
 ۱۰ کتاب با موضوع آزادگان 
منتشر شد

 کشف 32۰ قبضه سالح غیرمجاز
 در استان

فرمانده انتظامی خراسان رضوی خبر دادمدیر مؤسسه فرهنگی پیام آزادگان خراسان رضوی:

۱۰ کتاب با موضوع آزادگان و با همکاری مؤسسه 
پیام آزادگان خراسان رضوی در این استان منتشر 
شده و ۱۰ کتاب دیگر نیز در دست انتشار است. 

مدیر مؤسســه فرهنگی پیام آزادگان خراســان 
رضوی در نشست خبری و در آستانه ورود آزادگان 
به کشور گفت: تاکنون ۱۸۰ عنوان کتاب با موضوع 

اسارت و مقاومت ...

خبری  نشست  در  گذشته  روز  تقوی  سردار 
که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شده بود، 
ضمن قدردانی از زحمات اصحاب رسانه اعالم 
کرد: بین رسانه ها و ناجا در این زمانه همکاری 
بسیار خوبی وجود دارد و باید مراقبت کرد که 
سوءاستفاده  موضوع  این  از  نتوانند  دشمنان 

کنند... .......صفحه 3 .......صفحه 4 
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می خواهم کارآفرین شوم
در ادامه بازدیدهای روز خبرنگار عنوان شد

قابل اعتماد بودن 
ویژگی بارز روزنامه 

قدس است

یک واقعه غم انگیز در خراسان جنوبی 

نشت گاز در بیرجند 
جان سه نفر راگرفت

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

.......صفحه 3 

ضربه سخت ناحیه 
مقاومت بسیج سپاه 
حضرت مسلم)ع( به 

دالالن موج سوار 

1470 تن 
برنج انبار 

شده به مردم 
فروخته شد

 در پی یکی دیگــر از عملیات های پیچیده تیم های 
معاونت اطالعات ناحیه مقاومت بسیج سپاه حضرت 
مسلم )ع( مشــهد و نفوذ به الیه های پنهان مافیای 
ایجاد ناامنی اقتصادی در بــازار ارزاق عمومی، بیش 
از هزار و 47۰ تن برنج پاکســتانی از انبارهای مخفی 
بیرون کشیده شد.هفتم مرداد ماه گذشته بود که از 
ورود قاطع نیروهای ســپاه استان خراسان رضوی 
با دستور مســتقیم مقام قضایی به وادی مبارزه با 

سودجویان بازار ارزاق ...

مدال آور خراسانی در المپیاد جهانی شیمی در گفت و گو با قدس:

.......صفحه 4 

شهردار مشهد در گفت و گو با قدس:

 افراد بدون صالحیت را 
از شهرداری خارج می کنم
شهـــردار مشــهد گفت: به هیچ عنوان فردی که در بدنه شهرداری 
جذب شده اما در کناری نشسته و کار مفیدی انجام نمی دهد را تحمل 
نخواهم کرد. محمدرضا کالیی در گفت و گو با خبرنگار قدس آنالین در 
خصوص جذب برخی افراد با نسبت خانوادگی با افرادی که دارای نفوذ 

در شهرداری مشهد هستند ...

در اثر گازگرفتگی ناشــی از خروج گاز از چاه فاضالب در خیابان 
ظفر، هفت نفر مسموم شده که سه نفر از آن ها جان باختند و حال 
چند تن وخیم گزارش شده است. قصاب فر، مدیر روابط عمومی 
سازمان آتش نشانی شهرستان بیرجند گفت: نشت گاز از چاه یک 
منزل مسکونی سه طبقه در خیابان ظفر بیرجند، موجب مرگ سه 

نفر از اعضای خانواده شد...

 دیروز هم تعدادی از مدیــران مجموعه های مختلف به اتفاق 
معاونــان خود به روزنامه قدس آمــده بودند تا روز خبرنگار را 
تبریک بگویند و یک بار دیگر بر اثربخش بودن رســانه در هر 
حوزه ای تأکید کنند.آنچه هر کدام از ما در هر پســت، مقام و 

شغلی انجام می دهیم...

.......صفحه 3 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

یکشنبه 20 مرداد 1398 

  9 ذی الحجه 1440
 11 آگوست 2019 
 سال سی و دوم 
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/ع
۹۸
۰۶
۲۷
۴

                  (( ا︵﹑︻﹫﹥ آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ))
﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝︐︭︣﹁﹩ "︻︊︡ا...ر︲﹢ی و ..." در﹡︷︣ دار﹡︡ ︑︺︡ادی از ر﹇︊︀ت ﹝︧ــ﹊﹢﹡﹩ و ︑︖︀ری را 

.︡︀﹝﹡︡ه ﹋︐︊﹩ ︋﹥ ا︗︀ره وا﹎︢ار︤ا﹞ ﹅︣︵ ︧︀ل از﹊ ︡ت﹞ ﹤︋
آدرس محلپايه كارشناسى (اجاره ماهيانه)متراژ(مترمربع)عنوانرديف

18,000,000 ريال128يك واحد آپارتمان مسكونى (نوبت دوم)1
بولوار دانش آموز- نبش                        

دانش آموز27-پالك53

بولوار پيروزى- بين پيروزى 18 و 17,000,00020 ريال33يك دربنده مغازه (نوبت دوم)2

﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋ــ﹥ اداره او﹇︀ف وا﹇︹ در ﹝﹫︡ان ︑︐﹩،︠﹫︀︋ــ︀ن آ︋﹊﹢ه،﹝﹆︀︋﹏ ︎﹞︌ 
.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٨۴٣٩۴۵١ ︑﹞︀س﹝︫ ︀︋ ︀ ︣ا︗︺﹥ و﹞ ا︗︀رات ︡وا ﹉ ﹤﹫︀﹡ آ︋︀د،اداره او﹇︀ف ︡︺︨ ﹟︤﹠︋

﹝﹙️ ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ︑︀ ︀︎︀ن ︨︀︻️ اداری روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۶/٠٣ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  ︎︀﹋️ ﹨︀ی ﹝︤ا︡ه در روز 
دو ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۶/٠۴ ︨ــ︀︻️ ١١:٣٠ ︸︣ در ﹝﹏ اداره او﹇︀ف ﹡ ︀︋ ﹉ ﹤﹫︀︱﹢ر ا︻︱︀ی ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن ﹝︤ا︡ه 

︋︀ز﹎︀︪﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. /ع
۹۸
۰۶
۲۷
۵

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده (﹡﹢︋️ اول) 

︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩  ︠︡﹝︀ت و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ر﹏ ︮﹠︺️ آر︀ ﹝︐﹫﹟ ﹝﹢ر︠﹥٢٣/ ١٣٩٨/٠۶
︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ء ﹝︐︣م د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ︑︀ در ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ 
 ﹏﹞ ر︠﹥ ١٣٩٨/٠۶/٢٣ در﹢﹞ ﹤︊﹠ ــ︀︻١۵️ روز︫  ﹠︺️ آر︀ ﹝︐﹫﹟ ﹋﹥ راس︨   ︮﹏︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ ر ︠︡﹝︀ت و︎ 
﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡. ︣داری ﹇︴︀ر︫︣ی ﹝︪︡ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد، ︱﹢ر︋  ︣ه︋   ︋️﹋︣ ︀︠︐﹞︀ن اداری︫   ︨﹤﹡︀ ﹡﹞︀ز︠ 

.︡﹠︋︀ ر﹢︱ ︪︀ن د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د در ︗﹙︧﹥ ﹝︢﹋﹢ر︀ن ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ا﹎︡﹠︀﹝﹡ ︀ ︣م︐﹞ ︡اران﹞︀︨ از
︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ر︨﹞﹫️ ﹝﹩ ︀︋︡ و ︑︭﹞﹫﹞︀︑﹩  ︺﹑وه ﹉ ) ا︻︱︀ء︫  ︀ ︱﹢ر (﹡︭︿︋   ︋︹﹝︖﹞ ﹟︀دآوری :  ا﹜︿)ا

﹋﹥ در آن ا︑︀ذ ﹝﹩ ﹎︣دد ︋︣ای ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ء ا︻﹛ از ︾︀︉ و ﹝︀﹜︿ ﹡︀﹁︢ و ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
ب) ا︻︱︀ء ﹝︐︣﹝﹩ ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن ︱﹢ر آ﹡︀ در ︗﹙︧﹥ ﹝﹆︡ور ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹅ رای ︠﹢د را ︋﹥ ﹝﹢︗︉ 
و﹋︀﹜️ ﹡︀﹝﹥ ﹋︐︊﹩ ︋﹥ ﹁︣د د﹍︣ی ﹝﹢ل ﹡﹞︀﹠︡ ﹋﹥ در ا﹟ ︮﹢رت ︑︺︡اد آرای و﹋︀﹜︐﹩ ﹨︣ ︻︱﹢ ︡ا﹋︓︣ ٣ 
رای و ﹨︣ ︫ــ ︀﹠︑ ﹢︱︻ ︣﹫︾ ︬﹉ رای ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. ا︻︱︀ء ﹝︐﹆︀︲﹩ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ︋﹥ ﹨﹞︣اه و﹋﹫﹏ ﹝﹢رد ﹡︷︣ 
︦ از ︑︀﹫︡ و﹋︀﹜️ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝︤︋﹢ر ︑﹢︨︳  ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︣ا︗︺﹥ ︑︀︎  ﹥ د﹁︐︫︣  ــ︀︻️ اداری︋  ︀︡ در︨  ︠﹢د︋ 

﹝﹆︀م ﹝︖︀ز ، ور﹇﹥ ورود ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︋︣ای ﹁︣د ﹡﹞︀﹠︡ه ︮︀در ﹎︣دد.
ج)ا︻︱︀ء ﹝︐︣﹝﹩ ﹋﹥ ﹝︡﹡︀﹋ ﹤︋ ﹏︀︡ا ︫︡ن ︗️ ︨﹞️ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و  ︋︀زر︨﹩ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡ ︑﹆︀︲︀ 
﹝﹩ ︫﹢د ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ﹝︡ت ٢۴ ︨︀︻️ از ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ︋﹥ ﹝︡ت ١۵ روز ︗️ ︵﹩ ﹝︣ا﹏ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و ︑﹠︷﹫﹛ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ﹩﹡︣م ﹝︣︋﹢︵﹥ در ︨︀︻︀ت اداری ︋﹥ د﹁︐︣ ︑︺︀و﹁
د︨︐﹢ر ﹋︀ر ︗﹙︧﹥ : 

١. ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ︻﹞﹙﹊︣د ﹨﹫︡﹞ ️︣ه .
٢. ارا﹥ ﹎︤ارش ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩.

٣. ︋︣ر︨﹩ و ︑︭﹢︉ ︮﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ، ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐﹩ ︋﹥ ١٣٩۶ و ١٣٩٧.
۴. ︵︣ح و ︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ١٣٩٨.

.﹏﹞︀︻︣︡﹞ ︣م ، ︎︨︣﹠﹏ و︐﹞ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ در ︭︠﹢ص ︎︣دا︠️ ︎︀داش︑۵. ︵︣ح و ا
.﹤︀﹞︨︣ ︩﹨︀﹋ ︀ ︩︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ در ︭︠﹢ص ا﹁︤ا︑۶. ︵︣ح و ا

٧. ا﹡︐︀ب ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل  ︋︣ای ﹝︡ت ︨﹥ ︨︀ل.
٨. ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩.

﹨﹫︡﹞ ️︣ه

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده   
︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹞﹏ و﹡﹆﹏ ︑︣﹙﹫︣داران ︠﹢درا﹡﹠︡ه 
︫﹫︡ ﹋﹑﹡︐︣ی ﹝︪︡ ﹡﹢︋️ دوم ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹡﹢︋️ 

دوم : ٢٠/٠۵/ ٩٨ ١٣
︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ء ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ د︻﹢ت ︋︺﹞﹏ 
﹝﹩ آ︡ در︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  
﹡﹢︋️ دوم ﹋﹥ در︨ــ︀︻️ ١١ ︊︮ روز ﹊︪﹠︊﹥  ﹝﹢ر︠﹥ 
٩٨/٠۶/٣  در﹝ــ﹏ ︋﹢﹜﹢ار﹨﹀ــ️ ︑﹫ــ︣ ﹨﹀ــ️ ︑﹫︣ ٢٨ 

.︡﹫﹡︀︨︣﹝︋ ر﹢︱ ︣دد﹍﹫﹞ ک١١  ︋︣﹎︤ار﹑︎
د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥ :

١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش  ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و︋︀زر︨︀ن ︫︣﹋️ 
٢- ︵︣ح و︑︭﹢︉  ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀﹜︀ی ١٣٩۶ و ١٣٩٧
٣ ︵︣ح و︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥ ︎﹫︪﹠︀دی ︋︣ای ︨︀ل ١٣٩٨

️ ﹝︡︣ه  ﹫﹨ ﹢︱︻ ︀ب︐﹡︣ه و ا︡﹞ ️ ﹫﹨ ۴- ︑︣﹝﹫﹛ ا︻︱︀ی
۵- ︑︭﹞﹫ــ﹛ ﹎﹫︣ی در︭︠ــ﹢ص ورود و︠ــ︣وج ︻︱﹢ از 

 ️﹋︫︣
۶- ا﹡︐︀ب ︋︀زرس  ا︮﹙﹩ و︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︫︣﹋️ 

︑︢﹋ــ︣: در ︮﹢ر︑﹫﹊﹥ ︱﹢ر ︻︱﹢ی در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝﹫︧ــ︣ 
 ﹤ ﹥ ﹝﹢︗︉ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥︋  ﹢د را︋  ﹡︊︀︫︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹅ رای︠ 
︻︱﹢ د﹍ــ︣ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡ . ︻︱﹢ ﹝︐﹆︀︲﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ 
﹨﹞︣ا ﹡﹞︀﹠︡ه ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︠﹢د در ︑︀ر︀ی  ٢٠و٢١/۵/٩٧ 
در︨ــ︀︻︀ت اداری  ︋ــ﹥ آدرس ﹝ــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝︖﹞︹  

 . ︡︀﹝﹡ ﹤︣ا︗︺﹥ و ︋︣گ و﹋︀﹜️ ︠﹢د را ارا﹞
﹥ ﹋︀﹡︡︡ا︑﹢ری در︋︀زر︨ــ﹩   ︋﹏︀﹝︑ ﹤﹋ ا﹁︣ادی ﹟﹫﹠︙﹝﹨
رادار﹡ــ︡ ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ در ︑︀رــ ﹨ــ︀ی  ٢٢و٢٣/۵/٩٧ 
در︨ــ︀︻︀ت اداری  ︋ــ﹥ آدرس ﹝ــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝︖﹞ــ︹  

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹫﹝﹊︑ ︡ا︑﹢ری را︡﹡︀﹋ ﹤︵﹢︋︣﹞ ︣ا︗︺﹥ و ﹁︣م﹞
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سعید جلیلی:
  پهپاد آمریکا را پس از تجاوز 

حریم هوایی ساقط می کنیم 
نیشابور- خبرنگار قدس: 
پهپاد آمریــکا را پس از 
تجاوز بــه حریم هوایی 
ســاقط می کنیم و هیچ 
غلطی نمی تواند بکند و 

این از نترسیدن ماست.
نماینــده مقــام معظم 
رهبری در شورای عالی امنیت ملی در یادواره شهدای مدافع 
حرم در مســجد انصارالرضا)ع( نیشــابور با بیان این مطلب 
اظهار کرد: اگر تعالیم قــرآن و ائمه را باور داریم، باید بدانیم 
که این موفقیت ها از چیست. همه ابزار دشمن ترساندن است،  
نترسیدن و نگران نشدن ذیل اسم اهلل رمز پیروزی است. وی 
اذعان کرد:رژیم صهیونیســتی هر جنگی که راه می اندازد، با 
شکســت مواجه می شود و این به دلیل الگوی مقاومت ایران 

است که تکثیر شده است.

 حاج قاسم؛ مردی زالل از جنس مهربانی
چهارمین  امروز  قدس: 
سالگرد درگذشت مردی 
اســت که عمر خود را 
وقف خدمت به محرومان 

و مستضعفان کرد.
بــرای  کــه  مــردی 
مردم  کار  از  گره گشایی 
شب و روز نداشــت و کاســتن از غم های مردم رنج دیده را 
مهم ترین رسالت خویش تعریف کرده بود.حاج قاسم عقیلی، 
منظومه و مجموعه ای از خدمات مخلصانه بود.خادم با اخالص 
امام رضا)ع(، خدمتگزار مهربان ضیوف الرحمن در ســرزمین 
وحی، خدمتکار زائران عتبات عالیات، سینه زن و گریه کن امام 
حسین)ع( و در نهایت خدمتگزار محرومان که این آخرین را از 
سبک زندگی و سیره ائمه اطهار)ع( برداشت کرده بود.مهم ترین 
دغدغه زندگی اش دانش آموزان محروم بودند. همیشه می گفت 
جامعه سالم و کارآمد نتیجه مدرسه خوب و سالم است.برای 
معلم ها بیشــترین احترام را قائل بود و آنان را حسابی تکریم 
می کرد.یادم هست در شب میالد حضرت رضا)ع( مدیرعامل 
یکی از مجموعه های مشهد که تمام در و دیوار شهر پر بود از 
تبلیغاتش، پیغام فرستاد که 100 میلیون تومان می دهم یک 
شب نام برند تجاری ما را باالی ایستگاه صلواتی »جواداالئمه«  
نصب کن.حاج قاســم گفت: اینجا فقط یک نام دارد، آن هم 
»جواداالئمه« است.افتخارش نوکری اهل بیت)ع( بود و خداوند 
به خاطر این خلوص و صداقت در خدمت به او عزت بخشید.

خدایش بیامرزد و با موالی معصومش)ع( محشور گرداند.

  دختران همدم با لبخند آمدند
به  و  دیــروز  قــدس: 
خبرنــگار،  روز  بهانــه 
خیریه  مؤسســه  مدیر 
دختــران  توانبخشــی 
کــم  و  بی سرپرســت 
هـمـــدم،  ذهنی  توان 
مدیر روابط عمومی این 
مؤسسه همراه با تعدادی 
از دختران این مجموعه ســاعتی را میهمــان روزنامه قدس 
شدند. دختران همدم با لبخند آمده بودند تا روز خبرنگار را به 
اهالی روزنامه قدس که با بازتاب اخبار مؤسسه، در کنار آن ها 
بودند تبریک بگویند. برای اهالی تحریریه گل آورده بودند و 
اثری مسی را که کار دست خودشان بود تا بگویند ما هم قدر 
محبت های شــما را می دانیم. پس از بازدید مدیر و دختران 
همــدم، آن ها چند دقیقه ای را نیز میهمان امیر جلیلی نژاد 

سردبیر روزنامه شدند. 
جلیلی نژاد در این جلسه ضمن خدا قوت  به اهالی همدم گفت: 
پرسشــی که برای بعضی ها و از جمله بنده مطرح است، این 
است که چرا مؤسسه  خیریه  همدم اقدام به برگزاری کنسرت 
موســیقی می کند؟ در حالی که خیریه های دیگر شهر سراغ 
اجرای کنسرت نرفته اند و این رویکرد مؤسسه می تواند به برند 

مؤسسه آسیب بزند.
دکتر زهرا حجت، مدیر مؤسسه  خیریه  همدم در پاسخ به این 
پرســش گفت: مؤسسه  همدم، برای تأمین هزینه های زندگی 
400 دختر بی سرپرست خود، به منابع محدودی متکی است. 
یارانه های ســازمان بهزیســتی در بهترین حالت صرفاً کفاف 
یک چهارم هزینه های جــاری و درمانی و تغذیه  این بچه ها را 
می کند و مابقی هزینه  یک میلیاردی ماهانه  مؤسسه، مبتنی بر 

اعانات و عنایات خیران و حامیان مالی همدم است.
وی افــزود: از جمله تمهیداتی که بــرای تأمین مخارج این 
مؤسسه دیده شده است، ساخت و تجهیز سالن اجتماعاتی با 
ظرفیت بیش از 400 صندلی و مجهز است که با صرف هزینه  
قابل توجه ســاخته شده است که اکنون یکی از سرمایه های 
مشــهد و یکی از زیر ساخت های فرهنگی و هنری خراسان 
رضوی به شــمار می رود و به اعتبار تجهیزات عالی  که دارد، 
به  بــازوی توانای تأمین نیازهای این مؤسســه  خیریه بدل 
شــده اســت.زهرا حجت در ادامه تصریح کرد: گرامیداشت 
مناسبت های مذهبی همچون محرم، رمضان، مراسم والدت 
و شــهادت بزرگان دین، اجرای مراسم دعا و نیایش ، اجرای 
مراسم ویژه  مناسبتی ســازمان هایی چون بهزیستی، نیروی 
انتظامی، برخی نشــریات، شرکت های خصوصی و مؤسسات 
دولتــی دیگر از جمله برنامه هایی اســت که در ســایه  نگاه 
خیرخواهانه  مردم و خیران دراین ســالن برگزار می شود. در 
عین حال، ازآنجا که خالی ماندن ســالن و نبود اجرای برنامه 
در آن، عالوه بر کاهش درآمدهای مؤسسه، مخارج نگهداری 
ســالن را نیز به همدم تحمیل می کند، مدیریت مؤسسه به 
توصیه  هیئت مدیره  محترم، ناگزیر است با مراعات قوانین و 
رعایت استانداردهای اخالقی و اجتماعی، امکان اجاره دادن 
ســالن برای اجرای برنامه های فرهنگــی وهنری و از جمله 
موسیقی را نیز فراهم کند. وی افزود: این مؤسسه  هیچ اصراری 
بر برگزاری مراسم خاصی ندارد و آنچه اتفاق می افتد، بازتاب 
تقاضا و پیگیری مؤسسات و افرادی است که با پرداخت اجاره 
بهای ســالن، در حقیقت نگاه لطف و خیر به همدم دارند و 
می کوشــند با اجرای مراســم خود در تاالر همدم، در تأمین 
مخارج سنگین این خیریه مشارکت و ما را در اهداف توانبخشی 
و آموزش و نگهداری400 فرشته  معصوم مؤسسه یاری کنند.
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در ادامه بازدیدهای روز خبرنگار عنوان شد

قابل اعتماد بودن ویژگی بارز  روزنامه قدس است 

  پاسخگویی مطلوب به مطالبات 
مردمی مأموریت حساس رسانه است

  روزنامه قدس یکی از بازوان قوی 
شهرداری در امر خدمات شهری است

  »قدس« ازعهده ابالغ رسالت الهی
 به خوبی برآمده است

قــدس: معاون حمل ونقل و ترافیک و سرپرســت فنی و 
عمرانی شهرداری مشهد، پاسخگویی به مطالبات مردمی 
را مأموریت حساس رسانه ها دانست.خلیل اهلل کاظمی که 
به اتفاق مدیران ســازمان های حمل و نقل شهرداری در 
تحریریه قدس حاضر بودند، گفت: مدیران در هر حوزه ای 
خدمتگزار مردم هستند و پاسخگو بودن به مردم وظیفه 
مدیران است، اما اغنای افکار عمومی بدون وجود ابزار رسانه 
امکان پذیر نیســت.وی افزود: در مقابل رسانه ها با تبیین 
مسئولیت پذیری شهروندان در قبال رفتارهای عمومی شان 
می توانند تأثیر بسزایی در روند اجرای طرح های مختلف و 
در فرهنگ سازی الزامات شهرنشینی نقش ویژه ای داشته 

باشند.
کاظمی اظهار داشت: مثال عینی مسئولیت پذیری در شیوه 
مراقبت از اموال عمومی مانند اتوبوس و تأسیسات شهری 
است؛ اگر همه شــهروندان این امکانات را متعلق به خود 
بدانند و با استفاده نادرست موجب تخریب و ایجاد هزینه 
بیشتر نشوند قطعاً هزینه هایی که صرف تعمیر و نگهداری 
می شود می تواند برای بهبود شرایط صرف شود که این به 
نفع همگان اســت.وی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی 
که می تواند به بهبود شــرایط زندگی عموم شهروندان در 
مشهد کمک کند همکاری شهروندان در حوزه حمل ونقل 
و ترافیک است؛ به طور مثال بر اساس محاسبات میدانی، 
بیش از 40 درصد تردد خودرویی در محدوده حرم مطهر 
با هدف عبور از این محل صورت می گیرد که اگر با تعیین 
مسیر بهتر سعی در کاستن از ترددهای عبوری از هسته 
مرکزی شــود، بی تردید شــاهد مدیریت بهتر وضعیت 

ترافیکی در این محدوده خواهیم بود.

معاون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد 
در توضیــح فعالیت هــای روزنامه قدس گفــت: روزنامه 
قدس یکی از بازوان قوی ما در امر ارائه خدمات شــهری 
به همشــهریان و یکی از رســانه های فعال در پیشــبرد 
اهداف مدیریت شهری است.یعقوبی افزود: نقد منصفانه 
خبرنگاران می تواند پیشــران قوی مدیران در اصالح امور 
و در نهایت جلب رضایت شهروندان باشد، بنابراین همواره 
رسانه را یار دلسوز خود و مردم می دانیم، چراکه دغدغه ای 
جز حذف ناهماهنگی ها و ناهنجاری ها ندارند.وی در ادامه 
اظهارداشت: یکی از فعالیت های دیگر این روزنامه همراهی 
همزمان ســایت تحلیلی قدس آنالین است. به نظرم این 
سایت خبری متناسب با شــرایط روز عمل می کند و در 
واقع با دیدن این ســایت می شود بیشتر پی برد که باید 
در آینده بیشتر به ســمت حوزه مجازی پیش رفت. من 
مطمئنم با توجه به فعالیت دوستان و کارهایی که تا کنون 

انجام شده، قدس آنالین آینده روشنی در پیش دارد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 
خراسان رضوی در بازدید از مؤسسه فرهنگی قدس گفت: 
روزنامه قدس یکی از رسانه های والیی و پیرو خط امام و 
رهبری است که ویژگی بارز آن قابل اعتماد و اعتنا بودن 

در حوزه رسانه هاست.
حسینعلی یوسفعلی زاده در پاسخ به پرسش درباره شرایط 
فعلی باغ موزه دفاع مقدس اظهار داشت: اعتباری در حدود 
40 میلیارد تومان برای ساماندهی باغ موزه دفاع مقدس 
در نظر گرفته شده است که اتفاق قابل مالحظه ای در این 
زمینه بود. وی ادامه داد:در همین راســتا از یک ماه پیش 
عملیات اجرایی این طرح با جدیت بسیار از سر گرفته شده 

است و بدون وقفه در حال انجام است. 
وی ادامه داد: تالش داریم نخســتین فــاز باغ موزه دفاع 
مقدس همزمان با دهه مبارک فجر بهره برداری شود. فاز 
بعدی نیز با همین جدیت پیگیری می شــود که این فاز 
نیز تا سوم خرداد سال آینده به بهره برداری خواهد رسید 
تا مطالبه و دغدغه بحــق مردم در این زمینه تا حدودی 
رفع شود.امیر جلیلی نژاد، سردبیر روزنامه قدس نیز با اشاره 
به آمادگی این رسانه برای نشر اخبار و گزارش های مورد 
نظر در حوزه دفاع مقدس گفت: یکی از دغدغه های اصلی 
روزنامه قدس توجه ویژه به انتشار اخبار حوزه دفاع مقدس 
بوده و هست که  در همین راستا انتشار صفحه عشقستان 

از سر گرفته شده است.

جانشین فرماندهی سپاه امام رضا)ع( در امور اقشار بسیج در 
بازدید از مؤسسه فرهنگی قدس با تأکید بر تعامل مفید و 
سازنده سپاه امام رضا)ع( و روزنامه قدس گفت: این رسانه 
در ابعاد ماهیتی، تخصصی و کاربردی یک ســر و گردن از 
سایر رسانه ها باالترست.سرهنگ پاسدار یحیی ساالری که 
به همراه مسئول سازمان رسانه بسیج خراسان رضوی روز 
گذشته از بخش های مختلف مؤسسه فرهنگی قدس بازدید 
کرد؛ در دیدار با مدیر مســئول و اعضای هیئت تحریریه 
روزنامه قدس خاطرنشان کرد: روزنامه قدس و پایگاه خبری 
قدس آنالین در عین دارا بودن همه ویژگی های یک رسانه 
فراگیر و تأثیرگذار اما از امتیاز ویژه ای برخوردار اســت که 
همان اتصال به آســتان قدس رضوی است و پیام رسانی 
و ابالغ رســالت الهی با محوریت عالم آل محمد)ع( در آن 
به خوبی صورت می پذیرد. مســئول سازمان بسیج رسانه 
خراسان رضوی نیز در این دیدار اظهار کرد: در حلقه جبهه 
رســانه ای و فرهنگی تراز انقالب؛ مؤسسه فرهنگی هنری 
قدس یکی از اصلی ترین و مؤثرترین هاست.عباس محمدیان 
با اشاره به مأموریت خطیر محرومیت زدایی در حاشیه شهر 
مشهد افزود: در مسائل حاشیه شهر که یکی از دغدغه های 
رهبری انقالب اســت؛ در امر هم افزایی مسئوالن و نیز در 
مباحث کاربردی و عملیاتی کردن پروژه های عمرانی حاشیه 
شــهر این مؤسسه خط شکن اســت و جدا از سلیقه های 
سیاسی به صورت جهادی و انقالبی پیش می رود. این خط 
مشی راهبردی رسانه ای می تواند الگوی سایر رسانه ها قرار 
گیرد تا با وفاق و تعامل مثبت و جدا  از دغدغه های سیاسی 
به حل مسائل، مشکالت و آسیب های حاشیه شهر بپردازند.

ایمان شمســایی ،مدیر مسئول روزنامه قدس نیز در این 
دیدار با قدردانی از حضور فرماندهان سپاه امام رضا)ع( در 
مؤسسه فرهنگی قدس اظهار کرد: فرماندهان سپاه امام 
رضا)ع( همه رسانه دوست و رسانه فهم هستند و این یک 
ویژگی مثبت پیش رونده در تعامل رســانه ها با سپاه به 

حساب می آید.

  رونق بخشی به ورزش جانبازان
 و معلوالن 

  قابل اعتماد و اعتنا بودن ویژگی 
بارز روزنامه قدس 

                                     

 کمبود فضای آموزشی و خانه عالم
 در طرقبه شاندیز

  رسانه، مؤثرترین ابزار ترویج
 فرهنگ رضوی است

  رسانه فرهنگ ساز است

  عضویت ۱3 هزار مشهدی
 در بنیاد دیابت

  مدیرکل راه و شهرسازی
 خراسان رضوی در تحریریه قدس

فرماندار و رؤســای ادارات شهرســتان بینالود هم دیروز 
میهمان تحریریه روزنامه قدس بودند.

حســینی در این دیدار گفــت: روزنامه قــدس یکی از 
تأثیرگذار ترین رســانه ها در عرصه ملی بوده و هست و به 
سبب انتساب به آستان مقدس رضوی همواره معنویتی 

دارد که هیچ رسانه دیگری در کشور این ویژگی را ندارد.
فرماندار شاندیز در بخش دیگری از سخنان خود رسانه را 
مهم ترین ابزار مدیریت اجتماعی و فرهنگ سازی دانست 
و افــزود: خبرنگاران به دلیل ارتباط بی واســطه با مردم، 
اطالعات دقیق تری از اتفاقات بدست می آورند و انعکاس 

موضوعات می تواند کمک بزرگی به تصمیم سازان باشد.
حجت االسالم والمسلمین ساجدی، رئیس اداره تبلیغات 
اسالمی طرقبه شــاندیز هم در این جلسه گفت: هرچند 
گردشــگرپذیر بودن طرقبه شــاندیز مزیت ویژه ای برای 
این منطقه محسوب می شــود، اما آسیب های حاشیه ای 
هم دارد که بایــد متولیان در حوزه های مختلف به آن ها 
توجه و چاره اندیشــی نمایند.وی افزود: تداخل فرهنگی 
صــورت گرفته ضرورت تقویت مباحــث فرهنگی اهالی 
این منطقه را دوچندان کرده و این در حالی است که هم 
اکنون برای ساخت خانه عالم در بیشتر روستاها با مشکل 
مواجه هستیم که امیدواریم با تخصیص اعتبارات بیشتر و 
مشــارکت خیران بتوانیم اقدامات مؤثرتری در این حوزه 
داشته باشیم.رفســنجانی، رئیس اداره آموزش و پرورش 
طرقبه شــاندیز هم گفت: افزایش جمعیت دانش آموزی 
این شــهر موجب شده با کمبود شــدید فضای آموزشی 
مواجه شــویم و با بهره برداری از پروژه های مسکن مهر و 
جوانان و فرهنگیان، چند هزار دانش آموز دیگر به تعداد 
نزدیک به 16 هزار دانش آموز فعلی افزوده شود.وی افزود: 
طرقبه شاندیز در رتبه بندی انجام شده در بیشتر شاخص ها 
از شهرستان های برتر بوده و از 15 مدرسه تعالی مدیریت 
استان چهار مدرسه در طرقبه شاندیز قرار دارد، همچنین 
ارائه ســه برنامه عملیاتی از مجموع 28 برنامه عملیاتی 

استان متعلق به این شهرستان است.

مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( گفت: رسانه ها بهترین 
ابزار فرهنگ سازی هستند و برهمین اساس در ترویج فرهنگ 
رضوی هم می توانند به عنوان مؤثرین وسیله نقش ایفا کنند.

محمودرضا برازش در بازدید از روزنامه قدس ضمن تبریک 
به خبرنگاران، از عملکــرد این روزنامه قدردانی کرد و افزود: 
نمونه عینی تأثیرگذاری مثبت رسانه در ترویج یک حرکت 
فرهنگی برگزاری جشنواره بین المللی امام رضا)ع( است که 
در مدت چند سال از آغاز این حرکت در چند استان، اکنون 
عالوه بر ایران در چند کشور هم برگزار می شود.مشاور عالی 
بنیاد بین المللی امام رضا)ع( نیز گفت: حضور رســانه هایی 
چون روزنامه قدس در فضای مجازی که سابقه طوالنی در 
امر اطالع رسانی دارند و تقویت روش های نوین انتشار اخبار 
یک ضرورت است. سید جالل فیاضی افزود: روزنامه قدس 
به دلیل انتسابش به امام رضا)ع( می تواند یکی از روزنامه های 
مورد اعتماد عمومی باشد و با حضور گسترده  در سطح کشور 
و در بین دیگر رســانه ها بیش از پیش دیده شود. وی افزود: 
معتقدم نشریات مکتوب با وجود گسترش فضای مجازی از 
فضای رســانه ای حذف نمی شوند، چون هستند کسانی که 
دوست دارند رسانه را لمس کنند و به این شکل ارتباط برقرار 
کنند، ولی با توجه به گسترش فضای مجازی حضور لحظه ای 

قدس آنالین در فضای مجازی می تواند بسیار مؤثر باشد. 

مدیر پردیس سینمایی اطلس نیزدربازدیداز قدس گفت: 
رسانه ها در معرفی و ترویج فرهنگ جامعه نقش بسزایی 

دارند.
حمید فوالدی افزود: مجموعه پردیس ســینمایی اطلس 
مجموعه ای کامالً مدرن با 14 سالن سینماست که منحصر 
به فرد ترین مجموعه ســینمایی در شهرستان های ایران 
است.وی خاطرنشــان ساخت: خوشبختانه این مجموعه 
تاکنون توانسته است گام های خوبی را در حوزه فرهنگی و 

مراسم اکران و افتتاحیه فیلم ها در مشهد بردارد.

انتشــار مطالبی در رسانه ها با موضوع »اهدای خون« موج 
توجــه و رغبت هموطنان به این قضیــه را چندین برابر 

افزایش می دهد. 
مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی بابیان این مطلب در 
دیدار با خبرنگاران روزنامه قدس تأکید کرد: در سال های 
اخیر در راســتای گسترش و تجهیز مراکز سازمان انتقال 
خون استان، شاهد مســاعدت های چشمگیری از سوی 
نهادها و دســتگاه های متعددی همانند آســتان قدس 
رضوی، شهرداری و دانشــگاه علوم پزشکی بوده ایم. این 
درحالی است که گاه با بی توجهی هایی نیز روبه رو شده ایم 
که ناشی از اجرای سیاست های دوگانه از سوی نهادهاست. 
دکتر حمیدرضا اســالمی همچنین افزود: امروزه با وجود 
حوادث مختلف، نیاز به دریافت خون امری اجتناب ناپذیر 
اســت، چنانکه درحال حاضر بسیاری از بیماران همانند 
مبتالیان به سرطان، هموفیلی و تاالسمی نیازمند مصرف 
باالی خون و فراورده های آن هستند. وی خاطرنشان کرد: 
درحال حاضر با وجود تنگناهای موجود، ســازمان انتقال 
خون خراســان رضوی هیچ تعللی در انجام مسئولیت ها 
نــدارد، به طــوری که با وجــود کثرت وظایــف و البته 
چالش های متعدد، 250 نفر در این سازمان با تمام توان به 

ارائه خدمت مشغولند.

فرشــته هنری، عضو هیئت مدیره این بنیاد با بیان این 
مطلــب در دیدار بــا اعضای تحریریــه روزنامه قدس به 
مناســبت روز خبرنگار گفت: به دلیل گســترش عنان 
گسیخته بیماری های غیرواگیر همانند دیابت و فشارخون، 
هر قدر از سوی رســانه ها درباره عالئم، آثار و هزینه های 
این بیماری ها اطالع رسانی شود، فرایند پیشگیری و درمان 

کم هزینه تر و سهل تر انجام می شود.
وی همچنین افزود: درحال حاضر شــاهد رشد جمعیت 
مبتالیان به دیابت هســتیم، چنانکه بیمــاران فراوانی از 
کودک خردســال تا سالمندان باالی 60 سال زیرپوشش 
خدمات بنیاد دیابت هستند. البته چون تأکید ما بیشتر 
بر کنترل و پیشگیری است، هر ماه همایش های آموزشی 
را به منظور افزایش اطالعات افراد زیرپوشش با موضوعات 
مختلفــی مانند دیابــت و عوارض چشــمی و دیابت و 
استرس برگزار می کنیم. همچنین در حوزه درمان چون 
بنیاد دیابت جزو تشکل های خیریه ای محسوب می شود، 
مبتالیان کم برخوردار به طور رایگان و دیگران با 60-70 
درصــد تخفیف خدمات مورد نظــر را دریافت می کنند. 
همچنین به طور جدی روند درمان کودکان زیر 16 سال را 
با وجود گرانی ملزومات درمانی زیرپوشش داریم تا قدری 

از رنج های خانواده ها کاهش یابد.

محمدرضا اخوان عبداللهیان، مدیر کل راه و شهرســازی 
خراسان رضوی و تعدادی از مدیران این اداره هم با حضور 
در تحریریــه روزنامه، روز خبرنگار را بــه فعاالن عرصه 

اطالع رسانی تبریک گفتند.

  سازمان انتقال خون نیازمند 
حمایت های فراگیر جامعه است

قدس  دیروز هم تعدادی از مدیران مجموعه های مختلف به 
اتفاق معاونان خود به روزنامه قدس آمده بودند تا روز خبرنگار 
را تبریک بگویند و یک بار دیگر بر اثربخش بودن رسانه در هر 
حوزه ای تأکید کنند.آنچه هر کدام از ما در هر پســت، مقام و 
شغلی انجام می دهیم، وظیفه است و جای هیچ منتی نیست، اما 
آنچه مسلم است تشویق و قدردانی موجب دلگرمی و افزایش 
انگیزه می شود، بنابراین همین آمدن ها و با هم بودن ها موجب 
می شود یادمان باشد همه سوار بر یک کشتی هستیم و باید قدر 

این در کنار هم بودن را بدانیم.

  ضرورت تبیین وقف در رسانه ها 

معاون فرهنگی اجتماعــی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
خراسان رضوی بیان داشت: امروز بیش از هر زمانی نیاز به 

اطالع رسانی در بحث وقف داریم.
حجت االســالم جمال ایــزدی افزود: هر فــردی درگیر 
کار خیر اســت، حتی اگر شخصی مسلمان و مؤمن هم 
نباشــد از کار خیر لذت می برد.وی اظهار داشــت: وقف 
جذابیت های زیادی دارند، اما متأسفانه واقفان ما در جامعه 
مهجور هستند.مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه خراسان رضوی نیز گفت: در راستای امیدبخشی به 
جامعه و تأثیرگذاری فضای مجازی کانال مهر را با موضوع 
کارخــوب راه اندازی کردیم.محمد فتحــی افزود: در این 
راســتا کارهایی را که از جنس احسان و نیکوکاری است 
جدا از وقف یا صدقه بودن، معرفی می کنیم تا در جامعه 

جرقه امید بزنیم و آن ها را یادآور شویم.

رئیــس هیئت ورزش های جانبازان و معلوالن خراســان 
رضــوی در بازدید از روزنامه قدس با اشــاره به معضالت 
و مشــکالت موجود بر سر راه ورزشکاران جانباز و معلول 
اســتان گفت: از بدو ورود به این حیطه در تالش هستیم 
تا با اســتفاده از ظرفیت های موجود، حقوق حقه جامعه 
ورزشکار جانباز و معلول استان را طبق قانون احیا کنیم. 

مجید محمدی فر افزود: شناســایی ظرفیت های موجود 
و اســتفاده از آن ها یکی از راه های رونق بخشی به ورزش 
معلوالن است که شهرداری می تواند در این بحث کمک 

قابل توجهی به ما کند.
وی ادامــه داد: زمین هایی در طرح تفصیلی شــهر وجود 
دارد که با همراهی اداره کل راه و شهرسازی می توان برای 
ورزش معلوالن و جانبازان احیا کرد. در مورد بحث حمل 
و نقل جانبازان و معلوالن هم باید به دنبال این باشــیم تا 
با فراهم نمودن اتوبوس های ویژه ای -که درحال حاضر در 
اروپا مورد استفاده برای این حوزه است- شرایط مناسبی 

برای تردد ورزشکاران جانباز و معلول مهیا کنیم.
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حمل و نقل

شهردار مشهد در گفت و گو با قدس:
 افراد بدون صالحیت را

از شهرداری خارج می کنم 
وحید اکـرمی: 
مشهد  شهـردار 
عنوان  هیــچ  بــه  گفت: 
بدنــه  در  کــه  فــردی 
شــهرداری جذب شده اما 
در کناری نشســته و کار 
را  انجام نمی دهد  مفیدی 

تحمل نخواهــم کرد. محمدرضا کالیی در گفت و گو با خبرنگار 
قدس آنالین در خصوص جذب برخی افراد با نسبت خانوادگی با 
افرادی که دارای نفوذ در شهرداری مشهد هستند، عنوان کرد: 
معموالً براســاس یک روش ســنتی و ابتدایــی، افرادی جذب 
می شدند که در اطراف مدیران تصمیم گیرنده و به اصطالح دم 
دستی بوده و یا از طرف برخی افراد یا گروه ها معرفی می شده اند. 
وی ادامه داد: بســنده کردن به ایــن روش به هیچ عنوان قابل 
قبول نیســت و نیروهای جذب شده باید توانایی و انگیزه برای 
کار را داشــته باشند، در غیر این صورت نمی توان با این افراد به 

کار ادامه داد. 
وی تصریح کرد: در شهرداری به دنبال طراحی الگویی هستیم که 
در آن تنها افراد دارای عالقه و توانایی و انگیزه الزم برای کار در 
این سازمان جذب شوند. بر اساس این الگو باید بتوانیم بر ورودی 
و خروجی های سازمان نظارت و کنترل بیشتری داشته باشیم. 

البته طراحی این الگو به هیچ عنوان کار ساده ای نیست. 
وی بیان داشــت: از مدیرانم خواســته ام که بررسی های الزم را 
انجام داده تا جدا از این نگاه که آیا افراد جذب شده از نیروهای 
دم دســتی بوده اند یا خیر، میزان کارآیــی و مفید بودن آن ها 
سنجیده شود. البته باید گفت که وجود درصد کمی از خطا در 
این بررســی ها بدیهی است، اما اگر این خطا و وجود افراد بدون 
صالحیت بیشتر از حد نرمال باشد، این موضوع به اصل سازمان 

صدمه وارد خواهد کرد. 
وی با ذکر این موضوع که این دیدگاه را که شــهرداری مشهد 
در دوره یا دوره های گذشــته خالی از متخصص بوده اســت را 
اصالً قبول ندارم، گفت: از نخستین روزی که به عنوان شهردار 
مشهد انتخاب شدم گفتم که بدنه شهرداری بسیار قوی است و 

متخصصان بسیار خوبی در این سازمان وجود دارند. 
شهردار مشهد ابراز داشت: باید آمایش منسجمی را انجام داد تا 
مشخص شود که چه میزان از نیروها براساس صالحیت جذب 
شده اند و چه میزان براساس موارد دیگر. این موضوع تاکنون برای 
ما نامشخص مانده است. حدود ۲۶ هزار نفر در شهرداری مشهد 
با قراردادهای متفاوت مشغول به کار هستند و این تعداد نیروی 

زیاد، کار را برای ما کمی دشوار کرده است. 
کالیی اضافه کرد: به هیچ عنوان فردی که در بدنه شــهرداری 
جذب شــده اما در کناری نشسته و کار مفیدی انجام نمی دهد 

را تحمل نخواهم کرد. 
وی تأکید کرد: اگر کســی در شهرداری مشهد جذب شده اما 
کارآیی مناســبی نداشته باشــد، هیچ دلیلی بر حفظ او وجود 
نخواهد داشت و از بدنه شهرداری خارج می شود، حتی اگر دارای 
نســبت های خانوادگی با افراد صاحب نفوذ در شــورای شهر یا 

شهرداری باشد.

 افزایش یک ساعته سرویس دهی 
خطوط  قطار شهری مشهد

با  همزمــان  قــدس: 
عیــد ســعید قربــان، 
خطوط  ســرویس دهی 
قطار شهری مشهد یک 

ساعت افزایش می یابد. 
فرا رسیدن  به مناسبت 
و  قربــان  عید ســعید 

اقامه نماز روز عید در حرم مطهر، روز دوشنبه بیست و یکم 
مردادماه ســرویس دهی خطوط قطار شهری مشهد با یک 

ساعت افزایش از ساعت ۶ صبح آغاز می شود. 
 در روزهای هفته ســرویس دهی خطوط  قطار شــهری از

۶ صبح تا ۲۲ صورت می گیرد و این سرویس دهی در روزهای 
تعطیل از ۷ صبح آغاز شده و تا ساعت ۲۲ ادامه دارد. 

یک واقعه غم انگیز در خراسان جنوبی 
 نشت گاز در بیرجند جان سه نفر 

راگرفت
باشـگاه خبـرنگاران: 
در اثر گازگرفتگی ناشی 
از خــروج گاز از چــاه 
فاضالب در خیابان ظفر 
هفت نفر مسموم شده 
که سه نفر از آن ها جان 
باختند و حال چند تن وخیم گزارش شده است. قصاب فر، 
مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرستان بیرجند 
گفت: نشــت گاز از چاه یک منزل مســکونی سه طبقه در 
خیابان ظفر بیرجند، موجب مرگ سه نفر از اعضای خانواده 
شــد. وی افزود : هفت نفر در این حادثه دچار گازگرفتگی 

شدند که سه نفر از آن ها فوت کرده اند.
مدیر روابط عمومی ســازمان آتش نشانی شهرستان بیرجند 

تصریح کرد: حال نفر چهارم وخیم گزارش شده است.
مدیر روابط عمومی آتش نشــانی شهرستان بیرجند افزود: در 
این حادثه چهار تن از آتش نشان ها هم مصدوم شدند که یکی 

از آن ها مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند بوده است.
وی ادامه داد: حال آتش نشــان ها مساعد گزارش شده است. 
گزارش های تأیید نشــده علت حادثه را گازگرفتگی مرتبط با 

چاه فاضالب اعالم کرده اند.

 محکومیت یک نانوا در خراسان شمالی
خبـرنگاران:  باشگاه 
عرضه کننده آرد خارج 
از شــبکه در خراسان 
شــمالی به ۶۸ میلیون 
نقدی  جــزای  ریــال 

محکوم شد.
سید الموسوی، مدیرکل 
تعزیرات حکومتی خراســان شــمالی گفت: در پی گزارش 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مبنی بر عرضه خارج 
از شبکه تعداد ۱۰۲ کیســه آرد یارانه ای توسط یک واحد 
صنفی نانوایی در شهرستان بجنورد، پرونده تشکیل و شعبه 
پس از انجام تحقیقات، مدیر واحد صنفی را به استناد تبصره 
۲ مــاده ۷۲ و ماده ۷۴ اصالحــی قانون نظام صنفی عالوه 
بر الــزام به عرضه کاال به نرخ مصوب، به پرداخت مبلغ ۶۸ 

میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود.

در نتیجه سبقت بی جا اتفاق افتاد
 فوت راکب موتورسیکلت در شهر درود 

درود-  خبرنگارقدس: 
جوانی حدوداً نوزده ساله 
که راکب یک دســتگاه 
عصر  بود،  موتورسیکلت 
روز گذشته هنگام سبقت 
گرفتــن از یــک خودرو 
دچار حادثه شــد و فوت 
کرد. رئیس پلیس راه شهرستان نیشابور ضمن تأیید این خبر 
گفت: راننده موتورســیکلت به علت عدم رعایت فاصله عرضی 
حین سبقت از خودرو پراید و در پی آن واژگونی موتور سیکلت، 

مقصر حادثه اعالم شده است. 
سرهنگ علی شریفی افزود: این حادثه در ابتدای ورودی بولوار 
درود و نزدیک جایگاه ســی ان جی این شهر اتفاق افتاده و 
راکب موتورسیکلت که حدوداً نوزده ساله بود، متأسفانه جان 

خود را از دست داد.
وی با بیان اینکه در نزدیکی جایگاه ســی ان جی شــهر درود 
حوادث متعددی اتفاق افتاده است، احتمال وجود نقص در این 
محیط را یادآور شــد و افزود: به دلیل اینکه این مکان در حوزه 
شهری قرار دارد باید پلیس راهور از محل بازدید و نقص احتمالی 

مکان با کمک شهرداری  برطرف شود.

در یک ایست و بازرسی صورت گرفت
 کشف پارچه و شکالت قاچاق در درگز

فرمانده  قرمــز:  خط 
انتظامي شهرستان درگز 
از کشف محموله پارچه 
و شــکالت قاچــاق در 
بازرســي از یک دستگاه 
خودرو نیسان وانت خبر 
داد.ســرهنگ حســین 
احمدي گفت: مأموران پلیس آگاهي شهرســتان درگز حین 
کنترل وســایل نقلیه عبوري در محور درگز به قوچان، به یک 
دستگاه خودرو نیسان وانت مشــکوک و این خودرو را متوقف 

کردند .
وی تصریح کرد: مأموران این فرماندهي پس از بازرسي این خودرو 
مقادیر قابل توجهی پارچه و شکالت قاچاق که کارشناسان ارزش 
آن را یک میلیارد و ۴۲ میلیون ریال برآورد کردند، کشف کردند.

ســرهنگ احمدي با اشاره به دستگیری یک نفر در این زمینه 
خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع 

قضایی معرفي شد.

 تست پروازي هواپیمایي ایران ایر 
در فرودگاه بجنورد

بجنورد- خبرنگار قدس: مدیر فرودگاه بجنورد گفت: تست 
پروازي مسیر بجنورد -تهران توسط شرکت هواپیمایي ایران 

ایر انجام شد. 
سید مهدی رزاز از برقراري پرواز تهران - بجنورد و برعکس از 

فرودگاه بجنورد خبر داد. 
وی ادامه داد: در پي درخواست هاي مکرر مسافران و مراجعان 
فرودگاه بجنورد برای افزایش تعداد پروازها، شرکت هواپیمایي 
ایران ایر )هما( نسبت به برقراري پرواز آزمایشی در این مسیر 

اقدام کرد.
وی افزود: پرواز آزمایشی تهران-بجنورد روز جمعه در بجنورد 
بر زمین نشست و شنبه ساعت ۶ صبح به سمت تهران پرواز 

کرد. 
رزاز اظهــار کرد: پس از انجام این پرواز و بررســی شــرایط 
فرودگاه و ظرفیت مسافری، شرکت هواپیمایی ایران ایر نتیجه 
را اعالم و در صورت امکان برقراری خط پرواز، برنامه پروازی 

مدون اعالم خواهد شد. 

عقیل رحمانی در پی یکی دیگر از عملیات های 
پیچیده تیم های معاونت اطالعات ناحیه مقاومت 
بسیج سپاه حضرت مسلم )ع( مشهد و نفوذ به 
الیه های پنهان مافیای ایجاد ناامنی اقتصادی در 
بازار ارزاق عمومی، بیش از هزار و ۴۷۰ تن برنج 

پاکستانی از انبارهای مخفی بیرون کشیده شد.

 چشم های تيزبين 
و رصد تحركات سودجويان

هفتم مرداد ماه گذشــته بود که از ورود قاطع 
نیروهای سپاه استان خراسان رضوی با دستور 
مســتقیم مقام قضایــی به وادی مبــارزه با 
سودجویان بازار ارزاق عمومی و عامالن ناامنی 
اقتصادی در شهر مشــهد خبر دادیم و اعالم 
کردیم، در یکی از این اقدامات صورت گرفته 
۶۰۰ تن برنج گران کشف و دستور توزیع آن با 

قیمت منطقی بین شهروندان صادر شد.
وقتی دالالن و ســودجویان نخســتین ضربه 
ســخت را خورده و پــی پردند کــه تمامی 
تحــرکات آن هــا تحت کنتــرل و به صورت 
کامــل در محاصره اطالعاتی نیروهای ســپاه 
مشهد هســتند و دیگر راهی برای آن ها باقی 
نمانده تا بتوانند دست به گران فروشی برنجی 
که بــا ارز دولتی وارد می شــد بزنند، تغییر 
تاکتیک داده و با اســتفاده از رانت اطالعاتی 
که برخــی از واردکنندگان برنــج از ماجرای 
افزایش قیمت رســمی برنج وارداتی از تاریخ 
9۸/5/۱ داشتند، جلســات مخفیانه ای برای 
انبار کردن محموله های عظیم برنج برقرار شد. 
سودجویان پس از هماهنگی تصمیم گرفتند 
محموله عظیم برنج را به قصد گران فروشی در 
انبارهای عمومی و خصوصی دپو و پس از اعالم 
رسمی افزایش قیمت، برنج ها را گران به مردم 
بفروشــند و پول و پله ای چند میلیارد تومانی 

به جیب بزنند.
عامالن این اقدام که باز هم تصور نمی کردند 
نیروهای معاونت اطالعات ناحیه مقاومت بسیج 
ســپاه حضرت مســلم)ع( به الیه های باالی 
تصمیم گیری ســودجویان نفوذ کرده باشند 
و لحظه به لحظــه کوچک ترین تحرک آن ها 
را رصد کنند، به چند شــیوه اقدام به انتقال 
محموله عظیم برنج در احجام مختلف کردند.

 4 شيوه عجيب برای تصاحب برنج های 
يارانه ای

کنترل نامحسوس فعالیت های سودجویانه عامالن 
ناامنی اقتصادی در بازار ارزاق عمومی توســط 
عوامل سپاه مشخص کرد که تعدادی از دالالن 
به وسیله ارتباطات ویژه ای که با برخی داشتند، 
بدون داشتن هیچ مدرک معتبری، برنج های وارد 

شده با ارز دولتی را تحویل و به 
انبارهای مخفی خود منتقل و 
به انتظار فرار رسیدن روز تغییر 

قیمت ها نشسته اند.
از سوی دیگر اقدامات فنی و 
اطالعاتی عوامل ناحیه مقاومت 
بسیج سپاه حضرت مسلم)ع( 
برگ دیگری از رفتار مجرمانه 
تعــدادی از آن ها برداشــت 
و نمایان شــد کــه در میان 
گرا نفروشی  نقشــه  طراحان 
محموله عظیم برنج، رد پای 
برخی اتبــاع بیگانه نیز دیده 
روش های  بــا  که  می شــود 

خاصی و همراهی افراد ذی نفوذ توانسته اند چند 
صد تن برنج را از مسیر خود خارج و در حاشیه 

شهر مشهد مخفی کنند.
این ها تمامی اطالعاتی نبود که تیم های زبده سپاه 
کســب کرده بودند؛ چرا که درامتداد یکی دیگر 
از سرنخ ها، معلوم شد که چند سودجو هم برای 

آنکه هیچ رد پایی از آن ها در این اقدام سودجویانه 
برجای نماند به سراغ برخی افراد روستایی رفته 
که در نزدیکی شهر مشهد پروانه کسب داشتند 
و درکمال تعجب به اسم یک فروشگاه موادغذایی 
چند ده متری و روســتایی که ۱۰۰ خانوار هم 
جمعیت نداشت، چند صد تن برنج تحویل و در 

انبارها مخفی کرده بودند!
وقتی جمع بندی این اطالعات روی میز سرهنگ 
پاسدار کوکبی، فرمانده ناحیه 
مقاومت بســیج سپاه حضرت 
مسلم)ع( قرار گرفت و از طرفی 
چندین نمونه از مستندات ماجرا 
که همان حواله بار صادر شده 
بود، بررسی شد یک باب دیگر 
از نقشــه پیچیده سودجویان 
هم پیش روی مأموران بازشد؛ 
چرا که کاوش ها نشان می داد 
برخــی از محموله هایــی که 
وارد مشهد شده بودند پس از 
مدت کوتاهی به مقصد یکی از 
شهرهای شمال کشور از انبارها 
خارج شده است. بر همین اساس دستور تحقیق 
تکمیلی صادر و در پی آن مشــخص شــد که 
عامالن سودجویی نقشه شان ازاین کار این بوده 
است که در مقصد برنج پاکستانی را با برنج ایرانی 
مخلوط و به جای برنج ایرانی به مردم بفروشند! 
ازسوی دیگر نمایان شد در برخی بارنامه ها فقط 

مقصد مشهد ذکر شده بود و آدرس دقیقی درکار 
نبود و پس از ورود تریلی های حامل برنج به شهر، 

بار به اصطالح عامیانه روی هوا فروخته می شد.

آغاز عمليات و كشف محموله عظيم برنج
این سلسله اقدامات شبانه روزی و دقیق نیروهای 
عمل کننده چند روزی به درازا کشید و همزمان 
شد با روزی که سودجویان برای منفعت طلبی 
خود کیسه دوخته بودند، یعنی 9۸/5/۱، برهمین 
اساس به ســرعت ماجرا به جانشین سرپرست 
دادســرای انقالب مشــهد اطالع داده شد و در 
پی آن قاضی دشتی فدکی، دستور آغاز عملیات 

ضربتی را صادر کرد.
درحالی کــه تیم های اطالعات و عملیات ناحیه 
مقاومت بسیج سپاه حضرت مسلم)ع( از نیمه های 
شــب در آماده باش کامل به ســر می بردند، به 
ســرعت هفت انبار شناســایی شده شخصی و 
عمومی را مورد بازرسی قرار داده و سودجویانی 
که کسب منافعشان را بر پایه ایجاد فشار اقتصادی 
برمردم بنا نهاده بودند را مورد ضربه سختی قرار 
دادنــد. در پی بازرســی از انبارهــای مذکور به 
تن،5۰  تــن،۲35  تن،5۰  ترتیب9۰تــن،۱۴۶ 
تن،۴۸۸ تن و ۴۱۲ تن برنج پاکســتانی که در 
مجموع حجم آن هزار و۴۷۱ تن می شد، کشف و 

در محل توقیف شد.
با توقیف محموله عظیم برنج پاکستانی، گردش 
کار ماجرا به جانشــین دادسرای انقالب مشهد 
ارائــه و در ادامــه طبق دســتور قضایی به جز 
محموله هایی که توسط اتباع بیگانه و افراد بدون 
جواز کسب تهیه شده بود، مابقی محموله تحویل 
کاسبان امین و فروشگاه های مورد اعتماد سطح 
و حاشیه شهر شد تا دربین شهروندان با قیمت 
۸۲ هزار تومان توزیع شود. از سوی دیگر تحقیق 
در مورد شناسایی نحوه ارتباط گیری افراد بدون 
جواز کسب و اتباع بیگانه با نهادهایی که مسئول 
صدور حواله های برنج بودند هم صادر شده است. 

ضربه سخت ناحیه مقاومت بسیج سپاه حضرت مسلمj به دالالن موج سوار 

1470 تن برنج انبار شده، به مردم فروخته شد

كاوش ها نشان می داد 
برخی محموله ها به 

مقصد يکی از شهرهای 
شمالی كشور از انبارها 

خارج شده و در آنجا 
به قصد سودجويی با 
برنج ايرانی مخلوط 

می شده است

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
  افزایش ابرناکی در نیمه شمالی و غربی

قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: براساس نقشه ها 
و مدل های هواشناسی از بعدازظهر امروز تا روز چهارشنبه شاهد 
افزایش ابرناکی در نیمه شمالی و نواحی غربی استان خواهیم بود. 
ضمن اینکه طی این مدت احتمال بارش به صورت رگبار پراکنده 

باران در ناحیه شمال غرب و نوار شمالی استان وجود دارد. 
همچنین در روز دوشنبه وزش باد در برخی نقاط استان گاهی 
شدید همراه با گردوغبار پیش بینی می شود و دمای هوا طی امروز 
در ســطح استان افزایش خواهد یافت اما مجدداً از روز دوشنبه 

روند کاهش دمای هوا در استان آغاز و تا پایان هفته ادامه دارد.

نشست خبری
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رحمانی  سردار تقوی روز گذشته در نشست خبری که 
به مناسبت روز خبرنگار برگزار شده بود، ضمن قدردانی از 
زحمات اصحاب رسانه اعالم کرد: بین رسانه ها و ناجا در 
این زمانه همکاری بسیار خوبی وجود دارد و باید مراقبت 
کرد که دشمنان نتوانند از این موضوع سوءاستفاده کنند.

 تجميع 110 و عملياتی شدن 55 درصد تماس ها
فرمانــده انتظامــی اســتان در رابطــه با تجمیــع مرکز 
فوریت هــای ۱۱۰ در اســتان خراســان گفــت: در ناجا 
برنامه ریزی شــده بود تا برای اجرای بهتــر مأموریت ها، 
مراکــز ۱۱۰ در شهرســتان ها جمــع آوری و به صورت 
متمرکز در مرکز استان ادامه فعالیت بدهند تا مأموریت ها 

به صورت مناسب تری اجرا شود.
این اتفاق هم در اردیبهشت ماه سال جاری صورت گرفت 
و مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ تمامی شهرستان ها به 
مرکز استان متصل شد. روزهای اول از نظر تماس و آمارها 
فراز و نشــیب هایی دیده می شــد، اما در حال حاضر این 

چالش ها برطرف شده است.
این مقام ارشد انتظامی عنوان کرد:خروجی این اقدام هم 
افزایش 3۲ درصدی تماس با پلیس ۱۱۰ در سطح استان 
نسبت به ســال گذشته بود. درمجموع بیش از ۸9۰ هزار 
تمــاس با مرکز فوریت های ۱۱۰ از ابتدای ســال تا امروز 
برقرار شــده اســت. از این تعداد ۷۱۴ هزار تماس گرفته 

شده هم منجر به عملیات شد.
این ارقام نشــان می دهد عملیاتی شــدن تماس ها نسبت 

به سال گذشته با رشد 55 درصدی  مواجه شده است.
ازطرفــی ۱۸ درصــد تماس ها هم منجر بــه راهنمایی و 
مشــاوره و ۱۲ درصد هم ارتباطی با حوزه فعالیتی پلیس 

نداشت و بخش کوچکی هم مزاحمت های تلفنی بود.

 بی اعتنايی هوشمندانه مردم به فراخوان معاندين
وی در مورد برخورد با عامالن توزیع موادمخدر هم گفت: 
در این حوزه از ابتدای ســال تا امروز بیش از ۱۲ تن ماده 
مخدر کشــف شده است. در این رابطه هم ۱۷ باند انتقال 
موادمخدر شناسایی و متالشی شده است. این آمار بیانگر 
این موضوع اســت که ورود موادمخدر به اســتان کاهش 
داشته است. در این مسیر هم با تمام توان آمادگی مقابله 

با این پدیده را داریم.
ســردار تقــوی در مــورد بی اعتنایی مردم بــه فراخوان 
رســانه های معاند هم بیان داشــت: با وجود افزایش ۱۲ 
درصدی فراخوان های صورت گرفته از ســوی رسانه های 
معاندین، مردم عزیز و متدین اســتان با دقت و هوشیاری 
در مقابــل این تحــرکات از خود واکنش نشــان داده و 
اهمیتی به این موضوع ندادنــد. حتی تجمعات دیگر هم 

با کاهش 39 درصدی رو به رو شده است.
وقوع سرقت ها نسبت به سال گذشته افزایش داشته است 
که درمقابل همکاران ما در شناســایی مجرمان موفقیت 
خوبــی هم کســب کرده اند. در این رابطــه نیاز به کمک 

رسانه ها و همراهی مردم داشته و داریم.
موضوعاتی مانند نزاع برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار 

اســت و باید روی این اتفاق کار فرهنگی صورت بگیرد تا 
دیگر شــاهد آن نباشیم. در مقابل برخورد قاطع با شرارت 
در دســتور کار ما قرار دارد. این مقام ارشد انتظامی ادامه 
داد: جرایم رایانه ای هم نســبت به ســال گذشته افزایش 
۱۱۸ درصدی داشــته، درمقابل هم اقدامات خوبی برای 
شناســایی مجرمان مذکــور صورت گرفته اســت. برای 
مقابله با جرایــم، پایگاه های پلیس فتا، آگاهی و مبارزه با 

موادمخدر را به ۶ پایگاه افزایش داده ایم.

 كشف 320 قبضه سالح غيرمجاز
وی بیان کرد: مقابله با سالح غیرمجاز به صورت جدی در 
دســتور کار ناجا قرار دارد و در همین زمینه سال گذشته 
3۲۰ قبضه سالح غیرمجاز کشــف و چندین باند در این 
رابطه متالشی شد. در آخرین اقدام هم محموله ای شامل  

۱۸ قبضه سالح شکاری کشف شد.
وی تأکیــد کرد: از اقدامــات مؤثر دیگر ایجاد »گشــت 
رضویون« با همکاری نیروی انتظامی و بســیج بود که در 

حوزه های مختلف نتایج خوبی را در پی داشته است.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی خبر داد

کشف 320 قبضه سالح غیرمجاز در استان
     صفحه 2 خراسان

 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده  
شــرکت تعــاونی مسکــن  کلبـه سـازان 

نـور بـدیع - نوبت دوم 
جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت 
تعاونی در ساعت16:00 روز شنبه مورخ 98/06/02 
در محل مش��هد، بولوار فکوری، فکوری27، مسجد 
ام��ام حس��ن مجتبی)ع(برگ��زار میگ��ردد. از کلیه 
اعض��ا محترم دع��وت می ش��ود در جلس��ه مذکور 
حض��ور به هم رس��انند و ی��ا وکالی خ��ود را از بین 
اعضا و یا خارج از اعضا ش��رکت معرفی نمایند ) هر 
عض��و وکالت 3 نفر و غیر عض��و وکالت یک عضو را                                       

می تواند داشته باشد.
تذکر: اعضا برای دادن وکالت می بایست به همراه 
وکی��ل خود تا ی��ک هفته مانده ب��ه برگزاری مجمع 
مورخ 98/06/02 در س��اعت اداری به دفتر شرکت 
مراجع��ه نماین��د در ص��ورت اتمام مهل��ت مذکور 

وکالت شما معتبر نمی باشد.
اساس��نامه                       5 م��اده  اص��الح  جلس��ه:1-  دس��تور 

)تمدید مهلت فعالیت شرکت(
2- طرح و تصویب اساسنامه جدید

3- تغییر آدرس دفتر شرکت تعاونی
هیئت مدیره تعاونی مسکن کلبه سازان نور بدیع

/ع
98
05
05
4

آگهی مزایده فروش زمین  )نوبت دوم(
 به اطالع ش��هروندان محترم می رس��اند  با عنایت به مجوز شماره 
50/225 مورخ 97/05/15 شورای محترم اسالمی شهرکدکن ، این 
ش��هرداری در نظر دارد نس��بت به فروش 2 قطعه زمین مسکونی 
) تقریبا250 متر مربع ( در کوی عطار خیابان ش��قایق یک با قیمت 
کارشناس��ی هر مت��ر مرب��ع 1/000/000 ریال و قطع��ه تجاری محله 
در چه��ار در بن��د ) 50 متر مربع ( در حاش��یه بل��وار عطار با قیمت 

کارشناسی هر متر مربع 2/400/000 ریال اقدام نماید . 
لذا از متقاضیان دعوت می ش��ود جهت اطالعات بیشتر و در یافت 
اسناد مزایده از تاریخ انتشار تا پایان روز 98/05/31 به شهرداری 

کدکن ) امور مالی ( مراجعه نمایند . 
 شهرداری کدکن 

/ع
98
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24
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ورزش خراسان

افتخار

مدال آور خراسانی در المپیاد جهانی شیمی در گفت و گو با قدس:

می خواهم کارآفرین شوم
محبوبه علیپــور: »امیررضا باقــری دلویی« 
دانش آموز دبیرســتان نمونه هاشمی نژاد شماره 
یک آموزش و پرورش ناحیه چهار مشهد توانست 
در المپیاد جهانی شیمی در فرانسه، مدال نقره 
این رقابت هــا را از آن خود کند. به همین بهانه 
گفت و گویــی کوتاه بــا وی را انجــام دادیم که 

می خوانید:
  ضمن معرفی خود بفرمایید چه مسیری 
را برای رسیدن به المپیاد جهانی طراحی و 

طی کردید؟
امیررضا باقری دلویی هستم و از آغاز سال دهم 
و با ورود به مقطع دبیرستان با المپیادهای علمی 
آشــنا شده و شیمی را به عنوان حوزه مطالعاتی 
انتخاب کردم. البته سال دهم شرکت در المپیاد 
شیمی آزمایشی بود، بنابراین فقط سال یازدهم 
فرصت داشــتم تا در مرحلــه دوم المپیاد قبول 
بشــوم. به این ترتیب سال گذشته مراحل اول و 
دوم المپیاد علمی کشــور را پشت سر گذاشته 
و به دوره تابســتان که ۴۷ نفر از قبول شدگان  
مرحله دوم حضور داشتند؛ راه یافتم. همچنین 
از بیــن این گروه ۴۷ نفره هشــت نفرموفق به 
کسب طال شدند، بنابراین پس از گذراندن دوره 
آموزشــی در آذرماه سال گذشته درنهایت چهار 
نفربرای شرکت درمسابقات جهانی انتخاب شدند. 
همچنین از اردیبهشــت ماه سال جاری تا زمان 
حضور در رقابت های المپیاد جهانی کالس های 
آمادگی تیم برگزار می شــد که البته یک ماه به 
دلیل برگــزاری امتحانات نهایی این کالس ها با 

وقفه برپا شد. 

  چقدر طی این مسیر نخبگی در رشته 
شیمی؛ انتخاب شخصی شما بوده و تا چه 

حد متأثر از دیگران عمل کردید؟
درابتــدا عالقه مند به شــرکت درالمپیاد نجوم 
وفیزیک بودم، اما بعضی اتفاق ها موجب شد که 
به طرف شیمی کشیده شــوم. چنان که عالقه 
به درس یکی از معلمانم موجب شد که المپیاد 

شیمی را  انتخاب کنم.

  برای رسیدن به این نقطه با چه مشکالتی 
مواجه بودید؟

ابتدای تابستان ورود به سال دهم که المپیاد را 
شروع کردیم، کالس المپیاد نداشتیم و خودمان 
مطالعــه می کردیم و همین موجب شــده بود 
که ســرعت مطالعه ما پایین باشــد. یکسری از 
مشــکالت هم مربوط به خوابگاه دوره تابستان 
سال قبل و خوابگاه باشگاه دانش پژوهان جوان در 
زمستان همان سال بود، زیرا برای ورود و خروج 
از خوابگاه شرایط سختی گذاشته بودند و مقداری 
بی برنامگی وجود داشت. همچنین مشکل دیگر، 
تداخل در برنامه ها به دلیل زمان امتحان نهایی 
بود، که به نظرم می شد امتحان نهایی در محل 
باشگاه دانش پژوهان برگزار شده و دیگر نیازی به 
بازگشت ما به شهرستان ها نباشد تا ناچار شویم 
یک ماه به طور کلی از فضای المپیاد دور باشیم.

  آینده ای که پیش چشــم خودتان به 
عنوان یک نخبه ایرانی ترسیم کرده اید چه 
شکلی است و آیا برنامه ای برای مهاجرت 

دارید؟
احتماالً رشته مهندسی کامپیوتر را 

انتخاب  دانشــگاهی  برای رشته 
کنــم و امیــد دارم که روزی 
یــک کارآفرین  بــه  تبدیل 
همچنین  شــوم.  موفــق 
عالقه مندم که برای ادامه 
تحصیــل و احتماالً کار 
به خارج از کشور بروم، 
بعد  که  امیدوارم  ولی 
از آن بتوانم به ایران 

برگردم.

  به نظر شما 
حمایت هــای 
از  جــــامعه 
گروه های نخبه 

چگونــه است، 

فراهم  برای رشد  انگیزه ای  آیا می توانند 
کنند؟

به طورکلی حمایت هــای موجود در قانون به 
نظرم انگیزه بخش هســت، اما مشکل در این 
است که به وعده های گفته شده عمل نمی شود 
و این رویه نخبگان را ناامید می کند. همچنین 
تغییر گاه به گاه قانون ســهمیه المپیادی ها، 
موجب منصرف شــدن بسیاری از ادامه مسیر 

المپیاد می شود. 
نکتــه دیگر اینکــه اغلب به تقویت شــرایط 
دانش آموزان در حوزه آموزشی ودرسی  دقت 
بــه جنبه های  و  دارند 
هنری  فرهنگــی، 
ورزشــی  و 
کمتری  توجه 
می شــود کــه 
موضوع  ایــن 
مشکل زا بوده و 
هنری  نخبگان 
و ورزشی را ناامید 

می کند.

  در زندگی شما اوقات فراغت و تفریح 
چه جایگاهــی دارد و جدی ترین برنامه 

شما برای فراغت چیست؟
به طورمعمول هر مــاه یا هر دوهفته یک روز 
را به تفریح اختصــاص می دهم و البته روزانه 
چند دقیقه را به امور مورد عالقه ام  اختصاص 

می دهم.
جدی تریــن تفریــح نیز کــه اغلــب انجام 
 می دهم، رفتن به ســینما با دوســتانم است. 
به هرحال معتقدم تفریــح مقوله ای ضروری 
برای افزایش نشــاط و بهتر شــدن عملکرد 

درسی است.

  و صحبت پایانی
به دانش آمــوزان المپیادی توصیه می کنم در 

مسیر خود با بروز هرمشــکلی جا نزنند و 
مســیر المپیاد را با قدرت بیشــتر 

تــا آخــر ادامه 
دهند و هیچ 
ناامید  وقت 

نشوند.

فرهنگ و هنر
  2 هنرمند خراسانی در نمایشگاه 

صنایع دستی ایالم 
مـــعـــاون   قــدس: 
کل  اداره  دستی  صنایع 
صنایع  فرهنگی،  میراث 
دســتی و گردشــگری 
خراسان رضوی از حضور 
خراســانی  هنرمند  دو 
در نمایشــگاه سراسری 

صنایع دستی استان ایالم خبر داد.
محمد مطیع با بیان این مطلب افزود: این نمایشگاه از امروز تا 
25 مرداد ماه جاری در ایالم برگزار می شود و دو هنرمند در 

رشته های سفال، سرامیک و احجام چوبی شرکت می کنند.
وی یادآورشد: حضور هنرمندان در نمایشگاه ها ضمن کمک 
به توســعه بازارهای داخلی و ترویج استفاده از کاالی ایرانی، 
در ترویج هنرهای بومی استان نیز نقش بسزایی ایفا می کنند.

  ۱۰ کتاب 
با موضوع آزادگان منتشر شد

ایرنا:۱۰ کتاب با موضوع 
بــا همکاری  و  آزادگان 
آزادگان  پیام  مؤسســه 
خراســان رضوی در این 
استان منتشر شده و ۱۰ 
کتاب دیگر نیز در دست 

انتشار است. 
مدیر مؤسسه فرهنگی پیام آزادگان خراسان رضوی در نشست 
خبری و در آستانه ورود آزادگان به کشور گفت: تاکنون ۱۸۰ 
عنوان کتاب با موضوع اســارت و مقاومــت آزادگان در برابر 
دشمن بعثی توسط انتشارات کشوری این مؤسسه منتشر و 

همچنین ۳۰ فیلم نیز با همین رویکرد ساخته شده است. 
علی اکبــر عرفانی افزود: شایســته اســت از ایثارگری های 
رزمندگان از جمله رشــادت های آزادگان به عنوان قهرمانان 

ملی در کتاب های درسی استفاده شود.
وی همچنیــن از رونمایی نرم افزار جامع آزادگان خراســان 
رضوی در ایام سالروز ورود آزادگان به میهن خبر داد و گفت: 
در این برنامه رایانه ای اطالعات و آمار جامع آزادگان اســتان 
شامل اردوگاه ها، اسامی، مشخصات و آمار تفکیک شده این 
افراد و فعالیت های آنان در اردوگاه های بعثی ارائه شده است. 

گوانگون
 رونمایی از فرصت های سرمایه گذاری 

صنایع دستی و گردشگری استان
مـــــعاون  قـــدس: 
کل  اداره  سرمایه گذاری 
صنایع  فرهنگی،  میراث 
دســتی و گردشــگری 
خراســان رضوی گفت: 
فرصت هــای  آلــــبوم 
به  استان  سرمایه گذاری 

زودی رونمایی می شود.
احمــد دیناری با اعالم ایــن خبر افزود: از ســال 9۷ آلبوم 
فرصت های ســرمایه  گذاری در ســه بخش میراث فرهنگی، 
 صنایع دســتی و گردشــگری را در دســت تدوین داریم که 
9۰ درصد کار انجام شــده اســت؛ ۱۳۰ فرصت را شناسایی 
کرده ایم و مشاوران ما در حال کار روی آن ها هستند و در دفتر 
اســتانداری بسیار مورد استقبال قرار گرفته است و بنا داریم 
که در 6ماه دوم سال از این آلبوم فرصت های سرمایه گذاری 

رونمایی کنیم.
وی ادامــه داد: چیزی که در این آلبوم پیش بینی شــده این 
است که از محل ۱۳۰ فرصت شناسایی شده حدود ۱9 هزار 
شــغل جدید به وجود خواهد آمد که در این آلبوم فرصت ها، 
مسئولیت بخشــی از توسعه زیرســاخت ها بر عهده دولت 
است و بخش خصوصی نیز وظیفه قسمت دیگری از توسعه 

زیرساخت ها را برعهده دارد.
وی افزود: در حوزه گردشگری 2۷۰پروژه خصوصی داریم که 
حجم سرمایه گذاری آن ها حدود ۸ هزار میلیارد تومان است 
که پیشرفت فیزیکی نزدیک به 5۰ درصد دارند و پیش بینی 
ایجاد اشتغال در این زمینه نیز حدود ۱۱ هزار نفر است که با 

سایر استان ها قابل مقایسه نیست.

 تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه 
شهرستان نیشابور 

بور-  نیـــشـــــا
خبرنگارقدس: فرماندار 
نیشــابور گفــت: نقش 
خبرنگاران در ایجاد اتحاد 
و همبســتگي اجتماعي 

بسیار مهم است.
سعید شیبانی در مراسم 

تجلیل از خبرنگاران این شهرستان اظهار کرد: پاسخگویي و 
اطالع رســاني به موقع به مردم توسط خبرنگاران، به افزایش 
آگاهي و اعتماد مردم منجر مي شــود و افزایش آگاهي مردم 
یعني ایجاد اتحاد و همبستگي اجتماعي که کاهش فساد در 

زمینه اجتماعي و اداري را در پي خواهد داشت.
 وی خاطرنشــان کرد: خبرنگاران بستر ساز گفت و گو و رفع 
سوء تفاهم ها در جامعه و حلقه واسط بین مردم و مسئوالن 
هســتند که یکی از وجوه انتخاب مدیران، آگاهی بر ضرورت 

گفت و گو، تعامل و درک مشترک با خبرنگاران است.
نماینده عالی دولت در نیشابور تصریح کرد: هر کجا که رسانه ها 
به روشنگری پرداخته اند منشأ تأثیرات خوبی در جامعه بوده اند 
که پوشش همه جانبه اخبار برای برگزاری مطلوب انتخابات 

بسیار مهم و ضروری است.
سرپرســت اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی نیشابور نیز گفت: 
خبرنگاران با زحمات طاقت فرســای خویش طی سال اخبار 
واطالعات را به مردم منتقل نموده و موجب آگاهی بخشی در 
جامعه هستند. رمضانعلی بیات عنوان کرد: ما با تشکیل ستاد 
بزرگداشت روز خبرنگار در شهرستان نیشابور کمترین کاری 
که می توانیم انجام دهیم خداقوت و تجلیل از زحمات یکساله 

این بزرگواران است.

  جشنواره بازی های بومی محلی برای 
کودکان کار در مشهد

هیئت  رئیــس  قدس: 
و  ورزش  روستـــــایی 
بازی هــای بومی محلی 
برگــزاری  از  مشــهد 
ورزشــی  جشنــــواره 
بازی هــای بومی محلی 
ویژه کودکان کار در این 

شهرستان خبر داد.
امیرارسالن باوفا در خصوص این جشنواره گفت: نخستین 
جشنواره ویژه کودکان تحت حمایت مرکز آموزشی حمایتی 
کودک همراز به  مناسبت دهه والیت در فرهنگسرای کودک 

و آینده برگزار شد.
رئیس هیئت ورزش روســتایی و بازی هــای بومی محلی 
مشهد هدف از برگزاری این مسابقات را شناسایی مستعدین 
اعالم کرد و ادامه داد: 5۰ کودک در رشته های هفت سنگ، 
داژبال و طنابکشــی با یکدیگر بــه  رقابت پرداختند که در 

پایان 2۰ نفر برگزیده به مسابقات کشوری اعزام شدند.

  اقدام جالب توجه دوچرخه سواران 
جمعیت هالل احمر 

قدس: به مناســبت فرا رســیدن دهه امامــت و والیت 
جمعی از داوطلبان جمعیت هالل احمر شهرســتان مشهد 
مســیر 2۴۰ کیلومتری مشهد - سبزوار را رکاب زدند. این 
دوچرخه ســواران با حضور در پســت های امــداد و نجات 
جــاده ای، ضمن عرض خداقوت، این ایــام را به امدادگران 

حاضر تبریک گفتند.

  برگزاری مسابقه دوچرخه سواری 
استقامت جاده در نیشابور

نیشــابــــــور- 
 : س قــد ر نگا خبر
مسابقه دوچرخه سواری 
استقامت جاده در رشته 
قهرمانی  تریــل  تایــم 
رضوی  خراسان  استان 
بــه میزبانــی هیئــت 
دوچرخه ســواری نیشــابور و گرامیداشت شــهدای ناجا 

شهرستان نیشابور برگزار شد.
مسابقه دوچرخه سواری استقامت جاده در رشته تایم تریل 
قهرمانی استان خراسان رضوی در سه رده سنی بزرگساالن، 
جوانان و نوجوانان با حضور بیش از ۳۰ دوچرخه ســوار در 

جاده باغرود نیشابور به مسافت ۱6 کیلومتر برگزار شد.
در رده سنی بزرگساالن حسن داوودیان از سبزوار، حسین 
ابوترابی از نیشابور و سجاد دولتمند از تیم کالسیک ایران 

مشهد مقام های اول تا سوم را کسب کردند.
در رده ســنی جوانان داوود محمد آبادی از نیشابور، محمد 
مبین ضرابی و عماد محمدی هر دو نفر از تیم کالســیک 
ایران مشهد به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب نمودند.

در رده ســنی نوجوانان محمد امیریان از ســبزوار، سپهر 
نظافتی از نیشــابور و محمدحسین فدایی از تیم کالسیک 

ایران مشهد اول تا سوم شدند.

  دانش آموز مشهدی مدال نقره المپیاد 
جهانی نجوم را از آن خود کرد

دانش آمــوز  قــدس: 
دبیرستان  افتخارآفرین 
درخشان  استعدادهای 
به  موفق  هاشــمی نژاد 
کسب مدال نقره المپیاد 
جهانی در رشــته نجوم 

شد.
دانیــال جالئیــان ســامانی که ســال گذشــته موفق به 
کســب مدال طــالی المپیاد کشــوری نجوم شــده بود، 
بــه عنــوان یکــی از اعضای تیــم چهار نفــره جمهوری 
اســالمی ایران راهی مجارســتان شــد و با شــرکت در 
 رقابت هــای جهانی توانســت مدال نقره ایــن المپیاد را از 

آن خود کند.
پیش از این دو دانش آموز دیگر دبیرســتان هاشــمی نژاد 
 یک مشــهد موفق به کســب مدال در المپیاد های جهانی 

»زیست شناسی« و »شیمی« شده بودند.
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حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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۱. هافبک مشهدی تیم فوتبال سیاه جامگان 
در  را  پرسپولیس  در  بازی  سابقه  که 
کارنامه دارد - یادکردن خدا 2. از خواهران 
شده  اجابت  دعای  فریادکشیدن-  برونته- 
منفی  قطب  قدیم–  شاهزادگان  لقب   .۳
ساده  آش  سرپرستی-  الکتریکی-   پیل 
۴. زبان- فرمان کشتی- آنتی ویروس قوی 
سرخش  پایه-  پرنده-  دهان   .5 وطنی 
سرسبز برباد می دهد 6. از درجات روحانیت 
و  آبگوشت  در  ریزکردن  نان  مسیحی- 
طبیب  خاندان-  کلید-  یار   .۷ آن  امثال 
تنفسی-  عدد   .۸ فراعنه  دربار  مخصوص 
یک حرف  تکرار  توگوشی-   گرمابه- 
آهنگ  وقت؟-  چه  رایانه ای-  چاپگر   .9
محصول- شده  انباشته  توده   .۱۰
رایانه ای- رسم الخط   .۱۱ سیاست 

پشت سرچیزی  چشم-  برای   رنگی 
ویژه  حقوق  می آید-  غر  از  پس   .۱2
نقره-  باوفا-  حیوان   .۱۳ باادب  سیاسی- 
سرباز همه فن حریف- دیواربلند ۱۴. کثرت- 
گندم  مزارع  آفت  ایتالیایی-   خودروساز 

فقیه  و  سیاست مدار  چرمی-  کیسه   .۱5
ایرانی و نخستین رئیس دیوان عالی کشور 
پس از انقالب که در جریان بمب گذاری دفتر 

حزب جمهوری اسالمی به شهادت رسید

۱. ماما- از جزایر ایرانی خلیج فارس- علم 
موردعالقه افالطون 2. همدم و همنشین- از 
پاپوش ها- جانوری که میزان دمای بدنش 
به توجه به دمای محیط اطراف تغییر نکند 
ندا  – صوت  ابریشم  تلویزیونی-   ۳. شبکه 
آبرو-  و  عزت  پرفروغ-  شهر  مغزسر-   .۴
منفک 5. فهمیدن- از ادات پرسش- خرم 
و شاداب 6. فریادکشیدن- پهلوانان- پناهگاه 
نگهداری  ظرف  از  سیاالت  بیرون زدن   .۷
عنصر  باایمان-  صحنه نمایش-  انتقال-  یا 
واحدسنجش  آسیاب دستی-   .۸ شیمیایی 
ابزاری برای  شدت زلزله 9. تیر پیکان دار- 
اندازه گیری طول های بسیارکوچک- عدد 
ساری-  و  جاری   .۱۰ سیاه  طالی  دایره- 
چکش خوار  و  سخت   رنگ،  فلزی   نقره ای  
فریادرس  اتمی5۸-  عدد  با  صیقل پذیر   و 

۱۱. تاالربزرگ- آزمون زبان انگلیسی که توسط سازمان 
سنجش آموزش کشور برگزار می شود- ناپدری ۱2. مار 
عظیم الجثه خطرناک- یک زره- بهشت شداد- انتها 
۱۳. آزاده دشت کربال- مانند و نظیر- سنگدلی ۱۴.از 
آدم»ع«-  ابن  شیث  لقب   - انسانی  علوم  شاخه های 

صحیح ۱5. قراردادن- کاله جنگی- همدستی 

  افقی

  عمودی

گشت و گذار

مهدی کاهانی مقدم: شــهر »خرو« که به 
عنوان پایتخت آلوی کشــور شهرت دارد و 
یکی از ییالقات جنوبی رشــته کوه بینالود 
اســت، در کتاب هــای تاریخی بــه عنوان 
شــرقی ترین و مرتفع ترین منطقه نیشابور 
و محل طلوع خورشــید، شناخته می شود. 
این شــهر در ۱۸ کیلومتری شمال  شرقی 
نیشــابور در دره ای سرسبز و خوش                   آب وهوا 
در دامنه قله شــیرباد و کوه های بینالود قرار 
گرفتــه و جاذبه هــای گردشــگری فراوان، 
معمــاری خاص منازل و باغ های میوه انبوه، 
خرو را بــه یکی از قطب های گردشــگری 
خراســان رضوی تبدیل کرده  است. ذکر نام 
این شهر در کتاب هایی مانند تاریخ بیهقی، 
تاریخ نیشابور، معجم البلدان، منتخب السیاق 
و اســرار التوحید، بیانگر قدمت تاریخی این 
سکونتگاه دیدنی است. پس از ورود به خرو 
نخستین چیزی که در میان باغ های سرسبز 
توجه شــما را جلب خواهــد کرد، معماری 
پلکانی خانه های روستاست. این خانه ها که 
در سراشــیبی تپه ها و در میان درختان سر 
برآورده اند، با پدید آوردن چشــم اندازی زیبا 
لقب ماسوله خراســان را به خود اختصاص 

داده اند.
بسیاری از کوهنوردان و طبیعت دوستان با 
عبور از این روســتا خــود را به دامنه زیبا و 
قلل مرتفع بینالود می رسانند. روستای خرو 

روی کوهپایه ای واقع شــده که از آنجا دره 
اصلی به دوشاخه تقسیم می شود. دره سمت 
چپ و شمالی به سمت آبشار رودمیان رفته 
 و با ورود به دره ســمت راست می توانید به 
چشــمه علــی و در صورت ادامــه دادنش 
به گذرگاه تاریخی و روســتای زشــک در 
دامنه شــمالی بینالود برسید. بقعه سنگی 
چشمه علی در ۴کیلومتری شمال شرقی و 
در دره سمت راست روستا و نزدیکی محل 
تالقی دو رودخانه خرو قــرار دارد. از درون 
این بقعه سنگی چشمه ای به نام چشمه علی 
می جوشد که آبش گوارا و بسیار خنک است. 

در انتهای رودخانه خرو و در محل سه راهی 
زشــک، جاغرق و خرو بقایای رباط قلعه به 
چشم می خورد که دارای پالنی چهارطاقی 
با مصالح ســنگی اســت. رباط قلعه یکی از 
کاروانسراهای 999 گانه ساخته شده در زمان 
صفویه است که با هدف ایجاد سرپناهی برای 
کاروان زائران امام رضا)ع( ساخته شده است.

آبشار »شش آب« نیز که به نام های »شش او«، 
آبشار بزرگ و یا آبشــار شاه آب هم شهرت 
دارد، در مســیر رودخانــه کوچــک خرو و 
در فاصله 9 کیلومتری روســتا واقع شــده 
است. آبشــار شــش آب یکی از زیباترین و 

مرتفع ترین آبشــارهای خراسان به حساب 
می آید. تا پیش از رسیدن به آبشار چندین 
چشــمه گوارا و خنک وجود دارد. یکی دیگر 
از زیباترین جاذبه های طبیعی اطراف روستا 
دره ای سرسبز و خرم به اسم رودمیان است 
که چندین چشمه در طول آن می جوشند. 
رودخانــه بــزرگ خــرو از درون ایــن دره 
پرشیب به ســمت پایین جاری است و در 
مسیر رودخانه، آبشاری زیبا و دیدنی به نام 
رودمیان قرار دارد. آبشار رودمیان در فاصله 
حدود 6 کیلومتری شمال  شرقی روستا قرار 

گرفته است.

شهر خرو؛ بهشتی در دامن بینالود
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