
زمينه تهيه فيلم حرفه اى 
در استان فراهم مى شود

سياست هاى هوشمندانه، ابزارى براى تغيير تهديد 
حاشيه نشينى به فرصت

مدير پيشين ساماندهى حاشيه  شهر مشهد در گفت وگو با قدس عنوان كردرؤساى انجمن سينماى جوانان ايران دفتر مشهد و نيشابور :

سال هاى سال همه عالقه مندان براى يادگيرى هنر 
سينما و عكاســى تنها مرجعشان انجمن سينماى 
جوانان بود. به ياد داريم بســيارى از فيلمســازان و 
عكاسان بنام و حرفه اى كارشان را از آموزش در همين 
انجمن آغاز كرده اند.  اكنون به بهانه روز ملى سينما 
به سراغ برخى از رؤســاى انجمن سينماى جوانان 

استانمان مى رويم و ...

چندين دهه اســت كه اين معضــل را با عناوين 
مختلفي مي شناسيم؛ «سكونتگاه هاي غيررسمي»، 
«مناطق كم برخوردار» و «حاشيه شهر» اما آنچه 
مسلم است اينكه اين همه تغيير عنوان و صفات 
نتوانسته راه حلي براي كاهش آسيب ها و پيامدهاي 
اين چالش باشد و از حجم مصايب جمعيت كثير 

ساكن در اين نواحي ... .......صفحه 3.......صفحه 4 
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اختيارات استاندار بيشتر مى شود
سومين مدرك نامعتبر ورزش استان 

رونمايى شد

مدرك جعلى يك 
رئيس هيئت ورزشى 

روى ميز بازپرسى
.......صفحه 3 

.......صفحه 2

.......صفحه 2 

قدس از نمايشگاه فروش 
پاييزه مشهد گزارش مى دهد

از پفك فروشى 
تا جوالن

باب اسفنجى 
و بن تن

وزير كشور در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتى خراسان رضوى:

.......همين صفحه 

گزارش هنرى

احمد فياض «كاشوب» عنوان نمايشگاه گروهى عكس محرمى 
است كه در قالب نذر هنرى شمارى از عكاسان برجسته خراسانى، 
عصر جمعه گذشته و با استقبال مناسب هنرمندان و عالقه مندان 
به هنر عكاســى در نگارخانه اشــراق حوزه هنرى خراسان رضوى 
گشــايش يافت. «كاشوب» در يك بيان ســاده برگفته از سروده 
مشهور محتشم كاشانى درباره حادثه كربال است. آنجا كه مى گويد: 
«گويا طلوع مى كند از مغرب آفتاب/ كاشوب در تمامى ذرات عالم 
اســت/ گر خوانمش قيامت دنيا بعيد نيست/ اين رستخيز عام كه 

نامش محرم است». 
معــاون فرهنگى اداره كل فرهنگ و ارشــاد خراســان رضوى در 
مراســم افتتاحيه اين نمايشگاه در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره 
به برگــزارى رويدادهاى هنرى و فرهنگى مرتبــط با واقعه كربال 
اظهار كرد: به موازات عزادارى  و سوگوارى ها، عاشقان اهل بيت در 
رثاى امام حسين(ع) و اصحابش و ياران وفادارش و از گذشته  نيز 

هنرمنــدان اين مرز و بوم با نذر هنرى ســعى بر خلق آثار هنرى 
مرتبط با حادثه عظيم عاشورا و ثبت آيينى و مذهبى داشته اند كه 
جامعه عكاســى همواره در اين مقوله پيشگام بوده است. ظرفيت 
هنرى عكاسان در زمينه ثبت مسائل مرتبط با محرم بسيار باالست 
و از اين رو بيشتر خودنمايى مى كند و نقش مهمى در ثبت فرهنگ 

عزادارى و سوگوارى ها دارند.
افشــين تحفه گر افزود: هنر عكاســى يعنى ثبت وقايع و ظرايفى 
كــه معموالً از ديد مخاطبان پنهان مى ماند و توجه بخشــى افكار 
عمومــى به اين وقايع نــگارى و ثبت هنرمندانه كــه الحمدهللا در 
اســتان خراسان رضوى عكاسان برجســته اى در اين عرصه وجود 
دارند. لنز دوربين مى تواند زواياى پنهان و ديده نشــده عزادارى ها 
و ســوگوارى هاى انجام شده در اقصى نقاط كشــور را هنرمندانه 
اســتخراج نمايد و بــه معرض نمايش بگذارد و هنر عكاســان نيز 

همين است.

  «كاشوب» نذر هنرى هنرمندان آن است
پيشكســوت و استاد عكاسى خبرى خراسان رضوى نيز در مراسم 
افتتاحيه اين نمايشگاه به خبرنگار ما گفت: اين نمايشگاه كامًال به 
صورت خودجوش و در قالب نذر هنرى توسط شمارى از عكاسان 

مطرح خراسانى در حال برگزارى است.
فرامــرز عامل بردبــار با گراميداشــت نام و ياد مرحــوم كامران 
رحمتيان، عكاس و مدرس عكاســى كه در شــب عاشورا جان به 
جان آفرين تســليم كرد و جامعه عكاســى خراســان را به سوگ 
نشاند، خاطرنشــان كرد: اجر معنوى نمايشگاه محرمى «كاشوب» 
تقديم به روح پاك مرحوم كامران رحمتيان مى شــود و به همين 
خاطر مراســم افتتاحيه نيز با اداى احترام و قرائت فاتحه براى آن 

هنرمند فقيد برگزار شد. 
وى افزود: هشــت عكاس خراسانى شامل ســيدمهديا مصباحى، 
فرامرز عامل بردبار، حميد سلطان آباديان، حميد سبحانى، محمود 

بازدار، امير عنايتى، صادق ذباح و ســميرا غفاريان قاليباف در اين 
نمايشگاه از يك تا ســه اثر در حوزه فرهنگ عزادارى و آيين هاى 
ســنتى مربوط ارائه نموده اند. فرايند انتخاب و داورى نيز نبوده و 
صرفاً براســاس همدلى و به طور خودجوش و مشورت جمعى آثار 
به مرحله نمايشــگاهى راه يافته اند.  نمايشــگاه عكس «كاشوب» 
با حمايت حوزه  هنرى تا 30 شــهريورماه ادامه دارد. عالقه مندان 
مى توانند جهت بازديد از اين نمايشــگاه از ســاعت 17 الى 20 به 

نگارخانه اشراق (بين هاشميه 20 و 22) مراجعه كنند.

 «كاشوب» در نگارخانه اشراق حوزه هنرى خراسان رضوى گشايش يافت

روايت عكاسانه از آيين هاى محرمى

  مهم ترين دستاوردهاى سفر
 وزير كشور و استاندار به قرقيزستان

 تقويت مناســبات بين ايران و قرقيزستان و 
توسعه همكارى ها بين استان هاى دو كشور 

 عقد موافقت نامه امنيتى و انتظامى بين ايران 
و قرقيزستان. 

 حدود 300 كاال از ايران به كشــورهاى عضو 
اتحاديه اوراســيا صادر و در مقابل 500 كاال از 

آن كشورها به ايران وارد مى شود.
 موانع موجود در پرواز هواپيما حل و فصل شد.

 نشست هاى توسعه همكارى  بين استان خراسان 
رضوى و استان اوش جمهورى قرقيزستان 

معاون آموزش ابتدايى اداره كل 
آموزش و پرورش:

فعاليت مراكز
پيش دبستانى 

وابسته به بهزيستى 
غيرمجاز است

درقالب اجراى طرح ملى مسكن
 توسط دولت صورت مى گيرد

ساخت خانه براى 
قشر كم  برخوردار

.......صفحه 2

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان
 در گفت و گو با قدس: 

  19شهرستان خراسان رضوى 
سينما  ندارند

 رضاطلبى: مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
خراســان رضوى گفت: ســينما يك جريان 
فرهنگى و اقتصادى است و براى ساخت و فعاليت آن تنها 
موضوع تأسيس نبايد مدنظر قرار بگيرد، بلكه موضوع ادامه 

فعاليت سينما و استقبال مردم نيز داراى اهميت است. 
جعفر مرواريــد در گفت و گو با قــدس آنالين اظهار 
داشت: از مجموع 28 شهرســتان در استان خراسان 
رضوى، 9 شهرســتان داراى ســينما و 19شهرستان 
بــدون ســينما هســتند و در صورتــى كــه از اين 
شهرســتان ها درخواستى براى ساخت ســينما ارائه 
شــود، از طريق اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســتان 

پيگيرى صورت خواهد گرفت.
وى تصريح كرد: در حال حاضر به دليل توزيع عادالنه در 
اكران و ارائه شرايط براى عالقه مندان به سينما، 6 دستگاه 
سينما سيار در استان نسبت به اكران فيلم هاى روز اقدام 
مى كنند كه بخش زيادى از اين اكران ها در شهرستان هاى 

بدون سينما صورت مى گيرد.

  مديركل روابط عمومى و امور بين 
الملل شهردارى مشهد منصوب شد 

 قدس:شهردار مشهد با صدور حكمى، امير اقتناعى را 
به سمت مشــاور و مديركل روابط عمومى و امور بين 

الملل شهردارى منصوب كرد.
محمدرضا كالئى، در اين ابالغ بر شنيدن صداى مردم 
و فراهم آوردن زمينه هاى پاسخگويى به آن ها از سوى 
شهردارى، در كنار بهبود نما و نام مشهد، تعلم دهى به 
گفت وگوها و تعامالت درون سازمانى و برون سازمانى 
و تقويت عنصر شــنيدن در مديريت شهرى در مقابل 
متخصصان و دلسوزان، در كنار انجام وظايف سازمانى 

معين تاكيد كرده است.

  معارفه نخستين فرماندار 
شهرستان صالح آباد

صاحبى: نخستين فرماندار شهرستان صالح آباد طى 
مراسمى معارفه شد. در اين مراسم كه حسن جعفرى؛ 
معاون سياســى امنيتى اســتاندارى خراسان رضوى، 
رحيمى؛ نماينده تربت جام، تايباد، باخرز و صالح آباد، 
ائمه جمعه و جمعى از مســئوالن شهرســتان حضور 
داشــتند، ولى قليچــى به عنوان نخســتين فرماندار 

شهرستان صالح آباد معرفى شد.
قليچى پيش از اين به مدت يك ســال سرپرســتى 
فرماندارى شهرســتان چنــاران را برعهده داشــت. 
مديركل روابط عمومى اســتاندارى خراسان شمالى، 
معاون فرماندار ومعاون سياســى فرماندارى چناران، 
رئيس اداره اطالع رســانى و روابط عمومى اداره كل 
آموزش و پرورش خراســان رضوى از سوابق اجرايى 

نخستين فرماندار صالح آباد است.

هاشم رسائى فر: وزير كشور عصر روز گذشته و پس ا�بار
از بازگشت از قرقيزستان در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتى 
خراسان رضوى حضور يافت. وى در اين جلسه كه در تاالر 
شهيد هاشمى نژاد بيمارستان امام رضا(ع) برگزار شد، با 
اشــاره به اين مطلب كه با وجود تحريم هايى كه در اين 
40 ســال عليه كشور ما از طرف دشمن وضع شده، روند 
فعاليت ها در حوزه هاى مختلف رو به پيشرفت بوده است، 
گفت: در حوزه سياسى با وجود مشكالتى كه بر سر راه ما 
ايجاد كردند 40 سال است كه انتخابات را برگزار مى كنيم و 

در حال حاضر به مرحله پختگى سياسى رسيده ايم. 
رحمانــى فضلى  ادامه داد:در حــوزه امنيتى نيز با توجه 
به مشــكالتى كه وجود داشــته و ناآرامى هاى منطقه اى 
كــه در آن قرار داريم، اما امــروز مى توانيم ادعا كنيم در 
شرايط مطلوبى هســتيم . رحمانى فضلى در ادامه افزود: 
بايد نظامات و ساختارهاى داخلى را دگرگون كنيم براى 
همين امر آقاى رئيس جمهور گفتند كميته اى در حوزه 
واگذارى اختيارات به اســتان ها تشكيل شود كه در اين 
حوزه سه نوع اختيار مدنظر است كه از اين سه نوع اختيار 
كوتاه ترين و بهترين راه، اختيارات ســطح مديريتى است 
كه در اين راستا  بايد وزرا به مديران استانى اعتماد كنند و 
اين موضوع نيز توسط رئيس جمهور به من مأموريت داده 
شــده كه دنبال آن هستم. وزير كشور همچنين در مورد 
مثلث توسعه اقتصادى گفت: اين طرح را آقاى رزم حسينى 
در اســتان كرمان اجرا كردند و نتيجه اش را گرفتند و در 
حال حاضر نيز در استان خراسان رضوى در حال پيگيرى 
است كه همه را در تمامى سطوح درگير خود كرده است. 
قطعاً نام استاندار خراسان رضوى، ائمه جمعه و معين هاى 
اقتصاد مقاومتى در تاريخ اقتصاد اســتان با اجراى مثلث 
توســعه اقتصادى ماندگار خواهد شد. وى عنوان داشت: 
در نظر است براى هر استان به تشخيص استانداران آن ها 
حداقل سه پروژه مهم مشخص شود كه اين پروژه ها تا دو 
سال آينده به بهره بردارى برسد. رحمانى فضلى همچنين 
با اشــاره به موضوع انتخابات پيش رو در اسفند ماه اظهار 

داشت: در سال انتخابات، دشمن به اسفند ماه طمع كرده 
و تحليلش اين اســت كه نارضايتى هــاى مردم موجب 
خواهد شد تا انتخابات پيش رو مثل هميشه برگزار نشود.
وى تصريح كرد: اين تحليل هاى غلطى است كه منافقان 
به آن ها داده اند و يقيناً اين تحليل آن ها غلط اســت و ما 

انتخابات خوبى با مشاركت باال خواهيم داشت.

 صادرات ترجيحى 300 قلم كاال از ايران به كشورهاى 
عضو اتحاديه اوراسيا

وزير كشور گفت: در سفر به بيشكك رايزنى هاى خوبى 
براى تقويت مناسبات بين ايران و قرقيزستان و توسعه 

همكارى ها بين استان هاى دو كشور انجام گرفت.

عبدالرضا رحمانى فضلى در بازگشــت از سفر سه روزه 
جمهورى قرقيزســتان به همراه عليرضا رزم حسينى، 
استاندار خراسان رضوى به مشهد اظهار كرد: اين سفر 
براى عقد موافقت نامه امنيتــى و انتظامى بين ايران و 
قرقيزســتان انجام گرفت كه خوشــبختانه پس از يك 

سال پيگيرى و جلسات متعدد به امضا رسيد.
وى افزود: در اين موافقت نامه همكارى هاى مشــترك 
بين ايران و قرقيزســتان در قالب موضوعات مبارزه با 
تروريســم، افراط گرايى، جرايم سازمان يافته، قاچاق 
موادمخدر، تبادل اطالعــات و آموزش  در حوزه هاى 
عملياتى تعريف شــده است. وزير كشــور با اشاره به 
اينكه در ديدار با وزير كشور قرقيزستان همكارى هاى 

آينده نهايى شــد، بيان كرد: مفاد اين همكارى ها پس 
از طرح در مجلس شــوراى اســالمى و تصويب نهايى 
اجرايى خواهد شــد. رحمانى فضلى خاطرنشان كرد: 
ديدار با نخســت وزير قرقيزســتان بخــش ديگرى از 
برنامه هــاى ما در اين ســفر بود كــه مباحث تجارى 
مربوط به اتحاديه اوراســيا كه ايران هم به آن پيوسته 
اســت، مورد تبادل نظر قرار گرفت. وى گفت: در اين 
ديدار بنا شد متناسب با موافقت نامه امنيتى و انتظامى 
بين ايران و قرقيزســتان حــدود 300 كاال به صورت 
ترجيحى و تخفيفى از طرف ايران به كشورهاى عضو 
اتحاديــه اوراســيا صادر و در مقابــل 500 كاال از آن 

كشورها به ايران وارد شود.

 پژمانفر: نرخ بيكارى قابل دفاع نيست
حجت االسالم نصراهللا پژمانفر، نماينده مردم مشهد و كالت 
در مجلس شــوراى اسالمى نيز در اين جلسه ضمن بيان 
اين مطلب كه شرايط اقتصادى جامعه با تورم بيش از 40 
درصد و اشتغال از مهم ترين دغدغه هاى مردم به حساب 
مى آيند، گفت: با وجود اقداماتى كه شده نرخ بيكارى در 
استان در حال كاهش است اما اين نرخ بيكارى فعلى قابل 

دفاع نيست. 
همــه مى دانيم پيوند مشــكالت اقتصــادى و بيكارى 
بــا مســائل اجتماعى قابــل انكار نيســت. نرخ طالق 
ايــن موضوع را به خوبى عيــان مى كند. رئيس مجمع 
نمايندگان خراســان رضوى در ادامــه افزود: پيام 6/5 
ميليون نفر را من اينجا اعالم مى كنم، خوشحال هستيم 
كه مشــكل بيكارى رو به بهبود مــى رود اما واحدهاى 
توليــدى در حال حاضر مشــكل نقدينگى دارند و اين 
مســئله را هم براى رونق توليد  بايــد مدنظر قرار داد. 
اســتان ما در موضوع حوادث غيرمترقبه مشــكالتى 
داشته و تســهيالتى از محل صندوق توسعه ملى داده 
شده اســت و بايد با شــرايط موجود، نسبت به امهال 

تسهيالت از صندوق توسعه مساعدت شود.

 ديدار صميمانه كوتاه قامت ترين مرد ايران با وزير كشور 
كوتاه قامت ترين مــرد ايران به همراه برادرش با وزير 
كشور ديدار كرد. محمدحسين پركاس پنجاه ساله با 
68 ســانتيمتر قد و مرتضى پركاس سى ويك ساله با 
70 سانتيمتر قد، دو برادر كوتاه قامت كرمانى هستند 
كه زيارت بارگاه منور رضوى آرزويشان بود و با دستور 
عليرضا رزم حســينى، استاندار خراسان رضوى، زمينه 
ســفر آن ها به مشــهد و تشــرف به حرم مطهر امام 
رضا(ع) فراهم شــد. وزير كشــور در بازگشت از سفر 
قرقيزستان در محل استاندارى خراسان رضوى با اين 
دو بــرادر كوتاه قامت ديــدار و در فضايى صميمانه با 

آن ها گفت وگو كرد.
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وزير كشور در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتى خراسان رضوى:

اختيارات استاندار بيشتر مى شود

نمايشــگاه فروش پاييزه مشهد از ظهر جمعه آغاز به كار 
كرده و قرار است تا جمعه آينده پذيراى شهروندانى باشد 
كه مى خواهند اقالم مورد نياز خود در حوزه هاى خوراك، 
پوشاك و به ويژه نوشت افزار را با قيمت مناسب ترى تهيه 
كنند تا شــايد در اين روزهاى سخت اقتصادى اندكى از 

هزينه هاى آن ها كاسته شود.
آنچه مسلم اســت برگزارى نمايشگاه فلسفه خاصى دارد 
كه اگر بخواهيم به ذكر آن هــا بپردازيم مطلبى جداگانه 
مى خواهد اما به زبان ســاده و بدون هر مقدمه اى مى توان 
گفت، برگزارى نمايشــگاه هاى اينچنينــى يعنى فروش 

مستقيم كاالهاى ...



قدس از نمايشگاه فروش پاييزه مشهد گزارش مى دهد

از پفك فروشى تا جوالن باب اسفنجى و بن تن

على محمدزاده نمايشــگاه فروش پاييزه 
مشــهد از ظهر جمعــه آغاز بــه كار كرده و 
قرار است تا جمعه آينده پذيراى شهروندانى 
باشــد كه مى خواهند اقالم مــورد نياز خود 
در حوزه هــاى خــوراك، پوشــاك و به ويژه 
نوشت افزار را با قيمت مناسب ترى تهيه كنند 
تا شايد در اين روزهاى سخت اقتصادى اندكى 

از هزينه هاى آن ها كاسته شود.

  بى مقدمه
آنچه مسلم اســت برگزارى نمايشگاه فلسفه 
خاصــى دارد كه اگر بخواهيــم به ذكر آن ها 
بپردازيــم مطلبى جداگانــه مى خواهد اما به 
زبان ســاده و بدون هر مقدمــه اى مى توان 
اينچنينى  نمايشــگاه هاى  برگــزارى  گفت، 
يعنى فروش مســتقيم كاالهاى مصرفى يك 
هــدف اصلى دارد و آن اينكه كاالى باكيفيت 
(قابــل قبول عرف) با قيمــت ارزان تر از بازار 
به دست مصرف كننده برســد.بى تعارف بايد 
بگوييم سال هاســت كه ديگر نمايشگاه هاى 
فروش مســتقيم به ويژه در كاالهاى مصرفى 
در بخش خوراك و غذا كارايى خود را ندارند و 
ديگر كمتر توليدكننده معتبرى را مى توان در 
چنين فضاهايى ديد و عمده شركت كنندگان 
يا توليدكننده بى نام و نشان نوپا يا واسطه اى 
اندكى بزرگ تر از خرده فروش ها هستند و در 
مجموع بيشــتر شركت كننده ها كسبه عادى 
هستند كه از اين فرصت براى فروش كاالهاى 
خود استفاده مى كنند كه همواره در خصوص 
كيفيت بخشــى از اقالم ارائه شــده حرف و 

حديث هاى بسيارى وجود داشته و دارد.

  توقف در پاركينگ خاكى
عصر جمعه راهى نمايشگاه بين المللى مشهد 
مى شوم تا گزارشى از وضعيت آن تهيه كنم. 
طبق معمول شــلوغى و ترافيك غيرمعمول 
است و به دليل پر بودن پاركينگ هاى محوطه 
اصلى خودروها به ســمت پاركينگ پشــت 
مجموعه هدايت مى شــوند پاركينگى كه جز 
يك زمين مسطح خاكى و يك برج نورى چيز 
ديگرى ندارد و چون هنوز همان برج نورى هم 
روشن نشده فضاى تاريك و نبود نگهبان در 
اين محوطه وسيع شرايط را براى برخى جرايم 
مهيا نموده البته اگر برج نورى هم روشن شود 
باز هم كنترل محوطه ســخت خواهد بود كه 
البته اميدواريم خودرو هيچ شهروندى در اين 
مدت در اين محل مورد دستبرد سارقان قرار 

نگيرد.
نكته قابل ذكر اينكه به نظر مى رسد شهردارى 
به عنوان متولى اين مجموعه آسفالت كردن 
اين محوطه را فرامــوش نكند وظيفه اى كه 
از ســال ها پيش و در زمــان برگزارى جمعه 
بازار خــودرو در اين محوطه قرار بود اين كار 
انجام شود.شــايد اين موضوع خيلى مهم به 
نظر نرســد اما وقتى به اين نكته توجه داشته 
باشــيم كه بخش عمده اين نمايشگاه براى 
عرضه نوشــت افزار است و بيشــتر مراجعان 
كودكان هســتند و در همان ابتداى توقف در 
اين پاركينگ، مــادرى را ببينى كه در حال 
خارج كردن يك تكه چوب يا خار خشــك از 

پاى دختر بچه گريان خود است كه با صندل 
زيباى خود راهى نمايشــگاه شده است.مرد 
جوانــى هم در گفت وگو با يكــى از مأموران 
نمايشگاه و يك افســر پليس از نبود افرادى 
براى راهنمايــى راننــدگان در اين محوطه 
گاليه مى كند و مى گويــد: همين تاريكى و 
بى توجهى برخى از رانندگان موجب شــده تا 
خودرو ديگرى با خــودرو وى برخورد كند و 
راننده خاطى حاضر به قبول خســارت نشده 
و وارد نمايشگاه شده است ولى مأمور انتظامى 
در محــل به او گفت مــن وظيفه اى در قبال 
تصادفات ندارم اگر درگيرى يا سرقت باشد ما 
در خدمتيم بهتر است با 110 تماس بگيريد 
تا افسر راهور براى بررسى تصادف اعزام شود.

   بليت   فروشى 
فــروش بليت هــم موجب انتقــاد برخى از 
شهروندان شده و مى گويند: سال هاى گذشته 
براى اين گونه نمايشــگاه ها ورودى دريافت 
نمى شــد يكى هم معتقد است پولى كه بابت 
اجاره غرفه از غرفه داران مى گيرند شامل اين 
موارد هم هســت و نبايد از شهروندان وجهى 
بگيرند.البتــه بنــا به گفته يكــى از مديران 
نمايشگاه مشهد در سال هاى قبل تنها در چند 
نوبت بليت فروشى نبوده و بيشتر موارد ورودى 

گرفته مى شود.

  دستاورد پفكى نمايشگاه
وارد نمايشگاه كه مى شوم نخستين چيزى كه 
توجهم را جلب مى كند وجود بسته هاى بزرگ 
پفك در دســت تعداد زيادى از افرادى است 
كه در حال خارج شدن از نمايشگاه هستند و 
كمتر شهروندى را مى توان ديد كه با دست پر 

از نمايشگاه خارج نشود.

چند قدم آن سوتر چند دختر جوان در حال 
تبليغ و ترغيب مراجعان براى گرفتن دستگاه 
كارتخوان سيار هستند وقتى از يكى از آن ها 
شرايط گرفتن دستگاه را مى پرسم مى گويد: 
مدارك شناســايى و وجه مورد نياز را بدهيد 
مالك دســتگاه مى شــويد. وقتــى مى گويم 
نيازى به تراكنش حســاب بانكــى يا پروانه 
كسب نيست، مى گويد: ما كارى به اين كارها 
نداريم فقط دستگاه را مى فروشيم.اما اين در 
حالى است كه بر اساس ضوابط بانك ها براى 
داشتن يك دستگاه كارتخوان بايد شرايطى از 
قبيل اشــتغال به يك حرفه يا داشتن مجوز 
و تراكنش مالى قابل قبول حساب متصل به 
دســتگاه احراز شــود و فروش دستگاه بدون 
رعايت اين ضوابط مى تواند زمينه ســاز بروز 

برخى تخلفات مالى شود.

  شلوغى بى رونق
پيش از ورود به ســالن ها به يــاد گفته هاى 
احمد يزدان پناه، مديرعامل سازمان هميارى 
شهردارى هاى خراسان رضوى افتادم كه چند 
روز پيش عنوان كرد: همه اصناف شهر مشهد 
و واحدهاى شــركت كننده در اين نمايشگاه 
در زمينه هاى پوشــاك، نوشــت افزار، كيف، 
كفش، مواد غذايى، لوازم منزل، منســوجات، 
شــوينده هاى بهداشــتى و... بــه عرضه كاال 

خواهند پرداخت.
عــالوه بر ايــن واحدها، تــالش داريم براى 
بهره مندى حداكثرى شهروندان از اين فرصت 
نمايشگاهى با هماهنگى سازمان هاى ذى ربط، 
غرفه هايى نيز براى توزيع كاالهاى اساســى 
تنظيم بازار در اين نمايشــگاه در نظر گرفته 
شود.وى خاطرنشان كرد: در نمايشگاه فروش 
پاييزه امسال تالش شده كاالهاى قابل عرضه 

از توليدات داخلى باشند.در همين حال وارد 
ســالن اول مى شوم كه مربوط به لباس است 
با چرخى در داخل ســالن بــاز اين واقعيت 
تلــخ را قبول مى كنم كه تعداد غرفه هايى كه 
توليدات كامًال ايرانى دارند بســيار كم است و 
فروشــندگان اين اقالم همچنان از اقبال كم 
مشــتريان براى خريد توليدات داخلى گاليه 
دارنــد. زن جوانى كه توليدى شــلوار مردانه 
دارد، مى گويــد: اگر بگويم شــلوارها چينى 
هستند راحت تر مى فروشــم تا اينكه بگويم 
خودمان در حاشيه شهر مى دوزيم.يكى ديگر 
از غرفه داران هم از اجاره باالى غرفه ها گاليه 
دارد و مى گويد: امسال اجاره ها از يك ميليون 
و 400 تــا يك ميليــون و 800 هزار تومان 
شــده كه براى يك هفته آن هم در شــرايط 
اقتصادى موجود باالست.تعداد غرفه هايى كه 
لباس هاى با كيفيت و قيمت مناســب عرضه 
مى كنند بسيار كم است و تقريباً مى توان گفت 
لباس مناســب فصل پاييز و زمستان در اين 
نمايشــگاه وجود ندارد و تنهــا در چند غرفه 
تعداد كمى كاپشن مردانه به چشم مى خورد.
هرچه هســت وقتى با چند غرفه دار صحبت 
مى كنم مى گويند: هر چند روز اول است ولى 
ميزان فروش ما به نسبت شلوغى كه مى بينيد 

ناچيز است.

  جوالن باب اسفنجى و دوستان
ســالن هاى بعدى هم كه مربــوط به فرش و 
منسوجات و اقالم ديگر است شرايط مشابهى 
دارند و باز هم جاى كاالهاى ايرانى به شدت 
خالى است و بر اساس موقعيت زمانى نمايشگاه 
بيشتر تمركزها روى سالن نوشت افزار، كيف و 
كفش بچه هاست كه با توجه به گرانى كاغذ در 
ماه هاى اخير تمامى خانواده ها آمده اند تا لوازم 

ارزان تر از بازار بخرند.
ورودى ســالن نوشــته بزرگــى جلب توجه 
مى كنــد «دفتر 40 برگ 2هــزار تومان» به 
فروشنده مى گويم دفترهايى كه نوشته ايد را 
داريد كه پاسخ مى دهد ظهر داشتيم تمام شد. 
مى گويم يعنى تبليغ براى نصف روز و بيشتر 
براى جذب مشترى بوده و اينكه آيا فردا هم 
مى آوريــد كه باز پاســخى دوپهلو مى دهد و 

مى گويد معلوم نيست شايد... .
قيمــت دفترها اندكى ارزان تر از بازار اســت 
ولى وقتى دفترها را ورق مى زنى دليل همان 
ارزانى اندك را مى فهمى كيفيت كاغذ و حتى 

خط كشى دفترها بيانگر موضوع است.
سالن بعدى كه بيشتر لوازمى از قبيل كيف و 
اقالم ديگر دارد هم آنچه نمايان است جوالن 
شخصيت هاى كارتونى از قبيل باب اسفنجى 
و بن تن اســت خالصه اينكه جمع دوستان 
باب اسفنجى جمع است و باز هم جاى اقالم 

ايرانى خالى خالى است.

  اعتراض مردم صالح آباد به حذف 
قبوض كاغذى آب، برق و تلفن 

صاحبى: در پى تصميم 
خدماتى  شــركت هاى 
مبنى بــر حذف قبوض 
بــرق،  آب،  كاغــذى 
تلفــن و گاز، جمعى از 
مردم محــروم و مرزى 
شهرســتان صالح آباد از 

اين اقدام اظهار گاليه و اعالم نارضايتى كردند و بنا به داليلى 
خواستار ادامه روال گذشــته شدند. يك پيرمرد صالح آبادى 
در اين باره گفت: با همكارى اداره برق، شــركت مخابرات و 
رســانه ها، به اسم جلوگيرى از قطع درختان و مصرف كمتر 
كاغــذ و... از مــاه آينده قبوض را به شــماره موبايل پيامك 
مى كنند و من كه گوشى ندارم و بلد هم نيستم استفاده كنم 
چكار كنم! و مثل من هم هزاران نفر ديگر هستند كه بى خبر 
از قبض خود مى مانند و آخر ســر هم به خاطر واريز نكردن 
مبلغ قبض، برق، تلفن و... را قطع خواهند كرد و مشــكالتى 
براى ما درست مى كنند. وى افزود: من سواد خواندن و نوشتن 
ندارم ولى قبض كاغذى باشــد راحت در دســت گرفته و به 
دفاتر پيشخوان دولت مراجعه مى كنم و متصدى آنجا مبلغ 
را از من مى خواهد و من هم پرداخت مى كنم و سال هاســت 
كه به همين روال ادامه مى دهم و متأسفانه با اين روش جديد 
پرداخت قبوض، دولت ما را با چالش جديد مواجه كرده است. 
يك شهروند ديگر هم اظهار داشت: دولت، ادارات و نهادها بايد 
صرفه جويى را در بخش دولتى اجرا كنند نه در بخش مردمى 
كه هميشه مظلوم هستند و از سويى اين مدل صرفه جويى، 
آنچنان مبلغ هنگفتى نيست كه بتوان روى آن حساب باز كرد 
كه چرخ مملكت لنگ آن است و بدون اجراى آن دولت حتماً 

ورشكست مى شود. 
يك دامدار روستايى هم گفت: ما حاضريم همان مبلغ قبض را 
هم به قبوضمان اضافه كنند اما اين كار را نكنند چون ارزش 
چندانى ندارد و مردم مدت هاست دچار استرس و نوعى فشار 
روانى شده اند و دائم از همديگر مى پرسند كه بايد چكار كنيم 
تا براى اطالع از مبلغ مصرفى قبض خود دچار مشكل نشويم.
وى تأكيد كرد: نهادهاى نظارتى كه در واقع مدافع حقوق مردم 
هستند بايد در دفاع از حقوق مردم آستين ها را باال بزنند و در 

اين حوزه جدى تر برخورد كنند.

معاون آموزش ابتدايى اداره كل آموزش و پرورش:
  فعاليت مراكزپيش دبستانى وابسته 

به بهزيستى غير مجاز است
آموزش  معــاون  ايرنا: 
ابتدايى اداره كل آموزش 
و پرورش خراسان رضوى 
گفت: همكارى نهادهاى 
فعــال در حــوزه ارائــه 
پيش دبســتانى  آموزش 
بــا ايــن اداره كل براى 
ساماندهى آن ها مطلوب 

و قابل قبول نيست.ابوالحســن حقيقى سطح كنونى پوشش 
تحصيلى پيش دبستانى را در خراســان رضوى 50/3 درصد 
اعالم و بيان كرد: مطابق قانون، صدور مجوز براى فعاليت مراكز 
آموزش پيش دبستانى بر عهده آموزش و پرورش است. گرچه 
اين قانون دو سال پيش به همه نهادها و مجموعه هاى فعال در 
اين عرصه ابالغ شده اما تاكنون روند واگذارى و معرفى مراكز 
آموزش پيش دبســتانى به آموزش و پــرورش مطلوب نبوده 
اســت.وى افزود: از ديدگاه آمــوزش و پرورش فعاليت مراكز 
پيش دبستانى وابسته به نهادهايى همچون سازمان بهزيستى، 
فرهنگ و ارشاد اســالمى و مساجد، غيرمجاز است. فعاليت 
اين گونه مراكز پيش دبستانى موجب شده عدد واقعى ميزان 
پوشش تحصيلى پيش دبستانى غيرقابل احصا باشد و همين 
امر آمار رســمى آموزش پيش دبستانى را در خراسان رضوى 

بسيار پايين تر از ميانگين كشورى نشان مى دهد. 
معاون اداره كل آموزش و پرورش خراســان رضوى ادامه داد: 
شاخص پوشش تحصيلى مقطع پيش دبستانى در كشور به طور 
ميانگين بيش از 54درصد است.  وى گفت: اداره كل آموزش و 
پرورش خراسان رضوى در قالب تفاهم نامه اى با ديگر نهادهاى 
فعال در زمينه ارائه آموزش هاى پيش دبستانى، به منظور رفع 
اين نقص آن ها را موظف كرده تا اسامى نوآموزان ثبت نام شده در 
مقطع پيش دبستانى را در «سامانه سناد» ثبت كنند تا عدد واقعى 
جمعيت كودكان شاغل به تحصيل در اين مقطع مشخص شود.  

  كمك 2 ميليارد ريالى بانوى نيكوكار 
براى ساخت كتابخانه در گلبهار

قــدس: نيك انديــش 
سركار خانم نهاد حسن 
تفاهم نامه اى  انعقــاد  با 
خيرين  مجمــع  بيــن 
مدرسه ســاز، نوســازى 
مــدارس و آمــوزش و 
ميليارد  مبلغ 2  پرورش 

ريال را براى ساخت كتابخانه در دبيرستان شهيد ايرجى روستاى 
محسن آباد گلبهار اختصاص داد.به گزارش روابط عمومى مجمع 
خيرين مدرسه ساز خراســان رضوى اين پروژه در مجموع 2 
ميليارد ريال هزينه در برخواهد داشــت كه تمامى هزينه ها را 
خير محترم تقبل نموده اند.گفتنى است، اين پروژه با زيربناى 
كل 96 مترمربع به صورت ساختمان مستقل اجرا خواهد شد.

 نام نويسى 28 هزار متقاضى
 سفر اربعين در سامانه سماح

قــدس: مديــر حج و 
زيارت خراســان رضوى 
هزار  نام نويســى 27  از 
متقاضى ســفر  و 956 
اربعين در قالب 11 هزار 
و 259 گروه در ســامانه 

سماح خبر داد. 
جواد شــاد گفت: با توجه به مصوبه ســتاد مركزى اربعين 
حسينى نام نويسى زائران اربعين از يكم شهريور ماه در سامانه 
سماح به آدرس   samah.haj.ir آغاز شده و زائران مى توانند 
تا هفتم آبان ماه بدون نياز به اخذ رواديد و به شرط نام نويسى 
در سامانه سماح همراه با گذرنامه معتبر به مدت يك ماه براى 

زيارت اربعين وارد كشور عراق شوند. 

نماينده مردم مشهد در گفت وگو با قدس: 
  قضاوت درباره نتايج اجراى 

مثلث اقتصادى زود است
عضو  طلبــى: 
مجمع نمايندگان 
خراسان رضوى گفت: از 
اجراى طرح مثلث توسعه 
اقتصادى در استان هنوز 
چنــد ماهى اســت كه 
مى گــذرد و بايــد بــه 
اســتاندار و مجموعه اجرايى اين طرح فرصت داد، از اين رو 

قضاوت درباره نتايج اين طرح هنوز زود است. 
رضا شيران خراسانى در گفت وگو با قدس آنالين اظهار داشت: 
مدل مثلث توســعه اقتصادى اگر طبق آنچه بيان شده است 
عملياتى شــود آثار خوبى را در حوزه اشتغال استان خراسان 

رضوى برجاى خواهد گذاشت. 
وى تصريح كرد: اين مدل همچنين جدا از هر گونه مسئله اى 
ســبب ايجاد هم افزايى در بين مسئوالن، بخش خصوصى  و 
مردم در حوزه رونق توليد و مسائل اقتصادى استان شده است.
  نماينده مردم مشــهد و كالت در مجلس شــوراى اسالمى 
افزود: در مدل مثلث توســعه اقتصادى فرهنگى، قرار گرفتن 
ظرفيت هاى مردمى به عنوان محور پيشرفت و توسعه در مسير 
ايجاد اشتغال و بهبود وضعيت معيشت اقشار مختلف جامعه 
طراحى شده و نقش معين هاى اقتصادى نيز فقط تسهيلگرى 
و آموزش مردم عنوان شده است.وى بيان داشت: درباره اينكه 
معين هاى اقتصادى منفعت هاى مالــى يا مزيت هايى نظير 
دريافت تسهيالت را از طريق اين طرح دريافت خواهند كرد 
و يا اينكه انتظارات متقابل آن ها از مشاركت در اين طرح چه 

مواردى خواهد بود، موضوعى عنوان نشده است. 

درقالب اجراى طرح ملى مسكن
 توسط دولت صورت مى گيرد 

  ساخت خانه براى قشر كم برخوردار
انجمن  دبيــر  قدس: 
مســكن  انبوه ســازان 
اشاره  با  خراسان رضوى 
تشــويقى  طرح هاى  به 
دولت براى پويايى صنعت 
مســكن گفت: واگذارى 
زمين به انبوه سازان و به 
مشاركت گذاشتن آن توسط دولت موجب تحرك بخشيدن 
به توليد مسكن در كشور مى شود تا سازندگان بتوانند از زمين 
استفاده كنند و از اين طريق، دغدغه تأمين زمين يا منابع براى 

خريد زمين را نداشته باشند.
نعمت اهللا ظريف در خصوص طرح جديد اقدام ملى ســاخت 
مســكن، اظهار كرد: در پنج ســال گذشته دولت راهبردى با 
عنوان مسكن مهر براى رونق صنعت مسكن اتخاذ كرده بود 

كه متأسفانه اين طرح پس از گذشت پنج سال مغفول ماند.
وى با اشــاره بــه اينكه دولــت هيچ طرح قابــل توجه و 
اثرگــذارى جز تكميل واحدهاى مســكن مهــر باقيمانده 
براى جامعه هدف نداشــته است، ادامه داد: دولت تصميم 
داشــت پروژه مسكن مهر را به اتمام برساند و سپس طرح 
مســكن اجتماعى را كه متولى آن اداره راه و شهرســازى 
اســت آغاز كند كه متأســفانه موفق نشــد. دبير انجمن 
انبوه ســازان مسكن خراســان رضوى با بيان اينكه جامعه 
هدف دولت مردم كم برخوردار است، ابراز كرد: هدف دولت 
از ساخت مسكن هاى ارزان تأمين مسكن براى دهك هاى 
ســه تا 6 است كه براساس اين طرح قرار است در دو سال 
آينده 400هزار واحد در سراسر كشور ساخته شود.ظريف 
خاطرنشان كرد: خوشبختانه پس از گذشت هفت ماه طرح 
اقدام ملى ســاخت مسكن روند صعودى داشته و بر اساس 
آمار ارائه شــده 400هزار واحد در دست اقدام وجود دارد 
كه 200هزار واحد در شهرهاى جديد، 100هزار واحد در 
شهرهاى زير 25هزار نفر ساكن و 100هزار واحد در بافت 
فرســوده و بازآفرينى شهرى تحويل داده مى شود.وى ابراز 
كرد: تاكنون در چند شــهر جديد و نيــز براى تعدادى از 
پروژه هاى مســكونى متعلق به بنياد مســكن در تعدادى 
از شهرهاى كشور، مراســم كلنگ زنى با حضور وزير راه و 

شهرسازى برگزار شده است.
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     استاندار دستور داد
بسيج مديران خراسان شمالى

 براى ساماندهى آرد 

بجنورد- خبرنگار قدس: اســتاندار خراسان شمالى 
با اشــاره به بى نظمى هاى اخير در نحــوه توزيع آرد در 
نانوايى هاى استان گفت: تمام مديران متولى اين حوزه 
بايد ســرانه توزيع آرد هر شهرستان را اعالم كنند تا بر 
مبنــاى آن با نانوايى هاى متخلف برخــورد قاطع انجام 
شود. شجاعى در جلسه كارگروه آرد و نان استان افزود: 
تا حدودى نارضايتى هــا و تنش هاى مردمى به حداقل 
رســيده اســت اما وقتى ما دچار مشكل مى شويم بايد 
بپذيريم كه اين موارد را مــورد بازنگرى قرار دهيم.وى 
اظهار داشــت: وقتى اين مسير به درستى طى نمى شود 
سراغ بحث نظارت مى رويم كه اين كار اشتباه است اگر 
سيستم درست نباشد با نظارت نمى توان كارى را انجام 
داد.وى افزود: بايــد با حضور مديران متولى اين حوزه 

سهميه سرانه آرد به جمع بندى مشخصى برسد.

مدير آموزش و پرورش شهرستان بجنورد:
دانش آموزان بازمانده از تحصيل

 به مدرسه مى روند

بجنورد- خبرنگار قدس: مديــر آموزش و پرورش 
بجنورد گفت: دانش آمــوزان بازمانده از تحصيل براى 

حضور در كالس درس دعوت مى شوند.
محمد اميرى اظهار داشت: آموزش و پرورش در آغاز 
سال تحصيلى بر آن است تا با شناسايى دانش آموزان 
6 تا 11 ساله كه از تحصيل بازمانده اند زمينه شركت 

آن ها در مدرسه را فراهم نمايد.
مدير آموزش و پرورش بجنورد با اشاره به اينكه طرح 
برنامه ويژه مدرسه با عنوان طرح بوم امسال در سطح 
مدارس شهرستان اجرا مى شــود، افزود: در اين طرح 
مدارس 60 ساعت را در كنار درس هايى كه در برنامه 
هفتگى كالس وجود دارد به برنامه ويژه اى كه از نيازها 
و خواســته هاى بومى و محلى مدرسه برخاسته است 

اختصاص مى دهند.

    معاون سياسى، اجتماعى فرماندارى:
3هزار دفتر مشاور امالك بدون مجوز 

در مشهد فعاليت دارند

ايرنا: معاون سياسى، اجتماعى فرماندارى مشهد از وجود 
بيش از 3 هزار واحد دفتر مشــاور امالك بدون مجوز در 

سطح اين شهرستان خبر داد.
حيدر خوش نيت گفــت: با تدوين «طرح ســاماندهى» 
توسط فرماندارى، فعاليت اين واحدهاى صنفى نظام مند 
و مطابق قانون مى شــود.وى افزود: اتحاديه صنف مشاور 
امالك مشهد شمار دفاتر فعال مشــاور امالك را در اين 
شهرستان بيش از اين تعداد اعالم كرده، بنابراين برهمين 
اساس حدود نيمى از دفاتر مشاور امالك فعال مشهد بدون 

مجوز هستند. 
وى گفت: پراكندگى مكان اســتقرار و حوزه فعاليت اين 
واحدهاى صنفى بدون مجوز بيشتر در حاشيه شهر است 
و به همين سبب تخلفات و ساخت و سازهاى بدون مجوز 

بسيارى در اين مناطق انجام شده است.

حرف مردم بى تفسير و حاشيه
در اين بين با تعداد زيادى از شهروندان و غرفه داران هم صحبت كردم كه در ادامه، 

سخنان برخى از آن ها را با ادبيات خودشان مى خوانيد.
# راســتش را بخواهيد به دردســرش نمى ارزد كه با خانواده از آن طرف شهر به 

اينجا بياى.
# وقتى مى گويند ارزان تر بخريد يعنى يك كاال را با همان شرايط در نمايشگاه ارزان 
بخريم نه اينكه جنس كم كيفيت را ارزان تر از جنس باكيفيت بازار بخريم به نظر 

اينجا اين اتفاق بيشتر مى افتد.
# اگر به دست مردم نگاه كنيد مى فهميد نمايشگاه خوب بوده يا نه وقتى بيشتر 
مردم با بسته پفك و چند عدد دفتر، خودكار و مداد بيرون مى روند يعنى اينكه بقيه 

چيزها خوب نبوده وگرنه مردم براى خريد مى آيند.
# متأسفانه مســئوالن در بخش توليد محصوالت با نمادهاى ملى و اسالمى كار 
آنچنانى نمى كنند چون بــاز هم مجبورم براى دخترم كيفى را بخرم كه روى آن 
تصوير يك شــاهزاده كارتونى حك شده چون چيز ديگرى كه نماد وطنى داشته 

باشد نمى بينم كه با آن دخترم را مجاب كنم تا اين كيف را نخرد.
# كاش مى گفتند فروش پاييزه پفك و كاكتوس.

# خبرى از لباس هاى پاييزه و زمســتانه بزرگســاالن نيست چند غرفه آن هم به 
صورت محدود اين اقالم را داشتند و بيشتر البسه شامل جوراب و زيرپوش بود.

# اى كاش مديران، يكى از سالن ها را به عرضه اقالم ضرورى خانواده ها اختصاص 
مى دادند و گوشت، برنج و روغن و اقالمى از اين دست را ارزان و به قيمت مصوب به 
دست مردم مى رساندند تا حداقل دلمان خوش بود اگر چيزى براى بچه ها نخريديم 

با هزينه كمتر اقالم اساسى خريديم.

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

300072305 پيامك كنيد.

سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه 
خود مى داند در جهت رفع مشكالت 

مردمى،  سوژه هاى ارسالى از سوى 
خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى 
شهرى، اجتماعى، اقتصادى و ...  را 

پيگيرى و منعكس كند .
منتظر سوژه هاى شما از 

طريق سامانه پيامكى  هستيم.
شماره پيامك:   300072305
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روی خط حادهث

کسب و کار

انهم وارده

رئیس اتحادیه خیاطان و تولید کنندگان پوشاک 
مشهد:

  دوخت های غیرقانونی تیشه به ریشه 
خیاطی زده است

اتحادیه  رئیــس  فارس: 
تولید کنندگان  و  خیاطان 
پوشــاک مشــهد گفت: 
سال های اخیر کار تولیدی 
در خیاطی دچار صدمات 
از  فراوانی شــده اســت، 
پارچه های چینی با دوخت 

بی کیفیت گرفته تا انجــام دوخت های غیرقانونی در پارکینگ 
خانه ها همگی تیشه هایی است که به ریشه شغل اصیل خیاطی 
صدمه می زند.  علی اکبر طاهری با اشاره به شرایط کاری در این 
شغل افزود: یک خیاط باید ساعات فراوانی در طول روز به صورت 
ایستاده فعالیت کند که مشکالت جسمی فراوانی با گذشت زمان 
برای او ایجاد می کند. دوخت لباس به استفاده از حافظه، چشم، 
دست  و پا نیاز دارد که بسیار دشوار است اما متأسفانه این حرفه 

در زیرمجموعه مشاغل سخت و زیان آور قرار داده نشده است.
وی اظهار کرد: در ســال های اخیر کار تولیدی در خیاطی دچار 
صدمات فراوانی شده زیرا اکثر افراد جامعه به خرید کاالهای ارزان 
وارداتی روی آورده اند، از پارچه های چینی با دوخت بی کیفیت 
گرفته تا انجام دوخت های غیرقانونی در پارکینگ خانه ها همگی 
تیشه هایی است که به ریشه شغل اصیل خیاطی صدمه می زند.

طاهری ادامه داد: صنعت نساجی کشور بسیار ضعیف شده؛ چراکه 
نساجی یک صنعت پرهزینه بوده و کشتزارهایی که می توانستند 

کاالهای نساجی را تأمین کنند، کاهش پیدا کرده است.
رئیس اتحادیه خیاطان مشــهد با تأکید بر وضعیت کنونی این 
شغل در جامعه گفت: خیاطان اکنون با کمبود کار مواجه هستند 
و بسیاری از کارگاه های تولیدی خیاطی تعطیل  شده اند و یا در 

آستانه تعطیلی هستند.
وی بیان کرد: حرف نخســت در شغل خیاطی تخصص است 
اما در چند ســال اخیر هیچ خانواده ای به اشتغال فرزندش در 
خیاطی تمایل نداشته و یا فرزندش را برای یادگیری خیاطی نزد 
استادکاران قدیمی نمی برد تا یک شغل فنی و هنری یاد بگیرد.

طاهری با تأکید بر اینکه دوزندگان و خیاطان بســیار ماهر در 
داخل کشور حضور دارند که می توانند لباس های باکیفیت جهانی 
تولید کنند، تصریح کرد: اگر دانشــگاه را به اصناف، تولیدی ها، 
کارخانجات و صنایع نزدیک کرده و ذائقه سنجی کنیم به راحتی 
می توان با واردات بی رویه که از کشورهای همسایه است، مقابله 
اساسی داشت. وی افزایش قیمت پارچه و در نهایت هزینه باالی 
قیمت تمام شده را دلیل اصلی کاهش سفارشات دوخت دانست 
و متذکر شد: سالیق عمومی برای انتخاب پوشاک و نیز انتخاب 
پوشــاک آماده به جای دوخته شــده موجب شده  تا با کاهش 
پاخور خیاطی ها، این حرفه از رونق گذشته خود به کلی دور شود.

در منطقه جانباز
 ساخت و سازهای غیرمجاز امنیت 

منطقه را به خطر انداخته است
محلــه جانبــاز یکی از 
مناطق قدیمی مشــهد 
اســت که در سال های 
نه چنــدان دور محله ای 
و  ویالیی  خانه هــای  با 
درخت  از  پر  حیاط های 
بــود. خانواده هایــی که 

همدیگر را می شــناختند و مشکالت آن دوره، دوری از مرکز 
شــهر و کمبود عبور و مرور وســایل نقلیه بود اما چیزی که 
داشت، آرامش بود. با گشــایش بولوار جانباز و سپس آمدن 
مراکز عظیم تجاری و خرید، برخالف تصور همه ساکنان آن، 

آرامش هم از این محله رخت بر بست!.
وجود محله ای با خیابان های استاندارد و اکثراً پهن در کنار این 
بولوار و آن مراکز موجب شد که سیل خرابکارانی به نام »بساز 
و بفروش« وارد این محله بشوند. تخریب خانه های قدیمی و 
ســاخت آپارتمان های جایگزین گرچه اتفاقی ناخوشایند اما 
رویه  ای معمول و ناگزیر اســت. اما درد از زمانی آغاز می شود 
که این بســاز و بفروش  ها -که اکثراً عقبه و سوابق آن ها هم 
جای بررســی و تأمل دارد- تمام استانداردهای ساخت و ساز 
را زیر پا می گذارند و جشنواره ای از انواع تخلفات ساختمانی 
چون: ساخت بیش از متراژ استاندارد در زمین، ساخت حداقل 
دو طبقه خالف، اســتفاده از متریــال ضعیف و یا کم کردن 

متریال ها، قطع درختان پیاده رو و... را برپا می کنند.
امــا دردی که منجــر به زخم می شــود توجه نکــردن یا 
شــاید عدم توانایی شــهرداری منطقــه 2 در برخورد با این 

خالف سازی هاست! 
هفته ای نیســت که در نیمه شبی اسکلت طبقات خالف یا 
آپارتمانی بی مجوز باال نرود و آسایش همسایگان را به هم نریزد 
و دریغ از یک برخورد جدی و بازدارنده؛ چرا که گاه شده برای 
نصف روز و یا ســاعاتی کارگاهی تعطیل و یا به ظاهر پلمب 
شــود اما همه این ها فقط ظاهر ماجراست. بارها و بارها چه 
با مســئوالن شهرداری منطقه2 در گفت وگوی مستقیم و یا 
چهارشــنبه ها در گفت وگوی رودررو با اعضای شورای شهر، 
ایــن موارد را مطرح کرده  ایم اما دریغ از بهبودی اوضاع. حتی 
یکبار شهردار وقت منطقه اذعان داشت که آن ها زور و پولشان 

بیشتر است!
حاال صبحی نیست که ساختمانی پشت محوطه خارج از پروانه 
زمین باال نیامده باشــد و یا طبقاتی که روی طبقات قانونی، 
قانون را ریشخند نکنند. این بار از مراجع قضایی مشهد عاجزانه 

درخواست داریم با این پدیده شوم  برخورد نمایند. 

 کشف دو قبضه سالح از محل اختفای 
قاچاقچیان مواد

خط قرمز: رئیس پلیس 
موادمخدر  بــا  مبــارزه 
از دســتگیری  اســتان 
تهیه  اصلی  عامــل   18
و توزیــع موادافیونی در 
و  مســکونی  واحــد   6
کشــف دو قبضه اسلحه 
جنگی در مشهد خبر داد. سرهنگ محمودحسین صفدری در 
تشریح عملیات ضربتی پاکسازی مراکز توزیع موادمخدر از قبل 
شناسایی شده در مناطق مختلف مشهد گفت: پلیس با شناسایی 
6 باب خانه مسکونی در شهرک شهید رجایی، طبرسی شمالی، 
خواجه ربیع، میدان سپاد و بولوار هاشمیه مشهد پس از هماهنگی 

با مقام قضایی وارد عمل شد.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر خراسان رضوی افزود: پلیس در 
این عملیات غافلگیرانه 18 تن از عامالن اصلی توزیع موادافیونی 
در بین جوانان و خانواده ها را دستگیر و در بازرسی از 6 باب خانه 
مســکونی مذکور 6 کیلو و 200 گرم موادمخدر صنعتی از نوع 
شیشه، 56 گرم هروئین و دیگر انواع موادمخدر بسته بندی شده 

و آماده توزیع کشف کرد.
سرهنگ صفدری خاطرنشان کرد: در این عملیات همچنین دو 
قبضه اسلحه جنگی از یک خانه مسکونی کشف شد و تحقیقات 
گسترده پلیســی برای کشــف راز نگهداری این اسلحه ها در 

مخفیگاه عامل توزیع موادمخدر ادامه دارد.

انحراف به چپ مرگبار
 برخورد دو سواری 

سه کشته و 6 مصدوم برجا گذاشت
فرمانده  قرمــز:  خط 
شهرســتان  انتظامــي 
قوچــان از برخورد یک 
دستگاه سواری ریو با یک 
دســتگاه خودرو پي کي 
در محور قوچان- چکنه 
با سه کشته و 6 مصدوم 
خبر داد. سرهنگ قدیر مصرخاني در تشریح این خبر گفت: در 
پي تماس با مرکز فوریت هاي پلیســي110 مبني بر وقوع یک 
فقره تصادف در محور قوچان- چکنه، بالفاصله گشت تصادفات 

به همراه نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.
وی افــزود: با حضور مأموران در محل و در بررســی های اولیه 
مشــخص شد یک دستگاه خودرو پي کي با خودرو ریو به علت 

نامعلومی با هم برخورد کرده اند.
این مقام انتظامی بیان داشت: در این حادثه یک نفر در صحنه 
برخورد جان خود را از دســت داد و هشــت تــن دیگر که از 
سرنشینان دو خودرو بودند نیز مصدوم و توسط نیروهای امدادي 

به مراکز درماني منتقل شدند.
ســرهنگ مصرخانی با بیان اینکه دو تن دیگر از مصدومان نیز 
در بیمارستان به علت شدت جراحات وارده با وجود تالش کادر 
درمانی فوت کردند، تصریح کرد: کارشناسان پلیس راه علت اولیه 

تصادف را انحراف به چپ خودرو سواری پي کي اعالم کردند.

شما برنده شده اید، هنوز مشتری دارد!
 عامالن کالهبرداری 110 میلیون ریالی 

در محاصره پلیس 
خبرنگار  بجنــورد- 
قدس: جانشین فرمانده 
خراسان  استان  انتظامی 
شــمالی از دســتگیری 
حرفه ای  مجــرم  ســه 
کــه از طریــق کارت به 
کارت در بجنــورد اقدام 
به کالهبرداری به مبلغ 110 میلیون ریالی از شهروندان کرده 
بودند، خبر داد.  سرهنگ حسین بدری با اعالم جزئیات این خبر 
گفت: در پی اعالم یک مورد شــکایت مبنی بر اینکه افرادی با 
ترفند برنده شدن در مسابقه، شهروندان را پای عابربانک کشانده 
و از آن ها کالهبرداری می کنند، بالفاصله موضوع در دستور کار 
پلیس آگاهی اســتان قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه این افراد 
به صورت تصادفی با شــماره تلفن تعدادی از شهروندان تماس 
گرفته و پس از اینکه اعتماد آن ها را در رابطه با دریافت و اهدای 
جوایز کسب می کردند، مالباخته را پای عابربانک می کشاندند، 
افزود: متهمان با اعالم یــک کد چهار رقمی که در اصل مبلغ 
برداشت وجه بود، از شهروندان مبالغی را کالهبرداری کرده و بعد 
آن تماس را قطع می کردند. این مقام انتظامی با اشاره به اینکه 
کارآگاهان پلیس آگاهی استان در کوتاه ترین زمان ممکن و پس 
از انجام یکسری اقدامات فنی و پلیسی موفق شدند محل اختفای 
این افراد را مورد شناسایی قرار دهند، یادآور شد: کارآگاهان در 
یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند سه نفر کالهبردار را دستگیر 
و به مقر انتظامی انتقال دهند. جانشین فرمانده انتظامی استان با 
بیان اینکه متهمان در بازجویی های به عمل آمده به 110 میلیون 
ریال کالهبرداری به همین شــیوه اعتراف کردند، ادامه داد: در 
نهایت متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی 

تحویل مراجع قضایی شدند.

 دستگیري سارق باتری خودرو در قوچان
فرمانده  قرمــز:  خط 
شهرســتان  انتظامــي 
قوچــان از دســتگیري 
باتري  حرفه اي  ســارق 
و  خودروهــاي ســبک 
کشف 22 فقره سرقت در 

این شهرستان خبر داد.
سرهنگ قدیر مصرخاني در تشریح این خبر گفت: در پي وقوع 
چند فقره ســرقت باتري خودرو در ســطح حوزه استحفاظي، 
پیگیري موضوع به منظور شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان 

احتمالی در دستور کار پلیس قرار گرفت.
مأموران با اشــراف اطالعاتی و بررسي شیوه هاي وقوع سرقت و 
پس از اطمینان از انجام سرقت ها توسط یک سارق سابقه دار، با 

هماهنگی مقام قضایی این فرد را دستگیر کردند.
وی با بیان اینکه فرد دستگیر شده در بازجویی های به عمل آمده 
به 22 فقره سرقت باتري خودرو اعتراف کرد، افزود: مأموران در 
بازرســی از مخفیگاه این سارق تعدادي باتري سرقتی را کشف 
کردند. فرمانده انتظامي شهرســتان قوچان در پایان با اشاره به 
دستگیري یک مالخر نیز در این زمینه، خاطرنشان کرد: متهمان 
پس از تشکیل پرونده مقدماتی  به مراجع قضایی معرفی شدند.

رخ رد رخ

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

چراشهرداریبازندانتوافقنمیکند؟
خیابان روبه روی درب زندان از میدان شهید قانع 
تا بولوار آموزگار دائم ترافیک دارد و امکان دوبانده 
شدن آن هست، ولی شهرداری با زندان به توافق 
نمی رســد و این را می رساند که مسئوالن چقدر 

دلشان برای مردم می سوزد!
915...2742

نصبسرویسبهداشتیچهشد؟
شهرداری محترم؛ مگر قرار نشد جلو ایستگاه های 
مترو ســرویس بهداشتی نصب کنید، پس چی 

شد؟
915...5956

چرامیدانفردوسیپلندارد
چرا میدان فردوسی هیچ پل ورودی و خروجی 
ندارد؟ موجب تأســف برای شهرداری مشهد 
اســت تا چه موقع شاهد تصادفات مرگبار دور 

این میدان بزرگ باشیم؟
938...7925

تشکرازراهنماییورانندگی
از راهنمایی و رانندگی بابت چراغ راهنما در گاز 
شرقی کمال تشکر را داریم و تشکر بابت اینکه 

به حرف مردم احترام می گذارید.
935...4292

  20۹ شــعبه  بازپرس   رحمانــی عقیل 
دادسرای ناحیه 2 مشهد اشــاره ای به بازداشت 
ســلطان صدور مدارک علمی نامعتبر در مشهد 
کرد و گفت: پس از ورود دستگاه قضایی استان به 
ماجرای فروش مدارک جعلی در کشور و لو رفتن 
مدارک جعلی و نامعتبر برخی سلبریتی ها و برخی 
مدیران دستگاه ها در مشهد و... تا امروز مشخص 
شده که سه رئیس هیئت ورزشی استان نیز از این 

گونه مدارک بهره برده اند. 

برخیبامدرکجعلیحقوقمیگیرند!
ایــن مقام قضایی در توضیــح موضوع به قدس 
گفت: پس از ورود دستگاه قضایی استان خراسان 
رضوی به ماجرای استفاده برخی افراد از مدارک 
علمی جعلی و نامعتبر که منجر به دســتگیری 
سلطان صدور مدارک جعلی شد، مشخص شد 
افراد زیادی از این مدارک برای استخدام، افزایش 

پایه حقوق، ارتقای سمت و... استفاده کرده اند.
وی تصریح کرد: در ادامه رسیدگی به این پرونده 
پیچیده در شعبه 20۹ دادسرای مشهد همچنین 
مشخص شد یکی از رؤسای هیئت های ورزشی 
اداره کل ورزش و جوانان اســــتان خراســان 
رضوی مدرک جعلی به آن نهاد ارائه کرده است.

دورئیسهیئتیکهقباًلماجرایشانلورفت!
قبــل از این ماجرا هم مشــخص شــده بود 
دو رئیــس هیئت دیگر از ایــن گونه مدارک 

اســتفاده که پس از رسانه ای شدن ماجرا هر 
دو نفر استعفای خود را اعالم کردند. بازپرس 
شــعبه 20۹ دادسرای مشهد تصریح کرد: اما 
در مورد ســومین مدرک جعلی ارائه شــده، 
بررســی های قضایی مشخص کرد که رئیس 
هیئت مذکور که از کارمندان اداره کل ورزش 
و جوانان استان است، چند سال پیش مدرک 
کارشناسی ارشد جعلی به محل خدمت خود 
ارائه کرده تا بتواند بر صندلی ریاست یکی از 

هیئت های ورزشی تکیه بزند. 

سومیننفردیپلمنداردچهبرسدبه
کارشناسیارشد!

از ســویی تحقیقات تکمیلی معلوم کرد، مکانی 
که فرد مذکور برای اخذ مدرک به آنجا مراجعه 
کرده ، از مراکز غیرمجاز صدور مدارک علمی بوده 
اســت. با وصول این نتیجه، اصالت دیگر مدارک 
علمی فرد مذکــور از اداره کل آموزش و پرورش 
استان استعالم و وصول پاسخ در تاریخ۹8/5/14  
مشــخص کرد فــرد متخلف که در گذشــته 
مسئولیت های متعددی نیز در اداره کل ورزش 

و جوانان استان برعهده داشته، حتی دیپلم هم 
ندارد؛ چراکه در پاسخ استعالم اخذ شده از سوی 
اداره کل آموزش و پرورش اســتان  اعالم شــد: 
درخصوص اســتعالم مدرک تحصیلی آقای)ح.
الف( به اطالع می رســاند نامبرده درشهریور ماه 
سال تحصیلی ۹5-۹4 از هنرستان کاردانش ... 
این مدیریت دانش آموخته نشده است، خالصه 

سابقه نامبرده به پیوست ارسال می گردد.
وی در پایان گفت: مراحل قضایی این پرونده نیز 

در شعبه مذکور در حال رسیدگی است.

مدارکجعلیرابیاثرکنید
وی هشــداری به افرادی که از این گونه مدارک 
علمی نامعتبر بهره برده انــد داد و اعالم کرد: در 
حال حاضر فهرست دقیقی به تفکیک استان از 
این افراد در اختیار دســتگاه قضایی قرار دارد و 
به تک تک آن ها هرچند زمان آن طوالنی باشد، 
رسیدگی خواهد شد، پس متخلفان قبل از احضار 
به دستگاه قضایی، به حراست اداره ها و... مراجعه و 

نسبت به بی اثر کردن مدرک اقدام نمایند.

سومین مدرک نامعتبر ورزش استان رونمایی شد

مدرکجعلییکرئیسهیئتورزشیرویمیزبازپرسی

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
 پیش بینی افزایش دما در خراسان رضوی 
قدس: هواشناسی خراســان رضوی اعالم کرد: از فردا دوشنبه 
25 شهریور ماه روند محسوس افزایش دمای هوا در این استان 
آغاز می شود. براساس پیش بینی های صورت گرفته بیشینه دمای 
امروز هوای مشــهد که 2۷ درجه سلسیوس خواهد بود از فردا 

دوشنبه تا چهارشنبه هفته جاری روند افزایشی خواهد داشت.
بر این اساس بیشینه دمای هوای مشهد برای روزهای دوشنبه 
و سه شــنبه هفته جاری به ترتیب 2۹ و ۳0 درجه سلسیوس 

پیش بینی شده است. 
کمینه دمای هوای مشهد نیز طی همین مدت با روند افزایشی از 

12 به 14 درجه سلسیوس خواهد رسید.

گپ و گفت
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 چندین دهه است که  محبوبه علي پور
این معضل را با عناوین مختلفي مي شناسیم؛ 
»مناطــق  غیررســمي«،  »ســکونتگاه هاي 
کم برخوردار« و »حاشیه شهر« اما آنچه مسلم 
اســت اینکه این همه تغییر عنوان و صفات 
نتوانســته راه حلي براي کاهش آسیب ها و 
پیامدهاي این چالش باشد و از حجم مصایب 

جمعیت کثیر ساکن در این نواحي بکاهد. 
به هــر روي بــراي آگاهــي از زوایاي نه 
چندان آشکار این قضیه با مهندس عباس 
پیشین ســتاد ساماندهي  افچنگي، مدیر 
حاشیه شــهر مشهد به گفت وگو نشستیم 

که با هم مي خوانیم:

با توجه به سابقه فعالیت 20 ساله شما 
موضوع حاشیه نشیني شهر  زمینه  در 
چارچوب  و  وضعیت  بفرمایید  مشهد، 
شکل گیري و علل حاشیه نشیني در این 
شهر در مقایسه با سایر مناطق کشور 

چه تفاوت هایي دارد؟
چالــش  بررســي  موضــوع  بي اغــراق 
حاشیه نشیني بیش از سایر شهرها و حتي 
پایتخت؛ در شــهر مشهد مورد توجه قرار 
گرفته اســت. چنانکه در نخســتین دوره 
برگزاري شــوراي شــهر؛ این قضیه جزو 
10 مبحث اصلي محســوب شــده است. 
به هر روي حاشیه نشــیني شــهر مشهد 
نسبت به سایر شهرها خصوصیات ویژه اي 
دارد. جذابیت هــاي خاصي در این شــهر 
وجــود دارد که موجب رغبــت مهاجرت 
به این ناحیه شــده اســت. به این ترتیب 
اصلي ترین جذابیت را بایــد وجود بارگاه 
امام هشتم)ع( دانست؛ چراکه موجب شده 
جمعیتي از محرومان براي کســب روزي 
و ارتزاق بــه این محل پنــاه آورند اما از 
آنجا که اســتطاعت مالي کافي نداشته در 
حاشیه  این شــهر سکنا گزیده اند. از دیگر 
شاخصه هاي حاشیه نشیني در شهر مشهد، 
مي توان به تنوع گروه هاي ســاکن اشــاره 
کرد که در بررســي هاي جدید 12 گروه 
و در حداقــل طبقه بنــدي هفت گروه در 
این مناطق ســکونت دارند. به این ترتیب 
نخست مهاجراني که به منظور استفاده از 
ظرفیت هاي مشهد از شهرهاي دیگر کوچ 
کرده اند. گروه دیگر آســیب زده ها هستند 

که در پي وقوع حــوادث مختلف همانند 
ســیل و زلزله به این شــهر پناه آورده اند. 
همچنین در ادامه باید به گروه هاي قومي 
اشاره کرد که به دنبال مهاجرت بخشي از 
جمعیت خود در شهر مشهد سکونت پیدا 
کرده اند. دیگر گروه را باید افرادي دانست 
که در بدو امر با انگیزه زیارت به مشــهد 
ســفر کرده و به دلیل تعلق خاطر مجاور 

شده اند.
همچنین گروهي از شــهروندان مشهدي 
نیز در ســال هاي اخیر به دلیل فشارهاي 
اقتصادي ســکونت در چنیــن مناطقي را 
انتخاب کرده اند. نکتــه دیگر اینکه گرچه 
تصور مي شود حاشیه نشینان همیشه افراد 
کم برخوردار باشند اما در حال حاضر شاهد 
گســترش موجي از حاشیه نشینان هستیم 
که به دلیل تمول اقتصادي به این مناطق 
روي آورده انــد که از این گــروه تعبیر به 
ویالنشینان مي شود. این گروه از استیصال 
مالي ساکنان روستایي این مناطق استفاده 
کرده و زمین هاي زراعي را براي ســاخت 
و ســاز ویالها به تملک درمي آورند. در پي 
همین رویه نیز ساکنان روستاهاي یاد شده 
تغییر محل زندگي داده و در گوشه اي دیگر 
حاشیه نشین مي شوند. به این ترتیب شاهد 
موج دیگــري از حاشیه نشــیني تحمیلي 
هستیم. ناگفته نماند که در گذشته ما 50 
عرصه بزرگ در حاشیه  شهر داشتیم که از 
این تعداد کمتر از انگشتان یک دست به جا 

مانده است. در حالي که سرمایه ارزشمندي 
براي توســعه شهر مشهد محسوب مي شد 
که پس از گســترش روند حاشیه نشــیني 
محو شــده و به ویالها، کارگاه ها و مناطق 
مسکوني متراکم تبدیل شده است. چنانکه 
در حــال حاضر از حاشیه نشــینان نوپدید 
باید به کارگاه هاي پرشماري اشاره کرد که 
اغلب بدون نظــارت و غیرمجاز محصوالت 
متنــوع و خاصي را تولیــد مي کنند.. این 
مقولــه نیــز مي تواند مخاطراتــي را براي 
جامعه به همراه داشــته باشد. در حالي که 
با سیاســت گذاري های هوشمندانه و مؤثر 
همانند حمایت هاي اصولي مي توان از این 
قضیه به ظاهر تهدید به عنوان فرصتي قابل 

توجه بهره مند شد. 

 به نظر شما روند حاشیه نشیني در 
شهر مشهد به پایان خواهد رسید و یا 

ادامه خواهد یافت؟ 
بي شــک به دلیــل جذابیت ها، این شــهر 
همچنان کشــش حاشیه نشیني را داراست. 
چنانکه در آینده یک تا 2 میلیون نفر دیگر 
در این شــهر مي توانند در حاشیه سکونت 
پیدا کنند. به این ترتیب گرچه در گذشــته 
جمعیت حاشیه نشــین یک سوم جمعیت 
مشــهد را تشــکیل مي داد اما پیش بیني 
مي شــود این رقم به دو پنجم و حتي یک 

دوم نیز برسد. 
همچنین در گذشــته هسته هاي جمعیتي 

در حاشیه سکونت داشتند که به تدریج در 
طول 10 ســال اخیر با رشد حاشیه نشیني؛ 
کمربندهایي در اطراف مشــهد تشــکیل 
شــده، به طوري که امروزه ما سه کمربند را 
مي بینیم که پیش بیني مي شود در آینده به 
پنج کمربند نیز برسد. از این موارد مي توان 
به نوشهرک هایي اشاره کرد که در سال هاي 
گذشــته زمین هــاي این مناطق توســط 
دستگاه ها و نهادهاي متعدد خریداري شده 
و از آنجا که تابع اســتانداردهایي نیستند، 

مي توانند به عنوان حاشیه محسوب شوند. 

 نظام اداري ما در مدیریت این قضیه 
چه نقشي داشته و عملکرد دولت ها را 

چگونه مي بینید؟ 
بنــا بر شــواهد نظام اداري مــا در مواجهه 
با گونه هاي حاشیه نشــیني نــه تنها قدرت 
پیش بیني و قــدرت مقابله نداشــته بلکه 
در برخي موارد خود عنصر تشــویق کننده 
محســوب مي شــود. از همین رو وقتي به 
دستگاه هاي مختلف ســر مي زنیم نه تنها 
عملکردشان تأثیر بازدارندگي ندارد بلکه به 
گونه اي بسترها را فراهم مي کنند که این روند 
بي ضابطه تسهیل شود. همچنین در ساختار 
دولت ها نیز ایرادهایي دیده مي شود. به طور 
مثال در عمل مشــاهده مي شود طرح ها و 
برنامه ها را بي فرجــام از نیمه رها مي کنند 
که این قضیه پیامدهاي ناخوشــایندتري به 
دنبال دارد. ســپس اینکه الگو و مکانیزمي 
براي حرکت اجرایــي و عملیاتي ندارند. در 
واقع ساختارعملیاتي براي این مسائل تعریف 
نشده که طرح ها قابلیت اجرا داشته باشد. از 
همین رو قادر به پیش بیني نبوده و به خوبي 

نمي تواند تغییرات را رصد کند. 

 چرا اعتباراتي که براي ســاماندهي 
حاشیه  شهر در نظر گرفته شده، نقش 

چنداني نداشته است؟
پولي که وارد حاشــیه  شــهر شــده را باید 
اعتبارات هدایتي دانست نه حمایتي از همین 
رو به جاي آنکه در مدیریت این قضیه مؤثر 
باشد نقش مسکن را ایفا کرده؛ چراکه صرف 
این اعتبارات هدفمند تعریف نشــده است. 
همچنین همواره حل مشکالت این مناطق 

با پول و اعتبار رفع نمي شود.

مدیر پیشین ساماندهی حاشیه  شهر مشهد در گفت وگو با قدس عنوان کرد

سیاست های هوشمندانه، ابزاری برای تغییر تهدید حاشیه نشینی به فرصت 



ورزش خراسان رؤسای دفتر مشهد و نیشابور انجمن سینمای جوانان ایران در گفت وگو با قدس عنوان کردند

زمینهتهیهفیلمحرفهایدراستانفراهممیشود
همه  ســال  ســال های  هادیان   ســرور 
عالقه مندان برای یادگیری هنر سینما و عکاسی 
تنها مرجعشان انجمن سینمای جوانان بود. به 
یاد داریم بســیاری از فیلمسازان و عکاسان بنام 
و حرفه ای کارشان را از آموزش در همین انجمن 

آغاز کرده اند.
 اکنون به بهانه روز ملی سینما به سراغ برخی از 
رؤسای انجمن سینمای جوانان استانمان می رویم 
و درباره عملکرد انجمن در خصوص فیلم سازی 
حرفه ای سینمای استان به گفت وگو می نشینیم.

 انجمنحامیجوانانبااستعداد
رئیس جدید انجمن سینمای جوانان ایران- دفتر 
مشهد در گفت وگو با خبرنگار ما درباره وضعیت 
فعلی ایــن انجمن می گوید: انجمن ســینمای 
جوانان دفتر مشهد مثل سنوات گذشته حامی 
فیلمسازان و عکاسان جوان با استعداد استانمان 
است و با برنامه ریزی های به روز همه تالشمان را 
انجام می دهیم تا شاهد شکوفایی استعداد های 
جوانان هنرمند شــهر و اســتانمان در راستای 
هنر سینما و عکاسی باشــیم. سیدوحید سید 
حسینی درباره برنامه های این انجمن می افزاید: 
از برنامه های این انجمن برگزاری پاتوق برداشت 
آینده است که به فیلم های پاتوق سینمای ایران 
می پردازد. این فیلم ها از تهران فرستاده می شود 
که در جشــنواره های ملــی و بین المللی جایزه 
دریافــت کرده انــد و به نقد و بررســی این آثار 
پرداخته می شــود که معموالً پنج فیلم ایرانی و 
یک فیلم خارجی هر چهارشنبه ساعت 17 تا 19 
در پردیس سینمایی ویالژتوریست اکران می شود.

 رونماییواکرانآثارهنرجویان
وی همچنیــن تأکیــد می کند: در کنــار این 
آثــار فیلم هــای هنرجویان انجمن کــه دارای 
اســتانداردهای الزم هستند در ســینما اکران 
می شــوند تا بــرای هنرجویــان دانش آموخته 
انگیزه ای برای ادامه کار و تالش شــود و ایرادات 

کارشان را نیز ببینند.

 مهاجرتدانشآموختگان
وی در پاسخ به این پرسش که چرا باوجود تربیت 
نیروهای خالق و با استعداد در انجمن سینمای 
جوانان شهرمان، هنوز سینمای حرفه ای در مشهد 
جایگاه خودش را پیدا نکرده است، اظهار می دارد: 
متأســفانه هنرجویان ما پس از دانش آموختگی 
و درخشــش در جشــنواره های خارجی ادامه و 
موفقیت جدی در کارشان را در پایتخت می بینند 
و مهاجرت را انتخاب می کنند و زمینه حرفه ای 

شدن را در شهرستان نمی بینند.
وی کــه تعداد هنرجویــان در حال تحصیل در 

انجمــن را 27 نفر اعالم می کند، 
می افزاید: این هنرجویان در مرحله 
آخر دوره و ساخت فیلم هستند 
که پس از ساخت براساس نمره ای 
کــه در تهــران دریافت می کنند 
مدرک بین المللی فیلم سازی که 
زیر نظر سازمان سینمایی کشور 
و وزارت فرهنگ وارشــاد اسالمی 

است را کسب می کنند. 

 دعوتهنرمندانبهمشهد
رئیس انجمن ســینمای جوانان 
ایــران - دفتر مشــهد برای حل 
این مشــکل در ادامه خاطرنشان 
می کنــد: برای حل این مشــکل 
برقراری  زمینه های  کردیم  سعی 
ارتباط با هنرمندان شــهرمان که 
به تهران مهاجــرت کرده اند را با 
ایجاد ورک شــاپ ها در شهرمان 

فراهم سازیم و حتی دعوتشان کنیم تا با همکاری 
هنرجویان و هنرمندان شــهرمان فیلم بسازند. 
وی بیان می دارد: درهمین راستا از حضورعادل 
تبریزی، ساعد نیک ذات و نرگس آبیار در مشهد 
برای اجرای ورک شاپ های تخصصی بهره بردیم، 
همچنین بــه زودی حضور فیلمســازان خوبی 
برای برگزاری کارگاه های چند روزه در مشهد را 
خواهیم داشت تا انگیزه ای برای ادامه فیلم سازی 

باشد.

حمایتانجمنازفیلمسازانغیرعضو
سید حسینی درباره بحث مشکل سرمایه گذاری 
در ساخت فیلم در مشهد نیز بیان می دارد: انجمن 
ســینمای جوانان از گذشــته های دور در زمان 
ریاســت خانم نسرین شاه محمدی حمایت های 
الزم را برای جوانان با اســتعداد در دســتور کار 

خویــش قــرار داده بود و 
در حال حاضر ما هم این 
رویــه را ادامــه می دهیم. 
یعنی فیلمســازان جوانی 
کــه عضــو انجمــن هم 
فیلم نامه هایشان  نیستند 
را بــه شــورای خودمان 
ارجاع می دهیم و از آن ها 
دعوت می کنیم و انجمن 
سینمای جوانان به عنوان 
مجــری  و  تهیه کننــده 
می کند  همــکاری  طرح 
را  خودمان  تجهیــزات  و 
فیلم ســازی در  برای  نیز 

اختیارشان قرار می دهیم.

 نامنویسیدرپرتال
حمایتتولید

وی با یــادآوری این نکته 
که هنرمندان فیلمساز و فیلم نامه نویس شهرمان 
می توانند با نام نویســی در پرتال حمایت تولید 
نیز از حمایت های الزم بهره مند شــوند، توضیح 
می دهد: هنرمندان با نام نویســی در این پرتال 
توســط ســتاد مرکزی تهران، فیلم نامه شان به 
صورت مستقیم توسط پنج داور مورد بررسی قرار 
می گیرد و سپس از کارشان دفاع کنند و به لحاظ 
مالی و استفاده از تجهیزات برای ساخت فیلمشان 

از انجمن بهره ببرند. 
وی تأکید می کند: در حــال حاضر برای صدور 
مجوزها و ســاخت فیلم مشکلی نمی بینم. من 
خودم جزو شورای فیلم استان اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی هســتم و فقط فیلم نامه هایی 
کــه دارای قابلیت نیســت رد می شــود. حتی 
فیلم نامه هایــی کــه دارای ایده خوبی اســت و 
نویسنده آن می تواند با ساختش تجربیات خوبی 

کسب کند را مورد تأیید قرار می دهیم. انجمن، 
فیلم های زیر 45 دقیقه را به جهت اعطای مجوز 

و کمک برای ساخت تقبل می کند.
وی درباره حضور انجمن سینمای جوانان دفتر 
مشــهد در جشنواره فجر مشــهد نیز می گوید: 
امســال فیلم های هنرجویانی که توانسته اند در 
جشــنواره های بین المللی بدرخشند در حاشیه 

برگزاری فیلم فجر در مشهد اکران خواهد شد.

 برگزاریروزسینما
سیدوحید سید حســینی درباره عدم برگزاری 
مراســم روز ملی سینما در شهرمان نیز توضیح 
می دهد: به دلیل تقارن روز سینما با ایام محرم، 
پس از محرم و صفر مراســم روز ملی سینما به 
همراه تجلیل از پیشکسوتان هنرمند سینمای 

استان انجام خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از دیگر برنامه های 
انجمن ســینمای جوانان مشهد برگزاری هفته 
فیلــم و عکس اســتان در بهمن ماه اســت که 
فیلم های هنرجویان استان اکران و عکس ها نیز 

در نگارخانه ای برای عالقه مندان برپا خواهد شد.

 500عضوفعالدرانجمنسینمای
جواناننیشابور

رئیس انجمن ســینمای جوانان ایــران - دفتر 
نیشابور نیز در گفت وگو با خبرنگار ما درباره تعداد 
اعضای انجمن این شهر می گوید: انجمن سینمای 
جوانان نیشــابور بیش از یک هزار عضو دارد که 
500 عضو آن فعال است. مسعود سلیمان سپهر 
می افزاید: به طور میانگین حدود 50 هنرجو ثابت 
در بخش آموزش های این انجمن حضور دارند که 
تعدادی در بخش آموزش های رایگان انجمن به 

یادگیری دوره های تک درس مشغول هستند.
وی از دیگر برنامه های ایــن انجمن را برگزاری 
هفتگی پاتوق فیلم کوتاه در روزهای یکشــنبه 
اعالم می کند کــه در این پاتوق فیلم های کوتاه 
شاخص کشــور و جهان به صورت فصل بندی 
شــده اکران و نقد و بررســی می شــود. رئیس 
انجمن سینمای جوانان نیشابور همچنین درباره 
برگزاری پاتوق عکس در روزهای چهارشنبه هر 
هفته نیز بیان می کند: در این پاتوق نیز خوانش، 
نمایش عکس های منتخبان و همچنین برگزاری 
اردوهای عکاسی انجام می شود که میانگین افراد 
در پاتوق های فیلم و عکس بیش از 60 نفر است. 
ســلیمانی ســپهر همچنین یادآور می شود: در 
این انجمن انیمیشــن، مستند داستانی و کوتاه 
تولید می شــود که انجمن برای افراد غیرعضو، 
عالقه مند و با استعداد نیز شرایط مشاوره، مجوز 
و هماهنگی های الزم برای ساخت و تولید فیلم را 

انجام می دهد.

فرهنگ و هنر
   نمایش »بازجویی ها« در سالن بهار 

قدس آنالین: نویسنده 
نمایــش  کارگــردان  و 
»بازجویی هــا« از اجرای 
این نمایش در سالن بهار 
از 27 شهریور خبر داد. 

گفت:  نژاد  حاتمی  علی 
»بازجویی ها«  نمایــش 

روانــدل،  علیرضــا  آن  در  و  دارد  اجتماعــی   موضوعــی 
محمد جهان پا، ندا محمدی، مســعود میرنیــک زاد، فائزه 
علی آبادی، محبوبه راد، پریا هروی و شهریار برزگر ایفای نقش 
می کنند. وی افزود: این نمایش در سالن بهار تئاترشهر واقع 
در بولوار معلم، درب سنگی پارک ملت )مقابل معلم یک( از 

27 شهریور در مشهد اجرا می شود.

   در پنج ماه۱۵.۷ میلیارد ریال بلیت 
سینما در خراسان رضوی فروخته شد 

اداره  رئیــس  ایرنــا: 
ســینمایی، ســمعی و 
بصری اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خراسان 
رضوی گفت: رقم فروش 
بلیت سینما در پنج ماه 
گذشته امســال در این 

اســتان به 15 میلیارد و 72۳ میلیون و 25 هزار ریال رسید. 
سید حجت طباطبایی افزود: بر این اساس یک میلیون و 6۳5 
هزار و 2۸2 نفر از شــهروندان خراسانی طی همین مدت در 

سینماهای استان به دیدن فیلم های اکران شده نشستند. 
وی رقم کل تماشاگران را در سینماهای خراسان رضوی در 
سال گذشته ۳ میلیون و 119 هزار و ۳۳6 نفر ذکر و بیان کرد: 
میزان فروش بلیت سینما در این مدت نیز 24 میلیارد و 50۳ 

میلیون و ۳4۳ هزار و 96 ریال بود. 
رئیس اداره سینمایی، ســمعی و بصری اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اســالمی خراســان رضوی ادامه داد: این آمار نشانگر 
افزایش فروش بلیت و نیز تماشــاگران سینما در این استان 

است که همچنان ادامه دارد.
طباطبایــی به دیگر ظرفیت های خراســان رضوی در حوزه 
ســینما نیز اشــاره و بیان کرد: این استان سهم عمده ای در 
تربیت سینماگران از جمله بازیگران، فیلمسازان، تدوین گران، 
طراحان و ســایر دست اندرکاران سینمایی دارد به طوری که 
هم اینک شمار قابل توجهی از شخصیت های برجسته، مؤثر و 

معروف سینمایی کشور مشهدی هستند. 

ر گشت و گذا
  ارتکند؛ 

بهشت گمشده خراسان را کشف کنید!
مقدم:  کاهانی  مهدی 
روســتای بســیار زیبای 
ارتکنــد از مناطق بکر و 
کالت  شهرستان  ییالقی 
است که به دلیل دارا بودن 
آبشــارهای زیبا، کوه های 
سربه فلک کشیده و یک 

غار آبی بسیار زیبا، همواره مورد توجه گردشگران ایرانی و خارجی 
قرار داشته است.

این روستا که در 100 کیلومتری مسیر مشهد-کالت قرار دارد، 
با موقعیتی میان کوهی، معتدل و خشک، در مسیر دره سررود 

واقع شده است.
5 کیلومتر بعد از شــهر زاوین راه آسفالتی در سمت چپ جاده 
دیده می شــود که ابتدا به روستای ســررود و سپس به ارتکند 
می رسد. در مجاورت امامزاده سید میراسماعیل رضوی روستای 

سررود مجتمع تفریحی، اقامتی و گردشگری قرار گرفته است.
پس از ورود به روستای ارتکند و طی مسافتی کوتاه جاده فرعی 
در سمت چپ از جاده اصلی جدا شده است؛ این جاده به آبشار 
ارتکند می رسد. در ابتدای تفرجگاه ارتکند اردوگاهی به نام اردوگاه 
فرهنگی حضرت مهدی)ع( ایجاد شده که دارای امکانات خوبی 

است.
در ســمت چپ اردوگاه، دره آبشار ارتکند و خانه زو و در سمت 
راســت آن دره درخت کال و قره داغ قرار دارد و مسیر اصلی، از 
سمت چپ این اردوگاه، از وســط رودخانه و درختان به سمت 
آبشار ارتکند می رود که طی مسیر حدود دو ساعت زمان می برد. 
در ابتدای این مسیر دره با عرض کم و درختان انبوه دیده می شود 

و در حاشیه چپ آن رودخانه ای با آبشارهایی زیبا دیده می شود.
پس از طی مســافتی از داخل رودخانــه ارتکند و عبور از میان 
درختان، به چشمه پرآب سلطان محمود می رسید که از ارتفاع 
چند متری و از دل کوه می جوشد. در این مسیر باید تا زانو وارد 
آب شوید و از داخل رودخانه عبور کنید؛ در نهایت به منطقه بازی 
می رسید که »خانه زو« نام دارد و در میان آن رودخانه ای به آرامی 
جریان دارد. در اینجا چندین خانه عشــایری و پوشش پراکنده 

درختان آرچه یا ارس در سمت چپ و راست دره دیده می شود.
از ســمت چپ دره خانه زو، از کنار خانه های عشایری مسیر را 
ادامه می دهید تا به انتهای دره که تنگ تر شده است، برسید. بعد 
از گذراندن مســافتی کوتاه به تونلی غار مانند می رسید که آب 
رودخانه از یک طرف آن وارد و از سمت دیگر خارج می شود. در 
داخل این غار کوچک آبی زالل و سرد داخل حوضچه هایی جمع 
می شود و رفتن به داخل آن که بی خطر است، بسیار لذتبخش 
است. طول این تونل غار مانند حدود 15 متر است. در داخل غار 
هوا بسیار خنک است و در انتهای آن آب از ارتفاعی حدود 10متر 

به پایین می ریزد و چشم اندازی زیبا دارد.
کنار غار آبی نردبان هایی در دو ردیف نصب شــده که برای ورود 
مجدد بــه رودخانه باید از آن ها باال رفت؛ در انتهای نردبان ها به 

آبشار اول می رسید.
آبشــار اول در انتهای غاری 10 متــری در کنار صخره ای لزج و 
خیس قرار گرفته اســت. برای ادامه دادن مســیر از داخل غار و 
رسیدن به آبشار باید با فنون اولیه سنگ نوردی آشنا باشید و با 

استفاده از لوازم فنی از کنار آن باال روید. 
آبشــار دوم که بلندتر و حدود ۳5 متر ارتفــاع دارد، در انتهای 
 دره ای باریک قرار گرفته است. در کنار این آبشار از طریق مسیر 
رول کوبی شده و یا تنوره کنار آن می توان به باالی آبشار رسید 

که البته این کار، کار هر کسی نیست.
مســیر دره اصلی با شیب تند و عمق زیاد، خود را تا گذرگاه قله 
قره داغ )بلندترین ارتفاع منطقه( می رساند؛ ارتفاع قله تا کف دره 

به حدود هزار متر می رسد.

  معلم بجنوردی 
داور مسابقات جهانی کوراش شد

خبرنگار  بجنــورد- 
بخشایی  محسن  قدس: 
تربیت بدنی  معلمــان  از 
بجنــورد  شهرســتان 
کوراش  جهانی  مسابقات 
کره جنوبی را داوری کرد.

دوازدهمیــن  در  وی 
دوره مســابقات جهانی کوراش و دومیــن دوره هنرهای رزمی 
جهان2019 به عنوان داور حضور یافت. او همچنین در حاشیه 
این رقابت ها در آزمون ارتقای داوری سه ستاره )باالترین درجه 
جهانی( شــرکت نمود. بر اســاس این گزارش این مسابقات با 
 حضور نمایندگان کشورهای مختلف در شهر چونگ جو کشور 

کره جنوبی برگزار شد.

  مدال آوری نوجوانان گلبهار 
در مسابقات تکواندو

و  نوجوانان دختر  قدس: 
پسر گلبهار در مسابقات 
تکواندو کیوروگی خراسان 
بــار دیگر  رضوی یــک 

مدال های رنگارنگ کسب 
نمودند.

ایــن دوره از مســابقات 
کیوروگی روز جمعه 22 شهریور به میزبانی مشهد مقدس برگزار 
شد که تکواندوکاران گلبهاری موفق به کسب سه مدال طال، یک 
نقره و دو برنز شدند. هدایت تیم دختران در این دوره از مسابقات 
توسط استاد خانم ارجمند و تیم پسران توسط استاد علمداری و 
استاد بابایی انجام شد. خدادوست سرپرست هیئت تکواندو گلبهار 
گفت: آقایان پوریا بازمکانی و مهران غالمزاده در بخش پسران و 
خانم سایدا جعفری مدال طال، خانم سعیده خاکپور مدال نقره از 
تیم دختران و ابوالفضل نوذری و سجاد پناهی در بخش پسران 

مدال برنز این دوره مسابقات را کسب کردند.

  لیگ نجات غریق استان راه اندازی می شود
هیئت  رئیس  ایســنا: 
نجــات غریق خراســان 
رضوی گفت: لیگ نجات 
رضوی  خراســان  غریق 
برای نخســتین بار در دو 
بخش آقایــان و بانوان از 
مهر سال جاری راه اندازی 

می شود.
حمیدرضا دهدشتی در خصوص برگزاری لیگ نجات غریق در 
خراســان رضوی اظهار کرد: این لیگ برای نخستین بار در دو 
بخش آقایان و بانوان در رده های سنی زیر 20سال و زیر ۳0 سال، 

از مهر ماه سال جاری راه اندازی می شود.
وی افزود: مسابقات قهرمانی استان نیز همزمان با لیگ خراسان 

رضوی در رده سنی باالی ۳0 سال آغاز خواهد شد.
دهدشتی در خصوص مســابقات لیگ نجات غریق باشگاه های 
کشور نیز گفت: آخرین مرحله از لیگ باشگاه های کشور در سال 
گذشته به میزبانی مشــهد برگزار شد که تیم مجموعه ارمغان 
نماینده استان در این مسابقات به مقام نایب قهرمانی دست پیدا 
کرد. وی ادامه داد: برای لیگ جدید باشگاه های کشور نیز به دنبال 
جذب اسپانسر هستیم تا حداقل رتبه نایب قهرمانی خود را در این 

مسابقات تکرار کنیم.

  نفرات برتر لیگ تیراندازی 
خراسان رضوی معرفی شدند

قدس: فینال هفته سوم 
خراسان  تیراندازی  لیگ 
رضوی در دو بخش تفنگ 
بادی و تپانچــه بادی در 
دو بخــش آقایان و بانوان 
با معرفی نفــرات برتر به 
پایان رسید. در این دوره 
از مســابقات در بخش آقایان و در رشته تفنگ بادی، محمدرضا 
صیادی، مجید برآهو، سجاد کشتانیان و در رشته تپانچه بادی، 
محمد محمدی، محمود طاهری شرق و قاسم شجاع به ترتیب 

رتبه های اول تا سوم را از آن خود کردند. 
در بخش بانوان نیز در رشته تفنگ بادی، مهسا بهنام راد، عطیه 
جانگداز و نیره خسروجردی و در رشته تپانچه بادی بهاره زمانیان، 
نجمه طالقی و نگین شمسی نژاد به ترتیب رتبه های اول تا سوم 

بدست آوردند.
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   یک استاد دانشگاه:
 صنایع دستی روستایی

 رو به افول است

ایســنا: یک اســتاد دانشــگاه و متخصص طراحی 
بسته بندی محصوالت صنایع دستی، گفت: صنایع دستی 
روستایی رو به افول است، این محصوالت باید در نگاه 
دلســوزان این صنعت خالق دیده شــود تا بتوانیم به 

توسعه حقیقی صنایع دستی واقف شویم.
عطیــه غالمپور افزود: در حالی که  صنایع دســتی به 
عنوان جزئی از دغدغه های کنونی مطرح است با توجه 
به تحقیقات و تجربیات بدست آمده اگر تولید، توزیع، 
ارائه و فروش صنایع دستی به نحو مطلوبی صورت پذیرد 
عــالوه بر صادرات فرهنگ، نیازهای فردی و اجتماعی 

مردم را می تواند به طور کاربردی برطرف نماید.

   رئیس اداره میراث فرهنگی نیشابور:
مرمت کنندگان بناهای تاریخی 

مشمول معافیت می شوند

نیشابور- خبرنگارقدس: ۳0خانه تاریخی در نیشابور 
در حالــی ظرفیت ثبــت ملی دارند که بســیاری از این 
خانه هــا به حال خود رها شده اســت. رئیس اداره میراث 
فرهنگی نیشابور گفت: مرمت خانه های تاریخی »عیدیانی، 
مجتهدی، وکیلی و...« در این شهر که در فهرست آثار ملی 
ایران قرار دارند، نیازمنــد تأمین 50 میلیارد ریال اعتبار 
است. وی افزود: اشخاص حقیقی و حقوقی که در مرمت 
بناهای تاریخی مشــارکت کنند از معافیت های مالیاتی 
برخوردار شــده و درآمدهای حاصــل از این خانه ها برای 
بهره بردار 50 درصد معافیت مالیاتی داشته و حتی هزینه 

آب، برق و گاز آن ها نیز مشمول تعرفه صنعتی می شود.

   رئیس گروه موزه های اداره کل میراث استان:
 کارخانه سیمان زاوه 
صاحب موزه می شود

قدس: رئیس گروه موزه های اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی از ایجاد موزه 

در کارخانه سیمان شهرستان زاوه خبر داد.
محمدرضــا پهلوان با بیان اینکه کارخانه ســیمان زاوه 
به دلیل فعالیت چشــمگیر زیست محیطی و برداشتن 
گام های مؤثــر در این زمینه، جــزو منتخبان صنعت 
ســبز اســت هدف از ایجاد موزه را معرفــی و نمایش 
فعالیت های عرصه صنعت برای حفــظ و انتقال آن به 
نســل های آینده دانست و گفت: درحال حاضر تصمیم 
 دارنــد فعالیت های هویت ســاز همانند ایجــاد موزه را 

در دستور کار قرار دهند.

7630zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

 1. اســتوار و پاینــده- انــدازه- رده و رج 
2. احصاء- چندین مزیت- اندازه پوشــاکی 
۳. پارچه ای که برســر بندند- بخشــی از 
خــاک گیــالن را دربر می گیــرد- تنبل 
جالیزی 4. مســایل مهــم- محصول آب 
و صابــون- میوه نــارس 5. ضمیر جمع- 
خدمتــکار پیــر – یک جهت – پیشــوند 
نداری 6. سنگ ســبزرنگ تسکین دهنده 
احساســات- پراکنده کننــده- ترقی دادن 
 7. کفــر و بی دینی- قتــل- حیله و فریب 
۸. قادر- بی قرار 9. گیاه آپارتمانی با برگ های 
 شمشیری شــکل- جمع ســفیر- شرایع 
10. نظم و سامان دادن- دیلم- اثرچربی یا 
غذا روی لباس 11. بدی- گویی از مجمر دل 
آه ... قرنی / به محمد نفس حضرت رحمان 
 آرد- قانــون چنگیزی- صفحــه اینترنتی 
12. پرروشــده- پســوند مصدرجعلــی- 
فریادشادی 1۳. تناوب زراعی- ابزاری برای 
اندازه گیری قطر اجسام بسیارکوچک- ناشی 
و نــاوارد 14. مال و منال- فرمانروایی- فال 

نیک 15. مایه آهنگ- بازیکن برزیلی تیم 
فوتبال پاری سن ژرمن - فراوان

1. میانجیگــری کردن- دلیــری 2. دیروز 
عرب- ابزار مقیاس ســنجی نقشــه- نماز 
یک رکعتی- نخســت ۳. ســازمان جهانی 
حمــل و نقل هوایی- کســی که کاالهای 
ضروری مــردم را برای فــروش به قیمت 
 باالتــر انبــار می کند- مجلس شــادمانی 
4. دخل ماهیانه یا ســاالنه - تجسد مادی 
ناشی از هبوط از آســمان به زمین ایزدان 
هندو- هزارکیلو 5. کشــوری  در قاره سیاه 
بــه مرکزیت کیگالی- نوعی اســباب بازی 
کودکانــه 6. گریختن – نوعــی باالپوش 
 - منســوب به نســبت- اهلی و دست آموز

7. به دنیــاآوردن- کمــد و قفســه کتاب 
بــاران  صورتــک-   .۸ هفتــم  هنــر   –
 انــدک- عالمــت مفعولی- آمــاده و مهیا 
 9. شکل صورت- فســاد و خرابی- همگی 
10. عقاب ســیاه – پیامبر نقاش- سبیل و 

طریق- حرارت بدن بیمار 11. دوباره کاری شــده- نوعی 
 پرتغال مرغوب 12. خاک کوزه- ســندآوردن- فراغ بال 
 1۳. خــوردن- از فرزندان حضــرت آدم»ع«- ضروری تر 
14. شکار- دفعه و مرتبه- طنین صدا- پرچم 15. کثرت- 

شاغل در رشته ورزشی موردعالقه حسین رضازاده

  افقی

  عمودی
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