايقى اعضايى كه چندان 
هم آشنا برايم نبودند به من پيغام هايى دادند 
كــه همه با يك محتوا بــود و هزينه آمدن و 
اقامت اين خانواده را به بهترين شــكل تقبل 
كردند زيرا همه اعضا معتقد بودند، اين خانواده 
ميهمانان ويژه امام رضا(ع)هســتند و بايد با 

جايگاه خوب ميزبانى شوند...

  شيرينى كه تلخى را زدود
ســعيد زنگنه پدر خانواده هم از حرم مى رسد 
و به جمــع ما ملحق مى شــود و دربدو ورود 
مى گويد: زلزله شايد بدترين اتفاق زندگى من 

باشد، اما به شيرين ترين واقعه تبديل شد.
اوبيان مى كند: همه داشــته هايم از بين رفت، 
اما نگاه امام رضا(ع) باور جديدترى از زندگى را 
براى من به وجود آورد و ايمانم را راسخ تر كرد. 
از ساعت هاى اوليه، مردم ما را تنها نگذاشتند. 
امام مهربانى ها دعاى ما را اجابت كرد و بعد با 
انسان هاى شريفى آشنا شديم كه اين باورمان 
را دوچنــدان كرد كه هنوز هــم ايرانى با هم 
متحد اســت از هر قوم و زبانى كه باشد. امام 

رضا(ع) هم همين پيام را به ما داد.
او مى گويــد: در بدو ورود در فرودگاه مشــهد 
خبــر يك فيش غذاى حضرت به ما رســيد، 
امــا وقتى براى تحويل رفتم و گفتم در ظرف 
يكبار مصرف برايم بريزيد تا براى همســرم و 
فرزندم در هتل ببــرم و اين غذاى متبرك را 
باهم بخوريم، در كمال ناباورى يكى از خدمه 

سهم غذاى خودش را هم به من داد. 
اين ميهمان ويژه مى افزايد: دســت و دلبازى 
اهل بيت(ع) جاى ترديد ندارد. او ما را خودش 
دعوت كرده بود و مهمان نوازى را به حد اعال 

برايمان انجام داد.
اين هموطن كرد زبان ادامه مى دهد: اميدوارم 
ايران از هر بالى طبيعى و غيرطبيعى در امان 
بمانــد، اما اگر اتفاقى رخ دهــد، مردم بدانند 

برادرهاى كردشان كنارشان هستند. 

  و پايان يك آغاز
امروز روز چهارم حضــور ميهمانان ويژه امام 
رضا (ع) است. ساعت 2 بعد ازظهر خداحافظى 
مى كنيم و خانواده سه نفره ميهمانان ويژه امام 
غريب نواز با پرواز ساعت 18 مشهد را به مقصد 
كرمانشاه و مستقر شــدن در كانكس سرپل 

ذهاب ترك مى كنند.

در حوالى امروز2

قدس: بسيارى از هنرمندان تأكيد كرده اند هر روز سعى كنيد 
چند صفحه كتاب بخوانيد. يك تابلوى نقاشــى ببينيد و به 
تماشاى عكس هاى زيبا بنشينيد. درگير شدن انسان امروز با 
هنر مى تواند روح او را از روزمرگى زندگى ماشينى صيقل دهد 

و به تماشاى دنيايى ديگر بنشاند. 
كتابفروشــى ها، گالرى ها و سالن هاى نمايش مشهد هميشه 
ميزبان آثار هنرى و هنرآفرينى هنرمندان است به ديدن آن ها 
برويد و راكد بودن را از فضاى زندگى تان خارج كنيد. با ستون 

«هنر مشهد» همراه باشيد. 

 عكس/ آنات
آثــار  عكاســان،  از  گروهــى 
هنرى شان را براى عالقه مندان 
به هنــر عكاســى در نگارخانه 
فردوســى به نمايش گذاشته اند. 
اين نمايشگاه با عنوان «آنات» از 
روز شــنبه و از ساعت 17 تا 20 

ميزبان عالقه مندان است.  
بازديدكنندگان تا 11 بهمن ماه مى توانند براى ديدن «آنات» 
به نگارخانه فردوسى مراجعه كنند. نگارخانه فردوسى در سه 

راه ادبيات، فرهنگسراى جهاد دانشگاهى واقع است.  

 تئاتر / ديوان تئاتر ال 
خبر تئاتر مربوط است به نمايش 
«ديوان تئاتــر ال». اين نمايش 
به نويســندگى زنده ياد محمود 
استاد محمد و كارگردانى عباس 
رثايى هر شــب ســاعت 19 در 
فرهنگســراى ترافيــك به روى 
صحنه مــى رود.  فرهنگســراى 

ترافيك در دانشجوى 29 واقع است. 
 

 نقاشى / نگاه 
عالقه منــدان بــه هنر نقاشــى 
مى توانند از روز جمعه به گالرى 
بخــارا بروند و به تماشــاى آثار 
نقاشى حسين مولويان بنشينند.  
اين نمايشگاه با عنوان «نگاه» از 
روز جمعه و هر روز از ســاعت 9 
تا 22 به مدت هفت روز ميزبان 

عالقه مندان به اين هنر است.  گفتنى است، گالرى بخارا در 
بلوار وكيل آباد، بين كوثر 4 و 6، پالك 22 واقع شده است.

   3 سالن  ميزبان 
جشنواره فيلم فجر مشهد مى شوند

قدس: رئيس اداره سينمايى و سمعى بصرى خراسان رضوى، 
گفت: براى برگزارى جشــنواره فيلم فجر در اين استان سه 
سالن سينما آفريقا، هويزه و پرديس اطلس در نظر گرفته شده 
است و درصدد هستيم سالن هاى اصغرزاده و سيمرغ را هم به 

سينماهاى ميزبان جشنواره اضافه كنيم. 
عباس خوش آهنگ افزود: آغاز سانس ها احتماالً از ساعت 15 
خواهد بود.  او ادامه داد: سالن اصغر زاده را براى نمايش فيلم ها 
و توليداتى كه در داخل اســتان بوده (نظير فيلم هاى كوتاه و 

مستند) در نظر گرفته بوديم. 
در واقع اين سالن را به عنوان سالن بخش جنبى جشنواره در 
نظر گرفته ايم و ستاد مجزايى برايش تشكيل داده ايم. خوش 
آهنگ در مورد سانس هاى ويژه پيش بينى شده براى نمايش 
فيلم هاى جشنواره، گفت: اين موضوع به ميزان استقبال مردم 
از فيلم ها بســتگى دارد و با هماهنگى هاى الزم، نســبت به 

اختصاص سانس ويژه اقدام خواهيم كرد.  
رئيس اداره سينمايى و سمعى بصرى خراسان رضوى در مورد 
افتتاحيه جشنواره در مشهد گفت: افتتاحيه جشنواره در روز 
جمعه 13 بهمن ماه احتماالً با حضور مديران سينمايى كشور 
برگزار خواهد شد. همچنين همزمان با افتتاحيه، شاهد افتتاح 
15 سالن در مشهد خواهيم بود كه 11 سالن آن در پرديس 
اطلس خواهد بود.  خوش آهنگ اضافه كرد: امسال پانزدهمين 
سال برگزارى جشنواره فيلم فجر در استان است. سال گذشته 
تنها ســالن آفريقا و هويزه را داشتيم، اما سالن هايى كه براى 
امسال در نظر گرفته شده اند، در مركز و حاشيه شهر مشهد 
هستند. وى افزود: امسال پرديس اطلس به آن ها اضافه شده 

است. 
وى اظهــار اميدوارى كرد، شــرايطى را مهيا كنيم كه مردم 

بتوانند از اين امكانات بيشتر استفاده كنند.

غالمعباس ساعى «شاعر»:  
  «فضاى مجازى» شاعران را از هم دور 

كرده است
خديجه زمانيان: سه شنبه اى 
كه گذشت، شــاعران جوان 
كتاب  كافــه  در  مشــهدى 
«ســالم» گــرد هــم جمع 
شدند و اشعارشــان را براى 
شاعر پيشكســوت و غزلسرا 

غالمعباس ساعى خواندند. 
ساعى پس از شنيدن اشعار 

شاعران و بيان نكاتى به آن ها در خصوص قالب شعرى «غزل» 
صحبــت كرد. او از غزل گفــت و اتفاقاتى كه براى اين قالب 

شعرى دوست داشتنى در همه اين قرن ها رخ داده است. 
اين شاعر پيشكسوت، در ابتدا از شاعران جوان حاضر در جلسه 
خواست غور بيشترى در ادبيات داشته باشند و اگر به سرودن 
شعر نو عالقه دارند، ضمن خواندن آثار شاعران كالسيك، به 
دفاتر شعرى شــاعران امروز مراجعه كنند و اشعار شاعران را 

بخوانند.
به باور او، عالقه مندانى كه ذائقه شاعرى دارند و مى خواهند در 
اين راه گام بگذارند، بايد با افق شعر آشنايى كامل داشته باشند 

و الزمه چنين مسئله اى مطالعه مستمر است. 

 زندگى با شكوه «غزل» 
ساعى در ادامه جلسه از «غزل» گفت و اينكه در طول سال ها 
بســيارى از قالب هاى ادبى اوج و افول داشتند، اما غزل تا به 
امروز، باشكوه به حيات خود ادامه داده است. او با بيان اينكه 
بزرگ ترين شاهكارهاى ادبى در قالب غزل خلق شده اند، دوره 
معاصر را دوران شكوفايى و اوج اين قالب شعرى عنوان كرد. 

ساعى در اين خصوص توضيح داد: از آنجا كه پيش از انقالب 
بسيارى از شــاعران به شعر ســپيد روى آورده بودند و اين 
شاعران رويكرد مناســبى با تحوالت انقالبى مردم نداشتند، 
پس از انقالب شعر ســپيد مورد توجه قرار نگرفت و در اين 

شرايط غزل جانى دوباره گرفت. 
وى در خصوص ســاختار غزل و تغيير و تحول آن طى قرون 
گذشته گفت: در گذشته چون مردم سواد خواندن و نوشتن 
نداشتند و بيشتر به شعر گوش مى دانند و شعر از طريق نقل 
قول منتشــر و ترويج مى شد، شــاعران با تغيير صوت و آوا، 
جلوه هاى بصرى به شــعر مى بخشيدند، اما با گذشت زمان و 
با سواد شدن مردم و خوانده شدن شعر، جلوه هاى بصرى هم 

مورد توجه قرار گرفت. 

  تأثير فضاى مجازى بر سير «غزل»
شاعر پيشكسوت در پاسخ به اين پرسش كه در دوران معاصر 
گسترش فضاى مجازى چه تأثيرى بر سير غزل گذاشته است، 
توضيح داد: فضاى مجازى از آنجا كه شاعر را معطل نمى كند 
و مى تواند به محض آفرينش اثرش آن را بدون مانعى منتشر 
كند و در دســترس مخاطبش قرار دهد، به نفع شعر و شاعر 
عمل كرده است، اما اين فضا سبب شده شاعران از يكديگر دور 

شوند و از حال و هواى هم بى خبر باشند.
ساعى، اليك هاى شــاعران روى اشعار هم در فضاى مجازى 
را نوعــى «نان به قرض دادن» آن ها به يكديگر عنوان كرد و 
گفت: رودررويى شاعران موجب پيشرفت شعر و جريان سازى 
در فضاى ادبى مى شود و چه بهتر شاعران هوشمندانه از كنار 
دنياى مجازى عبور كنند و مسير شعرى و ادبى شان را فارغ 
از اين فضا ادامه دهند، چون ايستادن در برابر فضاى مجازى 

مقرون به صرفه نيست.
شاعر پيشكسوت در ادامه سخنانش در پاسخ به اين پرسش 
كه چرا در دوران معاصر قله هاى ادبى خلق نمى شود، گفت: 
من مخالف اين گفته هستم و به جرئت مى گويم در 10 سال 
گذشته شعرى به قوت اشعار ناصر فيض و سعيد بيابانكى در 
حوزه طنز خلق نشده است، ضمن اينكه در غزل هم شاعرانى 
مانند محمدعلى بهمنى و عليرضا بديع قابل اعتنا هستند، اما 

مسائل حاشيه اى و بى ارزش اجازه نداده است. 
وى دهه 40 را اوج شــكوفايى شعر ايران عنوان كرد وگفت: 
در اين دهه شاعرانى مانند فروغ، اخوان، سهراب، شاملو، نادر 
نادرپور و نيما ظهور پيدا كردند و ادبيات را به اوج رساندند. به 

باور من، اين دهه ديگر در ادبيات ما تكرار نخواهد شد.

   اعزام مددجويان خيريه جان نثاران 
حضرت زهرا به عتبات عاليات

قدس: با مســاعدت اداره اوقاف و امور خيريه مشــهد 
مقدس، هفت نفر از مددجويان خيريه جان نثاران حضرت 
زهرا(س) كه تاكنون به عتبات عاليات مشرف نشده بودند 
با نظارت مجتمع فرهنگى بيت الزهرا(س) به عتبات اعزام 

شدند.
شــايان ذكر است اين تصميم در جلسه كميته حل اختالف 
هيئت هاى مذهبى، مســاجد و مؤسســات خيريه با حضور 
جانشين دادسراى ناحيه چهار و نمايندگان نيروى انتظامى، 
اداره اوقاف، فرماندارى، شــهردارى تصويب شد و اداره اوقاف 
و امور خيريه مشهد هزينه هاى اعزام هفت نفر از مددجويان 

خيريه ها به عتبات عاليات را متقبل شد.
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قدس: آلودگى هوا سد راه بارش باران در مشهد
نيش و نوش: قبالً كه ميگفتن چيزاى ديگه باعث نيومدن 

بارون ميشه!
قدس: رواج استخر و جكوزى هاى خانگى در مشهد

نيش و نوش: مســئوالن كه الكى نميگن كمبود آب داريم، 
پس حتماً اين الكچرى نشين ها آب رو از چين ميارن!

قدس: 320 هزار نفر در خراسان رضوى جوياى كار هستند
نيش و نوش: همينكــه جوياى كار هســتن و دنبال كار 

ميگردن، خودش يعنى يك كارى دارن و بيكار نيستن!
قدس: تنفس مشروط مشهدى ها

نيش و نوش: همينجورى پيش بره تو مشــهد واسه نفس 
كشيدن هم بايد به اليت پول بديم!

قدس: اجراى طرح توان افزايى زنان حاشيه نشين
نيش و نوش: تا توانشــون زياد بشــه و بتونــن كمبودها و 

معضالت مناطق حاشيه اى رو تحمل كنن!
قدس: وضعيت گسل هاى مشهد، توس و كشف رود در مرحله 

مطالعه
نيش و نوش: تا شما مطالعاتتون تموم بشه همه اين گسل ها 

فعال شدن و ديگه چيزى از مشهد نمونده!

��ش و �وش
سعيد ترشيزى

حفاظت سنگ نگاره ها؛ مأموريت فراموش شده
گزارش

 على محمدزاده  حدود 10 ســال قبل 
با تعدادى از كارشناســان و مأموران يگان 
حفاظت ميراث فرهنگى از سنگ نگاره هاى 
اطراف مشهدبازديدى داشتيم و گزارشى با 
عنوان سنگ نگاره هاى مشهد در سراشيبى 

نابودى منتشر كرديم.
پيگيرى هــاى بعــدى كــه در قالب چند 
گــزارش ميدانى صــورت گرفت در نهايت 
منجر به پيشــگيرى از برخى تعرضات به 
اين آثار تاريخى شد و مديران وقت ميراث 
فرهنگى از تبديل اين محوطه ها به سايت 
موزه خبر دادند، اما اين اقدام را به برگزارى 
جلسات كارشناسى بيشتر و بررسى تأمين 

اعتبار الزم موكول كردند.
اما با ايجاد شــهر جديد طرقبه و شانديز 
محوطه هاى ســنگ نگاره اى شتر سنگ 
وكمر مقبوال از محدوده شهرستان مشهد 
منفك و در زمره اراضى بينالود و شــهر 
طرقبه شــانديز قرار گرفت و اندكى روند 

پيگيرى ها كند شد.
از ســوى ديگر با مطرح شدن و شناساندن 
بيشــتر اين مناطق تعداد افراد بيشــترى 
براى بازديد از ايــن تصاوير تاريخى راهى 
اين محوطه ها شدند و در اين ميان عده اى 
افراد بى توجه كه ارزش تاريخى اين سنگ 
نگاره ها را درك نمى كردند اقدام به تخريب 
آن ها يا تراش تصاويرمشــابه ويا نام خود بر 

روى اين نقوش تاريخى كردند.

  بهتراست بدانيم
كمرمقبوال، منطقه اى طبيعى تاريخى است 
كه بنا به برخــى گزارش ها حدود 15 هزار 
سنگ نگاره باستانى را در خود جاى داده، 
قدمت 3500 ساله برخى سنگ نگاره ها كه 
در پى بررســى هاى اوليه كارشناسان اعالم 
شده نكته ظريفى است كه اولويت حفاظت 

از اين منطقه را هرچه بيشــتر و بيشــتر 
افزايش مى دهد.

اين ســنگ نگاره ها اســرار كشــف نشده 
فراوانــى در دل خــود دارنــد. نگاره ها يا 
هنرهاى صخره اى، ســندهاى دست اولى 
هستند كه نمادى از هويت تاريخى هر ديار 
و منطقه محسوب مى شوند و كهن ترين آثار 
هنرى و تاريخى به جاى مانده از گذشتگان 

محسوب مى شوند.
نقوشــى از قبيل شــير، بز كوهــى، گاو، 
ميش و انســان هاى شكارچى بر روى اين 
سنگ نگاره ها وجود دارد كه از اين طريق 
مى توان قدمت آن را به دوران نوســنگى 

نسبت داد.

بيشترين نقوش اين سنگ نگاره ها مربوط 
به طرح حيوانى از جمله بز كوهى، شتر دو 
كوهانــه، گاو كوهاندار و احتماالً يوزپلنگ 
اســت كه در ميان آن ها نقش درخت يا 
گياه به صورتى خاص مشــاهده مى شود، 
امــا آنچه اهميت دارد وجــود نقوش گاو 
كوهاندار و شــتر دوكوهانه اســت كه به 
اعتقاد باســتان شناســان مملو از رمز و 

رازهاى فراوان است.

   كابوس سنگ نگاره ها 
هر چند محوطه شــتر ســنگ در فهرست 
آثار ملى ثبت شد، اما در عمل اقدامى براى 
حراست بيشتر يا تبديل آن به سايت موزه 

صورت نگرفت و بايد گفت سنگ نگاره هاى 
تاريخى اين روزها حال و روز خوبى ندارند.

دامنه ارتفاعات جنوبى مشــهد هم تعداد 
قابل توجهى سنگ نگاره دارد، اما با احداث 
بولوار نماز از يك ســو و افزايش تردد افراد 
به اين بخش موجب شــد تا بسيارى از اين 
سنگ نگاره ها در معرض ديد قرار بگيرد و 
از سوى همان افراد نا آشنا با ارزش تاريخى 

اين نقوش مورد تعرض باشد.
به نظر مى رسد آنچه مورد غفلت قرار گرفته 
اين اســت كه ساير دســتگاه ها و افراد در 
پست هاى اجرايى از قبيل جهاد سازندگى 
ومنابع طبيعى ودهياران وظيفه اى در قبال 
حفاظت از اين اسناد تاريخى ملى براى خود 
قايل نيســتند و يا حداقل اينكه حساسيت 
الزم براى اندكــى مراقبت ندارند و ميراث 

فرهنگى را متولى همه چيز مى دانند.
با تمام اين اوصاف با هيچ بهانه اى نمى توان 
اقدام تخريبگرانه شهروندان عادى را توجيه 
كرد؛ اينكه چرا جوانى كه در اينستاگرامش 
مطالــب فراوانــى از تاريــخ كهن كشــور 
مى نويســد، با كمال افتخار نــام خود را بر 
روى نقش ســوار كمان دار چند هزار ساله 

حك مى كند.
براستى چه كسى بايد بديهى ترين چيز مانند 
ارزش تاريخى يك سنگ نگاره رابه تك تك 
شهروندان گوشــزد كند، يا اينكه بايد اين 
دسته از افراد را در زمره تخريبگران اجتماعى 
قرار دهيم و با آنــان برخورد قانونى صورت 
گيرد. هر چه هســت سنگ نگاره هاى كهن 
شــرق ايران كه به عقيده كارشناسان پس 
از محوطه تيمره، بزرگ ترين محوطه سنگ 
نگاره اى كشور است هر روز خراش جديدى 
از نيشــتر جهالــت برخى از مــا برمى دارد 
و الزم اســت هر چــه زودتر بــه داد آن ها 

برسيم.

دانش آموزان مشهدى طاليى شدند
دانش  قــدس: 
دبســتان  آموزان 
«بيتا»  غيردولتى 
در منطقه آموزش 
و پرورش تبادكان 
بــا كســب چهار 
دو  و  طــال  مدال 
نقــره كشــورى، 
براى ورزش دانش 
خراســان  آموزى 
رضــوى افتخــار 
فاطمه  آفريدنــد. 

پورحسينى نجم آبادى مدير دبستان بيتا با اعالم اين خبر 
گفت: يلدا برازنده با دو مدال طال در رشــته كوميته و يك 
نقره در رشته كاتا و ستايش صادقى با دو مدال طال و يك 
نقره در رشــته كوميته، ورزش دانش آموزى استان را ارتقا 
دادند. همچنين مليكابوالغى دانــش آموزكالس اول هم 
موفق به كســب يك مدال برنز كشورى در رشته كاتاويك 

استانى شد.

ورزش ��اسان
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يك مسئول در واكنش به گزارش قدس
تخفيف هاى غيرواقعى مشكوك است

قدس: به دنبال چاپ گزارشى از يك فروشگاه زنجيره اى لوازم 
بهداشــتى آرايشــى كه در دوم بهمن ماه در همين صفحه به 
چاپ رســيد با خيل نظرات مردمى در خصوص تأكيد براطالع 
رسانى رسانه ها نســبت به انتشار تخلفات آشكار مراكز فروش 
مواجه شــديم كه با ســالمت مردم در ارتباط هستند.در اين 
خصوص دبير كميســيون برنامه ريزى،هماهنگى و نظارت بر 
مبارزه با قاچــاق كاال و ارز در حالى از قاچاق بودن پنج درصد 
از محصوالت خارجى اين فروشگاه پرده بر مى دارد كه به دليل 
همين پيگيرى ها فروشــگاه مذكور اغلب به فروش محصوالت 

داخلى روى آورده است.
با اين حال محمد ابراهيم افشارى بيان مى دارد كه هر فروشگاهى 
اقدام به فروش كاال با تخفيف قابل توجه داشته باشد در حيطه 

نظارت و گشت ستاد مبارزه با قاچاق كاال قرار مى گيرد.
وى بيان مــى دارد: تخفيف هاى غير واقعى مشــكوك بوده و 
چندين نوبت مورد گشــت بازرسان ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
واقع مى شــود.او ادامه مى دهد: تخفيف هاى 70تا80 درصدى 
فروشــگاه هاى سالمت محور تحت نظارت دقيق ما با محوريت 
كاالهاى خارجى واقع مى شود. او تأكيد مى كند كه محصوالت 
آرايشــى بهداشــتى هم از محصوالت سالمت محور هستند و 
كميســيون در مورد امحاى اين گونه محصوالت دستور صريح 
دارد.اين در حالى اســت كه افشــارى اذعان مى دارد 50 تا 60 
درصد محصوالت اغلب خرده فروشان لوازم آرايشى و بهداشتى 
سطح شهر از نوع كاالهاى قاچاق با ويژگى هاى تقلبى، فاسد و 
غيراستاندارد است.با اين حال او اظهار مى دارد: چون دستور كار 
ما بررسى فروشندگان خرد نيست، بنابراين در گشت و بازرسى 

بر فروشگاه هاى بزرگ متمركز هستيم.
با وجودى كه اين فروشگاه با دور زدن اتحاديه فروشندگان لوازم 
آرايشــى و ثبت فروشگاه خود در زمره فروشگاه هاى زنجيره اى 
تا كنون توانســته به كار خود ادامه بدهد، اما همچنان مردم با 
محصوالت سالمت محور اين فروشــگاه در معرض خطر قرار 

دارند.

ادامه سريال گروكشى نوزادان اين بار در مشهد
 پول بدهيد، دخترتان را بگيريد

ميزان: بيمارســتان كه زمانى تنها پناهگاه بــراى درمان درد 
بيماران بوده اســت، امروز براى تأمين منابع مالى خود نوزاد و 

مادر جوان را بعد از پنج روز همچنان گرو نگه داشته است.
«30 دى ماه بود. عقربه هاى ســاعت بر روى عدد 10 ميخكوب 
شــد. دردى عجيب تمام استخوان هاى بدنم را به لرزه انداخت. 
رنجى كه براى پنجمين بار به ســراغم آمد. دردى آشــنا كه 
تجربه اش كرده بودم. وقتش رسيده بود. توان راه رفتن نداشتم. 
همسرم كه كارگر فصلى است و از راه رسيده بود، دستپاچه به 
دنبال راهى مى گشت. زمين و زمان در برابر چشمانم سياه شده و 

جاى ناخن ها در گوشت دستانم تنها تسكين حالم بود.
همســرم بناچار با 115 تماس گرفت. آمبوالنس آمد و دو مرد 
سفيدپوش من را راهى بيمارستان كردند. در مسير بيمارستان با 
حال زار، نگران هزينه هاى زايمان بودم و مدام اصرار مى كردم كه 
من را حتماً به بيمارستان دولتى كه دفعات گذشته براى زايمان 
بســترى بودم، ببرند، اما درخواست هاى من و همسرم راهى به 
جايى نبرد و نهايتاً سر از يك بيمارستان خيريه حوالى خيابان 

سرخس درآورديم.» اين اظهارات يك مادر است.
«مگر مى شود با دستمزد كارگرى در بيمارستان خصوصى بسترى 
شد؟ آن هم ما كه تنها اميدمان به دفترچه بيمه سالمتى است 
كه دولت رايگان به ما داده اســت.حال خوبى نداشتم. در همان 
دقايق اول ورود به بيمارستان دخترم به طور طبيعى به دنيا آمد. 
روز يكشنبه فرا رسيد. پزشك براى معاينه نهايى به من سر زد و 
اجازه ترخيص ازبيمارستان را اعالم كرد، اما با وجود خيريه بودن 
بيمارســتان، قبض يك ميليون و 200 هزار تومانى را تنها راه 
ترخيص از بيمارستان اعالم كردند.امروز چهارم بهمن ماه است. 
من و بچه كوچكم به علت ناتوانى از پرداخت هزينه هاى زايمان 
به عنوان گرو در بيمارســتان هستيم و هيچ حق خروجى به ما 
داده نمى شود.هر روز كه مى گذرد به هزينه هاى بيمارستان 380 
هزار تومان اضافه مى شود و اصرار به مددكاران اين بيمارستان 

هم تنها به تخفيف 400 هزار تومانى منجر شده است.»
در شــرايطى كه قانون نظام سالمت، زايمان طبيعى را رايگان 
محسوب مى كند، يك مادر جوان با كودكش به ازاى هزينه هاى 

زايمان طبيعى در بيمارستان گرو نگه داشته مى شوند.
اولين تخلفات از جايى آغاز شــد كــه اورژانس به جاى انتقال 
بيمار به يك بيمارســتان دولتى، بانوى جوان را با درد شــديد 
زايمان راهى بيمارستانى خصوصى كرده است و اين بى قانونى  
تــا جايى پيش مى رود كه حتى بيمه ســالمت كه در مجلس 
شوراى اســالمى به عنوان طرح سالمت حمايتى از همه اقشار 
جامعه باالخص قشر محروم محسوب مى شود، فاقد اعتبار الزم 
در بيمارستان هاست.آيا روز هاى سخت مادر و كودك تازه متولد 
شده در ديوار هاى بيمارستان با ورود نهادهاى مسئول يا خيرين 
پايان مى يابد تا زن 35 ساله بتواند براى نگهدارى از فرزندانش 

به خانه برود؟ 

آيت اهللا علم الهدي :
 فرمايشات رهبري بايد مورد بازخواني 

قرار گيرد

قدس: آيت اهللا علم الهدي در همايش روســاي كالنتري ها و 
فرماندهان پاســگاه هاي فرماندهي انتظامي خراسان رضوى 
گفت: اينكه مقام معظم رهبري گفتند «نيروي انتظامي محور 

اقتدار نظام است» سندي قطعي براي همه جريانات است.
وى افزود: بيان مقام معظم رهبري كه محور اقتدار نظام، نيروي 
انتظامي اســت، جايگاه قرآني دارد و بايد اين نكته مورد توجه 
قرار گيرد چون اين نيروي انتظامي ما يك نيروي مومن است.

نماينده ولى فقيه در استان ياد آور شد: نيروى انتظامى ايران 
از يك جهت بر روي كره زمين منحصر بفرد است چراكه كار 
پليســي شما مبتني بر ايمان اســت و شما پليس مؤمن باهللا 
هستيد.آيت اهللا علم الهدي تصريح كرد:امتياز شما جريان ايمان 
در اجراي مباني پليسي امنيتي و انتظامي است و شما در همه 
عرصه ها بايد با ايمان خدمت كنيد و ايمان شما در رويارويي با 

دشمن بسيار مهم است.

 پليس مشهد به خودروهاى جديد 
مجهز شد

قدس:فرمانده نيروى انتظامى كشــوراز افزايش 330 دستگاه 
خودروى سراتو و موتورسيكلت  جديد به ناوگان پليس مشهد 
خبر داد.حسين اشــترى در آيين رونمايى از اين خودروها در 
مشهد گفت: اين ناوگان شامل 80 خودرو و 250 موتورسيكلت 
اســت كه ايــن افزايش موجــب پيگيرى بيشــتر و دقيق تر 
مأموريت هاى پليس و امنيت و آرامش بيشــتر شــهروندان 
مشــهدى مى شــود.وى ادامه داد: خودروهاى جديد به يگان 
امــداد، پليس 110 و همچنين پليــس امنيت اخالقى اضافه 
مى شود كه نتيجه آن، حضور مقتدرانه پليس در صحنه است.

اشترى بدون اعالم نقاط قوت پليس خراسان رضوى، بيان كرد: 
گزارش اقدام هاى پنج ماهه اخير فرماندهى انتظامى خراسان 
رضوى، نشان از رشد خوب اقدام هاى پليسى در اين استان دارد.

وى در خصوص حاشيه شهر مشهد نيز بيان كرد: ساماندهى و 
انتظام بخشى در حاشيه شهر از سال ها قبل در دستور كار بوده 
و اخيراً هم با اضافه شــدن كالنترى ها، پاسگاه ها و پايگاه هاى 

انتظامى اين سرعت بيشتر شده است.

قدس: آيت اهللا علم الهدي در همايش روســاي كالنتري ها و 

روى خط حادثه

 دستگيرى 55 زن و مرد در پارتى شبانه در بيرجند 
قدس: فرمانده انتظامى خراســان 
جنوبــى گفــت: 55 زن و مرد در 
پارتى مختلط شــبانه در بيرجند 

دستگير شدند. 
سردار مجيد شجاع افزود: با دريافت 
در خصوص  مردمــى  اطالعــات 
برگــزارى پارتى مختلط شــبانه 
در شهرســتان بيرجند موضوع به 
صورت ويژه در دستور كار مأموران 
پليس امنيت عمومى اســتان قرار 

گرفت.
وى گفت: با تعقيب و مراقبت هاى انجام شــده، محل اجراى پارتى در منزلى وياليى در 
شهرستان بيرجند شناسايى شد و تحت رصد اطالعاتى قرار گرفت و مشخص شد، تعدادى 

زن و مرد نامحرم به صورت مختلط براى اجراى پارتى در اين مكان حضور دارند.
فرمانده انتظامى خراسان جنوبى افزود: مأموران با تشكيل تيم هاى عملياتى در محل حاضر 
شدند و در عملياتى ضربتى 32 مرد و 23 زن را به همراه سرباند اصلى برگزار كننده اين 

پارتى دستگير كردند.

 كشف مقدار زيادى مشروبات الكلى درمشهد
اداره  مأموران  سعيد كوشــافر: 
مبارزه بــا كاالى قاچــاق آگاهى 
مشــهد طــى عملياتى كــه زير 
نظر قاضى خدابخشــى جانشين 
انقــالب  دادســراى  سرپرســت 
اسالمى مشــهد انجام شد، موفق 
شــدند يكى از انبارهاى بزرگ دپو 
وتوزيع مشروبات الكلى را در شهر 
مشهد شناسايى و عامل توزيع اين 
مشــروبات را شناسايى و دستگير 

كنند.
مهدى خدابخشى جانشين سرپرست دادســراى انقالب مشهد در گفت وگو با خبرنگار 
ما اظهار داشــت: پيرو اطالعات رسيده مبنى بر توزيع گسترده مشروبات الكلى خارجى 
درمحدوده بلوار وكيل آباد و رضا شــهر، عمليات شناســايى عامل يا عامالن توزيع اين 
مشــروبات دردستور كار قرار گرفت. وى افزود: پس از كسب اطالعات مأموران توانستند 
محل دپوى مقدار زيادى از مشروبات الكلى را كه حدود 300 بطرى است، شناسايى كرده 

و طى يك عمليات ضربتى درمحل انبار، آن ها را توقيف كنند.
به گفته قاضى خدابخشى در اين راستا يك متهم نيز شناسايى و دستگير شد.

بنا بر اين گزارش پس از شناسايى محل اختفاى متهم مأموران با حكم قاضى خدابخشى 
وارد محل شــدند كه متهم خود را زير مقدار زيادى لباس مخفى كرده بود تا مأموران از 
يافتن وى نااميد شده و محل را ترك كنند، اما هوشيارى مأموران و دستورات ويژه قاضى 
خدابخشى وى را رسوا كرد و به دستگيرى وى منجر شد. همچنين از محل اختفاى وى 
تعدادى چك پول تقلبى 50هزارتومانى كشف شد. اين متهم، سابقه دار و فرارى از چنگ 

قانون هم بوده است. 
در ادامه، مأموران ســراغ تعميرگاهى رفتند كه قبالً توســط مأموران شهردارى به دليل 
تخلفات مختلف پلمب شــده بود. اين درحالى بود كه اين تعميرگاه پس ازفك پلمب به 

محل توزيع مشروبات الكلى تبديل شده بود.
اگرچه همدست متهم درصحنه حاضر نبود، اما شمار زيادى بطرى هاى مشروبات الكلى 

از اين تعميرگاه كشف شد.
به گفته قاضى خدابخشى اين متهم درحالى كه دربلوار الدن مخفى شده بود، نسبت به 
توزيع مشروبات الكلى از اين تعميرگاه كه در بلوار وكيل آباد قرار دارد، اقدام مى كرد. او كه 

ازدست قانون فرارى بود، همراه پرونده راهى دادسرا خواهد شد.
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 فرمانده انتظامى خراســان 
 زن و مرد در 
پارتى مختلط شــبانه در بيرجند 

سردار مجيد شجاع افزود: با دريافت 
در خصوص  مردمــى  اطالعــات 
برگــزارى پارتى مختلط شــبانه 
در شهرســتان بيرجند موضوع به 
صورت ويژه در دستور كار مأموران 

اداره  مأموران 
مبارزه بــا كاالى قاچــاق آگاهى 
مشــهد طــى عملياتى كــه زير 
نظر قاضى خدابخشــى جانشين 
انقــالب  دادســراى  سرپرســت 
اسالمى مشــهد انجام شد، موفق 
شــدند يكى از انبارهاى بزرگ دپو 
وتوزيع مشروبات الكلى را در شهر 
مشهد شناسايى و عامل توزيع اين 

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

300072305 پيامك كنيد.
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نتيجه پيگيرى هاى قدس براى كاهش آلودگى هواى مشهد

هواپيماها  راهشان  را كج كردند
هاشم رسائى فر    موضوع آلودگى هواى 
شهر مشهد و عواملى كه دخالت مستقيم در 
آن دارد، هميشــه مد نظر مردم، مسئوالن و 
رسانه ها بوده است و هر كدام به هر طريقى به 
دنبال اين بوده و هستند تا قدرى ازآلودگى هوا 
و معضالتى كه در پى دارد، بكاهند. در مشهد 
موضوع پروازهاى فرودگاه شهيد هاشمى نژاد و 
اينكه مسير پروازى اين فرودگاه معموالً از روى 
سطح شــهر انجام مى شد، يكى از گزينه هاى 
مهم آاليندگى هواى مشهد بوده است تا جايى 
كه برخى از كارشناسان معتقدند، پروازهايى 
كه از ايــن فرودگاه انجام مى شــود، آلودگى 
برابر با آلودگى چند هزار خودرو دارد. پس اگر 
مشكل مسير پروازى حل شود، بخش زيادى 
از آلودگى هوا و صداى شــهر مشهد خود به 
خود از بين خواهد رفت و شــهرى پاك تر را 

خواهيم داشت.
روزنامه قدس به عنوان يك رسانه مردمى كه 
دغدغه مردم و معيشت آن ها برايش اولويتى 
خــاص و قابل توجــه دارد، موضــوع ايجاد 
آلودگى هاى پرواز هواپيماها بر فراز شهر مشهد 
را هميشــه از طرق مختلف پيگيرى كرده و 
مسئوالن مرتبط با اين موضوع را درگير ساخته 
تا در نهايت به نتيجه اى برسد كه مردم مشهد 
هوايى پاك تر را استشمام كنند. با افتخار بايد 
عنوان كنيم كه اين مهم تا حدود زيادى محقق 
شــده و همراهى برخى از دوســتان خصوصاً 
معاونت اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم 
دادستانى مركز استان نقش تأثيرگذارى در اين 

امر داشته است.

 پيگيرى هاى قضايى
قاضى محمد بخشى محبى، معاون اجتماعى 
و پيشــگيرى از وقوع جرم دادســتانى مركز 
خراســان رضوى در خصوص آخرين اتفاقات 
مرتبط با بحث انتقال مسير پروازى پروازهاى 
فرودگاه مشــهد به خبرنگار مــا گفت: بعد از 
جلسه اى كه ما با مديركل فرودگاه هاى استان 
داشتيم، پيگيرى هاى خوب و قابل توجهى در 
اين باره صورت گرفته اســت كه مهم ترين آن 
انجام پروازهاى فرودگاه مشهد از مسيرى غير 
از سطح شهر مشهد تا حد امكان بوده است كه 
اين خود كمك زيادى به كاهش بحث آلودگى 

هوا و نيز صوتى خواهد كرد.
وى همچنين در پاسخ به اين پرسش كه اين 

موضوع جدا از بحث ساخت باند سوم فرودگاه 
مشهد است كه قرار اســت، پروازهاى مشهد 
را از سطح شــهر به بيرون انتقال دهد، اظهار 
داشت: بله اين موضوع جدا از ساخت باند سوم 
است كه در حال حاضر بايد انجام شود. البته 
ساخت باند سوم هم بنا به تعهدى كه مديركل 
فرودگاه ها داشــته، ظرف سه سال آينده بايد 

انجام شود.

 مسير پروازى غير از سطح مشهد
حسن جعفرى، مديرروابط عمومى و سخنگوى 

اداره كل فرودگاه هــاى خراســان رضوى هم 
در واكنــش به موضوع انتقال مســير برخى 
از پروازهاى فرودگاه هاى شــهيد هاشمى نژاد 
مشهد به دليل كمك به كاهش آلودگى هوايى 
و صوتى گفت: اولين و اصلى ترين موضوع در 
انتخاب مسير پروازى هواپيماها شرايط جوى 
خصوصاً جهت باد اســت كه بايد مد نظر قرار 
بگيرد، اما در مورد پروازهاى مشــهد تالش ما 
اين است كه تا جايى كه شرايط جوى و مسير 
باد اجازه مى دهد، پروازها را از مسيرهايى جز 
سطح مشهد انجام دهيم تا هم بحث آلودگى 

هوا و هم آلودگى صوتى كمتر شــود. در حال 
حاضر هم اين شيوه نامه در اختيار همكاران ما 
قرار گرفته است و همان طور كه گفتم تا حد 
امكان پروازها از مسيرهايى ديگر انجام مى شود.
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آب و �وا
  خراسان رضوى فعالً بدون بارش

قدس: براساس نقشه ها و مدل هاى پيش يابى هواشناسى 
طى دو روز آينده در بعضى ســاعات شاهد رشد و افزايش 
موقتى ابرناكى در سطح اســتان خواهيم بود كه بارشى را 

به همراه ندارد. 
طى اين مدت پديده غالب در ســطح اســتان پديده غبار 
مى باشد كه سبب كاهش كيفيت هوا در شهرهاى صنعتى و 

پرجمعيت استان خواهد شد.
بر اســاس پيش بينى ها هواى امروز مشهد صاف تا كمى 

ابرى همراه با غبار صبحگاهى گاهى وزش باد خواهد بود.
حداقل و حداكثر دماى هواى امروز مشهد به ترتيب 3-  و 

15 درجه سانتيگراد باالى صفر پيش بينى مى شود.

��اسان �ما�ی
  660 معلم در خراسان شمالى 

بازنشسته مى شوند

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون پژوهش و برنامه ريزى 
اداره كل آمــوزش و پرورش خراسان شــمالى گفت: طى 
سال تحصيلى آينده در سطح استان 660 معلم بازنشسته 

خواهند شد و مدارس با كمبود معلم مواجه مى شوند. 
قنبرعلى خوش اظهاركرد: در مجموع طى سال آينده براى 
مدارس اســتان به 350 نيروى جديد نيــاز داريم كه اين 
كمبود بيشتر در مقطع ابتدايى است. وى عنوان كرد: مقرر 
اســت تا پايان سال جارى نيز يك آزمون استخدامى براى 
آموزش و پرورش در سطح كشور برپا شود كه هنوز سهميه 

استان در اين آزمون مشخص نيست.

معاون استاندار:
 بانك ها واحدهاى توليدى تملك 

شده را تعيين تكليف كنند
بجنورد- خبرنگار قدس: معاون هماهنگى امور اقتصادى 
و توسعه منابع اســتاندار خراسان شمالى در نشست شوراى 
گفت و گوى دولت و بخش خصوصى گفت: تكليف واحدهاى 

توليدى تملك شده از سوى بانك ها مشخص شود.
محمود دلپسند در اين نشست ضمن تأكيد بر اينكه هيچ 
بانكى حق تعطيلى واحدهاى توليــدى را ندارد، افزود: به 
منظور تعيين تكليف واحدهاى توليدى تملك شده بانك ها 
بايد مقرراتى تبيين شود تا بانك ها در فرصتى يكساله پس 
از تملــك، براى واگذارى آن به فــرد جديد صالحيت دار 

اقدام كنند.
وى افــزود: بايد شــرايط را براى اســتفاده از ظرفيت هاى 
واحد هاى تملك شده از سوى بانك ها مهيا كنيم تا بار ديگر 

شاهد قرار گرفتن آن ها در چرخه اقتصاد استان باشيم.

سرپرست معاونت سياسى استاندارى 
خراسان شمالى:

  هنر يك مدير توانمند جذب 
اعتبارات ملى است

بجنــورد- خبرنگارقدس: سرپرســت معاونت سياســى 
اســتاندارى خراســان شــمالى گفت: تمام تــالش مديران 
دستگاه هاى اجرايى استان بايد جذب اعتبارات ملى باشد؛ زيرا 

هنر واقعى يك مدير توانمند در تحقق همين مسئله است. 
محمــود ثمينــى در كارگروه تخصصى امــور اجتماعى و 
فرهنگى اســتان اظهار داشت: مديران دستگاه هاى اجرايى 
اســتان بايد از ظرفيت بودجه هاى در اختيار وزارتخانه ها و 
رديف هاى ملى اســتفاده كنند و در جذب اعتبارات ملى با 

برنامه حركت كنند.
وى هنــر يك مدير توانمند را در جذب اعتبارات ملى مهم 
دانســت و افزود:مديران بايد بدانند هنر واقعى آن نيست 
كه بخواهيد با اعداد،آمار، ارقام و اعتبارات اســتان شــعار 
دهيد، بلكه بايد با ارائه دقيق از عملكرد خود درصدد جذب 

اعتبارات باشيد.

  كمبود پرستار در بيمارستان هاى 
خراسان شمالى 

قدس: رئيس دانشگاه علوم پزشكى خراسان شمالى گفت: 
بيمارســتان هاى اين استان با كمبود نيروى پرستار مواجه 

هستند.
دكتر على حق بين، افزود: در حال حاضر 1400 پرســتار 
در مراكز درمانى دولتى اين استان مشغول به كار هستند.

وى ادامه داد: هم اكنون با توجه به استانداردها اين ميزان 
نيروى پرســتار براى مراكــز درمانى اين اســتان جوابگو
 نيســت، اما به اجبار با افزايش شــيفت كمبود را برطرف 

مى كنيم.
حق بين تصريح كرد: با وجود اينكه در ســال جارى تعداد 
زيادى نيروى پرســتارى جذب شــد، اما بــه علت اينكه 
بيمارســتان هاى جديد جايگزين مراكز قديمى بودند و با 
توجه به وســعت هم اكنون نيز كمبود نيرو در اين زمينه 

وجود دارد.
عبدالوهاب مؤمنى، رئيس نظام پرستارى خراسان شمالى 
نيز پيش تر يكى از مشكالت اصلى پرستارهاى اين استان را 

تأخير در پرداخت كارانه بيان كرده بود.

  ايجــاد كنارگــذر جنوبــى موجب كم شــدن ترافيك 
بزرگراه هاى شــهيد كالنترى و بلوار وكيل آباد مى شــود و 
درنتيجه آلودگى هوا كم مى شــود، زمان مسافرت كاهش 
مى يابد. دوطرف كنارگذردرخت كارى و فضاى ســبز ايجاد 

كنيد. 
09150008096

 چرا شهردارى نســبت به نصب دوربين هاى ثبت پالك 
موتورسواران در مســيرهاى بى آرتى اقدام نمى كند؟ تاكى 
شاهد جوالن موتورسواران درمسيرويژه باشيم؟ آن ها از البه 
الى  اتوبوس ها تردد  و گاهى بامســافران درحال پياده شدن 

برخورد مى كنند.
گروسى 
 پدرشهيد مدافع حرم محمد سخندان هستم. سال 86 با 
كارخانه سيمان قرارداد داشتم، به دارايى اعالم كردم از سال 
بعد سالى 5/5 ميليون ماليات برايم مى نويسند، هرچه گفتم 
قرارداد ندارم قبول نكردند.صداقت شــده بالى جانم. اكنون 
حدود 70ميليون تومان با جرايم محاسبه كردند، مى گويند 
بايــد بدهم. در اين ســال هاى ركود خبرى از كار نيســت 
فقط يك ماشــين اسقاطى داشتم آن را هم مصادره كردند، 

دستشان درد نكنه؛ خيلى از پول دارها ماليات نمى دهند. 
09150003428

 زميــن  فوتبال  جنب  پارك  رجا در بلوار حر از غروب  تاريك  
مى شود، از شركت  برق  تقاضا مى شود در ستون هاى  برق  اينجا 
چراغ  نصب  كند تا كودكان و نوجوانان   در تاريكى بازى  نكنند. 
ا زطرف اهالى 

جوابيه اليت
احتراما نظر به انتشــار پيام مردمي نشريه شماره 2988 به 
تاريخ 28 دي 1396 ستون رخ در رخ، جوابيه اين شهروند 
محترم جهت تنوير افكار عمومي به حضور ارسال مي گردد.

پيامك شهروند محترم: چرا فقط از اليت صحبت مي شود 
و كاري صورت نمي گيرد؟ تا كي ما مســتأجرها بايد هر روز 
صبح روزمان را با برگه اليت روي ماشــين به علت نداشتن 
پاركينگ شروع كنيم؟ اگر در خيابان هاي كناري هم پارك 
كنيم يا جلوي خانه همسايه هاست يا طعمه دزدان مي شود.

جوابيه شــركت ترافيك هوشــمند اليت: به اســتحضار 
شــهروندان گرامي مي رســاند ســاعت بهره بــرداري از معابر 
حاشيه اي از ساعت 7 الي 21 بوده و خارج از اين زمان كسر شارژ 
صورت نمي گيرد. شهروندان گرامي بايد به اين نكته توجه داشته 
باشــند كه مي بايســت براي خودروي خود در منزل كه زندگي 
مي كنند پاركينگ در نظر بگيرند؛ زيرا كه معابر شــهري محلي 

براي توقف هاي طوالني مدت خودروها نيست.

عضو مجمع نمايندگان استان به قدس خبر داد
  معافيت 50 درصدى چاه هاى بردسكن 

از پرداخت خسارات
رضا طلبى: نماينده كاشمر، بردسكن و خليل آباد گفت: تمام 
چاه هاى دشــت بردسكن در صورت داشتن خسارت تا پايان 
ســال 94، فقط 50 درصد مبلغ خسارت را آن هم به صورت 

اقساط الزم است پرداخت نمايند.
دكتر بنيادى در ادامه به قدس افزود: به منظور حمايت جدى 
از كشاورزان موضوع جرايم اضافه برداشت آب كشاورزان مورد 

پيگيرى قرار گرفت. 
عضو مجمع نمايندگان استان تصريح كرد: تداوم خشكسالى 
و رعايت نكردن ساعت كاركرد چاه هاى كشاورزى، بر بحرانى 

شدن وضعيت آبى تأثير گذاشته است.
بنيادى ادامه داد: رعايت ســاعت كاركرد چاه ها و حجم مجاز 
بهره بردارى از آن ها ضرورى است و چاه هايى كه داراى اضافه 
برداشــت بوده اند با توجه به دستورعمل وزارت نيرو مشمول 

پرداخت خسارت به آبخوان گرديده اند.

حركتى كه به رسالت پزشكى اعتبار بخشيد
  پزشك بسترى شده اى كه به داد 

بيمارش رسيد
ايسنا: يك پزشك كه خودش بســترى و بدحال بود، جان 
مادرى كه بسترى و بدحال بود و پزشك نداشت را نجات داد.
تنها متخصص زنان و زايمان در بيمارســتان آيت اهللا مدنى 
شهرستان بجســتان در حالى كه خودش چند ساعت قبل، 
از زير تيغ جراحى همكارش بيرون آمده بود به دليل مراجعه 
اورژانســى يك مادر باردار به آن بيمارستان و اينكه فرصت 
اعزام اين مادر به شهرستان گناباد وجود نداشت، براى انجام 
ســزارين، خودش را به اتاق عمل رســاند و با حال بيمارش، 

كودكى را سالم به دنيا آورد.
به سراغ اين پزشك ايثارگر رفتيم و با وى گفت و گو داشتيم 

كه در ادامه خواهد آمد. 
دكتر هاجر عباســى پزشــك متخصص زنــان و زايمان در 
بجستان، با اشــاره به اينكه از جمعه شب گذشته دچار درد 
شديدى شده بودم، اظهار كرد: بعد از انجام آزمايش، پزشك 
جراح عمومى اين شهرستان تشخيص آپانديسيت را داد و بعد 
از انجام سونوگرافى در بيمارستان عالمه بهلول گناباد تحت 

عمل جراحى قرار گرفتم.
 وى افزود: در ســاعت دو ظهر روز شنبه عملم به اتمام رسيد و 
صبح روز يكشــنبه نيز از بيمارستان مرخص شدم؛ حدود يك 
ساعت بعد از حضورم در بجستان، اعالم كردند كه خانم باردارى 
توسط اورژانس به بيمارســتان آيت اهللا مدنى منتقل شده و به 
دليل اينكه سزارين سوم است و درد نيز دارد فرصت اعزام بيمار 
به گناباد وجود ندارد و بايســتى هرچه ســريع تر عمل مى شد؛ 
چراكه هر لحظه امكان خطر براى اين مادر و يا جنين وجود دارد.

وى افزود: با توجه به اينكه كمتر از 24 ساعت از عملم گذشته 
بود با كمك همكارانم در اتاق عمل بيمارستان عمل سزارين 
انجام داديم و خوشــبختانه عمل موفقيت آميز بوده و اكنون 

حال مادر و نوزاد متولد شده خوب است.
عباسى در خصوص انگيزه اش از اين اقدام ايثارگرانه نيز عنوان 
كرد: من وقتى اين رشته را انتخاب و با تالش فراوان فرا گرفتم، 
هميشــه اين نكته در ذهنم بــود و آن اينكه بيماران را مثل 
خواهر و مادر و اعضاى خانواده ببينم و حقيقتاً هم اكنون نيز 
هيچ فرقى بين اين بيماران و يا اعضاى خانواده ام قائل نيستم.

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.

نماينده مردم گناباد و بجستان در تحريريه قدس تشريح كرد
خسارت هزار ميلياردى به كشاورزان تا تعطيلى35درصدى واحدهاى صنعتى

 فاطمه معتمدى   نماينــده مردم گناباد و 
بجستان در مجلس شــوراى اسالمى با اشاره 
بــه اينكه اين دو شهرســتان در جنوبى ترين 
نقطه خراســان رضوى قرار دارد،اظهار داشت: 
مشكالت و پيامدهاى خشكســالى 18 ساله 
حاكم بر استان، اين دو شهرستان را با چالش 
روبه رو كرده و وضعيت در اين مناطق نسبت 
به ساير مناطق خراسان رضوى قدرى مشكل تر 

است.

مشكل دار شدن 600 قنات 
حميد بنايى با حضور در تحريريه قدس افزود: 
زمانى در اين دو شهرستان 1200 رشته قنات 
فعــال بود كه از اين حيث گناباد و بجســتان 
بيشترين قنوات را در كشور داشت، اما اكنون 
در اثر خشكسالى هاى 18 ساله بيش از نيمى 
از قنات ها خشك يا با كسرى دبى آب مواجه اند 

كه نيازمند اقداماتى مانند اليروبى است.
وى با بيان اينكه انتظار اســت دولت در حوزه 
احيا و مرمت قنات ها ورود جدى ترى داشــته 
باشد، اضافه كرد: اين موضوع آنجا حائز اهميت 
بيشتر است كه بحث آب نه تنها در كشور، بلكه 
در خراســان رضوى و دو شهرســتان گناباد و 

بجستان جدى تر است.

 اعتبارات عالى روى كاغذ
وى با تأكيد بر اينكــه در اين بحران كم آبى، 
قنات هــا نيازمند توجه اســت، يادآورشــد: 
پيگيرى هاى زيادى در خصوص تأمين اعتبار 
براى مرمت و اليروبى قنات هايى كه با كسرى 
دبى آب مواجه اند، انجام شــده و به دنبال آن 
مى توان گفت امسال ارقام ابالغى اعتبارملى و 
استانى در اين حوزه از وضعيت بهترى برخوردار 

است، البته به شرطى كه تخصيص يابد.
عضو كميســيون عمران مجلس ادامه داد: در 
سال 95 كل بودجه و اعتبار مصوب براى امسال 
در بحث مرمــت و اليروبى قنات ها حدود 18 
ميليارد تومان بود كه با پيگيرى هاى مجلس و 
حمايت دولــت، اين رقم به حدود 70 ميليارد 
تومان رسيد، با اين حال ميزان تخصيص تنها 

در حد 27 تا 28 درصد است.
وى با اشاره به جلســات متعدد با سخنگوى 
دولت و وزير جهاد كشــاورزى در موضوعاتى 
مانند آب و اينكه ميــزان تخصيص اعتبارات 
حوزه قنوات ايده آل نبوده است، يادآورشد:وعده 
رئيس ســازمان برنامه و بودجه كشــوربراى 

تخصيص مطلوب اعتبارات مثبت بود.
بنايى خاطرنشان كرد: در كنار اين پيگيرى ها 
از ســتاد فرمان امام(ره) دريافت كمك 500 
ميليون تومانى تقاضا شده كه هر چند موافقت 

شده، اما هنوز رقمى پرداخت نشده است.
عضو مجمع نمايندگان خراسان رضوى ادامه 
داد: در ســفر اخير سخنگوى دولت، پرداخت 
يك ميليارد تومان براى كمك به شهرستان هاى 
گناباد و بجســتان موافقت شد كه هنوز عمًال 

پرداختى صورت نگرفته است.

 قصبه شاهكارى با ثبت جهانى
بنايى در ادامه از قنات قصبه به عنوان شاهكارى 
كه به ثبت جهانى رسيده است ياد كرد و اذعان 
داشت: با وجود خشكسالى، برخى قنات ها مانند 
قصبه (150 ليتر بر ثانيه)، على آباد و سالسه 
پايــدار و آبدهى مطلوب دارند، بنابراين اگر به 
اين ها توجه شود عالوه بر تأمين آب مورد نياز 
مى تواند در جلب و جذب گردشــگر هم مؤثر 
باشد، به طورى كه قنات قصبه در سال گذشته 

250 هزار بازديد كننده داشته است.

 از بين رفتن 85 درصد ظرفيت توليد انار 
بجستان

وى به خسارت وارده به بخش كشاورزى اشاره 
كرد و يادآورشد:زعفران گناباد دچار سرمازدگى 
شد و انار بجستان نيز كه توليد آن 20 هزار تن 
در ســال بود درختان مثمر كف بر شده و 85 
درصد ظرفيت توليد انار در بجستان از بين رفته 
است، ضمن اينكه خسارت در بخش كشاورزى 
در اين شهرستان هزار ميليارد ريال بوده است.

وى بــا بيــان اينكه خســارت وارده به بخش 
كشاورزى در استان طبق گفته استاندار 800 

ميليارد تومان برآورد شده است، گفت: با وجود 
پيگيرى هاى متعدد مبنى بر پرداخت تسهيالت 
بانكى كم بهره با دوره باز پرداخت طوالنى، هنوز 
اين درخواست بحق مردمى محقق نشده است 
كه البته پيگيرى هاى نمايندگان از طريق معاون 
اول رئيس جمهور و سخنگوى دولت همچنان 

ادامه دارد.

 نرخ بيكارى بيش از 12/5 درصدى
وى درباره نرخ بيكارى در گناباد و بجســتان 
اظهار داشــت: برابر آمارهاى اعالمى از سوى 
مركز آمار ايران، نرخ بيكارى 12/5 درصد است.
وى اضافه كرد: اوايل سال آينده كارخانه كاشى 

كاخك گنابــاد با ظرفيت اشــتغال 300 نفر 
به بهره بردارى مى رســد، ضمن اينكه تالش 
مى شود كارخانه خوراك دام مرنديز بجستان 
نيز با اشتغال مستقيم و غيرمستقيم 60 نفر تا 

آخر سال جارى به بهره بردارى برسد.

 فعاليت با 35 درصد ظرفيت
وى با اشــاره بــه جمعيت 130 هــزار نفرى 

شهرستان هاى گناباد و بجستان درباره وضعيت 
صنعت و توليد نيز يادآورشــد: قبالً وضعيت 
توليد و صنعت در منطقه خوب بود، اما اكنون 
شهرك هاى صنعتى گناباد و بجستان با وجود 
برخوردارى از زيرساخت هاى مناسب در حالت 
ركود بســر مى برد و كارخانه هــا و واحدهاى 
توليدى مستقر در آن با ظرفيت بيشتر از 35 
درصد فعال نيستند و بقيه يا تعطيل يا به حالت 

نيمه فعال داير هستند.
وى با اشــاره به وضعيت جاده ترانزيت مشهد 
به زاهــدان گفت: 40 كيلومتر از يونســى به 
ســمت گناباد با اعتبار 60 ميليارد تومان آغاز 
و به احتمال زياد اوايل ســال 98 كار به پايان 

خواهد رسيد، ضمن اينكه براى مسير بجستان 
و فردوس نيز با انتشــار اوراق مشاركت، كار از 
پيشرفت فيزيكى 85 درصدى برخوردار است و 
تالش مى شود از مسير گناباد به سمت خضرى 

حداقل يك قطعه نيز چهار بانده شود.
وى ادامــه داد: جاده هاى گناباد و بجســتان 
مشكل زيادى دارد، از جمله از قسمت بجستان 
به سمت بردسكن و سبزوار از جمله نقاط حادثه 

خيز و نيازمند چهار بانده شدن است.

 سرنوشت فرودگاه گناباد
وى درباره سرنوشــت اجرايى شدن فرودگاه 
گناباد يادآورشد: بحث و كار ساخت و استقرار 
فرودگاه گناباد از 27 تا 28 سال پيش مطرح 
و آغاز شــده و همچنان نيمه تمام باقى مانده 
اســت. با اين حال، خبر خوشحال كننده اين 
اســت كه رديف اعتبارى از وزير راه براى اين 
پروژه گرفته شــده، بنابراين اميد است با اين 
رديــف اعتبارى (10 تــا 12 ميليارد تومان) 
بتوان قسمتى از پايانه، باند فرودگاه، ساختمان 
و ديگر موارد الزم را ايجاد كرد. البته كار تا يك 
ماه آينده از طريــق برگزارى مناقصه اجرايى 
مى شــود، ضمن اينكه فنس كشى اين طرح 
توسط شــهردارى وعده داده شده، اما برخى 
زيرســاخت هاى فرودگاه در حوزه هايى مانند 

آب، برق و گاز باقى مانده است. 

 كيفيت نامطلوب آب شرب بجستان
وى در بخــش ديگر با بيان اينكه كيفيت آب 
شرب در بجستان خيلى نامطلوب است، گفت: 
گناباد نيز طوالنى ترين خطــوط انتقال آب را 
با 120 كيلومتر در اســتان پس از مشهد دارد 
كــه همواره 13 تا 14 كيلومتر آن با مشــكل 
روبه روســت، بنابراين ساخت مخزن 10 هزار 
مترمكعبى مى تواند كمكى براى رفع مشكل آب 

در اين شهرستان ها باشد. 
وى همچنيــن از پروژه فاضالب گناباد كه 10 
سال است خاك مى خورد و معطل مانده، انتقاد 

كرد.

 6000 طرح ناتمام در خراسان رضوى
وى درباره برنامه كميسيون عمران در خصوص 
طرح هاى ناتمام در كشور گفت: در كالن كشور 
67 تا 68 هزار طرح ناتمام وجود دارد كه 6000 
طرح آن مربوط به خراسان رضوى است. حدود 
7000 از مجموع طرح هاى ناتمام كشور ملى و 

بقيه مربوط به استان هاى كشور است.
وى ادامــه داد: راهكار اين اســت كه از طريق 
واگذارى به بخش خصوصى يا از طريق فاينانس 
و سرمايه گذار خارجى به سرانجام رسيدن اين 
پروژه ها دنبال شود.ساز و كارها نبايد سختگيرانه 
باشد تا سرمايه گذاران و بخش خصوصى براى 

حضور در اين عرصه تمايل داشته باشند.
وى خاطر نشان كرد: تجربه نشان داده است با 
وجود اين، در بعــد واگذارى پروژه ها به بخش 

خصوصى چندان توفيقى نداشته ايم.

 انتقال آب براى استان اجتناب ناپذير است
نماينــده مردم گناباد و بجســتان در مجلس 
درباره اقدام هاى مجمــع در خصوص كم آبى 
در خراسان رضوى تصريح كرد: موضوع انتقال 
آب براى استان اجتناب ناپذير است كه البته در 
اين خصوص اجماع وجود دارد و كار مطالعات 
انتقال آب از درياى عمان در حال انجام است. 
آنچه مهم است اينكه كار بايد هر چه زودتر وارد 

مرحله اجرايى و عملياتى شود.

تالش هاى بى نتيجه براى بودجه خراسان رضوى
سخنگوى مجمع نمايندگان خراسان رضوى درباره تغييرات احتمالى بودجه و افزايش 
سهم خراسان رضوى هنگام بررسى اليحه بودجه در مجلس نيز يادآورشد:در بحث 
بودجه اســتان انتظار داشتيم دولت ورود و توجه بهترى معطوف مى كرد. مجمع با 
حضور 18 نماينده در استان جلسات و پيگيرى هاى مختلفى را براى افزايش سهم 
بودجه خراسان رضوى از بودجه كالن كشور متناسب با ظرفيت هاى استان انجام داده 
است، با اين حال چندان اتفاقى رخ نداد و تغييراتى به نفع استان اعمال نشد و رقم و 

اعتبارات همان هايى است كه در اليحه ارائه شده است.
وى اضافه كرد: با توجه به ورود ساالنه 27 ميليون زائر و گردشگر به مشهد و جمعيت 
بيش از ســه ميليون نفرى ساكن اين كالنشــهر، دولت بايد توجه جدى ترى براى 
تخصيص بودجه متناســب با نياز و ســهم واقعى اعمال مى كرد، اكنون بايد گفت 
بودجه اى كه دولت به عنوان ســهم خراسان رضوى در اليحه بودجه كشور در نظر 

گرفته، در شأن و جايگاه شهر امام رضا(ع) و مردم خراسان رضوى نيست.
وى اضافه كرد: البته يكى از نكات مثبت اليحه بودجه سال 97 اين است كه بودجه 
زيارت براى شهرهاى مشــهد، قم و شيراز داراى رديف و پايدار شده است كه البته 

اميدواريم به طور كامل تخصيص يابد.
وى اضافه كرد: نكته مهم ديگر اينكه اگر قرار است در استان كار شود به اجماع دولت 
و مجلس و همه ظرفيت هاى موجود نياز است. مسئوالن دولتى بايد از ظرفيت 18 
نماينده استان در مجلس استفاده كنند، در حالى كه اين ظرفيت چندان به كار گرفته 

نمى شود كه البته به ضرر استان است

    نيشابورى ها ركورد زدند    رئيس شوراى ادارى شهرستان خبر داد

100 درصد منابع آبى بردسكن 
خشك شد

ادارى  شــوراى  رئيس  بردســكن- خبرنگار قدس: 
بردســكن از مديران ادارات خواســت مسايل و مشكالت 
حوزه كارى خود را به مديران باال دستى خود اعالم كنند. 
برات على نيا گفت: متأسفانه امروزه فراوانى حضور مردم براى 
حل مسائل و مشكالت خود به فرماندارى را داريم و مديرانى 
كه توان حل كردن مشكالت مردم را نداشته باشند موضوع 

را با مديران كل آن ها درميان خواهم گذاشت. 
وى اظهارداشــت: با توجه به خشكسالى هاى 15 ساله و 
ميزان بارندگى 3 و 2 دهم ميلميتر در سال زراعى جارى 

كه در 70 سال اخير بى سابقه بوده است. 
فرماندار بردسكن به خشك شدن 100 درصد منابع آبى 
بردسكن اشاره كرد و گفت: برخى از قنوات نيز كه داير 

است دبى آب آن ها بشدت كاهش پيدا كرده است.

قبولى 47 درصد دانش آموزان يك 
كالس در پزشكى

نيشــابور- خبرنگار قدس: مدير آموزش و پرورش 
نيشابور از قبولى 47 درصد دانش آموزان يك كالس در 

پزشكى كه ركورد دار استان شده، خبر داد.
ســيد جــواد قوامــى نــژاد اظهاركــرد: 52 درصــد 
معــدل 20 امتحانات نهايى اســتان در نيشــابور بوده 

است.
وى همچنين عنوان كرد: وقتى مى توانيم موفق باشــيم 
كه بتوانيم آرمانى مشترك بين گروه هاى مختلف ايجاد 
كنيم و انسان ها براى هدف هاى مشترك تالش مى كنند 
و مدرســه صالح را بايد به شــكل هدف نگاه كنيم و نه 
به شــكل شــعار و بايد بتوانيم الگوهاى نظام مند رشد 
و توســعه مديريتى مدرســه را بنويســيم و در اختيار 

همكارانمان قرار دهيم.

    يك مسئول خبر داد

ثبت ركورد جديد در مجتمع فوالد 
خراسان

نيشــابور- خبرنگار قــدس: رئيس توليــد ريخته 
گرى مجتمع فوالد خراســان گفت: واحد ريخته گرى 
فوالدسازى شماره 2 موفق شد با ثبت ركورد توليد روزانه 
1764 تُن، رقم ثبت شده قبلى را 77 تن ارتقا بخشد و 
يك روز بعد با توليد 1849تن ركورد تازه اى را در توليد 

و ريخته گرى شمش ثبت كند.
عليرضا راستگو گفت: با كسب اين نصاب ها، ركورد روزانه 
مجموع توليد در دو ناحيه فوالدسازى اين شركت نيز جا 
به جا شد كه پيش از اين در آذر دو واحد فوالدسازى جمعا 
3691 تن توليد روزانه به ثبت رسيده بود كه روز 28 دى 
امسال، و در حالى كه كم تر از هشت ماه از آغاز راه اندازى 
فوالدسازى شماره 2 سپرى شده است، نصاب توليد روزانه 

3739 تنى توسط فوالدمردان خراسان به ثبت رسيد.
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