
دريافت 800 تومان براى قطار شهرى غيرقانونى است
گزارش قد س از سرگرد انى مسافران 

شركت هواپيمايى ساها د ر مشهد 

پرواز لغو شد ، اما 
پول مسافران پريد !

.......صفحه 3 

قدس  درمراســم اختتاميه ســى و ششــمين 
جشنواره بين المللى تئاتر فجر، هنرمندان خراسانى 

خوش درخشيدند. 
در اين مراســم كه شب گذشــته در تاالر وحدت 
برگزار شد،تنديس برترين ها به «شهاب افتخارى» 
طــراح صحنه  و«ميالد قنبرى» آهنگســاز نمايش 
«پيانيســتولوژى» اهدا شــد. «مهدى ضياءچمنى» 
نويسنده  نمايشنامه «حذفيات» هم تنديس برترين 
نويســندگى در بخش مسابقه بين الملل را به خود 
اختصاص داد. از «مهسا غفوريان» در بخش بازيگرى 
زن و در بخــش بهترين كارگردانى مســابقه تئاتر 
ايران نيز از محمدحســن نيازى كارگردان نمايش 

«پيانيستولوژى» تقدير شد.
مهســا غفوريان بازيگر نمايش پيانيســتولوژى در 
گفت و گو با خبرنگار ما مى گويد:امسال خوشحالم 
كه بازهم هنرمندان شــهرمان توانســتند در اين 

جشنواره موفقيت هاى خوبى كسب كنند.
وى مى افزايد:امسال حال و هواى جشنواره با سال 
قبل تفاوت چندانى نداشــت. اما حضور بچه هاى 
تئاترطى چند ســال هاى اخيردربخش هاى اصلى 

قابل توجه است.
اين نويسنده و كارگردان و بازيگر تئاتر خاطرنشان 
مى سازد:حضوربچه ها و كانديدا شدنشان دربخش 

بين الملل كاربزرگى بود.

رئيس كميسيون حمل و نقل شوراى شهر در واكنش به گزارش قدس:

.......صفحه 2 

قد س از شبى سرد  د ر مشهد  گزارش مى دهد

كارتن خوابى زنان 
د ر د مـاى 11 د رجه 

.......صفحه 3 زير صفر
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خريد توافقى زعفران؛ به نام كشاورز به 
كام دالل!

حكايت نمايند ه نيشابور از تأخير  قطار 
مشهد  - تهران

عضو شوراى اسالمى خراسان رضوى انتقاد كرد سؤال «هاجر چنارانى» از وزير راه و شهرسازى

قدس:  عضو شــوراى اســالمى شهرستان 
باخرز يكى از مشكالت اساسى اين شهرستان 
را نبود ادارات دانســت و اظهار داشت: هنوز 
برخى ادارات در اين شهرستان مستقر نشدند؛ 
اين در حالى است كه رايزنى با مديران كل در 

سطح استان انجام شده است، اما ...

قدس:  قطار مشــهد  تهران كه از مبد أ مشهد  
به مقصد  تهران ساعت23شــنبه هفتم بهمن 
96حركت كرد ه بود  پس از21ساعت و با ايجاد  
مشكالت فراوان براى مسافرين به مقصد  رسيد .
نمايند ه مرد م نيشــابور و فيــروزه د رمجلس 

شوراى اسالمى اظهاركرد : مسافران قطار...
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«پيانيستولوژى» 4 جايزه را از آن خود كرد 

درخشش مشهدى ها در جشنواره تئاتر فجر



قدس واكاوى مى كند

رد پاى دالل ها درنمايشگاه هنرهاى تجسمى فجر 
��ر ��ھد 

سرورهاديان  اگر فجر را بزرگ ترين رخداد 
فرهنگى و هنرى هر ساله كشورمان بدانيم، بى 
شك طى سال هاى اخير برگزارى جشنواره هاى 
مختلف در اين دوران يكى از اتفاقات مهم مى تواند 
براى رشــته هاى مختلف هنرى باشد. بنابراين 
زمان آن رســيده كه با توجه بــه بضاعت هاى 
بســياردرعرصه هاى هنرهاى تجسمى و حضور 
پيشكســوتان و نســل ميانى و جوان و عالقه 
مند اين هنر به اين مهم هم بيشــتر بپردازيم و 
به برگزارى جشنواره اى درحد و اندازه هاى هنر 
خطير خراسان و تجليل و يادمان هنرمندان بى 
ادعاى اين شــهر بينديشيم. اين روزها خبراين 
اتفاق خوب درانتهاى دهه اول بهمن نويد خوبى 
است، اما متأسفانه حاشيه هايى مطرح شده كه 

نمى توان بى تفاوت از كنار آن گذشت.

 جشنواره ها انگيزه تالش
ســيد حســن آســيايى دراين باره مى گويد: 
چندين سال پيش جشنواره هنرهاى تجسمى 
در بهمــن ماه درمشــهد نيز برگزار شــد و 
به اعتقاد مــن برگزارى اين جشــنواره براى 
قدردانى تالش هنرمندان جوان تشويق خوبى 

بود.
اين اســتاد نقاشــى مى افزايد: در همان ســال 
هنرجويان من بســيار از اين جشنواره استقبال 
كردند و انگيزه خوبى براى تالش مضاعف شان 
بود. به اعتقاد من برگزارى نمايشگاه خوب است، 

اما جشنواره سبب تشويق مى شود.

 خراسان پيشرو در عرصه هاى هنرى
كيان اسفنديارى نيز درهمين خصوص تصريح 
مى كند: يكى از ملزومات مشهد كه جاى خالى 
آن حس مى شــود، برگزارى جشنواره هنرهاى 
تجســمى در ايام فجر است. اين استاد مجسمه 
سازى شهرمان بيان مى دارد: به اعتقاد من مشهد 
در زمينه هنرهاى تجسمى هم پيشرو است، اما 
دهه فجر مى تواند بهانه خوبى براى ارائه اين آثار 

باشد.

 هنرمندان جريان ساز هنرند
ســونيا خواجــوى ايام فجــر را زمــان خوبى 
براى برگزارى جشــنواره هنرهاى تجســمى و 
نمايشــگاه هاى مختلف مى دانــد و مى افزايد: 
من و پدرم ايرج خواجوى و اســتاد موســويان 
مجسمه ساز در سال گذشته تصميم به برپايى 
نمايشگاهى در دهه فجر را داشتيم كه متأسفانه 
برنامه ريزى و زمان بندى آن هماهنگ نشــد و 

برپايى آن نيز ميسر نشد.
اين هنرمنــد نقاش تصريح مى كند: به نظر من 
حتى اگر حمايت مســئوالن را نداشته باشيم، 
خود ما هنرمندان مى توانيم به برگزارى اين اتفاق 

هنرى در شهرمان كمك كنيم.

 هنرمندان مشهد همپاى مدعيان هنر
عليرضا قزى مشــهد را داراى جايگاه ويژه اى در 
هنر مى داند و اظهار مى دارد: مشــهد هر زمانى 
وارد حوزه هاى مختلف هنرى شده است، توانسته 

درآن جا بدرخشد و همپاى مدعيان باال برود. 
اين اســتاد نگارگرى شهرمان با اعالم اين نكته 
كه درجشنواره تذهيب قرآنى هنرمندان مشهدى 
بسيارخوب درخشــيدند، اظهار مى دارد: به نظر 
من جشــنواره هاى هنرهاى تجسمى مى تواند 
در مشــهد برگزار شود و مشهد داراى پتانسيل 

بسيارخوبى در اين زمينه است.
سخنان اين هنرمندان در حالى است كه دو روز 
پيش روابط عمومى معاونت هنرى و سينمايى 
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان رضوى 
ازبرگزارى دهمين جشنواره بين المللى تجسمى 
فجر تهران در استان ها خبر مى دهد كه در اين 
دوره براى مشاركت و حضور هنرمندان استان ها 
نمايشگاه استانى از برگزيدگان استانى را برنامه 
ريزى كرده است، اما در اين راستا انتقادهايى هم 
در حاشيه اين اتفاق مطرح است. طبق آيين نامه 
ارســالى از دبيرخانه دهمين جشنواره هنرهاى 
تجســمى فجر تهران در اين بخش مدير هنرى 

هر استان آثار هنرمند شــاخص استان خود را 
به بخش مدعوين جشنواره تهران معرفى كرده 

است.
عالوه بر اين هر كدام از مديران هنرى استان ها 
بايد در استان خود يك شوراى هنرى سه نفره 
از هنرمندان برتر تشكيل دهند و 6 هنرمند برتر 

استان را انتخاب كنند. 
در ســتاد برگزارى اين جشــنواره در خراسان 
رضوى كه با حضــور محمد على خاورى، مدير 
هنرى جشنواره فجر تهران و در معاونت هنرى و 
سينمايى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى اين 
اســتان برگزار شد، از ميان فهرست پيشنهادى 
100 نفره، ســه نفر به عنوان اعضاى شــوراى 

هنرى استان انتخاب شدند.
اين بخش از جشنواره با هدف توجه به هنرمندان 
اســتان ها و انعكاس آثار آن ها در سطح ملى و 
بــا رويكرد تخصصى به اين رويداد بزرگ هنرى 
كشور به اين دوره از جشنواره افزوده شده است و 

در شوراى هنرى استان امسال تصميم بر اين شد 
كه تنها هنرمندان عرصه نقاشى معرفى شوند.

6هنرمند برگزيده به اضافه شوراى هنرى استان 
كه مجموعاً 9 نفر مى شــوند، اين نمايشــگاه را 

برگزار خواهند كرد.

 انتقاد رئيس انجمن هنرهاى تجسمى 
خراسان رضوى 

در حالى كــه اين روزها خبــر از برگزارى اين 
جشــنواره در مشــهد حكايت دارد اما رئيس 
انجمن هنرهاى تجســمى خراسان رضوى دل 
پر دردى دارد. ســيد محمــود ضيايى در گفت 
و گو با خبرنگار ما مى گويد: برگزارى جشــنواره 
هنرهاى تجسمى درمشهد يك ضرورت است، 
اما متأسفانه برگزارى اين جشنواره تحت عنوان 
نمايشگاه بدون اطالع و نظر خواهى انجمن در 

حال برنامه ريزى است.
وى با اعالم اين نكته كه انتخاب افراد سليقه اى 
صورت گرفته است، تأكيد مى كند: با احترام به 
همه هنرمندان در اين فهرســت اما انتخاب 9 
نفر برگزيده چگونه انجام شــده است و اين در 
حالى است كه انجمن هنرهاى تجسمى استان و 
پيشكسوتان و استادان بنام اين رشته بى خبرند 
و نام هيچ كدام از هنرمندان بلند آوازه خراسانى 
در ميان اين افراد به چشم نمى خورد. استادانى 
كه همه داراى رتبه هاى ملى و بين المللى برتر 

هستند.

 دالل هاى هنرى
مدير نگارخانه پايتخت فرهنگى جهان اســالم 
مى افزايــد: به اعتقــاد من اين گونــه انتخاب 
بى حرمتى به هنرمندان هنرهاى تجسمى استان 
خراســان اســت كه هيچ توجيهى ندارد. بحث 
دالل هاى هنرى را از هنرمندان جدا كنيم. وقت 
آن رسيده كه گويا بار ديگر تعاريف هنر و هنرمند 

را به مسئوالن يادآور شويم. 

در حوالى امروز2

قدس: امروز هم مطابق روزهاى قبل خبرهاى هنرى مشهد 
را معرفى مى كنيم تا بر حســب نيــاز از اين رويدادها مطلع 

باشيد. 

 نشست/ عصرانه داستان نويسان رضوى 
امروز مى توانيد مطابق هفته هاى 
گذشته در عصرانه هاى داستان 
نويســان رضوى شركت كنيد. 
اين برنامه كه با هدف بررســى 
داستان، نقد و آموزش داستان 
نويسان رضوى برگزار مى شود 
ايــن هفته هم از ســاعت 17 
تا 19 با حضور ســعيد تشكرى نويســنده و مدرس ادبيات 

داستانى در فروشگاه مركزى كتاب به نشر برگزار مى شود. 
اين سلسله نشست ها، سه شنبه هاى هر هفته تا پايان سال 
96 برگزار مى شــود. فروشگاه مركزى به نشر در خيابان امام 

خمينى روبه روى باغ ملى واقع شده است. 

 فردوسى؛ ضرورت امروز و فرداى ايران 
اگر به فردوسى و حماسه هاى 
خلق شــده او در شــاهكارش 
عالقــه منــد و بــه دنبــال 
تحليل هاى بيشــترى از اشعار 
شاهنامه هستيد، مى توانيد در 
نشستى كه اين هفته در حوزه 
برگزار مى شود، شركت  هنرى 
كنيد. پنجشنبه 12 بهمن ماه، دكتر حسين شهرستانى در 
نشســتى با عنوان «فردوسى؛ ضرورت امروز و فرداى ايران» 
در خصوص ضرورت شناخت فردوسى صحبت مى كند. اين 

نشست ساعت 15 تا 17 در حوزه هنرى برگزار مى شود. 
حوزه هنرى بين هاشميه 20 و 22 واقع شده است. 

 كتاب/ مسابقه كتابخوانى 
عالقــه مندان به شــركت در 
مســابقات كتابخوانى و افرادى 
كه بــه مطالعه عالقــه دارند، 
مى توانند در مسابقه كتابخوانى 
كتابفروشى  چند  توســط  كه 
برگزار شده است، شركت كنند. 
مسابقه بزرگ كتابخوانى «هنر 
تئاتر» توسط «مشهد صحنه» با همراهى كتابكده دلشدگان، 
شهر كتاب مشهد، پرديس تئاتر مستقل و پاتوق كتاب برگزار 
مى شود كه عالقه مندان به شركت در اين مسابقه مى توانند 
با مراجعه به فروشــگاه هاى نام برده و خريد يك جلد كتاب 
«هنر تئاتر» نوشــته عبدالحسين نوشــين در اين مسابقه 
شــركت كنند. آخرين مهلت ثبت نام 20 بهمن ماه 1396، 
زمان برگزارى مسابقه جمعه 11 اسفند، ساعت 11 صبح و 

تاريخ اختتاميه 16 اسفندماه 96 خواهد بود. 

 سينما/مستند «به پشت تابلو نگاه كن»
عالقه مندان به ديدن فيلم هاى 
مســتند مى توانند روز جمعه 
ســاعت 9صبح  ماه  13بهمن 
به سينما هويزه مراجعه كنند 
و بــه تماشــاى مســتند «به 
پشــت تابلو نگاه كن» ساخته 
بنشينند.اين  برمهانى  محسن 
مســتند با حضــور كارگردان 
و ســخنرانى عرفــان محمود 
بخارى(سركنسول پاكستان) نمايش داده مى شود.مستند «به 
پشت تابلو نگاه كن» برگزيده سيزدهمين جشنواره بين المللى 

فيلم مقاومت شده است و ديدن آن براى عموم آزاد است.

 حاشيه شهر مشهد؛
اينجا جاى همه چيز خالى است

على محمدزاده: اين روزها بحث داغ رســانه ها مسئله بودجه 
است اينكه همچنان ســهم خراسان رضوى و مشهد از بودجه 
كشور تناسبى با ميزان وسعت وجمعيت آن ندارد ودر اين بين 
موضوع حاشيه شهر مشــهد همچنان يكى از پر چالش ترين 

بحث ها و خواست هاى مديران و مردم شهر است.
هر چند نمايندگان مشهد از قطعى بودن تخصيص 100ميليارد 
تومان براى حاشيه شهر مشهد در سال آينده سخن مى گويند 
و ما نيــز اميدواريم اين اعتبار تخصيص يافته و البته پرداخت 
شود، اما آنچه مسلم است با اين ارقام نمى شود براى كمبودهاى 

حاشيه شهر مشهد چاره اى اساسى انديشيد.
اگر بخواهيم كمى واقع بينانه به مسئله حاشيه شهر مشهد نگاه 
كنيم بى ترديد بايد بگوييم اينجا جاى همه چيز خالى است و 
ساكنان اين مناطق تنها در ميزان هوايى كه تنفس مى كنند با 
سكنه ساير نقاط شهر برابر هستند و سرانه تمامى امكانات در 

اين مناطق با استانداردها فاصله بسيار دارد.
براى آنكه اندكى با وضعيت حاكم بر حاشيه شهر مشهد آشنا 
شويد كافى است ســرى به كوچه پس كوچه هاى پايين شهر 
بزنيــد و خواهيد ديد كه زندگى در آنجا رنگ ديگرى دارد و به 
يكباره به چند دهه قبل برمى گرديد خانه هاى كوچك فاقد هر 
نوع طراحى وساختار بى قواره محله بيانگر بى نظمى حاكم بر 
اين مناطق است. با اين وصف بايد بپذيريم كه هم اكنون يك 
سوم جمعيت كالنشهر مشهد در چنين محالتى ساكن هستند، 
اما در مقابل از امكانات به مراتب پايين ترى برخوردارند، به طور 
مثال سرانه بهداشتى حاشيه نشينان مشهد در تخت بيمارستانى 
يك تخت به ازاى نزديك به 100هزار نفر است يا سرانه داروخانه 
بيش از 17هزار نفر مى باشــد و سرانه درمانگاه به عدد80 هزار 

نفر مى رسد.
در ساير حوزه ها نيز وضعيت مشابهى بر اين مناطق حاكم است 
به طور مثال هر چند مديران شهرى در سال هاى اخير از افزايش 
سرانه فضاى سبز مشــهد خبر دادند، اما در آخرين اظهار نظر 
مديران شهرى سرانه فضاى سبز در حاشيه شهر مشهد حدود 6 
متر است و اين در حالى است در برخى مناطق باالى شهر اين 

رقم به 45 متر مى رسد.
يكى ديگر از چالش هاى حاشيه نشينان مشهد كمبود فضاى 
آموزشــى است البته به گفته مديران اين حوزه سرانه كشورى 
و استاندارد فضاى آموزشــى براى هر فرد، 6 متر اعالم شده در 
حالى كه اين سرانه در خراسان رضوى 4 متر است و اين كمبود 
در حاشيه شهر اندكى بيشتر به چشم مى خورد به نحوى كه در 
منطقه تبادكان اين سرانه اندكى بيشتر از 2متر مربع است كه 
با وجود بيش از 230 هــزار دانش آموز در اين مناطق به نظر 

مى رسد تا رسيدن به حداقل ها هم اعتبارات كالنى مى خواهد.
خالصه اينكه در حاشيه شهر مشهد خبرى از خدمات شهرى 
به معناى كالن وجود ندارد و خبرى از ســالن ســينما و تئاتر 
نيست فضاى ورزشى مناسب به چند عدد هم نمى رسد حمل 
ونقل عمومى اينجا پايش مى لنگــد و اهالى اين مناطق براى 
انجام كوچك ترين كار در حوزه ادارى و بانكى بايد مسافت هاى 

طوالنى را طى كنند و وقت بسيار بگذارند.
اما از سوى ديگر جدى ترين معضل حاشيه نشينى پيامدهاى 
آسيب زاى آن اســت كه متأسفانه در شهر مشهد بيش از هر 
چيزى خودنمايى مى كند شــايد بهتر است به جاى هر اظهار 
نظرى به آمار اعالمى از سوى فرماندار مشهد نگاهى بيندازيم 

چراكه نوروزيان مدتى قبل گفت: 
37درصد همسرآزارى هاى خراســان رضوى در مشهدصورت 
مى گيرد كه 80 درصد آن در حاشيه اين شهر ديده مى شود. 25 
درصد كودك آزارى هاى اســتان نيز مربوط به مشهد است كه 
78 درصد آن در حاشيه شهر مشهد اتفاق مى افتد. 57 درصد 
آسيب ديدگان اجتماعى استان هم در مشهد هستند كه از اين 

ميزان،50 درصد آن ها در حاشيه شهر سكونت دارند.
وى ادامه داد: همچنين 45 درصد فرارهاى از منزل در خراسان 
رضوى در مشهد رخ مى دهد كه 70 درصد اين اتفاقات باز هم 
مربوط به حاشــيه شهر مشهداســت. عالوه بر اين 14 درصد 
خودكشى هاى استان در مشهدرخ مى دهدكه 97 درصد از اين 
ميزان نيزمربوط به حاشيه شهر مشهد است. 87 درصد كودكان 
خيابانى استان در مشهدهستند كه 54 درصد از اين تعداد در 
حاشيه شهرحضور دارند. 39 درصد از مسائل و مشكالت زنان 
بدسرپرست در استان مربوط به شهر مشهد است كه 28 درصد 

از اين ميزان در حاشيه شهر مشهد اتفاق مى افتد.
حال با اين تفاســير به نظر مى رسد حاشيه شهر مشهد بيشتر 
از آنكه نيازمند اقدام هاى عمرانى باشــد، بيشتر نيازمند ايجاد 
زيرساخت هايى است كه زمينه آسيب هاى اجتماعى در اشكال 
مختلف را از بين ببرد كه البته اصلى ترين نياز آن اعتبارات مالى 
مى باشد و در ادامه بايد بر اساس اولويت بندى دقيق اقداماتى 
در دستور كار قرار بگيرد كه بتواند بخشى از ناهنجاريهاى ذاتى 
اين مناطق را كاهش دهد به نحوى كه ساكنان حاشيه، خود را 
محروم از امكانات هم تصور نكنند و با همكارى بيشتر در بهتر 

شدن وضعيت محله خود سهيم شوند.
ذكر اين نكته الزم اســت كه آنچه ذكر شــد به صورت مطلق 
نيســت و اذعان داريم كه در بين جمعيت يك ميليون و200 
هزار نفرى حاشيه نشين مشهد بسيارند خانواده هايى كه بيش 
از بسيارى از ساكنان ساير مناطق شهر دغدغه زندگى سالم و 
عارى از هرگونه ناهنجارى را دارند و آمارهاى نقل شده به معناى 

ناديده گرفتن اين دسته از شهروندان نيست.
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 فهرست افراد برتر نهايى نشده
مدير گروه هنرهاى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان رضوى نيزدر واكنش 
به انتقاد رئيس انجمن هنرهاى تجسمى خراسان رضوى مى گويد:اسامى اعالم شده 
در فضاى مجازى به منظور قطعيت در معرفى برترين ها نيست و اين درحاليست كه 
درادامه برگزارى نمايشگاه و حضور هنرمندان خوب مان در پايان اسامى مشخص 

خواهد شد.
جوادروشــندل تاكيد مى كند:هنوز تاريخ و مكان نگارخانه قطعى نشــده است و 
اميدوارم اين جريان هنرى و فرهنگى شهرمان با تعامل هرچه بهترانجام شود.شايان 
ذكر اســت، امسال بخش جديدى درجشنواره بين المللى فجر هنرهاى تجسمى 
تهران اضافه شد كه در اين بخش ايجاد برگزارى نمايشگاه ها دراين ايام دراستان ها 

درجشنواره بين المللى هنرهاى تجسمى فجراست.
الزم به ذكر اســت؛ نمايشگاه دهمين جشنواره بين المللى هنرهاى تجسمى فجر 

تهران در استان خراسان رضوى از 12 تا 27 بهمن در مشهد برگزار مى شود.

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

رئيس كميسيون حمل و نقل شوراى شهر 
در واكنش به گزارش قدس:

 دريافت 800 تومان براى قطار شهرى 
غيرقانونى است

ترافيك  و  رئيس كميســيون حمل و نقــل  رضا طلبى: 
شــوراى اسالمى شهر مشــهد در واكنش به گزارش روز 
گذشــته قدس با عنوان شــهروندان چرا بايد بليت قطار 
شــهرى را 800 تومــان بخرنــد، گفت: اين يــك اقدام 

غيرقانونى است.
مجتبــى بهاروند درادامه به قــدس افزود: مصوبه اى كه به 
سازمان قطار شــهرى اجازه دهد براى استفاده از خدمات 
قطار شــهرى در صورت اختالل در دستگاه ها، شهروندان 
بايد مبلغ 800 تومان بپردازند در شوراى پنجم وجود ندارد 
و تا جايى كه من اطالع دارم در شــوراى چهارم نيز چنين 

مصوبه اى به تصويب نرسيده است.
 عضو شوراى شهر مشهد با بيان اين مطلب كه مصوبه اى 
در شــوراى پنجم مبنى بر اينكه بهاى بليت قطار شهرى 
افزايش پيدا كند به تصويب رســيد، ولى فرماندارى آن را 
رد مى كرد، اظهار داشــت: بايد شــرايطى فراهم شود كه 
خدمات  دهى با كيفيت به شــهروندان ارائه شود و رغبت 
مردم در استفاده از وســايل حمل و نقل عمومى افزايش 
پيدا كند نه اينكه با مواردى نظير اين اختالل ها و دريافت 
بهاى اضافى شهروندان را در جهت استفاده از اين امكانات 

دلسرد كنيم.
بهارونــد افزود: ايــن موضوع را پيگيــرى مى كنم و دليل 
اين اقدام غيرقانونى را از ســازمان هاى مرتبط با آن جويا 

مى شوم و به شهروندان اطالع رسانى خواهم كرد.

�ی��ری
ساغر يزدى  نخستين دوره جشنواره بين المللى هنرهاى نمايشى جيگى جيگى در 
مشهد برگزار مى شود.مديرعامل مؤسسه فرهنگى و هنرى سيمرغ روز گذشته با اعالم اين 
مطلب گفت:اين جشنواره براى يادآورى هنرمندان بزرگى است كه درعرصه تئاتر كودك و 

نوجوان داراى جايگاه ملى و بين المللى ويژه اى هستند.

 مشهد جايگاه ويژه تئاتر كودك و نوجوانان 
محمد برومند افزود: مشــهد در عرصه تئاتر كودك و نوجوان داراى جايگاه ويژه اى است و 
به اعتقاد من وقت آن رسيده كه اين بعد ازهنرنمايشى به صورت بين المللى مطرح شود 

و اميدوارم بزودى موزه يا خانه اى براى عروسك هاى مختلف دنيا درمشهد ساخته شود.
وى افزود:پس از مطالعه آثار ارســالى توســط هيئت داوران، يك نمايشنامه به عنوان اثر 
برگزيده در بخش كودك معرفى و نشان ويژه استاد داود كيانيان را دريافت خواهد كرد و 
يك نمايشنامه در بخش نوجوان معرفى و نشان ويژه استاد حميد قلعه اى را كسب مى نمايد. 
اين درحالى اســت كه دو هنرمند مشــهدى دراين عرصه هركدام بيش از 70 اثر نمايشى 

درراستاى تئاتر كودك و نوجوان دررزومه خويش دارند.

 برند «جيگى جيگى»
اين هنرمند مشهدى در ادامه علت انتخاب اين جشنواره بين المللى رابرند سازى نام هنرمند 
گمنامى كه در مشهد خالصانه براى هنر تئاتر كودك و نوجوان كار كرده است، بيان كرد و 
گفت: جيگى جيگى نام مستعار هنرمندى مردمى است كه نيم قرن پيش در شهر مشهد 
مى زيست و به صورت تك نفره نمايش عروسكى همراه با ساز و آواز اجرا مى كرد. او با هنرش 

گل لبخند برلبان مردم كاشت و ناميرا شد.
اين هنرمند مطرح تئاتر كودك و نوجوان هدف جشنواره را توسعه روابط بين المللي ميان 
فرهنگ ها بر مبناى صلح و دوستى جهانى ناميد و اعالم كرد: هدف واساس اين جشنواره 
شــاد كردن كودكان و نوجوانان و برقراري ارتباط ميان انســان ها با استفاده ازهنر نمايش 

درسرتاسر دنياست. 
ايــن هنرمند عرصه هنر تئاتر كودك و نوجوان از حضور هنرمندان خوب آن عرصه مانند 
مرضيه برومند، حميد جبلى، ايرج طهماسب و...به عنوان ميهمانان جشنواره يادكرد و افزود: 

همچنين امسال در بخش ويژه به تئاتركودك و نوجوان تركيه خواهيم پرداخت.
وى تصريح كرد: در اين راســتا دبيرجشنواره، رئيس موزه، يك استاد دانشگاه و دوهنرمند 

موفق عرصه تئاتر كودك و نوجوان تركيه حضور خواهندداشت. 

 امتياز ويژه موضوع هاى ويژه 
وى ازانتخاب هشــت اثر پس از بازبينى آثارتوســط هيئت بازبينى خبرداد و خاطر نشان 
ســاخت: هشت نمايش براى حضور در جشــنواره دعوت خواهد شد كه گروه هايى كه با 
موضوع امام رضا (ع) يا مرتبط با فردوســى و شــاهنامه، آثارى را توليد نمايند از امتيازات 
ويژه اى برخوردار خواهند شــد. اين هنرمند شهرمان از اجراهاى تئاتر عروسكى تك نفره 
توسط كودكان و نوجوانان مشهدى براى نخستين بار خبرداد و اظهار داشت:تمام كودكان و 
نوجوانان ساكن مشهد كه در گروه هاى نمايشى مدارس و يا در مؤسسه هاى آموزشى تئاتر 

فعاليت دارند، مى توانند متقاضى حضوردر اين بخش باشند.
وى تصريح كرد:تمام نمايش هايى كه زير نظر استادان در اين كارگاه ها توليد مى شوند در 
جشــنواره اجرا خواهند داشت واين بخش از جشنواره غيررقابتى است وبه تمام هنرمندان 

شركت كننده لوح قدردانى و جوايز نفيسى اهدا مى شود. 
وى تصريح كرد: همچنين مسابقه بين المللى نمايشنامه نويسى براى دو گروه سنى كودك و 

نوجوان توسط نويسندگان حرفه اى برگزار مى شود كه شامل دوگروه سنى كودكان 7 تا 12 
سال و نوجوانان سنى در گروه13 تا 18سال است.اين هنرمند عرصه تئاتر كودك و نوجوان 
تأكيد كرد:در صورتى كه آثار شــاخصى با موضوعات فرهنگ رضوى يا شاهنامه فردوسى 

وجود داشته باشد، هيئت داوران مى توانند به صورت ويژه از اين آثار قدردانى نمايند. 

 تئاتر كودك و نوجوان يا تئاتر سليقه ها 
در ادامه هنرمند پيشكســوت عرصه تئاتر كودك و نوجوان نيز گفت: متأسفانه بزرگ ترين 
مشكل ما در عرصه تئاتر كودك و نوجوان، نبود برنامه و سياستگذارى مدونى است كه بر 
اســاس تئاتر اين گروه سنى انجام شود و ما برخوردهاى سليقه اى مديران و مسئوالن اين 
عرصه در دوره ها ى مختلف مواجهيم. حميد قلعه اى تأكيد كرد: به اعتقاد من برخى نهاد ها كه 
به صورت مستقيم با كودك و نوجوان مرتبط هستند، مانند آموزش و پرورش، كانون پرورش 
و فكرى كودك و نوجوان بايددر عرصه تئاتر آن ها بر يك سياســت مشخص گام بردارند.

 خوانش هاى پيش از جشنواره 
محمد برومند كه داراى رزومه موفقى در عرصه تئاتر كودك و نوجوان در جشنواره هاى ملى 
و بين الملل اســت، گفت: در راستاى هرچه بهتر برگزار شدن اين جشنواره برنامه خوانش 
نمايش هاى كودك و نوجوان را از 21 بهمن در پرديس تئاتر مســتقل خواهيم داشت كه 
آثار هنرمندان بنام اين عرصه توســط هنرمندان خوب شهرمان خوانش و پس از آن آثار 
نمايش هاى خارجى اكران مى شود.وى همچنين گفت: دو نمايش «آخرين برگ» و «همه 
دوستان من» كه در جشنواره ها و كشورهاى مختلف از آثارمن اجراهاى موفق داشته انداز 

اول اسفند در پرديس تئاتر مستقل مشهد اجرا مى شوند.

 استقبال در بخش بين الملل
مدير روابط بين الملل اين مؤسسه فرهنگى در ادامه اين نشست از استقبال گروه هاى هنرى 
كشــورهاى خارجى خبر داد و گفت: تاكنون گروه هايى از كشورهاى اكراين، تركيه، هلند، 

اسپانيا، آلمان، چك، برزيل و...درخواست شركت داشته اند.
مريم خوشــدل افزود: همه تالشمان را براى انتخاب آثارى با كيفيت در سطح بين الملل 

خواهيم داشت و تا اول اسفند هنرمندان بخش بين الملل فرصت اعالم حضور دارند.

در نشست نخستين دوره جشنواره بين المللى هنرهاى نمايشى در مشهد مطرح شد

«عروسك ها» مى آيند اما هنوزخانه ندارند

سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود 
مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  
سوژه هاى ارسالى از سوى خوانندگان  
عزيز    در حوزه هاى شهرى، اجتماعى، 
اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .
منتظر سوژه هاى شما از طريق 

سامانه پيامكى  هستيم.

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305



��ر

���
رئيس كل د اد گسترى خراسان رضوى تأكيد  كرد 

 استفاد ه از ظرفيت مجازات هاى 
جايگزين حبس

قد س: رئيس كل د اد گســترى خراســان رضــوى بر لزوم 
اســتفاد ه از مجازات هاى جايگزين حبس د ر راستاى حبس 
زد ايى و كاهش جمعيت كيفرى تأكيد  كرد .حجت االســالم 
والمســلمين على مظفرى كه د ر جمع مســئوالن قضايى 
سخن مى گفت با اشاره به سياست هاى كالن د ستگاه قضايى 
مبنى بر كاهش جمعيت كيفرى و تأكيد  بر اصالح مجرمان 
افزود : حبس زد ايى بايد  به عنوان راهبرد ى ويژه د ر مجموعه 
قضايى خراسان رضوى، مورد  اهتمام قضات استان قرار گيرد .
رئيس كل د اد گســترى خراسان رضوى اصالح مجرمان را از 
د يگر اهد اف مجازات هاى جايگزين حبس د انســت و گفت: 
مجازات هاى جايگزين حبس از آسيب هاى مجازات حبس از 
جمله د ورى از محيط خانواد ه و د شوار بود ن امكان بازپرورى 
مجرمان جلوگيرى كرد ه و از وارد  آمد ن آسيب هاى اجتماعى 

به خانواد ه زند انيان نيز جلوگيرى مى كند .
رئيس شوراى قضايى استان با اشاره به صد ور برخى آراى صاد ره 
از ناحيه قضات د اد گسترى خراسان رضوى و صد ور مجازات هاى 
جايگزين حبس مانند  خد مت رايگان د ر شهرد ارى، د امپزشكى، 
كميته امد اد ، اد اره اوقاف، بهزيستى گفت: قضات تا حد  امكان 
بايد  از موارد  جايگزين استفاد ه كرد ه و از صد ور موارد  حبس جز 

د ر موارد  ضرورى خود د ارى كنند .

 حكايت نماينده نيشابور از تأخير
 قطار مشهد  - تهران

نيشابور - خبرنگار قد س: قطار مشهد  - تهران كه از مبد أ 
مشهد  به مقصد  تهران ساعت23شنبه هفتم بهمن 96حركت 
كرد ه بود  پس از21ســاعت و با ايجاد  مشــكالت فراوان براى 

مسافرين به مقصد  رسيد .
نمايند ه مرد م نيشــابور و فيروزه د رمجلس شــوراى اسالمى 
اظهاركرد : مسافران قطار مشهد - تهران پس از تحمل21ساعت 
وضعيت ناگوار به مقصد  رسيد ند . بسيارى از كود كان بخاطراز 

كار افتاد ن سيستم گرمايشى قطار د چار سرماخورد گى شد ند .
هاجر چنارانى با اشاره به نبود  پزشك د ر قطار گفت: متأسفانه 
يكى از مســافران به د ليل عارضه فشارخون باال بيهوش شد ه 
بود  كه حتى يك پزشك نيز د ر قطار وجود  ند اشت كه به حال 
مســافرين رسيد گى كند  و ما مجبور شد يم با تماس تلفنى از 
برخى پزشكان كمك بگيريم.وى خاطرنشان كرد : اين قطار به 
د ليل يخ زد گى سامانه سوزنبانى د چار مشكل شد  كه برود ت 

هوا و ترافيك مسيرهاى ريلى نيز بر شد ت اين تأخير افزود .
عضو كميسيون امنيت ملى مجلس شوراى اسالمى ياد آورشد : 
چه كسى مسئول به خطر افتاد ن جان مرد م است؟ مگر جان 
مرد م براى وزارت راه و شهرســازى ارزشى ند ارد  كه حاضر به 
نوســازى ناوگان فرسود ه ريلى كشور نيست و چرا به ازاى هر 
مسافر بيش از يكصد  هزار تومان هزينه د ريافت مى كنند ، ولى 

د ر قبال آن خد مات مناسب ارائه نمى د هند .
وى تأكيد  كرد : بند ه به طور جد  سؤال از وزير راه را د ر مجلس 
شوراى اسالمى پيگيرى مى كنم. بايد  وزير راه به مجلس بيايد  
و پاسخ د هد  كه چرا كارى براى نوسازى ناوگان فرسود ه ريلى 
انجام ند اد ه اســت كه اكنون براى ايراد  يك سامانه سوزنبانى 
جان مرد م د ر خطر بيفتد .چنارانى بيان كرد : متأسفانه سيستم 
گرمايش قطار از كار افتاد ه بود  و قطار بسيار سرد  بود  كه باعث 
بــى تابى كود كان شــد ه بود . وى اذعان كــرد : هيچ گونه آب 
آشاميد نى و خوراكى براى مصرف مسافرين وجود  ند اشت، چرا 
بايد  ناوگان ريلى ما اين قد ر ضعيف عمل كند  و جان انسان هاى 
زيــاد ى را به خطر بيند ازند ؟نمايند ه مرد م نيشــابور و فيروزه 
د رمجلس شوراى اسالمى تصريح كرد : فرسود گى ناوگان ريلى 
كشور موجب ناراحتى مسافرين شــد ه است، حتى د ر برخى 
قطارهاى ما هنوز پزشك و يا امكانات اوليه پزشكى وجود  ند ارد  

كه اگر كسى مشكلى پيد ا كرد  به آن رجوع كند .

 قطار مشهد  - تهران كه از مبد أ 

قد س: رئيس كل د اد گســترى خراســان رضــوى بر لزوم 

محيط زيستحادثه

برف يك سانتيمترى موجب شد  

وقوع 649 فقره تصاد ف د ر مشهد !
ايرنا  رئيس پليس راهور خراسان رضوى گفت: 649 فقره تصاد ف يكشنبه 

گذشته د ر اين كالنشهر روى د اد .
ســرهنگ عليرضا حاجى زاد ه افزود : 41 مورد  از اين تصاد فات جرحى و مابقى 

خسارتى بود ه است.
وى خاطرنشــان كرد : بخش عمد ه اى از اين تصاد فات از ســاعت 16 به بعد  و 
به د ليل لغزند گى سطح خيابان روى د اد  و بيشتر تصاد فات نيز د ر بلوار شهيد  
كالنترى، بزرگراه سلســله الذهب، 100 مترى شمالى و بلوار رسالت به وقوع 
پيوسته است.سرهنگ حاجى زاد ه با بيان اينكه اكثر تصاد فات جرحى مربوط به 
خود روهاى تك سرنشين بود ، گفت: د ر روزهاى عاد ى حد ود  350 تا 400 فقره 

تصاد ف د ر اين كالنشهر روى مى د هد .
عصر يكشنبه گذشته كمتر از يك سانتيمتر برف د ر مشهد  باريد .

معاون خد مات و محيط زيست شهرى شهرد ارى مشهد :

نمك پاشى، طبيعت را تهد يد  مى كند 
قد س معاون خد مات و محيط زيست شهرى شهرد ارى مشهد  با اشاره به 
بارش برف و يخ زد گى معابرطى روزهاى گذشــته، گفت: با توجه به آسيب 
رســانى نمك به محيط زيست تنها سطوح شــيب د ار و تقاطع ها كه امكان 

سرخورد ن وجود  د اشت، نمك پاشى شد .
كاظمى با بيان اينكه ضرر نمك پاشى د امان طبيعت را مى گيرد ، افزود : د رست 
است كه با نمك يا شن پاشى امكان ترد د  تسهيل مى شود ، اما سبب آلود گى 

منابع آبى، سفره هاى زيرزمينى و خشك شد ن فضاى سبز مى شود .
وى با تأكيد  بر آماد ه باش 3000 نيروى خد مات شــهرى، خاطرنشــان كرد : 
همچنين با تعد اد  271د ستگاه ماشين آالت برف روب سنگين، 105 د ستگاه 
ماشــين آالت نيمه سنگين، 135 د ستگاه ماشين آالت سبك و 33 د ستگاه 

نمك پاش مكانيزه آماد ه خد مات رسانى هستيم.

پيگيرى

هاشم رســائى فر: جمعه ششم بهمن 
پروازى كه قرار بود  از مشهد  به مقصد  تهران 
با شــماره پرواز 159 شــركت هواپيمايى 
ساها انجام شــود  از طرف اين شركت لغو 
شد  و مســافران اين پرواز مجبور شد ند  از 
شــركت هاى د يگرى بليــت تهيه كنند  و 
عازم تهران شوند .اگر چه بحث تأخير و لغو 
پروازها موضوعى عاد ى از سوى شركت هاى 
هواپيمايى كشور است، اما اين بار موضوعى 
كه باعث شد ، پيگير مسائل پروازها شويم، 
نحوه برخورد  شركت هاى هواپيمايى و نيز 
شركت هاى پشتيبانى براى استرد اد  وجه 
بليت مســافرانى است كه پرواز آن ها مثل 

پرواز شماره 159 شركت ساها از سوى خود  شركت لغو شد ه است.

 بليت بياوريد  پولتان را بعد  بگيريد !
برخى از مسافران پرواز لغو شد ه 159 شركت هواپيمايى ساها د ر تماس با تحريريه 
قد س خواستار پيگيرى موضوع نحوه استرد اد  پول بليتى شد ند  كه پروازش از سوى 

اين شركت كنسل شد ه بود .
 گويا قضيه از اين قرار بود ه كه بعد  از كنســلى پرواز شــماره 159 شــركت ساها 
مســافرانى كه بليت اين پرواز را د اشته اند  براى د ريافت هزينه خريد  بليتشان اقد ام 
مى كنند  كه با پاســخ هاى جالبى از سوى د فتر صاد ر كنند ه بليت هايشان رو به رو 
مى شوند . مسافران وقتى خواستار برگشت هزينه بليت مى شوند ، متصد ى د فتر صاد ر 
كنند ه به آن ها اين گونه جواب مى د هد  كه براى استرد اد  اين پول بايد  بليت ها را مهر 
كرد ه و براى ما به تهران ارسال كنيد ! تا بعد  د ر مورد  آن بررسى هاى الزم انجام شد ه 

و د ر خصوص آن تصميم گيرى شود ! 
 يكى از اين مسافران عنوان مى كند  ما بعد  از لغو پرواز مجبور شد يم براى عزيمت 

به تهران بيش از 100 هزار تومان بيشتر به يك 
شركت د يگر هواپيمايى پرد اخت كنيم تا بليت 
بگيريم. اآلن هم كه د نبال گرفتن پولى كه براى 
خريد  بليت پرواز كنسل شد ه هستيم، د وستان 
هر جور كه مى توانند  سنگ اند ازى مى كنند  تا 

پول را د يرتر پرد اخت كنند !

  پاسخ قابل تأمل د فتر صاد ر كنند ه بليت
د ر تماس با د فتر هواپيمايى كه بليت پرواز 159 
شركت هواپيمايى ساها را صاد ر كرد ه بود ، پيگير 
موضوع استرد اد  پول بليت مسافران شد يم كه د ر 
نهايت تعجب آنچه را كه مسافرانشان گفته بود ند  

به خبرنگار ما هم گفته شد .
 آن ها مد عى شــد ند  اين روال كار است و مسافران بايد  بليتى را كه برايشان صاد ر 
شد ه است براى ما ارسال كنند  تا بعد  از بررسى پولى كه پرد اخت كرد ه اند  به آن ها 
برگرد اند ه شــود .نكته جالب اينكه آن ها مد عى بود ند ، روال كارشــان است و بعد  از 
د ريافت الشه بليت مسافر آن را تحويل ايرالين مربوطه مى د هند  تا بررسى شود  اين 

كار هم حد اقل د و هفته به طول خواهد  انجاميد !

 تكليف پول مرد م چه مى شود ؟
نكته د يگر د ر اين خصوص اينكه با حسابى سرانگشتى د ر مورد  پول هاى بلوكه شد ه 
مسافران پرواز لغو شد ه به اين نكته خواهيم رسيد  كه اگر تقريباً 100 نفر بليتشان به 
اين سرنوشت د چار شد ه باشد  و هر كد ام از آن ها هزينه اى حد ود  350 هزار تومان 
پرد اخت كرد ه باشــند ، چيزى حد ود  35ميليون تومان از پول مسافران بايد  تا زمان 
مشخص شد ن شرايط و به قول متصد ى د فتر صاد ر كنند ه بليت «زمان بررسى» د ر 
حساب شركت هواپيمايى بماند  تا تكليف معلوم شود ! كه اين يعنى سود جويى و سوء 

استفاد ه از پول و حق طبيعى مرد م.

گزارش قد س از سرگرد انى مسافران شركت هواپيمايى ساها د ر مشهد 

پرواز لغو شد ، اما پول مسافران پريد !

اسكان 95 كارتن خواب د ر گرمخانه شهرد ارى مشهد 
قد س:مد ير خد مات شــهرى شــهرد ارى مشهد  گفت: از هشــتم بهمن تا صبح 
روزگذشــته 95 كارتن خواب شامل 89 مرد  و 6 زن د ر گرمخانه شهرد ارى مشهد  

پذيرش شد ه و اسكان يافته اند .
عليرضــا صحراگرد  افزود : 48 نفر از اين تعد اد  خود معرف بود ه اند ، 32 نفر توســط 
گشت خانه سبز و بقيه نيز توسط گشت هاى مناطق شهرد ارى شناسايى و جمع 
آورى شد ند .وى اد امه د اد : خانه سبز با گنجايش 300 نفرشب با توجه به سرماى هوا 

آماد ه اسكان كارتن خواب هاى سطح شهر مشهد  است.
مد ير خد مات شــهرى شــهرد ارى مشهد  گفت: شــهروند ان مى توانند  د ر صورت 
مشاهد ه افراد  كارتن خواب، از طريق تماس با مركز 137 موضوع را اعالم كنند  تا 

اين افراد  توسط نيروهاى گشتى شهرد ارى به گرمخانه منتقل شوند .

نرخ طال و سكه
قيمت د ر سطح شهر

(تومان)

144/900

1/495/000

1/440/000

738/000

435/000

4590

هر گرم طالى 18 عيار

سكه تمام طرح جد يد 
سكه تمام طرح قد يم

نيم سكه

ربع سكه
د الر
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جمعه ششم بهمن 
پروازى كه قرار بود  از مشهد  به مقصد  تهران 
 شــركت هواپيمايى 
ساها انجام شــود  از طرف اين شركت لغو 
شد  و مســافران اين پرواز مجبور شد ند  از 
شــركت هاى د يگرى بليــت تهيه كنند  و 
عازم تهران شوند .اگر چه بحث تأخير و لغو 
پروازها موضوعى عاد ى از سوى شركت هاى 
هواپيمايى كشور است، اما اين بار موضوعى 
كه باعث شد ، پيگير مسائل پروازها شويم، 
نحوه برخورد  شركت هاى هواپيمايى و نيز 
شركت هاى پشتيبانى براى استرد اد  وجه 
بليت مســافرانى است كه پرواز آن ها مثل 

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

300072305 پيامك كنيد .

قد س از شبى سرد  د ر مشهد  گزارش مى دهد 

كارتن خوابى زنان د ر د ماى 11 د رجه زير صفر
 عباسعلى ســپاهى يونسى   ساعت 23 
است و هواى سرد  مشهد  استخوان سوز. با خبر 
مى شوم كه د وســتانم د ر «َسنا» سراى نجات 
يافتگان موال على(ع) جمعيت حمايت از كارتن 
خواب ها قرار است به كارتن خواب ها پتو و غذا 
برســانند . خود م را به ســرا مى رسانم و بعد  از 
ساعتى ماشين ها راه مى افتند  و مصطفى آذرى 

بنيانگذار «سنا» هم همراه ما مى شود .
 از بلوار شاهنامه به جاد ه كالت مى رويم و بعد  
وارد  جاد ه اى خاكى مى شــويم كه از حاشيه 
كشف رود  مى گذرد  و من شعر پوستين كهنه 

اخوان از ذهنم مى گذرد  و زمزمه مى كنم:
« من سپرد م زورق خود  را به آن توفان و گفتم 

هر چه باد ا باد .
تا گشود م چشــم، د يد م تشنه لب بر ساحل 

خشك كشف رود م...»
به هر نقطه اى كه فكر مى كنيم، ممكن است، 
كارتن خوابى باشــد ، ســر مى زنيم تا سر از 
شهرك شــهيد  رجايى د ر مى آوريم؛ د ر حالى 
كه ســاعت يك بامد اد  را نشــان مى د هد . از 
پشت د يوارى بوى د ود  مى آيد . از د يوار سرك 
مى كشيم و آتشى مى بينيم و د و نفر د ور آن. 
مى گويند : «ما خانه د اريم، ولى د و سه نفر كارتن 

خواب مشترى اين جا را سرما فرارى د اد ه.» 

  زنان كارتن خواب 
به جاهاى د يگرى د ر شهرك هم سر مى زنيم 
و از شهرك خارج مى شويم تا سرانجام د ر بين 
فضاى سبز جاد ه صد  مترى چند  نفرى را پيد ا 
مى كنيم. د و زن و پنج مرد . زن ها روى سرشان 
پتو كشــيد ه اند  و همه د ور آتش نشســته اند . 
ســنايى ها براى آن ها پتو و عد سى مى آورند  و 
مى نشينيم به صحبت كرد ن با كارتن خواب ها. 
آذرى مى خواهد  قانعشــان كند  براى اينكه به 
ســراى نجات بيايند  و خود شــان را از د ست 
اعتياد  نجات بد هند . يكى قبول مى كند  و يكى 
د يگرمرد د  بين آمد ن و نيامد ن است؛ با د و پايى 
كه مى گويد  هر د و به خاطر كارتن خوابى اش 

شكسته اند .
د وستى به جمع ما اضافه مى شود  كه خود ش 
روزى كارتن خواب بود ه اســت و حاال او هم 
شد ه است حامى آن ها و بين آن ها لباس توزيع 
مى كند . او هم با خود ش كارتن خوابى را همراه 

كرد ه است براى رفتن به سراى نجات.

 د وست تازه وارد  كه ابوالفضل نام د ارد ، برايمان 
از د و ســه كارتن خوابى مى گويد  كه زير پل 
نزد يك ميد ان امام حســين(ع)د يد ه است. به 
قصد  د يد ن آن ها راهى مى شويم. پله ها را كه 
پايين مى رويم با مرد ى روبه رو مى شويم كه زير 
پتو رفته است و د ور و برش كمى آت و آشغال 
جمع شد ه است. صد ايش مى زنيم و سرش را 

بيرون مى آورد . 
مى مانم كه چگونه اين سرماى 11 د رجه زير 

صفر و خشك را تحمل مى كند .
 د ســتش بشــد ت ورم كرد ه است. تمايلى به 
آمد ن نــد ارد  و ترجيح مى د هد ، بخوابد . كمى 
د ورتر از او د و كارتن خواب د يگر با هم مشغول 
مصــرف مواد ند . اولى پيرمرد  اســت و ويلچر 

خرابش كنارش پارك شد ه است.
 آذرى با او هم صحبت مى كند . تمايل به آمد ن 
د ارد ، اما مى گويد  براى آمد ن فرصت بيشترى 

مى خواهد . 

  به سوى سراى نجات يافتگان
خود مان را به ماشــين ها كه مى رسانيم، چند  
د اوطلب د يگر هم براى پاك شد ن سوار ماشين 
شد ه اند . ماشين ها راه مى افتند  با چند  كارتن 
خواب معتاد  كه تصميم گرفته اند ، پاك شوند  
و ســراى نجات يافتگان بانى برگشــت آن ها 
شد ه است. هوا آن قد ر سرد  است كه مى ترسم 

لب هايم يخ بزنند .
 ســاعت اكنون 3 بامد اد  را نشان مى د هد  كه 
خود م را به خانه مى رسانم. آن قد ر سرد م است 

كه فقط كاپشنم را د ر مى آورم. 
د و جوراب پوشــيد ه ام، د و شلوار، و لباس گرم 
مخصوص كوه و ترجيــح مى د هم با همان ها 
زير پتو بروم. انگار ســرماى لعنتى د ر جسمم 

ته نشين شد ه است.
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آب و �وا
  افزايش دما در خراسان رضوى

قدس: بررسى نقشــه ها و مدل هاى پيش يابى نشان دهنده 
خروج تدرجى ســامانه ناپايدار از استان و كاهش پديده هاى 
جوى مى باشــد. از امروز بعد از ظهر تا صبح چهارشــنبه با 
عبور موج ناپايدار تراز ميانى جو افزايش ابرناكى دور از انتظار 
نخواهــد بود.از لحاظ دمايى امروز افزايش محســوس دماى 

روزانه را شاهد خواهيم بود.
هواى امروز مشهد هم كمى تا قسمتى ابرى بتدريج افزايش ابر 

و وزش باد اواخر وقت مه آلود خواهد بود.
حداقل و حداكثر دماى امروز مشهد به ترتيب 11- و 6 درجه 

سانتيگراد باالى صفر پيش بينى مى شود.

�و��ون
  50 روستاى خراسان شمالى 
 از نعمت گاز بهره مند مى شوند

بجنورد- خبرنگار قدس: مديرعامل شركت گاز خراسان 
شــمالى گفت: به مناسبت دهه فجر امســال 50 روستاى 
خراســان شمالى با اعتبار 211 ميليارد و 719 ميليون ريال 

از نعمت گاز بهره مند مى شوند.
حسن رضا مير بلوكى اظهار كرد: با افتتاح اين پروژه ها 5858 
خانوار از نعمت گاز بهره مند خواهند شــد. وى اين پروژه ها 
را در شهرستان هاى اســفراين، شيروان، راز و جرگالن، مانه 
و ســملقان و فاروج عنوان و تصريــح كرد: با بهره مندى اين 
روستاها از نعمت گاز ضريب نفوذ گاز طبيعى بخش روستايى 

از 86 درصد به 90 درصد افزايش خواهد يافت.

با حضور نماينده ولى فقيه در خراسان شمالى
  نمايشگاه عكس 

«آرزوهاى گمشده»در بجنورد افتتاح شد
بجنورد- خبرنگارقدس: نمايشگاه عكس «آرزوهاى گمشده» 
با هدف كمك به زلزله زدگان خراسان شمالى با حضور نماينده 

ولى فقيه در استان و امام جمعه بجنورد افتتاح شد.
آيت اهللا يعقوبى در آيين افتتاحيه اين نمايشگاه خيريه عكس 
ضمن تأكيد بر برگزارى برنامه هاى خيريه در ســطح استان 
گفت: انسان ها عضو يك پيكره واحد در جامعه هستند و در 
ســختى ها بايد در كنار همنوعان خود قرار بگيرند و به رسم 

انسانيت به مسلمانان و حتى غيرمسلمانان كمك كنند.
وى خاطرنشان كرد: هرچقدر در اين امر خداپسندانه مشاركت 
كنيــم در حقيقت به خود كمــك كرده ايم چراكه كمك به 

همنوع كمك به ساخت جامعه ايران است.
شــاهين رضاپور دبير سازمان مردم نهاد آبشار هنر و مجرى 
برگزارى نمايشگاه عكس  «آرزوهاى گمشده» ضمن اشاره به 
برپايى نمايشگاه تا تاريخ 15 بهمن ماه گفت: تصاوير زيبايى 
از طبيعت بجنورد توسط عكاسان جوان استان آقايان حامد 
موسوى نژاد و اميرحسين صحرانورد به معرض ديد عموم قرار 
گرفته است و اميدواريم با استقبال جامعه ورزش و جوانان و 
مردم استان خراسان شمالى بتوانيم كمك هاى قابل توجهى 

به مردم زلزله زده بجنورد داشته باشيم.
آيت اهللا يعقوبى امام جمعه بجنورد با خريد چند تابلو به مبلغ 
2 ميليون تومان، محمود ثمينى سرپرست سياسى و امنيتى 
استاندارى خراسان شمالى با خريد تابلو به مبلغ يك ميليون 
تومان، فريبا باقرى مديركل دفتر امور اجتماعى استاندارى با 
خريــد تابلو به مبلغ يك ميليون و اداره كل ورزش و جوانان 
خراسان شمالى با خريد تابلو به مبلغ 2 ميليون تومان به مردم 

زلزله زده بجنورد كمك كردند.

  توزيع موادغذايى يك موقوفه 
بين نيازمندان

اوقــاف وامور خيريه  اداره  رئيــس  دّرود- خبرنگارقدس: 
شهرستان نيشابور از توزيع 120 بسته مواد غذايى بين نيازمندان 
از محل يكى از موقوفات دّرود خبر داد. حجت االسالم نوائيان 
افزود: موقوفه مرحوم «مير حســن» كه بيش از صد ســال از 
قدمت آن مى گذرد، شامل 4 ربع آب و اراضى از قنات دغن آباد 
در روستاى باغشــن زبرخان است كه واقف، درآمد آن را براى 
اهدا به نيازمندان اختصاص داده است. وى برنج، روغن، عدس، 
سويا وماكارونى را مواد غذايى اين بسته ها به ارزش 6 ميليون 
تومان ذكر كرد وگفت: اين بسته ها با هماهنگى هيئت امناى 
بقعه امامزادگان عين على وزين على بين نيازمندان توزيع شد.

كسبه بجستان خواستار شدند
  سه شنبه بازار به جمعه منتقل شود

قدس آنالين: جمعى از كسبه بجستان با تعطيلى مغازه هاى 
خود در محل فرماندارى اين شــهر حضور يافته و خواستار 
انتقال بازار روز از ســه شــنبه به جمعه شدند. اين در حالى 
است كه پس از چندين هفته گفت و گوهاى نماينده صنوف 
مختلف با شوراى شهر و فرماندارى اين شهرستان علت اين 
تقاضا را رونق نداشــتن كسب و كار در ايام هفته و همچنين 
وجود كســبه خارجى در بين هفته در شهرستان دانسته و 
اظهار مى دارند اگر اين بازار به روز جمعه انتقال يابد، كســبه 
بدون تعطيلى بازار اصلى شهر و مغازه ها خواهند توانست در 
اين بازار روز جمعه نيز حضور پيدا كنند. فرماندار بجســتان 
ضمن حضور در جمع كسبه به خواسته هاى آنان گوش داد و 
گفت: بازار روز يكى از ضروريات شهر است و حتماً الزم است 
كه باشد، ولى زمان آن را خود كسبه و مردم تعيين مى كنند.

حســين ابراهيمى افزود: براى ما آرامش در شهرى كه بسيار 
آرام بوده و هرگز تنشــى نداشته از همه مهم تر است و هرگز 
طرف كســبه و بازاريان شــهر را از دســت نمى دهيم چون 
معتقديم اشتغال در شهر و ارتزاق مردم از همه مهم تر و اصل 
كار است. وى تأكيد كرد: اگر كسبه بجستان به ما قول دهند 
كه جمعه بازار را با حضور خود رونق دهند و پررنگ كنند، ما 

هم قول مى دهيم اين بازار را به جمعه منتقل كنيم.

از مسئوالن شهردارى درخواست مى كنيم كه پارك حاشيه 
مسيل واقع در بلوار توس ميدان معراج خيابان شهيد پايدار 
را جمع كنيد. از زمان ســاخت تاكنون جز ناامنى و سرقت و 
مزاحمت ساكنين و پاتوق اراذل و اوباش و ساقى و مواد فروش 

چيزى به ارمغان نياورده است.
915...7855

مسئوالن محترم، استاندار! لطفاً به فكر تيم ابومسلم (مشكى 
پوشان) باشيد اين تيم به حمايت جدى مالى و معنوى شما 
نياز دارد اين خواســت صدها هزار خراسانى فوتبال دوست 

است.
938...4758

تو را به خدا پيگيرى كنيد. جان500 خانواده درميان اســت 
500 واحدى مســكن مهر تايباد بدون هيــچ گونه نظارتى 
ساخته شده و تعدادى تحويل خريداران شده، نظام مهندسى 
تايباد اين ســاختمان ها را تاييد نكرده كه هيچ، همگى كليه 
امضاهايشان را پس گرفتند. تو را به خدا يك نفر پيگير ماجراى 

اين مجتمع مرگ باشد.
915...5613

  جوابيه اليت
احتراماً نظر به انتشــار پيامك مردمى نشريه شماره 8605 
به تاريخ چهارم بهمن ماه 1396 ســتون رخ در رخ، جوابيه 
اين شهروند محترم براى تنوير افكار عمومى به حضور ارسال 

مى شود
پيامك شهروند محترم:

اعالم شــده كه اليت ورشكسته است. قبالً هم برخى ها گفته 
بودند كه اليت روى اعصاب مردم اســت! ولى گمان نمى كنم 
دست و پاى اليت را كه به گفته خودشان براى شهردارى ضرر 
است، جمع كنند. اگر هم جمع كنند، يك شركت ديگه مياد!

جوابيه شركت ترافيك هوشمند اليت:
امــروزه مديريت پارك حاشــيه اى در تمامى دنيا بخصوص 
كالنشــهرها، امرى ضرورى و اجتناب ناپذير اســت چرا كه 
معابر شهرى شريان هاى حياتى آن شهر به شمار مى آيد كه 
توقف هاى بيجا و طوالنى مدت مى تواند، مشكالت فراوانى را 
ايجاد كند. مديريت شهرى، فارغ از هر نام و عنوانى براى رفاه 
حال شهروندان مجبور به مديريت پارك حاشيه اى هستند و 

نمى شود نسبت به آن بى تفاوت بود.
مديريت روابط عمومى و آموزش شهروندى 
شركت ترافيك هوشمند اليت

222 پروژه برق رسانى 
در خراسان جنوبى به بهره بردارى مى رسد

بيرجند- خبرنگار قدس: مديرعامل شركت توزيع نيروى 
برق خراســان جنوبى گفت:222 پروژه برق رســانى با 18 
ميليارد تومان ســرمايه گذارى همزمان با دهه مبارك فجر 

انقالب اسالمى دراين استان به بهره بردارى مى رسد.
محمد ابراهيم شركاء در گفت وگو با خبرنگارما با تشريح پروژه هاى 
اين شركت دردهه فجر امسال اظهار داشت: اين پروژه ها شامل 
90 مورد ســاخت شــبكه و تأمين برق،86 مورد ترميم واصالح 
شــبكه ولوازم اندازه گيــرى و46  مورد روشــنايى معابر و در 
11شهرستان استان است. وى گفت: همزمان با دهه فجر انقالب 
اسالمى 208 كيلومتر شبكه فشار متوسط و ضعيف و96 دستگاه 
ترانس در استان به بهره بردارى مى رسد. وى افزود: با بهره بردارى 
از پروژه ها 26 هزار و966 خانوار از نعمت برق بهره مند مى شوند.

يك مسئول به قدس خبر داد
كاهش درآمدهاى  سازمان 

نظام مهندسى خراسان رضوى
هادى زهرايى: رئيس اداره نظام مهندســى و مقررات ملى 
ساختمان اداره كل راه و شهرسازى خراسان رضوى از كاهش 
10 تا 12 درصدى بودجه ســازمان نظام مهندسى خراسان 

رضوى از بهمن ماه امسال خبر داد.
احسان فرشــته پور در گفت وگو با قدس گفت: يكى از بندهاى 
مقررات ملى ســاختمان تا كنون  كسر 5 درصد از حق الزحمه 
نظارت مهندسين ناظر بود  كه  به حساب سازمان نظام مهندسى 
اســتان  واريز مى شــد كه به ازاى اين برداشــت سازمان نظام 
مهندســى خدماتى را ارائه مى داد. بر اســاس دستور وزير راه و 
شهرســازى كه بايد از 11 بهمن ماه جارى اجرايى شود ،  كسر 
5 درصد از حق نظارت مهندسين ناظر كه توسط مردم پرداخت 
مى شد و به حساب سازمان نظام مهندسى استان واريز مى شد  
، ممنوع است. فرشته پور در خصوص كاهش درآمد سازمان نظام 
مهندسى گفت: در آمدهاى سازمان نظام مهندسى شامل : حق 
عضويت  ، مبلغ 5 درصد  شناســنامه ملكــى ، 5 درصد كنترل 
طراحــى و درآمدهاى حاصل از آموزش اســت و تنها 10 تا 12 
درصد درآمد نظام مهندســى از محل 5 درصد حق مهندسين 
ناظر بوده است كه با حذف اين 5 درصد ،مشكلى در انجام وظايف 
سازمان نظام مهندســى رخ نمى دهد. وى تصريح كرد: نظارت 
عاليه در قانون بر عهده وزارت راه و شهرسازيست و كنترل ساخت 
و ساز نيز وظيفه شهرداريست و كارى كه سازمان نظام مهندسى 
تا كنون انجام مى داد، نظارت بر عملكرد اعضا بوده است و كسرى 
بوجود آمده  دردرآمدهاى  ســازمان نظام مهندســى ، از طريق 
منابع ديگر قابل تامين  و با حذف هزينه هاى مازاد درســازمان 
نظام مهندسى ميتوان  وظايف محوله را به نحو احسن انجام داد.

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.
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مسئوالن چاره انديشى كنند

تخريب آثار باستانى صالح آباد يكى پس از ديگرى

گزارش

ابوالحســن صاحبى: يكى از مناطق مهم 
كشور در مجاورت ســد بزرگ دوستى و دو 
كشور مهم افغانستان و تركمنستان، بخش 
صالح آباد است كه على رغم قرار گرفتن آثار 
زيبا و شاخص باستانى مانند قلعه هاى تاريخى 
و پل خاتون كه بيش از دو قرن قدمت دارد 
و مى تواند نقش زيادى در جذب گردشــگر 
داخلى و خارجى داشــته باشد، اما متأسفانه 
اين آثار تاريخى و باستانى براى بيشتر مردم 
كشور و حتى اســتان آشنا و شناخته شده 
نيست و همچنان مغفول و مظلوم باقى مانده 

است.
يك شهروند صالح آبادى مى گويد: قلعه هاى 
تاريخى اين منطقه كه به « قلعه كهنه» همان 
روستايى كه در مجاورت آن قرار دارد، شهرت 
دارد و بسيار زيبا، مستحكم و ديدنى است و 
با معمارى خاصى ســاخته شده كه از آن ها 
مى توان به «قلعه كهنه مهدى آباد» و «قلعه 

كهنه زور آباد» اشاره كرد.
وى مى افزايد: متأســفانه ايــن آثار تاريخى 
به علت شــرايط جوى روز به روز فرسايش 

يافته و به خاك تبديل مى شوند و يا توسط 
رهگــذران و يا افراد گنج يــاب و به عبارتى 
غارتگران ميراث فرهنگى، از تاريكى نيمه هاى 
شب سوءاستفاده كرده و با كلنگ به جان اين 
آثار تاريخى افتــاده و كند و كاو مى كنند و 
معتقدند، شاهان گذشته در اينجا گنج هايى 

را دفن و پنهان كرده اند.
وى اضافــه مى كند: مرمت و بازســازى اين 
ميراث فرهنگى با حصار و باروها و ديوارهاى 
عظيم سبب جذب بيشتر گردشگران خواهد 

شد.
به گفته يك جوان صالــح آبادى، قلعه زيبا 
وتاريخى ديگرى به نام « قلعه كهنه زور آباد» 
آن طور كه از ســاخت و بناى آن مشخص 
اســت يك پادگان يا يك قلعه كامالً نظامى 
بوده اســت كه برج هاى ديده بانى، اســلحه 
خانه، دروازه هاى قلعه، اصطبل هاى اسب هاى 
جنگى و... زيبايى و نماى خاصى به اين آثار 
تاريخى داده كه تماشاى آن دل هر بيننده اى 
را مى ربايد و تفكر و لذت غيرقابل وصفى، او 
را فرا مى گيرد و از ســويى آوار و نابودى آن، 

دل هر انسان قدرشناسى را بشدت مى آزارد 
و چيــزى جز آه و حســرت برايــش باقى 

نمى گذارد!
يك فرهنگى هم خاطرنشان مى كند: وجود 
اين بناها نشــان از اهميت، قدمت، تمدن و 
عمــر تاريخى اين ديار كهن و صالح دارد كه 
قطعاً با مديريت، مرمت و بازسازى اين بناها، 
تحولى شگرف در اقتصاد اهالى بخش، شادابى 
و طراوت و تجديد قواى آنان را درپى خواهد 
داشت كه اين كار فرهنگى ايجاب مى كند كه 
اداره اوقــاف و امور خيريه و ميراث فرهنگى 

و گردشــگرى و بخش خصوصى با همكارى 
مردم و مسئوالن اين بخش اقدامى كارگشا 

كنند.
بــه اعتقــاد وى پرداختن به ايــن امور 
فرهنگى و باســتانى كــه در واقع نوعى 
احياى معمارى غنى اســالمى است كه 
تأثير بســزايى در جلوگيرى از مهاجرت 
بى رويه روســتاييان و اهالــى بخش به 
شهرهاى بزرگ همجوار دارد كه نيازمند 
نگاه ويژه مسئوالن است تا هرچه سريع تر 

آستين همت را باال بزنند.

خبرخبر

لزوم ايجاد داروخانه و كلينيك شبانه روزى در شهر نقاب
جوين- خبرنگار قدس: فرماندار شهرستان جوين در 
جلسه كار گروه ســالمت اعالم كرد: ايجاد داروخانه و 
كلينيك شبانه روزى در سطح شهر نقاب از ضروريات 

است.  
حسين جمشيدى تأكيد كرد: در حوزه سالمت جامعه 
پذيرفتنى نيست كه شهر نقاب با جمعيتى افزون بر 15 

هزار نفر، كلينيك شبانه روزى نداشته باشد. 
وى به مديران شــبكه بهداشــت و درمــان و آموزش 

پزشــكى توصيه كرد: بايد مديران دانشگاه علوم پزشكى اين دغدغه را داشته باشند كه 
براى حوزه سالمت شهرستان جوين و شهر نقاب با توجه به مسافت طوالنى بيمارستان 

اقدامى اساسى انجام دهند.  

كتابخانه عمومى شهر عشق آباد نيشابور ساخته مى شود
نيشــابور - خبرنگار قدس: روند ساخت كتابخانه 
شهرعشــق آبادبخــش ميان جلگه نيشــابور با خريد 
آهن آالت و اجراى عمليات اســكلت بندى ســرعت 
بيشــترى مى گيرد. محمدرضا مقدم پاشا، سرپرست 
اداره كتابخانه هاى عمومى شهرستان نيشابوراظهاركرد: 
فرهنگ عمومى ابعاد و مولفه هايى از فرهنگ است كه 
با عامه مردم در ارتباط است و تأثيرى فراگير و درخور 
توجه دارد بدين جهت حضور مؤثر اداره كتابخانه هاى 

عمومى شهرستان در جلسات شوراى فرهنگ عمومى مؤيد اين مطلب است كه ترويج 
فرهنگ كتابخوانى و شــناخت بيشتر كتابخانه هاى عمومى به عنوان يكى از ستون هاى  

ارتقاى فرهنگ عمومى، بايد بيش از گذشته، مورد توجه قرار گيرد.

 فرماندار شهرستان جوين در 
جلسه كار گروه ســالمت اعالم كرد: ايجاد داروخانه و 
كلينيك شبانه روزى در سطح شهر نقاب از ضروريات 

حسين جمشيدى تأكيد كرد: در حوزه سالمت جامعه 
15

وى به مديران شــبكه بهداشــت و درمــان و آموزش 

روند ساخت كتابخانه 
شهرعشــق آبادبخــش ميان جلگه نيشــابور با خريد 
آهن آالت و اجراى عمليات اســكلت بندى ســرعت 
بيشــترى مى گيرد. محمدرضا مقدم پاشا، سرپرست 
اداره كتابخانه هاى عمومى شهرستان نيشابوراظهاركرد: 
فرهنگ عمومى ابعاد و مولفه هايى از فرهنگ است كه 
با عامه مردم در ارتباط است و تأثيرى فراگير و درخور 
توجه دارد بدين جهت حضور مؤثر اداره كتابخانه هاى 

عضو شوراى اسالمى خراسان رضوى در گفت وگو با قدس انتقاد كرد

خريد توافقى زعفران؛ به نام كشاورز به كام دالل!
فاطمه معتمدى  عضو شــوراى اســالمى 
شهرســتان باخرز يكى از مشــكالت اساسى 
اين شهرســتان را نبود ادارات دانست و اظهار 
داشــت: هنوز برخى ادارات در اين شهرستان 
مستقر نشدند؛ اين در حالى است كه رايزنى با 
مديران كل در سطح استان انجام شده است، 
اما همچنان موافق نيستند و بهانه گيرى هاى 
واهى سبب شده اســت ادارات در شهرستان 

داير نشوند.

 پرداخت دوساله اجاره
 براى استقرار ادارات 

غالم نبى اقتصاد با بيان اينكه شهرستان قول 
همكارى با ادارات براى اســتقرار در باخرز را 
داده اســت، افزود: مكان به صورت استيجارى 
براى مدت دو ســال در اختيار اين ادارات قرار 
مى گيرد و اجاره آن توسط مردم در قالب هايى 
مانند كمك شــهردارى و معتمدان و خيران 

شهرستان پرداخت شود.
وى در گفت و گــو با خبرنگار مــا اضافه كرد: 
در حال حاضر مكان براى هشــت اداره مانند 
تبليغات اسالمى، ثبت اسناد و امالك، ماليات و 
دارايى، تأمين اجتماعى و صندوق كار آفرينى 
اميد در باخرز با پرداخت اجاره ماهانه توسط 

شهرستان در نظر گرفته شده است.

 ناز كردن ادارات!
وى تصريح كرد:مكان در نظر گرفته شده براى 
صندوق كارآفرينى اميد مورد پسند اين ارگان 
واقع نشده و خواســتار در نظر گرفتن مكان 

جديدى براى استقرار شدند.
وى با انتقاد از اينكه شهرســتان دو سال براى 
اجاره مكانى جهت استقرار اداراتى مانند ماليات 
و دارايــى و اداره ثبت اســناد، پرداخت كرده 
اســت، اضافه كرد: با اين حال مستقر نشدند و 
اين موضوع سبب شده است مردم براى انجام 
كارهاى ادارى خود به شهرستان تايباد مراجعه 
كنند؛ اين در حالى است كه اداراتى مانند ثبت 
اسناد و امالك نيرو استخدام كردند. ضمن اينكه 
ادارات بعضاً تقاضاهايى مانند خريد تجهيزات از 

جمله رايانه را از شهرستان مطالبه مى كنند.

 تحميل هزينه ماهانه 3 ميليونى بر مردم
وى با بيــان اينكــه برخــى ادارات در كنار 
اجاره مكان تأمين تجهيزاتــى مانند رايانه را 
از شهرستان خواســتارند، گفت: در مجموع 
شهرستان ماهانه 3 ميليون تومان براى اجاره 
مــكان، اســتقرار ادارات در باخــرز پرداخت 
مى كند، البته بايد توجه شــود كه شهرستان 
پرداخت اجاره براى مدت دو ســال را متعهد 
است و بعد از آن خود اداره كل بايد نسبت به 

پرداخت اجاره يا خريد مكان اقدام كند.

 50 تا 60 پيچ خطرناك
نماينده شوراى اســالمى شهرستان باخرز در 
شوراى اســالمى خراســان رضوى ادامه داد: 

وضعيت راه هاى روستايى و 
بين شــهرى شهرستان نيز 
در بحث ترميم و آســفالت 
با مشــكل مواجه است؛ در 
حالى كه برخى از مســيرها 
شانه سازى و آماده آسفالت 
اما به دليل كمبود  اســت، 
اعتبار،پيمانكار حاضر به انجام 
اين كار نيست. وى با اشاره به 
عرض كم جاده تربت جام به 
تايباد و باخرز يادآورشد: در 
اين محور بيش از 50 تا 60 
پيچ خطرنــاك وجود دارد و 
منجر  تصادفات  بيشــترين 
به فــوت در اين جــاده رخ 

مى دهد، به طورى كه هفته اى نيســت در اين 
مسير يك تصادف مرگبار رخ ندهد.

 مانعى براى بهره بردارى از بيمارستان
وى جمعيت شهرســتان باخرز را 60 هزار نفر 
اعالم كرد و گفت:يكى ديگر از مشكالت مردم 
در باخرز عدم بهره بردارى و افتتاح بيمارستان 
37 تختخوابى بــه عنوان تنها بيمارســتان 
شهرستان است.كار ساخت اين بيمارستان در 
سال 89 شروع و اكنون با گذشت هفت سال 
با اينكه به لحاظ ساختمانى كار 100 درصد به 
اتمام رسيده اســت، اما عدم تأمين و استقرار 
نيرو از جمله پزشك و كادر درمانى سبب شده 
اســت در عمل به بهره بردارى نرسد و مردم 
براى كار هاى درمانــى با صرف هزينه و زمان 
به شهرهاى همجوار مانند تايباد، تربت جام و 

حتى تربت حيدريه مراجعه كنند.
وى با بيان اينكه در حال حاضر به ســختى و 

با كمك خيران ســالمت با 
خريد دســتگاه و تجهيزات 
الزم، بخــش دياليــز ايــن 
بيمارســتان آن هم فقط با 
حضور يك پزشك داير است، 
گفت: پزشــك در اين بخش 
نيز در برخــى روزها حضور 
ندارد، بنابراين خدمات رسانى 
تعطيل مى شود و از تجهيزات 
خريدارى شده با كمك مالى 
خيــران و هزينــه چندين 
ميليــارد براى ســاخت اين 
بيمارستان در عمل به خاطر 
نبود پزشــك و كادر درمانى 

استفاده نمى شود.
اقتصاد، نرخ بيكارى در شهرستان باخرز را باال 
دانســت و گفت:اكثر نيروهاى تحصيل كرده 
شهرســتان بيكار هســتند. وى با بيان اينكه 
خشكســالى توان مردم را بــراى امرار معاش 
از بخش كشــاورزى كاهش داده است، اذعان 
داشــت: دامدارى هم با توجه به قيمت خريد 
شير،از دامدار و نرخ خوراك دام بدون توجيه و 

براى دامدار چندان صرفه اقتصادى ندارد.
وى با بيــان اينكه شــير توليدى مــازاد بر 
نياز شهرســتان به شــهرهايى مانند قوچان، 
تربت جام و مشهد صادر مى شود، خاطر نشان 
كــرد: زعفران عمده ترين محصول توليدى در 
شهرستان است كه متأسفانه به هنگام فصل 
برداشــت با خريد ارزان توسط دالالن چندان 

سودى براى كشاورز ندارد.

 مطالبات زعفرانكاران از دولت
اقتصاد يادآورشد: هر چند خريد توافقى زعفران 

توسط سازمان تعاون روستايى انجام مى شود، 
اما پرداخت پول به زعفرانكار بعد از چهار ماه 
سبب شده است كشاورزان به دليل نياز مالى از 
اين طرح چندان استقبال نكنند، در حالى كه 
قيمت خريد توافقى از قيمت زعفران در بازار 
باالتر است، اما روند طوالنى ومدت دار پرداخت 
وجه  در طرح خريد توافقى زعفران سبب شده 
است كه مردم به دليل نياز مالى زعفران را در 

بازار با قيمت كمتر به فروش برسانند.
وى ادامه داد: در قالب طرح خريد توافقى 40 
درصــد مبلغ زعفران بعد از يك ماه از خريد و 
60 درصد آن بعد از ســه ماه توسط سازمان 
تعاون روســتايى پرداخت مى شودكه البته در 
سال جارى بخش مهمى از مطالبات زعفران 

كاران مانده و پرداخت نشده است.

 سود دالالن در بازار زعفران
وى اضافه كرد: دالالن بــا توجه به نياز مالى 
زعفرانكاران نســبت به خريد زعفران در بازار 
اقدام و سپس آن را در قالب طرح خريد توافقى 
به سازمان تعاون روستايى مى فروشند و از اين 
طريــق معموالً در هر كيلو 500 هزار تومان و 
حتى تا يك ميليون تومان ســود مى برند، در 
حالى كه هــدف از اجراى اين طرح كمك به 
زعفرانكاران اســت و اگر دوره بــاز پرداخت 
پول بين 20 روز تا يك ماه باشــد، به ســود 

زعفرانكاران است و از آن استقبال مى كنند.
وى به مشــكل آب در بخش كشاورزى اشاره 
كرد و گفت:خشكسالى ها سبب خشك شدن 
اكثر قنات هاى شهرســتان شده است و مردم 
براى تأمين آب مورد نياز بخش كشاورزى اقدام 
به حفر چاه دستى مى كنند كه اكثر اين چاه ها 

غيرمجاز است.

دالالن با توجه به نياز 
مالى زعفرانكاران 

نسبت به خريد زعفران 
در بازار اقدام و 

سپس آن را در قالب 
طرح خريد توافقى به 

سازمان تعاون روستايى 
مى فروشند

بــرش
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