
  رئیس هیئت بازرسی انتخابات 
شهرستان مشهد:

 خشم رحمتی از ممنوع الخروجی 
و توقیف اموالش به دلیل بدهی مالیاتی استقالل

 تبلیغات زودهنگام و استفاده از 
امکانات دولتی، تخلف انتخاباتی است

 دردسر جدید 
شهرخودرو
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 L.E.Z گره 
باز می شود؟! 

 نشست پیاده رو، آب 
و گاز ۵ هزار مشترک 

 در تربت حیدریه 
را قطع کرد

فرهنگسرای رسانه 
در اختیار رسانه ها 

قرارمی گیرد 

تالش برای حمایت 
بیشتر از پژوهشگران 

استان

هر رأی اعتباری برای 
نظام است

 سقوط کودک 7 ساله 
از طبقه چهارم به داخل 

چاله آسانسور

برف و باران در راه 
استان 

صنایع تبدیلی،حلقه 
گمشده توسعه 

کشاورزی خلیل آباد

 صفحه7

 صفحه5

 صفحه5

 صفحه3

 صفحه7

 صفحه4

 صفحه7

شهردار مشهد در نشست با 
اعضای شورای سیاست گذاری 

جشنواره رسانه ای ابوذر:

 معاون توسعه مدیریت و 
منابع استانداری مطرح کرد:

 مدیر کل صداوسیمای 
استان :

هواشناسی پیش بینی کرد  

گزارشی درباره مشکالت 
قطب تولید انگور و پسته 

خراسان رضوی 
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با وجود اعالم رسمی 
استانداری، پروژه انتقال آب 

عمان به استان های شرقی 
آغاز نشد 

توافق اولیه با آستان قدس برای اجرای 
 صفحه3طرح ملی مسکن در مشهد

 مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد

گشت یلدایی 
»گران نمی خریم«

  بررسی میدانی بازار میوه، 
شیرینی و خشکبار در آستانه 

طوالنی ترین شب سال

  صفحه2

 بررسی یک طرح ترافیکی 
 بر زمین مانده در گفت و گو با 

معاون شهردار و رئیس پلیس 
راهور استان

 صفحه3

جلسه به جای 
 عملیات 
اجرایی! 

چند روز دیگر، فصل پاییز تمام می شــود 
و با پشت سر گذاشتن طوالنی ترین شب 
سال، وارد زمستان می شویــم. شب یلدا 
ازقدیم فرصتی بوده برای دورهمی های 
خانوادگی و دوستانه اما مثل هر مناسبت 

نو مهمانی دیگری...
سا

را
 خ

س:
عک
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گزارش جلسه

 اجتماعی

مدیرکل آموزش و پرورش استان:

باید مدرسه را به یک نهاد اجتماعی و فرهنگی تبدیل کنیم
مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی با بیان 
این کــه باید مدرســه را به یک نهــاد اجتماعی و 
فرهنگی تبدیل کنیم، اظهار کرد: سالمت روانی 
و اجتماعی دانش آموزان بسیار مهم است و یکی 
از مواردی که ســالمت دانش آمــوزان را تهدید 

می کند، آسیب های اجتماعی است.
 به گزارش ایسنا، قاسم علی خدابنده، در مراسم 
افتتاحیــه و نواختــن نمادیــن زنــگ یاریگــران 
زندگــی در دبیرســتان فرزانگان، اظهــار کرد: 
طــرح یاریگــران زندگــی، طرحــی اســت که با 
استفاده از ظرفیت دانش آموزان مدارس برای 
پیشــگیری  و مبــارزه بــا آســیب های اجتماعی 
شــروع شــده و هم اکنــون حــدود ۲۰ درصد از 
مــدارس را دربرگرفتــه اســت و پــس از تحلیل 
نتایج در سال های آینده، در همه مدارس اجرا 

خواهد شد. 

افــزود: قــراردادن مــدارس، در طــرح  وی 
یاریگران زندگی، قانونی اســت که باید از همه 
تشــکالت دانش آمــوزی بهــره گرفت و تشــکل 
جدیــد دیگــری راه انــدازی نخواهیم کــرد و از 
شوراهای دانش آموزی، بســیج دانش آموزی و 
دیگر تشکیالتی که در حال فعالیت در مدارس 

هستند، استفاده خواهیم کرد. 
مدیرکل آمــوزش و  پرورش خراســان رضوی با 
اشــاره به این که این طرح برای دانش آموزان، 
خودمراقبتــی و خودکنترلــی خواهد داشــت، 
اظهــار کــرد: هــدف این طــرح حفظ ســالمت 
روانــی، بهداشــتی و ارتقــای فعالیت هــای 
دانش آمــوزی اســت و یکــی از ســاحت های 
تعلیم وتربیت در سند تحول بنیادین، پرداختن 
به سالمت دانش آموزان اســت. حفظ و ارتقای 
شــاخص های ســالمت دانش آمــوزان در ابعاد 

ســالمت روانــی و اجتماعــی دانش آمــوزان 
بسیار مهم اســت و یکی از مواردی که سالمت 
دانش آمــوزان را تهدیــد می کند، آســیب های 

اجتماعی است.
بــا  مبــارزه  هماهنگــی  شــورای  سرپرســت 
مواد مخدر اســتان نیــز در ایــن مراســم گفت: 
بازدارندگی و مقابله صرف با عرضه موادمخدر 
در هیچ تاریخ و کشــوری مؤثر نبوده و سیاســت 
فعلــی، اجتماعی شــدِن مبــارزه بــا موادمخدر 

است. 
وحید اشرفی افزود: اعتیاد به مواد مخدر یکی از 
سه معضل جهانی است که بیش از ۲۶۰ میلیون 
نفر را دچار کرده و حدود ۵ درصد از جمعیت را 
در برگرفته است. وی تصریح کرد: شروع طرح 
یاریگــران با آموزش وپرورش اســت و بعــد از آن 

دیگر سازمان ها وارد این طرح خواهند شد.



 قیمت خشکبار را کاهش دادیم 	 
تا توان خرید مردم، افزایش یابد

رئیــس اتحادیــه آجیــل و خشــــکبار مشــــهد در گفت وگــو بــا 
خراســان رضوی، دربــاره چگونگــی قیمت هــای اقــام موردنیاز 
مردم برای دورهمی شــب آخر پاییز و تمهیدات ایــن اتحادیه برای 
مدیریت بازار می گویــد: »تمام سعی ما این است که مردم، مردمی 
که این روزهــا بیشترشان مشکات معیشتی  دارنـد، دغدغه تهیه 
آجیل و خشکبار شب یلدا را نداشته باشند و قیمت ها آن قدر مناسب و 
معقول باشد که همه اقشار از پِس تهیه  سور و سات مهمانی و دورهمی 
خانوادگی، برآیند. روی همین حساب، همان طور که پیشتر اعام 
شــد، مدتی اســت صنف ما تصمیم گرفته با کاهش قیمت در عیِن 
حفظ کیفیت، مردم را تشویق به خریــد کند. چرا که باال رفتن توان 
خرید مردم، به نفِع ما هم هست. پارسال که با افزایش قیمت آجیل و 
خشکبار مواجه بودیم، چه شد؟ مردم خرید نکردند و بازار سوت و کور 
شد و خود ما ضرر کردیــم. عاوه بر این، بررسی و بازرسی های مداوم 
و دقیق با حضور افراد خوشنام صنف آجیل و خشکبار برای کنترل 
کیفیت و قیمت محصوالت هم جزو برنامه های ماست. در عین حال، 
از شهروندان می خواهم از خرید از فروشــندگانی که یک شبه و در 
مناسبت ها آجیل فروش می شــوند و با ارائه آجیل پرنمک، رنگی، 

کهنه و البته گران قیمت، بازار را خراب می کنند خودداری کنند.«

 شاهد افزایش 15درصدی 	 
قیمت میوه های یلدایی خواهیــم بود 

رئیــس اتحادیــه میــوه و تره بــار مشــهد هــم در گفت وگــو بــا 
خراسان رضوی و درباره قیمت برخی اقام که شب یلدا با استقبال 
و تقاضا روبه رو هســتند و تمهیدات این اتحادیه برای کنترل بازار 
میوه توضیــح می دهد: »تــا امــروز )24آذرمــاه( انار، هندوانــــه، 
خرمالو، کدوحلوایی و لبـو که به شکل معمول برای دورهمی های 
شب یلدا تهیه و تدارک دیده می شــوند، نسبت به یلدای پارسال، 
افزایش قیمتی نداشتند. اما ممکن است در روزهای آینده و هرچه 
به شب یلدا نزدیک تر می شویم، افزایش قیمت 10 تا 15درصدی 
این اقام را شاهـد باشیم. هرچند امیدواریم همین اندازه افزایش 
قیمت هم اتفاق نیفتـد؛ چرا که معموال افراد مشغول در صنف ما با 
این تصور که قیمت ها حوالی یلدا باال می رود، محصوالت را انبار 
می کنند و با عرضه فراوان در روز و شب های منتهی به یلدا، اتفاقا 
قیمت ها کاهــش می یابد. در عین حال بازرســان مــا در روزهای 
پیش رو، بررسی و بازرسی هایشان را برای کنترل کیفیت و قیمت 
میوه های یلدایــی، تا روزانه 8ســاعت در روز افزایــش می دهند و 
به زودی، واحدهای منصف و خوشنام موردتایید ما، اقام یلدایی 
را 15درصد زیر نرخ ارائه و اجرای این طــرح را با نصب بنرهایی، 
اطاع رســانی خواهند کرد. در روزهای آینده، فهرست و نشانی 

این واحدهای صنفی به اطاع شهروندان می رسد.«

 بررسی میدانی بازار میوه، شیرینی و خشکبار 
در آستانه طوالنی ترین شب سال

گشت یلدایی 
»گران نمی خریم «

حرف مردم
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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شما مخاطبان گرامی روزنامه خراسان رضوی 

می توانید سوژه ها، مطالب، یادداشت، 

دلنوشته و عکس های خود را برای صفحه 

پیگیری حرف مردم ارسال کنید. 

09393333027

گران نمی خریم
گران فروشی های بنزینی را 
 

به روزنامه خراسان اطالع دهید

2000999

گزارش

خدیجه علی نیا

چند روز دیگر، فصل پاییز تمام می شــود و با پشت سر 
گذاشــتن طوالنی تریــن شــب ســال، وارد زمســتان 
می شویــــم. شــب یلدا ازقدیــم فرصتــی بــوده بــرای 
دورهمی های خانوادگی و دوستانه اما مثل هر مناسبت 
و مهمانی دیگری، ملزوماتی برای پذیرایی و شادی در 
این شــب وجود دارد. خوردنی هایی که قشر متوسط 

و ضعیف، ســال به ســال با زحمــت بیشــتری موفق به 
تهیه اش می شــوند و بررســی افزایش یا کاهش قیمت 
ساالنه شــان در آســتانه یلدا، دستمایــــه گزارش های 
رسانه هاســت. پرونده امروز صفحه حرف مردم هم، به 
همین موضوع اختصاص دارد. نمودار مقایســه  قیمت 
پارســال و امســاِل اقالم یلدایــی، توضیحات روســای 
اتحادیه هــای مربــوط و البتــه گــزارش بررســی گران 
فروشــی های احتمالی میوه و شــیرینی و خشکبار، در 

ادامه طرح »گران نمی خریــم«؛ با ما همراه باشید.

9798 9798 97989798 97989798 9798

6 تا 14 
هزارتومان

 10000
تومان

 28000
تومان

 3500
تومان

60 تا 165 
هزارتومــان

70 تا 170 
هزارتومان

 30000
تومان

6 تا 10 
هزارتومان

 6000
تومان

 28000
تومان

 2000
تومان

60 تا 170 
هزارتومان

70 تا 250 
هزارتومان

 30000
تومان

یلدا، سنتی ناگزیر اما گران قیمت	 
 بــرای رصــــد قیمــت  خوردنی هایــی کــه مــردم معمــوال برای 
شــب یلدا، هم برای پذیرایی از مهمانــان دورهمی های یلدایی 
و هــم خوشحــــال کــردن کم ســن و ســال ترها تهیــه می کنند، 
به بــازار میوه وتره بــار و فروشــگاه های عرضه خشــکبار حوالی 
میــــدان شهدا، میــــدان توحیــد و خیابــان دســتغیب مشــهد 
می روم. در دو بازار مرکزی شهر، واحدهای فروش میــوه تقریبا 
شلوغ انــد و فروشگاه های عرضه خشکبار خلوت و در دستغیب 
که خیابــان برخوردار شــهر به حســاب می آید، میوه فروشــی ها 
فروش معمولی خود را دارنــــد و در عوض، خشکباری ها تقریبا 
پررونق انـــــد. پیرزنی در یک میوه فروشی حوالی میدان شهدا، 
خیره به میوه هاســت و وقتی بــه دقت نرخ میوه ها را می پرســد، 
مکث کوتاهی می کند و به فروشنده می گوید »باز هم که قیمت ها 
باالتر رفته؛ خدا به دادمان برسد برای خرید میوه های شب یلدا. 
شــب یلدا هم درســت مثل عید نوروز، کل خانواده توی خانه ما 
جمع انــــد و من باید بتوانم چند کیلو میوه تهیه کنم و جلویشان 
بگذارم یا نه؟« فروشــنده  توضیح می دهد: »قیمت ها طی یکی 
دو ماه اخیر افزایش داشته و هر میوه فروشی دیگری هم بروید، 
همیــن اســت.« وی ادامه می دهــد: »قــدرت خرید همــه مردم 
باال نیســت. قشــر مرفه به راحتی می تواننــد از میوه های متنوع 
اســتفاده کنند اما قشــرهای کم درآمــد فقط از میوه هــای ریز و 
ارزان قیمت اســتقبال می کنند. منتها حتی برای این قشر هم، 

یک مناسبت هایی مثل شب چله و عیدنوروز استثناست و سعی 
می کنند هرجوری شــده، وســایل پذیرایی بــرای یک دورهمی 
ساده را تهیه کنند تا شرمنده کوچک ترها نشوند و مهم است در 
چنین مناسبت هایی، همه هوای همدیگر را داشته باشیـــــم.« 
کمی باالتــر، وقتــی احــوال بــازار و چگونگــی فــروش در روز و 
شب های منتهی به یلدا را از یک فروشنده آجیل و خشکبار که در 
فروشگاهش قدم می زند می پرسم، حرف هایی مشابه حرف های 
میوه فروش می شنوم. وی با دلخــوری می گوید: »تا امروز که بازار 
آجیل و خشــکبار در رکود به ســر می برد و دلیلش هم این است 
که آجیل برای شــهروندانی که به دنبال تهیه مایحتاج ضروری 
زندگی شان هستند، اولویت ندارد. تازه اگر بخواهند تهیه کنند 
هم، بــا توجه به باال بــودن نرخ  پســته و بادام، ترجیــح می دهند 
سراغ انواع تخمه بروند. با وجود این امیدوارم به واسطه تثبیت و 
حتی کاهش قیمت های آجیل و خشکبار در مشهد، حداقل شب 
یلدا، مردم و مشتریان مثل سال های قبل به سراغ مان بیایند.« 
شهروندی که مشغول بررسی قیمت های درون فروشگاه است 
و متوجه صحبت هایمان شــده، می گوید: »درآمد یکی مثل من 
که اصا به اندازه ای نیست که بتوانم پسته و بادام بخرم و معلوم 
نیســت برای این که بچه های من هم، یلدای خوب و رنگارنگ و 
خاطره انگیزی را تجربه کنند و روِز بعد از یلدا، حرف و خاطره ای 
داشته باشند تا با همکاسی هایشــان درمیان بگذارند، تکلیف 

چیست؟«

ــار ــــ ــــ انـ لو خــرما هندوانـهشیرینیتر آجیلشیرین
 برگه زردآلو، توت خشک و...

آجیلشور
پسته، انواع بادام و...

شیرینی
دانمارکی

گشت و بازرسی در  بازار شب چله، منجر به 2اخطار و یک پلمب شد	 
گزارش: محمد بهبودی نیا |  عکس: خراسان | 

به واسطه دریافت گزارش ها و تقاضاهای مردمی برای بررسی وضعیت 
بازار اقام یلدایی در روزهای منتهی به شب چله، به همراه قاضی شعبه 
سیار تعزیرات حکومتی و بازرســان اتاق اصناف مشهد در ادامه طرح 

»گران نمی خریم« به سطح شهر می رویـــم.

گران فروشی فروشگاه خشکبار 	 
اولین مقصــد، یکی از آجیل فروشــی های بزرگ شــهر، حوالی بولوار 
وکیل آبــاد اســت. در کنار برخــی کــه از قیمت های ایــن واحدصنفی 
رضایت کامل داشتند،  تعدادی از مشتریان هم درخواست برخورد با 
گران فروشی برخی اقام این واحد صنفی را مطرح می کنند. بازرسی 
این واحد صنفی به دلیل باال بودن تعداد اقام، حدود دو ساعت به طول 
می انجامد و در نهایت گران فروشی در تعدادی از اقام محـرز و پرونده 
تخلف ایــن واحد صنفی تنظیــم و مالک این فروشــگاه، بــرای اصاح 

قیمت ها  توجیه می شود.

درج نشدن قیمت در میوه فروشی 	 
 در ادامه به یک میوه فروشی در خیابان صارمی سر می زنیم که تعداد 
زیادی گزارش و گایه از گران فروشی اش در قالب پیامک و تماس به 
دستمان رسیده اســت. روی تعداد کمی از جعبه های میوه، برچسب 
قیمت نصب شده و بقیه بدون برچسب  قیمت اند. بازرسان اتاق اصناف 
تذکر هــای الزم برای درج قیمــت و اجباری بــودن آن  را به فروشــنده 
می دهند و در ادامه بررســی ها، گران فروشــی این واحــد در برخی از 
میوه ها محرز شده و پرونده این واحد صنفی، پس از تشکیل و تکمیل، 

برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال می شود.

پلمب قنادی معروف 	 
به یک قنادی معروف در بولوار وکیل آباد کــه یکی دیگر از مقصدهای 
گشت یلدایی طرح »گران نمی خریم« است، ســر می زنیم. این جا هم 
هیچ خبری از برچسب قیمت روی کاالها نیست و بنا به اعام بازرسان 
اتاق اصناف و قاضی جلیلی، این واحد فروش در گذشته هم تذکراتی 
در این زمینه دریافــت کرده. ضمن ایــن که با هدف بررســی وضعیت 
بهداشــت آشــپزخانه و کارگاه این قنادی، قاضی و بازرسان شروع به 
بررسی و بازرسی می کنند. در ادامه، مقدار زیادی رنگ غیر مجاز که در 
تولید انواع شیرینی از آن استفاده می شد، کشف می شود و پس از انجام 
تماس های الزم با کارشناسان بهداشت، مدیر کل تعزیرات حکومتی و 
دادستانی، دستورات الزم   برای پلمب این واحد به دلیل گران فروشی 

و تخلف بهداشتی، صادر می شود.

گشت ویژه شب های یلدا	 
قاضی امید جلیلی، رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی استان درباره 
نحوه نظــارت و گشــت های تعزیــرات در روزهای منتهی به شــب یلدا 
می گوید: »طی روزهای گذشــته طرح نظارتی ویژه سازمان تعزیرات، 
ســازمان صمت و اتاق اصناف مشــهد با موضوع نظارت بر قیمت ها به 
مناسبت شب یلدا آغاز شده که طی آن واحدهای فروش میوه، شیرینی 
و خشکبار مورد بازرسی قرار می گیرند و با هر گونه گران فروشی یا درج 

نشدن قیمت و ارائه نکردن فاکتور، به صورت ویژه برخورد می شود.«

نمودار مقایسه قیمت پارسال و امسال خوراکی های یلدایی
مبالغ درج شده، قیمت یک کیلو از آن کاالست
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

اخبار

تا انتخابات

رئیس هیئت بازرسی انتخابات شهرستان مشهد:

تبلیغات زودهنگام و استفاده از 
امکانات دولتی، تخلف انتخاباتی است

رئیس هیئت بازرســی انتخابات شهرســتان مشــهد 
با اشــاره به این که تبلیغات زودهنــگام خالف قانون 
اســت، گفت: هزینه های خارج از عرف، هزینه برای 
خریــد رأی، اســتفاده از امکانــات، امــوال، خــودرو 
و جایگاه هــای دولتــی از دیگــر تخلفــات انتخاباتــی 
محسوب می شــود که تا پایان انتخابات رصد خواهد 
شــد.  به گزارش روابط عمومی فرمانداری مشــهد، 
»مهدی برامکی« افزود: مدیران دستگاه های اداری 
نباید برای فــردی از طریق اســتفاده از بیــت المال و 
جایگاه هــای دولتــی و اداری تبلیغات کننــد. وی با 
بیان این که مردم می تواننــد تخلفات انتخاباتی را به 
ســتاد انتخابات و هیئت نظارت گزارش دهند،گفت 
: دربــاره شــکایات رســیده از ســوی مــردم، صحت و 
ســقم گزارش هــا بررســی  و با توجــه به نــوع تخلف، 
پیگیری الزم انجــام می شــود، در ایــن زمینه هیئت 
نظارت شــورای نگهبــان، هیئت بازرســی انتخابات 
شهرســتان و هیئــت اجرایــی بــه عنــوان معتمــدان 
 مــردم فعال هســتند تــا از چندین مســیر نظــارت ها 

صورت گیرد و پوشش کامل نظارتی انجام شود.

رئیس شورای هماهنگی اصالح طلبان استان:

سیستم پارلمان باید حزبی باشد
رئیس شورای هماهنگی اصالح طلبان استان  گفت : 
سیستم پارلمان باید حزبی باشد، البته مردم می توانند 
به افرادی با برنامه مشخص رای بدهند ولی در صورتی 
که اجرای برنامه را از آن  نمایندگان بخواهند. »مهدی 
عبایی« در گفــت  وگو با ایســنا، افزود: نماینــدگان به 
مجلس می آمدند و مســتقل بودن را هــم یک موهبت 
می شمردند که نباید این گونه باشــد و به جای این که 
بگویند حزبی هستیم و برنامه حزب مان را در مجلس 
پیگیری می کنیم، می گفتند که ما مســتقل هستیم، 
بدین صورت که هر روزی بــه هرجایی دلمان بخواهد 
رای می دهیــم و در حقیقت به هیچ چیــزی جز منافع 
خودشــان پایبند نبودند. وی اضافه کــرد: افرادی که 
اعالم مستقل بودن می کنند بیشتر مورد اقبال مردم 
قرار می گیرند. در برخی از کالن شهرها برای انتخابات 
مجلس به لیست رای می دهند و آن لیست هم برآمده از 

یک اندیشه و برنامه نیست.

مدیر کل صداوسیمای استان :

هر رأی اعتباری برای نظام است 
مدیر کل صدا و ســیمای اســتان گفت : هــر رأی که به 
صندوق ها ریختــه می شــود اعتباری بــرای صندوق 
ذخیره نظام و باعث ارتقای مشــروعیت و مقبولیت آن 
است. به گزارش روابط عمومی صداوسیما، »محسن 
نصر پور« در گردهمایی فرمانداران خراســان رضوی 
یکی از راهبردهای اصلی رسانه ملی و شبکه استانی در 
انتخابات پیش رو را هماهنگی و هم افزایی با نهادهای 
اجرایی و نظارتی برای حضور گسترده مردم و مشارکت 
در انتخابات دانســت وگفت : رعایت اصل بی طرفی و 
جانبداری نکردن از گروه، حزب و سلیقه خاص در این 
انتخابات مورد تاکید جدی ریاســت محترم سازمان و 
معاون محترم امور استان هاست و تالش رسانه استانی 
این اســت که انتخابات مهــم خبرگان تحت الشــعاع 

انتخابات مجلس شورای اسالمی قرار نگیرد.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان :

افزایش تعداد ثبت نام کنندگان 
انتخابات اقدام مثبتی نیست 

رئیس هیئت نظــارت اســتان درباره افزایــش یافتن 
تعداد ثبــت نــام داوطلبــان انتخابــات مجلس گفت 
: افزایــش تعــداد ثبــت نــام شــدگان، اقدام مثبتــی 
نیســت بنابراین قانون بایــد اصالح شــود، کارآمدی 
و تاثیرگذاری افــراد در روند قانون گــذاری و نظارت 
بر امور کشــور باید به شــکل بندهای قانونی درآید تا 
افراد کارآمد وارد مجلس شــوند نه ایــن که همه ثبت 
 نام کنند. »کمال سرویها« در گفت وگو با ایرنا افزود : 
 افزایش این تعداد زحمت بسیار برای فرمانداری ها و 
شورای نگهبان ایجاد می کند و از سوی دیگر مردم نیز 
در فضایی قرار می گیرند که انتخــاب نماینده اصلح 

برای آن ها دشوار می شود.

برخی  بهره برداری  غیرانتخاباتی	 
مدیــرکل دفتــر اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری 
نیز درباره تحلیــل اجتماعی ثبت نام هــای انتخاباتی 
گفت: هــدف برخی این اســت کــه بگوینــد فالنی در 
انتخابات مجلــس ثبت نام کــرده اســت. برخی دیگر 
نیز بهره برداری هــای حداقلــی و غیرانتخاباتــی را از 
ثبت نــام در انتخابات دنبال می کنند. همــه این ها در 
حالی اســت که چنین افــرادی می دانند بــرای ادامه 
حضور در انتخابات تایید صالحیت نمی شوند. »سید 
حمید موســوی« افــزود: عــالوه بــر بهره برداری های 
غیرانتخاباتی که انگیزه ثبت نام افراد فاقد صالحیت 
برای حضور در این عرصه شده، برخی چارچوب های 
بــاز در رونــد ثبت نــام داوطلبــان نامــزدی نمایندگی 
مجلس نیز عاملی است که هر کسی بتواند در این فرایند 
ثبت نام کند. موسوی تصریح کرد: البته نمی توان گفت 
همه کسانی که در انتخابات ثبت نام  شده اند با چنین 

نیت هایی پا به این عرصه گذاشته اند.   

با وجود اعالم رسمی استانداری، پروژه انتقال 
آب عمان به استان های شرقی آغاز نشد 

 جلسه به جای
 عملیات اجرایی! 

اگرچه پایگاه اطالع رســانی استانداری خراسان 
رضوی عصر شــنبه بــا انتشــار خبری رســمی، از 
آغازعملیــات اجرایی پروژه انتقال آب از ســواحل 
چابهار به استان های خراســان رضوی، جنوبی و 
سیستان و بلوچستان خبر داده بود، اما خبرهای 
منتشر شده فقط و فقط از بازدیدهای استانداران 
و همچنین برگزاری نشســت مشترک درباره این 
طرح حکایت داشــت. اســتاندار خراسان رضوی 
شنبه شب با همراهی معاونان اقتصادی و عمرانی 
خود به چابهار سفر کردند تا طبق خبر رسمی پایگاه 
اطالع رسانی اســتانداری در »جلسه هماهنگی 
طرح انتقال آب از ســواحل چابهار به استان های 
شرقی« و »آغاز عملیات اجرایی این پروژه« شرکت 
کننــد اما بــر اســاس اخبار همیــن پایــگاه اطالع 
رســانی، برنامه های روز گذشــته اســتانداران در 
چابهار به بازدید از پروژه احداث موج شکن شرقی، 
دســتک رســوب گیر و الی روبــی بنــدر صیــادی 
»رمین«، بندر شــهید بهشــتی چابهار و ســواحل 
مکــران  و همچنیــن حضور در جلســه مشــترک 
استانداران محدود شــد و از آغاز عملیات اجرایی 

پروژه خبری نبود.

به زودی اجرایی می شود	 
در همین باره خبرگزاری ایرنا با انتشار خبری از 
این جلسه مشترک استانداران، به نقل از استاندار 
سیستان و بلوچستان نوشــت : انتقال آب دریای 
عمان به استان های شرقی کشور به زودی اجرایی 
می شــود و با این اقدام شــاهد رونق تولید، جان 
گرفتن صنعت، کشاورزی و تامین آب آشامیدنی 
ســاکنان این مناطق خشــک و کــم آب خواهیم 
بود. »احمدعلی موهبتی« افــزود : اقدامات الزم 
در سال های اخیر برای اجرایی شدن انتقال آب 
به اســتان های شرقی کشور انجام شــده و پس از 
 انجام مطالعات دقیق و تخصیص اعتبار، به زودی

 اجرا یی می شود.

انتقال آب پایدار، ضامن امنیت و ماندگاری 	 
جمعیت

استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: 
رهبر معظم انقالب بر انتقال آب دریای عمان به 

اســتان های شرق کشــور تاکید دارند و بارها در 
دیدارهایی که در مشهد داشــتیم جویای پروژه 

بودند که سریع تر اقدامات الزم انجام شود. 
»علیرضا رزم حســینی« اظهار کــرد: انتقال آب 
پایدار دریا به اســتان های شــرق کشــور ضامن 
ایجاد امنیت و ماندگاری جمعیت در این مناطق 

خشک است. 
وی بیان کرد: انتقال آب دریای عمان می تواند 
به صنعت و کشــاورزی رونــق دهد و مســئوالن 
کشوری برای تامین آب پایدار این مناطق تاکید 

فراوان دارند.
 اســتاندار خراســان رضوی افــزود: در آینده ای 
نزدیک شاهد انتقال آب خواهیم بود و این نقطه 
عطفی برای توسعه همه جانبه شرق کشور است. 
وی ادامه داد: عــالوه بر عمران و آبادانی شــرق 
کشور برای مســئوالن تامین امنیت این منطقه 
نیز مهم اســت و این امر نیز با تخصیص اعتبار به 

زودی در این محدوده اجرایی می شود.

عملیات اجرایی و کلنگ زنی در دهه فجر 	 
در همین زمینــه مجری مطالعات طرح شــیرین 
ســازی و انتقال آب به اســتان های مرزی شــرق 
کشور در گفت وگو با خراسان رضوی، در خصوص 
جلســه روز گذشــته که با حضور معاون وزیر نیرو 
برگزار شد، گفت: بر اساس توافق صورت گرفته 
در این نشست، عملیات اجرایی و کلنگ زنی طرح 
در دهه فجر انجام و در این مــدت موضوع تملک 
زمین 350 هکتاری و مجوزهای زیست محیطی 
الزم پیگیری می شــود. »علی عبدالهی« تصریح 
کــرد : در ایــن جلســه »ایمیــدرو« و »منطقــه آزاد 
چابهار« به عنــوان دو ســرمایه گذار توافق کردند 
30 درصــد ســهم اجــرای این طــرح را بــر عهده 
بگیرند. وی افزود: هزینه اجرای این طرح حدود 
3.9 میلیارد دالر برآورد شده و قرار است توسط 
هلدینگ تابــش به عنــوان بخــش خصوصی که 
متشکل از 9 شرکت است، انجام شود. همچنین 
برای طرح تأمین آب مورد نیاز سنگان خواف، 20 
درصد سهم اجرای پروژه توسط ایمیدرو و منطقه 
آزاد چابهار 10 درصد ســهم اجرایی این پروژه را 

تقبل می  کنند.
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در گردهمایی ائمه جماعت بانک رفاه تبیین شد

توجه ویژه به مسائل اجتماعی و فرهنگی  در سیاست گذاری های بانک رفاه

گردهمایــی ائمه جماعت بانک رفاه سراســر کشــور با حضور مســئوالن 
کشــوری در مشــهد برگزار شــد. ایــن گردهمایــی همزمان بــا اجالس 
سراســری نماز و اهمیت این فریضه الهی برگزار شد. »حسین رحمتی« 
عضو هیئت مدیره بانک رفاه در این نشســت ضمــن قدردانی از زحمات 
ائمه جماعت بانک رفــاه ، برگزاری این گردهمایی را نشــانه اهتمام ویژه 
مدیــران این بانــک به مقولــه نمــاز برشــمرد.  وی در ادامه ســخنانش به 
 تاثیر مســائل فرهنگــی در افزایش ســالمت اداری اشــاره کــرد و گفت :

 اعتقــاد ما این اســت که بانــک رفاه هــم اکنون از ســطح باالی ســالمت 
اداری در ارتبــاط بــا مشــتریانش برخــوردار اســت و یکــی از عواملی که 
باعث این اتفاق شــده توجه به مســائل اجتماعــی و فرهنگــی در جریان 
سیاســت گذاری هــا و فعالیــت های ایــن بانک اســت. در همیــن زمینه  
هیئــت مدیــره نظــرات و تصمیمــات در حــوزه فرهنگــی را با فــراغ بال 
 پذیراست و خود نیز تمهیدات مثبتی را در این حوزه مد نظر قرار می دهد. 

رحمتــی با اشــاره بــه برگــزاری بیســت و هشــتمین اجالس سراســری 
نمــاز، راهبــرد های مطرح شــده توســط رهبــر معظــم انقالب را بســیار 
 کمک کننده و قابل توجه دانســت و گفت : در نظام های اداری و انسانی 
نمی توان بر عملکرد هر فــرد ناظری را تعیین کرد تــا از خطاها و تخلفات 
جلوگیری کنــد، بنابرایــن در این فضا می توانیــم  با پرداختن به مســائل 
فرهنگی از جمله فریضــه الهی نماز، اســباب نظــارت هر فرد بــر اعمال 
خود و در نتیجــه جلوگیری از فســاد در سیســتم را فراهم آوریــم. اعتقاد 
ما این اســت اگر امروز بــه عنوان یک بانــک بزرگ اجتماعی با 60 ســال 

قدمت در شــبکه بانکی کشــور حرفی برای گفتن داریم ، این مهم میسر 
نبوده مگــر این که به نــکات اجتماعــی و اخالقی و بخشــی از موضوعات 
بانکداری اســالمی توجــه ویژه ای داشــته ایــم و این موضوع خــود باعث 
شــده این بانک در جامعه و در ســطح اقشــار مختلــف مردم به ویژه  قشــر 
 زحمتکــش کارگر و بازنشســتگان معزز؛ جایگاه خاصی داشــته باشــد. 
وی دربــاره هــدف از برگــزاری ایــن گردهمایی نیز گفــت : ما از شــرایط 
فعلــی برگــزاری نمــاز و پرداختــن به مســائل فرهنگــی رضایــت کامل 
نداریم اما در این حوزه نســبت به قبل پیشــرفت داشــته ایم، بنابراین در 
جهت بهبــود شــرایط ایــن گردهمایــی را برای آمــوزش ائمــه جماعت و 
 تصمیم گیری دربــاره آماده ســازی فضاهــای  فرهنگی برگــزار کردیم.
شایان ذکر است در جریان برگزاری این گردهمایی استادان مدعو از حوزه 
علمیه به تبیین راهکارهای موثر در برگزاری نماز و فعالیت های فرهنگی در 

شعب و بخش های بانک رفاه در سراسر کشور پرداختند .

مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد 

 توافق اولیه با آستان قدس
 برای اجرای طرح ملی مسکن در مشهد 

اخوان : زمین های مد نظر استعداد ساخت 2000 واحد مسکونی را خواهد داشت 
مسعود حمیدی / مدیرکل راه و شهرسازی از 
توافق اولیه با آستان قدس برای اجرای طرح 
ملی مسکن در اراضی موقوفه آستان قدس با 
استعداد ساخت دو هزار واحد در مشهد خبر 
داد.به گزارش خراســان رضوی، ســه شــنبه 
هفته گذشــته بود که ثبت نام در طــرح اقدام 
ملی تولید مسکن در خراسان رضوی آغاز شد 
اما نبود زمین دولتی در شــهر مشــهد، سبب 
شد وزارت راه و شهرسازی زمین های گلبهار 
و بینالود را برای متقاضیان مشــهدی در نظر 
بگیرد. »رضا نوروزی« معاون بازآفرینی شهری 
اداره کل راه وشهرسازی در این باره گفته بود: 
»طرح مسکن ملی در شهرهایی اجرا خواهد 
شــد که دولت زمین داشــته باشــد، بنابراین 
چون دولت در مشــهد زمینی ندارد این طرح 
در خارج شهر اجرا می شــود. بیشتر زمین ها 
در ایــن شــهر در اختیــار وارثــان خصوصی، 
آستان قدس رضوی یا موقوفه است، بنابراین 
این طرح در شهرهای جدید گلبهار و بینالود 
اجرا خواهد شــد«، اما حاال به گفته مدیر کل 
راه و شهرســازی اســتان، توافقــات اولیــه بــا 
آســتان قدس رضوی انجام شده و زمین های 
تحت مالکیت آســتان قدس، که عمده آن در 
حاشیه شهر مشهد است، برای ساخت مسکن 
های این طرح ملی در نظر گرفته خواهد شد 
و ظرفیت احــداث دو هزار واحد مســکونی را 

خواهد داشت.

»محمدرضــا اخــوان 
عبداللهیان« در گفت 
خراســان  بــا  وگــو 
رضــوی در خصوص 
اجــرای طــرح اقدام 
ملی مسکن در مشهد 
مقدس گفت: تولیت 
آستان قدس رضوی از ابتدای مطرح  شدن 
این طرح ملی نگاه مثبتی به آن داشته اند و 
در جلســه ای کــه بــا وزیــر راه و شهرســازی 
داشــتند نیــز اعــالم کردنــد کــه حداکثــر 
همــکاری را در خصــوص اجــرای این طرح 
خواهند داشت، همچنین قائم مقام تولیت 
نظر مثبتی به این موضوع داشته و دارند. وی 
افــزود: با توجه بــه این که بــرای اجرای این 
طرح در مشهد نیاز بود که بخشی از اراضی 
موقوفه در اختیار طرح قرار بگیرد بر اساس 
توافــق اولیه ای که با آســتان قــدس رضوی 
داشتیم قول استفاده از زمین های این نهاد 
را کــه عمده آن ها در حاشــیه شــهر مشــهد 
رضــوی  قــدس  آســتان  از   هســتند 
گرفته ایم که این اراضی استعداد ساخت دو 

هزار واحد را در گام اول دارند.

پیش بینی توافق نهایی تا 2 هفته دیگر 	 
مدیــرکل راه و شهرســازی گفــت: انتظــار 
می رود تــا دو هفته آینــده در خصوص نحوه 

اســتفاده از زمین های آستان قدس رضوی 
با توجه به نظر مثبت مقام تولیت، حال چه از 
طریق مشارکت یا شیوه های دیگر، به توافق 
نهایی برســیم و بتوانیم موضوع را به تهران 
منعکس کنیــم تا شــرایط ثبت نــام در طرح 
ملی مسکن در شهر مقدس مشهد نیز فراهم 
 شــود. اخــوان عبداللهیــان تصریــح کــرد :

 البته پیگیری های مــا محدود به زمین های 
آستان قدس نیست و در حال مذاکره با دیگر 
دســتگاه ها نیز هســتیم تا در صورت ممکن 
اراضی مورد نیاز برای اجــرای این طرح در 

اختیار قرار بگیرد.
 اخــوان عبداللهیــان گفــت: بخش هــای 
دیگــری از طرح اقــدام ملی نیز وجــود دارد 
کــه در حــوزه بازآفرینــی بــه ارائــه خدمات 
می پــردازد. در ایــن قســمت بــرای حــدود 
5300 مسکن، تأمین زمین صورت گرفته 
اســت که عمده آن ها در حاشــیه شهرهای 
استان است که این واحد ها تنها به ساکنان 
ایــن نواحی تعلــق می گیــرد.  عــالوه بر آن 
در حــدود 5500 واحــد نیز برای مســکن 
یکمی هــا در نظــر گرفته شــده اســت که در 
قالب طرح اقدام ملی، خانه دار شــوند. وی 
ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن شرایط، 
از ابتــدای ســال 99 ســاخت واحدهــای 
مســکونی طــرح ملــی مســکن در اســتان 

خراسان رضوی و مشهد آغاز شود.
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از میان خبرها
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خبر خوش رئیس شورای هماهنگی بانک های 
استان برای مددجویان کمیته امداد:

پرداخت وام های اشتغال 
مددجویان کمیته امداد تسهیل شد

رئیس شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی 
گفت: به منظور رونق بخشی به اشتغال مددجویان 
کمیته امداد در شورای هماهنگی بانک های استان 
بر تسهیل فرایند پرداخت تســهیالت تاکید شد. به 
گزارش سایت خبری کمیته امداد، حسن مونسان 
افزود: باتوجه به تکالیف ما در حــوزه اجتماعی، در 
شــورای هماهنگی بانک ها بحث تضامیــن به ویژه 
برای مددجویان کمیته امداد به صورت ویژه بررسی 
و مقرر شــد صرفا کارمند بودن ضامن ها حذف و با 
ضامنان معتبر گره گشایی شود. وی ادامه داد: طرح 
های جدید دیگری هم در شــورای هماهنگی بانک 
ها مطرح اســت که امیدوارم با حاصل شــدن نتایج 
موثر در کاهش دغدغه مددجویان در بخش دریافت 
تسهیالت، از اقشار مختلف مردمی به عنوان ضامن 
استفاده شــود. وی گفت: سال گذشته63 میلیارد 
تومان اعتبار اشتغال توســط بانک ملی به مجریان 
طرح های اشــتغال کمیته امداد خراســان رضوی 
پرداخت شد که با جذب 100 درصدی مواجه بود، 
امســال هم اعتباری حدود ایــن رقم بــه بانک ملی 
تخصیص داده شده است که امیدواریم تا پایان سال 

این امر محقق شود.

شهردارمشهد تاکید کرد: 

ضرورت توجه به تکانه های 
اقتصادی در شهرداری مشهد 

شــهردار مشــهد تاکیــد کــرد: باید بــه تکانــه های 
اقتصادی در حــوزه اقتصــاد مقاومتی شــهرداری 
مشهد توجه شــود. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
شــهرداری مشــهد، محمدرضا کالئی در مراســم 
تقدیراز دست اندرکاران تدوین کتاب »چراغ راه« با 
موضوع اقتصاد مقاومتی در شهرداری مشهد که با 
حضور شهریار آل شیخ معاون برنامه ریزی و توسعه 
سرمایه انسانی شهرداری مشهد برگزار شد، افزود: 
حوزه برنامه ریزی شــهرداری مشــهد طی دو سال 
گذشته درخشان ترین فعالیت را در حوزه مدیریت 
شهری داشته است. وی تصریح کرد: شاید اقدامات 
درخشان این حوزه زیاد نمود بیرونی نداشته باشد 
اما با مقایسه عملکرد دوســال گذشته حوزه برنامه 
 ریــزی در مدیریــت شــهری با ســال های گذشــته 

می توان این تفاوت را احساس کرد. 

جامعه 4
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گزارش

وحید تفریحی

ســال 96 طرحی بــرای کاهــش آلودگی هوا 
با نــام مخفف LEZ در شــورای همتای کشــور 
تصویب شد و قرار بود این طرح از ابتدای آبان 
96 در محــدوده اجــرای طــرح زوج و فــرد در 
مشهد اجرایی شــود. این طرح با هدف بهبود 
 LEZ کیفیــت هــوا برنامــه ریزی شــده و لغــت
مخفف عبارت Low Emission Zone اســت 
که در فارســی به منطقه انتشــار کم آالیندگی 
معروف اســت. در ایــن طرح قــرار بر ایــن بود 
دوربین های شــهری کــه در محــدوده تعریف 
شــده طــرح زوج و فــرد قــرار دارد، اطالعــات 
مربوط به پالک خودروها را برای اســتعالم به 
سایت سیمفا که اطالعات خودروهای دارای 
معاینه فنی در آن ثبت شده است ارسال کند و 
اگر بر اساس این استعالم ، خودرو معاینه فنی 
نداشت اعمال قانون و جریمه شود. این طرح 
که به گفتــه مســئوالن تاثیر زیــادی بر کاهش 
آلودگی هوای مشــهد بــه خصوص در هســته 
مرکزی شهر داشــت هنوز اجرا نشده، متوقف 
شــد. نبود امکانات و زیرســاخت هــای الزم از 
جمله دالیل توقف این طرح بیان می شد. حال 
اما معاون شهردار مشهد از تفاهم شهرداری با 
 LEZ پلیس راهور و باز شــدن گره اجرای طرح
در مشهد خبر می دهد. در ادامه اجرایی شدن 

طرح LEZ به منظور کنتــرل خودروهای فاقد 
معاینه فنی در هسته مرکزی مشهد و همچنین 
کاهش آلودگی هــوا را در گفت و گــو با معاون 
شــهردار مشــهد و رئیس پلیس راهور اســتان 

بررسی می کنیم.

چرا LEZ متوقف شد؟	 
معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
مشهد در گفت و گو با »خراسان رضوی« ، ابتدا 
 LEZ به چرایــی متوقف شــدن اجــرای طــرح
اشاره می کند و می گوید: در اجرای این طرح 
اختالفی بین وزارت کشور و پلیس راهور وجود 
داشــت مبنی بر این که پلیس اعــالم می کرد 
سرور دوربین ها باید در اختیار ما باشد و ما کد 
جریمه برای آن بدهیم اما وزارت کشور مخالف 
بود و می گفــت اطالعــات باید در خــود مرکز 
باشد و پلیس از طریق شــهرداری اطالعات را 
بگیرد و همین موضوع باعث شده بود با وجود 
برگزاری چندین جلســه، این طرح متاســفانه 
عملیاتی نشود. خلیل ا... کاظمی می افزاید: 
از طرفی کنترل خودروهــای فاقد معاینه فنی 
در هســته مرکــزی شــهر و همچنیــن افزایش 
آالینده های ناشــی از تــردد خودروهای فاقد 
معاینه فنی، جزو معضالت کالن شهرها شده 
بود. به همین دلیل نشستی با همکاران محترم 
در پلیــس راهــور برگــزار کردیم و بــه تفاهمی 
رســیدیم مبنی بر این که ما از پشت سرورهای 
مرکز کنترل ترافیک به پلیس داده و اطالعات 

بدهیم و آن ها این کد جریمــه را برای دوربین 
ها تعریــف کننــد، از همیــن رو در زمینه خرید 
تجهیزات برای پلیس راهــور به منظور اجرای 
طرح LEZ ورود کردیم تا با اجــرای این طرح، 
تردد خودروهــای فاقد معاینه فنی در هســته 

مرکزی شهر را کنترل کنیم. 
وی تصریح می کند: بــا هماهنگی و همکاری 
پلیس محترم راهــور این سیســتم راه اندازی 
شــده و به زودی این طــرح برای اولیــن بار در 
کشور به بهره برداری خواهد رسید و هم اکنون 
ما در حال همگام سازی دوربین ها با دوربین 

های پلیس راهور هستیم.

نظارت 17 دوربین در هسته مرکزی شهر 	 
LEZ  در طرح

معاون شهردار مشهد با بیان این که در مشهد 
109 دســتگاه دوربیــن خــودکار بــرای ثبت 
تخلفــات رانندگی داریم، می گویــد: عالوه بر 
این، 427 دســتگاه دوربین نظارت تصویری 
نیز در شــهر فعال اســت کــه فرایند نظــارت و 
مدیریــت هوشــمند ترافیک شــهر را بــه عهده 
دارد. وی مــی افزایــد: بــرای محــدوده طرح 
ترافیــک نیز هم اکنــون 17 دســتگاه دوربین 
ثبــت تخلفــات را روی مــرز و داخــل محدوده 
نصــب کردیــم کــه کنتــرل تــردد خودروهای 
بــدون معاینــه فنــی و همچنین اجــرای طرح 
زوج و فرد را به عهده دارد. کاظمی یادآور می 
شود: با اجرای این طرح که با همکاری و تعامل 

پلیس راهور انجام دادیم، برآورد ما این اســت 
که حدود 50 هزار اســتعالم روزانه از ســامانه 

سیمفا در مشهد انجام شود.

امکان ثبت تخلف و اعمال قانون توسط 	 
109 دوربین در شهر

معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
مشهد با اشاره به توافق دیگری با پلیس راهور 
می گوید: نکته مهم تری که بــا پلیس راهور به 
جمع بندی رسیدیم، این است که امکان ثبت 
تخلفــات خودروهــای متحرک توســط 109 
دستگاه دوربین فراهم شده است. این تخلفات 
شــامل عبور از چراغ قرمز، ســرعت غیرمجاز، 

توقف روی خط عابرپیاده و... است. 
وی می افزاید: بــا این اقدام، تخلفات توســط 
109 دستگاه ضبط می شــود و بالفاصله اگر 
خودرویی تخلفی کرد پیامکی برای مالک آن 
ارسال و بعد از انجام بررسی های الزم و ظرف 
24 تا 48 ساعت جریمه فرد اعمال می شود. 
وی تاکیــد می کنــد: اجرای این طــرح از چند 
جهت برای ما حائز اهمیت اســت؛ اول این که 
باتوجه به اجرای طــرح حق تقدم عابرپیاده در 
تقاطع ها به دنبال کاهش تخلفات راهنمایی 
و رانندگــی و درخواســت از شــهروندان برای 
رعایت مقررات در رانندگی و همچنین کاهش 
تصادفات هستیم، از سوی دیگر برای کاهش 
آلودگی هوا در هسته مرکزی مشهد با اجرای 
ایــن طرح، مــی توانیــم کنترل بیشــتری روی 
خودروهای عبوری داشته باشیم تا جلوی تردد 
خودروهای فاقد معاینه فنی معتبر در هســته 

مرکزی شهر گرفته شود.
وی تاکیــد مــی کنــد: ایــن موضــوع مدنظــر 
 LEZ شهروندان باشد که عالوه بر اجرای طرح
در هســته مرکزی شــهر، طبق تفاهم با پلیس 
راهــور، تمامــی تخلفــات رانندگی در ســطح 
شهر توسط 109 دوربین ثبت و اعمال قانون 
می شود.کاظمی در پاسخ به این سوال که در 
گذشته روال کار  دوربین های ثبت تخلفات در 
شهر چه بوده اســت؟ می گوید: قبل از این، ما 
کد جریمه نداشــتیم و اطالعــات را از دوربین 
های خودمــان بر می داشــتیم و این اطالعات 
روی ســی دی یا توســط فلش به پلیــس راهور 

انتقــال داده مــی شــد و بــر اســاس اطالعات 
ارسالی، پلیس راهور بررسی می کرد و اعمال 
قانون انجام می شــد اما با این اقدام ، دوربین 
ها به صورت آنالین ثبــت تخلف می کنند و کد 

جریمه نیز ثبت می شود.

پلیس راهور: آماده ایم و زیرساخت نیز 	 
آماده است

در ادامه با سرهنگ حمیدرضا دهنوی رئیس 
پلیس راهور اســتان گفت و گو مــی کنیم. وی 
با بیان این که برای این طــرح آمادگی داریم و 
 زیرســاخت های مان نیز آماده اســت، تصریح 
می کند: بــرای اجرای طرح ابتــدا باید اطالع 
رســانی اولیه را انجام بدهیــم، جزئیات طرح 
تعیین تکلیف شــود و بعد طرح را اجــرا کنیم. 
سرهنگ دهنوی در پاســخ به این سوال که آیا 
تاریخ دقیق اجرایی شدن طرح LEZ مشخص 
است؟ اظهار می کند: خیر، ما اعالم هم کردیم 
که اصال تاریخ ندهیم چون بدون اطالع رسانی 
نمی توانیم کار را انجام دهیــم و باید محدوده 

اجرای طرح را مشخص کنیم. 
وی تاکیــد مــی کنــد: بایــد محــدوده ای را 
مشخص و قابلیت دوربین ها را در آن محدوده 
فعــال و پس از اطــالع رســانی، کار را اجرایی 
کنیم. وی مــی افزاید: هنــوز هماهنگی ها به 
صورت دقیق انجام نشــده است و ما در پلیس 
راهور اعالم آمادگی کردیم و نظر ما این است 
که در ایــن گونه طرح هــا نباید تعجیل شــود، 
ما فقــط اعــالم آمادگــی کردیم ، نــه محدوده 
ها مشــخص و نــه هماهنگی ها کامل اســت و 
باید در نشستی با محیط زیست، شهرداری و 
استانداری طرح را اطالع رسانی و بعد از آن، 

کار را شروع کنیم.

هر 24 ساعت فقط یک بار جریمه به مبلغ 	 
50 هزار تومان

دهنوی در پاسخ به این سوال که میزان جریمه 
خودروهایــی که بــدون معاینه فنــی معتبر در 
محــدوده طــرح LEZ تــردد مــی کننــد چقدر 
اســت؟ می گوید: خودروهای متخلف هر 24 
ساعت یک بار بیشتر اعمال قانون نمی شوند 

و جریمه آن نیز 50 هزار تومان است.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اعالم کرد:

استقرار ۳۲ پایگاه هالل احمر در جاده های استان
عضو شورای شهر مشهد گفت: نفع شــهر و شهروندان در بســیاری از موارد 
بر نفع شــهرداری باید ارجحیت داده شــود، برخی اقدامات ممکن است در 
کوتاه مدت منجر به درآمدزایی برای شهر شود ولی باید به دنبال راهکارهایی 
برویم که صرفه و صالح درازمدت داشته باشد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 

شــورا، رمضانعلی فیضی افزود: از بهره برداری ها و انتفاع مقطعی که منافع کوتاه مدتی برای 
شهر دارد باید پرهیز کنیم و به دنبال راهکارهایی برویم که رفاه شهر و شهروندان را در درازمدت 

تامین کند. نفع شهرداری همیشه به منزله نفع شهر نیست.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد از درخواست 16 هزار و 625 نفر برای 
جمع آوری آنالین پسماندهای خشک  طی شش ماه گذشته خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد، مهدی یعقوبی افزود: 
طرح »سی مپ« که از نیمه خرداد امسال در مشهد به اجرا در آمده تاکنون 16 هزار 

و 625 متقاضی داشته است. وی افزود: در این روش بدون نیاز به مراجعه شهروندان در هر نقطه یا هر 
مکان، مواد بازیافتی آن ها جمع آوری می شود و هزینه آن به قیمت خرید در ایستگاه بازیافت پرداخت 

می شود، همچنین شهروندان می  توانند به جای دریافت پول، از خدمات دیگر استفاده کنند.

در اجرای طرح امــداد و نجات زمســتانه، 32 پایــگاه هالل احمــر در جاده های 
خراسان رضوی مســتقر شــد. معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان 
به ایرنا گفت: از این تعداد 25 پایگاه ثابت و هفت پایگاه موقت است که به منظور 
خدمات رسانی در حوادث احتمالی از 21 آذر در جاده های استان مستقر شده اند. 

اســماعیل بهمن آبادی افزود: در هر پایــگاه ثابت پنج امدادگــر و در هر پایگاه موقــت چهار امدادگر 
مستقر شده اند که بدین ترتیب 153 نیروی امدادگر و نجاتگر در طرح امداد و نجات زمستانه هالل 
احمر استان فعالیت شبانه روزی دارند. در تمام پایگاه های ثابت، آمبوالنس و ست نجات وجود دارد.

عضو شورای شهر مشهد:معاون خدمات شهری شهرداری مشهد:

منافع شهروندان به منافع شهرداری ارجحیت داده شود»سی مپ« تا کنون 16 هزار متقاضی داشته است

چهره ها و خبرها

 بررسی یک طرح ترافیکی 
 بر زمین مانده در گفت و گو با 

معاون شهردار و رئیس پلیس راهور استان

 L.E.Z گره 
باز می شود؟! 

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول سازمانی شهرداری مشهد خبر داد:

تحقق شهرداری الکترونیک در 6 منطقه مشهد تا پایان سال
مدیرکل دفتر نوسازی و تحول سازمانی شهرداری 
مشــهد بــا بیــان این کــه هــم اکنــون شــهرداری 
الکترونیک در مناطق 8 و 12 مشهد محقق شده 
است، تصریح کرد: بنا داریم تا پایان سال در شش 
منطقــه خدمــات شــهرداری را تمام الکترونیــک 
کنیم. به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری، 
هــدا پیــروی گفــت: یکــی از معضــالت مــردم 
در خصــوص شــهرداری، رفــت و آمد مکــرر برای 
مراجعه بــه بخش هــای مختلف اســت، به همین 
دلیل از ابتدای سال 97 طرحی را با عنوان »نظام 
جامع پاســخ گویی« اجرایــی کردیــم. وی با بیان 
این که حدود 70 درصد مراجعات شــهروندان به 

شهرداری ها در زمینه خدمات شهرسازی است، 
افزود: ما ابتدا در پنج منطقه به صورت آزمایشــی 
و در مرحلــه بعد کلیــه دفاتر شهرســازی و مناطق 
مشهد را زیر بار طرح نظام جامع پاسخ گویی بردیم؛ 
به طوری که مردم با مراجعه به شــهرداری بدانند 
هریــک از مراحــل صــدور گواهی ها چقــدر زمان 
می برد، چه مراحلی دارد، چه مدارکی نیاز دارد و 
چه توقعاتی از شهرداری می رود. پیروی با اشاره به 
این که اجرای پروژه نظام جامع پاسخ گویی حدود 
9 ماه زمــان برد، گفت: پــس از اجــرای این طرح، 
پایه گــذاری شــهرداری الکترونیک را بــه صورت 
آزمایشی در منطقه 12 و بعد منطقه 8 آغاز کردیم.

انجام 1۰۳ عمل اهدای عضو در مشهد طی امسال
مدیر امور بیمارستان ها و تعالی خدمات بالینی 
معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد 
اظهار کرد: از ابتدای امسال تا کنون103 عمل 
اهدای عضو از اهدا کنندگان مرگ مغزی در مرکز 
دیالیز و پیوند اعضای منتصریه انجام شده است. 
دکتر مرتضی طالبی در گفت وگو با وب دا با بیان 
این که عمل پیوند اعضا از اهــدا کنندگان مرگ 

مغزی از ســال 1380 در دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد راه اندازی شــد، اظهار کرد: در این مدت 
961 عمل اهــدای عضو در این دانشــگاه انجام 
و موجب نجات و ادامه زندگی ســه هــزار و 815 
بیمار نیازمند به عضو شده اســت. وی افزود: در 
سال های اخیر عمل های پیوند در دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد گسترش یافته است.

پاک سازی و جمع آوری نخاله های ساختمانی در بولوار نماز
شهردار منطقه8 مشهد از پاک سازی گسترده 
خــاک، ضایعــات و نخاله هــای ســاختمانی در 
بولوار نماز خبــر داد و گفت: این طــرح با هدف 
پاک سازی و خدمات رسانی هرچه بیشتر و بهتر 
به شهروندان این بولوار در کنار توجه به الگوهای 
زیست محیطی و بهداشت محالت انجام شد. به 

گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، 
علی شــیرازی اظهار کرد: با توجه به میزان زیاد 
نخاله های ســاختمانی در این محــدوده که در 
گذشــته جزو حاشیه شــهر محســوب می شد و 
اکنــون در حــوزه شــهری منطقه8 قــرار گرفته 

است، پاک سازی همچنان ادامه دارد.

 راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد نانو فناوری پزشکی 
در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

شــورای گســترش دانشــگاه های علوم پزشکی 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی با راه 
اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته نانو فناوری 
پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موافقت 
کرد. مدیر گروه زیســت فنــاوری و نانــو فناوری 
پزشکی دانشگاه علوم پزشــکی مشهد در گفت 
و گو بــا وب دا اظهار کــرد: پــس از بازدید هیئت 
بورد از فعالیت های گروه نانو فناوری دانشکده 
پزشکی مشهد، با درخواســت راه اندازی مقطع 

کارشناســی ارشــد نانو فنــاوری موافقت شــد. 
دکتر رضا کاظمی اسکویی ، با اشــاره به این که 
براســاس آمار ســتاد فناوری های نانــو در حوزه 
علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، این 
دانشــگاه رتبه دوم در حوزه انتشــار مقاالت را به 
خود اختصاص داده است، اظهار کرد: از همین 
رو با درخواست گروه مبنی بر جذب دانشجویان 
در رشــته کارشناســی ارشــد از ســوی شــورای 

گسترش دانشگاه موافقت شد.

هواشناسی پیش بینی کرد:

برف و باران در راه استان
از ظهــر فردا ســه شــنبه با نفوذ ســامانه بارشــی 
به اســتان، به تدریــج بارش ها از نواحــی غربی و 
جنوب غربی به شکل رگباری آغاز می شود اما از 
اواخر وقت سه شنبه و طی روز چهارشنبه ضمن 
کاهش دمای هوا، بارش ها در نواحی سردسیر و 
کوهستانی استان تبدیل به برف خواهد شد.   به 
گــزارش فــارس، بــر اســاس تحلیــل نقشــه ها و 
الگو های هواشناسی در روز دوشنبه، جوی نسبتا 
پایدار همراه با افزایش تدریجی دمای هوا برای 

غالب نقاط استان پیش بینی می شود که پایداری 
جو سبب افزایش آالینده های جوی در شهرهای 
صنعتی و پرجمعیت استان از جمله مشهد خواهد 
شد. همزمان با فعالیت سامانه بارشی در استان 
از روز سه شنبه، وزش باد در نیمه جنوبی به طور 
لحظه ای شدید پیش بینی می شود. بارش های 
نسبتا خوب برای عصر سه شنبه و روز چهارشنبه 
در مناطق مختلف اســتان همراه بــا کاهش دما 

پیش بینی شده است.



قرآن

استقبال از نفر دوم مسابقات بین المللی قرآن تونس
مجموعــه پنج جلــدی »حکایــت هــای کمال«؛ 
داســتان هــای کوتــاه فارســی نوشــته محمــد 
میرکیانــی توســط انتشــارات به نشــر به دســت 
کــودکان و نوجوانــان ایــران زمیــن رســید.  به 
گــزارش روابــط عمومــی به نشــر، این کتــاب با 
تصویرگری »محمد حســین صلواتیان« روایتگر 
150 قصــه کوتاه در دهه 40 اســت کــه در پنج 

جلد جمع آوری شــده اســت. این حکایت ها 
که یادآور دوران نوجوانی و خاطرات زندگی 
محمــد میرکیانــی در تهــران قدیــم اســت با 
لحنی شــیرین نوجوانان را با ســبک زندگی 
دهــه هــای گذشــته آشــنا می کنــد و یــادآور 
خاطرات روزهای کودکی و نوجوانی والدین 

آن هاست.

»حســین پورکویــر« نفــر دوم هفدهمیــن دوره 
مسابقات بین المللی قرآن کشور تونس با حضور 
مســئوالن و فعاالن قرآنی وارد مشــهد شــد. به 
گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف خراسان 
رضوی، پورکویر در حالی رتبه دوم این مسابقات 
را به دست آورد که نماینده کشــور الجزایر تنها 
با کســب 1۲ صدم درصد بیشتر در جایگاه اول 

قرار گرفت. پورکویر پس از ورود به مشهد در 
گفت وگو با ایکنا گفت: به دســت آوردن این 
مقام بیــن المللی حاصل ۲5 ســال فعالیت 
من در حوزه قرائت قرآن بــود و الزم می دانم 
از اســتادان قرآنی ام حســندخت مشهدی، 
احمدآبــادی، رجایی، پناهی، روغنی، شــاه 

میوه و سادات فاطمی تشکر کنم.

کتاب و کتاب خوانی

»حکایت های کمال« به بازار کتاب آمد

دریچه خبر

شهردار مشهد در نشست با اعضای شورای سیاست گذاری جشنواره رسانه ای ابوذر: 

فرهنگ سرای رسانه در اختیار رسانه ها قرارمی گیرد 
شهردار مشهد ضمن اشاره به این که فرهنگ سرای 
رسانه باید با فعالیت های اهالی رســانه زنده شود، 
گفت: بر همین اســاس فرهنگ ســرای رسانه برای 
فعالیت های رسانه ای در اختیار رسانه ها قرارخواهد 
گرفت. به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری 
مشــهد، »محمدرضا کالیی« روز گذشته در نشست 
با شورای سیاست گذاری چهارمین جشنواره ابوذر 
و در پاســخ به درخواســت این شــورا برای در اختیار 
گذاشتن مکانی به منظور راه اندازی دبیرخانه دایمی 
این جشنواره اظهارکرد: شهرداری مشهد فرهنگ 
سرای رسانه را در اختیار دارد که متاسفانه حدود 98 
درصد از فعاالن رســانه های استان درآن رفت و آمد 
ندارند که این موضوع فرهنگ سرا را به فضایی سرد 
مبدل کرده اســت. بنابراین پیشــنهاد می دهم این 

فرهنگ سرا با مدیریت شهرداری در اختیار رسانه ها 
قرار گیرد تا با فعالیت اهالی رسانه به فضایی بانشاط 

و زنده تبدیل شود.

آمادگی شهرداری برای حمایت از جشنواره 	 
ابوذر

کالیی در این جلسه همچنین گفت: با هدف توسعه 
فرهنگ شهروندی از طریق رسانه ها آماده همکاری 
و حمایت از جشــنواره رســانه ای ابوذر هستیم. وی 
افزود: در ایــن زمینه بخشــی از فضاهــای تبلیغات 
محیطی، تلویزیون های شهری و همچنین تاالر شهر 
برای برگــزاری اختتامیه ایــن جشــنواره در اختیار 
شورای سیاســت گذاری جشــنواره ابوذر قرارداده 

خواهد شد.

جشنواره ابوذر همدلی رسانه ای در استان را 	 
افزایش می دهد

در این نشســت »جعفر مروارید« مدیــرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خراسان رضوی نیز با تقدیر از اقدامات 
فرهنگی شهرداری مشهد گفت: امسال سال رونق 
تولید است و با شــرایط کنونی برای تحقق این شعار 
نیازمند همدلی و هم افزایی در جامعه هستیم که این 
موضوع به هم افزایی و همدلی رسانه ها نیاز دارد که 
جشنواره ابوذر به افزایش همدلی در میان رسانه ها 

کمک خواهد کرد.

حمایت های شهرداری از فرهنگ قابل تقدیر است	 
»محسن نصرپور« مدیرکل صدا و سیمای خراسان 
رضوی نیز در ادامه این نشست اظهارکرد: اقدامات 

و حمایت های شــهرداری مشــهد از حوزه فرهنگ 
قابل تقدیر اســت از ایــن رو با توجه بــه این موضوع 
از مدیریت شــهری توقع حمایــت از برگزاری فاخر 
اختتامیــه جشــنواره رســانه ای ابــوذر را داریــم. 
وی افــزود: از شهردارمشــهد، درخواســت داریــم 
فضای تبلیغات شــهری برای انعــکاس این رویداد 
و همچنیــن تــاالر شــهر را بــرای برگزاری مراســم 
اختتامیه این جشــنواره دراختیار شورای سیاست 

گذاری جشنواره ابوذر قراردهند.

یک فرصت برای مدیریت شهری 	 
»حسین حســامی« مدیرهســته گزینش وفرمانده 
حــوزه مقاومت بســیج شــهید اعلمی شــهرداری و 
شورای شهر مشهد نیز در ادامه این نشست گفت: 
مشهد پایتخت فرهنگی ایران و جهان اسالم است 
که شهرداری مشهد با ۲60 عنوان خدمت در راس 
مجموعه های خدمات رســان به زائران و مجاوران 

قراردارد.

گزارش جلسه

گروه هنری

 نشست اکران و بررسی فیلم سینمایی »زغال« عصر شنبه با حضور »اسماعیل منصف« 
نویسنده و کارگردان این اثر در پردیس سینمایی هویزه مشهد برگزار شد. این فیلم هنر و 
تجربه محصول سال 1398 است و داستان مردی به نام »غیرت« را روایت می کند که در 
یکی از روستاهای مرزی آذربایجان به کار زغال سازی مشغول است. پسر او یاشار که به 
خاطر دزدیدن طال در زندان به سر می برد، برای عروسی خواهرش به مرخصی می آید. 
اما گم شــدن ناگهانی یاشــار، غیرت را با چالش جدیدی رو به رو می کنــد... . »زغال« با 
بازیگران آذری و به زبان ترکی ساخته شــده اما زیرنویس فارسی آن، تماشایش را برای 

غیرآذری ها هم جذاب کرده است.

فیلم ترکی صرفا به معنای استفاده از لوکیشن و زبان ترکی نیست 	 
به گزارش خراسان رضوی، پس از اکران این فیلم برای مخاطبان مشهدی، کارگردان 
فیلم عــالوه بر صحبت دربــاره این تجربه هنری خود، به ســواالت حاضران پاســخ داد. 
اسماعیل منصف درباره تجربه هایش در ساخت فیلم کوتاه گفت: ساخت فیلم کوتاه با 
خودش توانمندی می آورد، اصوال آدم ها وقتی می خواهند کار بزرگ تری انجام دهند و 
فیلم سینمایی بلند بسازند یا با فیلم کوتاه یا دستیاری شروع می کنند و بعد وارد سینمای 
حرفه ای می شوند. بعدها کم کم به این فکر می کنند که باید فیلم بسازند و متوجه می 
شوند بهتر اســت به زبانی فیلم بســازند که در آن حیطه تسلط بیشــتری دارند. من هم 
چون خودم ترک زبان هستم، تصمیم گرفتم فیلم کوتاهم را با زبان آذری بسازم. منصف  
ادامه داد: همیشه معتقدم وقتی شما می گویید فیلم ترکی ساخته ام این صرفا به معنای 
استفاده از لوکیشن و زبان ترکی نیست باید هویت فیلم ترکی باشد و به هر حال ما این 
توانمندی را داریم. عالوه بر آن بازیگران این فیلم مهم ترین امتیازشان تنفس در همان 
محیط اســت و این موضوع یعنی زندگی در همان جغرافیا باعث می شود نبض آن جا را 
درست بفهمند، نکته دیگر این که در جنس سینمای من چهره بودن بازیگر مهم نیست 

به همین دلیل فکر کردم بازیگرانی را انتخاب کنم که انگیزه و استعداد زیادی دارند.

فیلم نامه باید خودش را به مخاطب معرفی کند	 
وی درباره چگونگی شــکل گیری ایــده فیلم نامه »زغــال« بیان کرد: بخشــی از ایده ها 
مربوط به فیلم های کوتاهی بود که من در همان منطقه ســاخته ام، همچنین بودن در 
همان جغرافیا و فضا مرا به این فیلم نامه رساند. وی ادامه داد : من وقتی شروع به نوشتن 
می کنم اصال به این که کار قرار است در چه چارتی قرار بگیرد فکر نمی کنم. به چگونگی 
روایت داستان فکر می کنم که البته معتقدم خود داستان فرم روایی اش را بیان می کند. 
فیلم نامه باید آن قدر هویت داشته باشد که خود برای شــما چارچوبش را معرفی کند. 
وی همچنین درباره شــخصیت اصلی ایــن فیلم گفت : بــه گمان من در ایــن فیلم بهتر 
است تماشاچی ذهنش به این سمت نرود که با یک قهرمان طرف است یا ضد قهرمان. 
به عالوه کاراکتر اصلی فیلم به سمتی پیش می رود که من خودم به عنوان تماشاچی با 
بعضی از رفتارهایش موافق نیســتم اما درکش می کنم. این آمیخته ای از قهرماِن ضد 

قهرمان است.

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی، خبرداد: 

 ارائه 22 محصول استارت آپی توسط
 فن بازار منطقه ای خراسان رضوی 

مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان 
خراســان رضوی از ارائــه ۲۲ محصول اســتارت 
آپی در نمایشــگاه هفته پژوهش توســط فن بازار 

منطقه ای استان خبر داد. 
بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت شــهرک های 
صنعتی استان خراســان رضوی،"مسعود مهدی 
زاده مقدم" در بازدید از شرکت های فناور و استارت 
آپ هــا در نمایشــگاه هفتــه پژوهش، اظهــار کرد: 
نمایشگاه امســال هفته پژوهش و فناوری فرصت 
بســیار مطلوبی به وجود آورد و ارتباط خوبی میان 
جامعــه صنعتــی، پژوهشــگران و دســتگاه هــای 
اجرایــی برقرار شــد. وی با بیــان این که ســازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران حمایت 
مستمر از فن بازار ها و اســتارت آپ ها دارد، افزود: 
حمایــت از آن هــا و همچنیــن رویدادهــای علمی 
جزو برنامه هــای اصلی بــوده زیرا اســتارت آپ ها 
 نقــش اساســی در رفــع نیازهــای صنایــع دارند.
مهدی زاده مقدم با اشاره به هدف گذاری فن بازار 
منطقه ای در این نمایشگاه، ادامه داد: هدف از این 
نمایشــگاه برقراری ارتباط و اثر هــم افزایی هرچه 
بیشــتر بین واحدهای صنعتــی متقاضی پژوهش 
و فنــاوری با مرکز تحقیقاتی و شــرکت های دانش 

بنیان است که در فضای حدود ۲50 متر با استقرار 
فن بازار منطقه ای خراسان رضوی به معرفی آخرین 
دستاورد شرکت های فن آور و دانش بنیان پرداخته 
شد و محصوالت خود را برای صنعتگران به نمایش 
گذاشتند. وی اظهار کرد: امسال در مجموعه فن 
بازار منطقــه ای، ۲۲ محصول اســتارت آپی ارائه 
شد که قابلیت عرضه شــدن صنعتی را دارند و می 
 توانند واحدهای صنعتی از آن ها اســتفاده کنند.
شــرکت  مدیرعامــل  و  مدیــره  هیئــت  رئیــس 
شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی، خاطر 
نشــان کرد: امســال برای ارتباط موثــر واحدهای 
صنعتی با شــرکت های فناور و دانش بنیان 400 
نشست B2B  و 9 سمینار علمی و فناوری در غرفه 
فن بازار برگزار شد و همچنین هفت تور صنعتی در 
قالب صنعتگران از محصوالت فناور و استارت آپ ها 
بازدید کردند. وی با بیان این که شــش تفاهم نامه 
صنعتی ســازی میان واحدهای فناور و واحدهای 
صنعتی منعقد شد، افزود: نمایشــگاه امسال این 
نوید را داد که طرح های نوآور و فناور در سبد کاالیی 
محصوالت واحدهــای صنعتی قــرار بگیرند و نیز 
پیوند مراکز علمی و پژوهشــی بــا صاحبان صنایع 

عمیق تر شود.

 فیلم سینمایی »زغال« 
 در پردیس هویزه مشهد 
اکران و بررسی شد 

 »غیرت«
 قهرمان یاضد قهرمان

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مطرح کرد:

تالش برای حمایت بیشتر از پژوهشگران استان
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع اســتانداری 
خراسان رضوی با اشاره به توسعه فعالیت شرکت 
های دانش بنیان در ســال های اخیر گفت: در 
کارگروه  شرکت های دانش بنیان و گروه کاری 
واقفین علــم و فناوری با محوریت اســتانداری، 
در تالش هســتیم تــا از پژوهشــگران، حمایت 
بیشتری داشته باشیم و سهم خود را از پژوهش 
در تولید ناخالص داخلی به اهداف تعیین شده 
برسانیم. به گزارش روابط عمومی استانداری، 
»کوکب موسوی« در اختتامیه نمایشگاه پژوهش 
و فناوری که در ســالن همایش های نمایشــگاه 
بین المللی مشــهد برگــزار شــد، اظهــار کرد: 
امیــدوارم بــا برگــزاری چنیــن رویدادهایی در 
اســتان، بتوانیم اهــداف مهمی را کــه در زمینه 
پژوهش و فناوری در کشــور تدوین شده محقق 
کنیــم. وی افــزود: در سیاســت های ابالغی از 
سوی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری، 
در افق 1404، سهم پژوهش در تولید ناخالص 
داخلی، 4 درصد پیش بینی شده که برای تحقق 

این مهم باید بیش از پیش تالش کنیم.

بودجه ساالنه شهرداری برای عقد قرارداد 	 
با شرکت های دانش بنیان

رئیس شــورای اســالمی شــهر مشــهد  نیــز در 
گفت وگــو با ایســنا بــه اهمیــت توجه بــه حوزه 
هــای پژوهشــی اشــاره و اظهــار کرد: اعتباری 
در بودجه ســاالنه شــهرداری مصوب شــده که 
شهرداری را موظف کرده ایم تا بخشی از بودجه 
و اعتبارات خــود را با شــرکت های دانش بنیان 
و مجموعه های خــالق و نوآور، قــرارداد ببندد. 
»محمدرضــا حیدری« افزود: شــورای شــهر در 
فعالیت های پژوهشی و دستاوردهایی که قابلیت 

تبدیل به فناوری و رفع نیاز حوزه شهری را دارد، 
نقش حمایتی دارد. شــهرداری، در حوزه هایی 
از جمله قطــار شــهری و نــاوگان حمــل و نقل، 
نیازمند کمک است و این ناوگان متکی به فناوری 
خارجی اســت و باید بتوانیم در داخل نیازهای 
خود را برآورده کنیم کــه در این زمینه، گام های 

خوبی برداشته شده است.

رتبه برتر خراسان رضوی به دلیل اهمیت 	 
دادن به پژوهش سراها

مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی نیز 
گفت: خراسان رضوی، هرسال جزو استان های 
برتر کشــور در جشــنواره های جابربــن حیان، 
نوجــوان خوارزمــی و جــوان خوارزمی اســت و 
کســب این رتبه ها به دلیل اهمیتی است که به 
پژوهش سراها می دهیم. »قاسمعلی خدابنده« 
بیان کرد: 49 پژوهش ســرای دانش آموزی در 
اســتان داریم که بســیار فعال هســتند و عالوه 
 بــر دانش آمــوزان و همــکاران، خانواده هــای 
عالقه مند نیز می توانند به این پژوهش ســراها 

رفت وآمد داشته باشند.

5فرهنگ و هنر
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از امروز در پردیس های سینمایی هویزه و اطلس آغاز می شود

اکران 23 فیلم سینما »حقیقت« در مشهد
فیلم های منتخب ســیزدهمین جشنواره سینما 
»حقیقت« از امروز در مشــهد اکران می شــود. به 
گزارش خراســان رضوی، این دوره از جشــنواره 
ســینما حقیقــت از 18 آذر در تهران اکران شــد 
و حضــور پررنــگ هنرمنــدان خراســانی یکی از 
ویژگی هــای آن بــود. این موضوع ســبب شــد تا 
مســئوالن فرهنگی و هنری شــهر، اکران برخی 
از آثار این جشنواره در مشــهد را پیگیری کنند تا 
شهر مشهد به عنوان یکی از پایگاه های سینمای 
ایران، میزبان اکران این آثار باشد. معاون هنری و 
سینمایی اداره کل ارشاد در گفت وگو با خبرنگار 
ما در این بــاره گفت : اکــران فیلم هــای منتخب 
جشــنواره ســینما حقیقت، از ۲5 آذر )امروز( در 
مشــهد آغاز خواهد شــد و به مدت پنــج روز ادامه 
خواهد داشــت. »محمد رضــا محمــدی« افزود: 
این اکران ها به صــورت همزمان در پردیس های 

ســینمایی هویزه و اطلس و در سئانس های 16، 
18 و ۲0 برنامــه ریزی شــده و طبق جدول پیش 
بینی شــده، آثــار بــه شــکل چرخشــی در این دو 
پردیس اکران خواهد شد. بر این اساس همه فیلم 
ها در هردو سینما اکران خواهد شد تا مخاطبان با 
توجه به زمان و مکان دسترسی، فیلم مورد عالقه 
خود را انتخاب کنند. وی درباره تعداد فیلم ها نیز 
گفــت: در مجموع ۲3 فیلم بــرای اکران انتخاب 
شــده و عالقه مندان مــی توانند بلیــت فیلم ها را 
به قیمت  8000 تومان از ســایت ســینما تیکت 
تهیه کنند. شایان ذکر است مستندهای»زندگی 
میــان پرچم های جنگی« به کارگردانی محســن 
اسالم زاده، »ماهر« به کارگردانی مسعود دهنوی، 
»خاطرات بادیه« به کارگردانی ساسان فالح فر، 
»مرهم« به کارگردانی مســعود زارعیــان، »کّرار« 
ســاخته محســن عقیلی، »نه کوچک، نه بزرگ« 

ســاخته محمدصــادق رمضانی مقــدم، »بوکس 
برای صلح« اثر محسن جهانی و »مهدی که به دنیا 
آمد« از امیرمهدی حکیمی و حجت بامروت، آثار 

هنرمندان خراسانی در بخش های رقابتی مستند 
کوتــاه، نیمه بلند و بلند ســیزدهمین جشــنواره 

سینما حقیقت است. 



ورزش
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی

6
دوشنبه 25 آذر  1398.   شماره 4298 Mon.Dec،16،2019، No.4298

از میان خبرها

اسکی

شیرباد آماده حضور اسکی بازان
رئیس هیئت اسکی استان: مسیر مجموعه 

پیست اسکی همچنان ناهموار است

رئیس هیئت اســکی خراســان رضــوی از فعالیت 
پیست اسکی شیرباد خبر داد.  »ایمان سماورچی« 
در این بــاره گفت: مجموعه زمســتانی شــیرباد از 
حدود سه هفته گذشــته برای تفریحات زمستانی 
گشــوده شــد.  وی افــزود:  از ابتــدای ســال اعزام 
به مســابقات اســکی و رول اســکی را داشــتیم و از 
هفته گذشــته نیز عاطفه کریمی و عاطفه صالحی 
از خراســان رضوی در اردوی صحرانوردی کشور 
حضور دارند.وی دربــاره بحث اســتعدادیابی نیز 
تصریح کرد: کمیته اســتعدادیابی تشــکیل شــده 
اســت و جلســاتی را نیــز برگــزار کردیم. ســعی ما 
بر این اســت که با همــکاری آموزش و پــرورش در 
مدارس و مهدهای کودک به کشف استعداد های 
این رشــته بپردازیــم.وی تصریح کرد: مســابقات 
اسکی آلپاین خراســان رضوی در دو بخش آقایان 
و بانوان، رده ســنی آزاد طبق ســال های گذشــته 
به مناســبت دهه فجر در بهمن ماه امســال برگزار 
خواهد شد.ســماورچی ادامه داد: همچنین ما در 
هیئت اســتان آمادگی خود را بــرای میزبانی های 
کشوری درزمینه مسابقات و اردوها به فدراسیون 

اسکی اعالم کردیم.
وی دربــاره مســیر ایــن مجموعــه ورزشــی گفت: 
حدود یک کیلومتر پایانی مسیر مجموعه زمستانی 
شیرباد، بسیار ناهموار است که ما تالش می کنیم 
با افزایش طول مســیر به 3 کیلومتر، آن را به راهی 
بســیار مناســب تبدیل کنیم. رئیس هیئت اسکی 
خراسان رضوی ادامه داد: اعتبارات برای احداث 
راه توســط مجموعه شــیرباد تامین می شــود و در 
صورت داشــتن مجوز در کوتاه تریــن زمان ممکن 

مسیر را خواهیم ساخت.

خبر

ورزش 

بر مبنای بیانیه گام دوم انقالب در تربیت 
بدنی آستان قدس برگزار شد

تدوین سند راهبردی ورزش
 نشســت تخصصــی تدویــن ســند راهبــردی ورزش 
بــر اســاس بیانیــه گام دوم انقــالب، دیروز بــا حضور 
مسئوالن نهادهای ورزشی و نمایندگان وزارت ورزش 
و جوانــان، بســیج ورزشــکاران، ســتاد کل نیروهای 
مســلح در امور ورزش در مؤسسه تربیت بدنی آستان 
قدس رضوی برگزار شــد.  به گزارش روابط  عمومی 
تربیت بدنی آستان قدس رضوی ، نشست جمع بندی 
تدوین سند راهبردی بیانیه گام دوم انقالب در حوزه 
ورزش با حضور نمایندگان ملی کارگروه تدوین سند 
نظام نوین ورزش و مدیران تربیت بدنی آستان قدس 
دیروز در محل این مجموعه ورزشی برگزار شد و امروز 
پایان مــی یابــد.در این جلســه، علیرضا صفــارزاده، 
رئیس هیئت مدیره تربیت بدنی آستان قدس رضوی 
و مسئول این کارگروه با بیان توضیحاتی درباره نحوه 
شکل گیری و اهداف آن گفت: بیانیه گام دوم انقالب 
از مهم ترین ســندهای باالدســتی در پیشــرفت همه 
جانبه کشور اســت و کارگروه تدوین ســند راهبردی 
در حوزه ورزش بر اســاس ایــن بیانیه در پــی نهادینه 
 سازی ارزش ها و بهره  برداری از دستاوردهای چهل 
ساله ورزش شکل گرفته است.وی با بیان این که این 
کارگروه از شش ماه قبل آغاز به کار کرده است، افزود: 
وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی این کارگروه و 
نمایندگانی از دیگر نهادها از جمله نیروهای مسلح، 
معاونــت فرهنگــی ســپاه، دانشــگاه آزاد اســالمی، 
شماری از رؤسای فدراسیون ها و تربیت بدنی بسیج 

در تدوین و عملیاتی کردن این سند ملی سهم دارند.

اخالق، معنویت، فرهنگ؛ در همه ارکان ورزش	 
مهرعلــی باران چشــمه هم به عنــوان مشــاور رئیس 
ســتاد نیروهای مســلح در امور ورزش و از مســئوالن 
این کارگروه بیان کرد: چشــم انداز این کارگروه پس 
از تدوین و اجــرای آن در حوزه ورزش کشــورمان این 
است که در همه عرصه های ورزش همگانی، ورزش 
قهرمانی، ورزش حرفــه ای، ورزش تربیتــی و ورزش 
بانوان در جایگاه ســه کشــور اول آســیا قرار بگیریم و 
جزو 10 کشور نخست جهان باشــیم. وی با تاکید بر 
هم افزایی و مشــارکت همــه نهادها و ســازمان ها در 
مســیر تدوین و عملیاتی کردن این هدف گفت:  پس 
از تکمیل تدوین سند راهبردی ورزش، برای بررسی 
و تصویب نهایی به شورای وزارت ورزش ارائه می شود 
تا پــس از اعمال نظر همــه اعضا و تعییــن برنامه های 
عملیاتی آن به صورت بخشــنامه قانونــی به متولیان 

نهادها و سازمان های ورزشی کل کشور ابالغ شود.

اخبار

فوتبال - هندبال

تجلیل از پیش کسوتان فوتبال 
بخش انابد

علی نوری-  طی مراسمی از 60 پیش کسوت رشته 
فوتبال بخــش انابد تجلیل شــد. علی قربانــی نژاد ، 
مســئول نمایندگــی ورزش و جوانان بخــش انابد در 
این مراســم گفت: این مراســم صمیمی ودوستانه به 
همت وتالش نمایندگی ورزش وجوانان و با همکاری 
هیئت فوتبال بخش انابد بــا هدف دورهمی وتجدید 
خاطرات وبهره گیــری ازتجربیات این ســرمایه های 
ورزشی برگزار شد. وی بیان کرد: این پیش کسوتان 
که بعضی از آن ها چندین سال است درتهران ،مشهد 
و شــهرهای دیگرزندگی می کنند، تجربیات بســیار 

ارزشمندی دارند.

 هندبال مشهد و نیشابور
 در جمع ۸ تیم برتر

شجاعی مهر-  مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان 
مناطق کشــور بــا حضور منتخبــان مناطق یــک  و دو 
در شهرســتان نیشــابور برگــزار شــد. مناطــق یک و 
دو هندبال کشور شــامل اســتان های تهران، البرز، 
مازندران، گیالن، گلســتان، ســمنان، قم، خراسان 
رضوی و خراسان شمالی است که تیم های برگزیده 
مناطق یــک و دو بــه صــورت دوره ای در نیشــابور به 
مصاف هم رفتند.  در پایان این رقابت ها که با حضور 
4 تیم تهران، مشهد، شــاهرود و نیشابور در مجموعه 
ورزشی انقالب نیشــابور برگزار شد، تیم های مشهد 
و نیشابور با شکست حریفان خود به جمع 8 تیم برتر 

کشور راه یافتند.

اخبار

والیبال نشسته - فوتبال

حضور خراسانی ها در لیگ والیبال 
نشسته بانوان

بــا پایــان یافتــن مســابقات والیبال نشســته بانــوان، 
حریفان تیم خراســان رضوی در لیگ برتر این رشــته 
مشــخص شــدند. تیم فوالد مبارکــه اصفهــان با 12 
امتیاز، هرمزگان با 9 امتیــاز و شــهرداری ارومیه با 5 
امتیاز به ترتیب در مکان های اول تا سوم قرار گرفتند و 
به لیگ برتر صعود کردند.پیش از این رقابت های گروه 
دوم لیگ برگزار شد و تیم های خراسان رضوی، ذوب 
آهن اصفهان و هیئت لرستان به لیگ برترراه یافتند و 
تیم های اسپادانای تهران و هیئت ساری به لیگ دسته 

یک رفتند.

درس اخالق هواداران تیم دهداری 
 از سری مســابقات لیگ برتر فوتبال خراسان رضوی 
بین تیم های دهداری  و اســتقالل کاشــمر  در مشهد 
برگزار شــد که این دیدار با نتیجه2 بر 2 خاتمه یافت.
اما نکته قابل توجه در این مسابقه این  بودکه هواداران 
تیم دهداری به همراه کادر فنی و بازیکنان در یک کار 
جمعی اقدام به نظافت جایگاه تماشــاگران  ورزشگاه 
تختی مشهد کردند که اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر 

است.

مدافع شهرخودرو گفت: تمام کارشناسان داوری پنالتی حادث شده روی مرا تایید 
نکردند، اما چرا هیچ کدام از داوران بازی این صحنه را ندیدند. فرشاد فرجی با 
ناراحتی از نادیده گرفته شدن پنالتی در دقیقه 40 بازی روی او در مقابل سپاهان 
افزود: با تمام احترامی که برای تیم حریف قائل هستم ، اما روی من خطای پنالتی 
واضحی صورت گرفت که همه ورزشگاه آن را دیدند؛ اما داور و کمک هایشان آن را 
ندیدند، تا شانس دو امتیاز حساسی که می توانست عصای دست ما شود، از بین برود. 
وی افزود: مدافع حریف به صورت واضح نه تنها پای مرا زد بلکه روی پایم را هم لگد 
کرد. اما تعجبم از این است که چطور آقای بنیادی فرداور مسابقه این صحنه را ندید؟
مدافع شهرخودرو با ابراز ناراحتی از پنالتی های گرفته نشده در هفته های اخیر 

برای تیمش متذکر شد: در بازی با سپاهان دو پنالتی ما را نگرفتند و باشگاه به کمیته 
داوران نامه زد، اما هنوز یک هفته نگذشته که در بازی مقابل نساجی باز هم پنالتی 
واضحی را که همه کارشناسان در تمام برنامه ها و رسانه ها تاییدش کردند، مورد 
اغماض قرار می دهند تا 4 امتیاز حساس در دو بازی پشت سر هم از دست تیم ما بپرد. 

واقعا نمی دانم چه بگویم.
فرجی که فصل گذشته بازیکن نساجی مازندران بود، درباره مباحث فنی بازی نیز 
گفت: بازی سخت و نفس گیری بود چراکه نساجی هفته های پیاپی  بود که بردی 
کسب نکرده بود و نیاز به سه امتیاز داشت. از طرفی ما هم برای حضور در کورس به 

سه امتیاز بازی نیاز داشتیم و همین موضوع حساسیت بازی را باال برده بود.

وی از تشویقش در ورزشــگــاه وطنی تمجید 
کرد و گفت: بچه همین شهر بودم و در نساجی 

سال ها بازی کردم. خیلی ها انتظار داشتند بمانم 
اما هدفم پیشرفت بود و دوست داشتم به تیم های 

بزرگ تر فکر کنم. در عین حال نساجی خانه اول من 
است و روزی هم به خانه ام برمی گردم اما به دلیل 
شرایط سنی ام دوست داشتم رو به پیشرفت باشم. 
آن ها اول بازی مرا تشویق کردند و من هم با دسته 

گلی از آن ها تشکر کردم.

پنالتی واضح را 
کسی ندید؟! 

مدافع شهر خودرو: 

تیم شــهرخودرو که باید بــه زودی در مرحله 
حذفی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف رقبای 
خود برود، قــرار بود اردویی برون مــرزی را با 
حضور تمامی بازیکنانــش زیر نظر کادرفنی 
برگــزار کنــد، امــا بدهــی مالیاتی باشــگاه 
استقالل برای قرارداد مهدی رحمتی باعث 
ممنوع الخروجی وی شــده است و  برگزاری 
اردوی خارجی شهرخودرویی ها در هاله ای 
از ابهام قرار داد. در همین زمینه ، سید مهدی 
رحمتی دروازه بان  ســابق تیم استقالل که 
هم اکنون در شــهرخودرو   روزهای خوبی را 
پشت سر می گذارد،  در پیامی مملو از خشم و 
عصبانیت، مدیران استقالل را تهدید به مقابله 
به مثل کرد. رحمتی در پست اینستاگرامی 
خود از توقیــف اموالش پــرده برداشــت و به 
مسئوالن استقالل هشــدار داد، اگر مشکل 
او را حــل نکننــد، همان رفتــاری را بــا آن ها 
انجام خواهد داد که آن ها با وی داشــته اند. 
او همچنیــن اســتقالل را به ارســال مدارک 
غیــر  واقعی بــه کنفدراســیون فوتبال آســیا 
برای دریافت مجوز حرفه ای حضور در لیگ 
قهرمانان آسیا متهم و از بی توجهی مدیران به 
درخواست های مکرر خود گالیه کرده است.

متن گالیه آمیز 	 
در بخشــی از متن گالیه آمیز دروازه بان تیم 
شــهر خودرو آمده اســت: چند ســال اســت 
به خاطــر مشــکل مالیاتــی ممنوع الخروج، 
المعاملــه و ... هســتم و  ممنــوع 
صدایــم در نیامده اســت . اما 
ظاهــرا از ســکوت من ســوء 
اســتفاده های زیادی شــده 
است.در شــرایطی که آقایان 
در فدراســیون فوتبال و باشــگاه 
اســتقالل هر روز ادعا می کننــد که این 
باشــگاه هیچ بدهی نــدارد و مشــکلی برای 
حضور در آســیا ندارد، اما نه تنها مالیات من 
 AFC را پرداخــت نکرده انــد بلکه ظاهــرا به
هم اطالعات غلــط داده اند. نــه تنها بدهی 
مالیاتی من چند ســال اســت کــه پرداخت 
نشــده ، بلکــه بــرای 
پاک کــردن صورت 

مسئله مدارک غیر واقعی هم به AFC  ارسال 
کرده اند. انگار نه انگار کــه زندگی ام مختل 
شده و تمام حساب های بانکی ام بسته شده 
است. این اولین و آخرین اولتیماتوم من بابت 
این اتفاق اســت و همان طور که نامه توقیف 
اموالم با فرصت پنج روزه به دســتم رســیده 
است، اگر مشکل مالیاتی من حل نشد همان 
رفتاری را انجام می دهم که آقایان در این چند 

سال با من انجام داده اند.

تهدید شهرخودرو	 
در پی همین مسئله تیم فوتبال شهر خودرو 
هم تیم استقالل را تهدید کرد که اگر مشکل 
ســید مهدی رحمتی حــل نشــود،از طریق 
مراجع قانونی پیگیری مــی کند. همچنین 
شکایت نامه ای هم در این زمینه نوشته شده 
است و در صورت عملی نشدن تعهد باشگاه 
استقالل به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال 
می شــود.مدیر تیــم فوتبال شــهرخودرو در 
این بــاره گفت: نامــه توقیف امــوال رحمتی 
را اداره مالیــات به باشــگاه شــهرخودرو زده 
اســت؛ مالیاتــی که اســتقالل متعهد شــده 
پرداخت کند. اکنون عالوه بر مهدی رحمتی، 
شهرخودرو نیز دچار مشکل بزرگی شده است 
و از استقاللی ها می خواهیم هر چه زودتر این 
مسئله را حل کنند تا مشکلی بین دو باشگاه 
به وجــود نیایــد. مجتبی سرآســیایی افزود: 
ابدا دوســت نداریم شــرایط به شــکلی پیش 
برود که مجوز حرفه ای استقالل دستخوش 
مشــکالتی شــود و AFC روی آن حســاس 
شود، اما باید به شــهرخودرو حق بدهید که 
اگر همــکاری الزم در خصــوص رفع ممنوع 
الخروجی مهدی رحمتی، با این باشگاه انجام 
نگیرد، از طریق مراجع قانونی پیگیری کنیم.

بدهی میلیاردی	 
مدیــر حقوقــی شــهرخودرو نیــز در همیــن 
زمینه گفت: در تاریخ 93/11/28 کمیته 
انضباطی طی دادنامه شماره 734 باشگاه 
استقالل را برای مالیات سه فصل حضور سید 
مهدی رحمتی محکوم کرد که مبلغ آن حدود 
761 میلیون تومان بود و اکنون به عالوه تمام 

جرایم و تاخیرات عدم پرداختش، این مبلغ 
یک میلیارد و ششــصد میلیون تومان شــده 
است.دکتر محمدرضا بختیاری افزود: طبق 
رای کمیته انضباطی باشگاه استقالل مکلف 
بوده ایــن مبلــغ را پرداخت کند اما باشــگاه 
اســتقالل با توجه بــه عرقی که ســید مهدی 
رحمتی به این تیم داشته، در تاریخ 97/8/2 
با وی توافقی می کند که براساس آن باشگاه 
استقالل متعهد می شود تا 97/11/1 رای 
کمیته انضباطی را به صورت کامل اجرا کند 
و اگر اجرا نکــرد مهدی می توانــد به همه جا 
شکایت کند.وی همچنین از شکایت مهدی 
رحمتی به کنفدراســیون فوتبال آسیا و فیفا 
در سال97 خبر داد و گفت: مهدی سال97 
به AFC شــکایت می کند که کنفدراســیون 
نیز پیــرو آن در تاریــخ 98/6/7 نامــه ای را 
خطاب به فدراســیون فوتبال و رونوشــت به 
رئیــس کمیته انضباطــی، دبیر فدراســیون 
و باشــگاه اســتقالل می زنــد؛ مبنی بــر این 
که مــا بارها و بارها به اســتقالل نامــه زدیم و 
درخواست کردیم که تعهداتش را انجام بدهد 
ولی انجام نــداده اســت و آن ها را بــه رعایت 
مقــررات انضباطی دعــوت می کنــد.وی از 
متضرر شدن باشگاه شهرخودرو از خلف وعده 
استقالل ابراز ناراحتی کرد و گفت: باشگاه 
شهرخودرو و ســید مهدی رحمتی به همین 
منظور شــکواییه خــود را درخصــوص موارد 
مذکور به عالوه تمامی اسناد و مدارک موجود 
برای ارائــه به AFC و کمیتــه تعیین وضعیت 
FIFA آماده کرده اند و چنان چه فدراســیون 
فوتبال و باشگاه استقالل تا پایان وقت اداری 
امروز برای رفع مشکل موجود اقدام نکنند، 
شــکواییه خود را علــی رغم میل قلبــی ارائه 
می کنند و بــا توجه بــه قوانین رایج باشــگاه 
اســتقالل از حضور در آســیا محروم خواهد 
شد.مدیر حقوقی شهرخودرو از پیگیری حق 
این باشگاه نیز خبر داد و تاکید کرد: چنان چه 
اقدام باشــگاه اســتقالل ســبب لغــو اردوی 
از پیش تعیین شــده باشگاه شــهرخودرو در 
امارات شود، حق باشگاه شهرخودرو نیز در 
مطالبه کلیه خسارات متحمل شده محفوظ 

است.

مهتا قره داشــی-  اگر بخواهیم از آشــفته بازار ایــن روزهای هیئت تنیس 
خراسان رضوی چشم پوشــی و تنها نکته مثبت این رشــته را بررسی کنیم، 
حضور بانویی از جنس همین رشــته در رأس تنیس خراسان رضوی، یعنی 

»سلطنت حق نظر« است.
او متولد 1340 در مشهد است . »حق نظر« مادری درگزی و پدری سبزواری 
دارد. زنی مقاوم، مســتحکم و صبور که در زندگی شــخصی اش اســتقالل 
مهم ترین ویژگی اوست. بعد از ازدواجش مجبور شد 14 سال را در شیراز و به 
دور از شهرش سر کند؛ این سفر و کوچ مسیر زندگی بانوی ورزشکار را تغییر 
داد. حق نظر در ابتدا در رشته بدنسازی فعالیت می کرد، در 34 سالگی  یکی 
از دوستان بدنسازش  به او فعالیت دررشته تنیس را پیشنهاد می کند.وی بعد 
از حضور در این رشته به حدی به آن عالقه مند شد که توانست عنوان بانوی 
اول شیراز را از آن خود کند. وی عالوه بر بازی به مربیگری نیز روی آورد.در 
سال 83 به مشهد بازگشت و تیمی تشکیل داد که به مسابقات کشوری اعزام 
شد و  توانست در تهران مقام نخست را کسب کند.  تازمانی که به عنوان تنیسور 
فعالیت داشت، در مشــهد همیشــه از پیش پیروز میدان بود.سلطنت حق 
نظر درباره حال و روز این روزهای تنیس خراسان رضوی می گوید: در زمان 
محمدرضا تدین که من به عنوان نایب رئیس 

فعالیت می کردم، با توجه به حضور حامیان مالی شرایط خوبی بر تنیس حاکم 
بود، پس از تغییراتی که به وجود آمد و بعد از بازه ای من به عنوان سرپرســت 
منصوب شدم و االن نیز منتظرم هرچه ســریع تر انتخابات برگزار شود.وی 
ادامه می دهد: هفتم دی ماه انتخابات برگزار می شــود؛ امیدوارم هرکسی 
انتخاب می شود بتواند به وضعیت این رشته سروسامان دهد. وی خاطرنشان 
می کند: من برای تنیس زمان زیادی را صرف کردم و مســئولیت پذیرفتن 
دشوار است و مجبور شدم سرپرســتی هیئت را بپذیرم، من در 34سالگی 
تنیس را آغاز کردم ولی روند رشــدم با توجه به عالقه ای که داشتم، سرعت 
خوبی داشت.حق نظر تاکید می کند: به تازگی صاحب نوه شده ام و دوست 
دارم زمان بیشتری را در کنار خانواده ام باشم و ممکن است بعد از انتخابات 
هیئت مدتی از این رشته فاصله بگیرم و قبول مسئولیت نمی کنم. وی بیان 
کرد: خراسان رضوی ظرفیت خوبی دارد اما نبود زمین کمی دست هیئت را 

در انجام فعالیت ها بسته است.
سرپرست هیئت تنیس خراسان رضوی می افزاید: کسی که قرار است 
ســکان هیئت را به دســت بگیرد، باید مشــکالت این چنینی را مد نظر 
قرار دهــد و با علم به این مشــکالت با  برنامــه ای مدون شــرایط را تغییر 
دهد. بدون شــک با انســجام مــی توانیم خراســان رضوی را بــه جایگاه 

واقعی خود برسانیم.وی تاکید می کند: در 
مسابقاتی که داریم، 
آن  ورزشــکارانمان  

طــور کــه بایــد نتیجه 
نمــی گیرنــد . حضــور 
و  باطــن  پــاک  غــزل 

پیــش از آن آیدا شــرفی 
و مــژده دختــرم قــدرت 

بانوان استان را به نمایش 
می گذاشــت. اما حــاال در 
رده هــای ســنی  پایه فقط 

مهرانه ظهوریان را داریم.

سرپرست هیئت تنیس استان با اشاره به برگزاری انتخابات در هفتم دی ماه بیان کرد 

تنیس استان نیازمند تغییر و تحول 

ســرمربی تیــم فوتســال بانوان خراســان 
رضوی پس از پیروزی در مسابقه حساس 
هفته شــانزدهم لیگ  برتر فوتسال بانوان 
برابــر ســایپا گفت: فکــر می کنــم بهترین 
مســابقه لیــگ را طــی چنــد ســال اخیــر 
انجام دادیم. فاطمه شــریف افزود: برنده 
واقعــی تماشــاگرانی بودند که در ســالن 
حاضــر شــدند و مــا را تنهــا نگذاشــتند و 
تشویق کردند. وی با اشــاره به نیمه اول و 
غافلگیری تیم ســایپا اظهار کرد: در نیمه 
اول بازی ســایپا تیم مــا را غافلگیــر کرد . 
به طوری که مجبور شــدیم تایــم بگیریم و 
نکات فنــی الزم را به شــاگردانم گوشــزد 
کنیــم. وی ادامــه داد: در نیمــه دوم هــم 
ســه موقعیــت دروازه خالــی را از دســت 
دادیــم. ســایپا پاورپلی کرد و مــا موقعیت 
به دســت آوردیم. گل ســومی هم که وارد 
 دروازه ما شد به دلیل اشتباه دفاع ما بود.
شریف درخصوص صدرنشــینی تیمش و 
جبران شکست دور رفت برابر سایپا گفت: 
در پنج هفته نخســت دور رفــت پنج بازی 
سخت داشتیم و بازیکنانم هماهنگ  نشده 
بودند، اما به تدریج منسجم و هماهنگ تر 
شــدند و در این بازی هم از امتیاز میزبانی 
استفاده کردیم تا بازی دور رفت را که 2 بر 
یک شکست خورده بودیم در دور برگشت 

جبران کنیم و 4 بر 3 پیروز شویم.

فاطمه شریف :

بهترین مسابقه لیگ 
را انجام دادیم

 خشم رحمتی از 

ممنوع الخروجی و توقیف 

 اموالش به دلیل 

بدهی مالیاتی استقالل 

دردسر جدید 
شهرخودرو 



اخبار

گوناگون

فرمانداری وجود قرص داخل کیک 
در نیشابور را تکذیب کرد 

شجاعی مهر- در پی انتشار مطلبی درفضای مجازی 

درخصوص کشــف کیک  حاوی قرص در نیشــابور  
سرپرست فرمانداری نیشابور باتکذیب  این موضوع 
گفت:پس از اعالم این موضوع  شــیء داخل کیک 
مــورد بررســی و آزمایــش قــرار گرفت و مشــخص 
شــد شــیء مشــکوک قرص نبوده بلکه خامه بوده 
اســت.قامتی در گفت وگو با خراسان رضوی بیان 
کرد: دانش آموزی در روســتای باغشــن گچ بخش 
مرکزی نیشــابور  پــس از خرید کیــک و بــا توجه به 
خبرهای  چند روز  گذشته به شیء داخل این بسته 
مشکوک می شود. وی ادامه داد: پس از اعالم این 
موضوع این شیء مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت 
و مشخص شد شیء مشکوک قرص نبوده بلکه خامه 
بوده اســت و به این ترتیب وجود کیک حاوی قرص 

در نیشابور کامال تکذیب می شود.

سقوط کودک 7 ساله از طبقه 
چهارم به داخل چاله آسانسور 

شــجاعی مهر-مدیــر عامــل ســازمان آتش نشــانی 

نیشــابور گفت: نقص فنی آسانســور و باز شدن در 
آن در زمانی کــه کابین در طبقه باالتــر بود موجب 
سقوط کودک هفت ســاله به درون چاله آسانسور 
شد.حســینی گفت : بــا اعالم این حادثــه  یک تیم 
از نجاتگران ایســتگاه یــک به محل اعزام شــدند و 
با کمک امدادگران اورژانس ابتــدا در درون چاله 
کمک های اولیه بــرای کودک انجام شــد و پس از 
ثابت کردن مصدوم بــر روی بک بــرد او را از درون 
چاله آسانسور خارج کردند و به نیروهای اورژانس 

تحویل دادند.

کشف ۱۵ دستگاه استخراج ارز 
دیجیتال غیرمجاز در سبزوار 

 کالتــه- فرمانــده انتظامــی ســبزوار از کشــف ۱۵ 

دستگاه اســتخراج ارز دیجیتال غیرمجاز به ارزش 
۱۵۰ میلیــون تومــان خبــر داد. ســرهنگ بیــات 
مختاری گفــت: کارآگاهــان با اشــراف اطالعاتی 
توانســتند با هماهنگی مقــام قضایی در بازرســی 
ازیک محل ۱۵ دستگاه اســتخراج ارز دیجیتال را 
کشــف کنند. وی تصریح کرد در ایــن خصوص دو 

متهم پرونده دستگیرشدند.

۷شهرستان ها
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خبر

شهرستان ها

عملیات اجرایی ۳ پایگاه 
اورژانس ۱۱۵ در تربت حیدریه  

مه والت و زاوه آغاز شد
امــور  و  فیزیکــی  منابــع  توســعه  اداره  رئیــس 
عمرانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تربــت حیدریه 
از آغــاز عملیــات عمرانــی ســه پایــگاه اورژانــس 
۱۱۵ در مجموعه تحت پوشــش این دانشــگاه در 

شهرهای  تربت حیدریه ،مه والت و زاوه خبرداد.
سید امیر حســینی گفت: این پروژه ها با اعتباری 
حدود ۱۳ میلیارد ریــال و زیربنای ۵2۰ مترمربع 
از محل اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و استانداری خراسان رضوی و همچنین با 

مشارکت خیرین سالمت اجرا می شود.
وی تصریح کرد: این پــروژه ها شــامل پایگاه های 
شــادمهر و ازغند در مــه والت و همچنیــن  قلعه آقا 
حسن در زاوه است و پایگاه شماره 2 شهری تربت 
حیدریــه نیز هــم اکنــون بــا ۶۵ درصد پیشــرفت 
فیزیکــی درحال اجراست.حســینی اظهــار کرد: 
هم اکنون در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشــکی تربت حیدریه، ۱۵ پایگاه اورژانس ۱۱۵ 
شهری و جاده ای همراه با ۳۰ دستگاه آمبوالنس 
و یک دســتگاه اتوبــوس آمبوالنس خدمــات ارائه 

می دهند.
در شــهر تربت حیدریه نیــز چهار پایــگاه اورژانس 
شــهری بــه شــهروندان خدمــات امــدادی ارائــه 
می دهند.دانشــگاه علــوم پزشــکی تربت حیدریه 
۳۶۰ هزار نفر را در ســه شهرســتان مه والت، زاوه 
و تربت حیدریــه زیرپوشــش خدمات بهداشــتی و 
درمانی دارد.همچنین ۱9۰ تخت بیمارســتانی 
در بیمارســتان نهم دی تربت حیدریــه و 2۰ تخت 

بیمارستانی در مه والت دایر است.

 خریدحمایتی ۶ تن زعفران
 در تربت جام

گفتی-در هشت ماه ابتدای سال 98، بیش از ۷۳۰ مددجوی کمیته 

امداد در برنامه های آموزش خانواده شــرکت کردند.رئیس کمیته 
امــداد جغتای گفت: ایــن افــراد در مجموع در قالب ۱۵۰ ســاعت 

آموزشــی با مبانی فرهنگ و اخالق اســالمی و مهارت های زندگی و ســبک زندگی اسالمی و 
بســیاری از نیازها و مشــکالتی که خانواده های مددجو با آن مواجه هســتند از جمله مدیریت 
اقتصادی و... آشنا شدند.مسکنی افزود: مادران و زنان سرپرست خانوار مهم ترین گروه هدف 

امداد جغتای در برنامه های فرهنگی و آموزش خانواده بوده اند.

خاکشــور-رئیس میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 

شهرستان رشــتخوار گفت : از ابتدای ســال 98 تاکنون 2۵ شیء 
تاریخی از سوی شهروندان رشتخوار برای نمایش در خانه موزه قرایی به اداره میراث فرهنگی 
رشتخوار اهدا شده اســت. کاظم کامیاب به خبرنگار ما گفت: اشــیای  تاریخی  اهدایی شامل 
قفل های قدیمی، قرآن های قدیمی، تابلو و... اســت. وی یادآور شــد: در راستای تجهیز خانه 
موزه قرایی دو جلد قرآن تاریخی از سوی هیئت امنای مسجد وکیل و هیئت امنای مسجد علی 

بن ابیطالب رشتخوار جهت نمایش در خانه موزه قرایی اهدا شد.

 حقدادی -مدیرجهاد کشــاورزی تربت جام گفت:کارخریدحمایتی 

زعفران بــه منظور حمایــت از کشــاورزان و همچنین تنظیم بــازار از 
هشــتم آبان با محوریت اداره تعاون روســتایی در تربت جام آغاز شــده واین روند تا پایان آذر ادامه 
داردو تاکنون بیش از ۶ تن زعفران از کشاورزان منطقه خریداری شده است.خوشخو افزود: خرید 
حمایتی زعفران با چهارنمونه نگین ، شبه  نگین ، پوشال درجه یک و پوشال معمولی سطح  بندی 
شده که هر کیلوگرم زعفران نگین ۱۰۵ میلیون ریال ، شبه  نگین 9۵ میلیون ریال ، پوشال درجه 
یک 9۰ میلیون ریال و پوشال معمولی زعفران نیز 82 میلیون ریال از کشاورزان خریداری می شود.

 اهدای اشیای تاریخی  اهالی رشتخوار
به موزه تاریخی

حضور 7۳0 مددجوی کمیته امداد 
جغتای در برنامه های آموزش خانواده

سوژه ها و خبرها

شعبانی-نشســت  پیــاده رو در ابتــدای خیابان 

طالقانــی و در مجــاورت بنای تاریخی مســجد 
شیخ یوســفعلی تربت حیدریه که منجر به قطع 
حدود پنج هــزار انشــعاب آب و گاز و 2۰۰ خط 
مخابراتــی شــد ،خوشــبختانه خســارت جانی 
نداشت و با تالش دستگاه های اجرایی آب و گاز 
و خط مخابراتی مشترکین وصل شد.به گزارش 
خراسان رضوی ،معاون عمرانی فرماندار تربت 
حیدریه گفت:  علت حادثه نشســت پیــاده رو ، 
ریزش دیــواره محل گودبــرداری شــده مجاور 
پیاده رو اســت و احتمال ریــزش دیوارها وجود 
دارد و ممکــن اســت خیابان طالقانی نشســت 
کند. پس از این حادثه با  ایمن ســازی مســیر و 
جلوگیری از وقوع حوادث دیگر، توسط کارکنان 
دســتگاه هایی نظیر گاز، برق، مخابــرات و آبفا 

دورتا دور منطقه نشست کرده مسدود شد.

جلوگیری از انفجار گازی تنها  ۱۲ دقیقه 	 
پس از وقوع حادثه

کریمی ،معاون عمرانی فرماندار تربت حیدریه 
می گوید: در پی این حادثه که انشعاب پنج هزار 
مشــترک آب و گاز و 2۰۰ مشــترک خدمــات 
مخابــرات قطع شــده بــود، بــا هماهنگــی بین 
اعضای ستاد و در اقدامی سریع در زمانی کمتر 
از ۱2 دقیقه، پس از قطع فوری گاز و جلوگیری 
از انفجــار احتمالــی و حادثــه غیرقابــل جبران 
عملیات ایمن ســازی، قطع لوله، مهار حادثه و 
مقاوم ســازی  انجام شــد.کریمی تصریح کرد: 
به منظور وصل مجــدد  رگالتورهای علمک ها 
توسط ۱۱ گروه از شــهرهای معین، اقدام الزم 
به عمل آمد و بــا تالش نیروهای امــداد گاز،آب 

و مخابرات  انشــعابات تمامی مشترکین وصل 
شد.معاون فنی و عمرانی فرماندار تربت حیدریه 
گفت: عملیــات  با تخلیه آب داخل گود توســط 
پمپ هــا ولجن کش هــای آتش نشــانی و اداره 
آب و فاضالب و همچنین اتمام نصب داربست و 

ایمن سازی محل گود پایان گرفت.

 خسارت ۲۸۳ میلیون تومانی	 
 به تاسیسات شهری

کریمــی دبیــر ســتاد پیشــگیری، هماهنگی و 
فرماندهــی و عملیات پاســخ به بحــران، ضمن 
قدردانــی از تعامــل و همــکاری دســتگاه های 
امــدادی و همچنیــن فرماندهــی انتظامــی و 
شهرداری، بر آمادگی هرچه بیشتر دستگاه های 
امدادی به منظور اقدام مناسب در هنگام بحران 

و ضرورت ایمن سازی ســاختمان های در حال 
اجرا به خصوص ســاختمان هــای گودبرداری 
شده توسط شهرداری ها و مراجع صدور پروانه 
با هدف جلوگیری از وقوع حوادث مشابه تأکید 
کرد.وی با بیان این که این حادثه 28۳ میلیون 
تومان به تاسیسات شهری خســارت وارد کرد، 
افزود:اکنون در حال برآورد خســارت هســتیم 
و از ســویی نگران افت فشــار گاز بودیــم و هنوز 
به شــرایط عادی برنگشــتیم.کریمی افزود: در 
گودبرداری های انجام گرفته یک سازه نگهبان 
داریم و یک دیوار حایل است که اگر گودبرداری 
انجام می شــود باید زمین مجاور سازه نگهبان 
داشته باشد و یک شیب شیروانی نیز به آن داده 
شود.وی خاطر نشان کرد: در گذشت زمان این 
خاک می تواند ریزش کند و این دیوار حایل باید 

آن قدر مستحکم باشد که فشار جانبی خاک را 
مهار کند.

ساختمان فاقد دیوار حایل اصولی و سازه 	 
نگهبان است

معاون فنی و عمرانــی فرماندار تربت حیدریه با 
بیان این که این گودبرداری، غیر اصولی و فاقد 
دیوار حایل اصولی و سازه نگهبان است، افزود: 
خــاک در اثر نشســت و فشــار جانبــی و در کنار 
رطوبت و بارندگی های اخیر باعث ریزش شده 
و این در حالی است که حوض انبارهای متعدد 
در این منطقه مزید بر علت شده تا این اتفاق رخ 
دهد.وی دلیــل این اتفــاق را گود بــرداری غیر 
مجاز و دیوار حایل غیر اصولی بدون اجرای سازه 
نگهبان می داند و می افزاید: در ادامه عملیات 
امداد قصد داشتیم تا از وسط خیابان به سازی 
کنیم که نصف خیابان اصلــی با این حجم تردد 
بسته می شد، از ســویی دیگر دهانه دیوار در اثر 
جمع شدن آب رطوبتی شده و هر لحظه امکان 

اتفاق دیگری وجود دارد.

احتمال ریزش دیوارهای دیگر وجود دارد	 
معاون فنــی فرماندار تربت حیدریه با اشــاره به 
این که ایــن گودبرداری، غیرمجاز و فاقد ســازه 
نگهبان اســت،می گوید: احتمال این که سایر 
دیوارهای مجاور این محل فرو بریزد وجود دارد 
و هنوز خطر به صورت ۱۰۰ درصد رفع نشده و 
تنها راه این است دیوار حایل و سازه نگهبان اجرا 

شود تا شاهد نشست خیابان نباشیم.
شــهرداری توان تامیــن اعتبار پنــج میلیاردی 
به ســازی این تخریب را ندارد و فقــط می تواند 

گــودال را پــر کند.محمدصــادق مجتهــدی 
شهردار تربت حیدریه  می گوید: من خودم در 
آن زمان یکی از ناظران  پروژه گود برداری بودم 
و گمان مــی کنم بیــش از ۱۰ بــار اخطارهایی 
مبنی بر به وجود آمدن خطــر در آن نقطه اعالم 
شــده اســت. مجتهدی مــی افزاید: براســاس 
گزارشــی که مــن دارم هفــت ماه گذشــته این 
موضــوع در کمیســیون ایمنــی مطــرح شــده 
اســت و حاال هم به عنوان شــهردار بــا کارفرما 
گفت وگویی داشته ام البته هنوز مکتوب نشده 
و خواســته ام تا با پیــش بینی مناســب و تامین 
اعتبار الزم به سازی وضعیت پیش آمده صورت 
گیرد.شهردار تربت حیدریه با اشاره به این که 
قرار نیست دیوار حایل تا پنج سال بعد از ایجاد؛ 
اســتحکام خود را حفظ کند، می گویــد: دیوار 
حایل به عنوان یک سازه نگهبان و موقتی بوده 
و اگر قرار باشد برای مدت زیادی آن جا بماند؛ 
به بارندگــی هــا، ســرما و گرمای هــوا واکنش 
نشــان می دهد و طبیعتــا تخریب صــورت می 
گیرد.مجتهدی مــی گوید: تنهــا کاری که می 
شــود با کمتریــن هزینــه در این شــرایط  انجام 
داد پر کــردن  گــودال ایجاد شــده اســت. وی 
مــی افزاید: شــهرداری توان تامیــن این هزینه 
حدود پنج میلیــارد ریالی احتمالــی را ندارد و 
اگر کار به ما واگذار شود؛می توانیم با استفاده 
از ماشین آالت خود فقط اقدام به پر کردن این 
گودال و به ســازی پیاده رو کنیم.مجتهدی در 
پایان تاکید می کند هنوز شهرداری با کارفرما 
به نتیجه نرسیده و منتظر جلســه هماهنگی با 
حضور فرماندار تربــت حیدریه و تصمیم گیری 

در خصوص این موضوع هستیم. 

نشست پیاده رو، آب و گاز۵ هزارمشترک درتربت حیدریه را قطع کرد
 شهرداری: فقط می توانیم گودال را پر کنیم 

گزارش

حسین نوری

شهرســتان خلیــل آبــاد با شــش هزار 
هکتار سطح زیر کشت باغ های انگور، 
4۳۰۰ هکتار سطح زیر کشت باغ های 
پسته، هزار هکتار سطح زیر کشت باغ 
هــای انــار، 42۰۰ هکتــار ســطح زیر 
کشــت زعفران و… یکی ازقطب های 
تولید محصوالت باغی خراسان رضوی 
اســت. همچنیــن بیــش از 9۰ درصد 
مردم در خلیل آباد به شــغل کشاورزی 
مشغول هستند  واقتصاد شهرستان بر 
مبنای کشــاورزی است وایجاد صنایع 
تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی 
این شهرســتان می تواند نقش بســیار 
مهمی در شکوفایی اقتصاد کشاورزی 
واشــتغال شهرســتان ایفا کنــد و تأثیر 
قابل توجهی در توسعه پایدار این حوزه 
و ایجاد اشتغال مولد و پایدار در مناطق 
روســتایی شهرســتان داشــته باشــد.
محمد تقــوی ازشــهروندان خلیل آباد 
یکی از مشکالت کشاورزان خلیل آباد 
را نبود صنایــع تبدیلی در شهرســتان 
می داندکــه موجب شــده  کشــاورزان 
حاصل دســترنج خود را با ســودکمی 
بفروشــند و همچنین بخــش عمده ای 
از محصــوالت کشــاورزی منطقــه بــه 
ضایعات تبدیل شود. بدون تردید ایجاد 
صنایــع تبدیلی یکی از ســودمندترین 
ارتباطــات بیــن دو بخــش صنعــت و 
کشاورزی اســت. این صنایع از میزان 
بیــکاری هــای دایمــی و فصلــی در 
مناطق روســتایی می کاهــد. صفایی 
ازکشــاورزان خلیــل آبــاد مــی گوید: 
با توجــه به اهمیــت بخش کشــاورزی 

در اقتصــاد شهرســتان خلیــل آبــاد و 
منابــع مالی کــه در ایــن بخش بــه کار 
گرفته می شــود، باید بــرای جلوگیری 
از هدررفــت این منابــع و مهم تــر از آن 
در  باغــی  و  کشــاورزی  محصــوالت 
خلیل آبــاد کــه در کشــاورزی جایگاه 
خوبــی در اســتان دارد، بــا ایجــاد و 
تقویت زیرساخت های صنایع تبدیلی 
اقدامات مناسبی صورت گیرد. ایجاد 
صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی مــی تواند 

درآمد بیشتری به کشاورزان بدهد.

رتبه اول تولید انگور دراستان 	 
ابراهیم قاســم پور، فرماندار خلیل آباد 
نیز اظهار کرد: با توجه به دارا بودن شش 
هزار هکتار ســطح زیر کشــت محصول 
انگور و رتبه اول اســتان قاعدتــًا  خلیل 
آباد  درتولید ایــن محصول جایگاه ویژه 
ای در اســتان دارد. وی با بیــان این که 
بخشــی از محصول تولیدی به کشورها 

و اســتان هــای دیگر صــادر می شــود، 
اظهار کــرد: تبدیــل انگور به کشــمش 
نگاه بیشتر کشاورزان شهرستان برای 
عرضه این محصول به بازار اســت. وی 
همچنین افزود: تبدیل انگور به کشمش 
در مقاطع مختلف توانسته درآمد خوبی 
را برای ســبد اقتصــادی خانــوار ایجاد 
کنــد و می توانــد با ایــن میــزان تولید و 
ســطح زیر کشــت درآمد پایدارتــری را 
بــرای شهرســتان به ارمغــان بیــاورد تا 
کشــاورز از طریــق آن درآمد بیشــتری 
را کســب کنــد. وی بــا تاکید بــر این که 
یکــی از راه هــای کســب درآمد بیشــتر 
در محصــول انگــور و کشــمش، ایجــاد 
صنایــع تبدیلی و تکمیلــی در مجموعه 
شهرستان است، گفت: اولین مجموعه 
ای که می تواند در این بخش ورود کند 
کشــاورزان هســتند. قاســم پور افزود: 
کشــاورزان با اســتفاده از ظرفیت خود 
بــه خصــوص تعاونی هــای کشــاورزی 

کــه از جنــس کشــاورزان و منتخب آن 
ها هســتند مــی توانند صنایــع تبدیلی 
و تکمیلــی را در شهرســتان راه اندازی 
کننــد. وی افــزود: در خلیــل آبــاد این 
آمادگی را داریم که در راستای منویات 
مقام معظم رهبری و تحقق شــعار رونق 
تولید و اقتصاد مقاومتی و نگاه به داخل 
و همچنیــن اجرای طرح مثلث توســعه 
اقتصادی و فرهنگی بتوانیم برای قشر 
زحمــت کش کشــاورز گامــی برداریم. 
وی با اشــاره به ایــن که اگر هر کــدام از 
کشــاورزان توانایــی داشــته باشــند  به 
صورت فردی و گروهی صنایع تبدیلی 
و تکمیلــی را راه اندازی کننــد مطمئنًا 
ما حمایت های الزم را خواهیم داشت، 
اظهارکرد: شــهرک صنعتی خلیل آباد 
مراحل نهایــی خود را طی مــی کند که 
یکی از ظرفیت های خوب شهرســتان 
در بحث ایجاد صنایع محسوب می شود 
و تمــام زیرســاخت هــای الزم در ایــن 

شــهرک فراهم اســت. وی بــا تاکید بر 
این که خأل صنایع تبدیلی و تکمیلی در 
بخش کشــاورزی شهرستان خلیل آباد 
شاید مشابه بخش معادن باشد، گفت: 
اگر صنایع الزم در حــوزه معادن خلیل 
آباد وجود داشته باشــد قطعًا مقرون به 
صرفه تر برای آن بخش خواهد بود و اگر 
صنایع تبدیلی و تکمیلی در شهرستان 
وجود داشته باشــد قطعًا بخش دولتی 

کمک خواهد کرد. 
قاســم پور تاکید کــرد: دروازه ورودی 
ســرمایه گذار به خلیــل آباد باز اســت 
و هــر فــردی چــه از بخش کشــاورزی 
و چــه غیر کشــاورزی مــی توانــد برای 
سرمایه گذاری در بحث صنایع تبدیلی 
و تکمیلی ورود کنــد. وی با بیان اینکه 
ایجاد صنایع تبدیلــی و تکمیلی باعث 
افزایــش ســهم اقتصــاد شهرســتان 
در بخــش صنعــت، افزایش اشــتغال، 
کاهش بیکاری و بیشــتر شــدن درآمد 
سبد اقتصادی خانوار می شود، افزود: 
ســتاد تدبیــری و تســهیلی بــا عنــوان 
یک شــنبه های تولیــد در شهرســتان 
تشــکیل شــده که حاصــل آن چندین 
نشســت و مصوبــه  کارگشــا در بخش 
تولید شهرســتان بوده است. فرماندار 
شهرســتان خلیل آباد با تاکیــد بر این 
که ایجاد صنایع تبدیلــی و تکمیلی در 
خلیل آباد نیازمند عــزم و همت جدی 
در مرحله اول از سوی کشاورزان است، 
اظهار کرد: تولید کشمش هزینه های 
زیادی دارد که با ایجاد صنایع تبدیلی و 
تکمیلی می تواند درآمد زایی بیشتری 
داشته باشد. کشاورزان منطقه حاضر 
بــه ســرمایه گــذاری در حــوزه صنایع 
تبدیلی از محل یارانه کشمش نبودند.

۱۱واحد فرآوری کشمش داریم 	 
محمود شــبان، مدیر جهاد کشــاورزی 
خلیــل آبــاد در گفت و گــو با  خراســان 
رضــوی در خصــوص وضعیــت صنایــع 
تبدیلــی خلیــل آبــاد، تصریح کــرد: در 
خلیل آبــاد ۱۱ واحد فرآوری کشــمش 
)ســورت و بســته بندی ( دارای مجوز با 
ظرفیت 9۵۰۰ تن و 2۵ واحد کوچک 
فرآوری ســنتی بــا ظرفیــت ۵۰۰۰ تن 
تولیددر سال در حال فعالیت هستند. 
وی با بیــان این کــه پنج واحــد فرآوری 
مشــتقات انگور )ســرکه، شــیره و غوره 
شــور( بــا ظرفیــت 9۰۰ تــن ســالیانه 
تولیــد و روانــه بازار مــی شــود، تصریح 
کرد: همچنیــن چهار واحد ســردخانه 
به ظرفیت ۷۰۰۰ تن انار و پیش ســرد 
انگور برای صــادرات در حــال فعالیت 
هستند که از این ســردخانه ها حداقل 
۳۰ درصد ارزش افزوده نصیب باغدار 
می شــود. وی بــا تاکید بــر این که ســه 
واحد بســته بنــدی زعفران بــه ظرفیت 
دو تن دارای برند در شهرستان در حال 
فعالیت هستند، بیان کرد: در خصوص 
محصول پســته، خلیل آبــاد دارای ۱۶ 
واحد پایانه ضبط پسته دارای مجوز در 
حوزه دهستان کویر با ظرفیت ۱۱۰۰۰ 
تــن بــوده کــه عملیــات پوســت کنی و 
فــرآوری پســته را انجــام می دهند. وی 
همچنین تاکید کرد: چنان چه سرمایه 
گذاران طرحی در حوزه صنایع تبدیلی 
و تکمیلی محصوالت عمده انگور، انار، 
زعفران و پسته و سایر محصوالت دارند 
مدیریت جهاد کشاورزی از آن استقبال 
می کنــد و آمادگی دارد در اســرع وقت 
بــرای دریافــت مجوزهــا و تخصیــص 

تسهیالت اقدام کند. 

گزارشی درباره مشکالت قطب تولید انگور و پسته خراسان رضوی 

صنایع تبدیلی،حلقه گمشده توسعه کشاورزی خلیل آباد



آب و هوا

امروز

دو شنبه
25 آذر 1398

19 ربیع الثانی1441
8 صفحه  |    شماره 4298

25 آذر 1379| روز پژوهش25 آذر 1342|تاسیس تلویزیون دولتی در ایران
پس از بررسی های الزم درباره امكان تاسیس یك تلویزیون دولتی، سرانجام دولت پولی در 
اختیار اداره انتشارات و رادیو )بعدا وزارت اطالعات و جهانگردی و اینک وزارت ارشاد( قرار 

داد تا تلویزیون دولتی را تاسیس و اداره کنــد.

به منظور گسترش فرهنگ پژوهش در جامعه، روز 25 آذر از سوی »شورای فرهنگ عمومی كشور« 
به نام روز پژوهش نام گذاری شده است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 79 چهارمین هفته 
آذرماه را به نام هفته پژوهش نام گذاری کرد و از سال 84 این نام به »هفته پژوهش و فناوری« تغییر یافت.  

امام حسن)ع( به نقل از رسول خدا)ص( روایت كرده كه می  فرمود: ای مسلم ]مسلمان [ سه مورد را برایم تضمین 
كن، من بهشت را برایت تضمین می كنم:اگر تو به آن چه قرآن بر تو واجب دانسته عمل كنی از همه عابدتری و اگر به 
آن چه خداوند روزی ات داده بسنده كنی و قانع باشی، غنی  ترین مردمی و اگر از آن چه خداوند بر تو حرام دانسته 

اجتناب ورزی، پرهیزكارترین مردم هستی.       بحاراالنوار
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مطالعه این صفحه
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تاریخ

تفأل

حافظ

 یک روایت، یک درس 
 تضمین بهشت 
در گرو انجام 3 کار

بریده کتاب

وقتی که دیوانــه وار تو را می خواهــم، در آن قله 
عشق، هنگامی که دورترینی، در این قعر رنج، 
هیچ کس و هیچ چیز با من نیست، تنهایم؛ تنها 
به دنیا می آییم، تنها عشق می ورزیم، یکه رنج می 
بریم، یکه می میریم. از وقتی خویش را شناخته 
ام کوشــیده ام از این تنهایی بگریــزم، بیهوده، 
عبث، باطــل االباطیل. گاهــی پناه بــرده ام به 
عشق، به دوست، به یار، یا به زیبایی، حاصل اما 
همیشه همان است که بود؛ تنهایی. چرا گفتن 
دوست ات دارم، این همه دشوار است؟ از چه در 
هراسیم؟ تاریک ترین تبعات ابراز عشق، شنیدن 
پاسخ منفی است، غروری که ترک برمی دارد، 
قلبی که می شکند. پرهیز از اظهار عالقه البته 
که غرور را حفظ می کند اما آدمی غرور را برای 
چه می خواهد؟ مگر نه این که غرور سرمایه ای 
است برای خرج کردن در روزگار دشوار؟ عشق 
به داوری گذاشــتن هر آن چه داری است برای 
به دست آوردن آن که نداری؛ و خداوندگار عشق 

غیور اســت، محافظه 
را  پرهیــز  و  کاری 
برنمــی تابــد و تنبیه 
می کند: با نشــدن، 

نرسیدن و با رنج.

سمت آبی آتش
نویسنده: 
امیرحسین 
کامیار

دیالوگ ماندگار
- صاحب کارمــون زن خیلی خوبیه، بــا این که 

پولداره ولی واقعا خوش اخالقه.
- خوش اخالقه چون پولداره، منم اگه این همه 

پول داشتم آدم خوبی می شدم! 
انِگل

کارگردان: بونگ جون هو

تفسیر نـور

در آیه 164 سوره آل عمران می خوانیم:

ُ َعَلــی اْلُمْؤِمِنیــَن ِإْذ َبَعــَث ِفیِهْم  َلَقــْد َمــَنّ الَلّ
یِهْم  َرُسواًل ِمْن َأْنُفِسِهْم َیْتُلو َعَلْیِهْم آَیاِتِه َوُیَزِكّ
ُمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمــَة َوِإْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل  َوُیَعِلّ

َلِفی َضَلٍل ُمِبیٍن
خدا بر اهل ایمان مّنت گذاشــت که رســولی از 
خودشــان در میان آنان برانگیخت کــه بر آن ها 
آیات او را تالوت می کند و آنان را پاک می گرداند 
و به آن ها علم کتاب )احکام شــریعت( و حقایق 
حکمت می آموزد و همانا پیش از آن در گمراهی 

آشکار بودند.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

  بعثت انبیا، از بزرگ ترین هدیه های آسمانی و 
نعمت الهی است.

 گرچه بعثت برای همه  مردم اســت ولی تنها 
مؤمنان شــكرگزار این نعمــت هســتند و از نور 

هدایت بهره می گیرند.
 تالوت آیات قرآن، وسیله  تزكیه و تعلیم است.

 تزكیــه بر تعلیم مقــّدم اســت و هــر دو این ها 
سرلوحه برنامه های انبیاست.

حکمت روز

حقیقت عشق
   برای رسیدن به حقیقت، جز تفکر، شناخت و 
عشق راهی نیست و این عشق بدون شناخت به 
دست نمی آید. کسی که شناخت خوب و زیبایی 
ندارد، عاشق نیست. آن جذبه ها و کشش هایی 
که در بعضــی برخوردها تو را به ســوی خود می 
کشند، عشق نیستند؛ تمام هستی با چنین پیوند 
و جاذبه ای به هم گره خورده است، حتی ذرات 
اتم با این نیرو همدم یکدیگرند. عشق و  محبت 
اختیاری و کشــش آگاهانه اســت، نه یک جذبه 
طبیعی که در تمام هستی هست. عشق انسان، 
انتخاب اوســت نه غریزه او و نــه جاذبه طبیعی. 
عشــق از شــناخت مایه می گیــرد؛ از شــناخِت 

چگونه بودن و شناخِت خوبی و زیبایی.
مرحوم علی صفایی حائری | آیه های سبز

خاطرات سرخ

ُخر و پُف!
  صحبــت از شــهادت و جدایــی بــود و این که 
بعضی جنازه هــا زیر آتش می ماننــد یا به نحوی 
شهید می شوند که قابل شناسایی نیستند. هر 
کس از خود نشانه ای می داد تا شناسایی جنازه 
ممکن باشد. یکی می گفت: »دست راست من 
این انگشــتری اســت.« دیگری می گفت: »من 
تسبیحم را دور گردنم می اندازم.« ولی نشانه ای 
که یکی از بچه ها داد، کلی بقیه را خنداند: »من 
در خواب ُخر و ُپــف می کنم، پس اگر شــهیدی 
را دیدید که ُخــر و ُپف می کند، شــک نکنید که 

خودم هستم.«
پایگاه خبری جماران

حکایت
 در زمان خالفت مأمون، شــخصی مرتكب 
خالفــی شــد و حكــم دســتگیری او را صــادر 
كردنــد. آن شــخص فــرار كــرد. بــرادرش را 
دســتگیر كردند و نزد مأمون آوردنــد. مأمون 
گفت: »برادرت را حاضر كن، وگرنه تو را به جای 
او به قتــل خواهم رســاند.« آن شــخص گفت: 
»ای خلیفه، اگر ســرباز تو بخواهد مرا بكشد و 
تو حكمی بفرســتی كه مرا رها كند، آیا سرباز، 
مرا آزاد مــی كند یا نه؟« مأمــون گفت: »آری.« 
مرد گفت: »من نیز حكمی از پادشــاه آورده ام 
كه اطاعت او بر تو الزم اســت و به واسطه حكم 
او، بایــد مرا رهــا ســازی!« مأمون گفــت: »آن 
پادشاه كیست و آن حكم چیست؟« آن شخص 
گفت: »آن پادشــاه، خــدای تعالــی و آن حكم 
این آیه اســت:  َوال َتــِزُر وازرٌة ِوْزَر ُاْخری؛ و هیچ 
گناهكاری، گناه دیگری را متحمل نمی شود.« 

)انعام: 164(
کشکول

دور دنیا   

علم به زبان ساده
وقتی شمع می سوزد، موم چه می شود؟

زمانی که شمع را روشن می کنیم، موم جامد تحت 
تاثیر حرارت ایجاد شــده آب می شود. پس از آن، 
موم مایــع از فتیله باال می رود و بــه گاز تبدیل می 
شود. این گاز با اکسیژن موجود در هوا ترکیب می 
شود و می ســوزد، در نتیجه نور و حرارت به وجود 
می آید. موم ماده ای است که از کربن و هیدروژن 
تشکیل شده است. کربن موجود در موم طی عمل 
سوختن با اکسیژن هوا ترکیب می شود و گاز دی 
اکســید کربن تولید می کند. ترکیــب هیدروژن 
موجود در موم با اکسیژن موجود در هوا نیز باعث 

ایجاد بخار آب می شود. طی این دو واکنش، موم 
به مصرف می رســد و شــمع رفته رفته کوچک تر 
می شــود. اگر بخار آب و دی اکسید کربنی را که 
طی عمل سوختن موم به وجود می آید جمع و وزن 
کنیم، خواهیم دید که وزن آن ها بیش از وزن شمع 
مصرف شده است. این افزایش وزن به دلیل مقدار 
اکســیژنی اســت که با کربن و هیدروژن ترکیب 
شده است. به این ترتیب شمع با موم از بین نمی 
رود، بلکه مواد ســازنده آن به دی اکسید کربن و 

بخار آب تبدیل می شود.

دشت سوسن چلچراغ داماش
 سوسن چلچراغ یکی از نادرترین گل های جهان است که به عنوان گل ملی، در فهرست میراث ملی کشورمان 
به ثبت رسیده است. تنها زیستگاه حفاظت شده این گل زیبا در کشورمان، در نزدیکی روستای داماش در بخش 
عمارلوی رودبار قرار دارد که وسعت اش به چهار هکتار می رسد. این دشت تماشایی از نیمه خرداد تا اواسط تیر 
میزبان افراد زیادی می شود که جاده پر پیچ و خم بره سر-جیرنده را پشت سر می گذارند و خود را به این دشت گل 
می رسانند. بد نیست بدانید با شروع فصل گل دهی سوسن چلچراغ، یعنی همان اواسط خرداد، مراسمی با عنوان 
جشنواره سوسن چلچراغ در داماش برگزار می شود. در این مراسم رویش این گل های زیبا را جشن می گیرند و با 

اجرای موسیقی محلی و سنت های بومی از گردشگران استقبال می کنند.

مهربانی به توان بی نهایت
گودنیوز |  یک دختر 11 ساله در ایام عید تولد 

مسیح، بیش از هزار کارت تبریک را به دست 
آدم های تنها یا معلول دهکده شــان رسانده 
است. انجل فرلی دختری که با یک پا به دنیا 
آمــده بود و تازه دو ســال اســت کــه به کمک 
پیوند پای مصنوعــی صاحب دو پا شــده، به 
شــکرانه این اتفاق، دو سال اســت که اواخر 
سال، با در دست داشتن کارت های تبریک 
به افراد تنها، بی بضاعت و معلول سر می زند 
و سعی می کند با دادن این کارت ها افراد را 
خوشحال کند. خانواده انجل می گویند این 
کار انجل برای آن ها هم عبــرت آموز و تکان 

دهنده است.

یک مد عجیب و خطرناک
آدیتی سـنترال| لب های شیطانی یا اختاپوسی، 

نام ترند جدید زیبایی این روزها در روسیه است. 
این عمـل زیبایی کـه ظاهرا بـا تزریق فیلـر به لب 
ها انجام می شـود، باعث موج دار شـدن لب ها و 
ظاهرا  بر اساس استانداردهای عجیب و غریب، 
موجب زیبایی فرد می شـود. گفته می شـود این 
مـد تـازه، توسـط یـک جـراح پالسـتیک روسـی 
ابـداع شـده و در شـبکه هـای اجتماعـی روسـیه 
نیـز عکـس هایـی از نتیجـه کار پخش و بـا تعجب 
و واکنـش کاربـران مواجـه شـده اسـت. بـا ایـن 
حال متخصصـان زیبایی مـی گوینـد این عکس 
ها تقلبی اسـت و انجام چنیـن کاری نـه تنها غیر 

ممکن بلکه بسـیار خطرنـاک خواهـد بود.

کشف داروی ضدپیری
گودنیــوز |  انســتیتوی ســالک یــک موسســه 

تحقیقاتــی اســت کــه تاکنــون دو دارو  را  برای 
درمان آلزایمر در موش ها به ثبت رسانده و اکنون 
محققان متوجه شــده اند این داروها، روی مغز 
موش های پیر اما سالم نیز تاثیر مثبتی از جمله 
آهسته کردن روند پیری دارند. این داروها که به 
اختصار CMS121  و  J147  نامیده شده اند، 
روی موش هایی که آلزایمر دارند به این صورت 
جواب می دهند که حافظه را بهبود می بخشند 
و روند بیماری را کند می کنند اما حاال آزمایش ها 
نشان داده اند که استفاده از این دارو برای موش 
های سالم نیز باعث جلوگیری از آسیب به سلول 
های مغزی می شــود که در ســنین باال طبیعی 
است و میزان ملکول های جوان کننده را در مغز 

افزایش می دهد.

زنگ تفریح

فتوشاپ یکی از قوی ترین ابزارهای گرافیکی است که به کاربر اجازه می دهد هر آن چه را در ذهن 
اش می گذرد، به تصویر در بیاورد. وقتی این ابزار قدرتمند در دست طراحان خالق و ماهر قرار می 
گیرد، نتیجه دیدنی و جذاب می شود. رندی لوئیس طراح گرافیک و کارگردان خالقیت آمریکایی 
با استفاده از فتوشاپ، عناصری را که به نظر بی ربط به هم می آیند با هم تلفیق کرده و تصاویر تخیلی 

جالبی به وجود آورده که دیدن شان خالی از لطف نیست.
Designswan
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لباسی برای بی خانمان ها
گودنیوز |  یک سوئیشرت که تازه به بازار عرضه 

شده، ضد لک واقعی است و با خریدن هر کدام 
از آن ها، تولیدکننــدگان یکی هم به افراد بی 
خانمان می بخشند. جنس فیبر نانوسکوپی 
این سوئیشــرت، شــبیه گل نیلوفر آبی، هیچ 
گونه مایعی را جذب نمی کند. در واقع مایعات 
به ســادگی از روی این پارچه ســر می خورند 
و این باعث می شــود که این لبــاس تا یک ماه 
نیاز به شســتن نداشته باشــد. نکته جالب تر 
این که بعد از شسته شدن نیز، این پارچه 40 
درصد زودتــر از پارچه های معمولی خشــک 
می شود. این سوئیشرت توسط یک زن و شوهر 
انگلیسی برای کمک به افراد بی خانمان که 
کمتر امکان شست وشــوی لباس هایشان را 

دارند ساخته شده است.
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