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واکنش 2عضو شورای شهر به
برخورد نیروهای شهرداری سبزوار
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کالته/روزگذشتهفیلمیدرفضایمجازیمنتشرودستبه
دستشدکهنشان دهندهبرخوردتندوغیراخالقینیروهای
سازمانمیادینشهرداریسبزواربایکمیوهفروشاینشهر
بود؛انتشاراینفیلمباواکنشهاییازسویدونفرازاعضای
شــورای شهرســبزوار مبنی برپیگیری این موضــوع همراه
بود .قربانعلی کل میشی عضو شورای شهرسبزوار در گفت
وگو با خراســان رضــوی در خصوص انتشــار فیلــم دوربین
مداربســته از بی اخالقــی نیروهای شــهرداری ســبزوار در
برخورد با یکی از فروشــندگان میوه در یکی از خیابان های
این شهر گفت :نشست شورای اسالمی شهر سبزوار در روز
شنبه هفته آینده پیرو حواشــی برخورد ناشایست نیروهای
شهرداریبااینمیوهفروشبرگزارمیشودتادیگرشاهداین
گونهبیاخالقیهادرسطحشهرنباشیم.همچنینمسعود
پسندیدهدیگرعضوشورای شهرسبزوارنیزدراینخصوص
گفت :اعضای شــورای اسالمی شهر ســبزوار باید با این بی
اخالقی با جدیت برخورد کنند و براســاس قانون ،ماموران
شــهرداری ســبزوار اجازه جمع آوری ولگد مال کردن میوه
هایاینکاسبرانداشتهاند.ویافزود:فعالیتکمیسیون
بند ۲۰درخصوصمشاغلمزاحمشهریاستوبایدتخلف
میوه فروش در کمیسیون مطرح شود .پسندیده بیان کرد:
ماجرای بی اخالقی و لگد مال کــردن در خصوص این میوه
فروشبدونطرحدرکمیسیونبند ۲۰بودهواینگونهرفتار
مورد تایید شــورای اسالمی شهر ســبزوار نیست .وی تاکید
کرد :رفتــار ماموران شــهرداری در این موضــوع غیر قانونی
بودهوبایدبامتخلفانبرخوردشود.شایانذکراست،پیگیری
هایخبرنگارخراسانرضویبرایپاسخشهرداریسبزوار
درباره اینموضوعبینتیجهماند.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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به همت مادر آرزوها و خانواده شهید صورت گرفت

آرزوی نوجوان روستاییتوسطخانوادهشهیدباباییبرآوردهشد
شــجاعی مهــر /چــه زیباســت دوران کودکــی
و نوجوانــی و زیباتــر از آن آرزوهــای ایــن دوران.
آرزوهایی که گاه متاثر از رویاها و الگوسازی های
کودکان ونوجوانان دراین سن است.
در خصــوص تحقق آرزوهــای کودکانــه یکــی از
ســازمان های مردمنهاد نیشابور(ســازمان مردم
نهاد سفیران سبز سالمت) در اقدامی خیرخواهانه
آرزوهــای بچه هایــی را کــه از نظــر مالی شــرایط
مناســبی ندارند بــرآورده میکند .آن چــه در این
خصوص شگفت آور است آرزوهای بچه هایی است
که در روســتاهای دور افتاده به نکاتی توجه دارند
که آدمی را تحت تاثیر قرار می دهد.
مدیر عامل سازمان مردم نهاد سفیران سبز سالمت
(مــادر آرزوها )در گفت و گو با خراســان رضوی در
باره این طــرح گفت :درخت آرزوهــا باطرح بزرگ
کوچه های لبخند در ســازمان مردم نهاد سفیران
سبز ســامت ایجاد شــد .ناهید محمدیان افزود:
این طرح کــودکان مناطق کم برخــوردار از جمله
حاشــیه شــهر و روســتاها و خانواده هایــی را که از
نظر مالــی ضعیف هســتند تحت پوشــش قرار می
دهد .در این طــرح درختــی را به ایــن مناطق می
بریم و بچه ها آرزوهای خود را می نویســند و به آن
درخت آویزان می کنند و به آن ها می گوییم فرشته
ها آرزوهای شــما را برآوردهخواهند کرد.در واقع
با اجرای این طــرح می خواهیم به بچــه ها بگوییم
هر آرزویی دارند از خدا بخواهند و مطمئن باشــند
به آن خواهند رســید .این آرزو را این بار ما برآورده
کردیم و از دفعات بعد برای آرزوهایی که دارند و از
خدا میخواهند باید تالش کنند و مطمئن باشند
به آن خواهند رسید.
مــادر آرزوها خاطر نشــان کرد :تا کنــون  ۳مرحله
از این طرح برگزار شــده و کوچه های لبخند  ۴در
روســتای فیض آباد گــراب نیشــابور اجرا شــد و با
اجرای ایــن  ۴مرحله در مجمــوع آرزوی  ۲۸۱نفر
را توانســته ایم برآورده کنیم .وی درباره آرزوهای
دانــش آمــوزان این روســتا گفــت :فاطمــه یکیاز
دختران این روســتا جهیزیه خواســته بود چون بنا
به دالیل مالــی از تحصیل انصــراف داده و ازدواج
کرده بود و مقرر شــد با تهیه جهیزیــه فاطمه زمینه
ادامه تحصیل وی فراهم شود.

امضای تفاهم نامه ساخت دبیرستان
خیرساز در فریمان
اصغری/تفاهمنامهساختدبیرستاندخترانه 12کالسهبا
مشارکتخیرمدرسهسازفریمانیبهامضارسید.بهگزارش
خراســان رضوی ،تفاهــم نامه ســاخت یک باب دبیرســتان
دخترانه 12کالسهبههمتخیرنیکاندیش«سیدقاسمآل
احمد» و با حضور فرماندار و مدیرآموزش و پرورش فریمان به
امضارسید.فرماندارفریمانباتقدیرازاقدامخیرنیکاندیش،
اهمیتساختمدرسهوکمکبهامورآموزشوپرورشمدارس
را امری مهم و ارزشــمند در پیشــرفت و تعالی علم و دانش در
جامعه دانســت .عباســعلی صفایی گفت :مدرسه ســازی از
مصادیقانجامکارخیراستوخیرانمدرسهسازنقشموثری
درپیشرفتعلمودانشدرجامعهدارند.صفاییتوجهخیران
نیکوکار به امر مدرسه سازی را نشاندهند ه شناخت صحیح
جامعه از اهمیت تعلیم و تربیت آینده ســازان جامعه بیان و از
همتاینخیرنیکاندیشتشکرکرد.مدیرآموزشوپرورش
فریمان در حاشــیه این مراســم به خبرنگار ما گفــت :در دهه
مبارک فجر کلنگ احداث این واحد آموزشــی به همت خیر
نیکوکارحاجسیدقاسمآلاحمدوبامشارکتادارهآموزشو
پرورشفریمانبهزمینمیخورد.

عباس تقدیم بــه تو.ابوالفضل عزیــز زندگی ات را
طوری بســاز که باعث افتخــار خانواده ات باشــی
و امیــدوارم شــروع دوســتی مــان باعــث اتفاقات
خوبــی در زندگــی ات باشــد.در تصمیــم هایت از
خداونــد کمــک بخــواه و مطمئنبــاش او زودتر از
عباس صدایت را می شــنود و در هر شرایطی نگاه
مهربانش را در زندگی ات احساس خواهی کرد.پر
تالش و پر انرژی باش.درس هایت را خوب بخوان
و با پدر و مادرت مهربان باش .در آینده مرد بزرگی
خواهی شد انشاءا. ...
والسالم.از طرف شهید عباس بابایی

•دوست دارم خلبان شوم

وی ادامــه داد :امــا آرزوی یکــیاز بچــه هــای این
روســتا بســیار جالب بود و همه را تحــت تاثیرقرار
داد .ابوالفضل فدائیان ۱۲ساله و کالس ششمدر
آرزوی خود نوشــته بود :دوســت دارم مانند شهید
بابایــی خلبان شــومو از کشــور عزیزم ایــران دفاع
کنم .این آرزو در ذهن من بود تا به صورت اتفاقی در
اینستاگرام عکسی از شهید بابایی دیدم .صفحه را
که بــاز کردم نوشــته بــود این پیــج توســط یکی از
نزدیکان خانواده شــهید بابایی اداره می شــود.به
آن صفحه پیام دادم اگر شهید بابایی زنده بود حتما
آرزوی این بچه را برآورده می کرد.چند دقیقه بعد
پاســخ آمد این بچه چه آرزویــی کرده؟جواب دادم
یکی از کودکان روستایی تحت پوشش ما آرزو کرده
مثل شهید بابایی خلبان شود و لباس خلبانی می

خواهد .گفتند من دختر شهید بابایی هستم و این
آرزو را برآورده می کنیم .خانواده شهید بابایی پس
ازاطالع ازاین موضوع یک دست لباس خلبانی را
با پیگیری زیاد در تهران برای این کودک دوختند
و با درجه سرتیپی و پالک مزین به نام شهید بابایی
برای این کودک روستایی ارسال کردند.
وی گفت:خانواده شهید بابایی عالوه بر اعالم این
که هزینه های سفر ابوالفضل برای سفر به قزوینو
حضور در مزار شــهید بابایــی را پرداخت می کنند
 ،نامــه ای از قــول شــهید بابایی برای ایــن کودک
نیشابوری به شرح ذیل ارسال کردند:

•تقدیم به ابوالفضل فدائیان

عزیزجان ســام.آرزوی لباســی شــبیه من داشته
ای.صدای دلــت را شــنیدم.اینلباس ها از طرف

اما ابوالفضل کودک روستایی در خصوص این که
چگونه چنیــن آرزویی به ذهنش رســیده اســت به
خراســان رضوی گفت :آرزویماین است که مانند
شهید بابایی خلبان شــوم .ابوالفضل درباره نحوه
آشــنایی و شــناختش از شــهید بابایی گفت :فیلم
شــهید بابایــی را در تلویزیــون دیــدم ،مــرد خیلی
خوبی بود .با خانواده اش خــوب صحبت می کرد
و بــا پــدر و مــادرو همســرش مهربــان بود .شــهید
بابایــی از کشــورمان دفاع کرد و شــهید شــد و من
خیلی دوســتش دارم .از روزی که لبــاس خلبانی
شهید بابایی را تنم کردم حس خیلی خوبی دارم و
دوســتانم میگویند آفرین چه فکر و آرزوی خوب و
قشنگی کردی .کودک  ۱۲ساله نیشابوری ادامه
داد :دوست دارممثل شهید بابایی درس بخوانم،
خلبان شــوم و از کشــورم دفاع کنم ولی ســرمایه و
پولی نداریم و پدرم هم بیکار شده و در خانه است.
ابوالفضل درباره این که خانواده شهید بابایی گفته
اند دوســت دارند اورا ببینند و هزینه های سفرش
را پرداخت مــی کنند گفــت :خیلی دوســت دارم
خانواده شــهید بابایی را ببینم و خیلی از دیدن آن
ها خوشحال می شــوم .ابوالفضل درباره خواسته
اش از خانــواده شــهید بابایــی گفت :اگــر بتوانند
کمکم کننــد تــا درس بخوانم و مثل شــهید بابایی
خلبان شوم ممنون می شوم.
ابوالفضل گفت :اگر ســر مزار شهید بابایی بروم به
او میگویم خیلی شــجاعی .آدم خوبی بودی و در
قلب من جا داری .شما از کشورمان دفاع کردی و
من می خواهم مثل شما بشوم.

از میان خبرها
اجتماعی

مهاجرت معکوس اهالی یک روستا
پس از  22سال

غضنفری/بخشــدار مرکــزی تربــت حیدریــه از مهاجرت
معکوس اهالی روستای پده بخش مرکزی این شهرستان
خبرداد.حسن قربانی در تشــریح این خبر گفت:روستای
پده که تا ســال 75حدود 20خانوار درآن سکونت داشته
اند،به دنبال حضور اشرار در این سال و ناامنی درروستا به
شهر مهاجرت کردند.وی افزود :به تازگی ساکنان روستا
پیگیرمهاجرتبهروستاوادامهفعالیتاقتصادیخودشده
اند که این موضوع مهم نیاز به توجه به زیر ساخت های الزم
برای ایجاد اشــتغال وبازسازی منازل فرســوده یا ساخت
منازل جدید با حمایــت بنیاد مســکن دارد .قربانی یادآور
شــد:در این زمینه جلســه ای با مدیران خدمات رســان از
جملهمنابعطبیعی،جهادکشاورزی،بنیادمسکنانقالب
اســامی و ...ونیزبازدید میدانی برگزار ومراتب به منظور
تســهیل و انجام اقدامات اولیه به استان و دیگر مراجع ذی
ربط برای مجوز زیر ساخت ها اعالم شده است.وی اظهار
امیدواری کرد با ایجاد شرایط الزم شاهد شکوفایی در این
روستاباشیم.

قطع و اختالل تلفن ثابت وهمراه
شاندیز به دلیل سرقت کابل
دستبرد سارقان به مرکز تلفن حصار سرخ شاندیز موجب
قطع تلفن برخی از روستاهای شاندیز و همچنین اختالل
در شبکه تلفن همراه در این منطقه شد .خزائی مدیر اداره
مخابرات شهرستان طرقبه شــاندیز با اعالم این مطلب به
خبرنگار ما گفت :ســارقان به مرکز تلفن روســتای حصار
سرخ دستبرد زدند و با قطع کابل ها و فیبر نوری مقدار۳۰
کیلوگرم کابل را به سرقت بردند و موجب قطعی و اختالل
شبکه تلفن همراه در شــاندیز ،برخی روســتاها و ادارات و
سازمان های این شهرستان شدند.مدیر مخابرات طرقبه
شــاندیز افزود:پس از این حادثه تکنســین های مخابرات
وارد عمل و بــا تالش فــراوان موفق به برقــراری ارتباطات
شــبکه های تلفن ثابت و همراه تــا ظهر همان روز شــدند.
خزائی گفت:در خصوص این ســرقت پرونده ای تشــکیل
شــدو ماموران پلیس شــاندیز در تالش برای دســتگیری
سارقانهستند.

جهانگرد دوچرخه سوار دانمارکی
در نیشابور
شجاعیمهر/جهانگرددوچرخهسواردانمارکی باحضور
در نیشــابور از جاذبه های گردشــگری این شــهر تاریخی
بازدید کرد .خانم "نانا لین" که به تنهایــی و با دوچرخه در
حال ســفر به کشــورهای مختلف اســت گفــت :از پنج ماه
قبل ســفرم را از چین با دوچرخه آغاز کردمو مقصد بعدی
ام پس از ایران کشــور ترکیه است .این جهانگرد ۲۹ساله
دانمارکیافزود:طیدوروزاقامتدرنیشابورازجاذبههای
گردشگریوفرهنگیاینشهردیدنکردمکهبسیاربرایم
جذابوخاطرهانگیزبود.

سوژه ها و خبرها
مدیر جهاد کشاورزی کاشمر خبرداد:

با حضور مسئوالن استان برگزار شد

مدیر عامل مجمع خیرین سالمت استان:

کشت مکانیزه زیره سبز
در250هکتار از اراضی کاشمر

جشن تکلیف  ۷۰۰دانش آموز
شهرستانطرقبهشاندیز

بیشترینبیماراننیازمندبرای
ارجاع مداوا متعلق به تایباد است

مهدیــان  /مدیر جهاد کشــاورزی کاشــمر گفت :با توجــه به وضعیت
مناســب بارندگــی طی امســال و نیــز برگــزاری دوره های آموزشــی
ترویجی برای کشاورزان ،پیش بینی می شــود  250هکتار از اراضی
اینشهرستانزیرکشتمحصولزیرهسبزقرارگیرد.مهندسموسوی
با اشاره به این که زیره سبز یکی از مهم ترین گیاهان دارویی در مناطق
خشک و نیمه خشک کشور به شمار می رود یادآور شد :به دلیل شرایط
کمبود آب ضرورت کشت این محصول مدنظر قرار گرفته است.

خبر
گردشگری

باحضور رئیس بنیاد علویون ترکیه و رئیس
نمایندگی وزارت خارجه در شمال و شرق
کشور انجام شد

بررسی راهکارهای تعامل در
گردشگری بین خراسان رضوی
وترکیه

شــجاعی مهر /همزمان با ســفر دکتر فاروق علی رئیس
بنیاد علویون ترکیه و هیئت اقتصادی و گردشگری همراه
به نیشابور ،باحضور رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه
در شمال و شرق کشور ،مدیر کل میراث فرهنگی استان،
معاون استاندار و فرماندار نیشابور و سایرمسئوالن محلی
راه های تعامل در حوزه گردشگری بین ترکیه و خراسان
رضوی بررسی شد .رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه
در شمال و شرق کشور گفت :حضور گردشگران خارجی
موجب رویت چهره واقعی ایران و درک مستقیم واقعیت
های کشــور در حوزه های مختلف فرهنگی ،اجتماعی،
امنیتــی و زمینــه هــای توســعه و امکانات شــهری ایجاد
اشتغال و ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی جامعه است.
غالمعباساربابخالصافزود:باتوجهبهتوانگردشگری
خراسان رضوی هدف گذاری در چارچوب تقویت و توسعه
زیرســاخت های گردشــگری در دســتور کار وزارت امور
خارجه قرار دارد .وی بیان کرد :ساالنه حدود2.5میلیون
گردشــگر ایرانی به ترکیــه می رونــد در حالی کــه تعداد
گردشــگران ترکیه در ایــران  250هزار نفر اســت که در
این خصوص باید موازنه برقرار شــود .معاون اســتاندار و
فرماندار نیشابور نیز در این نشســت گفت :ظرفیت های
گردشگری نیشــابور در توسعه و پیشــرفت اقتصادی این
شهر بسیار موثر است .سعید شیبانی افزود :وجود آرامگاه
های شــخصیت های جهانی همچون خیام و عطار و قرار
گرفتن در کنار بارگاه مطهر امام هشتم شیعیان ،نیشابور
را صاحب موقعیت ممتاز کرده که باید به خوبی از آن بهره
برد.مدیرکلمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگری
استان نیز درباره حضور هیئت ترکیه در استان گفت :طی
بازدید هیئت گردشگری و سرمایه گذاری ترکیه از اماکن
فرهنگی مشهد و نیشابور راهکارهای توسعه گردشگری
به ویژه گردشگری زیارت بررسی شد.

جشــن تکلیف وعبادت  ۷۰۰دانش آموز دختر مقطع سوم ابتدایی طرقبه
شاندیز و روســتاهای آن در حرم امام رضا(ع) و حسینیه حضرت علی اصغر
(ع) طرقبه برگزار شد.به گزارش خراســان رضوی ،این دانش آموزان ابتدا
بهمنظورزیارتبارگاهملکوتیاماممهربانیهابهحرمامامرضا(ع)رهسپار
شدندودرمراسمباشکوهی دانشآموزانمضجعشریفامامهشتمرازیارت
کردند و اولین نماز خود در سن تکلیف را در این مکان مقدس به جا آوردند.
سپسدانشآموزانبهحسینیهحضرتعلیاصغر(ع)طرقبهمنتقلشدند.

مدیرکل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری خبرداد:

اختصاص 200میلیارد ریال اعتبار برای طرح های زیرساختی
دانشگاه ها در سال98

صفری /مدیرکلنظارتبرطرحهایعمرانیوزارت
علوم ،تحقیقــات و فناوری گفت :ســال آینــده 200
میلیارد ریال اعتبــار دولتی برای تکمیــل طرح های
زیرساختی دانشگاه های کشــور اختصاص می یابد.
دکتــر جمشــید اســماعیلی در حاشــیه گردهمایی
مدیران عمرانی دانشــگاه ها و مراکز آمــوزش عالی و
پارک های علم و فناوری منطقه 9کشور(استان های
سه گانه خراســان و ســمنان) در گناباد افزود 180 :

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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طــرح ورزشــی و 100طــرح در بخش هــای مختلف
عمرانیوزیرساختیطیامسالدردانشگاههاومراکز
آموزشعالیسطحکشوردرحالاجراست.ویافزود:
طرحهایعمرانی،ورزشیوخوابگاههایدانشگاهی
نیز با مشــارکت خیــران در دســت اجرا هســتند .اگر
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 50درصد هزینهها
را از محل منابــع اعتباری خود یا خیــران تامین کنند
 50درصد بقیه توســط وزارت علوم تامین می شــود.

وی استفاده از ظرفیت افراد نیکوکار را از رویکردهای
مهم وزارت علوم در تکمیل طرح های عمرانی اعالم و
بیان کرد :خیران امسال هزار میلیارد ریال به همین
منظور کمک کردند .وزارت علوم نیز در این چارچوب
 370میلیارد ریال تخصیص داد .شــایان ذکر اســت
گردهماییمدیرانعمرانیدانشگاهها،مراکزآموزش
عالی و پارکهــای علم و فنــاوری منطقه  ۹کشــور با
حضوردکترجمشیداسماعیلیمدیرکلدفترنظارت
بر طرحهای عمرانی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
و دکتر حسین شــفیعی مدیر عمرانی دفتر آموزشی،
فرهنگی ســازمان برنامه و بودجه کشــور به میزبانی
مجتمعآموزشعالیگنابادبرگزارشد.

کلثومیان  /دکتر احتشــامی فرمدیر عامل مجمع خیرین ســامت اســتان
ونمایندهدانشگاهعلومپزشکیخراسانرضویباتقدیرازخیرانشهرستان
تایبادگفت:خیرانبرایدرمانبیماران،ساختاماکنوتهیهتجهیزاتکمک
های قابل توجهی را در اســتان وکشــورانجام داده اند .وی با اشاره به این که
بیشتریننیازمندانومراجعانبهمجمعخیرینسالمتاستانبرایارجاعبه
بیمارستانهایاستانخراسان،ازنیازمندانشهرستانتایبادهستندافزود:
دولتبهاندازهخیرینبرایحلمشکالتحوزهسالمتکمکمیکند.

مسمومیت 7نفر در کاشمر

مهدیان /مدیر شبکه بهداشت و درمان کاشمر با اشاره
بهمراجعههفتجوان 24تا 32سالهطی 15ساعتبه
بیمارستانهایکاشمرباعالیممشکوکبهمسمومیت
الکلی گفت :افراد مراجعه کننده در بیمارستان های
شــهید مدرس و حضرت ابوالفضل(ع) کاشــمر تحت

اقدامات درمانی قرار گرفتند .دکتر یزدانی با بیان این
که پنج نفر از افراد مســموم شــده به علــت وخیم بودن
حالشان برای ادامه درمان به بیمارستان امام رضا(ع)
مشهداعزامشدنداظهارکرد:دونفردیگرهماکنوندر
بخشمراقبتهایویژهبستریهستند.

