
زائران نباید دغدغه ترافیک داشته باشند
دیوان عدالت اداری مصوبه شورای شهر مشهد را باطل کرد مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی در گفت وگو با قدس تأکید کرد

مطب پزشکی با پروانه مسکونی!
مدیر کل راه و شهرســازی خراســان رضوی گفت: 
تقویت زیرســاخت های ترافیکی محورهای منتهی 
به حرم مطهر از جمله ســاخت پارکینگ باید یک 
ضرورت برای مدیریت شهری تلقی شود. محمدرضا 
اخوان عبداللهیان در گفت وگو با قدس آنالین اظهار 
کرد: دیدگاه و نظر آســتان قدس رضوی درباره هر 

اقدامی که خواسته باشد در ...

معاون عمران، حمل  و نقل و ترافیک شهرداری مشهد 
گفت: سازمان نظام پزشکی، مصوبه شورای اسالمی 
شهر مشــهد در راســتای مدیریت ترافیک خیابان 
احمدآباد مبنی بر اینکه اگر منزل مســکونی تبدیل 
به مطب شــد، با دریافت مبلغی به عنوان جریمه از 
پزشــکان، موضوع مدیریت شود تا در زمان مراجعه 

برای پروانه اطالعات صحیح ...
.......صفحه 2.......صفحه 2 

گنجیکهکوهخوارانبردند؛رنجیکهمردممیبرند!
 در گفت وگو با مدیرعامل این شرکت

 اعالم شد

دالیل قطع سامانه 
پیامکی الیت و حذف 
پنج پارکینگ مکانیزه

.......صفحه 2 

گزارش قدس از مشکالت برج نشینان بولوار نماز مشهد

.......صفحه 2 

 در صورت همکاری نکردن 
با استانداری صورت می گیرد

افشاینام15بانکو
مؤسسهمالیکهتبادل

اطالعاتنمیکنند

مدیر عامل شــرکت ترافیک هوشــمند الیت گفت: سامانه پیامکی 
مشترکان بدهکار به شرکت الیت غیرفعال می شود. محمدمهدی اسدی 
افزود: ارسال پیامک تراکنش های مالی مشترکان الیت در زمره خدمات 

شرکت محسوب می شود ...

.......صفحه 2 
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یکشنبه 21 مهر 1398 

 14 صفر 1441
 13 اکتبر 2019 
 سال سی و دوم 

  شماره 9086  
ویژه نامه 3470 

آگهی مزایده 
شهرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر نسبت به واگذاری به صورت اجاره اماکن مشروحه ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی 

با قیمت پایه اجاره و ضمانت شرکت در مزایده قید شده در جدول ذیل اقدام نماید ،لذا از کلیه افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده 
و کسب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند.

مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98/07/21لغایت 98/08/08     مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت 14 مورخ98/08/08
زمان بازگشایی پاکات 98/08/09در محل دفتر شهردار تایباد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .و در صورتی که برندگان اول تا سوم مزایده از پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شود.

محل تحویل اس��ناد مزایده دبیرخانه ش��هرداری تایباد می باش��د . متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن051-54536525 
تماس حاصل نمایند. 

ضمانت شرکت  در مزایدهمبلغ پایهتعدادنام محلردیف
3/200/0004/500/000یک باب مغازه دفتر شرکت های داخل پایانه مسافربری به شماره 12
2/100/0002/800/000یک باب مغازهدفتر شرکت های داخل پایانه مسافربری به شماره 23
8/500/00011/000/000یک واحدساختمان حمام تیرپارک3
 قطعات زمین به شماره های 32 و33 داخل تیرپارک جهت نصب کانکس و فروش4

مواد غذایی
 هرمترمربعدو قطعه

300/000 ریال
5/000/000

1/100/0001/500/000یک قطعهیک قطعه زمین جنب چاپخانه وحدت جهت نصب دکه5
2/400/0003/000/000دو بابغرفه شماره 11 و 12 بازار میوه فروشی6
1/000/0001/300/000یک بابدکه کنار درب خروج داخل پایانه مسافربری7

 ایوب سیدالحسینی شهردارتایباد
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ت اول
نوب

 مزای�ده جای�گاه CNG ش�هرداری فی�ض آب�اد مرحل�ه اول - نوب�ت اول
ش��هرداری فی��ض آباد در نظردارد نس��بت به واگ��ذاری اداره کلیه ام��ور بهره برداری و نگهداش��ت و تعمیرات 
تجهی��زات تاسیس��ات و ابنی��ه جای��گاه عرض��ه گاز طبیع��ی فش��رده CNG به مدت س��ه س��ال و به ش��رح ذیل بر 
اس��اس س��هم درص��د ب��ه واجدین ش��رایط اقدام نمای��د. متقاضی��ان می توانن��د جه��ت دریافت اس��ناد و ارائه 
 پیش��نهاد قیم��ت تا س��اعت 14 روز ش��نبه م��ورخ  98/8/4  به دبیرخانه ش��هرداری فیض آب��اد مراجعه نمایند.

شماره تلفن05156722336-7

1- جهت دریافت اسناد مزایده متقاضیان می توانندازتاریخ 98/7/23 با مراجعه  حضوری به دبیرخانه شهرداری 
وارائه تصویر فیش واریزی هزینه اسناد اقدام نمایند.

2- محل تحویل پیشنهادهای مزایده به دبیرخانه شهرداری فیض آباد می باشد.
3- سپرده شرکت در مزایده باید به حساب شهرداری واریز گردد.

 4- هزینه خرید اس��ناد ش��رکت در مزایده که باید به ش��ماره حس��اب0104725834000بانک ملی واریز گردد.
5- چنانچه برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد 

قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
ش��د. خواه��د  اخ��ذ  برن��دگان  از  ه��ا  هزین��ه  س��ایر  و  مزای��ده  آگه��ی  و  کارشناس��ی  هزین��ه   -6 

7- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
8- محل برگزاری مزایده شهرداری فیض آباد می باشد.

9- سایر شرایط در اسناد مزایده قید گردیده است
10-پیش��نهادات واصله روز دوش��نبه  مورخ 98/8/6 در محل ش��هرداری با حضور کلیه اعضای کمیس��یون عالی 

معامالت شهرداری قرائت و سپس تعیین برنده مشخص خواهد شد.
 جوادجعفری - شهرداری فیض آباد 
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 سپرده شرکت در مزایده ریال  هزینه خرید اسناد موضوع مزایدهردیف

 1 CNG 800/000/000ریال.500/000ریالجایگاه
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن بسیجیان )آل یاسین( 
شهرستان چناران به شماره ثبت 100 تاریخ انتشار: 98/7/21

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول ش��رکت تعاونی مس��کن بسیجیان شهرستان چناران به شماره ثبت 100 
در ساعت 14 عصر روز سه شنبه مورخ 98/8/14 در محل چناران، بلوار شهید بهشتی، بهشتی 2، مسجد امام رضا)ع( 
برگزار می ش��ود. از کلیه اعضاء دعوت می ش��ود شخصًا یا وکالتًا جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات ذیل در این 

جلسه حضور به هم رسانند.
*ضمن��ًا به اطالع می رس��اند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تش��کیل مجامع عمومی، تع��داد آراء وکالتی هر عضو 

حداکثر 3 رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.
*اف��راد متقاض��ی اعطای وکال��ت حداکثر تا دو روز قبل از مجمع با به همراه داش��تن مدارک شناس��ایی و عضویت در 
ش��رکت به همراه وکیل یا نماینده خود بین س��اعات 8 تا 13 به دفتر ش��رکت تعاونی واقع در چناران، بولوار ش��هید 

خوشرو جنب دفترخانه اسناد رسمی شماره 4 مراجعه نمایند.
*کاندیدای س��مت بازرس��ی و هیئت مدیره حداکثر ظرف مدت یک هفته از انتش��ار آگهی دعوت مجمع، جهت تحویل 

مدارک و تکمیل اطالعات به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند.
دستورجلسه: 1. استماع گزارش بازرس   2. استماع گزارش هیئت مدیره   3. تصویب ترازنامه سال 1397 

   4. تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398 5. انتخاب هیئت مدیره برای مدت سه سال و انتخاب یک نفر عضو اصلی 
بازرس و علی البدل برای یک سال مالی 6- تصویب پاداش هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن بسیجیان چناران
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آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جذب سرمایه گذار
)نوبت اول(

به منظور تامین منابع مالی، احداث و بهره برداری  پروژه   مجتمع مس��کونی ، تجاری و رفاهی 
دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی متقاضیان واجد صالحیت و دارای تجربیات 
مفید در موارد مش��ابه و مرتبط با موضوع این آگهی جهت س��رمایه گذاری در اجرا  و احداث پروژه در اراضی 
واقع در حاش��یه بولوار پیروزی مش��هد به روش مشارکتی و در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه از ط����ریق 
رقاب��ت عموم��ی و با رعایت قوانین، مق����ررات و  آیین نامه های اجرایی مربوطه و با ش��رایط ذیل، به س��رمایه 

گذار واجد شرایط واگذار نماید  .
1- نام و نشانی سرمایه پذیر: دانشگاه فردوسی مشهد

نشانی: میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی- سازمان مرکزی – مدیریت ساختمانها و تأسیسات
2 - شرح مختصری از طرح:  

2-1-برآوردتقریب��ی هزینه س��رمایه گ��ذاری اولیه طرح :20000 میلیارد ریال)بیس��ت هزار میلی��ارد ریال( با 
احتساب بهای زمین و هزینه پروانه، انشعابات و مطالعات طراحی و احداث

2-2-محل طرح :مشهد- حاشیه بلوار پیروزی روبروی پردیس دانشگاه فردوسی مشهد حد فاصل پیروزی 22و 26
2-3-عرصه طرح :32900متر مربع )قطعه اول 27934 متر مربع و قطعه دوم 4966 متر مربع(

2-4-زیر بنا قابل س��اخت طبق )مصوبه س��تاد عالی درآمد ش��هرداری مش��هد( : قطعه اول 208500 متر مربع 
)تجاری: 34500 متر مربع( و قطعه دوم 22000 متر مربع

2-5-تعداد طبقات پیش بینی ش��ده :قطعه اول 17 طبقه ش��امل: 3 طبقه منفی و 13 طبقه روی همکف و قطعه 
دوم در 11طبقه شامل : 2 طبقه منفی و 8 طبقه روی همکف

2-6-کاربری های پیش بینی شده :مسکونی ، تجاری ، خدماتی و رفاهی
2-7-پیش بینی دوره ساخت:60 ماه

3-مبل��غ ضمانتنامه ش��رکت در فرآیند ارج��اع کار : مطابق بخش��نامه 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/04/22 
می باشد.

4 - ش��رایط سرمایه گ���ذار:امکان تأمین سرمایه مورد نیاز و داش��تن سابقه مدیریتی، اجرایی و بهره برداری 
پروژه های مشابه و امکان تحصیل مجوزهای الزم طبق ضوابط مربوطه در مراجع ذی ربط را داشته باشد.

5-سایر توضیحات:
5-1- این آگهی تنها به منظور شناس��ایی و ارزیابی س��رمایه گذاران انتش��ار یافته و پس از بررس��ی مدارک 
دریافتی از طرف متقاضیان و ارزیابی نهایی ، در صورت احراز صالحیت نس��بت به دعوت از متقاضیان س��رمایه 

گذاری ذیصالح اقدام الزم صورت خواهد گرفت
5-2-س��رمایه گذاران واجد ش��رایط می توانند حداکثر تا 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه ،اسناد 
ارزیاب��ی توان اجرای کار را ازاداره س��اختمان و تاسیس��ات دانش��گاه واحد قراردادها دریاف��ت و حداکثر تا 20 
روز از تاریخ انتش��ار این آگهی، اس��ناد مذکور را تکمیل و در پاکت الك و مهر ش��ده تحویل دبیرخانه مدیریت 

اموراداری و پشتیبانی و اداره ساختمان ها و تاسیسات دانشگاه نمایند و رسید دریافت دارند.
5-3- مدارک مربوط به س��رمایه گذار ظرف مدت یک ماه بررس��ی و از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت خرید 

اسناد سرمایه گذاری دعوت بعمل خواهد آمد.
5-4- ارائه مدارک فوق الذکر هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان برای دعوت در سرمایه گذاری ایجاد نخواهد کرد.

5-5- هزینه درج آگهی بر عهده سرمایه گذارمی باشد.  
5-6-دانشگاه فردوسی مشهد در قبول یا رد پیشنهادات مختار می باشد

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 05138802265 تماس حاصل نمایند.

»آگهی استخدام«
شرکت نخریسی و  نساجی خسروی خراسان )وابسته به آستان قدس رضوی( از بین 
متقاضیان مرد با مدرک تحصیلی دیپلم و با ش��رط بومی و مقیم شهرس��تان نیشابور  
از طری��ق برگ��زاری آزمون عموم��ی ، مصاحبه تخصصی و طی مراح��ل گزینش اقدام به 
جذب نیرو می نماید  . جهت ثبت و کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه بین المللی 
امام رضا)ع( به آدرس زیر مراجعه نمائید . مهلت مراجعه به سایت ثبت نام آزمون 

از تاریخ  25 مهر ماه لغایت 2 آبان ماه  بوده و قابل تمدید نمی باشد . 
 http://azmoon.imamreza.ac.ir
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گزارش قدس از مشکالت برج نشینان بولوار نماز مشهد

گنجیکهکوهخوارانبردند؛رنجیکهمردممیبرند!
زمین خــواری،  رســائی فر  هاشــم 
رودخانه خــواری و کوه خــواری پدیده هایــی 
هستند که یکسری افراد سودجو با فراهم کردن 
شرایطی با سوءاستفاده از آنچه متعلق به مردم 
اســت برای خودشان منافعی کسب می کنند. 
ورود به این جریان ها همواره در طول ســالیان 
گذشته جذابیت های خاص خودش را برای این 

افراد داشته است.
در همین راستا روزنامه قدس با هدف تنویر افکار 
عمومی و روشن شدن قضایا برای مسئوالن در 
طول سالیان گذشــته بارها مواردی از جمله 
زمین خواری، کوه خــواری و رودخانه خواری ها 
را به بوته نقد کشانده است. نکته تأسف برانگیز 
در این خصوص آن اســت که متولیان برخورد 
با جریان ها که دســتگاه های مرتبط با ساخت 
و ســازها هستند همیشه خودشان را از وجود 
آن بی خبر گرفته و برای سر و سامان دادن به 

اوضاع کار خاصی هم نکرده اند! 
تخریب طبیعت و بر هم زدن توازن موجود در 
آن هدیه منفعت طلبان به مردمی بوده که شاید 

خیلی از آن ها از این جریان ها بی خبر باشند.
نمونه هایی از این دســت را می شود همین 
نزدیکی و درگوشــه و کنار ارتفاعات جنوبی 
شهر مشــهد به وضوح مشاهده کرد. اجرای 
کمربنــد جنوبــی نمونه بارزی بــرای این 
تخریب هاســت. میلیاردهــا تومــان هزینه 
طرحی شد که سرانجامش جز تخریب کوه 

و طبیعت نبود. 
ســاخت برج های پــر زرق و بــرق آن هم در 
دامنه کوه یــا حتی روی کوه هــا و ارتفاعات 
منطقه جنوب شــهر، آن را بــه منطقه ای با 
آســمانخراش هایی سر به فلک کشیده تبدیل 
کرده با کمترین امکانات معیشتی! که صدای 
برخی ها از این درد ناشــی از سوء مدیریت ها 

درآمده است.
حجت االســام نصراهلل پژمانفر، نماینده مردم 
مشــهد و کات در مجلس شــورای اسامی 
چندی پیش در انتقاد به این حجم از ساخت 
و سازها در مناطقی منتهی به ارتفاعات جنوب 
مشهد، استاندار خراسان رضوی را خطاب قرار 
داد و از وی خواســت تا شخصاً پیگیر آنچه در 

این خصوص اتفاق افتاده و می افتد باشد.
دیروز سری به همین قسمت زدیم تا از نزدیک 

شاهد آنچه هست، باشیم. 
 

 برجآبادهاییدردلکوه!
در مجاورت بولوار نماز درست در دامنه کوه ها، 
انبوهی از برج های ســر به فلک کشیده ای را 
می شــود دید که برخی از آن ها چند ســالی 
می شود ساخته شــده اند و دارای سکنه اند اما 
در البه الی این آســمانخراش ها باز هم کوه ها 
تراشیده شــده و پروژه هایی در دست ساخت 
است! تراکم جمعیتی به مانند تراکم ساخت و 
ساز رقم باالیی را در اینجا شامل می شود بماند 

که پروژه های جدید که ساخته شود چقدر به 
جمعیت این منطقه افزوده خواهد شد.

زرق و برق برج ها از دوردســت هم به چشــم 
می آیــد اما هر چه به آن ها نزدیک می شــوی 
از تب و تاب اســم و رســم برج نشینی در این 
منطقه کاســته می شــود! ایــن را حتی خود 
ساکنان این برج ها قبول دارند و نبود امکانات 

را بیان می کنند.
دهقان مقدم از ساکنان یکی از همین برج ها از 
این قضیه گایه دارد. او می گوید: من از ســال 

83 اینجا ســرمایه ام را بند 
کــردم تا صاحــب یکی از 
واحدهای این برج شــوم؛ 
آماده سازی  و  برای تحویل 
آن کلی دردســر کشیدم 
بماند و اکنــون که در این 
منطقــه ســاکن شــده ام 
ساده ترین  داشتن  از  حتی 
هم  معیشــتی  امکانــات 

بی بهره ام.
وی در ادامــه می افزایــد: 
حــدود 600 خانــواده در 
یکــی از پروژه ها در حالی 
ســاکنند که حتــی یک 

نانوایی وجود ندارد که بتوانند نان تهیه کنند. 
با اینکه جمعیت قابل توجهی در اینجا ساکنند 
اما متأسفانه هنوز شهرداری مشهد این منطقه 
را به عنوان حوزه خدمات شــهری خودش به 
رســمیت نمی شناســد و از کمترین خدمات 
مثل آسفالت، جدول کشــی و حتی روشنایی 
معابر بی بهره ایم و مردم با مشکات عدیده ای 
مواجه اند. نکته دردآور اینجاست که وقتی برای 

پیگیری برخی از موارد به شهرداری و جاهای 
دیگر مراجعه کردیم، با کمال تعجب پاسخشان 
این بوده که شما در حوزه خدمات شهری هیچ 
منطقه ای نیستید. پرسش ما اینجاست که این 
همه مجوز ساخت و سازی که صادر شده برای 

منطقه روستایی بوده که ما خبر نداشتیم؟

  جایخالیحداقلامکاناتشهری
خانم جالی یکی دیگر از ساکنان این منطقه 
در گفت وگــو با خبرنگار مــا می گوید: مردم 
فروشگاه که  داشــتن یک  از 
روزانه  مایحتاج  اندک  بتوانند 
زندگی شــان را تهیــه کنند 
بی بهره انــد، حتی برای خرید 
باید سوار ماشین بشویم  پیاز 
و از شــهرک های پایین دست 
خرید کنیم! متأســفانه اینجا 
حتی از سیستم حمل و نقل 
عمومی هم خبری نیست تنها 
چیزی که هست یک دستگاه 
ون هســت که هر نیم ساعت 
حرکــت می کند و مــردم را 
داخل  به  و  جابه جا می کنــد 
اتفاقی که  اینجا  شهر می برد! 
افتاده این اســت که هر کســی توانسته کوه 
را تراشــیده و برای خودش یک پروژه و برج 
ساخته است بدون در نظر گرفتن جوانب کار!

 برجنشینیدرمنطقهایشبیهروستا
خانــم جوان دیگری هم با گایه از شــرایط 
موجود به مواردی از جمله نبود مدرسه برای 
بچه های دانش آموز، وجود ســگ های ولگرد، 

تردد گله های بزرگ گوســفندان و احشــام 
روســتاییان مجاور اشاره می کند و می افزاید: 
بچه های ما برای تحصیــل باید هر روز کلی 
راه را بپیمایند تا به مدرسه برسند آن هم در 
شــرایطی که حتی تاکسی های اینترنتی هم 
حاضر نیســتند این راه را برای سرویس دهی 
طــی کنند و می گویند اینجــا راهش خاکی 
اســت و آسفالت ندارد. واقعاً اگر قرار بود این 
گونه شــود چرا اجازه و مجوز این ساخت و 
ســازها داده می شــود در حالی که کمترین 

امکاناتی اینجا نیست.
وی همچنیــن اظهــار مــی دارد: شــرکت 
توس گســتر برای ایجاد زیرساخت و آسفالت 
معابر اینجــا از ما پول گرفته اما متأســفانه 
جواب درستی به ما در این خصوص نمی دهد 
و ما مانده ایم که حرفمان را چگونه به گوش 

مسئوالن برسانیم.

  تخریبطبیعت
پرســش بزرگ و اساســی در مورد آنچه در 
خصوص ساخت و سازها و تخریب ارتفاعات 
جنــوب واقع شــده این اســت مجوزهایی 
که برای این ســاخت و ســازها داده شــده 
بــا چه هدفــی صادر شــده و متولی آن چه 
کسانی هســتند؟ اینکه طبیعت و ارتفاعات 
مشــهد هســتند  تنفس گاه های شــهر  که 
به هــر قیمتــی تخریب شــوند و جایش را 
بگیرند چه  بی امکانــات  آســمانخراش هایی 
استداللی جز ســودهای بی حساب و کتابی 
می تواند داشته باشد که بعضاً با زد و بندهایی 
نصیب همــان کوه خوار، زمین خوار یا هر چه 

که بشود اسمش را گذاشت می نماید؟

دیوان عدالت اداری مصوبه شورای شهر مشهد 
را باطل کرد 

   مطب پزشکی با پروانه مسکونی!
فارس: معــاون عمران، 
حمل  و نقــل و ترافیک 
گفت:  مشهد  شهرداری 
ســازمان نظام پزشکی، 
مصوبه شــورای اسامی 
شهر مشــهد در راستای 
مدیریت ترافیک خیابان 
احمدآباد مبنی بر اینکه 

اگر منزل مســکونی تبدیل به مطب شد، با دریافت مبلغی به 
عنوان جریمه از پزشــکان، موضوع مدیریت شود تا در زمان 
مراجعه برای پروانه اطاعات صحیح به شهرداری بدهند را در 

دیوان عدالت اداری ابطال کرد.
خلیل اهلل کاظمی افزود: یکی از مشکاتی که در بحث ترافیک 
خیابان احمدآباد وجود دارد و آن را بغرنج کرده، قانونی است 
که بر اســاس آن پزشکان می توانند در کاربری های مسکونی 

هم مطب ایجاد کنند.
وی ادامه داد: همین موضوع موجب شده زمانی که پزشکان، 
برای پروانه مراجعه می کنند درخواست پروانه مسکونی داشته 
باشند، ما هم بر اساس پروانه مسکونی به آن ها پاسخ می دهیم 
و زمانی که آن ملک را تبدیل به مطب می کنند، مشــکاتی 
از قبیل جای پارک، ترافیک و نبود ســرویس بهداشتی برای 

مراجعان پدید می آید.
وی به اقدام عملی شــهرداری هم در این مورد اشاره و اظهار 
کرد: یک الیحه به شورای اسامی شهر مشهد دادیم مبنی بر 
اینکه اگر منزل مسکونی تبدیل به مطب شد، با دریافت مبلغی 
به عنوان جریمه از پزشــکان، موضوع را مدیریت کنیم تا در 
زمان مراجعه برای پروانه اطاعات صحیح به شهرداری بدهند.

معاون عمران، حمل  و نقل و ترافیک شــهرداری مشــهد از 
ناکامی این مصوبه خبر داد و گفت: پس از تصویب این الیحه 
در شــورای شهر مشهد، سازمان نظام پزشکی آن را در دیوان 
عدالــت اداری ابطال کرد و اکنون همــان روال بیمار وجود 
دارد، یعنی پزشکان از شهرداری پروانه مسکونی می گیرند اما 
تبدیــل به مطب می کنند، ما هم می دانیم اما به لحاظ قانونی 

نمی توانیم کاری بکنیم.
کاظمی به هدف و محل مصرف این جریمه ها هم اشاره کرد و 
گفت: جریمه سنگینی که برای پزشکان متخلف در نظر گرفته 
بودیم به این دلیل بود که از طرفی اثر بازدارندگی داشته باشد 
و از سوی دیگر برای ساخت پارکینگ و زیرساخت هایی از این 
قبیل هزینه شــود تا مراجعان و مردم آن منطقه کمتر دچار 

زحمت شوند.
وی چاره این کار را در همکاری نظام پزشکی مشهد عنوان و 
تصریح کرد: نظام پزشکی باید محدودیتی برای صدور پروانه 
مطب در منطقه  های پرترافیک شهر مانند خیابان های عارف، 
پرستار و محتشــمی در نظر بگیرد تا از گسترش بیشتر این 

مشکل جلوگیری شود.
اما رئیس ســازمان نظام پزشکی مشــهد در این باره گفت: 
ســازمان نظام پزشــکی و همــکاران پزشــک از اختصاص 
کانون هایــی بــرای ایجاد مطب و ارائه خدمات پزشــکی در 
راستای کاهش ترافیک در خیابان احمدآباد استقبال می کند، 
ما هم پیشنهادات زیادی را برای حل این معضل ارائه کرده ایم.

علی بیرجندی نژاد افزود: الزم اســت شهرداری شرایط الزم 
را برای این موضوع در نظر بگیرد، شــهرک دانش و سامت 
در تملک دانشــگاه علوم پزشکی اســت و بعید می دانم این 
ملــک را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند، در عین حال 
اگر شرایط واگذاری داشته باشد سازمان نظام پزشکی از آن 

استقبال می کند.
وی به تأثیر مراکز درمانی بزرگ و متعدد در محدوده خیابان 
احمدآباد بر ترافیک این منطقه هم اشــاره و اظهار کرد: دو 
مرکــز از بزرگ تریــن مراکز درمانی خراســان رضوی یعنی 
بیمارســتان های قائم)عج( و امام رضــا)ع( در حوالی میدان 
تقی آباد و ابتدای خیابان احمدآباد قرار دارند و همین موضوع 
ســبب می شود پزشکان به خاطر وابستگی به خدمات داخل 
این دو مرکز، اقبال بیشــتری به این محدوده شــهر داشته 
باشــند. بیرجندی نژاد ادامه داد: بیمارستان های ۱۷شهریور، 
مهر و پاستور هم در همان حوالی هستند که خود این موضوع 
هم مزید بر علت و موجب بروز مشکاتی مانند ترافیک و نبود 
جای پارک برای خودروها می شــود که مدیریت شهری باید 

برای آن هم چاره ای بیندیشد.

   سرما به داد مردم روستای قصر رسید
قدس: در پی انتشــار 
عنــوان  بــا  مطلبــی 
خاک نشینی  »روزهای 
قصــر«  روســتای  در 
تاریــخ 98/۷/۱۱  بــه 
گوشه هایی  شــرح  که 
مــردم  مشــکات  از 
بود،  قصــر  روســتای 

روابط عمومی آبفای روستایی خراسان رضوی در واکنش 
به این مطلب اظهار کرد: روستای قصر با جمعیتی افزون 
بر 880نفر و 2۷5 مشــترک، در بخش تبادکان واقع شده 
اســت و آب شرب روســتا از محل یک حلقه چاه تأمین 
می شود. در حال حاضر نیز در این روستا مشکل قطعی و 
کمبود آب نداریم و علت قطعی آب در تابســتان به دلیل 
عدم رعایت الگوی مصرف مشترکان و انشعابات غیرمجاز 

بوده است. 
رضایی، دهیار این روســتا نیز در پاســخ بــه خبرنگار ما 
تأکید کــرد: گرچه در بازدیدهای مکرر مســئوالن مقرر 
شد مشکات این روستا برطرف شود اما در طول ماه های 
اخیــر هیچ اقدام مؤثــری صورت نگرفته اســت. چنانکه 
بهبود وضعیت آب شــرب این منطقه به دلیل فرارسیدن 
فصل سرما و کاهش مصرف ساکنان بوده است. همچنین 
برنامــه ای برای تغییر تنها خط لوله انتقال آب و یا کنترل 
مصرف ساکنان انجام نشده است. بنابراین انتظار می رود با 
گرم شدن هوا در ماه های آینده؛ همچنان روستاییان این 

منطقه با چالش کم آبی مواجه باشند.

 مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی 
در گفت وگو با قدس تأکید کرد 

  زائران نباید دغدغه ترافیک 
داشته باشند

رضــا طلبی: 
و  راه  کل  مدیر 
شهـرســـازی 
گفت:  رضوی  خراســان 
زیرســاخت های  تقویت 
ترافیکی محورهای منتهی 
به حرم مطهــر از جمله 
ساخت پارکینگ باید یک 
ضرورت برای مدیریت شــهری تلقی شــود. محمدرضا اخوان 
عبداللهیان در گفت وگو با قدس آناین اظهار کرد: دیدگاه و نظر 
آستان قدس رضوی درباره هر اقدامی که خواسته باشد در مورد 
خیابان های منتهی به حرم مطهر رضوی اجرا شود در اولویت قرار 

دارد.
وی تصریــح کرد: در مورد کنترل ترافیــک خیابان های اطراف 
حرم مطهر، پیشنهادی از ســوی آستان قدس رضوی و تولیت 
محتــرم درباره زیرگذرهای حرم مطهر و کاهش ترافیک اطراف 
حرم مطهر مطرح که موجب شد فضایی مطالعاتی و پژوهشی در 
جلسه ساماندهی ترافیک اطراف حرم مطهر شکل بگیرد تا این 
مسئله به طور کارشناسی و هم افزایی در بین همه دستگاه های 
پیرامون این موضوع به گونه ای حل و فصل شود که برای زائران 

و مجاوران مفید باشد.
اخوان عبداللهیان با بیان اینکه مقرر شــد موضوع زیرگذر حرم 
مطهر حتماً مورد توجه قرار بگیرد اما پیش از آن موارد ترافیکی 
این موضوع نیز مورد بررســی قرار بگیرد، افزود: موارد متعددی 
برای کاهش ترافیک محورهای منتهی به حرم مطهر مورد بحث 
و بررســی قرار گرفته اســت که از آن جمله می توان به تقویت 
حمل و نقل عمومی در این مسیر، اعمال محدودیت های ترافیکی 
چندگانه، ایجاد پیاده رو و از همه مهم تر ایجاد پارکینگ در مبادی 

ورودی به خیابان های منتهی به حرم مطهر اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه ابتدا باید زیرساخت های ترافیکی این منطقه 
تقویت شــود، ادامه داد: یکی از موارد مهم برای کاهش ترافیک 
این منطقه، فراهم کردن زیرســاخت های ریلی است، همچنین 
در صورت امکان باید مســیر پیاده راه برای این منطقه طراحی و 
اجرایی شــود و همچنین امکانات متناسب با افرادی که قادر به 

پیاده روی نیستند نیز فراهم شود.
اخوان عبداللهیان اظهار کرد: طرح های ترافیکی نظیر زوج و فرد 
کردن تردد خودروها در معابر نیز ممکن است در کوتاه مدت در 
این منطقه جواب دهد ولی در بلندمدت پاسخگو نیست و حتماً 
باید با تقویت پارکینگ های عمومی و وسیع از ورود خودرو به این 
محدوده جلوگیری شــود و افراد از طریق حمل و نقل عمومی و 

ریلی در این مسیر تردد کنند.
مدیرکل اداره راه و شهرســازی خراســان رضوی با بیان اینکه 
فعالیت ها به گونه ای باید پیش بــرود که زائران دغدغه ترافیک 
اطراف حرم مطهر را نداشته باشــند، افزود: وجود پارکینگ در 
ورودی خیابان های اطراف حرم مطهر چه به صورت طبقاتی و چه 
به صورت زیرزمینی یک ضرورت است زیرا این موضوع به کاهش 
ترافیک در این منطقه و رفاه زائران و مجاوران کمک زیادی خواهد 
کرد که الزم است مدیریت شهری به آن توجه ویژه داشته باشد.

در صورت همکاری نکردن با استانداری انجام می شود
  افشای نام 15 بانک و مؤسسه مالی 

که تبادل اطالعات نمی کنند 
روزنامه  زهرایی:  هادی 
قدس کــه چندی پیش 
خبــری با عنــوان »عدم 
تبــادل آمــار و اطاعات 
بانک هــای  از  برخــی 
اســتان« از قــول معاون 
هماهنگی امــور اقتصادی 
اســــتانداری خراســان 
رضوی به چاپ رساند، این موضوع را دوباره پیگیری کرد که علی 
رسولیان در این باره گفت: بر اساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی 
استان، همه بانک ها و مؤسســه های مالی و اعتباری باید آمار و 
اطاعات خود را در اختیار استانداری قرار دهند و بانک هایی که 
تاکنون بهانه هایی برای اعام نکردن آمار و اطاعات خود داشتند 
با این مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی باید آمار و اطاعات خود را در 

اختیار استانداری قرار دهند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه 
داد: امیدواریم با این مصوبه، بانک ها و مؤسسه های مالی و اعتباری 
استان که تبادل آمار و اطاعات نمی کنند، اطاعات و آمار خود 
را در اختیار ما گذاشته و اگر این اتفاق رخ ندهد نام این بانک ها و 

مؤسسه های مالی و اعتباری را رسانه ای خواهیم کرد.
دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی نیز در این باره 
گفت: بانک ها تکالیف سنگینی در راستای توسعه اقتصادی استان 
دارنــد و رئیس کل بانک مرکزی در ســفر دو ماه پیش خود به 
استان در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی به صراحت 
اعام کرد که بانک ها مکلفند آمار و اطاعات خود را به استانداری 
اعام کنند. حسن مونسان افزود: بانک مرکزی نیز تکلیفی را بر 
عهده بانک های استان گذاشته است که آمار و اطاعات خود را 
به استانداری اعام کنند و براساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی 
اســتان نیز این تکلیف گام بســیار مهمی در راستای همکاری 

بانک ها با استانداری است.
دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی تصریح کرد: 38 
بانک و مؤسسه مالی و اعتباری با مجوز بانک مرکزی که نام آن ها 
در سایت بانک مرکزی موجود است در خراسان رضوی فعالیت 
می کنند و پنج بانک استان عضو کمیسیون بانک ها نیستند که 
بر اساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی این پنج بانک باید عضو 
کمیسیون بانک های استان شوند و ۱0 بانک نیز آمار و اطاعات 
خود را در اختیار کمیســیون و اســتانداری قرار نمی دادند که 
امیدواریم بر اســاس این مصوبه این ۱5 بانک و مؤسسه مالی و 
اعتباری استان به این کار اقدام کنند. در حال حاضر چند بانک 
اعام آمادگی کرده اند و اگر این ۱5 بانک و مؤسسه اعتباری استان 
این مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی استان را تا پایان مهرماه اجرایی 

نکنند، معاون استاندار نام این بانک ها را رسانه ای خواهد کرد.
مونسان در خصوص علت همکاری نکردن بانک ها با استانداری 
گفت: علت همکاری نکردن این بانک ها و مؤسســه ها، مصوبات 
شعبات مرکزی آن هاست که حتی این مصوبات شعب مرکزی 
خود را برای ما نیز ارســال کرده اند و آماده همکاری با اســتان 
هستند، اما ســازمان مرکزی آن ها اجازه تبادل آمار و اطاعات 

را به آن ها نمی دهد.

علی محمدزاده   مدیر عامل شرکت ترافیک هوشمند الیت گفت: سامانه پیامکی مشترکان 
بدهکار به شرکت الیت غیرفعال می شود.

محمدمهدی اسدی افزود: ارسال پیامک تراکنش های مالی مشترکان الیت در زمره خدمات 
شــرکت محسوب می شــود بنابراین باید تفاوتی بین مشترکان خوش حساب و بدحساب در 

بهره مندی از خدمات جانبی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: بر همین اســاس تصمیم بر این شد که پیامک مشترکان بدهکار قطع شود؛ به 
زبان ساده اینکه تا زمانی که مانده شارژ مشترک مثبت باشد از این خدمات بهره مند شده و در 
صورتی که حساب آن ها منفی باشد از فهرست سامانه ارسال پیامکی حذف می شود، با این حال 

شهروندان مشترک الیت با مراجعه به نرم افزار آپ می توانند از مانده حساب خود مطلع شوند.
اسدی در خصوص اجرای طرح خوداظهاری در یکی از مناطق مشهد هم بیان کرد: بر اساس 
اعام قبلی قرار بود از ابتدای مهرماه این طرح در منطقه9 مشهد اجرا شود اما به دلیل آماده 
نبودن سامانه شهرمن اندکی به تأخیر افتاده که با آماده شدن این سامانه در آینده نزدیک شاهد 

اجرای این طرح خواهیم بود.
بــا این حال از مدتی پیش تبادل مالی بین پارکبانان و رانندگان در منطقه9 حذف شــده و 

شهروندان از طریق سامانه های الکترونیکی اقدام به شارژ حساب خود می کنند.
مدیرعامل شــرکت الیت در پاســخ به پرسشــی درباره تصمیم نهایی مدیریت شهری برای 
پارکینگ های مکانیزه هم گفت: با توجه به قدیمی بودن فناوری این پارکینگ ها از یک سو و 
نبود خدمات نگهداری متناسب با آن به ویژه ناایمن بودن این پارکینگ ها مقرر شد تعدادی از 

این پارکینگ ها جمع آوری شود.
وی افزود: پس از بررســی های صورت گرفته در نهایت با توجه به اعام آمادگی یک شرکت 
داخلی برای بازسازی و ایمن سازی یک دستگاه از این پارکینگ های مکانیزه مقرر شد اگر پس از 
به روزرسانی این دستگاه تأییدیه ایمنی آن هم گرفته شد دو دستگاه دیگر هم به روزرسانی شود.

با این وصف به دلیل وجود نواقص فنی و ناایمن بودن؛ پارکینگ های ابتدای بولوار معلم، مصلی، 
سناباد، سرشور و شهید کریمی جمع آوری خواهد شد.

وی مبلغ هزینه شــده از سوی شهرداری مشهد برای ساخت این پارکینگ ها را در سال های 
گذشته افزون بر ۱40میلیارد ریال اعام کرد و گفت: هر چند مدیران وقت شهرداری هم تاش 
داشــتند تا از امکانات به روز در حوزه پارکینگی اســتفاده کنند اما به دالیل مختلف از جمله 
ایرادهایی در نحوه نصب دستگاه ها یا جانمایی اشتباه، در حال حاضر این پارکینگ ها ایمنی 

و کارایی الزم را ندارند.  

در گفت وگو با مدیرعامل این شرکت اعالم شد

دالیل قطع سامانه پیامکی الیت و حذف پنج پارکینگ مکانیزه
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 به همت مؤسسه خیریه امام صادقjرقم خورد
 توزیع3 هزار نوشت افزار بین نیازمندان

قدس: به همت مؤسســه خیریه امام صادق)ع(، 3هزار 
بســته نوشــت افزار بین دانش آموزان نیازمند مشــهد و 

شهرهای خراسان رضوی توزیع شد.
مســئول مؤسســه خیریه امام صــادق)ع( گفت: این 
بسته ها شــامل دفتر، مدادرنگی، خودکار و مایحتاج 
دانش آمــوزان اســت کــه توســط خیــران و بانیان 

نیک اندیش تهیه شده است.
صــادق عقیلی افزود: بســته های نوشــت افزار با اولویت 
دانش آموزان ایتام و سادات و با همکاری اداره کل آموزش 

و پرورش بین این عزیزان توزیع شد.

  در 6 ماه نخست امسال انجام شد
تشکیل 15 هزار پرونده تخلف در بازار

قدس: در 6 ماه نخســت امســال ۱5هزار و 665 پرونده 
تخلفات صنفی و غیرصنفی با مبلغ ۱3هزار و ۱05 میلیارد 

ریال در بازار خراسان رضوی تشکیل شد.
معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوی گفت: این پرونده ها در 23۷هزار مورد بازرســی از 
صنوف، واحدهای تولیدی و توزیعی در بازار استان تشکیل 
شده که در این بازرسی ها ۱9هزار و 94۷ تخلف شناسایی 
شده است. شجاعی افزود: در دو هفته اخیر نیز با هماهنگی 
تعزیرات حکومتی ۱۱ واحد صنفی متخلف در منطقه ثامن 

که سابقه تخلف داشتند پلمب شدند.

  در بازدید هوایی استاندار صورت گرفت
رصد وضعیت کشف رود از فراز آسمان

قدس: اســتاندار خراســان رضوی روز گذشته به همراه 
فرمانده نیروی انتظامی اســتان به صورت هوایی از برخی 

نقاط شهر مشهد بازدید کرد.
در این بازدید که به وســیله بالگــرد انجام گرفت، علیرضا 
رزم حســینی وضعیت کشف رود در مســیری به طول 60 
کیلومتر و مزارع اطراف این رودخانه، کمربندهای شمالی و 

جنوبی و مسیر آزادراه حرم تا حرم را مشاهده کرد.
بازدید هوایی استاندار خراســان رضوی به منظور ارزیابی 
شرایط حال حاضر برخی از نقاط شهر مشهد و آشنایی با 

مشکات موجود انجام گرفت.



مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد خبر داد
 اتصال مترو مشهد- گلبهار 

با بررسی پنج پیشنهاد
مدیــرعامل  قدس: 
شرکت قطار شهری 
برگزاری  از  مشــهد 
بررســی  نشســت 
اجرایــی  عملیــات 
نحــوه اتصــال خط 
مترو مشهد به گلبهار 

خبر داد. کیانوش کیامرز گفت: در نشســتی مشترک، عملیات 
اجرایی نحوه اتصال خط مترو مشــهد- گلبهار بررسی شد و در 
آن ایستگاه های مشترک اتصال خط یک مترو مشهد و خط مترو 

گلبهار تعیین شد.
وی با بیان اینکه در این نشست پنج پیشنهاد مختلف درخصوص 
چگونگی اتصال مترو مشــهد و گلبهار بررسی شــد، افزود: با 
توجــه به اینکه باید موضوع نحوه تملکات اراضی و پیاده کردن 
سیستم های اجرایی مشخص شود، روش های مختلف اجرای این 
مهم با سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، شهرداری مشهد و 

شهرداری گلبهار مطرح شد.

مکثبازرسی

 استعمال مواد مخدر پشت تنور نانوایی!
ایرنا:  یک واحد نانوایی آزادپز در مشهد 
به دلیل تخلف توسط تعزیرات حکومتی 

خراسان رضوی مهر و موم شد. 
رئیس شعبه ســیار تعزیرات حکومتی 
خراسان رضوی با اعالم این مطلب گفت: 
در پی بازرسی صورت گرفته از این واحد 
نانوایی واقع در بولوار هاشــمیه مشهد، 

مشــخص شد این واحد از آرد دولتی استفاده کرده اما نان را با نرخ آزاد عرضه می کرده 
اســت. امید جلیلی اضافه کرد: همچنین کارکنان این نانوایی در پشت تنور نیز اقدام به 

استعمال موادمخدر می کردند.
وی ادامه داد: این واحد با هماهنگی معاون دادســتان مشهد مهر و موم و پرونده تخلف 

نیز تشکیل شد.

 زندان های خراسان رضوی زندانی مهریه ندارند
ایرنا: مدیــرکل زندان هــا و اقدامات 
تأمینی و تربیتی خراسان رضوی گفت: 
در پایان 6 ماه نخســت امسال تعداد 
محکومان مهریه در زندان های استان 

به صفر رسیده است.
خشــایار جمشــیدی افــزود: تعداد 
محکومان مهریه اســتان در راستای 

اجرای بخش نامه مهر ماه ســال گذشــته ریاست قوه قضائیه با رویکرد کاهش جمعیت 
کیفری محکومان و تعامل با قضات دســتگاه قضایی و تمهیدات قضایی و اداری صورت 

گرفته صفر شده است.
وی ادامه داد: با کاهش ورودی زندانیان مهریه و فعالیت شــعبه ای ویژه برای آزادی این 

محکومان در یک سال گذشته شاهد به نتیجه رسیدن این امر هستیم.

روی خط حادهث

پیگیری

حمل و نقل

 ریزش معدن در زاوه 
دو کشته و مصدوم برجای گذاشت

مرکز  مدیــر  ایرنــا: 
حــوادث و فوریت های 
حیدریه  تربت  پزشکی 
آوار  ریــزش  گفـــت: 
در  معــدن کرومیــت 
روستای گوجی از توابع 
یک  زاوه،  شهرســتان 

کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت. 
محمد جواد امیری زمان وقوع این حادثه را صبح دیروز ذکر 
و بیان کرد: با تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ و اطالع 
وقوع این سانحه در معدن کرومیت روستای گوجی، گروهی 

از نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در این حادثه یکی از کارگران بر اثر برخورد سنگ 
از ناحیه ســر دچار مصدومیت شدید شد که به علت شدت 
جراحت وارده در دم جان باخت و یک کارگر دیگر نیز مصدوم 

شد.
او ادامه داد: کارگر مصدوم شــده برای ادامه درمان و بهبود 
شرایط جسمانی با کمک اورژانس به بیمارستان تربت حیدریه 

اعزام شد.
شهرســتان زاوه با ۸۰ هزار نفر جمعیت در ۱۸۰ کیلومتری 

جنوب مشهد واقع است.

 600 گرم هروئین از معده یک 
قاچاقچی در بجستان کشف شد

بجستان - خبرنگار قدس: فرمانده انتظامی بجستان از 
کشف 6۰۰ گرم هروئین از معده یک قاچاقچی خبر داد. 

سرهنگ حسن آزادیخواه افزود:مأموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر این فرماندهی با همکاری پاســگاه انتظامی هاللی در 
حین کنترل خودروهای عبوری به یک دســتگاه خودروی 
پراید که با دو نفر سرنشــین از استان سیستان و بلوچستان 
عازم یکی از شهرســتان های استان خراســان رضوی بود، 
مشــکوک که در بازرسی بدنی سرنشین خودرو مقدار ۱۰۰ 

گرم هروئین کشف شد . 
وی تصریح کرد: پس از بازرســی دقیق خودرو و سرنشینان 
آن متوجه حرکات غیر عادی سرنشین شده و پس از بررسی 
بیشتر مشخص گردید که قصد انتقال 6۰۰ گرم هروئین را 
ازطریق بلعیدن داشــته که ۱۰۰ گــرم آن را پس از عبور از 
ایست و بازرسی و ورود به استان خراسان رضوی تخلیه که 
با هوشیاری مأموران دستگیرومابقی مواد مخدربه مقدار ۵۰۰ 
گــرم از معده وی تخلیه و جمعاً 6۰۰ گرم مواد مخدر از نوع 

هروئین از متهم کشف شد.
سرهنگ آزادیخواه خاطرنشان کرد :متهمان پس از تشکیل 
پرونده تحویل مقامات قضایی شده و با صدور قرار روانه زندان 

شدند.

 فوت کودک چهار ساله در حادثه رانندگی 
ســانحه  قــدس:در 
ســرخس  در  رانندگی 
یک کودک چهار ساله 

جان باخت.
راه  پلیــس  فرمانــده 
ســرخس گفت: بر اثر 
واژگونی یک دســتگاه 
خودرو پراید درحادثه رانندگی در سرخس در دو کیلومتری 
بزنگان یک کــودک در دم جان باخــت و دو نفر دیگر نیز 

مصدوم و روانه بیمارستان شدند.
ســرگرد احمد کارگر افزود: مصدومــان حادثه با یک فروند 

بالگرد ۱۱۵به بیمارستان طالقانی مشهد منتقل شدند.

 دستگیری سارقان طال و جواهر 
 - ر بـــو نـیـشــا
خبرنگارقدس: فرمانده 
شهرســتان  انتظامــی 
دستگیری  از  نیشــابور 
سارقان طال و جواهر در 

این شهرستان خبر داد.
انتظامــی  فرمانــده 
شهرستان نیشابور اظهارکرد:در پی گزارش چند فقره سرقت 
طال و جواهرات از منزل شــهروندان در سطح شهر نیشابور، 
پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس 

آگاهی قرار گرفت.
ســرهنگ حســین دهقانپور گفت: با توجه به حساسیت 
موضوع، کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهي این 
شهرســتان با کمک مأموران تجسس کالنتري های سطح 

شهرستان گشت هاي نامحسوس خود را افزایش دادند.
وی خاطرنشــان کرد: مأموران گشــت کالنتري قدس این 
شهرستان حین گشت زني به یک دستگاه خودرو پژوپارس 
مظنون که بالفاصله این خودرو را متوقف و راننده این خودرو 

را دستگیر کردند.
سرهنگ دهقانپور یادآورشد: با اشراف اطالعاتی کارآگاهان 
پلیس آگاهی ، مشخص شد متهم تحت تعقیب پلیس آگاهي 
استان هاي مختلف قرار دارد و همین موضوع سبب شد که 
متهم در تحقیقات فني و پلیسي تاکنون به ۱3 فقره سرقت 
طال از منزل شــهروندان نیشــابوری و استان هاي اصفهان، 
خراسان رضوي، تهران و خوزستان با همکاری دو تن دیگر 

اعتراف کند.
فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور تصریح کرد:تحقیقات از 
متهم به منظور کشف سایر سرقت هاي احتمالي دیگر ادامه 

دارد.

 4کشته و دو مصدوم در سانحه 
رانندگی در تربت جام 

قدس:حادثه رانندگی در محور سمیع آباد - تربت جام چهار 
کشته و دو مصدوم برجای گذاشت.

فرمانده پلیــس راه تربت جام گفت : ایــن حادثه بر اثر 
برخورد دو دســتگاه پراید با یک دســتگاه خودروی پژو 

پارس رخ داد.
ســرگرد عرفانی افزود : در این حادثه چهار نفر جان باختند 
و دو نفر مجروح و با حال وخیم در بیمارستان های مشهد و 
تربت جام بستری شدند،9 نفر دیگر نیز در این حادثه مصدوم 
و به صورت سرپایی مداوا شدند.وی انحراف به چپ خودروی 

پژو پارس را علت و قوع این حادثه اعالم کرد .

زاویه تصویر

حکایت مکرر پیاده روهایی که 
پارکینگ می شوند!

رخ رد رخ
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چراباادامهمسیراتوبوسموافقتنمیشود
من یک فرهنگی هستم و ساکن خیابان پورسینا از اینجا تا مترو نبوت حدود ۵کیلومتر فاصله 
دارد، من مجبورم هرروز بامینی بوس های خط۵9تامیدان مفتح بروم وازآنجا مجدد یک خط 
دیگر سوار بشوم!؟ در حالی که اکثر مناطق مشهد با مسیرهای بیش از۱۰کیلومترخط مستقیم 
به مترو دارند،چرا ماساکنان این منطقه برای فاصله اندک۵کیلومتری باید دو بار هزینه بدهیم و 
دوبار معطل اتوبوس بشویم وبه سرکارمان همیشه دیر برسیم، چرا با تقاضای مردم منطقه برای 

ادامه مسیر خط۵9تا متروی نبوت موافقت نمی شود؟
901...6495

چرابولوارچمنعریضنمیشود؟
بولوار چمن)2۰ متری مصلی( بیش از 2۰ ســال است که می خواهد عریض شود؛ وقتی یک 

اتوبوس در ایستگاه توقف می کند کل خیابان بسته می شود،چرا کسی رسیدگی نمی کند؟
935...0726

بویبدکانالدرپنجتن
بوی بد کانال های فاضالب در خیابان پنجتن امان را از مردم منطقه گرفته، خواهشمندم صدای 

ما را به شهردار برسانید شاید کاری کنند.
933...8538
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اردو هــای دانش  مهــدی کاهانی مقدم
آموزی به عنوان یکی از کارآمدترین ابزار های 
تربیتــی تا کنون نقش ایفا کرده اســت و به 
همین خاطر هرساله با شروع سال تحصیلی، 
اردوهــای دانش آمــوزی هــم ازســر گرفته 
می شــود؛ اردوهایی کــه به تأییــد و تأکید 
کارشناسان آموزشــی و پرورشی، برای رشد، 
نشاط و شــکوفایی دانش آموزان الزم بوده و 

نمی توان و نباید آن را تعطیل کرد. 
از این رو همواره دانش آموزان با شور و شوق 
فراوان برگه اجازه رفتن به اردو را به  دســت 
والدینشان می رســانند؛ والدین هم با دستی 
لرزان و نگاهی نگران برگه اجازه  نامه را امضا 
می کنند؛ چرا کــه هرازچندگاهی در همین 
اردوها تعــدادی از دانش آمــوزان جان خود 
را ازدســت داده و تعداد بیشتری هم زخمی 

می شوند.

نخستینحادثهویکتلنگر
امســال مرگ دانش آموز تایبادی در استخر 
شنا که اواخر هفته گذشته رخ داد، نخستین 
حادثه اردویی خراسان رضوی بود که در سال 
جدیــد تحصیلی رقم خــورد؛ این دانش آموز 
که در پایه ششــم تحصیل می کرد، به همراه 
جمعی از همسن و ساالن خود در یک برنامه 
اردویی و فوق برنامه کالســی، به استخر رفته 

بود که به علت نامعلومی غرق شد.
ماجــرای دیگری که در این ســال ها پس از 
هــر حادثه تلخی شــاهدش بوده ایــم اینکه 
هر ســال قوانیــن و مقرراتــی جدید باهدف 
ایمــن کــردن اردوهای دانش آمــوزی وضع 
می شــود؛ از ممنوعیــت و تعطیلی مقطعی 
اردوها و یا کاهــش آن ها گرفته تا ممنوعیت  
تــردد در ســاعاتی خاص و تفکیک ســنی 
دانش آموزان و نیز کاســتن از مناســبت های 
اردوی دانش آموزی؛ دوســه ســال پیش هم 
یک کارگروه تخصصی نســبت بــه بازنگری 
و اصــالح ضوابط و مقــررات برگزاری اردوها 
و بازدیدهــای دانش آمــوزی اقــدام کرد که 
هدفش افزایش ضریب ایمنی دانش آموزان در 

سفرهای گروهی بود.
این که دستورعمل نهایی و شیوه نامه جدید 
اردوهــای دانش آموزی طبق قــرار، تا پایان 

اسفند ماه گذشته ابالغ شد 
یا نه را دست کم من نگارنده 
اطالعی نــدارم، اما به گفته 
مدیــرکل فرهنگــی هنری 
آموزش و پــرورش،  وزارت 
با  جدید  دستورعمل  تفاوت 
شیوه نامه قبلی زیاد نیست و 
شــاید حدود ۵ درصد باشد. 
ضمن آنکه به نظر می رســد 
کننــدگان،  تدوین  هــدف 
اردوهای  کــردن  محــدود 
از  تا  بــوده  اســتانی  خارج 
جلوگیری  ای  جاده  حوادث 
کنند و درخصوص چگونگی 

برگــزاری اردوهای درون اســتانی و محلی، 
تغییری در آیین نامه ها ایجاد نشده است.

پاککردنصورتمسئله
در این بین اما برخی مسئوالن راحت طلب به 
دنبال پاک کردن صورت مسئله هستند و به 
بهانه های مختلف و توجیهات عجیب و غریب، 
قصد دارنــد اردوهای دانش آموزی را حذف و 
برنامه های داخل کالس و مدرســه نظیر شعر 
و سرود، نقاشی و تئاتر را جایگزین آن کنند؛ 
همچنان کــه پیــش از آن اردوهــای خارج 
استانی به کمترین حدممکن کاهش یافت و 

درموارد  مگر  حاضر  درحال 
خیلی ضــروری و برنامه ای 
کشــوری، عده محدودی از 
دانش آمــوزان را به خارج از 

استان اعزام کنند.
بــدون تردید ایــن موضوع 
ناشــی  مدیران  درایــت  از 
نشــان  بلکــه  نمی شــود، 
دهنــده ضعــف مدیریت و 
نیاز  مــورد  امکانات  نبــود 
اردوهای  برگــزاری  بــرای 
ایمــن دانش آموزی اســت. 
درحالی که کارشناسان امور 
تربیتــی معتقدند باتوجه به 
تجاربی که دانش آموزان در این سفرها کسب 
می کنند، این اردوها نقش بسزایی در ساختن 
شخصیت و رشــد و شــکوفایی آنان دارد و 

بازدهی کار تعلیم و تربیت را ارتقا می دهد.
این کارشناســان می گویند: بایــد با اعمال 
نظارت و ســختگیری ها در بحــث ایمنی، 
از حــوادث احتمالــی جلوگیــری کنیم تا 
دانش آموزان در فضای سالمی که برای آن ها 
ایجاد شده اســت، بتوانند از فرصت اردوها 

استفاده کنند.
ضعفمدیریتیوخطاهایانسانی

یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات 

مجلس شــورای اســالمی هم که سیســتم 
حمل ونقــل را از دالیل اصلــی وقوع حوادث 
می داند، اظهــار می دارد: باید وســایل نقلیه 
مورد اســتفاده در اردوهــای دانش آموزی از 
ایمنی مناسبی برخوردار و رانندگان آن افراد 
مطمئنی باشــند؛ زمان حرکتشــان مناسب 
باشــد، به طور مثــال در زمانی که آب وهوا و 

شرایط جوی مساعد نیست، حرکت نکنند. 
عباســی اضافه می کند: بسیاری از تلفاتی که 
روی داده اســت، به خاطر خطای انســانی و 
ناشی از ضعف مدیریتی و توجه نکردن به این 

مسائل بوده است.
درعین حال خبر خــوب اینکه مرکز کنترل 
ســفر های دانش آموزی، به عنــوان  بازویی 
مشورتی و اجرایی در کنار مجریان و مسئوالن 
برگزار کننــده اردو های دانش آموزی طراحی 
شده است تا با بررسی همه جانبه پارامتر های 
تأثیرگــذار در روند برگــزاری اردو ها به ویژه 
شرایط و وضعیت جوی، شــرایط و وضعیت 
راه ها، کنترل ســرعت نــاوگان حامل دانش 
در حوادث  امدادرســانی  مدیریــت  آموزان، 
اردو هــای دانش آموزی  به  امــداد  احتمالی، 

حادثه دیده و... کمک کند. 
آنچنان کــه گفته شــده این مرکــز الزاماً به 
خودرویی اجازه تــردد می دهد که مجهز به 
سامانه سپهتن باشد که بتواند در طول مسیر 
سرعت و کیفیت رانندگی راننده را رصد کند، 
شــرایط جوی و وضعیت راه را به مســئوالن 
اطالع بدهد و در صورتی که مســیر مناسب 
برای مقصد انتخاب نشده باشد، پیشنهاد بهتر 

ارائه  کند. 
همچنیــن امکاناتــی مثل بررســی وضعیت 
و رونــد اخــذ مجــوز و حضور مســافر غیر 
دانش آمــوز در اردو را درخــود دارد که امید 
مــی رود کاهش حوادث و تلفات دانش آموزی 

از نتایج بهره گیری از این امکانات باشد.

قدس راهکارهای پیشگیری از حوادث تلخ در اردوهای دانش آموزی را بررسی می کند

ازخطاهایانسانیتاضعفهایمدیریتی

بایدبااعمالنظارتو
سختگیریهادربحث

ایمنی،ازحوادث
احتمالیجلوگیریکنیم

تادانشآموزاندر
فضایسالمیکهبرای
آنهاایجادشدهاست،
بتوانندازفرصتاردوها

استفادهکنند

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا
 پیش بینی کاهش 7 درجه ای دما 

در خراسان رضوی 
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد میانگین دمای هوا 
در مناطق مختلف استان در چند روز آینده به میزان هفت درجه 
کاهش می یابد. دمای هوای مشــهد نیز از امروزتا فردا به تدریج 
کاهش یافته و در روز ســه شنبه به 2۱ درجه می رسد. کمینه 
دمای هوای مشهد در این مدت از ۱3 به هفت درجه سلسیوس 
کاهش می یابد. امروز همچنین در نیمه شمالی و شمال غربی 
استان خراسان رضوی بارش های رگباری و پراکنده باران همراه با 

وزش باد پیش بینی شده است.
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عک  معاون حمل و نقل اداره کل راهداری 
خراسان رضوی در گفت وگو با قدس عنوان کرد

  مسافران پایانه مشهد چهار برابر اتوبوس ها
تکــتــم   
بهاردوست: 
هر ســاله با آغــاز موج 
قیمت  اربعین  سفرهای 
حمــل ونقــل عمومی 
برخالف وعده مسئوالن، 
افزایش می یابد و عده ای 

ســودجو از فرصت بهره برده و ماهی خود را از آب گل آلود نبود 
نظارت درست مسئوالن صید می کنند. ولی چه کسی قرار است 
جوابگوی خیل مسافران و زائرانی باشد که می خواهند مشهد را 
ترک کرده و عازم پیاده روی اربعین حسینی شوند ؟ چه کسی 
پاسخگوی زائرانی است که قصد دارند به شهرو دیارخود بازگردند؟ 
در این خصوص با جواد وحدتی فرد، معاون حمل و نقل اداره کل 
راهداری خراســان رضــوی گفت وگویی ترتیــب داده ایم که 

می خوانید:

چرا برخالف وعده ها قیمت ها باال رفته و یا اصالً ظرفیت 
نیست و شــنیده ها حکایت از بازار سیاه بلیت ناوگان 

حمل و نقل برون شهری دارد؟
چنین چیزی صحت ندارد و همه بلیت ها با نرخ مصوب به فروش 
می رسد، اگر شــهروندان و مسافران شکایتی در این خصوص 
دارند به دفاتر ستاد مستقر در پایانه مسافربری مراجعه کنند و 
شکایت خودشان را در خصوص گرانی بلیت مطرح نمایند یا با 
شماره تلفن 3۸۵۱9۵۰2 دفتر ستاد مسافربری تماس حاصل 

نمایند تا در اسرع وقت به شکایتشان رسیدگی شود. 

بلیت 200 هزارتومانی نایاب شده و فقط 350 هزارتومانی 
است و بر اساس تماس های مردم بلیت همان اتوبوس های 

200 هزارتومانی را دارند 350 هزارتومان می فروشند. 
همان طور که گفتم یک چنین ادعایی پایه و اساس ندارد چون 
در صورتی که این گران فروشی به ما ثابت شود حتماً با شرکت 

مذکور برخورد و تعطیل خواهد شد. 

چرا برای این ایام اتوبوس پیش بینی نشده است ... مگر 
قرار نبود به اندازه الزم اتوبوس مهیا شود؟

از ابتدا برنامه این بود که اتوبوس ها از همه استان ها به مرز مهران 
و شلمچه برای نقل و انتقال زائران و مسافران اربعین اعزام شوند، 
ولی در برنامه ریزی ها قرار بوده که اتوبوس ها به مشهد برگردند، 
مثالً اتوبوسی که به شــهر قم یا هر شهر دیگری رفته است به 
خاطر کمبود اتوبوس اجازه برگشت به مشهد به راننده داده نشده 
و دوباره به مرزهای جنوبی اعزام شده و دقیقاً به همین علت با 
کمبود مواجه شده ایم. در حال حاضر هم حجم مسافران حاضر 
در مشهد چهار برابر اتوبوس هایی است که در اختیار داریم و این 

به ساماندهی نیاز دارد. 

آیا برنامه ای یا طرحی فوریتی برای ساماندهی وضع 
بلیت دارید یا خیر؟ 

به مرور در حال ســاماندهی و فراهم کردن وسایل نقلیه برای 
مسافران و زائرانی هستیم که می خواهند از مشهد به شهرهای 
خودشان عزیمت کنند، ولی به هر شکل این قضیه کمی زمان بر 
خواهد بود چون بخشی از این مشکالت به خاطر این است که ما 
تالقی ایام اربعین و دهه آخر صفر را در پیش رو داریم. می دانیم 
این کمبــود وجود دارد، ولی باید مســافران و زائران هم کمی 
سعه صدر داشته باشند تا این مشکالت به مرور زمان حل شود. 

آیا فکری به حال این گرانی های شنیده شده و کمبود 
اتوبوس ها در ایام دهه آخر صفر و شهادت امام رضا)ع( 

کرده اید؟ 
 مطمئناً در آن زمان با این مشکالت روبه رو نخواهیم بود چون 
اتوبوس ها به مشهد می آیند و طبیعتاً نمی توانند خالی برگردند، 
اکنون این مشــکالت به خاطر این اســت که اتوبوس هایی که 
رفته اند نمی توانند به مشهد برگردند. در خصوص قیمت ها هم 
باید بگویم که کسی حق گران فروشی ندارد چون همه قیمت ها 

مصوب است.



  آزمون سراسری فیلم سازی در نیشابور 
برگزار شد

 - ر بـــو نیــــشا
خبرنگارقدس: ســی و 
پنجمین آزمــون ورودی 
بلندمــدت  دوره هــای 
انجمــن  فیلم ســازی 
سینمای جوان همزمان با 
سراسر کشور در مجتمع 

فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیشابور برگزار شد.
مسئول انجمن ســینمای جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
نیشابور اظهار کرد: تعداد 25 نفر از مشتاقان جوان نیشابوری به 
هنر فیلم ســازی و سینما برای ورود به بزرگ ترین و جامع ترین 
مرکز آموزش فیلم سازی کشور در آزمون ورودی این دوره شرکت 

نمودند. 
سلیمانی سپهر عنوان کرد: هنرجویان در این دوره آموزشی که 
به شیوه عملی و کارگاهی برگزار خواهد شد، ۱۳ درس از جمله 
عکاسی، آشنایی با سینما، کارگردانی، فیلم  برداری، تدوین، صدا و 
همچنین کارگاه  های ایده تا فیلم نامه، کارگاه تدوین و صداگذاری، 
کارگاه فیلم  سازی مستند، داستانی و تجربه  گرا را با حضور استادان 

برجسته و تراز اول تجربه خواهند کرد.

  برگزاری نکوداشت استاد»عباس اخوین« 
به مناسبت هفته خوشنویسی

ایســنا: مدیــر انجمن 
از  مشهد  خوشنویســان 
استاد  نکوداشت  برگزاری 
اخویــن، چهره  عبــاس 
خوشنویســی  مانــدگار 
کشــور به مناسبت هفته 
خوشنویســی در مشهد 

خبــر داد. محمدعلی باقرزاده طوســی با بیــان اینکه در هفته 
خوشنویسی سه نمایشــگاه خواهیم داشت، افزود: استاد اخوین 
ساکن تهران هستند و از ایشان برای حضور دعوت به عمل آمده 
است. در ضمن ایشان جزو پنج خوشنویس چهره ماندگار کشور 
به لحاظ پیشکسوتی و تراز اول کشور بوده و متولد مشهد هستند 
که جا داشــت زودتر از این مراسم نکوداشت ایشان انجام شود و 
این اتفاق خوبی است که در هفته خوشنویسی از ایشان تجلیل به 
عمل می آید. وی افزود: در کنار نمایش آثار استاد عباس اخوین، 
به طور همزمان یک نمایشگاه دیگر را نیز همچون سال گذشته 
خواهیم داشــت که در جریان آن، نمایش آثار استادان خراسان 
رضوی که به مقام استادی رسیده اند، در موزه بزرگ خراسان واقع 
در بوستان کوهسنگی خواهیم داشت. این دو نمایشگاه در روز 2۱ 

مهرماه افتتاح خواهد شد.
در ضمن نمایشگاه دیگری نیز در چهارسوق کوهسنگی و در سالن 
استاد ترمه چی دیروز افتتاح شد که در آن آثار استادان و اعضای 

انجمن خوشنویسان مشهد به نمایش گذاشته شده است.

ورزش خراسان گفت وگوی قدس باجوانی که از محدودیت گریزان است 

همت بلنددار که مردان روزگار...
پروین محمدی: لیســانس دارد ولی بیکار 
اســت، به هنر بازیگری عالقه مند اســت اما 
کسی او را به بازی نمی گیرد، زبان انگلیسی 
می دانــد ولی امکان تدریــس برای او وجود 
ندارد، استعدادش باالست و دوران تحصیل 
در مدارس نمونه قبول شده، اما این توانایی 
هیچ در بســته ای را بــه روی او باز نکرده، 
پــدرش جانباز اســت ولی دنبــال مزایای 

جانبازی او نرفته است.
کار با کامپیوتر را خوب بلد اســت، اما تاکنون 

برایش کاربردی نداشته است و... .
او جوانی روستایی، ساده و بی ریا، با یک دنیا 
امید و آرزو و انگیزه است که به دلیل کوتاهی 
قامتش نمی تواند از هوش و اســتعداد و هنر 
خود بهره ببرد و به خواســته ها و آرزوهایش 

جامه عمل بپوشاند.
سید ســجاد حســینی 24 ســاله با ۱45 
سانتیمتر قد، لیسانس فقه و مبانی حقوق از 
دانشگاه حکیم سبزواری در گفت وگو با ما از 
مشکالت خود و دیگر کوتاه قامتان می گوید. 
او کــه جوانی خــوش رو و مؤدب اســت، 
می گوید: ما یک خانواده هفت نفره ایم )چهار 
برادر و یک خواهر( که من و خواهرم فرزندان 

آخر و کوتاه قد هستیم. 
سجاد که در روستای شهر بار نزدیک نیشابور 
زندگی می کند باوجود هوش و استعداد باال، 

به خاطــر معلولیت با مشــکالت 
زیادی دســت و پنجــه نرم کرده 

تا تحصیالت دانشــگاهی خود را به 
پایان برساند و امروز که لیسانس دارد 
و می توانــد کار کند به دلیل کوتاهی 

قامت کسی به او کار نمی دهد. 
او می افزاید: پدر و مادرم زحمت زیادی 
برای من و خواهرم کشیدند به خصوص 
تأمین هزینه های درمانمان که خیلی 
سنگین است برای آن ها کمرشکن بوده 
و من امروز باید کار کنم تا کمک خرج 
پدرم باشم و از خانواده حمایت کنم، 

اما متأسفانه هیچ جا به من 
قدم  نمی دهند چون  کار 
کوتاه است و ازهمه مهم تر 

پارتی ندارم. 
او ادامه می دهد: پدرم با چند 
گوسفندی که دارد به سختی 
زندگیمــان را می چرخاند در 
حالی که اگر من کار و درآمد 
بخشی  می توانم  باشم  داشته 
از بــار زندگی را از دوش پدرم 
بردارم. سجاد در خصوص 
کارهایی که بلد اســت، 

می گوید: می توانم زبان انگلیســی برای دوره 
دبســتان تدریس کنم، کار با کامپیوتر را بلدم 
و در این زمینه می توانم فعالیت داشته باشم، 
بازیگری را دوست دارم و مدتی تئاتر کار کردم 
و با تمام مشــکالتی که به خاطر کوتاهی قدم 
دارم از پس خیلی کارها برمی آیم، ولی متأسفانه 

پارتی ندارم. 
او درباره شــرایط ســخت دوران تحصیلش 
توضیح می دهد: من با اینکه استعداد خوبی 
دارم و در مــدارس نمونه و دانشــگاه قبول 
شــدم، اما به ســختی درس خوانــدم برای 
رفتن به مدرســه و دانشگاه از روستا تا شهر 
را با دمپایی در برف و یخبندان زمستان طی 
کــردم، چون به دلیــل معلولیت و وضعیت 

پاهایم نمی توانم کفش معمولی بپوشم. 
او می افزاید: تمام این ســختی ها را به امید 
اینکــه روزی من هــم در کنار همســن و 
سال هایم بتوانم زندگی کنم، کار کنم، ازدواج 
کنم، بچه دار شــوم، بــه آب و خاک وطنم 
خدمت کنــم و به پدر و مــادر و خانواده ام 
کمک کنم تحمل کــردم در حالی که االن 
بیکار و هنوز هم سربار پدر و مادرم هستم. 

سجاد با افســوس می گوید: انگار در جامعه 
جایی برای من و امثــال من در نظر گرفته 
نشــده و تعداد اندک کوتاه قامتان سهمی از 

این اجتماع ندارند.

فرهنگ و هنر

از آن سو

روی خط خبر

  ازخیابان خراسان  
تا سردیس فردوسی در ایتالیا

قدس: حمید معصومی نژاد 
خبرنگار صدا و ســیما در 
ایتالیا در یک پالتو موبایلی 
از نام گذاری یک خیابان به 
نام خراســان در این شهر 
خبر داد. شهر باستانی ماترا 
در جنوب ایتالیا واقع شده 

است. در همین خصوص مشاور امور بین الملل شهردار مشهد در 
خصوص دالیل این نام گذاری گفت: در مراســمی که با حضور  
نایب رئیس شــورای اسالمی شهر مشهد، مقامات دیپلماتیک، 
شــهردار ماترا و مقامات ایتالیایی برگزار شــد، در بخش جدید 
شهر ماترای ایتالیا، خیابانی به نام خراسان نام گذاری و سردیس 
فردوسی شاعر حماسه سرای ایرانی نیز جانمایی شد تا همزمان با 

افتتاح پارک بزرگ ماترا نصب شود.
گفتنی است، ماترا شــهری در جنوب ایتالیاست و به عنوان 
پایتخت فرهنگی اروپا در سال 20۱9 شناخته می شود. این 
شهر باســتانی در دل صخره ها بنا شده و دارای قدیمی ترین 
غارهای مصنوعی جهان اســت و هرســاله تعــداد زیادی از 

گردشگران جهان را به خود جذب می کند.

اداره ورزش و جوانــان    سرپرســت 
شهرستان بشرویه معرفی شد 

بشرویه ـ خبرنگارقـدس: در مراسمی با حضور معاون اداره 
کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی، سرپرست اداره ورزش 
و جوانان شهرستان بشرویه معرفی شد. در این مراسم که در محل 
فرمانداری این شهرســتان انجام شد، سیدمهدی ساداتی پور به 
عنوان سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان بشرویه معرفی شد.

در کارنامه سیدمهدی ساداتی پور که از چهره های موفق ورزشی 
در زمینه جذب نیروهای جوان و نوجوان است، مسئولیت کانون 
بسیج ورزشــکاران و ورزش های همگانی شهرستان بشرویه به 

چشم می خورد.

   زوج نیک اندیش جغتایی 
به خیران مدرسه ساز پیوستند 

نیک اندیش  قــدس: زوج 
خیــران  بــه  جغتایــی 

مدرسه ساز پیوستند. 
خیر محترم مدرسه ســاز 
حاج ابوطالــب طالــــبی 
ن  شــــا و هـــمـســر
نم  جـــیه خـــــا حا

صدریــه جغتایــی با اهــدای مبلغ یــک میلیارد ریــال برای 
 طــرح توســعه و تکمیل دبســتان ســه کالســه روســتای 
قائم زمند شهرستان جغتای خراسان رضوی، نام خود را در امر 

خیر مدرسه سازی ماندگار کردند.
گفتنی اســت، این پروژه 2 میلیارد ری ال هزینه در بردارد که 
مابقی از محل اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس استان تأمین 

و پرداخت خواهد شد.

  یاوری: چشم انداز امیدوارکننده ای 
پیش روی فوتبال خراسان رضوی است 

تیم  ســرمربی  قدس: 
نونهاالن  فوتبــال  ملی 
فوتبال  گفــت:  ایــران 
خراســان از دیرباز نقش  
مؤثــر و تعیین کننده ای 
در تیم های ملی فوتبال 
کشــور داشــته است و 
بدون شک با برگزاری دوره های استعدادیابی مختلف و توجه به 
سنین پایه می توان آینده خوبی برای فوتبال استان متصور بود. 
محمد یاوری، در حاشیه برگزاری نخستین دوره استعدادیابی 
مناطق هفت گانه استان خراسان رضوی که در ورزشگاه تختی 
مشهد برگزار شد، اظهار کرد: فوتبال استان خراسان از دیرباز 
نقش مؤثر و تعیین کننده ای در تیم های ملی فوتبال کشور 

داشته و بدون شک در آینده نیز خواهد داشت.
وی گفت: در دو روز اخیر که اســتعدادیابی سنین پایه استان 
خراســان رضوی در مشــهد انجام شــد، از نزدیک شرایط 
شرکت کنندگان را بررسی کردیم، چراکه ممکن است برخی 
بازیکنان از شرایط مطلوب برخوردار باشند و امکان دعوت از 

آن ها به تیم ملی نونهاالن وجود داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایطی که در سال های اخیر 
شــاهد آن هســتیم، امیدواریم بازیکنان بیشتری از خراسان 

رضوی را در رده های سنین پایه تیم ملی شاهد باشیم.

  افتخارآفرینی برای خراسانی ها؛ 
شکست طلسم 9 ساله!

پرورش اندام  تیم  قدس: 
خراســان رضوی موفق 
مســابقات  در  شــد 
قهرمانی  پرورش انــدام 
کشــور که بــه میزبانی 
در  برگزار شــد،  زنجان 
بخش تیمی به مقام سوم 

در رشته فیزیک کالسیک دست یابد.
مسابقات پرورش اندام قهرمانی کشور در بخش های پرورش اندام، 
فیزیک، فیزیک ماسکوالر، بادی کالسیک و فیزیک کالسیک 
برگزار شد. گفتنی است خراســان رضوی 9 سال بود که در 
کسب مقام تیمی در مسابقات کشوری بدنسازی و پرورش اندام 

ناکام مانده بود و در نهایت در زنجان این طلسم شکسته  شد.

  قهرمانی بانوی موتورسوار 
تربت حیدریه در مسابقات کشوری

مســابقات  قــدس: 
قهرمانی  موتورکــراس 
کشور در بخش بانوان با 
ورزشکار  بانوی  قهرمانی 
تربت حیدریــه به پایان 

رسید. 
از  مرحلــه  نخســتین 
مسابقات موتورکراس قهرمانی کشور در بخش بانوان به میزبانی 

پیست کراس مجموعه سرزمین ایرانیان )آیلند( برگزار شد.
در این دوره از مسابقات ۳2 بانوی موتورسوار از هشت استان 
کشور در قالب کالس های مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در کالس ۱50 ســی ســی آماتور نیز مهتاب پالرک از تربت 
حیدریه به مقام نخست دست پیدا کرد. در پایان این مسابقات 
نیز تیم خراسان رضوی به مقام نایب قهرمانی رسید و تیم های 

تهران و اصفهان به ترتیب اول و سوم شدند.

  پایان مسابقات لیگ بدمینتون 
جام خلیج فارس در نیشابور

 قدس: رئیس اداره ورزش و جوانان نیشــابور گفت: مسابقات 
 برگشت لیگ دســته یک بدمینتون باشگاه های کشور جام 
خلیج فارس در ســالن اختصاصی بدمینتون شهید منوچهر 
سلطانی نیشابور برگزار شد. محســن کاوه آهنگر افزود: این 
مسابقات از روز پنجشنبه گذشــته با شرکت 24 ورزشکار از 
شهرستان های نیشابور، شاهرود، شــیراز، خراسان شمالی و 
قائمشــهر برپا شد. وی ادامه داد: تیم های شاهرود و شیراز در 
این مسابقات حضور نیافتند و تیم آکادمی مدال قائمشهر ۳ بر 
2 مقابل نماینده خراسان شمالی به پیروزی رسید. کاوه تصریح 
کرد: نماینده خراسان شمالی نیز با نتیجه ۳ بر 2 مقابل نماینده 
نیشابور به پیروزی رسید و در روزهای آینده پس از مشخص 
شدن نتایج مسابقات رفت و برگشت، دو تیم برتر به دور نهایی 
راه خواهند یافت. گفتنی است؛ دور رفت این مسابقات پنجم 

مهرماه در بجنورد با قهرمانی نیشابور به پایان رسید.

رویدادافتخار

 برتری قصه گویان نیشابوری 
در جشنواره قصه گویی استان

نیشــابور- خبرنگارقدس: قصه گویان نیشــابوری 
محمدابراهیــم انصاری، یکتا ســادات بیدختــی و زهره 
اکبرآبادی مقام های برگزیده بیســت و دومین جشنواره 

قصه گویی خراسان رضوی را از آن خود کردند.
دبیر این جشــنواره اظهار کرد: بیست و دومین جشنواره 
بین المللی قصه گویی در مرحله اســتانی با شعار زیبای 
»آینده ســاختنی است«  شــروع و در سطح استان 50 
جشــن و همایش قصه گویی با 4هزار و ۶۸0 نفر مخاطب 

برگزار شــد و تعداد یک هزار و 445 نفر در ســایت قصه گویی نام نویسی کردند که نسبت 
به ســال گذاشته رشد 40 درصدی داشتیم. نزهت شیخ زاده افزود: بیش از 500 قصه گو در 
بخش قصه گویی صحنه ای و مابقی در بخش 90 ثانیه ای حضور داشتند. وی خاطرنشان کرد: 
قصه گویان نیشــابوری در بخش پدربزرگ ها و مادربزرگ ها »محمدابراهیم انصاری« با قصه 
»هرکس به بند خویش است«، دربخش زنان و مردان »یکتا سادات بیدختی« با قصه »تو چه 

رنگی هستی؟« و »زهره اکبرآبادی« با قصه »آزاده« به عنوان برگزیده انتخاب شدند.

 معرفی برگزیدگان 
نخستین رویداد ملی »ریحانه« در مشهد 

قدس: برگزیــدگان رویداد ملی »ریحانه« با محوریت 
توان افزایی زنان فناور و خالق در دانشــگاه فردوســی 
مشــهد معرفی شــدند. مدیر مرکز رشد فناوری های  
فرهنگی و زیارت پارک علم و فناوری خراسان رضوی 
گفت: معرفی برگزیدگان نخستین رویداد ملی پس از 
فراخوان از نهم شهریور تا اول مهر، 2۸0 محصول و ایده 
در ســه بخش مد و لباس، صنایع دستی و محصوالت 
دیجیتال از 9 استان کشور دریافت کردیم که در بررسی 

انجام شــده، ۱۶ محصول به مرحله پایانی راه یافتند. علیرضا جاوید عربشاهی افزود: در 
پایان این رویداد تیم پرسا از تربت جام با ایده لباس کودک به مقام نخست دست یافت 
و تیم های هانابافت با ایده کارت بافی و گلبهار با ایده نقاشــی با تکنیک کالژ از مشهد 
مقام های دوم و ســوم را از آن خود کردند. رویداد ملی »ریحانه« با همکاری مشاور امور 
بانوان معاونت علمی ریاست جمهوری، پارک علم و فناوری خراسان، شتاب دهنده هاوش، 

معاونت علمی آستان قدس رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
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فضای مجازی: 

صدور هفت مجوز بی نام حوزه 
گردشگری در خراسان شمالی

بجنورد- خبرنگار قدس: مدیــرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی خراسان شــمالی با اشاره به 
شناسایی 44 فرصت سرمایه گذاری در حوزه گردشگری، 
گفت: برای هفت مجوز بی نام این حوزه، ســرمایه گذاران 

اعالم آمادگی کردند و به نام آنان صادر شده است.
 حبیب یزدان پناه افزود: مجوزهای بی نام به منظور کاهش 
مدت زمان و موانع پیش روی ســرمایه گذاری در استان 

صادر می شود.
وی یادآور شد: این پروژه ها شامل مجتمع های تفریحی، 
توریستی، خدمات رفاهی، کمپ، اکو کمپ، رستوران های 
سنتی و... بوده و مکان جانمایی آن ها نیز در محور اصلی و 

جاده آسیایی است.

 واگذاری کتابخانه گلستان شهر 
بجنورد به اداره کتابخانه های عمومی 

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون توسعه مدیریت و منابع 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی اظهار 
کرد: صورتجلسه واگذاری کتابخانه گلستان شهر تنظیم و 

به کتابخانه های عمومی استان تحویل داده شد.
علی اکبر طهماســبی ادامــه داد: به خاطر اینکــه راه و 
شهرسازی به لحاظ قانونی و به طور مستقیم نمی توانست 
این کتابخانه را به اداره کل کتابخانه ها واگذار کند، آن را 

تحویل گرفتیم و همزمان به این اداره کل واگذار کردیم.
وی با بیان اینکه عملیات ســاخت این پروژه از سال 90 
شروع شده است، اظهار کرد: این پروژه 4۳0 مترمربع زیربنا 
دارد. وی افزود: برای تکمیل و تجهیز کتابخانه گلســتان 

شهر ۶00 میلیون تومان اعتبار نیاز است.

اختصاص 22 میلیارد ریال اعتبار برای 
مرمت آثار تاریخي خراسان شمالي

فرهنگی،  میراث  مدیــرکل  بجنورد- خبرنگار قدس: 
گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی گفت: حدود 22 
میلیارد ریال اعتبار به منظور مرمت آثار تاریخی استان در 

نیمه نخست سال جاری اختصاص یافت.
حبیب یزدان پنــاه افزود: این میزان اعتبــار برای ۱2 اثر 
تاریخی استان خراسان شمالی  از جمله عمارت و آینه خانه 
مفخم، کوشک باغ علی آباد، رباط قلی، امامزاده احمد کبیر 
کوران، رباط قــره بیل، چهارتاقی تیموری، ارگ دولت آباد، 
قلعه علی آبــاد، بافت بجنورد، حمام فاروج و محوطه ریوی 

هزینه شده است.
وی عنــوان کرد: بناهای تاریخی یادشــده پس از مرمت و 
احیا  برای بهره برداری به بخش خصوصی واگذار خواهدشد.
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حل جدول شماره قبل

از  بســکی«  لقب»دکترغالمعلــی   .۱
فعــاالن ترویــج فرهنــگ حفاظــت از 
محیط زیست و گســترش فضای سبز در 
کشــور 2. گرفتنــی از خالفکار- شــاغل 
 در رشــته ورزشــی اســبدوانی- سنبله

۳. طناب بافته شده ازپوست کتان- آبورز- 
زمین کشت نشــده4. حالج- اســتخوانی 
در پا-لجام 5. شــکنبه گوســفند- هتل با 
فضای باز که اتاق هــا در یک طرف راهرو 
و در طرف دیگــر فضای باز قرار می گیرند 
۶. آســیب زدن- خســتگی- یک حرف و 
ســه حرف 7. دودلــی- خرس آســمانی- 
برای هم مطالعه کــردن دروس- زیورآالت 
قالبــی ۸. بنان- بــازی- مصیبت - قوت 
الیمــوت 9. شــماره انتشــار بین المللی 
بومی مکزیک-  کتاب- قوم سرخ پوســت 
ناشــنوا- دل آزار کهنه ۱0.باسواد- کشور 
 پسران- نوعی سنگ متخلخل ساختمانی 
 ۱۱. پیل الکتریکی- نام دیگر جزایر قناری 
۱2. عضو بویایی- دور از اتهام- همنشــین 
دیرین قافیه ۱۳. سودحرام- ناپاکی- کشور 

خجســته ۱4. پروردگار- حیله گر - الگوی 
روز ۱5. لقب حضرت ابراهیم»ع«- پدرمرده

باپوشــیدن  کــه  کســی  شــدنی-   .۱
لباس های فاخر ســعی در مهم جلوه دادن 
خــود دارد- وســیع2. تنفر و بیــزاری- 
 خــرس درختــی- وســیله کار باغبــان

 ۳. رســتگار- شیرین ســخن گفتن برای 
 جلب محبت کســی و رسیدن به مقصود 
4. »دیس« توخالی - یگانه- پیشوند نداری-  
سرای مهر و کین 5. شایسته- خطایی در 
 ورزش بســکتبال- از وســایل زخم بندی 
۶. نــام کهــن شــهرتوس- چهــار تن از 
 پادشــاهان فرانســه- خطــای ورزشــی

 7. کباب و برشــته- گــزارش- »کارل« 
ســربریده ۸. اولیــن دســته از یک عدد 
چندرقمی- راز و رمز- ماهی کنســروی- 
مصیبت و فتنه 9. عیــب و ننگ- عنوانی 
 بوده برای فرمانروایان نیمه مستقل- ویران

  ۱0. خیس و مرطوب- تمسک جسته- تحتانی 
 ۱۱. ســود و فایده- چندین اصل- سختی

  ۱2. آب بسته- صوت خطاب- آزرده خاطر- صوت ندای بی ادب 
۱۳. مقابله کردن- رسانای جریان برق ۱4. سرشک دیده- 
شــهرایتالیایی - جایگزین وضو ۱5. سیاستمدار هندی 
و مؤلــف »نگاهی به تاریخ جهــان«- نام کهن کربال- از 

آتش افروزها

  افقی

  عمودی
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