
مشاركت 3/6 ميليارد تومانى مردم خراسان شمالى 
در كمك به نيازمندان

آغاز توزيع گوشت گرم وارداتى 
در بازار مشهد

قدس   مديركل كميته امداد خراســان 
شمالى با اعالم اينكه مردم اين استان سال 
گذشته 3 ميليارد و600 ميليون تومان به 
نيازمنــدان كمك كردند، گفت: از مجموع 
اين كمك ها يك ميليــارد و200 ميليون 
تومان از طريق اجراى طرح هميان موال و 

3 ميليارد و400 ميليون تومان...

قدس  مديــر تنظيم بازار ســازمان جهاد 
كشاورزى خراسان رضوى گفت: توزيع گوشت 
گرم گوسفندى وارداتى به منظور تنظيم بازار 
و تعديل قيمت گوشت، در مشهد آغاز شد.سيد 
حميدرضا جــوادى افزود: در ايــن چارچوب 
گوشت گرم وارداتى استراليايى به قيمت مصوب 

در 28 بازار عرضه ارزاق  ...
.......صفحه 2 .......صفحه 3 

كارنامه عملكرد 2 ساله نمايندگان مردم خراسان رضوى
سفره هايى به رنگ 

مهربانى

.......صفحه 2

قدس همزمان با سالگرد آغاز به كار دهمين دوره مجلس شوراى اسالمى بررسى مى كند

.......صفحه 4

قدس از مشكالت دسترسى 
بزرگ ترين آرامستان مشهد گزارش مى دهد

گذر مرگ در مسير 
«رضوان»

قدس    بهار بندگى و ماه مهربان رمضان كه از راه مى رســد، 
همه شــهر رنگ و بوى الهى به خود مى گيرد. دل ها به يكديگر 
نزديك تر مى شــوند و دست هاى بخشنده نيز بيشتر از گذشته 
مشق بخشندگى مى كنند. در روزهاى ماه ضيافت اهللا هستند 
نيازمندانى كه چشم شان به دستان خيرانى دوخته شده تا سفره 
افطار و سحرشان رنگ و بويى متفاوت به خود بگيرد.  خادمان 
موسســه خيريه امام صادق(ع) در مشهد هم اين روزها سخت 

مشغولند تا با كمك هاى مردم و ...

قدس   بيش از دو ســال است كه «بهشت رضوان» دومين 
آرامســتان بزرگ شهر مشهد پس از بهشــت رضا(ع) مورد 
بهره بردارى قرار گرفته اســت. تاكنــون حرف و حديث هاى 
زيادى براى رفع مشكالت اين آرامستان كه اصلى ترين آن راه 

دسترسى است، مطرح شده است...
.......صفحه 3 
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شهردار منطقه توسط دادستانى فراخوانده شد 

پيگيرى شكايت اهالى الهيه مشهد درباره مشكالت منطقه
��ر

مهناز خجســته نيا   در پــى باال گرفتن 
شكايت شــهروندان از آبگرفتگى شديد معابر 
پــس از بارندگى هاى اخيــر در بخش هايى 
از حاشــيه شــمالى و غربى كالنشهر مشهد، 

دادستانى به اين مسئله ورود پيدا كرد.
معاون دادستان مركز خراسان رضوى در امور 
اجتماعى و پيشگيرى از جرم روز گذشته در 
گفت وگو با خبرنگار ما در تشريح جزئيات اين 
موضوع گفت: متأسفانه گزارش هاى مردمى و 
بازديد كارشناسان حوزه قضايى از حاشيه شهر 
اوضاع اسفبار آبگرفتگى در مشهد را به اثبات 

رسانده است. 
قاضى بخشــى محبى با اشاره به شيب شهر 
مشــهد از ارتفاعات جنوبى به ســمت شمال 
شهر مى افزايد: اين امر در كنار توسعه ساخت و 
سازهاى بى ضابطه در مسير كال ها و مسيل ها 
موجب شده تا مشكل آبگرفتگى در اين مناطق 

شدت پيدا كند.
وى الهيه، گلشهر و مناطق حاشيه شمالى شهر 
را جزو مناطق پر مشــكل در آبگرفتگى هاى 
اخير عنوان مى كند و اظهار مى دارد: متأسفانه 
اداره كل راه و شهرسازى مناطقى چون الهيه 
را در حالى تحويل شــهردارى داده كه مسيل 
رودخانه ها و كال هاى منطقه را به خوبى نديده 
و اين امر موجب بروز مشكالت جدى و تحميل 

خسارت به شهروندان و شهر شده است.
بــه گفته وى عمده اين ســيالب ها به همراه 
خودشــان زباله و نخاله را نيز به سمت شهر 
هدايت مى كنند كه با گرفته شــدن جوى ها 
سيالب در سطح معابر پخش مى شوند كه جدا 
از تحميل هزينه به شــهردارى پس از خشك 
شــدن مشكالت تنفسى ناشى از گرد و خاك 
تردد خودرو ها نيز براى شــهروندان به وجود 

مى آورند.

 شهردار منطقه 12 مشهد فراخوانده شد
معاون دادستان مركز خراسان رضوى همچنين 
از فراخوانده شدن شهردار منطقه 12 مشهد به 

جهت يكسرى هماهنگى ها خبر داد و گفت: 
عالوه بر آبگرفتگى چند موضوع ديگر شــامل 
چگونگى نظارت بر ســاخت و سازها، تعيين 
حريم اين منطقه و مباحث مربوط به فردوسى 
و توس نيز مطرح بود كه بايد با شهردار منطقه 

12 هماهنگى مى شد.
قاضى بخشــى محبى برنامه ريــزى براى 19 
تيرماه، ســالروز زمان دست خط مقام معظم 
رهبــرى درخصوص احياى تــوس را از ديگر 
موارد مورد بحــث در اين فراخوان اعالم كرد 
و افزود: در اين زمينه نيز يكسرى همفكرى ها 

نياز بود كه بايد انجام مى شد. 
وى با اشاره به توضيحات شهردار منطقه 12 
در پاسخ به شكايت هاى متعدد اهالى سجاديه، 
مجيديه و جاهد شهر اظهار داشت: متأسفانه 
در اين مناطق آبگرفتگى هاى شديدى همراه با 
گل و الى داشتيم كه شهردار منطقه تمهيدات 

الزم را پيش بينى كرده است. 
وى گفت: در اين جلســه مقرر شد شهردارى 
منطقه 12 با خاك ريز مانع ورود گل و الى به 

سطح شهر شود.

 اعالم آمادگى دادستانى براى ورود قضايى
قاضى بخشــى محبى در ادامه واكاوى پرونده 
آبگرفتگى معابر در حوزه دادستانى نيز عنوان 
كرد: در اين راســتا مكاتباتــى هم با معاونت 
خدمــات شــهرى و معاونت فنــى و عمران 
شهردارى مشهد انجام شد تا تدابير ويژه اى به 
جهت بازگشايى مسيل هايى كه تصرف شده، 

انجام شود.
به گفته وى متأسفانه در حال حاضر بسيارى 
از كال هاى داخل شهر مثل كال زركش كه به 
طور كامل تصرف شده اند، نمى توانند سيالب 

جمع آورى شده شهر را هدايت كنند.
وى بــا بيان اينكه نبود نظارت دســتگاه هاى 
اجرايــى و اختالف هايى كه بين فرماندارى و 
شهردارى وجود داشته، موجب تصرف كال ها 
و بروز مشكالتى براى شهر شده، اظهار داشت: 
ما در اين مكاتبه ها اعالم آمادگى كرده ايم كه 
اگر به حمايت هــاى قضايى در جهت هدايت 

سيالب ها به كشف رود نياز است، ما حاضر به 
همكارى هستيم.

 اطمينان خاطر از وضعيت كشف رود
وى همچنين نســبت به وضعيت كشف رود 
اطمينــان خاطر داد و گفت: بــه اذعان همه 
كارشناسان اگر كشف رود رفع تصرف نمى شد، 
با ســيالب هاى اخير در مشهد مطمئناً شاهد 

خسارت جانى و مالى در اين منطقه بوديم.
قاضى بخشــى محبى با قدردانى از رسانه ها 
در جهت پيگيرى مســائل كشف رود و تالش 
شــركت آب منطقه اى افزود: چون كشف رود 
رفع تصرف شــد، ما خاطرمان جمع است كه 

اتفاقى در اين مسير نخواهد افتاد.
معاون دادســتان مركز خراســان رضوى در 
پايان از تمام دســتگاه هاى اجرايى خواســت 
كه مشكالتشــان را به حوزه دادستانى اعالم 
كنند تا اگر نياز به حمايت هاى قضايى هست، 
انجام دهيم و اگر مشــخص شد دستگاه هايى 
كم كارى و كوتاهى مى كنند از طريق رسانه ها 
اطالع رسانى شوند تا دستور قضايى براى رفع 

اين مشكالت صادر گردد.
وى بــا انتقــاد از تعلل برخى دســتگاه ها به 
جهت بروز مشكالت براى منطقه الهيه گفت: 
متأسفانه در حالى شــاهد بروز مشكالت در 
اين منطقه هستيم كه نه تنها هنوز جمعيت 
زيادى آنجا ساكن نشده اند، بلكه حجم ترددها 
نيز بسيار كم اســت. قاضى بخشى محبى با 
اشاره به مفاد قانونى شرح وظايف استانداران 
و فرمانداران در ايجاد هماهنگى بين بخشــى 
اظهار اميدوارى كرد اين اتفاق بيفتد پيش از 

اينكه دادستانى به موضوع ورود پيدا كند.

در حوالى امروز2

 اختصاص بن كتاب در نمايشگاه 
قرآن و عترت مشهد 

قدس: دبير سيزدهمين نمايشــگاه قرآن و عترت مشهد 
مقــدس از اختصــاص بن كتــاب براى خريــد كتاب و 

محصوالت ديجيتال در اين نمايشگاه خبر داد.
محمد تقى كاظمى نســب افــزود: اختصاص اين بن ها به 
مردم فرصتى مناســب براى دسترسى آسان عالقه مندان 
به كتب دينى و قرآنى اســت و زمينه انس بيشــتر با اين 

كتب را مهيا مى كند.
وى حمايت از ناشران حاضر در اين نمايشگاه را از اهداف 
ديگر توزيع بن كتاب دانســت و ادامــه داد: عالقه مندان 
با حضور در اين نمايشــگاه مى توانند بــا خريد اين بن ها 
كتابها و محصوالت ديجيتال موجود در نمايشگاه را با 70 
درصد تخفيــف تهيه كنند كه بن هاى كتاب با 50 درصد 
تخفيــف در اختيار عالقه مندان قرار مى گيرد و 20 درصد 

نيز ناشران براى خريد اين كتاب ها تخفيف دارند.
وى اظهارداشــت: عالقه منــدان با كارت ملــى مى توانند 
اين بن ها را از غرفه اى كه به همين منظور در نمايشــگاه 

اختصاص پيدا كرده تهيه نمايند.
خبــر ديگــرى حاكــى است،مســئول كميته ناشــران 
سيزدهمين نمايشــگاه قرآن و عترت مشهد گفت: بيش 
از 2000 عنوان كتاب در ســيزدهمين نمايشگاه قرآن و 

عترت ارائه مى شود.
محمد جالل مديرشانه چى اظهار كرد: با عنايت به موضوع 
نمايشــگاه محتــوا و ماهيت كتاب ها قــرآن و موضوعات 
مرتبط با آيــات و آموزه هاى قرآنى، ادعيه و احاديث دين 
و مذهب،زندگينامه و سيره و سبك زندگى معصومين(ع) 

و... مى باشد.

 برپايى 41 محفل انس با قرآن 
در ضيافت الهى خراسان رضوى

قدس:مديــركل اوقــاف و امور خيريه خراســان رضوى، 
گفــت: 41 محفل انس با قرآن كريــم در ايام ماه مبارك 
رمضــان با حضــور قاريان برجســته بين المللــى، ملى، 
استانى و شهرســتانى دراماكن مذهبى اين استان برگزار 

مى شود.
حجت االسالم والمسلمين محمد احمدزاده، تصريح كرد: 
عليرضا رضايى، رضا گلشــاهى، محمد مشــمول، محمد 
خاكپور، امير لعل اول، محمدرضا جاهدى نيا، محمدجواد 
كاشــفى، ابوالفضل زاهــد مقدم، معيــن صالحى جمال، 
محمدباقر رجبى، جواد پناهى، ســعيد بيژنى، مهدى تقى 
پور، سعيد قره داشى و اميد حسينى نژاد قاريان و حافظان 

برجسته محافل قرآنى ماه مبارك رمضان هستند.

مديركل كميته امداد اعالم كرد
 مشاركت 3/6 ميليارد تومانى مردم 
خراسان شمالى در كمك به نيازمندان

بجنــورد- خبرنگار قــدس: مديركل كميتــه امداد 
خراســان شــمالى با اعالم اينكه مردم اين اســتان سال 
گذشــته 3 ميليــارد و600 ميليون تومان بــه نيازمندان 
كمك كردند، گفــت: از مجموع اين كمك ها يك ميليارد 
و200 ميليــون تومــان از طريــق اجراى طــرح هميان 
مــوال و 3 ميليــارد و400 ميليــون تومان نيــز در قالب 
ارائه ســبدهاى غذايى و اطعام نيازمندان پرداخت شــده 
اســت.  عباس اهرابى، بــا دعوت از خيران اين اســتان 
در مشــاركت در كمك رســانى به خانوارهــاى نيازمند 
گفت:خيران نيكوكار مى توانند از طريق سامانه الكترونيكى 
#058*8877* ياريگــر خانوارهــاى نيازمنــد اين نهاد 
باشند. وى يادآور شد: پايگاه هاى حامى يابى كميته امداد 
خراسان شــمالى نيز در شــب هاى قدر در زمينهٴ جذب 
حامى براى ايتام خانوارهاى تحت حمايت طرح محسنين 

برپا مى شود.

 برپايى همايش سحرخيزان كوچك
 در مشهد

قدس:همزمان با ماه مبارك رمضان همايش سحرخيزان 
كوچك با هدف اشــاعه، ترويج آيين ها، مناســك دينى و 
مذهبى و تشــويق كودكان و نوجوانان روزه اولى به انجام 
فرايض دينى در مركز آموزشى و رفاهى واليت عشق واقع 

در شهيد بابانظر 42 برگزار شد.
اجراى «نواهاى آســمانى» و دعوت از گروه هاى تواشــيح 
جهت اجراى تواشيح و ســرودهاى مذهبى در مكان هاى 
پرتردد ســطح منطقه از ديگر ويژه برنامه هاى ماه مبارك 

رمضان در منطقه چهار مى باشد.
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در پى بارش شديد باران در مشهد اتفاق افتاد
 آبگرفتگى 10 منزل مسكونى در مشهد

قدس: بر اثر بارش هاى يكشنبه شب گذشته، 10 منزل مسكونى در خيابان سيدى، 
شهيد رجايى، حر و دهنوى دچار آب گرفتگى شدند.

مديرخدمات شهرى شهردارى مشهد با اعالم اين خبر از آماده باش 60 دستگاه تانكر 
جمع آورى آب هاى سطحى و 500 نيروى خدمات شهرى در پى بارندگى اخير خبر 
داد و گفت: به دليل شدت بارش عمده مشكالت در محدوده خيابان حر منطقه 6 
و انتهاى خيابان مهر مادر، ميدان قائم و عمده معابر شهر بخصوص مناطق شرقى 
براى دقايقى روان آب جارى شد كه نيروهاى آتش نشانى و خدمات شهرى با حضور 

به موقع خود اين مشكالت جزئى را رفع كردند.
صحراگرد از شهروندان خواست در روزهاى بارندگى براى خدمت رسانى نيروهاى 

خدمات شهرى و آتش نشانى همكارى الزم را داشته باشند.

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

300072305 پيامك كنيد.

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

قدس  بهار بندگى و ماه مهربان رمضان كه از راه مى رسد، همه شهر رنگ و بوى الهى 
به خود مى گيرد. دل ها به يكديگر نزديك تر مى شوند و دست هاى بخشنده نيز بيشتر از 

گذشته مشق بخشندگى مى كنند.
در روزهاى ماه ضيافت اهللا هستند نيازمندانى كه چشم شان به دستان خيرانى دوخته 

شده تا سفره افطار و سحرشان رنگ و بويى متفاوت به خود بگيرد. 
خادمان موسسه خيريه امام صادق(ع) در مشهد هم اين روزها سخت مشغولند تا با 
كمك هاى مردم و خيران، مهربانى را سر سفره افطارى اين نيازمندان تقسيم كنند.

 
 سفره هاى كرامت

خادمان و خدمتگزاران اين خيريه در سالروز رحلت حضرت خديجه كبرى(س) مشغول 
تهيه و تدارك سفره افطارى براى خانواده هاى ايتام و سادات حاشيه شهر مشهد هستند. 
جنب و جوش خاصى راه افتاده اســت در حالى كه يك روز گرم را ســپرى مى كنند 
سخت مشغول پخت و پز و بسته بندى اقالم غذايى هستند. «سيد اكبر موسوى» يكى از 

جوان هاى فعال خيريه مى گويد: «از چند هفته قبل از آغاز ماه مبارك تمام مواد
غذايى مورد نياز تهيه شده تا در 5 نوبت ميزبان روزه داران محروم عزيز شهرمان باشيم

و خدا را شكر كه با كمك مردم و خيران مايحتاج مورد نياز خريدارى شده و خيلى ها در 
اين كار خداپسندانه سهيم شده اند».

كمى آن سوتر نيز «حاجى عبداللهى» كه گرد پيرى بر صورتش نشسته، مشغول هم زدن 
ديگ  اش اســت. او مى گويد: « افطارى دادن به افراد مســتمند ثواب روزه را دو چندان 
مى كند و موجب مى شود تا دل ها به يكديگر نزديك تر شود و البته قرار گرفتن در اين 

مسير سعادت مى خواهد كه خدا را شكر اين سعادت نصيب ما شده است».
او ادامه  مى دهد: «بنا داريم تا عالوه بر شب رحلت حضرت خديجه(س) در شب والدت 
كريم اهل بيت، حضرت امام حســن مجتبى(ع) و در شب هاى قدر نيز در حسينيه و 
خيريه امام صادق (عليه السالم) ميزبان بيش از 1000 نفر باشيم و از اين روزه داران به 

صورت شايسته پذيرايى نماييم».

 توزيع غذا براى محرومان
اما كمك هاى خيريه امام صادق(ع) تنها به همين ختم نمى شود؛ خانواده هاى نيازمند 
در ايام ماه مبارك رمضان و البته در مقاطع مختلف ســال در ايستگاه صلواتى واقع در 
باب الجواد(ع) حرم مطهر رضوى نيز اطعام مى شــوند. اين ايستگاه با توزيع غذا ميان 

زائران، اطعام دانش آموزان سادات و ايتام مناطق حاشيه شهر، خانواده هاى نيازمند شهر 
را فراموش نكرده و چراغ سفره هاى محبت را در اين شب هاى مبارك روشن نگه داشته 

است.
صادق عقيلى؛ مســئول اين خيريه نيز مى گويد: «اين خيريه از ســال 50 توسط پدر 
بنده حاج قاسم عقيلى پايه گذارى شده و تاكنون همه ساله در ايام ماه مبارك رمضان 
كمك هاى خود را ميان نيازمندان و افراد محروم توزيع كرده و امسال نيز ان شاء اهللا به 

همت خيران وظيفه مان را در قبال اين عزيزان به انجام خواهيم رساند».
او ادامه مى دهد: «ما در شب هاى سه شنبه و جمعه ماه مبارك در محالت شهرك شهيد 
باهنر، شهيد رجايى و محله پنج تن 1000 وعده سحرى توزيع مى كنيم. همچنين اين 
خيريه به صورت مســتقيم 251 خانواده را تحت پوشش خود دارد كه با كمك خيران 
پيش از آغاز ماه مبارك بسته هاى غذايى شامل برنج، روغن، گوشت و حبوبات را تهيه و 

ميان اين خانواده ها توزيع كرد». 
گفتنى است در اين امر خدا پسندانه طى سالها  خيرينى همچون زنده ياد حاج عباس 
خلقى، حاج تقى احديان، حاج قاســم عقيلى، خانواده خجســته،خوراكيان و شاد نيز 

مشاركت داشته اند.

همراه با خادمان و خيران خيريه امام صادق(ع)در مراسم افطارى

سفره هايى به رنگ مهربانى

ض 
فيا

د 
حم

س:ا
عك

یاددا�ت

  واگويه اى درباره وكيل المله اى
يك. خدا همه رفتگان شما را بيامرزد، يكى ازهمكاران مرحوم 
ِ بنده سال ها پيش به پسِر نوجوانش كه حاال جواِن برومندى 
است و خودش پدرشده، گفته بود: پسرم! خوب درس بخوان 
تا در بزرگى، نماينده و وكيل ِ مجلس بشوى.... فكر مى كنيد، 
پاسخ آن نوجواِن چهارده-پانزده ساله آن زمان چه بود؟... رو 
مى كنــد به پدر نازنين و مى گويد: مگر بيكارم؟!... اين گفت و 

گوى پدر و پسرى را همكاِر خدابيامرزم، برايم روايت كرد. 
دو. در واكنش به اين روايت، شــما مى توانيد گارد بگيريد و 
نگارنده را به سياه نمايى متهم كنيد. همچنين مى توانيد، يك 
پســربچه چهارده ساله را خام و نه چندان پخته بپنداريد كه 
انتظارى از او نيســت كه درك كنــد و بفهمد، بيكارها هرگز 
بــه مجلس نمى رونــد!... اما اجازه بدهيد بــا صراحت و رك 
عرض كنم كه سِر سوزنى با نظر سال ها پيش آقا زاده همكاِر 
خدابيامرزم، سر ِ سازگارى ندارم و دست ِ بر قضا بر اين باورم 
كه مجلس، نه جاى آدم هاى بيكار، بلكه جايگاه آدم هاى پُركار 
و شــايد خيلى پُر كار است و نقِد من به نمايندگاِن مردم در 
خانه ملت، از هر زاويه اى كه باشــد، دســت كم از اين بابت 
نيست. سه. مجلســيان وظيفه فراملى، ملى و كشورى دارند، 
وظيفه اســتانى و منطقه اى نيز.... كاركرد قانون گذارى دارند، 
كاركرد نظارتى هــم.... اين ها را همه ما بيش و كم مى دانيم. 
اما انتظارِ  يك شاهد و ناظِر بيرونى ماننِد همان فرزنِد نوجوان 
ِ همــكارم نمايش ِ بيرونــى و بروز ِ توانمندى كارشناســى ِ 
نماينده هاى مردم اســت. به بيان ديگر، اين تخصص و توان 
ِ كارشناســى، هم در تشخيص ها و تصميم ها نمايانده شود و 
هم در ســخنان و گفته ها و نيز نگفته هــا! پس اگر نماينده 
بزرگوارى در نطق خودش، نتواند نام درســت ِ موزه «لوور» را 
برزبان جارى كند و سپس به توجيه آن، رو بياورد هرچند از 
صالحيت ِ قانونى او براى وظيفه نمايندگى چيزى نمى كاهد، 
اما دســت كم نگاه ِ افكار عمومى و خاصه جواناِن نكته سنج 
را نســبت به خودش، دســتخوش تغييــر مى كند و حرف و 
حديث هاى درست و نادرســت را نه تنها درباره يك نماينده 
بلكه درباره همه نماينده ها و اعتبار مجلس، بر ســر ِ زبان ها 
مى اندازد.... به نظر شــما در اين جا نبايد آيا يادآورى كرد كه 

«احتراِم امامزاده با متولى آن است»؟ 
چهار. بگذاريد از ارتباط ِ با رســانه ها هــم بگويم. آن جا كه 
برخى نماينده ها بسى پُركارند و برخى ديگر، كم كار....شمارى 
از مجلســيان، ثانيه اى ميكروفن و لحظــه اى قاب ِ دوربين و 
همنشينى با خبرنگاررا از دست نمى دهند و نسبت به اكسير 
و اعجاز ِ رســانه، آگاهى ِ كامل دارند. اين كه اصل نيتشــان 
چيســت، خودشان مى دانند و صدالبته، اهللا اعلم... اگر رفاقت 
با رسانه در راستاى خدمت به مردم ووظيفه نمايندگى باشد، 

چه بهتر از اين رويكرد؟ 
... اما اگر داســتان هاى ديگرى در پشــت ِ پرده باشد، شك 
نكنيم كه مردم مى فهمنــد و خوب هم مى فهمند و زود هم 
مى فهمند.... و يك توصيه نيز به جماعت ِ گريزان از رســانه؛ 
مردم دوست دارند نماينده شان و عملكردش «شفاف» باشد و 

ارتباط با رسانه، پيش نياِز شفافيت و آيينگى است.
پنج. مجلس ِ «بله قربان گو» به دولت را مردم نمى پســندند. 
مرادم، تنها اين دولت نيست و از همه دولت ها سخن مى گويم. 
مردم دوست دارند نماينده شان شجاع و نه پرخاشگر و تندخو 
باشــد و با دولتى ها فالوده نخورد. نماينده «سياست باز» - و 
نه سياســتمدار- هم خيلى زود ازچشــمِ  مردم مى افتد. باور 
نداريد؟... انتخابات آينده در راه است. شش. همين پنجشنبه 
پيش رو ان شاء اهللا مى خواهم بروم، بر سر ِ مزاِر همان همكاِر 
خدابيامرز و فاتحه اى بخوانم. شــايد با پســِر بزرگوارش هم 
تماس بگيرم، براى اين كه جوياى احوالش بشوم و هم اين كه 
از او بپرسم؛ همچنان آيا بر سِر آن سخِن روزگاِر نوجوانى اش 
- درباره مجلســيان- هست يا نه؟... كسى چه مى داند، شايد 
- اين روزها او نيز ســوداى نماينده مجلس شــدن را در سر 

داشته باشد!

  سومين اهداى عضو نيشابور 
در سال 97 جان چند بيمار را نجات داد

نيشابور- خبرنگارقدس: معاون درمان دانشكده علوم پزشكى 
نيشــابور از اهداى اعضاى مرد 57 ساله كه دچار مرگ مغزى 
شده بود به چند بيمار نيازمند اعضا خبر داد. دكتر محمود رضا 
جمشيدى گفت: بدن مرحوم نبى اله سكاكى، پس از تأييد مرگ 
مغزى و رضايت خانواده وى از بيمارستان حكيم به بيمارستان 
منتصريه مشهد منتقل و تحت عمل جراحى اهداى عضو قرار 

گرفت.

 صعود كوهنوردان نيشابورى 
به قله شيرباد

نيشابور- خبرنگارقدس: به مناسبت ســوم خرداد سالروز 
فتح خرمشهر قهرمان و ياد بود شهداى عمليات بيت المقدس 
همنوردان سردار شهيد مدافع حرم حاج سيد على منصورى قله 
3300 مترى شيرباد نيشابور(بام خراسان بزرگ) را صعود كردند.
ســجادى سرپرســت گروه كوهنوردى دليران تنگه نيشــابور 
اظهاركرد: اين تيم از روســتاى بوژان حركت خود را آغاز كرده 
و بعد از چهار ساعت زمان خود را به خانه سنگى در باال دست 
آبشــار بوژان رساندند كه پس از اقامه نماز و صرف افطار به ياد 
شهداى عمليات بيت المقدس و آزاد سازى خرمشهر دست به 

دعا و نيايش برداشتند.

فرجام علوى



یاددا�ت

��ر
در جلسه علنى شوراى شهر مشهد تصويب شد
 تسهيل صدور پروانه هاى ساختمانى و 

اصالح ضوابط ارتفاع ساختمان ها
هنگامه طاهرى: در بيست و پنجمين جلسه علنى شوراى 
اســالمى شهر مشــهد، بازنگرى در محاسبه بهاى خدمات، 
افزايش تراكم،كاربرى هاى درمانى و بهداشتى، تسهيل صدور 
پروانه هاى ساختمانى و اصالح مهلت اتمام عمليات ساختمانى 
و اصالح ضوابط ارتفاع ساختمان ها در كاربرى مختلف مورد 

بررسى اعضاى شوراى شهر مشهد قرار گرفت.
در ادامه اين جلســه مديركل ثبت احوال خراسان رضوى  نيز 
گفــت: تاكنون يك ميليــون و 386 هزار و 374 درخواســت 
صدور كارت هوشــمند ملى در مشــهد به ثبت رسيده است.
حسين نيرى افزود: براى 56 درصد اين درخواست ها صدور كارت 
صورت گرفته و بقيه نيز در دست انجام است. وى جمعيت داراى 
شرايط دريافت كارت هوشمند ملى را در مشهد 2 ميليون و 485 
هزار نفر ذكر و بيان كرد: صدور كارت هوشمند ملى تا پايان امسال 
تمديد شده و از دى ماه آتى همزمان با هفته ثبت احوال كاربردى 
شدن اين كارت ها در نهادها و سازمان هاى مختلف آغاز مى شود.
مديركل ثبت احوال خراســان رضوى ادامه داد: 180 ايستگاه 
و دفتر در مشــهد نسبت به ثبت درخواســت كارت هوشمند 
ملــى اقدام مى كننــد و ظرفيت ثبــت روزانه درخواســت در 
اين شــهر 5/5 هزار نفــر خواهد بود. وى هزينــه صدور كارت 
هوشــمند ملى را 300 هزار ريــال اعالم و بيــان كرد: صدور 
كارت هوشــمند يــك ماه پس از درخواســت، زمــان مى برد.
نيرى همچنين گفت: تاكنون 3 ميليون و 46 هزار و 953 نفر در 
خراسان رضوى شناسنامه الكترونيك دريافت كرده اند كه حدود 
50 درصد جمعيت اســتان را شامل مى شوند كه يك ميليون و 

746 هزار و 70 مورد از اين تعداد مربوط به مشهد است.
وى افزود: افراد با بيش از 15 ســال سن داراى شرايط دريافت 
كارت هوشمند ملى هستند. در اين جلسه از چهره هاى فرهنگ 
قرآنى نيز قدردانى شد. طى اين جلسه مصوب شد به دليل تمركز 
مراكز بهداشتى و درمانى در مركز شهر از اين پس مجوز ساخت 
اين مراكز به محدوده واقع در بزرگراه شهيد كالنترى تا كمربند 

فجر و پيروزى و پل فرودگاه داده شود.

فرماندهى انتظامى استان:
 هيچ گونه تهديدى متوجه 

خراسان رضوى نيست

بردسكن- خبرنگارقدس: فرمانده انتظامى خراسان رضوى 
در ســفر به بردسكن و ديدار با خانواده شهيد عباس ضميرى از 
شهداى ناجا درگفت و گو با خبرنگار ما گفت: هيچ گونه ناامنى و 
تهديدى متوجه استان نيست و اگر تهديدى هم باشد با حضور 
در صحنه مردم انقالبى و واليتمدار ايران و خراسان رضوى تمامى 

تهديدات دشمنان در نطفه خفه خواهد شد. 
ســردار قادر كريمى عنوان كرد: درآستانه سالگرد ارتحال امام 
راحل و شــب هاى احيا و راهپيمايــى روز جهانى قدس تمامى 
تدابيرامنيتى الزم در سراســر استان بويژه شهر مقدس مشهد 

اتخاذ شده است.

  آغاز توزيع گوشت گرم وارداتى 
در بازار مشهد

ايرنا: مدير تنظيم بازار سازمان جهاد كشاورزى خراسان رضوى 
گفت: توزيع گوشت گرم گوسفندى وارداتى به منظور تنظيم بازار 

و تعديل قيمت گوشت، در مشهد آغاز شد.
ســيد حميدرضا جوادى افزود: در اين چارچوب گوشــت گرم 
وارداتى اســتراليايى به قيمت مصــوب در 28 بازار عرضه ارزاق 
عمومى شهردارى مشهد در دسترس مصرف كنندگان قرار دارد.

وى ادامــه داد: روزانه 40 تن گوشــت قرمز در مشــهد مصرف 
مى شود. با هدف تنظيم بازار بين 10 تا 15 درصد مصرف گوشت 

قرمز اين شهر با گوشت وارداتى تأمين مى شود.
مدير تنظيم بازار سازمان جهاد كشاورزى خراسان رضوى گفت: 
بر اين اساس هر كيلوگرم گوشت وارداتى ران با قيمت 390 هزار 
ريال، سردست و گردن 380 هزار ريال و قلوه گاه 220 هزار ريال 

در اختيار مصرف كنندگان قرار مى گيرد.

 لطفاً بين خطوط نامرئى رانندگى كنيد!

خط كشــى معابر و جاده ها همواره بــه عنوان ضروريات 
ترافيكى شناخته مى شود و به گفته كارشناسان مى تواند 

تأثير مستقيمى در جريان ترافيكى معابر داشته باشد.
بى ترديد بارها تابلوى بين خطوط حركت كنيد را ديده ايد 
و بر اســاس قوانين رانندگى حركت نكردن بين خطوط 
در كالنشــهرها و جاده ها 60 هزارتومان جريمه به دنبال 
دارد و اين جريمه در شــهرهاى كوچك 40 هزارتومان و 
در راه هاى روســتايى 15 هزارتومان تعريف شــده است.

اينكه قانون و ابزار كنترلــى تخلفات رانندگى در تمامى 
بخش ها تعريف شــده و بــراى كوچك ترين حركت غير 
مجازى جريمه اى تعيين شود، مورد تأييد همگان است؛ 
چراكه رعايت قوانيــن در حوزه رانندگى تنها يك نتيجه 

دارد و آن حفظ جان شهروندان است.
امــا در اين بيــن بايد به ايــن نكته توجه كــرد كه آيا 
زيرساخت هاى الزم براى اجراى برخى از اين قوانين ايجاد 
شــده و يا شرايط الزم اوليه و اســتاندارد را دارد يا خير.
اگر گذرتان به جاده هاى استان افتاده باشد، خواهيد ديد 
در بسيارى از محورها بندرت مى توان نشانى از رنگ خطوط 
ميانى و كنارى جاده را ديد؛ اين در حالى اســت كه در زمان 
بارندگى يا مه گرفتگى تنها چيزى كه مى تواند به راننده براى 

يافتن مسير كمك كند، خطوط ميانى و كنارى جاده است.
يكى ديگــر از ايرادهاى موجود در برخــى محورها، تداخل 
خطوط مختلف در محله اى است كه به سبب ايجاد پل رو گذر 
يا ساخت مسير جديد بخشى از مسير اصالح شده و چنانچه 
راننده بر اساس خطوط رانندگى كند، يا از مسير خارج مى شود 

يا وارد مسير مخالف مى شود.
با تمام اين اوصاف به نظر مى رسد در داخل شهرها و از جمله 
شهر مشهد هم در بســيارى از معابرشاهد كم رنگ شدن و 
تقريباً نامريى شدن خطوط هستيم وبا توجه به الزام رانندگان 
به حركت بين خطوط وتوقف پشت خطوط عابر پياده در محل 
تقاطع ها كه رعايت نكردن آن جريمه قابل توجهى به دنبال 
دارد، الزم است تا متوليان اين حوزه نسبت به تجديد خطوط 
معابر اقدام نمايند تا عالوه برزيبا ســازى معابر شهرى زمينه 

اجراى قانون و ساماندهى ترافيك شهر را نيز فراهم نمايند.

خراسان رضوى نيست
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دالر

روح �ط حاد�
 كالهبردارى زن جوان از متقاضيان استخدام

قدس: فرمانده انتظامى مشهد از دستگيرى خانم 
جوانى خبر داد كه از متقاضيان استخدام در مشهد 
كالهبردارى مى كرد. سرهنگ اكبر آقا بيگى گفت: 
در پى تماس تلفنى ســه خانم جوان و مدير يك 
شــركت از فردى كه به بهانه اســتخدام افراد در 
مراكز بيمارستانى كالهبردارى كرده بود، تحقيقات 
پليسى آغاز شد. وى افزود: بررسى هاى اوليه تيم 

دايره تجسس كالنترى احمدآباد مشهد حاكى از آن بود كه اين خانم با جعل عنوان كارشناس يك 
شركت كاريابى از اين سه خانم جوان مبلغ 2 ميليون و 650 هزار تومان دريافت كرده است.سرهنگ 
آقابيگى اظهار داشت: مأموران كالنترى احمدآباد پس از كنترل و مراقبت هاى نامحسوس، اين خانم 
جوان را كه در يكى از مراكز بيمارســتانى مشــهد، مشــغول به فعاليت بود شناسايى و در اقدامى 
غافلگيرانه دستگير كردند. وى افزود: متهم كه در برابر شواهد و ادله موجود راهى جز بيان حقيقت 

نمى ديد، به كالهبردارى با بهانه استخدام و كاريابى از شاكيان پرونده اعتراف كرد.

 باند كالهبردارى 5 ميلياردى متالشى شد
بجنورد- خبرنگارقدس: معاون اجتماعى پليس باب الرضا(ع) از انهدام باند چهار نفره كالهبرداران 

حرفه اى با5 ميليارد و 240 ميليون ريال كالهبردارى در استان خبر داد.
ســرهنگ حيدر اقبالى مطلق با اعالم اين خبر گفت: در پى اعالم 11 مورد شكايت مبنى بر اينكه 
افرادى با ترفندهاى مختلف از شهروندان كالهبردارى كرده اند، موضوع به صورت ويژه در دستور كار 

مأموران اداره مبارزه با جعل و كالهبردارى پليس آگاهى استان قرار گرفت.
اين مقام انتظامى با بيان اينكه متهمان با ترفندهايى از قبيل جعل اسناد، امضا، و... اقدام به كالهبردارى 
مى كردند، تصريح كرد: مأموران با انجام يكسرى اقدام هاى پليسى و بررسى اظهارات شاكيان پرونده، 
موفق به شناسايى محل اختفاى كالهبرداران شدند.سرهنگ اقبالى خاطرنشان كرد: مأموران در يك 
عمليات غافلگيرانه چهار نفر از اعضاى اين باند حرفه اى را دستگير كردند كه در بازجويى از آن ها به 

11 مورد كالهبردارى به ارزش 5 ميليارد و 240 ميليون ريال اعتراف كردند.

 كشف كاالى قاچاق ميليونى در خراسان شمالى
بجنورد- خبرنگارقدس: رئيس پليس آگاهى خراسان شمالى از كشف310 ميليون ريال انواع 
كاالى قاچاق در بجنورد خبر داد. ســرهنگ رضا عرب زاده با اعالم اين خبر گفت: در پى اخبار و 
اطالعات واصله مبنى بر ورود انواع كاالى قاچاق در سطح شهرستان بجنورد موضوع به صورت ويژه 

در دستور كار مأموران اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهى استان قرار گرفت.
اين مقام انتظامى افزود:مأموران در بازديد و بازرســى هاى صورت گرفته از چند محل دپوى كاالى 
قاچاق در ســطح شهرستان بجنورد موفق به كشف 2208 قلم انواع لوازم آرايشى، 4100 قلم انواع 
لوازم برقى، 1500 قلم دارو، 900 متر پارچه، 10 هزار عدد بادكنك، دو دستگاه اسپيلت و دو دستگاه 
كمپرسور فاقد مجوز شدند. سرهنگ عرب زاده بيان داشت: در بررسى انجام شده، ارزش ريالى كاالى 
قاچاق مكشــوفه 310 ميليون ريال برآوردشده است.وى با اشاره به اينكه در اين عمليات 6 متهم 
شناسايى و دستگير شدند، خاطرنشان كرد: متهمان بعد از تشكيل پرونده براى انجام مراحل قانونى 

تحويل مقامات قضايى شدند.

 انهدام باند سارقان حرفه اى با 30 فقره سرقت
بجنورد- خبرنگارقدس: فرمانده انتظامى خراسان شمالى از دستگيرى پنج نفر از اعضاى يك باند 

سارقان حرفه اى با 30 فقره سرقت خبر داد.
سردارعليرضا مظاهرى با اعالم اين خبر گفت: در پى وقوع چند فقره سرقت در سطح استان موضوع 

به صورت ويژه دردستور كار مأموران اداره مبارزه با سرقت پليس آگاهى اين فرماندهى قرار گرفت.
اين مقام ارشد انتظامى در استان افزود: مأموران با انجام يكسرى اقدام هاى فنى و پليسى موفق به 
شناسايى محل اختفاى ســارقان شدند. سردار مظاهرى با اشاره به اينكه مأموران در يك عمليات 
غافلگيرانه پنج نفر از اعضاى يك باند حرفه اى را كه در زمينه ســرقت فعاليت داشــتند، دستگير 
كردند، افزود: متهمان در بازجويى هاى انجام شده به 30 فقره سرقت اعتراف كردند.فرمانده انتظامى 
اســتان سرقت از منزل، مغازه، اماكن خصوصى، داخل خودرو، احشام و ساير را ازجمله سرقت هاى 

سارقان بر شمرد و ادامه داد: متهمان براى انجام مراحل قانونى به مقامات قضايى معرفى شدند.

على محمدزاده

مهناز خجسته نيا بيش از دو سال است 
آرامســتان  دومين  رضوان»  «بهشــت  كه 
بزرگ شهر مشــهد پس از بهشت رضا(ع) 

مورد بهره بردارى قرار گرفته است.
تاكنون حرف و حديث هاى زيادى براى رفع 
مشكالت اين آرامســتان كه اصلى ترين آن 

راه دسترسى است، مطرح شده است.
آرامســتانى بــه وســعت 180 هكتار كه 
همجوار با روستاى گنبدواز در جاده كالت 
ساخته شده اما نامش فقط آرامستان بزرگ 

شهر مشهد است نه روستاهاى حومه! 
براى رسيدن به اين آرامستان پس از پشت 
سر گذاشــتن كيلومتر 10 جاده كالت بايد 
پاسگاه را هم رد كنيد؛ دوربرگردان جاده را 
هم بپيچيد وارد كنار گذر الين سمت چپ 
جاده شــويد و راهى فرعى و روستايى را تا 

گنبدواز در پيش بگيريد. 
روســتاهاى فراگرد، خرم آبــاد، لك لك و 
قبرســتان هاى اين روســتا ها را پشت سر 
بگــذارى و همچنان در يك راه روســتايى 
پيش بــروى، متعجب از اينكه آيا مســير 
دسترسى به دومين آرامستان بزرگ مشهد 

همين است!
كــم و بيش بايد10 كيلومتــرى در اين راه 
روســتايى طى كنــى تا بــه دو راهى بين 

روستاى گنبدواز و اين آرامستان برسى.
مكانــى كه در نهايت تعجب بــه بهانه رفع 
مشــكالت ترافيكى مســير دسترســى به 
آرامستان بهشت رضا(ع) با يك راه روستايى 
ساخته شده و در فاز اول آن نيز 6000 قبر 

آماده تدفين اموات است.

 دسترسى ناايمن
اگر يك نگاه واقع بينانه به مسائل ترافيكى 
راه دسترسى به اين آرامستان داشته باشيد، 
قطعاً متوجه خواهيد شــد كه اين قصه نيز 

سر درازى دارد.
هــم اهالــى روســتاهاى همجوار بــا اين 
آرامستان و هم شهروندانى كه براى زيارت 
اهل قبور به اين آرامستان مى روند به شدت 

از اين مسير گاليه مندند.
اهالى اين روستاها معتقدند راه دسترسى به 
اين آرامستان اصًال جوابگوى نياز مراجعين 

نيست.
يكى از اهالى روستاى كالكوب به گزارشگر 

مــا مى گويد: بــه دليل حجم بــاالى تردد 
و عرض كم اين راه روســتايى متأســفانه 
هرروزشــاهد تصادفات متعدد در اين مسير 

هستيم.
وى بــا بيان اينكه تردد زيــاد خودروها در 
اين مسير مشــكالتى را براى روستاييان به 
وجود آورده، مى افزايد: آيا متوليان امر قبل 
از بهره بردارى از اين آرامستان نبايد به فكر 

راه دسترسى ايمن آن نيز باشند؟
يكى از اهالى روســتاى لك لك هم كه در 
حاشيه اين مســير مغازه اى دارد، مى گويد: 
پيــچ و خم هاى اين راه روســتايى در كنار 
عرض كم آن اصًال زيبنده راه دسترســى به 

دومين آرامستان بزرگ مشهد نيست. 
او كه مدت هاســت پيگير رفع مشــكالت 
اين مسير اســت، مى افزايد: متأسفانه تعلل 
مســئوالن باعث شــده تا اين راه روستايى 
جزو پرخطرترين مســيرهاى روستايى نيز 

محسوب شود.
وى از كمبــود تابلو و تجهيــزات راهدارى 
در اين مســير هم انتقــاد مى كند و اظهار 
مى دارد: سهم اين مسير از عالئم هشدارى 
و تجهيــزات و ادوات راهدارى به رغم تردد 
زيادى كه دارد با ســاير راه هاى روســتايى 

همجوار يكى است.

 پيش بينى 2 راه 
دسترسى به آرامستان 

رضوان
گزارشــگر ما براى پاســخ 
به انتقادهاى مطرح شــده 
به ســراغ رئيس پليس راه 

خراسان رضوى مى رود.
اميــدوار ضمن  ســرهنگ 
ايــن  مشــكالت  تأييــد 
مســير مى گويــد: در نگاه 
كارشناســى به اين مسائل 

بايــد اعتراف كــرد كه مشــكل فعلى اين 
مسير، آرامستان بهشت رضوان نيست، بلكه 
مشكل اصلى، باغ ويالهاى بسيارى است كه 

بى ضابطه ساخته شده اند. 
وى بــا تأكيد بــر ضــرورت واكاوى مجوز 
ساخت اين باغ ويالها مى افزايد: بايد بررسى 
شود كه مجوز ساخت اين باغ ويالها از كجا 

صادر شده است.
وى با اشــاره به تعداد اندك امواتى كه در 
اين آرامستان دفن شده اند، اظهار مى دارد: 
در شرايط فعلى تنها ساخت باغ ويالها براى 

اين مسير مشكل ساز شده 
است.

رئيس پليس راه خراســان 
رضــوى در ادامه گفت وگو 
راه  برنامــه جامع  تهيه  از 
دسترســى به آرامســتان 
خبــر  رضــوان  بهشــت 
مى دهــد و اظهار مى دارد: 
طبق ايــن برنامه به جهت 
در  ترددهــا  در  تســهيل 
براى  آينده مسير جديدى 
دسترســى به آرامســتان 

ساخته خواهد شد.
وى با بيان اينكــه در اين برنامه جامع، دو 
راه دسترسى براى بهشــت رضوان در نظر 
گرفته شــده اســت، مى گويد: يكى از اين 
راه ها به كمربند شــمالى و ديگرى به بلوار 

توس متصل خواهد شد.

قدس از مشكالت دسترسى بزرگ ترين آرامستان مشهد گزارش مى دهد

گذر مرگ در مسير «رضوان»
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قدس همزمان با سالگرد آغاز به كار دهمين دوره مجلس شوراى اسالمى بررسى مى كند

كارنامه عملكرد 2 ساله نمايندگان مردم خراسان رضوى رضا شيران خراسانى 
نماينده مردم مشهد و كالت

پاسخ سؤال 1:   بنده به طور متوالى 
دو سال در كميسيون تلفيق بودجه 
و يك بار در كميسيون تلفيق برنامه 
ششــم حضور داشــته ام. از جمله 
اقدامات انجام شــده مــى توانم به 
پيگيرى هايى براى به انجام رساندن 
قطار برقى مشــهد تهران و مشهد 

گرگان ،توسعه فرودگاه مشهد و مباحث آب و فاضالب اشاره كنم. 
در حوزه ملى نيز طراح اصلى طرح هايى همچون اصالح قوانين 
تابعيت،ارتقا اسناد رسمى با توجه به 15 ميليون پرونده قضايى 
در كشور،تشديد مجازات عاملين جنايت عليه اطفال و طرح هاى 
متعدد ديگرى بوده ام. در حوزه محلى نيز پيگير موضوعاتى نظير 
بودجه زيارت و حاشــيه شهر مشهد بوده ام و  اقداماتى همچون 
پيگيرى نصب پل جديد بند نادرى در شهرســتان كالت بعد از 
40 ســال،پيگيرى تحقق بودجه راه اندازى مجتمع آبرســانى 
شهرآباد دهستان كنويست بخش مركزى مشهد،پيگيرى و شروع 
عمليات گازرسانى به 16 روستاى شهرستان كالت،تامين بودجه 
آغاز عمليات راه سازى روستاهاى كالت به طول 15 كيلومتر، به 
سرانجام رساندن و تامين بودجه الزم براى اتصال فاز دو شهرك 
مهرگان به منطقه 3 شهردارى مشــهد،  راه اندازى اولين ليگ 
ورزش روستايى كشور در بخش مركزى مشهد ، كمك به تجهيز 
سيســتم عملياتى بيمارستان هاى شهيد هاشــمى نژاد و امام 
رضا(ع)، پيگيرى و حل مشكالت آموزش و پرورش دانش آموزان 

دهستان درزاب بخش مركزى مشهد را انجام داده ام.
همچنين در سه كميسيون اجتماعى،اصل نود و اصالح آيين نامه 

داخلى عضو هستم.
پاسخ ســؤال2: با توجه به آيين نامه داخلى مجلس شوراى 
اســالمى نمايندگان بايســتى 20 روز كارى در مجلس و تهران 
باشند و 10 روز نيز در حوزه انتخابيه خود حضور داشته باشند، 
اما به علت حجم باالى امور در حوزه انتخابيه مشهد و كالت،بنده 
عصرهاى چهارشنبه بالفاصله بعد از اتمام جلسات مجلس عازم 
مشهد مى شوم و تا عصر شنبه در حوزه انتخابيه حضور دارم كه 
بيشترين وقتم صرف شــركت در بازديدهاى ميدانى به منظور 
پيگيرى و حل مشكالت موكالنم مى شود. هر سه ماه يكبار هم با 
حضور در نقاط مختلف شهرستان كالت از نزديك با اهالى غيور 

اين شهرستان ديدار دارم.
اما به طور كلى فارغ از روزهايى كه چه طبق آيين نامه داخلى و 
چه طبق روال هر هفته در حوزه انتخابيه خود حضور دارم،پيگير 

مسائل مرتبط با حوزه انتخابيه هستم.
پاسخ سؤال3:  پاسخ به اين سؤال را بايد از موكالنم بپرسيد.

پاسخ سؤال4: با توجه به تعداد نمايندگان و متقاضيان زياد نطق 
پيش از دستور يا ميان دستور در مجلس،يك بار در پاييز 95 در 
مجلس با موضوع آب،خاك،كشاورزى و رعايت حقوق كشاورزان 
حاشيه كشف رود و سد ارداك نطق داشتم و به وزارت هاى جهاد 
كشاورزى و نيرو در اين خصوص تذكر دادم و دو بار هم در جريان 
تصويب برنامه ششم توسعه در راستاى اصالح قانون توزيع عادالنه 
آب و در جريان تشريح و دفاع از طرح شناسنامه دار شدن فرزندان 
حاصل از مادر ايرانى و پدر غير ايرانى نطق ميان دستور داشته ام.

پاسخ سؤال5:  نمره را بايد مردم بدهند.

 حميد بنايى
  نماينده مردم گناباد و بجستان

پاسخ سؤال اول: با وجود تنگناهاى 
مالى كه بر دولت و اقتصاد كشــور 
مترتب اســت، اما با تكيه بر روحيه 
جهادى و اســتفاده از خرد جمعى 
گام هاى مثبتى توانستيم براى قطار 

توسعه شهرستان برداريم.
طى اين مدت توسعه حوزه انتخابيه 

گناباد و بجســتان قدرى بيشتر ســرعت گرفته است. به عنوان 
نماينده مردم در همه حوزه ها ورود يافتم تا حد امكان كار مردم بر 
زمين نماند كه البته يك توفيق نسبى حاصل شده است، هر چند 

مردم بايد در اين خصوص نظر بدهند.
در حوزه اشــتغال پيگيرى هاى الزم براى پرداخت تسهيالت براى 
كشــاورزان انجام دادم كه سبب شــد قدرى حوزه اشتغال بخش 
كشاورزى و دامپرورى حداقل اگر فعال تر نشده باشد، بلكه از بيكارى 
جلوگيــرى و تقريباً با تخصيص اين تســهيالت وضعيت موجود 
تثبيت شــده اســت، البته جاى كار هنوز خيلى باقى مانده است؛ 
چرا كه شهرستان به دليل خشكسالى 20 ساله و موضوعاتى مانند 
سرمازدگى خيلى عقب است و كشاورزان، دامداران، باغداران، پسته 
و اناركاران خســارت ديدند. با پيگيرى هاى انجام شده كار سازه و 
ابنيه كارخانه شير بيدخت و تأمين زيرساخت هاى آن مانند برق، گاز 
و آب فراهم شده است. 5 ميليارد تومان براى راه اندازى دستگاه ها 
و تجهيزات الزم بود كه آماده شــده است و اگر سرمايه گذار بتواند 
وثيقه هاى الزم را فراهم كند، مى تواند از اين تسهيالت استفاده كند 
كه اين موضوع هم با اشــتغال 100نفر در مرحله اول كمك خوب 
براى حوزه دامدارى شهرستان است. مطالعات طرح اكتشافى 950 
كيلومتر از معادن شهرستان با 2 ميليارد تومان اعتبار انجام شد كه 
نشان دهنده وجود معادن خوبى در شهرستان از جمله ميليون ها 
تن سيليس و سنگ هاى قيمتى مانند مس است؛ بنابراين اكنون 
ســرمايه گذاران با توجه به وجود اين طرح مطالعاتى براى سرمايه 
گذارى در اين حوزه رغبت نشان مى دهند.گازرسانى به 20 روستا 
در اين دوسال به اتمام و گاز رسانى به 10 روستا نيز آغاز شده است.

پاسخ سؤال 2: حضــور زيادى در حوزه انتخابيه داشتم و دارم؛ 
ماهى حداقل يك هفته و شايد هم بيشتر در شهرستان گناباد و 

بجستان حضور داشتم و ارتباط تنگاتنگى با مردم دارم.
پاسخ سؤال 3: به هنگام تبليغات انتخاباتى بر پيگيرى مصر بودم 
و قول و وعده خاصى ندادم؛ بنابراين پيگيرى ها نيز تا حد امكان 
محقق شده است؛ از جمله اينكه راه آهن مشهد - زاهدان كه يكى 
از خواسته هاى به حق مردم بود و كسى باور نمى كرد، اما توانستم 
با رايزنى هاى انجام شده با حوزه وزارت راه امسال اين طرح داراى 
رديف اعتبارى شود و اعتبارى براى آن در نظر گرفته شود.با اعتبار 
60 ميليارد تومانى زيرسازى 50 كيلومتر از سمت يونسى،بجستان 
به سمت گناباد آغاز شده است. براى فرودگاه گناباد 10 ميليارد 
تومان اعتبار گرفتم، ضمن اينكه محور گناباد- مهنه امسال 60 
ميليارد تومان اعتبار براى اصالح اين محور در نظر گرفته شــده 
اســت.   با پيگيرى ها براى بحث چهار بانده شــدن بجستان - 

فردوس به طول 6 كيلومتر اعتبار اختصاص داده شده است.
پاسخ سؤال 4: در مجموع سه نطق پيش از دستور با موضوعات 
مختلف مانند خشكسالى، اشتغال و قنوات داشتم، البته چندين 

تذكر و نطق كوتاه نيز داشتم.
پاسخ سؤال5: در اصل مردم بايد به كارنامه كارى ما نمره بدهند.
به شخصه گاهاً از عملكرد خودم خيلى راضى نيستم، اما اگر قرار 

باشد نمره بدهم اين عدد بين 15 تا 16 از 20 است.
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فاطمه معتمدى  امروز هشــتم خرداد، سالگرد آغاز به كار دهمين دوره مجلس شوراى اسالمى است. از خراسان رضوى 
نيز با رأى مردم 18 نماينده با گرايش هاى مختلف سياسى به مجلس راه يافته اند كه برخى از آنان سابقه حضور در دوره هاى 
قبلى مجلس را نيز در كارنامه كارى خود دارند. اكنون با گذشت دو سال از عمر مجلس دهم،نمايندگان استان در مجلس از 
عملكرد دوساله خود با پاسخ به 5 پرسش قدس مى گويند. در حالى كه در اين گزارش عملكرد سعى شد با تمام 18 نماينده 
استان گفت و گو صورت بگيرد با اين حال امكان مصاحبه با تعدادى از نمايندگان با وجود تماس هاى مكرر چندين روزه و ارسال 

پرسش ها مهيا نشد. و اما پرسش ها:
1-چه اقدام ها و كارهايى طى مدت نمايندگى خود در حوزه انتخابيه انجام داده ايد؟

2-چقدر در حوزه انتخابيه حضور داشتيد؟
3-چه ميزان از وعده هاى انتخاباتى شما تاكنون محقق شده است؟
4-چند نطق پيش از دستور در مجلس با چه موضوعاتى داشتيد ؟ 

5-طى دو سال فعاليت و حضور در مجلس به عنوان نماينده مردم،كارنامه شما چه نمره اى مى گيرد؟

حجت االسالم والمسلمين نصراهللا پژمانفر
نماينده مردم مشهد و كالت 

پاسخ سؤال 1:  اقدام ها و كارهايى 
را در مــدت دوســاله حضــورم در 
مجلس براى حوزه انتخابيه خويش 
انجام داده ام، امــا مى توانم به چند 
موضــوع مهم تر نســبت به ســاير 
موضوعات كه پيگيرى كردم، اشاره 
طرح  موضوع  باشــم.ابتدا  داشــته 
زيارت اســت كه درواقع دقيقاً مرتبط با موضوع شهر مشهد 
است و همچنين مسئله مشــكالت اعتبارى مشهد و استان 
خراسان است.اين در حالى است كه سال هاى گذشته، بحث 
اعتبارات استان خراســان با چالش هايى روبه رو بوده است. 
از ديگرمســائل، مشكالت حمل و نقل،حمايت از تشكل هاى 
فرهنگى شــهر مشهد، پيگيرى مشكالت كمربندى جنوب و 
همچنين بررسى و گام هايى براى حل مشكالت مردم كالت 
و ديدارهاى مختلف با مــردم در دفترم براى حل و پيگيرى 

مشكالت مردم خوب مشهد بوده است.
پاسخ ســؤال 2 : من عموماً همه فرصت هايــى را كه بعد از 
تعطيالت مجلس بوده است در حوزه انتخابيه خودم در مشهد 
حضوردارم. شايد به جرئت بتوانم بگويم، بيشترين حضور را بين 
نمايندگان من در شهر مشــهد داشتم. معموالً چهارشنبه كه 
مجلس تمام مى شود به مشهد مى آيم و تا يكشنبه صبح در اين 
شــهر حضور دارم و هفته هاى حضور را نيز به صورت كامل در 
مشهد هستم و ديدارها و نشست هاى مختلف را در مشهد دارم و 
دوروزدرهفته هم ديدار با مردم در دفتر دارم. از طرفى حضور در 
كالت و پيگيرى مسائل و مشكالت آن ها نيز در دستور كارمن 
قرار دارد. اين در حالى است كه موارد معدودى هم بوده است كه 

نتوانم به مشهد بيايم.
پاسخ سؤال 3 : مــن سعى كردم، وعده انتخابى ندهم چراكه 
مجلس يك دستگاه اجرايى نيست. مجلس مكان قانون گذارى 
و نظارت اســت. از طرفى صحبت هايى كه درحوزه پيگيرى ها و 
نظارت داشتم، سعى كرده ام آن ها را اجرايى كنم و الحمداهللا شايد 
كسى نباشد كه بگويد من وعده اى داده ام كه محقق نشده است.

پاسخ سؤال 4: من تاكنون دو نطق داشته ام يك نطق عادى 
كه هفت دقيقــه اى بود كه در دو بخش هم به مســائل ملى 
پرداخته شــد و هم به مسائل منطقه اى و شهرمشهد كه البته 
تذكرات دو دقيقه اى فراوانى را درصحن مجلس داشته ام كه هم 
مجلس را به مســائل شهر مشهد توجه داده ايم كه آن ها انجام 
شود و هم به مســائل ملى مانند موضوع فردوسى كه يكى از 
تذكرات من بوده اســت كه خدا را شكر به نتايج خوبى هم در 

اين موضوع رسيديم.
پاسخ سؤال 5: باتوجه به تجربيات بيشترى كه نسبت به دور 
قبلى مجلس پيدا كردم، توانسته ام مقدارى موفق ترعمل كنم و 
ســاز و برگ خوبى را براى پيگيرى بحث ها و تشكيالت داشته 
باشم. از اين رو تيم هاى كارى براى پيگيرى وظايف نمايندگى 
تشكيل دادم.من نمره بدى را به خودم نمى دهم، اما به اعتقاد من 

مردم بايد عملكرد مرا قضاوت كنند والبته خداى تعالى.

 جواد كريمى قدوسى
  نماينده مردم مشهد و كالت

پاســخ ســؤال 1:  95 درصد از 
به  مردمى  مراجعات  و  خواســته ها 
دفتر بنده، مرتبط با حوزه اشــتغال 
بوده اســت كه در اين باره شــخصاً 
بارها با اســتاندار خراســان رضوى 
صحبت كرده ام كه درباره قول هايى 
كه رئيس جمهور درخصوص ايجاد 
شــغل و آمارهايى كه ارائه مى دهد در حوزه خراسان رضوى 
و مشــهد به صورت دقيق مشخص كنند تا به صورت شفاف 
مشخص شود چه ميزان شــغل در مشهد در اين چند سال 

ايجاد شده است. 
در مواردى حتى به صورت حضورى جمعى را به خدمت آقاى 
استاندار برده ام تا در زمينه اشتغال به آن ها پاسخ ارائه دهند. از 
برخــى مراكز دولتى و خصوصى بازديد كرده ام و به طور مثال 
بنگاه توليدى در جاده كالت كه تا چند ســال قبل با 200نفر 
پرسنل فعال بود و بتدريج نيروهاى خود را تعديل كرده است 
و در حال حاضر فقط يك نفر آن هم به صورت نگهبان در اين 
مجموعه حضور دارد، بازديد داشتم و براى حمايت مسئوالن از 
اين قبيل كارگاه ها، سؤاالت مختلفى را از وزيران اقتصاد و صنايع 
و معادن داشته ام. در موضوع مشكالت سپرده گذاران مؤسسات 
مالى و اعتبارى؛ جلسات متعددى با رئيس بانك مركزى و وزير 
اقتصاد و دارائى برگــزار كرده ام و حتى در اين زمينه از جمله 
نمايندگانى بوده ام كه طرح سؤال از رئيس جمهور را مطرح و 
امضا كردم. از جمله موارد ديگرى كه مورد بررســى و پيگيرى 
قرار دادم، موضوع اختصاص بودجه زيارت، قطار ســريع السير 
مشهد و رصد كردن بحران آب مشهد و پيشنهاد انتقال آب از 

درياى عمان به مشهد را داشته ام. 
در حوزه توجه به محرومان و رفع مشــكالت مردم حاشــيه 
شهر مشهد نيز به صورت مرتب بازديدهاى ميدانى داشته ام و 
مشكالت مختلف آن ها را به سازمان هاى اجرايى مشهد منتقل 
و در جهــت رفع آن ها تالش و پيگيرى كــردم؛ اگرچه دولت 
تاكنون براى حاشيه شهر مشهد اقدام خاص و قابل توجهى را 

انجام نداده است.
پاسخ سؤال 2:  درتمام جلسات مجلس و بدون غيبت حضور 
داشته ام و زمانى كه مجلس تعطيل بوده است در دفتر خودم در 
خيابان كاشانى و يا در بين اقشار مختلف و در سطوح مختلف 

براى كشف مشكالت و گرفتارى هاى مردم حضور داشته ام.
پاسخ سؤال3 : وعده هــاى من در زمان انتخابات پايبندى به 
واليت و دفاع از ايشــان، دفاع از حقوق مردم و عدم اســتفاده 
از بيت المال جهت زندگى شــخصى و حفظ حريم كشــور در 
مســائل ملى و منطقه اى بوده است كه به همه آن ها متعهد و 

وفادار بوده ام. 
پاسخ سؤال4:  سه نطــق هفت دقيقه اى در مجلس تاكنون 
داشته ام و حتى از مسئول نطق مجلس درخواست داشته ام كه 
اگر كسى از دوستان تمايل به استفاده از نطق خود را نداشت، 
بنده را مطلع كند تا در صورتى كه بتوانم نظر ايشــان را جلب 

نمايم از فرصت نطق ايشان استفاده كنم. 
پاسخ ســؤال5:  در موضوع خدمت به مردم نمى توان نمره 
گذارى كرد. بلكه انسان بايد در مقابل تعهدى كه به مردم داده 
است از هيچ تالشى دريغ نكند و هميشه خداوند متعال را ناظر 

و حاضر بر اعمال خويش بداند.

احسان قاضى زاده 
 نماينده مردم سرخس و فريمان 

پاسخ سؤال 1: حوزه انتخابيه سرخس 
داراى چهار شهرستان فريمان، سرخس، 
بخش احمد آباد و رضويه اســت كه در 
هر يــك از اين بخش ها طى حضور دو 
ســاله در مجلس اقداماتى را به عنوان 
نماينده اين خطه در مجلس پيگيرى و 
انجام دادم كه به عنوان نمونه مى توان 

به مواردى از آن اشــاره كرد. در بخش فريمان عمده ترين كارى كه 
انجام شــد، در حوزه راه و شهرسازى بود، از جمله مى توان به افتتاح 
15 كيلومتر خط راه آهن تربت جام به فريمان، اتمام رونده طرح پل 
ســنگ بست، آغاز به كار تعريض جاده سد فريمان، شروع عمليات 
اجرايى 10 كيلومتر محور تقى آباد به ژرف بخش شهرستان زاوه و 
روكش آسفالت محور اسد آباد اشاره كرد. پيگيرى هاى متعدد براى 
بازسازى 2000 واحد مسكونى در مناطق زلزله زده سرخس، رضويه 
و فريمان، كمك به راه اندازى بيمارستان حضرت زهرا(س) فريمان، 
كلنگ زنى كلينيك تخصصى تأمين اجتماعى فريمان، حمايت از 
طرح كارخانه كاشى و سراميك سرخس، پيگيرى بحث گازرسانى به 
روستاهاى سرخس از ديگر كارهاى انجام شده كه طى اين دو سال 

در حوزه انتخابيه انجام شده است.
پاسخ سؤال2: هــر ماه تقريباً به مدت يك هفته در حوزه انتخابيه 
حضور داشتم كه اين ايام بين هر چهار منطقه براى بازديد و سركشى، 
مالقات مردمى، رفتن به روستاهاتقســيم مى شد. شمار روستاهاى 
حوزه انتخابيه سرخس، فريمان، احمدآباد و رضويه 520 روستاست.

پاسخ سؤال 3: در زمــان انتخابات به دنبال طرح قول هاى زيادى 
نبودم و يــا وعده ها و قول هاى ريز و جزئى نداشــتم، بلكه وعده و 
قول هاى انتخاباتى من عمدتاً عام المنفعه و به گونه اى كه همه مردم 
از آن منتفع شوند، بوده است و قول شخصى ندادم، بلكه وعده هايى 
كه حداكثر مردم از آن بهرمند شوند، مطرح شد.به عنوان مثال تقويت 
واحدهاى صنعتى، يكى از موارد مورد نظر بود كه در يك مورد منجر 
به ايجاد 1000 شــغل جديد در منطقه شــده است و اين يك كار 

كليدى است.
يك بخش از وعده هاى عام المنفعه تكميل و براى بخشى ديگر نيز 
كارهايى شروع شده است كه ممكن خروجى آن در دوره هاى بعدى 

به نتيجه برسد و مربوط به يك دوره چهار ساله نيست.
با يك نگاه واقــع گرايانه با توجه به وضعيت اقتصادى كشــور كه 
فوق العــاده خراب اســت و اوضاع پولى دولــت در بدترين وضعيت 
تاريخى است، بايد با تمركز به سرمايه گذارى بخش خصوصى كارها 
را بخصوص در بخش عمرانى دنبال كرد وگرنه با بودجه دولتى كارى 

پيش نمى رود و نمى شود كار كرد.
(به دليل قطع ارتباط تلفنى گفت وگو نيمه تمام ماند)

 بهروز بنيادى
نماينده مردم كاشمر، خليل آباد و بردسكن 

پاسخ سؤال1: آبرســانى به بخش 
عشايرى و بخش كوهپايه شهرستان 
بردسكن كه مورد مطالبه جدى اهالى 
اين منطقه بود، پيگيرى شــده و در 
حال اتمام اســت. از طرفى در بخش 
كوهسرخ شهرســتان كاشمر اگرچه 
روســتاها از لحاظ آبرسانى وضعيت 

مناسبى دارند، اما مخازن آبى برخى از روستاهاى آن بايد بازسازى 
شوند و همچنين در روستاى تنورچه كه تاكنون شبكه آبرسانى 
آن در اختيار مردم بوده اســت با همكارى مردم اين روستا مقرر 
شد، شبكه آبرسانى به سازمان آب و فاضالب روستايى شهرستان 
واگذار شود تا لوله هاى فرسوده آن مورد ترميم قرار بگيرد. از جمله 
اقدام هاى ديگر در طول اين دوسال دوبانده شدن محور شادمهر 
-كاشمر- بردسكن و انابد بود كه در بودجه سال 97 رديف ملى 
گرفت و در حدود 15 الى 20كيلومتر آن امسال به بهره بردارى 
خواهد رســيد. در حوزه ســالمت نيز در طول اين دوسال براى 
سه شهرســتان اتفاقات خوبى رقم خورد كه افتتاح بيمارستان 
خليل آبــاد، اســتقرار دســتگاه MRI در بيمارســتان حضرت 
ابوالفضل(ع) شهرســتان كاشمر، آغاز ساخت بيمارستان بخش 
كوهسرخ، استقرار متخصص مغز و اعصاب در شهرستان كاشمر، 
اختصاص هفت دستگاه تشك مواج به توانخواهان شهرستان هاى 
كاشــمر، بردســكن و خليل آباد و افزايش تعداد آمبوالنس ها و 
تخت هاى بيمارســتانى در سه شهرســتان را مى توان نام برد. 
همچنين در حوزه كشــاورزى با پيگيرى هاى انجام شده يارانه 
كشمش به كشــاورزان منطقه براى اولين بار اختصاص و افزون 
بر 20ميليارد تومان به كشاورزان در سه شهرستان پرداخت شد. 
مورد ديگرى كه مى توان به آن اشاره كرد، خريد توافقى زعفران 
به قيمت مناسب از كشاورزان از سوى سازمان تعاونى روستايى 
در سه شهرستان بود.  تأمين اعتبار براى اليروبى و اصالح قنوات 
در منطقه، براى رونق فعاليت هاى كشاورزى و آبرسانى مناسب به 
زمين هاى زراعى نيز از جمله اقدام هاى ديگر در اين حوزه است. 

در حوزه انرژى عمليات گاز رسانى به بخش كوهسرخ انجام شد و 
شهر ريوش و تعدادى از روستاهاى مجاور آن از نعمت گاز برخوردار 
شدند وروستاهاى باقى مانده نيز با همكارى شركت گاز تا اواسط سال 
98 پروژه گاز رسانى به آن ها تكميل و به بهره بردارى خواهد رسيد. 
همچنين پروژه هاى گازرســانى به دهستان ششطراز و روستاهاى 
كويرى كه فاقد گاز بودند نيز سال گذشته صورت گرفت. تالش به 
منظور تأمين اعتبار براى ساخت سالن ورزشى در نقاط روستايى از 

جمله فعاليت هاى اجرايى ديگردر طول اين دوسال است و ...
پاسخ سؤال2: طبق برنامه و آيين نامه مجلس شوراى اسالمى به 
طور ميانگين از چهار هفته، يك هفته آن را در حوزه انتخابى حضور 
داشــتم و از طريق دفاتر و حضور ميدانى مشكالت مردم را مورد 

بررسى قرار داده و در حد توان و اختياراتم به آن ها پاسخ داده ام. 
پاسخ سؤال 3:در طول تبليغات انتخاباتى هيچ وعده اى به مردم 
ندادم زيرا بر اين اصل اعتقاد راسخ دارم كه وظيفه اصلى نماينده 
قانون گذارى اســت، اما در طول اين دو سال مطالبات مردم و در 

خواست هاى آن ها را در حد توانم بررسى كردم.
پاسخ سؤال4: در طول اين دوسال يك نطق هفت دقيقه اى و يك 
نطق پنج دقيقه اى اضطرارى داشتم. از طرفى در موضوع مخالفت 
با رد كليات بودجه ســال 97 يك نطق 10 دقيقه اى و در موضوع 
مبارزه با پولشويى و FATF يك نطق پنج دقيقه اى و پنج تذكر دو 

دقيقه اى نيز در صحن علنى مجلس داشته ام. 
پاسخ سؤال 5: بايد مردم مشخص كنند كه در طول اين دوسال 
عملكرد مثبتى از خود بر جاى گذاشته ام يا خير، اما شخصاً اعتقاد 
دارم نســبت به تعهد اخالقى و كارى كه براى خود در نظر داشتم، 
نمره رضايت بخشى گرفته ام زيرا هرچه در توان داشته ام براى خدمت 

به مردم حوزه انتخابيه ام گذاشته ام و از هيچ تالشى دريغ نكرده ام.

پاسخ سؤال 1: بخشى از اقدام هاى انجام شده در حوزه انتخابيه نيشابور 
پيگيرى روكش آســفالت راه هاى روستايى شهرستان است كه هنوز 
انجام نشده بود كه در اين رابطه با پيگيرى ها بخشى از كار انجام و براى 
قسمت باقيمانده نيز در سفر اخير رئيس جمهور به خراسان رضوى اين 
قضيه قطعى شد . بودجه الزم براى تكميل مجتمع ورزشى انقالب كه 
15سال پيش كلنگ زنى و آغاز شده بوده با پيگيرى هاى متعدد تأمين، 
تا اين طرح نيز تكميل شود. همچنين براى سومين بيمارستان شهر 
نيشابور كه از ضروريات است 50 ميليارد تومان تخصيص يافته است. 
راه چهار بانده فيروزه - نيشابور طى اين مدت دوساله تكميل شد و 15 

ميليارد تومان از مطالبات پيمانكاران پرداخت شد.
طرح شاخصى در حوزه گردشگرى و زيرساخت هاى آن نيز قرار است 
براى نيشابور كليد بخورد كه در سفر اخير رئيس جمهور مطرح شد 
براى اين مهم 30 تا 40 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه البته 
هنوز نهايى نشده است. براى دانشكده پزشكى نيشابور و دانشگاه دولتى 
نيشابور امسال بودجه خوبى در نظر گرفته شده است.اين موارد بخشى 

از كارهاى انجام شده است كه به عنوان 
نماينده مردم نيشابور در مجلس طى دو 
سال توانستم پيگير و به سرانجام برسانم.
پاسخ سؤال 2: طى اين دو سال 250 

روز در حوزه انتخابيه با 90 ســفر بودم و از حدود 150 روستا بازديد 
داشتم كه برخى از اين روستاها چندين بار بازديد و سركشى شد در 

كنار آن ارتباط با قشرهاى مختلف مردم نيز داشتم.
پاسخ سؤال 3: خوشبختانه هيچ وعده انتخاباتى نداشتم و فقط گفتم 

كه تالش مى كنم براى شما مردم كار كنم كه پاى اين عهد بوده ام.
پاسخ سؤال4: نطق هاى مختلف كوتاه زيادى داشتم، شايد بيش از 
10 مورد بوده اســت اما نطق پيش از دســتور دو مورد با موضوعات 

مختلف در صحن علنى مجلس داشتم.
پاسخ سؤال5: مردم داور هستند و بايد به عملكرد ما به عنوان نماينده 
آنان در مجلس نمره بدهند، بنابراين ترجيح مى دهم كه خودم نمره 

ندهم و مردم به من نمره بدهند.

پاســخ سؤال1: در سطح كالن طراح استيضاح فانى وزير آموزش و 
پرورش در رابطه با فســاد صندوق فرهنگيان و افشاگر فساد 8000 
ميليارد تومانى .از طراحان سؤال از رئيس جمهور پيرامون مشكالت 

مردم در زمينه عملكرد مؤسسات مالى مانند كاسپين بوده و هستم.
در حوزه انتخابيه طرح هاى زيادى را كه برخى از آن ها 40 سال پيش 
كلنگ زنى شد، اما همچنان نيمه تمام رها شده بودند در دستور پيگيرى 
قرار دادم. طى اين مدت پروژه ناتمام فوالد سبزوار با پيگيرى انجام شده 
در دستور كار قرار گرفت كه با سرمايه گذارى 750 ميليارد تومانى بعد 
از دو سال با اشتغال مستقيم 1500 نفر به بهره بردارى رسيد و فاز دوم 
آن نيز با سرمايه 2500 ميليارد تومان كه 85 درصد آن با سرمايه گذارى 

ستاد اجراى فرامين امام تأمين مى شود، شروع شده است.
 راه آهن سبزوار نيز آرزوى 40 ساله مردم شهرستان سبزوار است كه 
كلنگ اجراى آن بيش از 20 ســال پيش زده شــده بود، ولى هنوز به 
سرانجام نرسيده است كه در خصوص اين خواسته بحق مردم سبزوار 
در سا ل گذشته پيگيرى ها با مسؤالن ذى ربط از جمله رئيس سازمان 
برنامه و بودجه كشور آغاز شد و توانستم به نتيجه برسانم به طورى كه 
ظرف 6ماه آينده زيرساخت ريل گذارى مسير سبزوار به سلطان آباد تمام 
و كار ريل گذارى در اين محور شروع مى شود. كارخانه اسيدسيتريك كه 
از سال 79 آغاز شده و ناتمام باقى مانده بود نيز با پيگيرى ها، اين طرح 
باحضور وزير صنعت در سال گذشته، بهره بردارى شد .شهرستان شدن 
شهر ششتمد با پيگيرى هاى انجام شــده و در مراحل نهايى كار قرار 
دارد و بزودى پروژه بزرگ ســاخت ناحيه صنعتى در شهرك صنعتى 
داورزن ششتمد و روداب كلنگ زنى خواهد شدكه اتفاق بزرگى براى 

رفع محروميت منطقه خواهد بود.
جاده سبزوار به سمت جوين و جاده سه راه برقمد به سمت جغتاى و از 

جاده سبزوار به سمت ششتمد و نيز محور 
سبزوار سلطان آباد همواره محل تصادفات 
شــديد بود كه هم اكنون با پيگيرى ها، 
تعريض جاده ششتمد شروع شده است؛ 

ضمن اينكه بحث دو بانده و چهار بانده شــدن جاده ســبزوار به سمت 
اسفراين با جوين كه آن را جاده مرگ مى دانم، امسال با تأمين مالى شروع 
مى شود و دو بانده شدن سبزوار به سلطان آباد نيز در برنامه قرار دارد و...
پاســخ سؤال2: از هر فردى كه سؤال كنيد چه مردم،افراد خاص و 
استانداران و حتى كسانى كه نظارت دارند، تصديق مى كنند. به جرئت 
از بين نمايندگان استان از اول انقالب تاكنون باالترين ميزان حضور در 
حوزه انتخابيه سبزوار را داشته و دارم.چرا كه تنها نماينده اى هستم كه 
از اول انقالب تا االن خودم و خانواده و فرزندانم همه متولد سبزوار و تا 

روز نمايندگى مجلس در اين شهر ساكن بوديم.
پاسخ ســؤال 3: وعده انتخاباتى خاصى به مردم ندادم چراكه در 
سبزوار در پست هايى مانند شهردارى و شوراى شهر بودم و مردم در 

بستر عمل گرايى به من رأى دادند. 
نيروى عمل گرا و ميدانى هستم وتمام خواسته هاى مردم را تشخيص 

مى دهم بنابراين نياز به طرح وعده انتخاباتى نبود.
پاســخ سؤال4: طى عمر دو ســاله مجلس دهم تاكنون سه نطق 
پيش از دستور در صحن علنى مجلس داشتم كه موضوع آن بيشتر 
شاخص هاى كالن كشور، سياست هاى كلى نظام، بحث مؤسسات مالى 

و اعتبارى، مشكالت كارگران و معلمان بود.
پاسخ سؤال 5: گرچه معتقدم مردم بايد به كارنامه كارى نمايندگان نمره 
بدهند با اين حال اگر قرار باشد، خودم به عملكرد دوساله حضور در مجلس 

به عنوان نماينده مردم شهرستان سبزوار نمره بدهم 18 از 20 است.

  حميد گرمابى

حسين مقصودى

پاسخ ســؤال 1: پيگيرى جلوگيرى از پر كردن چاه هاى آب كمتر از 
25 متر مكعب،رفع موانع پرورش ماهى در ســد هايى با تخصيص آب 

كشاورزى مانند سد درونگرد از جمله اقدام هاى انجام شده است.
روزى كه به عنوان نماينده شهرســتان درگز شروع به كار كردم، تونل 
اهللا اكبر، فقط تا دره شــكافته شــده و پس از آن متوقف شده بود، اما 
اكنون بيش از 900 متر از كوهســتان حفارى شده است. ضمن اينكه 
با پيگيرى حدود 15 ميليارد تومان از مطالبات پيمانكار از طريق اسناد 
خزانه پرداخت شد.البته كل مطالبات 28 ميليارد تومان است. دولت در 
ســال گذشته براى اين پروژه 7/5 ميليارد تومان بودجه در نظر گرفت 
كه فقط يك ميليارد تومان تخصيص يافت با اين حال با پيگيرى ويژه 

توانستيم 4 ميليارد و 400 ميليون تومان تخصيص بگيريم.
دولت در بودجه سال 97 سهم اعتبار پروژه تونل اهللا اكبر را 2/5 ميليارد 
تومان كاهش داد با ايــن حال با پيگيرى اين بودجه به 10/5 ميليارد 

تومان افزايش يافت كه البته كافى نيست.
البته منابع مالى مورد نياز پروژه تونل اهللا اكبر 295 ميليارد تومان است 
كه با اين اختصاص بودجه هاى خرد و كوچك و ارقام يك يا چند ميليارد 
تومانى اجرا و اتمام اين پروژه 80 تا 90 سال به طول خواهد انجاميد كه 
اين مسئله مورد انتقاد شديد است بنابراين با صحبت هاى انجام شده با 
مسئوالنى از جمله معاون عمرانى سازمان برنامه و بودجه كشور تالش 

مى شود، اعتبارات الزم تأمين شود.

رفع مشكل آب شــرب شهرستان درگز 
با 2/5 كيلومتر لوله گذارى و هزينه كرد 
800 ميليون تومان از ديگر اقدام هاى انجام 
شده است. همچنين شمار آمبوالنس هاى 

شهرستان از سه به 10 طى اين مدت دو ساله افزايش يافت؛ ضمن اينكه 
20 پزشك نيز به مجموعه پزشكان شهرستان اضافه شد.

پاسخ سؤال2: طــى اين دوسال هر 15 تا 20 روز به مدت يك هفته 
در حوزه انتخابيه حاضر شده و سركشى و بازديد از روستاها و ارتباط با 

مردم را در برنامه كارى داشتم.
پاسخ سؤال 3:معتقــدم نماينده اى كه قول و وعده بدهد، دروغ مى گويد. 
وظيفه يك نماينده پيگيرى است. بنابراين در اين چارچوب در زمان انتخابات 
قول خاصى ندادم و گفتم در همه زمينه ها پيگير خواهم بود كه در اين راستا 
گام برداشــتم. البته به دليل اصرار زياد آبرســانى به يك روستا را در زمان 

انتخابات قول دادم كه با 800 ميليون تومان اعتبار، اين قول عملياتى شد.
پاسخ سؤال 4:طى اين دو سال سه بار به دولت تذكر دادم و سؤال از دو 
وزير و حتى رئيس جمهور عمدتاً با موضوعات مؤسسات مالى و اعتبارى 
داشتم.ضمن اينكه دو بار نيز نطق پيش از دستور در صحن علنى مجلس 

درخصوص مشكالت شهرستان و كشور داشتم.
پاســخ سؤال 5:نمره كارنامه كارى طى دو سال حضور و فعاليت در 

مجلس به عنوان نماينده مردم 30 از 20 است.

 عبداهللا حاتميان 
  نماينده مردم درگز

  نماينده مردم نيشابور و فيروزه 

نماينده مردم سبزوار در مجلس
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