
 حضورحجت االسالم والمسلمین مروی
در مهدیه مهرآباد مشهد

 سرقت پس از 
اجرای نمایش خیابانی!

یک مقام ارشد انتظامی از شیوه جدید دزدی از حساب بانکی خبر دادهمزمان با ایام عزاداری امام حسین j صورت گرفت

تولیت آستان قدس رضوی همزمان با ایام عزاداری 
ســرور و ساالر شــهیدان از فعالیت های مذهبی 
و فرهنگــی مهدیه مهرآباد مشــهد بازدید کرد. 
حجت االســام  والمسلمین احمد مروی در جمع 
فعاالن فرهنگی این منطقه به سخنرانی پرداخت 
و نکاتی را درباره قیام عاشورا و الزامات فعالیت های 

فرهنگی بیان...

رئیس پلیس فتا خراســان رضوی از دستگیری مرد 
شــیادی در مشــهد خبر داد که با اجرای نمایش 
فریبکارانه حســاب افراد دل رحــم را خالی می کرد!  
ســرهنگ جواد جهانشیری در تشــریح این شیوه 
مجرمانه گفت: چند روز پیش دو زن جوان با مراجعه 
به پلیس فتا و درحالی که مرجوعه ای قضایی همراه 

داشتند مدعی شدند که ... .......صفحه 3 .......صفحه 2
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افتخارگفتوگو

 ایسنا: یک تعزیه خوان در نیشابور گفت: بر 
این اعتقادم که تعزیه خوانی یک ابر نمایش و 

هنری مقدس است.
مهــدی نجفــی از تعزیه خوانــان باســابقه 
شهرســتان نیشــابور عنوان کــرد: برخی از 
تئاترها دافعه دارند اما این هنر مقدس سراسر 
جاذبه اســت. تعزیه خوانی نیازی به ســن و 

صحنه ندارد و در هر مکانی قابل اجراست.
وی ادامــه داد: ارتباطی کــه تعزیه با مردم 
برقرار می کند بســیار نزدیک است؛ این هنر 
نمایشی یک آیین کاربردی است. تعزیه یک 
نبوغ نمایشی است و تشابه های زیادی میان 
تعزیه و تئاتر وجود دارد اما بر این اعتقادم که 
تعزیه خوانی یک ابر نمایش و هنری مقدس 

است.
نجفی افزود: هنر تعزیه خوانی هنری روحانی 
اســت. هنرمنــد تعزیه خوان حــول محور 
تقــدس این نمایش می گــردد. تعزیه دارای 
ســه رکن اصلی هنر، مردم و تقدس اســت 
که تعزیه خوان باید با رکن سوم این نمایش 

ارتباط برقرار کند. بزرگ ترین شــاهکارهای 
ادبی این هنر حتی اســم نیز ندارند؛ این امر 
داللت بر تواضع هنرمندان این آیین نمایشی 
دارد. تعزیه باید کاسیک به معنای قدمایی 
باشد. یک تعزیه مناســب اکثر ارکان هنری 
نظیر موســیقی، شعر، نمایش و نمادشناسی 

را داراست.
وی گفــت: هنر تعزیه خوانــی، هنری آیینی 
اســت و به همین علت از پدرانم به من ارث 
رسیده است. از کودکی عاوه بر هنر نمایش 
و موسیقی به هنر تعزیه خوانی نیز پرداخته ام.

قدس: نمایندگان تیم منتخب دانش آموزی آسیا 
در مسابقات جهانی روباتیک کره جنوبی 2019 
با معاون برنامه  ریزی و توســعه سرمایه انسانی 

شهرداری مشهد دیدار کردند.
شــهریار آل شیخ در جریان دیدار و تقدیر از این 
دو جوان نخبه مشــهدی اظهار کرد: حضور در 
مســابقاتی از این دست، نه تنها به تجربه  اندوزی 
دانش آموزان و استعدادهای آینده کشورمان کمک 
می کند بلکه در کسب موفقیت های بیشتر و بهتر 
برای نخبگان و پیشرفت کشورمان تأثیرگذاراست.
وی اظهــار کــرد: دو جوان مشــهدی برای 
مســابقات جهانی برگزیده شدند. اما به دلیل 
مشــکات مالی، امکان حضور آنــان در این 
مســابقات فراهم نبود. از این رو شــهرداری 
مشهد اسپانسر شــد و تیم کشورمان در این 

مسابقات شرکت کرد.
گفتنی است، امیرمحمد ظریف و امیرمهدی ظریف 
دو جوان مشهدی هستند که به عنوان نماینده 
تیم منتخب دانش آموزی آسیا به مسابقات جهانی 
روباتیک کره جنوبی 2019 اعزام شدند. مسابقات 

هوش مصنوعی در شهر چانگ ونگ کره جنوبی 
برگزار شده و این دو جوان نخبه موفق شدند در 
لیگ دانشجویی خودروهای خودران مقام نخست 
تکنیکال چلنج و مقام دوم در بخش شــهری و 
جاده ای این دور از مسابقات را کسب کنند. این 
جوانان 17 ساله مشهدی دانش آموز پایه یازدهم 
دبیرستان بعثت مشهد در رشته ریاضی هستند 
که به عنوان تنها دانش آموزان جهان به رقابت با 
تیم های دانشگاه برزیل، آلمان، روسیه و کمبریج 
انگلستان پرداختند و با حمایت شهرداری مشهد 

عازم مسابقات شدند.

بازسازی و نوسازی مدارس 
همت خیران را می طلبد

 همزمان با  ایام عزاداری ماه محرم 

 »بوی سیب« 
در پارک ملت 

پیچید

سکانس اول: شاید تنها فرد بی ریش و محاسن میان نفرات اعزامی 
به پادگان آموزشی بجنورد در اواخر سال 1360 بود!. صورت گردی 
داشت و با توجه به جثه کوچکش به نظر کمتر از 14 سال طلوع 
و غروب آفتاب را دیده بود اما خودش می گفت چهارده ساله است. 
بچه ها مرتضی صدایش می زدنــد و اهل تربت حیدریه بود. اینکه 

بومی خود تربت حیدریه ...

اوضاع و احوال ساخت مدارس خیرساز در خراسان رضوی وضعیت 
مناسبی دارد. خیران زیادی در داخل و یا خارج از استان در طول 
سالیان گذشته برای ارتقای شرایط آموزشی خراسان با قبول هزینه 
ســاخت اماکن آموزشی سعی کردند تا دانش آموزی به دلیل نبود 

امکانات آموزشی از قطار تعلیم و ...
.......صفحه 2
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  ثبت جهانی دو سازه  تاریخی آبی 
خراسان  جنوبی

قدس: چهار ســازه تاریخی آبی ایران شامل مجموعه 
جهانی قنات بلده و سد تاریخی کریت از استان خراسان 
 جنوبی و ســازه های تاریخی شوشــتر و مجموعه آبی 
عباس آباد برای ثبت در بخش ســازه های آبی تاریخی 
آبیــاری کمیســیون بین المللی آبیاری و زهکشــی 
انتخاب شــدند. الزم به ذکر است، قنات بلده فردوس 
از مجموعه11 قنات ایرانی در چهلمین اجاس کمیته 
میراث جهانی مورخ 25 تیرماه 1395 در اســتانبول 
ترکیه به  عنوان بیســتمین اثر ایران در حافظه میراث 

جهانی ثبت شده است. 
مجموعه قنوات بلده در حال حاضر مشتمل بر 15 رشته 
قنات و دو دهنه چشــمه است که آب استحصال شده 
از هریک از این سازه های آبی به شاه  جویی می ریزد و 
نهایتاً حجم آبی قابل توجه را، برای کشاورزی در دشت 

فردوس )تون( مهیا می کند. 
سد کریت طبس نیز با ارتفاع 60 متر برای مدت 550 
ســال بلندترین سد جهان محسوب می شود و یکی از 
بزرگ  ترین شــاهکارهای صنعت مهندسی ساختمان 
به شمار می رود. ســد کریت یک سازه منحصربه  فرد 
است که می توان آن را حاصل نبوغ معماران ایرانی در 

قرن های گذشته دانست. 

  گردشگران استرالیایی از آیین 
عزاداری محرم در گناباد دیدن کردند 

ایرنا: رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری گناباد گفت: 13 گردشگر استرالیایی از 
آیین عزاداری تاسوعای حسینی در این شهرستان 

دیدن کردند. 
علیرضا شناســایی افــزود: این گردشــگران که با 
هــدف دیدن جاذبه های تاریخــی و آیین محرم به 
گناباد سفر کرده بودند به دیدن آیین نخل برداری، 
نخل گردانی، شبیه خوانی و تعزیه  خوانی در روستای 

ریاب این شهرستان رفتند.
وی اظهــار داشــت: بازدیــد از آیین عــزاداری و 
ســینه زنی هیئت های مذهبی گناباد و کاخک این 
شهرســتان در روز تاســوعا و آثــار تاریخی مانند 
قنات جهانی قصبه، مســجد جامع و موزه تاریخی 
و مردم شناســی گنابــاد از دیگر بخش های ســفر 

گردشگران استرالیایی به این شهرستان بود.
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی 
و گردشــگری گنابــاد ادامــه داد: نخل بندانــی، 
نخل گردانی، تعزیه خوانــی، تعزیه گردانی به همراه 
برگزاری آیین ســوگواری، سینه زنی و زنجیرزنی از 
جمله آداب و رســوم ماه محرم در مناطق شهری و 

روستایی گناباد است.

میراث فرهنگیگردشگری

چهارشنبه 20 شهریور 1398

 11 محرم 1441 
11 سپتامبر 2019  
سال سی و دوم  
 شماره 9059  
ویژه نامه 3443 

صفحه 1 خراسان   1398/06/20

))آگه�ی دع�وت مجم�ع عموم�ی ع�ادی بط�ور ف�وق الع�اده ((
 جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ش��رکت س��یمان جوین )س��هامی عام( به ش��ماره ثبت 39 و شناسه ملی 
10380008795 س��اعت  8:30 صبح روز پنج ش��نبه  98/07/04 دردفتر ش��رکت به نشانی مشهد – احمد آباد – بلوار 

رضا - رضا 7 پالک 19  برگزار می شود. 
بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود با همراه داشتن مدارک شناسایی وکارت  

ورود؛ درجلسه مذکور شرکت نمایند.
تذکر: کلیه سهامدارن محترم برای شرکت در جلسه مذکور بایستی بر اساس ماده 99 قانون تجارت با دردست  

 داش��تن مدارک الزم جهت دریافت کارت ورود به جلس��ه از ساعت 8 الی 13 مورخه 98/07/03به دفتر شرکت واقع 
درمشهد – خیابان احمد آباد – بلوار رضا – رضا 7 پالک 19  مراجعه فرمایند.

 دستور جلسه: 1-انتخاب مدیران
2-سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  می باشد.

هیئت مدیره شرکت سیمان جوین)سهامی عام(
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آگهی مزایده نوبت اول 
 اداره اوقاف و امور خیریه شهرس��تان چناران در نظر دارد نسبت 
به واگذاری به اجاره یک قطعه زمین مزروعی دارای مساحت 20000 
متر مربع ) 2 هکتار( به انضمام یک س��وم آب از یک س��ی و سوم  
آب چاه عمیق و یک س��وم آب ک��وه از موقوفه غالمعلی صاحبی در 

روستای زناقل از طریق مزایده اقدام نماید.
 متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با 

تلفن 46124899 داخلی105-107و108  تماس حاصل نمایید.
/ع اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان چناران

98
07

54
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف کارگران شهرداری مشهد مورخ98/7/3
 بدی��ن وس��یله از کلیه س��هامداران محترم دعوت می گردد تا در جلس��ه مجمع عمومی فوق الع��اده نوبت دوم که در 
ساعت 14 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 98/7/3  در محل دفتر تعاونی تشکیل می گردد حضور به هم رسانند. در 
صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میس��ر نباش��د می تواند حق رای  خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر 
واگذار نماید .ضمنا هر عضوی می تواند وکالت حداکثر3 عضو دیگر را داشته باشد که برای این امر الزم است وکیل 
به همراه موکل در تاریخ های 98/7/1 و 98/7/2 به دفتر تعاونی به آدرس میدان ش��هدا خیابان هاش��می نژاد بین 

8 و 10 مراجعه فرمایند .
هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف کارگران شهرداری مشهد

 دستور جلسه:
1- تغییر بند ب ماده 12 اساسنامه

2-  تغییر ماده 18 اساسنامه 
3- شرایط اختصاصی ماده 3 فروش به افراد غیر سهامدار
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فرصتی به پشتوانه یك همت
)ظرفیت محدود(

بدینوس��یله از کلیه عزی��زان عالقه مند به آم�وزش مربيگري چرتكه 
)آموزش محاسبات ذهني( در سطح اس��تان خراسان رضوی دعوت بعمل 
مي آید جهت ثبت نام آموزش ش��ش ترم با ارائه گواهینامه معتبر همراه 
با اس��کان و پذیرایی )صبحانه-نهار-شام(در تاریخ 23 و 2٤ شهریور ماه 

در محل شهر شاندیز با شماره 09355920132 تماس حاصل فرمایند.
اعطاي نمايندگي شعب به عالقه مندان فعال همزمان در اجراي دوره 

آموزشي مهيا و عقد قرارداد انجام مي پذيرد.
تقدیسی -نمایندگی انحصاری استان خراسان رضوی متفکران ایرانیان /ع

98
07

55
5

 )) آگهی تجدید مزایده ((
   ش�هرداری تايباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر نسبت به واگذاری 

مدیریت و بهره برداری امورمربوط به تاکس��ی بیس��یم 133 با محل آن و تعداد15 دس��تگاه 
بیس��یم  از طریق برگ��زاری مزایده عمومی  با قیم��ت پایه اجاره ماهیانه مبل��غ 3/000/000 
ریال)اجاره محل 1/500/000 ریال و هر دستگاه بیسیم 100/000 ریال(  و ضمانت حسن انجام 
تعهدات قرارداد مبلغ 400/000/000ریال اقدام نماید ،لذا از کلیه ش��رکت ها وافراد واجد 
ش��رایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات الزم به سازمان حمل و 

نقل شهرداری تایباد مراجعه نمایند. 
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98/06/13لغایت 98/06/31

مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت14 مورخ 98/06/31 
زمان بازگشایی پاکات 98/07/01 در محل دفتر شهردار تایباد.

ضمانت شرکت در مزایده مبلغ 4/000/000 ریال می باشد.
ش��هرداری در رد یا قبول پیش��نهادات مختار اس��ت .و در صورتی که برندگان اول تا س��وم 
مزای��ده از پیش��نهادات خود عدول نمایند س��پرده آنان به ترتیب به نفع ش��هرداری ضبط 

خواهد شود.
محل تحویل اسناد مزایده دبیرخانه شهرداری تایباد می باشد . متقاضیان محترم می توانند 

جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن54535524-051 تماس حاصل نمایند.
 ایوب سیدالحسینی شهردار تایباد 

/ع
98
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3

نوبت دوم

یک تعزیه خوان:
  تعزیه یک ابر نمایش است

 پس از افتخارآفرینی امیرمحمد و امیرمهدی ظریف انجام شد
 قدردانی از تیم منتخب دانش آموزی در مسابقات جهانی روباتیک 



گزارش قدس از آیین های عزاداری مردم درتاسوعا وعاشورای حسینی

لبیک خراسان به خورشید کربال
علی محمد زاده  عاشــورا که می شــود، 
زمین گویی از سر شرمساری آرام تر می چرخد 
قلب زمان کند می زند اما خبری از ســکوت 
نیســت و از هر گوشــه ای فریادی به گوش 

می رسد.
دیروز هم مانند تمام روزهای عاشورا صدای 
ســینه زنی و زنجیرزنی از هر جایی شــنیده 
می شد، روستا و شــهر تفاوتی نداشت، ذکر 
همه شده بود »یاحسین« و »یازینب« که از 
گلوهای بغض گرفته عزاداران شنیده می شد.

شهرها هم سیاه پوش شده از ابتدای صبح در 
انتظار گام های مردان و زنانی بودند که یک بار 
دیگر می آمدند تا مظلومیت عدالت خواهی را 
فریاد بزنند و داغ سر بریدن حق گویی را زنده 
نگه دارند.آری عاشــورا میعادگاه همیشگی 
آنانی شــده که با تمام وجــود »هیهات منا 
الذله« را ندای واحد اهل زمین برای آسمانیان 
می دانند و چشم انتظار عدالت گستری هستند 
کــه آمدنش پایانی خواهد بود بر پادشــاهی 
زورمندان و زرانــدوزان و همانانی که به نام 
دین هنوز هم سر جوانانی را می برند که برای 
حفاظت از حرم راوی دلسوخته کربال لباس 

رزم به تن کرده اند.
دیروز سراسر خراسان بزرگ مانند ایران پر از 
اشک و حزن بود و از غربی ترین نقطه خراسان 
شــمالی تا جنوبی ترین روستاهای خراسان 
جنوبی گرفته تا حرم صاحب این عزای بزرگ 
امام رضا)ع( می شد پرچم های سیاه یا حسین 

را دید که به اهتزاز درآمده بودند.
بی شــک نه می توان این همه از دلبستگی را 
توصیــف کرد و نه بهانــه ای زمینی برای آن 
آورد که چه می شــود کودکی که از محرم و 
عاشــورا و امام چیزی جز لباس سیاه و چای 
نذری نمی داند ولی ســینه زدن و با زنجیر بر 
تنش کوبیدن را دوست دارد و چرا پیرمردی 
کــه عمرش را در زیر ایــن پرچم ها گذرانده 
هنوز هم مانند کودکی گمشــده در شلوغی 
عاشورا وقتی نام مادر امامش را می شنود زار 
می زند و می گرید.با این وصف گفتن و نوشتن 
از این حرکت تاریخی ســخت است و دور از 
دسترس بسیاری از ما؛ از این رو در ادامه تنها 
به تعدادی از آیین ها و مراسمات برگزار شده 
در این روز در چند نقطه از خطه خراســان 

اشاره می کنیم. 

  اجتماع 70هزار سیاه پوش 
بزرگ ترین تجمع عزاداران حســینی پس از 
حرم مطهر رضوی روز عاشورا با حضور بیش 
از ۷۰هــزار نفر از داخل و خارج کشــور در 
روستای فدیشه شهرستان نیشابور برگزار شد.
در این مراســم هیئت های عزاداری بیش از 
۴۰ روستای نیشــابور و شهرهای اطراف در 
فدیشــه گرد هم آمده و مراسم علم گردانی و 

علم خبری برگزار کردند.
در مراسم علم خبری هیئت عزاداری روستای 
فدیشــه با بزرگ تریــن علم این روســتا به 
استقبال دسته های عزاداران میهمان می رود.

دســته عزاداران روســتای میهمان که علم 
عــزاداری آن ها در صف مقدم قرار دارد طبق 
آیین خاصی با ذکر صلوات و خواندن اشــعار 
مناســبتی در اصطالح ســه بار ســالم داده 

و جواب داده می شــوند ســپس علم ها را به 
یکدیگــر نزدیک می کنند و مراســم با گروه 

عزاداری بعدی ادامه می یابد.
یکی دیگر از جاذبه های دیدنی این مراســم 
بازســازی واقعه روز عاشورا توسط حدود ۶۰ 
شــبیه خوان است که از صبح با ورود نمادین 
کاروان حضــرت امام حســین)ع( آغاز و در 
غروب روز عاشــورا با آتــش زدن خیمه های 

کاروان به پایان می رسد.
به همین مناسبت هر ســال گردشگرانی از 
کشورهای آلمان، ســوئیس، چین، کویت و 
پاکستان و شــهرهای کرمان، تبریز، جاسک 
و بندرعباس و سایر شهرهای اطراف نیشابور 
برای دیدن و ضبط این مراسم به فدیشه سفر 

می کنند.

یکی دیگر از رســوم جالب اهالی روســتای 
فدیشــه در این روز »حلیم پزان« اســت که 
برای این منظور از عصر روز تاســوعا حدود 
۷۴ دیگ حلیم به همت اهالی روستا با آتش 
هیزم برپا می شــود و از صبح روز عاشــورا تا 
غروب در خانه های اهالی روســتای فدیشه 
روی میهمانان و عزاداران حســینی باز است 
و با حلیم نیشابوری از آنان پذیرایی می شود.

  تعزیه خوانی 200 ساله در گناباد
تعزیه خوانی در گناباد در کنار ســایر آداب و 
رسوم ماه محرم نظیر نخل بندانی، نخل گردانی 
و سینه زنی و زنجیرزنی از جمله آداب و رسوم 
این ماه در مناطق شــهری و روســتایی این 
شهرســتان است و قدمت بیش از ۲۰۰ سال 
دارد.آیین تعزیه خوانی در ۱۲ روستا و منطقه 
شهرستان گناباد از جمله نوقاب، رهن، بیلند، 

باغ آسیا و ریاب برگزار شد. 

   2۱0 آیین تعزیه خوانی در سبزوار
شهرستان سبزوار یکی از مراکز تعزیه خوانی 
کشــور است که همزمان با روزهای تاسوعا و 
عاشورا ۲۱۰ آیین تعزیه خوانی در آن برگزار 

شد.
بر اساس گفته مســئوالن این شهر، بیش از 
یک هزار تعزیه خــوان و بازی گردان، طبال و 
نوازنده نی در برپایی مجالس تعزیه در شهرها 
و مناطق روســتایی شهرستان سبزوار ایفای 

نقش می کنند.
اجرای تعزیه مسلم بن عقیل و طفالن مسلم، 
حضرت قاسم بن الحســن)ع(، حضرت علی 
اکبر)ع(، حضــرت ابوالفضل العبــاس)ع( و 
شــهادت حضرت امام حســین)ع( و آتش 
زدن خیمه هــا از مهم ترین مجالس تعزیه در 

شهرستان سبزوار است.

  پرده خوانی؛ آیین ۱20 ساله 
خلیل آباد

پرده  خوانی در شــهر خلیل آباد آیینی ۱۲۰ 
ســاله است که در مراسم مذهبی مختلف به 
خصوص ماه محرم با حضور مشــتاقان اهل 
بیت)ع( اجرا می شود.ســاختار پرده  خوانی بر 
دو رکِن »پرده« و »پرده  خوان« استوار است. 
پرده پارچه  ای اســت که یک یا چند رخداد 
مصیبت  بار خانــدان پیامبر)ص( بر آن نقش 
شده  است و موضوِع اصلی این نقش ها، واقعه 
کربــال و حوادث پیش و پــس از آن بوده اما 
رفته رفته داستان  های اخالقی پندآموز مانند 
جوانمرد قصاب نیز به آن افزوده شــده  است، 
اغلب به خاطر قداســت عدد ۷۲ و ارتباط آن 
با واقعه کربال در هر پرده ۷۲ مجلس فرعی و 

اصلی وجود دارد.

  آیین علم  گردانی روستای نظام  آباد 
بردسکن 

علم  گردانی در روســتای نظام  آباد شهرستان 
بردســکن جزو ۱۰ آیین عاشورایی خراسان 
رضوی است که در فهرست آثار ملی کشور به 
ثبت رسیده است.آیین علم گردانی نظام آباد به 
یاد حراست خیمه های حسینی توسط قمر بنی 
هاشم)ع( در شب عاشورای سال ۶۱ هجری، 
هر سال در شب عاشورا برگزار می شود.در این 
آیین، علمی که بر سر آن نشان دست حضرت 
ابوالفضل)ع( نصب شده است پیشاپیش دسته 
عزاداران دور تا دور روستای نظام  آباد گردانده 
می شــود و در طول این مســیر خانواده  های 
نظام  آبــادی از عــزاداران پذیرایی می کنند.

 از تعزیه چهار سردار تا بیل گردانی 
عصر عاشورا

 ظهر دیروز بر اساس یک سنت دیرینه مراسم 
تعزیه »چهار سردار« در عاشورای حسینی با 
حضور عاشقان و دلســوختگان اباعبداهلل)ع( 
در بجنورد برگزار شد.یکی دیگر از آیین های 
عاشورای خراســان شمالی تعزیه بیل گردانی 
در گرمه است که بازگوکننده تدفین شهدا از 
ســوی قوم بنی اسد است که در قالب تعزیه و 
شبیه خوانی هر ســال روز دوازدهم محرم در 
این شهرستان برگزار می شود.بر اساس روایات 
پس از واقعه عاشورا کمتر فردی به خود جرئت 
می داد تا برای دفن شــهدای کربال اقدام کند 
اما قوم بنی اسد برای تدفین شهدای کربال به 
این منطقه وارد شــدند و شهدای کربال را به 

خاک سپردند.

  ندای هیهات در قتلگاه بیرجند
قتلگاه بیرجند، مقصدی دیرینه که روز عاشورا 
ندای »هیهات منا  الذله« عزاداران حســینی 
عشــق به آزادگی، ایستادگی و مقاومت را در 
دل ها زنده می کند.آیین عــزاداری روز دهم 
محرم الحــرام در محلی به نام قتلگاه بیرجند 
مرکز خراســان جنوبی برگزار شد. برگزاری 
آیین شــبیه گردانی، تعزیه خوانی، مداحی و 
مرثیه خوانــی، کاروان طفالن و جوانان کربال 
از جملــه برنامه هایی بود کــه در این تجمع 
بزرگ عاشــورایی اجرا شــد.این آیین ها هر 
ساله در دیگر نقاط خراسان جنوبی هم برگزار 
می شود که از آن می توان به حرکت نمادین 
کاروان نینوا، آیین سنتی بیل زنی در خوسف، 
شور حسینی و آیین شــام غریبان در دیگر 
نقاط اســتان یاد کرد.»بیل زنی« از آیین های 
سنتی شهر خوســف استان خراسان جنوبی 
است که ظهر عاشــورا با تشییع کجاوه هایی 
به عنوان»نخل« و بر هم زدن ســر بیل ها به 
همراه نوحه خوانی و زنجیرزنی برگزار می شود.

 
  اقامه نماز ظهر عاشورا توسط هیئت های 

عزاداری 
استان های  هیئت های عزاداری در سراســر 
خراسان  نماز ظهر عاشورا را به جماعت اقامه 
کردند.دسته های عزاداری و هیئت های مذهبی 
روز گذشــته با تأسی به حضرت امام حسین 
)ع( نماز ظهر عاشــورا را در اغلب خیابان ها 
و محل های عزاداری به جماعت اقامه کردند.

  بازسازی و نوسازی مدارس
 همت خیران را می طلبد

 اوضاع و احوال ســاخت مدارس خیرساز در خراسان رضوی 
وضعیت مناســبی دارد. خیران زیادی در داخل و یا خارج از 
استان در طول سالیان گذشته برای ارتقای شرایط آموزشی 
خراســان با قبول هزینه ساخت اماکن آموزشی سعی کردند 
تا دانش آموزی به دلیل نبود امکانات آموزشی از قطار تعلیم 

و تعلم جا نماند. 
مجمع خیرین مدرسه ساز استان بیش از 3 هزار و 5۰۰ عضو 
دارد که ۱۰۰ نفر از آن ها خارج نشــین هستند و 3۷۷ بانوی 
مدرسه ســاز عضویت آن را دارند. تاکنــون در حدود 3 هزار 
مدرسه و فضای آموزشــی در خراسان رضوی با همت آن ها 
سرپا شــده که از این نظر استان را جزو صدرنشینان جدول 

رده بندی مدارس خیرساز قرار داده است.
آمارها نشان از پویایی خیران در امر آموزش و تعلیم فرزندان 
خراسان دارد. این ظرفیت را کمتر استانی دارد پس می شود از 

پس هر کاری با وجود آن برآمد.
 در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت اقتصادی موجود آنچه 
بیشتر از گذشته در بحث ساخت و ساز اماکن آموزشی جلوه 
می نماید نگهداری و به روزرســانی فضاهای آموزشی موجود 
اســت گرچه هنوز هم مناطقی از استان هستند که نیازمند 
ساخت فضاهای جدید هستند اما نگهداری و نوسازی برخی 
از مدارس و اماکن آموزشی اگر ضرورتشان بیشتر نباشد کمتر 
نیست. با این وجود نگاه ها به سوی بازسازی  مدارس بیشتر از 

گذشته باید باشد.
بودجه های دولتی کم و قطره چکانی شــده است. نگهداری 
تأسیسات یک مدرسه در حال حاضر از عهده ادارات آموزش 
و پرورش برنمی آید به همین دلیل توجه به بحث نوسازی و 
بازسازی امری ضروری به نظر می رسد که ظرفیت موجود در 
بین خیران مدرسه ســاز می تواند به راحتی از پس این مهم 

برآید.
نکته دیگر اینکه تجهیز مدارس به امکانات کمک آموزشی از 
جمله آزمایشگاه ها، کارگاه ها و حتی فضای ورزشی می تواند 
در ارتقــای آموزش فرزنــدان این مرز و بوم نقش بســزایی 
داشته باشــد. تغییر نگرش و نگاه خیران تعلیم و تربیت باز 
هم می تواند خراسان رضوی را به مانند گذشته در این موضوع 

سرآمد کشور نماید.

  نذر خدمت و سالمت پرستاران 
و پزشکان مشهدی در تاسوعا و عاشورا 

از  جمعــی  قــدس: 
مشــهدی  پرســتاران 
سالمت زائران و مجاوران 
را  رضوی  مطهــر  حرم 
در قالب »نذر سالمت« 
پایش کردند. رئیس خانه 
خراسان  استان  پرستار 
این  اعــالم  بــا  رضوی 

مطلب گفت: در این راستا جمعی از همکاران گروه پرستاری 
و پیراپزشکی در مشــهد با حضور در مســیرهای عزاداری 
زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی و همچنین حســینیه ها 
و مساجد به ویژه در »بیت الرقیه« نزدیک حرم مطهر رضوی 
به پایش ســالمت زائران و مجاوران پرداختند. ســیدفاطمه 
بحرینی افزود: آنان برای این منظور فشــار خون، قند خون 
و وزن زائران مراجعه کننــده را به صورت رایگان اندازه گیری 
کرده و آموزش های الزم را درباره پیشــگیری از بیماری های 
مزمــن مانند امراض قلبــی، عروقی و دیابت بــه آنان ارائه 
دادند.»جمعیت فراگیر زندگی خوب« نیز مصادف با تاسوعا 
و عاشورای حســینی در حاشیه شهر مشهد به ارائه خدمت 
جهادی مشغول شدند.آن ها از ابتدای این هفته خدمات خود 
را بــه صورت رایگان ارائه داده تا بــاری از غبار محرومیت را 
در این منطقه از شهر مشهد بزدایند.آن ها پس از استقرار در 
مدرسه شهرآرای شهرک شــهید رجایی، خدمات پزشکی، 
دندانپزشــکی، مامایی، روان شناسی و مددکاری، انجام تست 
رایگان اچ آی وی، پرستاری، گفتاردرمانی، شنوایی سنجی، طب 
فیزیکی، اطفال، پوست، زنان، گوش و حلق و بینی و اورولوژی 
را ارائه کردند.9۰ نفر در این امر خداپســندانه دخیل بودند و 
نذر حسینی خود را در این ایام ارائه دادند.چند پزشک نیز در 
یک نذری جالب توجه به مناسبت روز عاشورا بیماران روستای 
نوقاب گناباد را به صورت رایگان ویزیت کردند.  علی غفاری؛ 
فوق تخصص کلیه به همراه علی صابری؛ پزشــک عمومی و 
الهام صابری؛ فوق لیسانس پرستاری از بیماران روستای نوقاب 

معاینه رایگان به عمل آوردند.

   از سرگیری پروازها
 از فرودگاه پیام کرج به مشهد

قدس: همزمان با ایام تاســوعا و عاشــورای حسینی پس از 
وقفه ای چندماهه جابه جایی مســافران پــروازی از فرودگاه 
کرج به مشهد از سر گرفته شد.استاندار البرز در مراسم  بدرقه 
مســافران پرواز کرج- مشهد گفت: در گذشته پروازهایی به 
کیش و مشهد و برعکس را از فرودگاه بین المللی پیام داشتیم 
اما چند ماه پیش سانحه هوایی در فرودگاه فتح موجب متوقف 
شدن پروازهای مسافری فرودگاه بین المللی پیام شد. به این 
ترتیب به دلیل ظرفیت های استان البرز تالش هایی برای اخذ 
مجوز رسمی انجام این پروازها صورت گرفت و با تأیید ایمنی 
پروازها توسط سازمان هواپیمایی کشور این موضوع در جلسه 
هیئت دولت مطرح و با آن موافقت شد. گفتنی است، از این 
پس هر هفته دو پرواز در روزهای دوشــنبه و پنجشــنبه از 

فرودگاه پیام به مقصد مشهد انجام می شود.

 تشییع پیکر شهید مفقوداالثر 
خراسانی پس از ۳۷ سال

قــدس: پیکــر مطهر 
مهاجر  »محسن  شهید 
قوچانی« که پس از 3۷ 
ســال شناسایی شد، در 
جوار حرم رضوی تشییع 
شد.مراسم تشییع پیکر 
شهید محســن مهاجر 
قوچانی از شهدای تازه شناســایی شده دوران دفاع مقدس، 
ظهر یکشــنبه گذشته، مصادف با هشــتم محرم از مجتمع 
فرهنگی مهدیه واقع در خیابان امام رضا)ع( تا بارگاه ملکوتی 
امام رضا)ع( برگزار شــد.پیکر این شهید پس از اقامه نماز و 
طواف در حرم مطهر رضوی، در گلزار شهدای بهشت رضا در 
جوار همرزمان شهیدش به خاک سپرده شد.شهید محسن 
مهاجر قوچانی فرزند محمدحسن در ۲۰ اردیبهشت ۱3۴۴ 
)مصادف با ماه محرم( در مشــهد چشم به جهان گشود و در 
ســال ۱3۶۱ در حالی که عضو اطالعات عملیات لشکر ۲۷ 
محمد رسول اهلل)ص( بود، در عملیات »مسلم بن عقیل« در 
شــهر »مندلی« عراق شهید شــد.پیکر مطهر این شهید در 
منطقه ماند و نامش جزو شهدای مفقوداالثر ثبت شده بود که 
چندی پیش، مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی از شناسایی پیکر 

این شهید بر اساس آزمایش DNA خبر داد.

 معاون بهداشت و درمان بنیاد 
خراسان رضوی خبرداد 

  برگزاری ششمین کمیسیون 
تعیین درصد 400 ایثارگر در مشهد 

بهداشت  معاون  قدس: 
و درمان بنیاد خراســان 
برگــزاری  از  رضــوی 
ششــمین کمیســیون 
تعییــن درصد جانبازان 
با حضور ۴۰۰ ایثارگر در 
دو روز متوالی در مشهد 
خبر داد.محمدجواد غالمپور افزود: این کمیســیون با حضور 
هفت پزشک متخصص عمومی، چشم، گوش، ریه و اعصاب و 
روان برگزار شد که در آن وضعیت تعیین درصد 3۷۰ ایثارگر 
و حق پرستاری 3۰ تن از جانبازان توسط پزشکان متخصص 
مورد بررســی قرار گرفت. وی از ایثارگرانی که در دوران دفاع 
مقدس در جبهه مجروح شــده اند اما تاکنون تشکیل پرونده 
نداده اند خواســت مدارک خود را به یگان اعزامی ارائه و پس 
از تأیید ارگان مربوط مدارک را به قسمت پذیرش بنیاد محل 
سکونت تحویل داده تا طی یک پیامک از آنان برای حضور در 

کمیسیون پزشکی دعوت به عمل آید.

 معاون هماهنگی امور زائران
 استانداری خراسان رضوی عنوان کرد

  برنامه  ریزی برای اسکان ۹۲ هزار زائر 
پیاده  اربعین حسینی

معــــاون  قــدس 
مدیریت  و  هماهنگــی 
اســتانداری  زائران  امور 
خراسان رضوی گفت: در 
مراسم پیاده روی اربعین 
امســال برای 9۲ هزار و 
۶5۰ زائر ظرفیت اسکان 
پیش بینی شده است.محمدصادق براتی در نشست مشترک با 
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات، مدیران مواکب و کمیته 
مشارکت های مردمی، اسکان و تغذیه ستاد اربعین، خدمت به 
زائران سیدالشهدا)ع( را باالترین نعمت دانست و اظهار کرد: 
با توجه به تجربه ارزشــمند ستاد اربعین استان در سال های 
گذشــته، از سوی ســتاد مرکزی، سهمیه اســکان و تغذیه 
خراسان رضوی در اربعین امسال نسبت به سال های گذشته 

افزایش چشمگیری داشته است.
وی افزود: با توجه به توان دســتگاه های عضو ســتاد استانی 
اربعیــن، ایــن آمادگی وجــود دارد که خدمت رســانی در 
مرزهای ورودی کشــور افزایش یابد و عالوه بر مرز دوغارون، 
در مرز میرجاوه استان سیســتان و بلوچستان نیز به زائران 

خدمت رسانی شود.
براتی بیان کرد: با توجه به پیش بینی احتمال افزایش حضور 
زائران در مراسم پیاده روی اربعین حسینی، باید این آمادگی 
وجود داشــته باشد که در صورت ضرورت بتوانیم پاسخگوی 
نیازهــای تمامی زائران باشــیم.معاون هماهنگی و مدیریت 
امور زائران اســتانداری خراســان رضوی ادامه داد: برگزاری 
جلســه توجیهی برای موکب داران و آموزش مسائل امنیتی، 
بهداشتی و فرهنگی از جمله نیازهای ضروری است که باید 
در زمان مناسب پیگیری و انجام شــود.وی توسعه و ترویج 
فرهنگ حســینی را از اهداف بزرگ این پیاده روی برشمرد و 
اظهار کرد: فعالیت های فرهنگی مناسبی انجام شده اما نیاز 
است در اربعین امســال به نسبت سال های گذشته در کنار 
خدمت رسانی و امور پشتیبانی در ترویج فرهنگ و شور و شعور 

حسینی اقدامات فاخری انجام گیرد.
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 ۱4 هزار عزادار حسینی 
در شاندیز  اطعام  شدند

ایرنا: همزمان با ظهر عاشورای حسینی، بر اساس وقفی 
دیرین با نیت برپایی آیین ســوگواری عاشورا و اطعام 
عزاداران حسینی ۱۴ هزار سوگوار پس از برپایی آیین 
عزاداری در مجتمع موقوفه رضوی شاندیز اطعام شدند.

حجت االسالم والمسلمین محمدباقر فرزانه، امام جمعه 
موقت مشهد در این مراسم گفت: واقعه عاشورا میدان 
نمایش اسالم حقیقی و اصیل است و به ما درس ایستادگی 
و مقاومت در برابر دشــمن آموخت. واقف خیراندیش 
مرحوم عبداهلل رضوی معروف به »میرزای ناظر« سال 
۱3۴3 زمین های سوران شاندیز را با چندین نیت نیک 
از جمله اطعام عزاداران عاشــورای حسینی وقف کرد. 

 نذر خون جوانان هیئت 
جواد االئمه)ع(  در روز عاشورا

فارس: مسئول هیئت جواداالئمه)ع( گفت: کمپین »یا 
ثــاراهلل« یک پویش مردمی برای جلوگیری از قمه زنی 
اســت که در آن جوانان هیئتی بــه  جای قمه زنی به 
اهدای خون می پردازند.مهــدی رجب پور افزود: یکی 
از دغدغه های علما این اســت که در ایام محرم بحث 
قمه زنی پیش می آید، به همیــن دلیل ما در کانون و 
هیئت جواداالئمه)ع( از سال 9۴ کمپینی را برای نذر 
خون راه انــدازی کردیم.وی بیان کرد: در هماهنگی با 
ســازمان انتقال خون و هیئت ها بنا شــده است تا به 
صورت دســته جمعی در روز عاشورا برای اهدای خون 
به مرکز انتقال خون واقع در میدان شهدا مراجعه کنند. 

 مشارکت ۳ میلیارد ریالی
 خیر مدرسه ساز خوافی 

قدس: با مشــارکت نیکوکار خوافی یک دبســتان سه 
کالسه احداث می شود.

به گــزارش روابط عمومی مجمع خیرین مدرسه ســاز 
خراســان رضوی فریدون شادان پور در ساخت یک باب 
دبستان سه کالســه در شهر نشتیفان خواف مشارکت 

می کند.
ایــن پروژه در زمینی به مســاحت 3 هــزار مترمربع و 
هزینــه ای بیش از ۶ میلیارد ریال اجرا خواهد شــد که 
5۰درصد آن توســط این فرد نیک اندیــش و مابقی از 
محل اعتبارات اداره کل نوســازی مدارس استان تأمین 

و پرداخت می شود.

همزمان با ایام عزاداری امام حسین)ع( صورت گرفت
   حضورحجت االسالم والمسلمین مروی

در مهدیه مهرآباد مشهد
تسنیم: تولیت آستان قدس رضوی همزمان با ایام عزاداری سرور و ساالر شهیدان 
از فعالیت های مذهبی و فرهنگی مهدیه مهرآباد مشهد بازدید کرد. حجت االسالم  
والمسلمین احمد مروی در جمع فعاالن فرهنگی این منطقه به سخنرانی پرداخت 
و نکاتی را درباره قیام عاشورا و الزامات فعالیت های فرهنگی بیان کرد.حجت االسالم  
والمسلمین احمد مروی همچنین با حضور در چایخانه امام هادی)ع( به پذیرایی و 

ریختن چای برای عزاداران حسینی پرداخت.

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه خود می 
داند در جهت رفع مشکالت مردمی،  سوژه های 
ارسالی از سوی خوانندگان  عزیز    در حوزه 

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

منتظر سوژه های شما از 
طریق سامانه پیامکی  هستیم.

لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.
شماره پیامک:   300072305
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 صاحبی  جانشین فرمانده نیروی انتظامی 
شهرســتان تربت جام گفت: نیروهای پاسگاه 
انتظامی روســتای نعتو از توابع شهرســتان 
صالح آباد این فرماندهی حین کنترل خودروهای 
عبــوری به یک دســتگاه خــودرو وانت مزدا 
مشــکوک شــده و آن را متوقف کردند که در 
بازرسی از خودرو توقیفی، 4 هزار شمع خودرو 
و 444 کاپشن قاچاق کشف شد که کارشناسان 

ارزش ریالی اموال مکشوفه را یک میلیارد و368 
میلیون ریال تخمین زدند. 

سرهنگ مجید علی نیا افزود: به علت عدم ارائه 
هرگونه مدارک گمرکی از سوی راننده خودرو، 
متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی 

به مراجع قضایی معرفی شد.
وی در ادامه از شــهروندان خواست در صورت 
مشــاهده هر گونه فعالیت غیرمجاز از جمله 

قاچاق و توزیع کاالهای ممنوعه توســط افراد 
فرصت طلب و ســودجو، موضــوع را از طریق 
سامانه تلفنی 110 به پلیس اطالع رسانی کنند.

گزارش دیگری نیز از این مقام انتظامی حاکی از 
آن است که پاسگاه انتظامی نعتو حین کنترل 
خودروهــای عبوری به یک دســتگاه خودرو 
نیسان سایپا مشــکوک و آن را متوقف کردند 
که در آن 2 هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشــف 

شده و توقیف شد که این خودرو حامل سوخت 
قاچــاق هم توقیف و راننده آن به مقام قضایی 

ارجاع داده شد.

در شهرستان صالح آباد  کشف شد

قاچاق 4 هزار شمع خودرو، 444 کاپشن و 2 هزار لیتر گازوئیل  

روی خط حادهث

گزارش جلسه
در دهستان گردی فرماندار و مسئوالن عنوان شد 

 رشد قارچ گونه باغ ویالها 
در اراضی کشاورزی

ایرنا: در جریــان بازدید 
مســئوالن  و  فرمانــدار 
اجرایی مشهد از دهستان 
کنه بیست بخش مرکزی 
این شهرســتان، دهیاران 
بیان  بــه  و روســتاییان 
مشکالت و مطالبات خود 

پرداختند. نماینده دهیاران دهســتان کنه بیست در حاشیه 
این دهستان گردی به طرح مشکالت این دهستان پرداخت و 
گفت: عمده ترین مشکل دهستان کم آبی و خشکسالی است که 
موجب از بین رفتن قنوات و منابع آب شــده و به از بین رفتن 
اقتصاد کشاورزی ساکنان روستاهای کنه بیست انجامیده است.

مهدی صائبی افزود: دهســتان کنه بیســت 33 روستا با کد 
دهیاری دارد که در حال حاضر 28 آبادی آن مسکونی است و 

بقیه به دلیل مشکالت یاد شده خالی از سکنه شده اند.
وی اظهار داشــت: آسفالت راه های روســتایی، احیای قنوات، 
تخصیص قیر برای طرح های بهسازی روستایی، بهبود پوشش 
آنتن دهی تلفن همراه و تخصیص خطوط جدید تلفن ثابت از 

جمله مطالبات دهیاران این دهستان است.
وی که دهیار روســتای تبادکان نیز است، افزود: در حالی که 
دهیاران از ساخت و ساز غیرمجاز در محدوده روستا جلوگیری 
می کنند، شاهد رونق ســاخت و سازهای غیرمجاز در خارج از 

حریم روستاها هستیم.
وی با بیان اینکه اهالی با مشــاهده ساخت وسازها در اراضی 
کشاورزی، سختگیری دهیاران در محدوده روستا را مورد انتقاد 
قرار می دهند، افزود: جهاد کشاورزی شهرستان نظارت مناسبی 
بر ساخت و سازهای مناطق روستایی ندارد و هم اکنون شاهد 
رشد قارچ گونه باغ ویالها در اراضی کشاورزی دهستان هستیم.

  8 هزار انشعاب آب غیر مجاز در روستاهای مشهد
فرماندار مشهد در روستای شترک به عنوان مقصد نهایی این 
ســفر در جمع دهیاران، تعدادی از اعضای شوراهای اسالمی 
روســتاهای دهستان کنه بیســت بخش مرکزی، روستاییان 
منطقه و مدیران دستگاه های خدمت رسان شهرستان مشهد 
گفت: با اعتقاد براینکه باید قبــل از مراجعه مردم، مدیران به 
سراغ آنان بروند، دهستان گردی اینچنینی را به راه انداخته ایم و 

رمز موفقیت را در کنار مردم بودن می دانیم.
محمدرضا هاشمی افزود: در زمینه آب شرب طرح های خوبی 
در بخش مرکزی انجام شــده یا در حال انجام است و در حوزه 
زیرســاختی نیز اعتباراتی در این حوزه جذب شده و تعمیر ، 
نگهداری و حفظ منابع موجود نیز به خوبی بودجه می گیرد اما 

رفع بخشی از مشکالت به عملکرد مردم بستگی دارد.
وی اظهار داشــت: هم اکنون 8 هزار انشعاب غیر مجاز آب در 
روســتاهای شهرستان وجود دارد که موجب افت فشار آب در 
روستاها شده که در این زمینه روحانیون و دیگر متولیان امور 

فرهنگی باید فرهنگ سازی کنند.
وی همچنین به تخصیص 12 هزار میلیارد تومان به طرح های 
اشتغال روســتایی در دولت تدبیر و امید اشاره کرد و گفت: با 
تسهیالت و بودجه های موجود در طرح هایی همچون بومگردی، 
شغل های کوچک و خانگی دوران طالیی اشتغال در روستاها 

فرا رسیده است.
هاشمی افزود: باید دنبال تولید ثروت و اشتغال در روستا بود در 
غیر این صورت آوردن امکانات و خدمات درآن بی فایده اســت 
به طوری که امروز روســتاهایی را مشاهده کردیم که تولیدات 
خوب کشاورزی داشته و از برخی امکانات خدماتی به ویژه آب 
برخوردار بودند اما به دلیل مهاجرت ســاکنان به شهر و نبود 
نیروی انسانی به حد نصاب 30 خانوار نرسیده و دهیار نداشتند.

فرماندار مشــهد همچنین به ضــرورت بازنگری در طرح های 
هادی روستاهای شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: توسعه 
طرح های هادی مطالبه اغلب دهیاران است و ارائه خدماتی از 
قبیل گازرســانی در داخل طرح هادی روستایی برای ساکنان 
بدون هیچ مشکلی اجرا می شود و در صورت توسعه طرح هادی 
ایــن خدمات در محدوده های جدید نیز بدون مشــکل انجام 

خواهد شد.

  تأمین آب برای اتباع غیرایرانی
در بازدید از روستای کالته فیض آباد نیز دهیار و مردم به 
مشکل کم آبی روستا اشاره کردند که نماینده مردم مشهد 
و کالت در مجلس شورای اسالمی گفت: تأمین آب شرب 
برای اتباع جمهوری اســالمی ایران وظیفه دســتگاه های 
خدمت رسان است و این خدمات براساس بودجه تخصیص 
یافته مطابق سرشــماری عمومی نفوس و مســکن کشور 

صورت می گیرد.
امیرحســین قاضی زاده افزود: از جمعیت حدود هزار خانوار 
ساکن این روســتا حدود ۷00 خانوار غیر ایرانی هستند که 

تأمین آب شرب آنان نیز هم اکنون با تانکر انجام می شود.
وی با تأکید بر تأمین آب شــرب بهداشتی از طریق اتصال به 
شبکه آب خودگردان روســتایی اظهار داشت: در عین حال 
مســئله تأمین آب برای اتباع ایرانی و غیرایرانی مورد توجه 
مســئوالن قرار دارد اما ســکونت جمعیت های بدون مجوز 
مشــکالتی را برای ارائه خدمات به ساکنان روستاهای استان 

ایجاد کرده است.
وی به مطالبه تعدادی از دهیاری های کنه بیســت در زمینه 
تأمیــن قیــر و تخصیص بودجه آســفالت معابــر داخلی و 
جاده های روستایی اشاره کرد و گفت: اختصاص تهاتری قیر 
به پیمانکاران تصویب شده و بنیاد مسکن می تواند قیر تهاتری 
به روســتاها اختصاص دهد تا عالوه بر مصرف در پروژه های 
یاد شده، از مازاد آن، اعتبار الزم برای اجرای طرح در اختیار 

پیمانکار قرار گیرد.
در این جلســه نماینده بنیاد مســکن شهرستان مشهد در 
خصوص تخصیص قیر تهاتری به دهیاری ها قول مساعد داد.

 کشف و معدوم سازی صیفی جات 
سرخ شده آلوده 

قــدس:150 کیلوگرم 
صیفی  جات ســرخ شده 
آلوده در نیشابور کشف و 

معدوم شد.
مدیــر اداره نظــارت بر 
موادغذایی، آشــامیدنی، 
بهداشــتی  و  آرایشــی 
معاونت غذا و دارو در مورد کشــف و معدوم سازی صیفی جات 
سرخ شده آلوده نیشــابور،  در دانشکده علوم پزشکی نیشابور 
گفت: این صیفی جــات غیرقابل مصرف در بازدیدهای نظارتی 
کارشناسان از چند واحد تولیدی و پخش موادغذایی، کشف و 

سپس معدوم شد.
دکتر هادی حســین زاده افزود: انجام بازدید و بازرسی از مراکز 
تهیه، تولید، نگهداری و پخش محصوالت غذایی در چارچوب 
قانون مواد خوردنی، آشــامیدنی، آرایشــی و بهداشتی و قانون 

تعزیرات موادغذایی و بهداشتی انجام می شود.
وی از شــهروندان خواســت، در صورت مشاهده هرگونه موارد 
غیراستاندارد، موضوع را برای بررسی به کارشناسان سامانه 1۹0 

یا 14۹0 اطالع دهند.

در جاده تایباد به باخرز
  واژگونی پراید منجر به مرگ سه نفر شد 
یک  واژگونی  قــدس: 
دســتگاه خــودرو پراید 
تایباد به باخرز  در جاده 
موجب مرگ ســه تن و 

مصدومیت سه نفر شد. 
کنترل  مرکــز  رئیــس 
و هماهنگــی عملیــات 
جمعیت هالل احمر استان خراسان رضوی گفت: یک دستگاه 
خودرو پراید در کیلومتر 2۷ جاده تایباد به باخرز واژگون شد که 
بر اثر شدت این حادثه دو تن از سرنشینان در دم جان سپردند و 

چهار نفر به شدت مصدوم شدند.
حسن گودرزی افزود: امدادرسانی به مصدومان این حادثه توسط 
عوامل پایگاه امداد و نجات بین شــهری شهید عباسیان هالل 

احمر و اورژانس 115 تایباد انجام شد.
فرمانده انتظامی شهرستان تایباد هم گفت: در این حادثه یک نفر 

در بیمارستان جان خود را از دست داد.
قربانی خاطرنشــان کرد: بی احتیاطی و عدم کنترل خودرو از 

سمت راننده، عامل اصلی این حادثه دلخراش بود.

  ۱۱ مصدوم بر اثر واژگونی اتوبوس 
فرماندار  معــاون  ایرنا: 
بجســتان گفــت: بر اثر 
واژگونــی  و  انحــراف 
یــک دســتگاه اتوبوس 
ایــن  در  مســافربری 
شهرستان 11 نفر مصدوم 

شدند. 
حسین اسدی افزود: این اتوبوس مسافربری حامل 45 سرنشین و 
از قاین به سمت تهران در حرکت بود و در حوالی روستای سردق 

بجستان از جاده منحرف شد.
وی ادامه داد: مصدومان این سانحه توسط آمبوالنس های اعزامی 
از پایگاه های اورژانس بجستان و سردق به بیمارستان آیت اهلل 

مدنی این شهرستان انتقال یافتند.

 نقص فنی در پرواز مشهد به زاهدان   
قـدس: مسئول روابـط 
فـرودگــاه  عمــومـی 
در  زاهدان  بین المللی 
در  خـصـوص حــادثه 
زاهدان  به  مشهد  پرواز 
گفت: پرواز شماره ۹80 
ایرتور  ایران  هواپیمایی 
در مسیر مشهد به زاهدان پس از فرود در باند 35 راست 
فرودگاه زاهدان به علت نقص فنی متوقف شد. حمیدرضا پارسا 

افزود: این حادثه در سیستم هیدرولیک هواپیما رخ داده بود.

 ۱۵۴ ماه حبس 
مجازات شکارچیان قوچ وحشی 

قــدس: شــکارچیان 
دو رأس قوچ وحشــی 
در عرصه هــای طبیعی 
مجموع  بــه  تربت جام 
حبــس،  مــاه   154
ریــال  میلیــون   20
جــزای نقــدی، ضبط 
موتورسیکلت و سالح گلوله زنی محکوم شدند.  رئیس اداره 
حفاظت محیط زیست تربت جام گفت: در پی دستگیری پنج 
نفر متخلف که در منطقه شــکار ممنوع مرزی اقدام به شکار 
دو رأس قوچ وحشــی کرده و توسط مأموران یگان حفاظت 
محیط زیست تربت جام دستگیر و به مراجع قضایی معرفی 
شــده بودند، در نهایت با ارائه مدارک و مستندات، متخلفان 

مزبور با رأی قاطع قاضی پرونده مواجه و محکوم شدند.
جواد دامن پاک اظهار داشت: براساس محتویات پرونده دو نفر 
از شکارچیان برای مشارکت و سه نفر نیز برای معاونت در شکار 
دو رأس قوچ وحشی محاکمه شده و مجموعاً به 154 ماه حبس 
برای شکار غیرمجاز، 20 میلیون ریال جزای نقدی برای حمل 
مهمات قاچاق، ضبط موتورسیکلت مکشوفه به نفع دولت و ضبط 

سالح گلوله زنی محکوم شدند.
وی تصریــح کرد: متهمان به لحاظ ضرر و زیان وارده به محیط 

زیست نیز باید 200 میلیون ریال به حساب خزانه واریز کنند.

رخ رد رخ
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  رفتار تبعیض آمیز اتوبوسرانی!
چند سال است رفتار تبعیض آمیز شرکت واحد 
و شــهرداری با مردم مناطق کم برخوردار شهر 
دیگرعلنی شده و انگار مردم مناطق کم برخوردار 
جزو مشهد به حساب نمی آیند نمونه اش ساخت 
ســه ســایبان اتوبوس برای طرف شمال بست 
شــیرازی که مسافران باالی شــهر را سرویس 
می دهد در حالی که روبه رویش ایستگاه جنوبی 

هیچ سایبانی ندارد و مردم مناطق کم برخوردار به شکل تحقیرآمیزی باید زیر آفتاب و باران بمانند.
936...6۱۵8

  124چه کار می کند؟
چرا شیر در تهران 2هزارو۷50 تومان باشد،ولی 
در شهر مشهد3هزار و200تومان؛ مگربچه های ما 
شیر ارزان باشد بیشتر نمی خورند؟ پس124چه 
کارمی کند؟ چرا فرق باشد، اگر ارزانی خوب است 

برای همه خوب است نه پایتخت نشینان!
9۱۵...0۱66

 آب و فاضالب بررسی کند
شــرکت آب و فاضالب منطقه گلشهر تمامی 
انشعابات اگو در خیابان گلبو را وصل کرده به 
منزل ما که رســیده طرح را متوقف کرده ، با 
اینکه تمامی قسط   های آن را پرداخت کرده ایم. 
مهندس طرح هم از پاســخ دادن شانه خالی 
می کند؛مانده ایم کجا و به چه کســی شکایت 
ببریم! گلشهر خیابان گلبو، بین 36 و 38 سه 

منزل انشعابشان وصل نشده!
9۱۵...7۱۱۴

  زندگی مردم را به بازی نگیرید
آقایان می فرمایند تغییر قیمت پلکانی بنزین 
به روال عادی زندگی مردم لطمه نمی زند! چرا 
آقایان می زند، زیرا همین قشــر ضعیف با کار 
کردن روی ماشــین خرج چند سر عائله را بر 
سر سفره زندگی می گذارند. زندگی مردم را به 

بازی نگیرید.
93۵...۴292

عقیل رحمانی رئیس پلیس فتا خراســان 
رضوی از دستگیری مرد شیادی در مشهد خبر 
داد که با اجرای نمایش فریبکارانه حساب افراد 

دل رحم را خالی می کرد!
 

 اجرای نمایش خیابانی برای شکارطعمه!
 سرهنگ جواد جهانشیری در تشریح این شیوه 
مجرمانه گفت: چند روز پیــش دو زن جوان با 
مراجعه به پلیس فتــا و درحالی که مرجوعه ای 
قضایی همراه داشــتند مدعی شدند که از کرج 
به مشــهد آمده و چند روزی است که در شهر 

مستقر شده ایم.
مالباخته ها در ادامه مدعی شدند: روز واقعه برای 
تفریح در شهر به یکی از مناطق پُر تردد رفتیم. 
درحال خودمان بودیم که مکالمه تلفنی یک فرد 
میانسال توجه ما را به خود جلب کرد؛ مرد مذکور 
دائم در حال گریه و زاری بود و همین موجب شد 

که بیشتر در ماجرا دقیق شویم.
ماجرا به گونه ای بود که انگار فرد مذکور در حال 

التماس به فرد دیگری است که 
آن سوی تلفن در حال مکالمه با 
اوست و برای حل مشکلش به او 
التماس می کند که مقداری پول 

به او کمک کند.
یکی از شکات گفت: وقتی مکالمه 
فرد تمام شــد توجه تعدادی از 
عابران هم به واسطه گریه ها و آه و 
ناله ها به سمت مرد نیازمند جلب 

شده بود؛ من و دوستم که دلمان برای او سوخته 
بود به سوی او رفتیم و مشکل او را جویا شدیم.

این گونه شــد که پی بردیم او مشــکل مادی 
اندکی دارد و به همین واســطه آبرویش درخطر 

و در مشهد گرفتار شده است. تصمیم گرفتیم که 
همان جا گره از کارش بازکنیم و چند صد هزار 

تومان به او بدهیم.
او که از اقدام ما شاد شده بود 
شماره کارت بانکی به ما داد 
و خواســت که مبلغ را به آن 
کارت واریز کنیم؛ ما هم این 
کار را کردیــم و از محل دور 
شدیم. هنوز ساعتی نگذشته 
بود که با دریافت چند پیامک 
متوجه شــدیم که موجودی 
حســاب بانکی مــا در حال 
برداشت است. کمی بعد موجودی حساب به صفر 
شدن نزدیک شد. شــاکیان پرونده که احتمال 
می دادند این اقدام توســط فــرد مذکور صورت 
گرفته باشــد، اما مدعی شدند که به هیچ وجه 

کارت و اطالعات بانکی کارتشان در اختیار فرد 
مذکور قرار نگرفته و آن ها از ماجرا گیج شده اند.

 فیلمبرداری از مراحل واریز وجه!
 رئیس پلیس فتا خراسان رضوی به آغاز عملیات 
کارشناســان فتا برای رسیدن به سرنخی از این 
ماجرا اشاره و در این رابطه بیان کرد: با توجه به 
اینکه موضوع در یکی از مکان های پرتردد شهر 
صورت گرفته بود، دستور ویژه ای برای شناسایی 
عامل برداشــت وجه صادر شد. بر همین اساس 
بود کــه در مرحله اول کارشناســان پلیس فتا 
دوربین های اطراف حضور مرد مشکوک را مورد 
رصد قرار دادند که در نتیجه تصاویر واضح یکی 
از آن ها، پرده از شــیوه اقدام مجرمانه برداشت و 
مشخص کرد پس از آنکه مرد شیاد با اجرای یک 
نمایش خیابانی دل طعمه های خودش را بدست 

می آورد و آن ها را مجاب به انتقال وجه می کند، 
از تمامی لحظات شــامل وارد کردن رمز دوم و... 
کارت بانکی مالباخته به صورت مخفیانه و کاماًل 
حرفــه ای فیلمبرداری و پــس از آن، با توجه به 
دراختیار داشتن اطالعات مذکور اقدام به برداشت 

از حساب آن ها می کند.

 افزایش شکات و یک نکته عجیب!
سرهنگ جواد جهانشیری عنوان کرد: از سویی 
به جهت آنکه احتمال می رفت افراد بیشتری در 
دام این شیوه گرفتار شده باشند، به سرعت دیگر 
اقدامات فنی و پلیسی صورت گرفت و موجب شد 
تا هویت متهم مورد شناســایی قرار بگیرد و در 
ادامه فرد مذکور در یکی از مناطق شهر دستگیر 

و به مقر پلیس منتقل شد.
پــس از این اقــدام و انجــام بازجویی های فنی 
مشخص شــد که وی عالوه بر شکات مذکور با 
همین روش بیش از هشت نفر دیگر را در شهر 

سرکیسه کرده است.
این مقــام انتظامی تصریح کــرد: همچنین در 
تحقیقات تکمیلی برمال شد که او به چندین زبان 
خارجه مسلط است و به احتمال زیاد در اجرای 
نقشــه اش از این زبان ها اســتفاده و طعمه های 

متفاوتی را اغفال کرده باشد.
تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.

یک مقام ارشد انتظامی از شیوه جدید دزدی از حساب بانکی خبر داد

سرقت پس از اجرای نمایش خیابانی!

پس از بازجویی های 
فنی مشخص شد که متهم 

با همین روش بیش از 
هشت نفر دیگر را در شهر 

سرکیسه کرده است

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا

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

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      0۹03۸3۴3۸0۱

  احتمال وقوع  بارش های رگباری 
در نوار شمالی خراسان رضوی 

قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: طبق بررسی 
نقشه ها و مدل های پیشیابی  در چند روز آینده تغییر در سرعت 
و شدت وزش باد پدیده مهم در سطح استان به خصوص در نوار 
شرقی و نیمه جنوبی استان خواهد بود و از لحاظ دمایی ماندگاری 
جریانات خنک شــمالی روی استان تا اواخر  هفته جاری ادامه 
خواهد داشــت. ضمناً طی امروز و فردا  در نیمه شمالی استان 
افزایش ابرناکی و در نوار شمالی احتمال وقوع بارش های رگباری 

دور از انتظار نیست.

پرونده جنایی

3
چهارشنبه 20 شهریور 1398 
 11 محرم 1441 11 سپتامبر 2019  
سال سی و دوم  
شماره 9059  ویژه نامه 3443 

در شهـر شماره پیامک: 30007230۵  
 ارتباط پیام رسان سروش: 090383۴380۱ 

فضای مجازی: 

قدس: رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری 
متهمان دو جنایت خونین و تحقیقات علمی 
کارآگاهــان جنایی پلیس برای کشــف ابعاد 

مجهول این دو جنایت خبر داد.
سرهنگ جواد شــفیع زاده در تشریح این دو 
پرونده گفت: در پی اعالم مرگ جوانی بیست 
ودو ساله در بیمارستان امام رضا)ع( مشهد و 
گزارش فرماندهی انتظامی شهرستان باخرز 
مبنی بر اینکه این فرد به خاطر اصابت گلوله 
زخمی و به این مرکز درمانی اعزام شده بود، 
دســتورات الزم برای پیگیری سریع پرونده 

صادر شد.
رئیس پلیس آگاهی خراســان رضوی افزود: 
تیم های دایره جنایــی پلیس آگاهی باخرز 
در بررســی های اولیه خود دریافتند مقتول 
روز هجدهــم مــرداد ماه امســال به خاطر 
اســلحه  اصابت گلوله  براثــر  مجروحیــت 
پزشکی  فوریت های  اکیپ  توســط  شکاری 
115 به بیمارســتان خاتم االنبیا باخرز و از 
آنجا به بیمارستان تربت جام انتقال یافته که 
با توجه به وخامت حالش به بیمارستان امام 

رضا)ع( مشهد اعزام می شود.
وی گفت: تحقیقات بعدی پلیس از شاهد عینی 
این ماجرا که سرنشین خودرو پژو پارس بوده 
حکایت از آن  داشت که دو جوان با سروصورت 
پوشیده در سر راه آن ها قرار گرفته و با اسلحه 
شــکاری به سمت خودرو شــلیک کرده و به 

سرعت متواری شده اند.
سرهنگ شفیع زاده خاطرنشان کرد: ردزنی های 
گســترده اطالعاتی کارآگاهان جنایی پلیس 
آگاهی خراســان رضوی آغــاز و پلیس پس از 
نقطه زنی های دقیق و حساب شده با هماهنگی 
مقام قضایی دو متهم به قتل فراری که بیست 
ویک و بیســت و دو ساله هستند را در استان 
قم دستگیر کرد. تحقیقات برای کشف انگیزه 
دقیق، علت و چگونگی وقوع قتل جوان بیست 
و دو ساله که دارای مدرک تحصیلی کاردانی و 

مجرد بوده، ادامه دارد.

  2 تبعه خارجی 
متهمان به قتل جوان بیست و هفت ساله

کارآگاه شفیع زاده همچنین در تشریح پرونده 

قتل جوانی بیست وهفت ساله که روز هفدهم 
شهریورماه امسال خانواده اش مفقودیت او را به 
پلیس 110 اعالم کرده بودند، گفت: تحقیقات 
اولیه پلیس در این رابطه منجر به کشف پراید 
سوخته شــده فرد مفقودی در محدوده جاده 
مشهد به تربت حیدریه و حوزه استحفاظی رباط 

سنگ شد.
وی افزود: کارآگاهــان مبارزه با جرایم جنایی 
پلیس آگاهی خراســان رضــوی در عملیاتی 
هماهنگ بــا فرماندهی انتظامی شهرســتان 
مه والت، بررســی های علمی خود را درباره این 
پرونده آغاز و ســرنخ پیگیری های پلیســی تا 

شهرستان کاشمر پیش رفت.
رئیــس پلیس آگاهی خراســان رضوی گفت: 
پلیس پــس از جمع بندی و  بررســی دقیق 
سرنخ های بدست آمده، دو جوان بیست وهفت 
و بیست ونه ساله که تبعه خارجی هستند را به 

عنوان مظنون به قتل دستگیر کرد.
وی افزود: متهمان با پراکنده گویی قصد منحرف 
ساختن مســیر تحقیقات پرونده را داشتند اما 
آن ها در برابر شــواهد و ادله پلیسی راهی جز 

بیان حقیقت ندیدنــد و در اعترافاتی هولناک 
اظهار داشتند، از چندی قبل با مقتول اختالفاتی 

پیدا کرده و نقشه قتل او را کشیده اند.
سرهنگ شفیع زاده گفت: متهمان در اعترافات 
خــود ادعا کرده انــد مقتول را بــه بهانه ای به 
بیابان های اطراف فیض آباد کشانده و با ضربات 
چاقو او را به قتل رســانده و جسدش را پس از 
انتقال به محلی با حفر یک گودال دفن کرده اند.

متهمان سپس خودرو ســواری پراید مقتول 
را نیز به حوزه اســتحفاظی رباط سنگ برده و 
داخل دره ای آتش می زنند و متواری می شوند. 
وی اظهار داشت: تحقیقات کارآگاهان مبارزه با 
جرایم جنایی پلیس آگاهی برای کشف راز این 
جنایت خونین و کشف علت و چگونگی وقوع 
قتل در حالی با دســتورات مقام قضایی ادامه 
دارد که جسد مقتول کشف و به پزشکی قانونی 

انتقال یافته است.

پرونده دو قتل روی میز کارآگاهان جنایی پلیس



ورزش خراسان همزمان با ایام عزاداری ماه محرم 

»بوی سیب« در پارک ملت پیچید
ســرورهادیان به مناســبت ایام محرم 
نمایشــگاه »علم و معرفت بوی سیب« با 15 

غرفه در حاشیه پارک ملت دایر شد.
معاون فرهنگــی و اجتماعی ناحیه مقاومت 
بسیج ســلمان در گفت وگو با خبرنگار ما با 
اعالم این مطلب گفت: 15 غرفه در حاشــیه 
بولوار امامت پارک ملت دایر شــده اســت. 
هدف از برپایی این نمایشــگاه احساس نیاز 
به حضور اقشــار مذهبی و خانواده ها در این 

بوستان است. 
پیمان حسین زاده افزود: از این رو تالشمان 
این اســت باتوجه به فضای مناسب این ایام 
که در همه شهر حاکم است از آن نیز کمک 
بگیریــم و فضــای پارک ملت کــه یکی از 
پربازدیدترین پارک های کشور است را تحت 
تأثیر فضای محرم و حضور بیشتر خانواده ها 

قرار دهیم. 

  نقالی روایت عاشورا
وی دربــاره غرفه های این نمایشــگاه گفت: 
در این نمایشــگاه چندین غرفــه فرهنگی 
دایر شــده که در آن حماسه عاشورا روایت 
و حرکت امام حســین)ع( از مدینه تا کربال 
نقالی می شــود. در غرفه ســؤال نیز طلبه ها 
ابتدا از مردم با نوشــیدنی پذیرایی می کنند 
سپس ســؤال هایی در قالب مسابقه  به فرد 
متقاضــی داده می شــود و وی با پاســخ به 
آن هــا جایزه دریافت می کند، این ســؤال ها 
به گونه ای طراحی شــده که با کمک همان 

طلبه ها مخاطب می تواند پاسخ را بدهد.

  نقاشی، بازی های صفحه ای 
 وی تصریح کرد: غرفه های 
صفحه ای  فکری  بازی های 
و غرفــه نقاشــی کودک با 
دایر  نیــز  موضــوع محرم 

است.
حســین زاده با اشــاره به 
بحــث خانــواده از غرفــه 
داد  خانواده خبر  مشــاوره 
کــه به صــورت کالس در 
این بوستان برگزار می شود 
و در صــورت تمایل، افراد 
صــورت  بــه  می تواننــد 

تخصصی از مشــاوره خانــواده نیز در همان 
مکان به صورت رایگان بهره ببرند. 

  غرفه حجاب و اهدای هدیه 
وی همچنیــن از غرفــه نگارخانــه گفت و 
خاطرنشان ساخت: این غرفه که توسط بانوان 
اداره می شــود در آن اقالم مربوط به حجاب 
چون روسری، شــال و چادر موجود است و 
از خانم هایی که حجــاب ضعیف تری دارند 
دعوت می شــود و به آن ها اقالم حجاب داده 
می شــود و با حجاب کامل تر در دکوری که 
تعبیه شــده است فرد می تواند عکس بگیرد 
و همراه هدیه حجاب، عکسش نیز به او اهدا 

می شود.

  نوشت افزارهای 
ایرانی - اسالمی 

حســین زاده به غرفه عرضه 
کتاب های  شامل  که  کتاب 
فرهنگی اســت و نیز غرفه 
ایرانــی-  نوشــت افزارهای 
نمایشگاه  این  اســالمی در 
اشــاره کــرد و توضیح داد: 
از آنجایــی کــه یکــی از 
انقالبی  جریان  دغدغه های 
ایرانی -  بحث نوشــت افزار 

اسالمی است، برای الگوســازی نوشت افزار، 
نیاز به کار در این زمینه از اولویت هاست. 

  هیئت نوجوانان 
پیمان حســین زاده اظهار داشــت: عالوه بر 
غرفه مهــارت و خالقیت که مربوط به گروه 
ســنی نوجوانان و کاردســتی های خالقانه، 
بازی با گل رس و...اســت، درهمین راســتا 
غرفه حسینیه جوانان بوی سیب را داریم که 
هیئت کوچکی را برای جوانان توسط طلبه ها 

ایجاد کرده ایم.

  ارائه محصوالت خانگی 
از دیگرغرفه ها غرفه تولید اســت و تعدادی 
از بانوان که درعرصه تولید و مشاغل خانگی 
فعالیت دارند، بــه ارائه محصوالت و آموزش 
 می پردازند که شــامل بافتنی هــا، زیورآالت 
دســت ســاز، ارائه لوازم آرایشی و بهداشتی 
گیاهی که توسط خودشان تولید شده است.

وی هدف از برگزاری نمایشگاه علم و معرفت 
بوی ســیب که با حضور بیش از30 طلبه آقا 
و خانم از مشهد و قم راه اندازی شده است را 
تدوین قالب های جدید کار تبلیغی در حوزه 
فرهنگی- مذهبی دانست و بیان کرد: ما برای 
آنکه بر مخاطب تأثیرگذاری بیشتری داشته 

باشیم باید از کلیشه ها عبور کنیم.

  عبور از کلیشه ها 
حســین زاده خاطرنشان ساخت: سعی بر این 
است با ابتکارعمل و خالقیت در ارائه محتوایی 
ماندگار در نمایشــگاه، تأثیرگــذاری فضای 
معنوی در پارک ملت را برای شــهروندانمان 
داشته باشیم.  وی گفت: این نمایشگاه با همت 
مجموعه معاونت فرهنگی سپاه امام رضا)ع( و 
گروه تبلیغی ضیافت -از مبلغان ضیافت قم و 
ناحیه سلمان بسیج در مشهد- و نیز با همکاری 

شهرداری ایجاد شده است.
 وی در پایان اظهار داشــت: نمایشگاه »علم و 
معرفت بوی سیب« برای عموم مردم در دهه 
اول محرم دایر است و در صورت استقبال، این 

نمایشگاه در دهه دوم نیز برقرار خواهد بود.

فرهنگ و هنر
  ارائه تخفیف ۳۰ درصدی در نمایشگاه 

کتاب خراسان شمالی
فرهنگ  مدیرکل  قدس: 
اسالمی خراسان  ارشاد  و 
شــمالی از تخفیــف 30 
در  کتــاب  درصــدی 
نمایشــگاه  یازدهمیــن 
شمالی  خراســان  کتاب 
خبر داد. حسین فرخنده 

در ستاد اســتانی یازدهمین نمایشگاه کتاب استان گفت: دهم 
تا شانزدهم مهرماه امسال نمایشگاه کتاب با اهداف تقویت نشر، 
افزایش آگاهی، در دسترس قرار دادن کتاب های مورد نیاز مردم، 
اطالع رسانی و تبلیغ کتاب و کتابخوانی در مصلی امام خمینی)ره( 
بجنورد برگزار می شود. وی افزود: برای تشویق به مطالعه کتاب، 
تخفیف فروش کتاب را برای مردم خواهیم داشت که در مجموع 

عالقه مندان می توانند از 30 درصد تخفیف برخوردار شوند.

  تجلیل از برگزیدگان جشنواره 
کتابخوانی رضوی در بردسکن 

قــدس:12نــفــــر از 
برگزیــدگان نهمین دوره 
کتابخوانــی  جشــنواره 
بردســکن  در  رضــوی 
تجلیل شدند. رئیس اداره 
کتابخانه هــای عمومــی 
بردسکن گفت: در نهمین 

دوره از مســابقات تجلیل از برگزیدگان نهمین دوره جشــنواره 
کتابخوانی رضوی در بردســکن کتابخوانی رضوی که به صورت 
آنالین و مکتوب در ســه گروه ســنی کودک، نوجوان، جوان و 
بزرگسال از اردیبهشت ماه ســال جاری آغاز شده بود، بیش از 
5 هزار نفر در این مسابقات شرکت کردند. مهدی زارعی عنوان 
کرد: با خالقیتی که امســال در برگزاری مسابقات کتابخوانی به 
وجود آمد و پویش مجازی به این مســابقات اضافه شد، نیمی از 
این شرکت کنندگان به صورت مجازی به معرفی کتاب پرداختند. 
 وی هدف از برگزاری این مســابقات را آشنایی با سیره و سنت

 اهل بیت)ع( در قالب فرهنگ مکتوب بیان کرد.

  ساخت ۹ سالن دانش آموزی 
با اعتبار سفر رهبری به خراسان شمالی

بجنــورد - خبرنگار 
قدس: مدیرکل نوسازی، 
توســعه و تجهیز مدارس 
خراسان شــمالی با اشاره 
بــه ســاخت ۹ ســالن 
دانش آموزی با اعتبار سفر 
رهبری به خراسان شمالی 

گفت: ۶ پروژه ورزشی دانش آموزی استان در دست اجراست. 
فالح با بیان اینکه شهرســتان راز و جرگالن فاقد سالن ورزشی 
دانش آموزی بود، گفت: در حال حاضر ۶ فضای ورزشی شامل پنج 
استخر دانش آموزی در شهرستان های فاروج، شیروان، بجنورد، 
اســفراین و مانه و سملقان و یک ســالن ورزشی در حصارچه 
شهرســتان راز و جرگالن در دســت اجرا قرار دارد. وی افزود: 
ســالن ورزشی حصارچه 50 درصد پیشرفت دارد و با اختصاص 
اعتبارات از محل سفر مقام معظم رهبری، تا سال تحصیلی آینده 

به بهره برداری خواهد رسید.

  تیم بسکتبال آویژه صنعت پارسا 
بازیکن جدید گرفت

مرتضوی،  علیرضا  ایرنا: 
بازیکن فصل گذشته تیم 
بسکتبال نیروی زمینی به 
تیم آویژه صنعت پارسای 

مشهد پیوست. 
مدیر تیم بسکتبال آویژه 
مشهد  پارســای  صنعت 
با بیان این مطلب گفت: عضویــت در تیم های ملی نوجوانان و 
جوانان، حضور در تیم های لیگ برتری شهرداری تبریز و نیروی 
زمینی و کسب سه عنوان قهرمانی مسابقات غرب آسیا همراه با 
تیم های ملی و کسب مقام قهرمانی مسابقات دانش آموزی آسیا 
از جمله افتخاراتی اســت که مرتضوی در کارنامه ورزشی خود 
دارد. جعفر فالح افزود: تاکنون صالح فروتن و ابوالفضل ســیدی 
دو بازیکن بومی خراســان رضوی نیز قرارداد خود را با تیم آویژه 
صنعت تمدید کرده اند. وی با اشاره به گزینه های سرمربیگری این 
فصل تیم آویژه صنعت پارسا هم گفت: با یک گزینه خارجی از 
کشور صربستان به توافقات اولیه رسیده ایم و اگر مشکلی پیش 
نیاید و به توافق نهایی برسیم سرمربی این فصل تیم آویژه صنعت، 

همین گزینه است.
تیم آویژه صنعت پارســا فصل گذشته در نخستین حضور خود 
 در لیگ برتر بسکتبال با کسب 20 امتیاز در رتبه ششم جدول 

۹ تیمی لیگ برتر بسکتبال قرار گرفت.

  قهرمانی تکواندوکار خردسال نیشابوری 
در مسابقات کشوری 

تکوانــدوکار  قــدس: 
خردسال دختر نیشابوری 
در مسابقات لیگ تکواندو 
کشوری عنوان قهرمانی را 

از آن خود کرد.
رئیــس هیئــت تکواندو 
نیشابور گفت:  شهرستان 
ســتایش صالح آبادی، دختر قهرمان تکواندوکار نیشــابوري در 
مسابقات لیگ تکواندو کشور» جام غنچه های تکواندو« به میزبانی 
استان گلســتان در رده سنی خردساالن موفق به کسب عنوان 
قهرمانی رقابت ها شــد . روح اهلل رحیمی افزود: مســابقات لیگ 
تکواندو دختران خردسال منطقه 3 کشور با حضور 80 تکواندوکار 
از اســتان های گلســتان، خراسان شمالی، خراســان رضوی و 
خراسان جنوبی در قالب چهار تیم هیئت تکواندو چناران، المپیک 
)شهید حسن کالسنگیانی(، گلستان و تکواندو مشهد برگزار شد.

  پایان کارگاه دانش افزایی فوتسال در مشهد
مســئول کمیته  قدس: 
فوتبال  هیئت  فوتســال 
گفت:  رضوی  خراســان 
کــــارگاه دانش افزایــی 
خراسان  فوتسال  مربیان 
رضوی در مشــهد برگزار 
شد. حمید طیبی در این 
خصوص اظهار کرد: کارگاه دانش افزایی با حضور سرمربی تیم ملی 
فوتسال و ۷0 نفر از مربیان لیگ برتر و دسته های پایین تر برگزار 
شد. وی با بیان اینکه در کارگاه یاد شده مباحث پایه ای تمرینات 
برای مربیان مطرح شد، افزود: ۴0 نفر از مربیان مرد و 30 نفر از 

بانوان مربی در این کارگاه شرکت کردند.

سعی بر این است با 
ابتکارعمل و خالقیت 

در ارائه محتوایی 
ماندگار در نمایشگاه، 

تأثیرگذاری فضای 
معنوی در پارک ملت 
را برای شهروندانمان 

داشته باشیم

بــرش

ر گشت و گذا
 زیارت مزار بزرگان دین و فرهنگ 

در اطراف مشهد
مقدم:  کاهانی  مهدی 
وجود  بر  عالوه  مشــهد 
حضرت  منــور  بــارگاه 
بــودن  دارا  و  رضــا)ع( 
جاذبه های گردشگری که 
میلیون ها زائر و مسافر را 
به این خطه می کشــاند، 

آرامگاه و مزار شخصیت های مهم دینی، اجتماعی و یا فرهنگی 
مورد احترام مردم را در خود جای داده است که هر ساله تعداد 
زیادی از مسافران داخلی و خارجی برای زیارت و بازدید به این 

اماکن مراجعه می کنند.
مقبره پیربالندر: 30 کیلومتری جنوب مشهد، ابتدای جاده 
قدیم نیشابور، سمت راست جاده ده غیبی دوکیلومتر قبل از 
روستای عارفی، جاده سمت راست، پنج کیلومتری روستای 
بالندر روی قله کوه قرار دارد و 500 متر کوهپیمایی دارد. این 
مکان به زیارتگاه های ایران باستان که برفراز قله ها می ساختند، 
شــباهت دارد و دارای بهترین چشم انداز مشرف به دریاچه و 

سدطرق است.
مزارهای بی بی خردو، سیدابراهیم و شاهزاده میثم: در 
13 کیلومتری جنوب غرب مشــهد، جاده ازغد، جاده فرعی 

سمت چپ روستای مایان سفلی واقع شده است.
مزارمیرزاعرب: در 30 کیلومتری غرب مشهد، جاده طرقبه، 
روستای گلستان، جاده ازغد قبل از ورود به روستای ازغد، جاده 
خاکی ســمت چپ به طرف مایان علیا دره تجندان در میان 
باغ های منطقه قرار گرفته اســت. فقط دارای یک سنگ قبر 
رودخانه ای و یک درخت نظرکرده است. گفته می شود مردم 

مایان از نسل این سیدند.
مزار بی بی حور و بی بی نور: 35 کیلومتری شرق مشهد جاده 
سرخس، شهر رضویه جاده میامی قبل از میامی، جاده فرعی 
سمت چپ بعد از روستای چنارک در دل کوه در یک جا قرار 

گرفته و بدون بناست.
آرامگاه سیدی: خیابان سیدی نبش خیابان خلج 5 داخل 
حصار باغ؛ در ورودی آن از خیابان پشــت است. سیدمحمود 
ســیدی حالج، از واقفان بزرگ مشــهد و بنیان گذار شهرک 
ســیدی بوده و هنوزاین منطقه به نام وی شهرت دارد. او در 
سال 13۴1 شمسی در 3۷ سالگی فوت کرد و به همراه سایر 

افراد خانواده اش در این بقعه در ملک خودش آرمیده است.
آرامگاه میرزا قلی میلی مشهدی: در بولوار کامیاب، شمال 
ساختمان ایستگاه راه آهن مشهد، در صد متری ریل ها جای 
گرفته اســت. مقبره وی دارای دوســنگ قدیمی بوده که به 
واسطه انجام تغییرات درمسیر ریل ها جابه جا شده است. میلی 

شاعر هم عصر شاه طهماسب صفوی بوده است.
آرامــگاه میرزای ناظر)ســیدعبداهلل رضــوی(: 12 
کیلومتری شــمال غرب مشهد، جاده شاندیز بالفاصله بعد از 
پل سرآسیاب)چهل بازه/بهارستان( سمت راست خیابان امام 
رضا)ع(3 )سوران(500 متر سمت راست. گفته شده نسب وی 
با 3۴ واســطه به امام رضا)ع( می رســد. او از مالکان و واقفان 
بزرگ شاندیز بوده است. او پس از پایان تحصیالت از آلمان به 
مشهد آمد و اموال بسیاری را وقف کرد. وی در سال 13۶۶ در 

۹1 سالگی دارفانی را وداع گفت.
آرامگاه میرزا ابراهیم رضوی: انتهای خیابان دکتربهشتی در 
دامنه کوهسنگی، بقعه ای مربوط به ذریه امام رضا)ع( قرار دارد. 
وی از بزرگ ترین واقفان سادات رضوی در دوره صفوی بوده که 
درســال 102۴ ق وفات یافت و در ملک شخصی خود در این 

مکان مدفون گشت.
مقبره خان ها: ۶3 کیلومتری شــمال مشــهد، جاده کارده 
انتهای روســتای مارشک به طرف  کریم آباد، داخل قبرستان 
بنایی تاریخی وجود دارد که بنا به گفته اهالی، خان های منطقه 

در آن مدفون هستند.
مقبره ابوعلی فارمدی: در 10 کیلومتری شمال مشهد، جاده 
ســیمان غرب روستای فارمد)پرمه( در میان قبرستان روستا 
جای گرفته است. وی از عرفای هم عصر فردوسی و ابوسعید 

ابوالخیر بوده و به لسان الوقت معروف است.
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فضای مجازی: 

احمد فیاض ســکانس اول: شــاید تنها فرد بی ریش و 
محاســن میان نفرات اعزامی به پادگان آموزشی بجنورد در 
اواخر ســال 13۶0 بود!. صورت گردی داشــت و با توجه به 
جثه کوچکش به نظر کمتر از 1۴ سال طلوع و غروب آفتاب 
را دیده بود اما خودش می گفت چهارده ســاله است. بچه ها 

مرتضی صدایش می زدند و اهل تربت حیدریه بود. 
اینکه بومی خود تربت حیدریه خراسان رضوی بود یا از اطراف 
و اکناف این شهرستان، خیلی اطالع دقیقی ندارم. حضورش 
در دوره آموزش نظامی نیز ماجرایی داشــت تا چه برســد 
به جبهه رفتنش!. قــد آقا مرتضی عالوه بر نوجوانی و صغر 
ســنی اش، کوچک تر از همسن و ساالنش به نظر می رسید. 
بدون شــک هر ارزیابی با رفتنش بــه دوره آموزش نظامی 
مخالفت می کرد چه برســد به اعزام به مناطق عملیاتی. به 
همین دلیل بنا به صالحدید مســئوالن اعزام، به وی گفته 
شــد که شــرایط اعزام به دوره آموزشــی را ندارد و باید به 
تربت حیدریه برگردد. بدقلقی در برابر این تصمیم مسئوالن 
داشــت. کمی اخم ، گریه و بغض اما مشخص بود که دلگیر 
اســت. از او اصرار و از مسئوالن اعزام انکار که حتماً باید به 
شهر و دیارش برگردد. در نهایت با اصرار زیاد و بی تابی های 
بسیار، این قاسم جبهه های حق علیه باطل خراسان رضوی 
با این تعهد که فقط برای آموزش اعزام شــود، توانست نظر 
موافق مسئوالن اعزام را بگیرد. زیر لب می گفت »خدا بزرگ 
اســت«. آن هنگام شاید کسی خیلی به این جمله توصیفی 

در وصف خدای متعال که از لبان آقا مرتضی تکرار می شد، 
دقت نمی کرد. خالصه در دوره آموزشی پادگان بجنورد ماند. 
خیره سر و یکدنده ای بود برای خودش و بالفاصله بعد اتمام 
دوره آموزشی به اعزام نیروی مشهد مراجعه کرد و درخواست 
اعزام داد!.طبیعی بود که همه مخالفت کرده و از رفتنش به 

جبهه ممانعت شد.
ســکانس دوم: سال ۶0 به پایان رسید و سال ۶1 تب و تاب 
عملیات غرورآفرین فتح خرمشــهر آغاز شــد. پس از فتح 
خرمشــهر در خرداد 13۶1 تصمیم گرفته شد تا شماری از 
مربیان را برای کسب تجربه، تبادل تجربیات و به روز شدن 
اطالعات به خرمشــهر ببریم. کاروان مربیــان به دژبانی دژ 
خرمشهر که رســید در نهایت بهت و حیرت بچه ها طناب 
ورودی دژبانــی برای ورود روی زمین پهن نمی شــد. حکم 
مأموریت نشان داده شده و مشکلی به نظر نمی رسید؛ پس 
مشکل چیســت؟!. زمزمه ای برپا شد که یک دژبان ریزجثه 
نوجوان ناآشــنا، مانع از ورود کاروان مربیان شــده و طناب 
را نمی اندازد!.  دژبان نوجوان جلو آمد و ســمت شیشه های 
خودروهای کاروان قرار گرفت! هنوز کســی وی را نشناخته 
بود اما »او« با دیدن حکم مأموریت فهمیده بود مربیان کدام 
پادگان آموزشی اذن دخول می خواهند!. وقتی صدای نوجوان 
-که با لبخند دلنشین وی همراه بود- بلند شد تازه فهمیدیم 
ماجرا از چه قرار اســت!. »می خواهید راهتــان ندهم...؟! »آه! 
اینکه مرتضی است و نشناخته بودیمش! وارد خودروها شد 

و با مربیان حال و احوالپرسی مهربانانه ای کرد. رفت پایین و 
طناب را انداخت. بین خودمان بماند اما غیرقانونی خودش را 
به پشــت جبهه رسانده بود. آنجا بود که معنای »خدا بزرگ 
است« را فهمیدیم!. عشــق به مجاهدت وی را تا این نقطه 
مناطق عملیاتی کشانده بود؛ مثل تمام »قاسم«های نوجوان 
کربالی جبهه ها. داخل دژ شــهید چراغچی رفته و در خط 
شــلمچه به اجرای مأموریت پرداختیم اما دیگر مرتضی را 
ندیدیم و خبری از وی تاکنون در دســت نداریم ! اگر شما 
اثری، ردی و نشــانی از این نوجــوان رزمنده آن دوران )نفر 
سمت راســت تصویر( به نام مرتضی در دست دارید، اطالع 
دهید تا این گل گمشــده و رزمنده نوجوان سال ۶1 را پیدا 
کرده و پای خاطراتش بنشــینیم؛ اگر با شهدای عالی مقام 

همنشین نشده باشد.

روایت سردار محمودآبادی از یک رزمنده نوجوان سیزده ساله خراسانی

گلی گم کرده ام؛ می جویم او را...

7627zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

1. از تقســیمات کشــوری – آالســکا، 
کانــادا و اســکاندیناوی بــا توجــه بــه 
جنگل های انبــوه در آن شــهرت دارند 
– مســافرخانه بین راه 2. رهبر- شکل و 
صورت- از انواع حســاب بانکی 3. به در 
 می گویند تا او بشــنود – خواهر- مشهور 
۴. راه رفتن- اهل شــهری در مازندران- 
برابری 5. سودای ناله- واردشدن کالم خدا 
برپیامبران–  سی و دومین رئیس جمهور 
آمریــکا ۶. کوچک ترین اجزای روی هارد 
رایانه- باالترین رنگ- ناشنوا ۷. از نیروهای 
چهارگانه ارتشی- هفته فرنگی- سبکسر 
8. پیش- ســارقان- جگر ۹. گرسنگی- 
روسیاه آشپزخانه- مهیا 10. حرف تنفر- 
رایزنی کردن- رفقا و دوستان 11. گیاهی 
از تیره ســیب زمینی که به آن جوزماش 
 هم می گویند- ابریشم ناخالص- گل سرخ 
12. مرکز فارس- غذای کفش- پســوند 
پاک کــردن 13. درشــت هیکل- حرفی 
در الفبای التیــن- قادر 1۴. نوعی پارچه 
لطیف نخی شبیه اطلس- اهل مازندران- 

خسارت 15. »تســری« بی خاتمه- روش 
مصریان باستان برای سالم ماندن اجساد 

- غمگین

1. خوشــحال- شــاخه ای از موســیقی 
فرنگــی- امتحان چهارجوابــی 2. دائماً- 
آگاهی- آشنا 3. حکایت گر- هفتم تازی- 
نمایــش ۴. من+شــما - نماینده- قصاب 
صبرا و شــتیال 5. آســایش- از سازهای 
مضرابی ایرانــی ۶. زدنی بهانه گیر- آوای 
گربــه- روز قبــل- درخت انگــور ۷. زن 
و فرزنــد- عصــر و دوران- شــهری در 
آلمــان 8. دیرکــرد- جانــداران نیازمند 
بسیاردودل-  به هم چســبیده-   .۹ هوا  به 
شــگفتی-  صــوت   .10 وارد  و  ماهــر 
 زینت کــردن- غربال- حــرف دهن کجی 
11. برس دندانشــویه - تیزهوشــی 12. 
حق عمــل- نوعی دوچرخه مســابقه ای- 
آوای مگس 13. از فرشــتگان افســانه ای 
زندانــی شــده در چــاه بابل - ترســو- 
 کســی کــه خداونــد متوجــه اوســت 

1۴. از بزرگ ترین جنگ ها در اسطوره شناســی یونان 
 و ایلیاد- بخشــی از تمدن باستانی بابل- گیاه رنگرزی 
15. برگ درخت خرما- از نزوالت آســمانی- پذیرایی 

از میهمان

  افقی

  عمودی
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