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مدیرکل این سازمان با اشاره به مشکالت 
پیش رو در سال آینده خبر داد

شمارش  معکوس 
 بحران خون 

در خراسان رضوی

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

2هزار دانش آموز از سراسر 
کشور مسابقه می دهند

رقابت داغ 
قرآنی در 

تابستان مشهد

.......صفحه 4

  گزارش قدس 
از معضالت شهرک صنعتی شماره یک قوچان

وقتی پساب کارخانه ها 
زمین های کشاورزی را 

سیراب می کند!

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی گفت: در صورت تأمین نشدن 
فضای مناسب برای این سازمان و نداشتن نیروی انسانی کافی در 
سال های آینده، برای تولید خون مورد نیاز بیماران با بحران جدی 

روبه رو خواهیم شد.دکتر اسالمی در...

.......صفحه 3

یک مسئول در مراسم تودیع و معارفه 
سرپرست شرکت آبفار خراسان رضوی:

  شرکت آبفای شهری و روستایی 
ادغام می شوند

قدس: مراســم تودیع و معارفه سرپرست شرکت آب 
و فاضالب روستایی خراســان رضوی با حضور معاون 
برنامه ریزی و امور اقتصادی شــرکت مهندســی آب 
و فاضالب کشــور و جمعی از مدیران آبفای شهری و 

روستایی برگزار شد.
در این مراســم معاون برنامه ریــزی و امور اقتصادی 
شــرکت مهندســی آب و فاضالب کشور در سخنانی 
درباره یکپارچه ســازی شــرکت های آبفای شهری و 
روستایی بیان کرد: اهدافی که وزارت نیرو از ادغام این 
دو مجموعه پیگیری می کند، این است که بتوان با یک 
سیاســت واحد، تأمین و توزیع آب شــرب و بهداشت 
شهرها و روستاهای اســتان انجام شود. همچنین در 
حوزه بهره بــرداری و تأمین آب، هزینه ها کاهش و با 
تسریع در انجام امور و افزایش کیفیت خدمات، حداکثر 

رضایتمندی مردم به ویژه روستاییان فراهم شود.
مسعود خشایی افزود: در آینده شرکت آبفای شهری و 
روستایی نخواهیم داشت و در مجموع تحت عنوان یک 
سیستم و شرکت آبفای استان این مجموعه به فعالیت 
خود ادامه می دهد که متولی تأمین و توزیع آب شرب و 
بهداشتی شهر و روستا در استان خراسان رضوی است.

در این جلســه سید ابراهیم علوی، مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان با حفظ سمت به عنوان سرپرست 
آبفار خراسان رضوی معرفی و از زحمات محمد سهرابی 

سرپرست پیشین این شرکت قدردانی به عمل آمد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس خراسان رضوی عنوان کرد

  جشنواره »کهربا« به دنبال 
زنده نگهداشتن دفاع مقدس 

جلیل فخرایی: نشست خبری نخستین جشنواره فیلم 
و عکس دفاع مقدس اســتان خراســان رضوی با عنوان 
جشــنواره »کهربا« برگزار شد. مدیرکل بنیاد حفظ آثار 
و نشــر ارزش های دفاع مقدس خراســان رضوی در این 
نشســت با اشاره به اهمیت هنر در استمرار دفاع مقدس 
اظهار داشــت: با توجه به اینکه دفاع همچنان باقی است 
و این دفاع ریشــه در دفاع مقدس دارد، برهمین اساس 
جشــنواره هنری »کهربــا« به دنبال زنده نگهداشــتن 
دفاع مقدس و به تصویر کشیدن استمرار دفاع همه جانبه 
ملت ایران اســالمی است. سردار یوســفعلی زاده افزود: 
جشــنواره استانی فیلم دفاع مقدس برای نخستین بار از 
ســوی اداره  کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان خراسان رضوی برگزار می شــود و امیدواریم این 
جشــنواره فرصت مناســبی برای جذب آثار هنرمندان 
استان باشد. این مسئول خاطر نشان کرد: خراسان رضوی 
از نگاه مدیران ملی یک اســتان فرهنگی و ادبی است که 
پیشینه درخشانی در برگزاری جشنواره های مختلف دارد. 
امید است با حمایت مسئوالن این جشنواره در رقابت های 
ملی پیشــتازی کند. وی محورهای جشــنواره را ایثار و 
شــهادت، پایداری و مقاومت، علم و پژوهش ، معنویت و 
اخالق عنوان کرد و گفت: از ابتدای اردیبهشــت تا کنون 
300 اثر به دبیرخانه جشــنواره واصل شده که بر اساس 
بررسی های اولیه، 237 اثر در بخش های فیلم و فیلم نامه 

شرایط شرکت در جشنواره را دارند.

تودعی و معارهفجشنواره

قدس: دبیر کنگره  آســیایی هیپنوتیزم با 
اشاره به برگزاری ششمین کنگره  بین المللی 
هیپنوتیــزم و نخســتین کنگره آســیایی 
هیپنوتیزم در مشــهد گفــت: هیپنوتیزم 
همیشه و هر روز در مغز دارد اتفاق می افتد 
و اگر درست انجام شود و هدایت الزم برای 
این حالت از مغز صورت گیرد، نقش مهمی 
در درمــان برخی از اختــالالت روان تنی و 

روانپزشکی خواهد داشت.
دکتر مهدی فتحــی اظهار کرد: هیپنوتیزم 
هیچ وجه اشتراکی با خواب ندارد و شخص 
هیپنوتیزم شــونده، در زمان هیپنوتیزم از 
هوشــیاری کامل برخوردار اســت اما با دو 
تکنیک تمرکز انفکاک و پذیرش، توجه وی از 
مسائل متفرقه جدا شده و توجه خاص وی به 

یک یا چند موضوع مختص می شود.
وی با بیان اینکه »اســکن های مغزی که در 
زمان هیپنوتیزم انجام شده نشان می دهد که 
مغز در حالت هوشــیاری است«، بیان کرد: 
هیپنوتیزم با خواب، تفاوت های زیادی دارد 
از جملــه اینکه در زمان خواب، امواج مغزی 
تقریباً به حالت سکون درمی آیند یا کاهش 
قابل مالحظه ای دارند اما در هیپنوتیزم، امواج 
مغــزی کامالً عادی یا حتی پرکارتر از زمان 

بیداری هستند.
در زمان هیپنوتیزم هیچ بی حسی در عضالت 

اتفــاق نمی افتــد. رئیس انجمن آســیایی 
هیپنوتیزم اضافه کرد:  می توان پرکاری امواج 
مغزی در زمان هیپنوتیزم را به زمانی تشبیه 
کرد که فرد دچار هیجان و شگفتی می شود 
یا بر چیزی تمرکز می کند که امواج مغزی 
در آن حالت زیاد و پرکار می شــوند. تفاوت 
دیگر این اســت که جریــان خونی که در 
هنگام هیپنوتیزم به مغز می رسد بیشتر از 
جریان خون زمان خواب اســت. وی افزود: 
همچنین در هیپنوتیزم، هیچ فلج و بی حسی 
در عضالت اتفــاق نمی افتد در حالی که در 
زمان خواب، عضالت تقریباً فلج می شوند و 
فرد قادر به حرکت آن ها نیســت. زمانی که 
فرد هیپنوتیزم می شــود در واقع نیروهای 
تمرکز و انفکاک و پذیرش او کامالً در دست 
هیپنوتراپ قرار می گیرد تا به سمتی که برای 
درمان الزم است، هدایت شود. فتحی تأکید 
کرد: هیپنوتیزم را می توان یک حالت مغز و 
یکی از هزاران حالتی دانست که مغز در طول 
شبانه  روز به خود می گیرد؛ به عنوان مثال هر 
حرکت، واکنش و عمل شما در طول شبانه 
 روز، معموالً یک حالت در مغز ایجاد می کند 
که ویژگی های خاص خود را دارد.  وی خاطر 
نشان کرد: زمانی که هیجان دارید، وقتی به 
یک خاطره فکر می کنید، هنگامی که روی 
یک متن کار می کنید و زمانی که دارید غذا 

می خورید همه و همه، حالت های متفاوتی 
هستند که در مغز ایجاد می شوند و هیپنوتیزم 
نیز یکی از این حاالت مغز است که مختصات 
خود را دارد. رئیس انجمن هیپنوتیزم خراسان 
رضوی اضافه کرد: هیپنوتیزم نه خواب و نه 
بیداری است، بلکه حالتی از مغز است که دو 
خصیصه  تمرکز یافته و پذیرش افزایش یافته 
را به همراه دارد. وی در خصوص شبهاتی که 
در زمینه  هیپنوتیزم در گذشته وجود داشته 
است، گفت: بر خالف آنچه تصور می شد که 
هیپنوتیزم فقط در مورد افراد ضعیف جواب 
می دهد، تحقیقات نشــان داده افرادی که 
هیپنوتیزم پذیرند،  هوش باالتری دارند و قادر 

به پذیرش باالتری در مغز هستند.
رئیس انجمن آسیایی هیپنوتیزم تصریح کرد: 
بنده برای نخستین بار در جهان، جراحی های 
زیادی به کمک هیپنوتیزم و بدون استفاده 
از داروهای بیهوشی یا آرامبخش را رهبری 
کــرده و چندیــن جراحــی در ارتوپدی، 
دندانپزشکی، جراحی پالستیک و کاشت مو 
به کمک هیپنوتیزم در دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد انجام شده که در آن تکنیک بی دردی 
به کار گرفته شــده و بیمــار در حین آنکه 
هوشــیار بوده، هیچ دردی از عمل جراحی 
حس نمی کرده اســت. در یک مورد از این 
جراحی ها در حالی که بیمار کامالً به هوش 

بــود و صحبت می کرد، دریل جراح در حال 
سوراخ کردن استخوان و کارگذاشتن ربات 
زانو بود اما بیمار، هیچ دردی حس نمی کرد.

 شرکت 24 کشور در نخستین کنگره 
آسیایی هیپنوتیزم در مشهد  

فتحی عنوان کرد: ششمین کنگره  بین المللی 
هیپنوتیزم  مهرماه امسال به میزبانی دانشگاه 
علوم پزشکی مشــهد برگزار می شود که تا 
کنون شرکت دانشوران و پژوهشگرانی از 24 

کشور دنیا در آن قطعی شده است.
وی افــزود: تاکنــون80 ســخنران و 160 
میهمان خارجی از کشورهای چین، اندونزی، 
ژاپن، هند، ارمنستان و ترکیه از آسیا، سوئد، 
ســوئیس، بلژیک، آلمان، فرانســه، اتریش، 
لهستان، فنالند و دانمارک از اروپا، اروگوئه و 
مکزیک از آمریکای مرکزی و جنوبی و کشور 
آفریقای جنوبی از قاره  آفریقا حضورشان در 

این کنگره قطعی شده است.

دانشیاردانشــگاه علوم پزشــکی مشهد در 
خصوص برنامه های کنگره تصریح کرد: در 
این کنگره، ســخنرانی، پنــل و کارگاه های 
آموزشی خواهیم داشت که به صورت عملی 
و توســط اســتادان خارجی دعوت شده به 
کنگره، برگزار خواهد شــد. رئیس انجمن 
هیپنوتیزم خراســان رضوی خاطر نشــان 
کرد: هیپنوتیزم، ســیر تاریخی، تئوری ها و 
هیپنوتیزم،  نوروســایکوفیزیولوژی  الگوها، 
جامعه شــناختی هیپنوتیــزم، هیپنوتیزم 
پزشکی، بیهوشی و بی دردی هیپنوتیزمی، 
هیپنوتیزم روان شــناختی، آسیب شناسی 
هیپنوتیــزم، ادراک، شــناخت و مدل های 
طراحی مغز، هیپنوتیــزم و تکنولوژی های 
تحریک مغز، فلســفه ذهــن، نوروفیدبک، 
نوروساینس، سایکوسایبرنتیک، رویکردهای 
مهندسی در روان شناســی، هیپنوتیزم در 
ورزش و هیپنوتیزم دندانپزشکی از محورهای 

این کنگره به شمار می رود.

دبیر نخستین کنگره  آسیایی هیپنوتیزم:

ما هر روز هیپنوتیزم می شویم

به استقبال شهادت رفتحماسه فاطمیون در فیلم »زو«
ساعتی با والدین »محمد پوستچیان« در سی و ششمین سالروز عروج  فرزندشان   توسط حوزه هنری خراسان رضوی ساخته شد

 فیلــم کوتــاه داســتانی »زو« بــه کارگردانــی 
محمدصادق رمضانی مقدم با موضوع رشادت های 
لشکر فاطمیون در مقابل جریانات تکفیری، توسط 
حوزه هنری خراســان رضوی تولید و ساخته شد.  
حماسه ها و رشادت های تیپ فاطمیون در مقابله با 
جریان های تکفیری و دفاع از حرم اهل بیت)ع( در 

سوریه می تواند...

هفده ســاله بود و پسر ارشــد خانواده و از بچه های 
خوب محل. سیزده ساله که بود توی محل شب های 
چهارشــنبه با بلندگو محل برگزاری دعــا را اعالم 
می کرد، چون آن زمان شــب های چهارشنبه، خانه 
شــهدا دعای توسل برگزار می شــد. بارها به مادر و 
پدرش گفته بود، کی بشود دوره این مراسم خانه ما 

برگزار شود. حاج خانم می گوید...
.......صفحه 4.......صفحه 4 

مدال نقره به دانش آموز مشهدی رسید
 در پنجاه  و یکمین دوره المپیاد جهانی شیمی و بین 2 هزار شرکت کننده
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شماره 9027 

 ویژه نامه 3411   

آگهیدعوتمجمععمومیعادیبطورفوقالعاده
شرکت تعاونی مصرف کارکنان سازمان صنعت معدن و تجارت استان بدینوسیله از کلیه اعضاء دعوت می نماید 
تا در س��اعت 12 روز ش��نبه 98/6/2 در محل سالن اجتماعات این سازمان به آدرس مشهد بلوار خیام روبروی 
خیام 22 جهت برگزاری مجمع مذکور حضور داش��ته باش��ند. ضمنًا تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر 3 رأی 
و هر ش��خص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود و اعضاء متقاضی اعضا وکالت می بایس��ت به همراه نماینده خود 
در تاریخ ه��ای 22 و 23 مردادماه س��ال جاری به مح��ل دفتر تعاونی مراجعه نماین��د. همچنین فرصت ثبت نام 
کاندیداتوری جهت انتخابات بازرس و هیئت مدیره از تاریخ انتشار این آگهی یک هفته میباشد که متقاضیان 

می توانند درخواست کتبی خود را به دفتر تعاونی تحویل نمایند.
دستورجلسه:

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس             2- تصویب صورتهای مالی و عملکرد سال 1397
3- ارائه و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398

4- طرح و تصویب افزایش سرمایه ی شرکت
5- ارائه پیشنهادات در خصوص فعالیتهای آتی شرکت

6- برگ��زاری انتخابات بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکس��ال مال��ی و همچنین انتخابات اعضاء اصلی و 
علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال مالی.

هیئت مدیره شرکت تعاونی

/ع
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77
9

اطالعیهبرگزاریششمیندورهانتخاباتتعییننمایندهسازمانهایمردمنهاددرهیئتنظارت
فرمانداریشهرستانمشهدمقدس

در راستای اجرای بند )ت( ماده )یک( تصویب نامه شماره 27862/ت31281/ه مورخ  1384/05/08 هیئت وزیران 
)موض��وع آئین نام��ه اجرایی تأس��یس و فعالیت س��ازمان های م��ردم نهاد( شش��مین دوره انتخابات تعیی��ن نماینده 
س��ازمانهای مردم نهاد در هیئت نظارت شهرس��تان مش��هد مقدس طی روز چهارش��نبه مورخ 1398/07/10 در محل 
فرمانداری رأس س��اعت 10 صبح برگزار خواهد ش��د. بدینوسیله از نمایندگان س��ازمانهای مردم نهاد دارای پروانه 
فعالی��ت از فرمانداری دعوت به عمل می آید بمنظور ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلس��ه انتخابات، به دبیرخانه 
هیئت نظارت مس��تقر در فرمانداری مراجعه و به ش��رح ذیل اقدام نمایند.   الف: س��ازمانهایی که متقاضی نامزدی 
انتخاب��ات جهت تصدی س��مت ))نماینده س��ازمانهای مردم نهاد در هیئت نظارت(( هس��تند، می بایس��ت در خصوص 
معرف��ی و ثبت ن��ام نماینده از تاری��خ 1398/05/15 لغایت 1398/05/22 اقدام نمایند.   ب: س��ازمان هایی که صرفًا 
متقاضی شرکت در جلسه انتخابات بمنظور رأی دادن هستند، می توانند از تاریخ 1398/05/15 لغایت 1398/06/25 

در خصوص معرفی و ثبت نام نماینده اقدام کنند.
مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت ورود به جلسه رأی دهندگان و نامزدهای انتخابات به شرح ذیل است:

1- تصویر پروانه دارای اعتبار فعالیت صادره از فرمانداری  
 2- تصویر آخرین آگهی روزنامه رسمی کشور مبنی بر ثبت تغییرات هیئت مدیره سازمان مردم نهاد 

 3- اصل صورتجلسه هیئت مدیره سازمان مردم نهاد مبنی بر معرفی نماینده تام االختیار جهت شرکت در انتخابات 
)ممهور به مهر سازمان مردم نهاد(  

 4- یک قطعه عکس 4*3 برای نماینده 
5- تصوی��ر تمامی صفحات شناس��نامه، کارت ملی، تصویر کارت پایان خدمت ی��ا معافیت و تکمیل فرم ثبت نام برای 
نامزدهای انتخابات. الزم به ذکر اس��ت هر س��ازمان مردم نهاد صرفًا می تواند در خصوص معرفی یک نماینده اقدام 

نماید و حضور نماینده جهت ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه الزامی است.
محل ثبت نام: دبیرخانه هیئت های نظارت بر سازمانهای مردم نهاد مستقر در فرمانداری.

دبیرخانه هیئت نظارت بر سازمانهای مردم نهاد فرمانداری شهرستان مشهد
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آگهیدعوتمجمععمومیفوقالعاده
شرکتتعاونیاعتبارکارکنانتوزیعبرقمشهد

شمارهثبت9853)نوبتدوم(
جلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده نوب��ت دوم 
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان توزیع برق مشهد 
در ساعت 15/30 روز چهارشنبه 1398/05/23 
در مح��ل نمازخانه حوزه س��تادی واقع در بلوار 
خی��ام تش��کیل می گ��ردد. بدینوس��یله از کلیه 
اعض��ای محت��رم دع��وت می گ��ردد جه��ت اتخاذ 
تصمیم نس��بت به موضوعات ذیل در این جلسه 
حض��ور بهم رس��انند. چنانچه حض��ور عضوی در 
جلس��ه میس��ر نباش��د می تواند با وکالت کتبی، 
ف��رد دیگ��ری را جهت ش��رکت در جلس��ه مجمع 
معرف��ی نماید. در این صورت هر عضو می تواند 
وکالت س��ه نفر دیگر از اعضا و هر فرد غیرعضو 
نی��ز می تواند وکالت یک نف��ر از اعضا را بعهده 

داشته باشد. 
 دستورجلسه:

1- تصمیم گیری در خصوص انحالل شرکت
2- تعیین مکان تصفیه

هیئت مدیره تعاونی اعتبار
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مناقصه عملیات سنگ  نما 
 نوبت دوم

و  توس��عه  بنی��اد  اجرای��ی  موسس��ه 
عمران موقوفات خراس��ان در نظر دارد 
اجرای کامل عملیات س��نگ کاری نما به همراه 
اس��کوپ گذاری پروژه فخار در مش��هد را از 
طریق مناقص��ه عمومی به اش��خاص حقیقی و 
حقوقی ذیصالح واگذار نماید ،  لذا متقاضیان 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و خرید 
اسناد مناقصه تا روز یکش��نبه 1398/5/13 
ب��ه دفت��ر مرک��زی موسس��ه واق��ع در بولوار 
قاض��ی طباطبای��ی 5 نب��ش کوچ��ه 5/1 پالک 1 
مراجع��ه نماین��د . موسس��ه در رد ی��ا قب��ول 

پیشنهاد مختار می باشد. 

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، 
مشــارکت و هم افزایی همه دستگاه ها برای توسعه و 
ترویج فرهنگ قرآن، عترت و نماز را ضروری دانست. 
علیرضا کاظمی در آیین افتتاحیه سی و هفتمین دوره 
مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان پسر سراسر 
کشــور در تاالر قدس حرم مطهر رضوی گفت: برای 
توسعه و ترویج فرهنگ قرآن، عترت و نماز، برنامه ها 
و اقدامات متعددی طراحی، تدوین و اجرایی شــده 
اســت و برگزاری این قبیل مسابقات نمونه ای از این 
برنامه هاســت.وی افزود: در سال تحصیلی گذشته 2 
میلیون و 300 هزار دانش آموز و همچنین 500 هزار 
همکار فرهنگی در نهضت حفظ جزء 30 قرآن کریم 
شرکت کردند و این کار بزرگی بود که انجام شد، اما 
کافی نیست و بنا بر فرمایشات و مطالبه رهبرمعظم 

انقالب کشور ما ...



مدیرکل این سازمان با اشاره به مشکالت پیش رو در سال آینده خبر داد

شمارش معکوس بحران خون درخراسان رضوی
انتقال خون  مدیرکل  رحمانپور   پروین 
خراسان رضوی گفت: در صورت تأمین نشدن 
فضای مناسب برای این ســازمان و نداشتن 
نیروی انسانی کافی در سال های آینده، برای 
تولید خون مورد نیاز بیماران با بحران جدی 

روبه رو خواهیم شد.
دکتر اســامی در حاشــیه نشســت خبری 
به مناســبت روز اهدای خون )نهــم مرداد( 
در گفت وگــو با خبرنگار ما با اشــاره به اینکه 
ساختمان مرکزی انتقال خون خراسان رضوی 
پس از ۱۰ ســال، فقط ۳۰ درصد پیشــرفت 
فیزیکی داشته، افزود: با وجود افزایش ۳ هزار 
تخت بیمارســتانی در طول دوسال گذشته و 
گســترش و افزایش اعمال جراحی و شرایط 
خاص شهر مشهد  به دلیل حضور ساالنه ۳۲ 
میلیون زائر و مسافر، مصرف خون استان بسیار 
باالست و با امکانات موجود قطعاً در سال آینده 
با مشــکل تأمین خون مورد نیاز بیماران در 

سراسر استان مواجه خواهیم شد.
وی خاطرنشــان کرد: این ســازمان در سال 
۹۷ با تولید بیش از ۳۶۰ هزار کیســه خون، 
تولید پاســما و انتقال آن به کشور آلمان و 
دیگر فراورده های مورد نیاز، توانســته به ۶۰ 
بیمارستان در اســتان خونرسانی کند و جان 

هزاران بیمار را از مرگ نجات دهد.
وی اضافه کرد: از بین ۱۹۵ هزار مراجعه کننده 
به پایگاه های انتقال خون  در ســال گذشته، 
۱۵۱ هزار نفر موفق به اهدای خون شدند که 
بیش از ۸۱ هزار نفر آن ها اهداکننده مستمر 
هستند. همچنین اهداکنندگان بار اولی با ۵ 
درصد کاهش نسبت به سال قبل، بیش از ۲۷ 

هزار نفر بوده اند. 
مدیــرکل انتقال خــون خراســان رضوی با 
تأکید بر اینکه اهدای خون موجب کم خونی 

اهداکنندگان  و  نمی شــود 
ابتدا توســط پزشک از نظر 
وضعیــت ســامت معاینه 
می شــوند، گفت: متأسفانه 
براساس یک باور غلط  تعداد 
خانم هــای اهداکننده خون 
نسبت به آقایان کمتر بوده و 
نسبت ۶ درصد و ۹۴ درصد 
را دارند که در صورت تغییر 
فرهنــگ، این مشــکل نیز 

برطرف خواهد شد.
وی گفــت: به همت خیران 
اقــدام به راه انــدازی پایگاه 

مخصوص  خــون  انتقــال 
بانوان در خیابــان رضا ۱۲ 
شده که ان شاءاهلل به زودی 
افتتاح خواهد شد  و  تجهیز 
و امیدواریم با فرهنگ سازی 
توســط رســانه ها، شــاهد 
خون  اهداکنندگان  افزایش 

در بین بانوان نیز باشیم. 
وی با اشــاره به برنامه های 
روز  بزرگداشــت  ویــژه 
)نهــم  خــون  اهــدای 
مــرداد( خاطرنشــان کرد: 
بوشهری  دوچرخه ســواران 

بــه این منظور از بوشــهر تا مشــهد رکاب 
زدند تا روزنهم مرداد در مشــهد باشند و ما 
ضمن قدردانی از حمایت دوچرخه ســواران 
بوشــهری، در آیین ویژه ای از آنان استقبال 

خواهیم کرد.
گفتنی است؛ به مناسبت نهم مرداد، روزجهانی 
اهدای خون از اهداکنندگان مســتمر خون، 
محســن برهانی فر؛ با بیش از ۹۵ بار اهدای 
خون، پاسما و پاکت، محسن بهرامی قرقی؛ 
۶۰ بار اهدای خون،عباس مجیدی مشهدی؛ 
۵۲ بــار اهدا و خانم ونــوس حقیقی؛ ۳۶ بار 
اهــدای خون  و یک نفر از شــهرداری با لوح 

سپاس، قدردانی شد.

امروز روز جهانی اهدای خون است
  یک اراده برای نجات جان انسان ها

 شــاید خیلی مواقع این جمله را شنیده ایم که کاش می شد 
برای نجات جانش کاری کرد. این یعنی قلبی و دلی دوست 
داریم واقعاً کاری بکنیم. این یعنی نوعدوســتی، احســاس 

همدردی و همدلی داشتن و مواردی از این دست.
آیــا تاکنون به این فکــر کرده ایم که اگر واقعــاً اراده کنیم 
می توانیــم برای نجات جــان چندین و چنــد نفر در طول 
زندگی کارهایی انجام دهیم؟ خیلی ســاده و بدون دردســر 
هم می توانیم، حتی این عمل تضمین کننده سامت زندگی 
و جان خودمان هم می شود.پاسخ دو کلمه است. اهدای خون. 
مایع حیات بخشــی که تداوم زندگی با وجود آن امکان پذیر 
می شــود؛ چرا که جز بدن نمی تواند این مایع زندگی بخش 
را تولید کند. بدن همه انسان های سالم کارخانه تولید خون 
اســت. کارخانه ای که برای سرپا ماندن انسان دائم محصول 
جدید وارد شبکه گسترده رگ های بدن او می کند تا دورترین 
سلول های بدن به حیاتشان ادامه دهند.حال با این وجود وقتی 
به هر دلیلی از جمله تصادف، حوادث غیرمترقبه، بیماری یا 
جراحی، سیستم بدن هر کدام از ما با کمبود این مایع حیاتی 
روبه رو شد، برای جلوگیری از خشکانیده شدن رگ ها، ناگزیر 
به تزریق خون، تزریقی که تضمین کننده حیات انسان است، 
هستیم. درست همین جاست که بدون ای کاش گفتن برای 
نجات جان یک انسان هر کدام از ما کاری بزرگ انجام دادیم. 
شاید خودمان خبردار هم نشویم و قطعاً هم بی خبر خواهیم 
ماند که قطره قطره خونی که شــاید ماه ها قبل اهدا کردیم، 
چنان نجاتبخش جان انســانی شده است که اگر خبرش به 
گوش ما می رسید، تردید نداشته باشید که این احساس خوب 
را حاضر نبودیم با هیچ لذت دیگری عوض کنیم.پس می شود 
به همین راحتی کاری کرد کارستان. نیازی به افسوس خوردن 
نیســت، هر کدام از ما می توانیم خون اهدا کنیم، اهدایی که 
نتیجه اش تضمین سامتی خودمان نیز هست. پژوهش های 
علمی ثابت کرده، اهدای مستمر خون سیستم بدن را به قولی، 
میزان نگه می دارد. بخش بزرگی از بیمه سامتی بدن را در پی 
دارد و خاصه اینکه کارکرد سیستم بدن انسان را باال می برد.

چه خوب اســت اگر اراده کنیم و به شکرانه سامتی، سنت 
نذر خون را گسترش دهیم و زکات سامتیمان، اهدای خون 
بشــود.امروز روز اهدای خون است، گرچه اهدای خون روز و 
شــب ندارد، اما بیاییم شــروع پرداخت زکات سامتیمان از 

همین روز باشد، مستمر و ادامه دار.

 فرماندار با هدف رونق اقتصادی تأکید کرد 
 احیای محورگردشگری گناباد -فردوس 

گناباد  فرماندار  قدس: 
احیــای محور  گفــت: 
گردشــگری گنابــاد به 
رونق  موجــب  فردوس 
منطقــه  اقتصــادی 
می شــود و باید از همه 
ظرفیت های موجود برای 

توسعه کمی و کیفی و نقش آفرینی آن در صنعت گردشگری 
بهره گرفت.حامد قربانی در جلسه بررسی ظرفیت های توسعه 
محور گردشــگری گناباد به فردوس افزود: احیای این محور 
تاریخی که در چند ســال گذشته به فراموشی سپرده شده، 
زیربنای توسعه صنعت گردشگری در منطقه به شمار می رود 
و توجــه به آن اقتصاد را متحول می کند و باید به یک درک 
مشترک از ظرفیت های گردشگری این منطقه دست یافت و 
با برگزاری تورهای گردشــگری خانوادگی، گروهی و ورزشی 
نسبت به معرفی و بازشناسی آن ها در سطح ملی و بین المللی 
اقدام کرد.وی ادامه داد: ییاقی بودن جاده گناباد به فردوس 
یک جاذبه مهم طبیعی گردشــگری به شــمار می رود و  در 
همه فصول سال اعم از تابستان و زمستان ظرفیت خوبی برای 
جذب گردشگر دارد و باید با افزایش جاذبه های این منطقه، 

گردشگران بیشتری را جذب کرد.

  کمبود اعتبار و کمپ ترک اعتیاد 
دغدغه مسئوالن بشرویه

ـ خبرنگارقـدس:  بشرویه 
فرماندار بشــرویه گفت: 
آگاهی نداشتن خانواده ها 
دانش آموزان  اولیــای  و 
از خطــرات و مضــرات 
موادمخدر صنعتی جدید، 
برای  را  آســیبی جدی 

فرزندان به دنبال دارد .علی شــفیعی افــزود: باید با همکاری 
آموزش و پرورش و انجمن اولیا و مربیان، خانواده ها را با عواقب 
شوم اعتیاد آشنا کرد. وی با اشاره به اینکه منابع شهرستانی به 
ویژه اعتبارات بهزیستی بشرویه برای معرفی و پرداخت بعضی 
از هزینه های معتادان جوابگو نیست، خاطرنشان کرد: به همین 
دلیل گاهی همه معتادان به کمپ های استان معرفی نمی شوند 
و نگرانی اعضای شورای فرعی مبارزه با موادمخدر بشرویه، نبود 
کمپ ترک اعتیاد در شهرستان بشرویه است که مدت هاست 

مطرح می شود ولی تاکنون اقدامی صورت نگرفته است .
ســرهنگ مریمی، فرمانده نیروی انتظامی بشرویه هم در این 
جلسه ابراز امیدواری کرد با همکاری ستاد مبارزه با موادمخدر 
استان، راه حل ویژه ای برای ایجاد کمپ و کمک به جامعه هدف 

اندیشیده شود. 

  وداع مردم مشهد
 با شهید قیام خونین 57

قدس: مراســم تشییع 
قیام  شــهید  آخریــن 
مشــهد   ۵۷ خونیــن 
مقدس با حضور باشکوه 
جانبازان  مــردم،  آحاد 
نخاعی و مسئوالن برگزار 

شد.
مراسم تشییع حجت االسام کاشف الحسینی اسطوره انقاب 
روز گذشته از مقابل حسینیه پیروان دین نبوی تا حرم مطهر 
رضوی برگزار و پیکر مطهر این جانباز شهید پس از اقامه نماز 
و طواف در بارگاه ملکوتی امام رضا )ع( در جوار یاران شهیدش 

آرام گرفت.
این مراســم با حضور باشــکوه آحاد مردم، جانبازان نخاعی 
۷۰ درصد مرکز توانبخشی امام خمینی )ره(، مدیرکل بنیاد 
خراسان رضوی، فرماندار مشهد، فرماندهان نظامی و انتظامی، 
رؤسای بنیاد شــهید وامورایثارگران مناطق سه گانه مشهد 

مقدس، زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی برگزار شد.
جانباز شهید حجت االسام سید محمدعلی کاشف  الحسینی، 
همزمان با تحصیل در حوزه علمیه، شروع به تدریس دروس 
حوزوی کرد و پس از آن وارد فعالیت های اجتماعی شد. وی 
پس از استخدام در فرمانداری مشهد، در قسمت روابط عمومی 
فرمانداری حضور یافت و مدتی هم در استانداری به خدمت 

مشغول شد. 
پس از اتمام دوران خدمت ۳۰ ساله اش و بازنشستگی عاوه 
بر حضور در دوره اول شــورای شــهر، در دوره دوم شــورای 
اسامی شهر مشهد نیز به  عنوان دبیر شورا انتخاب شده بود.

شهید کاشف الحســینی در تاریخ یکم آذر ۱۳۳۸ چشم به 
جهان گشود و در دهم دی ماه ۱۳۵۷ در تظاهرات علیه رژیم 
ستمشاهی قطع نخاع و به مقام رفیع جانبازی نائل آمد و پس 
از سال ها تحمل درد و رنج مجروحیت در ششم مرداد ۱۳۹۸ 
بر اثر بیماری سرطان در بیمارستان امام رضا)ع( مشهد مقدس 

به یاران شهیدش پیوست.

مدیرکل این نهاد در گفت وگو با قدس:
  به خاطر وام کمیته امداد 

طالق صوری نگیرید!
وحیداکرمی:

امداد  مدیرکل کمیتــه 
خراســان رضوی گفت: 
بــرای تســهیات بــه 
زوج هایــی کــه متارکه 
کرده اند، به حکم دادگاه 
استناد می کنیم. با توجه 
به اینکه پس از حکم طاق، تمام زوایا و نکات آن مورد بررسی 
قضایی قرار گرفته است، افراد سودجو نمی توانند با طاق های 

صوری از تسهیات این کمیته بهره ببرند.
حبیب اهلل آسوده در گفت و گو با قدس آناین عنوان کرد: یکی 
از مهم ترین وظایف کمیته امداد، خدمات رسانی به دو گروه از 
اقشار جامعه است. یکی از این دو گروه خانواده هایی هستند 
که سرپرست دارند، اما سرپرست آن ها یا مسن است و توانایی 
کار کردن ندارد و یا به هر دلیلی از کار افتاده شده و نمی تواند 
کار کند. البته زمانی از کارافتادگی تأیید خواهد شــد که به 

تأیید پزشک معتمد کمیته امداد رسیده باشد.
وی ادامه داد: گروه دوم خانواده های بی سرپرســت هستند. 
خانواده ها ممکن اســت به دلیل فوت سرپرســت یا طاق، 
بی سرپرست شده باشند. این گونه خانواده ها در صورت فقر و 
نیاز تحت پوشش کمیته امداد قرار می گیرند.وی تشریح کرد: 
نمی توان زوجین را تحت فشــار قرار داد که حتماً باید طاق 
گرفته شود، تا تحت پوشش کمیته قرار گیرند. ممکن است 
سرپرست خانواده زندانی شده یا متواری باشد. خانواده هایی 
هستند که به صورت رسمی از هم جدا نشده اند، فرزندان این 

افراد نباید در فقر بمانند. 
وظیفه انســانی و شرعی ماست که به آن ها کمک کنیم.وی 
بیان داشــت: در این موارد ســعی بر این است که در صورت 
امکان طرفین را متقاعد کرده تا به زندگی مشترک برگردانیم. 
در همین راســتا در سال  گذشــته موفق شدیم ۲۰۰ نفر را 
مجدداً به زندگی مشترک برگردانیم.آسوده اظهار کرد: برخی 
بسته های تشــویقی را برای بازگشت به زندگی مشترک این 
افراد در نظر گرفته ایم. به عنوان مثال در صورتی که آن ها نیاز 
به کمک و امکانات جدید برای زندگی مشترک داشته باشد، تا 

حد امکان این کار را انجام می دهیم.

2هزار دانش آموز از سراسر کشورمسابقه می دهند
 رقابت داغ قرآنی در تابستان مشهد

حسین پورحسین : معاون 
پرورشــی و فرهنگــی 
وزارت آموزش و پرورش، 
هم افزایی  و  مشــارکت 
همــه دســتگاه ها برای 
توسعه و ترویج فرهنگ 
قرآن، عتــرت و نماز را 
ضروری دانست. علیرضا 
کاظمی در آیین افتتاحیه سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن، 
عترت و نماز دانش آموزان پســر سراسر کشور در تاالر قدس 
حرم مطهر رضوی گفت: برای توسعه و ترویج فرهنگ قرآن، 
عترت و نماز، برنامه ها و اقدامات متعددی طراحی، تدوین و 
اجرایی شده است و برگزاری این قبیل مسابقات نمونه ای از 

این برنامه هاست.
وی افزود: در ســال تحصیلی گذشته ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار 
دانش آموز و همچنین ۵۰۰ هزار همکار فرهنگی در نهضت 
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم شرکت کردند و این کار بزرگی بود 
که انجام شــد، اما کافی نیست و بنا بر فرمایشات و مطالبه 
رهبرمعظم انقاب کشــور ما بایــد ۱۰ میلیون حافظ قرآن 
کریم داشته باشــد.علیرضا مالک اشرفی، معاون پرورشی و 
فرهنگی آموزش و پرورش خراسان رضوی هم در این مراسم 
گفت: خوشحال هستیم که میزبان یکی از بهترین برنامه های 
آموزش و پرورش با حضور بیش از ۲ هزاردانش آموز قرآنی از 

سراسر کشور هستیم.

با وجود افزایش ۳ هزار 
تخت بیمارستانی در 
طول دوسال گذشته 
و گسترش و افزایش 

اعمال جراحی و 
شرایط خاص شهر 

مشهد  به دلیل حضور 
ساالنه ۳۲ میلیون زائر 
و مسافر، مصرف خون 

استان بسیار باالست

بــرش

روزبازار

گردشگری

اجتماعی

آسمانی اه

گپ

قرآن وعترت

استان ما۲
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      فرماندارمشهد عنوان کرد
 افزایش ساخت و سازهای

 قارچ  گونه مسکن در مشهد

قدس: فرماندار مشــهد گفت: ســاخت و ســازهای 
قارچ  گونه مســکن در شــهر رو به افزایش و امکانات 
ما حداقل اســت.محمدرضا هاشمی در دیدار با رئیس 
سازمان آتش نشانی شهرداری مشهد اظهار داشت: اگر 
آموزش  های ایمنی و آتش نشــانی وجود داشته باشد، 
حتماً به ارتقای آگاهی های مردم کمک شایانی می کند.

امیر عزیزی، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری مشهد هم اظهار داشت: بیش از ۵۰ ایستگاه 
آتش نشانی فعال در نقاط مختلف شهر وجود دارد و ساخت 
بیش از پنج ایستگاه آتش  نشانی نیز در حال انجام است 
و امیدواریم این اقدام تا پایان سال جاری محقق شود.

      رئیس دانشگاه آزاد استان:
۱700 دانشجوی خراسان  رضوی 

راهی مناطق محروم سبزوار شدند

ایرنا: هزار و ۷۰۰ دانشجو از دانشگاه های آزاد اسامی 
خراسان رضوی در قالب اردوهای جهادی راهی مناطق 
محروم و عشایری سبزوار شــدند.رئیس دانشگاه آزاد 
اسامی سبزوار با اعام این مطلب گفت: این دانشجویان 
از ۱۵ دانشــگاه به منطقه محروم بخش روداب سبزوار 
اعزام شدند.محمدرضا سعیدی  اصل افزود: ارائه خدمات 
پزشکی و درمانی به محرومان منطقه و ساخت و ساز 
منازل آنان، برگزاری برنامه  های فرهنگی، کاس  های 
مشــاوره برای خانواده  ها، کاس های ســوادآموزی و 
آموزش  مهارت  های مشاغل خانگی برخی از برنامه های 

این گروه های جهادی در روداب سبزوار است.

    مدیرجهادکشاورزی شهرستان خبرداد
تولید ساالنه بیش از ۱2 هزار تن 

گوشت سفید در تربت جام

قدس: مدیر جهاد کشــاورزی تربــت جام گفت: ۱۰۱ 
واحد مرغداری صنعتی گوشــتی با ظرفیت تولید یک 
میلیون و ۴۳۰ هزار قطعه در شهرستان تربت جام فعال 

است.
اصغر خوشــخو افزود: تولید ســاالنه بیش از ۱۲ هزار 
تن گوشت سفید، این شهرســتان را به عنوان یکی از 

قطب های پرورش مرغ در استان مطرح کرده است.
 مدیر جهاد کشــاورزی تربت جام درادامه اظهارداشت: 
دو واحد مرغ تخم گذار نیز در این شهرستان فعال که از 
ابتدای سال جاری تاکنون هزار و ۶۵۲ تن تخم مرغ در 

این واحدها تولید شده است.

پروین محمدی   قائم مقام مرکز بهداشت خراسان رضوی از ممنوعیت ثبت عقد بدون 
ارائه گواهی شرکت زوجین در کاس های آموزش بدو ازدواج خبر داد. 

دکتر سیدکاظم فرهمند در نشست خبری که با حضور نمایندگان استانداری، دادگستری، 
تبلیغات اسامی و بهزیستی برگزار شد، گفت: با وجود آموزش های دوساعته برای زوجین 
تاکنون آن طور که باید به آموزش های بدو ازدواج اهمیت داده نشــده و مشکات متعدد 
بعد از ازدواج جوانان ناشی از آگاهی نداشتن آنان از زندگی مشترک و بایدها و نبایدهای آن 
است.وی با اشاره به تأکید رهبرمعظم انقاب در موضوع تحکیم بنیان خانواده و پایداری آن 
از طریق آموزش عمومی و همچنین به منظور یکسان سازی منابع آموزشی در کل کشور 
افزود: طرح ملی آموزش بدو ازدواج با همکاری و مشارکت استانداری، دادگستری،تبلیغات 

اسامی و بهزیستی به زودی در سراسر کشور اجرا خواهد شد.
وی یادآور شــد: بر اســاس این طرح ۴۰ مرکز در خراسان رضوی و ۲۶ مرکز در مشهد 
مجــری »طرح ملی آموزش بدو ازدواج « خواهنــد بود و از این پس محضرها حق ثبت 

عقدهای بدون گواهی شرکت در این کاس ها را نخواهند داشت.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص 
نقــش این نهــاد در اجرای طرح و اینکه آســیب های اجتماعی یــک دغدغه جدی در 
کشوراست، گفت: با اینکه یکی از راه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی ازدواج است، با 
این حال ازدواج باید آگاهانه انجام شود تا با مشکل روبه رو نشود. حجت االسام طباطبایی 
یادآور شــد: تأسیس مرکز مهر ماندگار در دانشگاه مشهد و آموزش ۷ هزار زوج دانشجو 
در این مرکز و دســتیابی به بازخوردهای مثبت منجر به اجرای یک طرح ملی شــد که 
امیدواریم به صورت یک کار تیمی بتوانیم خانواده ها را آگاه کنیم تا فرزندانشان را تشویق 
به شرکت در این دوره های ۶ ساعته نمایند به عاوه ممکن است شاهد مقاومت خانواده ها 
در این خصوص باشیم.مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان نیز در ادامه به 
اقدامات انجام شده در این زمینه اشاره و کاهش رتبه طاق استان از اول و دوم در کشور 

به رتبه هشتم را نتیجه همکاری بین سازمان های مرتبط در استان دانست.

 سلجوقی از برگزاری مراسم روز ازدواج و رونمایی از تفاهم نامه بین آستان قدس رضوی 
و دادگستری در شهرستان چناران خبر داد و یادآورشد: این شهرستان به عنوان نخستین 
معین اقتصادی، فرهنگی و خانواده دراستان انتخاب و مراسم ویژه ای به همین منظور در 

روز ملی ازدواج ۱۲ مرداد ماه در این شهرستان برگزار خواهد شد .
حجت االسام والمســلمین مهدی ابراهیمی ثالث، معاون قضایی رئیس کل دادگاه های 
عمومی و انقاب و سرپرست مجتمع قضایی خانواده شهرستان مشهد نیز در سخنانی به 
چالش های موجود در زمینه افزایش طاق و... اشــاره و اظهار داشت: ما آموزش را دست 
کم گرفتیم در حالی که دخترها و پسرها را باید از دوران کودکی آموزش دهیم تا با علم و 
اطاع »بله« بگویند نه به اجبار که بعد از مدت کوتاهی زندگی مشترک آن ها متاشی شود.

دریک نشست خبری عنوان شد

ممنوعیت ثبت عقد زوجین  بدون گذراندن کالس های آموزشی

خبر

ایرنا: مردم شهرســتان سبزوار 
در چهار ماهه نخســت امسال، 
۷۰۰ میلیون ریال برای بازسازی 
عتبات عالیات کمک کردند که 
این رقم نســبت به مدت مشابه 
سال گذشته، ۱۰ درصد بیشتر 
اســت.رئیس ستاد ســبزوار در 
امور بازســازی عتبــات عالیات 
در نشســتی خبری با بیان این 

مطلب گفــت: کمک های مردم 
سبزوار برای توسعه صحن مطهر 
حضرت زینب کبری )س( که در 
کربای معلی واقع است، هزینه 
می شود که  ســبزواری ها سال 
گذشته،۲میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
ریال برای ســاخت این صحن 

کمک کرده بودند.
علــی اکبردلبری افــزود: مردم 

سبزوار عاوه بر کمک به بازسازی 
عتبات عالیات، در دو ماه نخست 
امسال، از طریق ستاد بازسازی 
ریال کمک  میلیارد  سبزوار، ۴ 
نقدی و غیرنقــدی به مناطق 

سیل زده کشور کردند.
وی اضافــه کرد: امســال برای 
راهپیمایــی ایــام اربعین، پنج 
بازسازی  موکب توسط ســتاد 

عتبات برپا می شــود که چهار 
موکب در کربــا و یک موکب 
دیگــر در مــرز ایــران و عراق 
مستقر خواهد شــد.وی اضافه 
کرد: ســال گذشــته هم مردم 
ریــال  میلیــارد   ۹ ســبزوار، 
این  اربعین  پنج موکــب  برای 
شهرســتان کمــک نقــدی و 

غیرنقدی کردند.

در چهار ماهه نخست امسال 
صورت گرفت

کمک ۷۰۰ میلیون ریالی 
سبزواری ها به بازسازی 

عتبات عالیات

هر
/ م
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روی خط حادهث

چکیده جلسه

با اصناف

آمار

ایثار

دادستان مشهد در جلسه اجرای حکم دادگاه 
رسیدگی به جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی:

  مطالبات مردم
 در اجرای حکم پدیده اولویت است 

قدس: نخســتین جلسه 
دادگاه  حکــم  اجــرای 
ویژه رســیدگی به جرایم 
نظــام  در  اخاللگــران 
اقتصادی کشور با موضوع 
شــرکت پدیده به ریاست 
صادقی، دادســتان مشهد 

برگزار شد. دراین جلســه، راهکارهای تسریع در زمینه اجرای 
حکم صادره توسط دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخاللگران در 

نظام اقتصادی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دادستان عمومی وانقالب مرکز خراسان رضوی با اشاره به برکات 
رأی صادره برای ســهامداران گفت: از ادارات دولتی، بانک ها و 
سایر ارکان اجرای حکم انتظار می رود با تمام توان در مسیراحقاق 
حقوق ســهامداران گام بردارند و دستگاه قضایی نیز در تمامی 

مراحل از اقدامات مؤثرحمایت خواهد کرد.
وی افــزود: در اجرای حکم اولویت با مطالبات مردم اســت و از 
مجموعه اجرایی این انتظار وجود دارد که در زمینه مطالبات و 

مالیات، مساعدت های الزم را داشته باشند.
غالمعلی صادقی با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه اجرایی گفت: 
همه ســهامداران باید برای اجرای سریع و دقیق حکم، تالش 
مضاعفی داشته باشند تا با قید فوریت مقدمات تشکیل مجمع 
عمومی و انتخاب مدیرعامل و پیگیری امور شرکت تسهیل شود.
گفتنی است؛ این کارگروه که متشکل از سهامداران عمده است، 
مکلف است با تشکیل جلسات منظم، پیشنهادات کاربردی برای 
تسریع دراجرای حکم دادگاه ارائه تا با پشتیبانی دستگاه قضایی 

به مرحله اجرا درآید.
براین اساس دستگاه قضایی بر روند امور نظارت خواهد داشت.

رئیس اتحادیه این صنف خبر داد
 ابطال هفتگی10 پروانه ر ستوران در مشهد

ایسنا: رئیــس اتحادیه 
مشهد  رســتوران داران 
گفت: به دلیل برخی از 
مشــکالت در هر هفته 
واحد صنفی  حدود 10 
پروانه های خود را باطل 

می کنند. 
حســن امیریان افزود: عده ای دیگر نیــز در مراحل اخذ پروانه 
منصرف می شــوند، علت آن نیز سختگیری در گرفتن مجوز، 

کسادی بازار و همکاری نکردن ارگان هاست.
وی با اشاره به حجم زائران در شهر مشهد اظهار کرد: خوشبختانه 
وضعیت بازار نسبت به چند سال قبل کمی بهتر شده و از حالت 

کسادی درآمده، اما چندان سودآور نیست. 
وی در رابطه با پخت کباب مرغ در رســتوران ها به علت گرانی 
گوشت، افزود: این مسئله به دلیلی گرانی گوشت نیست، بلکه 
ذائقه مردم تغییر کرده و مردم به دلیل دیابت، فشار خون، قند و 
امراض قندی از گوشت مرغ استفاده می کنند که سالم تر و نوعی 

تنوع غذایی و تغییر مزاج مردم است.
رئیس اتحادیه رســتوران داران مشهد بیان کرد: در حال حاضر 
با وجود بهتر شــدن وضعیت بازار همچنــان تغییر کاربری در 
رســتوران داران اتفاق می افتد، زیــرا در حالت معمول هر واحد 
صنفــی باید روزانه 200 پرس غذا بفروشــد، اما در حال حاضر 
حــدود 80 درصد رســتوران داران روزانه بین 50 تا 100 پرس 
غذا می فروشند. امیریان خاطرنشان کرد: با توجه به حجم زائران 
در مشهد مقدس توصیه می شود که تنها از رستوران هایی غذا 
تهیه کنند که پروانه کسب آنان در دید مشتری است و امیدوارم 

مشکالت بهداشتی که در این حوزه وجود دارد، حل شود.

  افزایش 10 درصدی 
ورود اتباع خارجی به مرز دوغارون

انتظامی  فرمانده  قدس: 
تایبــاد گفــت: از ابتدای 
امســال تا پایان تیر 217 
هــزار و 822 نفــر اتباع 
خارجی از کشور افغانستان 
وارد مرز دوغارون و ایران 
با  درمقایسه  که  شــدند 

مدت مشابه سال گذشته، 10 درصد افزایش دارد.
ســرهنگ علی اکبر قربانی افزود: در این بازه زمانی 10 هزار و 
400 نفر مســافر ایرانی هم از طریق گذرگاه رســمی دوغارون 
وارد ایران شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 30 
درصد کاهش داشــته است. وی یادآورشــد: در این مدت 250 
فقره گذرنامه جعلی در این گذرگاه رسمی کشف و ضبط شده و 

متخلفان با تشکیل پرونده راهی مراجع قضایی شدند.

 سقوط خودرو در سد فریمان 
و مرگ یک زن

یک  ســقوط  قدس: 
در  خــودرو  دســتگاه 
ســد فریمــان موجب 
سرنشــین  جان باختن 

آن شد.
عـملیـــات  مســئول 
آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری فریمان گفت: در این حادثه یک دستگاه 
خودرو پراید به علت قرار داشتن در سراشیبی، وارد آب سد 
شــد و خانم حدوداً 45 ساله به عنوان سرنشین آن به علت 

غرق شدن، جان خود را از دست داد.
حســین ایمانی زاده افزود: با دریافت گزارش ســقوط یک 
دســتگاه خودرو در سد فریمان در ســاعت 6 صبح دیروز، 
نیروهای آتش نشانی بالفاصله به محل اعزام شدند و خودرو 
را از عمق 4 متری و طول 40متری آب سد بیرون کشیدند، 
اما متأســفانه در این حادثه  سرنشین خودرو جان خود را از 

دست داد.
مســئول عملیات آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
فریمان گفت: پس از بررسی های به عمل آمده، مشخص شد 
زوج میانسالی از راه روستایی چشمه ایوب به قصد تفریح و 
تفرج با خودرو خود وارد منطقه پشت سد فریمان شده بودند، 
اما به علت قرار داشــتن در شیب محل، خودرو در حالی که 

همسر راننده درون آن بود، به داخل سد وارد شده است.

 قطع دست شهروند نیشابوری 
در حادثه واژگونی خودرو

قدس: بــر اثر واژگونی 
در  پیکان  وانت  خودرو 
نیشابور،  فیلخانه  جاده 
دست خانم 40 ساله ای 
که سرنشین خودرو بود، 

از مچ قطع شد.
ســازمان  مدیرعامــل 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور گفت: این 
حادثه بر اثر سرعت زیاد و ناتوانی راننده در کنترل خودرو رخ 
داد که متأسفانه دست سرنشین کنار راننده زیر اتاق ماشین 

آمد و از ناحیه مچ قطع شد.
سیدمهدی حسینی افزود: دست قطع شده با یک آمبوالنس 
به بیمارســتان انتقال داده شــد و مصدوم نیز پس از انجام 

کمک های اولیه با آمبوالنس دوم به بیمارستان منتقل شد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
نیشابور خاطرنشان کرد: راننده خودرو نیز دچار صدمات 
جزئی و شوک ناشی از حادثه شده بود که به بیمارستان 

انتقال یافت.

 برخورد پراید با درب یک کارگاه
 سه مصدوم بر جای گذاشت

روابط  مدیــر  قدس: 
عمومی آتش نشانی شهر 
از امدادرسانی  مشــهد 
آتش نشانان ایستگاه های 
شماره 12 و 38 به سه 
مصدوم حادثه رانندگی 
پراید  خــودرو  برخورد 
با درب ورودی یــک کارگاه آهنگری در منطقه خین عرب 

مشهد خبر داد.
آتشیار رضا حیدری افزود: نجاتگران به محض حضور در محل 
مشاهده کردند یک خودرو سواری پراید به دلیل نامعلومی از 
مسیر خود منحرف و به  شــدت با درب ورودی یک کارگاه 
آهنگری برخورد کرده که در پی این اتفاق سه سرنشین این 
وسیله نقلیه مجروح و درون خودرو محبوس شده بودند که 
آتش نشانان با اســتفاده از تجهیزات ویژه اقدام به رهاسازی 
این افراد از البه الی آهن پاره های این پراید کرده و این افراد 
را تحویل تکنسین های اورژانس حاضر در محل برای انتقال 

به بیمارستان دادند.

زاویه تصویر

مزرعه آفتابگردان در شیروان

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     .

 حذف سلیقه ای اتوبوس های شب کار
در چند سال اخیر بعضی خطوط شب کار را 
براساس سلیقه حذف کردند ازجمله آن ها، 
خط 65 شب کار بود که بنابر دالیل عجیبی 
حذف شــد و حاال مردم بولــوار حر باید از 
تاکسی و مسافربرهای شخصی استفاده کنند 
و کرایه های گران و نامتعارف 5 هزار تومان به 
باال را بپردازند که با درآمد مردم مستضعف و 

کارگر جور درنمی آید. این درحالی است که باالی شهر مترو تا ساعت 22 فعال است و اتوبوس 
شب کارهم تا صبح با حداقل هزینه کار می کند!؟

936...6158

 قابل توجه شهرداری ثامن
شــهرداری ثامن درباره اصالحات دور تا دور 
حرم توضیحاتی داشــته  باشد و مسیرهای 
بین شیخ طوسی و طبرسی که تنگ و باریک 
اســت، آیا با خرید معارض ها، گذرها پهن و 

عریض می شود؟
912...6984

 مشکالت سیس آباد تمامی ندارد
طلبه اصفهانی هســتم. با خانواده دو سالی 
هست به عشق امام مهربانی ها، ساکن مشهد 
شــده ام و در محله سیس آباد جاده سیمان 
زندگی می کنم. متأسفانه خانه ها کدپستی 
ندارند و بعضی از خانه ها اصالً پالک ندارند، 
حتی کوچه ها اســم ندارند. وقتی مســجد 
مــی روم بوی بد فاضالب که نشســته روی 

بچه هایی که توی کوچه بدون اگو بازی کرده اند، ناراحتم می کند.
915...9416

 بعدی را خدا به خیر بگذراند
مسئوالن شهرداری مشهد به جای اینکه به 
فکر حل مشــکالت مردم باشند، برای خود 
»جشن فالوور« می گیرند! آن از توهین معاون 
فرهنگی شــهرداری به خبرنگاران این هم 
دسته گل جدید در شهرداری! بعدی را خدا 

به خیر بگذراند.
938....7210
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هادی زهرایی ورود پســاب شهرک صنعتی 
شــماره یک شهرستان قوچان به رودخانه اترک 
موجب ایجــاد معضالتی برای ســاکنان چند 

روستای نزدیک به این رودخانه شده است.
این موضوع سبب شد ســاکنان این روستاها با 
جمع آوری طوماری، این موضوع را به استانداری 
خراســان رضوی و برخی اداره هــای مربوط و 

تحریریه روزنامه قدس ارسال کنند.
خبرنگار ما بــرای پیگیری موضوع از نزدیک، به 
محل خروج پساب شهرک صنعتی رفته و با اهالی 
روستاهای محدوده این رودخانه گفت وگویی را 

انجام داده است.
یکی از اهالی روســتای شهرکهنه به خبرنگار ما 
می گوید: در ســال های اخیر برخی از اهالی این 
روستا اقدام به آبیاری صیفی جات با پساب شهرک 
صنعتی شماره یک کرده بودند که با اطالع شبکه 
بهداشــت و درمان و حکم قضایی، جالیزارهای 
کشاورزان به طور کامل تخریب و محصوالتشان 
معدوم شد.یکی دیگر از اهالی روستای شهرکهنه 
نیز اظهار می دارد: در رودخانه ای که از روستای ما 
عبور می کند، به دلیل خشکسالی آبی جریان ندارد 
و پساب تصفیه خانه در بستر رودخانه جمع و پس 
از مدتی به حالت مــرداب درمی آید که موجب 
آلودگی محیط و جمع شدن حشرات و حیوانات 

موذی می شود.
یکی از اهالی روســتای فیالب هــم در این باره 
یادآور می شود: مسیر عبور پساب شهرک صنعتی 
از بســتر رودخانه در نزدیکی چاه آبی است که 
آب شــرب روستا را تأمین می کند و نگران نفوذ 

فاضالب صنعتی به این چاه هستیم. 
یکی از چوپانان روستای شهرکهنه نیز می گوید: 
در چند سال اخیر شــاهد تابستان های گرمی 
هســتیم و گوســفندان ما به محض اینکه به 
رودخانه می رســند از پســاب شهرک صنعتی 
می خورند و نمی توانیم جلو آن ها را بگیریم. این 
گوسفندها پس از مدتی مریض می شوند و حتی 

شاهد سقط یا بره اندازی آن ها هستیم .

یکی دیگر از اهالی روستای فیالب ادامه می دهد: 
به دلیل نزدیکی عبور پساب صنعتی، شاهد بوی 

نامطبوع در روستا هستیم.

 رعایت استاندارد در پساب تصفیه خانه 
فرماندار شهرســتان قوچــان در گفت وگو با 
خبرنگار ما می گوید: فاضالب تمام واحدهای 

صنعتی بایــد در تصفیه خانه 
به استاندارد مطلوب تبدیل و 
ســپس در بخش های خاصی 

مصرف شوند .
هادی رجائی نیا ادامه می دهد: 
براساس ضوابط محیط زیست، 
COD پسابی که می تواند در 
رودخانه رها شود باید حداکثر 
100 باشــد و اگــر بخواهیم 
بــه طور مســتقیم در بخش 
این  کنیم  استفاده  کشاورزی 
عدد باید 200 باشــد که این 

دو استاندارد مهم برای خروجی پساب شهرک 
صنعتی است.

رجائی نیا خاطرنشــان می کند: گزارش هایی را 
نیز دریافت کرده ایم که خروجی پساب شهرک 
صنعتی شــماره یک قوچان کــه وارد رودخانه 
می شود دچار مشکالتی اســت. در بازدید های 
میدانــی ســرزده ای با محیط زیســت از محل 
خروجی پساب در بســتر رودخانه و همچنین 
خروجی آن هــا در محل تصفیه خانه شــهرک 
صنعتی آزمایش هایی انجام شد. 
براســاس نتیجه این آزمایش ها 
شــهرک  خروجــی   COD
صنعتی حــدود 120 بوده که 
را  کشــاورزی  اســتاندارد های 
داراست اما از استاندارد های ورود 

پساب به رودخانه بیشتر است.
هنگامی   می دهــد:  ادامه  وی 
که حجــم تولیــد واحد های 
صنعتی بــاال می رود، خروجی 
فاضــالب آن ها نیــز افزایش 
می یابد، در نتیجه تصفیه خانه 
شــهرک صنعتی با حجم باالیــی از فاضالب 
روبه رو می شود که این میزان فاضالب ورودی 

از توان تصفیه خانه بیشتر است .فرماندار قوچان 
تصریح می کند: در این زمینه دو اقدام باید انجام 
دهیم؛ نخست اینکه ظرفیت تصفیه خانه شهرک 
صنعتــی افزایش یابد، چرا که ظرفیت کنونی با 
توجه به شــوک های وارده، پاسخگو نیست. در 
سفر رئیس شــهرک های صنعتی کشور یکی از 
مطالبات مجموعه شهرســتان قوچان افزایش 
ظرفیت تصفیه خانه شهرک صنعتی شماره یک 

قوچان بود.
وی ادامــه می دهد: در اقــدام دوم، به واحد های 
تولیدی که خروجی پساب آن ها از استاندارد های 
الزم برخوردار نیست تذکر های الزم داده شده تا 
ایرادهای خود را در حوزه تصفیه فاضالب هایشان 
برطرف کنند. همچنین به خود شهرک صنعتی 
نیز اعالم شــده به ســرعت برخی از اصالحات 
مــوردی را انجــام دهند و نســبت به مدیریت 
شــوک های وارده به تصفیه خانه و ورود پساب 

غیراستاندارد به رودخانه اقدام کنند.
فرماندار قوچان ادامه داد: نکته مهم در این میان 
آن است که رودخانه ما در این منطقه آب ندارد 
و این پساب به طور مستقیم وارد بستر رودخانه 
شده و کشــاورزان نیز به طور مســتقیم آن را 
استفاده می کنند. در برخی از فصول که استفاده 
کشــاورزی به حداقل می رسد شاهد ماندگاری 
پساب هستیم که موجب بروز مشکالتی می شود. 
کارگروه پایــش در قوچان به طور فعال در حال 
پایش تصفیه خانه شــهرک صنعتی شهرستان 

قوچان است.  
روزنامه قدس پیگیر این موضوع از دستگاه های 
مربــوط خواهد بــود و آماده شــنیدن نظرات 

کارشناسان و دستگاه های ذی ربط است.

 گزارش قدس از معضالت شهرک صنعتی شماره یک قوچان

وقتی پساب کارخانه ها، زمین های کشاورزی را سیراب می کند!

فرماندار قوچان: 
گزارش هایی را دریافت 

کرده ایم که خروجی 
پساب شهرک صنعتی 

شماره یک قوچان که 
وارد رودخانه می شود 

دچار مشکالتی است

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

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

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  فضای مجازی 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      0۹03۸3۴3۸0۱

  پیش بینی تداوم روند افزایش دما
در خراسان رضوی 

قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: روند افزایش 
تدریجی دما در مناطق مختلف استان خراسان رضوی تا پایان 
هفته ادامه دارد. بیشینه دمای مشهد تا روز جمعه به 40 درجه 
سلسیوس می رسد که این میزان در مناطق گرمسیری استان تا 

بیش از 44 درجه نیز پیش بینی شده است. 
وزش باد به نسبت شــدید تا  شدید به ویژه در نواحی شرقی و 
جنوبی خراسان رضوی تا پایان هفته جاری عصر هر روز تداوم 

خواهد داشت.

خط قرمز
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فضای مجازی: 

قدس: افســر نگهبان آتش نشانی مشــهد از سقوط مرگبار یک 
دستگاه کامیونت به عمق دره ای در جاده مشهد - کالت خبر داد. 
محمد اخترشناس گفت: در پی تماس تلفنی با سامانه 125 مبنی 
بر سقوط یک دستگاه کامیونت حامل سیمان به عمق دره در جاده 
مشهد به کالت، ستاد فرماندهی آتش نشانی مشهد گروه نجات و 
پیشگیری از حریق ایستگاه های 8 و 45 را به محل حادثه در فاصله 

۹0 کیلومتری جاده کالت اعزام کرد.
وی ادامه داد: آتش نشانان به محض حضور در محل مشاهده کردند، 
یک دستگاه خودرو کامیونت حامل بار سیمان به دلیل نامعلومی از 

مسیر خود منحرف و به عمق 20 متری دره سقوط کرده بود که 
در اثر بروز این حادثه، راننده این خودرو در زیر خودرو محبوس 

و در دم جان باخته بود.
افسر نگهبان آتش نشانی مشهد اظهار کرد: نیروهای آتش نشانی 
ضمن ایمن ســازی محل، پیکر بی جان راننده را با اســتفاده از 
تجهیزات هیدرولیک از میان آهن پاره های خودرو رها سازی و 
پس از انتقال به ســطح، تحویل عوامل انتظامی حاضر در محل 
دادند. شایان ذکر است، علت دقیق وقوع این حادثه، توسط پلیس 

راهور در دست بررسی است.

مرگ دلخراش راننده کامیونت در عمق 20 متری دره 

پلیسی که در آخرین سکانس زندگی اش 
نجات بخش بیماران شد 

نیشــابور-خبرنگار 
قدس: بــا اعالم رضایت 
خانواده ســتوان ســوم 
»حسین خیري«، اعضاي 
بدن این مأمور تالشگر و 
فداکار فرماندهي انتظامي 
شهرستان نیشابور که در 

حین انجام مأموریت دچار حادثه شده بود، اهدا شد.
فرمانده انتظامي شهرســتان نیشــابور در این خصوص گفت: 
چهارشنبه دوم مرداد سال جاري تیم گشت موتوري کالنتري 
13 قدس در حین گشــت زني در راســتاي انجام مأموریت و 
برقراري امنیت در محدوده بولوار دانشگاه بودند که ناگهان یک 

دستگاه خودرو پژو با آنان به شدت برخورد مي کند.
سرهنگ حسین دهقانپور خاطرنشــان کرد: شدت حادثه به 
قدري باال بود که حــدود 30 متر آثارخط ترمز خودرو پژو در 
محل مشاهده شد و در بررسي هاي اولیه مشخص شد، یکي از 
کارکنان از قسمت هاي مختلف بدن دچار شکستگي و ستوان 
سوم خیري نیز عالوه بر آسیب دیدن قسمت هاي مختلف بدن، 
از چندین قسمت جمجمه دچار شکستگي و خونریزي مغزي 

شده است.
وی یادآورشــد: با وجود تالش فراوان تیم پزشکي بیمارستان 
22 بهمن، در وضعیت درماني وي بهبودي حاصل نشد تا اینکه 
وضعیت جسماني وي در کمیســیون پزشکي مطرح و مرگ 
مغزي پلیس فداکار، حســین خیري را تأیید کردند و با تأیید 
مرگ مغزي وي، از بیمارســتان منتصریه با بستگانش تماس 
گرفتنــد و خانواده وی رضایت خود را براي اهداي اعضاي بدن 
این مأمور دالور اعالم و پس از وداع خانواده و همکارانش توسط 

کادر پزشکي به مشهد انتقال یافت.
وی عنوان کرد: ســتوان ســوم حســین خیــری، مأمور 
وظیفه شــناس حدود 1۹ ســال براي ایجاد و حفظ نظم و 
امنیت تالش کرد و همواره در مأموریت هاي سخت و دشوار 
خوش درخشیده بود، ضمن اینکه از وي دو دختر هشت و 

شانزده ساله به یادگار مانده است.



ورزش خراسان

ســرور هادیان هفده ســاله بود و پسر 
ارشد خانواده. سیزده ساله که بود توی محل 
شب های چهارشنبه با بلندگو محل برگزاری 
دعا را اعالم می کرد، چون آن زمان شب های 
چهارشنبه، خانه شــهدا دعای توسل برگزار 
می شد. بارها به مادر و پدرش گفته بود، کی 
بشود دوره این مراســم خانه ما برگزار شود. 
حاج خانم می گوید: گفتــم مادر، مگر حتماً 
باید شهید بشوی. خب یک هفته هم مراسم 
را خانه مــا برگزار کنید. اما محمد گفته بود، 

نمی شود مادر، فقط در خانه شهدا.

 یادمان 36 سال فراق 
امروز 9 مرداد ســالروز شهادت پاسداری است 
که فقط 17 ســال داشت و در منطقه مهران 
در عملیات والفجر3 به شهادت رسید. محمد 
متولد 17 شــهریور 1345 در مشهد بود که 
حاال 36 ســال از فــراق او می گذرد. به همت 
فرهنگســرای پایداری و با حضــور راوی دفاع 
مقــدس علیرضــا دلبریان به دیــدار خانواده 
شهید »محمد پوستچیان« می رویم. مثل همه 
خانواده های شهدا، مهربان، خالص، صبور، ساده 
و میهمان نواز. پدر شهید برایم تعریف می کند: 
محمد از همان اول انقالب که اوضاع شهر به هم 
ریخت، شب ها با بچه های مسجد تا صبح مراقب 
مغازه ها و منازل محل بودند و نگهبانی می دادند 

تا منافقین حمله و غارت نکنند. 
محمود پوســتچیان توضیح می دهد: هرهفته 
محل برگزاری دعا در خانه شهدا را با بلندگو در 
محل اعالم می کرد و آرزویش این بود که یک 
روز به نام خودش در خانه ما مراسم برگزار شود 

و باالخره به آرزویش رسید.

صبور بود و مؤمن 
حاجیه خانم منصوره وفادار، مادر شهید هم 
می گوید: محمد، پســر آرام و متینی بود و 
هیچ وقت از او اذیت و آزاری به یاد ندارم. به 

خاطر دارم ماه مبارک رمضان بود و روزه به 
او هنوز واجب نشده بود، اما روزه می گرفت. 
یک روز به او گفتم، مادرجان هوا گرم است 
به تو هم که هنوز روزه واجب نیست، گفت، 
مامان بایــد روزه بگیرم. در همان گرما و با 
دهان روزه چندین بار بــرای خرید بیرون 

رفت و هیچ اعتراضی نکرد.

خواسته ای نداشت 
روحیه  از  شــهید  مادر  این 
خاص محمــد برایم تعریف 
می گویــد:  و  می کنــد 
هیچ وقت از مــن و حاج آقا 
فقط  نمی خواســت.  چیزی 
دوران راهنمایــی کــه بود، 
می دانستیم دوچرخه دوست 
برایش خریدیم. یک  دارد و 
بار هم وقتی بعد از 15 روز 
از دوران آموزشــی برگشت 
گفت، یــک کت و شــلوار 
می خرین؟  برایم  ســرمه ای 

پدرش گفــت، بله که می خــرم. صبح روز 
اعزام اول غسل زیارت کرد و به حرم رفت، 
بعد گفت، می خواهد بــرای خداحافظی به 

منزل عموهایش برود آن جا هم رفت.

آخرین صدای بوق قطار 
مادر شــهید از مکان اعزام که آن زمان در 
میدان ســعدآباد شــهرمان بود، می گوید و 
خاطرنشــان می کند: بعد به راه آهن برای 
اعزام رفت. من، همســرم، بچه ها و پدرم به 
راه آهــن رفتیم. قدش بلند بــود ولی هنوز 
هفده ســاله و برای اعزام سنش کم بود، اما 
به هرحال کارهــای اعزامش را انجام داد و 
آمد روبوسی و خداحافظی و صدای آخرین 
بوق قطــار که آمد، محمــد رفت و همین 

آخرین دیدار ما شد.

کت و شلوار و آرزوی دامادی 
حاجیــه خانم از دیدار آخر و حرف هایی که 
بــه قول خودش اگر همــه چیز را فراموش 
کنــد، جمالت و خاطرات با محمد را لحظه 
به لحظــه در ذهن و جانش یــادگار دارد، 
می گوید: وقتی با کت و شــلوار ســرمه ای 
تو  الهی  گفتــم  دیدمــش، 
لبــاس دامــادی ببینمــت 
مادر. خجالت کشید و گفت 
حاال اگر مــن را توی لباس 
دامــادی ندیــدی، دامادی 
و مهدی  برادرهایم حســن 
را  مادر. خوابش  می بینی  را 
دیدم با همان کت و شــلوار 
ســرمه ای و کیفی در دست 
از پله ها به ســمت اتاق عقد 
این خواب دلم  بعد  می آمد. 

آرام گرفت. 

 15 روز بعد
مادر شــهید حاال ســکوت 
می کند و بعد به من می گوید: درســت 15 
روز بعــد مــا از تهران میهمان داشــتیم و 
مشــغول کارهای پذیرایی و شام و... بودیم. 
ماشــینی از بنیاد آمد اما من درگیر کارها 
بودم و فقط دیدم به خواهر همسرم برگه ای 
داده شد. هرچه پرســیدم برای چه آمدند، 
گفــت، هیچــی. از بنیاد آمــده بودند خبر 
بدهند، اول تصورشان این بود ما خبر داریم 
و این شــلوغی به خاطر آماده شدن مراسم 
است، وقتی فهمیدند ما اطالع نداریم، فقط 
بــه عمه محمد گفته بودند، محمد شــهید 
شده است و کم کم بعد میهمانی به مادر و 
پدرش اطالع بدهید. میهمانی تمام شد، اما 
انگار هزار نفر به من گفتند که محمد شهید 
شده است.  او از همان شب و دلواپسی های 
حــس مادرانــه اش برایم این گونــه روایت 

می کنــد: تلویزیــون عملیــات والفجر3 را 
نشــان می داد و محمد گفته بــود که اگر 
نامه ام به دســتت نرسید، دلواپس نشو. اگر 
حتی جنازه ام نرسید، من والفجر 3 شرکت 
می کنم. همان جا حس کردم پسرم شهید 
شده اســت. حاال سکوتی در جمع ما برقرار 
می شود و مادر شــهید با بیان آنکه محمد 
ماندنــی نبود و خودش دلش می خواســت 
شــهید شــود از روایت همرزمان پســرش 
می گویــد: برایم گفتند محمد و همرزمانش 
ظهر در ســنگر بودند و نیرو می خواستند، 
خودش داوطلب شــده اســت. رزمنده های 
دیگر می گویند، نرو، حداقل تشنه نرو. یک 
کمپوت را باز می کنند که بخورد و بعد برود. 
محمد می گوید، می خواهم اگر شهید شدم 

تشنه باشم.

 »یا مهدی« و دیگر سکوت
حاال پدر شــهید هم بیــان می کند: محمد 
می رود و نمی آید. بچه های سنگر به سراغش 
می رونــد و می بینند ترکش به پیشــانی او 
اصابت کــرده و از خاکریز روی خاک ها به 
پایین افتاده است. هم سنگری هایش سعی 
می کنند خون پیشــانی اش را بند بیاورند. 
هنوز محمد نفس می کشــید و دوستانش 
گفتند، محمد ســه بار گفتــه »یا مهدی« و 
دیگر ســکوت.  مادر می گویــد: خبر را به 
من دادند. محمد دلش می خواســت برایش 
دعا خوانده شــود. همیشه در دوران جنگ 
دوشــنبه ها و پنجشــنبه ها مراسم تشییع 
شــهدا بود، اما فقط همان دفعه 72 شهید 
را آوردند و جمعه مراسم تشییع انجام شد. 
به من گفتنــد، می توانیم در صحن دفنش 
کنیــم و برای من که آن زمان بچه کوچک 
داشــتم حرم بهتر بود تا راحت بر سر مزار 
پسرم بروم، اما پسرعمه اش گفت، محمد در 
راه آهن گفته اگر به شــهادت رسیدم، دلم 
می خواهد در خیل شــهدا دفن شــوم و بنا 

به خواسته اش در بهشت رضا آرام گرفت.

 به آرزویش رسید
او ادامــه می دهد: گریه می کــردم و همه 
می گفتند گریه نکن. پســرت رنگ و رویش 
نورانی  اســت و خوشــا به ســعادتش. آن 
زمان منزلمان ســمت راه آهن بود. مدرسه 
و کوچه هــای منتهی بــه خانه  مان را فرش 
کردنــد و دعای کمیل باشــکوهی  برگزار 
شــد. برادرم کــه تازه از اتریــش آمده بود 
دعای کمیل را با تفســیر معنی اش خواند. 
همان طور که خودش می خواســت برایش 
در خانه مــان که نه در محله و مدرســه اش 

دعای کمیل خواندند. 

 قدردانی از جنس یادآوری 
به رســم ادب و احترام ماننــد هرهفته به 
همــت بچه های فرهنگســرای پایداری که 
خود را خادم شــهدا می دانند هدیه ای تهیه 
می شود و در ســالروز شهادت بچه هایی که 
بی ادعا رفتند تا امروز آرامش سرزمینمان پا 
برجا بماند، به سراغ والدین شهدا می رویم تا 
بگوییم احترامتان واجب و قدردان و به یاد 

شما هستیم.

فرهنگ و هنر
کارگردان جوان مشهدی برنده  بهترین فیلم شد

  درخشش »فیلمرغ« 
در جشنواره  آوانکای پرتغال 

کارگردان  اثــر  قدس: 
در  مشــهدی  جــوان 
جشــنواره  فیلم آوانکای 
بهترین  برنــده   پرتغال 

فیلم شد.
»فیلمــرغ« تازه ترین اثر 
امیرمســعود ســهیلی، 

کارگردان جوان مشــهدی اســت که در نخســتین حضور 
جهانی اش در جشنواره فیلم آوانکای پرتغال، عنوان بهترین 

فیلم این جشنواره را از آن خود کرد.

  نمایشگاه آثار مجموعه دار خراسانی 
در فرهنگستان هنر 

آثار  نمایشــگاه  قدس: 
خراســان  مجموعه دار 
محمدکریــم  رضــوی، 
عنوان  با  قرایی  کاظمی 
»فرش بلــوچ، از رنج تا 
گنج« از 15 تا 28 مرداد 
ماه جاری در فرهنگستان 
هنر تهران برگزار می شود.

رئیــس گروه موزه های این اداره کل با بیان این مطلب افزود: 
در این نمایشگاه 77 قطعه فرش و قالیچه از مجموعه شخصی 
محمدکریــم کاظمی قرایی برای عموم به نمایش گذاشــته 
خواهد شد. محمدرضا پهلوان ادامه داد: کاظمی قرایی متولد 
1348 تربت حیدریه اســت که مجموعه وی در ابتدای سال 
جاری از اداره کل موزه های سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری کشــور مجوز و پروانه مجموعه داری را 

دریافت کرده است.

  »سینمای مستند از ایده تا فیلم نامه« 
در نیشابور

خبرنگارقدس:  نیشابور- 
کارگاه تخصصی مستندسازی 
با عنوان »ســینمای مستند 
از ایده تا فیلم نامه« با حضور 
عالقه مندان و فیلمسازان در 
محل انجمن سینمای جوان 
اداره فرهنگ وارشاد اسالمی 

نیشابور برگزار شد.
مسئول انجمن سینمای جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
نیشابور اظهار کرد: در این کارگاه که زیر نظر احمد نیک فرجام 
برگزار شــد، موضوعاتی چون تحقیق و پژوهش، تعیین خط 
مشی، طرح اولیه، ســاختمان داســتان، پیش نویس اولیه، 
بازبینی، ویرایش و پیش نویس نهایی برای هنرجویان توضیح 
داده شــد که گام به گام آن ها را به پرورش شخصیت و قصه، 

دگرگونی و انتخاب آغاز و پایان مناسب نزدیک می کند.

نقد کتاب

افتخار

  »تا قیامت سفید می پوشم« 
مجموعه شعری با رویکرد اجتماعی 

جلیل فخرایی: نشست 
 نقــد و بررســی کتاب 
ســفید  قیامــت  »تــا 
می پوشم« اثر محمدرضا 
سرســاالری برگزار شد. 
این اثر شامل 44 غزل و 
یک غزل مثنوی است که 

عمده آثار آن درون مایه اجتماعی داشته و برخی نیز مضمونی 
عاشقانه دارند. 

منیژه رضوان، شــاعر جوان مشهدی نخستین منتقد حاضر 
در این نشســت درباره مهم ترین ویژگی های کتاب »تا قیامت 
سفید می پوشم« گفت: شــاعر در این اثر نیم نگاهی به سنت 
ادبی گذشته دارد و در عین حال سعی می کند ترتیب واژگانی 
امروزی را نیز رعایت کند و به خواست مخاطب امروز نزدیک 
شود. وی ادامه داد: کثرت اسامی شخصیت ها و اسطوره ها را 
در اشعار نمی پسندم، اما از مفاهیم اجتماعی وطن پرستانه با 
درون مایه اتحاد و همبستگی موجود در برخی اشعار این کتاب، 

بسیار لذت بردم.
در ادامه سمانه مصدق، دیگر منتقد حاضر در این جلسه گفت: 
امضای هر شاعری زبان شعری اوست و شعر دکتر سرساالری 
زبان یکدستی دارد که ساده ترین کلمات را در قالب مفاهیم 

عمیق می توانیم ببینیم. 
دکتر حســین صالحی، شاعر و منتقد ادبی نیز با بیان اینکه 
موضوع عمده غزلیات کتاب »تا قیامت ســفید می پوشــم« 
اجتماعی است، گفت: 26 قطعه شعر این مجموعه مضمونی 
اجتماعی داشته و 19 شعر دیگر عاشقانه است. شاعر سادگی 
خوانش و درک اشــعار را مدنظر قرار داده است و درمجموع 
پیچیدگی های زبانی و اغراق در صورت شعر سرساالری کمتر 
دیده می شود، به نظر می رسد دغدغه شاعر بیشتر محتواست 
تا فرم. همچنین ایجاز مطلوب و اجتناب شاعر از اطناب کالم 

از دیگر ویژگی های خوب این مجموعه شعر است. 
در پایان محمد کاظم کاظمی، عضو گروه علمی برون مرزی 
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی با بیان اینکه بیشتر شاعران 
امروز به شــعر تغزلی گرایش داشــته و از مسائل روز جامعه 
خود غافل هستند، اظهار داشــت: اشعار این مجموعه شعر 
نشان از دغدغه مند بودن محمدرضا سرساالری دارد. وی در 
اشعاری که مضمونی مذهبی دارد فقط به ستایش بزرگان دین 
نمی پردازد، بلکه بیشتر آموزه ها و مفاهیم اخالقی مذهبی را 

مطرح می کند و پیام مذهب را انتقال می دهد.
وی افزود: این کتاب متأســفانه صفحه آرایی خوبی ندارد، به 
طورکلی پیشــنهاد می کنم تمامی دوستانی که قصد چاپ 
کتــاب را دارند، حتمــاً با اهالی فن مشــورت کنند تا اثری 

چشم نواز که شایسته محتوای کتاب باشد، منتشر شود.
در پایان، محمدرضا سرساالری خاطرنشان کرد: اشعار این 
مجموعه دارای نوگرایی هایی اســت کــه فراتر از حد یک 
نوگرایــی اما بــا رعایت پایبندی به اصــول نحو کالم گام 
برداشته است. زبانی که در تحول و تازه شدنی به روز است 
و شــاید بتوان در آینده آن را نوعی تحول در زبان شعری 

کالسیک معاصر دانست.

 در پنجاه  و یکمین دوره المپیاد جهانی شیمی 
و بین 2 هزار شرکت کننده

  مدال نقره به دانش آموز مشهدی رسید
دانش آموز  علیپــور: 
نمونــه  دبیرســتان 
یــک  هاشــمی نژاد 
نقره  مــدال  مشــهد، 
شیمی  جهانی  المپیاد 

را از آن خود کرد.
دلویی  باقری  امیررضا 
دانش آمــوز پایه دوازدهم رشــته ریاضی فیزیک، ســال 
گذشــته نیز دررقابت با 2 هزار دانش آموز شرکت کننده 
درالمپیاد موفق به کسب مدال طالی کشوری شد. به این 
ترتیب بــه عنوان یکی از اعضای تیم چهار نفره جمهوری 
اسالمی ایران برای شرکت در المپیاد جهانی شیمی عازم 

فرانسه شد. 
این دانش آموز مشــهدی پیــش ازایــن در گفت وگویی 
خاطرنشــان کرده بــود که برای آمادگــی دراین دوره از 
المپیاد جهانی شــیمی، در پایه یازدهــم روزی 10-11 
ســاعت به مطالعه کتاب های تخصصی شــیمی پرداخته 
است. همچنین با هماهنگی با متولیان آموزشی از امکانات 
دانشــگاه داروسازی مشــهد و راهنمایی های دانشجویان 

همین رشته بهره مند شده است.
گفتنی اســت، تیم چهارنفره دانش آموزی کشــورمان در 
پنجاه  و یکمین المپیاد جهانی شــیمی موفق به کســب 
یــک مدال طال، دو مــدال نقره و یک مدال برنز شــد و 
جایگاه علمی کشــوررا نسبت به ســال گذشته ارتقا داد. 
همچنین خاطرنشــان می شود ســال گذشته تیم ایران با 
 کســب چهار مدال نقره، رتبه بیســت و یکــم را به خود

اختصاص داده بود. 

  4 مدال خراسانی ها 
در لیگ بین المللی رولر اسکی

ن  ا ر ورزشــکا قدس:
خراســان رضــوی در 
رولر  بین المللی  لیــگ 
اســکی موفق به کسب 
دو مــدال نقــره و دو 
برنز در دو ماده پاتیناژ 
هزار و 200 متر و پنج 

کیلومتر شدند.
در این رقابت ها عاطفه کریمی و عاطفه صالحی از خراسان 
رضوی در دو روز متوالی به ترتیب مقام های دوم و ســوم 

را کسب کردند.

  رضایی و بابادی در اردوی 
تیم ملی والیبال نشسته

قدس: چهارمین مرحله 
اردوی آمادگی تیم ملی 
برای  نشســته  والیبال 
پارالمپیک  در  حضــور 
بــا  توکیــو   2020
حضــور مربی و بازیکن 
خراســانی تیم ملی در 
تهران برگزار می شود. در این اردو که از 11 تا 18 مرداد ماه 
در محل کمپ تیم های ملی فدراسیون ورزش های جانبازان 
و معلولین در تهران برگزار می شود، هادی رضایی سرمربی 
تیم ملی والیبال نشســته و مهدی بابادی ورزشــکار جوان 

خراسان رضوی حضور خواهند داشت.

  سومی خردساالن خراسان رضوی 
در مسابقات رزم آوران کشور

قدس: مسابقات کشوری 
خردســاالن و نونهــاالن 
حضــور  بــا  رزم آوران 
 10 از  250شرکت کننده 
استان کشــور در سه رده 
سنی خردساالن، نونهاالن 
و نوجوانان برگزار شد. در 
این رقابت ها که در پایگاه چهاردهم شــکاری مشــهد )سالن 
عقاب( برگزار شد، در رده سنی خردساالن تیم تهران به مقام 
قهرمانی دست یافت، چهارمحال و بختیاری دوم شد و خراسان 

رضوی بر سکوی سوم ایستاد.

 هرهفته محل 
برگزاری دعا در خانه 

شهدا را با بلندگو در 
محل اعالم می کرد و 
آرزویش این بود که 

یک روز به نام خودش 
در خانه ما مراسم 

برگزار شود و باالخره 
به آرزویش رسید

بــرش
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7. دانه ای  تلخ مزه از خانواده ارزن که به مصرف 
عضو  پاره کردن-  می رسد-  پرندگان  خوراک 
گزنده- سودای ناله 8. تند و فوری- نام کوچک 
»پوتین«رئیس جمهور روسیه- رشدکردن 9. تکرار 
یک حرف- امر از آمدن- آفت مزارع گندم- وای 
اگر به ته دیگ بخورد 10. سیستم خنک کننده 
روسی  باسابقه  خودروساز  خودرو-   موتور 
11. گروهی از پرندگان شکاری- طالیی رنگ- 
پیشوندی به معنی کوچک 12. گنج- اورنگ- 
شوخ طبع  نویسنده  گزنده-  خوش خط وخال 

گیاه خوار  یک  که  و20  قرن19  تبار  ایرلندی 
بود 13. نام ترکی- عقاب سیاه- رساندن پیام 
کسی- شهر مذهبی 14. ابزارکار قصاب- قهرمان 
سرزمین ترویا- مرده 15. تاکنون- رئوس- پول 

سابق ایران معادل 200 دینار

ظرف  داشتن-  اطالع  والیبال-  در  ضربه ای   .1
صبر 2. از مهم ترین مراکز تولیدی- از ظروف 
پذیرایی 3. الستیک مرتجع- کشور کمونیستی 
درون  ضمیر  روشنی-  مظهر   ازهم پاشیده- 
4. نشانه- میوه آتشین- امر از بودن- پیش درآمد 
اروپا  شمال  در  کشوری  شادروان-   .5 کلک 
قبل  سال  اسکاندیناوی-  جزیره  شبه  در   و 
راه آهن  اعتماد-  مورد   .7 زوال ناپذیر  ده ها-   .6
دولتی جمهوری اسالمی ایران- گندم کوبیده- 
در  درسی  مواد  از  ماده ای  خاطر-   .8 همگی 
با  بیشتر  را  آموزان  دانش  که  آموزشگاه ها 
می کند-  آشنا  صناعی  و  عملی  قسمت های 
خداوند 9. نقش هنری- روز عرب- لیست غذای 

رستوران- پایه و اساس 10. خرد- ساز شاکی- ریگ ها 11. شتر 
ماده- ستون خیمه- سنگریزه های درخشان 12. شرور- پدر و 
پسر رئیس جمهور جنگ طلب آمریکا- آسمان- پنهان از چشم 
فاصله 14. حرفی در  اگر- سده- کتابت- حرف  13. مخفف 
الفبای یونانی- راجی 15. کوچک ترین عدد سه رقمی- وجود 

مطلق هستی بخش در زرتشت- گواردیوالی فوتبال ایران

  افقی

  عمودی

   توسط حوزه هنری خراسان رضوی ساخته شد    مسئول دفتر ثبت میراث فرهنگی این اداره کل:      نخستین بار در نیشابور محقق شد

 انجام عمل تخلیه کیسه صفرا 
از طریق پوست

قدس: عمل تخلیه کیسه 
صفرا از طریق پوســت در 
نیشابور انجام شد. پزشک 
متخصــص رادیولــوژی و 
نیشابور گفت:  سونوگرافی 
این عمل برای نخستین بار 
بر روی خانم مسن با اتساع 

کیسه صفرا، مجاری صفراوی و ســنگ های صفراوی انجام 
شد. دکتر محســن غفورپور افزود: این بیمار با کاهش سطح 
هوشیاری بستری شد که عمل وی پس از انجام سونوگرافی، از 
طریق پوست با موفقیت انجام شد. وی گفت: این عمل جراحی 
در مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی 22 بهمن نیشابور قابل 
انجام است و از این پس نیازی به اعزام بیماران به مشهد نیست.

نام پیشکسوت قنات قصبه در فهرست 
حامالن میراث فرهنگی ثبت شد

یاد  زنــده  نــام  قدس: 
اســتاد غالمرضا نبی پور، 
پیشکسوت قنات جهانی 
قصبه گناباد بــه عنوان 
در  شــماره  نخســتین 
حامالن  ملی  فهرســت 
میراث فرهنگی ناملموس 

کشور به ثبت رسید. مسئول دفتر ثبت میراث فرهنگی، تاریخی 
و طبیعی این اداره کل با اعالم این خبرافزود: غالمرضا نبی پور 
از استادان نادر قنات های گناباد، بویژه قنات جهانی قصبه بود 
که در ســال 1302 در گناباد متولد شــد و از دوران نوجوانی 
با شاگردی اســتادکاران قدیمی،این دانش بومی را فراگرفت. 

طغرایی گفت: نبی پور در سال 1397 با زندگی بدرود گفت.

 حماسه فاطمیون 
در فیلم »زو«

کوتــاه  فیلــم  قــدس: 
داســتانی »زو« به کارگردانی 
محمدصــادق رمضانی مقدم 
با موضوع رشادت های لشکر 
حوزه  توســط  فاطمیــون 
هنری خراسان رضوی تولید 
و ساخته شــد.  حماسه ها و 

رشادت های تیپ فاطمیون در مقابله با جریان های تکفیری و 
دفاع از حرم اهل بیت)ع( در سوریه می تواند همواره الهام بخش 
فیلمسازان ایران برای خلق آثار هنری قرار گیرد. در این راستا 
فراخوان فیلم کوتاه »حماســه فاطمیون« سال گذشته توسط 
حوزه هنری انقالب اسالمی خراسان رضوی با هدف بهره گیری 
هنرمندان این عرصه از خاطرات رزمندگان فاطمیون منتشر شد.

عشقستان
ساعتی با والدین »محمد پوستچیان« در سی و ششمین سالروز  عروج  فرزندشان

به استقبال شهادت رفت
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