
  نشست بررسی 
آثار زنده یاد غالمرضا شکوهی

 مأموریت تابستانه 
برای کاستی از مشکالت زمستانی

حذف زمینه های آب افتادگی در معابر مشهدهمزمان با سالگرد شکوه شعر خراسان برگزار شد

همزمان با ایام ســالگرد غروب شــکوه شــعر 
خراســان، نشست نقد و بررســی شعر آیینی با 
رویکرد آثار استاد غالمرضا شکوهی با استقبال 
پرشور شــاعران خراســانی در ســرای ادبیات 
مشــهد واقع در فرهنگســرای بهشــت برگزار 
شد. سیدحسین ســیدی، معاون فرهنگی بنیاد 

بین المللی امام رضا)ع( ...

 »آب افتادگی« واژه ای است که با شنیدن و خواندن 
آن یاد بارندگی و زمستان می افتیم و گفتن از این 
موضوع آن هم در میانه تابستان شاید برایتان عجیب 
باشد؛ اما همیشه بر پیشــگیری و آمادگی در برابر 
همه اتفاقات و شرایط آینده تأکید می شود. بی شک 
با نخســتین بارندگی غیرمعمــول و وقوع یک آب 
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(( ا︵﹑︻﹫﹥ آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ))
﹝﹢﹇﹢﹁ـ︀ت ﹝︐︭︣﹁﹩ "︻︊ـ︡ا      ً ر︲﹢ی و ..." در﹡︷︣ دار﹡︡ ︑︺︡ادی از ر﹇︊︀ت ﹝︧ـ﹊﹢﹡﹩ ︠﹢د را ︋﹥ ﹝︡ت 

.︡︀﹝﹡︡ه ﹋︐︊﹩ ︋﹥ ا︗︀ره وا﹎︢ار︤ا﹞ ﹅︣︵ ︧︀ل از﹊
﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋﹥ اداره او﹇︀ف وا﹇︹ در ﹝﹫︡ان ︑︐﹩،︠﹫︀︋︀ن 
آ︋﹊﹢ه،﹝﹆︀︋﹏ ︎﹞︌ ︋﹠︤﹟ ︨ــ︺︡ آ︋︀د،اداره او﹇︀ف ﹡ ﹤﹫︀﹉ وا︡ ا︗︀رات ﹝︣ا︗︺﹥ و ︀ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ٣٨۴٣٩۴۵١ ︑﹞︀س :﹟﹀﹚︑
︿︀ر︫﹠︀︨﹩ (ا︗︀ره ﹝︀﹨﹫︀﹡﹥)﹝︐︣اژ(﹝︐︣﹝︣︋︹)︻﹠﹢انرد﹋ ﹤︀︎﹏﹞ آدرس

﹉ وا︡ آ︎︀ر︑﹞︀ن ١
︠﹫︀︋︀ن آ️ ا     ً ︋︖️ ٨ - ﹋﹢﹥ ا﹝︀﹝﹫﹟ ﹨﹞︀﹝﹫﹟ – ︎﹑ک ١۵۴ - ٧٫۵٠٠٫٠٠٠ ر︀ل۶٣﹝︧﹊﹢﹡﹩

︵︊﹆﹥ اول ︗﹠﹢︋﹩

﹉ وا︡ آ︎︀ر︑﹞︀ن ٢
︠﹫︀︋︀ن آ️ ا     ً ︋︖️ ٨ - ﹋﹢﹥ ا﹝︀﹝﹫﹟ ﹨﹞︀﹝﹫﹟ – ︎﹑ک ١۵۴ - ٧٫۵٠٠٫٠٠٠ ر︀ل۶٣﹝︧﹊﹢﹡﹩

︵︊﹆﹥ اول ︫﹞︀﹜﹩

﹉ ︋︀ب ﹝﹠︤ل ﹝︧﹊﹢﹡﹩ ٣
︠﹫︀︋︀ن ﹎︀ز - ر︨︀﹜️  ٣٨ - ︎﹑ک ۶٫۵٠٠٫٠٠٠١٨۴ ر︀ل١٣٠دو ︵︊﹆﹥

﹝﹙️ ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ︑︀ ︀︎︀ن ︨︀︻️ اداری روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٢ /٠۵ /١٣٩٨﹝﹩ ︋︀︫︡.
︀ ︱﹢ر   ︋﹉ ﹤﹫︀﹡ اداره او﹇︀ف ﹏﹞ در ︣︸ ــ︀︻️ ١١:٣٠ ︎︀﹋️ ﹨︀ی ﹝︤ا︡ه در روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٣ /٠۵ /١٣٩٨︨ 

ا︻︱︀ی ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝︤ا︡ه ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

/ع
۹۸
۰۵
۹۷
۰

(( ا︵﹑︻﹫﹥ آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ))
﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝︐︭︣﹁﹩ "︻︊︡ا      ً ر︲﹢ی و ..." در﹡︷︣ دار﹡︡ ︑︺︡ادی از ر﹇︊︀ت ﹝︧﹊﹢﹡﹩ ︠﹢د را ︋﹥ 

.︡︀﹝﹡︡ه ﹋︐︊﹩ ︋﹥ ا︗︀ره وا﹎︢ار︤ا﹞ ﹅︣︵ ︧︀ل از﹊ ︡ت﹞
﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ︗ــ️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ ︋ــ﹥ اداره او﹇︀ف وا﹇ــ︹ در ﹝﹫︡ان 
ــ︺︡ آ︋︀د،اداره او﹇ــ︀ف ﹡ ﹤﹫︀﹉ وا︡ ا︗︀رات   ︨﹟︤﹠  ︋︌﹝ ︑︐﹩،︠﹫︀︋ــ︀ن آ︋﹊﹢ه،﹝﹆︀︋﹏︎ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟: ٣٨۴٣٩۴۵١ ︑﹞︀س﹝︫ ︀︋ ︀ ︣ا︗︺﹥ و﹞
︿︀ر︫﹠︀︨﹩ (ا︗︀ره ﹝︀﹨﹫︀﹡﹥)﹝︐︣اژ(﹝︐︣﹝︣︋︹)︻﹠﹢انرد﹋ ﹤︀︎﹏﹞ آدرس

︋﹢﹜﹢ار ﹝﹫︣زا﹋﹢﹉ ︠︀ن - ︋﹫﹟ ︫﹫︡ ︪︠﹠﹢دی ۶ و ۴۶٨٫٠٠٠٫٠٠٠٨ ر︀ل۵۶٠٠﹝︖︐﹞︹ ﹝︧﹊﹢﹡﹩ ٧٢ وا︡ی١

︋﹢﹜﹢ار و︡ت٢١ - ﹡︊︩ ︫﹫︡ ︨︀﹐ری ﹝﹆︡م ۴ - ︎﹑ک ۶٨٫٠٠٠٫٠٠٠٢٨۶ ر︀ل۵٨٢﹝︖︐﹞︹ ﹝︧﹊﹢﹡﹩ ۴ وا︡ی٢

﹝﹙️ ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ︑︀ ︀︎︀ن ︨︀︻️ اداری روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢۶ /٠۵ /١٣٩٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
︀ ︱﹢ر   ︋﹉ ﹤﹫︀﹡ ــ﹏ اداره او﹇︀ف﹞ در ︣︸ ــ︀︻️ ١١:٣٠ ︎︀﹋ــ️ ﹨︀ی ﹝︤ا︡ه در روز ﹊︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٧ /٠۵ /١٣٩٨︨ 

ا︻︱︀ی ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝︤ا︡ه ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

/ع
۹۸
۰۵
۹۷
۲

/ع
۹۸
۰۰
۴۹
۰

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده (﹡﹢︋️ دوم) ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر: ١۴/۵/١٣٩٨
 ﹏﹞ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/۶/۴ در ︊  ︮٩ ️︻︀ ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ﹝︣ ۶٨ رأس︨  ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده︫ 
 ︀ ︀︱︻︣دد. ﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ا﹍﹫﹞ ﹏﹫﹊︪︑ ﹏۴٠٣ ︋︀ د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ذ ︡︀س، وا ︹﹝︐︖﹞ ،︀رراه ﹁︣ا﹝︣ز آدرس ﹤︋ ️﹋︫︣

.︡﹠︀﹞︣﹁ ️﹋︫︣ ﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹝︖﹞ ﹤︧﹚︗ ︣ر در﹆﹞ ️︻︀︨ ︣م د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د رأس︐﹞ ︀ن﹎︡﹠︀﹝﹡
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥: ١- ︑﹞︡︡ ﹝︡ت ﹁︺︀﹜﹫️ ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩

 ﹤ ﹥ ﹝﹢︗︉ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥︋  ﹢د را︋  ﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︱﹢ر ︻︱﹢ی در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︢﹋﹢ر ﹝﹫︧ــ︣ ﹡︊︀︫︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹅ رأی︠  ︑︢﹋︣:١- در︮ 
︻︱ــ﹢ د﹍ــ︣ ︀﹝﹡ ︀﹠︡ه ︑︀م ا﹐︠︐﹫︀ر ︠﹢د وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. در ا﹟ ︮﹢رت ﹨︣ ︻︱﹢ ︻ــ﹑وه ︋︣ رأی ︠﹢د ︑︀ ٣ رأی ︋︀ و﹋︀﹜️ و 
︾﹫︣︻︱﹢ ﹁﹆︳ ﹉ رأی ︋︀ و﹋︀﹜️ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡. (︻︱﹢ ﹝︐﹆︀︲﹩ ا︻︴︀ی ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ﹝﹩ ︀︋︧️ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹡﹞︀﹠︡ه 
 ️︗ ︣︊︐︺﹞ ﹩︀︨︀﹠ ︀ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹟ ﹋︀رت︫   ︋︊ ــ︀︻️ ٩ ا﹜﹩ ١١︮  ــ︣﹋️ از︨   ︫﹏﹞ ︀ی ٢ و ٩٨/۶/٣ در﹨ د در ︑︀ر﹢︠

️ ﹨︀ی ︑︺︀و﹡﹩ ا︨️). ﹋︫︣ ️︗ ︡﹠︋ ﹟ا) .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ️﹋︫︣ ︣︐﹁ا︠︢ ور﹇﹥ ورود ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︋﹥ د
۶٨ ︣﹞ ﹩﹡︣ه ︫︣﹋️ ︑︺︀و︡﹞ ️﹫﹨

/ع
۹۸
۰۵
۰۸
۰

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده (﹡﹢︋️ اول)
︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ﹝︣ ۶٨  ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر: ١۴/۵/١٣٩٨

 ۶٨ ︣﹞ ﹟﹊︧﹞ ﹩﹡︀دی ︋﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫︣﹋️ ︑︺︀و︻ ﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹝︖﹞ ﹤︧﹚︗
︣﹎︤ار   ︋۴٠٣ ︡︀س، وا ︹﹝︐︖﹞ ،︀رراه ﹁︣ا﹝︣ز آدرس ﹤  ︋️﹋︣  ︫﹏﹞ ٩٨/۶/۴ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ︊  ︮١٠ ️︻︀ در︨ 
﹝﹩ ︫ــ﹢د. از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ی ﹝︐︣م ︑﹆︀︲︀ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︗️ ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ت ز︣ در ا ﹤︧﹚︗ ﹟︱﹢ر ︋﹥ 
﹨﹛ ر︨ــ︀﹡﹠︡. ا︻︱︀ی ﹝︐︣﹝﹩ ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن ︱﹢ر آن ﹨︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝﹆︡ور ﹡﹞﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹅ رأی ︠﹢د را ︋﹥ ﹝﹢︗︉ 
 ︬ــ ــ﹥ رأی و ﹨︫︣  ﹢رت ︑︺︡اد آراء و﹋︀﹜︐﹩ ﹨︣ ︻︱﹢ ︡ا﹋︓︨︣   ︮﹟در ا ﹤﹋ ︡﹠︀﹝﹡ ل﹢﹞ ︣ی﹍ــ﹥ ﹁︣د د و﹋︀﹜︐﹠︀﹝ــ﹥︋ 
 ١١ ︀︑ ︊︮ از ︨︀︻️ ٩ ︡︀︋ ︣اه و﹋﹫﹏ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︠﹢د﹝﹨ ﹤︋ ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ ﹩︲︀﹆︐﹞ رأی ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. ا︻︱︀ی ﹉ ︀﹠︑ ﹢︱︻︣﹫︾
︊︮ روز﹨︀ی ٩٨/۶/١ و ٢/۶/٩٨ ︋﹥ ﹝﹏ د﹁︐︣ ︫︣﹋️ ﹝︣ا︗︺﹥ ︑︀ ︎︦ از ︑︃﹫︡ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝︤︋﹢ر ︑﹢︨︳ ﹝﹆︀م ﹝︖︀ز 

ور﹇﹥ ورود ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︋︣ای ﹁︣د ﹡﹞︀﹠︡ه ︮︀در ﹎︣دد.
٩٧ ️︀︽﹛ ٩۶ رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل﹢︮ ︉﹢︭︑ ︣ه و ︋︀زرس   ٢- ︵︣ح و︡﹞ ️﹫﹨ د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش

٣- ︵︣ح و ︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥ ︎﹫︪﹠︀دی ︨︀ل ٩٨   ۴- ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩
۵- ︵︣ح و ︑︭﹢︉ ا︠︣اج ︑︺︡اد ١٨٠ ﹡﹀︣ از ا︻︱︀ ︑︺︀و﹡﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︑︺︡ات ︠﹢د ︻﹞﹏ ﹡﹠﹞﹢ده ا﹡︡

﹢︭︑ -۶︉ در︣︗ ️﹁︀﹞﹥ ︑︃︠﹫︣ و ︑︃د﹥ ︋︀︋️ ︻︡م ︎︣دا︠️ ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ وار︤ی ︑﹢︨︳ ︻︱﹢
                 ️︗ ﹤︐﹀﹨ ﹉ ︡ا﹋︓︣ ︋ــ﹥ ﹝︡ت ﹩﹎آ ﹟ا﹡︐︪ــ︀ر ا در ︋︀زر︨ــ﹩ ︫ــ︣﹋️ ﹝﹢︸︿ ا﹡︡ از ︑︀ر ️﹢︱︻ داو︵﹙︊︀ن ً︀ ﹠﹝︲

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︡ارک ﹐زم را ارا﹞ ︀م ︋﹥ د﹁︐︣ ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︣ا︗︺﹥ و﹡ ️︊︔
۶٨ ︣﹞ ﹩﹡︣ه ︫︣﹋️ ︑︺︀و︡﹞ ️﹫﹨

/ع
۹۸
۰۵
۰۸
۲

آ﹎ـ﹩ د︻ـ﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻ـ︀دی ︋︴﹢ر 
﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ا︑︀د﹥ ︑︺︀و﹡﹩ ﹨ـ︀ی ﹝︧﹊﹟ 
﹋︀ر﹝﹠ـ︡ان ︠︣ا︨ـ︀ن   (( ﹡﹢︋ـ️ دوم )) 

︑ـ︀ر ا﹡︐︪ـ︀ر: ١۴/١٣٩٨/٠۵
ا︐ـ︣ا﹝ــ︀ً : ︡︋﹠﹢︨ـــ﹫﹙﹥ ︋﹥ ا︵﹑ع ﹋﹙﹫ــ﹥ ︑︺︀و﹡﹫︀ی 
﹝︧ــ﹊﹟ ︻︱ــ﹢ ﹝﹫︨︣ــ︀﹡︡ ︗﹙︧ـــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ 
︻︀دی ︋︴ــ﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹡﹢︋️ دوم راس ︨ــ︀︻ـ️ 
در  ﹝ــ﹢رخ٢٧ /١٣٩٨/٠۵  ﹊︪ــ﹠︊﹥  روز   ١١ ︮︊ــ
﹝ــ﹏ د﹁︐ــ︣ ا︑ـ︀دــ﹥ وا﹇ــ︹ در ︋︤ر﹎ـ︣اه ︫ـــ﹫︡ 
︋︣﹎ــ︤ار آ︋︀د﹎ــ︣ان  ︗ــ︀ده  اول  ﹋﹑﹡︐ــ︣ی  ﹝﹢︨ـــ﹩ 

                                                                                                               ﹏﹝︻ ﹤  ﹝﹩ ﹎︣دد. ﹜ـ︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ء ﹝︐︣م د︻ـ﹢ت︋ 
 ﹏︀ت ذ︻﹢︲﹢﹞ ﹤ ﹝﹩ آ︗ ︡️ ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ ﹡︧︊️︋ 
ا﹜︢﹋︣ درا﹟ ︗﹙︧ــ﹥ ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.﹐زم ا︨️                                                                                                                                 
 ️﹫﹨ ﹤﹞︀﹡ ﹩﹁︣︺﹞ ﹤︫ــ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ
﹝︡ــ︣ه ︫ــ︣﹋️ ︑︺ـ︀و﹡﹩ ︻︱ــ﹢ را ﹝︊﹠﹩ ︋ــ︣ ﹝︺︣﹁﹩ 
﹡﹞︀﹠ــ︡ه ︗ــ️ ︱ــ﹢ر در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ 

︋﹞ـ︣اه دا︫ـ︐﹥ ︋︀︫﹠︡.
د︨︐ـ﹢ر ︗﹙︧ـ﹥ :

١-  ︑︭ـ﹢ــ︉ ︮﹢ر︑ـــ︀ی ﹝ـ︀﹜ــ﹩ ︨ـــ︀ل٩٧ ︎ــ︦ از 
ا︨︐﹞ـ︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫ـ️ ﹝︡︣ه و ﹨﹫️ ︋︀زر︨﹩

٢-  ︑︭ـ﹢︉ ︋﹢د︗ـ﹥ ︎﹫︪﹠ـ︀دی ︨ـ︀ل ٩٨
٣- ا﹡︐ـ︀ب ﹨﹫ـ️ ︋︀زر︨ــ﹩ ︋︣ای ﹝ـ︡ت ﹊︧ـــ︀ل 

﹝ـ︀﹜﹩
﹤ـ︀د︑در ا ️﹢ـ﹅ ︻︱ـ ︿﹆︨ ﹟۴- ︑︺﹫﹫ـ

۵- ا︑ـ︀ذ ︑︭ـ﹞﹫﹛ در ﹝ـ﹢رد ︑︺﹫﹫ـ﹟ ︑﹊﹙﹫ـ︿ ﹝﹊ـ︀ن 
﹤ـ︀د︑ا

﹨﹫ـ️ ﹝︡︣ه ا︑ـ︀د﹥ ︑︺ـ︀و﹡﹩ ﹨ـ︀ی ﹝︧﹊﹟ 
﹋︀ر﹝﹠ـ︡ان ︠︣ا︨ـ︀ن

/ع
۹۸
۰۶
۰۰
۳

رسائی فر: مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهری شهرداری 
مشهد در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه گفت: این 
سازمان اواخر دی ماه ۹۷ در مشهد تشکیل شد و هدف 
آن بازآفرینی پایدار سکونتگاه های غیررسمی، بافت های 
ناکارآمد میانی، محدوده تاریخی شهرها، پهنه های شهری 
با پیشینه روستایی و پهنه های با کاربری ناسازگار شهری 

است. 
مجتبی شــاکری روش افزود: طرح های مصوب در زمینه 
بافت های سکونتگاهی غیررسمی، بافت های میانی فرسوده 
و بافت های تاریخی مربوط به ۱۰ سال پیش است، اما در 
خصوص پهنه های شهری با پیشینه روستایی و پهنه هایی 
با کاربری ناسازگار شهری هنوز طرح مصوب وجود ندارد.

وی اظهار داشــت: در بازآفرینی شــهری خلق فضاهای 
شهری جدید با حفظ ویژگی های اصلی کالبدی و فعالیتی 
مورد توجه اســت.وی گفت: هر محله ای ظرفیتی دارد و 
سعی می شود طرح های بازآفرینی به محالت کشانده و به 

صورت محلی دنبال شود.
شــاکری روش افزود: مشــهد رتبه سوم کشور در بخش 

بافت های فرســوده با ۲ هزار و ۲۹۲ هکتار و رتبه دوم در 
سکونتگاه های غیررسمی با 3 هزار و ۸۹4 هکتار را به خود 

اختصاص داده است.
وی اظهار داشت: ۱۱ درصد مساحت شهری مشهد جزو 
سکونتگاه های غیررسمی، ۷.۶ درصد بافت تاریخی و ۶.۵ 

درصد بافت فرسوده است.
مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهری شهرداری مشهد 
گفت: در کالنشهر مشــهد، ۶۹ محله هدف طرح های 
بازآفرینی هســتند و مقیاس برنامه ریزی در این طرح، 
محله محور است که از سال ۹3 باید ساالنه ۱۰ درصد 
محالت هدف طرح بازآفرینی، وارد این طرح می شدند، 

اما در مشــهد در ایــن خصوص دچــار عقب افتادگی 
هستیم.

وی ادامــه داد: ۲۰ محلــه در مرحلــه اول به عنوان 
محــالت اولویــت دار طرح های بازآفرینــی در مناطق 
مختلف شهری مشــهد انتخاب شده اند که ۵۵ درصد 
جمعیت بافت فرســوده و 4۱ درصد مســاحت آن را 

تشکیل می دهند.
شاکری روش اظهار داشت: از مهم ترین دالیل ناموفق بودن 
مداخالت نهادها در بافت های فرســوده و سکونتگاه های 
غیررسمی، ناهماهنگی بین ارگان های مختلف در اجرای 

این طرح هاست.

وی گفت: در آســتانه افتتاح ۲۰ دفتر تسهیلگری برای 
اجرای طرح های بازآفرینی در شــهر مشهد هستیم و در 

آینده نزدیک این دفاتر بهره برداری می شوند.

یک مسئول عنوان کرد

مشهد؛ رتبه دوم سکونتگاه های غیر رسمی

برج های جنوب مشهد روی گسل ساخته شده اند
به علت آالیندگی محیط زیست انجام شد

تعطیلی پنج واحد 
 صنعتی متخلف 

در چرمشهر

.......صفحه 3

.......صفحه 4 

باحضور  195 پزشک،   
 دندانپزشک  

و فعاالن عمرانی  

جهادگران
 غبار محرومیت

از خواف 
می زدایند

هشدار کارشناسان ومسئوالن درباره ضرورت جانمایی ساخت وسازها

.......صفحه ۲ 

مهلت یکماهه برای 
واحدهای بالتکلیف 

مسکن مهر گلبهار

پنج واحد صنعتی در شــهرک چرمشــهر مشــهد به دســتور 
 دســتگاه قضایــی تعطیــل شــدند.مدیرکل محیط زیســت 
خراســان رضوی در این باره گفــت: آالیندگی بیش از حد مجاز 
خروجی این واحدهای صنعتی از استانداردهای فاضالب، مهم ترین 

علت تعطیلی این واحدها بوده است...

 مدیر عامل شــرکت عمران شــهر جدید گلبهار گفت: بر اساس 
آخرین نشست شورای مسکن خراسان رضوی که معاون وزیر راه 

.......صفحه ۲ و شهرسازی نیز در آن حضور یافت...

اردوهــای جهــادی در عرصه هــای پزشــکی، 
دندانپزشکی، عمرانی، فرهنگی و اشـتغـــال زایی 
در روســتاهای محروم خواف برگزار می شود. به 
گزارش قــدس آنالین، مســئول روابط عمومی 
گروه جهادی انصــار الزهرا)س( تهران گفت: این 
اردوی جهادی از تاریخ ۱۲ تا ۱۹ مرداد به مدت 
یک هفته در روســتاهای محــروم خواف برگزار 

می شود... 
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هشدار کارشناسان و مسئوالن درباره ضرورت جانمایی ساخت وسازها

برج های جنوب مشهد روی گسل ساخته شده اند
وحید اکرمــی زلزلــه در هر 
نقطه ای از کــره زمین می تواند رخ 
دهد و تلفات و خسارات فراوانی داشته باشد، 
اما براســاس مطالعات علمی، در صورت بروز 
زلزله، گسل ها مستعدترین منطقه برای خروج 
امواج و آزاد شــدن انرژی های زمین هستند. 
گســل به محل شکستگی های پوسته زمین 

گفته می شود.
 فعالیت های درونی زمین سبب جابه جایی در 
محل این شکست ها شده و زمین لرزه به وجود 
می آیــد. در واقع انرژی آزاد شــده در هنگام 
حرکات سریع گسل ها عامل وقوع زلزله است. 
شناســایی محل قرارگیری گسل ها به دلیل 
امکان وقوع زلزله های شدید، موضوعی مهم 
در ســاخت و سازهای شهری است و باید به 

آن توجه ویژه کرد.
بــه همین منظــور با مهنــدس محمدرضا 
مهردوست، جانشین مدیرکل راه و شهرسازی 
در کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش الیه های 
زمین، ســاختمان و ابنیه شــورای مدیریت 
بحران استان و مهندس نعیمی دبیر کارگروه 
مخاطرات زلزله در مورد گسل های مشهد و 
مصوبات این کارگروه به گفت و گو پرداختیم 

که با هم می خوانیم.

  وجود چهار گسل اصلی در مشهد
محمدرضا مهردوســت، بــه خبرنگار قدس 
آنالین گفت: پس از زلزله سال ۱۳۹۶ که در 
سفیدسنگ )فریمان( رخ داد، مرکز تحقیقات 
از طرف شــورای عالی شهرسازی مأموریت 
شناســایی گســل ها و تعیین حریم های آن 
در پنج کالنشــهر کشــور را به عهده گرفت. 
این مهم از همان زمان در خراســان رضوی 
با محوریــت مرکز تحقیقات راه، مســکن و 
شهرسازی، توسط اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان آغاز شد. مطالعات و تحقیقات زمین 
شناسی سبب شد در اسفند ۹۶ چهار گسل 

مهم مشهد شناسایی شوند.  
وی ادامه داد: این گســل ها عبارتند از گسل 
کشــف رود که در شمال شــهر وجود دارد، 
گسل توس، سنگ بســت - شاندیز و گسل 
جنوبی. سه گســل ابتدایی خارج از مشهد و 
قســمتی از گسل جنوبی در داخل شهر قرار 
گرفته اســت؛ هر چند تا ایــن لحظه هیچ 

یک از گســل ها مســبب 
زلزله بزرگ و ویرانگری در 
سده اخیر نبوده اند. شواهد 
معنای  به  گسل  ساختاری 
فعال یاغیرفعــال بودن آن 
محســوب نمی شود و ثبت 
وقوع زلزله و سوابق تاریخی، 
مبنای لرزه زا بودن آن است.

وی اظهار کرد: در مطالعات 
انجام شــده، محل استقرار 
توس  سه گسل کشف رود، 
به  سنگ بست-شــاندیز  و 

صورت قطعی مشخص شد، اما گسل جنوبی 
به دلیــل اینکه وضعیت طبیعی آن دســت 
خورده و تخریب شده است، امتداد آن هنوز 
شناسایی نشــده و نیاز به مطالعات دقیق تر 
علمی و صرف وقت و هزینه های بیشــتری 

است.
وی بیان داشــت: البته وجود گســل در یک 
منطقه دلیل قطعی برای بــروز زلزله و وارد 

شدن خسارت به آن منطقه نیست. 
ممکن اســت گسلی در یک شهرستان دیگر 
فعال شــده و زلزلــه رخ دهد، امــا به دلیل 
تشــکیالت زمین شناسی و الیه های مختلف 
آن، امواج به شهرســتان مجاور منتقل شده 
و خســارت در آن شهرستان بیشتر شود. به 

هر حال، شناسایی گسل های 
موجــود در هــر منطقه به 
آســیب پذیرترین  عنــوان 
نقاط در برابــر زلزله، امری 
ضــروری و اجتناب ناپذیــر 
است.  مهردوست در زمینه 
ســاختمان های  ســاخت 
مرتفع در جنوب مشــهد و 
میزان آســیب پذیری آن ها 
برابر زلزله گفت: ویژگی  در 
الیه های زمیــن در جنوب 
مشهد که به صورت سنگی 
و ســخت است این امکان را به وجود می آورد 
که ساختمان های مرتفع و آپارتمانی در مقابل 
زلزله مقاومت بیشتری داشته باشند. بر خالف 
آن، در زمین های نرم و آبرفتی، ساختمان های 
کم ارتفاع مقاومت بیشــتری دارند. البته این 
موضوعی کلی اســت و نمی توان برای همه 

موارد تعمیم داد.

 ضرورت مقاوم سازی مراکز 
امدادرسانی در حریم گسل ها 

در ادامــه مهنــدس نعیمی، دبیــر کارگروه 
مخاطــرات زلزله و لغزش الیه های زمین نیز 
گفت: به منظور تصمیم گیری و اقدامات برای 
کاهش آسیب های زلزله در مشهد، از سال ۹۵ 

این کارگروه به سه کمیته فرعی تقسیم بندی 
شده اســت. کمیته مخاطرات زلزله، کمیته 
باالآمدگــی آب های زیرســطحی که متولی 
آن ســازمان نظام مهندســی است و کمیته 
مخاطرات لغزشــی الیه هــای زمین که زیر 
نظر اداره کل زمین شناســی خراسان رضوی 
قــرار دارد.وی ادامــه داد: نتیجه بحث های 
فنی کمیته ها، به کارگروه ارائه شــده و پس 
از جمع بندی های نهایی و تصویب موضوعات، 
این موارد به مراکز و مجموعه های باالدستی 

ارسال می شود.
وی عنوان کــرد: بهترین کاربری زمین هایی 
که گســل در آن ها وجود دارد، فضای ســبز 
اســت، اما باتوجه به اینکه برخی گسل ها در 
شهر وجود داشته و در سالیان بسیار، بر آن ها 
ســاختمان و راه ساخته و خیابان کشی شده 
است، نمی توان این مناطق را تبدیل به فضای 

سبز کرد.
وی اظهار داشــت: برای گسل ها با توجه به 
سابقه آماری و مشاهدات و یافته های علمی، 
حریم تعیین می شــود. برای گســل جنوب 
مشــهد، حریمی ۱۵۰ متری از دوطرف آن 

یعنی ۳۰۰ متر را در نظر گرفته ایم.
نعیمی افــزود: در این حریم اگر قرار اســت 
ساختمان سازی انجام شود باید با حساسیت 
بیشــتر و رعایــت نــکات علمی تر باشــد.

 همچنین ساختمان هایی با اهمیت باال، مانند 
آتش نشانی، بیمارستان، پمپ بنزین و مدارس 
باید مقاوم سازی و ایمن شوند. البته باید گفت 
که گسل های مشهد چندان فعال نیستند، اما 
با توجه به آیین نامه موجود باید تمهیدات الزم 

انجام شود.
وی ابــراز داشــت: مردم برای ساخت و ســاز 
در حریم گســل باید با دقت نظر بیشــتر و 
حساســیت باالتری عمل کــرده و عملیات 
ســاختمانی خود را بــه مهندســان دارای 

صالحیت و حرفه ای بسپارند.

  کاشف الحسینی؛
 مردی با اخالص و صمیمی

الحسینی  کاشف  مرحوم 
همکالســی من بود من 
درس حــوزه را در ســن 
شــروع  ســالگی  پانزده 
کــرده بــودم و او دیرتر. 
نبودیم  و ســال  همسن 
ولــی همــکالس درس 
استاد اســالمی سیوطی 

می خواندیم. من عکس مرحوم میالنی و آیت اهلل خویی را کشیده 
بودم و تقریباً همه می دانستند که نقاش خوبی هستم. در مدرسه 
مرحوم میالنی دور حرم درس می خواندیم. کاشف از همان ابتدا 
در راه رفتن مشکل داشت و یک پای خود را می کشید و همین 
هم سبب شــد که وقتی در جریان انقالب تیراندازی شروع شد 
فکر کنم در خیابان خســروی نو بود که مــا از روی جنازه ها رد 
شــدیم ومن خودم را در کوچه های باریک این خیابان به جای 
امنی رساندم ولی او نتوانست بدود و تیر خورد و شد جانباز انقالب 
اسالمی.  سال ۵۶ که انقالب داشت شروع می شد بعد از تشییع 
جنازه مرحوم کافی من را کنار کشید و در جایی در حیاط خلوت 
مدرســه اطراف خود را چک کرد و در حیاط را بســت و کتاب 
ســیوطی خودش را باز کرد و عکســی به من نشان داد و گفت: 
صاحب این عکس رو می شناسی؟ گفتم: نه. باباته ؟ گفت نه آقای 
خمینیه دیگه. فوق العاده اون لحظه برام حماسی و عجیب بود. 
کسی را که هر روز در موردش می شنیدم و کاریزمای عجیب او 
ذهن و زبان منو پر کرده بود را داشتم می دیدم. فوری عکس رو 
گرفتم و بوســیدم. یادمه که بهش گفتم  چقد نورانی هم هست. 
بهش گفتم این عکُس بده به من برم نقاشی کنم. گفت اتفاقاً برا 
همین آوردم که بهت بدم نقاشی کنی. بعدش هم کلی سفارش 
های امنیتی کرد که اگه این عکس را ســاواک ازت بگیره اعدام 
داره. نقاشــی کردی به هیچ کس نشون نده. بعدش ازم پرسید تو 
کوچه تون ساواکی ماواکی ندارین؟ بهش گفتم اتفاقاً یکی هست 
که میگن ساواکیه  گفت: پس اصالً خونه نبر. من گفتم باشه در 
مدرســه امام صادق)ع( حجره دارم می برم اونجا. گفت هم اتاقی 
داری گفتم آره. یه کم در مورد هم اتاقی ام  پرسید. بهش گفتم 
خیالت راحت اونم انقالبیه و تو تظاهرات شرکت می کنه. )اتفاقاً 
هم اتاقی ام محمد رضا یعقوبی در اوایل جنگ  شهید شد( گفت: 
خب این خوبه ولی یه مشــکل دیگه هست. اونم اینه که مدیر 
مدرسه امام صادق)ع( خودش ساواکیه و حتی از مستخدم مدرسه 
مرحوم صفایی نگران بود. به هر حال قرار شد تو اتاق مدرسه عکس 
را نقاشــی کنم. می ماند هزینه برای خرید وسایل نقاشی. کاغذ 
اشتنباخ و مداد کنته، مداد معمولی و خط کش بزرگ. ۱۰ تومن 
از جیب خودش در آورد و داد به من گفت: اینم پول برای خرید 
وســایل. عکس رو تو کتاب سیوطی خودم گذاشتم و راه افتادم 
برای خرید وسایل . خیابان دریا روبه روی آسایشگاه محرابخان یک 
لوازم تحریر فروشی بود که تمام وسایل نقاشی را داشت.  وسایل 
را خریدم و با اشتیاقی وصف نشدنی رفتم مدرسه امام صادق در 
را قفل کردم و شروع کردم بزرگ کردن عکس امام از یک عکس 
۸ سانت در ۱۲ سانت به یک نقاشی در سایز آ۴. فکر کنم یکی دو 
روزی طول کشید و تمام شد.  وقتی تمام شد رفتم از تلفن های دو 
ریالی به منزل کاشف زنگ زدم و بهش گفتم نقاشی آقای خمینی 
تمام شد. قرار شد بیاد حجره ببینه. انصافاً هم عین عکس شده 
بود. با هیجان بسیار زیاد منتظر بودم خیلی تشویق کنه. ولی وقتی 
وارد حجره شــد هنوز عکس را ندیده بود شروع کرد داد زدن با 
صدای خفه. یعنی می خواست فریاد بزنه ولی نمی خواست صدا به 
اتاق بغلی برسه. سید  مگه از جون خودت سیر شدی. تو میدونی 
اینو ببینن دو تایی مون اعدام  می شیم. گفتم خب هنوز که ندیدن 
چرا ناراحتی یکی دو تا فحش مؤدبانه بهم داد و گفت: آخه چرا 
تو تلفن میگی عکس آقای خمینی؟ تلفنا رو ســاواکی ها شنود 
می کنن شــاید اومدن سراغمون. اونجا من اولین بار کلمه شنود 
رو شــنیدم و تنم لرزید. خالصه بعد از این دعوای جدی وقتی 
چشمش به عکس افتاد یه صلوات جانانه ای فرستاد و کلی تشویق 
کرد. گفت اجرت با مادرمان زهرا)س(. بعد صحبت کردیم که خب 
اینو چجوری چاپ کنیم. من بهش گفتم من دوســتی دارم که 
عکاسی داره تو سی متری طالب، اول بزار ببرم پیش اون  ببینم 
چقد می گیره از این عکس که تکثیر کنه. بعدش بریم چاپخانه. 
قبول کرد و مقداری هم به من پول داد. من رفتم عکاسی سعید 
که سر خیابان دریا بود. آقای رضوانی با ریش انبوه سیاه در حدود 
۲۷ سال ســن داشت صاحب عکاسی بود. )رضوانی را بعدها در 
جبهه دیدم که فرمانده یکی از گردان های لشــکر نصر شده بود 
وآن عکاسی هم بعد از انقالب به عکاسی فلسطین تغییر نام یافته 
بود( تا چشمش به عکس افتاد وحشت زده کرکره رو کشید پایین 
من اول وحشت کردم که نکنه ساواکی باشه ولی بعدش بهم گفت 
سید این خیلی کار خطرناکیه. چیکار می خوای بکنی. گفتم ازین 
صد تا عکس می تونی بگیری گفت: آره ولی دیگه اینجا نیا . خودم 
میــام بهت تحویل می دم. در مورد پولش هم گفت پول ظهور و 
ثبوت و دارو و کاغذش رو بدی برات می زنم سود نمی خوام. فکر 
کنم حدود ۵۰ تومان شــد. فرداش به مــن ۱۵۰ تا تحویل داد 
گفت ۵۰ تاش مهمون من. با اشتیاق تمام عکس ها رو به کاشف 
رســاندم. اونم اونا رو دونه یک تومن فروخت و صد تومن به من 
داد و گفــت: ببین اون عکاس می تونه دوباره ۲۰۰ تا بزنه که من 
دوباره مراجعه کردم و اونم موافقت کرد واین کار چند بار تکرار شد، 
ولی خب خیلی گرون در میومد این بود که به فکر چاپ افتادیم. 
اصل نقاشــی رو با هم بردیم کوچه شاهین فر گراورسازی غراب. 
خیلی با ترس و لرز ولی وقتی بهش گفتیم عکس آقای خمینی 
هست خیلی خوشحال شد و گفت: باشه میزنم براتون و زد و پولم 
نگرفت. بعدش رفتیم یک چاپخانه که باهاش آشنا بود. تو پایین 
خیابون بعد از مدرسه عباسقلیخان در یک کاروانسرا که اونجا اون 
نقاشی رو چاپ کردیم و توزیع شد. بعد از انقالب ارتباط چندانی 
نداشتیم  تا شنیدم شده عضو شورای شهر. یک بار وقتی از آفریقای 
جنوبی بر گشته بودم اورا در فرود گاه دیدم با همان شور و حرارت، 
با اخالص و صمیمی. یاد اون روز ها افتادیم. خاطرات نوستالژیک 

اون روزها مثل فیلم از نظرم رد شد. 

  بیانیه استادان و طالب 
 حوزه علمیه مشهد در محکومیت

 اتفاقات ورزشگاه کربال
قدس: در پــی اتفاقات 
به وجود آمده در مراسم 
در  ورزشگاهی  افتتاحیه 
شــهر کربــال جمعی از 
اســتادان و طالب حوزه 
علمیه مشهد مقدس در 
محکومیــت این اتفاقات 

بیانیه ای صادر کردند.
در این بیانیه آمده اســت: حادثه بی سابقه هتک حرمت حریم 
حســینی با حضور زنــان مطرب و رقاصه در اســتادیومی در 
ســرزمین مقدس کربال موجی از حیرت و خشم و اندوه را در 

میان ارادتمندان سرور و ساالر شهیدان به راه انداخت.
کربالی معلی صرفاً شهری از شــهرهای کشور اسالمی عراق 
نیست تا حوادثی اینچنینی در دایره اختیارات مسئوالن سیاسی 
و محلی شمرده شود، بلکه کانون عشق و عاطفه همه دلدادگان 
حسینی درسرتاسر جهان است و حریم و حرمت آن خط قرمز 
همه آنان است.مسببان و عامالن این حرمت شکنی نمی توانند 
با یک عذرخواهی ساده از خود رفع مسئولیت کنند و به بهانه 
جلوگیری از تفرقه و تنازع حساسیت در برابر قانون شکنی آشکار 
را که نقض قوانین رســمی کشور عراق مبنی بر حفظ حرمت 

شهرهای مقدس است، محکوم کنند.
در بخش دیگــری از این بیانه آمده اســت: اکنون با توجه به 
اینکه ســکوت در برابر این حرمت شــکنی بی ســابقه راه را بر 
غرب زدگانی که به دنبال معنویت زدایی از سطح جوامع اسالمی 
و تقدس زدایی از اماکن مذهبی هستند، هموار خواهد ساخت 
از علمای بزرگ اسالم به ویژه مراجع تقلید شیعه که حافظان 
اصلی حریم والیتند متواضعانه می خواهیم با اعالم موضع صریح 
و آشکار برابر این حرمت شکنی قلوب جریحه دار والیتمداران را 
التیام بخشیده و نگرانی ها را نسبت به تکرار حوادثی اینچنینی و 

تبعات اجتماعی آن برطرف سازند.

4 ماه از دستور استاندار به مسئوالن راهداری و 
حمل و نقل جاده ای گذشت 

  تونل باجگیران همچنان تاریک است
هادی زهرایی: روزنامه 
قدس در سال های اخیر 
چندیــن بار گزارشــی 
در خصــوص مشــکل 
روشنایی تونل باجگیران 
به چاپ رســانده است؛ 
استاندار خراسان رضوی 
نیز در نخستین روزهای سال ۹۸ در سفری که به باجگیران 
داشت در جلســه شورای اداری شهرســتان قوچان دستور 
تکمیل روشنایی این تونل تا پایان خرداد ماه سال جاری را داد. 
همچنین سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری خراسان 
رضوی در حاشــیه این جلسه در قوچان به خبرنگار ما گفته 
بود: در ســفر استاندار به شهر مرزی باجگیران دستوراتی در 
خصوص برطرف کردن مشــکالت روشنایی تونل باجگیران 
به مدیران مربوط داده شــده است که باید به سرعت مشکل 

روشنایی این تونل حل شود.
این درحالی است که پس از گذشت چهار ماه از سال جاری 
همچنان این مشکل پابرجاست و مسئوالن هیچ اقدام عملی 

برای حل آن انجام نداده اند.

مدیرعامل شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات 
شهرداری مشهد: 

 دریافت کارمزد برای شارژ »من کارت« 
غیرقانونی است

مدیرعامــل  ایســنا: 
شرکت فناوری اطالعات 
شــهرداری  ارتباطات  و 
دریافت  گفت:  مشــهد 
کارمزد توســط عامالن 
فروش شــارژ من کارت 

غیرقانونی است. 
شهروندان در صورت مشاهده دریافت کارمزد توسط عامالن 

فروش شارژ من کارت، با شماره ۱۳۷ تماس بگیرند. 
محمدجــواد رجائیان اظهارکرد: براســاس مصوبه شــورای 
اسالمی شهر مشــهد از تاریخ ۲۳ فروردین  سال جاری، تنها 
در باجه های شــهرداری مبلغ ۲۰۰ تومان بابت کارمزد شارژ 
من کارت از شهروندان گرفته می شد که براساس مصوبه ماه 
پیش شــورای شــهر، این کارمزد از باجه های شهرداری نیز 

حذف شد.

قدس دریافت وجه از خودروها بــرای ورود به مناطق 
ییالقی شــهر طرقبه که چند روز پیش از زبان بخشــدار 
این منطقه رســانه ای شــد، واکنش های متفاوتی از سوی 
مردم را در پی داشــت.برخی شهروندان با انتقاد از این نوع 
تصمیم گیری مســئوالن، دریافت هرگونه وجه برای ورود 
خودروها و گردشــگران را منوط بــه ارائه خدمات و ایجاد 
زیرســاخت های مناسب گردشگری در منطقه ذکر کرده و 

خواستار بازنگری در این باره شدند.
بــه اعتقــاد شــهروندان، در مناطقی کــه از آن به عنوان 
گردشگری یاد می  شود اکنون کمترین امکانات رفاهی وجود 
دارد و دریافت وجــه برای امکانات در حد صفر اجحاف در 
حق گردشگران است.آنان این تصمیم گیری را زمانی عاقالنه 
عنوان می  کنند که همه امکانات گردشگری و رفاهی آماده 
و ســپس برای دریافت وجه اقدام شــود، چه اینکه برخی 
روستاهای اطراف شهر طرقبه که از مدتی پیش بابت ورود 
گردشگران به روستایشان از خودروهای گردشگران ورودی 
دریافت می  کنند، هیچ امکانــات رفاهی را برای آنان فراهم 

نکرده و در پاسخ به گالیه ها نیز کسی پاسخگو نبوده است.

  تلنگری به گردشگران
در همیــن حال فرمانــدار طرقبه شــاندیز در گفت و گو با 
قدس آنالین گفت: دریافت بهای خدمات از گردشــگران 
فرهنگ ســازی به وجود می  آورد. به این ترتیب گردشگران 
بیشتر آگاه می  شوند که حفظ و نگهداری فضای سبزی که 
در حومه شهر یا روســتاها وجود دارد بدون هزینه نیست. 
سید حسین حســینی افزود: مدتی است در ورودی برخی 
از روســتاهای محدوده طرقبه شاندیز که به دلیل دارا بودن 
آب و هوای مناســب، گردشگران زیادی را جذب می  کنند، 
برای تأمین هزینه های خدمات از خودروهای ورودی مبالغی 

گرفته می  شــود. وی ادامه داد: گرفتن هزینه از گردشگران 
دارای سازوکار مشخصی اســت. در شورای روستا طرحی 
با نظر دهیار تصویب و در بخشــداری مطرح می  شود. این 
مصوبه در بخشداری با قوانین و مقررات تطبیق داده شده 
و اگر مغایرتی نداشته باشد، اجرایی می  شود. این موارد به 

عنوان ضابطه های روستایی شناخته شده و اجرا می  شوند. 
وی بیان داشــت: افرادی که وارد روســتاهای گردشگری 
می  شوند، یکسری عوارض و استهالک ایجاد و برخی فضای 
سبز و بعضی از تأسیسات روستایی را تخریب می  کنند. برای 
ترمیم و بهسازی این موارد نیاز به درآمدزایی است. به عبارت 
دیگر در گذشته حضور گردشگران در این روستاها نه تنها 
درآمدی عاید روستا نمی کرد بلکه هزینه هایی را نیز تحمیل 
می  نمود.وی تصریح کرد: اوضاع مالی و درآمدی بسیاری از 
روستاها نامناسب است. اکنون بسیاری از دهیاری ها در خرج 
روزانه خود مانده و حقوق دهیار هم تأمین نمی شود. مطابق 
قانون برای بخشداری ها و دهیاری ها مبلغی در نظر گرفته 
شده اســت، اما این مبلغ بسیار اندک است. در این شرایط 

دهیاری ها باید بتوانند خودشان درآمدزایی داشته باشند. 
وی تأکید کرد: گردشــگران وقتی به روستا می  روند، زباله 
تولید می  کنند، نیاز به ســرویس بهداشتی دارند و یکسری 
خدمات دیگر می  خواهند. تقبل این موارد برای دهیاری ها 
هزینه بر اســت و برای انجام آن ها با مشکل بی پولی روبه رو 
هســتند.وی ابراز داشت: در محدوده طرقبه شاندیز ورودی 
تمام شهرها و روستاهایی که مراکز خرید، رستوران، هتل و 
... دارند، رایگان است و هیچ مبلغی دریافت نمی شود، چون 
می  توان با اجرای یکسری مصوبات و دریافت عوارض از مراکز 
خصوصی، درآمدزایی داشت و مسائلی مانند خدمات رسانی 
به گردشگران را مدیریت کرد.وی اضافه کرد: اما روستاهایی 
که این گونه مراکز فعال اقتصادی را ندارند و فقط جذابیت آب 

و هوا و محیط طبیعی است که گردشگران را آنجا می کشاند، 
منبع درآمدی بخصوصی ندارند. دهیاران مجبورند برای انجام 

یکسری خدمات از گردشگران پول دریافت کنند. 

  اسباب نارضایتی گردشگران
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
طرقبه شاندیز نیز در این باره اظهار داشت: اگر مبالغ دریافتی 
از گردشــگران واقعاً صرف ارائه خدماتی  همچون دفع زباله 
و ساخت سرویس بهداشتی و استراحتگاه برای گردشگران 
شود، اقدامی مناسب است، در غیر این صورت فقط موجب 
نارضایتی گردشگران می شود.علی اکبراحمد زاده ادامه داد: 
یکــی از موضوعاتی که ما در اداره میــراث فرهنگی برای 
ساماندهی به وضعیت گردشــگری تا چند روز دیگر انجام 
می دهیم بحث تربیت لیدر و راهنمایان محلی اســت.وی 
افزود: جوانان این روستاها با شرکت در کالس های آموزشی 
زیر نظر میراث فرهنگی و فراگیری اطالعات و آموزش های 
الزم در بحث لیدر و راهنمای گردشــگر، می توانند پس از 
پایان دوره آموزشــی در ایامی که حضور گردشــگر در این 
روســتا ها زیاد است، در ورودی های روستاها همراه با کارت 
حاوی مشــخصات به عنوان لیدر و راهنما حاضر شــوند و 
راهنمایی و اطالعات الزم را از روستا و مکان های دیدنی آن 

در اختیار گردشگر بگذارند.

دریافت ورودی از خودرو گردشگران در مناطق گردشگری طرقبه

دافعه یا جاذبه گردشگری؟!

پس از زلزله سال 96 که 
در سفیدسنگ رخ داد، 
مرکز تحقیقات از طرف 
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     مدیر عامل شرکت عمران گلبهارخبرداد
مهلت یکماهه برای واحدهای 
بالتکلیف مسکن مهر گلبهار

 ایرنا: مدیر عامل شرکت عمران گلبهار گفت: بر اساس 
آخرین نشست شورای مســکن  استان که معاون وزیر 
راه و شهرسازی نیز در آن حضور یافت، دو مصوبه برای 
واحدهای بدون متقاضی مســکن مهر در گلبهار تعیین 
شــد.گریوانی افزود: تعاونی های دارای پروژه های مسکن 
مهر که پیشرفت آن ها کمتر از ۳۰ درصد است یک ماه 
مهلت دارند تا برای فعال کردن پروژه ها اقدام کنند در غیر 
این صورت زمین های دولتی از آن ها پس گرفته و پروژه ها 
به انبوه سازان توانمند واگذار می شود. به تعاونی های دارای 
پروژه های مسکن مهر با پیشرفت بین ۳۰ تا ۶۰ درصد که 

پروژه را تعطیل کرده اند هم اخطار داده شد .

    در ویژه برنامه پیوند آسمانی صورت پذیرفت
اهدای ۱4 کمک هزینه جهیزیه به 
زوج های نیازمند از محل موقوفات

قدس: همزمان با ســالروز ازدواج حضرت فاطمه)س( 
و حضرت علی)ع(، ویژه برنامه پیوند آســمانی و اهدای 
۱۴ کمک هزینه خرید جهیزیه به زوج های نیازمند در 
آســتان مقدس امامزاده غیاث الدین محمد)ع( مشهد 

مقدس برگزار شد.
در این مراسم همچنین از چهار زوج طلبه که پایین ترین 

مهریه را دارا بودند، قدردانی شد.
گفتنی است، ۱۴ کمک هزینه خرید جهیزیه به زوج های 
نیازمند از محل موقوفات مرتبط تأمین شد. از مهم ترین 
موقوفات مرتبط می توان به موقوفه محمدحســین و 

محمدرضا حکاک و موقوفه بهره مند اشاره کرد.

          به میزبانی قرارگاه شمال شرق برگزار شد
افتتاحیه نوزدهمین دوره مسابقات 

قرآن خانواده های کارکنان نزاجا

قدس: نوزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم 
با شرکت خانواده های کارکنان نیروی زمینی ارتش به 
میزبانی قرارگاه شمال شرق نزاجا در مشهد کار خود را 

آغاز کرد.
امیرسرتیپ دوم ستاد مرتضی محمدی گفت: کسانی که 
به امور قرآنی اهتمام می ورزند، برای نیروی زمینی مایه 

افتخار و مباهات هستند.
این دوره از مسابقات در ســه مقطع، خواهران شاغل، 
همسران و فرزندان ذکور آنان از ۱۳ تا ۱۶ مرداد به مدت 
چهار روز در رشته های قرائت، حفظ، ترتیل، مفاهیم و 

تفسیر برگزار می شود.

  راهیابی 5۱ نخبه قرآنی 
خراسان رضوی به مسابقات کشوری قرآن

قــدس: رئیــس اداره 
امــور قرآنــی اداره کل 
اوقاف خراسان رضوی از 
راهیابی ۵۱ نخبه قرآنی 
آقا و خانم این اســتان 
به چهل و دومین دوره 
مسابقات سراسری قرآن 
کریم خبر داد. جعفر حسینی گفت: اصفهان، میزبان مرحله 
کشوری مسابقات قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه در مهر 
ماه است و نفرات برتر مرحله استانی در بخش برادران با عبور 
از رقابت های مقدماتی کشوری در شهر قم به مرحله نهایی 

راه پیدا خواهند کرد.
گفتنی اســت، مسابقات کشــوری در دو مرحله مقدماتی و 
نهایی برگزار می شود که آقایان در مرحله مقدماتی و نهایی 
شرکت می کنند و خانم ها به طورمستقیم در مرحله نهایی در 

اصفهان حضور می یابند.

قرآن وعترت

یادداشت
سید عبداهلل حسینی
annotation@qudsonline.ir

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

300072305 پیامک کنید.



خط قرمز

خط قرمز: چهار عضو یک خانواده که یکی پس از 
دیگری برای نجات اعضای خانواده گرفتار شده داخل 
 مخرن گازوئیل وارد عمل شــده بودند، داخل تانکر 

گیر افتاده و مسموم شدند.
آتشپاد دوم امیر عزیزی، مدیرعامل آتش نشانی مشهد 
در تشریح این ماجرا گفت: بامداد روز گذشته در پی 
دریافت گزارشی مبنی بر گرفتار شدن چهار عضو یک 
خانواده در درون یک مخزن خالی گازوئیل در حومه 
مشهد، ستاد فرماندهی گروه نجات ایستگاه شماره 
۳۶ را به محل حادثه در منطقه باغون آباد اعزام کرد.

وی تصریح کــرد: با حضور آتش نشــانان در محل 
مشخص شد یکی از اعضای خانواده به قصد نظافت 
یک مخزن خالی گازوئیل اقدام به ورود به داخل این 
مخــزن کرده بود که به دلیل گازگرفتگی، در داخل 

مخزن مســموم و محبوس می شــود، دیگر فرزند 
خانواده، پدر و مادر این فرد نیز که قصد نجات او را 
داشتند، بدون رعایت نکات ایمنی وارد مخزن شده 
که آن ها هم به دلیل شــدت گازهای سمی داخل 
این مخزن دچار گاز گرفتگی و مسمومیت می شوند 
و امکان خروج از مخزن برایشــان میسر نمی شود و 

همگی در داخل مخزن محبوس می شوند.
مدیرعامل آتش نشانی مشهد ادامه داد: آتش نشانان 
با استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، داخل تانکر 
رفتــه و افراد حادثه دیده را خــارج کردند. پس 
از آن عملیات اکســیژن تراپی توسط نجاتگران 
آتش نشانی روی مسمومان انجام شد. افراد نجات 
یافته به ســرعت توسط تکنسین های اورژانس به 

بیمارستان منتقل شدند.

نظافتی که حادثه ساز شد

نجات معجزه آسای چهار نفر از داخل مخزن گازوئیل

روی خط حادهث

محیط زیست

اقچاق

به علت آالیندگی محیط زیست انجام شد
  تعطیلی پنج واحد صنعتی متخلف 

در چرمشهر
قدس: پنج واحد صنعتی 
در شــهرک چرمشــهر 
مشهد به دستور دستگاه 

قضایی تعطیل شدند.
زیست  محیط  مدیرکل 
خراســان رضوی در این 
باره گفت: آالیندگی بیش 

از حد مجاز خروجی این واحدهای صنعتی از استانداردهای 
فاضالب، مهم ترین علت تعطیلی این واحدها بوده است. 

تورج همتی افزود: این واحدهای صنعتی شــامل سه واحد 
تولید چرم صنعتی و دو واحد روده پاک کنی است.

وی گفت: هــم اکنون صاحبان این واحدهای متخلف برای 
رفع نواقصشان از محیط زیست استان مهلت خواسته اند.

 مدیرکل محیط زیســت خراســان رضوی افزود: همچنین 
بنا بر نظر کارشناسان همه واحدهای آبکاری  و سماورسازی  

این شهر نیز سرطان زا تشخیص داده شده اند.
همتــی گفت: خروجــی فاضــالب واحدهای آبــکاری و 
سماورســازی این گونه است که به صورت پراکنده در شهر 
مشهد فعالیت می کنند و تعداد این واحدهای تولیدی ۴۰۰ 

واحد است.
وی افزود: هماهنگی های الزم برای ساماندهی این واحدهای 
خطرناک با دستگاه قضایی صورت گرفته تا شرایط الزم برای 
انتقال آن ها به خارج شهر فراهم شود. مدیرکل محیط زیست 
اســتان گفت: بر پایه مقدمات اولیه کار و با صحبتی که با 
اتحادیه این صنوف صورت گرفته، قرار شــد ظرف ۱۰ روز 
آن ها طرح و برنامه خودشان را به ما ارائه کنند. همتی افزود: 

با گذشت بیش از دو ماه هنوز این اتفاق نیفتاده است.

در سه ماهه امسال صورت گرفت
  افزایش ۱۷ درصدی کشفیات قاچاق 

فراورده های نفتی
عضوکمیسیون 
برنامه  ریــزی، 
هماهنگــی و نظارت بر 
مبــارزه با قاچاق کاال و 
ارز خراســان رضــوی 
گفت: در سه ماهه اخیر 
لیتــر  هــزار   ۲۹۹

فراورده های نفتی شــامل بنزین، نفت سفید، نفت کوره و 
نفت گاز کشــف شده که نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد 

افزایش کشفیات داشته است.
به گزارش قدس آنالین، سعید سبزه  محمدی در خصوص 
میزان قاچاق در ســه ماه ســال جاری اظهار کرد: میزان 
کشفیات مظنون به قاچاق حدود ۵۹۱ میلیارد ریال است 
که نســبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود ۷ درصد 
افزایش داشــته است. سهم دســتگاه ها در کشف قاچاق 
شامل، سهم پلیس ۷۴ درصد، مرزبانی ۶.۳ درصد، صنعت، 
معــدن و تجارت ۸.۶ درصد و گمرکات ۱۱.۲ درصد از کل 

کشفیات بوده است.
وی افزود: در سه ماهه سال جاری ۹۳۲ پرونده در تعزیرات 
حکومتی تشکیل شده که از این میان ۷۱۷ پرونده محکوم 
و ۱۱۸ پرونــده تاکنون برائت شــده و مابقــی آن تحت 
بررســی اســت. همچنین ارزش کل جریمه تعیین شده 
بــرای پرونده های مذکور ۵۵ میلیارد ریال بوده که تاکنون 

۱۶میلیارد ریال آن وصول شده است.
کارشــناس اقتصادی دبیرخانه کمیســیون برنامه ریزی، 
هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز خراســان 
رضــوی تصریح کرد: در ســه ماهه اخیــر ۲۹۹ هزار لیتر 
فراورده های نفتی شــامل بنزین، نفت سفید، نفت کوره و 
نفت گاز کشف شده  که نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد 
افزایش کشــفیات داشته است. از میان فراورده های نفتی، 
نفت گاز سهم بیشتری در قاچاق دارد و تاکنون ۱۸۵ هزار 
لیتر نفت گاز کشف شده که ۷ درصد کاهش داشته است.

محمدی عنــوان کرد: علت کاهش میزان قاچاق نفت گاز، 
افزایــش اقدامات کنترلی و اجرای طرح های پیشــگیرانه 
اســت. اقدامات کنترلی شامل بازدید، هیئت های بازرسی، 
گشت مشترک و بازدید از مجاری عرضه و مصرف کنندگان 
عمده اســت و طرح های پیشگیرانه نیز شــامل فروش و 
صادرات قانونی نفت گاز به افغانســتان است که در غالب 
چهار طرح فروش در بازارچه های نفتی، فروش در  منطقه 
ویژه دوغارون، تعاونی های مرزنشــینان و کنترل و عرضه 
ســوخت حدود ۴۰ میلیــون و ۴۰۰ هزار لیتر نفت گاز به 

فروش رسیده است.  
وی ادامــه داد: مجموع ارزش کاالهای هدف مکشــوفه، 
۲۴۲ میلیــارد ریال اســت که ســهم ارزش مواد غذایی 
۵۸میلیارد و ۳۵۸ میلیون ریال، لوازم آرایشی و بهداشتی 
۴۲۳ میلیون ریال، برنج ۳۴ میلیارد و ۶۴۱ میلیون ریال 
و مصنوعات فلزات گرانبها ۲۷ میلیارد ریال اســت. علت 
جداســازی برنج از موادغذایی به دلیل حجم باال و ارزش 

ریالی باالی آن است.
کارشــناس اقتصادی دبیرخانه کمیســیون برنامه ریزی، 
هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز خراســان 
رضــوی در خصوص میزان قاچاق در ســال ۹۷ نیز اظهار 
کرد: ارزش ریالی کشــفیات مظنون به قاچاق در ســطح 
استان، ۲ هزار و ۸۹۴ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال 
۹۶ حدود ۵۴ درصد افزایش داشته است، سهم دستگاه ها 
در کشف قاچاق شامل، سهم پلیس ۸۴ درصد، مرزبانی ۶.۵ 
درصد، صنعت، معــدن و تجارت ۵ درصد و گمرکات ۴.۵ 

درصد از کشفیات کل است.

اقدامی که باید از آن قدردانی کرد
  جریمه 400 میلیونی برای گران فروشان 

مرغ در خراسان شمالی
ایسنا: مدیرکل تعزیرات 
خراســان  حکومتــی 
محکومیت  از  شــمالی 
۴۰۰ میلیون ریالی برای 
مباشرین توزیع مرغ طرح 

تنظیم بازار خبر داد. 
سیدجواد سیدالموسوی، 
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان شمالی اظهار کرد: 
با گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت در مورد گران فروشی 
مرغ گرم توسط مباشرین توزیع مرغ طرح تنظیم بازار در استان، 
دو فقره پرونده تشکیل و در شعب این اداره کل مورد رسیدگی 

قرار گرفت. 
وی افزود: شــعب رســیدگی کننده پس از انجــام تحقیقات، 
متخلفــان را به ممهور کردن پروانه واحد صنفی به مهر تخلف 
اول و پرداخت ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق 

دولت محکوم کردند.

مشکلی که با همدلی مرتفع شد
 کالهبرداری از ۱۱3 زائر عراقی در مشهد

قدس: بــا همکاری اداره 
کل میــراث فرهنگــی، 
صنایع دستی و گردشگری 
و  رضــوی  خراســان 
زائران  عراق،  کنسولگری 
عراقی خســارت دیده از 
کالهبرداری در مشــهد 
اسکان داده شدند. سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی با اعالم این 
خبر افزود: شــخصی با عنوان »علی مکی حمزه« مدیر شرکت 
انوارالحجاز عراق از ۱۱۳ زائر عراقی، هزینه های اقامت و پذیرایی 
را دریافت کرده، اما به هتل پرداخت نکرده و متواری شــده بود. 
با توجه به اینکه هزینه  ای به هتل پرداخت نشده بود، مشکالتی 

برای زائران به  وجود آمد.
یوسف بیدخوری گفت: برای رفع مشکل این زائران، نمایندگانی 
از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 

رضوی و کنسولگری عراق در هتل حاضر شدند و هزینه ها 
توسط یکی از اتباع عراقی با عنوان »عماد« به نمایندگی از 

شرکت پرداخت و مشکل آن ها برطرف شد.

حادثه در بولوار نماز
  عملیات آتش نشانان برای نجات 

جان دو »ام وی ام« سوار
خط قرمز: سرپرســت 
مـعـاونـــت عملیــات 
آتش نشانی شهر مشهد 
از امدادرسانی گروه های 
امداد و نجات و اطفای 
حریق آتش نشانی شهر 
به دو مصدوم  مشــهد 
سانحه واژگونی خودرو سواری ام وی ام  در بولوار نماز خبر داد. 
آتشپاد دوم غالمحسین حاجی زاده با بیان این مطلب افزود: شنبه 
گذشته و در اواخر شب، با تماس تلفنی شهروندان به سامانه ۱۲۵ 
مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو سواری ام وی ام در بولوار 
نماز، ســتاد فرماندهی آتش نشانی بالفاصله دو گروه امدادی به 

محل حادثه اعزام کرد. 
این مقام مسئول در آتش نشانی شهر مشهد خاطرنشان کرد: با 
حضور آتش نشــانان در محل مشخص شد یک دستگاه خودرو 
سواری ام وی ام که در مسیر شرق به غرب بولوار نماز در حرکت 
بــوده به دلیل نامعلومی پس از برخــورد به آیلند میانی بولوار 
واژگون و دو سرنشین این خودرو سواری که یک خانم و آقا بودند 
به شدت مجروح شده اند. در ادامه آتش نشانان بالفاصله با توجه 
به وخامت حال این دونفر اقدام به احیای قلبی و ریوی مصدومان 
با تجهیزات پزشکی همراه خود کرده و با حضور تکنسین های 

فوریت های پزشکی، آن ها تحویل عوامل اورژانس شدند. 
وی خاطرنشان کرد: آتش نشانان پس از ایمن سازی کامل محل 
حادثه و رفع نشــت سوخت از خودرو آسیب دیده، به مأموریت 

خود پایان دادند.

  کشف ۹۷ درصدی جرایم فضای 
مجازی در خراسان شمالی

فارس: رئیس پلیس فتا 
استان خراسان شمالی از 
کشف ۹۷ درصدی جرایم 
ابتدای  از  فضای مجازی 
سال جاری تاکنون خبر 

داد.
اظهار  شــاکری  یوسف 
کرد: پلیس فتا در طول ســال با برگزاری بیــش از ۹۳ کارگاه 
آموزشی هشدارهای الزم را به کاربران در حوزه جرایم سایبری 

ارائه کرده که این روند همچنان ادامه دارد.
وی با اشــاره به اینکه متأسفانه با پیشرفت فناوری، جرایم نیز 
گسترش پیدا کرده است، افزود: برداشت غیرمجاز با ۵۶ درصد، 
کالهبرداری با ۳۰ درصد، هتک حیثیت با ۹ درصد و سایر جرایم 
نیز با ۴ درصد از جمله موضوعات افزایش جرم در فضای سایبری 

بوده است.
رئیس پلیس فتا استان خراسان شمالی بابیان اینکه خوشبختانه 
کارشناســان پلیس فتا با تالش مستمر و جدی موفق شدند از 
ابتدای ســال جاری تاکنون ۹۷ درصد از جرایمی که در فضای 
مجازی به وقوع پیوسته بود را کشف کنند، تصریح کرد: انجام 
اقدامات پیشگیرانه، ارائه هشــدارهای الزم، انتشار بیش از ۳۴ 
مورد محتوای آموزشی نیز از جمله اقدامات پلیس فتا در حوزه 

پیشگیری از جرایم سایبری است.

زاویه تصویر

بدون شرح

رخ رد رخ
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آرامگاه فردوسی را به مترو متصل کنید
از مســئوالن درخواست داریم لطفاً یک خط  
قطارشهری آن هم به عنوان خط ۵ از آرامگاه 
فردوسی به یکی از نقاط شهر اختصاص دهند 

تا اینجا هم به مترو متصل باشد.
۹38...265۱

 پارک خودروهای سنگین در خیابان های امامت
پلیس راهور مشــهد لطفاً سری به کوچه ها و خیابان های امامت بزند. با شلوغی و پارک دوبل 
خودروها، موجب ترافیک می شــوند. کوچه های آخر جالل آل احمد محل پارک خودروهای 

سنگین شده؛ شب ها یا صبح زود یکسری بزنید.
۹۱5...3802

 مرکز بهداشت قرنی رسیدگی کند
چرا مرکز بهداشــت احمدی خیابان قرنی در 
شیفت بعدازظهر در قسمت تزریقات خانم برای 

تزریقات ندارد، لطفاً رسیدگی نمایید.
۹۱5...۷843

روستای دستگردان جاده مناسبی ندارد
شــما را به خدا به شهرداری بگویید وضعیت جاده روستای دستگردان بعد شهرک باهنر در جاده 
سرخس را بررسی کند. به شهرداری و اداره راه مراجعه کردم کسی جوابگو نشد. فقط اداره راه چند 
ماشــین آسفالت سرد به ما داد که با هزینه شخصی خودمان حمل و  پهن شد تا از وضعیت یک 

جاده خاکی به صورت جاده روستایی دربیاید. خرابی این راه تاکنون جان چند نفر را گرفته است.
۹۱5...0062
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علی محمدزاده »آب افتادگی« واژه ای است 
که با شنیدن و خواندن آن یاد بارندگی و زمستان 
می افتیم و گفتن از این موضوع آن هم در میانه 
تابستان شاید برایتان عجیب باشد؛ اما همیشه 
بر پیشــگیری و آمادگی در برابر همه اتفاقات و 
شرایط آینده تأکید می شود. بی شک با نخستین 
بارندگی غیرمعمول و وقوع یک آب افتادگی در 
معابر شــهر این پرسش مطرح می شود که چرا 
عالج واقعه پیش از وقوع نشده و در فصل گرم 

سال برای رفع ایرادها اقدام نشده است.
با همین پیش فرض و ضمن یادآوری به متولیان 
اموری از این دست به سراغ مدیران حوزه فنی 
و عمرانی شهرداری مشهد رفتیم تا از برنامه های 
آن ها برای کاستن از زمینه های ایجاد مشکل در 
بحث آب افتادگی یا همان آب گرفتگی عامیانه 

بیشتر آگاه شویم.

 خاطرات ونیزی
اگر به سابقه خبرهای آب افتادگی معابر مشهد 
مراجعه کنید بی شــک به تیتر پرتکرار در یک 
دهه اخیر می رسید؛ »مشهد ونیز شد« بی شک 

بارهــا و بارها این تیتر را خوانده 
و یا شنیده اید که به پیوست آن 
عکسی از یک نقطه شهر مشهد 
بــوده که عده ای از شــهروندان 
درگیر مشکالت ناشــی از این 

اتفاق بودند.
بر همین اســاس اگر اندکی به 
وجه اشتراک آب افتادگی ها دقت 
کنیم می بینیم نقاطی از شــهر 
همیشه با اندک بارندگی بیشتر 
از حد متعارف، دچار این پدیده 
و برخی از شــهروندان متحمل 
زحمات و گاهی خسارت می شوند.

ذکر این نکته هم ضروری است که در سال های 
اخیر بارهــا مدیران شــهرداری از تعداد نقاط 

مســتعد آب افتادگی در مشهد خبر داده اند که 
وعده اصالح نواقص و بهســازی این نقاط هم 
همواره داده شده و البته به استناد همین اعداد و 
ارقام اعالمی در سال های گذشته شاهد کاهش 
نســبی موارد بودیم، ولی نقاطی مانند بعضی 
پل های غیرهمسطح همچنان مستعد بروز این 
مشکل هستند و همواره شاهد تکرار پدیده آب 

افتادگی در این نقاط هستیم.

 دستور تابستانه برای مشکالت زمستانی
ســخنگوی معاونــت حمل ونقــل و عمرانی 
شهرداری مشهد در این باره می گوید: به منظور 
پرهیز از برخی مشــکالت در فصل بارندگی، از 
هم اکنون به دنبال رفع زمینه های آب افتادگی 

در نقاط شناسایی شده هستیم.
بخت آزما می افزاید: هر چند اقدامات موردی در 
مقاطع مختلف انجام شده، ولی از سال گذشته 
طرح مطالعات ویژه ای به منظور شناسایی عوامل 
بروز این مشکل در مشهد آغاز شده و نتایج آن تا 

آبان ماه مشخص خواهد شد.
بر اساس این مطالعات، کارشناسان فنی هر نقطه 
از مشهد را که درگیر این موضوع بوده، بررسی 
دقیــق کرده انــد و پس از 
مشخص شدن علت مشکل، 
راه حل هــای برطرف کردن 

ایرادها هم تعیین می شود.
وی ادامه می دهد: بر اساس 
گزارش ها و مستندات، بخش 
زیادی از مشکل آب افتادگی 
در معابر مشــهد بــه دلیل 
وجود نواقص معمولی مانند 
یا کوتاه بودن  شــیب بندی 
ارتفــاع جــدول اســت که 
شناسایی آن ها نیاز به مطالعات آنچنانی ندارد، 
بنابراین براســاس برنامه ریزی های انجام شده، 
اصالحات این گونه ایراد ها پیش از پایان مطالعات 

کلی مورد اشــاره از ابتدای سال در دستور کار 
بوده و هست.

وی اظهارداشــت: بر همین مبنــا و همزمان با 
آســفالت ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مربعی 
که در برنامه ســال جاری معاونت عمرانی قرار 
دارد، تأکید ویژه ای شــده تا برای رفع نواقصی 
چون شیب بندی نادرست معبر یا جدول گذاری 
نامناســب اقدام و ســپس محل مــورد نظر 

آسفالت ریزی شود.

 تصمیم های کالن برای مشکالت بزرگ تر
بخت آزمــا در ادامــه به مشــکل آب افتادگی 
در محدوده هــای خــاص همچــون پل های 
غیر همسطح اشــاره کرده و گفت: اما برخی از 
مشکالت ریشه دیگری دارند و تنها با اقدامات 
معمول  نمی توان آن ها را برطرف کرد، بنابراین 
جلســات مختلف فنی برای شناســایی دالیل 
بروز مشــکل برگزار شده، در آن ها به طور کلی 
مختصات فنی تمام نقاط بررســی شده که با 

مطالعات اخیر، نتایج نهایی بدست می آید.

وی افزود: با این حال به استناد بررسی های فنی، 
برخی از مشکالت ناشی از وجود نقص در سازه 
است و در مواردی مشخص شده اگر تجهیزات 
مناسبی به کارگرفته شود می تواند از بروز مشکل 
جلوگیری کند؛ بر همین اساس در آلبوم بودجه 
ساالنه از ســوی شورا نیز اعتباراتی برای خرید 
تجهیزاتی نظیر پمپ هــای قوی درنظر گرفته 

شده است.
از ســوی دیگر با برگزاری جلســات مختلف با 
دیگر دســتگاه های دخیــل در موضوع به ویژه 
آب وفاضالب شــهری هماهنگی های الزم برای 
نحــوه مدیریت رواناب ها در زمــان بارندگی ها 
صورت گرفتــه تا تبعات بارندگی هایی با حجم 

زیاد را به حداقل برسانیم. 
وی همچنین به ضرورت ایجاد کانال های ویژه 
انتقال رواناب ها در برخی از مناطق مشهد اشاره 
کرد و اظهار داشت: با اعالم نتایج مطالعات تا آبان 
ماه تمامی نقاط مستعد آب افتادگی مشهد به 
تفکیک مشخص شده و راه حل های کوتاه مدت 

و بلندمدت رفع مشکالت معین می شود.

حذف زمینه های آب افتادگی در معابر مشهد

مأموریت تابستانه برای کاستی از مشکالت زمستانی

با  اعالم نتایج مطالعات 
تا آبان ماه تمامی نقاط 

مستعد آب افتادگی 
مشهد به تفکیک 
 مشخص شده و 

راه حل های کوتاه 
مدت و بلندمدت رفع 

مشکالت معین می شود

بــرش

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
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ورزش خراسان

ایرنا: چهار قرارداد پژوهشــی و فناوری میان 
مدیریت اکتشــاف نفت کشــور با دانشــگاه 
فردوسی مشهد و شــرکت های دانش بنیان 
آن به امضا رسید. مدیر اکتشاف شرکت ملی 
نفت ایران روز یکشــنبه در مراســم عقد این 
قراردادها در دانشــگاه فردوسی مشهد گفت: 
مجموع بودجه این چهــار قرارداد نزدیک به 

۷۰ میلیارد ریال خواهد بود.
ســید صالح هندی ادامه داد: موضوع قرارداد 
نخست، طرح پژوهشی و فناوری تغییر کمی 

لرزه ای در جنوب دشت آبادان است.
وی اضافــه کــرد: در قــرارداد دوم، مرحله 
دوم طرح نشــت های متعــارف نفتی و گازی 
)ِشــیل های نفتــی( منطقه قالــی کوه مورد 
بررســی قرار می گیرد که مرحله نخست آن 
در دانشــگاه تهران با نتایــج خوبی به انجام 

رسیده است.
مدیر اکتشاف شــرکت ملی نفت ایران گفت: 
با توجه به اینکه این طرح بســیار شــبیه به 
موضوع اکتشــافات معدنی است، به دنبال آن 
هستیم از قوانین جاری در آن موضوع کمک 

گرفته شود.
هندی افزود: در حفاری های پرفشــار شرایط 
خاصی حاکم اســت و شــرایط و دما بسیار 
باالســت و همین امر در گذشــته به محیط 
زیست بسیار آســیب وارد می کرده است، از 
این رو در قرارداد ســوم، اســتفاده از سیال 
حفــاری پایه آبی فشــار و دمای بــاال برای 

حفاری دو حلقه چاه اکتشافی عمیق با فشار 
و دمای باال به منظور جایگزینی ســیال پایه 

روغنی مطرح شده است.
وی ادامه داد: ارزیابی و مطالعه ژئو شیمیایی 
مخازن هیــدرو کربوری واقع در بخش میانی 
ناحیه فارس ساحلی به منظور بررسی تاریخچه 
 شارژ مخازن و ردیابی مسیر مهاجرت سیاالت 
هیدرو کربوری، چهارمین قراردادی است که 
به امضا می رســد. عضو اصلــی هیئت مدیره 
شــرکت ملی نفت ایران گفت: طرح پژوهشی 
و فناوری توســعه فضای بهبود تصویرسازی 
زیرسطحی در اکتشاف منابع هیدروکربنی در 
حوضه رســوبی کپه داغ به مدت ۱۰ سال در 

اختیار دانشگاه فردوسی مشهد خواهد بود.

  سال 99، آغاز اکتشافات گازی در شمال شرق
هندی با اشــاره به سیاســت کالن وزارت نفت 
برای کشــف گاز در شــمال شرق کشــور و در 
منطقه دشت سرخس، گفت: اکتشاف در شرق 
کشــور گرانقیمت، همراه با ریسک فراوان است 
و باید عملیات لرزه نگاری مناسبی انجام شود و 
اولویت شرکت نفت این است که از سال ۹۹ هر 
ساله بتواند یک دکل اکتشافی در این منطقه به 

بهره برداری برساند. 
مدیر اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایران گفت: 
فرایند اکتشــاف در نفت و گاز شــبیه یک کار 
پژوهشــی اســت و جزو معدود کارهایی است 
 که تکرارناپذیر اســت و هر بار با تجربه جدیدی 

روبه رو هستیم.

   بومی شدن تخصص ها
نتیجه اعتماد به دانشگاه ها 

رئیس دانشــگاه فردوســی مشــهد هم در این 
مراســم گفت: اعتماد، بذر توانمندی را کشــت 
می کند و موجب می شود در کشور توانمندی ها 
و تخصص ها بومی شود و نتیجه آن در سال های 
آینده دیده خواهد شد. دکتر محمد کافی افزود: 
باید مرزهای بین پژوهشــکده ها و دانشــگاه ها 
برداشته شود و ملی فکر کنیم، چون منافع ملی 
برای ما بســیار مهم تر از منافع صنفی است. وی 
ادامه داد: امضای ایــن قراردادها را به فال نیک 
می گیریم، زیرا به ظرفیت دانشــگاه ها در حوزه 
اکتشاف و تحقیقات اعتماد شده است و تیم ها و 
گروه های مختلف در کنار هم برای پیشبرد اهداف 
نظام حرکت می کنند. رئیس دانشگاه فردوسی 
مشهد گفت: اگر بنا باشد به صنایع مادر اولویت 
داده شود، پژوهش و فناوری در حوزه نفت و گاز 
مهم ترین اولویت ها خواهد بود. کافی با اشاره به 
ظرفیت های پژوهشــکده های دانشگاه فردوسی 
مشهد افزود: باید از ظرفیت های مختلف در کنار 
هم استفاده شود تا هر عضوی براساس تخصص 
خود برنامه ها را به پیش ببرد و این امکان را ایجاد 
کند تا متخصصانی که به دالیلی در مناطق دیگر 
کشور مشــغول به کار شده اند، دوباره و با انگیزه 
بیشتر به محیط این دانشگاه بازگردند. وی ادامه 
داد: با توجه به نیاز کشور، رشته مهندسی نفت 
در حوزه مخازن و بهره برداری نیز در دانشــگاه 

فردوسی مشهد ایجاد شد.

فرهنگ و هنر
  مردم هنوز عادت نکردند 

فیلم مستند را مستقل ببینند
فیلم مســتند 
»میــــــدان 
گفت:  سابق«  جوانـان 
هنــوز مــردم عــادت 
را  مستند  فیلم  نکردند 
مســتقل ببینند، چون 
این  تــا  نبوده  جایــی 

عادت به وجود بیاید. 
مینا اکبری در نشست نقد و بررسی فیلم مستند »میدان 
جوانان ســابق« که این روزها در گروه هنر و تجربه اکران 
شده است، درباره  بحث سرمایه گذاری در سینمای مستند، 
گفت: متأسفانه بخش سرمایه گذاری در فیلم های مستند 
بالتکلیــف اســت. از نظر اقتصادی جایگاهش مشــخص 
نیست. فیلم مستند همیشه در حاشیه اقتصاد سینما قرار 
داشته، اما فیلمســازان همیشه تالش کردند با روش های 
گوناگون منافذی به ســرمایه های سینمایی ایجاد کرده و 

فیلمشان را بسازند.
وی ادامــه داد: هنوز مردم عادت نکردند فیلم مســتند را 
مســتقل ببینند، چون جایی نبوده تا این عادت به وجود 
بیاید. آثار مســتند در یک تقســیم بندی ســاده از لحاظ 
ماهیــت اقتصادی یا در بخش خصوصی و یا بخش دولتی 

تهیه می شوند.

  خوانش و معرفی کتاب »زن آقا« 
خوانش  مراسم  قدس: 
برگزار  آقا«  کتاب »زن 
کاردانی  زهــرا  شــد. 
نویســنده ایــن کتاب 
پیش  مدت ها  از  گفت: 
نسبت به ثبت خاطرات 
و نوشتن داستان کوتاه 

اقدام کرده بودم و در نخســتین سفر تبلیغی که به همراه 
همسرم به یکی از روستاهای اســتان فارس رفته بودیم، 
این خاطره نویســی و ثبت تجربیات خود را از این ســفر 

یکماهه ادامه دادم.
وی افزود: پس از مطالعه مطالب و خاطرات نوشــته شده 
از این سفر توسط مرتضی سرهنگی از پیشکسوتان عرصه 
داستان نویسی و ثبت ادبیات شفاهی کشور، نسبت به ثبت 
ایــن مطالب به صورت کتاب ترغیب شــدم و حاصل این 
روزنوشــته ها و تجربیات ما در سفر یکماهه تبلیغی کتاب 

»زن آقا« بود. 
 در ادامــه این مراســم از خانــواده مدافع حرم شــهید 
حجت االســالم محمود تقی پور و همچنین زهرا کاردانی 

نویسنده کتاب »زن آقا« قدردانی شد. 
برگزاری مراسم جشــن امضا و امضای لوح یادبود مراسم 
خوانش و معرفی کتاب »زن آقا« پایان بخش این مراســم 

بود.

  برپایی نمایشگاه نقاشي
 »آوای رنگ ها« 
ر  بـور- خبرنگا نیشا
نمایشــگاه  قــدس: 
رنگ ها«  »آوای  نقاشي 
هنرمند  بانــوی  آثــار 
»ُدرســا  نیشــابوري 
نگارخانه  در  لطفــی« 
نیشــابور  کمال الملک 

گشایش یافت. 
در این نمایشگاه 25 اثر نقاشي با تکنیک سیاه قلم، پاستل 
و مدادرنگی با سبک رئالیسم و موضوع چهره و طبیعت در 

ابعاد 5۰*35 سانتیمتر برپا شده است.
نمایشــگاه »آوای رنگ ها« تا ۱۷ مرداد هر روز از ســاعت 
۹ تا ۱3 و۱6 تــا 2۰ در محل نگارخانه کمال الملک اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمی نیشابور ویژه عموم دایر است.

نقد  و ربرسی
 همزمان با سالگرد شکوه شعر خراسان

برگزار شد
  نشست بررسی 

آثار زنده یاد غالمرضا شکوهی
فخرایــی:  جلیــل 
سالگرد  ایام  با  همزمان 
غــروب شــکوه شــعر 
نقد  نشست  خراســان، 
آیینی  بررسی شــعر  و 
بــا رویکرد آثار اســتاد 
غالمرضــا شــکوهی با 

استقبال پرشور شاعران خراسانی در سرای ادبیات مشهد 
واقع در فرهنگسرای بهشت برگزار شد.

سیدحسین سیدی، معاون فرهنگی بنیاد بین المللی امام 
رضا)ع( در این مراســم گفت: بررسی آثار استاد شکوهی 
یک موضوع پژوهشی، علمی و تخصصی است و احتیاج به 
حضور استادان دانشگاهی در حوزه نقد دارد و از توان این 
محفل خارج اســت و بگذارید این جلسه را با نام یادمان 

استاد غالمرضا شکوهی برگزار کنیم. 
محمد نیک، شــاعر پیشکسوت خراســانی و عضو هیئت 
اجرایــی انجمن ادبــی رضوی نیز پــس از ذکر خاطرات 
خویش با زنده یاد غالمرضا شکوهی، گفت: پیش از انقالب 
وی را با غزل عاشــقانه می شناختند و آغاز شاعری ایشان 
با غزل عاشــقانه رقــم خورد و با غزل اهــل بیتی به کار 

خودش پایان داد.
نیــک در ادامه بیان داشــت: شــکوهی شــاعر غزل های 
عاشــقانه بود. وی افزود: هفته گذشته را در سوگ استاد 
امیر برزگر بودیم و این هفته نیز سالگرد مرحوم شکوهی 
را داریم. پژوهشگر معاصر خاطرنشان کرد: پیش از انقالب 
اســالمی سه تیپ شعرا بودند. عده ای نوحه سرا و گروهی 
شــاعران کالســیک و در نهایت گروه آخر شاعران نو سرا 
و ســپید بودند. عــده ای دیگر نیز در ســازمان تبلیغات 
 اســالمی زیر نظر مرحوم ساعی و آقایان نظافت و منوری 

کار می کردند.

  حضور داور خراسانی در رقابت های 
اسکواش غرب آسیا

اسکواش  خراسانی  داور 
در رقابت هــای قهرمانی 
غرب آســیا به میزبانی 
قضــاوت  بــه  ایــران 

می پردازد.
پوریا عیسی پور، مسئول 
کمیتــه داوران اســتان 
و دبیر کمیته داوران فدراســیون اسکواش جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان داور بین المللی و نماینده خراســان رضوی در 
رقابت های اســکواش قهرمانی آقایان غرب آســیا به میزبانی 
ایران به قضاوت می پردازد. به گزارش ایسنا، سومین دوره این 
رقابت ها از تاریخ ۱۰ تا ۱3 مرداد به صورت انفرادی و تیمی با 
حضور دو تیم جوانان و بزرگساالن ایران، قطر، عراق و کویت 
به میزبانی گرگان برگزار می شود و داورانی از ایران و کویت این 

مسابقات را قضاوت خواهند کرد.
 psa گفتنی است، پوریا عیسی پور سابقه داوری در مسابقات
زیر نظر انجمن اسکواش بازان حرفه ای جهان و قهرمانی جوانان 

آسیا را نیز در کارنامه دارد.

  استقبال از جودوکاران مدال آور 
آسیایی 

جوانان جودوکار خراسان 
مسابقات  در  که  رضوی 
قهرمانی آسیا و اقیانوسیه 
و  قهرمان  در چین تایپه 
کهن  قاره  قهرمان  نایب 
شــده اند، شــنبه شب 
گذشــته وارد فــرودگاه 

مشهد شده و مورد استقبال قرار گرفتند. 
قهرمان وزن منهای ۱۰۰ کیلوگــرم و نایب قهرمان وزن ۸۱ 
کیلوگرم مســابقات جودو قهرمانی جوانان آسیا و اقیانوسیه 
مورد استقبال جمعی از مسئوالن اداره کل ورزش و جوانان و 

همچنین هیئت جودو خراسان رضوی قرار گرفتند. 
در این مسابقات علی پرهیزکار ملی پوش جوان مشهدی در 
وزن منهای ۱۰۰ کیلوگرم در دور نخســت مسابقات، با قرعه 
استراحت مواجه شد و در ادامه با غلبه بر نماینده کره جنوبی و 

ژاپن به مدال طالی این مسابقات دست یافت. 
امین کامیابی جودوکار چنارانی تیم ملی جوانان کشــور هم 
در دور نخســت رقابت های وزن ۸۱ کیلوگرم حریفان هندی، 
اســترالیا، قزاقستانی خود را شکســت داد و در مبارزه نهایی 

مغلوب حریف ژاپنی خود شد و مدال نقره را کسب کرد. 

  سرپرست هیئت بولینگ و بیلیارد 
استان انتخاب شد

ســوی  از  در حکمــی 
رئیــس  اســکندری، 
بولینــگ،  فدراســیون 
بیلیارد و بولس کشورمان، 
اسماعیل نورمحمدی به 
مدت سه ماه اداره هیئت 
بولینگ، بیلیارد و بولس 

خراسان رضوی را برعهده خواهد داشت.
او نامزد ریاست این هیئت بو د که هفته گذشته استعفای خود را 
اعالم کرد و پس از آن رئیس فدراسیون، وی را به عنوان سرپرست 
این هیئت به مدت ســه ماه و تا زمان برگزاری مجمع انتخابات 
ریاست هیئت استان منصوب کرد. به گزارش ایسنا، پیش از این 
حمزه حکیم پور در سمت سرپرستی این هیئت فعالیت می کرد 
که با توجه به نامزد شدن برای انتخابات ریاست هیئت و همچنین 

استعفا وی از سمت خود، این تغییرات انجام شد.

  قهرمانی خراسان رضوی در مسابقات 
والیبال نشسته منطقه یک 

مسابقات والیبال نشسته 
در  کشــور  جام حذفی 
منطقه یــک با قهرمانی 
تیم خراسان رضوی پایان 
یافت. این مســابقات در 
دو روز به میزبانی هیئت 
ورزش هــای جانبازان و 
معلولین خراسان رضوی در سالن جانبازان مجموعه ورزشی 
تختی برگزار شــد. در پایان این مسابقات، تیم های خراسان 
رضوی و جنوبــی به عنوان تیم های اول و دوم این منطقه به 

مرحله بعد صعود کردند.

جشنواره

هادیان: چهارمین جشــنواره اســتانی ابوذر دی ماه امسال در 
مشهد برگزار می شود.

دبیر شــورای سیاست گذاری جشنواره استانی ابوذر روز گذشته 
در نشست خبری با اعالم این مطلب، گفت: چهارمین جشنواره 
ابوذر از اردیبهشت امسال در دبیرخانه آغاز و از پوستر نمایشگاه 
رونمایی شده است و جشنواره پنجم دی ماه سال جاری در مشهد 

برگزار می شود. 
عباس محمدیان افزود: این جشــنواره با هدف تبیین توسعه و 
نهادینه سازی مواضع گفتمان اصولی انقالب در مقابله با جنگ 
نرم دشمنان، بصیرت بخشی آحاد مردم، حمایت از تولید فاخر 
رسانه ای ارزشی و انقالبی در عرصه رسانه خراسان رضوی، تقویت 
روحیه خودباوری اصحاب رســانه، افزایش تولیدات متناسب با 
اهداف انقالب اسالمی در رسانه، معرفی استعدادهای جدید رسانه 
استان، ایجاد فضای رقابتی سالم در زمینه فرهنگ ایثار وشهادت 
و توجه به ســبک زندگی اسالمی در جامعه برگزار می شود. وی 
خاطرنشان کرد: موضوعات عزم ملی برای تحقق بیانیه گام دوم 

انقالب، رونق تولیــد، فرهنگ میزبانی و شــهروندی و زیارت، 
پیشرفت اقتصادی و مشارکت سیاسی و آسیب های اجتماعی از 
محورهای ارســال آثار است. محمدیان با اشاره به این نکته که 
شرکت کنندگان تا پایان آذر سال جاری می توانند مطالب خود را 
ارسال نمایند، بیان کرد: امسال محدودیت تعداد آثار وجود ندارد 
و همه خبرنگاران می توانند در هر قالبی و با هر تعداد آثار در این 

جشنواره شرکت کنند.
وی همچنین از افزایش تعداد قالب های ارسال مطالب خبر داد 
و افزود: خبرنگاران می تواننــد در قالب خبر، مصاحبه، گزارش، 
یادداشت، عکس، نشریات دانشجویی، کاریکاتور، گزارش تصویری، 
گزارش رادیویی)پادکست(، مستند، آثار رادیویی، آثار نمایشی، 

موشن گرافی و انیمیشن مطالب خود را ارسال نمایند.
دبیر شورای سیاست گذاری جشنواره استانی، حضور دستگاه های 
اجرایی استان را از اقدامات مهم جشنواره امسال دانست و تصریح 
کرد: خوشبختانه مشهد دومین قطب رسانه ای کشور است و در 
عرصه کمی و کیفی استان خراسان دارای جایگاه بزرگی  است و 

خوشبختانه امسال دستگاه های مرتبط با رسانه، همگی در این 
جشنواره همکاری دارند.

وی در ادامه تصریح کرد: دستگاه هایی چون آستان قدس رضوی، 
 اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی، صداو ســیما، شهرداری، 
سپاه امام رضا)ع(، خانه مطبوعات، بسیج رسانه شهرمان همه برای 
هرچه بهتر برگزار شدن این جشنواره مسئولیت پذیرفته اند. دبیر 
شورای سیاست گذاری جشنواره استانی، سازمان بسیج رسانه را 
خدمتگزار اصحاب رسانه ای اعالم کرد و اظهار داشت: نگاه ما نگاه 
فراجناحی است و سعی و تالشــمان را در این سازمان داریم تا 
بتوانیم دغدغه های صنفی و مشــکالت عدیده ای که گریبانگیر 

خبرنگاران یا رسانه هاست، رفع نماییم.

اعالم جزئیات برگزاری چهارمین جشنواره ابوذر
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 اهالی یک روستای بجنورد 
باید جابه جا شوند
قــدس:  بخشــدار 
مرکزی بجنورد گفت: 
تعیین  نشســت  در 
تکلیف واگذاری زمین 
پســرکانلو،  شهرک 
مقرر شــد اهالی این 
روســتا هر چه زودتر 

برای دریافت زمین در مکان جدید جانمایی شده برای 
جابه جایی اقدام کنند. محمدعلی نودهی اظهار داشت: 
روستای پسرکانلو در سال ۹5 به علت بارندگی های زیاد، 
دچار رانش زمین شد و در آن شماری از منازل مسکونی 
خســارت دید و در سال ۹6 هم وقوع زلزله به واحدهای 
مسکونی این روستا خســارت زد. وی افزود: خاک این 
منطقه مستعد رانش است و در بررسی های انجام شده، 
اجرای اقدامات برای تثبیت زمین و حل رانش زمین مورد 
تأیید قرار نگرفت از این رو جابه جایی روستا مصوب شد. 

 جشنواره شهر آبنبات 
در بجنورد 

قدس:  جــشــنواره 
از  آبنبــات  شــهر 
ســوی اتاق بازرگانی 
بجنورد و با همکاری 
تولیدی  واحدهــای 
آبنبات و دستگاه های 
شــهریور  مرتبــط، 

امسال در بجنورد برگزار می شوند. محمد صمدی، رئیس 
اتاق بازرگانی بجنورد در جلسه کمیته تخصصی برندینگ 
آبنبات، از آبنبات بجنورد به عنوان یکی از سوغات اصیل 
یاد کرد و گفت: به دلیل کیفیت ممتازی که دارد از آوازه 

و شهرت بسزایی برخوردار است.
وی زمان برگزاری این جشــنواره را هفتم شهریور اعالم 
کرد و افزود: این جشــنواره با همکاری سایر واحدهای 
تولیــدی آبنبات بجنورد و دســتگاه های مرتبط برگزار 

خواهد شد.

 جهادگران، غبار محرومیت
 از خواف می زدایند

قــدس آنالیــن: 
در  جهادی  اردوهای 
عرصه های پزشــکی، 
 ، شــکی نپز ا ند د
عمرانــی، فرهنگــی 
و اشـتغـــال زایی در 
محروم  روســتاهای 

خواف برگزار می شود. به گزارش قدس آنالین، مسئول 
روابط عمومی گروه جهادی انصار الزهرا)س( تهران گفت: 
این اردوی جهادی از تاریخ ۱2 تا ۱۹ مرداد به مدت یک 

هفته در روستاهای محروم خواف برگزار می شود. 
میثــم هوشــمند تصریح کــرد: ایــن اردوی جهادی 
 که به نام شــهید رسول خلیلی اســت با حضور ۱۹5 
»۸۰ خواهر و ۱۱5 بــرادر« جهادگر کار در عرصه های 
پزشکی، دندانپزشکی، عمرانی، فرهنگی و اشتغال زایی 

را آغاز کرده است. 

 باحضور  195 پزشک،   دندانپزشک  و فعاالن عمرانی  شهریور برگزار می شودبخشدار مرکزی این شهرستان:
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۱. تاوان گناه- نامبارک- برابر فارسی »دمابان« 
بــرای آن برگزیده شــد 2. تقلیدکننده- به 
وجــودآوردن- ســهل و ســاده 3. خونابه- 
 دل آزار کهنه- عضوی در صورت- رجزخوانی 
4. کامل کردن- اغیــار 5.روش دوختی برای 
 توگذاشــتن لبه پارچــه- اســتوار و پابرچا 
6. نوعی کاغذ نامرغوب- هم قدم شده- تنگه ای 
 بین بخش هــای اروپایی و آســیایی ترکیه 
۷. پیش درآمد »آشــغال«- پوستین- جانور 
دوزیست خشــکی زی که در آب تخم ریزی 
می کند - ستون بدن- نشان مفعولی ۸.سمی 
که سقراط نوشید – درس نخوانده ۹. شیارکردن 
 زمین- ساک پشتی تجربه- اهل تسنن را گویند 
۱۰. جانبداری  و حمایت از کســی- ورزش 
مــورد عالقه هــادی ســاعی ۱۱. مهم ترین 
مرکزساعت سازی و جواهرســازی جهان در 
ســوئیس- بنیادی آمریکایی کــه پایه گذار 
انقالب های مخملی در نقاط مختلف دنیاست 
– همان ســیب اســت ۱2. از ادات پرسش- 
دریــای عرب- قوت غالب- گرمای شــدید- 
تکرار یک حرف ۱3. نوشــته دارای خاصیت 

جادویی – کاغذپوســتی ۱4. خویشاوندی- 
بلندی- فوری- شیمی کربن ۱5. از روحانیون 
سرشناس حوزه علمیه ی قم که درپی اعتراض 
به رفع حجاب و امر به معروف و نهی از منکر 
زنان خاندان پهلوی مورد ضرب و شتم شخص 
رضاشــاه قرار گرفت و بعد از مدتی زندانی و 

تبعید شد 

۱. چشم بی فروغ- دانه زیرخاک قرارداده شده- 
 نحوه قرارگرفتن اجزای یک مجموعه کنارهم 
2. بی چیــزی و نــداری-  آسیب شناســی 
پزشــکی- عــدد مــاه 3. نوعی متــه برای 
سوراخ کاری سطوح سخت- قوس- پخت وپز 
4. نپذیرفتن- کدخدای خانه- نبرد تن به تن 
 5. رشــدکردن- واحدپول بنگالدش- مترور

 6. شــهرت- تازه رســیده – مظهــر نرمــی 
و  تــرش  میــوه ای  سازشــاکی-   .۷
شــیرین از خانــواده مرکبــات- شــهر و 
پدربــزرگ  فرانســه-  در  فوتبالــی   تیــم 
۸. گنجایــش- پاســبان گشــت شــبانه- 
گوســفند جنگــی ۹. پســوند ماننــدی- 

پوست پیرای- از مصالح مستحکم ساختمانی- سفید آذری 
 ۱۰.امیــدوار و خوشــبین- جعبه فرنگی- اهل شــهر توت 
۱۱. مظهر سرعت - تالی- توبه کننده ۱2. تای جامه- اتوبوس 
هوایی- پست تر ۱3. پول کاغذی- هوو- یک حرف وسه حرف 
۱4. پرنده آش سردکن- همه پرسی – سست و شل ۱5. لقبی 
که از نام پدر ، مادر یا فرزند گرفته شود- اختراع »مارکونی« 

ایتالیایی- قابل رؤیت

  افقی

  عمودی

با امضای چهار طرح برای اکتشاف محقق شد

طرح های پژوهش نفتی دراتاق فکر دانشگاهیان مشهد
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