
مرغ 15 هزار تومانى شايعه دالالن استمديران بايد در مناطق محل خدمت خود سكونت داشته باشند
رئيس اين اتحاديه در مشهد:  فرماندار مشهد در گفت وگو با قدس:

فرماندار مشهد گفت: حاشيه شهر مشهد كه جزو 
دغدغه هاى مقــام معظم رهبرى و تأكيدات دولت 
و استاندار خراسان رضوى اســت، در اولويت هاى 
اصلى فرماندارى قرار دارد.سيد محمدرضا هاشمى 
در گفت وگو با قدس آنالين اظهار داشــت: اولويت 
اصلى من در فرماندارى مشــهد تكريم زائران امام 

رضا(ع) است و ...

رئيس اتحاديه مرغداران مرغ گوشتى مشهد گفت: 
در حال حاضر قيمت مرغ 13 هزار و 200 تومان 
است.  ولى اهللا كاشكى با اشاره به برخى شايعه ها 
در مــورد افزايش قيمت مرغ اظهار كرد: نرخ مرغ 
15 هزار تومان نيست و در حال حاضر 13 هزار و 
200 تومان است، اين ها شايعاتى است كه دالالن 

براى تخريب اين بازار ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2

تجربه سونا ى خشك در اتوبوس هاى مشهد!
عامالن سودجويى در بازار

 در محاصره اطالعاتى سپاه مشهد

خواب گران فروشى 
600 تن برنج پاكستانى 

تعبير نشد

.......صفحه 3

قدس گاليه هاى مردمى را در يك گزارش ميدانى بررسى كرد

.......صفحه 2 

ششمين محفل شعر «طنز نارنجك» در مشهد برگزار شد
بيان طنازانه مشكالت  اجتماعى

از زبان شاعران خراسانى
جليل فخرايى: ششمين محفل شــعر طنز نارنجك با موضوع 
مسائل اجتماعى و به همت دفتر شعر حوزه هنرى استان در سينما 

هويزه مشهد برگزار شد.
سكاندار اجراى اين برنامه با مصطفى صاحبى و شعرخوانى جمعى 

از طنزپردازان خراسانى از جمله ياور مهربان، محمد نيك، فرامرز 
اكبرى، حســن عارفى مهر، عاليه رجبى، محسن تيمورى، حسن 
سردارى، سيد امين موسوى، على سمرقندى، مهدى خداپرست، 
محمد ياسين اسدى، جميله سادات كراماتى، زهرا فرقانى، منيژه 
رضوان، قاسم رفيعا، محمد حسين رحيمى، هاشم پاسدار و مجتبى 

فدايى همراه بود.
اشعار اين شب شــعر به بيان طنازانه مشكالت و موانع ازدواج 
جوانــان و گاليه از گرانى ها اختصاص داشــت كه با اســتقبال 

مخاطبان همراه بود.
نمونــه اى از اشــعار اين محفل ادبى از شــاعره عاليــه رجبى را 

مى خوانيم:

بوى ترشى حاصِل در خانه بى حد ماندن است
در جواب خواستگارى ها مردد ماندن است

خانه  آشفته و هرشب غذاى حاضرى
از مضرات فراوان مجرد ماندن است

مديركل پست خراسان رضوى
در گفت وگو با قدس:

80 هزار كارت سوخت 
معطل واگذارى است

با نظارت هاى شبانه روزى تيم هاى عملياتى ناحيه مقاومت بسيج سپاه 
حضرت مسلم(ع) مشــهد روى تحركات عامالن گرانى قيمت ارزاق 
عمومى، حدود 600 تن برنج و چندين هزار حلب روغن كشــف و با 
دستور مقام قضايى توقيف و توزيع آن در بازار آغاز شد.21 ارديبهشت 
ماه گذشته با انتشار ماجراى «500 تن برنج گران در مشهد كشف شد» 

از ورود قاطعانه سپاه با ...

....... همين صفحه 
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 با تصويب شوراى شهر
 خاكشور دوباره سرپرست 

شهردارى بجنورد شد
ايرنا: در نشست رسمى 
شــوراى اسالمى شهر 
بجنورد، اعضاى شــورا 
با انتخاب محمدمهدى 
خاكشــور بــه عنوان 
شــهردارى  سرپرست 
مركز استان خراسان شمالى، به كش و قوس هاى چند 

روزه در خصوص مديريت اين نهاد پايان دادند.
ديروز نشســت شوراى شــهر بجنورد با حضور حميد 
عرب، مديركل دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى 
خراسان شمالى برگزار شــد كه در اين نشست آراى 
هشــت نفر از اعضاى شورا گرفته شد كه از اين تعداد، 

هفت نفر به خاكشور رأى موافق دادند. 
در اين نشست از محسن تيمورزاده، سيدعباس نقيب، 
سيدمحمدعلى كشميرى و محمدمهدى خاكشور به 
عنوان گزينه هاى سرپرستى شهردارى بجنورد نام برده 

شده بود.
بر اســاس اين گزارش، پيش از اين و در روز پنجشنبه 
هفته پيش، اعضاى شــوراى شهر بجنورد در نشستى 
فوق العاده، خاكشــور را به عنوان سرپرست شهردارى 
مركز استان انتخاب كرده بودند كه برگزارى اين نشست 
و انتخاب وى توسط بعضى از اعضاى شورا غيرقانونى 
خوانده شــد و هيئت تطبيق فرمانــدارى بجنورد نيز 
مصوبه شوراى شــهر مبنى بر اين انتخاب را به علت 

غيرقانونى بودن، مردود شمرد.

دبير انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى 
خراسان رضوى:

  نرخ مصوبى براى قيمت بليت 
عتبات، ويژه ايام عرفه نداريم

ايسنا: دبير انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى خراسان 
رضوى گفت: در خصوص بهاى بليت هاى عتبات ويژه ايام 
عرفه، نرخ مصوبى نداريم. مجيد فرقانى اظهار كرد: در اين 
مورد هيچ نرخ مصوبى نداريم و قيمت ها بر اساس همان 
نرخ هاى موجود در بازار و سايت است كه بر اساس تقاضا 
ممكن است تغيير كند. وى همچنين در خصوص وضعيت 
قيمت بليت هاى عتبات در ايام اربعين حسينى افزود: نرخ 
مصــوب در مورد بليت هاى عتبات عاليات در ايام اربعين 
حســينى هنوز اعالم نشده و قاعدتاً نزديك به ايام محرم 
ايــن نرخ مصوب اعالم خواهد شــد. دبير انجمن صنفى 
دفاتر خدمات مسافرتى خراسان رضوى در خصوص تغيير 
قيمت بليت هاى عتبات در اربعين امسال بيان كرد: به نظر 
مى آيد قيمت ها در اين مورد به ميزانى تغيير خواهد كرد 
و از آنجا كه هزينه شركت هاى هواپيمايى افزايش يافته 
اســت، در بازار آزاد  نسبت به سال قبل، هزينه خدمات 
عتبات باال رفته است و قاعدتاً نرخ مصوبى كه ارائه خواهد 
شد، نسبت به ســال قبل افزايش خواهد داشت. فرقانى 
عنوان كرد: با توجه به اينكه هرســاله مردم به خصوص 
در ايام محرم و اربعين، متقاضى ســفر به عتبات عاليات 
عراق هســتند و هرســال با حجم زيادى از تقاضا مواجه 
هستيم، توصيه مى شود عالقه مندان زيارت عتبات عاليات 
خريدارى بليت هاى خود را از شــركت هاى مجازى انجام 
دهند كه داراى مجوز از سازمان ميراث فرهنگى و سازمان 

هواپيمايى كشور و حج و زيارت باشند.

��ر��ر

هاشم رســائى فر: حدود دو هفته ديگر 
دوباره ســر و كله كارت هاى ســوخت براى 
ســوخت گيرى خودروهاى شــخصى پيدا 
مى شــود. بر اين مبنا و طبق تصميم گرفته 
شده، از 20 مرداد مالكان خودروها موظف به 
استفاده از كارت سوخت خود براى دريافت 
بنزين خواهند بــود. كارت هايى كه يك بار 
چند سال پيش وارد چرخه دريافت سوخت 
و پس از مدتى با تك نرخى شدن بنزين از 
رده خارج شدند، حاال براى مرحله دوم قرار 
است با همان كارايى قبلى وارد همان چرخه 
شوند. گرچه هنوز خبرى از سهميه بندى و 
تغيير قيمت بنزين به وضوح نيســت، اما به 
نظر مى رسد اين اقدام ابتدا به منظور كنترل 
قاچاق بنزين باشــد و بعد احتماالً برگشت 

سهميه بندى ها !

در شرايط موجود و زمان كمى كه تا اجرايى 
شدن استفاده از كارت بنزين شخصى براى 
ســوخت گيرى خودروها مانــده، هنوز هم 
هستند خودروهايى كه كارت سوخت آن ها 
به هر دليلى در دفاتر پســتى باقى مانده و 

مالكان نتوانسته اند آن ها را دريافت كنند.

 مراجعه به سايت شركت پست براى 
پيگيرى سرنوشت كارت سوخت 

مديركل پست خراسان رضوى در گفت وگو با 
قدس در خصوص چگونگى دسترسى مردم 
به كارت هاى سوخت خودروهايشان توسط 
پســت گفت: طبق تمهيداتى كه از سوى 
شركت پست انديشيده شده، بهترين روش 
براى دسترسى سريع به كارت هاى سوخت، 
ورود كد رهگيرى 20 رقمى ثبت شــده در 

قبض پستى، در قسمت خدمات الكترونيكى 
پســت، بخش رهگيرى مرسوالت سازمانى 
مندرج در سايت شركت ملى پست به آدرس 

www.post.ir است.
سيد احمد موســوى مى افزايد: متقاضيان 
مى تواننــد پــس از اطــالع از محل دقيق 
نگهدارى كارت ســوخت خود با در دست 
داشــتن مدارك شناســايى خودرو و مالك 
خودرو (فردى كه خودرو به نامش اســت) 
به آدرس ذكر شده مراجعه و كارت سوخت 

خود را دريافت كنند.
وى همچنين اظهار داشــت: هم استانى ها 
مى توانند در صورت تمايل از گزينه ارســال 
مجــدد كارت ســوخت در بخش رهگيرى 
مرسوالت سازمانى استفاده نمايند. يادآورى 
ايــن نكته هم قابل توجه اســت كه هنگام 

دريافت كارت سوخت، مبلغ 10 هزار تومان 
از متقاضيان دريافت و به حســاب شركت 
ملى پااليش و پخش فراورده هاى نفتى واريز 

خواهد شد. 
موســوى در پاســخ بــه تعــداد كارت 
ســوخت هايى كــه مالــكان آن هــا  به 
سراغشــان نيامده و  در شــركت پست 

معطــل مانده، گفت: تا پايان تيرماه 721 
هــزار كارت در باجه هــاى معطلــه اين 
شركت وجود داشت كه از اين ميزان 80 
هزار مربوط به خودروهاى هم اســتانى ها 
در خراسان رضوى هستند كه طبق اعالم 
شــركت پست در صورت عدم مراجعه در 

زمان مقرر ابطال خواهند شد.

مديركل پست خراسان رضوى در گفت وگو با قدس:
80 هزار كارت سوخت معطل واگذارى است
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
) به طور فوق العاده  ( شرکت تعاونی مسکن مهر 17  ) نوبت دوم (

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده 
که روز جمعه مورخ 98/05/25 ساعت 17 در محل مرکز آموزش سعیدی واقع در میدان سلمان تشکیل 

می گردد حضور بهم رسانند.
بموجب  را  خود  رأی  حق  میتوانند  باشد  نمی  مقدور  جلسه  در  آنها  حضور  امکان  که  محترمی  اعضاء 
وکالتنامه کتبی به فرد دیگری محول نمایند که در اینصورت تعداد آرا وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی 

و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس.                         2- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی 98. 
3- طرح و تصویب صورتهای مالی 94 الی 97.                   4- انتخاب عضو اصلی و علی البدل بازرس.

5- انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره
6- تصمیم گیری در خصوص اخراج اعضاء بدهکار   ) طبق اساسنامه(

7- تصمیم گیری در مورد نحوه فعالیت اجرایی پروژه در فازهای 1 و 2 و 3
8- اتخاذ هرگونه تصمیم که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیئت مدیره
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
 شرکت تعاونی مسکن مهر 17 ) نوبت سوم (

دعوت  محترم  اعضاء  کلیه  از  بدینوسیله 
عمومی                        مجمع  جلسه  در  تا  میشود 
فوق العاده شرکت تعاونی که  در روز جمعه 
مرکز  محل  در   6 مورخ 98/05/25 ساعت 
میدان  در  واقع  سعیدی  شهید  آموزش 
سلمان تشکیل میشود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه : 
بر                    مبنی  اساسنامه   5 ماده  اصالح   -1

تمدید مدت 
تعاونی               جدید  اساسنامه  تصویب   -2

مسکن مهر 
هیئت مدیره 
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«بوژان» ماسوله رنگارنگ نيشابور
.......صفحه 4



قدس گالیه های مردمی را در یک گزارش میدانی بررسی کرد

تجربه سونای خشک در اتوبوس های مشهد!
 رضا طلبی  تأخیرهای طوالنی، 
دودزایی و فرسوده بودن اتوبوس ها 
در کنــار ازدحــام بیش از حد مســافران در 
خودروهایی به ظاهر اتوبوس موضوعی است 
که هر چند بارها در رسانه ها از قول مردم مورد 
انتقاد قرار گرفته، اما انگار گوش شنوایی برای 
برطرف کردن آن ها توســط مدیران شهری 

وجود ندارد.
به گزارش قدس آنالین، وضعیت نابســامان 
اتوبوسرانی شهر مشهد این روزها صدای زائران 
و مجاوران را درآورده است، به طوری که کافی 
اســت دقایقی در ایستگاه های اتوبوس توقف 
کنید و پای درددل های مردم بنشــینید تا به 
وضعیت اسفناک خدمت رسانی در این زمینه 

پی ببرید.

  فاصله زیاد بین حرف 
تا عمل مدیران شهری 

در ایســتگاه وکیل آباد کمی باالتر از ایستگاه 
مترو هفــت تیر چند لحظه ای توقف می کنم 
تا میزان رضایت شــهروندان و زائــران را از 
اتوبوس هایی که در این مسیر تردد می کنند، 

جویا شوم.
خانــم چنارانی که با چند پالســتیک همراه 
فرزند خردسالش منتظر خط 18.1 است در 
گفت وگو با خبرنگار مــا می گوید: ۲۵ دقیقه 
است که منتظر این اتوبوس هستم، اما هنوز 

خبری از آن نیست.
وی ادامه می دهد: از ســاعت 1۲:۳۰ در اوج 
گرما به همراه فرزندم اینجا منتظر هستیم و با 
اینکه خطوط دیگر تاکنون دو بار آمده اند، اما 

هنوز اتوبوس این خط نیامده است.
این شهروند مشهدی می افزاید: ما یک خودرو 
داریم که در اختیار همســرم اســت و من و 
فرزندم مجبوریم برای تردد در شهر از اتوبوس 
اســتفاده کنیم، اما وضعیت خدمت رســانی 
این وســیله نقلیه عمومی به گونه ای اســت 
کــه از رفت وآمد در شــهر بیزار می شــوم و 
بیشتر با همســرم در ساعت های بعدازظهر و 
شــب برای خرید و موارد دیگر به خیابان ها 
مراجعه می کنیم، مگر اینکه ناچار باشیم.خانم 
چنارانی بیان می دارد: همیشــه در رسانه ها 
می خوانم و می شنوم که مدیران شهری حرف 
از خدمت رســانی به شــهروندان و زائران در 
مشــهد می زنند، اما وقتی انسان واقعیت ها را 
مشــاهده می کند به صداقت سخن این افراد 

شک می کند.
وی می افزاید: از شــهردار مشهد تقاضا دارم 
که اگر مدیران مجموعه اتوبوســرانی مشهد 
نمی توانند چاره ای برای حل این موضوع پیدا 

کنند خودش این وضعیت را ساماندهی کند.
ساعت 1۳:1۰ اســت که اتوبوس خط 18.1 
به این ایســتگاه می رسد و هنگامی که دلیل 
تأخیر ورودش را از راننده می پرسم، وی پاسخ 
می دهد: رانندگان تابع نظر رئیس خط هستند 
و هر ســاعتی که وی اعــالم کند ما حرکت 

می کنیم.

  بی توجهی اتوبوسرانی به حرف مردم 
بــه ایســتگاه چهــارراه معلم مــی روم تا از 
وضعیت تردد اتوبوس ها در این مسیر از زبان  

شهروندان آگاه شوم.
بهاری که از ســن و سالش مشخص است در 
دوران بازنشستگی به سر می برد، پس از شنیدن 
پرســش من با دلی پردرد می گوید: هرچه ما 
بگوییم فایده ای ندارد، زیرا این اتوبوس ها کار 

خودشــان را می کنند و به 
ندارند. توجهی  مردم  حرف 

او ادامه می دهد: من مسافر 
هستم؛  همیشگی خط 1۵ 
این خط بسیار بی نظم است 
و شما هیچ برنامه زمانبندی 
تــردد  بــرای  را  دقیقــی 
اتوبوس های آن نمی بینید و 
گاه تا ۴۰ دقیقه تأخیر دارد.

بهاری می افزاید: وقتی هم که 
به راننده اعتراض می کنیم، 
نیستیم؛  ما  مقصر  می گوید 

تعــدادی از اتوبوس های خط ما را به مســیر 
دیگری فرستاده اند و به همین دلیل مسیر ما 
با کاهش اتوبوس مواجه شده، باید رئیس خط، 
حرکت اتوبوس هــا را مدیریت کند.وی بیان 
می کند: داخل هر اتوبوس کدی را مشــخص 
کرده و شماره سامانه پیامکی نیز قرار داده اند؛ 
من شــخصاً چند بار نارضایتی خود را به این 
سامانه پیامک کرده ام، ولی نه پاسخی دریافت 
کرده ام و نه تغییــری در وضعیت اتوبوس ها 
ایجاد شده است. این شهروند می افزاید: وقتی 
در یک سیستم کسی پاسخگو نباشد وضعیت 
به گونه ای می شود که کار کردن برای مردم و 
ارائه خدمات به آن ها به جای وظیفه به منت 
گذاشتن تبدیل می شود و تعهد به انجام کار از 
بین می رود.ساعت 1۳:۴۰ است و با احتساب 
زمانی که من در این ایستگاه بودم و همچنین 
زمانی که آقای بهاری منتظر خط 1۵ بود در 
مجموع ۲۵ دقیقه می گذرد و هنوز هم خبری 

از آن نیست.

 اتوبوس های داغ
سری هم به ایستگاه میدان فردوسی می زنم. 
در لحظاتــی که در این ایســتگاه هســتم با 
موضوع جالبی رو به رو می شوم. اتوبوس هایی 
که شــماره خط درج شده بر آن ها با آنچه بر 
یک برگ کاغذ کوچک چسبیده بر آن هاست، 
تفاوت دارد، به طوری که فرد  باید در فاصله 
یک قدمی این اتوبوس قرار داشــته باشــد تا 
شماره خط آن را تشخیص دهد. از طرفی اگر 
افراد با توجه به شــماره موجود در دو طرف 
اتوبوس، از آن ها اســتفاده کنند ممکن است 
فرسنگ ها آن ها را از مسیر خودشان دور کند.

بــه هرحــال بــا یکــی از 
را  ســر صحبت  شهروندان 
باز می کنم تا شرایط در این 

ایستگاه را مطلع شوم.
محمدی در ابتدا با شنیدن 
به  صحبت های من ســری 
نشانه ناراحتی تکان می دهد، 
سپس می گوید: صدای انسان 
مستضعف به جایی نمی رسد.

وی با بیان اینکه چه کنیم، 
مجبوریم با همین اتوبوس ها 
تردد کنیم و چاره ای جز این 
نداریم، ادامه می دهد: اتوبوس های خط ۳7.1 
عالوه بر تأخیرهای طوالنی، بسیار فرسوده نیز 
هستند و ازدحام جمعیت در آن ها به نحوی 
است که انســان باید به کمترین جا نیز قانع 
باشــد؛ در حقیقت مردم در این اتوبوس ها و 
به همت بی توجهی مسئوالن اتوبوسرانی هر 
روز در سونای خشک قرار می گیرند.  محمدی 
می افزاید: واقعاً این نوع سرویس دهی در شأن 
شــهر امام رضا)ع( نیست و مسئوالن شهری 
باید به خاطر وضعیت این اتوبوس ها شرم کنند. 
چرا شــهرداری برای همه موضوعات از جمله 
فوتبال و والیبال هزینه های میلیاردی دارد که 

خرج کند اما برای ما اتوبوس سوارها ندارد؟
او با بیان اینکه چرا شــهردار به این موضوع 
توجهی نمی کند، تصریح می کند: تنها چیزی 
که در مورد اتوبوس ها به آن توجه می شــود 
افزایش بهای اســتفاده از سیستم حمل و نقل 
عمومی و تحمیل هزینه بر اقشار آسیب دیده و 

کم درآمد است.
ســاعت 1۵:۳۰ اســت و بنا به ادعای آقای 
محمدی پــس از 17 دقیقه اتوبوس مســیر 
۳7.1 با جمعیتی ماالمال از راه می رســد.به 
هرحال این ها نمونــه ای از خروارها نارضایتی 
مردم از خدمات رســانی در اتوبوسرانی مشهد 

هستند.

  ورود دستگاه های نظارتی به تخلفات 
اتوبوسرانی 

اما رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، 
سالمت و محیط زیست شورای اسالمی شهر 
مشــهد درباره وضعیت ارائه خدمات سازمان 
اتوبوســرانی مشــهد می گوید: وقتی مردم را 

به اســتفاده از خدمات حمل و نقل عمومی و 
خــودداری از تردد با خودرو شــخصی و تک 
سرنشین تشویق می کنیم، خدمات ارائه شده 
در این باره نیز باید در همین ســطح و برای 

آ ن ها انگیزشی باشد.
محمد حاجیان شــهری در گفت وگو با قدس 
آنالین اظهار می دارد: ناوگان اتوبوســرانی از 
جمله مواردی اســت که مردم و به ویژه اقشار 
آسیب پذیر و معلوالن اســتفاده زیادی از آن 
دارنــد و باید مناسب ســازی خدمات در این 

زمینه برای اقشار مختلف انجام شود.
وی با بیان اینکه در شورای پنجم ۲۰۰ دستگاه 
اتوبوس جدید وارد چرخه اتوبوسرانی مشهد و 
به مســائل برخی شرکت های اتوبوسرانی نیز 
رسیدگی شــد، تصریح می کند: اگرچه باید 
اعتراف کنیم که خدمات اتوبوســرانی  برای 
شــهروندان کافی نبوده و باید ارتقا پیدا کند، 
اما از طرفی هم محدودیت منابع دست ما را 
برای هرگونه موضوعی بسته است، زیرا قیمت 
اتوبوس ها به شدت افزایش پیدا کرده  و سبب 
شده بازسازی و نوسازی اتوبوس های قدیمی 
در اولویت قرار بگیرد؛ با این اقدام 7۵ میلیارد 

تومان صرفه جویی در هزینه ها داشتیم.    
حاجیان شهری با اشــاره به اینکه در بودجه 
ســال جاری شهرداری مشــهد ۳7 میلیارد 
تومان یارانه بــه بخش اتوبوســرانی و قطار 
شهری  اختصاص پیدا کرده است، می افزاید: 
هرچه در حوزه حمــل و نقل عمومی  توجه 
بیشتری شــود، تأثیر آن بر مســائلی مانند 
کاهش  ترافیک و آلودگی هوا و حفظ سالمت 

شهروندان به مراتب بیشتر خواهد بود.
وی با بیان اینکه نظارت بر سازمان اتوبوسرانی 
باید افزایش پیدا کند، اظهار می دارد: در برخی 
تخلفات سازمان اتوبوسرانی باید دستگاه های 
نظارتی و به ویژه بازرسی و حراست شهرداری 

مشهد  ورود پیدا کرده و رسیدگی کنند.   

کج سلیقگی متولیان حمل و نقل و ترافیک تمامی ندارد 
 ترافیک چند کیلومتری ورودی مشهد 

در محور بزرگراه آزادی
هنوز  فیــاض:  احمد 
از گزارش  چنــد روزی 
ترافیکی  »پس لرزه های 
تعویــض درزگیرهــای 
پــل فجر«  کــه منجر 
به افزایــش بار ترافیکی 
در ایــن محدوده شــد، 
از ظهر  کــه  نمی گذرد 

دیروز، گره کور آزاردهنده ترافیک در یکی از حســاس ترین 
مســیرهای ورودی شــهر مشــهد و از محور بولــوار آزادی 
)حدفاصل پلیس راه قاسم آباد( موجب شد صدها زائر و مجاور 
ورودی به مشــهدالرضا)ع( از ترافیک کالفه کننده این مسیر 
گالیه نمایند.ماجرای این گره کور ترافیکی به ساخت تقاطع 
غیرهمسطح پیش از پلیس راه شاهد از مسیر شمال به جنوب 
بازمی گردد و حاال با پیشرفت فیزیکی طرح، عملیات عمرانی 
باید روی باند اصلی بزرگراه آزادی انجام شــود. عملیاتی که از 
روز گذشــته با انسداد باند تندرو و انتقال بار ترافیکی به محور 
کندرو کلید خورد و منجر به افزایش کیلومتری بار ترافیکی در 
این محور شد. مدیر روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری مشهد با اعالم تداوم انسداد باند اصلی و تندرو محور 
شــمالی بزرگراه آزادی به مدت 6۰ روز، از انســداد باند تندرو 
محور خروجی )جنوبی( همین مســیر نیز از هفته آینده خبر 
داد. خبر ناخوشایندی که به طور حتم اجرای آن منجر به گره 
و هــرج و مرج فزاینده ترافیکی در محــور ورودی و خروجی 
حد فاصل میدان قائم تا بزرگراه آیت اهلل رفســنجانی )میثاق( 
به عنوان یکی از شــریان های اصلی حمل و نقل خواهد شد.

مجید بخت آزما افزود: تداوم عملیات اجرا و تکمیل این تقاطع 
غیرهمسطح مستلزم انسداد باند تندرو در هر دو باند شمالی و 
جنوبی بزرگراه آزادی است و از روز گذشته با انسداد محور جنوبی 
این اتفاق رقم خورد.بخت آزما درباره افزایش بار ترافیکی ناشی از 
تردد ناوگان سنگین در این مسیر و بی استفاده ماندن کمربند 
شمالی مشهد و همچنین ممنوعیت تردد این وسایل خاطرنشان 
کرد: ورود هر گونه خودرو سنگین به شهر ممنوع است. کمربند 
شمالی مشهد نیز با صرف هزینه های باالیی به منظور مدیریت 
و کنترل تردد ناوگان سنگین باری ساخته شده و بارها به پلیس 
راه برای ممنوعیت تردد وسایل سنگین حمل و نقل در شهر 
و ضرورت استفاده این ناوگان از کمربند شمالی تذکر داده ایم. 
در عین حال به لحاظ قانونی، پلیس راه باید نسبت به کنترل 
ورود خودروهای سنگین به شهر نظارت و اعمال قانون نماید و 
مجری قانون در این زمینه پلیس راه اســت. اینکه چرا باوجود 
ممنوعیت، این خودروها همچنان یکه تازی می کنند، پرسشی 
اســت که باید رئیســان پلیس راه و راهور به آن پاسخ دهند.

یک مسئول در آموزش و پرورش خبر داد 
  قطعی شدن نام نویسی ۶۷ درصد 

 دانش آموزان خراسان رضوی در 
»سامانه سناد«

 67 نام نویســی  ایرنا: 
دانش آمــوزان  درصــد 
برای  رضوی  خراســان 
سال تحصیلی آینده در 
»ســامانه سناد« قطعی 
شده اســت.رئیس اداره 
نظارت و ارزیابی عملکرد 

اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: بر این اساس 
ثبت نام قطعی برای 8۲۲ هزار دانش آموز در مدارس این استان 
انجام شده است.محمد قوامی نژاد به روند نام نویسی در سامانه 
ملی سناد اشاره کرد و افزود: ثبت نام دانش آموزان میان پایه در 
این ســامانه به صورت اتوماتیک انجام می شود و پس از ثبت 
نمرات نهایی هر دانش آموز، نام وی به پایه باالتر انتقال می یابد. 
وی اظهار داشت: ثبت نام در پایه های اول هر مقطع تحصیلی 
یعنی پایه های اول و چهارم ابتدایی و هفتم و دهم متوسطه 

به صورت دستی و توسط کادر اداری مدارس انجام می شود.
وی گفت: نام نویسی دانش آموزان در پایه اول ابتدایی با توجه 
به ضرورت صدور »شناســنامه سنجش سالمت« با دریافت 
این شناســنامه ممکن اســت. وی افزود: تاکنون ۹۲ درصد 
دانش آمــوزان ابتدایی و 8۹ درصد دانش آموزان متوســطه 
اول در مدارس نام نویســی کرده اند. وی اظهار داشت: ثبت نام 
دانش آموزان پایه دهم در سناد با توجه به اجرای طرح هدایت 

تحصیلی هنوز انجام نشده است.

مدیر درمان این سازمان در خراسان رضوی خبر داد 
  ارائه خدمات پزشکی ۱۹ مرکز درمانی 

تأمین اجتماعی به بیماران
قدس: 1۹ مرکز درمانی تأمین اجتماعی در خراسان رضوی 
به بیماران خدمات پزشکی ارائه می دهند.مدیر درمان تأمین 
اجتماعی خراسان رضوی در سی و سومین گردهمایی رؤسای 
مراکز درمانی و ســتادی مدیریت درمان تأمین اجتماعی در 
شهرستان تربت جام گفت: این مراکز درمانی با رویکرد سالمت  
به صورت مســتقیم و غیرمستقیم ارائه خدمت می دهند و در 
آینده نزدیک ســه مرکز درمانی دیگر در اســتان راه اندازی 
می شود.حمید داستانی افزود: از مجموع 1۹ مرکز در استان سه 
بیمارستان، ۹ درمانگاه و هفت مرکز پلی  کلینیک به بیماران 

خدمات درمانی ارائه می دهند.

رئیس این اتحادیه در مشهد: 
   مرغ ۱5 هزار تومانی 

شایعه سازی دالالن است
ایسنا: رئیــس اتحادیه 
مرغداران مرغ گوشــتی 
مشــهد گفت: در حال 
حاضر قیمــت مرغ 1۳ 
هزار و ۲۰۰ تومان است. 
ولی اهلل کاشکی با اشاره 
به برخی شایعه  سازی ها 
در مــورد افزایش قیمت مرغ اظهار کــرد: نرخ مرغ 1۵ هزار 
تومان نیســت و در حال حاضر 1۳ هزار و ۲۰۰ تومان است، 
این ها شایعاتی است که دالالن برای تخریب این بازار درست 

می کنند. 
وی با تأکید بر اینکه بزرگ ترین مشکل صنعت طیور نقدینگی 
اســت، افزود:  دو ســال گذشــته و در اواخر سال ۹۵ یک 
مرغــداری با ظرفیت ۲۰ هزار مرغ با 7۰ میلیون تومان اداره 
می شــد، اما در حال حاضر این رقم به ۳۰۰ میلیون رسیده و 
مرغداران به دلیل نبود نقدینگی سالن های خود را به دالالن 
واگذار می کنند.رئیس اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی مشهد 
بیان کرد: زمانی که مرغداری ها به دالالن واگذار می شــود، 
کیفیت مطلوب رعایت نمی شود؛ اگر دولت مشکل نقدینگی را 

حل کند، ۹۰ درصد مشکالت برطرف خواهد شد.
کاشکی خاطرنشــان کرد: ما در اتحادیه هر روز قیمت مرغ 
زنده را رصد و عوامل مؤثر بر آن را نیز بررسی می کنیم. اکنون 
بهای مرغ زنده ۹ هزار و ۵۰۰ تومان اســت و مرغ آماده طبخ 
باید با قیمت 1۳ هزار تومان عرضه شود؛ دالالن سبب باال و 
پایین شدن نرخ می شوند اما این اتفاق مقطعی است و جای 

نگرانی نیست.
وی اضافــه کرد: ما باید تعادلی را در بهای مرغ ایجاد کنیم تا 
قیمت آن تثبیت شــود، مرغداران و تولیدکنندگان به دنبال 
گرانی مرغ نیستند، بلکه به دنبال ثبات قیمت هستند و اگر 
ثبات ایجاد شود که خوشبختانه تاکنون ایجاد شده، نرخ مرغ 
باید بین 1۲ تا 1۳ هزار تومان باشد. رئیس اتحادیه مرغداران 
مرغ گوشتی مشــهد تصریح کرد: در حال حاضر مشکالتی 
همچون حمل ونقل وجود دارد که در اثر آن مرغداران پول خرید 
دان را پرداخت کرده، اما دان مصرفی با تأخیر به دســت آنان 
می رسد و این امر سبب ایجاد مشکالتی در این حوزه می شود.

پاداش های نجومی در شهرداری نیشابور 
با واکنش کارمندان روبه رو شد

  ازشایعه تا واقعیت 
مهر: از یک سو سکوت 
و از سوی دیگر تکذیب 
خبر پاداش های نجومی 
نیشابور  شــهرداری  در 
توسط شــورای شهری 
که با شــعار »شــورای 
شیشه ای« از مردم رأی 

گرفت، صدای مردم نیشابور را درآورده است.
پس از انتشار خبر پاداش های غیرمتعارف شهرداری به معاونان 
خود، توسط یکی از نشریات محلی نیشابور اعتراض ها از سوی 
کارگران شهرداری و مردم آغاز شد و به دلیل اینکه هیچ گونه 
تأییدیه و تکذیبیه ای توسط شورای شهر و شهرداری منتشر 
نشــده اســت، همچنان ادامه دارد.اعتراض ها به پاداش های 
نجومی تا جایی پیش رفت که یکی از کارمندان شــهرداری 
به منظور اعتراض به شــورای شهر مراجعه کرد، ولی با اقبال 

شورا مواجه نشد.
این کارمند معترض که با بی تفاوتی و برخورد ســرد شورای 
شهر نیشابور روبه رو شد، گفت: اعضای شورا با رأی مردم آمده  
و کارمند مردم هستند و باید به حرف های ما گوش دهند.عضو 
شورای اسالمی شهر نیشابور اما در این زمینه گفت: این گونه 
که درباره پاداش های نجومی و تخلف های آن گفته می شود 

تخلفی صورت نگرفته و چنین چیزی کذب است.
محمدحســن زرندی افزود: این مبلغ از سرفصل امور رفاهی 
برای یک ســال بوده و تقریباً ماهی ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار 

ریال نمی شود. 
عضو دیگر شورای شهر نیشابور اما گفت: پرداخت پاداش برابر 
مستندات موجود خالف مقررات است و به شهردار پاداشی به 
جز آنچه در حکم حقوقی آمده است، تعلق نمی گیرد؛ در نامه 
مدیر کل دفتر امور شهری هم قید شده که پرداخت پاداش 

منوط به مجوز است که تاکنون این مجوز ارائه نشده است.
محمد کاظم صادقی در واکنش به سخنان عضو دیگر شورای 
شهر نیشــابور افزود: پاداش، حدود ۳۲ میلیون تومان است 
که در نامه اســتانداری در جواب استعالم شخصی من قید 

شده است.

یک مسئول در هواشناسی استان خبر داد
  افزایش میانگین روزهای گرم 

خراسان رضوی در تیرماه 
مرکز  رئیــس  قدس: 
کاربــردی  تحقیقــات 
هواشناســی  کل  اداره 
خراســان رضوی گفت: 
در تیرماه امسال به طور 
متوسط هفت و نیم روز 
در  هوا  دمای  بیشــینه 
شهرستان های مختلف استان با درجه ۴۰ و باالتر ثبت شده 

است.
ســید جواد رســولی افزود: افزایش میانگیــن روزهای گرم 
خراسان رضوی در تیر امسال به ۳۰/۳ درجه سانتیگراد رسید 

درحالی که این رقم در دوره آماری ۲8/۴ درجه بوده است.
وی گفت: در این میان شهرســتان سرخس با ۲6 روز هوای 
گرم در تیر امسال و با میانگین دمای هوای ۴۰ درجه و باالتر 
در رتبه نخست قرار دارد و شهرستان های سبزوار و بردسکن 
بــه ترتیب با 18 و 17 روز هوای گرم در رتبه های بعدی قرار 
دارند.وی یادآور شد: پس از سرخس شهرستان های کاشمر، 
سبزوار و تربت جام گرم ترین شهرستان های خراسان رضوی 

در تیرماه بوده اند.
وی افزود: تیر امسال میانگین دمای هوای شهرستان مشهد به 

۲۹/۹ درجه سانتیگراد افزایش یافت.

  فرماندار مشــهد گفت: حاشیه شــهر مشهد که جزو 
دغدغه های مقام معظم رهبری و تأکیدات دولت و استاندار 
خراسان رضوی است، در اولویت های اصلی فرمانداری قرار دارد.سید 
محمدرضا هاشمی در گفت وگو با قدس آنالین اظهار داشت: اولویت 
اصلی من در فرمانداری مشــهد تکریم زائران امام رضا)ع( است و 
مدیران این شهرستان باید به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند.

وی افزود: در کارگروه برنامه ریزی شهرســتان مشــهد بر موضوع 
آبرسانی به روستاهای حاشیه شهر که  در حال حاضر با تانکر انجام 

می شود تأکید ویژه ای شده و این موضوع با آبرسانی به روستاهای 
اســت.   شــده  آغــاز  ســفلی  گرجــی  و  همت آبــاد 
فرماندار مشــهددرخصوص مدیــران پروازی نیز اظهار داشــت: 
براســاس قانون مدیران باید به همــراه خانواده های خود در محل 
خدمت سکونت داشته باشــند و سیاست ما در فرمانداری مشهد 
نیزعمل به این موضوع خواهد بــود. وی تصریح کرد: اگر مدیری 
در شهرســتان مشــهد به ارائه خدمت می پــردازد، باید خانواده 
وی نیز در همین منطقه ســکونت داشته باشــد و پروازی نباشد.

 فرماندار مشهد در گفت وگو با قدس:

مدیران باید در مناطق محل خدمت خود سکونت داشته باشند

در برخی تخلفات 
سازمان اتوبوسرانی 

باید دستگاه های 
نظارتی و به ویژه 

بازرسی و حراست 
شهرداری مشهد  

ورود پیدا کرده و 
رسیدگی کنند

بــرش

روزبازار

چشم سوم
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 5۷ درصد مخازن سدهای
 خراسان رضوی آب دارد

ایرنا: هم اکنون ۵7 درصد از مخازن سدهای خراسان 
رضوی آب دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

۳8 درصد افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: 
میزان آب ذخیره شــده در پشت ســدهای استان در 
مدت مشابه ســال گذشته 1۹ درصد بود که به دنبال 
بارش های خوب بهاری، آب ذخیره شــده در پشــت 
سدهای این استان اکنون شرایط مناسبی دارد.محمد 
عالیی افزود: در حال حاضر ۹۰۲  میلیون مترمکعب آب 
در پشت سدهای خراسان رضوی ذخیره شده که 7۲۰ 

میلیون مترمکعب آن پشت سد دوستی است.

 برگزاری سومین جشن
 بستنی طرقبه

قدس: سومین جشن بزرگ بستنی طرقبه، چهاردهم 
و پانزدهم مرداد در این شــهر برگزار می شــود.معاون 
سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان بینالود با اعالم 
این خبر گفت: این اقدام با هدف برندسازی و ثبت ملی 

و جهانی  بستنی طرقبه انجام می شود.
بشکنی افزود: برای شناسایی ظرفیت های گردشگری و 
شناساندن میراث معنوی طرقبه به گردشگران باید از 

همه ظرفیت های متنوع این شهر بهره جست.
وی یادآور شــد: جشن بزرگ بستنی طرقبه با حضور 
اقشار مختلف مردم در روزهای 1۴ و 1۵ مرداد از ساعت 

1۹ تا ۲۳ در محل ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

فرماندار جدید شهرستان بشرویه 
معرفی شد

بشرویه - خبرنگار قدس: با حضور معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی اســتانداری خراسان جنوبی »علی 
شــفیعی« به عنوان فرماندار جدید شهرستان بشرویه 

معرفی شد.
 دکتر خوش خبر، معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی 
اســتانداری خراسان جنوبی در جلسه شــورای اداری 
شهرســتان بشــرویه هدف از جابه جایی مدیــران را 
تسهیل در روند پیشــرفت کارها برشمرد و گفت: یکی 
از خواســته های اصلی نظام اسالمی، کارایی و کارآمدی 
باالی مدیریت هاست و جابه جایی مدیر در هر سازمانی، 

به منظور تسهیل در روند کاری آن نهاد است.

ردمان

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.
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رئیس امور حقوقی شرکت گاز خراسان رضوی 
هشدار داد

 برخورد قانونی با استفاده کنندگان 
غیرمجاز از شبکه گاز طبیعی

قدس: رئیس امور حقوقی 
خراســان  گاز  شــرکت 
رضــوی گفــت: مطابق 
اســامی  مجازات  قانون 
استفاده  قانون مجازات  و 
کنندگان غیرمجاز از آب، 
برق، تلفن و گاز، هرگونه 

استفاده غیرمجاز، دســتکاری و تخریب در وسایل و تأسیسات 
مورد استفاده عمومی، واجد وصف مجرمانه بوده و مجازات های 

حبس و جبران خسارت را در پی دارد.
سیدکمال ابن الرضا با اعام این مطلب اظهار داشت: براساس مفاد 
ماده 687 قانون مجازات اسامی بخش تعزیرات و مجازات های 
بازدارنده »هرکس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی 
از قبیل شبکه های آب، برق، نفت، گاز و ... مرتکب تخریب یا از 
کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او 
اخال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا 10سال 

محکوم خواهد شد«.
وی افزود: برابر ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز 
آب، برق، تلفن و گاز »هرشخصی بدون دریافت اشتراک و انشعاب 
قانونی مبادرت به اســتفاده غیرمجاز نماید، عــاوه بر الزام به 
پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق 
مربوط، در مصارف خانگی به جزای نقدی درجه 6 و در مصارف 
غیر خانگی به یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی و در صورت 
تکرار به حداکثر جریمه مذکور و قطع انشعاب به مدت 3 تا 6 ماه 
ملزم می شود. همچنین مطابق ماده 2 قانون یادشده هر شخصی 
به هر طریق مبادرت بــه هر نوع تصرف و تغییری در وضعیت 
دســتگاه های اندازه گیری آب، برق، گاز و... نماید، به نحوی  که 
موجب اخال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی شود، عاوه 
بر اعاده وضع به حال ســابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی 
و جبران خســارات و جزای نقدی بر مبنای باالترین نرخ تعرفه 
محکوم می شود.  رئیس امور حقوقی شرکت گاز خراسان رضوی 
اظهار کرد: تاش ها و اقدامات بسیار زیادی برای مدیریت شبکه 
گازرسانی در شهرها و روستاهای خراسان رضوی در حال انجام 

است و با هرگونه انشعاب غیرمجاز گاز برخورد می شود.

با هدف رفع مزاحمت و درمان انجام شد
 زنده گیری یک قالده پلنگ

در خراسان رضوی 
کم  اقدامی  در  ایرنــا: 
نظیر یــک قاده پلنگ 
رضــوی  خراســان  در 

زنده گیری شد.
مدیرکل حفاظت محیط 
رضوی  خراسان  زیست 
با اعــام این خبر گفت: 

در پی حمله های متعدد یک قاده پلنگ به ســگ های گله 
دامداران در روســتای درونگر واقع در حاشــیه پارک ملی 
تندوره، تیم درمانی و نجــات برای زنده گیری این پلنگ به 

منطقه اعزام شد.
تورج همتی افزود: در این راســتا عملیات بیهوشی به کمک 
بلوپایپ و زنده گیــری این پلنگ نر پنج ســاله که اقدامی 

کم نظیر در کشور به شمار می رود، با موفقیت انجام شد.
وی اظهار داشــت: این سومین پلنگی است که در یک سال 
گذشته توسط تیم درمانی و نجات حیات وحش استان وارد 
فرایند درمان می شود.وی گفت: آثار زخم روی بدن این پلنگ 
و عفونت محل های فرورفتگی دندان نیش در قســمت هایی 
از بدن این حیــوان گواه نزاع و درگیری آن با گراز بوده و به 
نظر می رسد پس از مصدومیت ناشی از این نزاع، این پلنگ 
توان الزم را برای شکار در زیستگاه اصلی نداشته و به ناچار به 

روستای حاشیه این منطقه پناه آورده است.
همتی با قدردانی از روستاییان و بومیان منطقه که از آسیب 
رساندن به این گونه ارزشمند خودداری نموده و مراتب را به 
اداره حفاظت محیط زیست اطاع داده اند، افزود: این برخورد 
از سوی اهالی درونگر گواه اثر بخش بودن دوره های آموزشی 
زیست محیطی جوامع محلی است که اهمیت تنوع زیستی و 

گونه پلنگ را به آنان یادآور شده است.
وی با اشــاره به انتقال این پلنگ از شهرستان درگز به اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان در مشهد برای آغاز مراحل 
درمانی، اظهار داشــت: دامپزشــک ایــن اداره کل، فرمانده 
یگان حفاظت و مســئول نظارت بر امور حیات وحش استان 
بــا تجهیزات کامل در تیم اعزامی حضور داشــتند و پس از 
پایش منطقه به کمک اهالی روســتا، پلنگ را بیهوش و از 
طریق قفس به مشــهد انتقال دادند.وی گفت: این حیوان با 
ضعف شدید جسمانی آماده انتقال به دامپزشکی برای انجام 
معاینات الزم است و پس از آن برای گذراندن دوران نقاهت 

به باغ وحش مشهد منتقل خواهد شد.

همه چیز در ایست و بازرسی لو رفت
کشف24هزار قرص غیرمجاز در نهبندان 
معــاون  قرمز:  خــط 
فرماندهــي  اجتماعــي 
انتظامي استان از کشف 
24 هــزار عــدد قرص 
غیرمجاز در شهرســتان 

نهبندان خبر داد.
اکبر  علــي  ســرهنگ 
حیدري در تشــریح این خبر گفت: مأموران ایســت و بازرسي 
سهل آباد شهرستان نهبندان هنگام کنترل خودروهاي عبوري به 
یک اتوبوس مشکوک شدند و خودرو را به الین بازرسي هدایت 
کردند. وی با اعام اینکه مأموران در بازرسي از خودرو 24هزار 
عدد قرص غیرمجاز کشــف کردند، گفت: در این زمینه متهم 

دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایي معرفي شد.

آتش در ساختمان پزشکان مهار شد
  عملیات نفسگیر برای نجات هشت نفر 

از میان دود و آتش  
خبرنگار  نیشــابور- 
قــدس: آتش ســوزی 
در ســاختمان پزشکان 
نیشابور موجب محبوس 
شــدن هشــت نفــر از 
شــهروندان در داخــل 
ساختمان شــده بود که 

تاش نفسگیر آتش نشانان موجب رهایی آن ها شد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور 
اظهار کرد: با اعام این آتش سوزی به سامانه 125، بافاصله سه 

تیم از آتش نشانان ایستگاه های 7، 2 و 6 به محل اعزام شدند.
سیدمهدی حســینی گفت: به محض حضور نخستین تیم در 
محل که آتش نشانان ایستگاه 7 بودند، عملیات تخلیه ساختمان 
آغاز و در پی آن هشت نفر از شهروندان را که در طبقه های باالی 
آن در محاصره آتش بودند و به علت دود زیاد نمی توانســتند از 
مسیر راه پله خارج شوند، نجات پیدا کرده و به بیرون ساختمان 

هدایت و تحویل امدادگران اورژانس شدند.
حسینی یادآور شد: کانون آتش سوزی طبقه زیرزمین محل بود 
و ظاهــراً حریق به خاطر ایجاد اتصالی در کنتور برق رخ داده و 
موجب شده بود همه طبقه ها را دود فرا بگیرد. آتش نشانان پس 
از اطفای حریق با استفاده از دستگاه توربوفن اقدام به تخلیه دود 
نمودند. وی عنوان کرد: متأسفانه در طبقه چهارم با گذاشتن در، 
مســیر راه پله به سمت طبقه های باال و پشت بام مسدود شده 
بود که این امر عاوه بر ایجاد مانع در سر راه فرار افراد به سمت 

پشت بام، برای آتش نشانان نیز مشکل آفرینی کرد.
حســینی ادامه داد: دو نفر از آتش نشــانان که برای کمک به 
شــهروندان در داخل دود اقدام کرده بودند با وجود دســتگاه 
تنفسی، در اثر استنشاق دود زیاد دچار مشکل شده که توسط 

امدادگران اورژانس به صورت سرپایی مداوا شدند.

شکار ممنوعه در تربت جام 
 4 شکارچی متخلف دستگیر شدند

قــدس: رئیــس اداره 
زیست  محیط  حفاظت 
تربت جام گفت: مأموران 
محیط  حفاظــت  یگان 
شهرستان  این  زیســت 
هنــگام گشــت زنی در 
اسـتحفـاظـی   حـــوزه 
تربت جام - باخرز این شکارچیان را حین شکار دستگیر کردند. 
محمدجواد علیپور افزود: از این متخلفان سه قبضه ساح شکاری 
غیر مجاز از نوع ساچمه ای، هشت قطعه کبک، دو قطعه پرنده 

باقرقره، یک قطعه تیهو و یک قطعه چکاوک کشف شد.
وی گفت: شکارچیان دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی به 

مرجع قضایی معرفی شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت تربت جام افزود: بر اساس 
قوانین حفاظت محیط زیست، شــکار، حمل، عرضه، فروش و 
قاچاق جانوران زنده یا تلف شــده و اجزای آن ها بدون کســب 
پروانه و مجوز از سازمان محیط زیست جرم محسوب می شود و 

این اقدام حبس و جزای نقدی دارد.

حادثه ای تلخ در کاشمر
  نوشیدن نفت جان کودکی را گرفت

باشگاه خبرنگاران: مدیر مرکز بهداشت و درمان کاشمر گفت: 
کودک دو ساله ساکن حسین آباد از مناطق حاشیه شهر کاشمر 
که بر اثر بی احتیاطی و بی توجهی نفت نوشیده بود، جان خود 

را از دست داد.
محمدجواد یزدانی ادامه داد: این پســربچه پس از این اتفاق با 
عائم تنفسی بسیار ضعیف به بیمارستان حضرت ابوالفضل)ع( و 
به بخش  آی. سی. یو انتقال داده شد، اما تاش پزشکان بی نتیجه 

ماند و کودک جان خود را از دست داد.

محموله حشیش به مقصد نرسید
  کشف 100 کیلوگرم مواد افیوني

 در اتوبوس مسافربري
خط قرمز: جانشین فرماندهي انتظامی خراسان رضوی از کشف 
100کیلوگرم ماده مخدر در بازرســي از اتوبوس مسافربري و 

دستگیري یک قاچاقچي خبر داد.
ســرهنگ ابراهیم قربان زاده در تشریح این خبر گفت: مأموران 
ایستگاه بازرسي شهید شیردل تربت حیدریه به اطاعاتي دست 
یافتند که حاکي از قاچاق محموله مواد مخدر به وســیله یک 
دستگاه اتوبوس مسافربري از استان هاي جنوبي کشور به مقصد 

مشهد  بود.
جانشین فرماندهي انتظامي خراســان رضوي افزود: راننده 35 
ساله اتوبوس مسافربري با ورود به حوزه استحفاظي تربت حیدریه 
متوجه تعقیب ســایه به سایه پلیس شــد و ناگهان به سمت 
شهرستان کاشمر تغییر مسیر داد تا از مسیر فرعي پس از طي 

مسافتي به جاده اصلي برگردد.
قربان زاده گفت: پلیس تربت حیدریه در عملیاتي مشترک 
با فرماندهي انتظامي شهرستان خلیل آباد، اتوبوس مذکور 
را در مســیر فرعــي متوقف و پس از هدایــت خودرو به 
شهرســتان تربت حیدریه در بازرسي از آن 100 کیلوگرم 
حشــیش که به طرز ماهرانه اي در بدنه اتوبوس جاسازي 
شــده بود کشــف کردند. وي گفت: با دســتگیري یک 

قاچاقچي، تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

زاویه تصویر

یک کاال و چند بار تغییر قیمت؟

رخ رد رخ
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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     .

 پیشنهاد به وزارت آموزش و پرورش
درباره تأمیــن نیروی آموزشــی، چنانچه به 
دانش آموزان مناطق محروم ســهمیه ای برای 
قبولی در دانشگاه تربیت معلم تعلق گیرد و  به 
بومی گزینی اقدام شــود، بسیاری از مشکات 
نقل و انتقال رفع شده و از درگیری های معلمان 
با اداره هــای کل برای نقل و انتقال کاســته 
می شود. آقای دکتر حسینی شاید از مشکات 

معلمان کاشمری شاغل در زاوه یادتان باشد.
915...7109

 پایان کار برای تجاری موقت
امسال نیز مثل ســال های پیش برای گرفتن 
تجاری موقت اقدام کردیم که با کمال تعجب 
شهرداری منطقه 5 ما را موظف به گرفتن پایان 
کار کرده است... مگر ما چقدر درآمد داریم که 
امســال باید پایان کار بگیریــم، در این اوضاع 
نابسامان اقتصادی و کسادی بازار... شورای شهر 

و دستگاه های مربوط، لطفاً پیگیری کنید.
915...7114 

  اتوبوسرانی رسیدگی کند
در تمــام ایــران در خطوط بــی آرتی و 
مینی بوس، خانم ها در قســمت جلو قرار 
دارنــد آن هم به خاطــر نزدیک بودن به 
در ورودی و فضای خالی برای گذاشــتن 
زنبیل خرید یا کالسکه بچه، این مسئله در 
مشــهد فقط در خطوط مینی بوس وجود 
دارد و برخاف سراسر کشور در بی آرتی 
خانم ها در جای فشــرده و کم حجم عقب 

اتوبوس ها ملزم به نشستن هستند، لطفاً مسئوالن اتوبوسرانی رسیدگی کنند.
936...6158

 درخواست از شهردار منطقه 3
دو سال اســت که از شهرداری منطقه 3 
درخواســت پاک دادم بــه آدرس بولوار 
طبرسی دوم شــمالی22/2 تا 22/4، ولی 

متأسفانه هیچ پاسخی ندادند، چرا؟
915...4738
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نظارت های شــبانه روزی  با  عقیل رحمانی 
تیم های عملیاتی ناحیه مقاومت بســیج سپاه 
حضرت مسلم)ع( مشهد روی تحرکات عامان 
گرانی قیمت ارزاق عمومی، حدود 600 تن برنج 
و چندین هزار حلب روغن کشف و با دستور مقام 

قضایی توقیف و توزیع آن در بازار آغاز شد.

 دستور قضایی به سپاه 
برای برخورد با سودجویان

21 اردیبهشــت ماه گذشــته با انتشار ماجرای 
»500 تن برنج گران در مشهد کشف شد« از ورود 
قاطعانه سپاه با دستور مقام قضایی در دادسرای 
انقاب مشهد، به مقوله شناسایی عامان ناامنی 

اقتصادی و برخورد با آن ها خبر دادیم.
در حالی کــه از آن زمان عوامل ناحیه مقاومت 
بسیج سپاه حضرت مسلم)ع( مشهد با نظارت های 
مستمر تیم های مرتبط که در کنار آن همکاری 
مردمی هم چاشنی آن شده بود، توانستند جلو 
نوســانات قیمتی هر کیســه 10 کیلویی برنج 

پاکستانی را تا حدود زیادی در مشهد بگیرند. 
این نظارت های شبانه روزی توسط عوامل سپاه 
ســبب شد تا ســودجویان که برای پر کردن 
جیب هایشــان نقشه کشیده بودند قیمت هر 
کیســه برنج 10 کیلویی را روی 120 تا 130 
هزار تومان نگه دارند، مجبور شوند محموله های 
انبار کــرده را به قیمت واقعی حدود 82 هزار 

تومان در بازار بفروشند.

 ضربه سخت سپاه به عامالن ناامنی بازار
با توجه به این اوصاف، عوامل سپاه مشهد باز هم 
در یک ماه گذشته ضربه سختی به سودجویانی 

زدند که منفعت طلبی شــان را در گرو باال بردن 
قیمت ارزاق عمومی و افزایش فشار اقتصادی روی 
مردم بنا کرده بودند، چراکه جمع آوری اطاعات 
میدانی و نامحسوس توسط عوامل نظارتی، گویای 

اقدامات خزنده چند دالل برنج در مشهد بود.
با کسب این اطاعات، سرهنگ پاسدار کوکبی، 
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج ســپاه حضرت 
مسلم)ع( دستور داد تا تعدادی از عوامل آن ناحیه 
بــا نفوذ در الیه های مرتبط با دالالن ســودجو، 
به دقت ماجــرا را رصد و به محض آغاز اقدامات 

غیرقانونی، موضوع را گزارش کنند.
چند روزی اقدامات اطاعاتی و ارتباط گیری با 
عامان بی ثباتی در بازار به طول انجامید، اما در 

نهایت این امر هم به دقت صورت گرفت. 
جمع بندی ســیگنال های رد و بدل شده بین 

چندین دالل حاکــی از آن بود که آن ها قصد 
دارند محموله های ســنگین برنج پاکستانی را 
در زمان های خاص وارد مشهد و پس از تخلیه 
آن ها در انبار های مخفــی و... به صورت قطره 
چکانی برنج ها را راهی بازار و قیمت آن را هم 

افزایش دهند.
گزارش قدس حاکی است؛ درحالی که برخی از 
دالالن محموله های خود را به مشهد منتقل و 
تخلیه برنج های پاکستانی را آغاز و حتی مقداری 
از آن را گران تر در بازار عرضه کرده بودند، موضوع 
به سرعت به جانشین سرپرست دادسرای انقاب 
مشهد منعکس و در پی آن قاضی دشتی فدکی 
از کارشناســان معاونت بازرسی سازمان صمت 
استان خواست بافاصله با عوامل ناحیه مقاومت 
بسیج سپاه حضرت مسلم)ع( همراه و به محض 

ورود هر محموله پس از مستندســازی تخلف، 
محموله ها را توقیف کنند.

 توقیف 600 تن برنج 
این اقدام مشترک نیز آغاز شد و در حدود یک ماه 
عوامل سپاه مشهد و کارشناسان معاونت بازرسی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 
موفق شدند با رصد دقیق اقدامات سودجویانه و 
پیش از ایجاد تاطم در بازار ارزاق عمومی، ضربه 

کاری را وارد و محموله ها را توقیف کنند.
در این راستا به عنوان مثال در بولوار توس 150 
تن برنج که در یک محل غیربهداشتی در حال 
تخلیه شــدن بود و اگر این برخورد کمی دیر تر 
صورت می گرفت، امکان آلوده شدن محموله به 

مواد مضر وجود داشت.
همچنین در مناطقی مانند شهرک شهید رجایی، 
حوالی جمعه بازار و... هم محموله های دیگری از 

برنج پاکستانی گران توقیف شد.
پس از انجام این سلسله عملیات یک ماهه، حدود 
600 تن برنج، چندین هزار حلب روغن خوراکی 

17 و پنج کیلویی کشف و توقیف شد.
پس از توقیف محموله عظیــم برنج و روغن، 
گزارش اجرای این طرح به دادســرای انقاب 
مشهد منعکس و در پی آن جانشین سرپرست 
دادسرای انقاب مشــهد دستور داد 300 تن 
ازمحموله توقیفی به سرعت در اختیار بازاریان 
امین و فروشــگاه های حاشیه شهر مشهد قرار 
گیــرد و با قیمت واقعــی در بین مردم توزیع 
شود. با دریافت دستور قضایی تیم های مذکور 
این اقدام را هم عملیاتی و در حال حاضر این 

امر در حال اجراست.

عامالن سودجویی در بازار، در محاصره اطالعاتی سپاه مشهد

خواب گران فروشی600 تن برنج پاکستانی تعبیر نشد

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 شدید

 در خراسان رضوی
قــدس: هواشناســی 
اعام  رضوی  خراســان 
کرد: از امــروز وزش باد 
در مناطق مختلف استان 
بویــژه در نوار شــرقی 
نیمه جنوبی شــدت  و 
می گیرد که در مناطقی 

چون جنوب شهرستان سبزوار شــدید و همراه با گرد و خاک 
خواهد بود.

بر اساس این گزارش با افزایش ابرناکی احتمال بارش های پراکنده 
خفیف برای عصر امروز در شمال غرب خراسان رضوی وجود دارد 

و دمای هوای این هفته استان در نوسان است.
بیشــینه دما در مناطق مختلف استان امروز یک درجه کاهش 
می یابد و از فردا تا پایان هفته شاهد افزایش یک درجه ای دمای 

روزانه هوا در استان خواهیم بود.
بر این اساس بیشینه دمای مشهد برای امروز 38 درجه سلسیوس 
پیش بینی شده است که از فردا تا پایان هفته با افزایش تدریجی 

به بیش از 40 درجه می رسد.
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خط قرمز: مدیر روابط عمومی آتش نشانی 
مشــهد از نجات معجزه آسای یک نوجوان 

موتورسوار از زیر چرخ کامیون خبر داد.
مدیر روابط عمومی ســازمان آتش نشــانی 
مشهد گفت: شنبه شب گذشته گروه نجات 
و اطفای حریق ایستگاه ۹ و 3۹ آتش نشانی 
مشــهد موفق به خارج کردن پای نوجوان 
گرفتار از زیر چرخ های کامیون بنز در منطقه 

طرق مشهد شدند.
آتشیار رضا حیدری افزود: پای این نوجوان 
در پی تصادف موتورســیکلتش با کامیون 
بنز در خیابان شــهید ســاعی، مابین یکی 
از چرخ هــای کامیون گرفتار شــده بود که 

با حضور نجاتگران آتش نشــانی در محل، 
ضمن رهاسازی پای نوجوان مصدوم از زیر 
این وسیله نقلیه و امدادرسانی الزم به وی، 
این فــرد برای انتقال به  مراکــز درمانی به 

تکنسین های  اورژانس تحویل داده شد.

خط قرمز: فرمانده انتظامی شهرستان شیروان 
از مرگ مرد 35 ساله به علت آتش سوزی در 
یک خانه باغ در حوالی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مسعود وحیدی با اعام جزئیات این 
خبر گفت: شنبه گذشته در پی اعام خبری 
مبنی بر وقوع یک مورد آتش ســوزی در یک 
خانه باغ حوالی شهرستان شیروان، بافاصله 
مأموران انتظامی به همراه عوامل آتش نشانی 
به محل اعزام شــدند. وی با اشاره به اینکه در 
اثر این آتش سوزی یک مرد 35 ساله جان خود 
را از دست داد، افزود: کارشناسان آتش نشانی 
علت این حادثه را نشتی کپسول گاز خانگی 
اعام کردند.شدت آتش طوری بود که عملیات 

خارج کردن جسد متوفی از محل مدت زیادی 
طول کشید، وی خاطرنشان کرد: توجه نکردن 
به نکات ایمنی و استفاده از وسایل گرمایشی و 
گازسوز غیر استاندارد بارها موجب شده تا افراد 

زیادی جان خود را از دست بدهند.

در پی واکنش سریع نیروهای امدادی صورت گرفت

نجات معجزه آسای نوجوان از زیر چرخ کامیون
حادثه در خانه باغ

مرد شیروانی در آتش سوخت!

دو روز پیــش از یک داروخانه یک کمربند طبی 
خریــدم و وقتی لیبل قیمت را مشــاهده کردم 
متوجه شــدم ســه برچســب قیمت روی هم 
چسبانده شده یعنی ســه بار تغییر قیمت داده 

شده بود، مگر این گونه می شود؟



ورزش  خراسان

گردشگری

گفت وگوی قدس با امیراطهر سهیلی، فیلمساز

در مشهد صنف سینما نداریم
سرور هادیان »امیراطهر سهیلی« متولد 1362 
در مشهد است. ورود جدی وی به دنیای فیلم و 
فیلمسازی در سال 77 با نخستین فیلم کوتاهش 

»عکس های یادگاری« آغاز شد.
»امیراطهر سهیلی« در این سال ها با تله فیلم هایی 
چون »طرقه«، »یک خیانت منصفانه«، »سمفونی 
کاغذهای خط خطی« و »ســوم شخص مفرد« 
حضور جدی خود را در فضای سینمایی مشهد 

به اثبات رساند.
در کارنامه او ساخت فیلم های کوتاه موفق زیادی 
چون »چنگالی برای یک کاسه سوپ« و »مرثیه ای 
برای ژاله و قاتلش« که بارها در جشــنواره های 
خارجی همچون فرانســه و کره و... درخشید، به 
چشم می خورد. ســاخت سریال های مستندی 
همچون »خانه به خانه« و »سفری دیگر« از کارهای 
دیگر اوست. آخرین فیلم سینمایی او »زنانی که با 
گرگ ها می رقصند« هم با همه سختی ها به اتمام 

رسید و این روزها در انتظار پروانه نمایش است.
سهیلی از دو مســتندی که آماده پخش است، 
برایم می گوید و توضیح می دهد: دو مستند »نیما« 
و»دریــا« را در حال تدوین دارم و در حال حاضر 
فیلم نامه »للوخانــی « را به تحریردرآوردم که در 
جشنواره ارمنســتان پذیرفته شد و وارد مرحله 

پیش تولید آن شده ایم. 

 مصائب این راه
او درباره بزرگ ترین مشکل فیلمسازی درشهرمان 
می گوید: در مشهد دو را ه داریم یا کار نکنیم یا 
با بدبختی هایش بسازیم. او می افزاید: سرمایه گذار 
یکــی از فیلم هایم کالهبردار بــود و پس از کار 
چک هایش نقد نشد و من دچار مشکل شدم، اما 
نکته قابل توجه آن بــود که باز دیدم دوباره کار 

می کند و کسی هم نیست جلو او را بگیرد.

 صنف سینما نداریم
این نویســنده وکارگردان ســینما، نبود صنف 
سینمایی در شهرمان را یکی از خألهای اساسی 
می داند و اظهار مــی دارد: حرف نبود صنف که 
می شود، خیلی ها به خانه سینما اشاره می کنند، 
اگــر صنف ما خانه سینماســت، وجود معاونت 
سینمایی چه ضرورتی دارد؟ در زمینه فعالیت های 
حوزه هنر سینما شــهرمان، اداره کل فرهنگ و 
ارشاد ما بیالن کارشان چیست؟ از ابتدای سال 
تاکنون چند فیلم تولید شده است؟ کجا به هنر و 

صنعت سینما شهرمان توجه شده است؟
امیراطهر سهیلی خاطرنشان می سازد: چون گالیه 
می کنم، دیگر در جلساتشــان دعوت نمی شوم. 
پرسش من این است، موفق ترین فیلمسازهای 
شهرمان چه کســانی بوده اند؟ چقدر به حمایت 
موفق های سینمای شهرمان اندیشیده ایم، حرف 

حمایت که می شود، بالفاصله 
تصورمادی می شود!

 شهریه های میلیونی 
وی در پاسخ به این پرسش 
که با توجه به فصل تابستان 
هنری  رونق کالس هــای  و 
بخصــوص بحــث بازیگری 
که همیشــه دارای جذابیت 
برای گروه های سنی  مختلف 
است، چرا هنوز برای ساخت 

فیلم هایمان در مشــهد نیاز بــه نیرو از تهران 
داریــم، می گوید: خــودم درفضــای آموزش 
حضور دارم و به نظر من متأســفانه ما گاهی 
شاهد دریافت شهریه های 2 میلیون تومانی از 
هنرجویان هستیم. شاهد شیوه های تدریسی 
در آموزشگاه هایی هستیم که اشتباه است و گاه 
موجب می شود که هنرجو را به سینما بدگمان 
کند. نوع ادبیات و لحن صحبت کردن برخی 
از استادان بسیار ایراد دارد و نظارتی هم وجود 
ندارد. مؤسســات آموزشی ما، آموزش درستی 
ندارند. ما توانایی داریم، برای تدریس سوپراستار 
بیاوریــم، اما برای آموزش، همه ســلبریتی ها 
نمی توانند به هنرجو چیزی یاد بدهند. آن ها را 
به صرف چهره بودن نباید آورد در صورتی که 

برای جذب هنرجو این باب شده است. 
امیراطهرسهیلی خاطرنشان می سازد: استادانی که 
دپارتمان سینما را می شناسند، باید حضور داشته 
باشند. صرف اینکه کسی لیسانسش سینماست 
و فیلم خوب ســاخته هم دلیل براستاد بودنش 
نیست. برای مثال باید در پنج سال آموزش من، 
توانمندی آموزش دو نفر شاگرد خوب خروجیم 
باشد که درســینمای ایران حضور مؤثر داشته 

باشند تا بگویم آموزش دادن را می دانم.

 تدریس یا تعریف خاطره
توضیح  ســینما  مدرس  این 
می دهد: برخی اوقات استادانی 
را می بینیــم که فقط خاطره 
انگیزه  واقعاً  تعریف می کنند. 
ســایر اســتادان را هم از بین 
درنتیجه ســینمای  می برند. 
مشهد خالی از نهال هایی است 
سینمای  آینده  می توانند  که 

شهرمان را شکل بدهند.
حــل  خصــوص  در  وی 
مشــکالت حوزه ســینما به ســه موضوع در 
ایــن باره اشــاره می کند و می گویــد: به نظر 
من ســه وظیفه اداره کل فرهنگ و ارشاد که 
شناسایی،حمایت و نظارت است، در عمل انجام 
نمی شود. شناسایی؛ چه کسی بچه های هنرمند 
و بضاعت هایشان را می شناسد؟ حمایت؛ واژه ای 
که از طرف مسئوالن انجام شود اما هنرمندان 
مشهدی با آن بیگانه اند. نظارت؛ هم که درحد 
همان نظارت و صدورمجوز کلوپ و آموزشگاه 
باقی مانده است. چطور توقع یک سینمای پویا 

درشهرمان را داشته باشیم؟!
سهیلی می افزاید: در مشهد ما هنوز در تکاپوی این 
هستیم که یک سینمای شهرستانی خوب داشته 
باشیم و اگراهمیت داده شود، موفق خواهیم بود. 
در شرایطی که به اعتقاد من به سقوط سینمای 
ایران نزدیک می شویم، شاید داشتن یک سینمای 
مستقل بومی آن را نجات بدهد، اما متأسفانه به 
این نوع ســینما بها داده نمی شود و مخاطب آن 

را نمی شناسد. 
سهیلی با اشاره به این نکته که بازیگر متعلق به 
سینمای گیشه و تجاریســت، توضیح می دهد: 
سینمای مستقل در دوران سینمای دهه 60را به 
یاد آوریم. در آن زمان سینما بازیگر محور نبوده، 

اما کارهای بسیارارزشمندی مانند آثار مهرجویی، 
بیضایی، حاتمی کیا و... را داریم. سینمای مستقل 
بدون استفاده از زرق و برق های پوشالی، اما اکنون 
همه امکانات و بازیگران خوب هستند، اما فیلم 
خوب کم است. سینمای بومی شاید بتواند این 
هویت را به ســینما دوباره بازگرداند که نیاز به 

همت مسئوالن دارد.

 مسئوالنی که سینما را نمی شناسند
وی می افزاید: 20سال حرفه من این است، اما 
متأسفانه گاهی ما با مسئوالنی سروکار داریم 
که در حیطه ســینما ســمت هایی دارند که 
حتی دوربین را ازنزدیک ندیده اند، چه برســد 
که آن را بشناســند. برای سیاست گذاری در 
جلسات می گویم شما سینما را نمی شناسی، 
می گوید، نیازی نیست من سینما را بشناسم. 
مــن می خواهــم سیاســت گذاری کنم. مگر 
می شود کســی برای چیزی که نمی شناسد، 

سیاست گذاری کند!
سهیلی با بیان این نکته که قارچ هایی در سینمای 
ما در شهرمان رشــد می کنند که به جای آنکه 
هوای ســینما شــهرمان را خوب کنند، فضا را 
مســموم می کنند، تصریح می کند: مســئوالن 
چون سینما را نمی شناسند، ما افت می کنیم. ما 
در جشــنواره های فیلم کوتاه ناصرضمیری، رضا 
فرهمند، فرخ حمیدنژاد را داشتیم. فیلم کوتاه ما 
در اوج بود که در فیلم کوتاه تاریخ ایران ماندگار 
است. اکنون چه داریم؟ در کار بلند سرمایه جذب 
می شود، اما درگیر سینمای تجاری مرکز می شود 
و کسی در اینجا نیست که دنبال آن باشد و این 

موضوع را درک کند.

 یک تراژدی مدرن با بازیگران حاشیه شهر
این فیلمســاز شــهرمان انگیزه نوشتن آخرین 
متنــش »للوخانی« را عالقه منــدی اش به بحث 
تراژدی اعــالم می کند و می افزایــد: این فیلم 
سینمایی به تهیه کنندگی جمال گلی و محصول 
مشــترک ایران و افغانستان است. این فیلم یک 
تراژدی مدرن است و بستر داستان در خصوص 
جنگ های افغانستان و مهاجرت مردم افغانستانی 
به ایران اســت و از حضور بازیگران بومی در این 

فیلم استفاده خواهم کرد.
امیراطهر سهیلی می افزاید: پس ازصادر شدن 
مجوزها، دوماه پیش تولید داریم و ان شــاءاهلل 
اوایل مهر کار را کلید خواهم زد. ســاخت این 
فیلم حدود ســه الی چهار مــاه طول خواهد 

کشید و کارسختی است.
وی تأکیــد می کنــد: یکــی از شــروطم برای 
تهیه کننده این اســت که از بازیگــران مهاجر، 

حاشیه شهر و مشهدی استفاده کنم.

فرهنگ و هنر
 »تا قیامت سفید می پوشم« در بوته نقد

کتاب »تا قیامت ســفید 
آخریــن  می پوشــم« 
اثــر دکتــر محمدرضا 
سرســاالری در حــوزه 
هنری رونمایی و به نقد 

گذاشته خواهد شد.
این کتاب سومین اثر این 

شاعر مطرح خراسانی است که امسال به پیشخوان فرهنگی 
کشور معرفی شده است. »آفتابگردان های سرزمین مادری« اثر 
دیگری از همین شــاعر بود که ســه سال پیش برنده جایزه 
اول کتاب کشور از جشــنواره سیلک کاشان شد. »تا قیامت 
سفید می پوشــم« مجموعه ای از غزل های سرساالری است 
که امروزهفتم مرداد ماه به نقد گذاشــته می شــود. اســتاد 
محمدکاظم کاظمی، دکتر حسین صالحی و سمانه مصدق 
این مجموعه را نقد خواهند کرد و در جلســه، کتاب به همه 

حاضرین اهدا خواهد شد.

 صدور مجوز نشر کتاب 
به صورت ناشر - مؤلف متوقف شده است

کتاب  نشر  مجوز  صدور 
به صورت ناشر - مؤلف، 
توسط دفتر توسعه کتاب 
وزارت  کتابخوانــی  و 
فرهنگ و ارشاد اسالمی 

متوقف شده است.
فرهنگــی  معــاون 

مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
با بیان این مطلب گفت: صدور مجوز نشر به مؤلفان به شکل 
ناشر - مؤلف دیگر جایگاه قانونی ندارد و صدور این نوع مجوز 

متوقف شده است.
افشــین تحفه گر افزود: در گذشته صدور مجوز به مؤلفان به 
صورت موردی و غیررســمی برای افرادی در نظر گرفته شد 
که  فقط یک اثر داشــتند و شاید ناشــری هم برای چاپ و 
نشــر کتاب خود پیدا نمی کردند از این رو برای کمک به این 
نویســندگان اجازه داده شد که به صورت استثنایی کتاب را 

خودشان چاپ کنند.
وی تأکیــد کرد: اکنون روند صدور مجوز کتاب برای مؤلف - 
ناشرها متوقف شده، بنابراین از این پس مؤلفان و مترجمان 
باید از طریق ناشران رسمی و دارای پروانه معتبر برای گرفتن 

مجوز نشر اثر خود پیش از چاپ اقدام کنند.

 راهیابی نمایش »هتل ایران« به 
نوزدهمین جشنواره نمایش های آیینی

رئیــس اداره فرهنگ و 
شیروان  اسالمی  ارشاد 
گفــت: نمایــش هتل 
ایــران به نویســندگی 
مرغزار  هاشمی  افشین 
زهــرا  کارگردانــی  و 
بهــادران شــیروان در 

بخش مرور نوزدهمین جشــنواره نمایش هــای آیینی و 
سنتی انتخاب شد.

زهره بابایی اظهار داشت: گروه نمایشی یلدا به سرپرستی 
ســحر پرزحمت، توســط هیئت انتخاب بخش مرور، به 
نوزدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی راه یافت.

وی گفت: این گروه نمایشــی متشکل از 6 بازیگر خانم و 
آقا هســتند که موضوع آن اجتماعی است و از 1۹ تا 26 

مردادماه امسال در تهران اجرا خواهند داشت.
بابایی افزود: هیئت انتخاب بخش مرور پس از بررسی 66 
اثر از استان های مختلف کشور، 10 اثر را برای شرکت در 
این بخش)غیر رقابتی( برگزید که این نمایش از شــیروان 

توانست به جشنواره راه پیدا کند.
الزم به ذکر اســت، بخش مرور جشنواره که به نام یادواره 
زنده یاد »سعدی افشار« برگزار می شود، شامل نمایش های 
آیینی و سنتی می شــود که از تاریخ 11 شهریورماه سال 

13۹6 تا 30 اردیبهشت سال 13۹۸ اجرا شده اند.
نمایش هتل ایران از شــیروان ســال قبل در سیزدهمین 
جشنواره تئاتر اســتانی شرکت کرد و حائز مقام های برتر 

کشوری شد.

صناعی دستی
معاون استاندار تأکید کرد

 تقویت صنایع دستی و تولید 
محصوالت فرهنگی

قدس: معاون هماهنگی 
و مدیریت امــور زائرین 
خراســان  اســتانداری 
رضوی از نمایشگاه صنایع 
دستی و هنرهای سنتی 

مشهد بازدید کرد.
محمد صــادق براتی در 

حاشیه افتتاح دهمین نمایشــگاه سراسری صنایع دستی و 
هنرهای سنتی مشهد، در خصوص حمایت از صنایع دستی 
و محصوالت فرهنگی به عنوان ابزاری که می توانند در مقابل 
تحریم های دشمنان به اقتصاد کشور کمک کنند، اظهار کرد: 
به دنبال این هســتیم که هر دو بخش را در راســتای بهبود 

شرایط اقتصادی تقویت کنیم.
وی با بیان اینکه بیش از ۵3 درصد ســوغات زائر استان، به 
محصوالت فرهنگی و صنایع دســتی اختصاص دارد، افزود: 
تالش ما این اســت که این درصد از حجم خرید سوغات زائر 

را افزایش دهیم.
معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران اســتانداری خراسان 
رضوی از صنایع دســتی به عنوان موضوعــی مهم در تولید 

اشتغال و درآمدزایی یاد کرد.
گفتنی است، در این نمایشــگاه هنرمندان 30 استان و 2۸  
شهرستان خراســان رضوی در قالب 1۸۸غرفه در فضایی به 
مساحت 2 هزار و 200 مترمربع هنرهای دستی و سنتی خود 

را در معرض دید عالقه مندان قرار داده اند.
همچنین 2۵0 شرکت فعال در حوزه صنایع دستی نیز در این 

نمایشگاه حضور دارند.
این نمایشــگاه تا امروز در محل نمایشگاه بین المللی مشهد 

پذیرای عالقه مندان است.

   استعدادیابی فوتبالی 
در حاشیه شهر مشهد

ســیدخلیل موســوی، 
مســئول کمیته جوانان 
هیئت  اســتعدادیابی  و 
رضوی  خراسان  فوتبال 
گفت: خراســان رضوی 
باید تیم فوتبال خود را 
برای مســابقات المپیاد 
کشوری معرفی کند که در این راستا از شهرستان ها خواسته 
شده استعدادهای مدنظر را معرفی کنند و استعدادیاب های 
هیئت نیــز از میان بازیکنان مدارس فوتبال مجاز مشــهد، 

بازیکنان مستعد را شناسایی خواهند کرد. 
وی ادامه داد: ممکن اســت به علت مشــکالت مالی و عدم 
ثبت نــام در مــدارس فوتبال، بعضی اســتعدادهای مناطق 
کم برخوردار و حاشــیه شهر مشــهد از این موضوع محروم 
شــوند و به همین دلیل هیئت فوتبال خراسان رضوی اقدام 
به برگزاری استعدادیابی در این مناطق خواهد کرد. بر همین 
اساس نخستین مرحله استعدادیابی مختص متولدان 11 دی 
13۸6 لغایت 10 دی 13۸7 در زمین چمن شهید جعفریان 
واقع در ابتدای بولوار شــهید آوینی انجام خواهد شــد. این 
اســتعدادیابی به صورت کامالً رایگان انجام می شود و همراه 
داشتن کپی کارت ملی الزامی است. متقاضیان جهت شرکت 
در تست می توانند در روز چهارشنبه ۹ مرداد از ساعت 1۵:30 

در محل مجموعه ورزشی حاضر و پذیرش شوند.

  6 مدال شطرنج بازان خراسانی 
در مسابقات کشوری

خراسان  شــطرنج بازان 
رضــوی در مســابقات 
کشوری شطرنج موفق به 
کسب 6 مدال رنگارنگ 
مســابقات  در  شــدند. 
سریع، امیررضا پارسایی 
در رده ســنی 12 سال 
پسران و ارنواز فخار در رده سنی 1۴ سال دختران، مدال برنز 
بدست آوردند. همچنین روشا اکبری در رده سنی هشت سال 

دختران، مدال طال این رشته را بر گردن آویخت.
در رشته برق آسا هم وصال حامدی نیا، مدال طالی رده سنی 
1۸سال را کسب کرد و نازنین فاطمه عصارزاده در رده سنی 
12 سال و روشا اکبری در رده سنی هشت سال، به مدال نقره 

این رشته دست یافتند.

  نایب قهرمانی 
جودوکار نوجوان خراسانی در آسیا

نوجــوان  جــودوکار 
خراسان رضوی موفق به 
کسب مدال نقره آسیا در 
مسابقات قهرمانی 201۹ 
آســیا و اقیانوسیه شد. 
عیســی زایی،  ابوالفضل 
این  نوجــوان  جودوکار 
استان در مسابقات قهرمانی 201۹ آسیا و اقیانوسیه در چین 
تایپه به مدال نقره دســت یافت. وی در دیدار نهایی، مقابل 
»ساقیانلف« حریف قرقیزستانی خود شکست خورد و بر سکوی 

دوم مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه قرار گرفت.

یکی از شروطم 
برای تهیه کننده 
این است که از 

بازیگران مهاجر، 
حاشیه شهر و 

مشهدی استفاده کنم
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  پلمب چهار واحد اقامتی غیرمجاز 
در روستای گردشگری اخلمد

مدیرمیــراث  قــدس: 
فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری چنــاران 
گفــت: در دومین مرحله 
از ســاماندهی واحدهای 
غیرمجــاز در روســتای 
چهار  اخلمد،  گردشگری 
واحد اقامتی غیرمجاز با 1۵ اتاق که به صورت غیرقانونی اقدام به 
پذیرش مسافر می کردند، پلمب شد. محمد طاهریان مقدم افزود: 
با توجه به تذکر مکرر و پلمب واحدهای اقامتی غیرمجاز روستای 
گردشگری اخلمد در هفته گذشته، متأســفانه افرادی مجدداً 
مســافر پذیرش می کردند که در چند روز گذشته این واحدها 
توسط میراث فرهنگی و نیروی انتظامی شناسایی و پلمب شدند.
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1. محفلــی ادبی که در آن ســروده های 
شــاعران قرائــت  می شــود- غایــب - 
تــرش و شــیرین 2. شــبیه و نظیر- نام 
شــب-  غــذای   .3 وطنــی  دخترانــه 
انسولین  خطاب کردن- روشــن کردن ۴. 
گیاهی- ناراســت- ترمزکشــتی ۵. تکان 
و جنبش- گوشــت برشته شــده- کجاوه 
6. پرنــده شــکاری- نوعی ســنگ مرمر 
ســاختمانی- دورویــی 7. جزیره-گندم 
 ســوده- واحدی در ســطح- هنر و پیشه 
۸. مســیر موردعالقــه راننده تاکســی- 
گــردآوری ادبــی ۹. نام ترکــی- بازنده 
شطرنجی- محله و برزن- مکان بی خطر 
10. ســخنان بیهوده- در بودیســم برای 
توصیف آنچه عمق آرامش ذهن در نتیجه 
اکتساب موکشــه می نامند بکار می رود- 
حشــره چســبنده 11. ورزش جســمی 
 روانــی هندوها- جدیــد- کاغذ خیاطی 
12. پرنده نمــاد صلح بین المللی - واحد 
والیبــال – اتاقک نگهبانــی 13. راکد- 
گروه- یقه آهاری 1۴. از حواس پنجگانه- 

انواع  تولیدکننده  گردشگری 1۵. چهره- 
میوه – باغ مدفن موسسه سلسله افشاریه 

در مشهد

خودپســندی فوقانــی-  آبگینــه-   .1 
پیامبــر خوش الحان»ع«-  فرزنــدان-   .2
آب بســته 3. قندی شــیرخس سوغاتی 
 ایــن شــهر ســمنان اســت- مضطرب

۴. برادر پدر- مقابل کل- رنگ بخشش- 
دندان های نیش ۵. استخوانی در پا- کاله 
انگلیسی- پســوند محافظت- قاره کهن 
 6. پشــیمانی - حقیقــی- ابــزار بریدن 
7. سازنده ســاختمان - برگه شناسایی- 
سران ۸. عنصر شــیمیایی – نیلی رنگ- 
 کشــور عربی همســایه- حــرف فاصله
 ۹. بازرگانــان- نیــرو- شــتاب و عجله

10. از چهارعمــل اصلی ریاضیات- ماده 
 ضدعفونــی یدوفور- مزه ای موســیقایی 
11. نماینــده- خوب- گنــدم در گویش 
قدما- ماشــین پنبه پاک کنــی 12. ابزار 
ارتباطی- چرک و ناپاکی- چاشنی سرخ- 

پسوند شــباهت 13. میوه ای شــیرین که دانه هایش 
در خوشــه قراردارد- به دردنخور 1۴. ســه کیلوگرم- 
پشت ســرهم- ترکیــده 1۵. ســفیدموی شــاهنامه- 

معشوق– اهل کوفه 

  افقی

  عمودی

گشت وگذار

مهدی کاهانی مقدم: روســتای بــوژان یکی از دیدنی ترین 
روســتاهای خوش آب وهوای خراســان رضوی است که در 
 دامنه ارتفاعات جنوبی رشــته کوه بینالود قــرار گرفته و در

13 کیلومتری شمال شرق نیشابور واقع شده است.
در مورد وجه تســمیه »بوژان« چند نظریه وجود دارد. برخی 
بوژان را رشــد کرده می دانند، برخی این نام را برگرفته از نام 
گیاهی با برگ های ریز و ســاقه های دراز می دانند که در این 
روستا به وفور یافت می شود؛ از طرفی بوژان، پسوند مناطقی 
به نام چشمه ساران یا مرغزاران است. خانه های این روستا به 

شکل پلکانی است.
در مسیر روستا، آبشاری پرقدرت و درخت های فراوان گیالس، 
آلبالوهای ترش و آلوهای آبدار به چشــم می خورد و به دلیل 
موقعیت مناســب بوژان در میان رشــته کوه بینالود، دارای 
موقعیتی عالی برای شروع یک کوهنوردی هیجان انگیز است 
به خصوص که در جای جای آن چشمه هایی گوارا از دل زمین 
جوشــیده اند و تقریباً در تمامی مسیرها آب آشامیدنی را در 
دسترس افراد قرار می دهند. امکان دسترسی به ارتفاعات قله 

شیرباد، کلمیش، دریاچه مرتفع چشمه سبز، خط الرأس پایور 
و... از این ناحیه فراهم است، بنابراین کوهنوردان زیادی از مسیر 

چشمه شکراب به قله شیرباد صعود می کنند.
بوژان معماری مشابه با چندین روستای پلکانی دیگر کشورمان 
دارد. این روستا در منطقه ای کوهستانی با شیب زیاد ساخته 
شده، بافت آن بسیار متمرکز و تمامی خانه ها به نحوی با هم 
در ارتباط هستند. کوچه های روستا پیچ در پیچ و گشت و گذار 

در آن حال و هوای خاصی دارد. 
رودخانه زیبایی که از آن صحبت شد، در ارتفاعات روستا آبشار 
بسیار زیبا و دیدنی را ایجاد کرده و در پیرامون آبشار و سرتاسر 
مسیر رسیدن به آن، گل ها و درختان رنگارنگ و باغ های میوه 

و چندین آبشار کوچک را پشت سر خواهید گذاشت.
برای بازدید از آبشــار، پس از حرکت از بوژان حدود دو ساعت 
پیاده روی پیش رو خواهید داشــت. در مسیر امتداد رودخانه 
10 کیلومتری را پیش خواهید رفت و از کنار مسجد روستا، 
جنگل های سرسبز و باغ های گردو عبور می کنید. توجه داشته 
باشید مســیر دشوار است و با سراشــیبی های تندی مواجه 

خواهید شــد؛ بنابراین لوازم ضروری و تجهیزات ایمنی را به 
همراه داشته باشید.

مردم بوژان بیشتر اوقات  لباس های محلی می پوشند و اغلب 
مراسم باستانی و مذهبی روســتا در امامزاده برگزار می شود. 
لباس مردان از پارچه های مرغوب در رنگ های تیره با دستار و 
شال کمر است. زنان بوژان با لباس های رنگارنگ به قالیبافی و 
فرش بافی می پردازند و با دستان خود هنرمندانه صنایع دستی 
تولید می کنند. غذاهــای محلی  مخصوص بوژان که توصیه 
می شود در صورت سفر حتماً آن ها را امتحان کنید، بلغور شیر، 
کشک، کوکو قارچ، کله  جوش، حلوای محلی، فطیر مسکه، نان 

تافتون و انواع آش هستند.

»بوژان« ماسوله رنگارنگ نیشابور
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