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گپی باکمدینمحبوبتلویزیون؛ ازشیرینی
«خندوانه» تا دردسرهای برنامه سازی

تفتیان پس از قهرمانی در
رقابتهای داخل سالن آسیا

فقط به طال فکرمیکردم
وآن را گرفتم!
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ظرفیتتولیدصنایع
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 233اتوبوستاپایان
 96وارد ناوگانشهری
صفحه 1

میشود

مهلتدوهفتهایدادستانی
بهمیراثفرهنگی
معاون دادستان با اشاره به قانعکننده نبودن برخیتوضیحات مدیرکل درباره۱۰موضوع پرحاشیه میراث فرهنگیخبرداد:

اعالم برنامههایدهه اول محرم
(ع)
درمشهد الرضا

اینک
محرمآمد

صفحه5

معاون راهآهن:

توانطراحیایستگاه
چند وجهیرا نداریم


پارلمانمشورتی زنان
سیاسیوجناحینیست


دوربرگردانحدفاصل میدان
امام حســین(ع) وسپاد4،کشته
و 102تصــادفجرحیطــی6ماه

صفحه 3

استاندار:

صفحه 4

یادداشت

علیرضا کاظمی

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

شروع ســال تحصیلی یک رخداد علمی و ملی
صفحه 8
قلمــداد و از آن بــه عنــوان...

خبر

ورزش

جشنشکوفههاوجوانهها
درحرم مطهر رضوی برگزارشد

آغاز«مهرحسینی»
ازحرممطهررضوی

 400دانش آموز کالس اولــی به نمایندگی از
دانش آموزان اســتان خراســان رضوی جشــن
شــکوفه هــا را در رواق دارالهدایــه حــرم مطهر
رضوی برگزار و ســال تحصیلــی جدیــد را آغاز
کردند .بــه گــزارش ایرنا،دراین مراســم دانش
آموزان با اهدای گل به آستان ملکوتی حضرت
امام رضا (ع) ســال تحصیلی همراه با موفقیت
صفحه 4
برای همه دانش آموزان آرزو...

عکس:وحید بیات

جشن نوروزدانایی
و توصیههاییبرای والدین

خبر

جامعه

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد خبر داد:

 233اتوبوس تا پایان  96وارد ناوگان شهری میشود
روزانه50هزارنفر کرایه اتوبوس را پرداخت نمیکنند

مدیرعامل"سیاه جامگان":

هر 12روز می توانیم
یک دیدار در ورزشگاه
جدید برگزار کنیم
پیــروز -مدیرعامــل ســیاه جامــگان دربــاره
دیدارهــای ایــن تیــم و پدیــده در ورزشــگاه
تازه تاســیس امــام رضا(ع) مــی گویــد :هنوز
بــا مســئوالن پدیــده جلســه ای نگذاشــتیم تا
مشــخص کنیم هر کدام از تیم هــا در چه بازی
هایی مــی تواننــد در این ورزشــگاه بــه میدان
بروند .به گزارش "ورزش سه"" ،علی عباسی"
در این باره می گوید :طبق آن چیزی که اعالم
شده این ورزشگاه هر  12روز یک بار می تواند
میزبان بازی ها باشد و در این باره باید به همراه
مسئوالن تیم پدیده در جلسه ای به برنامه ریزی
و هماهنگی بپردازیم و با توجه بــه تقویم بازی
ها ،روزهایــی را که هر کــدام از این تیــم ها در
ورزشگاه می توانند بازی کنند ،مشخص کنیم.
او درباره به تعویق افتادن بازی برابر تیم پیکان
در ورزشــگاه امــام رضــا(ع) مــی گویــد :بازی
امروز ما برابر گسترش فوالد در ورزشگاه ثامن
االئمــه(ع) برگزار خواهد شــد اما درخواســت
کردیم دیــدار بعــدی مان کــه در مشــهد بازی
خواهیم داشــت ،در ورزشــگاه امام رضا(ع) به
میدانبرویم.البتههمماوهمتیمپیکانبهدلیل
فشردگی بازی هایمان درخواست کردیم بازی
به تعویق بیفتــد و به این دلیل کــه بازیکن ملی
نداریم ســازمان لیگ نیز با تاخیر دو روزه بازی
موافقت کرد .این بازی قرار بود روز ســه شــنبه
برگزار شــود که اکنون به روز پنج شــنبه افتاده
است .عباسی در پایان درباره اوضاع مالی این
تیم گفت :خداراشــکر همه چیز به خوبی پیش
می رود .به طور میانگین حــدود  20درصد به
بازیکنان تیم پرداختی داشــتیم و به امید خدا
در این باره نیز طبق برنامه پیش خواهیم رفت.
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خبیری /توقــف اجرای خط ســه بــیآر تی به دلیــل وجود
نهر نادری در مسیر ،ورود233دســتگاه اتوبوس یورو 4به
ناوگان اتوبوسرانی مشهدتا پایان ســال ،تغییر ساعت کار
اتوبوســرانی در شــب از21:30به20:30و امتناع روزانه
50هزارنفر از پرداخت کرایه اتوبوس ،از جمله موضوعات
مطرحشدهدرنشستخبریمدیرعاملسازماناتوبوسرانی
شهرداریمشهدبود.بهگزارشخراسانرضوی،علیاصغر
نیشابوریروزگذشتهدرایننشستگفت:طبقبرنامهریزی
هایانجامشدهقراربودفازاولعملیاتاجراییخطسهبی
آرتیبهطولششکیلومترازحرممطهرتاچهارراهابوطالب
از اردیبهشت امسال آغاز شود اما شرطهای جدید شورای
شهر چهارم اجرای این خط را به تاخیر انداخت .وی افزود:
پساز مهیا شدن شرایط مشکل جدیدی برای اجرای خط
ســه بی آرتی به وجود آمد وآن قرارداشتن نهر نادری در زیر
مسیر اجرای این خط بود که به علت فرسودگی دیواره این
نهراجرایخطبیآرتیدراینمحلخطرناکبودبنابراین
تایافتنراهکاریبرایمقاومسازیاینمسیر،اجرایخط
سهبیآرتیمتوقفخواهدماند.ویاضافهکرد:اماباوجود
اینمشکل،مشاورطرح،مطالعاتوبررسیهایشراتعطیل
نکرده ومــا نیزدر حال پیگیــری و یافتن راهکاری هســتیم
که شاید یکی از آنها پرکردن نهر نادری است .نیشابوری
با بیان ایــن که233دســتگاه اتوبــوس یورو4به قیمت هر
دســتگاه520میلیون تومــان ودر مجمــوع121میلیارد
و160میلیون تومان توســط شهرداری مشــهد خریداری
شــده اســت اظهارکرد :این تعداد اتوبوس که تا پایان سال
وارد ناوگان اتوبوســرانی خواهد شــد کف کوتاه و مجهز به
فیلتر کاهنده آلودگی هوا ورمپ ویژه ســوار شدن معلوالن
است .مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی افزود :در کنار خرید
این233دســتگاه اتوبوس ،قرارداد خرید100دســتگاه
مینی بوس دو درنیز بــا اعتبار14میلیــارد و500میلیون
تومان منعقد شــده اســت که تــا پایان ســال یا اوایل ســال
آینده در خطوطکم مســافرتر به کار گرفته خواهد شد .وی
گفت :براســاس مصوبه شــورای شهرمقررشــده است که
این تعداد اتوبوس و مینــی بوس خریداری شــده به بخش
خصوصی واگذار شــود بنابراین شــرکتهای اتوبوسرانی
بخش خصوصی میتوانند درخواســتهای خود را در این
زمینه ارائه دهند .نیشــابوری در پاسخ به ســوال خراسان
رضوی که «چندی پیش نیز قصد داشــتید112دســتگاه
اتوبوس جدید را که در پارکینــگ خاک میخورد به بخش
خصوصی واگذار کنید اما بــا توجه به این که درخواســتی
از ســوی شــرکتهای بخش خصوصی ارائه نشــد آنها را
وارد ناوگان اتوبوسرانی ســازمان کردید آیا این اتوبوسها
به سرنوشت 112اتوبوس قبلی دچار نمیشوند؟» اظهار

کرد :برای این که مشــکل112اتوبوس تکرار نشود الیحه
جدیدی را به شورای شهر ارائه دادهایم .وی افزود :مشکل
شرکتهای خصوصی نداشــتن توان تامین تضامین الزم
برای استفاده از تسهیالت بانکی بود که در الیحه جدید از
شورای شهردرخواست کردهایم درقبال تراکنشها ،سود
ســرمایهگذاری وسند اتوبوسها که تا10ســال در اختیار
شهرداری است ضمانتهای الزم برای دریافت تسهیالت
از سوی شهرداری مشهد تامین شود .وی درباره سرانجام
200دســتگاه اتوبوســی که دولت وعده تامین آن را داده
بود،تصریــح کــرد :رئیس جمهور در ســفری که به مشــهد
داشت وعده تامین200دستگاه اتوبوس را داد در اینباره
دولت20میلیاردتومانپرداختکردهو20میلیاردتومان
دیگرنیزاوراققرضهصادرشدهاست.ویبااشارهبهاینکه
ساالنهسازماناتوبوسرانی200میلیاردتومانهزینهدارد
که بیشتر آن را شهرداری مشــهد پرداخت میکند ،افزود:
درآمد اتوبوســرانی با توجه به جابهجایی روزانه950هزار
مســافر که50هزار نفــر از آنها نیز کرایه خــود را پرداخت
نمیکننددرسال30میلیاردتوماناستکهبقیههزینههارا
شهرداریبهصورتیارانهتامینمیکند.ویبهتغییرساعت
کاری اتوبوسها درشــب همزمان با تغییر ســاعت رسمی
کشور در شش ماه دوم ســال اشــاره واظهارکرد :برهمین
اساس ساعت کاری اتوبوسها از فردا 31شهریور شبها
ازساعت21:30به20:30تغییرخواهدیافت.مدیرعامل
سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد درباره رایگان شدن
کرایه اتوبوس برای دانشآموزان به مناســبت بازگشــایی
مــدارس در اول مهرگفت :ایــن کار نیاز به مصوبه شــورای
شهر دارد البته ما برای رایگان شدن بلیت دانشآموزان در
اولمهربرنامهاینداریموالیحهایهمبهشورایشهرارائه
ندادهایــم .وی به اجرای طرح اســتقبال از مهر اشــاره کرد
وافزود :یکی از اقدامــات در این زمینه شناســایی مدارس
وایســتگاههای تجمع دانش آموزان به ویژه دانش آموزان
دختر وافزایش تعداد اتوبوس های این ایستگاه ها با آغاز
فعالیت مدارس وزمان تعطیلی آن هاســت .نیشــابوری
درباره ایجاد پایانه جدید در نزدیکــی حرم مطهر با توجه
به ممنوعیت ورود اتوبوس ها به رینگ اطراف حرم مطهر
وترافیک ایجاد شده در خیابانهای قبل از رینگ به دلیل
توقف اتوبوس هــا گفت :نزدیک ترین پایانه اتوبوســرانی
به حرم مطهر میدان شهداســت که تا حــرم مطهر فاصله
دارد وما برای ایجاد پایانه اتوبوســرانی نزدیک تر به حرم
مطهر آمادگی داریم اما بــا توجه به بافــت متراکم تامین
زمین مشکل اســت ولی اگر زمین توسط شــهرداری وبا
کمک آستان قدس رضوی تامین شــود در این خصوص
اقدام خواهیم کرد.
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در جلسه کمیسیون حمل ونقل وترانزیت اتاق بازرگانی مطرح شد

تصدیگریهایدولتدربخشحملونقلمانعرشد
بخشخصوصیاست
چهارمین جلســه کمیســیون حمل ونقل وترانزیــت اتاق
بازرگانی ،به انتقاد از تصدیگــری 85درصدی دولت در
امور اقتصــادی و بیتوجهی به بخش خصوصی گذشــت
و اعضا خواســتار حضور نماینده بخش دولتی در جلسات
کمیســیون شــدند تا از نزدیــک در جریان مشــکالت این
بخش قــرار گیــرد .در ابتدای جلســه ،رئیس کمیســیون
حملونقلوترانزیتاتاقبازرگانیخراسانرضویبابیان
این که کشــورهای همســایه درصدد تقویت مسیر جدید
ترانزیتیهستند،افزود:سالگذشتهدرپیاقداماتکشور
ترکمنســتان درباره دریافت عوارض تن کیلومتر ،کشــور
ایران نیز اقدام به رفتار متقابل کرد ولی متاســفانه با توجه
بهطوالنیبودنمسیرایران،ترددناوگانترکمنیازایران
کاهش چشمگیری داشته است.زمانیان تصریح کرد:در
اینباره مســئوالن دولتی با دعــوت از بخش خصوصی به
دنبال راهکاری مناسب به منظور ترغیب ناوگان ترکمنی
برای عبور از مســیر ایران هســتند.در این زمینه مقرر شد
ایران نیز هزینه دریافتی بابت تن کیلومتر را کاهش دهد و
به همان میزان دریافتی کشــور ترکمنی از ناوگان ایرانی،
دریافتکند.
دولت صرفا به دنبال تامین منافع مالی خود است
در ادامه حیــدر خادم زاده ،عضو کمیســیون حمل ونقل
وترانزیت اتاق بازرگانی خراســان رضوی با بیان این که
متاســفانه دولت صرفا به دنبال تامیــن منافع مالی خود
اســت و عمال حمایت از بخش خصوصی مطرح نیســت،
افزود:سال هاست بخش خصوصی با توجه به تجربه ای
که در حوزه حمــل ونقل دارد ،خواســتار نگاه مشــورتی
وکارشناسی دولت به این بخش است.متاسفانه ترانزیت
مشکالت فراوانی دارد که دولت با ورود برای حل قسمتی
از آن ،باعث ایجاد مشکل در قسمت دیگر شده است .وی
افزود :متاسفانه دولت با حدود 85درصد تصدیگری در
کشور ،دیگر جایی برای رشد بخش خصوصی نگذاشته
است وبه هیچ عنوان پاســخگوی مشکالت نخواهد بود.
از جمله این مشکالت ،پرداخت نشــدن تسهیالت برای

نو سازی ناوگان فرســوده و ایجاد شرکت های خصولتی
و نظارتی فراوان است که باعث باال بردن زمان تشریفات
ترانزیتــی و رفتار های ســلیقه ای و در نهایــت نارضایتی
صاحبان کاال از شرکتهای حمل کننده می شود.خادم
زاده خواســتار حضــور نماینــدگان مجلس و مســئوالن
دولتی در جلسات کمیسیون حمل و نقل وترانزیت شد تا
از نزدیک با مشکالت این بخش آشنا شوند .درادامه جواد
نوریان جویمند ،عضو کمیســیون حمــل ونقل وترانزیت
گفت :توجــه دولت به بخش ریلــی با توجه بــه این که زیر
ساختهای ریلی درکشور دچار مشکل است ،جای تامل
دارد .وی افزود :متاسفانه در برنامه ششم توسعه به هیچ
عنوان به حمل ونقل جاده ای و نو سازی ناوگان فرسوده
اشاره ای نشــده اســت در حالی که کشــور ایران ،دارای
ویژگیهای بسیار و همچنین زیر ساختهای مناسب در
این حوزه است و بخش عمدهای از بخش خصوصی در این
حوزه فعال هستند.
تحریمهای داخلی علت ناتوانی صادرکنندگان
کاظم شــیردل ،عضو کمیســیون حمل ونقــل و ترانزیت
اتاق بازرگانی استان نیز که در جلسه با مسئوالن راهآهن
حضور داشــت ،گفت :متاســفانه علت اصلی کاهش بار
صادراتی از کشــور؛ ناتوانی صادر کنندگان اســتانی در
رقابت با رقبای کشــور های دیگر است.وی افزود:وجود
تحریم های داخلی ،باعث ناتوانی صادر کنندگان شــده
است ،دولت در صورتی که تحریم های داخلی را کاهش
دهد و در هزینه های حمل ،به صادر کننده تخفیف دهد
باعث کاهش قیمت تمام شده کاال می شــود و در نهایت
صادر کننــده می توانــد در بازار هــای کشــور های هدف
به رقابت بپردازد.شــیر دل بیان کرد :با توجــه به این که
راه آهن وابســته به دولت و منافع مالی آن به ســود دولت
است ،شایسته اســت دولت به دنبال کاهش هزینه های
حمل باشــد ولی هم اکنون دولت تنها به دنبال افزایش
منافع مالی خود اســت و تســهیالتی بــرای صادر کننده
قائل نیست.

اینجا
مرگ
دور
میزند!

پلیس راهور :این دوربرگردان
خطرساز است و باید مسدود
شود
صفحه2
خبر

شهرستان ها

فرماندارتربت جام:

رتبه تربتجام در جذب کارورز
از پایین اول است
حقــدادی  /فرماندارتربت جــام درجلســه کارگــروه
اشــتغال وســرمایه گذاری بــا اشــاره بــه جــذب نیــروی
انســانی تحصیــل کــرده کارورز در ســازمان ها و ادارات
گفــت :متاســفانه رتبــه تربت جــام در جــذب نیــروی
تحصیــل کــرده کارورز در ادارات ونهاد هــا ازپاییــن
اول اســت.
علی رســتمی افــزود :این رتبه ممکن اســت با دومشــکل
مواجه باشد یاپذیرنده نداریم و یا متقاضی وجود ندارد این
درصورتی است که قابلیت وظرفیت درشهرستان موجود
باشــد .وی اضافه کــرد :دبیــران کارگروه هــا رئیس بازی
درنیاورند وفقــط رفع تکلیف نکنند بلکــه باید برای جذب
نیــروی کارورز تالش و ایــن طرح را اطالع رســانی وتبلیغ
کنند تــا دربخش های مختلــف از ظرفیت نیــروی کارورز
استفاده شود.
وی بــا اشــاره بــه ابــاغ مبلــغ دومیلیــارد و 470میلیــون
ریــال اعتباربــرای مشــاغل خانگــی تصریــح کــرد :بــرای
ایجــاد مشــاغل خانگــی ایــن میــزان اعتبــارات برگشــت
نکنــد .فرماندارخاطرنشــان کــرد :متاســفانه اعتبــارات
ایــن حــوزه ســال گذشــته بــه دلیل کــم کاری مدیــران
برگشــت کــرد وامســال کمیتــه نظــارت برجــذب ایــن
بخــش ازاعتبــارات تشــکیل خواهد شــد و در پایــان مهلت
جــذب اعتبــارات ازمدیــران ارزیابــی خواهدشــد.
علــی رســتمی اظهــار کــرد :تاوقتــی کــه خانواده هــای
ایثارگــران متقاضــی دریافــت اعتبــارات مشــاغل خانگی
باشــند نبایــد فــرد دیگــری معرفــی شــود .وی تاکیــد کرد:
اعتبــارات مشــاغل خانگــی امســال بایــد بــه هرطریــق
ممکــن جــذب شــود ومدیــران تاپایــان آذرمــاه بــرای ایــن
کار فرصــت دارنــد.

