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مهرگان به شهردارى مشهد
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حضور هنرمندان

پيگيرى هاى  قدس جواب داد عضو هيئت رئيسه شوراى عالى تهيه كنندگان سينما به قدس خبر داد

قدس: در پــى چاپ سلســله گزارش هاى 
قدس در انعكاس مشكالت ساكنان شهرك 
مهرگان و پيگيرى رفع مشــكالت مردم اين 
منطقه، شنبه گذشته طى جلسه اى با حضور 
مســئوالن، آخرين وضعيت حل مشكالت 

شهرك مهرگان بررسى شد. در اين ...

قدس:  امســال هم به شــيوه چند ســال 
گذشته، جشنواره فيلم فجر همزمان با تهران 
در 30 استان كشور برگزار مى شود؛ موضوعى 
كه باعث مى شود شور و حال اين جشنواره به 
استان هاى ديگر نيز وارد شود. در ايام فجر 

انقالب، شور و اشتياقى در...
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عضو هيئت رئيسه شوراى عالى تهيه كنندگان سينما به قدس خبر داد

افتتاحيه جشنواره فيلم فجر در شهرستان ها با حضور هنرمندان
��ر ��ھد

تكتم بهاردوست  امسال هم به شيوه چند 
سال گذشته، جشنواره فيلم فجر همزمان با 
تهران در 30 استان كشــور برگزار مى شود؛ 
موضوعى كه باعث مى شــود شور و حال اين 

جشنواره به استان هاى ديگر نيز وارد شود.
در ايام فجر انقالب، شــور و اشــتياقى در 
خانواده ها، جوان هــا، روزنامه نگاران و اهالى 
رســانه و منتقدان به وجود مى آيد و آن ها 
را برمى انگيزد تا بيايند محصول يك ســال 
فرهنــگ و هنر و ســينماى كشــور را در 
سالن ها، كنار عوامل سينما ببينند، فيلم ها 
را رصد كنند و دربــاره  فيلم ها به گفت و گو 
بپردازند. به انگيزه برگزارى اين جشــنواره 
در شهرســتان ها بــا غالمرضــا موســوى 
نماينده و عضو هيئت رئيســه شوراى عالى 
تهيه كنندگان سينما به گفت و گو نشسته ايم 

كه مى خوانيد: 

 چند سالى اســت كه شهرستانى ها 
هــم به ماننــد پايتخت نشــينان از 
تماشاى فيلم هاى به نمايش در آمده در 
جشنواره فيلم فجر بهره مند مى شوند.
به  توجه  با  امســال  جشــنواره  اين 
تغييرات محسوســى كــه در تهران 
به چه  داشته است در شهرســتان ها 

شكلى برگزار مى شود؟
امســال و بــه همــت معاونت ســينمايى 
مراســم قرار اســت، افتتاحييه جشنواره با 
حضورعوامل فيلم هــا و برخى ازهنرمندان 
در روز ســيزدهم بهمن ماه البته براســاس 
برنامه ريزى دبيرخانه جشــنواره فيلم فجر، 
با نمايندگان اســتان ها برگزار شــود و اين 
نمايش ها به مدت 10 الــى 11 روز در هر 

استان برگزار خواهد شد.
الزم به ذكر اســت كه حضــور هنرمندان 
در جشــن افتتاحيه و زمــان برگزارى در 
شهرســتان ها به صورت مســتقيم توســط 
مسئوالن اســتانى تعيين مى شود و شوراى 
عالى تهيه كنندگان در اين بخش همكارى 
كرده و هماهنگى هاى الزم را انجام مى دهد.
البته امســال ســومين ســالى اســت كه 
جشــنواره همزمان در 30 اســتان در حال 
برگزارى اســت.كه ما اميدواريم استان ها با 
تبليــغ بموقع جشــنواره، موقعيتى را براى 
مخاطبان شهرستانى براى ديدن اين فيلم ها 

فراهم كنند.

ابتدا اين برگزارى ها با چه هدفى  از   
در شهرستان ها انجام شد؟

يكــى از داليل برگــزارى جشــنواره فيلم 
فجر همزمان با تهران در چند شهرســتان 
همزمان شدن با جشن هاى انقالب اسالمى 

اين  هميشــه  چــون  بود 
بــر  توانســته  همزمانــى 
اين مراسم  شكوه برگزارى 
همين جهت  بــه  بيفزايد. 
نمايش فيلم هاى  طبيعتــاً 
به  اســتان ها  در  جشنواره 
برگزار  باشــكوه تر  چه  هر 
جشن هاى  مراســم  شدن 
انقالب كه جشن هاى  دهه 
اضافــه  اســت،  مردمــى 
مى كند.ديگر اينكه در همه 
آن سال هايى كه جشنواره 
مختص تهران بود، هميشه 
ايــن ابراز عالقه از ســوى 
شهرســتانى ها براى تماشا 
فيلم هــاى  از  اســتفاده  و 
شنيده  و  ديده  جشــنواره 
مى شــد و هميشــه مردم 
زيادى عالقــه مند بوده و 
هســتند كــه از فيلم هاى 
فجــر  فيلــم  جشــنواره 
همزمان با تهران اســتفاده 
را  امكان  ايــن  ولى  كنند، 
كه در اين بازه زمانى براى 

ديدن اين فيلم ها به پايتخت مسافرت كنند، 
ندارند. تصميم بر اين شد كه جشنواره فيلم 
در برخى استان ها برگزار شود و خدا را شكر 

كه تجربه خيلى خوبى هم بوده است.
چه كرده ايد كه امسال نمايش فيلم ها 

با برنامه ريزى دقيق به نمايش در بيايد؟

مــا معموالً بهتريــن برنامه 
ريزى را براى نمايش فيلم ها 
در شهرستان ها بخصوص در 
مشهد داشته ايم. البته ممكن 
است اين تغيير برنامه ها در 
تهران اتفــاق بيفتد، ولى در 
شهرســتان ها اصًال. اگر هم 
موردى بوده، اصًال از سمت 
تهران  در  مديران سينمايى 
نبــوده اســت ومســئوالن 
برگزارى در خود شهرها بنا 
بر داليلى كه من در جريانش 
نيســتم، موجب بروز چنين 

مشكلى شده اند.

 آيا همه فيلم ها در همه 
شهرستان ها  در  بخش ها 
هم مانند تهران به نمايش 

در مى آيد؟
گروه بنــدى نمايش فيلم ها 
در هر اســتان مانند تهران 
به دو گروه سوداى سيمرغ 
يك و ســوداى سيمرغ دو 
تقســيم شده است و به هر 
اســتان فيلم هاى يكى از گروه ها اختصاص 
داده مى شــود، اما برنامه ريزى به شــكلى 
است كه 15 استان؛ فيلم هاى گروه سوداى 
سيمرغ يك و 15 اســتان؛ فيلم هاى گروه 
سوداى سيمرغ دو را نمايش مى دهند. البته 
الزم به يادآورى اســت كه ايــن نمايش ها 

منــوط به رضايت و اجازه كتبى تهيه كننده 
هر فيلم خواهد بود. همچنين هيچ اجبارى 
براى نمايش فيلم ها در استان ها وجود ندارد 
و اگر تهيه كننده اى تمايل نداشته باشد، ما 

فيلم او را نمايش نمى دهيم.

 چرا در شهرســتان ها برگزارى بخش 
بين المللى جشنواره فيلم فجر را نداريم؟
اين بخش از جشــنواره در تهران هم در اين 
تايم برگزار نمى شــود، ولى درباره اينكه چرا 
اين بخش در شهرســتان ها برگزار نمى شود، 
بايــد بگويم كه بعيد مى دانم كه اين بخش از 
جشنواره براى مخاطبان عام خيلى جذابيت 
داشــته باشد چون بخشــى از اين فيلم ها به 
اصطالح فيلم هاى هنرى هستند و و مخاطبان 
خاصى دارند.از طرفى چون نمايش اين فيلم ها 
بايد به زبان اصلى باشــد، خيلى همه پسند 
نيست و از همه اين ها كه بگذريم، اصًال تمام 
هدف و تمركز ما برگزارى جشنواره ملى فجر 
در شهرستان هاست كه بيشتر مورد درخواست 

و اقبال مخاطبان است.

مثل جشــنواره  بخش هايى   چــرا 
فيلم هــاى مقاومت يــا دفاع مقدس 
را منحصــراً به شهرســتان ها واگذار 
نمى كنند و به اصطالح شهرستانى ها را 

به بازى نمى گيرند؟
اين مــورد از آن چيزهايى اســت كه بايد 
معاونت ســينمايى پاســخگوى آن باشد و 

اصًال در حيطه اختيارات من نيست.

در حوالى امروز2

قدس: دانشــمندان مى گويند پــس از خواندن يك كتاب، 
عملكــرد مغز به مدت حداقل پنــج روز افزايش مى يابد. اگر 
به دنبال اين هســتيد كه تغييرى در زندگى تان ايجاد كنيد، 
مطالعه بهترين راه براى اين تغيير اســت. در اين هواى سرد 
برداشــتن كتاب و خواندن آن بهترين سرگرمى است كتاب 
شما را سرگرم مى كند و اگر تشكيل خانواده داده ايد و نقش 
مادرى يا پدرى به نقش هاى خانوادگى شــما اضافه شــده 
است باز هم بايد كتاب بخوانيد چون شما بهترين الگو براى 
فرزندانتان هستيد. ستون امروز را با معرفى يك كتاب شروع 

مى كنيم.  

 كتاب/ بى كتابى
محمدرضا شــرفى خبوشــان 
ساكن  نيشــابورى  نويســنده 
تهران اثرى نوشته كه از همان 
ابتدا مــورد توجه قرار گرفت و 
در مــدت كوتاهى به چاپ دوم 
رسيد. «بى كتابى» عنوان كتاب 
اين نويسنده است. حاال اين اثر 
در روزهاى گذشــته به چاپ سوم رسيده است. خواندن اين 
كتاب را به شــما پيشنهاد مى كنيم. اين روزها كتابى كه هم 
اعتماد منتقدان را جلب كند و هم نظر مردم، كمتر نوشــته 
مى شود. «بى كتابى» با يك روايت تاريخى و خواندنى شما را 

به گذشته ايران مى برد.  

 نشست هاى «ابك»
امــروز هم مطابــق هفته هاى 
نشست هاى  سلســله  گذشته 
تبليغى ترويجى «ابك» برگزار 
مى شــود. ابك مخفف تركيب 
الهيات براى كودكان است. اين 
نشست ها كه با هدف شناسايى 
نو نويســندگان و پژوهشگران 
ادبيات كودك و نوجوان، ارتقاى ســطح ادبيات دينى كودك 
و نوجوان و بررســى تازه هاى نشــر ادبيات دينى كودكان در 
ســطح كشور برگزار مى شود به پرسش هاى دينى كودكان و 

نوجوانان پاسخ مى دهد.  
مدرس اين نشســت ها دكتر فردوســى مشــهدى است و 
عالقه مندان به حضور در اين نشست ها مى توانند دوشنبه هاى 
هرهفته ســاعت 17 به فروشگاه مركزى كتاب و محصوالت 

فرهنگى به نشر مراجعه كنند.  
فروشگاه مركزى به نشر در خيابان امام خمينى روبه روى باغ 

ملى واقع شده است.  

 جشن امضا/ تقدير
نشست صميمى و جشن امضاى 
مجموعه ترانه هاى مونا برزويى با 
نام «تقدير» روز جمعه در شهر 

كتاب مشهد برگزار مى شود.  
مونا برزويى از سن 14 سالگى 
ترانه ســرايى را آغاز كرده است 
از  مشــهورى  وخواننــدگان 
ترانه هاى وى اســتفاده كرده اند كــه از آن جمله مى توان به 
مهدى يراحى، احســان خواجه  اميرى، سعيد مدرس و على 

لهراسبى اشاره نمود.
عالقه مندان به اشــعار اين ترانه سرا مى توانند 13 بهمن در 
ساعت 18 به شهر كتاب مراجعه كنند و به گپ و گفت با اين 
شــاعر بپردازند و يا امضاى اين ترانه سرا را به يادگار بر روى 

مجموعه ترانه هايش داشته باشند. 
شهر كتاب نبش چهارراه ابوطالب واقع شده است.  

پيگيرى هاى  قدس جواب داد
 اعتبار 10 ميلياردى براى حل مشكالت 

شهرك مهرگان به شهردارى مشهد

هادى زهرايى: در پى چاپ سلســله گزارش هاى قدس در 
انعكاس مشكالت ساكنان شــهرك مهرگان و پيگيرى رفع 
مشــكالت مردم اين منطقه، شنبه گذشته طى جلسه اى با 
حضور مســئوالن، آخرين وضعيت حل مشــكالت شهرك 

مهرگان بررسى شد.
در اين جلسه كه دكتر شيران خراساني نماينده مردم مشهد 
در مجلس، دكتر ســبحاني فر نماينده ســبزوار در مجلس، 
معاون شهرسازى و معماري شهرداري مشهد، مديرمسكن و 
ساختمان راه و شهرسازي استان و شهردار منطقه 3 مشهد 
حضور داشــتند، مديركل راه و شهرســازى خراسان رضوى 
گفت: شــهرك مهرگان يازدهم شــهريور ماه 96 براســاس 
صورتجلسه اي به شهرداري مشهد تحويل شد، اما با توجه به 
اينكه مردم با مشكالتي مواجه اند تالش شده 10 ميليارد ريال 
به صورت نقدي به شهردارى پرداخت شود و تا پايان عمليات 

نيز پشتيبانى غير نقدى ادامه يابد.
اخوان عبداللهيان تصريح كرد: براساس توافق صورت گرفته، 
شهرداري شماره حسابي را به راه و شهرسازي استان اعالم و 
مبلغ 10 ميليارد ريال به عنوان پيش پرداخت تا پايان هفته 

آينده دريافت خواهد كرد.
دكتر شــيران خراســاني نيزدر ابتداي اين جلسه به برخي 
مشكالت مردم در شــهرك مهرگان اشاره و بر ضرورت رفع 
مشــكالت مردم ساكن در اين شهرك با تعامل دستگاه هاي 

مختلف اجرايي تأكيد كرد.
همچنين معاون شهرسازي و معماري شهرداري مشهد در اين 
جلسه گفت: شهرداري از زماني كه شهرك مهرگان را تحويل 
گرفته، خدماتي مانند نظافت و رفت و روب را ارائه مي كند، اما 
مشكالتي نيز وجود دارد كه اميدواريم با كمك هاي اختصاص 
يافته از ســوي راه و شهرسازي مشــكالت مردم در شهرك 

مهرگان بر طرف شود.
محمدرضا حسين ن ژاد يادآور شد: به هر حال شهرك مهرگان 
جزو مناطق شــهرداري مشهد اســت و بايد در بودجه هاي 

سنواتي مورد توجه قرار گيرد.
همچنين زمانيان، شــهردار منطقه 3 مشهد در اين جلسه 
گفت: از وقتى اين محدوده به ما تحويل شده است خدماتي 
كه مي توانستيم را ارائه كرديم، اما براي تكميل و  آماده سازي 
و رفع برخي مشــكالت به دليل اينكه در بودجه ســال 96 

پيش بيني نشده بود، نيازمند پشتيبانى هستيم.
وي با اشاره به توافق صورت گرفته اظهار كرد: تالش اين است 
با تعامل و همكارى دست اندركاران مشكالت 7تا 8 هزار نفر 

ساكن در شهرك مهرگان بر طرف شود.

نماينده كاشمر در گفت و گو با قدس خبر داد
 بودجه ملى در مسير جاده مرگ 

رضا طلبى:عضو مجمع نمايندگان خراســان رضوى گفت: 
پروژه ساخت باند دوم جاده شادمهر، كاشمر، بردسكن، انابد 

در بودجه سال 97صاحب رديف بودجه اى شد.
بهروز بنيادى در ادامه به قدس افزود: با وجود اينكه در بودجه 
سال آينده محدوديت ها و مشكالت منابع مالى فراوانى وجود 
داشت، اما با پيگيرى هاى پى در پى مبلغ 15ميليارد تومان به 
اين پروژه اختصاص پيدا كرد. وى تصريح كرد: ســاخت باند 
دوم شادمهر- كاشمر -بردسكن - انابد در پايان سال گذشته 
نيز موفق به اخذ مصوبه ماده 23 شد و با تخصيص اعتبار در 
بودجه سال 97 ســاخت و اتمام اين جاده سرعت بيشترى 
خواهد يافت. نماينده كاشــمر، خليل آباد و بردســكن اظهار 
داشــت: براى اليروبى قنات هاى دشــت بردسكن نيز اعتبار 

مناسبى در بودجه سال 97 ديده شده است.
بنيادى با اشــاره به اين نكته كه مرحله بعدى گازرســانى به 
روستاهاى بخش كوهسرخ در 22 بهمن ماه كلنگزنى خواهد 
شد،افزود: در سفر معاون دانشگاه علوم پزشكى مشهد به منطقه 
ترشيز از ساختمان در حال ساخت درمانگاه كوهسرخ بازديد 
شد و قول مساعد مبنى بر اختصاص مبلغ 400ميليون تومانى 
براى تسريع در روند اجراى اين پروژه و تكميل تجهيزات آن 
گرفته شــد. وى ادامه داد: مبلغ 45 ميليــارد ريال نيز براى 
توسعه آبرســانى روستاها از سوى معاونت توسعه روستايى و 
مناطق محروم نهاد رياست جمهورى به شهرستان هاى كاشمر، 
بردســكن و خليل آباد اختصاص پيدا كرد كه موجب خواهد 

شد روستاييان زحمتكش از اين نعمت الهى برخوردار شوند.

معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندار خبر داد
 كاهش 13 درصدى آمار طالق 

در 6 ماهه اول سال
ايسنا: معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندار خراسان 
رضوى گفت: بيش از 3000 زوجى كه خواستار طالق بودند، 

با مداخالت حرفه اى به زندگى زناشويى خود بازگشتند. 
جواد حسينى در هفتمين جلسه كارگروه زنان و خانواده افزود: 
همچنين 13/2 درصد در 6 ماهه اول ســال جارى نسبت به 
ســال گذشته، آمار طالق كاهش پيدا كرده است. وى با بيان 
اينكه دولت در 9 ماهه اول سال جارى 90 هزار و 100 فقره 
وام ازدواج به زوجين جوان داده كه از 10 ميليون تومان به 15 
ميليون تومان افزايش يافته است، يادآور شد: از طرفى ديگر، 
در خصوص طالق اقدام هاى خوبى با مســئوليت بهزيستى و 

دادگسترى صورت گرفت. 

�واک

رضا طلبى:عضو مجمع نمايندگان خراســان رضوى گفت: 

دوشنبه  9 بهمن  1396 
11 جمادى االول 1439 29 ژانويه 2018  
سال سى و يكم  
شماره  8609  ويژه نامه 2997 

اعتبار

رئيس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوى:
پول نقد نداريم

ايسنا: رئيس سازمان برنامه 
و بودجــه خراســان رضوى 
با اشــاره به آخرين وضعيت 
مالى استان گفت: در شرايط 
كنونى اعتبــارات تخصيص 
يافته نقدى در اختيار استان 
نيست تا به ادارات پرداخت 

شود.
رضا جمشــيدى در شوراى 
ادارى اســتان، با اشــاره به 

آخرين وضعيت اعتبارات اســتان، اظهار كرد: از مجموع 1967 ميليارد تومان اعتبارات 
امسال استان، تاكنون 959 ميليارد تومان كه معادل 48/8 درصد است، تخصيص يافته 

است.
وى ادامــه داد: از اين ميزان 592 ميليارد تومان اعتبارات هزينه اى بوده كه تاكنون 73 
درصــد آن تخصيص يافته كه مشــكالت زيادى را ايجاد كرده اســت. همچنين از كل 
اعتبارات استان، 1375 ميليارد تومان اعتبارات عمرانى بود كه تاكنون 525 ميليارد تومان 

آن معادل 38 درصد تخصيص يافته است.
جمشيدى با بيان اينكه «در شرايط كنونى اعتبارات تخصيص يافته نقدى در اختيار استان 
نيســت تا به ادارات پرداخت شود»، تصريح كرد: از محل اعتبارات اسناد خزانه اسالمى، 
467 طرح به مبلغ 163 ميليارد تومان در اســتان معرفى شده كه تاكنون از اين شمار 
اعتبارات 254 طرح تخصيص شده، اما هنوز 213 طرح ديگر به مبلغ 83 ميليارد تومان 

هيچ تخصيصى نداشته اند.

هشدار

ضرورت رعايت نكات ايمنى 
با آغاز موج جديد سرما در خراسان رضوى

قدس: رئيس روابط عمومى شركت گاز خراسان رضوى با اشاره به آغاز موج جديد سرما 
در استان گفت: رعايت نكردن نكات ايمنى در وسايل گرمايشى سبب مسموميت شديد با 

گاز و در بسيارى مواقع متأسفانه موجب بروز مرگ مى شود.
سيد احمد علوى افزود: پيشگيرى از مسموميت با گاز مونواكسيدكربن در روزهاى سرد 
سال امرى ضرورى است. در اين راستا استفاده از وسايل گرمايشى استاندارد، اطمينان از 
مكش كامل و مناسب لوله هاى بخارى، بازبينى صحت كار وسايل گرمايشى و باز بودن 

مسير دودكش توصيه مى شود.
 وى با بيان اين مطلب كه استفاده از بخارى، آبگرمكن و اجاق گازهاى غير استاندارد به 
مســموميت با گاز مونواكسيدكربن منجر مى شود، يادآور شد: استفاده نكردن از وسايل 
گازسوز و گرمايشى بدون دودكش و كنترل دودكش وسايل گرمايشى پيش از استفاده، از 

ديگر موارد پيشگيرى از مسموميت با گاز مونواكسيد كربن است. 
علوى گفت: مونواكســيد كربن گازى بى رنگ، بى بو و بى مزه است كه اغلب به عنوان 
«قاتل خاموش» شــناخته مى شــود، زيرا وجود همين ويژگى ها تشخيص آن را دشوار 
مى سازد. هنگامى كه بدن بيش از اندازه مونواكسيد كربن تنفس كند، اين گاز در خون 

جايگزين اكسيژن و در نهايت فعاليت اندام ها متوقف مى شود.
رئيس روابط عمومى شركت گاز خراسان رضوى، سردرد مبهم، ضعف عضالنى و سرگيجه، 
حالت تهوع و اســتفراغ، تنگى نفس، گيجى و خواب آلودگى، تارى ديد و تشــنج را از 
نشانه هاى گازگرفتگى عنوان كرد و گفت: اولين و مهم ترين اقدام براى نجات فردى كه 
دچار مسموميت با مونواكسيد كربن شده، رســاندن اكسيژن (هواى تازه) به اوست؛ به 
همين دليل به محض مشاهده فردى كه دچار گازگرفتگى شده، بايد پنجره ها را باز كنيد 
تا هواى تازه وارد اتاق شــود و در صورت امكان، فرد گازگرفته را به پنجره نزديك كنيد. 

سپس منبع نشت گاز را شناسايى و قطع كنيد.

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

 خانم هاى باردار مراقب هواى آلوده باشند
دكتر نفيســه ثقفى، دانشيار گروه زنان و عضو هيئت 

علمى دانشگاه علوم پزشكى مشهد
 گازهــاى ســمى موجود در هــواى آلوده كــه مهم ترين و 
خطرناك ترين آن مونوكســيدكربن مى باشد در سه ماه اول 
باردارى از جفت عبور مى كند و در صورت شــدت، ســبب 

مسموميت و سقط جنين مى شود.
از اين رو توصيه مى شود خانم هاى باردار تا حد امكان در زمان 
آلودگى هوا از منزل خارج نشوند و در طول باردارى تا جايى 
كه امكان دارد در مكان هايى كه آلودگى هوا وجود دارد، قرار 

نگيرند.

 با                        �شـــــکان 

نيشابور - خبرنگار قدس: تئاتر طنزكودكانه «جادوى ��ر
حوض نقاشى» به نويسندگى وكارگردانى بانوى هنرمند 
نيشــابوري يلدا دهجوريان در تاالر اديب اداره فرهنگ و 

ارشاد اسالمي نيشابور به روي صحنه رفت.
معاون اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي نيشابوربا اعالم اين 
خبر اظهار كرد: اين نمايش با محوريت فضاى شــاد در 
بين كودكان و نوجوانان است كه هنرمندان خوش ذوق 
و با قريحه تئاتر نيشابور با اجراي نمايش هاي مختلف با 
موضوعات متنوع موجب آشتي مردم بخصوص كودكان 
ونوجوانان با تئأتر شده اند و نمايش طنزكودكانه «جادوى 

حوض نقاشى» از جمله اين نمايش هاست. 
خليــل اهللا عراقــى گفت: در نمايش «جــادوى حوض 
نقاشى» هنرمندان نام آشناي تئاتر نيشابورچون عارف 
ساجد، جهان جهان ديده، على نقى، زينب محمد آوى، 
مليكا صادقى، هدى جعفرى، روژين لعل وهليا مخدراتى  

به ايفاي نقش پرداخته اند و على قديريان سازنده موسيقي 
تئاتر مي باشد.

وى خاطرنشــان كرد: اين نمايش توســط گروه جوان 
وابسته به انجمن هنرهاي نمايشي اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمي نيشابور توليد شده وبه روي صحنه رفته است.
عراقى  به داستان اين نمايش اشــاره كرد و افزود: يك 
گنجشــك كه از پرهاى يكرنگ وخاكســترى خودش 
خسته شده و آرزوهايى در سردارد وبه دنبال اين آرزوها 

اتفاقات جالبى براى او رخ مى دهد. 
معاون اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمي نيشابور تصريح 
كرد: نمايش طنزكودكانه « جادوى حوض نقاشــى » تا 
20بهمن ماه هر روز صبح ويژه مدارس ومهدكودك ها و 
5 بعد از ظهر در محل تاالر اديب اداره فرهنگ وارشــاد 
اسالمي نيشابور ويژه عموم عالقه مندان به روي صحنه 

خواهد رفت.

تئاتر «جادوى حوض نقاشى» روي صحنه نيشابور

ما معموًال بهترين 
برنامه ريزى را 

براى نمايش فيلم ها 
در شهرستان ها 

بخصوص در مشهد 
داشته ايم

بــرش

همسر سر مهندس كشتى نفتكش سانچى:
 هنوز هم نيمى از وجودم اميد است

مهر: همسر سر مهندس كشــتى نفتكش سانچى گفت: 
هنوز نيمى از وجودم اميد دارد، گرچه تسليم هستم. 

اليا محتشــمى در كار گروه تخصصى بانوان و خانواده كه 
در شــركت ملى پخش فراورده هاى نفتى مشــهد برگزار 
شــد، اظهار كرد: حادثه ســانچى، حادثه دردناكى بود كه 
هنوز همراه من اســت و همچنان نيمــى از وجودم اميد 
دارد، اگرچه تســليم هستم و از خداوند مى خواهم به من 
صبــر عطا كند.وى افزود: در لحظــات اول خيلى ناراحت 
بودم، اما هرچه بيشــتر مى گذرد ايمانم بيشتر مى شود و 
خداوند را بيشــتر شكر مى كنم چرا كه قاعدتاً من هم بايد 
در آن كشتى مى بودم و صرفاً يك اتفاق موجب شد كه به 
اين ســفر نروم.شايان ذكر است كه در اين جلسه فرماندار 
مشهد طى ابالغى ايشان را به عنوان عضو افتخارى مجمع 
مشورتى زنان استان معرفى كرد و معاون سياسى، امنيتى 
و اجتماعى استاندارى خراسان رضوى نيز لوحى و هديه اى 

را به رسم يادبود به وى اهدا كرد.
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همزمان با دهه فجر آغاز مى شود

 بهره بردارى از 14 پايگاه سالمت 
و خانه بهداشت

محمدى:همزمــان با ايام اهللا دهه فجر 37 طرح شــبكه هاى 
بهداشــتى درمانى تحت پوشــش دانشــگاه علوم پزشكى، در 
شهرهاى مشــهد، بردسكن، رشتخوار، فريمان، خواف و طرقبه 
شــانديزكلنگ زنى يا به بهره بردارى مى رســد.معاون توسعه 
مديريت و منابع دانشــگاه علوم پزشكى مشهد در گفت وگو با 
خبرنگار ما با اعالم اين خبرگفت: راه اندازى چهار پايگاه سالمت، 
10 خانه بهداشــت، دو كلينيك ويژه،10 محل زيست پزشك، 
هفت مركز جامع خدمات سالمت، 14 بخش در برنامه هتلينگ 
بيمارســتان قائم (عج)، سه آزمايشگاه، بخش زايمان و آى سى 
يو با مجموع زير بناى 24 هزار و 524 مترمربع ارمغانى اســت 
از برنامه هاى معاونت توسعه دانشگاه به مناسبت جشن پيروزى 
بزرگ انقالب در دهه فجر براى دسترسى آسان تر وارائه خدمات 
بيشتر و مطلوب تر به شهروندان، روستاييان و اقشار آسيب پذير 
در خراســان رضوى كه اميدواريم با ايــن كار، گام مثبتى در 
راستاى كاهش مشكالت مردم در حوزه سالمت برداشته شود.
دكتر بحرينى در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درخصوص آخرين 
وضعيت پروژه بيمارستان هاشمى نژاد اظهار داشت: اين پروژه در 
حال حاضر با 40 درصد پيشرفت فيزيكى در حال انجام و براى 
اتمام آن 60 ميليارد تومان مورد نياز است كه در صورت تأمين 

اعتبار اميدواريم تا سال آينده تكميل و به بهره بردارى برسد.

دادستان عمومى و انقالب در صحنه بازسازى 
جرم قاتل نوجوان تايبادى:

 مهم ترين عامل ارتكاب جرايم، 
مشكالت تربيتى واخالقى است

قدس: دادستان عمومى وانقالب تايباد گفت:  با متهمين به 
قتل، با قانونى ترين نحوه ممكن وبارعايت احساسات جامعه 

برخورد قضايى صورت مى گيرد.
سيد سلمان جليليان در حاشيه بازسازى صحنه جرم قتل 
مرحــوم «متين ترابى» نوجوان تايبادى به خبرنگاران گفت: 
دستگاه قضايى برابر قانون با هنجارشكنان و مجرمان برخورد 
مى كند، ولى ساير نهادهاى متولى بدرستى بايد به وظايف 
شــرعى و قانونى خود عمل كنند تا ميزان جرايم درجامعه 
كاهش يابد.وى افزود: متهمان 4 نفر و زير 18سال سن دارند 
و مهم ترين عامل ارتكاب اينگونه جرايم، مشكالت تربيتى و 

اخالقى مى باشد.
 وى ادامه داد: همه متوليان فرهنگى، اجتماعى، نهاد خانواده، 
مدرسه، رسانه ها بايد براى باال بردن اخالق اسالمى  درجامعه 
براى جلوگيرى از اينگونه جرايم تالش كنند و كاركرد  دين 

را در جامعه افزايش دهند.

 نصب و تعويض تابلوهاى شناسايى 
معابر در منطقه يك مشهد

قدس: شهردار منطقه يك مشهد گفت: به منظور ساماندهى 
و زيباسازى منظر شــهرى، تابلوهاى فرسوده معابر سطح 
منطقه تعويض و براى معابر بدون تابلو نيز تابلوهاى شناسايى 

نصب شد.
جواد اصغرى با بيان اينكه بيش از 200 تابلوى فرســوده در 
سطح منطقه تعويض شده است، افزود: طى بازديدهاى انجام 
شده، معابر فرعى فاقد نام در سطح منطقه شناسايى شدند و 

نسبت به نصب تابلو در اين معابرنيز اقدام شد.
وى ادامه داد: توجه به تابلوى شناسايى معابر در ارائه خدمات 
امدادى، اجتماعى و شهرى بســيار اهميت دارد، از اين رو 
ســاماندهى و تعويض تابلوهاى سطح منطقه به منظور رفاه 
حال شهروندان و جلوگيرى از ســردرگمى آنان براى ما از 

اهميت ويژه اى برخوردار است.

 اتمام بى سوادى استان 
تا 3 سال آينده

قدس: معاون اداره كل آموزش و پرورش خراســان رضوى 
گفت: از جمعيت 6 ميليون نفرى اســتان 159هزار نفر بى 
ســواد شناسايى شده اســت كه از نظر سنى بين 10تا 49 
سال داشته و تاكنون توانسته ايم 53 هزار نفر را در دوره هاى 
سواد و انتقال و تحكيم و حلقه هاى كتابخوانى جذب نماييم 
و در 3سال آينده بى سوادى در استان به اتمام خواهد رسيد.

روى خط حادثه

 بخشش خانواده مقتول، قاتل را از چوبه دار نجات داد
قدس:  خبرنگار  بجنورد- 
رئيس كل دادگسترى خراسان 
شمالى گفت: در پى درگيرى 
و نــزاع جمعى و ايــراد جرح 
عمدى با چاقو در تير ماه سال 
91 جوانى به قتل رسيد كه با 
ارجاع پرونده به دادسرا و پس 
از تكميل تحقيقات مقدماتى با 
صدور كيفرخواست به دادگاه 

ارسال شد.
حجت االسالم والمسلمين جعفرى افزود: پس از طرح پرونده در دادگاه كيفرى استان، 
قاتل با احراز جرم به قصاص نفس محكوم و در پى اعتراض متهم پرونده به ديوان عالى 
كشور ارسال شد كه پس از بررسى هاى دقيق، دادنامه صادره تأييد و پرونده به اجراى 
احكام كيفرى مركز استان ارسال شد.وى ادامه داد: پس از كسب استيذان از رياست قوه 
قضائيه و هماهنگى هاى الزم و در پى درخواســت اولياى دم مقتول مقرر شد سحرگاه 
روز گذشته حكم در زندان بجنورد اجرا شود.اين مقام قضايى تصريح كرد: بحمداهللا با 
تالش دادستان مركز استان، قضات اجراى احكام و ساير مسئوالن استانى، اولياى دم با 
اعالم رضايت خود از اجراى قصاص نفس قاتل منصرف شدند و قاتل زندگى دوباره يافت.

 كشف 20 كيلو و 600 گرم ترياك از دو زوج جوان
قــدس: فرمانــده انتظامى 
شهرســتان بجستان از كشف 
20 كيلو و 600 گرم ترياك در 
بازرسى از يك دستگاه سوارى 

زانتيا خبر داد.
ســرهنگ قديــر مصرخانى، 
با اعالم اين خبــر گفت: روز 
گذشــته يكــى از تيم هــاى 
پليــس مبارزه بــا موادمخدر 
كنترل  هنگام  فرماندهى  اين 
خودروهاى عبورى در محور گناباد- بجستان به يك دستگاه خودرو زانتيا با سرنشينى  

دو زوج جوان مشكوك شدند.
وى افــزود: مأموران اين فرماندهــى پس از متوقف كردن خودرو و بررســى مدارك 
سرنشــينان آن در بازرســى دقيق آن مقدار 20 كيلو و 600 گرم ترياك كه به طرز 
ماهرانه اى در بدنه خودرو جاسازى شده بود، كشف كردند.فرمانده انتظامى شهرستان 
بجستان با اشاره به توقيف خودرو زانتيا بيان داشت: در اين رابطه چهار سوداگر مرگ 
(دو زن و دو مرد) دســتگير و پس از بازجويى هاى تكميلى با تشــكيل پرونده به مقام 

قضايى معرفى شدند.

 آتش به جان مجتمع خدماتى خودروهاى سنگين 
مشهد افتاد

قدس: مديرعامل ســازمان آتش نشانى مشــهد گفت: مجتمع خدماتى خودروهاى 
ســنگين در اين شهرروز گذشته گرفتار آتش سوزى شد.آتشپاد حسن جعفرى افزود: 
در پى اين آتش سوزى كه در گاراژى در شهرك صنعتى طرق رخ داد، آتش نشانان به 
محل اعزام شدند.وى بيان كرد: كانون حريق واحد آهنگرى به مساحت 20 متر مربع 
بود و در اين مكان دو عدد سيلندر گاز مايع و چند دستگاه پيك نيك وجود داشت كه 
آتش نشانان سريع آن ها را به بيرون منتقل و از بروز انفجارى بزرگ جلوگيرى كردند.
آتشپاد جعفرى با بيان اينكه علت وقوع اين حريق در دست بررسى است، خاطرنشان 
كرد: اين حادثه خسارت جانى نداشت و با تالش آتش نشانان به سرعت حريق مهار و از 

بروز خسارت بيشتر جلوگيرى شد.

 دستگيرى 94 متجاوز مرزى
 توسط مرزبانان خراسان رضوى

مرزبانى  فرمانــده  قــدس: 
از دستگيرى  خراسان رضوى 
94 متجــاوز مرزى و كشــف 
22/5 كيلوگرم مــواد افيونى 
توســط مرزبانان هنگ مرزى 
تايبــاد خبر داد.ســردار جان 
ثنارگفت: در راستاى حراست 
و حفاظت از مرزهاى اســتان 
و جلوگيرى از هرگونه قاچاق 
مواد مخدر، مــرزداران هنگ 

تايباد موفق شدند در يك هفته گذشته از ورود اتباع بيگانه غيرمجاز به كشور جلوگيرى 
نمايند و در اين راستا 94 متجاوز مرزى پس از ورود به خاك جمهورى اسالمى ايران 
در نقطه صفر مرزى دستگير شدند.وى افزود: مرزداران مستقر در ايست و بازرسى 17 
شــهريور هنگ تايباد همچنين در حين كنترل خودروهاى ترانزيت ورودى به كشور، 
موفق شــدند 2580 ليتر سوخت قاچاق را كشف نمايند و در اين راستا ضمن توقيف 
خودروها، راننده هاى آن ها دستگير و جهت طى مراحل قانونى تحويل مراجع قضايى 
گرديدند. سردار جان نثار در ادامه از كشف 22/5 كيلوگرم مواد مخدر و سه سالح جنگى 

در درگيرى با قاچاقچيان در مرزهاى تايباد خبر داد.

سرقت با اپليكيشن موبايل
فتاى  پليس  رئيــس  قدس: 
خراســان رضوى در خصوص 
نصب اپليكيشن هاى ناشناس 
بر روى تلفن همراه هوشمند 
هشــدار داد.ســرهنگ جواد 
جهانشــيرى، بــا اعــالم اين 
خبــر گفت: در پى شــكايت 
يــك شــهروند در خصوص 
كالهبــردارى بــا برداشــت 
غيرمجاز بررســى موضوع در 
دستوركار پليس فتا قرار گرفت.

وى تصريح كرد: با بررســى گوشــى تلفن همراه شــاكى در آزمايشگاه ادله ديجيتال 
كارشناسان پليس فتا مشخص شــد تمام وجوه برداشت شده كه مورد ادعاى شاكى 

است، صرف خريد شارژ شده است.
در ادامه تحقيقات مشخص شد اپليكيشن يكى از بانك ها روى گوشى شاكى نصب بوده 
و شــماره اى نيز در اين اپليكيشن براى دريافت شارژ موجود است كه پس از اقدامات 
بعدى روشن شد اين شماره نيز مربوط به همسايه و فرد مورد اعتماد شاكى بوده است.
سرهنگ جواد جهانشــيرى ادامه داد: با توجه به ادله به دست آمده تمام 20 ميليون 
ريال بدون اطالع شــاكى صرف خريد شارژ و ارسال آن به شماره اى كه در اپليكيشن 

هست، شده است.

دادستان مركز استان خبر داد
 دستگيرى 80 محكوم متوارى در خراسان رضوى

قدس: دادستان عمومى و انقالب مركز استان از دستگيرى بيش از 80 نفر از محكومان 
متوارى در سطح استان خبر داد.قاضى غالمعلى صادقى گفت: محكومان براى تحمل 
مجازات به مراجع مربوطه معرفى شده اند.وى افزود: اين امر بيانگر اين مطلب است كه با 
برنامه ريزى اصولى و اجراى طرح هاى هدفمند و منسجم مى توان اقدامات عملى مناسب 
را در راستاى رسيدن به اهداف دستگاه قضايى در مسير پيشگيرى از وقوع جرم و نيز 

اجراى احكام منطبق با موازين قانونى به عمل آورد.
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فتاى  پليس  رئيــس   
خراســان رضوى در خصوص 
نصب اپليكيشن هاى ناشناس 
بر روى تلفن همراه هوشمند 
هشــدار داد.ســرهنگ جواد 
جهانشــيرى، بــا اعــالم اين 
خبــر گفت: در پى شــكايت 
يــك شــهروند در خصوص 
كالهبــردارى بــا برداشــت 

مرزبانى  فرمانــده 
از دستگيرى  خراسان رضوى 
 متجــاوز مرزى و كشــف 
 كيلوگرم مــواد افيونى 
توســط مرزبانان هنگ مرزى 
تايبــاد خبر داد.ســردار جان 
ثنارگفت: در راستاى حراست 
و حفاظت از مرزهاى اســتان 
و جلوگيرى از هرگونه قاچاق 

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

300072305 پيامك كنيد.

گاليه از اختالل چند باره دستگاه شارژ من كارت

شهروندان چرا بايد بليت قطار شهرى را 800 تومان بخرند!؟ 
 رضاطلبى   طى چند هفته اخير بارها مردم 
مشهد با مراجعه به برخى پايانه هاى فروش و 
شارژ «من كارت» با اختالل در دستگاه ها روبه رو 
شدند، به گونه اى  كه بعضى از مسافران امكان 
شارژ «من كارت» خود را به دست نياورده و با 
نارضايتى مجبور به خريد بليت تك سفرهايى 
به مبلغ 800 تومان براى ايســتگاه هاى قطار 
شــهرى و 500تومــان براى ايســتگاه هاى 
اتوبوسرانى شــدند. حال مواردى نظير اينكه 
دليــل اين اختالل هاى مكرر چيســت و چه 
سازمانى مقصر اصلى اين ماجراست، چرا مردم 
بايــد هزينه اين اختالل ها را با اضافه پرداخت 
مبلغ ســفرها بپردازنــد و از طرفى اين اضافه 
پرداخت ها به جيب چه ســازمانى مى رود، در 

اين پازل همچنان بى پاسخ مانده است.

 سفر كارت هاى 800 تومانى
يكى از شــهروندان در اين باره مى گويد: طى 
يك ماه گذشته بارها اين اتفاق تكرار شده است 
و با اينكه « من كارتــم » همراهم بوده، اما به 
دليل قطع بودن دســتگاه هاى افزايش شارژ، 
مجبور بــودم با خريد ســفر كارت هاى 800 

تومانى 250تومان بيشتر پرداخت كنم.
محســن صميمى در ادامــه مى افزايد: جالب 
اينجاســت كــه مأمــوران و افــرادى كه در 
ايســتگاه هاى مترو حضور دارنــد و به نوعى 
نماينده قطار شــهرى هستند، از ارائه هرگونه 

پاسخى دراين باره طفره مى روند.
يكــى ديگر از شــهروندان ادامــه مى دهد: از 
نكات ديگرى كه جاى شك و شبهه دارد اين 
اســت كه در يكى از مراجعات كه در ايستگاه 
ميدان بسيج اين دستگاه ها قطع بود، همزمان 
دستگاه هاى شارژ در خيابان امام رضا(ع) فعال 

بود.
على اكبر حسينى مى افزايد: يك بار به دليل 
اينكه گرفتار صف ازدحام جمعيت به منظور 
خريد ســفركارت هاى 800تومانى نشوم دو 
عدد ســفر كارت خريدارى كردم، اما روز بعد 
زمانى كه قصد داشــتم از آن استفاده كنم با 
صداى هشدار دستگاه مواجه شدم و هنگامى 
كه از مأموران قطار شهرى علت را جويا شدم، 
آن ها پاسخ دادند اين سفر كارت ها صرفاً در روز 

صدور اعتبار دارند! 
وى اظهــار مى دارد: البتــه در هيچ جاى اين 
كارت ها چنين عبارتى نوشته نشده است كه 

تنها بايد در همان روز از آن ها اســتفاده كرد، 
از طرفى براى ســازمان اتوبوسرانى مصوبه اى 
وجود دارد كه در صورت نداشــتن شارژ «من 
كارت» مبلغ 500 تومان از مســافران دريافت 
شــود، ولى تاجايى كه من اطالع دارم چنين 
مصوبه اى براى ســازمان قطار شــهرى وجود 
ندارد و دريافت مبلغ 800تومان از مســافران 

تخلف است. 

 سازمان فاوا مقصر اصلى
مدير روابط عمومى شركت قطار شهرى مشهد 
درپاسخ به گاليه مسافران مى گويد: سامانه هاى 
فروش و شــارژ «من كارت» به اين ســازمان 
ارتباطى ندارد و تمــام اقدامات آن در اختيار 

سازمان فاواى شهردارى است. 
 زارع مى افزايد: اختالل در اين سامانه را تأييد 
مى كنيم، ولى مسئوليت اين اختالل ها متوجه 
ما نيست.وى تصريح مى كند: سازمان فاوا دليل 
اين اختالل را تغيير پيمانكار و به روز رســانى 
نرم افزارهاى اين دســتگاه ها اعالم كرده است 
و ما نيز خواســتار اين هستيم كه اين موضوع 
هر چه سريع تر پايان پيدا كند، زيرا شهروندان 
در ايستگاه ها مسئول اين بى نظمى و اختالل 
را همكاران ما مى دانند و اعتراض هاى خود را با 

بروز رفتارهاى مختلف به آن ها نشان مى دهند.
زارع اظهــار مى دارد: از طرفى طبق مصوبه اى 
كه ســازمان قطار شهرى دارد، بابت تراكنش 
هر مســافر در ايســتگاه هاى خط يك مبلغ 
550تومان و در ايســتگاه هاى خط دو مبلغ 
275تومان به حســاب اين سازمان پرداخت 
مى شــود و در مواردى نظير اين ســفرهاى 
800تومانى مبلــغ 250 تومان در خط يك و 
525تومان در خط دو قطار شهرى به حساب 

اين سازمان واريز نمى شود. 

 نظارت با قطار شهرى است
اما مديرعامل سازمان فاواى شهردارى مشهد 
بصراحت هر گونه قطعى دســتگاه هاى شارژ 
«من كارت» طى روزهاى اخير را انكار كرده و به 
قدس مى گويد: وظيفه نظارت براين دستگاه ها 
بر عهده سازمان قطار شهرى است و آن ها بايد 

هرگونه اختالل را به سازمان فاوا اعالم كنند.
رجائيان همچنين از پاسخ به اين سؤال كه آيا 
مبلغ 250 تومان اضافه پرداخت شــهروندان 
به حساب ســازمان فاوا مى رود يا خير، طفره 
مى رود و با قطع ارتباط پاسخ اين سؤال را نيمه 

تمام رها مى كند. 
تصوير يكى از مستنداتى است كه نشان مى دهد 

شهروندان در تاريخ هفتم بهمن ماه جارى به 
دليل قطعى دستگاه هاى شــارژ «من كارت» 
مجبور به خريد ســفركارت هاى 800تومانى 

شده اند.
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مدير پيشگيرى و مبارزه با بيمارى هاى واگير دانشگاه علوم پزشكى هشدار داد

شيوع دوره دوم آنفلوانزاى نوع A در خراسان رضوى
هنگامه طاهرى: آغاز فصل ســرما مصادف 
است با شيوع بيمارى هاى واگير كه شايع ترين 

آن آنفلوانزاست.
در حال حاضر هم طبــق اعالم رئيس مركز 
بيمارى هاى واگير وزارت بهداشت،  مديريت 
خراسان رضوى جزو اســتان هايى است كه 
شــيوع آنفلوانزا در آن نســبت به خراســان 
شمالى و جنوبى و نسبت به برخى استان هاى 

ديگر شيوع بيشترى دارد. 
به گفتــه مديــر پيشــگيرى و مبــارزه با 
بيمارى هاى معاونت بهداشــت دانشگاه علوم 
پزشكى مشهد آنفلوانزا نوعى از بيمارى است 
كه تمايل به همه گير شدن دارد و همواره در 
فصول اپيدمى سه تا پنج درصد مردم استان 

را مبتال مى كند.
دكتر محمد جعفر صادقى اطمينان مى دهد 
كه اعالم شــيوع اين بيمــارى نگران كننده 
نيســت زيرا در حال حاضر طبق معمول هر 
ســاله با آغاز هواى ســرد پس از طى كردن 
دوره اول شيوع آنفلوانزا در آبان ماه وارد دوره 
دوم شــيوع اين بيمارى از نوع A در بهمن 

ماه شده ايم. 
اوالبته يادآور مى شــود كه اگرچــه آنفلوانزا 
از فردى به فردى ديگر منتقل مى شــود، اما 

غيرقابل كنترل نيست.
وى با اشــاره به اينكه آنفلوانــزاى نوع A بر 
خالف آنفلوانزاى تيپ B و C، هم در انسان 
و هم در حيوان ايجاد بيمارى مى كند، اظهار 
مــى دارد: با اينكــه عاليم ســرما خوردگى 
بتدريج در فرد شكل مى گيرد، اما در بيمارى 
آنفلوانزاى نوع A عاليم يكباره ظهور مى يابد 

و شدت آن بيشتر از سرماخوردگى است.
دكتر صادقى عالوه بر اين خاطرنشان مى كند: 
اگر فردى دچار تب شــديد، ســرفه و تنگى 
نفس شود در واقع به آنفلوانزا مبتال شده است 
كه پس از آن هم سردرد و احساس كوفتگى 
و ســوزش گلو و ســاير عاليــم در وى بروز 
خواهد كرد، اما آنفلوانزاى مرغى يا پرندگان 
نوعى از آنفلوانزاست كه على رغم آنچه عنوان 
مى شــود، صرفاً مخصوص پرندگان بوده و به 

انسان منتقل نمى شود.
او عالوه بــر اين مى گويد: افــراد در معرض 
خطر آنفلوانزاى تيپ A كه اآلن شيوع دارد، 

كسانى هستند كه نقص سيستم ايمنى دارند 
يا خانم هاى باردار و يا كودكان زير پنج سال.

 توصيه ها
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكى مشهد 
براى جلوگيرى از شــيوع اين نــوع آنفلوانزا 
بــه مردم توصيه مى كند كســانى كه به اين 
نوع آنفلوانزا مبتال شــده اند از دست دادن با 
سايرين خوددارى كرده و دستمال هاى خود 

را در سطل در بسته بيندازند.
او همچنين با تأكيد بر استفاده از ماسك در 
بيماران مبتال به آنفلوانــزا عنوان مى دارد از 
آنجا كه ترشــحات حاصل از عطسه بين نيم 
تا يــك متر پراكنده مى شــود، بيماران بايد 
توجه داشته باشــند در صورت عطسه حتماً 
با خود دستمال داشته باشند و از دست زدن 
به دستگيره هاى در يا آلوده كردن ساير اشيا 

بپرهيزند.
وى تصريــح مى كند كه يكــى از مهم ترين 
راه هاى پيشگيرى از شــيوع بيمارى شست 
و شوى مرتب دســت ها قبل از خوردن مواد 

غذايى است.

وى عالوه بر اين مردم را به تزريق واكســن 
توصيه مى كند.

او در مــورد پرهيز غذايــى بيماران مبتال به 
آنفلوانــزا ضمن اســتراحت، به اســتفاده از 
نوشيدنى هاى گرم و يا مصرف غذاهايى چون 
ســوپ تأكيد كرده و بيان مى دارد: چون در 
اين بيمارى سيستم تنفســى درگير شده و 
ريه حساس مى شود، بهتر است از مواد غذايى 

سرخ كردنى استفاده نشود.
وى به جاى ايــن نوع غذاها بر اســتفاده از 
غذاهاى بخارپزو مــواد غذايى كمك كننده 
همچون ميوه و ســبزيجات در پيشگيرى از 
ابتال و همچنين اســتفاده از شلغم، ماهى و 

آبليموى تازه تأكيد مى كند.
او بــه دانش آموزان نيز توصيه مى كند كه از 
وسايل شخصى خود استفاده كنند و حتى از 
استفاده مشترك كاله و مخصوصاً شال گردن 

يكديگر خوددارى كنند.

بيمارى هاى غيرواگير
به گفته دكتــر صادقى آلودگــى هوا منجر 
بــه بســيارى از مشــكالت همچــون انواع 

يا  مانندســرطان ها  غيرواگير  بيمارى هــاى 
بيمارى هاى ريوى مى شود. او ضمن اشاره به 
بيمارى هاى غيرواگير مانند ديابت، فشار خون 
و يا سرطان بيان مى دارد: تعداد مبتاليان به 
بيمارى هاى غيرواگير و مرگ و مير ناشى از 

آن اغلب بيشتر از بيمارى هاى واگير است.
او توضيح مى دهد: در حال حاضر در خراسان 
رضوى 25 درصد افراد باالى 30 سال مبتال 
به فشار خون و 75 درصد افراد باالى 30 سال 

مبتال به ديابت هستند.

 نقش آلودگى هوا بر بيمارى ها
دكتــر محمد جعفر صادقى عــالوه بر اين 
اذعان مى دارد: در مشــهد تحقيقى مبنى 
بر نقــش آلودگى هــوا در بيمارى ها انجام 
نشده است، اما طبق ساير تحقيقات كشور 
در هميــن خصوص آلودگى هــوا عوارض 
خطرناكــى همچــون بيمارى هــاى قلبى 
عروقى،سرطان ريه،آسم و مشكالت تنفسى 

را به دنبال دارد. 
او اين آلودگى را ناشــى از ســرب حاصل از 

بنزين غير استاندارد وسايل نقليه مى داند.

آب و �وا
  سرماى شديد ميهمان مشهدى ها

قدس: بررســى نقشــه هاى پيش يابى و تصاوير ماهواره در 
مناطقى از خراســان رضوى نشــان دهنده بــارش برف در 
محورهاى كوهســتانى بوده و از عصر امروز با خروج سامانه 
بارشــى، به طور موقت از شدت ناپايدارى هاى جوى كاسته 
خواهد شد. از لحاظ دمايى نيز روند كاهش محسوس دماى 

هوا تا امروز ادامه خواهد داشت.
هواى امروز مشــهد هم نيمه ابرى تا ابرى مه آلود با احتمال 
بارش خفيف برف، بتدريج وزش باد و كاهش ابر پيش بينى 
مى شــود.حداقل و حداكثر دماى امروز مشهد هم به ترتيب 

13- و3-  سلسيوس خواهد بود.
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  صداى سوت قطار سال 97 

   در اسفراين شنيده خواهد شد

بجنورد- خبرنگار قدس: اســتاندار خراسان شمالى از 
بهره بــردارى 766 پروژه در اســتان در اين ايام خبر داد و 
گفت: براى ساخت، تكميل و تجهيز اين طرح ها درمجموع 

428 ميليارد و 281 ميليون تومان هزينه شده است. 
محمد رضا صالحى در نشســت خبرى به مناســبت دهه 
فجر اظهار داشــت: از ســال 92 تاكنون افزون بر 3100 
ميليارد تومان طرح و پروژه در اين اســتان به پايان رسيده 
كــه  70درصد اين رقم به 18 ماه اخير مربوط مى شــود. 
وى افــزود: 71 پروژه از مجمــوع پروژه ها مربوط به بخش 
خصوصــى با اعتبارى افزون بــر 72 ميليارد تومان و 695 
پروژه مربوط به بخش دولتى با اعتبار بيش از 355 ميليارد 

تومان است.
صالحــى همچنين تأكيد كرد: بهره بــردارى از پروژه ها را 
معطل افتتاح نمى گذاريم و به محض آماده شــدن، مردم 
از خدمات آن بهره مند خواهند شــد و اعتبارات مربوط به 
پروژه ها در زمان افتتاح و يا بهره بردارى آن اعالم مى شود.

وى به سياستگذارى هاى كلى دولت تدبير و اميد و در ادامه 
آن سياست هاى استان در خصوص تعريف و بهره بردارى از 
پروژه ها اشاره داشت و گفت: سعى كرديم پروژه جديد غير 
ضرورى در استان تعريف نشود و اولويت ما تكميل و بهره 

بردارى پروژه هاى ناتمام بوده است.
وى خاطرنشــان كرد: باند دوم بزرگــراه بجنورد به جنگل 
گلستان را تعقيب مى كنيم و اكنون 18 كيلومتر آن آماده 
آســفالت و چهار كيلومتر آماده بهره بردارى اســت و 59 
كيلومتر از اين محور در هفته دولت امسال به بهره بردارى 

رسيد.
صالحى مطرح كرد: در بودجه ســال 97 براى تكميل راه 
آهن جوين-اسفراين- بجنورد و شيروان بودجه ديده شده 
اســت و اميدواريم صداى سوت قطار سال 97 در اسفراين 

شنيده شود.
صالحى با اشــاره به بروز مشكل ســازه اى در سد غالمان 
تصريح كرد: اينكه اين مشــكل مربوط به جابه جايى ناشى 
از زلزله و يا قصور نيروى انسانى و پيمانكار بوده، در دست 
بررسى است و در حال حاضر از مردم مى خواهيم در تخليه 

و آبگيرى مجدد همكارى كنند.

معاون سابق استاندار تنبيه مى شود
وى گفت: موضوع مربوط به معاون سياسى سابق استاندار 
يك تخلف شــخصى بود كه تنبيه متناســب با آن اعمال 
خواهد شــد، اما آنانى كه با سركشى در زندگى ديگران و 
مورد هجمه قرار دادن آبروى افراد اين موضوعات را به افكار 

عمومى مى كشانند، بايد پاسخگو باشند. 
وى مطرح كرد: دوســتى هاى ما براســاس شرط عصمت 
نيســت و بايد با پذيرش تخلفات ديگران به اين دوستى ها 
ادامه دهيم. او خاطرنشــان كرد: بــه علت وقوع زلزله 5/7 
ريشــترى در دو شهرســتان بجنورد و مانه و سملقان در 
ارديبهشت ماه ســال جارى، وضعيت روستاهاى قره چاى 
و پســركانلو به دليل ســابقه رانش زمين حاد شده و اين 
روستاها بايد تغيير مكان داده شوند كه عمليات جابه جايى 

روستاى قره چاى پيشرفت خوبى دارد.
وى تصريح كرد: پرداخت 10 ميليارد تومان تســهيالت به 
مشاغل آسيب ديده در مناطق زلزله زده در سفر وزير كار 
به اســتان در روزهاى اول اين حادثه بيان شد، اما تاكنون 
هيچ اعتبارى واريز نشــده، اما از محل منابع داخلى استان 

بيش از 1/5 ميليارد تومان پرداخت شده است.

فرماندار نيشابور:
  همسران جانبازان به رسالت واقعي 

خود عمل كرده اند
نيشابور - خبرنگار قدس: فرماندار نيشابورگفت: همسران 
جانبازان نخاعى پيروان راستين حضرت زينب(س) هستند 

كه به رسالت واقعي خود عمل كرده اند.
ســعيد شــيبانى در ديدار با دو جانباز 70 درصد نخاعى 
افزود:حضرت زينب(س) نماد صبر و اســتقامت اســت و 
شــما بزرگواران الگوهاي امروز جامعه هستيد. سرپرست 
بنياد شهيد وامور ايثارگران نيشابور هم خطاب به همسران 
جانبازان گفت: مادران و زنان اين سرزمين بايد از شما الگو 
بگيرند و مادران به عنوان ستون هاي يك خانواده، مهم ترين 

ركن خانواده هستند.
محمدرضا ســتوده عنوان كرد: در جامعه اي كه هر روز به 
شكلي دشمن در صدد نفوذ و برهم زني نظم جامعه است، 
همگي بايد هوشــيار باشــيم و مادران و زنان نقش بسيار 

مهمي را ايفا مي كنند.   
در ايــن ديدار با جانبازان 70 درصد نخاعى ســيد عليرضا 
رضوى و احمد باغشنى مالقات و از همسران اين جانبازان 

با اهداى لوح يادبود تجليل شد.

دادستان محترم مشهد؛ لطفاً مانند دادستان قزوين قاطعانه از 
ضايع شدن حقوق مردم جلوگيرى كنيد، چرا بايد شهردارى 
براى يك ســاعت پارك خودرو حاشــيه خيابــان و خيلى 
ازفرعى ها و كوچه ها2000 تومان پول بگيرد؟ اين مشت بود 

نمونه خروار. لطفاً به داد مردم برسيد.
915...1936

چرا مسئوالن عالى رتبه راهور استان به افسرانى كه موتورهاى 
مردم را توقيف مى كنند، يك آموزشــى نمى دهند؟ من يك 
كارگرساده هستم كه در روز جمعه در حال برگشت از سركار 
در ســه راهى ويرانى جاده شــانديز به علت همراه نداشتن 
گواهينامه وســيله ام توقيف شد. ضرر و زيانى كه اين افسربه 
مــن زد عبارتنداز 1- از كار بيكار شــدم 2- زندگى ام به هم 
ريخت و همسرم با من بدرفتارى و به طور ناشايست برخورد 
مى كند 3- هزينه سنگينى بر روى دست من نشاند. كه من 
كارگرساده بايد ازشهرك شهيد رجايى ابتدا به پليس راه سه 
راه فردوسى و بعد به ستاد ترخيص طرقبه و بعد به پاركينگ 
مراجعه كنم، حال اينكه با يك برگه جريمه اين همه مشكالت 
براى من درست نمى شد؛ در ضمن من فتوكپى گواهينامه ام 
همراهم بود كه ايشان قبول نكردند، تمنا مى كنم مسئوالن 
عالى رتبه راهوراستان چاره اى بينديشند تا براى مردم مشكلى 

درست نكنند.
930...2033

مسئوالن خدمات شهرى مشهد لطف كنند يك سرشب در 
محل مفتح و عليمردانى طالب يگ گشتى بزنند ازنظر پياده 
رو ها و سد معبر و ترافيك و تخلفات صنفى و ساخت و ساز و 

گرانفروشى چه بالى بر سر اين شهروندان آورده است.
915...0210

هرســال به خاطر كوددهى كمپوست بوى بد در تمام مشهد 
به مدت پنج ماه پخش مى شود. كارشناسان وزارت كشاورزى، 
پاشيدن اليه اى خاك روى كود را توصيه كرده اند تا هم كود 
بهتر و سريع تر تجزيه شود هم بو متصاعد نشود، چرا شهردارى 

عمل نمى كند؟
915...2986

از مســئوالن محترم شركت مخابرات استان و مخابرات بلوار 
شــهيد فالحى از ســال 92 تاكنون پيگير تلفن ثابت (الهيه 
بلوار اميريه اميريه 50 نقويه 46 ميالن دوم هستيم، با وعده و 

وعيدها هيچ اقدامى صورت نگرفته.
915...0499

  بيماران اعزامى از شهرستان هاى استان 
فقط با اجازه مشهد پذيرش مى شوند!

بردسكن- خبرنگارقدس: جاى تعجب بود. پنج ساعت 
تمــام در اورژانس كنار تخت بابا نشســتيم و آمبوالنس با 
راننده و پرســتار جلو در منتظر بود. ايســتاديم تا دستور 
اعزام از ستاد كل در مشهد ابالغ شود. كاركنان بيمارستان 
ولى عصر بردسكن مى گفتند بايد از مشهد دستور برسد كه 
در كدام شهر تخت خالى وجود دارد. كاشمر، سبزوار، تربت 
و يا مشــهد. مرتب از طريق اتوماسيون مكاتبه مى كردند، 
ولى پاسخى دريافت نمى شد. دقيقه بر من خيلى سنگينى 
مى كرد. بغض بود كه گلويم را مى فشــرد. اين جا كه جاى 
فرياد كشيدن نيست. هرگونه صحبتى با آقايان و خانم هاى 
پرستار جز اختالل در كارشان نتيجه اى ندارد. پس بايد با 
توكل به خدا بنشينيم و صبر كنيم تا دستور اعزام از مشهد 

برسد.
اما سخن اينجاســت كه شهرستان بردسكن با جمعيت 80 
هزار نفرى و بيمارستانى به قدمت 30 سال بايد امكاناتش اين 
باشد؟ اين بيمارستان متخصص مغز و اعصاب ندارد. دستگاه 
سى تى اسكن ويژه سكته هاى مغزى ندارد. راديولوژى فعال 

ندارد. متخصص اورتوپدى ندارد. 
از طرفى خدا مى داند روزانه چند نفر به سرنوشــتى شبيه 
باباى من مبتال هستند و به علت نبود امكانات، جان خود را 
از دست داده اند و مى دهند. واقع شدن در تقاطع محورهاى 
مواصالتى موجب شده تا مصدومان تصادف ها چاره اى جز 
مراجعه به بردســكن نداشته باشــند، اما آيا اين مجموعه 
مى تواند، نجــات بخش جان هاى مردم محروم باشــد. آيا 
دانشگاه علوم پزشكى استان از اين محروميت هاى حياتى 
خبر دارد ؟ آيا در ســفر معاون وزير بهداشــت گزارش اين 
مســئله حياتى ارائه شده است ؟ و آيا طرح توسعه سالمت 
همين اســت كه ما شاهد آن هستيم ؟ جالب است كه در 
اجراى اين طرح فقط مقدارى آهن و سيمان با هم تركيب 
شدند و عكس هايى از ساختمان هاى خالى راهى مطبوعات 
شد! آخر چرا فكرى به حال اين مديريت ضعيف نمى شود و 
اين گونه با جان باباى من و صدها بابا و مادر و برادر و خواهر 

ديگر بازى مى شود ؟ 
در ايــن دقايق و در اين لحظات كه دلم مانند اســپند روى 
آتش شده و هر زنگى كه به گوشى من مى آيد، قلبم را از جا 
مى كند و فكرم را زيروزبر مى كند از تمام مســئوالن دانشگاه 
علوم پزشكى مشهد استدعاى عاجزانه دارم كه فكرى به حال 
اين موضوع كه پاى مرگ و زندگى در ميان اســت، بردارند. 
زحمات وزير بهداشت بر كسى پوشيده نيست، اما بدانيد كه 
در اين بخش از جغرافياى ايران عزيز نارسايى وجود دارد. پس 

هرچه سريع تر به داد اين مردم محروم برسيد.

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

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

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

سرانجام برف آمد، خراسان غافلگيرشد

گزارش خبرى

هاشم رســائى فر: ســرما و برف سال 96 
سرانجام خودى نشــان داد. سرمايى كه گويا 
با وجود هشــدارهايى كه از سوى هواشناسى 
مبنى بر آمدنش صادر شــده بــود، در برخى 
موارد ناديده گرفته شــد يــا وقوعش چندان 
جدى گرفته نشد!  ديروز دماى هوا بشدت در 
مشهد و شهرهاى ديگر خراسان رضوى كاهش 
يافت و اين كاهش دما موجب شــد آموزش و 
پرورش ســاعات پايانى شــنبه شب اطالعيه 
تعطيلى مدارس را صادر نمايد، اطالعيه اى كه 
با توجه به پيش بينى هايى كه انجام شده بود 
مى توانست خيلى زودتر صادر شود تا برخى از 
والدين مجبور نشوند در بى خبرى بچه هايشان 
را كه به مدارس رسانده بودند، مجدد برگردانند.

 لغو پروازها
ديروز ســرما و بارش برفى كه بعد از آن آغاز 
شــد، به نوعى فرودگاه هاشمى نژاد مشهد 
را هم غافلگيــر كرد و موجب شــد برخى 

از پروازهــاى اين فرودگاه نيز لغو و ســبب 
سرگردانى مسافران شود. پيامدهاى برودت 
هــوا و بارش برف به مدارس و فرودگاه ختم 
نشد، بلكه حركت قطارهاى مشهد به تهران را 
هم تحت تأثير قرار داد، به گونه اى كه حتى 
صداى هاجر چنارانى نماينده مردم نيشابور و 
فيروزه در مجلس را كه مسافر اين قطار بود 

در آورد و واكنش او را در پى داشت. 
چنارانى با اشاره به گيركردن قطار مشهد به 
تهران در برف گفت: بنده در قطار مســافرى 
مشــهد- تهران حضور داشــتم و شاهد اين 
حادثه بودم، اين قطار كه قرار بود ســاعت 5 
صبح به ايســتگاه تهران برسد، در ميان برف 
حوالى شــهر رى توقف كرد. وى بيان داشت: 
در برخى قطارهاى ما، مانند قطارى كه مسافر 
آن بودم، هنوز پزشك يا امكانات اوليه پزشكى 
وجود ندارد تا اگر كسى مشكلى پيدا كرد به 

آن ها مراجعه كند.
نماينده مردم نيشــابور و فيروزه در مجلس 

شــوراى اســالمى خاطرنشــان كرد: بايد 
مسئوالن وزارت راه چاره اى بينديشند تا ديگر 
شــاهد حوادث اين چنينى نباشيم. چنارانى 
تصريح كرد: متأسفانه قطارهاى ما به درجه 
كيفى استاندارد نرسيده اند و بايد هرچند وقت 

شاهد رويدادهاى ناخوشايندى باشيم.

 مدارس تعطيل شد
اداره كل آموزش و پرورش خراســان رضوى 
هم شــب گذشــته اعالم كرد: بــا توجه به 
برودت شــديد هــوا و بــارش برف،مدارس 
صبح امروز نواحى هفتگانه مشهد، تبادكان، 
ششتمد، كدكن، كوهسرخ، فريمان، زبرخان، 
ميان جلگه، نيشــابور، ســرخس، جلگه رخ، 

فيروزه،كوهســرخ كليــه مقاطــع مدارس 
روستايى و شهرى تعطيل مى باشد .

همچنين مدارس ســبزوار، زاوه، احمدآباد، 
رضويه، چناران، طرقبه و شانديز در مقاطع 
پيش دبستانى، ابتدايى و دوره اول متوسطه، 
شهرســتان ها و مناطق رشــتخوار، قوچان، 
گناباد، تربت حيدريه، تايباد، گلبهار، كالت، 
صالح آباد، نوخندان، درگز، سرواليت در مقطع 

ابتدايى تعطيل مى باشد.
استاندارى خراسان رضوى هم در اطالعيه اى 
اعالم كرد: ادارات و بانك ها در مشهد، فريمان، 
قوچان، نيشــابور، كالت، تايباد، تربت جام و 
درگز به دليل برودت هوا امروز  با 2 ســاعت 

تأخير آغاز به كار خواهند كرد.

نيشابور صاحب 92 پروژه بهداشتى و 
درمانى جديد مى شود

نيشابور - خبرنگار قدس: رئيس دانشكده علوم پزشكى 
نيشابوراز افتتاح 92 طرح آموزشى، پژوهشى و درمانى تا پايان 

سال جارى در نيشابور وفيروزه خبرداد.
دكتر محسن عظيمى نژاد اظهار كرد: ضريب برخوردارى مردم 
از تخت هاى بيمارستانى در پايان سال 92در محدوده تحت 
پوشــش دانشكده علوم پزشكى نيشــابور 0/6 درصد بود كه 
با اقدام هاى انجام شــده در طى چهارسال گذشته، ميانگين 
تخت بيمارستانى به حدود 0/9 درصد رسيده و تا پايان سال 
جارى اين ضريب به يك مى رسد. وى خاطرنشان كرد: فاز دوم 
توسعه مركز آموزشى، پژوهشى و درمانى 22 بهمن در هفت 
طبقه آغاز شده است و اميدواريم با كمك دولت و خيرين تا 
پايان سال 97 به بهره بردارى برسد و ساخت بيمارستان سوم 
دولتى با 175 تخت از ســال 94 شروع شده و تا پايان سال 
98به بهره بردارى مى رسد. وى تصريح كرد: توسعه فضاهاى 
بهداشتى و درمانى بدون مشاركت مردم امكان پذير نيست و 
مردم بايد فعل خواستن را صرف كنند زيرا كه توسعه فضاهاى 
بهداشتى و درمانى سبب جلوگيرى از رفت و آمد مردم شريف 
شهرستان هاى نيشابور و فيروزه به شهرهاى مجاور بخصوص 

مركز استان خواهد شد.

صنايع تبديلى؛ حلقه مفقوده بخش 
كشاورزى در جوين

جوين- خبرنگارقدس: مدير جهاد كشاورزى جوين با بيان 
اينكه كشت گلخانه اى براى كشاورزان بسيار سودمند است، 
گفت: تسهيالتى براى اين بخش در نظر گرفته شده كه اين 
تســهيالت در بانك كشــاورزى و كار آفرين با كارمزد پايين 

پرداخت مى شود.
هاشــم آبادى با تأكيد بر اصالح الگوى كشت در منطقه، 
اظهار داشت: به كشاورزان شهرستان توصيه مى كنيم تنوع 
كشت را رعايت كرده و در كنار محصوالتى مثل گندم و جو 
و ذرت كه نياز اساســى كشور است، به كشت محصوالت 
مقاوم به كم آبى مثل پسته، زعفران، زرشك، عناب و سنجد 

اقدام كنند.
وى تصريح كرد: با وجود خشكسالى هاى اخيرو كاهش نزوالت 
آســمانى و افت شديد ســفره هاى زيرزمينى، بخش دانش 

محورى كشاورزى در اين شهرستان رو به رشد بوده است.
هاشم آبادى با اشاره به اينكه صنايع تبديلى، حلقه مفقوده در 
بخش كشاورزى شهرستان جوين است، بيان داشت: بسيارى 
از محصوالتى كه در اين شهرســتان توليد مى شود، قابليت 
صادرات دارد، بايد سازوكارى  براى گرفتن برندها فراهم شود 

تا دالالن درآمد كشاورزان را به يغما نبرند.

سخنگوى شوراى اسالمى شهر عنوان كرد
پيگيرى براى اختصاص بودجه 

براى تكميل ورزشگاه انقالب نيشابور

نيشابور - خبرنگار قدس: خّيران در سال هاى اخير نقش 
تأثيرگذارى در ســاخت مدارس نيشــابور داشته اند و حتماً 
مى توان از ظرفيت آن ها در دستيابى به توسعه پايدار شهرى به 

نحوه مطلوب بهره برد.
رضا مهرداد ســخنگوى شوراى اسالمى شهر نيشابور در 
حاشيه سومين نشســت مشترك اعضاى شوراى شهر و 
شــهردار با نمايندگان مردم نيشابور و فيروزه در مجلس 
شــوراى اســالمى، اظهاركرد: پيگيرى براى اختصاص 
بودجه الزم براى تكميل و نگهدارى ورزشگاه انقالب، رفع 
موانع بانكى براى استفاده از سهميه قير رايگان، ضرورت 
برنامه ريــزى براى مديريت صحيح منابــع آب و تعيين 
راهكارهاى مناسب براى مقابله با مشكالت زيست محيطى 
را از جمله مواردى عنوان كرد كه در اين جلســه به آن ها 

پرداخته شده است.

جوين- خبرنگارقدس: مدير جهاد كشاورزى جوين با بيان نيشابور - خبرنگار قدس: رئيس دانشكده علوم پزشكى 
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