
  نخستین یادمان شهید مرزبانی 
گل می ریزه از آسمون...!در جنگ جهانی دوم

 گزارشی از دهمین بازارچه نیکوکاریدر شهر مرزی باجگیران برگزار شد 
 آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش

نخســتین یادمان شــهید مرزبانی جنگ جهانی 
دوم در شــهر مرزی باجگیران برگزار شد.فرمانده 
مرزبانی استان خراسان رضوی درمراسم  یادمان 
شــهید مرزبانی عباسعلی ایراندوســت در شهر 
مرزی باجگیران که با حضور جمعی از مسئوالن 
شهرستان قوچان و شهر باجگیران و مرزنشینان 

برگزار شد، گفت: شهید ایراندوست...

برای شروع گزارشی از بازارچه نیکوکاری آسایشگاه 
معلولین شهید فیاض بخش که حاال پا در دهمین 
سال اجرا می گذارد یاد مولودی مصطفی قدمگاهی - 
که حاال تبدیل به برندی شده- می افتم. مولودی که 
پیوند خورده با امام مهربانی ها علی بن موسی الرضا)ع( 
و حاال در آخرین روزهای مرداد و نخستین روزهای 

شهریور ماه تبلور این مهربانی ...
.......صفحه 4 .......صفحه 2 
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محرومیت در شهر امام مهربانی ها پسندیده نیست
در چهار ماه ابتدایی امسال 

 ۱۸ میلیون زائر 
وارد خراسان رضوی 

شدند

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

پنجشنبه گذشته نخستین 
 پرواز حجاج خراسانی 

به زمین نشست 

 بازگشت 
 از خانه خدا 
به مشهدالرضا

نخســتین پرواز حجاج خراسانی در بازگشت از 
مراســم حج عصر پنجشنبه گذشته در فرودگاه 
بین المللی مشــهد به زمین نشست.این حجاج 
در مراســمی مورد استقبال جمعی از مسئوالن 
اجرایی اســتان از جمله معاون هماهنگی امور 
زیارت اســتانداری خراســان رضوی و فرماندار 

مشهد قرار گرفتند.
مدیرکل فرودگاه های اســتان در حاشــیه این 
مراســم گفت: امروز )پنجشــنبه گذشــته (در 
نخســتین پرواز بازگشــت حاجیان که با پرواز 
شماره ۱4۶۷ انجام شد، حدود 2۸۰نفر از جده 

به مشهد منتقل شدند... 

فرمانده کل سپاه پاسداران در مشهد:

.......صفحه 2 

 مدیران، علت نام گذاری 
هفته دولت را مرور کنند

دوم تا هشتم شهریور هرسال گویی پایان سال تحصیلی مدیران 
دولتی است که دوســت دارند کارنامه خود را به دیگران نشان 
دهنــد که البته کار خوبی اســت و حداقل کم کاری ها راحت تر 
دیده می شــود، ولی اینکه آیا هزینــه ای هم برای این کم کاری 
پرداخت می شود یا نه پرسشی است که باید در فرصتی جداگانه 

به دنبال پاسخ آن بود...

معاون هماهنگی امور زائران اســتانداری خراسان رضوی گفت: 
در چهار ماه ابتدایی امســال ۱۸ میلیون و ۷2 هزار و ۶4 زائر و 
مســافر وارد این استان شده اند.محمد صادق براتی افزود: مقصد 
بیش از ۱۳ میلیون و ۸ هزار و سه نفر از این تعداد مشهد بوده و 
با این تعداد زائر و مسافر بر اساس برنامه ریزی انجام شده مشکل 

خاصی پیش نیامده است...

.......صفحه 2 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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موقوفات متصرفی مزار 
موالنا شیخ زین الدین 

در نظر دارد دو باب مغازه تجاری 
به متراژ 17 و 19 متر مربع واقع 
در حاشیه خیابان موالنای غربی 
شهر تایباد را از طریق مزایده 
در تاریخ 1398/6/13 به مدت 
یک سال به اجاره واگذار نماید 
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر              
051-54530100 ش��ماره  ب��ا 

) اداره اوقاف شهرستان تایباد( 
تماس حاصل فرمایید. /ع
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آگهی مناقصه عمومی » مرحله اول «
 ش��هرداری مش��هد ریزه در نظر دارد بر اساس مجوز ش��ماره 315 مورخ 98/05/30 شورای 
محترم اس��المی شهر مشهد ریزه ، نس��بت به واگذاری انجام امور خدمات رفت و روب معابر، 
جمع آوری زباله س��طح ش��هر مش��هد ریزه ، حفظ و نگهداری فضای س��بز، تامین نیروی مورد 
نیاز واحد عمران و ماش��ین آالت به صورت حجمی به پیمانکار واجد ش��رایط از طریق مناقصه 
عمومی اقدام نماید  . لذا از شرکتهای واجد شرایط )خدماتی( دارای صالحیت دعوت می شود 
از روز ش��نبه مورخ 98/06/02لغایت پایان وقت اداری روز یکش��نبه مورخ 98/06/31 جهت 
  www.mashhadrizehcity.ir دریافت اس��ناد مناقصه به سایت شهرداری مش��هد ریزه به آدرس
یا دبیرخانه ش��هرداری مشهد ریزه مراجعه و برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های: 

54583448  یا 54583444-051 تماس حاصل فرمایند .
-متقاضی��ان بای��د ضمانت نامه بانک��ی به مبلغ حداقل 5 درصد در حد ب��رآورد کلی کار را به 

عنوان سپرده شرکت در مناقصه ضمیمه پیشنهاد خود نمایند .
-در صورتی که برندگان اول تا سوم از پیشنهاد خود عدول نمایند . سپرده آنها به ترتیب به 

نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
-زمان بازگش��ایی پاکت ها روز یکش��نبه مورخ 1398/6/31 در محل ش��هرداری مشهد ریزه 

خواهد بود .
-شهرداری مشهد ریزه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

-سایر جزئیات و اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم
 شرکت تعاونی مسکن  کارخانه  خانه سازی مشهد تاریخ انتشار: 1398/6/2

جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت تعاونی مسکن کارخانه  خانه سازی مشهد راس ساعت 17 روز پنج شنبه مورخ 
1398/6/14در مح��ل بل��وار امام��ت - امامت 29-  پالک 97 طبقه همکف برگزار میش��ود از کلی��ه اعضای محترم دعوت 
میش��ود  جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رساننداعضای محترمی که امکان حضور 
آنها در جلسه مذکور مقدور نمیباشد میتوانند حق رای خود را به موجب وکالت نامه کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند 
در اینصورت تعداد آرائ وکالتی هر عضو حداکثر  س��ه رای وهرفرد  غیر عضوتنها یک رای خواهد بود اعضای متقاضی 
اعطای نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر باید از ساعت 9 صبح تا12 ظهر روزهای دوشنبه –سه شنبه –چهارشنبه مورخه 
1398/6/13/12/11به نشانی فوق مراجعه تا پس از تایید وکالت نامه های مزبور توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع 

برای نماینده صادر گردد دستور جلسه:1/ اصالح ماده 6 اساسنامه )تمدید مدت فعالیت شرکت(
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارخانه خانه سازی
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
 )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن آزاد پیام 

اسکان مهر
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن 
آزاد پیام اسکان مهر رأس ساعت 16 روز شنبه مورخ 
98/06/16 در مح��ل حس��ینیه حض��رت ابوالفضل )ع( 
واق��ع در تقاط��ع بلوار امام��ت و آموزگار- به س��مت 
جالل آل احمد برگزار می ش��ود. بدینوس��یله از کلیه 
اعض��اء محت��رم دعوت میش��ود جه��ت اتخ��اذ تصمیم 
نس��بت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم 
رس��انند. اعضای محترمی که ام��کان حضور آن ها در 
جلس��ه مذکور مقدور نمی باش��د م��ی توانند حق رأی 
خ��ود را ب��ه موجب وکال��ت نامه کتبی به ف��رد دیگری 
واگذار نمایند. در اینص��ورت تعداد آرای وکالتی هر 
عضو حداکثر س��ه رأی و هرفرد غیر عضو تنها یک رأی 

خواهد بود.
اعض��ای متقاض��ی اعط��ای نمایندگی به هم��راه وکیل 
مورد نظر باید از س��اعت 18 تا 20 روزهای دوش��نبه ،                     
س��ه ش��نبه و چهارش��نبه 11و12و98/06/13 ب��ه محل 
دفتر شرکت تعاونی واقع در بلوار امامت – بین امامت 
43و45- پالک 543-واحد3 مراجعه تا پس از تایید 
وکالت نامه های مزبور توسط مقام مجاز ورقه ی ورود 

به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه :

1- اص��الح م��اده 6 اساس��نامه ) تمدید م��دت فعالیت 
شرکت تعاونی (

هیئت مدیره
شرکت تعاونی مسکن آزاد پیام اسکان مهر 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم  شرکت تعاونی مسکن کارخانه
 خانه  سازی مشهد تاریخ انتشار:1398/6/2

جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ش��رکت تعاونی مس��کن کارخانه  خانه سازی مشهد راس ساعت 18/30 
روز پنج شنبه مورخ 1398/6/14در محل بلوار امامت امامت 29 پالک 97 طبقه همکف برگزار میشود از کلیه اعضای 

محترم دعوت میشود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند 
اعضای محترمی که امکان حضور آنها در جلس��ه مذکور مقدور نمیباش��د میتوانند حق رای خود را به موجب وکالتنامه 
کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند در اینصورت تعداد آرائ وکالتی هر عضو حداکثر  سه رای وهرفرد  غیر عضو تنها  
یک رای خواهد بوداعضای متقاضی اعطای  نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر باید از ساعت 9 صبح تا12 ظهر روزهای 
دوشنبه-س��ه ش��نبه- چهارشنبه مورخ 1398/6/13/12/11به نش��انی فوق مراجعه تا پس از تایید   وکالت نامه های 

مزبورتوسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد
دستور جلسه:1/ استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2/ تصویب صورتهای مالی سالهای 96و 97 شرکت به انضمام گزارش  حسابرسی رسمی
3/ تصویب بودجه پیشنهادی سال 98 شرکت

4/ انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی98
5/ اخذ تصمیم در خصوص پروژه 114 واحدی شرکت

6/ تصویب واگذاری سه بلوک )120واحد( بصورت خود مالکی به شرکت سایه گستر خراسان
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارخانه  خانه سازی مشهد
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یادداشت
علی محمدزاده
annotation@qudsonline.ir



فرمانده کل سپاه پاسداران در مشهد:

محرومیت در شهر امام مهربانی ها پسندیده نیست
وحید اکرمی  مجتمع آبی چند منظوره 
گلشــن با اعتباری افزون  بــر ۱۷۰ میلیارد 
ریال در محدوده گلشهر مشهد به بهره برداری 

رسید. 
فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
در مراســم رونمایی از مجموعه چندمنظوره 
ورزشی گلشن و ۱۲ پروژه فضای سبز، عنوان 
کرد: سپاه پاسداران با توجه به رسالت و وظیفه 
خود در هر زمینه و عرصه ای که  تهدید وجود 
داشته باشــد، حضور پررنگی خواهد داشت. 
حتی به این موضوع هم اکتفا نکرده و تالش 
کرده ایم، پیش از شــکل گیری تهدیدها در 
میدان حضور یافته تا بتوانیم مشکالت را در 

نطفه خنثی کنیم. 
ســردار سرلشکر حسین سالمی با بیان اینکه 
ما تسلیم شــدن را نیاموخته ایم و همیشه به 
دنبال غلبه بر مشکالت هستیم، افزود: وقتی در 
تحریم ها هم می توانیم پیشرفت کنیم، ایرادهای 

موجود به راحتی قابل حل خواهد بود. 
به گــزارش قدس آنالین، وی ادامه داد: میدان 
اصلی مبارزه ما با دشــمنان عرصه اقتصادی 
اســت. ســپاه هر جا نمــادی از محرومیت و 
اســتضعاف دیده شــود، حضور جدی خواهد 

داشت. 
وی با اشــاره به اینکــه در عرصه محرومیت 
زدایی تمامی دســتگاه ها بایــد با وحدت و 
همدلی پای کار باشند، گفت: پیروزی در این 
مبارزه نیازمند به هم پیوستن همه اراده ها و 
همراه شــدن و گره خوردن قلوب به یکدیگر 
اســت. اکنون باید با محبت و نوع دوســتی 
جامعه را اداره کرده و باید گفت که به جهادی 

همگانی نیاز داریم. 
وی تصریح کرد: سال هاســت که رهبر معظم 
انقالب بر توجه ویژه به حاشــیه شهر مشهد 
و رسیدگی به مناطق کم برخوردار این شهر 
تأکید ویژه دارند. ایشان تعلق خاطر زیادی به 
مشهد مقدس به عنوان پایتخت معنوی جهان 

اسالم دارند. 
وی در ادامه بیان کرد: سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی مدت هاست براساس اوامر رهبر معظم 
انقالب در مناطق پیرامونی و حاشیه شهر در 
زمینه رفع فقر، اقدامــات فرهنگی و امنیتی 
قبول مســئولیت کرده و امیدوارم با همکاری 
مدیریت شهری و اقدامات مفید شکل گرفته، 
سال به سال شاهد افزایش امکانات و تجهیزات 

در این مناطق باشیم.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با 

بیان اینکه مشهد شهر امام مهربانی هاست و 
حرم مطهر امام رضا)ع( در این شــهر وجود 
دارد، ابراز داشــت: به همین دلیل در مشهد 
باید رایحه دل انگیز معنویت به مشام برسد. 
وجود محرومیت در هیچ کجا به خصوص در 
این شهر پســندیده نیست. انقالب ما انقالب 
عدالت است و هر تالشــی برای پیاده سازی 
مفهوم عدالت ارزشمند و قابل قدردانی است. 

اســتانداری  گفت:  سالمی 
و مدیریت شــهری بر رفع 
محرومیــت از مناطــق کم 
تمرکز  مشــهد  برخــوردار 
این  و  داشــته اند  ویــژه ای 
جای سپاس دارد. حاشیه ها 
باید به متن منتقل شــوند 
و نباید در حاشــیه تفکر ما 
قرار گیرند. راهی که انتخاب 
کرده ایم به سعادت ما ختم 

خواهد شد.

 حضور۳۲ دستگاه 
در قالب طرح نجات شهرمشهد

استاندار خراســان رضوی نیز در این مراسم 
گفــت: وجود وحدت رویه و وحدت در هدف، 
در پیشرفت هر کشوری الزامی است. وحدت 

رویه به این معنی است  که هدف هر فرد با هر 
سلیقه سیاسی، پیشرفت و ترقی کشور باشد. 

رزم حســینی ادامــه داد: قصــد داریــم در 
خراســان رضوی با تالش و مشارکت عمومی 
به پیشــرفت های قابل توجهی دست یافته و 

موفق شویم. 
وی خاطرنشان کرد: اکنون ۳۰ سال از جنگ 
تحمیلی می گذرد. برداشــت ما از این جمله 
که  انقــالب  کبیر  معمــار 
فرمودنــد »اگر ســپاه نبود 
کشور هم نبود« در آن زمان 
این بود که سپاه یک نیروی 
نظامی اســت و بــه خاطر 
موفقیت هایــش در جنــگ 
مفتخر به این بیانات شــده 
اســت. اما اکنون روز به روز 
متوجه معانی بیشتری از این 

جمله تاریخی می شویم. 
رزم حســینی گفــت: یکی 
از دغدغه هــای رهبر معظم 
انقالب مســائل پیرامونی حاشیه شهر مشهد 
است. اکنون ۳۲ دستگاه در قالب طرح نجات 
شهر در هشــت پهنه در حال انجام اقدامات 

الزم در این زمینه هستند. 
وی افزود: از ابتدای مهر ماه طرحی به نام طرح 

نجات آغاز خواهد شد و دستگاه های مختلف، 
بخشی از کارها را به عهده خواهند گرفت. یکی 
از این دستگاه ها، دســتگاه قضایی است که 
نقش بسیار مهم و اساسی در زمینه جلوگیری 
از پیشرفت حاشیه نشینی را ایفا خواهد کرد. 

 باالی شهر و پایین شهر بی معنی است
شــهردار مشــهد مقدس نیز در این مراسم 
گفت: در یک شهر اسالمی نباید موضوعاتی 
مانند باالی شــهر و پایین شهر مطرح شود. 
باید تمــام گروه های جامعــه را به نقطه ای 
برسانیم که از نظر بهره مندی از امکانات برابر 
باشند. هیچ توقفی نباید در این مسیر وجود 

داشته باشد. 
کالیی افزود: اکنون ۸۵ پروژه شــهرداری در 
پهنه های مختلف در زمینه محرومیت زدایی 
در حال اجراست. طرح هایی از قبیل خدمات، 
فضای سبز، آموزش و زیرساخت های اجتماعی 

از جمله پروژه های در حال ساخت هستند. 
شهردار مشــهد با بیان اینکه در ۱۲ عرصه با 
قرارگاه شهید برونسی به صورت مشترک در 
حال کار هســتیم، افزود: هشت عرصه از این 
۱۲ عرصه در پهنه نجات اســت و فعالیت در 
دو پهنه به صورت مستقیم توسط سپاه امام 

رضا)ع( صورت می گیرد.

 مدیران، علت نام گذاری 
هفته دولت را مرور کنند

دوم تا هشتم شهریور هرســال گویی پایان سال تحصیلی 
مدیران دولتی اســت که دوســت دارند کارنامه خود را به 
دیگران نشــان دهند که البته کار خوبی اســت و حداقل 
کم کاری ها راحت تر دیده می شود، ولی اینکه آیا هزینه ای هم 
برای این کم کاری پرداخت می شود یا نه، پرسشی است که 

باید در فرصتی جداگانه به دنبال پاسخ آن بود.
اما آنچه مســلم است و روال سالیان گذشته بوده، اینکه در 
هفته دولت به یکباره شاهد افتتاح و بهره برداری از پروژه های 
ریز ودرشــتی هستیم که به نوعی نماد توجه تصمیم سازان 
برای خدمت رســانی به مردمی است که به پشتوانه آن ها 

پشت میزهای خود نشسته اند.
با این وصف بی تردید هفته دولت امســال هم همانند چند 
دهه گذشــته پر اســت از تصاویر وقاب های زیبای بریدن 
روبان ها و آمارهای افزایش یافته در خدمات ارائه شــده که 
گاهی برای کیفیت بخشی به وضعیت موجود و گاهی برای 

کاستن از کاستی های تاریخی در حوزه های متفاوت است.
هرچه هست باید به تمام خادمان این مرزوبوم در هر پست و 
مقامی که هستند خسته نباشید گفت و امیدوارتر از همیشه 
برای خلق بهترین ها برای این مردم پشتیبان افرادی بود که 
آنچــه در توان دارند را خالصانه برای خدمت به مردم هزینه 
می کنند.امــا به بهانه آغاز این هفته می خواهیم تنها به یک 
نکته اشاره کنیم و مدیران و تصمیم سازان در کنار مقایسه 
عملکردهای مثبت و قابل قدردانی خود با روزهای ابتدایی 
انقــالب تأمل کوچکی هم در چرایــی نام گذاری این هفته 
داشته باشــند.اینکه در تاریخ معاصر ما ثبت شده به دنبال 
شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر وقت ایران اسالمی در 
هشتم شهریور به دست منافقان هفته ای تحت عنوان هفته 
دولت در تقویم ملی ما گنجانده شــده، ظاهر ماجراست و با 

اندکی تأمل می توان به فلسفه پنهان این موضوع پی برد.
فلسفه ای که شاید بد نباشد اگر به مدیران پیشنهاد دهیم در 
کنار مقایسه آماری خود، مقایسه ای هم از منظری دیگر با 

مدیران سال های نخست انقالب داشته باشند.
آنچه مســلم است ترور شهیدان رجایی و باهنر ترور دو نفر 
نبود و طراحان این نقشه به دنبال عقیم کردن جریانی بودند 
که می خواست فاصله کاخ نشینی و کوخ نشینی را از بین ببرد؛ 
جریانی که دوست نداشت صداقت وخدمت بی منت اولویت 

نخست مدیران کشور باشد.
با این حال اگر این روزها و با گذشــت نزدیک به 4۰ ســال 
از آن واقعه تلخ از هر ایرانی میانســالی بخواهی تا یک مدیر 
ساده زیست و خادم را نام ببرد، بی شک نام شهید رجایی را 
خواهی شنید که نشان می دهد با اینکه شهید رجایی فرصت 
چندانی برای خدمت رسانی نداشته، ولی هرآنچه انجام داده 
نه برای آمار سازی بلکه برای خدمت صادقانه بوده و بس و راز 
ماندگاری اش را بی آنکه بخواهد همگان دانستند و می دانند.

خالصه اینکه ضمن تأکید دوباره بر این نکته که ما )مردم( 
قدردان زحمت کشــان واقعی بوده و هســتیم و به خوبی 
می دانیم کارکردن درشرایط حاکم بر جامعه سخت تر از هر 
زمان دیگری است، ولی همین مدیران سعی در بهبود اوضاع 
دارند اما می خواهیم یادشان باشد انفجار دفتر نخست وزیری 

را انگیزه ای برای انفجار خدمت رسانی بدانند.

 مدیرکل کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی 
در گفت وگو با قدس:

 آمار مشخصی از نرخ بیکاری 
در حاشیه شهر مشهد وجود ندارد

رضاطلبــی: 
کـــل  مدیـر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان خراســان رضوی 
گفت: آمار مشــخصی از 
همچنین  و  بیکاری  نرخ 
ســاکنان  برخــورداری 

حاشــیه شهر مشــهد از خدمات رفاهی اجتماعی وجود ندارد. 
محمد سنجری در گفت وگو با قدس آنالین اظهار داشت: اداره 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراســان رضوی بر توانمند سازی 

ساکنان حاشیه شهر مشهد تأکید ویژه ای دارد.
وی با بیان اینکه رسیدگی به حاشیه شهر مشهد از جمله مواردی 
است که استاندار خراســان رضوی نیز بر کاهش مشکالت آن 
توجه خاصی دارد، تصریح کرد: برای کاهش مســائل حاشــیه 
شهر مشهد، مقرر شده اســت در قالب دفاتر تسهیلگری همه 
سازمان های اجرایی در حیطه وظایف و مسئولیت هایی که دارند 
ورود پیدا کرده و به صورت هماهنگ فعالیت کنند.سنجری افزود: 
اداره کار و تعاون خراســان رضوی نیز در قالب جلسات متعدد 
با حوزه اجتماعی اســتانداری تصمیم به اجرا کردن برنامه های 
مختلف برای حاشــیه شهر مشهد گرفته است که این برنامه ها 
مبتنی بر اهداف در نظر گرفته شــده در دو حوزه پیشگیری از 
آســیب های اجتماعی و توانمند ســازی در حوزه کارآفرینی و 
اشتغال مورد بررســی قرار گرفت.وی بیان داشت: چون تعداد 
زیادی از ســاکنان حاشیه شهر مشــهد نیروهای کار و کارگر 
هستند، بنا شد بخشی از تعهدات اداره کار و رفاه اجتماعی استان 
برای برگزاری دوره های آموزشی در بخش هایی نظیر مهارت های 
زندگی، پیشگیری از اعتیاد و طالق و ارتقای دانش اعتیاد را به 
صورت هدفمند در مناطق و محله های تعریف شده در حاشیه 
شهر مشهد اجرا کند.سنجری ادامه داد: در حوزه توانمندسازی، 
کار آفرینی و اشتغال نیز مقرر شد که از طریق مراکز مشاوره و 
کارآفرینی و با کمک دفاتر تسهیلگری ارائه آموزش های کسب و 

کار و کارآفرینی در مناطق مورد هدف برگزار شود.

در شهر مرزی باجگیران برگزار شد 
 نخستین یادمان شهید مرزبانی 

در جنگ جهانی دوم
قدس: نخستین یادمان 
جنگ  مرزبانی  شــهید 
جهانــی دوم در شــهر 
برگزار  باجگیران  مرزی 
شــد.فرمانده مرزبانــی 
اســتان خراسان رضوی 
درمراسم  یادمان شهید 
مرزبانی عباسعلی ایراندوست در شهر مرزی باجگیران که با 
حضور جمعی از مسئوالن شهرستان قوچان و شهر باجگیران 
و مرزنشینان برگزار شد، گفت: شــهید ایراندوست در سال 
۱۳۲۰ دالورانه و مجاهدانه در مرز در برابر متجاوزان ایســتاد 
و شــهید شد، این همان سخن رهبر معظم انقالب در وصف 
مرزبانان است که فرمودند »این مرزبان ما مجاهدانه در برابر 
دشمنان و متجاوزان می ایستد و حتی دشمنان را می کشد و 
در برخی موارد به شــهادت می رسد«. سردار جان نثار افزود: 
امــروز نیز مرزبانان ما تا آخرین قطره خون خود در مرزها در 
برابر دشــمنان و متجاوزان ایستاده اند و از مرزهای جمهوری 
اسالمی ایران حراست و حفاظت می نمایند.گفتنی است شهید 
عباسعلی ایراندوست در سال ۱۳۲۰ مجاهدانه در برابر روس ها 

در مرز باجگیران ایستاد و سپس به شهادت رسید.

در چهار ماه ابتدایی امسال 
 ۱۸ میلیون زائر 

وارد خراسان رضوی شدند
ایرنا: معــاون هماهنگی 
امــور زائران اســتانداری 
خراسان رضوی گفت: در 
چهار ماه ابتدایی امســال 
۱۸ میلیــون و ۷۲ هزار 
و ۶4 زائر و مســافر وارد 
این استان شده اند.محمد 
صــادق براتی افزود: مقصد بیش از ۱۳ میلیون و ۸ هزار و ســه 
نفر از این تعداد مشهد بوده و با این تعداد زائر و مسافر بر اساس 
برنامه ریزی انجام شده مشکل خاصی پیش نیامده است.وی اظهار 
داشت: همچنین برنامه ریزی هایی برای زیارت آسان زائران بارگاه 
منور رضوی صورت گرفته و برنامه خاصی نیز پیش رو داریم که 
با اجرایی شــدن آن امیدواریم بتوانیم بیش از پیش در خدمت 
زائران باشیم.براتی گفت: این برنامه ریزی در راستای اجرایی شدن 
سفرهای ارزان انجام شــده که با همکاری دستگاه های اداری و 

ستاد خدمات سفر استان از اول شهریور ماه اجرایی خواهد شد.

فرماندار بشرویه خبرداد
 افتتاح و کلنگ زنی ۱07 طرح عمرانی 

و کشاورزی در هفته دولت
خبرنگار  ـ  بشــرویه 
قـدس: فرماندار بشرویه 
گفــت: در هفتــه دولت 
از ۱۰۷ طــرح عمرانــی 
کشــاورزی خدماتــی و 
و  بهره بــرداری  فرهنگی 

کلنگ زنی خواهد شد.
علی شفیعی در نشست خبری که به مناسبت فرا رسیدن هفته 
دولت برگزار شــد، گفت: برای این پروژه  ها در مجموع اعتباری 
معــادل ۲۷ میلیــارد تومان از محل اعتبارات ملی، اســتانی و 
تسهیالتی هزینه شــده که شهرداری بشــرویه با هزینه کرد 
۶میلیارد تومان رتبه اول اجرای طرح های خدماتی و عمرانی را 

در سطح شهرستان داشته است.

استاندار در جشن فرهنگی ایران و ترکمنستان:
 خراسان شمالی برای توسعه 

نیاز به دلسوزان عملگرا دارد
بجنورد- خبرنگار قدس: استاندار خراسان شمالی گفت: این 
اســتان برای توسعه نیاز به دلسوزان عملگرا دارد که بتوانند در 

مسیر توسعه گام بردارند.
محمدعلی شجاعی در جشن فرهنگی ایران و ترکمنستان که در 
پانزدهمین سالروز تأسیس استان برگزار شده بود با اشاره به تنوع 
قومیتی و مذهبی و داشتن بیش از ۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک 
خراسان شمالی با کشور ترکمنستان، تصریح کرد: در این استان 
آرامش برقرار است که این آرامش نشانه شعور و بالندگی مردم 

استان است که اجازه می دهد ما به کار بپردازیم.

هادی زهرایی  روزنامه قدس در چند هفته اخیر خبری در خصوص وضعیت صدور 
کارت هوشمند و گالیه انجمن رانندگان به چاپ رسانده بود و پیرو این موضوع خبرنگار ما 
با معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی گفت وگویی 

را انجام داده است .
جواد وحدتی در این باره گفت: کارت هوشــمند بازنشســتگان که از گذشته صادر شده 
است تا سن ۶9 سالگی تمدید می شود و بازنشستگانی که تاکنون کارت هوشمند دریافت 
نکرده اند، نمی توانند برای دریافت کارت اقدام کنند و شــاغالنی که در حکم آن ها عنوان 

راننده ذکر شده باشد، می توانند کارت هوشمند دریافت کنند.
وی افزود: هدف از صدور کارت هوشــمند به رانندگان، شناسایی افراد حرفه ای در حوزه 
رانندگی است و شرکت های مسافربری برای رانندگان خود تشکیل پرونده و سوابق داده اند. 
اما رقابت های ناسالمی بین این شرکت ها وجود دارد که سبب می شود گاهی حرف هایی 

زده شود.
وی یادآور شــد: ۵۰ هزار کارت هوشمند رانندگان در خراسان رضوی صادر شده است و 
افراد شــاغلی که در موقعیت های زمانی خاص به عنوان راننده کمکی استفاده می شوند، 
موضوع متفاوتی اســت و صدور کارت هوشمند در استان براساس ضوابطی است که در 
حال انجام است و دفاتر پیشخوان بر اساس یک نرم افزار کشوری تنها اطالعات و مدارک 
متقاضیان را در سامانه ثبت و هیچ گونه دخل و تصرفی در آن ندارند و  اگر ایرادی دارد، 

باید آن را به صورت کارشناسی به مرکز اعالم کنیم.
معــاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراســان رضوی در 
خصوص حضور رانندگان با دستمزد پایین تر از عرف در پایانه های مسافربری گفت: 
امــروزه بازار حــرف اول را می زند و تعیین کننده نرخ، عرضه و تقاضاســت؛ مانند 
ســیب زمینی و پیاز. کرایه حمل و نقل هم تابعی از عرضه و تقاضاست، خدمات و 
دســتمزد نیز همین گونه است. از طرفی حمل و نقل جزئی از تجارت است. موضوع 
رانندگان در یک ســازمان تخصصی که کمتر در کشور وجود دارد، بررسی می شود 

که حوزه نظارت و سیاست گذاری را انجام می دهد و اگرضعف هایی را داریم، دلیلش 
مراعات کردن مســائل جامعه است. ســن ناوگان عمومی ما حداکثر ۲۵ سال است 
و در حال حاضر خودروهایی با عمر ۵۰ ســال در حال فعالیت هســتند و می دانیم 
که دســت دولت خالی اســت و نمی تواند طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل را اجرا 
کند، با ناوگان عمرباالی خود مدارا می کنیم. اگر بخواهیم قانون را به صورت صریح 
اجرا کنیم، 4۰ درصد ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مســافر باید از چرخه خارج 
شود که در استان خراسان رضوی ۱۶ هزار خودرو که ۲۰ هزار راننده با آن مشغول 
هســتند، باید در خانه بنشینند. این در حالی اســت که قوانین باالدستی را داریم 
و بر اســاس این قوانین ضوابط را جوری تعدیل کرده ایم که همان قانون خشک را 

بتوانیم اجرا کنیم.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی در واکنش به گزارش قدس: 

قانونی عمل کنیم، 2 هزار راننده خانه نشین می شوند!
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گوجه فرنگی

سیب زمینی

یارمحمدی رفت، هاشمی آمد
 مدیرجدید  رجا 

در خراسان معرفی شد

قدس: با حضور مدیرعامل شــرکت حمل و نقل ریلی 
رجا،مشــاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل 
راه آهن خراسان، مدیرکل تأمین اجتماعی، مدیران و 
مســئوالن مربوط مراسم تودیع و معارفه مدیر رجا در 
خراسان برگزار شــد.در این مراسم ضمن قدردانی از 
احمد یارمحمدی برای زحمات دوران تصدی ،علیرضا 
هاشمی که پیش از این مدیر تدارکات رجا بود، به عنوان 

مدیر جدید رجا در خراسان منصوب و معرفی شد.
احمد یارمحمدی نیز از این پس به عنوان مدیر تدارکات 
و امور قراردادهای شــرکت رجــا در دفتر مرکزی این 

شرکت به کار خود ادامه خواهد داد.

در همایش طالیه داران هدایت در مشهد مطرح شد

اعزام هزارو500 مبلغ خراسان رضوی 
به سراسر کشور در محرم امسال

قدس: هزار و ۵۰۰ مبلغ از خراســان رضوی در محرم 
امسال به مناطق مختلف کشور اعزام می شوند.

رئیــس اداره تبلیغات اســالمی مشــهد در همایش 
طالیه داران هدایت  گفت: این تعداد مبلغ مذهبی زن و 
مرد از حوزه علمیه خراسان رضوی برای ترویج و تبیین 
پیام حضرت امام حسین)ع( در ماه محرم به شهرها و 
روستاهای خراسان رضوی بر اساس درخواست استان ها 

به ۲۱ استان کشور اعزام می شوند.
حجت االســالم کریم پور افزود:این همایش با توجه به 
نزدیکی ماه محرم برای آمادگی و آشنایی بیشتر مبلغان 

برای تبلیغ  با حدود ۵۰۰نفر از آنان برگزار شد.

پنجشنبه گذشته نخستین پرواز حجاج به زمین نشست 

 بازگشت از خانه خدا 
به مشهدالرضا

قدس: نخســتین پرواز حجاج خراســانی در بازگشت از 
مراسم حج عصر پنجشنبه گذشته در فرودگاه بین المللی 
مشــهد به زمین نشســت.این حجاج در مراسمی مورد 
استقبال جمعی از مسئوالن اجرایی استان از جمله معاون 
هماهنگی امور زیارت استانداری خراسان رضوی و فرماندار 
مشهد قرار گرفتند.مدیرکل فرودگاه های استان در حاشیه 
این مراســم گفت: امروز )پنجشنبه گذشته (در نخستین 
پرواز بازگشت حاجیان که با پرواز شماره ۱4۶۷ انجام شد، 

حدود ۲۸۰نفر از جده به مشهد منتقل شدند. 
همچنین حدود ۱۱هزار زائر خراسانی در قالب ۷9کاروان 

تا ۱۷شهریور وارد فرودگاه بین المللی  مشهد خواهند شد.
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 توطئه جدیدی از ضد انقالب 
در مشهد خنثی شد

قدس: گروه های ضد انقالب و سرویس های اطالعاتِی غربی- 
عربی با حمایت از برخی عناصر ضد نظام و القای خط براندازی 
به این افراد هتاک و متوهم، به دنبال بهره برداری از هر فرصت 

و جریانی برای ایجاد آشوب و هرج و مرج داخلی هستند.
برخــی از عناصر خود فروخته و وابســته به جریان های ضد 
انقالِب خارج نشــین، در یک دهه گذشــته با بهره گیری از 
شبکه های اجتماعی، انسجام یافته و با طراحی و برنامه ریزی 
هدفمند به دنبال ایجاد توطئه و آشوب جدید در کشور بودند.

افرادی از مرتبطان سرویس های بیگانه و خائنان به ملت ایران 
که ترور ۱۷ هزار تن از هموطنان عزیزمان را در کارنامه سیاه 
خود دارند، به دســتگیر شــدگان اخیر در مشهد، مأموریت 
طراحی و اجــرای توطئه و فتنه جدیــدی را داده بودند که 
این توطئه با حضور عوامل نفوذی کشــف و خنثی شد.آن ها 
با تحریک احساس های اقشار مختلف جامعه به ویژه ایثارگران 
و جانبازان انقالب اســالمی و تحریک اقوام و مذاهب، ضمن 
برپایی تجمعات اعتراضی، قصد داشتند با همکاری رسانه ها و 
شبکه های ماهواره ای معاند، به تدریج فضای جامعه را ملتهب 
نمایند. همچنین مأموریت داشتند در آستانه انتخابات مجلس 
شورای اسالمی، با برقراری ارتباط برنامه ریزی شده با نامزدهای 
منتقد، ضمن تند کردن مواضع آنان، از فضای باز سیاسی برای 
ایجاد آشــوب و درگیری های داخلی استفاده کرده و با ایجاد 
فتنه جدید خطوط القایی دشمنان ملت ایران را به پیش ببرند.



روی خط حادهث

خط رپوازی

ردمان

رتاکیف

از روز گذشته صورت گرفت
  برقراری پرواز مشهد - هرات

 - مشــهد  پرواز  قدس: 
هرات برقرار شد. مدیرکل 
خراســان  فرودگاه هــای 
رضوی با اعــام این خبر 
گفت: با توجه به اشتراکات 
فرهنگی، سیاسی، مذهبی 
و اقتصادی مردم شهرهای 

مشهد و هرات و  با توجه به افزایش تقاضای سفر در این مسیر، 
پرواز مشهد - هرات و برعکس جمعه هر هفته در مسیر رفت و 
برگشت  انجام می شود. محمدباقر قاسم زاده افزود: پرواز مشهد - 
هرات از طریق شرکت هواپیمایی کیش ایر روز گذشته انجام شد.
وی یادآور شــد: پرواز مشــهد - هرات که پیش از این از طریق  
دو شرکت هواپیمایی افغانستانی »آریانا افغان« و »کام ایر« انجام 

می شد، چند ماه پیش متوقف شد.
وی گفت: هم اکنون پروازهای خارجی فرودگاه بین المللی شهید 
هاشمی نژاد مشهد به مقاصد استانبول، کویت، مسقط، دوحه، 
دوبی، شــارجه، بغداد، ناصریه، بصره، نجف، کابل، مزار شریف، 

دوشنبه، هرات و قندهار برقرار است.

رئیس سازمان نظام پزشکی: 
  85 درصد پزشکان عمومی مشهد 

مطب ندارند
ایرنا: حــدود ۸۵ درصد 
عضو  عمومی  پزشــکان 
و  پزشــکی مشهد  نظام 
شهرستان های تابعه مطب 

ندارند.
نظام  ســازمان  رئیــس 
پزشکی مشهد روز گذشته 

همزمان با روز پزشک با اعام این مطلب گفت: تناسب نداشتن 
هزینه ها با درآمدها، از علل تمایل نداشتن پزشکان عمومی به 
مطب داری به ویژه در ســال های اخیر به شمار می رود ؛ چرا که 
تعرفه های پزشکی تقریباً ثابت بوده اما هزینه های خدمات رسانی، 

رشد سرسام آوری داشته است.
دکتر علی بیرجندی نژاد افزود: هم اکنون تعداد پزشکان عمومی 
عضو نظام پزشکی مشهد که شهرستان های فریمان، سرخس، 
طرقبه شاندیز، چناران و مشــهد را زیر پوشش دارد و حدود ۵ 

هزار نفر هستند که ۸۰۰ نفر آنان مطب دارند.
وی اظهار داشت: در سال های اخیر هزینه های مطب شامل اجاره 
محل و خرید لوازم پزشکی برای پزشکان عمومی توجیه اقتصادی 
نداشته ، بنابراین آنان ترجیج می دهند به جای داشتن مطب، در 

درمانگاه ها و مراکز درمانی مشغول کار شوند.
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد تعداد کل پزشکان عمومی 
و متخصص عضو نظام پزشکی مشهد و شهرستان های تابعه را 
حــدود 7 هزار و ۵۰۰ نفر عنوان کرد و گفت: 2 هزار و ۵۰۰ نفر 
از این تعداد پزشــک متخصص، ۳۵۰ نفر پزشک فوق تخصص 
و بقیه پزشک عمومی هســتند. وی افزود: بررسی ها حاکی از 
آن اســت که حدود 7۰ درصد پزشــکان متخصص عضو نظام 
پزشکی مشهد مطب دارند. بیرجندی نژاد واقعی نبودن تعرفه های 
پزشکی، فضای مسموم  ایجاد شده علیه پزشکان با طرح مسائلی 
مانند فرار از مالیــات و درآمدزایی صرف را از مهم ترین چالش 
پزشکان در خدمات رســانی عنوان کرد و اظهار داشت: امسال 
تعرفه های پزشکی ۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته 

و تعرفه های بخش بستری نیز تغییری نداشته است.

  تشدید ممنوعیت ورود ناوگان سنگین 
به محدوده مرکزی مشهد

تســنیم: مدیرعامــل 
ســازمان مدیریت حمل 
و نقل بــار و کاالی درون 
مشهد  شهرداری  شهری 
ممنوعیــت  تشــدید  از 
و  ناوگان ســنگین  ورود 
نیمه سنگین به محدوده 

مرکزی مشهد خبر داد. حسین مختاری گفت: طرح ممنوعیت 
ورود ناوگان ســنگین و نیمه سنگین به هسته مرکزی شهر از 

ابتدای شهریور ماه تشدید می شود.
وی افزود: تردد ناوگان سنگین و نیمه سنگین و ورود به مسیرهای 
منتهی به حرم مطهر رضوی، بولوار مجلسی، میرزا کوچک خان، 
جمهوری، خیابان های خرمشــهر، فیاض بخش، بهار، دانشگاه، 
سنایی، کاشانی، عبادی و چند نقطه دیگر ممنوع و ملزم به اخذ 

مجوز ورود به محدوده قرمز است.
مختاری یادآورشد: مجوز تردد صرفاً به منظور ارائه خدمات حمل 
بار صادر می شــود و هرگونه تردد خارج از هدف و مسیر تعیین 

شده، مشمول اعمال قانون خواهد بود.
وی خاطرنشــان کرد: تردد ناوگان ســنگین و نیمه سنگین در 
محدوده قرمز از ســاعت2۳ لغایت 6 صبح تنها با اخذ مجوز از 

سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری مجاز خواهد بود.

با هوشیاری پلیس مبارزه با موادمخدر
  مسیر قاچاقچیان سمندسوار

 به سمت زندان کج شد
فرمانــده  رحمانــی: 
انتظامی خراسان رضوی 
پلیس  بامدادی  پاتک  از 
به قاچاقچیان و کشــف 
21۸ کیلوگرم موادمخدر 

خبر داد.
سردار محمد کاظم تقوی 
در این باره گفت: رصد چند روزه و انجام اقدامات نفودی تیم های 
عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان روی تحرکات 
دو قاچاقچی حرفه ای مشخص کرد آن ها محموله ای را در یک 
دستگاه خودرو ســمند بارگیری و از مسیر استان های جنوبی 

کشور به سمت مشهد حرکت کرده اند.
در ادامه صبح روز گذشــته پس از انجام مراحل کمین، خودرو 
مذکور را تحت کنترل نامحســوس قرار دادند و پس از رسیدن 
خودرو به بولوار میامی)مفتح شــرقی( خودرو حامل موادمخدر 
که دو سرنشین داشــت را در پی یک عملیات پلیسی متوقف 
و مورد بازرسی قرار دادند. این مقام انتظامی ادامه داد: درحالی 
که هر دوقاچاقچی دســتگیر شدند، 197 کیلوگرم حشیش و 
21 کیلوگرم تریاک که به شــیوه ماهرانه ای داخل بدنه خودرو 
جاساز شده بود، کشف کردند. پس از آن متهمان پرونده به همراه 

خودرو سمند و محموله مکشوفه به مقر پلیس منتقل شدند.

با تالش آتش نشانان مشهدی صورت گرفت
  نجات معجزه آسای یک فرد

از میان آهن پاره ها و درخت تنومند
برخورد  قرمــز:  خط 
یک دستگاه کامیونت با 
درخت تنومند در مشهد 

حادثه آفرید.
آتشــپاد ســوم ایــوب 
خجســته، افسر نگهبان 
آتش نشانی مشهد گفت: 
بامداد روز گذشته ، وقوع سانحه رانندگی که منجر به محبوسی 
راننده کامیونت ایسوزو در البه الی یک درخت تنومند شده بود، 
موجب شد تا ستاد فرماندهی آتش نشانی بافاصله گروه نجات به 
همراه خودرو جرثقیل ایستگاه ۸ و گروه اطفا حریق ایستگاه ۴2 

را به محل حادثه در خیابان پنجتن اعزام کند.
وی ادامه داد: با حضور نیروهای امدادی در محل مشخص شد 
یک کامیونت ایسوزو به دلیل نامعلومی پس از انحراف از مسیر 
خود به شــدت با درختی تنومند برخورد و این حادثه منجر به 
ورود درخت به داخل کابین راننده شــده و خودرو پس از طی 
مسافتی با دیوار یک مغازه برخورد و متوقف شد. این اتفاق منجر 

به محبوس شدن راننده بین کابین خودرو و این درخت شد. 
افسر نگهبان آتش نشانی مشهد تصریح کرد: آتش نشانان ضمن 
فیکس کردن راننده که به دلیل این ســانحه رانندگی مصدوم 
شده بود، با استفاده از جرثقیل 2۵ تنی آتش نشانی ابتدا اقدام به 
مهار درخت تنومند کرده و سپس عملیات نجات  را با استفاده 
از تجهیزات هیدرولیکی و تخصصی امدادو نجات آغاز و پس از 
دقایقی تاش، موفق به رهاسازی فرد گرفتار از البه الی کابین 

این کامیونت شدند.

سالح شکاری همچنان حادثه می آفریند
  3 مجروح در پی شلیک گلوله 

در یک نزاع دسته جمعی 
نیشـابور- خبـرنگار

ندهی  فرما قـــدس:
شهرســتان  انتظامــی 
نیشــابور از وقــوع نزاع 
دســته جمعی و مجروح 
شدن ســه نفر با اسلحه 
شکاری در این شهرستان 
خبر داد. سرهنگ حســین دهقانپور اظهارکرد: یک فقره نزاع 
دســته جمعی و تیراندازی در روستای بشــنیج از توابع بخش 
مرکزی نیشابور به فوریت های پلیســی 11۰ اعام و بافاصله 

عوامل گشت کانتری 12 به محل اعزام شدند.
وی افزود: با حضور مأموران کانتری 12 در محل مشخص شد، 
هشت نفر با 6 دستگاه خودرو سواری در روستای »بشنیج« بر سر 
اختافات قبلی به وسیله ساح سرد با یکدیگر درگیر و یکی از 
طرفین با اســلحه شکاری به سمت مغازه ای تیراندازی و ضمن 
شکستن شیشه مغازه، موجب شد که سه نفر مجروح شوند. در 

ادامه عامل این اقدام از محل متواری شد.
وی خاطرنشان کرد: سه مجروح به بیمارستان منتقل و با ورود 
مقام قضایی به ماجرا، تحقیقات فنی و پلیسی برای شناسایی و 

دستگیری متهمان این پرونده آغاز شد.
با تاش پلیس و همکاری شهروندان در کمتر از دو ساعت سه 
متهم این پرونده در یکی از روستاهای بخش مرکزی )ده شیخ( 
شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی، در اقدامی غافلگیرانه 
و ضربتی دستگیر شدند. وی عنوان کرد: در بازرسی از خانه یکی 
از متهمان یک قبضه ساح شکاری و مهمات مربوط کشف شد. 
همچنین چهار دستگاه خودرو متعلق به عامان جرم توقیف که 
در بازرسی از این خودروها، چندین قبضه ساح سرد کشف شد. 
در ادامه یک نفر دیگر از عامان این اقدام دستگیر و تحقیقات 

برای شناسایی و دستگیری متهمان ادامه دارد.

ماجرای آتش افروزی در نمایندگی خودرو چه بود؟
  دستگیری عامالن

 سرقت 400 میلیون تومانی در اسفراین
قدس: فرمانده انتظامی خراسان شمالی از دستگیری عامان 
سرقت از نمایندگی ایران خودرو به ارزش ۴۰۰ میلیون تومان 
در شهرســتان اسفراین خبر داد.  ســردار علیرضا مظاهری 
گفت: با توجه به وقوع چند فقره ســرقت از نمایندگی ایران 
خودرو در شهرستان اسفراین، موضوع در دستور کار مأموران 
پلیس آگاهی قرار گرفت. کارآگاهان پلیس آگاهی با استفاده 
از یکســری اقدامات فنی و پلیسی و افزایش گشت  زنی های 
هدفمند در مناطق سرقت شده، موفق به شناسایی متهمان 
شــدند که در نهایت طی هماهنگی با مقام قضایی، سه نفر 
سارق را در مخفیگاهشان و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر 
کردند. این مقام  ارشــد انتظامی با اشاره به اینکه متهمان در 
بازجویی های به عمل آمده به دو فقره سرقت اموال صافکاری 
نمایندگی ایران خودرو و آتش زدن عمدی یک دستگاه خودرو 
اعتراف نمودند، تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان مربوط، ارزش 

اموال مسروقه ۴۰۰ میلیون تومان برآورد شده است. 

زاویه تصویر

جشنواره زیبایی اسب شرق کشور
بزرگترین جشــنواره زیبایی اســب شرق کشور 
جمعه گذشــته در مشهد با حضور بیش از 1۴۰ 
اسب از استان های مختلف در پیست سوارکاری 

فردوسی برگزار شد

رخ رد رخ

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم 
مسئوالن د     ستگاه های اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

 مسئولیت رفع توقیف 78 تن چای آلوده با کیست؟
آقای رئیسی، ریاست محترم دستگاه قضا 
در پرونــده رفع توقیف 7۸ تن چای آلوده 
که می تواند با عث بیماری و خطرات جانی 
برای چند میلیون نفر از هموطنان شــود، 
لطفا با عوامل دخیــل در رفع توقیف این 
محمولــه برخورد قاطع کنیــد و از توزیع 
چای ها به هر نحوی که شــده جلوگیری 

کنید 
0915...4710

 یک حفره و 10 بار هزینه تراشی
من از ســاکنان خیابان بهشتی هستم، مدتی 
هســت در یک چهارراه مانده به بلوار شــهید 
نامجو دقیقا وسط چهارراه حفره ای خطرناک 
ایجاد شده است. چندی پیش شهرداری فقط 
روی آن را الیه ای آســفالت کشید بدون آنکه 
آن را زیرســازی کند دقیقا یک هفته نشد که 
دوباره همان حفره باز شــد و هر لحظه امکان 
بروز حادثه ای دلخراش در محل متصور است. 

لطفا همان بار اول کار را اساسی تمام کنید. 
0933...1145

عقیل رحمانی  چهار فرد شــرور که برای 
سرقت مســلحانه چندین رأس گوسفند طرح 
دوستی با  چوپان ریخته بودند، با تاش مأموران 
فرماندهی انتظامی شهرستان بینالود شناسایی و 

دستگیر شدند.

 نقشه سرقت و جمع کردن اعضای باند
یکی ازاعضای باند ســرقت با ساح سرد، مدتی 
پیش بــه صورت اتفاقی چشــمش به یک گله 
کوچک دام در حوالی شهرســتان طرقبه افتاد و 

فکر شوم سرقت همان جا به سرش زد.
شب نشده بود که او سه عضو دیگر باند را دور هم 
جمع کرد و ماجرا را برای آن ها تشــریح و نقشه 

سرقت را چند بار برای آن ها به تصویر کشید.
قرار می شود در اجرای این اقدام مجرمانه، نفر اول 
که گله گوسفند را مشاهده کرده بود به چوپان 

نزدیک و طرح دوستی با او بریزد.
ســپس در فرصتی مناســب و با ارسال پیامک 
»شروع« از دیگر اعضای باند بخواهد برای سرقت 

هفت رأس گوسفند وارد عمل شوند.
نخستین گام نقشــه ســرقت افراد شرور هم 
برداشــته می شود و چندین روز یکی از اعضای 
باند روی ماجرا کار و خودش را به چوپان نزدیک 
کرد و برای اجرای گام بعدی نقشــه ســرقت، 
خودش را به هر بهانــه ای که بود، میهمان باغ 

کوچک چوپان کرد.
او که به چوپان بخت برگشته گفته بود می خواهد 
شــب را تا صبح با هم ســپری کنند، با زیرکی 
خاصی مدعی می شــود که من از سگ های رها 
شده در باغ ترس دارم و اگر می شود آن ها را ببند! 
چوپان از همه جا بی خبر هم سگ ها را می بندد و 
گرم صحبت می شود. وقتی خیال سارق از حمله 

سگ ها راحت می شود، دست به تلفن می برد و 
در فرصتی مناسب به همدستانش که در همان 
حوالی به کمین نشسته بودند، آغاز مرحله پایانی 

سرقت را اعام می کند.

 حمله شمشیر به دستان و بردن احشام
در یک چشم به هم زدن صدای کوبیدن َدر به 
شیوه ای وحشتناک فضای باغ را در برمی گیرد، 
وقتی چوپان در را باز می کند، ســه فرد مسلح 
به شمشــیر و... را که ســرو صــورت خود را 
پوشــانده بودند، مشاهده می کند و همدستان 
سارق ضربه ای به سر چوپان وارد کرده و داخل 
باغ می شــوند و دســت، پا و دهان چوپان را 
می بندند؛ آن ها برای آنکه نقشه لو نرود دست 
و پای همدستشــان را هم بســته و او را کنار 

مالباخته قرار می دهند.

پس از آن هفت رأس گوســفند، گوشــی تلفن 
همراه و پراید همدستشان را با خود می برند.

پس از فرار سارقان شب رو، چوپان به هر زحمتی 
که بود، دستان خود و رفیق نابابش را باز کرد و با 

پلیس تماس گرفت.
موضوع به سرهنگ حسین پور، فرمانده انتظامی 
شهرســتان بینالود اطاع داده شد و پس از آن 
دســتورات ویژه ای برای بررســی ماجرا صادر و 

مأموران به محل اعزام شدند.

 مهارت پلیس 
و کشف خیانت دوست تازه  وارد

بــا حضور پلیس در محل و انجام بررســی های 
انتظامی روی نحوه سرقت، شک مأموران همان 
اول به رفیق یک شــبه زیاد شد؛ چرا که سارقان 
خودروی او را هم برده بودند و او هیچ شکایتی در 

این زمینه نداشت!
همین موضوع مورد تحقیق قرار گرفت و موجب 
شد تا متهم دچار تناقض گویی شود و به اجبار لب 

به اعتراف گشاید.
پس از آن او همه چیز را لو داد و گفت، تمامی این 
اقدامات نقشه سرقت بوده و هویت دیگر اعضای 

باند را که منتظر پیوستنش بودند، لو داد.
پلیــس به ســرعت محل اختفــای متهمان را 
شناســایی و محاصره کرد. دیگر اعضای باند که 
منتظر بودند آخرین عضو باند هم به آن ها ملحق 
شــود تا گوســفندان را بین خود تقسیم کنند، 
به محض دیدن پلیس دریافتند که جز پشــت 

میله های زندان چیزی نصیب آن ها نخواهد شد.
با دستگیری سه عضو دیگر باند، ادوات جرم مانند 
شمشیر و... به همراه گوشی سرقتی کشف شد. 
سارقان درادامه اعتراف کردند هفت رأس گوسفند 
را حوالی بولوار شاهنامه در یک باغ متروکه مخفی 
کرده اند که احشام سرقتی کشف و به مالباخته 

برگردانده شد.
از ســویی مالباخته مدعی بود در شب سرقت 
یکی از ســارقان با خود اسلحه کمری همراه 
داشــته و با ته آن ضربه ای به ســرش زده که 
درمقابــل اعضــای باند اعام کردند اســلحه 
پاســتیکی بوده و کلت کمری در کار نبوده 
است. از همین رو تحقیقات پلیسی برای روشن 

شدن ماجرا همچنان ادامه دارد.

اعتماد بی جا کار دست چوپان داد

سرقت شبانه احشام به سبک فیلم های هندی!

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 آسمانی صاف 
همراه با وزش باد برای خراسان رضوی

قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعام کرد: طبق تحلیل 
نقشه ها و مدل های هواشناسی از امروز تا اواسط هفته در غالب 
نقاط استان آسمانی صاف و پدیده جوی غالب در سطح استان 
وزش باد اســت. به طوری که وزش باد در نوار جنوبی و شرقی 

استان در ساعات بعدازظهر بر سرعت آن افزوده خواهد شد.

خبر
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فضای مجازی: 

رحمانی یک مرکز اوراق خودروهای سرقتی که تبدیل شده 
بود به محل امنی برای سارقان خودرو، با تاش نیروهای گشت 
عملیاتی رضویون ناحیه مقاومت بسیج سپاه حضرت مسلم)ع( 
مشهد شناســایی و چند خودروی سرقتی در مسیر اوراق شدن 

هم از آنجا کشف شد.

 بررسی گالیه های مردمی و لو رفتن یک جرم
اواخر هفته گذشــته تیم های عملیاتی گشت رضویون سپاه 
ناحیه مقاومت بسیج حضرت مسلم)ع( براساس مأموریت های 
محوله در چارچوب تأمین امنیت حاشــیه شهر، با هماهنگی 
سرهنگ داریوش کوکبی، فرمانده ناحیه مقاومت مذکور، برای 
بررسی یکی از گایه های ســاکنان خیابان پورسینا مبنی بر 
تردد افراد معلوم الحال در منطقــه و ایجاد ناامنی، نیمه های 

شب راهی محل شدند.
اقدامات نامحسوس و کنترلی در آن حوالی کلید خورد و به همین 
واسطه مشخص شد دو مکان در منطقه وجود دارد که تردد افراد 

به آنجا غیرطبیعی و مشکوک است.

از همین رو ماجرا از طریق فرمانده ناحیه مقاومت بســیج سپاه 
حضرت مسلم)ع( به قاضی سیدجواد حسینی، معاون دادستان و 
سرپرست دادسرای ناحیه ۴ مشهد اطاع داده و شرحی از ماجرا 

منعکس شد.
با توجه به اینکه موضوع تأمین امنیت عمومی برای دادستانی یکی 
از خط  قرمزها به حساب می آید، دستور برخورد قاطعانه با ماجرا 
صادر و در ادامه تیم های عملیاتی گشت رضویون دو محل را طی 

دو عملیات هماهنگ مورد بازرسی قرار دادند.

 کشف دو خودرو سرقتی و دستگیری دو سارق
در پی عملیات اول که ورود به یک کارواش بود، مشــخص 
شــد در محل دو خودرو ســرقتی پارک شده که یک پراید 
با پاک ســرقتی در حــال اوراق شــدن و دیگر خودروی 
پراید سرقتی هم شــماره موتور آن دستکاری و به عبارتی 

دستکوب شده بود.
در این زمینه دو ســارق که در کارواش غافلگیر شده بودند 
نیز دستگیرشدند. در بازرسی تکمیلی از محل یک دستگاه 

موتورســیکلت آپاچی نیز که پاک آن ازسوی پلیس راهور 
در سیستم توقیف شده بود هم کشف شد.

تعدادی لوازم خودرو در کارواش مشاهده شد که از انجام فعل 
مجرمانه اوراق خودروهای سرقتی در محل حکایت داشت.

مــکان دوم که یک کافه بود، تــردد افراد معلوم الحال به آن 
موجب ایجاد نارضایتی عمومی شده و مورد اعمال قانون قرار 

گرفت که تعدادی قلیان نیز توقیف شد.
پس از انجام دوعملیات همزمان شــبانه تعــدادی از اهالی 
منطقه با حضور در مقر ناحیه مقاومت بســیج سپاه حضرت 
مســلم)ع( از این اقدام قاطع دادســتانی مشــهد و تیم های 

عملیاتی تشکر و خواستار مداومت این گونه اقدامات شدند.

کارواش یا اوراقی خودروهای سرقتی!

رنا
: ای

س
عک



ورزش خراسان گزارشی از دهمین بازارچه نیکوکاری آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش

گل می ریزه از آسمون...!
احمد فیاض: برای شــروع گزارشی از بازارچه 
نیکوکاری آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش 
که حاال پا در دهمین ســال اجرا می گذارد یاد 
مولودی مصطفی قدمگاهی - که حاال تبدیل به 
برندی شده- می افتم. مولودی که پیوند خورده با 
امام مهربانی ها علی بن موســی الرضا)ع( و حاال 
در آخریــن روزهای مرداد و نخســتین روزهای 
شــهریور ماه تبلــور این مهربانی را در شــکوه 
حضور زائران و مجاوران در اســتقبال از بازارچه 
نیکوکاری از نزدیک مشاهده می کنم. به گزارش 
خبرنگار ما، فرجام شــیرین و دلچسب یک دهه 
بازارچه نیکوکاری آسایشــگاه معلولین شــهید 
فیاض بخش را در یــک کالم می توان این گونه 
نوشت: داره میریزه... گل می ریزه از آسمون؛ روی 
بازارچه...! و این گل ها نیستند جز هزاران شهروند 
زائر و مجاور نیکوکار و خّیر از سراســر کشور که 
آمده اند تا در کنار 550 مددجوی این آسایشگاه، 
مشارکتی هوشمندانه و خیرخواهانه داشته و فریاد 
برآورند که ما در کنار شما و پشتیبان و یاور شما 
معلوالن معزز جامعه هستیم. عصرگاه چهارشنبه 
گذشــته دهمین بازارچه نیکوکاری آسایشگاه 
فیاض بخش رسماً افتتاح  شد. بازارچه ای که 400 
نیروی داوطلــب و مردمی به همراه مددکاران و 
مددجویان با مشارکت صنوف متنوع و متعدد از 
دو مــاه پیش در تدارک برگزاری آن بوده و حاال 
مشــکالت اقتصادی و تورم نیز نتوانسته مانعی 
برای حضور انبوه و پررنگ خیل نیک اندیشان و 
شهروندان باشد. دستاورد تالش گمنامان و یاوران 
معلوالن؛ شــده بازارچه ای که از 30 مرداد تا 3 
شهریور ماه جاری یعنی به مدت پنج روز در محل 

آسایشگاه برقرار است. 

  همه از جنس فرشته
مدیــر روابط عمومی آسایشــگاه همــان ابتدا 
می گوید: بازدیدکنندگان افتتاحیه امسال از یک 
رشد دو برابری برخوردار است. حشمت نبوی که 
از حضور انبوه بازدیدکنندگان در مراسم افتتاحیه 
مبهوت است، تأکید می کند: شکوه مشارکت در 

حقیقت مایه شگفتی و غافلگیرانه است.
 المان های متفاوت امسال به ویژه المان فرشته 
از همان نقطه شروع بازارچه جلب نظر می کند. 
دو بال گســترده به نشان فرشــته ها در کانون 
عکس های یادگاری بازدیدکنندگان قرار می گیرد. 
اینجا و در بازارچه همه از جنس فرشته هستند. 
چه آن 550 معلول آسایشگاه، چه 400 نیروی 
مردمــی داوطلب و چــه 40 غرفــه دار خیر و 
نیکوکار که پــای کار آمده اند. نبوی در این باره 
توضیح می دهد: 40 غرفه دار همه از فروشگاه ها 
و صنــوف و واحدهای تجاری معتبر هســتند 

خیرخواهانه  نیــت  با  که 
مشارکت آگاهانه ای دارند. 
100 درصد ســود فروش 
بیشــتر غرفه داران به نفع 
مددجویان آسایشگاه است. 
نکته جالــب آنکه برخی 
از غرفــه داران حدود 110 
درصد سود ناشی از فروش 
را به نفع معلوالن آسایشگاه 
متعهد شده اند. مدیر روابط 
عمومی آسایشــگاه اظهار 
غذا  ایســتگاه  می کنــد: 

نیز 110 درصد ســود فــروش حاصله را به نفع 
مددجویان اختصــاص داده اند. معنای آن یعنی 
10 درصد نیز به نفع آسایشــگاه اضافه کرده اند 
که جای قدردانی دارد. تنوع غرفه ها بسیار است. 

از صنایع دســتی و هنری گرفته تا پوشــاک و 
فــرش و بیمه و غذا و غیره کــه همه آمده اند تا 
پای مهربانی هایشان به تأسی از امام مهربانی ها 
بایستند و البته از این بابت افتخار می کنند. کارگاه 
اشــتغال مددجویان نیز که نشان از توانمندی و 
اراده و همت واالی معلوالن دارد، جانمایی شده 
اســت. نبوی تصریح می کند: در این غرفه آثار 
تولیدی و هنــری و کارگاهی مددجویان ارائه 
می شود و شهروندان می توانند با خرید از این 
غرفه ها بر مشارکت خداپســندانه در گردش 
معیشت و پر کردن سبد اقتصادی مددجویان 
نیــز همیاری نماینــد. قلمزنــی روی چوب، 
بافندگی، شــمع های  فرش بافی،  معرق کاری، 
زینتــی، چــرم دوزی و... برخــی از هنرهای 

مددجویان در این غرفه است. 

  غرفه رنگی رنگی
نیــز  جوانــان  از  شــماری 
آتــش بــه اختیار کــرده و 
را دایر   غرفه رنگــی رنگــی 

کرده اند. 
غرفــه ای که از جمع شــدن 
پول توجیبی های یک ســال 
گذشته آنان به وجود آمده و 
100 درصد فروش محصوالت 

به نفع معلوالن است. 
بارز  تفــاوت  نبــوی  خانــم 
بازارچه امسال را با سال های 
افتتاحیه  گذشــته در اســتقبال کم نظیر 
ذکر می کند و می گوید: در نخســتین شب 
حدود 7 هــزار نفر بازدیدکننده داشــتیم 
که بــرای افتتاحیــه غافلگیرکننــده بود. 
البته ســال های پیش در شــب های آخر تا 
20 هــزار بازدیدکننده نیز داشــتیم که با 
توجــه به محدودیت مکانــی و کمبود فضا 
در مقایسه با نمایشــگاه های کالن حقیقتاً 
اعجــاب آور اســت و نشــان از رویش بذر 
 مهربانی شــهروندان دارد و تحسین برانگیز 

است.
وی در تببین اهداف برگزاری بازارچه گفت: 
هدف کالن ما فرهنگ ســازی، مشــارکت 
و معاشــرت، تعامل و تبادل اندیشه ها بین 

معلوالن و اجتماع است. 
امیدواریــم روزی برســد که معلــوالن از 
حصار آسایشــگاه خارج شــده و همچون 
 شــهروند عــادی و درجه یــک در جامعه 

حضور یابند. 

  هزینه آسایشگاه 
هر دقیقه 60 هزار تومان 

حشــمت رضوی به هزینه های جاری آسایشگاه 
نیز اشــاره ای دارد و می افزایــد: هدف از بازارچه 
جبران هزینــه و درآمدزایی نیســت، چون در 
برابر هزینه های کالن نگهــداری مددجویان با 
ماهی 3 میلیارد تومان، ناچیز اســت. هر دقیقه 
60 هزار تومان هزینه آسایشگاه است به عبارتی 
هر ثانیه هزار تومان کــه آن را در قالب »لحظه 
مهربانی« برنامه ریزی کرده تا شهروندان بتوانند 
مشارکت معنوی و خداپســندانه داشته باشند. 
هزینه نگهــدادی هر مددجو حدود 3/5 میلیون 
تومان در ماه اســت. در نهایت افتخار باید گفت 
که 80 درصد هزینه های جاری آسایشگاه آن هم 
در شرایط بدخیم اقتصادی از جذب مشارکت ها 
و توســط همین مردم تأمین می شود. در عین 
حال همچنان چشــم امید به شکوه ایثار و بذر 
مهربانی در قالب »لحظه مهربانی« داریم و تمامی 
شــهروندان اعم از زائر و مجاور می توانند از هزار 
تومان به باال مساعدت و همیاری معنوی نمایند. 
البته هزار و 200 مددجوی غیر مستقر نیز تحت 
پوشش آسایشگاه هستند که در کنار مددجویانی 
از استان های همجوار و حتی کشورهای همسایه 
از خدمات رفاهی و توانبخشی و نیز دندانپزشکی 

به صورت رایگان بهره مند می شوند.
گفتنی است دهمین بازارچه نیکوکاری آسایشگاه 
معلولین شهید فیاض بخش تا سوم شهریور ماه 
جاری از ســاعت 18 لغایت 24 واقع در میدان 
شــهید فهمیده به ســمت میدان قائــم، جاده 
اختصاصی آسایشگاه، پذیرای عموم نیکوکاران و 

خیران است.

فرهنگ و هنر
  »  افسانه ماردوش«  روی صحنه تئاتر مشهد

عمومی  روابــط  قدس: 
اداره کل کانــون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان 
خراسان رضوی از نمایش 
بر  مــاردوش«  »افســانه 
صحنه تــاالر اصلی تئاتر 

مشهد خبر داد.
این نمایش روایتی دیدنی از داســتان ضحاک از شــاهنامه 
فردوســی و جدید ترین تولید کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان خراســان رضوی به نویسندگی »منوچهر اکبرلو« 
و کارگردانی »محمد جهان پا« اســت. »افسانه ماردوش« تا 6 

شهریور روی صحنه خواهد بود.

  نگارخانه اشراق 
میزبان کارتون های حسین نقیب 

نمایشــگاه  قــدس: 
حســین  کارتون هــای 
نقیــب امروز در مشــهد 
برگزار می شود. نمایشگاه 
هنرمند  این  کارتون های 
با موضوعات شــبکه های 
اجتماعی، بالیای طبیعی، 

امنیت، محیط زیست و... ســاعت 18 امروز در نگارخانه اشراق 
حوزه هنری خراســان رضوی افتتاح می شــود. این نمایشگاه تا 
هفتم شهریورماه ادامه دارد و هر روز از ساعت 17 تا 20 میزبان 
بازدیدکنندگان است. بازدید از نمایشگاه کارتون های حسین نقیب 
برای عموم عالقه مندان آزاد و رایگان است. نگارخانه اشراق حوزه 
هنری خراسان رضوی واقع در بولوار هاشمیه، بین هاشمیه 20 و 

22 برگزار می شود.

  افتتاحیه جشنواره بین المللی 
فیلم  کودک در بیمارستان اکبر 

افتتاحیه  مراسم  قدس: 
ســی و دومین جشنواره 
فیلم هــای  بین المللــی 
نوجوانان در  و  کــودکان 
بیمارســتان اکبر مشهد 

برگزار شد. 
معاونت هنری و سینمایی 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی در این مراسم 
که با حضور جمعی از کودکان بستری شده در بیمارستان اکبر 
برگزار شد، گفت: مرکزیت اکران فیلم های این جشنواره در استان 
اصفهان است، اما مجوز اکران 10 فیلم این جشنواره را در مشهد 
گرفته ایم. محمدی افزود: این 10 فیلم از 31 مرداد تا 4 شهریور 

در سینما سیمرغ مشهد اکران خواهد شد.
وی افزود: یکی از دالیلی که ما بیمارســتان اکبر را که مختص 
کودکان اســت انتخاب کرده ایم، ایجاد روحیه در بین کودکان 

بستری شده و والدین آن هاست.

ر گشت و گذا
  آرامگاه بزرگان دین، فرهنگ و سیاست 

در مشهد
مقدم:  کاهانی  مهدی 
مشــهد به خاطــر وجود 
مبارک حضــرت رضا)ع(، 
از گذشــته تاکنون مأمن 
اهل  عاشــقان  قبله گاه  و 
بیت)ع( و نیــز به خاطر 
موقعیت خاص جغرافیایی 

شاهد اتفاقات بزرگ تاریخی بوده است. به همین خاطر آرامگاه و 
مدفن بسیاری از بزرگان دین و فرهنگ و دولتمردان نامدار تاریخ 
ایران بوده است که در این نوشته برخی از آن ها را به طور مختصر 

معرفی می کنیم.
آرامگاه فردوســی: در 15 کیلومتری شــمال غرب مشهد، 
کیلومتر10 جاده ســنتو، سمت راست به طرف شهر توس واقع 
شده اســت. بنای فعلی آرامگاه این شاعر و حماسه سرای بزرگ 
ایران در سال 1347 شمسی به شیوه معماری هخامنشی و با الهام 

از مقبره کوروش در ملک شخصی خودش ساخته شده است.
آرامگاه اخوان ثالث: داخل محوطه آرامگاه فردوســی، جنب 
موزه توس جای گرفته است. مهدی اخوان ثالث، از بزرگان ادبیات 
معاصر و شــعر نو پارسی محسوب می شــود. او در سال1307 
شمسی در مشهد متولد شد، به شغل معلمی اشتغال داشت و در 
سال 1369 درگذشت. عالوه براین آرامگاه  نامدارانی چون عماد 
خراسانی، احمد گلچین معانی، آویژن، احمد کمال پور، عشرت 
قهرمانی و ذبیح اهلل صاحبکار در جوار حکیم توس جای گرفته اند.

بقعه هارونیه: در مسیر آرامگاه فردوسی، سمت چپ بولوار واقع 
شــده است. داخل بقعه چاهی وجود دارد و به باور برخی، محل 
حبس اصحاب امام هشتم)ع( بوده است، برخی نیز به این بنا که 
متعلق به قرن هشتم قمری است، کاخ هارونیه می گویند. در جوار 

بقعه هارونیه، آرامگاه خدیوجم، از شاعران معاصر قرار دارد.
آرامگاه نادرشاه افشار: در هسته مرکزی مشهد، نبش چهارراه 
شهدا واقع شده است. نادرشاه در دوران نابسامانی کشور که از هر 
سو مورد تاخت و تاز بیگانگان و درگیر اختالفات داخلی بود، ایران 
را نجات داد. به این دلیل که نادرشاه در چادر عشایری متولد شد 
و زندگی کرد و در آن نیز کشــته شــد، بنای آرامگاه او با الگوی 
چادر عشایری، با طرح و نقشه مهندس سیحون در سال 1340 
شمسی ساخته شد. مجســمه مفرغی آن، اثر استاد ابوالحسن 
صدیقی )معروف به میکل آنژشــرق( بــوده که با نظارت وی در 
روم ریخته گری شــد و 15 تن وزن دارد. توپ برنجی موجود در 
آرامگاه باتوجه به تاریخ درج شده )1591 میالدی( بیش از420 
سال قدمت دارد و در اسپانیا ساخته شده و یکی از 50 توپی بوده 
که در زمان شاه عباس به فرماندهی امام قلی خان، در جریان پس 

گرفتن جزیره هرمز به غنیمت گرفته شد.
آرامگاه کلنل محمدتقی خان پسیان: در ضلع شمالی مقبره 
نادرشاه قرار گرفته است. محمدتقی خان پسیان، نخستین خلبان 
ایرانی و فرمانده ژاندارمری خراسان در دوره قاجار بود. او در زمان 
احمدشاه با کودتا حاکم خراسان شد و 6 ماه خراسان را به طور 
مستقل اداره کرد تا اینکه قوای اعزامی از پایتخت توسط مزدوران 

محلی وی را در جعفرآباد قوچان به نیرنگ کشتند.
آرامگاه شیخ احمد کافی: در مدخل ورودی مقبره خواجه ربیع 
قرار دارد. وی از واعظان معروف مشهد در دوره پهلوی دوم بوده 

است.

  آتش نشانان مشهدی قهرمان شدند
قــدس: رئـــیــــس 
نی مشهد  تــــش نشا آ
تیـم  قـــهرمانـــی  از 
آتـش نـشانـــی شــهر 
تیمی  بخش  در  مشهد 
و انفــرادی مســابقات 
عملیاتــی - ترکیبــی 
آتش نشانان سراسر کشور در شــهر ساوه، استان مرکزی 

خبر داد. 
امیر عزیزی با بیان این مطلب افزود: این رقابت ها با حضور 
18 تیم از آتش نشــانی های سراسر کشــور در شهر ساوه 
برگزار شد که تیم پنج نفره عملیاتی- ترکیبی آتش نشانی 
شهر مشــهد موفق به کسب مقام نخست کشور در بخش 
تیمی شد و تیم های ســاری و سبزوار الف به ترتیب دوم 

و سوم شدند. 
رئیس ســازمان آتش نشانی مشــهد ادامه داد: در بخش 
انفرادی این رقابت ها نیز آتش نشــانان مشــهدی خوش 
درخشــیدند و آقایــان: علیرضــا آخونــدی مقــام اول، 
محمدجواد ترابی مقام دوم و عماد باباي خراســانی مقام 

چهارم را کسب کردند.
وی خاطرنشــان کرد: این تیم که به سرپرســتی آتشپاد 
ســوم کاظم کاظمی به این رقابت ها اعزام شــده بودند، 
شــامل آقایان علیرضا آخوندی، محمدجواد ترابی،عبداهلل 
 آهنچی،عمــاد بابــای خراســانی و عبــاس عرب نــژاد 

هستند.

  رونمایی از پیراهن 
تیم فوتسال بانوان استان

قدس: مراسم رونمایی 
از پیراهــن جدید تیم 
فوتســال بانوان هیئت 
فوتبال خراسان رضوی 

برگزار شد. 
بدنی  تربیت  امور  مدیر 
در  مشهد  شــهرداری 
این مراســم گفت: هدف ما در شــهرداری توسعه ورزش 
در ابعــاد مختلف بوده و از ابتــدا رویکردمان این بود هر 

خدماتی که ایجاد می کنیم برای همه شهروندان باشد. 
حسن نوری ادامه داد: عالوه بر توسعه ورزش همگانی در 
مشهد، در بخش های مختلفی که ظرفیت قهرمانی وجود 
داشــت، تالش کردیــم تا حمایت کنیــم و امکان حضور 
بانوان در عرصه ورزش بیش از گذشته محقق شود. رئیس 
هیئت فوتبال خراســان رضوی نیز در این مراســم گفت: 
یکی از وعده هایی که دادیم توجه به حوزه بانوان و حمایتی 

متفاوت نسبت به سال های گذشته بود. 
احســان اصولی ادامه داد: نمی توان به  فکر کاهش آسیب 
اجتماعی و اثرگذاری عمومی باشــیم، اما نسبت به ورزش 
بانوان بی تفاوت باشــیم. توجه به ورزش بانوان نســبت به 
ورزش آقایان ارجحیت دارد، چراکه مادران مهم ترین رکن 
در کوچک تریــن و اصلی ترین نهــاد جامعه یعنی خانواده 
هستند، اگر آن ها در این حوزه به ایده آل های خود برسند 
بهتر می توانند به فرزندانشان بیاموزند. وقتی مادران شادی 

داشته باشیم در کلیات جامعه این تأثیرات را می بینیم. 
حســین بادامکــی، مجید جاللــی و مجیــد مرتضایی 
 ســرمربی تیم فوتســال فرش آرا از میهمانان این مراسم 

بودند. 

  دوچرخه سواران خراسانی به 
اردوی تیم ملی فراخوانده شدند

قــــــدس: اردوی 
ملی  تیــم   تدارکاتــی 
پیش  سواری  دوچرخه 
مسابقات  به  اعــزام  از 
قهرمانــــی آســیا در 
حضور  بــا  کره جنوبی 
ن  را دوچـرخه ســــوا

خراسانی برگزار می شود.
اردوی تدارکاتی تیم ملی دوچرخه سواری نیمه استقامت 
جوانان به منظور حضور در رقابت های قهرمانی آســیا در 
کره جنوبی از امروز تا ششم شهریور ماه به میزبانی استان 

تهران در محل کمپ تیم های ملی برگزار می شود.
داود محمدآبادی، امیرحســین محمدی و عماد محمدی 
رکابزنان خراســان رضوی در این اردو هســتند. خراسان 
رضوی و آذربایجان شــرقی بیشــترین نماینده را در این 

اردو دارند.

اینجا و در بازارچه همه 
از جنس فرشته هستند. 

چه آن 550 معلول 
آسایشگاه، چه 400 

نیروی مردمی داوطلب 
و چه 40 غرفه دار خّیر 

و نیکوکار که پای کار 
آمده اند
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فضای مجازی: 

 کتابخانه سیار روستایی
در دستگردان طبس 

 هشتمین جشنواره منطقه  ای
 تئاتر میثاق در کاشمر 

قدس: مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
خراسان جنوبی گفت: کتابخانه سیار روستایی دستگردان 
طبس، فعالیت هــای فرهنگی خود را بــرای کودکان و 
نوجوانان این منطقه آغاز کرد. حمیدی گفت: این کتابخانه 
با هدف اجرای عدالت فرهنگی و دسترســی آسان همه  
کودکان و نوجوانان مناطق روستایی و عشایری به کتاب، 
آغاز به کار کرده اســت. مدیرکل کانــون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی افزود: کتابخانه سیار 
دســتگردان با حضور در جمع بچه های روســتا های این 
بخش، عالوه بر امانت کتاب، به اجرای فعالیت هایی از جمله 
روخوانی کتاب، شعرخوانی، قصه گویی، کاردستی و اجرای 

بازی های بومی و محلی می پردازد.

آیین بزرگداشت شیخ حسن جوری 
در نیشابور برگزار شد

ایرنــا: آیین بزرگداشــت رهبر قیام ســربداران در 
نیشــابور برگزار شــد. فرماندار نیشــابور در مراسم 
بزرگداشــت شیخ حسن جوری، رهبر قیام سربداران 
و روز فرهنگــی روســتای جوری نیشــابور، گفت: 
شیخ حســن جوری یکی از مفاخر فرهنگی نیشابور 
و نمــاد مقاومــت در برابــر ظلم اســت و پایه گذار 
 حرکتی شــد کــه اثرات و بــرکات آن تا بــه امروز 

ادامه دارد.
ســعید شیبانی افزود: مراســم گرامیداشت این عالم 
مجاهد فرصت مناسبی برای پیوند فرهنگی نیشابور 
به عنــوان زادگاه این بزرگ مــرد و میامی به عنوان 

مکانی که در آن مدفون است، شد.

ایرنا: هشتمین جشنواره منطقه ای تئاتر میثاق با حضور 
گروه  های منتخب نمایشی در کاشمر آغاز به کار کرد. 

دبیر این جشــنواره گفت: در این جشنواره هنرمندانی از 
اســتان های خراسان رضوی، خراســان شمالی، خراسان 
جنوبی، یزد، سیستان و بلوچستان، کرمان و سمنان حضور 
دارند. محمد ناصری با بیان اینکه این جشــنواره تا سوم 
شــهریور در مجتمع فرهنگی و هنری سرو کاشمر ادامه 
دارد، افزود: نمایش  های جشنواره امسال عالوه بر کاشمر در 
شهرستان خلیل  آباد نیز اجرا خواهند شد. وی اظهار داشت: 
جشنواره امسال با موضوعات ایثار و شهادت، دفاع مقدس، 
ارزش  های واالی انســانی، آســیب  های اجتماعی، فضای 

مجازی و بیانیه گام دوم انقالب برگزار می  شود. 

   بزرگداشت   جشنواره   یار مهربان

7613zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

1. شــرور- تدارک دیــدن- زائوترســان 
تنگي نفــس-  بیمــاري   .2 موهومــي 
ناپســند  کشــیدني  گوســفند-  گلــه 
تســبیح  درخــت  کارمــردم-   در 
3. پاک ســازي- ماده اولیه مهمات سازي 
 4. آســماني- حبوبات- شــوم ونامبارک

5. بلندمرتبه- زراعتي که در نخســتین 
فصل ســال انجــام مي شــود- طایفه اي 
اکســید  بــن-  و  بیــخ   .6 آســیایي 
آلومینیــوم- بادصبــا 7. ســوداي ناله- 
 چه بســیار- کم نــور- صــوت شــگفتي 
زرتشــت  آییــن  زاري کننــده-در   .8
هــر یــک از چهارصفــت ایزدي اســت 
کــه انســان بایــد  بدســت آورد 9. رود 
آرام- نوشــین- نوعــي قایــق تندروي 
 مســابقه اي- پرنــده تنهــاي لــب آب 
پـــــــوســــتي  بیـــــــــماري   .10
 - پویانـــــــمایي - پیامبر کشــتي بان 
 11. شــهر صنعتــي- زن و فرزند- روان 
12. غــذاي پرنده- دایه- رامشــگر نامي 
عصــر خســروپرویز 13. موجــود زنده- 

گوشــه گیري 14. مصالــح ســاختماني 
مسلح- گندم ســوده- نیکو 15. جسم- 
آســیب یا تهدید ســالمت جسم و روان 
کودک به دســت والدین یــا افرادی که 

نسبت به او مسئول هستند- دانه معطر

1. آش ساده- خدا دردل ... است بجویید 
، بجویید- پنــج آذري 2. پولي که با آن 
تجارت کننــد- میوه آتشــین- از ادات 
تاکید 3. چندین مطلب- بي ایمان 4. گاز 
تنفسي- وسمه- میان تهي 5. قابل رؤیت- 
کمربند فرضــي زمین- حیلــه و فریب 
6. فرمان و دســتور- امــري که انجامش 
منــع قانونــي نــدارد- پارچــه مالیدني 
7. عــدد روســتا- غیرعمــد- مجموعه 
دنباله دار تلویزیونــي- مزاحمت اینترنتي 
8. تندرســت- از خواهــران برونته 9. از 
چاشــني ها- درگاه خانــه- آزاد- طمــع 
10. حاجــت و خواســته- بازیگر تئاتر و 
سینما- نظرات 11. سرماخوردگي- اشاره 
به جمعي نزدیک- شــهر ساحلي 12. نام 

کوچک »دکارت« فیلســوف ، ریاضی دان و فیزیک دان 
بزرگ عصر رنســانس- خوردني دردآور- شــاخه اي از 
موسیقي فرنگي 13. از حواریون- درخت پرشاخ و برگ 
جنگلي 14. کارگاه فیلم سازي- شاخه اي از ورزش شنا 
15. طایفه کم حرف- به این سوره اخالص هم گویند- 

نگاه خیره

  افقی

  عمودی
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