
در شهرم ماندم تا تجربه ام را منتقل كنم كشاورزى كمترين سهم از آموزش فنى و حرفه اى را دارد
پيشكسوت مشهدى تئاتر، سينما و سريال در گفت وگو با قدس:   مديركل اين اداره خبر داد

مديــركل اداره آموزش فنى و حرفه اى خراســان 
رضــوى گفت: با مجموعه آســتان قدس رضوى 
تعامل مناسب و هدفمندى داريم. افشين رحيمى 
در نشســت خبرى به مناسبت هفته ملى مهارت 
گفت: مأموريت اين سازمان توانمندسازى جوانان 
جوياى كار ، ارتقا و به روز رسانى مهارت افراد شاغل 

به دليل تغيير ...

عليرضا سوزنچى كاشــانى را از گذشته هاى دور 
به عنوان يكى از بازيگران پيشكســوت و توانمند 
تئاتر شــهرمان مى شناســيم. او بازيگــرى را در 
تئاتر دانش آموزى شــروع كرد و توانســت عنوان 
بازيگرى اول را بدســت آورد و سال 56 با نمايش 
«رامرودى ها» عنوان بازيگرى نخست را كسب كرد 

و استخدام اداره فرهنگ و ...
.......صفحه 4 .......صفحه 2
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.......صفحه 2 

هشدار يك مسئول درباره صدور 
كارت هوشمند رانندگان براى 

افراد شاغل و بازنشسته

بازى دالالن با 
جان مسافران

 نايــب رئيس انجمــن صنفى راننــدگان اتوبوس و 
مينى بوس برون شهرى مشهد از حضور دالالن راننده 
ناوگان حمل و نقل عمومى در پايانه هاى مســافربرى 
برون شهرى مشــهد خبر داد.على مواليى گرمجانى 
در گفت وگــو بــا قدس گفــت: يكى از مشــكالت 
رانندگان، ورود افراد شاغل و بازنشسته به اين حرفه 
اســت كه علت آن نبود نظارت بــر صدور و تمديد 

كارت هاى هوشمند رانندگان است.
وى افزود: در گذشــته صدور، شارژ و اقدامات ديگر 
مربوط به كارت هوشــمند رانندگان توسط انجمن 
رانندگان انجام مى شــد كــه براى افراد شــاغل و 
بازنشسته، كارت صادر يا شارژ نمى شد. متأسفانه در 
سال هاى اخير اين كار توسط دفاتر پيشخوان انجام 
مى شــود كه اين دفاتر نيز با نامه بيمه روســتايى و 

تأمين اجتماعى اقدام به تمديد يا صدور...

قدس از واگذارى مراكز بهداشت به بخش خصوصى گزارش  مى دهد

.......صفحه 2 

 فرماندار ضرب االجل داد

مهلت يكماهه
 براى استعفاى 

10 مدير پروازى 
بردسكن

.......صفحه 2 

.......صفحه 3 
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  طرح بيمارستان عروسكى
در بيمارستان اكبر مشهد اجرا شد

ايرنا:  طرح «بيمارســتان عروســكى» در بيمارستان 
تخصصــى كودكان اكبر مشــهد اجرا شــد. دكتر على 
خاكشــور، رئيس بيمارســتان تخصصى كودكان اكبر 
بــا بيان اين مطلب گفت: بيمارســتان عروســكى يك 
طرح جهانى اســت كه هر ساله توســط دانشكده هاى 
پزشــكى و با هدف كاهش اضطراب كودكان بسترى در 
بيمارستان هاى دنيا و اكنون براى سومين سال متوالى 
به همت انجمن علمى دانشــجويان پزشكى مشهد در 
اين بيمارســتان اجرا مى شــود. مدير طرح بيمارستان 
عروســكى نيز در اين خصوص گفت: هدف از اين طرح 
رفع اضطراب كودكان از محيط درمان و روپوش سفيد و 
همچنين تعامل بيشتر دانشجويان پزشكى و دندانپزشكى 
با كودكان است. محمدرضا بشارت لو افزود: در قالب پروژه 
ياد شده در روزهاى يكشنبه و دوشنبه هفته جارى 80 
نفر از دانشجويان دختر و پسر رشته هاى دندانپزشكى و 
پزشكى 100 كودك 4 تا 6 سال را زيرپوشش برنامه هاى 

آموزشى خود قرار مى دهند.
وى اضافه كرد: طرح بيمارستان عروسكى در قالب بازى 
درمانى انجام مى شــود، به طورى كه كودكان، پدر و مادر 
عروسك هاى خود مى شوند و آن ها را نزد پزشك مى آورند 

و درمان هاى نمادين براى آن ها اجرا مى شود.

رئيس مجمع نمايندگان خراسان رضوى:
  بى توجهى به بودجه زيارت 

در سال 97
قدس: رئيس مجمع نمايندگان خراسان رضوى گفت: با 
وجود اينكه براى بودجه زيارت و ثبت آن در بودجه ساالنه 
كشور تالش هاى بسيارى از ســوى نمايندگان خراسان 
رضوى و بويژه مشــهد صورت گرفت، اما ســال گذشته 
دولت يك ريال از اين بودجه را اختصاص نداد.حميد بنايى 
تصريح كرد: در حالى كه اين بودجه با محوريت خراسان 
رضوى و شهر مشهد شكل گرفت و اگر همه مبلغ رديف 
بودجه زيارت نيز به اين استان پرداخت مى شد كافى نبود، 
استان هايى نظير قم و فارس نيز به آن افزوده شدند. وى 
افزود: طرح بازآفرينى بافت فرسوده اطراف حرم مطهركه از 
سال 1372 شروع شده است پيشرفت اندكى دارد و دولت 
در اين زمينه نيز بايد توجه ويژه اى داشته باشد. نماينده 
مردم گناباد در مجلس ادامه داد: در ســفر دولت در سال 
1396به استان، 2160 ميليارد تومان براى اجراى سه ساله 
پروژه ها در نظر گرفته شد كه سال گذشته در حدود 450 
ميليارد تومان آن تخصيص داده شد و قرار است تا پايان 
سال جارى نيز دولت 1700 ميليارد تومان آن را تخصيص 
دهد كه اميدواريم به مرحله عملياتى برســد. وى افزود: 
سال گذشته تخصيص بودجه استان رضايت بخش نبود 
كه انتظار مى رود دولت امسال اين موضوع را جبران كند.  

�ت و �مانزیارت �ھدا

پروين محمدى چندى اســت كه مافياى داروهاى 
تاريخ گذشته از كوچه برلن و استانبول و ناصرخسرو تهران 

به حاشيه خيابان احمدآباد مشهد نقل مكان كرده اند.
با اين تفاوت كه درآنجا داروهاى تاريخ گذشــته به طور 
مخفيانه، يواشكى وشبانه در پستوها و انبارهاى تاريك و 
پنهان ردو بدل مى شود اما اينجا در روز روشن و البته در 

بعضى از داروخانه هاى رسمى به فروش مى رسد!

را  ا ا    ا
22 تيرماه جارى بيمارى كه از درد زانو آرام و قرار ندارد با 
نسخه پزشك معالج به داروخانه اى در حوالى بيمارستان 
قائم مشهد مراجعه و پس از دريافت دارو (ژل تزريق زانو) 
آن هم به قيمت يك سوم حقوق ماهيانه اش، بدون درج 
قيمت دارو در نســخه و بدون پوشش بيمه به كلينيك 

برگشته و تزريق برايش انجام مى شود.
اما پس از تزريق با كنجكاوى و براى مطلع شدن از فرمول 
دارو و اينكه تا چه حد مى تواند به درمان و تسكين دردش 
اميدوار باشد، جعبه دارو را برداشته و به دنبال فرمول دارو 
مى رود كه چشمش به تاريخ مصرف دارو مى افتد كه 13 

روز از انقضاى آن گذشته است.
بيمار اول از خودش عصبانى و ناراحت مى شــود كه چرا 
پيــش از تزريق به تاريخ مصرف آن نگاه نكرده و نكند با 

اين همه هزينه و تحمل درد بى اثر باشد؟ 
اما پس از چند لحظه به فكر بيمارانى مى افتد كه ســواد 
ندارند يا از روســتا به شهر آمده تا درمان شوند و آن قدر 
گرفتار درد، ناراحتى و ســرگردانى و مشكالت مختلف 
هستند كه هرگز به فكر كنترل تاريخ دارو نمى افتند. آن ها 

چه وضعى دارند.
بعد به دفترچه اش نــگاه مى كند كه نه قيمت دارو درج 
شــده و نه بيمه كمكى كرده و فقط با مهر داروخانه كه 
روى نسخه دفترچه خودنمايى مى كند، داروى گران قيمت 

تاريخ گذشته خريدارى كرده است.
وى افسرده و پريشان از خود مى پرسد چرا كسب درآمد، 
سودجويى و زياده خواهى بعضى انسان ها، انسانيت و حتى 

علم و دانش را كمرنگ بلكه بى رنگ كرده است؟ 
و چرا هيچ ارگان و سازمانى نظارت و كنترل اين مسائل به 

ظاهر ساده اما با اهميت را به عهده ندارد ؟ 
چرا به سالمت جســمى، روحى واقتصادى جامعه هيچ 

توجهى نمى شود؟
و چرا كارى مى كنيم كه به خاطر بى اعتمادى به يكديگر، 
مــردم به رمال، دعانويس، دكترهــاى قالبى و داروهاى 

خانگى و... پناه مى برند؟ 
و باالخره چرا دربعضى كشــورها حتى دستمال توالت و 
دستمال كاغذى مصرفى شــان تاريخ انقضا دارد و دارو و 

غذاى حيواناتشان اگرتاريخ مصرفش بگذرد، معدوم و با 
عرضه كننده برخورد قانونى مى شود. 

اما در كشــور ما با اين همه پيشــرفت در علم پزشكى 
به ســاده ترين نكات مرتبط با سالمت بيماران اهميتى 

نمى دهند.

و پرســش آخر اينكه آيا به همه تخلفات بايد با شكايت 
و مراجعه به مراكز ذى صالح قانونى رســيدگى شــود يا 
بهتر اســت با كنترل و نظارت مستمر و قانونى و بدون 
رودربايستى آرامش و سالمت جامعه و مردم را تأمين و 

تضمين كرد.

رد پاى« ناصر خسرو» در داروخانه هاى مشهد
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دوشنبه 31 تير 1398

19 ذى القعده 1440
 22 جوالى 2019 
 سال سى و دوم 

 شماره 9019  
ويژه نامه 3403 

     صفحه 1 خراسان

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن مهر جاهد
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن مهر جاهد رأس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 98/5/14 در 
محل بولوار معلم بین 17 و 19 طبقه باالی فس��ت فود کنج برگزار می ش��ود. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت 
اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات ذیل در این جلس��ه حضور به هم رسانند.  اعضای محترمی که امکان حضور آن ها 
در جلسه مذکور مقدور نمی باشد می توانند حق رأی خود را به موجب وکالت نامه کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند. 

در این صورت تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر فرد غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود.
اعضای متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر باید از س��اعت 9 صبح تا 11 صبح روزهای پنجش��نبه، شنبه 
و یکش��نبه 10 و 12 و 98/5/13 به محل بولوار معلم بین معلم 17 و 19 طبقه فوقانی فس��ت فود کنج مراجعه تا پس از 

تأیید وکالت نامه های مزبور توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستورجلس��ه:1- اصالح ماده 5 اساس��نامه )تمدید مدت فعالیت ش��رکت(   2- اصالح ماده 6 اساسنامه )تغییر مکان 

شرکت(  3- تصویب اساسنامه تعاونیهای مسکن مهر
هیئت مدیره- شرکت تعاونی مسکن مهر جاهد

/ع
98
05
14
3

دعوت به مجمع عمومی به طور فوق العاده 
شرکت کیان کار توس به شماره ثبت 19422

  بدینوس��یله از کلیه س��هامداران شرکت 
دع��وت به عمل می آید تا در جلس��ه مجمع 
عموم��ی فوق العاده ش��رکت ک��ه در تاریخ   
1398/05/9 ساعت 11 صبح در محل قانونی 
ش��رکت واقع در خراسان رضوی – مشهد – 
ش��هرک صنعتی ماشین س��ازی  فناوریهای 
برت��ر – بولوار صنعت – صنعت 10 قطعه 83 

تشکیل می شود شرکت نمایند . 
دستور جلسه  : 

1- اتخ��اذ تصمی��م در خص��وص افزای��ش 
سرمایه شرکت 

مدیریت شرکت کیان کار توس

/ع
98
05
27
7

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مسکن مهر 28 مشهد نوبت اول
بدینوس��یله از کلیه اعضاء  محترم دعوت می ش��ود تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مسکن مهر 28 که 
در ساعت 12:30 ظهر روز سه شنبه مورخ 98/05/22 در محل بولوار قاضی طباطبایی، طباطبایی 8 پالک 14/1 تشکیل 
می شود در زمان مقرر حضور بهم رسانید و طبق ماده 19 آیین نامه اجرایی مجامع عمومی در صورتیکه حضور عضوی 
در مجمع عمومی میسر نباشد میتواند حق رأی خود را به موجب وکالت نامه به عضو دیگری واگذار نماید ضمناً  تعداد 
آراء وکالت��ی ه��ر عضو حداکثر 3 رأی و هر ش��خص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود . با توجه به برگ��زاری انتخابات 
داوطلبان��ی که ش��رایط نام��زدی را دارند می توانند تا تاری��خ 1398/05/07 تقاضای خود را کتبًا به دفتر ش��رکت 

تعاونی ارائه نمایند.
دستورات جلسه :1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2- تصویب صورتهای مالی سال 97 به انضمام گزارش حسابرسی   3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره 
برای سال مالی 98  4-تصویب افزایش تسهیالت بانکی   5- انتخاب بازرس

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر 28 مشهد
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98
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن مهر فاز 12 کاشمر نوبت سوم
بدینوس��یله از کلیه اعضاء ش��رکت تعاونی فوق الذکر دعوت می ش��ود در س��اعت 18 روز یک ش��نبه مورخ 98/5/20 در محل دفتر 
اتحادیه مسکن مهر واقع در بولوار معلم کاشمر حضور بهم رسانند.ضمنا هر یک از اعضای شرکت می تواند عالوه بر رای خود حداکثر 

سه رای با وکالتنامه کتبی و هر فرد غیر عضو تنها یک رای با وکالتنامه کتبی داشته باشد   دستورجلسه:تصویب اساسنامه جدید
هیئت مدیره

/ع
98
05
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3

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مسکن مهر فاز 12 کاشمر نوبت دوم
بدینوس��یله از کلی��ه اعضاء ش��رکت تعاونی فوق الذکر دعوت می ش��ود در س��اعت 17 روز                 
یک ش��نبه مورخ 98/5/20 در محل دفتر اتحادیه مس��کن مهر واقع در بولوار معلم کاشمر 
حضور بهم رس��انند.ضمنا هر یک از اعضای ش��رکت می تواند عالوه بر رای خود حداکثر سه 

رای با وکالتنامه کتبی و هر فرد غیر عضو تنها یک رای با وکالتنامه کتبی داشته باشد
دستورجلس��ه: 1-اس��تماع گزارش هیئت مدی��ره و بازرس   2-تصوی��ب صورتهای مالی92 

لغایت 97  3-تصویب بودجه 98  4-انتخاب هیئت مدیره و بازرس
هیئت مدیره

/ع
98
05
31
4

مزایده عمومی واگذاری امور متوفیات و بهشت صادق شهرداری فریمان )نوبت دوم(
شهرداری شهر فریمان در نظر دارد اداره امور متوفیات و بهشت صادق شهر فریمان را 

به اشخاص واجد شرایط به مدت یک سال واگذار نماید.
لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده 
از تاریخ درج دومین آگهی روزنامه حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 98/05/07  به نشانی 

شهرداری فریمان- واحد امور قراردادها مراجعه نمایند.
شرایط مزایده :

تمامی هزینه های درج آگهی در تمامی مراحل به عهده برنده مزایده خواهد بود.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود.

در صورت انصراف هر یک از نفرات اول تا س��وم س��پرده هر یک به نفع شهرداری ضبط 
گردیده و قابل استرداد نخواهد بود و در اینصورت مزایده تجدید خواهد شد.

مبلغ 50،000،000 ریال به عنوان سپرده تضمین شرکت در مناقصه به صورت چک تضمین 
ش��ده ی بانکی به نام ش��هرداری فریم��ان و یا ضمانت نامه بانکی و ی��ا فیش واریزی  به 

حساب شماره 0105723128008 بنام شهرداری فریمان نزد بانک ملی می باشد 
اطالع��ات تکمیلی در اس��ناد مزایده درج گردیده و نمونه ق��راردادی که با برنده مزایده 

منعقد خواهد شد به متقاضیان ارائه می گردد.
به پیشنهادات مبهم ، مخدوش ، ناخوانا و فاقد سپرده ، بدون پاکت ، فاقد قیمت و خارج 

از موعد ترتیب اثر داده نخواهد شد و باطله محسوب می گردند.
تاریخ بازگش��ایی پاکات روز ش��نبه مورخ  98/05/12 س��اعت 14:15 در محل ش��هرداری 

فریمان می باشد. 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 34623364 واحد امور قراردادهای شهرداری 

فریمان تماس حاصل نمایید. 
علیرضا قلی زاده - شهردار فریمان 
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قدسازواگذاریمراکزبهداشتبهبخشخصوصیگزارشمیدهد

جزئیات نظارت بر مراکز درمانی خصوصی 
محبوبهعلیپور چند ماهی اســت که در 
تماس های مختلف، شــهروندان و یا نیروهای 
فعال در مراکز بهداشــت مشهد به ضعف ها و 
کاستی های موجود در این مراکز انتقاد دارند. 
در روزهای گذشــته شهروندی در همین باره 
اظهار داشــت: »مرکز بهداشت که در حاشیه 
شهر مشــهد قرار گرفته شامل حیاطی بزرگ 
با کف پر از خاک و خار! سنگفرش های تخریب 
شده و نامناســب برای تردد معلوالن و افراد 
کم توان اســت .همچنین دیوارها کثیف بوده 
و اتاق های نمونه گیری کوچک و ظاهراً بدون 
تهویه هستند. جالب اینجاست که پرستاران 
و بهیــاران در این هوای خفه بدون ماســک 
تنفــس کرده و حتــی بدون نگرانــی از این 
شــرایط، در همین فضا چای و آبسرد و حتی 
صبحانه شان را میل می کنند! از بازرسی اداره 
کل بهداشت مشهد تقاضا می شود تا کارکنان 
این مرکز دچار بیماری نشــده اند، ســری به 
این ساختمان فرســوده بزنند تا شاید پس از 
رســیدگی، مراجعه کنندگان و بخصوص زنان 
باردار با ریســک کمتری از خدمات این مراکز 

برخوردار شوند«.
شــهروند دیگری نیز خاطرنشــان می کند: 
»نیروهای موجود در مراکز بهداشت با وجود 
مشکالتی که در این فضاها وجود دارد بسیار 
خونسردند، به طوری که نیازی برای استفاده از 
دستکش برای گرفتن نمونه های آزمایشگاهی 
یا ارائه خدماتی همانند پانســمان احســاس 

نمی کنند«. 

  اجحاف حقوقی
یکی از فعاالن این مراکز بهداشت نیز از تفاوت 
در حقــوق و مزایای کارکنان ایــن مراکز با 
دیگر گروه های ســالمت در محدوده دانشگاه 
علوم پزشــکی گالیه کرده و معتقد است: به 
دلیل نبود نظارت های کافــی، به این افراد از 

سوی شرکت های خصوصی 
اجحاف می شود.

مســئول  غفوریان،  علیرضا 
روابط عمومی مرکز بهداشت 
منطقه 5 مشــهد در پاسخ 
به این مســائل می گوید: به 
تحول  اجــرای طرح  دنبال 
نظــام ســالمت، 6 مرکــز 
بهداشت در محدوده حاشیه 

مشــهد به بخش خصوصی واگذار شده است. 
البته نیروی انســانی فعال در این مراکز پس 
از گزینش دانشگاه علوم پزشــکی برای ارائه 
خدمت به بخش خصوصی معرفی شــده اند. 
همچنین تأمین تجهیزات و مواد مصرفی در 

این مراکز برعهده شــرکت 
قــرارداد  طرف  خصوصــی 
اســت. شــرکت مزبــور به 
تأمیــن ملزومــات پرداخته 
و هزینــه آن را از دانشــگاه 
دریافــت می کنــد. بــا این 
تفاصیل، چنانچه شکایت و یا 
گالیه ای از سوی مردم مطرح 
شود بســرعت پیگیر بوده و 
حتی تذکر کتبی به شــرکت های خصوصی 
طرف قرارداد خواهیم داشت. وی درباره نحوه 
پرداخت حقوق و مزایای فعاالن در این مراکز نیز 
تأکید می کند: به طور کلی براساس قراردادهای 
تعریف شده، ساختار حقوقی این افراد مشخص 

است، چنان که نیروهای انسانی حداقل حقوق و 
دستمزد و مزایای قانون کار را دریافت می کنند. 
همچنین سوابق فعالیت نیز لحاظ می شود؛ به 
گونه ای نیست که فردی با چندین سال سابقه، 
حقوق مناسبی دریافت نکند، زیرا شرکت ها هر 
ماه براساس فیش واریزی خود، فهرست حقوقی 
خــود را به ما ارائه می دهنــد. نکته دیگر اینکه 
چنانچه غفلت یا تسامحی از سوی شرکت های 
خصوصی وجود داشته باشد، بی شک کارکنان 
مراکز بهداشت در هر سطح و پستی می توانند 
به مراکز مربوط مراجعه کرده و مشــکل خود را 
مطرح کنند. به این ترتیب دستگاه های متولی 
نیز ضمن احقاق حقوق یاد شده با شرکت های 

خصوصی نیز برخورد خواهند کرد.

مدیرعاملشرکتشهرکهاي
صنعتياستاناعالمکرد

بهرهوری،مدیریتوبازار؛سهحلقه
گمشدهواحدهایصنعتیخراسانرضوي

رســائیفر:  هاشــم
شــرکت  مدیرعامــل 
صنعتي  شــهرک هاي 
خراسان رضوي از پایش 
 430 عارضه یابــی  و 
واحد صنعــتی استان 
کسب و کار  کلینیک  در 

خبر داد. مســعود مهــدي زاده مقدم در ششــمین کارگروه 
کلینیک کسب و کار، اظهار کرد: با توجه به برنامه های اقتصادی 
خراســان رضوی، استانداری کلینیک کسب و کار استان را به 
شرکت شهرک هاي صنعتی سپرد و کلینیک راه اندازی شد. 
مســائل واحدهای صنعتی پس از پایش و بررسی اولیه، در 
کارگروه ستاد تسهیل مطرح و برای رفع موانع و ادامه کار به 

دستگاه های مرتبط ارجاع می شوند.
وي بــا بیان اینکــه اولویت اصلی ما تحقــق مطلوب اهداف 
اقتصادی در ســال رونق تولید بوده، افزود: تمام تالش خود 
را انجام می دهیم تا مشکالت صنعتگران، کارآفرینان و فعاالن 
اقتصــادی در کمترین زمان ممکن و بــا کمک و هم افزایی 

دستگاه های مرتبط حل و فصل شود.
مهدي زاده مقدم ادامه داد: مشــکل اصلی صنایع، نقدینگی 
نیست، بلکه موضوعات اصلی؛ بهره وری، مدیریت و بازار بوده 
که از حلقه های مفقوده در واحدهای صنعتی و تولیدی هستند 
باید ساختارشان اصالح شود.رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
شرکت شهرک هاي صنعتي خراسان رضوي، خاطرنشان کرد: 
کلینیک کسب و کار استان برنامه منسجمی طراحی کرده تا با 
نگاهی دقیق و آسیب شناسی واحدهای صنعتی، ارائه راهکار 
کند و مشــکالت صاحبان صنایع برطرف شــود.مهدی زاده 
مقدم عنوان کرد: ارتقای فناوری و بهره وری تولید و نوسازی 
و بازسازی ماشــین آالت واحدهای صنعتی اولویت برنامه ها 
هستند، زیرا هم توسعه صادرات را در مقیاس گسترده فراهم 
می کند و هم توســعه بازار داخلی را به همراه دارد.وی گفت: 
تاکنون در 6 نشست کلینیک صنعت برگزار شده 430 واحد 
صنعتــی مورد پایش و عارضه یابی اولیــه و 191 واحد مورد 
بررسی کارشناسی با حضور نمایندگان سازمان صمت، شرکت 
شهرک هاي صنعتی، تشکل های بخش خصوصی و مشاوران 
مرکز خدمات کسب و کار قرار گرفتند و راهنمایی و ارجاعات 

الزم برای رفع مشکالت آن ها انجام شد.

رئیساتاقبازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزیایران:
اقداماتوصلهپینهای

مشکالتاقتصادیراحلنمیکند
فــارس: رئیــس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران گفت: 
اقدامات وصله پینه ای نه 
تنها مشکالت اقتصادی 
را حــل نمی کند، بلکه 
منابع  به هدررفت  منجر 

نیز می شود.
غالمحســین شــافعی در اجالس اعضای هیئت نمایندگان 
اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در 
مشهد، شعار اتاق نهم را »اتاق شاخص و تصمیم ساز« عنوان 
کرد و گفت: اتاق به دنبال شفاف سازی، صراحت بیان و توجه 

به مسئولیت های اجتماعی است.
وی با اشاره به پرچمداری اتاق ایران در شفاف سازی اقدامات 
خود و مقابله با فساد افزود: بر همین اساس اتاق نهم در راستای 
مطالبه گری از حاکمیت، نخســتین مطالبه را باید بر مبنای 
شفافیت و مقابله با فساد قرار دهد.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران اجرای درست قانون محیط کسب وکار 
را از دیگر مطالبات اتاق نهم اعالم کرد و افزود: متأســفانه در 
بیشتر موارد در دقیقه 90، از اتاق برای یک قضیه نظرخواهی 
می شود که زمانی برای کارشناســی وجود ندارد و ماده ۲ و 
3 قانون محیط کســب وکار، شکل نمایشی به خود می گیرد.

شافعی با بیان اینکه تنها ۲0 درصد قانون بهبود مستمر فضای 
کســب وکار به اجرا درآمده اســت، تصریح کرد: در این قانون 
اشاره شده چنانچه قرار است دولت و وزارتخانه ها بخش نامه ها 
را صادر کنند، باید نظرات تشــکل های اقتصادی بویژه اتاق 
را جویا شــوند، اما با این حال، این امر کمتر محقق و میسر 
شده است، این اقدامات منجر شده بیشتر این بخش نامه ها 
غیرکارشناسی باشند، همچنین بروکراسی حاکم بر دستگاه ها 
ســبب شــده زمان بســیاری صرف یک کاری عادی شود.

باحضورمعاوناجتماعیوپیشگیریازوقوع
جرمدادگستریاستانانجامشد

تکریم110بانویحافظقرآن
وخطبهغدیردرمشهد

قدس: دبیر ستاد امر به 
معــروف و نهی از منکر 
خراســان رضوی گفت: 
محوری  نقــش  مادران 
در شکل گیری شخصیت 
فرزنــدان و در نهایــت 

سالمت جامعه دارند.
همایــش  در  ارجایــی 
تجلیــل از خادمان و حافظان قرآن کریم و خطبه غدیر که با 
حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
خراســان رضوی و جمعی از اعضــای هیئت ها و کانون های 
مذهبی ســتاد امر به معروف و نهی از منکر استان در بنای 
مجتمع فرهنگی بیت الزهرا)س(مشهد برگزار شد، اظهارداشت: 
در باورهای دینی ما همواره جایگاه زن و مادر از تقدس ویژه ای 

برخوردار بوده و نقش هدایتگرانه داشته است.
وی افزود: برخالف اسالم که از قرن ها پیش به این امر تأکید 
داشته، دشمنان ما در سال های اخیر به این نکته پی برده اند 
و برهمین اساس به دنبال فروپاشی خانواده ها با هدف انحراف 
اجتماع هســتند؛ مهم ترین هدف آن ها کمرنگ کردن نقش 

مادران در جامعه اسالمی است.
وی ادامه داد: آن هــا بر این باورند اگر زن و مادر را از جایگاه 
هدایتگر خود خارج و به انحراف بکشــانند، فرزندان و نسل 
جوان بعدی بیشــتر به انحراف کشــیده می شوند و آن ها به 
هدف خود که دور کردن نســل جــوان از باورهای دینی و از 
بین بردن انسجام فکری در جامعه است، دست خواهند یافت.
ارجایــی گفت: با این وصف هر چه مادران و زنان جامعه ما با 
قرآن و اندیشه های دینی مأنوس تر باشند، ناامیدی دشمنان 
بیشتر می شود. وجود بانوان حافظ و قاری قرآن و اندیشه مند 
در حوزه باورهای دینی موجب مباهات و تربیت نسل دین مدار 
می شود، چراکه این مادران دغدغه تربیت صحیح فرزندان خود 

بر اساس دستورات دینی را دارند.
در ادامه این همایش از ســه مدیر برتر خانه های قرآنی، 94 
بانوی حافظ قرآن، 16 بانوی حافظ خطبه غدیر و هفت دختر 

روزه اولی قدردانی شد.

نایبرئیسشورایملیزعفران
درگفتوگوباقدسپیشبینیکرد
برداشت500تنزعفران
ازمزارعخراسانرضوی

اتحادیه  رئیس 
صادرکنندگان 
گفت:  مشــهد  زعفران 
سال گذشــته صادرات 
میلیون   351 زعفــران 
خراســان  بــرای  دالر 
رضوی ارزآوری داشــته 
است و در ســال رونق 

تولید پیش بینی برداشت بیش از 500 تن زعفران می شود.
غالمرضــا میری در گفت وگو با قدس آنالین اظهار داشــت: 
در حالــی که تیرماه رو به پایان اســت امــا گمرک باوجود 
مکاتبه ها و مراجعه های پی درپی، هیچ آماری در مورد میزان 
صادرات زعفران از کشــور در سال جاری در اختیار اتحادیه 
صادرکنندگان زعفران قرار نمی دهد، این در حالی اســت که 

این آمار برای فعاالن این حوزه بسیارتعیین کننده است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر قیمت هر کیلو زعفران در بازار 
حداقــل ۷ میلیون و 500 هزار تومان و حداکثر 1۲میلیون و 
500 هزار تومان است و صادرکنندگان بین ۲ تا 5 درصد برای 
هر کیلو زعفران ســود برده و قادرند در هر نقطه از جهان که 

تقاضا وجود داشته باشد آن را تحویل دهند.     
وی بابیــان اینکه بیــن 90تا 9۲درصد صــادرات زعفران از 
استان های خراسان انجام می شود، افزود: سال گذشته حدود 
400 تن زعفران در خراســان رضوی برداشت شده که افزون 
بر ۲50 تن آن  صادر شده و ارزآوری حدود 351 میلیون دالر 
برای اســتان  داشته اســت. وی در مورد برخی مسائل نظیر 
پولشــویی در صادرات زعفران و نحوه برگشت ارز حاصل از 
فروش آن ها، تصریح کرد: از چند ســال گذشته که تحریم ها 
علیه کشور شــدت گرفت و صادرکنندگان نمی توانستند ارز 
وارد کشور کنند، به خریداران خارجی پیشنهاد دادیم که در 
صورت امکان در داخل کشــور بهای آن را به تومان پرداخت 
کنند؛ برخی هم از طریق صرافی ها و یک کشور ثالث وجه را 
به تومان حواله کرده و وارد کشور می کردند که این وضعیت 

همچنان ادامه دارد.

طرحتربیتمربی»شهیدمحمودی«
بسیجدانشآموزیدرمشهدآغازشد

رئیس سازمان  تسنیم: 
بسیج دانش آموزی کشور 
از آغاز طرح تربیت مربی 
بسیج  محمودی  شهید 
مشهد  در  آموزی  دانش 
ماهانی  داد.صابــر  خبر 
شــهر در برنامــه دوره 
تربیت مربی کرامت و عزت، با عنوان طرح شهید بهنام محمدی 
اظهار داشت: براساس آمار ارائه شده، بانوان در زمینه برنامه های 
جهادی پیشرفت بیشتری از آقایان داشتند، به همین دلیل در 
برنامه هایی نظیر طرح شهید بهنام محمدی موفق تر هستند، 
استان اصفهان جزو اســتان های پیشواز در این برنامه هاست.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی کشور گفت: پس از مطرح 
شدن طرح شهید بهنام محمدی، اصفهان امور مرتبط را آغاز 
کرد. این استان پیشــرفت خوبی در زمینه این طرح داشت، 
مسئوالن نیز برای استمرار در این امر، فعاالن طرح را از اصفهان 
به مشهدمقدس اعزام کردند . وی بیان کرد: تجمع دانش آموزان 
از چندین مدرسه در این محل سبب آشنایی بیشتر آن ها با این 
برنامه ها می شود. اشخاص مختلفی نظیر معلمان، طلبه ها، افراد 
شــاخص و خانه دار در این محل حضور دارند. از اهداف طرح 
می توان به زیارت امام رضا)ع( اشاره کرد؛ شناخت از زندگی دو 

شهید و رهبر بزرگوار از دیگر اهداف این برنامه است.

طلبی  مدیرکل اداره آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی گفت: با مجموعه 
آستان قدس رضوی تعامل مناسب و هدفمندی داریم.

افشــین رحیمی در نشست خبری به مناســبت هفته ملی مهارت گفت: مأموریت این 
سازمان توانمندسازی جوانان جویای کار ، ارتقا و به روز رسانی مهارت افراد شاغل به دلیل 

تغییر فناوری است.
وی تصریح کرد: سه اصل ثابت ارتقای کیفیت آموزشی، نیاز آموزش ها متناسب با بازار کار و 
همچنین عدالت در دسترسی به آموزش ها در این سازمان همواره به عنوان مبنا در آموزش  
قرار می گیرند که برای عملیاتی کردن آن ها ائتالف مهارت آموختگان را در خراسان رضوی 
تشکیل داده ایم.رحیمی با اشاره به اینکه محور فعالیت های این سازمان از عرضه محوری 
به تقاضا محوری تغییر پیدا کرده اســت، افزود: برای اینکه ســطح مهارت آموختگی را از 
دانش آموختگی به دانشــجو و دانش آموز آموختگی تغییر دهیم تاکنون 4۲ تفاهم نامه با 
دانشگاه های استان امضا کرده ایم و با همکاری آموزش و پرورش نیز طرح ایران مهارت را 
در حال اجرا داریم. همچنین آموزش این سازمان در صنایع و صنوف، دانشگاه ها، حاشیه 
شــهرهای بزرگ، زندان ها، پادگان ها، بخش ها، روستاها برگزار می شود تا عدالت در این 
زمینه برقرار باشد.وی بیان داشت: سال گذشته 61 درصد از آموزش های استان در بخش 
غیردولتی و 39 درصد در بخش دولتی بوده است و 4۲ درصد آموزش های بخش دولتی 
اداره کل فنی و حرفه ای خراســان رضوی طبق تفاهم نامه منعقد شده برگزار شد  و برای 

امسال نیز هدف گذاری ما در این زمینه 50 درصد است.
رحیمی با بیان اینکه برنامه های مختلفی در اســتان در هفته مهارت برگزار خواهد شد، 
افزود: همچنین در خراســان رضوی 4۷ مرکز دولتــی و ۸۷۸ مرکز غیردولتی آموزش 
فنی و حرفه ای، ۲000 کارگاه آموزشــی را برگزار می کننــد که از این میزان 1۷۸0 مورد 

غیردولتی و ۲۲0 مورد دیگر دولتی هستند.
وی با بیان اینکه ســال گذشــته 13۷ هزار و 406 نفر آموزش های مهارتی را در استان 
فراگرفته اند که 4۸ درصد آن ها در بخش دولتی و 5۲ درصد در بخش خصوصی هستند، 
تصریح کرد: بیشــترین آموزش ها در حوزه صنعت و خدمات و کمترین آموزش ها نیز در 

حوزه کشاورزی است.

مدیرکل اداره آموزش فنی و حرفه ای خراســان رضوی بیان داشــت: با هفت مجموعه از 
سازمان ملل نیز همکاری داریم که دو مجموعه آن برای ایرانی ها و پنج مجموعه نیز برای 
مهاجران مهارت آموزی را انجام می دهند. رحیمی اظهار داشت: یکی از موارد دیگری که 
در سال جاری دنبال می کنیم شیوه اجرای آموزش های دوگانه است؛ بنا داریم در سال 
9۸ دســت کم 10 درصد آموزش ها را بر این اساس اجرا کنیم؛ به این صورت که فرد در 
مدت فراگیری مهارت، چند روز را در مرکز آموزش و چند روز را در محل کارگاه و محیط 
واقعی کار آموزش می بیند تا ضمن آشنا شدن با شرایط واقعی کار، با تنوع و اصول بازار 
نیز آشنا شود.رحیمی در پاسخ به پرسش قدس آنالین درباره تعامل با مجموعه آستان 
قدس رضوی برای مهارت آموزی نیز اظهار داشــت: ارتباط ما با آســتان قدس رضوی 
بسیار خوب است و از آنجا که این مجموعه معین اقتصادی چند منطقه در استان است، 
تفاهم نامه های مختلفی برای برگزاری کالس های مهارت آموزی با این مجموعه در حال 
امضا داریم. همچنین با مرکز خدمات آستان قدس رضوی، معاونت امداد مستضعفین، 
دانشــگاه علوم اسالمی رضوی، دانشــگاه امام رضا)ع( و شرکت داروسازی آستان قدس 

رضوی تفاهم نامه هایی را منعقد کرده ایم.

مدیرکلاینادارهخبرداد

کشاورزی کمترین سهم از آموزش فنی و حرفه ای را دارد

به دنبال اجرای طرح 
تحول نظام سالمت، 
6 مرکز بهداشت در 

محدوده حاشیه مشهد 
به بخش خصوصی 

واگذار شده است

بــرش

روزبازار

صنعت

تکریم

اقتصادی
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     مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خبر داد
فرصتسهماههبهباغپرندگان

مشهدبرایرفعاشکاالت

قدس: مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی 
گفت: برای رفع اشکاالت موجود در باغ پرندگان مشهد، 

مهلت سه ماهه به مسئوالن آن داده شده است.
تــورج همتی افزود: این مهلت قابل تمدید نیســت و 
در صورت رفع نشــدن مشــکالت، اقدام بعدی برای 
جلوگیــری از ادامه فعالیت دائــم این مجموعه انجام 
خواهد شد. وی اظهار داشت: با توجه به فضای نامناسب 
باغ پرندگان مشــهد، دو قطعه پلیــکان که به صورت 
امانی در دست این مجموعه بود، بازپس گرفته و به باغ 

پرندگان شهرستان تربت حیدریه منتقل شد.

     فرماندار ضرب االجل داد
مهلتیکماههبرایاستعفای
10مدیرپروازیبردسکن

فرماندار بردســکن گفت: اســتقرار مدیران در محل 
خدمت خود از مطالبات جدی استاندار است.

مجتبی شــاکری  در جمع اعضای شورای اداری این 
شهرستان افزود: مدیرانی که مایل به ادامه خدمت در 
پست خود هستند باید در شهرستان مستقر شده و هر 
چه سریع تر تعیین تکلیف کنند.وی گفت: دراین راستا  
به 10 مدیر بردســکن که  خارج از شهرستان سکونت 
دارند تذکرات کتبی داده شــد که باید در کمتر از یک 
ماه آینده  نسبت به استقرار خانواده خود در شهرستان 

اقدام، وگرنه استعفای خود را اعالم کنند.

   مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی:
باکمبودیکمیلیونو230هزارمترمربع

فضایآموزشیروبهروهستیم

ایرنا-خراسان رضوی برای رسیدن فضای آموزشی به  
میانگین کشوری با کمبود بیش از یک میلیون و ۲30 
هزار متر مربع زمین روبه رو اســت.مدیر کل آموزش و 
پرورش خراســان رضوی با اعالم این خبر گفت: سرانه 
فضای آموزشــی در این اســتان 4.۲ متر مربع بوده، در 
حالی که میانگین کشــوری آن 5.1 متر مربع اســت.

قاســمعلی خدابنده افزود: با توجه به وجود بیش از یک 
میلیون و ۲30 هــزار دانش آموز در این اســتان، برای 
رسیدن به میانگین کشوری در این زمینه نیازمند یک 
میلیون و ۲30 هزار متر مربع فضای آموزشی نیز هستیم.

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

7,450

43,900

8,200

8,000

4,000

900 گرمی

حلب 5 کیلویی

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

روغن مایع آفتابگردان

روغن نباتی جامد الدن
برنج پاکستانی باسماتی

برنج هندی1121

شکر

هادیزهرایی: نایب رئیس انجمن صنفی رانندگان اتوبوس 
و مینی بوس برون شــهری مشــهد از حضور دالالن راننده 
ناوگان حمل و نقل عمومی در پایانه های مســافربری برون 
شهری مشهد خبر داد.علی موالیی گرمجانی در گفت وگو 
با قدس گفت: یکی از مشکالت رانندگان، ورود افراد شاغل 
و بازنشســته به این حرفه اســت که علت آن نبود نظارت 
بر صدور و تمدید کارت های هوشــمند رانندگان است .وی 

افزود: در گذشــته صدور، شــارژ و اقدامات دیگر مربوط به 
کارت هوشــمند رانندگان توســط انجمن رانندگان انجام 
می شــد که برای افراد شاغل و بازنشســته، کارت صادر یا 
شارژ نمی شد. متأســفانه در سال های اخیر این کار توسط 
دفاتر پیشخوان انجام می شود که این دفاتر نیز با نامه بیمه 
روستایی و تأمین اجتماعی اقدام به تمدید یا صدور کارت 
هوشمند رانندگان برون شــهری می کنند.موالیی تصریح 

کرد: بســیاری از رانندگان ما سال هاست که در این حرفه 
مشغول فعالیت هستند و افراد بازنشسته و شاغل که کارت 
هوشمند در اختیار دارند، با حضور در پایانه های مسافربری 
به عنوان راننده کمکی به کار گرفته می شوند. این افراد هر 
روز با حضور در پایانه های مسافربری توسط دالالن حاضرند 
با نصف قیمت به عنوان یک راننده به ســرویس بروند. این 
امر سبب شده مالکان و شرکت های حمل و نقل عمومی نیز 
بیشتر از این گونه رانندگان استفاده کنند؛ درنتیجه رانندگانی 
که به طور حرفه ای مشغول به کار بوده اند برای گذران زندگی 
به استان های دیگر رفته و به دور از خانواده به عنوان راننده 

فعالیت کنند.

هشداریکمسئولدرگفتوگوباقدسدربارهصدورکارتهوشمندرانندگانبرایافرادشاغلوبازنشسته

بازیدالالنباجانمسافران

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه خود 

می داند در جهت رفع مشکالت مردمی،  سوژه 
های ارسالی از سوی خوانندگان  عزیز    در 

حوزه های شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را 
پیگیری و منعکس کند .

منتظر سوژه های شما از طریق 

سامانه پیامکی  هستیم.

شماره پیامک:   300072305

بازرگانی



روی خط حادهث

آب شرب

محیط زیست

اعمال اقنون

پلمب

بخشدار مرکزی این شهرستان در گفت و گو با قدس:
  روستاهای همت آباد و گرجی سفلی 

به شبکه آب مشهد متصل شدند
طلبی:  رضــا 
بخشدار مرکزی 
شهرســتان مشهد گفت: 
کســری آب روســتاهای 
همت آباد و گرجی سفلی 
از محل شــبکه آب شرب 

مشهد تأمین شد.
ابوطالب سرابیان در گفت و گو با قدس آنالین اظهار داشت: مشکل 
آب روستاهای همت آباد و گرجی سفلی از روستاهای حاشیه شهر 
مشهد با توجه به تأکیدات فرماندار شهرستان مشهد و جلسات 
متعدد برگزار شــده درباره آب روســتاهای حاشیه شهر، در فاز 
نخست، عملیات اتصال آب روستاهای همت آباد و گرجی سفلی از 
آب شرب مشهد مورد پیگیری قرار گرفت و آب شرب مشهد وارد 

شبکه این روستاها شد.
وی با اشاره به اینکه کسری آب این دو روستا بر حسب نیاز و به 
طور میانگین بین ۶ تا ۱۰ لیتر بر ثانیه از محل شبکه آب شرب 
مشــهد تأمین می شود، افزود: در فاز بعدی تأمین آب روستاهای 
حاشیه شهر مشهد، روستاهای گرجی علیا و کاظم آباد قرار دارند 
که در هفته های آینده مشکل این دو روستا نیز برطرف خواهد شد.   

  تفاهم نامه شهرداری 
و دانشگاه فردوسی برای »نه به پالستیک«

 بــه منظــور 
کاهش مصرف 
شــهرداری  پالستیک، 
مشهد و دانشگاه فردوسی 
تفاهم نامــه ای را امضــا 

کردند.
بهروز کیانی، مدیرعامل 

سازمان ساماندهی مشاغل شــهری و فراورده های کشاورزی 
شــهرداری مشــهد گفت: تعهدنامه همکاری با هدف حذف 
استفاده از پالستیک با دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست 

دانشگاه فردوسی مشهد بسته شد.
وی افزود: چون تجزیه مواد پالستیکی در طبیعت خسارت های 
جبران ناپذیری به محیط زیست وارد می کند؛ بنابراین حذف 
پالســتیک از مصارف روزانه قدم مؤثری در مســیر حفظ و 
مراقبت از محیط زیست  است. وی افزود: از سال گذشته این 
طرح در فروشگاه های »شهرما« با شعار»نه به پالستیک« انجام 
شــده و طرح تشویقی دعوت از شــهروندان برای استفاده از 

کیسه  های پارچه ای نیز اجرایی شده است.

به دلیل تخلفات بهداشتی صورت گرفت
 تعطیلی 2 استخر شنا در سبزوار 

ایرنا: دو اســتخر شنا در 
شهرستان سبزوار به علت 
تخلف از اصول بهداشتی 
بهداشت  بازرسان  توسط 

محیط بسته شد.
دانشگاه  بهداشتی  معاون 
علوم پزشــکی ســبزوار 

با اعالم این خبر گفت: در بازرســی ها و بازدیدهای کارشناسان 
بهداشت محیط از مجموعه های آبی شهر سبزوار، دو استخر شنا 

به علت تخلف از اصول بهداشتی بسته شد.
دکتر فاطمه نوده افزود: آلودگی آب اســتخرها در بیشتر موارد 
عواقب جبران ناپذیری را برای شهروندان به دنبال دارد و مدیران 
اســتخرها باید برای کنترل و اجرای دقیق مقررات بهداشتی و 

ایمنی، نهایت کوشش و مراقبت را به عمل آورند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی بجنورد اعالم کرد
   ۱۵۷ حادثه آتش سوزی در سه ماه

باشــگاه خبرنگاران: 
در ســه ماهه نخســت 
سال جاری ۱۵۷ حادثه 
آتش سوزی در بجنورد به 

وقوع پیوست. 
ســازمان  مدیرعامــل 
خدمات  و  آتش نشــانی 
ایمنی شهرداری بجنورد گفت: در سه ماهه نخست سال گذشته 
۱۲۶ مورد حریق به اطالع سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری بجنورد رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه 
امســال ۱۵۷ مورد بود که نشان از افزایش ۳۱ موردی حوادث 
مذکور دارد. مجید گریوانی افزود: تعداد حوادث به وقوع پیوسته 

در مرکز استان افزایش ۱۰۴ موردی داشته است.
وی گفت: در ۳ ماهه نخســت سال گذشته ۲۱۵ مورد حادثه از 
سوی آتش نشانان امدادرسانی شد، این در حالی است که تعداد 

حوادث به وقوع پیوسته امسال ۳۱۹ مورد بوده است.

به خاطر خواب آلودگی حین رانندگی 
  پنج عضو خانواده 

تا یک قدمي مرگ رفتند
فرمانده  قرمــز:  خط 
انتظامي شهرستان داورزن 
از واژگونی یک دســتگاه 
پراید و مصدومیت شدید 
پنج سرنشین این خودرو 

خبر داد.
سرهنگ جمشید بدری 
گفت: ساعت۱۲:۲۰ یکشنبه گذشته خبری مبنی بر واژگونی یک 
خودرو پراید در حد فاصل داورزن به ســبزوار )پیش از روستای 
صدخــرو( به مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ اعالم و بالفاصله 
عوامل گشت پاسگاه انتظامی صدخرو به همراه نیروهای امدادی 

به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد این خودرو 

به علت نامعلومی از جاده منحرف و واژگون شده است.
بدری تصریــح کرد: در این حادثه پنج عضــو یک خانواده که 
سرنشین خودرو بودند بشدت مجروح و توسط عوامل امدادی به 
بیمارستان امدادي سبزوار منتقل شدند. وی گفت: علت حادثه 
برابر اعالم نظریه کارشناس پلیس راه سبزوار بي توجهي به جلو 
و ناتوانی در کنترل وســیله نقلیه ناشی از خواب آلودگی راننده 

عنوان شده است.
وی یادآور شد: با توجه به مسافرت های تابستانی، هموطنان عزیز 
با ســرعت مطمئن و با احتیاط بیشتري رانندگي و در صورت 
احســاس خستگي در نخستین پارکینگ استراحت کنند تا از 

وقوع چنین حوادثي پیشگیري شود.

پلیس خبر داد
   زن و مرد جوان

متهمان باند سرقت  حرفه ای 
جانشــین  قرمز:  خط 
انتظامــی  فرماندهــی 
اســتان از دســتگیری 
بانــد  گرداننــده  دو 
دســتبردهای شبانه به 
و  مســکونی  خانه های 
رمزگشــایی از ۹ فقره 
ســرقت خبر داد. ســرهنگ ابراهیم قربان زاده گفت: در پی 
گزارش شــبانه از خانه های مسکونی در غرب مشهد و اعالم 
شکایت مالباختگان، طرح عملیاتی کارآگاهان پایگاه چهارم 
پلیس آگاهی و فرماندهی انتظامی مشهد در دستور کار قرار 

گرفت.
جانشین فرماندهی انتظامی اســتان خراسان رضوی افزود: 
تیم های مشترک از کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی و 
مأموران دایره تجسس کالنتری قاسم آباد مشهد برای پیگیری 

این سرقت ها در عملیاتی هماهنگ وارد عمل شدند. 
وی گفت: پلیس در این عملیات با بررسی های دقیق علمی 
از محل هایی که مورد ســرقت واقع شده بود به سرنخ هایی 
دســت یافت که منجر به چهره زنی و شناسایی متهم اصلی 
این پرونده شد. سرهنگ قربان زاده خاطرنشان کرد: متهم که 
در برابر دالیل و اسناد موجود راهی جز بیان حقیقت نمی دید 
همدســتش که یک زن جوان بود را به پلیس معرفی کرد. 
وی افزود: مأموران انتظامی بالفاصله همدست این متهم را نیز 
دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه او یک دستگاه خودرو ۲۰۶ 
ســفید رنگ، یک عدد قیچی قفل بر، قفل بریده شده و دو 

دستگاه گوشی و دیگر اقالم سرقتی کشف کردند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: تاکنون ۹ فقره از سرقت های 
زن و مرد جوان از آپارتمان هایی که مالکان آن به مســافرت 

رفته بودند رمزگشایی شده و تحقیقات از متهمان ادامه دارد.
وی گفت: شــهروندان عزیز باید به توصیه های پلیســی در 
پیشگیری از وقوع سرقت ها و استفاده از تجهیزات بازدارنده 

سرقت توجه بیشتری داشته باشند.

آتش نشانی بیرجند خبرداد
  مرگ دلخراش کارگر

 هنگام کار با دستگاه میکسر
مدیرعامــل  ایســنا: 
نشانی  آتش  ســازمان 
ایمنــی  خدمــات  و 
بیرجنــد  شــهرداری 
گفت: کارگر ۴۷ ســاله 
در کارخانه خوراک دام 
شهرک صنعتی بیرجند 
 هنگام کار با دســتگاه میکسر دچار حادثه شده و فوت کرد.

 علی حسینی در تشریح این ماجرا اظهار کرد: حادثه در ساعت 
۹ و ۱۷ دقیقه روز گذشــته به ماموران ایستگاه شماره پنج 
آتش نشانی اعالم و در ادامه تیم های عملیاتی به محل حادثه 
اعزام شدند. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری بیرجند با بیان اینکه کارگر کارخانه هنگام کار با 
دستگاه میکسر دچار حادثه شده بود، افزود: متاسفانه این کارگر 
 الی پره های دســتگاه گرفتار شد و جان خود را از دست داد.

حســینی یادآور شــد: آتش نشــانان پس از ایمنی محل با 
اســتفاده از تجهیزات برش جســد کارگر  را از الی پره های 

میکسر بیرون کشیدند.

زاویه تصویر

بدون شرح

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     .

 قابل توجه شرکت آبفا
بنده متصدی فروشــگاه پروتئینی هستم، که 
قبص آب بــرای بنده در چندین نوبت نجومی 
صادر شده، با پیگیری متوجه شدم مبلغ مصرفی 
۲۵۰ تومان و مبلغ دفع فاضالب هم ۲۵۰ تومان 
صادر شده است، در صورتی که اصالً منطقه ما 
طرح اگو نصب نشده و هنوز اگو را وصل نکردند، 
اما هزینه دفع فاضالب را در چند نوبت گرفتند!

9۱۵...0۵۵9

  پیشنهاد به اتوبوسرانی
یــک خط۱۲ بود که از بولــوار وکیل آباد عبور 
می کرد و روزهای پنجشنبه و جمعه سالمندان 
را به پابوس آقا امام رضا)ع( می برد؛ پیشــنهاد 
می شود خط۱۱ را تا حرم امتداد دهید، دعای 

خیرهمراهتان.
9۱۵...9۱۵8

  بابا خسیس شده!
بازنشسته هســتم؛ با فقر مالی می جنگم، 
ولی خانواده به جــای آنکه از من حمایت 
کنند می گویند بابا چقدر خســیس شده، 
متوجه نیستند حقوق من به اندازه سرمی 
اســت که به بیمار وصــل کردند تا نمیرد! 

مسئوالن بازنشستگان را دریابید.
9۱۵...9۱۵8

  شهرستان بدون فرماندار
شهرســتان خواف نزدیک یک سال است، 
بدون فرماندار، معاون فرماندار، بخشــدار 
مرکزی و بخشدار ســنگان است در حالی 
که بیشــتر فرمانــداران اســتان انتخاب 
شــده اند؛ ظاهراً انتخاب فرماندار خواف با 

طلسم بسته مواجه شده است!
9۱۵...۵223
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پس از انتشار خبر استفاده دو عضو شورای شهر 
مشهد از مدارک علمی نامعتبر با عنوان »مدارک 
علمی نامعتبر دو عضو شورای شهر لو رفت« در 
شماره روز گذشته روزنامه قدس، سرپرست روابط 
عمومی شورای شهر مشهد با ارسال جوابیه ای، در 

این باره نوشت:
اوال: در حالی که دو عضو شورای شهر هیچ گونه 
اطالعی از موضوع و پیگرد آن توســط دادسرای 
عمومی و انقالب مشــهد ندارنــد و هیچ گونه 
احضاریــه ای در این خصوص بــرای آنان صادر 
نشده اســت، مشخص نیســت چگونه روزنامه 
محترم قدس به محتویات پرونده که معموالً در 
تحقیقات مقدماتی محرمانه اســت دسترسی و 
دســتورات بازپرس را رؤیت کرده است. این نوع 
روش های غیرقانونی و انتشار موضوعات قبل از 
رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی مصداق بارز 
نشر اکاذیب بوده و حق پیگرد قانونی برای شورا 

و اعضا باقی است.
ثانیــا: در خصوص مدارک کارشناســی ارشــد 
مدیریت اجرایــی اعضای مزبور به اســتحضار 
می رســاند مدارک در ســال ۱۳۹۰ از سازمان 
مدیریت صنعتی دریافت شده و مطابق بخشنامه 
و  مــورخ ۱۳8۷/8/۵  شــماره ۷۰۵۹۹/۱8۰۳ 
۹۱۴۶۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۳/۶ معاونت توسعه 
مدیریت و ســرمایه انســانی ریاســت محترم 

جمهــوری و دادنامه ۱۰۱ دیــوان عدالت اداری 
۹۵/۶/۱۷، مدارکی که از سازمان مزبور تا تاریخ 
۹۱/۳/۶ صادر شده معتبر بوده و امکان استفاده 
از آن در امور استخدامی معتبر است. در هر حال 
حق دفاع در این خصوص برای دو عضو به قوت 

خود باقی است.
ثالثــا: مطابق بند )۵( مــاده ۳۰ قانون اصالحی 
تشــکیالت، وظایف و انتخابات شورای اسالمی 
کشور و انتخابات شهرداران، شرط ورود به شورای 
شهر مشهد دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر 
است و بدیهی اســت که صحت اعتبار مدارک 

تحصیلی منتخبین توسط هیئت اجرایی و نظارت 
احراز شده و در نتیجه هیچ گونه اشکالی در روند 

قانونی انتخاب آنان وجود ندارد.
  پاسخ قدس:

زحمات و تالش های شبانه روزی اعضای محترم 
شورای شهرمشــهد و حوزه مدیریت شهری بر 
هیچ کس پوشیده نیست و اقدامات صورت گرفته 
توسط اعضای شــورای شهر در جهت پیشرفت 
و توسعه شــهری به وضوح قابل لمس است. اما 
براساس وظیفه ذاتی رسانه، در این زمینه چند 

نکته قابل ذکر است:

۱. اینکه هنوز برای افراد موصوف احضاریه ای 
ارسال نشده و آن ها در جریان ماجرا نیستند، 
منافی وجود پرونده و پیگیری قضایی نیست 
و پرونده مذکور در شعبه ۲۰۹ دادسرای ناحیه 
۲ عمومی و انقالب مشــهد مطرح و در حال 

پیگیری است. 
۲. بــا توجه به بخشــنامه های مورد اشــاره 
معاونت توســعه مدیریت و ســرمایه انسانی 
ریاســت جمهوری در بند دوم جوابیه، »رابطه 
استخدامی« در »نهادهای دولتی« تا تاریخ مورد 
اشــاره جوابیه معتبر دانسته شده و غیرمعتبر 
بــودن وجه »علمی« مدارک به قوت خود باقی 
اســت و در خبر درج شده، به درستی نامعتبر 
بودن مدرک »علمی« مورد اشاره قرار گرفته و 

رابطه استخدامی مطرح نیست.
۳. در هیچ کجــای خبر مذکور به غیر قانونی 
بودن عضویت این افراد در شورا اشاره نشده و 
صرفاً ارائه مدارک نامعتبر علمی بیان شده است.

جوابیه شورای شهر مشهد به یک خبر و پاسخ قدس

مخاطبان گرامی!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پیامک کنید.

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 وزش باد و گردوخاک 

در برخی مناطق خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: با توجه به بررسی 
نقشه ها و مدل های هواشناسی، همچنان پدیده جوی غالب در 
استان وزش باد است، بویژه در شهرستان های واقع در نوار شرقی 
و نیمه جنوبی استان گاهی وزش باد شدید همراه با گردوخاک 
و کاهش کیفیت هوا با احتمال بروز خسارت پیش بینی می شود. 
همچنین در بعدازظهر امروز شــاهد افزایش موقتی ابرناکی در 
برخی نقاط استان )بخصوص در نواحی غربی( خواهیم بود. ضمن 
اینکه امروز و فردا در بیشتر نقاط، تغییرات دمای شبانه روز کاهش 

۲ تا ۴ درجه ای خواهد داشت. 
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فضای مجازی: 

خط قرمز: رئیس پلیس آگاهی خراســان رضوی از کشف ۱۲ 
هزار و ۱۹۲ متر انواع پارچه های پیراهنی و مجلســی قاچاق به 
ارزش ۳۵۰ میلیون ریال در مشــهد خبر داد. سرهنگ حسین 
بیات مختاری گفــت: کارآگاهان مبارزه با قاچــاق کاال و ارز و 
اداره اطالعات جنایی پلیس آگاهی استان، طرح ضربتی مقابله 
با ســودجویان بازار و توزیع پارچه های قاچاق را در دســتور کار 

خود قرار دادند. 
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی پس از تحقیقات گســترده 

میدانی و بررســی اطالعات بدســت آمــده در این خصوص با 
هماهنگی مقام قضایی محل های واقع در الهیه، محدوده خیابان 
نامجو و کوشــش مشــهد را مورد بازرســی قرار دادند. کارآگاه 
بیات مختاری گفــت: در این عملیات ۱۲ هزار و ۱۹۲ متر انواع 
پارچه های پیراهنی و مجلسی قاچاق که بر اساس اعالم نظر اولیه 
کارشناســان ۳۵۰ میلیون ریال ارزش ریالی آن است، کشف و 
ضبط شد. رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی در پایان با اعالم 
اینکه در این عملیات ۱۱ فرد سودجو به مراجع قضایی معرفی 

شــده اند و تحقیقات ادامه دارد از همکاری آگاهانه شهروندان با 
پلیس تشکر کرد.

باشگاه خبرنگاران: حجت االسالم والمسلمین فروتنی، 
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: 
بخشــی از جرایم مربوط به فضای مجازی مرتبط با خرید 
و فروش اموال مســروقه است که باید کنترل و نظارت بر 
اجناس دست دوم عرضه شده در فضای مجازی به منظور 

شناسایی اموال مسروقه انجام گیرد.

او تصریح کرد: تا پایان ســال ۹۷ تمامی ۲۴ بازار شــهر 
مشهد ساماندهی شده و تحت کنترل و نظارت شهرداری 
و نیروی انتظامی قرار گرفته اســت. معاون قضایی رئیس 
کل دادگســتری خراســان رضوی گفت: مــردم چنانچه 
می خواهند از طریق فضای مجــازی خریدی انجام دهند 
دقت الزم را داشته و به سایت های معتبر مراجعه نمایند. 

فروتنی افزود: نهادهای مختلف ازجمله اصناف و اتحادیه ها 
براســاس دستورعمل و بخش نامه ها باید از اختیارات خود 
اســتفاده نموده و نسبت به حل اختالفات موجود و انجام 
وظایف قانونی اقدام نمایند. او تصریح کرد: دستگاه قضایی 
در راســتای دفاع از حقوق عامه با نهادها و اداراتی که به 
وظیفه خود بدرستی عمل نمی کنند برخورد خواهد کرد.

با تالش پلیس آگاهی خراسان رضوی صورت گرفت

کشف ۱۲هزار متر پارچه قاچاق

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خبر داد

فروش اموال مسروقه در فضای مجازی

  پلمب یک نگارخانه در مشهد
نگارخانه ای  قــدس: 
در مشــهد بــه دلیل 
شکایت همســایه ها و 
بی اعتنایی مدیریت آن 
به تذکرهای داده شده 

مهر و موم شد.
رئیس شورای نظارت بر 

نگارخانه های خراســان رضوی در این باره گفت: پلمب این 
نگارخانه که متعلق به بخش خصوصی است به سبب ایجاد 
سر و صدا تا نیمه شب و برخی مزاحمت های دیگر انجام شد.

محمدرضا محمدی افزود: شــورای نظارت بر نگارخانه های 
خراســان رضوی در پی شکایات مکرر همسایه ها و بررسی 
موضوع، چندین مرتبه به مدیر این نگارخانه تذکر داد، اما وی 
نسبت به این تذکرها بی توجه بود و رفتار خود را اصالح نکرد؛ 
از این رو رعایت نکردن موارد توصیه شــده و تکرار تخلفات 
توسط نگارخانه یادشده، شــورای نظارت بر نگارخانه های 
اســتان را بر آن داشــت که در اقدام نخست به مدت ۶ ماه 

فعالیت این نگارخانه را تعطیل کند.
وی ادامه داد: در صورت تکرار تخلف و اصالح نکردن رفتار، 
پرونده مزبور وارد مرحله بعدی رسیدگی و احتماالً منتج به 

ابطال پروانه آن خواهد شد.



ورزش خراسان پیشکسوت مشهدی تئاتر، سینما و سریال در گفت وگو با قدس:

در شهرم ماندم تا تجربه ام را منتقل کنم
ســرور هادیان علیرضا سوزنچی کاشانی 
را از گذشــته های دور بــه عنــوان یکــی از 
بازیگران پیشکسوت و توانمند تئاتر شهرمان 
می شناسیم. او بازیگری را در تئاتر دانش آموزی 
شروع کرد و توانســت عنوان بازیگری اول را 
بدست آورد و سال ۵۶ با نمایش »رامرودی ها« 
عنوان بازیگری نخست را کسب کرد و استخدام 
اداره فرهنگ و هنر وقت با پســت ســازمانی 
بازیگری شــد. وی که متولــد دوم فروردین 
1334 در مشــهد است،بیش از  180 حضور 
و بــازی در نمایش را در رزومه هنری خویش 
دارد . گرچه 12 سال از دوران بازنشستگی او 
می گذرد اما حضور مداوم و درخشش در تئاتر 
و سریال ها، حکایت از عالقه ای دارد که هنرمند 
هیچ گاه بازنشسته نمی شود. از کارهای برترش 
به سریال های عاشقانه، من نه منم، روزحسرت 
، پرواز در حباب، فیلم های سینمایی بازگشت 
قهرمان، گرگ های گرسنه، تله فیلم های بسیار 
از شبکه های سراسری و استانی می توان اشاره 

داشت.
 حضور در بیش از 180 نمایش 

وقتی از تئاتر و بازی های ماندگارش می گویم، 
بالفاصله به گذشته های دور با کارگردان های 
بنام شــهرمان چــون رضا صابــر، داریوش و 
انوشیروان ارجمند وعلی آزادنیا و... یاد می کند. 
نمایش هایی چون خانات، گالرکته، شــنا در 
آتش، نقل تلخ، شــقایق دره، فانوس حیات، 
خورشــید کاروان محرم و پیرمرد ترسو خائن 

و... .
وی بــا بیان اینکه نمایش هایــی که در آن به 
ایفای نقش در حس و حال امام رضا)ع( بوده 
است را نمی توان از خاطر برد، می گوید: شراره، 
به آسمان نگاه کن، بیکران و... را دوست دارم 

چون مجاورت با آقا برایم حس خوبی است. 
بازیگری شهرمان  این هنرمند پیشکســوت 
درباره فعالیت های ایــن روزهایش می افزاید: 
هنرمند بازنشســتگی ندارد، همچنان در دو 
نمایش حضور و مدیــر تولیدی دو نمایش را 
برعهده دارم و دو ســریال هم به من پیشنهاد 
شــده که البته هنوز پای قرارداد نرفتم. تئاتر 
مشهد خوشــبختانه پویاســت و استقبال از 
تئاتر و پربودن سالن ها گواه همین ادعاست و 

جوان های هنرمندمان خوب کار می کنند.

 جوان هایی که مردانه وارد گود شده اند
علیرضا ســوزنچی خاطرنشــان می ســازد: 
چراغ های تئاتر مشهد هر روز پرنورتر می شود. 
جوان هایــی که صادقانه و دســت خالی کار 
می کنند. بــه یــاد دارم در دوران قدیم اداره 
ارشاد مبلغی را به عنوان تهیه وسایل اولیه به 

گروه ها واریزمی کرد. اما اکنون چند سالی است 
که آن هم قطع شده ولی جوان ها مردانه وارد 
گود شده اند و کار می کنند و موجب خوشحالی 
است که آمده اند و کار می کنند و خوشبختانه 
بحث بلیت فروشی هم در مشهد کامل انجام 

می شود. 

 کنار نسل جوانم 
از این بازیگــر تئاتر، تلویزیون و 
ســینما درباره ارتباط بین نسل 
قدیم و جدید تئاتر در شهرمان 
سؤال می پرسم و بیان می دارد: 
به اعتقاد من این ارتباط به هم 
برمی گردد  خودمان  نسلی های 
که ما چگونه بــا آن ها برخورد 
کنیم . اگر ما احتــرام نگذاریم 
احترامــی نخواهیــم دید. همه 
بچه های تئاتر از کوچک و بزرگ 
مرا عمو علی صدا می کنند. اگر 
سالنی بخواهند، اگر کاری داشته 

باشند و کمکی بخواهند کنارشان هستم.

 آفت جشنواره های قارچ گونه 
وی همچنیــن درباره ورود ســهل به صحنه 
تئاترهم اظهار می دارد: گاه ورود به این عرصه 
هنری سهل است وعلت آن را رویش قارچ گونه 
برخی از جشنواره ها می دانم. کسی که به تئاتر 
وارد می شود و یک دیپلم افتخار هم می گیرد، 
دیگر خدا را بنده نیست و این خیلی بد است. 
برخی می خواهند یک شبه ره صدساله را طی 
کنند اما تعداد زیادی از این بچه ها هم بسیار 
باســواد و عالی و خوب هســتند و با کارهای 

درجه یک می آیند.

  ارزیابی دانش و داشته ها 
ســوزنچی درخصــوص این ســؤال که چرا 
مانند همــه هنرها ورود به فضای تئاتر دارای 
فیلتــر، آزمون و رزومه نیســت و آیا ضرورت 
بانک اطالعاتی در تئاتر محســوس نیست؟ 
بیان می دارد: متأســفانه 
عنوان  بــه  دفترهایــی 
باز  بازیگری  کالس های 
عالقه مندان  و  می شوند 
چند  بازیگــری  هنر  به 
ترم می روند و ادعا دارند 
کــه مــن کالس رفتم، 
اگرچه هیــچ چیزی یاد 
نگرفته اند. به اعتقاد من 
انجمــن نمایــش کمی 
می کنــد.  کاری  کــم 
حدود هشت سال پیش 
گفتیم بیایید کمیته های 
نویســندگی،  تخصصی 
بازیگری  و  کارگردانــی 
تئاتر را تشــکیل بدهید وهر کسی وارد این 
هنر خواست بشود، به کمیته مربوط مراجعه 
کند و بپرسیم چکار می خواهی بکنی؟ دانش و 

داشته ات چقدر است؟

 جای خالی کارگردان و تهیه کننده 
وی درباره رکود کار درفضای سینمای مشهد 
هم می گوید: مشکل این است یک کارگردان 
به مشــهد می آید، می خواهد فیلم بســازد و 
اسمش این اســت که در مشهد کار می کند 
اما همــه عوامــل و بازیگرانــش را از تهران 
می آورد. چند نقش کوتاه به بچه های مشهد 
می دهد، تازه دستمزدی هم نمی دهد. بندرت 

کارگردانی به مشــهد می آیــد و با بچه های 
مشــهدی کار می کند. اندک کارگردان هایی 
از تهران می آیند و خوب همکاری می کنند و 

فیلم هایشان هم پخش می شود.
مشکل این اســت که ما خودمان کارگردان 
و تهیه کننده مشــهدی نداریم چون بودجه و 

اعتماد به برگشت سرمایه هم نداریم.
 اگرچه درعرصه عوامل سینمایی و بازیگری 
چهره های خوبی داریم. بارها من و دوســتان 
مثل من در سریال ها و فیلم هایی که در تهران 
دعوت شده ایم، درخشیده  و دیده شده ایم. اما 
عماًل این فضا برای دیده شــدن در شهرمان 

نیست . 
هنوز در خیابان مرا می بینند به سراغم می آیند، 
عکس می گیرند و عده ای هم می پرسند شما 
کی به مشهد آمده اید و نمی دانند من مشهدی 

هستم.

 به تخصص در یک حوزه معتقدم
وی که از معدود بازیگرانی اســت که در این 
سال ها در رشته تخصصی خویش باقی مانده 
اســت، دراین بــاره بیان مــی دارد: من 180 
نمایش بازی کردم و همیشه گفته ام بازیگرم. 
خیلــی از جوان ها به من پیشــنهاد بازی در 
کارشــان را داده اند که سنشان یک سوم من 
اســت ولی برایشــان بازی کرده و گفته ام به 
شــرطی روی صحنه می روم که با دســت پر 
و فکر خوب بیایی. بحــث مالی اش هم برایم 
مطرح نبوده اســت. حس من این اســت که 
جوانی که دارای انگیزه، علم و فکر خوب است 
را باید حمایت کرد و کارهم موفق بوده است. 
حرفه من بازیگری است و معتقدم باید در یک 

تخصص کار کرد و خوب هم کار کرد.

مجاورت در کوی یار 
این هنرمند بازیگر درباره مهاجرت نکردن به 
پایتخت برای ادامــه کار هنری خویش بیان 
می دارد: من مشهد را دوست دارم، بارها امکان 
مهاجرت بود اما وابســته به خانواده هستم و 

کنار امام مهربانی ها را دوست دارم.
بــه نظر مــن زندگــی همان قدر کــه برای 
هنرمنــد در تهران خوبســت، همان قدر هم 
مشکالتی دارد.اینجا احساس می کنم در تئاتر 
شهرخودمان حضورم مؤثرتراست و می توانم به 
بچه های جوان، تجربیاتم را انتقال بدهم. هر 
زمان پیشــنهاد کاری از کارگردان های خوب 
کشــورمان دارم که شــأن من رعایت شود، 
می روم و برمی گردم و چــون می دانم دوباره 
پس از اتمام کار به شهرم باز می گردم، حس 

خوبی است.

فرهنگ وهنر
  تماشاخانه شمایل میزبان »پادزخم«

به  »پادزخم«  نمایــش 
نویسندگی و کارگردانی 
از  صبــوری  محمدرضا 
27 تیرماه در تماشاخانه 
شمایل روی صحنه رفته 

و در حال اجراست.
در این نمایش بازیگرانی 
پوریــا علی دادی،  چون 

امیر جوادزاده، ســارا سراجی، محســن نورمحمدی، مازیار 
ملت خواه، دنیا براتیان و ســمیه طهماســبی به ایفای نقش 
می پردازند.مشــاورکارگردان این نمایش؛ رضا حسینی، امیر 
جوادزاده؛ دستیار کارگردان و طراح لباس، مطهره نصرت پناه؛ 
مدیر صحنه، سعیده منشــی زاده؛ طراح گریم، بهار کالهی؛ 
طــراح صحنه، مهرنوش غنی زاده؛ طراح نور، پوریا علی دادی؛ 
طراح پوستر و بروشور و ســاخت تیزر گروه ونگوک و روابط 

عمومی و گروه دراما است.

  زمزمه های ساخت شهرک سینمایی 
در مشهد

مشــهد  مردم  نماینده 
مجلــس  در  کالت  و 
شورای اســالمی گفت: 
شهر مشــهد با پیشینه 
تاریخی و فرهنگی خود، 
ظرفیت ساخت شهرک 
ســینمایی تاریخــی را 

دارد.حجت االسالم نصراهلل پژمانفر در خصوص ساخت سریال 
و فیلم ســینمایی با محوریت امام رضا)ع( در مشــهد اظهار 
داشت: ظرفیت نیروی انسانی، مهم ترین ظرفیت در خراسان 
رضوی است و هنرمندان، بازیگران، کارگردانان و فیلمبرداران 
بسیار خوبی در مشهد وجود دارند که می توانند در تولید اثر 
برای امام رضا)ع( فعالیت کنند.نماینده مردم مشهد و کالت 
در مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه پیشینه تاریخی و 
فرهنگی مشهد، ظرفیت ساخت شهرک سینمایی تاریخی را 
دارد، در خصوص پیگیری تصویب آن در مجلس تأکید کرد: 

این موضوع به ظرفیت اراده ها در کشور بستگی  دارد.

  نسخه کارگردان مشهدی 
برای ساخت تئاتر شهر

ســروش طاهری گفت: 
مهمی  بســیار  موضوع 
مجموعه  در ساخت  که 
این  دارد  جدید وجــود 
اســت که حتماً از نظر 
کارشناســان تئاتــر در 
شهر مشهد، برای ساخت 

این مجموعه استفاده شــود.این بازیگر و کارگردان مشهدی 
درخصوص ویژگی های مجموعه جدید تئاتر شهر مشهد اظهار 
کرد: در بحث اجرای نمایش، سالن از دو وجه قابل بررسی است؛ 
اینکه سالن تئاتر امکانات اجرایی و هنری داشته  و همچنین 
دارای امکانات رفاهی پشت صحنه باشد که منظور از امکانات 
رفاهی یعنی اینکه سالن دارای اتاق گریم و تعویض لباس برای 
خانم ها و آقایان، آب گرم و سرد، مواد شوینده، ورودی مجزا و 
توالت های مناسب باشد. اما درحال حاضر مجموعه تئاتر شهر 
فاقد تمام این امکانات است و همچنین روی صحنه باید دارای 
کفپوش، بازخورد صدا یا سیســتم آکوستیک، موسیقی و نور 
مناسب باشد که تمامی این موارد در ساخت مجموعه جدید 

باید لحاظ شود.

  آبشارهای سه گانه ارزنه؛
 جایی برای فرار از گرمای تابستان

مقدم:  کاهانی  مهدی 
آبشارهای سه گانه ارزنه، 
طبیعی  تفرجگاه های  از 
خراسان رضوی است که 
در شهرســتان باخرز در 
نزدیکی تایباد واقع شده 
در  آبشــارها  این  است. 

امتداد رودخانه ارزنه قرار گرفته و از ارتفاعات باخرز سرچشمه 
می گیرند.در پایین آبشار اول، حوضچه ای طبیعی به وجود آمده 
که اغلب گردشگران و اهالی بومی در آن شنا می کنند. البته 
دسترسی به آن دشوار است و نیاز به تجهیزات فنی و مهارت 
صخره نوردی دارد. ارتفاع آبشار اصلی نزدیک به ۶0 متر است، 
آبشــار دوم حدود 2۵ متر و آبشار سوم حدود 30 متر ارتفاع 
دارد.آب و هوای روســتای ارزنه متعادل است و زمستان های 
ســرد و تابســتان های نســبتاً گرمی دارد اما از روستاهای 
خوش آب و هوای شهرستان باخرز به شمار می رود. در جنوب 
روستا آثار و بقایای یک قلعه باستانی به چشم می خورد که از 
خشت و گل ساخته شده اما سندی بر قدمت آن وجود ندارد.

اهالی روستای ارزنه به زبان فارسی سخن می گویند و مذهب 
آن ها شــیعه جعفری است. اطراف روســتا چندین چشمه 
وجود دارد که آب مورد نیاز اهالی را تأمین می کند. چشــمه 
درخت بید، چشــمه پیرعلی، چشمه رستم، چشمه گرچی، 
چشمه آقا محمد و چشمه گل موجب پیدایش باغ های سرسبز 
در اطراف روستا شده است.این روستا همچنین از حیث گیاهان 
دارویی غنی است؛ گیاهانی مانند شاتره، ترنج، گل ختمی، گون 
و زیره کوهی به فراوانی در ارزنه یافت می شود. مسیر دسترسی 
به آبشارهای ارزنه از شهر مشهد  به دو صورت انجام می شود. 
می توانید از مسیر مشــهد- فریمان - تربت جام - باخرز، به 
ســمت روســتای ارزنه حرکت کنید و یا از مســیر مشهد - 
تربت حیدریه - باخرز حرکت کنید؛ البته مسیر اول کوتاه تر و 
حدود 210 کیلومتر است درحالی که مسیر دوم در حدود 240 
کیلومتر است.موقعیت جغرافیایی شهرستان باخرز به گونه ای 
است که در میان شهرستان های تربت جام، تایباد و خواف قرار 
گرفته و وجود روستای ارزنه و آبشار سه گانه آن موجب جذب 
گردشگران بســیاری از شهرستان های همجوار و حتی نقاط 
دورتر مانند مشهد نیز به این منطقه می شود.طبیعت زیبای 
روستا و فرهنگ بومی آن، شــرایط اولیه و الزم برای جذب 
گردشگر به این روستا را فراهم کرده و ارزنه تاکنون در جذب 

گردشگر موفق بوده است.

ر گشت و گذا

  درخشش دختران وزنه بردار خراسان 
رضوی در مسابقات کشوری

وزنه برداری  مســابقات 
در  کشــور  دختــران 
اصفهــان با درخشــش 
خراســانی ها بــه پایان 
دوره  ایــن  رســید.در 
از مســابقات دختــران 
خراسان رضوی با کسب 
سه مدال طال، چهار نقره و هشــت برنز کار خود را به پایان 
رساندند. مرضیه قنبری، دختر طالیی کاروان خراسان رضوی، 
طالی حرکت یک  ضــرب 70 کیلو، طالی حرکت دوضرب 
۹0 کیلو و طالی مجموع 1۶0 کیلوگرم را از آِن خود کرد و بر 

سکوی قهرمانی ایستاد.
همچنیــن در وزن مثبت 87 کیلوگــرم، نگین ولیان موفق 
به کســب ۶ مدال برنز شــد. در وزن 7۶ کیلوگرم نیز، مائده 
منصوری دو مدال نقره و یک برنز را از آن خود کرد، همچنین 
در وزن ۵2 کیلوگرم عاطفه عباسی موفق به کسب دو مدال 

نقره و یک برنز شد.

  اردوی تیم ملی کبدی جوانان
 در مشهد برگزار شد

اردوی تدارکاتــی تیــم 
ملــی جوانــان به مدت 
یــک هفته در مشــهد 
برگزار شد. رئیس هیئت 
کبدی خراســان رضوی 
در ایــن خصوص گفت: 
تیم  اردوی  هشــتمین 
ملی کبدی جوانان با حضور 17 بازیکن در مشهد برگزار شد. 
حسن احمدیان افزود: این تیم در مدت حضور خود در مشهد 
دو دیدار تدارکاتی با تیم های منتخب لیگ دسته یک کبدی و 
تیم کبدی کرمانشاه به عنوان قهرمان لیگ دسته یک برگزار 
کرد که تیم منتخب لیگ را با نتیجه 47 بر 1۶ شکست داد و 
قهرمان لیگ دسته یک را هم با نتیجه 37 بر 2۵ مغلوب کرد.

وی با بیان اینکه در تیم ملی کبدی جوانان 17 ورزشکار حضور 
دارنــد، افزود: عالوه بر آن ها مرتضی عیدی، حامد کریم زاده، 
سجاد حسین آبادی، علیرضا باستانی و علی ضیا از خراسان 
رضوی هم با این تیم تمرین و در صورت نظر مثبت کادرفنی 

یک یا دو نفر از این افراد به تیم اضافه می شوند.

  قهرمانی گناباد در مسابقات
 پرورش اندام خراسان رضوی

بزرگ  جایزه  رقابت های 
پرورش  بدنــی  فیزیک 
رضوی  خراســان  اندام 
به میزبانی شــهر گناباد 
برگزار شد. این رقابت ها 
در ســه رشــته فیزیک 
بادی کالســیک  بدنی، 
و بــادی بیلدینــگ در 
سالن شــهید کفایی گناباد برگزار شــد که ۵1 ورزشکار از 
شهرستان های اســتان خراسان رضوی در این مسابقه با هم 
رقابت کردند. در پایان تیم باشــگاه اورال گناباد مقام نخست 
را کسب کرد و تیم های مشهد و باشگاه رکورد تربت حیدریه 

مقام های دوم و سوم را بدست آوردند.

  ضرورتی برای بلندقد بودن در 
بسکتبال وجود ندارد

بانــوی  بلندقدتریــن 
بســکتبال ایران با بیان 
اینکــه ضرورتــی برای 
دراین  بــودن  بلندقــد 
رشته وجود ندارد، گفت: 
بسکتبال و والیبال سبب 
بلندقــدی نمی شــوند. 
مهســا تقدمی در گفت وگو با قدس آنالیــن با بیان اینکه از 
حدود 18 سال پیش بسکتبال بازی می کنم، افزود: در دوران 
مدرسه به دلیل قد بلندم به پیشنهاد معلمان ورزش همزمان 
با حضور در تیم بســکتبال، آموزش های الزم را در این رشته 

ورزشی نیز آموختم.
وی در پاســخ به پرسشــی مبنی بر اینکه آیــا باید در همه 
پست های بســکتبال ورزشکاران قد بلند داشته باشند، بیان 
کرد: خیر، اتفاقاً در بسکتبال پست های مختلفی وجود دارد 
که برای بازی در آن ها، ضرورتی برای بلندقد بودن وجود ندارد.

متأسفانه دفترهایی 
به عنوان کالس های 

بازیگری باز می شوند 
و عالقه مندان به هنر 

بازیگری چند ترم 
می روند و ادعا دارند
 که من کالس رفتم، 

 اگرچه هیچ چیزی
 یاد نگرفته اند
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      مدیرکل میراث فرهنگی خبر داد 
 معرفی خراسان رضوی 

در شبکه های تلویزیونی ترکیه

قدس:مدیــر کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری خراســان رضوی از گام نخست معرفی 
استان در شبکه های تلویزیونی ترکیه خبرداد و گفت: 
در قالب یک تور رسانه ای، مجموعه حرم مطهر رضوی، 
جاذبه های شاخص مشهد و 13 شهرستان دیگر استان 

مستندسازی شد.
ابوالفضل مکرمی فر افزود: به همین منظور نخســتین 
تور آشناسازی تبلیغاتی جهت هیئت فرهنگی مدعو 
از ترکیه برگزار و مستندســازی شد تا توسط مؤسسه 
فیلم »دوروک مدیای استانبول« در شبکه های شیعیان 

کشور  ترکیه منعکس شود.  

 رئیس اداره میراث فرهنگی نیشابور اعالم کرد 
بازپیرایی و مرمت کتیبه های تاریخی 

مجموعه قدمگاه 

قدس: رئیس اداره میراث فرهنگی نیشابور از بازپیرایی 
و مرمت کتیبه هــای تاریخی مجموعه قدمگاه در این 
شهرستان خبر داد.محمداسماعیل اعتمادی گفت: این 
عملیات مرمتی با تخصیص اعتبار الزم از طرف هیئت 
امنای مجموعه قدمگاه رضوی در حال انجام است.وی 
با بیان اینکه مرمت توسط استادکاران مرمت تزئینات 
معماری میراث فرهنگی انجام می شود، ادامه داد: این 
کتیبه های با ارزش مربوط به دوره صفویه و از زیباترین 
تزئینات وابســته به معماری است که بعضاً با آب طال، 
اندود و... تزئین شــده اند. این بنا به شــماره 23۶  در 

فهرست میراث ملی به ثبت رسیده است.

   معاون اداره کل میراث فرهنگی :
 بازار تاریخی

 فرش مشهد مرمت  می شود

قدس: معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری خراســان رضوی گفت: بــازار تاریخی 
فرش مشهد بیش از 200 ســال قدمت دارد و یکی از 

قدیمی ترین بازارهای این کالنشهر است.
مرجان اکبری افزود: مرمت بازار فرش مشهد هم اکنون 
در مرحله تهیه نقشــه و طرح توســط دانشگاه خیام 
اســت تا در صورت تأیید نهایی سازمان مرکزی میراث 

فرهنگی، عملیات اجرایی مرمت آغاز شود.
بازار بزرگ مشهد در حاشیه حرم مطهر امام رضا)ع( قرار 
داشت که بخش بزرگ آن پس از طرح نوسازی اطراف 

حرم مطهر رضوی تخریب شد.

7587zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

1. فنی در ورزش کشــتی – نازیبا- مرغ 
می رود – نیم تنه مردانه 2. سرشــب- از 
موآراهــا- یقه 3. بســیار توصیه شــده- 
گل ســنگ - پارچــه ابریشــمی 4. یار 
دمنه- وسیله- ستایشــگر ۵. منفرد- نام 
قدیم آلمان- رئیس جمهور قبلی الجزایر 
با نام کوچک »الیمین« ۶. گرداگرد اماکن 
مقدس- بخش پایینی لباس- حرف فاصله 
7. کمک غــذای گیاهــی- مدفن مولوی 
در این شــهر ترکیه واقع شــده- دروازه 
8. عبــور و مرور- لغزنــده- دریا- ابتیاع 
۹. شــیار درونی لوله تفنگ- الهه شــکار 
یونان باستان- صلیب 10. لحظه- دریایی 
 در شــمال غربــی ترکیــه- جنبش هوا 
11. یار عروس- حشره ای در هواپیما- عزیز 
 عرب 12. چرخ چاه- سودرسان- مسری 
13. مایع ترشــی که از انگور می گیرند – 
تردید فراوان- پرتالش 14. کشــوری در 
جنوب شــرق آســیا- رگ گیاهی- عامل 
تکثیــر قارچ ها 1۵. چاشــنی قرمزرنگ- 
کریم خانــی-  سلســله  دشــنام دادن- 

از نیروهای چهارگانه ارتش

1. ماهی فروش- به خدمت گرفتن- خیس 
2. اســتخوان بندی- یواش- علم شمارش 
3. حکومــت مبتنی بر جدایــی دین از 
سیاست- نزد- فراق 4. سرای مهروکین- 
سخت و مشکل- از صورت های نام مرقس 
که از پدیدآورنــدگان انجیل بود ۵. غوزه 
پنبه- حافظه سخت رایانه ای- پول نقره ای 
 قدمــا- از تجهیزات شــبکه های رایانه ای 
۶. بنیــان - ظــرف ســرکه- از مصالح 

ساختمانی 7. شهر چاقو- معاهده 
8. کشــته راه خدا- مادر ورزش ها- عدد 
منفی- یارو ۹. خوراکــی ایتالیایی که از 
الیه های ســه گانه پاســتا ورقه ای ، سس 
مخصوص ، و پنیرپیتزا درســت می شود- 
انگشت شمار 10. بازسازی- مخترع تلفن- 
نفی تــازی 11. زخم- صوت شــگفتی- 
کسی که مامور الیروبی چاه است - واحد 
واکسیناســیون 12. میهمــان ناخوانده- 
 همیشگی و سرمدی – حرف 1۹ انگلیسی 

13. عاشق و شیدا- به دور از اتهام- سابقا به آن تامینات 
می گفتند 14. به دردبخور- نــگارش رایانه ای- تبدیل 
بخاربه مایع را گویند 1۵. ماهی کنسروی- محاسب- از 

طوایف بزرگ سیستان و بلوچستان

  افقی

  عمودی
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