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در آستانه ماه محرم

مشهد جامه سیاه کرد



در آستانه ماه محرم

مشهد جامه سیاه کرد
علی محمدزاده   هفته پایانی ذی الحجه 
مســاجد پر از جنب و جوش و از هر زمان 
دیگری شــلوغ تر می شــوند، پیرهــا انرژی 
می گیرند و جوان ترها خســتگی را فراموش 
می کنند و زیباترین رنگ می شود رنگ سیاه 
و پارچه ها و پرچم های سبزی که برافراشته 

می شوند.
اکنون با نزدیک شدن محرم همه جای شهر 
سیاه پوش است و در هر خیابانی می توان چند 
جوان و نوجوان را دید که مشغول برپا کردن 
خیمه ای هستند و ذوق توزیع چای نذری بین 

مردم را می شود در چشمانشان دید.
آری این روزها مانند سال های پیش مشهدالرضا 
هم آماده سوگ بزرگ دنیای خاکی شده و در 
سراسر شهر بیرق های ســیاه برافراشته شده 
و مســاجد لباس عزا به تــن کرده اند و گوش 
آسمانیان منتظر شــنیدن نوای یاحسین)ع( 

دلباختگان ساالر شهیدان است.

 هماهنگی برای کاهش حاشیه ها
یکی از اقداماتی که ســالیان سال است رواج 
پیدا کرده، برپایی ایســتگاه های صلواتی در 
داخل شهرهاســت که هرچه به ایام پایانی 
ماه صفر نزدیک می شــویم شــاهد برپایی 
بیشتر این ایســتگاه ها در مسیرهای منتهی 
به مشهد مقدس هستیم.اما یکی از نقدهای 
وارده به این اقدام، کندی تردد وسایل نقلیه 
یا ایجاد گره ترافیکی در محدوده استقرار این 
ایستگاه ها بوده و هست؛ البته نسبت به چند 
ســال پیش وضعیت بهتر شده، ولی باز هم 
نمی توان تأثیر این ایســتگاه ها را در ترافیک 

معابر محل نادیده گرفت.
با این حال به نظر می رسد امسال هماهنگی های 
بین بخشی دستگاه های مختلف بیشتر شده تا از 
حواشی این موضوع کاسته شود، چراکه محمد 
صادق براتی، معاون هماهنگی و مدیریت امور 
زائران اســتانداری خراســان رضوی در جلسه 
متولیان این حوزه می گوید: کمیته فرهنگی ستاد 
اجرایی خدمات سفر استان با همکاری اداره کل 
تبلیغات اســامی استان و هیئت های مذهبی، 

نســبت به جانمایی مناسب 
ایام  در  صلواتی  ایستگاه های 
محرم و صفــر اقدام می کند 
ایجاد گره های ترافیکی  از  تا 
در شــهر جلوگیری شــود.

وی همچنین برای ســرعت 
به تصمیم گیری ها  بخشیدن 
و اجرای تصمیمات می افزاید: 
ســتاد اجرایی خدمات سفر 
اســتان واقع در طبرســی ۳ 
تــا پایان ماه صفــر با حضور 
نمایندگان دستگاه های عضو 
ستاد به صورت شبانه روزی 

بــه زائران عزیــز خدمت رســانی خواهد کرد.

  برنامه ریزی برای تردد آسان تر 
ســخنگوی معاونت حمل ونقــل و ترافیک 
شهرداری مشهد هم از برنامه ریزی های الزم 
برای خدمت رسانی مطلوب به عزاداران در 

ایام محرم و صفر در حوزه 
خبر  عمومی  ونقــل  حمل 

می دهد.
بخــت آزمــا می گوید: هر 
با  تا  ساله تاش می شــود 
بررســی اقدامــات صورت 
گرفته نقــاط قوت و ضعف 
به  خدمت رســانی  نحــوه 
عزاداران حســینی در ایام 
و  شــود  مشــخص  محرم 
در ســال جــاری نیــز به 
گونه ای برنامه ریزی شــده 
تــا خدمات حمــل ونقلی 

راحتی برای عزاداران ارائه شود.
برهمین اســاس در محدوده های خاصی از 
مشهد از قبیل مســیرهای منتهی به حرم 
مطهر و اطراف حسینیه ها و مساجد بزرگ، 
تمهیداتی اندیشــیده شده تا شرایط بهتری 
مهیا شــود.وی می افزایــد: تقویت خطوط 

شــبانه اتوبوس ها به ویژه در ایام تاســوعا و 
عاشورای حســینی و افزایش زمان فعالیت 
قطارهــای خط یــک قطار شــهری برای 
معطلــی کمتر شــهروندان در این روزها از 

جمله برنامه های در دست اقدام است.
از ســوی دیگر همانند ســال های گذشته 
از یک روز قبل از تاســوعا طرح محدویت 
ترافیکی در هســته مرکزی شــهر به اجرا 
اتوبوس های  گذاشــته می شــود و تنهــا 
ویژه ای در مســیر منتهی بــه حرم فعال 
خواهنــد بــود و بــا افزایــش هیئت ها و 
عــزاداران در معابــر اطراف حــرم، تردد 
اتوبوس هــا هم ممنوع خواهــد بود.بخت 
آزما به شــهروندان و عزاداران حســینی 
توصیــه کرد: به منظور ســهولت در تردد 
خــود و دیگــر شــهروندان، از توقف های 
نامتعارف در اطراف ایســتگاه های صلواتی 
پرهیز نمایند تا شاهد ایجاد گره ترافیکی 

نباشیم. ایستگاه ها  این  در محدوده 

 کمال سرویها در نشست مشورتی 
با شهردار منطقه ثامن مطرح کرد

   رعایت حقوق شهروندان؛ اولویت 
طرح بهسازی اطراف حرم مطهر رضوی

دفتر  رئیــس  قدس : 
نظارت و بازرسی شورای 
نگهبــان در خراســان 
هرگونه  گفــت:  رضوی 
تغییــر و توقــف طرح 
نوســازی اطــراف حرم 
مطهر رضــوی بدون در 

نظر داشتن حقوق عامه شهروندان امری به دور از منطق است.
کمال ســرویها در نشست مشورتی شــهردار منطقه ثامن با 
تعدادی از اعضای شــورای  چهارم مشــهد، با اشاره به اینکه 
طرح نوســازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهررضوی از 
سال 1۳78 ماک عمل مجموعه های مدیریت شهری در ادوار 
مختلف بوده، تصریح کرد: اقدامات خوبی در این مدت به ویژه 
در تســریع و تکمیل پروژه های نیمه تمام، اجرای فضاهای 
ســبز و بازگشــایی برخی معابر اطراف حــرم مطهر رضوی 
نیز انجام شــده که اقدام مبارکی است.رئیس دفتر نظارت و 
بازرسی شــورای نگهبان در خراسان رضوی در ادامه تصریح 
کرد: رویکرد جدیدی که به منظور حفظ جمعیت ســاکن و 
بازگرداندن جمعیت مهاجرت کرده از منطقه به مجاورت حرم 
مطهر حاکم شده، سیاست جدی و بسیار خوبی است.سرویها 
گفت: بسیاری از محسنات طرح قبلی ایجاد فضاهای عمومی 
گسترده، تعریض معابر و افزایش فضای سبز به ویژه در قالب ره 
باغ ها بوده که در موقعیت های راهبردی و در کمترین فاصله 
از حرم مطهر رضوی در راستای افزایش رفاه و تسهیل تردد 
زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی انجام می شــده؛ توقف و 
تغییر در این طرح به خصوص بدون در نظر داشــتن حقوق 

مکتسبه مردم امری به دور از منطق و نامناسب است.
شایان ذکر است، محسن انتظاری هروی، محمدآصفی یزدی، 
محمدحســین جهانبخش و محمود هراتــی از دیگر اعضا و 
منتخبان مردم در دور چهارم شورای اسامی شهر مشهد نیز 

در این نشست دو ساعته حضور داشتند.

نماینده قوچان و فاروج در مجلس خبر داد
  پرونده اختالف مالی ایران و 

ترکمنستان روی میز دادگاه الهه
هادی زهرایی: نماینده 
قوچان و فاروج در مجلس 
در  اســامی  شــورای 
باجگیرانی های  همایش 
مقیم سراســر کشور که 
توسعه  انجمن  توســط 
شــد،  برگزار  باجگیران 

گفت: مشــکات ترانزیت و صادرات کاال از مرزهای مشترک 
کشــورمان با ترکمنستان در جلســات مختلف و کمیسیون 
مشترک ایران و ترکمنستان مطرح شدکه به یک نتیجه عملیاتی 
و اجرایی منتهی نشــده است؛ علت این عدم موفقیت اختاف 
کشور ترکمنستان با ماست. ترکمنستان مدعی است حدود یک 
میلیــارد و 200 میلیون دالر از ما طلــب دارد و دیداری که با 
وزیر امورخارجه ترکمنستان داشتیم قول پیگیری این موضوع را 
دادیم.هادی شوشتری تصریح کرد: این پرونده در دفترهای دو 
رئیس جمهور ایران و ترکمنستان بررسی و مقرر شده  در نهاد 

بین المللی دادگاه الهه مطرح شود. 
بر اســاس اطاعاتی که داریم در دو سه هفته اخیر این پرونده 
در مراحل اولیه به نفع کشــور ما بوده است.شوشــتری ادامه 
داد: در حوزه تجارت نیز ترکمنســتان خواستار معافیت 100 
درصــدی گمرک برای 6 قلم کاال شــد و پس از پیگیری های 
متعدد و با تصویب هیئت وزیــران، این 6 قلم کاال از معافیت 
100 درصــدی برخــوردار شــدند.نماینده قوچــان و فاروج 
در مجلس ادامه داد: اساســاً مســائل باجگیران - لطف آباد  و 
ســرخس و روابط با ترکمنســتان را به اختاف 1/2 میلیارد 
دالری گره زده اند؛ پیشــنهاد شده یک کارگروه خاص مسائل 
 باجگیران با ترکمنستان تشکیل و این موضوعات بررسی شود .

شوشتری افزود: در فضای مجازی گاه از تغییر جغرافیای سیاسی 
منطقه باجگیران گفته می شود و اینکه قسمتی از این منطقه 
به خراسان شــمالی الحاق می شــود که این موضوع را کامًا 
تکذیب می کنیم. یکی از خواسته های اصلی خراسان شمالی، 
بازگشایی معبر و بازارچه مشترک بین ایران و ترکمنستان است. 
ترکمنستان نیز در اجاس مشترک رسماً اعام کرد این کشور 
چهار معبر مشترک با ایران دارد، بنابراین ایجاد یک معبر جدید 

برای ما هیچ توجیه اقتصادی ندارد.

مدیرکل بنیاد شهید خراسان رضوی:
   مزار شهدای گمنام خواف 

پس از هفت سال همچنان گمنام است
 مدیر کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران خراســان 
رضوی گفت: مزار شهدای گمنام خواف پس از هفت 
ســال هنوز تکمیل نشده اســت، از طرفی به دلیل جانمایی 
نامناســب مکان دفن شهیدان ، به دنبال جابه جایی آن ها در 
یکی از پارک های شــهر هســتیم. حجت االســام حسین 
معصومی در گفت و گو با قدس آناین اظهار داشــت: با اینکه 
شهرســتان خواف در اردیبهشت 1۳۹0افتخار میزبانی از  دو 
شهید گمنام دوران دفاع مقدس را داشت، اما به دلیل اینکه 
جانمایی مکان دفن آن ها به طور مناسب و در خور شأن و مقام 
این شهیدان گمنام انجام نشد و ایراداتی به آن مطرح است، 
متأسفانه پس از هفت سال هنوز مزار آن ها تکمیل نشده است.

 امام جمعه موقت مشهد
 در مراسم گرامیداشت شهیدان رجایی و باهنر: 
  اخالص و صداقت حالل مشکالت است 

نه مذاکره
اکرمی:  وحیـد 
امام جمعه موقت 
مشهد گفت: اگر بخواهیم 
در جبهه های اقتصادی و 
فرهنگی هیمنه دشمن را 
بشــکنیم، باید تاشــی 
جهادی بــا اخاص الهی 
داشته باشیم؛ بدون این ویژگی نه دانشگاه و نه حوزه و نه قوای 
سه گانه موفق نمی شوند. به گزارش قدس آناین، حجت االسام 
والمسلمین محمد باقر فرزانه در آیین گرامیداشت یاد و خاطره 
شهیدان رجایی و باهنر و شهدای دولت که در حرم مطهر رضوی 
برگزار شد، عنوان کرد: یاد شهدا انسان را متوجه اسام مجسم 
می کنــد. وی اظهار کرد: رهبر معظم انقاب در دیدار با هیئت 
دولت فرمودند: با دشمنی روبه رو هستیم که علیه ما در دو جبهه 
اقتصادی و فرهنگی جنگ به پا کرده اســت. دشمن به خوبی 
می داند وقتی فرهنگ ملتی را عوض کند، آن ملت دیگر وابسته 
شده و استقال ندارد.حجت االسام والمسلمین فرزانه تصریح 
کرد: اگر کسی استکبار را آن گونه که در قرآن تعریف شده است 
بشناسد، دیگر به فکر مذاکره با آن نمی افتد. نه تنها مذاکره که 
حتی استکبار را نگاه هم نمی کند. تجربه نشان داده که از زمان 
فرعون تاکنون یک بار هم نمی توانیم پیدا کنیم که جبهه حق با 
استکبار مذاکره کرده باشد و بتواند در آن به پیروزی های مهمی 
دست یابد. وی با ذکر این موضوع که  اخاص و صداقت است 
که مشکات را حل می کند و نه مذاکره، بیان کرد: هرجا این دو 
مقوله حاکم بوده در آن قسمت، کشور به موفقیت رسیده است؛ 
شــهیدان رجایی و باهنر این گونه بودند. این مراســم به همت 
شورای هماهنگی تبلیغات اسامی، استانداری خراسان رضوی و 

آستان قدس رضوی برگزار شد.

  بازداشت یک مدیرکل به دلیل رعایت 
نکردن امر به معروف و نهی از منکر

فارس: دبیر ستاد امر به 
معــروف و نهی از منکر 
خراســان رضوی گفت: 
از مجمــوع گزارش های 
امر  خصوص  در  رسیده 
به معروف و نهی از منکر 
دو مــورد آن بــا قدرت 
دستگاه نظارتی حل و برای یک مورد پرونده تشکیل شد  که 
در مسیر این پرونده یک مدیر بازداشت شد. عبداهلل ارجاعی 
ظهر دیروز در سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه مشهد 
که در رواق امام خمینی)ره( برگزار شــد، افزود: 200 گزارش 
به ما رسیده است که بیش از 166 مورد آن با تماس تلفنی و 
۳4 مورد به صورت کتبی حل و فصل شده است، پنج پرونده 
را به دستگاه های نظارتی محول کرده ایم و دو مورد با قدرت 
دســتگاه نظارتی حل و در یک مورد پرونده تشــکیل و یک 
مدیر بازداشــت شد.وی با اشاره به وظایف گوناگون این نهاد، 
از ســازماندهی مردم در قالب گروه های تذکر زبانی یاد کرد 
و گفت: گروه های تذکــر زبانی را با نام »طایه داران معروف« 
ایجاد کرده ایم. در اســتان ما بایــد 42 هزار طایه دار امر به 
معروف داشــته باشــیم؛ امروز پس از دو سال ۹ هزار و 846 
طایه دار داریم که 780 هزار تذکر لسانی داده شده است، در 
این راستا یک پرونده قضایی هم تشکیل نشده و این امر بدون 
هزینه بوده است.ارجاعی افزود: به یک میلیون و ۳۹2 هزار نفر 

نیز از ابتدای امسال تذکر داده شده است.

در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان عنوان شد
  ساماندهی خانه مسافرهای بدون مجوز 

تا پایان شهریور 
قدس: معاون هماهنگی 
زائران  امــور  مدیریت  و 
خراســان  اســتانداری 
رضوی گفت: بر اســاس 
مصوبــه ســتاد خدمات 
مسافرهای  خانه  ســفر، 
پایان  تــا  بدون مجــوز 
شــهریورماه ســاماندهی می شــوند.محمد صادق براتی در 
جلسه ســتاد اجرایی خدمات سفر استان اظهار کرد: با انجام 
پژوهش های میدانی، پنج نیاز ضروری زائران در مشهد احصا 
شده است، بنابراین پاسخگویی و رفع آنان از اولویت های این 
ستاد است.وی افزود: نخستین انتظار نظارت و کنترل گرانی ها 
در شهر مشهد است که باید دستگاه های متولی در این راستا 
اقدام کنند.وی افزود: با توجه به شرایط سخت اقتصادی کشور، 
گرانی کاال و یا به تعبیر مناســب تر تفاوت قیمت ها در مشهد 
قابل قبول نیست و دستگاه های نظارتی با تاش مستمر این 

مشکل را در اسرع وقت برطرف کنند.
وی عنــوان کرد:  نظــارت بر اماکن اقامتــی دارای مجوز به 
صورت مستمر توسط دستگاه های ناظر انجام می گیرد اما خانه 
مسافرهای بدون مجوز مشکاتی را ایجاد کرده اند که براساس 
مصوبه ستاد اجرایی خدمات سفر، این گونه اقامتگاه ها باید ضمن 
اخذ مجوز های قانونی تا پایان شــهریورماه ساماندهی شوند. 
وی ادامه داد: موضوع ســومی که از دغدغه های زائران بوده، 
مشــکات ترافیکی اطراف حرم و ضرورت کنترل آن توسط 
نهاد های مربوط اســت  که این مهم با همت آســتان قدس 
رضوی، فرمانداری و راهنمایــی و رانندگی در حال پیگیری 
اســت و تاکنون نیز اقدامات مناســبی انجام شده است.وی 
افزود: درخواســت چهارمی که زائران به آن اشــاره داشتند، 
بحث کمبود پارکینگ در اطراف حرم مطهر است که در این 
راستا ایجاد ۹هزار و 200 جای پارک در اطراف حرم مطهر در 
دســتور کار قرار دارد و در آینده مورد بهره برداری قرار خواهد 
گرفت.وی اظهار کرد: پنجمین نیــاز زائران افزایش امکانات 
تفریحی و رفاهی در اســتان بود که بر همین اســاس میراث 
فرهنگی وگردشگری اســتان فرصت های سرمایه گذاری در 
این حوزه را شناسایی و به سرمایه گذاران معرفی کرده است.

شــایان ذکر اســت،روزنامه قدس  در  چندماه اخیر با انتشار 
سلسله گزارش هایی خواستار برخورد دست اندرکاران با خانه 

مسافرهای  بدون مجوز شده بود.

قدس   نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی گفت: شهیدان رجایی و باهنر دو تابلو 
شفاف در برابر بینش همه انسان هایی هستند که به عنوان عنصر کارگزار اجرایی کشور در 
این عرصه فعالیت دارند، بنابراین همه عزیزان کارگزار اجرایی کشور، باید سیمای کاری و 

فعالیتی خود را در آینه تمام نمای این دو شهید مشاهده کنند. 
آیت اهلل علم الهدی در جلسه شورای اداری استان که در سالن جلسات استانداری خراسان 
رضوی برگزار شد، تصریح کرد: این مسئولیت هایی که مدیران دستگاه های اجرایی عهده دار 
هســتند، پیش از انقاب با یک خودکار ۵ هزاری امضا می شد، اما اکنون مسئولیت ها با 
قطرات خون صدها هزار شــهید امضا شده است. اگر انقاب به پیروزی نمی رسید، آقای 
رئیس جمهور یا وزیران و همه کسانی که در کارگزاری اجرایی نظام قرار دارند، امروز در 

این موقعیت قرار نمی داشتند.
آیت اهلل علم الهدی در بخش دیگری از سخنان خود، طرح ابتکاری استاندار خراسان رضوی 
در زمینه تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی را اقدامی ارزشمند برشمرد و گفت: امروز 
در جلسه شورای اداری حضور پیدا کردم تا ضمن قدردانی از تاش های مدیران، از اقدام 

ارزشمند آقای استاندار در اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی تشکر کنم.
وی با بیان اینکه مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی حرکت بسیار ارزشمند و عظیمی است، 
گفت: آقای رزم حســینی تاش کردند که با درگیر کردن تمام بنیه و امکانات اقتصادی 
اســتان در مسیر پیشرفت و تحقق سیاســت های اقتصاد مقاومتی، تجربه کرمان را در 
خراســان رضوی پیاده کنند.نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی تصریح کرد: مشکل 
اســتان این است که اگر از مشهد خارج شــویم، دیگر شهرستان ها با محرومیت روبه رو 
هستند. خراسان رضوی حتی نسبت به ظرفیت شهرهای بزرگ آن هم مانند نیشابور و 

تربت حیدریه جزو استان های محروم کشور است.
وی افزود: شــهر نیشابور از برخی مراکز اســتان ها بزرگ تر است اما در حد ظرفیت های 
خود، از نظر مســائل معیشت مردم و اقتصادی، یک شهر برخوردار نیست و حتی برخی 
از روســتاها از حداقل امکانات زندگی هم محروم اند. طرح آقای استاندار از این نظر مهم 
اســت که استان را از محرومیت نجات می دهد.امام جمعه مشهد با اشاره به انتخاب 86 
معین اقتصاد مقاومتی برای استفاده از همه ظرفیت های طبیعی و انسانی روستاها برای 
توسعه و پیشرفت اقتصادی گفت: صرف نظر از اجرای یک برنامه مثبت اقتصاد مقاومتی 
در قالب الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، با عملیاتی شدن این طرح، تمام استان از 

محرومیت نجات می یابد.آیت اهلل علم الهدی به مشکات حاشیه شهر مشهد هم اشاره کرد 
و گفت: اگر بررسی کنید به این نتیجه خواهید رسید که اصل حاشیه شهر از عشایر بلوچ 
سرخس و عشایر کرمانج کات و شمال مشهد تشکیل شده است. این عشایر به وسیله 
رمه داری و استفاده از مراتع کوه های هزارمسجد، عمده گوشت مورد نیاز کشور را فراهم 

می کردند، اما اکنون همین افراد به فقرای حاشیه نشین مشهد تبدیل شده اند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: طرح آقای استاندار طرح بسیار مثبتی 
است که ما را از مشکات نجات می دهد به شرط آنکه همه آقایان پای کار بیایند و فکر 

نکنند که می شود با نظرات خام غیرکارشناسانه، صورت مسئله را پاک کرد.

  افزایش ۵۰ درصدی تولید برخی از کاالهای صادراتی 
استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه از افزایش ۵0 درصدی تولید برخی از کاالهای 
صادرات محور استان خبر داد و گفت: برای بهبود شاخص های فضای کسب و کار در تاش 
هستیم.رزم حسینی اظهار کرد: در هفته دولت امسال بیش ۵ هزار و 800 میلیارد تومان 

پروژه های مختلف در حوزه های عمرانی و اقتصادی به بهره برداری رسیده است.
وی بیان کرد: تا امروز ۹2 هزار میلیارد تومان تفاهم نامه سرمایه گذاری در راستای الگوی 
مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی امضا شده است که امیدواریم با همکاری و همدلی همه 

ارکان حاکمیت، در حوزه اشتغال زایی و رونق تولید نقش اثرگذاری داشته باشد.

 آیت اهلل علم الهدی در جلسه شورای اداری خراسان رضوی: 

»طرح مثلث اقتصادی« استان را از محرومیت نجات می دهد 
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پورحســین  یازدهم شــهریور در تقویم ایران به عنوان 
روز ملــی صنعت چاپ در ســال 1۳82 به ثبت رســید. در 
شانزدهمین سال نام گذاری این روز شاهد برگزاری بزرگداشتی 
از صنعت کاران حوزه چاپ در سالن همایش مؤسسه فرهنگی 
قــدس بودیم و دســت اندرکاران صنعت چاپ در خراســان 
رضوی دور هم جمع شدند.معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اسامی خراسان رضوی در حاشیه این 
همایش که با حضور پرتعداد چاپخانه داران و کارکنان صنعت 
چاپ برگزار شــد، به خبرنگار قدس گفت: چاپخانه قرآن های 
نفیس آستان قدس رضوی با 12 هزار مترمربع با مدرن ترین 
دستگاه های چاپ روز جهان، بزرگ ترین امکان را برای چاپ در 

اختیار دارد، افشین تحفه گرافزود: مشهد پس از تهران نخستین 
قطب صنعت چاپ در کشــور است و هم اکنون بیش از ۳۵۵ 
چاپخانه در مشهد و اســتان فعالیت می کنند. مراکز وابسته 
دارای پروانه فعالیت در اســتان با ظرفیت چاپ باال مشهد را 
به قطب سه گانه صنعت چاپ کشور متصل ساخته است و به 
اذعان کارشناسان و فعاالن این حوزه و مدیران وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسامی، نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی مشهد 

از معتبرترین نمایشگاه های صنایع کشور به حساب می آید.

 کسب بازارهای کشورهای همسایه در استان
حجت االسام والمسلمین نصراهلل پژمانفر، نماینده مردم مشهد 
و کات در مجلس شورای اسامی نیز در این مراسم گفت: با 
همه تحریم های ظالمانه ای که به صنعت کشور تحمیل شده 
است توانمندی هایی داریم که باید روز به روز در بازار صنعت 
گسترده تر شود؛ می توانیم از این فرصت بسیار خوب در استان 
استفاده کرده و با صنعت چاپ، بازار مناسبی را در کشورهای 
همجوار بدســت آوریم.وی با اعام اینکه دریافت تسهیات 
بیش از 10 میلیارد تومان در اســتان میسر نیست و باید از 
تهران دنبال آن باشیم، افزود: باید این اختیارات به استاندارها 
داده شــود تا کارها در استان پیش رود و همه چیز نباید در 

تهران باشد؛ با این شرایط کاری پیش نمی رود.

 فعالیت 3۵۵ چاپخانه مجهز در خراسان رضوی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی هم در این مراسم گفت: مشهد 
این ظرفیت را دارد که زمینه بســیار ارزشمند و خوبی را برای 
کشورهای »اکو« فراهم سازد؛ زمینه همکاری در این رابطه فراهم 
است و بانک ها باید با تسهیل در اجرای قوانین بانکی، فضا را برای 

سرمایه گذاری در تولید صنایع چاپ و بسته بندی فراهم سازند.
جعفر مروارید تأکید کرد: در ســال ۹8 میز کشــورهای »اکو« 
برای توسعه صادرات و بسترسازی های الکترونیکی در خدمت 
صنعت چاپ قرار می گیرد و با پیگیری های انجام شده و همیاری 
دســتگاه ها و نهادهای مختلف ،آینده ای درخشان برای صنعت 
چاپ اســتان پیش بینی می شــود.وی در پاسخ به علی مغانی، 
رئیس اتحادیه صنعت چاپ مشهد در زمینه دریافت تسهیات 
و پیگیری های انجام شــده از ســوی اتحادیه گفت: در شرایط 
تحریم های اقتصادی باید توجه بیشتری به صنعت چاپ استان 
داشته باشیم و فضای مناسبی را برای تولیدات چاپی در استان 
فراهم سازیم.علی مغانی در ابتدای این مراسم با گایه مندی از 
بی توجهی به تسهیات مورد نیاز سخنانی در زمینه مشکات 
پیش روی صنعت چاپ در شرایط تحریم های ظالمانه اقتصادی 
ابراز داشت و خواستار توجه مسئوالن به صنعت چاپ در استان 
شد.در پایان از پیشکسوتان و درگذشتگان صنعت چاپ استان 
یاد و لوح یادبود این گردهمایی به حاضران در همایش اهدا شد.

در همایش بزرگداشت صنعت کاران حوزه چاپ در مؤسسه فرهنگی قدس عنوان شد

همکاری بانک ها با سرمایه گذاران صنایع چاپ و بسته بندی
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روی خط حادهث

ایپده راه

آسیب اهی اجتماعی

۱۰خیابانمشهدپیادهراهمیشود
قدس:  با هــدف ایجاد 
عمومی  فضاهای شهری 
جدید،۱۰ خیابان مشهد 

پیاده راه می شود.
با هــدف ایجاد فضاهای 
شــهری عمومی جدید، 
احترام به مقیاس انسانی 

عابرپیاده، تبدیل فرایند پیاده روی به یک تجربه رضایتبخش 
و حذف وابستگی شهروندان به خودرو، ۱۰ خیابان مشهد در 

مرکز شهر، پیاده راه می شود.
براساس این گزارش، کریدور بازار گلستان از سه راه ادبیات 
تا خیابان  دانشگاه و در نهایت تا چمران در آینده ای نزدیک 
فعال می شود. همچنین خیابان کوهسنگی و خیابان طبرسی، 
به عنوان دو محور فاخر در راستای پیاده راه در مشهد تعریف 
می شوند. عالوه بر این، خیابان هایی از جمله دو طرف خیابان 
بازار رضا)ع(، کوچه شاهین فر، بازار سرشور، کوچه تعبدی، 
خیابان ایثار، محور خیابان حجاب در منطقه۱۰ و خیابانی در 
منطقه ۵ که معروف به شلوغ بازار است، در طرح پیاده راه و 

پیاده مدار مدنظر هستند.

عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی:
سامانبخشیحاشیهشهرمشهد

نیازبهنگاهاستانیدارد
رضـاطلـبی:
مجـمع  عضـو 
اســتان  نماینــدگان 
گفت:  رضوی  خراسان 
باید تمامی دستگاه های 
شهر  حاشیه  با  مرتبط 
مشــی،  خط  مشــهد 

تعامل و همــکاری برای کاهش این پدیــده را در پیش 
بگیرنــد زیرا مشــکالت، آســیب های اجتماعی و جرم و 
جنایت هایی کــه در این منطقه رخ می دهد، به نفع هیچ 

کس نیست.
سیدامیرحســین قاضی زاده هاشمی در گفت وگو با قدس 
آنالین اظهار داشــت: برای سامان بخشی به حاشیه شهر 
مشــهد باید نگاه داخل استانی شــکل بگیرد و مدیریت 
میدانــی، تعامــل و هماهنگی بین شــهرداری مشــهد، 
استانداری خراســان رضوی و آستان قدس رضوی شکل 

بگیرد.
وی افزود: نخســتین مسئله در حاشیه شهر مشهد احراز 
مالکیت اســت، زیرا بحران مالکیت در این منطقه بیداد 
می کند و ســاکنان مالک نیستند که این موضوع موجب 
شده همه اقدامات اصالحی که خواسته باشد انجام شود، 

بالتکلیف بمانند.
قاضی زاده هاشمی بیان داشت: موضوع دوم در این منطقه 
مسئله سرانه هاست به طوری که سرانه بهداشت و درمان، 
آموزش و پــرورش ،امکانات خدماتی و فضای ســبز در 
حاشــیه شهر مشهد بســیار پایین است و باید در مرحله 
نخســت برای ارتقای این ســرانه ها، زمین تهیه شــود و 
آستان قدس رضوی که مالک اغلب زمین های این منطقه 
اســت، نقش تأثیرگذاری در ارتقای این سرانه ها دارد و با 
تخصیص اراضی این منطقه که کاربری آموزشــی فضای 
سبز دارند، می تواند به این موضوع کمک کند و در حکم 
رهبر معظم انقالب به تولیت پیشین و فعلی نیز بر توجه 
ویژه به حاشیه شهر مشهد و محرومان تأکید شده است.

تصادفی عجیب درحومه شهر مشهد
نجاتمعجزهآسایرانندهکامیون

خــطقرمز:پــس از 
باری  دو خودرو  برخورد 
با هم در حوالی مشهد، 
یکــی از رانندگان که به 
تصوری  غیرقابــل  طرز 
مچاله  کابیــن  داخــل 
شده گرفتار شده بود، با 
تالش نیروهای امدادی نجات پیدا کرد. آتشیار مجید فرهادی، 
افسرنگهبان آتش نشانی مشهد درتشریح ماجرا گفت: عصر روز 
گذشته در پی تماس تلفنی رانندگان عبوری با سامانه ۱۲۵ مبنی 
بر وقوع تصادف بین دو دستگاه کامیون در کمربند سبز، حدفاصل 
جاده سیمان و جاده کالت، ستاد فرماندهی عملیات آتش نشانی 
گروه امداد و نجات  ایستگاه های ۸ و ۴۵ را به محل حادثه اعزام 
کرد و مشــخص شد یک  دستگاه کامیونت به دلیل نامعلومی با 
کفی یک تریلی تصادف کرده و شدت برخورد به حدی بوده که 
راننده کامیونت در داخل اتاقک وسیله نقلیه اش گرفتار شده است.

وی تصریح کرد: آتش نشــانان تحت نظر تکنسین های اورژانس 
حاضر در محل، اقدام به برش زدن بدنه خودرو و رهاسازی راننده 
گرفتار از درون وسیله نقلیه کردند. راننده مصدوم پس از رهاسازی 

و انتقال به آمبوالنس، به بیمارستان اعزام شد.

زندهگیرییکسنجابدرمشهد
ســنجاب  قرمز: خط
شــهر،  در  ســرگردان 
به  آتش نشــانی  توسط 

طبیعت بازگردانده شد.
عمومــی  روابــط  اداره 
و بین الملــل ســازمان 
آتش نشانی مشهد اعالم 
کرد: در پی تماس تلفنی شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر 
گیر کردن یک سنجاب بازیگوش در راه پله منزلی در بولوار 
طبرسی مشهد، آتش نشانان ایستگاه ۴۴ با اعزام به محل، این 
سنجاب را که گرفتار شده بود نجات و پس از انتقال به دامان 

طبیعت، این حیوان را رهاسازی کردند.

بی دقتی جان یک نفر را گرفت
مرگعابرپیادهدربرخوردباوانتپیکان

خبرنگاران: باشــگاه
دســتگاه  یک  برخــورد 
ســواری وانــت پیــکان 
بــا عابرپیــاده در محور 
سربیشــهـ  بیرجند جان 

عابر را گرفت.
رئیس  رضایی،  سرهنگ 
پلیس راه خراســان جنوبی در تشریح این موضوع گفت: ساعت 
۲۱:۰۳ چهارشنبه شب گذشته بر اثر برخورد یک دستگاه وانت 
پیکان با عابر پیاده در کیلومتر ۱۱ محور سربیشه به بیرجند، عابر 
پیاده جان باخت. رئیس پلیس راه خراسان جنوبی همچنین به 
دلیل بروز این حادثه اشاره و در این رابطه بیان کرد: علت حادثه   

توجه نکردن به جلو از سوی راننده وانت پیکان عنوان شد.

کشفجسدزنسالخوردهدریکمخروبه
ایرنا:جسد زن سالخورده 
از خیابان های  در یکــی 
شــهر تایباد پیدا شــد. 
انتظامی تایباد  فرمانــده 
پنجشــنبه گذشــته در 
تشریح این موضوع گفت: 
انتشار بوی تعفن  در پی 
در یکی از محالت شــهر تایباد و احتمال وجود جسد در منزل 
مخروبه، گروهــی از نیروهای پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی 
شهرستان به محل اعزام شدند. سرهنگ علی اکبر قربانی افزود: 
مأموران پلیس آگاهی با حضور در محل با جسد متالشی شده 
زن هفتاد ساله روبه رو شدند. وی اظهار داشت: براساس تحقیقات 
اولیه چندیــن روز از مرگ این زن می گذرد. جســد این زن با 
هماهنگی مرجع قضایی برای انجام تحقیقات بیشتر به پزشکی 

قانونی تایباد منتقل شد.
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 آسیب محیط زیست در ابرده
شــما که پیگیر ساخت وسازهای غیرقانونی و 
غیراصولی هستید، پیشنهاد می کنم یک سر به 
ابرده سفلی بزنید تا از ساخت و ساز بی رویه و 
آسیب زننده به محیط  زیست متعجب شوید. در 
اطراف محل رودخانه حتی جا برای عبور عابران 
وجود ندارد. جای بسی تأسف که این روستاها 
که ریه های شهر هستند در حال نابودی است.

9۱5...55۱7

  الیت مسئولیت قبول کند
شــرکت  الیت  که  خیابان های  شهر را قرق  
کرده  و بابت  پارک  ماشــین  کنار خیابان 
 عمومی، میلیاردها تومان  کاسبی  می کند، 
باید  موظف  شــود مانند یــک  پارکینگ، 
مسئولیت  خودرو را از نظر سرقت  به عهده 

 بگیرد،اما فقط به فکر گرفتن پول است.
9۱5...2986

عقیلرحمانی در پی یک اقــدام پیچیده 
اطالعاتی توسط سربازان گمنام امام زمان)عج( در 
سازمان اطالعات سپاه خراسان رضوی، باند چهار 
نفــره ای که در حوزه دام فعال بوده و دســت به 
شرارت های متعدد مسلحانه زده بودند، متالشی 

و اعضای آن دستگیر شدند.

 تحرکات باند مخوف تحت کنترل سپاه
گزارش های متعددی از داخل مجتمع صنعتی 
گوشت مشهد، بازار دام و... مبنی بر شرارت های 
چند برادر و نوچه هایشــان به سازمان اطالعات 

سپاه خراسان رضوی رسید.
بررســی های اولیه تیم های کارشناســی روی 
مستندات ارائه شــده،همان ابتدا مشخص کرد 
که ســربازان گمنام امام زمان )عج( در سازمان 
اطالعات سپاه استان با باند مخوف و پیچیده ای 

روبه رو هستند.
در نخســتین گام مستندسازی اطالعات آشکار 
شــد، اعضای باند در حوزه خریــد و فروش دام 
فعالیت دارند و به همین واسطه راه پای آن ها به 

کشتارگاه صنعتی مشهد باز شده است.
از همین رو تعدادی از نیروهای زبده سپاه استان 
برای بررسی تحرکات و جمع آوری ادله تکمیلی 
به مناطق مذکور عزیمت و به صورت پوششــی 
اقدامات اعضای باند مسلح »دالتون های شرور« را 

تحت کنترل قرار دادند.

 گردن کلفتی در کشتارگاه و بازار دام!
در حالی که در مرحلــه اول دو برادر گردنکش 
تحت کنترل چتر اطالعاتی نیروهای سپاه استان 
قرارگرفته بودنــد، اطالعات تکمیلی و تحرکات 
آن ها مشخص کرد که اعضای باند شرارت بارها با 
حضور در کشتارگاه و تهدید برخی کارکنان حین 
انجام وظیفه، موجب شــده اند تا آن ها نتوانند به 
مأموریت حساس خود بپردازند و این اقدام افراد 
شــرور که در محل رعب و وحشت به پا کرده، 
موجب ایجاد خلل استمرار فعالیت خط کشتار 

دام هم شده بود.
از طرفی اقدامات رعب آفرین اعضای باند مخوف 

شرارت به همین جا ختم نمی شد و آن ها بیرون 
از کشــتارگاه و در بازار دام هم دست به جرایم 

متعددی زده بودند. تحقیقات 
بیانگر ایــن واقعیت تلخ بود 
که در یکی از موارد، اعضای 
باند با تهدید برخی دامداران، 
دام های آن ها را به زور گرفته 
و هیــچ وجهــی را به آن ها 

پرداخت نکردند. 
این سلسله اقدامات مجرمانه 
که بی شباهت به راهزنی نبود، 
موجب شــده بود تا شکات 
پرونده از ترس آسیب دیدن، 
جرئت شــکایت در دستگاه 
قضایی را هم نداشته باشند. 

 تحرکات شروران برای انتقام مسلحانه
تجمیع مستندات جمع آوری شده و تصویربرداری 
از تحرکات اعضای باند اشاره به این نکته داشت 
که یکی از اعضای باند»دالتون های شرور« که در 
یکی از نزاع های مسلحانه حضور داشته و به شدت 
توسط یکی از اوباش دیگر شهر مجروح می شود، 

به قصد انتقام در تدارک اقدام مسلحانه است. 
در حالی که هر لحظه احتمال درگیری مسلحانه 
در حاشیه شهر مشهد متصور بود، 
به سرعت تیم های عملیاتی ماجرا 
را به قاضی دشتی فدکی، جانشین 
سرپرست دادسرای انقالب مشهد 
اطالع داده و در پی آن دستور آغاز 
عملیات دســتگیری اعضای باند 

مخوف شرارت صادر شد. 

 پاتک اطالعات سپاه 
و کشف پنج قبضه سالح 

از همین رو ســربازان گمنام امام 
زمان )عج( در ســازمان اطالعات 
سپاه استان، محل اختفای دو برادر 
شــرور را محاصره و در پی یک عملیات برق آسا 
وارد آپارتمان آن ها که در منطقه اقدســیه قرار 
داشــت شــده و هر دو نفر را به صورت ضربتی 

دستگیر کردند. 
نیروهای ســپاه خراسان رضوی که می دانستند 
دو برادر در برخی اقدامات مجرمانه با خود سالح 
 گرم حمل می کرده اند، بازرسی های دقیق خود را 

اتاق به اتاق آغــاز کردند و در پی آن پنج قبضه 
سالح گرم شامل یک کالش، دو کلت کمری از 
نوع تی تی و شاه کش، یک قبضه سالح شکاری و 
یک وینچستر به همراه ۱۱ تیر کالش، 6 تیرکلت، 
9 گلوله شــکاری و یک دستگاه شوکر از محل 

کشف و توقیف کردند. 
این ادوات درحالی کشف شد که از یک اتاق دیگر 

تعدادی سالح سرد نیز خارج و ضبط شد. 

 ردپای مجرمان در نزاع منجر به قتل!
با دستگیری دو برادر مشخص شد، دو عضودیگر 
این باند که در شــرارت های متعــددی آن ها را 
همراهی کرده بودند، در حال آماده شــدن برای 
حضور در نزاع مسلحانه هستند و به سرعت محل 
اختفای نوچه های برادران شــرور هم محاصره 
شــد و حلقه های فوالدی اجرای عدالت طی دو 
عملیات پیچیده و نفسگیر، دور دستان مخالن 

امنیت عمومی گره خورد. 
در ادامه متهمان به سرعت به مقر سپاه منتقل و 
مورد بازجویی قرار گرفتند که در پی آن مشخص 
شد که یکی از اعضای باند»دالتون های شرور« در 
دو فقره نزاع مسلحانه منجر به قتل شرکت داشته 
و در حال حاضــر هم تحت تعقیب قضایی قرار 
دارد. تحقیقات فنی نیروی های سازمان اطالعات 
سپاه روی یکی از شاخه های اطالعاتی ماجرا این 
نتیجه را در پی داشت که اعضای باند به کرات در 
مناطقی مانند محمدآباد و شهرک طرق به نزاع 

دسته جمعی مبادرت کرده اند. 
اعضای این باند پس از دســتگیری به دادسرای 
انقالب مشــهد منتقل و از سویی اقدامات فنی 
ســربازان گمنام امــام زمان)عج( در ســازمان 
اطالعات سپاه برای دستگیری دیگر همدستان 
و کشف دیگر جرایم احتمالی و ضدامنیت عمومی 

متهمان ادامه دارد.

ضربهسختسازماناطالعاتسپاهخراسانرضویبهیکباندمسلحانه

»دالتون های شرور« خلع سالح شدند

پس از انتقال متهمان 
به مقر سپاه مشخص 
شد یکی از اعضای 

باند»دالتون های 
شرور« در دو فقره 

نزاع مسلحانه منجر به 
قتل شرکت داشته است

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا

 راههایارتباطیسرویس»قدس خراسان«بامخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      0۹03۸3۴3۸0۱

پیشبینیآسمانیابری
برایشمالغربخراسانرضوی

هواشـناسی  قـدس:
خراســان رضوی اعالم 
کرد:  براســاس تحلیل 
مدل های  و  نقشــه ها 
امروز  برای  هواشناسی 
تا اواســط هفته پدیده 
غالب در نیمه جنوبی و 

شهرستان سبزوار افزایش ســرعت و شدت وزش باد همراه 
با گردوخاک است، ضمن اینکه طی این مدت شاهد رشد و 

افزایش ابرناکی در شمال غرب استان خواهیم بود.

خبر

3
شنبه 9 شهریور 1398 
29 ذی الحجه 1440 31 آگوست 2019  
سال سی و دوم  
شماره 9051  ویژه نامه 3435  

درشهـر شمارهپیامک:3۰۰۰723۰5
ارتباطپیامرسانسروش:۰9۰383۴38۰۱
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ایسنا: دادســتان مرکز استان خراســان رضــوی گفت: برخی 
می گویند دستگاه قضا منتظر بهانه است اما من تکذیب می کنم، 

ما دنبال بهانه و پرونده سازی نیستیم.
غالمعلی صادقی در جلسه شــورای اداری استان که پنجشنبه 
گذشته برگزار شد، اظهار کرد: حرکت خوبی در استان با همکاری 
همه مجموعه ها از سه قوه، ادارات و سازمان ها، روحانیت، نماینده 
ولی فقیه و تولیت آستان قدس رضوی صورت گرفته تا بتوانیم 
سال جاری را با سال های گذشته متفاوت کرده و خدمات بهتری 
ارائه کنیم. هر مقدار شما مدیران تالش کنید، ما در دستگاه قضا 
به پرونده کمتری رسیدگی می کنیم و هرقدر ادارات و سازمان ها 
کوتاهی کنند، پرونده های ما مضاعف خواهد شــد. باید در این 

حرکت بهتر شرکت کرده و بیشتر همراهی کنید، این کار مورد 
تأیید مسئوالن کشوری و رؤسای سه قوه بوده و آقای رئیسی نیز 
بارها فرمودند که به این کار کمک کنید زیرا مؤثر اســت. همه 
کمک کنید و ببینید چه می تــوان کرد تا خدمات بهتری برای 

استان ارائه شود.
صادقی افزود: در این فاصله کوتاه، ادارات و سازمان هایی از جمله 
سپاه، شهرداری، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، سازمان زندان ها، 
اداره کل ثبــت، آب منطقه ای و مجموعه هایــی که با ما ارتباط 
کاری دارند، خوب حرکت کردنــد و تالش می کنند. امیدواریم 
سازمان های دیگر با این حرکت و شتاب همکاری خود را مضاعف 

کنند که این حرکت ثمرات بیشتری در استان داشته باشد.

دادستان مشهد با اشاره به اینکه گاه گفته می شود اگر می خواهید 
راحت باشید و سمتتان پایدار باشــد، کار نکنید تا از شما ایراد 
نگیرند، اما اگر کار کنید دستگاه های نظارتی چیزی پیدا می کنند، 
تصریح کرد: این افراد می گویند دستگاه قضا منتظر بهانه است 
اما من تکذیب می کنم، ما دنبال بهانه و پرونده سازی نیستیم. از 
سازمان ها که هر روز با آن ها کار داریم بپرسید که چقدر از آن ها 
حمایت کردیم. افرادی که تالش می کنند، ما هســتیم، حمایت 
می کنیــم و حتی جلوتر حرکت کردیــم، افرادی هم که خالف 

کردند باید پاسخگو باشند.
راحت ترین عالج، تشــکیل کارگروهی است که به سراغ ادارات 
می روند تا ببینند از تمام ظرفیت خود استفاده کرده اند یا نه. اگر 
کارگروه گفت فردی از تمام ظرفیت اســتفاده کرده از آن مدیر 
تقدیر می شود و اگر مدیر یا مسئولی کوتاهی کرده و می خواهد 
این فرهنگ را  جا بیندازد، در همین جلســه نام برده و برخورد 

خواهد شد. این فرهنگ غلطی است که نباید جا بگیرد.

دادستان مشهد در شورای اداری استان:

دادستانی به دنبال پرونده سازی نیست
     صفحه 3 خراسان

︪︡﹞ ۶۴ ︣﹞ ﹟﹊︧﹞ ﹩﹡د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ اول ︫︣﹋️ ︑︺︀و ﹩﹎آ
︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧ــ﹊﹟ ﹝︣ ︫ــ﹞︀ره ۶۴ ﹝︪ــ︡ راس ︨ــ︀︻️ ١٣ روز ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ 
١٣٩٨/٠۶/٢٣ در ﹝﹏ د﹁︐︣ ︫ــ︣﹋️ ، وا﹇︹ در ︋﹙﹢ار دا﹡︪ــ︖﹢ ،﹡︊︩ دا﹡︪ــ︖﹢ ٣٠ ︎﹑ک ١ وا︡ ٢ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د ، از 
﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ی ﹝︐︣م د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ︗️ ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ت ذ﹏ در ا ﹤︧﹚︗ ﹟︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡. 
ا︻︱ــ︀ی ﹝︐︣﹝ــ﹩ ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن ︱﹢ر آن ﹨︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︢﹋﹢ر ﹝﹆︡ور ﹡﹞﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹅ رای ︠ــ﹢د را ︋﹥ ﹝﹢︗︉ 
و﹋︀﹜ــ️ ﹡︀﹝ــ﹥ ﹋︐︊﹩ ︋﹥ ﹁︣د د﹍︣ی وا﹎︢ار ﹡﹞︀﹠︡ ، در ا﹟ ︮﹢رت ︑︺︡اد آرای و﹋︀﹜︐﹩ ﹨︣ ︻︱﹢ ︡ا﹋︓︣ ︨ــ﹥ رای و ﹨︣ 
﹁ــ︣د ︾﹫ــ︣ ︻︱﹢ ︑﹠ ︀﹉ رای ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د . ا︻︱ــ︀ی ﹝︐﹆︀︲﹩ ا︻︴︀ی ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ︋﹥ ﹨﹞︣اه و﹋﹫﹏ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︀︋︡ از ︨ــ︀︻️ 
                            ︡﹫︀︑ د﹁︐︣ ︫ــ︣﹋️ ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹁﹢ق ﹝︣ا︗︺﹥ ︑︀ ︎︦ از ﹏﹞ ﹤︋ر ﹝︀ه ١٣٩٨﹢︣روز﹨︀ی ١١، ١٢، ١٣︫ــ ︣︸ ١٣ ︀︑ ︊︮ ٩

و﹋︀﹜️ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝︤︋﹢ر ︑﹢︨︳ ﹝﹆︀م ﹝︖︀ز ور﹇﹥ ی ورود ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︋︣ای ﹁︣د ﹡﹞︀﹠︡ه ︮︀در ﹎︣دد .
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ : ١- ا︮﹑ح ﹝︀ده ۵ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ( ︑﹞︡︡ ﹝︡ت ﹁︺︀﹜﹫️ ︫︣﹋️ )

۶۴ ︣﹞ ﹟﹊︧﹞ ﹩﹡︣ه  ︫︣﹋️ ︑︺︀و︡﹞ ️﹫﹨

/ع
۹۸
۰۷
۰۶
۰

                    آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه
 ︀ ــ﹥ وا︡ آ︎︀ر︑﹞︀ن ︋  ا﹟ اداره  در ﹡︷︣ دارد در ﹝﹢رخ ﹊︪ــ﹠︊﹥ ١٣٩٨/٠۶/٢۴ ︑︺︡اد︨ 
﹝︪ــ︭︀ت ﹝﹠︡رج در ︗ــ︡ول ذ﹏ را از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩ ︋﹥ ﹝︡ت ﹉ ︨ــ︀ل ︋﹥ ا︗︀ره 

﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣۶۵١٣٧٢٨-٠۵١ و دا︠﹙﹩   ︫︀  ︋︣︐︪﹫ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ا︗︀رات ︑﹞︀س ︡١٢ و ١٩ وا

قيمت پايه مزايدهمساحتآدرسمورد اجاره

23/000/000 ريال103,72مترمربعنبش شهيد صادقى5-پالك 51يك باب آپارتمان طبقه سوم

7/300/000 ريالتقريبى 60 مترمربعهاشمى نژاد5-پالك16يك باب آپارتمان طبقه سوم

7/500/000 ريالتقريبى 60 مترمربعهاشمى نژاد5-پالك16يك باب آپارتمان طبقه دوم

︪︡﹞ ︀ر ﹤﹫︀﹡ ﹤︣﹫︠ اداره او﹇︀ف وا﹝﹢ر

/ع
۹۸
۰۷
۰۵
۶

/ع
۹۸
۰۷
۰۴
۹

محرم، ماه عزاى سيد شهيدان ( ع) و تجديد پيمان با امام زمان ( عج ) است
روز اول ﹨︣ ﹝︀ه ٢ ر﹋︺️ ﹡﹞︀ز ︋﹢ان، در ر﹋︺️ اول ︋︺︡ از ﹞︡ ٣٠ ﹝︣︑︊﹥ ︨﹢ره ︑﹢﹫︡ و در 
ر﹋︺️ دوم ٣٠ ﹝︣︑︊﹥ ︨﹢ره ﹇︡ر ︋﹢ا﹡﹫︡. ︨︍︦ ︮︡﹇﹥ ︋︡﹨﹫︡ ( ︋﹥ ا︐︀م و ﹝︧︐﹞﹠︡ان) ︨﹑﹝︐﹩ 

آن ﹝︀ه ︫﹞︀ ︑︀﹝﹫﹟ ﹝﹫︪﹢د.                                 ﹡﹆﹏ از ︋︀را﹐﹡﹢ار ︗﹙︡ ٩٧ ص ١٣٣

واريز كمكهاى نقدى : بانك صادرات  شماره كارت 4618 9024 6919 6037
(خيريه مولود كعبه) درضمنًا ذبح گوسفند عقيقه، نذرى و مرغ پذيرفته ميشود

خواجه ربيع ، خيابان شهيد يوسف زاده 2  جنب مسجد امام رضا (ع)
37413316-7  ،  09151135325  

/ع
۹۸
۰۶
۷۵
۴

آگهى مناقصه كتبى (نوبت دوم)
 ️︀︻︣داری ﹎﹠︀︋︀د در ﹡︷ــ︣ دارد در ر︫ــ
﹝ــ︀ده ۵و۴ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹩ ︫ــ︣داری ﹨︀ 
آوری  ︗﹞ــ︹  وروب.  رو﹁ــ️  ︠︡﹝ــ︀ت 
 ︩︋ ﹤︋ را ︫︣ــ ︴ز︋︀﹜﹥ ﹨︀ی ︨ــ ﹏﹝و
︭︠﹢︮﹩ وا︗︡ ︫︣ا︳ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡.﹜︢ا از 
﹝︐﹆︀︲﹫︀ن وا︗︡ ︫︣ا︳ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د از 
︑︀رــ درج آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ دوم ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف 
️  در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ︗ ︡ت ده روز﹞
︉  ﹨︣ ﹎﹢﹡﹥ ا︵﹑ع از رو﹡︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ︧﹋ ︀و
 ︀︋ ︀︣داری ﹝︣ا︗︺﹥ و︫ ﹩﹛︀﹞ ا﹝﹢ر ﹤︋
 ٠۵١_۵٧٢٢٢٢٧۶︀و ︫﹞︀ره:۵٧٢٢١٢۴۴ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀س﹝︑
︣دار ﹎﹠︀︋︀د   ︧﹫﹟ زاده︫ 

/ع
۹۸
۰۶
۷۵
۳

آگهى مناقصه كتبى(نوبت دوم)
 ️︀︻︣داری ﹎﹠︀︋︀د در ﹡︷︣ دارد در ر︫
ــ︣داری ﹨︀  ﹝ــ︀ده ۴آ﹫ــ﹟ ﹡︀﹝ــ﹥ ﹝︀﹜﹩︫ 
ــ︀زی ﹋︀︫️ و ﹡﹍︡اری  ︻﹞﹙﹫︀ت آ﹝︀ده︨ 
﹁︱︀ی ︨ــ︊︤ ︨︴ ︫ــ︣ را ︋﹥ ︫︣﹋︐︀ی 
 ︳︊︑︣﹞︡︣﹎ ︀︋ــ ︳ــ﹩ وا︗ــ︡ ︫ــ︣ا︑︀﹞︡︠
وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ 
 ﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ و ارا ️﹁︀ــ️ در︗
 ﹩﹎︀د ︸︣ف ﹝︡ت ١٠ روزازدرج آ﹠︪﹫︎
 ️︗ ︀ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ ﹝︣ا︗︺﹥ و ﹤ ﹡﹢︋️ دوم︋ 
﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟: 

.︡﹠︀﹝﹡ ٠۵١۵٧٢٢٢٢٧۶︑﹞︀س
︣دار ﹎﹠︀︋︀د  ︧﹫﹟ زاده︫ 



ورزش خراسان به بهانه بیست و سومین سالگرد شهادت شهید فخارمقدم

وجود »محمود« وقف مردم و کشورش بود
ســرور هادیان: وارد که می شوم حاجیه خانم 
مهیــن زرگر، مادر شــهید و مهنــدس احمد 
فخارمقدم برادر شهید برای خوشامدگویی جلو 
در منزل منتظرمان هســتند. شــهیدی که با 
وجود همه داشته های مادی دل به دنیا نداشت و 
اولویتش کمک به اسالم و مستضعفان و ایران بود.

   تحصیل علم 
کنارشان که می نشینم بیش از هر چیز تابلو زیبا 
و بزرگ جانباز شهید مهندس محمود فخارمقدم 
توجه ام را جلب می کند. شروع گفت وگویمان مثل 
همه دیدارها با خانواده شهدا، حرف های دل یک 
مادر از حال و هوای خاطرات خوب یک پسر است 
و او برایم تعریف می کنــد: به یاد ندارم که برای 
درس خواندن به محمود کمک کرده باشــم. از 
همان اول دبستان به محض رسیدن تکالیفش را 
انجام می داد و هرچه می گفتم بیا استراحت کن، 
می گفت مامان اول درس. همیشه نمراتش 20 و 
پســر مؤدب و آرامی بود. مادر شهید فخارمقدم 
با اشــاره به اینکه محمود 6 فروردین 1337 به 
دنیا آمد و 8 شــهریور 1375 هم به دیدار خدا 
رفت، می افزاید: حاصل ازدواجم با حاج آقا عباس 
فخارمقدم 6 فرزند به نام هــای احمد، محمود، 
شــهناز، مهدی، هادی و شهرزاد است که همه 
دارای تحصیالت عالیه دانشگاهی هستند. همسرم 
کارخانه داشت و خدا را شکر هیچ زمان مشکل 
مالی نداشــتیم، اما اخالق و دینداری و تحصیل 
علم برای ما همیشه اولویت تربیت فرزندانمان بود 

و خدا را به خاطر فرزندان خوب شاکرم.

   پیشرو در راه خیر
این مادر صبــور می افزاید: همســرم اعتقادات 
مذهبی قوی داشــت و محمــود از همان دوران 
دبیرســتان بسیار پیگیر راه پدر و همیشه در راه 
خیر پیشقدم بود آنچنان که خود را وقف مردم و 

کشورش کرده بود.
پسرها در دبیرستان علوی درس می خواندند. تنها 
مدرســه ای که در آن دوران در دهه 50 مدیرش 
معمم بود. محمود بــا گروهی که زیر نظر آقای 
آستانه پرســت بود و بعدها آقای آستانه پرست 
شهید شد، فعالیت های جدی تر خودش را شروع 
کرد. آن ها هیئت و گروهی داشتند که با بهائیت 
مبارزه می کردند و محمود همان زمان با بچه های 
دبیرستان پول جمع می کرد و برای مستضعفان 
خانه می ســاخت و هرجا کم می آورد به پدرش 
می گفت و همسرم او را حمایت می کرد. این مادر 
شهید در ادامه خاطرنشان می سازد: همسرم آن 
زمان در میدان امام حسین 146 واحد در زمینی 
که از طرف بنیادمستضعفان گرفت، خانه ساخت 
و زیر نظر امــام جمعه وقت خانه ها تحویل داده 
شــد. بعدها در همان دوران به یاد دارم محمود 
با بچه های دبیرستان خانه ای را برای زن بی پناه 

بارداری که هفت فرزند داشت، ساخت. 

   ادامه تحصیل و مبارزات در آمریکا 
وی از ادامــه تحصیل بچه ها هم می گوید: احمد 
پســر بزرگم برای ادامه تحصیل به انگلســتان 

رفت و ســال 55 محمود 18ساله بود که او نیز 
به آمریکا رفت و همان جا مبارزاتش را ادامه داد. 
برادر شهید در تکمیل صحبت های مادر  می افزاید: 
محمود دو ســال پیش از پیروزی انقالب برای 
ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در رشته مهندسی 
برق به دریافت درجه کارشناسی نایل شد. بعدها 
رشته مهندسی کامپیوتر را برای دریافت درجه 
کارشناسی ارشد برگزید و سرانجام موفق به اتمام 
این دوره شد. مهندس فخار درباره فعالیت های 
برادر شهیدش، خاطرنشــان ساخت: محمود از 
همــان ابتدای ورود به آمریــکا به جمع اعضای 
انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا پیوست 
و در تظاهــرات، گردهمایی ها و نشســت های 
تشکیالتی فرهنگی و تبلیغاتی انجمن اسالمی 

نقش تعیین کننده ای ایفا کرد.

  محبوبیت در بین سیاهپوستان آمریکا
او حاال از مبارزات بــرادرش برایمان این گونه 
می گوید: در اثر همیــن فعالیت ها بارها تحت 
تعقیب پلیس آمریکا قرار گرفت و زندانی شد. 
سال 65 پس از دستگیری و بازداشت به اتهام 
اخالل در امنیت ملی آمریکا از آن کشور اخراج 
شــد. بهانه این اتهام، محبوبیت وی در جمع 
سیاهپوستانی بود که برای آشنایی با اسالم و 

انقالب اسالمی گرداگرد او جمع می شدند.

   ازدواجی متفاوت 
مــادر شــهید از ازدواج متفــاوت محمود هم 
می گوید: همــان ابتدا که به آمریــکا رفت با 

دختر خانمی در دانشگاه آشنا شد و به ما گفت 
می خواهد ازدواج کنــد و من و پدرش هر دو 
مخالف بودیم و گفتیم هنوز ســن تو کم است 
و باید درست را بخوانی. دختر با خانواده اش به 
منزل ما آمدند و با هم آشــنا شــدیم و بعد ما 
به خواستگاری رفتیم و محمود گفت، مهشید 
همراه خوبی برای من اســت. آن ها به آمریکا 
برگشــتند و ما در ایران با وکالت از عروس و 
داماد عقدشــان کردیم و همان طور که پسرم 
در همــه انتخاب هایش موفق بود، این انتخاب 
هم بهترین بود. حاجیــه خانم ادامه می دهد: 
عروســم مهشید رئیســی، مهندس برق است 
و همه ســال ها در کنار پسرم ماند و همراه او 
بــود و او در حال حاضر قرآن تدریس می کند 
و حجاب و اخالق او در فامیل زبانزد اســت و 
خداوند سه فرزند صالح به آن ها به نام های رضا 
)دکترای هوا و فضا(، فاطمه )متخصص زنان( 

و سارا)فوق لیسانس معماری(عطا کرده است.

   فعالیت های بعد از آمریکا
برادر شــهید درباره فعالیت های برادرش پس از 
بازگشت شهید فخار به ایران می گوید: برادرم پس 
از ورود به کشور، ســپاه را برای خدمت انتخاب 
کرد و تالش های زیادی در راســتای پشتیبانی 
تجهیزاتی رزمندگان اسالم از خود بروز داد و به 
مصدومیت شیمیایی نیز دچار شد. پس از پایان 
جنــگ تحمیلی و ادغــام وزارتخانه های دفاع و 
سپاه، مسئولیت معاونت بازرگانی دانشگاه صنعتی 
مالک اشتر )مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی وزارت 

دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح( و نیزدر بنیاد 
مستضعفان و جانبازان به  ترتیب مسئولیت های 
معاونت بازرگانی، معاونت طرح و برنامه سازمان 
عمران و مسکن، مشاور قائم مقام بخش اقتصادی 
و مدیریت بازرگانی ســازمان صنایع را پذیرفت. 
وی ادامه می دهــد: از بارزترین فعالیت های وی 
تالش برای اجرای طرح های بین المللی راه سازی، 
سدسازی، پل سازی و صنعتی در خارج از کشور 
بود تــا از این راه بتوانــد توانایی های جمهوری 
اســالمی ایران را که در پرتو هشــت سال دفاع 

مقدس حاصل  شده بود، در جهان نشان دهد.

  ساخت مسجد و ادامه راه خیر از درآمدها 
برادر شــهید اظهــار می دارد: بــا خاتمه جنگ 
برادرم به جبهه ســازندگی پیوست. او به آقا امام 
حســین)ع( و حضرت ابوالفضل)ع( ارادت بسیار 
داشت و مسجدی به نام ابوالفضل العباس)ع( در 
شهرک قدس )غرب( بنا کرد و از کارهای خوب 
او ساخت واحد های تجاری در کنار مسجد بود. 
اومعتقد بود مسجد باید خودش درآمدزا باشد و 
از درآمد خودش هزینه ها پرداخت و مراســمات 
برگزار شود. مهندس فخارمقدم تأکید می کند: 
برادرم بعد ها ستاد جهیزیه و کمک به مستضعفان 
را ادامه داد و بنیان گذاری صندوق قرض الحسنه 
و درمانگاه مســجد حضرت ابوالفضل)ع( همه از 
یادگارهای اوســت. او حساب  و کتاب های خود 
را مرتب کرد و توصیه های مهم او در وصیت نامه 
حکایت از آمادگی برای  شــهادت داشت. برادرم  
در صرف بیت المال دقت داشت و چنان در زندگی 
شــخصی دقت می کرد که گفت تمام مراســم 
خاکســپاری من در کمال سادگی برگزار شود و 

اگر می خواهید هزینه کنید خرج مسجد نمایید.

  عزاداری که ادامه دارد
مادر شــهید از لحظات بســتری پســرش در 
بیمارستان ساســان، بیان می کند: پسرم جانباز 
شــیمیایی بود و زمانی که حالش بسیار بد بود 
دوستانش جلو بیمارستان در بولوار کشاورز سه 
روز جمع شــدند و برایش دعا خواندند. هنوز که 
هنوز است بعد از 23 ســال درعاشورا و تاسوعا 
جلو منزل پسرم هیئت های سینه زنی و عزاداری 
می آینــد و به یاد او عزاداری امام حســین)ع( را 
انجام می دهند و در ســالروز شــهادتش هشتم 
شهریور در منزل پسرم عروسم از دوستان و اقوام 
و هیئت های مذهبــی پذیرایی می کند و ما هم 

هرساله مراسمی به یادش برگزار می کنیم.

  سخن پایانی 
با هماهنگی فرهنگســرای پایــداری و حضور 
راوی دفاع مقدس علیرضــا دلبریان و تعدادی 
از عالقه مندان در ســالروز شهادت پاسدارجانباز 
شهید مهندس محمود فخارمقدم دورهم جمع 
شــدیم و به رســم احترام یادآور شدیم که قدر 
انسان های بی ادعا و شریف را می دانیم و در انتها 
تابلو نقاشی این شــهید بزرگوار توسط هنرمند 
خوب شهرمان احمد منصوب به مادر و برادر این 

شهید واالمقام اهدا شد.

فرهنگ و هنر

در نظام رتبه بندی شانگهای رقم خورد
  صعود۲۰۰ پله ای دانشگاه فردوسی

ایرنا: معــاون پژوهش 
دانشــگاه  فنــاوری  و 
گفت:  مشهد  فردوسی 
نتایج  جدیدتریــن  در 
نظــام  شــده  اعــالم 
بین المللی  رتبه بنــدی 
دانشــگاه  شــانگهای، 
فردوســی مشــهد با 200 پله صعود به رتبه های 601 تا 

700 در میان دانشگاه های برتر جهان دست یافت. 
احمدرضا بهرامی افزود: در این نظام، عملکرد دانشــگاه  ها 
و مؤسسه های پژوهشی جهان به طور ساالنه مورد بررسی 
قرار می گیرد و این مراکز براســاس شاخص های کیفیت 
آموزش و پژوهش مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرند. 
وی اظهار داشــت: در ســال تحصیلی گذشــته دانشگاه 
فردوسی مشهد در ابعاد مختلف علمی و کیفیت تحقیقات 
پیشــرفت های بســیار خوبی داشت که نشــان از بهبود 

کیفیت پژوهش ها در این دانشگاه دارد. 
بهرامی افــزود: از مهم ترین فعالیت های ســال تحصیلی 
گذشــته در این دانشــگاه تحقیق در زمینه مدیریت آب، 
خشکســالی و بررسی معضالت ســیالب ها بود، همچنین 
قرارداد چند میلیون دالری در پروژه های اکتشــاف نفت 

و گاز با شرکت ملی نفت به امضا رسید.

افتخار

درحوزه هنری خراسان رضوی صورت گرفت
  افتتاح تماشاخانه »استاد حسین نوری« 

با حضور بزرگان تئاتر 
افتتاحیه  آییــن  قدس: 
سالن نمایش حوزه هنری 
انقالب اســالمی خراسان 
رضوی با نام تماشــاخانه 
»استاد حســین نوری« با 
حضور جمعی از هنرمندان 
فرهنگــی  مســئوالن  و 

کشــوری و اســتانی برگزار شــد.  رئیس حوزه هنری خراسان 
رضوی در این مراسم اظهار داشت: شهر مشهد و استان خراسان 
از ظرفیت های بسیاری در عرصه فرهنگ و هنر برخوردار است 
و هنرمندان ارزشــمندی در این دیار فعالیت می کنند؛ بنابراین 
الیق بهترین هاست و ما همواره باید تالش کنیم زیرساخت های 
فرهنگی و هنری استان را برای فعالیت آنان ارتقا دهیم. در این 
راستا امروز شاهد افتتاح سالن نمایش جدید و مجهز در مجموعه 
حوزه هنری خراسان رضوی با عنوان تماشاخانه »استاد حسین 
نــوری« از جانبازان انقالب اســالمی و هنرمندان پیشکســوت 
هنرهای نمایشی و تجسمی هستیم.  میثم مرادی افزود: استاد 
حسین نوری هنرمندی است که پیش از پیروزی انقالب اسالمی 
به واســطه نوشــتن متنی درباره نقض حقوق بشر توسط رژیم 
طاغوت، دو دست، دو پا و حنجره اش را بر اثر شکنجه های ساواک 
از دســت می دهد و به افتخار جانبازی نایل می شــود، اما با این 
اوصاف همچنان به فعالیت هنری خود ادامه می دهد، خاطره های 
ماندگاری می آفریند و هنرمندان با استعدادی را به فرهنگ و هنر 
ایــن مرزوبوم معرفی می کند. مرادی تصریح کرد: در واقع وقتی 
سرگذشت هنری استاد نوری را مرور می کنیم، می بینیم همواره 
بر مبنای اعتقادش عمل کرده اســت و شایسته بود از زحمات 
ایشان به نحوی قدردانی کنیم؛ بنابراین سالن نمایش حوزه هنری 
خراســان رضوی به نام استاد حســین نوری مزین شده است و 
امیدواریم در این تماشــاخانه شاهد اجرای آثاری مبتنی بر مرام 
و مشی این هنرمند پیشکسوت باشــیم. وی درباره روند ایجاد 
این تماشاخانه گفت: ســاخت این مجموعه از حدود چهار پنج 
ســال پیش کلید خورده بود و با وجــود محدودیت های بودجه 
و نیز زمانبر بودن پروژه ، ســرانجام کار به اتمام رسید. افزون بر 
17 میلیارد ریال هزینه خرید تجهیزات و ساخت آن شده است 
که البته پیش بینی ها بیش از این بود، اما با تالش شــبانه روزی 
همکاران ما در عرصه فرهنگ و هنر و با مدیریت منابع توانستیم 
هزینه ها را کاهــش دهیم.  در ادامه محمــد ملتجی، هنرمند 
پیشکسوت تئاتر مشهد به خاطره گویی از دوران همکاری اش با 
استاد حسین نوری پرداخت و وارستگی و بریدن از تعلقات دنیوی 

را از مهم ترین خصوصیات اخالقی این هنرمند ارجمند دانست. 

   مشهد؛ جریان ساز در هنر تئاتر
حمید نیلی، رئیس انجمن هنرهای نمایشــی کشور نیز در این 
مراسم با بیان اینکه مشــهد جزو پرکارترین و جریان سازترین 
مراکز استان ها در عرصه هنر تئاتر است، گفت: هنرمندان گرانقدر 
بسیاری در این ســرزمین داریم و بسیار خوب است که بتوانیم 
در زمان حیات آنان از این بزرگواران تجلیل کنیم. ســاخت این 
تماشاخانه و حسن انتخاب در نام گذاری آن را تبریک می گویم و 
امیدوارم آثار پرمحتوایی در این سالن به روی صحنه رود تا شاهد 

اتفاقات خوبی برای تئاتر مشهد باشیم.
در ادامه کوروش زارعی بازیگر، کارگردان و مدیر مرکز هنرهای 
نمایشی حوزه هنری کشور، گفت: تمامی هنرمندان تئاتر به دنبال 
اجرا در ســالن های بلک باکس هستند و خوشحالم که با افتتاح 
تماشاخانه استاد نوری، این کار زمین مانده تئاتر مشهد پس از 
سال ها انتظار، به انجام رسید. زارعی، مدیر مرکز هنرهای نمایشی 
حوزه هنری کشور ضمن گالیه از وضعیت تئاتر امروز، گفت: دولت 
تئاتر را به حال خودش رها کرده و در این زمینه مقصر است، اما 
ما نیز به عنوان هنرمنــد تئاتری می دانیم که ذات تئاتر تفکر و 
اندیشــه است و با سینما که مبتنی بر تجارت است تفاوت دارد، 
بنابراین از تمامی هنرمندانی که سرآمدان تئاتر نه تنها خراسان 
بلکه این مملکت هستند خواهش می کنم برای تئاتر خراسان و 
مشــهد بزرگی کنند، در کنار هنرمندان جوان باشند و نگذارند 
اتفاقات بدی که در تئاتر پایتخت رخ می دهد در اینجا نیز روی 
صحنه دیده شــود. پخش پیام تصویری استاد حسین نوری در 
آیین افتتاحیه و اجرای نخستین نمایش تماشاخانه جدید حوزه 
هنری خراسان رضوی توسط جمعی از هنرمندان باسابقه تئاتر 
مشهد از جمله محمد ملتجی، سعید صادقی، مجید بخششیان و 

محمد جهانپا حسن ختام این مراسم بود.

  ۲ مدال المپیاد استعدادهای برتر 
بوکس به خراسانی ها رسید

دوره  دومیــن  قدس: 
اســتعدادهای  المپیاد 
قهرمانی  بوکــس  برتر 
کشوری برگزار شد. در 
ایــن دوره که با حضور 
 31 از  بوکســور   324
اســتان در رده ســنی 
نونهاالن 13 تا 15 سال در شهرستان سقز استان کردستان 
برگزار شــد، محمدسینا مرتضوی فرد در وزن 60 کیلوگرم 
مدال نقره کشوری و امید مقدم در وزن 40 کیلوگرم موفق 

به دریافت مدال برنز شدند. 
تیم خراســان رضوی متشکل از هشت نونهال به مربیگری 
عباس ازقند و سرپرســتی نظری عازم این مسابقات شده 

بودند.

  رتبه سوم سنگنوردان استان 
در المپیاد استعدادهای برتر

ســنگنوردان  قدس: 
در  رضــوی  خراســان 
قهرمانــی  مســابقات 
اســتعدادهای  المپیاد 
برتر کشور در دو بخش 
در  دختران  و  پســران 
زنجان برگزار شد، رتبه 
ســوم را کسب کردند. در این المپیاد در بخش پسران تیم 
خراســان رضوی با یک طال، پنج نقره و سه برنز رتبه سوم 

را کسب کرد. 
این مسابقات در بخش دختران نیز با 58 شرکت کننده در 
گرایش سرعت، با 78 شرکت کننده در گرایش بلدرینگ و 
64 شــرکت کننده در گرایش ســرطناب در دو گروه سنی 
برگزار شد که در پایان تیم استان با یک طال و دو برنز، رتبه 

سوم را از آن خود کرد.

  برگزاری لیگ وزنه برداری 
خراسان رضوی در تربت جام

هیئت  رئیــس  قدس: 
خراســان  وزنه برداری 
دومین  گفــت:  رضوی 
دوره مســابقات لیــگ 
قهرمانی  وزنه بــرداری 
خراســان رضــوی روز 
گذشــته در تربت جام 
برگزار شد. سعید حسین زاده مقدم در این خصوص اظهار 
کرد: 6 تیم از شهرستان های اســتان برای شرکت در این 

مسابقات اعالم آمادگی کرده بودند.

  از جانبازی تا شهادت 
حاال می دانم ســرانجام او پس از ســال ها تالش و مجاهدت در میدان های گوناگون انقالب 
اسالمی، به دنبال مصدومیت شیمیایی در مناطق جنگی )ســال 1365 فاو و سال 1367 
حلبچه( و در اثر پیشــرفت عوارض مصدومیت سال 1375 در بیمارستان ساسان به درجه 
رفیع شهادت نایل می شود. مادر شهید می گوید: تمام مدتی که محمود به جبهه می رفت ما 
بی اطالع بودیم و در نبودش به من و پدرش می گفت برای مأموریت به آلمان می رود. بعدها 
فهمیدم گفته، نمی خواهم مامان و بابا نگران من باشند. گاهی 2 صبح می آمد و تا 5 صبح من 

و پدرش را می دید و می گفت دلتنگتان شدم اما باید بروم.

   برگزاری مراسم اختتامیه
 نمایشگاه »نگاه بانان خورشید« 

اختتامیه  در  قــدس: 
نشست  نمایشــگاه  این 
تخصصــی عکاســی با 
اســتادانی  از  دعــوت 
همچون ابراهیم بهرامی، 
قدیــر وقاری، شــرمین 
موســی  و  نصیــری 

حاجی نژاد در حضور پیشکسوتان و هنرمندان عکاسی مشهد 
برگزار و تکنیک های عکاســی، چگونگی عکاسی در مرز و در 
خصوص برخی از عکس های این نمایشگاه نیز مطالبی بیان 

شد و یک روز خوب را در این نمایشگاه رقم زدند. 
ســروان بیهقی، معاون اجتماعی فرماندهی مرزبانی اســتان 
خراسان رضوی در جمع هنرمندان عکاس استان گفت: مرز و 
مرزبانی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و هنرمندان 
می توانند در این حوزه تأثیرگذار باشند. وی در ادامه با قدردانی 
از همه کســانی که در برگزاری این نمایشگاه نقش داشتند و 
از آن بازدید نمودند، گفت: نمایشــگاه بسیار خوبی برپا شد و 
بازدیدکنندگان نیز رضایت داشتند، اما انتظار داشتیم مسئوالن 

و افرادی که اطالع داشتند از این نمایشگاه بازدید می کردند.

  کتاب »ازدحام تنهایی« نقد می شود
قدس: کتاب »ازدحام تنهایی« در حوزه هنری خراسان رضوی 
نقد می شــود. هفتادونهمین جلسه نقد و پژوهش شعر حوزه 
هنری خراســان رضوی به بررسی کتاب »ازدحام تنهایی« اثر 
»محمد مهدی پناهنده« اختصاص دارد. این جلســه با اجرا و 
مدیریت محمد کاظم کاظمی و با حضور صاحب اثر و جمعی از 
شاعران، منتقدان و عالقه مندان به شعر و ادب فارسی، ساعت 
17 امروز نهم شهریور ماه در حوزه هنری خراسان رضوی )واقع 

در حدفاصل هاشمیه 20 و 22( برگزار می شود.

فرهنگ و زندگی4
شنبه 9 شهریور 1398

29 ذی الحجه 1440 31 آگوست 2019  
سال سی و دوم  
شماره 9051  ویژه نامه 3435 

شماره پیامک: 3۰۰۰7۲3۰5  
 ارتباط پیام رسان سروش: ۰۹۰3۸3۴3۸۰۱ 

فضای مجازی: 

شاد
کام

ن 
سی

: ح
س 

عک

7619zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

1- نوعی مرکز درمانی کوچک - درخشان- 
قدم 2- عقیده قلبی- تخت پادشاهی- ماه 
پتانســیل  اختالف  واحــد  میــالدی 3- 
 الکتریکــی- شــادروان- درهــم آمیخته

4- آن چه از متوفی به جاماند- ضمیر اتحاد 
 – رود آرام شــولوخوف- کشــتی جنگی
5- هم صحبت- ســرزنش کــردن- آزاده 
دشت کربال 6- نت منفی- ضروری- فلکه 
شــهری 7- کمی- تحفه- سردار دهالویه 
8- ریزنمره- واحد شمارش چادر- سلطان 
 آســمان 9- بانــوان- حبــوب هــرآش- 
گل و الی تیره ته جوی 10- فرســتادن- 
سعی و کوشش- دوست داشتن 11- واحد 
ورزش والیبال- بخشــی از خاک اســتان 
فارس را دربر می گیــرد- قاعده اجتماعی 
12- مزه عجول- ماه زمســتانی- صفحه 
اینترنتــی- واهمــه 13- داســتان نویس، 
نمایش نامه نویــس و مقاله نویــس انقالبی 
روس و از بنیان گذاران ســبک رئالیســم 
سوسیالیســتی -  نظیــر و ماننــد- قاتل 
جنگل 14- روزها- نــام دخترانه وطنی- 

اداکننده 15- هدررفته- از نام های حضرت 
فاطمه»س«- روحانی مبارز هم عصر مصدق

1- نیلی رنگ -  نامی که داللت بر مدح یا 
ذم شــخص کند- واحد شمارش تلویزیون 
2- بی زبــان- راهرو سرپوشــیده- آگاهی 
3- از پادشــاهان بنی اسرائیل- مسیحی- 
درس  دوجنــس-  از  یکــی   -4 طویــل 
کشــیدنی- وعده گاه- قلیــل 5- جایگاه 
و منزلــت- رهایــی از بنــد 6- ســرمایه 
جاودانــی- رنگــی فرعی اســت و فیلمی 
 ســاخته رخشــان بنی اعتماد- ابر زمینی 
7- شفقت - آوای گربه- ضمیر اتحاد - گور 
8- ظرف نوشــیدن- صوت تنبیه- حصیر 
9- نخســت- قلیل- لباس- وسط و میان 
10- سودای ناله- شبکه رادیو ، تلویزیونی 
 و اینترنتــی آلمانی- پســوند آغشــتگی
کمدی الهــی  خالــق  ویران شــده-   -11 
12- مغز ســر- راهنما- درخــت تازی- 
رنگ موی فوری 13- واحد حجم انگلستان 
جابجاکننده-  4/5لیتــر-  حــدود  معادل 

کمربنــد داغ فرضی زمیــن 14- چندیــن روح- 
نامناسب- تن 15- نمونه کاال- قید و گرفتاری- قابل 

رویت 

  افقی

  عمودی

بزرگداشت

ایرنا: در آستانه فرا رسیدن سی و سومین سالروز 
شهادت سردار شهید محمود کاوه، نماد یادبود مزار 
این شهید در قطعه شــهدای بهشت رضا مشهد 
رونمایی شد. معاون اطالعات عملیات لشکر ویژه 
شهدا در دوران دفاع مقدس و رئیس ستاد مردمی 
سی و سومین سالگرد سردار شهید محمود کاوه در 
 مراسم رونمایی از المان این شهید با اشاره به انتقاد 
رهبر معظم انقالب از طرح یکسان ســازی گلزار 
شهدا در سراسر کشور، گفت: این انتقاد موجب شد 
تا در خصوص یکسان سازی گلزار شهدا تجدیدنظر 

شود و برای احیای هویت گلزار شهدای آرامستان 
بهشــت رضا که مدفن 5 هزار و 700 شهید این 
خطه از کشورمان است، اقدام شود. سردار سرتیپ 
دوم پاسدار سید مجید ایافت افزود: پیرو فرمایش 
رهبر معظم انقالب، شــهردار مشــهد دستور داد 
تا کارگروه خاصی کار پژوهشــی را در این حوزه 
انجام دهند. سرلشکر پاسدار شهید محمود کاوه، 
فرمانده لشکر ویژه شهدا دهم شهریور سال 65 در 
عملیات کربالی 2 در منطقه حاج عمران پیرانشهر 

به شهادت رسید.

رونمایی از نماد یادبود مزار شهید کاوه در بهشت رضا 

افتتاح رپوژه

عشقستان
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