
 جشنواره ای برای احیای
سنت اقتباس در تئاتر

 تشییع پیکر شهید »محسن مهاجر قوچانی« 
پس از 37 سال دوری از وطن

فردا در مشهد برگزار می شود 39طرح پذیرفته شده جشنواره ملی نمایش نویسی »گام دوم«معرفی شدند

39 طرح پذیرفته  شده مرحله نخست داوری اولین 
جشنواره نمایش نامه نویسی اقتباسی »گام دوم« در 
نگارخانه رضوان مشــهد معرفی شدند. عضو هیئت 
داوران نخستین جشــنواره ملی نمایش نامه نویسی 
اقتباسی گام دوم در نشست خبری اعالم نتایج داوری 
مرحله نخست این جشنواره که با مشارکت مؤسسه 

آفرینش های هنری آستان قدس ...

پیکر شــهید محســن مهاجر قوچانی در مشهد 
تشییع می شــود.همزمان با ایام محرم حسینی، 
پیکر مطهر شهید »محســن مهاجر قوچانی« از 
شهدای تازه شناسایی شده دفاع مقدس،فردا در 
مشهد تشــییع می شود.شهید »محسن مهاجر 
قوچانی« فرزند »محمدحســن«  در سال 1361 

در حالی که عضو اطالعات ... .......صفحه 2 .......صفحه 4 

سالطین شکر در محاصره قانون
 معاون حمل ونقل و ترافیک 

شهردار مشهد:

 الیحه مسافتی شدن 
 هزینه حمل ونقل 

در حال بررسی است

فرمانده سپاه امام رضا )ع( خبر داد

 توزیع ۲3هزار 
 بسته نوشت افزار 
در مناطق محروم 
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آماری عجیب اما واقعی در مشهد

 هر ۱۸متر 
یک »فست فود«!

اگر مســاحت شــهر مشــهد و تعداد واحدهای فعال 
فســت فود را در نظر بگیریم باید عنوان کرد به صورت 
تقریبی در مشهد هر 1۸ متر یک واحد فست فود فعال 
است.تغییر عادات غذایی مردم، زندگی ماشینی و عالقه 
به غذاهای آماده، پرچرب و پرکالری سبب شکل گیری 
تعداد زیادی فست فود در شهر مشهد شده است.فاصله 
این واحدها با توجه به اینکه قانون حریم صنفی وجود 
ندارد، بسیار کوتاه شــده، به طوری که طبق مساحت 
مشــهد می توان گفت هر 1۸ متــر به صورت میانگین 
یک واحد فســت فود در این شــهرایجاد شده تا جایی 
که در بولوار وکیل آباد مشــهد در هر چند قدمی شاهد 
شکل گیری مغازه های فست فود و تهیه غذا هستیم که 
نظــر جوانان و خانواده ها را به خــود جلب می کند. به 
ویژه در آخر هفته و روزهای تعطیل صف های طوالنی 
برای خریداری این نوع موادغذایی شــکل می گیرد.اما 
آنچه در این میان حائز اهمیت است، توجه به بهداشت 
و ســالمت تهیه غذاهــای آماده و اطمینــان از وجود 
نظارت روی آن هاســت. بنابراین بــرای اطالع از میزان 
نظارت بر این واحدها و وضعیت سالمت محیطی آن ها، با 

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان ...

جانشین دادسرای انقالب مشهد خبر داد

.......صفحه 3 

 گزارش قدس از روستایی
 که مهاجرت دامن آن را گرفته است

 خزان امکانات 
در»برگ«

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار مشهد از ارسال الیحه تعیین 
هزینه حمل ونقل عمومی بر اساس مسافت به شورای شهر خبر داد.
خلیل اهلل کاظمی گفت: یکی از مباحث سابقه دار در بحث نرخ بلیت در 
حمل ونقل عمومی اتوبوس و قطار شهری خروج از حالت تک نرخی 
است که بر این اساس باید شهروندانی که برای مسیر کوتاهی از سیستم 

حمل ونقل عمومی استفاده می کنند...

.......صفحه 2 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

 هموطنان اهل  سنت در عزاداری 
محرم با شیعیان همراه هستند

ایرنا: معاون فرهنگی دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل 
سنت خراســان گفت: همزمان با فرا رسیدن محرم الحرام 
هموطنان اهل  ســنت در برپایی و مشارکت در آیین های 
عزاداری سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( 

همراه و همگام با شیعیان هستند. 
حجت االسالم والمسلمین یوســف مهربان افزود: برادران 
اهل سنت به اصل محبت به اهل بیت عصمت و طهارت)ع( 
و جایگاه شخصیتی امام حسین)ع( اعتقاد دارند، هر چند 
که شیوه ابراز محبت و عالقه آن ها نسبت به سیدالشهدا)ع( 
و شهادت آن حضرت با شــیعیان فرق دارد.وی ادامه داد: 
برخی علمای اهل ســنت در مناطق تلفیقی خراسان در 
بعضی مراسم عزاداری ماه محرم به صورت نمادین شرکت 
می کنند. ائمه جماعت اهل ســنت در نمازهای جمعه نیز 
خطبه ها را به وقایع کربال اختصاص می دهند.  امام جمعه 
اهل سنت مسجد جامع توحید منطقه مهرآباد مشهد نیز 
گفت: از جمله فعالیت های اهل سنت در ماه محرم تالوت 
و ختم قرآن کریم، اعتکاف در مســجد و بیان وقایع کربال 
توســط مبلغان اســت.  مولوی فاضلی مهر افزود: در روز 
عاشورا نیز برخی از اهل سنت  آش نذری درست و در بین 
مردم توزیع می کنند. امام جمعه مجن آباد شهرستان خواف 
واقع در جنوب شرق هم گفت: بیان رنج و مشقت فرزندان 
رسول اهلل در اجتماع مسلمین در مساجد و همچنین در 
خطبه نماز جمعه از اقداماتی است که در طول دهه نخست 
محرم توسط علمای اهل ســنت صورت می گیرد.مولوی 
سیدحسام الدین حســینی هم افزود: از صبح روز عاشورا 
صدای قرآن از بلندگوی مساجد اهل سنت پخش می شود 

تا مردم به همین مناسبت در مسجد اجتماع کنند.  

  فرماندار در گفت و گو با قدس:
 مشهد از نداشتن اداره صمت 

مستقل رنج می برد
طلبی: فرماندار مشهد گفت: یکی از دغدغه های اساسی 
ما این است که شهر مشهد اداره صمت مستقلی ندارد.

هاشمی با بیان اینکه بســیاری از سازمان های استان 
واحد مســتقلی برای شهر مشــهد ندارند و مجموعه 
استانی مدیریت شهر مشــهد را اداره می کند، تصریح 
کرد: اگرچه همه شهرســتان های اســتان دارای واحد 
صمت مســتقل هســتند، اما کالنشــهر مشهد که 
52درصد از جمعیت اســتان خراســان رضوی در این 
شهر ســکونت دارند و از طرفی شهری زائرپذیر است 
دارای مجموعه صمت مســتقلی نیست و وظایف آن 
را اداره کل صمت خراســان رضوی انجام می دهد که 
این اداره نیز سیاست ها و مأموریت هایش بیشتر استانی 
اســت، از این رو در این باره ضمن درخواست کتبی از 
اداره صمت اســتان خراسان رضوی به منظور تشکیل 
مجموعه مستقل برای شهرستان مشهد، موضوع را با 
استاندارخراسان رضوی نیز مطرح کرده ایم تا این شهر 
دارای مجموعه صمت مستقلی باشد.وی افزود: از طرفی 
به رئیس ســازمان صمت خراسان رضوی که در حال 
حاضر اداره صمت مشهد را نیز برعهده دارد تأکید کرده 
ایم که برای فرا رســیدن ماه محرم و برگزاری مراسم 
عزاداری و نیاز هیئت ها به کاالهای اساســی از جمله 
برنج، شکر، قند، چای و ظروف یکبار مصرف، نظارت بر 
بازار را تشدید کنند و در این باره به سازمان تعزیرات نیز 
اعالم شده است که با رصد کردن بازار و ارائه اخطارها و 
هشدارهای الزم، مراقب هرگونه سود جویی برخی افراد 

باشند و دقت کافی در مدیریت بازار را داشته باشند.

خبرخبر

جلیل فخرایی: نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی 
با تأکید بر اینکه دفاتر نمایندگی حفظ آثار دفاع مقدس 
باید حافظ فرهنگ دفاع مقدس باشند، گفت: با حفظ 
فرهنگ دفاع مقدس تداوم انقالب اسالمی در 40 ساله 

دوم محقق می شود.
آیت اهلل سید احمد علم الهدی در گردهمایی مسئوالن 
دفاتر نمایندگی حفظ آثار و نشر ارزش  های دفاع مقدس 
خراسان رضوی، اظهار داشت: رسالت عظیم حمایت از 
ایثارگری های شهدا، تحت عنوان حفظ و نشر ارزش های 
دفاع مقدس، عزیزترین رســالتی است که اگر بر گردن 
انســانی قرار گرفت، اخالص و عشق به اهل بیت)ع( را 

نشان می دهد.
وی عنوان داشــت : اینکه ثمرات خون شــهدا از بین 
نــرود و آثار شــهادت و فداکاری آن ها نهادینه شــود، 
بزرگ ترین مسئولیت و مأموریتی است که تداوم بخش 

راه شهداست.
امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد: حفظ و نشر آثار دفاع 
مقدس در تداوم انقالب اســالمی و حاکمیت ارزش ها 
و نظام والیی در پهنه 40 ســال حیات انقالب تأثیرات 

بسزایی داشته است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تأکید کرد: حفظ 
آثار دفاع مقدس و خون شهدا تداوم مبارزه است. اگر در 
این مبارزه با جدیت انجام وظیفه کنیم، آثار خون شهدا و 
دفاع مقدس را حفظ کردیم در غیر این صورت مبارزه ای 

صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه حفظ آثار دفاع مقدس بر نشــر مقدم 

است، تصریح کرد: موضوعی که در حوزه حفظ آثار دفاع 
مقدس با آن روبه رو هستیم، عوامل نفوذی هستند که به 

دنبال تحریف دفاع مقدس هستند.
نماینده ولی فقیه متذکر شد: جریان نفوذ سعی دارد در 
قالب فعالیت های هنری این شبهه را در جامعه ایجاد 
کند که افراد الابالی در دفاع مقدس حضور داشتند، در 
صورتی که این طور نبود. رسالت مجموعه حفظ آثار دفاع 

مقدس این است که با این تفکر مقابله کند.
آیت اهلل علم الهدی در ادامه گفت: از عملیات مرصاد به 
عنوان آخرین عملیات دفاع مقدس 31 سال می گذرد و 
با پایان این عملیات دفاع مقدس خاتمه یافت، اما آنچه 
دشمن را تا امروز مستأصل کرده، حاکمیت فرهنگ دفاع 
مقدس بر جامعه ماست، بر همین اساس نظام سلطه به 
دنبال از بین بردن فرهنگ دفاع مقدس است. دشمن به 

خوبی می داند با از بین رفتن این فرهنگ دیگر شاهد 
مقاومت و ایستادگی مردم نخواهد بود.

امام جمعه مشهد با تأکید بر اینکه دفاتر نمایندگی حفظ 
آثار باید حافظ فرهنگ دفاع مقدس باشند، متذکر شد: 
شــما در مســئولیتی که بر عهده دارید، باید آثار دفاع 
مقدس را حفظ کنید تا فرهنگ دفاع مقدس محفوظ 
بماند. با حفظ فرهنگ دفاع مقدس تداوم انقالب اسالمی 
در 40 ســاله دوم محقق می شود.نماینده ولی فقیه در 
خراســان رضوی گفت: برنامه ریزی در حوزه حفظ آثار 
دفاع مقدس باید به گونه ای باشد که فرهنگ را توسعه 
دهد و در موضع تدافعی قرار بگیرد تا با جریان هایی که 
در مقابل فرهنگ دفاع مقدس قرار می گیرند بایســتد 
و با آن ها مقابله کند.وی در پایان نظارت بر برنامه های 
تولیدی به مناسبت هفته دفاع مقدس را ضروری دانست.

مدیر کل حفظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع مقدس 
خراســان رضوی نیز در این مراسم با بیان اینکه دفاع 
مقدس نقطه اوج انقالب اســالمی اســت، گفت: نظام 
مقدس جمهوری اســالمی هنوز از این ذخیره استفاده 

می کند.
سردار حسینعلی یوسفعلی زاده در این گردهمایی با عرض 
 تسلیت ایام ســوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین )ع(

و گرامیداشــت یاد و خاطره امام خمینی )ره( و شهدا 
اظهار داشــت: تمام تالش های محرم ما برای زنده نگه 

داشتن یاد و نام شهداست.
وی با بیان اینکه کار ما در راســتای حفظ آثار و نشــر 
ارزش  های دفاع مقدس در امتداد عاشوراســت، افزود: 
دفاع مقدس در امتداد عاشورای حسینی است و کار ما 
نیز چنانچه با نیت صادق، عزم جزم و تمام وجود باشد، 
کمتر از کار شهیدان نخواهد بود. باید کوشش کنیم تا 
در این عرصه ثبات قدم داشته باشیم و از تمام فرصت ها 

و ظرفیت هایی که در اختیار است، استفاده کنیم.
یوســفعلی زاده در ادامه احداث مرکــز فرهنگی و باغ 
موزه دفاع مقدس استان، تعیین تکلیف ساخت یادمان 
شــهدای گمنام شهرســتان ها، تدوین نقش عملکرد 
شهرســتان ها در دفاع مقدس، تألیــف آثار فاخر ادبی، 
حمایت از تولیدات هنری و ســینمایی، نشر ارزش های 
دفاع مقدس در فضای مجازی، پرداختن به نقش زنان، 
روحانیون و پیشکســوتان در دفاع مقدس را به عنوان 
اولویت هــای کاری دفاتر نمایندگی حفظ آثار و نشــر 

ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی بر شمرد.

آیت اهلل علم الهدی درجمع مسئوالن نمایندگی حفظ آثار و نشر ارزش  های دفاع مقدس خراسان رضوی:

فرهنگ دفاع مقدس دشمن را مستأصل کرده است

شنبه 16 شهریور 1398 

 7 محرم 1441 
7 سپتامبر 2019 
 سال سی و دوم 

  شماره 9057  
ویژه نامه 3441 

     صفحه 1 خراسان

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول تعاونی مسکن شماره 4 کارکنان فرماندهی انتظامی خراسان 
رضوی تاریخ انتشار :  1398/06/16

جلس��ه مجم��ع عمومی فوق العاده نوبت اول تعاونی مس��کن ش��ماره 4 کارکن��ان فرماندهی انتظامی خراس��ان رضوی 
درس��اعت 17 روز ش��نبه مورخه 1398/06/30 درمحل میدان امام خمینی جنب بیمارستان ثامن االئمه ، مسجد امام 

خمینی برگزار میشود. 
اعضاء متقاضی اعطاء نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر خود باید از س��اعت 8 تا 12 روزهای ش��نبه تا چهارش��نبه به 
مح��ل دفتر ش��رکت مراجعه تا پس از تایید وکالتنامه های مزبور توس��ط مقام مجاز ، ورق��ه ورود به مجمع برای فرد 
نماینده صادر گردد که در اینصورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رای و هر ش��خص غیر عضو تنها یک رای 

خواهد بود.
 دستور جلسه : 1- تمدید مدت فعالیت تعاونی مطابق با بند 6 اساسنامه شرکت تعاونی 

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن شماره 4 کارکنان فرماندهی انتظامی خراسان
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول تعاونی مسکن شماره 4 
کارکنان فرماندهی انتظامی خراسان رضوی تاریخ انتشار :  1398/06/16

جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور فوق العاده نوبت اول تعاونی مس��کن ش��ماره 4 کارکنان 
فرماندهی انتظامی خراسان رضوی درساعت 18 روز سه شنبه مورخه 1398/07/16 در محل 

میدان امام خمینی ، جنب بیمارستان ثامن االئمه ، مسجد امام خمینی  برگزار میشود.  
اعضاء متقاضی اعطاء نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر خود باید از ساعت 9 تا 13 روزهای 
شنبه تا چهارشنبه به محل دفتر شرکت مراجعه تا پس از تایید وکالتنامه های مزبور توسط 
مقام مجاز ، ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد که دراینصورت  تعداد آراء 

وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود
دستور جلسه : 

1- تصویب صورتهای مالی سال 1397 پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 
2- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال  1398 

3- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره
4- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرسی برای یک سال مالی

ضمنا داوطلبان عضویت در هیئت مدیره یا بازرسی شرکت تعاونی موظفند از تاریخ انتشار 
این آگهی حداکثر به مدت یک هفته جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و مدارک 

الزم را ارائه نمایند. 
 هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن شماره 4 کارکنان فرماندهی انتظامی خراسان  
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آگهی مناقصه عمومی » مرحله دوم «
 ش��هرداری مش��هد ریزه در نظر دارد بر اساس مجوز ش��ماره 315 مورخ 98/05/30 شورای 
محترم اس��امی شهر مشهد ریزه ، نس��بت به واگذاری انجام امور خدمات رفت و روب معابر، 
جمع آوری زباله س��طح ش��هر مش��هد ریزه ، حفظ و نگهداری فضای س��بز، تامین نیروی مورد 
نیاز واحد عمران و ماش��ین آالت به صورت حجمی به پیمانکار واجد ش��رایط از طریق مناقصه 
عمومی اقدام نماید  . لذا از شرکتهای واجد شرایط )خدماتی( دارای صاحیت دعوت می شود 
از روز ش��نبه مورخ 98/06/02لغایت پایان وقت اداری روز یکش��نبه مورخ 98/06/31 جهت 
  www.mashhadrizehcity.ir دریافت اس��ناد مناقصه به سایت شهرداری مش��هد ریزه به آدرس
یا دبیرخانه ش��هرداری مشهد ریزه مراجعه و برای کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن های: 

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

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

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

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

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

 آگهی مزایده  نوبت دوم 
 ش��هرداری باجگی��ران در نظر دارد 
نس��بت به اجاره مهمانسرای خود از 
طریق مزای��ده اق��دام نماید . جهت 
کس��ب اطاع��ات بیش��تر با ش��ماره  
05147723211 تماس حاصل نمایند

روابط عمومی شهرداری باجگیران
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گزارش قدس از روستایی که مهاجرت دامن آن را گرفته است

خزان امکانات در » برگ«
هاشم رسائی فر: » بــرگ « نام روستایی در 
همسایگی مشــهد است.15 یا 20 کیلومتر از 
آرامگاه فردوســی به ســمت کمربند شمالی 
مشــهد و اندکی بعد از آن کــه بروی به این 

روستا می رسی.
 50 تا 60 خانوار ساکن روستای برگ هستند 
که اغلب آن ها پا به ســن گذاشته و به قولی 
آردشــان را بیخته و الکشان را هم آویخته اند. 
جوان ترها اکثراً راهی شــهر شــده و کوچ به 
مشــهد را به مانــدن در روســتایی که هیچ 

امکاناتی ندارد، ترجیح دادند.
چهارتا پنج خانواری هم که سرپرســت آن ها 
جوان است، انگار عالجی جز ماندن و زندگی 

در روستا نداشته اند.
دلیل این همه گریز از روســتا چیســت؟ در 
حالی که زندگی در روســتا در شرایط فعلی 
و با مشکالتی که شهرنشــینی دارد، سهل تر 
و آسان تر اســت. پاسخ را باید از زبان ساکنان 

روستای برگ شنید.

  کمبود آب آشامیدنی 
ساکنان  از  یکی  غالمی 
روستای برگ در این باره 
بزرگ ترین  می گویــد: 
مشــکلی کــه مــردم 
روســتای بــرگ با آن 

دست به گریبان هستند، کمبود آب است. 
اگر کسی در مورد کمبود آب در روستای ما 
خبر نداشــته باشد، وقتی به او بگویید اینجا 
آب کم است، قطعاً متعجب خواهد شد؛ چرا 
که اینجا همین االن به چشــم همه سرسبز 
می آید و همه خیال می کننــد فراوانی آب 
وجود دارد. در حالی که مردم در روســتای 
ما و بقیه روســتاهای اطراف اکثراً با کمبود 

آب مواجه اند. 
وی در ادامه می افزایــد: چاه های زیادی برای 
کشاورزی در منطقه حفر شده و از آب آن برای 
آبیاری مزارع و باغ ها اســتفاده می شود اما آب 
آشامیدنی در شبکه توزیع روستا کم  و مردم را 
با مشکل مواجه ساخته است. مشکالت روستا 
فقط به آب ختم نمی شــود. شاید چندین ماه 
است که قسمتی از کابل های مخابرات روستا 
توسط سارقان به سرقت رفته اما هنوز که هنوز 
است اقدامی از سوی مخابرات برای وصل آن 

نشده است!

  بی توجهی شرکت های خدماتی
به مشکالت اهالی 

هاتفــی، عضو شــورای 
روســتای بــرگ نیز با 
گالیه منــدی از وجــود 
روستا  در  که  مشکالتی 
گــوش  و  دارد  وجــود 
مسئوالن به آن بدهکار نیست، گفت: بارها برای 

بررسی و حل مشکالت مردم 
روســتا بــه ادارات مراجعه 
کردیم اما انگار آقایان حرف ما 
را نمی شنوند و نمی خواهند 

برای مردم کاری بکنند. 
وی ادامــه می دهــد: برای 
موضوع آب به سازمان آب، 
برای مشــکالت گازرسانی 
بــه اداره گاز و همچنیــن 
بــرای قطــع شــدن خط 
مخابرات  اداره  به  مخابرات 
از  دریغ  اما  مراجعه کردیم 
یک همــکاری کوچک، هر 

کــدام از آقایان بهانــه ای می آورند و کاری 
نمی کننــد! حتی بنیاد مســکن که متولی 

بهســازی روستاست نیز همکاری درستی با 
مردم ندارد. خانه هایی که چسبیده به روستا 
هســتند را خارج از محدوده اعالم می کند 
و بقیــه ادارات نیز به همیــن بهانه به مردم 

خدمات نمی دهند!

 قطع یکماهه آب روستا 
و بی تفاوتی شرکت آبفار

عضو شورای روستای»برگ« 
می گوید: آب آشامیدنی سه 
روستای گندم خواب، برگ 
و نصرآباد تنها با یک منبع 
آب تأمین می شــود که این 
خود موجب شــده تا مردم 
با کمبود آب مواجه باشند. 
مشــکل را با هر جایی که 
مرتبط با آب بــوده مطرح 
امــا هیــچ کدام  کردیــم 
نتیجه ای نداشته است. بیش 
از یک ماه است که لوله آب 
برگ  روســتای  از  قسمتی 
ترکیده و برخی مردم روســتا در این مدت 
آب نداشــته اند و برای رفع مشــکل که به 

شرکت آب و فاضالب روستایی رفتیم، گفتند 
خودتان بروید و درستش کنید. 

مردم روســتا چندیــن ماه اســت که تلفن 
خانه هایشان قطع شــده و به واسطه دزدیده 
شــدن کابل مخابــرات، وقتی بــه مخابرات 
مراجعه کردیم برای اینکه مشــکل حل شود 
گفتند بروید کانال حفر و لوله آماده کنید که 
کابل را از آنجا عبور دهیم و بعد هم تضمین 
بدهید که دیگر کســی مشکلی برای کابل ها 
درست نکند تا ما بیاییم تلفن ها را وصل کنیم. 
اگر قرار است همه این کارها را خودمان بکنیم 

پس نقش مخابرات چیست؟
هاتفی همچنین اظهار داشــت: مشکالت و 
معضالت پیش رو موجب شــده تا قســمت 
اعظمی از اهالی روســتا در حدود 60 خانوار 
عطای ماندن در برگ را به لقایش ببخشند و 

به مشهد کوچ کنند. 
در حــال حاضر آن هایی کــه مانده اند اکثراً 
پــدران و مادرانی هســتند که پا به ســن 
گذاشــته اند و بچه های آن هــا و جوانان از 
روستا رفته اند. چهار یا پنج خانواری هستند 
که جوان ترند و در روســتای برگ همچنان 

مانده اند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تأکید کرد
 اجرای دقیق سند تحول قضایی 

برای حل مشکالت و معضالت موجود
قدس: نشست هم اندیشی 
مسئوالن قضایی با حضور 
دادگســتری  کل  رئیس 
رضوی  خراســان  استان 
در مجتمع قضایی والیت 

مشهد برگزار شد.
دادگســتری  کل  رئیس 

خراســان رضوی در این نشســت با قدردانی از ُحسن اعتماد 
مســئوالن عالی قضایی به مدیریت مجموعه قضایی خراسان 
رضوی؛ ســند تحول قضایی ارائه شده توسط آیت اهلل رئیسی را 
در حل مشــکالت و معضالت موجود مؤثر دانست و بر اجرای 
دقیق آن در اســتان تأکید کرد. غالمعلی صادقی با قدردانی از 
زحمات انجام شــده در دوره مدیریت پیشین مجموعه قضایی 
اســتان خاطرنشان کرد: با تکیه بر توانایی ها و تأکید بر نوآوری 
مــی توان روند مثبت ارائه خدمات بــه مردم بزرگوار را با ایجاد 
همبستگی بیشتر و هم افزایی و تعامالت درون و برون سازمانی 

استمرار بخشید.
رئیس شــورای قضایی خراسان رضوی با اشاره به سیاست های 
اصولی دســتگاه قضایی، خطاب به مســئوالن و مدیران گفت: 
صحت، دقت و ســرعت در تمام عملکردها بــه ویژه در فرایند 
رسیدگی ها در تمامی مراحل باید سرلوحه اقدامات و فعالیت ها 
قــرار گیرد.غالمعلی صادقی با تأکید بــر نقش مؤثر مدیران در 
مقاطع تحول افزود: چنانچه مدیران به درســتی نقش خود را 
در مقاطع حســاس ایفا کنند، شــاهد ایجاد ثبات و پیشرفت 
مجموعه خواهیم بود. رئیس شــورای قضایی استان با تشریح 
وضعیت کنونی مجموعه قضایی خراسان رضوی گفت: با وجود 
تمامی تالش های انجام شده وضعیت کنونی باید ارتقا پیدا کند 
و ان شاء اهلل سعی خواهد شد با کار و تالش مضاعف شاخص های 

ارائه خدمات به شهروندان گرانقدر بهبود یابد.

 امام جمعه جدید صالح آباد معرفی شد
صاحبی: حجت االسالم 
و المســلمین محمــد 
ساجدیان به عنوان امام 
جمعه جدیــد صالح آباد 

معرفی شد.
حجت االسالم و المسلمین 
ایــزدی،  محمدحســین 

مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه خراسان 
رضوی در جلســه شــورای اداری صالح آباد که با حضور فرماندار 
 و ســایر مســئوالن ادارات و نهادهای این شهرستان برگزار شد، 
حجت االسالم والمســلمین محمد ساجدیان، امام جمعه موقت 

قبلی درگز  را به عنوان امام جمعه جدید صالح آباد معرفی کرد.
گفتنی است، نخستین نماز جمعه شهر صالح آباد روز گذشته با 
امامت حجت االسالم والمسلمین محمد ساجدیان در مصالی 

قائم آل محمد )ص( این شهر اقامه شد .   

استاندار خراسان رضوی:
 بانک ها به سمت اعطای وام های خرد 

و خوداشتغالی بروند
خراسان  استاندار  قدس: 
رضوی گفت: بر اســاس 
آمارهای اعالمی، وام های 
خــرد در کنــار معوقات 
کمتر، اشــتغال بیشتری 
ایجاد می کنــد؛ بنابراین 
اگــر بانک ها به ســمت 
و  وام هــای خرد  اعطای 

خوداشتغالی بروند، حجم باالیی اشتغال در استان ایجاد خواهد 
شد. علیرضا رزم حسینی در جلسه شورای هماهنگی بانک های 
استان خراسان رضوی اظهار کرد: با توجه به هدف گذاری الگوی 
مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، انتظار داریم در اعطای وام های 
خرد خود اشتغالی سهمی برای بانک های استان مشخص شود.

وی با بیان اینکه اختیارات استان ها از سیستم تمرکزگرای شبکه 
بانکی بسیار ناچیز است، افزود: انتظار نداریم بانک ها حجم پایین 
تسهیالت و سپرده های استان را در سطح استانی جبران کنند، 

اما می توان این موضوع را در سطح ملی پیگیری کرد.
رزم حسینی با اشاره به ماهیت نظامی مرزهای استان، خاطرنشان 
کرد: می خواهیم مرزهای استان را اقتصادی کنیم و با توجه به 
وجود مرز مشترک با افغانستان و ترکمنستان، این قابلیت وجود 

دارد که زمینه توسعه مبادالت فراهم شود.
رزم حسینی در این جلسه به دبیر شورای هماهنگی بانک های 
اســتان دســتور داد که در قالب نامه ای بــه معاونت اقتصادی 
استانداری خراسان رضوی، بانک هایی که آمار و اطالعات بانکی 
خود را اعالم نمی کنند، معرفی کند تا در ستاد تدبیر استان درباره 
آن ها تصمیم گیری شود.معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
خراســان رضوی هم در ادامه بیان کرد: در طرح مثلث توسعه 
اقتصادی فرهنگی، میزان طرح های سرمایه گذاری به حدود 200 
هزار میلیارد تومان خواهد رسید که برای عملیاتی شدن آن به 

کمک بانک ها نیاز داریم.
علی رسولیان با بیان اینکه بین آمار بانک های استان در خصوص 
سپرده ها و تسهیالت و آمار بانک مرکزی حدود 12 هزار میلیارد 
تومان اختالف وجود دارد، گفت: 1.6 درصد منابع بانکی استان 

در اختیار استان های دیگر قرار می گیرد.

فردا در مشهد برگزار می شود 
تشییع پیکر شهید »محسن مهاجر 

قوچانی« پس از 37 سال دوری از وطن
شــهید  پیکر  قدس: 
قوچانی  مهاجر  محسن 
تشــییع  مشــهد  در 

می شود.
همزمان بــا ایام محرم 
مطهر  پیکر  حســینی، 
مهاجر  »محسن  شهید 
قوچانی« از شهدای تازه شناسایی شده دفاع مقدس،فردا 

در مشهد تشییع می شود.
شهید »محسن مهاجر قوچانی« فرزند »محمدحسن«  در 
سال 1361 در حالی که عضو اطالعات عملیات لشکر 27 
محمد رســول اهلل )ص( بود در عملیات »مسلم بن عقیل« 
در  شهر »مندلی« عراق به مقام رفیع شهادت نائل آمد و 
پیکر مطهرش در منطقه باقی ماند و نامش جزو شــهدای 

مفقوداالثر ثبت شد.
بر اســاس آزمایش DNA و در پی اعالم مرکز تحقیقات 
ژنتیک انســانی، پیکر پاک و مطهر شهید »محسن مهاجر 
قوچانی« از شهدای مفقوداالثر استان خراسان رضوی پس 

از 37 سال شناسایی شد.
پیکر پاک و مطهر شهید »محسن مهاجر قوچانی« ساعت 
9 صبح فــردا از مقابل مجتمع فرهنگــی مهدیه واقع در 
خیابان امام رضا )ع( به سمت بارگاه ملکوتی امام رضا)ع( 
تشــییع و پس از طــواف در حرم مطهر رضــوی و اقامه 
نماز، در گلزار شــهدای بهشت رضا )ع( در جوار همرزمان 

شهیدش به خاک سپرده می شود.
مراســم وداع با پیکر شــهید »محســن مهاجر قوچانی« 
امروز در ســاعت 16 تا ساعت 21 در جامعه الحسین )ع( 
رزمندگان اســالم واقع در بلــوار مصلی، نبش مصلی 11 

برگزار می شود.
گفتنی اســت پیکر شهید محمد حســین مهاجر قوچانی 
برادر شهید محسن قوچانی نیز در شهریور 1396 پس از 
34 سال به کشور بازگشــت و همزمان با دهه اول محرم 
در مشــهد تشییع و در گلزار شــهدای بهشت رضا)ع( به 

خاک سپرده شد.

  پیام تسلیت امام جمعه مشهد 
در پی درگذشت آیت اهلل عبدخدایی

قدس: نماینده ولی فقیه 
در  رضوی  خراســان  در 
پــی درگذشــت آیت اهلل 
عبدخدایی  مجتهــدزاده 
پیــام تســلیتی صــادر 
کــرد. در بخشــی از این 
پیام آمده اســت: رحلت 
جانگداز مرحوم حجت االسالم والمسلمین جناب آقای حاج شیخ 
محمدتقــی مجتهدزاده)عبدخدایی( موجب تألم خاطر گردید. 
فقدان این عالم ربانی را به عموم بازماندگان به ویژه آیت اهلل دکتر 
عبدخدایی تسلیت عرض نموده و علّو درجات ایشان را از خداوند 

متعال مسئلت می نمایم.

رئیس اداره تبلیغات اسالمی مشهد عنوان کرد
  استقرار ۵۰۰ ایستگاه صلواتی 

در دهه اول محرم
قــدس: رئیــس اداره 
تبلیغات اسالمی مشهد 
ایام سوگواری  گفت: در 
محرم حســینی امسال 
500 ایستگاه صلواتی در 

مشهد دایر است. 
حجــت االســالم علی 
کریم پور در نشست شورای اداری شهرستان مشهد به برپایی 
مراسم »خیمه ســوزان ظهر عاشورا« در6نقطه شهر مشهد 
اشاره و گفت: فضاسازی این کالنشهر در ارتباط با محرم الحرام 
خوب اســت، اما رمق الزم را ندارد؛ بنابراین باید موانع پیش 

روی فعالیت هیئت های مذهبی برداشته شوند.
وی ادامه داد: تصمیم شورای تأمین شهرستان در خصوص 
برگزاری آیین های مذهبی در مشهد در روزهای تاسوعا و 
عاشــورا را درک می کنیم، اما تصمیمات در حاکمیت باید 
به نحوی باشــد که حضور در این مراســم آیینی بزرگ را 
پررنگ کند.  بر اساس تجربه میدانی اعالم می کنیم بسته 
شدن مسیر بی. آر. تی در چهار مسیر منتهی به حرم مطهر 
امام رضا)ع( برای حرکت هیئت های مذهبی مشــکالتی را 

ایجاد می کند.

فرمانده سپاه امام رضا )ع( خبر داد
 توزیع ۲3هزار بسته نوشت افزار 
در مناطق محروم خراسان رضوی

ســپاه  فرمانده  فارس: 
امام رضــا )ع( گفت: در 
تحصیلی  ســال  ابتدای 
جدیــد 23 هزار بســته 
مناطق  در  نوشــت افزار 
محروم و کمتر توســعه 
یافته اســتان خراســان 
رضوی توزیع می شــود. سردار یعقوبعلی نظری، فرمانده سپاه 
امام رضا )ع( در حاشــیه بازدید از طرح های اردوهای جهادی 
دانشجویی در منطقه روداب سبزوار، گفت: طرح های جهادی، 
ســازندگی و محرومیت زدایی در قالب های مختلف از جمله 
قرارگاه محرومیت زدایی، بســیج سازندگی و قرارگاه پیشرفت 
و آبادانی در بخش های مختلف عمرانی، کمک به سیل زدگان، 
معیشتی و اشتغال زایی در نقاط محروم استان خراسان رضوی 

و مناطق مرزی مشغول به فعالیت هستند.
او ادامه داد: در منطقه محروم روداب ســبزوار نیز گروه های 
جهادی حضور دارند و گام بزرگی برای توســعه و سازندگی 

این منطقه برمی دارند.
سردار نظری افزود: ساخت و بازسازی 500 واحد مسکونی 
در استان های خراســان رضوی و گلستان در دست اقدام 

است.

تسنیم   اگر مســاحت شهر مشهد و 
تعداد واحدهای فعال فست فود را در نظر 
بگیریم باید عنوان کرد به صورت تقریبی 
در مشهد هر 1۸ متر یک واحد فست فود 
فعال اســت.تغییر عــادات غذایی مردم، 
زندگی ماشینی و عالقه به غذاهای آماده، 
پرچرب و پرکالری ســبب شــکل گیری 
تعداد زیادی فســت فود در شــهر مشهد 
شده اســت.فاصله این واحدها با توجه به 
اینکه قانون حریم صنفــی وجود ندارد، 
بســیار کوتاه شــده، به طوری که طبق 
مساحت مشهد می توان گفت هر 1۸ متر 
به صورت میانگین یک واحد فست فود در 
این شهرایجاد شده تا جایی که در بولوار 
وکیل آباد مشهد در هر چند قدمی شاهد 
شــکل گیری مغازه های فست فود و تهیه 
غذا هســتیم که نظر جوانان و خانواده ها 
را بــه خود جلب می کند. به ویژه در آخر 
هفته و روزهای تعطیل صف های طوالنی 
برای خریداری این نوع موادغذایی شکل 
می گیرد.اما آنچه در این میان حائز اهمیت 
اســت، توجه به بهداشت و سالمت تهیه 
غذاهای آماده و اطمینان از وجود نظارت 

روی آن هاست.
بنابراین برای اطــالع از میزان نظارت بر 
این واحدها و وضعیت ســالمت محیطی 

آن ها، با رئیس اتحادیه صنف فروشندگان 
فراورده هــای گوشــتی، اغذیــه، پیتزا و 
غذاهــای فانتزی مشــهد بــه گفت وگو 

می نشینیم.

 فعالیت 2 هزار واحد فست فود 
در مشهد!

فروشــندگان  صنــف  اتحادیه  رئیــس 
فراورده هــای گوشــتی، اغذیــه، پیتزا و 
غذاهای فانتزی مشــهد گفــت: در حال 
حاضر حدود 2 هزار واحد فســت فود در 

مشهد فعالیت می کنند.
ابوالقاسم کاشــفی وحدتی اظهار داشت: 
تعــداد فســت فودهای زیرپوشــش این 
اتحادیــه در کالنشــهر مشــهد دو برابر 
رســتوران ها، چلوکبابی هــا و واحدهایی 

است که غذاهای سنتی و رایج را طبخ و 
عرضه می کنند.وی افزود: در این اتحادیه 
ماهیانه بین 40 تا 50 پروانه فعالیت صادر 

شده و 30 تا 40 پروانه باطل می شود.

 400 واحد بدون مجوز
کاشفی وحدتی خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر تعداد 400 واحد فســت فود بدون 
مجوز در مشهد فعالیت می کنند که ۸0 تا 

از این تعداد تاکنون پلمب شدند.
فروشــندگان  اتحادیــه صنف  رئیــس 
فراورده هــای گوشــتی، اغذیــه، پیتزا و 
غذاهای فانتزی مشهد ادامه داد: البته از 
این تعداد واحد بدون مجوز، اکثر آن ها در 
مراحل گرفتن مجوز هستند، اما مشورت 
نکــردن متقاضیان با اتحادیه ها در زمینه 

راه اندازی واحد خدماتی ســبب شده که 
حدود 70 درصــد از واحدهای صنفی ما 
با مشکالت مالی روبه رو شوند. وی اضافه 
کرد: متأسفانه در مشهد واحدهای صنفی 
وجود دارند کــه از نظر مالی در وضعیت 
قرمز هســتند، اما برای فروش بیشــتر 
بــا توجه بــه افزایش قیمــت مواداولیه، 

قیمت های خود را ثابت یا کاهش دادند.

  فست فودهای زیر پله ای
کاشــفی وحدتــی با اشــاره بــه اینکه 
فســت فودهای زیــر پله ای بیشــتر در 
مناطق کم برخوردار شهر مشهد فعالیت 
می کنند، گفت: این فســت فودها از مواد 
اولیه باکیفیت پایین تری استفاده می کنند 
اما با توجه به اینکه مردم در این مناطق 
بــه دنبال جنس ارزان ترند، از اســتقبال 
خوبی برخوردار هســتند. وی همچنین 
بدون اشــاره بــه آمار مشــخص، میزان 
فروش فســت فودها را امسال تاکنون در 
این کالنشهر بسیار مطلوب توصیف و بیان 
کــرد: ارقام و فروش باالی فســت فود در 
مشهد نشان می دهد که زائران و مجاوران 
در روزهای مختلف ســال به ویژه در ایام 
نوروزی بیش از غذاهای سنتی، متقاضی 

خرید و صرف انواع فست فود هستند.

آماری عجیب اما واقعی در مشهد

هر۱۸متریک»فستفود«!

چاه های زیادی برای 
کشاورزی در منطقه 

حفر شده و از آب آن 
برای آبیاری مزارع و 
باغ ها استفاده می شود 
اما آب آشامیدنی در 

شبکه توزیع روستا کم  و 
مردم را با مشکل مواجه 

ساخته است
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گوشت گوسفندی )ران(
گوشت گوسفندی )الشه( 

گوشت گوساله )سردست( 

تخم مرغ

پسازرأیاعتماد
 نخستین سفرکاری وزیر

آموزش و پرورش در مشهد رقم خورد

قدس: وزیر آمــوزش و پرورش، مشــهد را به عنوان 
نخستین سفر کاری خود انتخاب کرد. 

 محسن حاجی میرزایی در نخستین روز کاری به عنوان 
وزیر آموزش و پرورش عصر چهارشنبه 13 شهریورماه 
به مشهد مقدس سفر کرد و به حرم مطهر امام رضا)ع( 

مشرف شد.
وزیــر آموزش و پــرورش پس از زیــارت حرم مطهر 
رضوی، در استانداری خراسان رضوی حضور یافت و با 
علیرضا رزم حسینی دیدار و گفت وگو کرد. در این دیدار 
درباره راهکارهای بهبود زیرساخت های آموزشی استان 
خراسان رضوی و رفع مشکل کمبود کادر آموزشی در 

آموزش و پرورش بحث و تبادل نظر شد.

مدیرآموزشوپرورشاینشهرستانخبرداد
 برگزاری بوت کمپ دانش آموزی 

در تربت حیدریه

قدس: نخستین رویداد کارآفرینی یکروزه )بوت کمپ( 
توسط دانش آموزان تربت حیدریه طراحی و اجرا شد.

محمدرضا قرائــی، مدیر آموزش و پــرورش تربت 
حیدریــه در بازدید از این رویداد ضمن تشــکر از 
دانش آموزانی که با عالقه این کارگاه را برنامه ریزی 
کردند، گفت: خارج شدن از چارچوب رسمی کالس 
و قــرار گرفتــن در محیطی متفاوت ســبب حذف 
بســیاری از موانع یادگیری دانش آموزان می شود و 
به خالقیت و ارائه ایده هــای جدید کمک می کند. 
گفتنی اســت »بوت کمپ« کارگاه یکروزه آموزشی 
انگیزشــی برای یادگیری مهارت های کارآفرینی و 

کسب و کار است.

مدیرکلبنیادشهیدخراسانرضوی:
بهسازی گلزار شهدای تک مزاری 

نیشابور امسال به پایان می رسد

قدس: مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان 
رضــوی گفت: بهســازی گلزار شــهدای تک مزاری 
شهرســتان نیشــابور تا پایان ســال جاری به پایان 

می رسد.
حجت االســالم حســین معصومی در جلسه شورای 
هماهنگی امور ایثارگران نیشــابورافزود: این شهرستان 
دارای یک هزارو۸22 مزار شهید است که از این تعداد 4۸ 
تک مزاری شهید است که امیدواریم کار بهسازی همه 
گلزارهای تک مزاری با کمک بخشداری و دهیاری های 

روستاهای نیشابور تا پایان 9۸ به اتمام برسد.
نیشابور یک هزارو۸69 شــهید، 4هزار و 635 جانباز و 

292 آزاده تقدیم کشورکرده است.



پیگیری

خدمت رسانی

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار مشهد:
 الیحه مسافتی شدن هزینه حمل ونقل 

در حال بررسی است
معاون  محمدزاده:  علی 
حمــل ونقــل و ترافیک 
شهردار مشــهد از ارسال 
الیحه تعیین هزینه حمل 
اســاس  بر  ونقل عمومی 
مسافت به شــورای شهر 
خبر داد. خلیل اهلل کاظمی 

به قدس گفت: یکی از مباحث سابقه دار در بحث نرخ بلیت در 
حمل ونقل عمومی اتوبوس و قطار شهری خروج از حالت تک 
نرخی است که بر این اســاس باید شهروندانی که برای مسیر 
کوتاهی از سیستم حمل ونقل عمومی استفاده می کنند، کرایه 
کمتری نسبت به فردی پرداخت کنند که مسافت طوالنی تری 
استفاده می کند. وی افزود: به منظور طراحی روشی که بتواند به 
اجرای این ایده نزدیک تر باشد، جلسات متعدد کارشناسی برگزار 
شــده ونقاط مثبت و منفی این طرح مورد تحلیل قرار گرفت و 

درنهایت شیوه ای طراحی و بر اساس آن الیحه ای تدوین شد.
وی ادامه داد: الیحه مورد نظر به شــورا ارســال شده و در حال 
بررسی از سوی کارشناسان در کمیسیون های تخصصی است که 

پس از تأیید در صحن علنی شورا مطرح خواهد شد.
کاظمی اظهار داشــت: در صورت تصویب این الیحه در شــورا 
مبنای محاســبه هزینه پرداختی بابت استفاده از حمل ونقل 
عمومی در شهر مشــهد مســافت خواهد بود، ولی اجرای آن 
ملزم به ایجاد و تقویت زیرســاخت های الزم است که امیدواریم 
با به سرانجام رسیدن این موضوع گام دیگری در جهت عدالت 

اجتماعی برداریم.

 شهرداری مشهد
 600 پاکبان به عراق اعزام می کند

شــهردار  معاون  قدس: 
اعــزام 600  از  مشــهد 
پاکبان و 100 دســتگاه 
اتوبوس در ایام اربعین به 

عراق خبر داد.
با  خواجه نائینــی  رضــا 
بیان اینکه »اعزام نیرو و 

ماشــین آالت برای کمک به برادران دینی مان در عراق بخشی 
از وظیفه ماســت«، اظهار کرد: در این راستا هر ساله ستاد ملی 
اربعین اقدام به تقســیم بندی وظایف و برنامه ریزی امور در بین 
شــهرداری های کشور می کند که شهرداری مشهد نیز با تقبل 
کار حمل ونقل و نظافت بخشــی از شهر نجف و نزدیک مرز، در 

خدمتگزاری به زائران و عزاداران می کوشد.
وی ادامه داد: بر این اساس 600 پاکبان و 100 دستگاه اتوبوس 
به همراه تعدادی ماشین آالت نظافتی به این کشور اعزام می شود.

خواجه نائینی با اشاره به شرایط افرادی که در فهرست اعزام به 
کشــور عراق در قالب کاروان خدام الحسین )ع( قرار می گیرند، 
گفت: شــرایط اعزام افراد در فراخوانی منتشر می شود و کسانی 

که تمایل دارند برای خدمتگزاری اعزام شوند، انتخاب می شوند.

عقیل رحمانی پس از 6 مــاه اقدامات پیچیده 
اطالعاتی و عملیاتی سرانجام دو اخاللگر بازار شکر 
توسط نیروهای اداره کل اطالعات خراسان رضوی 
در مشهد دستگیر و باند سازمان یافته مرتبط، مورد 

ضربه سخت قرار گرفت.

 بازار شکر چگونه متالطم شد؟
قاضی دشتی فدکی، جانشــین دادسرای انقالب 
مرکز استان خراســان رضوی در تشریح ماجرای 
نفوذ سربازان گمنام امام زمان)عج( به تاریکخانه 
اقدامات مجرمانه اخاللگران بازار شــکر مشــهد، 
به قدس گفت: در بهمن ماه ســال گذشــته به 
واســطه نوســان غیر منطقی ایجاد شده در بازار 
شکر، کمبود شــکر، ایجاد نارضایتی های عمومی 
و از ســویی کمیاب شدن مقطعی شکر در سطح 
بازار بود که از معاونت بازرســی ســازمان صمت 
و پلیس مبازه با جرایم اقتصادی آگاهی اســتان 
خواسته شــد تا بدون لحظه ای درنگ به صورت 
محسوس و نامحسوس بازار را رصد کرده و دالیل 
و عامالن این افزایش افسارگســیخته شکر را که 
هرکیلــوی آن تا مرز 10هزارتومــان در بازار به 
فروش می رســید را شناسایی و گزارش کار را به 

دستگاه قضایی منعکس کنند.
قاضی دشــتی فدکی تصریح کــرد: در ادامه این 
دســتور از اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس 
آگاهی استان خواســته شد فهرست کارخانجات 
تولید شــکر، واردکنندگان عمده شکر از گمرک، 
واحد هــای تولیدی، مشــتریان عمده شــکر و... 
جمع آوری و ارائه شــود، همچنین میزان واردات 
شــکر از گمرک در بازه زمانی مشخص دریافت 
و همراه با مســتندات خواسته شده به دادسرای 

انقالب مشهدارسال شود.
در بررسی های صورت گرفته مشخص شد که در 
بازه زمانی مد نظرما به هیچ عنوان واردات شــکر 
صــورت نگرفته و بایدتمامی محموله های شــکر 
داخل اســتان و یا درسطح کشور تولید و پس از 

آن راهی بازار شده باشد.

 نفوذ سودجویان در کارخانه های تولیدی!
این مقام قضایی به پشــت پــرده برخی اقدامات 
اشــاره و در این باره گفت:کمی بعد نخســتین 
گزارش به حوزه دادســتانی ارائه و مشخص شد 
که در استان هفت واحد تولیدی در حال فعالیت 
اســت و باید یک جای چرخه تولیــد تا عرضه، 
توسط افراد سودجو مورد نفوذ قرار گرفته باشد و 

گرانی شکر را رقم زده باشند.
چند روزی از آغاز شناسایی الیه های مخفی برهم 
زدن آرامش بازار شکر و کمیاب شدن آن نگذشته 
بود که تیم های بازرسی سازمان صمت یک تریلی 
را در بیابان های اطراف مشهد مورد شناسایی قرار 
دادند که چند نفر به صورت مشــکوکی در حال 
تخلیه کیسه های شکر در وانت و توزیع مویرگی 

آن بودند.
جانشــین معاون دادســتان مرکز استان خراسان 
رضوی بیان داشــت: به ســرعت دســتور توقیف 
 محمولــه صــادر و مشــخص شــد کــه یکی از 
عمده فروشان شکر پشت پرده این اقدام قرار دارد، 
چرا که در ابتدا عامل اصلی این اقدام برای منحرف 
کردن مســیر تحقیقات فرزند جوانش را به محل 
فرستاد و مدعی شد محموله متعلق به او است. از 
طرفی بررســی بارنامه نشان می داد شکر دولتی از 
یک کارخانه در اهواز بارگیری و به مقصد مشــهد 
ارســال شده و به جای رســیدن به دست مصرف 

کننده، گران تر در حال توزیع در بازار بود.

 فهرست هفت نفره اخاللگران 
و آغاز رد زنی ها

وی به لو رفتن اقدامات مجرمانه پدر ســودجو هم 
اشــاره و در این باره عنوان کرد: پســر دالل شــکر 
که الیه دســت چندم باند سازمان یافته اخاللگران 
در نظام اقتصادی بود بازداشت شد، وقتی این اقدام 
صورت گرفت و پدر متخلف پی به قاطعیت دستگاه 
قضایی در این ماجرا برد، قبول کرد محموله متعلق 

به او است.
پس دالل شکر هم بازداشت و توسط پلیس جرایم 
اقتصادی مورد بازجویی قرار گرفت، این موجب شد 
تا قسمتی شیوه و شگرهای پشت پرده مافیای شکر 
برمال شود. حتی در ادامه مشخص شد فرد سودجو، 
چندی پیش حدود 300 میلیون تومان شکر دولتی 
را به واســطه رانتی که داشــت از یک کارخانه در 
استان خریداری و بعدمحموله ای که هر کیلوی آن 
3هــزارو400 تومان بود را به صورت غیرقابل باوری 

گران تر راهی بازار کرده است.
همچنین او که فرار مالیاتی اش هم در حین رسیدگی 
به پرونده لو رفته بود، هنگام خرید محموله برای آنکه 
از خود ردی به جای نگذاشــته باشــد، وجه شکر 
خریداری شــده را با کارت های بانکی افراد ناشانس 

پرداخت کرده بود.
تحقیقات شبانه روزی نیروهای صمت استان و پلیس 
آگاهی ادامه داشــت تا اینکه لیست هفت نفره ای از 
عامالن احتکار محموله های شکر و گران فروشی آن 

به دادسرای انقالب ارائه شد.
قاضی دشــتی فدکی بیان داشــت: دستور کنترل 
شــبانه روزی تحرکات آن ها صادر و خواســته شد 
تا ارتباطات آن ها با کارخانه های تولید شــکر و... به 
دقت رصد شود.هرچه می گذشت از تخلفات سازمان 
 یافتــه دالالن بازار شــکر و افرادی کــه با اقدامات 
مجرمانه شان قیمت شکردر استان را در دست گرفته 
و آن را هرموقع که اراده می کردند افزایش و یا کاهش 

می دادند، صفحه جدیدی رو می شد.

 واگذاری مشکوک 5 هزارتن شکر
جانشین دادسرای انقالب مشهد به ماجرا مشکوک 
5 هزارتنی شــکر هم اشــاره و در این رابطه بیان 
کرد: در یکی از موارد وقتی امتداد یکی از سرنخ ها 
ردزنی شــد، نمایان شد که بیش از 5هزار تن شکر 
با تبانی افراد صاحب قدرت از مســیر خود خارج و 

توســط 200 تریلی بارگیری و به 
یک واحد تولیدی در حاشیه شهر 
مشهد منتقل شده بود، در حالی 
که میزان مصــرف واحد تولیدی 
با حجم واگذار شده به هیچ وجه 

همخوانی نداشت!
چنــد روز بعد محمولــه حدود 
120 تنی توسط معاونت بازرسی 
ســازمان صمت در حاشیه شهر 
مورد شناسایی قرار گرفت و پس از 
حضور مأموران برای تصویربرداری 
و مستند سازی از ماجرا، عامل این 
اقدام پس از خروج تیم کاشــف 
در یــک فرصت مناســب تمامی 

محموله را به مکانی دیگر منتقل و حتی به مأموران 
اعالم می کند که هیچ کس تــوان برخورد با من را 
ندارد و بارها از سوی دستگاه های امنیتی بازجویی 

شده ولی آخرش هیچ نتیجه ای نداشته است!

 کارخانه ها و فهرست فروش جعلی!
قاضی دشتی فدکی اظهار کرد: در زاویه مقابل این 
ماجرا، فهرست تمامی مشتریان هفت کارخانه تولید 
شکر در استان در یک بازه زمانی مشخص استخراج 
و ازمعاونت ســازمان صمت و پلیس مبارزه باجرایم 
اقتصادی آگاهی اســتان خواسته شد تا تک به تک 
مشتریان ذکر شده مورد تحقیق و راستایی آزمایی 

قرار بگیرند.
وقتی این اقدام هم به میانه راه رسید، نتایج غیرقابل 
تصوری روی میز دادستانی قرار گرفت و آن هم این 
بود که مشخص شد یک ســوم اسامی ارائه شده از 
سوی یک واحد تولیدی جعلی، غیرواقعی و ... است.

در یکی از موارد اسامی چهار خانم که سرجمع خرید 
شکر آن ها از یک واحد تولیدی به 360 تن می رسید، 
مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مشخص شد که 
تمامی اسامی ذکر شــده جعلی و پشت پرده آقای 
»ر« قرار دارد. در ادامه مستنداتی جمع آوری شد که 
از تبانی برخی مدیران واحد تولیدی با فرد متخلف 
حکایت داشــت و این اقدام برای آن صورت گرفته 
اســت که هیچ ردی از این مهره باند اخالل در نظام 
اقتصادی شناسایی نشود و حتی فرار مالیاتی را هم 

رقم زده باشد.
جانشین دادسرای انقالب مشــهد ادامه داد: در این 

مرحله از اقدامات و برای آنکه دست 
عامالن پشت پرده گرانی غیرمنطقی 
شکر در مشــهد و خراسان رضوی 
برمالشود، فاکتور یک واحد تولیدی 
دیگر هم مورد بررسی قرار گرفت که 
متأسفانه مشخص شد در فهرست 
ارائه شــده به نام فردی یک هزارو 
370 تن شکر 3هزارو400 تومانی 
از کارخانه خارج شده است، وقتی 
مشخصات خریدار و محل سکونت 
وی مورد تحقیق قرار گرفت، نمایان 
شــد که او یک راننده نیسان است 
و به خاطر مشکالت مادی کوچکی 
که دارد، از محل سکونتش متواری 
و به هیچ وجه این چنین بار شکری را خریداری نکرده 
و مدیران واحد تولیدی برای آنکه روی اقدامات خود 
سرپوش بگذارند، دست به سند سازی زده و شکر را 

در بازار آزاد فروخته اند! 
بررســی نمونه ای دیگــر، عمق فاجعه را بیشــتر 
نمایــان کرد؛ زیــرا فردی کــه به نــام او 4 هزار و 
185 تــن شــکر دولتــی از کارخانه خارج شــده 
اســت به هیچ عنــوان روحش هم از خرید شــکر 
خبرنداشت و در حوزه پوشــاک فعال بود و فقط از 
 هویت او برای خارج کردن محموله عظیم اســتفاده 

شده بود.

 ضربه آخر 
با ورود سربازان گمنام امام زمان)عج(

قاضی دشتی فدکی در رابطه با وارد آمدن ضربه آخر 
به مافیای شکر در اســتان هم بیان کرد: این پروژه 
به مراحل حســاس خود رسیده بود، برای همین از 
نیروهای اداره کل اطالعات خراسان رضوی خواسته 
شد، وارد عمل شوند و مشخص کنند که محموله های 
عظیم شکر که باتبانی برخی واحدهای تولیدی و با 
ارائه فهرست های غیر واقعی از چرخه عرضه قانونی 
خارج شده اند، در نهایت به دست چه کسانی رسیده 

و پای چه افرادی در میان است.
در حالی که پرونده در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم 
اقتصادی دادسرای انقالب مشهد در حال رسیدگی 
بود، مشــخص شــد در این رابطه حدود 11 نفر به 
صورت ســازمان یافته ای دســت به اخالل در نظام 
اقتصادی کشــور زده و با توجه به ارتباطات ویژه ای 

کــه بین برخی از عامالن اصلی این اقدام مجرمانه و 
تعدادی از مدیران کارخانه های تولید شکر وجود دارد، 
آن ها توانسته اند محموله های عظیم شکر را خریداری 
و پس از آن اقدامات مجرمانه خود را رقم بزنند. حتی 
بررســی تحرکات افرادمذکور توسط سربازان گمنام 
امام زمان)عج( در اداره کل اطالعات اســتان نشان 
می داد که مجرمان هنگام فروش شکر های دولتی که 
هر کیلوی آن 3هزارو400 تومان قیمت داشت، وجه 
کاال با قیمت دولتی را به یک حساب و وجه حاصل 
از گران فروشــی را که در مقطعی تا هرکیلو 9 هزار 
و700 تومان هم رســید به حسابی بی هویت واریز 
می کردند. در این مسیر اگر خریدار تن به این کار نمی 
داد، آن ها که قدرت در دستشان بود، از فروش شکر به 

او جلوگیری می کردند!

 سالطین شکری که استان را بهم ریختند
جمع بندی اقدامات مذکور و نفوذ ســربازان گمنام 
امام زمان)عج( در اداره کل اطالعات خراسان رضوی 
کار رابه جایی رساند که مشخص شد، فلش تمامی 
جرایم صورت گرفته از ســوی اخاللگران به سمت 
حدود چهار نفر می چرخد کــه در این میان دونفر 
آن ها عامالن اصلی بودند. هویت آن ها به ســرعت 
استخراج و محل ترددشان تحت کنترل قرار گرفت.

جانشین دادســرای انقالب مشهد ادامه داد: پس از 
آن دستور آغاز عملیات دســتگیری اخاللگران در 
نظام اقتصادی کشور صادر و چهار متهم یکی پس 
از دیگری در مناطقی مانند وکیل آباد، دعبل خزایی 

و... در محاصره قانون قرار گرفته و بازداشت شدند.
یکی از دالالن وقتی مورد بازجویی قرار گرفت نحوه 
ارتباط گیری او با مدیران برخی کارخانه های تولید 
شکر و ایجاد رانت، برمال شد. در این بازه مستنداتی 
به دست آمد که نمایان می کرد فرد مذکور چگونه و 
به چه شیوه ای 10 هزاتن شکر دولتی را تا هرکیلو تا 

9 هزار و 700 تومان فروخته است.
از طرفی گردش مالی تمامی حساب های مرتبط با 
عامالن اصلی ســودجویی در بازار شکر که مسببان 
نارضایتی عمومی هم بودند، مورد بررسی قرار گرفت 

که خروجی آن ارقام چند صد میلیاردتومانی بود.

 اتهام اخالل درنظام اقتصادی برای متهمان
وی بیان داشــت: در ادامه پس از دســتگیری این 
مجرمان بــرای تمامی آن ها اتهــام اخالل در نظام 
اقتصادی به واســطه خرید شــکر باقیمت دولتی و 
فروش آن به صورت آزاد در نظر گرفته شد. از سوی 
دونفرعامل اصلــی ماجرا برای تکمیل تحقیقات در 
بازداشت موقت به سر می برند و مابقی با قرار قانونی 

مناسب آزاد شده اند.
قاضی دشــتی فدکی ضمن تشــکر از اقدامات بی 
دریغ ســربازان گمنام امــام زمان )عــج(، جرایم 
اقتصادی پلیس آگاهی و معاونت بازرســی سازمان 
صمت اســتان در به نتیجه رســیدن ایــن پرونده 
پیچیده، به شناســایی دیگر افراد احتمالی در این 
رابطه اشاره و در این زمینه عنوان داشت: همچنین 
باتوجه به عمق تخلفات صورت گرفته و گســترده 
بودن موضوع که گویای وجــود ارتباط بین برخی 
مسئوالن واحدهای تولیدی و مدیران دستگاه های 
 اجرایی اســت، احتمال افزایش دستگیری ها در این 

پرونده متصور است.

جانشین دادسرای انقالب مشهد خبر داد

سالطین شکر در محاصره قانون

قاضی دشتی فدکی:
باتوجه به عمق 
تخلفات صورت 
گرفته احتمال 

افزایش دستگیری ها 
در این پرونده 

متصور است

بــرش

مخاطبان گرامی!
لطفاً نظرات خــود را در خصوص این 
مطلــب بــه شــماره 300072305 

پیامک کنید.

آب و هوا
 هوای خراسان رضوی خنک می شود

قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد با بررسی 
نقشــه ها و خروجی مدل های هواشناسی، آسمان در بیشتر 
نقاط اســتان صاف تــا کمی ابری و پدیــده جوی غالب در 
سطح استان وزش باد است. وزش باد در برخی نواحی )بویژه 
نواحی جنوب و نوار شرق( در ساعات بعد از ظهر گاهی شدید 
پیش بینی می شود. همچنین از بعد از ظهر دوشنبه با تقویت 
جریان های خنک شــمالی ضمن کاهش قابل مالحظه دما، 
شاهد افزایش ابرناکی و احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده در 

نوار شمالی و شمال غرب استان خواهیم بود.
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 سال سی و دوم 

 شماره 9057  ویژه نامه 3441  
در شهـر شماره پیامک: 300072305  

 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 
فضای مجازی: 

     صفحه3 خراسان

Vacancy Announcement of Gardener
Applications are invited for the post of Gardener at the Consulate of Pakistan,     
Mashhad. Required qualifications are:
i. Having good experience in gardening
ii. Resident of Mashhad
iii. Police Certificate of no criminal records
Applicants, Iranian or Pakistani, should submit their CV/resume in English 
along with copies of educational degrees, national ID card and two recent 
color photos to the Consulate of Pakistan, Mashhad within 15 days after the 
publication of this advertisement. Urdu and English language speakers are 
preferred.
The contact details for further enquiries are as follows:
Ms. Maryam Haghparast
Consulate of Pakistan, Mashhad
Imam Khomeini St., Opp. Bagh - e - Melli
Mashhad - Iran
Email: parepmashhad@mofa.gov.pk
Phone: 051 - 32229845
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آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ (﹡﹢︋️ اول)
︫﹞︀ره ١-٩٨

 شـركت آب منطقه اى خراسان شمالى در ﹡︷︣ دارد ︠﹢درو﹨︀ی ﹝︀زاد و ا︨ــ﹆︀︵﹩ ︠﹢د را از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹀︣وش 
.︡﹠︀﹝﹡ ️﹋︫︣ ︡ه︤ا﹞ ﹟از ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د در ا.︡﹡︀︨︣︋

www.setadiran.ir﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︀د︐︨)️﹛ا︨﹠︀د:︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو ️﹁︀در ﹏﹞
آ﹞ ﹟︣︠﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه: ﹉ ︫﹠︊﹥ ٩٨/۶/٢۴    آ︣︠﹟ ﹝﹙️ ارا﹠︪︎ ﹤︀د ﹇﹫﹞️: ︨︀︻️ ٨ روز︫﹠︊﹥ ۶/٩٨/٧

ز﹝︀ن ︋︀ز﹎﹠︪﹫︎ ﹩︀︪︀دات:︨︀︻️ ٩ ︊︮ روز ︫﹠︊﹥ ۶/٩٨/٧

شماره شاسىمدلنوع خودرورديف
مبلغ وديعه شركت 

درمزايده(ريال)
وضعيت شماره گذارى

فروش صدور سند10درصد قيمت پيشنهادى138937901789912440مينى بوس1

فروش اوراقى10درصد قيمت پيشنهادى19918978وانت مزدا*2

فروش صدور سند10درصد قيمت پيشنهادى1384310784وانت نيسان پيكاب3

فروش صدور سند10درصد قيمت پيشنهادى138413201281پژو 4405

فروش صدور سند10درصد قيمت پيشنهادى138524218200پژو 5405

فروش صدور سند10درصد قيمت پيشنهادى138524218036پژو 6405

︑﹠︀ ﹝︣ا﹋︤ ا︨﹆︀ط ﹝︖︀ز و ︑︀﹫︡ ︫︡ه از ︨﹢ی ︨︐︀د ﹝ ️︣︡﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︨﹢︠️ ﹝︖︀ز ︋﹥ ︣︠︡ ︠﹢دروی ا︨﹆︀︵﹩ وا﹡️ ﹝︤دا ﹝﹩ ︋︀︫︡
︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

ـ﹥ ﹝︖﹞ـ︹ ︻﹞﹢﹝ـ﹩  آ﹎ـ﹩ د︻ـ﹢ت︋ 
ـ︣﹋️ آ﹨﹟ و﹁﹢﹐د︫ـ︣ق  ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده︫ 

(︨︀﹝﹪ ︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢۴٣٩٢ و 
١٠٣٨٠٣٩٨٢٩٩ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫ــ﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ﹝︐︣م 
︫ــ︣﹋️ د︻ــ﹢ت ﹝ــ﹩ ︫ــ﹢د ︑ــ︀ در ︗﹙︧ــ﹥ 
 ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁ــ﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹋ــ﹥ در ︑︀ر﹝︖﹞
١٣٩٨/٠٧/٠١ روز دو︫ــ﹠︊﹥ در ︨ــ︀︻️ ١۴ 
در ﹝﹏ ︫ــ︣﹋️ وا﹇︹ در ︋﹙﹢ار ﹁︣دو︨﹩ - 
︠﹫︀︋ــ︀ن ︔﹞︀﹡﹥ ١ - ︎﹑ک ۵١ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ︠﹢ا﹨︡ 

︫︡ ︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡. 
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ : ١. ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ در ︭︠﹢ص 

 ️﹋︫︣ ﹤︀﹞︨︣ ︩ا﹁︤ا
﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۷
۴۳
۴

آ﹎﹩ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹢︨︦ ا﹡︖﹞﹟ (︗︀﹝︺﹥) ︣﹁﹥ ای ا﹇︀﹝︐﹍︀﹨︀ی ︋﹢م ﹎︣دی ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
در را︨ــ︐︀ی ا︗︣ای ﹝︀ده ٢۵ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︖︀د، ا︮﹑ح، ︑﹊﹞﹫﹏، در︗﹥ ︋﹠︡ی و﹡︣خ ﹎︢اری ︑︀︨﹫︧ــ︀ت ﹎︣د︫ــ﹍︣ی ﹝︭﹢ب  ١٣٩۴/٠۶/٠۴﹨﹫︀ت ﹝︐︣م وز︣ان ود︨︐﹢ر ا﹜︺﹞﹏ ا︗︣ا﹡ ﹩﹢ه 
ــ︀ز﹝︀ن ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ،︮﹠︀︹ د︨︐﹩ و﹎︣د︫ــ﹍︣ی از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ء ﹋﹥ دارای  ــ﹞︀ره ٩۵٢١٠٠/٢۶۶٧١ ﹝﹢رخ ٠٨/١٠/١٣٩۵︨   ︫﹤ ﹠︺️ ﹎︣د︫ــ﹍︣ی︋  ا︖︀د و﹁︺︀﹜﹫️ ︑︪ــ﹊﹏ ﹨︀ی ︣﹁﹥ ای︮ 
︎︣وا﹡﹥ ︋︣ه ︋︣داری از اداره ﹋﹏ ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩، ︮﹠︀︹ د︨ــ︐﹩ و﹎︣د︫ــ﹍︣ی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡ د︻﹢ت ﹝﹩ ﹎︣دد ︑︀ در ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︑︀︨﹫︦ ا﹡︖﹞﹟ (︗︀﹝︺﹥)︣﹁﹥ ای ﹋﹥ 
.︡﹠︀﹝﹡ ️﹋︫︣ ︫︡ ︡﹨︤ار ︠﹢ا﹎︣︋ ، (︭︀ر︨︣خ ) ︀م ر︲︀ ١١﹞ا-︤︡﹡︀︫ ︀ی ︗︀ده︐﹡ا-︪︡﹞ ا﹇︀﹝︐﹍︀ه ︋﹢م ﹎︣دی ﹝︀ژان وا﹇︹ در : ﹏﹞ رخ  ︫﹠︊﹥ ١٣٩٨/٠٧/٠۶ در﹢﹞ ︊︮ در ︨︀︻️ ١٠

︋﹥ ﹨﹞︣اه دا︫ــ︐﹟ ﹋︀رت ︫﹠︀︨ــ︀﹩ وا︮﹏ ︎︣وا﹡﹥ ︋︣ه ︋︣داری ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️ (ا﹁︣ادی ﹋﹥ ︋﹥ ︮﹢رت و﹋︀﹜︐﹩ در ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︫︣﹋️ ﹝﹩ ﹡﹞︀︋ ︡﹠︀︡ ﹡︀﹝﹥ ی ﹝︺︣﹁﹩ ر︨﹞﹩ ﹝﹞﹢ر وا﹝︱︀ء 
(.︡﹠︀﹝﹡ ️﹋︫︣ ︹﹝︖﹞ ی ﹋︐︊﹩ در ﹤﹞︀﹡ ﹩﹁︣︺﹞ ﹤ارا ︀︋ ﹩︐︧︀︋ ﹩﹞ ﹩﹇﹢﹆ ︀ص︫︡ه ا﹠︀﹝﹡ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ ︡﹠︫︀︋ ﹤︐︫﹝︖︀ز ︋﹥ ﹨﹞︣اه دا

د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی : 
﹟︣︸︀﹡︣ه ،︋︀زر︨︀ن و︡﹞ ️﹫﹨ ︀ب︐﹡︀ی ︋﹢م ﹎︣دی ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی     ٢-ا﹨︀﹍︐﹞︀﹇ای ا ﹤﹁︣ (﹤︺﹞︀︗) ﹟﹝︖﹡ا ﹤﹞︀﹠︨︀︨ا ︉﹢︭︑-١

. ︫︡︀︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹝︖﹞ ️﹫﹑︮ اردی ﹋﹥ در﹢﹞ ︣︀︨-۴         ﹤﹡﹐︀︨ ️﹢︱︻ ﹅ورودی اول و ﹅ ٣-︑︺﹫﹫﹟ روز﹡︀﹝﹥ ر︨﹞﹩ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر،︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹫︤ان
 ﹨﹫️ ﹝﹢︨︦ ا﹡︖﹞﹟ (︗︀﹝︺﹥) ︣﹁﹥ ای ا﹇︀﹝︐﹍︀﹨︀ی ︋﹢م ﹎︣دی ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
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                 (( ا︵﹑︻﹫﹥ آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ))
﹥ ﹝︡ت  ﹢ر ︡﹝﹞︀︨ــ︀﹇﹩ و ..." در﹡︷︣ دار﹡︡ ︑︺︡ادی از ر﹇︊︀ت ﹝︧ــ﹊﹢﹡﹩ را︋   ︎﹜︣﹞" ﹩﹁︭︣︐﹞ ︀ت﹁﹢﹇﹢﹞

.︡︀﹝﹡︡ه ﹋︐︊﹩ ︋﹥ ا︗︀ره وا﹎︢ار︤ا﹞ ﹅︣︵ ︧︀ل از﹊

پايه كارشناسى متراژ(مترمربع)عنوانرديف
آدرس محل(اجاره ماهيانه)

1
مجتمع مسكونى 72 واحدى

468,000,000 ريال5600(مرحله دوم)
بلوار ميرزاكوچك خان - بين شهيد 

خشنودى 6 و 8

2
مجتمع مسكونى 4 واحدى

68,000,000 ريال582(مرحله دوم)
بلوار وحدت21 - نبش شهيد ساالرى 

مقدم 4 - پالك 286

3
يك باب منزل مسكونى دو طبقه

6,500,000 ريال130(مرحله دوم)
خيابان گاز - رسالت  38 - پالك 

184

4
يك واحد آپارتمان مسكونى

7,800,000 ريال110(مرحله اول)
بلوار پيروزى- رهايى9- 

مهاجران5- پالك 47- طبقه دوم

﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋ــ﹥ اداره او﹇︀ف وا﹇︹ در ﹝﹫︡ان ︑︐﹩،︠﹫︀︋ــ︀ن آ︋﹊﹢ه،﹝﹆︀︋﹏ ︎﹞︌ 
.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٨۴٣٩۴۵١ ︑﹞︀س﹝︫ ︀︋ ︀ ︣ا︗︺﹥ و﹞ ا︗︀رات ︡وا ﹉ ﹤﹫︀﹡ آ︋︀د،اداره او﹇︀ف ︡︺︨ ﹟︤﹠︋

﹝﹙️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ︑︀ ︀︎︀ن ︨ــ︀︻️ اداری روز ﹊︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۶/٢۴ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡.  ︎︀﹋️ ﹨︀ی ﹝︤ا︡ه در 
روز دو︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۶/٢۵ ︨ــ︀︻️ ١١ ︸︣ در ﹝﹏ اداره او﹇︀ف ﹡ ︀︋ ﹉ ﹤﹫︀︱﹢ر ا︻︱︀ی ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن ﹝︤ا︡ه 

︋︀ز﹎︀︪﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. /ع
۹۸
۰۷
۴۳
۵



ورزش خراسان 39طرح پذیرفته شده نخستین جشنواره ملی نمایش نویسی »گام دوم«معرفی شدند

 جشنواره ای برای احیای سنت اقتباس در تئاتر
قدس: 39 طرح پذیرفته  شــده مرحله نخست 
نمایش نامه نویسی  جشــنواره  نخستین  داوری 
اقتباســی »گام دوم« در نگارخانه رضوان مشهد 

معرفی شدند. 
داوران  هیئــت  عضــو 
ملی  جشنواره  نخستین 
یســی  مه نو یش نا نما
در  دوم  گام  اقتباســی 
نشست خبری اعالم نتایج 
داوری مرحله نخست این جشنواره که با مشارکت 
مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی 
برگزار شد، ابراز کرد: بیش از ۱۸۰ اثر به دبیرخانه 
این جشنواره رسیده است. سعید تشکری افزود: 
39 طــرح به مرحله دوم جشــنواره راه یافت تا 
نویسندگان این طرح های پذیرفته  شده را در قالب 
نمایش نامه در ســه بخش صحنه ای، نوجوان و 

محیطی)خیابانی( به رشته تحریر درآورند.
تشــکری با اشاره به برخی مشکالت حوزه تئاتر 
و نمایشنامه نویسی کشور ادامه داد: برگزاری این 
رویداد هنری بزرگ می تواند پاســخگوی برخی 
نیازها و مشــکالت حوزه نمایش نامه کشــور با 

اقتباس از آثار مطرح ایران و جهان باشد.

 وجود خأل متن در تئاتر
سید مهدی شجاعی نیز 
ضمن ابراز خرســندی از 
جشــنواره  برگــزاری 
یســی  مه نو یش نا نما
اقتباســی گام دوم، بیان 

کرد: این جشنواره گام بلندی در حوزه تئاتر کشور 
قلمداد می شود.

داور نخستین دوره این جشنواره افزود: در حالی 
که ادبیات کشــور، ادبیات داستان پردازی است 
و داستان های ارزشــمندی نیز در جهان وجود 
دارد که با اقتبــاس از آن ها می توان آثار فاخری 
خلق کرد، اما خأل داستان و متن در حوزه تئاتر 
و سینمای کشور حس می شــود. وی ادامه داد: 
متأسفانه در سیاســت گذاری های کلی به متن 
کمترین بها داده شده در حالی که توجه به آن، 

چه در تئاتر و چه فیلم ضروری است. 
شــجاعی با اشاره به قداســت آغاز این حرکت 
از مشــهدالرضا، گفــت: کارهای ارزشــمند و 
امیدوارکننده ای در بین آثار رسیده به دبیرخانه 
این جشنواره مشاهده شد که به عنوان نخستین 

قدم قابل تأمل است. 

 تئاتر؛ هنری برای عموم مردم
عضو هیئت داوران جشنواره گام دوم به سه رکن 
ادبیات شامل رمان، شعر و درام اشاره و ابراز کرد: 
از منظــر قریب به اتفاق نظریه پــردازان، ادبیات 

دراماتیک مشکل ترین بخش ادبیات است.
نصراهلل قادری با اشاره به 
بدو زایش تئاتر در یونان، 
گفت: ضعف بیان داستان 
دراماتیک در هنر تئاتر ما 
به چشــم می خــورد و 
مخاطب امروز تئاتر کشور با این دروغ بزرگ که 
تئاتر هنر خواص اســت از این هنر فاصله گرفته 
اســت، اما تئاتر با عموم مــردم ارتباط دارد. وی 
افزود: جشنواره نمایش نامه نویسی اقتباسی گام 
دوم، قدم مثبتی در دسترسی نمایش نامه نویسان 
به منابع معتبر جهانی و اقتبــاس از آن ها برای 

نگارش نمایش نامه برداشته است. 
داور این جشنواره با تأکید بر اینکه خلق هنر بدون 
مدد الهام امکان پذیر نیست و نویسنده باید حس 
رقابت داشته باشــد، ادامه داد: آثار خوبی به این 
مرحله از جشنواره رسیده اســت. امیدوارم این 

جشنواره به نتیجه موفقیت آمیز خود برسد.

 اقتباس؛ امری پویا و کنشگر
برهانی مرند گفت:  نــادر 
متأسفانه با وجود ظرفیت 
باالی ادبیات داســتانی و 
حتی شعر کشور، در حوزه 
توانمنــد  نمایش نامــه 
نیستیم. بی شک یکی از دالیل شکل گیری این 
جشــنواره رفع این مشکالت اســت. به گزارش 
آستان نیوز، داور این جشنواره بیان کرد: اقتباس 
در تمامی کشورهایی که ادبیات، فلسفه، تئاتر و 
هنرهای تجسمی بالنده دارند و فرهنگ کنش گر 
اســت، امری پویا، زنده و جاری است. وی اضافه 
کرد: سنت اقتباس در کشور ما پویا نیست و تعداد 
محدود آثار درخشانی که در کشور وجود دارد نیز 
پاسخگوی نیاز به این جریان پویا نیست. به نظرم 
جشنواره گام دوم تأثیرات شگرفی در حوزه مفهوم 
اقتباس کشور در آینده می گذارد. وی با تأکید بر 
ضرورت برپایی نشســت های تخصصی در کنار 
برگزاری جشنواره نمایش نامه نویسی اقتباسی گام 
دوم، ابراز کرد: اطمینان دارم این جشــنواره در 
گام های بعدی یکی از مثال زدنی ترین رقابت های 

ادبی کشور خواهد بود.

فرهنگ و هنر
  اهدای هزار و200 نسخه کتاب به 

کتابخانه عمومی غدیر نیشابور
- ر بـــو نیـــــشا
در  خبرنگارقــدس: 
یــک اقــدام فرهنگــی 
غفورزاده،  حجت االسالم 
مســجد  جماعت  امــام 
قدس نیشابور، هزار و2۰۰ 
جلد کتاب بــه کتابخانه 

عمومی غدیر این شهر اهدا کرد. رئیس اداره کتابخانه های عمومی 
شهرستان نیشابور با اعالم این خبر گفت: کتاب نقش اساسي و 
کلیدي در گســترش فرهنگ مطالعه و ارتقای فرهنگ عمومی 
دارد و یکي از راه هاي جذب مشارکت هاي مردمي، اهدای کتاب 

به کتابخانه هاي عمومي است.
محمدرضا مقدم پاشا افزود: حجت االسالم محمدرضا غفورزاده، 
روحانی مســجد قدس شهرستان نیشابور که یکی از چهره های 
کتابخــوان و از اعضای فعال کتابخانه عمومی غدیر هســتند با 
اهدای بیش از هزار و2۰۰ نســخه کتاب به ارزش تقریبی ۱5۰ 
میلیون ریال به کتابخانه عمومی غدیر در موضوعات متنوع، ضمن 
مشارکت ارزنده خود در طرح اهدای کتاب، گامی ارزنده در ترویج 
فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی برداشته اند که اقدام ایشان، شایسته 
قدردانی است. وی خاطرنشان کرد: با توجه به دشواری های خرید 
کتاب به ویژه برای اقشــار کم درآمد، سنت حسنه »وقف کتاب« 
عالوه بر ارزش معنوی بســیار، می تواند به یک حرکت فرهنگی 

مؤثر و یک فرهنگ غالب تبدیل شود.

  مجوز خانه هنرمندان مشهد ثبت شد
معــاون هنری  تسنیم: 
و  فرهنــگ  کل  اداره 
اســالمی خراسان  ارشاد 
رضوی گفت: مجوز خانه 
هنرمندان مشهد مقدس 

ثبت شده است. 
افشین تحفه گر با اشاره به 

مصوبه شورای شهر مشهد در زمینه تأسیس و شکل گیری خانه 
هنرمندان، اظهار داشت: با پیگیری های مدیریت شهری مجوز این 

خانه به ثبت رسیده است. 
وی خاطرنشان کرد: مشهدمقدس و خراسان در حوزه شعر و ادب 
فارسی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند و همین امر مسئولیت 
ما به عنوان خادمان حوزه فرهنگی را سخت تر می کند و الزم است 

تالش های مجدانه ای بیش از پیش انجام شود. 
معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
با بیان اینکه این اســتان دارای ۱55 انجمن ثبت شده است که 
بیشترین آمار در کشور را به خود اختصاص داده، گفت: عالوه بر 
این ها، انجمن های دیگری نیز در حال برنامه ریزی برای ثبت خود 
هستند و تاکنون فعالیت های خوبی داشته اند به نحوی که برخی 
از تشکل ها محل مراجعه بسیاری از ادبا و شعرای کشور هستند. 

تحفه گر خاطرنشان کرد: از پنج شخصیت ادبی فاخر کشور، سه 
شــخصیت فردوسی، عطار و خیام خراسانی هستند که این امر 
نشــان از ریشه داشتن شــعر و ادب فارسی در این خطه بوده و 

مسئولیت ها را سنگین تر می کند. 

۲۵تا۲۷شهریورماهبرگزارمیشود
  کارگاه نقاشی »هنر عاشورایی« در مشهد

قدس: کارگاه ســه روزه 
نقاشــی ســوگواره »هنر 
عاشورایی« با حضور استاد 
مرتضی اســدی در حوزه 
رضوی  خراســان  هنری 

برگزار می شود.
دوازدهمین سوگواره هنر 

عاشــورایی حوزه هنری از 25 تا 2۷ شهریورماه در حوزه هنری 
خراسان رضوی و در چهار بخش نقاشی، تصویرسازی، پوستر و 
عکس برگزار می شــود. انتخاب فرازهایی عاشورایی از دو کتاب 
»ســقای آب و ادب« و »پدر، عشق و پســر« به قلم سیدمهدی 
شــجاعی به عنوان موضوع بخش های نقاشی و تصویرسازی در 
فراخوان این ســوگواره اعالم شده است. آثار منتخب این کارگاه 
برای داوری نهایی به دبیرخانه سوگواره هنر عاشورایی در تهران 
ارسال و به هر یک از آثار راه یافته به بخش نمایشگاهی سوگواره، 

2 میلیون ریال اهدا می شود. 
با توجه به ظرفیت محدود برای نام نویسی، هنرجویان می توانند 
تا 23 شــهریور ماه مشــخصات و رزومه آثار خــود را به آدرس 
ایمیل Tajasomi.hhkhrazavi@yahoo.com یا شماره 
۰93۶۰۶۴۷932 ارسال کرده و یا به صورت حضوری و در قالب 
لوح فشرده به دفتر هنرهای تجسمی حوزه هنری خراسان رضوی 

)بولوار هاشمیه، بین هاشمیه 2۰ و 22( ارائه دهند. 

نیکوکاری

 دومین نقره کوراش کاران خراسانی 
در مسابقات جهانی

پهلوانی،  جعفــر  قدس: 
کوراش کار خراســانی در 
کیلوگــرم   +۱۰۰ وزن 
به مدال نقره مســابقات 

جهانی دست یافت.
وی این عنوان را درحالی 
از آِن خــود کرد که امید 
تیزتک، دیگر خراســانی تیم ملی کوراش، نیز روز قبل به مدال 
نقره این مسابقات رسیده بود. گفتنی است؛ تیم ملی کوراش ایران 
در مسابقات قهرمانی جهان »چونگ جو« کره جنوبی چهار مدال 

نقره بدست آورد.

 برگزاری دوره های بازآموزی 
مربیگری تنیس روی میز در مشهد

قدس: دوره های بازآفرینی 
و بازآمــوزی مربیگــری 
تنیس روی میز با تدریس 
امیر حمیــدی در محل 
تنیس روی میز  باشــگاه 
در مشــهد برگزار شــد. 
حمیــدی، رئیس کمیته 
آموزش فدراســیون تنیس روی میز و عضو کمیته استعدادیابی 
در این خصوص گفت: دوره های بازآفرینی و بازآموزی مربیگری 
به تازگی در سیاســت های فدراســیون قرار گرفته که در قالب 
کارگاه عملی و تئوری اقدام به آموزش مربیان و جســت وجوی 
اســتعدادهای ناب نونهال و نوجوان می پردازد. در دو ماه گذشته 
دوره های مذکور در شــهرهای ایالم، یزد، اردبیل، جم، عسلویه، 

شهرکرد، گرمسار و تهران برگزار شده است.
وی تصریح کرد: کشــف اســتعدادهای نونهال و نوجوان در این 
کارگاه ها به آینده تیم های ملی تنیس روی میز کمک شــایانی 
می کند، چراکه این استعدادها پس از کشف به تیم ملی دعوت 
می شوند تا در تمرینات محک جدی خورده و مورد آزمایش قرار 
بگیرند و همچنین با جو روانی مسابقات ملی و جهانی نیز آشنایی 
پیدا کنند. حمیدی افزود: مربیــان و نونهاالن حضور مربیان و 
استادان در سطح ملی را فرصت مغتنمی می دانند و انگیزه بیشتری 
برای فعالیت و تمرین بیشتر در خود احساس می کنند، با این رویه 
می توان افراد بیشتری را به ورزش تنیس روی میزعالقه مند و این 

ورزش را فراگیر و همگانی تر دنبال کرد.

 قهرمانی خراسان شمالی 
در لیگ دسته یک والیبال کارگران کشور

بجنــورد - خبرنگار 
قدس: در دیــدار پایانی 
لیگ دســته یک والیبال 
کشور،  کارگران  قهرمانی 
خراســان شــمالی، تیم 
گلستان را با نتیجه 3 بر 
یک شکست داد و قهرمان 
شد.  در بازی فینال مسابقات والیبال دسته اول قهرمانی کارگران 
کشور که در شــهر شیروان و به میزبانی هیئت ورزش کارگری 
اســتان خراسان شمالی در جریان اســت، تیم والیبال کارگران 
خراسان شمالی میزبان مسابقات با پیروزی 3 بر یک تیم والیبال 
کارگران گلســتان را شکست داده و مقام نخســت این دوره از 
مسابقات را کسب کرد. تیم گلستان نیز نایب قهرمان شد. بازی 
رده بندی نیز بین تیم های تهران و قزوین در جریان است. در دیدار 
پایانی لیگ دسته یک والیبال قهرمانی کارگران کشور در شیروان، 
خراسان شمالی در مقابل حریف گلستانی دست های اول و دوم را 
با نتایج 25 بر ۱5 و 25 بر 23 به سود خود به پایان رساند و در 
دســت چهارم با نتیجه 25 بر 2۰ از سد این تیم گذشت. دست 

سوم با برتری 25 بر 2۰ گلستان تمام شد.

 برگزاری مسابقات قهرمانی ووشو استان 
در تربت حیدریه 

ایرنا: دهمین دوره مسابقات ووشو قهرمانی استان خراسان رضوی 
در سبک »لوهان چوان ووشو« در رده نونهاالن، نوجوانان، جوانان 
و بزرگساالن پسر به میزبانی شهرستان تربت حیدریه برگزار شد. 
رئیس هیئت ووشــو شهرســتان تربت حیدریه در حاشیه این 
رقابت ها گفت: رقابت ها در دو بخش نمایشی یا »تالو« و مبارزه یا 
»ساندا« برگزار شد. سعید موسوی افزود: در این دوره از رقابت ها، 
ووشوکاران شهرهای تربت حیدریه، مشهد و زاوه هر کدام در قالب 
دو تیم و قوچان، باخرز، خواف، رشــتخوار و نیشابور هر کدام در 

قالب یک تیم شرکت داشتند.

آیین های مذهبی

مهدی کاهانی مقدم: جدای از آداب و رســوم و سنت هایی 
مثل علم کشی و برپایی دسته های عزاداری که با اندکی تفاوت، 
در بسیاری از نقاط کشورمان به چشم می خورد، رسم و رسوم 
برخی نقاط، جنبه های خاص تر و متفاوت تری دارد؛ از جمله 
می توان به آیین نخل گردانی، قوم بنی اسد، شیر گردانی، کاتب 
گردانی، طفالن العطش و علم گردانی به عنوان مهم ترین رسوم 
مردم ششتمد در روزهای تاسوعا، عاشورا و یازدهم محرم اشاره 
کرد. هر فردی که روز عاشورا را در شهر ششتمد گذرانده باشد 
یا بگذراند بی شک یکی از مسائلی که نظر او را جلب خواهد کرد، 

اجرای آیین های نمایش گونه متنوع در این روز است.
مردم از همان ابتدای روز عاشــورا با نوای حســن و حســین و 
چاوشی، به مسجد اصلی شهر فراخوانده می شوند و بدین گونه 
مراسم به شکل رسمی شروع می شود و دسته عزاداران حسینی 
از میدان  و مسجد اصلی شهر حرکت می کنند و مسیر راهپیمایی 

معموالً در دور شهر و بازگشت به مسجد جامع است.

در ابتدای دســته ها گروهی از کودکان و خردســاالن که لباس 
سبز پوشیده اند و با ریسمانی به جای غل و زنجیر به هم متصل 
شده اند، ایســتاده اند و فردی در هیبت شمر شالق به دست به 

سمت آنان حمله می کند و اشعاری می خواند.
با سپیده دم روز عاشورا در جوار آرامگاه ابوالحسن بیهقی معروف 
به ابن فندق که در نزد مردم ششتمد به پیر مزار معروف است، 
متولیــان آیین نخل آرایی و نخل گردانــی در حال تدارک نخل 
ششتمد هســتند؛ نخلی که با وسواس و دقت تمام باید آراسته 
شود، چراکه قرار است این نخل، تابوت نمادین حسین بن علی)ع( 
باشد. برای این منظور از اهالی هر کسی که پارچه ای فاخر دارد، 

برای تزیین هر چه بهتر این نخل به متولی تقدیم می کند.
شیر گردانی از مراسم دیگری است که در این روز اجرا می شود؛ 
شیری که به اعتقاد مردم این منطقه با حزن و اندوهی وصف ناپذیر 
باید پاسدار اجساد ۷2 شهید کربال باشد. شیری که از نرسیدن 
به واقعه کربال خشــمگین اســت و با اندوهی آلوده به خشم در 

میان دسته عزاداران سوار دوش افراد می چرخد و بعضاً به زمین 
می نشیند و خاک نگونبختی به سر می ریزد و هرگاه با نمادهای 
اشقیا مثل شمر برخورد می کند، با خشمی وصف ناپذیر به سمت 
آنان حمله ور می شود؛ گویی می خواهد آنان که به امام حسین)ع( 

چنین ستمی روا داشتند را از صحنه هستی محو کند.
این مراسم که از روز نهم محرم شروع می شود، در روز یازدهم و 
با مقتل خوانی در قتلگاه و معموالً در جوار آرامگاه بیهقی و حضور 
هیئت قوم بنی اسد پایان می یابد. آیین قوم بنی اسد نیز از مراسم 
جالب توجه شهر ششتمد است. قوم بنی اسد، نخستین قومی بود 
که بر سر اجساد شهدای کربال حاضر شدند و سنت عزاداری بر 

شهدای کربال پس از هزار و ۴۰۰ سال از آنان باقی مانده است.
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فضای مجازی: 

تقویت شبکه بی سیم پیشرفته و 
دوربین روی البسه محیط بانان کشور 

ساماندهی فاز دوم »جلوخان« 
آرامگاه فردوسی 

قدس: فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت کشــور 
 در ســفری که به منظور دیــدار و دلجویــی از خانواده 
محیط بان فقید خراســانی به تربت حیدریه داشــت؛ با 
کارکنان اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان دیدار 
کرد. سرهنگ محبت خانی ضمن بررسی وضعیت پاسگاه 
محیط بانی سریشا در منطقه شکار ممنوع ژرف، از ضرورت 
بهبود مدیریت و توسعه یگان حفاظت محیط زیست در 
شهرستان های خراسان رضوی سخن گفت و افزود: تقویت 
شبکه پیشــرفته ارتباط بی سیم و تجهیز محیط بانان به 
دوربین های روی البسه در دستورکار یگان حفاظت قرار 

داشته و برای همه استان ها تا پایان سال اجرایی می شود.

ثبت ۱۴ حسینیه تاریخی خراسان 
رضوی در فهرست آثار ملی 

قدس: مســئول دفتر ثبت آثار تاریخی و حرایم اداره کل 
میراث فرهنگی خراسان رضوی گفت: ۱۴ حسینیه تاریخی 
در فهرســت آثار ملی به ثبت رسیده است. طغرایی افزود: 
این حسینیه ها شامل حسینیه قنادها و زرگرها در سبزوار، 
حسینیه حاج کریمی در قوچان، حسینیه هیئت حسینی 
باال در داورزن، حســینیه رحیمیان در مشــهد، حسینیه 
گلمکان در چناران، حسینیه تایباد ، حسینیه حصار و تکیه 
سفلی کنگ در بینالود، حسینیه حاج خداداد در بجستان، 
حسینیه داورزن، حســینیه باالده برس در تربت حیدریه، 
حسینیه چشمه علی، تکیه ابوالفضلی در نیشابور از جمله 

حسینیه هایی هستند که به ثبت رسیده است. 

قدس: ساماندهی فاز دوم جلوخان آرامگاه فردوسی حدود 
۱۶.5 میلیارد تومان هزینه دربر داشت و در آن ۱.۶ هکتار 

فضای سبز اجرا شد.
معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شــهرداری مشهد 
گفت: 2۸ اردیبهشــت و همزمان با افتتاح فاز اول پروژه 
ساماندهی جلوخان آرامگاه فردوســی، عملیات اجرایی 
ســاماندهی فاز دوم نیز با روشن شدن تابلو روزشمار آغاز 
شــد. خلیل اهلل کاظمی افــزود: برای اجرای فــاز دوم به 
مساحت 3.۷ هکتار، زمان بندی ۱۰۰ روزه در نظر گرفته 
شده بود که خوشبختانه عملیات اجرایی پروژه اکنون آماده 

بهره برداری است.

بازسازیواقعهکربالتوسطعزادارانششتمد
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محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

منتظرنظرها،دیدگاههاوانتقادهایتاندرخصوصجدولهستیم
باماتماسبگیرید

۱. مــاده اولیه مهمات ســازی- حمله و 
هجوم- فربه تر 2. غده ای زیرگلو- سخت 
و محکــم- باربــری 3. صــد مترمربع- 
درخشــان- خیس و مرطوب ۴. روزگار- 
تفریــق- جوانمرد - پشــت ســر 5. النه 
مورچگان- از رهبران شــوروی ســابق- 
موجــود موهومــی ۶. کالنتری ســابق- 
دایر- شهری در کرمان ۷. از فضاپیماها- 
 وســایل- ازمــا بهتران- صوت شــگفتی 
۸. بازیگر آقــای هموطن با نقش آفرینی 
در »شب های برره«-»خزنده گزنده«+»شکم 
خودرو« 9. پســوند صفت تفضیلی- برج 
داستانی فرانسه- پخش و پراکنده کردن- 
شــهر روی آب ۱۰. بنــدگان- پایداری- 
شــاخه های تاک ۱۱. طایفه- دزد- خیر 
و خوبــی ۱2. ضمیــر وزنی- شــیرینی 
کرمانشاهی- بلبل- رسوب ته جوی۱3. به 
مراددل نرسیده- جاری و ساری- تعجب 
خانمانــه ۱۴. چهارچوب بــدن- بندری 
 در هرمزگان- ســیاهی شهر از دوردست 

۱5. شــکاف- دربند و گرفتار- همدستی 
در جرم 

۱. گیاهی خودرو با گل ها خاکستری رنگ 
و ســمی شــدید بــه نــام »آتروپین«- 
همکاری هــای متقابــل 2. از فاکتورهای 
حیاتــی خــون- آدمی که بــه حقیقت 
 چیــزی توجــه نمی کنــد- راز و رمــز 
3. گل سرخ- نام پسرانه ایرانی-زائوترسان 
خیالی- شهر نیروگاه ۴. بخشش- مارکی 
برای خودرو سنگین قدیمی- کاغذپوستی 
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پهلــوان – بی صدا ۶. زهر- نشــان جمع 
عربی – پایتخت »بنــگالدش« ۷. قبل از 
آن که به دســت نیازمند برسد به خداوند 
و شیرین  ترش  ویرایشــگر-   می رســد- 
۸. برکت یافتن- دل و جگر و قیمه پخته 
شــده در روغن- ماده شتر- ساز مثنوی 
9. نــزد- به پایان نرســیده- طالســاز و 
اســم آذری-  طالفــروش۱۰. ســالک- 

چوب کوتاه توخالــی ۱۱. از نام های خداوند تبارک و 
تعالــی- پاره کردن- برای ۱2. واحدی در ارتش- نوعی 
توپ جنگی کوچک قدیمی- خویشــاوندی ۱3. کیف 
مسافرتی- یار پنجره- کتاب مقدس مسیحیان- صوت 
تعجــب خانمانه ۱۴. خمیر بتونــه- کارتون پرطرفدار 
پســرک چوبی- نخســت ۱5. آرامش نیافته- اثری از 

جالل آل احمد

  افقی

  عمودی

مدیرکمیتهامداداستانخراسانشمالیخبرداد
  7هزار و 500دانش آموز و دانشجوی 

نیازمند، چشم انتظار حمایت خیران
بجنورد- خبرنگار قدس: مدیر کمیته امداد استان خراسان 
شمالی گفت: ۷ هزار و 5۰۰ دانشجو و دانش آموز تحت حمایت 

این نهاد چشم انتظار کمک خیران هستند.
مجید الهی راد در دیدار با مدیرکل ســازمان تأمین اجتماعی 
بــا بیان اینکه هم اکنون ۶ هزار و 5۰۰ دانش آموز و حدود هزار 
دانشجو در مقاطع و سطوح مختلف تحصیلی تحت حمایت این 
نهاد قرار دارند، افزود: این افراد برای شروع سال تحصیلی جدید 

چشم انتظار یاری و کمک مردم و خیران هستند.
وی با بیان اینکه این نهاد به  منظور حمایت از جامعه هدف خود 
در طول ســال خدمات متفاوتی در قالب طرح ها و برنامه های 
مختلف ارائه می کند، ادامــه داد: خدماتی نظیر کمک  هزینه 
تحصیلی، تهیه اقالم مورد نیاز تحصیل، شــهریه، کالس های 
تقویتی و برگزاری اردوهای مختلف زیارتی و تفریحی ازجمله 
خدماتی اســت که دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت از 
 آن بهره مند می شوند. الهی راد در ادامه با بیان اینکه هم اکنون 
۴5 هزار خانوار تحت حمایت این نهاد قرار دارند، خاطرنشــان 

کرد: 5۰ درصد این افراد، زنان سرپرست خانوار هستند.
 وی همچنیــن یادآور شــد: هم اکنون 3 هــزار و 5۰۰ یتیم و 
3 هزار فرزند نیازمند محسنین تحت حمایت این نهاد قرار دارند 
که این کودکان نیز در ابتدای سال تحصیلی نیازمند کمک های 

خیران هستند.
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