
2 دانشگاه مشهد در میان  دانشگاه های برتر
»عصر طالیی« تایمز 

آیت اهلل علم الهدی: امنیت انقالب 
در درجه نخست اهمیت است

در جدیدترین نتایج منتشــر شده رتبه  بندی »عصر 
طالیی« تایمز که در ۲۶ ژوئن ســال جاری منتشر 
شده، هفت دانشگاه ایرانی از جمله  دانشگاه فردوسی 
و علوم  پزشــکی مشهد موفق به حضور در این رتبه 
 بندی شــده اند. رتبه بندی  »عصر طالیی« از ســال 
۲۰۱۷ آغاز به رتبه  بندی دانشگاه ها کرده است. این 
نظام دانشــگاه هایی را که در فاصله زمانی ۱۹۴۵ تا 

۱۹۶۷ تأسیس شده اند...

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: عالوه بر 
حفظ امنیت کشور، سرزمین، جان و مال مردم، حفظ 
امنیت انقالب و ارزش ها در درجه نخست اهمیت قرار 
دارد. آیت اهلل سید احمد علم الهدی در دیدار باخانواده 
شــهدا و فرماندهان مرزبانی کشور در مشهد افزود: 
مرزبانی فقط حفاظت از چند وجب خاک، کوه، دشت 
و جمعیت خاص در برابر تهاجم نیست، بلکه مرزبانی 

از اقتدار، قدرت و توانمندی نظام... .......صفحه ۲ ....... همین صفحه 

حراج سالمت
در حاشیه »کشف رود«

ضوابط بلند مرتبه سازی 
 مشهد همچنان

معطل ابالغ

نوجوان 17 ساله 
و فیشینگ 
117 میلیونی

تداوم صدای موتورپمپ ها برای آبیاری محصوالت کشاورزی با آب آلوده

معاون جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به مشکل توزیع در بازار:

قیمت گوشت باید تعزیراتی شود

 رئیس کمیســیون عمران و شهرسازی شورای اسالمی شهر مشهد 
گفت: برخالف خبری که مبنی بر ابالغ ضوابط بلندمرتبه ســازی در 
رسانه ها مطرح شــده، این ضوابط هنوز به شهرداری ها ابالغ نشده 
اســت.  محمدهادی مهدی نیا در جریان نشســت کارگروه نظارتی 

شماره 3 که با هدف بررسی مشکالت و مسائل...

فرمانده انتظامی شهرســتان بینالود از دســتگیري عامل برداشت 
غیرمجاز بیش از۱۰۰ میلیون تومان از حســاب شهروندان با شگرد 
قدیمی فــروش شــارژ ارزان قیمت خبر داد. ســرهنگ علی اکبر 
حسینی پور در تشریح خبر گفت: با مراجعه فردي به عنوان شاکي 

به پلیس فتا شهرستان بینالود که مدعی بود از...

پرونده قطور کشــف رود و آنچه ما در حق این همســایه جاری بر پهنه 
سرزمین خراســان آورده ایم، آن قدر موضوع و سوژه دارد که اگر بخواهی 
دنبال کشف وقایع تلخ کشف رود بروی شاید خوراک یک سال یک رسانه 
جور شود.  داستان کشف رود داستانی غم انگیز است که حتی زندگی همان 

همسایگان ناجورش را درگیر کرده  تا جایی که بیم آن می رود ثمره این 
همسایگی چیزی جز نابودی نباشد. در طول سالیان متمادی همسایگان 
نامهربان کشف رود هر آنچه مازاد و بی مصرف بوده را روانه دل کشف کردند. 

اکنون خون جاری در شریان رود سیاه است و مرگبار...

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

  صنعت و معدن خراسان رضوی  
نیازمند نقشه راه

هاشم رسائی فر: امــروز که تمام شود تا یک سال دیگر 
دهم تیرماه کمتر کسی سراغی از صنعتی ها و معدن کاران 
می گیرد. همه می روند پی کارشان و این دو گروه می مانند 
با خروارها مشــکل ریز و درشــت. مســئوالن قدم هایی 
برداشته اند یا حداقل این گونه وانمود می کنند که دلشان 
می خواهد کاری برای بهبود وضعیت صنعت و معدن انجام 

دهند اما آنچه به ثمر نشسته گره گشا نبوده است.
آمار بیکاری ناشی از رکود برخی از واحدهای تولیدی اگر 
شفاف سازی شود خیلی از آمارسازی هایی که بعضاً برای 
باال دستی ها فرستاده می شــود نیز متأثر از آن و زوایای 

پنهان ماجرا آشکارتر خواهد شد.
شــرایطی که اکنون و پــس از تحریم های ظالمانه بر 
صنعت حاکم شده داد خیلی ها را در آورده است. حتی 
مسئوالنی که خیلی دوست ندارند صورت واقعی صنعت 
نمایان شــود نیز در مــواردی نمی توانند این نگرانی را 
پنهان نمایند. بدون تعارف باید گفت همراه ســاختن 
اجزای موفقیت پازل صنعت خراســان رضوی خارج از 
استان ارتباطاتی قوی می خواهد تا کاتالیزور وار جریان را 
به پیش ببرد. داستان صنایع خرد هم قصه هزار و یک 
شب است و تکراری. صنایعی که گرچه کوچک و خرد 
هستند اما باری بزرگ بر دوش می کشند و مجموعشان 
می شود ایجاد هزاران فرصت شغلی و اشتغال زایی.  سکه 
صنعت و معدن روی دیگرش معدنی ها هستند که چرخ 
درصد قابل توجهی از صنایع کالن از دل همین معادن 
به حرکت در می آید تا مواد اولیه اســتخراج شده و در 
اختیار صنایع قرار بگیرد. اما آنچه هســت به جز چند 
مورد و رسته خاص سایر معادن حال و روز چندان خوبی 
ندارند! مشکالت در حوزه تأمین مالی برای بروز رسانی 
تکنولوژی هایی که بعضاً از رده خارج شده اند در حوزه 
معدن معضلی بزرگ است. الزمه سوددهی معدن کاری 
بروز بودن تکنولوژی در بحث استخراج است تا فعالیت در 
معادن صرفه اقتصادی داشتن را حفظ نماید. اینجاست 
که باز هم پای مســئول مرتبط وسط کشیده می شود 
و ارتباطاتی که الزمه پیشــبرد نیازمندی هاست. چرخ 
صنعت ومعدن اســتان برای اینکه روی ریل پیشرفت 
ســرعت بگیرد بدون تردید باید موانعش برطرف شود 
موانعی که بعضی از آن ها مدت هاست نقش سرعتگیر را 
داشتند و باید مهندسی شوند. سال هاست حوزه صنعت 
و معدن منتظر مهندسی کار بلد و نقشه راهی اصولی 
است. استاندار فعلی را خیلی ها مناسب برای مهندسی 
سازی صنعت ومعدن استان می دانند. برایش هم دلیل 
دارند آن هم اینکه رزم حسینی را پرچمدار نظریه موفق 
مثلث اقتصادی پیش از این در استان خودش می دانند و 
امید زیادی دارند که با طرح این نظریه که یکی از اضالع 
آن فعاالن صنعتی و اقتصادی هســتند قطار تولید و 
صنعت خراسان رضوی در آینده شتاب بیشتری به خود 
بگیرد. اینکه ایــن موضوع تا چه اندازه ای رنگ واقعیت 
به خودش بگیرد را باید در طول ســال پیش رو تا دهم 
تیر ۹۹ رصد کرد و آمارهای واقعی را کنار هم پیچید تا 
ببینیم مثلث طالیی اقتصاد محور استاندار چه موفقیتی 

در خراسان رضوی عایدش خواهد شد.

یادداشت

بشرویهـ  حسین مـرتضـوی: یــک منزل مانده به 
پایان مقصد سفرهای شهرستانی، استاندارخراسان جنوبی 

وارد بشرویه شد.  
هرچند که محمد صادق معتمدیان به صورت موردی و 
بویژه در زمان وقوع سیل و خسارت جدی به دهستان 
بندان بشرویه، سفرهایی به این منطقه داشت اما سفری 
که همــراه با ۶۰ بند و مصوبه کاربردی برای توســعه 
شهرستان بشرویه بود ســفر دو روزه اش در این هفته 
آن هم روزهای تعطیل بود. این سفر با حضور در گلزار 
شهدای ارســک و تجدید میثاق با آرمان های شهیدان 
واالمقام آغاز شــد و با بازدید از پــروژه در حال اجرای 
مرکز خدمات جامع سالمت شهری، مدرسه متوسطه 
اول، بازار شــهر، روستای سرچاه اتحاد، دیدار مردمی و 
جانباز ۷۰ درصد حاج احمد آذری ارســک و همچنین 
بازدید از مجتمــع دامداری، مزرعه در حال ســاخت 
هیدروپونیک، افتتاح اســتخر سرپوشیده و نشست با 
نخبگان و معتمدان بشرویه ادامه یافت تا سین برنامه های 
نخستین روز تکمیل شود. بنابراین گزارش، در دومین 
روز ســفر، میز خدمت با حضور استاندار و مدیران کل 
دستگاه های اجرایی در مصالی نماز جمعه بشرویه برپا 
و به درخواست های مردم رسیدگی شد. بازدید از بافت 

فرسوده بشرویه، محل احداث مصالی جدید این شهر و 
خانه های تاریخی کیان زاده و مستوفی از دیگر برنامه های 
استاندار در دومین روز سفر به بشرویه بود. این گزارش 
حاکی است، در جلسه جمع بندی سفر به شهر سازه های 
خشت و گلی استان، ۶۰ مصوبه برای این شهرستان بر 

اساس مطالبات مردم به تصویب رسید.
استاندار جمع بندی سفر به این شهرستان را در سخنرانی 
در مسجد جامع مصالی نماز جمعه بشرویه تشریح و با 
اشاره به برنامه فشرده سفر خود به این شهرستان اظهار 
کرد: پس از بازدید از برخی روستاها و پروژه های ناتمام و 
آشنا شدن با مطالبات به حق مردم، در جلسه جمع بندی 

مصوبه های خوبی برای بشرویه رقم خورد. محمد صادق 
معتمدیان ادامه داد: همه مطالبات مطرح شده از ناحیه 
مردم و مشکالت احصا شده، کارشناسی و اولویت بندی 
شــد که در نهایت مصوباتی را برای کمک به توســعه، 
آبادانی و پیشرفت شهرستان به دنبال داشت. وی با ابراز 
امیدواری از اینکه اجرایی شــدن مصوبات، سبب ایجاد 
تحرک و فعالیت عمرانی در بشرویه می شود، مصوبه ها 
را مربــوط به بخش های بهداشــت و درمان، فضاهای 
آموزشی، وضعیت راه ها و... دانست. نماینده عالی دولت 
در اســتان، به حضور هیئت های مختلف کارشناســی 
پیش از این ســفر در بشرویه اشــاره کرد و گفت: این 
کارشناســان به همراه معاون عمرانی استاندار با مردم، 
مســئوالن و بخش های مختلف جلسه برگزار کردند تا 
شاهد دســتاوردهای خوبی از این سفر باشیم. او از ۱۱ 
مصوبه در حوزه ورزش و جوانان بشرویه خبر داد و افزود: 
یکی از نیازهای این شهرستان، سالن ورزشی است که 
عملیات اجرایی سالن ۲۰۰۰ نفری چند منظوره بشرویه 
آغاز می شود. به گزارش خبرنگار ما، ساخت پنج زمین 
چمن مصنوعی در نقاط مختلف شهرســتان و تکمیل 
استخر سرپوشــیده بشرویه تا دهه فجر امسال از دیگر 

مصوبات این سفر بود.

ایرنا: نشست اجرایی حج تمتع سال ۱3۹۸ با حضور 
وزیــر امور خارجه، وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی، 
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و رئیس سازمان 

حج و زیارت در مشهد مقدس برگزار شد. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی در این نشست توجه 
به حوزه سالمت حجاج کشــورمان را بسیار ضروری 
دانســت و گفت: با توجه به میانگین ســنی زائران و 
همچنین شــرایط گرما و طوالنی شــدن سفر برای 
حجاج، اهمیت سالمت و توجه به آن مضاعف می شود 
که باید بیشتر به آن اهتمام کنیم تا حجاج با سالمت 

به کشور بازگردند.
سید عباس صالحی با اشاره به موضوع عزت، کرامت 
و امنیت حجاج افــزود: توجه به عزت حاجیان ایرانی 
اهمیت زیادی دارد و هر حاجی ایرانی باید سفیر عزت 

ایران باشد و این موضوع را مدنظر قرار دهد.

وی اضافه کــرد: زائر ایرانی باید پیــام آور مهرورزی، 
قانون گرایی، وحدت گرایی و پرهیز از تفرقه باشــد تا 
دیپلماسی حج را با رفتارش عملی و پیام وحدت را با 

رفتارش منتقل کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: موضوع کرامت 

نیز باید مورد توجه قرار گیرد البته امســال اهمیت 
این مهم، مضاعف اســت و در شرایط حج امسال با 
توجه به مضیقه های اقتصادی، کارگزاران حج باید 
این کرامت را در نظر داشــته باشند و حال زائران 

را رعایت کنند.
مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اســالمی نیز در این 
نشســت با اشــاره به برنامه های در نظر گرفته شده 
برای انتقال حجاج به سرزمین وحی گفت: هواپیمایی 
جمهوری اسالمی عملیات حج را توفیق الهی می داند و 

همه امکاناتش را در این راه می گذارد.
تورج دهقانی زنگنه افزود: امسال شرکت های دیگر در 
عملیات هوایی حج ایران مشارکت ندارند و هواپیمایی 
جمهوری اسالمی در شرایط کنونی کار حج را بر عهده 
دارد ولی جای نگرانی وجود ندارد و با امکانات کامل در 

خدمت حجاج هستیم.

ایسنا: در جدیدتریــن نتایج منتشر شده رتبه  بندی 
»عصر طالیی« تایمز که در ۲۶ ژوئن سال جاری منتشر 
شده، هفت دانشگاه ایرانی از جمله  دانشگاه فردوسی 
و علوم  پزشکی مشــهد موفق به حضور در این رتبه 

 بندی شده اند.
رتبه بنــدی  »عصــر طالیی« از ســال ۲۰۱۷ آغاز 

به رتبه  بندی دانشــگاه ها کرده اســت. این نظام 
دانشــگاه هایی را کــه در فاصله زمانــی ۱۹۴۵ تا 
۱۹۶۷ تأســیس شــده اند رتبه  بندی می کند. نام 
این رتبه  بنــدی از دوران طالیی در آموزش عالی 
جهانی که صفت بارز آن گسترش سریع دانشگاه ها 
و سرمایه گذاری بیشــتر در تحقیقات علمی است 

ریشه گرفته است.
رتبه بندی »عصر طالیی« حاوی ۲۷۱ دانشــگاه برتر 
جهان است که بین سال های ۱۹۴۵ و ۱۹۶۷ تأسیس 
شده اند و ایران در این نظام رتبه بندی ۷ دانشگاه برتر 
دارد که دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد نیز از 

جمله آن هاست.

در ادامه سفرهای شهرستانی استاندار صورت گرفت

60 بند کاربردی برای افق توسعه بشرویه

نشست اجرایی حج با حضور وزرای امورخارجه و فرهنگ در مشهد
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کارگردان فیلم تلویزیونی 
»آوای نقاره ها« در گفت وگو با قدس:

ساخت فیلم رضوی
نذر من است
.......صفحه ۴ 
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كمیسیون نظارت  بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف كتاب ، نوشت افزار و صحاف مشهد
در اجرای ماده 11  آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره وبازرسان اتحادیه های صنفی موضوع تبصره 3 ماده 
صنف                   اتحادیه  معتبر  كسب  پروانه  دارای  اعضاء  كلیه  از  بدینوسیله    96/04/24 مصوب  صنفی  نظام  قانون    22
كتاب ، نوشت افزار و صحاف مشهد دعوت میگردد با در دست داشتن اصل یا فتوكپی پروانه كسب معتبر به همراه 
انتخابات  لغایت  12 روز یکشنبه مورخ  98/04/30 جهت شركت در  از ساعت 9 صبح  كارت شناسائی عکس دار 
هیئت مدیره وبازرس اتحادیه ، شخصًا به نشانی » تاالر بهشت « واقع در مشهد - بلوار سازمان آب - نبش شهید 
صادقی 13  مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد پنج نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره و 

یك نفربازرس اصلی انتخاب نمایند . 
  * شایان ذكر است تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره 2 نفر و بازرس علی البدل نیز 1 نفر می باشد .   

، نوشت افزار و صحاف مشهد به   ) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف  كتاب 
ترتیب حروف الفبا (

) اسامی داوطلبان عضویت در  سمت بازرس اتحادیه صنف كتاب ، نوشت افزار و صحاف مشهد به 
ترتیب حروف الفبا (

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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نام و نام خانوادگی ردیف

هاشم ازقندی1

فاطمه ایوبی فر2

رضا چنارانی3

سید مجید حسینی نوروزی4

علی خجسته مهر5

علی روان6

اسماعیل سعادت توالئی7

نوید سهامی8

سید جواد سید عباسیان9

نام و نام خانوادگی ردیف 

علی صادقی10

یاسر گلمکانی11

محمد علی مجرب12

محمد علی محمدزاده13

مرتضی محمدی14

جواد معصومی نژاد15

محمد رضا میر فرح16

هادی نبی17

نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف

حبیب محمودی اربطانی3محسن روان راز1

حمید مخلص4سید شفیع طغرائی2

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی نوبت اول  تاریخ انتشار:1398/04/10
جلسه مجمع عمومی عادی شركت تعاونی مسکن فرهنگیان به شماره ثبت 62 و شناسه ملی تعاونی10860288703 در 
روز جمعه مورخ1398/05/11 راس ساعت 10 در محل نمازخانه آموزش و پرورش به آدرس : جاجرم اداره آموزش و 
پرورش شهرستان جاجرم برگزار می گردد.  از كلیه داوطلبان اعضای شركت تعاونی دعوت می شود جهت اخذ تصمیم 
نس��بت به موضوعات ذیل با در دس��ت داشتن ورقه س��هم/ كارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت و موعد مقرر در 

محل مذكور حضور به هم رسانند و یا وكیل/ نماینده خود را كتبًا جهت حضور معرفی نمایند.
ضمنًا به اطالع می رس��اند كه به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تش��کیل مجامع عمومی، تعداد آرا به وكالتی هر عضو 
حداكثرس��ه رای ش��خص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایس��ت به همراه 
نماینده خود از تاریخ انتش��ار لغایت تاریخ1398/05/10 در محل دفتر ش��ركت حاضر تا پس از احراز هویت و تایید 
وكال��ت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند. ضمنًا داوطلبان عضویت درس��مت هیئت مدیره و یا بازرس��ی موظفند 
حداكثر یک هفته از تاریخ انتش��ار آگهی یا صدور دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی فرم داوطلبی را تکمیل و به 

همراه مدارک مربوطه را به هیئت مدیره تحویل نمایند.
 دستور جلسه: 1- گزارش هیئت مدیره و بازرسی از عملکرد سال 96 و 97   2- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 96 
و 97 شامل عملکرد و ترازنامه   3-  طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال 98   4-  ارائه گزارش 
تغییرات اعضا و س��رمایه ش��ركت تعاونی   5- انتخاب اعضای هیئت مدیره اصلی و علی البدل    6-  انتخاب بازرس/ 

بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی
مدیرعامل
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تداوم صداى موتورپمپ ها براى آبيارى محصوالت كشاورزى با آب آلوده

حراج سالمت  در حاشيه «كشف رود»

هاشم رســائى فر  پرونده قطور كشف رود 
و آنچــه ما در حق اين همســايه جارى بر پهنه 
ســرزمين خراســان آورده ايم، آن قدر موضوع و 
سوژه دارد كه اگر بخواهى دنبال كشف وقايع تلخ 
كشف رود بروى شايد خوراك يك سال يك رسانه 

جور شود. 
داستان كشف رود داستانى غم انگيز است كه حتى 
زندگى همان همسايگان ناجورش را درگير كرده  
تا جايى كه بيم آن مى رود ثمره اين همسايگى 

چيزى جز نابودى نباشد.
در طول ســاليان متمادى همسايگان نامهربان 
كشف رود هر آنچه مازاد و بى مصرف بوده را روانه 
دل كشــف كردند. اكنون خون جارى در شريان 

رود سياه است و مرگبار.
از زباله گرفته تا پساب و فاضالب صنعتى از دور و 
نزديك شهرى چند ميليونى، راهى كشف رود شد 
تا مشهد حق همسايگى را به جا نياورده و آلودگى 

را ميهمان كشف رود كند!
جالب اســت كه هر چه مى گذرد نه گوش مردم 
بدهكار اســت و رعايت مى كنند، نه مســئولى 
فكرى اساســى برمــى دارد! چند ســال پيش 
معاونت پيگيرى و احقاق حقوق عامه دادگسترى 
حركت هاى خوبى انجام داد و جريان آبيارى مزارع 
سبزى و صيفى را تا حدود زيادى ساماندهى نمود 
اما اين جريان آن قدر ريشــه داشته و دارد كه به 

اين سادگى از بين نرود!
كافى اســت براى اثبات اين ادعا با كشف همراه 
شوى و مسير را بپيمايى. نتيجه، فاجعه آميز تر از 
آن چيزى اســت كه فكرش را مى كردى. زباله و 

فاضالب هايى كه تصفيه شده يا نشده به كشف رود 
ريخته مى شود و رواناب شريان رود را كامالً كدر و 
تيره كرده است، پايين دست اما اتفاقاتى مى افتد 

كه پايانى مرگبار را تداعى مى كند!
برداشــت فاضالبى كه قطعاً خطرناك و كشنده 
است براى آبيارى مزارع! گوجه فرنگى، بادمجان 
و خربزه قسمتى از سوغات به عمل آمده از اين 

فاضالب خطرناك است.

 ظلمى كه در حق 
مصرف كنندگان 

محصوالت مى رود
مرد روســتايى همســايه 
كشــف رود گاليه منــد از 
ايــن ظلمى اســت كه در 
مزارع حاشــيه ايــن رود 
مصرف كننــده  حــق  در 
همين صيفى جات و ديگر 
كشــاورزى  محصــوالت 
مــى رود. او حتــى خود و 
خانواده اش را بــا اينكه از 

چگونگــى توليد و آبيارى ايــن محصوالت آگاه 
است، مصون از ماجرا نمى داند. 

مزارعى كه در حاشــيه كشــف رود هســتند 
بيشترشــان با آب آلوده اين رود آبيارى شده و 
عمل مى آيند. محصول پس از جمع آورى راهى 
شهر مى شود و مردم بدون اطالع از نحوه آبيارى، 
آن را مصرف مى كنند، اما بعدها چه بر سر آن ها 

خواهد آمد، خدا عالم است. 

او مى افزايد: ما هم كه بيشــتر مواقع از مشــهد 
خريد مى كنيم از همين دست مصرف كنندگانيم! 
گرچه مى دانيم شايد اين همان محصولى باشد 
كه در حاشيه كشف رود توليد شده، اما چاره اى 
نداريم؛ روى آن ها نوشته نشده آلوده است تا بتوان 

تشخيص داد!

  بى تفاوتى ادامه دار 
مسئوالن

تعجب بيشتر از اين است كه اين 
مرد روستايى شايد به اندازه چند 
كالس ابتدايى بيشتر نخوانده، اين 
گونه خطرات ناشى از عمل آورى 
محصول با آب آلوده كشــف رود 
را درك مى كند، اما مســئوالن 
ما حتى ككشــان هم نمى گزد 
و همچنان بى تفاوتند. سودجوها 
هم كه داستانشان متفاوت است؛ 
آن ها موتورهاى ديزل فراوانى در 
حاشيه كشف رود دارند كه روزانه 
چندين هزار متر مكعب آب آلوده 
خطرناك را از دل كشف مى كشند تا محصولى را 

آبيارى كنند كه ميوه اش بيمارى و تلفات است!

 آلودگى كه مسرى است!
دو جوانى كه در مزرعه يونجه با هم مشغول كار 
هستند دغدغه اى از جنس همان مرد روستايى 
دارنــد. آن ها با اينكه محصولشــان را از آب چاه 
آبيارى مى كنند، اما باز هم اين نگرانى را دارند كه 

همســايگان مزرعه آن ها كه آب آلوده كشف رود 
را با پمپ و موتورهاى ديزلى برداشــت مى كنند 
و به خورد زمين هايشــان مى دهند زمين و آب 
چاه كشــاورزى آن ها را هم در آينده آلوده كند 
و محصول آن ها نيز از سالمت به در رود. دغدغه 

آن ها البته بجا و كارشناسى شده است. 
آب مايع است و با خود همه چيز را به هر جايى 
مى برد. نفوذ آن به داخل زمين در صورت آلوده 
بودن آلودگى را با خود به عمق مى برد. زمين كه 
هيچ، آبى را كه در سفره هاى زيرزمينى موجود 
اســت نيز آلوده مى كند، آلودگى كه در موضوع 
خاك مى تواند حتى تا چند صد سال باقى بماند.

به اعتقاد برخى از كارشناسان، آبيارى محصوالت 
كشاورزى با فاضالب و آب هاى آلوده مى تواند به 
مرور زمان سبب تغييرات ژنتيكى محصول شود 
و اين تغييرات اثرات مخرب و بيمارى زايى براى 

مصرف كنندگان اين محصوالت داشته باشد!
بجاست در پايان گزارش به جمله پيرمرد چوپان 
كه در عين سادگى همه آنچه را نگارش شد در 
خود دارد، اشاره شود و آن اينكه گوسفندان از آب 
آلوده كشــف رود نمى خورند، چون مى دانند اگر 

بخورند مرگشان حتمى است!

  ضوابط بلندمرتبه سازى مشهد
 همچنان معطل  ابالغ

قدس: رئيس كميسيون 
عمــران و شهرســازى 
شهر  اســالمى  شوراى 
مشــهد گفت: برخالف 
خبرى كه مبنى بر ابالغ 
بلندمرتبه سازى  ضوابط 
در رسانه ها مطرح شده، 

اين ضوابط هنوز به شهردارى ها ابالغ نشده است. 
محمدهــادى مهدى نيا در جريان نشســت كارگروه نظارتى 
شــماره 3 كه با هدف بررسى مشــكالت و مسائل منطقه 5 
شهردارى برگزار شــد، اظهاركرد: تا پيش از اينكه چارچوب 
ضوابط بلندمرتبه سازى شــوراى عالى شهرسازى و معمارى 
ابالغ نشود، نمى توانيم در اين زمينه اظهارنظرى داشته باشيم 
و اين موضــوع نيز منوط به اظهارنظر معاونان شهرســازى 

كالنشهرهاى كشور شده است.
وى با اشاره به معطل ماندن ضوابط بلندمرتبه سازى كالنشهر 
مشــهد ابراز اميدوارى كرد تا هرچه ســريع تر اين ضوابط به 
مديريت هاى شهرى كالنشهرها بويژه شهردارى مشهد ابالغ 

شده تا بالتكليفى موجود در اين زمينه رفع شود.
آنچه ذكر شــد خبرى كوتاه بود كه خالصه اش مى شود نبود 
سند بلندمرتبه ســازى در كالنشهر مشهد و در نتيجه وقتى 
مالكى براى عمل در اين حوزه نباشد نتيجه اى جز بالتكليفى 

سرمايه گذاران در اين بخش به دنبال ندارد.
اما با بررســى اجمالى اين مســئله به پرســش هاى اساسى 
مى رسيم كه پاسخ بيشتر آن ها مى تواند بيانگر ميزان تقصير 
عمدى و غيرعمدى متوليان اين موضوع باشد؛ براى آنكه نگاه 

بهترى داشته باشيم الزم است به چند نكته اشاره كنيم.
طرح هاى جامع و تفصيلى شــهرها در واقع ســند يا ضوابط 
هر نوع اقدامى در بحث شهرســازى محســوب مى شوند كه 
متاسفانه در اين بخش هم دچار عقب ماندگى غير معمول بوده 
و هســتيم، چراكه تاكنون سه طرح جامع براى شهر مشهد 
تهيه شــده كه به عقيده كارشناسان، به دليل طوالنى شدن 

زمان تهيه يا تصويب، تأثيرگذارى الزم را ندارند.
بر اساس اسناد، نخســتين طرح جامع مشهد در سال 52 و 
طرح دوم در سال 72 تصويب شد و در زمانى كه شايد بتوان 
گفت دوران وسعت گرفتن سريع شــهر بوديم و الزم بود تا 
ســندى به روز و متناســب در حوزه شهرسازى وجود داشته 
باشــد، مديران وقت مدعى بودند با تفسير و تشريح ضوابط 

پاسخگوى نياز شهر و مردم بودند.
سرانجام از اواسط دهه 80 بود كه موضوع تدوين طرح جامع 
ســوم جدى تر از هميشه مطرح شــد و از سال 86 مأموريت 
شهردارى براى تدوين آغاز و در سال 89 اين طرح به شوراى 
برنامه ريزى اســتان ارجاع داده شد، اما به دليل مواجهه اين 
طرح با مسائل سياســى و بحث حريم و محدوده شهرستان 

طرقبه  شانديز تصويب آن به تأخير افتاد.
ســرانجام با تأخيرى غيرمعمول، سال 96 طرح جامع مشهد 
ابالغ شد كه به دليل همان طوالنى شدن فرايند تهيه تا ابالغ 
و اجرا، عمالً در بســيارى از موارد سند تهيه شده از اقدامات 
صورت گرفته در شــهر عقب تر بود و يكى از موارد نقص آن 

تعيين نشدن پهنه هاى بلندمرتبه سازى بود.
بنابراين مقرر شد مستندات بلندمرتبه سازى به عنوان نقيصه 
اين طرح، در طرح هاى تفصيلى مشــخص و براى تصويب به 
شوراى عالى معمارى و شهرسازى كشور ارسال شود. بر اين 
اســاس كميسيون عمران و شهرســازى شوراى شهر مهلت 
يكماهه براى ارائه پهنه هاى بلندمرتبه ســازى به شهردارى 

مشهد داد كه اين مهلت از 22 آذر 97 آغاز شد.
اما همان گونه كه گفته شــد تهيه اين طرح در شــهردارى 
نخستين گام محسوب مى شــود و پس از آن بايد در مراجع 
باالتر بررسى و تأييد تا درنهايت ابالغ و اجرايى شود كه طبق 

معمول زمانبر و طوالنى است.
به ادعاى مديران شــهرى در 6 ســال گذشــته هيچ مجوز 
بلندمرتبه سازى در مشــهد صادر نشده و اگر مجوزى وجود 
دارد مربوط به گذشته است، اين درحالى است كه بر مبناى 
ضوابط تعريف شده، ساختمان هاى بلندتر از 23 متر در زمره 

بلندمرتبه محسوب مى شوند.
از ســوى ديگر با نگاهى به ضوابط فنى شهرسازى مى بينيم 
بايد به مواردى از جمله حفظ كريدور ديد مطلوب به شــهر 
در مجاورت محل احداث برج، حفظ مناظر طبيعى، آســيب 
نرسيدن به كريدورهاى طبيعى، عبور جريان باد و هوا، حفظ 
شريان حياتى و شبكه اضطرارى شهر و از همه اين ها مهم تر 
حفظ نماى بصرى اطراف حرم مطهر رضوى توجه ويژه صورت 

گيرد.
از ايــن رو با در نظر گرفتن موارد ياد شــده و تطبيق آن با 
اقدامات صورت گرفته در شــهر و به طور خاص در محدوده 
مركزى شهر، بخوبى مى توان ديد كه در بيشتر موارد رعايت 
نشــده و بارها از سوى مديران و مقامات مختلف مورد انتقاد 

قرار گرفته است.
البته ساخت وسازهاى صورت گرفته در ديگر قسمت هاى شهر 
هم آن گونه كه بايد منطبق با شرايط جغرافيايى نيستند؛ به 
عنوان مثال برخى كارشناسان معتقدند به دليل وجود گسل در 
قسمت هاى جنوبى شهر، سازه هاى با ارتفاع باال آسيب پذيرتر 
هستند و اين درحالى است كه در سال هاى اخير شاهد ساخت 

چندين برج بلند در اين مناطق هستيم.
بــا تمام اين اوصاف به نظر مى رســد تعلل صورت گرفته در 
يك دهه گذشــته و بويژه در دو سال اخير پس از ابالغ طرح 
جامع، ضمن بالتكليفى تصميم ســازان در حوزه شهرسازى، 
سرمايه گذاران را نيز سردرگم كرده و بى ترديد پيامدهاى ريز 

و درشتى براى شهر داشته كه در آينده آشكار خواهد شد.
برهمين اساس ما نيز مانند مديران شهرى و اعضا شوراى شهر 
اميدواريم هرچه زودتر شاهد پايان دوران انتظار براى اجراى 

سند كامل و به روز شهرسازى كالنشهر مشهد باشيم.

آيت اهللا علم الهدى در ديدار با خانواده شهدا و 
فرماندهان مرزبانى كشور:

  امنيت انقالب 
در درجه نخست اهميت است

فقيه  ولى  نماينده  ايرنا: 
در خراسان رضوى گفت: 
عــالوه بر حفــظ امنيت 
كشور، ســرزمين، جان و 
مال مــردم، حفظ امنيت 
انقالب و ارزش ها در درجه 
نخست اهميت قرار دارد. 

آيت اهللا ســيد احمد علم الهــدى در ديدار با خانواده شــهدا و 
فرماندهان مرزبانى كشور در مشهد افزود: مرزبانى فقط حفاظت 
از چند وجب خاك، كوه، دشت و جمعيت خاص در برابر تهاجم 
نيست، بلكه مرزبانى از اقتدار، قدرت و توانمندى نظام و انقالب 
است و فرماندهان مرزبانى نقش مهمى در اين زمينه دارند. وى 
با بيان اينكه دشمن مى خواهد با هر توطئه و فتنه اى اقتدار نظام 
را در هم بشــكند، اظهار داشت: براى حفظ اين اقتدار، مرزبانى 
اهميت بسيار دارد و فرماندهان اين نيرو در صف مقدم خط دفاعى 
هستند.وى گفت: امروز دشمن با همه قدرت نظامى و استكبارى 
خود تحقير شده و هيچ نقطه كره زمين نيست كه پرچم آمريكا در 
آن به آتش كشيده نشود، بنابراين براى حفظ شرف خود با همه 

قدرت مى خواهد انقالب اسالمى را در هم بكوبد.
آيت اهللا علم الهدى با اشاره به نقش مرزبانى در مبارزه با موادمخدر 
نيز افزود: اين مواد ابزار قوى دشمن در بر هم زدن امنيت نسل ما 
و ارزش هاى انقالب اســت و در مبارزه با مواد مخدر بايد نيمه پر 
ليوان را ببينيم، زيرا اگر دستگاه هاى قوى و نيرومند ما در حوزه 

امنيتى و انتظامى نبود وضعيت اعتياد بسيار اسفناك مى شد.
فرمانــده مرزبانى ناجا نيــز در اين ديدار گفــت: با وجود همه 
تهديدهايى كه در اطراف كشور وجود دارد، امنيت و تأثيرگذارى 
ايران بر ديگر كشورها بى بديل است. سردار سرتيپ قاسم رضايى 
افزود: نقش مرزبانى نيروى انتظامى در برقرارى امنيت بارز است 
و تاكنون فتنه هاى مختلف در اطراف مرزها مقتدرانه پاسخ داده 
شده است. در اين مراســم از دو نفر از خانواده شهداى مرزبانى 

نيروى انتظامى قدردانى شد.

   كابوس سرطان مشهدى ها
 بيدار شده است!

بار ديگر با گرم شدن هوا 
و فروكش كردن آب هاى 
جارى در رودخانه ها، يكى 
از قديمى ترين كابوس هاى 
از  مشــهدى ها  و  مشهد 
خــواب زمســتانى بيدار 
شده است. كابوسى به نام 
كشف رود كه صدالبته به عنوان يكى از رودهاى تاريخى خراسان، 
مى بايســت و مى توانست زندگى و شور و نشــاط را به دومين 
كالنشهر كشور تزريق كند؛ اما اكنون و با وجود سال ها برنامه ريزى 
و اقدامات گوناگون دســتگاه هاى اجرايــى و قضايى، همچنان 
به عنوان يكى از مهم ترين بحران هاى زيســت محيطى مشهد 
خودنمايى مى كند و بنا به گفته مديران محيط زيست، از مجموع 
290 كيلومتر طول كشف رود، 48 كيلومتر آن در شمال مشهد 
قرار داشته و كانون بحرانى اين رودخانه محسوب مى شود كه دچار 
آسيب ها و مشكالت متعدد است. با تداوم پديده خشكسالى، آب 
اصلى رودخانه از دست رفته و آنچه در اين محدوده جريان دارد، 

فاضالبى است كه از مناطق و منابع مختلف وارد آن مى شود. 
آنچه اين روزها اهميت دارد، كشت گسترده سبزيجات در اراضى 
مجاور اين رودخانه و آبيارى اين محصوالت با فاضالب جارى در 
آن است كه با اطالع مسئوالن انجام شده و با فروش سبزى هاى 
آلوده، عامل انواع بيمارى ها سفره شهروندان را پر مى كند. امروزه 
كشاورزان بيشتر روستاهاى اطراف مشــهد و واقع در محدوده 
كشف رود، رسماً از پساب تصفيه خانه هاى فاضالب براى آبيارى 
سبزى و صيفى كارى خود استفاده و تعدادى هم مخفيانه فاضالب 
جارى در كشف رود را با موتورپمپ به زمين هاى كشاورزى خود 

منتقل مى كنند.
 اين در حالى اســت كه به باور كارشناســان، از فاضالب تصفيه 
شده و پساب استاندارد تصفيه خانه ها نبايد براى آبيارى گياهان 
ســاقه كوتاه و بويژه صيفى و سبزيجات استفاده كرد، اما شاهد 
بوديم سال گذشــته، تخليه غيرمجاز فاضالب تصفيه خانه هاى 
نزديك كشــف رود كه به صورت ناقص تصفيه مى شدند، صداى 
مقام هاى قضايى را نيز درآورد. همان زمان نيز با اجازه مسئوالن، 
روزانه حدود 300 تانكر، فاضالب هاى خانگى را در اين رودخانه 
تخليه مى كردند كه گفته مى شــود اين كار كماكان ادامه دارد 
و اين همه درحالى صورت مى گيرد كه هنوز اســتاندارد پساب 
تصفيه خانه هاى حاشيه كشف رود محل ترديد است. در حالى 
 كه دولت مجبور اســت به خاطر بروز انواع بيمارى هاى ناشى از 
مصرف سبزيجات و محصوالت آبيارى شده با فاضالب، ميلياردها 
تومان از بودجه عمومى كشور را هزينه كند و خانواده هاى بسيارى 
عالوه بر رنج بيمارى هايى مثل سرطان دستگاه گوارش كه گفته 
مى شود خراسان رضوى و مشهد باالترين آمار را در كشور دارد، 
زير بار هزينه هاى آن كمر خم كنند و زندگى ببازند «پيشگيرى» 
به عنوان راحت ترين و ارزان ترين راه مقابله با اين معضل، در كانون 
توجه و اولويت كارى نمايندگان مجلس، دولتمردان و مسئوالن 
مربــوط قرار ندارد و تاكنون جز چنــد كار ضربتى و مقطعى و 
برگزارى ده ها جلسه بى اثر، هيچ گامى در اين راه برداشته نشده 

است. 
در اين بين تعيين الگوى كشــت از سوى جهاد كشاورزى كه 
يكى از ضرورى ترين نيازهاى فرايند تأمين و تضمين ســالمت 
عمومى در اين حوزه اســت، همچنان مغفــول مانده و ظاهراً 
اصلى ترين دليل آن هم نبود اعتبارات الزم است. پروژه بهسازى 
حاشــيه كشف رود و تحصيل حريم آن نيز معطل مانده و همه 
اين ها دست به دست هم داده تا ساالنه صدها پرونده تهديدات 
بهداشتى در محاكم قضايى تشكيل و سالمت عمومى مجاوران 
و زائران امام هشتم در دومين كالنشهر كشور به طور جدى در 
معرض تهديد قرار گيــرد. به هرحال اين وضعيت كه در طول 
بيش از 30 سال به آرامى پديد آمده متأسفانه به نمادى از ضعف 
عملكرد مسئوالن كشورمان نزد جهانيان تبديل شده است. اين 
موضوع جداى از خطرات و آسيب هاى فراوانى كه براى سالمت 
عمومى دربر دارد، حيثيت مديريت كشــور و پايتخت معنوى 
ايران اســالمى را زير سؤال برده كه ضرورى است تمام مديران 
و مسئوالن مرتبط، به دور از هرگونه بهانه تراشى و شعارزدگى، 
آستين همت باال زده و تا دير نشده يك بار براى هميشه كارى 

اساسى در اين حوزه انجام دهند.

ايسنا   معاون توليدات دامى جهاد كشاورزى خراسان رضوى گفت: يك علت افزايش 
قيمت گوشــت اين اســت كه دامدار ديگر دام مولد خود را كشتار نمى كند و آن را براى 

بره گيرى نگه داشته تا استفاده كند.
سعادت على نيا در خصوص افزايش قيمت گوشت، اظهار كرد: افزايش قيمت گوشت 
قرمز به دليل قيمت تمام شــده دام اســت. هزينه هاى توليد افزايش يافته كه يك 
دليلش تغذيه اســت. اقالم علوفه اى مانند جو، ذرت، كاه و يونجه نســبت به مدت 
مشــابه افزايش قيمت و تا 100 درصد رشد داشته، افزايش هزينه نيروى كارگرى و 
هزينه هاى ديگرى مانند آب، برق، سوخت و حمل و نقل دست به دست هم داده تا 

هزينه توليد را افزايش دهند. 
وى با بيان اينكه زمانى كه هزينه توليد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يابد، 
قيمت تمام شــده دام نيز باال مى رود، عنوان كرد: در حال حاضر قيمت تمام شده براى 
دامدار بدون سود حدود 30 تا 35 هزار تومان است كه با 10 درصد سود 38 هزار تومان 
مى شود. اكنون قيمت دام زنده پروار براى كشتار در بازار 42 هزار تومان است. شقه گوشت 

بدون دنده بايد 85 هزار تومان شود كه ميانگين استانى 85 تا 90 هزار تومان است.
معاون توليدات دامى سازمان جهاد كشاورزى خراسان رضوى ادامه داد: علت ديگر اين است 
بــا توجه به بارندگى هايى كه رخ داده و وجود علوفه در حوزه مراتع، دامدار ديگر دام مولد 
خود را كشتار نمى كند و آن را به منظور بهره گيرى نگه داشته تا استفاده كند، بنابراين آمار 
كشتار در كشتارگاه ها نسبت به دو سه ماه پيش كمتر شده، يعنى ورودى دام براى كشتار 

در كشتارگاه مشهد روزى 2200 تا 2300 بوده اما اكنون 1300 تا 1400 رأس است.
وى بيان كرد: هزينه تمام شــده گوشــت براى دامدار 35 هزار تومان است، عمالً اگر بتوانيم 
با قيمت تمام شــده دام را كشــتار كنيم، قيمت گوشــت 70 تا 75 هزار تومان مى شود، اما 
عمالً گوشــت دست واسطه قرار مى گيرد. با وجود اينكه بايد پس از كشتار، الشه بدون دنده 
در كشــتارگاه حدود 80 هزار تومان باشــد، در مغازه 10 درصد كارمزد برمى دارند، گوشت را 
تقســيم بندى مى كنند و ران بدون دنده را با قيمت 105 تــا 120 هزار تومان نيز به فروش 

مى رسانند.
على نيا اضافه كرد: بايد در بخش توزيع نظارت صورت گيرد كه اين بر عهده اصناف است. 
اين كار بايد شدت گيرد. پيشنهاد ما اين است قيمت گوشت قرمز مانند گوشت مرغ به 

ستاد تنظيم بازار آمده، تعزيراتى شده و نرخ گذارى شود.
وى در خصوص قيمت مرغ نيز گفت: قيمت مرغ از نرخ مصوب ستاد تنظيم بازار كمتر 
است. نرخ تنظيم بازار حدود 11 هزار و 500 تومان است. نهاده هاى مرغ تأمين و ميزان 
جوجه ريزى زياد شــده، از ابتداى فروردين تاكنون هر مــاه ميزان جوجه ريزى 7 تا 7.5 
ميليون تومان شده است، قيمت مرغ در مغازه خرده فروشى نسبت به قيمت مصوب ستاد 

تنظيم بازار 1000 تومان كمتر بوده و 10 هزار و 500 تا 10 هزار و 800 تومان است.

معاون جهاد كشاورزى خراسان رضوى با اشاره به مشكل توزيع در بازار:

قيمت گوشت بايد تعزيراتى شود

برداشت فاضالبى كه 
قطعًا خطرناك و كشنده 

است براى آبيارى 
مزارع! گوجه فرنگى، 

بادمجان و خربزه 
قسمتى از سوغات 

به عمل آمده از اين 
فاضالب خطرناك است
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 در 3 ماه نخست سال جارى

صادرات ريلى از مرز سرخس 
2 برابر شد

ايرنا: سرپرســت اداره كل راه آهن خراسان رضوى 
گفت: در ســه ماه نخست سال جارى 317 هزار تن 
محموله صادراتى با 5000 دســتگاه واگن از طريق 
مرز ريلى ســرخس به كشــورهاى آسياى مركزى 
صادر شــد كه نســبت به مدت مشابه سال گذشته 

دو برابر شده است. 
مصطفى نصيرى افزود: خراســان رضــوى با بارگيرى 
283 هزار تن كاالى صادراتى در اين مدت، ســهم 77 
درصدى و رتبه نخست صادرات ريلى كشور را به خود 

اختصاص داده است. 
وى 168 تن از ميزان صادرات ياد شــده را مربوط به 

ايستگاه شهيد مطهرى خراسان اعالم كرد.

 استاندار خراسان شمالى:

مديران پيگير مصوبات 
وزارتخانه ها باشند

بجنورد- خبرنگار قدس: استاندار خراسان شمالى 
گفت: با توجه به اينكه سفر رئيس جمهور به اين استان 
را پيش رو داريم، مديران دســتگاه هاى اجرايى پيگير 

مصوبات سازمان خود از وزراتخانه هاى متبوع باشند.
محمدعلى شجاعى در جلسه هماهنگى سفر رياست 
جمهورى اظهار داشت: با توجه به منابع مالى محدود 
دولت، هرآنچه در ذهن داريم شــايد اجرايى نشــود، 
بنابراين هيچ راهى جز حضور مســئوالن كشــورى و 

برگزارى جلسات متعدد در تهران نيست.
وى از مديران دستگاه هاى اجرايى خواست تا براى اين 
ســفر پروژه هاى اولويت دار را كــه داراى منفعت براى 

تمامى بخش ها با برش شهرستانى باشد معرفى كنند.

رئيس اتحاديه بارفروشان مشهد :

كارخانه هاى چيپس از عوامل گرانى 
سيب زمينى هستند

رئيــس اتحاديــه بار فروشــان مشــهد در 
خصوص گرانى سيب زمينى گفت: متأسفانه 
عرضه سيب زمينى اين روزها به اندازه تقاضا نيست و 
همــان مقدارى هــم كه توليد مى شــود، توســط 
كارخانه هاى چيپس استفاده مى شود و مصرف آن ها 

هم باالست.
حيدر ســاكن برجى افزود: من گفتم ســيب زمينى 
به شــرطى در روزهاى آينده ارزان خواهد شــد كه 
ســيب زمينى هاى منطقــه جنوب غربى برداشــت 
شــود، اين در حالى اســت كه من هنــوز نمى دانم 
محصــوالت اين منطقــه چه زمانى بــه بهره بردارى 

مى رسند.

رئيــس اتحاديــه بار فروشــان مشــهد در سرپرســت اداره كل راه آهن خراسان رضوى ايرنا: سرپرســت اداره كل راه آهن خراسان رضوى ايرنا: سرپرســت اداره كل راه آهن خراسان رضوى  بجنورد- خبرنگار قدس: استاندار خراسان شمالى 

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

300072305 پيامك كنيد.



روی خط حادهث

ر هشدا

ارنژی

توسعه شهری

منابع آبی

  هشدار شرکت برق مشهد 
نسبت به مصرف زیاد انرژی 

ایرنا: ســخنگوی شرکت 
توزیع نیروی برق مشــهد 
با هشدار نسبت به مصرف 
زیــاد برق، بــه کاهش و 
کنتــرل مصــرف آن در 
روزهای آینده بویژه امروز 

تأکید کرد.
علیرضا کاشی گفت: با توجه به افزایش شدید دما و مصرف برق 
به منظور حفظ پایداری شــبکه برق از شــهروندان درخواست 
می شود امروز از ســاعت ۱۲ تا ۱۷ بار مصرفی تجهیزات برقی 

بویژه سامانه های سرمایشی و روشنایی را کاهش دهند.
وی اظهار داشــت: میانگین معمول مصرف برق مشترکین در 
روزهای عادی ۱۰۰۰ مگاوات و در روزهای گرم تابســتان باید 
حداکثر ۱۳۵۰ مگاوات در روز باشد، اما از ابتدای تابستان امسال 
تاکنون شــهروندان بیش از ۱۳۵۰ مگاوات در روز برق مصرف 
کرده اند، این در حالی است که هنوز روزهای گرم در راه است و 

مشهد از نظر مصرف برق در شرایط خوبی قرار ندارد.

معاون اقتصادی شهردار: 
  حضور سرمایه گذاران خارجی

 در مشهد تسهیل می شود
حضــور  تســنیم: 
خارجی  ســرمایه گذاران 
تســهیل  مشــهد  در 
می شود. معاون اقتصادی 
شهردار مشــهد با اعالم 
ایــن مطلب گفــت: این 
فرصت  دارای ۱۰۰  شهر 

سرمایه گذاری است و کشورهای همســایه مشهد را به عنوان 
اولویت بررسی اقتصادی خود قرار داده اند.

اژدر اژدری افزود: کشورهای همسایه مشهد را به عنوان اولویت 
بررســی اقتصادی خود قرار داده اند، در شعاع ۱۰۰۰ کیلومتری 
مشهد هیچ نقطه تمرکز ثروتی وجود ندارد و این ویژگی مشهد 
را از ســایر شهرها متمایز می کند. وی تصریح کرد: رویدادهای 
گردشگری بسیاری در مناسبت های شمسی و قمری در این شهر 
وجود دارد، به طور میانگین روزانه شاهد حضور ۱۰۰۰ توریست 
در مشــهد هســتیم، عالوه بر موارد مذکور از اتفاقات بزرگ در 
مشهد می توان به پیشرفت در ساخت  و سازها اشاره کرد. وی با 
اشاره به نقدینگی پررونق در مشهد ادامه داد: این شهر در اقتصاد 
غیرصنعت در فهرست شهرهای پیشتاز قرار دارد و در حال حاضر 
پروژه هایی با میلیاردها اعتبار در حال ساخت و بهره برداری است.

معاون اقتصادی شــهردار مشهد گفت: یکی از اهداف متولیان، 
تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی ایران و ترکیه بوده که تاکنون 
سه پروژه در این زمینه در حال انجام است، این سه پروژه بزرگ 

اقتصادی در مناطق محروم و کم برخوردار انجام می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب عنوان کرد
  نیاز 7000 میلیاردی 

برای پروژه های اضطراری تأمین آب مشهد
قدس: مدیرعامل شرکت 
آب و فاضــالب مشــهد 
گفت: 69۱۰ میلیارد ریال 
پروژه های  اجــرای  برای 
این  تأمین آب  اضطراری 

کالنشهر مورد نیاز است.
حسین اسماعیلیان افزود: 

با بارندگی های امسال مشکل خاصی برای تأمین آب مشهد در 
ســال جاری وجود نخواهد داشت، اما شرایط همچنان ناپایدار 
است. وی اظهار داشت: به همین سبب پروژه هایی برای تأمین 
آب مشهد در شرایط بحرانی و اضطرار نظیر حفر و تجهیز چاه های 
جدید تعریف شده که در شرایط فعلی متوقف نشده و در حال 
اجراست. وی گفت: پیگیر تخصیص اعتبار الزم برای اجرای این 
پروژه ها هستیم تا با اولویت بندی در موعد مقرر بهره برداری شوند.

مدیرکل تعزیرات خراسان شمالی خبر داد
  پرونده 60 میلیون ریالی قاچاق سیگار 

در حال رسیدگی 
ایسنا: مدیرکل تعزیرات 
حکومتی خراسان شمالی 
پرونده  به  از رســیدگی 
قاچاق مــواد دخانی در 
یکی از شــعب تعزیرات 

استان خبر داد.
 سیدالموسوی، مدیرکل 
تعزیرات حکومتی خراسان شمالی در تشریح روند رسیدگی به 
پرونده قاچاق مــواد دخانی گفت: در پی گزارش پلیس آگاهی 
استان مبنی بر بازرسی از یک واحد صنفی در شهرستان بجنورد 
و کشف تعداد ۵۵6 بسته سیگار، ۱۰ بسته توتون و ۲۰ قوطی 
قطره سیگار خارجی قاچاق به ارزش بیش از 6۰ میلیون ریال، 
گزارش تخلف پس از وصول به یکی از شعب تعزیرات حکومتی 
استان ارجاع و موضوع در حال رسیدگی و انجام تحقیقات است.

در خراسان جنوبی صورت گرفت
  پلمب67 واحد صنفی متخلف 

ایرنا: رئیس اتاق اصناف 
خراسان  جنوبی گفت: در 
امسال  نخست  سه ماهه 
6۷ واحد صنفی به دلیل 
کسب  پروانه  نداشــتن 
و ســایر تخلفات پلمب 

شدند.
حسین علیزاده اظهار داشت: در خراسان جنوبی ۳۰ هزار واحد 
صنفی زیر نظر ۱4۱ اتحادیه فعال هستند که این تعداد در مرکز 

استان ۱۳ هزار واحد صنفی است.
وی بیان داشــت: از سال ۱۳8۷ مدیریت بازرسی و نظارت را در 
اتاق اصناف تشکیل دادیم که سه تیم بازرسی به صورت روزانه 
از واحدهای صنفی بازرسی و تخلفات احتمالی را رصد می کنند.

رئیس اتاق اصناف خراســان جنوبی با بیان اینکه در ســه ماهه 
نخست امسال ۳6۷۵ بازرسی از واحدهای صنفی استان صورت 
گرفته است، یادآور شد: در این بازرسی ها به ۵4۵ واحد صنفی 
اخطار داده  شد. علیزاده اضافه کرد: تعداد شکایت های حضوری 
ثبت شده در واحد بازرسی اتاق اصناف ۲۱ مورد بوده که به ۱4 
پرونده رسیدگی و هفت فقره دیگر نیز منجر به تشکیل پرونده و 

معرفی به تعزیرات شده است.
وی افزود: همچنین در سه ماهه نخست امسال 6۷ واحد صنفی 

به دلیل نداشتن پروانه کسب و سایر تخلفات پلمب شدند.
رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی عنوان داشت: برای کسانی که 
متقاضی صدور پروانه کسب بوده و همچنین متقاضیان تمدید 

آن، حضور در دوره های »فقه بازار« را الزامی کرده ایم.

 با تالش یگان حفاظت محیط زیست
 و مأموران مرزبانی راز و جرگالن

  شکارچیان غیر مجاز به دام افتادند
باشـگاه خبـرنگاران: 
دو شکارچی متخلف در 
حالی در شهرستان راز و 
شدند  دستگیر  جرگالن 
که از ناحیه آن ها چندین 
الشه پرنده نیز کشف شد. 
محمدباقر مرادیان، رئیس 
اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان راز و جرگالن گفت: 
مأموران یگان حفاظت شهرستان راز و جرگالن به همراه مأموران 
مرزبانی دو شکارچی متخلف پرندگان را دستگیر کردند. مرادیان 
افزود: از متخلفان دو قبضه اسلحه، هشت عدد فشنگ چهارپاره 
غیرمجاز، ادوات ســاخت فشــنگ غیر مجاز، ادوات زنده گیری 
کبک، یک قطعه کبک زنده و الشــه دو قطعه کبک کشــف و 

ضبط شد و متهمان نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.

خواب آلودگی در کمین رانندگان 
  واژگون شدن تیبا

 6 نفر را روانه بیمارستان کرد
فرمانده  قرمــز:  خط 
شهرســتان  انتظامــي 
داورزن از واژگونــی یک 
دســتگاه خودرو تیبا به 
علت ناتوانــی راننده در 
کنترل وسیله نقلیه خبر 
داد. ســرهنگ جمشید 
بدری گفت: در پی اعالم خبری مبنی بر واژگونی یک دستگاه 
خودرو تیبا در محور داورزن به مشهد به مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰، بالفاصله گشــت تصادفات به همراه نیروهای امدادی به 
محل حادثه اعزام شدند. وی اظهار داشت: با حضور مأموران در 
محل و انجام اقدامات مورد نیاز مشخص شد یک دستگاه خودرو 

تیبا از جاده منحرف و واژگون شده است.
ســرهنگ بدری تصریح کرد: در این حادثــه راننده و پنج نفر 
از سرنشینان آن بشــدت مصدوم که توسط عوامل امدادی به 
مراکز درمانی منتقل شدند. این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: 
کارشناس پلیس راه علت حادثه را ناتوانی راننده در کنترل وسیله 

نقلیه ناشی از خستگی و خواب آلودگی اعالم کرده است.

  فوت مرد 45 ساله بجنوردی
 بر اثر سقوط در چاه

خبرنگار  بجنــورد- 
قدس: رئیس ســازمان 
اورژانس پیش بیمارستانی 
دانشگاه  حوادث  مدیر  و 
علوم پزشــکی خراسان 
شــمالی گفت: مرد 4۵ 
شنبه  بجنوردی  ســاله 
گذشــته پس از سقوط به داخل چاه آب، فوت کرد. دکتر تقی 
دولت آبادی اظهار داشــت: ســاعت ۱۷:۳۷ روز مذکور پس از 
تماس تلفنی با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، مبنی بر سقوط 
یک نفر به داخل چاه در روستای کالته نقی شهرستان بجنورد، 
آمبوالنس به محل حادثه اعزام شــد . وی ادامه داد: تالش های 
نیروهــای امدادی برای یافتن فرد غرق شــده در چاه آب چند 
ســاعت ادامه داشت تا اینکه در نهایت فرد مذکور که هیچ گونه 

عالئم حیاتی نداشت از عمق زمین خارج شد.

زاویه تصویر

ترافیک همیشگی در اخلمد!

رخ رد رخ

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم 
مسئوالن د     ستگاه های اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

  یک پرسش از الیت
بنده از شــهرداری محترم و شرکت الیت این 
پرســش را دارم مبنای کسر حق پارک بر چه 
اساسی است؟ من در تاریخ 98/4/۵ در خیابان 
کوهسنگی به مدت یک ساعت دقیق ماشینم 
پارک بوده و مبلغ ۲۵ هزار و ۷۵۱ ریال کســر 
کرده با توجه به نیم ساعت رایگان ساعتی چند 

باید از مردم پول بگیرند؟
915...8400

  یک گالیه از اتوبوسرانی
از ســازمان اتوبوســرانی تقاضــا می شــود 
مینی بوس های خط۱۵۰6در مســیر رفت تا 
انتهای بولوار حر و ایســتگاه حر 64 در انتهای 
محدوده شهرک رجایی ادامه مسیر و پوشش 
دهند، چون درحالت فعلی رانندگان خط مذکور 
حتی حاضر نیستند در ایستگاه انتهای پارک 
رجا، روبه روی حر6۰، برای پیاده کردن مسافر 

توقف کنند در حالی که شــرکت آن ها این ایســتگاه را روی بدنه مینی بوس قید کرده اســت! اما 
رانندگانش طی این مســیر را یک اجبار و بی فایده تصور می کنند! همین مسئله سبب شده مردم 
حر46 تا64 در انتهای شهرک رجایی از خدمات خط۱۵۰6 از مبدأ حرم و میدان ۱۷شهریور محروم 

شوند و از سوارشدن به این مینی بوس ها خودداری کنند.
936...6158

  مبارزه با فقر از روستا
فقرزدایی را باید از روســتاها شروع و با حاشیه 
نشینی در اطراف شــهرها مبارزه کنیم شاید 
بتوانیم معضالت فرهنگی اجتماعی را کاهش 

دهیم.
915...7109

  نمای شهر را خراب نکنید
لطفاً به مسئوالن مرتبط با اجرای خط بی آرتی بفرمایید یکی از زیباترین خیابان های مشهد بولوار 
فردوسی است، از جاهای دیگر ترافیک کمتر و زیبایی خاصی دارد، لطفاً به خاطر چند تا اتوبوس 

چهره این خیابان را خراب نکنید، ولی افسوس کو گوش شنوا.
915...7746

  درخواست از اتوبوسرانی
از سازمان اتوبوسرانی تقاضا می شود یک خط 
اتوبوس از مصال به مقصد بهشت رضا از مسیر 
بولوار حر، شهرک باهنر، سی متری بسک آبادی، 
جاده جدید طرق و بهشــت رضا قرار بدهند تا 
مــردم منطقه هر روز به بهشــت رضا و طرق 

دسترسی داشته باشند.
910...3695
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عقیل رحمانی  فرمانده انتظامی شهرستان 
بینالود از دســتگیري عامل برداشــت غیرمجاز 
بیش از۱۰۰ میلیون تومان از حساب شهروندان 
با شگرد قدیمی فروش شارژ ارزان قیمت خبر داد.

 سرقت اطالعات با انتشار لینک های آلوده
سرهنگ علی اکبر حسینی پور در تشریح خبر 
گفت: با مراجعه فردي به عنوان شاکي به پلیس 
فتا شهرستان بینالود که مدعی بود از حسابش 
بدون اطالع وجوهی برداشــت شده، رسیدگي 
به موضوع در دســتورکار کارشناسان پلیس فتا 
استان قرار گرفت.شاکی یک زن بود و در اظهارات 
اولیه به کارشناسان پلیس فتا گفت: قسمتی از 
موجودي حسابش را یکشبه و در پي ۳6 تراکنش 
۲۰ هزار توماني خرید شــارژ از حســاب خارج 
کرده انــد. او همچنین مدعی شــد این اقدام در 
حوالی نیمه های شــب تا اوایل صبح و زمانی که 
او در حال استراحت بوده و متوجه دریافت پیامک 

برداشت از حساب نمی شده صورت گرفته است.
ســرهنگ علی اکبر حسینی پور تصریح کرد: با 
توجه به اظهارات شــاکي کارشناســان حدس 
زدند اطالعات حســاب بانکی شــاکی در یکی 
از سایت های فیشینگ شــده افشا و پس از آن 
اقدامات مجرمانه صورت گرفته، مأموران روی این 
سرنخ متمرکز و پس از مدتی با انجام تحقیقات 
تکمیلي توانستند فرد نوجوانی را در همین زمینه 

شناسایي کنند.
در ادامه هماهنگی های الزم صورت گرفت و پس 
از کسب دستور قضایي مأموران متهم را در محل 

اختفایش غافلگیر و او را که انتظار دیدن پلیس را 
نداشت دستگیر و به همراه تجهیزات رایانه اي و 
تعدادي گوشي هوشمند که ادوات جرم محسوب 

می شد، به پلیس فتا منتقل کردند.
متهم که نوجواني ۱۷ ســاله بود با مشاهده ادله 
دیجیتالي و مستندات موجود لب به سخن گشود 
و اعتراف کرد: ابتدا به پیشنهاد دوستان خود در 
گروه و کانال هاي نامتعارف اخالقي عضو شده و 
پــس از آن با برخي موضوعاتی از جمله راه هاي 
کســب درآمد از طریق انتشار روبات صیغه یابي 
و... آشــنا شــده و با گذاشــتن تله براي برخي 
افراد جهت بازدیــد از صفحات موجود و پس از 
آن خرید نرم افزار های دروغین و وسوســه انگیز، 
آن ها را به درگاه بانکي جعلی هدایت و اطالعات 
کارت های بانکی آن ها را سرقت می کردم. متهم 

همچنین مدعی شد: در فرصتی مناسب باتوجه 
به در اختیار داشــتن اطالعات کارت بانکی افراد 
مختلف از حســاب طعمه ها اقدام به خرید شارژ 

تلفن همراه می کردم.  
این مقام انتظامی بیان داشــت: در ادامه فرایند 
سرقت از حساب بانکي افراد، متهم اعتراف کرد 
شــارژهاي خریداري شده را زیر قیمت بازار و به 
صورت کلي در اینترنت به فروش رسانده و به این 

شیوه وجوه را به جیب می زده است.

 8 ماه فیشینگ و 117 میلیون برداشت!
سرهنگ حسینی پور افزود: کارشناسان پلیس فتا 
شهرستان بینالود در بررسی های خود پی بردند 
متأسفانه در هشت ماه فعالیت این نوجوان مبلغی 
بیش از ۱۱6 میلیون تومان به صورت غیرمجاز 

از حساب برخی از شهروندان و به روش یادشده 
برداشت کرده است.در ادامه پس از تکمیل پرونده 
انتظامی، متهم به همراه مستندات ارتکاب جرم 

برای سیر مراحل قضایي به دادسرا اعزام شد.
فرمانده انتظامی بینالود اضافه کرد: در بررسي هاي 
به عمل آمده مشــخص شد قربانیان فیشینگ 
افرادي هســتند که به دنبــال دریافت لینک یا 
دانلود نرم افزار از شبکه هاي اجتماعي بوده و در 
دام فیشینگرها گرفتار شده و یا موجودي حساب 
خود را از دست داده و یا اینکه از اطالعات حساب 

آن ها براي پولشویي استفاده شده است. 
از سویی در مواردی هم به واسطه دانلود نرم افزار 
از ســایت های نامعتبر از گوشي آن ها جاسوسي 

شده است.

 شبکه های اجتماعی 
محل دانلود نرم افزار نیست

وی تصریــح کرد: شــهروندان در دانلود و نصب 
نرم افزارهاي مورد نیاز خود دقت داشته و هرگز 
نرم افزارهاي مورد نیاز گوشي هوشمند خود را از 
طریق شبکه هاي اجتماعي تهیه نکنند و هرگونه 
نیاز به نرم افزار را از طریق فروشگاه های معتبر و 

رسمی برطرف نمایند.
این مقام انتظامــي در پایان با تأکید بر ضرورت 
حفظ و صیانت از اطالعات کارت و حساب بانکي 
شهروندان توسط صاحبان حســاب، از کاربران 
فضای مجازی درخواســت کرد تا با مراجعه به 
بانک عامل نسبت به فعال نمودن رمز های یک 

بار مصرف اقدام نمایند.

شگرد قدیمی » فروش شارژ ارزان قیمت« هنوز کار می کند

نوجوان 17 ساله و فیشینگ 117 میلیونی

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا
  پیش بینی باد شدید

رگبار و رعد و برق در خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: با بررسی نقشه ها 
و مدل های هواشناســی ضمن افزایش دما، جوی نسبتاً پایدار 
در استان پیش بینی می شــود. امروز با تقویت گرادیان فشاری 
در ســطح زمین، افزایش قابل مالحظه ســرعت وزش باد در 
بیشتر نقاط استان و فردا سه شنبه با گسترش جریانات خنک 
شمالی، کاهش محسوس دما در استان دور از انتظار نخواهد بود. 
همچنین طــی امروز و فردا افزایش ابرناکی، رگبار و رعد و برق 

در برخی نواحی بویژه نواحی شمالی استان پیش بینی می شود.
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فارس: رئیس پلیس راهور خراســان رضوی گفت: در حالی که 
تعداد رانندگان زن در جاده های استان یک درصد مردان است، اما 
سهم تلفاتشان ۱۰ درصد است و این یعنی زنان راننده ۱۰۰ برابر 

بیشتر مقصر تصادفات منجر به فوت در استان هستند.
سرهنگ هادی امیدوار با اشاره به وضعیت سوانح جاده ای خراسان 
رضوی اظهار داشــت: از عصر چهارشنبه گذشته تا شنبه شب 
)هشتم تیرماه(، هفت فقره تصادف فوتی در جاده های این استان 

رخ داد که منجر به فوت ۱۲ شهروند شد.
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی ادامه داد: جاده های استان در 
همین مدت شاهد 48 فقره تصادف جرحی و ۷۵ مجروح نیز بود.

وی ادامه داد: بیشترین تلفات و خسارت های جانی در محورهای 

روســتایی و بخصوص مربوط به راکبان موتورسیکلت است که 
قوانین را رعایت نمی کنند.

امیدوار با اشــاره به آغاز سفرهای تابستانی، خاطرنشان کرد: 
خستگی و خواب آلودگی عامل بیشتر تصادفات است، خواهش 
می کنیم از رانندگانی که از مسیرهای دور به این استان سفر 
می کنند، در زمان خســتگی و خواب آلودگــی به هیچ وجه 

رانندگی نکنند و جان خود و دیگران را به  خطر نیندازند.
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی تصریح کرد: رانندگان زن 
بیشترین سهم را در ایجاد تصادفات فوتی دارند، به  طوری که از 
۱۰ نفر فوتی اخیر، هفت نفر قربانی رانندگی زنان در محورهای 
اســتان بودند. وی افزود: در حالی که تعداد رانندگان زن در 

جاده های استان یک درصد مردان است، اما سهم تلفاتشان ۱۰ 
درصد است و این یعنی زنان راننده ۱۰۰ برابر بیشتر از مردان 

مقصر تصادفات منجر به  فوت در استان هستند.
امیدوار ضمن ابراز تأسف از وضعیت رانندگی برخی زنان گفت: 
در یکی از همین تصادفات اخیر، یک راننده زن منجر به کشته 
شــدن سه فرزند خانواده ای شد و در اتفاقی مشابه یک راننده 

زن دیگر موجب مرگ نوزاد ۱۱ ماهه خود شد.
رئیس پلیس راهور خراســان رضوی تأکیــد کرد: رعایت 
قوانیــن و مقرراتــی ماننــد ســرعت مطمئــن، پرهیز از 
ســبقت های غیرمجاز، حفظ فاصله با سایر خودروها ضامن 

حیات و سالمتی رانندگان است.

رئیس پلیس راهور استان عنوان کرد

رانندگان زن سهم بیشتری در تصادفات فوتی دارند مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی:
  روستاهای گازکشی نشده 

سخت گذر هستند
قدس: مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: گازرسانی 
روســتایی در اســتان به انتهای مســیر خود نزدیک شده و 
روســتاهای باقی مانده دارای شرایط دشوار و گاه سخت گذر 
هستند. تالش می کنیم تا با ادامه مسیر خدمت رسانی، پرونده 

گازرسانی روستایی این استان را تکمیل کنیم. 
سید حمید فانی با بیان اینکه در حال حاضر ۲ میلیون و ۲۷۵ 
هزار و ۱6۱خانوار در بخش شهری و روستایی این استان زیر 
پوشش شبکه گازرسانی قرار دارند، اظهار کرد: از این تعداد یک 
میلیون و ۷8۱ هزار و 844 خانوار در بخش شهری و 49۳ هزار 

و ۳۱۷ خانوار نیز در حوزه روستایی قرار دارند.
وی افزود: در سه ماهه نخست امسال ۱۱ هزار و 866 خانوار به 
جمعیت زیرپوشش گازرسانی استان افزوده شده که نزدیک به 

6۵ درصد آن مربوط به حوزه شهری است.



ورزش خراسان کارگردان فیلم تلویزیونی »آوای نقاره ها« در گفت وگو با قدس:

ساخت فیلم رضوی، نذر من است
 تکتم بهاردوست  پرداختن به 
موضوع امامت و زاویه های زندگی 
امام رضا)ع( همواره یکی از سوژه هایی بوده 
که مدنظر فیلمســازان و ســینماگران قرار 
دارد. فیلم ها، سریال ها و مستندهای زیادی 
در این زمینه در کشور ساخته شده که هر 
ســال در دهه کرامــت و همزمان با والدت 
امــام رضا)ع( از شــبکه های ســیما پخش 

می شود. 
جواد مزدآبادی جزو آن دسته از کارگردانان 
جوانی است که آثار متعددی را می شود در 
زمینه ساخت آثاری با موضوع ائمه از جمله 
امام رضا )ع( در کارنامه کاری اش دید. گفت 

وگوی ما با وی را بخوانید:

فیلم تلویزیونــی »آوای نقاره ها« با 
سال  در  رضا)ع(  امام  کرامات  موضوع 
۸۸ ساخته شــد. از چگونگی ساخت 

این اثر بگویید. 
خدا را شــاکرم کــه در همه این ســال ها 
همیشه این اجازه را به من داده که در کنار 
دیگر فعالیت هایم، ســاخت آثار مختلفی را 
هم با مضامین دینی و عنایات ائمه داشــته 
باشــم. نمونه اش یکی، دو اثری است که با 

موضوع امام رضا )ع( ساخته ام. 
رویکردی  نقاره ها«  »آوای  تلویزیونــی  فیلم 
داســتانی دارد و داســتان چهار شخصیت 
اســت که در انتها هر چهار نفر داستان به 
امام رضا )ع( و حرم ایشــان منتهی شده و 

گره گشایی می شود. 
به جــز این اثر، فیلم تلویزیونی »چشــم به 
راه« را هــم در کارنامــه کاری ام دارم کــه 

داســتان چنــد دانش آموزی 
است که تئاتری را برای اجرا 

به مشهد می برند و...  .
این اثر ســال ۸۸ در مشهد و 
تهران ســاخته شد که چون 
چند داســتان همزمان باهم 
پیش می رفت، خیلی سنگین 

و پیچیده بود. 

و  فیلمســازان  چــرا 
به  کمتر  مــا  کارگردانان 
موضوع  با  آثاری  ســمت 

امام رضا)ع( رفته اند؟ 
اتفاقاً همه همکاران ما برای ساخت آثاری 
از این دســت خیلی راغب هســتند چون 

اصــوالً ســاخت ایــن گونه 
آثار بــرای همه مــا جذاب 
اســت ولــی اگــر می بینید 
آثــار زیادتری با این موضوع 
ســاخته و تهیه نمی شود به 
دلیــل این اســت که بخش 
زیادی از این نوع فیلم نامه ها 
می شوند  شــعارزدگی  دچار 
و به مســائل، خیلی سطحی 
این است  برای  نگاه می شود 
که ســازندگان ما رغبتی به 
ندارند  آثار  این گونه  ساخت 
خوبی  فیلم نامه  اگــر  وگرنه 
نوشته شود حتماً دوســتان من استقبال 

خواهند کرد. 

با توجه به اینکه گفتید بخشی از این 
در  مشکلی  ساخته شد  مشهد  در  کار 

راه تولید این اثر نداشتید؟ 
همان طور که می دانیــد تصویربرداری در 
داخل حرم یکســری قواعــد خاصی دارد 
که ما موظــف به رعایت بودیــم. هر چند 
عنایــات زیاد در زمــان ســاخت این کار 
داشــتیم. نمونه اش به ما اجازه داده شد که 
ســکانس پایانی این فیلــم را در نقاره خانه 
امام رضا)ع( تصویربــرداری کنیم که یکی 
از تأثیرگذارترین صحنه های این فیلم است. 
ولی به هر شکل عشق به امام رضا )ع( همه 

این مشکالت را رفع کرد. 

به جز ســکانس پایانی، چقدر از این 
فیلم نامه  از  و جــدا  دالنه  کاماًل  فیلم 

ساخته شده است؟ 
واقعیت این اســت که ساخت این گونه آثار 
از ابتدا تــا انتهایش دلی اســت و با عالقه 
ســاخته می شود. ســاخت این گونه کارها 
بی دغدغه نمی شود. ســاخت آثاری از این 
دست، شیرینی حرفه و کار من است چون 
من به عنایات ائمه بخصوص امام رضا)ع( به 
زندگــی و کارم ایمان دارم. زمان هایی بوده 
که طلب کمک کرده ام و همان چیزی شده 

که باید می شد. 

تصمیم دارید باز هم برای امام رضا)ع( 
فیلم یا سریال بسازید؟ 

شک نکنید باز هم برای امام رضا )ع( فیلم 
خواهم ســاخت، این نذر من است و حتماً 

انجام می شود.

فرهنگ و هنر
»ضد انسان« روی صحنه رفت

نمایش »ضد انســان« از 
روز گذشــته در پردیس 
تئاتر مستقل مشهد روی 

صحنه رفت.
در این نمایش بازیگرانی 
چون سعید جهان، یحیی 
رفوگــران، محمدرضــا 

ارجمندی، عباس حسین، ثانی، رضا حسینی، زهرا تقی پور، 
ماندانا حبیبی و ســحر داودی به ایفای نقش می پردازند. در 
خالصه داستان این نمایش آمده است: دوستان قدیمی در یک 
میهمانی دور هم جمع شدند که اتفاق عجیبی رخ می دهد. به 
گزارش ایسنا، نمایش »ضدانســان« با مدت زمان ٩٥ دقیقه 
و در ژانر هیجان انگیز وحشت است.عالقه مندان جهت خرید 

بلیت می توانند به سایت مشهد گیشه مراجعه کنند.
پردیس تئاترمســتقل مشهد در بولوار وکیل آباد، بین  الدن و 

صیاد، نبش وکیل آباد ۴۸ واقع شده است.

نمایشگاه »حجاب و عفاف« در بجنورد  
مدیــر حــوزه علمیــه 
خراسان  شمالی از برپایی 
نمایشــگاه »حجــاب و 
بجنــورد  در  عفــاف« 
کرامت  دهه  با  همزمان 
خبرداد. حجت االســالم 
ســاالری  مکــی اظهار 

کرد: این نمایشگاه  از ۱٥ تا ۲۳ تیرماه در محل خانه فرهنگ 
شهرداری بجنورد برگزار می شود.وی ادامه داد: در این نمایشگاه 
برپایی ۱۰ غرفه پیش بینی شده که افراد به عرضه محصوالت و 
بسته های خود در این حوزه می پردازند.وی با اشاره به حمالت 
ناجوانمردانه برخی بدخواهان و گمراهان به موضوع حجاب و 
عفاف، عنوان کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور برخی تالش 
می کنند حجاب و عفاف را به ســمت امنیتی شدن ببرند، به 
همین دلیل هم حواشی مربوط به موضوع حجاب و عفاف و 

اعتقادی و اجتماعی را پررنگ کرده اند.

 ثبت 5 میراث ناملموس خراسان شمالی
در فهرست آثار ملی 

معاون میــراث فرهنگی 
اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری 
خراســان شمالی از ثبت 
پنج اثر استان در فهرست 
میراث ناملموس کشــور 

خبر داد.
علی مســتوفیان گفت: 

پنج اثر میراث ناملموس اســتان در اجالس سراسری شورای 
میراث ناملموس کشور در استان اردبیل ارائه و با تأیید هیئت 

داوران در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسید.
وی اظهار داشــت: رسم آلچق، مهارت پخت نان یوخا، آیین 
بجه خوانی، مراسم سنگ زنی و مهارت های سنتی تهیه آجیل 
شهرستان فاروج با اتفاق آرا هیئت داوران شورای ثبت میراث 

ناملموس کشور، در فهرست آثار ناملموس ثبت شد.

نقد »چشم تو آشوب جهان است« 
»چشــم  کتاب  قدس: 
تو آشــوب جهان است« 
امــروز در مشــهد نقد 
می شــود. این کتاب که 
بنیامین  شعر  مجموعه 
نبیلی نوقابی است عصر 
امروز با حضور هنرمندان 

در حوزه هنری مشهد نقد و بررسی خواهد شد.
عالقه مندان می توانند امروز دو شنبه ۱۰ تیرماه ساعت ۱۷ به 
هاشمیه ۲۰ و ۲۲، حوزه هنری خراسان رضوی مراجعه و در 

این جلسه شرکت کنند.

سینما

وقف

 تنها سینمای تایباد 
به بخش خصوصی واگذار شد

ایسنا: شــهردار تایبــاد 
مشکالت  دلیل  به  گفت: 
مالی تنها ســینمای این 
شــهربه بخش خصوصی 
ایــوب  شــد.  واگــذار 
افــزود:  سیدالحســینی 
سینما قدس تایباد از ۳۰ 

بهمن  ماه ۱۳٩۶ به صورت رســمی پس از ۱٥ ســال تعطیلی 
در فهرســت سینماهای کشور قرار گرفت و به دلیل حمایت از 
شهروندان با همکاری شهرداری و شورای شهر تایباد هزینه بلیت 
اکــران فیلم تنها ۳۰ هزار ریال بود.وی با توضیح اینکه دریافت 
بهای فروش بلیت با هزینه های جاری ســینما همخوانی ندارد، 
افزود: از این میزان دریافتی ۲٥ هزار ریال به مؤسسه پخش فیلم 
پرداخت می شــد که با توجه به هزینه های داخلی سینما، بین 

دریافت و پرداخت توازن وجود نداشت.

معاون استاندار خراسان رضوی تأکید کرد
 جای خالی »وقف« 

در حوزه های پژوهشی و فناوری
توســعه  معاون  قدس: 
مدیریت و منابع استانداری 
خراسان رضوی ضمن بیان 
اینکه با توجه به شــرایط 
کشور باید به دنبال خلق 
منابع جدید بــود، گفت: 
فعالیت هــای  در حــوزه 

پژوهشــی و فناوری که زمان و منابــع زیادی می خواهند، وقف 
بســیار کمک کننده است.کوکب موســوی در نخستین جلسه  
کمیته وقف علم و فناوری اســتان در سال ٩۸ که در استانداری 
برگزار شــد، افزود: در این برهه که بــا محدودیت منابع روبه رو 
هســتیم باید به دنبال خلق منابع جدید و پایدار برویم که یکی 

از مهم ترین این منابع، مسئله وقف است.

 اعزام ورزشکاران کارگر 
به مسابقات جهانی 

رئیس هیئت ورزش های 
کارگری خراسان رضوی 
گفت: ورزشکاران کارگر 
ششمین  به  استان  این 
دوره رقابت های کارگران 
جهان در اســپانیا اعزام 

شدند. 
حمیدرضا محمدی یوســف آباد به ایرنــا افزود: یک نفر از 
ورزشــکاران کارگر خراســان رضوی در رشته جودو، یک 
مــرد و یک زن در رشــته دو و میدانی، پنــج نفر در قالب 
تیم والیبال ســاحلی و ۶ نفر در قالب تیم تنیس روی میز 

کارگران به مسابقات جهانی اعزام شدند.
ششمین دوره مسابقات جهانی کارگران در شهر تورتوسای 

اسپانیا از یازدهم تا شانزدهم تیر ماه برگزار می شود.

 اردوی تیم ملی قایقرانی بانوان 
در خراسان شمالی 

رئیــس هیئت قایقرانی 
گفت:  شمالی  خراسان 
اردوی تیم ملی قایقرانی 
بانوان، انتخابی تیم ملی 
تمرینات  انجــام  برای 
برگزار  اســتان  این  در 

می شود. 
هادی راضیان اظهار داشــت: ایــن برنامه اردویی، در هفته 
جاری به میزبانی استان و در سد شیرین دره شهرستان مانه 

و سملقان برگزار می شود.
وی افزود: ۱۲ نفر از بانوان قایقران و ســه مربی کشــوری 
رشته روئینگ، برای کسب سهم المپیک در اردوی ورزشی 

این استان شرکت می کنند.
رئیس هیئت قایقرانی خراسان شــمالی با بیان اینکه این 
اردو، انتخابــی تیــم ملی برای مســابقات جهانی اســت، 
خاطرنشان کرد: پنج نفر از بانوان قایقران استان هم در این 

اردو حاضر هستند.

پیشرفت 70 درصدی استادیوم سبزوار
نماینده مردم ســبزوار 
شــورای  مجلــس  در 
به  اشــاره  با  اســالمی 
شرکت  مدیرعامل  سفر 
اماکن  ساخت و توسعه 
ســبزوار،  به  ورزشــی 
گفت: با توجه به اینکه 
قول مساعد داده شده بود که فاز نخست پروژه استادیوم ۱٥ 
هزار نفری سبزوار در شهریور ماه سال جاری به بهره برداری 

برسد، پروژه فازبندی شده است.
ســبحانی فر افزود: برای ایجاد زمین چمن اســتادیوم نیز 
پیمانکار مشخص شده و همچنین برای تارتان نیز پیمانکار 

دیگری تعیین شده است.
وی ادامه داد: سه پیمانکار در پروژه استادیوم ۱٥ هزار نفری 
سبزوار مشغول به کار هستند تا با سرعت هرچه بیشتر فاز 
نخســت این پروژه در شهریور ماه امســال به بهره برداری 

برسد.

 بانوی دونده معلول شیروانی 
در کشور چهارم شد 

رئیس هیئت ورزش های 
جانبــازان و معلــوالن 
شــیروان گفــت: هانیه 
صداقت، ورزشکار معلول 
موفق  این شهرســتان، 
چهارم  عنوان  کسب  به 
مســابقات دو ۱۰۰ متر 
کشور شد. حبیب اهلل بلوریان اظهار داشت: این مسابقات روز 
جمعه گذشته در مجموعه ورزشی آفتاب تهران برگزار شد که 
در آن، این بانوی شیروانی و چهار نفر دیگر از استان خراسان 
شمالی حضور داشتند که تنها صداقت، از این استان موفق به 

کسب مقام کشوری شد.
هانیه صداقت، معلول جســمی حرکتی متولد ســال ۶۴ و 
دانش آموخته مقطع کارشناسی کامپیوتر است که در سال 
٩٥ نیز در همین رشته موفق به کسب مقام سوم کشوری 

شده بود.

ایســنا: مدیرپایگاه میراث فرهنگی منطقه ثامن مشهد 
گفت: احیای اثری که در کوچه چهارباغ کشف شد در این 
مقطع زمانی امکان پذیر نیست چرا که به لحاظ تراز این اثر 
زیر سطح زمین قرار گرفته و امکان احیا و استفاده از آن در 

حال حاضر وجود ندارد. 
وفا ثابتی در خصوص آخرین وضعیت اثر کشــف شده در 
کوچــه چهارباغ اظهار کرد: همکاران باستان شناســی  ما 
پس از مراجعه به مکان مربوط آن را مستندسازی کرده و 
اطالعات الزم را برداشت کردند و پس از آن اجازه داده شد 
با کم ترین آسیب به آثار مدفون شده در زیرزمین کار انجام 

و کانال کشیده شود.  
وی افزود: اثری که در منطقه چهارباغ کشــف شــده 

احتمــاالً مربوط به یکی از شــهرهای دوره های قبلی 
اســت که پس از تخریب، آوار حاصل از تخریب سطح 
زمین را باال می آورد و با گذشــت زمان، ســطح زمین 
باالتر از این شــهر آمده است و به تبع امکان استفاده 
مجــدد از آن ها وجود ندارد چرا که زیر ســطح زمین 

قرار گرفته است. 
ثابتی خاطرنشــان کرد: اســتفاده از این اثــر در صورتی 
امکان پذیر اســت که پهنه محدوده ای که اثر کشف شده 
است، شناسایی شود و باید بررسی کنیم آثاری که می توان 
از آن اســتفاده کرد در چه قسمت هایی وجود دارد. اما در 
این مقطع شرایط چنین کاری فراهم نیست و نمی توان از 

آثار استفاده ای کرد.  

مدیر پایگاه میراث فرهنگی منطقه ثامن:

امکان احیای اثر کشف شده در کوچه چهارباغ وجود ندارد

شک نکنید باز هم 
برای امام رضا )ع( 
فیلم خواهم ساخت، 
این نذر من است و 
حتمًا انجام می شود
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 ورود ۱۴0 گونه گیاهان دارویی 
به سیستم زراعتی خراسان رضوی

ایسنا: عضو انجمن علمی گیاهان دارویی خراسان رضوی گفت: 
۱۴۰ تا ۱٥۰ گونه دارویی را در مجموعه دارویی اســتان وارد 
کرده ایم تا مباحث مربوط به سازگاری آن بررسی شود. براتعلی 
غالمی افزود: در خراسان ۲۴۸۰ گونه گیاهی وجود دارد که از 
این مقدار بیش از ۳۰۰ گونه آن دارویی اســت.وی یادآورشد: 
یکی از مسائل مطرح شده در ارتباط با گیاهان دارویی این است 
که محل رشد بسیاری از آن ها در طبیعت بوده و یکی از اهداف 
ما این اســت که این گیاهان را به سیستم زراعتی خود وارد 
کرده و اقداماتی جهت کشت و اهلی کردن آ ن ها انجام دهیم.  

کتاب در کاهش آسیب های اجتماعی 
نقش پررنگی دارد

قدس: مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان رضوی 
گفت: نقش کتاب در کاهش آســیب های اجتماعی پررنگ 
است.دکتر مروارید که در جمع کودکان و نوجوانان خیریه 
گلســتان علی در پردیس کتاب ســخن می گفــت، افزود: 
فروشگاه ها و پردیس های کتاب به عنوان یک نهاد اجتماعی 
می توانند نقش مهمی را در کاهش آسیب های اجتماعی ایفا 
کنند. وی تصریح کرد: انتظار داریم مؤلفان پیشکســوت و 
جوان با همین فضاهای اجتماعی کنونی و نگاهی که وجود 

دارد به سمت رفع آسیب های اجتماعی پیش بروند.

 واکسیناسیون زائران حج تمتع 
در خراسان رضوی

قدس: نماینده مرکز پزشــکی حج و زیارت کشــور در 
خراسان رضوی گفت: واکسیناســیون ۸۴ درصد زائران 

متقاضی برای سفر حج در این استان انجام شده است. 
سید مجتبی احمدی افزود: امســال از خراسان رضوی 
٩۰۶٥ زائر به حج تمتع مشــرف می شوند که ٥۴ درصد 

آنان را زنان و ۴۶ درصد را مردان تشکیل می دهند. 
وی گفــت: از این تعــداد، ۷٥۰۰ نفر واکسیناســیون 
خود را انجام داده اند و بقیــه نیز در مراحل نهایی اتمام 

واکسیناسیون قرار دارند. 

یک کارشناس مطرح کرد یک مسئول خبر دادمدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی:
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7569zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ت ا  ک ت ا ن  ف ل ا ن ی   خ
 2 ر ج ا   ک ت ا ب   ا ن س ا ن ی
 3 ب ل ن د   ر ش   م ن ش   ل ا ر
 4 ا   ب و ا   ر ا ز د ا ر   س ی
 5 ن و ا م ب ر   ن ی ا   ا و   ا
 6 ت ی ن   ا ی ر ا د   ح س ا د ت
 7 ی ل   ش ن ا و ر   ف ا ت ح ه  
 8 ن   ح ق   س س   ش ر   گ ه   پ
 9   م ن ش ا ت   ا م ا ن و   م ی
 10 م ل ا ق ه   ک ل ا غ ی   م س ا
 11 ه   ق ی   پ ا م   ت ا ش ک ن د
 12 ر س   ه م ر ه ا ن   م ر ا   ه
 13 ب خ ت   ا ی ن   گ ز   م ن ج ر
 14 ا ی ن گ و ش   ب ی ر د   ی ل و
 15 ن   ک ت ا ب ت  ن ه م ی  ز ی

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
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               7 

               8 

               9 

               10 

               11 

               12 

               13 

               14 

               15 
 

کارخانــه ای-  دربســته  کاالی   .۱
سرچشــمه - برگشــتن ۲. بــن گیاه- 
از وســایل جــوش آوردن  خورجیــن- 
رده   - بی مــزه  و  ننــر  نــرم-   .۳ آب 
 بزرگی از بندپایان که بواســطه داشتن 
۶ پا از بندپایان دیگر متمایزند ۴. روشنی 
 و فروغ- ســراج- تلخ مزه- سرپرســتی 
٥. خیس- ســوره ۶۱ قرآن کریم- نام 
دخترانه وطنی ۶. مایه آهنگ – سرکه اش 
از حلوای نســیه بهتر است- پناه بردن- 
 ســاز شــاکی ۷. دســتینه- مرغ آتشی 
ذره  راس-  مـــــــــژده  دادن-   .۸
 خـــاشــــاک- ترکیـــــبی از یـــــد
 ٩. ســاز بــادی کلیــددار- دیرکــرده 
و  خــراب   - یک حــرف   تکــرار   .۱۰
به دردنخور- لیســت غذای رســتوران- 
ترساندن کسی-   .۱۱ هندسی  خط کش 
قیمت بــازاری- نپذیرفتن ۱۲. پیرمرد- 
اساس- جامه پشمی خشن که چوپانان 
و برزگران پوشــند- آینده ۱۳. شهیر و 
اسمی- شــعله آتش- گالبی ۱۴. کج و 

ناراست- پیدایش- آوای خواب کودکانه 
۱٥. دیدنی نظامی -  زن اعراض کننده 

از دنیا - جمع کبد

۱. کشــوری در قفقازجنوبی به مرکزیت 
ایروان - غریبــه ۲. هزارگرم- دریانورد 
- توانایی ۳. خبر مســرت آور- خوب و 
خــوش- برآوردکردن ۴. بازداشــتن - 
پیگمان- صفحه اینترنتی ٥. گرفتنی از 
تنهای لب آب- ردیاب  پرنده  خالفکار- 
الکترونیکــی ۶. پیگیری مســیرحرکت 
 ســیارات- قوس و قزح- حــرف فاصله

ســپاس  دادزدن-  علوفه جــات-  از   .۷
شیرین ۸. استعداد- خاندان- پرحرفی- 
چین و شکن ٩. از موآراها – ابزار جنگی 
قدمــا- مــاه دوم میــالدی ۱۰. حرف 
شگفتی - التماس کننده- آهنینش هم 
در سنگ نرود ۱۱. فروش کاال به قیمت 
جمع عالمت  کیلوگــرم-  ســه   پایین- 

نمایشــگر  مرتجــع-  الســتیک   .۱۲

رایانــه ای- فرشــته ۱۳. تــرک شــده- آبروفروش 
ترحم طلب- بخشــی از خاک فارس را دربر می گیرد 
۱۴. شــهری در ازبکســتان- دلجویی- دوســتی و 
محبــت ۱٥. بی قــراری- ســومین جزیــره ای که 

کریستف کلمب کشف کرد

  افقی

  عمودی
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