
روستاهاى حاشيه مشهد 
در انتظارعملى شدن وعده ها

زندان؛
آخرين مقصد سارق 25 هزار دالرى

 ماجراى باندى كه عالقه خاصى به سرقت ارز داشت قدس درگزارشى ميدانى مشكالت پنج روستا را بررسى كرد

حدود سه ساعت مســير 38 كيلومترى توس عليا تا 
روستاى قصر در مســير جاده كالت را براى شنيدن 
حرف ها و درددل هاى ساكنان روستاهاى اين منطقه 
طى مى كنيم. سفر ما از روستاى زاك از بخش دهستان 
درزاب آغاز مى شود كه در 6 كيلومترى شمال شهر توس 
واقع شده  است. مطابق آخرين سرشمارى بيش از 400 

خانوار در اين روستا ساكن ...

چهار زن و مردى كه با اجراى نقشــه اى مكارانه يك 
دالر فروش را سركيســه و 25 هزار دالر را به سرقت 
برده بودند، در پى يك اقدام پليسى و علمى در مشهد 
و شمال كشور دستگير شدند.مالباخته در حالى كه  
مرجوعه قضايى در دســت داشت، به پليس آگاهى 
خراســان رضوى مراجعه و دستور قضايى را تحويل 

رئيس اداره عمليات ويژه داد...
.......صفحه 3 .......صفحه 2 
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جلوگيرى از گران فروشى بليت عتبات 
تقدير عاشورايى شهيد محسن مهاجر قوچانى

والدت، شهادت 
و تشييع در محرم 

.......صفحه 2 

اجتماع بزرگ 
عزاداران نوجوان حسينى 

در حرم مطهر رضوى برگزار شد

شيرين تر 
از عسل

در هفتمين روز از ايام عزا و سوگوارى سيد و ساالر شهيدان 
حضرت اباعبداهللا الحســين(ع) رواق بزرگ امام خمينى(ره) 
حرم مطهر رضوى ميزبان هزاران نوجوان دانش آموز پســر 
از هيئت هاى مذهبى مختلف شــهر مقدس مشهد بود كه 
همنوا با شــهيد نوجوان كربال حضرت قاسم بن الحسن(ع) 
فرياد «لبيك يا حسين» ســر دادند.اجتماع بزرگ عزاداران 
نوجوان حســينى با عنــوان «احلى من العســل» به طور 
متمركز در سراســر استان هاى خراسان و به طور نمادين در 
رواق حضرت امام خمينــى(ره) حرم مطهر رضوى برگزار و 
بيش از 4هزار دانش آموز عزادار حسينى به تأسى از حضرت 
قاســم بن الحسن(ع) در اين مراسم شــركت كردند.در اين 
ســوگواره و اجتماع عظيم دانش آمــوزان كه با هدف ترويج 

فرهنگ عاشورايى در بين قشر ...

معاون زيارت استاندارى خراسان رضوى ازتشكيل كميته اى براى تثبيت قيمت ها خبر داد

.......صفحه2

يك مسئول خبر داد

پيگرد قضايى سه مدير با 
تذكر ستاد امر به  معروف

توسط محققان دانشگاه علوم پزشكى 
مشهد انجام شد

اختراع ظروف 
بسته بندى تجزيه پذير

دبير ستاد امر به معروف و نهى از منكر خراسان رضوى از پيگرد 
قضايى سه مدير خراسان رضوى با تذكر ستاد امر به  معروف در اين 
استان خبر داد.عبداهللا ارجاعى يكى از مهم ترين وظايف ستاد را امر 

به معروف مسئوالن دانست و ...

.......صفحه 4 

.......صفحه 4 

.......صفحه 2
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 دستگيرى سارق وسايل 
خانه باغ هاى كشاورزى در مه والت 

قدس: عامل ســرقت از خانه باغ  هاى مــه والت پس از 
دستگيرى به چهار فقره سرقت اعتراف كرد.سرهنگ حمزه 
ذوالفقاري، فرمانده انتظامى مه والت در تشــريح اين خبر 
گفت: در پى وقوع چند فقره سرقت وسايل خانه باغ، موضوع 
جهت شناسايى سارق يا ســارقان در دستور كار مأموران 
انتظامى اين فرماندهي قرار گرفــت.وى افزود: كارآگاهان 
پليس آگاهي با اشــراف اطالعاتى و بررســي شيوه وقوع 
سرقت و آثار به جامانده، سارق سابقه دارى را در اين زمينه 
شناسايى و با هماهنگى مقام قضايى در يك عمليات ضربتي 
او را دستگير و لوازم سرقتي را از مخفيگاهش كشف كردند. 

  120 كالس درس در سال 
تحصيلى جديد آماده شد

بجنورد- خبرنگار قدس: مديركل نوسازى، توسعه 
و تجهيز مدارس خراســان شمالى گفت: 120 كالس 
درس براى اول مهر آماده و استاندارد سازى شده است.

فالح افزود: اين كالس ها در 21 پروژه آماده شده كه شامل 
احداث، مقاوم سازى و استانداردسازى است. وى گفت: اين 
مدارس در همه شهرستان هاى استان پراكنده شده است. 
وى به مقاوم سازى 17 مدرسه سنگى با 40 كالس درس 
هم اشاره كرد و از اتمام آن ها تا پايان آبان خبر داد. البته 
وى اين را هم متذكر شــد كه 28 كالس با كانكس هاى 
مجهز به چرخ براى عشاير و منطقه مراوه تپه آماده شده 

است كه تا قبل از كوچ عشاير تحويل داده مى شود.

��ر��ر

امور  و  اوقاف  مديركل  بجنورد- خبرنگار قدس: 
خيريه خراسان شمالى گفت: همزمان با فرارسيدن 
مــاه محرم 32 روحانى مبلــغ اعزامى از حوزه هاى 
علميه قم و مشــهد به امامزادگان شــاخص استان 

اعزام شدند.
حجت االســالم والمســلمين عظيم آســوده اظهار 
داشــت: امســال براى نخســتين بار، طرح شميم 
حسينى در استان خراسان شمالى همزمان با ساير 

استان هاى كشور اجرا شد.
وى بــا بيان اينكه هدف از اجراى اين طرح حمايت 

از هيئت هاى مذهبى كشــور به  منظور تهيه اقالم 
خوراكى اســت افزود: در طرح شــميم حســينى 
موقوفاتى كه در راســتاى اطعام و تعزيه دارى بدون 
قيد و شرط وقف شــده اند با قيمت كمتر از قيمت 
واقعى و يا به  صــورت رايگان در اختيار هيئت هاى 

مذهبى قرار داده مى شود.
حجت االسالم والمسلمين آسوده با بيان اينكه دهه 
محرم بزرگ ترين رويداد فرهنگى مذهبى كشــور 
محسوب مى شــود خاطرنشــان كرد: ماه محرم و 
عاشوراى حسينى داراى آموزه هاى زندگى فراوانى 

بــوده و به همين دليل هــم در حدود 60 درصد از 
موقوفات كل كشــور و اســتان مربوط به وقف در 
زمينه ماه محرم و عزادارى اباعبداهللا الحســين (ع) 

است.
 مديركل اوقاف و امور خيريه خراسان شمالى ادامه 
داد: به همين ســبب اين مراســم هرساله پذيراى 
عزاداران و شــركت كنندگان فراوانى بوده و با توجه 
به اينكه پذيرايى از عزاداران حسينى نيازمند بودجه 
فراوانى است، هيئت هاى مذهبى بايد در اين راستا 

حمايت شوند.

 مديركل اوقاف و امور خيريه خراسان شمالى خبر داد

اعزام 32روحانى مبلغ به امامزاده هاى شاخص استان 
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 8 سپتامبر 2019 
 سال سى و دوم 

 شماره 9058  
ويژه نامه 3442 

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فروشندگان و نصب کنندگان شوفاژ و 
تهویه مطبوع مشهد

در اجرای ماده 11  آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره وبازرسان اتحادیه های صنفی 
موضوع تبصره 3 ماده 22  قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24  بدینوسیله از کلیه اعضاء 
تهویه  و  شوفاژ  کنندگان  نصب  و  فروشندگان  صنف  اتحادیه  معتبر  کسب  پروانه  دارای 
کسب  پروانه  فتوکپی  یا  اصل  داشتن  دست  در  با  شخصًا  میگردد  دعوت  مشهد  مطبوع 
معتبر به همراه کارت شناسائی عکس دار از ساعت 10 صبح لغایت  12 روز یکشنبه مورخ  
تاالر   « نشانی  به   ، اتحادیه  وبازرس  مدیره  انتخابات هیئت  در  98/07/07 جهت شرکت 
  13 صادقی  شهید  نبش   -  ) آب  سازمان  بلوار  صادقی)  شهید  بولوار  در  واقع   » بهشت 
نفر اعضاء اصلی  به تعداد پنج  افراد ذیل  بین  از  را  نظر خود  نمایندگان مورد  و  مراجعه 

هیئت مدیره ویك نفربازرس اصلی انتخاب نمایند .
* شایان ذکر است تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره 2 نفر و بازرس علی البدل 1 نفر می باشد .   
 ) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان و نصب کنندگان شوفاژ و تهویه مطبوع 

مشهد به ترتیب حروف الفبا (

) اسامی داوطلبان عضویت در  سمت بازرس اتحادیه صنف فروشندگان و نصب کنندگان شوفاژ و تهویه مطبوع 
مشهد به ترتیب حروف الفبا (

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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نام و نام خانوادگی ردیف
فاطمه اسدی1
حسن افشون2
محمد امین زاده3
مینو جالینوس4
سید حسین حسینی5
کیهان روزبهی6
حسین شادابی7

نام و نام خانوادگی ردیف 
سید مهدی شریفی حسینی8
علیرضا صادقی اردکانی9
محمد حسین عطاریانی10
شاهرخ فداکار11
عبدالصمد منشی12
علی محمد نمینی13

نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف
هادی کمالی بانیانی3رضا جبلی حصاری1
حمید محمدیان4محمد غفورنیا2

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف آهنگران اتومبیل مشهد
در اجرای ماده 11  آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره وبازرسان اتحادیه های صنفی 
موضوع تبصره 3 ماده 22  قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24  بدینوسیله از کلیه اعضاء 
دارای پروانه کسب معتبر اتحادیه صنف آهنگران اتومبیل مشهد دعوت میگردد شخصًا 
با در دست داشتن اصل یا فتوکپی پروانه کسب معتبر به همراه کارت شناسائی عکسدار 
انتخابات              در  مورخ  98/07/03 جهت شرکت  چهارشنبه  روز   12 لغایت   9 صبح  از ساعت 
هیئت مدیره وبازرس اتحادیه ، به نشانی » حسینیه خضرینیها « واقع در خیابان پروین 
،  مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به  اعتصامی 15 - سمت چپ 

تعداد پنج نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره ویك نفربازرس اصلی انتخاب نمایند . 
* شایان ذکر است تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره 2 نفر و بازرس علی البدل 1 نفر می باشد .   
به  مشهد  اتومبیل  آهنگران  صنف  اتحادیه  مدیره  هیئت  در  عضویت  داوطلبان  اسامی   

ترتیب حروف الفبا 

 اسامی داوطلبان عضویت در  سمت بازرس اتحادیه صنف آهنگران اتومبیل مشهد به 
ترتیب حروف الفبا 

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف
محمدجواد دهقانی عیش آباد6حسن آریائی منفرد1
محمود رفائی نیک7قاسم اصلیان2
داود مجتهدین یزدی8حامد بزازی3
محمد محمدیان9سید مجید بهنام هاشمیان4
حسن نوری همت آبادی10خلیل دربان فوالدی5

نام و نام خانوادگی ردیف

محمدعلی حریمی1

سید احمد حسینی2

محمدعلی صدیق بابائی3

نام و نام خانوادگی ردیف 

بهنام کاظمی4

حمید هادی نیکی نیشابوری5

آگهی مزایده
 امالک موقوفه زیر از طریق مزایده به مدت یک سال به اجاره واگذار می شود : 

1- ی��ک دربن��د دکان از موقوفات م��زار موالنا در خیابان موالنای غربی ش��هر تایباد ، پالک 11 
)مرحله دوم( 

2- چهار قطعه زمین )انباری( از موقوفات مزار موالنا در انتهای خیابان آزادی شهر تایباد 
3- چهار شبانه روز آب و اراضی موقوفه کاظم تکلو شهرستان باخرز پالک 46 اصلی حسین آباد 

تاریخ برگزاری مزایده : 1398/6/31  تلفن راهنما : 54530100 )051( 
)اداره اوقاف شهرستان تایباد (
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی تولیدی معدنی تراورتن خراسان
تاریخ انتشار: 1398/6/17

جلس��ه مجم��ع عمومی عادی ش��رکت تعاونی تولی��دی معدنی تراورتن خراس��ان در س��اعت 10 صب��ح روز جمعه مورخ 
1398/6/29 در محل س��ابق دفتر تعاونی واقع در مشهد ش��هر سنگ سنگبری اسدی برگزار می شود. از کلیه اعضای 

محترم تقاضا می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در این جلسه حضور بهم رسانند.
اعضای محترمی که امکان حضور آنها در جلس��ه مقدور نمی باش��د می توانند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه کتبی 
به فرد دیگری محول نمایند که در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیرعضو تنها 
یک رأی خواهد بود.   اعضای متقاضی اعطاء نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر خود باید از س��اعت 12 تا 14 روزهای 
1398/6/25 و 1398/6/26 ب��ه محل دفتر ش��رکت مراجعه ت��ا پس از تأیید وکالتنامه های مزبور توس��ط مقام مجاز، 
ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد. ضمنًا متقاضیان حضور و فعالیت در هیئت مدیره و سمت بازرسی 

پیشنهاد خویش را تا مورخ های فوق به دفتر تعاونی ارائه نمایند.
دستورجلس��ه: 1- گزارش هیئت مدیره و بازرس��ی شرکت    2- تصویب صورتهای مالی سال 97    3- تصویب بودجه 
پیش��نهادی س��ال 98    4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکس��ال مالی 98     5- انتخاب یک نفر عضو 

اصلی و دو نفر عضو علی البدل هیئت مدیره برای زمان باقی مانده تصدی هیئت مدیره
ضمنًا داوطلبان عضویت در هیئت مدیره یا بازرس��ی ش��رکت 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
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» فراخوان پیمانکار جهت مناقصه «
یک شرکت معتبر در نظر دارد ساخت واجرای کورین های قالبی روشویی 
سرویسهای بهداش��تی خود  را از طریق مناقصه به پیمانکارمتخصص  
کورین کارواجد ش��رایط واگ��ذار نماید. متقاضیان م��ی توانند ،جهت 
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اجتماع بزرگ عزاداران نوجوان حسینی در حرم مطهر رضوی برگزار شد

شیرین تر از عسل  
پورحســین:  در هفتمین روز از ایام عزا 
و ســوگواری سید و ســاالر شهیدان حضرت 
اباعبــداهلل الحســین)ع( رواق بــزرگ امــام 
خمینی)ره( حرم مطهر رضوی میزبان هزاران 
نوجوان دانش آموز پسر از هیئت های مذهبی 
مختلف شــهر مقدس مشــهد بود که همنوا 
با شــهید نوجــوان کربال حضرت قاســم بن 
الحسن)ع( فریاد »لبیک یا حسین« سر دادند.

اجتمــاع بزرگ عزاداران نوجوان حســینی با 
عنوان »احلی من العسل« به طور متمرکز در 
سراسر اســتان های خراسان و به طور نمادین 
در رواق حضرت امام خمینی)ره( حرم مطهر 
رضوی برگــزار و بیش از 4هــزار دانش آموز 
عزادار حســینی به تأسی از حضرت قاسم بن 

الحسن)ع( در این مراسم شرکت کردند.
در این سوگواره و اجتماع عظیم دانش آموزان 
کــه با هدف ترویــج فرهنگ عاشــورایی در 
بین قشــر نوجوان برگزار شد، حجت االسالم 
والمسلمین حسین حلواییان به ایراد سخنرانی 
دربــاره تبیین وظایــف نوجوانــان در برابر 

ارزش های اسالمی و انقالبی پرداخت.
وی برگزاری مراســم »احلی من العســل« را 
جشن تکلیف دانش آموزان نوجوان دانست و 
اظهار کرد: نوجوان انقالبی امروز تربیت یافته 
مکتب سیدالشهدا)ع( است و کسانی که تربیت 
شــده این مکتب هســتند هرگز ابزار دست 

دشمنان و تابلو تبلیغاتی آن ها نخواهند شد.
حلواییان افزود: نوجوان انقالبی در این مراسم 
با امام حســین)ع( عهد و پیمــان می بندد تا 

پیرو این مکتب باشــد. یک 
انقالبی رنگ و بوی  نوجوان 
قاســم بن الحسن)ع( دارد و 
مانند او دلش سرشار از عشق 
بــه والیت و جهاد و شــوق 

شهادت است.
تربیت  نوجــوان  افزود:  وی 
سیدالشهدا)ع(  مکتب  یافته 
بازوی پرتوان والیت است و 
همان طور که شهدای دوران 
دفاع مقــدس رفتند و جان 
خــود را فدای دفاع از والیت 

ارزش هــای دینی کردند  و 
یک نوجوان انقالبی و متعهد 
نیز باید خود را برای جهاد و 

مبارزه آماده کند.
مذهبی  کارشــناس  ایــن 
ادامه داد: هــر نوجوان باید 
با آگاهی از وضعیت جامعه 
تشخیص بدهد که در کجا 
نیاز به کار فرهنگی هست و 
با انجام وظیفه در آنجا پرچم 
سیدالشهدا)ع( را بلند کند تا 
در زمره اصحاب آخرالزمانی 

امام حســین)ع( و یــاوران واقعی والیت قرار 
بگیرد.

  ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان هم در 
این ارتباط گفت: بیــش از 4هزار دانش آموز 
مقاطع متوســطه اول و دوم بــه نمایندگی 
از دانش آمــوزان نواحــی هفت گانه و منطقه 
تبادکان در این مراســم حضــور یافتند و به 

عزاداری سرور و ساالر شهیدان پرداختند.
قاســمعلی خدابنده با بیان اینکــه هدف از 
برگزاری این مراسم آگاه ساختن نوجوانان و 
دانش آموزان با چرایی قیام امام حسین)ع( و 
آشنا نمودن آن ها با فرهنگ عاشورا و توسعه 
و ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت است، افزود: 
مراسم سوگواره » احلی من العسل« همزمان 
با مشهد در سراسر مناطق آموزش و پرورش 

استان برگزار شد.

  همایش »احلی من العسل« 
در خراسان شمالی 

همچنین به گزارش خبرنــگار ما از بجنورد، 
همایش نوجوانان حســینی با عنوان »احلی 
من العسل« در خراسان شمالی هم برگزار  شد.

این مراسم در پنج امامزاده شاخص استان از 
جمله امامزاده سیدعباس)ع( بجنورد، امامزاده 
حمــزه الرضــا)ع( شــیروان، جعفربن احمد 
اســفراین، عبدالرحمان خرق و نظرگاه گرمه 

برگزار شد.

  معاون زیارت استانداری خراسان رضوی
ازتشکیل کمیته ای برای تثبیت قیمت ها خبرداد
  جلوگیری از گران فروشی بلیت عتبات 

رضــا طلبی: 
معاون هماهنگی 
و مدیریت امــور زائران 
خراســان  اســتانداری 
رضوی گفت: جاده زائران 
در  رضــا)ع(  امام  پیاده 
مسیر نیشابور به مشهد 

۷۵درصد پیشــرفت فیزیکی دارد. محمدصــادق براتی در 
گفت و گو با قدس آنالین ادامه داد: برای تکمیل به اعتباری در 
حدود ۹۰میلیارد ریال نیاز اســت و بعید به نظر می رسد این 

جاده امسال به طور کامل به بهره برداری برسد. 
وی همچنین تصریح کرد: در آخرین جلسه ستاد تسهیل سفر 
استان مســئله نرخ بلیت هواپیما برای سفر به کربالی معال 
که معمــوالً در ماه محرم و صفر تقاضای زیادی دارد، مطرح 
و کمیته ای در این باره تشــکیل شد تا بر این موضوع کنترل 
و نظارت داشــته باشند که این کمیته نیز جلسه تخصصی و 
کارشناسی با شرکت های هواپیمایی و آژانس های مسافرتی 
برای تثبیت قیمت بلیت هواپیما در این مسیر تشکیل داده 
است و مقدمات برای نظارت بر قیمت این پروازها فراهم شده 
و تعیین تکلیف صورت گرفته اســت تا از گران فروشی بلیت 

هواپیما در این ایام جلوگیری به عمل  آید.
وی در مورد نحوه چگونگی تأمین هزینه های معاونت زیارت با 
توجه به عدم پرداخت بودجه زیارت استان نیز گفت: هزینه های 
جاری این معاونت از محل اعتبارات استانداری تأمین می شود 
و تا زمانی که کارگروه زیارت تشــکیل نشود و بودجه زیارت 
تعیین تکلیف نگردد، موضوع پروژه های نیمه تمام این معاونت 
از محل اعتبارات استانی و توسط فرمانداری ها تأمین می شود 

و رقم ریالی دقیق در این باره وجود ندارد. 
براتی تصریح کرد: معاونت زیارت در شهرســتان های استان 
دارای زیرمجموعه مشخصی نیست و فرماندار هر شهرستان 
فعالیت های مرتبط با این موضوع را دنبال می کند و تنها در 

فرمانداری شهرستان مشهد دو کارشناس زیارت وجود دارد.

 نماینده شبکه سمن های خراسان رضوی: 
 روزانه ۶۰۰ تانکر فاضالب

 در کشف رود تخلیه می شود
فارس: نماینده شــبکه 
خراســان  ســمن های 
رضــوی گفــت: روزانه 
حدود ۳۰۰ تا ۶۰۰ تانکر 
صنعتی،  فاضالب هــای 
بیمارستانی، کشتارگاهی 
داخــل  در  خانگــی  و 
کشف رود تخلیه می شود 

و پس از طی مسیری به فاضالب های چرمشهر می پیوندد.
تقی زاده افزود: این در حالی است که اکنون انواع محصوالت 
کشــاورزی و خوراکی همچون گوجه فرنگی، خیار، بادمجان، 
ذرت، خربزه و هندوانه در حاشــیه کشف رود کشت می شود، 
جای اداره های بهداشــت و علوم پزشــکی خالی است تا این 

فاجعه زیست محیطی را به مراجع قضایی گزارش کنند.
وی با بیان اینکه رسوبات سبز و آبی رنگ ناشی از عبور پساب 
فاضالب چرمشــهر در کف رودخانه کشف رود نشست کرده 
است ، هشدار داد: این پساب و رسوبات، بسیار آلوده و سمی 
است اما متأسفانه از همین پساب برای آبیاری و کشت و زرع 

محصوالت خوراکی برای انسان و دام استفاده می شود. 
وی یادآور شــد: بر پایه مــاده ۱۳ و ۱4 مواد خوراکی و ماده 
۶۸۸ قانون مجازات اســالمی، در تمام این موارد جرم محرز 
است اما متأسفانه حقوق مردم ضایع می شود و مرگ خاموش 

پیش می آید.

  قبض کاغذی تلفن ثابت
 از مهرماه حذف می شود

بجنورد- خبرنگارقدس: 
منطقه  مخابرات  مدیر 
گفت:  شمالی  خراسان 
در راستای حفظ محیط 
دولت  تحقـق  و  زیسـت 
ابتدای  از  الکترونیـــک، 
 مهرماه سال جاری قبوض
کاغذی تلفن ثابت استان 

تأکید  با  و  مطلب  این  بیان  با  هاشمی  شد.  خواهد  حذف 
الکترونیک،  دولت  ظرفیت های  تمام  از  بهینه  استفاده  بر 
خاطرنشان کرد: حذف قبوض کاغذی در راستای حفظ و 
صیانت از منابع ملی و طبیعی و تحقق دولت الکترونیک صورت 
می گیرد و با اجرای این طرح می توان ضمن استفاده بهینه از 
تمام ظرفیت های دولت الکترونیک، مبلغ صرفه جویی را در 
توسعه زیرساختی شبکه و فناوری اطالعات و خدمت رسانی 

بهتر به مشتریان صرف کرد. 
هاشمی تصریح کرد: از ابتدای مهرماه، تمامی قبوض کاغذی 
مخابراتی حذف و صورتحساب تلفن ثابت به صورت ماهانه و با 
روش ارسال پیامک به مشترکان اطالع رسانی می شود و برای 
تجمیع قبوض نیز برای سازمان هایی که چند قبض تلفن ثابت 

دارند، ایمیل جمع قبوض ارسال خواهد شد.

  میزبانی رضوی از عزاداران حسینی 
روزهایی از سال مشهدالرضا پر می شود از جمعیتی که می آیند 
تا در کنار شمس الشــموس باشــند این روزها گاهی بهانه 

شادمانی دارد و گاهی بهانه ای حزن انگیز چون عاشورا دارد.
آن ها که شلوغی مشهد را در این روزها دیده اند می دانند گاهی 
یک سهل انگاری ناخواســته یک نفر موجب زحمت هزاران 
نفر می شــود و با اندکی دقت در رفتارهای روزمره که انجام 
می دهیم می توانیم شــرایط بهتری برای میهمانان شهرمان 
فراهــم کنیم.از این رو به منظــور تغییری کوچک در برخی 
کارها که شاید اسباب زحمت دیگران شود به مواردی اشاره 
می کنیم و باور داریم اگر با نیت سهیم شدن در ثواب عزاداری 

باشد اجرش را خواهیم گرفت.
شــاید توقف یک خودرو در کنار یکــی از کوچه های اطراف 
حرم مطهر اتفاق مهمی نباشد اما اگر با این نیت که یک زائر 
امام مهربانی ها راحت تر تردد کند یا خودرواش را پارک نماید 
خودرو خود را به داخل خانه یا حتی به کوچه یا خیابانی دیگر 
که عرض بیشــتری دارد و یا در مسیر زائران نیست منتقل 
کنیم بی تردید به سهم خود برای راحتی میهمانان شهرمان 

قدمی برداشته ایم. 
هــر چند در این روزها پلیس راهور طــرح ویژه ای برای این 
موضوع دارد ولی آنچه اجرا می شــود در معابر اصلی است و 
کوچه های قدیمی و باریک هســته مرکزی مشهد همچنان 
درگیر مشــکالت ترافیکی حتی برای پیاده هاست که سکنه 
این مناطق و اهالی مشــهد که آشــنایی با این مناطق دارند 
می توانند با مقدم دانســتن میهمانان ناآشنا به شهر بر خود 

موجب شادمانی صاحب این روزها شوند.
یکی دیگر از صحنه هایی که در این روزها در مشهد می شود 
دیــد توقف خودرو مســافران در معابر مختلف شــهر برای 
پرســیدن نشانی اســت که در بیشــتر مواقع موجب ایجاد 
سکته هایی در مسیر ترافیک یک معبر می شود بنابراین اوالً 
از مسافران ناآشنای شــهر تقاضا می شود در چنین مواقعی 
در محلی توقف نمایند که تأثیری در حرکت ســایر وسایل 
نداشته باشد و دوم اینکه اگر به عنوان شهروند مشهدی مورد 
سؤال مسافران قرار گرفتیم ابتدا تقاضا کنیم از مسیر حرکت 
خودروها خارج و به حاشــیه خیابان بیاید و بعد سعی کنیم 
مســیری را به وی نشان دهیم که کمترین حجم ترافیک را 
دارد و الزاماً ساده ترین و نزدیک ترین راه رسیدن به محدوده 
حرم مطهر بهترین نشانی نیست؛ چراکه بر اساس یک سنت 
قدیمی اکثر مسافرانی که از محور قوچان وارد مشهد می شوند 
به سمت میدان استقالل و بولوار فردوسی راهنمایی می شوند 
در حالی که این مسیر در حالت عادی هم پرترافیک است و در 
روزهای خاص تقریباً به حالت قفل درمی آید.از این رو پیش از 
آنکه بخواهیم مسافران ناآشنا به شهر را به مرکز گره ترافیکی 
در محورهای قدیمی شهر بفرستیم مسیر جایگزین را در ذهن 
مرور کرده و سپس تصمیم بگیریم کدام مسیر را به زائر عزیز 
نشان دهیم آنچه مسلم است اگر نشانی دادن را بهانه ای برای 
خدمتگزاری به عزاداران حســینی قرار دهیم بی تردید وقت 
بیشتری برای راهنمایی آن ها می گذاریم و بی هیچ دلیل قابل 
وصفی احساس شعف خواهیم کرد چون باور داریم اگر آن زائر 
با زحمت کمتری به مقصدش برسد دعایی نثار ما و والدینمان 
می کند که بی شک ثمراتش را می بینیم.خالصه اینکه اگر نیت 
خادمی امام رضا)ع( و اهل بیت)ع( را داشته باشیم دیگر دوری 
و نزدیکی به حرم و حریمش معنا ندارد و همه جا می شــود 
حریم حرمتشــان و ما می شویم خادم بی نام و نشان اویی که 
می دانیم می بیند و پــاداش رفتارمان را می دهد چه بدانیم و 
چه ندانیم.اگر باور کنیم که برداشــتن یک سنگ کوچک از 
مسیر دیگران که مبادا پایی به آن خورده و زخمی شود اجری 
همچون عبادت دارد آن گاه به دنبال بهانه ای می گردیم تا به 
اطرافیان، همشهریان و میهمانان شهرمان خدمت کنیم و چه 
بهانه ای بهتر از تاسوعا و عاشورا که به گفته بانوی بزرگ کربال 

زیباتر از آن چیزی نیست.

یک مسئول خبر داد
  پیگرد قضایی سه مدیر 
با تذکر ستاد امر به  معروف

فارس: دبیر ستاد امر به 
معــروف و نهی از منکر 
خراسان رضوی از پیگرد 
قضایی سه مدیر خراسان 
رضوی با تذکر ستاد امر 
به  معروف در این استان 

خبر داد.
عبداهلل ارجاعی یکی از مهم ترین وظایف ستاد را امر به معروف 
مســئوالن دانست و گفت: در موضوع رصد اقدامات و نظارت 
بر دستگاه های اجرایی که همان امر به معروف مسئوالن نام 
دارد بر اســاس ماده ۱۹ دستورعمل اجرایی اقدامات متعدد 
و اثرگذاری انجام شــده اســت.وی بیان کرد: در حال حاضر 
در تمامی دســتگاه های اجرایی این اســتان شوراهای امر به 
معروف و نهی از منکر تشــکیل شده و با ۸4 دستگاه اجرایی 
تفاهم نامه ای امضا شده که این شوراها مکلف هستند سه منکر 
و سه معروف تخصصی دستگاه خود را در ابتدای سال معرفی 

و تا پایان سال منکرات را رفع کنند.
وی اضافه کرد: به طور متوسط هفته ای ۱۰ تا ۱۵ گزارش از 
دســتگاه های اجرایی در قالب طرح ناظر ۱۹ به ستاد ارسال 
می شــود که مورد بررســی قرار گرفته و اقدامات الزم انجام 
می شود.ارجاعی متذکر شد: در ســال گذشته ۲۰۰ گزارش 
قابل اعتنا توسط ســامانه ناظر ۱۹ که مختص ادارات هست 
دریافت شــده که از این تعداد ۱۶۶ مورد با ارتباط تلفنی یا 
پیامکی با مدیر دستگاه رفع منکر شده است.دبیر ستاد امر به 
معروف و نهی از منکر خراسان رضوی ادامه داد: از این تعداد 
گزارش، ۲۹ مورد از طریق ارسال نامه و پیام کتبی حل و فصل 
شده و پنج مورد باقی مانده به دستگاه قضایی معرفی شده اند، 
از این پنج مورد دو مورد با ورود دادســتانی حل شده و برای 
سه مورد پرونده قضایی تشکیل شده و متأسفانه مدیر دستگاه 

مورد پیگرد قانونی قرار گرفته است.

محبوبه علی پور: حدود سه ساعت مسیر ۳۸ کیلومتری 
توس علیا تا روستای قصر در مسیر جاده کالت را برای 
این  روستاهای  ساکنان  درددل های  و  حرف ها  شنیدن 

منطقه طی می کنیم. 

نقطه کوری که جان می گیرد
ســفر ما از روستای زاک از بخش دهســتان درزاب آغاز 
می شــود که در ۶ کیلومتری شمال شهر توس واقع شده  
اســت. مطابق آخرین سرشماری بیش از 4۰۰ خانوار در 
این روستا ساکن هســتند. جالل بیدل که چندین دوره 
مسئولیت شــورای این روســتا را بر عهده داشته درباره 
مشــکالت منطقه اظهار می کند: جدی ترین مســئله ما 
نبود جاده مناسب است چنانکه چندین نقطه کور در این 
مسیروجود دارد اما هیچ عالیم هشداردهنده ای نصب نشده 
است. از همین رو تصادفات متعددی رخ داده و تلفاتی نیز 
داشته ایم. البته برای حل مشکالت خود از جمله نبود آب، 
اتوبوس و... نیز به ســازمان های متولی مراجعه کردیم اما 
نتیجه ای نگرفتیم؛ چراکه همیشه کمبود اعتبارات را مطرح 

می کنند.

 بالتکلیفی طرح هادی در روستای لک لک
احمد شریعتی، دهیار روستای لک لک نیز با اشاره به ناتمام 
ماندن طرح هادی می گوید: از مشکالت ما نبود راه آسفالت 
و خانه بهداشــت است. در حالی که پیشنهاد دادیم برای 
ایجاد خانه بهداشــت می توانند از فضای دهیاری با ۱۱۰ 
متر مساحت استفاده کنند. همچنین روستای ما نسبت به 
سایر روستاهای اطراف جمعیت کمتری دارد به طوری که 
در حال حاضر بیش از 4۰۰ خانوار اینجا سکونت دارند که 
بخشی از این افراد فصلی اقامت دارند اما اعتبارات براساس 
سرشــماری ســال۹۵ اختصاص پیدا می کند. همچنین 
اتوبــوس نداریم اما گفته اند با توســعه راه که متولی آن 
شهرداری مشــهد است سه دستگاه اتوبوس تردد خواهد 

کرد که امیدواریم این وعده به زودی محقق شود.

 تداوم جیره بندی آب
علی رضوانی، رئیس شــورای روستای کالکوب نیز درباره 
مشــکالت اهالی می گوید: در ســال های اخیر با افزایش 
بحران آب مقرر شــد برنامه هایی برای رفع این مشــکل 
تعریف شــود. به این ترتیب در ســال ۹۲ متصل به آب 
روســتایی شدیم که از آن زمان نه تنها مشکل مردم حل 
نشده بلکه برنامه اجرای جیره بندی آب هم به مشکالت 
اهالی اضافه شــده اســت، چنانکه در هر ۲4 ساعت هر 
مسیری دو یا سه ساعت نوبت آب دارد. این در حالیست 
که فاصله ما تا انشعاب اصلی آب شهری، حدود ۹۰۰ متر 
اســت. همچنین روند ســاخت جاده هم به کندی انجام 

می شود به طوری که چند ماهی نیز تعطیل شده و متولی 
این قضیه سازمان فردوس ها زیرمجموعه شهرداری مشهد 
است. بنابراین تقاضا داریم با نظارت افزون تر بر پیمانکاران 
مربوط، این روند تسهیل شود.وی ادامه می دهد: روستای 
کالکوب حدود 4۸۳ خانوار بیش از یک هزار و ۷۰۰  نفر 
جمعیت دارد که به دلیل نزدیکی به شهر نه تنها مهاجرت 

نداشته که شاهد مهاجرت معکوس هستیم. 

رونق تولید در سایه بی مهری
در فاصله ۹ کیلومتری از حرم مطهر روســتای شــهید 
کامجو قرار دارد. دانشور از ساکنان این روستا نیز به شرح 
مشکالت جدی پرداخته و اظهار می کند: در سال های اخیر 
بــا اجرای تعریض کوچه ها و معابــر و اجرای طرح هادی 
هیچ تغییر و بهبودی در وضعیت معابر روستا حاصل نشده 
است. این در حالیست که ۸۰ درصد کارگاه های روستای 
ما در زمینه صنایع چوب و شیشه فعالیت دارند اما معابر 
نامناســب اقبالی برای مراجعه مشتریان ایجاد نمی کند. 
چنانکه من تولیدکننده شیشه هستم و حتی سفارش کار 
می گیرم اما وقتی مشــتریان دست اندازهای این محله را 

می بینند از خرید منصرف شده و برمی گردند.
وی همچنین تأکید می کند: حمایت چندانی از ســوی 
نهادها و دســتگاه ها برای رونــق فعالیت تولیدکنندگان 
نمی بینیم. من دو کارگاه شیشه در این روستا ایجاد کرده ام 
اما دریغ از هزار تومان حمایت و تســهیالت! حتی وقتی 
می خواستیم امتیازات اولیه مانند آب، برق و گاز را بگیریم 
با تنگنا مواجه شدیم. از همین رو با خودیاری و مشارکت 
مردم روســتا، ترانس برق سه فاز خریدیم که برای ما ۲۲ 
میلیون تومان هزینه داشــته است. این در شرایطی است 
که افزون بر۱۳۰ کارگاه تولیدی در این روستا فعال است 

که اغلب پروانه کسب دارند. در حال حاضر نیز روستاییان 
از تلفن ثابت محروم هســتند. یکی از بانوان روستایی نیز 
نسبت به نبود آب آشامیدنی گالیه کرده و می گوید: چند 
سال است که به منظور رفع آب آشامیدنی روستا دو شیر 
آب در روســتا ایجاد کرده اند کــه در حال حاضر نه تنها 
کفایت جمعیت روستا را نمی کند که از کیفیت مطلوبی 
نیز برخوردار نیست. دو سال پیش نمونه آن را برای تعیین 
وضعیت سالمت ارائه کردیم که گفتند: کیفیت مطلوبی 
نداشته و حتی می تواند برای مصرف انسان خطرناک باشد. 
این در حالیســت که تنها چند متر با آب ســالم شهری 
فاصله داریم. همچنین یک مدرســه مقطع راهنمایی با 
کمک خیران در سال های اخیر ساخته شده که خواهش 
می کنیم برای ســال جدید تحصیلی یک شیفت آن را به 
دانش آموزان پســر اختصاص دهنــد تا برای تحصیل، به 

روستاهای همجوار نروند. 

معجزه ویالسازان 
روســتای فرخد به شدت در حال گسترش است چنانکه 
با رشد جمعیت پیش بینی می شود در آینده ای نه چندان 
دور به شــهری جدید بدل شــود. از همین رو مشکالت 
کمتری نسبت به ســایر روستاها دارد اما مدتی است که 
ویالسازان برای اراضی این منطقه دندان تیز کرده اند. یکی 
از ساکنان فرخد با گالیه می گوید: ما روستایی ها باید ماه ها 
برای دریافت خدمات شــهری مانند آب، برق و گاز تقال 
کنیم اما ویالسازان به سرعت مجوز می گیرند و ساخت و 
ساز  می کنند. چطور این مسئله ممکن است؟ همچنین 
در حالی که این روســتا ظرفیت پیشرفت بیشتری دارد 
اما زیرساخت های آن مانند جاده و معابر مناسب نیست و 

تردد به این منطقه را دشوار کرده است.

 قدس درگزارشی میدانی مشکالت پنج روستا را بررسی کرد
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      مدیرکل بنیاد شهید خراسان رضوی:
زنده نگه  داشتن یاد شهدا، رمز تداوم 

نهضت  عاشورا ست

قدس: مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان 
رضوی گفت: زنده نگه  داشــتن یاد شــهدا، رمز تداوم 

نهضت عاشوراست که شهدا به آن تأکید داشتند.
حجت االسالم حسین معصومی در جریان سفر یکروزه 
به نیشابور، در نشست صمیمی با کارکنان بنیاد شهید 
این شهرستان با بیان اینکه نیشابور بیشترین جامعه 
ایثارگری را در میان شهرســتان های خراسان رضوی 
دارد، افــزود: مشــکالت خدمات درمانی و اشــتغال 
فرزندان شهدا و ایثارگران بیشترین دغدغه بنیاد است 
که باید همه مســئوالن در این زمینه با بنیاد نهایت 

همکاری را داشته باشند.

روابط عمومی انتقال خون خراسان رضوی اعالم کرد
ساعات کار پایگاه های فعال اهدای 

خون در تاسوعا و عاشورای حسینی

قدس: روابط عمومی انتقال خون خراســان رضوی ، 
پایگاه های فعال اهدای خون را در ایام تاسوعا و عاشورای 
حسینی اعالم کرد.بر اساس اعالم این روابط عمومی ۱۸ 
و ۱۹ شهریور ماه مصادف با تاسوعا و عاشورای حسینی 
در مشهد مقدس پایگاه اهدای خون امام رضا)ع( واقع در 
میدان شریعتی ابتدای خیابان دانشگاه و نیز پایگاه اهدای 
خون ثامن واقع در پارکینگ شماره 4 حرم مطهر ابتدای 
بازارچه شهید آستانه پرست ورودی حرم مطهر و همچنین 
پایگاه موقت اهدای خون مســتقر در سالن شهرداری 
مرکزی واقع در میدان شهدا، صبح و عصر آماده پذیرش 
داوطلبــان مؤمن و ایثارگر اهدای خــون خواهند بود. 

    مدیر پایانه مرزی سرخس: 
کاهش تردد کامیون های ترانزیت بدون 

هماهنگی با ایران انجام شده است

ایســنا: مدیر پایانه مرزی ســرخس گفت: کشــور 
ترکمنســتان بدون اطالع قبلی و با اتخاذ سیاست های 
غیرمسئوالنه ورود و خروج کامیون های ترانزیت از طریق 

مرز سرخس را کاهش داده است.
مجتبی سرگلزایی افزود: بر اساس توافق های انجام شده 
میان ایران و کشور ترکمنستان تا مرداد ماه سال پیش، 
حجم تردد کامیون ها روزانه به ۲۳۰ دســتگاه رسید که 
کشور مقابل بدون هیچ هماهنگی این میزان تردد را به 
۳۰ دســتگاه در روز کاهش داد و این اقدام در حالی رخ 
داده که پایانه سرخس بارها اعالم کرده توانایی پذیرش 

بیشتری را دارد.

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 
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روی خط حادهث

خبر
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای مشهد:
  میز و صندلی مقابل واحدهای صنفی 

باید فضای حائلی با پیاده روها داشته باشد
فارس: رئیس کمیسیون 
فرهنگی اجتماعی شورای 
شهر مشهد با قبول انتقاد 
به  نســبت  شــهروندان 
و آشــامیدن در  خوردن 
مقابل چشمان کودکان و 
افراد نیازمند، متذکر شد: 

در آیین نامه اصناف که تأیید شــورای شهر را هم گرفته، ذکر 
شــده که حتماً باید فضای حائلی با پیاده روها داشته باشند و 
با گیاهان و باکس های چوبی پوشــش داده شوند تا خوردن و 
آشامیدن خوراکی ها، موجب رنجش خاطر عابران، کودکان و 

افراد نیازمند نشود.
احسان اصولی گفت: ایده نصب میز و صندلی در مقابل واحدهای 
صنفی را شهرداری پیاده کرده و در تالشیم در بحث زیباشناسی 
و بومی سازی این طرح با فرهنگ ایرانی اسالمی، اقدامات الزم را 
انجام دهیم. رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر 
مشــهد افزود: هدف ما تحرک  بخشی و کمک به اقتصاد کسبه 
است، اگر واحدهای صنفی مقررات مندرج شده در آیین نامه را 

رعایت نکنند، قطعاً برخورد قانونی صورت می گیرد.
مدیرعامل ســازمان ساماندهی مشاغل شــهری و فراورده های 
کشــاورزی هم در پاسخ به انتقادهای شهروندان درباره  خوردن 
و آشامیدن در مقابل چشمان کودکان کار و افراد نیازمند، گفت: 
این نقد را قبول ندارم، مردم از مغازه ها بســتنی می خرند و در 
خیابان ها می خورند یا آبمیوه فروشــی هایی که ویترین هایشان 
بیرون است و در بیرون سرو می کنند و فکر نمی کنم این طرح، 

مشکل خاصی را در این زمینه ایجاد کند.
بهــروز کیانی افزود: تا امروز فقط بــه ۲۵۰ واحد صنفی مجوز 
چیدمان میز و صندلی داده ایم که طبق نظرسنجی به عمل آمده 

۸۰ درصد مردم و کسبه از این طرح رضایت داشته اند.
وی در پاسخ به مقایسه شهروندان بین سدمعبر چیدمان میز 
و صندلی ها در خیابان ها و ممنوعیت حضور دستفروش ها در 
پیاده روهای مشهد، یادآور شد: برای قشر ضعیفی که متعلق 
به صنفی نیســتند، واحد صدور مجــوزی داریم که در اول 
بولوار وکیل آباد نبش هنرستان است و این افراد در قالب روز 
بازار، شــب بازار و جمعه بازار سازماندهی می شوند تا در نقاط 
مختلفی از شــهر که فضا برایشــان فراهم شده، فعالیت های 

الزمه و محصوالت خودشان را ارائه دهند.

 هشدار به کارشناسان دادگستری
در خراسان شمالی

بجنورد- خبرنگار قدس: رئیس کل دادگستری خراسان 
شمالی مشکالت  کارشناسی را پس از متغیر عدم وصول پاسخ 
نیابت های اعطایی، دومین عامل اصلی بروز اطاله رسیدگی های 
قضایی عنوان کرد. حجت االســالم والمسلمین جعفری در 
نشست هم اندیشی قضات مجموعه های قضایی استان با تأکید 
بر اینکه هیچ کارشناسی حق ندارد بدون عذر موجه از ایفای 
وظایف کارشناسی سرباز زند، عمل به قانون و رعایت ضوابط  
و مقررات در حوزه مســائل کارشناسی را به عنوان مهم ترین  
مالک ارزیابی و ســنجش و تصمیم گیــری درباره عملکرد 

کارشناسان توصیف کرد.
این  مقام قضایی افزود: معنا ندارد شخصی که امر کارشناسی 
به او ارجاع شــده بیش از زمان قانونی مجاز، در ارائه نظریه و 
اظهارنظر کارشناسی پیش بینی شده تعلل نماید و طبعاً این 
کارشناسان در صورت عدم اصالح، جایی در دستگاه قضایی 
نخواهند داشت و در صورت ارتکاب هر گونه تخلفی نیز با آنان 

بدون اغماض و مماشات رفتار می شود. 

  کشف عتیقه های 50 میلیاردی
 دوران هخامنشی

خـط قـرمز: فرمانــده 
انتظامی استان از کشف 
دوران  عتیقــه  محموله 
هخامنشی به ارزش ۵۰ 
میلیارد ریال در جغتای 

خبر داد. 
سردار محمدکاظم تقوی 
در تشریح این خبر گفت: در پی اقدامات اطالعاتی و با ردزنی های 
گسترده ســرنخ هایی از قاچاق محموله عتیقه های باستانی در 

شهرستان »جغتای« بدست آمد.
فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی افزود: با توجه به 
اهمیت موضوع دســتورات الزم برای بررسی این پرونده صادر 
شد و فرماندهی انتظامی شهرستان جغتای به طور ضربتی وارد 
عمل شد. سردار تقوی خاطرنشان کرد: پلیس در این عملیات 
دو فرد سودجو که در یکی از واحدهای صنفی شهر جغتای در 
زمینه قاچاق اشیای عتیقه فعالیت داشتند را شناسایی و پس 
از هماهنگی قضایی در بازرسی از واحد صنفی آن ها، ۲۲ قطعه 
عتیقه دارای ارزش فرهنگی و تاریخی مربوط به دوره هخامنشیان 
را کشــف کرد. فرمانده انتظامی اســتان خراسان رضوی اظهار 
داشت: اشیای عتیقه کشف شده شامل: چهار قطعه مجسمه به 
صورت استوانه ای شکل، سکه، قفل سنگی شکل، استوانه سنگی، 
سنگ سفید، یک رشته دستبند پولکی طالیی رنگ، 6 قطعه 
سنگ فیروزه ای رنگ کوچک و هفت  قطعه پوست چرمی است. 
سردار محمد کاظم تقوی در پایان با بیان اینکه بر اساس اعالم 
نظر اولیه کارشناسان میراث فرهنگی ارزش ریالی اشیای عتیقه 
کشف شده ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: دو متهم 
دستگیر شده پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

  واژگونی پراید سه کشته برجای گذاشت
انتظامی  فرمانده  ایسنا: 
شهرســتان تایباد گفت: 
صبح روز گذشــته بر اثر 
دســتگاه  یک  واژگونی 
خــودرو ســواری پراید 
در کیلومتــر ۲7 محور 
تایباد - باخرز  در حوالی 

روستای پلبند سه نفر کشته و سه نفر مصدوم شدند. 
سرهنگ علی اکبر قربانی اظهار کرد: براساس گزارشی مبنی بر 
واژگون شدن خودرو سواری در محور یاد شده تیمی از نیروهای 

پلیس راه این فرماندهی به محل حادثه اعزام شدند. 
وی ادامه داد: در این حادثه دو نفر از سرنشینان خودرو سواری 

در صحنه و یک نفر در بیمارستان جان خود را از دست داد.
سه سرنشین دیگر که مجروح شده بودند به نزدیک ترین مرکز 

درمانی در شهر باخرز منتقل شدند. 
سرهنگ قربانی عنوان کرد: بی احتیاطی و عدم کنترل خودرو از 

سمت راننده، عامل اصلی این حادثه دلخراش بود.

 کشف130دستگاه استخراج ارز دیجیتال
جانشین  قـرمز:  خـط 
فرماندهی انتظامی استان 
از کشــف 13۰ دستگاه 
استخراج ارز دیجیتال به 
ارزش 13 میلیارد ریال در 

قوچان خبر داد.
سرهنگ قربان زاده گفت: 
در پی کسب خبری مبنی بر دپو دستگاه های قاچاق تولید ارز 
دیجیتال در یکی از مناطق شهرستان، پیگیری موضوع در دستور 
کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قوچان قرار گرفت. وی 
افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی قوچان پس از بررســی و تأیید 
صحت خبر و هماهنگی با مقام قضایی، به محل موردنظر که یک 
انباری بود اعزام و در بازرسی از آنجا، 13۰ دستگاه استخراج ارز 
دیجیتال قاچاق را کشف کردند. سرهنگ قربان زاده با اشاره به 
دستگیری یک متهم در این زمینه و معرفی آن به مراجع قضایی، 
بیان داشــت: ارزش محموله کشف شــده توسط کارشناسان 
13میلیارد ریال برآورد شــده اســت. وی از همکاری و تعامل 
ســازنده مردم با پلیس تقدیر و تأکید کرد: از شهروندان عزیز 
تقاضا داریم برای کمک به اقتصاد، آرامش و به خصوص امنیت 
جامعه، در صورت اطالع از این گونه موارد بالفاصله مراتب را از 

طریق تماس با شماره تلفن 11۰ به پلیس اطالع رسانی کنند.

رخ رد رخ

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم 
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عابراناجازهعبورخودرورانمیدهند
از چهارراه کالنتر تا فلکه آب حدود 4۰دقیقه 
در ترافیــک بودم. عابران پیــاده اجازه عبور 
وســایل نقلیه را نمی دهند شــاهد نزاع و... 
هم بودم، باید مســئوالن امر ســریعاً فکری 

بیندیشند پل هوایی یا زیرزمینی و... .
915...7463

دریافتپولاضافیبرایکارتملی
بــرای درخواســت کارت ملی بــه صورت 
اینترنتــی ۲۵ هزار تومــان پرداخت کردم، 
وقتی به دفتر ثبت نام شماره... مراجعه کردم، 
اظهار داشتند شما باید ۵ هزارتومان پرداخت 

کنید تا مجدد ثبت نام شوید.
915...6151 

چهار زن و مردی که با اجرای  عقیل رحمانی
نقشــه ای مکارانه یک دالر فروش را سرکیسه و 
۲۵ هزار دالر را به سرقت برده بودند، در پی یک 
اقدام پلیســی و علمی در مشهد و شمال کشور 

دستگیر شدند.

آگهیفروشدالردرسایتگرایسرقتداد
مالباخته در حالی که  مرجوعه قضایی در دست 
داشت، به پلیس آگاهی خراسان رضوی مراجعه 
و دســتور قضایی را تحویل رئیس اداره عملیات 
ویژه داد. وی که استرس تمام وجودش را گرفته 
بود از پلیس خواســت به دادش برسد؛ چرا که 
تمام ســرمایه اش توسط دو مرد و زن به سرقت 
رفته است. این گونه شد که ســرهنگ کارآگاه 
»خســروی« از مالباخته خواست به آرامی تمامی 

ماجرا را برای او شرح بدهد.
مالباخته پایه همه اتفاقات را درج آگهی فروش 
دالر در یک سایت واسطه گر اعالم و در تشریح آن 
گفت: چند روز پیش برای فروش ۲۵ هزار دالری 
که داشتم در یک سایت، آگهی فروش درج کردم.
پس از آن افراد زیادی با من تماس گرفتند ولی 
سرقیمت نهایی با آن ها به توافق نرسیدم تا اینکه 
یک زن که پیشنهاد خوبی ارائه کرد، مدعی شد 

تمامی ۲۵ هزار دالر من را خریدار است.
اما من طبق روال کاری که داشــتم به او اعالم 
کردم فقط با مردها معامله می کنم؛ خریدار هم 
مدعی شــد که همراه با برادرم خواهم آمد و کار 

خرید را انجام خواهیم داد.
در ادامه با آن ها در یکی از رســتوران های شهر 
مشهد قرار مالقات گذاشتم. وقتی آن ها به محل 
آمدند و اعتماد من جلب شــد، شماره حساب 
بانکی من را گرفته و عنوان کردند که فردا صبح 
برای تحویل فیش واریز پــول و دریافت دالرها 

دوباره به سراغم خواهند آمد.

جعلفیشواریزوجهچندصدمیلیونی
فردای آن روز که پنجشــنبه بود، آن ها به همراه 
یــک زن و مرد دیگر به محل مالقــات آمده و 

همان اول صحبت فیش واریز 
۲۰۰ میلیون تومــان را که به 
صورت ســاتنا انتقال وجه داده 
شده بود را تحویلم دادند. چون 
هنوز پولی به حساب من واریز 
نشده بود و به آخر ساعت کاری 
بانک ها نزدیک شده بودیم کمی 
نگران شدم، آن ها برای آنکه من 
را آرام کرده باشند، مدعی شدند 

که انتقال پول از طریق پایا چند ســاعتی زمان 
می برد!

بازهم دالرهــا را تحویل آن ها ندادم، چون باید 

حدود 1۰۰ میلیون تومان دیگر هم به حساب 
من واریز می کردند. پیگیر مابقی پول ها شدم، 
آن هــا اعالم کردند کــه 1۰۰ میلیون تومان را 
نقدی پرداخت خواهند کرد و باید برای این کار 
به حوالی خیابان امام رضا)ع( برویم، چون نزدیک 
آنجا بودیم پیاده به سمت مکان 
کردیم،  خواسته شده حرکت 
وقتی وارد یکی از خیابان های 
فرعی شدیم به یکباره دو مرد 
همراه به سمت من حمله و من 
را کتک زدند و دالرها را ربوده 

و از محل فرار کردند.
پس از توضیح ماجرا دســتور 
آغاز رد زنی های فنی و پلیسی 
به ســرگرد نوریان داده شد تا همراه با تیمی از 
نیروهای زبده اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی 
استان هرچه سریع تر پرونده را به نتیجه برسانند.

دستگیریسارقاندرمشهدوقائمشهر
تمامی مستندات ماجرا مورد بررسی دقیق قرار 
گرفت و این سلســله اقدامات چندروزی زمان 
برد. درنهایت مأموران پلیس آگاهی توانستند 
هویت زنی که به عنــوان خریدار به مالباخته 
نزدیک شــده بود را شناسایی و محل اختفای 

او را هم ردزنی کنند. 
پس از انجام هماهنگی های الزم زن ســارقی 
که با پول های ســرقتی نقشه عیش و نوشی 
برای خود کشیده بود، در یک عملیات پلیسی 

دستگیر شد. 
او کــه ابتدا منکر هر گونه جرمی بود، وقتی با 
مالباخته روبه رو شد، فهمید که زندان آخرین 
مقصد او خواهد بود، برای همین همه چیز را 
اعتراف و محل اختفای دو مرد و یک زن دیگر 

را در شمال کشور لو داد.
مأموران به ســرعت پــس از اخذ نیابت قضایی 
راهی قائمشهر شده و هر سه نفر را که در منطقه 
ورسک و داخل یک باغ ویال مخفی شده بودند   پل 

را دستگیر و به مشهد منتقل کردند.
پس از دستگیری اعضای باند سرقت، دالرهای 

به یغما رفته هم کشف و تحویل مالباخته شد.
تحقیقات از متهمان حرفــه ای در اداره عملیات 
ویژه پلیس آگاهی اســتان ادامه داشت تا اینکه 
مســتنداتی بدست آمد که نشان می داد اعضای 
باند مذکور بــا همین روش حدود 17۰ میلیون 

تومان هم در تهران کالهبرداری کرده اند.

 ماجرای باندی که عالقه خاصی به سرقت ارز داشت

زندان؛آخرینمقصدسارق25هزاردالری

زنسارقیکهباپولهای
سرقتینقشهعیشو

نوشیبرایخودکشیده
بود،دریکعملیات
پلیسیدستگیرشد

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
  کاهش 6 درجه ای میانگین دمای هوا 

در خراسان رضوی 
قدس: هواشناسی خراسان رضوی از کاهش 6 درجه ای میانگین 
دمای هوا در مناطق مختلف خراسان رضوی در روزهای آینده 
خبر داد. بر این اساس میانگین دمای هوا در خراسان رضوی به 
ویژه در نیمه شمالی استان روند کاهشی داشته و در روز دوشنبه 
با افزایش ابرناکی و احتماالً بارش های پراکنده باران همراه است.

بیشینه دمای هوای مشهد نیز برای امروز و فردا به ترتیب به ۲۹ 
و ۲7 درجه سلسیوس کاهش خواهد یافت.

خبر
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خط قرمز: غالمعلی صادقی طی دســتوری 
خواستار برخورد قاطعانه متصدیان امر با جرایم 

خاص و خشن شد.
رئیس کل دادگســتری خراســان رضوی در 
جلســه ای با حضور اعضای شــورای معاونین 
دادگستری استان، معاونین محاکم عمومی و 
انقالب مشــهد و معاونین دادسرای عمومی و 
انقالب مرکز اســتان خراسان رضوی با تأکید 
بر ضــرورت توجه بیــش از پیش بــه مقوله 

امنیت افزود: برقراری نظم و امنیت خواســته 
بحق شهروندان اســت و در این زمینه تمامی 
دستگاه ها و بخش های متولی باید به درستی به 
وظیفه خود در قبال مردم عمل نمایند و دستگاه 
قضایــی نیز با توجه به وظایف حاکمیتی خود 
از جمله نظارت بر حسن اجرای قوانین در این 

خصوص اعمال نظارت مؤثر خواهد کرد.
غالمعلی صادقی با اشاره به اقدامات مجموعه 
دستگاه قضایی در زمینه برخورد با جرایم خاص 

و خشن گفت: در سایه تعامل سایر دستگاه ها 
و سازمان ها، شــاهد کاهش برخی از این گونه 
جرایــم بوده ایم و از مســئوالن قضایی به ویژه 
دادســتان های عمومی و انقالب شهرستان ها 
و متولیان امر در ســتاد دادگســتری استان 
می خواهیم با جدیت نسبت به رصد، کنترل و 
برخورد قاطعانه با مخالن نظم و امنیت عمومی 
و مرتکبان جرایم خاص و خشن اقدامات الزم را 

معمول بدارند.

گفتنی اســت، رئیس کل دادگستری خراسان 
رضوی طی دســتور ویــژه ای از معاونت امور 
اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم، معاونت 
مبارزه با جرایم خاص و دادســرای عمومی و 
انقالب اســتان خواست تا اقدامات الزم در این 

زمینه را به انجام برسانند.

دستور ویژه رئیس کل دادگستری خراسان رضوی

با جرایم خاص برخورد قاطع شود 

     صفحه 3 خراسان

آگهی پذیره نویسی
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان رضوی

با شماره ثبت 33943 و شناسه ملی10380491265
براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/04/08 صاحبان سهام مبنی بر افزایش سرمایه صندوق از مبلغ 
74.496.400.000 ریال به مبلغ 102.647.600.000 ریال از محل دیون حال شده و آورده نقدی سهامداران فعلی و در 
اجرای مواد 160 و 166 قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب بیست و چهارم اسفندماه 1374 مراتب ذیل را به 

استحضار سهامداران محترم می رساند:
1- سرمایه فعلی صندوق مبلغ 74.496.400.000 ریال منقسم به 67724 سهم 1.100.000 ریالی عادی با نام می باشد.

2- میزان افزایش 28.151.200.000 ریال و تعداد سهام قابل عرضه 25592 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1.100.000 
ریال می باشد.

3- مهلت اس��تفاده از حق تقدم در خرید س��هام جدید برای س��هامداران بمدت دو ماه از تاریخ این آگهی می باشد و 
این مدت قابل تمدید نیست. 

4- س��هامدارانی که تمایل به خرید س��هام دارند می توانند ظرف مهلت مقرر حداکثر به تعداد س��هام حق تقدم خود 
به بهای هر س��هم یک میلیون و یکصد و هزار ریال را به حس��اب 0105098242009 نزد بانک ملی ایران ش��عبه بلوار 
س��جاد مش��هد واریز و اصل فیش واریزی را در محل قانونی صندوق تحویل و رس��ید دریافت نمایند. توضیح اینکه 
سهامداران برای استفاده از مطالبات خود از محل سود سال 97 می توانند با تکمیل فرم مربوطه اقدام به خرید سهام 

جدید نمایند.
5-  هیئت مدیره مجاز است طبق مصوبه مجمع فوق العاده فوق الذکر، سهام باقیمانده سهامدارانی که در مهلت مقرر 
از حق تقدم استفاده ننمایند را به سایر متقاضیان واگذار نماید. سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم استفاده 
ننمایند تا برای س��هامدارانی که مایلند عالوه بر حق تقدم، سهام جدید خریداری نمایند، می توانند درخواست کتبی 
خود را از طریق تکمیل فرم مربوطه به صندوق اعالم نمایند تا پس از مهلت قانونی در هیئت مدیره مطرح و تصمیم 

الزم اتخاذ گردد. این آگهی در اجرای ماده 169 قانون تجارت ایران برای یک نوبت منتشر می شود. 
 هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی

ع 9
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99

آگهی دعوت عمومی عادی به طور 
فوق العاده شرکت تعاونی مسکن مهر 3 

چناران  به شماره ثبت 283
بدی��ن وس��یله از کلی��ه اعضای ش��رکت تعاونی 
مس��کن مه��ر 3 چن��اران دعوت می گ��ردد تا در 
جلس��ه مجمع عموم��ی عادی به ط��ور فوق العاده 
شرکت که در راس ساعت 16:30 بعد از ظهر در 
مورخه 98/7/10 چهارش��نبه به نش��انی چناران 
انته��ای بل��وار خ��وش رو دفتر ش��رکت تعاونی 

مسکن مهر 3 حضور به هم رسانند.
 دستور جلسه :

1-انتخاب اعضای هیئت مدیره اصلی و علی البدل 
2-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 

3-تعیین حق جلسات هیئت مدیره
و  مدی��ره  هیئ��ت  الزحم��ه  ح��ق  تعیی��ن   -4

مدیرعامل
5- گزارش هیئت مدیره

6- گزارش بازرس 
7-طرح و تایید صورتهای مالی 

8-تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت س��اخت 64 واح��د 
باقیمانده و پیمانکار

9- تعیین تکلیف آس��فالت پروژه و حق الس��هم 
اعضا و ...

10-تعه��د و موافقت اعضاء زون3 )64 واحدی با 
افزایش سقف وام و امضای فرم مخصوص
هیئت مدیره تعاونی مسکن مهر3 چناران
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت حمل و نقل تعاونی خود راننده خراسان- تاریخ انتشار نوبت 17 / 6 / 1938
نوبت اول بدینوسیله از کلیه اعضاء شرکت تعاونی دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده نوبت اول که در ساعت 17 چهارشنبه 1398/07/10 در محل دفتر 

این شرکت واقع در جاده سیمان کیلومتر 18 بعد از روستای فارمد برگزار می گردد، حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:    1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان.   2- طرح تصویب صورتهای مالی سالهای 1396 و 1397

3- اتخاذ تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه  4- تصمیم گیری در خصوص خروج ورود عضو جدید
تذکر: در صورتی که حضور عضوی در جلسه میسر نباشد می تواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر واگذار نماید. عضو متقاضی می تواند به همراه نماینده قانونی 
خود در تاریخ های 6 الی 1398/7/7 از س��اعت 9 الی 12 را به آدرس دفتر ش��رکت مراجعه و برگه وکالت خود را ارائه نماید، در اینصورت هر فرد عالوه بر رأی خود می تواند وکالت 

سه نفر را داشته باشد.
همچنین افرادی که تمایل به کاندیداتوری در بازرسی را دارند می توانند در تاریخ های 6 الی 1398/7/7 از ساعت 9 الی 12 به دفتر شرکت مراجعه و فرم مربوط را تکمیل نمایند.

هیئت مدیره شرکت تعاونی خود راننده
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آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم(
شماره 98-1

 ش�رکت آب منطقه ای خراسان شمالی در نظر دارد خودروهای مازاد و اس��قاطی خود را از طریق مزایده عمومی بفروش 
برساند.از متقاضیان دعوت می شود در این مزایده شرکت نمایند.

www.setadiran.irمحل دریافت اسناد:سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به نشانی
آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده: یک شنبه 98/6/24    آخرین مهلت ارایه پشنهاد قیمت: ساعت 8 روزشنبه 98/7/6

زمان بازگشایی پیشنهادات:ساعت 9 صبح روز شنبه 98/7/6

شماره شاسیمدلنوع خودروردیف
مبلغ ودیعه شرکت 

درمزایده)ریال(
وضعیت شماره گذاری

فروش صدور سند138937901789912440150.000.000مینی بوس1

فروش اوراقی199189784.500.000وانت مزدا*2

فروش صدور سند138431078485.000.000وانت نیسان پیکاب3

فروش صدور سند13841320128120.000.000پژو 4405

فروش صدور سند13852421820022.000.000پژو 5405

فروش صدور سند13852421803621.000.000پژو 6405

تنها مراکز اسقاط مجاز و تایید شده از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت مجاز به خرید خودروی اسقاطی وانت مزدا می باشد
شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی



  برگزاری نمایشواره عصر عاشورا 
در نیشابور

نیشــابور-خبرنگار 
نمایشــواره  قــدس: 
عصــر عاشــورا همراه 
زیــارت  قرائــت  بــا 
عاشــورا و مقتل خوانی 
توســط هنرمنــدان و 
مسجدی  رشدیافتگان 

در نیشابور برگزار می شود.
سیدعلی اصغر حسینی، مســئول هیئت امنای مسجد و 
پایگاه بســیج مهر والیت نیشابور اظهار کرد: هنرمندان و 
رشــدیافتگان مسجدی نیشابور، نمایشواره عصر عاشورا را 
همراه بــا قرائت زیارت عاشــورا و مقتل خوانی در انتهای 
بولــوار جانبــازان، 900 واحدی مهر نیشــابور بعدازظهر 

عاشورا ساعت 14 برگزار می کنند.

  »خط و رنگ« در نگارخانه ایرانا
نمایشــگاه  ایســنا: 
نقاشــی »خط و رنگ« 
در نگارخانه ایرانا دایر و 
در حال برگزاری است.

نمایشــگاه  ایــن  در 
آثار  نقاشــی،  انفرادی 
به  عراده چــی  هانیــه 

نمایش گذاشته شده است.
این نمایشــگاه نقاشــی امروز به کار خود پایان می دهد.

نگارخانه ایرانا در بولوار فرهنگ، فرهنگ 23، پالک 333 
واقع شده است.

ورزش خراسان تقدیر عاشورایی شهید محسن مهاجر قوچانی

والدت، شهادت و تشییع در محرم
ســرور هادیان  بیــرون و داخــل خانه با 
پرچم های سیاه اباعبداهلل الحسین)ع( سیاه پوش 
شده است. پایین خانه حسینیه کوچکی است که 
پس از خبر شــهادت حسین و محسن، دو پسر 
خانواده مهاجر قوچانی، دهه دوم محرم هرسال 

مجالس عزاداری در آن برپا می شود.

 صبوری های بی پایان
37 ســال می گذرد از زمان شهادت پسری که 
مادر در بدو ورود از من می پرسد محسن برگشته 
است؟ و من نمی دانم به خانم سیده بهجت نقیبی 
این مادر صبور که ســال گذشته هم پیکر پسر 
بزرگش را پس از 37 سال درآغوش کشیده است، 
چه باید بگویم. مادر 78 ساله ای که از عقد پسر 
بزرگش حسین تنها 6 ماه گذشته بود و همسر او 
هنوز هم با یاد او زندگی می کند.می گویند سال 
گذشته که پیکر حســین را آوردند و در آرامگاه 
ابدی  در قطعه شهدای مدافعین حرم قرار گرفت، 
مزار کنار او را برای محســن گذاشتند، اما مادر 

هنوز هم منتظر آمدن پسر دومش مانده است. 

 خبر آمدن محسن به مادر
کم کم مسئوالن و اقوام در حسینیه پایین منزل 
دور هم جمع می شوند تا به دیدار این مادر صبور 
بروند و به انتظار 34 ســاله اش پایان دهند. ابتدا 
پرچم حضــرت ابوالفضل)ع( به ایــن مادر اهدا 
می شود. دادن این خبر کار ساده ای نیست، چراکه 

مادر مدام می پرسد، محسن آمده است؟

 مدیون شهدا و خانواده ها 
فرمانده قرارگاه ثامن االئمــه)ع( نیروی زمینی 
سپاه در این دیدار به مادر شهید مهاجر قوچانی 
می گوید: ما درهمه حال خودمان را مدیون خون 

شهدا و خانواده آن ها می دانیم. 
ســردار مرتضوی با بیان اینکه شــهید محسن 
مهاجر قوچانی از شهدای شاخص دفاع مقدس 
است که در عنفوان جوانی در راه دین و اسالم به 
شهادت رسیده است، تأکید می کند: این شهید 
در راه شناسایی مواضع دشمن به شهادت رسید 
و مصادف بودن زمان تولد، شهادت و پیدا شدن 
پیکر پاکش در محرم، نشان از معنویت خاص او و 

خانواده این شهید واالمقام است.

 تربیت معنوی 
مسئول منطقه 3 بنیاد شهید در این دیدار به مادر 

شهید محسن مهاجر قوچانی 
می گوید: برای ما افتخار است 
به دیدار مادری بیاییم که دو 
پسر خود را در راه خدا تقدیم 
کرده است که این حکایت از 
تربیت معنوی این خانواده برای 
فرزندانش دارد. حجت االسالم 
موسوی می افزاید: با جانفشانی 
فرزندان شما امروز انقالبمان به 

آن طرف مرزها رفته است.

 امانت بود
و حاال کم کم این مــادر صبور درمی یابد پیکر 
دومین پسرش را هم آورده اند. مادر شهید محسن 
مهاجر قوچانی آرام می گرید و فقط می گوید: من 
کاره ای نیستم، خداوند حسین و محسن را امانت 
به من داد و خودش هم گرفت. وی با بیان اینکه 
از چند روز پیش دلم گواهی آمدن محســن را 
می داد، اظهار می دارد: محسن! مادر آمدی، خوش 
آمدی. او ادامه می دهد: انتخاب خودش بود و او 

موجب افتخار است، من کاره ای نیستم.

 مودت به اهل بیت)ع( 
خواهر بزرگ شــهید در گفت وگو با خبرنگار ما 
می گوید: پدرم ارتشــی بود، اما خودش را زودتر 
- قبل از انقالب- بازنشســته کرد تا از شاهرود، 
مجاور امام مهربانی ها شود. پدرم مردی متدین و 
اهل دل و ایمان بود و همیشه مجالس مذهبی را 
هرهفته برگزار می کرد. فاطمه مهاجر خاطرنشان 
می ســازد: پدرم بسیار مقید به روزی حالل بود. 

منزل ما محل سخنرانی آقای 
کافی بود و ما دو برادر و ســه 
خواهر در محیط سرشــار از 
مودت به اهل بیت)ع( رشــد 

کردیم.

 مکبر مسجد بود
ایــن خواهر شــهید توضیح 
می دهد: محسن دو سال از من 
بزرگ تر و بچه مهربانی بود. او 
عاشق مداحی بود و همیشه به 
من و خواهرهایم می گفت، چادر سرتان کنید من 
می خواهــم برایتان روضه بخوانم و مداحی کنم. 
محسن مکبر مسجد صاحب الزمان)عج( شاهرود 
شده بود. صبح های جمعه محسن به همراه پدر 
و برادر بزرگم پای ثابــت دعای ندبه بودند. این 
خواهر صبور ادامه می دهد: محسن دوم راهنمایی 
بود که با شــنیدن صدای پای انقالب خودش را 
به صحنه های مهم و راهپیمایی ها رســاند. او در 
تظاهرات 9 و 10 دی 57 با برادرم در کنار مردم 
مشهد بود. به خاطر دارم از پدرم درخواست کرده 
بود درس طلبگی بخواند. پدرم ســال 58 فوت 
کرد و او در کنار برادرم با پذیرش مسئولیت های 

زندگی کمک خوبی برای آرامش در خانه بود.

 دست و دلباز، مهربان و با مسئولیت
خواهر شهید از خاطرات دوران کودکی اش تعریف 
می کند: میوه خانه تمام شــده بــود، رفت میوه 
بخرد و با یک گاری پر از هندوانه، خربزه و گالبی 
برگشت، بسیار دست و دلباز بود و گفت پیرمرد 

فروشنده گناه داشت، گفتم همه اش را بخرم.

 پیوستن به گروه چریکی و چمران
داماد بزرگ خانواده هم توضیح می دهد: محسن 
14 ساله بود که جنگ شــروع شد. او به جبهه 
غرب رفت و ابتــدا در نگهبانی و دژبانی حضور 
یافت، اما ورزیده بودنش موجب شد تا مورد توجه 
بچه های ستاد جنگ های نامنظم و چریکی قرار 

بگیرد و به گروه چمران بپیوندد.

 از مجروحیت تا شناسایی
سید حســین ذاکرین با اشاره به این نکته که او 
بعدها به همراه این گروه به جنوب لبنان رفت و 
6 ماه در کنار گروه های مبارز ماند، اظهار می دارد: 
محسن پس از بازگشت به مشهد فقط یک روز 
دوام آورد و بــا عملیات فتح خرمشــهر، همراه 
بچه های لشکر محمد رسول اهلل)ص( در عملیات 
بیت المقدس شرکت کرد و مجروح شد، اما پس از 

دو هفته استراحت دوباره به جبهه برگشت.
وی بیــان می کند: چند روز پیــش از عملیات 
مســلم بن عقیل بود که محسن برای مرخصی 
آمــده بود، اما فــردای آن روز به دنبالش آمدند 
تا کارشناســی عملیاتی که در منطقه ســومار 
مشرف به شــهر مندیل عراق بود را تمام کند.
وی می افزاید: می گویند شب عاشورا محسن که 
از نیروهای اطالعات عملیات بود به دل دشمن 
می زند، اما پیکر او دیگر پیدا نشد. حاال پالک و 
آزمایش دی ان ای نشان از پیکر پاک محسن دارد 
او با لباس شخصی است و آثار خمپاره و ترکش ها 
روی لباس او هنوز هست. محسن در محرم 44 
به دنیا آمد و در محرم سال60 به شهادت رسید 
و در محرم 98 هم پیکر پاکش به وطن برگشت.

داماد خانواده می افزاید: مادر شــهیدان حسن و 
محسن مهاجر زنی بسیار متدین است و در همه 
این سال ها هیچ حق و حقوقی برای بچه هایش 
نخواسته اســت حتی در چندین سال گذشته 
وقتی نشــان لیاقت از طرف رئیس جمهور وقت 
اهدا و او متوجه 100 سکه شد، همه آن ها را به 
یک خیریه اهدا کرد. مادر بارها این خاطره را برای 
همه ما تعریف کرده اســت که او گفته بود، اگر 
برنگشتم چیزی از دولت نخواهید من برای دین و 
کشورم می روم. محسن بسیجی افتخاری بود و ما 
هم به او افتخار می کنیم. گفتنی است پیکر پاک 
این شهید امروز ساعت 9از مقابل مهدیه به سمت 

حرم مطهر رضوی تشییع می شود.

فرهنگ و هنر

آنیی اهی مذهبی

خبر

  سنگ زنی در عاشورا؛ آیین خاص 
مردم بام و صفی آباد

مقدم:  کاهانی  مهدی 
بخــش بــام و صفی آباد 
توابع شهرســتان  از  که 
اســفراین در خراســان 
شمالی است، با دارا بودن 
قدمتی چند هزارســاله 
و آثــار تاریخی فــراوان 

و جاذبه های طبیعی کم نظیر، مجموعه ای از آداب  و رســوم، 
سنت ها و آیین های قدیمی دارد که برگرفته از پیشینه کهن 
مردم این سرزمین است و تمامی این عوامل، این منطقه را به 
یکی از مقاصد گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کرده است.

ازجمله این آیین ها می توان به »سنگ زنی« در روز عاشورا اشاره 
کرد که یکی از ســنت های قدیمی مردم این خطه اســت و 

همه ساله اجرا می شود.
در این مراسم که امسال به ثبت ملی رسیده است، دسته های 
عزاداری در روز عاشورا از جلو مسجد اعظم بام عبور می کنند 
و اعضای یکی از هیئت ها در کنار مســجد، به انجام این آیین 
می پردازد. در این مراســم به جای این که افراد به ســینه زنی 
بپردازند، هر فرد دو سنگ کوچک دایره ای شکل را در دست 
گرفته و تمام افراد هیئت روبه روی یکدیگر قرار می گیرند و با 
سنگ های در دست، یک ضرب جلو پا، یک ضرب جلو سینه و 

یک ضرب باالی سر می زنند.
امامزادگان و بقاع متبرکه به عنوان قطب های فرهنگی، سیاحتی 
و زیارتی منطقه هرساله در ایام نوروز زائران بسیاری را میزبانی 

می کنند.
بابــا  سیدحســین)ع(  امامــزاده  مقــدس  آســتان های 
قــدرت، امامــزاده حمزه بن موســی)ع( دهنــه شــیرین، 
امامــزاده ســیدمحمد)ع( باغشــجرد و امامزاده ســلطان 
 مصیــب)ع( بــام از مهم تریــن بقــاع متبرکه بخــش بام و 

صفی آباد هستند.

  اجرای بزرگ  ترین تعزیه خوانی کشور 
در روستای فدیشه 

خبرنگار  نیشــابور- 
قدس: بزرگ ترین مراسم 
با  کشــور  تعزیه خوانــی 
قدمتی 400 ساله همزمان 
اوج  با عاشورای حسینی، 
هنــر آیینــی هنرمندان 
محلــی ایــن منطقه در 

روســتای فدیشه بخش میان جلگه شهرســتان نیشابور برگزار 
می شود.

همه ســاله مراسم بزرگ ترین تعزیه خوانی کشــور در روستای 
 فدیشه بخش میان جلگه شهرستان نیشــابور با حضور بیش از 

70 هزار عزادار سیدالشهدا از سراسر کشور برگزار می شود.
در این مراسم بیش از پنج گروه تعزیه خوانی برتر کشور در قالب 

60 تعزیه خوان، واقعه عاشورا را به نمایش می گذارند.
همه هزینه های این مراسم را اهالی روستا تأمین می کنند. برای 
 صبحانه و ناهار عزاداران شــرکت کننده در این مراسم بیش از 

80 دیگ حلیم تهیه و طبخ و از آن ها پذیرایی می شود.
مراســم صبح عاشــورا با ســنت تاریخی علم گردانی، با حضور 
هیئت های عزاداری در این روستا آغاز می شود و اهالی روستاها 
»علم ها« را که نمادی از »ســرو« به نشانه آزادگی ساالر شهیدان 
می دانند از تکایا و هیئت ها بیرون می آورند و روی دســتان خود 

حمل می کنند.
بنا به تصویب شورای سیاست گذاری ثبت کشور، آیین مذهبی 
»علم گردانی« در روســتا های شهرستان نیشابور ثبت ملی شده 

است.

  تکواندو کار خردسال نیشابوری 
قهرمان شد

 - ر بــو نــیـــشا
خبرنگارقدس: تکواندو 
دختــر  کار خردســال 
مسابقات  در  نیشابوری 
لیگ تکواندو کشــوری 
تکواندو  غنچه های  جام 
عنوان قهرمانی را از آن 

خود کرد.
رئیس هیئت تکواندو شهرستان نیشــابور اظهار کرد: بانوی 
خردســال تکواندوکار نیشابوری در مســابقات لیگ تکواندو 

کشوری به میزبانی استان گلستان خوش درخشید.
روح اهلل رحیمــی گفت: مســابقات لیگ تکوانــدو دختران 
خردســال منطقه 3 کشــور به میزبانی استان گلستان و در 

شهرستان کردکوی برگزار شد.
وی خاطرنشــان کرد: این رقابت ها با حضور 80 تکواندوکار 
از اســتان های گلستان، خراسان شــمالی، خراسان رضوی و 
خراســان جنوبی در قالب چهار تیم هیئت تکواندو چناران، 
المپیک )شــهید حسن کالسنگیانی(، هیئت تکواندو استان 

گلستان و هیئت تکواندو مشهد برگزار شد.
رحیمی یادآور شــد: ورزشــکار اعزامی شهرســتان نیشابور 
ســتایش صالح آبادی در رده سنی خردساالن در این دوره از 

مسابقات موفق به کسب عنوان قهرمانی شد .
رئیس هیئت تکواندو شهرســتان نیشابور تصریح کرد: از این 
منطقه، یــک تیم به مرحله پایانی راه پیــدا کرد و تیم های 
راه یافته به مرحله دوم، مسابقات خود را به صورت یک دوره ای 
برگزار کردند که در پایان به تیم های اول تا سوم کاپ، مدال و 

حکم قهرمانی اهدا شد.

  رقابت بوکسور خراسانی 
در مسابقات قهرمانی جهان

شوریان،  محمد  قدس: 
بوکســور خراسانی تیم 
ملــی برای حضــور در 
قهرمانــی  رقابت هــای 
عــازم  جهــان 2019، 
روسیه شــده است. تیم 
ملی بوکس ایــران با 6 
بوکسور برای حضور در این رقابت ها راهی شهر یکاترینبورگ 

روسیه )میزبان رقابت های جهانی( شد.
براساس برنامه اعالم شده از سوی فدراسیون جهانی، مراسم 
قرعه کشی و افتتاحیه این رقابت ها امروز برگزار می شود تا از 

روز دوشنبه این دوره از مسابقات آغاز شود.
محمد شــوریان از مشــهد نیز در بین ملی پوشــان حضور 
 دارد کــه در وزن 91 کیلوگرم قرار اســت در مقابل حریفان 

مشت زنی کند.
بوکسور خراســانی تیم ملی درباره حضورش در رقابت های 
جهانی اظهار می کند: خوشبختانه پس از چند سال ملی پوش 
بودن، توانستم به عنوان نخستین خراسانی راهی رقابت های 
قهرمانی جهان شوم، همچنین امیدوارم بتوانم عملکرد بسیار 

خوبی در مقابل حریفان داشته باشم و با مدال برگردم.

  سومی سبزوار در رقابت های هندبال 
منطقه یک کشور

قــدس: رئیــس اداره 
جوانــان  و  ورزش 
ســبزوار از کسب عنوان 
ســومی دختران نونهال 
ایــن  هندبالیســت 
شهرستان در رقابت های 
هندبــال منطقــه یک 

کشور خبر داد. 
مجید نصراهلل زاده با اعالم این خبر گفت: مسابقات قهرمانی 
هندبال دختران منطقه یک کشور در رده سنی نونهاالن روز 

گذشته به میزبانی خراسان شمالی در بجنورد برگزار شد.
رئیس اداره ورزش وجوانان سبزوار افزود: این دوره از رقابت ها 
با حضور 6 تیم ســبزوار، بجنورد، گناباد، منتخب خراســان 
شــمالی، مشهد و اســفراین در یک روز به میزبانی خراسان 

شمالی پیگیری شد.
نصراهلل زاده تصریح کرد: در پایان این دوره از رقابت ها تیم های 
مشهد، منتخب خراسان شمالی و سبزوار به ترتیب عناوین اول 

تا سوم این دوره از مسابقات را از آن خود کردند.
گفتنی اســت؛ تیم های برتر این دوره به مسابقات قهرمانی 

کشور اعزام خواهند شد.

میراثافتخار

توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد
اختراع ظروف بسته بندی تجزیه پذیر 

پزشــکی  علوم  دانشــگاه  محققان  قدس: 
مشــهد در اقدامی نوین موفــق به طراحی 
و ســاخت »ظروف بهینه ســازی شده برای 
تولید و بســته بندی محلول های تزریقی و 
خوراکی« شــدند. یکی از اعضای این پروژه 
تحقیقاتی با اشــاره به اینکه ظروف و لوازم 
پالســتیکی یکبار مصــرف و تجزیه ناپذیر 
در محیط زیســت، تهدیدی برای سالمتی 
محســوب می شــوند، بیان کــرد: با کمک 

تیم تحقیقاتی »ظروف بهینه سازی شــده برای تولید و بسته بندی محلول های تزریقی 
 و خوراکی« ســاخته شــده که با پنهان کردن در زیر خاک نیز تجزیه می شود و به نفع 

محیط زیست است.
دکتر حمیدرضا رحیمی در ادامه با اشاره به اینکه استارت اولیه این تحقیق توسط داروساز 
تیم زده شده که پیش تر مدیرعامل یکی از کارخانه های سرم سازی بود، تصریح کرد: در 
این طرح تحقیقاتی شــکل ظروف به نحوی طراحی شده تا بیمار به راحتی بتواند از آن 
استفاده کند؛ به طور مثال ظرف سرم در این پژوهش طوری طراحی شده است که دور 
گردن بیمار می افتد و بیمار برای رفت و آمد در محیط بخش با مشکل نگه داشتن سرم 

مواجه نیست.
وی با اشــاره به اینکه این اختراع برای 20 ســال مورد حمایت اختراعات معنوی قرار 
می گیرد، گفت: این اختراع دو خاصیت دارد؛ یکی شکل ظاهری ظرف سرم که تغییر کرده 

و دوم اینکه موادی اضافه شده که در محیط زیست تجزیه پذیر است.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی اعالم کرد
شناسایی 39 اثر تاریخی برای واگذاری به بخش خصوصی

قــدس: مدیــرکل میــراث فرهنگــی، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی 
گفــت: 39 اثر تاریخی بــرای واگذاری به 
بخش خصوصی شناسایی شده که امسال 
18 اثــر تاریخی در اولویــت واگذاری قرار 
دارد. ابوالفضل مکرمی فــر افزود: این اقدام 
به اســتناد دستورعمل شــرایط واگذاری 
طرح هــای تملک دارایی های ســرمایه ای 
جدیــد، نیمه تمام، تکمیل شــده و آماده 

بهره بــرداری به بخش غیردولتی و در اجرای ماده)27( قانون الحاقی برخی از مواد به 
قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت انجام خواهد شــد. وی ادامه داد: در گام 
نخست تعداد هشت اثر شامل، مرمت، بهسازی و احیای کاروانسراي یونسی)بجستان(، 
مرمت، بهسازی و احیای کاروانسراي فخر داوود )شهرجدید بینالود(، مرمت، بهسازی و 
احیای کاروانسراي مزینان، مرمت، بهسازی و احیای کاروانسراي کامه )تربت حیدریه(، 
مرمت، بهسازی و احیای کاروانسراي آهن  )بجستان(، مرمت، بهسازی و احیای حمام 
تاریخی حاج رئیس )تربت حیدریه( و مرمت، بهسازی و احیای مصالی تاریخی سبزوار 
واگذار می شــود. وی درباره نحوه و مدت واگذاری این ابنیه به بخش خصوصی، اظهار 
کرد: این پروژه ها به صورت قرارداد بی او ال تی )bolt ساخت، بهره برداری، واگذاری و 
اجاره( در دوره های 5، 10 و 15 ساله خواهد بود. وی با اشاره به حجم سرمایه ای که 
توســط این پروژه ها جذب خواهد شد، اظهار کرد: در مجموع این هشت پروژه حدود 

160 میلیارد ریال سرمایه جذب خواهد کرد.

 محسن محرم 44 
 به دنیا آمد و 

محرم سال60 به 
شهادت رسید و 

محرم 98 هم پیکر 
پاکش به وطن 

برگشت

بــرش

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱
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شماره پیامک: 300072305  
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محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ب ا ر و ت   ص و ل ت   ا س م ن
 2 ل و ز ه   ش د ی د   ح م ا ل ی
 3 ا ر   ب ا ر ق   ن م ن ا ک   ا
 4 د ه ر   م ن ه ا   ر ا د   پ س
 5 ا   ا ل ن گ   ل ن ی ن   د ی و
 6 ن ظ م ی ه   ا ب ا د   ز ر ن د
 7 ه ا ب ل   ا د ا ت   ج ن   و ه
 8   ه د ا ی ت ی   م ا ر ب ا ک  
 9 ت ر   ن ل   ت ن ا د   و ن ی ز
 10 ع ب ا د   د و ا م   ز ر ج و ن
 11 ا ی ل   س ا ر ق   ن ی ک ی   ز
 12 م ن   ک ا ک   ه ز ا ر   ل ا ی
 13 ل   ن ا ک ا م   ر و ا ن   و ا
 14 ا س ک ل ت   ل ن گ ه   س و ا د
 15 ت ر ا ک   ا س ی ر   ت ب ا ن ی

 

حل جدول شماره قبل

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

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
               1 
               2 
               3 
               4 
               5 
               6 

               7 
               8 
               9 
               10 
               11 
               12 

               13 
               14 
               15 

 

1. در راستای فراهم سازی زمینه توسعه و 
عمران نقاط روستایی تهیه و اجرا می شود 
 – آنتی ویــروس ایرانی- خالص و ســره 
2. عالمت مفعولی- ادیت- صبحانه نخورده 
3. آغاز- خیال پردازی- براثر خوردن شیر 
تکیه کالم  عارض می شــود 4.  نجوشیده 
بچه مشهد- »قوس« بی سر – ضرر و زیان 
5. ماه یازدهم میالدی- از شــرکت های 
ارائه دهنده اینترنت پرسرعت- از مصالح 
ساختمانی 6. پایین رفتن آب دریا- سده- 
هوو 7. شهرخون و قیام- درتکواندو زمانی 
را گویندکــه براثر اصابــت تکنیک قوي 
حریف هر دوکف پای مبــارز از کفپوش 
زمین مبارزه جداشــود- هستی و وجود 
8. دیبای نازک- ســاز تیره- برچســب 
ابزار اعالم خطــر خودرو   تجارتــی کاال- 
9. ســیب ترکی- نوشت افزارسرخ رنگ-  
زادگاه رازی 10. نیمه گــرم- خداوند- از 
افعــال ربطی 11. ســاز مــدور- کارآگاه 
 دنبــال آن می گردد- رد و بــدل کردن 
12. شــاخصی در بورس لنــدن– انتها- 

ســود حرام 13. کباب شده – از کرم های 
 انگلــی روده انســان- قــرض و دیــن 
14. واحد نمایش سینمایی- فرایند نابودی 
 تدریجــی رویه یک ماده- تعجب خانمانه 

15. ظرف رختشویی- پنهانی- پرکردن

1. شــادمانی- ناتــو- مســیر موردعالقه 
راننده تاکســی 2. برابر فارسی »گویانه« 
بــرای آن انتخــاب شــد- خوگرفتــه- 
برصورت آقایان بجویید 3. پرحرف- دانه 
ایتالیایی  باســابقه  خودروســاز   چرکی- 
4. خدای درویش – مخلوط کن خانگی- 
 100 مترمربــع- دریاچــه ای در ترکیــه 
5. نشــانه- از اوراق بهادار- رونویسی شده 
6. شایســته- دهــان- از جنــس خاک 
 کــوزه 7. نومیــد- امتنان- نــت چهارم 
8. پهلوان- خریدن- الی آخر- آب شرعی 
9. عدد تنفســی- نخســتین و مهم ترین 
رکن جامعــه و محوری ترین نهاد تربیتی 
انسان- مسیحی 10. امتحان چهارجوابی- 
عیــب و عار- حبیب خداســت 11. بقیه 

 و مانــده- ســوغاتی کاشــان- نوعی حصیــر کوچک 
12. دســتور- ســرنیزه- سمت چپ- »شــاه« مختصر 
 13. ریشــه گرفتن- آرایــش و زینت- دوراندیشــی 
خداونــدی  معلــق-  شکســته بندی-  چــوب   .14 

15. چوبدستی پلیس- خصلت بد- قوت الیموت

  افقی

  عمودی
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