
ماجراى فرونشست
باند فرودگاه مشهد چيست؟

پرونده احتكار 9 هزار يخچال فريزر
در مرحله انشاى رأى

 قدس براى چندمين بار پيگيرى كرديك مسئول توضيح داد

واكنش  در  رضوى  خراسان  فرودگاه هاى  مديركل 
به برخى اظهارنظرها مبنى بر فرونشست سطح باند 
هيچ وجه  به  ادعايى  چنين  گفت:  مشهد  فرودگاه 
صحت ندارد و تنها بخشى از توقفگاه هواپيماها موسوم 
به «اپرون فرودگاه» به ميزان اندك نشست داشته كه 
در حال بازسازى است.محمدباقر قاسم زاده افزود: 

نشست اپرون فرودگاه ...

در آخريــن مرحله از پيگيرى ها، رئيس شــعبه 12 
تعزيرات حكومتى مشهد اعالم كرد كه يك هفته بعد 
رأى بدوى تخلف 45 ميلياردى احتكار يخچال فريزر 
اعالم مى شود، اما پس از گذشت دو ماه از وعده داده 
شــده، اعالم شد، رأى پرونده صادر و در مرحله انشا 
قرار دارد!30 مهر ماه سال گذشته بود كه ماجراى 

احتكار 9 هزار يخچال فريزر ...
.......صفحه 3 .......صفحه 3 

خراسان رضوى رتبه نخست اقتصاد مقاومتى
آيت اهللا علم الهدى 

در جمع ائمه جمعه خراسان رضوى: 

محرم و صفر فرصتى 
براى توسعه شعائر 

اهل بيت است

.......صفحه 2 

.......صفحه 4 

حاشيه اى از رونمايى كتاب 
«دلهره هاى آخرين خاكريز» 

در سبزوار

ماهِ رخ 
دوست...

مراسم رونمايى كتاب «دلهره هاى آخرين خاكريز» 
در سالن سينما مردم ســبزوار برگزار شد.مراسمى 
كــه بهانه اى بود براى دور هم جمع شــدن پدران، 
مادران، همســران و فرزندان شهدا. پدران و مادران 
شــهدايى كــه لحظه لحظــه بودنشــان رنگ خدا 
مى دهد. چشمشان، قلبشــان و دستشان نور ايمان 
اســت. پدران و مادران عكس فرزندان شهيدشــان 
را بغل كرده بودند. روى ســن هم پر بود از تصاوير 
شهدا. زير عكس هر شهيد نوشته شده بود جهادگر 
شهيد. مراسمى كه صحنه اش مزين است به تصوير 
جهادگران شهيد، ديگر نيازى به صحنه آرايى خاصى 
ندارد: «گو شمع مياريد در اين جمع كه امشب/ در 

مجلس ما ...

طبق آخرين ارزيابى صورت گرفته اعالم شد

.......صفحه 2 

رئيس سازمان انتقال خون 
خراسان رضوى  به قدس خبرداد 

اجراى طرح بزرگ 
نذر خون حسينى 

آيت  اهللا  علم الهدى در جمع ائمه جمعه خراسان رضوى، ماه محرم 
و صفــر را فرصتى مغتنم براى بيان معارف اهل بيت(ع) توصيف و 
اظهار كرد: فرصت ها همچون ابر اســت، ابر در حال حركت اگر در 
جايى باريد، خيراتش مى رسد اما اگر تنها رد شد، جز ايجاد سايه و 

غرش هاى وحشت آور چيزى نخواهد داشت...

استان خراسان رضوى سومين مصرف كننده خون در كشور است.
رئيس ســازمان انتقال خون خراسان رضوى با بيان اين مطلب به 
خبرنگار ما گفت: 60 بيمارســتان و مركز درمانى زير پوشش اين 

.......صفحه 2 سازمان هستند و چندين بيمارستان...

  ويژه برنامه هاى صدا و سيماى 
خراسان رضوى در ايام محرم اعالم شد

قدس: مديركل صدا و سيماى خراسان رضوى گفت: 
مراسم سوگوارى ايام محرم در سراسر استان با پوشش 
گسترده راديويى و تلويزيونى به سمع و نظر مخاطبان 
مى رسد.محسن نصرپور با اشــاره به پوشش گسترده 
صدا و سيماى خراسان رضوى از مراسم عزادارى در ايام 
محرم، افزود: حوزه سيما با ويژه برنامه هاى مرثيه آفتاب، 
عطرعاشــقى، قيامت حروف، برنامه تا آســمان، شب 
شرقى، برنامه پزشك شما با آيتم هاى مختلف عزادارى، 
ســالمت و بهداشــت عمومى، ارتباط با كارشناسان، 
ســالمت و تغذيه عزاداران در خيمه ها و تكايا و زائران 

پياده در ايام محرم فعاليت خواهد كرد. 
وى افــزود: همچنين ســيماى خراســان رضوى با 
برنامه هاى اذن عزا، مرثيه آفتاب، مراسم هاى حرم مطهر 
رضوى، ترتيل قرآن شب عاشورا، خطبه خوانى، همايش 

شيرخوارگان حسينى و... به موضوع محرم مى پردازد.
محســن نصرپــور در ادامه از اجــراى برنامه هاى 
متعدد متناســب با ايام محرم در صداى خراسان 

رضوى خبر داد.

يار ديرين شهيد نواب صفوى 
به  ديار حق شتافت

فارس: آيت اهللا شيخ محّمدتقى مجتهدزاده عبدخدايى، 
برادر محّمدمهدى عبدخدايى، دبيركل جمعيت فداييان 
اسالم در سن 90 ســالگى و مقارن با سوم محرم الحرام 
سال 1441 به ديار باقى شتافت.فرزند آيت اهللا عبدخدايى 
در خصوص رحلت اين عالم ربانى، گفت: علت فوت پدر 
كهولت سن بوده و مراسم تشييع پيكر ايشان امروز ساعت 
10 صبح از مقابل بست شــهيد نواب برگزار مى شود و 
نماينده ولى  فقيه در خراسان رضوى نيز نماز ميت ايشان 
را قرائت مى كنند.اميرحســين مجتهدزاده عبدخدايى 
دربــاره ســجاياى اخالقى وى اظهار كــرد: پدر، عالمى 
وارسته و جدا از تعلقات خاطر دنيايى بودند به  طورى كه 
در سال هاى گذشته ايشان روزانه پنج جزء قرآن تالوت 
مى كردند و آن را به ائمه اطهار هديه مى كردند، اگر فردى 
خدمت ايشان مى رسيد قطعاً روايتى از روايت هاى پربار 

ائمه را برايش بيان مى كردند.
نيمى از گردشگران سالمت 

در مشهد، مليت عراقى دارند
قدس: نيمــى از بيمارانى كه در قالب گردشــگران 
سالمت در كالنشهر مشــهد خدمات درمانى دريافت 
مى كننــد، مليت عراقــى دارند. دكتــر خيامى مدير 
گردشگرى سالمت دانشگاه علوم پزشكى مشهد با اعالم 
اين خبر گفت: ســال گذشته از 56 مليت بيش از 20 
هزار بيمار در مراكز درمانى مشهد پذيرش انجام شده 
اســت و برپايه برآوردها بيــش از 100 هزار نفر هم از 
خدمات سرپايى، تشخيصى و درمانى استفاده كرده اند.
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هاشم رســائى فر: موضوع امنيت غذايى يكى 
از مهم ترين مباحث در هر جامعه اى به حســاب 
مى آيــد كه مســئوليت برقــرارى آن بــا نهادها 
و ســازمان هاى مختلف در هر كشــورى اســت. 
ادارات دامپزشــكى در كشــور ما و در هر شهرى 
مســئوليت كنترل شرايط دام و طيور را كه منبع 
تأميــن غذاى مردم را تشــكيل مى دهند برعهده 
دارند. پس با اين شــرايط هر گونه اتفاقى كه در 
حــوزه دام و طيور بيفتد مســئوليت اوليه آن بر 
دوش دامپزشــكى خواهد بود. بــا اين وجود و با 
توجه به حساسيتى كه بحث امنيت غذايى مردم 
دارد كنتــرل همه چيز از ريزترين نكات گرفته تا 
مديريت تمام امور دقت و ريزبينى خاص خودش 
را مى طلبد. براى همين موضوع است كه ناظران 
و بازرسان دامپزشــكى به صورت مداوم مباحث 
مختلــف از جمله كشــتار دام و طيورى كه قرار 
اســت به مصرف خوراك مردم برســند را تحت 
كنتــرل خود دارند و هر كشــتارگاهى موظف به 

حضور اين پرسنل در هنگام فعاليت خود است.

با اين شــرايط ممكن است كشــتارگاهى تخلفاتى 
داشته باشد يا اينكه بخواهد قوانين را ناديده بگيرد 
كه اين زمان اســت كه مســئوليت كنترل پرسنل 
دامپزشكى بيش از پيش خواهد بود. يكى از همين 
موارد چند روز گذشته در كشتارگاه طيورى كه در 
حوزه شهرستان مه والت فعاليت دارد به شكلى اتفاق 

افتاده است. 
گويا جريان از اين قرار بوده كه شب دو كاميون مرغ 
زنده قصد ورود به كشتارگاه را داشته اند وقتى بازرس 
دامپزشكى متوجه نداشــتن مجوز حمل بهداشت 
مى شــود از ورود آن ها به داخل كشتارگاه ممانعت 
به عمل مى آورد اين اقدام مسئوالنه گويا باب طبع 
كارگران كشتارگاه و دور و برى هايى كه آنجا حضور 
داشــتند قرار نمى گيرد و با كارمند وظيفه شناس 
دامپزشكى درگيرى به وجود مى آورند و بازرسى كه 
احساس مســئوليتش در قبال وظيفه اى كه دارد و 
بايســتى نگهبان امنيت غذايى مردم باشد را به باد 

كتك مى گيرند.
دكتر صالحى مســئول بهداشــتى كشــتارگاه در 

خصوص آنچه اتفاق افتاده اســت ضمن تأييد اين 
موارد به قدس گفت: پيمانكار جديد كه كشــتارگاه 
را از اول شــهريور تحويل گرفته فكر مى كند كه هر 
كارى مى تواند در آنجا انجام دهد و نظارت هايى كه 
مى بايســت قانونى انجام شود را ناديده مى گيرد به 
همين دليل آن هايى كه آن شب آنجا حضور داشتند 
به خودشان اجازه دادند كه همكار ما كه كار درستى 
انجام داده و ماشــينى را كه مجوز حمل بهداشت 
نداشته و نگذاشته وارد كشتارگاه شود را مورد ضرب 
و شــتم قرار دهند. اگر قرار بر اين باشــد كه قانون 
ناديده گرفته شود كار نظارت بى معنى مى شود و هر 

كارى ما بكنيم بيهوده خواهد بود.
وى در مورد اينكه گفته مى شــود حقوق پرســنل 
دامپزشكى مســتقر در كشتارگاه بر عهده پيمانكار 
اســت اظهار داشت: در قانون تعريف شده است كه 
حقوق پرســنل دامپزشــكى از طريق كشتارگاه به 
حساب اداره دامپزشــكى واريز شود و از آن طريق 
حقوق ما پرداخت شــود اما متأســفانه قانون اجرا 
نمى شود و حقوق ما مســتقيم از طريق كشتارگاه 

پرداخت مى شــود! با اين وجــود بيمه ما به صورت 
كارگرى واريز مى شــود و مثــل االن كه چهار ماه 
اســت حقوق نگرفتيم معوق نيز مى شــود. اين را 
هم بد نيســت بگويم كه از اول سال تكليف قرارداد 
ما مشخص نشــده و ما قرارداد نداريم با اين وجود 
همكاران ما احساس مسئوليت زيادى در خصوص 
وظيفه اى كه برعهده شــان گذاشته شده دارند و تا 
جايى كه امكان داشــته باشد اجازه تخلف از قانون 

نمى دهند.
مســعود رنجبر فرماندار شهرستان مه والت نيز در 
خصوص آنچه در كشــتارگاه طيور اين شهرستان 
اتفاق افتاده است گفت: مهم ترين موضوعى كه براى 
ما اهميت زيادى دارد اين اســت كه امنيت غذايى 
مردم شهرستان را تأمين نماييم به همين جهت از 
تمام توانمان استفاده خواهيم كرد تا از تخلف در اين 
حوزه جلوگيرى كنيم ضمن اينكه در جريان اتفاقات 
به وجود آمده در كشــتارگاه نيز بايد عنوان كنم با 
جديت اين موضوع را پيگيرى مى كنيم تا متخلفان 

در اين خصوص برابر قانون مجازات شوند.

قدس: مديركل حفاظت محيط زيســت خراســان 
شمالى گفت: با تالش هاى شبانه روزى محيط بانان 
طى دو ماهــه اخير، 16 نفر متخلــف كه اقدام به 
برداشــت غيرمجاز از موادمعدنى كوه آلبالغ كرده 

بودند، دستگير و تحويل مقامات قضايى شدند.
ســيداصغر مطهرى افزود: در اين مدت از متخلفان 

مقاديــر زيــادى ادوات حفر و برداشــت غيرمجاز،  
تعداد 36 رأس چهارپا كــه براى حمل موادمعدنى 
از آن ها اســتفاده مى شد و مقدار هفت هزار و 420 
كيلوگرم مواد معدنى كشــف و ضبط شــد كه اين 

مقــدار در ارتفاعات از متخلفان كشــف و در محل 
تخليه شد.

وى اظهار داشت: با توجه به كشته شدن دو نفر در 
پى حفارى هاى غيرمجاز در ماه هاى اخير و با وجود 

حفاظت هاى شــبانه روزى محيط بانان، متأســفانه 
حفارى هاى غيرمجاز با شــيوه هاى نامتعارف مانند: 
كوله برى، حفارى شــبانه و دپو در مكان هاى صعب 
العبور ادامه دارد كه ايــن موضوع مى تواند موجب 
افزايــش بــروز حوادث بــراى حفــاران متخلف و 

محيط بانان شود.
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم
شرکت تعاونی مسکن شماره 1 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن شماره 1 خانه صنعت 
و معدن خراس��ان رضوی س��اعت 10 صبح روز دوش��نبه مورخ 1398/06/25 در دفتر 
مرکزی ش��رکت به نش��انی: گلبهار، بولوار جمهوری اس��امی، جمهوری 39، قطعه اول 
سمت چپ، سالن چند منظوره تعاونی مسکن خانه صنعت و معدن با دستور جلسه ذیل 
تشکیل می گردد. از کلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می شود با همراه داشتن برگ 
عضویت جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات دس��تور جلسه در این جلسه حضور 

بهم رسانند. دستور جلسه: 1-  تمدید مدت فعالیت شرکت  )ماده 5 اساسنامه(
تذکر: در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر نباش��د می تواند حق رأی 
خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید. در این 
ص��ورت ه��ر عضو عاوه بر رأی خود تا 3 رأی با وکال��ت و غیر عضو فقط 1 رأی با وکالت 
می تواند داش��ته باش��د. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده 
خ��ود در تاریخ های 23 و 1398/06/24 به دفتر مرکزی تعاونی به نش��انی مذکور، از 
س��اعت 9 صبح الی 13 با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت صدور ورقه ورود 

به مجمع حضور یابند. 
هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره 1 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 

/ع
98
07
32
5

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم
شرکت تعاونی مسکن شماره 7 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 

جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت س��وم ش��رکت تعاونی مس��کن ش��ماره 7 خانه 
صنعت و معدن خراس��ان رضوی س��اعت 14 ظهر روز دوش��نبه مورخ 1398/06/25 در 
دفتر مرکزی شرکت به نشانی: گلبهار، بولوار جمهوری اسامی، جمهوری 39، قطعه اول 
سمت چپ، سالن چند منظوره تعاونی مسکن خانه صنعت و معدن با دستور جلسه ذیل 
تش��کیل می گردد. از کلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می ش��ود با همراه داشتن برگ 
عضویت جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دستور جلسه در این جلسه حضور بهم 

رسانند. دستور جلسه: 1-  تمدید مدت فعالیت شرکت  )ماده 5 اساسنامه(
تذکر: در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر نباش��د می تواند حق رأی 
خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید. در این 
ص��ورت ه��ر عضو عاوه بر رأی خود تا 3 رأی با وکال��ت و غیر عضو فقط 1 رأی با وکالت 
می تواند داش��ته باش��د. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده 
خ��ود در تاریخ های 23 و 1398/06/24 به دفتر مرکزی تعاونی به نش��انی مذکور، از 
س��اعت 9 صبح الی 13 با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت صدور ورقه ورود 

به مجمع حضور یابند. 
هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره 7 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم
شرکت تعاونی مسکن شماره 3 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 

جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت س��وم ش��رکت تعاونی مس��کن ش��ماره 3 خانه 
صنعت و معدن خراس��ان رضوی ساعت 12 ظهر روز دوش��نبه مورخ 1398/06/25 در 
دفتر مرکزی ش��رکت به نش��انی: گلبهار، بولوار جمهوری اسامی، جمهوری 39، قطعه 
اول سمت چپ، سالن چند منظوره تعاونی مسکن خانه صنعت و معدن با دستور جلسه 
ذیل تش��کیل می گردد. از کلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می ش��ود با همراه داشتن 
برگ عضویت جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دستور جلسه در این جلسه حضور 

بهم رسانند. دستور جلسه: 1-  تمدید مدت فعالیت شرکت  )ماده 5 اساسنامه(
تذکر: در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر نباش��د می تواند حق رأی 
خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید. در این 
ص��ورت ه��ر عضو عاوه بر رأی خود تا 3 رأی با وکال��ت و غیر عضو فقط 1 رأی با وکالت 
می تواند داش��ته باش��د. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده 
خ��ود در تاریخ های 23 و 1398/06/24 به دفتر مرکزی تعاونی به نش��انی مذکور، از 
س��اعت 9 صبح الی 13 با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت صدور ورقه ورود 

به مجمع حضور یابند. 
هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره 3 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 
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ضرب و شتم بازرس دامپزشكى مه والت

ماجراى مرغ هايى كه مجوز ورود به كشتارگاه را نگرفتند چه بود؟

دستگيرى 16 نفر حفار غيرمجاز در كوه آلبالغ



با اجرای طرح» ازمزرعه تا سفره«  و رتبه بندی نانوایی ها توسط استانداری خراسان رضوی

نرخ نان اصالح می شود
اقتصادی  امــور  معاون هماهنگی  قدس  
استاندار خراســان رضوی گفت: قیمت تمام 
شــده نان در استان با وجود لحاظ مؤلفه های 
حمایتی کنتــرل قیمت نان توســط دولت، 
گران است.علی رسولیان در نشست کارگروه 
آرد و نان خراســان رضــوی گفت: هم اکنون 
نان در شهر هرات کشــور افغانستان با توجه 
به اینکه قیمت تمام شــده تولید آن بیشتر از 
خراسان رضوی است با قیمت کمتر و کیفیت 
مناســب تری به مردم عرضه می شود.او ادامه 
داد: گندم و ســوخت در هرات وارداتی است و 
قیمت مصرفی هر کیلو وات ســاعت برق سه 
سنت برای اهالی هرات محاسبه می شود با این 
حال قیمت بهترین نان آنان هر قرص ۱۶ هزار 

ریال ایران است.

 قیمت نان از هرات بیشتر است
معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتاندار 
خراســان رضوی گفت: در ایران به آرد یارانه 
تعلق می گیرد و سوخت مصرفی نانوایی ها در 
خراســان رضوی از داخل کشور تأمین شده 
و نســبت به هرات با هزینه کمتری به دست 
نانوایی ها می رســد با این حــال قیمت نان از 
هرات بیشتر است.رســولیان افزود: نان، قوت 
غالب مردم اســت و باید روشی را اتخاذ کرد 
که قیمت تمام شــده نان برای مردم خراسان 
رضوی کاهش یابد.وی تصریح کرد: اختصاص 
آرد یارانه ای به نانوایی ها روش درستی نیست 
و باید اجازه داد نرخ آرد آزاد شود تا در فضای 
رقابتی بین نانوایی ها هم نرخ نان و هم کیفیت 

آن اصالح شود.
معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتاندار 
خراسان رضوی گفت: با این حال تا زمانی که 
دولت به آرد، یارانه اختصاص می دهد ناگزیر به 

تعیین نرخ برای نانوایی های 
دولتی است اما در نرخ گذاری 
فشــار  از  خودداری  جدید، 
مردم  به  بیشــتر  اقتصادی 
در اولویــت قــرار می گیرد 
و نرخ هــای جدیــد چندان 
افزایشــی نخواهد داشــت.

رســولیان افــزود: نرخ های 
انواع نان در خراسان  جدید 
رضــوی با در نظــر گرفتن 
نرخ های ۹ اســتان دیگر و 
مقایســه با آنان توسط این 
تعیین  و  بررســی  کارگروه 

شده است و نرخ های نهایی 
پس از تأیید استاندار توسط 
نانوایی ها  اتحادیــه صنــف 
به اطــالع عموم می رســد.

وی با اشــاره بــه طرح های 
اســتاندار خراســان رضوی 
مبنی بر رتبه بندی نانوایی ها 
و اجرای طــرح »از مزرعه تا 
سفره« برای ارتقای کیفیت 
نان تصریــح کرد: رتبه بندی 
نرخ ها  اصــالح  به  نانوایی ها 
و تعییــن نرخ هــای واقعی 
نان کمک زیــادی می کند.

وی با اشــاره به مشکالت شرکت حمل و نقل 
بین المللی خلیج فارس برای توزیع آرد در بین 
نانوایی های اســتان، گفت: تعیین نرخ جدید 
برای حمل و نقل آرد از مســئولیت اســتان 
خارج است اما پیشــنهاد اصالح نرخ مزبور از 
استان به مسئوالن کشــوری داده شده است.
رسولیان افزود: با توجه به حجم زیاد درخواست 
نانوایی های خراسان رضوی برای دریافت آرد از 
شرکت حمل و نقل خلیج فارس، تغییراتی در 
بازه زمانی توزیع آرد به ویژه در دهه اول محرم 
و دهه آخر صفر و همچنین چگونگی حمل آرد 
ایجاد می شــود تا از فشار زیاد تقاضا روی این 

شرکت کاسته شود.

 مدیرعامل سازمان ترافیک شهرداری مشهد 
در گفت وگو با قدس:  

   تقاطع غیر همسطح مجیدیه 
 به زودی اجرامی شود

مــل  عا یر مد
سازمان حمل 
ترافیــک  و  نقــل  و 
گفت:  مشهد  شهرداری 
مورد  در  اطالع رســانی 
محدودیت های  ایجــاد 
ترافیکی در اجرای برخی 
پروژه هــا ضعیف بوده و 

روابط عمومی شهرداری مشهد در این زمینه باید فعال تر عمل 
کند و اگر در این زمینه تاکنون کوتاهی صورت گرفته است از 

شهروندان عذرخواهی می کنیم.
هادی عطارزاده طوســی در گفت وگو با قدس آنالین اظهار 
داشــت: برای ســال جاری در حوزه حمل و نقل و ترافیک 
شهر مشــهد ۴۴پروژه اصالح هندسی تعریف شده است که 
برخی از آن ها به پایان رســیده و برخی هم در حال اجرا و یا 
شــروع هستند.وی تصریح کرد: همچنین چند پروژه تقاطع 
همسطح از جمله میدان نمایشگاه، دوربرگردان غیرهمسطح 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، دوربرگردان غیرهمسطح ابوطالب ، 
چپ گرد شهید ناصری و جاده محمدآباد که در شهریورماه به 
بهره برداری خواهد رسید، در حال اجرا هستند و مواردی نظیر 
عملیات تقاطع غیرهمسطح میدان مجیدیه به دلیل نزدیکی 
به پروژه میدان نمایشــگاه با تأخیر و از اواخر پاییز شــروع 
می شــود.عطارزاده افزود: در اجرای خط ۳ بی آرتی به دلیل 
مقاومت ها و شکایت هایی که از سوی کسبه و اهالی حد فاصل 
میدان توحید تا میدان شــهدا ارائه شد، تصمیم به بازنگری 
طرح گرفته شــد و بنا شد از حالت بی آر تی خارج و به مسیر 
فرار یا ویژه تبدیل شود.عطارزاده افزود: با توجه به بررسی هایی 
که انجام شــد به دلیل اینکه بیشترین معطلی اتوبوس ها در 
پشــت تقاطع و در صف ترافیک که به طور میانگین از ۱۰۰ 
متر در هر نقطه ای از شهر بیشتر نیست رخ می دهد، بنا شد 
این طرح ابتکاری عملیاتی و فاز اول طرح از میدان توحید تا 
میدان شهدا اجرا شود. در این طرح اتوبوس ها هنگام ورود به 
محدوده ابتدا در مسیر تردد خودروهای دیگر حرکت می کنند 
و از میانه مسیر و در حدود ۳۰۰متر فاصله تا تقاطع وارد خط 
ویژه می شوند تا در صف ترافیک پشت تقاطع ها معطل نشوند.

وی اظهار کرد: این طرح ابتکاری برای محدوده مسیر چهارراه 
ابوطالب تا میدان توحید نیز اجرا خواهد شد .

 معاونت خدمات شهری شهرداری
 در گفت وگو با قدس :

  با سامانه » سی مپ«زباله گردی
 کم می شود

معاون  اکرمی:  وحید 
شهـــــری  خدمــات 
شهرداری مشهد گفت: با 
اجرای سامانه »سی مپ« 
برخــورد  جــای   بــه 
فیزیکی برای جمع آوری 
زباله گردی  زباله گردها، 

را جمــع خواهیم کرد.مهدی یعقوبی در گفت وگو با خبرنگار 
قدس آنالین گفت: شــهرداری مشهد توانایی بازیافت حدود 
۲۰درصد از حجم زباله های تولیدی شهر را دارد اما به دلیل 
عدم تفکیک از مبدأ، در عمل حدود ۱۱درصد از این زباله ها 

بازیافت می شود. 
وی تصریح کرد: متأســفانه بســیاری از شهروندان تفکیک 
پسماند و جداسازی زباله های خشک از تر را انجام نمی دهند. 
وی خاطرنشــان کرد: بر اساس آسیب شناسی انجام شده در 
مناطق مختلف شهری، سامانه ای به نام سی مپ را در نواحی 
یک و ۲ منطقه ۹ شــهرداری به صورت آزمایشی راه اندازی 
کرده ایم. سی مپ نرم افزاری برای گوشی های هوشمند است 
که امکان درخواست جمع آوری و خرید پسماندهای خشک 

شهروندان را به صورت آنالین فراهم می نماید. 
وی اظهار کرد: بر اساس بررسی ها، رضایتمندی خوبی در این 
نواحی از اجرای سامانه سی مپ به وجود آمده و افراد زیادی در 
اپلیکیشن نام نویسی کرده و عضو شده اند. پس از بررسی های 
الزم و رفع ایرادات احتمالی، در آینده نزدیک برای برخی دیگر 

از مناطق شهری نیز این سامانه را فعال خواهیم کرد. 
وی ابراز داشــت: یکی از فواید ســامانه مذکور این است که 
معضالت به وجود آمده در شــهر توسط زباله گردها برطرف 
خواهد شد. برخی از زباله گردها عالوه بر پراکنده کردن زباله ها 
که منجر به کثیف شــدن مناطق مسکونی می شود، محل ها 
را نیز ناامن کرده اند که اعتراضات ساکنان را به دنبال داشته 
است. معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: در واقع 
با اجرای ســی مپ به جای برخورد فیزیکی برای جمع آوری 
زباله گردهــا، با از بین بــردن ملزومات ابتدایــی کار آن ها، 
زباله گردی را جمع خواهیم کرد. یعقوبی در خصوص وضعیت 
طرح انتقال مشاغل مزاحم به حاشیه شهر مشهد نیز گفت: به 
دلیل مزاحمت هایی که مشاغل مزاحم برای ساکنان محلی 
دارند مصمم هستیم که این گونه مشاغل را به طور کامل به 
حاشیه شــهر منتقل کنیم. وی ادامه داد: اکنون در محدوده 
خین عرب دو مجموعه تازه تأسیس فجر طبرسی و سامان اوج 
۶۰۰ واحد تازه ساز در آستانه بهره برداری قرار گرفته اند. قرار 
اســت به زودی ۶۰۰ شغل مزاحم که بیشتر آن ها از منطقه 
۱۱ شهرداری انتخاب شده اند به این مجموعه ها منتقل شوند. 
وی بیان داشت: انتقال مشاغل مزاحم به حاشیه شهر به صورت 
مرحله ای انجام خواهد گرفت تا هم مردم و هم کسبه بتوانند 

به مرور زمان خودشان را با این تغییرات هماهنگ کنند. 

آیت اهلل علم الهدی در جمع ائمه جمعه خراسان رضوی: 
  محرم و صفر فرصتی برای توسعه 

شعائر اهل بیتj است
آیــت  اهلل   قــدس: 
علم الهدی در جمع ائمه 
رضوی،  خراسان  جمعه 
ماه محــرم و صفــر را 
فرصتــی مغتنــم برای 
بیان معارف اهل بیت)ع( 
اظهــار کرد:  و  توصیف 
فرصت ها همچون ابر اســت، ابر در حال حرکت اگر در جایی 
بارید، خیراتش می رسد اما اگر تنها رد شد، جز ایجاد سایه و 

غرش های وحشت آور چیزی نخواهد داشت.
وی گفت: فرصت ها نیز همین  طور است، پیدایش فرصت ها 
چه بســا عوارضی در زندگی انســان و جامعــه دارد که اگر 
بهره برداری کردید، بارشــی هست که از ابر استفاده  شده اما 
اگر از فرصت بهره برداری نکردید، عوارض و هزینه هایش برای 

انسان می ماند و باری بی نتیجه خواهد بود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، محرم و صفر را فرصتی 
مغتنم توصیف کرد و افزود: از فرصت های ارزشمندی که در 
جریان انجام وظیفه ما در مســئله شعائر حسینی در رهگذر 
یک سال وجود دارد، مراســم ابی عبداهلل)ع( و ایام عزای این 

دو ماه است.
وی با بیان اینکه محرم و صفر، پایگاه عظیم و عجیبی است 
که عواطف و احساسات مردم را آماده می کند، یادآور شد: اگر 
بنا شد هر گونه رهنمود و بیان مطلبی داشته باشیم، در کانون 
نظریات و اندیشه های مختلف تحلیل می شود و معلوم نیست 
در نهایت نتیجه بدهد اما امتیاز ماه محرم این است که ما را 
به  عنوان نوکر ابی عبداهلل)ع( و روضه خوان سیدالشهدا)ع( بر 

جریان عشق و عاطفه مردم مسلط می کند.
آیــت اهلل علم الهدی افزود: از این طریق می توان بســیاری از 
هدایت های خودمان را در عمق عواطف و احساســات مردم 
جا دهیم، پیشنهاد من این است که این فرصت را قدر بدانید، 
در خطبه ها به مناسبت های مختلف جریان سخن را به  طرف 
کربال، مسائل سیدالشهدا)ع( و مظلومیت ایشان سوق دهیم، 
حداقل کار این است که در خطبه های نماز جمعه ماه محرم و 

صفر، ِسَمت روضه خوانی خود را اجرا کنیم.
وی اضافه کرد: اگر کالم و هدایت ما به  عنوان وابستگان به این 
خاندان و خدمتگزاران ایشان نسبت به مردم در حاشیه بیان 
مصائب اهل البیت)ع( صورت گرفت، کار ما اثرگذار خواهد بود.

عضو مجلس خبرگان رهبری، حب اهل بیت)ع( را ابزار هدایت 
مردم دانســت و گفت: ائمه معصوم)ع( به دنبال کسب مقام 
و مقام پرست نبودند بلکه در راســتای جریان نبوت، دلسوز 
و خدمتگزار مردم بودند؛ محبــت اهل بیت)ع( ابزار و ضامن 
هدایت مردم اســت.آیت اهلل علم الهدی افزود: مؤســس دهه 
نخست محرم، امام رضا)ع( است که برای نخستین بار در دهه 

اول ماه محرم عزاداری برپا کردند.

طبق آخرین ارزیابی صورت گرفته اعالم شد
  خراسان رضوی رتبه نخست

 اقتصاد مقاومتی
قدس: در آخرین ارزیابی 
اســتان  گرفته،  صورت 
رتبه  رضوی  خراســان 
نخست اقتصاد مقاومتی 

کشور را کسب کرد.
امور  معــاون هماهنگی 
اســتانداری  اقتصــادی 
خراســان رضوی در نشســت گفت وگــوی اجتماعی که به 
مناسبت پاسداشت هفته تعاون برگزار شد، اظهار کرد: الگوی 
مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی با ایجاد همدلی و همفکری 
در ارکان تصمیم ساز اســتان، زمینه کار و تالش بیشتر را در 
استان فراهم کرده است.علی رســولیان افزود: حضور هشت 
شرکت تعاونی در میان ٨٧ معین اقتصاد مقاومتی بیانگر توجه 
جدی بخش تعاون به توســعه استان و نقش آفرینی در مسیر 
تحقق سیاســت های اقتصاد مقاومتی و الگوی مثلث توسعه 
اقتصادی فرهنگی است.وی تصریح کرد: پروژه ها و طرح های 
سرمایه گذاری حوزه تعاون باید احصا و جمع بندی شود تا به 
صورت تفاهم نامه ذیل الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی 
استان مدنظر قرار گیرد. موانع و مشکالت احتمالی مربوط به 
پروژه های مذکور هم در ستاد تسهیل و یا شورای فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی اســتان رفع خواهد شد.وی با بیان اینکه به 
دلیل تجربه موفق استان در حوزه تنظیم بازار، این استان معین 
تنظیم بازار کشور شده است، گفت: این آمادگی وجود دارد که 
پیشنهادات بخش تعاون استان برای تنظیم بازار در دو محور 
تأمین کاال و توزیع؛ جمع بندی و به سطح ملی منعکس شود.

رئیس مرکز پایش آالینده های زیست  محیطی:
  شدت تابش اشعه فرا بنفش در مشهد 

باالست
مرکز  رئیس  ایســنا: 
پایش آالینده های زیست 
 محیطی مشــهد از باال 
بودن شدت تابش اشعه 
فرابنفش در این شــهر 
خبر داد. رضا اسماعیلی 
وضعیت  خصــوص  در 
امواج فرابنفش )UV( در شــهر مشهد، اظهار کرد: سنجش 
شــدت تابش امواج فرابنفش در شهر مشهد نشان می دهد 

شدت این امواج در سطح مشهد مقدار باالیی است.
وی ادامه داد: شدت تابش امواج فرابنفش در ظهر که با تابش 
مستقیم خورشید به حداکثر میزان خود می رسد، مقدار باالیی 
است.رئیس مرکز پایش آالینده های زیست  محیطی مشهد 
افزود: البته با توجه به پایان فصل تابستان پیش بینی می شود 
رفته  رفته از شــدت تابش اشــعه فرابنفش کاسته شود، اما 
شهروندان و مسئوالن باید نسبت به این مسئله توجه الزم را 
داشته باشند.  اسماعیلی اضافه کرد: خوشبختانه مدتی است 
تعدادی دستگاه  سنجش شدت میزان اشعه فرابنفش در چند 
ایستگاه منتخب ســنجش آلودگی هوا در سطح شهر نصب 
شده و شدت اشعه فرابنفش در سایت اطالع رسانی می شود.   

 علی پور اســتان خراسان رضوی سومین مصرف کننده خون در کشور است. مدیرکل 
انتقال خون خراسان رضوی با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: ۶۰ بیمارستان و مرکز 
درمانی زیر پوشش این سازمان هستند و چندین بیمارستان استان ما در رده بیمارستان های 

پرمصرف در زمینه خون و فراورده های آن محسوب می شوند.
حمیدرضا اســالمی افزود: به دلیل ظرفیت های مراکز درمانی اســتان در جذب بیماران 
بسیاری از کشورها، شاهد انجام اعمال جراحی و درمان اتباع دیگر کشورها نیز هستیم که 
این قضیه نیز در مصرف باالی خون و فراورده های آن بی تأثیر نبوده است. چنانکه میزان 
مصرف فراورده های خونی در ســال گذشته نسبت به سال ۹۶، ٧درصد رشد داشته و در 
ماه های نخست سال جاری نیز نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته، رشد 5 درصدی 
مصرف خون را شاهدیم.دکتر اسالمی در پاسخ به اینکه آیا برنامه ای برای فروش فراورده های 
خونی به بیماران از سایر کشورها ندارید؟ گفت: چون خون را رایگان دریافت کرده و هدیه ای 
از ســوی نیک اندیشان به افراد نیازمند می دانیم بدون نگاه تجاری و رایگان نیز در اختیار 
بیماران قرار می دهیم. البته تعرفه های اندکی برای تهیه فراورده های خونی تعریف شــده 
که به خزانه دولتی واریز می شود.وی تأکید کرد: از آنجا که خون و فراورده های آن به طور 
مستمر به مصرف می رسد ما نیازمند دریافت همیشگی خون هستیم اما به دلیل آنکه افراد 
در رفتارهای هیجانی به اهدای خون می پردازند برخی موارد با گرم شدن هوا یا مسائلی از 
این گونه، روند اهدای خون کند می شود. مدیرکل  انتقال خون خراسان رضوی همچنین 
اظهار داشت: طرح بزرگ نذر خون حسینی با شعار »نذر امسال من نجات جان انسان ها« 

و با رویکرد استفاده صحیح از ظرفیت فرهنگي مردم به منظور پیوستن به صف داوطلبان 
اهداي خون در ماه محرم و صفر اجرا می شود. همچنین در طرح نذر خون حسینی سال 
گذشــته که از اول محرم تا بیستم صفر اجرا شد ۳۳ هزار و ۲۱۶ نفر به پایگاه های اهدای 
خون استان مراجعه کردند که از این میزان از ۲5هزار و ۶۹۹ نفر خون گیری به  عمل آمد و 
این میزان مراجعه و اهدا به نسبت مدت مشابه سال پیش از آن با رشد 5/5 درصدی همراه 

بود و برای امسال هم همین میزان رشد را پیش بینی کرده ایم.

رئیس سازمان انتقال خون خراسان رضوی  به قدس خبرداد 

اجرای طرح بزرگ نذر خون حسینی در ماه محرم وصفر

نرخ های جدید
 انواع نان در 

خراسان رضوی با در 
نظر گرفتن نرخ های

 ۹ استان دیگر 
و مقایسه با آنان
  توسط کارگروه

  آرد و نان بررسی
 و تعیین شده است

بــرش

روزبازار

شهری

اجتماعی
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 تأسیس دفتر مجمع تقریب
 بین مذاهب اسالمی در تربت جام

قدس: تفکر حرکت های تقریبــی، انقالبی و آتش به 
اختیار با پشــتوانه مردمی، ابرقدرت هــا را به التماس 

واداشته است.
معاون امور مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسالمی 
در آیین تأســیس دفتر مجمع تقریــب بین مذاهب 
اســالمی در تربت جام با اعالم این مطلب گفت: برای 

رسیدن به امت واحده باید فکرها به هم نزدیک شود.
حجت االسالم سیدحامد علم الهدی افزود: مجمع تقریب 
مذاهب با دانشــگاه پیام نور و آزاد تفاهم نامه همکاری 
امضا کرده است.معاون امور مجمع جهانی تقریب بین 
مذاهب اسالمی ادامه داد: این روند با پشتوانه مردمی، 

علما، استادان و سردمداران وحدت ادامه دارد.

 در تأمین الستیک کامیون
 کمبودی نداریم

ایسنا: رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران و فروشندگان 
الســتیک مشهد گفت: مشــکلی در تأمین الستیک 
کامیون نداریم و الستیک این بخش از ناوگان مشهد 
در حجم بسیار زیادی در واحدهای صنفی ما در انبارها 
وجود دارد.محمدکاظم جنتی افــزود: در حال حاضر 
در بحــث کامیونی هیچ متقاضی نداریم که بیان کند 
نام نویســی کردیم و الســتیکی به ما ندادند. معاونت 
حمل و نقل اداره راه بر اساس پیمایشی که کامیون در 
جاده انجام می دهد، به آنان الستیک اختصاص می دهد.

وی با بیان اینکه ۲۲ درصد در حوزه الستیک افزایش 
قیمت داشــتیم، عنوان کرد: پس از این میزان افزایش 

دیگر شاهد افزایش قیمت نبودیم.

۱7 شهریور؛ ورود آخرین گروه 
حجاج خراسانی به فرودگاه مشهد

قدس: معاون حــج و زیارت خراســان رضوی گفت: 
پروازهای برگشت کاروان های حج استان تا یکشنبه ۱٧ 
شهریور ماه ادامه خواهد داشت.رضا درگاهی افزود: با ورود 
آخرین پرواز در روز گذشته در مجموع ۹ هزار و ۶5۶ زائر 
و عوامل کاروان های استان خراسان رضوی در قالب ۶٧ 
کاروان به مشهد مراجعت داشته اند که با فاصله سه روز 
آخرین پرواز استان نیز عصر روز یکشنبه ۱٧ شهریورماه 
۲5۴ حاجی دو کاروان باقیمانده استان را از مدینه منوره 
به مقصد فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد منتقل خواهد 
کرد.وی یادآور شد: تا این تاریخ در حج تمتع سال جاری 
زائر فوتی از کاروان های خراسان رضوی نداشته ایم و همه 

زائران در سالمت کامل به استان بازگشتند.

خبر

بجنورد- خبرنگار قــدس  رئیس ســازمان اورژانس 
پیش بیمارســتانی و مدیر حوادث دانشــگاه علوم پزشــکی 
خراسان  شمالی گفت: ۱۶ هزار و ۲۱۹ تماس تلفنی در پنج 
ماه اول سال جاری به منظور ایجاد مزاحمت با اورژانس ۱۱5 
گرفته شد.دکتر تقی دولت آبادی اظهار داشت: این در حالی 
اســت که تعداد تماس های منجر به اعزام آمبوالنس اعم از 

شهری و جاده ای ۱۳ هزار و ۳٨5 مورد بوده است.
وی با اشــاره به اینکه بیش از 5۰ درصد تماس ها با اورژانس، 
مزاحمت تلفنی است، ادامه داد: مزاحمت ها و اعالم حادثه های 

دروغین وقت زیادی از کارکنان اورژانس را تلف می کند.
دکتر دولت آبادی اظهار داشت: این موجب شده تا رسیدگی به 

بیماران و حادثه دیدگان واقعی با چالش مواجه شود.

وی با بیان اینکه آمار مزاحمت ها در دوران بازگشایی مدارس 
بیشــتر می شود، بر آموزش و فرهنگ سازی در این زمینه از 

سوی رسانه های جمعی و فضاهای مجازی تأکید کرد.

وی همچنین ادامه داد: تعداد تماس های منجر به ارائه مشاوره 
در این مدت ۳هزار و ۶۱ مورد به ثبت رســیده است.رئیس 
سازمان اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیر حوادث دانشگاه 
علوم پزشکی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: ۱۳ هزار و ٨٨۴ 
مأموریت شهری و جاده ای در پنج ماه نخست امسال توسط 
اورژانس به ثبت رسیده است.دکتر دولت آبادی تصریح کرد: 
از ایــن تعداد ٧هزار و ٨5۰ مأموریت شــهری و ۶ هزار و ۳۴ 
مأموریت جاده ای بوده اســت.وی خاطرنشان کرد: در مدت 
زمان ذکر شده تعداد CPR موفق ۱۴مورد شهری، سه مورد 
جاده ای، تعداد فوریت بین مراکز هشــت مورد شهری، 5۰۰ 
مورد جاده ای و تعداد مصدوم یا بیمار جابه جا شده بین مراکز 

هشت مورد شهری و 5۰٨ مورد جاده ای بوده است.

16 هزار تماس مزاحم تلفنی با اورژانس 115 خراسان شمالی!
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روی خط حادهث

واکاوی
  ماجرای فرونشست باند فرودگاه مشهد 

چیست؟
ایرنا: مدیرکل فرودگاه های 
خراسان رضوی در واکنش 
به برخی اظهارنظرها مبنی 
باند  سطح  فرونشست  بر 
فــرودگاه مشـهـد گفـت: 
چنین ادعایی به هیچ وجه 
صحت ندارد و تنها بخشی 

از توقفگاه هواپیماها موسوم به »اپرون فرودگاه« به میزان اندک 
نشست داشته که در حال بازسازی است.

محمدباقر قاسم زاده افزود: نشست اپرون فرودگاه نیز مربوط 
به ســال ها پیش و رخدادی است که امکان وقوع آن در هر 

منطقه ای ممکن است.  
»اپرون« بخشی از فرودگاه اســت که عملیات سوار و پیاده 
کردن مســافران، بارگیری، تخلیه بار و محموله های پستی، 
ســوختگیری هواپیماها، توقف و تعمیر و نگهداری آن ها در 

این بخش مطابق مقرراتی خاص صورت می گیرد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای خراســان رضوی، دهم 
شهریور ماه جاری در جریان نشست هیئت نمایندگان مردم 
مشهد در مجلس شورای اســامی در محل اتاق بازرگانی 
این شــهر با اشــاره به تبعات اضافه برداشت از آبخوان های 
زیرزمینی استان گفته بود: دشــت مشهد ۲۵ سانتیمتر و 
دشت نیشابور ۲۸ سانتیمتر فرونشست دارند به طوری که 

سطوح بحرانی را پشت سر گذاشته اند.  
محمدعایی افزود: این اتفاق به ایجاد شکاف در سطح زمین 
منجر شده و مسیرهای ارتباطی را نابود می کند. همین حاال 
باند اصلی فرودگاه مشــهد در حال فرونشست است و این 
پدیده مخرب طبیعی به خود شــهر مشــهد نیز رسیده به 
طوری که در محدوده قاسم آباد و پل قائم)عج( این کانشهر، 

نشانه هایی از آن مشاهده می شود.

سرانجام کش و قوس یک پرونده در قوچان 
  با حکم قضایی قبرستان قدیمی 

از ید شهرداری خارج می شود
خـط قـرمز: معــاون 
اوقافی، حقوقی و ثبتی 
اداره کل اوقــاف و امور 
رضوی  خراسان  خیریه 
از صــدور حکم قطعی 
وقفیت قبرستان قدیمی 
شــهر قوچــان علیــه 
شــهرداری قوچان خبر داد. حجت االسام محمد ذاکری و 
در تشــریح این خبر اعام کرد: در راستای استیفای حقوق 
موقوفات و با توجه به اینکه پیگیری انجام شده برای استیفای 
اراضی موقوفه واقع در مســیر خیابان از شهرداری قوچان به 
نتیجه ای نرسید، تصمیم به طرح و تعقیب موضوع از طریق 

محاکم قضایی گرفته شد.
معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف خراسان رضوی 
با اشــاره به اینکه قســمتی از اراضی موقوفه غامحسین، 
معروف به قبرستان قدیمی قوچان در مسیر احداث خیابان، 
آتش نشانی و یک قطعه زمین مجموعاً به مساحت 1۵ هزار 
مترمربع در تصرف شهرداری بوده است، تصریح کرد: پیگیری 
جهت استیفای حقوق موقوفه به نتیجه نرسید، بنابراین جهت 
احیای حقوق وقف، به طرح دعوی علیه شهرداری برای اثبات 

وقفیت اراضی اقدام شد.
وی افزود: پرونده مذکور در دادگاه بدوی رسیدگی و درنهایت 
در دادگاه تجدیدنظر با توجه به وجود اسناد و مدارک موجود 
رأی به نفع موقوفه مبنی بر اثبات وقفیت صادر شد و با وجود 
فرجام خواهی شــهرداری از رأی صادره، حکم صادره مورد 

تأیید دیوان عالی کشور نیز قرار گرفت.
ذاکــری گفت: بــا توجه به حکم قطعی صــادره از محاکم، 
پیگیری الزم برای تحویل اراضی موقوفه و استیفای حقوق 
موقوفه از شهرداری در حال انجام است. گفتنی است؛ ارزش 

اراضی مذکور حدود 1۵0 میلیارد ریال برآورد شده است.

  صیاد غیرمجاز خودش صید شد!
خط قرمز: رئیس اداره حفاظت محیط  زیســت شهرستان 
جاجرم از دستگیری صیاد غیربومی پرندگان شکاری در این 
شهرســتان خبر داد. محمد موسوی اظهار کرد: همزمان با 
فصل زنده گیری غیرمجاز پرندگان شــکاری، مأموران یگان 
حفاظت این اداره با افزایش گشــت زنی در حوزه شهرستان 
جاجرم، یک نفر صیاد حرفه ای پرندگان شکاری را در محل 
احداث کومه و پهن کردن تور و طناب دســتگیر کردند. از 
ناحیه متهم که از اســتان های جنوبی کشور  به این منطقه 
آمده بود، ســه پهله دلیجه، تعدادی قمــری و تور و ادوات 
زنده گیری پرندگان شکاری کشف و ضبط شد. متهم جهت 
طــی کردن مراحــل قانونی به اتهام زنده گیــری پرندگان 

شکاری )دلیجه( به مراجع قضایی معرفی شد.

عقیل رحمانی در آخرین مرحله از پیگیری ها، 
رئیس شعبه 1۲ تعزیرات حکومتی مشهد اعام 
کرد رأی پرونــده 4۵ میلیاردی احتکار یخچال 

فریزر صادر و در مرحله انشا قرار دارد!

 وعده ای که باز هم عمل نشد
30 مهر ماه سال گذشته بود که احتکار 9 هزار 
یخچال فریزر با ورود سرپرست وقت دادسرای 
انقاب مشهد کشف شد. ماجرایی که پس از 
بررسی کارشناســان معاونت بازرسی سازمان 
صمت خراســان رضوی، میزان تخلف صورت 

گرفته 4۵ میلیارد تومان اعام شد.
از همان زمان محموله مذکور با دســتور مقام 
قضایــی در محل توقیف و پرونــده این اقدام 
سودجویانه برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی 
استان ارجاع و رسیدگی آن به شعبه 1۲ بدوی 

تعزیرات حکومتی مشهد واگذار شد.
در ادامه و باتوجه به میزان تخلف عظیم صورت 
گرفته که در گزارش های متعدد  برای مشخص 
شدن ســرانجام پرونده احتکار 9 هزار یخچال 
فریزر توســط یک برند شناخته شده و اغنای 
افکار عمومی، ماجــرا را از تعزیرات حکومتی 

استان پیگیری کردیم.
این سلســله گزارش ها ادامه داشــت تا اینکه 
سرانجام پس از هشت ماه، ابتدای تیر ماه سال 
جاری به دفتر مدیــــرکل تعزیرات حکومتی 

اســتان برای دریافت پاســخ و شفاف سازی 
مراجعه کردیم اما پاسخی دریافت نکردیم. کمی 
بعد مدیردفتر مدیرکل ما را به شعبه رسیدگی 

کننده ارجاع داد.
 در شــــعبه 1۲ بدوی تعزیــرات حکومتی 
مشــهد مظفری، رئیس شــعبه مذکــور در 
پاســخ به پیگیری صورت گرفته، اعام کرد: 

تا هفته بعد)حدوداً هفتم تیرماه( رأی ایــــن 
پرونده صادر و اعام خواهــــد شــــد. وی 
همچنین در پاســــخ به ایــن پرســش که 
رســیدگی بــه ماجرای گران فروشی بیش از 
6 میلیارد تومانی واحد مذکور کــه در تهران 
صورت گرفته بود، در چه مرحله ای اســــت، 
عنوان کرد: این ماجرا هم همزمــان با پرونده 

ارجاع شــده مورد رســیدگی قرار گرفتــه و 
رأی آن هم هفته آینده اعام می شود.

  پرونده احتکار بزرگ در خط پایانی!
از این وعده یک هفته ای، حدود دو ماه گذشــت 
و بازهم هیچ خبــری از صــدور رأی برای این 
پرونــده بزرگ احتکار 9 هــزار یخچال فریزری 
نشد، بر همین اساس برای چندمین بار خبرنگار 
ما به شعبه 1۲ بدوی تعزیرات حکومتی مشهد 
مراجعه و پیگیر وعده داده شده شد. در این رابطه 
مظفری، رئیس شعبه مذکور برای دومین بار و در 
پاسخ پیگیری های قدس گفت: رأی پرونده مورد 

اشاره صادر شده و در مرحله انشا قرار دارد.

  یک نکته
جدا از هرگونه رأیی که دستگاه رسیدگی کننده 
برای واحد متخلف در نظر بگیرد، افکار عمومی 
مطالبه به حقی دارند و آن هم مشــخص شدن 

سرانجام پرونده 4۵ میلیارد تومانی احتکار است.

 قدس برای چندمین بار پیگیری کرد

پرونده احتکار 9 هزار یخچال فریزر، در مرحله انشای رأی

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
 پیش بینی افزایش سرعت باد 

همراه با گردوخاک در خراسان رضوی 
هواشناســی  قــدس: 
اعام  رضوی  خراســان 
با توجه به تحلیل  کرد: 
نقشه ها و تصاویر ماهواره 
هواشناسی تا پایان هفته 
جاری پدیــده غالب در 
نوار شرقی و نیمه جنوبی 

استان افزایش سرعت و شدت وزش باد همراه با گردوخاک است.
بر این اساس کمینه و بیشینه دما در مشهد برای امروز پنجشنبه 

به ترتیب 1۵ و 30 درجه سلسیوس پیش بینی می شود.

خبر
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 شماره 9056  ویژه نامه 3440  
در شهـر شماره پیامک: 300072305  

 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 
فضای مجازی: 

رحمانی: یکی از عامان اصلی فــروش موادمخدر صنعتی در 
حاشیه شهر مشهد که تحت تعقیب عوامل ناحیه مقاومت بسیج 
سپاه حضرت مسلم)ع( بود، سرانجام با ۲0 میلیون تومان پول نقد 

و مقداری ماده مخدر صنعتی دستگیر شد.
چندی پیش به واســطه ارائه گزارش هــای متعدد و گایه های 
مردمی ساکنان شهرک شهید رجایی به معاونت اطاعات سپاه 
ناحیه حضرت مسلم)ع(، مبنی بر فعالیت گسترده فردی جوان در 
امر فروش مواد مخدر صنعتی در منطقه، سرهنگ پاسدارکوکبی، 
فرمانده ناحیه مقاومت، دســتورات ویژه ای برای دستگیری فرد 
مذکور صادر کرد. با حضور عوامل سپاه در حاشیه شهر و کنترل 
چند ساعته نامحسوس چندین محور، سرانجام عامل گسترش 

اعتیاد در بین خانواده ها در حالی شناسایی شد که ترک نشین 
موتورسیکلت او یک زن بود. بر همین اساس موضوع به سرعت به 
اطاع جانشین سرپرست دادسرای انقاب مشهد رسید و دستور 
دستگیری متهم توسط قاضی دشتی فدکی صادر شد. از سوی 
دیگر نیروهای معاونت اطاعات ســپاه ناحیه حضرت مسلم)ع( 
قبل از دستگیری متهم برای آنکه پی ببرند نقش زن ترک نشین  
در ماجرا چیســت؟ مدتی آن ها را تعقیب کردنــد که در ادامه  
مشخص شد زن نیز در امر فروش موادمخدر با متهم اصلی پرونده 
همراهی می کند. پس از آن آپاچی ســوارها که یک کوله پشتی 
نیز همراه خود داشــتند، به محاصره درآمده و دستگیر شدند. 
در ادامه مشــخص شــد که خرده فروش حرفه ای برای پوشش 

اقدامات مجرمانه، همسرش را با خود همراه کرده بود. کوله پشتی 
همراه متهمان مورد بازرسی قرار گرفت که در پی آن حدود ۲0 
میلیون تومان وجه نقد که به احتمال قوی از فروش موادمخدر 
صنعتی بدست آمده باشد، به همراه حدود 100 گرم ماده مخدر 
شیشه  کشف شد. تحقیقات از سوی نیروهای سپاه مشهد برای 

دستگیری دیگر سرشاخه ها همچنان در دستور کار قرار دارد.

در پی گالیه های مردمی موجب شد

دستگیری خرده فروش مواد با 20 میلیون پول نقد

     صفحه 3 خراسان

آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
)نوبت دوم( شرکت تعاونی چندمنظوره عام کارکنان 

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد
بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت 
می شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
)نوب��ت دوم( که در روز پنج ش��نبه مورخه 98/06/28 
رأس ساعت 13/30 در محل سالن اجتماعات ساختمان 
مرکزی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد 

تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
توضیح��ات:1- در اجرای بند 3 دستورجلس��ه )انتخاب 
بازرس اصلی و علی البدل( متقاضیان، بایستی حداکثر تا 
تاریخ 98/06/27 ضمن ارائه مدارک الزم کاندیداتوری 

خود را کتبًا به دفتر شرکت تحویل نمایند.
2- اعض��اء محترم��ی که ام��کان حضور آنها در جلس��ه 
مذکور مقدور نمی باشد می توانند از تاریخ نشر آگهی 
لغای��ت تاریخ 98/06/27 در س��اعات اداری به همراه 
وکیل م��ورد نظر خود به محل دفتر ش��رکت مراجعه و 
برگ وکالتنامه با تاییدیه ش��رکت را دریافت نمایید. 
در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه 

رأی و هر شخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود.
دستورجلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2- ط��رح و تصوی��ب صورتهای مالی، )حس��اب س��ود و 
زیان و ترازنامه منتهی به 97/12/29(

3- انتخاب ب��ازرس اصلی و علی البدل ش��رکت برای 
مدت یکس��ال مالی   4- طرح و تصویب پاداش هیئت 

مدیره   5- طرح و تصویب پاداش بازرس
6- ط��رح و تصوی��ب بودجه پیش��نهادی هیئت مدیره 

برای سال مالی 98
هیئت مدیره شرکت تعاونی چندمنظوره عام کارکنان 

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد
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بطور  عادی  عمومی  مجمع  دعوت  آگهی 
العاده نوبت اول شرکت تعاونی چند  فوق 

منظوره عام تریکو کشباف خراسان به شماره 
ثبت 2022 و شناسه ملی 10380164339

تعاونی              شرکت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
 98/07/07 مورخ  صبح   10 ساعت  راس  الذکر  فوق 
متری  سی  انتهای  در  واقع  شرکت  دفتر  محل  در 
طالب - نبش مفتح 43 برگزار می گردد. لذا از کلیه 
اعضاء محترم دعوت میشود با همراه داشتن دفترچه 

عضویت و کارت ملی در جلسه فوق شرکت نمایند.
دستور جلسه :

1- گزارش عملکرد سالیانه هیئت مدیره و بازرسین
2- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1397 

3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی برای سال 
1398

4- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت 
یکسال

5- طرح و تصویب افزایش سرمایه از محل مطالبات 
سهامداران

6- طرح فروش یک قطعه زمین 1000 متری شرکت
یادآوری:

1- از اعضای محترمی که مایل به کاندیدا شدن در سمت 
 98/07/01 تاریخ  تا  میشود  تقاضا  باشند  می  بازرسی 

جهت ثبت نام به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.
جلسه  در  غایب  عضو  هر  ازطرف  نمایندگی  به   -2
وکالت                   و غیر عضو فقط یک  هر عضو فقط سه وکالت 
در  کتبی  وکالتنامه  باید  که  باشد  داشته  تواند  می 
 98/07/01 تاریخ  تا  طرفین  حضور  با  شرکت  دفتر 

تنظیم شود.
هیئت مدیره شرکت تعاونی چند منظوره عام

تریکو کشباف استان خراسان

/ع
98
07
32
1

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده  شرکت تعاونی شایان  ترابر ایرانیان )نوبت اول ( تاریخ انتشار 98/06/14
جلس��ه مجم��ع عمومی فوق العاده نوبت  اول ش��رکت تعاونی ش��ایان  تراب��ر ایرانیان  در س��اعت 10 صبح جمعه  مورخ 
98/06/29 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در جاده فریمان- بعد از تپه سالم- سه راهی جیم آباد  بادستور جلسه 
ذیل تشکیل می گردد . از کلیه اعضای محترم   دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دستور جلسه 

ذیل  در این جلسه حضور بهم رسانند .
دستور جلسه :1- الحاق به موضوع فعالیت شرکت، ماده 3 اساسنامه

تذکر : 1- در صورتیکه حضور عضوی در جلس��ه میس��ر نباش��د می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به عضو 
دیگ��ر واگ��ذار نمای��د . که در این صورت تعداد آراء وکالتی هرعضو حداکثر س��ه رای وهر ش��خص غیر عضو تنها یك 
رای خواه��د داش��ت عضو متقاضی می تواند ب��ه همراه نماینده خود در تاریخ 98/6/27 درس��اعات اداری به آدرس 

دفترشرکت  مراجعه و برگ وکالت خود را ارائه و برگه ورود به جلسه دریافت دارد .
هیئت مدیره

/ع
98
07
26
1

,ع
98
07
33
4

B پروژه مسکونی کربالیی مهدی طرقبه ای بلوک

بلوک D2  امیریه

شماره نوع کاربریطبقه
قیمت کارشناسی خبره متراژ مفیدشماره واحدبلوک

)مترمربع-ریال(

d2108547,000,000 2مسکونیدوم

d2048547,000,000 2مسکونیدوم
d20510047,000,000 2مسکونیدوم
d20610547,000,000 2مسکونیدوم
d2079847,000,000 2مسکونیدوم
d2119547,000,000 2مسکونیدوم
d21210047,000,000 2مسکونیدوم
d21310047,000,000 2مسکونیدوم

d2098547,000,000 2مسکونیچهارم
d2108547,000,000 2مسکونیچهارم
d2017247,000,000 2مسکونیچهارم
d2038047,000,000 2مسکونیچهارم
d2048547,000,000 2مسکونیچهارم
d20510047,000,000 2مسکونیچهارم
d20610547,000,000 2مسکونیچهارم
d2079847,000,000 2مسکونیچهارم
d2119547,000,000 2مسکونیچهارم
d21210047,000,000 2مسکونیچهارم
d21310047,000,000 2مسکونیچهارم
d20811047,000,000 2مسکونیچهارم

شماره نوع کاربریطبقه
بلوک

شماره 
واحد

شماره واحد 
در پالن

حدود 
متراژ مفید

قیمت کارشناسی 
خبره )مترمربع-ریال(

)B مسکونیاول )بلوکB110119445,000,000
)B مسکونیاول )بلوکB110229945,000,000
)B مسکونیاول )بلوکB2101310045,000,000
)B مسکونیاول )بلوکB210249745,000,000
)B مسکونیاول )بلوکB310169745,000,000
)B مسکونیدوم)بلوکB120119445,000,000
)B مسکونیدوم)بلوکB120229945,000,000
)B مسکونیدوم)بلوکB2201310045,000,000
)B مسکونیدوم)بلوکB220249745,000,000
)B مسکونیسوم)بلوکB130119445,000,000
)B مسکونیسوم)بلوکB130229945,000,000
)B مسکونیسوم)بلوکB2301310045,000,000
)B مسکونیسوم)بلوکB230249745,000,000
)B مسکونیسوم)بلوکB330169745,000,000

مزایده
موسس��ه اجرایی بنیاد توس��عه و عمران موقوفات خراسان در نظر دارد واحد های مسکونی مندرج در 
ای��ن آگهی را از طریق مزایده واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت میش��ود در صورت تمایل خرید، 
نسبت به اخذ اسناد مزایده و بازدید ساختمان اقدام نموده و قیمت پیشنهادی خود را برای هر واحد 

حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ آگهی اعالم نماید.
جهت اخذ اسناد و شرکت در مزایده به آدرس مشهد ، قاضی طباطبایی 5                       

نبش قاضی طباطبایی 5/1  ، پالک 1 ، دبیرخانه کمیسیون معامالت مراجعه فرمایید.



ورزش خراسان

آنیی اهی مذهبی

گفت وگوی قدس با والدین شهید »حمیدرضا خیرخواه« در سالروز شهادتش

با  یا حسینj  پرکشید
سرورهادیان: 36 ســال از زمانی که دم اذان 
صبــح مادر با دیدن یک خــواب از جا پرید و 
گفت حمیدرضا امروز به شهادت رسیده است، 
می گذرد.وارد خانه شان می شــوم، پدر و مادر 
سرباز شهید »حمیدرضا خیرخواه« در سالروز 
سی و ششمین روز شهادت پسر بزرگشان ما 

را پذیرا می شوند.

 پرواز یک کبوتر
زهره جوادی، مادر شــهید از خواب اذان صبح 
14 شــهریور ســال 62 برایم می گوید: نماز 
صبح را خواندم و یک لحظه خوابم برد، خواب 
دیدم ســه کبوتر در آغوش دارم، اما زیباترین 
و بزرگ ترین آن ها ناگهان پرکشــید و رفت از 
خواب پریدم و قلبم گواهی داد که حمیدرضا 

امروز به شهادت می رسد. 

 بسیار اهل مطالعه و کتاب بود
این مادر صبور تعریــف می کند: حمیدرضا 8 
صبح همان روز یعنی 14 شهریور62 به شهادت 
رســید. بعد ها همرزمانش برایم گفتند پسرم 
در سنگر توســط تیری که به گلویش خورد و 
از مغزش بیرون آمد به شــهادت رسید. پسرم 
عاشــق حســین)ع( بود و همرزمانش گفتند 
همان لحظه هم حمیدرضا یاحسین)ع( گفت 
و به شهادت رســید.محمدرضا خیرخواه، پدر 
شهید هم می گوید: 27 تیر سال 42 به دنیا آمد. 
من درجه دار ارتش بودم و همسرم خانه دار، اما 
بسیار اهل مطالعه و کتاب بود. به دلیل شغلم 
در شــهرهای تربت حیدریه، مشهد، تهران و 
بجنورد ساکن شــدیم. حاال پدر تمام مدارک 
پسرش از زمان تولد تا شهادت را به من نشان 
می دهد. عکس های کودکی، دستنوشــته های 
زیبای پســر و نامه هایش، کارنامه های مقاطع 
تحصیلی او که با نمرات عالی موفق به دریافت 
دیپلم هنرستان شده و به دلیل انقالب فرهنگی 

و تعطیلی دانشگاه در آن دوران 
نتوانسته، پسرش به دانشگاه برود.
  جبهه غرب به من نیاز دارد 
حــاج آقا از آنکه پســرش پس 
از گذراندن دوره به کردســتان 
اعزام شــد، برایم روایت و تأکید 
می کند: به پسرم گفتم به جبهه 
جنوب بــرو و او گفــت: مردم 
غــرب در آنجا نیــاز به حمایت 
دارنــد. آن زمــان جبهه غرب و 
مریوان دست منافقان بود. پس 
از یک ســال از گذشتن خدمت 

ســربازی حمیدرضا، به او گفتــم حاال برای 
ادامه ســربازی به جای امن تــر برو که گفت: 
باید اینجا بمانم. این جبهه بــه من نیاز دارد.

  نام کوچه و مجاورت در مشهد
مادر خاطرنشان می کند: یک بار از مرخصی 
آمــد، آن زمان ما به خاطر کار همســرم در 
بجنورد ســاکن بودیم، از سرکوچه باهم به 
ســمت خانه می آمدیم و گفت: مامان اســم 
این کوچــه به نام من می شــود، گفتم این 

چه حرفیه؟ اما ســال ها 
بعــد نام کوچــه به نام 
پســرم شد و مزار او هم 
بعد  اســت.  بجنورد  در 
چند ســال مــا دوباره 
به مشــهد برگشتیم  و 
برای همیشه مجاور امام 

غریب نوازمان شدیم.

  دیدار آخر
مــادر از آخرین دیدار با 
توضیح  برایم  پســرش 
می دهد: شب آخر دیدارمان که مرخصی اش 
تمام شــده بود، حمام رفــت و صورتش را 
اصــالح کرد، گفتــم چه خبره مــادر؟ مگه 
دامادیتــه؟ گفت: آن ســمت که منظورش 
کردستان و مریوان بود، مرا با ریش و سبیل 
می شناسند و ممکن است منافقان در جاده 
شناسایی ام کنند. گفتم خدا نکند، می خواهم 
تمام  دامادت کنــم. گفــت: مأموریت هایم 
بشــود بعد. بعدها متوجه شدم حمیدرضا در 
مأموریت های زیادی حضور داشته و با شجاعت 

مبارزه کرده است.این مادر صبور72 ساله اظهار 
می دارد: بارها مــن و اقوام خواب حمیدرضا را 
دیده ایم. هر بــار او را در آرامش و ازدواج کرده 
دیده ایم و زندگی خوبی دارد. یک بار هم خواب 
دیدم که به من گفت: مامان تو سیدی، لباس 
سبز بپوش.خدا به همه خانواده شهدا صبر بدهد 

که داغ جوان سخت و فراموش نشدنی است.

 شخصی متفاوت بود
از ویژگی های حمیدرضا سؤال می کنم و مادر 
بالفاصله می گوید: اهل بهانه گیری نبود. همیشه 
در ایام نزدیک عید که می خواســتیم برایش 
لباس نو بخریم، می گفــت: اول برای خواهر و 
برادرم بخرید. من یک پسر و یک دختر دیگر هم 
دارم. مدام می گفت، همین لباس ها خوب است. 

  روزهای سخت جانبازی پسر دوم
مادر می افزاید: روزهای سختی را گذراندم. پسر 
دوم من ســعید هم در جبهه دچار موج انفجار 
شد.او تأکید می کند: من مادرم، هیچ گاه لحظه ای 
که پسر رشیدم را با گلویی که هنوز از آن خون 
می جوشید به خاک سپردم و گفتم خانه جدیدت 
مبــارک را از خاطر نمی برم، هنوز برایم باورش 
سخت است که عزیزم را به خاک سپردم، اما باز 
هم خدا را شاکرم که پسرم در راه اعتقاد، وطن 
و دینمان به شهادت رسید و عاقبت بخیر شد.

 دلواپس جوان های امروز 
این مــادر صبور تأکید می کنــد: امروز نگران 
جوان هــای زنده ام. آن ها که قرار اســت آینده 
کشورمان را بسازند. برای آن ها دلواپسم، برای 
بیکاریشان، تشکیل خانواده شان، برای زندگیشان 
نگرانم و می دانم شهدا برای حفظ همه ارزش ها 
جانشان را اهدا کردند و مادرها و پدرهای آن ها 
فقط با آرامش و آسایش و حفظ همان ارزش های 
یاد شــده در اول انقالب دلشان آرام می گیرد.

فرهنگ و هنر
  برگزاری دوره آموزش مقدماتی

 عکاسی دیجیتال 
قــدس: دوره جدیــد 
آموزش مقدماتی عکاسی 
دیجیتــال بــا تدریس 
حمید ســلطان آبادیان 
و به همت حوزه هنری 
انقالب اسالمی خراسان 
رضوی در مشهد برگزار 

می شود.این دوره آموزشی مباحث مختلفی همچون نگاهی 
به تاریخ عکاسی در ایران و جهان، آشنایی با انواع دوربین های 
عکاســی و قطعات دوربیــن، شــناخت کادر و مقدمه ای بر 
ترکیب بندی و نورسنجی در عکاسی، ویرایش عکس با نرم افزار 
فتوشــاپ و الیت روم در سطح مقدماتی و آشنایی با عکاسان 

مطرح ایران و جهان را شامل می شود.
عالقه مندان می توانند برای نام نویسی تا 31 شهریور با شماره 
۰۵13883۰36 داخلــی 111 تمــاس گرفته و یا به صورت 
حضوری به دفتر هنرهای تجســمی حوزه هنری خراســان 
رضوی مراجعه کنند.شــروع کالس های ایــن دوره در حوزه 
هنری از هفته نخســت مهرماه خواهد بود.ساختمان حوزه 
هنری در بولوار هاشمیه، بین هاشمیه 2۰ و 22 واقع شده است.

گزارش هنری
با استقبال شهروندان مشهدی مواجه شد

  برگزاری ورک شاپی متفاوت با حضور 
هنرمندان برجسته هنرهای تجسمی

حالی  در  فیاض:  احمد 
که تا پیش از این بیشتر 
هنری  ورک شــاپ های 
در نگارخانه هــا و اماکن 
برگزار  هنری  فرهنگی- 
می شــد، اما در حرکتی 
جالب، متفاوت و خالقانه 

هفدهمین دوره ورک شاپ انجمن هنرهای تجسمی خراسان 
رضوی در یکی از مجتمع های تجاری مشهد واقع در بلوار7تیر 

برگزار شد.
بــه گزارش خبرنگار ما؛ در این ورک شــاپ ســه روزه که با 
حضور 2۰ هنرمند مطرح و برجســته کشوری و استانی در 
رشته های نقاشی، مجسمه سازی، خوشنویسی و نقاشی خط 
عصر سه شنبه گذشته دراین مجتمع گشایش یافت، رئیس 
انجمن هنرهای تجســمی خراسان رضوی، هدف از برگزاری 
آن را تعمیق و گســترش رابطه هنرمند- شهروند ذکر کرد و 
افزود: حضور هنرمندان مطرح هنرهای تجسمی میان مردم 
می تواند موجب آشنایی و توجه بیشتر افکار عمومی به مقوله 
هنر شــود و اقتصاد هنر را شکوفا نماید.سید محمود ضیایی 
خاطرنشان کرد: بازدیدکنندگان اماکن تجاری و گردشگران 
در این رویداد هنری از نزدیک با روند خلق آثار هنری توسط 
هنرمندان آشنا شده و در نهایت موجب ارتقای سواد هنری 
و بصری آنان می شــود.وی با اشاره به گردش ضعیف اقتصاد 
هنر در مشهد، گفت: مشتریان و بازدیدکنندگان اماکن تجاری 
اقتصادی با حضور و تماشای ورک شاپ های هنری به این نکته 
واقف می شوند که عالوه بر خرید های معمولی، آثار هنری نیز 
می تواند در سبد اقتصادی به عنوان کاالی فرهنگی- هنری 
جــای گیرد. همچنین توجه مدیــران اماکن و مجتمع های 
تجاری، اقتصادی و بازارچه ها به هنرمندان می تواند منجر به 

افزایش روحیه، همدلی و دیده شدن آن ها شود.

 کم مهری مشهدی ها به آثار هنری 
هنرمند پیشکسوت و برجسته نقاشی کشور و استان خراسان 
رضوی نیز در گفت وگو با خبرنگار ما با انتقاد از غفلت بخشی 
از جامعه نسبت به مقوله هنر و هنرهای تجسمی، اظهار کرد: 
باید اذعان کرد که در مقایسه با برخی از شهرهای کشور مانند 
تهران، نگرش و توجه هنری مردم مشهد به آثار هنری در مرتبه 
نازل تری قرار دارد که البته دالیل بی شــماری برای آن متصور 
اســت و باید مورد واکاوی قرار گیرد. حضور بخشی از مردم در 
بازار و دقت در کاالی خریداری شــده بیانگر این نکته اســت 
که در کنار توجه به ســبد اقتصادی اما سبد فرهنگی هنری 
شهروندان اغلب خالی است و از این رهگذر اقتصاد و معیشت 
هنرمندان به چالش کشیده می شود.استاد ایرج خواجوی درباره 
برپایی چنین ورک شاپ هایی، تصریح کرد: این یک بازی برد- 
برد میان مغازه داران و هنرمند است. حضور گسترده هنرمندان 
مطرح و اجــرای زنده کار هنری می توانــد نوعی تبلیغ برای 
مکان های تجاری و اقتصادی باشــد. همچنین موجب ترغیب 
مردم برای خرید آثار هنری می شــود. خواجــوی با انتقاد از 
مدیران و مســئوالن بخش خصوصی و دولتی در توجه بخشی 
به هنرمندان جامعه، از متولیان موزه آستان قدس رضوی تشکر 
کرد و افزود: توجه مسئوالن آستان قدس رضوی به پیشکسوتان 
و اســتادان هنرهای تجســمی مایه دلگرمی و امید اســت. 

 حضور20 هنرمند در ورک شاپ
سونیا خواجوی، هنرمند برجسته نقاشی استان و نمایشگاه گردان 
این ورک شاپ که با همت وی این رویداد خالقانه و متفاوت 
شکل گرفته به خبرنگار ما گفت: حدود 2۰ هنرمند برجسته 
کشوری و استانی هنرهای تجسمی در نقاشی، مجسمه سازی، 
خوشنویسی و نقاشی خط در این ورک شاپ مشارکت دارند. 
البته فضا برای حضور ســایر هنرمندان با مساعدت مدیران 
مجتمــع فراهم اســت و از حضور آنان اســتقبال می کنیم.

  اعزام دو جودوکار کم بینای خراسانی 
به مسابقات  قزاقزستان

جودو  ملی  تیم  قدس: 
کم بینایان کشــورمان 
ورزشــکار  دو  با حضور 
خراسانی برای شرکت در 
آسیا  قهرمانی  مسابقات 

عازم قزاقستان شد. 
در این دوره از مسابقات، 
ســعید کوهکن در وزن 6۰ کیلوگرم و رضــا غالمی در 66 
کیلوگرم از خراســان رضوی در مسابقات آسیایی قزاقستان 
حضور پیدا خواهند کرد.گفتنی است؛ نمایندگان کشورمان 

1۵ و 16 شهریور به روی تاتامی خواهند رفت.

  حضور رزمی کار سبزواری 
در مسابقات جهانی

قدس: رئیس اداره ورزش و جوانان سبزوار از حضور ساواته کار 
این شهرستان در مسابقات جهانی رزمی مسترشیپ و ساواته 
کره جنوبی خبر داد. مجید نصراهلل زاده با اعالم این خبر گفت: 
مســابقات جهانی ساواته مسترشیپ در کره جنوبی در حال 
برگزاری است، همچنین مسابقات آسیایی ساواته، 16 و 17 
شهریور ماه در این کشور برگزار خواهد شد.وی افزود: در این 
دوره از رقابت ها، احسان فسنقری از خراسان رضوی به شهر 
»چونگ جو« کره جنوبی، محل برگزاری مســابقات جهانی 

هنرهای رزمی مسترشیپ و آسیایی ساواته اعزام شده است.

  نخل گردانی؛ مراسم چهارصد ساله
 عزاداران جاجرم

مهدی کاهانی مقدم: 
نی  ا د ییـن نخل گـــر آ
به  جاجرم،  در  عاشــورا 
سرســبد  گل  عنــوان 
عزاداری هــای محرم در 
خراســان شــمالی، هر 
هزاران  با حضور  ســاله 
نفر از جمعیت ســوگوار که از مناطــق دور و نزدیک خود را 
به این شهرستان رسانده اند، باشــکوه تمام برگزار می شود و 
همزمان با عاشــورا، گردشگران زیادی برای دیدن این مراسم 
به جاجرم سفر می کنند.این آیین که می توان آن را اوج ارادت 
و دلدادگی ساکنان این خطه به آستان مقدس سیدالشهدا)ع( 
دانســت، با مشارکت اقوام مختلف منطقه ازجمله ُکرد، ترک، 
تات و ترکمن برگزار می شــود و همــه در کنار هم با خلوص 
و عشــق تمام، نخل عزای امام حسین)ع( را بر دوش گرفته و 
حسین حسین گویان، به گردش درمی آورند.در این مراسم که 
به عنوان سنتی کهن و به طور اختصاصی در شهرستان جاجرم 
برگزار می شــود، همزمان با روز عاشورا، هیئت ها و دسته های 
زنجیرزنی با نظم خاصی در حســینیه بزرگ گرد هم آمده و 
از هر هیئت یک نفر به مدت چند دقیقه نوحه خوانی کرده و 
دیگران ســینه یا زنجیر می زنند و این سینه زنی و عزاداری تا 
ظهر عاشورا ادامه دارد.پیش از عزاداری، مردم جاجرم براساس 
ســنتی چند صدســاله دو نخل چوبی و فلــزی را به میدان 
حسینیه این شــهر می آورند، نخل هایی بزرگ که حدود 4۰ 
نفر در برداشــتن و حمل آن مشارکت می کنند و پس از ورود 
نخل ها به میدان، حرکتشان سرعت گرفته و سایر عزاداران هم 

پشت سر نخل ها حرکت می کنند.
نخل ها و عزاداران به دور میدان می چرخند؛ در دور سوم، نخل 
اول به زمین گذاشــته می شود و در دور چهارم، نخل دوم، اما 
علم ها و عزاداران همچنان گرد میدان می چرخند و در همان 
حال نیز عزاداری و ســینه زنی می کنند. مردم این شهرستان 
روی نخل های چوبی و فلزی را با پارچه های سیاه و سبزی که 
روی آن ها اسامی اباعبداهلل الحسین)ع( و حضرت ابوالفضل)ع( و 
سایر نوشته های مذهبی نقش بسته به نخل ها می بندند و در 
نوک دو نخل نیز علم هایی شــبیه نیزه های جنگی نصب شده 
که روی تیغه های آن اشعار مذهبی حک کرده اند.نخل گردانی 
در جاجرم افزون بر 4۰۰ ســال قدمت دارد و سال 13۹۰ در 
فهرســت میراث معنوی ملی به ثبت رسیده است.علم گردانی 
جاجرمی ها نیز شکل خاصی دارد؛ مردم عزادار جاجرم علم را که 
همان بیرق و نماد عاشورا و محرم است، از حسینیه بزرگ شهر 
در کنار »نارین قلعه« که محل نخل گردانی نیز هست، همراه با 
عزاداری و نوحه خوانی در کوچه ها می گردانند و وقتی چند علم 
از دیگر محالت حمل شده و علمداران به هم پیوستند، دوباره 
به مسجد بزرگ باز می گردند. مراسم علم گردانی در روزهای 
تاسوعا و عاشورا برگزار می شود هیئت ها و عزاداران، پشت سر 

علم به سمت مکان های عزاداری حرکت می کنند.

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه خود 

می داند در جهت رفع مشکالت مردمی،  سوژه 
های ارسالی از سوی خوانندگان  عزیز    در 

حوزه های شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را 
پیگیری و منعکس کند .

منتظر سوژه های شما از طریق 
سامانه پیامکی  هستیم.

لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.
شماره پیامک:   300072305

قدس: مراسم رونمایی کتاب »دلهره های 
آخرین خاکریز« در ســالن سینما مردم 
ســبزوار برگزار شد.مراسمی که بهانه ای 
بــود بــرای دور هم جمع شــدن پدران، 
مادران، همســران و فرزندان شهدا. پدران 
و مادران شهدایی که لحظه لحظه بودنشان 
رنگ خدا می دهد. چشمشــان، قلبشان و 
دستشان نور ایمان است. پدران و مادران 
عکس فرزندان شهیدشــان را بغل کرده 
بودند. روی ســن هم پر بــود از تصاویر 
شــهدا. زیر عکس هر شهید نوشته شده 
بود جهادگر شهید. مراسمی که صحنه اش 
مزین اســت به تصویر جهادگران شهید، 
دیگر نیازی به صحنه آرایی خاصی ندارد: 
»گو شمع میارید در این جمع که امشب/ 
در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است«. 
مراسم معرکه ای بود که شهدا گرفته بودند 
تا به مغزهای زنگ زده مان یادآوری کنیم 
شــهدا زنده اند و می بینند. وسط معرکه، 
تصویــری از جهادگر شــهید محمدرضا 
شــمس آبادی قرار داشت. شهیدی که به 
بهانه او جهادی ها و همرزمان و خانواده های 
شهدا دور هم جمع شــده بودند. تصویر 
شــهید شــمس آبادی میان معرکه قرار 

داشت، ماه رخ دوست تمام بود...

 تمام این روزها ایام اهلل است 
اسماعیل هاشــم آبادی، مدیر دفتر جبهه 
مطالعات فرهنگی انقالب اسالمی سبزوار 
با سخنانی از اهمیت ایام اهلل  گفت، روزهای 
خــدا. روزهایی که خدا بــه کمک خلق 

مســتضعفش می آید تا طاغوت ها به زیر 
کشیده شوند: »از انقالب سبزوار و روزهای 
نهم و دهم محرم سال ۵7 که مردم سبزوار 
به خاک و خون کشــیده شدند تا انتهای 
دفاع مقدس هر روزش ایام اهلل اســت. هر 
روز کــه مــرد و زن در راه خدا مجاهدت 
می کردند مثل زنان پشتیبان جنگ، مثل 
خیرالنســا صدخروی و زنان صدخروی... 
تمام ایــن روزهــا ایام اهلل اســت. کتاب 
دلهره های آخرین خاکریز هم یادآور این 
ایام اهلل  اســت«. روزهای خدا را نباید از یاد 
برد. روزهایی که یداهلل فوق ایدیهم را ملت 
به چشم دیده اند و غرق شدن فرعون های 

زمان را شاهد بوده اند. 
طاهره واحدی، همسر شهید شمس آبادی 
با دعوت مجری روی سن آمد تا از زندگی 
مشترکش با شــهید بگوید. از زندگی که 
چهار ســال بود و حاال سی و سه سال در 

فراق همسر شهیدش است. 
از جهادگــران  واحــدی خــود  خانــم 
جهادســازندگی بود. زندگی مشترک زن 
و شــوهری که هر دو جهادی بودند و هر 
دو پرورش یافته جهاد ســازندگی. جهاد 
سازندگی که نخست نفس ها را می ساخت 
و بعد کشور را. جهادی که در روستا خانه و 
حمام و جاده می ساخت و در جبهه سنگر 
می زد و کارهای عملیاتی عظیمی مثل پل 
بعثت را انجام مــی داد. دلهره های آخرین 
خاکریز روایتی اســت از زندگی شهیدی 
که پرورش یافته مکتب جهاد است و خود 
مدیری جهادی. خانم واحدی از چهار سال 

با شــهید شمس آبادی  زندگی مشترک 
گفت و این که لحظه لحظه زندگی شــان 
خاطــره بــوده. از روزی کــه محمدرضا 
برگشته و گفته بود می رویم تا جاده کربال 
را باز کنیم... همسر شهید کنار قاب عکس 
شهید نشسته بود و حکایت زندگی مردی 
را می گفت که مردانه زندگی کرد و مردانه 

به شهادت رسید. 

 جنگ شوخی نبود
ســخنران بعدی مراسم دکتر سید سعید 
آریانژاد بود از جنگی گفت که یک طرف 
کل دنیا بود و طرف دیگر ایران. یک طرف 
شرق و غرب دست دوســتی به هم داده 
بودند و طرف دیگــر قدرت ایمان بود که 
مبارزه می کرد. دکتر آریانژاد گفت: جنگ 
شوخی نبود. جنگ حق و باطل هیچ وقت 
شوخی نیســت. جنگ میان کفر و ایمان 
جنگی اســت که از قدیم بوده و تا زمانه 
ظهور ادامه دارد. مجری مراســم از محمد 
اصغرزاده، نویســنده کتــاب »دلهره های 
آخرین خاکریز« دعوت کرد تا روی ســن 
بیایــد و او هم از جهــاد گفت و فرهنگ 
جهادی که مدیران جهادی مثل شــهید 
شــمس آبادی را تربیت می کند. در ادامه 

از آرزویش گفت که نوشــتن کتابی است 
برای هنرمند شهید حمید دارینی.در پایان 
مراســم از خانواده های شهدا دعوت شد 
تا روی صحنــه بیایند و کتاب را رونمایی 
کنند. قابی زیبا که مزین شده بود به پدران 

و مادران شهید. 
در پایان خانواده های شــهدا روی قابی به 
یادگار امضا زدند تا کتاب به طور رســمی 
رونمایی شــود. کنار امضای خانم واحدی، 
امضــای دختر بچه ای به چشــم می خورد 
که زیر امضایش با خطی کودکانه نوشــته 
بود نیایش!خط سرخ شهادت پایانی ندارد، 
وهب ها هنوز به شــهادت می رســند و  ام 
وهب ها افتخارشان به سر بریده فرزندانشان 
اســت. خوب کــه به تاریخ نــگاه می کنی 
می بینی عاشورا هر روز در حال تکرار است 
و هر زمینی کربالست. باور نداری به نیایش 
نگاه کن! نیایش می گفت: »خیلی کوچولو 
بودم بابام شهید شده...« روزی که نیایش 6 
ماهه بود. روزی که مثل این روزها محرم بود...
روزی که رضا دامرودی را به سبزوار آوردند...

روزی که شهید آوردند؛ اولین شهید مدافع 
حرم ســبزوار. روزی که عاشورا بود. »راهی 
است راه عشــق که هیچش کناره نیست/
آن جا جز آنکه جان سپارند چاره نیست...«

حاشیه ای از رونمایی کتاب »دلهره های آخرین خاکریز« در سبزوار

ماه ر خ دوست ...

خواب دیدم سه کبوتر 
در آغوش دارم، اما 

زیباترین و بزرگ ترین 
آن ها ناگهان پرکشید 

و رفت از خواب پریدم 
و قلبم گواهی داد که 

حمیدرضا امروز به 
شهادت می رسد
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 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

 1. لوح فشــرده- دینداری- زنده کننده 
شــداد-  بهشــت  گیاهــی-  رگ   .2
پــرآب  رودخانــه   .3 چیره شــدن 
منطقــه ســیبری روســیه- از واجبات 
 نمــاز- تنگــه ای در جنوب کشــورمان

4. ناراست- ابتدا- صدقه سر کسی شدن- 
۵. تســلی دادن-  نــوع اختیار  باالترین 
کســی که عیب جویی مردم کند- بوی 
ماندگــی 6. مقابــل دخل- بی ســواد- 
7. مداد  جراحت هــم معنی می دهــد 
جنگ افزاری  ســهی-  درخت  طراحی- 
 در زمیــن فوتبــال- الســتیک مرتجع 
 8. شــترتازی- فصــل ســوزان- ورقه 
چــرخ  در  لقبــی  رازی-  زادگاه   .۹
نخریســی- غربال- قابله 1۰. صفت عزم 
ننگ  و  عیــب  خدمتگزاران-   محکــم- 
11. صوت ندا- علم - از اشکال متقارن یا 
نامتقارن هندسی 12. حیوان بیابانگرد- 
 حاجت- شیرینی ابری خامه ای- سرنیزه 
13. خیس- پروردگاری- آجر ساختمانی 
14. تأمین کننــده نیروی محرک بعضی 

شک کننده  بسیار  کوچیدن-   کشتی ها- 
1۵. مجاورت- آزادی بخشیدن به کسی

1. بیمــاری خطرنــاک پوســتی فصل 
گرما که با نوعی پشــه خاکــی منتقل 
می شــود- فیلمــی از »پرویــز شــیخ 
نصیریان  علــی  بابــازی خوب  طادی« 
2. از علوفه جــات- پیامبــر- به پایــان 
رســاندن 3. مرتفع تریــن قله زاگرس- 
دچار اختالل شــده- جزیره ای باستانی 
در یونــان و در دریای ســیاه 4. عنصر 
شــیمیایی - کیســه چرمی- ســارق- 
ســود حرام ۵. درجه بندی شده- واحد 
 غیررســمی پول کشــورمان- صوت ندا 
کیــف  خوش الحــان»ع«-  پیامبــر   .6
دســتی- حیلــه 7. چروک پیشــانی- 
تکیه کالم مومن- شکم تفنگ 8. خوراک 
جاسوسی  ســازمان  روســی-  مجردی 
 رژیــم جنایتــکار صهیونیســتی- نیرو 
۹. مقابل فرعی- شــاگردی کردن- دریا 
درخت   - زبان«+»لحظه«  »فارسی   .1۰

انگور- اســباب 11. گنج دار معروف- گوشه نشــینی 
12. ابزار ســوراخ کاری دیوار - کشوی لباس- پیامبر 
نقــاش ایرانی خالــق ارژنگ- تردید 13. شــگفتی- 
درخشــان- حیله و فریب 14. ضربه شمشیر- رنگ 
 بخشــش- دوبچه که در یک آن متولد شــده باشند

1۵. البراتوار- از توابع تربت حیدریه 

  افقی

  عمودی
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