
 آخرین وضعیت نیروی انسانی و نقل و انتقاالت 
در آموزش و پرورش خراسان رضوی

 مسافران سیل زده در شیراز رایگان 
با قطار به مشهد بازگشتند

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل 
آموزش و پرورش خراســان رضوی گفت:با 
طی شدن فرایند بازنشستگی و اتمام خدمت 
سربازی بخشی از ســرباز معلمان استان در 
ابتدای مهرماه ۹۸ با کمبود نیروی انســانی 

مواجه خواهیم شد. 

مدیرکل راه آهن خراسان گفت: 13۸ مسافر که 
به شیراز ســفر کرده و در جریان حادثه سیل 
هفته نخست امسال در شــیراز آسیب دیده و 
گرفتار شده بودند، با قطار به مشهد بازگشتند.

محمدهــادی ضیایی مهر افزود: پیرو دســتور 
مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی...
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خانه هایی روی آب !

 ۲۰۰۰ جهادگر 
در مناطق محروم حضور یافتند

 روایت ۱۵ روز زندگی 
به سبک جهادی

 مدیرکل مدیریت بحران خراسان رضوی 
به قدس خبر داد

خسارت ۲۰49 میلیارد 
ریالی سیل نوروزی

بازدید میدانی قدس از رودخانه های شهرستان طرقبه شاندیز

.......صفحه 2 

رئیس کمیسیون عمران و طرح ریزی شهری 
شورای شهر در گفت وگو با قدس:

شهرداری ها را نمی توان 
از شیر حرام تخلفات 

ساختمانی گرفت

 تذکر عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی 
به وزیر جهاد کشاورزی 

 خسارت های 
جبران ناپذیر نتیجه 
بالتکلیفی کشاورزی

رئیس کمیسیون عمران و طرح ریزی شهری شورای شهر مشهد گفت: 
رویکرد این دوره از شــورای شهر مشهد، شهر هوشمند است و شهر 

هوشمند معجون و ترکیبی از پارامترهای ...

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی در تذکری به وزیر جهاد 
کشاورزی در خصوص عدم انتصاب رئیس سازمان جهاد کشاورزی 

استان بعد از چندین ماه دستگیری ... .......صفحه 3 
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روزهای ابتدایی ســال جدید با موجی از بارش نزوالت آســمانی 
برای مردم اکثر مناطق کشور همراه بود. به طوری که این حجم 
از بارش ها به گفته کارشناســان در سال های اخیر سابقه نداشته 
و یا کم نظیر بوده است. بارندگی های اخیر که غالباً با شدت زیاد 
همراه بود موجب ایجاد سیل و سیالب شد که قسمت وسیعی از 
کشور را نیز زیر آب برد و خسارت هایی را در پی داشت. در استان 
خراســان رضوی نیز میزان بارندگی به مراتب بیشتر از سال های 
اخیر بوده و به دنبال آن جاری شدن سیل را در بعضی از شهرها 

و روستاهای استان در پی داشته است. یکی از مناطقی که بارش 
باران موجب به راه افتادن ســیل شد و منازل مسکونی را تخریب 
کرد شهرستان طرقبه شاندیز بود. در این بین میزان خسارت های 
وارده و شدت سیل و سیالب در شهر شاندیز بخصوص روستاهای 

زشک و ابرده بیشتر از سایر نقاط بوده است.
دیروز و بعد از یک هفته از زمان وقوع سیل در این منطقه راهی شهر 
شاندیز شدیم تا در جریان روند آنچه که واقع شده و اقداماتی که برای 

بهتر شدن شرایط انجام شده است، قرار بگیریم. 

︪︡﹞ ︀ن︐︨︫︣ ﹩﹀﹠︮ ︀ی﹡︀﹞ن ﹡︷︀رت ︋︣ ︨︀ز﹢﹫︧﹫﹝﹋
( ︪︡﹞ ﹩﹀﹠︮ ︀ی﹨ ﹤︀د︑︀︋︀ت ا︐﹡︤اری ا﹎︣︋ ﹩ا︗︣ا ️﹫﹨ )

 ، ﹤︢︾︣و︫﹠︡﹎︀ن ﹁︣آورده ﹨︀ی ﹎﹢︫︐﹩ ، ا﹁ ︿﹠︮ ﹤︀د︑︣ه و ︋︀زرس ا︡﹞ ️﹫﹨ ︀︋︀ت︐﹡︣ا︠﹢ان ا﹁
︪︡﹞ ︤ا و ︾︢ا﹨︀ی ﹁︀﹡︐︤ی︐﹫︎

در ا︗︣ای ﹝︀ده ١١  آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︗︣ا﹩ ا﹡︐︀︋︀ت ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و︋︀زر︨︀ن ا︑︀د﹥ ﹨︀ی ︮﹠﹀﹩ 
﹝﹢︲﹢ع ︑︊︭︣ه ٣ ﹝︀ده ٢٢  ﹇︀﹡﹢ن ﹡︷︀م ︮﹠﹀﹩ ﹝︭﹢ب ٩٦/٠٤/٢٤  ︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ء 
دارای ︎︣وا﹡﹥ ﹋︧︉ ﹝︺︐︊︣ ا︑︀د﹥ ︮﹠︿ ﹁︣و︫﹠︡﹎︀ن ﹁︣آورده ﹨︀ی ﹎﹢︫︐﹩ ، ا︾︢﹥ ، ︎﹫︐︤ا 
و ︾︢ا﹨︀ی ﹁︀﹡︐︤ی ﹝︪︡ د︻﹢ت ﹝﹫﹍︣دد ︋︀ در د︨️ دا︫︐﹟ ا︮﹏ ﹢︭︑ ︀︣ ︎︣وا﹡﹥ ﹋︧︉ 
﹝︺︐︊︣ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹋︀رت ︫﹠︀︨︀﹩ ︻﹊︦ دار از ︨︀︻️ ٩:٠٠ ︀︽﹛ ︊︮️  ١٢:٠٠ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ 
 ﹤︋  ً︀ ︭︫ ،  ﹤︀د︑ا ︋︀زرس  و  ا﹡︐︀︋︀ت ﹨﹫︡﹞ ️︣ه  ﹝﹢رخ  ٩٨/٠٢/٠٣ ︗️ ︫︣﹋️ در 
 ︡﹫︫ ︩︊﹡ - ( ︨︀ز﹝︀ن آب ) ﹩﹇︮︀د ︡﹫︫ ار﹢﹚︋ - ︪︡﹞ وا﹇︹ در « ️︪︋ ر﹐︀︑ » ﹩﹡︀︪﹡
ا﹁︣اد ذ﹏ ︋﹥ ︑︺︡اد ﹨﹀️ ﹡﹀︣  از ︋﹫﹟  ︮︀د﹇﹩ ١٣ ﹝︣ا︗︺﹥ و ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︠﹢د را 

   . ︡﹠︀﹝﹡ ︀ب︐﹡︣︋︀زرس ا︮﹙﹩ ا﹀﹡ ﹈ ︣ه و︡﹞ ️﹫﹨ ﹩﹚︮ا︻︱︀ء ا
* ︀︫︀ن ذ﹋︣ ا︨️ ︑︺︡اد ا︻︱︀ء ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ٣ ﹡﹀︣ و ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ١ ﹡﹀︣ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .   
( ا︨︀﹝﹩ داو︵﹙︊︀ن ︻︱﹢️ در ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ا︑︀د﹥ ︮﹠︿ ﹁︣و︫﹠︡﹎︀ن ﹁︣آورده ﹨︀ی ﹎﹢︫︐﹩ ، ا︾︢﹥ ، ︎﹫︐︤ا و 

︾︢ا﹨︀ی ﹁︀﹡︐︤ی ﹝ ︉﹫︑︣︑ ﹤︋ ︪︡︣وف ا﹜﹀︊︀ )

( ا︨︀﹝﹩ داو︵﹙︊︀ن ︻︱﹢️ در  ︨﹞️ ︋︀زرس ا︑︀د﹥ ︮﹠︿ ﹁︣و︫﹠︡﹎︀ن ﹁︣آورده ﹨︀ی ﹎﹢︫︐﹩ ، ا︾︢﹥ ، ︎﹫︐︤ا و 
︾︢ا﹨︀ی ﹁︀﹡︐︤ی ﹝ ︉﹫︑︣︑ ﹤︋ ︪︡︣وف ا﹜﹀︊︀ )

︻﹙﹫︣︲︀ ︨︀﹐ری
︪︡﹞ ﹩﹀﹠︮ ︀ی﹨ ﹤︀د︑︀︋︀ت ا︐﹡︤اری ا﹎︣︋ ﹩ا︗︣ا ️﹫﹨ ︦﹫ر
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︿︀م و ﹡︀م ︠︀﹡﹢اد﹎﹩رد﹡ ︿︀م و ﹡︀م ︠︀﹡﹢اد﹎﹩ رد﹡
︡︮ ﹟﹫︧﹅ ا︋︣ا﹨﹫﹞﹫︀ن٩﹞﹫︡ ا﹝﹢ری ︨︣ا︋﹩١
﹝︡ی ︻︷﹫﹞﹫︀ن ︫︺︊︀﹡﹫︀ن١٠﹝﹞︡ ﹨︀دی ا﹝﹫﹠﹩ ︤دی٢
ا︋﹢ا﹜﹆︀︨﹛ ﹋︀︫﹀﹩ و︡︑﹩١١︧﹫﹟ ا﹞︀ن ﹡︥اد٣
﹝﹆︡اد ﹋︀︫﹀﹩ و︡︑﹩١٢﹝﹞︡ ﹨︀دی ︋﹊︀﹫︀ن٤
︻︊︡ا﹜︣︲︀ ﹋﹠﹊︀ن ︧︠︣وی١٣︨﹫︡ ر︨﹢ل ︎︀﹋︡ا﹝﹟ ︫︣ی٥
ا﹋︊︣ ﹝﹙️ دو︨️ ︎︣دل١٤︧︀م ا﹜ ﹟︧︡﹟ ︎﹢ر٦
آرش ﹝﹢︡ی١٥ا﹞︡ ︧﹟ زاده ︠︊︀ز٧
ا﹝﹫︡ ﹢︨︿ زاده١٦ا︧︀ن ︫︖︣ی٨

︿︀م و ﹡︀م ︠︀﹡﹢اد﹎﹩رد﹡
﹡﹢︡ ︗︀و︡ان١
﹝︖﹫︡ ︨︊︤﹋︀ر ﹋︀︫︀﹡﹩٢
﹝︧︺﹢د ﹋︪﹞﹫︣ی ﹇︣﹇﹩٣

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩  ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده (﹡﹢︋️ اول) ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︣ز﹡︪﹫﹠︀ن ︨﹀﹫︣ ︋︩ ﹝︣﹋︤ی ︨︣︠︦– ﹝︣﹙﹥ اول (﹢زه ﹨︀ی ﹁︣︻﹩)
︋﹥ ا︵﹑ع ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀(︨︀﹝︡اران) ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︣ز﹡︪﹫﹠︀ن  ︨﹀﹫︋︩︣ ﹝︣﹋︤ی  ︨︣︠︦ ﹝﹫︨︣︀﹡︡ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝︣﹙﹥ اول ا﹟ ︫︣﹋️ در﹢زه ﹨︀ی 
﹁︣︻﹩ ︋﹥ ︫ــ︣ح  ︗︡ول ذ﹏ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹫﹍︣دد.ا﹡︐︀ب ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹢زه ﹨︀ی ﹁︣︻﹩ ︋﹥ ازای ﹨١٠٠︣ ︻︱﹢ ︀﹝﹡ ﹉﹠︡ه ، ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ︀︋︧ــ︐﹩ از ا︻︱︀(︨︀﹝︡اران) در 

﹨﹞︀ن ﹢زه  ︋︀︫﹠︡. د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥:ا︮﹑ح ﹝︀ده ٣ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥
مكانتعدادنماينده تاريخساعتحوزه فرعىمكانتعداد نماينده تاريخساعتحوزه فرعى

مسجد  صمدآباد131398/2/11صمدآبادمسجد  قوش خزاعى101398/1/308قوش خزاعى

مسجدكالته مره اى111398/2/13كالته مره اىمسجد قوش عليجان111398/1/303قوش عليجان

مسجد  نوروز آباد101398/2/11نوروز آبادمسجد  قوش كهنه91398/1/301قوش كهنه

مسجد  سنگر141398/2/13سنگرمسجد   كچولى151398/1/306كچولى

مسجد  شيرتپه111398/2/13شيرتپهمسجد گنبدلى91398/1/311گنبدلى

مسجد  تام رسول151398/2/22تام رسولمسجد اله نظر111398/1/312اله نظر

مسجد  حسن اباد101398/2/24حسن ابادمسجد قطارچاه101398/1/311قطارچاه

مسجد  تام مختار141398/2/21تام مختارمسجد نوبنياد141398/1/311نوبنياد

مسجد  كندكلى131398/2/22كندكلىمسجد اسالم قلعه161398/1/311اسالم قلعه

مسجد  يازتپه111398/2/22يازتپهمسجد چشمه شور91398/1/311چشمه شور

مسجد  ابراهيم آباد111398/2/22ابراهيم آبادمسجدقوش عظيم101398/2/13قوش عظيم

مسجد تپه مير احمد131398/2/23تپه مير احمدمسجد آصف آباد121398/2/11آصف آباد

مسجدقوش چاكر151398/2/21قوش چاكرمسجد قوش سربوزى101398/2/15قوش سربوزى

مسجد  كالته گلزار111398/2/21كالته گلزارمسجد قلعه قصاب131398/2/11قلعه قصاب

مسجد  آبمال91398/2/21آبمالمسجد قلعه نو101398/2/11قلعه نو

مسجد دق بهلول111398/2/22دق بهلولمسجد دولت آباد131398/2/11دولت آباد

مسجد چاله زرد111398/2/22چاله زردمسجد قاسم آباد121398/2/11قاسم آباد

             ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︣ز﹡︪﹫﹠︀ن ︨﹀﹫︣ ︋︩ ﹝︣﹋︤ی ︨︣︠︦
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آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ اول 
 ︪︡ــ﹞ ﹩︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︭︣ف ﹋︀ر﹎︣ان دارو︠︀﹡﹥ ﹨︀ و ﹝﹣︨︧ــ︀ت دارو﹚︗
رأس ︨ــ︀︻️ ١٨/٣٠ ︀ر ︫ــ﹠︊﹥ ٩٨/٢/١١ در ﹝﹏ ﹡︊︩ ︻︊ــ︀دی ٨٠ ﹝︣﹋︤ آ﹝﹢زش ﹋︀ر﹎︣ان ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫ــ﹢د، از ﹋﹙﹫﹥ 

ا︻︱︀ی ﹝︐︣م د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ︗️ ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ت ذ﹏ در ا ﹤︧﹚︗ ﹟︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
﹥ ﹝﹢︗︉ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥  ﹢د را︋  ا︻︱︀ی ﹝︐︣﹝﹩ ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن ︱﹢ر آ﹡︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︢﹋﹢ر ﹝﹆︡ور ﹡﹞﹫︊︀︫ــ︡ ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡ ﹅ رأی︠ 
﹋︐︊ــ﹩ ︋ــ﹥ ﹁︣د د﹍︣ی وا﹎︢ار ﹡﹞︀﹠︡ در ا﹠︭ــ﹢رت ︑︺︡اد آرای و﹋︀﹜︐﹩ ﹨︣ ︻︱﹢ ︡ا﹋︓︣ ︨ــ﹥ رأی و ﹨︣ ﹁︣د ︾﹫︣︻︱﹢ 

︑﹠ ︀﹉ رأی ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
ا︻︱︀ی ﹝︐﹆︀︲﹩ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ︋﹥ ﹨﹞︣اه و﹋﹫﹏ ﹝﹢رد﹡︷︣ ︀︋︡ از ︨︀︻️ ٩ ︑︀ ١١ روز﹨︀ی ﹊︪﹠︊﹥ و دو︫﹠︊﹥ و ︨﹥ ︫﹠︊﹥  ، ٨ 
و ٩و  ٩٨/٢/١٠ ︋﹥ ﹝﹏ ﹁︣و︫ــ﹍︀ه وا﹇︹ در ︋﹙﹢ار ︫ــ︐﹀﹞ -︐﹀﹞ ︡﹫ ٣ ﹝︣ا︗︺﹥ ︑︀ ︎︦ از ︑︃﹫︡ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝︤︋﹢ر 

︑﹢︨︳ ﹝﹆︀م ﹝︖︀ز ور﹇﹥ ورود ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︋︣ای ﹁︣د ﹡﹞︀﹠︡ه ︮︀در ﹎︣دد.
.٩٧ ️︀︽﹛ ︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ٨٨︋︀︧︑ر﹢︮ ︉﹢︭︑ -︣ه و ︋︀زر︨︀ن.   ٢︡﹞ ️﹫﹨ د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش

︀ل. ﹞︡ت ٣︨  ︀ل ٩٧ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه.  ۴- ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋  ﹫︪﹠︀دی︨  ﹢د︗﹥︎   ︋︉﹢︭︑ -٣
۵- ا﹡︐︀ب ︋︀زر︨︀ن ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ٩٨.

 ﹤︐﹀﹨ ﹉ ︡ت﹞ ﹤ ︣﹋️ ﹝﹢︸﹀﹠︡ از ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ا﹟ آ﹎ ﹩︡ا﹋︓︣︋  ︀زر︨﹩︫  ︀ً داو︵﹙︊︀ن ︻︱﹢️ در ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و︋  ﹠﹝︲
.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︡رک ﹐زم را ارا﹞ ٣ ﹝︣ا︗︺﹥ و ︐﹀﹞ (︣ی ︵﹑ب︐﹝﹫︨) ︐﹀﹞ ︀م ︋﹥ ﹁︣و︫﹍︀ه وا﹇︹ در ︋﹙﹢ار﹡ ️ ︊︔ ️︗

﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۷
۱۸
۰۴
۲

آگهى ارزيابى كيفى 
پيمانكـاران

︫ــ︣داری در﹎︤ ︋︀︨ــ︐﹠︀د ﹝︭﹢︋﹥ ︫﹞︀ره 
︫ــ﹢رای   ١٣٩٧/١٢/٠۵ ﹝﹢ر︠ــ﹥       ۶٧
ــ︣ در﹎ــ︤ در ﹡︷︣ دارد  ﹝︐︣م ا︨ــ﹑﹝﹩︫ 
︋ــ︣ه ︋ــ︣داری از ︗︀﹍︀ه CNG ︠ــ﹢د را از 
︵︣ــ﹅ ﹝︤اــ︡ه ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︋﹥ ︫ــ︣﹋️ ﹨︀ی 
ــ︣ا︳ وا﹎ــ︢ار ﹡﹞︀︡؛ ﹜︢ا  ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر وا︗︫︡ 
﹋﹙﹫﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ︑︀ر درج 
﹥ ﹝︡ت  آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ (١٣٩٨/٠١/١٨)︋ 
ــ︣داری  ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩:︫  ــ︀ ﹝︣ا︗︺﹥︋  ده روز︋ 
در﹎ــ︤، وا︡ ا﹝ــ﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ 
 ﹩︋︀ــ️ و ︑﹊﹞﹫﹏ ﹁︣م ا︨ــ︐︺﹑م ارز﹁︀در
﹋﹫﹀ــ﹩ و ︲﹞︀ــ﹛ و ار︨ــ︀ل آن ︑ــ︀ ﹝ــ﹢رخ 
١٣٩٨/٠١/٢٧ ا﹇ــ︡ام ﹡﹞︀﹠ــ︡؛ ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟ 
﹞︀ره ︑﹙﹀﹟    ︫︀  ︋︣︐︪﹫ ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
 .︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ۴۶٢٢٢٢٠١-٠۵١- ︑﹞︀س
 ️﹚﹞ ︀ن︀ ︑︊︭︣ه: ︋﹥ ا︨﹠︀دی ﹋﹥ ︎︦ از︎ 
﹁﹢ق ار︨︀ل ﹎︣دد ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ 
︫ــ︡.﹨︤﹠﹥ ی درج آ﹎ــ﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ︋︣ 

.︫︡︀ ︣﹡︡ه ﹝﹩︋  ︻︡ه︋ 
 ر﹝︱︀ن ︤دان ︎﹠︀ه

︫︣دار در﹎︤

/ع
۹۸
۰۰
۰۹
۸

/ع
۹۷
۰۰
۰۷
۳

آگهى مناقصه نوبت اول
﹞︀ره ١۵۵︫﹢رای ﹝︐︣م ا︨﹑﹝﹩  ﹢ر︑︖﹙︧﹥︫  ﹠︡ اول ︮  ︣ا︋︣︋  ︫ــ︣داری ︵︊︦ در﹡︷︣ دارد︋ 

 : ︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ را از ، ﹏ارد ذ﹢﹞ ،︫︣
︣ی ، ا﹝﹢راداری و  ︡﹝︀ت︫  ــ︣︵︊︦  ٢-ا︗︣ای︠   ︫︴  ︨︤︊ ١-﹡﹍︡اری  و ︑﹢︨ــ︺﹥ ﹁︱︀ی︨ 

︊︤︋︀غ ﹎﹙︪﹟ ︣داری ︵︊︦   ٣-﹡﹍︡اری و ︑﹢︨︺﹥ ﹁︱︀ی︨   ︫﹩ا︗︣ا
﹥ ﹝︡ت ١٠   ︋﹩﹎آ ﹟ا﹡︐︪︀ر﹡﹢︋️ دوم  ا ︫ــ︣﹋️ در﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ︑︀ر ︳︫ــ︣ا ﹟︡︗︢ا وا﹛
www.tabas. آدرس ﹤ ︣داری︋   ︫️︀  ︨﹤ ︣ا︣﹨ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︳﹉ از ﹝﹢ارد ﹁﹢ق ︋  ︣گ︫   ︋️﹁︀در ️︗ روز

.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀س﹝︑ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ٠۵۶٣٢٨٢٠٩٠٨﹝︫ ︀︋ ︀ ︣ا︗︺﹥ و﹞ ︣داری︫ ر ﹇︣ارداد﹨︀ی﹢﹞ا ︀ و ir
︣دار ︵︊︦  ︀ر︨︐︀﹡﹩ ︤دی  -︫   ︋︡﹫︖﹞ 

︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︭︣ف  آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ اول              -︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده︫ 
﹋︀ر﹎︣ان دارو︠︀﹡﹥ ﹨︀ و ﹝﹣︨︧︀ت دارو︪﹞ ﹩︡ رأس ︨︀︻️ ١٧/٣٠ ︎﹠︖︪﹠︊﹥ ٩٨/١/٢٩ در ﹝﹏ ﹡︊︩ ︻︊︀دی ٨٠ ﹝︣﹋︤ 
 ﹟در ا ﹏︀ت ذ︻﹢︲﹢﹞ ﹤ ︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د. از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ی ﹝︐︣م د︻﹢ت ﹝﹫︪﹢د ︗️ ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ ﹡︧︊️︋  آ﹝﹢زش ﹋︀ر﹎︣ان︋ 
﹛ ر︨︀﹡﹠︡.  ا︻︱︀ی ﹝︐︣﹝﹩ ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن ︱﹢ر آن ﹨︀ در ︗﹙︧﹥ ﹝︢﹋﹢ر ﹝﹆︡ور ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹅ رأی  ︗﹙︧﹥ ︱﹢ر︋ 
 ﹤ ﹢رت ︑︺︡اد آرای و﹋︀﹜︐﹩ ﹨︣ ︻︱﹢ ︡ا﹋︓︨︣   ︮﹟در ا ︡﹠︀﹝﹡ ︣ی وا﹎︢ار﹍︣د د﹁ ﹤ ﹥ ﹝﹢︗︉ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹋︐︊﹩︋  ︠﹢د را︋ 
رأی و ﹨︣ ﹁︣د ︾﹫︣︻︱﹢ ︑﹠ ︀﹉ رأی ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.  ا︻︱︀ی ﹝︐﹆︀︲﹩ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ︋﹥ ﹨﹞︣اه و﹋﹫﹏ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︀︋︡ از ︨︀︻️ ٩ 
 ︐﹀﹞ -︐﹀﹞ ︡﹫︫ ︣و︫﹍︀ه وا﹇︹ در ︋﹙﹢ار﹁ ﹏﹞ ﹤︋ ︀ر︫﹠︊﹥ ٢۶، ٢٧ و ٩٨/١/٢٨ ١١ روز﹨︀ی دو︫﹠︊﹥، ︨﹥ ︫﹠︊﹥ و ︀︑
٣ ﹝︣ا︗︺﹥ ︑︀ ︎︦ از ︑︃﹫︡ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝︤︋﹢ر ︑﹢︨︳ ﹝﹆︀م ﹝︖︀ز ور﹇﹥ ورود ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︋︣ای ﹁︣د ﹡﹞︀﹠︡ه ︮︀در ﹎︣دد. 

د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥: ١- ا︮﹑ح ﹝︀ده ۶ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ (︑︽﹫﹫︣ ﹝﹊︀ن ︫︣﹋️)
٢- ︑︭﹢︉ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︗︡︡ ︑︺︀و﹡﹫︀ی ﹝︭︣ف (︋︀ آ︣︠﹟ ا︮﹑︀ت ﹇︀﹡﹢ن ︋︩ ︑︺︀ون)

﹨﹫︡﹞ ️︣ه /ع
۹۷
۱۸
۰۴
۰

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖︀﹝︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده و 
︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ︫︣﹋️ ﹝︣﹋︤ی ︠︡﹝︀ت ز︀ر︑﹩ 

︠︣ا︨︀ن  ( ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ) ︋︪﹞︀ره ︔︊️ 
:٢٢٢۶٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣٧٧۴٢١

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ︫ــ︣﹋️ ﹁﹢ق 
د︻ــ﹢ت ︋ــ﹥ ︻﹞ــ﹏ ﹝﹩ آــ︡ ︑ــ︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ 
︻﹞﹢﹝ــ﹩ ﹁ــ﹢ق ا﹜︺︀ده ︫ــ︣﹋️ ﹋﹥ در ︨ــ︀︻️ ١٧  
﹝ــ﹢رخ ٩٨/٢/١٢ و ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 
ــ︀︻️ ١٨ ﹝﹢رخ ٩٨/٢/١٢ وا﹇︹  ︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹋﹥ در︨ 
در ﹝︪ــ︡- ︋﹙﹢ار ا﹇︊︀ل ﹐﹨ــ﹢ری – ﹨︐﹏ ﹝﹫︓︀ق 

︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ︫﹢د︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡. 
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده :

١ـ ︑︽﹫﹫︣ ﹝︀ده٢ و٣ و ۴ و ٧  ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ 
. ︡︡︗ ﹤﹞︀﹠︨︀︨ا ︉﹢︭︑-٢ 

د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ : 
١ـ ا﹡︐︀ب ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل

 ٢ـ ا﹡︐︀ب ︋︀زر︨﹫﹟ ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل
 ٣ـ ︑︭﹢︉ ︑︣از ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ٩٧ 

 ﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹝︖﹞ ️﹫﹑︮ اردی ﹋﹥ در﹢﹞ ︣︀︨  -۴
.︫︡︀︋

﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ﹝︣﹋︤ی ︠︡﹝︀ت ز︀ر︑﹩ ︠︣ا︨︀ن

/ع
۹۷
۱۸
۸۳
۰

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ 
︫︣﹋️ ︨︀ر﹠︀ ︨︣ام ﹎﹠︀︋︀د ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 

١٢٦٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٤٠٠٣٦٣٦٧٠٨ 
︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨︀﹝︡اران ︫︣﹋️ ︨︀ر﹠︀ ︨︣ام 
﹎﹠︀︋︀د د︻﹢ت ﹝﹫﹍︣دد ︑︀ در ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 
︣ح   ︫﹤  ︋﹤﹋ ︊  ︮٨ ️︻︀ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ١٣٩٨/٠١/٢٩︨ 
ذ﹏ ︋﹥ آدرس ﹝︪︡، ا﹞︡ آ︋︀د، ︠﹫︀︋︀ن ﹝﹑︮︡را ٢١ 

︎﹑ک ١٦ ︋︣﹎︤ار ﹝﹫﹍︣دد ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹫︡.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:

١- ا﹡︐︀ب ﹝︡︣ان  ٢- ا﹡︐︀ب ︋︀زر︨︀ن
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تذکر عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی به وزیر جهاد کشاورزی 

خسارت های جبران ناپذیر نتیجه بالتکلیفی کشاورزی
خبر

در حوالی امروز2

معاون اداره کل آموزش و پرورش خراسان 
رضوی تشریح کرد

  آخرین وضعیت نیروی انسانی و 
نقل و انتقاالت 

اداره کل  معاون توســعه مدیریت و پشــتیبانی  قدس: 
آمــوزش و پرورش خراســان رضوی گفت:با طی شــدن 
فرایند بازنشســتگی و اتمام خدمت ســربازی بخشی از 
ســرباز معلمان اســتان در ابتدای مهرمــاه ۹۸ با کمبود 

نیروی انسانی مواجه خواهیم شد. 
ابری اول افزود: در ســال تحصیلــی ۹۹-۹۸ حدود ۷۴۲ 
نیروی جدید به مجموعه آموزش و پرورش استان از طریق 
دانشــگاه فرهنگیان و آزمون استخدامی اضافه می شوند، 
این در حالی اســت که 5۲6۹ معلم که امسال بازنشسته 
شــده و یا دوران ســرباز معلمی آن ها خاتمــه می یابد از 

چرخه فرایند تعلیم و تربیت استان خارج می شوند. 
وی تصریح کرد:بررسی ها نشــان می دهد برای آغاز سال 
تحصیلــی در مهر ۹۸ به ۷۴ هزار و 5۰۰ معلم نیاز داریم 
که باتوجه به آمار موجود در شرایط فعلی ۱۲ هزار و 5۰۰ 

معلم در استان کمبود داریم.
وی همچنین گفت:۷3۰۸  نفر از همکاران اســتان با ثبت 
اطالعات در سامانه نقل و انتقاالت سال ۹۸ در این فرایند 

ثبت نام کرده اند.
ابــری اظهار داشــت:در مجموع 5۹۰۰ نفــر از همکاران 
فرهنگی خواهــان انتقالی دائم بوده اند کــه از این تعداد 
۱5۷6 نفر از آن ها همکاران مرد هســتند ضمن اینکه در 
حدود ۱3۴۰ نفر از همکاران اســتان خواســتار انتقال به 
صــورت موقت بودند که از این تعــداد ۷۷۲ همکاری که 

ثبت نام کرده اند خانم هستند.

  دامداران مشهدی 30 رأس گوسفند 
به سیل زدگان کشوراهدا کردند

قدس: رئیــس جمعیت هــالل احمر مشــهد از اهدای 
3۰رأس گوسفند توسط دامداران مشهدی به سیل زدگان 

کشور خبر داد.
حســن پــرکار گفــت: دامــداران مشــهدی در اقدامی 
خیرخواهانــه و خداپســندانه 3۰ رأس گوســفند بــه 
سیل زدگان کشــور اهدا کردند و این دامداران درد و رنج 
سیل زدگان را که اکثر آن ها از قشر محروم جامعه هستند 

به خوبی درک کردند.
وی با اشــاره به ارزش ریالی گوســفندان اهداشده، افزود: 
متوســط وزن هر رأس از این گوســفندان اهدا شــده به 
هموطنان ســیل زده بــه وزن ۴۰ کیلوگرم و به قیمت ۴5 
هــزار تومان به ازای هر کیلوگرم بــوده و ارزش ریالی این 
گوســفندان جمعاً 5۴ میلیــون تومان و بــه وزن ۱۲۰۰ 
کیلوگرم اســت. پــرکار تصریح کرد: باوجــود کمک های 
جمعیــت هالل احمر و ســایر دســتگاه های اجرایی دیگر 
متأســفانه به دلیل وسعت حادثه در اســتان های مختلف 
نیازمند مســاعدت و کمک های مردمی هســتیم و در این 
راســتا داوطلبان عزیز، خیران گرانقدر و مردم نوع دوســت 
می توانند کمک هــای نقدی خود را به حســاب جمعیت 
هالل احمر به شــماره کارت 5۸۹۴-63۱۸-5۰۲5-۹۷3۰  
بانک رفاه و یا شماره حساب ۹۹۹۹۹ نزد تمامی بانک های 
سراسر کشــور و یا با شــماره گیری #۱۱۲*۷۸۰* جهت 

کمک به سیل زدگان نقاط مختلف کشور واریز نمایند.

در مراسم تکریم و معارفه معاون فرهنگی 
شهردار مشهد عنوان شد

  مشارکت مردم در پروژه های شهری 
نیازمند تدوین الگوی راهبردی است

قدس: شــهردار مشــهد با تأکید بر اهمیت حوزه اجتماعی 
 فرهنگــی گفــت: معتقدیــم کــه وظیفــه اصلــی حوزه 
اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد تنها تنظیم وبهبود رابطه 

مدیریت شهری با مردم است.
محمدرضا کالیی در مراســم تکریم و معارفه معاون شهردار 
و رئیس ســازمان اجتماعی، فرهنگی، ورزشــی و امور زیارت 
شهرداری مشهد افزود: شهرداری یک سازمان اجتماعی است، 
زیرا بیش از ۹5 درصد اقدامات آن با مردم ارتباط دارد و با توجه 
به همین موضوع، سازمان اجتماعی فرهنگی در شهرداری ها 
ایجاد شد تا رابطه میان مدیریت شهری و مردم را برای مشارکت 

بیشتر تنظیم کرده و بهبود ببخشد.
وی تأکید کرد: افزایش مشــارکت مردم در پروژه های شهری 

نیازمند تدوین الگوی راهبردی است. 
در این مراســم مهدی زارعی به عنوان معاون جدید فرهنگی 
شهردار مشــهدمقدس منصوب و از زحمات هادی بختیاری 

قدردانی شد.

  اعزام تیم بسیج جامعه پزشکی استان 
به مناطق سیل زده گلستان 

قدس: مســئول امداد و درمان بســیج جامعه پزشــکی 
خراســان رضوی از اعزام و اســتقرار یک گروه درمانی به 
منظور ارائه خدمات در مناطق ســیل زده استان گلستان 

خبر داد.
دکتر محمد صادقی اظهار کرد: این گروه شــامل پزشک، 
پرســتار، رزیدنت جراحی و طب سنتی است که به مدت 
یک هفته در آق قال و گنبدکاووس مســتقر و به ساکنان 

این مناطق خدمات ارائه دادند. 
وی تصریح کرد: تیم درمانی بسیج جامعه پزشکی به طور 
متوســط در هر روز ۱5۰ نفر را معاینه و اقدامات درمانی 
الزم را برای آن ها انجام داد و در مجموع افزون بر ۱۰۰۰ 
نفر از هموطنــان حادثه دیده گلســتانی این خدمات را 

دریافت کردند.
مســئول امداد و درمان بســیج جامعه پزشکی خراسان 
رضــوی گفت: در این مدت دارو و تجهیزات پزشــکی به 
ارزش یــک میلیارد ریال از این اســتان بــرای کمک به 
هموطنان سیل زده در استان گلستان ارسال و ارائه شد.

۹۰۰۰ نفر از پزشــکان و کادر درمانی خراسان رضوی در 
3۲ کانون بسیج جامعه پزشکی این استان عضویت دارند.

  پیاده روی متفاوت،همزمان با روز 
جهانی اوتیسم در مشهد 

قدس - هادیان: پیاده روی خانوادگی فرزندان اوتیســم 
درمشهدبرگزارشد.

 به گــزارش خبرنگارما ،این پیاده روی به مناســبت روز 
جهانی اوتیسم و به همت برخی از مراکز اوتیسم خراسان 
رضوی زیر نظر بهزیســتی خراســان رضوی و با همراهی 

انجمن اوتیسم خراسان رضوی برگزار شد.
درایــن پیاده روی بیش از 6۰ نفــر از خانواده ها به همراه 
فرزندان اوتیسمی شــرکت کردند.این پیاده روی از ضلع 
شــهربازی پارک ملت مشهدآغاز و درضلع بلوار وکیل آباد 

پایان یافت.
این مراســم بــه منظــور روز جهانی اوتیســم وبا هدف 
اطالع رســانی به عموم مردم درباره ایــن بیماری با اهدا 
بروشور های اطالع رسانی توسط مراکز اوتیسم تهیه شده 

بود به مردم اهدا شد.

اخبار

ورزش خراسان
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قدس: عضــو مجمع نمایندگان خراســان 
رضوی در تذکری به وزیر جهاد کشــاورزی 
در خصــوص عدم انتصاب رئیس ســازمان 
جهاد کشاورزی اســتان بعد از چندین ماه 
دســتگیری رئیس ســابق این نهاد گفت: 
بالتکلیفی در بخش کشــاورزی خراســان 
به  را  رضوی خســارت های جبران ناپذیری 

این بخش وارد می کند.
حجت االســالم نصراهلل پژمان فر تصریح کرد: 
جهاد کشــاورزی خراســان رضوی که انتظار 
می رفت در این شــرایط نامطلــوب اقتصادی 
کنونی به عنوان میراثدار ارزش های نهاد جهاد 
سازندگی یادگار حضرت امام )ره( بازوی انقالب 
اسالمی باشــد، متأســفانه خود گرفتار سوء 
مدیریتی است که با عملکرد نامطلوب و نادرست 
بعضی از مدیران به جای تقویت بنیان ها شاهد 
ضربه زدن به سرمایه های معنوی نظام و کاهش 

عمومــی  اعتمــاد 
می کند.  فراهــم  را 
مــردم  نماینــده 
مشــهد و کالت در 
شــورای  مجلــس 
ادامــه  اســالمی 
و  دســتگیری  داد: 

بازداشــت رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
خراســان رضــوی به همــراه تعــدادی از 
معاونین و قائم مقام وی و مدیران کل ادارات 
وابســته و همچنین مدیر جهاد کشاورزی 
شهرستان مشــهد و تعدادی از کارشناسان 
ســتادی به دلیل اخالل در نظام اقتصادی 
بخش کشــاورزی توســط قــوه قضائیه در 
حال رسیدگی اســت که به دلیل تخلفات 
گسترده و باندی رسیدگی کامل آن به طول 
می انجامد که ایــن بالتکلیفی در مجموعه 
بخش کشــاورزی استان، خسارت سنگینی 
به اعتبــار جهادگران و بخش کشــاورزی 
استان بوده و خسارت های جبران ناپذیری را 

به بخش کشاورزی تحمیل می کند و موجب 
ســرگردانی ارباب رجــوع و تولیدکنندگان 

شده است.
وی یادآور شد: گرچه طبق معمول دیر یا زود 
مســئوالن دیگری انتصاب خواهند شد، اما 
نگرانی از این بابت است که ابتدا فرد دیگری 
را از همان قماش برای سرپوش گذاشتن به 
خطاها و تخلفات مدیران قبلی توسط وزارت 
جهاد کشاورزی منصوب و معضالت گذشته 

استمرار یافته و مضاعف شود.
وی ادامــه داد: چنانکه در پنج ســال قبل 
در زمان شــروع دولت یازدهم در خصوص 
انتصاب رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی 

خراســان رضــوی از ســوی دلســوزان و 
مسئوالن اســتانی مشــکالت پیش آمده و 
پیش بینــی احتمال تخلفــات، تذکراتی به 
مســئوالن وزارت جهاد کشاورزی داده شد 
و از سوی دستگاه های نظارتی و متولی نیز 
انتصاب مشــارالیه مورد مخالفت قرار گرفت 
و متأســفانه این مهم موردتوجه قرار نگرفت، 
به نحوی که علیرضا رشیدیان، استاندار وقت تا 
چندین ماه از پذیرش رئیس سازمان انتصابی 
در جلسات شــورای اداری استان و جلسات 
استانی منع و دالیل مخالفت خود را به صورت 
کتبی به دولت منعکس کرده که متأســفانه 
با اصرار شــخص وزیر و بنــا به لجاجت های 

سیاسی انتصاب انجام گرفته است.
نماینــده مردم مشــهد و کالت در مجلس 
شورای اســالمی اذعان کرد: امید است که 
به هر صورت کــه مصلحت می دانید مراتب 
دل نگرانــی و دغدغه هــای جهادگــران و 
پیشکســوتان را به مسئوالن ذیربط گوشزد 
فرمایید تا در این مرحله با انتصاب مدیری 
مؤمن، انقالبی، توانمند و دلسوز و پاک دست 
) از هر جناحی که باشد( آبروی ازدست رفته 
دولت و جهادگران عرصه سازندگی و تولید 
تسکین شود، یقیناً با انتصاب مدیر انقالبی 
و بــا رویکرد مدیریت جهادی التیام بخش و 

قابل ترمیم است.

استاندار در دیدار با رئیس انجمن جهانی 
ورزش ها و بازی های سنتی عنوان کرد

  آمادگی خراسان شمالی برای میزبانی 
مسابقات جهانی کشتی با چوخه 

بجنورد – خبرنگار قدس: اســتاندار خراســان شمالی 
در دیــدار دکتر ژائوئن رئیس انجمــن جهانی ورزش ها و 
بازی های ســنتی از آمادگی این اســتان بــرای میزبانی 

مسابقات جهانی کشتی با چوخه خبر داد.
شجاعی با تأکید بر اینکه ورزش های بومی و سنتی جایگاه 
خاص خود را دارد،تصریح کرد:ورزش های ســنتی و بومی 
بــدون هرگونه سیاســتی ارتباط بین ملــت و فرهنگ ها 
را تعریــف می کند و ایران نیز همچون ســایر کشــورها 
از بازی هــای بومی بســیاری برخوردار اســت که یکی از 

مهم ترین آن ها کشتی با چوخه است.
وی خاطرنشان کرد:کشــتی با چوخه فقط ورزش نیست 
بلکه ریشه در آداب، سنن و تربیت ملل دارد و کشتی گیران 

و پهلوانان این رشته از ارزش باالیی برخوردارند.
شــجاعی خطاب به رئیــس انجمن جهانــی ورزش ها و 
بازی های ســنتی به نقش مهم اقتصاد ورزشی هم اشاره 
کرد و گفت:برای رشــد و توســعه نیازمند توسعه بخش 
اقتصــادی در ورزش هم هســتیم، زیرا نداشــتن برنامه 
اقتصادی ما را برای رسیدن به اهدافمان محدود می کند؛ 
بنابرایــن در کنار تالش های خــود، می توانیم برنامه هایی 

برای بخش اقتصادی نیز داشته باشیم.
دکتر ژائوئن رئیس انجمن جهانــی ورزش ها و بازی های 
ســنتی نیز در این دیــدار اظهار داشــت:انجمن جهانی 
ورزش ها و بازی های ســنتی به صورت داوطلبانه تشکیل 
شــده که از دولت هــا و وزارتخانه ها بودجــه ای دریافت 

نمی کند.
وی خاطرنشــان کرد:در آغــاز راه تشــکیل این انجمن 
۱۷کشــور عضو آن شــدند و امروز ۸6 ســازمان و کشور 
عضویت دارند و تمام تالش خود را می کنیم تا ورزش های 
سنتی را حفظ کنیم که البته این انجمن هم در یونسکو و 

هم اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شده است.

گزارش

فــارس: این روزهــا تب وتــاب اظهارات 
اجتماعــی  شــبکه های  در   ســلبریتی ها 
داغ داغ اســت، آن هایی که با سیاه نمایی  و 
ارائه تصاویر غیرواقعی و کارشناسی نشده از 
وضعیت جامعه و اتفاقات این روزها در هر 
زمینه ای خــود را صاحبنظر می دانند و به 

دنبال نام و نشانی برای خود هستند.
امــا در مقابل این افراد عــده ای دیگر نیز 
هســتند که فارغ از هر گونه نام و نشــان، 
لحظه شماری می کنند تا خود را به مناطق 
دوردست، محروم و مرزی رسانده و بهترین 
لحظات خود را در کنار مردم شریک شوند.

 سوپراستارهای بی نام و نشان آسمان ایران
آری این  جهادگران برای مردم و صاحبان 
 خــرد، سوپراســتارهای واقعــی و گمنام 
آســمان ایران اسالمی هســتند که نه به 
دنبال شــهرت و محبوبیت و نه به دنبال 
موج ســواری بر مشــکالت مردم و کسب 
اعتبار از آن هســتند و تنها هدف خود را 
نشــاندن لبخند رضایت و شادی بر لبان 
محرومینی می دانند که سقف خواسته های 

آنان حکایت از نجابت این مردمان دارد.

 همراه با خانواده برای محرومیت زدایی
امســال هم به رســم ســال های گذشته 
در حالی کــه بســیاری از هموطنــان به 
گشــت وگذار در تعطیالت نــوروزی ۹۸ 
پرداختنــد، عــده ای از جوانان کشــور از 
جملــه طــالب، دانشــجویان، محصلین، 
کارمندان، پزشــکان، مهندســین و غیره 
برای زنده نگاه داشــتن تفکــر جهادی و 
محرومیت زدایی از مناطق دوردست مرزی 
و حتی بعضاً به همــراه خانواده پا در این 

وادی گذاشتند.
یکــی از ایــن گروه های جهــادی گروه 
جهــادی متشــکل از ۱5۰ طلبــه جوان 
اســت که برخی بــه همراه خانــواده از 
استان هایی همچون قم، مشهد، مازندران 
و غیــره در مناطق مرزی درح مشــغول 
به خدمت رســانی شــدند، با ایــن گروه 
همراه شــدیم تا روایت خود از انگیزه ها و 

تالش های آنان را به قلم بیاوریم.

 از زمین فوتبال تا نماز جماعت
یکی از جهادگران که لباس طلبگی بر تن 
دارد، در زمیــن فوتبال با جوانان روســتا 
مشغول بازی اســت، گاهی درون دروازه، 
گاهی دفــاع و گاهی هم در خط حمله به 
او پست می دهند، جوانانی که با او همراه 
شــده اند هنگام اذان بازی را تعطیل کرده 
و برای وضو گرفتــن و نماز جماعت روانه 
می شــوند و نماز جماعت را به امامت این 
طلبه جوان اقتــدا می کنند، امام جماعت 
هــم بعد نماز چند کلمــه ای را از آیات و 
روایــات و اهمیت جهــاد در راه خدا در 
عرصه های گوناگون برای جوانان می گوید.

 قول گرفتن امام جماعت 
از جوانان روستا

امام جماعــت فرصت را مغتنم شــمرده 
و در حیــن صحبت های خــود از جوانان 
روســتا قول می گیرد که فــردا اول وقت 
برای ســاختن سرویس بهداشتی در خانه 
یکی از اهالی روســتا همه جمع شــوند، 
صبح فرا می رســد، جوانانی که شــاید به 
قول خودشــان تا لنگ ظهر هر روز خواب 
را بر بیــداری ترجیح می دادند بنا به قول 
و وعــده ای که داده بودند یکی یکی حاضر 
می شــوند، کار را با نام خــدا و درآوردن 
لباس طلبگی آغــاز می کند، لباس کار بر 
تن می کند تا ســیمان درست کند، هنوز 
چند نفری از جوانان روســتا با او همدل 
نیســتند و تنها از دور او را نظاره می کنند 
گاهی هم به او نیشــخند می زنند و او در 
پاسخ به متلک هایشان تنها لبخند می زند.

طلبــه جــوان روایت مــا کــه از یکی از 
شهرهای شمال کشــور به دورترین نقاط 
محروم خراســان جنوبی آمده، نامش علی 
است و دو سالی اســت که درس طلبگی 
را آغاز کرده و به گفته خودش یک فرزند 
هم دارد، اما جالب تر آنکه در این شــرایط 
ســخت خانواده خود را نیز با خود همراه 

کرده است.

 جوانان روستا هم پای کار آمدند
در حیــن کار بنایــی با طــالب دیگر و 
جوانان روستا شعر می خواند، ضرب المثل 
می گویــد، گاهــی هــم  آواز می خوانند، 
خالصه آن قــدر فضا را شــاد می کند تا 
جوانانی که روز اول تمایلی برای همکاری 
با او و دوستانش نداشتند، در همین چند 
روز شــیفته طلبه جوان و معاشــرت با او 

شدند.
همین که صدای اذان از بلندگوی مســجد 
بلند می شود، دست از کار می کشند، نماز 
ظهر و عصــر را اقامه کرده و کار را دوباره 
ادامه می دهند، حاال مردم روســتا هم از 
آمدن این گروه جهادی خوشحال  هستند، 
به جنب وجوش آمده و هر کدام گوشه ای 
از کار را در دست می گیرند تا ساخت وساز 

عمرانی زودتر انجام شود.
یکی دیگر از طالب جهادگر نیز می گوید: 
امســال سال ســومی اســت که در این 
اردوهــای جهادی حضــور پیدا می کنم و 
از حضورم چند هــدف را دنبال می کنم، 
نخستین هدفم خودسازی و بعد کمک به 

محرومان است.
وی بیــان داشــت: در کنار مــردم بودن 
و دیــدن لبخنــد رضایت آن هــا بهترین 
توشه ای است که هرساله از این اردوهای 
جهادی برای خود بــه ارمغان می برم و تا 
ســال بعد در زندگیم از دعــای خیر این 

مردم بهره مند هستم.

 فعالیت 2000 گروه جهادی 
مهــدی هنری رئیس بســیج ســازندگی 
خراســان جنوبی با بیان اینکه در ایام نوروز 
۲۰۰۰ جهادگر در ســطح اســتان فعالیت 
داشــتند که بخشــی از آنان گروه جهادی 
میهمان و بخــش دیگر گروه جهادی بومی  
بودند، اظهار داشــت: با توجه به تعطیالت 
نوروز از ۲۲ اســفند تا ۱6 فروردین شــاهد 
حضور گسترده گروه های جهادی در سطح 
استان بودیم. وی ادامه داد: بیش از ۷۰ گروه 
جهادی تــا ۱6 فروردین فعالیت کردند و با 
توجه به اینکه جهادگران خراســان جنوبی 
بــرای حضــور در مناطق ســیل زده اعالم 
آمادگی کردند، اما بسیج مستضعفان چند 
اســتان معیــن را برای کمک بــه مناطق 
سیل زده انتخاب کرده و خراسان جنوبی برای 

جمع آوری کمک های مردمی فعالیت دارد.
رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی ادامه 
داد: در صورتــی که بعــد از این در منطقه 
سیل زده برای بازسازی و ساخت وساز نیاز به 
اعزام گروه جهادی باشد، گروه های جهادی 
خراســان جنوبی آمادگی حضور در مناطق 

سیل زده را دارند.
وی افزود:این گونــه حرکت های جهادی 
که هــم در بعــد انسان ســازی و هم در 
بعد آبادگری کشــور تأثیر بســزایی دارد، 
کمتر از جهاد رزمندگان و شــهدا نیست 
چراکه بدون هیچ چشمداشت مادی و در 

سخت ترین شرایط انجام می شود.

2000 جهادگر در مناطق محروم خراسان جنوبی حضور یافتند

روایت ۱۵ روز زندگی به سبک جهادی
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هادی زهرایی رئیس کمیســیون عمران و 
طرح ریزی شــهری شورای شــهر مشهد گفت: 
رویکرد این دوره از شــورای شــهر مشهد، شهر 
هوشمند است و شهر هوشمند معجون و ترکیبی 
از پارامترهای حوزه ساختمان و بویژه فناوری های 

نوین در حوزه ساخت و ساز است.
محمدهادی مهدی نیا در گفت وگو با قدس افزود: 
با توجه به شــعار قانون مداری که شورای پنجم 
در زمــان انتخابات اعالم کــرده بود با همکاری 
مشاوران طرح های تفصیلی، به دنبال سند ضوابط 
بلندمرتبه سازی در شهر هستیم و مشهد به عنوان 
یک کالنشهر مانند تمام کالنشهرهای دنیا نیازمند 

استفاده بهینه از زمین خواهد بود. 
وی یادآور شــد: باید ساختمان های بلند تحت 
ضابطه و چارچوب مقررات حقوق شــهروندی 

باشند و شرایط اکولوژی شهر را در نظر بگیرند.

 محوریت بارگاه امام رضا)ع( در طرح 
بلندمرتبه سازی

مهدی نیا در خصوص بلندمرتبه سازی پیرامون 
حــرم مطهر رضوی گفت: طــرح پیرامون حرم 

مطهر رضوی که در دهه 70 مصوب 
و اصالحاتی نیز در دهه 80 داشــته 
است، ضوابط و مقررات خاصی داشته 
که امروزه می توانیم این ضوابط را هم 
قبول نداشته باشیم و هم انتقاداتی به 
طرح اولیه داشــته باشیم. اما همان 
ضوابط و مقررات در سال های گذشته 

نیز رعایت نشده است.
مهدی نیــا تصریح کرد : در اطــراف حرم و بافت 
پیرامونی آن به عنوان هسته مرکزی شهر، موضوع 
هویت و شخصیت شهر مشهد با محوریت بارگاه 
ملکوتی امام هشــتم)ع( باید در اولویت نخست 
باشد و در کنار آن زیرساخت ها و نیازهای دیگر 
در موضوع زیارت و حضور زائر چند 10 میلیونی 
در ســال باید نظم بگیرد و تعادل ایجاد کردن و 
تعادل برقرار کردن جنبه هویتی مشهد و نیازهایی 
که در قالب حضور زائر وجود داشــته باشد حل 
معادله ای است که باید متخصصان کمک کنند 
به مدیریت شهری تا نقطه تعادلی ایجاد شود بین 
الزامات و شرایط حال حاضر و حفظ هویت هسته 

مرکزی شهر مشهد.

 چشم امید به درآمدهای حرام
رئیس کمیسیون عمران و طرح ریزی 
شــهری شــورای شهر مشــهد در 
خصوص درآمدهای شهرداری مشهد 
از محل تخلفات ساختمانی هم گفت: 
مشکل درآمد شهرداری ها را نمی توان 
در یک ســال حل کرد و بیش از 30 
سال است که نه تنها شهرداری مشهد بلکه بیش 
از 1200 شهر کشور چشم امیدشان به درآمدهای 
حرام ناپایدار اســت و این طفل را جدا کردن از 
این شیر حرام کار آسانی نیست چرا که ابتدا باید 

جایگزین آن مشخص شود.
وی افــزود: در ســال 62 که طــرح خودکفایی 
شهرداری ها به تصویب رســید قرار بود ظرف 6 
ماه دولــت آیین نامه درآمد جایگزین خودکفایی 
شــهرداری ها را ابالغ کنــد و این آیین نامه هیچ 
گاه ابالغ نشــد و محلی برای درآمد پایدار برای 
هزینه های شهر نداریم. طبیعی است شهرداری ها 
با هر طیف سیاسی که بر روی کار باشد می روند به 
سراغ راحت ترین کار که کدهای ساختمانی است 
و تفاوت بین میل شهروندان و ضوابط شهرسازی 

که راحت ترین راه درآمد است.
مهدی نیــا ادامه داد: برای حل این مشــکل باید 
تصمیمات سخت در حوزه کالن گرفته شود که 
نیازمند قوانین و مصوبات مجلس است و موضوع 
دیگر باید در بودجه های ســنواتی دولت، سالیانه 
به مرور ســهم درآمد پایدار شهرداری ها از حوزه 
عوارض و مالیات ها در یک بازه 10 ساله افزایش 
پیدا کند و در حال حاضر 75 تا 80 درصد درآمد 
شهرداری از محل کدهای ساختمانی است که باید 
به زیر 20 درصد برسد که اگر این اتفاقات رخ دهد 
می توانیم آمادگی داشته باشیم شهرداری های ما 
مانند شهرداری های بزرگ دنیا از درآمدهای پایدار 
استفاده کنند و دیگر نیازی به تخلف و استفاده 

کردن از درآمدهای ناپایدار نداشته باشیم.

رانندگی ایمن )قسمت بیست و هفتم(
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استاندار خراسان رضوی تأکید کرد

  آمادگی دستگاه های اجرایی
برای مقابله با سیل 

قدس: اســتاندار خراســان رضوی 
بــا بیان اینکه هنــوز احتمال وقوع 
سیل در اســتان وجود دارد، گفت: 
دستگاه های اجرایی باید برای مقابله 
با هرگونــه بحرانی آماده باشــند. 
علیرضا رزم حســینی در جلســه 

ســتاد مدیریت بحران اســتان که به صورت فوق العاده با حضور 
مدیران دستگاه های عضو ستاد برگزار شد، اظهار کرد: براساس 
پیش بینی هواشناسی، احتمال جاری شدن سیل وجود دارد و به 
همین دلیل تا اطالع ثانوی فرمانداران شهرستان ها باید به صورت 
مســتمر ستاد مدیریت بحران را تشکیل دهند. وی افزود: سیل 
اخیر در شهرستان طرقبه شاندیز به خوبی مدیریت شد و انتظار 
می رود که در بارش های پیش رو هم با برنامه ریزی دقیق و آمادگی 
دستگاه های اجرایی، از بروز خسارت های سنگین جلوگیری شود. 
اســتاندار خراسان رضوی، طرقبه شــاندیز و زشک را از مناطق 
سیل خیز استان برشمرد و گفت: کارشناسان آستان قدس رضوی 
باید بازدید میدانی از بند گلستان انجام دهند تا در بارش های پیش 
رو مشکلی ایجاد نشود. وی ادامه داد: بخشی از مشکالت سیالب 
در استان های گلستان و خوزستان در نتیجه غافلگیری مسئوالن 
و مدیران در حوزه مدیریت بحران بوده اســت و انتظار می رود در 
خراسان رضوی با آمادگی همه دستگاه ها، مشکلی از این نظر به 
وجود نیاید.رزم حسینی تأکید کرد: در نقاطی که احتمال سیالب 
وجود دارد، نمایندگان دســتگاه های اجرایی به همراه تجهیزات 
و امکانات مورد نیاز باید مســتقر شوند تا در صورت بروز هرگونه 

مشکلی، امدادرسانی الزم را انجام دهند.
وی افزود: اگر در نتیجه ســهل  انگاری برخی دســتگاه دولتی، 
ساخت و ساز غیرمجاز در بستر رودخانه ها انجام گرفته است باید 
با همکاری دادستانی برخورد شود تا در صورت وقوع سیالب شاهد 
ایجاد خسارت های جبران ناپذیر نباشیم. رزم حسینی اظهار کرد: 
اســکان اضطراری در شرایط بحران موضوع بسیار مهمی است و 
فرمانداران باید فضاها و سالن های ورزشی را برای اسکان اضطراری 

در صورت وقوع سیل آماده سازی کنند.

 رازهای پرهیز از خطر در رانندگی
علی محمدزاده: با امید به اینکه نکات گفته شده در این ستون 
توانسته باشد اندکی به اطالعات رانندگی مخاطبان افزوده باشد 
و تعطیالت نوروزی بی حاشیه و بی حادثه ای را گذرانده باشید در 
ادامه مباحث گذشــته به نکاتی اشاره می کنیم که رعایت آن ها 

می تواند از بروز بسیاری از حوادث رانندگی جلوگیری کند.

 رانندگی یکنواخت
بهترین  راننده ها کسانی هســتند که نرم و یکنواخت رانندگی 
می کنند. رانندگانی که نحوه راندن آنان نرم نیســت، با تعویض 
ناگهانــی دنده و رها کردن ســریع کالچ، ترمز گیری ناگهانی، 
پرفشــار گاز دادن، شتاب های ناگهانی، شوک به فرمان و ایجاد 
تکان های شــدید در خودرو، عالوه بر افزایش احتمال تصادف، 
موجب افزایش اســتهالک و مصرف ســوخت خودروی خود 
می شوند عالوه بر آن موجب سلب آسایش از سرنشینان خودروی 
خود و ســایر رانندگان هم هستند. رسیدن به مهارت رانندگی 
یکنواخت به مقداری زمان و اندکی تمرین مستمر و تمرکز نیاز 
دارد، اما به خاطر داشــته باشید هیچ موضوعی مهم تر از ایمنی 
و دوری از حوادث نیســت. نکات اشاره شده در زیر می تواند در 

هدایت وسیله نقلیه خود به طور یکنواخت مفید واقع شود.
1- با حفظ فاصله مناســب با خودروی جلویی می توان تنها با 
استفاده از پدال گاز نسبت به کم نمودن سرعت خود در شرایط 

ترافیکی اقدام نمود، بدون آنکه مکرراً از ترمز استفاده نماییم.
2- تحقیقات نشــان داده است کمترین میزان مصرف سوخت 
خودروها در جاده در سرعتی حدود 90-80 کیلومتر در ساعت 
به دست می آید. لذا با رانندگی یکنواخت در این محدوده سرعتی 

می توانیم صرفه جویی بیشتری در مصرف سوخت داشته باشیم.
3- اگر به هر دلیلی از حالت رانندگی یکنواخت خارج شدید و 
رانندگی شما شکل تهاجمی به خود گرفت، دلیل آن را به خاطر 
ســپرده و با تمرکز و تحلیل کافی از وقوع مجدد آن پیشگیری 

نمایید.

 خونسرد و آرام رانندگی کنید
رانندگی بی خطر و ایمن کامالً به رفتار شما بستگی دارد. بر اساس 
تجربه می توان گفت تعداد زیادی از تخلفاتی که از ما سر می زند 
و یا حوادثی که برایمان رخ می دهد در زمان عصبانیت و ناراحتی 
بوده است. هنگامی که شما زیادی احساساتی هستید، قضاوت 
شما با گمراهی همراه خواهد بود و موجب می شود خطرات واضح 

و آشکار را هم نبینید.
زمانی که رانندگان دیگر اشتباهی می کنند بهترین حالت آن است 
که آن را یک اشتباه ساده انسانی در نظر بگیرید و به خود اجازه 
ندهید عکس العمل تند و زشتی بروز دهید، سعی کنید همواره 

رفتاری منطقی، آرام و مثبت داشته باشید.

 از عوامل تحریک کننده زیر پرهیز کنید:
1. ورود نادرست به ترافیک

2. رانندگی با سرعت پایین در الین سرعت )الین چپ(
3. رانندگی سپر به سپر

4. تغییر الین ناگهانی
5. تعقیب خودروهای دیگر با نور باال

6. دشنام و سخنان تحریک آمیز
7. ژست، ادا و اشاره نابجا

به بیان ساده نباید به نحوی رانندگی کنید که موجب غافلگیری 
رانندگان دیگر شوید. )ادامه دارد(

اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور خراسان رضوی

مدیرکل مدیریت بحران خراسان رضوی به قدس 
خبر داد

  خسارت 2۰۴۹ میلیارد ریالی سیل نوروزی

علی محمدزاده: مدیرکل مدیریت بحران خراسان رضوی 
از خسارت 2049 میلیارد ریالی سیل های نوروزی در این 
استان خبر داد. حجت علی شایانفر در گفت و گو با خبرنگار 
ما گفت: بارندگی های صورت گرفته در دو هفته اخیر مواهب 
به سبب  و  اهالی خراسان رضوی داشته  برای  را  بسیاری 
تمهیدات انجام شده خسارت های ایجاد شده کمتر از موارد 
مشابه بوده است. وی در ابتدا ضمن قدردانی از همکاری 
به  مردم  و  استان  بحران  ستاد  عضو  دستگاه های  بین 
دلیل توجه به هشدارها و رعایت دستورات ایمنی، اظهار 
داشت: با تمام این اوصاف به علت حجم باالی بارندگی ها 
و جاری شدن سیل خسارت هایی ایجاد شده که بیشترین 

آن در بخش کشاورزی 1188 میلیارد ریال می باشد. 
وی ادامه داد: بخش تأسیسات و زیرساخت های عمومی استان 
هم در مجموع 460 میلیارد ریال خسارت دیده که سهم قابل 
توجه این بخش مربوط به راه های خراسان رضوی می باشد که 
بیش از341 میلیارد ریال به راه های مواصالتی بین شــهری 
و روستایی خسارت وارد شده است. شایانفر افزود: سیل های 
نوروزی به 48 واحد مســکونی و تجاری شهری و574 واحد 
روستایی استان افزون بر400 میلیارد ریال خسارت زده است 
که بزودی اقدام های الزم برای جبران خسارت های وارده در 
بخش های مختلف صورت خواهد گرفت. مدیرکل مدیریت 
بحران خراســان رضوی در ادامه ضمن تأکید دوباره بر توجه 
شــهروندان به هشــدارهای صادره درخصوص بارندگی های 
روزهای آینده نیز گفت: صبح روز شنبه )دیروز( جلسه ستاد 
بحران اســتان تشــکیل و ضمن اعالم آماده باش به تمامی 
دستگاه های عضو ستاد، وظایف هر عضو هم مشخص شد. با 
این وصف با توجه به هشدارها و اطالعیه های صادره از سوی 
هواشناسی استان در روزهای یکشنبه و دوشنبه )امروز و فردا( 
بارندگی های سیل آسایی در بخش های مختلف استان صورت 
خواهد گرفت؛ بنابراین توصیه می شود اهالی استان تمهیدات 
الزم برای پیشگیری از هرگونه خسارت را به عمل بیاورند تا 

بیش از پیش از مواهب این نعمت الهی بهره  مند شوند.

  مسافران سیل زده در شیراز 
رایگان با قطار به مشهد بازگشتند

ایرنا: مدیرکل راه آهن خراســان گفت: 138 مسافر که به شیراز 
سفر کرده و در جریان حادثه سیل هفته نخست امسال در شیراز 

آسیب دیده و گرفتار شده بودند، با قطار به مشهد بازگشتند.
محمدهادی ضیایی مهر افزود: پیرو دســتور مدیرعامل راه آهن 
جمهوری اســالمی ایران مبنــی بر حمل رایگان مســافران و 
خودروهای آســیب دیده در سیل شــیراز به مقاصدشان، این 

خدمات به طور رایگان به همه افراد متقاضی ارائه شد. 
وی گفت: در این چارچوب 18 دســتگاه خودرو آســیب دیده 
مسافران سیل زده نیز با پنج واگن لبه کوتاه از شیراز به ایستگاه 

راه آهن مشهد منتقل و به مالکانشان تحویل شد. 

یک مسئول در هالل احمر خراسان رضوی خبر داد
  امدادرسانی به 7 مصدوم نزاع و 

حادثه کوهستان
قدس: رئیس مرکــز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت 
هالل احمر خراسان رضوی از عملیات امدادرسانی نیروهای 
امدادگر و نجاتگر این جمعیت به مصدومان یک نزاع و حادثه 
کوهســتان خبر داد. حسن گودرزی با اشــاره به انجام دو 
عملیات به مصدومان کوهستان و نزاع، گفت: این دو حادثه 
هفت مصدوم برجای گذاشــته اســت. وی افزود: نزاع بین 
اهالی روستای چرخشک سفلی در کیلومتر 80 محور مشهد 
به ســرخس که عصر جمعه گذشــته رخ داد، ۶ مصدوم به 
همراه داشت که طی یک عملیات سه ساعته توسط نیروهای 
امدادگر و نجاتگر پایگاه امــام رضا)ع( جمعیت هالل احمر 
مشهد، اقدام های مورد نیاز انجام شد سپس یکی از مصدومان 
به دلیل آســیب در نواحی مختلف بدن توســط نیروهای 
جمعیت هالل احمر و پنج مصدوم دیگر توســط اورژانس به 

بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد منتقل شدند.
رئیــس مرکــز کنتــرل و هماهنگی عملیــات جمعیت 
هالل احمر خراســان رضوی با اشاره به مصدومیت یک نفر 
در ارتفاعات شمال کاشمر در کیلومتر 15 محور کاشمر به 
نیشــابور اظهار کرد: این فرد دچار آسیب پا و خراشیدگی 
در ناحیه دست شده بود که بالفاصله پس از اطالع به واحد 
عملیاتی، تیم پایگاه سیار کوهسرخ و تیم کوهستان پایگاه 
کاشــمر به محل اعزام شدند و بعد از انجام اقدام های مورد 
نیاز، مصــدوم را به پایین کوه منتقــل کردند و به عوامل 

اورژانس تحویل دادند.

زاویه تصویر

آبگرفتگی شدید زیر پل فجر و 
گیرافتادن خودروها

رخ رد رخ

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

 مدیرکل آموزش و پرورش بخواند
از مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی انتظار داریم با توجه به نیروهای مســتعد بومی در 
شهرســتان صالح آباد، ریاست اداره آموزش و پرورش را از نیروهای بومی شهرستان انتخاب نمایند. 
در این شهرستان تازه تأسیس کم نداریم مدیران الیق و کارآمدی که هم به فکر دانش آموزان این 

شهرستان هستند و هم به فکر مقوله آموزش و پرورش.
۹۳۸...۹۸57

 درخواست از اتوبوسرانی
لطفاً یکی از خطوط پایانه امام رضا را با پایانه انقالب عوض کرده تا زمینه برای مسیر دو اتوبوس تندرو 

در پایانه امام رضا فراهم گردد. با تشکر مردم اهالی خواجه ربیع.
۹۳۸...265۱

 هنوز از سبد حمایتی ما خبری نیست
لطفــاً دربــاره جاماندگان از ســبد حمایتی 
دولت که قرار بود نقدی واریز شــود که نشد 
گزارش تهیه کنید من ثبت نام کردم از طریق 
#8*142* و برایم پیامک آمد که بعد از تأمین 
اعتبار اطالع رسانی می شــود، ولی هنوز هیچ 

خبری نشده.
۹۱5...7672

 دغدغه ما را در سال 98 پیگیری بفرمایید
چندین بار با راهور مشهد تماس گرفته ایم که خیابان فکوری 68 که از طرف بلوار پیروزی، پیروزی 
20 می شود و نام دیگر آن شهید علیزاده است محل پارک ماشین های سنگین از جمله بنز های ده تن 
و مینی بوس شده است و زیبایی فضای شهری را به هم زده است، لطفاً دغدغه ما را پیگیری کنید.

۹۱5...5۰۸۹

 اختالفات را کنار بگذارید
جناب دادســتان، جناب فرماندار طرقبه و جناب شهردار منطقه12 از شما عاجزانه خواهش داریم 

اختالفات خود را در خصوص آسفالت بلوار فرمانیه )انتهای مجیدیه به شاندیز( کنار بگذارید، تا کی 
مردم باید پاسوز شما شوند. چند سال گذشت، لطفاً رسیدگی کنید.

۹۱5...۱۱25

  دغدغه اهالی روستای حسن آباد
روستای حسن آباد دهستان جنت آباد شهرستان صالح آباد با 105خانوار و جمعیتی افزون بر600 نفر 
چندین ســال است که آب شرب ندارد و مردم در حال کوچ هستند و روستا در حال خالی شدن؛ 
قابل توجه سازمان آب و فاضالب و مسئوالن ذی ربط استان، آبرسانی با تانکر جوابگوی مردم روستا 
نیست روزهای تعطیل آب هم تعطیل است مردم از آب قنات که آلوده است استفاده می کنند. روستا 
100 دانش آموز دارد که آب برای نظافت و دستشویی ندارند. عمر مردم در این صرف شد که تانکر 

آب کی می آید شما را به خدا رسیدگی کنید.
۹۱5...۴۹26

 کال ها و مسیل های پر از نخاله
کف و حاشیه کال های کوچک و بزرگ سرازیر 
به سوی مشهد در پارک خورشید، خلج، زکریا، 
پشت آبادگران، صبا، کال مسیر وکیل آباد و... 
مملو از رسوب و نخاله ســاختمانی و... است. 
اغلب مســیل ها خیابان شــده و با یک باران 
متوسط فاجعه ساز می شود، استاندار محترم با 
کارگروهی این نقاط را بررسی و پیشگیری کند.

۹۱5...7۹6۹

  پاسخ شرکت مخابرات خراسان رضوی به یک پیام
در پاســخ به مطلب مندرج در آن روزنامه مورخ 97/11/15 در ســتون »رخ در رخ« با عنوان 

»معضل کارت تلفن!« به استحضار می رسانیم:
تأمین کارت های همگانی اعتباری به دلیل مسائل امنیتی متوقف شده است. در همین راستا 
و در جهت رفع مشــکل، برگردان تلفن های همگانی به مدل افراتاب در حال پیگیری و اقدام 
می باشــد. گفتنی است برگردان تلفن های پادگان ها و زندان ها نیز به مدد انجمن حمایت در 

حال انجام می باشد.
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رئیس کمیسیون عمران و طرح ریزی شهری شورای شهر در گفت وگو با قدس:

شهرداری ها را نمی توان از شیر حرام تخلفات ساختمانی گرفت 

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

300072305 پیامک کنید.

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

روز بازار مشهد
واحدنوع کاال

متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

6,500

4,200

6,900

4,800

4,800

کیلوگرم

بسته

بسته

850 گرمی

پاکت

تخم مرغ

کره 100 گرمی )پگاه(

پنیر 400 گرمی )پگاه(

ماست 2/3% )پگاه(

شیر 2/3% )پگاه(
ت

اس
ی 

ئین
تز

س 
عک

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      09038343801



روی خط حادهث بازدید میدانی قدس از رودخانه های شهرستان طرقبه شاندیز

خانه هایی روی آب !

ابتدایی سال  هاشمرســائیفر: روزهای 
جدید بــا موجی از بارش نزوالت آســمانی 
بــرای مردم اکثر مناطق کشــور همراه بود. 
به طــوری که این حجم از بارش ها به گفته 
کارشناسان در سال های اخیر سابقه نداشته 
و یا کم نظیر بوده اســت. بارندگی های اخیر 
که غالباً با شدت زیاد همراه بود موجب ایجاد 
سیل و سیالب شــد که قسمت وسیعی از 
کشــور را نیز زیر آب برد و خسارت هایی را 
در پی داشت. در استان خراسان رضوی نیز 
میزان بارندگی به مراتب بیشتر از سال های 
اخیر بوده و به دنبال آن جاری شــدن سیل 
را در بعضی از شهرها و روستاهای استان در 

پی داشته است.
 یکی از مناطقــی که بارش باران موجب به 
راه افتادن ســیل شــد و منازل مسکونی را 
تخریب کرد شهرســتان طرقبه شاندیز بود. 
در این بین میزان خسارت های وارده و شدت 
سیل و سیالب در شــهر شاندیز بخصوص 
روستاهای زشک و ابرده بیشتر از سایر نقاط 

بوده است.
دیروز و بعد از یک هفته از زمان وقوع سیل 
در این منطقه راهی شهر شاندیز شدیم تا در 
جریان روند آنچه که واقع شــده و اقداماتی 
که برای بهتر شدن شرایط انجام شده است، 

قرار بگیریم. 

  تخت هایی که همچنان روی آب هستنند
هر چند که بنا بر اعالم هواشناســی شرایط 

جــوی در روزهــای پیش رو)امروز تا ســه 
شنبه( به گونه ای خواهد بود که همه چیز به 
ســمت ایجاد سیلی دیگر در منطقه می رود 
اما در مسیر حرکت رود که از ابرده و زشک 
می گذرد به فراوانی تخت ها، مکان نشستن 
و استراحت را می توان یافت که یا کاماًل در 
بســتر رودخانه قرار دارند یا اینکه با بســتر 
رود فاصلــه چندانی ندارند و خطر همچنان 

احساس می شود.
یکی از اهالی از زمان جاری شــدن ســیل 
می گوید: هر جا که اصول ایمنی و قانونی در 
ساخت وســاز رعایت شده بود کوچک ترین 

مشــکلی برایش به وجود نیامــد اما تمامی 
تخریب هــا در جاهایی اتفاق افتــاده که یا 
دیواره ساحلی ایجاد نشده و سیل با برخورد 
به آنجا موجب تخریب شده است یا اینکه بنا 
دقیقاً روی بستر رود یا در فاصله غیرقانونی 

ایجاد شده است. 
وی ادامــه می دهد: اگــر اخطارها و برخی 
اقدام ها از ســوی مســئوالن مثل برداشتن 
پل هایی که به سطح رود نزدیک بودند نبود 
قطعاً میزان خسارت های وارده بیشتر از آنچه 

می شد که اکنون می بینید.

 خانه ای که درش به بستر رود
 باز می شود!

در میان انبوهی از گل و الی به جا مانده از 
ســیالب اخیر در انتهای روستای زشک در 
حالی که کوهی از شــن و ماســه در برخی 
از نقاط رودخانه بــرای جلوگیری از طغیان 
رودخانه و جاری شدن سیل به داخل خیابان 
ایجاد شــده است با صحنه ای عجیب مواجه 
می شویم. پیرمردی که جلو خانه اش ایستاده 
و نظاره گر عبور آب با شــدت زیاد در یک 

قدمی خودش است.
 نکته نگران کننــده در مورد این پیرمرد و 
خانه اش این است که دقیقاً در ورودی خانه 
پیرمرد که بــا راه پله ای باریک به طبقه باال 
راه دارد به روی بســتر رودخانه باز می شود! 
این یعنی با بارش بیشتر قطعاً آب به داخل 
خانه پیرمرد راه پیدا خواهد کرد و خسارت 

به بار خواهد آورد خانه ای که راه فراری جز 
همین در ندارد!

از مردی که در همســایگی پیرمرد زندگی 
می کند و تالش می کند تا با استفاده از لنگه 
در چوبی آبی را که بشــدت به سمت خانه 
پیرمرد همســایه جاری اســت را به سمت 
مخالف منحرف نماید و تالشی بی ثمر دارد 
در مــورد محل عبور و مرور او و خانواده اش 
می پرســیم که می گوید: راه عبور و مرور ما 
تا قبــل از این پلی بود که در ســیل قبلی 
آب آن را بــرد ولــی اکنون بــرای رفت و 
آمد ناچاریم از عــرض رودخانه عبور کنیم!

  قطع راه ارتباطی با روستای
 حیطه زشک 

هر چه باالتر می رویم میزان خسارت ها بیشتر 
می شــود و خانه هایی که خســارت دیده اند 

تعدادشان افزایش می یابد.
 گلپرست، یکی دیگر از اهالی روستای زشک 
ضمن اشاره به خســارت های به جا مانده از 
سیل اخیر از ایجاد خسارت های زیاد به باغ ها 
و زمین های کشاورزی اهالی روستا می گوید. 
او عنوان می کند: راه دسترســی ما به باغ ها و 
محل کشاورزیمان قطع شده است و سیالب 
خســارت های زیادی به آنجا وارد کرده است. 
از زمان ســیل راه ارتباطی روستای زشک با 
روستای حیطه زشــک هم بسته شده است 
و تاکنون برای بازگشــایی آن اقدامی صورت 
نگرفته اســت. درخواست ما از مسئوالن این 
است که هرچه زودتر برای اینکه باغ های مردم 
دچار مشکل نشــوند برای بازگشایی این راه 

اقدام کنند تا میزان خسارت ها افزایش نیابد.

  تخریب 9 واحد مسکونی در زشک 
ســری به دهیاری روســتای زشک می زنیم 
جایی که بعد از بروز سیل جلسه ستاد بحران 
با حضور استاندار خراســان رضوی، فرماندار 
شهرستان طرقبه شاندیز و سایر مسئوالن در 

آن برگزار شد. 
جلســه ای که قرار بود بعــد از آن اقدام های 
فوری در جهت برطرف شدن مسائل موجود 
صورت پذیــرد که گویا تاکنون کار زیادی در 

این خصوص انجام نشده است.
حســین انفجاری، دهیار روستای زشک در 
خصوص میزان خسارت به وجود آمده در اثر 
سیل می گوید: سیل موجب تخریب 9 واحد 
مسکونی از میزان 50 تا 100 درصد شده که 
با برآوردهای به عمل آمده خسارت ریالی آن 
حدود 5 میلیــارد و 270 میلیون ریال بوده 
اســت. در این بین به 22 واحد مسکونی نیز 
خسارت معیشــتی وارد شده است که میزان 
این خسارت 2 میلیارد ریال برآورد شده است.

وی در ادامــه می افزاید:حــدود 1/5 کیلومتر 
دیواره ســاحلی تخریب شده و در حدود 30 

کیلومتر مسیر جاده و رودخانه با جاری شدن 
سیل یکی شده بود. 

انفجــاری عنوان می کند: بــا توجه به حضور 
استاندار و فرماندار در روستای زشک و تأکید 
بر حضــور و همراهی تمامی دســتگاه های 
مرتبط برای عادی ســازی شرایط و برطرف 
شــدن مشــکالت پیش آمده هنــوز اقدام 
چندانی از سوی دستگاه های ذی ربط صورت 
نگرفته اســت و هر کدام به شکلی از زیر کار 
در می روند! آخرش همه چیز می افتد به دوش 

ما آن هم با دستان خالی.
وی در پاســخ به این پرسش که چرا پیش از 
بروز ســیل از ورود برخــی از مردم به حریم 
و بســتر رودخانه و ســاخت و ســاز در آنجا 
جلوگیری نشده است، می گوید: پیش از این 
همیشــه اخطارهای الزم داده شده و حتی با 
دســتور مقامات پلمب هم شده اند اما هر بار 
متأسفانه نادیده گرفته شــده و تا بستر رود 
و روی دیوار ســاحلی هم ساخت وساز شده 
اســت! به طور کلی می توان گفت 40 درصد 
از خرابی هایی که به وجود آمده است حاصل 
زیاده خواهی بوده که برخی از مالکان داشته اند.

  جمع آوری 60 پل در مسیر رودخانه
محمود تعالی، رئیس شورای اسالمی روستای 
زشک نیز با اشــاره به حجم خسارت های به 
وجود آمده در جریان ســیل اخیر می گوید: 
با اینکه جلســه ای در محل دهیاری با حضور 
اعضای ســتاد بحران تشکیل شــد و براقدام 

فوری برای برطرف شدن مشکالت تأکید شد 
اما در این میان تاکنون اقدام درخوری صورت 
نگرفته جز برخی آماده ســازی ها و الیروبی 
قسمت هایی از رودخانه. در کل روزهای اول 
جریان سیل از طرف آقایان جدی گرفته شد، 
برآورد خســارت هایی هم انجام شده است و 
گفته شــده هزینه ها پرداخت خواهد شد اما 
فکرنمی کنیم با توجه به شــرایطی که فعاًل 
وجــود دارد این گونه شــود. در حال حاضر 
به جز بخشــداری شهر شاندیز که پای کار و 
همراه ما بوده اســت اقدام درخوری از سوی 

سایر دستگاه ها شاهد نبودیم.

آب و هوا
  بارشهایرگباریدرخراسانرضوی

شدتمیگیرد

قدس: مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی 
با صدور اخطاریه ای نســبت به احتمال آبگرفتگی و سیالبی 
شدن مسیل ها در سطح این استان بر اثر بارش های رگباری 

هشدار داد.
در این اخطاریه آمده اســت: بر اساس آخرین به روزرسانی 
مدل های هواشناسی بیشترین حجم بارش ها در فاصله زمانی 

امروز تا عصر در مناطق مختلف این استان رخ خواهد داد.
در این مدت بارش های پرحجم به شــکل رگبار توأم با رعد 
و برق و احتمال بارش تگرگ پیش بینی شــده که در برخی 
ساعات همراه با وزش باد شدید خواهد بود.بر اساس اخطاریه 
مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی محدوده 
وقوع بارش ها در شهرســتان های چناران، فریمان، قوچان، 
درگز، سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، بردسکن، بجستان، 
گناباد، کاخک، تربت حیدریه، ارتفاعات بینالود، کالت، کاشمر، 
خلیل آباد، فیروزه، طرقبه شــاندیز و برخی از مناطق مشهد 

پیش بینی شده است.

خبر
 زلزله3/9ریشتریریوشرالرزاند

ایسنا:زمین لرزه ای به بزرگی 3/9 ریشترشهر ریوش را لرزاند.
معاون برنامه  ریزی و امور عمرانی فرمانداری کاشــمر در این 
باره گفت: این زمین لرزه در ساعت 4:26 دقیقه صبح دیروز 
در عمق 11 کیلومتری زمین و در 18 کیلومتری شهر ریوش 
رخ داد.مهدی نایه  در بیان کرد: تاکنون هیچ گونه خســارت 

جانی براثر این زمین لرزه گزارش نشده است.
وی در ادامه از اعــزام گروه های ارزیاب به منطقه خبر داد و 
گفت: با توجه به نزدیکی گســل درونه دومین گسل بزرگ 
کشور و فرسوده بودن 70 درصد منازل مسکونی این بخش 
می طلبد مردم منطقه به فکر مقاوم ســازی بناهای مسکونی 

باشند.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری خراسان رضوی نیز با 
بیان اینکه زلزله 3/9 ریشتری شهر ریوش هیچ گونه تلفات و 
خسارتی نداشته است، گفت: این زمین لرزه در شهرستان های 
کاشــمر و خلیل آباد هم احساس شد که بالفاصله گروه های 

ارزیاب و امدادرسان به منطقه اعزام شدند.
حجت علی شایانفر افزود: براساس گزارش امداد رسانان، این 

زمین لرزه تلفات جانی و خسارات مالی در پی نداشته است.
شــهر ریوش مرکز بخش کوهســرخ از توابع شهرســتان 

کاشمراست و 7000 نفر جمعیت دارد.

شهردار طرقبه:
رفتوآمددرمحدوده
بندگلستانممنوعاست

ایرنا:شــهردار طرقبه گفت: ورودی بند گلســتان به دلیل 
احتمال سیالب بســته و رفت و آمد در محدوده آن ممنوع 

شده است.
علیرضا خادم پیر به ســرریز شدن بند گلستان در روز هفتم 
فروردین ماه جاری اشــاره و بیان کــرد: همه تدابیر الزم به 
منظور پیشــگیری از وقوع ســیالب در این محدوده صورت 
گرفته و با همکاری آتش نشانی مشهد و آستان قدس رضوی 
بخش زیادی از چوب هایی که در پی سیالب اخیر وارد دریاچه 

پشت بند گلستان شده بود جمع آوری شدند.
وی به تغذیه بند گلستان از رودخانه های ازغد، دهبار و جاغرق 
اشاره و بیان کرد: برای جلوگیری از وقوع سیالب خروجی این 
بند باز شــده و آب آن هم اینــک حدود یک متر پایین تر از 

حداکثر ارتفاع آن است.
ســد گلســتان که از آن با عنوان »بند« نیز یاد می شــود با 
قدمت 500 سال در هشــت کیلومتری غرب مشهد و پنج 
کیلومتری شمال شرق شهر طرقبه بر روی رودخانه گلستان و 
در محدوده شهرستان بینالود قرار دارد. این سد وقف مسجد 

گوهرشاد و آستان قدس رضوی است.
خــادم پیر افزود: هــم اینک تمامی راه هــا در محدوده این 
شهر گردشگری باز اســت. اطالع رسانی الزم به مردم برای 
جلوگیری از اتراق و حضور در اطراف رودخانه ها به روش های 
مختلف نظیر نصب بنر صورت گرفته و از شهروندان درخواست 
می شود توجه و همکاری الزم را در این خصوص داشته باشند.

خراسان رضوی معین کمک  رسان 
به مناطق سیلزده گلستان شد

قدس: استاندار خراســان رضوی گفت: با دستور وزیر کشور، 
خراسان رضوی به عنوان معین کمک  رسان به مناطق سیل  زده 
گلستان انتخاب و در همین راستا 777 تن کاالی ضروری به این 
استان ارسال شد.علیرضا رزم حسینی با اشاره به ابالغ بخشنامه 
وزارت کشور برای کمک رسانی به مناطق سیل زده، اظهار کرد: 
روز گذشته هیئتی متشکل از نمایندگان کمیته امداد، شهرداری 
مشهد، ستاد مدیریت بحران، سپاه، ارتش، راهداری، آستان قدس 
رضوی، هالل احمر و اتاق اصناف برای شناسایی نیازهای مناطق 

سیل زده به گلستان سفر کردند.
وی تصریح کرد: به منظور کمک رســانی به مردم ســیل زده در 
مناطق شــمالی کشــور، تاکنون 777 تن کاالهای ضروری با 
مشــارکت بخش های مختلف به همراه 20 دستگاه تجهیزات و 

ماشین آالت راهسازی به گلستان ارسال شده است.
رزم حسینی با اشاره به آمادگی کامل دستگاه های اجرایی برای 
کمک رسانی به مناطق ســیل زده، تأکید کرد: عالوه بر آمادگی 
برای مقابله با ســیل در خراسان رضوی، تحت مدیریت استاندار 
گلستان، کمک های ضروری به مناطق سیل زده این استان ارسال 
خواهد شــد. وی از مردم درخواست کرد که کمک های نقدی و 
غیرنقدی خود را برای مردم مناطق سیل زده استان گلستان در 

اختیار فرمانداری ها یا هالل احمر قرار دهند.

قارچسمیخانواده4نفره
راراهیبیمارستانکرد

بجنورد–خبرنگارقدس: یک خانواده چهار نفره جمعه شب 
گذشــته به دنبال خوردن قارچ در روستاي عزیز آباد مسموم 

و در بیمارستان پورسینا آشخانه تحت درمان قرار گرفتند.
دانشــگاه علوم پزشکی خراسان شــمالی از مردم شهرستان 
خواست از خوردن قارچ هاي خودرو جداً خودداري کرده و از 
قارچ هاي بسته بندي که داراي مجوز بهداشت هستند مصرف 

کنند.

برخوردقاطعدادستانبامراکز
غیرمجازعرضهقلیاندربجنورد

بجنورد–خبرنگارقدس:دادســتان بجنــورد به همراه 
معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در 
بازدید شبانگاهی از مراکز غیرمجاز عرضه قلیان دستور قاطع 

جمع آوری قلیان ها را صادر کرد.
در این بازدید به همراهي رئیس مرکز بهداشت، مسئول واحد 
بهداشت محیط و حرفه اي بجنورد و مدیر سالمت محیط کار 
خراسان شمالي، از پنج مکان بازدید و تعداد حدود 200 قلیان 

ضبط و جمع آوري شد.
در ایــن بازدیدها مقدار پنج کیلوگــرم انواع تنباکو غیرمجاز 

جمع آوري و با اماکن متخلف برخورد قانوني اعمال شد.

زمینسمندرابلعید
قدس:معاون عملیات آتش نشانی مشهد گفت: جمعه شب 
گذشــته نشست زمین در حیاط یک ساختمان مسکونی در 
خیابان آیت اهلل عبادی، ســبب فرو رفتن خودروی سمند در 
زمین شد.مهدی رضایی افزود: این حادثه بر اثر فروکش کردن 
دهانه چــاه فاضالب که در زیر موزاییک های کف حیاط قرار 

داشت رخ داد و گودالی به عمق حدوداً 1.5 متر ایجاد شد.
وی ادامه داد: به دلیل سســت بودن دیواره چاه هر لحظه بر 
وسعت این گودال افزوده می شد به طوری که قسمت جلوی 
سمند و یکی از چرخ های آن به طور کامل به درون گودال فرو 
رفته بود.وی بیان کرد: آتش نشانان با تجهیزات مربوطه اقدام 
به مهار و ثابت کردن خودرو کردند، سپس با استفاده از الوار و 
قرار دادن آن در زیر خودرو با رعایت نکات ایمنی این وسیله 

نقلیه را کامالً از گودال خارج کردند.

نجاتکودک5سالهازعمقچاه5متری

قدس: فرمانده نجات ایســتگاه 9 میدان شهدا آتش نشانی 
مشهد گفت: جمعه شب گذشــته یک مورد سقوط در چاه 
به عوامل آتش  نشــانی اطالع داده شد که بالفاصله نجاتگران 

ایستگاه 9 میدان شهدا در محل حادثه حاضر شدند.
قاسم سویزی اظهار داشــت: این حادثه در چاه محوطه یک 

مجتمع مسکونی در منطقه صد متری رخ داد.
وی افزود: براساس بررســی های صورت گرفته، یک کودک 
پنج ســاله که در محوطه مجتمع مشغول بازی بوده به علت 
باز بودن دهانه چاه، به داخل چاه خشــک و بدون آب سقوط 
می  کند.فرمانده نجات ایستگاه 9 میدان شهدا اضافه کرد: این 
کودک پنج ســاله پس از دقایقی با تالش نیروهای امدادی، 
صحیح و ســالم از درون چاه خارج شد، اما برای بررسی های 

بیشتر به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

مرگیکشناگردراستخر
ایرنا:بازپرس ویژه قتل دادســرای عمومی و انقالب قوچان 
گفــت: یک جوان 22 ســاله قوچانی در پــی برق  گرفتگی 
در اســتخر مهر این شــهر جان باخت. امیرحسین پور آریا 
افزود: گزارش فوت این مرد جوان در اســتخر سرپوشــیده 
بــا احتمال برق  گرفتگی جمعه گذشــته اعالم و تحقیقات 
در خصــوص علت اصلی مرگ وی آغاز شــد.وی گفت: در 
بررســی اولیه احتمال فــوت این فرد بر اثــر برق  گرفتگی 
در محل ســرویس بهداشتی استخر مطرح شــد؛ بنابراین 
پیکر بی جان وی برای تحقیق به پزشــکی قانونی مشــهد 
منتقل شــد.بازپرس ویژه قتل دادســرای عمومی و انقالب 
قوچان افزود: پزشــکی قانونی مشــهد فوت این جوان را بر 
اثر برق  گرفتگی تأیید کرد؛ بنابراین اســتخر مهر در قوچان 
به منظور بررسی بیشــتر تا اطالع ثانوی پلمب شده است.

 
انفجارمنزلویالیی2طبقه

درحومهمشهد
قدس:معاون عملیات ســازمان آتش نشانی شهر مشهد از 

انفجار منزل ویالیی در روستای ناظریه خبر داد. 
آتشــپاد دوم مهدی رضایی در شــرح این خبر افزود: عصر 
جمعه گذشته حادثه انفجار در یک منزل ویالیی دو طبقه در 
روستای ناظریه به سامانه 125 سازمان آتش نشانی شهرداری 
مشهد اعالم شد که ســریعاً تیم امداد و نجات ایستگاه 36 

آتش نشانی با امکانات کامل به محل حادثه اعزام شدند.
وی افــزود: محل حادثه یک منزل دو طبقه بود که در طبقه 
همکف این ســاختمان انفجار شــدیدی رخ داده بود.معاون 
عملیات سازمان آتش نشانی شهر مشهد با بیان اینکه در زمان 
انفجار چهار خانم در طبقه باالیی ساختمان حضور داشتند، 
تأکید کــرد: با توجه به اینکه مــوج انفجار موجب تخریب 
دیوارهــا، در و پنجره و پرتاب آن ها به بیرون از ســاختمان 
شــده بود، خوشبختانه در این حادثه به هیچ یک از ساکنان 
ساختمان آسیبی نرسیده بود.وی ادامه داد: با تالش نیروهای 
آتش نشانی محل ایمن سازی شد و در بررسی های به عمل 
آمده مشخص شد که نشــت گاز از کپسول و روشن شدن 
پکیج موجب بروز این حادثه بوده است.آتشــپاد دوم رضایی 
در پایــان تأکید کرد: علت دقیق بروز این حادثه در دســت 
بررسی می باشد و علت مزبورتنها بر اساس بررسی های اولیه 

اعالم شده است. 
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