
 برنامه ریزی 72 روزه 
برای پیاده روی مشهد تا کربال

 خبرنگاران مطالبه گری قانونی 
در جامعه را رواج دهند

استاندار خراسان رضوی:مسئول کاروان تشریح کرد

مسئول مجموعه بقیه اهلل)عج( گفت: هنگام ورود 
کاروان پیاده کربال به برخی از شهرها چنان شور 
و هیجان حسینی برپا می شود که وصف ناشدنی 
است، اما متأسفانه این شــور در رسانه ها چندان 
منعکس نمی شود. محمد رجبی عنوان کرد: مراسم 
پیاده روی زائران از مشــهد تا کربال که توسط این 

مجتمع انجام شده است ...

 آییــن نکوداشــت روز خبرنگار با حضور اســتاندار 
خراســان رضوی، حجت االسالم پژمانفر و قاضی زاده 
هاشــمی نمایندگان مردم مشهد و کالت در مجلس 
شورای اســالمی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان رضوی، فرمانده سپاه امام رضا)ع(، مدیرکل 
صداوسیمای خراســان رضوی، خبرنگاران و اصحاب 

رسانه در مجتمع آیه های مشهد برگزار شد...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

طرح انتقال آب از عمان تنها یک نمایش است
 در جشن ساالنه انجمن 

فیلم سازان انقالب اسالمی عنوان شد

تحریف دفاع مقدس، 
 دستاورد دشمن 

در جنگ روانی است

.......صفحه 4 

.......صفحه 2 

روزی که »حاج قاسم« 
به دیدار »زینب« رفت

صمیمیت
چاشنی 

دیداری از 
جنس پدر 
و دختری

همســر و دو فرزند شهید حســین محرابی با 
سردار ســلیمانی دیداری داشتند که به گفته 
این  خانواده شــهید، »صمیمیت« شــیرینی 
مالقات را تکمیل کرد. کم نیستند خانواده های 
شهیدی که عزیزان خود را برای دفاع از اسالم 
و وطــن فدا کرده و همیشــه در معرض اتهام 
کسب مادیات بوده اند، اما نگاهی به حال و هوا 

و درددل این خانواده  ها نشان ...

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی در گفت و گو با قدس:

.......صفحه 2 

 مدیرکل راه و شهرسازی 
خراسان رضوی در گفت و گو با قدس:

یک شهرک اقماری 
در اطراف مشهد 

ساخته خواهد شد

جشن ساالنه انجمن فیلم ســازان انقالب اسالمی خراسان رضوی با 
تجلیل از برگزیدگان این انجمن برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما، مدیر 
دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی در دومین دوره جشن 
ســاالنه انجمن فیلم سازان انقالب اسالمی که عصر شنبه گذشته در 

محل حوزه هنری استان برگزار شد ...

.......صفحه 3 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

 برگزیدگان مسابقه تفسیر 
سوره جمعه بشرویه مشخص شدند 

بشرویهـ  خبرنگار قـدس: برگزیدگان مسابقه تفسیر 
سوره جمعه بشرویه در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه 
این شهر قدردانی شدند.محمد دنیایی، مسئول ستاد 
نماز جمعه بشرویه گفت:در ادامه برنامه های فرهنگی- 
مذهبی که از ســوی ســتاد نماز جمعه این شهر و به 
مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد اقامه نخستین 
نماز جمعه در کشــور برگزارشد، ۱4۰ نفر از خواهران 
و برادران نمازگزار شهرســتان در مسابقه تفسیر سوره 
جمعه شــرکت کردند.وی افزود: در پایان این مسابقه 
بــه 4۰ نفر از برگزیدگان خواهر و برادر طی مراســمی 
در  مصالی نماز جمعه شهر هدایایی به رسم یادبود اهدا 
شد و مورد تشــویق نمازگزاران قرار گرفتند. همچنین 
خبر دیگری حاکی است جمعی از نمازگزاران و اعضای 
ســتاد نماز جمعه بشرویه با حجت االسالم والمسلمین 
شمس الدین، امام جمعه ســابق بشرویه که هم اکنون 
امام جمعه زاوه است، دیدار و از زحمات هجده ساله وی 
در بشــرویه قدردانی کردند.در این دیدار حجت االسالم 
حدادیــان، امام جمعه موقت بشــرویه  به بیان خدمات 
ارزشمند امام جمعه ســابق پرداخت و گفت:  با حضور 
حجت االسالم والمسلمین شمس الدین در بشرویه پس 
از ۱۸ ســال نماز جمعه احیا، مدرسه علمیه که در آن 
 بسته بود بازگشایی و مدرسه علمیه عصمتیه خواهران 
راه اندازی شد.وی اظهار داشت: پیگیری ارتقای شهرستان 
بشــرویه، مطالبات جاده ای  و همچنین استقالل برخی 
ادارات و ساخت بزرگ ترین ساختمان مدرسه علمیه در 
خراسان جنوبی در بشــرویه ثمره زحمات خطیب توانا 

حجت االسالم والمسلمین شمس الدین بود.

  عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس عنوان کرد

 احتمال احیای 
پست نخست وزیری در کشور

هادی زهرایی: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس در حاشیه مراسم تجلیل از خبرنگاران 
شهرستان قوچان در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس در 
خصوص اظهارات معاون اول رئیس جمهور در مشهد 
در خصوص بازنگری قانون اساسی گفت: یکی از اصول 
قانون اساسی مکانیزم بازنگری در قانون اساسی است 
که یکی از اصل های این قانون، فرایند و پروسه اصالح 
قانون اساسی است که با چه روش و ترتیب و تشریفات 
قانونی می توان قانون اساسی را بازنگری کرد. بنابراین 
قانون اساسی اصل بازنگری در قانون اساسی را پذیرفته 

است.
نماینــده مردم قوچان و فاروج در مجلس شــورای 
اســالمی ادامه داد: قانون اساســی سال ۱35۸ که 
بعد از پیــروزی انقالب به تصویب رســید، پس از 
 گذشــت ۱۰ سال مورد بازنگری قرار گرفت و پست 

نخست وزیری حذف شد.
هادی شوشــتری تصریح کرد: رهبر معظم انقالب در 
یکی از سخنرانی های خود فرمودند: این احتمال وجود 
دارد که نظام سیاســی از ریاســت جمهوری به نظام 
پارلمانی تغییرکند و پست نخست وزیری دوباره احیا 
شــود و اصل بازنگری در قانون اساسی در این قانون 
پیش بینی شده اســت و این امکان وجود دارد که در 
صورت ضرورت با تشریفات قانونی، قانون اساسی مورد 

بازنگری قرار بگیرد.

خبرخبر

احمــد فیاض: صبــح روز عید قربان حــال و هوای 
آسایشگاه معلوالن شهید بهشتی مشهد سرشار از شور 
و نشاِط بخشندگی و ســخاوت است. وارد محوطه که 
می شوم؛ کعبه شبیه سازی شده، نگاهم را جلب می کند. 
تعدادی از فرشته های معلول آسایشگاه که لباس احرام 
بر تن دارند، با ذوق و شــوق، برای َخیران و نیکوکاران 

اعمال حج را به نمایش گذاشته اند!.
حضور پررنگ َخیران و نیکوکاران مایه تعجب اســت. 
انتهای محوطه بچه های گروه مشارکت میز و صندلی 
چینده و عالوه بر دریافت کمک های نقدی، ذبح قربانی 
نیز صورت می گیرد. یکی از متصدیان بخش مشارکت 
آمار جالبی از َخیران و نیکوکاران همکار مؤسسه شکوه 
مهر می دهد. وی می گوید: حدود ۱6 هزار نیک اندیش و 
َخیر به صورت ثابت و متغیر، حمایت از 2 هزار مددجوی  
مراکز و مؤسسه های شکوه مهر را بر عهده دارند. شبکه 
حمایتی انسان دوســتانه ای که مایه افتخار شهروندان 
مشهدی است و نشان از روحیه همدلی و خیرخواهانه 

زائران و مجاوران امام مهربانی ها دارد.

بانوی نیک اندیشــی که آمده و کمک نقــدی دارد، از 
گفت  و  گو طفره می رود. تنها به این بســنده می کند که 
چهار سال یاور آسایشگاه است و نمی خواهد با معرفی 

خود خدشه ای در نیت قربتش ایجاد شود. 
مدیرعامل آسایشگاه شهید بهشتی اما در روز عید قربان، 
عیدی نیز می دهد. محمد هادی اشرافی در ابتدا خبر از 
افتتاح نخستین دانشکده ویژه تربیت و پرورش مددکار 

در حوزه معلوالن در کشــور در بخش خصوصی به نام 
»شکوه مهر« می دهد. دانشکده ای که قرار است به زودی 
افتتاح شــود و فارغ التحصیالن این دانشکده می توانند 
در مراکز نگهــداری معلوالن و ســالمندان و کودکان 
نیز مشغول به کار شوند.اشــرافی خاطرنشان می کند: 
آسایشگاه شهید بهشــتی بزرگ ترین مرکز نگهداری و 
توانبخشــی معلوالن ذهنی بی سرپرست پسر در شرق 

کشور است که تحت نظر مؤسسه خیریه شکوه مهر قرار 
دارد. 2۸۰ پناهجوی معلول ذهنی بی سرپرست در حال 
حاضر در این مرکز نگهداری می شــوند و عالوه بر آن 
یک هزار و7۰۰ خانواده نیازمند دارای معلول نیز تحت 
حمایت هستند.رئیس هیئت مدیره مؤسسه شکوه مهر با 
اشاره به وضعیت اقتصادی کشور تصریح می کند: اوضاع 
اقتصادی باعث می شــود تا بر آمار جامعه هدف افزوده 
شود و از آن طرف سطح مشارکت ها پایین بیاید. هزینه 
نگهــداری مددجویان حدوداً یک میلیارد تومان در ماه 
اســت و جذب این میزان مشارکت با توجه به وضعیت 
اقتصادی بسیار دشوار است اما در عین حال تاکنون به 
لطف مشارکت هوشمندانه َخیران و نیکوکاران مشکل 

خاصی به وجود نیامده است. 
از کلیه مؤمنان و نیکوکاران می خواهم تا ضمن بازدید 
از مجموعه های آسایشــگاهی و توانبخشــی و دیدار با 
معلوالن ذهنی بی سرپرســت برای انجام خدمات بهتر 
و شایسته تر نســبت به کبوتران پرشکسته و معصوم و 

خانواده های نیازمند همراهی و مشارکت نمایند.

جشن رهایی از اسارت نفس در آسایشگاه معلوالن شهید بهشتی مشهد

»شکوه مهر« با حضور گسترده نیکوکاران باشکوه تر می شود

سه شنبه 22 مرداد 1398 
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سال سی و دوم  
 شماره 9037  
ویژه نامه 3421 

     صفحه 1 خراسان

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول 
اتحادبه شرکت های تعاونی مصرف کارکنان دولت 

در استان خراسان  شماره ثبت 3876 تاریخ انتشار: 
روز سه شنبه مورخه 98/05/22 

جلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده نوب��ت اول اتحادیه 
در روز ش��نبه مورخ��ه 1398/06/02 راس س��اعت 10 
در مح��ل اتحادیه واقع در آرام��گاه خواجه ربیع نبش 
یوس��ف زاده 6 برگزار خواهد شد . از کلیه نمایندگان 
محترم تعاونیها دعوت میشود با همراه داشتن معرفی 
نام��ه مص��وب هیئت مدیره در جلس��ه مجمع ش��رکت 
نمایند . نمایندگان تعاونی هایی که امکان حضور آنان 
در جلسه مقدور نمی باشد می توانند حق رای خود را 
به موجب وکالتنامه کتبی به دیگری واگذار نمایند در 
اینصورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و 
هر فرد غیر عضو 1 رای خواهد بود.  )دس��تور جلسه(: 

1-افزایش یا کاهش سرمایه اتحادیه
2-تصمی��م گیری در خصوص انح��ال یا ادامه فعالیت 

اتحادیه                      هیئت مدیره
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5

/ع
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36
2

)) آگهی تجدید مزایده((  نوبت دوم
 شهرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسامی شهر نسبت 
ب��ه واگذاری و بهره ب��رداری از جایگاه C . N . G    س��وم خرداد تایباد از 
طریق برگزاری مزایده عمومی با مبلغ  پایه اجاره ماهیانه 152/500/000 
ری��ال اقدام نمای��د. لذا از کلیه ش��رکت هاو افراد  واجد ش��رایط دعوت                           
می ش��ود جهت کس��ب اطاعات الزم و ارِائه پیش��نهادات خود حداکثر تا 
س��اعت 14 مورخ 98/06/02  با شهرداری تایباد واحد اماک تماس حاصل 
نمایند پیش��نهادات واصله در تاریخ 98/06/03 در محل دفتر شهردارو 
با حضور اعضاء کمیس��یون بازگشایی و رسیدگی خواهد شد و متقاضیان 
محترم می بایس��ت مبلغ 196/000/000 ریال به عنوان ضمانت شرکت در 
مزای��ده واری��ز و در پاکت جداگانه ای ضمیمه فرم پیش��نهاد قیمت خود 
کرده و تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند . ضمنا شهرداری در رد یا قبول 
یک یا تمام پیشنهادات مختار است و در صورتیکه برندگان اول تا سوم 
مزایده از پیش��نهادات خود عدول نمایند س��پرده آنها به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد .  تلفن تماس : 051-54536525   
  ایوب سیدالحسینی- شهردارتایباد

/ع
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2

ایرنا: جمعی از آزادگان خراســان رضوی با حضور 
در ســتاد دیه اســتان عالوه بر اهدای کمک های 
نقدی خود، برای یــاوری زندانیان جرایم غیرعمد 

نیز اعالم آمادگی کردند. 

رئیس ستاد دیه خراســان رضوی گفت: جمعی از 
آزادگان ســرافراز به مناسبت اعیاد قربان و غدیر و 
در آستانه 26 مرداد سالروز ورود آزادگان به کشور 
برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد ۱4۱ میلیون 

ریال به این ستاد کمک کردند.
جواد غفاریان طوســی افــزود: در اجرای طرح »یا 
ضامن آهــو« اصناف، اقشــار و گروه های مختلف 
مردمی می توانند با ارائــه خدماتی جهت دریافت 

رضایت شــاکیان، تحقیق در زمینه واجد شــرایط 
کمــک بــودن زندانیان جرایــم غیرعمــد و ارائه 
 خدمــات حقوقــی بــه مددجویان، این ســتاد را 

یاری کنند.
وی اظهار داشت: در این راستا، پنج نفر از آزادگان 
استان به عنوان »یاور« ستاد دیه برای ارائه خدمات 

یاد شده فرم های مربوط را امضا کردند.

آزادگان خراسان رضوی به کمک زندانیان جرایم غیر عمد شتافتند 



روزى كه «حاج قاسم» به ديدار «زينب» رفت

صميميت، چاشنى ديدارى از جنس پدر و دخترى
فارس  همســر و دو فرزند شهيد حسين 
محرابى با ســردار سليمانى ديدارى داشتند 
كه بــه گفته خانواده شــهيد، «صميميت» 

شيرينى اين مالقات را تكميل كرد. 
كم نيستند خانواده هاى شهيدى كه عزيزان 
خود را براى دفاع از اســالم و وطن فدا كرده 
و هميشــه در معرض اتهام كســب ماديات 
بوده اند، اما نگاهى بــه حال و هوا و درد دل 
اين خانواده  ها نشان مى دهد كه حقيقت چيز 
ديگرى است.فراموش نشدن، كمترين حقى 
اســت كه خانواد ه هاى شهيد دارند و اين بار 
سردارى از جنس انقالب است كه اين حق را 

به نحو احسن ادا مى كند. 
همســر شــهيد حســين محرابى در مورد 
چگونگى فراهم شــدن ديدار با سردار حاج 
قاســم ســليمانى مى گويد: هنگامى كه در 
هتل استقالل تهران براى ديدار خانواده هاى 
شهداى مدافع حرم با سردار سليمانى بوديم، 
دخترم زينب در صحبتى كه آنجا با ســردار 
داشت، قول يك ديدار خصوصى در منزل را 
از ايشان مى گيرد و سردار بدون هيچ حرفى 

قبول مى كند. 
مرضيه بلديه در مورد احساس خود از حضور 
اين سردار در منزل شهيد توضيح مى دهد: ما 
انتظار ديدار و حضور چهره هاى انقالبى مانند 
حاج قاسم ســليمانى را داشــتيم و براى ما 
موجب افتخار بود كه يك سردار سپاه، آن هم 
سردار سليمانى در منزل ما حضور پيدا كنند. 
وى حال و هواى ديــدار را اين گونه توصيف 
مى كنــد: من و دخترانم حــس نمى كرديم 
كــه يك مســئول عالى رتبه بــا ما صحبت 
مى كند؛ ذره اى احساس دورى يا رسميت در 
برخوردهاى سردار حس نمى شد و رابطه اى 
كه در همان زمان كوتاه بين سردار سليمانى 
و دختران من ايجاد شده بود از جنس پدر- 
دخترى و صميميت، چاشنى اين ديدار بود. 

  ديدار فراموش نشدنى
همسر شهيد محرابى ادامه مى دهد: اين 

ديدار فراموش نشــدنى براى ما تداعى كننده 
ديدارى بود كه با رهبر معظم انقالب داشتيم 
و ســردار را كه با رشادت و عملكرد خود در 
ميدان جنگ لرزه به تن دشمنان مى اندازد، 

مانند عضوى از خانواده تصور مى كرديم. 
وى دربــاره حضور و تأثير افرادى مانند حاج 

قاســم ســليمانى نيز اضافه مى كند: وجود 
چهره هايى مانند ســردار ســليمانى كه در 
جريان انقالبى به اســطوره تبديل شده اند، 
مى تواند براى نسل جوان كشور ما در ايثار و 
فداكارى براى اسالم و انقالب اسالمى انگيزه 

ايجاد كند. 

توصيه  با شهدا؛   حفظ رابطه خالصانه 
سردار سليمانى به دختر شهيد 

دختر شهيد محرابى هم در ادامه از احساس 
خود نســبت به اين ديدار مى گويد: من هيچ 
احســاس دورى از سردار نداشتم و از صميم 

قلب مشــتاق ديدار ايشان 
بودم. وقتــى از ارادت قلبى 
خود به ســردار ســليمانى 
براى دوستانم مى گفتم، من 
را با گفتــن اينكه  «چطور 
كسى را الگوى خودت قرار 
داده اى كه حتى يك بار هم 
به شما سر نزده؟» مسخره 
با  اكنون  امــا  مى كردنــد، 
كمــال افتخــار مى توانــم 

شيرينى اين ديدار و رابطه  پدر و دخترى را 
به آن ها يادآورى كنم. 

زينب محرابى درباره نقل قول و توصيه سردار 
سليمانى به خودش تشــريح مى كند: حاج 
قاسم به من گفت: من از اين به بعد دو دختر 
به اسم زينب دارم و من را هم دختر خودش 
دانست و به حفظ رابطه خصوصى و خالصانه 

با شهدا توصيه كرد. 
وى با اشــاره به اينكه موقع رفتن، ســردار 
سليمانى درخواســت من را براى حضور در 
اتاقم قبول كرد، تصريح مى كند: ســردار از 
محافظان و عكاس خواست كه بيرون بمانند 
و مــن و «عمــو قاســم» 
صحبت  تنهايى  لحظاتــى 
ضمــن  ايشــان  كرديــم؛ 
تحسين من به خاطر اينكه 
عكس شــهيد جهاد و عماد 
مغنيه را در اتاقم داشتم، از 
شخصيت اين دو شهيد نيز 

برايم تعريف كردند. 
دختر شــهيد محرابى وقوع 
اتفاقى جالــب در اين ديدار 

را نيــز اين گونــه توضيح مى دهــد: خانواده 
دايى من كه در اين ديدار حضور داشــتند از 
سردار درخواست كردند به اختيار خودشان، 
نام دختر دايى ســادات من را كه آرشيدا بود، 
تغيير بدهند و ايشان هم نام «زينب» را براى 
او انتخاب كردند. گفتنى است سردار سليمانى 
دو انگشتر خود را به عنوان هديه به فرزندان 

شهيد اهدا كرد.

رضوى  خراسان  اســتاندار  ديدار    
و سردار سليمانى 

خبر ديگرى حاكى است، استاندار خراسان 
رضوى و فرمانده نيروى قدس سپاه با يكديگر 

ديدار كردند. 
عليرضا رزم حسينى و سردار قاسم سليمانى 

در اين نشست با يكديگر گفت و گو كردند.

مسئول كاروان تشريح كرد
  برنامه ريزى 72 روزه 

براى پياده روى مشهد تا كربال
 : مــى كر ا
ل  مسـئــــو
اهللا(عج)  بقيه  مجموعه 
گفت: هنگام ورود كاروان 
پيــاده كربال به برخى از 
شــهرها چنان شــور و 
برپا  حســينى  هيجان 

مى شــود كه وصف ناشدنى اســت، اما متأسفانه اين شور در 
رسانه ها چندان منعكس نمى شود. 

محمد رجبى عنوان كرد: مراسم پياده روى زائران از مشهد تا 
كربال كه توســط اين مجتمع انجام شده است، قدمتى نوزده 
ساله دارد. اين پياده روى ابتدا در سال 1380 كه هنوز صدام 
جنايتكار بر رأس حكومت عراق قرار داشــت آغاز شد. در آن 
زمان هنوز پياده روى اربعين مرســوم نبود. به همين دليل از 
مشهد تا مرز قصر شيرين را به صورت پياده طى كرده و پس 
از آن با اتوبوس ها به زيارت حرم مطهر ائمه اطهار(ع) در عراق 

مى رفتيم. 
وى ابراز داشــت: پس از سرنگونى صدام نيز به اين دليل كه 
پياده روى اربعين هنوز چندان مرســوم نبود به همان روش 
گذشته عمل كرده و فقط در ايران پياده روى مى كرديم، اما 
چندين ســال است كه تمام مســير به صورت پياده پيموده 

مى شود. 
اين فعال فرهنگى خاطرنشان كرد: امسال نوزدهمين بار است 
كه كاروان توفيق پياده روى پيدا مى كند. اين افراد از مســير 
مشهد، تربت حيدريه، بجستان، فردوس، طبس، خوروبيابانك، 
نايين، ورزنه، شهرضا، دهاقان، بروجن، لردگان، ايذه، رامهرمز، 

اهواز، آبادان و خرمشهر به شلمچه مى رسند. 
وى اظهار كرد: سال ها محرم و صفر در 6 ماهه دوم سال و در 
فصول ســرد قرار داشت، به همين دليل مسير اصلى تردد را 
تغيير داده و از شهرهاى كويرى پياده روى را انجام داديم. ابتدا 
مى خواستيم از سرماى سخت زمستان در امان باشيم اما به 
مرور زمان خونگرمى و ميهمان نوازى مردمان كوير سبب شد 
اين مسير، مسير ثابت ما در پياده روى از مشهد تا كربال باشد. 
مسئول مجموعه بقيه اهللا(عج) افزود: ضمن اينكه مردم اين 
شهرها هم با كاروان ما خو گرفته اند و در اين ايام منتظر ورود 
كاروان به شهرهاى خود هستند. آن ها هم اجازه تغيير مسير 

را نمى دهند. 
وى بيان داشت: نخستين كاروان در 19 سال پيش با حضور 
40 زائر تشكيل شد و اكنون در حدود 100 نفر زائر خود را به 

صورت پياده به حرم اباعبداهللا الحسين(ع) مى رساند. 
رجبى عنوان كرد: مسير در حدود 2 هزار و 700 كيلومتر است 
و پياده روى در 72 روز انجام مى شود. ميانگين پياده روى در 

هر روز 40 كيلومتر است. 
وى تصريح كرد: انتظار ندارم اســم هيئت عزادارى يا اسامى 
زائــران را عنوان كننــد، چون اين اقدام اعتقــادى بوده و با 
سازوكارهاى دنيايى سنخيتى ندارد، بلكه انتظار اين است كه 
به ماهيت و هدف اين كار در رســانه ها پرداخته شــود تا در 

جامعه بيش از پيش فرهنگ سازى صورت بگيرد. 
وى يادآور شد: اين اقدام براى مسئوالن مرفه نشين و اشرافى 
حرف هاى زيادى دارد؛ براى مسئوالنى كه نمى توانند دالر را 

كنترل كنند پيام دارد؛ براى بيرون از مرزها هم پيام دارد. 
اين حركت نشان دهنده آن اســت كه ما بر سر اعتقاداتمان 
ايســتادگى خواهيم كرد. دشمنان بايد بدانند جوان شيعه را 

نمى توانند به راحتى تسليم كنند.

  نياز 35 هزار ميليارد ريالى 
براى طرح هاى ناتمام خراسان شمالى 

و  يك هــزار  قــدس: 
570 طــرح ناتمــام در 
خراسان شــمالى وجــود 
دارد كه به گفته مسئوالن 
با  آن  تكميــل  اســتان 
قيمت هــاى كنونى، 35 
اعتبار  ريال  ميليارد  هزار 

نياز دارد. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى خراسان شمالى 
بــا بيان اين مطلب گفت: 500 پروژه از هزار و 570 پروژه ناتمام 
اســتان، باالى 80 درصد پيشــرفت فيزيكى دارد و البته پايان 

پروژه ها با رشد باالتر، در اولويت است .
حسن پارسى پور اظهار داشت: يكى از آسيب ها، باال بودن شمار 
پروژه هاى ناتمام ملى و در اين استان است، البته تالش مى شود 
پروژه هاى جديد، جز درموارد ضرورى، اجرايى نشود و به تكميل 

پروژه هاى ناتمام، سرعت داده شود.
وى افزود: در ســفر كاروان دولت تدبير و اميد به اســتان كه در 
تيرماه امسال انجام شد، 9 هزار و 390 ميليارد ريال اعتبار تملك 
دارايى و ســرمايه اى براى استان مصوب شده است.  اين اعتبار 
براى اجراى 44 طرح ابالغ شــده است كه در سال هاى 98 و 99 
تخصيص مى يابد. همچنين براى اجراى پروژه راه بجنورد-جنگل 
گلستان 2 هزار ميليارد ريال و براى پروژه ريلى جوين-اسفراين 

نيز 2 هزار ميليارد ريال مصوب شده است.
پارســى پور گفت: هرچند تأمين 600 ميليارد ريال اعتبار براى 
پروژه هاى راهسازى در محورهاى روستايى نيز در اين سفر مصوب 
شد اما يك ريال از آن تأمين نشد، با وجود اين اجراى اين مصوبه 
به قوت خود باقى اســت و پيگير رســيدن اين اعتبار به استان 
هستيم. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى خراسان شمالى 
در بخش ديگر سخنان خود گفت: اكنون 42 درصد از پست هاى 
سازمانى در 24 اداره كه مشمول نظام بودجه اى استان هستند، 

بالتصدى هستند.

استاندار خراسان رضوى:
 خبرنگاران مطالبه گرى قانونى 

در جامعه را رواج دهند
قدس: آيين نكوداشــت 
روز خبرنــگار بــا حضور 
رضوى،  استاندار خراسان 
پژمانفر  االســالم  حجت 
هاشــمى  قاضــى زاده  و 
نمايندگان مردم مشهد و 
كالت در مجلس شوراى 
اســالمى، مديركل فرهنگ و ارشاد اســالمى خراسان رضوى، 
فرمانده سپاه امام رضا(ع)، مديركل صداوسيماى خراسان رضوى، 
خبرنگاران و اصحاب رسانه در مجتمع آيه هاى مشهد برگزار شد.

استاندار خراسان رضوى در اين مراسم با تبريك عيد سعيد قربان 
و گراميداشت ياد و خاطره شهيد محمود صارمى گفت: خداوند 
در قرآن كريم به قلم قســم خورده است تا ارزش و جايگاه قلم و 
نوشتن را به انسان ها يادآور باشد.  رزم حسينى با تأكيد بر اينكه 
اطالع رســانى همراه با صحت و صداقت،  رسالت اصلى اصحاب 
رسانه است، افزود: در شــرايط امروز كه با هجمه هاى گوناگون 
فرهنگى مواجه هستيم، از خبرنگاران انتظار مى رود با پرداختن 
به ضرورت وحدت رويه، در راســتاى انسجام بخشى بين مردم و 
اركان حاكميت تالش كنند.  وى تصريح كرد: اصحاب رســانه 
رسالت دارند عملكرد همه اركان حاكميت را زير ذره بين برده و 
مورد بررسى قرار دهند، چرا كه اين كار به تصحيح نقاط ضعف و 
بهبود عملكردها كمك خواهد كرد، اما بدون شك نقد و بررسى با 
تهمت و افترا راه به جايى نخواهد برد. وى بااشاره به اينكه وجود 
مفاخر ارزشمند در تاريخ خراسان رضوى، زمينه را براى گسترش 
فرهنگ و قلم فراهم كرده اســت و به همين دليل اين اســتان 
پس از تهران بيشــترين تعداد خبرنگاران را پرورش داده است، 
افزود:اصحاب رسانه از اركان حاكميت به شمار مى آيند و مطالبه 
بحق خبرنگاران اين است كه امنيت و آزادى آن ها را فراهم كنيم و 
مديران دستگاه هاى اجرايى هم به اصل پاسخگويى پايبند باشند. 
وى خاطرنشــان كرد: بايد ضريب مطالبه گرى از مسير قانونى را 
افزايش دهيم؛ سياست ما در مواجهه با معترضان و كسانى كه در 
نتيجه ناكارآمدى برخى دستگاه هاى اجرايى و قضايى براى آن ها 

مشكالتى ايجاد شده، گفت وگو، اقناع و حل مشكل است. 
وى با بيان اينكه در نخستين فرصت، نشستى با خبرنگاران استان 
خواهيم داشــت، گفت: برنامه هاى اســتان را به نقد خبرنگاران 
خواهيم گذاشت تا اصحاب رســانه براى اطالع رسانى اقدامات و 
سياست هاى دستگاه هاى اجرايى به مردم، به صورت كامل اقناع 
شوند.  استاندار خراسان رضوى خاطرنشان كرد: اگر همه اركان 
حاكميت دست به دست هم بدهيم، بدون شك خراسان رضوى 
مى تواند در همه حوزه ها به استانى نمونه تبديل شود. مديركل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان رضوى نيز در اين مراسم گفت: 
خبرنگارى گونه اى رســالت براى بيان حقيقت و نوعى جهاد در 

شرايط مبارزه با مشكالت اقتصادى است.
جعفر مرواريد رســانه پيشــرو را به مثابه خــرد منفصل براى 
سياست گذاران و خرد جامعه دانست و اضافه كرد: رسانه كارآمد 
در زمره گروه هاى مرجع فكرى جامعه بوده و ارتباط ميان رسانه و 
دولت مبتنى بر تعاملى دوسويه است. وى از افتتاح نخستين بازار 
رسانه، هنر و اقتصاد در مشهد خبر داد و گفت: نقش رسانه ها در 

ترويج سبك زندگى ايرانى اسالمى بسيار پررنگ و مهم است.
در اين مراسم سردار يعقوبعلى نظرى، فرمانده سپاه امام رضا(ع) نيز 
به خبرنگاران خداقوت و روز خبرنگار را تبريك گفت. گفتنى است، 
در اين مراســم از خجسته ناطق، حسين پورحسين(خبرنگاران 
قدس) و محمد مهرنيا خبرنگاران پيشكســوت خراسان رضوى 

قدردانى و لوح صاحب قلم ماندگار به آن ها اهدا شد. 
حسين پورحسين، خبرنگار پيشكسوت با بيش از 52 سال قلم 
زدن در مطبوعات در اين مراسم نقش خبرنگار را در انعكاس خبر، 
سازنده برشمرد و افزود: برگزارى همزمان جشنواره فيلم فجر در 
مشهد از زمانى آغاز شد كه  وزير فرهنگ ارشاد اسالمى در پاسخ 
به پرسش خبرنگار قدس كه «چرا جشنواره فيلم فجر در مشهد 
برگزار نمى شود؟» گفت: برگزارى همزمان جشنواره بين المللى 
فيلم فجر در مشهد براى سينماى ايران بركت است و تيتر اول 
روزنامه  شــد؛ حال 16 سال است كه به بركت يك خبر شاهد 

برگزارى جشنواره فيلم فجر در مشهد هستيم.

وزير ارتباطات در گفت و گو با قدس خبر داد
 حذف قبض تلفن تا پايان سال

وزير ارتباطات و 
ى  ر و فنــا
فرايند حذف  از  اطالعات 
قبوض در كشور خبر داد. 
محمد جواد آذرى جهرمى 
در ســفر به كاشــمر در 
گفت و گو با خبرنگار قدس 
آنالين گفت: شركت مخابرات تا پايان امسال طرح حذف قبوض 
را اجرايى خواهد كرد و شــركت هاى ديگر نيز در اين مسير گام 
برداشته اند. وى اظهارداشت: مشــتركانى كه درخواست صدور 
قبوض را داشته باشند، براى آن ها صادر مى شود، ولى پيگير فرايند 
حذف قبوض به صورت جد هستيم كه اين مهم به صورت 100 
درصدى در كشور اجرا شود. وزير ارتباطات در زمينه حذف كاغذ 
در نظام دولت الكترونيكى گفت: اين طرحى اســت كه معاون 
رئيس جمهور و رئيس سازمان امور استخدامى كشور مسئوليت 
آن را برعهــده دارد و در 23 طرح دولــت الكترونيكى در حال 

اجراست كه تاكنون موفقيت هاى خوبى داشته اند.

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.

هاشم رسائى فر عضو مجمع نمايندگان خراسان رضوى در خصوص ديدگاهش در 
مورد انتقال آب درياى عمان به مشهد و شرق كشور گفت: در چنين مسائلى تمركزگرا 
هستيم و تســهيالت كالن را در مركز كشور مى گيرند و نگاه نخبگان محلى را اصالً در 

نظر نمى گيرند.
 رضا شيران خراسانى افزود: در مسئله انتقال آب از درياى عمان بايد گفت: متأسفانه خيلى 
از مسئوالن استانى نيز دنباله رو همان موضوع تمركزگرايى هستند و برخى از نمايندگان 
مجلس نيز براى اينكه شــعارى بدهند و براى دوره بعد رأى جمع كنند، اين موضوع را 
بهانه اى قرار داده اند، وگرنه اگر پول عربستان و امنيت سوئيس را براى موضوع انتقال آب 

از درياى عمان داشته باشيم اين كار شدنى نيست!

 چرا براى هدررفت آب كارى نمى كنيد؟
نماينده مردم مشهد و كالت در مجلس شوراى اسالمى همچنين 
در مورد انتقال آب از هزار مسجد به مشهد نيز اظهار داشت: به 
گفته مسئوالن حوزه آب مشهد، ساالنه بيش از 48 ميليون متر 
مكعب آب در اثر فرســودگى خطوط انتقال مشهد هدر مى رود؛ 
بى توجه به اين نكته بــا صرف 3هزار ميليارد تومان خط انتقال 

آب از هزار مســجد مورد توجه مسئوالن است كه ساالنه 35 ميليون متر مكعب آب 
به مشــهد منتقل خواهد كرد. چرا براى موضوع هدررفت آب در خطوط انتقال فكر 
اساســى برداشته نمى شــود، در حالى كه خيلى راحت مى شود ميزان مصرف آب را 
بيشتر از 35 ميليون مترمكعبى كه با هزينه چندهزار ميلياردى منتقل شود، كنترل 
كرد. نمى دانم برخى ها از طرح موضوعاتى همچون انتقال آب از عمان و هزار مسجد 

دنبال چه مى گردند؟

 ابتدا فاضالب را تصفيه كنيد 
وى تصريــح كرد: نمى توانيم 90 ميليون مترمكعب فاضالبى را كه در ســال از مشــهد 
جمع آورى مى كنيم تصفيه كنيم، آخرش به جاى پساب همان فاضالب را داريم، آن وقت 

موضوع انتقال آب را مطرح مى كنيم!

شــيران خراسانى در ادامه عنوان كرد: شهر مشــهد در روز 4 هزار متر مكعب فاضالب 
خطرناك اعم از بيمارســتانى و غيره دارد. دوســتان براى يك بار هم كه شده به بنده به 
عنوان نماينده مردم اين شــهر بگويند جايى كه اين فاضالب تصفيه مى شود كجاست و 

مرا به آنجا ببرند!
نماينده مردم مشــهد و كالت در مجلس شــوراى اسالمى گفت: طرح انتقال آب از دريا 
در همه كشــورهاى دنيا براى شهرها و آبادى هايى در نظر گرفته شده است كه به نوعى 
ساحلى هستند و هزينه اش فقط و فقط يك آب شيرين كن است، در ساير موارد انتقال 

آب هيچ توجيهى ندارد.
عضو مجمع نمايندگان خراســان رضوى ادامه داد: از گذشته نيز بحث كندن كانال 
از مركز كشــور مطرح بوده تا با اســتفاده از اين كانال، خليج فارس را به درياى خزر 
متصل و از آب آن اســتفاده كننــد؛ اين موضوع با توجه به شــرايطى كه به وجود 
خواهد آمد مســائل امنيتى را در دو سوى كانال به وجود خواهد آورد، ضمن اينكه 
بايد گفت همه اين انتقاالت هزينه هاى ســنگينى در پى دارد و سؤال اين است كه 
با كدام پول قرار اســت اين ها محقق شود. در نهايت به اينجا مى رسيم كه همه اين 

طرح ها چيزى جز شو نيست.

عضو مجمع نمايندگان خراسان رضوى در گفت و گو با قدس:

طرح انتقال آب از عمان تنها يك نمايش است

اين ديدار 
فراموش نشدنى 

براى ما تداعى كننده 
ديدارى بود كه با 

مقام معظم رهبرى 
داشتيم

بــرش

روزبازار

��ت و �و

ا��بار

ن�ودا�ت
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�ی�وکاری
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دارد كه به گفته مسئوالن 
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فضاى مجازى: 

واحدنوع كاال
متوسط قيمت 
در سطح شهر

(تومان)

12,900

104,000

90,000

89,000

7,500

كيلوگرم

كيلوگرم

كيلوگرم

كيلوگرم

كيلوگرم

گوشت مرغ

گوشت گوسفندى (ران)
گوشت گوسفندى (الشه) 

گوشت گوساله 

تخم مرغ

 مديركل كميته امداد خراسان شمالى عنوان كرد
اهداى 200 رأس گوسفند به نيازمندان 

توسط خيران

قدس: مديركل كميته امداد خراسان شمالى گفت: 200 
رأس گوسفند اهدايى خيران، ذبح و بين نيازمندان استان 
توزيع  شــد. مجيد الهى راد در آيين افتتاح طرح قربانگاه، 
بابيان اينكه اين طرح باهــدف كمك به نيازمندان براى 
نخســتين بار در خراسان شمالى اجرا شد، اظهار كرد: در 
قالب اين طرح گوشت هاى قربانى و نذورات مردمى بين 
نيازمندان اســتان توزيع  شــد. وى افزود: خيران، قربانى 
خود را به اين مكان آورده و پس از انتقال به كشــتارگاه، 
ذبح و در همان جا بسته بندى و ميان خانواده هاى نيازمند 
توزيع مى شود. مردم خراسان شمالى سال گذشته بيش 
از 4 ميليارد و 700 ميليــون تومان در روز عيد قربان به 

نيازمندان كميته امداد كمك كردند.

رئيس سازمان صمت اين استان خبر داد
ممنوعيت خروج مرغ از خراسان 

شمالى براى كاهش قيمت ها

ايرنا: رئيس سازمان صمت خراسان شمالى گفت: تدابير 
خوبى براى كاهش و مديريت قيمت گوشت مرغ در استان 
انديشيده شده و تالش داريم از افزايش قيمت اين محصول 
جلوگيرى كنيم. رضا فيروزه اظهار داشت: قيمت گوشت 
مرغ به ازاى هر كيلوگرم 129 هزار ريال است. وى افزود: 
14 تن گوشــت استان تأمين شد كه اين ميزان با قيمت 
مصوب 129 هزار ريال به ازاى هر كيلوگرم در بازار توزيع 
شد. وى اظهار داشت: جهاد استان هر شب ميزان مرغ قابل 
كشــتار را به ما اعالم كرده و براى عرضه آن برنامه ريزى 
مى شود و با هر مرغدار كه با اين قيمت مصوب، مرغ زنده 
تحويل ندهد، برخورد مى شــود.  قيمت مرغ در خراسان 

شمالى افزايش يافته و سبب گاليه مردم شده است.

يك مسئول پيشنهاد داد
قيمت هزار و 500 تومانى

 براى نرخ خريد تضمينى گندم

قدس: رئيس سازمان تعاون روستايى خراسان رضوى گفت: 
براى سال زراعى آينده قيمت هزار و 500 تومان براى گندم 
و 5 هزار و 500 براى كلزا به شــوراى اقتصاد پيشنهاد شده 
است. محسن اسفنديارى ادامه داد: باتوجه به اينكه قيمت 
جهانى گندم به دليل اتفاقاتى كه براى دالر رخ داده افزايش 

يافته، احتمال مى رود نرخ پيشنهادى تأييد شود.
وى تأكيد كرد: وزارت جهاد كشــاورزى در شوراى اقتصاد 
يك رأى دارد، بايد ديگر دوســتان به اين نتيجه برسند كه 
گندم يك محصول راهبردى اســت، بنابراين بايد روى آن 

دقت نظر داشته باشند.
اسفنديارى تصريح كرد: البته بايد پيش از كشت، نرخ مورد 

نظر تصويب و اعالم شود تا تأثير خود را بگذارد.

رئيس سازمان تعاون روستايى خراسان رضوى گفت: قدس: رئيس سازمان تعاون روستايى خراسان رضوى گفت: قدس: رئيس سازمان تعاون روستايى خراسان رضوى گفت: قدس:

 : مــى كر ا
ل  مسـئــــو
اهللا(عج)  بقيه  مجموعه 
گفت: هنگام ورود كاروان 
پيــاده كربال به برخى از 
شــهرها چنان شــور و 
برپا  حســينى  هيجان 

مى شــود كه وصف ناشدنى اســت، اما متأسفانه اين شور در 

  اهداى هزينه سفر حج براى تهيه 
جهيزيه چهار زوج در بردسكن

شــهروند  فارس:يــك 
بردســكنى در اقدامــى 
حســنه هزينه سفر حج 
خود را براى تهيه جهيزيه 
چهــار زوج جــوان اين 
شهرستان اختصاص داد. 

اسفندى در بيان علت 
اين تصميم خود گفت: زوج هاى جوانى هستند كه چندين 
ســال از دوران عقد و نامزدى آنان مى گذرد و اين موضوع 
به علت نداشتن توان تهيه اقالم مورد نياز مراسمشان است. 
اين شهروند نيكوكار بردســكنى افزود: با كمك به تهيه 
كاالهاى مورد نياز اين چهار زوج، اميدوارم هرچه سريع تر 

شاهد برپايى جشن عروسى آن ها باشيم.



روی خط حادهث

گپ

ر هشدا

حادهث روز

 مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی:
  یک شهرک اقماری در اطراف مشهد 

ساخته خواهد شد 
رضاطلبــی: 
اداره  کل  مدیر 
راه و شهرســازی استان 
گفت:  رضوی  خراســان 
رضوی  خراسان  استاندار 
تأکیــد ویژه و فــوری بر 
شــهرک های  ســاخت 

اقماری برای شهر های پر جمعیت دارند، از این رو مکان یابی برای 
ساخت یک شهرک اقماری برای شهر مقدس مشهد شروع شده 
است. محمدرضا اخوان عبداللهیان در گفت و گو با قدس آنالین 
اظهار داشت: در حوزه حاشیه شهر و بافت فرسوده شهرمقدس 
مشهد با مدیریت استاندار خراســان رضوی، برنامه ریزی برای 
ساخت 10هزار واحد مسکونی در دست اقدام است که با کمک 
آســتان قدس رضوی، شهرداری، راه و شهرسازی، استانداری و 
بنیاد مسکن ساخت آن ها آغاز خواهد شد. وی با بیان اینکه در 
ســال رونق تولید توجه به حوزه مسکن ضروری است، تصریح 
کرد: همچنین برای ســاخت حدود 8 هــزار واحد نیز، زمین 
آماده سازی شده و تحویل واحد مسکن برای شهرهای زیر 100 
هزار نفر شده است. از طرفی بناست حدود 3 هزار واحد مسکونی 

نیز به صورت مشارکتی در استان خراسان رضوی ساخته شود.
مدیر کل اداره راه و شهرســازی استان خراسان رضوی افزود: 
امســال برنامه ریزی برای ساخت حدود 50 هزار واحد مسکن 
برای این استان نیز در راستای طرح ملی و 50 هزار واحد نیز به 
صورت هدفمند برای اقشار آسیب پذیر، حاشیه  شهر های استان 

و بازسازی بافت های فرسوده در دستور کار قرار گرفته است.
اخوان عبداللهیان تصریح کرد: از طرفی استاندار خراسان رضوی 
به صورت فوری اعالم کرده اند، بررسی و برنامه ریزی برای ساخت 
شهرک های اقماری در شهر های پرجمعیت استان مورد تأکید 
قرار بگیرد. وی با اشاره به اینکه، ساخت این شهرک ها براساس 
سرریز جمعیتی که چه تعداد و میزان باشد، متغیر خواهند بود و 
همچنین بناست در فاصله15 کیلومتری از شهرها ساخته شوند، 
افزود: از این رو در حال حاضر در فاز شناسایی و مکان یابی برای 
ساخت یک شهرک اقماری برای شهرمقدس مشهد هستیم و به 
محض اینکه مطالعات در این زمینه به پایان برسد، مراحل بعدی 

ساخت این شهرک اقماری را شروع خواهیم کرد.

 رئیس اداره تبلیغات اسالمی این شهرستان
  در جمع خبرنگاران:

 جریان انحرافی یمانی در کاشمر
 بیش از سایر فرقه ها فعالیت می کند

ایســنا: رئیـــس اداره 
اسـالمـــی  تبـــلیغات 
و  کاشمر  شهرستان های 
براساس  گفت:  خلیل آباد 
رصدی که توسط این اداره 
و اداره اطالعات شهرستان 
صورت گرفتــه، در حال 

حاضر جریان انحرافی یمانی بیشــتر از سایر فرقه های انحرافی 
در منطقه فعالیت می کند. حجت االسالم محمدحسین صداقتی 
خلیل آباد در نشستی که با اصحاب رسانه برگزار شد، عنوان کرد: 
در این رابطه ضمن اینکه پیگیری های الزم در دست انجام است، 
اکنون یک روحانی از قم به منطقه اعزام شده و هر روز با حضور 
در یک روستا ضمن آگاه سازی مردم، با کسانی که گرفتار این 

فرقه انحرافی شده اند، به مناظره می پردازد.
وی با بیان اینکه به دلیل آگاهی نداشتن مردم جوالن این فرقه 
انحرافی در روستاها بیشــتر است، اظهار کرد: باید در خصوص 

افزایش مسائل اعتقادی مردم اقدامات بیشتری صورت گیرد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خــود گفت: با توجه به اینکه 
بودجه های ســازمان تبلیغات به طور کامل حذف و تالش شده 
از کمک های مردمی برای ســاخت خانــه عالم و دیگر اقدامات 
استفاده شــود. این مقام مســئول همچنین عنوان کرد: اداره 
تبلیغات اسالمی کاشمر بعد از گذشت 40 سال هنوز مستأجر 
است و نخستین هدف ســال جاری در بخش عمران، مستقل 

کردن خود اداره است.

  دستگیری زن و شوهر رمال در نیشابور
نیشابور- خبرنگارقدس: فرمانده انتظامي شهرستان نیشابور 
از دستگیري زن و شوهر رمالی خبر داد که یک میلیارد و 300 
میلیون ریال کالهبرداري کرده بودند. سرهنگ حسین دهقانپور 
گفت: در پی دریافت مرجوعه قضایی از سوی یکی از شهروندان 
مبنــی بر کالهبرداری از وی، پیگیری موضوع در دســتور کار 
کارآگاهان پلیس آگاهي این فرماندهی قرار گرفت. وی افزود: در 
بررسی اظهارات مالباخته مشخص شد یک زن و شوهر میانسال، 
پس از جلب اعتماد وي، به بهانه درمان بیماري شــوهرش از او 
مبلغ 600 میلیون ریال وجه نقد درخواست کرده اند. در مراجعات 
بعــدي این مالباخته به درب منزل متهمان، 700 میلیون ریال 

طي سه مرحله به حساب کالهبرداران واریز مي کند. 
سرهنگ دهقانپور بیان کرد: پلیس در ادامه تحقیقات خود متوجه 
شــد متهمان مخفیگاه خود را تغییرداده که پس از ردزني هاي 
اطالعاتي در کمتر از یک هفته، آنان را شناسایي و در یک اقدام 
غافلگیرانه و ضربتي هر دو متهم دســتگیر شدند. متهمان در 

مواجهه با ادله و مستندات پلیس به بزه انتسابي اعتراف کردند.

پایان سرقت های خانوادگی با واکنش پلیس
  41 فقره سرقت در پرونده زنان سارق

خـط قـرمز: فرمانــده 
از  مشــهد  انتظامــي 
و  مادرشوهر  دستگیري 
عروس ســابقه دار و سه 
زن دیگــر از اعضاي این 
خانــواده کــه در اطراف 
مجموعه  ملــت،  پارک 
باغ وحش و خیابان هاي شــلوغ مشهد مرتکب 41 فقره سرقت 

شده اند، خبر داد.
ســرهنگ اکبر آقابیگي در تشــریح این خبر گفــت: گزارش 
سرقت هاي سریالي از کیف دستي بانوان در مناطق مختلف شهر 
مشــهد، پلیس را بر آن داشت تا طرح ویژه اي را براي شناسایي 

و دستگیري عامالن این سرقت ها در دستور کار خود قرار دهد.
وي گفت: بررسي هاي اولیه پرونده نشان مي داد، در یکی از موارد 
سه زن در خیاباني شلوغ به خانمي که تبعه خارجي بوده، نزدیک 
شده و در اقدامي تیزدســتانه محتویات کیف دستي او معادل 
یک میلیون دالر و کارت عابربانک وی را سرقت کرده و پس از 
گذشت ساعتي، از کارت عابربانک طعمه مبلغ 14 میلیون تومان 

برداشت کرده اند.
مأموران در نهایت عامالن سرقت را که با مراجعه به یک فروشگاه 
در مشهد، 14 میلیون تومان لوازم صوتي و تصویري خریداري 
کرده بودند را با توجه به ســرنخ هاي موجود، چهره زني و مورد 
شناسایي قرار داده و در پی آن محل اختفای آن ها را شناسایی و 

متهمان را دستگیر کردند.
 در این اقدام ضربتي افســران پلیس زن، سه دستگاه تلویزیون
 ال اي دي، چهار عدد باند، دو تخته فرش، هفت دستگاه گوشي 
تلفن همراه، مبلــغ 16 میلیون و 200 هزار تومان وجه نقد و... 

کشف شد.
فرمانده انتظامي مشــهد خاطرنشــان کرد: دراین عملیات دو 
گرداننده اصلي این باند که مادرشــوهر با 16 سابقه کیفري و 
عروسش با هشت سابقه کیفري بود، به همراه سه زن دیگر که 
همگی از اعضاي یک خانواده اند، در چنگال عدالت گرفتار شدند.

متهمــان در تحقیقات اولیه به 41 فقره ســرقت در اطراف 
پارک ملت، مجموعه باغ وحش و خیابان هاي شــلوغ شهر 

مشهد اعتراف کردند.

در یک عملیات مشترک صورت گرفت
  انهدام باند توزیع هروئین در مشهد 

خط قرمز: بــا اقدامات 
اطالعاتی سربازان گمنام 
امام زمان)عــج( در اداره 
خراســان  اطالعات  کل 
رضــوی و پلیس مبارزه 
با موادمخدر استان، باند 
اتباع بیگانه توزیع کننده 
موادمخدر سنتی پرخطر هروئین در بولوار اول طبرسی مشهد 

مورد ضربه قرار گرفت و متالشی شد.
 در این عملیات مشترک مقدار 22 کیلوگرم هروئین پیش 
از توزیع در بین جوانان کشف و سه عامل این اقدام که از 
اتباع بیگانه بودند نیز بازداشت و یک دستگاه خودرو206 

نیز توقیف شد.

با تالش گسترده آتش نشانان 
  حریق انبارهای چوب

 در میدان توحید مشهد مهار شد 
خـط قـرمز: رئیــس 
سـازمان آتـش نشــانی 
مـهـــار  از  مشـهـــد 
انبارهای  آتش ســوزی 
چوب خیابان موحدین 
در حوالی میدان توحید 
مشــهد، با حضــور به 

موقع آتش نشانان خبر داد. 
 آتشــپاد دوم امیر عزیزی در تشریح موضوع گفت: حوالی 
ســاعت 23:33 یکشنبه شب گذشــته، حادثه آتش سوزی 
در انبارهــای بزرگ چوب در خیابان موحدین مشــهد به 
ســامانه 125 اعالم شد و بالفاصله ستاد فرماندهی با توجه 
به حساســیت موضوع و بافت تجاری و مســکونی منطقه، 
ده ها آتش نشــان را به همراه خودروهای ســبک و سنگین 
اطفای حریق و دو دســتگاه نردبان پلتفرم، ماشــین های 
حامل تجهیزات تنفسی و چندین دستگاه تانکر آبرسانی از 

شهرداری را به محل حادثه اعزام کرد. 
وی اظهار کرد: در این حادثه مقدار زیادی چوب، تخته، الوار 
و پالت های چوبی در دو انبار بزرگ به دالیل نامشــخصی، 

دچار آتش سوزی شده بود. 
عزیزی با بیان اینکه آتش کاماًل شعله ور و درحال گسترش 
بود، افزود: در مجاورت محل آتش سوزی، چندین انبار دیگر، 
مغازه و منزل مسکونی وجود داشت که آتش نشانان در یک 
عملیات هماهنگ و مداوم موفق به مهار آتش و پیشگیری از 

سرایت حریق به بافت پیرامونی محل حادثه شدند.
این مقام مســئول در آتش نشانی مشــهد خاطرنشان کرد: 
آتش ســوزی با تالش مؤثر و به موقع نیروهای آتش نشان، 
بدون هیچ گونه مصدومی در کمتر از ۹0 دقیقه خاموش شد.

عزیزی خاطرنشــان کرد: با توجه به تجاری بودن محل و نیز 
چیدمان غیراصولی مصنوعــات چوبی در این انبارها و دیگر 
اقالم قابل اشتعال و سریع االشتعال در محل، روند لکه گیری و 
کاوش این آتش سوزی با دقت زیاد همراه بود که این عملیات 
با حضور 100 آتش نشان و 50 خودرو سبک و سنگین اطفای 

حریق تا حوالی ظهر دوشنبه گذشته ادامه داشت.
رئیس آتش نشــانی مشهد تصریح کرد : در این آتش سوزی 
به هفت باب مغازه خســارت هایی وارد آمــد و با توجه به 
گستردگی این آتش سوزی، اعالم علت دقیق وقوع این حریق 
نیازمند بررسی های دقیق تر کارشناسان سازمان آتش نشانی 

و خدمات ایمنی شهرداری مشهد است.

زاویه تصویر
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عقیل رحمانی مرد جوانی که در پوشــش 
فعالیت ماســاژ درمانی، اقدام به ترویج بی بند و 
باری کرده بود، با دســتور قضایی شناسایی و در 

مشهد دستگیر شد.
فضای مجازی شمشــیری دو لبه است که اگر 
برای استفاده از آن فرهنگ سازی نشود، می تواند 
پایه های فرهنگی یک جامعــه را متزلزل کند. 
در این راه دســتگاه های مختلفی وظیفه نظارت 
و آگاه ســازی جامعه را برعهده دارند. در همین 
راستا تیم های کارشناسی پلیس امنیت اخالقی 
فرماندهی انتظامی اســتان بــا توجه به وظیفه 
سازمانی که برعهده دارند به صورت شبانه روزی 
اقدامات ضدفرهنگی در ســطح جامعه و فضای 
مجــازی را رصد می کنند. چنــد روز پیش در 
یکی دیگر از پایش های فضای مجازی مأموران 
با صفحه اینســتاگرامی فردی که خود را »امید« 
معرفی کرده بود مواجه شــدند که مدعی انجام 

ماساژ درمانی آن هم از نوع جنس مخالف بود!

 اینستاگرام بستری برای اشاعه فحشا
در حالی که صفحه اینستاگرامی مجرم بسته و 
تصاویر آن فقط بــرای دنبال کننده هایش قابل 
مشــاهده بود، مأموران در پوشــش یک آیدی 
ناشناس به صفحه اینستاگرامی او راه پیدا کرده 
و پی بردند که در صفحه یادشده، چندین عکس 
ماساژ جنس مخالف به صورت عریان و نیمه عریان 
بارگذاری شــده بود. بررسی های تخصصی روی 
موضوع، این احتمال را پررنگ کرد که برخی از 

تصاویر متعلق به زنان معلوم الحال است.

با توجه به نحوه واقع شدن این اقدام ضدفرهنگی 
و ترویج ابتذال جنسی، ماجرا برای کسب تکلیف 
به جانشین سرپرســت دادسرای انقالب مشهد 
اطالع داده و مســتندات این اقدام مجرمانه هم 

روی میز مقام قضایی قرار گرفت.

 دستور قضایی برای رد زنی متهم
گزارش قدس حاکی است، در ادامه قاضی دشتی 
فدکــی با توجه به اهمیت ماجرا دســتور داد تا 
مأموران پلیس امنیت اخالقی فرماندهی انتظامی 
استان با انجام روش های پلیسی، عامل این اقدام را 

شناسایی و هرچه سریع تر دستگیرش کنند.
پس از کسب دســتور قضایی، مأموران با اجرای 
نقشه ای پوششی، برای عامل ماساژ جنس مخالف 

پیام ارسال کردند. چند ساعت بعد فرد مجرم وارد 
گفت و گو با مأموران شد. متهم که بسیار حرفه ای 
و حســاب شــده عمل می کرد تا پیش از کسب 
اطمینان به هیچ وجه خــودش را آفتابی نکند، 
در پیام های ارسالی سؤاالت خصوصی از مشتری 
پوششی خود می پرسید؛ حتی مدعی بود با انجام 

ماساژ می تواند به برخی اندام بدن حجم بدهد .
درحالی که متهم توسط مأموران سرگرم شده بود، 
اقدامات موازی و فنی پلیس نتیجه داد و به سرعت 
محل حضور متهم مورد شناسایی قرار گرفت. پس 
از آن بود که مأموران به ســرعت خود را به یکی 
از خیابان های فرعی بولوار صیاد شیرازی رسانده 
و عملیات دستگیری عامل ترویج فحشا را کلید 
زدند و در پی آن و با روشی کامالً حرفه ای، متهم 

را در خانه ای مجردی دستگیر کردند.

 انجام اقدامات مجرمانه با هویت جعلی
پس از دستگیری متهم مشخص شد او با هویت 
جعلی »امید« در فضای مجازی فعالیت می کرده 

در حالی که نام واقعی او چیز دیگری بود.
از سویی خانه مجردی مورد بازرسی قرار گرفت 
که به این واسطه برخی ادوات جرم نیز از محل 
کشــف شد. مرد هزارچهره پس از انتقال به مقر 
پلیس مورد بازجویی های دقیــق قرار گرفت و 
اعتراف کرد حدود یک سال است در اینستاگرام 
دست به این اقدام زده و تا امروز هم برای تعدادی 

از افراد معلوم الحال کار انجام داده است.
در بررسی های تکمیلی همچنین مشخص شد 
او در یکی از نهادهای خدماتی شــهر مشغول به 
فعالیت است و خانه ای را که برای انجام اقدامات 
مجرمانــه انتخاب کرده بــود، متعلق به یکی از 
دوستانش اســت و زمانی که فردی را به محل 
می کشــانده، به صاحبخانه عنوان می کرده که 

میهمان شهرستانی دارد.
پس از تکمیل مراحل انتظامی، متهم به دادسرای 
انقالب منتقل شد. از طرفی تحقیق برای کشف 
دیگر اقدامات مجرمانه متهم همچنان ادامه دارد.

اقدامات مجرمانه، پشت پرده آگهی اینستاگرامی ماساژ جنس مخالف

عامل ترویج ابتذال جنسی در فضای مجازی دستگیر شد

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

300072305 پیامک کنید.

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

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      0۹03۸3۴3۸0۱

 پیش بینی رگبار پراکنده باران 
در خراسان رضوی

قدس: طبق تحلیل نقشــه ها و مدل های هواشناسی، عالوه بر 
پیش بینی وزش باد که گاهی شدید و همراه با گردوغبارخواهد 
بود، در برخی نقاط خراسان رضوی، احتمال رگبار پراکنده باران 
در این اســتان نیز وجود دارد. طبق تحلیل نقشه ها و مدل های 
هواشناسی، تا روز چهارشنبه شــاهد افزایش ابرناکی در نیمه 
شمالی و نواحی شــمال غربی خراسان رضوی هستیم، ضمن 
اینکه طی این مدت احتمال بارش به صورت رگبار پراکنده باران 

در ناحیه شمال غرب و نوار شمالی این استان نیز وجود دارد. 
براساس گزارش هواشناسی خراسان رضوی، روند کاهش دمای 

هوا در خراسان رضوی آغاز و تا پایان هفته ادامه دارد.
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عقیل رحمانی حــدود 15 نفر از عناصــر ضدانقالب و 
مرتبط با گروه های بیگانه در حالی در مشهد دستگیر شدند 
که در محفلی سرگرم طراحی نقشه اغتشاش و ایجاد ناامنی 

بودند.
صبح روز یکشنبه گذشته خبری در این زمینه در رسانه ها 
منتشر شد که در تشریح ماجرا آمده بود: دستگیرشدگان 
از افــراد مرتبط با گروه های ضد انقالب خارج از کشــور 
هستند. این افراد با گروه های برانداز ارتباط داشته و قصد 
طراحی، ساماندهی و ایجاد اغتشاش های متناوب در شهر 
را داشــته اند. درادامه آمده بود: دستگیرشدگان از شهرها 
و نقــاط مختلف کشــور برای طراحی و ایجاد اغتشــاش 
و ناامنی به مشــهد ســفر کرده و در زمان دستگیری در 

محفلی حضور داشتند.

حسن جعفری، مدیرکل سیاسی و امنیتی استانداری خراسان 
رضــوی اعالم کرد: تعــدادی ازعناصر ضدانقــالب مرتبط با 
خارج از کشــور که از نقاط مختلف ایران برای دامن زدن به 
اعتراضات، تحریک افکار عمومی علیه نظام مقدس جمهوری 
اســالمی ایران و ایجاد ناامنی به مشهد عزیمت کرده بودند، 
پس از هماهنگی محفلی و برنامه ریزی، در حین تدارک برای 
تجمع غیرقانونی در مقابل دادگستری مشهد دستگیر شدند.

این اخبار درحالی منتشر شد که بررسی های خبرنگار ما حاکی 
از آن است که افراد معاند در پوشش هواخواهی یکی از عناصر 
ضدانقالب بازداشت شده و در حال تدارک یک تجمع بودند که 

مورد ضربه دقیق اطالعاتی قرار گرفتند.
همچنین طبــق اخبار واصله، در این رابطه حدود 15 نفر 
از افراد ضد نظام بازداشــت شده و اتهامات آن ها در یکی 

 از شــعبه های دادسرای انقالب مشــهد به صورت ویژه ای
در حال رسیدگی است.

با واکنش سریع، نقشه افراد معاند در نطفه خفه شد

جزئیات جدیدی از دستگیری یک شبکه ضدانقالب در مشهد

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 
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  یخچال فروش ها پیاده رو را تصاحب کرده اند!
به خیابان کاشــانی بیــن چهارراه  لطفاً 
عبــادی چهارراه عشــرت آبــاد مراجعه 
را  پیــاده رو  یخچال فروش هــا  کنیــد؛ 
تصاحب کرده اند، چه با یخچال هایشــان 
یا با ماشین هایشــان، با هرجا هم تماس 

می گیریم، اقدامی نمی کنند.
۹15...5177

  پول بدهی هر مدرسه ای نام نویسی می کند!
چرا کســی بــه مشــکالت نام نویســی 
دانش آمــوزان در ایــن روزها رســیدگی 
نمی کند،هر کجا مــی روی می گویند جا 
نداریم و دانش آموزان خودمان هستند؛اما 
اگر پول بدهی هر مدرســه ای نام نویسی 
می کند، حتی مدارس شاهد و نمونه و...  .

۹3۸...2510

  فلسفه بازار های میوه چیست؟
میــوه در میــوه فروشــی ها قیمت هــای 
فروشی هایی  میوه  دارد،حتی  سرسام آوری 
که زیر نظر شــهرداری هســتند هم میوه 
را بســیارگران عرضه می کننــد، نمی دانم 

فلسفه این بازار ها چیست؟
۹36...2201

  چرا تکلیف ما را روشن نمی کنند؟
سرانجام سهام ما ســهامداران پدیده چه 
شد؛ چرا تکلیف ما را روشن نمی کنند، چه 
موقع ما به پولمان می رســیم، حتماً قرار 
اســت یک نفر از یک رانتی استفاده کند 
و ســهام همه را مفت بخرد و باز یک پول 

کالنی این وسط جابه جا شود.
۹37...3310



ورزش خراسان در جشن ساالنه انجمن فیلم سازان انقالب اسالمی عنوان شد

تحریف دفاع مقدس، دستاورد دشمن در جنگ روانی است

احمد فیاض: جشن ساالنه انجمن فیلم سازان 
انقاب اســامی خراســان رضوی با تجلیل از 

برگزیدگان این انجمن برگزار شد.
 به گزارش خبرنــگار ما، مدیــر دفتر مطالعات 
جبهه فرهنگی انقاب اســامی در دومین دوره 
جشن ساالنه انجمن فیلم سازان انقاب اسامی 
که عصر شــنبه گذشــته در محل حوزه هنری 
اســتان برگزار شد، با پیش کشیدن چالش های 
فیلم ســازی انقاب اسامی اظهار کرد: در حوزه 
مستند و داســتانی پس از انقاب موفقیت های 
زیــادی و البتــه چالش هایی نیز داشــتیم. در 
مستندســازی، قله ای به نام سیدمرتضی آوینی 
موجب شد تا دامنه هایی شکل گیرد و نتایج آن را 
حاال می بینیم. چندین هزار فیلمساز عمدتاً جوان 
در کشور مستندسازی می کنند و عاوه بر کشف 
استعدادهای زیاد، نوید آینده درخشان را در این 

عرصه می دهند.
وحید جلیلی در بخش داستانی خاطرنشان کرد: 
در بخش داستانی یکی از چالش ها این بود عده ای 
که مدعی بودند و سابقه طوالنی فعالیت در این 
عرصه را به رخ می کشیدند در زمینه برخی مسائل 
مهم و تاریخی سکوت پیشه کردند که از مهم  ترین 
آن ها دفاع مقدس است که در خط مقدم خاصه 
نمی شود و گستره وسیعی تا روستاهای دور افتاده 
کشور مانند آن سالمندی که برای رزمندگان نان 

می پخت، دارد. 

  سکوت سینمای داستانی 
وی افزود: این گستره عظیم و حماسه های سترگ، 
نیازمند روایت و ثبت بود که برخی به دلیل ماهیت 
دینی و آرمانی دفاع مقدس، آن را نمی پسندند و 
در حوزه رسانه  ها، سینمای داستانی سکوت کرده 
و آن را بایکــوت کرده انــد. از دیگر موضوعات، 
نهضت سوادآموزی یا ماجرای گوهرشاد است که 
در موضوع دوم که چند سال پیش شروع  شد و 

پس از ۸۰ ســال با روایت شاهدان این رویداد به 
انجام رسید، شاهد جذابیت بسیار هستیم. وی با 
مطرح کردن »جنگ روایت ها« تصریح کرد: راهبرد 
تحریف دفاع مقدس یکی از دستاوردهای دشمن 
در جنگ روانی است؛ بنابراین می بینیم مثل آن 
خواننده لس آنجلسی که در دوره دفاع مقدس به 
فسق و فجور پرداخته و دفاع مقدس را بایکوت 
 کرده بودند؛ حاال می آیــد و کلیپی با محوریت 
دفاع مقدس می سازد!. مشــخص است که کار 
خودشان نیست و اتاق فکری به هدایت این عده 
می پردازد تا دفاع مقدس تحریف شود. برخی از 
هنرمندان در عرصه های هنــری و ادبی افتخار 
می نمایند که مثاً یک خط شعر برای 2۰۰ هزار 
شــهید دفاع مقدس نسروده و یا یک داستان در 
این حوزه ننوشــته اند. خب این هم نوع جدیدی 
از افتخارات اســت!. جلیلی گفت: شاید احساس 
می کردند با سکوت خود زمینه ساز فراموشی دفاع 
مقدس شــوند اما پس از هنرنمایی، شکوفایی و 
رویش های هنرمنــدان متعهد و آیینی، متوجه 
شکســت این راهبــرد خود شــدند. البته دفاع 
مقدس یک عرصه از انقاب اســت و عرصه های 
دیگری نیز مانند حرکت عظیم جهاد سازندگی 
، نهضت سوادآموزی و... نیز وجود دارد که حتی 
اگر عرق ملی هم نداشته باشیم، نمی توانیم از این 
جذابیت های عظیم در عرصه رسانه و هنر غافل 
بمانیم. این سرفصل های مغفول عظیم باید طی 

بازنگری کشف و کار شوند.
ایــن فعال فرهنگی و رســانه ای ادامه داد: ما در 
همین فضای خودمان با وجود اینکه حتی یک 
بار به کلیسا نرفته ایم آن را به خوبی می شناسیم؛ 
چرا که در فیلم  های آنــان زیاد دیده ایم ولی در 
حوزه سینمای ایران طی این ۴۰ سال، یک پان 
از نماز جمعــه ندیده ایم، جایی که جذابیت های 
بصری و اجتماعی بسیار خوبی دارد اما به گونه ای 
رفتار شده  که حتی فیلمساز انقابی ما نیز جرئت 

نداشته باشد حتی یک پان از آن بسازد و پخش 
کند و در عمل خطوط قرمزی برای بایکوت این 

مقوالت در کشور ایجاد کرده اند.
وی به حضور مــردم در راهپیمایی های مکرر و 
میلیونی در طول سال اشاره کرد و اظهار داشت: 
هرچه که نشانه  شناســی انقاب اسامی داشته 
 باشــد هرچند موضوعی اجتماعی و عام باشد، 
خط قرمز تلقی می شود که این ها باید شکسته 

شود و حزب اللهی ها وارد این مقوله شوند.

  موضوع دراماتیک ۴۰۰ هزار 
پدر و مادر شهید

جلیلی به موضوع دراماتیک ۴۰۰ هزار پدر و مادر 
شهید اشاره کرد و گفت: از این موضوعات جالب 
چهار فیلم هم ساخته نشده، اگر هم ساخته  اند 
با زاویه پشــیمانی و مهجوریت بوده است. صدا 
و ســیمای جمهوری اسامی که می خواهد بعد 
از ۴۰ ســال اجازه دهد که خانواده شــهید در 
برنامه ای تصویر شــود، این کار را به کارگردانی 
می ســپارد که حتی ادعای دینداری هم ندارد و 
محصولی به دست می آید که تصویر آن مخالف 
واقعیت است. مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی 
 انقاب اســامی ادامه داد: در سریال بوی باران، 
رسانه ملی سفارش می دهد که برای ساختن این 
فیلم ۱۵ میلیارد تومان هزینه شود تا در اوج جنگ 
نرم این تصویر کثیف از جامعه ایرانی را در ذهن 
مردم فرو کند و بعد در عین حال ادعا می کنند ما 
موضوعات روز مانند پولشویی را بیان می کنیم در 
حالی که پولشویی را به اشکال مختلف می توان 
بیان کرد؛ چرا به گونه ای بیان شــود که سازمان 
سیا و ســلطنت طلب و از این دست افراد آن را 
بپسندند.  صدا و سیما ادعا می کند کارگردانی که 
بتواند از جریان انقابی فیلم بسازد، وجود ندارد 
در حالی که ســریال گاندو ساخته خود صدا و 
سیمایی  هایی بود که همه آن ها شاید انقابی هم 

نبودند، اما با راهبردهای درست این کار انجام شد. 
اگر گاندو جریان نفوذ در دولت را نشان داد، بوی 
باران جریان نفوذ در صدا و سیما را نشان می دهد، 
باید فهمید این جریان نفوذ در صدا و سیما تا کجا 
پیش رفته است. به هر حال جنگ روایت  ها جدی 
است ولی از این طرف نیز جبهه انقاب به خوبی 

وارد شده است. 
این رشد جبهه انقاب به وضوح قابل دیدن است، 
ولی رشــد فنی کفایت نمی کند و باید خأل ها را 
رصد کنیم. اگر تشــکیات می ســازید در عین 
بحث  های فنی، نگاه راهبردی مانند آنچه شهید 

آوینی داشت نیز باید ایجاد شود. 

  تجلیل از چند هنرمند 
گفتنی است، در این مراسم از تاش های هنری 
و فرهنگی ماشااهلل شاهمرادی زاده تقدیر و از وی 
تجلیل به عمل آمد. همچنین  شــورای اجرایی 
انجمن فیلم ســازان انقاب اســامی خراسان 
رضوی تندیــس و جایزه ویژه خــود در بخش 
فیلم نامه را به خاطر نگارش فیلم نامه داســتانی 
»مادر« به »محســن جهانی« اهدا کرد. تندیس 
و جایزه بهترین دســتاوردهای فنی و هنری نیز 
 در حوزه  تصویربــرداری و ایجاد غنای بصری به 
»علی  محمد خانیکی« برای مجموعه تلویزیونی »به 

توان چهل« اهدا شد. 
این انجمن، تندیــس و جایزه بهترین مجموعه 
تلویزیونی در بخش پژوهش را به »محمدمهدی 
خالقی« برای مجموعه تلویزیونی »به توان چهل« 
تقدیم نمود. همچنین تندیس و جایزه این انجمن 
به ســبب پژوهش مناسب، انتخاب شیوه روایی 
پیشرو و پختگی تکنیک  های فنی در مستند و 
روایت انسانی در فیلم داستانی به صورت مشترک 
در دو بخش مستند و داستانی  به »محمد صادق 
رمضانی  مقدم« برای مستند بلند »نه کوچک، نه 
بزرگ« و فیلم کوتاه داستانی »بدون  لک« اهدا کرد.

فرهنگ و هنر
  نمایش»مورچه ای که راه خانه اش را 

گم کرده بود« روي صحنه رفت
 - ر بـــو نیــــشا
خبرنگارقدس: همزمان 
با دهه فرخنده والیت اعیاد 
ســعید قربان تا غدیرخم 
که  »مورچــه ای  نمایش 
راه خانــه اش را گم کرده 
بود« به نویسندگی یوسف 

میرزایی و کارگرداني هنرمند جوان نیشابوري» حسین لطفی « 
در محل تماشاخانه چکاوک ماندگار نیشابور به روي صحنه رفت.

در این نمایش بازیگران صاحبنام نیشابوري ابراهیم بلوکی، حسین 
لطفی، نگین چهارباغی و زهرا ستوده نیا به ایفای نقش می پردازند.

نمایش »مورچه ای که راه خانه اش را گم کرده بود« روایت زوجی 
جوانی اســت که تاش می کنند تا نگاهی نــو از زندگی خود و 
هم نســل هایشان را روایت کنند. این نمایش تا 2۵ مرداد 9۸ از 
ساعت2۰:3۰ در خیابان منوچهری شمالی3، تماشاخانه چکاوک 
ماندگار نیشــابور ویژه عموم هنرمنــدان و مردم فرهنگ و هنر 

دوست نیشابوري روي صحنه است.

  هنرمند همیشه باید
از هنرش درآمدزایی داشته باشد

ســرور هادیان: مدیر 
پردیس سینمایی اطلس 
گفت: همه از اقتصاد هنر 
حرف می زنند، اما مهم گام 
نهادن در این مسیر است.

مهــدی گل محمدی در 
جمع اصحاب رسانه تأکید 

کرد: امیدوارم در نشست های جدی به بحث اقتصاد هنر بپردازیم 
و این ذهنیت که هنرمندان همیشه باید در تنگدستی و گوشه 
عزلت باشند را از بین ببریم و به طور قطع رسانه ها و خبرنگاران 

در این راستا می توانند همکاری خوبی داشته باشند. 
وی افــزود: هنرمند تا زمانی که زندگــی می کند باید ازهنرش 
درآمدزایی داشته باشد در غیر این صورت بعد از حیاتش، فروش 
آثــار او به قیمت های چند میلیاردی و تجلیل از اوهیچ فایده ای 
ندارد. گل محمدی با اشــاره به این نکته که پردیس ســینمای 
اطلس درهمین راستا ورود به اقتصاد هنر را برگزید، خاطرنشان 
ســاخت: خطه فرهنگ پرورخراسان بزرگ در عرصه های هنری 
بسیار ســرآمد اســت و یکی از دالیل من برای ورود به اقتصاد 
هنر در مجموعه اطلس همین موضوع بود. من معلم هســتم و 
به اعتقاد من کسب وکاری باقی می ماند که مشتری یا مخاطب 
آن را انتخاب کنند. مدیر پردیس سینمایی اطلس تصریح کرد: 
امروز نیاز به فضایی برای ارائه محصوالت فرهنگی وجود دارد که 
پیش و پس از ارائه آن مخاطب در آرامش باشــد. گل محمدی 
اظهار داشت: خوشبختانه طبق آمار و ارقام رکورد پرفروش ترین 
سینمای شهرستان را به گونه ای کسب کردیم که به سینماهای 
دیگر شهرمان از جهت آمار مخاطبانشان آسیبی وارد نکرده ایم 

بلکه تعداد عاقه مندان به سینما را افزایش داده ایم.
وی بیان کرد: وجود سالن های نمایش کودک برای آنکه خانواده ها 
در آرامش بتوانند فیلم مورد عاقه شان را ببینند، یکی از تمهیدات 

این مجموعه است.

ر گشت و گذا
   زشک؛ بهشت گمشده 

با چشمه های جوشان
مقدم:  کاهانی  مهدی 
روســتای زشــک که به 
عنوان یکی از نزدیک ترین 
گردشگری  روســتاهای 
به مشهد و به نام بهشت 
گمشده مشــهد شناخته 
می شــود، از توابع شــهر 

شــاندیز بوده و در امتداد جنوب شرقی رشــته کوه بینالود، در 
سرچشمه دره شاندیز و در فاصله 2۰ کیلومتری از شهر مشهد 
قرار گرفته اســت. واژه زشک در لغت برگرفته از »زو اشک« و به 

معنی چشمه های جوشان است. 
اگر در مســیر رودخانه روستای زشــک حرکت کنید، متوجه 
می شوید که رودخانه در فصل هایی از سال کاماً خشک است، اما 
در انتهای مسیر به چشمه هایی جوشان می رسید که از دل زمین 
فوران می کنند و به همین دلیل اســت که زشک با چشمه های 

جوشانش معروف شده است.
از جمله ظرفیت های گردشگری روستای زشک، باید به کوه ها و 
دره ها، رودهای پرآب و دائمی، چشمه های فراوان، چشم اندازهای 
طبیعی، محصوالت باغی، عسل و ماهی، بازارهای محلی و البته 
فاصله کم آن با مشــهد اشاره کرد. بیشتر مردم روستای زشک، 
کشاورزی و دامداری را پیشه خود کرده اند و از جمله محصوالت 
معروف آن ها می توان از سماق، شاهدانه، کلپوره، اکلیل کوهی و 
تمشک نام برد. رودخانه دائمی این منطقه از جنوب روستا گذشته 
و وجود باغ های بســیار زیبا و نیز هوای مطبوع این منطقه هر 
بیننده ای را مجذوب و محســور خود می کند. باغ های پرمیوه و 
رودخانه پرآب به عاوه بافت سنتی روستا و سقف های شیروانی 

خانه ها، بهترین مناظری است که می شود در زشک دید.
همچنین به دلیل وجود مسیرهای خاص کوهنوردی که در این 
روســتا وجود دارد، کوهنوردان می توانند به راحتی از مسیرهای 
ایجاد شــده به باالی کوه های زشک صعود کنند. چشمه قلقلی 
یکی از پرآب ترین و دیدنی ترین چشــمه ها در ییاقات اطراف 
مشــهد است. آب این چشمه مثل لوله آبی ترکیده، با قل قل از 
زمین می جوشد. از روستای زشک تا چشمه قلقلی، ۴ کیلومتر 
راه خاکی فاصله است. این چشمه در ابتدای راه صعود به قله های 

چمن، فِلِسکه و شیرباد قرار گرفته است.
قله شیرباد، با ارتفاع 3 هزار و 339 متر از سطح دریا، بلندترین قله 
رشته کوه بینالود است و به بام خراسان شهرت دارد. راه صعود به 
قله که از روستای زشک می گذرد، یک مسیر پاکوب است که از 
حاشیه رودخانه به سمت ارتفاعات می رود. زشک و حیطه، آخرین 
روستاهای این مسیر هستند. جان پناه شیرباد هم در این مسیر و 

در ارتفاع 3 هزار متری قرار دارد. 
قله چمن با 3 هزار و ۴۰ متر ارتفاع نیز یکی از قله های کوهستان 
بینالود است که روستای زشک در دامنه های شمالی آن قرار دارد. 
این قله با شیب مایمی که دارد، یکی از مناسب ترین قله ها برای 
راهپیمایی و کوهنوردی های سبک است. دامنه های قله چمن، 
یکی از بهترین رویشگاه های گیاهان خوراکی و دارویی در اطراف 

زشک است.

  نیشابور 
نایب قهرمان موتور کراس استان شد

 - ر بو نیـــــــشا
دومین  خبرنگارقدس: 
دوره مسابقات موتورکراس 
اســتان انتخابــی تیــم 
خراسان رضوی به میزبانی 
شهرســتان قوچــان در 
پیســت موتورکراس این 
شهرســتان برگزار و نیشابور نایب قهرمان موتور کراس خراسان 

رضوی شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نیشابور اظهارکرد: دومین 
دوره از ســری مسابقات موتورکراس قهرمانی استان به میزبانی 
شهرســتان قوچان در پیست موتورکراس این شهرستان برگزار 
شــد. محســن کاوه آهنگر افزود:در ایــن دوره از رقابت ها، ۴۰ 
ورزشــکار در چهار کاس )۱۵۰، 2۵۰، ۴۵۰ سی سی و آزاد( از 
شهرستان های )مشهد- نیشابور- سبزوار- جوین- طرقبه شاندیز- 

بردسکن- تربت جام و قوچان( به رقابت پرداختند.
وی خاطرنشان کرد: در کاس ۱۵۰ سی سی، علیرضا احمدی از 
مشهد، امیر غامی از طرقبه شاندیز و آرمان غامیان از نیشابور و 
در کاس 2۵۰ سی سی، جواد بیدی از جوین، محسن خدیور از 

بردسکن و ابوالفضل صادقی از نیشابور انتخاب شدند.
کاوه آهنگر یادآورشد: در کاس ۴۵۰ سی سی، علی برزوزاده از 
نیشابور، پوریا نجوی و احمد حسینی از مشهد و در کاس آزاد، 
علی برزوزاده از نیشابور، پوریا نجوی از مشهد، محمد حاجی آبادی 

از نیشابور انتخاب شدند.

  نتایج مسابقات قهرمانی المپیاد 
استعدادهای برتر دوومیدانی نونهاالن 

قدس: نتایج مســابقات 
المپـــیاد  قهرمــــانی 
برتــر  اســتعدادهای 
دوومیدانی نونهاالن استان 
خراسان رضوی اعام شد.

میزبانی  به  این مسابقات 
مشهد در ورزشگاه تختی 
در دوبخش پسران و دختران برگزار شد. در پایان نفرات برتر هر 

ماده و تیم های شرکت کننده به شرح زیر مشخص شدند.
 نتایج تیمی پســران: تیم مشهد با ۵9 امتیاز اول، تیم سبزوار با 

33 امتیاز دوم و تیم نیشابور با 22 امتیاز سوم شدند.
نتایــج انفرادی پســران: ۱۰۰ متر معین عارفی فــر،2۰۰ متر 
مهیارعباسی، ۴۰۰ متر متین غیور، ۸۰۰ متر سیدمحمد سجاد 
آقایی، هزار و ۵۰۰ متر امیریــزدان محمدی، 3 هزار متر ایمان 
اســماعیلی، ۱۱۰متر مانع امیر حسین پاهنگه، ۴۰۰ متر مانع 
سجاد هالیان، پرش طول؛ معین عارفی، پرش ارتفاع؛ سید سامان 
سامت، پرتاب وزنه علی رجبی و پرتاب نیزه امیرحسین داوری. 

 نتایج تیمی دختران: تیم مشهد با 6۰ امتیار اول، تیم نیشابور با 
39 امتیاز دوم و تیم تربت حیدریه با ۱۸ امتیاز سوم شدند.

نتایج انفرادی بخش دختران: ۱۰۰ متر مینا شــافعی،2۰۰ متر 
ملینا خیاط، ۴۰۰ متر یاسمن اصغری، ۸۰۰ متر یاسمن حلیمی، 
هزار و۵۰۰ متر ستایش میری، ۱۰۰ متر مانع یاسمن نعیمی راد، 
۴۰۰ متر مانع عاطفه عسگریان، پرش طول؛ یلدا صفائیان، پرش 
سه گام؛ فاطمه عسکریان، پرتاب وزنه؛ ماجده دانشی فر، پرتاب 

دیسک؛ مینا کوثری و پرتاب نیزه یاسمن محسنی.
شایان ذکر است، نفرات برتر با نظر کادر فنی به مسابقات قهرمانی 

کشور اعزام خواهند شد.

  نایب قهرمانی بانوان کبدی کار استان 
در مسابقات کشوری

هیئت  رئیــس  قدس: 
کبدی خراســان رضوی 
گفت: بانــوان کبدی کار 
خراســان رضوی به مقام 
نایب قهرمانی مســابقات 
دســت  کشــور  کبدی 
یافتند. مســابقات کبدی 
جوانان دختر کشور در شیراز به پایان رسید و در دیدار پایانی این 
رقابت ها، کبدی کاران گلستان در یک مسابقه فشرده 3۴ بر 3۰ 
تیم خراسان رضوی را شکست دادند و به مقام قهرمانی رسیدند. 
کهگیلویه و بویر احمد، قم، سیســتان و بلوچستان، سمنان، 
آذربایجان شرقی، اردبیل، فارس و کرمان تیم هایی بودند که 
تا یک هشــتم نهایی باال آمدند اما نتوانســتند به مرحله بعد 

صعود کنند. 
فارس میزبان در دور اول حذفی از مســابقات حذف شد و قم 
و آذربایجان شرقی با اختاف ناچیزی در این مرحله بازنده و 

حذف شدند.
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 اعضای بدن بیمار مرگ مغزی 
جان چهار نفر را نجات داد

 جشنواره مد و لباس ترنج 2 
برگزار می شود

قدس: اعضای بدن بیمار مرگ مغزی 6۵ ساله مشهدی، 
به چهار بیمار نیازمند عضو پیوند زده شد.

مسئول فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد گفت: در نهصد و هفدهمین عمل اهدای عضو از 
اهداکننده مرگ مغزی این دانشگاه بدن »هاشم رشیدیان« 
که از بخش ICU جراحی اعصاب بیمارستان قائم )عج( 
معرفی شده بود، پس از تأیید مرگ مغزی در بیمارستان 
منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت. دکتر 
خالقی افزود: کبد این بیمار مرگ مغزی در بیمارســتان 
منتصریه مشهد به یک بانوی 2۱ ساله ساکن اسفراین به 
صورت رایگان اهدا و پیوند زده شد. وی گفت: قرنیه های 
زنده یاد رشیدیان هم برای پیوند به بانک چشم دانشگاه 
علوم پزشــکی مشهد و قسمتی از پوست بدن وی نیز به 

بخش سوختگی بیمارستان امام رضا )ع(  ارسال شد.

 برگزاری سومین جشن 
بستنی سنتی در طرقبه 

قدس: سومین جشن  بستنی سنتی طرقبه با حضور مدیران 
و تعداد زیادی از زائران و گردشــگران و مردم شهر طرقبه 
برگزار شد. مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان طرقبه شــاندیز در این باره گفت: اجرای برنامه 
توســط گروه های موســیقی، برنامه های طنز، مسابقات و 

سرگرمی از مهم ترین بخش های  این  جشن مردمی بود.
علی اکبراحمد زاده ادامه داد: شهرســتان طرقبه شــاندیز 
از ظرفیت های گردشگری بســیار باالیی برخوردار است و 
این برنامه ها می تواند فرصت مناســبی برای حضور زائران 
و افزایش ماندگاری آن ها باشــد. وی یادآورشد: شهرستان 
طرقبه شاندیز به واسطه محیط طبیعی بکر و زیبا، توانسته 
مکملی برای گردشگری زیارت مشهد باشد. سومین جشن 
بستنی طرقبه با نورافشانی و قدردانی از پیشکسوتان بستنی 

طرقبه و پذیرایی میهمانان با  بستنی خاتمه  یافت.

قدس: دبیرخانه کارگروه ســاماندهی مد و لباس استان 
خراســان رضوی از برگزاری جشنواره مد و لباس ترنج 2 
خبر داد. آموزشــکده فنی و حرفه ای الزهرا در نظر دارد با 
مشارکت کارگروه ساماندهی مد و لباس، دومین جشنواره 

استانی ترنج را برگزار نماید. 
این جشــنواره با رویکرد احیا، حفظ و اشــاعه فرهنگ و 
هویت اسامی ایرانی و در راستای توجه و عمل به منویات 
مقام معظم رهبری در ســال رونق تولید و با هدف ارائه 
دســتاوردها و توانمندی های دانشجویان، به همت گروه 
طراحی دوخت و پوشــاک آموزشکده الزهرا مشهد برای 
عاقه مندان و صاحبان حرفه و مشاغل وابسته و صنعت 
پوشاک استان برگزار می شود.  جشنواره ترنج 2 قرار است 
در آذرماه سال جاری در محل مجتمع فرهنگی هنری امام 

رضا)ع( برگزار شود.  
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محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

۱. گرمابه- مجموعه تمام مشــاهدات ممکن 
در علم آمار که می توانند با تکرار یک آزمایش 
حاصل شــوند 2. کمک غــذای گیاهی- غذای 
تزریقی- نادر 3. ســتاره- خوراکی از تخم مرغ 
و ســیب زمینی- امتیاز  ۴. عــدد قرن- ادویه 
تندهندی- صحنه نمایش- از فروع دین اسام 
۵. پیامبری در شکم ماهی- مذاهب- صوت ندا 
6. مسایل مهم- کار را باید به وی سپرد- آهنگی 
در دستگاه شور 7. خون گرفتن به وسیله برش 
دادن بخشی از پوست میان دوکتف و مکیدن 
آن با شاخی مخصوص- بسیار دوستدار- صدای 
زیــر زنانــه در آواز گروهــی  ۸. اندازه ها- گیاه  
زینتی دائمی با گل های سفید یا صورتی دارای 
پیاز توپر و برگ های قلبی شــکل به رنگ سبز 
که دارای نقاط تیره و روشــن هستند 9. موی 
گردن خــروس- ورقه شناســایی- به مراددل 
نرســیده۱۰. ســتایش- دختر افراســیاب و 
 همسر ســیاوش- خطایی در ورزش بسکتبال 
۱۱. انتها- پوسته کوژ شفافی در جلو کره چشم 
 کــه عنبیه و مردمک پشــت آن دارند- حاکم 
۱2. الســتیک جهنده- ناپیدا- بوته گل- تلخ 
مــزه ۱3. قومــی از نژاد آریایــی - خدمتکار- 

 ایــن پول را در ســفر به »هاوانــا« خرج کنید
۱۴. دیدن - روش-کاالی دست دوم ۱۵. بازیگر 
خانم سینمای کشورمان با هنرمندی در سریال 
»مدینه« به کارگردانی »سیروس مقدم«- واحد 

کوچک وزن

۱. ســرکرده فرقــه اســماعیلیه ملقــب به 
 »شاهین ســفید«- مداد طراحی- مایه آهنگ

2. گرانقدر- کلکسیون - حکم و دستور 3. درد 
و رنج- چندیــن »یاقوت«- اجاره خانه ۴. ضمیر 
اتحاد- حرکت کردن با استفاده از حس المسه 
به جای قوه بینایی- کنایه از شخصی است که 
با زینت و لباس ، سعی در مهم جلوه دادن خود 
دارد ۵. مغازه- نصف»کاتد«- موی مجعد- خالص 
و سره 6. پل خطر- رفتار دور از دورویی و نفاق 
7. ورزش مورد عاقه » ســاوه شمشــکی«ها- 
عنصر رادیواکتیو- پزشــکی ۸. خراسان قدیم- 
گندم سوده- جســتنی معدنچی- دیوارکوتاه  
9. برادرپــدر- در مرز ایران و ترکمنســتان و 
روی رودخانه مرزی هریرود احداث شده اســت 
- حیوانی کوهی با شــاخی آهکی که هر سال 
می افتد ۱۰. پایه ای و اساسی- رهرو ۱۱. واحدی 

در سطح- دم و لحظه- شهر جشنواره- بدور از اتهام ۱2. امتحان 
گیرنــده- نوعی چراغ خوراک پزی قدیمی-  از ادات شــباهت 
۱3. نام پســرانه وطنی-نوعی پارچه نخی دستباف که بوسیله 
مهرچوبی روی آن نقش های تزئینی می اندازند- از خواب افزارها 
۱۴. نظر انتخاباتی- دوری کردن- خیاطخانه ۱۵. تیر پیکان دار- 
»صفر« در لفظ بچه لنــدن- کارگردان ، کمدین و تهیه کننده 
آمریکایی برنده جایزه اسکار بهترین فیلم غیر اقتباسی در ۱96۸

  افقی

  عمودی
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