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عضو مجمع نمايندگان 
خراسان رضوى با اشاره به مشكالت 
مؤسسات مالى و اعتبارى غير مجاز:

بانك مركزى 
با مـــردم 

صادق نيست
قدس  عضو كميسيون فرهنگى مجلس با اشاره 
به مشــكالت مؤسســات مالى براى مردم گفت: 
مقصران اصلى بروز اين مشكالت كسانى هستند كه 
به وظيفه نظارتى خود طى سال هاى گذشته، عمل 
نكردند و امروز مردم هستند كه به عنوان مقصران 
بروز اين مشكل مجازات مى شوند. حجت االسالم 
نصراهللا پژمانفر در نشست خبرى روزگذشته خود 
با خبرنگاران با بيــان اين مطلب كه مقصران اين 
موضوع در حال حاضر هم به هيچ كس پاســخگو 
نيســتند، افزود: حتى من نماينــده مجلس هم 
نمى دانم با چه فرايندى تصميم مى گيرند تا مثًال 
مشــكل مردم را حل كنند. وى ياد آور شد: اكنون 
6ماه است كه 180 نماينده مجلس نامه اى را امضا 

كرده و خواهان سؤال از ....

صاحب نظران و دست اندركاران در يك نشست تخصصى بيان كردند

.......صفحه 4 

كميسيون تلفيق 1785 ميليارد تومان 
بودجه مصوب كرد 

 استارت پروژه قطار 
برقى مشهد به تهران 

در سال 97

قدس:  نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى گفت: مهم ترين اصل 
پذيرفته شده در شوراى فرهنگ عمومى، پذيرفتن وفاق نظر نداشتن 

ما در بينش هاى سياسى و فرهنگى...

قدس: عضو مجمــع نمايندگان اســتان گفت: پــروژه قطار 
سريع السير مشــهد به تهران در سال 97 از مسير نيشابور آغاز 

مى شود. حميد گرمابى در ادامه به قدس افزود: اين پروژه كه...
.......صفحه 2 
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چرا تئاترفجرمهمان مشهدى ها نشد؟ احتمال جيره بندى آب در 9 شهر خراسان رضوى
ديدگاه هاى متفاوت مردم و دست اندركاران در گفت و گو با قدس مديرعامل شركت آب و فاضالب استان در پاسخ به قدس عنوان كرد

قدس: طى ســال هاى اخير، مشــهد شاهد 
برگزارى رخداد جشــنواره تئاتر فجر استانى 
بود. اتفاقى كــه در آغاز، هيجان و حس هاى 
خــوب براى اهالى تئاتر و عالقه مندان به اين 
هنر در آن ديده مى شــد چراكه نام «فجر» 
برندى براى تئاتر است و مخاطبان به سبب 

آن نام عالقه مند به ديدن تئاتر بودند كه...

قدس:  مديرعامل شــركت آب و فاضالب 
خراسان رضوى با اشــاره به شرايط بحرانى 
دشــت هاى آبــى اســتان، اظهار داشــت: 
خشكسالى هاى 18 ساله اخير اين وضعيت 
و شــرايط را حاد تر كرده اســت. حســين 
اسماعيليان در جمع خبرنگاران با بيان اينكه 

ساالنه به طور متوسط 30 شهر در...
.......صفحه 2  .......صفحه 2 
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ديدگاه هاى متفاوت مردم و دست اندركاران در گفت و گو با قدس

چرا تئاترفجرمهمان مشهدى ها نشد؟
��ر ��ھد

سرور هاديان  طى سال هاى اخير، مشهد 
شــاهد برگزارى رخداد جشــنواره تئاتر فجر 
اســتانى بود. اتفاقــى كه در آغــاز، هيجان و 
حس هاى خوب براى اهالى تئاتر و عالقه مندان 
به اين هنــر در آن ديده مى شــد چراكه نام 
«فجر» برندى براى تئاتر است و مخاطبان به 
ســبب آن نام عالقه مند به ديدن تئاتر بودند 
كه گرم شــدن سالن هاى آن را مى توانست به 
همراه بياورد. در واقع سياست مسئوالن مركز 
هــم در برگــزارى اين حركــت همين ايجاد 
عالقه مندى و ترغيب مخاطب شهرستانى به 
تئاتر بود. اين در حالى است كه در مشهد سه 
دوره شاهد برگزارى اين رخداد هنرى بوده ايم 
و در اين ميــان اجراى نمايش هاى پايتخت و 
خارجى نيز توانســت نام شهرمان را بيشتر در 
فضاهاى هنرى و تئاترى كشــور مطرح سازد.
علــى رغم همه انتقادها و پيشــنهادهايى كه 
براى هراتفاق هنرى وجود دارد، امسال برگزار 
نشدن فجر استانى در شهرمان پرسش برخى از 
مخاطبان و عالقه مندان به اين هنر بود. از اين 
رو با مســئول انجمن هنرهاى نمايشى استان 
و همچنيــن هنرمندان و برخى مخاطبان اين 

عرصه گفت و گو كرده ايم.

 رخدادى با بازخورد توجه همه 
زيبــا ايرانيان يكى از مخاطبان تئاتر مى گويد: 
برگزارى جشــنواره هاى مختلف در هر شــهر 
مى تواند توجه مردم و مســئوالن و رسانه هاى 
ارتبــاط جمعــى را در يك موضــوع متمركز 
كند و ســبب ارتقاى آن شــود. وى مى افزايد: 
جشنواره هاى فجر، رخدادى است فرهنگى كه 
سالى يك بار در ايران برگزار مى شود و برگزارى 
آن در مشــهد هم اتفاقى اســت كه نمى توان 

مطلوب بودن آن را در نظر نگرفت.

فرصتى براى تبادل انديشه ها 
فربد احمدى يكــى ديگر از عالقه مندان تئاتر 
هم در خصوص برگزار نشــدن فجر اســتانى 
تئاتر امسال در مشهد بيان مى كند: براى همه 
عالقه مندان امكان رفتن به تهران يا كشورهاى 
خارجــى و ديدن تئاترهاى جشــنواره مقدور 
نيســت و اين فرصتى است تا مخاطبان اصلى 
تئاتر و حتــى هنرمندان اين عرصه بتوانند به 

تبادل انديشه ها و داشته هاى تئاترى بپردازند.

 هر اجرايى در حد تئاتر مشهد نيست 
يكى ديگرازهنرمندان تئاتر شهرمان نيز در اين 
باره مى گويد: فجراستانى جشنواره خوبى است، 
اما اينكه براى كدام اســتان و چه شهرى و چه 

زمانى اين جشنواره برگزار شود، مهم است.
رضا حسينى ادامه مى دهد: اين جشنواره براى 
استان ها و شهرهايى كه تئاترشان فعال و پويا 
نيست، مى تواند، تأثيرگذار باشد تا شايد بتواند 
ســبب تحرك و پويايى در هنرمندان تئاتر و 

مخاطبان آن شود.
اين نويســنده و كارگردان مشهد با اعالم اين 
نكته كه متأســفانه تئاترهايى كه درجشنواره 
فجراســتانى از تهران يا ساير شهرهابراى اجرا 

به مشــهد مى آمد در سطح تئاتر مشهد نبود، 
يادآور مى شود: در سال گذشته هم با برگزارى 
اين گونه فجر اســتانى در مشهد موافق نبودم 
چراكه تئاتر مشــهد داراى سطح بااليى است 
و خوشــبختانه داراى تئاتر پويايى هستيم كه 
همتراز تئاتر پايتخت اســت. بنابراين برگزارى 
اين جشنواره با تئاترهايى كه باعث رشد و نمو 

تئاتر شهرمان نباشد، تأثيرگذار نخواهد بود.
اين پيشكسوت تئاتر شهرمان تأكيد مى كند: در 
صورتى كه آثار برتر جشنواره ملى و بين المللى 
تئاتر فجردر جشنواره فجر استانى برگزار شود، 
برگزارى اين جشــنواره توجيه خواهد داشت. 
آثارى از آلمان، بلژيك و...ســاير كشــورها كه 
متأسفانه اجراى آن ها نيز داراى شرايط ويژه اى 

است كه براحتى ميسر نيست.

 اجراى فجراستانى وقفه در اجراهاى عمومى
نويسنده و كارگردان ديگر شهرمان نيز توضيح 
مى دهد: برنامه ريزى برگزارى فجر استانى در 
ســال هاى گذشــته درمركزهنرهاى نمايشى 
براى ايجاد حركت و شــور و تالش هنرمندان 

و مخاطبان شهرستان ها بود.
كيوان صباغ مى گويد: مشــهد در حال حاضر 
داراى مخاطب بسيارى در تئاتر است و نيازى 
به برگزارى اين جشــنواره ديده نمى شود وبه 
اعتقاد من برگزارى فجر اســتانى در مشــهد 
درحال حاضر باعث لطمه به اجراى عمومى و 

مخاطبان تئاتر شهرمان مى شود.

 هدررفت منابع بدون بازخورد
وى خاطرنشان مى كند: بخش زيادى از انرژى 
و پتانسيل هاى هنرمندان تئاتر و منابع مالى ما 
براى موضوعى هدر مى رفت كه بازخورد كافى 
هم نداشت.صباغ مى افزايد: اين در حالى است 
كه اســتقبال چندانى هم از اين اجراها نشد و 
حتى اجراهايى از شهرهاى ديگر در مشهد كه 
ســطح بااليى هم ندارند، باعث دفع مخاطب 
ما مى شــود.وى همچنين با اعالم اين مطلب 

كه شــايد اين گونه جشنواره هاى فجر استانى 
براى برخى شهرســتان هايى كه تئاتر در آنجا 
فاقد مخاطب اســت، بتواند تأثيرگذار باشــد، 
اظهار مى كند: آوردن نمايش هاى بخش ملى 
و بين المللى جشــنواره فجرهم چندان مقدور 
نيست و مشكالت زيادى دارد زيرا آثار خارجى 
كه در ايران براى اجرا در فجر پذيرفته مى شوند، 
قراردادهــاى يك يا دو اجرا در مركز را دارند و 
آوردن آن ها به شــهرمان داراى هزينه زيادى 

است.

 ضعف اجرا به دليل كمبود امكانات 
وى مى افزايد: ازطرفى كارگردان هاى آثار خوب 
هم معموالً آوردن دكورو اجرا برايشان به شهر 
ديگر در اين ايام ســخت است. از سوى ديگر 
سالن هاى شــهرمان داراى استانداردهاى الزم 
بــراى برخى تئاترهاى درجــه يك پايتخت و 
خارجى نيســت و به طور قطــع كارگردانان 
برتر عالقه اى به اجراى ضعيف به دليل ضعف 
امكانات ندارند.صباغ تصريح مى كند: جشنوار ه 
تئاتر با جشنواره فيلم فجر بسيارمتفاوت است 
زيرا اكران فيلم داراى مشــكالت اجراى تئاتر 
نيســت و اين دو جشــنواره را نمى توان باهم 

مقايسه كرد.

 تجربه برگزارى 3 دوره فجر استانى 
رئيس انجمن هنرهاى نمايشى استان خراسان 
درخصوص برگزارنشــدن جشنواره تئاتر فجر 
استانى امسال در مشهد مى گويد: سال گذشته، 
اين جشــنواره خيلى هم خوب برگزار شد، اما 
هنرمندان ما معتقدند وقتى ما اجراى عمومى 
داريــم دربين اجراها برگزارى اين جشــنواره 
وقفــه اى ايجــاد مى كند كه باعث مى شــود 
مخاطب را از دست بدهيم و برخى سالن ها به 
سبب برگزارى اين جشنواره خالى مى مانند و 
ما به نظر آن ها احترام گذاشــتيم و ديگر آنكه 
كارهاى خوبى از تهران به مشــهد براى اجرا 

نمى آمد.

 فجر استانى ثابت نيست 
ســيد جواد اشــكذرى مى افزايــد: در 36 دوره 
برگزارى جشنواره تئاتر فجر در مشهد سه دور اين 
جشنواره به نام فجر استانى برگزار شده است كه 
اين جشنواره در كشور مى چرخد و خيلى جشنواره 
ثابتى نيست چون برگزارى آن هزينه بااليى دارد.

 نداشتن اعتبار تنها دليل نبود
وى در پاســخ به اين پرســش كه آيا نداشتن 
اعتبارات از داليل برگزار نشدن اين جشنواره در 
سال جارى مى تواند باشد، تأكيد مى كند: نداشتن 
اعتبارات تنها علت برگزار نشدن اين جشنواره در 
سال جارى نبود و در واقع به اين سو اصالً گامى 
برنداشتيم و اين گونه هم نبوده كه اصالً اعتبارى 
وجود نداشته باشد چراكه ضرورت اصل برگزارى، 
بحث اصلى ما بود و براى مثال در سال گذشته، 
جشنواره را با اندك اعتبارى شروع كرديم وخيلى 
هم پرهزينه ادامه داديم و خيلى هم خوب برگزار 
شد.اين نويسنده وكارگردان تئاتر شهرمان اظهار 
مى دارد: به هرحال ما ســه ماه پيش جشنواره 
اســتانى مفصلى را برگزار كرديــم و برگزارى 
اين جشــنواره هم كار سختى برايمان نبود، اما 
احساس كرديم با توجه به مديريت و نوع نگاهى 
كه براى برگزارى جشنواره تئاتر فجر در استان ها 
وجود دارد در اين شــرايط براى برگزارى آن در 

مشهد شرايطى مهيا نيست. 

 سخن پايانى 
اين مسئول تصريح مى كند: برگزارى جشنواره 
فجر استانى را با آثارى كه سطح باالترى از آثار 
تئاتر مشهد نداشته باشند در شأن تئاتر شهرمان 
نمى دانم و اين در حالى اســت كه امســال 10 
اثر نمايشى از مشــهد در اين جشنواره در حال 
اجراست. تجربه سال هاى قبل نيز نشان داد كه 
در رقابت با آثارى كه از تهران و برخى شهرها و 
تئاترهاى كشورهاى خارجى كه در مشهد براى 
اجرا عازم شد، بازهم تئاتر مشهد بمراتب سطح 

باالترى دارد.

در حوالى امروز2

قدس: دومين روزهفته بارخدادهاى هنرى شهرمان همراهيم.
كه عالقمندان رشته هاى مختلف هنرى مى توانند از آن مطلع 

شوند.

 نقاشى /نقاشى فاطمه محوالتى 
از روز گذشــته نمايشــگاه 
نقاشي فاطمه محوالتي براى 
نقاشى  هنر  به  عالقه مندان 
افتتاح شــد و اين نمايشگاه 
تا پنجشنبه 12 بهمن براى 
بازديد عموم برقرار است. اين 
نمايشگاه در نگارخانه ارغوان 
در بلوار سجاد، بين سجاد 2 و 4 روبه روى نمايندگى سازمان 
ملل، پالك 86 واقع شده است.ساعات بازديد 17الي20 است. 

 عكاسى/ سياه و سفيد
كارگاه آموزش هاى بين المللى 
رشد با همكارى كانون عكس 
مشــهد كارگاه عكاسى سياه 

وسفيد را برگزار مى كند.
و  تاريخچه  به  عالقه مندان 
به  مى توانند  عكاسى  اصول 
عنوان يك گزينه اين كارگاه 

را در نظر داشته باشند.
مدرس اين كارگاه را مهران 
كريمان برعهده دارد و محل تشكيل كارگاه در مؤسسه راشد 

احمدآباد است.

 نمايش /«روزهايى كه دوبار زيسته ام» 
نمايش هــاى  ســرى  از   
كافه اى،نمايــش «روزهايى 
كه دوبار زيسته ام» در كافه 
گرانج به روى صحنه خواهد 
رفت. اين نمايــش را على 
ايزدپناه به رشته تحرير در 
آورده و خود نيز اين نمايش 
را كارگردانى كرده است.گروه بازيگرى اين نمايش عبارتند از: 
غزل تفهمى، آتنا شهيدى و شقايق براتيان كه در اين تئاتر به 
ايفاى نقش مى پردازند.نمايش «روزهايى كه دوبار زيسته ام» 
از 7 بهمن ســال جارى ساعت 19:30 در كافه گرانج به روى 
صحنه خواهد رفت.«روزهايى كه دوبار زيسته ام» روايتى ساده 
از زنانى بوده كه سفرى در خط زمان آغاز مى كنند و به حجم 
زندگى، به تجربه  رنجى بى پايــان كه هنوز در گذر زمان به 

آسيب هاى آن دچار هستند؛ مى رسند و...
كافه گرانج، در هتل سحاب طرقبه واقع شده است.

 « وقت شعر» امروز در مشهد
قدس:نشست تخصصى زبان و ادبيات فارسى « وقت شعر» 

امروز در مشهد برگزار مى شود.
نشست اين هفته ويژه بزرگداشت استاد فقيد ،دكتر وحيديان 
كاميار(زبانشناس ، استاد دانشگاه آزاد و فردوسى) برپا خواهد 

شد.
شرح غزلى از حافظ با حضور استاد دكتر مجيد تقوى بهبهانى 

از ديگر برنامه هاى اين نشست است.
اين برنامه امروز ســاعت 17 در قاســم آباد ، اديب 20 استاد 

يوسفى برگزار خواهد شد.

 اكران تمامى فيلم هاى جشنواره فيلم 
فجر در مشهد 

قدس:معاون هنرى و ســينمايى اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اســالمى خراســان رضوى از اكران تمامى فيلم هاى سى و 
ششمين جشنواره فيلم فجر در پانزدهمين جشنواره فيلم فجر 

مشهد خبر داد.
افشــين تحفه گر با بيان اين خبر افــزود: با توجه به مطالبه 
هنرمندان عرصه ســينما و عالقمندان بــه ديدن فيلم هاى 
جشنواره فجردر مشــهد، پيگيرى هاى اســتاندار و دستور 
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى و همراهى هاى شوراى 
اسالمى و شــهردار مشــهد تمامى فيلم ها در مشهد اكران 

مى شود.
افشين تحفه گر افزود: ليست اوليه اسامى فيلم ها اعالم شده 
و در روزهاى آتى اسامى كليه فيلم هايى كه در مشهد اكران 

مى شود اعالم مى شود.
پانزدهمين جشنواره فيلم فجر مشهد همزمان با دهه مبارك 
فجر در سه سينماى پرديس11سالنه اطلس پرديس سينمايى 

هويزه و سينما آفريقا برگزار مى شود.

 افتتاح نمايشگاه عكس «چين زيبا» 
در مشهد

نمايشــگاه  قــدس: 
عكس «چين زيبا» در 
گالرى گلستانه مشهد 

افتتاح شد.
اين نمايشــگاه ششم 
بهمن  ماه بــه منظور 
تبــادل ديدگاه هــاى 
هنــر عكاســى ميان 
ارتقاى  و  هنرمنــدان 
فرهنگــى  مبــادالت 
تقويت  همچنيــن  و 
دوســتى بيــن مردم 

چين و ايران در گالرى گلستانه مشهد افتتاح شد.
اين نمايشــگاه كه شامل 50 اثرعكاســى از عكاسان عضو 
«كلــوپ تصويــر و هنر شــانگتوف چين» اســت، داراى 
موضوعات مختلفى چون فرهنگ و زندگى اجتماعى، آداب 
مذهبى، معمارى سبك سنتى، منظره، تفريح و زيبايى هاى 
جذاب كشورچين اســت كه تاريخ و فرهنگ طوالنى اين 
كشــور شرقى و باستانى را به صورت شگفت انگيزى نشان 

مى دهد.
«چين زيبا» نمايشگاه تبادل هنرعكاسى چين و ايران است 
كه به طور مشترك توسط كلوپ عكس فوكوس (نمايندگى 
فيــاپ در ايران)، كلوپ تصوير و هنرشــانگتوف چين، مركز 
نمايشــگاه هاى فياپ در ايران، با همــكارى اتحاديه جهانى 
عكاســى و با مســاعدت هاى البراتوار ديجيتال نيليا، گالرى 
گلســتانه و مؤسسه آبگينه از تاريخ 6 تا 12 بهمن 1396 در 
محل نگارخانه  گلســتانه واقع در خيابان جهاد مشهد برگزار 

مى شود.

 فردوسى در وقت شعر

جليل فخرايى: دومين نشســت از هم انديشــى شاعران و 
اســتادان دانشگاه در انجمن «وقت شــعر» در فرهنگسراى 

خانواده برگزار شد.
در اين نشست دكتر مجيد تقوى بهبهانى درباره شاهنامه و 

ابعاد شخصيتى فردوسى سخن گفت. 
وى با بررســى اجمالى انواع خوانش هاى شاهنامه در  طول 
تاريخ گفت: فردوسى شــاعرى امانتدار بود و هرگز بر طريق 
هواى نفس يا ســليقه شــخصى يا ميل به بد و خوب امرى 
ســخنى نگفت و شعرى نسرود و همواره حماسه را در مسير 

حقيقت هاى تاريخى سرود. 
اين استاد برجسته دانشگاه در رابطه با موضوع فوق به شرح 
و نقد اثر«شاملو و شاهنامه» نوشته احمدشاملو شاعر معاصر 
پرداخت و عنوان كرد: هر كس اگرچه بســيار بزرگ باشــد، 
بايد در حيطه تخصص خويش سخن بگويد، حتى اگر احمد 
شــاملو باشد. وى گفت: كتاب شاملو در زمان انتشار خودش 
بسيارخاطر فردوسى دوستان را مكدر كرد، زيرا در آن شاملو 
انديشــه هاى شاهنامه را تحقير و فردوسى را با لحنى توهين 

آميز به تغيير و تحريف تاريخ متهم مى كند.
دكتر تقوى بهبهانى در ادامه به عنوان شاهد، داستان ضحاك 
را مثــال آورد  كه شــاملو مدعى مى شــود ضحاك مردى 
درســتكار و نيك آيين بوده اســت و در نتيجه انقالب هاى 
مردمى به حكومت و تخت رسيده، اما فردوسى به جهت اينكه 
فئودال زاده بوده و حامى تاج و تخت و پادشاهى، در شاهنامه 
خود  ضحاك را خونريز و ســتمگر معرفى كرده اســت. وى 
همچنين پيرو سؤال يكى از حاضران در جلسه درباره شاهنامه 
طهماسبى تصريح كرد: اين شاهنامه بسيار نفيس، بيشتر از 
آنكه ارزش ادبى داشــته  باشــد، داراى ارزش هنرى است و 
به جهت مينياتورها و نقاشــى ها و تاريخ مصورى كه در اين 
كتاب به نمايش گذاشته شده مورد توجه است.اين جلسه با 
قرائت بسيار زيباى شاهنامه توسط رودابه قبوليان و شعرخوانى 
شــاعرانى چون الهه بيات مختارى، حسين سيدبر، معصومه 
اســديان، على اصغر دليلى صالح، طنز پرداز خراسانى مجيد 
رحمانى صانع، كاظم  شب زنده و اجراى نواهاى آيينى توسط  
استاد غالمحسين ســالمى دوتارنواز تربت جامى و خواندن 

پرده اى از آوازهاى تربت جام با نواى على گويان پايان يافت.

 حضور عوامل فيلم 
«به وقت شام» در مشهد

فارس: عوامل فيلم «به وقت شــام» در افتتاحيه پانزدهمين 
جشنواره فيلم فجر مشهد حضور مى يابند.

فيلم «به وقت شام» ابراهيم حاتمى كيا به عنوان فيلم افتتاحيه 
پانزدهمين جشنواره فيلم فجر مشهد اكران مى شود و عوامل 

اين فيلم در آيين افتتاحيه جشنواره فيلم حضور مى يايند.
 الزم به ذكر اســت، پانزدهمين جشــنواره فيلم فجر مشهد 
همزمان با تهران از 12 تا 22 بهمن ماه امسال برگزار مى شود.
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فاطمه معتمدى مديرعامل شركت آب و فاضالب خراسان رضوى با اشاره به شرايط 
بحرانى دشت هاى آبى استان، اظهار داشت: خشكسالى هاى 18 ساله اخير اين وضعيت 

و شرايط را حاد تر كرده است.
حسين اسماعيليان در جمع خبرنگاران با بيان اينكه ساالنه به طور متوسط 30 شهر در 
اســتان در تنش آبى قرار دارد،افزود:در سال جارى 30 شهر استان با كسرى آب حدود 
800 ليتر بر ثانيه مواجه بود كه البته اقداماتى براى گذر از اين شرايط از جمله حفر و 
جابه جايى و تجهيز و برق رســانى 54 حلقه چاه و اجراى 70 كيلومتر خطوط انتقال 

آب انجام شد.

  نگرانى جدى براى بحث تأمين آب شرب استان
وى تصريح كرد:همچنان نگرانى جدى براى بحث تأمين آب شــرب استان در تابستان 
سال 97 وجود دارد بخصوص اينكه شرايط خشكسالى در سال جارى كم سابقه و نگران 
كننده تر است. وى خاطر نشان كرد: البته برنامه ريزى الزم از مهر ماه امسال براى بحث 
تأمين آب شــرب استان در تابستان ســال 97 از جمله بهره بردارى از 34 حلقه چاه، 
ســاخت 116 كيلومتر خطوط انتقال آب و ساخت 17 هزار و 500 مترمكعب مخزن 

ذخيره آب انجام شده است.
وى مهم ترين مشــكل در بحث اجرايى شدن اين برنامه ها را كسرى اعتبار با توجه به 
وضعيت نامناسب تخصيص اعتبارات دانســت و گفت: اميد است با كمك وزارت نيرو 

و كمك مسئوالن استانى اعتبار مورد نياز اين پروژه ها به موقع تأمين و تخصيص يابد.

 تنش آبى در 30 شهر
مدير عامل شركت آب و فاضالب خراسان رضوى ادامه داد:حسب مطالعات انجام شده 
در افق 1400، 54 شهر استان در شرايط تنش آبى قرار خواهند داشت در حالى كه اين 
آمار هم اكنون 30 شهر است. وى يكى ديگر از چالش هاى استان را بحث تغيير كيفيت 
آب سفره هاى زيرزمينى دانست و گفت:عالوه بر مشكل كميت، خراسان رضوى با مشكل 
كيفيت آب هم مواجه است و طى 12 سال گذشته برخى از پارامترهاى شيميايى آب به 
بيش از دو برابر افزايش يافته است. وى اضافه كرد:هر چند آبى كه هم اكنون در استان 
تأمين مى شود از شرايط اســتاندارد به لحاظ كيفيت برخوردار است با اين حال جاى 
نگرانى وجود دارد كه در آينده نزديك برخى پارامترهاى كيفى آب به سقف استانداردها 

برسد و استان در بعد كيفيت تأمين آب شرب شهروندان با مشكل مواجه شود.
مدير عامل شركت آب و فاضالب خراسان رضوى با تأكيد بر اينكه براى گذر از شرايط 
بحرانى، اســتان با مشكل مواجه است،اذعان داشت: بايد توجه داشت كه حفر چاه هاى 
جديد مشكلى از تأمين آب شرب شهرهاى استان حل نمى كند چرا كه بر روى چاه هاى 
ديگر تأثير خواهد گذاشــت و سبب كاهش هر چه بيشتر ميزان آب دهى مى شود و از 
سوى ديگر اينكه در بسيارى از شهرهاى استان ديگر امكان ايجاد و حفر چاه جديد فراهم 
نيست.اسماعيليان ادامه داد:بايد توجه داشت كه ديگرراهكار توسعه اى اجراى پروژه هاى 
آبرســانى در مديريت بحران آب شرب شهرهاى خراسان رضوى راهگشا نيست و تنها 
راهكار مفيد و مؤثر فرهنگ درســت مصرف كردن آب، بحث تفكيك آب شرب از آب 
فضاى سبز و نيز بازچرخانى آب در قالب اجراى پروژه هاى فاضالب شهرى و كاهش هدر 

رفت در شبكه هاى انتقال و توزيع است.
وى خاطر نشان كرد:البته در افق بلند مدت انتقال آب از خارج از حوزه براى تامين آب 

شرب الزم است.

 پروژه هاى نيمه تمام با قدمت 30 ساله
وى از كمبود اعتبارات به عنوان يكى از چالش ها ياد كرد و گفت:اين موضوع سبب شده 
اســت استان با پروژه هاى نيمه تمام زيادى در بخش آب و نيز فاضالب مواجه باشد به 
طورى كه هم اكنون قدمت برخى از پروژه هاى فاضالب استان به حدود 30 سال قبل بر 
مى گردد و متوسط پيشرفت فيزيكى آن در حد 60 درصد است و اگر همين روال ادامه 

يابد 30 سال ديگر زمان مى برد تا اين پروژه ها تكميل و به بهره بردارى برسد.
وى در ادامه درباره ميزان پرت و هدر رفت آب در استان گفت: ميزان هدر رفت آب در 
استان به طور متوسط حدود 30 درصد است كه بخشى از آن(15درصد) مربوط به آب 
به حساب نيامده و محاسبه نشده مانند انشعابات غيرمجاز و خرابى كنتور است كه براى 
كاهش و كنترل اين قضيه از ابتداى سال جارى 13 هزار فقره تعويض كنتور مشتركين 

و بازسازى 7000 انشعاب فرسوده مشتركين، انجام شده است.

 شهرهاى بحرانى استان در بحث آب
وى در پاســخ به خبرنگار ما درباره شهرهاى بحرانى استان در موضوع آب خاطر نشان 
كرد:شهرهايى كه شركت براى تأمين آب شرب مورد نياز آنان در سال 97 نگرانى دارد 
شهرهايى مانند گلبهار، نيشابور، رضويه، قوچان، بردسكن، خواف، سبزوار، طرقبه و خليل 

آباد است.
وى در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار ما مبنى بر اينكه در صورت احتمال سهميه بندى 
آب در تابستان ســال آينده، اين مسئله كدام شهرهاى استان را مشمول خواهد شد، 
گفت: شهرهايى كه نگرانى تأمين آب در تابستان سال 97 براى آنان وجود دارد، مشمول 

سهميه بندى مى شوند.

 شناسايى 3000 انشعاب غير مجاز
مدير عامل شركت آب و فاضالب خراسان رضوى درباره برآورد آمارى انشعابات آب شرب 
غير مجاز در استان به خبرنگار ما گفت: آنچه تاكنون شناسايى شده است 3000 انشعاب 
غير مجاز در استان است كه تعيين تكليف اين انشعابات در دستور كار است و بخشى 

از آن نيز انجام شده است.

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان در پاسخ به قدس عنوان كرد

احتمال جيره بندى آب در 9 شهر خراسان رضوى

نمايشــگاه 
عكس «چين زيبا» در 
گالرى گلستانه مشهد 

اين نمايشــگاه ششم 
 ماه بــه منظور 
هــاى 
هنــر عكاســى ميان 
ارتقاى  و  هنرمنــدان 
فرهنگــى  مبــادالت 
تقويت  همچنيــن  و 
دوســتى بيــن مردم 

كميسيون تلفيق 1785 ميليارد تومان بودجه مصوب كرد 
 استارت پروژه قطار برقى 
مشهد - تهران در سال 97

رضا طلبى: عضو مجمع نمايندگان استان گفت: پروژه قطار 
سريع السير مشهد به تهران در سال 97 از مسير نيشابور آغاز 
مى شود.حميد گرمابى در ادامه به قدس افزود: اين پروژه كه 
سال ها است شروع آن وعده داده شده است باالخره در بودجه 
ســال 97 ، هزار و هفتصد و هشتاد و پنج ميليارد تومان كه 
85 ميليــارد تومان آن  منابع داخلي و 1700 ميليارد تومان 
آن سرمايه گذارى  خارجي است براى آن ديده شده است و 
مسير نيشابور به مشهد آن در سال آينده از اين محل اجرايى 

خواهد شد.
گرمابــى همچنين افزود : بــراى آزاد راه حرم تا حرم كه در  
مهرماه سال 89 باهدف اتصال آزاد راه مشهد به قم، افزايش 
ايمنى و كاهش مدت زمان ســفر زائران بارگاه ملكوتى امام 
هشتم (ع) از اين مسير و كاهش ميزان مصرف سوخت كليد 
خورد  نيز 182 ميليارد تومان در سال 97 ديده شده است كه 

روند كند اجراى آن را سرعت خواهد بخشيد.
وى اظهار داشــت: كل بودجه شهر مشهد در سال 97نيزبر 
اســاس تصميم نمايندگان اين شهر به حاشيه شهر مشهد 

اختصاص پيدا خواهد كرد.
عضو مجمع نمايندگان اســتان تصريح كــرد: از آن جا كه 
مهاجرت به شهر مشهد در طى سال هاى اخير بسيار افزايش 
پيدا كرده اســت و اين مهاجرت باعث افزايش پديده حاشيه 
نشينى در اين شهر شده است و حذف رديف  بودجه حاشيه 
اين شــهر با توجه به محروميت و كمبودهاى شــديد قابل 
پذيرش نبود ، از اين رو  پنج  نماينده مشهد تصميم گرفتند 
كل بودجه اين شهر در سال 97، كه مبلغ 100ميليارد تومان 

مى باشد را صرف ساماندهى حاشيه اين شهر كنند. 
  نماينده نيشابور همچنين تصريح كرد: اولويت بودجه سال 
97 نيشــابور نيز به تكميل و اتمام پــروژه هاى نيمه تمام 
اختصــاص پيدا خواهد كرد و پــروژه هايى نظير پروژه هاى 
آموزشى و دانشكده هاى دولتى از محل اين بودجه به پايان 
خواهند رسيد و پروژه هاى بزرگ همچون آب و فاضالب نيز 
از محل  اختصاص اين بودجه پيشرفت خوبى خواهند داشت.
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 اجراى طرح تنظيم بازار تخم مرغ در 
خراسان رضوى

ايرنا: مدير تنظيم بازار ســازمان جهاد كشــاورزى خراسان 
رضوى در واكنش به افزايش قيمت تخم مرغ در بازار استان 
گفت: اجراى طرح تنظيم بازار تخم مرغ با هدف كاهش قيمت 

اين محصول از روز گذشته در اين استان آغاز شد.
ســيد حميدرضا جوادى افزود: به علت احتكار تخم مرغ از 
ســوى برخى افراد سود جو و نيز تلفات سنگين طيور بر اثر 
آنفلوانزاى مرغى، شاهد افزايش دوباره قيمت آن طى روزهاى 

اخير در اين استان بوده ايم.
وى اظهار كرد: به منظور ايجاد تعادل در بهاى اين محصول 
با اجراى دوباره طرح تنظيم بازار، روزانه 30 تن تخم مرغ در 
50 واحد ثابت و سيار، فروشگاه هاى زنجيره اى و شركت هاى 

تعاونى استان خراسان رضوى توزيع مى شود.
مدير تنظيم بازار ســازمان جهاد كشاورزى خراسان رضوى 
گفــت: بهاى تخم مرغ عرضه شــده در اين طرح به ازاى هر 

شانه تخم مرغ 116 هزار ريال است.
جوادى افزود: عرضه تخم مرغ در تمام شــهرهاى اين استان 
انجام مى شــود و توزيع آن تا زمان كاهش و ثبات قيمت اين 

محصول ادامه دارد.

 معاون اجتماعى و فرهنگى شهردارى خبر داد
 مشاركت مردم در زيبا سازى مشهد 

براى نوروزى متفاوت

قدس: معاون اجتماعى و فرهنگى شــهردارى مشــهد در 
خصــوص فعاليت بخش مردمى خانه بهار گفت: طرح خانه  
بهار در سال جارى به گونه اى برنامه ريزى شده كه عالوه بر 
هنرمندان كه در معابر و فضاهاى اصلى نقش آفرينى دارند، 
مردم نيز در ســطح محالت شــهر براى ميزبانى بهار نقش 

آفرينى خواهند كرد.
هادى بختيارى با بيان اينكه تجربه جشــنواره استقبال از 
بهار در ساليان گذشته نشان مى دهد كه شهروندان بيشتر 
ميهمان اقدام هاى شهردارى كه به بهانه  بهار توسط مديريت 
شــهرى انجام مى شود هستند، افزود: از اين رو تالش داريم 
انجام فعاليت هايى كه موجب افزايش مشاركت شهروندان در 
تصميمات شهرى مى شود را توسعه دهيم؛ بنابراين در گام 
اول با اجراى محدود اين طرح درصدديم به الگويى براى نحوه 
مشاركت مردم در تصميم گيرى براى كارهايى كه مديريت 

شهرى مى خواهد براى آنان انجام دهد، دست يابيم.
وى با بيان اينكه پويش مردمى خانه بهار در پى آن اســت 
كه بســترى فراهم آورد تا شهروندان و ساكنان محالت در 
فرايند زيباســازى محله  خود مشاركت كنند، ادامه داد: هم 
مديران شهر بايد بياموزند بدون لحاظ كردن خواست مردم 
تصميمى براى آنان نگيرند و هم مردم بايد فعاالنه با مديريت 
شــهرى براى تصميم و اقدام بهتر تعامل برقرار كنند و بى 

تفاوت نباشند.

 مدير جديد رجا در خراسان معرفى شد
قدس: مراسم توديع و معارفه مديريت رجا خراسان برگزار 
شد.در مراســمى با حضور مديرعامل، رئيس هيئت مديره، 
مديركل راه آهن خراسان و مديران رجا، يارمحمدى به عنوان 

مدير جديد رجا در خراسان معرفى شد.
در اين مراســم يارمحمدى، مدير جديد رجا در خراســان 
اهداف و برنامه هاى خود براى اداره مديريت رجا خراسان را 
تشريح كرد.در اين جلسه از 9 سال تالش باللى، مدير سابق 

رجا در خراسان قدردانى شد.

روى خط حادثه

فرمانده انتظامى خراسان رضوى خبر داد
 انهدام باند قاچاق و كشف 33 كيلوگرم هروئين فشرده

انتظامى  فرمانــده  قدس: 
خراسان رضوى از دستگيرى 
قاچاق  بانــد  گرداننــدگان 
هروئين فشرده از شهرستان 
تربت جام به اين اســتان و 

مشهد خبر داد.
سردار قادر كريمى در تشريح 
عمليــات ضربتــى پليــس 
مبــارزه با موادمخــدر براى 
باند  گردانندگان  دستگيرى 
قاچاق هروئين به خراســان رضوى گفت: از چندى پيش اطالعاتى مبنى بر قاچاق 
موادمخدر صنعتى از مســير تربت جام به دست آمد و با توجه به اهميت موضوع 
دســتورهاى الزم براى پيگيرى سريع اين پرونده به فرماندهى انتظامى تربت جام 
صادر شد.فرمانده ارشد انتظامى خراسان رضوى افزود: بررسى هاى اوليه با مطالعات 
ميدانى و ردزنى هاى گسترده حاكى از آن بود كه محل قرار اعضاى باند براى تحويل 
موادافيونى در منطقه سميع آباد است و قاچاقچيان دو دستگاه خودروى سوارى پژو 
405 و پرايد در اختيار دارند.سردار كريمى اظهار داشت: جان بركفان پليس مبارزه 
با موادمخدر تربت جام با كسب اين اطالعات و ادامه ردزنى هاى گسترده خود يكى 
از اعضاى باند را شناسايى و دستگير كردند.وى گفت: پليس در دومين اقدام ضربتى 
در اين عمليات غافلگيرانه، راننده خودروى پژو 405 ســفيدرنگ كه براى تحويل 
موادمخدر به منطقه سميع آباد رفته بود را ردزنى و براى دستگيرى او وارد عمل شد.
وى خاطرنشان كرد: راننده پژو بدون توجه به دستور ايست پليس قصد فرار داشت 
كه مأموران انتظامى اقدام به تيراندازى هوايى و شــليك گلوله به سمت خودروى 

مذكور كردند.
راننده پژو كه كنترل وسيله نقليه خود را از دست داده بود پس از برخورد با تراكتور 
پارك شــده در كنار جاده روستايى، خودرو را رها كرده و با فرار به داخل روستاى 
رحمت آباد در يك منزل مسكونى مخفى شد.سردار كريمى گفت: مأموران انتظامى 
كه در تعقيب اين قاچاقچى حرفه اى بودند او را دستگير و در بازرسى از خودرو 32 

بسته موادمخدر صنعتى از نوع هروئين فشرده به وزن 33 كيلوگرم كشف كردند.
فرمانده انتظامى خراســان رضوى تصريح كرد: آخرين سرشاخه اين باند نيز راننده 
پرايد بود كه در مســير روستاى شهرستانك به ســميع آباد تربت جام نتوانست از 
نقطه كمين پليس مبارزه با موادمخدر اين شهرستان بگريزد و با تيراندازى مأموران 

انتظامى زمينگير شد.
 

 دوربين مداربسته دست سارق حرفه اى را رو كرد
قدس: پليس شهرستان تربت 
جام بــا بازبينى دوربين هاى 
مداربسته ســارق حرفه اى را 

شناسايي و دستگير كرد. 
شهرستان  انتظامي  فرمانده 
تربت جــام گفــت: در پي 
گزارش ســرقت از يك مغازه 
خواروبار فروشي در محدوده 
تربت  شهر  عباسپور  خيابان 
جام، موضوع در دســتور كار 

تيمى از مأموران كالنتري 11 قرار گرفت.
ســرهنگ هوشــنگ كيانى  افزود: مأموران دايره تجسس كالنتري خليج فارس با 
بررسي دوربين هاي مدار بسته، متهم را كه فردى سابقه دار بود شناسايي و با يكسرى 

تحقيقات ميدانى او را دستگير كردند.
وى ادامه داد: متهم 24 ســاله در رويارويى با ادله و مستندات پليسي عالوه بر اين 

سرقت به دو فقره سرقت مغازه خواروبار فروشي و يك فقره سرقت از آرايشگاه مردانه 
اعتراف كرد.

 واژگونى پژو 405 راننده اش را به كشتن داد
قدس: واژگونى يك دستگاه 
پژو405 در شهر گناباد راننده 
جوان را به كام مرگ كشاند.
شهرستان  انتظامي  فرمانده 
گناباد گفت: ســاعت 19:45 
جمعه شــب گذشته  در پى 
اعالم مركز 110 مبنى بر يك 
فقره تصادف جرحى در بلوار 
دكتر مهديزاده شــهر گناباد 
بالفاصله تيمــى از مأموران 

كالنترى 11 غفارى به همراه عوامل اورژانس به محل اعزام شدند. 
سرهنگ على اكبر كيانى افزود: پس از  بررسى مشخص شد، يك دستگاه پژو 405 

به داليل نامعلومى به سمت چپ بلوار منحرف و واژگون شده است.
وى تصريح كرد: در اين حادثه راننده 27 ساله به نام على اصغر كه به بيرون خودرو 
پرت شــده بود، مجروح شــد و پس از انتقال به بيمارستان بهلول به علت شدت 

جراحات وارده به سر فوت كرد.

 دستبند پليس بر دستان سارقان جايگاه سوخت
قدس:با تالش پليس سارقان 
يكى ازجايگاه هاى ســوخت 
در شهرستان تربت حيدريه 

شناسايي و دستگير شدند. 
شهرستان  انتظامي  فرمانده 
تربت حيدريه گفت: با اعالم 
خبر سرقت صندوق جايگاه 
ســوخت (نفــت) در يكي از 
كارآگاهان  تابعه  هاي  بخش 
پليس آگاهى در محل حاضر 

و در بررسي ها مشخص شد، سارقان با نفوذ به داخل جايگاه مبلغ 40 ميليون ريال 
را از داخل صندوق سرقت كرده اند. 

ســرهنگ اكبر آقابيگي عنوان داشت: تيم رســيدگى كننده پرونده با بررسى آثار 
بجامانده از سارقان و يكسري تحقيقات گسترده پليسي يكي از متهمان  را شناسايي 

و با هماهنگي مقام قضايي دستگير كردند.
وى تصريح كرد: متهم در ابتدا منكر هرگونه جرمي بود اما در ادامه تحقيقات پس از 
رويارويى با مستندات به دست آمده بناچار لب به اعتراف گشود و به سرقت صندوق 
حاوي مهر شــركت، اسناد و مدارك و مبلغ 40 ميليون ريال وجه نقد از جايگاه با 

همكاري يكى از دوستانش اعتراف كرد.
فرمانده انتظامي شهرســتان تربت حيدريه خاطرنشان كرد: در ادامه اين عمليات، 
مأموران اين فرماندهى همدســت متهم را دستگير كردند و تحقيقات از آنان براى 

كشف ديگر جرايم احتمالى ادامه دارد.

 كشف سنگ قبر عتيقه در فيروزه
قدس: فرمانده انتظامي فيروزه از دستگيري قاچاقچي و كشف سنگ قبر عتيقه در 
اين شهرستان خبر داد. سرهنگ سيدمحمدباقرى گفت: سنگ نفيس تاريخى مربوط 
به دوره صفويه از دو قاچاقچى كه با يك خودرو درحال انتقال آن ازروســتاى پاباز 
نيشابور به شهرستان فيروزه بودند، كشف شد. وى تصريح كرد: كارشناسان ميراث 
فرهنگى ضمن بازديدازسنگ مكشوفه قدمت آن را مربوط به دوران صفويه و با ارزش 

تقريبى 200 ميليون ريال  برآورد كردند.
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با تالش پليس سارقان 
يكى ازجايگاه هاى ســوخت 
در شهرستان تربت حيدريه 

شهرستان  انتظامي  فرمانده 
تربت حيدريه گفت: با اعالم 
خبر سرقت صندوق جايگاه 
ســوخت (نفــت) در يكي از 
كارآگاهان  تابعه  هاي  بخش 

 واژگونى يك دستگاه 
 در شهر گناباد راننده 

شهرستان  انتظامي  فرمانده 

جمعه شــب گذشته  در پى 
 مبنى بر يك 
فقره تصادف جرحى در بلوار 
دكتر مهديزاده شــهر گناباد 

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

300072305 پيامك كنيد.

عضو مجمع نمايندگان خراسان رضوى با اشاره به مشكالت مؤسسات مالى غير مجاز :

بانك مركزى با مردم صادق نيست
 على محمدزاده  عضو كميسيون فرهنگى 
مجلس با اشــاره به مشكالت مؤسسات مالى 
براى مــردم گفت: مقصران اصلــى بروز اين 
مشكالت كسانى هستند كه به وظيفه نظارتى 
خود طى سال هاى گذشــته، عمل نكردند و 
امروز مردم هستند كه به عنوان مقصران بروز 

اين مشكل مجازات مى شوند.
حجت االســالم نصراهللا پژمانفر در نشســت 
خبرى روزگذشــته خود با خبرنگاران با بيان 
اين مطلب كه مقصــران اين موضوع در حال 
حاضر هم به هيچ كس پاسخگو نيستند، افزود: 
حتى من نماينده مجلس هم نمى دانم با چه 
فرايندى تصميم مى گيرند تا مثالً مشكل مردم 

را حل كنند.
وى ياد آور شــد: اكنون 6ماه اســت كه 180 
نماينده مجلس نامه اى را امضا كرده و خواهان 
سؤال از رئيس جمهور درباره مؤسسات مالى 
هستيم، اما نه هيئت رئيسه مجلس اين طرح 
ســوال را از ما قبول مى كند نه بانك مركزى 
به عنوان زير مجموعه رئيس جمهور، خود را 
موظف به پاســخگويى به نمايندگان مردم در 

مجلس مى داند.
پژمانفر با تأكيد زياد اعــالم كرد: به صراحت 
مى گويم اغلــب گزارش هاى بانك مركزى در 
اين موضوع دروغ اســت و بسيارى از قيمت 
گذارى هاى انجام شــده اموال اين مؤسسات 

غيركارشناسى است.
وى گفت: اين در حالى است كه بانك مركزى 
به مجلس پاسخگو نيســت، رئيس كل بانك 
مركــزى مى گويد من وظيفه ندارم به شــما 

پاسخى بدهم! 
پژمانفــر با بيان اينكه اول بايد جلوى متخلف 
را گرفت، افزود: هركسى در اين فرآيند به هر 

مقدارى تخلف كرده، بايد مجازات شود.

 حذف ضمنى بودجه زيارت
نماينــده مــردم مشــهد وكالت در مجلس 
همچنين از حذف ضمنى بودجه زيارت انتقاد 
كرد و گفت: بودجه 15ميليــاردى زيارت در 
اليحه بودجه 97 آمده اســت كه شــامل سه 
شهر مشــهد، قم و شيراز است، ولى اگر تمام 
اين بودجه هم فقط به مشــهد پرداخت شود، 
هيچ دردى از اين شهر دوا نمى كند. با اين پول 
نمى شود براى زيرساخت هاى اسكان و حمل و 
نقل زائر فكرى كرد؛ چه برسد به ساير حوزه ها. 

نماينده مردم مشــهد و كالت در 
مجلس شوراى اسالمى گفت: بافت 
پيرامونى حــرم مطهررضوى يك 
سرمايه ملى و جهانى است و جاى 

اعمال سليقه هاى محلى نيست.
حجت االسالم نصراهللا پژمانفر افزود: 
در پى اتفاقاتى كه در سال هاى اخير 

در اين محــدوده رخ داد، پس از اعتراض هاى 
فراوان، ســرانجام شــوراى عالــى معمارى 
وشهرســازى طرح تاش (كه مبناى تغييرات 
بود) را لغو كرد و به دست اندركاران سه سال 

مهلت داد تا طرح ديگرى را جايگزين كنند.
وى افزود: هرچند اين تصميم شوراى عالى در 
روزنامه رسمى منتشر شد و رسميت يافت، اما 
متأسفانه برخى از مسئوالن و بويژه استاندار به 
اين تصميم تمكين نمى كنند و نابسامانى هاى 
اخيــر در تخريب آثار ملــى در پيرامون حرم 

نتيجه همين عدم تمكين است.
وى ادامه داد: نكته قابل تأمل ديگر اينكه اكثر 
تخريب ها با اســتناد به حكم دستگاه قضايى 
صــورت مى گيرد چراكه افــراد از خأل قانونى 
استفاده مى كنند و به اســتناد قانونى كه در 
ســال1309 تصويب شــده و بناهاى بعد از 
دوره زنديه را مشمول وصف تاريخى نمى داند، 

اقدام هاى خود را قانونى جلوه مى دهند.
پژمانفر اظهارداشــت: براى پايان دادن به اين 
رويه، نامه اى به دادســتان كل كشور نوشته و 

اعالم كرده ام كه در مشهد مصوبه 
شوراى عالى معمارى و شهرسازى 
اجرا نمى شــود. همچنين به وزير 
كشور اعالم كرده ام كه استاندار از 
اين مصوبه تمكيــن نمى كند و از 
وزير راه خواســته ام، پيگير اجراى 
اين مصوبه در مشهد از طريق اداره 

كل زير مجموعه خود در استان باشد.
در اين نشســت خبرى كه قــرار بود، گزارش 
كارى از اقدام هاى ايــن نماينده مجلس ارائه 
شود و بيشــتر مباحث مرتبط با شهر مشهد 
مطرح شود، پرسش ها با حوزه ملى مطرح شد 
و پاســخ هايى داده شد كه در ادامه به صورت 

خالصه ذكر مى شود.
پژمانفــر در خصــوص اليحــه بودجه گفت: 
بودجه جارى كشــور در ســال هاى اخير سه 
برابر شــده، اما حقوق كاركنان دولت (كه بايد 
محل هزينه كرد بودجه جارى باشد) افزايش 
چندانى نداشــته است. خرج دولت باال رفته و 
دولت كشور را گران اداره مى كند و همين امر 
موجب شده تا دولت به هر طريقى شده، پول 

خرج هاى خود را از مردم بگيرد. 
وى افزود: ماليات در كشــور ما فلســفه خود 
را از دســت داده و به جاى آنكه در توســعه 
زيرساخت ها هزينه شود به محلى تبديل شده 
تا بخشــى از هزينه هاى جــارى از آن جبران 

شود.

 دولت به دنبال اصالح تخلفات نيست
دولــت به جرايم هــم به عنــوان يك منبع 
درآمدى نگاه مى كند تا راهى براى اصالح رفتار 
شــهروندان. به طور مثال در بودجه 97 آمده 
اســت درآمد دولت از محل تخلفات رانندگى 
بايد به 30 هزار ميليارد تومان برســد اين به 
معناى آن اســت كه دولت بــه دنبال اصالح 
تخلفات نيست، بلكه براى رسيدن به اين رقم 

به دنبال تخلف بيشتر شهروندان است.
رئيس فراكســيون قرآن وعتــرت مجلس در 
خصوص بودجه قرآنى هم گفت: متأســفانه 
ســايه اى دنبال فعاليت هاى قرآنى در كشور 
وجــود دارد و فعاليت هــاى قرآنــى اولويت 
محســوب نمى شــود چراكه در ســال هاى 
اخيــر بودجه قرآنى همــواره كاهش يافته به 
طورى كــه از رقم 200 ميليارد ســال95 به 
عدد100ميليارد در سال جارى واكنون به رقم 
40 ميليارد در سال آينده رسيده است و نكته 
جالب اينكه در ســال جارى حتى يك ريال از 

بودجه قرآنى پرداخت نشده است.
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آيت اهللا علم الهدى در جلسه شوراى فرهنگ عمومى:

مسائل فرهنگى با اجبار در جامعه جارى نمى شود
خديجه زمانيــان: نماينده ولــى فقيه در 
خراسان رضوى گفت: مهم ترين اصل پذيرفته 
شــده در شــوراى فرهنگ عمومى، پذيرفتن 
وفاق نظر نداشتن ما در بينش هاى سياسى و 

فرهنگى است. 
آيت اهللا سيد احمد علم الهدى صبح روز گذشته 
در يكصد و هفدهمين جلسه شوراى فرهنگ 
عمومى افزود: الزم نيســت ما در بينش هاى 
سياســى و فرهنگى اتفاق نظر داشته باشيم 
و بگوييم بينش هاى اعضاى شــوراها بايد با ما 
هماهنگ شــوند. همه افراد حاضر در جلسه با 
هر بينش، كارگزاران اين نظام هستند و نظام، 
مولود يك انقالب اســت، انقالب برخاسته از 
دين و تكليف شــرعى مــردم و دفاع از اصول 
و ارزش هاى دين صــورت گرفته و ارزش هاى 

انقالبى و اسالمى بايد احيا شود. 
رئيــس شــوراى فرهنگ عمومى خراســان 
رضوى با اشــاره به اينكــه تصميم گيرى هاى 
فرهنگى در كشــور بايد در دو مسير گفتمان 
ســازى فرهنگى و پدافنــد فرهنگى حركت 
كند، توضيح داد: در صورت گفتمان ســازى 
فرهنگى مى توانيم فرهنگ خودمان را تثبيت 
كنيم. مسائل فرهنگى با زور و اجبار در جامعه 
جارى و نهادينه نمى شود. مگر رضاشاه توانست 
با استفاده از زور، چادر را از سر زنان بردارد كه 

ما با اجبار بتوانيم چادر را بر سر زنان كنيم. 
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى با بيان اينكه 
نسل چهارم انقالب متولد شده است و ما فقط از 
طريق گفتمان سازى فرهنگى مى توانيم فرهنگ 
انقالب اســالمى را به اين نســل منتقل كنيم، 
تصريح كرد: در كنار گفتمان سازى فرهنگى بايد 

به پدافند فرهنگى هم توجه داشته باشيم.
او تأكيد كرد: شــوراى فرهنــگ عمومى بايد 
گفتمان سازى فرهنگى منطبق با فرهنگ بومى 
هر منطقه اى تنظيم كند و سپس دستگاه هاى 
اجرايــى اين مصوبات را با اســتفاده از پدافند 
فرهنگى اجرا كند. براى رســيدن به اين مهم 
همــه افراد در هر جايگاهى كه هســتند بايد 

وظايفشان را به بهترين صورت انجام دهند. 
رئيس شوراى فرهنگ عمومى خراسان رضوى با 
بيان اينكه برخالف قرون گذشــته قرن 21 قرن 
فرهنگ و ايدئولوژى است، خاطرنشان كرد: در حال 
حاضر قوى ترين فرهنگ مســلط بر دنيا فرهنگ 
اسالم اســت و اگر غرب مى خواهد بر دنيا مسلط 
شــود، بايد اين فرهنگ را از بين ببرد. براى غنى 
شدن فرهنگ اسالم بايد دو مبحث گفتمان سازى 

فرهنگى و پدافند فرهنگى جدى گرفته شود. 
آيت اهللا ســيد احمــد علم الهــدى خطاب به 
مســئوالن اجرايى خراســان رضــوى كه در 
خصوص جوانگرايــى بدنه فرهنگى كشــور 
صحبت كردند، گفت: اگر در شــوراى فرهنگ 
عمومى جوان نيســت، تقصير شماست، بايد 
مديركل و مســئوالن نهادهاى فرهنگى را از 

ميان جوانان انتخاب كنيد. 
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى خاطرنشان 
كرد: حضــور جوانان فرهنگــى و انقالبى در 
پســت هاى مديريتى و حمايت از آن ها باعث 
اصالح نسل جوان مى شــود. بنابراين بايد در 

محيط هايى كه نســل جوان رشــد مى كند، 
گفتمان سازى فرهنگى را ايجاد كنيم و در كنار 
آن بايد پدافند فرهنگى را در مقابل شبيخون 
و ناتوى فرهنگى پيش ببريم. وى خاطرنشان 
كرد: در ساختار نظام مشكل نداريم و ساختار 
كاملى داريم، پس نبايد كــم كارى خود را به 

گردن نظام بيندازيم. 

 رفع روحيه يأس و نااميدى 
در ادامه اين نشست دستيار ارشد وزير فرهنگ 
و ارشاد اســالمى با بيان اينكه شوراى فرهنگ 

عمومى مهم ترين شوراى شبكه اى كشور است، بر 
جايگاه ممتاز شوراى فرهنگ عمومى تأكيد كرد. 
حسين انتظامى گفت: وزارت ارشاد در چند ماه 
گذشته، پيگير ى هاى خاصى مربوط به شوراى 
فرهنگ عمومى داشــته اســت و اين نشان از 
توجه به نقش هم افزايــى و افزايش كارآمدى 

اين شورا دارد.
دســتيار ارشــد وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى 
با تأكيد بر تمركز وزارتخانه ارشــاد بر پيگيرى 
برنامه هايى كه به مجلس ارائه داده است، گفت: 
گســترش گفت وگو، تأمين حقوق و اعتالى 

هويت فرهنگى چارچوبى اســت كه وزارتخانه 
در اين چهار ســال آن را دنبال مى كند و براى 
آن 40 برنامه اجرايى در نظر گرفته است. يكى 
از محورها بحث شوراى فرهنگ عمومى است 
كه كمك مى كند تا ناكارآمدى ها از بين برود و 
براى همين نبايد از نقش اين شــورا در ايجاد 
هم افزايى غافل شــويم. وى توجه به توســعه 
گفتمان دين باورى، گفتمــان اميد و تقويت 
گفتمان سرمايه اجتماعى را محورهايى عنوان 
كرد كه در شوراى فرهنگ عمومى بايد به آن 

توجه شود. 
انتظامى توسعه گفتمان دين باورى را مبتنى 
بر عزت اســالمى عنوان كــرد و ضمن تأكيد 
بر گفتمان اميد گفــت: ايجاد گفتمان اميد از 
وظايف ماست، در صورت ايجاد نشاط و اميد در 
جامعه و برطرف كردن روحيه يأس و نااميدى 
است كه مى توانيم به وحدت دست پيدا كنيم و 

انسجام خود را حفظ كنيم. 
او در توضيــح عبــارت «گفتمــان ســرمايه 
اجتماعى» گفت: ســرمايه اجتماعى سه پايه 
دارد؛ اعتماد حاكميت به مردم، اعتماد مردم به 
حاكميت و اعتماد مردم به همديگر. در صورت 
تقويت اين سه ركن به سرمايه هاى اجتماعى 

تمام نشدنى دست پيدا مى كنيم. 
دســتيار ارشــد وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى 
ادامه داد: اگر ســرمايه اجتماعى افزايش پيدا 
كند، آسيب هاى اجتماعى كاهش پيدا مى كند 
و از اين جهت شوراى فرهنگ عمومى نقشى 
ممتاز دارد. مــا بايد كنار هم قرار بگيريم و به 

دنبال ايجاد هم افزايى باشيم. 

 خراسان رضوى،رسالتى فراتر از 
شاخصه هاى يك استان

در ادامه اين نشست، استاندار خراسان رضوى 
ضمن اشــاره به بارگاه ملكوتــى امام رضا(ع) 
در خراســان، جايگاه اين اســتان را در كشور، 
منطقه و جهان اسالم جايگاهى خاص عنوان 
كرد و گفت: سفر 30 ميليونى زائران به مشهد 
ظرفيتى ايجاد مى كند كه بايد از اين ظرفيت 
براى بازتوليد و توسعه فرهنگى استفاده كنيم 
و از اين جهت استان خراسان رسالتى فراتر از 

شاخصه هاى يك استان دارد. 
عليرضا رشيديان با بيان اينكه شوراى فرهنگ 
عمومى محلى اســت كه در آن بايد شــرايط 
فرهنگى استان ارزيابى شود تا ضمن شناسايى 
نقاط قــوت، ضعف ها و آســيب ها بتوان براى 
هــر يك از آن ها چاره انديشــى كــرد، افزود: 
اعتراض هــاى اخير مــا را متوجــه جوانان و 
مطالبات آن ها كرد. اين ضرورت را رهبر معظم 
انقالب در دهه 70 و در يكى از ســخنرانى ها 
يادآور شــده بودنــد كه مســئوالن نهادهاى 
فرهنگى به دنبال سواالت ذهنى جوانان و ارائه 

پاسخ ها با زبان خودشان باشند. 
رشــيديان با بيان اينكه ناديده گرفتن نســل 
جوان و مطالبات آن ها مى تواند، آغازگر آسيب 
اجتماعى باشــد، توجه ويژه به اين نسل را از 
ضرورت هاى شوراهاى فرهنگى و دستگاه هاى 

اجرايى دانست. 

آب و �وا
 هواشناسى خراسان رضوى

 هواى مشهد در تمام ساعات امروز زير 
صفر خواهد بود

قدس: اداره كل هوا شناســى خراســان رضوى اعالم كرد: 
نقشــه ها و مدل هاى پيش يابى بيانگر گســترش و تقويت 
سامانه ناپايدار جوى همراه با جريانات  سرد شمالى  به استان 
مى باشد.  ضمن افزايش ابرناكى بارش پراكنده برف، تشكيل 
مــه و كاهش ديد باعث كاهش قابــل مالحظه  دما تا اواخر  

هفته جارى خواهد شد. 
بر اين اســاس هواى امروز مشــهد ابرى در بعضى ساعات با 
بارش پراكنده برف ومه آلود گاهى وزش باد نســبتا شــديد 

خواهد بود.
حداقل و حداكثر دماى مشهد نيز  به ترتيب 6- و 4- درجه 

پيش بينى مى شود.

یاددا�ت

��ر

اندر احواالت تغيير نام مكان هاى عمومى در مشهد
  يادهايى كه مى روند، نام هايى كه مى آيند
هاشم رسائى فر

خيلى از شــهرهاى مهم دنيا آنچه را كه از گذشته داشته اند، 
حفظ كردند و اين را امتيازى براى خودشــان مى دانند. اين 
كار را نــه براى خودشــان، بلكه براى هويت بخشــيدن به 
موجوديتشــان انجام مى دهند. يكى از اين دست اقدام ها كه 
خيلى از شــهرهاى كشورهاى پيشــرفته دنيا به آن پايبند 
هستند، حفظ شــرايط و نامى اســت كه براى خيابان ها و 
كوچه هاى آن هــا برگزيده اند. ايــن كار را ابتدا براى راحتى 
و رفاه حال خودشــان انجام مى دهنــد و بعد اصل احترام به 
مسافرانى كه به شهرشان مسافرت مى كنند؛ چه داخلى چه 
توريست هاى خارجى.در قياسى سطح پايين و در همين حد و 
اندازه حفظ نام خيابان ها بايد گفت: متأسفانه ما اينجا هم قافيه 
را باختيم و چند سالى مى شود كه به بهانه هاى مختلف اسمى 
كه چندين و چند سال روى خيابان يا بلوارى گذاشته شده 
است را براحتى عوض مى كنيم و نامى جديد بر آن مى گذاريم! 
تأسف ما وقتى بيشتر مى شود كه اين پديده گويا در مشهد 
خيلى بيشتر از شهرهاى ديگر كشــور رواج دارد و در حالى 
چندين خيابان همنام مى تواند در اين شهر وجود داشته باشد، 
نام خيابان، ميدان يا بولوارى كه مردم به آن شــناخت پيدا 
كرده اند، بدون كمتر كار كارشناسى شده اى عوض مى شود و 
كسى هم نيست كه داليل آن را از مسئوالنى جويا شود كه 
اغلب آن ها يك دوره چهار ساله يا شايد هم بيشتر در شوراى 

شهر مسئوليتى دارند!
دوستان مسئول اگر ما اين موضوع را در نظر داشته باشيم كه 
مردم شــهر به جاى نام قديمى خيابانى همان اسم جديدى 
كه شــما دوست داشته ايد و عوضش كرديد را بعد از مدت ها 
ياد بگيرند كه اين هم خيلى سخت است؛ چرا كه هرچه كه 
ما تالش كنيم از 100 نفر شهروند 80 نفر آن ها ميدان تقى 
آباد را به همان تقى آباد مى شناســند و نام مى برند، پس چه 
خوب بود براى گراميداشــت ياد اســتاد شريعتى خيابان يا 
ميدانــى جديد را به نام وى نامگذارى مى كردند و نمونه هاى 
فراوانى از اين دســت. نكته اساسى و اصلى اينكه مسئوالن 
عزيز آيا براى عوض كردن نام و نشان خيابان يا ميدانى كه در 
گذشته نامگذارى شده است، قدرى به فكر مسافران و زائران 
اين شــهر بوده ايد كه تا همين چند روز قبل اگر قرار بود به 
مشهد سفر كنند بلوار حد فاصل ميدان نمايشگاه تا بزرگراه 
مشهد - قوچان را به نام بلوار ميثاق مى شناختند و اكنون بايد 
به نام آيت اهللا هاشــمى رفسنجانى پيدايش كنند! قدرى اگر 
با تفكر بيشترى حركت كنيم، افرادى مانند مرحوم آيت اهللا 
هاشمى رفسنجانى هم آنقدر شأن و شخصيت داشته است 
كه اگر بخواهيم پروژه اى شهرى در آينده افتتاح كنيم به نام 
ايشان نامگذارى كنيم، نه اينكه نامى برداريم تا اسم ديگرى 

بر آن بگذاريم.

  برق رسانى به 5609 روستا در خراسان رضوى
قدس: مديرعامل شركت برق منطقه اى خراسان گفت: اجراى 
پروژه ها در صنعت برق خراسان رشد قابل توجهى داشته و با 
اجراى اين پروژه ها، زيرساخت هاى الزم براى توسعه و اشتغال 

در سطح استان فراهم شده است. 
متولى زاده افزود: ظرفيت نصب شده نيروگاهى در سه استان 

خراسان در حال حاضر 5231مگاوات است. 
وى در زمينه تلفات برق در شبكه انتقال، فوق توزيع و توزيع 
استان هاى خراســان بيان داشت: با تالش همكاران صنعت 
برق، در ابتداى سال 1392 تلفات برق در شبكه انتقال، فوق 
توزيع و توزيع 9 درصد بود و در بهمن ماه سال جارى به 8/18 
درصد رســيده كه اين ميزان چهار درصد كمتر از ميانگين 
كشورى است.  مديرعامل شــركت برق منطقه اى خراسان 
اعالم كرد: در ســال هاى ابتدايى انقالب اسالمى 187 روستا 
از نعمــت برق برخوردار بودند كه اين تعداد در ابتداى دولت 
يازدهم به 5489 روستا و در بهمن ماه سال جارى به 5609 

روستا افزايش يافته است. 

  خوشنويسان نيشابورى آزمون دادند
نيشابور- خبرنگار قدس: 87 نفر خوشنويس نيشابورى در 
آزمون خوشنويسى انجمن خوشنويسان ايران شركت كردند.

مسئول مجتمع فرهنگى وهنرى اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي 
شهرستان نيشابور اظهاركرد: آزمون انجمن خوشنويسان ايران 
در محل مجتمع امور هنري اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
نيشــابور برگزار شــد و87 نفر از خوشنويسان نيشابورى هنر 
خويش را در معرض آزمون قرار دادند. حميدرضا آتشى گفت: 
در اين آزمون كه در 6 سطح خوشنويسى برگزار شد، هنرمندان 
در مقاطــع مقدماتى، متوســط، خوش، عالــى، ممتاز وخط 
تحريرى شــركت كردند كه اوراق امتحانى آنان براى تصحيح 
به تهران ارســال شده اســت و مدارك قبولى از سوى انجمن 
خوشنويسان ايران صادر خواهد شد. وى خاطرنشان كرد: هنر 
خوشنويسى در نيشابور داراى قدمت فراوان است و عالقه مردم 
بخصوص جوانان هنرمند اين ديار زبانزد خاص و عام است به 
طورى كه نيشابور پس از مشهد بيشترين مدرك خوشنويسى 

را در استان هاى خراسان شمالى، رضوى و جنوبى داراست. 

در چهارراه آزاد شــهر و يا چهارراه كوشش روى تابلوى چراغ 
راهنما شماره كوچه هاى هر طرف خيابان نوشته شده كه به 
حل ترافيك و كاهش سرگردانى مردم كمك زيادى مى كند. 
جا دارد از مســئوالن مربوط تشــكر كنم،  اى كاش در تمام 

چهارراه ها اين طور بود.
915...3317

چرا پمپ هاى بنزين و گاز در مشــهد در محل هاى پرازدحام 
ساخته مى شــود و اقدام جدى براى جلوگيرى از ساخت و 

انتقال آنان صورت نمى گيرد؟ 
پمپ بنزين خيابان امام رضا(ع) جنب خيريه و بيمارســتان 
موســى بن جعفر(ع)، پمپ بنزين مقابل بيمارستان سوانح 
امدادى، پمپ بنزين جنب بيمارســتان بنت الهدى و ارتش 
و مقابل بيمارســتان امام رضا(ع) و پمپ بنزين وگاز ميدان 
تلويزيون و پمپ بنزين اول خيابان بلوار دانشــجو وكيل آباد، 
همگى در هنگام آتش سوزى احتمالى، خداى نكرده فاجعه 

انسانى و طبيعى به بار مى آورد.
919...4590

چرا پليس  راهور  چند  وقتى است كه  اين قدر به  اتوبوس هاى 
 خطى  و دربستى  شركت  واحد  گير مى دهد؟ اتوبوس  خط  
ميامى  را 950هزار تومان  جريمــه  كردن. هيچ  مرجعى و 
قانونگذارى هم  نيســت كه   اين  مشكل  اتوبوسرانان   را  حل  
كند. كجاى  دنيا  با كاركنان شــركت  واحد  اين طور  رفتار 

مى شود.
915...3296

در مورد مسجد180ســاله ديگر چه فايده اى دارد؟ حاال كه 
خراب كردند، همه به تكاپو افتادند؛ چرا قبل از خراب كردن 
كسى اهميتى نداد؟ حاال اگر متخلف را جريمه يا زندانى كنند، 
بناى تاريخى برمى گردد؟ ببينيد تا حاال چند بناى تاريخى در 

اطراف حرم خراب كردند و اتفاقى نيفتاد.
915...1889

چرا بلوارتوس كه بزرگ ترين و قديمى ترين بلوار مشهد است 
در خطوط قطار شهرى سهمى ندارد؟

915...8123

  جوابيه شركت مخابرات خراسان رضوى
در پاســخ به مطلــب منــدرج در آن روزنامــه در تاريخ 
96/10/24 با عنوان «حدود يك هفته است كه خط تلفن 
برخى از همسايگان در خواجه ربيع 20 قطع شده است» به 
استحضار مى رسانيم:خرابى در حال حاضر رفع شده است و 
در اولين فرصت طبق برنامه، نوسازى كابل ها انجام مى شود، 
اما سرقت تجهيزات مخابراتى در بعضى از فصول سال زياد 
اتفاق ميافتد كه اين مســئله باعث تأخير در وصل مجدد 

تلفن مى شود.

  گاليه از  قطع «من كارت» در مشهد
شب گذشــته در اقدامى عجيب دســتگاه هاى شارژ من 
كارت در سطح شهر مشهد قطع شد و مردم براى استفاده 
از نــاوگان حمل و نقل عمومى به اجبــار بايد بليت هاى 
800تومانى متــرو و وجه نقد 500تومانى براى اتوبوس ها 

را پرداخت مى كردند.
وقتى دليل اين اقدام غير قانونى از مسئوالن حاضر در ايستگاه 
مترو آزادى سوال شد آن ها اعالم كردند كه اين اقدام از سوى 

شهردارى صورت گرفته است و آن ها بى تقصير هستند.
اين وضعيت كه اغلب مبلغ 200 آن نيز به دليل عدم وجود 
پول خرد نيز پس داده نمى شــود و مردم بليت 550 تومانى 
را 1000تومان خريد مى كنند باعث خواهد شــد كه درآمد 
زيادى از اين محل نصيب شــهردارى شود و در مقابل مردم 

زيان زيادى را تحمل كنند.
رضا طرقى

  دانش آموزان بشرويه 
    عازم كربالى ايران شدند

بشرويهـ  خبرنگارقـدس: كاروان دانش آموزان شهرستان 
بشرويه با بدرقه جمعى از مسئوالن، راهى كربالى ايران شدند.
 سرگرد على خبازى فرمانده سپاه بشرويه درمراسم بدرقه اين 
آينده سازان اظهار داشت: ترويج فرهنگ شهادت و ايثارطلبى 
نياز نسل جوان امروز است و پيروزى،عزت و سربلندى و امنيت 

باالى كشورما مديون رشادت هاى شهداست.
 وى افــزود: هدف از اعــزام كاروان راهيان نور دانش آموزى، 
آشــنايى با مناطق جنگى، اهداف شهدا و تاريخ هشت سال 

دفاع مقدس است .
فرمانده سپاه بشرويه افزود: 55 نفر دانش آموز و عوامل اجرايى 
در قالب يك دســتگاه اتوبوس از شهرستان بشرويه با بدرقه 

مسئوالن عازم مناطق جنگى جنوب كشور شدند. 
وى با اشــاره به مدت سفر معنوى بيان كرد: دانش آموزان به 
مدت پنج روز از مناطق جنگى و ديگر اماكن بازديد خواهند 

كرد.

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.

اتاق فرمان فرهنگى
در يكصد و هفدهمين جلسه شوراى فرهنگ عمومى استان حجت االسالم نصراهللا پژمانفر 
نماينده مجلس شوراى اسالمى و نايب رئيس كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى 
ضمن انتقاد از عملكرد شــوراها از اعضا خواست از ظرفيت هاى شوراى فرهنگى عمومى 

استفاده هاى بيشترى كنند.
وى گفت: مقام معظم رهبرى بر تشكيل شوراها و اجرايى شدن مصوبات اين شوراها تأكيد 
ويژه اى دارند و ايشان از اين شوراها با تعابيرى مثل ستاد عالى فرهنگى و اتاق فرمان فرهنگى 
ياد مى كنند.  وى افزود: دليل اينكه اين جلسات به طور مستمر و مرتب برگزار نمى شود، 
چيست؟ آيا شهر و استان ما مطالبه خاص فرهنگى ندارد كه براى رفع آن ضرورت تشكيل 

جلسه نمى بيند؟
نايب رئيس كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى در انتها بر اجرايى شدن مصوبات 

اين شورا تأكيد كرد. 
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صاحب نظران و دست اندركاران در يك نشست تخصصى بيان كردند

آمارهاى نگران كننده از وضعيت آلودگى هواى مشهد

گزارش جلسه

مهيار صالحــى: معضل آلودگــى هواى 
كالنشــهرها يكى از معضــالت پرخطر در 
جوامع امروزى اســت كه هر كســى به هر 
نحوى مى خواهد براى مقابلــه با آن كارى 
انجام دهد. در كشور ما نيز اين معضل نمود 
زيادى پيدا كرده و تقريباً تمامى كالنشهرها 
و حتى بعضى از شــهرهاى كوچك تر را هم 
درگير خود نموده اســت. مشهد نيز هوايى 
به مراتــب آلوده تر از اســتانداردى دارد كه 
مى بايست داشته باشد حتى در برخى روزها 

آلوده ترين شهر كشور هم لقب مى گيرد.
ديــروز جلســه اى بــا حضــور برخــى از 
دســت اندركاران و صاحب نظــران حيطه 
آلودگى هوا در دانشــگاه فردوســى مشهد 
برگزار شــد. در اين جلسه مباحث مختلفى 
درخصوص شــرايط فعلــى آلودگى هواى 
مشــهد و بعضى از راهكارهايى كه مد نظر 

است مطرح شد.

 زنگ خطرى بزرگ براى مشهد 
دكتر رضا اســماعيلى، مدير اجرايى پايش 
آالينده هاى زيســت محيطى با اشــاره به 
اهميت توجه به شرايط فعلى وضع آلودگى 
هوا در مشــهد گفت: در شرايط فعلى يكى 
از بزرگ تريــن چالش هاى پيش روى ما كه 
بخصوص در محيط  هاى شهرى با آن روبه رو 
هستيم، بحث آلودگى هواست. متأسفانه بالغ 
بر 7ميليون نفر ساالنه در دنيا بر اثر آلودگى 

هوا جانشان را از دست مى دهند.
وى ادامــه داد:آلودگى هوا در مشــهد هم 
شــرايطى به مراتب حاد تر از آن چيزى كه 
بايد داشته باشد، دارد. متأسفانه خيلى مواقع 
شاخص هاى آلودگى هوا شانه به شانه تهران 
است كه اين زنگ خطرى بزرگ براى مشهد 

به حساب مى آيد.

 فقط 14 روز هواى پاك 
وى در ادامــه افزود: در حال حاضر كه 313 
روز از ابتداى ســال گذشته است متأسفانه 
مشــهدى ها 14 روز هواى پاك داشــته اند، 
219 روز هواى ســالم، 75 روز ناسالم براى 
گروه هــاى حســاس و 5 روز ناســالم براى 
تمامى گروه ها.كه اين در مقايسه با سال قبل 
تعداد روزهاى پاك 21 روز، روزهاى ســالم 
220 روز،ناسالم براى افراد حساس 68 روز و 
ناسالم براى تمامى گروه ها 4 روز بوده است 
و رشد آاليندگى در سال جارى به طور قطع 

هشدار گونه و خطرناك است.

 هسته آلودگى هوا در شهر مشهد كجاست؟
اسماعيلى اظهار داشت: هسته آلودگى هوا 
در شهر مشهد در شمال و شمال شرق شهر 
بيشترين شــاخص را دارد و مناطق غرب و 
شمال غرب بهترين و ســالم ترين كيفيت 

هوايى را دارا مى باشند.
وى ادامه داد:ايســتگاه خيام شــمالى به 
عنــوان آلوده ترين ايســتگاه با 73درصد 
وضعيت ناســالم و ايســتگاه انتهاى بلوار 
وكيل آباد به عنوان با كيفيت ترين ايستگاه 
شهر مشهد در بين ايستگاه هاى سنجش 
آلودگى شــهر مورد توجه كارشناســان 
قــرار دارند.ضمن اينكه با بررســى هايى 
كه انجام شده اســت روزهاى چهارشنبه 
آلوده ترين روز هفته هاى ســال بوده اند و 
جمعه ها پاك ترين آن ها كه شاخص جمعه 
شاخصى معنا دار است و هر كدام از ما را به 
تأمل وادار مى كند. وى در ادامه با اشاره به 
عوامل دست اندركار افزايش آلودگى هواى 
شهر مشهد گفت: در كنار مسائلى از جمله 
افزايش جمعيت شهرى، موقعيت نسبى 
شهر مشهد، محدوديت وزش باد،جانمايى 

غلط منابــع آلودگى هوا از جمله شــن 
شــويى ها و زمين هاى كشاورزى حاشيه 
شهر، فرودگاه، راه آهن و پايانه مسافربرى 
مسئله مهمى كه تأثير بسزايى در آلودگى 
هواى شهر مشهد دارد ناوگان حمل و نقل 

فرسوده شهر است.
اسماعيلى اظهار داشت:ما در حال حاضر يك 
ميليون و دويســت هزار خودرو پالك شده 
در مشهد داريم كه به اين تعداد خودروهاى 
شهرهاى مجاور را كه خيلى از آن ها به مشهد 
رفت و آمد دارند و خودروهاى زائران را هم 
بايد اضافه كنيم اين يعنى كلى آلودگى. وى 
گفت:در اين ميان 300 هزار موتورسيكلت 
در شــهر تردد دارند كه هر كــدام از آن ها 
برابر با 10 خودرو اســتاندارد آلودگى توليد 
مى كنند! متأســفانه 5000 تاكسى فرسوده 
و 7000 اتوبــوس، مينى بــوس و كاميون 
فرســوده در شهر تردد مى كنند كه بايستى 
براى آن ها فكرى اساســى انديشيد. از همه 
اين ها مهم تر استفاده 3 ميليون ليتر بنزين 
و يك ميليون ليتر گازوئيل در روز در شهر 
مشهد است كه عمق فاجعه را بيشتر براى ما 

مشخص مى كند.
نوخندان،رئيس  حبيبــى  مجيــد  دكتــر 
پژوهشكده اقليم شناسى و مركز ملى اقليم 
نيز با اشاره به اينكه شرايط فعلى آلودگى هوا 
شرايطى خاص است، گفت: مسئله اى كه از 
اهميت بااليى برخوردار است اين است كه ما 
بتوانيم دامنه پيش بينى هايى كه از شرايط 

هوا داريم را بيشتر كنيم. 
وى افزود: براى اينكه شرايط جوى و ميزان 
آلودگى هوا را مورد بررسى قرار دهيم روزانه 
دو بالن به هوا فرستاده مى شود كه هزينه اى 
حدود 10 ميليون تومان براى آن ها مى شود 
كه اين بالن ها همه شــرايط را ســنجيده و 
شاخص ها را براى ما مخابره مى كنند و بعد 

خود به خود از بين مى روند.

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

300072305 پيامك كنيد.
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