
 عسل های زنبورندیده 
در بازار!

 آخرین خبرها درخصوص 
دومنطقه آزاد اقتصادی استان

در گفت و گو با نماینده مردم مشهد و کالت بررسی شد رئیس اتحادیه شرکت تعاونی زنبورداران خراسان رضوی خبر داد

رئیس اتحادیه شرکت تعاونی زنبورداران خراسان 
رضوی مطرح کرد: یک از مسائلی که همیشه در 
جلسات آن را مطرح می کنیم، ورود عسل صنعتی 
به بازار اســت کــه ما زنبورداران آن را به عســل 
زنبورندیده می شناسیم. این عسل ها در کارگاه های 
زیرپله ای تولید می شوند و به جای عسل فروکتوز 

را در بازار عرضه می کنند...

ماجرای تبدیل دو منطقه ویژه اقتصادی سرخس و 
دوغارون در استان خراســان رضوی به منطقه آزاد 
تجاری مدتی از سوی مسئوالن و برخی از نمایندگان 
مجلس مورد پیگیری قرار گرفــت؛ چراکه با توجه 
به موقعیت جغرافیایی این اســتان و هم مرز بودن با 
کشورهای ترکمنستان و افغانســتان ایجاد چنین 

منطقه ای برای توسعه اقتصادی  ...
.......صفحه 2 .......صفحه 3 
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عامالن اصلی تخریب اموال عمومی در مشهد بازداشت شدند

.......صفحه 2 

قدس سوژه مردمی در خصوص 
خط 3 بی آرتی را پیگیری کرد

شخصی ها 
جای خود را 

به عمومی ها 
می دهند

خط 3 بی آرتی مشهد بی شــک یکی از پرحاشیه ترین 
پروژه های شــهری مشــهد در دو ســال گذشته بوده؛ 
چراکــه از همان ابتــدای تصویب این موضوع شــاهد 
نقدهای فراوانی بر آن بودیم.با نگاهی به آرشــیو اخبار 
مرتبط بــا آن می بینیم بیشــترین واکنش های منفی 
به این پروژه از سوی کســبه خیابان شیرازی بوده که 
معتقــد بودند بــا نرده گذاری و پایــان دادن به عبور و 
مرور عرضی شهروندان در این مسیر از یک سو و ایجاد 
ممنوعیت هایــی در حوزه تخلیه بار بــرای آن ها عماًل 
اجرای این پروژه موجب محدودیت کســب و کار آنان 

خواهد شد...

موج سواری روی اعتراض مردم به گرانی بنزین

.......صفحه 3 

مدیرکل آموزش و پرورش:

۳۰درصد مدارس 
خراسان رضوی 
استحکام ندارند

حجت االسالم و المسلمین پژمانفر 
در گفت و گو با قدس:

 کمبود کتابخانه
زیبنده مشهد نیست

.......صفحه 4 

موضوع کتاب یکی از مسائل بسیار مهمی است که باید در نظام ما 
توجه بســیار ویژه ای به آن بشود و متأسفانه امروز با شرایط موجود 
در جامعه، با مشکالت زیادی در این عرصه مواجه هستیم.در ادامه 
بخشی از گفت وگوی ما با رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی 
در هفته کتاب و کتاب خوانی درباره دغدغه هایی که در حوزه فرهنگ 

و ادب و هنر استانمان وجود دارد، بیان می شود...

.......صفحه 2 

 قدردانی از استاد موسیقی مقامی 
خراسان با حضور داریوش ارجمند 

عثمــان  اســتاد  از  قدردانــی  قدس:مراســم 
محمدپرســت، دوتارنواز مشهور خراسان رضوی 

با حضور داریوش ارجمند در خواف برگزار شد. 
علی تاجیک، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرســتان خواف در این مراســم گفت: استاد 
عثمان محمدپرســت از دوتارنوازان بنام ایران و 
جهان بوده و جــزو چهره های ماندگار تاریخ هنر 
کشــور است و قصد داشــتیم به طرز شایسته از 
فعالیت های هنری و خیرخواهانه این شــخصیت 

جهانی قدردانی کنیم.
تاجیک افزود: حضور اســتاد داریوش ارجمند که 
از دوســتان و یاران قدیمی استاد عثمان است بر 

شکوه مراسم تجلیل افزوده بود.
اســتاد عثمان محمدپرســت هنرمند نود و یک 
ساله خوافی جزو مؤسسان جامعه یاوری فرهنگی 
بوده و در قالب این مؤسسه بیش از ۶۰۰ مدرسه 

در سراسر کشور بنا نهاده است.
این همایش باشــکوه با حضــور جمع کثیری از 
اهالی هنر ، هنردوســتان و مسئوالن شهرستانی 
و اســتانی در سالن شــهید مدرس خواف برگزار 
شــد. همچنین در این مراسم داریوش ارجمند، 
پیشکسوت تئاتر، ســینما و تلویزیون از تندیس 

استاد عثمان محمدپرست رونمایی کرد.

 همزمان با هفته وحدت صورت گرفت
 توزیع ۴۰۰ حواله بسته غذایی 

بین کودکان مه والتی 
بــه همت  با هفتــه وحدت  همزمــان  قدس: 
کمیتــه امــداد امام خمینــی)ره( مــه والت و 
مشارکت شبکه بهداشــت و درمان، 4۰۰ حواله 
بســته غذایی به ارزش 4۰۰ میلیون ریال میان 
 کودکان مه والتی که دچار ســوءتغذیه هستند، 

توزیع شد.
علیزاده جوان مدیرکمیته  امداد امام خمینی)ره( 
مه والت در تشــریح این خبر اظهار کرد: همزمان 
با هفته وحدت، جشــن هفته وحــدت با حضور 
۵۰۰ نفــر از مددجویان تحــت حمایت این نهاد 

برگزار شد.
وی افزود: در حاشــیه برگزاری این جشن، 4۰۰ 
حواله بسته غذایی میان کودکان زیر پنج سال که 

دچار سوءتغدیه هستند، توزیع شد.

 یادبود شهدای مدافع حرم 
در مشهد برگزار شد 

قدس: سومین سالگرد شهادت شهیدان »حسین 
حریری« و »جــواد جهانی« و یادبود شــهدای 
مدافع حرم با حضور شــهردار مشهد، مسئوالن 
شــهری و اســتانی و خانواده های معظم شهدای 

مدافع حرم در سالن صبا برگزار شد. 
محمدرضا کالیی، شــهردار مشهد در این مراسم 
گفت: این مراســم به مناســبت سومین سالگرد 
شهادت شهیدان حریری و جهانی و دیگر شهدای 
مدافع حرم برگزار شده و امیدواریم بتوانیم یاد و 
خاطره این عزیزان را زنده نگه داریم.در ادامه این 
مراسم از کتاب »همسفر بهشت« خاطرات شهید 
جوادجهانی و»شــبیه علی اکبــر« روایت زندگی 
حســین حریری رونمایی و از خانواده های معظم 

شهدای مدافع حرم تجلیل شد.

معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و 
پرورش خراسان رضوی:

 توزیع شیر در مدارس حاشیه 
شهرها نیازمند کمک خیران است

ایرنا: معاون پشــتیبانی اداره کل آموزش و پرورش 
خراســان رضوی گفت: برای توزیع شیر در مدارس 
حاشیه شهرهای اســتان در حال رایزنی با خیران 
و مجموعه هایی مانند آســتان قدس رضوی و سپاه 

پاسداران هستیم.
علی ابری با بیان اینکه امســال سومین سالی است 
که طرح توزیع شــیر بدون اعتبــارات دولتی اجرا 
می شــود، افزود: در دو سال گذشته نیز با همکاری 
سپاه پاسداران، آســتان قدس رضوی و خیران در 
برخی مناطق و مدارس حاشیه شهر توزیع شیر بین 

دانش آموزان انجام شد.
وی اظهار کرد: در تالش هســتیم با کمک خیران 
و دســتگاه های عالقه مند در این زمینه توزیع شیر 
در مدارس مناطق حاشیه  شهر مشهد که جمعیتی 

حدود 3۰۰ هزار نفر دارد، تأمین کنیم.
وی گفت: بیش از یک ســوم جمعیت دانش آموزی 
مشهد در حاشــیه شــهر تحصیل می کنند که با 
صرفه جویی امکان توزیع شــیر بیــن حدود 2هزار 

دانش آموز در استان میسر می شود.
ابری افزود: برای توزیع شیر بین حدود یک میلیون 
و 3۰۰ هزار دانش آموز این استان برای پنج نوبت در 

هفته معادل ۱3۰ میلیارد ریال مورد نیاز است.

خبرخبر

بجنورد- خبرنگار قدس: اســتاندار خراسان شمالی 
گفت: با نگاه و مدیریت آســتان قــدس رضوی می توان 

پروژه های بیشتری را به سرانجام مطلوب رساند. 
به گــزارش روابط عمومی و امور بین الملل اســتانداری 
خراســان شمالی دکتر محمدعلی شــجاعی در ابتدای 
نشست تخصصی هیئت اقتصادی و عمرانی آستان قدس 
رضوی خطاب به مدیران دســتگاه های اجرایی اســتان 
گفت: دی ماه سال گذشته در محل آستان قدس رضوی 
با حضور مدیران استان جلسه ای برگزار شد که منتج به 
2۰ مصوب بود که پس از گذشت نزدیک به یک سال باید 

مدیران گزارشی از اجرای این مصوبات ارائه دهند.
وی با تأکید بر اینکه نگاه آستان قدس رضوی نگاه بلند 
و در راستای سرمایه گذاری است، افزود: ما وظیفه داریم 
شرایط را به گونه ای فراهم آوریم تا با سنجیدن بهترین 
شرایط، سرمایه  گذاری از سوی آستان قدس رضوی انجام 

شود.
وی در ادامه سخنان خود اظهار امیدواری کرد: دو بحث 
سیمان ســمنگان و پروژه های در دست اجرای آستان 

قدس رضوی در استان سریع تر تعیین تکلیف شود. 
دکتر شجاعی در ارتباط با حوزه صنعت، معدن و تجارت 
استان نیز خاطرنشان کرد: قابلیت های خوبی در این حوزه 

داریم اما بازاری برای عرضه و فروش آن نیست بنابراین 
 ســازمان صمت اســتان باید این ظرفیت ها را به آستان
قدس رضوی متصل کند تا ما بتوانیم در بازار کشورهای 
خارجی محصوالت خود را به ویژه در بخش صنایع دستی 

عرضه کنیم.
استاندار خراســان شمالی در خصوص حوزه گردشگری 
و میراث فرهنگی نیز تصریح کرد: باید تعهدات سازمان 
میراث فرهنگی اســتان و آســتان قدس رضوی با زمان 

اجرای آن تا دو هفته آینده مشخص شود از این رو برای 
اجرای آن ضمن اینکه باید کار کارشناسی انجام شود نیاز 

به تعهدات کلی و مبهم نداریم.
دکتر محمدعلی شجاعی اظهار کرد: در مسیر تردد زائران 
ظرفیت های خوبی برای معرفی بیشتر استان باید ایجاد 
شود زیرا اگر نگاه ما ســرمایه گذاری باشد امور سریع تر 
پیش خواهد رفت و ما نیز تمام تعهدات استان را اجرایی 
خواهیم کرد.وی در ارتباط با حوزه مســکن هم گفت: تا 
یک هفته آینده نشســتی با حضور آستان قدس رضوی 

برای ساخت مسکن انبوه در استان برگزار می شود.
شجاعی در ادامه افزود: طبق بررسی ها و مطالعات انجام 
شده، به این نتیجه رسیدیم که تا سال ۱4۰۰ این استان 
با توجه به پراکنش جغرافیایی به ساخت 2۹ هزار واحد 

مسکونی نیاز دارد.
وی بیــان کرد: ۶هــزار واحد در حوزه روســتایی، 4۰۰ 
واحد توســط بنیاد مســکن، 3هزار و 2۰۰ واحد توسط 
ستاد اجرایی فرمان امام)ره( و 2هزار واحد توسط بخش 

خصوصی ایجاد خواهد شد.
وی تصریــح کرد: در حوزه مشــاغل خرد خانگی بانوان 
نیز نیازمند همکاری و حمایت های بیشتر آستان قدس 

رضوی هستیم. 

استاندار خراسان شمالی:
با نگاه بلند آستان قدس می توان سرمایه گذاری های بیشتری را به سرانجام رساند

ایرنا: حل مشکل حاشیه نشینی کالنشهر مشهد 
بــدون توجه به مشــکالت روســتاها امکان پذیر 
نیســت و این شهر برای توســعه متوازن نیازمند 

توجه به روستاهاست. 
شــهناز رمارم روز گذشــته در نشست مشورتی 
شــوراهای اســالمی بخش احمدآباد در مشهد 
افزود: براســاس قانون اساســی هدف از تشکیل 
شــوراها واگذاری اختیارات به نمایندگان مردم 
اســت در حالی که شاهد هســتیم در طول پنج 
دوره خدمت شوراها اختیارات آن بتدریج کاسته 

شده است.
وی اظهــار کرد: در مشــهد تحــوالت اجتماعی 
غالب از روســتا به شهر اســت ولی شهرنشینان 
فکر می کنند در تحوالت تأثیرگذار و تعیین کننده 
هســتند. در ۵۰ ســال گذشــته جامعه ما دچار 

تغییرات مختلف از جمله تغییر اقلیم شد که مغز 
جامعه یا مدیران آن بــرای رفع عوارض آن هیچ 

راهکاری ارائه نکردند.
وی گفت: نخستین واکنش روستاییان نسبت به 
تغییرات اقلیمی و خشکسالی برداشت بی رویه از 
منابع آب زیرزمینی بود تــا بتوانند زندگی خود 
و دام هایشــان را اداره کننــد که پــس از مدتی 
این برداشــت ته کشــید و به ناچار روستاییان با 
رهاســازی زمین ها و فروش دام هــای خود برای 

کارگری به حاشیه شهر مشهد آمدند.
وی اظهار کرد: شــوراهای اسالمی روستایی باید 
مطالبه گر باشــند تا بتوانند احقــاق حق کنند، 
تقســیم اعتبارات بر مبنــای ۷۰ درصد جمعیت 
شهرنشین و 3۰ درصد جمعیت روستانشین است 
ولی ما هنوز نفهمیده ایم این 3۰ درصد اعتبارات 

دست کیست و کجا هزینه می شود؟
وی گفت: براساس قانون، انتخاب دهیاران بر عهده 
شوراهای اسالمی روستایی است و دهیاران باید به 
شــوراها حساب پس بدهند در حالی که دهیاران 
راه خودشان را می روند. 4۰ درصد دهیاران استان 
کارمند رسمی ارگان دیگری هستند و هر از گاهی 

به روستا سر می زنند.
رمارم افزود: مشکالت روســتاها با اجرای فرایند 
پاســخگویی و مشــارکتی شــوراهای اســالمی 

روستایی و مطالبه گری قابل حل است.

قدس: مدیر نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد با اشاره به اســتقبال بانوان از حوزه خدمات 
زیبایی و رشــد مراکز غیرمجاز در این زمینه گفت: 
کلینیک هــای زیرزمینــی زیبایی کــه به صورت 
غیرمجاز و بدون حضور پزشک یا در قالب یک مکان 
آرایشگاهی فعالیت می کنند، مداخله گر پزشکی به 
شمار می روند.دکتر علی اصغر انجیدنی افزود: دانشگاه 
علوم پزشکی مشــهد با همکاری ارگان های مربوط 
در قالب نظارت های مشــترک از طریق گزارش ها و 
شکایات مردمی یا گزارش های سازمان های نظارتی 
مانند اداره تعزیرات حکومتی وارد عمل شــده و با 

فعالیت این مراکز برخورد قانونی می کند.
وی اظهار کرد: هم اکنون 22 مرکز و کلینیک زیبایی 
دارای مجوز در محدوده زیرپوشــش دانشگاه علوم 
پزشکی مشــهد در حوزه خدمات پوست و زیبایی 

مشغول فعالیت هستند.
مدیر نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
گفت: حیطه فعالیت این کلینیک ها مشخص است 
و در صورت مشــاهده تخلــف و انجام فعالیت های 

غیرمجاز با آن ها برخورد قانونی خواهد شد.
دکتر انجیدنی از متقاضیان امور زیبایی که بیشتر 
آنان بانوان هســتند خواســت برای پیشگیری از 
خطراتی که ســالمتی آنان را تهدید می کند فقط 
به کلینیک هــای دارای مجوز از دانشــگاه علوم 
پزشــکی مراجعه کنند.وی با اشاره به برخورد با 
کلینیک هــای غیرمجاز زیبایی یا آرایشــگاه های 
مداخله گــر افــزود: نظارت و بازرســی این گونه 
مراکز با همکاری دادگستری و اداره اماکن نیروی 
انتظامی به طور مســتمر انجام می شود به طوری 
که هر ماه ۱۰ تا ۱۵ مورد از این بازرسی ها صورت 
می گیرد و در صورت مشــاهده تخلف این مراکز 

پلمب می شوند.
وی اظهار کرد: آرایشــگران فقط ملزم به پیرایش و 
ارائه خدمات تاتو در صورت داشــتن مدارک الزم و 

امکانات با رعایت مالحظات بهداشتی هستند.
دکتر انجیدنی گفت: شهروندان می توانند برای طرح 
شــکایت  یا ارائه گــزارش در زمینه مراکز غیرمجاز 
زیبایی یا آرایشــگاه های مداخله گر با شماره ۱۹۰ 
تماس بگیرند که حداکثر در یک هفته موارد مطرح 

شده پیگیری و رسیدگی خواهد شد.

آرایشگران اجازه ورود به حوزه پزشکی را ندارند۴۰ درصد دهیاران استان هر از گاهی به روستا سر می زنند
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قدس سوژه مردمی در خصوص خط 3 بی آرتی را پیگیری کرد

شخصی ها جای خود را به عمومی ها می دهند 
علــی محمدزاده خط 3 بی آرتی مشــهد 
بی شک یکی از پرحاشیه ترین پروژه های شهری 
مشهد در دو سال گذشته بوده؛ چراکه از همان 
ابتدای تصویب این موضوع شاهد نقدهای فراوانی 

بر آن بودیم.
با نگاهی به آرشــیو اخبار مرتبط با آن می بینیم 
بیشترین واکنش های منفی به این پروژه از سوی 
کسبه خیابان شــیرازی بوده که معتقد بودند با 
نرده گــذاری و پایان دادن به عبور و مرور عرضی 
شــهروندان در این مســیر از یک ســو و ایجاد 
ممنوعیت هایی در حوزه تخلیــه بار برای آن ها 
عمالً اجرای این پروژه موجب محدودیت کسب 

و کار آنان خواهد شد.
با این وصف حتی پــس از نصب پایه های نرده 
در این مسیر شــاهد توقف عملیات اجرایی آن 
به دنبال اعتراض هــای زیاد بودیم و هر چند در 
مقاطعی مدیران شهرداری خبر از ادامه عملیات 

اجرایی می دادند ولی در عمل اتفاقی رخ نداد.
اما ســرانجام با همفکری کارشناسان ترافیکی 
و مدیران شــهری مقرر شد ایجاد خط تندرو یا 
بی آرتی به شــیوه دیگری انجام شود و به نوعی 
خطوط ویژه ای برای تردد ناوگان عمومی ایجاد 
شود که دیگر نیازی به نصب نرده نباشد در نهایت 
مدتی قبل عملیات اجرای این پروژه از سر گرفته 
شد و چند روزی است که مرحله دیگری از این 

پروژه در دست اجراست.

  تقاطع ابوطالب تا میدان فردوسی
اگر از هفته گذشته گذرتان به محدوده تقاطع 
ابوطالب و کالهدوز افتاده باشــد بی شک وجود 
ماشــین آالت سنگین راه سازی و تخریب بولوار 
قرنی توجهتان را جلب کرده و با توجه به شرایط 
محیطی این تصور در شهروندان ایجاد شده که 

گویا قرار است درختان وسط هم قطع شوند.
از این رو به منظور اطالع از آخرین تصمیمات در 
این حوزه با سخنگوی معاونت عمران و حمل و 
نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت وگو کردیم 

که وی در ابتدا با رد کامل این نظریه گفت: هیچ 
فضای ســبزی در این پروژه تخریب یا درختی 

قطع نمی شود.
مجید بخت آزما افزود: در این 
مرحله از پروژه خط3 بی آرتی 
سامانه اتوبوس های تندرو قرار 
است محدوده تقاطع ابوطالب 
تا میدان فردوســی در مدت 
یک ماه آماده سازی شود که با 
توجه به گذشت یک هفته از 
آغاز عملیــات اجرایی تا کمتر 
از ســه هفته دیگر مسیر ویژه 
اتوبوس ها در این محور آماده 

بهره برداری خواهد شد.
وی در خصوص گالیه کســبه محدوده خط3 

بی آرتی )میدان توحید تا چهارراه ابوطالب( هم 
بیان کرد: یکی از خواســته های اصلی کســبه 
ایجاد بارانداز یا ایستگاه تخلیه 
بار بود کــه با همکاری آن ها و 
گرفته 27  صــورت  جانمایی 
محل تخلیه بار در این مســیر 
ایجاد شده و انتقاد دیگر آن ها 
مربوط به نرده گذاری بود که در 
روش جدید دیگر نرده ای نصب 

نخواهد شد.
وی ادامــه داد: با وجود نقدها 
غیرفنی  داوری هــای  پیش  و 
خوشبختانه در مدت اجرای این 
طرح در محدوده میدان توحید تا تقاطع ابوطالب 
 شاهد روانی ترافیک و سرعت تردد سامانه های 

حمل و نقل عمومی بودیم. بخت آزما گفت: در 
این روش اجرایی تنها در محل تقاطع ها مسیر 
تردد اتوبوس ها از خودروهای دیگر جدا می شود 
و به اصطالح مسیر فرار از ترافیک برای آن ها در 
نظر گرفته می شود و در طول مسیر دیگر از موانع 
ثابت از قبیل نرده یا جدول گذاری خبری نیست 
که با توجه به همکاری شــهروندان و رفتارهای 
منطقی رانندگان شاهد فرهنگ سازی مناسب 

این موضوع در مشهد هستیم.
الزم به ذکر است، بر اســاس اظهارنظر برخی 
کارشناسان حوزه ترافیک در حال حاضر سرعت 
حرکت اتوبوس های حمــل و نقل عمومی در 
مسیر های پرترافیک مشهد کمتر از 10کیلومتر 
در ساعت است که با ایجاد خطوط ویژه به بیش 

از 20 کیلومتر در ساعت خواهد رسید.

 مدیرکل پست خراسان رضوی: 
  ۵۲ هزار کارت سوخت 

در انتظار توزیع است
پســت  مدیرکل  ایرنا: 
گفت:  رضوی  خراســان 
در حــال حاضــر حدود 
۵2 هزار کارت ســوخت 
به خاطر مشــکل آدرس 
در باجه هــای مختلــف 
پست استان رسوب کرده 

و در انتظار توزیع اســت. احمد موسوی با اشاره به شلوغی باجه 
پست بولوار وکیل آباد مشهد افزود: این باجه پستی تنها یک نیرو 
دارد اما هم اکنون تعداد کارکنان آن به هشت نفر افزایش یافته 
است تا بتواند پاســخگوی مردم باشد. وی به فعالیت باجه های 
منتخب پست برای تحویل کارت سوخت تا ساعت 6 بعدازظهر 
هر روز اشــاره کرد و ادامه داد: تعدادی کارت هوشمند ملی نیز 
در باجه های پست خراسان رضوی وجود دارد که آمار آن بیشتر 
از کارت های ســوخت اســت اما در حال حاضر تعداد دقیق این 

کارت ها را در اختیار ندارم.

 مدیرکل شهرسازی خراسان رضوی 
در گفت وگو با قدس:

  شهرداری در مورد واگذاری بدون مجوز 
زمین از سوی این اداره مستندات ارائه کند

رضـا طلـبی: 
مدیــرکل راه و 
خراســان  شهرســازی 
رضــوی گفت: شــهردار 
واگذاری  مورد  در  مشهد 
زمین بدون مجوز از سوی 
راه و شهرسازی مستندات 

خود را ارائه کند. محمدرضا اخوان عبداللهیان در گفت وگو با قدس 
آنالین اظهار کرد: تقاضای ما از شــهردار مشــهد این است که 
گفته های خود را با سند و مدرک و به طور واقعی بیان کند تا اگر 
مواردی وجود دارد با همکاری دستگاه قضایی برای بازگرداندن 

آن ها به بیت المال اقدامات الزم را انجام دهیم.
وی افزود: همان طور که ما در مورد تراکم فروشی های غیرمجاز 
در سال های گذشته، مدارک و مستندات را به متولیان این موضوع 
ارائه کردیم انتظار ما این است که شهرداری نیز با مصداق و سند 
موارد واگذاری بدون مجوز زمین را ارائه کند. اخوان عبداللهیان 
ادامه داد: سیستم های دولتی برای هر گونه اقدام و فعالیتی فرایند 
و سازوکار تعریف شده ای دارند و در مواردی همچون زمین که در 
معرض مشاهده مردم قرار دارد چگونه بدون مجوز و شرایط قانونی 

امکان واگذاری وجود دارد.
گفتنی اســت، چندی پیش شهردار مشــهد از واگذاری برخی 

زمین ها بدون مجوز از سوی راه و شهرسازی انتقاد کرده بود.

 مدیرکل دفتر حمل مسافر سازمان 
راهداری و حمل  و نقل جاده ای خبر داد

  سهمیه سوخت  سواری بین شهری 
براساس پیمایش و صورت  وضعیت

دفتر  مدیــرکل  فارس: 
حمل مســافر ســازمان 
راهــداری و حمل  و نقل 
ســهمیه  گفت:  جاده ای 
بنزیــن ناوگان ســواری 
کرایه بین شهری بر اساس 
پیمایش و صورت  وضعیت 

تا دو ماه آینده عملیاتی می شود.
داریوش باقرجوان با بیان اینکه در مصوبه ســتاد سوخت مبنی 
بر سهمیه بندی بنزین، سهمیه ناوگان سواری کرایه بین شهری 
پــالک عمومی جاده ای به نحوی مغفــول مانده بود اظهار کرد: 
جمعه گذشته در وزارت کشور جلســه ای در این باره داشتیم،  
مقدمات بحث آماده شده اســت و فعالً سهمیه ای برای ناوگان 

سواری کرایه در نظر گرفته شد.
وی افزود:  نظر وزارت کشور و وزارت نفت این است که اختصاص 
سوخت به ناوگان سواری کرایه، بر اساس پیمایش باشد؛ ما هم با 
این موضوع موافق هستیم تا ناوگان به اندازه ای که حرکت می کند 
و مسافر جابه جا می کند سهمیه سوخت دریافت کند تا مبادا از 

این ناوگان به عنوان وسیله شخصی استفاده شود.
باقرجوان بیان کرد: مقرر شد سامانه نشان دهنده پیمایش روی 
ناوگان سواری کرایه بین شهری نصب شود. از سوی دیگر وسایل 
حمل  و نقل عمومی مســافری جــاده ای موظف به اخذ صورت 
وضعیت هســتند بنابراین با نصب این سامانه و بررسی صورت 
وضعیت، مشخص می شــود که این ناوگان چه میزان پیمایش 
داشته و چه میزان از این پیمایش در خدمت جابه جایی مسافر 
بوده اســت و بدین ترتیب بر اســاس این پیمایش، این ناوگان 

سوخت سهمیه ای دریافت می کنند.
مدیرکل دفتر حمل مســافر ســازمان راهداری و حمل  و نقل 
جاده ای اضافه کرد: در حال حاضر 3۵ هزار دستگاه سواری کرایه 

پالک عمومی با متوسط سن 6 سال در کشور داریم.
وی بیان کرد: در جلســه جمعه گذشــته مقرر شد برای دو ماه 
سهمیه ای برای ناوگان سواری کرایه بین شهری  اختصاص یابد تا 
ایــن ناوگان بتواند فعالً کار خود را انجام دهد، در این دو ماه هم 
ســازمان راهداری و حمل  و نقل جاده ای موظف است مقدمات 
نصب سیستم کنترل کننده پیمایش این ناوگان را آماده و روی 

ناوگان نصب کند.
مدیرکل دفتر حمل مســافر ســازمان راهداری و حمل  و نقل 
جاده ای تأکید کرد: ناوگان مسافری گازوئیل سوز )اتوبوس( طبق 

برنامه قبلی به صورت کامالً عادی سوخت دریافت می کند.

معاون بهداشتی دانشگاه خبر داد 
  انجام آزمایش های HPLC برای 
بیماران پی کی یو در خراسان شمالی

خبرنگار  بجنــورد- 
بهداشتی  معاون  قدس: 
پزشکی  علوم  دانشــگاه 
گفت:  شــمالی  خراسان 
آزمایش های  زودی  بــه 
بیماران  بــرای   HPLC
PKU در داخل اســتان 
انجام می شــود. دکتر افشین دلشــاد اظهار کرد: پی کی یو یکی 
از بیماری های ژنتیک اســت که از پــدر و مادر به فرزند منتقل 
می شــود. کودک مبتال به بیماری)فنیل کتونــوری( در ابتدای 
تولد بدون عالمت اســت امــا به تدریج در پایــان ماه های اول 
دچار تأخیر در تکامل، استفراغ، کاهش رشد، روشن شدن رنگ 
موهای سر و چشم و تشنج می شود. وی خاطرنشان کرد: انجام 
آزمایش هــای HPLC برای بیماران PKU تاکنون در خارج از 
اســتان انجام می شد که در جلسه کمیته ژنتیک مقرر شد این 
 آزمایش ها به زودی در داخل استان انجام شود. بر پایه این گزارش 
فنیل کتونوری، از ناگوارترین بیماری های متابولیکی اســت که 
متأسفانه در کشور ما به لحاظ باال بودن آمار ازدواج های فامیلی، 

شیوعی بیشتر از میانگین جهانی دارد. 

 در گفت و گو با نماینده مردم مشهد و کالت 
بررسی شد 

  آخرین خبرها درخصوص 
دومنطقه آزاد اقتصادی استان

هاشــم رســائی فر: 
ماجرای تبدیل دو منطقه 
ویژه اقتصادی ســرخس 
و دوغــارون در اســتان 
خراسان رضوی به منطقه 
از  تجــاری مدتــی  آزاد 
سوی مســئوالن و برخی 
از نماینــدگان مجلس مورد پیگیری قرار گرفت؛ چراکه با توجه 
به موقعیت جغرافیایی این اســتان و هم مرز بودن با کشورهای 
ترکمنستان و افغانســتان ایجاد چنین منطقه ای برای توسعه 
اقتصادی خراســان رضوی امری اجتناب ناپذیر است. در همین 
راســتا چندی پیش هیئت دولت با طرح تبدیل دو منطقه ویژه 
اقتصادی سرخس و دوغارون به منطقه آزاد تجاری موافقت کرد تا 

این طرح پس از تصویب در مجلس عملی شود.
امیرحسین قاضی زاده، نماینده مردم مشهد و کالت و عضو هیئت 
رئیسه مجلس شورای اسالمی در این زمینه و زمان به ثمر رسیدن 
آن گفت: هنوز الیحه ای از طرف دولت در این خصوص به مجلس 
ارائه نشده است، در صورتی که این الیحه به دست مجلس برسد 

در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد.
وی در مــورد واکنش احتمالی مجلس به این الیحه اظهار کرد: 
لوایحی از این دست که از طرف دولت ارائه می شود معموالً برای 
دولت هزینه دارد اما وقتی دولت با آن مشکلی نداشته باشد و آن 

را به مجلس ارائه کند معموالً الیحه مورد تصویب قرار می گیرد.
قاضی زاده در پاســخ به این پرسش که نظر شما به عنوان یکی 
از نمایندگان اســتان در این زمینه چیست، گفت: این اتفاق در 
جهت مدیریت تبادالت اقتصادی برای منطقه و با توجه به اینکه 
خراسان رضوی مرزهای طوالنی با همسایگان شرقی کشورمان 

دارد، ضروری است.

چشم سوم

مهدی کاهانی مقدم: خراسان رضوی یکی از 
استان های حادثه خیز در حوزه بالیای طبیعی 
است و هر سال حوادث غیرمترقبه مثل سیل، 
خشکسالی، طوفان، زمین لرزه، سرما و تگرگ 
خســارت های زیادی به بخش های مختلف از 
جمله کشــاورزی وارد می کند که فقط درصد 
ناچیزی از این میزان خسارت  را دولت پرداخت 

و جبران می کند.
قرار داشتن ایران روی کمربند خشک اقلیم، 
منابــع آبی ضعیف و نزوالت جوی کم، وقوع 
پرشــمار حوادث غیرمترقبه و نوسان قیمت 
محصوالت کشــاورزی از جمله عواملی است 
که ضرورت بیمه کشــاورزی را بیش از پیش 

نمایان می کند.
این در حالی اســت که در کشور ما در زمینه 
بیمه محصوالت کشاورزی بسیار ضعیف عمل 
شده و صندوق بیمه به رسالت واقعی اش یعنی 
حمایت از کشــاورزان در برابر حوادث قهری و 
برگردانــدن آنان به چرخه تولید به درســتی 
عمل نکرده اســت. عملکرد ضعیف بیمه گران 
و بی نظمی در جبران خسارت ها موجب شده 
بسیاری از کشــاورزان ناامید از جبران ضررها 
دیگر رغبتی به بیمه کردن مزارع و محصوالت 

خود نداشته باشند.
بــا این وجــود همه ســاله بالیــای طبیعی 
خسارت های زیادی به تولیدات کشاورزی وارد 
می کند در حالی که بیمه محصوالت کشاورزی 
باید بــه منزله تضمین تولیــد و آرامش برای 
کشــاورزان تلقی شــود اما پرداخت غرامت ها 
تاکنون ناچیــز و غیرواقعی بــوده و با تأخیر 
فراوان از سوی صندوق بیمه پرداخت شده که 
این موضوع در کنار افزایش تعرفه حق بیمه و 
سخت گیری در تعیین علت و میزان خسارت، 

دلسردی کشاورزان را به دنبال داشته و بسیاری 
از زارعان و باغــداران عطای بیمه را به لقایش 

بخشیده اند.
درعین حال به باور کارشناســان، تقویت نظام 
بیمه کشاورزی یکی از مهم ترین پیش شرط های 
توسعه کشــاورزی در کشــور بوده و یکی از 
کارکردهای مهم بیمه کشاورزی، کاهش ریسک 
اقتصادی و افزایش امنیت سرمایه گذاری است.

در عین حال برخی مســئوالن تأکید دارند: 
براســاس پیش  بینی های هواشناسی امسال 
سال زراعی پرخطری را در پیش داریم؛ عالوه 
بــر این در حال حاضــر پرداخت کمک های 
بالعوض در توان دولت نیست و تنها پناهگاه 
و راهکار کشــاورزان، حرکت به سوی بیمه 

کشاورزی است.
آن ها با اشاره به بهبود تعرفه های بیمه ای بخش 
کشاورزی در سال جاری، به کشاورزان توصیه 
می کنند بیمه محصوالت خود را جدی بگیرند، 
چرا که امســال تعرفه های متفاوت با تعهدات 
خوبی برای بیمه کشاورزی پیش بینی و تعهدات 
بیمه ای در بخش های مختلف زراعت و باغبانی 

دو برابر شده است.
عالوه بــر این مســئوالن ســازمان جهاد 
کشــاورزی اذعــان می کننــد: امســال با 
راه اندازی ســامانه جامع بیمه کشاورزی به 
طور سیســتمی مخاطرات اخالقی کاهش 
یافته و از بدگزینشی نیز پیشگیری خواهد 
شد. همچنین در این سامانه شیوه های نوین 
ســنجش از راه دور در ارزیابی ها و محاسبه 
میزان خسارت با هدف سرعت در رسیدگی 
به پرونده های خسارت به کار گرفته شده و 
تالش می شود تا پرداخت غرامات بیمه گذاران 

در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.

به نظر می رســد سرانجام مدیران دستگاه های 
مربوط به این واقعیت کــه بیمه بر مبنای دو 
عنصر اساســی اعتماد و اعتبار اســتوار است، 
وقوف پیدا کرده اند و آنچه از ظواهر امر پیداست 
در تالش هســتند با افزایش سرعت و کیفیت 
خدمات بیمه ای، اعتماد جامعه کشــاورزی و 
ضریب نفوذ بیمه و امکان برخورداری حداکثری 
بهره بــرداران و تولیدکننــدگان این بخش از 

مزایای بیمه کشاورزی را افزایش دهند.
البته مهرماه ســال 96 یکــی از مدیران جهاد 
کشــاورزی خراســان رضوی از اجرای برنامه 
پوشــش 100 درصدی بیمه کشاورزی برای 
تمام اراضی اســتان خبر داده و گفته بود: این 
برنامه تا پنج سال آینده در این استان عملیاتی 
می شود اما مشخص نشده این طرح تاکنون چه 

میزان پیشرفت داشته است.
از آنجــا کــه مهم تریــن دالیــل نارضایتی 
بیمه گذاران از بیمه محصوالت کشاورزی در 

سال های گذشته، زیاد بودن مبلغ حق بیمه، 
پرداخت نشــدن غرامت در رابطــه با برخی 
حــوادث، پرداخت غرامت کــم و غیرواقعی، 
بروکراســی و پیچیدگی فرایند اداری، جای 
خالی فعالیت های آموزشی- ترویجی در این 
زمینه، مشکالت موجود در قوانین و مقررات 
بیمه و برخــوردار نبودن برخــی تولیدات از 
خدمات بیمه ای عنوان شده است؛ امیدواریم 
ســازمان های بیمه گر در قالــب طرح جامع 
بیمه کشــاورزی، با شفاف سازی نحوه ارزیابی 
خســارت و پرداخت غرامت واقعی در افزایش 
رضایتمندی ، تشویق و ترغیب کشاورزان به 
بیمه محصوالتشــان گام های مؤثری بردارند 
و این دغدغه کشــاورزان که پس از یک سال 
تــالش شــبانه روزی در ایام به بار نشســتن 
محصوالت زمانی که هوا اندکی ابری می شود، 
بــادی مــی وزد و بارانی جاری می شــود، به 

سراغشان می آید، برای همیشه از بین برود.

سال زراعی پرخطری پیش روست؛

بیمه کشاورزی را جدی بگیرید!

در این مرحله از پروژه 
خط3 بی آرتی سامانه 

اتوبوس های تندرو قرار 
است محدوده تقاطع 

ابوطالب تا میدان 
فردوسی در مدت یک 

ماه آماده سازی شود
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روابط عمومی انتقال خون خراسان رضوی اعالم کرد 
 اعزام پایگاه سیار اهدای خون 

به فریمان

قدس: روابط عمومی انتقال خون خراسان رضوی اعالم 
کرد: با توجه به سردی هوا و کاهش مراجعات مردم به 
پایگاه های اهدای خون، پایگاه سیار اهدای خون به این 

شهرستان اعزام می شود. 
بنا به گزارش رسیده این پایگاه تا 28 آبان ماه از ساعت 
9 صبح لغایت 1۵ در محل بیمارستان امام خمینی)ره( 
آماده پذیرش داوطلبان ایثارگر منطقه خواهد بود. روابط 
عمومی انتقال خون اســتان با اشاره به کاهش ذخایر 
خونی، از عموم مردم شهرســتان فریمان دعوت کرد با 
مشــارکت در این اقدام خداپسندانه در افزایش ذخایر 

حیاتی فراورده های خونی استان مشارکت کنند.

  معاون جهاد کشاورزی:
 خراسان رضوی رتبه سوم کشور

 در تولید شیر را دارد

ایرنا: معاون بهبــود تولیدات دامی ســازمان جهاد 
کشاورزی خراسان رضوی گفت: این استان رتبه سوم 
کشور در تولید شیر پس از استان های اصفهان و تهران 
را دارد. سعادت علی نیا افزود: روزانه به صورت میانگین 
2هزار و 700 تن شــیر در این استان تولید می شود که 
2هزار و 200 تن آن تحویل کارخانه های شــیر استان و 
کمتر از 3درصد به کارخانه های استان های دیگر ارسال 
می شود. وی با بیان اینکه حدود ۴00 تن شیر تولیدی در 
استان به مصرف داخل می رسد، اظهار کرد: ساالنه حدود 
990 هزار تن شیر در این استان تولید می شود که 100 

هزار تن از این مقدار مازاد بر نیاز استان است.

  مدیرکل آموزش و پرورش:
30درصد مدارس خراسان رضوی 

استحکام ندارند

قدس: بیش از 30 درصد مدارس خراسان رضوی استحکام 
بنای الزم را ندارند.

مدیــرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی در همایش 
مدیران مدارس شهرســتان تربت جام با اعالم این مطلب 
گفت: این مدارس باید تخریب، بازسازی و مقاوم سازی شوند.   
خدابنده ادامه داد: سال آینده 7هزار و 200 معلم بازنشسته 
می شوند آیا اختیار داریم این تعداد معلم را جذب کنیم و 

االن میانگین سابقه خدمت معلمان 28/۵ سال است.  
علیرضا اســالمی نژاد، مدیر آموزش و پرورش تربت جام نیز 
گفت: ۴هزار معلم کار آموزش به ۵1 هزار دانش آموز را در 

این شهرستان برعهده دارند.  

  آغاز به کار هشتمین شعبه خیرین 
حامی دانشگاه فرهنگیان در مشهد

هشتمین  پورحسین: 
شــعبه خیریــن حامی 
فرهنگیــان  دانشــگاه 
همزمان با میالد مبارک 
پیامبــر اســالم)ص( در 

مشهد تأسیس شد.
خیرین  بنیاد  مدیرعامل 

حامی دانشگاه فرهنگیان در نشســت با خبرنگاران در حاشیه 
تشــکیل بنیاد خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان شعبه خراسان 
رضوی گفت: توجه به دانشگاه فرهنگیان به دلیل تربیت معلمان 
به منظور تعلیم و تربیت نســل های آینده ساز کشور از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت به طوری که این مهم بسیار مورد تأکید 
رهبر معظم انقالب قرار گرفته است. مهدی احمدی با اشاره به 
بیانات رهبر انقالب در خصوص دانشگاه فرهنگیان در سال 97 و 
مکلف کردن تمامی دستگاه ها بر فعالیت و کمک به این دانشگاه، 
افزود: ایشان در این بیانات بر ضرورت توجه به مشارکت مردم در 
پیشبرد امور این دانشگاه و عرصه تربیت معلم نیز تأکید داشتند 
که در جهت تحقق این فرمایشات بنیاد خیرین حامی دانشگاه 
فرهنگیان تشکیل شد. وی افزود: خراسان رضوی هشتمین استان 
کشور است که شعبه استانی این بنیاد را راه اندازی و فعال می کند 
و تا پایان آبان ماه امســال تمامی دانشگاه های فرهنگیان در 31 
استان کشور باید نسبت به راه اندازی شعبات این بنیاد اقدام کنند.

وی اظهار کرد: غفلت از اهمیت تربیت معلم در دوره های گذشته 
موجب شده است که در سال 1۴0۴ با سونامی کمبود معلم به 

تعداد حدود ۴00 هزار نفر در کشور مواجه شویم.
وی اعالم کرد:هم اکنون دانشــگاه فرهنگیان در کشــور دارای 
70 هزار دانشجو است که توانسته تا 90 درصد کمبود معلم در 
ســال های آینده را جبران کند اما همچنان پذیرش دانشجو در 
سال های آتی در دستور کار است. رئیس امور پردیس های دانشگاه 
فرهنگیان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: این دانشگاه 
دارای دو پردیس دختران و پســران و چهار واحد دانشگاهی در 
شهرستان های مشهد، نیشابور، سبزوار و تربت حیدریه در مجموع 
با 6هزار و 12۵ دانشــجو در 1۴ رشــته مورد تصویب شــورای 
گسترش، جزو استان های برتر در عرصه تربیت معلم است. نیری 
اعالم کرد: این دانشگاه دارای 6۴ عضو هیئت علمی است که در 
شاخص های مختلف دانشگاهی جزو استان های برتر کشور است. 

نیکوکاری
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روی خط حادهث

روی خط خبر
  بسیج حمل و نقل عمومی مشهد برای 

پاسخگویی به تقاضای شهروندان
ایرنا: حمل و نقل عمومی 
مشهد برای پاسخگویی به 
افزایش تقاضای شهروندان 

آمادگی کامل دارد. 
حمل  کمیسیون  رئیس 
و نقل و ترافیک شــورای 
با  اسالمی شــهر مشهد 

اعالم این مطلب گفت: ناوگان اتوبوسرانی و قطارشهری با حداکثر 
ظرفیت فعال است.

مجتبی بهاروند افــزود: افزایش نرخ بنزین تأثیری روی افزایش 
هزینه ها در ناوگان قطار شهری و اتوبوسرانی ندارد.

وی در خصوص ناوگان تاکسیرانی نیز گفت: اغلب تاکسی های 
فعال در سطح شهر دوگانه ســوز هستند همچنین با توجه به 
سهمیه  بنزینی که به آن ها تعلق گرفته  مشکل خاصی نخواهیم  
داشت. وی ادامه داد: جلساتی در روزهای آینده با مدیران بخش 
تاکسیرانی برگزار خواهد شد تا تمهیدات الزم در این خصوص 
اندیشیده شود. رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای 
اسالمی شهر مشهد گفت: افزایش کرایه ای در این بخش و سایر 
بخش های حمل و نقل عمومی نخواهیم  داشت و با حداکثر توان 
نظارتی، با هر گونه افزایش نرخ برخورد خواهد شد. بهاروند افزود: 
سهم حمل و نقل عمومی در رفت و آمدهای درون شهری پایین 
اســت و شهروندان تمایلی به اســتفاده از حمل و نقل عمومی 
ندارند. وی ادامــه داد: یکی از عوامل کاهــش انگیزه مردم در 
اســتفاده از حمل ونقل عمومی نرخ سوخت است و اقتصادی 
کردن قیمت سوخت که توسط دولت صورت گرفت تصمیمی 

بجا بود و از این تصمیم حمایت می کنیم.

کرایهتاکسیهاواتوبوسهاافزایشنمییابد
ســخنگوی معاونت عمران و حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
مشــهد گفت: با توجه به افزایش نرخ بنزین به هیچ عنوان نرخ 
کرایه ها در تاکســی ، اتوبوس و قطار شهری افزایش نمی یابد. 
مجید بخت آزما افزود: اگر مردم با رانندگان متخلف روبه رو شدند 
کــه کرایه های خود را افزایش داده انــد می توانند پالک خودرو 

متخلف را به 13۷ یا شماره تماس33848150 اطالع دهند.
رئیس اداره روابط عمومی و فرهنگی سازمان تاکسیرانی مشهد 
هــم در این باره اظهار کــرد: با هر گونه افزایش نرخ توســط 

تاکسیرانان با قاطعیت طبق قانون برخورد می کنیم.
همایون محمدیان افزود: بیش از 100 بازرس میدانی، ۲0 خودرو 
گشــت و همچنین کیوسک های تاکسیرانان مستقر هستند تا 

هرگونه تخلف و یا گزارش مردمی را پیگیری کنند.
وی یادآور شد: همچنین از طریق مرکز کنترل، نظارت تصویری 

بر عملکرد تاکسیرانان انجام می شود.

  طوفان با سرعت ۷۳ کیلومتر سبزوار را 
درنوردید

ایرنا: سرعت وزش باد روز 
گذشته در شهر سبزوار و 
مناطق اطراف آن به ۷3 
کیلومتر در ساعت رسید. 

رئیس اداره هواشناســی 
ســبزوار با اعالم این خبر 
گفت: گرد و غبار و وزش 

باد با شدت کمتری تا فردا در این شهرستان ادامه دارد و امکان 
بارندگی خفیف و پراکنده تا انتهای هفته در برخی مناطق وجود 

دارد.
رضا صبوری با اشاره به کاهش محسوس دمای هوا در شهرستان 
سبزوار افزود: گلخانه داران و مرغداران برای جلوگیری از خسارات 
سرمازدگی اقدامات الزم را نسبت به تنظیم دمای محیط گلخانه 

و مرغداری های خود انجام دهند.

فرماندار خواستار شد
  انتقال سریع تر زباله گاه نیشابور

 به محل جدید
 - ر بـــو نــیــشا
فرماندار  خبرنگارقدس: 
نیشابور با اشاره به ضرورت 
پیگیري هر چه سریع تر 
انتقال زباله گاه این شهر به 
محل جدید، خواستارانجام 
نیاز  مــورد  پیگیري هاي 

برای واگذاري اراضي ملي محدوده پیشنهادي این زباله گاه شد.
سعید شیباني گفت: پیش بیني هاي الزم در طرح جامع زباله گاه 
جدید نیشــابور شامل نیروگاه خورشــیدي، زباله سوز و سایت 
بازیافت و طرح تفکیک در مقصد، سایت کود آلي در غالب طرح 
کمپوست و... صورت گیرد. رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
نیشابور گفت: درمانگاه هاي خصوصي و مطب هاي پزشکي که 
پســماندهاي عفوني خود را در معابر رها مي کنند مورد پیگرد 
قانوني قرار خواهند گرفت. محمدمهدي نوربخش عنوان کرد: با 
توجه به بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از محل 
زباله گاه جدید و ابالغ ارزیابي توسط این اداره کل باید در اسرع 
وقت انتخاب شرکت مشاور زیست محیطي مورد تأیید سازمان 
مدیریت برنامه و بودجه جهت انجام مطالعات موردنظر در قالب 
انجام ارزیابي زیســت محیطي توسط سازمان مدیریت پسماند 

شهرداري نیشابور انجام شود.
وی تصریح کرد: معضل زیســت محیطي تخلیه خاک و نخاله 
در حاشــیه جاده هاي شهري و روســتایي و مشکالت زیست 
محیطي و بهداشتي مرتبط با آن به ویژه مسدود شدن مسیل ها 
و خطر شیوع سالک، پیشنهاد انتقال و دفن نخاله هاي ساختماني 
در محل مناســب بــا رعایت فواصل زیســت محیطي مجاز از 

سکونتگاه ها باید انجام گیرد.

توسط یگان حفاظت محیط زیست تربت جام 
انجام شد

  دستگیری شکارچیان غیرمجاز در 
منطقه شکار ممنوع »هریرود«

صالح آباد - ابوالحسن 
شــکارچی  صاحبی: 6 
غیرمجــاز کــه در حال 
شکار پرندگان وحشی در 
منطقه شکار و تیراندازی 
ممنوع مرزی »هریرود« 
در نزدیکــی صالح آبــاد 
بودند توســط مأموران یگان حفاظت محیط زیست تربت جام 
دستگیر شدند. سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
تربت جام افزود: با وصول خبر مردمی موثق از سوی دوستداران 
محیط زیســت مبنی بر حضور تعدادی شکارچی غیرمجاز در 
منطقه کنده سوخته شهرستان صالح آباد، مأموران یگان حفاظت 
محیط زیست تربت جام به محل رفته و خودرو متخلفان را توقیف 
کردند. دامن پاک خاطرنشان کرد: پس از بازرسی خودرو توسط 
مأموران یگان، ســه قبضه سالح ساچمه زنی کالیبر1۲ و 16 و 
مهمات مربوط از محل استقرار متهمان، الشه های دو قطعه کبک 
و یک قطعه تیهو کشــف و ضبط  شد. وی ادامه داد: با تشکیل 
پرونده تخلف موضوع به دادگستری شهرستان صالح آباد ارجاع 
و متخلفــان با واریز 6 میلیون ریال ضرر و زیان وارده به محیط 

زیست در انتظار حکم اجرایی دادگاه خواهند بود.
دامن پاک ضمن قدردانی از همکاری دوستداران محیط زیست 
در ارائه گزارش های به موقع گفت: قانون گذار برای شکار کبک 

و تیهو به لحاظ کیفری تا سه سال حبس تعیین کرده است.

  قاتل نامرئی جان جوان نیشابوری را 
گرفت

 - ر بـــو نـیشــا
خبرنگارقدس: جانشین 
انتظامــي  فرماندهــي 
شهرســتان نیشــابور از 
مرگ جوان بیست وپنج 
ساله بر اثر استنشاق گاز 
دراین  کربن  مونوکسید 

شهرستان خبر داد.
جانشین فرماندهي انتظامي شهرستان نیشابور اظهار کرد:در پي 
اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی برمسمومیت یک نفر 
بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن در یکي از مناطق شهرستان 
نیشــابور بالفاصله مأموران پاسگاه انتظامی قدمگاه و نیروهای 

امدادی جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
سرهنگ سیدعلی اصغر حسینی مجد گفت: با حضور مأموران  
در محل و بررســی های اولیه مشخص شد جوان بیست وپنج 
ساله ای در منزل خود بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن دچار 
خفگی شده است. جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان نیشابور 
با اشاره به اینکه جسد به سردخانه منتقل شد و تحقیقات ادامه 
دارد، به شــهروندان توصیه کرد: در هنگام اســتفاده از وسایل 

گرمایشی نکات ایمنی را رعایت کنند.

فرمانده انتظامی سبزوار:
  جان باختن دو نفر  بر اثر واژگوني 

سواري پراید
فرمانده  قرمــز:  خط 
شهرســتان  انتظامــی 
ســبزوار از واژگونی یک 
دستگاه ســواري پراید با 
دو کشــته و دو مصدوم 

خبر داد.
سرهنگ حســین بیات 
مختــاري  گفت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیســی 110 
مبنی بر واژگونی یک دستگاه سواری پراید در کیلومتر 45 محور 
ســبزوار- نیشابور، بالفاصله گشت تصادفات به همراه نیروهای 
امدادی به محل حادثه اعزام شدند. وی افزود: در این حادثه دو 
خانم پنجاه و دو و هفتاد و نه ساله که از سرنشینان خودرو پراید 
بودند به علت شــدت جراحات وارده در دم فوت و دو سرنشین 
دیگر نیز به شــدت مصدوم شــدند که توسط تیم فوریت هاي 
پزشــکي  115به مراکز درمانی منتقــل  و تحت مراقبت هاي 
پزشکي قرار گرفتند. سرهنگ بیات مختاري تصریح کرد: علت 
حادثه توسط کارشناسان پلیس راه سبزوار در دست بررسي است. 
فرمانده انتظامی شهرستان سبزوار از رانندگاني که قصد تردد در 
محورها را دارند خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگي و 
انجام استراحت کافي پیش از رانندگي، سفري ایمن را براي خود 

و دیگران رقم بزنند.

با تالش کارآگاهان پلیس مانه و سملقان
   کالهبرداران اینترنتی تسلیم قانون 

شدند
 - د ر بــجــنـــو
خبرنگارقدس: فرمانده 
مانه  شهرستان  انتظامی 
از دستگیری  و سملقان 
عامــالن کالهبــرداری 
اینترنتی 3 میلیاردی در 

این شهرستان خبر داد.
سرهنگ علی حسین رختیانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: 
در پی شکایت تعدادی از تجار و بازاریان شهرستان مبنی بر اینکه 
افرادی در سایت های اینترنتی اقدام به نشر گسترده تبلیغات در 
مورد فروش اقالمی شامل برنج، روغن و... به صورت عمده و زیر 
قیمت بازار می نمایند و سپس با جلب اعتماد مخاطبان با دریافت 
اطالعات کارت بانکی اقدام به کالهبرداری از شهروندان می کردند 
که مراتب در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.  
وی با بیان اینکه در تحقیقات اولیه مشــخص شد کالهبرداران 
با آرم و عالئم شــرکت های واردکننده، از سراســر کشور اقدام 
به کالهبرداری می نمایند، گفت: در بررســی کارآگاهان پلیس 
مشــخص شد اعضای اصلی باند کالهبرداری توسط دو برادر از 
شهرستان قزوین بوده که با سوءاستفاده از اعتماد شرکت های 
بزرگ، مهر و سربرگ های آن ها را جهت بازاریابی اخذ نموده و از 

آن طریق اقدام به کالهبرداری می نمایند.
فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان در ادامه افزود: با تالش 
و هوشیاری مأموران یکی از متهمان دستگیر و برای انجام مراحل 
قانونی تحویل مراجع قضایی شد و متهم متواری نیز تحت تعقیب 

مأموران است.

زاویه تصویر

آبان؛ ماه داوودی ها

رخ رد رخ

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

مشکلاهالیالدن8رادریابید
بــه علت اینکه از میدان الدن تا چهارراه صیاد فضایی بــرای دور زدن خودروها وجود ندارد و 

همچنین موازی بودن با صیاد13و... ما اهالی الدن 8 از رفت وآمد فراوان ماشین ها درعذابیم.
915...2۷42

کارتشهروندیبانکشهررادرمشهدراهاندازیکنید
کارت شهروندی بانک شهر مدت زیادی است که در حمل و نقل عمومی تهران مانند اتوبوس 
و قطار شــهری مورد استفاده قرار گرفته اســت. این کار چرا در شهری مانند مشهد صورت 
نمی گیرد؟ هر چه به شعب بانک شهر مراجعه می کنیم جواب درستی نمی دهند، لطفاً پیگیری 

کنید و سیستم آن را طی مذاکراتی بین شهرداری مشهد و بانک شهر راه اندازی کنند.
9۳8...2651

عدمکاراییتلفنهایکارتیسطحشهر
از شرکت مخابرات استان می خواهیم بیشتر 
تلفن های کارتی ســطح شــهر را که بدون 
استفاده شــده و دارد به آن ها خسارت وارد 

می شود را  جمع آوری کنند.
915....5202

چراشهرداریمنطقه2تبعیضقائلشده؟
چرا شهرداری منطقه ۲ در آسفالت فرعی های ابوطالب 1 تبعیض قائل شده و برخی کوچه ها 

آسفالت نشدند.
915...0619

مشکلقدیمیبودناتوبوسها
چرا دو خط 6۲ و 88 هیچ وقت این مشکل 
قدیمی بودن سرویس ها را حل نمی کنند؟ 
مگر کرایه 10 یا 15 سال پیش را می گیرند 
که اتوبوس را عــوض نمی کنند؟ آخر650 
تومان هزینه من کارت می دهیم چرا نباید 
در گرما  و ســرما  ما مردم آسایش داشته 

باشیم؟
902...8514

دردسرهایبیآرتی
شهرداری مشهد با ایجاد بی آرتی تا میدان استقالل تمام قد کمر به بدبخت کردن کسبه منطقه 

بسته و تا ترافیک شدید ایجاد نکنه ول کن نیست.
915...۳802
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گذشــته  شــب  جمعه   رحمانی عقیل 
برخی افراد که قصد داشــتند در پناه تجمع 
مسالمت آمیز شهروندان مشهدی که از افزایش 
قیمت بنزین گالیه داشــتند، با تخریب اموال 
عمومــی و خصوصی اقدام به حاشیه ســازی 
کننــد، شناســایی و لیدرهای اصلــی ماجرا 

دستگیر شدند.
صبح جمعه بود که خبر افزایش قیمت بنزین 
در شهر مشــهد گوش به گوش پیچید. خبر 
درستی که حکایت از گران شدن 500 تومانی 
بنزیــن یارانه ای و عرضه 3 هزار تومانی بنزین 

آزاد داشت.

بازیتعدادیآشوبگربامطالبهمردمی
ایــن خبر در میان شــهروندان با گالیه هایی 
روبه رو شــد و برخی اجرای آن را در شــرایط 
کنونی درســت نمی دانستند. چند ساعتی از 
ماجرا گذشته بود که خبر تجمع مسالمت آمیز 
مردمی کــه حق شــهروندان در یک جامعه 
متمدن است در گروه ها و کانال های خصوصی 

و عمومی منتشر شد. 
ساعت حدود 9 شــب همان روز هم تعداد 
اندکی از شــهروندان برای اعــالم ناراحتی 
خود از ماجرا در بولوار وکیل آباد به صورت 
پراکنده اقدام به تجمع مسالمت آمیز کرده 
بودنــد تا صدای اعتراض خــود را به گوش 
مسئوالن مربوط برســانند که یکباره چند 
نفــر از آشــوبگران وارد جمعیت شــده و 
شــروع به ســردادن شــعارهای سیاسی و 
از ســویی تعدادی از آن ها بــا برنامه ای  از 

اقدام  پیش طراحی شــده 
اموال  راهبندان،تخریب  به 
عمومــی و خصوصی مانند 
شکستن  اتوبوس،  ایستگاه 
عبوری  خودروهای  شیشه 
درختــان  آتــش زدن  و 
کردنــد. این اقــدام اندک 
افراد مذکــور موجب ایجاد 
ترافیــک ســنگین و چند 
ســاعته در محل شــد که 
از موارد  حتــی در یکــی 
براساس اطالعات واصله به 
خودرو  گرفتارشدن  واسطه 

اورژانس در ترافیک، موجب اخالل در ارائه 

خدمات درمانــی به بیمار 
هم شد.

دادستانی،  دستور  براساس 
نیروهــای  و  پلیــس 
امنیتــی حاضــر در محل 
بــا شــهروندان گالیه مند 
کــه اقــدام بــه تجمــع 
مســالمت آمیز کرده بودند 
اجــازه برخورد نداشــتند، 
از ســویی وقتی شهروندان 
متوجــه شــدند برخی به 
دنبال حاشیه سازی و سوار 
شــدن برموج آشــوبگری 
هستند و آن ها دلشان برای مردم نسوخته، 

با هوشــیاری راه خــود را از عامالن اندک 
آشوبگری جدا کرده و حتی برخی نسبت به 

رفتار این عده اندک اعتراض کردند. 

دستگیریلیدرهایجریاناخاللدر
نظمعمومی

در ادامه نیروی انتظامی و سازمان اطالعات 
ســپاه اســتان که در محل حضور داشتند 
به محض مشــاهده ارتکاب جرایم مشهود 
از ســوی اندک افراد قانون شــکن اقدام به 
دســتگیری لیدرهــای اصلی ایــن جریان 
کردند.در میان دستگیرشــدگان تعدادی از 
سرشاخه ها و عامالن اصلی تحریک جمعیت 
هم وجود دارند که چند ساعت قبل از آغاز 
ماجرا تحت رصد تیم های سازمان اطالعات 
سپاه خراسان رضوی بودند. از این رو پرونده 
متهمان صبح روز گذشته پس از طی شدن 
مراحل مورد نیاز به دادسرای انقالب مشهد 
ارســال و رســیدگی به جرایم آن ها تحت 
اتهام انجام جرم مشــهود به واسطه اخالل 
در نظم عمومــی و تخریب اموال عمومی و 
خصوصی در دســتور کار مقام قضایی قرار 

گرفت.

موج سواری روی اعتراض مردم به گرانی بنزین 

عامالناصلیتخریباموالعمومیدرمشهدبازداشتشدند

براساسدستور
دادستانی،پلیسو

نیروهایامنیتیحاضر
درمحلباشهروندان
گالیهمندکهاقدامبه
تجمعمسالمتآمیز
کردهبودنداجازه
برخوردنداشتند

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
 ورود سامانه بارشی از روز دوشنبه 

به خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: براساس تحلیل 
نقشــه ها و مدل های هواشناســی طی امروز و فردا دوشنبه 
بارش ها در ســطح استان متوقف خواهد شد و از اواخر وقت 
دوشــنبه با ورود سامانه بارشی دیگری به استان، شاهد آغاز 
بارندگی در ســطح اســتان خواهیم بود. همچنین طی ۷۲ 
ســاعت آینده پدیده جوی غالب در استان افزایش سرعت 

وزش باد است.

خبر
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ایسنا: رئیس اتحادیه شــرکت تعاونی زنبــورداران خراسان 
رضوی مطرح کرد: یک از مسائلی که همیشه در جلسات آن 
را مطرح می کنیم، ورود عســل صنعتی به بازار اســت که ما 
زنبورداران آن را به عسل زنبورندیده می شناسیم. این عسل ها 
در کارگاه های زیرپله ای تولید می شــوند و به جای عســل 

فروکتوز را در بازار عرضه می کنند.
پناهنده مقدم با بیان این موضوع که اگر ســالمت مردم برای 
مسئوالن اهمیت دارد، باید اختیاراتی به اتحادیه ما بدهند تا 
بتوانیم با این پدیده مقابله و آن را کنترل کنیم، گفت: به عنوان 
مثال ما متولی تولید عسل هستیم اما اتحادیه گیاهان دارویی 
مجوزها را صادر می کند و به دلیل اینکه تخصص الزم وجود 

ندارد امکان نظارت نیز کاهش پیدا می کند.
رئیس اتحادیه شرکت تعاونی زنبورداران خراسان رضوی اظهار 
کرد: شــما یک نفر را در بازار پیدا نمی کنید که با اطمینان 
عسل سالم را خریداری کند و تصور می کنند تمامی عسل های 

موجود در بازار شربت قند و نبات است.
پناهنده مقدم بیان کرد: اگر مسئوالن بتوانند جلو ورود عسل های 
صنعتی را بگیرند، ما بهترین محصول را به جامعه ارائه می دهیم 
و محصول درجه بندی شده به بازار عرضه می کنیم تا به مردم 
حق انتخاب داده شود. عسل باید به عنوان دارو مورد استفاده 
قرار بگیرد و مشکلی را حل کند و با ورود محصول زنبورعسل 
به بازار باید مریضی ها کاهش پیدا کند نه اینکه سرطان وارد 

خانواده ها شود. وی در خصوص راه های تشخیص عسل تقلبی از 
عسل طبیعی افزود: راه هایی وجود دارد اما آن قدر به عسل های 
غیرطبیعی اسانس و رنگ اضافه می شود که تشخیص آن به 
سادگی نیست و زمانی مصرف کننده می تواند آن را تشخیص 
دهد که در آزمایشگاه درجه بندی شود و مصرف کننده بتواند 

حق انتخاب داشته باشد.

رئیس اتحادیه شرکت تعاونی زنبورداران خراسان رضوی خبر داد

عسل های زنبورندیده در بازار!



ورزش خراسان حجت االسالم و المسلمین پژمانفر در گفت و گو با قدس:

کمبود کتابخانه، زیبنده مشهد نیست
سرور هادیان  موضوع کتاب یکی از مسائل 
بسیار مهمی اســت که باید در نظام ما توجه 
بســیار ویژه ای به آن بشود و متأسفانه امروز با 
شرایط موجود در جامعه، با مشکالت زیادی در 

این عرصه مواجه هستیم.
در ادامه بخشــی از گفت وگوی ما با رئیس 
مجمع نمایندگان خراسان رضوی در هفته 
کتاب و کتاب خوانی درباره دغدغه هایی که 
در حــوزه فرهنگ و ادب و هنر اســتانمان 

وجود دارد، بیان می شود.

  علل پایین بودن سرانه مطالعه 
حجت االســالم والمسلمین نصراهلل پژمانفر با 
اشــاره به این نکته که در کمیسیون فرهنگی 
گزارشی در حوزه سرانه مطالعه در کشور گرفته 
شده اســت، می گوید: اگرچه این عدد را هیچ 
مجموعه ای تأیید نکرده است، اما گزارش هایی 
که در این موضوع وجود دارد، نشــان می دهد 
اگر از مطالعه روزنامه، قرآن، مفاتیح، کتب ادعیه 
و مطالعه مباحثــی در فضای مجازی و کتب 
درسی صرف نظر شود، سرانه مطالعه برای هر 
ایرانی پایین و قابل دفاع نیست و این رقم را زیر 

10 و حتی پنج دقیقه آمار داده اند.
وی می افزاید: دانشجویان و طالب هم در این 
موضوع شــرایط خیلی بهتری ندارند و بیشتر 
مطالعه آن ها هم در حوزه کتب درسی است. به 
هرحال حیات یک اجتماع و حتی از فاکتورهای 
کشورهای درحال توسعه یافته، سرانه مطالعه 
اســت که باید داشته باشند و ما اگر با همین 
زاویه نگاه کنیم، کشور ما از نظر سرانه مطالعه 
در وضعیت بحرانی است که باید نسبت به این 

موضوع نگران باشیم.
عضو کمیســیون فرهنگی مجلــس از عوامل 
متعدد پایین بودن ســرانه مطالعــه را نظام 
آموزشی کشور اعالم می کند و می گوید: نظام 
آموزشی ما بچه هایمان را متن محور کرده است. 
از دوران ابتدایی تا دانش آموختگی دانشگاه در 
همه مقاطع متن به آن ها داده می شود، بدون 
آنکه رویکرد پژوهشــی داشته باشــد و یا در 

کتابخانه ها مطالعه شود.

  فضای کتابخانه ای در مدارس
نماینده مردم مشهد در دوره نهم و دهم مجلس 
شــورای اسالمی خاطرنشان می کند: ارتباط و 
انس آحاد جامعه مــا به دلیل روش های غلط 
نظام آموزشــی با کتابخانه و پژوهش و گشتن 
و غور کردن در کتاب ها و انس با کتاب ضعیف 
اســت. وقتی ما با یک رویکرد ســاده انگارانه 
می آییم و کتابدار را از مدرسه حذف می کنیم، 
شاهد مشــکالت جدی در بحث کتاب خوانی 
می شــویم و این درحالی است که در گذشته 
در هر مدرســه ای یک نفر کتابدار داشــتیم 
که با بچه ها مرتبط می شــد و تالش می کرد 
کتابخانه را به روزرسانی و دانش آموزان را عضو 
و تشویق به خواندن کتاب های غیر درسی کند. 
متأسفانه کم کم به دلیل محدودیت مدرسه، 
فضای کتابخانه ها را هم تبدیل به فضای درس 
می کنیم تا جایــی که اکنــون فضایی برای 
کتابخانه در مدارس نداریم و در فضای آموزشی 

ما انس با کتاب ایجاد نمی شود.
تأکید  پژمانفر  والمســلمین  حجت االســالم 
می کنــد: در خیلی از خانواده هــا هم به علل 
مختلفی که یک بخش آن مشکالت اقتصادی و 
بخش عمده آن مشکالت فرهنگی است، تهیه 
و خواندن کتاب در ســبد برنامه ای و اقتصادی 

خانواده قرار نگرفته است. 

  کمبود کتابخانه ها در مشهد 
وی تصریــح می کند: این موضوع در شــهری 
مانند مشــهد که پایتخت معنوی و فرهنگی 
جهان اسالم اســت و اینکه ما پایین ترین حد 
کتابخانه را در کل کشور داریم، زیبنده نیست. 
ما در مشهد کتابخانه هایی را داریم که وابسته 
به آســتان قدس رضوی هســتند، بخشی از 
کتابخانه ها هم شخصی هستند که به گروه های 

خاصــی بــا محدودیت هایی، 
خدماتی را ارائه می دهند. یعنی 
کتابخانه هــای عمومی که در 
مشــهد داریم و زیر نظر نهاد 
کتابخانه ها هستند اگر با دیگر 
استان ها مقایسه کنیم این آمار 
پایین است. روستا ها و حاشیه 

شــهرمان را هم اگر در نظر نگیریم، بازهم در 
مشهد این کمبود محسوس است. 

 خرید یک کتاب 
معادل دستمزد یک روز کارگر

عضو کمیســیون فرهنگی مجلس راه اندازی 
کتابخانــه مرکزی که خود داســتانی بیش از 

دو دهه برای بهره وری را پشــت سرگذاشت و 
با پیگیری ها سرانجام راه اندازی شد را موجب 
تغییر سرانه فضای کتابخانه ای در مشهد اعالم 
می کنــد و می گوید: هنوز هم دارای شــرایط 
مطلوب کتابخانه ای در مشهد نیستیم که هر 
کسی اراده کند، بتواند به راحتی با یک کتابخانه 
مرتبط شود و نیازهای خودش را تأمین کند. از 
طرفی هزینه های کتاب بسیار باالست و گاهی 
تهیه یک جلد کتــاب برابر با یک روز کار یک 

کارگر است 

  نقش ارشاد، نهاد کتابخانه ها و خیران 
حجت االسالم پژمانفر اظهار می کند: باتوجه 
به هزینــه آن، مدت هاســت ایــن کاالی 
فرهنگی در ســبد اقتصادی خانواده ها قرار 
نمی گیــرد و در اینجا نقش ارشــاد و نهاد 
کتابخانه ها، خیران و کســانی که می توانند 
ایــن معادله غلــط را به هم بزنند و ســرانه 
مصرف کتاب را در شهرمشــهد و کشــور 
باال ببرند، احساس می شــود. متأسفانه در 
این موضــوع جدیت و فعالیتی که منجر به 

جبران این خأل شود، وجود ندارد.

  مرزبندی ها و انتقال فرهنگ 
عضو کمیســیون فرهنگی مجلس 
دربــاره وضعیت فرهنگــی و هنری 
فضای شهری مشهد به خبرنگار ما 
می گوید: امروز مرزبند های شهرستانی 
و استانی نمی تواند مقاومتی در مقابل 
انتقال فرهنگ ها به شــهرهای دیگر 
داشته باشد. شــاید در گذشته ها ما می توانستیم 
فرهنگ های بسیار متفاوت با زاویه های مختلف پیدا 
کنیم، اما امروز شهرها و استان ها مثل ظروف به هم 
پیوسته هستند و تأثیرات فرهنگی بسیار زیادی را 
با سرعت به هم منتقل می کنند و ما هم نمی توانیم 
تافته جدا بافته ای از فضای کشور در یک نقطه ای 

داشته باشیم.

 مشهد با محوریت تعلق خاطر
 jبه امام رضا 

نماینده مردم مشــهد در مجلس شــورای 
اسالمی همچنین در ادامه گفت و گو تأکید 
می کنــد: اصالت هــا و ویژگی هایــی که در 
شــهرها وجود دارد، خودنمایی می کند و آن 
نیز تأثیرات خودش را دارد. مشــهد شهری 
است که اساساً با همین رویکرد شکل گرفته 
اســت. تمدنش و شکل گیری سکونت مردم 
با محوریت حضرت رضا)ع( اســت و کسانی 
که تعلق خاطری دارند از شــهرهای مختلف 
به مشهد آمدند و زندگی می کنند. شاید در 
هیچ شهری از کشور مانند مشهد این شرایط 
را نداشته باشد البته شاید در تهران به دلیل 
پایتخــت بودن این وضعیــت به نوعی دیده 
شود، اما در سایر اســتان ها تنوع قومیتی و 

ملیتی را به اندازه مشهد نداریم.
وی اظهار می کنــد: انگیزه همه آن هایی که 
مشــهد را برای زندگی انتخــاب کرده اند به 
جز تعــدادی که انگیزه های کاری، شــغلی، 
تجاری و مأموریتی دارند، این اســت که در 

کنار امام رضــا)ع( باشــند و در این فضا با 
رویکرد بهره مندی از آستان حضرت رضا)ع( 
مجاورش باشــند. نماینده مردم مشــهد در 
خانه ملت یادآور می شــود: به طور طبیعی 
در مشــهدالرضا اقتضا می کند ویژگی هایی 
وجود داشته باشــد مطابق با میل آدم هایی 
که انتظارشــان فضایی کاماًل معنوی اســت 
و تشــکیالتی که در اینجا شکل می گیرد با 

محوریت زیارت باشد.
عضو کمیســیون فرهنگی مجلس می افزاید: 
برای مثال ما اگر در مشــهد ســینما داریم 
بسیار خوب و ضرورت است، اما در تولیدات 
سینمایی و مصرفی این رویکرد در آن دیده 
نمی شود. ما نتوانســتیم راجع به آن برنامه 
داشــته باشیم. فضای مشــهد تحت تأثیر و 
اثرگذاری کل کشور اســت. هم اثر گذاشته 
و هم اثر پذیرفته اســت و برخی از مردم به 
خواســته های خودشان رســیدند و بخشی 
هم نســبت به این موضوع گالیه دارند و این 
تناقضاتی اســت که آن را حــس می کنیم. 
تضادهــای گروه های مختلف و جمعیت های 
مختلف مردمی براســاس یک نــوع تقابلی 
است بین جریان های فکری که می خواهد در 
مشهد صورت بگیرد و مسئوالن باید در یک 

چارچوب این خدمات را داشته باشند. 

  نیاز به برنامه مدون و چشم انداز
رئیس فراکسیون قرآن، عترت و نماز مجلس 
شورای اسالمی توضیح می دهد: اما آنچه به نظر 
من شهر مشهد را خیلی آزار می دهد، این است 
که مسئوالن فرهنگی این شهر برنامه  مدونی 
برای این شــهر ندارند. یعنی باید چشم انداز و 
افقی را برای شهرمان پیش بینی کنیم. متأسفانه 
هرکسی می آید به ســلیقه خودش یکسری 
کارهــا را انجــام می دهد. بــرای مثال دریک 
دوره شــهرداری فرهنگسراها را ایجاد می کند 
و شهرداری بعدی ایجاد یک فرهنگسرا را هم 
در برنامه هایــش قرار نمی دهــد و در محوری 
دیگر سرمایه گذاری می کند. تناقضات زیادی 
را در حوزه مسائل فرهنگی مشاهده می کنیم 
که بــا جابه جایی دولت ها، شــورای شــهر و 

مسئولیت های مختلف اتفاق می افتد.

  بی تفاوتی به تفاوت ها
حجت االسالم والمســلمین پژمانفر تأکید 
می کند: البته این بحث به معنای این نیست 
که مشهد را کانالیزه کنیم و بگوییم باید یک 
فضای خاص داشــته باشد و دیگران در آن 
فضا فعالیت نکنند. به اعتقاد من انتظاراتی 
که وجود دارد این گونه است که یک فضای 
قالب در فضای فرهنگی شــهر مشهد وجود 
داشته باشد که همه این ها باید در چارچوب 

ضوابطی باشند. 

فرهنگ و هنر

بازسازی

میراث

نمااگشیه

با اعتبار ۲۵۰ میلیون ریال آغاز شد
  مرمت و بازسازی سردر دوم ارگ 

تاریخی سنگان رشتخوار
و  مرمت  عملیات  قدس: 
بازسازی ســردر دوم ارگ 
تاریخی سنگان شهرستان 

رشتخوار آغاز شد.
فرهنگی،  میــراث  مدیر 
صنایــع  و  گردشــگری 
شهرســتان  دســتی 

رشــتخوار گفت: در این مرحلــه از مرمت و بازســازی که با 
مشارکت دهیاری و شورای اسالمی روستای سنگان انجام شد، 
آواربرداری سقف، سبک سازی، استحکام بخشی، بام سازی، تراش 
و کاهگل کشی سردر ارگ، اجرای طاق و کاهگل کشی زیر طاق 

ورودی در حال انجام است.
کاظم کامیاب ادامه داد: این عملیات مرمتی با اعتباری بیش از 

۲۵0 میلیون ریال در حال انجام است.

معاون میراث فرهنگی استان خبر داد
  نمایش 15 شئ تاریخی خراسان شمالی 

در نمایشگاه ایران و ایتالیا
خبرنگار  بجنــورد- 
میراث  معــاون  قدس: 
اداره کل میراث  فرهنگی 
و  گردشــگری  فرهنگی، 
صنایع دســتی خراســان 
شمالی با اشاره به برگزاری 
نمایشگاه و همایش ایران و 

ایتالیا گفت: 1۵ شئ تاریخی مکشوفه از کاوش های باستان شناسی 
در محوطه تپه باستانی چلو انتخاب و در نمایشگاه ایران و ایتالیا در 

معرض نمایش قرار می گیرد.
وی با اشاره به اینکه این اشیا مربوط به عصر مفرغ و شامل جام 
پایه دار، کاسه، ظروف سنگی، سفال و... است، افزود: کاوش های 
مشترک ایران و ایتالیا با توجه به اهمیت باستانی این محوطه در 

سال 90 و به مدت ۵ سال منعقد شد.
نمایشــگاه ایران و ایتالیا با عنوان »۶0 سال همکاری در میراث 
فرهنگی« از امروز تا 10 آذر 1۳9۸ از ســاعت 9 صبح در سالن 

همایش موزه ملی ایران برپا می شود.

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
قوچان خبر داد

  حضور نمایندگان خراسان رضوی 
در جشنواره فرهنگ اقوام گلستان

قــدس: دو نماینــده از 
در  رضــوی  خراســان 
گلستان  اقوام  جشــنواره 

حضور یافتند.
مدیــر میــراث فرهنگی، 
صنایــع  و  گردشــگری 
گفت:  قوچــان  دســتی 

سمیه روحانی و منیره کوهستانیان، هنرمندان قوچانی با برپایی 
ســیاه چادر به نمایندگی از خراسان رضوی در این جشنواره که 
از ۲1آبان ماه جاری به مدت چهار روز در نمایشــگاه بین المللی 
گرگان در سه بخش سیاه چادر، صنایع دستی و سوغات برگزار 
شــد، شــرکت کردند. جواد رجبی ادامه داد: در سیاه چادرهای 
شهرستان قوچان صنایع دستی مانند گلیم، جاجیم، نمد، چاروق، 

لباس محلی، سفال و عروسک های محلی ارائه شد.

  رتبه سوم بانوی کاراته کای سبزواری 
در لیگ کشور

اداره  رئیــس  قــدس: 
ورزش و جوانان سبزوار از 
درخشش بانوی کاراته کای 
این شهرستان در مسابقات 
لیگ کشوری در مرودشت 

شیراز خبر داد. 
مجید نصراهلل زاده در این 
خصوص گفت: در این دوره از مسابقات بیش از هزار کاراته کا در 
بخش انفرادی بانوان در دو بخش کاتا و کمیته با یکدیگر به رقابت 
پرداختند که تنها نماینده این شهرستان فائزه رحیمی توانست در 
رده سنی نوجوانان و در بخش کاتا، مقام سوم این دوره از مسابقات 
را از آن خود کند. رئیس اداره ورزش و جوانان سبزوار بیان کرد: 
رقابت های لیگ کاراته وان کشور در چهار مرحله برگزار می شود و 

نفرات برتر به اردوی تیم ملی راه می یابند.
گفتنی است؛ مرحله چهارم این رقابت ها قرار است بهمن ماه به 

میزبانی کرمان برگزار شود.

  خراسان رضوی قهرمان مسابقات 
موتورسواری شرق کشور شد

قدس: رئیس اداره ورزش و جوانان جوین گفت: مسابقات موتور 
کراس قهرمانی در پیست موتورسواری شهر نقاب با شرکت ۸۲ 
موتورسوار از استان های کرمان، گلستان، یزد، سمنان، سیستان 
و بلوچستان و خراسان های رضوی، شمالی و جنوبی برگزار شد.  

هاشم یزدی افزود: این مسابقات در کالس های  ۶۵ سی سی، ۸۵ 
سی سی، ۲۵0 سی سی و ۴۵0 سی سی در مسافت یک کیلومتر 

با 1۳ مانع برگزار شد.
وی اضافه کرد: پس از خراســان رضــوی، تیم های کرمان و 
خراســان شمالی مقام های دوم و سوم مسابقات موتورسواری 
شرق کشور را کسب کردند. رئیس اداره ورزش و جوانان جوین 
به ایرنا گفت: در کالس ۶۵ سی سی به ترتیب رشید غفوری، 
میعاد رحمانی و صادق شیرمحمدی و در کالس ۸۵ سی سی 
علیرضا احمدی، علی زاهد کالته و امین غالمی حائز رتبه های 

اول تا سوم شدند.
یزدی افزود: در کالس  ۲۵0 سی سی محسن خدیور، جواد بیدی و 
محسن نادری و در کالس ۴۵0 سی سی نیز پوریا نجوی، ابوالفضل 
صادقی و احمد حسینی رتبه های اول تا سوم را کسب کردند و به 

تیم ها و نفرات برتر این مسابقات جوایزی اهدا شد.

  ورزش یوگا در 11 شهرستان
 خراسان رضوی انجام می شود

کمیته  رئیــس  ایرنا: 
یوگای خراســان رضوی 
و  تمرین هــا  گفــت: 
برنامه هــای ورزش یوگا 
هم اینــک تنهــا در 11 
شهرستان این استان به 
طور فعال انجام می شود. 
مهدی اشرف زاده در همایشی با عنوان »چگونگی نقش یوگا در 
بهبود عملکرد اعصاب« در جمع گروهی از بانوان در کاشمر، این 
شهرستان ها را مشهد، گلبهار، چناران، نیشابور، سبزوار، کاشمر، 
گناباد، تربت حیدریه، تربت جام، قوچان و درگز ذکر و بیان کرد: 
رشته ورزشی یوگا در خراســان رضوی از نظر شمار مربیان آن 

وضعیت مطلوبی ندارد.
وی افزود: به همین خاطر تالش می شود تعداد مربیان این رشته 

ورزشی به خصوص در شهرستان ها افزایش یابد.
رئیس کمیته یوگای خراسان رضوی ادامه داد: آموزش و  امتحان 
دوره های مربیگری یوگا براساس قوانین و ابالغیه های فدراسیون 

ورزش های همگانی جمهوری اسالمی ایران صورت می گیرد.
وی در ادامه گفت: هر فردی می تواند همانند سایر ورزش ها، یوگا 

را نیز به عنوان یک رشته ورزشی انتخاب و دنبال کند.
اشرف زاده افزود: البته سطح تمرینات در رشته ورزشی یوگا باید 
متناسب با سن، میزان سالمت جسمی و  شرایط فیزیکی بدن 

فرد باشد.
رئیس کمیته یوگای خراسان رضوی گفت: برخی از وضعیت های 
پیشرفته یوگا برای همه سنین توصیه نمی شوند، زیرا می تواند 

مضر و آسیب زننده باشند.
یوگا ورزشی جســمی و ذهنی است که در هند ابداع شده 
و واژه آن در زبان سانســکریت به معنای یکپارچه سازی و 

یگانگی است. 
یوگا شامل اجرای وضعیت های معین بدنی است که در حین آن 
فرد ورزشــکار باید توجهی خاص نسبت به عمل تنفس داشته 
باشــد به طوری که عمل »بازدم« در حین حرکاتی معین و »دم« 
در حرکاتــی دیگر صورت گیرد. ایــن ورزش قدیمی در بهبود 

انعطاف پذیری، تقویت بنیه و کاهش استرس مؤثر است.

  تست زدن، مطالعه نیست 
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی با بیان این نکته که امروز یارانه کتاب باید 
بتواند فضای خرید کتاب را برای همه آحاد مردم به وجود آورد، می افزاید: بچه های ما باید 
عادت کنند برای نیازهای خودشان به کتاب فروشی بروند و کتاب بخرند. البته مسئوالن و 
متولیان امر هم باید برای ایجاد جذابیت ، نمایشگاه های کتاب را براساس فاکتورهای مختلف 
در آن ایجاد کنند. ما اگر برای حوزه کتاب و کتاب خوانی و بحث سرانه مطالعه کشور برنامه ای 
نداشــته باشیم، به طور قطع با چالش های جدی در آینده مواجه خواهیم شد و حتی نسل 

جدید برای خواندن کتاب فارسی و روخوانی با مشکل اساسی مواجه می شوند. 
وی ادامه می دهد: امروز گاهی دانش آموزانی که حتی درحال دانش آموختگی دوره متوسطه 
هستند درحد تست زدن و آمادگی کنکور درس می خوانند و هیچ ذهنیت دیگری از مطالعه 
برایشان معنا ندارد. خیلی جای تأسف دارد که مسئوالن آموزش و پرورش ما با این موضوع 
برخورد نمی کنند و حتی بچه ها را از دوران دبستان بامفهوم تست آشنا و درگیر می کنند. 

این ها چالش هایی است که بچه های ما به جز کتاب های درسی شان هیچ نمی دانند. 

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 
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  تئاتر»کشیده« روی صحنه نیشابور
نیشــابور - خبرنگار 
تئاتر »کشــیده«  قدس: 
امیرنجفی  نویسندگي  به 
و کارگردانــي هنرمنــد 
نیشابور  تئاتر  آشنای  نام 
در  ســکاکی«  »هــادی 
چــکاوک  تماشــاخانه 

نیشابور به روي صحنه رفت. مسئول امور هنری اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمي نیشابور اظهار کرد: هنر نیشابور در کشور داراي 
جایگاه و شــأن واالیي است و هنرمندان باذوق و خوش قریحه 
تئاتر نیشابور با تکیه بر فرهنگ و ادبیات غني توانسته اند آثاري 
در خور شــأن و فاخر را تولید و عرضه نمایند تا گواه این مدعا 
باشــد. تئاتر »کشیده« نیز کاری اســت که هنرمندان تئاتر با 
همکاری بســیج هنرمندان و انجمن هنرهای نمایشی نیشابور 

روی صحنه تئاتر آورده اند.
حمیدرضا آتشی گفت: در نمایش تئاتر »کشیده« به نویسندگي 
امیرنجفی و کارگرداني هادی سکاکی، هنرمند نام آشناي تئاتر 
نیشابور و حضور نقش آفرینان: سمیه شاد، سهیل قربانی و هادی 
ســکاکی به ایفای نقش پرداخته و امید شوری، مبینا دهنوی، 
عاطفه صفایی، فرامرز فضلی، محمود محروقی به عنوان گریم، 
نور، دکور، موسیقی و طراح گرافیک و اکرم گرمابی، حوری شاد 

و حمید پنجه باشی به عنوان عوامل با این کار همکاري دارند.
مسئول امورهنری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي نیشابور تصریح 
کرد: تئاتر»کشیده« تا ۲۶آبان 9۸ در دو سانس 1۸ تا ۲0 در محل 
تماشــاخانه چکاوک ماندگار بینالود واقع در خیابان منوچهري 
شــمالي ۳ ویژه عموم هنرمندان و مردم فرهنگ وهنر دوست 

نیشابوری روی صحنه می رود.

767۸zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ك ت ي ب ه  س ر ت ا س ر   ن ت
 2 ا م ت ي ا ز   خ ر و ا ر   ا و
 3 ر س   س د ي م   ي س ر   ك ش ت
 4 د ا غ   م ن ا ج ا ت   ع ا ر ف
 5 ا ح م د   ت ل و   ا ي ك س   ر
 6 ن  ز و ر   ه ا گ   و ا ك س ن
 7   ت ه د ي گ   د ر ف ش   و ن گ
 8 پ ا   ل   ا ب  ي س   ع   ا ي
 9 ا ل ك   ا ر ب و   ق ر ب ا ن  

 10 ر ي ح ا ن   ر ا ح   ه و و   گ
 11 ك   ا ن ي س   ل ا ش   س ا م ر
 12 د ج ل ه   پ ا ي ل و ت   ر ا ي
 13 و ا ي   ب ا ك   ت ر ق ه   ر ب
 14 ب ر   ر ا ه ب ه   ا ل ا س ك ا
 15 ل ي   م د ي ر ي ت  ب ن ي ا ن

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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1. دکان آرایشگری - کاهش- ارشادکننده 
 ۲. از وســایل پرواز- زرد ترکی- بی خانمان 
 ۳. سازمان و بنیاد- شگفتی- شاخه ای از شنا

 ۴. تساوی شــطرنجی- از مدارج روحانیت 
مســیحی- یــازده- نخســت ۵. قورباغه 
درختی- خانه بزرگ- سه ضلعی هندسی- 
الهه آفتاب مصرباستان ۶. قائم به ذات- آدم 
 الغری که در دوران شیرخواری شیرنخورده
 7. چاق خودمانی- طبیعی- صوت ندا- لیل
۸. دلــداده رامین- رفیــق اداره- دیده 9. از 
مصالح ساختمانی- پزشکی- انس گرفتن- 
زیــاده روی 10. کســی کــه لبــاس نــو 
پوشیده- شغل و پیشه 11. تعجب خانمانه- 
برنج فروش- پلیس اطالعات و امنیت عمومی 
- خمیر بتونه ۲. شــهر بی قانــون- زدنی 
بهانه گیر- مرغ ســخنگو- باال 1۳. فراوان- 
ســازمان جهانی غذا- نام پســرانه وطنی 
1۴. توانایی رفتن به حج را ازدســت دادن- 
مسخره کردن - »نه«تای انگلیسی 1۵. قوت 
الیموت- سلطان جنگل- گونه ای خودروی 

دودر که سقف و پنجره اطراف ندارد

از  بازیافــت-  روش  قدیمی تریــن    .1
درجه داران ارتشــی ۲. سازمان اطالعات 
و امنیت و کشــوری رژیم ستمشــاهی- 
از قدیمی ترین شهرهای جهان  توخالی- 
 و مرکز تشــکیالت خودگردان فلسطین

۳. سیاهه- نام پسرانه وطنی- بست نشستن 
۴. شــهر و تیم فوتبال فرانســوی- عدد 
 ماه- ردیف افقی از یک نوشــته- بیماری 
مایــع  حضرت موســی»ع«-  بــرادر   .۵
در  کــه  فــرار  و  خوشــبو   ، بی رنــگ 
بــاران  به کارمــی رود-  نایلــون  تولیــد 
انــدک ۶. گرداگــرد دهان- شــهری در 
فلســطین قدیم که بنا به روایتی مدفن 
 حضرت یحیــی»ع« اســت- وقف کننــده 
7. موســیقی دان ، آهنگســاز و نوازنده 
فقید ایرانی ویولون با نــام اصلی »پرویز 
برجســته- دستور  - پارســی«   صدیقی 
۸. منطقه ای در دمشق - کار بی مزد- سالح 
زیرخاکــی 9. زادگاه حضرت ابراهیم»ع«- 
شــهری ایتالیایی - آلیاژی از مس و قلع 
بــا نام دیگر مســوار 10. اثرپذیرفتن- از 

ســبزی های خوردن- چهره 11. موضوع رســاله- 
 اعتبار اســنادی- این هم از افســران ارتشی است

1۲. دربســت کارخانه ای - حسنه و اجر کار خوب 
- نت میانی- خســیس 1۳. فریاد شــادی - ایوان 
خانه- خودروســاز باســابقه ایتالیایی 1۴. از لوازم 
چوبی منزل- شعله آتش- سیر کوهی 1۵. کلمه ای 

در مقام شگفتی- شهرستانی در استان البرز

  عمودی  افقی
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