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گزارش قدس از گرافتارى مردم در 

اداره ثبت اسناد و امالك خراسان رضوى

غوغاى كاغذبازى

.......صفحه 2 

.......صفحه 3 

معاون دادستان مركز 
خراسان رضوى خبر داد 

فرصت يك 
ماهه براى 

استانداردسازى 
وسايل بازي 

مهدها
قدس  معاون دادســتان مركز خراســان رضوى 
گفت: در پي مأموريت اعطايى به مديركل استاندارد 
جهت بررسي و استانداردسازي لوازم ورزشي مهدهاى 
كودك استان، مشخص شد كه لوازم مهدهاى كودك 
منطبق با اســتاندارد نيســت. قاضى بخشى محبى 
تأكيد كرد: با هماهنگي صورت گرفته بين بهزيستي 
واســتانداري به منظور حفظ سالمت كودكان، بايد 
ظرف يك ماه ضمن بازديــد از اين اماكن و آموزش 
مديران، نسبت به استانداردسازي لوازم ورزشي وبازي 

كودكان اقدام شود.وى خاطرنشان كرد: در ...

تعطيلى 2000 واحد صنفى

.......صفحه 3 

با اختراع جوان خراسانى

خودروها آب سوز 
مى شوند!

قدس: با اينكه هنوز ابتداى صبح اســت، امــا در اكثر اتاق ها و 
راهروهاى اداره كل ثبت اســناد و امالك خراسان رضوى چندين 

مراجعه كننده وجود دارد كه پيگير امور خود ...

.......صفحه 4 

kروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــرانروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m

عالقه مردم به چيپس و پفك بيش از خريد 
كتاب است!

كشف رود از نخستين سكونتگاه هاى بشرى در 
خاورميانه است

گفت وگو با نويسنده تقدير شده جايزه داستان كوتاه سيمرغ مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خراسان رضوى: 

قدس:  پنجشنبه اى كه گذشت در اختتاميه 
سومين جايزه داستان كوتاه سيمرغ نيشابور 
از مرتضى فخرى نويسنده خراسانى تجليل 
شــد. مرتضى فخرى نويسنده آثار متعددى 
است كه «سى گاو»، «ليليا»، «كفتار»، «حوريه»، 

«گوركن» و«مهبوط» از جمله آن ها...

صنايع  فرهنگى،  ميــراث  مديركل  قدس: 
دستى و گردشگرى خراسان رضوى با اشاره 
به تاريخى بودن دهانه كشف رود گفت: سال 
1354 در پى يك كار مطالعاتى از سوى مركز 
مطالعات علمى فرانسه به همراهى دكتر على 

آريايى از دانشگاه فردوسى مشهد...
.......صفحه 2  .......صفحه 2 

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.منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.
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ورود دانشگاه آزاد به عرصه سياست به 
آن ضربه زد

ايرنا: نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى گفت: دانشگاه آزاد 
اسالمى در گذشته وارد جريان هاى سياسى شد كه به ضرر اين 
دانشــگاه بود. ورود دانشگاه به سياست بازى موجب ضربه به 
نظام دانشگاهى و آموزش عالى شد و هنوز هم اين موضوع در 

برخى عرصه ها وجود دارد.
آيت اهللا سيد احمد علم الهدى در ديدار با اعضاى هيئت رئيسه 
دانشــگاه آزاد اسالمى واحد مشهد افزود: دانشگاه اگر از حوزه 
نخبگى خارج شود، نابود مى شود. بايد توجه كنيم كه دانشگاه 
نبايد ابزار كاسبى شود. مشكل ما منفعت طلبى برخى افراد در 

مسئله دانشگاه ها است.
وى ادامه داد: براى دانشــگاه در عرصه علم و فكر نمى شــود 
محدوديت گذاشت؛ چون دانشگاه محل تضارب افكار است و 

نياز به آزادى در اين زمينه دارد.
16 واحد و مركز دانشــگاه آزاد با حضور 70 هزار دانشــجو و 
1600 اســتاد در خراســان رضوى وجود دارد. 35 درصد اين 

دانشجويان در مقطع تكميلى تحصيل مى كنند.

نجات 5 محقق از دل كوير 
خراسان جنوبى 

قدس: پنج دانشــجو كه در كوير شهرستان «خوسف» گرفتار 
شده بودند، با تالش تيم هاى امدادى و پليس در كمتر از نيم 

روز نجات يافتند. 
جانشين رئيس پليس خراســان  جنوبى گفت: با اعالم مركز 
فوريت هاى پليسى 110 مبنى بر گرفتار شدن پنج دانشجو كه 
خودرويشان در رمل گير كرده بود، بالفاصله تيمى از مأموران 

شهرستان خوسف به محل اعزام شدند.
ســرهنگ سعيد دادگر افزود: با توجه به اينكه موقعيت دقيق 
افراد گرفتار شــده درحاشــيه كوير در دســت نبود، تمامى 
مسيرهاى فرعى محدوده اعالمى بررسى شد كه پس از چند 
ساعت تالش بى وقفه، خودروى مورد نظر در يكى از مسيرهاى 

فرعى خاكى پيدا شد. 
به اين ترتيب با تالش مأموران خودرو از رمل خارج و با توجه به 
سخت گذر بودن قسمتى از مسير با كمك يك خودروى ديگر 

به مسير جاده اصلى هدايت شدند.
در بررسى ها مشخص شد، پنج دانشجو براى انجام تحقيقات 
علمى به مناطق كويرى آمده بودند كه به علت ناآشــنايى به 

مسير، در رمل گرفتار شده بودند. 
توصيه ما اين است كه به دليل گستردگى كوير خراسان جنوبى 
گردشگران و كويرنوردان، بدون همراه داشتن راهنماى محلى 

از سفر خوددارى كنند.

آيت اهللا علم الهدى: 
كودك بازيگوش حادثه ساز شد 

قدس: يك كودك بازيگوش كه در قسمت خشك 
كن ماشــين لباسشويى گرفتار شده بود، با تالش 

مأموران آتش نشانى مشهد نجات يافت.
به گفته مدير عامل ســازمان آتش نشانى مشهد، 
عصر روز جمعه، محبوس شدن پسر بچه سه ساله 

به سامانه 125 آتش نشانى اطالع رسانى شد.
آتشپاد حســن جعفرى ابراز داشت: گروه امداد و 
نجات ويژه ايســتگاه شماره 28 براى امداد رسانى 
و نجات، به محل وقوع حادثه در بلوار عبدالمطلب 
مشهد اعزام شــدند و پس از دقايقى تالش موفق 
شــدند كودك را از داخل قســمت خشــك كن 
لباسشــويى خارج و رها سازى كنند. خوشبختانه 

اين كودك آسيب جدى نديده است.
خبر ديگرى نيز حاكى اســت: شب شنبه در اثر 
برخورد يك خودروى ســوارى ليفان با تير چراغ 
برق در بلوار نمــاز، راننده خودرو(بانوى جوان) در 
كابين بهم پيچيده اين وســيله نقليه محبوس و 

مصدوم شد. 
با اعالم اين سانحه به سامانه تلفنى 125، بالدرنگ 
تيم امداد و نجات و اطفاى حريق ايستگاه شماره 
23 آتش نشانى روانه محل حادثه شدند. مأموران 
آتش نشــانى با حضور در محــل، ضمن اقدامات 
پيشــگيرانه به واسطه نشت ســوخت از خودرو، 
نســبت به رها سازى خانم حادثه از كابين خودرو 

اقدام كردند.

دستگيرى 41 متجاوز مرزى در 
تايباد

قدس: فرمانده مرزبانى استان خراسان رضوى از 
دستگيرى 41 متجاوز مرزى در نقطه صفر مرزى 

تايباد خبر داد.
ســردار جان نثار گفت: طي 48 ساعت گذشته، 
تعدادى از اتباع بيگانه كه در حال ورود به خاك 
كشورمان بودند، توسط ديده بانان مرزبانى هنگ 
مرزى تايباد مشاهده و درعملياتي ضربتي 41 نفر 

از آنان دستگير شدند.
وى همچنين از كشف مقاديرى سوخت قاچاق 
خبر داد و گفت: مأموران ايســت و بازرسى 17 
شــهريور هنگ مرزى تايباد نيز در بازرســى از 
خودروهــاى ترانزيت عبورى، موفق به كشــف 

1300 ليتر سوخت قاچاق شدند.

حوادث كارشناس سالمت و روان شبكه بهداشت و درمان خليل آباد:

درآمد فروشندگان داروهاى ترك اعتياد از قاچاقچيان بيشتر است
ايسنا  كارشــناس سالمت و روان شبكه بهداشت 
و درمــان خليل آباد گفت: درآمــد عطارى هايى كه 
داروهاى ترك اعتياد را به فروش مى رسانند از درآمد 

قاچاقچى حرفه اى موادمخدر بيشتر است.
ســيد مصطفى ريحانى در جلسه شوراى هماهنگى 
مبارزه با مــواد مخدر كه در محــل فرماندارى اين 
شهرســتان تشكيل شــد، با بيان اينكه متأسفانه از 
برخى مسائل مهم غافل شده ايم، از فروش بسيار زياد
 ماده ترك اعتياد متــادون در داروخانه ها خبر داد و 
افزود: با وجود اينكه بســيارى فكر مى كنند متادون 
براى ترك اعتياد اســت، اما زندگى جوانان را به هم 

مى ريزد.
وى با اشــاره به اينكه متادون در داروخانه ها با مجوز 
به فروش مى رسد، به وضعيت فروش داروهاى ترك 
اعتياد در عطارى ها اشاره كرد و گفت: متأسفانه درآمد 
بســيارى از عطارى هايى كه اقدام به فروش داروهاى 

گياهى مى كنند از معروف ترين قاچاقچيان مواد مخدر 
بيشتر است.

 فروش ماده مخدر با نام داروى گياهى
كارشناس سالمت و روان شــبكه بهداشت و درمان 
خليل آباد با بيان اينكه برخى به اســم داروى گياهى 
مواد مخدر مى فروشند، بيان كرد: متأسفانه بسيارى از 
خانواده ها بدون اينكه اطالعى داشته باشند، اين داروها 

را مصرف مى كنند.
وى با اعالم اينكه مضرات بسيارى از داروهاى گياهى 
كه به عنوان ترك اعتياد به فروش مى رســد، صدها 
برابر از ترياك خطرناك تر بوده و روان و جســم افراد 
را به هم مى ريــزد، گفت: هيچ گاه نمى توان از طريق 
متادون اقدام به ترك مواد كرد و به دليل فشــارها و 
حمله هاى شديد قلبى كه وارد مى شود، مجدد مجبور 

به استفاده مى شود.

ريحانى با اشــاره به اينكه بايــد پيگير فروش برخى 
مــوادى كه به عنــوان داروهــاى تــرك اعتياد در 
داروخانه ها و عطارى ها به فروش مى رسند بود و تنها 
به دنبال فروشندگان مواد مخدر نبود، افزود: بسيارى 
با دستگاه هايى كه در خانه دارند، داروهاى ترك اعتياد 
را در كپسول كرده و به عنوان داروى گياهى به فروش 

مى رسانند.

 غافل شده ايم ؛ مواد مخدر فراگير شده
در ادامه بخشدار ششطراز با بيان اينكه متأسفانه مواد 
مخدر در حوزه هاى مختلف بســيار فراگير شده و در 
ميان تمامى اقشار مختلف ديده مى شود، اظهار كرد: 

اين واقعيتى است كه از آن غافل شده ايم.
محمد قربانى با اشــاره بــه اينكه ارائــه راهكار و يا 
شناسايى مشــكل، كار ما نيســت و بايد از توانايى 
هيئت علمى رشته هاى مرتبط دانشگاه ها استفاده كرد، 

بيان كرد: بايد هر چه زودتر با دانشــگاهيان جلسات 
مشتركى برگزار شود.

وى همچنين پيشــنهاد داد؛ مســئوالن دانشگاهى 
پايان نامه هاى دانشــجويان را به حــوزه مواد مخدر 
شهرســتان گرايش دهند تا به دنبال راهكار مناسب 

باشيم.
در اين جلسه همچنين رئيس كميته امداد خليل آباد 
با بيان اينكه تاكنون براى جامعه هدف جلســاتى در 
زمينه موادمخدر برگزار شــده است، گفت: در برخى 
از جامعــه هدف بــه خاطر موادمخدر شــاهد از هم 

پاشيدگى خانواده ها هستيم.
حسين پور با اعالم اينكه براى افراد كه ترك كرده اند 
بايد تســهيالتى براى اشتغال زايى در اختيار گذاشته 
شود، بيان كرد: متأسفانه بسيارى با اكراه به اين افراد 
تسهيالت مى دهند و يا اگر هم بخواهند وامى بدهند 

در تهيه ضامن مشكل دارند.

مديركل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى خراسان رضوى منصوب 

شد
قدس   مديركل جديــد تعــاون، كار و رفاه 

اجتماعى خراسان رضوى منصوب شد.
محمد سنجرى كه پيش از اين، مديركل تعاون،كار 
و رفاه اجتماعى خراسان جنوبى بود، با حكم وزير 
كار بــه عنوان مديركل جديد تعــاون، كار و رفاه 

اجتماعى خراسان رضوى منصوب شد.
گفتنى است؛ پيش از اين محمود احمدى مديركل 

تعاون، كار و رفاه اجتماعى خراسان رضوى بود.

قدس  دكتر اســالمى، مديركل انتقال خون اســتان با دكتر 
احمدى، مديرعامل جمعيت هالل احمر خراسان رضوى ديدار 
و بــا امضاى تفاهمنامه اى بين اداره كل انتقال خون خراســان 
رضــوى و جمعيت هــالل احمر پيرامون اســتفاده از نيروهاى 
داوطلب پزشك و پرســتار براى نخستين بار در كشور به يارى 

سالمت مردم شتافتند.
در ايــن ديدار دكتر اســالمى ضمــن ابراز خرســندى از اين 
تفاهمنامه، بيان كرد: انتقال خون و هالل احمر فرشتگان نجاتى 
هســتند كه در راه سالمت مردم تالش مى كنند. وى با اشاره به 
اين كه انتقال خون ســازمانى عام المنفعه بوده و همواره تالش 

خود را در كمك به همنوع و ترويج انسان دوستى در تمام دنيا به 
كار مى بندد، افزود: اين دو سازمان عام المنفعه همواره در كنار 
هم بوده تا در سوانح و حوادث بتوانند يارى رسان و نجات بخش 

جان انسان ها باشند.
وى خاطرنشان كرد: اميد است با تعامالت بيشتر در مواقع بحرانى 
و در مناسبت هاى مذهبى كه ميزان مراجعه اهداكنندگان خون 
به پايگاه ها به بيشــترين ميزان خود در طول ســال مى رســد، 
بتوانيم از داوطلبان جمعيت هالل احمر كه هميشــه با حضور 
خــود در تمام صحنه هاى ايثار نقش آفرينى كردند، اســتمداد 
جسته تا در خدمت رسانى بهتر به اهداكنندگان خون و بيماران 

نيازمند به خون و فراورده هاى خونى سالم انجام وظيفه نماييم.
در ادامه اين ديدار نيز دكتر احمدى تأكيد كرد: با توجه به حضور 
نيروهاى داوطلب ســازمان جمعيت هالل احمر در تمام عرصه ها 
و پيروى از اصول يگانگى اين ســازمان، جمعيت داوطلبان هالل 
احمر در خدمت عموم مردم شــهيدپرور ايران اسالمى بوده و تمام 
تالش خود را در جهت فعاليت هاى انسان دوستانه آن سازمان عام 
المنفعه به كار خواهــد برد. وى در ادامه اظهار اميدوارى نمود كه 
داوطلبان ما در جمعيت هالل احمر به دنبال عقد تفاهمنامه با اداره 
كل انتقال خون خراســان رضوى، آن اداره كل را در تهيه خون و 

فراورده هاى خونى مورد نياز بيماران يارى خواهند رساند.

هالل احمر و انتقال خون؛ فــرشتگان نجات
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كشف 2500 ليتر سوخت قاچاق از 
يك وانت نيسان 

قدس: 2500 ليتر نفت ســفيد قاچاق در بازرسى از يك 
وانت نيسان در تربت جام كشف شد. 

فرمانده انتظامى شهرستان تربت جام گفت: يكى از تيم هاى 
كالنترى 12 شهيد بهشتى اين شهرستان شب شنبه حين 
گشــت زني در بلوار شــاهد، به يك وانت نيسان آبى رنگ 
مظنون شــده و در بازرســى از آن2500 ليتر نفت سفيد 

قاچاق و بدون هرگونه مجوز حمل كشف كردند.
متهمين به همراه محموله كشــف شده به مراجع قضايى 

معرفى شدند.

برداشت غيرمجاز شن و ماسه از معادن موجود در جاده سرخس
تسنيم: عضو شوراى شهر رضويه گفت: حفارى و برداشت غيرمجاز شن و ماسه از معادن موجود در جاده سرخس 
سبب تردد بيش از هزار كاميون  در جاده مشهد به سرخس و ايجاد تصادفات و خسارات جانى به ويژه براى عابران 
پياده مى شــود.  جواد حسينى اظهار داشــت: حدود 100 واحد معدن پرداخت شن و ماسه در شهر رضوى وجود 
داشته كه اين امر ظرفيت  عظيم اين شهر را در حوزه ساخت و ساز نشان مى دهد در پشت اين خصوصيت مشكالتى 
ديگر نهفته است. عضو شوراى شهر رضويه افزود: حفارى و برداشت غيرمجاز شن و ماسه از معادن موجود در جاده 
سرخس، سبب تردد بيش از هزار كاميون  در جاده مشهد به سرخس و ايجاد تصادفات و خسارات جانى به ويژه براى 
عابران پياده مى شود. حسينى خاطرنشان كرد: توانايى ديگر شهر رضويه وجود اراضى كشاورزى وسيع و محصوالت 
گندم و جو بوده كه با توجه به وجود اين توانايى، اين شهر خودكفا شده البته وجود مجتمع گوشتى و دامدارى ها نيز 
سبب ايجاد بوى بد و بيمارى هاى بسيارى مى شود، براى برطرف كردن اين مشكل يك زمين سمت روستاى جيم آباد 

در حال آماده سازى براى احداث يك كارخانه گوشتى است.



گزارش قدس از گرفتارى مردم در اداره ثبت اسناد و امالك خراسان رضوى

 غوغاى كاغذبازى
�و��ون

فاطمه معتمدى  با اينكه هنوز ابتداى صبح 
است، اما در اكثر اتاق ها و راهروهاى اداره كل 
ثبت اســناد و امالك خراسان رضوى چندين 
مراجعه كننده وجود دارد كه پيگير امور خود 

هستند.
دريافت خدمات مرتبط با امالك، اسناد، ثبت 
شركت ها و مؤسسات تجارى و حتى انجام امور 
مربوط به دريافت مهريه از جمله خدماتى است 
كه بخش زيادى از مردم را مشترى پروپا قرص 
دريافت خدمات از ادارات ثبت اسناد و امالك 

كرده است.
يكى از مراجعه كنندگان كه براى دريافت برگه 
استعالم و ارائه به دادگسترى به اداره كل ثبت 
اســناد و امالك خراسان رضوى مراجعه كرده 
است، به خبرنگار ما مى  گويد: هر چند كاركنان 
با سرعت پيگير اين درخواست بودند، اما براى 
دريافت جواب نامه و استعالم بايد دو روز ديگر 
صبر كرد كه البته ظاهراً خود اداره ثبت پاسخ 

را به دادگسترى ارسال خواهد كرد.
بانوى ديگــرى نيز كه به نمايندگى از يكى از 
مناطق شــهردارى مشهد براى انجام كارهاى 
ادارى به اداره مراجعه كرده نيز مى گويد: براى 
پيگيرى دريافت اسناد تك برگى امروز به اداره 
ثبت اســناد و امالك مراجعه كردم با اينكه از 
مدت ها قبل اقدام هايى براى دريافت اين اسناد 
انجام شده است، با اين حال به دليل حجم زياد 
كارها و اينكه مراجعات از نواحى مختلف به اين 
اداره زياد اســت، تحقق درخواست اسناد تك 

برگى شايد يك ماه ديگر هم زمان ببرد.
وى با انتقاد از اين روند طوالنى و زمان بر اضافه 
مى كند: با اينكه مراجعه زيادى به اداره كل ثبت 
اسناد براى انجام كارهاى ادارى و بين دستگاهى 
داريم، با اين حال زياد معطل مى شــويم و اين 
مسئله زمان بر بودن ســبب مى شود كارهاى 

شهردارى هم با تأخير مواجه شود.
فرد ديگرى نيز كه براى دريافت خدمات اداره 
كل ثبت اسناد و امالك در حوزه ثبت شركت ها 

مراجعه كرده، خاطرنشان مى كند: مشكل اكثر 
ادارات از جمله ثبت و اسناد 
اتوماســيون ادارى است كه 
به كاركنــان ارتباطى ندارند 
در واقع پرســنل و كاركنان 
در پيگيــرى امــور مــردم 
عمدتاً پاى كار هســتند، اما 
آنچه مــردم را آزار مى دهد 
بروكراسى شــديد حاكم بر 

بخش ادارى كشور است.
وى اضافــه مى كند: يكى از 
اشــكاالت اين است كه هر 
دو سال يك بار شركت هاى 
ســهامى خاص طبق قانون 
بايد آگهــى تغييرات هيئت 

مديره و مدير عامل شركت را ارائه دهند، حتى 

اگر هيئت مديــره و مديرعامل تغيير نكرده 
باشند، بازهم بايد اين آگهى 

را ارائه دهند.
وى ادامــه مى دهد: موضوع 
جالب تر اينكــه بايد صورت 
جلســه را به پست تحويل و 
سپس پســت آن را به اداره 
ثبت اســناد و كارشــناس 
مرتبــط ارجــاع مى دهد و 
مشــكل اين جاست كه اگر 
وجود  اشكالى  كوچك ترين 
داشــته باشــد و كارشناس 
آن را اعــالم كند بايد دوباره 
همين ســيكل ادامــه يابد، 
بنابراين ممكن است اين روند 
سه ماه هم زمان ببرد و اين يكى از مشكالت 

مردم است.
وى تصريــح مى كند: اين مشــكل ربطى به 
كاركنان ندارد، آن ها برابر وظايف تعريف شده 
كارشــان را مى كنند، بلكه مشكل مربوط به 

سيستم ادارى است.
وى خاطر نشان مى كند: براى رفع اين چالش 
به نظر مى رســد وقت آن رسيده كه در نظام 
ادارى كشور تجديد نظر و بروكراسى كه مردم 
را در مراجعــه به ادارات براى دريافت خدمات 

آزار مى دهد برطرف شود.

در حوالى امروز2

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى خراسان رضوى: 

  كشف رود از جمله نخستين 
سكونتگاه هاى بشرى در خاورميانه است

ميراث  مديــركل  قــدس: 
فرهنگــى، صنايع دســتى و 
گردشگرى خراسان رضوى با 
اشاره به تاريخى بودن دهانه 
كشف رود گفت: سال 1354 
در پى يــك كار مطالعاتى از 
ســوى مركز مطالعات علمى 

فرانســه به همراهى دكتر على آريايى از دانشــگاه فردوسى 
مشهد 60 دست افزار سنگى در دهانه رود كشف رود مشهد 
كشف شد. تا قبل از اين قدمت تمدن ايران به 100 هزار سال 
باز مى گشت، اما با اين كشف و تخمين عمر آن به 800 هزار 
تا يك ميليون ســال افزوده شد. مكرمى فر ادامه داد: به اين 
ترتيب مطالعات ديرينه شناسى در منطقه حاشيه كشف رود 
نشان مى دهد اين منطقه جزو نخستين سكونتگاه هاى بشرى 
در منطقه خاورميانه بوده است. خراسان سابقه تمدنى بسيار 
بااليى دارد و يكى از مناطق تاريخى و برتر كشور در اين زمينه 
محسوب مى شود. وى گفت: بنابراين كشف آثار و ابنيه تاريخى 
در مشــهد و نيز در منطقه ثامن دور از ذهن و انتظار نيست، 
بنابراين روند ثبت ملى در تمام استان خراسان رضوى و نيز 

منطقه ثامن شهردارى مشهد ادامه خواهد داشت.

رئيس كميته مخاطرات زلزله راه و شهرسازي 
خراسان رضوي عنوان كرد
  ظرفيت لرزه خيزى 

    در گسل جنوبى مشهد
هادى زهرايى: رئيس كميته مخاطرات زلزله اداره كل راه 
و شهرسازي استان خراسان رضوي گفت: بر اساس شواهد، 
گســل جنوبي مشــهد مى تواند در زمره گسل هاى داراى 
ظرفيت لرزه خيزى تلقى شود كه در هنگام فعاليت و زلزله 
ساخت و سازهاي واقع در اين بخش شهر را دچار خسارت 

كند.
محمدرضا مهردوســت افزود: به لحاظ زمين شناسى در 
اين بخش شــهر مشهد گســلي وجود دارد و مطالعات 
زيادى بر روي اين گســل در حال انجام است كه بزودى 
گزارش دقيق آن توسط كارشناسان مربوطه آماده و ارائه 

مي شود.
مهردوست درباره مقاومت ساخت و سازهاي فعلي شهر مشهد 
در برابر لرزه هاي محتمل ناشي از گسل هاي اطراف اين شهر، 
افزود: در 15 سال گذشته ساخت و ساز شهرى در شهر مشهد 
با تالش نهادها، ادارات ذى ربط و همچنين جامعه مهندسى 
پيشرفت قابل توجهى داشته است، كه اين به همت مهندسان 
طراح و ناظر و نظارت عاليه در سازمان نظام مهندسى استان 

بوده است. 
طراحى منطبق بر آيين نامه، جوشكارى حرفه اى و... همه و 
همه مؤيد پيشرفت نســبت به گذشته در كيفيت ساخت و 

ساز است. 
وي تصريح كرد: اما هنوز كار تا شــرايط ايده آل باقى است، 
در حال حاضر در شــهر مشهد ساختمانى بدون پى نوارى و 
اســكلت فلزى با بتنى مقاوم در برابر زلزله، مهاربند جانبى 
(بادبند- ديوار برشى) و سقف بتنى اجرا نمى شود، ولى قطعاً 
ايراد هايى در اجراي ساختمان ها بوده كه امكان دارد در هنگام 
زلزله موجب خسارت شود، به هر حال بايد نظارت و دقت در 
اجرا جهت انطباق نقشه هاى اجرايى و آنچه در واقعيت اجرا 

مى شود، تشديد شود.

  چله نمايش «ما» در مشهد
هنگامه طاهرى: امروز نخستين روز بهمن است. حال و هواى 
انقالب هميشه از همين نخستين روزهاى بهمن در كوچه هاى 
شــهر مى پيچد. كالس هاى مدارس، لباســى از شرشره هاى 
رنگى مى پوشند، شــهر آذين مى شود،جشن ها، همايش ها و 
سخنرانى ها رنگ انقالب مى گيرند اما هيچ وقت هنر چندان 

كه بايد پررنگ نبوده ولى گويا امسال هست.
امســال جشن انقالب در مشهد با همت هنرمندان اصيل و 
پيشكســوت تئاتر قصد دارد حال و هواى انقالب را در قالب 
اجراى همايش ها و مسابقات و... فراتر برده و ملموس تر كند. 
حوزه هنــرى ايده پرداز اين تحول عظيم، امســال ميزبان 
ايده هايى حتى مبتدى در خصوص اجراى تئاتر در مساجد، 
محالت و مدارس اســت و اين اتفاقى بزرگ در 40 سالگى 
انقالب است. گواه آن فراخوان «چله نمايش ما» است كه بنا 
دارد 40 روز نمايش «مردم انقالب» را در مساجد و محالت 
و مدارس به نمايش بگذارد. امســال انقالب بعد از 40 سال 
در قالبى نو در مشــهد متولد مى شود. رئيس حوزه هنرى 
خراسان رضوى در نشســت خبرى 40 روز اجراى نمايش 
«مردم انقالب» كه روز گذشــته در حوزه هنرى خراســان 
رضوى برگزار شد اظهار داشت: رسيدن به مرز 40 سالگى در 
آداب ما، دست يافتن به معرفت در هر حوزه است بخصوص 
در مورد انقالب ايران كه پيشينه آن بيانگر اتفاقات مهم در 
حوزه هاى علمى،انديشه اى،معرفتى و فنون و مجاهدات مردم 

بوده است.
ميثــم مرادى عــالوه بر اين اذعان كرد: پــس از جنگ فعاليت 
گروه هــاى مختلــف هنرى در ســطح مدارس و مســاجد كه 
خودجوش انجام مى شد كمرنگ شد و بيشتر به سمت ابالغيه، 
دستور و سازوكار رفت، بنابراين فرصتى براى فعاليت هنرمندان 
ايجاد نشــد، اما امسال ســپاه كه نقش اصلى در فراخوان «چله 
نمايش ما» دارد مى خواهد اين حركت را به اوج رسانده و زمينه را 
براى ارائه و بازخوانى گروه هاى حرفه اى و آماتور تئاتر باز بگذارد.

 اجراى 300 برنامه تئاتر و نمايش مردمى دهه فجر در مشهد

وى با بيان اينكه هدف از ايــن برنامه بازخوانى نمايش هاى 
مردمى اســت، يادآور شد: بعد از اعالم فراخوان اين جشنواره 
قصــد داريــم از نمايش هاى مردمى در محــالت، مدارس و 
مســاجد حمايت كرده و اميدواريم بتوانيم پيوند گسترده و 

محكمى ميان هنرمندان جوان وپيشكسوت ايجاد شود.
وى گفت: پيش بينى مى كنيم براى اين برنامه بالغ بر 300 اجرا 
در مشهد داشته باشيم. ابوالفضل راه چمنى مسئول هنر و ادبيات 
معاونت فرهنگى و اجتماعى ســپاه امام رضا(ع) نيز با اشاره به 
اينكه برگزارى اين جشنواره اتفاق زيربنايى در هنر انقالبى است، 
گفت: هنر بايد صيقل دهنده باشد، بنابراين به نظرم چله نمايش 
ما اتفاق خوبى است. وى اظهار اميدوارى كرد خروجى اين كار 
ارزشــمند الگوى خوبى براى سال هاى بعد باشد، چراكه با اين 

كار، تئاتر به خيابان ها مى رود و جايگاه خودش را پيدا مى كند.
دبيرهنرى فراخوان چلــه ما گفت: مهلت ثبت نام و دريافت 
طرح و ايده در مرحله اول پنج بهمن به مدت يك هفته ودر 

مرحله دوم 25 بهمن به مدت يك هفته ديگر خواهد بود.
محمــد ملتجى ادامــه داد: هفت بهمن اعــالم نتايج طرح و 
ايده هاى ارســالى، 9 بهمن ماه بازبينــى آثار، 10 بهمن اعالم 
نمايش هاى برگزيده، از 12 بهمن اجراى گروه هاى منتخب در 
مرحله اول و 25 بهمن ماه نيز مهلت ثبت نام و دريافت طرح و 
ايده در مرحله دوم است و در پايان مراسم اختتاميه فروردين 
97 برگزار مى شود. گفتنى است؛ اين جشنواره كه يادمان شهيد 
مسعود سهيلى است با حضور مادر اين شهيد و مسئوالن حوزه 

هنرى و سپاه امام رضا(ع) و هنرمندان رونمايى شد.

نماينده مردم مشهد: 
  توجيه شهردارى براى تخريب مسجد 

حوض معجردار پذيرفتنى نيست

فارس: نماينده مردم مشهد و كالت در مجلس شوراى اسالمى 
در واكنش به تخريب مســجد حوض معجردار گفت: به عنوان 
نماينده مردم اليحه شكايتى را نسبت به شهردار و همه افرادى 
كه در اين قضيه دخيــل بوده اند، تنظيم كرديم كه به محاكم 
قضايى ارجاع خواهد شد تا نسبت به اين موضوع برخورد جدى 
شود. حجت االســالم پژمانفردر بازديد از بقاياى مسجد حوض 
معجردار افزود: اين موضوع در جلســات شــوراى عالى انقالب 
فرهنگى از سوى شوراى عالى معمارى و شهرسازى مطرح شد 
كه براى تهيه اليحه و برنامه جديد در بافت اطراف حرم مطهر 
بايد ســه سال فعاليت هاى عمرانى در اين منطقه متوقف شود. 
نايب رئيس كميســيون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى ادامه 
داد: متأسفانه مسئوالن محلى براى جلوگيرى از اين مسئله وارد 
نشــدند، بلكه ديديم با شدت براى بى توجهى به مصوبه شوراى 
عالى معمارى و شهرسازى اقدام كردند. وى به خانه بختيارى ها، 
يكى از آثار تاريخى تخريب  شده در بافت اطراف حرم مطهر اشاره 
كرد و گفت: از اين موضوع بسادگى نمى توان عبور كرد، متأسفانه 
مسئوالن محلى نه  تنها در اين موضوع قوانين را رعايت نكردند، 
نه اينكه براى حفظ هويت مشهد تالش كنند، آن ها حتى قوانين 
را رعايت نكردند. پژمان فر با اشــاره به اتفاقات خالف قانون كه 
حول محور اين مسجد رخ داد، گفت: نظر قاضى محترم است، اما 
براى نهايى شدن حكم دادگاه هم مراحلى وجود دارد.وى تأكيد 
كرد: شهردارى حكم را مى گيرد و بدون اينكه پشتوانه هاى اين 
موضوع روشن شده باشد، دست به تخريب مى زنند، اين حركت 
كامالً غيرقانونى اســت و ما انتظار داريم مســئوالن شهردارى 
توضيح دهند. نماينده مردم مشــهد و كالت در مجلس شوراى 
اسالمى تصريح كرد: به نظر من اين مسجدى كه تخريب  شده 
به اندازه اى ارزشمند اســت كه براى احياى مجدد آن، مجتمع 
تجارى تخريب شود.وى با تأكيد بر اينكه مسئوالن نبايد اين قدر 
براى هويت شهرى مشهد چالش ايجاد كنند، گفت: ميراث اين 
شهر براى ما اهميت دارد و كوتاهى و تقصير مديران و مسئوالن 

منحصر به اين مسجد نبوده است.
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قدس: آب شرب مشهدى ها در استخر الكچرى نشين ها
نيش و نوش: بهشــون آب شرب ميدن كه برن شنا كنن تا 

حداقل چند ساعت كمتر كالهبردارى و اختالس كنن!
قدس: كمبود آب ادامه پيدا كند معلوم نيســت چه بر سر 

خراسان جنوبى مى آيد
نيش و نوش: هيچى فقط يك كوير به كويرهاى ايران اضافه 

ميشه!
قدس: تخريب مسجد 180 ساله حوض معجر مشهد

نيش و نوش: يعنى تو مشــهد بايد منتظر اتفاقاتى از ناحيه 
شهردارى باشيم كه در 180 سال گذشته بى سابقه است!

قدس: افزايش 14 سالن سينما در خراسان رضوى
نيش و نوش: پس طالق، خيانت، اشــرافيگرى و اعتياد در 

خراسان رضوى 14 درصد بيشتر ميشه!
قدس: در پى عمليات پليس دژ مشروب فروشان در مشهد 

فرو ريخت
نيش و نوش: و قيمت انواع مشروبات در مشهد مثل قيمت 

تخم مرغ و دالر و ماشين كشيد باال!
قدس: وجود 11 هزار بى سواد مطلق در خراسان رضوى

نيش و نوش: يعنى ما خواب ديديم كه چندسال پيش جشن 
پايان بى سوادى در كشور برگزار شد؟!

��ش و �وش
سعيد ترشيزى

خديجه زمانيان  پنجشنبه اى كه گذشت در اختتاميه سومين جايزه داستان كوتاه 
سيمرغ نيشابور از مرتضى فخرى نويسنده خراسانى تجليل شد. 

مرتضى فخرى نويسنده آثار متعددى است كه «سى گاو»، «ليليا»، «كفتار»، «حوريه»، 
«گوركن» و«مهبوط» از جمله آن هاست. 

او نويسنده اهل خراسان است و در نيشابور به دنيا آمده است. برخالف ساير نويسندگان، 
فضاهاى شهرى جذابيتى براى او ندارد و در همان زادگاهش مى نويسد. به گفته خودش 
در نوشــتن داستان هايش نگاه ويژه اي به افسانه دارد كه اين را وامدار افسانه گويى هاى 
مادرش مى داند.  به انگيزه قدردانى كه از اين نويسنده بى حاشيه و اهل نوشتن شد به 

سراغش رفتيم و در خصوص نويسندگى و دغدغه هاى نوشتن با او گپ زديم. 
گفت وگوى ما را با مرتضى فخرى بخوانيد.

   احساس يك نويسنده از قدردانيها و بزرگداشت ها چيست و چقدر به شما 
در امر نوشتن و ادامه راه در مسير نويسندگى كمك مى كند؟ 

در كتاب « ساختار، سبك و اصول فيلمنامه نويسى» اثر رابرت مك كى نويسنده مسئله اى 
به نام لذت تنها بودن را مطرح مى كند و مى گويد: بزرگ ترين مشكل هنرمندان اين است 
كه وقتى اثر خوبى خلق مى كنند به باشگاهى به نام باشگاه هنرمندان مى پيوندند و وقتى 
عضو اين باشگاه مى شوند نگاه جامعه به آن ها به گونه اى مى شود كه حس هنرى آن ها 
تأمين مى شــود و اين موجب مى شود ديگر نتوانند اثرى خوبى خلق كنند. به نظر من 
هم اين قدردانيها براى هنرمند و نويسنده خطرناك است چون سبب مى شود گاهى در 
هنرمند غرور كاذب ايجاد كند. مثالً ماركز نظر مثبتى نســبت به «نوبل» نداشت و در 
گفت و گويى گفته بود اگر نوبل نمى گرفت چندين كتاب هموزن «صد ســال تنهايى» 
خلق مى كرد. به هر حال هنرمند بايد ظرفيت داشته باشد. من نوشتن را وظيفه خودم 
مى دانم و اگر از من قدردانى هم نشود من همچنان به راهم در «نوشتن» ادامه مى دهم. 
من آن قدر براى نوشــتن انگيزه دارم كه كاش زمان از 24 ساعت فراتر مى رفت تا من 

بتوانم بيشتر بنويسم. 
 در شــرايطى كه همه نويسنده ها از وضعيت نشر ناراضى هستند شما چه 

انگيزه اى داريد تا دست به قلم شويد؟ 
هزينه هاى زيادى براى اينكه من نويســنده بشوم، شده است. من وامدار اين هزينه ها 
هســتم و خودم را در قبال نوشتن موظف مى دانم. اگر لحظه اى تنبلى كنم و ننويسم 

حتماً مديون اعتماد مردم مى شوم بنابراين تا هستم مى نويسم. 
 در شرايطى كه بسيارى از نويسندگان به شهرهاى بزرگ تر مهاجرت كردند 
شما در نيشابور مانديد و هنوز هم در همين شهر ساكن هستيد و مى نويسيد. 

چطور شد كه به فكر مهاجرت نيفتاديد؟
اگر هنرمند بخواهد موفق باشد بايد خودش را بنويسد. نويسنده وقتى مى تواند از خودش 
بنويســد كه در جامعه خودش زندگى كند و از رويدادها و فضاى اطرافش الهام بگيرد. 
ماندن در نيشــابور در خلق جهان داستانى من به من كمك كرد.من تاريخ خوانده ام و 

متوجه شدم كه اگر بخواهم نويسنده خوبى باشم بايد چند مسئله را مدنظر داشته باشم 
اول غلبه بر ترافيك بود. در نيشابور ترافيك، جنجال رسانه اى و فضاى مجازى كه همه 
اين ها را مخل نويسندگى مى دانم، كمتر گريبان من را به عنوان نويسنده مى گيرد، اما 
به جاى اين ها نزديك بودن به هويت و فضاى بومى را در اختيار دارم. شرايط مهاجرت 
براى من هم ايجاد شد هم به شهرهاى بزرگ تر و هم خارج از كشور به هر حال نويسنده 
فضاهاى دلســرد كننده اى را تجربه مى كند، اما هيچ وقت چنين كارى نكردم. اين جا 
سوژه هايى است كه واقعاً هيچ جاى ديگر براى نويسنده پيدا نمى شود و نويسنده بايد 

قدر اين شرايط را بداند. 
 آثار شــما را نشر «افراز» منتشر مى كند. چرا آثار شما را ناشران خراسانى 

منتشر نمى كنند؟
من ناشران همشــهرى خودم را نمى شناسم و از همان اول با نشر افراز كار مى كردم و 
آثارم را هم به همان نشر مى دهم چون از نظرات خانم كيان افراز و ايده هاى ايشان در 
زمينه نوشتن استفاده مى كنم. ضمن اينكه وضعيت نشر در كشور ما به گونه اى است 
كه اگر ناشر همشهرى من را نمى شناسد خرده اى بر او نمى گيرم. در خارج از ايران هر 
نويسنده اى كه اثرى منتشر مى كند 3000 جلد از اين كتاب ها توسط دولت خريدارى 
مى شود. در ايران هم وزارت ارشاد چندين سال است كار خريد كتاب را انجام مى دهد، 
اما در اين خريدها گاهى رانت هايى وجود دارد و يا ناشرانى بايكوت مى شوند و از آن ها 

خريد نمى شود اين شرايط شاعران را سرخورده و ورشكسته كرده است. 
يكى از ناشــران خراسانى مى گفت در نمايشگاه مشهد غرفه چيپس و پفك فروشى ها 
بيشتر از ما فروش داشت و مردم كتاب نمى خريدند. اين است فضاى نشر ما و بخصوص 

ناشران شهرستانى!

در گفت وگو با نويسنده تقدير شده سومين جايزه داستان كوتاه سيمرغ مطرح شد

عالقه مردم به چيپس و پفك بيش از خريد كتاب است!

به دليل حجم زياد 
كارها و اينكه مراجعات 

از نواحى مختلف به 
اين اداره زياد است، 

تحقق درخواست اسناد 
تك برگى شايد يك ماه 

ديگر هم زمان ببرد

بــرش

تمديد مهلت ارسال آثار به پنجمين 
جشنواره فيلم اختران

قدس: مهلت ارســال آثار 
به پنجمين جشنواره فيلم 
بســيج اختران تا تاريخ 15 
بهمن ماه سال جارى تمديد 

شد.
پنجمين دوره جشنواره فيلم 
اختــران با هــدف حمايت 
از آثــار فرهنگــى و هنرى 
تشكل ها و مؤسسات مردم 
نهاد در حال برگزارى است.

موضوعات جشنواره مورد نظر 
در هشت بخش طبقه بندى 

شده است، اين بخش ها شامل نماهنگ، كه توليدات مدنظر 
در اين بخش حداكثر ســه دقيقه خواهد بود، تيزر تبليغاتى 
و تلويزيونى حداكثر 30 ثانيه، تيزر تبليغاتى شهرى حداكثر 
12 ثانيه، انيميشن دو بعدى حداكثر 60 ثانيه، موشن گرافى 
حداكثر 8 دقيقــه، توليدات اينترنتى ويــژه فضاى مجازى 
حداكثر 5 دقيقه، فيلم 100 ثانيه اى و فيلم كوتاه داســتانى 
حداكثر 12 دقيقه، در نظر گرفته شده است. پنجمين دوره 
جشنواره فيلم بسيج اختران به صورت استانى برگزار مى شود.
هر فرد مى تواند حداكثر پنج اثر را براى جشنواره ارسال كند.

مهر: فيلم هاى سى و ششمين جشنواره ملى فيلم فجر در 31 
استان كشور نمايش داده مى شوند.

سيدحســين ســيدى مدير بخش استانى ســى و ششمين 
جشنواره فيلم فجر پيرامون برپايى استانى جشنواره ملى فيلم 
فجر، گفت: بر اســاس برنامه  ريزى و تفاهمنامه هاى صورت 
گرفته، امســال از 12 تا 22 بهمن ماه در 31 اســتان كشور 

نمايش فيلم خواهيم داشت.
وى ادامه داد: براى مراسم افتتاحيه فيلم ها و حضور عوامل فيلم 
و برخى از هنرمندان، بر اساس برنامه ريزى دبيرخانه جشنواره 
ملى فيلم فجر، با نمايندگان 31 استان كشور هماهنگى هاى 

الزم انجام شده است.
سيدى بيان كرد: از بين 22 فيلم، 11 تا 14 فيلم براى نمايش 
در استان ها توســط دبيرخانه جشــنواره فيلم فجر انتخاب 
مى شود كه هر يك از اين فيلم ها، در 3 سئانس در سالن هاى 

مجهز سينمايى مراكز استان ها به نمايش درخواهند آمد.
وى همچنين دربــاره فروش بليت  فيلم ها براى مخاطبان در 

برپايى استانى جشنواره امسال عنوان كرد: در هفته آينده بعد 
از مشخص شــدن نام فيلم ها، فروش بليت ها توسط دبيران 
استانى جشــنواره انجام خواهد شد.سى و ششمين جشنواره 
ملى فيلم فجر از 12 تا 22 بهمن ماه 1396 به دبيرى ابراهيم 

داروغه  زاده برگزار خواهد شد.

  اعالم جزئيات 
برپايى همزمان جشنواره ملى فيلم فجر در استان مهلت ارســال آثار 

به پنجمين جشنواره فيلم 
15

بهمن ماه سال جارى تمديد 

پنجمين دوره جشنواره فيلم 
اختــران با هــدف حمايت 
از آثــار فرهنگــى و هنرى 
تشكل ها و مؤسسات مردم 

موضوعات جشنواره مورد نظر 
در هشت بخش طبقه بندى 
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مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.

سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى 

وظيفه خود مى داند در 
جهت رفع مشكالت مردمى،  
سوژه هاى ارسالى از سوى 
خوانندگان  عزيز    در حوزه 

هاى شهرى، اجتماعى، 
اقتصادى و ...  را پيگيرى و 

منعكس كند .
منتظر سوژه هاى شما از 

طريق سامانه پيامكى  هستيم.
لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305



قدس / مهدى ســبزوارى   برخى از 
مغــازه داران در مجتمع هــاى تجارى الماس 
شرق، وصال، سپاد، جنت، آرمان، پروما و... از 
نبود رونق بازارهــا با توجه به اينكه حدود دو 
ماه به پايان ســال باقى مانــده، گاليه كردند. 
بر اســاس اين گزارش، تعدادى از فعاالن اين 
مجتمع ها با گاليه از نبود رونق ومشترى عنوان 
كردند كه هم اكنون روزانه تعدادى از مغازه ها 
تخليه مى شوند و اگر مسئوالن فكرى به حال 
بازارهاى مختلف نكنند، تا اوايل ســال آينده 
شاهد تعطيلى برخى مجتمع هاى تجارى در 
شهر مشهد خواهيم بود. كسبه مى گويند كه 
هايپرماركت هاى بزرگ هم در ركود كار خرده 

فروشان نقش داشته اند.
 يكى از فعاالن در مجتمع تجارى جنت با بيان 
اينكه پس از سال ها كاسبى روز به روز شاهد 
كاهش تعداد مشتريان هستيم به خبرنگار ما 
مى گويد: هم اكنون برخى از پاساژهاى خيابان 
جنت تعطيل شده واكثر صاحبان ومالكان اين 
مغازه ها وحتى مستأجران آن ها بيكار شده اند 
كه در سال هاى گذشته چنين مسئله اى سابقه 

نداشته است.

  بازار ارواح
وى مى افزايــد: برخى بازارها به دليل تعطيلى 
مغازه ها به بازار ارواح شــباهت بيشترى پيدا 
كرده است و اين مسئله موجب شده تا مالكان 
پشــت در مغازه خود جمله «براى فروش» را 

بنويسند. 
كريم زاده يكى ديگر از فروشندگان در مجتمع 
تجارى الماس شــرق با بيان اينكه هم اكنون 
در داالن دوم اين مجتمع اكثر مغازه ها تعطيل 
شده اند، اظهار مى دارد: حتى اجاره مغازه اى كه 
6يا 7سال قبل به يك وحتى 2ميليون تومان 
رســيده بود، حاال به  حدود 500 هزار تومان 
رســيده واكثر صنوف با ركود عجيبى مواجه 

هستند وانگار مردم پولى براى خريد ندارند. 

  پرداخت هزينه هاى كمر شكن 
يكى ديگر از فروشــندگان مجتمع سپاد هم 
با بيــان اينكه ماهى 500هــزار تومان اجاره 
مى دهيم، اما فروش ما پاسخگوى هزينه هاى 
اجــاره وآب وبــرق وگاز مغازه هم نيســت، 
خاطرنشان مى كند: اين در حالى است كه طى 
سال هاى قبل دو و حتى سه نفر از كنار كار ما 

كه پوشــاك است، ارتزاق مى كردند اما اكنون 
خودمان نيز بايد تعطيل كنيم كه البته همه 

كارها نيز به همين شكل است. 
سهيل يكى از فروشندگان مجتمع وصال هم 
با بيان اينكه اكنون كار اغذيه و رســتوران ها 
هم كه جزو ضروريات مردم هســتند كســاد 
است، چه برسد به كار ســاعت و پوشاك و... 
به خبرنگار ما مى گويد: برخى روزها تا شــب 
اصالً فروش نداريم و اغلب مشتريان تنها براى 
گردش و گذراندن اوقات به مجتمع ها مى آيند. 

وى خاطر نشــان مى كند: در حال 
حاضر بازارها قفل شده و هيچ كس 
نيز راه حلى ارائه نمى دهد تا از اين 
وضعيت خارج شويم. وى همچنين 
اضافــه مى كند: هم اكنــون براى 
هزينه زندگى وپول سرويس مدرسه 

فرزندانم مستأصل و مانده ام.
وى تأكيد مى كند: با توجه به كاهش شــديد 
فروش، پول روزانه فروش اجناس خود را خرج 
معاش مى كنيم وسرمايه ما با توجه به كسادى 
بازارها هيچ بازگشتى ندارد وبه عبارتى از جيب 
مى خوريم.ستوده يكى از فروشندگان پوشاك 
هم با بيان اينكه از زمانى كه فروشــگاه هاى 
بزرگ و هايپرماركت ها هــم وارد اين چرخه 
شــدند، ركود خرده فروشــان بيشــتر شد، 
مى گويد: طى اين ســال ها هايپرماركت هاى 
بزرگ كاالها و بخصوص پوشــاك خارجى را 
با قيمت هاى كم به مشــتريان عرضه كردند 
كه اول بايد پرســيد اين كاالها را ازكجا تهيه 
مى كردند و ثانياً چــرا جلوى كار آن ها كه در 

تضاد با صنف پوشاك است، گرفته نمى شود.

 ورشكستگى نيمى از كسبه بازار پوشاك 
در اين زمينه رئيس اتحاديه پوشــاك دوخته 
مشــهد هم با بيان اينكه ركود از قبل بود وبا 
اتفاقات اخير بدتر هم شــده است كه اعضاى 

صنف به هيــچ وجه از ايــن وضعيت راضى 
نيستند به خبرنگار ما مى گويد: طى روزهاى 
اخير برخى كسبه مجتمع هاى تجارى مشهد 
از ركود بازار گاليه داشــتند ونگران چك ها و 

ركود بازار هستند.
 مهدى لسان طوسى با اشاره به اينكه از ابتداى 
سال با ريزش شــديد اعضاى صنف پوشاك 
روبه رو هستيم، خاطرنشان مى كند: اگر شرايط 
ركود بازارها به همين منوال باشد، 50 درصد 
از اعضاى فعلى اين صنف نيز شغل خود را رها 
خواهند كرد. وى با بيان اينكه مغازه داران ديگر 
نمى توانند پاسخگوى هزينه هاى مختلف مانند 
ماليات، عوارض، هزينه هــاى توليد، اجاره و... 
باشــند، تصريح مى كند: تاكنون تعداد 2000 
واحد صنفى ما تعطيل شده واز 370مجتمع 
تجارى فعال موجود 50درصد ظرفيت خالى 
دارنــد. وى با بيان اينكه 200 مجتمع تجارى 
در حال ســاخت داريم كه اقتصادى نيست، 
خاطرنشــان مى كند: هم اكنون 50درصد از 
كسبه پوشــاك ورشكسته هستند 
و با اين شــرايطى كه پيش مى رود 
آســيب بدى به بازار وارد شده است 
و اگر چراغ اين صنف خاموش شود، 
چراغ كاسبى شهر خاموش مى شود 
كه فعالً هم كارى از دست مسئوالن 
برنمى آيد.لســان طوسى اظهارمى 
دارد: با اين وضع كاســبى ها، تا شب عيد نيز 
نيمى از 50 درصد اعضاى باقيمانده اين صنف 
نيز از دور خارج خواهند شــد و فعالً كسبه به 
دنبال جور كردن پول و تسويه بدهى هاى خود 
و دريافت فرصت از بنكداران و توليدكنندگان 
هســتند تا ببينند بازار چه مى شــود.  وى با 
اشاره به حجم انبوه ورود كاالى قاچاق ونبود 
نقدينگى در دســت مردم كــه منجر به اين 
مشكالت شده است، خاطرنشان مى كند: هم 
اكنون بسيارى از كسبه طال، خانه و خودروى 
خــود را براى تهيــه پول و پاســخگويى به 
چك هاى برگشتى فروخته اند و ديگر اميدى 

براى ادامه فعاليت ندارند. 

ر �شدا

��ر
 از ابتداى سال جارى رخ داد

 38 مورد حريق در مشهد ناشى از 
وسايل گرمايشى غير استاندارد

قدس:معاون عمليات سازمان آتش  نشانى و خدمات ايمنى 
شهردارى مشــهد از ثبت 38 مورد حريق در شهر به دليل 

استفاده نكردن صحيح از وسايل گرمايشى خبر داد.
 مهدى رضايى با تأكيد بر اينكه هرگونه وسيله گرمايشى بايد 
داراى لوله بخارى باشــد، گفت: نصب وسايل گرمايشى بايد 

توسط افراد متخصص صورت گيرد.
 معــاون عمليات ســازمان آتش نشــانى و خدمات ايمنى 
شهردارى مشهد در خصوص راهكار اطالع از نحوه خروج گاز 
منواكســيد كربن افزود: افراد با دست زدن به لوله بخارى و 
مشاهده داغ بودن آن از سالم بودن لوله هاى بخارى اطمينان 

حاصل كنند.
 در غير اين صورت بايد بررسى هاى الزم صورت گيرد.

وى در خصوص پكيج هاى گازى نيز توضيح داد: اين پكيج ها 
مى توانند خطرآفرين باشند.

 معــاون عمليات ســازمان آتش  نشــانى و خدمات ايمنى 
شهردارى مشــهد افزود به طور كلى سيستم هاى گرمايشى 
بايد خروجى گاز منواكسيد كربن داشته باشند و بدون استثنا 
تمامى وسايل گرمايشى كه در منزل استفاده مى شوند بايد از 

لوله H استفاده كنند.

تعطيلى 2000 واحد صنفى

معاون خدمات و محيط زيست شهرى چرخ بازار پوشاك مشهد نمى چرخد
شهردارى خبر داد

 تنفس مشهدى ها 
در 68 روز هواى ناسالم

قدس:معاون خدمات و محيط زيســت شــهرى شهردارى 
مشهد با اشاره به اينكه شمار تعداد روزهاى ناسالم امسال براى 
گروه هاى حســاس به 68 روز رسيد، گفت: رديف بودجه ملى 
براى مطالعات سنجش منابع آلوده كننده شهر اختصاص داده 
شده اســت. خليل اهللا كاظمى افزود: از مهم ترين نيازهايى كه 
در جهت برنامه ريزى آالينده هاى سطح شهر مطرح مى شود، 
شناسايى منابع توليد كننده آالينده ها است. از اين رو، امسال 
از محل اعتبارات دولتى بودجه اى به اين منظور اختصاص داده 
مى شود تا نسبت به مطالعات سنجش منابع آلوده كننده ثابت و 
غيرثابت در سطح شهر اقدام گردد و درصد و سهم هر منبع به 
طور دقيق شناسايى شود.  وى با تأكيد بر اينكه وضعيت امسال 
هواى مشهد نسبت به سال گذشته خوب نيست، بيان كرد: در 
طول 304 روزى كه از ابتداى ســال مى گذرد، متأسفانه تعداد 
روزهاى ناســالم براى افراد حساس 68 روز گزارش شده است.  
وى با اشاره به اينكه تعداد روزهاى ناسالم امسال براى تمامى 
گروه هاى سنى در سال جارى پنج روز ثبت شده، گفت: اين در 
حالى است كه روزهاى ناسالم براى تمامى گروه هاى سنى در 

سال گذشته چهار روز گزارش شده است.
وى با اشاره به اينكه امسال 14 روز هواى پاك ثبت شده، گفت: 
در ســال گذشــته تعداد روزهاى پاك به عدد 20 روز رسيد. 
همچنين روزهاى سالم امســال217 روز و سال گذشته 216 
روز گزارش شده است.كاظمى علت اصلى تداوم و بيشتر شدن 
روزهاى ناســالم به نسبت سال گذشته را وضعيت هواى شهر 
دانست و افزود: امســال ميزان بارندگى كاهش يافته و سبب 
وارونگى دما شده است و ماندگارى وضعيت هوا عاملى شده تا 
تعداد روزهاى ناسالم افزايش داشته باشد.وى با بيان اينكه در 
حوزه كاهش آلودگى هوا دستگاه هاى مختلف سهيم اند، خاطر 
نشان كرد: بيش از 12 دستگاه اجرايى در سطح شهر مسئوليت 
برنامه   ريــزى، نظارت و پايش فعاليت هــا و اقدامات مربوط به 
كاهش آلودگى هوا را بر عهده دارند. شــهردارى مشهد نيز به 
تبع در 2 حوزه توســعه فضاى سبز شهرى و توسعه حمل و 
نقل عمومى يا افزايش زيرساخت ها در اين راستا تالش مى كند.

روى خط حادثه

  مزاحمت مجازى موجب گرفتارى واقعى مرد شياد شد
قدس: عامل ايجاد مزاحمت 
ســايبري بــراي زن جوان 
توســط پليس فتاي تربت 
جام شناســايي و دستگير 
شد. فرمانده انتظامى تربت 
جــام در تشــريح اين خبر 
گفت: در پي شكايت خانمي 
مزاحمت  بــر  مبني  جوان 
سايبرى با تهديد به انتشار 
تصاوير شخصي و خانوادگي 

وي در تلگرام، موضوع در دستور كار تيمى از پليس فتا قرار گرفت.
وى افزود: شاكى در اظهاراتش به مأموران گفت كه عكس هاي خصوصى اش را در يك 
كانال تلگرامى ذخيره كرده و يكي از عكس ها را براي يكى از كانال هايى كه همكارانش 
عضو هســتند، به اشتراك گذاشته است، اما شخصى با اكانت ناشناس پيام هاى تهديد 
آميزى مبنى بر ادامه ارتباط با وى و فرستادن عكس ها و فيلم هاى بيشتر براى اخاذى 
ارســال كرده است.سرهنگ هوشنگ كيانى گفت: كارشناس پليس فتا پس از بررسي 
دقيق اظهارات شاكي، با استفاده از مهندسي اجتماعي، متهم را در استان يزد شناسايي و 
به پليس فتا احضار كرد.اين متهم 46 ساله كه فردى سابقه دار است، در بازجويى هاى به 
عمل آمده و مواجهه با ادله و مستندات ديجيتالى كشف شده به بزه انتسابى براى اخاذى 

اعتراف كرد. او سپس براى صدور قرار و حكم قضايى روانه دادسرا شد.

 فرصت يك ماهه براى استاندارد سازى 
لوازم بازي مهدهاى كودك

قدس: معاون دادستان مركز خراسان رضوى گفت: در پي مأموريت اعطايى به مديركل 
استاندارد جهت بررسي و استانداردسازي لوازم ورزشي مهدهاى كودك استان، مشخص 
شد كه لوازم مهدهاى كودك منطبق با استاندارد نيست. قاضى بخشى محبى تأكيد كرد: 
با هماهنگي صورت گرفته بين بهزيستي واستانداري به منظور حفظ سالمت كودكان، 
بايد ظرف يك ماه ضمن بازديد از اين اماكن و آموزش مديران، نسبت به استانداردسازي 
لوازم ورزشي وبازي كودكان اقدام شود.وى خاطرنشان كرد: در صورتى كه اقدامات الزم 
انجام نشود و كودكان به اين دليل دچار آسيب شوند، مديران مربوطه مسئوليت حقوقي 

وكيفري خواهند داشت.

 سقوط كارگر جوان به گودال 7 مترى 
جوان  كارگــر  يك  قدس: 
هنــگام كار در يــك پروژه 
گودال  درون  به  ساختمانى 
هفت مترى سقوط كرد. به 
گزارش خبرنگار ما، شــب 
شــنبه در پى اعالم حادثه 
ســقوط اين كارگــر جوان 
در پروژه ســاختمانى، آتش 
نشانان و گروه امداد و نجات 
ايستگاه شــماره دوم آتش 

نشــانى مشــهد را به خيابان امام رضا(ع) كوچه چهنو گسيل كرد.مدير عامل سازمان 
آتش نشانى مشــهد در اين باره گفت: در محل حادثه كه پروژه اى ساختمانى در حال 
ساخت بود، يك كارگر جوان هنگام كار به علت نامعلومى به درون گودال هفت مترى 
سقوط كرده بود.آتشپاد حسن جعفرى ادامه داد: اين كارگر كه دچار آسيب و مصدوميت 
شده و قادر به حركت نبود، با استفاده از ابزار نجات و برانكارد مخصوص به سطح زمين 

منتقل و براى انتقال به مراكز درمانى تحويل امدادگران اورژانس شد.

  دستگيرى 3سوداگر مرگ با 115 كيلو ترياك 
در دو عمليات پليسى

انتظامى  فرمانــده  قدس: 
تايبــاد از دســتگيرى يك 
قاچاقچى حرفه اى و كشف 
73 كيلوگرم ترياك در اين 

شهرخبر داد. 
ســرهنگ ناگهانى گفت: به 
دنبال كسب خبرى مبنى بر 
قاچاق مواد افيونى به وسيله 
يك خودروى پــژو 405 از 
استان سيستان و بلوچستان 

به شهر تايباد، توسط فردى سابقه دار، تيمى از پليس مبارزه با موادمخدر اين شهرستان 
وارد عمل شــد. وى افزود: مأموران پس چند روز تحقيقات گسترده پليسى سرانجام 
خودرو مورد نظر را صبح روز گذشــته در محــور خواف - تايباد رد زنى و در عملياتى 
غافلگيرانه متوقف كردند.وى تصريح كرد: پليس مبارزه با مواد مخدر در اين عمليات، 
ضمن دســتگيرى متهم، در بازرســى از خودرو 73 كيلوگرم ترياك كشف كردند كه 
خودروى پژو توقيف و متهم پس از تشــكيل پرونده براى سير مراحل قانونى به مقام 
قضايى معرفى شــد.خبر ديگرى به نقل از رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر خراسان 
رضوى نيز حاكى اســت: مأموران طى عملياتى ديگر، در بازرسى از جاساز ماهرانه يك 

دستگاه پژو 206 بيش از 42 كيلوگرم ترياك كشف كردند.
 به گفته سرهنگ محمدحسين صفدرى، شب شنبه يكى از تيم هاى عمليات ويژه پليس 
مبارزه با مواد مخدر استان هنگام كنترل خودروهاى عبورى در محور فريمان-مشهد، به 
يك خودروى پژو 206 مشكوك شده و با عالئم هشدار دهنده به آن دستور ايست دادند.
وى افزود: راننده خودرو بدون توجه به دســتور پليس، بر سرعت خود افزوده و متوارى 
شد كه تيم گشت پليس ضمن اعالم موضوع به مركز 110 به تعقيب آن پرداخته و پس 
از طى مسافتى خودرو پژو را با استفاده از قانون بكارگيرى سالح متوقف كرد.وى گفت: 
مأموران در بازرسى دقيق خودرو 42 كيلو و 100 گرم ترياك كه به طرزى بسيار ماهرانه 

در بدنه خودرو جاسازى شده بود، كشف كردند.
وى خاطر نشان كرد: در اين عمليات، يك نيسان وانت كه خودرو پژو را همراهى مى كرد 
نيز شناسايى و توقيف و متهمان پس از تشكيل پرونده براى سير مراحل قانونى روانه 

دادسرا شدند.

 كشف 2 ميليارد و 430 ميليون ريال كاالي قاچاق 
انتظامى  فرمانــده  قدس: 
ســبزوار از كشف 2 ميليارد 
ريــال  ميليــون   430 و 
بازرســي  در  قاچاق  كاالي 
از 6 دســتگاه خودرو خبر 
داد. ســرهنگ سيد محمد 
اجراي  در  افزود:  هاشــمي 
طرح مقابله با قاچاق كاال از 
استان هاي غربي و جنوبي 
كشور به خراســان رضوي، 

مأموران دايره مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهى ســبزوار، طى هفته گذشــته 6 
دستگاه كاميون و اتوبوس حامل كاالى قاچاق را در جاده هاى منتهى به اين شهرستان 
شناسايى و توقيف كردند.وى گفت: در بازرسى از اين خودروها 150 جفت كفش، 220 
عدد ساعت ديواري، 32 عدد دستگاه بخور، 50 كارتن دستكش پزشكي، 10 هزار عدد 
انواع شيرآالت ســاختمانى، 225 باند خودرو، 800 كيلوگرم برنج، 90 قلم انواع لوازم 
خانگي و 15 تن چوب قاچاق كشف شد كه ارزش تقريبي آن 2 ميليارد و 430 ميليون 

ريال برآورد شده است.

 رئيس اتحاديه 
پوشاك مشهد : 

با اين وضع 
كاسبى ها، تا شب عيد 

نيمى از 50 درصد 
اعضاى باقيمانده اين 

صنف از دور خارج 
خواهند شد

بــرش

نرخ طال و سكه
قيمت در سطح شهر

(تومان)

141/300

1/510/000

1/460/000

30 7/000

435/000

4500

هر گرم طالى 18 عيار

سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم

نيم سكه

ربع سكه
دالر
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جوان  كارگــر  يك   
هنــگام كار در يــك پروژه 
گودال  درون  به  ساختمانى 
هفت مترى سقوط كرد. به 
گزارش خبرنگار ما، شــب 
شــنبه در پى اعالم حادثه 
ســقوط اين كارگــر جوان 
در پروژه ســاختمانى، آتش 
نشانان و گروه امداد و نجات 
ايستگاه شــماره دوم آتش 

 عامل ايجاد مزاحمت 
ســايبري بــراي زن جوان 
توســط پليس فتاي تربت 
جام شناســايي و دستگير 
شد. فرمانده انتظامى تربت 
جــام در تشــريح اين خبر 
گفت: در پي شكايت خانمي 
مزاحمت  بــر  مبني  جوان 
سايبرى با تهديد به انتشار 
تصاوير شخصي و خانوادگي 

انتظامى  فرمانــده 
تايبــاد از دســتگيرى يك 
قاچاقچى حرفه اى و كشف 
 كيلوگرم ترياك در اين 

ســرهنگ ناگهانى گفت: به 
دنبال كسب خبرى مبنى بر 
قاچاق مواد افيونى به وسيله 
 از 
استان سيستان و بلوچستان 

انتظامى  فرمانــده   
 ميليارد 
ريــال  ميليــون   
بازرســي  در  قاچاق  كاالي 
 دســتگاه خودرو خبر 
داد. ســرهنگ سيد محمد 
اجراي  در  افزود:  هاشــمي 
طرح مقابله با قاچاق كاال از 
استان هاي غربي و جنوبي 
كشور به خراســان رضوي، 

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

300072305 پيامك كنيد.
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با اختراع جوان خراسانى

خودروها آب سوز مى شوند!
هاشم رســائى فر  اين روزها ديگر كمتر 
كسى وجود دارد كه صدايش از شرايط بحرانى 
كه در اثر آلودگى هوا به وجود آمده است در 
نيامده باشد. از مردم گرفته تا مسئوالن يكى 
از دغدغه هايشان رفع اين معضل با استفاده 
از هر حربه اى است. شايد به همين دليل هم 
باشــد كه همه در پى آن هستيم تا هر طور 
شــده حتى مقدارى كم از ميزان آلودگى هوا 
بكاهيم. شــده با استفاده كمتر از خودروهاى 
شخصى و ترغيب به استفاده از وسايل حمل 
و نقــل عمومى همه ما تشــويق مى شــويم 
تا جلو آلوده تر شــدن هــوا را بگيريم. با اين 
وجود هميشه مسئوالن خواسته يا ناخواسته 
جلوپايشــان را ديده اند و فكرى اساسى براى 
كاهش آلودگى هوا بر نداشــته اند! اســتفاده 
از فكرهــاى نو و البتــه تكنولوژى هاى نوين 
يكى از اين راهكارهاســت. در طول برگزارى 
جشــنواره پژوهش در مشهد يك ايده نو نظر 
خيلــى از بازديدكنندگان را به خودش جلب 
كرد كه اتفاقاً هدفش كمك به كاهش آلودگى 
هوا بود. شــايد همين دليل كافى بود تا براى 
آشنايى بيشتر با اين ايده و اختراع همه چيز 
را از زبان محمدرضا صفرى، مخترع دستگاه 
مبدل سوخت خودرو به سوخت پاك بشنويم. 
مخترعى كه در نمايشگاه پژوهش مشهد با او 
و اختراعش آشنا شديم و همين بهانه اى شد 
تا او را دعوت كنيم و در مورد ايده هايش با او 

گفت و گو كنيم. 

كاهش سوخت خودروها و آلودگى هوا 
با تجزيه آب

صفــرى كــه ايــده و اختراعــش در زمينه 
خودروهاى آب سوز است در اين مورد مى گويد: 
قبل از ما دوســتان ديگرى فعاليت هايى در 
اين زمينه داشــتند كه در حيطه خودروهاى 
هيدروژنى و ســوخت پاك كار مى كردند كه 
به همين واســطه ما هم انگيزه پيدا كرديم تا 
برويم دنبال پيگيرى سوژه سوخت پاك. خدا 
را شكر با اقداماتى كه انجام شد و تحقيقى كه 
با دوستانم داشتيم، توانستيم كيت هيبريدى 
الكتروكاتاليتيك را ثبت اختراع كنيم كه در 
اين دستگاه آب پايه سوخت است و براى اينكه 

تبديل به سوخت شود 
به هيدروژن و اكسيژن 
تجزيه مى شــود. اين 
كار نيز با پايين آوردن 
درجه اكتان هيدروژن 
و دســت يافتــن به 
گازبرون در كسرى از 
ميلى ثانيــه با بنزين 
و  دهد  نشان  واكنش 

اين امر سبب مى شــود ملكول هاى بنزين از 
سطح سنگين به حالت سبك تبديل شود و 
احتراق بهينه ســوخت را در پى داشته باشد 
ماحصل اين كاهش مصرف سوخت و كاهش 

آاليندگى هوا را دارد.
وى در ادامه مى افزايد: اختراع ما در حال حاضر 
ثبت كشــورى شــده اســت و تمام مراحل و 
تست هاى فنى را بخوبى پشت سر گذاشته است 
به طور مثال روى موتور خودروهاى EF۷ نصب 
شده كه توانســته ميزان آاليندگى هواى اين 
موتــور را از ppm۲۳۰۳ به ppm۵۲ كاهش 
دهد كه اين ميزان يعنى رســاندن آاليندگى 
موتور اين خودرو تقريباً به صفر. در مورد كاهش 
سوخت هم بايد بگويم 30 تا 40 درصد ميزان 
ســوخت خودرو كاهش پيــدا مى كند كه اين 
مى تواند تحولى در دنياى سوخت به وجود آورد. 

وقتى  سيستم  همين 
روى يك موتورسيكلت 
موجب  مى شود  سوار 
مى شــود تا ســوخت 
حركت  حــال  در  آن 
آب  از  100درصــد 
تأمين شــود و با يك 
ليتــر آب و يك ليتر 
بنزين مى تــوان 300 

كيلومتر را با موتورسيكلت پيمود.

اختراعى كه ثبت جهانى خواهد شد
صفرى با اشاره به اينكه بزودى اين اختراع مراحل 
ثبت جهانى اش را طى خواهد كرد اظهار داشت: 
كارهاى زيادى در دنيا به مانند اين اختراع انجام 
شده است، اما هيچ كدام از آن ها شرايط اختراع ما 
را ندارد و اين سبب شده اختراع ما نمونه خارجى 

نداشته باشد.
اما متأســفانه آنچه كه وجود دارد اختراعى كه 
مى تواند دنياى سوخت و هواى شهرها را متحول 
سازد هنوز كه هنوز است مورد توجه واقع نشده 
است و در حد قدردانى در نمايشگاه هاى مختلف 
باقى مانده است. قدردانى هايى كه مى شود براى 
من نان و آب نمى شود هر روز بحث آلودگى هوا 
جدى تر مى شود و با اينكه من طرحم را جاهاى 

مختلفى ارائه كرده ام، هنوز چراغ سبزى از سوى 
مسئوالن به من نشــان داده نشده است. شايد 
آن ها فكر مى كنند اين طرح بچه بازى است! در 
حالى كه همين االن از يكى دو كشــور اروپايى 
پيشــنهاد دارم و تا االن نسبت به آن ها مقاومت 
نشان دادم تا بلكه افتخار اين اختراع براى مردم 
كشورم ثبت شود، اما اگر شرايط به همين منوال 
باشد و ديده نشوم به طور قطع به پيشنهاد هايى 
كه مى شود پاسخ مثبت خواهم داد و بعيد نيست 
در آينده نزديك بيشــتر در مورد اين اختراع در 

كشورهاى اروپايى شنيده شود.

 نامهربانى شهردارى مشهد با اختراعى كه 
آلودگى هوا را متحول مى كند!

او همچنين در البــه الى صحبت هايش گريزى 
مى زنــد به طرحى كه 9 ماه قبل به شــهردارى 
مشهد ارائه كرد تا با استفاده از آن ميزان آاليندگى 
هوا و ســوخت ناوگان حمل و نقل عمومى را در 
حد قابل توجهــى كاهش مى داد. صفرى مدعى 
اســت كه مى تواند سيستم پيل سوختى را روى 
اتوبوس هاى شــركت واحد پياده كند كه در اين 
مورد اكســيژن و هيدروژن ناشى از تجزيه آب به 
پيل سوختى اتوبوس ها داده مى شود و برق از آن 
توليد مى شود كه همين برق مى تواند در سيستم 
حركت اتوبوس ها مورد استفاده قرار بگيرد و ضمن 
كاهش قابل توجه آلودگى هوا مصرف ســوخت 
اتوبوس ها را نيز به ميزان قابل مالحظه اى كاهش 
دهد.  صفرى با اشاره به اينكه من 9 ماه با مسئوالن 
مختلف شهردارى مشهد در حال رايزنى بودم كه 
طرح را آزمايش و اجرا كنند افزود: در نهايت به اين 
نتيجه رسيدم كه كار برايشان ارزشى ندارد و دنبال 
آن را نگرفتم در حالى كه همه مطالعات آن انجام 
شده بود و حتى استادان بزرگ دانشگاهى آن را 
تأييد كردند، اما نمى دانم چرا برايشان هيچ چيز 
ارزش نداشت و نخواستند طرحى با اين ارزش باال 
را ببينند.  اين مخترع همچنين به مورد ديگرى از 
اختراعاتش اشاره كرد و افزود: اين اختراع مى تواند 
دنياى استفاده از سوخت را در خودروهاى ديزلى 
متحول نمايد و آن توليد سوخت از تجزيه جلبك 
است كه اين موجب مى شــود ميزان آاليندگى 
ماشين هاى ديزلى به صفر برسد و سوختى كامًال 

پاك مورد مصرف اين گونه خودروها باشد.

آب و �وا
  بارش باران و برف و افت دما 

در خراسان رضوى
قدس: مركز پيش بينى هواشناسى خراسان رضوى با صدور 
اطالعيه اى نســبت به افــت دما، بارش بــاران و برف و آب 

گرفتگى معابر در اين استان هشدار دارد.
طبق بررسى نقشــه ها و مدل هاى هواشناسى، استان تحت 
تأثير امواج سامانه  ناپايدار جوى فعال در نواحى غربى كشور 
قرار گرفته و انتظار مى رود با گســترش اين ســامانه، شاهد 
افزايش ابرناكى، بارش باران و برف، ســرعت وزش باد و افت 

دما در سطح استان باشيم.
بر پايه اين پيش بينى، بارش ها به شكل رگبار از ناحيه غرب 
و جنوب غرب، خراســان رضوى را فــرا خواهد گرفت كه با 
گســترش اين سامانه، بارش ها امروز، اغلب نقاط استان را به 
شكل باران و برف دربرمى گيرد كه با توجه به حجم بارش ها 
احتمال آبگرفتگى معابر و ســيالبى شدن مسيل ها بويژه در 

ناحيه جنوبى و جنوب غربى دور از انتظار نيست.
طى فعاليت اين سامانه به علت بارش باران و برف، وزش باد 
به نسبت شديد تا شديد، كوالك برف، تشكيل مه و كاهش 
ديد و يخبندان و اختالل در شبكه حمل و نقل استان پيش 

بينى مى شود.
برپايه گزارش مركز پيش بينى هواشناسى خراسان رضوى از 
امروز با نفوذ جريانات شمالى كاهش محسوس دما بين 8 تا 
10 درجه سانتيگراد در سطح استان رخ خواهد داد و طى اين 
مدت حداقل دماى شبانه در نواحى سردسير استان تا پايان 

هفته كمتر از صفر درجه باقى خواهد ماند. 

��اسان �ما�ی
 35 درصد سالمندان خراسان شمالى 

تحت حمايت كميته امداد هستند

بجنورد- خبرنگار قدس: مديركل كميته امداد خراســان 
شــمالى با بيان اينكه 35 درصد سالمندان خراسان شمالى 
تحت حمايت اين نهاد هستند، گفت: 26 هزار خانوار سالمند 
با جمعيت 34 هزار نفر از خدمات كميته امداد اين اســتان 

بهره مند هستند.
اهرابى در بازديد از سراى سالمندان پرديس و مهرآنا بجنورد 
با تأكيد بر اينكه هم اكنون جامعه به سمت سالمندى پيش 
مى رود، افزود: اين نهاد همواره ارائه خدمات به گروه سالمندان 
را در دستور كار دارد وبر اين اساس خدمات خود را به  صورت 
تخصصى  در قالب نيازهاى معيشتى، درمانى و هزينه نگهدارى 
از سالمندان زمينگير ارائه مى كند. وى با يادآورى اينكه اين 
نهاد ماهيانه يك ميليارد و 500 ميليون تومان به سالمندان 
كمك  معيشــت پرداخت مى كند، ادامه داد: براى نگهدارى 
از سالمندان زمينگير در منزل نيز ماهيانه 100 هزار تومان 

هزينه نگهدارى به آن ها پرداخت مى شود.

 وقف يك منزل براى تهيه مخارج 
دارويى بيماران سرطانى

بجنورد- خبرنگار قدس: مديركل اوقــاف و امور خيريه 
خراسان شمالى گفت: امســال 57 وقف جديد در خراسان 
شمالى ثبت شــد كه شــاخص ترين آن ها وقف يك منزل 
مسكونى در مانه و سملقان به ارزش 200 ميليون تومان براى 

تهيه مخارج دارويى بيماران سرطانى بود.
حجت االسالم سيدمحمدجواد رئوف سيدنژاد ارزش موقوفات 
جديــد را بيش از 2 ميليارد تومان اعالم كرد و افزود: در اين 
مدت فاروج با 15 وقف، اســفراين 14 و شيروان با 12 وقف 
بيشترين ثبت وقف را داشتند. وى با بيان اينكه تالش مى شود 
تا نيت واقفان خير انديش با نياز روز همراه شود، گفت: امسال 
بيشتر وقف ها با نيت تأمين هزينه درمان بيماران سرطانى، 

ساخت مسجد و خانه عالم است.

 بهره بردارى از  تصفيه خانه فاضالب 
شيروان تا سال آينده 

بجنورد- خبرنگار قدس: مديرعامل شركت آب و فاضالب 
خراسان شمالى گفت: پروژه تصفيه خانه فاضالب شهر شيروان 
اولين پروژه استان به روش BOT است كه با سرمايه گذارى 
28 ميليارد تومان با پيشــرفت فيزيكى 52 درصد در دست 
اجراست كه در نيمه اول سال 97 به بهره بردارى خواهد رسيد.
غالمحسين ســاقى همراه با امام جمعه شيروان در بازديد از 
پروژه تصفيه خانه فاضالب شهر شيروان اظهار داشت: شركت 
آب و فاضالب اســتان براى انجام تعهد خود در سال شروع 
بهره بردارى از تصفيه خانه در شيروان بايد 80 كيلومتر شبكه 
جمع آورى فاضالب داشــته باشد و انشعاب هاى آن را نصب 
كند كه براى تحقق اين امر حداقل طى ســه سال آينده به 
30 تا 50 ميليارد تومان اعتبار ملى نياز دارد تا بتواند به تعهد 

خود عمل كند. 
وى با اشاره به انعقاد 15 ميليارد تومان پيمان فاضالب در شهر 
شيروان افزود: در حال حاضر اجراى اين پروژه براى 118 نفربه 
صورت مستقيم اشتغال ايجاد كرده كه مى توان از اين پروژه ها 
به عنوان يكى از پروژه ها در راستاى تحقق شعار سال اقتصاد 

مقاومتى و توليد و اشتغال ياد كرد.

 درخصــوص كمربند جنوبى، ما كليه اهالى ســيدى از 
طريق مســاجد با امضا استشهاد، خواســتار ساخت اين 
كمربنــد هســتيم به داليل مشــهود، دادســتان از زبان 
كدام مردم صحبت از متوقف شــدن پروژه مى كنند، لطفاً 

پيگيرى شود.
915...5081 

 اگر ممكن است گزارشى از(پزشكى قانونى) مشهد كه 
در محدوده خيابان رازى قــرار دارد، تهيه كنيد؛ چرا كه 
مردم و از جريانات آن آگاه مى شــويم و موجب معلومات 

افراد مى شود.
910...3750 
 چرا شــهردار محترم مشهد بخش جاده سيمان كوچه 
شهيد كتانى سرحكمت7 را آسفالت نمى كند ومدتى است 

كه به همان حال مانده، لطف كنيد پيگير باشيد.
933...7038

 آقا اآلن 10روزه كه تلفن ثابت بنده و بقيه كسبه و منازل 
اطراف ما واقع در ســيدى بين صباى16و18 به مدت يكى 
دو ساعت قطع مى شود. چرا؟ كســبه از كارتخوان استفاده 

مى كنند و كارتخوان بايد به تلفن ثابت وصل بشود.
915...1903 

 آقايان مســئوالن هــر كارى مى كنيد، لطفــاً زود تر اين 
كمربندى را راه بيندازيد كه براى شهرى مثل مشهد خيلى 
الزم است و اآلن هم خيلى دير شده. مردم دعايتان مى كنند.
915...9860 

 خــوب اســت در تقاطع هاى غيرهمســطح كه در صد 
مترى ســاخته شده، نام ميدان را به صورت تابلوى بزرگ 
در روى تقاطع هــا نصب كنند كــه راهنماى خوبى براى 
زائران و مجاوران و دانش آموزان باشــد، مانند ميدان امام 

حسين(ع) و شهيد فهميده.
935...3571 
 مشــترك گرامى افزايش شارژ 91743 ريال در ساعت 
05:39:44 مــورخ 96/10/27با موفقيت انجام شــد. در 
همين تاريــخ مبلغ 100 هزار ريــال از بانك ملت خريد 
كردم. حال ســؤال از همراه اول اين است كه مبلغ 8000 

و خرده آن در ساعت اوليه كجا رفته است؟
935...4292
 اعضاى شوراى شهر مشهد و شهردارى پيش خودشان 
قانون هاى مــن درآوردى تصويب مى كنند و فقط به فكر 

خودشان هستند.
936...5153

 آقاى شــهردار و اعضاى شوراى شهر مشهد، فكر نكنيد 
بازار شلوغ «گلشــهر»، بازار بين المللى است كه هر روز از 
پيــش خودتان قانونى تصويب مى كنيد. براى تجارى دائم 
مغازه ها ما كه نداريم از كجا ميليون ها تومان پول بدهيم؟ 
تو اين بازار فقط مســتضعفان در حال رفت و آمد هستند 

نه گردشگران خارجى.
936...5023

 پيشــنهاد مى شــود قبور بلوك 39 موســوم به قطعه 
ايثارگران بهشــت رضا(ع) به صورت دو طبقه تعبيه شود 
تا همسران ايثارگران نيز كه سهم بسزايى در اين مجاهده 

مقدس داشته اند، در جوار آنان به خاك سپرده شوند.
915...0355
 شاهديم كه در كمربند سبزجنوب شهر مشهد درحال 
كاشت درخت هستند كه جاى تشكر فراوان دارد. اميدوارم 
با توجه به آلودگى شــديد هوا اين اقدام گسترده تر ادامه 

داشته باشد.
915...6477

 شب هاى فرهنگى در سرخس 
به كار خود پايان داد

فخرايى: سرخسى ها در آخرين شب از شب هاى فرهنگى 
در برنامــه نقد كتاب ذات الريه نوشــته جــواد گنجعلى 

شركت كردند. 
اين برنامه كه همراه با حضور مســئوالن شهرستان برگزار 
شد، با استقبال بى سابقه اى از سوى مردم فرهنگ دوست 
و هنر دوست ســرخس روبه رو شد، به طورى كه بعضى 

از مردم پايان مجلس را به صورت ايستاده دنبال كردند.
حسين ســنجرانى فرماندار سرخس در اين مراسم گفت: 
امروزه نياز جامعه جوان مى طلبد كه بسترى براى استعداد 
شناســى و تبلور انديشه هاى آنان ايجاد شود و اين وظيفه 
مســئوالن اســت كه مســير اعتالى فرهنگى جوانان را 

مهيا كنند. 

 آمادگى سازمان توسعه همكارى هاى 
بين المللى ژاپن براى همكارى با نيشابور

قدس:  خبرنگار  نيشابور- 
شــهردار نيشــابور از اعالم 
توســعه  ســازمان  آمادگى 
بين المللــى  همكارى هــاى 
دولــت ژاپن (جايــكا) براى 
نيشابور در  با شهر  همكارى 
زمينــه طرح هــاى ايمنى و 

محيط زيست خبر داد.
اين  در  نيشــابور  شــهردار 
خصوص اظهاركرد: در تهران جلســه اى بــا رئيس دفتر 
جايــكا در ايران داشــتم كه ضمن معرفى پتانســيل ها و 
توانمندى هــاى كم نظير نيشــابور در حوزه هاى مختلف، 
توضيحاتى نيز درباره تهديدات طبيعى و زيست محيطى 
كه اين شــهر تاريخى را با مخاطرات جدى روبه رو كرده 
اســت به وى ارائه كــردم كه در اين خصــوص قول هاى 
مســاعدى از ســوى دكتر كوباياشــى براى همــكارى با 

مديريت شهرى نيشابور داده شد.
على نجفى افزود: ســازمان «جايكا» وابسته به وزارت امور 
خارجه ژاپن و داراى زبده ترين اســتادان و كارشناســان 

بين المللى است.

مخاطبان عزيز خرسنديم كه ارتباط دوسويه با اين 
رسانه در ارسال سوژه از سوى شما خوانندگان 
گرامى، با راه اندازى اين ستون به ثمر نشست، 

بنابراين اميدواريم مسئوالن دستگاه هاى اجرايى با 
پاسخ خود، ما را در اين مسير همراهى كنند. شما 

مى توانيد از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما 
در تماس باشيد.

تبديل به سوخت شود 
به هيدروژن و اكسيژن 
تجزيه مى شــود. اين 
كار نيز با پايين آوردن 
درجه اكتان هيدروژن 
و دســت يافتــن به 
گازبرون در كسرى از 
ميلى ثانيــه با بنزين 
و  دهد  نشان  واكنش 

كارشناسان هشدار دادند

دشت نيشابور در شرايط فوق بحرانى

گزارش جيبى

برداشــت  اخير  قدس طى ســال هاى 
بى رويه آب از ســفره هاى آب زير زمينى 
زمين  فرونشست  موجب  نيشــابور  دشت 
و ايجاد شــكاف هاى 17 كيلومتر در اين 
منطقه شده اســت. فاجعه اى كه به گفته 
عضو شوراى مركزى خانه كشاورز خراسان 
رضوى در صــورت بى توجهــى به چاره 
انديشــى غير از آثار سوء زيست محيطى، 

18 هزار هكتار باغ را نابود خواهد كرد.
براساس بررســى ها مخزن دشت نيشابور 
داراى كســرى مخزنــى در حــدود 200 

ميليون مترمكعب است.
مديركل اداره زمين شناســى و اكتشافات 
معدنى شــمال شرق كشــور نيز چندى 
پيش گفتــه بود: تداوم نشســت زمين و 
ترك هاى حاصل از آن در دشــت نيشابور 
ممكن است، باعث بروز مشكل در خطوط 
ريلى اين منطقه شود. بهره بردارى بى رويه 
از آب هــاى زيرزمينــى و كاهش نزوالت 
جوى در دهه گذشته، باعث نشست زمين 

در شمارى از دشــت هاى استان خراسان 
رضــوى از جمله دشــت نيشــابور با نرخ 
نشست ساليانه بيش از 10 سانتيمتر شده 

است.
به گفته او خسارت هاى وارده به جاده ها و 
خطوط انتقال نفت و گاز در دشت نيشابور 

و احتمال گســترش ايــن ترك ها تا خط 
آهن سراسرى مشهد - نيشابور را مى توان 

از عوارض اين فرونشست ها برشمرد.

  شرايط فوق بحرانى
در همين حــال روز گذشــته مدير امور 

منابع آب نيشــابور در نشســت خبرى با 
رســانه گفت: طبق برآوردهاى كارشناسى 
افزون بر 80 درصد آب تجديدپذير دشت 
نيشــابور مصرف مى شــود و اين وضعيت 
نشــانگر شرايط فوق بحرانى در اين دشت 

است.
سعيدرضا خجسته پورافزود: دشت نيشابور 
ســال 1367 بــه عنوان دشــت ممنوعه 
توســعه چاه هاى آب اعالم شد. به لحاظ 
كه 40  تقسيم بندى جهانى كشــورهايى 
درصــد منابــع آب تجديد پذيــر خود را 
مصــرف كنند، شــرايط نرمــال دارند و 
چنانچه كشــورى بيش از نيمى از منابع 
تجديدپذير خود را مصرف كند در آستانه 

بحران قرار مى گيرد. 
مديركل اداره زمين شناســى و اكتشافات 
معدنى شــمال شرق كشــور ادامه داد: به 
خاطر تداوم بلندمدت پديده خشكســالى 
حجم بهره بردارى از چشمه ها و قنات ها در 

نيشابور به 50 درصد كاهش يافته است.
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نيايش

مردم نيشابور نماز طلب باران 
برگزار كردند

نيشابور- خبرنگار قدس: آيين معنوى اقامه نماز باران 
با حضور اقشار مختلف مردم در جواربقعه مباركه بى بى 

شطيطه و بى بى پسنده شهر نيشابور برگزار شد.
حجت االسالم محمدرضا قائمى امام جماعت نماز باران 
اظهاركرد: خشكســالى هاى متوالى در كشور و بويژه در 
شهرنيشابور با توجه به كاهش نزوالت آسمانى و بحران 
زيست محيطى و مشــكالت كم آبى در كشور و نظر به 
درخواست مردم متدين نماز باران در شهر نيشابور برگزار 
شد. وى گفت: اهميت سنت برپايى نماز باران در اسالم 
باعث شد، مردم مؤمن و متدين نيشابور مى توانند براى 
معنويت و روحانى تر شدن روزه نيز بگيرند. وى خاطرنشان 
كرد: در اين مراسم نمازگزاران ضمن طلب استغفار از بارى 
تعالى، نزول نعمت باران و برف را مسئلت كردند.وى افزود: 
مردم نيشابور با توجه به كاهش نزوالت آسمانى نسبت به 

صرفه جويى در مصرف آب توجه داشته باشند.

درمـان

بيمارستان قمربنى هاشم جوين 64 
تختخوابى مى شود

جويــن- خبرنــگار قــدس: نماينــده مردم 
شهرســتان هاى جوين، جغتاى، خوشاب سبزوار و 
داورزن در مجلس شوراى اسالمى گفت: بيمارستان 
قمربنــى هاشــم شهرســتان جوين بــا موافقت 
وزيربهداشــت و درمان و آموزش پزشكى از 32 به 

64 تختخواب ارتقا مى يابد. 
رمضانعلــى ســبحانى فــر تأكيد كــرد: دراجراى 
تغييــرات به وجود آمده درحوزه راه و شهرســازى 
بعضى حوزه هاى حمل ونقل جــاده اى در يكديگر 
ادغام شــده، ولى باتوجه به حساسيت هاى موجود 
در منطقه پيگير چارت ســازمانى براى شهرستان 

جوين هستيم. 
وى افزود: براى ســاير موارد اعالم شــده، ما تالش 
مى كنيم، خواســته مــردم را با جديــت به گوش 

مسئوالن برسانيم.

ميراث

كشف پيكره فلزى دوران مادها 
در نيشابور

فرهنگى شهرســتان  ميراث  اداره  رئيــس  قدس: 
نيشــابور از كشف يك پيكره فلزى مربوط به دوران 

مادها در شهرستان نيشابور خبر داد.
هــادى شــريفان رئيــس اداره ميــراث فرهنگى 
شهرســتان اظهار داشــت: در پى گزارش مردمى 
مبنى بــر حمل اشــياى عتيقه توســط فردى در 
مســير برگشــت از تهران به مشــهد، با همكارى 
نيــروى انتظامى و يگان حفاظــت ميراث فرهنگى 
نيشــابور طى بازرســى از وســايل نامبــرده يك 
پيكره فلزى با شــمايل ســرباز دوره مادها كشف 

و ضبط شد.
شهرســتان  فرهنگــى  ميــراث  اداره  رئيــس 
نيشــابور افــزود: قدمــت و اصالــت ايــن پيكره 
فلــزى جهــت كارشناســى دقيق تــر در دســت 

بررسى است.
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