
 انتخاب استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
به عنوان پژوهشگر برگزیده کشور

 نمایش نوستالژی دهه 60 
با حضور هنرمندان پیشکسوت تئاتر

گفت وگو با نویسنده و کارگردان نمایش »حسنی نگو یه دسته گل«در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری صورت گرفت

روز گذشــته در افتتاحیه بیســتمین نمایشــگاه 
دســتاوردهای پژوهش و فناوری )فن بــازار(، که با 
حضــور دکتر منصور غالمــی؛ وزیر علوم تحقیقات 
و فناوری و سورنا ســتاری؛ معاون علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری برگزار شد از استاد دانشگاه علوم 
پزشکی مشــهد به عنوان پژوهشگر برگزیده کشور 

قدردانی شد. دکتر محمودرضا ...

»حسنی نگو یه دسته گل« نوشته مرحوم منوچهر 
احترامی، طنزپرداز و نویسنده قدیمی  ادبیات کودک 
و نوجوان با مجموع تیراژ چندمیلیونی همچنان یکی 

از محبوب ترین کتاب های کودکان به شمار می رود. 
در همان دهه 60 این کتاب شــعر توســط هنرمند 
تئاتر مشهد به نمایش نامه تبدیل شد و توانست در 

جشنواره تئاتر فجر بدرخشد ... .......صفحه 4 .......صفحه 4 
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یک بام و دو هوای شهرفروشی 
 با هدف دسترسی همه شهروندان

 صورت می گیرد

آجیل و شیرینی یلدا 
زیر ذره بین نظارت

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان خبر داد

150 میلیارد ریال اعتبار 
برای مقابله با گرد و غبار 

در خراسان رضوی

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

قدس یکی از  تهدیدهای جدی دومین کالنشهر کشور را بررسی کرد

.......صفحه 3 

بررسی آخرین وضعیت خطوط قطار شهری 
مشهد در گفت وگو با معاون شهردار

از تصمیم تأمین کسری 
60 واگن تا موقعیت 

دستگاه های حفار خط 3

سه چهار روز دیگر از پاییز بیشتر باقی نمانده است. شنبه که بگذرد 
زمســتان می رسد. شنبه شــب نقطه تالقی خاطره های هر ساله 
ماست. یلدا همان طوالنی ترین شب ســال. برای رسیدن به یلدا 
مقدماتی باید فراهم شود. خرید میوه، شیرینی، آجیل و تنقالتی که 
بعضی از آن ها مختص این شب هستند. معموالً بازار پیش از شب 

چله قدرت خرید هر کدام از آن ها را ...

.......صفحه 2 
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چهارشنبه 27 آذر 1398

 21 ربیع الثانی 1441
 18 دسامبر 2019  
سال سی و دوم  
 شماره 9137  
ویژه نامه 3521 

  فراخوان  دو مرحله ای مزایده فروش 
روده کور، استحصالی از خطوط کشتار 

موسسه صنعتی گوشت مشهد
1 � نام  و نش��انی  مزایده گذار: موسسه صنعتی 
گوش��ت مش��هد ، کیلومت��ر 20 ج��اده مش��هد- 

فریمان ، انتهای تپه سالم
2 � موضوع مزایده :  فروش روده کور گوسفندی 
اس��تحصالی از خط��وط کش��تار موسس��ه صنعتی 
گوشت مشهد مطابق با مدارک مزایده و قرارداد 

3 � سپرده شرکت  در مزایده : 
 مبلغ150/000/000  ریال به صورت سپرده نقدی 

یا ضمانت نامه بانکی
۴ � محل دریافت اسناد مزایده :                                                               
) دبیرخانه موسس��ه به آدرس مندرج در بند 1 (  

با ارائه معرفی نامه معتبر
5- زمان  و مهلت  دریافت  اسناد:

از تاریخ98/09/27  لغایت 98/09/30 در ساعات 
اداری میباشد .

6- تحوی��ل  م��دارک و اس��ناد مزای��ده : از مورخ 
98/10/01 لغایت 98/10/10 میباشد .
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان اتوبوسرانی مشهد 2

جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ش��رکت تعاونی مسکن کارکنان س��ازمان اتوبوسرانی مشهد 
رأس س��اعت روز دوش��نبه 98/10/9 س��اعت 8/30 صبح مورخه 1398/10/7 در محل فلکه معراج شهدا 
امام هادی مس��جد امام هادی)ع( با دستورجلس��ه ذیل تش��کیل میگردد لذا از کلیه اعضاء یا نمایندگان 

محترم دعوت می شود رأس ساعت مقرر در جلسه مجمع عمومی شرکت فرمایید.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2- طرح و تصویب از: انعقاد قرارداد با ش��رکت ابتکار س��ازه کویر طوس به شماره ثبت 5۴560 کارگزار 
س��ازمان میادین ب��ه منظور احداث مجتمع س��اماندهی مش��اغل مزاحم در اراضی کوی حج��ت متعلق به 

شرکت
3- اتخاذ تصمیم نسبت به دریافت وام و اعتبار از بانکها

تذکر: در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر نباش��د می تواند حق رأی خود را به موجب 
وکالتنام��ه به عضو دیگر یا نماینده تام االختی��ار خود واگذار نماید در این صورت هر عضو عالوه بر رأی 

خود تا سه رأی با وکالت می تواند داشته باشد. 
هیئت مدیره شرکت
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دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی 
تاریخ انتشار:1398/9/27      نوبت اول

جلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی ش��رکت تعاون��ی گاوداران ت��ازه قلع��ه به ش��ماره ثب��ت ۷۶۲ و شناس��ه مل��ی تعاونی 
۱۰۸۶۰۳۰۹۷۸۰ در روز ش��نبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ راس س��اعت ۱۰ صبح در محل دفتر شرکت تعاونی گاوداران 

تازه قلعه به آدرس روستای تازه قلعه خیابان اصلی فلکه دوم چهارراه پاسگاه قدیم برگزار می گردد.
از کلیه داوطلبان اعضای ش��رکت تعاونی دعوت می ش��ود جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات ذیل با در دس��ت 
داش��تن ورقه س��هم کارت و یا دفترچه عضویت راس س��اعت و موعد مقرر در محل مذکور حضور به هم رس��انند و یا 

وکیل/ نماینده خود را کتبا جهت حضور معرفی نمایند.
)ضمنًا به اطالع می رس��اند که به موجب ماده ۱۹ آئین نامه نحوه تش��کیل مجامع عمومی؛ تعداد آرا وکالتی هر عضو 
حداکث��ر س��ه رای و هر ش��خص غیر عضو تنها یک رای خواهد ب��ود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایس��ت به 
هم��راه نماین��ده خود از تاریخ۱۳۹۸/۱۰/۷ لغایت تاریخ۱۳۹۸/۱۰/۱۳در محل دفتر ش��رکت حاضر تا پس از احراز 

هویت و تایید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.(
ضمن��ا داوطلب��ان عضویت در هیئ��ت مدیره یا بازرس��ی موظفند حداکثر یک هفت��ه از تاریخ انتش��ار آگهی یا صدور 
دعوتنام��ه تش��کیل مجمع عمومی عادی فرم داوطلبی را تکمیل و به همراه م��دارک مربوطه   به هیئت مدیره تحویل 

نمایند.
 دستور جلسه: 1 - گزارش هیئت مدیره از عملکردسال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷

2-  گزارش بازرسی از عملکرد مالی سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷
3 - طرح و تصویب صورتهای مالی سال ۹۳ الی ۹۷ شامل عملکرد، سود و زیان و ترازنامه

۴ -انتخاب اعضای هیئت مدیره اصلی و علی البدل
5 -انتخاب بازرس/ بازرسان اصلی و علی البدل 

6-تصمیم گیری در خصوص فروش زمین
 7- تصمیم گیری در حوزه اخذ تسهیالت

 هیئت مدیره
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
موسسه پشتیبانی سهام پدیده شاندیز 

به شماره ثبت 2560 و شناسه ملی 
10380500105

ی��ا  و  موسس��ه   س��هامداران  کلی��ه  از  بدینوس��یله 
نماین��دگان قانونی آنها دعوت می گردد تا در جلس��ه 
مجمع عمومی  فوق العاده این موسس��ه که  در ساعت 
08 صبح روز شنبه  مورخ 1398/10/07 در محل دفتر 
موسسه واقع در: ش��اندیز � ابتدای بلوار میرزا جواد 
آقا تهرانی � س��اختمان قلعه  پدیده ش��اندیز تشکیل 
می گردد، حضور بهم رسانند. همچنین از سهامداران 
و یا نمایندگان قانونی آنان که تصمیم  به ش��رکت در 
مجمع یاد ش��ده را دارند، درخواس��ت می ش��ود برای 
دریافت برگ ورود به جلس��ه ودر دست داشتن اصل 
برگه سهام به همراه کارت ملی و یا وکالت نامه رسمی 

به دفتر موسسه واقع  در شاندیز مراجعه نمایند.
دستور جلسه:

� افزودن ماده 25 دراساس��نامه جهت تعیین و وظایف 
بازرس شرکت 

� س��ایر مواردی که اتخاذ تصمی��م در خصوص آنها در 
صالحیت مجمع عمومی فوق العاده است. 

هی����ئت مدی��ره
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده شرکت آهنگری پودر 
مشهد )سهامی خاص (  به شماره ثبت 

13374
    بدینوس��یله از کلی��ه صاحب��ان س��هام دعوت 
میش��ود در جلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی بطور             
فوق الع��اده  ش��رکت آهنگری پودرمش��هد که 
صبح روز ش��نبه مورخ 1398/10/28 در ساعت 
11 در اقامتگاه قانونی شرکت به نشانی : مشهد 
، کیلومتر 15 جاده کالت ، مقابل ش��هرک صنعتی 

مشهد تشکیل میگردد،حضور بهم رسانند .
دستورات جلسه :

1. تصمی��م گیری در م��ورد انتخاب اعضاء هیئت 
مدیره جدید. 

2. کلی��ه مواردی ک��ه در صالحی��ت و اختیارات 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد . 
هیئت مدیره شرکت آهنگری پودرمشهد
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده شرکت بازرگانی پدیده 

پارسیان توس )سهامی خاص(به شماره ثبت 19760                         
و شناسه ملی 10380382812

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت  و یا 
نماین��دگان قانون��ی آنه��ا دع��وت می گ��ردد  تا 
درجلس��ه  مجمع  عمومی  عادی بطور فوق العاده  
این ش��رکت که در س��اعت  10 صبح  روز ش��نبه  
مورخ 1398/10/7 در محل دفتر شرکت واقع در  
ش��اندیز _ بولوار ولی عصر � نبش ولی عصر 11،  
تش��کیل می گردد حضور بهم رسانند. همچنین 
از س��هامداران و یا نماین��دگان قانونی آنان که 
تصمیم  به ش��رکت در مجمع یاد شده را دارند، 
درخواست می شود برای دریافت برگ ورود به 
جلس��ه با دردست داش��تن اصل برگه سهام به 
همراه کارت ملی و یا وکالت نامه رسمی به دفتر 

شرکت مراجعه نمایند.
دستور جلسه:

1 � انتخاب اعضای هیئت مدیره
2 � سایر موارد که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها 

در صالحیت مجمع عمومی عادی است .
هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده موسسه پشتیبانی سهام پدیده شاندیز
به شماره ثبت 2560 و شناسه ملی 10380500105

    بدینوس��یله از کلیه ش��رکای موسس��ه  و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده  این موسسه که در ساعت 9 صبح روز شنبه  مورخ 1398/10/07 در  محل دفتر موسسه 
واقع در: شاندیز � ابتدای بلوار میرزا جواد آقا تهرانی � ساختمان قلعه  پدیده شاندیز تشکیل می گردد، 
حضور بهم رس��انند. همچنین از ش��رکا  و یا نمایندگان قانونی آنان که تصمیم  به شرکت در مجمع یاد شده را 
دارند، درخواس��ت می ش��ود برای دریافت برگ ورود به جلس��ه با در دست داشتن اصل برگه سهام به همراه 

کارت ملی و یا وکالت نامه رسمی به دفتر موسسه واقع  در شاندیز مراجعه نمایند.
دستور جلسه: �  بررسی و قرائت گزارش عملکرد هیئت مدیره.

�  بررسی گزارش بازرس قانونی  و حسابرس مربوط به صورتهای مالی سال  1397. 
�  تصویب و قرائت صورتهای مالی سال 1397.

�  تعیین بازرسین قانونی .
�  تعیین روزنامه کثیر االنتشار. 

_ انتخاب اعضای هیئت مدیره 
�  سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها در صالحیت مجمع عمومی عادی است. 

هی����ئت مدی��ره
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)) آگهی مناقصه((
شهرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهرتایباد نسبت 

ب��ه خرید و نصب دوربین مدار بس��ته جهت جایگاه های  CNG  میدان جهاد و س��وم 
خرداد خود تا سقف مبلغ 600/000/000 ریال  از طریق مناقصه عمومی  اقدام نماید. 
لذا از کلیه شرکت های صالحیت دار دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه و 

کسب اطالعات الزم به اداره حراست شهرداری تایباد مراجعه نمایند .
مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از تاریخ 98/09/20 لغایت 98/10/08  و محل دریافت 

اسناد، اداره حراست شهرداری تایباد می باشد.
مهلت تسلیم پیشنهادها تا س��اعت 1۴ مورخ 98/10/08  و محل تحویل پیشنهادات، 

دبیرخانه شهرداری تایباد می باشد.
زمان بازگشایی پاکات 98/10/10 در محل دفتر شهرداری تایباد می باشد. 

شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .
در صورتی که برندگان اول تا سوم مناقصه از پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده 

آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد . 
 متقاضی��ان محت��رم م��ی توانن��د جه��ت دریاف��ت اطالعات بیش��تربا ش��ماره  تلفن:  

5۴522265 -051  تماس حاصل فرمایند . 
 ایوب سیدالحسینی-  شهردارتایباد

ت دوم
نوب



با هدف دسترسی همه شهروندان صورت می گیرد

آجیل و شیرینی یلدا زیر ذره بین نظارت
هاشم رســائی فر: ســه چهار روز دیگر از 
پاییز بیشــتر باقی نمانده اســت. شــنبه که 
بگذرد زمســتان می رسد. شــنبه شب نقطه 
تالقی خاطره های هر ساله ماست. یلدا همان 
طوالنی ترین شــب سال. برای رسیدن به یلدا 
مقدماتی باید فراهم شود. خرید میوه، شیرینی، 
آجیل و تنقالتی کــه بعضی از آن ها مختص 
این شب هســتند. معموالً بازار پیش از شب 
چله قــدرت خرید هر کدام از آن ها را برای ما 
مشخص می کند. قیمت ها مناسب باشد اقبال 
به خرید بیشتر است و طیف بیشتری از مردم 
خرید می کنند؛ این قانون بازار اســت. شرایط 
برای بازار شب یلدای امسال با توجه به اوضاع 
اقتصادی مردم قدری ســخت تر شــده است. 
بیشــتر قیمت ها به خصوص در بخش میوه و 
شیرینی افزایشی است. اما با وجود این مردم 
برای شب چله مهیا می شوند. گشتی در بازار 
نشــان می دهد مردم گرچه کمتر اما باز هم 

خرید برای شب چله را دارند.

قیمت آجیل از 67 تا 170
علیرضا ارزانی ممقانی، رئیس اتحادیه آجیل و 
خشکبار مشــهد در مورد شرایط این روزهای 
بازار آجیل پیش از شــب یلدا به خبرنگار ما 
می گوید: امســال در مقایسه با سال گذشته 
شرایط بازار آجیل و خشکبار بهتر شده است 
هم محصول بهتر و باکیفیت تری نســبت به 
سال گذشــته در بازار وجود دارد و هم اینکه 
قیمت ها تا حدودی کاهش داشته است. فروش 
واحدهای صنفی ما نیز به نسبت خوب بود و 
مردم در حال تهیه مایحتاج شب یلدا هستند.

وی در خصوص قیمت آجیل موجود در بازار 
اظهار می دارد: در حــال حاضر آنچه اتحادیه 
بــرای فــروش آجیــل در نظر گرفته ســود 
12درصد اســت که واحدهای صنفی مجاز به 
فروش با این شرایط هستند که اکنون قیمت 
آجیل در بازار از 67 هزار تومان برای هر کیلو 
تا 170 هزار تومان است؛ این قیمت ها با توجه 
به کیفیت و محصولی است که به آجیل اضافه 

می شود و به مشتری عرضه می شود.
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار مشهدهمچنین 
درباره نظارت بر بازار فروش آجیل نیز می گوید: 
نظارت ها از طرف بازرســی ســازمان صنعت، 
معــدن و تجــارت و اتحادیه همیشــه انجام 
می شــود که در بازار شــب یلــدا و عید این 
نظارت ها بیشتر نیز می شود گرچه این را هم 
باید گفت که تخلف در مورد واحدهای صنفی 
پروانه دار تقریباً صفر اســت و بیشتر تخلفات 
در واحدهایی انجام می شــود که بدون مجوز 

و پروانه کار می کنند یا اینکه یک شبه جایی 
باز می شود و برخی آجیل فروش می شوند. در 
این گونه مکان ها به دلیل پایین بودن قیمت 
نسبت به بازار شــاید خیلی ها اقدام به خرید 
کنند اما غافل از این هستند که کیفیت آجیلی 
که خریده اند به هیچ وجه قابل کنترل نیست 
و اکثراً آجیل پارســالی و بی کیفیت را عرضه 

می کنند. 
خواهش  کرد:  عنوان  ارزانی 
ما از مردم این اســت که از 
واحدهای صنفی مجوزدار با 
فاکتــور فروش معتبر خرید 
کنند که در صورت بروز هر 
مشکلی بشود هم در بحث 
کیفیــت و هــم قیمت به 
شکایت های مردم رسیدگی 

کرد.

رکود بازار آجیل شب 
یلدا در بجنورد

رئیس اتحادیه آجیل فروشان 
باال  می گوید:  هــم  بجنورد 

بودن قیمت آجیل سبب شده تا مردم تمایلی 
برای خرید آن نداشته باشند.

قاتقچی می افزاید: عدم اســتقبال مردم برای 
خرید آجیل موجب شده تا آجیل فروشان نیز 
آجیل کمتری را از عمده فروشــان خریداری 

کنند.وی ادامه داد: قیمت آجیل از ماه گذشته 
رو به کاهش اســت، به طور مثال آجیل چهار 
مغز در ماه گذشــته کیلویی 180 هزار تومان 
بوده و اکنون به حدود 160 هزار تومان رسیده 
اســت.وی بیان کرد: قیمت آجیل پایین آمده 
اســت اما نرخ آن هنوز باال بوده و مردم توان 
چندانی برای خرید آن ندارند.رئیس اتحادیه 
آجیل فروشــان بجنورد تصریح کرد: در حال 
حاضــر آجیــل شــب یلدا 
فقط برای انجام مراســماتی 
همچون شب چلگی عروس 

خریداری می شود.

مصوبه ای برای گران 
شدن شیرینی نداریم

در همیــن حــال رئیــس 
اتحادیه صنف شیرینی سازان، 
شیرینی فروشــان، کافــه و 
قنادی مشــهد در خصوص 
بــازار در آســتانه  وضعیت 
شب یلدا، اظهار می کند: ما 
در حال حاضر کمبود شکر 
داریم، حواله شــکر ما را از اســتان خوزستان 
می دهند، در حالی که در استان خود و استان 
همجوار شــکر داریم، برعکس از استان ما نیز 

شکر به کرمانشاه و تبریز می رود. 
محمد فرزانی می افزاید: اگر شــکر از مشهد و 

دیگر شهرهای اســتان مانند نیشابور، تربت، 
سبزوار و چناران به مشهد بیاید، هزینه کمتر 
می شود و شیرینی فروشان نیز با قیمت کمتر 
عرضه می کنند، امــا زمانی که قیمت جنس 
تمام شده برای ما زیاد باشد، جنس نیز گران 
می شــود، بنابراین مشــتری و مصرف کننده 
متضرر می شــوند. وی بیــان می کند: قیمت 
شــیرینی متأثر از مواد اولیه افزایش یافته، اما 
همکاران ما با ســود متعارف جنس را عرضه 
می کنند. متأسفانه همه اجناس گران شده، در 
نتیجه شیرینی نیز باید گران شود اما مصوبه ای 

در خصوص گران شدن شیرینی نداشتیم. 
رئیــس اتحادیــه صنــف شیرینی ســازان، 
شیرینی فروشان، کافه و قنادی مشهد با بیان 
اینکه مواد اولیه دچار مشکل شده است، عنوان 
کرد: کاکائو در بازار وجود ندارد، نارگیل، پسته، 
مغزهــا و انواع ژله ها گران اســت، کمبود نیز 
وجود دارد و وضعیت خرید مردم نســبت به 

سال گذشته افت کرده است. 
وی در خصوص نظارت بر بازار گفت: ما با 1۳ 
تیم بازرســی در خدمت همشهریان هستیم، 
بازرســان در سطح شهر حضور دارند و همراه 
با بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و 
اتاق اصناف گشت های مشترکی برای کنترل 
بازار داریم. اگر مشــتریان به مشکلی برخورد 
کردنــد می توانند با تلفن اتحادیه به شــماره 

۳72۵6828 تماس بگیرند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خبر داد
 150 میلیارد ریال اعتبار برای مقابله 

با گرد و غبار در خراسان رضوی
قدس: مدیرکل حفاظت 
خراسان  زیست  محیط 
رضــوی گفت: امســال 
1۵0 میلیارد ریال اعتبار 
ملی برای مقابله با گرد 
و غبار خراســان رضوی 

اختصاص یافته است.
تورج همتی در پنجمین 

نشست تخصصی اعضای کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار 
استان با حضور مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
کشــور و دبیر ستاد ملی گرد و غبار اظهار کرد: پدیده گرد و 

غبار یکی از هشت چالش محیط زیستی استان است.
همتــی ادامه داد: 8درصد از وســعت حــدود ۳0 درصدی 

بیابان های استان، تحت تأثیر فرسایش بادی است .
این مسئول ادامه داد: وجود 1۵ کانون بحرانی فرسایش در 14 
شهرستان خراسان رضوی و تأثیرپذیری از استان های سمنان 
و خراسان جنوبی و کشــورهای افغانستان و ترکمنستان به 
عنوان کانون های خارجی، شرایط استان را از سایر استان های 

کشور متفاوت می سازد.
وی در ادامــه بــه تدویــن برنامــه عملیاتی بــرای کاهش 
آسیب پذیری مناطق حساس محیط زیستی در استان اشاره 
کرد و افزود: مســیر انتقال گرد و غبار سمي از دریاچه آرال و 
صحرای قره قوم به سمت استان و مشهد در حال حرکت است 

و این موضوع در فصل تابستان شدت می گیرد.
این مســئول به شهرســتان های اولویت دار بر اساس شرایط 
بحرانی پدیده گرد و غبار هم اشاره کرد و گفت: شهرستان های 
سرخس، تایباد، تربت جام، سبزوار، نیشابور و مشهد به عنوان 

اولویت نخست مقابله با بحران هستند.
همتی با بیان اینکه برای ایستگاه های مرزی و شهرستان های 
اولویت دار همچنان نیازمند تأمین اعتبار هستیم، گفت: انجام 
پروژه مطالعات کانون های فرامرزی گرد و غبار استان، تعیین، 
تخصیص و تأمین حقابه های زیست محیطی در سطح استان، 
نهــال کاری در 480 هکتار عرصه های ســیرخون، درونه و 
شیراحمد، اجرای برنامه مدیریت زیست بومی بزنگان، بهسازی 
کانال مربوط و برآورد نیاز آبی تجن از مهم ترین اقدامات انجام 

شده است.

ترانزیت ریلی کشور از مسیر سرخس 
کاهش یافت

ایرنا: مدیــرکل راه آهن 
ابتدای  از  خراسان گفت: 
امســال تاکنون ترانزیت 
کشــورهای  از  وارده 
آسیای مرکزی به کشور 
ســرخس-  کریــدور  از 
با  مقایسه  بندرعباس در 

مدت مشابه پارسال 70درصد کاهش یافته است.
مصطفــی نصیری ورگ افزود: پیــش از این دو محصول عمده 
گوگرد و پنبه خام از کشــورهای ازبکســتان و ترکمنستان از 
مسیر ترانزیتی سرخس-بندرعباس حمل می شد که با کاهش 
چشمگیر حمل این دو محصول، ترانزیت در این مسیر 70درصد 
کاهش یافته است. وی سهم ترانزیت صادره در مسیر یاد شده 
را بسیار ناچیز دانست و ادامه داد: به دلیل اینکه ازبکستان پنبه 
خام خود را به محصول تبدیل کرده اســت لذا صادرات پارچه 
این کشور از مبادی دیگری به جز سرخس و بر اساس تقاضای 
بازار مصرف انجام می شود و مســیر ریلی ایران از این ترانزیت 
بی بهره شــد. نصیری ورگ اظهار کرد: سال گذشته که رکورد 
ترانزیت در مسیر ریلی سرخس- بندرعباس شکسته شد؛ گوگرد 
سهم 70درصدی از این ترانزیت را به خود اختصاص داده بود اما 
در سال جاری قیمت جهانی این محصول خام کاهش یافت به 
صورتی که حمل آن توســط دو کشور ترکمنستان و ازبکستان 
صرفه اقتصادی نداشــت لذا ترانزیت ایــن محصول هم تقریباً 
متوقف شــد. مدیر کل راه آهن خراسان با بیان اینکه 8۵درصد 
از ترانزیت ریلی کشور از مسیر سرخس انجام می شود، افزود: به 
منظور ترغیب کشورهای منطقه برای استفاده از خط ترانزیتی 
سرخس- بندرعباس به خصوص برای گوگرد و پنبه، تعرفه حمل 
برای این محصوالت کاهش یافت و تخفیف هایی در این مسیر 

اعمال شد.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری مشهد:

سازمان های متولی برای ساماندهی 
کارگران »سرگذر« همکاری نمی کنند

قدس: مدیرعامل سازمان 
ساماندهی مشاغل شهری 
کشاورزی  فراورده های  و 
عزم  از  شهرداری مشهد 
برای  شــهرداری  جدی 
کارگــران  ســاماندهی 
ساختمانی در مشهد خبر 
داد و از عدم همراهی دســتگاه هایی ماننــد اداره کار و تأمین 

اجتماعی که متولی اصلی این موضوع هستند، انتقاد کرد.
بهروز کیانی افزود: ساماندهی کارگران ساختمانی یک موضوع 
بین دستگاهی اســت و همه باید پای کار باشند تا به نتیجه 
برسد.وی خاطرنشان کرد: اگرچه طبق قانون شهرداری هیچ 
وظیفه ای برای این بحث ندارد، اما از یک سال پیش تاکنون 
تمــام تالش خود را برای رفع این موضــوع انجام داده و این 

تالش تا ساماندهی کارگران ساختمانی همچنان ادامه دارد.
وی با اشــاره به اینکه سال گذشته یک ایستگاه را در میدان 
دالوران بــرای این موضوع ایجــاد و تجهیز کرده ایم، تصریح 
کرد: به دلیل اینکه دستگاه های دیگر که طبق قانون متولی 
اصلی این موضوع هستند کمک و همراهی نکردند، برخالف 
تمام تالشی که ما در این مدت انجام دادیم و هزینه هایی که 

متحمل شدیم توفیقی حاصل نشد.
کیانی تنها دســتگاه حامی شهرداری در ساماندهی کارگران 
سرگذر را دستگاه قضایی عنوان کرد و ادامه داد: حتی انجمن 
صنفی کارگران به عنوان تنها مرجعی که می تواند این کارگران 

را بیمه کند، به هر دلیلی پای کار نیامد!
مدیرعامل ســازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های 
کشــاورزی شهرداری مشهد با انتقاد از نبود حمایت از سوی 
دســتگاه هایی مانند اداره کار و تأمین اجتماعی، اظهار کرد: 
فرمانداری مشــهد هم در زمان سرپرســت و فرماندار سابق 
پیگیری های خوبی داشت اما متأسفانه به دلیل تداوم نداشتن 

این موضوع، توفیق چندانی حاصل نشد.

فرماندار بشرویه خط و نشان کشید
 برخورد با مدیرانی که ارباب رجوع 

از آن ها ناراضی باشد
قـــدس:  ـ  بشرویه 
فرماندار بشــرویه گفت: 
مصوبه های سفر استاندار 
به این شهرستان باید به 

روز و به ریز باشد.
جلسه  در  شفیعی  علی 
شــورای اداری بــا بیان 
اینکه تکریم ارباب رجوع باید در دستور کار همه مدیران قرار 
گیــرد، افزود: در صورتی که امکان رفع مشــکل مردم وجود 
داشته باشد اما از پاسخگویی ادارات ناراضی باشند و کوتاهی از 
طرف مسئوالن باشد با مسئول اداره مربوط برخورد می کنیم. 
وی تأکید کرد: در انتخابات پیش رو همه امکانات و تجهیزات 
دســتگاه های اجرایی باید در خدمت برگزاری یک انتخابات 
سالم باشد اما هیچ یک از مسئوالن و کارکنان دستگاه ها اجازه 
اســتفاده از خدمات و تجهیزات دولتی برای نامزد انتخاباتی 

را ندارند.

فردا برگزار می شود
 نخستین همایش ملی گیاهان دارویی 

در کاشمر 
ایســنا: مدیــر جهاد 
کشــاورزی کاشــمر از 
برگــزاری همایش ملی 
گیاهــان دارویی در این 

شهرستان خبر داد.
محمــدی  حســین 
همایش  ایــن  گفــت: 
فردا پنجشــنبه برای نخســتین بار در منطقه ترشیز در 
محل مجتمع فرهنگی هنری ســرو برگزار می شــود که 
ابتدا بهره  برداران و کشــاورزان بــه بازدید از تنها کارخانه 
گیاهان دارویی منطقه می پردازند و سپس پنل علمی آغاز 

می شود.
وی افزود: با توجه به اینکه یکی از دغدغه های کشــاورزان 
بازاریابی برای این محصول است، کارخانه گیاهان دارویی 
منطقه این آمادگی را دارد که با کشاورزان قرارداد منعقد 

کرده و خرید محصول کشاورزان را تضمین کند.

 تجلیل از 150 معلم پژوهشگر برتر 
در نیشابور

قــدس:  نیشــابور- 
همزمان با هفته پژوهش، 
همایش تجلیــل از 1۵0 
برتر  پژوهشــگر  معلــم 
اســتانی و شهرستانی در 
مرکــز آموزشــی رفاهی 
فرهنگیــان   ۳ شــماره 
نیشابور برگزار شد. مدیر آموزش و پرورش نیشابور اظهار کرد: 
پژوهــش در جامعه منجر به تغییر و خالقیت و خالقیت نیز 
موجب رشد می شود و اساس زندگی ما برپایه پژوهش شکل 
گرفته و پژوهش گری سبب شده است دنیای جدیدی به روی 
جامعه باز شود.حســین مهرآبادی افزود: گرچه پژوهشگران 
گاهی مورد بی مهری قرار می گیرند اما اثرات شگفت انگیز آن ها 
در رشــد عرصه تعلیم و تربیت چشمگیر است.گفتنی است 
در این مراســم خدابخش صفا دل، اباصلت عبدی و نرگس 
کرخی نیز با شــعرخوانی طراوتی تازه به مراسم بخشیدند و 
دکتر هادی بکائیان در باب نقش و اهمیت پژوهش در جامعه 

سخنانی را ایراد کرد.

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی 

وظیفه خود می داند در جهت رفع 
مشکالت مردمی،  سوژه های 

ارسالی از سوی خوانندگان  عزیز    
در حوزه های شهری، اجتماعی، 

اقتصادی و ...  را پیگیری و 
منعکس کند .

منتظر سوژه های شما از 
طریق سامانه پیامکی  هستیم.

لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.
شماره پیامک:   300072305

علی محمدزاده: معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شــهرداری مشــهد از آخرین 
تصمیمات برای تأمین کسری 60 واگن در خط یک قطار شهری خبر داد.

دکتر خلیل اهلل کاظمی در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: هر چند بر اساس قانون، واردات 
واگن قطارهای شهری به نوعی ممنوع شده و قرار است 2هزار دستگاه واگن در داخل تولید 
شود اما قرار شده واگن های مورد استفاده در قطار شهری شهرهای مشهد و کرمانشاه با 

رایزنی های صورت گرفته وزارت کشور از ممنوعیت اعالمی استثنا شوند.
وی افزود: بر همین اســاس از طریق اســتانداری مکاتباتی با وزارت کشور صورت گرفت 
که در نهایت با بررســی فنی کارشناسان وزارت کشور این موضوع تأیید شد و به استناد 
اطالعات رسیده معاون عمرانی وزیر کشور مجوز این مسئله را صادر کرده که باید به تأیید 

وزیر کشور برسد.
وی ادامه داد: لذا پیش بینی می شــود در آینده نزدیک این موضوع به استانداری خراسان 
رضوی و در ادامه به شهرداری مشهد ابالغ شود و پس از آن باید مجوز واردات را بگیریم 

که تأیید شورای اقتصاد هم ضمیمه خواهد شد.
کاظمی اظهار کرد: اعتبار الزم برای 60 دســتگاه واگن رقمی افزون بر یک هزار و 400 
میلیارد تومان است که با توجه به الزام به تأمین این مبلغ از محل منابع شهرداری مشهد 
تصمیم گرفته شد تا در مدت چهار سال )ساالنه ۳2۵ میلیارد برای خرید 1۵ واگن( این 
تعداد واگن خریداری شود لذا در الیحه بودجه سال99 شهرداری ردیف خاصی برای این 

موضوع دیده شده که تأمین وام هزار میلیاردی اصلی ترین اقدام است.
معاون عمرانی و حمل و نقل و ترافیک شهردار مشهد در خصوص آخرین وضعیت سایر 
خطوط قطار شهری نیز گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته 10 واگن دیگر به تعداد 
واگن های خط 2 اضافه خواهد شــد که به شرایط متناسب با نیازهای این خط خواهیم 

رسید و کمبودی نخواهیم داشت.
وی افزود: حفاری خط ۳ نیز با جدیت در حال انجام است و هم اکنون در تونل غربی پس 
از خروج دستگاه حفار در ایستگاه امامت که اوایل آبان ماه بود دستگاه پس از سرویس های 

فنی مجدداً به داخل تونل برگشته و 11۳متر از محل ایستگاه فاصله گرفته است.
در تونل شرقی خط۳ هم دستگاه حفار در فاصله 2۵0متری پایانه امام رضا)ع( قرار دارد 
که تا کمتر از دو ماه دیگر از ایســتگاه پایانه خارج می شود که پس از سرویس های فنی 

مجدداً به حفاری ادامه خواهد داد.

بررسی آخرین وضعیت خطوط قطار شهری مشهد در گفت وگو با معاون شهردار

از تصمیم تأمین کسری 60 واگن تا موقعیت دستگاه های حفار خط 3

نظارت ها از طرف 
بازرسی سازمان صنعت، 

معدن و تجارت و 
اتحادیه همیشه انجام 

می شود که در بازار 
شب یلدا و عید این 
نظارت ها بیشتر نیز 

می شود
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رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشمر خبر داد
 بازسازی 36 زائرسرای بقعه

 امامزاده سیدمرتضی)ع( 

قــدس: ۳6 زائرســرای بقعــه متبرکــه امامــزاده 
سیدمرتضی)ع( شهرستان کاشمر به منظور استقبال 

گسترده از زائران مورد بازسازی و تعمیر قرار گرفت.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشمر با اعالم این خبر 
گفت: برای اجرای این طرح 120 میلیون تومان از محل 
نذورات مردمی و از محل اعتبارات عمرانی بقعه امامزاده 
ســیدمرتضی)ع( هزینه و ۳6 اتاق به همراه آشپزخانه 

بازسازی و مرمت شد.
حجت االسالم حسین نیساری خاطرنشان کرد: امامزاده 
سیدمرتضی)ع( ملقب به ابراهیم اصغر یکی از فرزندان 

امام موسی بن جعفر)ع( است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خبر داد
 ثبت دو وقف جدید 

در بیرجند

ایرنا: رئیــس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان 
بیرجند گفت: دو وقــف جدید به ارزش 2۵0 میلیون 
تومان در این شهرســتان به ثبت رسید.حجت االسالم 
دادخدا خدایی افزود: یک وقف شامل منزل مسکونی 
به متراژ 1۳4 مترمربع اســت که 200 میلیون تومان 
ارزش گذاری شده و واقف این ملک با نیت عزاداری امام 

حسین)ع( این کار خیر را انجام داده است.
وی بیان کرد: همچنین شــخص دیگری 20 دقیقه از 
قنات گاوگردشی روستای بورنگ را به همراه 24 اصله 
درخت زرشک و زمین به ارزش ۵0 میلیون تومان وقف 

کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اعالم کرد
آماده  باش ۸6 تیم امدادی و عملیاتی 

در خراسان جنوبی

ایرنا: مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی 
گفت: با توجه به اخطار هواشناسی مبنی بر ورود سامانه 
بارشــی و وقوع رواناب در برخی از نقاط استان، 86 تیم 
امــدادی و عملیاتی آماده باش هستند.سیدابوالحســن 
میرجلیلی افزود: گروه های امدادی به دســتور استاندار 
خراسان جنوبی تا فردا پنجشــنبه در آماده باش کامل 
قرار خواهند داشــت.وی بیان کرد: امدادگران جمعیت 
هالل احمر، راهداران، واحدهای پلیس راه، آتش نشانان و 
اورژانس 11۵ از جمله این گروه های امدادی و عملیاتی 
هستند که برای امدادرسانی در حوادث احتمالی ناشی از 

سیالب و رواناب در حال آماده باش هستند.



الیحهدرآمدهایپایدارشهرداریودهیاریها
درهمین حال با تصویب الیحه درآمدهای پایدار شــهرداری ها و دهیاری های 
کشــور که در روزهای گذشــته در صحن مجلس شورای اسالمی اتفاق افتاد، 

امید می رود تا حد زیادی کاهش شهرفروشی را شاهد باشیم.
در این الیحه نیروی انتظامی را نسبت به دریافت 10 درصد از تعرفه، صدور و 
تمدید گذرنامه و گواهی نامه رانندگی و واریز به حساب شهرداری موظف شده 
و ســهم 5 درصدی شهرداری از بهای بلیت حمل و نقل برون شهری مسافر و 
فروش بلیت در داخل کشور با وسایل نقلیه هوایی، زمینی )به استثنای ریلی( 
و دریایی، درصدی از ارزش تمامی خودرو و موتورسیکلت های مشمول عوارض 
ساالنه تولید داخلی یا وارداتی، سهم شهرداری ها و دهیاری های کشور از محل 
ماده 23 قانون رســیدگی به تخلفات رانندگی و همچنین عوارض پارک های 
حاشــیه ای طرح ترافیک و بارنامه ها به عنوان بخشــی از درآمد پایدار مدنظر 

قرار گرفته است.

روی خط حادهث

روی خط خبر
 ساخت نخستین اتوبوس  برقی کشور 

در مشهد استارت خورد
تسنیم: معــاون حمل و 
نقل و ترافیک شــهرداری 
بــرای  گفــت:  مشــهد 
نخستین بار در کشور قرار 
است اتوبوسی برقی ساخته 
شود و شــهرداری مشهد 
شاسی اتوبوسی را برای این 

کار در اختیــار گروه مپنا قرار می دهد. خلیل اهلل کاظمی اظهار 
کرد: هزینه اجرای این پروژه 22 میلیارد ریال است که شهرداری 
مشــهد پرداخت می کند. براساس تفاهمی دیگر، ایستگاه شارژ 
خودروهای برقی در پایانه مسافربری امام رضا)ع( ساخته می شود 
که شــرکت مپنا مطالعات این کار را انجــام می دهد. کاظمی 
گفت: شورای شهر مشهد بسترسازی مناسبی برای انجام اقدامات 
شهری داشته که اختصاص بودجه  یک هزار میلیارد تومانی برای 
بخش عمران، حمل ونقل و ترافیک- منهای حوزه قطارشهری 
- گواه این موضوع اســت. وی ادامــه داد: 1۷ تا 1۸ تقاطع در 
شهر همچون میدان احمدآباد یا ســه راه خیام در برنامه کاری 
بود، سال آینده هم عملیات اجرایی پنج تقاطع دیگر در رینگ 
صدمتری آغاز می شود. خوشبختانه با اصالح ۴2 نقطه از معابر 
شهری، گره های کور ترافیکی باز شد و البته اصالح هندسی ۶۶ 
نقطه دیگر در دستور کار است که شاه بیت آن ها اصالح هندسی 
پل پرتویی در آخر بولوار وکیل آباد است. معاون شهردار مشهد 
بیان کرد: در حوزه بهســازی 250 هزار مترمربع پیاده رو برای 
امسال و بهســازی ۴00 هزار مترمربع پیاده رو برای سال آینده 
برنامه ریزی شــده است. در سال ۹۹ به افق ایجاد 2۹۶ کیلومتر 
مسیر دوچرخه سواری خواهیم رسید. همچنین برای نخستین بار 
در کشور قرار است طرح الیزه با موضوع حق تقدم و اعمال قانون 

برای کسانی که حق تقدم را رعایت نکنند، اجرایی شود.

رئیس این اتحادیه:
 10جایگاه سی. ان. جی غیراستاندارد 

در مشهد بار دیگر فعال شد
فارس: رئیس اتحادیه جایگاه داران سی. ان. جی خراسان رضوی 
گفت: به دلیل گرانی بنزین 10 جایگاه سی. ان. جی مشهد که 
به دلیل استاندارد نبودن تعطیل  شده بودند بار دیگر فعال شدند. 
محمدرضا رضوی راد افزود: پس از گرانی بنزین جلسه ای تشکیل 
و به دســتور معاونت سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی و 
پیگیری هایی که مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
استان انجام داد، تمام 10 جایگاه غیرفعال مشهد فعال شدند و در 

مدار سوخت رسانی قرار گرفتند.
وی ضمن بیــان این نکته که در حال حاضر هیچ جایگاهی در 
مشهد نداریم که به دلیل مسائل استاندارد و فنی تعطیل باشد، 
ادامه داد: بحث استاندارد این جایگاه ها انجام شده، بنابراین فرصت 
دو ماهه ای به جایگاه ها داده  شــده و شهرداری هم قول داده که 
مساعدت کند و بخش اعظم هزینه استانداردسازی جایگاه ها را 
با توجه به اینکه باید در دوره بهره برداری قبلی انجام می شــده، 
متقبل شود.  وی با اشاره به این مطلب که البته هنوز این مسئله 
اجرایی نشده، اما در دست انجام است و مکاتبات صورت گرفته، 
تصریح کرد: تصور می کنم تا پیش از دو ماه آینده این کار انجام 
شود.  رضوی راد با اشــاره به این مطلب که استانداردسازی هر 
جایگاه ســی. ان. جی بین 120 تــا 300 میلیون تومان هزینه 
دارد، خاطرنشان کرد: تاکنون شهرداری اعالم می کرد که بخش 
خصوصی در ابتــدا هزینه کند و پــس از هزینه کردن بخش 
خصوصی، شهرداری 50 درصد هزینه ها را پرداخت می کرد، اما 
با توجه به اینکه پس از هزینه کرد بخش خصوصی یا پرداختی ها 
با تأخیر انجام می شــد و یا بخشی از هزینه ها توسط شهرداری 
پذیرفته نمی شد، این بار تصمیم بر این شد که خوِد شهرداری 

۸0 تا ۹0 درصد هزینه را همان ابتدا پرداخت کند. 
رئیس اتحادیه جایگاه داران سی. ان. جی خراسان رضوی اضافه 
کرد: البته هنوز پولی پرداخت  نشده، اما صحبت ها صورت گرفته 

و امید است در عمل نتیجه ای را شاهد باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد تأکید کرد
 توجه به بخش سالمت و امنیت در مرزها

قدس: فرمانــده مرزبانی 
خراســان رضوی در دیدار 
بــا رئیس دانشــگاه علوم 
پزشکی مشهد به گفت وگو 
تعامــالت  خصــوص  در 
فی مــا بین دو ســازمان 
ســردارجان نثار  پرداخت. 

در گفت وگــو با دکتر بحرینی با اشــاره به مأموریت های مرزی 
عنوان کرد: عالوه بر حراست شــبانه روزی از نوار مرزی استان 
خراســان رضوی، تأمین امنیت مراکز مهم همچون سنگ آهن 
خواف، سد دوستی، پاالیشگاه گاز خانگیران و... بر عهده مرزبانان 
استان خراســان رضوی است. وی با تأکید بر اولویت پیشگیری 
بر درمان افزود:اهمیت کار پزشکان و بهداشت در جامعه بسیار 
ملموس اســت،از همین رو توجه به حوزه مرزنشینان که دارای 
محرومیت های زیادی هستند، اجتناب ناپذیر است. رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد نیز در این دیدار با تشکر از خدمات مرزبانان 
و مرزنشینان برای تأمین امنیت مرزها گفت: به بخش سالمت 
و امنیت در مرزها باید توجه ویژه ای شــود، زیرا مرزنشینان در 
راستای امنیت مرزها بسیار مفید هستند. دکتر بحرینی افزود: 
امیدوارم در آینده ای نزدیک بتوانیم با تعامل سازنده و استفاده 
از راهبردهای سردار فرماندهی مرزبانی استان به اهداف خوبی 
دست پیدا کنیم. گفتنی است، آموزش بهداشت و ارتقای سواد، 
سالمت و آموزش خودمراقبتی به نیروهای مرزبانی و مرزنشینان 
و همچنین ارجاع افراد برای درمان و معاینات دوره ای به مراکز 

جامع سالمت از اهم مجوزهای گفت وگوی این نشست بود.

بی احتیاطی چاشنی یک حادثه
 آتش گرفتن بخاری نفتی یک مجروح 

برجای گذاشت 
خط قرمز: افسر نگهبان 
مشهد  شهر  آتش نشانی 
از سوختگی یک نفر در 
پی آتش گرفتن بخاری 
نفتی در منطقه همت آباد 
در حومه مشهد خبر داد. 
سرآتشیار احمد مرندی با 
اعالم این خبر افزود: در پی تماس تلفنی شــهروندان با سامانه 
125 مبنی بر وقوع آتش ســوزی در یک منزل مسکونی، ستاد 
فرماندهی بالفاصله آتش نشــانان ایســتگاه های 3۷ و ۴5 را به 
محل حادثه در رســالت 120 اعزام کرد. این مقام مســئول در 
آتش نشانی شهر مشهد در تشریح جزئیات این خبر گفت : بنا به 
اظهارات شاهدان، فردی که قصد ریختن نفت داخل بخاری نفتی 
روشن در داخل منزل اش را داشته به دلیل بی احتیاطی موجب 
آتش گرفتن بخاری می شــود که در پی این اتفاق، درخواست 
کمک از همسایه ها برای خاموش کردن آتش سوزی را می کند 
که پس از ورود مرد همســایه برای کمک به وی در برداشــتن 
بخاری برای خارج نمودن از خانه ، متأسفانه به دلیل نامعلومی 
بخاری در ورودی درب منزل از دســتان این دو نفر رها و روی 
زمین افتاده و کل این واحد مسکونی یکباره دچار آتش سوزی 
می شود که در پی این اتفاق مرد همسایه در داخل خانه گرفتار 
آتش می شــود و برای نجات جان خود اقدام به خروج از منزل 

می کند که از ناحیه دست و صورت دچار سوختگی می گردد. 
افسر نگهبان آتش نشانی شهر مشهد خاطرنشان کرد: با حضور 
آتش نشانان اعزامی از شهر مشهد، این آتش سوزی مهار و همسایه 
مصدوم برای انتقال به بیمارستان تحویل تکنسین های اورژانس 
حاضر در محل شــد . شایان ذکر است، در پی این آتش سوزی 
بخش وسیعی از این واحد مسکونی ۶0 متری در آتش سوخت و 

خسارات مالی زیادی برجای گذاشت.

دقت عمل پلیس یک تخلف را برمال کرد
 کشف 24 تن جو قاچاق 

خط قرمز: فرمانده انتظامي شهرستان سبزوار از توقیف 2۴ تن و 
500 کیلوگرم جو قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسین بیات مختاري در تشریح این خبر گفت: مأموران 
اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهي این شهرستان، حین 
کنترل خودروهاي عبوري محور سبزوار- شاهرود به یک دستگاه 
تریلر مشکوک و با هماهنگي قضایي این خودرو را برای بررسي 
بیشتر متوقف کردند. سرهنگ بیات مختاري بیان کرد: مأموران 
در بازرســي از این تریلر و کنترل بارنامه آن متوجه شدند این 
خودرو به جاي حمل جو خوراکي حامل جو دامي قاچاق بوده 
که خودرو موردنظر توقیف و یک متهم نیز در این رابطه دستگیر 
شد. وي با اشاره به اینکه ارزش ریالي محموله کشف شده برابر 
اعالم نظر کارشناســان ۴ میلیــارد و 200 میلیون ریال برآورد 
شده است، گفت: محموله کشف شده تحویل اداره دامپزشکي 

شهرستان شد.
این مقام انتظامي خاطرنشــان کرد: متهم دستگیرشده پس از 

تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضایي معرفي شد.

یک مقام مسئول در خراسان جنوبی خبر داد
  افزایش 1۳ درصدی استفاده مجرمان 

از پابند الکترونیک
بـاشـگاه خبرنگاران: 
و  زندان هــا  مدیــرکل 
اقدامات تأمینی و تربیتی 
خراسان جنوبی از افزایش 
استفاده زندانیان از پابند 

الکترونیک خبر داد.
هاشــمی، گفــت: طبق 
ماده ۶2 قانون اساسی که در سال 13۹2 تصویب شده، زندانیان 
می توانند از طرح مراقبت الکترونیک استفاده کنند. وی افزود: 
اکنون کاهش هدفمند جمعیت کیفری یکــی از اولویت های 
سازمان زندان هاست و محکومینی که جرایم تعزیری از درجه 
5 تا ۸ دارند )حداکثر حبس تا 5 ســال( می توانند از این طرح 
استفاده کنند. هاشمی ادامه داد: برای استفاده از پابند الکترونیک 
پس از تأیید قاضی، فرد محکوم باید مبلغ 2 میلیون و 500 هزار 
تومــان را به ودیعه بگذارد و ماهانه هم مبلغ 300 هزار تومان را 

پرداخت نماید. 
مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراســان جنوبی 
اظهار کرد: در ســال گذشته یک نفر و از ابتدای امسال تاکنون 
12 مرد و یک زن در اســتان از این طرح استفاده کرده اند. وی 
بیان کرد: در صورتی که شخص بخواهد محل کار و زندگی خود 
را تغییر دهد یا به خارج از کشــور ســفر کند باید ظرف مدت 
15 روز درخواســت خود را به مرجع قضایی اعالم کند.هاشمی 
گفت: رویکرد مثبت قضات به این طرح موجب کاهش هدفمند 
جمعیت کیفری می شود و همچنین ضمن حفظ کانون خانواده 

فرد می تواند به کار خویش هم ادامه دهد.

 دستگیری سارقان میلیاردی احشام 
در نیشابور

نیشابور- خبرنگارقدس: فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور 
از شناســایي و دســتگیري دو متهم به ســرقت 3 میلیارد و 
200میلیون ریالی احشام در این شهرستان خبر داد. سرهنگ 
حسین دهقانپور اظهار کرد: در پی گزارش سرقت های سریالی 
احشام در سطح شهرستان نیشابور، پیگیری موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت. وی افزود: 
در بررسی گزارش آخرین سرقت مشخص شد سارق یا سارقان 
تعداد 130 رأس گوسفند را در یکی از مناطق شهرستان سرقت 
و از محل متواری شدند. وی خاطرنشان کرد: کارآگاهان پلیس با 
کمک مأموران کالنتری 15 شهر خرو در ادامه بررسی های فنی 
خود متوجه شدند این سرقت ها به صورت باندی صورت گرفته و 
با استفاده از سرنخ های بدست آمده و تحقیقات گسترده میدانی 
یکی از متهمان را که سابقه دار بود شناسایي و پس از هماهنگي 
با مقام قضایی در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.سرهنگ 
دهقانپور با اشــاره به اینکه متهم در مواجهه با ادله و مستندات 
پلیس تاکنون به سه مرحله سرقت احشام با کمک و همدستی 
پنج نفر دیگر اعتراف که دو نفر از آنان نیز دســتگیر شــدند، 
گفت: تحقیقات برای دستگیري سایر همدستان و اعضای این 
باند تا حصول نتیجه توسط پلیس ادامه دارد. فرمانده انتظامي 
شهرستان نیشــابور با اشاره به ارزش 3 میلیارد و 200 میلیون 
ریالی سرقت های صورت گرفته، تصریح کرد: با توجه به گزارش 

سرقت های مشابه، تحقیقات از متهمان ادامه دارد.

زاویه تصویر

آسفالت و قیرپاشی بدون هشدار

رخ رد رخ
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چاهشکوسگهایولگرد
مگر چاهشک )ســه راه فردوسی( از مشهد 
جداســت که شــهرداری منطقه فکری به 
حال مردم از دســت ســگ های زیاد ولگرد  

برنمی دارد.
915...61۳6

مشکالتخط۲متروبرطرفنشده
مشــکالت خط2مترو هنوز برطرف نشده، تأخیر بیش ازاندازه قطارها گاهی تا10دقیقه! عدم 
تطابق تابلوهای اعالن زمان ورود به ایســتگاه با زمان واقعی ورود قطار به ایستگاه! صدای کم 
و نامفهوم اعالن ایســتگاه ها در داخل قطار برعکس خط یک که با صدای بلند و رسا ورود به 

ایستگاه اطالع رسانی می شود.
9۳6...6158

کمکبهنیازمندان
برای خالی نبودن ســفره نیازمندان حداقل از نان، شماره جایی یا نهادی که متولی هست را 
اعالم کنید برای انفاق نان، تا مردم بتوانند ماهانه یا روزانه واریز داشــته باشند و نان به دست 

نیازمندان برسد.
905...4566

آیاقانونرامیشودباپولخرید؟
مگر در تبصره یک ماده 55 قانون شــهرداری ها به صراحت نگفته همه خیابان ها،پیاده روها و 
معابرعمومی شــهر متعلق به تمامی مردم است و شهرداری ها موظفند با هر گونه سد معبر 
مخالفت نمایند؟ حاال چه شــده و شهرداری مشــهد با چه قانونی پیاده روها را اجاره داده و 
مزاحمت و رنجش اقشار ضعیف و متوسط جامعه را فراهم آورده؟ آیا قانون را می شود با پول 

خرید؟
915...1264
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مشهدمقدس به عنوان  مهدی کاهانی مقدم
دومین کالنشهر کشور سالیان متمادی است که 
از مشکالت فراوانی همچون ترافیک، آلودگی 
هوا، خیابان های کم عرض و تناســب نداشتن 
معابر با حجم انبوه ســاختمان های مسکونی، 
تجاری و یا اداری رنج می برد. براســاس آنچه 
بسیاری از کارشناسان، مسئوالن و حتی مدیران 
شــهری از گذشــته تا به حال اذعان کرده اند، 
ریشه بســیاری از این مشــکالت در تراکم و 

تخلف فروشی توسط شهرداری نهفته است.
رئیــس کمیســیون معماری و شهرســازی 
شــورای شهر مشــهد در این باره با تأکید بر 
ضرورت توقف فوری و قطعی هرچه ســریع تر 
آفت »شهرفروشــی« که از 30 سال پیش به 
جان همه شــهرها و آبادی های کشور افتاده 
و کالنشهرها را با ســرعت به سمت نابودی و 
اضمحالل پیش می برد، گفت: مشــکل اصلی 
ما در مشهد شهرفروشی است. تراکم فروشی و 
روش توافق با صاحبان امالک، نه تنها مشهد 
که همه شــهرهای ما را دچار بحران می کند. 
هــر چند بایــد پذیرفت توبه کــردن و قطع 
شهرفروشــی، دیگر کار بسیار سختی است و 
همه معتاد آن شده ایم، همچنان که وزارتخانه ها 
و دستگاه های مسئول اقتصاد کشور هم معتاد 
شده اند. این اعتیاد دولت اصالحات، اصول گرا و 

اعتدالی نمی شناسد، همه گرفتاریم.
محمدهادی مهدی نیــا با بیان اینکه محدوده 
حدود 30 هزار هکتاری شــهر مشــهد دیگر 
امکان گســترش فیزیکی ندارد، افزود: مادامی 
که دیوانه وار خانه می سازیم، خیابان می کشیم و 
خودرو پالک می کنیم، تمام حرف ها در راستای 
توسعه پایدار، توسعه حمل ونقل عمومی، حفظ 
محیط زیســت، مبارزه با آلودگی هوا، حفظ 
هویت و زیبایی شهر و همه و همه در حد شعار 
و آرزو اســت. امروزه مردم و مسئوالن چاره ای 
جز پذیرش ایــن مهم ندارند کــه راه مبارزه 
با بسیاری از مشــکالت مشهد مانند آلودگی 
هوا، تأمیــن منابع درآمدی پایدار و جلوگیری 
از فروش بدون ضابطه شــهر است و پیش از 
تبعیت مردم از قوانین شهر، باید شهرداری به 

این قوانین پایبند باشد.
وی در ادامه برای خروج از بحران آلودگی هوا 
و دیگر بحران های گریبانگیر مشهد، جایگزینی 
فوری »توافق و تراکم فروشی« با »طرح و ضابطه 
علمی و عملی« و قطع فوری وابستگی درآمد 
شهرداری به فروش مازاد تراکم ساختمانی را 
خواستار شد و تأکید کرد: شهرداری مشهد باید 

منابع درآمدی خود را متنوع و جایگزین کند.

بدعهدیدولتیها
درپرداختسهمقانونیشهرداری

این درحالی است که رئیس شورای شهر مشهد 
پیــش از وی در گفت وگویی تأکید کرده بود: 
در شــرایط موجود قطع وابستگی بیش از ۷0 
درصدی شــهرداری به درآمدهای ناشــی از 
تراکم فروشــی و تخلفات ساخت وساز میسر 

نیســت و باید جایگزینی برای آن ارائه شود، 
چراکه مشــهد فقط برای اداره خود روزی به 
5میلیارد تومان احتیاج دارد و باید این درآمد 

از محلی تأمین شود.
وی همچنین خاطرنشان کرده است: تا زمانی 
که الیحه درآمد های پایدار به سرانجام نرسیده 
و منابع پایدار درآمدی برای شهر ها تأمین نشود، 

نمی توان از عوارض چشمپوشی کرد. 
محمدرضا حیــدری بدعهدی دولتی ها و دیگر 
نهادها و شرکت های وابسته در پرداخت سهم 
قانونی شــهرداری ها از جمله سهم شهرداری 
از عوارض ســوخت، فروش بلیت شرکت های 
هواپیمایــی، جرایم رانندگــی و الیحه ارزش 
افزوده را از دالیل عمده اســتمرار شهرفروشی 
عنوان کرده و افزوده است: دولت از شهرداری ها 
خواسته بود 2۶ کد درآمدی خود را متوقف کنند 
تا سهمشان را خودش بپردازد؛ شهرداری ها هم 
همین کار را کردند، اما نتیجه چه شد؟ اکنون 
سهم ما هیچ تناســبی باهم ندارد؛ بنابراین تا 
وقتی درآمد پایداری نباشد، همه این بحث ها در 
حد یک آرزوست و با تمام این اوصاف ما برای 

اداره شهر مجبوریم تراکم بفروشیم.
به گفته وی شهرداری مشهد حتی از زائران هم 
هیچ درآمدی ندارد درحالی که امســال حدود 

۹ میلیون نفر یعنی 3 برابر جمعیت مشــهد 
زائر داشــتیم، فقط به این دلیل که برخی فکر 
می کنند ممکن است بر حضور گردشگران تأثیر 
منفی بگذارد. درحالی که اگر شهرداری  نتواند 
درآمدزایی کند، به بحران هایی مثل بحران مالی 

صندوق های تأمین اجتماعی دچار می شویم.

گالیهشهرداراسبقمشهد
این همه درحالی اتفاق می افتد که از ســال ها 
پیــش با مصوبه مجلس شــورای اســالمی، 
تراکم فروشــی در شــهرها ممنوع شد و از آن 
پس شهرداری ها قانوناً حق ندارند از این طریق 
کسب درآمد کنند. به تازگی هم برای جبران 
هزینه های شــهری، الیحه درآمدهای پایدار 
شهرداری ها تصویب و منابع متعدد درآمدی به 
این منظور پیش بینی شد. پیشنهاد یک نماینده 
مجلس مبنی بر جرم اعالم شدن فروش تراکم 
در شهرها نیز چندی پیش به تصویب وکالی 

مجلس رسید.
و  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
سرمایه گذاری شورای شهر مشهد که خود 
درمقطعی)سال های ۷۸ تا ۸2( شهردار این 
شهر نیز بوده اســت، اما در نامه ای خطاب 
بــه علی مطهری، نماینده مجلس شــورای 

اســالمی، تصویب قانون »جرم بودن فروش 
تراکم در شهرها و ممنوعیت آن« را اقدامی 

مناسب در زمانی نامناسب اعالم کرد.
احمد نوروزی در بخشــی از ایــن نامه آورده 
است: »پیشنهاد ممنوعیت و جرم بودن فروش 
تراکم در شهرها از سوی جناب عالی در مجلس 
شورای اسالمی به تصویب رسید که هرچند از 
منظر شهرسازی عالی است، اما در شرایط فعلی 
آیا به تبعات این تصمیم هم فکر شــده است؟ 
آیا می دانید بیش از 50 درصد هزینه شــهرها 
از محل جرایم ساختمانی و فروش تراکم تأمین 
می شود؟ در شرایط فعلی بیشتر شهرداری ها 
برای اداره روزمره شــهر دچار مشکل هستند. 
حقوق پرسنل، هزینه جمع آوری زباله و نظافت 
شــهر و نگهداری فضای سبز آن ها به سختی 
انجام می شود«. وی افزوده است:»آیا می دانید 
چرا شهرها به تراکم فروشی افتاده اند؟ به خاطر 
تصمیم نادرست مجلس شــورای اسالمی در 
سال 13۶2 مبنی  بر حذف یکباره کمک های 
دولت به شــهرداری ها، پیش از تأمین منابع 
جایگزین. به خاطر تعلل وزارت کشور در اجرای 
تکلیف ۶ ماهه برای ارسال الیحه درآمد پایدار 
شهرداری ها به مجلس را پس از 3۶ سال هنوز 
اجرایی نکــرده و در مصوبات متعددی حقوق 

شهرداری بخشیده شده است«.
نوروزی در ادامه از نمایندگان مجلس خواسته 
اســت پیش از ایجاد بحران، منابع جایگزین 
پایدار حداقلــی را برای اداره روزمره شــهرها 
تأمین و سپس ممنوعیت و جرم بودن فروش 

تراکم را اجرایی کنند.
شهردار سابق و عضو شورای پنجم شورای شهر 
مشــهد البته مدتی پیش از ایــن اظهارات نیز 
گفته بود: مهم ترین چالشی که شهرداری ها در 
حال حاضر با آن روبه رو هستند، موضوع درآمد 
پایدار است، زیرا در حال حاضر هزینه های جاری 

شهرداری با خرید و فروش شهر انجام می شود.
یادآور می شود، احمد نوروزی با انتخاب شورای 
اول شهر مشهد روی کارآمد و به خاطر اینکه 
این شورا برای نخستین بار کار را شروع می کرد، 
عذر و اشــتباهات خودش را داشت و شهردار 
هم از این قاعده مستثنا نبود؛ چنانکه در همان 
زمان نیــز تراکم و تخلف فروشــی به صورت 
گسترده ای دردستور کار شهرداری قرار داشت 
و شــاید برخی از مشکالت امروز شهر مشهد 
ناشــی از عملکرد همان دوره شــورای شهر و 
شهرداری باشــد. به ویژه فروش طبقات مازاد، 
پارکینگ فروشی و کسب درآمد از محل دیگر 
جرایم ساختمانی، ریشه مشکالت ترافیکی در 
بسیاری از معابر شهر و آلودگی هوای ناشی از 

آن به شمار می آید.

قدس یکی از  تهدیدهای جدی دومین کالنشهر کشور را بررسی کرد

یکبامودوهوایشهرفروشی

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصــوص این مطلب به شــماره 

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
 پیش بینی احتمال آبگرفتگی و سیالب 

در خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی برای اغلب مناطق استان 
احتمال آبگرفتگی معابر، سیالبی شدن مسیل ها، کوالک برف، 

تشکیل مه غلیظ و افت دمای هوا  را پیش بینی کرد.
بارش های پیش بینی شده  اســتان که از عصر روز گذشته 
در برخی مناطق شــدت گرفتــه تا امروز بیشــتر مناطق 
خراســان رضوی را فرا می گیرد. با شــروع فعالیت این موج 
بارشــی، ســرعت وزش باد نیز به ویــژه در مناطق جنوب 

و جنوب شرقی خراسان رضوی شدت می گیرد.
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چند روز پیش بود که در همین صفحه عکسی 
از همین مکان واقــع در بولوار جانباز به چاپ 
رساندیم و گالیه کردیم که بعد از کندن و ترمیم 

دوباره آن، آسفالت نشست کرده است.
دیروز نهاد مربوط برای رفع این مشــکل اقدام 
کرد امــا همین طور که در تصویر پیداســت، 
2کارگر در حال قیرپاشــی و ترمیم آســفالت 
هســتند ولی هیچگونه عالئم هشداردهنده ای 
برای خودروهــای در حال تردد از این چهارراه 
نگذاشــته اند. بســیاری از خودروها بی خبر از 
روکــش آســفالت جدید و قیرپاشــی از روی 
قیرهای داغ عبــور می کردند که ممکن بود به 
الســتیک خودرو آن ها و همچنین به روکش 

آسفالت آسیب برساند.



ورزش خراسان در پایش های گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فردوسی مشخص شد

خانواده قابل اعتماد ترین نهاد از منظر دانشجویان
فرهنگ و هنر

افتخار
 انتخاب استاد دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد به عنوان پژوهشگر برگزیده کشور

گذشــته  روز  قــدس: 
بیســتمین  افتتاحیه  در 
دســتاوردهای  نمایشگاه 
فنــاوری  و   پژوهــش 
)فــن بازار( کــه با حضور 
دکتر منصور غالمی؛ وزیر 
فناوری  و  تحقیقات  علوم 

و سورنا ستاری؛ معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار 
شد از استاد دانشــگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان پژوهشگر 
برگزیده کشور قدردانی شــد. دکتر محمودرضا جعفری که در 
ردیف دانشــمندان برتر یک درصد جهان نیز قرار دارد، با تولید 
۱۶۵ مقاله و نمایه شدن در پایگاه های بین المللی و بیش از 3 هزار 
ارجاع به این مقاالت توانسته است در سال های اخیر موفقیت های 

چشمگیری کسب نماید. 
فعالیــت و پژوهش دکتر جعفری در حــوزه نانو داروها و اجرای 
پژوهش های فناورانه موجب شده اســت که در سال های اخیر 
داروهای مختلفی از جمله ژل نانولیپوزومی موضعی کورکومین با 
نام تجاری »سینانومین«، ژل موضعی سیناآمفولیش برای درمان 
بیماری ســالک و نانو داروی ضد سرطان سینا دوکسوزوم را به 

مرحله تولید انبوه برساند.
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تشریح تولیدات دارویی اش، 
اظهار کرد: داروی »سینا کورکومین« که از ماده مؤثره زردچوبه 
)کورکومین( تولید شــده یکی از فراورده های دارویی به شــمار 
می رود که با همکاری دانشــجویان و دیگر اعضای هیئت علمی 
پس از طی مراحل تحقیقاتی و آزمایشگاهی وارد مراحل تولید 

شده است.
دکتر جعفــری اظهار کرد: ایــن دارو از ماده مؤثــره زردچوبه 
)کورکومین( گرفته شــده و فرموالســیون آن منحصربه فرد و 

مخصوص ایران است و نمونه مشابه خارجی ندارد.
جعفری ادامه داد: مهم ترین خواص کورکومین اثر ضد التهابی، 
آنتی اکسیدانی و ضد توموری اســت و می تواند در بیماری های 

زیادی به عنوان مکمل دارویی مورد استفاده قرار گیرد.
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره 
به موارد استفاده این کپسول در بیماری های مختلف، خاطرنشان 
کرد: این کپســول می تواند در درمان بیماری هایی نظیر امراض 
مفصلی، بیماری های التهابی روده، کبد چرب، آب مروارید، برخی 
از بیماری های پوســتی، تنظیم چربی خون، کاهش کلسترول، 
رقیق کردن خون، آلزایمر، کنترل تشــنج و پارکینســون مورد 
اســتفاده قرار گیرد. همچنین می تواند در پیشگیری از سرطان 

نیز مؤثر باشد.
وی تولید ژل موضعی نانولیپوزومال آمفوتریســین B به منظور 
درمان سالک را از دیگر اقدامات در سال های اخیر عنوان و اظهار 
کرد: این ژل موضعی تأثیرگذاری بیشتری نسبت به داروهای رایج 

مورد استفاده در درمان این بیماری دارد.
 وی با اشاره به نانو داروی ضد تومور سینا دوکسوزوم، گفت: داروی 
سینا دوکســوزوم یک داروی ضد التهاب است که برای درمان 
انواع زیادی از ســرطان ها استفاده می شود و به خاطر طبیعت و 
ساختار لیپوزومی اش برای درمان سرطان های متاستاتیک مانند 
سارکومای، میلوما، سرطان پستان و تخمدان، کارایی بسیار باالیی 

نشان می دهد.

  قوچان نژاد: مشکالت بانوان را 
پیگیری می کنیم

قدس:رئیــس هیئــت 
رضوی  خراسان  والیبال 
در خصوص برنامه هیئت 
والیبال برای بانوان بیان 
برنامه هایی  تمــام  کرد: 
که بــرای آقایــان اجرا 
خواهدشــد، برای بانوان 
نیــز در نظر گرفته شده اســت. با توجه بــه محرومیت ها و 
محدودیت هایی که برای بانوان وجود دارد، باید به این قشــر 

توجه ویژه ای شود.
قوچان نژاد عنوان کرد: تمرینات مستمر تیم های پایه در بخش 
آقایان، در بخش بانوان هم قطعاً برگزار می شود. این حرکت 
منجر به پشتوانه سازی خوبی برای والیبال خراسان می شود. 
ساختن بازیکن کار تیم لیگ برتری نیست. تیم لیگ برتری 

نتایج مقطعی می گیرد.
وی در خصوص نحوه حمایت هیئت والیبال خراسان رضوی از 
تیم پیام مشهد یادآور شد: حمایت هیئت والیبال از پیام، فقط 

از لحاظ سخت افزاری خواهد بود. 
منابع مالی برای پیام باید از طریق اسپانسرهای بیرونی فراهم 
شود. در خصوص امکانات سخت افزاری فقط می توانیم سالن 
مهــران را با همین امکانات موجــود در اختیار تیم پیام قرار 

دهیم. 
وی اضافه کرد: امکانات سالن مهران را هم نمی توانیم تغییر 
دهیم. به عنوان مثال گرمایش ســالن مهران 200 میلیون 
هزینه برای هیئت در بر خواهدداشت. تجهیز این امکانات در 
حیطه وظایف هیئت والیبال نیســت و امکانات سالن را باید 
اداره فنی ومهندسی اداره کل ورزش وجوانان خراسان رضوی 

ترمیم کند.

 حضور دوچرخه سواران خراسانی 
در اردوی تیم ملی

ملی  تیم  اردوی  قدس: 
آقایان  سواری  دوچرخه 
در رده ســنی جوانــان 
با حضور چهــار رکابزن 
خراســان رضوی برگزار 

می شود. 
کمیته  اعالم  براســاس 
تیم های ملی فدراسیون دوچرخه ســواری، اردوی تیم ملی 
جوانان به منظور حضور در مسابقات قهرمانی آسیا2020مالزی 

از 30 آذرماه تا ۱0 دی ماه در تهران برگزار می شود. 
در این اردو ســیدعلیرضا قدمگاهــی، داوود محمدآبادی، 
حسین سعادتی فر و رامیار قوامی از خراسان رضوی حضور 

دارند.

فرهنگ و زندگی4
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    افتتاح جشنواره عکس رضوی
 از منزل شهید شادی فر 

جشنواره  نهمین  قدس: 
ملــی عکس رضــوی از 
سری برنامه های جشنواره 
بین المللــی فرهنگــی- 
هنری امام رضــا)ع( روز 
گذشته به صورت نمادین 
با حضور مســئوالن اداره 

کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی خراســان رضوی از محل خانه 
دانشــجوی شهید »وحید شادی فر« در مشهد مقدس آغاز شد.  
معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان رضوی در این مراسم با بیان اینکه جشنواره عکس رضوی 
به خانه خودش بازگشته، گفت: امروز در منزل این شهید حضور 
یافته ایم و از محضر خانواده ایشــان اجازه می خواهیم تا نهمین 
جشــنواره عکس رضوی را برگزار کنیم. هشــت دوره جشنواره 
عکــس رضوی با همت و تالش بنیاد بین المللی امام رضا)ع( در 
سایر استان ها برگزار شد و امسال درخواست دادیم تا در مشهد 

برگزار شود. 
محمدی خاطرنشــان کرد: حدود 3 هزار عکــس در گروه های 
مختلف، حرفه ای، اردو، موبایلی و ویژه رسید که پس از پاالیش 
اولیــه نزدیک به ۸00 عکس و در نهایت با حضور هفت داور که 
سه داور از تهران و چهار داور از مشهد قضاوت این دوره را بر عهده 

گرفتند، تعداد ۷۱ اثر در حوزه های مختلف به جشنواره رسید. 
وی همچنین گفت: دوســتان راه یافته به مرحله نهایی در یک 
اردوی عکاســی در حرم مطهر رضوی شــرکت می کنند و روز 
پنجشنبه در مجتمع فرهنگی هنری امام رضا)ع( برنامه اختتامیه 

است که از خانواده شهید شادی فر تجلیل می کنیم.

 خلیل آبادی ها میزبان چهاردهمین 
نشست »شعر مهمان« 

قدس: چهاردهمین نشست »شعر مهمان« با حضور و استقبال 
گرم جمعی از شاعران و شعردوستان شهر خلیل آباد و روستاهای 

این شهرستان برگزار شد.
نوری، مســئول انجمن شــعر و ادب شهرســتان خلیل آباد در 
ابتدای نشســت، اظهار کرد: برای نخستین بار است که جمعی 
از شــاعران استانی در محافل شعرخوانی این شهرستان شرکت 
می کنند و امیدوارم این ارتباط ها حفظ و ســبب ارتقای کیفی 
و رشد کمی شاعران این شهرســتان شود . جمعی از مسئوالن 
فرهنگی شهرستان از جمله مریم افتخاری؛ مدیر اداره فرهنگ 
و ارشاد اســالمی خلیل آباد و محمد جواد بلبلی؛ مدیر سازمان 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی این شهرستان در 
این نشست حضور داشتند. این برنامه با شعرخوانی آقایان نوری، 
اللوی، قدسی، هاشم آبادی، دهقان، ذاکریان، سید حجت نبوی 
و خانم ها هاشــم زاده و رستمی از شاعران خلیل آباد و جمعی از 
شاعران مشهدی از جمله مهدی آخرتی، شهریار بصیری، حامد 
رحمانی، آرزو نصیری، فاطمه ناصری، علی سمرقندی و جمیله 
سادات کراماتی که میهمان هم استانی های خود بودند، دنبال شد. 

محبوبه علی پور: امروزه با بغرنج تر شدن امور 
جامعه در ســاحت های مختلــف؛ آحاد مردم و 
مســئوالن بیش از گذشته به دنبال مقصر بوده 
و هر ازگاهی انگشــت خود را به سوی کسی به 
عنوان »متهم همه این ماجراها« نشانه می روند. 

از این مجموعه ها تنها عنصری که پیوسته ناگزیر 
اســت بار »قصور تحمیلــی« را به دوش بگیرد 
می توان به دانشــگاه ها اشاره کرد. این در حالی 
است که این روزها وضعیت مراکز دانشگاهی و 
دانشجویان نیز چندان مساعد و مطلوب نیست، 
اما پرسش اینجاست وضعیت دانشگاه فردوسی 
مشــهد که سابقه ۷0 ساله داشــته و به عنوان 
دانشــگاهی جامع و ملی شــناخته می شود در 
زمینه سیمای اجتماعی و فرهنگی دانشجویان 
چگونه اســت و چه طرح هایی برای بررســی و 
برنامه ریزی برای رفع این چالش ها در دســت 

اجر دارد؟

 پرورش نیروی مسئولیت پذیر و قانونمدار
رئیس گروه مطالعــات و برنامه ریزی فرهنگی 
و اجتماعی دانشــگاه فردوســی ضمن تشریح 
برنامه های این مجموعه در راستای توانمندسازی 
دانشجویان، به گزارشــگر ما می گوید: دانشگاه 
ســعی دارد پس از اتمام تحصیالت دانشجوی 
پرورش یافته شهروندی مسئولیت پذیر، قانونمدار 
و با تعلق خاطر نســبت به جامعه ظاهر شود. از 
همین رو برای آنکه نسبت به کاستی ها روندی 
که طی شــده به آگاهی برسد، گروهی با عنوان 
»گــروه مطالعــات و برنامه ریــزی فرهنگی و 

اجتماعی« شکل گرفته است. 
به این ترتیب ضمن بررســی برنامه های جاری، 
هر دو ســال یک بــار نیز پایش سراســری در 
حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاســی انجام 
می دهد. دکتر روح اهلل اسالمی ادامه داد: سامانه 
جامع نظرســنجی نیز فعال بــوده که تمامی 
خدمات فرهنگــی و اجتماعی دانشــگاه برای 
دانشــجویان به طور فصلی مورد نظرســنجی 
قرار می گیرد. وی در ادامه با اشــاره به اینکه تا 
امروز در دو مرحله سیمای فرهنگی و اجتماعی 
دانشــجویان براســاس حدود یک هزار شاخص 
همانند سرمایه اجتماعی، آسیب های اجتماعی، 
ارزش ها و نگرش های اجتماعی، مصرف فضاهای 
مجازی و ســایبر، رفتارهای دینی مورد بررسی 
قرارگرفته اند، می افزاید: بررســی های یاد شده 

به وســیله نرم افزاری که از سوی 
دکتر اکبری و تیم همراهشــان 
طراحی شده، انجام گرفته است. 
چنانکــه یک هــزار و 200 نفر از 
میان 20 هزار دانشجو به صورت 
رعایــت تناســب های واقعی در 
شــاخصه هایی همانند رشته ها و 
مقاطع تحصیلی، جنسیت و اقامت 

در خوابگاه ارزیابی شــده اند. به دلیل مرجعیت 
دانشگاه فردوســی در کشور، اطالعات به دست 
آمده حکایــت از وضعیت فرهنگی و اجتماعی 
دانشجویان جامعه ما دارد. دکتر اسالمی مطابق 
پایش انجام شــده، می گوید: دانشجویان مورد 
بررسی اعالم کردند میزان امید نسبت به دانشگاه 
40 درصد است و۶4 درصد معتقدند زمانی که 
در دانشگاه هستیم حس خوبی داریم و۱۱ درصد 

از ورود به دانشگاه احساس نارضایتی داشته اند. 
این اســتاد دانشــگاه در ادامه با اشاره به حس 
اعتماد دانشجویان به نهادها و گروه های متعدد 
خاطرنشــان می کند: خوشــبختانه برای اغلب 
دانشجویان پاســخ دهنده،خانواده با 92 درصد 
همچنان قابل اعتماد ترین نهاد اجتماعی به شمار 
می رود. البته سطح این اعتماد نسبت به استادان 

به 40 درصد می رسد. 
این درحالی اســت که به همشهری ها ۵ درصد 
اعتماد وجود دارد. همچنین دانشجویان درباره 
اعتماد به ســایر نهادها اعالم کردند  40 درصد 

به نیــروی انتظامی، 20 درصد به 
شــورای نگهبــان، ۱۷ درصد به 
قوه قضائیــه، 9درصد به مجلس، 
9درصــد به دولــت و4 درصد به 
احزاب اعتماد دارند. بنابر داده های 
موجود هرقدر نهادها به ســمت 
سیاســی  اقتصادی،  کارکردهای 
و حزبی گرایش بیشــتری داشته باشند میزان 
اعتماد دانشجویان کاهش پیدا می کند. همچنین 
در بین اقشــار جامعه؛ بیشــترین اعتماد با ۵0 
درصد به معلمان و استادان  وجود دارد. در مرحله 

بعد نیز کارگران با 40 درصد قرار می گیرند.
این درحالی است که کارمندان با ۱0درصد، تجار 
و بازاری ها با ۷ درصد، مسئوالن ۶ درصد، فعاالن 
سیاســی 4 درصد و بنگاه داران بــا 2/۵ درصد 

کمترین میزان اعتماد را دارا هستند. 

 باورهای دینی، باالتر از سطح جامعه
اسالمی، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی 
دربــاره وضعیت مصرف فرهنگی دانشــجویان 
می گوید: 99درصد پاســخ دهندگان از اینترنت 
استفاده کرده و در فضای مجازی حضور دارند.

این در حالی است که سهم تلویزیون ۷۶ درصد، 
ســینما۷4 درصد، مطالعــه 4۱ درصد، تئاتر و 
نشــریات هر کدام 30 درصد، و رادیو20 درصد 

در این مجموعه هستند. 
 وی در ادامــه با تأکید بر اینکه مطابق داده های 

به دست آمده میزان شاخصه های اعتقادات دینی 
در بین دانشجویان در جایگاهی باالیی قرار دارد، 
ادامه می دهد: از همین رو ۷۷ درصد متعهد به 
روزه داری بوده و۷3 درصد معتقد به انجام فریضه 
نماز هستند. نکته قابل توجه اینجاست که این 
میزان باورمندی دینی براساس سایر پژوهش های 
انجام شــده و در مقایســه با دیگــر گروه های 

اجتماعی از سطح باالتری برخورداراست. 

 توجه به امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
رئیس گــروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و 
اجتماعی دانشــگاه فردوسی با اشاره به روند رو 
به رشد آسیب های اجتماعی در بین دانشجویان 
اظهارمی کنــد: درحــال حاضر ما با نســلی از 
دانشجویان دهه ۸0 مواجه ایم که با اینترنت بزرگ 
شده اند. همچنین میزان فردگرایی، انزواگرایی، 
افسردگی، احساس بی فایده بودن و پرخاشگری 
در این گروه باالست. از همین رو سیاست گذاران 
دانشگاهی باید نســبت به این واقعیت ها توجه 
داشته و براین اساس تصمیم سازی منطقی کنند.

به این ترتیب گروه های یادشــده اعالم کردند 
نسبت به وضعیت خانواده ۷0 درصد امیدوارند. 
همچنین احســاس امیدواری در زندگی فردی 
وآینده شــان ۵0 درصد بوده و نســبت به رشد 
علمی و پژوهشــی جامعه 40 درصد و نسبت 
به بهبود اوضاع سیاســی و اقتصادی ۱۷ درصد 

امیدوارند.
این در حالی است که تنها 30 درصد نیز احساس 
شادی داشته اند. وی درباره راهکارهای دانشگاه 
برای مقابله با این آسیب ها نیز می گوید: در زمینه 
سیاست گذاری این مجموعه باید بخش فرهنگی 
و اجتماعی را از فعالیت به عنوان نقش پشتیبان 

به نیروی راهبردی تغییر دهد. 
به این ترتیب در کنار دو وظیفه محوری آموزشی 
و پژوهشی برای این حوزه نیز اهمیت قائل شود.

همچنین به توانمندسازی دانشجویان تأکید کرده 
و تمامی تشکل ها و انجمن های دانشگاهی را به 
گونه ای تقویت کند که نتیجه آن پرورش نیروی 
انسانی متخصص، کارآمد و بهره مند از قابلیت های 

فردی واجتماعی باشد. 
همچنین ضروری است دانشگاه به لحاظ محتوایی 
مفاهیمی همانند مســئولیت پذیری اجتماعی، 
رواداری، قانونمداری و تعلق خاطر به کشور را به 

دانشجویان آموزش دهد. 

۱. صحابه ایرانــي پیامبر اکرم»ص« که پیامبر 
اکرم»ص« ایشــان را از اهل بیت خود خواندند 
– مکتــوب 2. نگهباني دادن- آبشــار کم آب و 
کوچــک - ابزارکار قصــاب 3. حرص و طمع- 
 زمان قبــل- بي زبــان- حرف عصایي شــکل

 4. کلپاسه- اسب چاپار- ظاهر ساختمان- ضمیر 
 جمع ۵. سنت حسنه ازدواج – صبحانه نخورده

 ۶. آسایش- جایي که درآن درخت سرو زیادباشد 
۷. وزغ- زن پاك- زادگاه رازي- استخوانی درپا 
۸. قلعه اي که باالي کوه ساخته شــود- سراي 
مهروکین- جســم- تأخیردار 9. سبزي غده اي 
 - بار و دفعــه- اقامت یافتــن- گرداگرد دهان
  ۱0. خبرگــزاري رســمي ترکیه- پژوهشــگر

 ۱۱. خواهان دگرگوني سیاسي است- تندرست 
۱2. اثــر چربي- نــژاد مردم تایلنــد- از ادات 
شرط- نوعي سنگ زینتي ۱3. زاپاس- سینماي 
 فاجعه آبــادان- رگ گیاه- الســتیک مرتجع

 ۱4. پنهان داشته شده- پایتخت روسیه سفید- 
یقه آهاري ۱۵. اســتارت خودروهاي قدیمي- 
شــقایق نعماني اســت که گل هایش به صورت 

سرنگون است.

۱. ابــر بــاران زا- جــالل و جبــروت- دایــه 
درحــال   .2 اســالم»ص«  پیامبرگرامــي 
تکان خوردن- بیماري وبا- از توابع تربت حیدریه 
شــیرین ســپاس  الکتریســیته-  فلــز   .3 

- پســران- نقیض تیز 4. هم رأیي- ضمیري در 
زبان عربي- آزاد ۵. قلمه گیاه- تندوتیز- قرینه 
 ۶. خیالي- سیستم فرمان خودروهاي امروزي

 ۷. النه پرنده- نت پنجم- تاي جامه- آسمان ۸. 
تکرار یک حرف- سنگریزه- دیوار غیرقابل نفوذ- 
 پهلــوان 9. آســان - بــد- تردیــد- بي همتا

 ۱0. گیاه زیبای آپارتمانی با برگ های کشیده 
و خنجــری به رنگ ســبز پررنــگ و گل های 
 قرمز و قلبی شــکل- پایتخت کشور دومینیکا

۱۱. اولیــن مــدال آور ایراني تاریــخ المپیک- 
شــوم- شــهر نیروگاه ۱2. عالمــت مفعولي- 
نشــانه- قانع شــده ۱3. کشــتن- فالني- لم 
 کســي یا چیــزي- گنــدم در گویــش قدما

 ۱4. همــگان- بخش ســخت سرانگشــتان- 
پیشــوندي به معنــي کوچــک ۱۵. بدبختي و 
بیچارگي- پادشــاه ساســاني که به جاي بهرام 

سوم برتخت نشست- لشکریان
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سرور هادیان: »حسنی نگو یه دســته گل« نوشته مرحوم 
منوچهر احترامی، طنزپرداز و نویسنده قدیمی  ادبیات کودك و 
نوجوان با مجموع تیراژ چندمیلیونی همچنان یکی از محبوب ترین 

کتاب های کودکان به شمار می رود. 
در همان دهه ۶0 این کتاب شعر توسط هنرمند تئاتر مشهد به 
نمایش نامه تبدیل شد و توانست در جشنواره تئاتر فجر بدرخشد 
و عناوین برتر زیادی را کســب نماید. اما این روزها این نمایش 
مجدد به نویسندگی و کارگردانی خسرو نایبی فرد برای کودکان و 
خانواده های آن ها در سالن نمایش کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان مشهد روی صحنه رفته است. 

 هنرمندان پیشکسوت در نمایشی کودکانه 
نمایشــی که در آن حاال رد سپیدی بر موهای هنرمندان آن 
نشسته اســت، اما آن ها همچنان برای آموزش و شاد کردن 
بچه ها به ایفای این نمایش پرداخته اند. هنرمندان پیشکسوت 
شــهرمان با تجربه بیش از پنج دهــه هنوزهم برای کودکان 

شهرمان به ایفای نقش می پردازند. 
نویســنده و کارگردان این نمایش در گفت وگو با خبرنگار ما 
می گوید: شخصیت های این نمایش از سه انسان در نقش های 
حسنی، پدر حسنی، سلمانی و سه عروسک فلفلی، قلقلی و 
اوستا قلی و همچنین سه تن پوش حیوان مرغ، خروس و االغ 
تشکیل شده اند و من نیز خودم به ایفای نقش راوی می پردازم. 
خســرو نایبی فرد می افزاید: من از ابتــدا تا انتهای نمایش در 
صحنه حضور دارم و ریتم نمایش را برنامه ریزی می کنم و در 

واقع پل ارتباطی بین بچه ها و نمایش هستم.

 یک نمایش با دو اجرا 
وی می افزاید: این نمایش دارای دو شــکل اســت در واقع یک 
شــکل آن برای اجرای صبح در نظر گرفته شــده که مختص 
کودکان اســت و اجرای عصر که مخصوص خانواده هاست. در 
اجرای عصر، عالوه بر بحث آموزشی این نمایش برای کودکان، 

برای والدین نیز صحبت هایی در نظر گرفته ایم.
این هنرمند پیشکسوت عرصه تئاتر شهرمان توضیح می دهد: در 
بخشی از نمایش از کودکان می خواهم در پاسخ به سؤال من که 
»حسنی باید چکار کنه؟« همه یک صدا می گویند: »تمیز باشه، 
تمیز باشه« و...هدفم طی نمایش این است که بچه ها درهنگام 
اجرای نقش دخیل شــوند و از این رو مدام سؤال می پرسم تا 
نتیجه مورد نظرمان توســط خود بچه ها اعالم شود و آموزش 
غیرمستقیم داده شود و در واقع بچه ها از ابتدا تا انتهای نمایش با 
شخصیت های داستان ارتباط دارند و نظراتشان را اعالم می کنند 
و در تصمیم گیری و نتیجه و پایان خوب نمایش خود را سهیم 

می دانند.

 کودک درون در کنار کودکان 
این هنرمند تئاتر بیان می کند: خوشبختانه این نمایش مورد 
اســتقبال کودکان و همچنین بزرگترهاست و در اجرای عصر 
برای خانواده ها از پدر و مادرها می خواهیم کودك درونشــان را 

رها سازند و با فرزندانشان همراه شوند.

اســتاد نایبی فرد درباره علت انتخاب این کتاب و تبدیل آن به 
نمایش نامه اظهار می کند: این نمایش دارای نکات آموزشــی و 
تربیتی چون نظافت و رعایت بهداشــت است که هیچ گاه این 

پیام کهنه نمی شود. 

 تمدید یکماهه اجرا 
وی درباره گروهی که همه بازیگران آن باالی ۶0 سال سن دارند 
و از پیشکسوتان برتر تئاتر مشهد هستند و بارها درعناوین مختلف 
در جشنوار ه های ملی معتبر تئاتر درخشیده اند و در این نمایش 
حضور دارند، بیان می کند: خوشبختانه همه اعضای گروه به دلیل 
سابقه حضور حرفه ای در تئاتر بسیار خوب می توانند با تماشاگر 
ارتباط برقرار کنند و حضور بسیار حرفه ای و خوبی در این نمایش 
دارنــد و این نمایش که از 2۵ آبان به مدت یک ماه روی صحنه 
بود به دلیل استقبال مخاطبان، به مدت یک ماه دیگر تمدید شد.

 استقبال در پایتخت 
وی می افزاید: این نمایش نیز دو ماه در تهران اجرا داشــته است 
که بسیار لهجه مشهدی آن مورد استقبال تماشاگران پایتخت 
قرار گرفت و همین استقبال بی نظیر سبب شد که این نمایش در 
تهران نیز در دو سانس اجرا شود. وی می گوید: نمایش »حسنی 
نگو یه دسته گل« صبح ها در دو سانس 9 و ۱0 برای مهدکودك ها 
و مدارس اجرا می شود همچنین چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته 

ساعت ۱۸برای خانواده ها اجرا می شود.
این نمایش در ســالن نمایش کانون پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان مشهد واقع در خیابان فلسطین 2۶ برای عالقه مندان 
به تئاتر کودك در حال اجراست. شایان ذکر است در این نمایش 
هنرمندان حرفه ای و پیشکسوت تئاتر شهرمان علی آزادنیا، اصغر 
اشکری، علی جوانمرد، خسرو نایبی فرد، محرم نجف زاده، حمیده 

کبریتی، آتنا لشکری و کوهیار حسینیان حضور دارند.

گفت وگو با نویسنده و کارگردان نمایش »حسنی نگو یه دسته گل«

نمایش نوستالژی دهه 60 با حضور هنرمندان پیشکسوت تئاتر
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