
مسئوالن صداى نخبگان را بشنوند مگر ما شهروند مشهد نيستيم؟ 
گفت وگو با مقام آور ايران در بيستمين مسابقات جهانى دانش مغز اهالى با اشاره به مشكالت زيست محيطى و كمبود امكانات شهرى:

قدس   مقام آور ايران در بيستمين مسابقات 
جهانى دانش مغز گفت: تنهــا انتظار من از 
مسئوالن اين است كه حداقل از پيشنهادهاى 
نخبگان استقبال كنند، امكانات مورد نياز را 
براى فعاليت هاى تحقيقاتى و آزمايشگاهى در 
اختيار ما بگذارند و به درخواست هايمان توجه 

كرده و جامه عمل بپوشانند...

قدس  آوازه خانه هــاى خيريه اى در بلوار 
رسالت در حدى اســت كه سراغ آن ها را از 
هر كســى كه بگيرى، تو را روانه رسالت 97 
مى كند.خانه هايى كه شــايد نزديك به دو 
دهه قدمت دارند و به همت خيرين ساخته 
شده اند تا سرپناه 25 مددجوى تحت حمايت 

باشند...
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عذرخواهى استاندار بابت تأخير اجراى قطار برقى مشهد- تهران
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به مقصد نرسيد 

پرواز دلهره آور «ماهان» 
در آسمان
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در واكنش به پرسش قدس انجام شد 
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قدس    پرواز 4045 بغداد- مشــهد هواپيمايى ماهان روز 
جمعه گذشــته با بيش از 200 مســافر به دليل نقص فنى با 
احتمال باالى سقوط در فرودگاه امام خمينى(ره) تهران فرود 
اضطرارى كرد. اين اتفاق در حالى دو روز در سكوت خبرى قرار 
داشت كه مسئوالن ســعى كردند نقص جدى ايجاد شده در 
هواپيما را از رسانه ها مخفى نگه دارند.اما مسافران اين پرواز در 

تماس تلفنى با دفتر روزنامه ...
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.......صفحه 2

6 اثر طبيعى 
خراسان 

رضوى ثبت 
ملى مى شود

قدس   مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى خراسان رضوى از ثبت 6 اثر طبيعى 
استان در فهرست آثار ملى ايران در شوراى ثبت و 
حرايم اســتان خبرداد.ابوالفصل مكرمى فر در اين 
باره گفت: آثار طبيعى مطرح شــده شامل درخت 
كهنســال بجستان، درخت كهنســال كالته بيد 
بجســتان، رويشــگاه گياهان دارويى كوه اشتران 
بجستان، غار بلور بجستان،منظر طبيعى آبشار بار 

نيشابور و منظر طبيعى آبشارهاى بوژان است.
وى با اشــاره به اهميت ثبــت اين آثار طبيعى در 
فهرست آثار ملى ايران اظهار كرد: اين پرونده ها در 
شوراى ثبت اســتان به تأييد رسيده و براى ثبت 
نهايى بايد پرونده هاى ثبتى به تهران ارســال و در 

شوراى ثبت كشور نيز به تصويب برسد...

یاددا�ت
بايد و نبايد هاى هيئت رئيسه جديد 

شوراى شهرمشهد
از تشكيل هيئت رئيسه پنجمين دوره شوراى اسالمى شهر 
مشهد يك سال گذشته است و براساس قانون، مرحله دوم 
انتخابات امروز انجام مى شــود و نمايندگان مردم، رئيس، 
اعضاى هيئت رئيسه و كميسيون هاى شورا را براى دومين 
ســال تصدى خود انتخاب مى كنند.با وجــود آنكه تمامى 
اعضاى شوراى شهر مشهد از يك ديدگاه سياسى برخوردار 

هستند و اجماعى همه جانبه ...

مهدى كاهانى مقدم



در واكنش به پرسش قدس انجام شد 

عذرخواهى استاندار بابت تأخير اجراى قطار برقى مشهد- تهران
�و��ون

خراســان  اســتاندار  معتمــدى   فاطمه 
رضوى دربــاره آخرين وضعيت اجــراى پروژه 
قطــار برقى مشــهد - تهران گفــت: فاينانس 
اين پروژه برگزار شــده اســت و بايد از طريق 
ايــن فاينانس با طــرف چينى پــروژه اجرايى 

شود.
رشيديان در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: طرف 
چينى مى بايســت ســهم خود را از اين محل 
تخصيــص دهد كه هنوز اين كار انجام نشــده 
اســت، بنابراين از اين بابت اجــراى پروژه قطار 
برقى مشــهد- تهران از برنامه عقب است كه از 

اين باب از مردم عذرخواهيم.
وى اضافه كرد:البته براى پيگيرى تســريع در 
اجرايى شدن اين پروژه و تخصيص سهم طرف 
خارجى، طى چند ماه گذشته، استان جلساتى با 
رياست جمهورى داشته است و شخص معاون 
اول رئيس جمهور نيزموضوع تخصيص سهم اين 
كشــور در فاينانس اجراى اين پروژه را با دولت 
چين پيگيرى كرده و همچنان نيز اين پيگيرى ها 
در حال انجام اســت و اميد مى رود پروژه قطار 
برقى مشــهد- تهران هر چه ســريعتر وارد فاز 
اجرايى شــود. وى با بيان اينكه مرحله اول اين 
پروژه مشهد به نيشابور است، تصريح كرد: تحقق 
اين موضوع دسترسى مردم نيشابور به مشهد را 

آسان و نزديك تر خواهد كرد.

 پيشرفت چهار درصدى پروژه حرم تا حرم
وى درباره پرســش ديگر قــدس مبنى بر روند 
اجرايى پروژه حرم تا حرم نيز اظهار داشت: اين 
پروژه نيز اكنون در قطعه مشهد به ملك آباد به 

طول 33 كيلومتر فعال است.
استاندار خراسان رضوى پيشرفت فيزيكى اجراى 
پروژه حرم تا حرم در اين قطعه و محور را چهار 
درصد اعالم كرد و يادآور شد:11 كيلومتر از 33 
كيلومتر ياد شده به پيمانكار داده شده است و كار 

اجرايى شده است.

 افتتاح 1544 پروژه در استان همزمان با 
هفته دولت

اســتاندار خراســان رضوى در ادامه و در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به آغــاز هفته دولت از 28 
مرداد تا هشتم شــهريور ماه گفت: همزمان با 
اين هفته 1544 پروژه با اعتبار 14 هزار و 532 
ميليارد ريال در اســتان در حوزه هاى مختلف 
ماننــد صنعت، معدن و كشــاورزى افتتاح و به 

بهره بردارى مى رسد.

 بهره بردارى از 1857 واحد مسكن مهر
وى با اشــاره به اينكه در هفتــه دولت 1857 
واحد مســكونى مرتبط با مسكن مهر در استان 
با هزينه كرد 1297 ميليارد ريال شــامل 900 
واحد در گلبهار و 957 واحد در شهرهاى بيش از 
20 خانوار استان به بهره بردارى مى رسد، گفت: 
همچنين عمليات اجرايــى 202 پروژه نيز در 

استان آغاز و كلنگ زنى مى شود.

 تصميم گيرى براى صندوق هاى قرض الحسنه 
وى در ادامه به پرســش هاى خبرنگاران پاسخ 
داد و درخصــوص آخرين وضعيت ســاماندهى 
صندوق هاى قرض الحســنه در خراسان رضوى 
خاطرنشــان كرد: طى هفت ماه اخير شناسايى 
صندوق هاى قرض الحســنه مجدد در استان و 
نيز بررسى عملكرد آنان انجام و گزارش هاى آن 
به بانك مركزى ارائه شده است و استان منتظر 
جمع بندى و اعالم نظر بانك مركزى اســت تا 
براساس آن نسبت به ادامه فعاليت صندوق هاى 

قرض الحسنه در استان اقدام شود.

 انتقال آب از درياى عمان توهم نيست
نماينده عالى دولت در خراســان رضوى درباره 
انتقــال آب از درياى عمــان و اينكه اين طرح 
مخالفانــى دارد،اذعان داشــت:به طور كلى هر 
طرحى داراى مخالفان و موافقانى اســت كه هر 
كدام نيز اســتدالل و داليل خود را دارند و اين 

طرح نيز از اين قاعده مستثنا نيست.

رشــيديان تصريح كرد:با اين حــال بايد گفت 
كليــات طرح انتقــال آب از درياى عمان تأييد 
و مطالعات آن انجام شــده اســت و امسال اين 

مطالعات نهايى مى شود.
وى ادامه داد: انتقــال آب از درياى عمان توهم 
نيســت، بلكه يك ضرورت واقعى براى اســتان 
است. وى اضافه كرد: هزينه اجراى اين پروژه به 
قيمت امروز 25 هزار ميليارد تومان برآورد شده 
است. وى با بيان اينكه كار بايد اجرا و آغاز شود، 
خاطرنشان كرد: براى بحث آب مشهد و استان 
برنامه هــاى كوتاه، ميان و بلنــد مدت از جمله 
استفاده از پساب تصفيه شده در نظر گرفته شده 
است از جمله اينكه ظرفيت پساب تصفيه شده 
در مشــهد 600 هزار مترمكعب است كه بسيار 

زياد و برابر با چند سد است.
وى از اصالح شــبكه هاى آبرســانى با توجه به 
موضوع پرت آب و نيز ايجاد مخازن آب و استفاده 
حداكثرى و جلوگيرى از خروج آب هاى مرزى به 

عنوان برنامه ديگر در حوزه آب ياد كرد.

 پرداختى 7200 ميلياردى  بانك ها در استان 
استاندار خراسان رضوى در ادامه با بيان اينكه از 
ابتداى سال جارى تاكنون 7200 ميليارد تومان 
تسهيالت توســط بانك هاى استان به واحدها و 
بنگاه هاى توليدى پرداخت شــده است، گفت: 
2000 ميليارد تومــان معادل 27 درصد از رقم 
ياد شده پرداختى تسهيالت بانكى به واحدهاى 

حوزه صنعت معدن و تجارت بوده است.

 اجراى صحنه اى موسيقى در استان
وى درباره اجراى كنســرت در اســتان تصريح 
كرد:در شــوراى فرهنگ عمومى استان موضوع 
اجراى صحنه اى موســيقى يا همان كنســرت 
مطرح شــد برخى از اعضا مالحظاتى را مطرح 
كردند و مقرر شد كميســيون يا كارگروهى از 
نمايندگان بخش هاى مختلف تشكيل و با توجه 
به مالحظات اجراى صحنه اى موسيقى چارچوب 

كار را مشخص كنند.

 آخرين خبر از احداث باند سوم فرودگاه مشهد
وى در ادامه با بيان اينكه در سه ماهه امسال 24 
هزار شغل در استان ايجاد شده است، يادآور شد: 
طى سه سال اخير و همچنين با اعتبار در نظر 
گرفته شــده در سال جارى در مجموع مى توان 
گفت 1300 ميليارد تومان در حاشــيه شــهر 
مشــهد هزينه شده است و هم اكنون 58 پروژه 

در اين بخش فعال است.
وى دربــاره روند اجــراى باند ســوم فرودگاه 
مشــهد نيز تصريح كرد: آســتان قدس رضوى 
براى اجراى اين پــروژه مخالفتى ندارد و اعالم 
آمادگى كرده اســت، بنابراين اجراى اين پروژه 
به دليل مسائل زيست محيطى الزم و ضرورى 

است.
وى در بخش ديگر ميزان جذب سرمايه خارجى 
در سال جارى در استان را 116 ميليون دالر در 

قالب 20 طرح اعالم كرد.

در حوالى امروز2

 برگزارى اردوى كشورى معرفت رضوى 
در دانشگاه آزاد نيشابور

نيشابور- خبرنگارقدس: رئيس دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
نيشابوراز برگزارى اردوى كشــورى و دوره آموزشى معرفت 
رضوى 500 نفر از دانشجويان منتخب دانشگاه آزاد اسالمى 

سراسر كشور در شهرستان نيشابور خبر داد.
جعفر ســعيدى اظهاركرد: اردوى كشــورى و دوره آموزشى 
معرفت رضوى براســاس رويكرد جديــد معاونت فرهنگى و 
دانشجويى دانشگاه آزاد و با توجه به سند راهبردى فرهنگى 

اين دانشگاه، طراحى شده است.
وى خاطرنشان كرد: هدف از برگزارى دوره  آموزشى معرفت 
رضوى، ارتقاى سطح معرفتى دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمى 

سراسر كشور است.
اردوى كشــورى و دوره آموزشى معرفت رضوى تا 7 شهريور 

97 در شهرستان نيشابور ادامه خواهد داشت.

 6 اثر طبيعى خراسان رضوى 
ثبت ملى مى شود

قدس: مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
خراســان رضوى از ثبت 6 اثر طبيعى استان در فهرست آثار 

ملى ايران در شوراى ثبت و حرايم استان خبرداد.
ابوالفصل مكرمى فر در اين باره گفت: آثار طبيعى مطرح شده 
شامل درخت كهنسال بجستان، درخت كهنسال كالته بيد 
بجستان، رويشگاه گياهان دارويى كوه اشتران بجستان، غار 
بلور بجستان،منظر طبيعى آبشار بار نيشابور و منظر طبيعى 

آبشارهاى بوژان است.
وى با اشــاره به اهميت ثبت اين آثار طبيعى در فهرست آثار 
ملى ايران اظهار كرد: اين پرونده ها در شوراى ثبت استان به 
تأييد رسيده و براى ثبت نهايى بايد پرونده هاى ثبتى به تهران 

ارسال و در شوراى ثبت كشور نيز به تصويب برسد.
گفتنى اســت: تاكنون 1410 مورد اثــر تاريخى،6 مورد اثر 
طبيعى و 89 مورد آثار ناملموس از خراسان رضوى در فهرست 

آثار ملى ايران به ثبت رسيده است.

 نمايشگاه نقاشي «نگاه زيبا» 
در نگارخانه كمال الملك

 

نمايشگاه نقاشي گروهى « نگاه زيبا » آثار جمعى از هنرمندان 
نقاش نيشابوري در نگارخانه كمال الملك اداره فرهنگ وارشاد 

اسالمى نيشابور برپا شد.
مســئول هنرى اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى نيشابور اظهار 
كرد: هنرمندان نوجوان و تحصيلكرده نيشابوري آثار مانايي 
را تاكنون از خود بر جا گذاشــته اند و در رشــته هاي هنري 
بخصوص نقاشي توانسته اند كارهاى ماندگارى به جا بگذارند و 
در اين رهگذر نمايشگاه نقاشي گروهى «نگاه زيبا» آثار جمعى 
از هنرمندان نقاش نيشــابوري درصدد اســت اين آثار را به 

مخاطب ارائه كند.
حميدرضا آتشى افزود: نمايشگاه نقاشي گروهى «نگاه زيبا» آثار 
«احمد كاشكى، يگانه افتخارى، محمدحسين صومعه، مهديه 
آرمان و نفيسه سادات مباركى» است كه در آن 55 اثر نقاشي 

در ابعاد 30*21 الى 50*35 سانتيمتر برپا شده است. 
وى به تكنيك، ســبك و موضوع اين نمايشگاه اشاره كرد و 
گفت: اين نمايشگاه داراي تكنيك سياه قلم،پاستل ومدادرنگى 
است وبا سبك رئاليسم است با موضوع چهره و طبيعت است.
اين نمايشگاه تا يكم شهريور97 هر روز از ساعت 9 تا 13 و16 

تا 20 براى عموم عالقه مندان داير است.

 برگزارى هفته هاى فرهنگى گردشگرى 
شهرهاى قم و شيراز در مشهد

قدس:معاون گردشــگرى و امور زيارت ســازمان اجتماعى 
فرهنگى شــهردارى مشــهد از برگزارى هفته هاى فرهنگى 

گردشگرى شهرهاى قم و شيراز در مشهد خبر داد.
نرگس شــالچيان گفت: در راستاى اجراى طرح بازار سوغات 
ايرانى شــهروندان مشــهدى ميزبان هفته هــاى فرهنگى 

گردشگرى شهرهاى قم و شيراز مى شوند.
وى عنوان كرد: معرفى ظرفيت هاى گردشگرى، صنايع دستى، 

سوغات، آئين ها و بومگردى از اهداف اين برنامه است.

مديركل پيشگيرى هاى مردمى و مشاركت هاى 
مدنى قوه قضائيه در مشهد:

  دشمن، كانون گرم خانواده هاى 
ايرانى را هدف قرار گرفته است

قدس: پيشــگيرى ازوقوع جرم و اصــالح مجرمان از جمله 
مهم ترين سرفصل هاى وظايف قوه قضائيه است. 

مديركل پيشــگيرى هاى مردمى و مشاركت هاى مدنى قوه 
قضائيــه در همايش «پيونــد ماندگار» كه از ســوى مجمع 
هماهنگــى هيئت هاى مذهبى مهاجرين مشــهد با حضور 
قضات دادگســترى و دادسراى عمومى و انقالب و همچنين 
هيئت هاى مذهبى ســتاد امــر به معروف و نهــى از منكر 
خراســان رضوى برگزار شــد، گفت:قانون اساسى براى قوه 
قضائيه پنج وظيفه تعريف كرده اســت كه در اصل 156 به 
آن اشــاره شــده كه در مجموع فقط دو بنــد آن مربوط به 
پرونده هــا و حل و فصل دعاوى و تعقيب متهمان و مجازات 
مجرمان اســت و سه بند ديگر در حوزه پيشگيرى از جرم و 
اصالح مجرمان اســت. رفاهى افزود:از اين رو در سال 80 با 
تشكيل معاونت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم مهم ترين 
و ذاتى ترين وظيفه به عهده شوراهاى پيشگيرى از وقوع جرم 
در سراسر كشور گذاشــته شد و ورود مقام معظم رهبرى و 
سران سه قوه طى سه سال گذشته به اين مقوله نيز نشان از 

اهميت اين موضوع دارد.
وى تصريــح كرد: اگرچه توليت پيشــگيرى از وقوع جرم به 
عهده قوه قضائيه نهاده شده، اما اجراى آن منوط به همكارى 

ساير دستگاه ها نيز هست.
 مديركل پيشــگيرى هاى مردمى و مشاركت هاى مدنى قوه 
قضائيه با بيان اينكه شرايط امروز كشور بسيار حساس است، 
گفت: بى نتيجه ماندن همه نقشــه هاى دشــمنان داخلى و 
خارجى مديون حضور مردم در صحنه بوده، اما اكنون دشمن 
با اطالع از اين موضوع در كنار تهديد نظامى، گزينه ابتالى 
جوانان به فحشــا و منكرات را در پيش گرفته كه اين خطر 
نيز به همت جوانان فعال در هيئت هاى مذهبى نقش برآب 
خواهد شد. رفاهى با اشاره به تالش دشمنان و تأمين بودجه 
7 ميليارد دالرى صهيونيســت ها با ايجاد شبكه هاى مبتذل 
ماهواره اى براى فروپاشــى كانون گــرم خانواده هاى ايرانى 
افزود:تا زمانى كه ســبك زندگى ما پيروى از ائمه اطهار(ع) 
و تقوا باشــد، هيچ خطرى خانواده هوشيار ايرانى را تهديد 
نخواهد كرد. وى با اشاره به وجود 82 هزار هيئت مذهبى در 
كشور از اين ظرفيت به عنوان مهم ترين پشتوانه براى جذب 
جوانــان و نوجوانان و مقابله با تهديدهاى فرهنگى دشــمن 
ياد كرد و اظهار داشــت:ظرفيت عظيم 91 هزار مســجد به 
عنوان پايگاه هاى پيشگيرى از وقوع جرم بهترين بستر تحقق 

آرمان هاى انقالب اسالمى در كشور است.

 فرماندار تربت حيدريه منصوب شد
ويــژه  فرمانــدار  قــدس: 
حيدريه  تربــت  شهرســتان 
منصوب شــد. طى حكمى از 
سوى عبدالرضا رحمانى فضلى 
رســتمى  على  كشــور،  وزير 
به ســمت معاون اســتاندار و 
فرماندار ويژه شهرستان تربت 
حيدريه منصوب شد. رستمى 

پيشتر فرماندار تربت جام بود.

 يك تعاونى از خراسان رضوى 
برگزيده كشورى شد

قدس: در نخســتين همايش تعاونى دهياران كل كشــور 
كــه در محل مجتمع تــالش، وزارت كار ورفــاه اجتماعى 
برگزار شــد، شــركت تعاونى بخش كوهســرخ بــه عنوان 
تعاونى نمونه كشــورى برگزيده شد.  مديرعامل اين شركت 
تعاونى به قدس گفت: تعاونى ها اهرم مناســبى براى توسعه 
اقتصادى و اجتماعى جامعه تلقى مى شــوند و در بهره ورى 
بهينه در شــرايط توليد و كار در جامعه تأثيرگذار هســتند. 
على دربهشــتى با اشــاره به اينكه اين شــركت تعاونى در 
ســال 87باعضويت 28 دهيارى تأسيس شد، افزود: در اين 
نمايشــگاه محصوالت بخش كوهســرخ همچــون زعفران، 
زردآلــو، آلو،گردو، بــادام، گياهان دارويى، عناب، زرشــك 
وهمچنيــن صنايع دســتى از جمله فرت بافــى و قاليبافى 
براى بازديد مســئولين كشــورى به نمايش گذاشته شد و 
اســتقبال بى نظير حاضران در اين نمايشــگاه را به همراه 
داشت. وى با بيان اينكه در اين نمايشگاه توانستيم شهرستان 
كاشــمر وبخش كوهسرخ را در حوزه گردشگرى، بومگردى، 
محصــوالت منطقه، گياهــان دارويى و صنايع دســتى به 
بازديدكنندگان معرفى كنيم، تصريح كرد: در راستاي اجراي 
ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه مبني بايد از ظرفيت و 
جايگاه روستاها دراقتصاد ملي به صورت حداكثرى استفاده 

كرد.

بر اساس يك پژوهش
 افراد شاغل در سازمان فردوس ها 

در فشار روانى سنگين هستند
قدس:مديرعامل ســازمان فردوس هاى مشهد از افزايش 15 

تا 45 درصدى حقوق دريافتى پرسنل اين سازمان خبر داد.
حجت االســالم مهدوى دامغانى با اشــاره به سختى مشاغل 
ســازمان فردوس ها افزود: پژوهش هاى انجام شــده توسط 
دانشــگاه فردوســى نشــان مى دهد بيش از 94درصد افراد 
شاغل در اين سازمان در معرض فرسودگى شغلى قرار دارند و 

100درصد افراد نيز تحت فشار روانى سنگين هستند.
وى با اشــاره به اينكه بيش از 30عامل، باعث فشــار روانى بر 
پرســنل سازمان است، اظهار داشــت: افراد شاغل در سازمان 
فردوس ها، معموال با كسانى برخورد دارند كه در شرايط روحى 
مناسبى نيستند و ممكن است رفتارهاى هيجانى داشته باشند؛ 
درحاليكه متاسفانه هنوز جايگاه اجتماعى اين قشر زحمتكش 

مورد توجه ويژه نيست.
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قدس: استاندار خراسان رضوى درباره اجراى كمربند جنوبى 
اظهار داشــت: بتازگى توضيحات مفصلى از ســوى شهردار و 
معاونين وى در باره اجراى اين پروژه مطرح شــده است. نظر 

استاندارى نيز بر اجراى و تكميل اين پروژه است.
رشيديان با بيان اينكه 80 درصد كار انجام شده است، افزود: 
اجراى اين پروژه نقش مهمى در كاهش ترافيك درون شهرى 

و همچنين موضوعاتى مانند هواى پاك در مشهد دارد.
وى ادامه داد: دولت بويژه درشرايط امروز اصًال به دنبال تنش و 
برخورد با ساير قوا و گروه ها و غيره را ندارد و معتقد است بايد 
بتوان با گفت وگو مسائل را مطرح و حل و فصل كرد، بنابراين با 
توجه به اين رويكرد معتقديم موضوع كمربند جنوبى موضوع 

الينحل نيست؛ بلكه قابل حل است.
وى ادامه داد:مســتندات لزوم اجراى پــروژه كمربند جنوبى 

مشهد به دادستانى كل كشور فرستاده شده است. 

ارسال پرونده كمربند جنوبى به دادستانى كل كشور

ايســنا: مقام آور ايران در بيستمين مســابقات جهانى 
دانش مغز گفت: تنها انتظار من از مسئوالن اين است كه 
حداقل از پيشــنهادهاى نخبگان استقبال كنند، امكانات 
مورد نياز را براى فعاليت هاى تحقيقاتى و آزمايشگاهى در 
اختيار ما بگذارند و به درخواست هايمان توجه كرده و جامه 

عمل بپوشانند.
مهسا آرمان، دانش آموز 15 ســاله رشته تجربى مدرسه 
فرزانگان يك مشــهد در بيستمين دوره مسابقات جهانى 
دانــش مغــز (Brain Bee 2018) به عنــوان نماينده 
ايران موفق به كسب مقام چهارم ايران شد. اين مسابقات 
همزمان با هيجدهمين كنگره فدراسيون انجمن هاى علوم 
اعصاب اروپا از پنجم الى نهم ژوئيه در برلين آلمان برگزار 
شــد. وى درخصوص مســابقات جهانى دانش مغز اظهار 
كرد: مســابقات جهانى دانش مغز هرســاله و همزمان با 
برگزارى يكى از كنگره هــاى حوزه علوم اعصاب در يكى 
از كشــورهاى جهان برگزار مى شود كه امسال به ميزبانى 
آلمان برگزار شــد. ايران تاكنون براى چهارمين بار دراين 
مسابقات شركت كرده است. وى درخصوص نقش مدرسه 
در آشنايى با اين مسابقه علمى تأكيد كرد: من و دوستم 
اعالميه اى را كه در مدرسه نصب شده  بود، مطالعه كرديم و 
تصميم به شركت در اين مسابقات گرفتيم. حاصل كار اين 
مسابقه علمى در سطح كشورى مقام نخست من و مقام 

دومى دوستم، نگار حاذقى، بود.
نماينده ايران در بيستمين مســابقات جهانى دانش مغز 
گفت: 26 نفر از 26 كشور در اين مسابقات در سطح جهانى 
حضور داشتند. آزمون كشورى در يك روز از هشت تا 18 و 

آزمون جهانى طى چهار روز برگزار شد.
آرمان بخش كتبى مســابقه ملى دانش مغــزرا از آزمون 

جهانى دشوارتر دانست و خاطرنشان كرد: فرمت برگزارى 
آزمون جهانى بسيار شبيه مرحله كشورى بود، اما بخش 
كتبى آزمون كشــورى از جهانى هم دشوارتر بود. مرحله 
جهانى در چهار بخش برگزار مى شــود كه شامل آزمون 
كتبى، آزمون شفاهى، آزمون عملى كه به دو بخش آناتومى 

و بافت شناسى تقسيم مى شود و تشخيص بيمارى است.

انرژى و هوش فوق العاده ايرانيان در مقايسه با خارجى ها 
نماينده ايران در بيســتمين مسابقات جهانى دانش مغز، 
سطح علمى، انرژى و هوش را در اين مسابقات فوق العاده 
دانســت و گفت: امســال بيستمين ســال برگزارى اين 
مسابقات بود و من چهارمين نماينده ايران بودم. سال اول 
ايران در اين مسابقات مقامى كسب نكرد، اما در سال دوم، 
مقام چهارم سال سوم، مقام پنجم و امسال نيز مجددا مقام 
چهارم را به دســت آورد. در بيستمين دوره مقام هاى اول 
تا سوم به ترتيب به نمايندگان لهســتان، گرانادا و كانادا 
رســيد و من به عنوان نماينده ايران موفق به كسب مقام 

چهارم شدم.

آرمان خاطرنشان كرد: به نفرات اول تا پنجم مدال، نفرات 
اول تا سوم عالوه بر مدال جايزه نقدى و به نفر اول عالوه  بر 
تمامى جوايز فوق امكان استفاده از آزمايشگاه براى انجام 

كارهاى تحقيقاتى در هر جايى كه بخواهد، اعطا مى شود.

تسهيالت خاصى برايم درنظر گرفته نشده است 
وى با اشاره به اينكه تسهيالت و حمايت مالى خاصى برايم 
درنظرگرفته نشده است، ادامه داد: معموالً اگر دانش آموزان 
مقامى در المپيادهاى علمى كســب كنند، تسهيالتى در 
دانشگاه و سهميه و معافيت در كنكور به آنان اهدا مى شود 
و همچنين نام آن ها در بنياد علمى نخبگان ثبت مى شود. 
اين در حالى است كه براى مسابقاتى نظير دانش مغز چنين 

تسهيالت و امتيازى قائل نمى شوند.
آرمــان ادامه داد: انتظار من تنها اين اســت كه حداقل از 
پيشــنهادهاى نخبگان استقبال كنند، امكانات مورد نياز 
براى فعاليت هاى تحقيقاتى و آزمايشگاهى را در اختيار ما 
بگذارنند و به درخواست هايمان توجه كرده و جامه عمل 

بپوشانند.

نخبگان بايد آينده كشور را در دست بگيرند 
آرمان با تأكيد بر اينكه بسيارى از دانشجويان، دانش آموزان 
و جوانان از خارجى ها بهتر هستند، گفت: همين جوانانى 
كه با اين سيســتم پيشرفت مى كنند، بسيار قوى  و واقعاً 
باهوش  هستند و قابليت و توانايى اين را دارند كه مشكالت 
و ضعف هاى ايران را در هر زمينه بهبود بخشيده و اصالح 
كنند و مهم ترين نكته اين اســت كه افرادى كه به نوعى 
نخبه محسوب مى شوند بايد بتوانند در آينده كنترل بخشى 

از كشور را به دست بگيرند.

گفت وگو با مقام آور ايران در بيستمين مسابقات جهانى دانش مغز

مسئوالن صداى نخبگان را بشنوند

وى ادامه داد:مســتندات لزوم اجراى پــروژه كمربند جنوبى 
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 مديركل حفاظت محيط زيست خراسان رضوى

انتقاد كرد
 تبديل«كشف رود» به زهكش 

فاضالب هاى مشهد

مهر: مديركل حفاظت محيط زيست خراسان رضوى گفت: 
متأسفانه  رودخانه«كشف رود» به زهكش فاضالب هاى صنعتى 

و شهرى مشهد تبديل شده است.
تورج همتى روز گذشته در ديدار با فرماندار مشهد اظهار كرد: 
متأسفانه  باوجود تالش هاى فراوان بين بخشى در احياى اين 

رودخانه مشكالت همچنان ادامه دارد.
وى افزود: اين روند جداى از ايجاد مشكل براى حاشيه نشينان، 
براى مصرف كنندگان محصوالت زراعى كشت شده در حاشيه 
اين رودخانه نيز ايجاد مشكل مى كند كه بايد به اين موضوع 
نيز توجه شــود. از دســت رفتن كاركرد اكولوژيكى رودخانه 
حفاظت شده كشف رود به عنوان يكى از چالش هاى مشهد 

مطرح است.
مديركل حفاظت محيط زيســت خراســان رضوى در ادامه 
تصريح كرد: يكى از موضوعات مهمى كه در كالنشهر مشهد 
بايد مورد توجه قرار گيرد، ساماندهى صنوف آالينده و مزاحم 
و پايش هاى زيســت محيطى ضابطه مند بوده كه براى انجام 
اين مهم نيازمند همراهى و حمايت فرماندارى مشهد هستيم.

همتى آلودگى هواى مشهد، بروز پديده ريزگردها و بحران آب 
را برجسته ترين چالش هاى زيست محيطى اين شهر عنوان 
كرد و گفت: حسب مصوبه هيئت  دولت، در تمامى جايگاه هاى 
توزيع سوخت در مشهد بايد سوخت استانداردبنزين و گازوئيل 
يورو 4 توزيع شــود كه اين اقدام خود مى تواند گام مهمى در 
تعديل آلودگى هواى مشهد بخصوص در نيمه دوم سال باشد 
و اين درحالى اســت كه به استناد پايش هاى صورت گرفته 
كارشناســان اين اداره كل، اين امر به شــكل پوشش 100 

درصدى همچنان محقق نشده است.
وى اظهار كرد: در حوزه ســنجش كيفيت هواى مشــهد 
مشــكل مالى در نگهدارى و راهبرى تجهيزات ســنجش 
داريم كه اميدواريم فرماندارى در اين بخش نيز به محيط 

زيست كمك كند.

  بايد و نبايد هاى هيئت رئيسه جديد 
شوراى شهرمشهد

از تشكيل هيئت رئيســه پنجمين دوره شوراى اسالمى شهر 
مشهد يك ســال گذشته است و براســاس قانون، مرحله دوم 
انتخابات امروز انجام مى شود و نمايندگان مردم، رئيس، اعضاى 
هيئت رئيسه و كميسيون هاى شورا را براى دومين سال تصدى 

خود انتخاب مى كنند.
با وجود آنكه تمامى اعضاى شــوراى شهر مشهد از يك ديدگاه 
سياسى برخوردار هســتند و اجماع در بين آن ها وجود داشته 
است و در شعارهاى انتخاباتى و مقدماتى خود، رساندن مشهد 
به جايگاه واقعى دومين كالنشهر و پايتخت معنوى كشور، تالش 
براى ساماندهى حاشيه شــهر، زيست پذيرى، شفافيت كارى، 
شهروند محورى و تعامل با مردم را اولويت كارى خويش اعالم 
كردند، اما با نگاهى به فعاليت اين شــورا در يك سال گذشته 
و اوضاع و احوال شــهر، به اين واقعيت غيرقابل انكار مى رسيم 
كه هنوز خيلى از اهداف و شــعارهاى مطرح شده از سوى اين 

مجموعه عملى نشده است.
درحالى كه قرار بود اعضاى شــوراى شهر و شهردارى مشهد با 
رويكرد برنامه هاى شهروند محور، زمينه زندگى آرام و كم دغدغه 
را براى مردم فراهم كنند، اما بســيارى از مشــكالت شهرى و 
عمرانى به عنوان اصلى ترين عوامل دغدغه ساز و دردسرآفرين 
براى شــهروندان و نيز زائران، به قــوت خود باقى مانده اند و به 
نظر مى رســد اقدام قابل توجهى به منظور برطرف ساختن اين 

مشكالت صورت نگرفته است.
مشكالت و معضالتى همچون آلودگى هوا، بحران ترافيك، كمبود 
شديد پاركينگ، بافت هاى فرسوده، كشف رود و چندين و چند 
مشكل ديگر كه گويى در اين دوره نيز از ديد اعضاى شوراى شهر 

و به تبع آن مديران شهرى دور مانده است.
در حالى كه اولين رئيس شوراى پنجم، چند روز پيش تسهيل 
در صــدور پروانه، اختصــاص يك درصد از درآمد شــهرى به 
هوشمندسازى مشــهد و همچنين صدور اوراق مشاركت را از 
مهم ترين و تأثيرگذارترين مصوبات اين شورا در يك سال گذشته 
عنوان كرد، اما ذكر اين نكته ضرورى است كه دومين كالنشهر 
كشور با ميزبانى ساالنه از بيش از 25 ميليون نفر زائر داخلى و 
خارجى، اولويت هاى زيادى دارد كه هيچ يك تاكنون با شعار و 

وعده و وعيد به سرانجام مطلوبى نرسيده است.
مشــهدالرضا كه همواره عنوان شــهر فراملى را يدك كشيده، 
همچنان گرفتار مســائل و مشــكالتى دم دستى نظير معضل 
ترافيك و خيابان هاى سراســر چاله و دست انداز و نامتناسب با 
حجم تردد خودروها، فرســودگى ناوگان حمل و نقل عمومى، 
اتوبوس هاى دودزا، ناكارآمدى شــبكه جمع آورى فاضالب و... 
است و شــايد به خاطر وجود همين مشكالت است كه ميزان 

ماندگارى زائران از 2/5 روز تجاوز نمى كند.
درعين حال اميد است اعضاى شوراى شهر كه يك سال تجربه 
كســب كرده  و همدلى و هماهنگى زيادى داشته و به قولى يَد 
واحد بوده اند، از اين پس نيز - جدا از اينكه چه اتفاقى در انتخابات 
هيئت رئيســه جديد رخ خواهد داد- با اتكا به همين تجربه و 
همدلى، همان گونه كه در سخنانشان همواره تأكيد داشته اند، 
درعمل نيز با رفع كاستى ها و مشكالت شهر، در خدمت مردم 
باشــند. بويژه آنكه قول داده بودند ضمن همســويى با دولت و 
نمايندگان و ديگر جريان هاى تأثير گذار، با هم افزايى و تعامل، به 
زائران ومجاوران خدمت كنند و به آن چه در مسير صالح مردم 

باشد، تداوم بخشند.
موضوع ديگرى هم كه هيئت رئيسه جديد و اعضاى شوراى شهر 
بايد مراقب آن باشند، منع قانونى ايجاد شده براى ادامه فعاليت 
شهردار بازنشسته مشهد است و در صورتى كه دستورعمل آن 
ابالغ شــود بايد فردى اليق و داراى توانمندى و قدرت اجرايى 
الزم براى اداره امور و توسعه و پيشرفت دومين كالنشهر كشور را 

شناسايى و انتخاب كنند.

  نوجوان مرگ مغزى به 6 بيمار 
زندگى دوباره بخشيد 

قدس:اهداى اعضاى نوجوان مرگ مغزى در دانشــگاه علوم 
پزشــكى مشــهد، موجب نجات و ادامه زندگى شش بيمار 

نيازمند به عضو شد.
مســئول واحد فراهم آورى اعضاى پيوندى دانشــگاه علوم 
پزشكى مشــهد اظهار داشت: در هفتصدو نودودومين عمل 
اهداى عضو از اهدا كننده مرگ مغزي؛ اميد قاينى 15 ساله 
كه از بيمارستان نهم دى تربت حيدريه به واحد فراهم آورى 
اعضاى پيوندى در مركز پيوند اعضاى دانشگاه مشهد معرفى 
شــده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت 
خانواده وى در بيمارســتان منتصريــه تحت عمل جراحي 

اهداى عضو قرار گرفت.
دكتر ابراهيم خالقى خاطر نشان كرد: كليه هاى زنده ياد اميد 
قاينى به آقاى 41 ســاله ساكن تربت جام و آقاى49 ساكن 
بيرجند كه سال ها از نارسايى كليه رنج مى بردند و با دياليز 

تحت درمان بودند به صورت رايگان اهدا و پيوند شد.
وى گفت: كبد مرحوم اميد قاينى؛ جهت پيوند به بيمارستان 

بوعلى سينا شيراز ارسال شد.
مســئول واحد فراهم آورى اعضاى پيوندى دانشــگاه علوم 
پزشكى مشــهد اظهار داشت: همچنين قرنيه هاى زنده ياد 
اميد قاينى جهت پيوند به بيمارستان خاتم االنبياء(ص)مشهد 

ارسال شد.
دكتر خالقى افزود: قســمتي از پوست مرحوم نيز به بخش 

سوختگي بيمارستان امام رضا (ع) جهت پيوند ارسال شد.

 يك ابتكار براى كمك به نيازمندان
قدس:كميته امداد خراسان جنوبى همزمان با مراسم عيد 
قربان در محل برگزارى نماز عيد،براى ذبح گوسفند خيران و 

توزيع در بين نيازمندان قربانگاه ايجاد كرد. 
معاون توسعه مشــاركت هاى مردمى كميته امداد خراسان 
جنوبى گفت: اين طرح براى اولين بار اســت كه در كشــور 

اجرا مى شود.
رفيعى افزود:عــالوه بر قربانگاه ها،پايگاه هــاى اين نهاد در 
ميدان ها،معابر اصلى،مراكز نيكــوكارى و ادارات تابعه آماده 
دريافت نذورات قربانى مردمى به صورت دام زنده و گوشت 

قربانى است.
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مخاطبان عزيز خرسند     يم كه ارتباط د     وسويه با اين رسانه د     ر ارسال 
بنابراين  نشست،  ثمر  به  از سوى شما خوانند     گان گرامى  سوژه 
با پاسخ خود     ، ما را د     ر  اميد     واريم مسئوالن د     ستگاه هاى اجرايى 
اين مسير همراهى كنند     . شما مى توانيد      از طريق سامانه پيامكى 

300072305 با ما د     ر تماس باشيد     .

 تقدير از شركت برق
از شــركت برق منطقه 2 براى روشنايى معابر طبرسى 
شمالى 24 و22 كمال تشــكر راداريم .لطفا روشنايى 
خيابان 14/22 اقدام نماييد .نور المپها بسيار كم است.
0915...5022

 قدردانى از نيروى انتظامى
ازفرماندهى انتظامى اســتان درخواســت مى كنم كه يك تقديرى درخورشــأن رئيس 
كالنترى33شهيد باهنر و ديگر پرسنل كه درجهت امنيت وآسايش مردم منطقه خدمت 

مى كنند را انجام بدهند. واقعأ اين عزيزان نمونه اند.
0915...1405

 زمين بدون استفاده
لطفا پيگير زمين افتاده بين الدن 20-22 باشيد .سالهاست بدون استفاده مانده است نه 

پاركى نه فضاى ورزشى. 
0915...7579

 آسفالت نامناسب
قســمت جنوبى دوربرگردان ميدان شــهيد فهميده 
آســفالت بسيار نامناســبى دارد چرا شهردارى اصالح 

نمى كند؟
0939...5564

 

 بوى بد زباله
ما ســاكنان خيابان جهــان آرا 8 نبش اميد 7 از بوى بد 
زباله ها و كثيفى پياده رو خســته شده ايم چند بار هم به 
شهردارى تماس گرفتيم كه يك باكس زباله بگذارند كه 
متاسفانه همه زباله ها رو نبش اميد هفت داخل پياده رو 
رها مى كنند. و دريغ از يك باكس زباله ســالمتى مردم 

واقعا اندازه يك باكس ارزش ندارد.
0915...3024 

 تقدير از شركت برق

سوژه از شما / پيگيرى از ما

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  
سوژه هاى ارسالى از سوى خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى شهرى، اجتماعى، 

اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

مهناز خجســته نيــا  آوازه خانه هاى 
خيريه اى در بلوار رسالت در حدى است كه 
ســراغ آن ها را از هر كسى كه بگيرى، تو را 

روانه رسالت 97 مى كند.
خانه هايى كه شــايد نزديك بــه دو دهه 
قدمــت دارنــد و به همت خيرى ســاخته 
شــده اند تا ســرپناه 25 مددجــوى تحت 

حمايت باشند.
البتــه از آن زمان تاكنون هم فقط ســقفى 
سرپناه اين افراد بوده و در همه اين سال ها 
ســاكنين اين خانه ها با مشكالتى دست و 
پنجه نرم كرده اند كه هيچ عزمى براى رفع 

آن ها جزم نشده است.

 راه خاكى، انبوه زباله و جوى فاضالب
راه فرعــى و خاكى اولين نمايى اســت كه 
براى رســيدن به اين خانه هــا خودنمايى 

مى كند.
انبوه زباله انباشته شده و جوى هاى فاضالب 
راكد با بوى تعفن هم صحنه اى اســت كه 

اهالى از آن خيلى رنج مى برند.
سراغ هر كدام از ســاكنين اين خانه ها كه 
بروى، دردشان مشكالت بهداشتى است كه 

سال هاست الينحل مانده.
خيلى ها بيمارى تنفسى را به جان خريده اند 
و بخشــى هم تاوان اين همه مشــكالت را 

قطعــاً در آينــده خواهند 
پرداخت.

 كام تلخ مددجويان
چندين نفر از زنان ســاكن 
در ايــن خانه ها مــا را در 
همراهى  گزارش  اين  تهيه 

مى كنند.
مادران و زنــان جوانى كه 
كم لطفى مديران شــهرى 
و برخــى تعلل هــا در ارائه  
خدمات شــهرى مانع شده 
تا شكرگزار همت اين خير 

بزرگ باشند. 
يكى از آن ها مى گويد: سه 
سال اســت كه به خاطر از 

كارافتادگى شوهرم، همين خانه سرپناه من 
و فرزندانم شده است.

او كه چندين فرزند خردســال قد و نيم قد 
نيز دارد، مى افزايد: اما مشكالت باعث شده 
تا ســكونت در اين خانه ها خيلى هم به كام 

مددجويان شيرين نباشد.
او جــارى بودن فاضالبى را كه در نهايت در 
زمين مجاور تلنبار مى شــود، دردى عنوان 
مى كند كه بوى تعفنش همه ســاكنين را 

بيمار كرده است.

به  زن جوان ديگــرى هم 
معبر خاكــى و تاريك اين 
خانه هــا اشــاره مى كند و 
مى گويــد: همه مــا براى 
رســيدن به خانه، چاره اى 
زمين  يــك  از  عبــور  جز 

متروكه پر از زباله نداريم.
او از تعلل شهردارى گاليه 
مى كند و مى افزايد: مگر ما 
مشهد  شهروندان  جزو  نيز 

به شمار نمى آييم. 

 زوال هر روزه امكانات
پيرزنــى هم كه بــه رغم 
هشــت ســر عائله تنها در 
يكى از اين خانه ها سكونت 
دارد، مى گويد: از همان ابتدا كه اين خانه ها 
بنا شــد تا كنــون روز از روزش امكانات به 
زوال آمــده اســت. او با بيــان اينكه اوايل 
تنها هفته اى يك بار زباله ها جمع مى شــد، 
مى افزايد: اين در حالى است كه حاال حجم 
زباله هاى انباشــته شــده، خيلى بيشتر از 
گذشته است. مادرى هم از وضعيت مدارس 
گاليــه مى كنــد و مى گويد: وقتــى اهالى 
شرايط ســكونت در خانه هاى خيريه اى را 
دارند، معلوم نيست چگونه مى توانند شهريه 

مدارس را پرداخت كنند.
او با بيــان اينكه براى هر فرزندم مدرســه 
100 هزار تومان شهريه مطالبه كرده است، 
مى افزايــد: اين در حالى اســت كه هر روز 
بچه ها بايد مســافت زيادى تا مدرسه را نيز 
پياده طى و شــلوغى كالس ها را هم تحمل 

كنند.
مــردى از اهالى هــم مى گويــد: به خاطر 
داشتن كلكســيونى از بيمارى ديگر از كار 

افتاده شده ام.
او كه پنج سرعائله دارد، مى افزايد: چندين 
سال پيش به خاطر مشكالت زيادى كه اين 
محلــه دارد، عطاى ســكونت در خانه هاى 
خيريه اى را به لقايش بخشــيديم، اما چون 
توان پرداخت كرايه خانه را نداشتم، دوباره 

اين مشكالت را به جان خريدم.
او با اشاره به پوشش حمايتى كميته امداد 
بــراى اغلب ســاكنين اين خانه هــا اظهار 
مــى دارد:  اى كاش عزم و همت خيرى هم 
براى رفع مشكالت اين منطقه جزم مى شد.

اهالى با اشاره به مشكالت زيست محيطى و كمبود امكانات شهرى:

مگر ما شهروند مشهد نيستيم؟ مهدى كاهانى مقدم

راه فرعى و خاكى 
اولين نمايى است كه 
براى رسيدن به اين 

خانه ها خودنمايى 
مى كند.

انبوه زباله انباشته شده 
و جوى هاى فاضالب 

راكد با بوى تعفن 
هم صحنه اى است كه 

اهالى از آن خيلى رنج 
مى برند
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ملى  كميته  سابق  دبيركل   -1
المپيك كشورمان كه در سال 1393 
به عنوان مدير عامل باشگاه استقالل 

انتخاب شد تهران 
2- هزار عرب- گياه شيرين- آرزوها
3- نام پسرانه عربى- مزدور- قيمت

بالين- جان فداى ميهن- همدم   -4
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سرپرست- جار و جنجال
كابينه-  اعضاى  مقعر-  عدسى   -7
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با سليقه مى كشد - مطابق 
مسيحى-  ضعيف-  و  سست   -9

مردار جسد 
خداوند-  درگاه  از  شده  رانده   -10

البيرنت- طريقه و روش
و  بدن  عضو  همراهى-  حرف   -11
خودرو- درس نوشتنى- روده درازى

12- احمق و كودن- بى خطر بودن- 
شونده نشين  ته 

ميوه  پيشانى-  چروك   -13
تصديق  گرمسيرى- صوت  پرخاصيت 

ادبانه بى 
محصوالت  از  كردن-  خطر   -14
شركت ايران خودرو- ارزش و اعتبار
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نمو آن ها مى پردازد نحوه 

بر روى  مربع كه  به شكل  1-كاغذى 
آن كمانى از نى چسبانده و به كمك 
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نمازهاى  مرتبه-  بلندى   -3

بيمار شفابخش  روزانه-  مستحبى 
4- قاصد- سفره غذا – مساوى

5- ليست غذاى رستوران- پيرشدن 
- دريغ و حسرت

 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم
 با ما تماس بگيريد

iranpuzzle@gmail.com
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روی �ط حاد�  هواپيماى بغداد-مشهد به مقصد نرسيد 

پرواز دلهره آور «ماهان» در آسمان

هنگامه طاهرى  پرواز 4045 بغداد- مشهد 
هواپيمايى ماهان روز جمعه گذشــته با بيش از 
200 مسافر به دليل نقص فنى با احتمال باالى 
سقوط در فرودگاه امام خمينى(ره) تهران فرود 

اضطرارى كرد. 
اين اتفاق در حالى دو روز در سكوت خبرى قرار 
داشت كه مسئوالن ســعى كردند نقص جدى 
ايجاد شــده در هواپيما را از رسانه ها مخفى نگه 

دارند.
اما مســافران اين پــرواز در تمــاس تلفنى با 
دفتر روزنامه ضمن بيــان گاليه از بى توجهى 
هواپيمايى ماهان در دلجويى از مسافران، اعالم 
كردند با اينكه هواپيما 45 دقيقه باالى فرودگاه 
بغداد پرواز مى كرد و به زمين نمى نشست، باز هم 
در كمال ناباورى مسافران را با همان هواپيما به 

ايران فرستادند.
به گفته يكى ديگر از مســافران هنــگام پرواز 
داخل هواپيما پر شــد از دود و بوى سوختگِى 
سيم و ماسك هاى اكسيژن پايين آمد اما بيشتر 

ماسك ها قابل استفاده نبودند.
اين مســافر گفت: تعــدادى از بچه ها به خاطر 

استنشاق دود به حالت خفگى افتادند.

 مهارت خلبان
به گفته مســافران اين پرواز 
تكان هاى  از  پــس  هواپيمــا 
شــديد ســرانجام با درايت و 
مهــارِت خلبان در فــرودگاه 
امــام خمينى(ره) بــه زمين 
نشســت، اين در حالى است 
كه مســئوالن فرودگاه خود را 
براى سقوط هواپيما آماده كرده 
بودند، لذا هيچ خدماتى حتى 
در حد آب معدنى براى مراقبت 
و پذيرايى از مسافران مشوش و 

بد حال مهيا نكرده بودند.

 اجازه خروج از سالن ندادند
 يكى ديگر از مسافران در اين خصوص به قدس 
گفت: ما را كه نيازمنــد آرامش و ارائه خدمات 
بوديم وسط سالن جمع كردند و اجازه خروج از 

سالن هم ندادند.
وى افزود:بــراى جلوگيرى از خروج مســافران 
گفتند چــون ورود نخورده ايد در حال حاضر نه 
مسافر داخلى محسوب مى شــويد نه خارجى، 

بنابرايــن در صــورت خروج 
شــناخته  مجرم  فرودگاه  از 

مى شويد. 
وى بيان داشــت: شرمندگى 
ما بيشتر در مقابل مسافران 
خارجى بــود كه از ما در اين 
شــرايط عكس و فيلم تهيه 

مى كردند.

 اورژانس امكانات نداشت
او ادامه داد: حتى پزشــكى 
هم كــه از اورژانس فرودگاه 
براى كمك آمده بود بــه جز قرص زير زبانى و 
دســتگاه فشــار خون امكانات ديگرى نداشت. 
اين در حالى بود كه گوش مســافران آســيب 
ديده بود، گوش يكى ديگــر از آن ها خونريزى 
مى كرد، يكى ديگر از مسافران هم دچار بى حسى 
در پاها شــده و روى ويلچــر حركت مى كرد و 
بيشتر مســافران نيز دچار مشكل تنفسى شده 

بودند.
او خاطرنشــان كرد: در نهايت حدود ساعت 23 
و 30 دقيقــه هواپيمايى ماهان با درخواســت 

پروازى از شــيراز مسافران را از تهران به مشهد 
فرستاد. 

 نگرانى خانواده ها
وى با انتقاد از اينكه در تابلوهاى اطالع رســانى 
فرودگاه مشهد، پرواز بغداد- مشهد را «ابطال شد» 
درج كرده بودند، افزود: اين موضوع سبب شده 
بود كه اضطراب و دلواپسى شديدى بين خانواده 
هايى كه براى استقبال در فرودگاه حاضر شده 

بودند ايجاد شود.
گفتنى اســت در پيگيرى خبرنگار ما براى اين 
موضوع،مســئول روابط عمومى فرودگاه مشهد 
از حادثه اظهار بى اطالعى كرد، رئيس ايســتگاه 
ماهان در مشهد نيز از مصاحبه خوددارى كرد و 
مسئوالن هواپيمايى ماهان در تهران هم حاضر به 

گفت و گو نشدند.

آب و �وا
  بارش هاى رگبارى خراسان رضوى را 

فرا مى گيرد
قــدس: هواشناســى خراســان رضــوى اعالم كــرد: طى 
پيش بينى هاى انجام شده، بارش هاى رگبارى نيمه شمالى استان 
را فرامى گيرد كه احتمال آبگرفتگى در اين نواحى وجود دارد. 
براساس اين گزارش با نفوذ جريانات ناپايدار و مرطوب شمالى به 
استان، بارش هاى رگبارى همراه با افزايش ابرناكى براى امشب 
در نواحى شمالى و شمال غرب استان خراسان رضوى پيش بينى 
شده است. همچنين وزش باد به نسبت شديد تا شديد طى دو 
روز آينده در مناطق مختلف اســتان خراسان رضوى بويژه در 
نيمه شرقى و جنوب شرقى همراه با گرد و خاك رخ خواهد داد.
همچنين از شدت گرماى خراسان رضوى در روزهاى آتى كاسته 
خواهد شد و ميانگين دما در مناطق مختلف استان طى امروزو 

فردا بين پنج تا هفت درجه كاهش خواهد داشت.

�و��ون
  قرص سرماخوردگى بيشترين تجويز 

نسخه ها در خراسان رضوى 

ايرنا: معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشكى مشهد گفت: 
قرص سرماخوردگى بزرگســاالن (adult cold) بيشترين 
تجويز در نسخه هاى پزشكان مناطق زير پوشش اين دانشگاه 

را در خراسان رضوى دارد.
دكتر عباس اخگرى افزود: بعد از قرص سرماخوردگى، آمپول 
دگزامتازون و كپسول آموكسى سيلين 500 بيشترين تجويز 
را در نسخه هاى پزشكان خراسانى به خود اختصاص داده اند. 

مديركل راه و شهرسازى خراسان جنوبى خبر داد
 اختصاص 50 ميليارد ريال 

به راه آهن بيرجند

مهر: مديركل راه و شهرسازى خراسان جنوبى از اختصاص 
50 ميليارد ريال اعتبار به پروژه راه آهن بيرجند- زاهدان در 

سال جارى خبر داد.
مهدى جعفرى با اشاره به پروژه راه آهن بيرجند- زاهدان اظهار 
داشت: در اين راستا كنسرسيومى متشكل از چند پيمانكار 

تشكيل شده است.
وى با اشــاره به انعقاد تفاهمنامه در ايــن زمينه، بيان كرد: 
پيمانكار پروژه نيز به منظور اســتفاده از تسهيالت صندوق 
توسعه ملى به بانك رفاه معرفى شده تا اين پروژه با استفاده از 

تزريق تسهيالت اجرايى شود.
مديركل راه و شهرســازى خراســان جنوبــى همچنين از 
اختصاص 50 ميليارد ريال به اين پروژه در سال جارى خبر 

داد.
جعفرى همچنين به پروژه اتصال فردوس به شبكه ريلى اشاره 
كرد و گفت: در اين زمينه نيز امســال افزون بر 180 ميليارد 

ريال اعتبار به استان اختصاص يافته است.
وى، اجراى 11 پروژه دوبانده سازى در محورهاى مواصالتى 
استان را يكى ديگر از برنامه هاى امسال عنوان كرد و افزود: در 
سال جارى بيش از 500 ميليارد ريال براى اجراى پروژه هاى 

دوبانده سازى در استان در نظر گرفته شده است.
مديركل راه و شهرسازى خراسان جنوبى اضافه كرد: همچنين 
امسال ساخت راه هاى كويرى در استان افزون بر 40 ميليارد 

ريال اعتبار گرفته است.

 صدور 6000 برگ اسناد مالكيت 
كاداسترى در خراسان شمالى

بجنورد- خبرنگار قدس: مديركل ثبت اســناد و امالك 
خراسان شمالى گفت: در سه ماهه نخست سال جارى 6587 
برگ اســناد مالكيت كاداسترى صادر وتحويل مالكين شده 

است. 
على اصغر اســدى ضمن با اهميت دانســتن طرح كاداستر 
وهمچنيــن قانون جامع حد نــگار گفت: اســناد مالكيت 
كاداسترى با ضريب امنيت باال صادر وتحويل مالكين مى شود. 
وى افــزود: تمام اســناد مالكيــت دفترچــه اى در اختيار 
مردم، طبق قانون جامع كاداســتر كشــور، ظرف مدت پنج 
ســال از تصويب اين قانون بايد به ســند تك برگى تبديل 

شود.
وى همچنين خواستار مراجعه مالكين به ادارات ثبت اسناد و 
امالك جهت تعويض اسناد مالكيت دفترچه اى به تك برگ 
شد و افزود: اسناد مالكيت در كمترين زمان ممكن صادر و به 

مراجعين تحويل مى شود.
اسدى افزود: در سه ماهه اول سال97 بيش از 32هزار معامله 
با رشــد 14 درصدى نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 
در54دفترخانه اسناد رسمى را درسطح استان به ثبت رسيده 

است.
وى ادامه داد: در مدت ســه ماهه نخست سال جارى تعداد 
627مورد تفكيك اعــم از عرصه واعيان وهمچنين بيش از 
5000 اســتعالم 1700 مورد بازداشت امالك و 1200 مورد 
رفع بازداشــت امالك دراداره كل ثبت اسناد وامالك استان 

صورت پذيرفته است.

  خواب آلودگى راننده يك كشته به جا گذاشت

قدس: فرمانده انتظامى داورزن ازواژگونى يك دستگاه خودرو 
پرايد در جاده داورزن - سبزوار خبر داد.

جمشيد بدرى گفت: با اعالم واژگونى يك دستگاه خودرو پرايد 
در محور داورزن- ســبزوار گشت تصادفات به همراه نيروهاى 
امدادى به محل حادثه اعزام و مشــخص شــد در اين حادثه 
يك نفر در دم فوت و چهار نفر ديگر بشــدت مصدوم شده اند 
كه مصدومان توسط تيم فوريت هاى پزشكى به مراكز درمانى 

منتقل شدند.
فرمانده انتظامى شهرســتان داورزن تصريح كرد: كارشناس 
تصادفات پليس  راه علت حادثه را عدم كنترل وسيله نقليه به 

دليل خستگى و خواب آلودگى راننده اعالم كرده است.

 دستگيري سرشاخه هاي شركت هرمي
نيشابور- خبرنگارقدس: فرمانده انتظامى شهرستان نيشابور 
از شناسايي و دســتگيرى 6سرشاخه يك شركت هرمى كه 
فعاليت هاي زيرزميني و مخفي در اين شهرستان داشتند، خبر 
داد. سرهنگ حسين دهقان پور گفت: در پي كسب اطالعاتي 
مبني برفعاليت هاي زيرزميني و مخفي تعدادي از سرشاخه هاي 
يك شركت هرمي در شهرستان نيشابور، دستورات الزم براي 

پيگيري سريع پرونده صادر شد.
كارآگاهان عمليات ويژه و مبــارزه با جرايم اقتصادي پليس 
آگاهي نيشــابورپس از ردزني هاي اطالعاتي متوجه شــدند 
اعضاي اين باند يك باب منزل در محدوده خيابان پويش اجاره 

و اقدام به برگزاري جلسات آموزشي و عضوگيري مي كنند.
وى خاطرنشان كرد: در ادامه تحقيقات پليسي مشخص شد، 
مسئول آموزش اين باند خانم 30 ساله و اهل مشهد است كه با 
تردد به شهرستان نيشابور، مسئوليت آموزش را برعهده داشته 
و همراه با خود با نمايش كليپ و معرفي برخي كتاب ها در اين 

زمينه به ترغيب و تشويق اعضا فعاليت مي كند.
دهقان پور يادآور شد: كارآگاهان پليس آگاهي پس ازتكميل 
تحقيقات پرونده و هماهنگي با مقام قضايي وارد عمل شده و 
6سرشــاخه اين باند كه 22 تا 38 ساله (چهار مرد و دوخانم) 
هســتند، دســتگير و در بازرســي از مخفيگاه آنان تعدادي 

مجله،فلش،كتاب و دفترچه يادداشت نيز كشف شد.

 كشف 4 ميليارد ريال كاالي احتكار 
شده در نيشابور

نيشابور- خبرنگارقدس: فرمانده انتظامى خراسان رضوى از 
كشف 4 ميليارد ريال كاالي احتكار شده از دو انبار در سطح 

شهرستان نيشابور خبر داد.
ســردار قادر كريمى گفت: در پى دريافــت خبري مبني بر 
احتكار برخي كاالهاي مورد نياز مردم در دو انبار در ســطح 
شهرستان نيشابور، بالفاصله اكيپي از مأموران پليس امنيت 
عمومي موضــوع را به صورت ويژه در دســتور كار خود قرار 

دادند.
مأموران پليس امنيت عمومي شهرســتان نيشابور با اشراف 
اطالعاتى و تحقيقات انجام شده، موفق به شناسايى اين انبارها 
شدند و پس از هماهنگى با مقام قضائى با همراهي كارشناسان 
تعزيــرات و اداره صنعت و معدن به محل هاى موردنظر اعزام 
شدند. وى خاطرنشان كرد: مأموران در بازرسي از اين انبارها 
مقــدار 24 تن برنج فاقد مدارك گمرگي احتكار شــده و 98 
هزار عدد انواع كليد و پريز به ارزش 4 ميليارد ريال را كشــف 

كردند.
سردار كريمى با اشاره به اينكه ارزش محموله مكشوفه براساس 
اعالم نظر كارشناســان 4 ميليارد ريال برآورد شــده اســت، 
يادآورشــد: هر دو انبار مذكور پلمب و دو متهم دستگير شده 
پس از تشكيل پرونده مقدماتى به منظور سير مراحل قانوني به 

مراجع قضايي معرفي شدند.

 مسموميت 50 نفر از اهالى صندل آباد 
بجنورد

مهر: رئيس مركز فوريت هاى پزشكى خراسان شمالى گفت: 
درحال حاضــر علت اصلى مســموميت اهالــى صندل آباد 
بجنورد مشــخص نشده، اما احتمال مسموميت غذايى وجود 

دارد.
محمد تقى دولت آبادى با بيان اينكه علت اصلى مســموميت 
اهالى صندل آباد درحال بررسى است، اظهار كرد: آب نمى تواند 
سبب اين مسموميت شده باشد چراكه فقط 35 نفر از اهالى به 

مراكز درمانى منتقل شده اند.
دولت آبادى درباره تعداد افراد مســموم شده، بيان كرد: طبق 
آمار اوليه تعداد مسموم شدگان 50 نفر اعالم شد درحالى كه 
تاكنون بين 30 تا 35 نفر به مراكز درمانى شهرستان بجنورد 

مراجعه كرده اند.
وى افزود: 13 نفر از اين بيماران به بيمارستان تأمين اجتماعى، 
11 نفر به بيمارســتان امام حســن(ع) و باقى افراد به ديگر 

بيمارستان ها مراجعه كرده بودند.
رئيس مركز فوريت هاى پزشكى خراسان شمالى تصريح كرد: 
تعداد زيادى از مسموم شدگان به طور سرپايى مداوا شدند، اما 
هم اكنون دو نفر در بيمارستان تأمين اجتماعى و هشت نفر در 

بيمارستان امام حسن(ع) بسترى هستند.

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.
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مدير اين بيمارستان در گفت و گو با قدس:

در صورت مشاركت خيران بيمارستان شهيد كامياب540 تختخو ابى مى شود

گپ

پروين محمدى: در صورت مشاركت خيران 
مجهزترين مركز جراحى مغــز و اعصاب و 
تروما (بيمارســتان سوانح شــهيد كامياب 
مشهد) را به بيمارستان 540 تختخوابى تروما 
تبديل خواهيم كرد تا بيشــتر و در شرايط 

مطلوب تر به بيماران خدمت ارائه دهيم.
اين مطلب را مدير بيمارستان سوانح شهيد 
كامياب مشــهد در گفت و گو با خبرنگار ما 
در حاشيه چهارمين نشست اعضاى هيئت  
بيمارستان  مؤسس شوراى مشــاركت هاى 
ســوانح شــهيد كامياب عنوان كرد و افزود: 
اين بيمارستان در حال حاضر با 320 تخت 
بسترى و 100درصد اشغال تخت مجهزترين 
مركز تروماســت و به طور متوســط هرماه 
1400 عمــل جراحى مغز، ارتوپدى، داخلى 
و....براى مصدومــان و مجروحان تصادفات 
و حوادث در اين مركز انجام مى شــود.با اين 
حال ديدگاه ما ساخت يك بيمارستان 540 
تختخوابى است كه بتوانيم در شرايط بهترى 
پاسخگوى بيماران باشــيم؛ زيرا با توجه به 
موقعيت شهر مشهد و حضور ميليون ها زائر 
در طول سال و تصادفات جاده اى و حوادث، 

گسترش فضاى فيزيكى اين بيمارستان در 
اولويت مى باشــد كه اين كار فقط با همت 

خيران ممكن خواهد شد.
دكتر مســعود خانى خاطرنشان كرد: روزانه 
در اين مركز 600 بيمار اورژانسى و درمانگاه 
پذيرش مى شــوند كه همگى در اثر تروما و 
بخصوص تروماى مغز و اعصاب(خونريزى هاى 
مغزى) نياز به جراحى هاى سنگين و بسترى 
طوالنى مدت و هزينه بر (آى ســى يو و...) 

دارند. 

از اين رو ســاخت فضاى جديد و گسترش 
فضاى فيزيكى بيمارستان با ديدگاه ساخت 
يك بيمارســتان 540 تختخوابى از جمله 
اهداف ماســت كه بدون حضور و مشاركت 

خيران امكان پذير نيست.
وى با ابراز قدردانى از همكارى خيران با اين 
مركز درمانى تصريح كرد: با مشــاركت افراد 
خير و نيكوكار در ســال گذشته 2 ميليارد 
تومان به بيمــاران نيازمند در قالب تخفيف 
هزينه ها و خريد تجهيزات كمك شده، ولى با 

موقعيتى كه بيماران اين مركز دارند، نيازمند 
كمك بيشــتر خيران هستيم تا بتوانيم آالم 

محرومان را كاهش دهيم.
دكتر خانى با بيان اينكه در صورت مشاركت 
بيشــتر خيران مى توانيم اين بيمارســتان 
را بــه بزرگ تريــن و مجهزترين مركز تروما 
تبديل كنيم از اختصــاص 5000 مترمربع 
فضــاى اورژانس جديد و ســاخت 14 اتاق 
عمــل بــا زيربنــاى 6000 مترمربع خبر 
داد وگفت: بخشــى از هزينه هــاى اورژانس 
جديد و اتــاق عمل ها را خيــر نيكوكار به 
نام آقاى اســكوئيان تقبل كــرده و مابقى از 
اعتبارات دانشــگاه پرداخت خواهد شد كه 
تا پيش از دهه فجر بــه بهره بردارى خواهد 

رسيد.
وى از شهردارى نيز به خاطر ساختن پارك 
حاشيه بيمارستان قدردانى كرد و اظهارداشت: 
پارك حاشيه بيمارستان نقش مؤثرى در رفاه 
و آرامــش همراهيان بيمار خواهد داشــت 
و در نتيجــه به آرامــش كاركنان اين مركز 
نيز كمــك خواهد كرد كه جــاى قدردانى 

دارد.

ايرنا: مدير جهاد كشاورزى خوشاب با اشاره به جايگاه دومى 
اين شهرستان از نظر سطح زير كشت پسته در استان، گفت: 
امسال ميزان توليد پسته در اين شهرستان به علت نوسانات 
دمايى نسبت به پارسال 60 درصد كاهش يافته است. ابراهيم 
رودسرابى افزود: نوسانات دمايى، سرمازدگى، خسارت تگرگ 
و عدم تلقيح مناســب از مهم ترين عوامــل كاهش توليد و 
برداشــت محصول پسته در اين شهرستان است. وى تصريح 

كرد: شهرســتان خوشاب با 11 هزار و 200 هكتار باغ پسته، 
از نظر ســطح زير كشت، رتبه دوم خراسان رضوى را دارد كه 
پيش بينى مى شود، امســال از حدود 7000 هكتار باغ پسته 
بارور آن 8500 تن پسته برداشت شود. رودسرابى اظهار داشت: 
ارقام غالب پسته كشت شــده در منطقه شامل كله قوچى، 
بادامى سفيد، اكبرى و فندقى است كه در اين ميان رقم بادامى 

سفيد، اوحدى و عباسعلى زودرس ترين ارقام هستند.

توليد پسته در خوشاب كاهش يافت

با اينكه هواپيما 45 دقيقه 
باالى فرودگاه بغداد 

پرواز مى كرد و به زمين 
نمى نشست، باز هم در 

كمال ناباورى مسافران را 
با همان هواپيما به ايران 

فرستادند

بــرش

سوژه از شما / پيگيرى از ما

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  سوژه هاى ارسالى از سوى 
خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى شهرى، اجتماعى، اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.
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در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  سوژه هاى ارسالى از سوى 

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.
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