
جمعه بازار مشهد در جاده مخاطرات! حركت آرام طرح اگوى مشهد زيرپوست شهر
قدس گزارش مى دهد پيشرفت 70 درصدى پس از17 سال

قدس   جمعه بازارمشــهد از مكانى كه 
ســاليان متمادى مشــهدى ها براى خريد 
ملزوماتشــان به آنجا مراجعــه مى كردند به 
محلى ديگــر كه ضمــن دارا بودن ظرفيت 
بيشــتر از مشــكالتى همچون پاركينگ و 

شلوغى ها ...

قدس  اينكه در كشور ما برخى از كارها 
در زمان خودشان انجام نمى شود و بعدها 
با هزينه بيشــترى انجام مى شود، موضوع 
جديدى نيســت و اينكــه بعضى كارهاى 
اشــتباه همواره تكرار مى شــود هم چيز 
تازه اى نيســت.يكى از نمونه هاى اين گونه 

از اقدام ها ...
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آخرين آمار  بيكاران، بودجه زيارت و اعتبارات  حاشيه شهر
به همت كانون جهادى صراط الحميد بسيج 
دانشجويى علوم پزشكى مشهد انجام شد

خدمات آموزشى - بهداشتى
 و غربالگرى براى خانواده هاى 

10 روستا
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رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى خراسان رضوى در پاسخ به قدس بيان كرد
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رئيس مجمع نمايندگان استان خبرداد

تصويب كليات اليحه 
مناطق ويژه اقتصادى 

4 شهر خراسان رضوى

قــدس   از جاده هاى پيچ در پيــچ، از ميــان بيابان هايى با 
درخت هــاى گز، اگر بگذرى، چند صد كيلومتــر دورتر از خانه، 
مى رســى به دولت آباد و اين تازه شــروع ماجراســت. اسمش را 

بگذاريم ماجرا، سفر، اردوى جهادى، يا ...

قدس   رئيس مجمــع نمايندگان خراســان رضوى از 
تصويب كليات اليحه مناطق ويژه اقتصادى قوچان و خواف 
و طــرح منطقه ويژه اقتصادِى گنابــاد و تربت حيدريه در 
مجلس خبــر داد. حميد بنايى گفت: كليات اليحه مناطق 
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به مناسبت دهه واليت
 از پدران شهدا تقدير شد 

مثل
 ابراهيم 

قدس   جشن مثل ابراهيم(ع) ويژه پدران شهدا 
به مناســبت ايام دهه واليت و امامت در ســينما 
هويزه مشهد برگزار شد. به گزارش خبرنگار قدس، 
در اين مراسم كه پدران شهدا با عكس هاى فرزند 
شهيدشان شركت كرده بودند، نماهنگى از سخنان 
مقام معظم رهبرى پخش شد كه در آن به عظمت 
كار پدران شهدا در به قربانگاه فرستادن فرزندانشان 

براى ارزش هاى اسالم و انقالب اشاره شد.
در ادامه برنامه حاج على پيراســته يكى از راويان 
دفاع مقدس به بيان خاطرات رزمندگان و لحظاتى 
كه از پــدران اجــازه حضور در دفــاع مقدس را 

مى گرفتند، پرداخت.
مراســم با مداحى و مولودى خوانى سيد محمود 

صفاتى يكى از مداحان اهل بيت(ع) ادامه يافت...

يك نيكوكار مشهدى بخش دياليز بيمارستان طالقانى را مى سازد  
پروين محمدى  همزمان با عيد ســعيد غدير«بخش دياليز خيرساز» 
بيمارستان طالقانى با هزينه 10 تا 15 ميليارد ريال با حضور جمعى از 

مسئوالن و خيران در آيينى كلنگ زنى شد.
در اين مراسم حسن مواليى، نيكوكارى كه تاكنون هزينه ساخت چند 
مســجد، دبيرستان و.... در مشهد را به سازمان هاى مختلف اهدا نموده، 
پيــروى از كارهاى خير پدر را انگيزه اعمال نيك خود و مشــاركت در 
ساخت بخش دياليز اين بيمارستان دانست و به خبرنگار ما گفت:پدرم 
در 6سالگى پدرخود را از دست داد و يتيم شد، ولى از سن نوجوانى يد 
طوالنى در كارهاى خير داشــت و هميشه بيشتر از آنچه براى خودش 
داشت براى نيازمندان خرج مى كرد و در كارهاى خير پيشقدم بود و ماهم 
به تبعيت از خلق و خو و آموزش هاى پدرم سعى مى كنيم سهم خود را 
نسبت به جامعه و كسانى كه نياز به كمك دارند هرچند اندك ادا كنيم.

وى در خصوص مشــاركت در ساخت بخش دياليز بيمارستان طالقانى 
خاطرنشان كرد: وقتى درد و رنج دياليز شدن يكى از بستگانم را مشاهده 
كردم و اينكه بيمار هر نوبت چهار تا 6 ساعت بايد به پشت خوابيده به 
دستگاه دياليز وصل باشد و فقط در طول اين مدت نگاهش به سقف اتاق 
خيره بماند و براى همين درمان دردآور هم روزها و ســاعت ها در انتظار 
تخت خالى باشــد، به فكر مشاركت در ساخت بخش دياليز بيمارستان 
طالقانى كه يك مركز تروما و دور از شــهر اســت و بخش دياليز ندارد، 
افتادم كه بيماران مجبور اعزام به مراكز مشهد نباشند واميدوارم با اهداى 
چند تخت دياليز بتوانم در جهت كاهش رنج و ناراحتى بيماران كليوى و 

دياليزى گامى برداشته باشم.
در ادامه اين مراســم دكتر وجدانى، رئيس بيمارســتان طالقانى به 
1/5ميليون نفر جمعيت زير پوشش اين مركز درمانى اشاره و گفت: 

ســاكنان 160 روستا، 300 هزار نفر حاشيه نشين ودر مجموع 1/5 
ميليون نفر جمعيت تحت پوشش بيمارستان طالقانى هستند كه به 
تمام خدمات درمانى ســرپايى و بسترى و تخصصى و فوق تخصصى 
نيــاز دارند و اين بيمارســتان با 94 نفــر كادر تخصصى درمانى از 
پزشــك عمومى تا فوق تخصص،93 متخصص، 240 تخت مصوب و 
180 تخت فعال تا حد امكان خدمات الزم را ارائه داده و در خدمت 
بيماران اســت، منتهى با توجه به حداقل 1000 بيمار دياليزى در 
ســال و تعداد بيماران و مصدومان مراجعه كننده به اين بيمارستان 
كه بعضى از آن ها نياز به دياليز دارند، ايجاد بخش دياليز و ماشــين 
دياليز نياز مبرم بيماران اين منطقه اســت تــا بيماران دياليزى كه 
درد و رنــج فراوانى دارند براى اعزام به مراكز دياليز مشــهد و نوبت 

دياليز دچار درد مضاعف نشوند.

وى با قدردانى از همت واالى خير محترم حســن مواليى (فعالً اهداى 
10 ميليارد ريال)تصريح كرد: ايجاد بخش دياليز براى بيمارانى كه اغلب 
ساكن روستا هستند و با نارسايى كليه دست و پنجه نرم مى كنند، روزنه 
اميدى است تا نياز به اعزام به مراكز مشهد و تحمل مرارت بيشتر نداشته 

باشند.

 راه هاى ارتباطى
سرويس
«قدس خراسان»
ارسال مطلب و عكس از طريق سروش      09038343801 با مخاطبان 

شماره پيامك:   300072305

@quds 95  شناسه سروش 

قادر به پرداخت قبض هاى آب، 
برق و گاز نيستيم

گناباد- خبرنگار قدس  مدير آموزش وپرورش 
گناباد از كمبود معلم مقطع ابتدايى در اول مهر ماه 

سال جارى در اين شهرستان خبر داد. 
هادى محمد گفت: در اول مهر ماه 30 معلم ابتدايى 
كم داريم كه سعى مى شود با دعوت از بازنشستگان و 

يا به صورت اضافه كار اين مهم بر طرف شود.  
وى با اشــاره به بدهى 160 ميليون تومانى مدارس 
براى قبض هاى آب و برق و گاز گفت: در تابســتان 
آب و برق چندين مدرســه قطع شده است و قادر به 
پرداخت قبوض معوقه مدارس نيستيم كه اميد است 

با همكارى ساير دستگاه ها اين مهم بر طرف شود.

مدير آموزش وپرورش گناباد با اشاره به قطع شدن 
انشعاب چند مدرسه:



قدس گزارش مى دهد

جمعه بازار مشهد در جاده مخاطرات! 
��ر

هاشم رسائى فر جمعه بازارمشهد از مكانى 
كه ساليان متمادى مشــهدى ها براى خريد 
ملزوماتشــان به آنجا مراجعــه مى كردند به 
محلى ديگر كه ضمن دارا بودن ظرفيت بيشتر 
از مشكالتى همچون پاركينگ و شلوغى هاى 
بى مورد آن كاســته شود، منتقل شد. جمعه 
بازار منتقل شد، مشكل پاركينگ آن هم حل 
شد، اما مشكل بزرگ ديگرى جايگزين آن شد 

كه به نوعى صداى همه را در آورده است.

 مهلتى كه شروعى نداشت!
مشــقات رسيدن به جمعه بازار جديد مشهد 
كه در حال حاضــر در انتهاى بلوار پنجتن و 
در جاده اى روستايى جانمايى شده است، هر 
جمعه مشكالت زيادى را براى مردم اين منطقه 
و مراجعه كنندگان به آن را به وجود مى آورد.  
رئيس پليس راه اســتان حدود يك ماه و نيم 
پيش در گفت وگو بــا خبرنگار ما از جانمايى 
اشــتباه مكان فعلى جمعه بــازار گفته بود و 
يادآور شده بود به لحاظ روستايى بودن مسير 
منتهى بــه جمعه بازار و نيــز وجود پل كم 
عرضى كه روى كشف رود ساخته شده است، 
در صورت برطرف نشــدن نقايص موجود در 
مهلت معين، از تردد خودروهاى شهردارى و 
به تبع مردم به جمعه بازار جلوگيرى خواهد 
شد. اما مشاهدات عينى خبرنگار ما كه همين 
ديروز اتفاق افتاد، نشــان از آن دارد كه هيچ 
تالشــى از ســوى ارگانى اعم از شهردارى يا 
راهدارى براى ســامان بخشــيدن به شرايط 
فعلى راه دسترســى به جمعه بــازار صورت 
نگرفته است. البته ســرهنگ اميدوار اگرچه 
بحــث مهلت را در اين مورد مطرح كرده بود، 
اما از مدت آن ســخنى به ميان نياورده بود، 
با اين تفاســير هر مهلتى هم اگــر قرار بوده 
اجرايى شود، حداقل گوشه اى از آن اقدام هاى 
ساماندهى بايد تاكنون قابل مشاهده بود، نه 
اينكه از آن زمان تاكنون همان باشد كه بوده!

 تهديدهايى كه كوچك 
ديده مى شوند

تصور كنيد در آن شــلوغى 
با  بازار دچار حريق شــود، 
حجم وسيعى كه جمعه بازار 
دارد به نظر مى رســد وجود 
تنها يك ماشين آتش نشانى 
نتواند حجم زياد آتش زياد 
را فروبنشاند، آن وقت است 
كه بايد از ايســتگاهى ديگر 
درخواســت ماشــين شود، 
قطعاً با آن حجم ترافيك باال 

و راه دسترسى مشكل دار، ماشين هاى بعدى 
آتش نشــانى موقعى خواهند رسيد كه كار از 

كار گذشته باشد!
شكى نيست كه جمعه ها حجم بااليى از تردد 

در مســير منتهى به جمعه 
بازار مشهد انجام مى شود و 
خانواده هــاى زيادى به آنجا 
مراجعــه مى كنند و همين 
امر موجب مى شــود تجمع 
جمعيــت در آن نقطــه به 
طرز قابــل توجهى باال رود، 
آيا مسئوالنى كه اين مكان 
سخت دســترس را انتخاب 
كرده اند و چاره اى هم هنوز 
نينديشــيده اند،  آن  بــراى 
فكــرى بــه حــال مباحث 
امنيتى آن كرده اند؟ چنانچــه حادثه اى در 
اين منطقــه رخ دهد نيروهاى امنيتى چطور 
و چگونه خواهند توانســت در كمترين زمان 

ممكن خودشان را به محل برسانند؟

اگــر هم بخواهيم از موضــوع امنيتى فاكتور 
بگيريم كه البته مبحث خيلى با اهميتى، به 
فرض مشكل جســمانى، بيمارى يا حادثه اى 
براى هر كدام از مردم چه در روستاهاى اطراف 
چه مردمى كه در محل جمعه بازار هســتند، 
چطور مى شود با اين راه راهى براى نجات جان 

آن ها پيدا كرد؟
اين ها شــايد بخشــى از معضالت موجود بر 
ســر راه مسير نامناســب جمعه بازار مشهد 
باشــد و قطعاً چنانچه ريزتر به موضوع نگاه 
شود، تعداد اين موارد بيشتر و بيشتر خواهد 

شد. 
آنچه كه اكنون عنوان شــد گوشزدى دوباره 
به مســئوالن و متوليان امر است كه موضوع 
را جدى تر ببينند و در پى چاره اى اساســى

 باشند.

در حوالى امروز2

 به همت خيرين گروه آرزوهاى قشنگ 
 برگزارى مراسم جشن و برپايى سفره 

اطعام در روستاى ميامى 

قدس: خيرين يك گروه نيكوكارى نسبت به برگزارى مراسم 
جشــن و اطعام اهالى يك روستا در شــب عيد غدير اقدام 
كردند. مدير مركز نيكوكارى آرزوهاى قشنگ در گفت  و گو با 
خبرنگار ما گفت: خوشبختانه خيرين اين گروه امسال مفتخر 

به برپايى سفره اطعام در روستاى ميامى شدند.
ســميرا شــاهوردى با بيان اينكه در اين اقدام گروهى 624 
خانوار از جمعيت 1800 نفرى روســتاى ميامى ســر سفره 
كريمانه نشستند، افزود: به همين مناسبت برنامه هاى نيز در 

مسجد جامع اين روستا نيز برگزار شد.
به گفته وى برنامه هايى شــاد و مفــرح مانند مولود خوانى، 
برگزارى مســابقه و اهداى جايزه نيز در شب عيد غدير در 

مسجد جامع روستا برگزار شد.
اين نيكوكار از تداوم اين برنامه در روز عيد خبر داد و اظهار 
داشــت: در صبح روز عيد غدير نيز همه اهالى با در دســت 
داشتن شاخه هاى گل از مسجد جامع تا امامزاده يحيى(ع) 

پياده روى و مفتخر به گلباران ضريح اين امامزاده شدند.

 مشهد ميزبان هفته فرهنگى 
شهرستان هاى خراسان رضوى مى شود

قدس:مدير كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى خراسان رضوى 
گفت: هفته هاى فرهنگى شهرستان هاى خراسان  رضوى 11 
تا 15 شهريورماه در مشهد همزمان با نمايشگاه هتلدارى و 

گردشگرى برگزار مى شود.
جعفــر مرواريد بــا بيان اين خبــر افزود: هفتــه فرهنگى 
شهرســتان هاى اســتان با رويكرد اميد و نشاط اجتماعى، 
ديپلماسى فرهنگى، تعميق فرهنگ گفت و گو، پيشگيرى از 
آسيب هاى اجتماعى، معرفى ظرفيت هاى مختلف شهرستان 
و ايجاد فضاى همگرايى و انســجام با حضور شهرستان  هاى 
اســتان در فضاى بالغ بر 2500 متر مربع در محل نمايشگاه 

بين المللى مشهد برگزار خواهد شد.
وى تقويت هويت و انســجام فرهنگى اجتماعى، شناسايى و 
معرفى عناصر و اجزاى فرهنگ بومى و محلى و گســترش 
فعاليت هاى فرهنگى اجتماعى در مناطق مختلف استان را 
از اهداف اين هفته ها دانســت و اظهار كرد: برنامه هاى اين 
هفته فرصت خوبى براى شهرستان هاســت كه جاذبه هاى 
فرهنگــى هنرى و گردشــگرى، مفاخر و شــخصيت هاى 
علمــى فرهنگى، فرهنــگ بومى و محلى خــود را معرفى 
كنند. مدير كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى خراسان رضوى 
افزود: هر شب در ورودى سالن هاى مفاخر برنامه هاى هنرى 
با رويكرد نشاط اجتماعى اجرا مى شود، هنرمندان بومى هر 

شهرستان در اين برنامه ها هنرنمايى خواهند كرد.

با هدف تبديل بحث هاى نظرى به توليد محتوا
 دوره «مسجد تمدن ساز» 

در مشهد برگزار مى شود

قدس: دبير علمى دوره «مسجد تمدن ساز» گفت: اين دوره 
توسط بنياد علمى فرهنگى حيات با هدف تبديل بحث هاى 
نظرى به توليد محتوا 14 تا 16 شــهريور ماه سال جارى در 
مشهد برگزار مى شود.  محمد صابر قدرتى با اشاره به اينكه 
ايــن دوره در دو بخش بحث هاى نظرى و كارگاه هاى عملى 
ويژه فعاالن فرهنگى مسجد (امام جماعت، هيئت امنا، بسيج 
و كانون فرهنگى) برگزار مى شود، بيان كرد: با توجه به سابقه 
بنياد علمى فرهنگى حيات در حوزه مساجد، اين دوره علمى 
قرار است مخاطبان خود را به سطحى برساند كه آن ها بتوانند 
برنامه هاى فرهنگى مناسب براى مساجد را شناسايى كرده و 

آن را براى عالقه مندان اجرايى كنند.
وى ادامــه داد: در كارگاه هــاى عملــى ايــن دوره علمى، 
شركت  كنندگان با سه مسجد موفق در سه شهر تأثيرگذار 
آشــنا مى شــوند، همچنين، آن ها با نكاتى كه سبب كسب 
موفقيت اين مساجد شده را در اين دوره علمى آشنا مى شوند 
و مى توانند در اجراى برنامه هاى فرهنگى مســاجد از آن ها 
بهره گيرند تا نتيجه عملى اين دوره، تكثير مساجد تمدن  ساز 

شود.

به مناسبت عيد قربان، از پدران شهدا تقدير شد 
 مثل ابراهيم  

قدس:مراسم جشــن مثل ابراهيم (ع) ويژه پدران شهدا به 
مناســبت ايام دهه واليت و امامت در ســينما هويزه مشهد 
برگزار شد. به گزارش خبرنگار قدس، در اين مراسم كه پدران 
شــهدا با عكس هاى فرزند شهيدشان شــركت كرده بودند، 
نماهنگى از سخنان مقام معظم رهبرى پخش شد كه در آن 
به عظمت كار پدران شهدا در به قربانگاه فرستادن فرزندانشان 

براى ارزش هاى اسالم و انقالب اشاره شد.
در ادامه برنامه حاج على پيراسته يكى از راويان دفاع مقدس 
به بيان خاطرات رزمندگان و لحظاتى كه از پدران اجازه حضور 

در دفاع مقدس را مى گرفتند، پرداخت.
مراسم با مداحى و مولودى خوانى سيد محمود صفاتى يكى 
از مداحان اهل بيت(ع) ادامه يافت و از احمد منصوب هنرمند 
متعهد و انقالبى به خاطر نقاشــى صدها چهره شهيد دوران 
دفاع مقدس روى ديوارهاى شهر توسط پدران شهدا و جمعى 

از مسئوالن حاضر در مراسم تجليل شد.
با توجه به حضور نوه هاى شهدا، پالك شهدا توسط پدران به 
نوه ها اهدا شد. در پايان مراسم خانواده شهدا به تماشاى فيلم 
«تنگه ابوقريب» نشستند. اين مراسم به همت جمعى از خادم 

الشهدا و جوانان مشهدى برگزار شد.

 بازسازى واقعه غدير 
در نيشابور و بشرويه

قدس: براى هشــتمين ســال متوالى واقعه غديرخم در روز 
عيدسعيد غديرخم بازسازى و اجرا شد.

سرهنگ حســينى فرمانده نيروى مقاومت بسيج شهرستان 
نيشــابور اظهاركرد: اين نمايشــواره به صــورت ميداني و در 
منطقــه اي دوهكتاري با حضور بيش از 200 هنرمند به اجرا 
درآمــد. همچنين به گزارش خبرنگار ما از بشــرويه همزمان 
بــا «عيد ســعيد غدير» كاروانى از عشــق به ســاحت قدس 
واليــت و امامت آقا امير المؤمنين علــى(ع) نمايى از تحقق 
اكمال دين و ابالغ رسالت را در شهرستان بشرويه به نمايش 
گذاشــت. بازســازى واقعه غدير با حركت كاروانيان از محل 
ميدان امام خمينى(ره) بشرويه مسير بلوار انقالب اسالمى را 
با بســتن محمل بر شتران و ملبس به لباس عربى اسالمى تا 
گلزار شــهدا را در حالى پيمودنــد كه نداى يا على، يا على را 
زمزمه كرده و طواف نمادين خانه كعبه را به جاى آورده و در 
فضاى تمثيلى بركه اى به نام غدير گرد آمدند و شور و عشق و 
اخالص به ساحت رسول خدا(ص) و على مرتضى را به نمايش 
گذاشتند و اعالم جانشينى مولى الموحدين على بن ابى طالب 

على (ع) از سوى رسول خدا (ص) را جشن گرفتند. 

 دانش آموزان نيشابورى برتر مسابقات 
فرهنگى و هنرى كشور

نيشــابور- خبرنگار قدس: معاونت پرورشى و تربيت بدنى 
آموزش و پرورش نيشابور از كسب مقام هاى برتر كشورى توسط 
دانش آموزان دبيرستان و هنرســتانى اين شهرستان در سى و 

پنجمين دوره مسابقات فرهنگى و هنرى خبر داد.
معاونت پرورشى و تربيت بدنى آموزش و پرورش نيشابوراظهاركرد: 
در اين دوره از مسابقات كه در اردوگاه كشورى شهيد باهنر تهران 
برگزار شد، دانش آموز محمد ضابطى از دبيرستان شهيد بهشتى 
نيشابور موفق به كسب مقام اول كشور در رشته تكنوازى سنتور 
شــد. اسماعيل ســليمانى گفت: دانش آموز ســمن همراه نيز 
از دبيرســتان شــاهد غرويان در رشــته نگارگرى(گل و مرغ) 
و دانــش آمــوز فاطمه جليلى از هنرســتان كوشــا تالش در 
رشــته قلمزنى نيز مقــام دوم ايــن مســابقات را از آن خود 
كردند. وى خاطرنشــان كــرد: دانش آموز زهرا داغســتانى از 
دبيرســتان فرزانگان هم موفق شــد مقام سوم كشور در رشته 
طراحى قلم فلزى مسابقات فرهنگى و هنرى را كسب كند كه 
احراز اين مقام هاى بى شمار برگ زرين ديگرى از دفتر افتخارات 

مديريت آموزش و پرورش نيشابور به شمار مى رود. 
ســليمانى يادآور شــد: ما در بخــش قرآنى نيز چهــار مقام 
برتــر كشــورى و در بخش ورزشــى تيمى نيــز دو مقام اول 
كشــورى را كســب كرده ايم كه به نوبه خود بى ســابقه بوده 

است.
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محمد ايزدخواه: تئاتر هنر پيچيده اى است. 
نه آنقدر خشك است كه بتوانيم خيلى چيزها 
را تئاتر ندانيم و نه آنقدر منعطف اســت كه 
همه چيــز را نوعى تئاتر تصــور كنيم، اما 
خوشــبختانه (دپوتات) به كارگردانى كيوان 
صباغ و حامد وكيلى، يك تئاتر محســوب 
مى شود كه بر اســاس نمايشنامه (به دنبال 
دروغگو نوشته ديميترى پساتهاس) هرشب 
در ســالن آمفى تئاتر هتل ثامــن در حال 
اجراســت و بر خالف ديگر كمدى ها كه از 
قالب خارج مى شوند تا بتوانند بيشتر مردم 
را بخندانند، سعى دارد به هيچ عنوان از قالب 

كمدى خارج نشود.
وجــود دو كارگــردان تئاترى و با ســابقه 
كنار هــم، همان طور كــه مى تواند خيلى 
كمك كننده باشــد، به همان صورت سبب 
ايجاد دوگانگى در نمايش شــده است. يك 
كارگردان سعى دارد از قالب كمدى مهارت 
(يا همان دآلرته) استفاده كند، تا بتواند بيشتر 
قواعــد و منطق را زير پا بگذارد، در نتيجه با 
نام «تئودور» و هارلُِكن گونه وارد نمايش شده 
و با روده بُر كردن تماشاچيان،هنرمندى اش 
را نشان مى دهد و يك كمدى فارس درست 
مى كند. كارگردان ديگر در تالش است قالب 
كمدى شــخصيت را نشــان دهد تا فلسفه 
اجــراى نمايش (كه نقد سياســت و دروغ 
اســت) را اثبات كند. به همين جهت با نام 
«فريكس» همانند هارپاُگِن آرتور ميلر نقطه 
عطف داستان مى شود، با اين تفاوت كه او به 
جاى خساست، صفت رذيله دروغ را نمى تواند 

ترك كند.
دوگانگى در تبليغات بيلبوردى سطح شهر 

هم مشاهده مى شود. گويا در آن ها تصويرى 
از حتى يك بازيگر زن نيســت، در حالى كه 
ايــن نمايش بيش از پانــزده بازيگر اصلى و 

فرعى زن دارد.
با وجود اين دوگانگى ها، هــر دو كارگردان 
نمايش در يك نقطه به اشــتراك رسيده اند 
و آن نقش زن در جامعه اســت. سرنوشــت 
يك زن اين است كه يا با جاذبه هايش همه 
مردان را مجذوب خود كند و رســتگار شود 
يا بايد به دنبال جذابيتى مسحوركننده باشد 
و از بدبختى و تنهايى رهايى يابد، از اين دو 
حالت خارج نيست. شما در اين نمايش زنى 
را نخواهيد ديد كه جاذبه جنسى اش بر جنبه 
انســانى اش نچربد. تئودور و فريكس و همه 
مردان در انگيزه تصاحب بانوانى هستند كه 
غير از جذابيت هيــچ ندارند و بدون آن هم 
هيچ انــد. به همين دليل دختربچه قصه هم 
بايد لباس بالرين ها را بپوشــد و با توجه به 
ناتوانى اش در رقص، از ديگر بازيگران كمك 
بگيرد و به هر صورتى شــده نشان دهد كه 
قرار است چه آينده اى داشته باشد، چون او 

دختراست.
نقش زنــان در جوامع مدرن، از رنســانس 
تاكنون چيــزى جز ابزارى براى لذت جويى 
مردان نبوده است و ما در نمايش با اين سؤال 
مهم و بدون پاســخ مواجه مى شويم كه: اگر 
خلقت زن براى -لذت- مرد است، چرا نبايد 

به نامحرم نگاه كرد؟
با همه اين توصيفات ما پراگماتيست نيستيم 
و همه تالش هــاى يك اثر هنرى را به علت 
وخامت نتيجه آن ناديده نمى گيريم. اين اثر 
در نگاه كلى همانگونه كه كارگردان آن كيوان 

صباغ اعالم كرد، توانسته است چارچوب هاى 
يك نمايش تمام عيار كمــدى را -  تقريباً- 
رعايت كند، ما هم به ديــده اغماض به آن 
مى نگريم و شــجاعِت نقِد مشكالت جامعه، 
خصلت هاى زشــت و ناكارآمــدى بعضى از 
مسئوالن را تحسين مى كنيم ولى مسئله به 

همين جا ختم نمى شود.
عدم خالقيت در چنديــن نقطه خودش را 
نشــان مى دهد. اول، نبود دراماتورژى جديد 
و يكدســت كه سبب شــده است به جهت 
ضعف ســاختار قصه، هر كــس به هر جاى 
نمايش چيزى كــه بتواند از تماشــاچيان 
خنده بگيرد، اضافه كند. از ديالوگ هاى فيلم 
فارســى مثل (ما گفتيم زده، شما هم بگيد 
زده...) تا جمالت و شــوخى هاى رايج فضاى 
مجــازى. دوم، انتخاب نام (دپوتات) به جاى 
نام اصلى كه (به دنبال دروغگو) است، يادآور 
همان انتخاب اتابك نادرى است كه اولين بار 
اين نمايش را در ايران و در تهران اجرا كرد. 
سوم، استفاده از بازيگران مشهور تلويزيونى در 
نقش هاى كمرنگ، نشان از روش هاى مرسوم 

براى كسب گيشه است.
تبلور انديشــه اينديويژوآليسم (تفردگرايى) 
نمود بسيار واضح فلسفه غرب در آثار نمايشى 
ماست. در اين نمايِش حدود 40 نفره، هرگز 
خانــواده را نخواهيم ديــد و حتى يك زوج 
ديده نمى شود. هيچ فرزندى همراه والدينش 
نيســت، هيچ كس همســر ندارد و نهايتاً 
اصلى ترين كاراكتر (فريكس) يك نامزد دارد 
كه همان هم، از دست مردان ديگر در امان 
نيست و خوِد فريكس به دنبال رابطه پنهانى 
ديگرى است و در نهايت ارتباط معنادارى به 

نام خانواده ديده نمى شود.
اجراى نمايشــنامه هاى ضعيــف غربى در 
ايران با كالبد سياسى و روح ُكمدى، جدا از 
تزريق ســبك زندگى ديكته شده نظام هاى 
اَمپرياليستى، نشان از بى توجهى ما به هويت 

ملى است.
سؤال اساسى اين است؛ اگر بناست نمايشنامه 
يونانى كه توسط نويسنده تُرك تبار نوشته 
شده اســت، با هزاران شوخى اروتيك و دم 
دستى و مشــهدى مخلوط شود تا مخاطب 
گريز پاى تئاتر رغبت كند آن را ببيند، چرا از 

اساس يك نمايشنامه ايرانى ننويسيم؟
گروه تئاتر (عطش پاسارگاد) تشنگى خودش 
را با اجراى نمايشــنامه ديميترى پساتهاس 
سيراب مى كند، غافل از اينكه آِب چشمه هنر 
و استعداد و ذوق ايرانى، درون زا و بى نهايت 
است و قابل مقايسه با آِب راكد و وامانده آب 
انبارها نيست. ياد بيتى از حافظ مى افتم كه 

نشان دهنده هويت پاك و خالص اوست:

شعِر حافظ در زمان آدم اندر باغ ُخلد
دفتر نسرين و گل را زينت اوراق بود

حافظ اصالت شــعر خودش را فراتر از قدمت 
بشريت مى داند، در حالى كه ما متون ادبيات 
غرب را داراى راز جاودانگى! بايد جوان هنرمند 
مشــهدى ما باور كند كه اگر بنويسد، گرچه 
آنتــوان چخوف نخواهد شــد، ولى اگر مانند 
او در طــول عمر كوتاهش بيــش از 700 اثر 
هنــرى توليد كنــد، قطعاً تعــدادى از آن ها 
جهانى خواهند شــد. بله تئاتر هنر پيچيده 

ايست.

نقدى بر نمايش دپوتات

تنازع براى تصاحب «زن» در نمايشنامه اى كه ايرانى نيست

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

قــدس: از جاده هاى پيچ در پيچ، از ميان بيابان هايى بــا درخت هاى گز، اگر بگذرى، 
چند صد كيلومتر دورتر از خانه، مى رســى به دولت آباد و اين تازه شــروع ماجراست. 
اســمش را بگذاريــم ماجرا، ســفر، اردوى جهادى، يا حتى تفريحــى - به قول يكى 
از دانشــجوهايى كه در مســجد روســتا مالقات كردم – چه فرقــى مى كند، وقتى 
ماهيتش چيزى جز خوب كردن حال خودت و بقيه در اين واپســين لحظات تابستان 

نيست. 
اردوى جهادى پروانگى، پس از 6 روز تالش بى وقفه براى خدمت رسانى به روستاهاى 
محروم منطقه سرخس، به كار خودش پايان داد. اين اردو به هّمت كانون جهادى صراط 
الحميد بسيج دانشجويى علوم پزشكى مشهد از دوم شهريورماه با استقبال دانشجويان 

جهادگر از رشته هاى مختلف شروع به كار كرد.
در اين اردو، به 10روستا با مجموع 820 خانوار، خدمات آموزشى - بهداشتى و غربالگرى 

ارائه شد.
آموزش تغذيه سالم، آموزش تشــخيص زودهنگام و پيشگيرى از بيمارى هاى عفونى 
شــايع در منطقه مانند ســل، تب مالت، تب خونريزى دهنده كنگو، ســالك و هارى 
و نيــز غربالگرى قند و فشــار خون، وزن و قد، از جملــه خدماتى بودند كه به صورت 
خانه به خانه در اختيار اهالى روســتاهاى دولت آباد، صدرآباد، قاسم آباد، قلعه قصاب، 
نوروزآباد، شــورقلعه، كالته مره اى، شــلغمى ســفلى، شــلغمى عليا و صمدآباد قرار 

گرفت. 
در كنار خدمات خانه به خانه، 145 نفر از ويزيت مامايى، 333 نفر از ويزيت پزشــك 
عمومى، 60 نفر از خدمات بينايى ســنجى، 1500 نفر از معاينه دندانپزشكى و بيش 

از 350 نفر از خدمات دندانپزشــكى كه شــامل كشيدن، ترميم و جرم گيرى مى شد، 
استفاده كرده اند. 

در بخش فرهنگى و آموزشى اردوى جهادى پروانگى، بيش از 150 نفر در سنين مختلف، 
از كالس هاى نمددوزى، بافت تل، نّقاشــى، روبان دوزى، قرآن، مداحى، كاردســتى و 
مهدكودك بهره مند شــده اند. تعويض پرچم و ديوارنويسى مدارس روستايى، برگزارى 
جام فوتبال وحدت و محفل قرآنى با حضور اهل تسنن و تشّيع در روستاى كالته مره اى، 

از ديگر برنامه هاى اين اردو بود. 

به همت كانون جهادى صراط الحميد بسيج دانشجويى علوم پزشكى مشهد انجام شد

خدمات آموزشى - بهداشتى و غربالگرى براى خانواده هاى 10 روستا

جمعه بازار منتقل شد، 
مشكل پاركينگ آن 

هم حل شد، اما مشكل 
بزرگ ديگرى جايگزين 

آن شد كه به نوعى 
صداى همه را در 

آورده است

بــرش



��ر �و��ون
دبير شوراى مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبى:

 فضاى مجازى زمينه ساز افزايش
 مصرف موادمخدر است

مهر: دبير شــوراى مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبى گفت: 
كنتــرل ناكافى بــر فضاى مجازى باعث شــده كــه جوانان و 
نوجوانان براحتى بتوانند در اين فضا به انواع موادمخدر دسترسى 
داشــته باشــند.على زندى در پنجمين جلسه كميته فرهنگى 
شــوراى مبارزه با موادمخدر كه در اداره كل تبليغات اســالمى 
خراسان جنوبى برگزار شد، اظهار كرد: مافياى موادمخدر با توجه 
به سود هنگفتى كه اين تجارت كثيف دارد، تالش مى كند كه بازار 
خود را از دست ندهد، بيان كرد: به همين جهت مافياى موادمخدر 
قيمت ترياك را پايين نگه  داشته و عوض «صحرا» كه ماده بسيار 
كشنده است براى سنگين شدن به اين ترياك اضافه مى كنند تا 

از لحاظ قيمتى متضرر نشوند.
وى افزود: بيش از 700 نــوع موادمخدر صنعتى وجود دارد كه 
در خراسان جنوبى بيش از 14 تن موادمخدر در انواع مختلف را 

كشف و ضبط كرده ايم كه اين نكته جاى تأمل دارد.
دبير شوراى مبارزه با موادمخدر خراسان جنوبى گفت: كشفيات 
متنوع مواد مخدر حكايت از اين دارد كه موادمخدر صنعتى در 
خراسان جنوبى رشد فزاينده اى دارد كه اين زنگ خطر جدى در 
حوزه آسيب هاى اجتماعى در استان است. زندى يكى از داليل 
گسترش مواد مخدر در استان را فضاى مجازى دانست و يادآور 
شد: نبود دقت در فضاى مجازى و كنترل ناكافى و دقيق در آن 
موجب شده است كه افراد جوان و نوجوان به بلوغ زودرس رسيده 

و به انواع موادمخدر دسترسى داشته باشند.

 كاروان سالمت هالل احمر به 650 نفر 
خدمت رساند

بجنورد- خبرنگار قدس: مديرعامــل جمعيت هالل احمر 
خراسان شمالى با اشاره به اعزام كاروان هاى سالمت به روستاهاى 
استان گفت: تاكنون دو كاروان سالمت به مناسبت هفته دولت به 
مناطق روستايى اعزام شدند و به 650 نفر خدمات رسانى كرده اند.
محسن نجات با اشاره به اينكه خدمات اين كاروان رايگان است 
اظهار داشت: در مدت باقيمانده از هفته دولت، 2 كاروان سالمت 
متشكل از پزشك متخصص و عمومى، پرستار، ماما، روانشناس و 
كارشناس هاى دارو و بهداشت به مردم روستاها خدمات رسانى 
مى كنند. وى با بيان اينكه كاروان ســالمت در يك روستا از هر 
شهرستان استان حضور مى يابد، افزود: اين كاروان تاكنون در 6 
روستاى استان حضور يافته است و به 650 نفر خدمات رايگان 
ارائه داده است. مديرعامل جمعيت هالل احمر خراسان شمالى 
اظهار داشت: عالوه بر معاينه رايگان مردم، بسته هاى حمايتى و 

معيشتى هم ميان خانواده هاى نيازمند روستاها توزيع مى شود.
وى تصريــح كرد: در هر روســتا 5 تا 10 بســته حمايتى ميان 

خانواده هاى نيازمند توزيع مى شود. 

 14/5 ميليون دالر كاال از گمرك خراسان 
شمالى صادر شد

بجنورد- خبرنگار قدس: مدير گمرك خراســان شــمالى از 
صادرات 14 و نيم ميليون دالر كاال در پنج ماهه نخســت سال 
جارى از اين استان خبرداد و گفت: اين ميزان صادرات در مقايسه 

با مدت مشابه سال گذشته 49 درصد كاهش يافته است.
جواد جعفرى در نشست خبرى در باره علت كاهش ميزان ارزش 
صادرات كاال گفت: امســال ميزان صادرات محصوالت آلوميناى 
جاجرم بــه ميزان 5 ميليون دالر و صــادرات محصوالت فوالد 
اســفراين به ميزان 3 ميليون دالر كاهــش يافت و عالوه بر آن 
ميزان صادرات 10 صادر كننده اســتان نيز به ميزان 2 ميليون 
دالر انجام نشــده است. مدير گمرك خراســان شمالى با بيان 
اينكه صادرات محصوالت پتروشيمى خراسان شمالى به ميزان 
9 ميليون دالر از گمرك خارج اســتان انجام شده است، گفت: 
براى كاهش هزينه هاى صادرات شركت پتروشيمى، اين شركت 
نسبت به اجاره انبارهايى در جنوب كشور اقدام كرده و كارهاى 
گمركى نيز در همان استان انجام مى شود. از اين رو صادرات در 

گزارش هاى خراسان شمالى ثبت نمى شود. 
جعفــرى تصريح كرد: با تأييد نهايى گمرك ايران، بزودى مجوز 

فعاليت هاى گمركى در منطقه ويژه اقتصادى صادر مى شود. 

يك مقام قضايى به قدس خبر داد
 اسامى 3 بازار غير ايمن مشهد

 امروز اعالم مى شود

مهناز خجسته نيا: معاون دادستان مشهد از اعالم اسامى سه 
مجتمع تجارى غير ايمن مشهد در هفته جارى خبر داد.

محمد بخشــى محبى در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن اعالم 
اين خبر گفت: اين مجتمع ها كه جزو بازارهاى مهم و پر رونق 
محسوب مى شوند، در محدوده شهردارى منطقه 8 مشهد قرار 
دارنــد. وى با بيان اينكه از امروز بنرى مبنى بر غير ايمن بودن 
اين مجتمع ها در سردر آن ها نصب خواهد شد، افزود: دليل اين 
امر هم پايان يافتن مهلت ايمن سازى و بى تفاوتى متوليان اين 
مجتمع ها است.به گفته وى با دستور دادستان مشهد از اين پس 
تمام مجتمع هاى تجارى غير ايمن و ساختمان هاى پرخطر شهر 
موظف به رفع مخاطرات خواهند شد. وى از پلمب مجتمع ها و 
ساختمان هاى پرخطر و غير ايمن مشهد خبر داد و گفت: قطعاً 
برخورد قضايى با اين مجتمع ها تا تعطيلى موقت نيز كشــيده 
خواهد شــد. معاون دادستان مشهد در پيشگيرى از وقوع جرم 
با بيان اينكه فعالً محدوده شهردارى منطقه 8 به عنوان پايلوت 
ايمن سازى سازه هاى شهرى تعيين شده است، اظهار داشت: اين 

مأموريت در آينده نيز به تمام شهر تسرى خواهد يافت.

 ثبت نام 99/75 درصد دانش آموزان 
خراسان رضوى در مدارس 

ايرنا: دبير ستاد ثبت نام اداره كل آموزش و پرورش خراسان 
رضوى گفت: ثبت نام 99/75 درصد دانش آموزان اين استان 

در سامانه ملى سناد قطعى شده است.
سيدجواد قوامى نژاد افزود: در اين راستا يك ميليون و 109 
هزار و 679 دانش آموز با كد ملى در ســامانه سناد ثبت نام 
كرده انــد. وى اظهار كرد: بر اين اســاس در مقطع ابتدايى 
658 هــزار و 843 دانش آموز معادل 100درصد، در مقطع 
متوســطه اول 269 هزار و 909 نفر معادل 97 درصد و در 
مقطع متوسطه دوم 180 هزار و 927 نفر معادل 100 درصد 

دانش آموزان سال گذشته استان ثبت نام كرده اند.
وى با بيان اينكه فرايند ثبت نام در 31 مرداد ماه امسال پايان 
يافته اســت گفت: ثبت نام براى ظرفيت هاى خالى مدارس 

همچنان ادامه دارد.

 مصرف موادمخدر است
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رخ � رخ
مخاطبان عزيز خرسند     يم كه ارتباط د     وسويه با اين رسانه د     ر ارسال 
بنابراين  نشست،  ثمر  به  از سوى شما خوانند     گان گرامى  سوژه 
با پاسخ خود     ، ما را د     ر  اميد     واريم مسئوالن د     ستگاه هاى اجرايى 
اين مسير همراهى كنند     . شما مى توانيد      از طريق سامانه پيامكى 

300072305 با ما د     ر تماس باشيد     .

 مسئوالن بخوانند
اينكــه 14 نفر در حادثــه انفجار گاز در مشــهد در 
خانه اى صد مترى در دو طبقه كشــته و زخمى شوند 
عالمت بى تدبيرى مسئوالن در زمينه اشتغال زايى در 
روستاها و مناطق محروم استان خراسان بزرگ است؛ 
هر كس در روستا و شهر خود با مشكل مالى و...مواجه 
مى شود به مشــهد پناه مى آورد، اين چه عدالتى است 
كه روســتاها و مناطق محروم بايد محروم بمانند. شايد تقســيم استان خراسان رضوى 

كمى از مشكالت بكاهد.
915...7109

 تبديل كاربرى مسكونى به آموزشى
شهردار محترم مشهد! در دانش آموز 4 پالك 54 بامعبر عرض 10 متر و خيابان بن بست، چگونه 
مجوز تغيير كاربرى مسكونى به آموزشى را مى دهيد؟ درست است كه شورا آموزش و پرورشى 
هستند، اما نبايد مسكونى تبديل به مدرسه شود، موجب اذيت و آزار اهالى محل و حق قانونى 

اهالى پايمال مى شود.
915...1533

 پيامك هاى بى حاصل
متأســفانه اين همه پيامك هاى چاپ شده توسط روزنامه با پاسخى از سوى مسئوالن شهرى 
واســتانى و دولتى مواجه نمى شود، جالب اينجاست كه درمطبوعات هم، جناحشان حاضر به 

پاسگويى نيستند!؟ خودرأيى و خودستايى تا كجا؟
936...6158

 رفع آبگرفتگى براى فصل باران
مسئوالن محترم شهردارى! در كارگروه، رفع آبگرفتگى معابرسطح شهرمشهدخوب است اكنون 
به فكر آبگرفتگى خيابان هاى ســطح شهرمشهد باشــند تا درهنگام ريزش باران اين نعمت و 
رحمت الهى شاهد آبگرفتگى خيابان ها، ترافيك، آلودگى، اسراف بنزين و تصادف هاى مرگبار 

نباشيم، مثال پل هاى سطح شهر، چهارراه زرينه؟
936...6282

سوژه از شما / پيگيرى از ما

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 .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

على محمدزاده اينكه در كشور ما برخى 
از كارها در زمان خودشــان انجام نمى شود 
و بعدها با هزينه بيشــترى انجام مى شود، 
موضــوع جديــدى نيســت و اينكه بعضى 
كارهاى اشــتباه همواره تكرار مى شود هم 

چيز تازه اى نيست.
يكــى از نمونه هــاى اين گونــه از اقدام ها 
موضوع ايجاد زيرساخت هاى شهرى قبل از 
شكل گيرى اجتماعات بشرى است كه به هر 
دليل در كشــور ما مرسوم نيست و اگر در 
برخى از شهرهاى جديد اندكى مورد توجه 
بوده باز مى بينيم، ناقص يا بســيار كمتر از 

نياز واقعى محل ايجاد شده است.
با اين وصف در برخى از حوزه ها نمى توان به 
هيچ بهانه اى اجراى آن را به تأخير انداخت 
و بايــد به صورت ويژه در اولويت قرار گيرد 
بــه طور مثــال يكــى از چالش هاى جدى 
جوامع بشرى امروز در شهرها وبه طور ويژه 
در كالنشهرها موضوع دفع فاضالب و زباله 
يا همان پسماندهاى ساكنان شهرهاست كه 

تهديدات بهداشتى زيادى به دنبال دارد.
دفع فاضالب به شــيوه بهداشــتى و بدون 
تبعات كه مردم به نام «اگو» مى شناســند، 
سال هاست كه در كشــور ما عملياتى شده 
و در شهر مشهد از سال72 آغاز شده است 
واگــر در همــان زمان با اولويتــى ويژه در 
با آينده نگرى  دســتوركار قرار مى گرفت و 
دقيق ترى اجرا مى شــد، چه بســا برخى از 
محالتى كه اكنــون عمليات اجرايى اگو در 
آنجا فعال اســت، آن زمان شــكل نگرفته 
بودند و به دليل نبود مشــكالت اجرايى با 
ســرعت و البته هزينه كمترى اجرا مى شد 
واز سوى ديگر تبعات منفى دفع غير اصولى 
فاضالب (يا به همان روش هاى ســنتى) به 

حداقل مى رسيد.

 گاليه هاى قديمى
اگــر به گزارش هاى منتشــر شــده درباره 
طرح اگو مشــهد مراجعه اى داشته باشيد، 
مى بينيد برخى از گاليه هاى شــهروندان از 
ايــن طرح همواره در چند حــوزه بوده كه 
از آن جمله مبلغ باالى ســهم مشتركان يا 
اخذ پول قبل ازآنكه در محلشــان عمليات 
اجرايى آغاز شده باشد يا اينكه برخى مدعى 
هستند مدتى اســت عمليات اجرايى تمام 

شــده، ولى هنوز اتصال به 
شبكه صورت نگرفته است.

در چنــد روز اخيــر نيــز 
از ســاكنان منطقه  برخى 
خيابان  محدوده  در  طالب 
ابــوذر و پشــت ســيلو يا 
خيابان طباطبايى نســبت 
موضوعات گاليه  به همين 
داشتند كه باانتقال موضوع 
آب  شــركت  مديــران  به 
وفاضــالب پاســخ آن ها را 
درخصوص آخرين وضعيت 
طرح اگو مشهد و سؤاالت 

شهروندان دريافت كرديم.

 70 درصد مشتركان 
متصل

 به اگو هستند
مدير روابط عمومى شركت 
آب و فاضالب مشهد گفت: 

پروژه فاضالب شــهر مشهد از سال 1372 
آغاز شــده و تاكنون 70 درصــد از پروژه 
شبكه فاضالب شــهرى اجرا شده است كه 
20 درصد بيشتر از ميانگين كشورى است.

محــــمدزاده  محـــــمد 
برخى  ادعــاى  درخصوص 
شهروندان از توقف عمليات 
اجرايــى پــروژه در برخى 
داشت:  اظهار  شهر  مناطق 
پروژه جمــع آورى فاضالب 
شهر مشــهد با جديت در 
به طورى  است  انجام  حال 
كــه در ســال 95 بيــش 
از 230 كيلومتــر شــبكه 
فاضالب و در ســال 96 نيز 
حدود 300 كيلومتر شبكه 
اجرا شده است كه درسطح 
محسوب  ركورد  كشوريك 

مى شود.

 ايجاد 3260 كيلومتر 
شبكه فاضالب

وى مجموع شبكه اجرا شده 
را بيــش از 3260 كيلومتر 
اعالم كرد و افزود: براساس برنامه ريزى هاى 
صورت گرفته براى افق طرح در سال1420 
بيش از4800 كيلومتر شــبكه فاضالب در 
مشــهد اجرا خواهد شــد، بنابراين شركت 

آبفاى مشــهد از هم اكنون در پى ســاخت 
تصفيه خانه هــاى جديد فاضالب و افزايش 

ظرفيت هاست. 
وى ادامه داد: در حال حاضر پنج تصفيه خانه 
فاضالب با حجم 263 هــزار مترمكعب در 
شهر مشــهد ساخته شــده است و ساخت 

چند تصفيه خانه هم در دستور كار است.
محمدزاده در پاسخ به انتقادات مطرح شده 
از ســوى اهالى بخشــى از محدوده طالب 
شــامل (رســالت، طالب و ابوذر و پشــت 
ســيلوى گندم) نيز گفت: پروژه جمع آورى 
فاضالب منطقه مذكوردرســال 95 به پايان 
رسيده و شهروندان متقاضى نصب انشعاب 
مى توانند به مديريت آب و فاضالب منطقه 
2 واقــع در خيابان فاطميه مراجعه كنند تا 
نسبت به اتصال به شبكه منزل آن ها اقدام 

شود.

پيشرفت 70 درصدى پس از17 سال

حركت آرام طرح اگوى مشهد زيرپوست شهر

دفع فاضالب به شيوه 
بهداشتى و بدون تبعات 

كه مردم به نام «اگو» 
مى شناسند اگر در 

همان زمان با اولويتى 
ويژه در دستوركار 

قرار مى گرفت، چه بسا 
برخى از محالتى كه 

اكنون عمليات اجرايى 
اگو در آنجا فعال است، 

آن زمان شكل نگرفته 
بودند و به دليل نبود 

مشكالت اجرايى با 
سرعت و البته هزينه 
كمترى اجرا مى شد

بــرش

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

300072305 پيامك كنيد.
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روی �ط حاد� رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى خراسان رضوى در پاسخ به قدس بيان كرد

آخرين آمار بيكاران، بودجه زيارت و اعتبارات  حاشيه شهر

فاطمه معتمدى رئيس سازمان مديريت 
و برنامه ريزى خراســان رضوى در پاسخ به 
خبرنگار ما مبنى بر اينكه بودجه «مشــهد؛ 
پايتخت فرهنگى جهان اســالم» كه قراربود 
چند سالى پايدار بماند آيا محقق شده است، 
اظهار داشت: «مشهد پايتخت فرهنگى جهان 
اسالم» در سال جارى بودجه خاصى ندارد در 
حالى كه در سال گذشته، بودجه براى آن در 

نظر گرفته شده بود.
جمشــيدى افزود: البته استان سال گذشته 
نيز بر روى اين ارقام حرف داشــت. درواقع 
آنچه انتظار داشتيم كه براى برنامه اجرا كند 
با بودجه در نظر گرفته شــده متفاوت بود و 
عدد بيشــترى مد نظر اســتان بود. از سوى 
ديگر اســتان به دنبال آن بود كه امسال هم 
براى موضوع «مشهد پايتخت فرهنگى جهان 
اسالم» رديفى در بودجه سال 97 لحاظ شود.
وى بــا بيان اينكه بيشــتر برنامه هاى انجام 
شده در موضوع «مشــهد پايتخت فرهنگى 
جهان اسالم» طى سال گذشته از محل منابع 
داخلى استان و شهردارى مشهد دنبال شد، 
گفت: از محل منابعــى كه در اختيار وزارت 

ارشاد قرار گرفته بود، نبود.

  از بودجه زيارت چه خبر؟
وى در پاســخ به پرســش ديگر خبرنگار ما 
مبنــى بر آخرين خبرهــا از وضعيت بودجه 
زيارت خراسان رضوى خاطرنشان كرد: براى 
سال جارى رديف اعتبارى معادل 15 ميليارد 
تومان بــراى موضوع زيارت در شــهرهاى 
مشهد، قم و شيراز در نظر گرفته شده است. 
ما نيز ابالغ ســهم مشهد از اين اعتبار و نيز 
افزايش آن را درخواست و پيگيرى كرده ايم. 
با اين حال تاكنون اعتبار 15 ميليارد تومانى 
براى موضوع زيارت ويژه ســه شهر زيارتى 

مشهد، قم و شيراز ابالغ نشده است.
جمشيدى ادامه داد: هرچند اين بودجه هنوز 
ابالغ نشده است، اما موضوعات و برنامه هاى 
مرتبط با بحث زيارت در خراســان رضوى از 
محل منابع داخلى دنبال مى شــود و بحث 
زيارت مغفول نمانده اســت. هرچند انتظار 
اين اســت كه اعتبار ويژه اى براى اين مقوله 
در نظر گرفته شود، ولى تا اين لحظه اعتبار 
براى بودجه زيارت به استان ابالغ نشده است.

  دو رديف براى حاشيه شهر
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى خراسان 

رضوى درخصوص بودجه حاشيه شهر نيز به 
خبرنگار ما يادآور شــد: براى موضوع حاشيه 
شهر دو رديف در قانون بودجه كه يكى خاص 
مشــهد و ديگرى براى كالنشهرهاســت كه 
مشهد را نيز شامل مى شود در نظر گرفته شد.

وى ادامه داد: ابالغ بودجه حاشــيه شهربراى 
كالنشــهرها همچون ســال قبل بــه وزارت 
راه  و شهرسازى واگذار شده است كه ستاد آن 

در استان با معاونت عمرانى استاندارى است.

  20 ميليون از 160 ميليون
 براى كشف رود

وى درخصــوص وضعيــت اعتبــار بــراى 
ســاماندهى كشــف رود نيز بــه خبرنگار ما 
گفت: در سفر قبلى رئيس جمهور حدود 20 
ميليارد تومان براى موضوع كشف رود مصوب 
و عملياتى شــد، اما مابقى در اختيار استان 
قرار نگرفت. با اين حال طبق تأكيد استاندار 
خراسان رضوى قرار شد مجموعه اقدام هاى 
الزم بــراى اين موضوع نيز بــا اتكا به منابع 
داخلــى پيگيرى و دنبال شــود. بنابراين در 
مجموع از 160 ميليــارد تومان 20 ميليارد 

تومان رسماً ابالغ شده است.

رئيــس ســازمان مديريــت و برنامه ريزى 
در جمــع خبرنــگاران دربــاره بودجه قطار

مشــهد - گلبهار هم گفت: رئيس ســازمان 
برنامه و بودجه كشــور درســال 95 بعد از 
بازديــد از ايــن پروژه وعــده اختصاص 50 
ميليارد تومان را براى تسريع در اجراى پروژه 
قطار مشهد - گلبهار داد كه همان سال نيز 

اختصاص يافت.
وى بــا بيان اينكه اجراى اين پروژه از طريق 
فاينانس به مبلــغ 186 ميليون يورو مطرح 
شد، تصريح كرد: يكى از اقدام ها براى اجراى 
فاينانس، تضمين تعهد پرداخت ســهم 15 
درصدى دولت اســت كه اين ســهم 150 
ميليارد تومان است و از آن جاكه اين رقم در 
قانون بودجه پيش بينى نشده بود، در جريان 
ســفر دور دوم رئيس جمهور به اســتان از 
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور خواسته 
شد تحقق اين ســهم جزو مصوبات سفر در 

نظر گرفته شود كه موافقت شد.
وى خاطرنشان كرد:با توجه به اين مصوبه، 
ســهم 150 ميليارد تومانى دولت به عنوان 
تعهــد 15 درصدى دولت بــراى فاينانس 
قطار مشــهد - گلبهار در قالب سه رقم 50 

ميليارد تومانى براى سال هاى 97،98 و 99 
پرداخت خواهد شد.

 رتبه اول خراسان رضوى از حيث 
تكميل و بهره بردارى از پروژه ها

رئيــس ســازمان مديريــت و برنامه ريزى 
خراسان رضوى در ادامه به موضوع واگذارى 
پروژه هــاى دولتى به بخــش غيردولتى به 
عنوان يكــى از تأكيدات دولت اشــاره كرد 
و افزود: اســتان تا پايان ســه ماهه امســال 
در بحث واگذارى پروژه هــاى ناتمام دولتى 
بــه بخش غيردولتــى در مقايســه با ديگر 
اســتان هاى كشور در جايگاه سوم و از حيث 
تكميل و بهره بردارى از پروژه ها در رتبه اول 

كشور قرار دارد.
جمشــيدى در ادامــه به بحــث تخصيص 
اعتبارات عمرانى و جارى اســتان در سال 
گذشــته و همچنين سال جارى پرداخت و 
گفت: تخصيص بودجه عمرانى اســتان در 
سال گذشــته 57/3 درصد است به طورى 
كه از 2139 ميليــارد تومان اعتبار عمرانى 
اســتان در ســال گذشــته 1212 ميليارد 
تومان تخصيص يافــت. ضمن اينكه ميزان 
تخصيص اعتبارات هزينه اى استان در سال 
گذشته نيز با تخصيص 584 ميليارد تومان 

94/3 درصد است.
وى اضافه كرد: اعتبارات استان در سال جارى 
تاكنون 1940 ميليارد تومان به اســتان ابالغ 
شده است كه 878 ميليارد تومان آن معادل 
46 درصــد تاكنون تخصيص يافته اســت. 
همچنين ميزان اعتبــار عمرانى كه تاكنون 
ابالغ شده 1300 ميليارد تومان است كه 47 

درصد آن طى پنج ماهه امسال محقق شود.

  ميز خدمت در تمام اداره ها
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى خراسان 
رضــوى با بيان اينكه طبــق ابالغيه صورت 
گرفته تمامى دســتگاه هاى اجرايى اســتان 
موظــف به راه اندازى ميــز خدمت حضورى 
تــا اول تير و راه اندازى ميز الكترونيك تا آذر 
ماه هستند، گفت: ميز خدمت حضورى بايد 
صفر تا صد درخواســت ارباب رجوع را انجام 
دهند. راه اندازى ميز خدمت حضورى در 74 
دســتگاه اجرايى در تيرماه مورد ارزيابى قرار 
گرفت و حســب آن اقدام هاى 16 دســتگاه 
ضعيف و 22 دســتگاه نيز بــراى راه اندازى 

اقدامى نكرده بودند.

آب و �وا
  افزايش وزش باد و گرد و غبار 

در خراسان رضوى
قدس : اداره كل هواشناسى خراسان رضوى اعالم كرد:بررسى 
نقشــه هاى پيش يابى و تصاوير ماهواره نشان دهنده شمالى 
شدن جريانات و افزايش شدت وزش باد در سطح استان بوده 

كه با پديده گرد و غبار همراه است. 
بنابراين از امروز بخصوص در نوار شرقى استان كاهش كيفيت 
هــوا و ميزان ديــد افقى دور از انتظار نيســت. ضمن اينكه 
يكشنبه براى مناطقى از نيمه شمالى استان افزايش ابر نيز 
پيش بينى مى  شود. روند كاهش دماى هوا نيز تا سه شنبه 

اوايل صبح ادامه خواهد داشت.
هواى امروز مشــهد هم صاف تا كمى ابرى با وزش باد شديد 

لحظه اى و گردوغبار پيش بينى مى شود.
حداقل و حداكثر دماى امروز مشهد هم به ترتيب 13 و 28 

درجه سانتيگراد خواهد بود.

��ر
  توليد روبات  و دستبند هوشمند 

در خراسان شمالى

بجنورد- خبرنگار قدس: سرپرســت معاونت اقتصادى 
اداره كل اقتصــادى و دارايى خراســان شــمالى گفت: 
نخســتين شــركت فعال در زمينه اينترنت اشيا در اين 
اســتان با ســرمايه گذارى خارجى به بهره بردارى رسيد. 
محســن بجنوردى اظهار داشــت: اين پروژه در اســتان 
مصوب شده و در شهرك صنعتى شماره يك بجنورد آغاز 
به كار كرده اســت. وى افزود: اين شركت فعال در زمينه 
اينترنت اشيا با مشــاركت يك سرمايه گذار ايرانى مقيم 

آلمان و سرمايه گذار ايتاليايى ايجاد شده است.
وى گفت: اين شــركت، توليد كننده روبات ها و دستبندهاى 
هوشمند است كه با 500 هزار يورو سرمايه گذارى معادل 560 

هزار دالر، آغاز به كار كرده و به بهره بردارى رسيده است.
بجنوردى درباره ســرمايه گذارى خارجى در استان افزود: 
اجراى پنج پروژه در زمينه ســاخت نيروگاه خورشــيدى 

به ارزش 179 ميليون دالر در استان مصوب شده است.
سرپرســت معاونت اقتصــادى اداره كل امور اقتصادى و 
دارايى خراسان شــمالى در بخش ديگر سخنان خود در 
باره وضعيت درآمدى اســتان اظهار داشــت: درآمدهاى 
عمومى اســتان در سال گذشــته، 2350 ميليارد ريال و 
ميزان درآمدهاى مالياتى استان 2120 ميليارد ريال بوده 
اســت. وى يادآور شد: در تيرماه امسال ميزان درآمدهاى 

مالياتى استان 750 ميليارد ريال گزارش شده است. 

  كلنگ زنى بزرگ ترين نيروگاه 
خورشيدى در خراسان رضوى 

 سومين نيروگاه 500 مگاواتى خراسان رضوى در 
رشتخوار كلنگ زنى شد. 

خالقداد عرب فرمانداررشــتخوار در اين مراســم گفت: تا 
پايان سال جارى براساس اظهار نظر مسئوالن اين پروژه 
نيروگاه خورشــيدى نوق رشتخوار با سرمايه گذارى 540 

ميليارد راه اندازى خواهد شد.
وى گفــت: اين نيروگاه با برترين فناورى هاى موجود دنيا 
خواهد بود كه اين سامانه ها توانايى مسيريابى خورشيدى 

را دارا هستند.
فرماندار رشــتخوار افــزود: اين پنل ها با داشــتن لنزهاى 
اپتيــكال برخالف نمونه هاى رايج مورد اســتفاده، توانايى 
جذب باالى اشــعه هاى خورشــيدى را داشته و مى توانند 
بهره ورى باالترى نسبت به نمونه هاى قديمى داشته باشند.
عرب درباره اشتغال زايى پروژه خورشيدى رشتخوارتصريح 
كــرد: اين پــروژه در اراضى نوق با وســعت 200 هكتار 
اجرايى خواهد شــد كه در مرحله نهايى 500 نفر اشتغال 

زايى مستقيم خواهد داشت.
وى در ادامه كلنگ زنى اين پروژه همچنين آسفالت و بهسازى 
روســتاهاى ملك آباد و حسين آباد و خانه ورزش هاى رزمى 

رشتخوار با اعتبارى افزون بر 3 ميليارد تومان را افتتاح كرد.

  افتتاح 3 طرح راه روستايى در فاروج 
بجنورد- خبرنگار قدس: سرپرست معاونت مهندسي و ساخت 
راه و شهرســازي خراسان شمالي از افتتاح سه طرح آسفالت راه 

روستايى با حضور استاندار در شهرستان فاروج خبر داد.
علي عليمرداني اظهارداشــت: اين سه طرح راه روستايى شامل 
زيرســازى،ابنيه فنى و آســفالت گرم محور بهار - اسطرخى به 
طول1/7 كيلومتر، زيرســازى،ابنيه فنى و آســفالت گرم محور 
بيرم آباد - اميرآباد به طول 2 كيلومتر و زيرسازى و آسفالت گرم 

محور چرى تبريان به طول 3/2كيلومتر بود.
وي به بحث اعتبارات اين طرح ها اشاره كرد و افزود: اعتبار هزينه 

شده در اين سه طرح به صورت كلي 62 ميليارد ريال است.
سرپرست معاونت مهندسي و ساخت راه و شهرسازي خراسان 
شمالي افزود: با آسفالت محور بهار - اسطرخى 358 نفر، محور 
بيرم آباد- اميرآباد 1258 نفر و محور چرى -تبريان نيز 3110 نفر 

از نعمت راه مناسب بهره مند مى شوند.

 تصادف اتوبوس با تير چراغ برق
 3 مجروح برجاى گذاشت

فارس:مدير روابط عمومى اتوبوســرانى مشهد گفت: صبح 
ديروز برخورد يك دستگاه اتوبوس شركت اتوبوسرانى مشهد با 

تير چراغ برق، سه مجروح برجاى گذاشت. 
عباس اتحادى در خصوص اين حادثه  گفت: ســاعت 9:40 
صبح  ديروز يك دســتگاه اتوبوس شركت اتوبوسرانى مشهد 
كه در حال رفتن به پايانه الماس شرق بوده در حالى كه قصد 
گردش به راســت جهت ورود به الين كند رو را داشته با يك 

دستگاه موتورسيكلت برخورد مى كند.
مدير روابط عمومى اتوبوسرانى مشهد ادامه داد: اين موتورسوار 
با سرعت باال قصد گردش به چپ از جلوى اتوبوس را داشته تا 

به محدوده رينگ ميدان سپاد وارد شود.
وى بيان كرد: راننده اتوبوس به دليل اينكه با موتورســوار 
برخــورد نكند و همچنين به دليل عدم مهارت در كنترل 
اتوبوس با تير چراغ برق فشــار قوى محدود ميدان سپاد 

برخورد مى كند.

 يك كشته در تصادف 
محورشيروان- فاروج

شــيروان- خبرنگار قدس: فرمانده پليس راه شيروان از 
برخورد منجر به فوت يك دستگاه خودروى چرى با عابر پياده 

در كيلومتر 6 محورشيروان- فاروج خبر داد. 
ســرهنگ مهدى كيوان نژاد گفت: در پى اعــالم يك مورد 
برخورد خودروى سوارى چرى با عابر پياده با حضور مأموران 
در صحنه مشخص شد كه عابر پياده به علت شدت جراحات 

وارده در دم فوت نموده است.
كارشناســان پليس راه علت اين حادثه را بى توجهى راننده 

خودرو به جلو اعالم كردند.

 دستگيرى سارق صندوق صدقات 
بجنورد- خبرنگار قــدس: فرمانده انتظامى اســفراين 
ازدستگيرى سارق صندوق صدقات در اين شهرستان خبر داد. 
سرهنگ جاويد مهرى گفت: در پى وقوع چندين فقره سرقت از 
صندوق هاى صدقات سطح شهرستان، موضوع به صورت ويژه 
در دستور كار مأموران پليس آگاهى اين فرماندهى قرار گرفت.
اين مقام انتظامى با اشــاره به اينكه مأموران پليس آگاهى با 
انجام تحقيقات ميدانى و در حين گشــتزنى در سطح شهر 
به يك نفر سارق كه در حال سرقت از صندوق صدقات بوده 
برخورد نمودند، تصريح كرد: با عملكرد به موقع مأموران متهم 

دستگير و به مقر انتظامى منتقل شد.
وى با بيان اينكه متهم از سارقان سابقه دار بوده و در بازجويى 
فنى به چهار فقره سرقت از صندوق هاى صدقات اعتراف نموده، 
خاطرنشان كرد: در اين راستا يك دستگاه موتورسيكلت نيز 
از متهــم توقيف و متهم نيز به منظور انجام اقدام هاى قانونى 

تحويل مقامات قضايى شد.

 كشف 20 ميليارد ريال داروى غيرمجاز 
احتكار شده در بجنورد

بجنورد- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى خراسان شمالى 
از كشف انبار داروى غيرمجاز احتكار شده به ارزش 20 ميليارد 

ريال در بجنورد خبر داد. 
ســردارعليرضا مظاهرى گفت: در پى اعالم خبرى مبنى بر 
نگهدارى مقادير زيــادى داروى غيرمجاز در يكى از محالت 
شهرستان بجنورد، بالفاصله موضوع در دستوركار كارآگاهان 

پليس قرار گرفت.
اين مقام ارشــد انتظامى ادامــه داد: مأمــوران با همكارى 
كارشناسان مربوط در بازرسى از انبار مورد نظر مقادير زيادي 
دارو و لوازم آرايشي و بهداشتي غيرمجاز به ارزش 20 ميليارد 

ريال كشف كردند.
وى افزود: در اين رابطه، يك متهم دستگير و پس از تشكيل 

پرونده براى انجام مراحل قانونى تحويل مقامات قضايى شد.
خبر ديگرى حاكى اســت جانشين انتظامى خراسان شمالى 
از كشف انبار احتكار مواد شوينده و لوازم خانگى به ارزش 6 

ميليارد و 500 ميليون ريال در اين شهرستان خبر داد. 
سرهنگ حسين بدرى با اعالم جزئيات اين خبر گفت: در پى 
اعالم خبرى مبنى بر اينكه فرد يا افرادى با هويت معلوم اقدام 
به نگهدارى غيرقانونى مقدار قابل توجهى مواد شوينده و لوازم 
خانگى در يك انبار غيرمجاز در شهرستان بجنورد مى نمايد، 
بالفاصله موضوع به صورت ويژه در دستور كار مأموران پليس 

آگاهى استان قرار گرفت.
اين مقام انتظامى با اشــاره به اينكه مأموران با هماهنگى 
قضايى و به همراه كارشناســان مربوط به محل مورد نظر 
اعزام شــدند، افزود: مأموران در بازرسى از اين انبار مقدار 
قابل توجهى مواد شــوينده و بخارى گازى احتكار شده را 

كشف و ضبط كردند.
اين مقام انتظامى با اشــاره به اينكه ارزش كاالى كشف شده 
6 ميليارد و 500 ميليون ريال برآورد مى شود، اظهار داشت: 
در اين عمليات دو متهم دســتگير كه پس از تشكيل پرونده 
و تكميل تحقيقات به منظور انجام اقدام هاى قانونى تحويل 

مقامات قضايى شدند.
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رئيس مجمع نمايندگان استان خبرداد

تصويب كليات اليحه مناطق ويژه اقتصادى 4 شهر خراسان رضوى

خبر

قــدس: رئيــس مجمــع نمايندگان 
خراسان رضوى از تصويب كليات اليحه 
مناطق ويژه اقتصــادى قوچان و خواف 
و طرح منطقه ويــژه اقتصادِى گناباد و 

تربت حيدريه در مجلس خبر داد. 
كليــات اليحه  گفــت:  بنايى  حميــد 
مناطق ويژه اقتصــادى قوچان و خواف 
و طرح منطقه ويــژه اقتصادِى گناباد و 

تربت حيدريه كه پيشــنهادى از سوى 
نمايندگان اين دو شهرســتان بوده، با 

اكثريت آرا در مجلس تصويب شد.
وى افــزود: همچنين پس از پيگيرى هاى 
فراوان در كميسيون هاى تخصصى مجلس، 
همچون كميســيون اقتصادى و رايزنى با 
اعضاى كابينه دولت و جلسات مختلف در 
اتاق هاى بازرگانى و صنعت و... كليات اليحه 

منطقه ويژه اقتصادى گناباد با اكثريت آراى 
نمايندگان به تصويب رسيد.

وى ادامه داد: از آحاد مردم، صنعتگران 
و ســرمايه گــذاران بخــش خصوصى 
مى خواهــم از ايــن فرصــت طاليى به 
دســت آمده كــه جهش فــوق العاده 
عظيمى در منطقــه ايجاد خواهد كرد، 

نهايت استفاده را داشته باشند.

خبرگردشگرى

بهره بردارى از چهار پروژه گردشگرى در نيشابور
قدس: همزمان با چهارمين روز از هفته دولت، چهار پروژه 

گردشگرى ديگر در نيشابور به بهره بردارى رسيد. 
اســماعيل اعتمادى رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى نيشابور در مراسم افتتاح همزمان اين 
پروژه ها گفت: اين پروژه ها شــامل فاز اول موزه صحرايى 
شادياخ با اعتبارى معادل يك ميليارد ريال، ساخت سازه 
فضايى سايت باســتانى فوشنجان (زادگاه حاجى بكتاش 
ولــى) با اعتبارى معادل 2 ميليارد ريال، تكميل و تجهيز 

ميهمانسراى ابراهيمى با هزينه 2 ميليارد ريال و افتتاح اقامتگاه بومگردى جورى در روستاى 
جورى با هزينه اى معادل يك ميليارد ريال است.

وى با اشــاره به ظرفيت هاى بسيار مناسب شهرســتان در حوزه گردشگرى و نيز ساخت و 
بهره بردارى از هتل چهارستاره اميران، ابراز اميدوارى كرد تا پايان سال با تكميل و راه اندازى 
چندين طرح بومگردى ديگر كه در مناطق گردشــگرى نيشابور درحال انجام است، ميزان 
ماندگارى مسافر در اين شهرستان به چندين شبانه روز افزايش يابد و منافع اقتصادى پايدارى 
نيز براى شهروندان فراهم شود.قبل از افتتاح اين واحد بومگردى، پرده بردارى از تنديس شيخ 
حســن جورى، رهبر قيام سربداران در قرن هفتم هجرى، در زادگاه اين مبارز بزرگ واقع در 

روستاى جورى نيز توسط مسئولين شهرستان انجام شد.

250 زوج خراسان شمالى متقاضى فرزندخواندگى هستند
بجنورد- خبرنگار قدس: مديركل بهزيستى خراسان 
شمالى با بيان اينكه اكنون250 زوج در استان متقاضى 
فرزندخواندگى هســتند، گفت: شــمار نــوزادان در 

شيرخوارگاه بسيار كمتر از شمار متقاضيان است.
اسماعيل قربانى اظهار داشت: اكنون 25 نوزاد زير سه 
سال در شيرخوارگاه شيروان نگهدارى مى شوند كه البته 

همه آنان قابل واگذارى به خانواده ها نيستند. 
وى افزود: همه زوج هاى نابارور و متقاضى فرزندخواندگى 

نيز شرايط و صالحيت قانونى براى دريافت نوزادان را ندارند. 
مديركل بهزيستى خراسان شمالى گفت: بيشتر زوج ها متقاضى فرزندخوانده زير يك سال 

و فرزند دختر هستند.
قربانى در بخش ديگر سخنان خود درباره آغاز بهره بردارى از بزرگ ترين شيرخوارگاه شرق 
كشور در بجنورد گفت: اين شيرخوارگاه در زيربنايى با 1500 مترمربع با ظرفيت 100 نفر 
نوزاد افتتاح شد. وى خاطرنشان كرد: اين شيرخوارگاه مختص نگهدارى كودكان زير سه 
ســال است و مقرر شده با بهره بردارى از آن كودكانى كه اكنون در شيرخوارگاه شيروان 
نگهدارى مى شوند به بجنورد منتقل شوند. وى گفت: اكنون در شيرخوارگاه شيروان 40 

كودك زير 6 سال نگهدارى مى شود.

همزمان با چهارمين روز از هفته دولت، چهار پروژه 

اســماعيل اعتمادى رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى نيشابور در مراسم افتتاح همزمان اين 
پروژه ها گفت: اين پروژه ها شــامل فاز اول موزه صحرايى 
شادياخ با اعتبارى معادل يك ميليارد ريال، ساخت سازه 
فضايى سايت باســتانى فوشنجان (زادگاه حاجى بكتاش 
 ميليارد ريال، تكميل و تجهيز 

مديركل بهزيستى خراسان 
 زوج در استان متقاضى 
فرزندخواندگى هســتند، گفت: شــمار نــوزادان در 

 نوزاد زير سه 
سال در شيرخوارگاه شيروان نگهدارى مى شوند كه البته 

وى افزود: همه زوج هاى نابارور و متقاضى فرزندخواندگى 

244 هزار نفر بيكار
رئيس ســازمان مديريت و برنامه ريزى خراســان 
رضــوى در بخش ديگر، جمعيت بيكاران اســتان 
را 244 هــزار نفر اعالم كرد و درخصوص وضعيت 
تورم نيز اظهار داشــت: شاخص كل قيمت ها براى 
خانوارهاى استان اعم از شهرى و روستايى در مرداد 
ماه امســال 124/6 بوده است كه اين شاخص در 

كشور 127/7 است. مرداد در مقايسه با تير ماه شاخص استان 4/7 درصد افزايش نشان 
مى دهد و اين بدان معناست كه ميانگين قيمت كاال و خدمات در مرداد ماه نسبت به 
ماه قبل آن در استان 4/7 افزايش داشته است كه در مقايسه با مرداد ماه سال گذشته 
15/5 درصد افزايش دارد و نسبت به 12 ماهه منتهى به مرداد سال جارى در مقايسه با 

12 ماه منتهى به مرداد سال قبل 8/3 درصد افزايش داشته است.
وى گفت: نرخ تورم كشور در مرداد ماه نسبت به تير 5/2 نسبت به مرداد سال گذشته 
19/3 و نسبت به 12 ماه منتهى به مرداد سال جارى با سال گذشته 9/7 درصد افزايش 
داشته و با اين وصف نرخ تورم در خراسان رضوى نسبت به ميانگين كشور تا حدودى 

پايين تر است.
وى با بيان اينكه خراسان رضوى رتبه 11 كشور را به لحاظ پايين بودن نرخ تورم دارد، 
گفت: 72 درصد جمعيت اســتان معادل 4 ميليون و 700 هزار نفر شــهرى هستند و 

مابقى در روستاها ساكنند.
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