
 فعالیت های فرهنگی مدرسه
 در مسجد انجام بگیرد

  »سفر مأمور 2519« 
رونمایی شد

در مراسمی با حضور خانواده معظم شهدا پیشنهاد آیت اهلل علم الهدی در جمع مدیران مرکز رسیدگی به امور مساجد 

نماینــده ولی فقیه در خراســان رضــوی گفت: 
خوشبختانه امروز در همه قسمت ها با یک جریان 
ابتکاری نســل جوان روبه رو هستیم که از سلسله 
ابداعات و ابتکارهای مفیــد برخوردارند؛ این باید 
با تجربیات عناصر ســابقه دار آمیخته شود.آیت اهلل 
علم الهدی که به مناســبت روز جهانی مسجد در 

جمع مدیران، معاونان و کارکنان ...

کتاب »ســفر مأمور ۲۵۱۹« همزمان با ســالروز 
شهادت شــهیدعلیرضا عربی در فروشگاه کتاب 
شهر آیین مشهد رونمایی شد.این مراسم با حضور 
جمعی از خانواده  معظم شهدا برگزار شد.نویسنده 
کتاب »سفر مأمور ۲۵۱۹« در خصوص این کتاب 
گفت: این کتاب روایت شهید علیرضا عربی است. 

علیرضا عربی بین سال های ...
.......صفحه 4 .......صفحه ۲ 

حاشیهکشفرودگلستانمیشود
 اعتماد بی جا عاقبت خوشی نداشت

 سرقت از پیک موتوری
با خوراندن بستنی آلوده

.......صفحه 3 

.......صفحه ۲ 

 دفترحجت االسالم  عصمتی 
به روی مردم تربت حیدریه 

همیشه بازاست

امام جمعه 
کشاورز

حجت االســام محمدرضا عصمتی حدود چهار سال 
اســت که امامت جمعــه تربت حیدریــه را به عهده 
دارد. روحانی شــصت و دو ساله تربت حیدریه با اینکه 
امام جمعه و مدیر حوزه علمیه هراتی است و تدریس 
 می کنــد، اگر روزی چهار ســاعت کشــاورزی نکند، 
حال و احوالش رو به  راه نیســت.منزل و دفترش یکی 
اســت؛ دِر خانه او روی همگان باز بوده و با یک یااهلل 
هر کس بخواهد، می تواند وارد شود؛ از جمله آن جوان 
یا پیرمردی که برای مشــکل کار، معیشت یا مسائل 
شــرعی می خواهد امام جمعه را ماقات کند. حاج آقا 
عصمتی به مــردم تربت حیدریه گفته هر وقت نیاز به 
دیدار امام جمعه داشــتند، پــس از پایان درس حوزه 

می توانند به دفتر وی بیایند ...

وعده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در تحریریه قدس

.......صفحه ۲ 

گالیه نماینده مردم مشهد از دولت

سالگذشته
یکریالهم

ازبودجهزیارت
تخصیصدادهنشد!

سه عضو یک باند که برای اجرای نقشه شیادانه سرقت، به طعمه 
خود داروی بیهوشــی خورانده بودند، با تاش مأموران فرماندهی 
انتظامی مشــهد رد زنی و دستگیر شدند.سه سارق حرفه ای برای 
آنکه بتوانند اقدامات شــوم خود را در شهر اجرایی کنند، تصمیم 
گرفتند ابتدا یک نفر از آن ها به سطح شهر برود و در پوشش مسافر، 
یک پیک موتوری را شناسایی و پس از کرایه کردن موتور برای چند 
مقصد کوتاه او را به مکان موردنظر کشــیده و داروی بیهوشی را با 

همکاری دیگر اعضای باند به او بخوراند...

.......صفحه 4 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

پنجشنبه 24 مرداد 1398

  13 ذی الحجه 1440
  15 آگوست 2019  
سال سی و دوم 

  شماره 9039  
ویژه نامه 3423 
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
    ) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» تمدید نوبت اول فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس 
اتحادیه صنف خرازی، عطریات و لوازم ورزشی مشهد «  

در اجرای ماده »  7 « آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی )موضوع 
تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی( و در اجرای مصوبه مورخ 98/04/04 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی 
مشهد بدینوسیله از کلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف خرازی، عطریات و لوازم 
ورزشی مشهد، دارندگان شرایط ذیل، دعوت میشود از روز یکشنبه مورخ 98/05/27 ظرف مدت 10 روز، حداکثر 
 -  iranianasnaf.ir اصناف  ایرانیان  ابتدا درسامانه  ذیل،  مدارک  با  مورخ 98/06/05 شخصًا  روز سه شنبه  تا 
سامانه ساران ) انتخابات الکترونیکی اتحادیه ها ( - قسمت ثبت نام داوطلبین، مراجعه و با درج شناسه صنفی ، 
نسبت به  ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل، اقدام و سپس شخصًا با ارائه  اصل و تصویر 
مدارك ذیل الذکر، جهت ادامه فرآیند  ثبت نام و  تکمیل پرسشنامه ) در مهلت قانونی فوق ( ، به دبیرخانه 
هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان مشهد ، واقع در سازمان صنعت، معدن و تجارت 

خراسان رضوی به آدرس بولوار خیام مراجعه نمایند .   
شرایط الزم :

1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران
2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد                        

7- داشتن حد اقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- هشت قطعه عکس4×3 جدید مربوط به سال جاری ) پشت نویسی شده (

2- دو سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن
3- دو سری تصویر پشت و رو از کارت ملی به همراه اصل آن

4-  یک برگ تصویر ازآخرین مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبر به همراه اصل آن
5- یک برگ تصویر از پروانه کسب معتبر دائم به همراه اصل آن

6- یك برگ تصویراز اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
ایرانیان  اجرایی، در سامانه  به دبیرخانه هیئت  از مراجعه حضوری  بایست قبل  الزامًا می  ** داوطلبان محترم 
اصناف به شرح فوق الذکر ، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه 

هیئت اجرایی، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت، ثبت نام آنان بصورت حضوری ، انجام نخواهد شد .
** داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرایی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات 
کشوری، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی ، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود  پیش از ثبت 
، پیش از شروع به کار در هیئت  نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده 

مدیره اتحادیه ، الزامی است .
علیرضا ساالری

رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد 
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آگهی دعوت سهامداران به مجمع عمومی عادی 
شرکت خدماتی شهرک صنعتی کاشمر )سهامی 

خاص( )نوبت اول( شماره ثبت: 2096 شناسه ملی: 
1400364041

بدینوس��یله از کلی��ه صاحبان س��هام و ی��ا نمایندگان 
قانونی آنها دعوت می ش��ود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی ک��ه در روز ش��نبه مورخ 1398/06/02 س��اعت 
10/00 در مح��ل قانون��ی ش��رکت ب��ه آدرس ش��هرک 
صنعتی کاشمر، بولوار صنعت، ساختمان اداری، طبقه 
همکف به کدپستی 9676135456 تشکیل می گردد، 

حضور بهم رسانند.
دس��تور جلسه: گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال 

1397
ط��رح و تصوی��ب صورته��ای مالی، ترازنام��ه و صورت 

سود و زیان 1397
انتخاب بازرس و حسابرس برای سال مالی 1398

هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی کاشمر
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم )بطورفوق العاده (  
شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک کشاورزی شهرستان مشهد شماره ثبت 6649 

تاریخ انتشار: پنجشنبه مورخ 1398/05/24
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم ) بطور فوق العاده ( شرکت تعاونی در روزچهار شنبه مورخ 1398/06/13 
راس س��اعت 17 در محل س��الن مدیریت بانک کشاورزی خراس��ان رضوی واقع در بولوارشهید دستغیب نرسیده به 
چهارراه خیام برگزار می گردد از کلیه اعضاء محترم دعوت می ش��ود در جلس��ه مذکور حضور بهم رسانند. با توجه به 
انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکس��ال مالی داوطلبین کاندیداتوری بازرس��ی می توانند حداکثر یک 
هفته پس از انتش��ار این آگهی درخواس��ت کتبی خود را به دفتر ش��رکت ارائه نمایند اعضایی که امکان حضور در 
جلسه را ندارند می توانند حق رای خود را به دیگری واگذار نمایند .دراین صورت هر عضو عالوه بر رای خود می تواند 
حداکثرس��ه رای و غیرعضو تنها یک رای داشته باشد. متقاضیان جهت اعطا نمایندگی به همراه وکیل خود می توانند 

از ساعت 8 الی 16 و حداکثر تا دو روز مانده به برگزاری مجمع به دفتر شرکت تعاونی مراجعه فرمایند. 
دستور جلسه : 1- گزارش هیئت مدیره و بازرس    2- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 1397 
3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398    4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی 

5- پیشنهاد افزایش سرمایه      6- تصویب آخرین تغییرات سرمایه 
7- تصمیم گیری در خصوص اخذ تسهیالت بانکی 

8- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود 
 هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک کشاورزی شهرستان مشهد
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
حمل و نقل تعاونی خود راننده خراسان

نوبت دوم بدینوس��یله از کلیه اعضاء ش��رکت تعاونی 
دع��وت ب��ه عم��ل می آی��د در جلس��ه مجم��ع عموم��ی 
فوق العاده نوبت دوم که در س��اعت 17 روز سه شنبه 
1398/06/05 در محل دفتر این شرکت واقع در جاده 
س��یمان کیلومت��ر 18 بعد از روس��تای فارم��د برگزار 

می گردد، حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:

بررس��ی مش��کالت مال��ی و توس��عه حیط��ه کاری این 
شرکت

تذک��ر: در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه میس��ر 
نباش��د، می تواند حق رأی خود را به موجب وکالت نامه 
به عضو دیگری واگذار نماید و عضو متقاضی می تواند 
ب��ه هم��راه نماینده قانونی خ��ود در تاریخ ه��ای 27 و 
1398/5/28 از س��اعت 11 ال��ی 12 ب��ه آدرس دفت��ر 
ش��رکت مراجعه و برگه وکالت خود را ارائه نماید. در 
غی��ر اینصورت هر عض��و عالوه بر رأی خ��ود می تواند 
وکالت 3 نفر دیگر را داش��ته باش��د و غیرعضو فقط 1 

رأی دارد.
هیئت مدیره شرکت تعاونی خود راننده
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وعده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در تحریریه قدس

حاشیه»کشفرود«گلستانمیشود
هاشم رسائی فر  محمد عالیی به همراه 
چند نفــر از مدیران شــرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی دیروز میهمان روزنامه قدس 
بود. مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان 
که به بهانــه تبریک روز خبرنــگار به قدس 
آمــده بود چند دقیقــه ای از وضعیت آب در 
خراسان رضوی و اقدامات و برنامه های پیش 
روی شرکت تحت مدیریتش گفت و البته به 
موارد مطرح شــده پاســخ داد.وی با اشاره به 
نقش مدیریت به خصوص در موضوع آب گفت: 
موضوع مهم در بحث آب و چالش های فرا روی 
آن مدیریت درست و اصولی است؛ مدیریتی 
که با برنامه باشــد و درک دقیقی از شــرایط 

موجود و آینده در آن وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: در همین راستا در مجموعه 
شــرکت آب منطقه ای نخستین بحثمان این 
بــود که تعریف دقیقــی از منابع آبی موجود 
در استان داشته باشیم. یک سال طول کشید 
تا به این مهم رســیدیم که البته مورد تأیید 
همه دستگاه های دســت اندرکار موضوع آب 
واقع شود. وی ادامه داد:موضوع بعدی نسبت 
استفاده بخش های مختلف از آب موجود چقدر 
باشد و به چه میزان و نیز توزیع مکانی آب در 

استان به چه صورت انجام پذیرد؟
وی در ادامه افزود: در راســتای موضوع هایی 
کــه مطــرح شــد کار برنامه ریــزی شــده 
صورت گرفتــه که در حال حاضــر همه در 
اســتان آن را قبــول دارنــد و گزارش های 
می نماینــد. پیگیــری  و  رصــد  را  آن هــا 

عالیی گفت: نسبت استاندارد برداشت آب از 
بارش هر سال 40 درصد است که این نسبت 
اگر به 75 درصد برســد میزان ریسک باالیی 
دارد؛ باالتر از 75 درصد یعنی تنش آبی. این 
میزان در اســتان  125 درصد در 60 ســال 
گذشــته بوده و 135 درصد در مشــهد! این 
یعنی فاجعه. وی تأکید کــرد: با برنامه ریزی 
کــه صورت گرفتــه میزان برداشــت آب در 

استان تا ســال 1405 باید 
بــه 100 درصد برســد که 
باز هم رقم باالیی اســت و 
باید میزان برداشــت بعد از 
آن باز هــم کاهش یابد. در 
این راستا در سند همیاران 
آب که به امضای مسئوالن 
میزان  است  رسیده  استانی 
برداشت در 37 حوزه مورد 
نظر مشخص شــده و باید 
طبق آن عمل شود. به طور 
مثال برای امسال باید 600 
کاهش  مکعب  متر  میلیون 
باشیم. داشــته  برداشــت 

ساماندهیکالزرکشدرمرحله
انتخابپیمانکار

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای خراســان 

رضوی در پاســخ بــه این 
پرســش که موضــوع کال 
زرکش و ســاماندهی آن به 
داشت:  اظهار  رســید،  کجا 
موضــوع کال زرکــش پس 
از جریــان باران های ســیل 
آسای ابتدای سال به یکی از 
جدی ترین موضوعات تبدیل 
شد که با کار شبانه روزی در 
اوج بارندگی هایــی که واقع 
شــد برای نخســتین بار به 
هیچ کسی خسارت مالی یا 
جانی وارد نشد که این اتفاق 

خوبی بود.
وی اضافه کــرد: پس از آن 
طرح موجود که بین شهرداری، آب منطقه ای 
و راه و شهرســازی مشــترک است، پیگیری 
شــد و در حال حاضــر در مرحلــه انتخاب 

پیمانکار نهایی قــرار دارد؛ امیدواریم پس از 
انتخاب پیمانکار کار به ســرعت انجام شود.
عالیی همچنین در واکنش به موضوع فروش 
فاضالب کشــف رود به کشاورزان حاشیه این 

رودخانه گفت: 
آنچه در مورد اســتفاده از فاضالب کشف رود 
وجود دارد، این اســت که طبق آزمایش هایی 
که شــرکت آب منطقه ای انجام داده اســت، 
فاضالب کشــف رود تا پیش از چرمشهر برای 
مصارف کشاورزی کشت غیرصیفی مشکلی 
ندارد. مسئله چرمشهر و فاضالب آن هم باید 

حل شود.

حاشیهکشفرودمحلیبرایکاشتگل
وگیاهزینتی

وی عنوان کرد: فضایی در شهر به وجود آمده 
که نباید از کشف رود برای آبیاری به کشاورزان 
داده شــود، اما نظر ما این است که چرا نباید 
داده شود؟ اگر کشاورز آبی برای کشت نداشته 
باشد چطور می خواهد زندگی اش را اداره کند؟ 
اگر آب کشــف رود را نمی شــود برای کشت 
محصوالت خوراکی مثل صیفی استفاده کرد 
چرا زمینه اش برای کاشــت گل و گیاه زینتی 
برای کشاورزان فراهم نشود تا شهرداری برای 
گل آرایی شــهر از این منبع اســتفاده کند و 
مجبور نباشد از گرگان و شهرهای شمالی گل 

و گیاه برای شهر بیاورد؟
وی تصریــح کرد: همین جا اعالم می کنم آب 
منطقه ای این مسئله را امسال با برنامه ریزی 
که دارد حل خواهد کرد تا دغدغه ها برطرف 

شود.

 دورهمی سه روزه با هزینه 4 میلیاردی 
 سماور بابا امان می جوشد؛

 جشنواره نمی خواست دیگر!
فارس: خبر برگزاری جشنواره تولیدات مراکز صداوسیما در 
خراسان شمالی که در روزهای اخیر مطرح شده، اما و اگرهای 
زیادی را در فضای مجازی بین مخاطبان رسانه ای مطرح کرده 
است که از طرف مسئوالن مرتبط با جشنواره بی پاسخ مانده 
است.میزبانی خراســان شمالی توسط حمید قربانی جم در 
جلســه معارفه اش به عنوان مدیرکل صداوسیمای خراسان 
شــمالی مطرح شــد که دارابــی، معاون امور اســتان های 

صداوسیما، بدون بررسی شرایط استان با آن موافقت کرد.
آنچه مسلم است نخســتین نیاز هر دعوتی، داشتن شرایط 
میزبانی مناســب است، حال آنکه استان نه ظرفیت میزبانی 

از هزار نفر مدعو را دارد نه زیرساخت های مناسبی برای آن.
در تماســی که با دو هتل بجنورد داشتیم، در پاسخ گفتند: 
هتل درنهایت ظرفیت پذیرش ۸0 نفر را دارد؛ یکی دیگر از 

هتل ها گفت: پذیرش ۸0 نفر آن هم بدون نهار و شام!
شــنیده  شده اســت مدیران مســئول برای اســکان هزار 
نفر بــه خوابگاه های دانشــجویی، خانه هــای بومگردی  و 

میهمان پذیرهای اطراف بجنورد مراجعه کرده اند.
با این حســاب وکتاب، هزینه هایی که برایمان تراشــیده اند 
کالهی گشاد بر سر استان است که به قد و قواره ما نمی آید 

لباس پینه بسته و کاله شاپویی!
به زبان ساده عده ای معتقدند این جشنواره بهانه ای است تا 
سه روز بیایند و بروند که بفهمند ما بش قارداش داریم و بابا 
امانمان هنوز سماورش می جوشد و چای آنخمان َدم است! اما 
خبر از زخم سیل و زلزله ندارند که باران مهر و برف زمستان 
در پیش اســت. اما صداوسیمایی که همیشه داد نداری اش 
بلند اســت چگونه 4 میلیارد را بابت یک جشنواره سه روزه 

اختصاص می دهد؟
علی قربانی، رئیــس مجمع نمایندگان اســتان در نامه ای 
بــه نوبخت، رئیــس برنامه وبودجه کشــور، درخواســت ۸ 
میلیــارد تومان را نوشــته اند! این درخواســت رســمی و 
قانونی بــا این مبلغ چه توجیهــی دارد؟ ۸ میلیارد را برای 
ســه روز قرار اســت خرج کنید که چه؟ چه دســتاوردی 
دارد؟ چــه دســتاوردی برای دیگــر اســتان های میزبان 
داشــته که قرار اســت گلی هم بر ســر اســتان ما بزند؟

چندین میلیارد را می خواهند برای ســه شب هزینه کنند؛ 
سؤال اینجاست چه مقدار از این مبلغ در قالب سرمایه گذاری 
یا حمایت از گروه های هنری اســتان به چرخه اقتصادوهنر 

استان برمی گردد؟
از این ها بگذریم برایم ســؤال اســت سر تیتر اولویت استان 
برای مدیران چیســت؟ خودشان چقدر این استان مظلوم را 
می شناسند که حاال داعیه شناساندن آن را دارند؟ از زخم های 
سیل تا دردهای زلزله خبردارند؟ از حاشیه های پررنگ تر از 
متن شهر تا شاخص های باالی طالق و اعتیاد چقدر می دانند؟ 

کار فرهنگی تنها جشنواره برگزار کردن نیست. 

رئیس ستاد انتخابات کشور:
  منشور حرفه ای 

مجریان انتخابات تهیه می شود
ســتاد  رئیس  قدس: 
انتخابات کشــور گفت: 
 در پایان دوره های ده گانه
مجــــریان  آموزشــی 
انتخابات، منشور حرفه ای 
انتـــخابات  مجریــان 

 تدوین می شود.
جمال عرف که در جریان مراســم افتتاحیه نخســتین دوره 
آموزشی مجریان و دست اندرکاران انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی و نخستین میان دوره ای پنجمین دوره 
مجلس خبرگان رهبری در مشهد سخن می گفت، بر ضرورت 
رفع همه ابهام ها و پرســش های مجریان و دست اندرکاران 
انتخابات در جریان دوره های ده گانه آموزشــی تأکید و اظهار 
کرد: این دوره های آموزشی برای پاسخ به ابهام های مجریان 
انتخابات و با حضور همه اعضای ستادهای انتخابات استان ها 
برگزار می شــود و نباید در پایان این دوره ها، ابهام و پرسشی 

برای مجریان انتخابات باقی بماند.

تحریمودلسردیمردم
ازمهمتریناهدافدشمناست

معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین 
در دیــدار با آیت اهلل یعقوبی، نماینده ولی فقیه در خراســان 
شمالی گفت: یکی از اهداف دشمنان دنبال کردن خط تحریم 
و دلسردی مردم در سال برگزاری انتخابات است و همه وظیفه 

داریم در مقابل دشمنان ایستادگی کنیم.
جمال عرف افزود: انتخابات امسال تنها اهمیت داخلی ندارد 
بلکه دارای اهمیت بین المللی است، زیرا نوعی ارزیابی از میزان 
قدرت ملی و اعتماد به نظام در شــرایط افزایش فشــارها و 

تهدیدها علیه نظام و مردم است.

 پیشنهاد آیت اهلل علم الهدی در جمع مدیران 
مرکز رسیدگی به امور مساجد 

   فعالیت های فرهنگی مدرسه
 در مسجد انجام بگیرد

ولی  نماینــده  قدس: 
فقیه در خراسان رضوی 
گفت: خوشبختانه امروز 
در همه قسمت ها با یک 
جریــان ابتکاری نســل 
جــوان روبه رو هســتیم 
که از سلســله ابداعات و 
ابتکارهای مفید برخوردارند؛ این باید با تجربیات عناصر سابقه دار 

آمیخته شود.
آیت اهلل علم الهدی که به مناسبت روز جهانی مسجد در جمع 
مدیران، معاونان و کارکنان مرکز رســیدگی به امور مســاجد 
خراســان ســخن می گفت، با بیان اینکه مدیریت مساجد در 
مسئله هماهنگ ســازی ایده ها و آرمان ها به خصوص منویات 
خاصه مقام معظم رهبری از سختی های این جریان است، اظهار 
داشت: معموالً حرکت های تشکیالتی که از یک هسته مرکزی 
آغاز می شود و در فروع آن توسعه پیدا می کند، اگر همراه با یک 

حاکمیت مرکزی نباشد، موفق نخواهد بود.
امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد: اینکه انقالب به وسیله مساجد 
به پیروزی رسید حرف درستی است، اما به وسیله کدام مساجد؟ 
در یک محله یک مســجد انقالبی بود و کار انقالبی می کرد، 
اما چهار مسجد دیگر چوب الی چرخ  کار انقالبی این مسجد 
می شــدند؛ آقای امام جماعتی می گفت »مبارزه با طاغوت در 
غیبت امام زمان)عج( جایز نیســت و کسی نیست که جواب 
این خون ها را بدهد«.آیت اهلل علم الهدی اضافه کرد: دو جریان 
متعارض در مسجد وجود دارد، یک جریان امام محور و از طرف 
دیگر مردم محور، چرا که مسجد پایگاه مردمی است؛  این یک 
پارادوکس برای مسجد است که هم امام محور و هم مردم محور 
است، اما بین این دو تعادلی ایجاد شده که امور مسجد را پیش 
می برد.آیت اهلل علم الهدی به طرح مدرسه در مسجد اشاره کرد 
و افزود: به سراغ »مدرسه با مسجد« بروید، اگر فضای مدرسه، 
مدرسه ای نباشــد و بچه را به عنوان مدرسه ببرید سر کالس، 
نتیجه خوبی ندارد؛ مســجد نیز فضای مدرسه نیست، اینکه 
بگوییم برو در مســجد درس بخوان هم نتایــج خوبی ندارد، 
زیرا بچه باید بچگی کند، نبایــد او را محدود کرد.وی تصریح 
کرد:بهترین راه نزدیک کردن جوانان و نوجوانان به مسجد این 
است که فعالیت های فرهنگی مدرسه در مسجد انجام بگیرد و 

به این شیوه، جوانان و نوجوانان با مسجد انس می گیرند.

 قدس به بهانه برداشت این محصول معروف 
خراسان گزارش می دهد

کنکاشی در استفاده از سموم در خربزه
فصل  هاشم رسائی فر: 
تابستان موســم به ثمر 
صیفی  مزارع  رســیدن 
آن هاســت.  میوه دهی  و 
واسطه  به  که  میوه هایی 
دارای  بــودن  آبــدار 
طرفــداران زیــادی بین 
مردمند و البته که طعم 
و مزه ای خاص دارند.خربزه یکی از میوه های فصل تابستان و به 
نوعی برند خاص خراسان رضوی است. کمتر کسی را می توان 
یافت که از خوردن آن به واســطه مزه و شیرینی خاصش لذت 
نبرد. مصرف این میوه پرطرفدار اما به واســطه شرایط کاشت 
و نگهداری که پیش از برداشــت آن وجود دارد از سوی برخی 
از کارشناسان مسائل خوراکی با احتیاط همراه بوده است. این 
هشــدارها در سال های اخیر بیشتر و بیشــتر نیز شده است. 
سرمنشأ همه این هشدارها را بیشتر باید در مرحله داشت آن 
جست وجو کرد. کارشناسان استفاده بی رویه از سموم دفع آفات 
کشاورزی در مرحله داشت این محصول را هشداری جدی برای 
مصرف کنندگان خربزه اعالم کرده اند و به مردم توصیه می کنند 
تا حد امکان از خربزه هایی استفاده کنند که در زمان داشت آن ها 
از سموم کمتری استفاده شده است. آن ها دلیلی محکم نیز برای 
این توصیه دارند، آن هم اینکه ماندگاری ســموم استفاده شده 
روی خربزه طوالنی تر از سایر میوه هاست و این سبب می شود 
در موارد زیادی درصدی از فرموالسیون سم همراه خربزه باقی 

مانده و در نهایت خوراک مردم شود!
قاسمی، کارشناس امور کشــاورزی در خصوص فرایند کاشت و 
داشت میوه خربزه در مزارع صیفی خراسان رضوی و استفاده گاه 
بیش از اندازه ســم در زمان داشت آن، می گوید: استفاده از سم 
برای عمل آوری خربزه مسئله مهمی است که باید کشاورزان در 
روند کاشت و داشت آن رعایت کنند تا محصولی سالم به دست 
مصرف کننده برسد.وی در ادامه می افزاید: در گذشته این باور غلط 
در بین کشاورزان رواج داشته که هر چه دفعات سم پاشی بیشتر 
باشد، محصولی سالم تر بدون خرابی و بدون پرت تولید خواهند 
کرد؛ اما گزارش ها و آزمایش های انجام شــده روی آن در مزارع  
نشان داده گرچه شاید میزان آفت محصول در ظاهر کمتر شده 
باشد، اما سم پاشی زیاد ضربه بی اندازه ای به کیفیت خربزه می زند، 
چرا که ســموم اغلب پس از مصرف، زمان ماندگاری باالیی روی 
خربزه دارند و گاه به داخل آن هم نفوذ می کنند که این می تواند 
خطراتی برای مصرف کننده در پی داشته باشد.قاسمی با اشاره به 
اقداماتی از جمله تغییر روش کاشت از سنتی به نشاکاری، اظهار 
داشــت: در حال حاضر بیشــتر خربزه ها با روش نشاکاری تولید 
می شــوند، به گونه ای که خربزه ابتدا به روش گلخانه ای کاشت 
می شود، پس از اینکه بوته آن سه یا چهار برگ داد، به داخل زمین 
منتقل می شود که این فرایند سبب می شود چون فضای گلخانه ای 
برای کاشت فراهم شده، استفاده از سم نیز دفعاتش کمتر و کمتر 
شود. ضمن اینکه در مرحله داشت نیز با آگاه سازی کشاورزان به 
حرکت به سمت حذف یا استفاده کمتر از سموم، در حال حاضر 
میزان مصرف ســم برای عمل آوری خربزه از گذشته تا کنون به 
میزان قابل مالحظه ای کاهش پیدا کرده است. حتی در برخی از 
مزارع، خربزه هایی تولید می شود که کامالً ارگانیک بوده و از سم در 
آن استفاده نمی شود.وی در پاسخ به این پرسش که تا چه میزان 
می شود به سالم بودن میوه خربزه در شرایط کنونی اعتماد کرد، 
گفت: همان طور که عنوان شد شرایط به سمتی می رود که میوه ای 
با کیفیت بهتر و استفاده کمتر از سموم به عمل آید، به همین دلیل 
قطعاً شــرایط بهتر از گذشته شده است و تالش برای عمل آوری 
میوه های باکیفیت و به قول معروف سبز بیشتر و بیشتر می شود.

بــرای اینکــه نظــر مســئولی از جهادکشــاورزی یکی از 
شهرستان های تولیدکننده خربزه در استان را جویا شویم با 
رئیس اداره جهاد کشاورزی تربت جام تماس گرفتیم که وی 
از گفت وگو در این زمینه سر باز زد و حاضر به مصاحبه نشد!

 فارس: حجت االســالم محمدرضا عصمتی حدود چهار 
سال است که امامت جمعه تربت حیدریه را به عهده دارد. 
روحانی شصت و دو ساله تربت حیدریه با اینکه امام جمعه 
و مدیر حوزه علمیه هراتی اســت و تدریس می کند، اگر 
روزی چهار ســاعت کشــاورزی نکند، حال و احوالش رو 
به  راه نیســت.منزل و دفترش یکی است؛ درِ خانه او روی 
همگان باز بــوده و با یک یااهلل هر کس بخواهد، می تواند 
وارد شود؛ از جمله آن جوان یا پیرمردی که برای مشکل 
کار، معیشت یا مسائل شــرعی می خواهد امام جمعه را 
مالقات کند. حاج آقا عصمتی به مردم تربت حیدریه گفته 
هر وقت نیاز به دیدار امام جمعه داشــتند، پس از پایان 
درس حوزه می توانند به دفتر وی بیایند و هیچ نیازی حتی 

به وقت قبلی نیست.
خود را مقید به شــرکت در مراســم جشن و عزا می داند 
و می افزاید: امام جمعه در شــادی و عزا باید همراه مردم 
باشــد و به همین دلیل اســت که تالش می کنم در حد 
توان در تمام مراسم عروسی یا تشییع جنازه حضور یابم، 
چراکه یک امــام جمعه تنها با مردم هویت پیدا می کند.

از مدیریــت حوزه و تدریس حقــوق دریافت نمی کند و 
می گوید، کشاورزی کفاف زندگی اش را می دهد و معتقد 
است، امام جمعه ای که مردمی نباشد و فراتر از سطح مردم 
زندگی کند از عمل به وظیفه و مأموریتی که رهبر معظم 
انقالب به ائمه جمعه داده، عاجز است، چراکه امام جمعه 
تنها زمانی می تواند نماینده شایسته رهبر باشد که کنار 
مردم با آن ها زندگی کند.در ادامه پاسخ برخی از پرسش ها 

را از زبان خودش می خوانیم.

 شما در بین مردم از محبوبیت خاصی برخوردار 
هستید؛ دلیل این محبوبیت و تعریف شما از مردمی 

بودن امام جمعه چیست؟
امــام جمعه باید در ارتباط نزدیک با مردم باشــد، چون 
امــام جمعه خلفی اســت از طرف رســول اکــرم)ص(، 
ائمه اطهــار یــا نماینــدگان ولی فقیــه و رهبر معظم 
انقــالب که بایــد بتواند نماینده شایســته ای باشــد. او 

باید برای مردم شــفاف باشــد، بین مــردم زندگی کند 
تــا بتوانــد مشــکالت آن هــا را درک و منتقــل کند.

 اگر مردم بخواهند با شما ارتباط برقرار کنند باید 
چکار کنند؟

در دفتر ما برای همه باز اســت، مردم هر زمان خواستند 
آزادانه به دفتر ما بیایند. گفته ام اگر کسی سرزده آمد و من 

نبودم منتظر باشد تا بیایم.

 موقع برداشت محصول به کشاورزان سر می زنید؟
بله، من زمین کشــاورزی دارم؛ با مسائل کشاورزی آشنا 

هستم، سر زمین های کشــاورزی می روم و به کشاورزان 
خسته نباشید و خدا برکت می گویم؛ اگر مشکلی داشته 
باشند می شــنوم و اگر کاری هم در توانم باشد برایشان 

انجام می دهم.

برخی می گویند شــأن روحانیــت باالتر از این 
حرف هاست.

خیر، این حرف را قبول ندارم. همین کشاورزی است که 
موجب شــده من با کشاورزان ارتباط داشته باشم. بیشتر 
مردم اینجا کشاورز هستند و من به عنوان امام جمعه این 
شهر اگر کشاورز نباشم از ارتباط و رابطه خوب و صمیمی 

با مردم محروم می شوم.

 ماشین شما چیست؟
 پراید.

 شما چند فرزند دارید؟
هشت پسر و چهار دختر که تمام پسران و سه دخترم با 

خانواده روحانیون ازدواج کرده اند.

 آیا شما برای کار فرزندان سفارش کردید؟
من ســفارش نکرده ام، اما ایــن کار را نکرده و نمی کنم و 

هشت پسر من روحانی هستند.

 شما با رهبر معظم انقالب دیدار داشتید؟
بلــه، ما دیدار با رهبر انقالب زیاد داریم و به ایشــان هم 

عالقه مند هستیم، اما نمی خواهیم زیاد مزاحمشان شویم.

سخن پایانی؟
مسئوالن و همه ما باید بیش از پیش به مردم توجه کنیم، 
حرف مردم را بشنویم و با آن ها گفت وگو کنیم. به نظرم 
یــک روحانی اگر برای رفع مشــکالت مردم کار و تالش 
کند، ارزش زیادی دارد. وجود یک روحانی در هر منطقه 
عالوه بر وحدت و انسجام، سبب آبادانی و رونق آن منطقه 

می شود.

دفترحجت االسالم  عصمتی  به روی مردم تربت حیدریه همیشه بازاست

 امام جمعه کشاورز
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 حضور یک گروه جهادی از بلژیک
 در مناطق محروم خراسان رضوی 

قدس: رئیس بسیج سازندگی خراسان رضوی گفت: 
به زودی یک گروه جهادی از بلژیک در مناطق محروم 

خراسان رضوی حضور می یابد. 
سرهنگ روحانی اظهار داشت: از ابتدای امسال بازسازی 
منازل سیل زده توسط بسیج سازندگی استان در دستور 
کار قرار گرفته است. وی گفت: این بازسازی ها در گنبد، 
نیشابور، ســبزوار، محور داورزن و کاشمر، خلیل آباد و 
محور قوچان در حال انجام است؛ بیشتر مرمت ها تمام 

شده و در حال ساخت و ساز هستیم. 
وی با اشاره حضور گروه جهادی بلژیک در استان گفت: 
این گروه قرار اســت از الگوی جهادی فعال در استان 

نمونه برداری کنند. 

 مشارکت بانوی نیکوکار
 در ساخت فضای آموزشی روستایی 

قدس: بانوی نیکوکاری در شهرســتان تربت حیدریه 
مشــارکت در ساخت یک واحد آموزشــی را برعهده 

گرفت.
با امضای تفاهم نامه ای بین این فرد نیک اندیش، مجمع 
خیرین مدرسه ساز، نوسازی مدارس و آموزش و پرورش 
قرار است یک باب دبستان سه کالسه با 215 مترمربع 

زیر بنا در روستای نوقاب تربت حیدریه ساخته شود.
پیش بینی می شــود این فضای آموزشــی با هزینه ای 
بیش از 3 میلیارد و 300 میلیون ریال در یک ســال 

به بهره برداری برسد.
گفتنی اســت، نیک اندیش خانم ضیاء الحق 50 درصد 

هزینه ساخت این واحد آموزشی را تقبل نموده است.

 23 روستای قوچان
 با تانکر آبرسانی می شود

قدس: سرپرست امور آبفار قوچان گفت: آب شرب 23 
روستای قوچان که شامل 1۸ روستای زیرپوشش و پنج 
روستای غیر تحت پوشش است، با تانکر تأمین می شود.

هادی بهمنیــار افزود: در پی خشکســالی ها و کاهش 
نزوالت آســمانی ســال های اخیر و استفاده نادرست از 
منابع آبی، همچنین مصــارف بی رویه به ویژه در بخش 
کشاورزی، هر ساله تعداد روستاهای دچار بحران کم آبی 
افزایش می یابد. باوجود تمام تالش ها و تمهیدات شرکت 
آب و فاضالب روستایی برای تأمین آب و ترویج فرهنگ 
استفاده درست از آب شرب در بین روستاییان، کماکان 
معضل کمبود آب گریبانگیر 23 روستا در این شهرستان 

شده است.
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جانشين فرمانده سپاه امام رضا
 در گفت و گو با قدس عنوان كرد

  توجه ويژه سپاه
 به مسائل حاشيه شهر مشهد 

نشـيـــن  جــا
ســپاه  فرمانده 
امام رضا(ع) گفت: ســپاه 
توجــه ويژه اى بــه حوزه 
و مســائل حاشيه  زائران 
شهر مشهد دارد، زيرا سپاه 
به  خدمت  رضــا(ع)  امام 

زائران و شــهروندان مشهدى را يك وظيفه و اقدام خداپسندانه 
تلقى مى كند. سرهنگ يحيى ساالرى در گفت وگو با قدس آنالين 
اظهــار داشــت: كار كردن و رفع مشــكالت و مســائل زائران 
رضا(ع) كه از نقاط مختلف كشور و حتى دنيا به مشهدمقدس  امام 
سفر مى كنند، وظيفه هر شهروند مشهدى و به ويژه هر كسى 

است كه در اين شهر مسئوليت دارد.
وى تصريح كرد: سپاه امام رضا(ع) به عنوان بخش مردمى استان 
و رســالتى كه براى حفظ انقالب اســالمى و ميزبانى از زائران 
برعهــده دارد، برنامه ها و خدمات مختلفى را در حوزه مســائل 

امنيتى، اجتماعى، فرهنگى و رفاهى انجام مى دهد. 
ساالرى افزود: در حوزه مسائل فرهنگى زائران نيز سپاه همكارى 
خوبى با آستان قدس رضوى در سطح شهر مشهد دارد، همچنين 
در تسهيل مشكالت و موانع كه زائران را با مسائل مختلف مواجه 
مى ســازد نظير حوزه اسكان و تغذيه آن ها، به ويژه از زمانى كه 
طرح زيارت اولى ها از سوى آستان قدس رضوى مطرح شد، انجام 
داده است، زيرا سپاه امام رضا(ع)خدمت به زائران را يك وظيفه و 

اقدام خداپسندانه تلقى مى كند.
وى با بيان اينكه در حوزه ســوغات زائر نيز ســپاه امام رضا(ع) 
توجه ويژه اى دارد، اظهار داشــت: در حوزه اشــتغال و به ويژه 
محروميت زدايى از حاشــيه شــهر و افرادى كــه در مجاورت 
حرم مطهر هستند نيز سپاه توجه ويژه اى دارد و اقدامات ارزنده اى 
نيز انجام داده است. به طورى كه مى توان به موضوع حاشيه شهر 
مشــهد نظير راه اندازى 100 واحد مسجد، راه اندازى پايگاه هاى 
بسيج در نقاط مختلف اين منطقه، گشت هاى ويژه امنيتى، كمك 
به تهيه جهيزيه زوج هاى جوان حاشيه شهر كه با مشكالت مالى 
مواجه بودند و كمك به مجموعه هاى خدمت رســان در حاشيه 

شهر نظير كميته امداد، بهزيستى و شهردارى اشاره كرد.
ســاالرى تصريح كرد: سپاه مرز نمى شناســد و تالش دارد در 
همه عرصه هايى كه امكان حضور و فعاليت در ارائه خدمات به 
شهروندان و زائران وجود داشته باشد، به صورت خالص و بى ريا 

شركت داشته باشد. 

 وضعيت قرمز «آبى» 
در چند شهر خراسان  رضوي  

قدس: معاون بهره برداري 
فاضالب  و  آب  شــركت 
اقدامات  رضوي  خراسان 
و فعاليت هاي اين شركت 
بــراي رفع تنش و تأمين 
آب پايــدار كمي و كيفي 
6 شــهر قرمز و 26شهر 

زرد در حوزه آب شــرب استان را اعالم كرد. مهدي جهان طلب 
اظهار داشت: به دليل افزايش دماي هوا در ماه هاي تير و مرداد 
امسال، ذخيره سازي آب به ويژه در ساعات شب به سبب استفاده 
شهروندان از وسايل خنك كننده آبي و همچنين آبياري فضاي 
سبز شهرها به كمترين ميزان رسيد و شبكه هاي توزيع با كاهش 
فشــار مواجه شدند كه با اقدامات فني مديريت شد. وي ميزان 
مصرف آب مشــتركان در تيرماه سال گذشــته را 16ميليون 
و772هزار مترمكعب اعالم كرد كه در سال جاري با 2,5درصد 
افزايش نســبت به مدت مشابه سال گذشــته به 17ميليون و 

206هزار مترمكعب رسيد.
وي از گلبهار، تربت جام، شــانديز، رضوي، نيشابور و قوچان به 
عنوان شــهرهايي با وضعيت قرمز نام برد كه ميزان مصرف آب 
شرب در آن ها بيشتر از توليد است ولي با اعمال مديريت فشار 
شبكه و مصرف در تير و مرداد ماه با كمترين تنش مواجه بودند.

مقام ارشد انتظامى خراسان شمالى خبر داد
 پايان سرقت هاى شبانه سارق حرفه اى

خط قرمز: رئيس پليس 
شمالى  خراسان  آگاهى 
از دســتگيرى ســارق 
ســابقه دار بــا 22 فقره 
سرقت قطعات خودرو در 

بجنورد خبر داد.
سرهنگ رضا عرب زاده با 

اعالم جزئيات اين ماجرا گفت: در پى اعالم خبرى مبنى بر 
اينكه فردى با استفاده از تاريكى شب با حضور در مكان هاى 
خلوت اقدام به ســرقت قطعات خــودرو مى كند، بالفاصله 

موضوع با جديت در دستور كار پليس قرار گرفت.
وى ادامه داد: كارآگاهان با تشــديد اقدامات پيشــگيرانه و 
انجام گشت زنى هاى هدفمند موفق شدند، مخفيگاه متهم 
را شناســايى كنند، بنابراين وى را در يك عمليات ضربتى 
دســتگير كردند. اين مقام انتظامى بــا بيان اينكه متهم در 
بازجويى هاى پليســى به 22 فقره ســرقت قطعات خودرو 
اعتراف كرد، افزود: متهم در نهايت بعد از تشكيل پرونده براى 

انجام مراحل قانونى تحويل مراجع قضايى شد.

در يكى از پارك هاى قوچان رخ داد
 كشف نوزاد سه روزه 

دركنار سطل آشغال 
ايلنا: نوزاد سه روزه اى در 
پارك جنگلى شهرستان 
قوچــان بــا وضعيــت 

اسفناكى كشف شد.
عصر روز سه شنبه نوزادى 
سه روزه در پارك جنگلى 
شهرستان قوچان توسط 
دو تــن از مأموران نيروى انتظامى پيدا و تحويل بيمارســتان 

موسى بن جعفر اين شهرستان شد.
بنا به اظهارات پرستاران اين مركز درمانى، سر نوزاد به علت ضربه 
وارد آمده، آســيب ديده و قسمتى از بدن او نيز توسط مورچه 

خورده شده است.
وضعيت تنفسى اين نوزاد ضعيف گزارش شده كه هم اكنون با 

كمك دستگاه اكسيژن قادر به تنفس است.

 نوچه بابك با شليك پليس زمينگير شد
جــوان  قرمز:  خــط 
موتورسوارى كه خود را 
نوچه فــردى معروف به 
نام بابك معرفى مى كرد، 
اصلى  از عامــالن  يكى 
ســرقت هاى تيزدستانه 
تلفن همراه  گوشى هاى 

در خيابان هاى مشهد بود.
فرمانده انتظامى مشهد با اعالم اين خبر گفت: در پى گزارش 
ســرقت هاى سريالى گوشــى تلفن همراه از شــهروندان در 
خيابان هاى هســته مركزى شهر، دستور ويژه اى براى بررسى 
و شناسايى و دســتگيرى عامالن اين ســرقت ها صادر شد. 
سرهنگ «اكبر آقا بيگى» افزود: تيم هاى فعال تجسس كالنترى 
شهيد نواب صفوى مشــهد در اين عمليات ضربتى با كنترل 
و مراقبت هاى پوششى جوان موتورسوارى كه تيشرت سفيد 
و شــلوار لى آبى رنگ به تن داشت را به عنوان مظنون تحت 

نظر قرار دادند.
وى افزود: در حالى كه عقربه هاى ســاعت، ســاعت يك و 20 
دقيقه بامداد سه شنبه گذشته را نشان مى داد، پسر جوان غافل 
از آنكه مأموران انتظامى سايه به سايه تعقيبش مى كنند، گوشى 
تلفــن همراه يك زن را قاپيد و به ســرعت از محل فرار كرد. 
فرمانده انتظامى مشهد خاطرنشــان كرد: عمليات تعقيب و 
گريز آغاز شــد و مأموران كالنترى شهيد نواب صفوى مشهد 
با استفاده از قانون به كارگيرى سالح و تيراندازى، متهم فرارى 
را به ضرب گلوله زمينگير كردند. وى گفت: جوان بيست ساله 
كه بر اثر اصابت گلوله به پايش زخمى شــده بود، دستگير و 
در بازرســى بدنى از او سه دستگاه گوشى تلفن همراه كشف 
شــد. فرمانده انتظامى مشهد اظهار داشت: متهم در اعترافات 
اوليه خود بيان داشت از دو ماه قبل با فردى، معروف به بابك 
آشنا شده و ســرقت هاى خيابانى خود را با همدستى او آغاز 
كرده است. اين مقام انتظامى گفت: تحقيقات در اين باره براى 

دستگيرى همدست اين متهم توسط پليس ادامه دارد.

فرمانده انتظامى خراسان شمالى اعالم كرد
 بيكارى 78 درصد دستگيرشدگان جرايم

بجنــورد- خبرنگار 
نيروى  فرمانده  قدس: 
خـراسـان  انتـــظامى 
شــمالى با بيان آمارى 
پنج  دستگيرشدگان  از 
ماه نخست سال 98 در 
گفت:  شمالى  خراسان 
93 درصد مجموع دستگيرشــدگان آقــا، 98 درصد آن ها 
داراى تحصيالت زيرديپلم و 78 درصد آن ها بيكار هستند. 
ســردار عليرضا مظاهرى به ارائه آمار فعاليت هاى پنج ماهه 
نخســت اين نهاد پرداخت و خاطرنشان كرد: در اين مدت 
190 هزار تماس عملياتــى و 28 هزار تماس غيرعملياتى 
داشــتيم كه برخى از اين تعداد مزاحمت بوده و در مجموع 
87 درصد تماس ها به عمليات منجر شده در حالى كه اين 

رقم در سال گذشته 77درصد بوده است.
وى از تشكيل 32 هزار پرونده و رشد 11 درصدى آن نسبت 
به مدت زمان مشــابه سال گذشته خبر داد و افزود: در پنج 
ماه نخســت ســال 98، 3 هزار نزاع به ثبت رسيد كه سال 
قبــل اين عدد 4 هــزار و 800 بود يعنى 24 درصد كاهش 
نزاع ها را داشتيم كه اين امر با فرهنگ سازى و اطالع رسانى 

اتفاق افتاد.
مظاهرى تعداد قتل هاى اتفاق افتاده در اين مدت را 9 مورد 
عنوان كرد و ادامه داد: سال گذشته اين آمار عدد 6 را نشان 
مى داد، اما در مجموع با كاهش وقوع جرايم خشــن مواجه 
هستيم و وضعيت امنيتى استان در حالت مطلوبى قرار دارد.
وى با اشاره به كشــف 80 درصد جعل و كالهبردارى هاى 
اســتان و دســتگيرى 161 نفر در اين حوزه تصريح كرد:

 67 ميليــارد ريــال كشــف قاچــاق، تشــكيل 9 پرونده 
زمين خــوارى به ارزش 64 ميليارد ريال و دســتگيرى 11 
نفر در اين حوزه از ديگر اقدامات نيروى انتظامى اســتان به 
شمار مى آيد. در اين مدت هزار و500 سارق دستگير شدند 
كه شرايط اقتصادى نامناسب، اصلى ترين عامل سرقت را به 
خود اختصاص داده بود و همچنين 80 درصد ســرقت ها، 
سرقت هاى خرد و 52 درصد سرقت ها از منزل و مغازه اتفاق 

افتاده بود.
وى با اشــاره به اجراى هشــت طرح جلوگيرى از سرقت و 
متالشــى شدن پنج باند سرقت در اســتان افزود: در حوزه 
موادمخدر قريب به يك تن و 200 كيلو كشــفيات داشتيم 

كه نسبت به سال گذشته شاهد رشد 21 درصدى بوديم.
مظاهرى با بيان افزايش 100درصدى كشفيات مواد مخدر 
صنعتى ادامــه داد: 529 نفر قاچاقچــى و 918 نفر معتاد 
دستگير شده اند و تمركز ما روى باند ها و افراد حرفه اى است.
93 درصد از مجموع دستگيرشــدگان آقا، 98 درصد آن ها 
داراى تحصيالت زير ديپلم و 78 درصد آن ها بيكار هستند.

فرمانده نيروى انتظامى استان از افزايش جانباختگان سوانح 
تصادف درون شــهرى و كاهش جانباختگان ســوانح برون 
شهرى خبر داد و تأكيد كرد: سال گذشته 90 نفر در جاده ها 
جــان خود را از دســت دادند كه عدد آن در ســال جارى 
76 نفر اســت. وى در پايان در واكنش به حواشى پيرامون 
موتورسوارى بانوان گفت: در شأن خانم ها نيست در فضاى 
جامعه موتورسوارى و حتى دوچرخه سوارى كنند. از سويى 
وظيفه شهردارى اين است كه محيط هايى را براى ورزش و 

دوچرخه سوارى بانوان ايجاد كند.

زاويه تصوير

پس از گذشت يك ماه از گزارش قدس مبنى بر 
تخلف ساختمانى عجيب ( اضافه كردن بالكن به 
ساختمان) در منطقه جانباز و قول تخريب توسط 
شهردارى منطقه 2، پروژه تخريب كه نشد بماند، 
ساخت و ساز به مراحل پايانى خود رسيده است.

رخ � رخ

مخاطبان عزيز خرسند     يم كه ارتباط د     وسويه با اين رسانه د     ر ارسال سوژه از سوى شما خوانند     گان گرامى به ثمر نشسته است، بنابراين اميد     واريم 
مسئوالن د     ستگاه هاى اجرايى با پاسخ خود     ، ما را د     ر اين مسير همراهى كنند     . شما مى توانيد      از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما د     ر تماس باشيد     .

 شهردارى بر تابلو ها نظارت ندارد؟
چرا شهردارى در نام گذارى بر تابلوهاى سطح 
شــهر نظارت ندارد؟ افتخار ما اين است كه با 
تبرك خيابان ها و كوچه ها به عطر نام «شهدا» 
بتوانيم اندكى دينمان را به اســوه هاى ايثار ادا 
كنيم. آن وقت شهردارى بدون درج كلمه شهيد 

فقط نام آن فرد را مى نويسد!
مثالً بولوار شهيد فالحى كه متأسفانه در تابلو نوشته شده «بولوار فالحى».

915...1264

 دادستانى رسيدگى كند
چند ماه اســت كه فردى ســر و زبــان دار با 
همراهى دو نفر از اراذل و اوباش شناخته شده 
منطقه مهر مادر خواجه ربيع و دوستان آن ها 
با ارائه رونوشــت سندى (مورخه سال 39) كه 
تمام زمين هاى آن در ســال 48 توسط مالك 
به فروش رسيده و به نام خريداران سند خورده 

اســت، با ارعاب مردم اقدام به تصرف عدوانى و غصب زمين هاى متعلق به آنان واقع در اواســط و 
اواخر مهر مادر (اراضى روســتاى زيركن) مى نمايند. از دادســتان محترم مشهد و نيروى انتظامى 
خواهشمنديم قبل از اينكه حادثه اى غيرقابل جبران از قبيل: سكته برخى مالباختگان، نزاع دسته 
جمعى و... اتفاق بيفتد وارد عمل شده و با بررسى موضوع افراد خاطى را به سزاى عملشان برسانند.

915...1013

  ترويج فساد و فحشا در پارك!
در پارك هاى منطقه بازار فردوســى آخر مفتح طالب، زنان ولگــرد، اراذل واوباش و معتاد و 
موادفروش كمتر شدند، اما باز افراد حرفه اى و پررو زياد است كه به طور آشكار در حال ترويج 

فساد و فحشا و خريد و فروش موادمخدر هستند.
915...0210

  قانون بهره ورى پرستاران اجرا نمى شود!
بيش از 10 ســال از تصويب قانــون بهره ورى 
پرستاران گذشته و هنوز اجرايى نشده است. يك 
نماينده هم پيدا نشــد كه بگويد چرا و پيگيرى 

كند. افسوس بر ما كه چنين نمايندگانى داريم.
936...9428

  تغيير ساعت سگ گردانى ها
از دادســتانى محترم بابت اجراى طرح برخورد با ســگ گردانى ها در شهر مشهد تشكر مى كنيم 
درحالى كه در واقع ميزان سگ گردانى كاهش چشمگيرى داشته است اما برخى به جاى عصر در 
اواخر شب كه تصور مى كنند مأمورى وجود ندارد به اين عمل اقدام مى كنند لطفا براى اين موضوع 

هم فكرى كنيد.
933...8489

  سرعت گيرهاى روى اعصاب
از وقتــى كه امتداد بلوار نماز به ســمت بلوار 
شهداى ارتش بازگشايى شد، براى رسيدن به 
منزل همه روزه از اين مسير استفاده مى كنم، 
اين محور ترافيك را كم كرده اســت اما وجود 
سرعتگيرهاى متعدد در فواصل كوتاه به جاى 
كاهش ســرعت خودروها بيشتر روى اعصاب 
راننــدگان قــرار دارد، لطفا رســيدگى كنيد. 

915...0012

  برخى اتوبوس ها كولر ندارند
لطفاً به گوش بااليى ها برسانيد كه اين چه وضع اتوبوس هاست. خيلى از اتوبوس ها كولر ندارند. لطفاً 

مسئوالن رسيدگى كنند.
905...9307
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عقيل رحمانى ســه عضو يــك باند كه 
براى اجراى نقشــه شيادانه سرقت، به طعمه 
خود داروى بيهوشى خورانده بودند، با تالش 
مأموران فرماندهى انتظامى مشهد رد زنى و 

دستگير شدند.
سه سارق حرفه اى براى آنكه بتوانند اقدامات 
شوم خود را در شــهر اجرايى كنند، تصميم 
گرفتند ابتدا يك نفر از آن ها به ســطح شهر 
برود و در پوشش مسافر، يك پيك موتورى را 
شناسايى و پس از كرايه كردن موتور براى چند 
مقصد كوتاه او را به مكان موردنظر كشــيده و 
داروى بيهوشى را با همكارى ديگر اعضاى باند 

به او بخوراند. 
يــك روز صبح همين اقدام را كليد مى زنند و 
يك جوان پيك موتورى را بيهوش و لوازم همراه  

او را سرقت و متوارى مى شوند.
پس از آن وقتى مالباخته به حال مى آيد متوجه 
مى شــود چه باليى ســرش آمده و به سرعت 
خودش را به دادسراى ناحيه 2 مشهد رسانده و 

در آنجا طرح شكايت مى كند.
پرونده اين واقعه پس از ثبت در دادسرا به شعبه 
202 بازپرسى ارجاع و در ادامه هم قاضى شعبه 
از مالباخته مى خواهد ماجرا را به صورت كامل 
و دقيق شــرح دهد و پس از آن گفته هايش را 

مكتوب كند.

 جلب اعتماد و اجراى نقشه 
شاكى هم درتشريح ماجراى سرقت عنوان كرد: 
شغل من كاركردن با موتورسيكلت است و براى 

كسب درآمد، مسافر و ... جابه جا مى كنم.
روز ســرقت هم در شــهر دور مى زدم كه يك 
نفر جلو من دســت بلند كرد و وقتى موتور را 
متوقف كردم، مدعى شــد در چند نقطه شهر 
كار دارد و از من خواست تا او را به آدرس هاى 

مدنظرش برسانم.

مسافرنما وقتى سوار موتور شد با چرب زبانى و 
فن بيانى كه داشــت طورى وانمود كرد كه آدم 
دســت بخيرى اســت. حتى براى جلب اعتماد  
بيشــتر بين راه از من خواست موتور را نگه دارم 
تــا او به يك فرد نيازمنــد كمك كند و اين كار 
را هــم كرد. كمى بعد پس ازآنكه چند دقيقه اى 
با او همراه شــدم، از من خواســت تا مقابل يك 
بستنى فروشــى در حوالى منطقه طالب توقف 
كنيم. لحظاتى بعد دو بســتنى خريد و گفت به 

پاركى كه در همان نزديكى قرار دارد برويم و آنجا 
بستنى بخوريم. من هم كه ازهمه جا بى خبر بودم 
به محض خوردن بستنى از هوش رفتم و وقتى 
بــه هوش آمدم ديدم موتور، موبايل، وجوه نقد و 

هرچه همراهم بود به سرقت رفته است.

دستگيرى متهمان و احتمال افزايش سرقت ها
در ادامه بازپرس شعبه دستور دستگيرى متهم را 
صادر و در اختيار مأموران پليس قرار داد. اقدامات 
فنى و پليس انجام و مشخص شد روز سرقت دو 
نفر ديگر هم با متهم اصلى همدست بوده كه پس 
از آن، محل اختفاى آن ها شناســايى و هر سه 

متهم دستگير شدند.
با دستگيرى ســارقان و اعتراف صريح آن ها و 
اعالم نظر پليس كه احتمال انجام سرقت هاى 
مشابه از سوى اعضاى باند را متصور مى دانست، 
مأمــوران اداره مبارزه با جرايم خشــن پليس 
آگاهى، مأمور شدند تا تحقيقات تكميلى در اين 

رابطه را صورت دهند.

 اعتماد بى جا عاقبت خوشى نداشت

سرقت از پيك موتورى با خوراندن بستنى آلوده

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

300072305 پيامك كنيد.

مـخــاطـبـان گـرامى! مى توانيد 
را در  عكس ها و سوژه هاى خود 
حوزه هاى شهرى، اجتماعى و ... 

به ايميل زير ارسال نماييد.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و �وا
 افزايش موقت ابر و رگبار پراكنده باران

قدس: اداره كل هواشناسى خراسان رضوى اعالم كرد: بررسى 
نقشه هاى آينده نگرى و تصاوير ماهواره نشان دهنده افزايش موقت 
ابر بوده و رگبار پراكنده باران و رعدوبرق دور از انتظار نيســت. 
همچنين به تناوب وزش باد پديده غالب جوى اســت كه براى 
مناطقى از اســتان (از جمله شهرستان هاى خواف، تايباد، توابع 
تربت جام و ســبزوار) وزش باد شديد موقتى همراه با گردوغبار 
پيش بينى مى شــود. ضمن اينكه امروز به طور موقت در نيمه 
شمالى استان سرعت وزش باد كاهش خواهد يافت. هواى امروز 
شهر مشهد هم در خنك ترين و گرم ترين ساعات به ترتيب 18 و 

30 درجه سانتيگراد پيش بينى مى شود.

نشـيـــن  جــا
ســپاه  فرمانده 
امام رضا(ع) گفت: ســپاه 
توجــه ويژه اى بــه حوزه 
و مســائل حاشيه  زائران 
شهر مشهد دارد، زيرا سپاه 
به  خدمت  رضــا(ع)  امام 

 معاون بهره برداري 
فاضالب  و  آب  شــركت 
اقدامات  رضوي  خراسان 
و فعاليت هاي اين شركت 
بــراي رفع تنش و تأمين 
آب پايــدار كمي و كيفي 
شهر 

 رئيس پليس 
شمالى  خراسان  آگاهى 
از دســتگيرى ســارق 
 فقره 
سرقت قطعات خودرو در 

سرهنگ رضا عرب زاده با 

خبر
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رحمانى: پايان نزاع خونين دو گروه درحوالى شانديز كه بر سر 
زمين با يكديگر درگير شده بودند، به قتل يك نفر ختم شد.

اوايــل هفته جارى ماجراى نزاعى دســته جمعى به فرماندهى 
انتظامى شهرستان بينالود اعالم و در پى آن با توجه به حساسيت 
ماجرا، سرهنگ حســين پور دستور داد تا مأموران براى بررسى 
ماجرا هرچه ســريع تر خودشــان را به محل برسانند. با حضور 
مأموران كالنترى ويرانى در محل مشــخص شد كه تعدادى از 
طرف هاى اين نزاع با ســالح ســرد، چوب و چماق به جان هم 
افتاده اند. بررســى هاى تكميلى گواه اين ماجرا بود كه جرقه اين 

نزاع بر سر اختالف ملكى زده شده؛ چرا كه يكى از طرف هاى نزاع 
قصد تصرف قطعه زمينى را داشته و از سويى نگهبان زمين كه 
مدعى بوده زمين ها متعلق به كارفرمايش است، مانع اين اقدام 
مى شود. همين ماجرا موجب شد تا تعدادى از اهالى با نگهبان 
درگير و پس از آن اقوام نگهبان به هواخواهى وارد نزاع شــده و 

همين ماجرا نزاع خونين را رقم مى زند.
پس از فروكش كردن آتش خشم دو طرف، هشت نفر از عامالن 

نزاع كه مجروح شده بودند به مراكز درمانى منتقل مى شوند، اما 
يكى از آن ها به دليل شدت جراحات وارده به وسيله سالح سرد، 

جان خود را از دست داد.
در ادامه با دستور قضايى، مأموران كالنترى مأمور شدند تا عامل 

فرارى اين ماجرا را شناسايى و به سرپنجه عدالت بسپرند.

پليس در تعقيب متهمان فرارى است

نزاع خونين بر سر يك وجب زمين!

يك ماه پيش هم اكنون

از اجراى قانون خبرى نيست!



ورزش خراسان در مراسمی با حضور خانواده معظم شهدا 

»سفر مأمور 2519« رونمایی شد
قدس: کتاب »سفر مأمور ۲۵۱۹« همزمان با 
سالروز شهادت شهیدعلیرضا عربی در فروشگاه 

کتاب شهر آیین مشهد رونمایی شد.
این مراســم با حضور جمعی از خانواده  معظم 

شهدا برگزار شد.
نویســنده کتاب »ســفر مأمــور ۲۵۱۹« در 
خصوص این کتاب گفــت: این کتاب روایت 
شهید علیرضا عربی است. علیرضا عربی بین 
سال های ۱3۵۵ تا ۱3۵7 مبارزه علنی خود را 
با رژیم طاغوت آغاز و با پخش عکس و اعالمیه 
حضرت امام خمینی)ره( به مبارزه با ظلم رژیم 

طاغوت پرداخت.
علیرضا مهــرداد افزود: شــهید بزرگوار پس 
از پیــروزی انقالب اســالمی بــه جبهه حق 
علیه باطل رفت و بــا توجه به خلوص، تقوا و 
شــجاعت وصف ناپذیرش به ســرعت به رده 
فرماندهی رشد کرد و فرماندهی خط ابوشهاب 
و فرماندهی نازعات از تیپ ۲۱ امام رضا)ع( را 
عهده دار بود. وی افزود: شــهید عربی در ۲۲ 
مرداد 6۵ در منطقه حاج عمران بر اثر اصابت 

ترکش به ناحیه سر و سینه به شهادت رسید.

 از زندگی شهید می توان 
فیلم و سریال  ساخت

 نویسنده کتاب »ســفر مأمور ۲۵۱۹« اظهار 
داشــت: از زندگی نامه شــهید عربی فیلم و 

سریال های زیادی می توان ساخت.
وی تصریح کرد:آنچه من در این کتاب نوشته ام 
به اندازه سر انگشتی است که به اقیانوس آب 
زده باشــیم، آبی که به آن می چسبد، برابری 
می کند با آنچه من توانستم از دریای معرفت 

این شهید در این کتاب بنویسم. 

وی با اشاره به اینکه کل محتوای 
کتاب از سه مفهوم سفر، مأمور 
و نقطــه عملیاتی۲۵۱۹ پیروی 
می کند، افزود: همه ما مســافر 
هســتیم و این کتاب شرح سفر 

یکی از این مسافران است. 

 مأموریت انسان ها
وی ادامه داد: مــن اعتقاد دارم 
همه انســان هایی که بــه دنیا 
می آینــد مأمور هســتند و این 

مأموریت زمانی که تمام 
شــود، حضرت عزرائیل 
به سوی ما می آید. شهید 
علیرضا عربی مأمور بود، 
همان طــور که علی بن 
ابیطالب)ع( مأمور بودند. 
اگــر مأمور ایــن کتاب 
مأموریت خود را به خوبی 
انجــام داده به خاطر آن 
است که در دوران مبارزه 
با طاغــوت عملی کرده، 

خدماتی که در کنار شهید چمران و کارهایی 
نظیر رویارویی با پسرخاله صدام، فرمانده ارتش 

بعث ارائه داده است.
نویسنده کتاب افزود: بخش زیادی از داستان را 

از زبان راننده می شنویم. 
نکته مهم این اســت که زندگی این شهید و 
خانواده او آمادگی الزم برای ساخت سریال و 
نوشتن رمان های فراوانی را دارد. کتاب »سفر 
مأمور ۲۵۱۹ « در ۲۵ قسمت تدوین شده و به 
جزئیات شخصیت این شهید بزرگوار در مراحل 

مختلف جبهه و زندگی او می پردازد.

فرهنگ و هنر
 »سکوت« در نگارخانه سمرقند

نقاشــی  نمایشــگاه 
»ســکوت« در مشــهد 
دایر شده است. نمایشگاه 
نقاشی انفرادی با عنوان 
»ســکوت« از ۲۲ مرداد 
ماه در نگارخانه سمرقند 
دایــر شــده و در حال 

برگزاری اســت. به گزارش ایسنا، در این نمایشگاه آثار راحله 
فرشید فر به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه تا امروز ادامه خواهد داشت و از ساعت ۱7 تا ۲۲ 
پذیرای بازدیدکنندگان و عالقه مندان است.

نگارخانه ســمرقند در بولوار کوثر، بین کوثر شمالی 4 و 6، 
پالک ۲۲ واقع شده است.

 مراسم بزرگداشت کمال الملک 
در فیروزه برگزار شد

نیشابور- خبرنگارقدس: 
 هفتــادونهـمین سالگرد
استـــاد  درگــــذشت 
 کمال الملک، با حضـــور
مسئوالن،نویســندگان، 
 فرهیختگان و دوستداران

کمال الملک از شهرستان 
های نیشابور، مشهد، سبزوار، قوچان، فیروزه و کاشمر در محل 
سالن همایش های شهرســتان فیروزه برگزار شد.دبیرمراسم 
هفتادونهمین سالگرد درگذشــت استاد کمال الملک در این 
مراسم اذعان کرد: استاد کمال الملک یک چهره جهانی بود که 
آثارش برگرفته از روح و جان خود و بدون هرگونه تقلید بود و 
علت شهرت و ماندگاری ایشان مردمی بودن و با مردم زندگی 
کردن بود.ســید حسن رضوی افزود: هنرمند یک خالق است 
که ممکن است اثر خود را به زبان شعر، نقاشی، عکس و غیره 
ارائه دهد که مهم ترین وظیفه هنرمند انعکاس دردها، رنج ها و 
خواسته های مردم است که این ویژگی های مهم در شخصیت 

استاد کمال الملک و آثار آن نمایان است.

 »رابینسون خرگوشه« تمدید شد
قدس: به دلیل استقبال 
کودکانــه  نمایــش  از 
موزیــکال »رابینســون 
هنرمندی  با  خرگوشه« 
السمی)قلقلی(،  شهرام 
ایــن نمایــش تــا دوم 

شهریور ماه تمدید شد.
این نمایش عصرها ســاعت ۱۹:30 در فرهنگسرای ترافیک، 

دانشجو ۲۹ اجرا می شود.

 سد کارده؛ از ماهیگیری در ساحل
 تا نفوذ به غار خفاش ها

مقدم:  کاهانی  مهدی 
ســد »کارده« به عنوان 
یکــی از قدیمی تریــن 
سدهای خراسان رضوی، 
کارده  روستای  جوار  در 
کیلومتــری   48 در 
قرار  مشهد  شهر  شمال 
دارد. رودخانــه ســد از 

رودخانه های رشــته کوه هزار مسجد تغذیه می شود و با آب 
دائمی، مناظر زیبای کوهســتانی و مجموعه تفریحی که در 
ســاحل خود دارد، یکــی از بهتریــن تفریحگاه های خوش 
آب وهوای نزدیک مشــهد به شــمار می آیــد. در این مکان 
تسهیالتی از جمله محل استراحت موقت، سکو، فروشگاه و 

گاهی ماهیگیری با قالب برای مسافران وجود دارد.
ســد کارده که به دلیل افزایش بارندگی ها در چند ماه اخیر 
ظرفیتش نیز افزایش یافته است، در قسمتی از دره ای نسبتاً 
عریــض به همین نام، حد فاصل روســتای انــدرخ و کارده 
واقــع شــده و دره آل را قطع می کند که در هر دو ســمت 
دره جاذبه هــای طبیعی و زیبایی وجود دارد. راه دسترســی 
به این منطقه که جزو گردشــگاه های آبی مشهد به حساب 
می آید، از انتهای خیابان خواجه ربیع و در کیلومتر ۲0 جاده 

مشهد-کالت است.
دره کارده همچنین مســیر قدیم مشــهد به کالت و یکی 
از مهم تریــن معابری بــوده که ایــران را از طریق کالت به 
آسیای میانه و جنوب ترکمنستان ارتباط می داده است. این 
دره معبر و گذرگاه محاکمــان و مهاجرانی بوده که از قدیم 
میان جنوب ترکمنستان و دشت مشهد در رفت و آمد بودند.

ازجمله موضوعات مهمی که در دره کارده اتفاق افتاده، عبور 
محمدخان شیبانی یا شیبک خان ازبک در سال ۹۱۵ هجری 
بوده است که وی پس از اینکه شهر توس را تا حدی بازسازی 
و مرمت کرد، آن را یادگارخانی نامید و چگونگی مرمت توس 

را روی سنگی در مجاورت روستای آل نگاشت.
این کتیبه یکی از مهم ترین اسناد تاریخی خراسان به حساب 
می آید، نوشــته مزبور روی صخره ای جدا شده از کوه، کتیبه 
شــده و رگه های سفیدی در زیر آن دیده می شود. این اثر در 

محل به کتیبه خان تاشی مشهور است. 
خان تاشــی )ســنگ خان( که واژه ای ترکی اســت، دارای 
۱0 ســطر به طول یک متر به خط ثلث بســیار زیبا است. 
شــیبک خان ازبک پس از نگاشتن سنگ به مرو رفت و شاه 
اسماعیل صفوی او را تعقیب و در مرو به قتل رساند و تا مدتی 

دست ازبک ها از خراسان کوتاه شد.
در جاده منتهی به این دره و در سه کیلومتری روستای کارده، 
در ســمت غرب دره، به فاصلــه 700 تا 800 متری از جاده، 
غاری به نام غار کبوترخانه یا غار کارده وجود دارد که زیستگاه 

هزاران خفاش است.
 این غار دو تاالر بزرگ با استاالکتیت های زیبا دارد.طول غار 
بیش از ۱00 متر و عرض آن یک تا سه متر و از نوع غارهای 
خشک بوده و دارای پرتگاه های خطرناکی است و چون در داخل 
آن راه های فرعی بسیاری وجود دارد که نشانه گذاری هم نشده 
اســت، امکان دارد غار پیمایان راه خود را گم کنند.در سمت 
شرق دره نیز غاری به نام غار اسکلت وجود دارد که غارنوردان 
در آن تعداد زیادی اسکلت های باستانی پیدا کرده اند و پیش 
از این، هنگام معرفی جاذبه های دره آل درباره آن نوشته ایم.

ر گشت و گذا

 حضور ورزشکار استان در اردوی
 تیم ملی والیبال ساحلی ناشنوایان

ملی  تیم  اردوی  قدس: 
والیبال ساحلی ناشنوایان 
با حضور یک ورزشکار از 
خراسان رضوی در کرج 
می شــود.اردوی  برگزار 
تیم ملی والیبال ساحلی 
ناشنوایان جهت اعزام به 
نهمین دوره بازی های آسیایی ناشنوایان ۲0۱۹ هنگ کنگ، با 
حضور یک ورزشکار از خراسان رضوی در کرج برگزار می شود.
وحید طالبی از خراسان رضوی به این اردو دعوت شده است.

 درخشش ورزشکاران سبزوار
 در مسابقات دفاع شخصی 

قدس: رئیس اداره ورزش 
 و جوانــان شهرســتان
 سبزوار از قهرمانی تیم 
آقایان و بانوان سبزوار در 
مسابقات دفاع شخصی و 
سالح های سرد قهرمانی 
کشــور خبر داد. مجید 
نصراله زاده با اعالم این خبر گفت: مســابقات دفاع شخصی و 
ســالح های سرد قهرمانی کشور به میزبانی تهران و در محل 
سالن شــهید پناهی این شهر برگزار شد.وی افزود: این دوره 
از مسابقات در دو بخش آقایان و بانوان و با شرکت تیم هایی 
از خراسان رضوی، ســبزوار، اراک، بوشهر، سیستان، تهران، 
اصفهان و مه والت با حضور بیش از 80 ورزشــکار آقا و ۱00 
ورزشکار بانو برگزار شد.رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان 
تصریح کرد: تیم اعزامی این شهرستان توانست با اقتدار در دو 
بخش آقایان و بانوان با کســب ۱8 مدال طال عنوان قهرمانی 
را از آن خود نماید. همچنین تیم های تهران،کرمان و اصفهان 

جایگاه های بعدی را از آن خود کردند.

  اعزام تیم کیک بوکسینگ واکو 
خراسان رضوی به مسابقات کشوری

کیــک  بانــوان  تیــم 
بوکسینگ واکو خراسان 
رضوی عازم مســابقات 
قهرمانی کشور در کرمان 
شــد.این رقابت ها امروز 
برگزار  و فردا در کرمان 

می شود.

 دعوت از یک خراسانی 
به اردوی تیم ملی فوتبال نابینایان

قدس: چهارمین مرحله 
اردوی آمادگی تیم ملی 
فوتبال پنج نفره نابینایان 
با حضور یک ورزشــکار 
بوشــهر  در  خراســانی 
برگزار می شود.چهارمین 
مرحلــه اردوی آمادگی 
تیم ملی فوتبال پنج نفره نابینایان جهت اعزام به مســابقات 
قهرمانی آسیا ۲0۱۹ تایلند با حضور یک ورزشکار خراسانی در 
بوشهر برگزار خواهد شد.کامبیز محکم از خراسان رضوی در 
این اردوی آمادگی حضور دارد.گفتنی است؛ این اردو از امروز 

تا یک شهریور ماه در گناوه بوشهر برگزار می شود.

 کتاب »سفر مأمور 
2519 « در 25 قسمت 

تدوین شده و به جزئیات 
 شخصیت شهید عربی

  در مراحل مختلف 
جبهه و زندگی او 

می پردازد

بــرش

فرهنگ و زندگی4
پنجشنبه 24 مرداد 1398

 13 ذی الحجه 1440 15 آگوست 2019  
سال سی و دوم 
 شماره 9039  ویژه نامه 3423 

شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 

فضای مجازی: 

بازارچه هنر

قدس: مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان رضوی 
گفت: بــا توجه به برنامه جامــع اقتصادی اســتاندار برای 
تحقق مثلث توســعه اقتصادی فرهنگی، نمایشــگاه فصلی 
»گــذر فرهنگ و هنر«  با هدف ارائه آثار هنری وابســته به 

صنایع فرهنگی در کوهسنگی مشهد برگزار می شود.
جعفر مروارید اظهار داشــت: این نمایشــگاه با حضور ۱00 
هنرمند در 4۵ غرفه، از ۲6 تا 30 مرداد ماه به مدت پنج روز 
در کوهسنگی مشهد از ساعت ۱۹ تا ۲3 میزبان عالقه مندان 

و هنردوستان است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان رضوی افزود: در 
گام نخست نمایشگاه »گذر فرهنگ و هنر« با هدف ارائه آثار 
هنری وابسته به صنایع فرهنگی شامل هنرهایی متنوع چون 
سفالگری ،نقاشی، زیورآالت، کاشی، هنرهای مرتبط با چرم 
و پارچه، عروســک، کتاب، میناکاری و قلمزنی، چوب و… 

برگزار می شود. 
وی اظهار کرد: حضور نزدیک به ۱00 هنرمند خراسان رضوی 
کــه در قالب 4۵ غرفه آثار خویش را بدون واســطه به مردم 
عرضه می نمایند، از ویژگی های مهم این نمایشگاه است. توجه 
به ســلیقه عمومی مردم و ارائه هنرهای کاربردی به معنای 

هنرهایی که در زندگی روزمره مردم نقش آفرین بوده و مورد 
اســتفاده قرار می گیرند، مورد توجه قرار گرفته است. به این 
معنــی که در مراحل اول به جای پرداختن به کارهای صرفاً 
انتزاعی از ظرفیت هنــر در قالب تولید محصوالت موردنیاز 

مردم در امور جاری بهره گرفت. 
مروارید بیان داشت: ارتباط مستقیم مردم با تولیدکنندگان و 
هنرمندان و آشنایی آن ها با محصوالت هنری و فرایند تولید 
آن ها در تغییر نگرش مردم به شــیوه مصرف فرهنگی مؤثر 
بوده و زمینه بخش اصــالح الگوهای مصرف خواهد بود، به 
گونه ای که جای امیدواری است که به تدریج به جای اینکه 
جامعه ایرانی بازار مصرف فرهنگی کشورهای خارجی باشد، 
در گام نخســت از صنایع فرهنگی داخلی اســتفاده کرده و 
در گام بعــد به اقتصاد بین الملل و فروش جهانی محصوالت 

خویش بیندیشند. 
وی افزود: ارائه بیش از 700 محصول در قالب های گوناگون 
و بازدید چند هزار نفری در یکی از شلوغ ترین بازه های زمانی 
حضور زائران و شهروندان مشــهدی، زمینه ساز برپایی این 
نمایشــگاه در گام های بعــدی در دو قالب بازارهای فصلی و 
موقت نمایشــگاهی و بازارهای دائمی هنر در مشهد مقدس 

است. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی بیان 
داشت: این بازار با همکاری شهرداری مشهد، خانه هنرمندان و 
مؤسسه فرهنگی هنری نیک آرمان هشت خان برگزار می شود. 

حضور 100 هنرمند خراسان رضوی در »گذر فرهنگ و هنر«

قدس آنالین -رضا طلبی: نماینده مردم مشــهد و کالت 
در مجلس شــورای اسالمی گفت: دولت در سال گذشته 
در برخی از ســرفصل ها مانند موضوع زیارت، حتی یک 
ریــال از بودجه را تخصیص نداد که در این باره از دولت و 
سازمان برنامه و بودجه گالیه داریم. انتظار می رود در سال 
جاری این موضوع جبران شود و دولت برای تخصیص این 
بودجه هرچه سریع تر عمل کند. رضاشیران خراسانی اظهار 
داشت: در بودجه ســال جاری در صورت تحقق، می توان 
فعالیت های خوبی در مورد بافت پیرامونی حرم مطهر امام 
رضا)ع( که در قالب بودجه زیارت نیز قابل تعریف اســت، 

انجام داد.وی تصریح کرد: دولت ۵هزار میلیارد تومان برای 
گسترش حمل و نقل شهری در نظر گرفته بود که این عدد 
توسط مجلس شورای اســالمی به 8 هزار میلیارد تومان 
افزایش پیدا کرد؛ مقرر شــد 3 هزار میلیارد تومان از این 
عدد برای اصالح بافت های فرسوده اطراف حرم  های مطهر 
هزینه شود به طوری که ۵0 درصد از سود مشارکت این 
اوراق را نیز دولت پرداخت کند.شــیران خراسانی افزود: از 
ایــن 3 هزار میلیارد تومان، هزار و 400 میلیارد تومان  به 
مشهد تعلق گرفته است که در اصالح بافت فرسوده اطراف 
حرم و تسهیل تردد در مسیر زائران بسیار تأثیرگذار خواهد 

بــود. وی در مورد عدم تخصیص بودجه زیارت در ســال 
گذشــته نیز بیان کرد: مجلس شورای اسالمی بر اساس 
بــرآورد و پیش بینی که از تحقق درآمدهای کشــور دارد 
بودجــه را تدوین و تعریف می کند و تخصیص بودجه نیز 
در اختیار دولت است؛ متأسفانه دولت در سال گذشته در 
برخی از سرفصل ها مانند موضوع زیارت، حتی یک ریال از 
بودجه را تخصیص نداد که در این باره از دولت و ســازمان 
برنامه و بودجه گالیه داریم. انتظار می رود در سال جاری 
این موضوع جبران شود و دولت به منظور تخصیص بودجه 

زیارت هرچه سریع تر عمل کند.

گالیه نماینده مردم مشهد  از دولت
سال گذشته یک ریال هم از بودجه زیارت تخصیص داده نشد !

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی:
 فضای آموزشی استاندارد

الزمه تعلیم و تعلم کامل است
قدس: مدیــرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی گفت: 
تحقق تعلیم و تربیت تمام ساحتی بدون وجود فضای مناسب 
و اســتاندارد امکان پذیر نیست.قاســمعلی خدابنده در جمع 
مدیران کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور عنوان کرد: 
در حال حاضر در آموزش و پرورش خراسان رضوی ۵70 پروژه 
در دست اجرا داریم که کار بسیار بزرگ، سنگین و بی نظیری 
است.وی گفت: مدارس ما باید از نظر امکانات، فضا و تجهیزات 
آموزشی و پرورشی به گونه ای باشند که موجب ظهور و بروز 
استعداد ها و شکوفایی خالقیت های دانش آموزان شده و نشاط 
و پویایی آن ها را فراهم سازند، در این صورت است که همکاران 

ما در مدرسه می توانند تعلیم و تربیتی کیفی را رقم بزنند.

نظر

7607جدول
zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ا ي ر ا ن د ر و د ي   پ ل ن گ
 2 ت و ب ي خ   ز ل ف   ا س م ب ل
 3 ه ن و ز   خ   ع ت ي ق   س و ا
 4 ا ي ت   خ ش ت   ر و ا ل   د د
 5 م س   ق ا م و س   م ق و ا   ي
 6   ف س ي ل   ن ر س   ي ا ل ت ا
 7 ا   خ س ي س   د ن ي ا   ت و ت
 8 خ و ن ي   ب ر و ا ت   ر ز ر و
 9 و ر د   خ د ن گ   ا ح ب ا   ر
 10 ا ز ا د ي   ج ر ح   ل ا م ع  
 11 ن   ن ر ا ق   م ب س و ط   ا ب
 12 ث م   و ب ا ل   ه و ل   گ د ا
 13 ا ن ا   ا ب ه ت   ق   ا ر ي س
 14 ل ب ن ا ن   ا ر ا   ب ل ي ا ت
 15 ث ر ي ا   پ ت ا ن س ي و م ت ر
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شخص  پیامبراعظم»ص«-  القاب  از   .۱
سال۱۹۹0به  در  که  تلسکوپي   . فرد۲  و 
دیهیم  طلوع کننده-   فضافرستاده شد- 
3. آخرین دین آسماني- شهري در آلمان- 
ثامن-  اینترنتي-  صفحه   .4 مانده  آب 
خواب افزارها-  از   .۵ آسیایي  طایفه اي 
خودماني  فخرفروشي  پادشاهي-   تخت 
6. یکي اش صدا ندارد- پوستین- آخرین 
تابناک-  ابریشمي 7.  رمق- نوعي پارچه 
شایسته-  ترازو-   .8 خرد  خوش-  بوي 
گونه  شطرنجي-  بازنده   .۹ ماه  خرمن 
مایع  روشن-  چراغ   .۱0 کمپ  لپ-  و 
درهم شکستن  نپذیرفتن-   دباغي- 
۱۱. عدد دایره- تبدیل کننده- فوتبالیست 
»فرزاد«  نام کوچک  با  اسبق سرخابی ها 
اصفهان  سوغاتي  خیال-  طویل-   .۱۲
همدستي  دروازه-  خوش خلق-   .۱3 
روشنگري-  آباداني-  بچه محل   .۱4
ستون هاي  کوزه گري-  خاک   .۱۵ رویه 

موادمعدني که در کف غار باالآمده

در  پستي  قیام-  و  شهرخون  ارمغان-   .۱
زمین والیبال ۲. شمارنده- جایگاهي نظامي 
قدیمي معادل سرتیپي امروزي- قبیله اي 
پیاپي  راحتي-  صندلي   .3 صدراسالم  در 
بسیار  کشنده  سم  دولت 4.  جمع  آمده- 
نام  همین  به  گیاهي  از  که  خطرناک 
مي گیرند- از مصالح ساختماني- ینگه دنیا 
دشمن   .6 یکدنده  ماالمال-  و  آکنده   .۵
به  معروف  یزد  در  شهري  سرسخت- 
درازشهر- رود آرام- واحد واکسیناسیون- 
عید ویتنامي 7. دستار- الک- ساختمان و 
سازنده اش 8. نرم افزاري براي سهولت کار 
در محیط داس- بیمار- نام پسرانه فرنگي 
۹. نزد- چرب زبان- پیامبران ۱0. ابر زمیني- 
خون  جوي  نمو-  مساوي-  اگر-   مخفف 
از  کنایه   .۱۲ وسایل  منتخب-   .۱۱
قطع کردن روزي کسي است- همگي- نوعي 
 نان سنتي ۱3. باغ- اخوت- بیرون ورزشي 
جرم  و  بزه  آزمایشي-  چادر-   .۱4
از  چله کمان-  میهن –  جان فداي   .۱۵
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