
حجت االسالم پژمانفر رئيس مجمع نمايندگان استان شد
براى سال چهارم مجلس دهم

انتخابات مجمع نمايندگان خراسان رضوى براى 
انتخاب رئيس و اعضاى هيئت رئيســه در ســال 
چهارم مجلس دهم برگزار شد. مجمع نمايندگان 
استان خراسان رضوى كه در حال حاضر و پس از 
استعفاى نماينده حوزه چناران و طرقبه شانديز 17 
نفر هستند، براى انتخاب رئيس و اعضاى هيئت 

رئيسه در...
.......صفحه 2 

دغدغه «ابراهيم» دفاع از دين و كشورش بود
پاى صحبت والدين شهيد قائمى 

ابراهيــم از مرخصى نيامد؛ تمــاس گرفت و گفت، 
نزديك عمليات است مامان، نميام، بعد ازعمليات اگر 

عمرى بود، مى بينمتان.
تلفن نداشتيم. به تلفنخانه كارخانه نخريسى پدرش 
زنگ مى زد. شب پيش از عمليات، نامه من به دستش 
رسيده بود. ابراهيم پاى تلفن به من گفت، مامان اينجا 

بعضى از بسيجى هاى رزمنده ...
.......صفحه 4 
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دستور ويژه استاندار براى ترافيك مشهد - طرقبه
 با تالش معاونت بازرسى سازمان صمت 

خراسان رضوى صورت گرفت

كشف 140 تن
ذرت يارانه اى

از شبكه خارج شده

.......صفحه 3 

....... همين صفحه 

شهردارى مشهد موظف به رفع مشكل شد

.......صفحه 2 

بالتكليفى مديريتى به بهانه ادغام شركت هاى 
آبفا شهرى و روستايى خراسان رضوى

در سه عمليات بازرسى از انبار هاى مخفى در مشهد، حدود 140 تن 
ذرت يارانه اى از شــبكه توزيع خارج شده كشف و عوامل اين اقدام به 

دادسراى انقالب معرفى شدند...
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بجنورد- خبرنگار قدس: معاون ميراث فرهنگى خراسان 
شمالى از آماده سازى هفت پرونده ثبتى آثار طبيعى استان 
جهت ثبت در فهرســت آثار ملى كشــور خبــر داد. على 
مستوفيان گفت: از اين تعداد، پنج پرونده مربوط به درخت 
ارس سرچشــمه، توت مملجه و چنارهاى كهنسال پارك 
بابا امان شهرســتان بجنورد، درخت گردو روستاى قره گل 
و درختان گردوى روســتاى زيكانلو شهرستان فاروج، يك 
پرونده مربوط به چشــمه گاوگل شهرستان مانه وسملقان 
و يك پرونده مربوط به رويشــگاه الله هاى واژگون خمبى 

شهرستان گرمه است.
وى افزود: شوراى ثبت در اواسط مردادماه در ماسوله برگزار 

خواهد شد.

هفت اثر طبيعى 
خراسان شمالى

ثبت ملى مى شود

رسائى فر  هــوا كه گرم مى شود خيلى از كمبودها كه 
پيش از اين نمايان نبود يا كمتر به چشم مى آمد، بوضوح 
خودنمايى مى كند و حتى به معضل تبديل مى شــود كه 

بى ترديد كمبود آب از مهم ترين آن هاست. 
نبود يا كمبود آب با گرم شدن هوا عطش همه را بيشتر 
مى كند و داستان بى آبى شكل و شمايل ديگرى به خود 
مى گيرد. اين بى آبى همراه با باال رفتن دماى هوا، جريان 
زندگى را به خودى خود دچار مشــكل مى كند كه البته 
اين سختى ها در مناطق روستايى كم آب شديدتر مى شود.

بنا بر اعالم مســئوالن مرتبط با حوزه آب، در حال حاضر 
420 روستاى خراســان رضوى مشكل كمبود آب دارند 
و با تانكر آبرســانى مى شوند؛ اين يعنى در شرايط فعلى 
و با افزايش فزاينده دماى هوا، زندگى ســاكنان اين 420 
روستا با مشكالت جدى روبه رو است. نكته جالب اينكه بر 
اساس اظهارنظر سرپرست شركت آب و فاضالب روستايى 
خراســان رضوى، شهرســتان هاى مشــهد و تربت جام 
بيشترين آمار را در بحث آبرسانى با تانكر به روستاها در 

استان دارند!
اين شــرايط در حالى بر روســتاهاى خراســان رضوى 
حكمفرماست كه از بهمن ســال گذشته، شركت آب و 
فاضالب روستايى استان بدون مديرعامل و با سرپرست 

اداره مى شود.
دليل ايــن خأل را بايد در اظهارنظــر مقامات مرتبط در 
وزارت نيرو جســت وجو كرد كه عنوان كردند، قرار است 
شركت هاى آب و فاضالب شهرى و روستايى با هم ادغام و 
با يك مديريت اداره شوند، به همين دليل پس از جرياناتى 
كه در مجموعه شركت آب و فاضالب روستايى خراسان 
رضوى اتفاق افتاد، مدير عامل جديدى براى اين شركت 

انتخاب نشده است.

 ادغام شركت هاى آب و فاضالب شهرى و روستايى استان

محمدعلى همدمى نژاد، مديركل امور روستايى استاندارى 
خراســان رضوى در خصوص بهتر شدن شرايط آبرسانى 
به روستاهايى كه با تانكر انجام مى شود، گفت: طرح هاى 

خوبى براى بر طرف شدن مشكالت پيش رو وجود دارد، 
اما اعتبارات اجازه نمى دهد خيلى زود به ثمر برسند؛ با اين 
حال تمهيدات خوبى انديشيده شده و مشكالت موجود تا 

جايى كه امكان پذير بوده بر طرف شده است.
وى در ادامه اظهار داشــت: يكى از مشــكالت بزرگ در 
موضوع آب روستاييان، انشــعابات غيرمجازى است كه 
درپى ساخت وســازهاى غيرمجاز و ويالسازى ايجاد شده 
است، به گونه اى كه به اذعان مسئوالن، در برخى روستاها  
لوله اى 6 اينچى براى تأمين آب روستا كفايت مى كند، اما 
با اينكه اين ميزان تا هشت اينچ هم افزايش داشته باز هم 

روستا با كمبود آب روبه رو است.
مديركل امور روســتايى اســتاندارى خراسان رضوى 
همچنين درباره طوالنى شدن زمان معرفى مديرعامل 
شركت آب و فاضالب روســتايى استان گفت: در اين 
زمينه عنوان مى شود وزارت نيرو در نظر دارد مديريت 
شــركت آب و فاضالب شهرى و روســتايى را در هم 
ادغام كند، به همين دليل فعًال و تا تكليف اين موضوع 

مشخص شود، براى شــركت آب و فاضالب روستايى 
استان مديرعاملى انتخاب نشده است.

  سوءمديريت؛ عامل برخى از مشكالت

حجت االســالم نصراهللا پژمانفر، نماينده مردم مشهد 
و كالت در مجلس شــوراى اســالمى نيز در خصوص 
شرايط فعلى آب در استان بويژه در بحث آب روستايى 
گفت: متأســفانه وضعيت بحرانى شهرســتان مشهد 
در حوزه آب ســبب شــده خدمات اوليه از جمله در 
دســترس بودن آب براى برخى از روستاها با مشكل 

روبه رو شود.
وى در ادامه اظهار داشــت: ريشه بخشى از اين موضوع 
در ســوءمديريت هايى است كه وجود دارد و انباشت اين 
مشكالت در حوزه آب موجب مشاهده وضعيت نابسامانى 

در شهرستان مشهد شده است.
نماينده مردم مشهد و كالت در مجلس شوراى اسالمى 
همچنين به پيگيرى هايى كه از دى ماه ســال گذشته 

با وزير نيرو انجام شــد، اشــاره كرد و افزود: نتيجه اين 
پيگيرى ها حضور شــخص وزير در جلســات مربوط به 
آب مشهد و اســتان بود كه سه جلسه اين گونه برگزار 
شد. وزير نيرو نامه اى به رئيس جمهور نوشته كه ايشان 
نيز دستور داده ســازمان برنامه و بودجه به اين مسئله 
ورود پيدا كند. اين موضوعات براى به ثمر رســيدن نياز 
به پيگيرى دارد كــه ما نيز همچنان پيگير اين موضوع 

هستيم .

پژمانفر در مورد پيگيرى ها براى معرفى مديرعامل شركت 
آب و فاضالب روســتايى خراسان رضوى نيز گفت: گويا 
وزارت نيرو در نظر دارد مديريت شــركت آب و فاضالب 
شهرى و روستايى را با هم ادغام نمايد كه به نظر مى رسد 
تحول خوبى در اين زمينه باشد، براى همين فعالً شركت 
آب و فاضالب روستايى استان با سرپرست اداره مى شود. 
اگر موضوعى جز ادغام اين دو شركت در ميان بود بى شك 

گاليه مند شده و پيگيرى هاى مستمر مى كرديم.

بالتكليفى مديريتى به بهانه ادغام شركت هاى آبفا شهرى و روستايى خراسان رضوى

رفع تشنگى اهالى 420 روستا، معطل تصميم وزارت نيرو
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چهار شنبه 2 مرداد 1398

21 ذى القعده 1440
 24 جوالى 2019 
 سال سى و دوم 

 شماره 9021  
ويژه نامه 3405 

     صفحه 1 خراسان

 آگهی مزایده فروش زمین 
ب��ه اطالع ش��هروندان محترم می رس��اند  ب��ا عنایت به مج��وز ش��ماره 50/466 مورخ 
97/10/12 ش��ورای محترم اسالمی شهرکدکن ، این ش��هرداری در نظر دارد نسبت به 
فروش 3 قطعه زمین ) 200 متر مربع ( در کوی عطار خیابان ش��هید برونس��ی با قیمت 

کارشناسی هر متر مربع 1/500/000 ریال اقدام نماید . 
لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده از تاریخ 
98 به ش��هرداری کدکن ) امور مالی ( مراجعه نمایند   انتش��ار تا پایان روز 05/14/

شهرداری کدکن 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه)نوبت دوم( شرکت تعاونی تولیدی وتوزیعی باغستان لنگر مشهد
بدینوسیله ازکلیه اعضا تعاونی دعوت بعمل می آید درجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم (که درساعت 19 

بعداز ظهر روز جمعه 98/05/18 درمحل باغستان لنگر- دانشگاه 16/1 تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس           2- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 97
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 98      4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

تذک��ر: در صورتی که حضور عضوی میس��ر نمی باش��د، میتوان��د حق رای خود را با وکالتنامه ب��ه عضو دیگری واگذار 
نماید. دراین صورت هرعضو عالوه بر رای خود تا سه حق رای و شخص غیرعضو یک حق رای با وکالت، میتواند داشته 
باش��د. عضو متقاضی اعطای حق رای، می بایس��ت به همراه نماینده خود در تاریخ  5/16/ 98 جهت اخذ ورقه ورود به 

مجمع به دفتر تعاونی مراجعه نماید.
هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی وتوزیعی باغستان لنگر مشهد
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آگهی مزایده
ش��هرداری تایباد در نظر دارد به اس��تناد مجوز ش��ورای اس��المی 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 اطالعات 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 اطالعات بیشتربا شماره  تلفن 54535524 -051  تماس حاصل نمایند . 

 ایوب سیدالحسینی شهردارتایباد 

/ع
98
05
02
6

نوبت دوم آگهی مزایده 
ش��هرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی 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 اطالعات الزم به واحد امالک 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 اطالعات بیش��تربا شماره   تلفن 54535524 -051  تماس حاصل 

نمایند . 
 ایوب سیدالحسینی شهردارتایباد 
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آگهی مزایده نوبت دوم
ش��هرداری تایباد در نظر دارد به اس��تناد مجوز شورای اسالمی 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 

اطالعات الزم و ارِائه پیشنهادات خود حداکثر تا ساعت 14 مورخ 98/05/12 
با ش��هرداری تایب��اد واحد امالک 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 . 
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گزارشقدسازدالیلبیرغبتیکشاورزانبهکشتگلخانهای

تغییرالگویکشت؛متولیانکوتاهیمیکنند
هاشمرسائیفر خراســان رضوی یکی از 
مناطق درگیر در بحث خشکســالی و کمبود 
منابع آبی در کشور است که بخش وسیعی از 
آن به وسیله آب های زیرزمینی تغذیه می شود 
و درصد کمی از دشت ها به آب جاری و دائمی 
دسترســی دارند؛ به همین دلیل برای تداوم 
زندگی باید منابع آبی فعلی مدیریت شود تا 

بتوان از پس خشکسالی ها برآمد.
یکی از مهم ترین راه هــای مبارزه با کم آبی و 
خشکســالی، باال بردن میزان بهره وری از آب 
در مصارف روزانه اســت. مصــارف خانگی، 
کشاورزی و صنعتی از جمله مواردی هستند 
که ناگزیر به مصرف بهینه در آن ها هســتیم. 
در این بین مصارف کشاورزی با سهم بیش از 
90 درصدی، تقریباً منابع آبی استان را یکجا 

می بلعد!
در تمام دنیا راه های گوناگونی برای باال بردن 
راندمان مصرف آب در حوزه کشاورزی وجود 
دارد کــه نتایج قابل توجهی در پی داشــته 
اســت. یکی از این راهکارها، جایگزین کردن 
کشــت گلخانه به جای روش های سنتی در 
شــاخه هایی از کشاورزی اســت که قابلیت 
تبدیل شــدن به گلخانه را دارند. در کشــت 
گلخانــه ای مصرف آب به میزان قابل توجهی 
کاهش می یابد که توانســته ایــن روش را به 
روشــی محبوب در حوزه کشاورزی روز دنیا 

تبدیل کند.
گرچه در کشور و استان ما کاشت گلخانه ای 
محصوالت کشاورزی رواج یافته، اما هنوز که 
هنوز اســت خراسان رضوی نتوانسته جایگاه 
مناسبی در موضوع گسترش کشت گلخانه ای 
در کشور بدست بیاورد، تا جایی که حتی وزیر 
جهادکشاورزی در سفری که چندی پیش به 
استان داشــت، بصراحت به این قضیه اشاره 
کرده و خواستار ترویج و گسترش کشت های 

گلخانه ای در کشاورزی خراسان رضوی شد.
ایجاد گلخانه های فعال و قابل ورود به عرصه 
تولیدات کشاورزی مستلزم هزینه های زیادی 
است که این موضوع ســبب شده کشاورزان 
زیادی نتوانند از عهده آن برآیند، اما با مطرح 
شــدن موضوع گسترش کشــت گلخانه ای 
کوچــک مقیاس و حمایت هایی که توســط 
دســتگاه های مرتبط بویژه وزارت و اداره های 
جهادکشاورزی در این زمینه شده، کشاورزان 
به این مقوله رغبت بیشتری نشان می دهند تا 
با سرمایه ای کمتر و شرایطی تسهیل شده تر 
بتوانند محصوالت کشاورزی گلخانه ای کشت 

کنند.
با توجه به اینکه گفته می شــود کشــاورزان 
زیادی هســتند که تمایل بــه عوض کردن 
روش کشت از سنتی به گلخانه ای در مقیاس 

کوچــک دارند، ولــی گویا 
وجود مشــکالت و موانعی 
بــر ســر راه ایــن موضوع، 
گالیه های کشــاورزان را در 

پی داشته است.

هفتخوانرستمبرای
ثبتدرخواستایجاد

گلخانه!
یکی از کشــاورزان با اشاره 
به اینکه اصالح روش کشت 
از ســنتی بــه گلخانــه ای 
می توانــد کمک زیــادی به 

صرفه جویی در مصرف آب کند، گفت: به این 
خاطر که توانایی راه اندازی گلخانه در مقیاس 
بزرگ را نداشــتیم، با وجود مزیت های کشت 
گلخانه ای، تاکنون نتوانســته ایم به این مهم 
دست پیدا کنیم، اما از زمانی که بحث راه اندازی 
گلخانه های کوچک مقیاس مطرح شده، به این 
فکر افتادیم در این راه گام برداریم و به هدفی 
که مدنظرمان است، برسیم. به همین منظور به 

اداره جهادکشاورزی شهر خود مراجعه کردم.
وی ادامــه داد: زمان مراجعه بــه اداره جهاد 
کشاورزی شهرستان متوجه شدم کارشناسان 
این اداره هنوز درخصوص شــرایط راه اندازی 
گلخانه توجیه نشده اند و در برخی موارد اظهار 
بی اطالعی می کنند. وقتی پیگیر کار شدم، به 
من اعالم شد هنوز زیرساخت های نرم افزاری 
الزم برای ثبت درخواســت کشاورزان وجود 

ندارد یا  اینکه نقص زیادی 
دارد. با کلی دوندگی و صرف 
وقت زیاد، توانستم قسمتی 
از کار را در شهرستان انجام 
دهم و بــرای پیگیری بقیه 
کارها به مرکز استان ارجاع 
داده شــدم. هنگام پیگیری 
در مرکــز اســتان فهمیدم 
آنجا نیز کارها به این سادگی 
انجام نمی شــود؛ گرچه من 
کاری نمی توانستم بکنم اما 
وجــود نقص ها و بی اطالعی 
این  با  کارشناســان مرتبط 
جریان کار را مشکل تر می کرد. او اظهار داشت: 
نه تنها مرکز اســتان با این جریان مشــکل 
داشت، بلکه تجمیع همه درخواست ها و الزام 
به ثبت همه آن ها در یک سیستم با تنها یک 
سرور در تهران، به ثمر رسیدن کار را برای من 
و سایر درخواست کنندگان سخت و سخت تر 
کرده بود.ســؤال من این اســت که دوستان 
مســئول اگر قرار است کاری برای بهتر شدن 
شــرایط کنند، چرا این همه مانع برای من و 
امثال من درســت می کنند؛ آن هم اقدام به 
این مهمی که یک روز تأخیرش هم دیر است.

دستوروزیربرایحذفبرخی
ازاستعالمها

بــرای پیگیری ایــن موضوع بــا مدیر روابط 
عمومی اداره کل جهادکشــاورزی خراســان 

رضوی تمــاس گرفتیــم. ســیدین در این 
خصوص گفت: گرچه مواردی از جمله طوالنی 
شدن ثبت درخواست برای ایجاد گلخانه های 
کوچک مقیاس تا همین دو هفته گذشــته 
وجود داشته، اما با دستور شخص وزیر مبنی 
بر برداشته شدن برخی از استعالم ها، فرایند 
زمانی برای ثبت درخواســت بــه مقدار قابل 
توجهی کاهش پیدا کرده است؛ ضمن اینکه 
مشکالت نرم افزاری گذشته نیز تا حد امکان 
برطرف شده و در حال حاضر مشکل خاصی 

در این زمینه دیده نمی شود.

پاسخگونبودنرئیسنظاممهندسی
کشاورزیاستان!

مدیر روابط عمومی اداره کل جهادکشاورزی 
خراسان رضوی همچنین برای اینکه اطالعات 
ما در این زمینه بیشتر شود، پیشنهاد گفت وگو 
با قنادزاده، رئیس ســازمان نظام مهندســی 
کشاورزی استان را مطرح کرد که ما نیز با وی 
تماس گرفتیم . قنادزاده ابتدا تماس خبرنگار 
ما را پاسخ داد، اما همین که موضوع از طرف 
خبرنگار قدس مطرح شــد، به بهانه جلسه، 
پاســخگویی در این خصــوص را به تماس تا 
15 دقیقه دیگر موکول کرد، اما متأسفانه 15 
دقیقه بعد که هیچ، چند مرتبه دیگر هم با وی 
تماس گرفته شــد اما او حاضر به پاسخگویی 
نشد.شاید بشــود حال و روز آن کشاورز برای 
ثبــت درخواســتش را از نحوه پاســخگویی 

اینچنین مسئوالنی به وضوح درک کرد.

حجتاالسالمپژمانفررئیسمجمع 
نمایندگانخراسانرضویشد

انتخابات مجمع  قدس: 
خراســان  نماینــدگان 
رضــوی بــرای انتخاب 
هیئت  اعضای  و  رئیس 
رئیســه در سال چهارم 
مجلس دهم برگزار شد.

مجمع نمایندگان استان 
خراســان رضوی که در 

حال حاضر و پس از استعفای نماینده حوزه چناران و طرقبه 
شاندیز 1۷ نفر هستند، برای انتخاب رئیس و اعضای هیئت 

رئیسه در سال چهارم مجلس دهم تشکیل جلسه دادند.
در این جلسه، حجت االســالم نصراهلل پژمانفر نماینده مردم 
مشهد و کالت به عنوان رئیس، خانم هاجر چنارانی و حمید 
گرمابی  نماینده های مردم نیشابور و فیروزه به ترتیب به عنوان  
نایب رئیس و  دبیر و حسین مقصودی  نماینده سبزوار، جوین 
و جغتای نیز به عنوان ســخنگوی مجمع برای سال چهارم 

انتخاب شدند.  

استاندارخبرداد
۲۸میلیاردتوماناعتبار،رهاوردسفر
معاونرئیسجمهوربهخراسانشمالی

خبرنگار بجنــورد-
اســتاندار  قــدس: 
خراســان شــمالی بــا 
تفاهم نامه های  به  اشاره 
مطرح شــده در ســفر 
فناوری  و  علمی  معاون 
بــه  رئیــس جمهــور 
ایــن اســتان، میــزان 

اعتبارات حاصل از این ســفر را ۲۸0 میلیارد ریال اعالم کرد.
محمدعلی شــجاعی در نشســت ســتاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی خراسان شمالی با اشاره به تفاهم نامه های مطرح شده 
در سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به این استان، 
ایجاد پایگاه خدمات صادرات محصوالت دانش بنیان کشور را 
قــول طالیی معاون رئیس جمهوری عنوان کرد که با کمک 
بخش خصوصی و اتاق بازرگانی محقق می شود و افزود: این 

امر سبب رونق صادرات کشور خواهد بود.
وی با بیان اینکه »این استان متولی پایگاه خدمات صادرات 
محصوالت دانش بنیان ایران در کشور ترکمنستان شد« اظهار 
داشــت: در این سفر پرداخت 1۲0 میلیارد ریال اعتبار برای 
تسهیالت به طرح های دانش بنیان مورد موافقت قرار گرفته 

است که با نرخ 11 درصد به متقاضیان داده می شود.
استاندار خراسان شمالی افزود: البته از محل کمک های فنی و 
اعتباری استان، تأمین اعتبار نیمی از سود این تسهیالت برای 
مجریان طرح هایی که بر اساس پیشران های توسعه استان اجرا 
می شوند و مشکلی از استان را برطرف می کنند، توسط استان 

تقبل شده است.
وی گفــت: تأمین 60 میلیارد ریال بــرای تکمیل و تجهیز 
ساختمان پارک علم و فناوری، 10 میلیارد ریال برای تکمیل و 
تجهیز مرکز نوآوری دانشگاه علوم پزشکی، تأمین 10 میلیارد 
ریال برای هر کدام از مراکز رشــد در شــیروان و اسفراین از 
جمله تفاهم نامه هایی اســت که در سفر آقای ستاری منعقد 

شده است.
شجاعی افزود: فرمانداران در شهرستان هایی که مرکز نوآوری 
ندارند تا دو هفته دیگر، مکانی برای ایجاد این مراکز معرفی 
کنند تا برای ایجاد و تجهیز این مراکز اقدام شود. وی با بیان 
اینکه هر تابلو علمی که در شهرستان بلند شود سبب توسعه 
این شهرستان خواهد بود، خاطرنشان کرد: معاونت علمی و 
فناوری رئیس جمهوری تجهیز این مراکز را متعهد شده است.

استاندار خراسان شمالی گفت: کمک به تجهیز پژوهشسراها 
در شهرســتان های استان از دیگر پیشــنهادهای ما در این 
سفر است. وی با بیان اینکه باید تمام شهرستان های استان 
پژوهشسرا داشته باشند، افزود: با تأمین فضای پژوهشسرا در 
شهرســتان ها، معاونت علمی و فناوری متعهد شده است در 

تجهیز این مکان ها حمایت داشته باشد.

درراستایتأمینمالیپروژههایزیرساختی
مشهدصورتگرفت

انتشاروفروش1۲00میلیاردتومان 
اوراقمشارکتپروژههایشهری

قدس: شهرداری مشهد 
مالی  تأمین  راستای  در 
زیرســاختی  پروژه های 
شــهر، اقدام به انتشار و 
فــروش 1۲00 میلیارد 
اوراق مشــارکت  تومان 
اژدری،  است.اژدر  کرده 

معاون اقتصادی شــهردار مشــهد اظهارکرد: 350 میلیارد 
تومان اوراق مشــارکت در تاریخ ۲9 خرداد سال جاری برای 
اجرای طرح نوســازی و بهســازی بافت پیرامون حرم مطهر 
رضوی و 150 میلیارد تومان نیز در راستای توسعه، تعریض 

و بدنه سازی خیابان حر عاملی 31 تیر ماه به فروش رسید.
وی افزود: برای اجرای فاز سوم پروژه خط 3 قطار شهری، ۷00 
میلیارد تومان اوراق مشارکت با عاملیت بانک صنعت ومعدن 

انتشار یافت.

باانعقادتفاهمنامهایتصمیمگیریشد
استفادهازظرفیتجامعهالمصطفی

درجذبگردشگرخارجی
قــدس: در نشســت 
مدیرکل میراث فرهنگی 
خراســان رضــوی بــا 
 رئیس نمایندگی جامعه

 المصطفــی  العــــالمیه 
خراســان، اســتفاده از 
ظرفیت جامعه المصطفی 

در جذب گردشگر خارجی رایزنی و برنامه ریزی شد.
ابوالفضل مکرمی فر در این نشســت که در جامعه المصطفی 
العالمیه در مشهد برگزار شد، گفت: پرواز مستقیم، امنیت و 
اقامت از مؤلفه های اصلی برای جذب گردشگر خارجی است 
که خراسان رضوی هر سه مورد را دارد، همچنین در استان نیز 

زیرساخت های حمل و نقلی بخوبی فراهم است.
وی به ظرفیت ها و زیرساخت های استان و بویژه مشهد اشاره 
کرد و ادامه داد: در اســتان 16۲ تأسیسات گردشگری دارای 
مجوز از این اداره کل با ظرفیت بیش از 10۲ هزار نفر شــب 
اقامت فعال اســت.وی ادامه داد: پیش از این تفاهم نامه  بین 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
رضوی و جامعه المصطفی العالمیه امضا شده که در راستای 
توسعه گردشگری همکاری داشته باشیم و این نشست برای 

اجرایی شدن این تفاهم نامه برگزار شد.
وی با بیان اینکه جامعه المصطفی العالمیه ظرفیت های ملی 
و بین المللی دارد، گفت: بیش از ۷000 دانشجو، پژوهشگر و 
طلبه  در راســتای ارزش های دینی و معنوی در این مؤسسه 
فعال هستند که می توانند در زمینه توسعه گردشگری کمک 
کنند.همچنین در این نشست رئیس جامعه المصطفی العالمیه 
خراسان برای همکاری در توسعه روابط و گردشگری خراسان 
رضوی با کشورهای هدف این نهاد اعالم آمادگی کرد و گفت: 
این مؤسسه، نهادی علمی، حوزوی و بین المللی است و بیش 
از ۷000 طلبه از 50 کشــور جهان در مشــهد حضور دارند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه طالب از کشــورها با زبان های 
مختلــف در این مرکز حضور دارنــد، می تواند معرفی کننده 
مناســب ظرفیت های گردشگری، مذهبی و صنعتی و دیگر 
ظرفیت های خراسان رضوی باشد.حجت االسالم محمدرضا 
صالح تصریح کرد: صدها میلیون نفر از پیروان و عاشقان اهل 
بیت)ع( و صدها میلیون نفر از سایر مذاهب اسالمی و حتی 
غیرمسلمانان عالقه مند آمدن به مشــهد هستند که نباید از 
این ظرفیت عبور کنیم؛ در همین راستا مذاکراتی با مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی 
انجام و مقرر شد با ارتباطاتی که بین جامعه المصطفی وجود 
دارد، این ظرفیت گردشــگری را احیا کنیــم. وی ادامه داد: 
معرفی ظرفیت های  علمی، گردشــگری سالمت و... از دیگر 
مواردی است که با استفاده از ظرفیت های جامعه المصطفی 

العالمیه معرفی و جذب گردشگر انجام خواهد شد.

مبارزهباتحریف
ازاهدافقصههایقرآنیاست

ایرنا:مبــارزه با تحریف 
تاریخ و عبرت از گذشته 
از جمله اهداف قرآن در 
بیان قصه و داستان است.

یک محقق و نویســنده 
علت  دینــی،  ادبیــات 
اســتفاده قرآن از قصه و 
داستان را ویژگی تربیتی و آموزشی، جذابیت داستان، عرضه 
واقعیات عبرت انگیز و بهترین روش برای تفهیم مطالب ذکر کرد 
و گفت: 1000 آیه قرآن بیان قصه و داستان های مختلف است.

حجت االســالم جواد محدثی در نشست »واکاوی ظرفیت ها 
و ظرافت های قصه در قرآن کریم« در مشــهد افزود: عبرت و 
تفکر از سرگذشت اقوام پیشین، مبارزه با تحریف های تاریخی، 
حفظ آرامش خاطر پیامبر اسالم)ص( و مؤمنان در کنار وعده 
نصرت الهی و هدایت بشر و پیوند با خدا از جمله اهداف قرآن 
در استفاده از قصه است.وی اظهار داشت: داستان های قرآنی 
به رخدادهای گذشته، حوادث دوره نزول و آینده نگری توجه 
ویــژه ای دارد و در بیان قصص قرآنی باید به ظرفیت و درک 

مخاطب و ظرافت های داستان های قرآنی توجه کنیم.

استاندارخراسانرضوی
باتأکیدبرتعیینتکالیفدستگاهها:

سرعترشدآسیبهایاجتماعی
بسیاربیشترازاقداماتپیشگیرانهاست

قدس:استاندار خراســان رضوی گفت: تکلیف دستگاه های 
اجرایی در طرح »نجات« با هدف کاهش آسیب های اجتماعی 
باید تا دو هفته آینده مشــخص شود.علیرضا رزم حسینی در 
جلسه کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی، سالمت، زنان 
و خانواده اســتان که در محل دفتر استاندار برگزار شد، اظهار 
کرد: بر اساس مصوبه ستاد ساماندهی حاشیه شهر، شهرداری 
مشهد متعهد شده است که در مدت 6 ماه نسبت به غربالگری 
دقیق جمعیت هدف در سکونتگاه های غیررسمی اقدام کند.

وی افزود: در شرایط فعلی دستگاه های اجرایی آشنایی چندانی 
با ساختار جمعیت هدف ساماندهی حاشیه شهر مشهد ندارند 
و به همین دلیل تسریع در انجام غربالگری جمعیت، بیش از 
پیش ضرورت پیدا می کند.استاندار خراسان رضوی با اشاره به 
تعهد شهرداری مشهد برای راه اندازی 66 دفتر تسهیل گری در 
حاشیه شهر اظهار کرد: در مشهد با 1.5 میلیون حاشیه نشین، 
فقط چهار دفتر تسهیل گری وجود دارد درحالی که به دفاتر 
بیشتری نیاز اســت.وی با بیان اینکه هدف از راه اندازی دفاتر 
تسهیل گری، انجام یک کار صوری نیســت، اظهار کرد: قرار 
نیست صوری کار کنیم؛ بهزیستی باید بداند که در یک محله 
چه تعداد معلول وجود دارد و در قبال آن ها چه وظیفه ای دارد.

رزم حسینی گفت: هر یک از دستگاه ها و ادارات باید با وظایف 
خود در برابر آسیب های اجتماعی آشنا شوند و متناسب با آن، 
برای کاهش شاخص ها در این حوزه برنامه ریزی انجام داده و 

در این راستا فعالیت کنند.
اســتاندار خراســان رضوی خاطرنشــان کرد: سرعت رشد 
آسیب های اجتماعی فزاینده و بسیار بیشتر از سرعت اقداماتی 
اســت که ما در راستای کاهش این آسیب ها انجام می دهیم، 
بنابرایــن بدون برنامه ریزی دقیق نمی توان به صورت جدی با 

این مشکالت مقابله کرد.

قدس   استاندار خراسان رضوی بر حل مشکل ترافیک خروجی شهر مشهد به سمت 
شهرستان طرقبه شاندیز )بینالود( توسط شهرداری مشهد تأکید کرد.

علیرضا رزم حسینی روز گذشته در نشست کارگروه ستاد بازآفرینی استان با موضوع حاشیه 
شــهر، پس از شنیدن سخنان شهردار مشهد و مسئوالن طرقبه شاندیز گفت: با توجه به 
زمانبر بودن اعالم نتیجه برای رفع اختالفات محدوده دو شهرستان، شهرداری مشهد به 

عنوان عامل برای حل مشکالت محدوده یاد شده وارد عمل شود.
شــهردار مشهد نیز در این نشســت گفت: ترافیک آزاردهنده بولوار وکیل آباد به سمت 
شهرســتان طرقبه شاندیز بخصوص در روزهای پایانی هفته، موجب معطلی مردم و مایه 
تأســف و خجالت است.محمدرضا کالیی به مشکالت احتمالی که ممکن است به لحاظ 
مسائل امنیتی در ترافیک سنگین این محدوده ایجاد شود، اشاره کرد و افزود: این مشکل 
به دلیل اختالف و اصالح نکردن تقسیمات کشوری در محدوده شهرستان بینالود و حریم 
شهر مشهد ایجاد شده اســت.وی ادامه داد: برای برطرف کردن این مشکل مسئله فنی 
و عمرانی نداریم و شــهرداری آماده است آن را در سه بخش پنج کیلومتر نخست جاده 

مشهد- چناران، سه راهی طرقبه شاندیز و انتهای خیابان مهدیه حل کند.
شهردار مشهد گفت: جدا از اینکه چه تصمیمی برای تعیین حدود یاد شده گرفته می شود 
و چه نهادی بر این محدوده حاکم خواهد شد، مسئله حل ترافیک سنگین این محدوده از 
سوی یک نهاد باالدستی استانی، پیگیری و دستور داده شود و شهرداری برای اجرا و حل 

این مشکل اعالم آمادگی می کند.
کالیی پس از پایان این نشســت نیز در گفت و گو بــا خبرنگاران افزود: از جمله اقداماتی 
که قرار اســت برای حل این گره ترافیکی انجام شود، ایجاد یک تقاطع غیر همسطح در 
محدوده نمایشگاه بین المللی مشهد اســت که تا 10 روز آینده اقدامات اجرایی آن آغاز 
می شود.سرپرســت معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: 

مذاکراتی برای تعیین و انطباق محدوده حریم در طرح جامع مشهد و تقسیمات کشوری 
محدوده شهرستان بینالود در حال انجام است.

وحید قربانی با اشاره به سابقه 1۲ ساله این اختالف افزود: به سرانجام رسیدن این مورد 
اختالفی به هماهنگی های استانی و کشوری در بُعد تقسیمات کشوری و طرح جامع شهر 

مشهد نیازمند است.
روزنامــه قدس نیز تا کنون با چاپ گزارش های متعدد در خصوص مشــکالت ترافیکی 
مسیر مشهد به طرقبه شــاندیز خواستار میانجی گری مسئوالن باالدستی برای حل این 

معضل شده بود.   

شهرداریمشهدموظفبهرفعمشکلشد

دستور ویژه استاندار برای ترافیک مشهد -  طرقبه
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پایانمسابقاتقرآنی
دانشگاههایپزشکیمنطقه7کشور

ایرنا:تیم قرآنی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با برتری بر 
دیگر تیم های دانشگاهی به مرحله نیمه نهایی مسابقات 
بخش تیمی بیست و چهارمین جشنواره قرآنی وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی راه یافت.معاون 
فرهنگی و دانشجویی دانشــگاه علوم پزشکی سبزوار 
گفت: مســابقات جشــنواره قرآنی دانشگاه های علوم 
پزشکی منطقه ۷ کشــور با حضور تیم های گلستان، 
سمنان، بیرجند، مشهد و سبزواربه میزبانی این دانشگاه 
برگزار شــد.علی دلبری افزود: شــرکت کنندگان در 
قالب تیم های ســه نفره در دو بخش زنان و مردان در 
رشته های قرائت، مفاهیم و حفظ به صورت همزمان به 

مدت دو روز با یکدیگر رقابت کردند.

خراسانرضوی
53پایگاهنمازجمعهدارد

قدس:مسئول دفتر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه 
خراسان رضوی گفت: این استان 53 پایگاه نماز جمعه و 
5۲ امام جمعه دارد.حجت االسالم محمدحسین ایزدی 
گفت: فقط شهرستان صالح آباد تربت جام مدتی است 
امام جمعه ندارد که بزودی معرفی می شود.وی افزود: 
بیش از 4000 نفر هم عضو ســتادهای نماز جمعه در 
شهرســتان های استان هســتند که 60 درصد آنان را 
مردان و بقیه را زنان تشــکیل می دهند.مسئول دفتر 
شــورای سیاســت گذاری ائمه جمعه خراسان رضوی 
همچنین درباره برداشتن جایگاه های ویژه مسئوالن در 
نماز جمعه گفت: در شهرستان های استان بین مردم و 

مسئوالن مرزبندی خاصی وجود ندارد.

جذب13هزارمشترکجدیدگاز
درخراسانرضوی

قدس:مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: در 
سه ماهه نخست امسال، 13 هزار مشترک جدید شهری 
و روســتایی در این استان به شبکه سراسری گاز کشور 

افزوده شدند.
سیدحمیدفانی افزود: از این تعداد ۸900 اشتراک شهری 

و 4100 اشتراک روستایی است.
وی افزود: تا پایان خرداد ماه 9۸، ۲ میلیون و ۲۷6 هزار 
و 663 مشــترک جذب خدمات شرکت گاز شده که از 
این رقم 13 هزار مشترک در سه ماهه نخست 9۸ افزوده 
شــدند. وی ادامه داد: برای اشتراک پذیری در سه ماهه 
ابتدایی امسال، 11۷ کیلومتر شبکه گازرسانی با 3۷00 

مورد انشعاب اجرایی شده است.
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روی خط حادهث

خبر

حمل و نقل

انوگان ردون شهری

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای: 
 دمای ۵۰ درجه را هم در خراسان رضوی 

تجربه خواهیم کرد
قدس: مدیرعامل شرکت 
خراســان  منطقه ای  آب 
اطالعات  گفــت:  رضوی 
آینده پژوهی نشان می دهد 
ما دمای ۵۰ درجه را نیز در 
استان تجربه خواهیم کرد.

محمدعالیی در نشســت 
تخصصی اعضای کمیسیون های رسیدگی به امور پروانه، دبیران 
کمیسیون امور آب زیرزمینی و مدیران امور حفاظت از منابع آبی 
چهار اســتان گلستان، خراسان شمالی، رضوی و جنوبی که در 
سالن جلسات این شرکت برگزار شد، اظهار کرد: وضعیت استان 
از نظر آبی ناپایدار اســت به طوری که میانگین بارش ۴۵ ساله 
اســتان ۲۲۱ میلیمتر بوده که با ۷۸ درصد تبخیر و تعرق آب 

موجب شده تا میزان منابع تجدیدپذیر کم باشد.
وی ادامه داد: با در نظر گرفتن شــرایط خشک و نیمه خشک 
خراســان و زیاد بودن دامنه تغییرات بارندگی، نیاز به بازنگری 
در برنامه ها داریــم، بنابراین باید به نحوی پروانه صادر کنیم تا 
برداشت آب از چاه های کشاورزی متناسب با شرایط اقلیمی باشد 
و میزان برداشت با توجه به بارندگی تغییر کند و کشاورز را برای 

این موضوع قانع کنیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به اینکه 
از ۳۷ دشت استان خراسان رضوی، ۳۴ دشت در وضعیت بحرانی 
قرار دارند، تصریح کرد: در مدت ۴۰ سال، ۳۰ میلیارد مترمکعب 
اضافه برداشت داشتیم که با توجه به وضعیت تغییر اقلیمی که 
رخ داده، اطالعات آینده پژوهی نشان می دهد ما دمای ۵۰ درجه 

را نیز در استان تجربه خواهیم کرد.
عالیی افزود: با توجه به این شرایط باید مصرف بهینه را نهادینه 
کنیــم؛ براین مبنا ابتدا باید دغدغه کمبــود آب به دغدغه هر 
خراسانی تبدیل شود، سپس برنامه سازگاری با کم آبی با عنوان 
همیاران آب اجرایی شــود تا ۶۰۰ میلیــون مترمکعب اضافه 

برداشت از منابع آبی تا افق ۱۴۰۵ کنترل و صرفه جویی شود.

 ۵ مرداد، مسافرگیری مترو از ایستگاه 
شریعتی به شهید کاوه آغاز می شود

قدس آنالیــن: معاون 
حمل ونقــل و ترافیک و 
سرپرست معاونت فنی و 
مشهد  شهرداری  عمران 
انجام تست های  با  گفت: 
موردنیاز، شنبه ۵ مرداد، 
ادامه خط ۲ از ایســتگاه 

شریعتی به ایستگاه شــهید کاوه متصل و مسافرگیری در این 
مسیر آغاز خواهد شد.

خلیل اهلل کاظمی  افزود: ایستگاه شهید کاوه از چندی پیش آماده 
بهره برداری و ریل گذاری شد؛ نصب تجهیزات و تست گرم با عبور 
قطارها به میزان ۵۰۰۰ سفر از ایستگاه شریعتی تا شهید کاوه از 
اول تیرماه بدون مسافر انجام شده است، بنابراین با تأکید شهردار 
و شــورای شهر شــنبه ۵ مرداد در این مسیر نیز مسافرگیری 
انجام می شود. وی عنوان کرد: این مسافرگیری در راستای رفاه 
شهروندان پیش از افتتاح رسمی  به طور موقت راه اندازی خواهد 

شد تا در زمانی مناسب به صورت رسمی  افتتاح شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک و سرپرســت معاونت فنی و عمران 
شهرداری مشهد تصریح کرد: با بهره برداری از ادامه مسیر خط ۲ 
از ایستگاه شریعتی تا شهید کاوه، دسترسی شهروندان به بولوار 
طبرسی، میدان راه آهن، میدان شهدا، حرم مطهر رضوی، میدان 
دکتر شریعتی، بولوار پیروزی، بولوار وکیل آباد، نخریسی و فرودگاه 
از طریق خط ۱ و ۲ قطارشــهری مهیا و در واقع شمال، جنوب، 
شرق و غرب شهر به هم متصل می شود. وی ادامه داد: اکنون تنها 
در دو ایستگاه الندشت و کوهسنگی خط دو قطارشهری به دلیل 
تکمیل نشدن، مسافرگیری انجام نمی شود که این دو ایستگاه نیز 

تا مهرماه به بهره برداری خواهند رسید.

مدیرعامل این سازمان از به صفر رساندن این آمار 
تا سال آینده خبر داد

  خداحافظی با 24۰ دستگاه اتوبوس 
بدون کولر تا سال آینده

قدس: مدیرعامل سازمان 
اتوبوســرانی شــهرداری 
مشــهد از خداحافظــی 
اتوبوس های بدون کولر از 
ناوگان اتوبوسرانی مشهد 

خبر داد.
پایــگاه  گــزارش  بــه 

اطالع رســانی شهرداری مشهد، مهدی حسینی پویا اظهار کرد: 
۲۴۰ دستگاه از مجموع دســتگاه های فعال ناوگان اتوبوسرانی 
مشــهد، بدون سیستم سرمایشــی هســتند که با بازسازی 
۳۰۰ دســتگاه اتوبوس فرســوده و به کارگیــری آن در چرخه 
خدمت رســانی، می توان امیدوار بود در سال آینده اتوبوس های 
بدون سیستم سرمایشی در بخش سازمانی اتوبوسرانی مشهد 

جمع آوری شوند.
وی با بیان اینکه ســازمان اتوبوسرانی با ۱۶9۳ دستگاه فعال به 
خدمت رسانی مشغول اســت، افزود: این ناوگان شامل اتوبوس 
و مینی بوس اســت و بیش از ۲۵۰۰ کیلومتر از شهر مشهد را 

سرویس دهی می کند.

درگیری خونین در ارتفاعات خواف
  عامالن حمله به زن و مرد جوان 

تحت تعقیب 
ایرنا: پیکرهــای مجروح 
یک زوج جوان در ارتفاعات 
بخش نشتیفان شهرستان 
واقــع در  مرزی خــواف 
رضوی  خراســان  جنوب 
پیدا و درحالــی به مرکز 
که  شدند  منتقل  درمانی 

کمی بعد یک نفر از آن ها جان خود را از دست داد.
یک منبع آگاه عصر روز گذشــته در این خصوص گفت: در پی 
انتقال این زوج به بیمارســتان ۲۲ بهمن خواف، تالش پزشکان 
بــرای نجات زن مجروح ناکام ماند و وی جان باخت. جســد به 
منظور کالبدشکافی به پزشکی قانونی خراسان رضوی در مشهد 
منتقل شــد. وی که خواست نامش ذکر نشود، افزود: همسر زن 
جانباخته که بشدت مجروح شده برای درمان به بیمارستان ۲۲ 
بهمن خواف انتقال یافته و در بخش مراقبت های ویژه بســتری 
شده است. این منبع آگاه گفت: بر اساس شواهد موجود و اظهارات 
شوهر فرد فوت شده که به ظاهر تنها شاهد ماجرا بوده است، آن ها 
مورد حمله قرار گرفته و همسرش بر اثر اصابت شئ برنده به قتل 

رسیده است.
وی افــزود: برای یافتن واقعیــت ماجرا، این موضوع از ســوی 

کارآگاهان پلیس و مسئوالن قضایی در دست پیگیری قرار دارد.

حریق در پارک جنگلي فردوس
  آتش درختان پسته را زغال کرد

خــط قرمــز: فرمانده 
شهرســتان  انتظامــی 
فردوس از یک آتش سوزی 
و ســوختن ۲۰۰ اصلــه 
درخت در این شهرستان 

خبر داد.
فوالدی  علیرضا  سرهنگ 
در تشریح این خبر گفت: با اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ 
مبنی بر وقوع یک فقره آتش سوزی در منطقه پارک جنگلی این 
شهرســتان، بالفاصله مأموران انتظامی به همراه دیگر نیروهای 

امدادی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با بررسي هاي انجام شده مشخص شد، پارک جنگلي 
به علت نامعلومي طعمه حریق شده که با تالش عوامل انتظامي، 
اهالي محل، عوامل منابع طبیعي و آتش نشاني، آتش سوزي به طور 
کامل مهار شد. فوالدي با بیان اینکه علت حادثه در دست بررسي 
است، افزود: بر اساس اعالم کارشناسان ۲۰۰ اصله درخت پسته 

دچار آتش سوزی شده است.

 کشف 78۰ لیتر سوخت قاچاق در بجنورد
خبرنگار  بجنــورد- 
قــدس: رئیــس پلیس 
خراسان  اســتان  آگاهی 
شمالی از کشف ۷۸۰ لیتر 
گازوئیــل قاچاق به ارزش 
۵۰ میلیــون و ۷۰۰ هزار 

ریال در بجنورد خبر داد. 
سرهنگ رضا عرب زاده گفت: در پی اعالم خبری مبنی بر اینکه 
فردی اقدام به حمل مقدار قابل توجهی سوخت قاچاق کرده است، 

بالفاصله موضوع با جدیت در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشــاره به اینکه مأموران بالفاصله با شناسایی محل تردد 
خودرو حامل ســوخت قاچاق آن را متوقف و اقدام به بازرسی از 
خودرو کردند، افزود: در بازرسی از این خودرو ۷۸۰ لیتر گازوئیل 

قاچاق کشف شد.
این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه ارزش این مقدار سوخت ۵۰ 
میلیون و ۷۰۰ هزار ریال برآورد شــده است، خاطرنشان کرد: در 
این باره یک نفر متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده و تکمیل 

تحقیقات برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

انفجاری که خسارت جانی نداشت
  آتش سوزی مهیب منزلی در مشهد

خبرنگاران:  باشــگاه 
آتش سوزی همراه با انفجار 
در طبقه اول یک آپارتمان 
مسکونی دو طبقه در بولوار 

مجلسی مشهد رخ داد.
علی محمــد  سرآتشــیار 
کاظمــی، افســر نگهبان 
آتش نشانی مشهد گفت: بامداد روز گذشته در پی وقوع آتش سوزی 
همراه با انفجار در طبقه اول یک آپارتمان مسکونی دو طبقه در 
بولوار مجلسی مشهد، ستاد فرماندهی بالفاصله آتش نشانان را به 
همراه خودرو های سبک و سنگین اطفای حریق به محل حادثه 
اعزام کرد. او افزود: با حضور آتش نشــانان این آتش سوزی که از 
طبقه اول ایجاد شده بود مهار شد و با توجه به اینکه هیچ کس 

داخل منزل نبود خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.
او ادامه داد: حجم انفجار ناشی از این آتش سوزی به حدی بود که 
موجب شکسته شدن شیشه های دو واحد مسکونی و یک خودرو 
سواری در اطراف محل حادثه شد. علت وقوع این حادثه توسط 

کارشناسان در دست بررسی است.

سنگینی پلک و حادثه ای غیرقابل جبران
 واژگونی سواری تیبا پایان خوشی نداشت 
خــط قرمــز: فرمانده 
شهرســتان  انتظامــی 
یک  واژگونی  از  ســبزوار 
دستگاه خودرو تیبا با یک 
کشته و ســه مصدوم در 
این شهرســتان خبر داد. 
بیات  حســین  سرهنگ 
مختاري در تشریح این حادثه گفت: در پی اعالم مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰، مبنی بر واژگونی یک سواری تیبا در کیلومتر ۳۵ 
محور سبزوار - نیشابور، بالفاصله گشت راهور به همراه نیروهای 
امدادی به محل حادثه اعزام شــدند. وی افزود: با حضور مأموران 
در محل و بررسی های اولیه، مشخص شد یک خودرو سواری تیبا 
واژگون و چهار سرنشین آن مصدوم که توسط نیروهای امدادی 
به مراکز درمانی منتقل شدند. یک تن از مصدومان به دلیل شدت 

جراحات وارده فوت کرد.
وی بیان کرد: علت حادثه توسط کارشناس پلیس راه بی توجهی 
به جلو ناشي از خستگي و خوا ب آلودگي راننده تشخیص داده شد.

زاویه تصویر

مهربانی در گرمای تابستان

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     .

  ایجاد ترافیک از سوی شهرداری!
کنارگذر میدان فهمیده کنــار انبار زمزم را 
برای چندمین بار شروع کردن به کندن که 
موجب ترافیک عذاب آور در این گرما شده، 
چرا همیشه شهرداری ترافیک ایجاد می کند؟

91۵...27۰7

  شماره خرابی تلفن سرکاری است
چند بار با شماره خرابی تلفن ثابت مخابرات 
تماس گرفتم با اینکــه زمان زیادی معطل 
می مانیم گویا سرکاری است، ولی مخابرات 
به محض پرداخت نکردن قبض، تلفن را قطع 

می کند!
91۵...27۰7

  رفتار بد در دادگاه ها
در دادگاه ها و بخصوص شورای حل اختالف، 
رفتار مسئوالن با ارباب رجوع درست نیست، 
مگر هر شخصی کارش به قوه قضائیه افتاد، 
مجرم اســت که با زشتی با ایشــان رفتار 
می شــود. امیدوارم با مدیریت جدید آقای 
رئیســی به این مهم رسیدگی شود تا شاهد 

رشد هر چه بیشتر این قوه باشیم.
91۵...1127

  درخواست از اتوبوسرانی
با توجه به سایه نبودن و وجود کارگاه ساختمانی 
در ابتدای دالوران۶۳ در مجاورت ایستگاه که 
موجب ایجاد فضایی پر از گردوخاک و نامناسب 
شــده، از شهرداری منطقه ۱۱ خواستار یک 

ایستگاه اتوبوس سرپوشیده هستیم.
9۳۵...۶9۷۱

  شهرداری کاشمر اقدام کند
صنف در و پنجره ساز در خیابان چهل و شش 
متری کاشمر مزاحم مردم است از شهرداری 

منطقه می خواهیم اقدام عاجل بفرمایند.
519...9017

  در خطوط مترو بازنگری کنید
در خط۴ مترو مشهد کارشناسان در ۲۰ سال پیش فقط ۱۷ ایستگاه را برایش در نظر گرفتند، 
این درحالی است که در این ۲۰ سال تراکم جمعیت و ساخت وساز بسیار قابل توجهی در انتهای 
شهرک رجایی و ابتدای شهرک باهنر انجام شده و جمعیتی سه برابر ۲۰ سال پیش را ساکن 
این مناطق کرده، باتوجه به گسترش و تراکم باالی جمعیتی و احتمال اتصال شهرک رجایی به 
باهنر، تقاضا می شود شورای شهر و شهرداری و شرکت قطارشهری درایستگاه های تعریف شده 
بازنگری کنند و دست کم دو ایستگاه برای دو قطب جمعیتی دیگر؛  قطب جمعیتی و خدمات 
کارگری و تفریحی؛ پارک و استخر رجا و دیگری قطب جمعیتی ساالرآباد و بازار شلوغ خیابان 

مهدیه در این منطقه در نظر بگیرند.
936...61۵8.
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عقیل رحمانی در ســه عملیات بازرسی از 
انبار های مخفی در مشهد، حدود ۱۴۰ تن ذرت 
یارانه ای از شبکه توزیع خارج شده کشف و عوامل 

این اقدام به دادسرای انقالب معرفی شدند.
کارشناس مسئول معاونت بازرسی سازمان صمت 
استان در تشریح این خبر گفت: باتوجه به اینکه 
موضوع تهیه و تولید مــواد اولیه خوراک دام در 
کشــور از درجه اهمیت باالیی برخوردار بوده و 
هســت، برای نظارت روی ایــن ماجرا، تیم های 
تخصصی این اداره اقدامات کنترلی نامحسوس را 

در بازار در دستور کار قرار دادند.

جوالن نهاده دامی یارانه ای در بازار آزاد!
از سوی دیگر در حین اجرای این طرح، اطالعاتی 
به دست کارشناسان رسید که افرادی در بازار، 
ذرت های یارانه ای را با قیمت آزاد عرضه کرده اند.

وی ادامه داد: کارشناســان وقتی روی موضوع 
بیشــتر دقیق شــدند پی بردند محموله نهاده 
دامی با ارز دولتی وارد کشــور شــده و به جای 
آنکه در اختیار دامدار و... قرار بگیرد با روش های 

نامشخصی سر از بازار آزاد درآورده است.
اطالعات به دســت آمده جمع بندی شد و در 
مرحله بعد کارشناسان معاونت بازرسی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراســان رضوی برای 
شناسایی محل دپو ذرت هایی که با ارز دولتی 

وارد شده بود دست به کار شدند.
مقدسی تصریح کرد: رصد نامحسوس چندروزه 
بازار توســط کارشناســان و امتداد سرنخ های 
موجود ســبب شد کارشناســان به این نتیجه 
برســند محموله توزیع شــده در بازار آزاد که 

محصول کشــور اوکراین بود، از 
بنادر کشــور به نام یــک واحد 
دامداری و... خــارج و در ادامه به 
جــای آنکه محمولــه در مقصد 
تخلیه شــود خارج از شبکه و در 

بازار آزاد فروخته شده است.
از جایی که یکــی از عواقب این 
اقدام غیرقانونی می تواند منجر به 

باال رفتن قیمت نهایی برخی تولیدات وابســته 
شود، دستور تحقیقات تکمیلی به کارشناسان 

داده شد. 

 مرحله نخست عملیات و کشف 35 تن ذرت 
کارشناس مسئول معاونت بازرسی سازمان صمت 
ادامه داد: در ادامه یکی دیگر از تخلفات پیچیده 
عامالن این سودجویی نیز برمال و مشخص شد 
متأسفانه برخی شرکت های حمل ونقل متخلف 
که فهرست افراد مختلفی را در اختیار دارند، با 
سوء استفاده از کد انبار های متفرقه اقدام به صدور 
بارنامه و در پی آن بار را از بندر خارج کرده و در 

بازار آزاد به فروش رسانده اند.
در این راستا دو انبار در تپه سالم شناسایی شد 
کــه پس از هماهنگی با قاضی دشــتی فدکی، 
جانشین سرپرست دادســرای انقالب مشهد و 
کســب دســتور قضایی، همراه با مأموران اداره 
نظــارت بر اماکن عمومــی فرماندهی انتظامی 
خراسان رضوی دو محل مورد بازرسی قرار گرفت 
و در پی آن حــدود ۳۵ تن ذرت یارانه ای که از 
شبکه توزیع خارج شده بود کشف و توقیف شد. 
در این زمینه دو نفر هم شناسایی و به دادسرای 

انقالب هدایت شدند. 
نشان  کارشناسان  بررســی های 
می داد مشخصات دو انبار یادشده 
به هیچ عنوان در ســامانه جامع 
انبار ها ثبت نشده و این اقدام خود 

گواه وقوع تخلف است.

کشف یک دنیا خوراک دام یارانه ای
مهدی مقدسی به کشف یک محموله عظیم دیگر 
در سومین بازرسی صورت گرفته اشاره و عنوان 
کــرد: درحالی که هنوز مراحل قانونی دو پرونده 
به پایان نرسیده بود، اطالعات جدیدی به دست 
کارشناسان رســید که یک انبار دیگر در حوالی 
بولوار مفتح شرقی شناســایی و در آن محموله 

عظیم نهاده های دامی اوکراینی دپو شده است.
برهمین اســاس عملیات سوم هم کلید خورد و 
لحظاتی بعد تیم های کارشناسی این معاونت به 
همراه ضابطان قضایی در محل حاضر شدند. پس 
از ورود کارشناسان به محل انبار کردن نهاده های 
وارداتی، مشخص شد حجم زیادی ذرت در محل 

دپو شده بود. 
در پی این اقدام ۱۰۵ تن ذرت یارانه ای کشــف 
شــد. همچنین از عامل این اقدام تحقیقات به 
عمل آمد که وی در محل عنوان کرد محموله ها 
به صورت مســتقیم از بندر به محل آمده و آنجا 
تخلیه شده است. در ادامه فرد متخلف در محل 

بازداشت و به کالنتری گلشهر منتقل شد.
این مقام مسئول بیان داشت: برخی از متخلفان 
مدعــی بودند محموله هــا را از یــک دامداری 
خریداری کرده اند، این صحبت نمی تواند واقعیت 

داشته باشد، چراکه یک دامداری وابسته به نهاده 
اســت. اما موضوع دیگری هم می تواند در میان 
باشــد؛ محلی به نام دامــداری معرفی و مراحل 
قانونــی را هم طی کرده باشــد، ولی در محل از 
پرورش دام خبری نباشــد کــه اگر این موضوع 
شناسایی شود با تشُکل مربوط که سهمیه به آنجا 

تخصیص داده شده، برخورد می شود.
از ســویی وقتی بارنامه به نام اشــخاص ثبت 
می شــود، پیامکی برای آن ها ارســال خواهد 
شد. برخی نسبت به پیامک دریافتی حساس 
و به آن واکنش نشان می دهند، اما برخی هم 
بی توجه از کنار آن عبور می کنند. در این باره 
هم پرونده های متعددی در معاونت بازرســی 
ثبت شــده که شاکی مدعی بوده بارنامه ای به 
نام او صادر و محموله ای ارسال شده است، در 
حالی که شــاکی به هیچ عنوان درخواست بار 
نکرده اســت! این موضوع به دستگاه قضایی و 
کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال اعالم شده و در 

حال پیگیری است.
کارشناس مســئول معاونت بازرسی سازمان 
صمت استان ادامه داد: تالش کارشناسان برای 
شناسایی سرشــاخه های اصلی خارج کردن 
نهاده های یارانه ای از شــبکه توزیع با دستور 
قضایی همچنان ادامه دارد و برای متخلفان هم 
پرونده ای با عنوان گران فروشی و عرضه خارج از 

شبکه نهاده های دامی تنظیم خواهد شد.
این گزارش حاکی است؛ عامالن این اقدامات 
براساس اطالعات رسیده با اتهام اخالل در نظام 
اقتصادی مواجه و پرونده آن ها در دادســرای 

انقالب در حال رسیدگی است.

 با تالش معاونت بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی صورت گرفت

کشف 140 تن ذرت یارانه ای از شبکه خارج شده

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
  بارندگی در راه خراسان رضوی

قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: بررســی 
نقشــه های آینده نگری و تصاویر ماهواره برای ســاعت های 
بعدازظهر نشــان دهنده افزایش سرعت وزش باد بوده و برای 
مناطقی از جمله جنوب شــرق استان وزش باد شدید همراه 
با گردوغبار پیش بینی می  شــود. ضمن اینکه از پنجشــنبه 
بعدازظهر بخصوص در نوار غربی و شمال غرب استان شاهد 
رشد ابرهای همرفتی خواهیم بود که از جمعه شب در نیمه 

شمالی استان رگبار باران و رعدوبرق دور از انتظار نیست.
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چند روز پیش هنگام عبور از خیابان ســناباد 
مشــاهده کردم یکی از کسبه در گرمای شدید 
تابستان برای رفع عطش شهروندان یک کلمن 

آب یخ مقابل مغازه اش گذاشته بود.
این مهربانی ها جای بسی قدردانی دارد.



ورزش ��اسان پاى صحبت والدين شهيد قائمى

دغدغه «ابراهيم» دفاع از دين و كشورش بود
ســرور هاديان ابراهيم از مرخصى نيامد؛ 
تمــاس گرفت و گفت، نزديك عمليات اســت 
مامــان، نميام، بعد ازعمليــات اگر عمرى بود، 

مى بينمتان.
تلفن نداشــتيم. به تلفنخانه كارخانه نخريسى 
پدرش زنگ مى زد. شب پيش از عمليات، نامه 
من به دستش رسيده بود. ابراهيم پاى تلفن به 
من گفت، مامان اينجا بعضى از بســيجى هاى 
رزمنده مادر ندارند. وقتى نامه ات مى رسد، بچه ها 

غصه مى خورند. مامان براى آن ها هم بنويس.
گفتم الهى به ســالمتى برگــردى و داماديت 
مادر. گفت نگو، بچه ها كنارم هستند، خجالت 
مى كشــم. دامادى من، جبهه و دفاع از ناموسم 
هست. 37 ســال از آخرين مكالمه بين مادر و 
فرزندى مى گــذرد و از آن زمان هيچ خبرى از 

پسر17 ساله اش به اين مادر نرسيده است.

  37 سال فراق و انتظار 
وارد مى شوم به خانه اى ســاده و پر از عشق و 
صميميت و آرامش. «شــهيد ابراهيم قائمى»، 
متولــد 15 بهمن 44 و امــروز دوم مرداد ماه، 
ســالروزمفقوداالثرى او در عمليات رمضان در 
منطقه شــلمچه اســت كه به همت بچه هاى 
خوب فرهنگسراى پايدارى و با همراهى راوى 
خوب دفاع مقدس، عليرضا دلبريان براى اداى 

احترام به ديدار والدينش مى رويم.
مادر مى گويد: ابراهيم 17 ساله بود، گفت يا من 
بايــد بروم جبهه يا بابا. حاج آقا هم براى جبهه 
اعالم آمادگى كرد اما ابراهيم زودتر براى دوره 
25 روزه آموزشى به جبهه رفت و گفت، بابا كنار 

شما، خواهرها و برادرهايم بماند.
«فاطمه تقى زاده» مى افزايد: ابراهيم پسر ارشدم 
بود و وقتى به جبهه اعزام شــد، خواهرهايش 
بى تابــى كردند و گفتند، ما تــازه برادر بزرگ 
داشــتن را مى خواهيم حس  كنيم، اما ابراهيم 
دلــش به جبهه بود و گفت براى شــماها بايد 
بــروم. خواهرهايش گفتند،عراقى ها و نيروهاى 
آن ها خيلى تنومندهســتند. تو هنوز كوچكى، 

ابراهيم گفت، ما ايمانمان بزرگ است.

  نگهبانى از شهر
«حاج آقــا على اكبر قائمى»، پدر شــهيد هم 
مى گويد: اوايل انقالب پســرم 14 ســاله بود و 
در راهپيمايى ها هميشــه حضور داشت . حتى 
آن زمــان مجاهدين خلق بــا ظاهر مردمى به 
اسم اســالم به مغازه هاى مردم و فروشگاه هاى 
دولتى حمله و شيشه ها را مى شكستند. ابراهيم 
و دوستانش شب ها براى نگهبانى از اموال مردم 

هميشه حضور داشتند.
آن زمان من در كارخانه نخريسى كار مى كردم. 
صبح ها ســر كار و شــب ها براى امنيت شهر 

بار ديگر  نگهبانى مــى دادم. 
حاجيه خانم توضيح مى دهد: 
آن زمــان همه بــا هم براى 
دفــاع از كشــور هــركارى 
مى توانستيم، انجام مى داديم. 
مادرم در مسجد شهرمان در 
نيشــابور براى رزمنده ها نان 
مى پخت و كمك هاى مردمى 
را با خانم هاى ديگر شهرمان 
بسته بندى مى كرد. فقط براى 
نمازجمعه به مشــهد مى آمد 
و به من ســر مى زد و هرچه 
مادربمان، مى گفت  مى گفتم 
بايد بروم به رزمنده ها كمك 

كنم. من هم درگير بچه ها بودم اما درحد توانم 
هركارى ازدستم برمى آمد، دريغ نداشتم. مادر 
شــهيد از نديدن ها و خبرمفقود االثرى ابراهيم 
برايمان مى گويد. او گفت: ابراهيم ســه ماه بود 
كه به جبهه رفته بود و قرار بود براى مرخصى 
بيايد كه نزديك عمليات شد، نيامد و بعد از آن 
هم خبــر مفقوداالثرى اش برايمان آمد. او بيان 
مى كنــد: برايم بعدها تعريــف كردند آن زمان 
رزمنده ها در منطقه دشــت عباس در سنگرها 
بودند. حتى شنيدم به دليل آنكه فرمانده شان 
شهيد شده و نيرو نرسيده بود، بچه هاى ما 45 
روز در ســنگر بودند. در صورتى كه در شرايط 
معمولى 15 روز بايد مى ماندند. گويا بعد از آن 
45 روز در ســنگر ماندن، به ابراهيم و دوستان 
همرزمش مرخصى مى دهند و ابراهيم در اهواز 

بعد از گذشــت يك هفته از 
مرخصــى اش، با مــا تماس 
گرفت و گفت، مرخصى دارم 
اما نزديك عمليات اســت و 

مى مانم.

پرس و جو از همرزمانش 
مادر ســكوت مى كند و بعد 
مى گويد: يكى از همرزمانش 
بــه نام آقا شــاپور كه حدود 
45 ســاله و زن و بچه دار بود 
و در آن عمليات مجروح شده 
بود، بعدها به ديدنش رفتيم. 
او گفت: شــب حمله به سه 
گروه تقسيم شــديم. گروه اول ساعت 9، گروه 
دوم ساعت 10 و گروه سوم ساعت 11 حركت 
كردند. ابراهيم هم جزو گروه اول و با ما بود. ما 
جزو خط شــكن ها بوديم. ساعت 10 صبح 21 
رمضان، روى پل بوديم كــه يكباره از زمين و 

آسمان آتش باريد.

  با خبر شهداى گمنام دلم مى لرزد
او گفت يك عده روى پل بعد از حمله عراقى ها، 
داخل آب افتادند و مجروح، شــهيد و يا مفقود 
شــدند. عده اى هم كه از پل عبور كردند، اسير 
شدند و گروهى كه پشت پل بودند هم مجروح 
و شهيد شدند. همرزم ابراهيم به ما گفت، تا آن 
لحظه ابراهيم كنارش با فاصله چند قدمى بوده 
اما به هوش كه آمده، در بيمارستان شيرازى به 

دليل مجروحيت بسترى شده و بعد از آن ديگر 
از ابراهيم خبرى ندارد. مادر شــهيد مى گويد: 
37 سال است كه از پسرم خبرى نداريم و هيچ 
اثرى از ابراهيم به دستمان نرسيده است. من هر 
زمان خبرآوردن شهداى گمنام را مى شنوم، دلم 

مى لرزد كه شايد اين بار از پسرم خبرى بيايد.

  راضى ام به رضاى او
او كــه در تمام طول مصاحبــه بغضش را فرو 
مى خورد، حاال ديگر اشك هايش امان نمى دهد 
و در هميــن حال مى گويد: هميــن چند روز 
پيش كه اعالم شد 34 شهيد گمنام را تشييع 
مى كنند و تعدادى از آن ها از شهداى عمليات 
رمضان هستند، ديگر آرام و قرار نداشتم. دوباره 
37 سال انتظار يكباره روى قلبم سنگينى كرد، 
اما بازهم خبرى نشد. ســجاده ام را برداشتم و 
رفتم به مسجد محله مان و به خدا گفتم، شايد 
قرار است مثل حضرت فاطمه(س)،ابراهيم من 
هم تا ابد پيكرش پيدا نشود؛ راضى ام به رضاى 

تو، اما من هم مادرم.
حاال راوى دفــاع مقدس براى آنكــه دل اين 
پدر و مادر چشــم انتظار در ســى و هفتمين 
سالروز جاويداالثرشدن فرزندشان بيش از اين 
آزرده نشود، همه تالشش را مى كند. مصاحبه 
را مى بريــم به ســمت خاطراتــى از ابراهيم و 
پدرشهيد مى گويد: همه شــهدا داراى روحيه 
خاصــى بودند . از هنگامى كه گفت مى خواهم 
براى امام خمينى(ره) و وطن و ناموســم بروم 
تا االن هميشــه گفتم راضى ام به رضاى خدا. 
حاجيه خانم هم برايم از خاطرات بچگى ابراهيم 
مى گويد: ابراهيم، جواد، محسن، مريم، مرضيه 
و زهرا بچه هاى ما هســتند. ابراهيم مدرســه 
مى رفــت و به خاطر آنكه در آن دوران دخترها 
بايد بدون حجاب به مدرســه مى رفتند، من و 
حاج آقا اجازه نداديم دخترمان به مدرسه برود. 
ابراهيم كه موضوع را فهميد با من صحبت كرد 
و گفت، مامان هنوز كه حجاب به خواهرم واجب 
نيســت. بگذار برود تا زمانى كه به سن تكليف 
برسد، خدا بزرگ است شايد اتفاقى افتاد. همان 
زمان انقالب شد و دخترها با روسرى و با آرامش 

به مدرسه رفتند.

  حال دلمان خوب مى شود
وقتى از اين همه حس خوب، روحيه بى نظير، 
صبورى و ارادت به كشور و دينمان از اين مادر 
و پدر در ســالروز جاويداالثرشــدن پسرشان 
تشــكر مى كنيم، پــدر شــهيد ابراهيم قائمى 
مى گويد: وقتى شماها به ســراغمان مى آييد، 
روحيه مى گيريم و ما هم درپاسخ به اين اتفاق 
مى گوييم، با شنيدن حرف ها و ديدار شما حال 

دلمان خوب مى شود.

���نگ و ��ر
  استقبال خوب كتابخوان هاى مشهد

 از «تابستانه كتاب»
شهروندان  و  كتابخوان ها 
مشــهدى ايــن روزهــا 
اســتقبال خوبى از طرح 
تابستانه كتاب داشته اند و 
خواهان تــداوم اين قبيل 

طرح ها هستند.
اين  كتاب  تابستانه  طرح 

روزها با شــور و حرارت در كتابفروشى هاى منتخب شهر مشهد 
و البته اســتان خراسان رضوى همزمان با سراسر كشور در حال 
دنبال شدن اســت. در روزهاى گذشته اگر به كتابفروشى هاى 
منتخب طرح سرى مى زديد متوجه حضور باال و پرشور كتابخوانان 
مشهدى مى شديد كه براى كتاب صف كشيدند و به دنبال اين 
بودند و البته هنوز هم هستند كه از حداقل تخفيف هاى موجود 

در حوزه خريد كتاب نهايت استفاده را داشته باشند.

  درخشش هنرمند شيروانى در «جشنواره 
موسيقى اقوام راه ابريشم»  ازبكستان

جايزه  شيروانى،  هنرمند 
جشــنواره موسيقى اقوام 
راه ابريشم كشور ازبكستان 

را از آن خود كرد.
رئيــس اداره فرهنــگ و 
با  اسالمى شيروان  ارشاد 
اعالم اين خبر گفت: استاد 

«حســين ولى نژاد» بخشى شيروانى ديپلم افتخار و جايزه 500 
دالرى جشنواره بين المللى موسيقى اقوام راه ابريشم 2019 در 

كشور ازبكستان را از آن خود كرد. 
زهره بابايى افزود: اين هنرمند موسيقى مقامى معروف به حسين 
بخشــى فرزند استاد مرحوم (بخشى سلطان رضا) از دوتارنوازان 
و خوانندگان برجســته شيروان كه نشان درجه دو هنرى را نيز 
دارد، پيش از اين هم در جشنواره هاى ملى و بين المللى مختلف 

افتخارات زيادى كسب كرده بود.

  پايان اردوى تيم ملى كبدى 
جوانان در مشهد

كبدى  هيئــت  رئيــس 
خراســان رضوى از پايان 
اردوى تداركاتى تيم ملى 
مشهد  در  جوانان  كبدى 
خبر داد. حسن احمديان 
در خصوص اين اردو گفت: 
هشتمين اردوى تيم ملى 

كبدى جوانان با حضور 17 بازيكن در مشهد برگزار شد.
وى افــزود: ايــن تيم در مدت حضور خود در مشــهد دو ديدار 
تداركاتى با تيم هاى منتخب ليگ دسته يك كبدى و تيم كبدى 
كرمانشــاه به عنوان قهرمان ليگ دسته يك برگزار كرد كه تيم 
منتخب ليگ را با نتيجه 47 بر 16 شكســت داد و قهرمان ليگ 

دسته يك را هم با نتيجه 37 بر 25 مغلوب كرد.

  ميزبانى خراسان شمالى 
از دو رويداد المپياد ايرانيان

معاون ورزشــى اداره كل 
ورزش و جوانان خراسان 
شمالى گفت: اين استان 
در دوميــن دوره المپياد 
ورزشــى ايرانيان، ميزبان 
مسابقات دو رشته ورزشى 
رويينگ و سامبو خواهد 
بود. محمد بروحى بيان كرد: بر اين اســاس مسابقات رويينگ 
قايقرانى زنان و مردان و نيز سامبو پسران در المپياد ايرانيان در 
خراسان شمالى برگزار مى شــود. وى اظهار داشت: ورزشكاران 
اين استان امسال در 40 رشــته المپياد ايرانيان كه به ميزبانى 

استان هاى مختلف كشور برگزار مى شود، شركت خواهند كرد.

  پايان رقابت هاى 
برترين دارت بازان بيرجند

رئيس هيئت انجمن هاى 
ورزشى خراسان جنوبى از 
برگزارى رقابت هاى دارت 
شهرستان بيرجند در دو 
بخش بانوان و آقايان خبر 
داد. عليرضا عليزاده گفت: 
در اين رقابت ها به ترتيب 
علــى فروتن و محمود خادم مقام هاى اول و دوم و آقايان محمد 
حسين زاده و مهدى سمويى به طور مشترك مقام سوم را كسب 
كردند. رئيس هيئت انجمن هاى ورزشى خراسان جنوبى تصريح 
كرد: همچنين نخســتين مرحله انتخاب برترين دارت باز بانوى 
اســتان نيز با حضور 44 دارت باز در خانه دارت سرو برگزار شد 
كه پس از مشخص شدن 16 نفر در مرحله تك حذفى، « مريم 
عرفانيان » به مقام اول رسيد. بتول داورى نايب قهرمان و فاطمه 

ناصرى و عاليه مركى مقام هاى سوم مشترك را كسب كردند. 

  قهرمانى تيم ايروژيم 
خراسان رضوى در مسابقات كشورى

تيم سه نفره ايروژيم دختران خراسان رضوى قهرمان مسابقات 
باشگاه هاى كشــور در زنجان شد. تيم خراسان رضوى متشكل 
از مطهره مواجى، ســتوده مهبود و حنانه ياقوتى به مربيگرى و 
سرپرستى، معصومه محمدى ثانى و شمسى شجاعى، موفق شد 

مقام قهرمانى كشور را از آن خود كند.
 همچنين مسابقات پنج نفره اين رشته نيز برگزار شد كه در پايان 
در رده سنى نونهاالن، پريا رمضانى در وسيله روبان قهرمان شد و 
ميترا زمانى مدال نقره گرفت و فاطمه على نو نيز رتبه سوم را از 
آن خود كرد. در رده سنى نوجوانان نيز، سه مدال برنز توسط سارا 
خرسند در بدون وسيله، هستى نيشابورى در وسيله طناب، الهه 

اصغرپور در وسيله كالب براى تيم استان به ارمغان آمد.

سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود 

مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  سوژه 
هاى ارسالى از سوى خوانندگان  عزيز    در 

حوزه هاى شهرى، اجتماعى، اقتصادى و ...  را 
پيگيرى و منعكس كند .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

ر ��ت و �ذا
  حصار؛ نزديك ترين روستاى 

گردشگرى به مشهد
مـــهـــدى 
كاهـانى مقدم: 
حصار  روستاى 
از  يكى  گلستان 
مقاصد  بهترين 
در  گردشــگرى 
و  است  تابستان 
مى توانيــد براى 
گردش نيمروزى 

به طبيعت زيبا و بسيار تماشايى اين روستا پناه ببريد. آب و 
هواى ســرد و دلچسب اين روستا موجب مى شود تا لحظات 

خوشى را در آنجا سپرى كنيد.
روستاى حصار در مسير مشهد به طرقبه و بعد از بند گلستان 
در دهستان درز آب قرار دارد كه به دليل قرار گرفتن در حصار 

كوه هاى اطراف، اين نام را به خود گرفته است.
اين روســتا به عنوان يكى از مناطق ييالقــى و جاذبه هاى 
گردشگرى مشهد كه در تابستان ها مورد توجه اهالى مشهد 
و مسافران و زائران اســت، داراى ميوه و خوراكى هاى بسيار 
خوشــمزه و اصيل از انواع اشكنه گرفته تا بلغور شير، خشكه 
انواع آلو، هلو و گيالس است كه به عنوان سوغات مى توانيد از 

آن ها به همراه ببريد.
مردم روســتا بيشــتر به كشــاورزى، باغدارى، دامپرورى و 
قاليبافى مشــغول هستند. هســته اصلى روستاى حصار در 
محله پايين حصار به دور مســجد قديمى آن شكل گرفته و 
در همان منطقه، تكيه و حمام قديمى پايين توسط  قرشمارها 
ساخته شده بود كه در حال حاضر حمام قديمى آن تخريب 
شــده است. زبان مردم اين روستا فارسى و به لهجه تربتى و 

نيشابورى صحبت مى  كنند .
آب و هواى روستا حصار طرقبه در تابستان معتدل است و به 
همين دليل باغ هاى زيادى در اين روستا به وجود آمده است. 
اين روستا زمســتان هاى سرد و تابستان هاى گرم و خشكى 
دارد، حتمــاً پاييــز آن را از نزديك ببينيد تا يكى از بهترين 

پاييزهاى عمرتان شود.

گردشگرى به مشهد
مـــهـــدى 
كاهـانى مقدم: 
حصار  روستاى 
از  يكى  گلستان 
مقاصد  بهترين 
در  گردشــگرى 
و  است  تابستان 
مى توانيــد براى 
گردش نيمروزى 

علــى فروتن و محمود خادم مقام هاى اول و دوم و آقايان محمد 

شهروندان  و  كتابخوان ها 
مشــهدى ايــن روزهــا 
اســتقبال خوبى از طرح 
تابستانه كتاب داشته اند و 
خواهان تــداوم اين قبيل 

اين  كتاب  تابستانه  طرح 

جايزه  شيروانى،  هنرمند 
جشــنواره موسيقى اقوام 
راه ابريشم كشور ازبكستان 

رئيــس اداره فرهنــگ و 
با  اسالمى شيروان  ارشاد 
اعالم اين خبر گفت: استاد 

مديركل بيمه سالمت خراسان رضوى 
به قدس خبر داد

  پرداخت 570 ميليارد ريال مطالبات 
مؤسسات درمانى طرف قرارداد

پرويــن محمــدى: 
مديركل بيمه ســالمت 
از  رضــوى  خراســان 
پرداخــت 57 ميليــارد 
و 200 ميليــون تومان 
مؤسســات  مطالبــات 
دانشــگاهى،  دولتــى، 

خصوصى و درمانى طرف قرارداد اين سازمان در استان خبر 
داد . دكتر سيدمرتضى وجدان در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: 
در سومين مرحله پرداخت مطالبات مؤسسات طرف قرارداد، 
60 درصد مطالبات خردادماه داروخانه هاى خصوصى، خيريه 
و غيردانشگاهى و30 درصد مانده مطالبات فروردين 98 اسناد 
بيمارستان هاى دانشگاهى و 70 درصد مطالبات ارديبهشت 

ماه اسناد مؤسسات دانشگاهى پرداخت شد.
وى با اعالم اينكه با مراكز ترك اعتياد استان تسويه كامل شده 
اســت، تصريح كرد: مراكز ترك اعتياد از سال 98 با اداره كل 
بيمه سالمت استان قرارداد ندارند و كل مطالبات سال 97 اين 
مراكز به مبلغ يك ميليارد و 150 ميليون تومان پرداخت شده 
است. وى با اشاره به اجراى طرح نسخه نويسى الكترونيك و 
تشويق پزشكانى كه در اين برنامه مشاركت دارند، خاطرنشان 
كرد:100 در صد اســناد پذيرش شده نسخ الكترونيكى ارائه 
شده توسط پزشــكان به صورت خارج از نوبت پرداخت و تا 

پايان خردادماه تسويه شده است.

سال�ت

پرويــن محمــدى: 
مديركل بيمه ســالمت 
از  رضــوى  خراســان 
 ميليــارد 
 ميليــون تومان 
مؤسســات  مطالبــات 
دانشــگاهى،  دولتــى، 

فرهنگ و زندگى4
چهار شـنــبــه   2 مرداد  1398

 21 ذى القعده 1440 24 جوالى 2019  
سال سى و دوم  
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فضاى مجازى: 

   5 تا 12 مرداد در نيشابور برگزار مى شود

نمايشگاه آثار برگزيده ششمين 
جشنواره بين المللى « عكس خيام»

 مديركل ميراث فرهنگى خبر داد

برپايى نمايشگاه صنايع دستى
 و هنرهاى سنتى در مشهد

   همزمان با هفته بهزيستى گشايش يافت

راه اندازى پايگاه خدمات اجتماعى 
در بخش جنگل

قدس: معاون امور اجتماعى بهزيســتى خراسان رضوى 
گفت: همزمان با هفته بهزيستى، پايگاه خدمات اجتماعى 
بخش جنگل به منظور كاهش آسيب هاى اجتماعى اين 

بخش، فعاليت خود را آغاز كرد. 
غالمحســين حقدادى افزود: بخش جنگل در سال هاى 
گذشته شــاخص هاى منفى در آســيب هاى اجتماعى 
داشــت، به همين دليــل اقدام به تأســيس نمايندگى 
ســازمان بهزيستى و پس از آن پايگاه خدمات اجتماعى 

در اين منطقه كرديم.

قدس: مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
خراسان رضوى از برپايى نمايشگاه صنايع دستى و هنرهاى 
سنتى در مشــهد خبر داد. ابوالفضل مكرمى فر با اشاره به 
برپايــى اين نمايشــگاه از فردا پنجشــنبه اظهاركرد: اين 
نمايشگاه با 88 غرفه و 250 شركت كننده از 28 استان از 
ســوم مرداد ماه به مدت چهار روز برگزار مى شود. وى در 
ادامه از توليد 360 نوع صنايع دســتى در شرق كشور خبر 
داد و گفت: سال گذشته 65 ميليون قطعه صنايع دستى در 

خراسان رضوى توليد شده است.

قدس: نمايشگاه آثار برگزيده ششمين جشنواره بين المللى 
«عكس خيام» پس از برگزارى در شهرخيخون اسپانيا، در 
نيشابور، زادگاه حكيم عمرخيام نيشابورى  برگزار مى شود. 
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى نيشابور گفت: اين 
نمايشگاه در12 شــهر ايران و جهان برگزار شد و نيشابور 
ميزبان سيزدهمين نمايشگاه از تور نمايشگاه هاى ششمين 
جشنواره بين المللى «عكس خيام» است. رمضانعلى بيات 
گفت: اين نمايشگاه از 5  مرداد در نگارخانه كمال الملك اين 

اداره افتتاح و تا 12 مرداد ميزبان عالقه مندان خواهد بود.

۷۵۸۹zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا على زاده

حل جدول شماره قبل

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

1. از نام هــاى پيامبراكرم«ص»- پزشــك 
تيغ دردســت - نيلى رنگ 2. پدرمردگان- 
بيهوده - واحــد مكالمه تلفنــى 3. تونل 
زيردريايى بين فرانسه و انگلستان- عنصر 
مورد اســتفاده در ساخت ســاعت اتمى- 
صحرايى وســيع و هموار در دامنه كوهى 
به نام جبل الرحمه در جنوب شــرقى مكه 
4. لباس صاف كن برقى- وســط و ميان- 
حيوان نجيب- انجير عرب 5. ماده معطرى 
كــه از روده و معــده نوعــى ماهى گرفته 
مى شــود- ورزش ويژه نابينايــان- حرارت 
بــدن 6. آب منجمد -  از پســران حضرت 
آدم«ع»- از ادات پرســش 7. زيروروكردن 
خاك كشاورزى- جالل و جبروت- وديعه اى 
8. دزد خانگى- مكانى مقدس در مكه- قوت 
غالب -  مظهر اســتقامت 9. خوشبختى- 
مژده دهنده- نوعى پنير يونانى با تاريخچه 
هزاران ساله 10. از اوراق بهادار- جنگجوى 
غرب وحشى- عالمت مفعولى 11. ساز مدور 
ضربى- لسانى- هميشگى 12. فلز سنگين- 
خودپســندى- عروس آســمان- خوارى 

13. اســتان فرنگى - معمور- ماه پاييزى 
پارچه بافــى-   گيــاه  شــيون كردن-   .14
ســرزمين هلــن 15. تركيبــى از يــد- 

سنگ طلق- از اصول دين اسالم

1. از رشته هاى علوم پزشكى و بهداشتى- 
جهاد مقــدس ســاخت خانه هــاى خدا 
2. زندگى كردن- فروتنى- بانگ 3. گوناگون- 
مخزن گلولــه- ديوارقلعه 4. شستشــوى 
انگليســى- اكبر اعداد يك رقمى- شكاف 
جامه- پول رايج استانبول 5. لبه شمشير- 
خبــردادن- پيروى كردن 6. قافله ســاالر- 
افســر- قليل 7. صورت فرنگى يوســف- 
خــراب- از انواع روغــن خوراكى 8. عقيده 
خودمانى-  شوهر  شكوه كردن-  انتخاباتى- 
شــكم خودرو 9. كوتاهى در انجام وظيفه- 
ورزش مورد عالقه راجرفدرر- شبيه و نظير 
10. زنده -  كم وزن- برگشتن از دين 11. نام 
قديم آبادان- سبيل و طريق- عيد ويتنامى 
12. خـــانـــه نـــيــــى- حــــــرف 

آهــارى  يقــه   - فــن  صاحــب   - عصايى شــكل 
13. مجموعه ســلول هاى يك اندام كه وظيفه مشتركى 
دارند - برابر فارســى آن نمونك اســت - قربانى شــده 
14. سرپرستى- كاغذ يا پارچه باريك و بلند- اليه ميانى 

لباس 15. گلوله خوشبو - سندآوردن 

  افقى

  عمودى

گفتم الهى به 
سالمتى برگردى و 

داماديت مادر گفت 
نگو، بچه ها كنارم 

هستند، خجالت 
مى كشم،د امادى 

من جبهه و دفاع از 
ناموسم هست

بــرش
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