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در پایانه مسافربری مشهد

در بازدید شهردار از پایانه امام رضا)ع( عنوان شد

 شــهردار مشــهد در بازدید از پایانه امــام رضا)ع( 
در نشستی با مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری 
و مدیران این سازمان با بیان اینکه ساختمان اصلی و 
مجموعه جلو خان پایانه امام رضا)ع( به میزان وسعتی 
که دارد خدمات مناســبی را برای زائران و مسافران 
به دنبال ندارد، اظهارکرد: معتقدیم ساختمان اصلی 

و مجموعه پایانه امام رضا)ع( ...
.......صفحه 3 

یک مجموعه استیجاری
برای ورزشکاران یک استان! 

ورزش جانبازان و معلولین خراسان رضوی در فقر امکانات به سر می برد

پس از حضور ســیزده ساله هادی رضایی در رأس 
هیئت ورزش های جانبازان و معلولین خراســان 
رضــوی دوازدهم اردیبهشــت گذشــته مجمع 
انتخابات این هیئت مجید محمدی فر را به عنوان 
رئیس جدیــد انتخاب کرد تا هیئــت جانبازان و 
معلولین خراســان رضوی با مدیریتی جدید پس 

.......صفحه 4 از رضایی به کارش ادامه دهد...

قبوض برق آخرین دوره  مشترکان مشهدی حاشیه  ساز شد
قدس پیگیری کرد

سرویس مدارس 
 مشهد همچنان 

در ایستگاه بالتکلیفی

.......صفحه 2 

.......صفحه 3 

روز گذشته انجام شد

آزادسازی 
300 هکتار 

از حصار 
 ویالها 

امید طهماسبی زاده، مدیر جهاد کشاورزی مشهد ضمن 
اعــالم اعمال قانون قلع و قمع حــدود 115 باغ ویال در 
حوالی مشــهد، از شهروندان خواســت به هیچ عنوان 
زمین هایی که تغییر کاربری غیرمجاز داده اند را خریداری 
نکنند تا دچار خسارت نشوند.مدیــر جهاد کشــاورزی 
شهرستان مشــهد در تشریح عملیات بزرگ قلع و قمع 
چندین هکتار زمین کشاورزی تغییر کاربری داده شده 
در جاده مشهد-کالت به خبرنگار قدس گفت: پهنه ای که 
صبح روز گذشته مورد اعمال قانون قرار گرفت در مسیر 

جاده مشهد به کالت ...

پیگیری یک سوژه مردمی 

.......صفحه 2 

تکذیب شایعه 
تعطیلی کنسولگری 

عراق در مشهد

با شروع ســال تحصیلی یکی از دغدغه هایی که همواره خانواده ها با 
آن مواجه هســتند و مدارس نیز کم و بیش با آن دست به گریبانند 
ساماندهی ســرویس دانش آموزان است. رسیدگی به این موضوع در 
بسیاری از شهرها بر عهده تاکسیرانی و آموزش و پرورش است و قاعدتاً 
چون زمان آغاز به کار مدارس زمانبندی مشخصی دارد انتظار می رود 

تا پیش از شروع سال تحصیلی ساماندهی ...

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی شایعه 
تعطیلی کنسولگری عراق در مشهد را تکذیب کرد. حسن جعفری 
اظهار کرد: شایعه تعطیلی کنسولگری عراق در مشهد صحت ندارد 

.......صفحه 2 و تکذیب می شود...
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﹝︤ا︡ه ﹁︣وش ا﹝﹢ال ︫︣داری ﹁︣﹞︀ن – ﹝︣﹙﹥ دوم
︣ ︑︺︡ادی از  ﹢رای ا︨﹑﹝﹩︫  ﹞︀ره ۵/١٩٢٣ ﹝﹢ر︠﹥ ١٩/٩٨/٠۴︫  ﹥ ا︨︐﹠︀د ﹝︖﹢ز︫  ︣دار︀ و︋   ︫﹩﹛︀﹞ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫︣ا︋︣ ﹝︀ده ١٣ آ  شهردارى فريمان در ﹡︷︣ دارد︋ 

 ️﹁︀در ️︗ ﹩﹎آ ﹟︀پ دوم ا ︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ︑︀ر﹛ .︡﹡︀︨︣ ﹥ ﹁︣وش︋  ︣ح ز︣ از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩︋   ︫﹤ ﹢درا︋  ﹑ا︨︐﹀︀ده︠  ا﹝﹢ال ﹝︧︐︺﹞﹏ و︋ 
︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︣داری︫ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ی ︡آن در ︨︀︻︀ت اداری ︋﹥ وا ︳︡ه و ا︵﹑ع از ︫︣اا︨﹠︀د ﹝︤ا

توضيحات :
١-﹝﹙️ ﹁︣وش ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه از ︑︀ر ︀پ دوم ا﹟ آ﹎﹩ ︑︀ ︨︀︻️ ١٣ روز ︎﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٠٧/١٨ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

.︫︡︀ ︀︀ن و﹇️ اداری روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٠٧/٢١ ﹝﹩︋  ﹫︪﹠︀دات ﹇﹫﹞️︎  ٢-آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ﹇︊﹢ل︎ 
 ﹉ ︀ره﹝ ︀︠︐﹞︀ن︫   ︨﹏﹞ ١۴:١۵ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٠٧/٢٢ در ️︻︀ ﹫︪﹠︀دات ﹇﹫﹞️، رأس︨   ︎️و ﹇︣ا ﹩︀︀ز﹎︪ــ ︣﹎︤اری ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن ﹝︤ا︡ه،︋   ︋٣-︑︀ر

﹢د. ﹢ا﹨︡︋   ︠﹩﹠﹫﹝ ︫︣داری ﹁︣﹞︀ن وا﹇︹ در ﹝﹫︡ان ا﹝︀م︠ 
.︫︡︀ ︣ا︳ ﹝﹠︡رج در ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه ﹝﹩︋  ﹥ ﹝﹠︤﹜﹥ ﹇︊﹢ل︫  ﹫︪﹠︀دات ﹇﹫﹞️︋   ︎﹤︡ه و ارا۴-︫︣﹋️ در ﹝︤ا

︫ -۵︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹨︣ ﹉ از ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️ و در ︮﹢رت رد ︎﹫︪﹠︀دات ︨︍︣ده ﹇︀︋﹏ ا︨︐︣داد ﹝﹩ ︋︀︫︡..
۶- ︑﹞︀﹝﹩ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی درج آ﹎﹩ در ︑﹞︀﹝﹩ ﹝︣ا﹏ و ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ و ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ﹝︣︋﹢︵﹥ ︋﹥ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

٧- ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ در ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه درج ﹎︣د︡ه ا︨️ .
٨- ︋﹥ ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︊﹛، ﹝︡وش، ﹡︀︠﹢ا﹡︀ و ﹁︀﹇︡ ︨︍︣ده، ︋︡ون ︎︀﹋️، ﹁︀﹇︡ ﹇﹫﹞️ و ︠︀رج از ﹝﹢︻︡ ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡ و ︋︀︵﹙﹥ ﹝︧﹢ب ﹝﹩ ﹎︣دد.

 ︡︡︖︑ ︡هرت ﹝︤ا﹢︭﹠د و در ا﹢ ــ︣داری ︲︊︳ ﹎︣د︡ه و ﹇︀︋﹏ ا︨︐︣داد ﹡﹢ا﹨︡︋   ︫︹﹀﹡ ﹤  ︋﹉ ︣﹨ ــ︍︣ده ــ﹢م︨  ﹢رت ا﹡︭︣اف ﹨︣ ﹉ از ﹡﹀︣ات اول ︑︀︨  ٩- در︮ 
 .︡ ︠﹢ا﹨︫︡ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ن ︑﹞︀س﹝︣﹁ ︣داری ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣۴۶٢٣٣۶۴ وا︡ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ ی︫   ︫︀  ︋︣︐︪﹫ ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 

سپرده شركت در مزايدهقيمت پايه مزايده (ريال)تعدادنام دستگاهرديف

1
سنگ شكن داراى الكتروموتور 75 اسب به انضمام متعلقات 

و كانوايرها
1585،000،00029،000،000 دستگاه

160،000،0003،000،000 دستگاهپمپ آب ديزلى2

113،000،0001،000،000 دستگاههيتر داراى مشعل و فن و ترموستات هاى كنترلى3

17،000،0001،000،000 دستگاهپمپ آب بنزينى4

 ︻﹙﹫︣︲︀ ﹇﹙﹩ زاده-︫︣دار ﹁︣﹞︀ن 
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علی محمدزاده  گویا دستگاه های خدماتی از 
قبیل شرکت های آب، برق، گاز و مخابرات هر از 
گاهی قرار است تعدادی از شهروندان را به چالش 

بکشند و چند روزی فکر آن ها را مشغول کنند.
مدتی پیش بحث داغ مشترکان، مباحث مطرح 
شده درباره موضوع حق آبونمان تلفن بود، مدتی 
بعد قبوض گاز حاشیه ســاز شــد و اندکی بعد 
قبوض برق توزیع شده موجب شکایت شهروندان 
مشــهدی شد زیرا قبوض صادر شده هیچ تاریخ 
معینی نداشت تا معلوم شود میزان مصرف ذکر 
شــده در قبض با واقعیت منطبق است؛ چراکه 
شماره ای از کنتور مشــترکان ذکر نشده بود و 
در واقع شــهروندان منتقد بر این باور بودند که 
کنتورخوانــی صورت نگرفته و به صورت فرضی 

قبض صادر شده است.
هر چند همان موقع با پیگیری های صورت گرفته 
مشخص شــد قبض میان دوره صادر شده صرفاً 
برای هشدار به مشترکان و مدیریت مصرف بوده و 
قبض اصلی با احتساب مصرف واقعی صادر خواهد 
شد که البته در پایان دوره شکایتی بابت محاسبه 

دوباره این ارقام از شهروندان دریافت نکردیم.
هر چه بود تابستان گرم مشهد سپری شد، ولی در 
چند روز گذشته باز تعداد پیامک ها و تماس های 
انتقادی شهروندان مشهدی از قبوض برق توزیع 

شده یا پیامک شده به آن ها بیشتر شده است.
مشکل بیشتر مشترکان افزایش غیرمعمول مبلغ 
برق مصرفی آن هاست، برخی مدعی هستند رقم 
اعالمی در قبض دو یا سه برابر قبوض قبلی است 

در حالی که نباید چنین اختالفی ایجاد شود.

   قبض هایی با مبالغ نامتعارف
یکی از شهروندان می گوید: قبوض برق ما همیشه 
بین 50 تا 70 هزارتومان بوده ولی در قبض داده 
شده مبلغ قبض نزدیک 300هزار تومان است که 
به برق منطقه محل سکونتمان مراجعه و خواستار 

بررســی آن شدم و قرار است 
بازبینی مجددی صورت بگیرد.
شــهروند دیگــری می گوید: 
افزایش مبالغ بــرق و آب در 
تابســتان امر عادی است ولی 
همه ما معموالً میزان مصرف 
خــود را می دانیــم اما اینکه 
قبوض صادر شده بسیار باالتر 
از تصــورات ما بــوده اندکی 
شک برانگیز اســت اینکه یا 
اشــتباهی صــورت گرفته یا 

تعرفه ها افزایش یافته و ما بی خبر هستیم. برخی 
از مشــکالت مطرح شده از سوی شهروندان هم 
مربوط به قبوض دیجیتالی یا همان پیامکی است. 
یکی می گوید: بارها قبض یک مشترک دیگر برای 
من پیامک شده و هر چند درخواست لغو و اصالح 
آن را به همان شــیوه اعالمی در پیامک شرکت 
برق ارسال نموده ام ولی همچنان قبض اشتباهی 
برای من می آید. مشترک دیگری که ساکن یک 
مجتمع مسکونی است، می گوید: اینکه در زمان 
ثبت درخواســت کنتورهای یک مجتمع همه 
درخواســت ها به نام یک نفر ثبت می شــود در 

مواقع صدور قبوض مشکل ساز 
است؛ چراکه تمام پیامک ها به 
یک شماره پیامک می شود و 
امکان هر اشتباه سهوی برای 
تشخیص قبض هر واحد وجود 
دارد و باید برای تفکیک آن ها 
مجدداً اقدام کنیم که زحمتی 

دوباره است.

   پاسخ به آخرین مشکل
اما مشــکل جــدی چند روز 
اخیر مرتبط با موضوع قبوض برق، افزایش مبالغ 
است که برای اطالع از دلیل این اتفاق خواستار 
توضیحات مدیر روابط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق مشهد شدیم. علیرضا کاشی می گوید: 
ذکر این نکته در ابتدا الزم است که برخالف تصور 
مشترکان از ابتدای سال 98 هیچ افزایش تعرفه ای 
در حوزه برق صورت نگرفته است. اما با توجه به 
گرمای غیرمعمول تابســتان امسال که در فصل 
بهار پیش بینی شــده بود تمهیدات مختلفی از 
سوی وزارت نیرو در نظر گرفته شد تا با مدیریت 

مصرف مشترکان از قطعی برق جلوگیری شود.

  جریمه 16درصدی مشترکان پرمصرف
وی می افزاید: بر همین اساس یکی از طرح های 
در نظر گرفته که با همکاری مشــترکان باید به 
نتیجه می رسید موضوع مدیریت میزان مصرف 
در زمان های اوج مصرف بود. از این رو به منظور 
ترغیب به کم مصرفی و کنترل و کاهش مصرف 
مشــترکان پرمصرف مقرر شــد تا مشــترکان 
کم مصرف از تخفیف بهره مند شوند و در مقابل، 
مشــترکانی که از میانگین 300کیلووات در ماه 
بیشتر مصرف داده باشند میزان مصرف برق آن ها 
با ضریب 16درصد بیشتر محاسبه شود که این 
موضوع به اشــکال مختلف اطالع رسانی شد که 
جدول مربوط به این موضوع در پشــت قبوض 

ارسالی برای مشترکان هم درج شده است.
وی اظهــار می دارد: با این اوصاف و با توجه به 
اینکه به دنبال گرمای بی سابقه تابستان امسال 
اســتفاده از لوازم الکتریکی سرمایشی بیشتر 
شد به نحوی که مصرف برخی از روزها از حد 
معمول زمان های مشــابه در سال های گذشته 
بسیار باالتر بود، بنابراین مشترکانی که بیشتر 
از میانگین تعریف شــده مصــرف کرده بودند 

مشمول محاسبه با ضریب 16درصد شدند.
کاشی می گوید: قبض صادر شده اخیر مربوط 
به ماه های گرم تابســتان اســت و بخشــی از 
افزایش صورت گرفته به همین دلیل است، با 
این وصف همکاران ما در شــرکت توزیع برق 
مشهد آماده پاسخگویی به شهروندان برای رفع 
ایراد ها یا اشتباه های احتمالی در قبوض صادر 

شده هستند.

پیگیری یک سوژه مردمی 

قبوض برق آخرین دوره  مشترکان مشهدی حاشیه    ساز شد

رئیس اتحادیه این صنف در گفت وگو با قدس:
  آرایشگاه های زنانه مشهد 

ملزم به داشتن کارتخوان هستند
آنالین- طلبی:  قدس 
صنف  اتحادیه  رئیــس 
آرایشگاه های زنانه مشهد 
واحدهای  همــه  گفت: 
اتحادیه  ایــن  صنفــی 
ملزم به داشتن دستگاه 
کارتخوان هستند. اعظم 

حسنی در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: تأکید ما به مردم 
نیز پرداخت هزینه خدمات از طریق دستگاه کارتخوان است.

وی در پاســخ به این پرسش که برخی واحد های صنفی این 
اتحادیه به دلیل فــرار از پرداخت مالیات از نصب دســتگاه 
کارتخوان خودداری کرده و تقاضای پرداخت به صورت نقدی را 
دارند، تصریح کرد: به واحدهایی که از نصب دستگاه کارتخوان 
اجتناب کنند اخطار داده می شود و در صورت تکرار، برخورد 
قانونی با آن ها صورت خواهد گرفت، از طرفی شکایت از یک 
واحد صنفی عضو ایــن اتحادیه به دلیل دریافت وجه اضافی 
تنها در صورتی قابل پیگیری خواهد بود که مشتری وجه را از 
طریق دستگاه کارتخوان پرداخت کرده باشد و مستندات آن 
نیز موجود باشد، از این رو اگر واحد صنفی به هر دلیلی تقاضای 
پرداخت وجه به صورت پول نقد را دارد مردم توجه نداشــته 
باشند و تنها از طریق دستگاه کارتخوان وجه را پرداخت کنند. 
حسنی با اشاره به اینکه برای تأسیس یک واحد صنفی در این 
اتحادیه حریم وجود ندارد، افزود: همچنین واحد های زیرزمینی 
که به صورت غیرقانونی و بدون مجوز در شهر فعالیت می کنند، 
توسط گزارش های مردمی و بازرسان اتحادیه مورد شناسایی 
قرار می گیرند که در نامه ای این واحد های غیرمجاز به اماکن 
معرفی می شوند و ســپس نیروهای این اتحادیه با همراهی 
نیروهای اماکن در محل حضور پیدا کرده و نســبت به اعالم 
اخطــار و ارائه ماده 27 به آن ها اقدام می شــود که به جرئت 
می توان گفــت این اتحادیه باالترین آمار صــدور ماده 27 را 
داراســت و به طور میانگین ماهانه بیــن 60 تا 100 واحد در 
این ارتباط مورد شناسایی قرار می گیرند که برخی از آن ها با 
مراجعه به اتحادیه مراحل دریافت پروانه کسب را طی می کنند 

و برخی نیز به دلیل عدم مراجعه، پلمب می شوند.
رئیــس اتحادیــه صنف آرایشــگاه های زنانه مشــهد افزود: 
آرایشگاه های زنانه بر اســاس قیمت گذاری که در سه سطح 
درجــه یک، درجه دو و درجه ســه برای آن ها تعیین شــده 
اســت باید به ارائه خدمات بپردازند و دریافت وجه به صورت 
سلیقه ای تخلف و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. وی با 
بیان اینکه فهرست قیمت های اتحادیه باید در معرض مشاهده 
مراجعه کنندگان قرار داشته باشــد، تصریح کرد: به بازرسان 
اتحادیه نیز تأکید شده است که در هنگام مراجعه به واحد های 
صنفی، ضرورت نصب پروانه کســب و نرخ نامه در محلی که 
مورد مشاهده مراجعه کنندگان باشد را مورد بررسی قرار دهند.

با هدف خدمت به زائران اربعین حسینی انجام شد
  اعزام ماشین آالت خدمت رسان 

شهرداری مشهد به نجف اشرف 
قــدس: 16 دســتگاه 
مــاشـــیـــــن آالت 
خدمت رســان به همراه 
35 نفر نیروی انســانی 
روز گذشته از مشهد به 
اعزام  اشرف  نجف  شهر 

شدند. 
معاون خدمات شــهری شهرداری مشــهد با اعالم این خبر 
گفت: شهرداری مشهد همانند سال های گذشته در راستای 
خدمت رســانی به زائران اربعین حسینی، امسال نیز خدمات 

مورد نیاز هموطنان را در حد توان تأمین خواهد کرد.
مهدی یعقوبی در مراسم بدرقه کاروان خدمت رسانی به زائران 
 اربعین حســینی اعزامی به نجف اشــرف اظهار کرد: شارع 
علی بن ابیطالــب)ع(، طریق کربال، مســیر حولی و رینگ 
اطراف حرم مطهرحضرت علی)ع( مسیرهای خدمات رسانی 
کاروان اعزامی شهرداری مشهد خواهند بود. یعقوبی ادامه داد: 
جمع آوری و انتقال زباله به صورت روزانه توســط خودروهای 
مکانیزه و جابه جایی کارگران و تجهیزات به پست های تعریف 

شده در شهر نجف در دو شیفت انجام خواهد شد.

هاشم رسائی فر   با شروع سال تحصیلی یکی از دغدغه هایی 
که همواره خانواده ها با آن مواجه هستند و مدارس نیز کم و 
بیش با آن دست به گریبانند ساماندهی سرویس دانش آموزان 
است. رسیدگی به این موضوع در بسیاری از شهرها بر عهده 
تاکسیرانی و آموزش و پرورش است و قاعدتاً چون زمان آغاز 
به کار مدارس زمانبندی مشخصی دارد انتظار می رود تا پیش 
از شروع سال تحصیلی ساماندهی سرویس مدارس انجام شده 
تا والدین دغدغه ای در این خصوص نداشته باشند و خیالشان 

بابت رفت و آمد فرزندانشان راحت باشد.
با این تفاســیر و ذکر این مورد که معموالً در شــروع سال 
تحصیلی و یکــی دو روز اول آن ناهماهنگی هایی به جهت 
ســرویس دهی به دانش آموزان وجود داشــته و تقریباً امری 
عادی به نظر می رسد اما امسال گویا شرایط به گونه ای دیگر 
است و این ناهماهنگی ها از یک روز و چند روز فراتر رفته و به 

9روز افزایش یافته است. 
گزارش های میدانی خبرنگار ما نشان می دهد که نابسامانی 
در بحث سرویس مدارس در بسیاری از مدارس شهر مشهد 

هنوز وجود دارد. 

  سرگردانی ادامه دار خانواده ها
یکی از شهروندان در این باره می گوید: پیش از شروع مدارس 
به دلیل اینکه مدرسه فرزندم از خانه فاصله زیادی داشت از 
مدرسه اش درخواســت کردیم تا در برنامه سرویس مدرسه 
برای رفت و آمدش نام او را بگنجانند که همه چی به خوبی 

برنامه ریزی شد.
وی می افزاید : اما روز پیش از شروع مدارس به ما اعالم شد که 
فعالً برای یکی دو روزی برای هماهنگی با سرویس ها امکان 
استفاده دانش آموزان از ســرویس وجود ندارد و والدین باید 
خودشان این موضوع را مدیریت کنند. در راستای همراهی با 
مدرسه یکی دو روز اول فرزندم را با ماشین شخصی به محل 
تحصیلش رساندم با وجود این خبری از سرویس مدرسه نشد.
وی در ادامه یادآور می شــود: گرچه شاهد تالش مدیریت و 
کارکنان مدرســه برای رفع این مشکل بودم اما یکی دو روز 
ابتدایی شروع مدرسه به چند روز و حاال به انتهای هفته دوم 
رسیده است و هنوز که هنوز است مشکل سرویس مدرسه 

فرزندم حل نشده است.
از مدیریت مدرسه هم که سؤال کردیم به ما گفتند خودتان 
می بینید که ما چقــدر در این بحث تالش کرده و می کنیم 
اما به دلیل یکسری مشــکالتی که در ساماندهی سرویس 
مدارس در خیلی مدارس شــهر مشهد به وجود آمده است 
مدرســه ما نیز دچار این معضل شده است. سرچشمه این 
مشکل نارضایتی های رانندگان سرویس مدارس است که گویا 

دریافتی هایی که از شرکت ها برای سرویس دهی دارند با توجه 
به هزینه های جانبی شان برایشان صرف نمی کند.

  کار برای تاکسی های اینترنتی راحت تر از 
سرویس دهی به مدارس

در ایــن خصوص یکی از رانندگانی که ســرویس مدرســه 
اســت، می گوید: خیلی از رانندگانی که سال های گذشته با 
شرکت های طرف قرارداد سرویس مدارس کار می کردند دیگر 
حاضر نیستند با توجه به هزینه های جانبی که شهرداری و 
جاهای دیگر اضافه کرده اند و باید برای مجوز پرداخت کنند 
ادامه فعالیت بدهند برای همین شرکت ها برای تکمیل کادر 

خود به مشکل برخورد کرده اند.
وی می افزاید: مثالً یکی از همکاران ما چند روز پیش که با او 
در این مورد صحبت می کردم می گفت با وجود تاکسی های 
اینترنتی و اینکه هر زمان دوست داشتی می توانی سرویس 
بگیری و درآمد داشــته باشی دیگر مایل به گرفتن سرویس 
مدرســه و خدمات دهی در این زمینه نیستم، آن هم وقتی 
که پیش از شروع به کارم باید هزینه های زیادی را پرداخت 
نمایم. او می گفت من از وقتی که یادم می آید و ماشین داشتم 
زمانی که ماشینم را فروختم عوارض، خالفی و همه چیزش را 
پرداخت کردم االن برای دریافت مجوز سرویس مدرسه باید 
قبلش عوارض شهرداری را پرداخت نمایم تا به من اجازه کار 
بدهند برای من صرف نمی کند عوارض چند ســال را یکجا 
پرداخت کنم تا بتوانم کار کنم مگر چقدر ته حساب و کتاب 
این هزینه ها می ماند که بخواهم بروم دنبال سرویس مدرسه.

 مشکالت موجود بر سر راه سرویس دهی
مدیــر یکی از مدارس مشــهد نیــز با ابراز گالیــه از نحوه 
برنامه ریزی هایی که در بحث ســرویس دهی در ابتدای سال 
تحصیلی پیش آمده است، اظهار می دارد: مدرسه ما در مدت 
پنج ســال با یک شرکت برای سرویس دهی به دانش آموزان 
همکاری داشت و در این مدت کوچک ترین مشکلی نداشتیم 
ما حتی چند روز به شــروع مدرسه هم تمام اقدامات را برای 
ادامه همکاری با همان شرکت انجام دادیم اما به یکباره اعالم 
شد به دلیل یکســری از تخلفات این شرکت اجازه فعالیت 
ندارد و نمی تواند به مدرسه شما سرویس دهی داشته باشد با 
اینکه از ابتدای سال جدید چهار شرکت دیگر هم به ما معرفی 
شده اند اما آن ها هم نتوانستند با ما همکاری داشته باشند و 
سرویس های مورد نیاز را در اختیار ما قرار دهند. وی می افزاید: 
همان شــرکتی که در طول سال های گذشته با ما همکاری 
داشــت به 19 مدرسه خدمات می داد که با عزل این شرکت 
همه این مدارس به همین مشکل برخوردند. وی همچنین 

اظهار می دارد: کاهش درصد دریافتی رانندگان ســرویس ها 
از پولی که خانواده ها پرداخت می نمایند )حدود 80 درصد(، 
گروگانگیــری مباحثی از جمله پرداخــت عوارض معوقه از 
رانندگان، تغییر و حذف شــرکت های طرف قرارداد و تأخیر 
در زمان معرفی شــرکت ها به مدارس از جمله موارد اصلی 
نابسامانی سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید بوده است.

  حل مشکل به زودی
مهدی مجیدی فر، مدیر روابط عمومــی اداره کل آموزش و 
پرورش خراسان رضوی درباره مشکل به وجود آمده در بحث 
سرویس مدارس شهر مشهد به خبرنگار ما می گوید: به شدت 
پیگیر حل این مشکل هستیم و فکر می کنم در مدت یکی دو 
روز آینده همه چیز به روال عادی برگردد. وی اظهار می دارد: 
به نظر می رسد پس از جلسه ای که با دوستانمان در شورای 
شهر و شــهرداری برگزار خواهیم کرد مشکل سرویس دهی 
به دانش آموزان رفع خواهد شــد. ضمن اینکه باید این را هم 
عنوان کنم که موضوعاتی مثل لباس فرم و سرویس مدرسه 
بار اضافی است که روی دوش آموزش و پرورش گذاشته شده 
اســت اما با وجود این ما تمام تالشمان را به کار می گیریم تا 

دانش آموزان مشهدی بدون دغدغه سر کالس حاضر شوند.

  ابالغ دیرهنگام فهرست شرکت ها به مدارس
ناظری، معاون بازرســی و نظارت سازمان تاکسیرانی مشهد 
نیز با اشــاره به این مطلب که آموزش و پرورش فهرســت 
شرکت های مورد تأیید تاکســیرانی را دیر به مدارس اعالم 
کرده است، خاطرنشــان می کند: با اینکه ما این فهرست را 
تیرماه گذشته به آموزش و پرورش فرستادیم اما گویا مقداری 
تعلل از ســوی آن ها برای ارسال اسامی شرکت ها و معرفی 
آن ها به مدارس صورت گرفته که همین امر موجب نابسامانی 
شده است که البته به نظر می رسد این موضوع به زودی حل 
و فصل شــود و تا اواخر هفته بحث سرویس مدارس مشهد 
ســاماندهی شود. وی یادآور می شــود: همکاران ما در حال 
حاضر به دنبال یکسری نرم افزارهایی هستند تا ایرادهای کار 
برطرف شــود ضمن اینکه کارگروه ماده 18 نیز تصمیماتی 
برای آســان تر کردن فعالیت رانندگان برای ســرویس دهی 
 گرفته اســت که به نظر می رســد کمک خوبی در راستای 

بهتر شدن شرایط باشد.

قدس پیگیری کرد

سرویس مدارس مشهد همچنان در ایستگاه بالتکلیفی

قبوض برق ما 
همیشه بین 50 تا 

70 هزارتومان بوده 
ولی در قبض داده 

شده مبلغ قبض 
نزدیک 300هزار 

تومان است

بــرش

روزبازار

زوم

ات اربعین

معاون آموزش  و پرورش خراسان رضوی: 
  تدریس مدیران در مدارس ممنوع است

توســعه  معاون  فارس: 
کل  اداره  پشــتیبانی  و 
آموزش  و پرورش خراسان 
رضــوی گفــت: تدریس 
برای مدیران ممنوع است 
و فقط برای معاونان اجرا 

می شود.
علی ابری اول با بیان اینکه امســال دومین ســالی است که در 
خراسان رضوی این ممنوعیت برای مدیران اجرا می شود، افزود: 
معاون چون امکان دارد همیشه در این پست نباشد و ممکن است 
در سال های آینده به کالس بازگردد، به همین جهت اگر ساعت 
تدریس در کالس نداشــته باشد به علت فاصله از فضای کالس 
ممکن است از وظیفه خطیر معلمی خود فاصله بگیرد و هنگام 
بازگشت به کالس به  خاطر وجود این فاصله نیاز باشد مدت زمانی 

صرف شود تا در فضای کالس و جریان تدریس قرار بگیرد.

مدرهس

  مراسم تشییع پیکر جانباز شهید 
در نیشابور برگزار شد

قدس: پیــکر پـــاک 
جـانبــاز 70 درصـــد 
از  پس  که  نیشابوری 
و  درد  تحمل  سال ها 
رنج ناشی از مجروحیت 
به  گذشته  دوشنبه 
شهادت  رفیع  مقام 
نائل گردید در این شهر تشییع شد. مراسم تشییع پیکر پاک 
روز  مقدس  دفاع  70درصد  جانباز  انتظاری«  »محمود  شهید 
الزمانی)عج(  مقابل مسجد صاحب  از  گذشته ساعت 9 صبح 
مردم  و  مسئوالن  حضور  با  نیشابور  جامع  مسجد  طرف  به 
 شهیدپرور برگزار و پیکر مطهرش در گلزار شهدای بهشت فضل 
به خاک سپرده شد. محمود انتظاری متولد 19 اردیبهشت 1345 
بود که در 24 فروردین 1362 در منطقه جنوب فکه در اثر ترکش 
از ناحیه کمر قطع نخاع شد و پس از تحمل 36 سال درد و رنج، 

روز دوشنبه )هشتم مهر( به مقام رفیع شهادت نائل آمد.

 فرمانده مرزباني خراسان رضوی 
در دیدار خانواده شهیدان »سلطانی«:

  عزت و صالبت کشور مدیون 
شهدا و خانواده آنان است

مرزباني  فرمانده  قدس: 
رضوی  خراســان  استان 
در رأس هیئتی به دیدار 
خانواده شهیدان سلطانی 
رفت. ســردار جان نثار در 
این دیدار گفت: شــهدا و 
خانواده شــهدا بی تردید 
بیشــترین نقش را در اقتدار و امنیت امروز میهن اسالمی ایران 
دارند زیرا قطره قطره  خون این عزیزان درخت تنومند انقالب ما 

را پرورش داده است.
وی افزود: امیدواریم بتوانیم ادامه دهنده راه شهدا باشیم، ما آنچه 
داریم اعم از اقتدار، عزت، صالبت و آبرویی که جمهوری اسالمی 
ایران در دنیا کسب کرده به خاطر وجود شهدای گرانقدر ماست.

در ادامه مادر شهیدان سلطانی خاطرات حضور فرزندان شهیدش 
در هشت سال دفاع مقدس و نحوه شهادت آن ها را بیان و عنوان 
کــرد: علی در آخرین مرحله اعزام خطاب به من و پدرش گفت: 
می روم و شهید می شوم و جنازه ام هم برنمی گردد، گویا خودش 

از شهادتش خبر داشت.
در ادامه مادر شــهیدان با اشــاره به خاطــره ای از حضور رهبر 
معظم انقالب در منزلشان گفت: اگر فرزندان من یا فرزندان شما 
نمی رفتند چه کسی می خواست این آب و خاک را نگه دارد، آن ها 
رفتند و جانشــان را فدا کردند که ما در امنیت باشیم، ان شاءاهلل 

شما مرزبانان را خدا نگه دارد، من همیشه شما را دعا می کنم.
حجت االسالم رامیار، رئیس عقیدتی سیاسی مرزبانی استان نیز 
در این دیدار گفت: بخش مهمــی از امنیت امروز مدیون خون 

شهداست و باید قدردان این خانواده ها بود. 

آسمانی اه

امام جمعه اهل سنت روستای جوزقان: 
 jذلت و خواری بنا  به دستور  امام حسین  

از دنیای اسالم به دور است
تایباد- خبرنگار قدس: امام جمعه اهل سنت روستای جوزقان 
از توابع بخش میان والیت شهرستان تایباد گفت: جهاد و شهادت 
در راه خدا دو واژه مهم اســالمی و از آموزه های مهم دین مبین 

اسالم است.
مولوی عبداهلل رحیمی در یادواره هشت شهید گلگون کفن تشیع 
و تسنن روستای جوزقان از توابع بخش مرکزی تایباد و در محل 
مســجد امام جعفر صادق)ع( اظهار کرد: جهاد و شهادت در راه 
خدا دو واژه مهم اســالمی و از آموزه های مهم دین مبین اسالم 
اســت و متأسفانه این دو واژه معنوی و اسالمی در جهان کنونی 

غریب است.
در این مراســم معنوی که فرماندار، جمعی از مسئوالن ادارات 
و نهادها، خانواده معظم شــهدا و ایثارگران، مردم شیعه و سنی 
بخش میان والیت و روستاهای تابعه حضور داشتند، امام جمعه 
اهل سنت روســتای جوزقان با انتقاد از توطئه های دشمنان و 
مستکبران علیه آرمان های مقدس اسالمی عنوان کرد: دشمنان 
با تالش فراوان به دنبال حذف آیات جهاد از قرآن عظیم الشــأن 
هستند و متأســفانه عده ای فریب خورده نیز با دشمنان در این 
راستا تالش می کنند و با دشمنان در یک راستا حرکت کرده و 
به دنبال مستکبران حرکت می کنند. این عالم اهل سنت ادامه 
داد: جنایات مستکبران در جهان روی همه جنایتکاران را سفید 
کرده است. مولوی رحیمی با بیان دستاوردهای اسالم در جهان 
گفت: اســالم؛ جهاد و شهادت در راه خداوند متعال را در جهان 
نهادینه کرده است. وی با بیان فرازهایی از سخنان امام حسین)ع( 
در روز عاشورای حسینی افزود: ذلت و خواری بنا به دستور امام 
حســین)ع( از دنیای اسالم به دور اســت و مبارزه با ظالمان در 
دســتور کار دین مبین اسالم است. خطیب نماز جمعه مسجد 
جامع بالل روستای جوزقان یکی از شاخصه های مهم روستای 
جوزقان را حفظ وحدت بین مردم شــیعه و ســنی ذکر کرد و 
گفت: مردم شیعه و سنی روستای جوزقان از اول پیروزی انقالب 
اسالمی در صحنه بودند و نشان آن تقدیم هشت شهید گلگون 

کفن شیعه و سنی است.

  تکذیب شایعه تعطیلی 
کنسولگری عراق در مشهد 

قدس: معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان 
رضوی شایعه تعطیلی کنسولگری عراق در مشهد را تکذیب کرد. 
حسن جعفری اظهار داشت: شایعه تعطیلی کنسولگری عراق در 
مشــهد صحت ندارد و تکذیب می شود. وی تصریح کرد: مسائل 
مطرح شده در برخی رســانه ها در خصوص ضرب و شتم اتباع 
کشور عراق در مشهد شایعه اســت. وی تأکید کرد: سوءتفاهم 
ضمنی صورت گرفته بود که برطرف شــد و هیچ مشکلی وجود 
ندارد. وی تأکید کرد: کنســولگری عراق بدون هیچ مشکلی در 
حال فعالیت است. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
خراسان رضوی در خصوص تأثیر این سوءتفاهم ها در اربعین، به 
ایسنا گفت: برای اربعین مشکلی نداریم. امروز)سه شنبه( که ستاد 
اربعین برگزار شــد، کنسول حضور داشت و قول داد همراهی و 
همکاری داشته باشــد، بنابراین هیچ دغدغه ای نداریم. گفتنی 
است، روز گذشته برخی رسانه ها در فضای مجازی اعالم کردند 
در پی ضرب و شتم دو دیپلمات عراقی، وزارت خارجه این کشور 

فعالیت کنسولگری عراق در مشهد را به حالت تعلیق درآورد.

خبر

استان ما2
چهارشنبه 10 مهر 1398

 3 صفر 1441 2 اکتبر  2019  
سال سی و دوم  
شماره 9077  ویژه نامه 3461 

شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 

فضای مجازی: 

 5/5 درصد جمعیت خراسان شمالی 
سالمند هستند

قدس: اداره کل ثبت احوال خراسان شمالی، آمار کنونی 
جمعیت این استان را 973هزار و 711 نفر اعالم کرد که از 

این میزان حدود 5.5 درصد سالمندان هستند. 
مدیرکل ثبت احوال خراســان شــمالی گفت: هم اینک 
53هزار و 289 نفر از جمعیت این استان را افراد باالی 65 
سال تشکیل می دهند که این میزان در میانه سال قبل 53 
هزار و 8 نفر بوده است. زاهدی نیا افزود: شمار سالمندان 
استان حدود 0/2درصد از میانگین کشوری آن کمتر است.

 نردبان آتش نشانی 
از کمبودهای خراسان شمالی است

بجنورد- خبرنگارقدس: معاون هماهنگی امور عمرانی 
اســتاندار خراسان شمالی گفت: تهیه نردبان آتش نشانی 
از دغدغه های این استان اســت. رضا رجب زاده در جمع 
خانواده آتش نشانان افزود: ماهیت شغل آتش نشانی توأم با 
ایثارگری، جانفشانی و شهادت است و در حوادث مختلف 
شــاهد ایثارگری های آتش نشانان هســتیم. وی افزود: 
مجموعه شورای شــهر و شهرداری برای تأمین اعتبارات 

مورد نیاز حوزه آتش نشانی باید نگاه ویژه داشته باشند.

اعزام تیم بسیج جامعه پزشکی 
فریمان به مناطق کم برخوردار

قدس: مدیر شــبکه بهداشت و درمان فریمان از اعزام تیم 
بهداشتی درمانی »شــهید رهنمون« کانون بسیج جامعه 
پزشکی به مناطق کم برخوردار خبر داد. دکتر پاینده اظهار 
کرد: این تیم با حضور در روستای رزمگاه علیا عالوه بر ارائه 
انواع خدمات بهداشــتی درمانی، بــه برگزاری کالس های 
آموزشی رعایت بهداشت محیط و فردی و تحکیم خانواده 
اقدام کردند. وی گفت: در این اعزام 53 ویزیت عمومی، 12 

ویزیت مامایی و تحویل داروی رایگان انجام شد.

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

300072305 پیامک کنید.

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

12000

6000

6700

4200

9300

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

موز

سیب زرد

انار قند

کرفس

آلو شابلون



روی خط حادهث

محیط زیست

حمل و نقل

 گرد و غبار خراسان رضوی کاهش یافت
و  غبــار  و  گــرد  ایرنا: 
جــوی  آالینده هــای 
برخــی  و  مشــهد  در 
خراسان  شهرستان های 
گذشــته  روز  رضــوی 
کارشناس  یافت.  کاهش 
اداره  پیش بینــی  مرکز 

کل هواشناسی خراسان رضوی در این باره گفت: آالینده های 
جوی و گرد و غبار در چند روز گذشــته مشــهد و برخی از 

شهرستان های خراسان رضوی را فرا گرفته بود.
فریدون ســنگچولی افزود: بارش های پراکنده باران دوشنبه 
شــب گذشته در شهرستان های ســرخس، مشهد، قوچان، 
کالت و درگز موجب کاهش آالینده های جوی و گرد و غبار 

شده است.

 آبان، پایان جوالن دالالن 
در پایانه مسافربری مشهد

مشهد  شــهردار  قدس: 
از پایانه امام  در بازدیــد 
رضــا)ع( طی نشســتی 
بــا مدیرعامل ســازمان 
پایانه های مســافربری و 
با  ســازمان  این  مدیران 
بیــان اینکه ســاختمان 

اصلی و مجموعه جلو خان پایانه امام رضا)ع( به میزان وسعتی 
که دارد خدمات مناسبی را برای زائران و مسافران به دنبال ندارد، 
اظهارکرد: معتقدیم ساختمان اصلی و مجموعه پایانه امام رضا)ع( 
باید حس امنیت و آرامش را به زائران و مسافران القا کند که در 
این راستا افزایش نقش شهری و اجتماعی پایانه و اضافه کردن 
مردم به آن بســیار مهم اســت.  کالیی افزود: برای تحقق این 
موضوع باید میدان انقالب توسعه یافته و پیاده راه های آن افزایش 
پیدا کند و در مجموعه پایانه امام رضا)ع( از جمله جلوخان نیز 
المان هایی استفاده شود که مسافران با مشاهده آن ها احساس 
آرامــش و امنیت کنند. معاون عمــران، حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری مشهد نیز از نصب گیت و ایزوله شدن جایگاه های سوار 
و پیاده شدن مسافران از آبان ماه در راستای حذف دالالن پایانه 
امام رضا)ع( خبــر داد.  خلیل اهلل کاظمی با بیان اینکه در حال 
حاضر چهار سالن ورود و خروج مسافر، سرویس های دربستی، 
ســالن فروش یک و دو فروش بلیت و 10 جایگاه سوار و پیاده 
شدن مسافر در پایانه امام رضا)ع( وجود دارد، اظهار کرد: به دلیل 
ایزوله نبودن و نداشتن گیت، دالالن امکان حضور در این مکان  ها 
را دارند. وی افزود: مســافران زیادی از ورودی پایانه امام رضا)ع( 
وارد مشهد می شوند که متأسفانه وضعیت مناسبی ندارد و نیاز 
به ساماندهی دارد که مطالعات آن در حال انجام است. وی اضافه 
کرد: یکی از مشکالتی که زائران و مسافران از آن گالیه داشتند 
حضور دالالن در پایانه امام رضا)ع( است که برای رفع این مشکل 
طرح ایزوله کردن و ممنوع شدن فروش بلیت در پایانه در حال 

اجرا شدن است. 
وی ادامه داد: برهمین اساس در طرح جدید شرکت های فروش 
بلیت جمع آوری و10 کانتر در هسته مرکزی سالن اصلی پایانه 
ایجاد خواهد شد . معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
مشهد گفت: براساس این طرح، فروش بلیت از طریق اینترنت و 
آژانس های مسافرتی خارج از پایانه انجام و فروش بلیت در پایانه 
از ســوی شرکت ها ممنوع خواهد بود و تنها یک ساعت قبل از 
حرکت اتوبوس و در صورت خالی بودن صندلی، کانترها می توانند 
نسبت به فروش بلیت اقدام کنند. کاظمی ادامه داد: جابه جایی و 
احداث پایانه شرق جاده ابریشم نیز یکی دیگر از طرح هایی است 

که پیگیر اجرایی کردن آن هستیم.

با دستور دادستان بینالود
 معدن مجاور سنگ نگاره های باستانی 

پلمب شد
ایرنا: فعالیت یک معدن 
منطقــه  نزدیکــی  در 
»دیــزدر« کــه محــل 
اســتقرار چندیــن هزار 
باســتانی  ســنگ نگاره  
است، به دستور دادستان 
شهرســتان متوقــف و 
این معدن پلمب شد. رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی بینالود)طرقبه شاندیز( گفت: پلمب این واحد 
معدنی با حضور نمایندگان دادستانی در محل، دیروز نهم مهرماه 
انجام شــد.  علی اکبر احمدزاده افزود: در پی تخریب بخشی از 
ســنگ نگاره های باستانی دیزدر به خاطر ریختن گازوئیل روی 
آن ها و ابراز نگرانی دوســتداران میراث فرهنگی نسبت به این 
اقدام مخرب، پیگیری موضوع با همکاری خوب دادستانی آغاز و 
در نهایت به توقف فعالیت معدن نزدیک سنگ نگاره های باستانی 

منجر شد.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی خراسان رضوی نیز پیش از این گفته بود: مشکل 
موجود در منطقه باستانی دیزدر مربوط به معدن سنگی است که 
درخواســت عدم تمدید مجوز فعالیت آن را به سازمان صنعت، 

معدن و تجارت استان داده ایم.  
مرجان اکبری افزوده بود: تنها راه حفاظت از ســنگ نگاره های 
باستانی دیزدر تبدیل منطقه به پارک باستانی و این امر مستلزم 
آن است که زمین های محدوده به صورت کامل در تصرف میراث 
فرهنگی باشد که برای این مهم مکاتبات الزم صورت گرفته تا 

بتوانیم با توقف فعالیت معدن، اقدامات تصرفی را انجام دهیم.
منطقه تاریخی دیزدر در سه کیلومتری شمال شهر طرقبه و یک 
کیلومتری دره داغستان در شمال غرب مشهد با قدمت افزون بر 
3هزار سال، در دل خود سنگ نگاره های باستانی دارد که از نظر 

باستان شناسی بسیار ارزشمند هستند.
تاکنون افزون بر 2 هزار قطعه سنگ نگاره  باستانی در این منطقه 
طبیعی و تاریخی در گستره ای 20 هکتاری شناسایی شده اند. 
قدمت 3 هزار و 500ســاله برخی سنگ نگاره های این منطقه 
موضوعی بسیار مهم از دیگاه باستان شناسی است که بر ضرورت 

حفاظت از این میراث بشری تأکید می کند.

معاون سالمت دامپزشکی خراسان شمالی خبر داد
 ضبط 158 تن فراورده خام دامی 

 - د ر بـــجــــنو
معاون  خبرنگارقدس: 
ســالمت دامپزشــکی 
گفت:  شمالی  خراسان 
درمجموع با احتســاب 
محموله های ضبطی در 
مراکز فراوری، نگهداری 
و عرضه فراورده های خام دامی اســتان طی 6 ماه گذشته، 
بیش از 15۸ تن فــراورده خام دامی در مراکز تحت نظارت 
دامپزشکی و کشتارگاه  های استان کشف و ضبط شد که ۹۷ 

تن آن معدوم شده است.
دکتــر حمید رمضانی اظهار کرد: در این بازه زمانی 23 هزار 
و ۴۹۸ نوبــت از مراکز تولید، فــرآوری، نگهداری و عرضه 
فراورده های خام دامی اســتان بازدیــد و طی آن ها، ۷0 تن 
فراورده کشــف و ضبط شــد و ۹ هزار و 13۴ کیلوگرم آن 

معدوم شد.
وی اظهار کرد: همچنین در نیمه نخست امسال، ۴۴5 تخلف 
بهداشــتی به هنگام بازرسی ها، کشف و در این زمینه، 11۸ 
فقره پرونده تخلف بهداشتی به مراجع قضایی ارجاع داده شد 

و متخلفان نیز 122 میلیون ریال جریمه شده اند.
معاون ســالمت دامپزشکی خراسان شمالی گفت: در مدت 
یاد شده افزون بر 25 هزار رأس دام سبک وسنگین و بیش 
از ۷ میلیون قطعه مرغ با نظارت شرعی و بهداشتی ناظران 
دامپزشکی خراسان شمالی در کشتارگاه های این استان ذبح 
و از آن ها بیش از 1۷ هزار تن گوشت قرمز و سفید تولید شد.

رمضانی اظهار کرد: همچنین در 6 ماهه نخست سال جاری، 
23 هزار و 1۸6 رأس دام ســبک و 2 هزار و 2۴2 رأس دام 
سنگین در کشتارگاه های اســتان ذبح و یک هزار و 10 تن 

گوشت قرمز استحصال شده است.
وی افزود: همچنین با کشــتار ۷ میلیون و ۸53 هزار قطعه 

مرغ، 16 هزار و 561 تن گوشت مرغ تولید شده است. 
وی ادامــه داد: در این نظارت ها 11 هــزار و 6۸5 کیلوگرم 
فراورده غیربهداشتی در کشتارگاه های دام و بیش از ۷6 هزار 
و 1۸0 کیلوگرم فراورده غیربهداشتی در کشتارگاه های طیور 

استان ضبط شد.

عقیل رحمانی امید طهماسبی زاده، مدیر 
جهاد کشــاورزی مشــهد ضمن اعالم اعمال 
قانون قلع و قمع حدود 115 باغ ویال در حوالی 
مشهد، از شــهروندان خواست به هیچ عنوان 
زمین هایی که تغییر کاربری غیرمجاز داده اند را 

خریداری نکنند تا دچار خسارت نشوند.

 قلع وقمع 25 هکتار اراضی تغییر 
کاربری داده شده

مدیــر جهاد کشــــاورزی شهرستان مشهد 
در تشــریح عملیات بزرگ قلع و قمع چندین 
هکتار زمین کشاورزی تغییر کاربری داده شده 
در جاده مشهد-کالت به خبرنگار قدس گفت: 
پهنه ای که صبح روز گذشته مورد اعمال قانون 
قرار گرفت در مسیر جاده مشهد به کالت و در 

نزدیکی روستای کالکوب واقع شده بود.
وی تصریح کــرد: در این عملیات برای اجرای 
قانون حدود 115 قطعه زمینی که به صورت 
غیرقانونی تبدیل به باغ ویال و... شــده و یا دور 
تا دور آن ها دیوارکشی شده بود، پس از انجام 
فرایند قانونی و در نهایت با صدور دستور قاضی 
حقدادی، سرپرست دادسرای ویژه شهرسازی 

مرکز استان اعاده به وضع سابق شد.
امید طهماسبی زاده در مورد وسعت زمین های 
تغییر کاربری داده شــده هم بیان کرد: وسعت 
پهنه ای که به وضع سابق اعاده شد در حدود 2۴ 
هکتار بود که این باغ ویالها در مساحت حدود 
300 هکتاری به صورت پراکنده بنا شده بودند.

ماجرای ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر 
کاربری های خــالف قانون در منطقه را هم 
همکاران محترم ما شهرداری مشهد و جهاد 
کشاورزی شهرســتان گزارش و پس از آن 
چند روز تحقیقات مفصلــی در این زمینه 
صورت گرفــت و خروجی آن هــم اعمال 
قانــون و تخریب بناهــای مذکور در محل 
بود. اجــرای این کار هم در قالب شــورای 
حفظ حقوق بیت المال  و با همراهی اعضای 
کمیته صیانت از حریم شهر مشهد صورت 

گرفت.

 زمین های مشکل دار را 
نخرید

مدیــــر جهاد کشــاورزی 
شهرستان مشــهد ادامه داد: 
همان طور که قبالً به سمع 
و نظــر مردم عزیز رســیده، 
بازهم تأکید می کنم عزیزانی 
که قصد خریــد زمین دارند 
بایــد توجه کننــد به هیچ 
عنوان ســراغ زمین هایی که 
غیرقانونی تغییر کاربری داده 
شــده نروند و هزینه ای برای 

آن پرداخــت نکنند؛ چراکه افراد ســودجو از 
آگاهی نداشتن و عدم دقت برخی شهروندان 
سوءاستفاده کرده و آن ها را هدف مطامع خود 

قرار می دهند.
امید طهماســبی زاده تصریح کرد: شهروندان 
توجــه کنند به هیچ وجهی پولشــان را خرج 
زمین های تغییر کاربری داده شــده به صورت 
غیرمجاز نکنند که در نهایت روند کار به جریمه، 

تخریب بنای غیرمجاز و... ختم خواهد شد.
از طرفــی مالکان زمین های کشــاورزی این 
گونه تصــور نکنند که اگر قطعــه زمینی در 

راحتی  به  اختیار آن هاست، 
می توانند آن را قطعه بندی و 

به فروش برسانند. 

 آثار منفی تغییرکاربری 
زمین های کشاورزی

مدیــــر جهاد کشــاورزی 
شهرستان مشهد به آثار منفی 
تغییــر کاربــری زمین های 
کشــاورزی اشــاره و در این 
زمینه هم عنوان کرد: مردم 
عزیز باید بــه آثار زیانبار که 
تغییر کاربری های غیرمجاز در حاشیه شهرها 
و... روی محیط زیســت، منابع آبی و تولیدات 
غذایی می گذارد هم توجه کنند، این گونه به 
ماجرا نگریسته نشود که مأموران بی رحمانه باغ 
ویالهای ایجاد شده را فقط تخریب می کنند. 
این اقدام در راستای احقاق حقوق عامه انجام 
می شود.اگر ماجرای تغییر کاربری های غیرمجاز 
به صورت کارشناســی واکاوی شود مشخص 
خواهد شد که این رفتار خالف قانون که برخی 
برای سودجویی دست به آن می زنند، مسبب 
مهاجرت روستانشــینان به حاشیه شهرها و 

گسترش حاشیه نشینی نیز می شود. این پدیده 
خود می تواند مشکالتی ایجاد کند.

 معامله زمین های کشاورزی قطعه بندی 
شده در امالکی ها ممنوع

وی هشداری هم به برخی متولیان بنگاه های 
معامالت امــالک داد و در ایــن رابطه گفت: 
خریدو فــروش زمین های کشــاورزی تغییر 
کاربری داده شــده و قطعه بندی شده در این 
واحدهای صنفی ممنوع بوده و در صورتی که 
این افراد مورد شناسایی قرار بگیرند، در دستگاه 

قضایی متهم به معاونت در جرم خواهند شد.
متأســفانه برخی مواردی که از سوی ما مورد 
بررســی قرار گرفته و اســناد فروش چندین 
قطعه زمین تغییر کاربری داده شــده بازبینی 
شــد، معلوم شــد در قول نامه هایی که توسط 
فرد بنگاهی هنگام فروش قطعات تنظیم شده 
عنوان شده بود تمامی مشکالت امور اراضی با 
خریدار اســت و همه چیز را از گردن خود رد 

کرده بودند.
امید طهماسبی زاده بیان کرد: برخی از همشهریان 
پس از سال ها تالش بازنشسته می شوند و با پول 
بازنشستگی خود تصمیم می گیرند زمینی بخرند 
تا در ادامه در فضای باغ و... آرامش را برای خود 
و خانواده شان به ارمغان بیاورند، اما چون دقت 
کافی در این زمینــه به خرج نمی دهند در دام 
افرادی که اقدامات آن ها از مصادیق کالهبرداری 
محسوب می شود، گرفتار و پولشان بر باد می رود. 
باز هم از شهروندان درخواست می شود قبل از 
خرید هر قطعه زمین کشــاورزی، باغ  ویال و... 
از جهاد کشــاورزی و دیگر دستگاه های متولی 
اســتعالم بگیرند تا خدای ناکرده دچار ضرر و 

زیان نشوند.

روز گذشته انجام شد

آزادسازی 300 هکتار از حصار  ویالها

وسعت پهنه ای که به 
وضع سابق اعاده شد 
در حدود 24 هکتار 

بود که این باغ ویالها 
در مساحت حدود 

300 هکتاری به صورت 
پراکنده بنا شده بود

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
 کاهش دمای هوا در خراسان رضوی

تا پایان هفته
قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: براســاس 
گزارش های دریافتی میانگین دما در اســتان تا پایان هفته 

جاری دو تا سه درجه نوسان دارد.
بر این اســاس بیشــینه دمای امروز مشــهد به 26 درجه 
سلسیوس می رسد و روز پنجشنبه نیز به میزان 2 تا 3 درجه 

دما کاهش می یابد.
بیشینه دمای مشهد در روزهای پایانی هفته جاری بین  23 

تا 2۴ درجه سلسیوس در نوسان خواهد بود.

گزارش نشست
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گفت:  اســتان  انتظامی  فرمانده  رحمانی: 
نزاع های مسلحانه ۴2 درصد افزایش داشته و 
اینکه برخی تمایل به نگهداری سالح شکاری 

دارند، جای نگرانی دارد.

آغاز هفته ناجا 
با شعار» پلیس هوشمند، امین مردم«

صبح روز گذشــته ســردار تقوی، فرمانده 
انتظامی اســتان در نشســت خبری که به 
مناسبت نزدیکی هفته ناجا برگزار شده بود 
،عنوان کرد: مراسم هفته نیروی انتظامی از 
11 الی 1۷ مهرماه با شعار »پلیس هوشمند، 
امین مردم« در سطح استان برگزار می شود.

وی ادامه داد: روزهای این هفته هم به ترتیب 
بــا عناوین »پلیس: بصیــرت، والیتمداری، 
ایثار و شــهادت«، »پلیــس: جامعه ایمانی، 
ارزش مــداری رأفت و مهربانــی«، »پلیس، 
رفتار حکیمانه، خدمتگــزاری و امانتداری«، 
»پلیــس، قانون گرایی، مســئولیت پذیری، 
انضباط اجتماعــی«، »پلیس، دانش بنیانی، 
حرفه ای گرایــی و روز آمــدی«، »پلیــس، 
آموزش همگانی، پیشگیری اجتماعی، آرامش 
عمومی« و »پلیــس مرزبانی، امنیت پایدار، 

اقتدار مرزی« نام گذاری شده است.
فرمانده انتظامی اســتان در مقایسه آماری 

کاهــش و یــا افزایش جرایم در یک ســال 
گذشــته هم گفت: بازه زمانی مدنظر ما در 
این زمینه از ۹۷/۷/1 تا مدت زمان مشابه در 
سال ۹۸ است. در این بازه یکساله کشفیات 
موادمخدر در ســطح استان حدود ۴ درصد 
افزایــش و در این رابطه هــم 2۸ تن انواع 
موادمخدر کشف شد. از سوی دیگر 35 باند 

توزیع موادمخدر هم متالشی شد.
وی درمورد میــزان تصادفات صورت گرفته 
در شــهرها و جاده های استان هم گفت: این 
موضوع هــم با افزایش 103 درصدی مواجه 
بود که بیشــترین دالیل بروز آن اســتفاده 

رانندگان از تلفن همراه حین رانندگی و توجه 
نداشتن به جلو گزارش شده است.

سردار تقوی افزود: جرایم رایانه ای در استان با 
افزایش 11۷ درصدی در وقوع رو به رو بود که 
بررسی ها نشان می دهد بیشتر مجرمان این 
جریان افراد کم سن وسالی هستند که سابقه 
بزه ندارند و به واسطه کنجکاوی و... دست به 

این اقدامات زدنده اند.

 قتل در پی عدم کنترل خشم
وی گفت: وقوع قتــل در این مدت افزایش 
داشته اما درمقایسه 6 ماهه اول سال جاری 

با همین مدت در ســال گذشته پی می بریم 
که وقوع قتل ۸ درصد کاهش داشــته است. 
در این مسیر هم عدم کنترل خشم و در پی 
آن نزاع های اجتماعی نقش مهمی در وقوع 
این نوع جنایت داشته اند. همچنین سرقت ها 
هم افزایش داشته که آمارها عدد 2۹ درصد 
را برای آن نشان می دهد، در این میان میزان 
کشف جرایم هم با رشد 30 درصدی مواجه 
شده که نشــان از برنامه ریزی قوی و خوب 
همکاران انتظامی اســت. از طرفی آمار نزاع 
مســلحانه رو به افزایش است و اینکه برخی 
اصرار به نگهداری سالح شکاری دارند جای 
نگرانی دارد،آمار نزاع های مسلحانه هم حدود 

۴2 درصد افزایش داشته است.

 صدور گذرنامه موقت 
برای زائران اربعین

وی در مورد صــدور گذرنامه موقت در ایام 
اربعین حســینی هم گفت: بخش نامه این 
ماجرا به تازگی ابالغ و فرایند صدور این نوع 
گذرنامه که تا پایان اربعین اعتبار دارد، آغاز 

شده است.
از طرفی به مناســبت فرا رسیدن هفته ناجا 
ترخیص موتورسیکت ها و خودروهای توقیفی 

با تخفیف ویژه ای انجام خواهد شد.

در نشست خبری عالی ترین مقام انتظامی استان مطرح شد

رفع توقیف وسایط نقلیه در هفته ناجا با شرایط ویژه

مزایده فروش امالک شهرداری فریمان – مرحله دوم )نوبت دوم(
شهرداری فریمان در نظر دارد برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها و به استناد مجوز شماره 5/1962 مورخه 
98/04/30 شورای اسالمی شهر تعدادی از امالک خودرا به شرح زیر از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا 
متقاضیان می توانند از تاریخ چاپ دوم این آگهی جهت دریافت اسناد مزایده و اطالع از شرایط آن در ساعات اداری 

به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند
توضیحات :

1- مهلت فروش اسناد مزایده از تاریخ چاپ دوم این آگهی تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخه 98/07/18 خواهد بود.
2-آخرین مهلت قبول پیشنهادات قیمت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 98/07/21 می باشد.

3-تاریخ برگزاری کمیسیون مزایده، بازگشایی و قرائت پیشنهادات قیمت، رأس ساعت 14:15 روز دوشنبه مورخه 
98/07/22 در محل ساختمان شماره یک شهرداری فریمان واقع در میدان امام خمینی)ره( خواهد بود.

4-شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات قیمت به منزله قبول شرایط مندرج در اسناد مزایده می باشد.
5- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و در صورت رد پیشنهادات سپرده قابل استرداد می باشد.

6- تمامی هزینه های درج آگهی در تمامی مراحل و کارشناس��ی و هزینه های دفترخانه و انتقال س��ند و نیز انواع 
وکالتنامه ها  به عهده برنده مزایده خواهد بود.

7- اطالعات بیشتر در اسناد مزایده درج گردیده است .
8- به پیشنهادات مبهم، مخدوش، ناخوانا و فاقد سپرده، بدون پاکت، فاقد قیمت و خارج از موعد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد و باطله محسوب می گردد.
9- در صورت انصراف هر یک از نفرات اول تا سوم سپرده هر یک به نفع شهرداری ضبط گردیده و قابل استرداد 

نخواهد بود و در اینصورت مزایده تجدید خواهد شد. 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 34623364 واحد امور قراردادها ی شهرداری فریمان تماس حاصل نمایند.

وضعیت موجود ر
ملک

متراژ پالک ثبتیمحل ملک
)مترمربع(

قیمت پایه مزایده 
)ریال(

سپرده شرکت در 
مزایده

11934191/821،055،010،00052،000،000فریمان- خیابان بسیج – مقابل بسیج 1زمین- مسکونی1

فریمان- خیابان پایداری 4- جنب زمین- مسکونی2
ساختمان دارویی نصر- قطعه اول 

شمالی

18112300/611،653،355،00082،000،000

فریمان- خیابان پایداری 4- جنب زمین- مسکونی3
ساختمان دارویی نصر- قطعه دوم 

شمالی 

18111299/611،647،855،00082،000،000

فریمان- خیابان پایداری 4- جنب زمین- مسکونی4
ساختمان دارویی نصر- قطعه سوم 

شمالی

18110292/11،606،550،00080،000،000

فریمان- خیابان پایداری 2- جنب زمین- مسکونی5
ساختمان دارویی نصر- قطعه دوم 

جنوبی

180952861،573،000،00078،000،000

فریمان- خیابان امام خمینی 2- واحد - تجاری6
پاساژ امین- سمت غربی

1621016/14620،000،00031،000،000

/ع علیرضا قلی زاده-شهردار فریمان 
98
07
30
3



  عرضه 55 هزار عنوان کتاب 
در نمایشگاه خراسان شمالی

خبرنگار  بجنــورد- 
یازدهمیــن  قــدس: 
خراسان  کتاب  نمایشگاه 
شــمالی، امــروز بــا ۵۵ 
هــزار عنوان کتــاب در 
امام  مصــای حضــرت 
به  خمینــی)ره( بجنورد 

روی عاقه مندان کتاب و کتابخوانی گشوده می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی خراسان شمالی از این نمایشگاه 
به عنوان یکی از بزرگ ترین رویدادهای فرهنگی کشور یاد کرد و 
گفت: ۲۵۱ ناشر در این نمایشگاه ۶ روزه حضور دارند که از این 

تعداد ۲۰ ناشر و کتابفروشی بومی خراسان شمالی هستند.
حسین فرخنده اظهار داشت: در مجموع ۱۷۶ غرفه برای عرضه 
۵۵ هزار عنوان کتاب در این نمایشگاه برپا می شود که ۱۵۰ غرفه 
متعلق به ناشــران تهران و دیگر استان ها و ۲۶ غرفه متعلق به 

ناشران خراسان شمالی است.
وی با اشــاره به تخفیف ۳۰ درصدی خرید کتاب در نمایشگاه، 
اظهار داشت: عاقه مندان می توانند با خرید بن های الکترونیکی از 
تخفیف ۲۰ درصدی برخوردار شوند و ناشران نیز موظف به ارائه 

تخفیف حداقل ۱۰ درصدی هستند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسامی خراسان شــمالی برگزاری 
کارگاه های ادبی، روایت خوانی کتاب، رونمایی از کتب دانشگاهی، 
کارگاه رابطه سواد با بزهکاری، کارگاه شعر، داستان و قصه گویی، 
نمایش و بازی و سرگرمی و نشست های تخصصی مختلف را از 

برنامه های جنبی نمایشگاه کتاب برشمرد.

  خانه های تخصصی گرافیک، سینما و 
تئاتر در مشهد شکل می گیرد 

خانه  مدیرعامل  قدس: 
هنرمندان مشــهد گفت: 
خانه های  می شود  تاش 
تخصصی گرافیک، نقاشی، 
ســینما و تئاتر در مشهد 

شکل گیرد.
صدرا مذهب یوســفی در 

جلسه هم اندیشی خانه ادبیات با اشاره به اینکه تاش شده خانه 
ادبیات مشهد در خور جایگاه و شخصیت ادبی و هنری خراسان 
بزرگ باشد، گفت: موضوع زمینه سازی و بسترسازی برای انجام 
فعالیت های تخصصی هنرمندان و فرهیختگان در دستور کار شورا 
و شهرداری قرار گرفته و سعی شده مجموعه هایی ایجاد گردد تا 
بستر الزم برای تولید فعالیت های تخصصی فراهم و مدیریت شود.

مدیرعامل خانه هنرمندان مشهد افزود: خانه ادبیات مشهد نقطه 
اتصال بین نیاز شهر و تخصص و درایت هنرمندان است.

ورزش خراسان

محیط زیست

ورزش جانبازان و معلولین خراسان رضوی در فقر امکانات به سر می برد

یک مجموعه استیجاری،   برای ورزشکاران یک استان! 
هاشم رســائی فر پس از حضــور سیزده 
ساله هادی رضایی در رأس هیئت ورزش های 
جانبازان و معلولین خراســان رضوی دوازدهم 
اردیبهشت گذشته مجمع انتخابات این هیئت 
مجیــد محمدی فر را به عنــوان رئیس جدید 
انتخاب کرد تــا هیئت جانبــازان و معلولین 
خراســان رضوی با مدیریتــی جدید پس از 

رضایی به کارش ادامه دهد.
دوران حضور هادی رضایی با تمام شرایطی که 
در این ســال ها داشته افتخارات در خور توجهی 
برای ورزش جانبازان و معلولین خراسان رضوی 
در پی داشــته است که این شرایط قدری کار را 
برای مدیریت جدید دشوار نموده و سطح توقعات 

را باال برده است.
محمدی فر گرچه ســعی داشــته بــا کمترین 
تغییر و حتی بدون تغییــر در بدنه هیئت، اداره 
ورزش جانبازان و معلوالن خراسان رضوی را به 
پیش ببرد اما برای اینکه دوران پســارضایی را با 
شرایطی مناســب در هیئت سپری نماید بدون 
تردید نیازمند فراهم شدن وضعیتی متناسب با 
نیازمندی های ورزشکاران جانباز و معلول استان 
اســت. موضوعی که گویا چندان هم شرایطش 
برای او و هیئت جانبازان و معلولین فراهم نیست 
و ورزشکاران این هیئت به همان روال گذشته 
از نبــود یا کمبــود امکانــات، کم توجهی ها و 
مناســب نبودن شرایط رنج می برند. موضوعی 
که مجید محمدی فر نیز به آن اذعان دارد و از 
آن به عنوان مهم ترین دغدغه هیئت جانبازان 

و معلولین یاد می کند.

  یک مجموعه، تمام امکانات ورزش 
جانبازان و معلولین استان!

رئیس هیئت ورزش های جانبــازان و معلولین 
خراســان رضوی با مقایســه شــرایطی که در 
گذشته وجود داشته با وضعیت موجود می گوید: 
اگر واقع بینانه به داستان ورزش های جانبازان و 
معلوالن استان نگاه کنیم باید بگوییم در گذشته 
برای این حوزه زحمات زیادی کشیده شده است 
با نگاه به عملکرد گذشته و توانایی هایی که داریم 
بعد از تهران، خراسان رضوی در کشور اول است 
آقای رضایی و گروه قبلی در گذشته خوب جلو 

رفتند اما آنچه مد نظر اســت این 
اســت که این ها بهانه نمی شــود 
که نبایــد کار کــرد و همه چیز 
عالی اســت. به واقع ما نسبت به 
حرمت و جایگاهی که جانبازان و 
معلوالن دارند باید بگویم احساس 
چراکه  می کنیــم؛  شــرمندگی 

نتوانسته ایم همه آن ها را با ورزش آشنا کنیم.
مجید محمدی فر در ادامــه می افزاید: تنها یک 
مجموعه ورزشــی در کل اســتان بــه صورت 
تخصصی و البته به صورت اجاره ای برای استفاده 
جانبازان و معلــوالن وجــود دارد و هیچ جای 
دیگری که بشود ورزشــکاران ما از آن استفاده 
نمایند در خراســان رضوی وجود ندارد! در نظر 
داریم که در پنج نقطه مشهد شرایط دسترسی 
جانبازان و معلوالن را به امکانات ورزشی فراهم 
نماییم در این راستا شهرداری قول هایی داده است 
و همه شرایط در این خصوص فراهم است آنچه  
که مورد نیاز است فهرستش را در اختیار رئیس 
شورای شهر و شهردار قرار داده ایم تا حداقل های 
ورزشــی در این اماکن برای استفاده جانبازان و 
معلوالن عاقه مند به ورزش قرار بگیرد. وی ادامه 

داد: بر اساس آمار جهانی ۱۰درصد 
از جمعیت کل دنیا را افراد معلول 
اینکه  تشکیل می دهند به فرض 
این آمار در کشور و استان ما برای 
جانبازان و معلوالن نیز همین قدر 
باشــد باید ۱۰درصــد از امکانات 
ورزشی نیز در اختیار این قشر قرار 

بگیرد که به واقع این گونه نیست. 

  دغدغه اجاره بهای 160 میلیونی
وی اظهار داشــت: امکانات و مجموعه ورزشی 
فعلی که همان مجموعه ۱۵ خرداد مشهد است 
به دلیل اینکه بایــد اجاره بهای ۱۶۰ میلیون 
تومانی آن پرداخت شود بیشتر در اختیار افراد 
عادی است اگر شرایطی به وجود آید که هیئت 
به اســتقال مادی برسد ســراغ درآمدگرایی 
نخواهیم رفت و شــرایطی را به وجود خواهیم 
آورد که حضور در اماکن ورزشی برای جانبازان 

و معلوالن جاذبه بیشتر داشته باشد.
رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولین 
گفت: جلسه هیئت رئیسه افتخاری با حضور ۱4 
عضو آن که همگی از عاشقان خدمت در بخش 

ورزش های جانبازان و معلوالن هستند چندی 
قبل برگزار شــد که در آن جلسه مصوبه ای با 
حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان داشتیم 
که در آن قرار شد اجاره بهایی بابت مجموعه 
ورزشی ۱۵ خرداد از هیئت گرفته نشود که با 
دستور و پیگیری دکتر شیران، نماینده مردم 
مشــهد در مجلس نوشــته ای تنظیم شد که 
موضوع لغو پرداخت اجاره بها از سوی اداره کل 

ورزش و جوانان اجرایی شود.
محمدی فر همچنین عنــوان کرد: یکی دیگر 
از اقداماتی که الزم االجراســت این اســت که 
جانبازان و معلوالن مســتعد در حوزه ورزش 
را شناســایی کنیم که این موضوع نیز در دو 
مقوله مورد توجه اســت اینکه نیروهای جوان 
برای سرمایه گذاری ورزش جانبازان و معلوالن 
شناسایی شوند و دوم اینکه به شهرستان ها به 
عنوان ظرفیتی مهم بها داده شود تا ورزشکاران 
مستعد در این شــهرها بتوانند استعدادهای 

خودشان را شکوفا نمایند.

  ورزش جانبازان و معلوالن 
نیازمند توجه خیران

وی در خصــوص هزینه های ســاالنه هیئت 
جانبــازان و معلولین برای رونق ورزش در این 
حــوزه اظهار کرد: با توجه به اینکه هزینه ها با 
افزایش چندبرابری روبه رو شده است و به طور 
مثال برای خرید یــک صندلی چرخدار برای 
یک ورزشکار ۲۰۰ میلیون تومان باید پرداخت 
شــود، قیمت یک تفنــگ ۶۰ میلیون تومان 
شــده اســت و یک قبضه تپانچه ۵۰ میلیون 
تومان است و... ساالنه چیزی حدود 9میلیارد 
و ۵۰۰میلیــون تومان هزینه صــرف ورزش 
جانبازان و معلوالن استان می شود که هیئت 
برای این موضوع با مشــکات زیادی مواجه 
اســت که به نوعی حضور خیــران در ورزش 
جانبازان و معلوالن می تواند از سنگینی این بار 
بکاهد و کمک راه این ورزشکاران باشد. ضمن 
اینکه یادآوری این موضوع شاید بد نباشد که 
بگوییم امکانات ورزشی در شهرستان های ما در 
حد صفر اســت و حضور خیران می تواند گره 

بزرگی از کار را باز کند.

فرهنگ و هنر

تلنگر

  سهم خواهی  مسئوالن از
 پردیس دانشگاه فرهنگیان نیشابور

فارس: یکی از اتفاق های 
ارزشمند  و  مبارک  بسیار 
پردیس  تأســیس  اخیر، 
دانشــگاه  خواهــران 
فرهنگیان در نیشابور است.
اما ایــن اتفاق خــوب با 
حاشیه هایی همراه بود که 

دل هر باخبری را به درد می آورد.
در نشســتی که چندی پیش در محل پردیس پسران دانشگاه 
فرهنگیان نیشــابور برگزار شــد، هر دو نماینده اصاح طلب و 
اصول گرای نیشابور بر شایسته گزینی تأکید فراوان کردند، ولی 
متأسفانه خبرهای موثق و البته ناامیدکننده ای از نتایج این تأکید 

بر شایسته گزینی به گوش می رسد.
دو نماینده از خراسان رضوی گزینه های خود را برای حضور در 
این پردیس معرفی کرده اند، در یکی از موارد خانم دکتری معرفی 
شــده که با توجه به عدم تطابق رشته و موارد درسی مورد نیاز 
پردیس، مورد توافق قرار نگرفته است، اما گزینه دوم این نماینده 

که عضو جامعه فرهنگی است وارد این مجموعه شد.
اما دیگر نماینده نیز از این انتقال به دنبال کسب منافع اطرافیان 
خود است، رئیس دفتر این نماینده نیز در این مدت با تأکید بر 
انتقــال خواهرش به این پردیس تاش هایی را آغاز کرده بود که 
موفق شد. اما این سهم خواهی فقط به نمایندگان محدود نشد، 
در اتفاقی جالب  توجه، دختر مدیر آموزش وپرورش نیشــابور با 
گذراندن مقطع لیســانس در رشته آموزش ابتدایی در دانشگاه 
فرهنگیان و همچنین تعهد هشت سال خدمت در منطقه محروم 
زبرخان، در سال گذشته در حالی که هنوز چندین سال از تعهد 
خدمتش باقی مانده، در نامه و مجوز عجیب طرح و برنامه خراسان 
رضوی به شــهر خرو منتقل می شود، اما امروز و در حالی که در 
آغاز سال پنجم خدمت خود است هنوز به هیچ مدرسه ای در این 
بخش نرفته و به صورت خاف قانون و صد البته به صورت اسمی 
به مدرسه ای در نیشابور منتقل شده، ولی تاکنون در این مدرسه 
نیز حضور نیافته و در عوض راهی پردیس خواهران تربیت معلم 

فرهنگیان نیشابور شد.
این در حالی است که مدیر آموزش وپرورش نیشابور چندی پیش 
در مورد جابه جایی دخترش از مناطق محروم به شهر خرو گفته 
بود: دخترم تافل زبان دارد و دانشجوی ارشد در دانشگاه فردوسی 

در رشته مشاوره است و جزو بنیاد نخبگان است.
حســین مهرآبادی بدون اشاره به اینکه چطور دخترش با فقط 
قبولی در رشــته مشاوره و در ابتدای ترم اول دانشگاه به مدرسه 
متوسطه برای سمت مشاور منتقل می شود، تصریح کرد: دخترم 
سال گذشته پژوهشــگر برتر بوده و دوستان گفتند از ظرفیت 
دخترم در بخش زبرخان استفاده کنند که من به مدیر این بخش 

گفتم این کار را انجام ندهید.
وی تصریح کرد: امســال ســال پنجم دخترم است و اگر دوران 
دانشجویی را حساب کنیم می شود سال نهم، دخترم می توانست 
قانونی درخواست انتقال دهد و اگر می خواستم می توانستم دخترم 

را حتی با سنوات صفر به نیشابور و در سیستم اداری بیاورم.
وی خاطرنشان کرد: دخترم سال گذشته زبان انگلیسی تدریس 
می کرد و برای او شخصاً از اداره کل نامه زدند که از ظرفیتش در 

دیگر جاها استفاده شود.
حال همه این موارد در حالی اســت که آموزش وپرورش نیشابور 
ادامه تحصیل معلمان خود در مقطع باالتر را به بهانه کمبود معلم 
ممنوع اعام کرده است. به نظر می رسد استفاده از رانت در بین 

مسئوالن نیشابور تمامی ندارد.

  اعزام دو دوچرخه سوار خراسانی 
به مسابقات قهرمانی آسیا

برگزیده  نفــرات  قدس: 
اردوی  آخـــــریـــــن 
دوچرخه سواری تیم ملی 
برای اعزام به مســابقات 
آسیا با حضور دو رکابزن 
خراسانی مشخص شدند. 

پس از دو مرحله مسابقه 
انتخابی بین نفرات دعوت شده به اردوی تیم های ملی سرعت و 
نیمه استقامت، کمیته تیم های ملی نفرات برگزیده آخرین اردو را 

پیش از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا اعام کرد.
در رده ســنی جوانان، داوود محمدآبادی از خراسان رضوی و در 
رده سنی بزرگساالن محمد دانشــور خرم از این استان در بین 
نفرات برگزیده قرار گرفتند. این نفرات زیر نظر محمود پراشف، 
سرمربی تیم های ملی در پیست دوچرخه سواری آزادی حضور 

خواهند داشت.
گفتنی است؛ مسابقات دوچرخه سواری پیست قهرمانی آسیا از 

تاریخ ۲4 تا ۲9 مهرماه به میزبانی کره جنوبی برگزار خواهد شد.

  مشهد مجری طرح منطقه ای 
استعدادیابی وزنه برداری شد

ایرنا: با انتخاب مشــهد 
طرح  مجــری  عنوان  به 
پرورش  و  اســتعدادیابی 
وزنه بــرداری  نخبــگان 
پســران منطقه یکم، این 
برنامه کشوری در مشهد 

برگزار می شود. 
رئیس هیئت وزنه برداری خراسان رضوی گفت: طرح استعدادیابی 
و پرورش نخبگان در روزهای ۱۷ تا ۲۰ مهر ماه جاری در مجموعه 

ورزشی تختی مشهد برگزار می شود. 
سعید حسین زاده مقدم افزود: ورزشکاران وزنه بردار از استان های 
خراســان رضوی، جنوبی، شمالی و سمنان شامل هر استان ۱۰ 

وزنه بردار و دو مربی در این طرح شرکت کرده اند.
وی گفت: ورزشکاران وزنه بردار متولد سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ 
در طرح اســتعدادیابی حضور دارند. رئیــس هیئت وزنه برداری 
خراسان رضوی افزود: در همین چارچوب دوره  آموزشی معرفی 
و تشریح راهکارهای موفقیت در وزنه برداری و نیز آشنایی اولیه با 
مقررات داوری برای وزنه برداران خراسان رضوی، جنوبی، شمالی 

و سمنان و مربیان آن ها برپا می شود.

  دعوت از چهار بازیکن تیم فوتسال 
فرش آرا به اردوی تیم ملی

قدس: ســرمربی تیم فوتســال فرش آرای مشهد گفت: چهار 
بازیکن تیم فوتسال فرش آرای مشهد به هفتمین مرحله اردوی 
تیم ملی دعوت شدند. مجید مرتضایی در این خصوص اظهار کرد: 
رحمان سارانی، مسعود محمدی، قدرت بهادری و بهزاد عظیمی 

دعوت شدگان به این اردو هستند.
سرمربی تیم فوتسال فرش آرای مشهد بیان کرد: اردوی تیم ملی 
فوتسال از سیزدهم مهر ماه به مدت چهار روز در مرکز ملی فوتبال 

در تهران برگزار می شود.
مرتضایی عنوان کرد: ۱۸ بازیکن به هفتمین مرحله اردوی تیم 
ملی فوتسال دعوت شدند و تیم فرش آرا با چهار بازیکن بیشترین 

تعداد دعوت شده را در اختیار دارد.

   تایباد میزبان پرندگان مهاجر شد
از  قدس: نخستین گروه 
درنا های مهاجر خاکستری 
در تایبــاد فــرود آمدند. 
حفاظــت  اداره  رئیــس 
محیط زیســت تایباد با 
اعام این خبر، گفت: این 
گروه درناي خاکستري در 
قالب مهاجرت زمستاني از مناطق سردسیر به نواحي گرمسیر در 

عرصه های این شهرستان بر زمین نشستند.
ســیدعلی قیصری افزود: دشــت هاي کاریز تایبــاد از بهترین 
زیستگاه هاي پرندگان به ویژه پرندگان شکاري و تنها زیستگاه 
درناي خاکستري در شرق کشور است از این رو همه ساله با آغاز 
کوچ درناي خاکســتري بیش از هزار قطعه از این نوع پرنده به 
تایباد مهاجرت مي کنند و تا پایان فروردین میهمان دشت هاي 

این بخش از خراسان رضوي هستند.

احمد فیاض  رفته رفته باید هنرمند توانمند معلول نقاش 
شهرمان را بیشتر شناخت و بیشتر تحسین کرد. هنرمند 
معلولی که خودش دســت خــودش را می گیرد تا خالق 
زیبایی های بصری باشد. حاال و پس از نخستین نمایشگاه 
نیمه رسمی نقاشــی اش که سال گذشته در سینما هویزه 
برگزار شد؛ »رنگ زندگی« را در نگارخانه رادین مشهد برپا 

کرده است.
به گزارش قدس؛ »رنگ زندگی« عنوان نمایشــگاه نقاشی 
هنرمند معلول »فاطمه معروفی« اســت که این روزها در 
مشهد برقرار است. فاطمه معروفی هنرمند توانای نقاشی 
با تحقق »خواســتن توانستن است« توانسته است با اتحاد 
دســتانش، آثار فاخر و جذابی خلق نموده و شگفتی ساز 

شود. 
عصر یک روز پاییزی وارد نمایشگاه می شوم. در حالی که 
آلودگی هوا زیبایی های آشــکار شهر را پنهان کرده، اما در 
نگارخانه رادین زیبایی های پنهان شــهر رخ عیان نموده 
و معلــول هنرمند ویلچرنشــینی را می بینم که در محل 
نمایشــگاه نیز دســتانش بر قلم مو گره خورده و روی بوم 
نقاشی می کشد. با وجود آنکه سومین روز نمایشگاه است، 
اما حضور بازدیدکنندگان حکایت استقبال از آثار نقاشی 
خانم معروفی دارد. شــماری از بازدیدکنندگان را معلوالن 
تشکیل می دهند. برخی هایشان از آسایشگاه معلولین شهید 
فیاض بخش آمده اند. ناگفته نماند یک پای ثابت کار نیز برای 
برگزاری این نمایشگاه؛ همین همت و همراهی بر و بچه های 
فرهنگی آسایشگاه است که آمده اند تا بازوی انعکاس هنری 
فاطمه معروفی باشند. تقریباً از هر سبک نقاشی در میان آثار 

وی دیده می شود اما اغلبشان آبستره است. نام تابلو »رشد« 
که به ســبک آبستره است با آبرنگ روی کاشی به زیبایی 
تمام نقاشی شده است. اثر »دوستی« با کاردک خلق شده و 
اثر »تنها« با کاردک و قلم مو بر دیوار نمایشگاه جاخوش کرده 
است. »حال خوش«، »الله ها«، »رؤیا«، »زندگی« و  »همدم« در 
کنار ده ها عنوان دیگر از اسامی آثار فاطمه معروفی است که 
روی دیوار نمایشگاه جانمایی شده است و بازدیدکنندگان 
را محو تماشا می نماید. حکایت معلولیت این هنرمند نقاش 
کمی تأثرانگیز اســت. وی که متولد ۱۳۶۱ اســت در این 
باره می گوید: تا ۱۰ســالگی مثل هر دختر نوجوانی میان 
کوچه پسکوچه های روستای پس پشته مشهد بازیگوشی 
می کردم. با دختران همسایه و فامیل؛ طناب بازی و لی لی 
و گرگم به هوا بازی می کردیم، اما یک بیماری موجب شد 
تا ســر از درمانگاه دربیاورم. غفلت و سهل انگاری با تزریق 
اشتباهی سبب شد تا رفته رفته معلولیت در وجودم پدیدار 
شود و زندگی آن روی سخت خود را نشان دهد.  معروفی 

در ادامــه به عاقه مندی هایش از همان دوران نوجوانی به 
مقوله هنر اشــاره می کند و می افزاید: آشپزی، گلدوزی، 
خیاطی و... بخشی از عاقه مندی هایم بود، اما نقاشی برایم 
جایگاه ویژه ای داشــت. هر آنچه را می دیدم روی صفحه 
سپید کاغذ می کشیدم. با پیشرفت معلولیتم به آسایشگاه 
معلولین شهید فیاض بخش منتقل شدم. آنجا با حمایت و 
پشتیبانی مددکاران آسایشگاه توانستم بر شرایط روحی و 
روانی غلبه کرده و خودم را پیدا کنم. به نهضت سوادآموزی 
رفته و ســپس در مدارس عادی ادامه تحصیل دادم تا در 
دانشگاه الزهرا)س( و در رشته هنرهای تجسمی قبول شدم. 
این هنرمند توانمند معلول خاطرنشان می کند: پس از اخذ 
کاردانی، در مقطع کارشناســی نیز در همان رشته موفق 
شدم در مؤسسه غیرانتفاعی فردوس ادامه تحصیل داده و 
دانش آموخته شوم. نقاشی به من آرامش می دهد. روز به روز 
با قلم مو، بوم و ابزار نقاشی انس بیشتری پیدا کرده و گویا 
این ابزار با من حرف می زنند. از اینکه توانســته ام استعداد 
خود را در حوزه هنرهای تجسمی و نقاشی به منصه ظهور 
برسانم، احســاس خوبی دارم و شادمانم. آرزویم این است 
که با حمایت مردمان سرزمینم بتوانم در سطح بین المللی 
توانمندی و استعدادهای خود را به نمایندگی از معلوالن 

جامعه به اشتراک بگذارم و افتخار بیافرینم.
گفتنی است نمایشــگاه »رنگ زندگی«امروز در نگارخانه 
رادین مشهد واقع در بولوار سجاد، حامد جنوبی ۱۲، پاک 
۱۰۸ در حــال برگزاری اســت و عاقه مندان می توانند از 
ســاعت ۱۷ تا ۲۱ برای بازدید و خرید آثار نقاشی فاطمه 

معروفی، هنرمند توانمند معلول مشهدی مراجعه نمایند.

به بهانه برگزاری نمایشگاه نقاشی »رنگ زندگی« در نگارخانه رادین مشهد

هنرمندی که معلولیت مانع خلق زیبایی های هنرش نشد
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قلیه  دل و جگر بــا روغن و پیازتف داده 
 درست می کنند ۱۰. پهلوان - نوعی نمک 
طبــی خوراکی- قلب قــرآن ۱۱. ضمیر 
بی حضــور- عقیــده انتخاباتــی- فرمان 
توقف ۱۲. ظرف ســرکه- کتاب مقدس 
 حضرت داوود»ع« - ســده- دشنام دادن 
۱۳. کمانگیر باســتانی- پیامبران- نوعی 
آدم نما-  زنانــه ۱4. میمــون  روســری 

بی ماننــد- نام دخترانــه وطنی به معنی 
»محبوب همــه« ۱۵. ماه نــو- تصوف - 

ستایش

۱. دســتگاه جداکننده برنج از شلتوک- 
بانی ســاخت آن در صحن انقاب حرم 
امــام رضــا»ع« ســردار اســماعیل خان 
بوده است  اهالی مهدی شهر  از  سنگسری 
۲.  ایــن پــول را در پکــن خرج کنید - 
پایان بخش  ناخالص- فرستاده شــده ۳. 
بهــار - پرتوها پس از عبــور از این نوع 
عدســی از هــم دور می شــوند- ورزش 
مفرح آبــی 4. خط کش آقــای مهندس 
خانــدان  اســرار-  گوســفند-  گلــه   - 
۵. مخالــف- از شــبکه های تلویزیــون 
دیجیتال کشورمان - صدای زیر ۶. صدای 
پنچری- معکوس- امپراتــور دیوانه روم 
باستان ۷. اسب دواندن- قهرمان سرزمین 
 عجایب- شهر و استانی در کردستان عراق 
۸. اطــاع و آگاهی- از مقاطع تحصیلی- 
واحــد 9. رئیس- واحــد ورزش بوکس- 

کشــنده ۱۰. هویج- ردیــاب الکترونیکی- حرف اول 
انگلیســی ۱۱. تقوا و پارســایی- عاجل- واحد طول 
۳۰ ســانتیمتری ۱۲. تلــخ- مســابقه دادن- رودخانه 
مرزی- زائوترســان موهومی ۱۳. ســخت و مشکل- 
 رواج- بیان کردن ۱4. قیم و سرپرست- بیگانه- اولویت 

۱۵. رأفت- یاری طلبیدن 

  افقی

  عمودی
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