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جشــنواره كه ســه شــنبه گذشــته با برگزارى 
كارگاه هاى تخصصى ادبى آغاز شــده بود ديشب 
با معرفى برگزيدگان و تجليل از شاعران خراسانى 
بــه كار خود پايان داد. در مراســم اختتاميه كه با 
شعرخوانى شاعرانى مانند استاد محدثى خراسانى، 
دكتر محمود اكرامى فر و شاعران برگزيده همراه 
بود مســئوالن اســتانى هم صحبت كردند. مدير 
كل ارشــاد خراسان رضوى در اين مراسم از همت 
شاعران خراسانى صحبت كرد، شاعرانى كه چراغ 
جشــنواره شــعر فجر را بعد از گذشت يك دهه 
همچنان در خراســان زنده نگه داشته اند. سرابى 
گفت: هســته و اســاس شــكل گيرى جشنواره 
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ماجراى نور ليزر 
مـزاحم در آسمان 

مشهد

قدس: در صورتحســاب تلفن ثابت در كنــار آيتم هايى مانند 
ماليات و عوارض كه هزينه آن را بايد مردم به عنوان مشــتركان 
مخابرات پرداخــت كنند، مورد ديگرى نيــز تحت عنوان چند 

رسانه اى خودنمايى مى كند كه معلوم نيست، شامل چه...

قدس: يكى از داغ ترين خبرهاى روز گذشــته دنياى مجازى كه 
شــايعات مختلفى هم به همراه داشت، مربوط به نور ليزر مزاحم 
براى خلبانان در آســمان مشهد بود. در فيلم كوتاهى كه در اين 

مورد منتشر شده، خلبان يكى از هواپيماها هنگام كاهش...

.......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

افتتاح مركز تخصصى وتجارى محصوالت 
كشاورزى و گياهان دارويى

توليد محصوالت غذايى فراسودمند 
در مشهد

در مشهد صورت گرفت  خبر خوشى كه با پيگيرى قدس در يك ميزگرد عنوان شد

برگــزارى كنفرانس  بــا  قدس: همزمــان 
بين المللى علوم كشاورزى، گياهان دارويى 
وطب سنتى درمشهد مركز تخصصى وتجارى 
محصوالت كشــاورزى و گياهان دارويى در 
اين شهر افتتاح شد. مديركارگزارى وفن بازار 

مجموعه بين المللى سپاد هدف از ...

قدس: كمبود محصــوالت «گلوتن فرى» در 
مشــهد يكى از مشــكالت بيماران «سلياكى» 
اســت. در حالى كه جمعيت بيماران سلياكى 
محدود به مشهد نمى شــود، بلكه در سراسر 
اســتان و حتى روســتاهاى دور افتــاده هم 

مى توانيم بيمارانى را پيدا كنيم كه بر اثر اين...
.......صفحه 2  .......صفحه 4 
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با تجليل از شاعران خراسانى و معرفى نفرات برتر

دفتر جشنواره منطقه اى شعر فجر بسته شد
��ر ��ھد 

��

خديجــه زمانيان  اختتاميه نخســتين 
جشنواره منطقه اى شعر فجر شب گذشته در 
مشهد برگزار شد.اين جشنواره كه سه شنبه 
گذشته با برگزارى كارگاه هاى تخصصى ادبى 
آغاز شــده بود ديشب با معرفى برگزيدگان و 
تجليل از شــاعران خراسانى به كار خود پايان 
داد. در مراســم اختتاميه كه با شــعرخوانى 
شاعرانى مانند استاد محدثى خراسانى، دكتر 
محمود اكرامى فر و شاعران برگزيده همراه بود 

مسئوالن استانى هم صحبت كردند. 

 هسته شكل گيرى جشنواره شعر فجر
 خراسانى ها بودند

مدير كل ارشاد خراسان رضوى در اين مراسم 
از همــت شــاعران خراســانى صحبت كرد، 
شــاعرانى كه چراغ جشنواره شعر فجر را بعد 
از گذشت يك دهه همچنان در خراسان زنده 

نگه داشته اند.
ســرابى گفت: هسته و اســاس شكل گيرى 
جشنواره بين المللى شعر فجر پيشنهاد شاعران 
خراســانى مثل دكتر اكرامى فر و دكتر هادى 
منورى بود. بنابراين مسئوالن برگزار كننده با 
توجه به اين مســئله و همچنين جايگاه ويژه 
خراســان در شعر و ادب بايد بيش از پيش به 
خراسان توجه داشته باشند با آنكه سال گذشته 
اختتاميه در مشهد برگزار شد پيشنهاد مى شود 
در ميادين ملى باز هم به مشــهد و خراسان 
بزرگ توجه كنند تا در عرصه شعر خراسان به 

جايگاه خودش بازگردد.

 دريافت 1270 اثر
 در ادامه معاون فرهنگــى و مطبوعاتى اداره 
كل فرهنگ و ارشــاد خراسان رضوى با اشاره 
بــه اينكه بيــش از 1000 اثر به جشــنواره 
ارسال شده است، گفت:به دنبال فراخوان اين 
جشنواره از ســوى 256 شاعر 1270 شعر به 
دبيرخانه جشنواره ارسال شد. يوسف امينى در 
خصوص پيوند بين شــعر و دهه فجر، ارتباط 
ايــن دو را ارتباطى عميق دانســت و اظهار 
داشــت: برگزارى بيش از 100 محفل شعرى 
در خراســان بزرگ نشان دهنده پيوند عميق 
شعر با مفاهيم انقالب اسالمى و دفاع مقدس 
اســت. البته بعد از پيروزى انقالب موضوعاتى 
مثل انتظار، شهيد و شهادت، مبارزه با استكبار 
و مبارزه با رفاه زدگى موضوع بيشتر جريان هاى 

شعرى بعد انقالب شد.
اختتاميه نخســتين جشنواره منطقه اى شعر 
فجر با شعر خوانى اســتاد مصطفى محدثى 
خراســانى همراه بود. اين شــاعر ضمن ابراز 
خرســندى از حضور ميان شاعران خراسانى 

غزلى خواند.
گرچه در سايه لطف تو پريشان هستيم/ما بر 

آن عهد كه بوديم كماكان هستيم
ما نه تنها به نسيم ســحرى گل شده ايم/كه 

شكوفاتر از آن در شب توفان هستيم

يوسف راه تو فرهاد تو مجنون توايم/ گو به چاه 
آى و به كو آى و بيابان هستيم

مهر اگر مى برى و چند صباحى دوريم/منتظر 
باش كه باز اول آبان هستيم

تا به ميقات شهيدان تو راهى ببريم/همچنان در 
صف جا مانده ياران هستيم

ما كه گرم از نفس روشــن تابستانيم/حال در 
سردى شب هاى زمستان هستيم

سپس دكتر محمود اكرامى فر به جايگاه آمد و 
چند غزل خواند. 

چنديست حال شاعرى ام رو به راه نيست/گاهى 
دلم به ياد كسى هست و گاه نيست

... من شاعرم تو آن غزلى كه خدا سرود/عاشق 
شدن براى من و تو گناه نيست

گاهى به زير پاى خودت هم نگاه كن/دلجويى 
از شكسته دالن اشتباه نيست

گاهى بپرس بى تو چطورم، چگونه ام/شاهى كه 
حال بنده نپرسد كه شاه نيست

بعد از شــعرخوانى و نمايــش دو كليپ از 
زندگى و شعر اســتاد امير برزگر خراسانى 
و اســتاد خدابخش صفادل و تجليل از اين 
دو شــاعر هادى منورى به جايــگاه آمد و 
ضمن قرائت بيانيه هيئت داوران برگزيدگان 
نخستين جشــنواره منطقه اى شعر فجر را 
اعالم كرد. منورى با بيان اينكه همه اشــعار 
را خوانده اســت، گفت:شعر خراسان شعرى 
به روز اســت كــه شــاعرانش در تكنيك و 
تاكتيك هاى شعر توانسته اند به جايگاه قابل 
مالحظه اى برسند.او گفت:بعد از خواندن آثار 
برايند من اين بود شهرهايى كه انجمن هاى 
ادبى فعــال دارند و به واســطه پويايى اين 
انجمن ها شاعران آثار هم را مى خوانند و نقد 
مى كنند شاعر شرايط بهترى دارد و شعرش 

با رشد بيشترى همراه است.

در حوالى امروز2

قدس: روزهاى پايانى هفته فرصت خوبى است تا جدا از شلوغى 
و روزمرگى هايى كه در طول هفته با آن مواجه هستيم، آرامش 

را در خود و فضاى خانواده ايجاد كنيم. 
خواندن كتاب، رفتن به ســالن تئاتر و ســينما و ســر زدن به 
گالرى هاى مختلف شهر كه آثار هنرى را به نمايش مى گذارند، 
موجب مى شــود خستگى هفته از بين برود و با انرژى بيشترى 

هفته پيش رو را آغاز كنيم. 
ستون امروز را بخوانيد و براى استفاده از برنامه هاى هنرى كه در 

گوشه و كنار شهر برگزار مى شود، برنامه ريزى كنيد. 

 نشست/ شاهنامه شناسى 
عالقه مندان به شــاهنامه مى توانند 
به ســالن شــهيد مطهرى دانشكده 
ادبيات مشــهد مراجعــه كنند و در 
دوره هاى فشــرده شاهنامه شناسى 
كه با حضور اســتاد ميرجالل الدين 
كزازى برگزار مى شود، شركت كنند. 
اين دوره هاى فشــرده در 10 جلسه 
و روزهاى دوشــنبه برگزار مى شود. با شــركت در اين دوره ها 
مى توانيد فردوســى و حماسه اش را بيش از گذشته بشناسيد و 

اشعار حماسى اش را با آگاهى بيشترى بخوانيد. 

 ادبيات داستانى و مطبوعات 
نشســت هاى ادبــى شمســا كه با 
موضوعات مختلف برگزار مى شــود، 
اين بار به ارتباط مطبوعات و ادبيات 

داستانى اختصاص دارد. 
اين نشســت كه روز دوشــنبه 30 
بهمن ماه با عنوان «ادبيات داستانى 
و مطبوعات» برگزار مى شود به رابطه 
ادبيات داستانى و مطبوعات و تأثيرى كه اين دو بر هم مى گذارند، 
مى پردازد. مديران مسئول، سردبيران، دبيران و داستان نويسان 
مشهدى مى توانند در اين نشست شركت كنند و با يكديگر ديدار 

و گپ داشته باشند. 

 كتاب/ بى نازنين 
كتابى كه امروز معرفى مى شــود آن 
قدر جذابيت دارد كه شما را به لذت 

برساند. 
ارزاقى،  كيوان  نوشــته  «بى نازنين» 
كتابى كم حجم و راحت خوان است. 
ايــن كتاب از آن دســت داســتان 
هايى است كه مخاطب را با خودش 
مى كشــاند و يكى دوروزه تمام مى شود. نويسنده در اين كتاب 

روابط انسان امروز را دستمايه داستانش قرار داده است. 
« چرا وقتى مى دانيم سونامى سرطان، تصادفات رانندگى، ام اس 
و سكته اجازه نمى دهند به 50 و 60 سالگى برسيم و 24 ساعته 
گرماى نفس عزراييل را پشت سرمان حس مى كنيم، از زندگى 
لذت نبريم؟» اين چند خط برگرفته از «بى نازنين» است تا شما با 
حال و هواى اين كتاب آشنا شويد. مانى با ايميلى عجيب از زنى 
مواجه مى شود و با زيركى پاسخ مى دهد و جواب مى گيرد. رفته 
رفته رابطه اى اينترنتى بين اين دو شكل مى گيرد، اما در ادامه، 
پاى آدم هايى به ماجرا باز مى شود كه مانى فكرش را هم نمى كرد. 
حاال او بايد با حقايقى از زندگى و مسائل گذشته اش روبه رو شود. 

اين كتاب توسط نشر افق منتشر شده است. 

توصيه بانوى خوشنويس 
 هنرمندان بايد به دنبال 

درآمدزايى از هنرشان باشند
زمانيان: مريم امام وردى، 
خوشــنويس  هنرمنــد 
ساكن مشهد معتقد است 
جاى  هــر  در  هنرمنــد 
ايران كه باشد مى تواند به 
فعاليت هنــرى اش ادامه 
دهد، به شرط آنكه هنرش 
را با خالقيــت توأم كند. 
او در خصوص مشــكالت 
هنرمندانى كه مى خواهند فعاليت حرفه اى شــان را در مشهد 
انجام دهند، مى گويد: شــرايط من با ساير هنرمندان متفاوت 
است. من عاشــق اين هنر هستم وخودم شرايط را براى خودم 
ايجاد مى كنم و منتظر نمى شوم كســى شرايط را براى من به 
وجود بياورد. من تالش مى كنم، براى خودم تبليغ مى كنم و از 
فضاى مجازى استفاده مى كنم؛ اين فضا توانسته به من در تبليغ 
هنرم كمك كند و ارتباطات زيادى هم برقرار كنم. ارتباط زياد 
بستر به وجود آمدن هنر حرفه اى مى شود. به اعتقاد امام وردى 
هنرمندان بايد به دنبال درآمدزايى از هنرشان باشند؛ چون اين 
مسئله براى آنان ايجاد انگيزه مى كند، تا با همه مشكالت به 

فعاليت هاى هنرى شان ادامه دهند. 
اين بانوى خوشنويس مى گويد: من تالشم را مى كنم تا در كنار 
فــروش اثر هنرجو هم تعليم و آموزش دهم و به اين صورت 
بتوانم به فعاليت حرفه ام ادامه دهم. اين هنرمند با بيان اينكه 
راه هاى كســب درآمد را از محضر استاد كدخدايى آموخته، 
مى افزايد: كسب درآمد از هنر، علمى است كه همه هنرمندان 
ما بايد يادبگيرند تا بتوانند به طور حرفه اى مسير هنرى شان 

را ادامه دهند. 

 برگزارى سوگواره «ياس نبوى» 
در 92 بقعه خراسان رضوى 

قدس: معاون فرهنگى، اجتماعى اداره كل اوقاف خراسان رضوى 
گفت: همزمان با سالروز شهادت صديقه طاهره حضرت زهرا(س) 
طرح «سوگواره ياس نبوى» از 28 بهمن تا 2 اسفند ماه در 92 

بقعه متبركه خراسان رضوى برگزار مى شود.
حجت االســالم جمال ايزدى گفت: ايــن ويژه  برنامه صبح روز 
شــهادت حضرت زهرا(س) در سراسر كشور، ساعت 9 صبح در 
29 بقعه متبركه استان همراه با قرائت خطبه فدكيه و زيارت نامه 

حضرت زهرا(س) برگزار مى شود.
وى تصريــح كرد: همايش رهروان ياس نبــوى، ويژه بانوان در 
27 بقعه متبركه خراسان رضوى در عصر روز شهادت همراه با 
اهداى شال سبز به سادات فاطمى و مراسم شام غريبان حضرت 

زهرا(س) در 50 بقعه متبركه اجرا مى شود.
ايزدى اظهار كرد: در اين ويژه برنامه 21 خيمه معرفت، 19 غرفه 
مشــاوره، 11 غرفه كودك و نوجوان و هشت نمايشگاه عرضه 
محصوالت فرهنگى با نگاه سيره و زندگى فاطمى برپا خواهد شد.

در مشهد صورت گرفت 
  افتتاح مركز تخصصى وتجارى 

محصوالت كشاورزى و گياهان دارويى 

على پور: همزمان بــا برگزارى كنفرانس بيــن المللى علوم 
كشاورزى، گياهان دارويى وطب سنتى درمشهد مركز تخصصى 
وتجارى محصوالت كشــاورزى و گياهان دارويى در اين شــهر 

افتتاح شد.
مديركارگزارى وفن بازار مجموعه بين المللى سپاد هدف از ايجاد 
اين مركز تخصصى و تجارى در حوزه كشاورزى وگياهان دارويى 

را ترميم حلقه مفقوده دراين عرصه ذكر كرد.
اميرحسين خسروى در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: اين مركز 
مى تواند در مقوله مبادالت دو حوزه، صنعت و علم را به هم پيوند 
دهد تا به اين ترتيب ضمن تقويت محورهاى آموزش و پژوهش، 

انسجامى نيز بين برندهاى فعال ايجاد كنيم. 
وى با اشاره به ايجاد كلينيك طب ســنتى دراين پروژه افزود: 
اين مركز به مساحت 35 هزارمتر مربع در قالب پنج مجتمع راه 
اندازى خواهد شد كه در حال حاضر فاز يك و دو آن آماده بهره 
بردارى است. همچنين بهره بردارى از ظرفيت هاى شركت هاى 
دانش بنيان در منطقه اســاس كارما در اين پروژه بوده اســت.
سرپرســت حوزه امور اقتصادى و ســرمايه گــذارى معاونت 
هماهنگى امور اقتصادى و توســعه منابع اســتاندارى خراسان 
رضوى نيز با اشاره به حضورفعاالن اقتصادى خراسانى در حوزه 
صنعت كشورافزود: از بيش از يك ميليارد و600 ميليون تومان 
صادرات ما طى 10 ماهه سال جارى بيش از40 درصد صادرات 

ما همچنان وابسته به محصوالت كشاورزى بوده است.
مجتبى مزروعى رئيس ســازمان كشاورزى خراسان رضوى نيز 
دراين نشست با اشاره به مشكالت كم آبى دراستان خاطر نشان 
كرد: سياســت ما ديگر افزايش توليد به هرقيمت نيست، بلكه 
افزايش بهره ورى در توليد اســت، زيرا شــاه بيت فعاليت هاى 
كشاورزى، آب به شــمار مى آيد.  اين استان 20 درصد كسرى 
مخــازن دارد. از اين رو بخش گياهــان دارويى به علت مصرف 
كم آب مى تواند از يك كاالى لوكس به يك كاالى بين المللى با 

شرط فرآورى تبديل شود. 

معاون استاندار:
 78 شهردار و مديرخراسان رضوى 

از هموطنان اهل سنت هستند
ايرنا: معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى استاندارى خراسان 
رضوى گفت: 3704 كارمند، 10 شــهردار و 68 رئيس بانك و 
اداره در سطح اين استان از هموطنان اهل سنت هستند.حسينى 
ديروز در چهارمين نشست تخصصى علماى شيعه و اهل سنت 
خراسان رضوى در مشهد افزود: همچنين 3050 طلبه، 4300 
دانشــجو و 100 هزار دانش آموز اهل سنت در خراسان رضوى 
مشغول تحصيل هســتند و در 58 نقطه اين استان نمازجمعه 
هموطنان اهل ســنت برگزار مى شــود. وى ادامه داد: 66 هزار 
نفر از افراد زير پوشش كميته امداد امام خمينى(ره) و سازمان 
بهزيستى در خراسان رضوى نيز از هموطنان اهل سنت هستند.
وى افزود: اتحاد و وفاق گروه هاى قومى، زبانى و دينى در ايران با 

حكومت بى نظير است. 

 نمايش پهپاد ها در مشهد

ايرنا: به مناسبت گراميداشت سالگرد پيروزى انقالب اسالمى 
سه پهپاد با همكارى ارتش در دانشگاه خيام مشهد به نمايش 
گذاشته شد.رئيس دانشگاه خيام مشهد در اين خصوص گفت: 
اين نمايشگاه با عنوان «تماشاگه راز»توسط بسيج دانشجويى اين 
دانشگاه برپا شده است.محمد حسين طيرانى افزود: اين نمايشگاه 
داراى ســه غرفه بزرگ سرپوشيده است كه دو غرفه به نمايش 
پهپادها و غرفه ديگر به نمايش عكــس و خاطره گويى دوران 

انقالب اختصاص دارد.

�و��ون

ورزش ��اسان

و روزهاى دوشــنبه برگزار مى شود. با شــركت در اين دوره ها 

ادبيات داستانى و مطبوعات و تأثيرى كه اين دو بر هم مى گذارند، 

پنجشنبه   26 بهمن 1396
 28 جمادى االول 1439 15 فوريه 2018  
سال سى و  يكم  
شماره 8623  ويژه نامه 3011 

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

قدس: وزير فرهنگ و ارشــاد اسالمى گفت: بايد تالش كنيم تا برنامه ها و رويدادهاى 
فرهنگى را كه طى سال 2017 و همزمان با انتخاب مشهد به عنوان پايتخت فرهنگى 
جهان اسالم، برگزار شده و با ايجاد تغييراتى قابليت ماندگارى دارد، تبديل به رويدادهاى 
ماندگار فرهنگى شود تا بتواند به عنوان ذخيره فرهنگى هنرى براى مشهد و ايران قرار 
گيرد. سيد عباس صالحى در هفتمين نشست شوراى سياست گذارى «مشهد، پايتخت 
فرهنگى جهان اسالم» در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، اظهار داشت: در پروژه پايتخت 
فرهنگى جهان اسالم بر اساس تعهدى كه به آيسسكو داده شده بود، فرايند مثبتى را 
طى كرديم و مسئوالن استانى و ملى كار را به صورت آبرومندانه اى انجام دادند و از اين 

جهت تجربه خوبى را ثبت كردند.
صالحى اضافه كرد: بايد تالش كنيم تا برنامه ها و رويدادهاى فرهنگى را كه طى ســال 
2017 و همزمان با انتخاب مشهد به عنوان پايتخت فرهنگى جهان اسالم، برگزار شده 
و با ايجاد تغييراتى قابليت ماندگارى دارد، تبديل به رويدادهاى ماندگار فرهنگى شود تا 

بتواند به عنوان ذخيره فرهنگى هنرى براى مشهد و ايران قرار گيرد.
وى با تأكيد بر اينكه بحث منابع مالى مشكل عمومى است، گفت: اگرچه بودجه مربوط 
به اين رويداد در اليحه سال 97 پيش بينى نشده، اما هنوز براى رايزنى با مجلس براى 
اين مسئله فرصت هست و ما طى چند روز آينده از طريق سازمان برنامه و بودجه آن 
را پيگيرى مى كنيم. وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى با اشاره به مصوبه شوراى برنامه ريزى 
خراسان رضوى در خصوص تثبيت جايگاه فرهنگى مشهد در جهان اسالم با چشم انداز 
10 ساله، گفت: كليات اين طرح مورد تأييد است، اما درباره جزئيات و چگونگى اجراى 

آن بايد جلسه ديگرى داشته باشيم و چشم اندازهاى آن را بررسى كنيم.

2017، فرصت خوبى براى معرفى بهتر ويژگى هاى مشهد به جهان
استاندار خراسان رضوى نيز در اين ديدار با برشمردن ويژگى هاى علمى و شخصيتى امام 
هشتم (ع) گفت: اين ويژگى ها دقيقاً همان موضوعى است كه ما در جهان امروز به آن 
نياز داريم و سال 2017 فرصت خوبى شد تا ما بتوانيم اين ويژگى ها را بهتر به جهانيان 
بشناسانيم، تالش تمامى دست اندركاران اين بود كه بتوانيم در اين خصوص از حداكثر 

ظرفيت هاى ملى و استانى بهره ببريم.
عليرضا رشــيديان تصريح كرد: هم اكنون در كشور نياز به مركزى خارج از پايتخت به 
عنوان محل ارتباطات فرهنگى و ادبى كشورهاى اسالمى و ساير گروه ها داريم كه با توجه 
به زيرساخت هاى مناسب مشهد، اين شهر مى تواند براى اين منظور در نظر گرفته شود.
قاسم تقى زاده خامسى، شهردار مشهد نيز در اين جلسه با اشاره به هزينه 20 ميليارد 
تومانى شــهردارى براى رويداد پايتخت فرهنگى جهان اسالم گفت: با توجه به حذف 
اعتبارات اين رويداد از بودجه سال آينده دولت و شهردارى مشهد، چالش اصلى ادامه اين 
مسير تأمين بودجه است، اما شهردارى در هر صورت در اين مسير با استاندارى و ساير 
دستگاه ها همراه خواهد بود و براى تأمين بخشى از اعتبارات مورد نياز تالش خواهد كرد.
سرابى، مديركل ارشاد خراسان رضوى نيز ضمن ارائه گزارشى از فعاليت هاى انجام شده 
طى اين رويداد گفت: 167 رخداد فرهنگى طى سال 2017 در مشهد اجرا شد و در اين 

مدت 11 بار حضور نمايندگان آيسسكو را در برنامه هاى مختلف داشتيم.

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى عنوان كرد

رايزنى با مجلس براى ادامه برنامه هاى مشهد 2017
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 نيشابور قهرمان مسابقات فوتسال 
ناشنوايان شمال شرق كشورشد

نيشابور- خبرنگارقدس: مسابقات فوتسال ناشنوايان شمال 
شرق كشور گراميداشت دهه مبارك فجر با حضور هشت تيم 
در دو گــروه چهار تيمى به مدت دو روز به ميزبانى اســتان 
گلســتان برگزار شد.تيم فوتسال ناشــنوايان تربت جام در 
بازى فينال مقابل ديگر نماينده خراســان رضوى شهرستان 
نيشابور قرار گرفت كه در يك بازى نزديك نتيجه به سود تيم 

شهرستان نيشابور پايان يافت.
عوامل اين تيم عبارتند از:ســيد جعفرحســينى،ابوالفضل 
رضايى،رضا فضلى،روح اهللا گلســتانى نيا،على جعفرى،على 
توكلى،ميثم احمدزاده، محمد سكاكى،حامد فضلى (دروازه 
بان) وســيد اميرميراشرف(ســرمربى) تيم نيشابور قهرمان، 
تربت جام دوم و تيم گرگان نيز عنوان سوم را از آن خود كرد.

چله انقالب

احمد فياض  نخســتين رويــداد هنرى 
مشــهدى ها در آغاز چهلمين سال از انقالب 
شكوهمند اســالمى ايران طى نمايشگاهى با 
عنوان «چلچراغ» توسط 40 هنرمند نقاش در 

مشهد كليد خورد.
 شامگاه سه شنبه نگارخانه پايتخت فرهنگى 
جهان اســالم واقــع در مجتمع هنــرى امام 
رضا(ع) پارك ملت مشــهد در حالى شــاهد 
گشايش نمايشگاه نقاشى با عنوان «چلچراغ» 
بود كــه عالوه بر جذابيت نقاشــى هاى فاخر 
قــاب گرفتــه اش، 40 هنرمنــد هنرهــاى 

تجسمى اســتان- از پيشكسوتان تا نسل هاى 
بعــد از انقالب- در برگــزارى آن هم افزايى و 
مشــاركت فعالى داشتند. 100 تابلوى نقاشى 
از 40 هنرمند خراســان رضوى، نمايشگاهى 
بديع و جذاب را در پيشخوان نگاه تماشاچيان 
و عالقه منــدان قرار مى دهــد. در «چلچراغ» 
مى توان اغلب سبك هاى نقاشى از رئاليسم تا 
مينياتور و از امپرسيونيســم تا قهوه خانه اى و 
ساير سبك هاى نقاشى را يكجا نظاره گر شد 
و در كنار استادان و پيشكسوتان اين عرصه از 
تماشــاى آن حظ وافر برد و تنوع موضوعى را 
تجربه كرد. تمثال رهبر معظم انقالب، تصوير 
شهيد آوينى و شــهيد مدافع حرم، بخشى از 
پرتره هاى جانمايى شده در اين نمايشگاه است. 
تابلوهايى از عاشــورا، انقالب اسالمى و دفاع 

مقدس نيز نگاه ها را به خود جلب مى نمايد.
معاون امور سينمايى و هنرى اداره كل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمى خراســان رضوى كه حضور 
دو پرتره از وى بخشــى از حاشيه هاى جالب 

نمايشــگاه را رقم زده، در گفت وگو با خبرنگار 
ما درباره نمايشگاه «چلچراغ» اظهار كرد: اين 
نمايشگاه به ميمنت آغاز چهلمين سال پيروزى 
انقالب به همت معاونت هنرى و ســينمايى 
ارشاد و انجمن هنرهاى تجسمى مشهد برگزار 
شد و افتخار داريم كه اولين رويداد هنرى در 
آغاز چهلمين سال انقالب توسط دستان پرتوان 
هنرمندان هنرهاى تجســمى استان خراسان 

رضوى در مشهد رقم خورد.
افشين تحفه گر با اشاره به گردهمايى هنرمندان 
نسل قديم و جديد خاطرنشان كرد: اتفاق خوب 
اين نمايشــگاه حضور استادان و پيشكسوتان 
نقاشى با نسل هاى بعدى و تضارب آرا و تبادل 
تجربيات آنان اســت؛ به گونــه اى كه در يك 
نقطه از نمايشگاه آثار استاد و شاگرد كنار هم 
چيدمان شده اســت. اين نشان از آن دارد كه 
پس از گذشــت 39 ســال از انقالب اسالمى، 
هنرمندان نوظهورى وارد اين عرصه شده، كه 
در كنار پيشكسوتان توانســته اند آثارى فاخر 

ارائه نمايند.وى ادامه داد: ظرفيت هنرى استان 
بسيار باال است و يكى از فعال ترين حوزه هاى 
اســتانى كشــور در عرصه هنرهاى تجسمى 
متعلق به خراســان رضوى است. در كنار هنر 
ريشه دار نقاشى و نگارگرى اكنون در هنرهاى 
حجم سازى، خوشنويسى، عكاسى و گرافيك 
نيز مطرح هستيم. فضاى تجسمى و هنرمندان 
تجسمى در استان بسيار پويا، خالق و رو به جلو 
است. رئيس انجمن هنرهاى تجسمى خراسان 
رضوى در حاشيه نمايشگاه به خبرنگار ما گفت: 
در اين نمايشگاه 100 اثر از 40 نگارگر و نقاش 
اســتان طى فراخوانى كه از قبل اعالم شد، بر 
روى ديوار نمايشگاه قرار گرفت.مجيد ضيايى 
افزود: عالقه مندان و عموم شهروندان مى توانند 
همه روزه تا 30 بهمن صبح ها از ساعت 9 الى 
13 و عصرها از ساعت 17 الى 19 جهت بازديد 
به نگارخانه پايتخت فرهنگى جهان اسالم، واقع 
در مجتمع هنرى امام رضا(ع) در بوستان ملت 

مشهد مراجعه نمايند.

نمايشگاه نقاشى «چلچراغ» گشايش يافت 

نمايش آثار 40 نقاش در آغاز چهلمين سال انقالب

احمد فياض 

برگزيدگان معرفى شدند
محمد بهادر مايوان، على اصغر داورى، ســعيد تاج محمدى، زكيه مرادپور، مريم 
عمارلو، سجاد هوشيار و سعيده موسوى زاده برگزيدگان اولين جشنواره منطقه اى 
شعر فجر بودند.در اين مراسم همچنين با توجه به تأثير انجمن هاى ادبى در ارتقاى 
شــعر و شاعر، انجمن هاى ادبى فعال سه استان معرفى شد. انجمن ادبى قهرمان، 
شعر معاصر، رضوى، قطب تربت حيدريه، اديب نيشابورى، ترشيز و نوعى خبوشانى 

به عنوان انجمن هاى ادبى برتر معرفى و از مسئوالن آن تجليل شد.
نخستين جشنواره منطقه اى شعر فجر با رونمايى از كتاب «قلمروى غزل خراسان» 
به كوشش سعيد خومحمدى كه دربرگيرنده مجموعه اى از غزل شاعران خراسان 

بزرگ است، به پايان رسيد.



سيداحمد حسينى  جوانان جغتاى با غناى 
استعدادى باال در زمينه فوتبال،واليبال، كشتى 
باچوخه-جــودو و ورزش هاى رزمى و ســاير 
رشته هاى ورزشى هميشــه براى شهرستان 
افتخار آفرين بوده اند. نبــود توجه مديران از 
گذشته تا كنون موجب شده كه مجموعه هاى 
ورزشى جغتاى تغيير چندانى به خود نگيرد و 
حتى نيمى از بار كمبود سوله هاى ورزشى را 
نيز آموزش وپرورش و سپاه پاسداران با ساخت 

چندين سالن به دوش كشند.
يك بانوى ورزشكار جغتايى در اين باره گفت: 
متأســفانه جغتاى ســالن ورزشى مخصوص 
بانوان ندارد و تنها ســالن ورزشــى شهر در 
بد ترين ســاعات ممكن به بانوان واگذار شده  
اســت وبانوان ورزشــكار يا بايد قيد ورزش را 
بزنند و  يا اينكه هفته اى ســه بار  براى عبور و 
مرور  به همين سالن از تاكسى تلفنى استفاده 
كنند. او ادامه داد:به  دليل نبودن سالن ورزشى 
مختص بانوان فعاليت هاى ورزشــى به 4تا 5 
رشته خاص خالصه مى شود و امكان برگزارى 
همه رشته ها نيزوجود ندارد .امين رئوفى يكى 
از جوانان ورزشكار و بااستعداد فوتبال هم در 
گفت وگوى خود در مورد مشكالت ورزش در 
اين شهرســتان گفت: بعد از ارتقاى جغتاى 
به شهرســتان انتظار مى رفت كــه خيلى از 
مشكالتى كه ورزشكاران جغتايى با آن درگير 
هستند، حل شود كه متأسفانه بعد از گذشت 
قريب به هشت ســال هنوز اين مشكالت به 
قوت خود باقى هستند. وى تعويض كف پوش 
ســالن ورزشى و ســاخت يك سالن كوچك 
كشــتى (در مجاورت ســالن تربيت بدنى) و 

يك ســالن نيمه تمام تنيس را تنها امكانات 
ورزشــى و تنها خدمــات ارائه شــده در اين 
چندسال به ورزشكاران عنوان كرد. رئوفى نبود 
روشنايى مناسب، نداشتن سيستم گرمايشى 
و سرمايشى، نبود سكوى مناسب و سرويس 
بهداشتى و همچنين نفوذ برف وباران به هنگام 
بارندگى از ســقف را مهم ترين مشكالت تنها 
سالن ورزشى جغتاى ذكر كرد. او در ادامه به 
انتخاب رؤساى هيئت هاى ورزشى اشاره كرد و 
افزود: متأسفانه كسانى كه در رأس هيئت هاى 
ورزشى قرار گرفته اند افرادى هستند كه هيچ 

تخصصى در زمينه هاى ورزشى ندارند و تنها از 
روى رابطه انتخاب شــده اند. وى عدم انتخاب 
افراد شايسته و ورزشى براى هيئت هاى ورزشى 

را بزرگ ترين آفت ورزش جغتاى دانست.
يكى از ورزشكارانى كه در زمينه تنيس روى 
ميز فعاليت دارد در گفت وگو با خبرنگار ما به 
مشكالت موجود ورزشكاران اين رشته اشاره 
كــرد و گفت: در جغتاى مكان هايى كه بتوان 
درآن تنيس روى ميز بازى كرد وجود نداشت 
تا اينكه با پيگيرى هاى فــراوان عالقه مندان 
اين رشته ورزشــى در قسمتى از اداره ورزش 

و جوانان چندســال قبل كلنگ ساخت سالن 
مخصوص اين رشته ورزشى به زمين زده شد 
و در كمتر از چهار ماه ســاختمان اين سالن 
درســت شد، اما متأسفانه بعد از گذشت چند 
ســال به علت نداشتن روشــنايى هنوز آماده 
بهره بردارى نشده است. يعقوبى با بيان اينكه 
شــنيده ايم بودجه روشنايى اين سالن توسط 
رئيــس اداره ورزش و جوانان جغتاى در جاى 
ديگرى هزينه شده است، خواستار رسيدگى 
به اين موضوع توســط مسئوالن شهرستان و 

استان شد.
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مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگانى

 منطقه 5 خبر داد

 خريد 30 هزار تن شكر و برنج هندى و 
تايلندى براى تنظيم بازار آخر سال 

فاطمه معتمدى: مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگانى 
منطقه 5 از خريد 28 هزار تن شكر و بيش از 2400 تن انواع 
ارقام برنج به منظور تنظيم بازار آخر سال در خراسان رضوى 

خبر داد.
حميدرضا نورى افزود: در ماه هاى منتهى به پايان سال و با هدف 
رونق بخشى به صنعت قند و شكر منطقه و استان هاى خراسان 
و نيز با هدف حمايت از چغنــدركاران منطقه، طى دو مرحله 
28 هزارتن شكر استحصالى چغندر قند كارخانجات خريدارى 

شده است.
وى همچنين بــا بيان اينكه تأمين نياز شــكر روزهاى پايانى 
سال و تعطيالت نوروز از ديگر اهداف اين مديريت تنظيم بازار 
اســت،اضافه كرد: مرحله دوم خريد شكر در جهت كشش بازار 

عملى خواهد شد. 
وى در خصوص قيمت شــكرهاى خريدارى شده هم گفت: هر 

كيلو شكر به قيمت 27 هزار و 200 ريال عرضه خواهد شد.
مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگانى منطقه 5 همچنين 
درباره توزيع برنج در استان نيز گفت: افزون بر 2415 تن برنج 
در دو رقم هندى و يك رقم تايلندى و با قيمت 56 هزار ريال، 
26 هزار ريــال، و 39 هزار ريال جهــت مصرف كننده عرضه 
مى شــود. نورى در خصوص نحوه توزيع اين اقالم يادآورشــد: 
شهروندان مى توانند با مراجعه به تمامى فروشگاه هاى زنجيره اى 
و تعاونى هاى مصرف كاركنان سراسرى و محلى نسبت به خريد 
اين اقالم اقدام كنند و همچنين فروشــگاه هاى داراى شرايط 
مى توانند با اخذ مجوز و معرفى نامه از مديريت توسعه بازرگانى 

جهادكشاورزى استان نسبت به توزيع برنج و شكر اقدام كنند.

 آغاز عرضه روزانه 30 تن تخم مرغ 
در خراسان رضوى

قدس: مديركل هماهنگى امور اقتصادى و بين الملل استاندارى 
خراسان رضوى از عرضه مستقيم روزانه 30 تن تخم مرغ با نرخ 

مصوب در سطح استان خبر داد.
على رســوليان با بيان ايــن مطلب عنوان كــرد: اين طرح از 
روزگذشته در سطح مراكز عرضه منتخب اعم از فروشگاه هاى 
شــهردارى و تعاونى ها و غيره آغاز شده و در قالب آن هر كيلو 

تخم مرغ با نرخ 58 هزار ريال عرضه مى شود.
وى افزود: به طور متوسط ماهانه 10 هزار و 700 تن تخم مرغ در 
استان توليد مى شود كه به دليل شيوع آنفلوآنزاى مرغى بخشى 
از واحدهاى توليدى نه فقط در استان كه در سطح كشور دچار 
مشكل شده اند، بلكه همين امر در افزايش مجدد قيمت تخم مرغ 
در بازار مؤثر بوده اســت. مديــركل هماهنگى امور اقتصادى و 
بين الملل استاندارى خراسان رضوى گفت: با اين حال مشكلى 
در ســطح استان براى تأمين نياز مردم وجود ندارد و به منظور 

تعديل قيمت ها اين كاال با نرخ مصوب عرضه مى شود.
  وى ادامه داد: همچنين توزيع برنج هم در ســطح استان آغاز 
شــده كه طى اين طرح دو نــوع برنج هندى يكى با نرخ خرده 
فروشــى هر كيلو 56 هزار ريال و ديگرى 26 هزار ريال و برنج 
تايلندى هم به ميزان 403 تن هــر كيلو 39 هزار ريال توزيع 
مى شــود.  رســوليان افزود: عرضه برنج از طريق فروشگاه هاى 
كاركنان دولت، كارگرى، زنجيره اى و تعاونى هاى روســتايى در 

سطح روستاها و شهرستان هاى استان انجام مى شود.
وى عنوان كرد: همچنين به منظور حمايت از واحدهاى توليد 
شــكر و كارخانجات قند،خريد شكر از كارخانجات قند استان 
توســط دولت آغاز شده است.  وى گفت: براساس برنامه ريزى 
انجام شــده، مجوز خريد 28 هزار تن شــكر توســط دولت از 
كارخانجات قند استان صادر شده است كه تاكنون 14 هزار تن 

آن خريدارى شده و مابقى هم در دست انجام است.

8 سال از شهرستان شدن گذشت 

 تشريح داليل قطعى انتقال آبجوانان جغتايى همچنان در حسرت امكانات ورزشى
 از سد دوستى به مشهد 

ايسنا: قائم مقام مديرعامل آب منطقه اى خراسان رضوى علت 
قطع انتقال آب از سد دوســتى به مشهد را تعميرات دوره اى 

خطوط انتقال آب عنوان كرد.
محمد عالئى گفت: تعميرات دوره اى هر سال يك بار به منظور 
نوســازى خط انتقال آب ســد دوســتى انجام مى شود و ما از 
زمان بهره بردارى اين سد در سال 85 به بعد در هرسال شاهد 

تعميرات و نوسازى اين خط انتقال آب بوده ايم.
وى در خصوص بارندگى هاى سال جارى در استان با اشاره به 
اينكه باتوجه به بارش هاى اخير نسبت به ساليان گذشته سالى 
بسيار خشكى داريم، به طورى كه درحدود 70 سال گذشته اين 
خشكسالى بى سابقه است، ادامه داد: 11 ماه از سال گذشته و ما 
هنوز شاهد بارش قابل توجه اى در شهر مشهد نبوده ايم، بنابراين 
مردم بايد توجه داشته باشند، شرايط خوبى نيست و بايد با يك 
برنامه ريزى درست و دقيق اين بحران آب را پشت سر بگذاريم.

 هشدار نسبت به خريد و فروش
 اراضى جنوب مشهد

قدس: مدير حقوقى و امالك اداره كل راه و شهرسازى خراسان 
رضوى نسبت به خريد و فروش امالك و اراضى واقع در برخى 
پالك هاى جنوبى مشــهد هشدار داد و گفت: شهروندان از هر 
گونه خريد و فروش اراضى داراى ســند عادى در اين محدوده 
خوددارى كنند. محمدرضا باغستانى افزود: دولت در پالك هاى 
183،182، 186، 184، 187، 191و 236 امالك جنوب مشهد 
داراى مالكيت است، بنابراين توصيه مى شود مردم قبل از خريد، 

از مالكيت نداشتن دولت اطمينان حاصل كنند.
وى اظهار كــرد: تمام معامالت بر روى اراضى متعلق به دولت 
فاقد وجاهت قانونى بوده و تبعات و ضرر در پى دارد و در صورت 

تصرف اراضى ملى، از طريق مجارى قانونى اقدام خواهد شد.
وى گفت: از ابتداى امسال تاكنون 43 فقره رفع تصرف اراضى 
ملى در اين اســتان انجام شده كه 35 مورد آن با حكم و رأى 

دادگاه بوده و هشت فقره با حكم دادستانى انجام گرفته است.
باغســتانى افزود: در اين مدت 12 حكم رفع تصرف در مشهد، 
11 حكــم در طرقبه، 10 حكم در شهرســتان ســبزوار، پنج 
حكم در شانديز، دو حكم در شهرستان جغتاى، يك حكم در 
شهرستان گناباد، يك حكم در شهرستان تايباد و يك حكم در 

شهرستان خواف اجرا شده است.
وى اظهار كرد: از ابتداى امسال تاكنون از 2 ميليون و 743 هزار 
و 819 مترمربع اراضى دولتى در خراســان رضوى رفع تصرف 
شــده كه ارزش ريالى آن 881 ميليارد و 652 ميليون و 580 

هزار ريال است.
وى گفــت: برابر قانون مجازات هاى اســالمى براى افرادى كه 
تصرف مال غير، از جمله امالك دولتى را انجام دهند، حبس و 
جزاى نقدى و اعاده به وضع ســابق پس از رفع تصرف در نظر 

گرفته شده است.
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 مانيتورهاى گران اما خاموش پايانه
در پايانه مسافربرى مشهد انواع مانيتور 
و تلويزيون هاى شيك و تبليغاتى وجود 
دارد كــه اكثــراً كاركــردى ندارند! اين 
درحالى است كه  از سه تلويزيون داخل 
سالن مركزى هميشــه دو تا خاموش و 
خراب است! آيا هزينه تعمير آن ها زياد 

است؟
936...6158

 كارتخوان هاى خاموش پزشكان 
اكثر مطب هاى خيابان پرستار از ترس ماليات، كارتخوان ندارند. اگر بيمار از دكتر قبلى 
آزمايش داشته باشد، حتى به نتايج آزمايشهاى قبلى او نگاه نمى كنند. قبل از هر معاينه با 
هزينه دو برابر بايد به فالن آزمايشگاه سفارش شده خودشان بروى. لطفاً رسيدگى كنيد.
915...6646

 ويزيت گروهى بيماران
 با تشــكر از گزارش خوبتان، مدتى است كه فرزندم را از اين دكتر به آن دكتر مى برم و 
آزمايش هاى گوناگون را انجام مى دهم. اول صبح زود كه بايد برى پشــت درهاى بسته 
وقت بگيرى كه بعدازظهر تا آخر شب نوبتت بشه 50هزار تومان هم كه ويزيت مى گيرند. 

هر چهار يا پنج نفر هم با هم داخل مطلب مى برند!
915...6646

 نان قرض دادن رمزى پزشكان
چند ماه قبل به مطب خانم «س» فوق تخصص روماتولوژى رفتم. تراكم استخوان نوشتند 
و به مركزى معرفى كردن اما تا خواستم به مراكز ديگر بروم،  چون نسخه دفترچه را مهر 
نزده بودند، قبول نكردند و بعد از تحقيق متوجه شدم كه آن مركز اول كه معرفى كرده 

بودند متعلق به خودشان و دو همكار ديگر روماتولوژيست آن هاست.
915...4390

 واريز پول دستگاههاى پز و صبر ايوب
در مــورد به حســاب آمــدن وجه به 
دستگاه هاى پز فروشگاهى چرا بايد بعد 
از زمان زياد پول به حساب كارتخوان ها 
واريز شــود و در ايــن فاصله زمانى پول 
ما كجاســت؟ ما خودمان بــراى تهيه 
مايحتاجمان بايد برويم واز فروشگاه هاى 
ديگر نســيه كنيم تا پول به حسابمان 

بيايد! لطفاً بانك مركزى رسيدگى كند.
915...7281

 به فكر مسافران فرودگاه باشيد
كسى به فكر مسافران نيست، كرايه 7000تومانى را بيش از 20هزار تومان تاكسى هاى 

فرودگاه از مسافران دريافت مى كنند و امنيت بهانه است.
935...4014

رخ � رخ
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.

هنگامه طاهرى نبود تفاهم ميراث فرهنگى و آبفا در 
خصوص آبرسانى به مردم بلوار شاهنامه پاى مجلس را به 

موضوع باز كرد.
 حجت االســالم نصراهللا پژمانفر، نماينده مردم مشــهد 
و كالت با ورود  به حل مشــكل آب شــرب ساكنان بلوار 
شــاهنامه  مجوز حفر ســه حلقه چاه آب را از آب منطقه 

دريافت كرد.
وى به قدس گفت: در حال حاضر چند روز است اقدام هاى 
الزم براى حفر چاه و آبرسانى به بلوار شاهنامه آغاز شده و 

بزودى به نتيجه خواهد رسيد.
 پژمانفر عالوه بر اين بيان كرد: يكى از مشكالت ما در مورد 
كمبود در اين منطقه اســتفاده از آب شرب براى مصارف 

غير شرب است.
 او در اين خصوص به مصارف صنعتى و كشاورزى اشاره و 
خاطرنشــان كرد: با اينكه از 78 درصد آب هاى زير زمينى 
اســتفاده مى كنيم، اما براى جبران آن جايگزينى محقق 

نشده است. 
 وى همچنين با تأكيد بر ضــرورت مديريت  مصرف آب 

از كسرى ســاالنه يك ميليارد و 200 ميليون مترمكعب 
آب هاى زير زمينى يادآور شــد: از ايــن مقدار تنها 200 

ميليون مترمكعب به مصارف شرب مى رسد. 
گفتنى است كمبود آب در بلوار شاهنامه و روستاهاى توس 
عليا و اسالميه از جمله موارد پيچيده اى بود كه مدت هاست 
به نتيجه نرســيده و روزنامه قدس نيز با تهيه گزارش هاى 
متعدد اين موضوع را به گوش مسئوالن رسانده بود كه در 
اين خصوص وجود آثار باســتانى در منطقه توس از جمله 

مهم ترين عامل در عدم آبرسانى به مردم روستاهاست.

طلسم آبرسانى به بلوار شاهنامه شكسته شد

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
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آب و �وا
 كاهش 5 درجه اى هوا در خراسان رضوى

قدس: رئيس مركز پيش بينى اداره كل هواشناسى خراسان 
رضــوى از كاهش دماى هوا در اســتان طى امروزخبر داد و 
گفت: با كاهش پنج درجه اى هوا نسبت به روز گذشته دماى 

هواى استان به 12 درجه كاهش مى يابد.
يحيى قاينى پور افزود: بيشــينه وكمينه دماى هواى مشهد 
نيز امشــب به ترتيب پنج و يك درجه سلسيوس پيش بينى 

شده است.

��ر
 ماجراى نور ليزر مزاحم در آسمان مشهد

على محمدزاده: يكى از داغ ترين خبرهاى روز گذشته دنياى 
مجازى كه شايعات مختلفى هم به همراه داشت، مربوط به 
نور ليزر مزاحم براى خلبانان در آســمان مشهد بود. در فيلم 
كوتاهى كه در اين مورد منتشر شده، خلبان يكى از هواپيماها 
هنگام كاهش ارتفاع بر روى شهر مشهد نور سبزرنگ ليزرى 
را به تصوير كشــيده كه از زاويه نگاه او هر چند ثانيه يك بار 
در راستاى تابش آن قرار مى گيرد و به نظر مى رسد، منبع نور 
بر روى يكى از ساختمان هاى مرتفع نصب شده است. البته 
از گذشــته براى آنكه هواپيماها يا بالگردها در زمان پرواز در 
ارتفاع پايين با سازه هاى مرتفع برخورد نكنند، منبع نورى كه 
عمدتاً به رنگ قرمز هستند بر روى اين دسته از ساختمان ها 
يا سازه هايى از قبيل دكل ها نصب مى شود و تصور مى شود نور 

ياد شده نيز از همين موارد باشد.
با اين وصف از آنجاكه امنيت جانى شــهروندان در پروازها از 
اهميت خاصى برخوردار است بنابر اعالم يك سايت خبرى، 
بازپرس ويژه فرودگاه مشــهد دستور بررسى موضوع را داده 
است؛ اما نكته ديگر فيلم اين است كه آيا براساس قوانين ايكائو 
خلبانان مجاز به بردن تلفن همراه به داخل كابين هستند يا 
اينكه خلبان محترمى كه فيلم را تهيه كرده اســت مرتكب 
تخلف شده است و آيا مراجع نظارتى اين قصور عمدى وى را 

نيز پيگيرى خواهند كرد؟

معاون شهردار در مراسم افتتاح اولين اتوبوس 
ديابت عنوان كرد

تست قند خون رايگان
از شهروندان مشهدى

قدس: معاون خدمات و محيط زيســت شــهرى شهردارى 
مشــهد از هدف گذارى مديريت شهرى مشهد براى ارتقاى 

سالمت شهروندان خبر داد.
خليل اهللا كاظمى در مراسم افتتاح اولين اتوبوس ديابت مشهد 
بيان كرد: با تدوين برنامه جامع در دوره پنجم شوراى اسالمى 
شهر مشهد نگاه و توجه به سالمت شهروندان به عنوان يكى 

از مهم ترين مسائل در شهر تبديل شده است.
وى افزود: در اين راستا يكى از كميسيون هاى شوراى اسالمى 
شهر مشهد به نام خدمات، محيط زيست، سالمت و بهداشت 
نام گذارى شد تا بتوان با هدف گذارى، اقدام هاى منسجم تر و 

مطلوب ترى را در جهت سالمت شهروندان انجام داد. 
معاون خدمات و محيط زيســت شــهرى شهردارى مشهد 
ادامه داد: شهردارى مشــهد نيز به تناسب اين هدف گذارى 
در راســتاى ايجاد سازوكارهاى مناسب براى توجه و ارتقاى 
سالمت شــهروندان گام برداشته اســت.كاظمى با اشاره به 
افزايش آلودگى هواى شــهر تصريح كرد: متأسفانه در سال 
جارى 75 روز كيفيت هواى مشــهد ناسالم بوده است كه به 
نسبت سال گذشته اين عدد رشد داشته است؛ اين آلودگى 

هوا تأثيراتى را در سالمت شهروندان دارد.
كاظمى اضافه كرد: مونواكســيدكربن و ذرات معلق هوا در 
افزايش برخى از بيمارى ها از جمله بيمارى هاى قلبى و عروقى 
نقش دارد كه ســكته قلبى نيز يكى از اثرات بيمارى ديابت 

است. 
وى در خصوص افزايش بيمارى ديابت در بين شــهروندان 
تصريح كرد: متأســفانه بيمارى ديابت كه بيمارى خاموش 
محســوب مى شود، در بين شــهروندان افزايش پيدا كرده؛ 
بنابراين شهردارى مشهد در راســتاى يكى از رسالت هاى 
خود كه همان سالمت شهروندان است، اين آمادگى را دارد 
امكانات خود را براى كاهش اين نوع بيمارى در شهر عرضه 

كند.
معاون خدمات و محيط زيســت شهرى شهردارى مشهد 
ادامه داد: با توجه به اين مهم اولين اتوبوس ديابت مشــهد 
با همكارى شــهردارى، كلينيك تخصصى ديابت مشهد و 
شــركت نوونورديسك پارس به منظور آگاه ســازى و ارائه 
مشاوره به شهروندان در خصوص اين بيمارى راه اندازى شده 

است.
كاظمى گفت: اين اتوبوس با حركت در سطح شهر و استقرار 
در بوستان ها، ميادين و همچنين مكان هاى تجمع شهروندان، 
ضمن ارائه مشاوره به شهروندان در اين خصوص، تست قند 

خون رايگان نيز انجام مى دهد.
در ادامه زهره موسوى، دانشيار فوق تخصص غدد درون ريز 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد گفت: راه اندازى اتوبوس ديابت 
گام بزرگى در جهت اطالع رسانى به شهروندان در خصوص 

بيمارى خاموش ديابت است.

دادستان كاشمر خبر داد
 دستگيرى عامالن آتش زدن درب 

زيارتگاه شهيد مدرس
فارس: دادســتان عمومى و انقالب كاشــمر گفت: حادثه 
آتش زدن درب زيارتگاه شــهيد آيت اهللا مدرس(ره) كه جزو 
مفاخر مذهبى و ملى جمهورى اســالمى ايران محســوب 
مى شود اتفاقى ناگوار بود كه در ادامه مسائل و حوادث اتفاق 

افتاده در سراسر كشور انجام شد.
طالعى با اشــاره به اين كه به محض وقوع ايــن حادثه نيروهاى 
اطالعاتى و امنيتى موفق به كسب اطالعات اوليه شدند و اقدام هاى 
تكميلى را براى شناسايى كامل عامالن اين اقدام در دستور كار 
قراردادند، ابراز داشت: با توجه به اين كه نيروى انتظامى، سپاه و 
سربازان گمنام امام زمان(عج) از ابتداى دى ماه تمام تحركات و 
اقدام ها را در فضاى مجازى و بيرونى رصد مى كردند، موفق شدند 
افرادى را كه قصد اقدام ديگرى داشتند با انجام يك كار اطالعاتى 
تيمى و هماهنگ شناسايى و دستگير كنند. دادستان عمومى و 
انقالب كاشمر با قدردانى از رصد و اقدام به موقع سربازان گمنام 
امام زمان(عج) در دستگيرى اين افراد يادآورشد: سربازان گمنام 
امــام زمان(عج) با انجام يك كار اطالعاتى قوى و با هماهنگى و 
دستورات صادره قضايى افراد را دستگير و هم اكنون نيز پرونده 
قضايى دستگيرشدگان به جهت انجام تحقيقات بيشتر و تكميلى 
در دســت اقدام است و به محض كامل شدن تحقيقات جزئيات 

بيشتر به اطالع مردم خواهد رسيد.
وى همچنين با اشــاره به برگزارى تجمع و راهپيمايى تعداد 
قليلى در هفتم دى ماه در شــهر كاشمر و بازداشت چهار نفر 
در اين زمينه بيان داشت: با تحقيقات انجام شده مشخص شد 
كه هدف افراد بازداشت شــده در راستاى اقدام هاى ساختار 
شكنانه، تخريب و عليه نظام نبوده است، بلكه با اغفال شدن، 
با حضورشان در راستاى اعتراض به گرانى ها به خيابان آمدند. 
بنابراين جرم دستگيرشدگان را اخالل در نظم عمومى تلقى 
كرديم كه پس از انجام تحقيقات و اقدام هاى اوليه قضايى با 

قرارهاى صادره آزاد شدند.

ديروز در مشهد اتفاق افتاد
 مشترك شركت برق به جاى پرداخت 

بدهى، مدير و كارمند را آتش زد
يك  شــيبانى:  حنانه 
توزيع  شــركت  مشترك 
برق مشهد صبح ديروز با 
مراجعه به ساختمان امور 
برق ناحيــه دو با ريختن 
بنزين، مدير و كارمند اين 

اداره را آتش زد. 
مديــر روابــط عمومى 
برق  توزيــع  شــركت 
مشــهد در توضيح اين 
اتفــاق به خبرنــگار ما 
گفت:اين فــرد يكى از 
بدهكاران شركت توزيع 

برق مشهد است كه ديروز با در دست داشتن ظرف بنزين و با 
مراجعه به ساختمان امور برق ناحيه دو اين شهر پس از مشاجره 
نسبت به بنزين پاشى و آتش زدن مدير و يكى از كاركنان اين 
اداره اقدام كرد. عليرضا كاشى اضافه كرد: بدهى اين مشترك 
مربوط به سال 93 تاكنون بوده است كه از پرداخت قبض برق 
مصرفى خود امتناع كرده است.  وى بدهى اين مشترك را طى 
سال 93 تا كنون 2 ميليون تومان اعالم كرد و افزود: طى اين 
مدت شركت برق با فرد بدهكار بسيار مدارا كرده است و حتى 
پيشنهاد تقسيط بدهى هم مطرح شد تا اين فرد بتواند نسبت 
بــه پرداخت بدهى خود اقدام كند و حتى اين راهكار نيز ارائه 
شد كه پرداخت بدهى را با توجه به آنچه در توان دارد، بپردازد.

وى يادآور شــد: با وجــود اين راهكارهــا و رعايت حال اين 
مشــترك، وى از پرداخت بدهى خود امتنــاع كرد بنابراين 
چاره اى جز اعمال قانون نبود. وى ادامه داد: شركت برق مشهد 
در راســتاى عمل به مقررات پس از اخطارهاى متعدد به اين 

فرد، نسبت به قطع برق واحد مسكونى وى اقدام كرده بود.
مدير روابط عمومى شــركت توزيع برق مشهد اذعان داشت: 
به دنبال قطع برق مشترك بدهكار، وى صبح روز گذشته به 
ساختمان امور برق ناحيه 2 مشهد واقع در خيابان شيرودى 
مراجعه و بعد از مشاجره نسبت به پاشيدن بنزين در اتاق مدير 

اين اداره اقدام كرد و بعد از آتش زدن از محل متوارى شد.
كاشــى با اشــاره به اينكه در پى اين اقدام مدير و يكى ديگر از 
كارمندان اداره دچار آتش ســوزى شدند، گفت: دو فرد حادثه 
ديده به بخش سوختگى بيمارستان امام رضا(ع) منتقل شدند 
و تحت درمان قــرار گرفتند. وى با بيان اينكه اين اتفاق حدود 
ساعت هشت صبح روز گذشته رخ داد، گفت: اين فرد دستگير 
و تحويل نيروى انتظامى شــد. وى ادامه داد: معلوم نيست اين 
فرد با چه انگيزه اى نســبت به ريختن بنزين و آتش زدن مدير 
و كارمند شــركت برق اقدام كرده است بخصوص اينكه تاكنون 
شركت براى پرداخت بدهى با اين مشترك مدارا و راهكارهايى از 
جمله تقسيط را مطرح كرده بود. وى در اين باره كه چرا تاكنون 
نسبت به قطع برق واحد مسكونى اين مشترك اقدام نشده تا اين 
ميزان بدهى افزايش نيابد، گفت: شركت يك بار نسبت به قطع 
برق واحد مســكونى اين مشترك بدهكار اقدام كرد با اين حال 
وى خودسرانه برق را وصل كرده بود. وى يادآور شد: ميزان مبالغ 
قبوض خانگى مصرف برق آن قدر زياد نيســت با اين حال اين 
مشــترك با عدم پرداخت بموقع سبب شده است اين بدهى به 
2 ميليون تومان برسد.  وى در خاتمه درباره وضعيت مصدومين 
اين حادثه اظهار داشــت: وضعيت عمومى دو فرد حادثه ديده 

خوب است و يك نفر از آنان ديروز از بيمارستان ترخيص شد.

يك 
توزيع  شــركت  مشترك 
برق مشهد صبح ديروز با 
مراجعه به ساختمان امور 
برق ناحيــه دو با ريختن 
بنزين، مدير و كارمند اين 

مديــر روابــط عمومى 
برق  توزيــع  شــركت 
مشــهد در توضيح اين 
اتفــاق به خبرنــگار ما 
گفت:اين فــرد يكى از 
بدهكاران شركت توزيع 

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

300072305 پيامك كنيد.
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خبر خوشى كه با پيگيرى قدس در يك ميزگرد عنوان شد

توليد محصوالت غذايى فراسودمند در مشهد

ميزگرد

هنگامه طاهرى  كمبود محصوالت «گلوتن 
فرى» در مشــهد يكى از مشــكالت بيماران 
«سلياكى» است. در حالى كه جمعيت بيماران 
ســلياكى محدود به مشهد نمى شود، بلكه در 
سراسر استان و حتى روســتاهاى دور افتاده 
هــم مى توانيم بيمارانى را پيدا كنيم كه بر اثر 
اين بيمارى نيازمند مصرف مواد غذايى خاص 
هستند اما وارد كردن اين محصوالت از تهران 
و اصفهان به اســتان نه تنها موجب مى شود 
محصوالت با كيفيت پايين به دست متقاضيان 
برســد، بلكه حمل بار هزينــه اى اضافه تر بر 
قيمت محصــول وارد مى كند كه پرداخت آن 
براى بيمارانى كه در شرايط متوسط اقتصادى 

هستند، دشوار است.
بهترين راه حل، توليد اين محصوالت در مشهد 
است. اســتانى به بزرگى خراسان، با آمار قابل 
توجهى از بيماران ســلياكى روبه روست كه با 
وجود داشــتن صنايع با كيفيت مواد غذايى، 
باز مجبور اســت براى بيماران از خارج استان 

محصوالت گران وارد كند.
روزنامه قدس نيز طى ماه هاى گذشته با تهيه 
گزارش هاى متعدد ســعى كرده است تا توجه 
مســئوالن را به اين موضوع جلب نمايد و بر 
اهميت موادغذايى «گلوتن فرى» براى بيماران 

سلياكى تأكيد كند.
توليد آرد و محصوالتى كه بتواند به مواد غذايى 
خاص بيماران ســلياكى تبديل شود، نيازمند 
تحقيــق و پژوهش هاى فراوان اســت. در اين 
خصوص، عالوه بر جهاد كشــاورزى، دانشگاه 
علوم پزشــكى و دانشگاه فردوسى مشهد هم 
همكارى هــاى الزم را انجــام داده اند كه از دو 
سال پيش پيگيرى ها با تقاضاى انجمن سلياك 

خراسان رضوى پررنگ تر شد.
در ايــن خصوص ميزگردى ترتيــب داديم با 
مهندس «ســعيد كافى» دبيــر و نايب رئيس 
انجمن همگــن صنايع غذايى، مهندس «على 
نورى» مدير عامل شــركت نان مزرعه، «دكتر 
حميد رضا آذرباد» دكتــراى صنايع غذايى و 
محقق و پژوهشگر در خصوص محصوالت فرى 
 R&D گلوتن و مهندس «مريم زارعى» مدير

در شركت نان مزرعه كه با هم مى خوانيم.

دكتر آذرباد محققى است كه پايان نامه اش، او را 
با چگونگى توليد پرميكس آردها و محصوالت 

«گلوتن فرى» پيوند زد.
وى گفت: متأســفانه آمار دقيقــى از بيماران 
ســلياكى در دســت نيســت، عالوه بر اين 
نشانه هاى بيمارى سلياك به شكلى است كه 
با بسيارى از بيمارى ها همچون ديابت، تيروئيد، 
حساس بودن دستگاه گوارش به الكتوز، آنمى 
و دل درد هاى مختلف و... تداخل دارد. بنابراين 
از آنجا كه تشخيص اين بيمارى هزينه بر است، 
گاهى تأخير در تشخيص آن به از دست دادن 
پرزهاى روده و عدم جــذب مواد مغذى و در 
نهايــت مرگ منجر مى گردد و تنها درمان آن 
مصرف نكردن گلوتن اســت. عــالوه بر اينكه 
محصوالت مورد استفاده اين گروه از بيماران، 
دامنه وسيعى دارد؛ از نان گرفته تا حتى سس و 
خمير دندان و ماءالشعير و...كه حتماً بايد فرى 

گلوتن باشند.
وى ادامــه داد:معيار اســتاندارد وجود گلوتن 
در محصول مورد اســتفاده بيماران سلياكى 
PPM 120 است. بنابراين بايد توليد كننده 
آگاهى كافى نسبت به ميزان استاندارد آن در 
محصول و چگونگى پخت و توليد آن داشــته 
باشــد و از آردهاى فانكشنال مانند ارزن و... به 
همراه مواد بهبود دهنده شامل آنزيم، پروتئين و 
هيدروكلوييد و... استفاده شود تا مشكالت نبود 
گلوتن و امالح و پروتئين و...در نان گلوتن فرى 

جبران شود.
 

 اهميت محصوالت غذايى فراسودمند 
بر سالمت

مهندس كافى نيز در اين زمينه بيان كرد: در 
انجمن همگن صنايع غذايى همواره هدف ما 
برقرارى ارتباط عملى بين صنعت و دانشــگاه 
بوده اســت تا بتوانيم گامى مؤثر در خصوص 
توليد محصوالت فراسودمند در راستاى كاهش 
بيمارى هاى مربوط به تغذيه، در جامعه برداريم.
وى بيان داشــت: اكنون سعى كرده ايم توليد 
كننده ها را به سمت اصالح محصوالت و توليد 
محصوالت فراسودمند ببريم، زيرا غذاهاى فرا 
ســودمند عالوه بر ارزش تغذيه اى، از آنجا كه 

در آن ها فاكتورهاى منفى حذف و فاكتورهاى 
مثبت اضافه مى شــوند، جنبه پيشــگيرانه از 
بيمارى ها را نيز دارند. از اين رو مى توانيم شاهد 
اوليــن تأثيرها بر جلوگيرى از باال رفتن قند و 
چربى و فشار خون و بيمارى هاى قلبى- عروقى 

باشيم.
مهندس كافى خاطر نشــان كــرد: از آنجا كه 
نهضت توليد غذاهاى فراســودمند مى تواند به 
كاهش بيمارى هــا و هزينه هاى درمانى منجر 

شود، بر آن شديم آن را از خراسان آغاز كنيم.
او تأكيد كــرد: فنالند با اصــالح محصوالت 
غذايى خود توانســت 10 سال اميد به زندگى 
را در مردم كشــورش افزايش دهد، در حالى 
كه در ايران بيشــترين آمار مرگ و مير پس از 
تصادفات جاده اى، مربوط به بيمارى هاى قلبى 
عروقى و غير واگير اســت. بيمارى هايى كه با 
اصالح محصوالت مى توان آن ها را كنترل كرد 

يا كاهش داد. 
وى افزود: در اين خصوص شركت «نان مزرعه» 
تنها شركتى بود كه با توجه به امكانات موافقت 
كرد در توليد نان گلوتن فرى وارد ميدان شود.

 محصوالت فرى گلوتن گرفتار در انتظار 
پروانه ساخت

مديرعامل «نان مزرعه» ضمن اشــاره به ايجاد 
خــط توليد ايزوله از گلوتن در شــركت بيان 
داشت: توليد ما در مورد اين محصول به چهار 
سال پيش بر مى گردد، اما آن موقع مسئوالن 

به صورت كنونى به ضــرورت توليد آن واقف 
نشــده بودند. با اين حــال، آنچه به توقف كار 
منجر شد مشــكالت مربوط به دريافت پروانه 
ساخت بود كه بيان شــد بايد در تهران صادر 
شــود و در تهران هم مدت ها طول كشــيد و 
ما هم نتوانستيم بدون پروانه ساخت اقدام به 

توليد كنيم.
مهندس نورى اضافه كرد: هم اكنون نان حجيم 
و مسطِح شــبيه تافتون،كيك،پرميكس و آرد 
گلوتن فرى توليد كرده ايم، بنابراين قادريم از 
10 اســفند محصوالت گلوتن فرى را با پروانه 
نــان وارد بازار كنيم، اما چــون هنوز تأييديه 
آزمايشگاه را نداريم نمى توانيم در سراسر كشور 

توزيع داشته باشيم.

 ورود محصوالت غذايى نامرغوب 
از ساير استان ها

مهندس مريم زارعى هم اظهار داشــت: بحث 
آزمايشگاه صرفاً براى اطمينان بيشتر از طرف 
مصرف كننده است، اما محصوالت نان مزرعه 
از نظر دانشــگاه علوم پزشكى مورد تأييد واقع 

شده است.
وى بيان كرد: با توجه به محصوالتى كه به شكل 
نامرغوب از ساير شــهرها به مشهد مى رسد، 
محصوالت نان مزرعه به روز بوده و با امتحان 
محصوالت توسط بيماران سلياكى سعى كرديم 
آن را مطابق انتظــارات بيماران تهيه كنيم و 

توليد را به شرايط قابل قبول برسانيم.

پيگيرى گاليه هاى شهروندان از هزينه هاى سربار قبوض

دردسرهاى چند رسانه اى تلفن براى مشتركان

 فاطمه معتمدى   در صورتحساب تلفن ثابت 
در كنار آيتم هايى مانند ماليات و عوارض كه 
هزينــه آن را بايد مردم به عنوان مشــتركان 
مخابــرات پرداخت كنند، مــورد ديگرى نيز 
تحت عنوان چند رسانه اى خودنمايى مى كند 

كه معلوم نيست، شامل چه مواردى است.
به شــماره 09150000515  يك مخاطب 
با ارســال اين پيامك خواستار پيگيرى آيتم 
چند رســانه اى در صورتحســاب مشتركين 
تلفن ثابت شد كه از ديد او اتفاقاً اين سرويس 
سهم قابل توجهى در صورتحساب قبض هاى 

تلفن ثابت دارد.

   هزينه 10 هزار تومانى 
سرويس چند رسانه اى 

مخاطب ديگر نيز با اشاره به هزينه 10 هزار 
تومانى براى سرويس چند رسانه اى گفت:در 
قبض ايــن دوره 10 هزار تومــان به عنوان 
هزينه سرويس چند رسانه اى قيد شده است 
در حالــى كه اصًال نمى دانيم اين ســرويس 
چيست و چه خدماتى ارائه داده است كه حاال 

براى آن 10 هزار تومان بايد پرداخت كرد.
وى با انتقــاد از هزينه باالى اين ســرويس 
گفت:در حالى كه هزينه كاركرد داخل استان 
2500 و هزينه كاركرد با تلفن همراه 4100، 
آبونمــان 1800 و ماليــات و عوارض 1500 
تومان در قبض اين دوره تلفن من آمده است، 

اما هزينه ســرويس چند رســانه اى 10هزار 
تومان قيد شده است كه بسيار باالست.

   داليل دريافت نشدن 
قبض تلفن ثابت و همراه

يكى ديگر از شهروندان هم به موضوع ارسال 
نشدن قبض تلفن ثابت از سوى مخابرات به 
منازل اشاره كرد و گفت:چند وقتى است كه 
قبض تلفن ثابت را مخابرات ارسال نمى كند و 
وقتى پيگير اين موضوع مى شويم، مى گويند 

از دفاتر پيشخوان بگيريد.
وى با بيان اينكه دريافت قبض تلفن ثابت از دفاتر 
پيشــخوان براى مردم هزينه دارد، گفت: وقتى 
قبض نمى آيد، مشــترك از كجا بايد بداند كه 
هزينه قبض چه قدر است و تا چه زمانى مهلت 
پرداخت دارد و چرا بايد مشترك هزينه ديگرى 
براى دريافت صورت حساب از دفاتر پيشخوان 

بپردازد؟
وى ادامــه داد: در كنار قبض تلفن ثابت اين 
مسئله بارها درخصوص تلفن همراه هم پيش 
آمده است كه دردســر آن متوجه مشترك 

است تا مخابرات.

   سرويس فعال شده  
از سوى مخابرات كشور

رئيــس روابــط عمومى شــركت مخابرات 
خراســان رضوى در خصوص سرويس چند 

رســانه اى در صورتحســاب قبض هاى تلفن 
ثابت اظهار داشت:ســرويس چند رسانه اى 
خدمت و سرويسى است كه توسط مخابرات 
كشــور بر روى تلفن ثابت فعال و داير شده 

است.
محمــد هاشــم بختيارى در گفــت و گو با 
خبرنگار ما افزود:اين سرويس با پيش شماره 
021 و شماره 7070 بر روى تلفن ثابت فعال 
شــده است و البته نكته مهم آن اين است تا 
مشترك نسبت به شماره گيرى با اين تلفن 

اقدام نكند، هزينه اى نخواهد داشت.
وى بــا بيان اينكه اين تلفن بــراى مواردى 
مانند قصــه گويى است،گفت:مشــترك با 
شــماره گيرى اين تلفن مى تواند از خدمات 
آن استفاده كند؛ ضمن اينكه نرخ هر دقيقه 
مكالمه همزمان با اينكه با اين شماره تماس 

گرفته شود، اعالم مى شود.
وى درباره راهكار كنسل شدن اين سرويس 
تصريح كرد:مشتركين در صورتى كه تمايل 
ندارند اين سرويس را داشته باشند، مى توانند 
با مراجعه به دفاتر پيشخوان درخواست لغو 

سرويس چند رسانه اى را مطرح كنند.
بختيارى درباره گاليه مردم مبنى بر دريافت 
نكردن قبض تلفن ثابت و الزام به مراجعه به 
دفاتر پيشخوان با صرف هزينه براى دريافت 
صورتحســاب تلفن همراه خاطر نشان كرد: 
قبــض تلفن ثابت براى تمامى مشــتركين 

ارســال مى شــود و حتى به صورت پيامك 
به تلفــن همراه افرادى كه شــماره خود را 
به مخابــرات اعالم كرده اند، اطالع رســانى 

مى شود.
مســئول روابط عمومى مخابرات خراســان 
رضوى گفت: مشتركينى كه قبض تلفن ثابت 
برايشــان نمى آيد، بايد به دفاتر پيشــخوان 
مراجعه و فرم دريافت نكردن قبض را تكميل 

كنند تا موضوع پيگيرى و رسيدگى شود.
وى ادامه داد: در خصوص قبض تلفن همراه 
هم بايد گفت، برخى از مشــتركين از طريق 
پيامك تمايل خود را نســبت بــه دريافت 
نكردن قبــض اعالم كرده اند كــه براى اين 
نمى شود،  مشــتركين صورتحســاب صادر 
بلكــه به صــورت پيامــك اطالع رســانى 

مى شود.
وى يادآوشد:با اين حال اگر مشتركى قبض 
تلفن همراه دريافت نكرده اســت مى توانند 
موضوع را از طريق ســامانه 9990 پيگيرى 

كند.

  بازداشت 2 نفر به دليل قطع درخت 
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