
بازگشت 93 باغ  ويالى غيرمجاز به حالت قبل اسباب بازى هاى بدون شناسنامه  و  نبود نظارت
در پى اجراى برخورد با تصرفات غير قانونى صورت گرفتجزئياتى از لِگوهاى داعشى پيدا شده در بازار مشهد

  انتشــار گزارش «فروش اسباب بازى با شمايل 
داعش در مشهد»  بازتاب هاى گسترده اى داشت. 
ردپــاى توزيع اين لگوى داعشــى را مى توان در 
حداقل سه كشور ديگر نيز رصد كرد كه البته اين 
ردگيرى هم، محصول جنجال هايى است كه توزيع 
محدود اين اســباب بازى در آن كشورها به  دنبال 

داشته و افكار عمومى را ...

روز گذشــته و با دستور قضايى، طرح رفع تصرف از 
زمين هاى تغيير كاربرى داده شــده در حوالى بولوار 
شــاهنامه و توس اجرا و در پــى آن بيش از 90 باغ  
ويالى غيرمجازقلع و قمع و به حالت اوليه بازگردانده 
شــدند. قاضي مهدى حقدادى، سرپرست دادسراى 
ويژه شهرســازى مركز استان خراســان رضوى در 

تشريح اين خبر ...
.......صفحه 3.......صفحه 2 
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كمربند جنوبى پيوست زيست محيطى ندارد 
تعدادى از مديران پي شين راه و شهرسازى 

خراسان رضوى دستگير شدند

زمين خوارى گسترده 
در اداره كل شهرسازى

.......صفحه 3

.......صفحه2

مدير كل محيط زيست خراسان رضوى در گفت وگو با قدس آب پاكى را روى دست همه ريخت  

.......صفحه 2 

 در جلسه شوراى عالى هماهنگى 
حمل و نقل و ترافيك كشور تصويب شد

امتداد مترو  
گلبهار تا چناران

 بــا ورود دســتگاه قضايى به ماجــراى زمين خوارى گســترده و 
دست اندازى به اموال عمومى، سرانجام تعدادى از مديران پيشين 
اداره كل راه و شهرســازى خراســان رضوى به اتهــام اختالس، 

زمين خوارى و ... 

در جلسه شــوراى عالى هماهنگى حمل و نقل و ترافيك كشور 
طرح مطالعاتى امتداد مترو گلبهار به چناران به تصويب رسيد.در 
اين جلسه كه با موضوع بررسى روند اجراى مترو مشهد - گلبهار- 

چناران برگزار شد، مشاور طرح ...

     صفحه 1 خراسان

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم 
شرکت تعاونی مسکن شماره سه راه آهن 

تاریخ انتشار:98/04/27        
شرکت  سوم  نوبت  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه 
تعاونی مسکن شماره سه راه آهن راس ساعت 10روز 
به  دفترتعاونی  محل  در   98/05/10 مورخ  شنبه    5
آدرس:میدان راه آهن محوطه انبار توشه ساختمان 
نمازخانه برگزار میشود. از کلیه اعضای محترم تقاضا 
میشود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضو عات زیر 

در این جلسه حضور بهم رسانند.
درجلسه  آنها  حضور  امکان  که  محترمی  اعضای   *
به موجب  را  نمیباشد میتوانند حق رای خود  مقدور 
در  که  نمایند  محول  دیگری  فرد  به  کتبی  وکالتنامه 
سه  حداکثر  هرعضو  وکالتی  آراء  تعداد  صورت  این 

رای وهر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود.
* اعضاء متقاضی اعطای نمایندگی بهمراه وکیل مورد 
نظر بایددر ساعات اداری روزهای زوج به محل دفتر 
تا تاریخ 98/05/08)میدان راه آهن محوطه  تعاونی 
انبارتوشه ساختمان فنی و زیر بنائی( مراجعه تا پس 
از تائید وکالتنامه های مزبور توسط مقام مجاز ورقه 

ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
* دستور جلسه :

1- تصمیم گیری در خصوص تغییر ماده 5 اساسنامه 
در مورد تغییر ادرس شرکت 

2- تصمیم گیری در خصوص تغییر ماده24 اساسنامه 
در مورد تغییر تعداد اعضا علی البدل هیئت مدیره 

با  مطابق  تعاونی  شرکت  فعالیت  مدت  تمدید   -3
سه                       شماره  مسکن  تعاونی  شرکت  اساسنامه   6 ماده 

راه آهن
هیئت مدیره  تعاونی مسکن

 شماره سه راه آهن
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت فدک قدر تکسا )سهامی خاص( به شماره 

ثبت42446وشناسه ملی 10380582517
بدی��ن وس��یله ازکلی��ه س��هامداران محترم ش��رکت 
ف��دک ق��در تکسا)س��هامی خ��اص( دع��وت ب��ه عم��ل 
م��ی آید تادرجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی  بطور فوق 
الع��اده  ش��رکت در س��اعت 10روز دوش��نبه م��ورخ 
1398/5/7درمحل مشهد-حد فاصل میدان جمهوری 
اس��امی وجه��اد مجتمع آبادگران ب��رج آفتاب طبقه 9 

حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:1-بررسی صورتهای مالی شرکت منتهی 
ب��ه 1397/12/29واس��تماع گ��زارش ب��ازرس قانونی 
وگزارش مدیران شرکت  2-انتخاب بازرسین قانونی 
3-تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های 

شرکت  4-سایر موارد در صاحیت مجمع عمومی 
رئیس هیئت مدیره شرکت فدک قدر تکسا

 )سهامی خاص(
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده   
شرکت تعاونی حمل ونقل تریلیرداران خودراننده 
شهید کالنتری مشهد نوبت اول تاریخ انتشار نوبت 

اول : 27 /  4/  98 13
بدینوسیله از کلیه اعضاء شرکت تعاونی دعوت بعمل 
می آید درجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  
نوب��ت اول که درس��اعت10 صبح  روز  ش��نبه  مورخه 
98/05/19  درمحل  بلوارهفت تیر هفت تیر 28 پاک 

11  برگزار میگردد حضور بهمرسانید.
دستورجلسه :

1- استماع گزارش  هیئت مدیره وبازرسان شرکت 
2- ط��رح وتصوی��ب  صورته��ای مالی س��الهای 1396 و 

1397
3 طرح وتصویب بودجه پیشنهادی برای سال 1398

4- ترمی��م اعض��ای هیئ��ت مدی��ره و انتخ��اب عض��و                  
علی البدل  هیئت مدیره 

5- تصمیم گیری درخصوص ورود وخروج عضو از شرکت 
6- انتخاب بازرس  اصلی وعلی البدل شرکت 

تذک��ر: در صورتیکه حضور عضوی در جلس��ه میس��ر 
نباش��د می تواند حق رای خ��ود را به موجب وکالتنامه 
ب��ه عض��و دیگ��ر واگ��ذار نمای��د . عض��و متقاضی می 
توان��د ب��ه همرا نماین��ده قانون��ی خ��ود در تاریخهای  
2و98/5/3 درساعات اداری  به ادرس محل برگزاری 

مجمع  مراجعه و برگ وکالت خود را ارائه نماید . 
همچنین افرادی که تمایل به کاندیداتوری دربازرسی 
و هیئ��ت مدی��ره رادارن��د م��ی توانن��د در تاریخهای  
مح��ل  آدرس  ب��ه  اداری   درس��اعات  2و98/5/3  
برگزاری مجمع  مراجع��ه و فرم مربوطه کاندیداتوری 

را تکمیل نمایند 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده شرکت رایان تجارت متین خراسان 

)مسئولیت محدود( شماره ثبت 51539 و 
شناسه ملی 10320642170

بدینوسیله از کلیه سهام داران و شرکا شرکت 
ف��وق الذکر دعوت به عمل می آید تا در جلس��ه 
مجم��ع عمومی عادی به ط��ور فوق العاده در روز 
یکش��نبه مورخ 1398/5/6 که راس س��اعت 10 
صبح در دفتر مرکزی ش��رکت به آدرس مشهد 
، کیلومت��ر 21 ج��اده فریمان بعد از تپه س��ام ، 
سمت راست شرکت رایان تجارت متین خراسان 

تشکیل می شود حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه :

1-انتخاب هیئت مدیره شرکت 
2-سایر موارد مطرح
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی  شرکت 
احسان ماندگار نور )سهامی خاص( به 

شماره ثبت 45455 
و شناسه ملی 10380616684

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت یا نمایندگان 
آنان دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی 
س��الیانه که در ساعت 13 مورخ 1398/4/31 در محل 
دفتر مرکزی شرکت واقع در مشهد- حدفاصل خیابان 
آبک��وه 2 و 4 – ت��االر فرهنگ��ی نور برگ��زار می گردد، 

حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه:

1-استماع گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی برای 
عملکرد سال منتهی به تاریخ 1397/12/29.

2-اس��تماع گزارش بازرس و حس��ابرس شرکت برای 
عملکرد سال منتهی به تاریخ 1397/12/29.

3-بررس��ی و تصویب ترازنامه و حس��اب سود و زیان 
برای عملکرد سال منتهی به تاریخ 1397/12/29.

4-انتخ��اب ب��ازرس اصل��ی و علی البدل و حس��ابرس 
شرکت برای دوره یکساله

5-تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های 
شرکت.

6-سایر موارد در صاحیت مجمع عمومی عادی. 
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 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده  
شــرکت تعــاونی مسکــن  کلبـه سـازان 

نـور بـدیع - نوبت اول 
جلس��ه مجم��ع عموم��ی ف��وق الع��اده نوب��ت اول 
دوش��نبه  روز  س��اعت16:00  در  تعاون��ی  ش��رکت 
مورخ 98/05/14 در محل مش��هد، بولوار فکوری، 
فکوری27، مس��جد ام��ام حس��ن مجتبی)ع(برگزار 
میگ��ردد. از کلیه اعضا محترم دعوت می ش��ود در 
جلس��ه مذکور حضور به هم رسانند و یا وکای خود 
را از بی��ن اعض��ا و یا خارج از اعضا ش��رکت معرفی 
نماین��د ) هر عضو وکال��ت 3 نفر و غیر عضو وکالت 

یک عضو را می تواند داشه باشد(.
تذکر: اعضا برای دادن وکالت می بایست به همراه 
وکی��ل خود تا ی��ک هفته مانده ب��ه برگزاری مجمع 
مورخ 98/05/14 در ساعت اداری به دفتر شرکت 
مراجع��ه نماین��د در ص��ورت اتمام مهل��ت مذکور 

وکالت شما معتبر نمی باشد.
دستور جلسه:1- اصاح ماده 5 اساسنامه )تمدید 

مهلت فعالیت شرکت(
2- طرح و تصویب اساسنامه جدید

3- تغییر آدرس دفتر شرکت تعاونی
هیئت مدیره تعاونی مسکن کلبه سازان نور بدیع
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 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن شماره سه راه آهن 
تاریخ انتشار: 98/04/27        

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن شماره سه راه آهن راس ساعت 11روز 5 شنبه  
مورخ 98/05/10در محل دفترتعاونی به آدرس:میدان راه آهن محوطه انبار توشه ساختمان نمازخانه برگزار میشود.  

از کلیه اعضاء محترم تقاضا میشود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضو عات زیر در این جلسه حضور بهم رسانند.
اعضای محترمی که امکان حضور آنها درجلسه مقدور نمیباشد میتوانند حق رای خود را به موجب وکالتنامه کتبی به 
فرد دیگری محول نمایند که در این صورت تعداد آراء وکالتی هرعضو حداکثر سه رای وهر شخص غیر عضو تنها یک 

رای خواهد بود.
* ضمنًا به اطاع می رساند اعضاء متقاضی اعطای نمایندگی بهمراه وکیل مورد نظر باید در ساعات اداری روزهای زوج 
به محل دفتر تعاونی تا تاریخ 98/05/8)میدان راه آهن محوطه انبارتوشه ساختمان فنی و زیر بنائی( مراجعه تا پس 

از تائید وکالتنامه های مزبور  توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
*  دستور جلسه :

1- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 96و 97 پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 
2- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 98      3- انتخاب اعضا اصلی وعلی البدل هیئت مدیره 

4- انتخاب اعضا اصلی وعلی البدل بازرسی برای مدت یک سال مالی 
ضمنا داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره یا بازرسی  موظفند از تاریخ انتشار آگهی حداکثر به مدت  یکهفته 

جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی مراجعه  ومدارک الزم را ارائه نمایند.                                                       
هیئت مدیره  تعاونی مسکن شماره سه راه آهن
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول     تاریخ انتشار 98/4/27
 شرکت تعاونی مسکن شماره یک نیروی انتظامی مشهد )در حال تصفیه(

 جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول ش��رکت تعاونی س��اعت 16:30روز ش��نبه مورخ 98/5/19 در 
محل وکیل آباد 64 خیابان بنفشه- بنفشه 9 مسجد و حسینیه امیرالمومنین با دستورجلسه ذیل تشکیل می گردد. 
از کلیه اعضا و س��هامداران محترم تعاونی )اعم اززمین یا واحد مس��کونی تحویل گرفته یا نگرفته( دعوت می ش��ود 
با همراه داش��تن مدارک مثبته عضویت و س��هامداری جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات دستورجلسه در این 

جلسه حضور بهم رسانند . 
دستور جلسه: 1- استماع گزارش نماینده مدیریت تعاون کارو رفاه اجتماعی مشهد

 2-تمدید مدت تصفیه ش��رکت   3-تصمیم گیری در خص��وص تمدید مدت ماموریت هیئت تصفیه، در صورت عدم 
موافقت با تمدید، انتخاب هیئت تصفیه جدید 

4-انتخ��اب ناظ��ر تصفی��ه        تذکره: 1- در صورتی که به حضور عضوی در جلس��ه مذکور میسرنباش��د می تواند حق 
رای خ��ود را ب��ه موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید. در این صورت هر عضو عاوه بر 
رای خود تا 3 رای با وکالت و غیر عضوفقط یک رای با وکالت  می تواند داش��ته باش��د. عضومتقاضی اعطای نمایندگی 
می بایس��ت به همراه نماینده خود در تاریخ های 16و98/5/17 به نشانی:مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی واقع در 
بلوار خیام- روبروی خیام 20 طبقه پنجم اتاق 509 و از ساعت 8 الی 12 با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت 

صدور ورقه ورود به مجمع حضور یابند.
مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد
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 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن کلبه سازان نوربدیع - نوبت اول
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کلبه سازان نور بدیع در ساعت 17 عصر 
روز شنبه مورخ 1398/06/02 در محل مشهد بولوار فکوری، فکوری27 مسجد امام حسن مجتبی)ع( با دستور جلسه 
ذیل تشکیل می گردد. از کلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می شود با همراه داشتن برگ عضویت جهت اتخاذ تصمیم 

نسبت به موضوعات دستورجلسه در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1. استماع گزارش هیئت مدیره 2. ارائه گزارش بازرس 3. طرح و تصویب صورت های مالی سال های 89 تا97

4. طرح و تصویب بودجه پیش��نهادی س��ال مالی 1398 5. انتخاب اعضای  اصلی و علی البدل هیئت مدیره 6. انتخاب 
بازرس اصلی و علی البدل  7- تصمیم گیری در خصوص اخراج اعضا بدهکار  8- نحوه انتخاب واحد  9- تصمیم گیری 

در خصوص قیمت گذاری واحدها بر اساس کارشناس رسمی دادگستری و تعیین حق مرغوبیت واحد ها
تذکر: 1. در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر نباشد می تواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به 
عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید. در این صورت هر عضو عاوه بر رأی خود تا 3 رأی با وکالت و غیرعضو 
فقط یک رأی با وکالت می تواند داشته باشد. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر 
تا تاریخ یک هفته مانده به برگزاری مجمع مورخ 1398/06/02 در س��اعت اداری به دفتر ش��رکت مراجعه نمایند. در 

صورت انقضای مهلت مذکور وکالت ها معتبر نمی باشد.
ضمنا داوطلبان عضویت در هیئت مدیره یا بازرس��ی ش��رکت موظفند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به مدت یک 

هفته جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند.
هیئت مدیره تعاونی مسکن کلبه سازان نور بدیع
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 رئيس مجمع نمايندگان خراسان رضوى در گفت وگو با قدس:
موضوع آب مشهد فراتر از حوزه استانى است

  موضوع آب مشــهد يك مسئله بسيار پيچيده و مهم و فراتر از حوزه استانى 
است. از اين رو نمايندگان تأكيد ويژه اى بر حضور شخص وزير نيرو در جلسات 
مرتبط با اين موضوع را داشــتند. عضو كميســيون عمران مجلس شوراى اسالمى در 
گفت وگو با قدس آنالين با اشاره به جلسه مشترك مجمع نمايندگان استان با وزير نيرو 
اظهار داشت: مقرر شده اســت كه هر دو ماه يكبار جلسه اى با حضور مسئوالن استان 
خراســان رضوى، وزير نيرو و معاون وزير درباره آب مشهد برگزار شود كه جلسه اخير 

ششمين  جلسه در طول يك سال گذشته و دومين جلسه از ابتداى سال جارى بود و در 
آن  وزير نيرو، معاونان وزير، تعدادى از نماينده هاى مردم مشــهد در مجلس شــوراى 

اسالمى، استاندار و مسئوالن آبى خراسان رضوى  حضور داشتند.
حميد بنايى با بيان اينكه در جلسات قبلى تمام جنبه هاى اين موضوع از جمله حفر چاه، 
انتقال آب، سهم آب تركمنستان از استان، حضور زائران در مشهد، سد دوستى، حاشيه 
شهر مشهد و صرفه جويى در مصرف آب مورد بررسى قرار گرفته بود، اظهار داشت: در 
اين جلسه  تأكيد ويژه اى صورت گرفت كه چون موضوع آب يك مسئله امنيتى است و 
انتقال آب نيز يك موضوع هزينه بر اســت، دولت بايد حمايت ويژه و جدى از آن داشته 
باشد و در كنار كمك به تأمين هزينه، موضوع پدافند غيرعامل و نظارت جامع و كاملى بر 

مجريان طرح داشته باشد. وى تصريح كرد: وزير نيرو نيز در اين جلسه در خصوص  طرح 
انتقال آب از درياى عمان، به مشاور طرح اعالم كرد، تأمين اعتبار الزم براى اجراى اين 
طرح صورت خواهد گرفت . عضو كميســيون عمران مجلس شوراى اسالمى با اشاره به 
اينكه اين طرح در استان سيستان و بلوچستان آغاز شده است ، اظهار داشت: در سيستان 
و بلوچستان مصارف و منابع اين طرح مشخص شده اما در استان خراسان رضوى هنوز 
اين موضوع مشخص نشده و به جمع بندى نهايى نرسيده است . از طرفى هزينه دقيق 
اجراى اين طرح هنوز مشــخص نيست و مشاور طرح ميزان زمان الزم براى اجراى اين 
طرح را هنوز  اعالم نكرده است اما برداشت هايى كه وجود دارد بين 8 تا 10 سال براى 

اجراى اين طرح زمان نياز است. 
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مدیر کل محیط زیست خراسان رضوی در گفت وگو با قدس آب پاکی را روی دست همه ریخت   

کمربند جنوبی پیوست زیست محیطی ندارد 
هاشم رسائی فر  براساس مصوبه شورای 
عالی حفاظت محيط زيست در جلسه مورخ 
۲۹/ ۳/ ۱۳۹۰ كميسيون امور زيربنايی، صنعت 
و محيط زيســت،  ســازمان حفاظت محيط 
زيســت مكلف شده است دســتورعمل های 
تخصصی نحوه انجام مطالعات ارزيابي اثرات 
زيست محيطي طرح ها و پروژه های مورد نظر 
را با همكاری دستگاه های اجرايی در چارچوب 
رئوس و سر فصل های موضوع تهيه و منتشر 

كند. 
 در ايــن مصوبــه تأكيد شــده، رعايت مفاد 
دســتورعمل های يــاد شــده توســط همه 
دســتگاه هاي اجرايی و مجريــان طرح ها و 
پروژه ها الزامی اســت.با علم به اين موضوع، 
پروژه هايــی كه در بندهای مصوب جلســه 
شــورای عالــی حفاظت محيط زيســت از 

آن ها ياد شــده اســت 
اجرا  قابل  در صورتــی 
خواهند بود كه پيوست 
محيط زيســتی داشته 
جنوبی  كمربند  باشند. 
مشــهد به عنوان يكی 

از پروژه هايی كــه در جدول 
موضوع بندی مصوبه شــورای 
عالی حفاظت محيط زيســت 
در گروه راه و راه آهن مشمول 
دريافت پيوست محيط زيستی 
بوده بدون در نظر گرفتن اين 
اصل برنامه ريزی و تا پيش از 

توقف، اجرايی شده است.
اظهارنظرها و جبهه گيری های 
متعددی در خصوص تخلف در 
بحث نداشتن پيوست محيط 
زيستی كمربند جنوبی مشهد 
از ســوی كارشناسان، فعاالن 
و اعضای ســازمان های مردم 

نهاد حافظ محيط زيست 
و نماينــدگان مــردم در 
اسالمی  مجلس شــورای 
شــده اســت اما تاكنون 
مسئول يا مرجعی رسمی 
از طــرف اداره كل محيط 
رضوی  خراســان  زيست 
در اين بــاره اظهار نظری 

نداشته است.
مدير كل محيط زيســت 
در  رضــوی   خراســان 
در  قــدس  با  گفت وگــو 
خصوص موضوعات مطرح 
شــده در مورد نداشــتن 

پيوست زيست محيطی كمربند جنوبی مشهد 
گفت: براســاس مصوبه شورای عالی حفاظت 
محيط زيســت هر پروژه ای بــرای اجرا بايد 
پيوست زيســت محيطی داشته باشد كه در 
خصوص كمربند جنوبی مشهد می توان گفت 
هيچ مطالعه يا ارزيابی محيط زيستی صورت 
نگرفته و هيچ درخواستی برای صدور پيوست 
زيست محيطی برای آن نشده و ميز ما خالی 

از اين گونه موارد است!
تورج همتی افزود: ابهام های زيادی در اجرای 
اين پروژه وجود دارد. اين قســمت از شــهر 
اكولوژيكی  تنفسگاه مشهد است، ارزش های 
زيادی  دارد و نزديک ترين زيســت بوم شهر 
اســت، آن وقت با اجــرای كمربند جنوبی با 

چشمپوشی از مواردی اينچنينی مانعی برای 
مردم دراســتفاده از اين موهبت های طبيعی 

درست شده است.

عبور از منطقه حساس زیست محیطی
وی اظهار داشــت: همه به ايــن قضيه واقف 
هســتند كه كمربند جنوبــی از يک منطقه 
حساس زيست محيطی عبور می كند؛ اگر يک 
وجب از منطقه اجرای پروژه كه كاربری سبز 
دارد، تغيير كند مثل آبله بتدريج گســترش 
پيدا می كند و كاربری های ناسازگار با منطقه 
را در پی خواهد داشــت. مطمئناً اگر در اين 
مورد سخت گيری نشــود ايجاد شهرک های 

جديد در تنفسگاه شهر مشهد محتمل است.

جابه جایی شب و روز در سبک زندگی نسل آینده 
  توپ بازی سحرگاهی پدرها 
تا بازی های نیمه شب فرزندان

چند ســالی اســت كه 
تركيب »سبک زندگی« 
را بســيار شــنيده ايم و 
بسياری از كارشناسان با 
برخی  به  فراوان  دغدغه 
تغييرات در سبک زندگی 
نشــان  واكنش  جامعه 
می دهند، اما واقعيت اين 

است كه بيشتر افراد حتی برای يک بار هم به اين مسئله فكر 
نكرده اند و نسبت به آن بی تفاوت هستند.

بر همين اساس و به منظور بيان يک نمونه عينی از تغيير سبک 
زندگی، در ادامه به زبانی ســاده به تغييرات به ظاهر ساده، اما 
تأثيرگذار شيوه زندگی نوجوانان و جوانان امروزی می پردازيم و 
اميدواريم حتی به تعداد انگشت يک دست عده ای با خواندن 

اين مطلب اندكی حساس تر از پيش به مسئله توجه كنند.
بيان اين نكته در ابتدا ضروری اســت كه هرچند بسياری از 
رفتارهای مورد نظر كه در ادامه ذكر می شــود در طول سال 
هم تكرار می شود، اما در تعطيالت تابستانی حساسيت خانواده 
به كمترين حد خود رســيده و ديگر بهانه ای برای مدرســه 
رفتــن وجود ندارد تا فرزنــدان خود را متقاعد كنند تا برخی 

رفتارهايشان را اصالح كنند.
تعطيالت تابســتانه كه هر ســال تعداد روزهای آن افزايش 
می يابد به دليل خالی بودن برنامه های مديريت شده و فراگير 
اوقات فراغت در كشور، به زمانی تهديدآميز در بحث تربيتی 
تبديل شده است .اگر متولد دهه 5۰ يا 6۰ و پيش از آن باشيد 
بخوبی به خاطر داريد كه يكی از نخستين صداهايی كه خواب 
صبحگاهی برخی از بزرگ ترها )پدربزرگ ها و مادربزرگ ها( را 
به هم می زد صدای توپ بازی نوجوانان و جوانان از ســاعات 
اوليه روز بود .بازی های پرتحرک كه انرژی نسل جوان آن دوره 
را می گرفت يک مزيت ديگر هم داشــت، اينكه خستگی روز 
موجب می شد شب ها زود بخوابند كه اهميت آن در نوجوانی 
بســيار است، چراكه به استناد يافته های علمی، هورمون های 
رشــد در ساعت های خاصی از شب ترشح می شوند كه نقش 
بسزايی در سالمت افراد دارد، بنابراين می توان گفت آن سال ها 
همه چيز جای خــودش بود؛ زمان فعاليت و بيداری و خواب 
مشخص بود .از ســوی ديگر بازی های گروهی بچه ها مزايای 
متنوع و متعددی دارد كه تمرين زندگی اجتماعی است و هنوز 
هم متولدان دهه های گذشته حسرت سبک زندگی آن روزها 
را می خورنــد كه در يک محله يا كوچه گويی همه با هم يک 
خانواده و از اتفاقات زندگی هم باخبر بودند و البته تنها تماشاگر 

نبودند و برای كمک هر كاری می كردند.
اما اين روزها نه تنها خبری از بازی فوتبال صبحگاهی بچه ها 
نيســت كه ديگر حتی در طول روز هم شــاهد اين موضوع 
نيستيم و بر خالف گذشته كه هر كوچه ای پر بود از بچه های 
در حال بازی، اين روزها شــايد تنهــا در برخی از محالت به 
اصطالح پايين شهر می شود تعدادی بچه را در حال بازی ديد.

نكته تأمل برانگيز و دردآور اين اســت كه نوجوانانی كه بايد 
مشغول بازی باشند، بيشتر تا ظهر خواب هستند و تازه روزشان 
از نيمه آغاز می شود و ساعت خواب دهه 6۰، تازه نيمروز نسل 
امروز و ســرآغاز شب بيداری آن هاســت، آن هم نه در كنار 
خانواده و برای گفت وگو يا شب نشــينی، بلكه برای گم شدن 
در دنيايی كه نيازی به سوزاندن انرژی و قدم برداشتن نيست.

نســل امروز تمام بازی ها و ســرگرمی هايش را با چشــم ها 
و سرانگشــتانش انجــام می دهــد و البته لــذت هم می برد 
همبازی هايش چند شخصيت انيميشنی است و با قدرت آن ها 
به خود می بالد و افتخارش نه دوستی با بچه محل هايش است 
و نه يادگيری يک هنر، بلكه به امتيازهای مجازی فالن بازی 
مفتخر است.ديگر نسل امروز مانند پدرانشان رؤيای خريد توپ 
تازه و كتانی های سفيد چينی را ندارند و با گوشی تلفن ساخت 
چين زمان بيكاری خود را قربانی چيزهايی می كنند كه همه 
بزرگ ترها می دانند چند سال ديگر تاوانش را به بدترين شكل 
پس می دهند .اين روزها گويی جای شب و روز برای فرزندان 
ما عوض شــده و خواب روزانه و فعاليت شبانه عادت فراگير 
ناخوشــايند زندگی مان شده اســت و يادمان رفته رفتارهای 
خودمان هم همين گونه آرام آرام شــكل گرفته؛ آن ها هم در 
آينده در برابر هر چيزی كه بخواهد اين شيوه زندگی آن ها را 
تغيير بدهد مقاومت خواهند كرد و دلشان می خواهد بقيه خود 

را با آن ها هماهنگ كنند.
خالصه اينكه سبک زندگی امری پيچيده و ناپيدا نيست؛ همين 
موضوعات به ظاهر بی اهميت اســت كه زمينه ساز زندگی به 
سبكی می شود كه در بيشتر موارد ترسناک است و اگر بتوانيم 
همين يک مسئله به موقع بيدار بودن و به موقع خوابيدن را به 

نسل بعدی آموزش بدهيم خدمت بزرگی به آن ها كرده ايم .

 آیت اهلل علم الهدی:  کار جهادی طلبه، 
مردم را به دین گره می زند

فارس: نماينده ولی فقيه 
در خراسان رضوی گفت: 
اگر كار طلبگی ما انقالبی 
باشد، نسل يک روستا و 
يک جريــان، انقالبی بار 
می آيد، اما اگر نتوانيم از 
اين  جهت قدمی برداريم، 
حتی اگــر از نظر فعاليت های عمرانی، جهــادی و اقتصادی 

زحمت بكشيم، موفق نيستيم و كاری از پيش نبرديم.
آيت اهلل ســيد احمد علم الهدی در ديدار با مسئوالن فرهنگی 
اجتماعی قرارگاه های استانی پيشرفت و آبادانی كشور، با بيان 
اينكه كار جهادی يک طلبه در روســتا با يک دانشــجو بايد 
متفاوت باشــد، اضافه كرد: به لطف خدا خدمات شما خوش 
می درخشد، در زلزله غرب كشور و سيلی كه اتفاق افتاد، كار 
آقايانی كه با لباس روحانيت در آب ها رفتند و آذوقه را به مردم 
رساندند سبب شد تا مردم به سمت دين كشيده شوند و اين 

موضوع آن ها را به تمام جهت به اسالم وابسته می كند.
 وی اظهار اميدواری كرد: عرصه نوكری و خدمتگزاری تان به 
ساحت امام زمان )عج(، اين سعادت را برای شما رقم بزند كه 
جمــال آقا را زيارت كنيد و ايــن نوكری، به نوكری حضوری 
مبدل شــود.آيت اهلل علم الهدی با بيان اينكه دقت كنيد هيچ 
عنوان و اســمی، طلبه بودن را از ياد شــما نبرد، متذكر شد: 
بدبخت ترين آخوند كســی اســت كه فكر می كند به مقام و 
منصبی می رســد و در موقعيتی جز طلبگی موفق است.وی 
بر حفظ نظام سنتی طلبگی در حوزه ها تأكيد و تصريح كرد: 
در ذهن برخی جوانان فاضل ما اين موضوع مطرح اســت كه 
كارهای سنتی آخوندی را كنار بگذاريم و به كارهای جديدی 
بپردازيم، در گذشته نيز طالب جوان وقتی می خواستند ابتكار 
و نوآوری داشته باشند، نوآوری ها را بر اين نظام طلبگی افزودند، 
تشكيالتی كه ۱۱۰۰ ســال روی آن كار شده و به اين نقطه 
رسيده را نمی شــود تغيير داد. نماينده ولی فقيه در خراسان 
رضوی يادآور شد: به جريان های سنتی طلبگی توجه داشته 

باشيد و ابتكارات و نوآوری های خود را به آن نظام بيفزاييد.

 در جلسه شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و 
ترافیک کشور تصویب شد

  امتداد متروگلبهار تا چناران
قدس: در جلسه شورای 
عالــی هماهنگی حمل 
و نقل و ترافيک كشــور 
طرح مطالعاتــی امتداد 
مترو گلبهــار به چناران 
به تصويب رسيد.در اين 
جلســه كه بــا موضوع 
بررسی روند اجرای مترو مشهد - گلبهار- چناران برگزار شد، 
مشاور طرح مطالعات انجام شده در زمينه امتداد مسير را تشريح 
كرد.مديرعامل شركت عمران شهر جديد گلبهار در اين جلسه 
با اشاره به اينكه برای عملياتی شدن اجرای خط مترو گلبهار- 
چناران تاكنون پيگيری های زيادی انجام شده است، گفت: طرح 
مطالعاتی اجرای مسير مترو گلبهار-چناران به منظور توسعه 
حمل ونقل عمومی به شهر چناران خواهد بود.هومن گريوانی 
افزود: با توجه به مطالعات و بررسی های كارشناسی انجام شده، 
طول مسير مترو 6 كيلومتر است كه پس از دريافت مجوز در 
شــورای حمل ونقل و ترافيک خراسان رضوی روز گذشته در 
شورای عالی همتای كشور بررسی و مورد  تصويب قرار گرفت.

  هدررفت نیروی انسانی 
جامعه را تهدید می کند  

مديرعامــل  قــدس: 
مجمع خيرين توســعه 
و ترويــج آموزش هــای 
فنی و حرفــه ای گفت: 
يكی از موضوعات بسيار 
جامعه  امروز  كه  مهمی 
مــا را تهديــد می كند 
هدررفت نيروی انســانی است كه به دنبال آن جمعيت بيكار 
و بی مهارت امروز شكل گرفته است.منصوره شريف الحسينی 
در نشســت خبری كه با موضــوع مهارت آموزی در جهت 
پيشــگيری از بيكاری و معضالت ناشی از آن  برگزار شد، 
اظهار كرد: بيكاری و معضالت ناشی از آن تاكنون صدمات 
جبران ناپذيری برای جامعه رقم زده اســت و شايد يكی از 
داليل آن بی مهارتی نيروی جوان كشور است كه نتيجه قرار 
گرفتن دانش آموزان و دانشجويان ما در رشته های تحصيلی 
اســت كه هيچ عالقه و استعدادی در آن ندارند؛ اين امر در 
ادامه منجر به بی انگيزگی و افسرده شدن اين نيرو می شود.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی:
  قطع برق اداره ها ضرری

 به مردم نمی زند
تسنیم: دبير خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 
با انتقاد از قطع برق صنايع به عنوان نخستين گزينه كاهش 
مصرف در روزهای گرم سال گفت: در روزهای سرد، نخستين 
گزينه قطعی گاز در استان، صنايع هستند و در روزهای گرم 

باز هم صنايع در اولويت قطعی برق قرار می گيرند.
فيروز ابراهيمی اظهار داشت: شركت های خدمات رسان مانند 
شركت برق با انعقاد قراردادهايی مبتنی بر كاهش مصرف برق 
در تابستان كه به مثابه قرارداد تركمنچای می ماند، بر گرده 
صنعت فشار می آورند و قانونی كه آن ها را در اين زمينه ملزم 

به پرداخت خسارت به صنايع كرده است، اجرا نمی كنند.
وی خاطرنشــان كرد: كل مصرف برق در خراســان رضوی 
ساالنه ۱6 هزار و 778 گيگاوات ساعت است كه از اين ميزان 
54۲۹  گيگاوات ساعت معادل ۳۲.4 درصد از كل برق توسط 
صنايع مصرف می شــود.دبير خانه صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوی خاطرنشان كرد: بهتر است ساعات كار اداری 
دستگاه های دولتی كه گاه كاهش ساعت فعاليتشان ضرری به 

مردم نمی زند را كاهش دهند تا انرژی كمتری مصرف شود.

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.
شماره پیامک:   300072305

فارس   انتشــار گزارش »فروش اسباب بازی با شمايل داعش در مشهد«  بازتاب های 
گسترده ای داشت. ردپای توزيع اين لگوی داعشی را می توان در حداقل سه كشور ديگر 
نيز رصد كرد كه البته اين ردگيری هم، محصول جنجال هايی است كه توزيع محدود اين 

اسباب بازی در آن كشورها به  دنبال داشته و افكار عمومی را برانگيخته است.
اين لگو با همين بســته بندی، شكل و شــمايلی كه در مشهد توزيع شد، دو سال پيش 
ابتدا در مالزی عرضه شد كه افشاگری يک خانم معلم منجر به  جمع آوری فوری آن شد.

سپس به  فاصله چند ماه، تعدادی از آن ها در سنگاپور و استراليا مشاهده شد كه اين بار 
نيز با انتشار گزارش های متعدد در سطح رسانه ها و حساس سازی اجتماعی، پليس اقدام 
به  جمع آوری آن از بازار كرد.اينكه پس از دو سال و به  عنوان ميزبان چهارم، چرا ايران و 
چرا مشهد مقصد چنين لگوهايی شده، از آن جنس پرسش هايی است كه به  نظر می رسد 

بايد به آن فكر كرد.

  نتایج مثبت و منفی یک بازدید خانوادگی
وحدت عماد همان فردی بود كه  اقدام به  انتشار تصاوير اين لگوی داعشی كرده بود. وی در 
اين باره می گويد: چند روز پس از رسانه ای شدن ماجرا، به  همراه پسرم به  چند اسباب بازی 
فروشی در نقاط مختلف شهر مشهد رفتيم تا ببينيم آيا می توانيم لگوهای داعشی را پيدا 

كنيم يا نه، اين بازديدهای خانوادگی هم نتايج مثبت و هم نتايج منفی داشت.
وی كه كارشــناس فرهنگ و ارتباطات است، می افزايد: مثبت از اين نظر كه لگوی مورد 
نظرمان را نيافتيم و اين يعنی يا بازديد احتمالی دستگاه های نظارتی منجر به  جمع آوری 
چنين اسباب بازی هايی از سطح شهر شده يا فعاليت های رسانه ای چند روز اخير درباره 
اين موضوع، متوليان فروشگاه ها را به  صورت خودجوش وادار به  جمع آوری لگوهای داعشی 
كرده است.عماد بيان كرد: نتيجه منفی اين جست وجو آشنايی مان با صدها مدل ديگر از 
اسباب بازی های لگويی بود كه با مارک های مختلف چينی و در قالب شخصيت های مسلح 

و خشن، در تيراژ وسيع در بازار به  فروش می رسيدند.

  »جالد داعش« در قالب لگویی کودکانه!
وی بيان می كند: لگويی كه به  پسرم هديه داده شده، ظاهراً حاصل بازآفرينی شخصيتی 
واقعی است به  اسم »محمد اموازی« ملقب به  »جان جهادی« يا همان »جالد داعش« كه 
به  عنوان يک تبعه انگليسی، با فيلم هايی كه از سربريدن گروگان های غربی از او منتشر 
شد، به  شهرت جهانی رسيد.وی اضافه می كند: روی جعبه اين اسباب بازی هم تصوير لگوی 
اين شخصيت در حالی كه اره برقی در دست گرفته و باالی سر بريده شده و خون آلود يک 
لگوی ديگر ايستاده است، درج شده كه در نوع خود بی نظير است و چنين خشونت عريانی 
را تاكنون در هيچ اسباب بازی ديگری نديده بودم.عماد ادامه می دهد: در كنار اين لگو، سازه 
ديگری هم كه به  منجنيق شباهت دارد، نقش سالح را بازی می كند و جالب اينجاست كه 

می توان با آن، بشكه های كوچِک »نفت« را به  سمت دشمنان فرضی پرتاب كرد.
وی تأكيد می كند: متأسفانه هرچه به  دنبال كمپانی توليدكننده اين اسباب بازی گشتم، به  

منبع مشخص و دقيقی برخورد نكردم، جز مقاله ای كه مدعی بود اين اسباب بازی لگويی 
كه روی آن عبارت »كماندوهای شــاهين« به  چشم می خورد، يكی از توليدات شركتی 
چينی به  اسم Legcool است كه محصوالت برند لگو را در چين به  صورت كپی غيرمجاز 
توليد و عرضه می كند.وی خاطرنشــان می كند: آنچه در مغازه های اسباب بازی شهرمان 
اتفاق می افتد، قطع به  يقين تا حدود كم يا زيادی، تحت تأثير قاچاق و توزيع های زيرزمينی 
اجناس اســت كه بايد با آن مبارزه كرد، اما اين نگرانی در من به  عنوان يک پدر به  طور 
جدی تقويت شــده كه به  هرحال بخشی از اين موجودات خيالی اما واقعی از درگاه های 
رســمی مملكت و با تأييد مراجع قانونی وارد می شوند كه اين  گونه گسترده و بی محابا 
پشت ويترين مغازه هايمان خودنمايی می كنند، بی آنكه چشمان هيچ ناظر كنجكاوی به 

 آن ها جلب شود!

   مورد مشابه گزارش نشد
رئيس دبيرخانه شــورای نظارت بر اسباب  بازی اما در پاسخ به  اين پرسش كه آيا پس از 
انتشار نخستين گزارش در رابطه با »اســباب بازی با شمايل داعش در مشهد« موردی 

مشابه گزارش شد، می گويد: خير، چنين موردی گزارش نشده است.
ويدا ملكی در پاسخ به  اينكه پس از انتشار گزارش چه اقداماتی از جانب شورا انجام شده، 
بيان می كند: در گام نخست برای مطلع شدن از وضعيت دقيق موضوع، پيگير منبع اصلی 
خبر شديم كه در نهايت به  شهروندی كه پستی اينستاگرامی در اين باره گذاشته بودند، 
منتهی شد و كل ماجرا را از ايشان پيگير شديم.وی ادامه می دهد: در بررسی های بعدی 
متوجه شــديم خوشبختانه بسرعت اين اسباب بازی از بازار جمع آوری شده  است .ملكی 
تأكيد می كند: از طرفی به  دليل حساسيت موضوع طی مكاتباتی ضمن بيان حساسيت های 
كارشناسی دقيق تر اسباب بازی های وارداتی توجه به  جزئياتی خاص را نيز به  تيم كارشناسی 
بخش وارداِت مستقر در چهار استان خوزستان، هرمزگان، بوشهر و تهران گوشزد كرديم 
تا چنانچه احتماالً با موردی خاص مواجه شــدند، نشانه شناسی دقيق تری داشته باشند.

جزئیاتی از لِگوهای داعشی پیدا شده در بازار مشهد

اسباب بازی های بدون شناسنامه  و نبود نظارت

در خصوص کمربند 
جنوبی مشهد می توان 

گفت هیچ مطالعه یا 
ارزیابی محیط زیستی 

صورت نگرفته و هیچ 
درخواستی برای صدور 

پیوست زیست محیطی 
برای آن نشده و میز 
ما خالی از این گونه 

موارد است!
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   مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی:
 خرید تضمینی گندم در استان  

از مرز ۸0 هزار تن گذشت

قدس: مدير سازمان تعاون روستايی خراسان رضوی 
گفــت: بيش از 8۰ هزار تن گندم در قالب طرح خريد 

تضمينی، از كشاورزان استان خريداری شده است.
محسن اســفندياری عنوان كرد: از ابتدای طرح خريد 
تضمينی گندم  از كشاورزان تاكنون بيش از 8۰ هزار و 
۳۰۰ تن گندم از كشاورزان خريداری و در مراكز خريد 

نگهداری می شود.
وی همچنين گفت:عمليات خريد تضمينی كلزا نيز در 
خراسان رضوی همچنان ادامه دارد و تاكنون 65۰۰ تن 

كلزا از كشاورزان خريداری شده است.

  با حضور معاون هماهنگ کننده نزاجا
 فرمانده جدید لشکر 77  
ثامن االئمه)ع( معرفی شد

فارس: معاون هماهنگ كننــده نيروی زمينی ارتش 
ضمــن قدردانی از زحمات ســرتيپ دوم ابوالقاســم 
رضايی، فرمانده لشكر77 ثامن االئمه)ع(، امير سرتيپ 
دوم محمدحســين مستشــاری را به عنوان فرمانده 
جديد اين لشــكر معرفی كرد.امير سرتيپ دوم ستاد 
علی جهانشاهی روز گذشته در مراسم تكريم و معارفه 
فرمانده قرارگاه عملياتی لشكر77 ثامن االئمه)ع( ضمن 
پاسداشت مقام ۲۳ هزار شهيد خراسان رضوی گفت: 
بايد خدا را برای اعطای نعمت واليت شــاكر باشــيم،  
طبق فرموده امام خمينی)ره(، هر كس در بسيج ارتش 

يا سپاه خدمت می كند، سرباز امام عصر)عج( است.

  معاون استاندار در گفت و گو با قدس:
27 درصد پست های مدیریتی 
خراسان رضوی متصدی ندارند

قدس آنالین: معاون مديريت و منابع انسانی استانداری 
خراسان رضوی گفت: 67 هزار و ۲۰۱ پست سازمانی در 
7۳ دستگاه استان وجود دارد كه 5۲ درصد آن ها با تصدی 
و 48 درصد آن ها بدون تصدی هستند. كوكب موسوی به 
قدس آنالين افزود: بر اساس مصوبه شورای اداری و تأكيد 
استاندار، به فرمانداران تأكيد شده است كه گزارش مديران 
هر شهرستان از حيث بومی و يا غيربومی را اعالم كنند.وی 
با اشاره به اينكه در حوزه مديريتی نيز ۲7 درصد پست ها 
بالتصدی اند، افزود: ۱۳ درصد از نيروهای استان قراردادی، 

۱۱ درصد پيمانی و 76 درصد نيز رسمی هستند.
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معاون فرماندار مشهد در گفت وگو با قدس:
 هرگونه افزایش قیمت نان غیرقانونی است

رضاطلبــی: 
معاون سیاسی و 
فرمانــداری  اجتماعــی 
شهرســتان مشهد گفت: 
برای تغییر قیمت نان نیاز 
به مصوبه هیئــت دولت 
اســت و پس ازابــاغ آن، 

قیمت نان تغییر پیدا خواهد کرد که تاکنون این موضوع رخ نداده 
است. حیدر خوش نیت در گفت وگو با قدس آناین اظهار داشت: 
در مورد تغییر قیمت نان هنوز هیچ اباغی صورت نگرفته، از این 
رو هرگونه افزایش قیمت نان در حال حاضر در سطح شهر مشهد 

غیر قانونی است.
وی تصریح کرد: برای تغییر قیمت نان نیاز به مصوبه هیئت دولت 
است و پس ازاباغ آن، قیمت نان تغییر پیدا خواهد کرد و تاکنون 
این موضوع رخ نداده اســت، از این رو  شهروندان و زائران اگر با 
تخلفی در این زمینه مواجه شدند، می توانند موارد را به فرمانداری 
مشــهد،  اتاق اصناف و اتحادیه نانوایی های مشهد اطاع رسانی 
کنند. خوش نیت بیان داشــت: از طرفی انتظار از نانوایی ها نیز 
این است که همچنان که به دنبال افزایش قیمت نان هستند، در 

موضوع کیفیت نان نیز دقت الزم را داشته باشند.    

در گفت وگوی قدس با کارشناسان مطرح شد
  شنا در استخرهای کشاورزی؛ 

تفریح پرخطر تابستانی
اکرمی:  وحید 
یکی از تفریحات 
پرخطر تابستانی، شنا در 
اســتخرهای کشــاورزی 
از چندگاهی  هر  اســت. 
اخبار غرق شدن نوجوانان 
و جوانان هم اســتانی به 

دلیل شنا در این استخرها منتشر می شود. 
استخرهای ذخیره آب کشاورزی با الیه های ژئوممبران، یکی از 
همین استخرهاست. دیواره های شیبدار و جنسی از پاستیک 
فشرده موجب می شود که خروج از این استخرها تقریباً غیرممکن 
شود. براساس آمار بیشتر غرق شدگان در استان، در استخرهای 

ذخیره آب کشاورزی جان خود را از دست داده اند. 
به همین دلیل با کارشناســان و مسئوالن مرتبط با این موضوع 
به گفت و گو نشســتیم تا راه حلی بــرای جلوگیری از این گونه 

غرق شدگی ها پیدا کنیم. 
دکتر آریا حجازی، مدیرکل پزشــکی قانونی خراسان رضوی در 
این خصوص به قدس آناین گفت: تعداد افراد غرق شده در سال 
گذشــته، ۳۲ مورد بوده که نسبت به سال قبل آن افزایش یافته 
اســت. وی افزود: از این تعداد، بیشــترین مورد غرق شدگی در 
استخرهای کشــاورزی اتفاق افتاده است. به نحوی که در سال 

گذشته ۱۴ مورد غرق شدگی در این استخرها ثبت شده است. 
معاون امداد و نجات جمعیت هال احمر خراسان رضوی نیز در 
گفت و گو با قدس آناین گفت: آمار غرق شدگی در استخرهای 
ذخیره آب کشاورزی با الیه های ژئوممبران در استان بسیار باالتر 

از غرق شدگی در استخرهای سیمانی یا دیگر استخرهاست. 
بهمن آبادی ادامه داد: اما استخرهای ژئوممبران دارای دیواره های 
شــیبدار بوده و بســیار لغزنده اند و هیچ محلی یا امکانی برای 
استراحت شناگران وجود ندارد. هرچقدر شناگر ماهر و توانا باشد 
بازهم خسته شده و نیاز به استراحت پیدا می کند. در این شرایط 
اگر کسی در اطرافش نباشد و کمکی به او نشود، هرگز نمی تواند از 

استخر خارج شود و متأسفانه در استخر غرق خواهد شد. 
بهمن آبادی اظهار کرد: باید تمام تمهیدات الزم را برای این گونه 
استخرها در نظر گرفت. دورتادور استخر باید فنس کشی شده و 

تابلوهای شنا ممنوع در اطراف آن نصب شود. 
جعفر جــوادی، مدیر آب و خاک و امور فنی مهندســی جهاد 
کشاورزی خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: خصوصیت 
اصلی استخرهای ژئوممبران این اســت که شیبدار و از جنس 
پلی اتیلن فشرده هســتند. به همین دلیل پس ازمدتی که آب 
در استخر وجود دارد دیواره ها لغزنده شده و باال آمدن از آن بسیار 
ســخت و گاهی غیرممکن می شود. وی تأکید کرد: به مالکان و 
بهره برداران اعام کرده ایم تمهیدات الزم را انجام دهند تا خدایی 

ناکرده اتفاق ناگواری برای کسی نیفتد. 

  کارگاه تولید پودر لباسشویی تقلبی
 در مشهد مهر و موم شد 

پودر  تولید  کارگاه  ایرنا: 
لباسشــویی تقلبــی در 
با حضور شعبه  مشــهد 
ســیار گشــت تعزیرات 
حکومتی خراسان رضوی 
و کارشناســان معاونــت 
غذا و دارو دانشــگاه علوم 

پزشکی مشــهد مهر و موم شد. رئیس شــعبه سیار تعزیرات 
حکومتی خراســان رضوی با اعام این مطلب افزود: این کارگاه 
در منطقه خین عرب مشــهد بازرسی شد و ۱000 بسته پودر 
لباسشویی ۳ و 5 کیلویی بدون شناسه های مورد تأیید معاونت 

غذا و دارو در این کارگاه کشف و ضبط شد.
امید جلیلی افزود: بسته های پودر تولیدی توقیف و ضمن تشکیل 

پرونده تخلف، این کارگاه مهر و موم شد.

تخلفات جاده ای دقیق تر رصد می شود
 فعالیت ۸ گشت رصد تردد

 ناوگان جاده ای خراسان شمالی
قــدس:   بجنــوردـ 
و  راهــداری  مدیــرکل 
جــاده ای  حمل ونقــل 
خراسان شمالی از برخورد 
با تخلفات حادثه ساز طی 
تابستان امسال در جاده 
اســتان خبر داد و گفت: 
برای این اقدام، هشت گشــت رصد تردد ناوگان جاده ای فعال 
شده اســت. علی اصغر بدیعی مقدم اظهار داشت: طرح گشت 
کنترل جــاده ای با همــکاری مشــترک اداره کل راهداری و 
حمل ونقل جاده ای و پلیس راه استان اجرایی می شود. مدیرکل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای خراســان شمالی افزود: در این 
طرح، هشت گشت جاده ای برای رصد تردد ناوگان در جاده های 
اســتان در طرح تابستانه فعال شده است. وی خاطرنشان کرد: 
گشت های کنترل جاده ای در تمام محورهای استان به  صورت 
مستمر حضور داشته و با تخلفات حادثه ساز رانندگان در جاده ها 
برخورد می کنند. بدیعی مقدم خاطرنشان کرد: گشت های کنترل 

جاده ای در طول تابستان در جاده ها حضور دارند. 

پایان یک اقدام ضد محیط زیستی
  شکارچی قوچ وحشی دستگیر شد

اداره  رئیس  قرمز:  خط 
زیست  محیط   حفاظت 
شهرستان راز و جرگان 
یــک  دســتگیری  از 
شکارچی قوچ وحشی و 
قبضه ساح  یک  کشف 
در این شهرســتان خبر 
داد. محمدباقــر مرادیان، رئیس اداره حفاظت محیط  زیســت 
شهرستان راز و جرگان گفت: مأموران یگان حفاظت شهرستان 
با همراهی و همکاری نیروهای مرزبانی پس از کسب اطاعاتی 
موفق به شناسایی یک شکارچی متخلف شدند. در ادامه متهم 
دستگیر و از منزل او مقادیری گوشت مربوط به گونه قوچ وحشی 

و یک اسلحه ساچمه زنی پنج تیر کشف شد.
وی افزود: متهم برابر ماده ۱5 قانون شکار و صید به اتهام شروع به 
شکار حیوانات وحشی حمایت  شده، به مراجع قضایی شهرستان 
معرفی شد. گفتنی است، براساس ماده ۱5 قانون شکار، شروع 
به شکار حیوانات قابل شکار و صید برخاف مقررات این قانون 
قابل تعقیب و مجازات است و مرتکب به حداقل مجازات مقرر 

محکوم خواهد شد.

  کشف ۱۰هزار قرص غیرمجاز
 از یک اتوبوس

باشــگاه خبرنگاران: 
انتظامــی  مأمــوران 
بیرجنــد  شهرســتان 
۱0هزار و ۹50عدد قرص 
غیرمجاز از یک دستگاه 

اتوبوس کشف کردند.
سرهنگ حسینی، رئیس 
پلیس آگاهی استان خراســان جنوبی گفت: مأموران ایست و 
بازرسی علی آباد شهرستان بیرجند، هنگام کنترل خودرو های 
عبوری به یک اتوبوس مشکوک و خودرو را برای بازرسی متوقف 
کردند. وی افزود: مأموران در بازرسی از خودرو ۱0 هزار و ۹50 

عدد قرص غیرمجاز کشف کردند.
سرهنگ حسینی گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس 

از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

در پی یک عملیات مشترک پلیسی
 2۱5 کیلوگرم تریاک در فردوس کشف شد

جانشــین  قرمز:  خط 
انتظامی خراسان جنوبی 
از کشــف ۲۱5 کیلــو 
گرم تریــاک درعملیات 
مشترک مأموران انتظامي 
شهرســتان فــردوس و 

استان البرز خبر داد.
 ســرهنگ ســعید دادگر با اعام این خبر گفت: در پی کسب 
خبري مبنی بر انتقال محموله ســنگین موادمخدر به شــرق 
کشور از طریق محورهاي عبوري استان خراسان جنوبی، بررسي 

موضوع در دستور کار پلیس  قرار گرفت.
وی تصریح کرد: مأموران انتظامي شهرستان فردوس با همکاری 
پلیس استان البرز، هنگام گشت زنی در سطح منطقه و کنترل 
محورهاي عبوري، تریلی حامل موادمخدر را شناسایي و متوقف 
کردند. جانشین انتظامی استان خراسان جنوبي در خاتمه گفت: 
مأموران در بازرسی از تریلي توقیفی، ۲۱5کیلو و ۴00گرم تریاک 
کشــف کردند که در این رابطه دو ســوداگر مرگ دستگیر و با 

تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

پلیس فریمان خبرداد
 سارقان احشام در محاصره قانون

باشگاه خبرنگاران: در 
پی دو عملیات پلیســی 
در فریمان، پنج ســارق 

حرفه ای دستگیر شدند.
سرهنگ خرسند، فرمانده 
در  فریمــان  انتظامــی 
تشــریح این خبر گفت: 
در پی وقوع چند فقره سرقت احشام در روستا های اطراف شهر 
فریمان، دستگیری سارق یا سارقان احتمالی به صورت ویژه در 
دستور کار مأموران این فرماندهی قرار گرفت.وی تصریح کرد: 
مأموران کانتری سفید سنگ به همراه مأموران انتظامی پاسگاه 
باالبند این فرماندهی با جمع آوری اطاعات اولیه از شیوه و شگرد 
سارقان و بررسی دقیق محل سرقت ها و افزایش گشت زنی های 
هدفمند در محدوده های احتمال وقوع سرقت، موفق شدند سه 
سارق را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه این افراد را دستگیر 
کردند. وی گفت: در همین رابطه مأموران کانتری مرکزی نیز 
موفق شــدند دو سارق اماکن خصوصی را نیز شناسایی و حین 
فروش اموال ســرقتی، این افراد را نیز دستگیر کنند. سرهنگ 
خرسند افزود: متهمان دستگیر شده تاکنون به پنج فقره سرقت 
احشام و اماکن خصوصی اعتراف و برای سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضایی معرفی شدند.

زاویه تصویر

تقاطع حادثه ساز

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     .

 مگر خرج یک چراغ قرمز چقدر است؟
لطفاً دوربرگردان داخل گاز شــرقی را به چراغ 
قرمز تبدیل نمایید چون سیل زائر از صدمتری 
به سمت حرم از داخل کوچه های فوق و هجوم 
آنان به سمت همین دوربرگردان است. مگر خرج 
یک چراغ قرمز برای راهنمایی رانندگی چقدر 

هزینه دارد که با اعصاب مردم بازی می کنند. 
935...4292

 مسئولیت شرعی آن را بر عهده بگیرید!
مدتی اســت برای کنتورآب، بین شهرداری و 
آبفا گیر کردیم. آبفا اشــتراک را منوط به اجازه 
آسفالت شکافی شــهرداری کرده و شهرداری 
منوط به ســند و  پایان کار. حدوداً کل منطقه 
ابرار بدون سند و وکالتی و قولنامه ای هستند و 
این قانون موجب ایجاد اشتراک های غیرمجاز و 
یا اشتراکات درحال ساخت شده است. با توجه 

به وضعیت ساکنان که قشر ضعیف و کارگری هستند، این امربسیار ناعادالنه است. مسئوالن یا مثل 
گاز و برق اجازه اشتراک بدهند یا مسئولیت شرعی این اشتراکات غیرمجاز )آب دزدی( را بپذیرند.

9۱5...۰47۰

 شهرداری پاسخ دهد؛ جایزه من کو؟
از برنامه بهار فیروزه ای که نوروز ۹8از شــبکه 
خراسان رضوی پخش می شد، برنده شدم و با 
گذشت چهار، پنج ماه هنوز شهرداری مشهد 

جایزه ام را نداده است.
9۱5...۸92۱

 وعده و وعید برای سهام عدالت
از چند ماه مانده به آخر سال قبل یکسره اعام می کردند مبلغ  ۱70 هزار تومان سود سهام مثًا 
عدالت به حساب سهامداران واریز می شود ولی وسط همین ماه مبلغ  86۱00 تومان واریز کردن 

پس چی شد آن وعده و وعیدها، عجب سرکاری بود!
9۱5...472۱

 سند چشم انداز مشهد را ابالغ کنید
از فرماندار مشــهد تقاضا می شود در نخستین 
اقدام خود، اباغ رسمی سند چشم انداز مشهد 
که دوسال است سرانجام به تصویب رسیده را از 
طریق وزیرکشور پیگیری کند تا مشهد هم بعد 
سال ها، از امکانات آن مثل سایرکانشهرهای 

ایران برخوردار شود.
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عقیل رحمانی با ورود دســتگاه قضایی به 
ماجرای زمین خواری گســترده و دست اندازی 
به اموال عمومی، ســرانجام تعدادی از مدیران 
پیشــین اداره کل راه و شهرســازی خراسان 
رضوی بــه اتهام اختاس، زمین خــواری و ... 

دستگیر شدند.
ورود قاطعانه دســتگاه قضایی مرکز اســتان 
خراسان رضوی به پرونده های نظیر بازداشت 
رئیس پیشین سازمان جهاد کشاورزی استان 
خراســان رضوی بــه اتهام ســرکردگی باند 
ارتشــاء و اختاس، بازداشت برخی از مدیران 
پیشــین آبفار استان به اتهام دریافت رشوه و... 
واکنش های مثبت مردمی را در سطح جامعه 
در پی داشت چرا که در شرایط کنونی مبارزه 
و برخورد قاطعانه با فســاد ســازمان یافته در 
دســتگاه های دولتی، یکی از خواسته های به 
حق آحاد جامعه و به عنوان یک مطالبه عمومی 

محسوب می شود.
در همین زمینه روز گذشــته پــی بردیم که 
دســتگاه قضایی پس از وصول مستنداتی در 
رابطه با دست اندازی غیر قابل باور چند مدیر 
پیشــین دولتی در اداره کل راه و شهرسازی 
خراسان رضوی و سازمان ملی زمین و مسکن 
به بیت المال و اموال عمومی، چند صد هکتار 
زمین با ارزش را در استان خراسان به شیوه های 

پیچیده ای به افرادی خاص واگذار کرده اند.
پس از طرح این ماجرا در دادســرای مشهد 
و با توجه به حساســیت آن که مقام قضایی 
دســتور تحقیق کامل تمامی زوایای موضوع 
را به صورت نامحســوس صادر و از ضابطان 
قضایی خواســته شد تا نتیجه اقدامات را هر 

چه سریع تر اعام کنند.
با شروع تحقیقات مشخص شد، ماجرا بسیار 
پیچیده و گسترده اســت اما سرانجام با ورود 
تیم های زبده کارشناســی بــه تاریکخانه این 
زمین خواری گسترده، ابعاد بیشتری از این جرم 
صورت گرفته برما شــد. از سویی نمایان شد 
عامان جرم روی یکی ازبهترین و باارزش ترین 
زمین ها دست گذاشته و با همکاری تعدادی از 
مدیران پیشین اداره کل راه و شهرسازی استان 
و سازمان ملی زمین و مسکن، چند صد هزار 
متر از زمین های مذکور را با روش های پیچیده 

به افرادی خاص واگذار کرده و در ادامه دست 
به اختاس هم زده اند.

 پس از آن گزارش، ماجرا به دســتگاه قضایی 
منعکس و در پــی آن تمامی متهمان پرونده 
دستگیرشــدند. درحالی مجرمان به سرپنجه 
عدالت سپرده شدند که ارزش این دست اندازی 
بــه اموال عمومی، چندین هزار میلیارد تومان 

برآورد شده است.
این گــزارش حاکی اســت، عامــان این 
اقدام به عناوین اتهامــی نظیر اختاس به 
نفع دیگری، زمین خواری و... در بازداشــت 

به ســر می برند. همچنین اقدامات بی وقفه 
مقام قضایی در این باره حاکی از آن بود که 
اعمال مجرمانه در طی ۱0 سال و به صورت 

خزنده ای صورت گرفته است.

تعدادی از مدیران پیشین راه و شهرسازی خراسان رضوی دستگیر شدند

زمین خواری گسترده در اداره کل شهرسازی 

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

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

آب و هوا
 ماندگاری هوای گرم تا امروز

قدس: اداره کل هواشناسی خراسان رضوی اعام کرد: با توجه 
به بررسی نقشه های آینده نگری و تصاویر ماهواره به تناوب در 
مناطق بادخیز نوار شرقی، جنوبی و شهرستان سبزوار وزش 
بــاد و گردوغبار پدیده غالب جوی اســت. ضمن اینکه اوایل 
هفته آینده بر ســرعت وزش باد افزوده خواهد شد به طوری 
که بخصوص برای مناطق ذکر شده وزش باد شدید با احتمال 
بروز خســارت و کاهش میدان دید افقی پیش بینی می شود. 

ماندگاری هوای گرم نیز تا پایان امروز ادامه خواهد داشت.
حداقل و حداکثر دمای شهرســتان مشــهد به ترتیب ۲۴ و 

۴0درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.
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عدالت

رحمانی روز گذشــته و با دستور قضایی، طرح رفع تصرف از 
زمین های تغییر کاربری داده شــده در حوالی بولوار شاهنامه و 
توس اجرا و در پی آن بیش از ۹0 باغ  ویای غیرمجازقلع و قمع 

و به حالت اولیه بازگردانده شدند.
قاضي مهدی حقدادی، سرپرست دادسرای ویژه شهرسازی مرکز 
اســتان خراسان رضوی در تشــریح این خبر گفت: در راستای 
جلوگیری از تغییر کاربری و تفکیک غیرمجاز اراضی، دونهاد با 
عنوان کمیته صیانت از حریم کانشهر مشهد و گشت های ویژه 
اراضی شورای حفظ حقوق بیت المال با دستگاه قضایی همکاری 
ویژه ای داشــتند.  این مقام قضایی تصریح کرد: در همین زمینه 
پس از انجام اقدامات قانونی، اخطارهایی به عامان تخلف داده شد 
و از آن ها خواسته شد تا زمین های تغییر کاربری شده را به حالت 

اول بازگردانند. برخی  همراهی الزم را با قانون معمول داشته اما 
برخی هم توجهی به این اخطارها نداشتند که در این خصوص 
صبح روز گذشته، تعداد ۹۳ مورد باغ  ویا و اراضی محصور شده 
غیرمجاز در محدوده توس ۹7 و شــاهنامه ۳5 قلع  وقمع شدند. 
با اجرای این طرح حدود ۳۹0 هزار مترمربع اراضی کشاورزی به 

حالت سابق خود برگشت داده شد.
سرپرست دادسرای ویژه شهرسازی مرکز استان افزود: برخی از 
زمین های اعمال قانون شده متعلق به موقوفات بوده که توسط 
زمین خواران تصرف و پس از تغییر کاربری تبدیل به باغ ویا شده 
بود. در ادامه زمین های رفع تصرف شده تحویل اداره کل اوقاف 
اســتان شد. وی ادامه داد: زمین خواران و یا متصرفان زمین های 
مختلــف باید بدانند که به هیچ وجه اجازه فعالیت به آن ها داده 

نخواهد شد و در این زمینه اقدامات آن ها توسط تیم های نظارتی 
به دقت رصد خواهد شد. افرادی که با خودشان محاسبه می کنند 
که با هزینه مشــخصی می توانند یک زمیــن را به تصرف خود 
درآورند به این نکته توجه داشته باشند که پس ازآنکه قانون به 
سراغ آن ها بیاید و تصرفات تخریب شود، همان هزینه کرد هم از 

دستشان خواهد رفت.

در پی اجرای برخورد با تصرفات غیر قانونی صورت گرفت

بازگشت 93 باغ  ویالی غیرمجاز به حالت قبل 

انتهــای بولــوار میرزاکوچــک خــان و تقاطع 
اسماعیل پور هر هفته شاهد چند تصادف است اما 
متأسفانه با وجود پیگیری های مکرر از پلیس۱۱0و 
ســازمان ترافیک بــرای نصب چــراغ راهنمایی، 

نتیجه ای نگرفتیم.



ورزش خراسان قدس در گفت وگو با یک متخصص مغز و اعصاب بررسی کرد

»ام.اس« ناشی از سبک زندگی غربی است
محبوبه علی پور بنــا برآمار موجود درحال 
حاضرحدود70 هزار ایرانی به بیماری ام اس مبتال 
هستند و دراستان خراسان رضوی بیش از 3500 

نفر با این عارضه درگیر هستند .
 البته گویا این روند شتاب قابل تأملی در سال های 
اخیر داشته اســت. ازهمین رو به بهانه برگزاری 
16 دوره کنگــره بین المللــی ام اس ایــران که 
قراراست به میزبانی مشهد انجام شود؛  به سراغ 
دکتر محمدعلی نهایتی، متخصص مغز واعصاب و 
فلوشیب ام اس رفتیم تا به زوایایی از این بیماری  

که کمتر مورد توجه قرارگرفته، بپردازیم.  

 آقای دکتر، در ســال های اخیر با افراد 
بسیاری مواجه می شویم که به بیماری ام  اس 
مبتال شده اند. آیا این تصور که  این عارضه 
در کشور ما روند صعودی دارد را می توان 

پذیرفت؟
به طور قطع و یقین نمی توان درباره این بیماری 
و روند ابتال بــه آن اظهار نظر کرد چرا که اگر 
امروز ما تعداد بیشتری از بیماران را می بینیم، 
می تواند دالیل متعددی داشته باشد. چنانکه 
به دلیل حساســیت جامعه جوان، گسترش 
خدمات تشــخیصی و آگاهی پزشکان بیش 
ازگذشته  عالئم  این بیماری جدی گرفته شده 
و با سرعت بیشتری نسبت به گذشته شناسایی  
می شــود.  همچنین به دلیل گسترش سبک 
زندگی غربی که بیشتر آن را در قالب مصرف 
فســت فود، استرس کاری فراوان، کم تحرکی 
و زندگی ماشــینی ، خواب کم  و اســتفاده از 
گوشی تلفن همراه  می شناسیم. این عوامل نیز 
ممکن است در بروز این بیماری اثرگذارباشند. 
از دیگر مواردی که شاید  در رشد این بیماری 
اثرگذاربوده می توان بــه کمبود ویتامین دی 
اشاره کرد. نکته دیگراینکه درگذشته به دلیل 
غفلت از رعایت نکات بهداشــتی، افراد جامعه 
و بخصوص کــودکان درمحیط هایی زندگی و 
بازی می کردند که امکان ابتال به امراض قارچی، 
عفونی و... وجود داشــت درحالی که درشرایط 
امروزی اغلب افــراد درمحیط های  ایزوله  و با 
رعایت اصول بهداشتی رشد می کنند. ازهمین 
رو سیستم ایمنی بدن نیز تغییر کرده و حتی 
متزلزل شده اســت. بنابراین افراد در مواجهه 
با هرتحریکــی که هنوز بــه طوردقیق آن را 

نمی شناسیم، دچاربیماری ام اس می شوند.

 شما روند درمان بیماران را  در حال حاضر 
چقدر مؤثر دانسته و مطلوب می بینید؟

گرچه بیماری یادشــده  درحال حاضر درمان 
قطعی ندارد اما چنانچه درمراحل اولیه و توسط 
متخصصان خبره بسرعت تشخیص داده شده 
و درمان مؤثــری صورت بگیرد، به این ترتیب 
افراد مبتال بــدون هــراس از ناتوانی درصدد 

گرفتن  نادیــده  یــا  کتمان 
این بیمــاری، به متخصصان 
مراجعه کنند تا بنابر وضعیت 
و شــرایط بیمــاری،  مراحل 
مــورد نیازدرمان اجراشــود، 
می توان نسبت به روند درمان 
امیدوار بود چــرا که  با این 
شــیوه چنانچه قراربوده فرد 
مبتال درسن 35-30 سالگی 
دچارناتوانی شود، می توان با 
مســیر درمان مطلوب حتی 
این رونــد ناتوانی را به باالی 
سنین 50-45 سالگی رساند. 
همچنین بسیارامکان دارد که 
با وجود درمان به موقع حتی 
به این ناتوانی نیز نرسد چرا 
که بنابر بررسی های موجود، 
مبتالیان  درصــد  حدود80 
ام  خیم  دچاربیماری خوش 
اس هســتند. به این ترتیب 
چنانچه بیماران در مســیر 
مناسب درمان قرار گرفته و از 

گرفتارشدن در دام  گروه های شیادی که به اسم 
درمان های مکمل همانند انرژی درمانی ، طب 
سنتی ، زنبوردرمانی فعال هستند؛ پرهیز کنند، 
بی شک درکنار درمان های اصلی، می توانند با 
تغذیه سالم و ورزش های مناسب روند پیشرفت 
این عارضــه را مدیریت کنند. متخصصان نیز 
با اتکا به شــیوه های درمانی کارآمد می توانند 
رونــد این بیماری را کند ســازند. به هر روی 
از آنجا که متأســفانه ایــن بیماری ماهیتی 
پیش رونده دارد ، گاه شــاهدیم بیماران در 
مراحل پیشــرفته مراجعــه می کنند که به 
دلیــل بار روانی این قضیه، شــاید مبتالیان 
دچار افسردگی شوند. همچنین دیدگاه های 
حاکــم بر جامعه می تواند این فشــارها را بر 

خانواده و مبتالیان تشــدید 
کنــد. بنابراین جــا دارد با 
داده ها  صحیح،  اطالع رسانی 
و باورهــای نادرســت را از 
آن ها دورکنیــم. به گونه ای 
که به این حقیقت برســند 
که  درشــرایط فعلــی و با 
همیشــه  موقع،  به  درمان 
ابتــال بــه ام اس به معنای 
ازکارافتادگــی  و  ناتوانــی 
نیســت. نکتــه دیگراینکه 
درسال های  خوشــبختانه 
اخیر بــه بیمــاران ام اس 
توجــه کافی می شــود که 
شاید فراتر از دیگر بیماران 
خاص باشــد. همچنین به 
لحاظ دسترسی به داروهای 
وجــود  موردنیازمشــکلی 
ندارد. البته بــه دلیل آنکه 
این عارضه روند پیش رونده 
دارد، اغلب بــا تأخیر برای 
تشــخیص ودرمان مراجعه 
می شــود. همچنین درتمام استان ها امکان 
دسترسی به پزشــکان فوق تخصص وجود 
ندارد. بنابراین  به بیماران و پزشکانی که در 
روند درمان مداخله دارند ، پیشنهاد می کنم 
برای تکمیل این پروسه، حداقل سالی یکبار 
بیماران را به پزشکان فوق تخصص این حوزه 
ارجاع دهند  تا روند درمان را بررســی کرده 
وچنانچه نیاز به اصالح و تغییر دارد، در زمان 

مناسب انجام شود.

 الگوی ابتال به این عارضه در کشور ما تا 
چه حد به الگوی جهانی نزدیک است؟

الگوی ابتال در کشــور ما با جوامع توســعه 
یافتــه چندان تفاوتی ندارد. چنانکه همانند 

این کشــورها میزان ابتالی بانوان دو یا سه 
برابر مردان اســت. نکته دیگر اینکه  گرچه 
پیش ازاین تصورمی شد اطفال زیر 18 سال 
به این بیمــاری مبتال نمی شــوند اما بنابر 
بررســی ها مشخص شده، سن مبتالیان نیز 
کاهش یافتــه چنانکه حتی ممکن اســت 
بیمارانی زیر 10 ســال نیز وجود داشــته 
باشــند.  البتــه گرچــه روند درمــان این 
مبتالیان نســبت به بیماران بزرگسال بهتر 
نتیجه می دهد اما ممکن اســت ام اس در 
کودکان یادشــده به موقع تشــخیص داده 
نشده و درمان های اثر گذار صورت نگیرد و 
ناتوانی این اطفال زودتر بروز کند. همچنین 
جــا دارد تأکیــد کنم کــه جمعیت اطفال 
مبتال حدود یــک درصد جمعیت مبتالیان 

را تشکیل داده و رقم چشمگیری نیست.

 آقای دکتــر! درچه صورت بیماران باید 
عالئمی را جدی گرفته و برای تشخیص ابتال 

به ام اس مراجعه کنند؟
باید توجه داشت به طورمعمول مبتالیان به این 
عارضه جوان بوده و35-25 ساله هستند. بنابراین  
درصورت بروز تاری دید ناگهانی، بی حســی، 
کرختی  مداوم ومقاوم به درمان، سرگیجه های 
مداوم باید نسبت به تشخیص اقدام کرد. البته 
حمالت ام اس اغلب بیش از 24 ساعت به طول 
می انجامد. بنابراین اگرفردی چندین ماه درگیر 
کرختی وگزگز اعضای بدن شده برای تشخیص 
دقیق به پزشک مراجعه کند. درخصوص نقش 
ژنتیک در بروز این بیماری باید گفت، ریسک 
ابتال به این بیماری در افرادی که بستگان درجه 
یک آن ها  مبتال شــده اند بــه  حدود 5 درصد 
می رسد . بنابراین ابتالی ام اس در خانواده ای به 
طور الزامی نمی تواند نشان از ابتالی دیگران به 

این بیماری باشد.

 درحال حاضر ازبیماری هایی می شنویم 
که به عنوان شبه ام اس شناخته می شوند 
آیا این گونه امراضی صحت دارند و مبتالیان 

آن ها وضعیت مشابه بیماران ام اس دارند؟
 بیماری هایــی همانند »دویــک« که اغلب 
چشــم و مغز را درگیر می کنند، درگذشته 
تصورمی کردنــد کــه همان ام اس اســت. 
درحالی که بنابر تحقیقات مشــخص شــد 
این گونه  امراض متفــاوت بوده وعلت های 
دیگری دارند. همچنین گرچه این بیماری ها 
نیز درمان پذیرهستند اما ازآنجا که با تأخیر 
تشخیص داده می شد، متأسفانه آثاری را برای 
بیمار به همراه داشــته  است. البته  درحال 
حاضر روند تشخیص و درمان این امراض نیز 
بهبود یافته و بیماران نیز به سطحی از ابتال 

نمی رسند که دچار ناتوانی شوند. 

فرهنگ و هنر

نکوداشت

افتخار

  اکران »ضربه فنی« در مشهد
فیلــم »ضربه فنــی« از 
تولیــدات کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوان 
در مرکز فرهنگی هنری 
مشهد  کانون  شــماره7 

اکران می شود. 
اکران این فیلم هر روز از 

ساعت 16:30 به نشانی بولوار فکوری- فکوری45 خیابان فراز 
مرکز فرهنگی هنری شماره7 کانون اکران خواهد شد.

  بزرگداشت زنده یاد 
استاد حسین یگانه در قوچان 

فرهنگ  اداره  سرپرست 
و ارشــاد اسالمی قوچان 
گفت: همزمان با بیست 
ســالگرد  هفتمیــن  و 
استاد  زنده یاد  درگذشت 
حاج حسین یگانه، آیین 
بزرگداشــت آن اســتاد 

برگزار شــد. حمید ضیائی افزود: ایــن ویژه برنامه همزمان با 
پنجمین شب از شب های موسیقی آوای خنیاگران در محل 

تاالر هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.
شایان ذکر است، در این مراسم هنرمندان موسیقی محلی 
از جمله گروه اســتاد محمد یگانه و اســتاد حمید یگانه، 
گروه استاد حاج قربان ســلیمانی، استاد حسین عزیزی، 
گروه استاد محمد علی آبادی، گروه آقای فرجی و... اجرای 

برنامه داشتند.

 برگزاری سمینار داوران جودوی استان 
در مشهد 

داوران  آموزشی  سمینار 
جودوی خراسان رضوی 
بــه منظــور هماهنگی 
داوران جودوی شهرهای 
مختلف این اســتان به 
میزبانی مشــهد برگزار 
شد. رئیس هیئت جودو، 
جوجیتسو و کوراش خراسان رضوی به ایرنا گفت: این سمینار 
آموزشــی با حضور بیش از 100 داور فعال جودو از شهرهای 
مختلف استان برگزار شد که 70 نفر از آن ها مرد و 30 نفر هم 
زن هستند. احمد امیرفخریان افزود: آشنایی با آخرین قوانین 
جهانی داوری جودو از اهداف برگزاری این دوره آموزشی بود 
که با تدریس مجتبی توکلی، مســئول و دبیر کمیته داوران 
هیئت استان خراسان رضوی و دارنده درجه داوری بین المللی 

A قاره ای جودو و A جهانی کوراش همراه بود.

 آکادمی داوران جوان راه اندازی می شود 
آکادمی داوران جوان در 
اســتان خراسان رضوی 

راه اندازی می شود.
فوتبال  هیئــت  دبیــر 
خراســان  رضوی در این 
خصوص گفــت: داوری 
خراسان رضوی روزهای 
درخشانی در فوتبال کشور داشته و باید سعی کرد دوباره به آن 
دوران بازگشت و راه اندازی آکادمی داوران جوان در این راستا 
برنامه ریزی شــده است. حیدری با بیان اینکه پشتوانه سازی 
در داوری و شناسایی داوران جوان و مستعد از جمله اهداف 
راه اندازی این آکادمی است، خاطرنشان کرد: در این راستا از 
هیئت های فوتبال شهرستان ها خواسته شده دا وران مستعد و 
زیر 24 سال خود را به هیئت استان معرفی کنند. وی افزود: 

مرحله اول این طرح برای داوران فوتسال اجرا خواهد شد.

 حضور شوریان در اردوی تیم ملی بوکس 
 محمد شوریان، بوکسور 
خراسان رضوی به اردوی 
تیم ملی در تهران دعوت 
شد. این بوکسور خراسانی 
از  ورزشکارانی  همراه  به 
هشت اســتان کشور به 
اردوی تیــم ملی دعوت 
شده است. گفتنی است؛ این اردوی آمادگی از شنبه 29 تیرماه 

در مجموعه ورزشی انقالب تهران برگزار می شود.

چنانچه بیماران از 
گرفتارشدن در دام  

گروه های شیاد  پرهیز 
کنند، بی شک درکنار 

درمان های اصلی، 
می توانند با تغذیه سالم 

و ورزش های مناسب 
روند پیشرفت این 

عارضه را مدیریت کنند

بــرش
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گپی با فرزند استادی که خود را وقف آموزش 
توان جویان کرد

  خودش را وقف کودکان معلول کرد
علی پور: بــرای جامعه 
نهادهای  و  هنرمنــدان 
دراســتان  حمایتــی 
خراســان رضــوی، نام 
زنده یاد »عباسعلی خمر« 
چندان بیگانه نیســت. 
بنابراین هفته بهزیستی 

را فرصتی دانستیم برای آشنایی جوان ترها و البته یادآور حقی 
که این استاد برگردن ما دارد، به سراغ فرزندش امین حسین 
خمر رفتیم تا گوشه ای از دلبستگی های این استاد را نسبت به 

کودکان توانجو از زبان وی بشنویم.

  یادی از استاد
اســتاد خمر اگرچه آبان ماه 1394 پس از مدت ها مبارزه با 
بیماری، چشم از جهان فرو بست اما هنوز هم سال هاست که 
درجمع توان یابان مشــهدی صحبت از همدلی این هنرمند 
نیک اندیش اســت. چنانکه برای نمونه چنــد ماه پیش که 
گفت و گویمان با گروهــی از دانش آموزان مرکز امید به چاپ 
رسید، والدین برخی دانش آموزان تماس گرفته و تأکید کردند: 
چرا نام استاد خمر را ننوشتید؟ زیرا هیچ وقت بهزیستی کالسی 
برای فرزندان ما نداشــت و آموزشی نداد و استاد خمر رایگان 
به بچه های ما آموزش می داد. مدتی بعد نیز که در شبکه های 
اجتماعی تصاویری از همخوانی تکتم فرید -هنرمند توانجو- در 
مؤسسه همدم منتشر شد، از استاد خمر به عنوان نخستین 
مربی کودکان این مؤسســه یاد شد. امین حسین خمر نیز با 
بیان اینکه آموزش به چنین اطفالی عشق وصبر می خواهد و 
پدرم سمبل عشق وصبوری بود، می گوید: پدرم سعی کرد با 
فعالیت درمراکزی همانند همدم )فتح المبین(، شهید بهشتی و 
فیاض بخش به استعدادیابی، بازتوانی و تقویت اعتماد به نفس 
این فرزندان بپردازد. چنانکه عزیزانی همانند مجتبی بهشتی، 
حمید خوارزمی از آموزش های پدرم بهره مند شدند. همچنین 
محمدمصلحی، هنرمند نام آشنای مشهدی که امروز همزمان 
دوساز را می نوازد از شاگردان پدرم بوده است. به این ترتیب این 
فرزندان توانستند با آموزش موسیقی و بهره گیری از این زبان، 

خود را به جامعه معرفی کرده و نشان دهند. 
وی با تأکیــد براینکه پدرم برای آمــوزش کودکان توان یاب 
هیچ گاه دســتمزدی نگرفته و مکرر به ما نیز نســبت به این 
قضیه توصیه کرده است، ادامه می دهد: از زمانی که پدرم در 
بهزیستی به کار مشغول شــد به مدت 30 سال به کودکان 
آموزش داد و همواره اعتقاد داشت آموزش به این افراد رسالت 
و وظیفه ای انســانی است چرا که بســیاری از این اطفال به 
دلیل محدودیت های خود دچار افسردگی شده و خانه نشین 
می شوند. بنابراین با توانمندسازی می توان آن ها را به باورمندی 
رســاند و به حضور در جامعه تشــویق کرد. همچنین از نظر 
پدرم، تمام اطفال توانجو فرزندش محســوب می شدند و این 
کودکان نیز همین نگاه را به پدرم داشتند. به این ترتیب پس 
از بازنشستگی و حتی با وجود ابتال به بیماری های متعدد نیز به 
فعالیت در این مسیر ادامه داد چرا که به توانایی ها و ارزش های 
این کودکان باور داشت و معتقد بود در مقابل دنیای صمیمی و 
زالل این اطفال، این ما هستیم که با وجود ظاهر سالم وعادی 

باید معلول و ناتوان محسوب شویم.

 دست هایی با همت واال
امین حسین که خود نیز دســتی در آموزش کودکان دارد، 
می گوید: اطفال توان یاب وقتی برای نخستین بار در کالس های 
موسیقی وارد شده و سازی را در دست می گیرند، بسیار شاد 
و بانشاط هستند به طوری که به هیچ وجه متوجه کم توانی 
و ضعف خود نمی شــوند، بنابراین احساس ناامیدی و ناکامی 
نمی کنند ازهمین رو مربی باید با هنرمندی خود انگیزه ادامه 
کار را در این اطفال ایجاد کرده و شرایط را به گونه ای مدیریت 
کند که توانجوی خردسال احساس نکند نمی تواند زیرا به طور 
قطع با گذشت از این مرحله کودکان قدرتمندانه مسیر فراگیری 
را ادامه می دهند.  وی تأکید می کند: سازمان بهزیستی هیچ 
حمایتی از آموزش مددجویان در حوزه موســیقی نمی کند، 
درحالی که موسیقی برای این افراد نه یک تفریح که شیوه ای 
درمانی است. در واقع زبانی برای بیان توانمندی ها و احساسات 
محسوب می شود. بنابراین با وجود نیازهای این اطفال به این 
قضیه، اگر تالش ها و اقداماتی برای آموزش توان یابان می شود، 

اغلب حاصل همت واالی نیکوکاران است.

 3 خراسانی در فهرست 
سرآمدان علمی کشور 

قدس: معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد از 
قرار گرفتن سه عضو هیئت علمی این دانشگاه در میان سرآمدان 

علمی کشور خبر داد.
دکتر محسن تفقدی اظهار کرد: همه ساله فدراسیون سرآمدان 
علمی ایران تحــت حمایت معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری با هدف دستیابی به مرجعیت علمی، افزایش کیفیت 
علمی کشور و کمک به توسعه تحقیقات محققان معتبر، سرآمدان 
علمی را از بین افراد با توانمندی پژوهشی معتبر شناسایی و آن ها 
را در دو گروه الف و ب و با توجه به اعتبار علمی کســب شــده 
توسط هر فرد، مورد حمایت خود قرار می دهد. وی افزود: در سال 
جاری فدراسیون 75 نفر از محققان را به عنوان سرآمدان علمی 
کشور انتخاب کرده است که نام سه نفر از اعضای هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این فهرست قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: دکتر محسن قنبری؛ با کسب رتبه60 و اعتبار 
علمی 50، دکتر محمد رمضانی؛ استاد ممتاز دانشکده داروسازی 
و مرکز تحقیقات علوم دارویی با کسب رتبه63 و اعتبار علمی 42 
و خانم دکتر مونا علی بلندی؛ عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه 
با کسب رتبه 72 و اعتبار علمی 34 در این فهرست قرار گرفته اند.

 درخشش دانش آموزان زبرخاني 
در جشنواره نوجوان خوارزمي مشهد

خرو- خبرنگار قدس: دانش آموزان زبرخاني شرکت کننده 
در جشنواره نوجوان خوارزمي مشهد دو مقام نخست و یک 
مقام سوم استاني را در بین ادارات آموزش وپرورش گروه»ج« 
بدســت آوردند. رئیس آموزش و پرورش بخش زبرخان با 
اعالم این خبر گفت: در رشته آزمایشگاه علوم، مهدیه هراتي 
و زهرا قربان زاده و در بخش دست سازه ها، صادق کمالي با 
عنوان نرم افزار آنتي ویروس تلفن همراه مقام نخست استان 
را در گروه»ج« کسب کردند. مجتبي تاراش افزود: عالوه براین 
در مسابقه دست ســازه ها نیز دانش آموزان،  زهرا حیدري 
وسمیرا قدمیاري با اثري با عنوان »دستگاه آبیاري الکترونیکي 

هوشمند« مقام سوم جشنواره را از آن خود کردند.

 500 اثر تاریخی خراسان رضوی 
در حال ثبت ملی است

قــدس: مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری خراسان رضوی گفت: امسال 500 اثر تاریخی 
این استان از جمله موزه تاریخی قرائی رشتخوار در حال 
ثبت در فهرســت آثار ملی است. ابوالفضل مکرمی فر در 
حاشیه بازدید از موزه تاریخی قرائی رشتخوار با بیان این 
مطلب افزود: امسال 35 میلیارد ریال در قالب تسهیالت 
و اعتبارات یارانه ای و با ســود 4 درصد به حوزه میراث 
فرهنگی و گردشــگری خراسان رضوی اختصاص یافته 
است. وی با اشاره به اینکه گردشگری، صنعتی درآمدزا با 
اشتغال زایی پایدار است، ادامه داد: یکی از شاخص ها در 

تخصیص اعتبار مورد نیاز، ثبت آثار ملی است.

 جزئیات استفاده از 
اتوبوس زیارت

قدس: مدیر گردشــگری و امور زائران شهرداری مشهد 
گفت: روزانه حــدود 10 اتوبوس به همراه 400  نفر در 
قالب طرح »اتوبوس زیــارت« از حرم مطهر امام رضا)ع( 

بازدید کرده و به زیارت می پردازند.
نرگس شالچیان، درخصوص طرح »اتوبوس زیارت« اظهار 
کرد: این طرح از سال 95 با همکاری و مشارکت سازمان 

اتوبوسرانی آغاز شده و تا پایان سال 98 دایر است.
مدیر گردشــگری و امور زائران شهرداری مشهد افزود: 
عالقه مندان استفاده از طرح »اتوبوس زیارت« می توانند 
با  ثبت نام در مســاجد محل خود از خدمات این طرح 

بهره مند شوند. 

     یک مسئول تشریح کرد     مدیرکل ميراث فرهنگی استان:     رئيس آموزش و پرورش خبر داد

7584zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستيم
 با ما تماس بگيرید
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1. اثــری از جان اشــتاین بک نویســنده 
 آمریکایی- »کوتاه« کوتاه - نوعی زغال سنگ 
2. آهن تازی- نوع تهیه شــده آن از انگور 
شــاهانی را مویز می نامند - قالبی 3. نوعی 
رزین ســنگواره به رنگ زرد که درساخت 
زیورآالت بــه کار می رود- بالکــن - خانه 
تابســتانی 4. بخشــی از خاک خوزستان 
 را دربــر می  گیــرد- واحد- شــهر آذری 
 5. پیر و کهنسال- سرشک دیده- سرخرگ 
6. پهلوان- ســه کیلوگرم- آرواره- بهره و 
فایــده- حرف مکرر 7. پرنده ای باگوشــت 
 لذیــذ- نــگارش رایانه ای- پــرورش دادن 
الهــی»ع« پیامبــران  از  ثروتمنــد-   .8 
 9. اهــل ســاری- ترســناک- سرمشــق
10. بخش فرانســوی رودخانه راین- عدل 
و قسط- نپذیرفتن- شهرتوت- دهان عرب 
11. جمع بینه به معنی شــواهد محکم- 
بدگویی شــعری- نوعی پارچــه لطیف از 
اطلس 12. گیســو- قبیله شمال عربستان 
در صدراسالم-پســوند نوشیدن 13. پرنده 
وحشی حالل گوشــت- خرمی و شادابی- 

امــروز عرب 14. دنبالــه و امتداد چیزی - 
ابریشم - دربندان 15. کالم صریح- سنگ 

طلق – رشیدمردان

1. ناتوانی از اثبات درستی ادعا در دادگاه- 
پاتــوق دار 2. رج و صف- پیامبری که زبان 
 حیوانــات را می دانســت- جهــاز عروس 
3. خرابه- حیوان بیمار- بصیر 4. از شاخه های 
تحصیلی قدیمی دبیرستانی- سرودهایی که 
به مناسبت والدت پیامبر»ص« یا اهل بیت 
ایشان خوانده شــود- چندین امت 5. اعالم 
زمان نماز توسط آن صورت می گیرد- تدین- 
صوت ندای بی ادب 6. طالیه دار اعداد- ترمز 
 چهارپا- حرف فاصله- بخش پایینی لباس 
7. دســتالف- صدقه دادن بــرای آمرزش 
گناهان- مرکب تندرو 8. عضوی از دستگاه 
گوارش – چه کســی- صــد مترمربع- ماه 
محبــت 9. درگیری و نــزاع- تیم فوتبال 
مشــهدی حاضر در رقابت های لیگ برتر - 
مزه عجول 10. بیماری مسری جنوب شرق 
آسیا- خاندان- مرغ می رود- سرای مهروکین 

 11. مایه آهنگ- کاشــف قانون جاذبه زمین- ســاعی 
12. بدگویــی ادبی- نام چند تن از پاپ ها- شــعله آتش 
13. آشــکار- بم ترین صدای مرد- کالنتر 14. از وسایل 
کوهنوردی- گل زیبای مرداب- پشت سر 15. نوعی سازکه 

به آن قره نی هم می گویند- هم عهد

  افقی

  عمودی
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