
 پیش بینی افزایش ۱۵ درصدی زائران پیاده 
در سال جاری

 اعطای پاداش به اعالم کنندگان مفاسد اداری 
در شهرداری

در هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر مشهد تصویب شدسخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام رضاj در گفت وگو با قدس: 

ســخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیــاده امام 
رضا)ع( گفت: ســال گذشــته حدود ۴۳۰هزار زائر 
پیاده در دهه آخر صفر وارد مشهد شدند که امسال 
پیش بینی می شــود ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به سال 
گذشــته افزایش یابد. حسین رضایی در گفت وگو با 
قدس آنالین با اشــاره به اینکه در ۹محور ورودی به 

مشهد، خدمت رسانی به ...

با تصویب شورای اسالمی شهر مشهد، اعالم کنندگان 
مفاسد اداری در شــهرداری مشهد پاداش خواهند 
گرفت.  روز گذشته در هفتاد و پنجمین جلسه علنی 
شورای شهر ابتدا الیحه آیین نامه حمایت و تشویق 
اعالم کنندگان مفاسد اداری در شهرداری مشهد در 
دستور کار قرار گرفت. با تصویب این الیحه، شهرداری 

مشهد موظف شد در ...
.......صفحه ۳ .......صفحه 2 
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ثمرات قابل توجه علمی برای خراسان رضوی
با اعالم رأی دادگاه ۱32 مشهد مشخص شد

۵ سال حبس 
برای عامل فروش 

فرش های تقلبی
.......صفحه ۳ 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از جلسه با تولیت آستان قدس رضوی گفت

.......صفحه 2 

»محمدصادق بخشی«  شاعر آیینی 
خراسانی در بستر بیماری

جلیل فخرایی: محمدصادق بخشــی، شاعر آیینی 
خراســانی که وی را بیشــتر شــاعر بارگاه ملکوتی 
ثامن الحجج)ع( می خوانند، یکی از شاعران موفق در 
حوزه شعر آیینی کشــور و دارای مجموعه شعری با 
عنوان »روی بال نسیم« است که مجموعه ای از اشعار 

آیینی و حاصل سال ها شاعری اوست. 
این شاعر نام آشنای خراسانی اما چندی است که در 
بستر بیماری به سر می برد از این رو به همت مدیریت 
انجمن های ادبی خراســان رضوی جمعی از شعرا و 
مسئوالن فرهنگی اســتان از وی عیادت کردند. در 
این دیدار جمعی از شعرا از جمله؛ عبدالجبار کاکایی، 
استاد محمدجواد غفورزاده شفق، محمد نیک، حمید 

عشــقی، غالمرضا غالمپور، سیدحســین عمادی، 
فخرایی و سرهنگ پاسدار علی اصغر رجبی؛ مسئول 
بسیج هنرمندان استان و قاسم شاهد؛ مدیر انجمن 
شعر رضوی مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس 
رضوی حضور داشتند. استاد شفق حضور و فعالیت این 
شاعر بزرگوار را به ویژه در عرصه شعر آیینی و رضوی 
به خصوص در انجمن شعر رضوی و شعرخوانی های 
متعدد وی در حرم مطهر حضرت ثامن الحجج)ع( را 

تأثیرگذار و شایسته بیان کرد. 
اکنون قسمتی از زندگی این شاعر را به روایت خودش 

مرور می کنیم.
محمدصادق بخشــی بچه خیابان بهار، بزرگ شده 
خیابــان عدل خمینی فعلی. کی و چطور شــد که 
فهمیدم ذوق شعر گفتن دارم و اینکه اصأل چرا فقط 

شعر آیینی گفتم؟

ســال 76 توی کارگاه تو حال خودم بودم جوانی دم 
کارگاه ســالم کرد و گفت: همسایه تان هستم، تلفن 
خانه قطع شده می شود یک زنگ بزنم؟ گفتم بفرمایید، 
تلفنش که تمام شــد موقع رفتن گفت شــما شاعر 
هستید؟ گفتم نه، فقط موقع استراحت توی کارگاه 
کتاب شــعر می خوانم، خداحافظی کرد و رفت. چند 
روز بعد آمد بعد از سالم و احوالپرسی گفت، حقیقت 
امر این است که چهار بیت شعر گفتم می خواهم یک 
غزل هفت بیتی بشود، ولی هر چه تالش کرد نشد که 
نشد، اگر امکان دارد شما این چند بیت را بخوانید و 
سه بیت به آن اضافه کنید، گفتم من شاعر نیستم ولی 

چون اصرار می کنید این کار را می کنم. 
شــب که رفتم خانه چند مرتبه شــعر علی آقا را 
خواندم، خالصه آن شــب سه بیت به شعر اضافه 
شد بدون اینکه شــناخت فنی از عروض و قافیه 

و ردیف داشته باشم. شــعر را تحویل علی دادم، 
تشــکر کرد و رفت. یکی دو روز بعد آمد مقداری 
میوه آورد گفت، این ها از باغ خودمان است و بعد 
هم گفت بچه های دانشــگاه از غزل خیلی تعریف 
کردند. در ادامه گفت، استاد شب شعر نمی روید؟ 
گفتم مگر شــب شــعر هم هســت، گفت توی 
ســاختمان ارشاد اســالمی روزهای شنبه جلسه  
شعر برگزار می شــود، قرار بگذاریم باهم یک روز 
برویم. فکر کردم برای شــب شعر حتماً باید شعر 

داشت واال شاید راه ندهند.
رفتم توی فکر، گفتم نزدیک محرم هست اگر چند 
بیتی برای محرم و امام حســین)ع( بگویم خیلی 
عالی می شــود. امام توفیق نخستین شعر را به من 
دادند 8-۹ بیت شــد. با علی آقا رفتیم جلسه شعر 
ارشاد که بعد از جلســه اول فهمیدم مسئولیت و 

ریاســت جلسه با زنده یاد استاد ذبیح اهلل صاحبکار 
است. به پیشــنهاد عزیزی معرفی شدم به انجمن 
ادبی رضوی، ایشــان گفت، انجمن حرم روی شعر 
مذهبــی خیلی اهمیت می دهد و برای پیشــرفت 
تو خوب اســت. توفیق حاصل شــد خدمت استاد 
بزرگوار زنده یاد احمد کمال پور معروف به )کمال( 

برسم.

 علی کریمی، قائم مقام اسبق 
تولیت آستان قدس رضوی:

»برادران« را 
دگرباره باید 

شناخت
.......صفحه ۴ 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

  برگزاري اختتامیه نخستین دوره 
شب هاي فرهنگي نیشابور

نیشابور- خبرنگار قدس: اختتامیه نخستین دوره شب هاي 
فرهنگي نیشابور با حضور جمعی از مسئوالن و اهالي فرهنگ 
و هنر در فرهنگســراي وکیلي اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي 

نیشابور برگزار شد.
شــب های فرهنگی نیشــابور هر هفته با اجرای برنامه های 
فرهنگی و هنری این شهرستان متناسب با ایام مختلف برگزار 

شد. 
شب های فرهنگی نیشابور شامل حافظ خوانی، شعرخواني، 
تجلیل از هنرمندان و فرهیختگان،  ســخنرانی، رونمایی از 
کتاب و... است و برنامه های متنوع هنری، مذهبي و سخنرانی 

از دیگر برنامه های پیش بینی شده این مراسم بود.

خبر

سه شنبه 30 مهر 1398

 23 صفر 1441 
22 اکتبر 2019  
سال سی و دوم  
 شماره 9093  
ویژه نامه 3477 

كمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدكی اتومبیل مشهد
موضوع  صنفی  های  اتحادیه  بازرسان  و  مدیره  هیئت  انتخابات  اجرایی  نامه  آئین   11 ماده  اجرای  در 
تبصره 3 ماده 22  قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24  بدینوسیله از كلیه اعضاء دارای پروانه كسب 
معتبر اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدكی اتومبیل مشهد دعوت میگردد شخصًا با در دست داشتن 
اصل یا فتوكپی پروانه كسب معتبر به همراه كارت شناسائی عكس دار از ساعت 9 صبح لغایت 12 روز 
 « نشانی  به   ، اتحادیه  بازرس  و  انتخابات هیئت مدیره  یک شنبه مورخ 98/08/26 جهت شركت در 
مجتمع فرهنگی امیرالمؤمنین ) ع ( «  واقع در چهارراه نخریسی - نبش فدائیان اسالم 14  مراجعه و 
نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد هفت نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره و یك نفر 

بازرس اصلی انتخاب نمایند . 
می  نفر   1 نیز  البدل  علی  بازرس  و  نفر   3 مدیره  البدل هیئت  علی  اعضاء  تعداد  است  ذكر  * شایان 

باشد.
 ) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدكی اتومبیل مشهد 

به ترتیب حروف الفبا (

) اسامی داوطلبان عضویت در  سمت بازرس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدكی اتومبیل مشهد به ترتیب 
حروف الفبا (

علیرضا ساالری
رییس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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نام و نام خانوادگی ردیف
جلیل ابراهیمی1
یوسف ابراهیمی تمیزكار2
علیرضا اردكانی فرد3
سید مصطفی امامی میبدی4
سلمان امانی قلعه حسن5
محسن بیژنی اول6
محمد ثابت قدم7
حسن حقی8

نام و نام خانوادگی ردیف 
كیان صحت بخش9
ابراهیم طاق ساالر10
جواد عبداللهی11
ماشااله گرماسی12
جواد مقنی نصری13
هادی میخ چی14
حمید هاشم زاده15

نام و نام خانوادگیردیف
محسن سخدری1
روح اله گندمی حصار2
علی اصغر مشایخی پور3

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده ) نوبت اول ( 

شركت تعاونی مسكن آزاد مبتكران میثاق توس 
) در حال تصفیه (  بشماره ثبت : 30406    

)تاریخ انتشار:98/7/30 (
نوبت   ( العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
میثاق  مبتكران  آزاد  مسكن  تعاونی  شركت  اول( 
توس ) درحال تصفیه ( بشماره ثبت 30406 درساعت 
8 صبح دوشنبه مورخ 98/8/13 درمحل دفتر شركت 
واقع در مشهد خیابان آزادی 19 پالک6 ساختمان آ10- 
طبقه همكف - واحد 8  برگزارمی شود از كلیه اعضای 
اتخاذ تصمیم نسبت به  محترم تقاضا می شود جهت 

موضوعات زیر در این جلسه حضور بهم رسانند.
جلسه  در  آنها  حضور  امكان  كه  محترمی  اعضای 
مقدور نمی باشد می توانند حق رأی خود را به موجب 
در  كه  نمایند  محول  دیگری  فرد  به  كتبی  وكالتنامه 
حداكثر سه  هر عضو  وكالتی  آراء  تعداد  این صورت 

رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.
اعضای متقاضی اعطاء نمایندگی به همراه وكیل مورد 
نظر خود باید از ساعت 9 تا 11 مورخ 98/8/8 به محل 
تأیید وكالتنامه های  از  تا پس  دفتر شركت مراجعه 
برای  به مجمع  ، ورقه ورود  مزبور توسط مقام مجاز 

فرد نماینده صادر گردد.
دستورجلسه :

1-استماع گزارش هیئت تصفیه و ناظر تصفیه
 2-طرح و تصویب صورتهای مالی سالهای 93  الی 97 

3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 98 
4-تمدید مدت تصفیه 

درصورت  تصفیه  هیئت  ماموریت  مدت  تمدید   -5
عدم تمدید انتخاب هیئت تصفیه جدید

 6-انتخاب ناظر تصفیه
 هیئت مدیره شركت
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آگهی مزایده
ش��هرداری درگزدرنظرداردبه اس��تنادمصوبه ش��ماره192 تاریخ1398/04/19  شورای محترم اسالمی شهردرگز امالك مش��روحه ذیل راازطریق مزایده كتبی به فروش برساند.

متقاضی��ان میتوانندجه��ت اط��الع ازش��رایط مزایده ازتاری��خ 1398/08/08  لغایت پایان وقت اداری روزش��نبه مورخ��ه 1398/08/18 همه روزه ازس��اعت 7:15 الی 14:15 به 
واحدحقوقی ش��هرداری مراجعه نمایند.متقاضیان با واریز مبلغ 5%قیمت پایه بحس��اب س��پرده3100002230000 نزد بانك ملی ش��عبه مركزی برای هرقطعه پیش��نهادات خود 
رامكتوب تاتاریخ 1398/08/18 به واحد حقوقی شهرداری درگز ارائه نمایند.شهرداری در قبول و یا رد یك یا كل پیشنهادات مختار است.زمان بازگشائی پیشنهادات ساعت 
9 روزیكش��نبه مورخ 1398/08/19 خواهد بود.درصورتیكه برنده گان اول و دوم وس��وم مزایده حاضربه انعقاد قراردادنش��وند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط 

خواهدشد.ضمنًا هزینه درج آگهی ها درروزنامه بعهده برنده مزایده می باشد0تلفن تماس 05825222201
1- یک قطعه زمین بمس��احت 190 مترمربع به پالک ثبتی 5449 فرعی از 51 فرعی از 22  اصلی به آدرس پش��ت س��الن ورزش��ی ش��هید چمران-با كاربری مس��كونی -بهاء كل 

ملک)قیمت پایه( 1.200.000.000 ریال  و 5% سپرده تضمین شركت در مزایده بمبلغ 60.000.000 ریال 
2- یک قطعه زمین بمس��احت 190 مترمربع به پالک ثبتی 5450 فرعی از 51 فرعی از 22  اصلی به آدرس پش��ت س��الن ورزش��ی ش��هید چمران-با كاربری مس��كونی -بهاء كل 

ملک)قیمت پایه( 1.200.000.000 ریال  و 5% سپرده تضمین شركت در مزایده بمبلغ 60.000.000 ریال 
3- یک قطعه زمین بمس��احت 190 مترمربع به پالک ثبتی 5451 فرعی از 51 فرعی از 22  اصلی به آدرس پش��ت س��الن ورزش��ی ش��هید چمران-با كاربری مس��كونی -بهاء كل 

ملک)قیمت پایه( 1.200.000.000 ریال  و 5% سپرده تضمین شركت در مزایده بمبلغ 60.000.000 ریال 
4- یک قطعه زمین بمس��احت 190 مترمربع به پالک ثبتی 5484 فرعی از 51 فرعی از 22  اصلی به آدرس پش��ت س��الن ورزش��ی ش��هید چمران-با كاربری مس��كونی -بهاء كل 

ملک)قیمت پایه( 1.100.000.000 ریال  و 5% سپرده تضمین شركت در مزایده بمبلغ 55.000.000 ریال 
5- یک قطعه زمین بمس��احت 190 مترمربع به پالک ثبتی 5485 فرعی از 51 فرعی از 22  اصلی به آدرس پش��ت س��الن ورزش��ی ش��هید چمران-با كاربری مس��كونی -بهاء كل 

ملک)قیمت پایه( 1.100.000.000 ریال  و 5% سپرده تضمین شركت در مزایده بمبلغ 55.000.000 ریال 
6- یک قطعه زمین بمس��احت 190 مترمربع به پالک ثبتی 5486 فرعی از 51 فرعی از 22  اصلی به آدرس پش��ت س��الن ورزش��ی ش��هید چمران-با كاربری مس��كونی -بهاء كل 

ملک)قیمت پایه( 1.100.000.000 ریال  و 5% سپرده تضمین شركت در مزایده بمبلغ 55.000.000 ریال 
7- یک قطعه زمین بمس��احت 190 مترمربع به پالک ثبتی 5487 فرعی از 51 فرعی از 22  اصلی به آدرس پش��ت س��الن ورزش��ی ش��هید چمران-با كاربری مس��كونی -بهاء كل 

ملک)قیمت پایه( 1.100.000.000 ریال  و 5% سپرده تضمین شركت در مزایده بمبلغ 55.000.000 ریال 
8- یک قطعه زمین بمس��احت 190 مترمربع به پالک ثبتی 5488 فرعی از 51 فرعی از 22  اصلی به آدرس پش��ت س��الن ورزش��ی ش��هید چمران-با كاربری مس��كونی -بهاء كل 

ملک)قیمت پایه( 1.100.000.000 ریال  و 5% سپرده تضمین شركت در مزایده بمبلغ 55.000.000 ریال 
9- یک قطعه زمین بمس��احت 190 مترمربع به پالک ثبتی 5489 فرعی از 51 فرعی از 22  اصلی به آدرس پش��ت س��الن ورزش��ی ش��هید چمران-با كاربری مس��كونی -بهاء كل 

ملک)قیمت پایه( 1.100.000.000 ریال  و 5% سپرده تضمین شركت در مزایده بمبلغ 55.000.000 ریال 
10- زمین بمساحت 190 مترمربع به پالک ثبتی 5490 فرعی از 51 فرعی از 22  اصلی به آدرس پشت سالن ورزشی شهید چمران-با كاربری مسكونی-بهاء كل ملک)قیمت پایه( 

1.100.000.000 ریال  و 5% سپرده تضمین شركت در مزایده بمبلغ 55.000.000 ریال 
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معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از جلسه با تولیت آستان قدس رضوی گفت

ثمرات قابل توجه علمی برای خراسان رضوی 
هاشم رســائی فر معاون علمی و فناوری 
رئيس جمهور دیروز در ســفری به مشــهد از 
شرایط و توانمندی های علمی خراسان رضوی 

بازدید کرد. 
سورنا ستاری در حاشــيه یکی از این بازدیدها 
در پاســخ به پرســش روزنامه قــدس مبنی بر 
وضعيت علمی و تحقيقاتی اســتان در قياس با 
سایر استان های کشور گفت: خراسان رضوی در 
مقایسه با بقيه کشور رتبه سوم یا چهارم را دارد 
که این شرایط نسبت به گذشته رشد قابل قبولی 

داشته است.
رئيس بنياد ملی نخبگان همچنين در خصوص 
برنامه سفرش به مشهد اظهار کرد: در این سفر 
بازدیدها و جلسات خوبی برگزار کردیم که یکی 
از مهم ترین جلسات با توليت محترم آستان قدس 
رضوی بود که به اعتقاد من ثمرات قابل توجهی 
در پی خواهد داشت؛ چرا که آستان قدس رضوی 
به عنوان جایگاه و پایگاهی که به موضوع اقتصاد 
دانش بنيان توجه دارد پایه ها و بنيان قوی در این 
موضع دارد کــه با وجود توجه خوبی که توليت 
محترم چه در دوره گذشــته و چه اکنون به این 
بحث دارند می تواند منشــأ اتفاقات خوبی برای 

استان و کشور باشد.

 فعالیت 300 شرکت دانش بنیان دراستان
ســتاری در ادامه افزود: در خراســان رضوی در 
حدود 300 شرکت دانش بنيان فعاليت دارند که 
توانسته اند خدمات قابل توجهی ارائه نمایند و این 
اميدواری وجود دارد که در آینده این تعداد رشد 

قابل توجهی داشته باشد.
وی در مورد خدماتی که معاونت علمی و فناوری 
رئيس جمهور به نخبگان و شرکت های دانش ارائه 
می کنــد، گفت: در حال حاضــر در حدود 150 
خدمت به شرکت های دانش بنيان ارائه می شود 
که بنا به فعاليتی که شرکت ها دارند متنوع است؛ 
تنها در ســال گذشــته 20 هزار ميليارد تومان 
تســهيالت به این شرکت ها ارائه شده که به جز 

تسهيالتی بوده که صندوق نوآوری داده است.
همچنين معاون علمی و فناوری رئيس  جمهوری 
و رئيس بنياد ملی نخبگان در مراســم رونمایی 

از داروی جدید شــرکت داروسازی نصر فریمان 
گفت: سرمایه گذاری و حمایت از فعاالن در حوزه 
غــذا و دارو به ویژه داروهای دامی از اولویت های 

جدی این معاونت است.
وی افزود: با توجه به بــاال بودن ميزان واردات و 
وابستگی در حوزه داروهای دامی و غذا ضرورت 
دارد ســرمایه گذاری در این حوزه تحت حمایت 
بيشــتری قرار گيرد. حوزه داروهای دام و طيور 
حوزه ای فوق العاده درآمدزاست و هر گونه فعاليت 
در این حوزه می تواند به بهره وری اقتصادی منجر 
شود. رئيس بنياد ملی نخبگان با اشاره به ضرورت 
حل مشکالت شرکت های داروسازی عنوان کرد: 
شرکت داروسازی نصر فریمان جزو شرکت های 
مهم در کشــور اســت و می تواند موجب رشد 

اقتصادی در فریمان شود.
در پایان این مراســم از داروی »نانوامولوسيون« 
تزریقی دامی طوالنی اثر ویتامين AD3E توليد 
شــرکت داروســازی نصر فریمان توسط معاون 

علمی و فناوری رئيس جمهور رونمایی شد.

 یک ایده موفق درمشهد
معاون علمی و فناوری رئيس جمهوری همچنين 
پــس از بازدیدی که از عمليــات اجرایی پروژه 
»کارخانه نوآوری« شهرداری مشهد داشت، گفت: 
بازســازی بافت های فرسوده شهری برای فراهم 
کردن بســتر اجرایی ایده های نوآورانه و استقرار 
شرکت های دانش بنيان در آن یک مدل توسعه 

موفق است. 
ســتاری افزود: ایده بازسازی بافت های فرسوده 
و اختصــاص آن به شــرکت های دانش بنيان و 
اســتارتاپ ها در مشــهد، ایده موفقی است که 

بسياری از شهرها از آن الگو خواهند گرفت.
وی اظهار کرد: ایده بازســازی بافت های فرسوده 
برای استقرار شرکت های دانش بنيان و واحدهای 
نوآور می تواند در سایر نقاط فرسوده شهر مشهد 
و سایر شهرهای ایران اجرایی شده و توسعه یابد.

معــاون رئيس جمهــوری بازســازی بافت های 
فرسوده و اجرای طرح های نوآورانه در آن را یک 
مدل توسعه دانست و گفت: ایجاد شهر نوآور یا 

هوشمند با چنين مدل توسعه ای تحقق می یابد.

 مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی 
بااشاره به متولیان انفال خبرداد

  اعتبار اسناد مالکیت دفترچه ای 
تا کمتر از چهار ماه آینده 

ثبت  مدیــرکل  قدس: 
اسناد و امالک از صدور 
112هــزار و 539 برگه 
در  کاداســتری  ســند 
نيمه نخســت سال 98 
و کاهــش 5 درصــدی 
نســبت به مدت مشابه 

سال گذشته خبر داد. محمدحسن بهادر در ششمين کارگروه 
امــالک گفت: معامالت قطعی غيرمنقول مرتبط با امالک و 
مســتغالت در دفاتر اسناد رسمی استان حدود 12درصد در 
مدت یاد شده نســبت به دوره منتهی به شهریور سال 97 
کاهش داشته است و این کاهش ارتباط مستقيم به بخشی 

از رشد منفی صدور سند مالکيت کاداستری در استان دارد.
وی با اشــاره به اینکه 6/5 درصد اسناد صادره در کل کشور 
متعلق به خراســان رضوی است، افزود: صدور سند مالکيت 
در کشــور نيز 3/3 درصد کاهش داشــته و استان خراسان 
رضوی در این دوره بعد از استان های تهران، اصفهان و فارس 

بيشترین سند مالکيت حدنگاری را صادر کرده است. 
بهادر در ادامه اطمينان داد: با تغييراتی که در اسناد مالکيت 
تک برگ اعمال شده ضریب امنيتی این گونه اسناد افزایش 
یافته و در عين حال از مالکان خواست تا فرصت باقی است 
با مراجعه به واحدهای ثبتی سراسر استان نسبت به تعویض 
اسناد مالکيت دفترچه ای خود اقدام و از مزایای آن استفاده 
نمایند. مدیرکل ثبت اسناد و امالک خطاب به متوليان انفال 
که واگذاری برای طرح های مختلف داشتند، خاطرنشان کرد: 
اســناد مالکيت دفترچه ای در اختيار آنان کمتر از چهار ماه 
دیگــر اعتبار دارد و پس از این مدت هــر گونه اقدام و ارائه 
خدمات به این گونه اســناد منوط به تعویض و تبدیل آن به 

حدنگاری است.
وی در پایان با ابراز نگرانی و اشــاره به اهميت اجرای طرح 
کاداســتر در کشور با بيان اینکه تنها درصد اندکی از امالک 
استان متعلق به اشــخاص و بيش از 85درصد آن دولتی و 
متعلق به بيت المال اســت از مدیران برخی از دستگاه های 
متولی گالیه و تلویحاً گفت: وقتی دولتی ها قانون حدنگاری را 
که خود تصویب کرده اند بر اجرای آن اهتمام ندارند از مردم 

و اشخاص حقيقی چه انتظاری می توان داشت.

همزمان با دهه آخر صفر صورت می گیرد 
  نظارت آتش نشانی ازمراحل برپایی 
ایستگاه های صلواتی در حومه مشهد

قدس: رئيس ســازمان 
آتش نشــانی مشــهد از 
انجام بازدیدهای ایمنی و 
پيشگيرانه آتش نشانان از 
موکب ها  برپایی  مراحل 
و ایستگاه های صلواتی و 
اســکان زائران در حومه 
شهر مشــهد در آستانه 

دهه آخر صفر و شهادت امام رضا )ع( خبر داد.
آتشپاد دوم امير عزیزی گفت: با توجه به نزدیک شدن به دهه 
آخر صفر و حضور کاروان های پيــاده در جاده های منتهی به 
مشهد الرضا، تيم های عملياتی ایستگاه ها و همچنين کارشناسان 
اداره پيشگيری، آموزش و نظارت آتش نشانی مشهد از مراحل 
برپایی و همچنين اسکان زائران پياده در موکب ها و ایستگاه های 
صلواتی در جاده قدیم مشهد به نيشابور و مشهد به گلبهار بازدید 

و سطح ایمنی این اماکن را مورد ارزیابی قرار می دهند.
رئيس آتش نشانی شهر مشــهد خاطرنشان کرد: با هماهنگی 
صورت گرفته با جمعيت خدمتگــزاران زائران پياده، 20 نفر از 
بانوان آتش نشان داوطلب نيز از مکان های استقرار زائران پياده در 
حومه شهر مشهد بازدید و نکات ایمنی را به آنان ارائه می دهند.

آتشــپاد دوم امير عزیزی خاطرنشــان کرد: هدف از انجام این 
بازدیدها ارتقای سطح ایمنی این موکب ها و ایستگاه های صلواتی 
است و آتش نشانان و کارشناسان آتش نشانی توصيه های ایمنی 

الزم را به متصدیان این اماکن اعالم می کنند.

رئیس اتاق اصناف مشهد در گفت وگو با قدس خبرداد 
  تشدید نظارت و بازرسی صنوف 

همزمان با دهه آخر صفر
 رئيــس اتــاق 
مشهد  اصناف 
تکریم  راستای  در  گفت: 
زائــران دهــه آخر صفر 
بازرسی و  طرح های ویژه 
نظارت بر فعاليت اصناف 
در شــهر مقدس مشهد 

تشــدید خواهد شد. محمود بنانژاد در گفت وگو با قدس آنالین 
اظهار کرد: قدردانی از مجاورت با امام رضا)ع( با خدمت صادقانه به 

زائران و رعایت حقوق آن ها صورت می گيرد. 
وی تصریح کرد: در دهه پایانی ماه صفر، با بهره گيری از ظرفيت 
کارشناسی تمام اتحادیه ها، حقوق زائران همچون حقوق اجتماعی، 
حقوق شهروندی، احترام به شخصيت، رعایت شئون و اخالق، به 
ویژه قيمت و کيفيت کاالها را مد نظر قرار داده و تالش خواهيم 

کرد بازار آرامی را برای زائران امام هشتم فراهم کنيم.  
رئيس اتاق اصناف مشــهد افزود: اگرچه به طور غيررسمی از دو 
هفته پيش نظارت ها و بازرسی ها بر فعاليت اصناف در شهر مقدس 
مشهد تشدید شده است، اما از اول آبان ماه طرح ویژه نظارت بر 
فعاليت اصناف مشهد در راستای مراسم دهه آخر صفر و تکریم 

زائران آغاز خواهد شد و تا 10آبان ماه نيز ادامه دارد.
وی با بيان اینکه این طرح عالوه بر شهر مشهد در مبادی ورودی 
این شــهر نيز اجرا خواهد شــد، تصریح کرد: در منطقه اطراف 
حرم مطهر و منطقه ثامن با ظرفيت کامل بازرسان اتاق اصناف 
و کارشناســان اتحادیه های صنفی این طرح از ساعت 9صبح تا 

21 اجرا می شود.
وی ادامه داد: در مبادی ورودی شهر مقدس مشهد نيز از تاریخ 
28مهــر در منطقه ملک آبــاد و ورودی جاده قوچان پایگاه های 
بازرسی اصناف مستقر هســتند و بازرسان عالوه بر ملزم کردن 
واحد های صنفی به درج قيمت کاالها، پاسخگوی شکایات مردمی 

نيز خواهند بود.
بنانژاد افزود: همچنين با سازمان تعزیرات حکومتی، دانشگاه علوم 
پزشکی و سازمان دامپزشکی نيز هماهنگی هایی صورت گرفته 
اســت تا کارشناسان خود را برای تيم بازرسی مشترک در شهر 
مشــهد به ویژه در محدوده اطراف حرم مطهر در دهه آخر صفر 
معرفی کنند تا عالوه بر رســيدگی به فعاليت اصناف، امنيت و 
سالمت غذایی واحدهای صنفی همچون مواد غذایی، رستوران ها، 

نانوایی ها و آشپزخانه ها مورد بررسی قرار گيرد. 
وی با بيان اینکــه 80درصد کاالهای اصناف اطراف حرم مطهر 
دارای برچسب قيمت هستند، ادامه داد: همه واحد های صنفی 
در راســتای حقوق مصرف کننده باید برچســب قيمت را روی 
همه کاال های خود نصب کنند و واحد های خدماتی نيز فهرست 
خدمــات خود با قيمت های مصوب اتحادیــه را در معرض دید 
زائران قرار دهند و همچنين ملزم به صدور صورتحساب هستند 
که اجتناب از هر کدام از این موارد تخلف محسوب شده و قابل 

پيگيری خواهد بود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی: 
  خدمت رسانی به بیش از 142 هزار زائر 

jاربعین در موکب امام رضا
اوقاف  مدیــرکل  قدس: 
خراســان  خيریه  امور  و 
رضوی گفــت: در هفت 
روز به 142هزار و 74زائر 
در  حســينی  اربعيــن 
موکب امام رضا)ع( اوقاف 
خراسان رضوی در کربال 
خدمت رسانی شد. حجت االسالم والمسلمين احمدزاده بيان کرد: 
در موکب امام رضا)ع(، خدماتی شــامل اطعام، اسکان، پخت و 

توزیع نان گرم، خدمات پزشکی و دارویی به زائران ارائه شد.
وی افــزود: در این بازه زمانی پذیرایــی از 55هزار و 800 نفر و 
اســکان 7هزار و 476 نفر انجام شد و یک هزار و 603 نفر نيز از 

خدمات دارویی و درمانی این موکب بهره مند شدند.
حجت االسالم احمدزاده اظهار کرد: با استقرار نانوایی در موکب 
امام رضا)ع( در کربال، 52هزار و 150 قرص نان صلواتی پخت و 

بين زائران و سایر موکب ها توزیع شد.
وی در پایان گفت: موکب امام رضا)ع( در کربالی معلی از تاریخ 
21 مهر تا  27 مهرماه به زائران اربعين حســينی خدمت رسانی 
کرد. گفتنی است، هزینه های موکب از محل خيران و موقوفات 

مرتبط صورت گرفته است.

رضا طلبی  سخنگوی جمعيت خدمتگزار زائران پياده امام رضا)ع( گفت: سال 
گذشــته حدود 430هزار زائر پياده در دهه آخر صفر وارد مشهد شدند که امسال 

پيش بينی می شود 10 تا 15 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.
حســين رضایی در گفت وگو با قدس آنالین با اشــاره به اینکه در 9محور ورودی به مشهد، 
خدمت رســانی به زائران پياده امام رضا)ع( صورت می گيرد، افزود: 276ایستگاه صلواتی در 6 
محور ورودی به مشــهد شامل مشهد به نيشابور، مشهد به تربت حيدریه، مشهد به فریمان و 
تربت جام، مشهد به سرخس، مشهد به کالت و مشهد به جاده قوچان آماده پذیرایی از زائران 
پياده امام رضا)ع( هستند. در دو محور فرعی دیگر شامل جاده سيدی به مشهد و جاده قدیم 
قوچان و همچنين محور جاده طرقبه شاندیز به مشهد نيز در روزهای پایانی و نزدیک به ایام 

شهادت امام رضا)ع( خدمت رسانی به زائران پياده صورت می گيرد.
وی بيان کرد: بر اســاس بررسی های صورت گرفته پيش بينی اسکان 100هزار زائر پياده امام 
رضا)ع( از سوی جمعيت خدمتگزار در 300 مکان در شهر مشهد صورت گرفته است که 180 
مکان آن متعلق به آموزش و پرورش اســت و مکان های دیگر نيز امکانات و فضاهای مردمی 
هستند که برای پذیرایی از زائران، اعالم آمادگی کرده اند. از طرفی در شرایط فعلی برای اسکان 

15هزار زائر پياده در شهر مشهد به فضای اسکان نياز است. 
سخنگوی جمعيت خدمتگزار زائران پياده امام رضا)ع( اظهار کرد: از مردم مشهد انتظار می رود 
در راستای قدرشناسی از مجاورت با امام رضا)ع( ميزبانی شایسته ای از زائران این امام داشته 
باشــند و امکانات و خدمات خود همچون فضای مسقف و مفروشی را که در اختيار دارند به 
جمعيت خدمتگذار زائران پياده امام رضا)ع( به آدرس مشهد، خيابان بهار، ابتدای خيابان دکتر 
شهيد بهشتی، ساختمان اتکای سابق و یا شماره تلفن 38558010 واحد اسکان اطالع دهند تا 
این واحدها پس از بازرسی ایمنی و در صورت تأیيد برای اسکان زائران پس از تأمين کاالهای 

مورد نياز مورد استفاده قرار بگيرند.
رضایــی ادامــه داد: حدود 50 هــزار نفر از زائران پيــاده از خدمات بيمــه ای این جمعيت 
 خدمتگزار اســتفاده خواهند کرد که مدیران کاروان ها برای استفاده از این موضوع می توانند 
به سایت www.bime zaer.com مراجعه کنند و با نام نویسی افراد کاروان در این سایت 
و پرداخت مبلغ 2هزار تومان از خدمات بيمه ای به مدت 10 روز اســتفاده کنند و براســاس 
مستنداتی که وجود دارد سال گذشته زائران از این بيمه در مواردی که با حوادثی مواجه شده 
بودند استفاده های خوبی کردند. از طرفی خدمات بيمه ای مشابه که از سوی سازمان های دیگر 

برای همين تعداد روز برای زائران صورت می گيرد در حدود 15 هزار تومان است.
وی اظهار کرد: پيش بينی 65هزار شب خواب در محورهای منتهی به مشهد و در ایستگاه های 
صلواتی صورت گرفته است و در حال حاضر ظرفيت جاده ای زائران پياده تکميل است، از این 
رو توصيه اکيد به کاروان ها و زائران می شــود که بدون هماهنگی با جمعيت خدمتگزار وارد 
جاده ها نشوند. همچنين چهار سامانه جمعيت خدمتگزار، حرکت کاروان های پياده زائران را 
از مبدأ تا مشهد و ایستگاه به ایستگاه مورد رصد و بررسی قرار می دهند و اینکه یک کاروان 
زودتر یا دیرتر در مســير حرکت کند، وجود ندارد. از طرفی در محورهای خراسان شمالی و 
جنوبی و در مسيرهایی نظير شيروان به قوچان، بجنورد به شيروان، بيرجند به گناباد و گناباد 

به تربت حيدریه با کمبود و محدودیت ایستگاه های صلواتی مواجه هستيم که این مسئله به 
استانداری های خراسان شمالی و جنوبی گوشزد شده است.

رضایی بيان کرد: به مجاوران نيز توصيه می شود اگر نذوراتی برای پذیرایی از زائران امام رضا)ع( 
دارند از انجام آن به صورت شخصی در جاده ها خودداری کنند زیرا این موضوع عالوه بر اینکه 
تبعات و مشکالت مختلفی را در مسيرها همچون مسائل ترافيکی، تصادفات و موارد بهداشتی 
ایجاد می کند ممکن است در محل ها و مکان هایی که زائران به طور واقعی به آن ها نياز دارند 
توزیع نشود در حالی که اگر این افراد با قسمت تغذیه جمعيت خدمتگزار هماهنگ کنند و 
نذورات خود را در اختيار این جمعيت قرار دهند این نذورات با نظارت و حضور خودشــان در 

اختيار کاروان ها و زائرانی قرار می گيرد که نياز واقعی خواهند داشت.
ســخنگوی جمعيت خدمتگزار زائران پياده امام رضا)ع( تصریح کرد: موضوعی که از مردم و 
سازمان های مرتبط تقاضا داریم به آن توجه داشته باشند این است که کمبود دارو برای زائران 
پياده به شــدت وجود دارد و انتظار می رود گروه هایی نظير انجمن داروسازان استان خراسان 
رضوی به این مسئله توجه جدی داشته باشند و بر اساس یک همت جهادی با قسمت بهداشت 
و درمان این جمعيت این کمبود را برطرف کنند، همچنين از مردم تقاضا می شــود داروهای 
اضافی نظير داروهای سرماخوردگی و موارد مشابه که در منزل نگهداری می کنند را به واحد 
درمان این جمعيت تحویل دهند تا پس از تفکيک، برای استفاده زائران در 28 ایستگاه درمانی 

در مسيرهای جاده ای و 22 ایستگاه درمانی این جمعيت در شهر مشهد ارسال شود.
رضایی افزود: افرادی که تمایل به همکاری در ایستگاه های صلواتی این جمعيت در هر زمينه ای 
به ویژه موارد فنی را نيز دارند می توانند حضوری و یا غيرحضوری آمادگی خود را اعالم کنند تا 

در ایستگاه های خدمت رسانی این جمعيت به زائران امام رضا)ع( مستقر شوند.   
وی با بيان اینکه پيش بينی می شود امسال زائران خارجی بيشتری از پاکستان، افغانستان و عراق 
در راهپيمایی دهه آخر صفر شرکت کنند، گفت: با همکاری های صورت گرفته با وزارت امور 

خارجه برنامه های ویژه ای برای زائران خارجی در نظر گرفته  شده است.

سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام رضاj در گفت وگو با قدس: 

پیش بینی افزایش ۱۵ درصدی زائران پیاده در سال جاری

تی
جن

ن 
یما

: ا
س 

عک

روزبازار

سند

ایمنی

با اصناف

وقف و نذر

ستاری در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری خراسان رضوی:
اقتصاد های مبتنی بر نفت، موجب چاق شدن دولت ها شده است

فارس: معاون علمی و فناوری رئيس جمهور گفت: ســاختار تمام دولت هایی که بر اساس 
منابع زیرزمينی است موجب شکل گيری دولت ها و حکومت های چاق شده است.

سورنا ستاری در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری خراسان رضوی که در استانداری 
خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: بزرگ ترین خيانت نفت به ما فرهنگی است که اقتصاد 
مبتنــی بر نفت آورده، به طوری که اقتصاد ایران را تبدیل به اقتصادی وارداتی کرده که بر 

اساس آن نفت بفروشيم و کاال تحویل بگيریم.
وی با تأکيد بر این نکته که هيچ کشــوری در اقتصاد دانش بنيان رشد نکرده مگر اینکه از 
اقتصادش مانند ناموســش حمایت و محافظت کند، گفت: اما ما به راحتی بازاهای خود را 
باز می گذاریم و با صادر کردن مجوزهای ضد توليد و به نفع واردات، جلو رشــد این نوع از 

کسب و کارها را می گيریم.
ستاری سخنانش را با این پرسش ادامه داد که چرا ما باید کرکره کسب و کار فردی را پایين 

بکشيم  و جلو حرکتش را بگيریم؟
وی اضافه کرد: این خيانت به کشور است؛ چراکه پس از آن نيز باید شاهد مهاجرت جوانانمان 
به کشورها و سایر استان ها باشيم. وی با اشاره به اینکه مراکز فناوری را باید بياوریم داخل 
شهرها نه در مکانی که با شهر فاصله بسيار دارد، از دانشگاه فردوسی تقاضا کرد زمينی را برای 

ساخت این پارک اختصاص دهد.

   کشف ُمهرهاي گلي 
از محوطه تاریخي ریوی

خبرنگار  بجنــورد- 
هيئت  سرپرست  قدس: 
ایرانــی باستان شناســی 
تاریخــی  محوطــه  در 
ریــوی گفــت: در فصل 
هفتــم کاوش بين المللی 
این  در  باستان شناســی 

محوطه تاریخی، تعداد زیادی اثر ُمهرهای گلی کشف شد.
محمدجواد جعفری اظهار کــرد: گل مهرهای محوطه تاریخی 
ریوی به همراه خمره های بزرگ در یکی از اتاق های ســاختمان 
خشتی واقع شده در مرکز محوطه کشف شد که به نظر می رسد 

مربوط به دوران هخامنشی و اشکانی است.
وی عنوان کرد: اثر مهر یا گل مهر روشــی برای انجام معامالت 
اقتصادی و تجاری، ارسال کاال و اسناد، انبارداری و نگهداری کاال 

بوده که از پيش ازتاریخ رایج بوده است.

میراث فرهنگی

   توزیع سبد کاالی تحصیلی 
بین خانواده زندانیان نیازمند نیشابور

خبرنگار  نیشــابور- 
قدس: بــا حضور رئيس 
مدیرعامــل  و  زنــدان 
انجمن حمایت از زندانيان 
شهرستان نيشابور، توزیع 
سبد کاالی تحصيلی بين 
نيازمند  زندانيان  خانواده 

این شهرستان انجام شد.
مدیرعامل انجمن حمایت از زندانيان شهرستان نيشابور در این 
باره گفت: پيشگيری از آسيب های اجتماعی وارده به خانواده های 
زندانيان و کمک به مشکالت معيشتی آنان از دغدغه های انجمن 

حمایت از زندانيان است.
حسن شاملی افزود: در این راستا سعی شده در قالب بسته های 
حمایتی به صورت کاالی تحصيلی و نيز کمک معيشت مالی به 
خانواده های زندانيان مساعدت شود و این انجمن از هيچ کمکی 

به خانواده زندانيان دریغ نمی کند.

نیکوکاری
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تخم مرغ

  در ایام دهه پایانی صفر صورت می گیرد

برپایی پویش »شکرانه همجواری« 
اصناف در مشهد

قدس: همزمان با فرارسيدن ایام دهه پایانی صفر اصناف 
مشــهد در پویش شــکرانه همجواری، اجناس خود را با 

تخفيف به زائران و مجاوران عرضه می کنند. 
در آستانه ایام شهادت امام علی بن موسی الرضا)ع( و دهه 
پایانی صفر اصناف و کسبه مشهدالرضا)ع( نيز همگام با 
مجاوران قبله هشتم)ع( با شعار »-همه-خادم-الرضایيم« 

مهيای ميزبانی از زائران حضرت می شوند.
دوستداران خدمت رسانی به زائران در این زمينه می توانند 
با ارسال عدد 8 به سامانه 1000188080 و نام نویسی در 
ستاد ساماندهی خدمت به زائران پياده در دهه آخر صفر 

آستان قدس رضوی به این پویش مردمی بپيوندند.

  برای ساخت یک دبستان انجام می شود

مشارکت 10 میلیارد ریالی خیران 
روستایی در ساخت مدرسه

قدس: خيران روســتای قرقی عليــای منطقه تبادکان 
شهرستان مشهد، با تقبل پرداخت 10 ميليارد ریال برای 
ساخت یک باب دبســتان در این روستا به صورت 100 

درصد خيرساز مشارکت می کنند.
تفاهم نامه این بنا بين نيک اندیش محترم آقای حاج علی 
بابری به نمایندگی از طرف خيران این روســتا با آموزش 
و پرورش، اداره کل نوســازی مــدارس و مجمع خيرین 

مدرسه ساز استان منعقد شد.
این پروژه در زمينی به مساحت یک هزار و 600 مترمربع و 
با نظارت اداره کل نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس استان 

و به نام شهدای قرقی نام گذاری و ساخته خواهد شد.

  در90 سالگی

 مادر شهیدان »اسالمی« 
آسمانی شد

قدس: مادر شهيدان علی اکبر و محمد اسالمی سرمزده پس 
از ســال ها دوری از فرزندان حماسه آفرینش، به شهيدانش 
پيوست. عصمت شریفی سرمزده در سن 90 سالگی دعوت 

حق را لبيک گفت و به دیدار فرزندان شهيدش شتافت.
شهيد محمد اسالمی ســرمزده در 19 اردیبهشت 1345 
چشم به جهان گشود و 16 اردیبهشت 1361 در رقابيه به 
شهادت رسيد. همچنين شهيد علی اکبر اسالمی سرمزده در 
هشتم بهمن 1342 متولد و در 27 مهر 1363 در عمليات 
والفجر مقدماتی، 1 و 3 شرکت و در تنگه گرگنی به فيض 
عظيم شهادت نائل آمد. آرامگاه شهيدان در گلزار شهدای 

باغمزار و شهيد مدرس)ره( کاشمر قرار دارد.
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روی خط حادهث

طبیعت

شهری

  برف زیبای پاییزی 
شیرباد و بینالود را سپید پوش کرد

 - ر بو نـیــشــــا
در  خبرنگارقــدس: 
حالی که دوماه تا شروع 
فصل زمستان باقی مانده 
ارتفاعات شیرباد و بینالود 
شهرستان نیشابور میزبان 
نخستین برف پاییزی شد 

تا بارش نعمت الهی مردم را غرق در شادی کند.
به گزارش خبرنگار ما بارش برف در ارتفاعات شیرباد و بینالود 
شهرستان نیشابور در روستای بقیع به ۷میلیمتر و در نیشابور 

به 1/8 میلیمتر رسید.
بارش باران که طي یکشنبه شب گذشته شهرستان نیشابور را 
فرا گرفته بود، با برودت هوا به صورت برف درمناطق سردسیر 
و کوهستاني نیشــابور رخ نمود و ارتفاعات منطقه شیرباد و 

بینالود نیشابور را سفید پوش کرد.
بارش برف در ارتفاعات شیرباد و بینالود موجب کاهش دماي 

هوا در شهرستان نیشابور شد.

شهردار مشهد در پاسخ به دالیل فروش 
پیاده روها به اصناف:

  شهروندان تخلف های 
با موضوع سد معبر را گزارش کنند

فارس: شــهردار مشهد 
در  شــهروندان   گفت: 
صــورت دیــدن تخلف 
اصناف در چیدمان میز 
و صندلــی در معابر، به 
ویژه در مکان های شلوغ 
که در عبور و مرور آن ها 

مشــکل ایجاد می کند، با ذکر مورد، شکایت های خود را به 
سازمان میادین شهرداری گزارش کنند. 

محمدرضا کالئی افزود: بر اســاس آیین نامه مصوب شورای 
شهر برای برخی مشاغل که دارای شرایط موجود در آیین نامه 

باشند، مجوز چیدمان میز و صندلی در معابر صادر می شود.
شهردار مشهد با اشاره به اینکه چیدمان میز و صندلی ها باید 
فضای حائلی با پیاده روها داشته باشد، خاطرنشان کرد: اگر 
واحد صنفی درصد زیادی از پیاده  رو را گرفته باشد و با نبودن 
بسترسازی مناسب سد معبر کرده باشد، تخلف تلقی شده و 

بی گمان با آن برخورد می شود.
کالیی در خصوص این پرسش شهروندان که چرا شهرداری اجازه 
بســاط کردن در پیاده رو به دستفروشان نمی دهد، اما در قبال 
دریافت پول اجازه چیدمــان میز و صندلی به اصناف می دهد، 
گفت: وظیفه مدیریت شهری ایجاد فضایی مناسب برای عرضه 
کاالی دســت فروش هاست، برای قشر ضعیفی که امکان اجاره 
مکانی را ندارند و یا سود کاالهایشان پایین است، سازمان میادین 
را ملزم کرده ایم که مکان هایی تحت عنوان شب بازار، جمعه بازار 

و امثال آن را در اختیار شهروندان قرار بدهند.
وی بــا تأکید بر اینکــه باید خود شــهروندان در این حوزه 
مطالبه گر باشند، تصریح کرد: اگر ما بساط دست فروشی ها را 
جمع می کنیم، وظیفه داریم مکانی را برای آن ها تعبیه کنیم 
و اگر شهروندان مکان هایی را می شناسند که دست فروش ها 
می توانند در قالب جمعه بازار و شــب بازار محصوالتشان را 
عرضه کنند، حتماً پیشنهاد بدهند تا همکارانمان اقدامات الزم 

را انجام بدهند.

مقام ارشد انتظامی خراسان رضوی خبرداد
  ناکامي قاچاقچیان 

در انتقال 269 کیلوگرم تریاک 
خط قرمز: فرمانده انتظامي خراســان رضوی از کشــف 269 

کیلوگرم تریاک در شهرستان نیشابور خبر داد.
ســردار محمدکاظم تقوی در تشــریح این خبر گفت: در پي 
کسب خبری مبني بر تردد یک دستگاه خودرو پژو405 حامل 
موادمخدر در محور مشهد- نیشابور، پیگیری موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان 
نیشابور قرار گرفت. وي افزود: یگان های عملیاتی پلیس با اشراف 
اطالعاتی، خودرو موردنظر را شناسایی و به راننده دستور ایست 
دادند که راننده خودرو با مشــاهده مأموران از صحنه فرار که با 
ســرعت عمل پلیس در نهایت قاچاقچیان خودرو را در یکي از 
خیابان هاي شهر »خرو« رها و با استفاده از تاریکی هوا از محل 
متواري شدند. سردار محمدکاظم تقوی تصریح کرد: مأموران در 
بازرســي از این خودرو، 269 کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک 
را ازداخل خودرو کشف کردند. فرمانده انتظامي استان خراسان 
رضوی با اشــاره به تالش پلیس برای دستگیری قاچاقچیان تا 
حصول نتیجه، خاطرنشان کرد: امروز با اشراف اطالعاتی پلیس 
در تمام نقاط اســتان، هیچ نقطه امنی برای اشرار، قاچاقچیان، 

سوداگران مرگ و مخالن نظم و امنیت جامعه وجود ندارد.

پایان یک زندگی در عمق زمین
  چاه کن غیرمجاز زیر آوار جان باخت

فرمانده  قرمــز:  خط 
شهرســتان  انتظامــی 
بجنــورد از مــرگ یک 
چاه کــن غیرمجــاز در 
حصار وگرمخــان بر اثر 

ریزش چاه خبر داد.
ســرهنگ علی پاکدل با 
اعالم جزئیات این خبر، گفت: در پی اعالم خبری مبنی بر اینکه 
یک چاه کن غیر مجاز حین حفر یک حلقه چاه در حوالی شهر 
حصار و گرمخان گرفتار آوار ناشی از ریزش چاه شده، به سرعت 
مأموران انتظامی و آتش نشانی به محل اعزام شدند. وی با اشاره 
به اینکه فرد مورد نظر این چاه را تا عمق 30 متری حفر کرده بود، 
افزود: متأسفانه به دلیل حفر غیر قانونی و همچنین عدم رعایت 
نــکات ایمنی، چاه ریزش کرده و این چاه کــن نیز در زیر آوار 
گرفتار و در نهایت کشته شده است. سرهنگ پاکدل با بیان اینکه 
جســد این فرد پس از حدود 19 ساعت تالش تیم آتش نشانی 
مستقر در محل کشف و به پزشکی قانونی منتقل شد، یادآور شد: 
شهروندان نباید به صورت غیرقانونی و غیر استاندارد اقدام به حفر 
چاه کنند و باید در این رابطه ضمن دریافت مجوز الزم اقدامات 

خود را از طریق نهاد های مربوط پیگیری کنند. 

  اعتراف گوشی قاپ حرفه ای 
به ده ها فقره سرقت

خط قرمز: فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری سارق حرفه ای 
خیابانی و رمزگشایی از 30 فقره گوشی قاپی خبر داد.

ســرهنگ »صارمی ساداتی« در تشریح این خبر گفت: گزارش 
چند فقره سرقت های سریالی گوشــی قاپی در محدوده بولوار 
جانباز مشــهد پلیس را بر آن داشــت طرح ویــژه ای را برای 
شناسایی و دستگیری عامالن این سرقت ها در دستورکار خود 
قرار دهد. وی افزود: تیم های تجســس کالنتری آبکوه در این 
مأموریت ضربتی با تقویت گشت های نامحسوس و با ردزنی های 
گسترده دو جوان موتورسوار را به عنوان مظنون تحت نظر قرار 
دادند. فرمانده انتظامی مشهد گفت: مأموران کالنتری آبکوه پس 
از دقایقی برای دســتگیری دو متهم که قصد قاپیدن گوشــی 
تلفن همراه یک عابر پیاده داشــتند وارد عمل شدند. سرهنگ 
صارمــی گفــت: در این لحظه عملیات تعقیــب و گریز آغاز و 
راکب موتورسیکلت به سرعت از صحنه متواری شد، اما پلیس 
ترک نشــین آن را دستگیر کرد. وی گفت: متهم هفده ساله در 
تحقیقات اولیه پرونده اعتراف کرد از چندی قبل با همدســت 
خود آشنا شده و نقشه سرقت ها را طراحی و تاکنون مرتکب 30 
فقره گوشی قاپی شده اند. وی با اشاره به این مطلب که تحقیقات 
پرونده تا زمان دستگیری متهم فراری پرونده و کشف سرقت های 
انجام شده توسط این دو متهم ادامه دارد، از شهروندان خواست 
به توصیه های ایمنی و بازدارنده پلیس درباره پیشگیری از وقوع 
سرقت های خیابانی و نحوه حمل و استفاده از گوشی تلفن همراه 

در خیابان ها مدنظر خود داشته باشند.

عقیل رحمانی عامــل فروش فرش های 
تقلبــی کــه روی فرش ها شناســنامه های 
جعلی نصب و آن ها راکه براســاس بررسی 
انجام شده تراکمشان بین 350 تا500شانه 
بود را بــه عنوان فرش های۷00 شــانه به 
مردم فروخته بود، بــا اعالم رأی دادگاه به 

پنج سال حبس محکوم شد.

 یادآوری چگونگی لو رفتن ماجرا
23 تیرمــاه ســال جــاری بود کــه خبر 
اختصاصی فروش فرش های تقلبی در شهر 
مشــهد را با عنوان »قالی فروشی قالبی!« 

در خط قرمز روزنامه قدس منتشر کردیم.
در آن تاریخ مهدی مقدســی کارشــناس 
بازرسی ســازمان صنعت،  مسئول معاونت 
معدن و تجارت اســتان در تشــریح نحوه 
اجرای نقشــه ایــن اقــدام متقلبانه گفت: 
چنــد روز پیش در پــی رصدهای تیم های 
آگهی هــای  برخــی  روی  کارشناســــی 
منتشــر شــده در فضای مجازی، چندین 
آگهی فــروش فرش در ســــایت »دیوار« 
 توجــه کارشناســان را به خــودش جلب 

کرد. 
وی تصریح کرد: حساســیت کارشناسان از 
آن جایی روی ماجرا چند برابر شــد که در 
آگهی درج شده قیمت فرش هایی که ۷00 
شانه عنوان شــده بود، تفاوت معناداری با 
قیمت رایج در ســطح بازار داشت و ارزان تر 
عنوان شده بود. کارشــــناس مســــئول 
معاونت بازرســی ســازمان صمت اســتان 
ادامه داد: وقتی موضوع در معاونت بازرسی 
ســازمان صمت اســتان مطرح شد از یک 
تیم زبده کارشناســی که ماجــرا در حوزه 
فعالیت آن ها بود، خواســته شد تا به ماجرا 
ورود کرده و پشت پرده این اختالف قیمت 
فرش های ۷00 شانه با آنچه در بازار وجود 

داشت را روشن کنند. 
از همین رو بررســی ماجرا به صورت دقیق 
آغاز و ابتــدا با عامل درج آگهی یادشــده 
تماس گرفته شــد. اما هربار که کارشناسان 
می خواســتند در پوشــش خریدار فرش به 
محل فعالیــت غیرمجاز فرد مذکور مراجعه 
کنند، این کار میســر نمی شد؛ چراکه فرد 

متخلف در طول یک هفته 
فعالیتش  بار مکان  ســــه 
را تغییــر داد تــا ردی از 
نگــذارد.  باقــی  خــودش 
کارشناســــان  تــالش 
ســــرانجام نتیجــه داد و 
مرکز  توانســــتند  آن هــا 
متخلف  فرد  فعالیت  اصلی 
خیابــــان  حوالــــی  را 
پنجتــــن شناســــایی و 
آنجــــا را کــه در پوشش 
فروشــی  فرش  مغازه  یک 
فعــال بود، مورد بازرســی 

سرزده خود قرار دهند.
اولیه  بازرســــی  پــی  در 

کارشناســــان مشخص شد در محل انواع 
فرش بــا شناســنامه بی هویــت برندهای 
مختلف و با کیفیت های مختلفی نگهداری 

می شود. 
از طرفی بررسی شناسنامه های نصب شده 
روی فرش ها نشان می داد فرش های عرضه 
شده در پوشــش تراکم ۷00 شانه، به هیچ 
عنوان کیفیــت ادعایی را ندارد و تراکم آن 

در حد 350  تا 500 شانه است.
وی بیان داشــت: از طرفی نکته قابل تأمل 
این بود که پشــت برخی فرش ها و در بین 
بافــــت آن ها درج شــده بود ۷00 شــانه 
و ایــــن را به خریدار القا می کرد فرشــی 

را که خریداری کرده بدون 
شک ۷00 شانه است؛ این 
وقتی  که  بود  درحالــــی 
از عامــــل فــــروش در 
مورد ایــــن نکته فریبنده 
او  شد،  خواســته  پاســخ 
کارخانه هایــی  بود  مدعی 
کــه فرش هــا را بــرای او 
می فرســــتند و در حوالی 
شــــهر کاشــــان واقــع 
شده اند، دست به این اقدام 
زده اند! از طرفی از ســوی 
پرونــده در مجموع  متهم 
تقلبی  فــرش  تخته   250
کشــف و محل با دســتور 
قاضی دشــتی فدکی جانشــین دادسرای 

انقالب مشهد پلمب شد.

 رسیدگی فوری به ماجرا در 
دادسرای انقالب

پس از آن پرونده این اقدام متقلبانه در یکی 
از شعبات بازپرسی دادسرای انقالب مشهد 
مورد رسیدگی قرار گرفت و عامل این اقدام 
مجرم شــناخته و برای تنهــا متهم پرونده 

کیفرخواست صادرشد. 
در ادامــه پرونده فــروش فرش های تقلبی 
برای طی شــدن دیگر مراحل قضایی مورد 

نیاز به دادگاه ارسال شد.

صدور رأی قاطع قضایی در سه ماه
به همین واســطه پرونده به شــعبه 132 
دادگاه کیفری 2 مشــهد ارجاع و توســط 

قاضی خلیقی مورد رسیدگی قرار گرفت.
بــرای چندمین بار متهــم پرونده پای میز 
عدالت قــرار گرفت تا از خــود دفاع کند، 
تمامی مراحــل قضایی در ایــن زمان هم 
طی شــد و ســرانجام قاضــی پرونده رأی 
محکومیــت متهم را صادر کرد. در این رأی 
آمده است:در مورد اتهام »ا.ا« مبنی برتقلب 
از طریق تغییر در مشخصات فرش موضوع 
کیفرخواست صادر شده از دادسرای مشهد 
بدین توضیح که متهم با تبلیغات غیرواقعی 
فرش های 500 شــانه تراکم 2هزار و100 
شانه را به عنوان فرش های ۷00 شانه تراکم 
2 هزارو 550 شــانه به فروش می رســانده 
اســت که باتوجه به گزارش اتحادیه مربوط 
که حکایت از فعالیت مســتمر متهم در این 
امر داشــته و همچنین فاکتورهای پیوست 
همگــی حکایت صحت گزارش واصله دارد. 
باتوجه به گزارش بازرسان سازمان صمت و 
گزارش نهایی رئیس سازمان مذکور و اقاریر 
صریح و مکرر نامبرده، دادگاه ارتکاب بزه را 
محرز دانسته و استناد به ماده 46-40-19-

54 قانون مجازات اسالمی و بند سوم ماده 
40 قانون تقویت توسعه نظام استاندارد وی 
را به تحمل پنج سال حبس محکوم، لیکن 
اجرای مدت چهار سال از حبس را به مدت 
دو ســال تعلیق می نماید که هرگاه محکوم 
از تاریــخ صدور قرار تا پایــان مدت تعلیق 
مرتکــب جرایم عمــدی حد،قصاص،دیه یا 
تعزیر تا درجه۷ شود،عالوه بر مجازات جرم 
اخیر مجــازات معلق نیز دربــاره وی اجرا 
خواهد شد. رأی صادره از زمان ابالغ تا 20 
روز هم قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر 

خواهد بود.

با اعالم رأی دادگاه 132 مشهد مشخص شد

5 سال حبس برای عامل فروش فرش های تقلبی

عامل فروش فرش های 
تقلبی  روی فرش ها 
شناسنامه های جعلی 

نصب و آن ها راکه 
براساس بررسی انجام 

شده تراکمشان بین 
350 تا500شانه بود را 

به عنوان فرش های700 
شانه به مردم فروخته 

بود

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
  هوای خراسان رضوی سردتر می شود

قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد برپایه بررسی 
نقشه های پیش یابی با نفوذ جریان های ناپایدار کاهش دما در 
سطح استان آغاز و به تدریج تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

همچنین طی اوایل امروز در مسیرها و محورهای کوهستانی 
پدیده مه و کاهش میدان دید افقی دور از انتظار نیست. 

در روز گذشته بارش باران در شهرستان های نیشابور، چناران، 
مشهد و سبزوار گزارش شد که بیشترین بارش در نیشابورتا 

زمان مخابره خبر به میزان دو میلی متر بوده است.

گزارش جلسه

3
سه شنبه 30مهر 1398 
23 صفر 1441 22 اکتبر 2019 
 سال سی و دوم 
 شماره 9093  ویژه نامه 3477 

در شهـر شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0903۸3۴3۸01 

فضای مجازی: 

قدس: با تصویب شــورای اسالمی شهر مشهد، اعالم کنندگان 
مفاسد اداری در شهرداری مشهد پاداش خواهند گرفت. 

روز گذشته در هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر ابتدا 
الیحه آیین نامه حمایت و تشویق اعالم کنندگان مفاسد اداری در 

شهرداری مشهد در دستور کار قرار گرفت.
با تصویب این الیحه، شــهرداری مشهد موظف شد در راستای 
تشــویق شهروندان و کارکنان به اعالم فساد اداری در شهرداری 
مشهد به افرادی که نسبت به اعالم فساد اداری اقدام کنند، پاداش 

و حق الکشف پرداخت کند.
در ادامه این جلسه، الیحه ارائه خدمات حمل و نقل عمومی رایگان 
در دستور کار قرار گرفت و پس از تصویب شهرداری مشهد مکلف 
شــد، در راستای اجرای تبصره 2 ماده 5 قانون حمایت از حقوق 
معلوالن، بند 2۷ منشور حقوق و مسئولیت های شهرنشینی شهر 
مشهد، ایجاد رفاه برای معلوالن جسمی حرکتی و تسهیل در ارائه 
خدمات حمل و نقل عمومی درون شهری )اتوبوس و قطارشهری( 
به آن ها، برای هر فرد با معلولیت درجه شــدید و خیلی شدید، 

تعداد 60 سفر رایگان در هر ماه منظور نماید.

 تصویب پرداخت هزینه ارائه خدمات حمل و نقل 
دانش آموزان استثنایی نیازمند

 الیحه پرداخت هزینه ارائــه خدمات حمل و نقل دانش آموزان 
استثنایی نیازمند نیز یکی دیگر از دستورهای جلسه دیروز شورای 
شهر بود که پس از تصویب به شـهرداری مشـهد اجازه داده شد 
به منظور کمک به خانواده های نیازمند و محـروم دارای فرزند با 
معلولیت جســمی حرکتی و ذهنی و فراهم نمودن زمینه ادامه 

تحصیل و آموزش این گونه از دانش آموزان در مدارس استثنایی، 
هزینه های مربوط به خدمات رفت و آمد دانش آموزان مذکور را 
که توسط شرکت های خصوصی تحت پوشش و نظارت سازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری ارائه می شود، تا سقف 
مبلغ 15میلیارد ریال، از محل اعتبارات کمک به اقشار آسیب  پذیر 

مندرج در بودجه سال 1398 شهرداری پرداخت کند. 
همچنین نام گذاری ســه میدان در منطقه سپاد، طرح آیین 
حمایت از ورزش قهرمانی با قیــد دو فوریت، الیحه معافیت 
خانواده معزز شــهدا و آزادگان، جانبازان و خانواده ایشــان و 
رزمندگان از هزینه های کفن و دفــن، الیحه مجوز واگذاری 
سهام ســازمان مدیریت پسماند به ســهامدار حقوقی طرف 
مشارکت شــرکت پلیمر پالســت بارثاوا، الیحه اطالع رسانی 
عمومی مواد 24 و 25 دفترچه ضوابط محاســبات درآمدی، 
تصویــب الیحه مجوز انعقاد قرارداد مشــارکتی اجرای پروژه 
توحید AT19و الیحه اصالح بند 1-3 ماده 3 صلح نامه پروژه 
مشارکتی حریر از دیگر مصوبات هفتادو پنجمین جلسه علنی 

شورای شهر مشهد بود.

در هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر مشهد تصویب شد

اعطای پاداش به اعالم کنندگان مفاسد اداری در شهرداری

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی خدمات و پشتیبانی 
ریل صنعت آریا متین مورخه14/ 1398/08

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود تا در جلسه مجمع عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی 
خدمات و پش��تیبانی ریل صنعت آریا متین که راس س��اعت15 روزسه ش��نبه مورخه 1398/08/14 در 
محل نماز خانه س��اختمان اداری ش��رکت بهره برداری قطارش��هری مش��هد تش��کیل می گردد، حضور به 
هم رس��انند.از س��هامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایش��ان دعوت می شود در جلسه مذکور حضور 

یابند.
یادآوری : 

الف( اعضاء محترمی که امکان حضور آنها در جلسه مقدور نمی باشد می توانند حق رای خود را به موجب 
وکالت نامه کتبی به فرد دیگری محول نمایند که در این صورت تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر 3 
رای و هر ش��خص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود. اعضاء متقاضی نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر 
خود باید در س��اعت اداری به دفتر ش��رکت تعاونی مراجعه تا پس از تایید وکالت نامه های مزبور توسط 

مقام مجاز ، ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
ج(اعضاء محترمی که مایل به کاندیدا شدن جهت سمت هیئت مدیره و  بازرسی تعاونی می باشند تقاضا 
می ش��ود حداکثر ظرف مدت 24 ساعت از تاریخ انتشار به مدت 10 روز جهت طی مراحل قانونی و تنظیم 

فرم مربوطه در ساعات اداری به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.
دستور کار جلسه : 

1. استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره .
2. ارائه گزارش بازرس قانونی.

3. بررسی و تصویب صورت های مالی ، سال مالی منتهی به 1396 و 1397.
4. طرح و تصویب بودجه سال مالی 1398.

5. طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص پرداخت پاداش هیئت مدیره محترم ، پرسنل و مدیرعامل.
6. طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش یا کاهش سرمایه.

7. انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل  برای مدت سه سال.
8. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی.

هیئت مدیره
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آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت ایجاد صنعت تابران )سهام عام(                           
به شماره ثبت 25418 وشناسه ملی 10380408431

پی��رو آگهی مورخ 17 مهرماه 1398 در روزنامه قدس خراس��ان 9083 ویژه نام��ه 3467 و عدم حصول حد نصاب الزم 
جهت تش��کیل جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول در تاریخ 1398/07/28، جلس��ه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده صاحبان س��هام ش��رکت ایجاد صنعت تابران )س��هامی عام( به ش��ماره ثبت 25418 و شناسه 
ملی 10380408431 جهت س��ال مالی منتهی به 1397/08/30 رأس ساعت 09:00 صبح روز شنبه مورخ 1398/08/11 
در محل مش��هد - بلوار مدرس، مدرس 5، س��اختمان مس��کن، طبقه سوم برگزار خواهد ش��د. بدین وسیله از کلیه 
س��هامداران محترم، وکال یا نمایندگان قانونی ایش��ان دعوت می گردد تا برای اخذ تصمیم در مورد دس��تور مجمع و 
برگ ورود به جلس��ه ضمن همراه داش��تن کارت ملی، وکالتنامه رس��می یا برگه نمایندگی معتبر و اصل اوراق س��هام 
)مدارک مالکیت س��هام( از ساعت 08:00 الی 09:00 روز یکش��نبه مورخ 1398/08/11 به محل برگزاری مجمع مراجعه 
فرمایند. تأکید می گردد همراه داش��تن اصل کارت ملی و یا تصویر آن جهت حضور در مجمع برای کلیه س��هامداران 
محترم و نمایندگان قانونی ایشان الزامی است.  دستور جلسه : 1- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس 
قانونی ش��رکت برای عملکرد س��ال مالی منتهی به 1397/08/30. 2- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب سود 
و زی��ان و عملکرد س��ال مالی منتهی ب��ه 1397/08/30  3- تنفیذ و تصویب معامالت موض��وع ماده 129 الیحه قانونی 
اص��الح قس��متی از قانون تج��ارت  4- انتخاب اعضاء هیئت مدی��ره.  5- انتخاب بازرس قانون��ی اصلی و علی البدل و 
حس��ابرس مس��تقل و تعیین حق الزحمه ایش��ان  6- تعیین روزنامه کثیراالنتش��ار جهت آگهی های قانونی. 7- اتخاذ 

تصمیم درخصوص میزان حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره . 8- سایر موارد.
هیئت مدیره شرکت
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آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت توسعه صنعت گردشگری تابران )سهام عام( 
به شماره ثبت 25420 و شناسه ملی 10380408450 )نوبت دوم(

پی��رو آگهی مورخ 17 مهرماه 1398 در روزنامه قدس خراس��ان 9083 ویژه نام��ه 3467 و عدم حصول حد نصاب الزم 
جهت تش��کیل جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول در تاریخ 1398/07/28، جلس��ه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده نوبت دوم صاحبان سهام شرکت توسعه صنعت گردشگری تابران )سهام عام( به شماره ثبت 
25420 و شناس��ه ملی 10380408450 جهت س��ال مالی منتهی به 1397/08/30 رأس ساعت 13:00 صبح روز شنبه 
مورخ 1398/08/11 در محل مشهد - بلوار مدرس، مدرس 5، ساختمان مسکن، طبقه سوم برگزار خواهد شد. بدین 
وس��یله از کلیه س��هامداران محترم، وکال یا نمایندگان قانونی ایش��ان دعوت می گردد تا ب��رای اخذ تصمیم در مورد 
دستور مجمع و برگ ورود به جلسه ضمن همراه داشتن کارت ملی، وکالتنامه رسمی یا برگه نمایندگی معتبر و اصل 
اوراق س��هام )مدارک مالکیت س��هام( از ساعت 08:00 الی 09:00 روز یکش��نبه مورخ 1398/08/11 به محل برگزاری 
مجم��ع مراجع��ه فرمایند. تأکید می گردد همراه داش��تن اصل کارت مل��ی و یا تصویر آن جهت حض��ور در مجمع برای 
کلیه س��هامداران محترم و نمایندگان قانونی ایشان الزامی است.    دستور جلسه :1-  استماع گزارش هیئت مدیره، 
حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به 1397/08/30.    2-  بررسی و تصویب ترازنامه 
و صورتحساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به 1397/08/30    3-  تنفیذ و تصویب معامالت موضوع ماده 
129 الیح��ه قانون��ی اصالح قس��متی از قانون تجارت    4-  انتخاب اعضای هیئت مدیره 5-  انتخاب بازرس قانونی اصلی و 

علی البدل و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه ایشان    6-  تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت آگهی های قانونی.
7-  اتخاذ تصمیم درخصوص میزان حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره. 8-  سایر موارد.

هیئت مدیره شرکت
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آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت توسعه تحقیقات و فن آوری تابران 
)سهام عام( به شماره ثبت 25422 و شناسه ملی 10380408470 )نوبت دوم(

پی��رو آگهی مورخ 17 مهرماه 1398 در روزنامه قدس خراس��ان 9083 ویژه نام��ه 3467 و عدم حصول حد نصاب الزم 
جهت تش��کیل جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول در تاریخ 1398/07/28، جلس��ه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده نوبت دوم صاحبان س��هام ش��رکت توس��عه تحقیقات و فن آوری تابران )سهام عام( به شماره 
ثبت 25422 وشناسه ملی 10380408470 جهت سال مالی منتهی به 1397/08/30 رأس ساعت 11:00 صبح روز شنبه 
مورخ 1398/08/11 در محل مشهد - بلوار مدرس، مدرس 5، ساختمان مسکن، طبقه سوم برگزار خواهد شد. بدین 
وس��یله از کلیه س��هامداران محترم، وکال یا نمایندگان قانونی ایش��ان دعوت می گردد تا ب��رای اخذ تصمیم در مورد 
دستور مجمع و برگ ورود به جلسه ضمن همراه داشتن کارت ملی، وکالتنامه رسمی یا برگه نمایندگی معتبر و اصل 
اوراق س��هام )مدارک مالکیت س��هام( از ساعت 08:00 الی 09:00 روز یکش��نبه مورخ 1398/08/11 به محل برگزاری 
مجم��ع مراجع��ه فرمایند. تأکید می گردد همراه داش��تن اصل کارت مل��ی و یا تصویر آن جهت حض��ور در مجمع برای 
کلیه س��هامداران محترم و نمایندگان قانونی ایش��ان الزامی است. دستور جلس��ه :1- استماع گزارش هیئت مدیره، 
حس��ابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد س��ال مالی منتهی به 1397/08/30. 2- بررسی و تصویب ترازنامه 
و صورتحس��اب سود و زیان و عملکرد س��ال مالی منتهی به 1397/08/30 3- تنفیذ و تصویب معامالت موضوع ماده 
129 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت 4- انتخاب اعضاء هیئت مدیره.  5- انتخاب بازرس قانونی اصلی و 

علی البدل و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه ایشان  6- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت آگهی های قانونی.
7- اتخاذ تصمیم درخصوص میزان حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره . 8- سایر موارد.

هیئت مدیره شرکت
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی طالیه داران صحاب صنعت هشتم
جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی فوق الذکر به شماره ثبت 51664 راس ساعت 13:00 روز 
پنجش��نبه مورخ 1398/08/09 در محل بلوار پیروزی- میدان ش��هید مهدوی- خیابان ش��هید حق ش��ناس 6- مسجد 

حضرت ابوالفضل )ع( با دستور جلسه ذیل تشکیل می شود:
از کلیه اعضای محترم شرکت دعوت می شود با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 

موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.  دستور جلسه:
1- تصویب اساسنامه جدید  2- تصمیم گیری در خصوص تغییرات مواد 3 و 5 و 6 و 12 و 37 و 47 اساسنامه

ی��ادآوری:1-  اعض��ای محترم می توانند ح��ق رای و حضور خود در مجمع عمومی را به موج��ب وکالتنامه کتبی به فرد 
دیگ��ری واگ��ذار نمایند، در این صورت هر عض��و عالوه بر رای خود حداکثر 3 رای با وکال��ت و غیر عضو فقط یك رای 
وکالتی می تواند داشته باشد. 2- هر یك از اعضا می تواند جهت اخذ ورقه ورود به جلسه مجمع و اعطای وکالت به همراه 
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گفت و گو گفت  و گو با خانواده مرحوم» دکترعلی محمد برادران رفیعی«

وجودش همیشه خیر و برکت بود
قدس: وارد منزل »دکترعلــی محمد برادران 
رفیعی« که می شــوم، هنوز فضای غم و اندوه از 
دســت دادن پدری مهربان و همسری وفادار در 

خانه حاکم است.
او که زاده 25 فروردین 1316 بود در 22شهریور 
1398 به دیار معبود شتافت. می دانم گفت و گو 
با همســری که 60 ســال زندگی مشــترک با 
بزرگمردی را تجربه کرده است، یادآوری و روایت 
آن همه سال، سخت و پر از خاطرات بسیار است. 
اوکه طی 82 ســال عمر پربــار و با وجود همه 
مســئولیت ها و مدارج عالی تحصیلی  اش، اهل 
گفت و گو با رسانه ها نبوده است تا خدماتی که به 

فرهنگ و علم شهرمان داشته را، بیان کند. 

  میهمان نواز و اهل صله رحم 
همســر مرحوم دکتر بــرادران در بدو ورودم، 
می گوید: دکتر بســیار میهمان نــواز بود اگر 
اکنون خودش بود، نمی گذاشت کسی پذیرایی 
کند. او با وجود همه مسئولیت ها و سمت های 
فراوان به صله رحم بســیار اهمیت می داد. به 
نماز اول وقت مقید بود و همه نمازهایش را در 

مسجد و به جماعت می خواند.

  از آن دنیایش خاطرجمع هستم 
کنار خانم ملیحه پوستین چیان که می نشینم، 
بغضش می شــکند و می گریدو می گوید: فوت 
دکتر هنوز هم بعد از گذشــت چند روز برایم 
باور کردنی نیســت. در مدت سه ماه، سرطان 
مثانه همســرم را ازپا درآورد. غافلگیرشــدیم. 
آن قــدر خوب بود کــه از آن دنیایش خاطرم 
جمع است. همســر دکتر برادران می افزاید: او 
تمام خصوصیات یک انســان واقعی را داشت. 
باگذشــت، صبور، مهربان و طی این 60 سال 
زندگی مشــترک حتی به یاد نــدارم که یک 
بار دلخوری برای من پیش آورده باشــد. حتی 
یک بار من یا هیچ فردی عصبانیت او را ندیده 
اســت وآن قدرآرام بود که همیشه آرامشش را 
به ما منتقل می کــرد، او وجودش همه خیر و 

برکت بود.

   ازدواج و 10 سال ادامه تحصیل 
حاال همســر دکتر برادران به گذشته های دور 
بازمی گردد. یعنی درســت زمان ازدواجشان و 
تعریف می کنــد: ازدواج من و همســرم کاماًل 
ســنتی بود. از قدیم خانواده هایمان همدیگر را 
می شناختند و هم محله ای بودیم. پدرش بسیار 
ثروتمنــد و با نفوذ اما به باایمانی و به امانتداری 
معروف بود. همسرم یک برادر و چهار خواهر دارد 
و مادرش ســادات و بسیار مهربان و مظلوم بود. 
من 14 ساله بودم و همسرم 20 ساله. دیپلمش 
را گرفته بود که با هم ازدواج کردیم وهر دو بعد 
از ازدواج تحصیلمان را ادامه دادیم. من دیپلمم 
را گرفتم و وارد دروس کالس های مذهبی خانم 
طاهایی شدم و همسرم تا مقطع دکترا در رشته 
علوم تربیتی درسش را ادامه داد و مقطع دکترا را 

در سوربن فرانسه گذراند.
این بانوی صبور توضیح می دهد: پس از 10 سال 
خدا به ما به تدریج چهار فرزند عطا کرد. همسرم 
به مسائل مذهبی و اخالقی و درس بسیار اهمیت 
می داد. پســرم »علیرضا« فوق تخصص قرنیه، 
»نفیسه« فوق تخصص زنان، »وحیده« دکترای 
مدیریــت اســت و »حمیده« فرزنــد دوم من 
متأسفانه دو سال پیش به دلیل بیماری سرطان 

معده درگذشت.

  بازنشستگی نداشت 
دختر کوچک مرحوم بــرادران هم درباره دیگر 
ویژگی های پــدرش می گوید: پــدرم هیچ گاه 
بازنشسته نشــد و بعد از بازنشستگی به عنوان 
مدیرعامل کانون فرهنگی قلم حضور جدی تری 
در عرصه فرهنگی شهر داشت و کتابخانه آن را 
راه اندازی کرد. دکتر وحیده برادران خاطرنشان 
می سازد: پدرم بسیاراهل مطالعه بود و کانون قلم 
که افتتاح شد، کتاب های کتابخانه اش را به آن جا 
اهدا کرد و می گفت من این ها را خوانده ام و باید 

دیگران آن را بخوانند.

گفتار
 توصیف پروفسور محمدجعفر یاحقی 

از استاد و همکار خود
  مرد کار و عمل 
ساغر یزدی: اگر بخواهم 
دکتر بــرادران را در یک 
جمله توصیــف کنم؛ او 
مرد عمل بــود، به قول 
ســعدی »به عمــل کار 
برآیــد بــه ســخندانی 

نیست«.
»پروفســور محمدجعفر یاحقی« متولد 1326 از دیار فردوس 
است که او را بیشتر به عنوان استاد دانشگاه فردوسی می شناسیم. 
وی همچنین عضو فرهنگستان زبان فارسی و مدیر فرهنگسرای 
فردوسی است. در ابتدای گفت وگو تأکید می کند: شناخت من از 
شادروان دکتر برادران رفیعی در دو بخش دانشجویی و سر کالس 
او بود و ســال ها بعد، همکاری در حوزه کاری در آســتان قدس 

رضوی که موجب شناخت و آشنایی بیشتر من از او شد.
وی می افزاید: همزمان با دوره دکترا در تهران در دانشگاه استخدام 
شدم و دروس متفاوت و متعددی داشتم اما اواخر روی شاهنامه 
و ادبیات حماســی متمرکز شدم که بخشی از مطالعات من در 
آستان قدس مربوط به گذشته و بخش دیگر آن همکاری با دکتر 
اســت. وی خاطرنشان می سازد: من در دو طیف با دکتر برادران 
مرتبط بودم یکی به عنوان دانشجو و شاگرد و معلم که به سال 
46 برمی گردد و در دانشــگاه، درس روان شناسی را با او گذراندم 
و با او آشــنا شدم که سال های اول کارش بود و منش خاصی در 
تدریس داشت. در کار او سهل گیری  و مالیمت بود و کسانی که 
قدرش را می دانستند از دانش او بهره می بردند. او انسان حلیم و 
بردباری بود و با دانشجویان بسیار مدارا می کرد. وی در خصوص 
مشی خاص فرهنگی دکتر برادران نیز می گوید: اگرچه شخصیتی 
سیاســی نبود اما منش او به گونه ای بود که سیاسیون هم او را 
می پســندیدند. خصیصه دیگری که در دوران دانشجویی از او 
دیــدم، آرامش و تدین او بود. بدون آنکه بخواهد تظاهر کند و یا 
الزام و اکراهی داشته باشد از وجنات رفتاری او همه می فهمیدیم 
که انسان متدینی است. از دیگر فعالیت های دکتر برادران پس 
از انقــالب، عالوه بر تدریس در دانشــگاه می توان به حضور در 
بنیاد مســتضعفان و آستان قدس یاد کرد، دکتر یاحقی در این 
باره بیان می دارد: از آنجا که تولیت وقت آســتان قدس رضوی 
متوجه لیاقت های او شــد و از طرفی دکتر هم عالقه و اعتقادی 
به فضا ها و طیف های مذهبی داشــت از این رو همکاری اش را 
با آستان قدس شــروع کرد که تقریباً تا آخر عمر این همکاری 
ادامه داشت و قدم های بلند و شایسته ای را هم در آنجا برداشت 
که من در دو زمینه کاری در آستان قدس با او از سال 63 آشنا 
شدم. اگرچه از پیش از انقالب در آستان قدس حضور داشتم اما 
نخستین قدم هایی که پس از انقالب برای فعالیت های فرهنگی 
برداشته شد، توسط دکتر برادران بود. من هم برای این کار دعوت 
شدم. چاپخانه آستان قدس که تأسیس شد در همان سال ها دکتر 
تأسیس مرکزی برای مطالعات اسالمی و فرهنگی را پیشنهاد داد 
و سال 63 که بنیاد پژوهش های اسالمی تأسیس شد، او گروه های 

پژوهشی را تشکیل داد.

 حجت االسالم والمسلمین محمدباقر فرزانه 
از دکتر برادران می گوید

   انقالبی غیر متظاهر
قدس: از نیروهای وفادار 
انقــالب قبل و بعــد از 
در  بود  انقــالب  پیروزی 
واقع دکتر برادران همیشه 

همراه با انقالب بود.
دبیر شــورای عالی حوزه 
درباره  خراســان  علمیه 
خصوصیات اخالقی مرحــوم دکتر علی محمد برادران رفیعی با 
اعالم این مطلب، می گوید: دکتر برادران را از قبل پیروزی انقالب 
می شناختم، چون با دانشگاه بی ارتباط نبودم. در صحبتی که با او 
داشتم، گفت: اگر انقالب پیروز نشده بود پرونده من در دانشگاه 
در دفاع از انقالب به گونه ای بود که بی شــک به من حکم اعدام 
می دادند. با اینکه او اهل تظاهر نبود، ولی این جمله را به صورت 

خصوصی به من گفت.

  او انقالبی بود
حجت االسالم والمسلمین محمدباقر فرزانه می افزاید: در دوران 
ستمشاهی، او برای انقالب بسیار فعال بود. جزو چهره های معروف 
و انقالبی بود. یعنی هرکسی وارد دانشگاه می شد می دانست که 
دکتر برادران در این کار هســت. بعد از پیروزی انقالب از جمله 
چهره های مورد قبول مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی بود و انسانی 
بود که در هیئت امنا صاحبنظر و نظرات پخته خوبی در مسائل 
گوناگون به ویژه درباره مسائل فرهنگی داشت. وی با اشاره به اینکه 
در این زمان خصوصیت دیگرش ظهور و بروز کرد و آن فرهنگی 
بــودن او بود، بیان می کند: به نظر من، فرهنگی زیادی با عنوان 
دکتر، روحانی و غیر روحانی و... هستند، اما صاحبنظر کم است. او 

در مسائل فرهنگی کارشناس و دارای فکر و ایده بود. 
رئیس پیشین دانشگاه علوم رضوی اظهار می کند: مسائل فرهنگی، 
مسائل سختی است. به این معنا که می توانست تولید فکر کند و 
در دیگران تأثیر فرهنگی بگذارد، این کارهرکسی نیست و سخت 

است، اما او این هنر را داشت.

  اهل تظاهر نبود
حجت االسالم والمسلمین فرزانه با تأکید بر اینکه مرحوم دکتر 
برادران رفیعی هیچ گاه به دنبال تظاهر و درخشیدن نبود، یادآور 
می شــود: او بســیار متواضع و بی توقع بود و با آرامش با مسائل 
برخورد می کرد و بر اساس آن تصمیم می گرفت. هیچ گاه ندیدم او 
از خودش دفاعی کند و یا بخواهد خودش را نشان بدهد. انسانی 
هوشــمند بود و درک قوی از مشکالت داشت. مسائل را خوب 

می فهمید و بیان می کرد و مشهور به هوشمندی و زرنگی بود.
امام جمعه موقت مشهد می افزاید: درعین حالی که دکتر بود و 
دستش باز تا نسبت به دنیا تالش کند، اما هرگز ندیدم نشانه ای 
از دنیاخواهی و دنیاطلبی در طیف گســترده مفهوم دنیا داشته 
باشــد. او دنبال پول و مقام و وجاهت نبود. این برای هرکســی 
خصوصیات سنگینی است و این درحالیست که انسان خودش 
ازهرچیزی برای خودش عزیزتر اســت. این درصورتی است که 
انسان مطلق گراست و همیشه می خواهد خودش را بهتر و برتر 
نشــان بدهد؛ لذا همه انسان ها خودشان را از عقل سیر می دانند 
یعنی خودشــان را عاقل ترین انســان می دانند. به طور طبیعی 
این خواســته فطری و طبیعت، آدم را وادار می کند که بخواهد، 
بدرخشد و خودش را نشان بدهد، اما دکتر برادران این گونه نبود.

   به دور از غوغای زندگی
حجت االسالم والمسلمین فرزانه با بیان آنکه مرحوم دکتر برادران 
فردی متدین بود، خاطرنشان می کند: او وابستگی خوبی به دین 
و اســالم داشــت و در زندگی اش این عقیده ظهور و بروز پیدا 
کرده بود. اهل یاد و ذکــر آخرت بود و اینکه در غوغای زندگی 
دنیا و در جایگاهی که او داشــت کسی به فکرآخرت باشد، کار 
ساده ای نیست و من گاهی از این منش او خوشحال و همچنین 
شگفت زده می شدم. دبیر شورای عالی حوزه علمیه خراسان او را 
یک انقالبی خاموش می داند و می گوید: دکتر برادران یک انقالبی 
تودار و غیرمتظاهر بود. وی از خاطراتش با دکتر می گوید: انسان 
اهل نقد بود و نقد را در قالب های شیرین ذکر می کرد. حرفش را 
می زد. با اینکه حتی گاهی سخن و نظرش مخالف بود، اما درعین 
حال با خنده زیبایی حرفش را بیان می کرد. یک تعبیر مشهوری 
او داشــت که وقتی نامه ای می نوشــت در پایان نامه می نوشت 
»واالمروعلیهم« این تعبیر را وقتی می دیدم، می خندیدم. حرفش 
را می زد، اما در پایان می نوشت تصمیم گیر، نسبت به این مسئله 
شما هستید. در خیلی جاها این موضوع ظهور و بروز داشت و من 

خیلی وقت ها نگاهش می کردم. 
وی خاطرنشان می کند: ارتباط خوب فرهنگی با او داشتم. عضو 
هیئت امنای آستان قدس رضوی و در برخی هیئت مدیره ها بود. 
خداوند او را رحمت کند و او را با نیت پاکش محشــور نماید و 

همجوار پیامبرو آل پیامبر)ص( باشد.

در خانه فقط پدر بود
دکترعلیرضا برادران پسر مرحوم دکتر برادران هم در ادامه می گوید: در خانه هم مانند فضای 
کارش همیشــه از دور پیگیر کارها بود. هیچ کسی را مجبور به کاری نمی کرد. خصوصیت 
اخالقیش بود که به موضوعی که اعتقاد داشت، دقیق عمل کند. اما مثل برخی از پدرها که 
اصرار داشــته باشد، باید حتماً درس و یا فالن رشته را بخوانید هیچ اصراری نداشت. البته 

تحصیل برایش خیلی اولویت داشت و دلش می  خواست بچه ها تحصیل کنند. 
اوکه حاال متخصص چشم و فوق تخصص پیوند قرنیه است،درباره تلفیق علم و اخالق پدرش 
می افزاید: پدرم روان شناســی خوانده بود، اما خصوصیات ذاتی هم داشت که شاید خیلی از 
آن ها را در دوران جوانی کســب کرده بود. اعتقاد شــدید مذهبی داشت. اماهیچ گاه اصرار 

نمی کرد که همانند او رفتار کنیم. او اصوالً به صورت عملی، رفتار را به ما نشان می داد.
وی خاطرنشان می سازد: پدرم دارای خصوصیات اخالقی ویژه ای بود. حتی وقتی سمت هایی را 
می گرفت، اصالً به ما نمی گفت این سمت را دارد. بعدها از جاهای دیگر سمتش را می شنیدیم 
ما فقط یک پدر را می دیدیم. پسر مرحوم دکتر برادران از دیگر خاطرات و ویژگی های رفتاری 
پدرش بیان می دارد: پدرم وقتی کاری را انجام می داد روز افتتاحش نمی رفت و برایم جالب 

بود اما بعد از افتتاح، روز اول کاری اول صبح از همه زودتر سرکارش بود.
وی توضیح می دهد: من همیشه راه خودم را می رفتم و هیچ وقت از جانب 

پدرم کمکی به من نمی شد. هیچ وقت از هیچ سهمیه ای استفاده نکردم 
و پدر هم از این اخالقیات نداشت که اعمال نفوذ کند و همه اطرافیان 
هم می دانســتند که اگر خواسته ای هر چند ساده اما خارج از روال از 
او بخواهند، انجام نمی شود. به یاد دارم یکی از دوستان پدرم می گفت 

ما می دانیم از آقای دکتر چه بخواهیم و چه نخواهیم. زیراهر 
چیزی خارج از روال بود به هیچ وجه قابل اجرا نبود اما اگر 
یــک کاری عام المنفعه و خیرخواهانه بود، بالفاصله انجام 

می شد. به هیچ وجه اهل استفاده ازموقعیت هایش نبود.

سرورهادیان: بسیاری از آدم ها زندگی شان به گونه ای است 
که پس از فوت، صفحه ها و تاریخ زندگی شان بسته می شود، 
امــا بعضی از انســان ها پس از مرگ، صفحــات جدیدی از 
زندگی شان آغاز می شود. این ها بخشی از نگاه قائم مقام اسبق 
تولیت آستان قدس رضوی درباره شخصیت شادروان »دکتر 
علی محمد برادران رفیعی« است که تجربه سال ها دوستی و 
همــکاری اش با او را این گونه روایت می کند. دکتر برادران از 

دید من شخصیتی است که او را از نو باید شناخت. 

  معلمی و صبوری؛ کلید شخصیت او
در همین سرآغاز و پیش از عنوان و قبل از هر سخن و حرف 
دیگری خوب اســت به تقلید از استاد شهید مرحوم عالمه 
مرتضی مطهری که تأکید داشت در شناخت شخصیت افراد 
باید به دنبال کلید شــخصیت آنان بود تا به وسیله آن بتوان 
هــر چه بهتر به دنیای درونی آن هــا راه یافت و آنان را بهتر 
شناخت، در همین راستا باید اشاره کنم که کلید شخصیت 
دکتر برادران نیز صفت معلمی و صبوری و جمع هنرمندانه 
این دو با هم و سایه گســتر شدن آن در تمامی شئون فردی، 

کاری و جمعی او بود.

  دیباچه جدید زندگی او 
کریمی می گوید: به اعتقاد من شخصیت دکتر به گونه ای است 
کــه در واقع پس از فوتش ســرفصل جدیدی در زندگی اش 
گشوده شده است. به لحاظ شــخصیت فرهنگی- مردمی، 
او کارهای ماندگاری انجام داده اســت. دکتــر برادران دارای 
شخصیت صادقی بود که در کمتر مسئولی من این را سراغ 
دارم که بدون هیچ گونه نگاه دوگانه به مســائل نظر و توجه 
می کرد تا آنچه خیر و صالح یک مجموعه است را انجام دهد.

  به دور از هیاهو و تبلیغات 
وی بــا تأکید بر این نکته که دکتر بــرادران چه پیش و چه 
پس از انقالب در زندگی اش، هیچ گاه به فکر شخصیت سازی 
برای خودش نبود، خاطرنشــان می سازد: همه ما در زندگی، 
وقتی کار می کنیم و مسئولیتی داریم، شخصیتی از خودمان 
می سازیم. حاال این شــخصیت یا کاذب یا صادق است ولی 
دکتر بــرادران هیچ گاه به دنبال آن نبود که نامی از خودش 
بر جای بگذارد که کار تبلیغاتی و ژورنالیستی انجام بگیرد. از 
مصاحبه و مطرح شدن تا می توانست دوری و پرهیز می کرد و 

کار را برای خدا و دل خودش انجام می داد. 

  نقش او در تأسیس مؤسسه ها 
علی کریمی با بیان اینکه در پیدایش مؤسسه های فرهنگی 
در آستان قدس رضوی شاید بسیاری ندانند دکتر برادران 
نقش بســزایی داشته اســت، اظهار می دارد: وی با دعوت 
آیت اهلل طبسی به آستان قدس رضوی آمد و از سال 1358 
تا ســال های اخیر عضو هیئت امنای آستان قدس رضوی 
بود. اواز سال 1362 به عنوان معاون فرهنگی به کار اجرایی 
در آستان قدس رضوی پرداخت. ایجاد یا گسترش بسیاری 
از مؤسسه های فرهنگی مانند سازمان کتابخانه ها، موزه ها 
و مرکز اسناد، دانشگاه امام رضا)ع(، بنیاد فرهنگی رضوی، 
بنیاد پژوهش های اســالمی، مؤسســه چاپ و انتشارات، 
مؤسســه فرهنگی قدس و مرکز خراسان شناسی از جمله 
خدمات و حسنات دکتر برادران است و او در شکل گرفتن 
و انسجام بخشی این مؤسسه ها نقش مؤثر، کافی و جامعی 
داشــت. در کتابخانه مرکزی آستان قدس پس از تصویب 
چارت جدید با دعوت از اســتادان دانشــگاه به بسیاری از 
فعالیت های پژوهشــی سازمان رونق بخشید. بخش تاریخ 

شفاهی مدیریت اسناد از ابتدای تأسیس تا فوت اوهمیشه 
و همواره از مشورت وی در طرح های مختلف بهره جسته 
است.انس و الفت با کتاب و کتابخوانی آنچنان در وجودش 
راســخ و نهادینه شــده بود که حتی تا این اواخر با وجود 
بیماری و دیگــر نامالیمات، مســئولیت کتابخانه کانون 

فرهنگی »قلم« در مشهدالرضا را به عهده داشت.
وی در ادامــه می افزاید: او موجب به چاپ رســاندن بیش از 
70 میلیون جلد کتاب در تیراژهای مختلف در آستان قدس 
رضوی اســت. مدتی که در معاونت فرهنگی آســتان قدس 
رضــوی بود در نقش کلید معاونت چه در اداره امور فرهنگی 
و چه در ایجاد ســمعی بصری همت کرد که نتیجه این کار 
مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی بود. وی با 
اشاره به تأسیس مؤسسه مشاوره جوانان آستان قدس رضوی، 

تصریح می کند: دکتر به جوان ها نگاه پدرانه ای داشت. 
وی می گوید: شخصیت دکتر برادران را اگر در آستان قدس 
رضوی بخواهم خالصه کنم، می توانــم این گونه بگویم که 
پیدایش بسیاری از مؤسسه های فرهنگی و تأثیرگذار آستان 
قدس در عرصه فرهنگ و خدمات اجتماعی مرهون خدمات و 
نگاه های عمیق وی است.  وی ادامه می دهد: کم می شناسیم 
افــرادی را که اگــر از امکانات مادی و تمکــن و رفاه کافی 
برخوردارند از آن برای بهره برداری بهینه در زندگی استفاده 
کنند. برادران به جای مصرف گرایی، دغدغه ارتقای کیفیت 

زندگی را داشت. واقعاً رفاه را با راحتی اشتباه نمی گرفت.

علی کریمی، قائم مقام اسبق تولیت آستان قدس رضوی:

»برادران« را دگرباره باید شناخت
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هادی کافی/ جانشین مدیرمسئول
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  وصیت نامه دکتر برادران
فکر می کنید این صفحه برای معرفی دکتر برادران رفیعی است؟ 
آن هم برای شمایی که کم و بیش ایشان را می شناختید یا حتی 
برای مخاطبانی که نمی شــناختند و حاال ما می خواهیم بعد از 
رفتنش معرفی کنیم؟ اگر چنین باشد باید بگویم که این کمترین 

و سطحی ترین کارکرد یک رسانه است.
این صفحات که ابعاد زندگی و عرصه های فعالیت های یک مرد 
عرصه علم و فرهنگ را به رخ کشیده است برای ما و شمایی است 
که مانده ایم و هنوز فرصت داریم قدم های بیشــتر و بزرگ تری 
را در زندگی مان برداریم. اندکی تأمل کنیم و مســیری را که تا 
اینجای زندگی مان طی کرده ایم هم مرور کنیم و هم شاید مقایسه 
کنیم با زندگی مردی کــه طول عمرش مهم نبود، بلکه عرض 
زندگی اش سراســر خیر و برکتی بــود که حتی با رفتنش حاال 
حاالها ادامه دارد. از وصیت نامه دکتر برادران اطالعی ندارم اما اگر 
یک وصیت نامه فرهنگی از ایشان را متصور شویم، فکر می کنم این 

جمالت از ایشان بعید نبود: جوانان وطن سالم! 
اینجانب علی محمد برادران رفیعی عمر خود را صرف یک هدف 
کرده ام و امیدوارم نخســت آن را به خوبی درک کنید و دوم اگر 
صالح دانستید به سبک و سیاق خودتان به دنبال تحقق آن در 
عصر خود باشید و آن »حرکت« است. البته می دانم که حرکت به 
تنهایی هدف نیست، اما کامل کردن این هدف با خود شماست. 
بنده حقیر در زمان خــود یک اصل را هدف قرار دادم و حرکت 
کردم. زمانی که به تحصیل نیاز بود، به فرانسه رفتم و آن را کامل 
کردم و زمانی که بازگشت به وطن یک ضرورت بود، بازگشتم و 
همه توان خود را برای ساختن بخشی از زیرساخت های علمی و 
فرهنگی شهر و کشورم صرف کردم. روزی که مشهد به دانشکده 
روان شناسی احتیاج داشت در تأسیسش کمک کردم و روزی که 
فرهنگ کشور به رسانه و مرکز فرهنگی محتاج بود، طرح و ایده 
دادم و به وقتش برای تأسیس بیمارستان رضوی نقش خود را ایفا 
کردم. اصالً ادعایی ندارم که کارهای من بزرگ بود یا خیلی مؤثر، 
امــا تالش کردم نیت خود را خالص کنم و آنچه در زمان خودم 
ضرورت بود را انجام دهم. وظیفه من کاشتن بذر بود که کاشتم. 

اینجانب به مردم خوب کشــور اســالمی ام وصیت می کنم هر 
شخصی را که دیدند یک پست مدیریتی را اشغال کرده و به جای 
حرکت کردن به ســمت جلو، درجا می زند، حذف کنند. هر جا 
دیدند یک نهاد و سازمانی دغدغه ای غیر از دین و درد مردم دارد 
به آن پشت کنند. هر جا با مدیری دولتی مواجه شدند که برای 
خود و منافعش کار می کند، او را پایین بکشند و هر زمان متوجه 
شدند حرکت نمی کنند و به جامعه ای خمود و بی فایده تبدیل 

شده اند به خودشان و مسئوالنشان نهیب بزنند. 
امیدوارم حاصل عمر 82 ساله اینجانب هر چه هست خیر باشد یا 
به خیر تبدیل شود و برای مردم کشورم مفید بوده باشد، اما آنچه 
مهم تر است مسیری است که نسل آینده باید طی کند. این مسیر 
چه هموار باشد و چه با موانع زیادی روبه رو باشد به هرحال برای 
رســیدن به جامعه ای موفق یک شرط پیش رو دارد و آن تالش 
بی وقفه برای جامعه است و نه تنها برای خود. من از این می ترسم 
که نسل جدید بدون آرمان شود و اگر هم تالش می کند نداند که 
به چه سمت و سویی و برای چیست. از همقطاران، همفکران و 
دوستان خود عاجزانه درخواست دارم نگذارند نسل جوان کشور 
به بیماری خودخواهی جوانان غربی گرفتار شوند و فراموش کنند 
که ما بذری کاشــته ایم و برای برداشت محصول آن نیاز به ادامه 

همتی است که یک نسل داشته است.
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محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

1. خالق کمدی الهی- مایه آهنگ- شــبیه 
و نظیــر 2. دورویــی- دل آزار کهنــه - 
 بطن- خوراکی از ســیب زمینی و تخم مرغ 
3. صــدای پنچــری- اندیشــه- مردپیر- 
زعفران 4. آمدوشــد داشــتن باکســی- 
رشــته کوه مرتفعــی در آمریــکا- نیز 5. 
پیشــوند نداری- ضمیر جمع- استخوانی 
درپا- ظرف سرکه 6. تعظیم کردن- غالف 
 شمشــیر- جوشــیدن آب از دل زمیــن 
7. پدربزرگ- برادرپدر- حرص و طمع-  برج 
داستانی فرانسه- انس گرفتن 8. میله توپر 
فلزی- شایستگی ها 9. مدافع فوتبالی- عدد 
قرن- نیمه دیوانه- زدنی بهانه گیر- از مصالح 
ساختمانی 10. ماه سریانی- عابد دیرنشین- 
انسولین گیاهی 11. قیمت بازاری- صفت 
 ســرو- خاک کوزه گری - آزاده دشت کربال 
12. گرمای شــدید- شهر خروس جنگی- 
دستور 13. فقط- درس کشیدنی- کامل تر- 
چه وقــت؟ 14. ترکیبی حیاتی که در کبد 
تولیدشده و به خون می ریزد- تقویت امواج 
 رادیویی - تیر پیــکان دار- باغچه کوچک 

15. گیاهی خشبی ، چندساله و معطر بومی 
مدیترانه که در آشپزی هم کاربرد دارد - نت 

استمرار- از جوایز معتبر سینمایی

1. پرچم- میلــه آهنی فیلبــان- اجمال 
2. نومیــد- یمانی مشــهور- حــرف دوم 
انگلیسی- روشنی 3. بوی ماندگی- سالح 
 زیرخاکــی- ملزم شــده- شــکل و حالت 
4. لغزنــده- شــادمانی- چاهی در جهنم- 
عالمــت جمع فارســی 5. وقــت و زمان- 
وصل شده- صد مترمربع 6. تپه ای تاریخی 
مربوط به دوره اشــکانیان در نزدیکی شهر 
اسالمشــهر- دوست داشــتن- انجام کاری 
بــدون دقت و با ســرعت زیاد 7. دشــمن 
سرســخت- موی گردن شیر- راه میان بر- 
خمیر بتونه 8. رنگ موی فوری- جاده پرپیچ 
خم و زیبای مسیر تهران تا آمل- ترسان- 
سعی و تالش 9. الســتیک مرتجع- عزیز 
عرب- »خاله«درگویش مشهدی- عالمت 
مفعولی 10. کیســه چرمی- کالم معتبر- 

خاندان قدرتمند دســتگاه عباسی که ســرانجام هم به 
دســت عباسیان نابود شدند 11. آتشــدان حمام- یارو- 
رقص ســنتی مردم برزیــل 12. آســیب و صدمه- نام 
مســتعار دهخــدا- گریبان- پهلــوان 13. فرزنــدزاده- 
 ترخیص شده- جانور جنگلی یابیابانی- نوعی زغالسنگ 
 14. ناشناخته- ضمیر بی حضور- سلطان جنگل- اجاره 

 15. ذریه و نسل- خمسه- عنوان درشت روزنامه ای

  افقی

  عمودی
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