
«داوود» سرباز وطن بوددستك هاى بى قانونى در ساختمان هاى بولوار جانباز
گفت وگو با والدين «شهيد بازآرزو» در سالروز شهادتشقدس واكاوى كرد

ديروز چند عكس به دســتمان رسيد كه بايد گفت 
اتفاق ثبت شــده در اين عكس ها را نمى شود به جز 
كشور خودمان، در جاى ديگرى از دنيا مشاهده كرد.

عكس ها مربوط به شيوه افزايش بنا در ساختمان هاى 
ساخته شده است، ساختمان هايى كه ديگر در مرحله 
ساخت نيستند و عده اى در آن ها ساكن هستند. با 
اين حال دســتك هاى آهنى پــس از كندن نماى 

ساختمان به ستون ها ...

كنارهركدام از والدين شهدا كه مى نشينم هركدام قصه 
خاص خودشــان را دارند اما هميشه حس صداقت، 
سادگى بسيار و آرامش در آن ها مشترك است. وارد 
خانه والدين شهيد كه مى شوم، حاجيه خانم دست 
حاج آقا را مى گيرد و براى نشستن روى مبل كمكش 
مى كند. متوجه مى شوم پدر شهيد چشمانش آسيب 

ديده ...
.......صفحه 4.......صفحه 3
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خروجى تصفيه خانه هاى فاضالب مشهد آلوده است
 به دستور استاندار خراسان جنوبى

 و با هدف همدردى با روستاييان

آب منزل مدير عامل 
آبفار قطع شد

.......صفحه 2 

در ميزگرد قدس با مسئوالن مركز بهداشت خراسان رضوى عنوان شد

.......صفحه 2 

بازى با سالمت مردم

كشف 7000 قوطى 
آبميوه بى نام و نشان 

در ترمينال

 اســتاندار خراســان جنوبى كه از وضعيت آبرسانى به روستاهاى 
اين استان بشدت گاليه مند بود، دستور قطع آب منزل مديرعامل 
آبفار را صادر كرد.معتمديان روز گذشــته در جلسه اى با انتقاد از 
كم كارى هاى انجام شده در اين زمينه، دستور داد منزل مديرعامل 
آبفار خراسان جنوبى براى درك وى از شرايط مردم روستاهاى اين 

استان، فقط يك ساعت در...

.......صفحه 3

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

عضو شــوراى اسالمى شهر مشهد گفت: معاونت هاى سياسى 
و عمرانى استاندارى خراســان رضوى مسئله ترافيك طرقبه 
شانديز به مشهد را دنبال مى كنند. محمد هادى مهدى نيا در 
گفت وگو با قدس آنالين اظهار داشت: مشكل اساسى در مسئله 
ترافيك جاده طرقبه شانديز به مشهد در روزهاى تعطيل و آخر 
هفته،  مربوط به اختالف نظر بين دو وزارتخانه كشــور و راه و 
شهرسازى است. وى تصريح كرد: از لحاظ تقسيمات كشورى 
بخش هايى از اين محــدوده حتى تا نزديكى منطقه الهيه در 

منطقه 12 شهر ...
.......صفحه 2

 رئيس كميسيون عمران شوراى شهر 
مشهد در گفت وگو با قدس مطرح كرد

اختالف نظر 
2 وزارتخانه 

عامل ترافيك 
طرقبه شانديز
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آگهی مزایده
ش��هرداری تایباد در نظر دارد به اس��تناد مجوز ش��ورای اس��امی شهر نس��بت به واگذاری 
مدیریت و بهره برداری امورمربوط به تاکس��ی بیس��یم 133 با محل آن و تعداد15 دس��تگاه 
بیس��یم از طریق برگزاری مزایده عمومی با قیمت پایه اجاره ماهیانه مبلغ 3/000/000 ریال 
) اج��اره محل 1/500/000 ریال و هردس��تگاه بیس��یم 100/000 ریال ( و ضمانت حس��ن انجام 
تعهدات قرارداد مبلغ 400/000/000 ریال اقدام نماید . لذا از کلیه ش��رکت ها و افراد واجد 
ش��رایط  دعوت می ش��ود جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطاعات الزم به سازمان حمل و 

نقل  شهرداری تایباد مراجعه نمایند .
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98/04/26 لغایت 98/05/12 

مهلت تسلیم پیشنهادها تا ساعت 14 مورخ 98/05/12 
زمان بازگشایی پاکات 98/05/13 در محل دفتر شهردار تایباد 

ضمانت شرکت در مزایده مبلغ 4/000/000 ریال می باشد .
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و در صورتی که برندگان اول تا سوم مزایده 
از پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد . 

محل تحویل اسناد مزایده دبیرخانه شهرداری تایباد می باشد . متقاضیان محترم می توانند 
جهت دریافت اطاعات بیشتربا شماره  تلفن 54535524 -051  تماس حاصل نمایند . 

 ایوب سیدالحسینی شهردارتایباد 

/ع
98
05
02
6

ت اول
نوب آگهی مزایده 

ش��هرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسامی شهر نسبت به فروش دو 
قطعه زمین به شرح : 1- مقدار48/90 مترمربع زمین واقع در پشت پارک خرمشهربا قیمت 
پای��ه هر متر مربع مبلغ 5/000/000 ریال و ضمانت ش��رکت در مزایده مبلغ 12/300/000 
ریال 2- مقدار66/70 مترمربع زمین پرت واقع در خیابان ولیعصر7 با قیمت پایه هرمتر 
مربع مبلغ 2/400/000 ریال و ضمانت ش��رکت درمزایده مبل��غ 8/000/000 ریال از طریق 
برگ��زاری مزایده عمومی اق��دام نماید . لذا از کلیه افراد متقاضی دعوت می ش��ود جهت 

دریافت اسناد مزایده و کسب اطاعات الزم به واحد اماک شهرداری تایباد مراجعه نمایند 
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98/04/26 لغایت 98/05/12 

مهلت تسلیم پیشنهادها تا ساعت 14 مورخ 98/05/12 
زمان بازگشایی پاکات 98/05/13 در محل دفتر شهردار تایباد 

ش��هرداری در رد یا قبول پیش��نهادات مختار اس��ت و در صورتی که برندگان اول تا سوم 
مزایده از پیش��نهادات خود عدول نمایند س��پرده آنان به ترتیب به نفع ش��هرداری ضبط 

خواهد شد . 
مح��ل تحویل اس��ناد مزای��ده دبیرخانه ش��هرداری تایباد می باش��د . متقاضی��ان محترم                                     
می توانند جهت دریافت اطاعات بیش��تربا شماره   تلفن 54535524 -051  تماس حاصل 

نمایند . 
 ایوب سیدالحسینی شهردارتایباد 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن مهر 109 تاریخ انتشار: 1398/4/26
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی فوق الذکر به شماره ثبت 30827 رأس ساعت 
9/5 صبح روز جمعه مورخه 1398/05/11 در محل مسجد عمار یاسر واقع در انتهای شهید فرامرز عباسی 5- انتهای 
رسالت 17با دستورجلسه ذیل تشکیل میشود: از کلیه اعضای محترم شرکت دعوت میشود با در دست داشتن کارت 

شناسائی معتبر جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.
)ضمنًا داوطلبان عضویت در هیئت مدیره یا بازرسی شرکت باید از تاریخ انتشار این دعوتنامه بمدت یک هفته با مراجعه 

به آدرس آزادشهر امامت 24 پاک 21 از ساعت 15 الی 17، نسبت به تکمیل فرم ثبت نام مربوطه اقدام نمایند.
دستورجلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت  2- تعیین تکلیف هزینه های مربوط به حسابرسی و 
تأمین دلیل پروژه     3- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی 1398    4- انتخاب اعضای 

اصلی و علی البدل هیئت مدیره
5- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل    6- تعیین خط مشی آتی شرکت

ی��ادآوری: 1- اعض��ای محت��رم میتوانند حق رأی و حضور خ��ود در مجمع عمومی را به موج��ب وکالتنامه کتبی به فرد 
دیگ��ری واگ��ذار نماین��د. در این صورت ه��ر عضو عاوه بر رأی خ��ود حداکثر تا 3 رأی با وکال��ت و غیر  عضو یک رأی 
وکالتی میتواند داش��ته باش��د.    2- هر یک از اعضاء میتواند جهت اخذ ورقه ورود به جلسه مجمع و اعطای وکالت به 
همراه نماینده خود با داش��تن مدارک شناس��ائی معتبر در  تاریخ 1398/5/10 از ساعت 9 الی 12 به نشانی فوق الذکر 

مراجعه نمایند
هیئت مدیره شرکت
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آگهی مزایده 
ش��هرداری تایباد در نظر دارد به اس��تناد مجوز شورای اسامی شهر نسبت 

ب��ه واگذاری و بهره برداری از جایگاه C . N . G س��وم خ��رداد تایباد از طریق 
برگ��زاری مزای��ده عمومی با قیمت پایه اج��اره ماهیان��ه 152/500/000 ریال 
اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های  واجد شرایط دعوت می شود جهت کسب 

اطاعات الزم و ارِائه پیشنهادات خود حداکثر تا ساعت 14 مورخ 98/05/12 
با ش��هرداری تایب��اد واحد اماک تماس حاصل نمایند پیش��نهادات واصله در 
تاریخ 98/05/13 در محل دفتر شهردارو با حضور اعضاء کمیسیون بازگشایی 
و رس��یدگی خواهد ش��د و متقاضیان محترم می بایس��ت مبلغ 196/000/000 
ریال به عنوان ضمانت شرکت در مزایده واریز و در پاکت جداگانه ای ضمیمه 
فرم پیش��نهاد قیمت خود کرده و تحویل دبیرخانه ش��هرداری نمایند . ضمنا 
ش��هرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و در صورتیکه 
برندگان اول تا سوم مزایده از پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده آنها به 

ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد . 
تلفن تماس : 051-54536525 . 

 ایوب سیدالحسینی شهردارتایباد 
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خواهر: بی بی مریم رضوانی کاخکی 
پرسنلی: 33766968

با توجه به رأی قابل پژوهش به شماره 98/38 
م��ورخ 98/3/18 هیئ��ت ب��دوی رس��یدگی ب��ه 
تخلف��ات اداری کارمن��دان اداره کل آم��وزش 
و پ��رورش خراس��ان رضوی که ب��ه اتهام غیبت 
غیرموج��ه ک��ه ب��ا بن��د ))29((، م��اده 8 قان��ون 
رس��یدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 
مجلس ش��ورای اس��امی منطبق بوده، به اتفاق 
آراء و ب��ه اس��تناد بن��د ))ی(( م��اده 9 قان��ون 
مزب��ور ب��ه مج��ازات: اخ��راج از وزارت آموزش 
و پ��رورش محکوم ش��ده اید لذا مقتضی اس��ت 
حداکث��ر ظرف مدت یکماه از تاریخ انتش��ار این 
آگهی دفاعی��ه کتبی خود را ب��ه انضمام مدارک 
الزم ب��ه کارشناس��ی ام��ور  اداری و تش��کیات 
این مدیریت تسلیم نمایید. ضمنًا این آگهی به 
منزله اباغ تلقی و در صورت عدم مراجعه برابر 

ضوابط و مقررات اقدام خواهد شد.
مدیر آموزش و پرورش ناحیه 7 مشهد مقدس- 

محمدرضا کمالی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( شرکت تعاونی کامیونداران تک واحدی مشهد تاریخ انتشار: 1398/04/26
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی کامیونداران تک واحدی مشهد در ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 
1398/05/10 در مح��ل مجموع��ه فرهنگی و تفریحی کارگران مش��هد واق��ع در ابتدای بولوار پی��روزی مقابل یگان ویژه با 
دستورجلس��ه ذیل تش��کیل میگردد. از کلیه اعضاء دعوت بعمل میآید با در دس��ت داش��تن کارت ملی و کارت عضویت در 
جلسه حضور بهم رسانند.  دستورجلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان   2- تصمیم گیری در خصوص صورتهای 
مالی سال 1397   3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی برای سال مالی 1398  4- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرسی 
برای مدت یکسال مالی   در صورتیکه حضور عضوی در جلسه میسر نباشد میتواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به 
عضو دیگر واگذار نماید. عضو متقاضی میتواند به همراه نماینده خود در تاریخ 1398/05/01 در س��اعت اداری به آدرس 
دفتر ش��رکت مراجعه و برگ وکالت خود را ارائه نماید. افرادی که تمایل به کاندیداتوری در بازرس��ی را دارند میتوانند 

ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی به دفتر شرکت مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند
هیئت مدیره
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت حمل و نقل تعاونی خود راننده 

خراسان )نوبت اول(
بدینوس��یله از کلی��ه اعضاء ش��رکت تعاونی دعوت به 
عمل می آید در جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت 
اول که در ساعت 17 روز جمعه 1398/05/18 در محل 
دفتر این ش��رکت واق��ع در جاده س��یمان کیلومتر 18 
بعد از روس��تای فارم��د برگزار می گ��ردد، حضور بهم 

رسانید.
دستورجلسه:

بررس��ی مش��کات مال��ی و توس��عه حیط��ه کاری این 
شرکت

تذک��ر: در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه میس��ر 
نباش��د، می تواند حق رأی خود را به موجب وکالت نامه 
به عضو دیگری واگذار نماید و عضو متقاضی می تواند 
ب��ه هم��راه نماینده قانونی خ��ود در تاریخ ه��ای 27 و 
1398/4/29 از س��اعت 11 ال��ی 12 ب��ه آدرس دفت��ر 
ش��رکت مراجعه و برگه وکالت خود را ارائه نماید. در 
اینصورت ه��ر عضو عاوه بر رأی خود می تواند وکالت 
3 نفر دیگر را داش��ته باش��د و غیرعضو فقط یک رأی 

دارد.
هیئت مدیره شرکت تعاونی خود راننده
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در میزگرد قدس با مسئوالن مرکز بهداشت خراسان رضوی عنوان شد

خروجی تصفیه خانه های فاضالب مشهد آلوده است
هاشــم رسائی فر  کشــف رود و فاضالب 
آن در سلســله گزارش هایی کــه در روزنامه 
قدس منتشــر شد به اینجا رسید که با وجود 
اقدامات انجام شده در سال های گذشته برای 
ساماندهی آن، اما هنوز فاضالب هایی خطرناک 
راهی این مسیل می شود. نکته جالب توجه و 
البته تأمل برانگیــز اینکه همین فاضالب که 
پس از خروجی چرمشهر مرگبار تر هم می شود 
توسط برخی از کشاورزان از کشف رود کشیده 
شده و به مزارعی برده می شود که محصوالتی 
شامل خربزه، گوجه فرنگی و بادمجان در آن ها 

به عمل می آید!
پیگیری ها در مورد اوضاع کشــف رود و آنچه 
پیرامون آن می گذرد به اینجا رســید که قرار 
شــد به سراغ مسئوالن بهداشــت برویم تا از 
دیدگاه آن ها شرایط کشف رود را بررسی کنیم.

پــس از تماس با دکتر فرهمنــد، قائم مقام و 
معاون در امور فنی مرکز بهداشــت خراسان 
رضوی، راهی دفتر کار وی شدیم. به پیشنهاد 
دکتــر فرهمند چند نفــر از همکاران وی که 
بیشتر در حوزه بهداشــت شهرستان مشهد 
فعالیــت دارند در جلســه حاضر شــدند تا 
مسائل بهداشــتی کشف رود بیان و نتیجه آن 
منتشر شود.جلسه با حضور مهندس حسنی، 
مدیرگروه بهداشت حرفه ای و محیط استان، 
دکتر امینی رئیس مرکز بهداشــت شــماره 
یک و دبیر کارگروه ســالمت و امنیت غذایی 
شهرســتان مشــهد، مهندس امام وردی زاده 
کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای 
مرکز بهداشت شــماره یک و مهندس موحد 
کارشناس دبیرخانه کارگروه سالمت و امنیت 
غذایی شهرســتان مشــهد ادامه پیــدا کرد. 
جلســه ای که موارد مطرح شده در آن نشان 
از تأیید رهاسازی فاضالب آلوده در کشف رود 

داشت.

  پساب تصفیه خانه خین عرب، تنها پساب 
استاندارد 

دکتر امینی با اشــاره به اینکه حجم ورودی 
فاضالب شهر مشهد به تصفیه خانه های موجود 
بیشــتر از ظرفیت آن هاســت، گفت: در حال 
حاضر مجموع ظرفیت ورودی تصفیه خانه های 
مشــهد 18 هزار مترمکعب است که با میزان 
25 هزار مترمکعب فاضالب تولیدی همخوانی 
ندارد؛ به همین دلیل ابتدا به میزان ایستایی 

تصفیه خانه ها  در  فاضالب ها 
زمــان  و  می زنــد  لطمــه 
فاضالب  به  اکســیژن دهی 
پایین می آید و روند تصفیه 
را تحــت تأثیر خــود قرار 
می دهــد، بعــد اینکه چون 
برای پذیرش  ظرفیت کافی 
تمــام فاضالب های تولیدی 
وجــود نــدارد گذرگاه های 
فرعــی دیگــری بــه ناچار 
آن  و  می شــود  انتخــاب 
رهاسازی مستقیم فاضالب ها 
به صورت تانکری در برخی 
کشــف رود  داخل  به  موارد 

است که این امر اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
وی در ادامه افزود: نتایج آزمایش های خروجی 
تصفیه خانه های مشهد به جز در مورد تصفیه خانه 

خین عرب زیراستاندارد و آلوده است.

  فاضالب چرمشهر آلوده ترین نوع 
فاضالب

مهنــدس امــام وردی زاده نیــز در خصوص 
شــرایط کشف رود گفت: کشــف رود از جمله 

رودخانه های فصلی است که 
اگر بحث ورود فاضالب به آن 
وجود نداشت قطعاً در فصول 
تابســتان  بــارش مثل  کم 
خشــک می شــد، اما ورود 
به  فاضالب های شهر مشهد 
آن سبب شده خشک نشود. 
از جملــه فاضالب هایی که 
وارد کشف می شود فاضالب 
شهرک چرمشــهر است که 
فاضالب  نــوع  آلوده تریــن 
ســنگین  فلزات  حــاوی  و 
اســت. همه این را می دانند؛ 
در همین راســتا قرار شده 
اولویت بندی شود و کارخانه هایی که بیشترین 
تولیــد فاضالب و کمترین اقدام در راســتای 
تصفیه فاضالب خود را دارند شناسایی و با آنان 

برخورد الزم انجام شود.
وی افزود: پســاب ها برای اینکه در کشاورزی 
مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد حتمــاً باید 
استانداردسازی شود. پساب هایی که در حال 
حاضر کشــاورزان از کشف رود کشیده و برای 
آبیاری مزارع خود استفاده می کنند استاندارد 

الزم را ندارد و می توانند مشــکالت زیادی را 
ایجاد و خاک را تخریب و آلوده کنند.

  ورود بخش خصوصی تنها راه نجات 
کشف رود

مهندس حسنی، مدیرگروه بهداشت حرفه ای و 
محیط استان از تشکیل پرونده برای 29 کشاورزی 
که بیشترین برداشت را از کشف رود برای آبیاری 
مزارع داشتند، خبر داد و گفت: این اقدام چندی 
پیش صورت گرفته تا دســت کم از اســتفاده 
بیشتر فاضالبی که داخل کشف رود وجود دارد 
جلوگیری شود. گرچه در مورد این 29 نفر باید 
به مورد حقابه آن ها توجه شود که این موضوع 
نیز با ایجاد شرایطی برای تصفیه و فروش پساب 
تصفیه شده به کشــاورزان قابل حل است. این 
اتفاق باید بیفتد تا مشکالت موجود برطرف شود.

 در پی استعفای محمد دهقان
    ناظرحوزه انتخابیه چناران، طرقبه 

و شاندیز مشخص می شود
قدس: در پی انتخاب محمد دهقان، نماینده مردم چناران، 
طرقبه و شــاندیز در مجلس شــورای اسالمی به عضویت 
در شورای نگهبان واســتعفای وی  امیرحسین قاضی زاده 
هاشــمی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت و گو با قدس 
آنالین اظهار داشــت: با توجه به اســتعفای نماینده حوزه 
انتخابیــه چناران و طرقبه و شــاندیز در مجلس دهم ، بر 
مبنای قانون بین نمایندگان مجلس شورای اسالمی، افرادی 
برای پیگیــری موضوعات نمایندگی  این حوزه انتخابیه به 

عنوان ناظر داوطلب خواهند شد.
وی تصریــح کرد: اگر تعداد افراد داوطلب شــده یک نفر 
باشــد که هیئت رئیســه همان فرد را برای این موضوع 
انتخــاب و معرفی خواهد کرد اما اگــر چند نفر برای این 
مســئولیت داوطلب شــوند هیئت رئیسه یکی از آن ها را 
به عنوان ناظربراین حوزه انتخابیه  برای پیگیری مســائل 

نمایندگی این حوزه و پاسخگویی انتخاب خواهد کرد.
وی بیان داشت: مشابه این موضوع نیز برای حوزه انتخابیه 
نطنز و قمصر به دلیل فــوت نماینده این حوزه رخ داد و 
رئیس مجلس شــورای اسالمی شخصا مسئولیت پیگیری 
مســائل نمایندگی این حوزه را برعهده گرفت و به عنوان 

ناظر موارد این حوزه را پیگیری خواهد کرد.
عضو مجمع نمایندگان اســتان خراسان رضوی افزود: در 
این گونه مــوارد معموال از داخل مجمع نمایندگان همان 
اســتان و بویژه نمایندگانــی که به این حــوزه انتخابیه 
نزدیکتر باشــند افرادی داوطلب می شوند و سپس هیئت 
رئیســه بر اساس ویژگی های مختلف فرد ناظر را انتخاب 

و معرفی می کند.    
قاضی زاده بیان داشت: طی یکی ،دو روز  آینده این موضوع 
تعیین تکلیف و ناظر بر این حوزه انتخابیه  تا زمان انتخابات 
 یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی معرفی خواهد شد .
گفتنی است، استان خراسان رضوی 18 نماینده درمجلس دارد.

 معاون تربیت بدنی وزارت
 آموزش و پرورش در مشهد:

    ورزش ملی بدون ورزش مدرسه ای
 به جایی نخواهد رسید

پورحسین:  حسیـن 
آیین اختتامیه سی امین 
علمی  رقابت های  دوره 
معـــلمان  تخصصــی 
تربیت بدنی و آموزگاران 
سراســر  خواهر  پایــه 
کشور در مشهد مقدس 

برگزار شــد. معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و 
پرورش در این مراســم گفت: حضور آموزگاران پایه برای 
نخســتین بار در سی امین دوره رقابت های علمی تخصصی 
معلمان تربیت بدنی سراسر کشور یک تحول بزرگ است و 
تمام برنامه ها و فعالیت ها باید در جهتی باشد تا 1۴ میلیون 
دانش آموز شــاد، بانشاط، سالم، خود اتکا و جمع گرا داشته 
باشیم و اهداف سند تحول بنیادین را محقق سازیم.مهرزاد 
حمیدی افزود: خط مشــی معاونت تربیت بدنی و سالمت 
وزارت آمــوزش و پرورش مدرســه محوری، برنامه محوری، 
کــردن  تخصصــی  و  اخالق محــوری  کیفیت محــوری، 
فعالیت هاســت و تحول ریشــه دار در آموزش و پرورش از 
سطح مدرسه آغاز می شود؛ برنامه هایی همچون المپیادهای 
ورزشــی درون مدرسه ای، مسابقات ورزشــی، کانون های 
ورزشی، مدرســه قهرمان و مدرســه میزبان این تحول را 
محقق خواهند ساخت.وی خاطرنشان کرد: باید تالش کنیم 
مســابقات منطقه ای را در مدارس به عنوان مدرسه میزبان 
برگزار کنیم تا هیجان و آموزش با هم تلفیق شود.حمیدی 
با اشاره به این موضوع که جسم و روح دانش آموز در مدرسه 
بایــد متوازن رشــد یابد، گفت: ورزش ملــی بدون ورزش 
مدرسه ای به هیچ جایی نخواهد رسید و در این بین توجه 
به ورزش پایه بسیار مورد تأکید است، چون سواد حرکتی 
تا سن 11 سالگی تکمیل می شود و ورزش همگانی و ورزش 
قهرمانــی حتماً باید از کودکی پی ریزی شــود تا در آینده 

نتایج خوبی داشته باشیم.
در ابتدای این مراسم، صفدر سلطانی معاون تربیت بدنی و 
ســالمت آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: سی امین 
دوره رقابت هــای علمی تخصصی معلمــان تربیت بدنی و 
آموزگاران پایه خواهر سراســر کشور با حضور 213 معلم 
تربیت بدنی در هفت رده سنی و همچنین 80 آموزگار پایه 
در سه رده سنی به نمایندگی از تمامی استان های کشور از 
21 تا 25 تیر به میزبانی آموزش و پرورش خراسان رضوی 

در مقدس مشهد برگزار شد.

    کمک ۳۷ میلیارد ریال خیران 
سبزواری به حوزه سالمت 

ایرنا: خیران ســبزواری در یک ســال گذشته تاکنون 3۷ 
میلیارد و 811 میلیون ریال به حوزه سالمت کمک کردند. 
رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین سالمت سبزوار در مراسم 
قدردانی از خیران سالمت این شهرستان با بیان این مطلب 
گفت: کمک خیران برای احداث همراه ســراها، درمانگاه و 
بهســازی مراکز بهداشتی و درمانی هزینه شده است.دکتر 
سعید مهرانپور افزود: از محل کمک خیران دو همراه سرای 
بیماران مراکز آموزشی درمانی واسعی و امداد شهید بهشتی 
ســبزوار با 2۴ واحد مســکونی و هزینه 18 میلیارد ریال 
راه اندازی و سایر کمک ها برای خرید تجهیزات بهداشتی، 
احداث درمانگاه و بهســازی مراکز بهداشــتی هزینه شد.

  به دستور استاندار 
و با هدف همدردی با روستاییان 

    آب منزل مدیرعامل آبفار
خراسان جنوبی قطع شد

قدس: استاندار خراسان 
جنوبی کــه از وضعیت 
آبرســانی به روستاهای 
ایــن اســتان بشــدت 
بود، دســتور  گالیه مند 
قطع آب منزل مدیرعامل 
آبفــار را صــادر کــرد.

معتمدیان روز گذشــته در جلسه ای با انتقاد از کم کاری های 
انجام شــده در این زمینه، دستور داد منزل مدیرعامل آبفار 
خراســان جنوبی برای درک وی از شرایط مردم روستاهای 
این استان، فقط یک ساعت در شبانه روز از آب شبکه شهری 

برخوردار باشد.

  فرصت 48 ساعته به دستگاه های اجرایی
در همین خصوص  معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار 
خراســان  جنوبی با اشاره به مسئله آبرســانی به روستاها و 
سهمیه 50 لیتری هر خانوار، گفت: باید حداقل ها را ارتقا و در 
نقاطی که با توجه به موقعیت جغرافیایی تنش آبی زیادی دارند 
سهمیه را تا دو برابر افزایش دهید. کمال الدین میرجعفریان 
روز گذشته در شــورای هماهنگی مدیریت بحران خراسان  
جنوبی، به مســئله تأمین آب روستاییان اشاره و با تأکید بر 
اینکه اگر به دنبال اعتبارات  بودیم زودتر از این مشکالت حل 
می شــد، اضافه کرد: اعتبارات را باید در وقت و زمان خودش 
پیگیری کرد، نه اینکه اکنون با بحران جدی آب روبه رو باشیم 
ولی مسئول مربوط در تهران به سر ببرد، مگر تهران می خواهد 
معجزه کند؟ پیگیری اعتبارات باید در زمان خودش باشد.وی 
با بیان اینکه اگر قرار است مجتمع های روستایی تکمیل شود، 
باید منابع، لحاظ و دستگاه ها از ظرفیت ملی نهایت استفاده 
را ببرند، تبین کرد: در دیدار اســتاندار خراســان  جنوبی با 
مسئوالن آبفا کشور، در بحث مجتمع های آبرسانی تفاهم های 
خوبی حاصل و مصوبات مذکور ابالغ شــد که آبفا شهری و 
روستایی آب منطقه ای استان دنبال خواهند کرد.وی با تأکید 
بر اینکه فرمانداران باید در شــرایط خاص از تمام ظرفیت ها 
اســتفاده کنند، عنوان کرد: همه دستگاه ها باید از ظرفیت و 
ماشین آالتشان برای آبرسانی سیار به روستاها استفاده کنند، 
بنابراین به دســتگاه های متولی آب استان ۴8 ساعت مهلت 
می دهیم تا برای افزایش آبرسانی سیار به روستاها اقدام کنند.

میرجعفریــان با تأکید بر اینکه باید تمام تالش خود را به کار 
گیریم که مردم در روســتاها با بی آبی مواجه نشوند، تصریح 
کرد: اینکه همیشه بگوییم اعتبارات تأمین نشده مشکل را حل 
نمی کند، باید برای پیشبرد امور )آبرسانی روستاها( تقسیم کار 
کرده و دستگاه های مرتبط از منابعی که در اختیار همدیگر 

دارند، استفاده کنند تا مشکالت رفع شود.

 مدیرکل حفاظت محیط زیست 
خراسان رضوی :

    فعاالن محیط زیست 
مطالبه گری کنند

حفاظت  قدس:مدیرکل 
خراسان  زیست  محیط 
با  نشست  در  رضوی 
اعضای سازمان های مردم 
محیطی زیست    نهاد 

استــان بـر ضـرورت هم   
 افــزایی و همفکری برای

 گسترش روشنگری در جامعه و افزایش ضریب حساسیت و 
احساس مسئولیت در بین آحاد جامعه تأکید کرد.تورج همتی 
و  بخشی  بین  همکاری های  تقویت  راه های  بررسی  افزود: 
بهره مندی از دانش بومی به منظور انجام طرح های توسعه گرایانه 
یک اولویت در حوزه ظرفیت های اجتماعی است که با توجه به 
وسعت استان وظرفیت های طبیعی و انسانی موجود، اهمیتی 
بسیار  مشکالت  تأیید  ضمن  ادامه  در  می یابد.وی  دوچندان 
پیچیده زیست محیطی در شرایط کنونی، بر توسعه همکاری ها 
در  افزود:  و  کرد  تأکید  زیست  فعاالن محیط  مطالبه گری  و 
زمینه فعالیت های مختلف توسعه ای، نیازمند الگوسازی و ارائه 
مدل هایی شفاف در چارچوب اصول زیست محیطی و مطابق 
با استانداردهای سازمانی هستیم. وی ادامه داد: نقد منصفانه، 
مطالبه گری اجتماعی و ایده های خالقانه، عالوه بر هموارسازی 
سواد  سطح  بردن  باال  در  متولیان،  روی  پیش  مسیر های 
اکولوژیکی جامعه و جلب کانون توجهات عمومی به مباحث 
زیست محیطی بسیار مؤثر بوده است. رئیس شبکه تشکل های 
بر  مروری  ادامه  ضمن  در  رضوی  محیطی خراسان  زیست 
اقدامات زیست محیطی صورت گرفته از سوی شبکه تشکل های 
محیط زیستی استان گفت: گسترش آگاهی های زیست محیطی 
اولویت نخست است و تالش فعاالن محیط زیست، سازماندهی 
این فرایند در جامعه است.حمید طراوتی ادامه داد: توانمندسازی 
و تغییر نگاه مدیران دولتی به مقوله محیط زیست و ورود به 
آموزش اقشار مختلف بویژه دانش آموزان و فعاالن محیط زیست، 
نیازمند تقویت بنیه تخصصی آموزشگران عالقه مند و پشتیبانی 
حفاظت محیط زیست استان است.در ادامه این نشست از خانواده 
به موضوع محیط زیست که  از عالقه مندان  یکی  منصوریان، 
سراسر کشور را به همراه همسر و فرزند چند ماهه خود رکاب 

زده بود، تجلیل شد.

عضو شورای اسالمی شهر مشهد گفت: معاونت های سیاسی و عمرانی استانداری 
خراسان رضوی مسئله ترافیک طرقبه شاندیز به مشهد را دنبال می کنند.

محمد هادی مهدی نیا در گفت وگو با قدس آنالین اظهار داشت: مشکل اساسی در مسئله 
ترافیک جاده طرقبه شاندیز به مشهد در روزهای تعطیل و آخر هفته،  مربوط به اختالف 

نظر بین دو وزارتخانه کشور و راه و شهرسازی است.

  حریم مشهد نقطه اختالف 2 وزارتخانه 
وی تصریح کرد: از لحاظ تقسیمات کشوری بخش هایی از این محدوده حتی تا نزدیکی 
منطقه الهیه در منطقه 12 شهر مشهد، متعلق به طرقبه شاندیز است، اما از لحاظ راه و 
شهرسازی خط حریم مشهد تا جاده شاندیز به سمت راست است که تداخل بین این دو 
سبب شده بیش از 12 سال  هر نوع فعالیت در این منطقه از جمله حل مشکل ترافیکی 

این منطقه و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در این محدوده معطل باشد.
وی ادامه داد: در جلسه اخیر بین شوراهای اسالمی شهر مشهد و طرقبه شاندیز، قرار شد 
کارگروهی 6 نفره ایجاد شود که این کارگروه پیشنهادهای اجرایی را در قالب جلساتی با 
نهادهای مرتبط با این موضوع ازجمله اســتانداری خراسان رضوی، اداره راه و شهرسازی 
استان و نمایندگان مجلس دو شهرستان مطرح کنند تا در این موضوع یک وفاق شکل 
بگیرد.مهدی نیا افزود: موضوعاتی نظیر بازگشایی انتهای بولوار مهدیه به جاده شاندیز و 
حل و فصل اختالف بین دو وزارتخانه با توجه به اینکه آزادراه مشهد -چناران نیز تعیین 

تکلیف شده از جمله مواردی هستند که این کارگروه دنبال می کند.
 

  کم عرض بودن مسیر فرمانیه
عضو شورای اسالمی شهر مشهد افزود: اگر یک مسئول در سال های گذشته به صورت نگاه 
از باال و چکشــی به این موضوع ورود پیدا می کرد، این مسئله این قدر به درازا نمی کشید 
و تاکنون حل و فصل شده بود. از طرفی اگرچه فرماندار شهرستان طرقبه شاندیز ادعا دارد 
مســیر فرمانیه در این محدوده باز است و مردم می توانند از آن استفاده کنند، اما مشکلی 
این مســیر کم بودن عرض آن اســت و باید از 12 متری به ۴5 متری تغییر پیدا کند که 
برای تحصیل حریم آن حداقل 250میلیارد تومان اعتبار نیاز است.مهدی نیا ادامه داد: اگر 
این محدوده در منطقه طرقبه شاندیز است چرا مشهد این هزینه را انجام دهد، مگر اینکه 
قانون تعیین تکلیف کند و این محدوده را متعلق به مشهد معرفی کند. از طرفی شهرستان  
طرقبه شاندیز نیز که حداکثر اعتبارات آن حدود ۷0 میلیارد تومان است، توانایی انجام این 
پروژه با این اعتبار را به هیچ وجه ندارد و در مقابل چون ادعا دارد برمبنای تقسیمات کشوری 
بخشی از آن متعلق به این شهرستان است اجازه واگذاری و اجرای این پروژه در این منطقه را 
نمی دهد.وی در پاسخ به این موضوع که مسئوالن طرقبه شاندیز ادعا دارند توانایی اجرای این 
پروژه را دارند و مسئوالن مشهد این اجازه را نمی دهند، اظهار داشت: آن ها اگر توانایی اجرای 

این پروژه را دارند پس از تعیین تکلیف قانونی این محدوده، آن را اجرا کنند.

  تغییر ادبیات مسئوالن 2 شهرستان
مهدی نیا با بیان اینکه معاونت های سیاسی و عمرانی استانداری خراسان رضوی این موضوع 
را دنبال می کنند، ابرازداشت: از طرفی در جلسه بین شورای دو شهرستان ادبیات دو طرف 
نسبت به سال های گذشته که بسیار تند بود، تغییر کرده و عزم جدی برای حل این مسئله به 
صورت قانونی  شکل گرفته است.وی افزود: در مقابل مدیریت شهری مشهد برای حل مشکل 
ترافیکی در محدوده پل پرتوی معطل این موضوع نمانده است و پروژه پل نمایشگاه که در 
حدود 300 میلیارد تومان برآورد اجرای آن است را از یک ماه آینده با تعیین پیمانکار آغاز 
خواهد کرد و حتی آماده است پنج کیلومتر نخست آزادراه مشهد -چناران را نیز اجرا کند.

  نسخه پیچی راهکارهای جدید برای حل ترافیک
عضو شــورای اسالمی شهر مشــهد بیان داشت: برای حل مشــکل ترافیک در محدود 
طرقبه شاندیز به مشــهد راهکارهای دیگری نیز در حال بررسی است که از جمله آن ها 
می توان به آزادراه مشــهد-چناران، اتصال مشــهد به شــاندیز از طریق کال صفی آباد و 
همچنین جاده حسن آباد اشاره کرد. همچنین مسیرهای اتصال طرقبه به مشهد نیز در 
حال بررســی اســت که از جمله گزینه هایی موجود، اتصال انتهای بولوار نماز به انتهای 
ویالشهر است که محیط زیست با ادعای تبعات بسیار زیاد برای ارتفاعات، با آن مخالفت 
کرده اســت؛ گزینه دیگر نیز اتصال محدوده شهید برونسی به محدوده ای از پل پرتوی 
است که مشاور در حال امکان سنجی آن است. همچنین چند سطحی کردن پل پرتوی با 

پیش بینی اعتبار 200 میلیارد تومان نیز در حال بررسی است.       

 رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد در گفت وگو با قدس مطرح کرد

اختالف نظر 2 وزارتخانه عامل ترافیک طرقبه شاندیز
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شکر

   اجرای آزمایشی طرح حذف 
قبض های کاغذی گاز در خراسان رضوی
قدس: مدیر بهره برداری شــرکت گاز خراسان رضوی 
گفت: طرح حذف قبض های کاغذی گاز در اســتان به 

صورت آزمایشی از شهرستان بردسکن آغاز می شود. 
حســن افتخاری اظهار کرد: این طرح با هدف تحقق 
میز الکترونیک و دیجیتــال در ارائه خدمات مطلوب 
شرکت گاز به مشترکان با نگاه به چشم انداز افق 1۴03 
این شرکت انجام می شود.وی با اشاره به آغاز آزمایشی 
این طرح در شهرستان بردسکن افزود: مشترکان گاز 
طبیعی برای ثبت شــماره همراه دریافت کننده قبض 
می توانند شماره  اشتراک و تلفن ثابت خود را به  شماره 
10003۷0۷۴ به صورت »شــماره اشتراک*شــماره 

تلفن« پیامک کنند.

    برگزاری انتخابات الکترونیک
 دراستان دور ازذهن است

    اردو های جهادی از برکات نظام 
و فرصتی برای خدمت به مردم است

فارس: رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان 
رضوی احتمال برگزاری انتخابات الکترونیک در استان 

را دور از ذهن عنوان کرد.
محمد کمال ســرویها در نشست خبری به  مناسبت 
سالروز تأسیس شورای نگهبان افزود: در 28 فروردین 
امســال ابهامات جدی به این موضوع وارد شد که اگر 
بخواهیم بازشماری کنیم باید تضمین هایی باشد، که 

دولت هنوز این ها را آماده نکرده است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان رضوی 
یادآور شــد: اگر به این جمع بندی برســیم و ابهام ها 
برطرف شــود می توانیم از علم روز بهره ببریم و قطعاً 

استقبال می کنیم.

قدس:معاون فرمانــدار تربت جام گفــت:  اردو های 
جهــادی از بــرکات نظام و فرصتی برای اســتفاده از 
ظرفیت و نیروی جوانان مخلص و صادق برای خدمت 

به مردم است.
کاظمی در جلسه اردو های جهادی افزود: توان و انرژی 
که برای رفع محرومیت و مشکالت روستا ها در مدارس 
صورت می گیرد بسیار با برکت و ارزشمند و مدیریت و 

هدایت آن بر عهده مسئوالن اجرایی است.
وی با اشــاره بــه فواید اردو های جهــادی افزود: رفع 
مشکالت فرهنگی و اقتصادی، مهارت آموزی، احکام، 
ترویج سبک زندگی، ایجاد نشــاط و... از جمله فواید 

اردو های جهادی است.

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه 
خود می داند در جهت رفع مشکالت 

مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی 
خوانندگان  عزیز    در حوزه های 
شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را 

پیگیری و منعکس کند .
منتظر سوژه های شما از 

طریق سامانه پیامکی  هستیم.
لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.

شماره پیامک:   300072305

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

300072305 پیامک کنید.
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روی خط حادهث

شهری

ارنژی

قضایی

  بهره برداری از فاز اول 
 بولوار شارستان قطاع۲

 در گفت وگو با مدیرعامل شرکت برق
  سازمان ها و بانک های پر مصرف مشهد 

مشخص شدند
 : طلبی ضا ر
مــل  عا یر مد
شرکت توزیع نیروی برق 
مشهد گفت: اگر مصرف 
برق به همین روال ادامه 
پیدا کند، بــدون تردید 
جــدول زمانبندی برای 

قطعی برق در مناطق مختلف مشهد را تهیه و از طریق رسانه ها 
اطالع رسانی خواهیم کرد. علی سعیدی در گفت وگو با قدس 
آنالین اظهار داشــت:  ۲۴تیرماه  مصرف برق در شهر مشهد 
رکــورد زد و به بیــش از ۱۶۰۰مگاوات رســید، در حالی که 
بیشترین مصرف برق در سال گذشته در تاریخ اول مرداد ماه و 

۱۵۳۸مگاوات بود.
وی با بیان اینکه از ابتدای تیرماه تاکنون نسبت به  مدت مشابه 
سال گذشته مصرف برق در مشهد ۸ درصد بیشتر شده است، 
افزود: مصرف برق در این شهر در حال حاضر از خط قرمز نیز 
عبور کرده اســت. از این رو  اگر مردم همراهی کنند و تنها با 
مدیریــت مصرف، بین ۸ تا ۱۰درصد برق مصرفی را در محل 
کار و منازل کاهش دهند در تأمین برق مشــهد با مشــکلی 
مواجه نخواهیم شد. ســعیدی ادامه داد: در حال حاضر هیچ 
برنامه زمانبندی برای قطعی برق در شهر مشهد نداریم ولی اگر 
مصرف برق به همین روال ادامه پیدا کند، بدون تردید جدول 
زمانبندی برای قطعی برق در مناطق مختلف مشهد را تهیه و از 

طریق رسانه ها نیز اطالع رسانی را انجام خواهیم داد.  
وی با اشــاره به اینکه  بهتریــن راهکار بــرای جلوگیری از 
خاموشی های موردی تهیه جدول زمانبندی شده برای قطعی 
برق است،  اظهار داشت: از آنجا که در این روزها زائران زیادی 
از نقاط مختلف کشور و حتی دنیا در شهر مشهد حضور دارند، 
قطعی برق هم برای آن ها و هم برای شــهروندان مشــهدی 
مشکالتی را به وجود خواهد آورد، از این رو از مردم تقاضا داریم 
که با مدیریت مصرف از بروز هرگونه قطعی برق پیشــگیری 
کنند.سعیدی با بیان اینکه وسایل سرمایشی پرمصرف شرکت 
برق از ساعت ۱۱.۴۵ قطع  و از مواردی نظیر پنکه برقی استفاده 
می شود، اظهار داشت: از جمله مجموعه های پرمصرف برق در 
شهر مشهد بانک ها و بویژه بانک های خصوصی  هستند که در 
حال دریافت مجوز اخطار قطع برای برخی از آن ها هســتیم. 
شعبه ۵ تأمین اجتماعی، اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی، 
بانک ملت و بانک سامان در صدر مجموعه های پرمصرف برق در 
شهر مشهد بوده اند که تذکر الزم به این مجموعه ها داده خواهد 
شــد و در صورت تکرار با هماهنگی استانداری نسبت به قطع 

برق آن ها اقدام خواهد شد.  

 رشد 10 درصدی پرونده های مهریه
قدس: در سه ماه امسال 
اداره  در  پرونــده   ۱۲۲۸
کل ثبت اســناد و امالک 
مختومه  رضوی  خراسان 
شد. مدیرکل ثبت اسناد 
و امالک خراسان رضوی 
گفت: در بهار امسال ۴۴ 

هزار و ۷۰۵ پرونده اجرایی در کشــور تشــکیل شد که ۵۲۰۵ 
پرونده از این تعداد مربوط به خراسان رضوی است.محمدحسن 
بهــادر افزود: پرونده هــای مهریه با ۳۷۴9 پرونده و رشــد ۱۰ 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیشترین پرونده ها را به 

خود اختصاص داده است.
وی اظهار داشت: همچنین در این مدت بیش از ۴۶۰ میلیارد و 
9۲۸ میلیون ریال از مطالبات بانک ها و مؤسسات مالی، اعتباری 

دولتی و خصوصی وصول شد.
وی از کسب درآمد ۴۱ میلیارد و ۶۴۲ میلیون ریالی اداره اجرای 
اسناد رسمی در این مدت خبر داد و گفت: از این رقم مبلغ ۳۵ 
میلیارد و ۳۶۲ میلیون ریال مربوط به نیم عشر دولتی و ۶ میلیارد 
و ۲۸۰ میلیون ریال نیز مربوط به حق مزایده است. بهادر افزود: 
از ابتدای امسال، 99۲ شرکت تجاری، ۶۸ شرکت تعاونی و ۱۴۰ 
مؤسســه غیرتجاری در این استان ثبت شده و بیش از ۱۷ هزار 

دفتر تجاری شرکت ها و مؤسسات مهر و موم شده است.

  ۲ حادثه رانندگی و 7 کشته
فرمانده  قرمــز:  خط 
شهرســتان  انتظامــی 
تربت جــام از وقــوع دو 
حادثه رانندگی دلخراش 
با هفت کشــته و ســه 
مجروح در این شهرستان 

خبر داد.
 ســرهنگ هوشنگ کیانی در تشریح این حوادث گفت: در پی 
اعالم مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنی بر وقوع دو حادثه 
رانندگــي در محــور تربت جام به تایباد و دیگــری در یکی از 
محورهای روســتایی شهرســتان، بالفاصله گشت تصادفات و 

نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.
وی افزود: مأموران با حضور در محور تربت جام به تایباد متوجه 
شدند یک دستگاه خودرو سمند با یک دستگاه سواری پراید با 
هم برخورد کرده که متأسفانه در این حادثه راننده و سرنشین 
پراید و یکی از سرنشــینان خودرو سمند فوت و سه نفر دیگر 
از سرنشــینان خودرو سمند بشدت مجروح و به مراکز درمانی 
منتقل شــدند. فرمانده انتظامی شهرستان تربت جام افزود: در 
حادثه دیگر که در محور جاده روستای جنگا این شهرستان روی 
داد، دو دستگاه موتورسیکلت بشدت با هم برخورد که متأسفانه 
راکب و ترک نشین هر دو موتورسیکلت به علت شدت حادثه در 
دم فوت کردند.کیانی اظهار داشت: کارشناسان پلیس راه، علت 
وقوع حوادث مذکور را انحراف به چپ سواری سمند و در حادثه 

دیگر انحراف به چپ یکی از موتورسیکلت ها اعالم کردند.

دادستان گلبهار خبر داد
  کشف 5 سالح غیرمجاز

قدس: دادستان عمومی 
از  گلبهــار  انقــالب  و 
شناســایی و کشف پنج 
غیرمجاز  ســالح  قبضه 
به همراه مهمات مربوط 
و دســتگیری دو متهم 
در این شــهر خبر داد. 
خلیل اهلل برزنونــی گفت: با توجه به وقوع نزاع های دســته 
جمعی و قتل های اخیر که برخی افراد با اســتفاده از سالح 
رقم زده بودند، موضوع مبارزه و برخورد با دارندگان ســالح و 
مهمات غیرمجاز در دستور کار قرار گرفت و با تالش و زحمات 
شبانه روزی نیروهای انتظامی این شهرستان، روز گذشته در 
پی  بازرســی از یک محل شناسایی شده، پنج قبضه سالح 
غیرمجاز و تعداد ۴۲۰ فشنگ کشف و ضبط شد. در این رابطه 

هم دو نفر دستگیر شدند.
دادســتان عمومی و انقالب گلبهار ضمــن قدردانی از زحمات 
فرمانــده انتظامی شهرســتان، بیان کرد: دادســتانی به عنوان 
مدعی العموم به  منظور استمرار امنیت و آرامش پایدار، در مواجهه 
با این دست از جرایم که موجب برهم زدن نظم عمومی و سلب 
آســایش و رفاه شهروندان می شــود، بدون هیچ گونه اغماضی 

برخورد قاطع قانونی می کند.

توسط پلیس نهبندان
  154 کیلوگرم تریاک

 از یک سواری کشف شد
جانشــین  قرمز:  خط 
انتظامــی  فرماندهــی 
از  جنوبــی  خراســان 
کیلوگرم  کشــف ۱۵۴ 
تریــاک در بازرســی از 
ســواری پــژو ۴۰۵ در 
نهبنــدان  شهرســتان 
خبر داد. سرهنگ ســعید دادگر اظهار داشت: ظهر دوشنبه 
گذشــته مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان نهبندان با 
دریافت اطالعاتی مبنی بر اینکه قاچاقچیان قصد دارند محموله 
موادمخدر را از مرزهای شــرقی به شــهرهای مرکزی کشور 
منتقل کنند، موضوع را پیگیری کردند.جانشــین فرماندهی 
انتظامی اســتان خراسان جنوبی بیان داشت: مأموران هنگام 
کنتــرل خودروهای عبوری در محورهای فرعی شهرســتان 
نهبندان به یک خودرو پژو ۴۰۵ که با ســرعت باال در حرکت 

بود، مشکوک شدند و آن را تحت نظر قرار دادند.
دادگر افزود: مأموران با استفاده از عالئم هشداردهنده به راننده 
خودرو دستور ایســت دادند که راننده با مشاهده مأموران بر 
سرعت خودرو افزود و متواری شــد.وی ادامه داد: مأموران با 
اقدامات پلیســی خودرو را متوقف و در بازرســی از آن ۱۵۴ 
کیلوگرم تریاک کشف و دو متهم نیز دستگیر شدند. سرهنگ 
دادگر تصریح کرد: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده و 

دستور مقام قضایی روانه زندان شدند.

  دستگیری توزیع کنندگان
 سکه های شبیه سازی شده

قـــدس:  بجنورد- 
انتظامــی  فرمانــده 
شهرستان اســفراین از 
دستگیری سه کالهبردار 
حرفه ای که قصد فروش 
۶9 ربع سکه شبیه سازی 
شــده در اســفراین را 
داشتند، خبر داد.  سرهنگ جاوید مهری در تشریح این خبر 
گفت: در پی اعالم خبری مبنی بر اینکه چند نفر اقدام به فروش 
سکه های شبیه سازی شده در طالفروشی های سطح شهرستان 
کرده اند، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت . این 
مقام انتظامی با اشاره به اینکه مأموران با انجام یکسری اقدامات 
فنی و پلیسی در سطح شهرستان موفق به شناسایی متهمان 
شدند، افزود : مأموران در یک عملیات غافلگیرانه سه متهم را 
که درحال فروش سکه های کم عیار بودند، دستگیرکردند. از 
متهمان تعداد ۶9 ربع سکه شبیه سازی شده و چند برگ عالئم 

شرکت های طالسازی معتبر کشف و ضبط شد.
وی همچنیــن تصریح کرد: برابر اعالم کارشناســان و با 
انجام آزمایش عیارسنجی، مشــخص شد این سکه ها از 
نظر وزن و عیار از ســکه هاي رســمی و تأیید شــده در 
سطح پایین تری قرار داشتند. فرمانده انتظامی شهرستان 
اسفراین با بیان اینکه دراین رابطه یک دستگاه خودرو نیز 
توقیف و به پارکینگ منتقل شــد، اظهار داشت: متهمان 
نیــز پس از تشــکیل پرونده برای انجــام مراحل قانونی 

تحویل مراجع قضایی شدند.

رخ رد رخ
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  هیچ نظمی نبود
 شب میالد امام رضا)ع( با خانواده در حرم بودیم 
و از برنامه های خوب آنجا استفاده کردیم که جای 
تشکر دارد؛ اما متأسفانه دربیرون حرم بی نظمی 
زیادی دیده می شد بخصوص موقع برگشت در 
خیابان طبرسی برخالف شب های قدر که همه 
چیز مرتب و منظم و آبرومند بود، فقط بلبشــو 
و هرج و مرج، اتوبوس های کم و شــلوغ، زائران 

ســردرگم و سواری ها و موتوری ها که بینابین آن ها حرکت می کردند به چشم می آمد و متأسفانه از 
پلیس راهنمایی و رانندگی و مسئوالن ایستگاه های اتوبوس که حداقل کمی نظم بدهند، خبری نبود.

915...4818

 رأی کی صادر می شود؟
مسئوالن پدیده گفتند که منتظر رأی دادگاه هستیم؛ پس رأی کی صادر می شود به خدا مردیم از بس 

وعده دادند، همه زندگی ما به هم ریخته است.
939...7409

  شهرداری منطقه5 بخواند
از شــهرداری منطقه ۵ بابت روکشی آسفالت 
خیابان های گلشهر ممنون؛ ولی چرا کار غلتک 
را به ماشــین واگذار کرد، همین که ماشین یا 
موتور ترمز می کند آسفالت از هم می پاشد، آقای 
مهندس کار غلتک را موتور نمی تواند انجام بدهد.

915...4۲۲9

  گالیه یک شهروند
بــرای من خیلی عجیب اســت کــه برخی از 
مسئوالن به موضوع پدیده شاندیز که این همه 
خانواده را به خاک سیاه نشانده اهمیت چندانی 

نمی دهند.
938...5854

  قابل توجه شهرداری منطقه
شهرداری محترم مشــهد! برای رفع کمبود 
مســکن می توانید پس از آسفالت کشی توس 
۶۳سریعاً مجوز ساخت در آن منطقه را بدهید 
تا حداقل مردمی که دربه در دنبال خانه هستند 
بتوانند از آن خانه ها استفاده کنند و لطفاً هزینه 
مجوزدهی خانه ها را کاهش بدهید تا سازندگان 
با بودجه بیشتری بتوانند خانه خوب و بهتری 

بسازند.
905...9307

  مردم تاوان دالل بازی را می دهند
چرا کسی به داد مردم نمی رسد، چرا گوشت 
گوســفند، گوســاله و... با وجود پایین آمدن 
قیمت دالر، پایین نمی آید، مردم چرا باید تاوان 

دالل بازی برخی ها را بدهند؟
915...۲109

عقیل رحمانی با تالش کارشناسان معاونت 
بازرســی سازمان صمت خراســان رضوی، یک 
مرکز فروش آبمیوه های بی نام و نشــان و تقلبی 
در ترمینال شناســایی و با دستور مقام قضایی 

پلمب شد.

 سابقه تخلفات متعدد در ترمینال
مهدی مقدســی، کارشناس مســئول معاونت 
بازرسی ســازمان صمت استان در تشریح ماجرا 
به قدس گفت: با توجه به اینکه فصل تابســتان 
یکی از بازه های زمانی ورود زائران به شهر مشهد 
بوده و از سویی برخی از هموطنان برای سفر به 
مشهد اتوبوس را انتخاب می کنند، دستوری به 
تیم های کارشناسی این معاونت داده شد تا برای 
بررســی اوضاع فروشگاه ها و برخورد احتمالی با 
مواردی نظیر کم فروشــی، گران فروشــی و... به 
صورت نامحسوس، در ترمینال حاضر و ماجرا را 

رصد کنند.
از طرفی هم با توجه به اینکه ترمینال به عنوان 
پیشانی شهر شناخته می شود و اگر هموطنی به 
محض ورود به آنجا سایه نظارت قانون را در محل 
احساس کند، با آرامش بیشتری پا در شهر خواهد 
گذاشــت و اگر در بدو ورود مسافر به شهر این 
احســاس کمرنگ باشد باید نتیجه عکس آن را 
انتظار داشت، این طرح نظارتی برای ما از اهمیت 

ویژه ای برخوردار بود.
کارشناس مســئول معاونت بازرســی سازمان 
صمت اســتان ادامه داد: متأسفانه در گذشته و 
در بازرســی هایی که از برخی غرفه های فعال در 
پایانه به عمل آورده بودیم، مواردی مشاهده شد 
که مستقیماً تصویر ذهنی مســافران را از شهر 
تحــت تأثیر اقدامات خالف قانون خود قرار داده 
بود. از ســوی هم در موارد مکرر شکایت های از 

برخی تخلفات به معاونت بازرســی ارجاع شده 
بود و همین امر موجب نگاه ویژه و کنترل بیشتر 

تخلفات در ترمینال شد.

 بازرسی میدانی و کشف بیش از 7000 
نوشیدنی تقلبی!

مقدســی در توضیح چگونگی کشــف محموله 
آبمیوه تقلبی هم گفت: با توجه به ماجرای اشاره 
شــده که یکی از تیم های نظارتی که به صورت 
نامحسوس در ترمینال حضور پیدا کرده بود و در 
حین رصد مورد به مورد مکان هایی که احتمال 
تخلــف در آنجا می رفت، پــی بردند که یکی از 
واحدهای فروشــگاهی در ترمینــال که دارای 
چندین مورد تخلف ثبت شده در این معاونت بود، 
اقدام به عرضه نوعی آبمیوه بی نام و نشان کرده 
است. در ابتدا کارشناسان برای بررسی دقیق تر 
چند نمونه از آبمیوه را خریداری و مشخصات درج 

شــده روی محصول را مورد استعالم قرار دادند. 
در ادامه مشــخص شد محصول تقلبی و توسط 
هیچ کارخانه معتبری تولید نشده است. این اقدام 
در حالی بود که روی محصول خبری از عالمت 
سیب سالمت و دیگر مشخصه های مورد نیاز هم 
نبود. با توجه به این ماجرا به سرعت کارشناسان 
غرفه شناخته شــده را مورد بازرسی قرار داده و 
مشخص شد در محل ۷۰۰۰ عدد آبمیوه تقلبی 
و تعدادی هم دلســتر تاریخ مصرف گذشته دپو 

شده است.

 صدور دستور پلمب 
وی بیان داشــت: با توجه به اینکه تخلف تقلب 
برای کارشناسان ما در محل محرز شده بود و این 
اقدام به نوعی ســالمت جامعه را هدف قرار داده 
بود، ماجرا به اطالع جانشین سرپرست دادسرای 
انقالب مشهد رســید و بر همین اساس قاضی 

دشــتی فدکی، از مأموران اداره نظارت براماکن 
عمومــی فرماندهی انتظامی خراســان رضوی 
خواســت به محل مراجعــه و اقدامات قانونی را 

معمول بدارند.
کمی بعد بــا حضور مأمــوران اماکن و تنظیم 
صورتجلسه کشــف محموله نوشیدنی تقلبی و 
تاریخ مصرف گذشته، محل پلمب و در این رابطه 

عامل این اقدام هم به دادسرا معرفی شد.
پس ازاین اعمال قانون، تعــداد زیادی از راننده 
اتوبوس ها و شــاهدان ماجرا به تیم های بازرسی 

مراجعه و از این اقدام قاطع قدردانی کردند.
مقدسی به دستور تکمیلی مقام قضایی هم اشاره 
و در این زمینه بیان داشــت: در ادامه جانشین 
سرپرســت دادسرای انقالب مشــهد از معاونت 
بازرسی سازمان صمت خواست، تیم های نظارتی 
به صورت مستمر در پایانه حضور و بازرسی های 
سرزده خود را ادامه دهند و با متخلفان با قاطعیت 
برخورد کنند که ایــن حمایت جای قدردانی و 

تشکر دارد.
همچنین در زاویه دیگر، کارشناســان معاونت 
بازرسی در حال انجام تحقیقات تکمیلی هستند تا 
مکان تولید این محموله تقلبی را شناسایی کنند.

وی در پایان عنوان کــرد: برای فرد متخلف دو 
پرونده عرضه کاالی تقلبی و گران فروشی تنظیم 
و براســاس دســتور قضایی به دادسرای انقالب 

ارسال خواهد شد.

بازی با سالمت مردم

کشف 7000 قوطی آبمیوه بی نام و نشان در ترمینال

مخاطبان گرامی!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
 پیش بینی تداوم هوای گرم

در خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: با بررسی نقشه ها 
و مدل های هواشناسی با استقرار سامانه کم فشار حرارتی، ضمن 
تداوم گرمای هوا، آسمان در غالب نقاط استان صاف گاهی همراه 
با افزایش ســرعت وزش باد و در مناطق شمال و شمال غرب با 
تقویت جریانات مرطوب گاهی با افزایش ابر پیش بینی می شود. 
وزش باد در برخی نواحی بویژه نواحی جنوبی و نوار شــرقی و 

شهرستان سبزوار گاهی شدید همراه با گردوخاک خواهد بود.

پیگیری
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علی محمدزاده: دیــروز چند عکس به 
دستمان رســید که باید گفت اتفاق ثبت 
شــده در این عکس ها را نمی شود به جز 
کشــور خودمان، در جای دیگری از دنیا 

مشاهده کرد.
عکس هــا مربوط بــه شــیوه افزایش بنا 
در ســاختمان های ســاخته شــده است، 
ساختمان هایی که دیگر در مرحله ساخت 
نیستند و عده ای در آن ها ساکن هستند. با 
این حال دستک های آهنی پس از کندن 
نمای ساختمان به ســتون ها جوش داده 
شــده اند تا پس از تکمیــل، تحت عنوان 

تراس و بالکن به بنا اضافه شوند.
آنچه مســلم اســت این میــزان زیربنا و 
شکل سازه در طراحی و نقشه تأیید شده 
مهندسی وجود نداشــته و سازندگان و یا 
مالکان قصد دارند در روز روشــن قانون را 
زیــر پا بگذارند و به اهداف صرفاً اقتصادی 

خود برسند.
بنابراین به منظور اطالع از ماجرا با رئیس 
واحد نظارت بر ســاخت وســاز یا همان 
پلیــس ســاختمان شــهرداری منطقه ۲ 
مشــهد تماس گرفتیم و از وی خواســتار 

توضیحاتی شدیم.
رضایی مقدم گفت : به طور قطع هر فردی 
این اقــدام را ببیند می داند که تخلفی در 
حال شــکل گیری اســت و مأموران واحد 
نظــارت نیــز بالفاصله پــس از اطالع از 

موضوع وارد عمل شدند.
وی افــزود: ابتدا ضمن اخطــار به مالکان 
فعلی ســاختمان، داربست نصب شده در 
این محل ها جمع آوری و به انبار شهرداری 
انتقال داده شــد اما نکتــه قابل تأمل این 
ماجرا، ادعای مطرح شده از سوی برخی از 
این افراد است که سازنده اولیه ساختمان 

مدعی شــده چون در قرارداد فروش تعهد 
ایجاد تــراس را داده اکنون یعنی پس از 
پایان کار اقدام به اضافه کردن تراس کرده 

است.
رضایی با تأکید بر اینکه بررســی صحت 
وسقم موضوع مطرح شــده در صالحیت 
مرجع دیگری اســت، اظهارداشت : آنچه 

بــرای شــهرداری منطقه اولویــت دارد، 
برخــورد با تخلفات اســت و در این مورد 
نیــز تاکنون از ادامه کار جلوگیری شــده 
و در حــال پیگیری گرفتن دســتور برای 
برش دستک های جوشکاری شده در این 
ساختمان ها هستیم که به محض دریافت 

مجوز قانونی، اقدام خواهد شد.

دستک های بی قانونی در ساختمان های بولوار جانباز

قـدس: فــاز اول بولـوار 
شارستان قطاع۲ حدفاصل 
خیابان آیت اهلل شیرازی تا 
انتهای خیابان نوغان۴ در 
روز گذشته بازگشایی شد. 
شهــردار منطــقه ثامـن 
توضـیـح داد:  درایـن باره 

بهره برداری از این قسمت شارستان در راستای تکمیل معابر 
عمومی مصوب طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم 
مطهر رضوی و با هدف کاهش بخشی از ترافیک هسته مرکزی 
به حرم صورت  منتهی  خیابان های  در  تردد  تسهیل  و  شهر 

گرفته است.
 مصطفی نعمتی اظهار امیدواری کرد در چند ماه آینده با اجرای 
کامل قسمت بعدی این مقطع از بولوار شارستان و اتصال خیابان 
آیت اهلل شــیرازی به خیابان طبرسی و شارستان قطاع۳)بولوار 
شهید شوشتری(، شاهد کاهش چشمگیر ترافیک خیابان های 
اضالع شــمالی، غربی و شرقی حرم مطهر رضوی و تسهیل در 

دسترسی زائران و مجاوران به بارگاه امام مهربانی ها باشیم.



ورزش خراسان

سرورهادیان کنارهرکدام از والدین شهدا که 
می نشینم هرکدام قصه خاص خودشان را دارند اما 
همیشه حس صداقت، سادگی بسیار و آرامش در 
آن ها مشترک است. وارد خانه والدین شهید که 
می شوم، حاجیه خانم دست حاج آقا را می گیرد 
و برای نشستن روی مبل کمکش می کند. متوجه 
می شوم پدر شهید چشمانش آسیب دیده  و مادر 
شهید »داوود بازآرزو« برایم توضیح می دهد: حاج 
آقا به خاطردست کشیدن برصورت پسر شهیدمان  
در لحظه وداع، قرنیه اش آسیب دید و نابینا شد. 
آخر پیکر پسر شهیدم را که آوردند او در منطقه 
سومار شیمیایی شده بود. »ماه گنج جانی «، این 
مادر شهید 70 ســاله بالفاصله می افزاید: پسرم 
متولد 21 مهر ســال 47 بود، سرباز بود و درست 
31 سال از شهادتش می گذرد. داوود در 25 تیر 

سال 67 به شهادت رسید.

کارگری و قالیبافی برای روزی حالل 
وی ادامه می دهد: پســرم بســیار اهل درس  و 
باهوش بود. حتی آن زمان، بارها از مدرسه به ما 
اعالم کردند اگر مشکل مالی دارید، هر ماه مبلغ 
150 تومان برای  هزینه تحصیل  داوود از طریق 
مدرســه  به ما پرداخت کنند تا داوود درسش را 
ادامه دهد. ما قبول نکردیم گفتیم با همین اندک 
روزی کارگری هزینه تحصیل داوود را می دهیم . 
حاج آقا کارگر بود و سال ها با حمل بار و باربری 
و بعدها  قندریزی، روزی حالل برای خانواده مان  
می آورد و بعدها هر دو قالیبافی را شروع کردیم 

و ادامه دادیم.
زندگی مان ســاده بود اما قدر داشــته هایمان را 

دانستیم و می دانیم و خدا را شاکریم.

از فیض آباد تا مشهد
 »اهلل یار بازآرزو« 87 ســاله، پدر شــهید هم در 
تأیید صحبت های همسرش می گوید: اصالتمان 
به فیض آباد مــه والت بازمی گردد. 6 ماهه بودم 
که پدرم به رحمت خدا رفت و 15 ســاله بودم 
که مادرم هم به دیار باقی شتافت و من ماندم و 
خواهرم . بعدها با خانواده خانمم، همسایه بودیم 

که خواهرم به خواستگاری حاجیه خانم رفت و 
باهم ازدواج کردیم و همه این سال ها با همه کم و 

کسری ها کنار هم بچه ها را بزرگ کردیم . 

مجاورت در کنار امام رئوف
پدر شــهید ادامه می دهد:10  سالی برای کار به 
تهران مهاجرت کردیم اما هردو دلمان پیش امام 
رضا)ع( بود، بنابراین به مشــهد آمدیم و شدیم 
مجاور و از برکت این مجاورت همچنان در آستان 

حرمش شکرگزاریم .
این پدر شــهید با بیان اینکه به دلیل دســت 
کشیدن روی صورت پسرشهیدش که شیمیایی 
شــده بود، بارها از 31 سال پیش تاکنون تحت 
عمل جراحان چشم پزشک برای تعویض قرنیه 
و درمان های مختلف قرارگرفته اســت ، توضیح 
می دهد : همه  این ســال ها تحت مــداوا بودم 
اما دوسال اســت که کامل  بینایی ام را از دست 

داده ام .
حاجیه خانم بالفاصله می گوید: ایرادی ندارد ما در 
دوران جوانی کنارهم بودیم و حاال هم با بیماری 

هم مراقب هم هستیم .

دفاع از ناموس و میهن 
از ویژگی های پســر شهیدش ســؤال می پرسم 
ومادر شهید می گوید: پسربزرگم محمد و داوود 
هردوســرباز بودند و محمد تازه از سربازی آمده 
بــود، بارها به داوود گفتم ، مادر بگذار ســربازی 
برادرت تمام شود بعد تو برو. اما داوود گفت االن 
به هر دو ما برای دفاع از میهن و ناموسمان احتیاج 
اســت. بیش از پنج بار ترکش خورد و هربار که 
پس از مجروحیت آمد و درمانش تمام شد، دوباره 
با شوق به جبهه برگشت. او اظهار می دارد: پیش 
از جنگ هم، دوران پیش از انقالب در تظاهرات  
شرکت می کردند و برای امنیت محل هردو پسرم  
مدام مســجد بودند و هــردو معتقد بودند برای 
ناموس و وطن همیشه جوان ها باید سرباز باشند و 
داوود هر باربه من می گفت اسم من سرباز است. 
یعنی برای وطنم ممکن است سرم را بدهم، پس 

ناراحت نباش مادر.

ایمان و خواسته خدا 
دور تــا دور خانه پــر از قاب عکس های مختلف 
است و من کم کم از گفت و گوی والدین  شهدا 
درمی یابم آن ها داغ بســیار دیده اند و از صبوری 
و این همه ایمان و احترام به خواســته خداوند 
درمی مانم . مادر شهید داوود بازآرزو می گوید : اول 
به من گفتند که داوود مجروح شده و بیمارستان 
ارتش است اما قلبم گواهی داد که برای آرامش 
من کم کم می خواهند خبر بدهند. حاج آقا گفت، 
زن پاشو چای و قند را آماده کن، گفتم برای چه؟ 
گفت میهمان داریم، پسرم شهید شده بود و در 
بهشت رضا)ع( برای همیشه آرام گرفت . هفت 
روز خودم پذیرایی  و ناهار و شام را درست کردم 
و هیچ نگفتم . آن زمان پســر کوچکم مهدی را 
باردار بودم . روز دهم، خواهرم  برای پسرم مراسم 
گرفت. پیش از میهمان ها به خانه خواهرم برای 
کمک رفتم و به او گفتم االن هیچ کسی نیست. 
می خواهم بلند بلند گریه کنم . گریه کردم همه 
بغض هــای ندیدن و فراق یک مادر از پســر 20 
ساله اش را باید فریاد می زدم. خیلی سخت بود، 
باید خودم را به خاطر شــوهر و بچه هایم محکم 

نشان می دادم .

یک خواب و یک عمر صبوری
حاجیه خانم ادامه می دهد : شــب خواب داوود را 
دیدم، او عصبانی بود. یک کاسه را به من نشان داد 
وگفت : مامان تو امروز برای من  گریه کردی. امشب 
غذای من کاســه های اشک تو بود. انگار که  همه 
مدت مرا کتک می زدند. بیدار که شدم از این خواب 
دلم آشوب بود . قول دادم دیگر برای بچه هایم گریه  
نکنم. هر زمان دلم می گیرد، برای سیدالشهداء)ع( و 

12 امام و 14 معصوم اشک می ریزم .

داغ سه پاره تن 
حاال حاجیه خانــم از فــراق دوفرزند دیگرش 
می گوید : سه ماه پس از شهادت داوود، محمد، 
پسر بزرگم که چند ماه از سربازی برگشته بود، 
برای کار با ماشــین به تربت جام رفت و روز بعد 
در راه برگشت درجاده، ماشین چپ کرد و محمد 

همان لحظه فوت شد . به فاصله سه ماه دو پسرم 
را از دســت دادم و این در حالــی بود که من و 
حاج آقا سال ها پیش، دختر 10 ساله مان را هم از 

دست داده بودیم.
این مادر شهید می گوید : زهرا مدرسه می رفت 
و من آن روزمثل همیشــه به مدرسه رفتم تا او 
را به خانه بیــاورم اما گفتند 10 دقیقه دیگر به 
زنگ مانده. مــن هم خرید کرده بودم، گفتم در 
این مدت به منزل بیایــم و خریدها را بگذارم و 
برگردم اما چند دقیقه پس از رسیدنم، خبردادند 
مدرســه که تعطیل شده زهرا با اتوبوس شرکت 
واحد تصادف کرده است . دنیا روی سرم خراب 
شــد، گفتند زهرا بیمارستان است و راننده را به 
کالنتری بردند . با حاج آقا رفتیم و گفتیم بنده 

خدا زن و بچه دارد و بازداشتش نکنند. 
 مادر شــهید بازآرزو توضیح می دهد : زهرا فوت 
شد . روز بعد این حادثه، مشغول کارهای مجلس 
زهرا بودم که همسایه ها گفتند، یک پیرمرد دنبال 
خانه شــما می گردد. فهمیدم پدر راننده است . 
خودم به سراغش رفتم . گفتم بیا من خانواده زهرا 
را می شناسم. به خانه مان آوردمش چای و ناهار 
برایش آوردم. پیرمرد برایم قضیه را تعریف کرد که  
پسرش را اگر زندان ببرند، عروس و بچه هایش بی 
پناه می شوند . او می افزاید : کم کم گفتم من مادر 
زهرا هســتم ، پیرمرد شرمنده شد و گریه کرد. 
گفتم می دانم به عمد نبوده خیالت راحت رضایت 

می دهیم و هیچ چیزی نمی خواهیم. 
 این بانــوی صبور برایم تعریف می کند: ســند 
نداشتند که پسرشان را از بازداشتگاه بیرون بیاورند 
تا او را به زندان منتقل نکنند. به همسرم گفتم 
از اقواممان ســند پیدا کن و این جوان را نجات 
بده. سرانجام خودمان سند را برایش گذاشتیم و 
رضایــت دادیم اما هم به پدر و هم راننده گفتم، 
هیچ وقت برای دیدن ما نیایید. من مادرم ممکن 
است  چون دلشکسته ام حرفی یا برخوردی از من 
سر بزند. حاال سکوت بینمان است. پرسش های 
بسیاری اســت که نمی توانم بیش از این از مادر 
داغ دیده صبور بپرسم و او خودش می گوید : خدا 
اگر بخواهد، شیشــه را کنار سنگ نگه می دارد. 
عمر بچه های من در دنیا همین قدر بوده و برای 
خواســته خدا نمی توانم چرا بیاورم . مادرم غصه 

می خورم اما راضی ام به رضای او.

امانتداریم 
حاج آقــا تأکید می کند: مــا امانتداربودیم و خدا 
امانت هایــش را از مــا زود گرفــت. پدر شــهید 
می افزاید: همه بچه هایم خوب هستند و من از خدا 
سپاسگزارم .همسر خوبی دارم و به فرزندانم گفته ام 
در زندگی قناعت کنند و به آنچه دارند راضی باشند 
که  روزی حالل برکت می آورد. مادر شــهید هم 
توضیح می دهد: ما زندگی ساده ای و پنج دختر و 
یک پسر داریم وهرجمعه بچه ها و عروس و دامادها 
و نوه ها که 40 نفر می شوند، ناهار خانه ما هستند. 

افتخار پذیرایی زائرامام 
او تأکید می کند:  سال هاســت، چهل و هشتم 
برای بیش از 500 زائر امام مهربانی ها، پلو عدس 
می پزم و به برکت نگاه علی بن موسی الرضا )ع(، 
این نشان دادن ارادت هنوز هم ادامه دارد. در خانه 
ما همیشــه برای اقوام و دوستانمان از شهرهای 
دیگر که به زیارت امام رضا)ع( می آیند، باز است 
و پذیرایــی از زائر امام رضــا)ع( را من و حاج آقا 

افتخاری می دانیم که نصیبمان شده است.

فرهنگ و هنر

سالمت

  تشریح جزئیات جشنواره 
هنرهای شهری مشهد 

اداره  قــدس: رئیــس 
فرهنگی  معاونت  هنری 
ســازمان  هنــری  و 
اجتماعــی و فرهنگــی 
شــهرداری مشــهد در 
نشست خبری جشنواره 
»طــرح خانه بهــار ۹۹«  

گفت: تالش می شــود مشهد، محور فعالیت های هنر شهری 
کشور شود و حلقه وصل بین هنرمندان و سایر مدیریت های 
شهری کالنشهرهای کشور باشد. صدرا مذهب یوسفی افزود: 
هنرمندان فرصت دارند تا ابتدای آبان ماه سال ۹8 آثار خود 
را به بخش اصلی جشنواره ارسال کنند؛ همچنین در بخش 
گل آرایی نیز تا هفتم شهریورماه ۹8 فرصت باقی است تا آثار 
هنرمندان دریافت شــود. وی افزود: فراخوان جشنواره »خانه 
بهار ۹۹ « همزمان با انتشار در داخل کشور، برای مراکز مهم 
هنری جهان بویژه شهرهای بزرگ جهان ارسال و از تجربیات 

شهرهای دیگر در این زمینه استفاده می شود.

  اختصاص 400 میلیارد ریال اعتبار 
به طرح هاي میراث فرهنگي 

خبرنگار  بجنــورد- 
میراث  مدیرکل  قدس: 
دستی  صنایع  فرهنگی، 
خراسان  گردشــگری  و 
شمالی از اختصاص 400 
میلیارد ریالی اعتبارات به 
طرح های  اجرای  منظور 

این حوزه در جریان سفر رئیس جمهور به استان خبر داد.حبیب 
یزدان پناه اظهار داشت: سفر 23 تیرماه رئیس جمهور و هیئت 
دولت، تصمیماتی برای رونق و توسعه استان در پی داشت که 
از جمله آن، اختصاص 400 میلیارد ریال اعتبار برای دو سال 
به این اداره کل اســت. وی از اختصاص 12۹6 میلیارد ریال 
تسهیالت کم بهره به منظور فعالیت در بخش های گردشگری 
و صنایع دستی خبر داد و افزود: این میزان اعتبارات، 10 برابر 

اعتبارات ملی اختصاص یافته به طور سالیانه است.

 در گفت وگو با مدیر گروه طب اورژانس 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد بررسی شد

   همه چیز درباره گرما زدگی و 
راه های درمان آن
فصل  محمدی:  پروین 
تابستان با تمام خوبی ها 
میوه های  زیبایی هــا،  و 
رنگارنــگ و خوشــمزه، 
ســفرهای  و  تعطیالت 
خاطره انگیز و...که دارد، با 
این حال خالی از اتفاقات 

کوچک و بزرگ و بیماری و مشکالت خاص خود نیست.
یکی از مشکالت یا بیماری های فصل تابستان بویژه این روزها 
با توجه به شدت گرما و افزایش دما ، گرمازدگی است که در 

افراد آسیب پذیر می تواند بسیار خطرناک باشد.
از این رو  با دکتر حمیدرضا ریحانی، مدیر گروه طب اورژانس 
دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد درباره گرمازدگی،عالئم آن، 
افرادی که در معرض آسیب هستند، پیشگیری و راهکارهای 
مقابلــه و درمان این عارضــه گفت وگو کردیــم که با هم 

می خوانیم.

  عالئم گرمازدگی
دکتر ریحانی در خصوص نشانه های گرمازدگی می گوید: فرد 
گرمازده با کاهش تعریق روبه رو شده و درجه حرارت و دمای  

بدنش افزایش می یابد .
ســردرد و ســرگیجه پیدا کرده و دچار گیجــی و کاهش 

هوشیاری می شود .
حالت تهوع و اســتفراغ، دردهای عضالنی و خستگی شدید، 
کاهش فشــارخون، افزایش تپش قلب، ضعف و خستگی از 

دیگر عالئم گرمازدگی است.

  افراد در معرض آسیب
وی می افزاید: افراد چاق، خانم های باردار، افراد مســن بیشتر 
از 75 سال، نوجوانان کمتراز 15 سال بویژه کودکان زیر پنج 
سال، کسانی که سابقه بیماری قلبی و دیابت دارند، بیمارانی 
که داروی ضد فشــارخون مصرف می کننــد، افرادی که در 
معرض نورخورشید و گرما کار یا ورزش می کنند، در برابر گرما 
آسیب پذیرتر هستند، از این رو نباید در ساعات گرم خارج از 

منزل و در محیط گرم قرار گیرند. 

  پیشگیری
دکتر ریحانی با تأکید بر اینکه پیشگیری بهتر از درمان است، 
توصیه می کند برای اینکه به گرمازدگی دچار نشــوید باید 

پوست خود را مرطوب نگه دارید.
مایعــات کافی و بتدریج بنوشــید و در برابر نور آفتاب از 
محافظ هایی مانند چتر،کاله ،ســایبان و...استفاده کنید و 
همچنین لباس نخی، گشاد و با رنگ روشن بپوشید و در 
صورتی که کار ضروری نداریــد در روزهای گرم از منزل 

خارج نشوید.

  راه های درمان
مدیر گروه طب اورژانس دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد به 
راه های درمان گرمازدگی اشــاره و اظهار می دارد: در صورت 
مشاهده عالئم گرمازدگی باید فرد گرمازده را به جای خنک 
انتقــال دهید، لباس هــای اضافی او را از تن خــارج کرده و 

پوستش را با پارچه مرطوب خنک کنید .
کم کم و آهسته به فرد گرمازده آب بنوشانید )بهتر است آب 
دارای امالحی مانند نمک باشــد( یا آب میوه به بیمار بدهید 
زیرا همراه با تعریق، امالح نیز از بدن فرد خارج می شــود که 

باید امالح از دست رفته به بدن بازگردد.
فرد گرمازده را  به حال خود رها نکنید و پس از اقدامات فوق 
در صورت نیاز وی را به اورژانس انتقال دهید تا چنانچه الزم 

باشد تحت سرم تراپی و درمان قرار گیرد.

 راه اندازی 45 خانه ورزش روستایی 
رئیــس هیئــت ورزش 
روســتایی و بازی هــای 
خراســان  محلی  بومی 
رضوی گفــت: از ابتدای 
ســال جــاری 45 خانه 
تجهیز  روستایی  ورزش 
و راه انــدازی شــدند و 
همچنین 15 خانه دیگر نیز بزودی فعال و تجهیز خواهند شد.

محمدرضا خوش باطن در خصوص فعالیت های انجام شده از 
ابتدای سال جاری اظهار کرد: به مناسبت دهه کرامت، 15 ست 
تجهیزات ورزش روستایی شامل میز تنیس روی میز، فوتبال 
دستی، تاتامی، دارت و شطرنج، با همکاری اداره کل ورزش و 

جوانان استان به روستاهای واجد شرایط استان فرستاده شد.

 برگزاری اردوی تیم »موی تای« در مشهد
اردوی نهایی رشته موی 
تای در دو بخش دختران 
و پسران جهت اعزام به 
المپیاد استعدادهای برتر 

در مشهد برگزار   شد. 
اردوی دختران در سالن 
رزمی سلیم پور و اردوی 

پسران در مجموعه ورزشی هتل پارس برپا شد.
در این اردو در تیم دختران، یاسمین احمد زاده، مبینا قنبری، 
الهه مظلوم، غزل انوشیروان، بیتا علیخانی و سیما نیک نام و در 
تیم پسران، یونس بزرگی، صالح رمضانی، علی داغستانی، آریا 

سنجری و امیرعلی صابری زاده حضور داشتند.

برای نخستین بار در کشور
 دیواره توری آموزشی اسکواش 

ساخته شد
رئیس هیئت اســکواش 
خراســان رضوی گفت: 
آموزشــی  توری  دیواره 
اسکواش برای جشنواره ها 
و ویــژه کــودکان برای 
نخســتین بار در کشور، 
توســط هیئت خراسان 
رضوی ســاخته شده است. غالمحســن اصغری در خصوص 
فعالیت های این هیئت از ابتدای سال جاری اظهار کرد: لیگ 
استانی اسکواش آقایان از جمعه 21 تیرماه آغاز شده و هفته دوم 
این لیگ در 28 ماه جاری برگزار خواهد شد و رقابت های بانوان 
نیز از ماه آینده آغاز می شــود. رئیس هیئت اسکواش خراسان 
رضوی بیان کرد: ســعی ما بر این است که در شهرستان ها با 
همکاری رؤســای ادارات ورزش و جوانان محل هایی را برای 
اسکواش در نظر بگیریم و با توجه به مربیانی که در شهرستان ها 
وجود دارد، این رشــته را گســترش دهیــم. وی در خصوص 
مجموعه اسکواش اســتان تصریح کرد: با مساعدت مدیر کل 
ورزش و جوانان استان، اعتبار یک میلیارد و 700 میلیون تومانی 
برای مجموعه اسکواش استان در سال جاری در نظر گرفته شد.

 میزبانی خراسان شمالی 
از ۲ المپیاد ایرانیان 

اداره کل  معاون ورزشی 
ورزش و جوانان خراسان 
شمالی گفت: این استان 
در دومیــن دوره المپیاد 
میزبان  ایرانیان،  ورزشی 
رشــته  دو  مســابقات 
ورزشی رویینگ و سامبو 

خواهد بود. 
محمد بروحی اظهار داشــت: براین اساس مسابقات رویینگ 
قایقرانی زنان و مردان و نیز ســامبو پسران در المپیاد ایرانیان 

در خراسان شمالی برگزار می شود.
سامبو یک رشته رزمی نسبتاً جدید روسی که بر فنون گالویزی 
و پرتابی تأکید دارد و تلفیقی از مؤثرترین تکنیک های چندین 
رشــته دیگر از جمله جودوی ژاپنی، کشــتی آزاد و فرنگی و 
سبک های محلی کشتی آسیای میانه و قفقاز است که امسال 
برای نخستین بار وارد المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور 

شده است.
وی افزود: ورزشــکاران این استان امسال در 40 رشته المپیاد 
ایرانیان که به میزبانی استان های مختلف کشور برگزار می شود، 

شرکت خواهند کرد.
دومیــن دوره المپیاد ورزشــی ایرانیان از 30 مــرداد تا 10 

شهریورماه در استان های مختلف کشور برگزار می شود.

مهدی کاهانی مقدم برج رادکان، نخستین برج ساخته 
شــده در جهان است که به عنوان یکی از افتخارات بزرگ 
ایرانیان در 80 کیلومتری مشهد - چناران، در محل شهر 
قدیم رادکان قرار گرفته اســت. گفته می شــود این برج 
تاریخی تنها برجی اســت که توانایی تعیین چهار فصل، 
سال کبیســه و آغاز نوروز را دارد اما با وجود پژوهش های 
صورت گرفته، تاکنون تنها بخشی از هویت نجومی این برج 

مشخص شده است.
براســاس مدارک تاریخی، برج یا میل رادکان، اثر ریاضیدان، 
ستاره شناس و دانشمند بزرگ ایرانی، حکیم خواجه نصیرالدین 
طوسی است. او این برج را در زمان وزارتش در دربار هالکوخان 
بنا کرد. تاریخ منقوش روی کتیبه ای در برج، سال 660 هجری 

قمری را نشان می دهد که همزمان با پایان کار ساخت بناهای 
وابسته به رصدخانه مراغه است.

ارتفاع این برج حدود 35 متر است و بدنه ای استوانه ای شکل 
دارد و گنبد آن به شکل مخروط است. نمای خارجی این بنا 
تا ارتفاع ســه متری به صورت 12ضلعی و پس از آن تا زیر 
گنبد دارای 36 ترک یا نیم استوانه و داخل آن هشت ضلعی 
اســت که برج را به 12 بخش 30 درجه ای تقسیم می کنند. 
یعنــی هر دیــواره 30 درجه از زاویه افــق را در برمی گیرد. 
زیباترین قسمت برج رادکان در بخش فوقانی آن واقع شده 
که دو ردیف قطاربندی و دو کتیبه کوفی و پهلوی قرار دارد 
که در میان تزئینات آجرکاری و گچبری نام سازنده و تاریخ 
ساخت روی آن نوشته شده  است. بدنه این برج بسیار ساده و 

دارای آجرچینی معمولی و تزئینات آجرکاری و گچبری است. 
به منظور استحکام بیشتر، حدفاصل بندهای آجرها با فشار 
انگشت دست به داخل فشرده شده که قابل توجه است. طرح 
داخلی گنبد میل رادکان، مدور و دارای نمایی ســاده و اندود 
گچ و آهک است. این اثر تاریخی در تاریخ 15 دی ماه 1310 

با شماره 146 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

درباره برجی که در 80 کیلومتری مشهد قرار گرفته است

میل رادکان، نخستین برج جهان
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 7 ه ا ن   ن ج م ه   ع و ا ی د  
 8 ی ن   ج ب ا ر   ق ل د ر   ا ق
 9   د ا ع ی ه   ش ی و ا   ا ش د
 10 ب   ل ب ه   م ا ر   ب ا خ ت ر
 11 غ ر ف ه   ع ه د   د ه ا ت   ش
 12 د و ا   ا م ر ی ک ا   ا ف ک ن
 13 ا ن   ن م د ی   ا ن د   ا و ا
 14 د ا ر ا ی ی   ا س ک ا ر   ک س
 15 ی س ا و ل   ز ن ب و ر  ر و ی

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
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               9 
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               11 
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               13 
               14 
               15 

 

1. یار مرا... عشــق جگرخــوار مرا – دایر 
و برقــرار- بیمــاری تنگی نفــس 2. از 
وســایل کار نقاش ســاختمان – دایره ای 
 شــکل – دو زاویــه مشــترک در راس 
3. منتســب به فصل اول سال- از اشکال 
هندســی- نمره شــاگرد اول 4. ســالن 
بزرگ- سود حرام- رادار نوع الکترونیکی 
آن است 5. درنگ کردن- عصر در گویش 
کــردی- پشــته خــاک 6. گریختن- از 
بخش های جمله- مارماالد 7. محل کار- 
جوان در گویش جوان لندنی- دست آموز 
8. میــوه آتشــین- عموما در زمســتان 
روی گلــو می بندند- پیشــه ۹. هیمه- 
 امید و چشمداشــت- شــهری در ایتالیا 
10. بازداشــتن- در امان بودن- ســتون 
11. صوت شــگفتی- تاخت و تازکردن- 
خانواده تازی 12. دالیل محکم- لیســت 
غذای رســتوران- حشــره ای در هواپیما 
13. دربنــد و گرفتــار- آب و هوای گرم 
و مرطــوب- جماعت مردم 14. زشــتی 
و ناپســندی- ترکیب باردار شــیمیایی- 

درس نوشــتنی 15. دریاچه ای درترکیه- 
پرفروغ- شادمانی

1. چیره شــدن- شــهر و تیم فوتبالی در 
فرانسه 2. صوت ندای عرب- ارتباط برپایه 
تفاهم- خانه بزرگ 3. پیامبری - رستوران 
فرنگی- شرح دادن 4. ماه محبت – از ادات 
شرط- رشته گالبتون که با ابریشم تابند 
و گرد لباس بدوزند 5. تنگه اســتراتژیک 
جنوبی- از حواریون- خیس 6. عزیز عرب 
- مصایب- ســعی و پشتکار 7. حرارت و 
گرما- شــاخه ای از اتومبیلرانی- کشــور 
ابراهیم»ع«-  زادگاه حضرت  دانوب آبی 8. 
آثار این مداح بزرگ یادآور رشــادت های 
رزمندگان ایــران در دوران دفاع مقدس 
اســت- جان خودمانــی ۹. نوعــی نان 
زیرخاکی  اســلحه  حــرارت-   ســنتی- 
10. کوتاهی و قصور- معالجه- صوت ندا 
11. عدد آبادی- رفقا و دوستان- بافته ها 
12. جنگ کــردن- از مصنوعات چرمی 
مورد اســتفاده در ساخت کیف و کفش- 

بازنــده شــطرنجی 13. کج و ناراســت- زبان ناقص- 
سروصدای جمعیت 14. حشره خونخوار- هم رشته ای 
راجرفدرر سوئیســی- زانوی درب 15. هالک شــده- 
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