
 ماجرای حمله پلنگ به دو نفر 
ماسک از صورت مرد هزارچهره برداشته شددر جنوب خراسان رضوی چه بود؟

با هوشیاری پلیس مشهد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست خواف گفت: دو کارگر 
یکی از شــرکت های معدنی سنگان، چهارشنبه شب 
گذشته مورد تهاجم یک قالده پلنگ قرار گرفتند. سعید 
توانا افزود: کارگران مجروح بالفاصله به بیمارســتان 
انتقــال یافته و تحت درمان و واکسیناســیون قرار 
گرفتند، بــا وجود جراحت های قابل توجه، این افراد 

با اقدام به موقع پزشکی از خطر ...

 فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری یک کالهبردار 
حرفه ای که خود را در شهر مأمور کالنتری معرفی 
می کرد، خبر داد. ســرهنگ عباس صارمی گفت: 
تیم گشتی کالنتری شهید نواب صفوی مشهد به  
مردی ۴۶ساله مظنون شدند و در بازرسی از او دو 
جلد شناسنامه و کپی کارت شناسایی جعلی تحت 

عنوان مأمور کشف کردند.... .......صفحه 3 .......صفحه ۴ 

س
قد

 / 
ت

بیا
د 

حی
: و

س
عک

اورژانس بالتکلیف، بیماران در راهرو
درباره میالد حضرت فاطمه h که روز 

بزرگداشت فرشته های زمینی هم هست

روز مادر
روز تمام مناسبت ها

.......صفحه 2 

بیمارستان قائمf همچنان گرفتارمعضلی قدیمی است

.......صفحه 2 

در حرم رضوی و با حضور پرشور 
زائران و مجاوران   

مراسم ترحیم چهلمین 
روز شهادت سردار 
سلیمانی برگزار شد

شخصیت مادر در حالت عادی خودش متفاوت از همه چیز است 
و نوشتن برای یاد مادر با همه مناسبت های طول سال متفاوت تر. 
شاید که نه، قطعاً اگر قرار بود این نوشته در هر مناسبت و جایگاهی 
گنجانده شود خیلی راحت می شد درباره اش نوشت. اما تقویم که 
به روز والدت حضرت فاطمه زهرا)س( و روز مادر می رســد انگار 
همه مناسبت ها یکجا جمع می شوند. روز پرستار، روز معلم ، روز 

مهندس، روز روان شناس و... برای این دلیل داریم... 

.......صفحه 2 
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 h درباره میالد حضرت فاطمه 
که روز بزرگداشت فرشته های زمینی هم هست

روزمادرروزتماممناسبتها
هاشم رسائی فر: شــخصیت مادر در حالت 
عــادی خودش متفاوت از همه چیز اســت و 
نوشــتن برای یاد مادر با همه مناســبت های 
طول سال متفاوت تر. شــاید که نه، قطعاً اگر 
قرار بود این نوشته در هر مناسبت و جایگاهی 
گنجانده شود خیلی راحت می شد درباره اش 
نوشــت. اما تقویم که بــه روز والدت حضرت 
فاطمه زهرا)س( و روز مادر می رسد انگار همه 
مناسبت ها یکجا جمع می شوند. روز پرستار، 
روز معلم ، روز مهندس، روز روان شــناس و... 

برای این دلیل داریم. 

معلمیازتولدتا...
بی شک نخســتین معلم هر انسان در زندگی 
مادر اوست. حتی نگاه ها به پیش از تولد فرزند 
هم می رود در این مکتب معلمی و شاگردی. 
تحقیقات پژوهشگران این را می گوید؛ حرکات، 
سکنات و حتی آواها و نواهای مادر فرزندی را 

که در شکم دارد متأثر از خود می کند.
فرزند که متولد می شود آموزش پذیری از مادر 
وارد مرحله ای جدی تر می شود. بی خود نیست 
که گویش فرزند را به زبان مادری می شناسیم. 
چون مادر اســت که معلمی کــرده تا او زبان 
بیامــوزد. افســار راه و روش زندگی فرزند نیز 
بی گمان از همان ابتدا خواه ناخواه به دســت 
مادر اســت و اوست که شــاگردش را تربیت 
می کند. تا سال ها بعد حتی وقتی فرزند رسماً 
وارد نظام آموزشی می شود باز هم معلمش را 
در کنــار خودش دارد. معلمی که حتی وقتی 
شاگردش قد می کشد، بالغ می شود و خودش 
صاحب فرزند می شــود هنوز برایش معلمی 

می کند بدون مزد و مواجب!
شنیده اید وقتی از مراقبت و نگهداری یک نفر 
می خواهند صحبت کنند می گویند مثل مادر 
از او پرســتاری می کند. پس مادر بزرگ ترین 
و بهترین پرستار انســان است. مأموریتی که 
آن هم مثل معلمی پیــش از تولد برای مادر 
آغاز می شــود و تا هر زمان که توانی در بدن 
باشد ادامه دارد. بدون انقضا، بدون مرخصی و 

بی جیره و مواجب!
قطعاً بارها با این داســتان مواجه شده اید که 
بی آنکه لب به ســخن بگشــایید و چیزی بر 
زبــان آورید مادر احوال درون شــما را حتی 
بهتــر از خودتــان درک نمــوده و برای بهتر 
شدنش تالش کرده اســت درست مثل یک 
روان شناس کارکشــته. اگر قرار به حضور در 

جلســات روان شناســی باشد 
چــه هزینه هایــی باید صرف 
شود تا شــاید نتیجه آن شود 
کــه می خواهیــم. خدمــات 
روان شناســی مادر برای فرزند 
وقت قبل و بعد ندارد و باز هم 

مزد و منتی در بین نیست.

مهندسیتمامعیار
است.  تمام عیار  مهندسی  مادر 
فرزندش که متولد می شود تمام 
امور او را در زندگی مهندســی 
می کند. مادر تحصیلکرده باشد 
یا بی ســواد فرقی نــدارد. مهم 
نتیجه ای است که برای فرزندش 
می خواهد و برای رسیدن به آن 

از جان مایه گذاشته است. 
کدام مهندس را سراغ دارید 
این گونه تالش کند بدون 

وقفه بی مزد و مواجب؟!
کدام آشــپز، خدمتکار و 
میهمانداری را می شناسید 
که 24 ساعت از شبانه روز 
در محل حاضر است، پخت 
و پز و رفت و روب می کند، 
نیاز همــه را بــا بهترین 
کیفیت ها مهیا می کند تا 
اطرافیانش آب در دلشان 
داشــتن  نخورد؟  تــکان 
و  چنین آشپز، میهماندار 
هزینه  چقدر  خدمتکاری 

روی دستمان خواهد گذاشت؟ آیا چنین فردی 
غیر از مادر می شــود پیدا کــرد که همه این 
سختی ها را به جان خریده و در قبالش مزدی 

هم نمی گیرد؟
اگر قرار باشد همین طور ادامه دهیم و مشاغل 
را ردیف کنیم شاید کمتر مسئولیتی را بشود 
پیدا کرد که یک مادر در زندگی برای فرزندان 
و اهل خانه به دوش نکشد حتی مشاغلی که 
ظاهری مردانه دارند.همه این مســئولیت ها 
همیشه با تالشی وصف ناپذیر از جان و دل برای 
اطرافیان ثمر داده است گویی که مادر برای هر 
کدامشان مدارک و مدارج علمی باالیی پشت 
سر گذاشته است. هیچ وقت مرخصی نرفته و 
هیچ درآمدی عایدش نشده است. روز مادر روز 

تمام مناسبت هاست.

 برگزاری همایش بانوان فاطمی و انقالبی 
پورحســین: همایش 
700 نفری بانوان فاطمی 
و انقالبــی بــا حضــور 
جمعی از خانواده شهدا، 
مســئوالن  و  جانبازان 
استان به مناسبت والدت 
باسعادت حضرت فاطمه 

زهرا)س( در سالن همایش مهندس مشکی آموزش و پرورش 
ناحیه یک مشهد برگزار شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس خراسان 
رضوی در این مراســم با بیان اینکه شما خواهران به شجره 
طیبه ایثار و شهادت خو گرفته و خود رزمنده شده اید، افزود: 
سنگرنشینان با عهدی که با خدا بسته اند با صداقت عمل کرده 
و سردار شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس و همرزمانش به 
آن عمل کرده و جمعی هم در پی پیوستن به شهدا هستند 
و بی بهانه در میدان و رهرو این مسیرند.ســردار سرتیپ دوم 
پاسدار حسینعلی یوســفعلی زاده افزود: باید تالش کنیم در 
انتخابات مجلس شــورای اسالمی منتخبان اصلح، انقالبی و 
شایســته انتخاب کرده تا در تصمیمات قوی باشند و زیر بار 

کنوانسیون های تهاجم فرهنگی نروند.
ســیداحمد حیدری )ابوتراب( جانباز مدافع حرم هم در این 
همایش از خاطرات خود با سردار سلیمانی در تیپ قاسمیون 
ســخن گفت. وی در حاشیه این مراسم در گفت وگو با قدس 
گفت: در پادگان نحومی شهر حلب مستقر بودیم خبر رسید حاج 
قاسم می آید. من به عنوان فرمانده گردان نیروها را جمع کردم 
حاج قاسم آمد من را صدا زد و گفت اهل کجا هستی؟ گفتم 
افغان هستم. گفت کدام شهر افغانستان؟ گفتم بامیان. با خنده 
و شوخی گفت من هم اهل بامیانم. پرسید چرا پوتین نداری؟ 
گفتم حاجی نمره کفشم 47بزرگ پاست که پیدا نکرده ام. به 
راننده اش گفت توی ماشین یک جفت پوتین بزرگ پا هست 
به ایشان بدهید. وقت رفتن گفت می دانم که تو ابوتراب و ایرانی 
و اهل مشهد هستی و پرچم امام رضا)ع( را باالی سر داری و... .
زینب محرابی، فرزند شهید حسین محرابی که روز عرفه حاج 
قاسم سلیمانی، میهمان خانه شان بوده در این مراسم گفت: 
چون ما دختران ایران، خود را دختر حاج قاسم می دانیم، قطعاً 
مسئولیتی بر دوش ماست و باید تک تکمان انتقام خون حاج 
قاسم را بگیریم. وی اضافه کرد: اگر دشمنان انقالب اسالمی 
با به شهادت رساندن حاج قاســم فکر کردند ما را زمینگیر 
می کنند، بدانند نه ایشــان از میان ما رفتند و نه ما زمینگیر 
می شــویم؛ بلکه بسیار مصمم تر شــدیم که دست  به  دست 
یکدیگر داده و جبهه ظلم در جهان که در رأس آن آمریکا و 

اسرائیل هستند را نابود کنیم. 

  استاندار خراسان رضوی در مراسم
 گرامیداشت روز ملی صادرات: 

 مجاهدان اقتصادی کارت طالیی 
دریافت می کنند 
قدس: استاندار خراسان 
رضــوی از اعطای کارت 
طالیــی بــه مجاهدان 
داد  خبــر  اقتصــادی 
اســفند  گفــت: ۱۵  و 
امســال از ۱۱0 هــزار 
میلیــارد تومــان پروژه 

سرمایه گذاری در خراسان رضوی رونمایی می کنیم.علیرضا 
رزم حسینی در مراسم گرامیداشت روز ملی صادرات و قدردانی 
از صادرکنندگان نمونه استان که در محل اتاق بازرگانی مشهد 
برگزار شــد، با اشــاره به اینکه راهبرد ما در خراسان رضوی 
توسعه اقتصادی است، افزود: یکی از مهم ترین اهدافی که در 
حوزه اقتصادی دنبال می کنیم، رسیدن به رقم ۵ میلیارد دالر 
صادرات است، البته موانعی در این مسیر وجود دارد که بخشی 
از آن به وزارت اقتصاد و بخش دیگر به سیاســت های ارزی 

کشور مربوط است.
وی خاطرنشــان کرد: در خراســان رضوی با همکاری اتاق 
بازرگانی، شــورای گفت وگوی دولــت و بخش خصوصی و 
معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، کارت های طالیی، 
نقره ای و برنزی برای مجاهدان اقتصادی تدوین شده است و 
نخستین کارت طالیی را ۱۵ اسفند امسال به صادرکنندگان، 
کارآفرینان و کســانی که در عرصه ایجاد درآمد برای استان 
تالش می کنند، تقدیم خواهیم کرد.استاندار خراسان رضوی 
افزود: این کارت ها مزیت های خوبی دارند، از جمله اینکه ارکان 
حاکمیت در استان بدون نوبت مشکالت کارآفرینان و فعاالن 
اقتصادی را حل و فصل خواهند کرد و دیگر امتیازهای معنوی 

نیز در این کارت ها پیش بینی شده است.

 تشکیل کمیته خبرگان بانکی
 و اقتصادی خراسان رضوی 

قدس: معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری خراسان 
رضوی گفت: در چارچوب ماده ۶2 الحاقی به »قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور« کمیته خبرگان 

بانکی و اقتصادی در این استان تشکیل شد. 
علی رســولیان اظهار کرد: احکام اعضــای پنج نفره کمیته 
خبرگان بانکی و اقتصادی خراسان رضوی از سوی رئیس بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران صادر و به این استان ابالغ شد.
وی ادامــه داد: کمیته خبرگان بانکی و اقتصادی خراســان 
رضوی مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان 
را بررســی کرده و در صورتی که به این جمع بندی برسد که 
بانــک به وظیفه خود عمل نکرده ، بانک ذی ربط را به کمیته 
انتظامی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران معرفی می کند.

رئیس شورای اسالمی خراسان رضوی:
  طرح هادی با روستا همخوانی ندارد

ایرنــا: رئیس شــورای 
خراسان  استان  اسالمی 
رضوی گفــت: طرح های 
بــا  روســتایی  هــادی 
مختصات شــهری تهیه 
شده اند بنابراین همخوانی 
الزم برای اجرا در روستاها 
را ندارند. محمدعلی اهلل یاری در نشست شورای اسالمی استان 
خراسان رضوی افزود: بر این اساس اکنون روش های متناسب 
با محیط شــهری در حــوزه عمرانی روســتاها پیاده و همین 
ســبب دوری روستاها از کارکرد اصلی خود می شود. وی ادامه 
داد: طرح های عمرانی و ساخت و ساز در روستاها باید منطبق 
بر کارکرد روســتایی باشــند تا بتوان با تکیه بر آن از ظرفیت 
گردشگری روستا اســتفاده کرد.رئیس شورای اسالمی استان 
خراســان رضوی گفت: طرح های هادی روســتایی می بایست 
انعطاف پذیری بیشــتری داشته باشــند تا با شرایط خاص هر 
روستا منطبق شوند. وی افزود: یکپارچه سازی طرح های هادی 
نیز در اجرا دهیاران و شــهرداران را با مشــکل مواجه می کند. 
اهلل یاری گفت: با این وضعیت هم اینک »روستاپژوهی« و تقویت 
فعالیت های علمی با رویکرد توسعه روستایی امری ضروری است. 
وی افزود: بازنگری طرح های هادی روستایی حدود ۱0 سال به 

طول می انجامد که زمان زیادی است.

  معرفی لیست نامزدهای  شورای 
ائتالف نیروهای انقالب خراسان رضوی

ایرنا: سخنگوی شورای 
انقالب  نیروهای  ائتالف 
اسالمی خراسان رضوی 
۱2 نامزد این شورا برای 
یازدهمین  نمایندگــی 
دوره انتخابــات مجلس 
در  را  اســالمی  شورای 

حوزه های انتخابیه شهرستان های این استان اعالم کرد. 
حمیدرضا ترقی گفت: شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی 
خراسان رضوی با تشکیل این شــورا در حوزه های انتخابیه 
استان، بررسی نامزدهای وارد شده به صحنه رقابت انتخاباتی، 
برگزاری نشست های متعدد و نظرخواهی از نیروهای انقالبی 
هــر حوزه، به جمع بندی رســید.وی افزود: هر شهرســتان 
خراسان رضوی از یک شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی 
برخوردار است که هر شورا ۱70 تا 700 عضو دارد و این افراد 
با تشــکیل مجمع، صالحیت افراد داوطلب را بررسی کرده و 

منتخبان خود را اعالم کردند.
سخنگوی شــورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی خراسان 
رضوی ادامه داد: مجموع داوطلبانی که در ۱۱ حوزه انتخابیه 
خراسان رضوی به جز حوزه انتخابیه مشهد از سوی شوراهای 
ائتالف شهرســتان ها مورد بررسی قرار گرفتند 40 نفر بودند 
کــه از بین آنان ۱2 نفر انتخاب شــدند.ترقی گفت: ۱2 نفر 
منتخب شوراهای ائتالف از حوزه های انتخابیه شهرستان های 
تربت حیدریه، گناباد، کاشمر و بردسکن، درگز، قوچان، فریمان 
و ســرخس، طرقبه و چناران، نیشــابور و فیروزه، ســبزوار، 
تربت جام، خواف و رشتخوار هستند که هر حوزه انتخابیه به 
جز ســبزوار که دو نامزد دارد، از یک نامزد برخوردار اســت.

شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی خراسان رضوی چند 
روز پیش نیز اســامی پنج نفر از منتخبــان خود برای حوزه 

انتخابیه مشهد و کالت را اعالم کرده بود.
همچنین شــورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی خراسان 
رضوی در بیانیه  شــماره۵ خود لیست نامزدهای مورد تأیید 

خود را اعالم کرد. 
در بخشــی از این بیانیه آمده است: شورای ائتالف نیروهای 
انقالب اســالمی خراســان با تشکیل شــوراهای ائتالف در 
حوزه هــای انتخابیه اســتان پس از بررســی نامزدهای وارد 
شــده به صحنه رقابت انتخاباتی و برگزاری جلسات متعدد و 
نظرخواهی از نیروهای انقالبی هر حوزه به جمع بندی رسیده 
و در بعضی حوزه ها رفع اختالف آن ها به شورای ائتالف استان 
موکول شــد. نتایج بررسی ها و تصمیمات این شورا در سطح 
اســتان که حاکی از جوان گرایی قابل توجه است به قرار زیر 
اعالم می شــود: ۱- تربت حیدریه؛ محسن زنگنه، 2-گناباد؛ 
محمد صفایی دلویی، 3-کاشمر و بردسکن؛ جواد نیک بین، 
4- درگــز؛ حامد بیهقی، ۵-قوچان؛ مرتضی رحمانی مطلق، 
۶-فریمان و سرخس؛ احسان قاضی زاده، 7-طرقبه و چناران؛ 
حسین عباس زاده امامی، 8-نیشابور و فیروزه؛ احسان ارکانی، 
9-سبزوار؛ علی اصغر عنابستانی و بهروز محبی، ۱0-خواف و 
رشتخوار؛ علی اکبر احمدپور و ۱۱-تربت جام؛ غالمرضا قنبری.

 رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی
 و کم برخوردار شورای شهر مشهد: 

  روزبازارها به منظور عرضه تولیدات 
خانگی ایجاد می شود 

 قدس: رئیس کمیسیون 
و  پیرامونــی  مناطــق 
کم برخــوردار شــورای 
شهر مشهد گفت: عرضه 
مناسب  تولیدات خانگی 
بازارهای  ایجاد  نیازمند 
روزانه  و  هفتگی  محلی 
است زیرا موجب بهبود و کمک به اقتصاد خانوار می  شود که 

به همین منظور در برخی از محالت ایجاد خواهد شد. 
رمضانعلی فیضی با حضور در محله سیس آباد از روند اجرای 
طرح پویش رنگ ها و همچنین نمایشگاه همت و کار که در 

محل دفتر تسهیلگری محله برپا شده است، بازدید کرد.
وی به تشریح بازدید خود از نمایشگاه »همت و کار« پرداخت 
و تصریح کرد: نمایشگاه خوبی در محل دفتر تسهیلگری محله 
سیس آباد برپا شده که در آن ماحصل تولیدات مشاغل خانگی 
زنان خانه دار محله به نمایش درآمده اســت.وی گفت: عرضه 
مناسب تر این محصوالت نیازمند ایجاد بازارهای محلی هفتگی 
و روزانه اســت زیرا موجب بهبــود و کمک به اقتصاد خانوار 
می  شود.فیضی خاطرنشان کرد: به همین منظور ایستگاه هایی 
برای فروش محصوالت در محله سیس آباد ایجاد می شود و به 

سایر مناطق نیز می تواند تسری یابد.

قدس  همزمان با چهلمین روز شهادت سردار سپهبد سلیمانی و دیگر رزمندگان اسالم، 
مراسم ترحیم و بزرگداشتی در بارگاه امام هشتم)ع( برگزار شد.این مراسم با حضور نماینده 
ولی فقیه در خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی، فرمانده سپاه امام رضا)ع(، قائم مقام 
تولیت آستان قدس رضوی، علمای اعالم، مسئوالن کشوری و لشکری، خادمان بارگاه منور 
رضوی و اقشار مختلف مردم، زائران و مجاوران در رواق امام خمینی)ره( حرم مطهر امام 
هشتم)ع( برگزار شد.در این مراسم باشکوه که مزین به حضور پیکر پاک شهید گمنام بود، 
پس از قرائت مجلسی قرآن کریم توسط علیرضا رضایی و جواد کاشفی، سعید حدادیان در 
مدح شهدای واالمقام مدافع حرم و شهید حاج قاسم سلیمانی به مدیحه سرایی پرداخت.  
در مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت سردار سپهبد سلیمانی و همرزمان شهیدش 
بیشتر حاضران تصاویر شهید سلیمانی را در دست داشته و شعار لبیک یا خامنه ای سر 
دادند و هنگام سینه زنی در صفوف منظم، پیکر پاک یکی از شهدای گمنام دفاع مقدس 
را تشییع کردند. به گزارش آستان نیوز، در این مراسم باشکوه، نماینده ولی فقیه در نیروی 

قدس ســپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به اینکه طبق فرموده رهبر معظم انقالب 
ایمان و اعتقادات به دین در روحیه و رفتار ســردار سلیمانی موج می زد، اظهار کرد: این 
شــهید واالمقام که شاگرد مکتب امام خمینی)ره( بود تا آخرین قطره خون پای انقالب 

ایستاد و در دوره امامین انقالب درس تواضع، فروتنی، استقامت و شجاعت را فراگرفت.
حجت االسالم والمسلمین علی شیرازی تصریح کرد: سردار سلیمانی چه در دفاع مقدس 
و چــه در دوران خدمتش در ســپاه قدس فقط رضای خدای متعال را ســرلوحه رفتار 
خویش قرار داد و هر آینه در مسیر والیتمداری گام برداشت و در روند ایستادگی در برابر 

آمریکایی ها و تبعیت از اوامر والیت فقیه هرگز تردید نکرد.
وی با اشاره به اینکه سردار سلیمانی ارادت عجیبی نسبت به مقام معظم رهبری داشت، 
گفت: ایشــان در یادواره شهدا در ســال 89 ابراز کردند »من کسی را در میان روحانیت 
شیعه بهتر از آیت اهلل خامنه ای نمی شناسم«.حجت االسالم والمسلمین شیرازی ادامه داد: 
سردار سلیمانی در بخشی از وصیت نامه اش فرموده »خداوندا تو را شکرگزارم که بعد از عبد 
صالحت خمینی عزیز، مرا در مسیر عبد صالح دیگر چون آیت اهلل خامنه ای عزیز قرار دادی«.

وی افزود: ســردار سلیمانی در وصیتش به همه مردم توصیه می کند که از اصول تبعیت 
کنند و در همان وصیتشان تبعیت از مقام معظم رهبری را از اصول برمی شمارند.

اربعینشهیدسلیمانیدربشرویه
همچنین به گزارش خبرنگار ما از بشرویه، سردار احمدی؛ پیشکسوت دوران دفاع مقدس 
در مراسم چهلمین روز شهادت سردار دل ها در مصالی نماز جمعه مسجد جامع این شهر 
گفت: خون پاک و مطهر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، ارزش های انقالب اسالمی را 
احیا و به وحدت ملت ایران اسالمی استحکامی دوباره بخشید.وی ادامه داد: مردم عزتمند 
کشورمان با خلق این حماسه نشــان دادند که تا پای جان در دفاع از ارزش های انقالب 

اسالمی ایستاده اند. 

در حرم رضوی و با حضور پرشور زائران و مجاوران

مراسم ترحیم چهلمین روز شهادت سردار سلیمانی برگزار شد
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محبوبه علیپور زمــان مالقات بیماران 
رســیده و از فرصت استفاده می کنیم و وارد 
بخش های بیمارســتان قائم)عج( می شویم. 
بی شک از چهار سال پیش و ماجرای بازدید 
ناتمام دکتر قاضی زاده هاشمی؛ وزیر بهداشت 
وقــت در واکنــش به اوضاع نابســامان این 
بیمارستان، شرایط به طور محسوس در اغلب 

بخش ها فرق کرده و رو به بهبود رفته است.

فاصلهخدمترسانی؛
ازهتلینگتاموتورخانه

راهرویی را پشــت ســر می گذاریم که روی 
دیواری نوشــته: »بخــش هتلینگ«. منتظر 
می مانیم که آسانسور برسد. مردی می گوید: 
اگر خودتان چند پله را بروید زودتر می رسید، 
آسانسورها کند هستند. قبول می کنیم و به 
طبقه منهای دو می رویم. جایی که به وضوح 
نشــانه هایی از موتورخانه و تأسیسات دارد. 
ردیف لوله های قطور تمام سقف را پوشانده و 
هوا دم کرده و سنگین است. با گذر از راهرویی 
نیمه تاریــک از پرده مشــمایی و آبی رنگ 
می گذریم و به بخش های بیماری های عروقی 
مغز و اعصاب حاد می رســیم کــه روبه روی 
هم قرار گرفته انــد. راهرویی که این دو را در 
خود جا داده سقفش فرو ریخته و ردیف های 
آرماتور از کنار پرده های مشــمایی آبی رنگ 

دیده می شود.
سری به اتاق های بخش های یاد شده می زنیم 
که تمام تخت هایشان پر شده و حدود هشت 
بیمــار در راهرو در شــرایط موقت مراقبت 
می شــوند. همچنین در بخش بیماری های 
عروقی مغز هیچ نشانه ای که وضعیت بیماران 
بستری شــده در راهرو را نشان دهد، دیده 
نمی شــود اما در بخش حــاد اعصاب روی 

برگه هایی تنها نام یک پزشــک و اکســترا 
)استقرار موقت به دلیل فزونی بیمار( قید شده 
اســت. در واقع از شرح حال مختصر بیمار و 

مواردی از این گونه خبری نیست. 
زمان مالقات اســت اما پرســتاران و دیگر 
اعضای کادر درمانی در راهروها می چرخند و 
وضعیت درمان بیماران را بررسی می کنند. بنا 
بر گفته ها در این بیمارستان به ازای ۶ بیمار 
یک پرستار وجود دارد که بنا بر استانداردهای 
جهانی این رقم باید به ازای چهار پرستار برای 
یک بیمار در نظر گرفته شــود. همچنین بنا 
بر شواهد در این بیمارستان نیز همانند دیگر 
مراکز درمانی کشور، نسبت پزشکان و کادر 
درمانی چندان متوازن نیســت. به هر روی 
کارکنان این بخش ها نیز در شــرایط ایمن 
و مناســبی قرار ندارند. چنان که در یکی از 
راهروهای مجاور این بخش ها که به بایگانی 
ختم می شــود روی دیواری نوشــته خطر 
آتش ســوزی. این در حالی است که در چند 
قدمــی همین منطقه، ردیف کپســول های 

اکسیژن خودنمایی می کند.

دردسرهایکمبودبودجه
در طبقات باالتر همین ساختمان که بخش 
اورژانس و طب هســته ای قرار دارد، می توان 
بیمارانی را از کشورهای همجوار دید که برای 
درمان آمده اند. بی تردید امروزه گردشــگری 
سالمت از بســترهای ارزشمندی است که 
می تواند نقــش مؤثــری در تقویت اقتصاد 
سالمت در کشور ما داشته باشد البته به شرط 
اینکه فضا و امکانــات درمانی در حد دانش 
متخصصان وطنی باشــد. به هر روی زمانی 
که قصد خروج از این بیمارستان را داریم، با 
ساختمان شکیل بخش جدید اورژانس مواجه 

می شویم که با وجود اتمام این پروژه همچنان 
درهایش به روی بیماران بسته است؛ چراکه 
بنا بر شنیده ها، دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
به دلیل مشــکالت اقتصادی قادر به جذب 
نیروی انســانی تازه نفس و پرداخت هزینه ها 
نیست. حال آنکه مدیران نظام سالمت استان 
و مشهد می توانند با فعال ساختن این بخش؛ 
تخت و امکانات بخش های یاد شده را به دیگر 
ســاختمان ها و بخش ها انتقال داده و قدری 
فضای بیمارستانی را گسترش دهند. به این 
ترتیب شــرایط امن تری را بــرای بیماران و 

کارکنان فراهم سازند. 

هیچکسآژیرسالمترانمیشنود
هنوز به غروب مانده اما ورودی بیمارســتان 
قائم)عــج( از خیابان کوهســنگی به دلیل 
تراکم و ترافیک ســنگین به وضوح مسدود 
شــده، تا جایی که خودروها فضای پیاده رو 
را نیــز گرفته اند. مأمور راهنمایی مشــغول 
جریمه نوشــتن اســت که مردی با عجله 
می رسد و می گوید: نوشــتی؟ چه کار کنم 

جا نیســت... مریض داریــم... . مرد با مأمور 
همچنان چانــه می زند و خودروها هر لحظه 
فشــرده تر می ایستند. مرد جوانی با لهجه ای 
غریب نیز به راننــده ای می گوید: کوچه های 
این محله را می شناســید؟ مسیری هست 
کــه ترافیک نداشــته باشــد؟ بایــد برویم 
مطب دکتر! راننده جــواب می دهد: از چند 
کوچــه باالتر می رویم ســمت محتشــمی 
و عارف... ســخت هســت اما چاره نیست. 
همیشه همین طور است، شلوغ و پرترافیک!
زن عابری که چند لحظه پیش از بیمارستان 
خارج شده هم به طرف خط اتوبوس روبه روی 
زیست خاور می رود. اتوبوس حرکت می کند 

و زن نمی رسد.
 او ناامید به سمت ایستگاه می رود که خودرو 
سمند جلویش می پیچد؛ زن با فریاد اعتراض 
می کند و صدایش در طنین مکرر بوق ها گم 
می شود. آمبوالنسی وارد خیابان کوهسنگی 
می شود اما در ازدحام خودروها می ماند. هیچ 
آژیری شنیده نمی شــود و فقط بوق و فریاد 

است که همچنان ادامه دارد. 

بیمارستان قائم f همچنان گرفتارمعضلی قدیمی است
اورژانس بالتکلیف ، بیماران در راهرو
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کوهچبنبست

رویخطحادهث

رویخطخبر
  برخورد مرگبار سواری پراید

 با تیر برق فشار قوی 
ســانحه  اثر  بر  قدس: 
رانندگی در جاده مشهد 
بــه چنــاران راننده یک 
ســواری پراید بــه طرز 

دلخراشی کشته شد. 
در پــی تمــاس تلفنی 
ســامانه  با  شــهروندان 

۱۲۵ مبنی بر وقوع سانحه رانندگی منجر به برخورد شدید 
سواری پراید با تیر برق فشار قوی، ستاد فرماندهی آتش نشانی 
بالفاصله گروه امدادونجات ایستگاه های ۵۰ و ۳۶ را به محل 
حادثــه در حوالی گلبهــار اعزام کرد. با حضــور نجاتگران 
آتش نشــانی در محل مشخص شد، خودرو سواری پراید که 
از ســمت مشهد به ســمت چناران در حال حرکت بوده به 
دلیل نامعلومی از مسیر اصلی خود منحرف شده و به شدت 
با تیر برق فشــار قوی برخورد کرده که در این حادثه راننده 
جوان این وســیله نقلیه در دم جان ســپرده بود.شایان ذکر 
است، آتش نشانان ضمن ایمن سازی محل حادثه با استفاده 
از تجهیزات ویژه و قیچی هیدرولیک ضمن برش زدن بدنه 
خودرو، جسم بی جان راننده را از داخل پراید خارج و تحویل 
عوامل انتظامی حاضر در صحنه دادند. علت دقیق وقوع این 
حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.

  هشدار پلیس برای جلو گیری
 از سرقت منازل

خط قرمز: پیرزن نگران و مضطرب وارد کالنتری شــد . او 
می گفت دیابت دارد و حالش خوب نیست. پس از نوشیدن 
یک لیوان آب، با صحبت های کارشناس اجتماعی کالنتری 
کمی آرامش گرفت و گفت: بیش از ۵۰ میلیون تومان طال و 
مقداری وجه نقد و دیگر وسایل از خانه اش سرقت شده است. 
شاکی همان طور که آب دهانش را به سختی قورت می داد 
در ادامه گفت: به خانه دخترم رفته بودم و وقتی آخر شــب 
به خانه برگشتم متوجه به هم ریختگی وسایل خانه و سرقت 

طالها، وجوه نقد و وسایل شدم. 
پلیس مشــهد با پیگیری سریع پرونده و بررسی سرنخ های 

موجود، عامل سرقت را شناسایی و دستگیر کرد. 
دوربین مداربسته نصب شده در مقابل خانه یکی از همسایه ها 
کمک فراوانی به پلیس کرد تا متهم پرونده سریع تر شناسایی شود.

مرکز اطالع رســانی پلیس خراسان رضوی در تشریح دالیل 
وقوع این گونه جرایم اعالم کرد:

۱- رعایت نکردن نکات بازدارنده از سرقت  در مسیر ورودی 
ساختمان)نبود محافظ کشویی، دوربین مداربسته و...(.

۲- نگهداری اموال با ارزش در خانه بدون توجه به نکات مراقبتی. 
۳- حفاظ دیوار و پنجره ها را طوری تعبیه کنید که اگر تیر چراغ 
برق، علمک گاز، درخت یا خودرویی در کنار آن قرار گیرد، 
سارقان نتوانند با باالرفتن از آن ها به داخل خانه وارد شوند.

 4- اســتفاده از درهای ضد سرقت می تواند در پیشگیری از 
سرقت  بسیار مؤثر باشد.

۵- در صــورت نقل مکان بــه خانه جدید حتماً توپی  قفل 
درهای اصلی را تعویض کنید.

 ۶- از قفل های استاندارد استفاده کنید و قفل هایی که کلید 
آن در اختیار دیگران یا مستأجر قبلی بوده را تعویض کنید.

7- کلید خانه خود را در اختیار بنگاه معامالتی، شرکت های 
خدماتی، تعمیرکاران و ... قرار ندهید. 

۸- در تمام ساعات شــبانه روز به خصوص در مجتمع های 
مسکونی درهای ورودی و پارکینگ را ببندید.

9- اگر در پارکینگ خانه شما دارای کنترل از راه دور است 
هنگام خروج از پارکینگ منتظر بمانید در کامالً بسته شود.

۱۰- از ورود افراد ناشــناس پیش از شناسایی کامل، تحت 
عنوان مأمور شرکت آب و برق و ...، افرادی که ادعا می کنند 

تعمیرکار یا میهمان دیگر طبقات هستند، خودداری کنید.

رخردرخ

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال 
سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، شما 
می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

 شرکت برق بخواند
در خیابان شهید مطهری جنوبی ۱۲، 
دو ستون برق وجود دارد که از حالت 
استاندارد خود خارج شده و به سمت 
داخل کوچه کج شده و احتمال سقوط 
آن هــا روی عابران یا منــازل اطراف 
وجود دارد که خطر جانی و مالی برای 
ساکنان در پی خواهد داشت. بنابراین 
از مســئوالن محترم تقاضا می شــود 

پیش از وقوع هر گونه حادثه زیانباری، اقدام های پیشگیرانه در جهت تعمیر یا تعویض 
این دو ستون انجام دهند.

یکی از ساکنان

مجمع عمومی پدیده چه موقع برگزار می شود؟
درباره تأخیر پیش آمده از سوی مدیران شرکت پدیده در برگزاری دور دوم مجمع 
عمومی گزارشی تهیه کنید که واقعاً موجب بالتکلیفی سهامداران مظلوم »پدیده« 

شده است.
یکی از سهامداران

عذاب در مراکز معاینه فنی
واقعاً نوبت دهی برای معاینه فنی امکان پذیر نیســت. چرا تعــداد مراکز را افزایش 
نمی دهید حتی به صورت موقت چند مرکز اضافه کنند تا این قدر مردم در عذاب و 

سختی نباشند، این قدر گناه بی مسئولیتی خودشان را گردن مردم نیندازند.
915...5682

به گوش اتوبوسرانی برسانید
چرا خانم ها جای آقایان را در اتوبوس می گیرند؟ چرا مسئوالن سازمان اتوبوسرانی 
مشهد رسیدگی نمی کنند؟ چرا پیام اعتراض مردم را به گوش اتوبوسرانی نمی رسانید؟

939...5265

خط قرمــز  فرمانده انتظامی مشــهد از 
دستگیری یک کالهبردار حرفه ای که خود را 
در شهر مأمور کالنتری معرفی می کرد، خبر 
داد. سرهنگ عباس صارمی گفت: تیم گشتی 
کالنتری شهید نواب صفوی مشهد به  مردی 
4۶ساله مظنون شــدند و در بازرسی از او دو 
جلد شناسنامه و کپی کارت شناسایی جعلی 
تحت عنوان مأمور کشــف کردنــد. فرمانده 
انتظامی مشهد افزود: بررسی های سوابق متهم 
نشــان می داد او اهل شــمال کشور است و با 
تحقیقات بعدی مشخص شد مرد 4۶ساله با 
مراجعه به فروشگاه ها و معرفی خود به عنوان 
مأمور پلیس، مرتکب کالهبرداری می شــده 
اســت. وی گفت: با انتقال متهم به کالنتری 
شهید نواب صفوی چهره واقعی او نمایان شد، 
چرا که در بررسی های اولیه مشخص شد این 
فرد چندی قبل به کالنتری مراجعه و عنوان 
می کند میوه فروش هســتم و اگر می خواهید 

برایتان میوه بیاورم.

   رمزگشایی نقشه حقه بازی
ســرهنگ صارمی درباره دلیــل مراجعه فرد 
مذکــور و عنوان کردن ایــن ادعا هم توضیح 
داد: رمزگشایی از ماجرای مراجعه این فرد به 
کالنتری تحت عنوان میوه فروش، حاکی از آن 
بــود که پیش از ورود به کالنتری او خود را به 
فردی، پلیس معرفی می کند و با قصد اخاذی 

از طعمــه و اینکه بــه او اثبات 
کند یکــی از مأموران کالنتری 
اســت، به بهانــه آوردن میوه با 
مأموران سر صحبت  را باز کرده 
و لحظاتی بعــد هم برمی گردد، 
سپس در فرصتی گوشی تلفن 

این فرد را به سرقت می برد.

   نمونه ای دیگر و سرکیسه کردن
 راننده تاکسی

فرمانده انتظامی مشهد تصریح کرد: در حالی 

که تحقیقات پرونده ادامه داشت، 
راننده یک تاکســی به کالنتری 
مراجعه و اظهار کرد: فرد دستگیر 
شده چند ساعت پیش در حالی 
که با خود بی ســیم و دستبند 
حمل می کرد با معرفی خود به 
عنوان مأمور، خودرویش را برای 
سه روز به صورت دربست کرایه 
کرده و پس از ســرقت مدارک و کارت بانکی 
راننده تاکسی متواری می شود. از سوی دیگر 
تحقیقات تکمیلی نشان می داد مأمور قالبی با 

سوءاستفاده از گواهی نامه این شاکی، در یک 
مهمانپذیر اتاقی اجاره می کند.

ســرهنگ صارمی بیان کرد: همچنین در پی 
اســتعالم اخذ شده از سیســتم جامع پلیس 
معلوم شد فرد بازداشت شده شاکی دیگری نیز 
دارد که چند روز پیش از دستگیر شدن به بهانه 
اجاره  دادن به فردی نزدیک و با سوءاســتفاده 
از ســادگی طعمه، مدارک شناسایی، گوشی 
تلفن همــراه  و ۳۰۰هزار تومان وجه نقدش را 

به سرقت می برد.
وی خاطرنشان کرد: متهم که در حین اجرای 
این اقدامات مجرمانه اش از کاله گیس استفاده 
می کرد تا این لحظه از ســوی چهار مالباخته 
مورد شناسایی قرار گرفته است. از سوی دیگر 
وقتی مأموران ماجرای اجاره اتاق با گواهی نامه 
جعلی را پیگیری کردند مشــخص شد او آن 
مهمانپذیر را هم از دایره اقدامات مجرمانه اش 
بی نصیب نگذاشته و از آن محل یک دستگاه 

گیرنده دیجیتال سرقت کرده است. 
فرمانده انتظامی مشــهد با اشــاره به اینکه با 
دســتورات تخصصی مقام قضایی تحقیقات 
 دقیق تر در این باره همچنان ادامه دارد، گفت: 
شهروندان باید هوشــیار و مراقب باشند و در 
مواجهه بــا افرادی که خــود را مأمور معرفی 
می کنند، ضمن بررسی مدارک شناسایی آنان، 
در برابر خواسته های غیرمنطقی هوشیاری به 
خرج دهند و در صورت مشاهده موارد مشکوک 

بالفاصله موضوع را به پلیس ۱۱۰ اعالم کنند.

با هوشیاری پلیس مشهد

ماسک از صورت مرد هزارچهره برداشته شد
آبوهوا

   افزایش سرعت باد و ابر
قدس: اداره کل هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: با توجه 
به تحلیل نقشــه ها و مدل های هواشناســی، از امروز شاهد 
افزایش سرعت باد )گاهی وزش باد شدید توأم با گردوخاک( 
به تدریج افزایش ابر و تا ظهر امروز، در نواحی شمالی و برخی 
نقاط مرکزی استان بارش باران و برف )در ارتفاعات شمالی 
کوالک برف( همراه با تشــکیل مه و کاهش دید پیش بینی 
می شــود. ضمن اینکه تا صبح روز یکشنبه، کاهش دما )به 
ویژه در دمای حداکثر روزانه( رخ خواهد داد. در روز یکشنبه 
با استقرار جریانات نسبتاً پایدار روی استان شاهد افزایش دما 

در سطح استان خواهیم بود. 
بر این اســاس هوای امروز مشهد قسمتی ابری تا  نیمه ابری 
گاهی وزش باد نسبتاً شدید و افزایش ابر، در اوایل وقت بارش 

برف و مه آلود به تدریج کاهش ابر پیش بینی می شود.
در ۲4 ســاعت گذشــته ریوش با کمینه دمــای 7- درجه 
سلسیوس ســردترین و سرخس با بیشینه دمای ۱7 درجه 
سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند. 
در این مدت کمینه و بیشــینه دمای شهرمشــهد مقدس 
به ترتیب ۲- و ۱۰ درجه سلســیوس بوده است. همچنین 
بیشــترین سرعت وزش باد از ایستگاه هواشناسی فریمان با 

سرعت 7۲ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
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پرونده روز

عقیل رحمانی: کارشناســان اداره تشخیص و پیشگیری از 
جرایم سایبری پلیس فتا خراسان رضوی به تازگی دریافتند 
هکرهای کاله سیاه با ترفندی جدید در پوشش دانلود تقویم 
سال جدید، اطالعات کاربران فضای مجازی را سرقت و از آن ها 

برای مواردی مانند اخاذی و ... سوءاستفاده می کنند. 
هر کاله سیاه در این شگرد و در مرحله اول از کاربر می خواهد 
برای دانلود تقویم سال جدید پیش رو روی لینک ارائه شده 
کلیک کند. اگر طعمه از دقت و هوشیاری باالیی در این زمینه 
برخوردار نباشــد هکر مذکور قطعه بعدی پازل طراحی شده 
را ســرجایش قرار می دهد. فرد مجرم با این ترفند دو هدف 

را دنبال می کند یا با دسترســی به مدیریت فایل های کاربر 
که از گوشی هوشمند یا رایانه در حال استفاده است، تمامی 
اطالعات او را مانند تصاویر و... به ســرقت برده و آن ها را در 

اختیار می گیرد و از این طریق از وی جاسوسی می کند.
 اگر هم روش اول را اجرایی نکند، هنگام نصب نرم افزار توسط 
طعمه، از وی می خواهد هزینه فعال سازی این خدمت را که 
معموالً رقم ناچیزی است)برای کشــیدن کاربر در دام پهن 
شــده( را پرداخت و نرم افزار کاربــردی را فعال کند که پس 
از آن صفحه ای فیشــینگ شده انتظار کاربر فضای مجازی را 
می کشد و بدین طریق هکر به اطالعات حساب بانکی طعمه 

دســت می یابد و آنجاست که دیگر اقدامات مجرمانه نیز رقم 
خواهد خورد.

سرهنگ جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتا خراسان رضوی با 
توجه به نزدیک شدن به روزهای انتهای سال و افزایش خرید 
و فروش برخی کاالها به صورت اینترنتی به شهروندان توصیه 
کرد: برای دانلود نرم افزارهای کاربردی خود از منابع مشخص، 
معتبر و مورد تأیید استفاده کنید و هرگز نرم افزاری کاربردی 
مانند تقویم را از شبکه های اجتماعی نظیر تلگرام و... دانلود 
نکنید. همچنین نسبت به اختصاص سطح دسترسی نرم افزار 

به گوشی هوشمند دقت کافی را معمول بدارید.

شهروندان مراقب باشند

دانلود تقویم، شگردی تازه برای سرقت اطالعات 

در یک عمليات مشترك پليسی صورت گرفت
  کشف یک تن و 780کیلوگرم

 انواع مواد افیوني 
 خط قرمــز: فرمانده

از   انتظامــي اســتان 
کشف یک تن و 7۵۵ 
کیلوگرم تریاک و ۲۵ 
کیلوگــرم حشــیش 
مجید  داد.سردار  خبر 
این  تشریح  در  شجاع 
خبر اظهار کرد: ســوداگران مرگ برای عملی کردن نیت 
پلید خود با استفاده از شیوه و شگردهای حرفه ای اقدام به 
انتقال محموله های سنگین موادمخدر می کنند. بر همین 
اساس، سلســله عملیات هایی برای برخورد با این افراد در 
استان خراسان جنوبی تعریف و به مرحله اجرا گذاشته شد.

وي افزود: به واســطه اقدام های اطالعاتی گسترده و پایش 
شبانه روزی پلیس خراسان جنوبي، روی عناصر اصلی تهیه و 
توزیع موادمخدر، مشخص شد قاچاقچیان قصد دارند مقادیر 
قابل توجهی موادمخدر را به شهرهاي مرکزي کشور منتقل 
کنند که موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار 

گرفت.
سردار شجاع اظهار کرد: پلیس خراسان جنوبي با همکاري 
مأموران انتظامي اســتان هاي قم و سمنان، خودرو حامل 
محموله عظیم موادافیونی را شناسایي کرده و در پی یک 
عملیات ضربتي آن را در محدوده ســرزمینی اســتان قم 
متوقف کردند.فرمانده انتظامي استان خراسان جنوبي تصریح 
کرد: مأموران در بازرســي از این خودرو سنگین یک تن و 
7۵۵ کیلوگرم تریاک و  ۲۵کیلوگرم حشیش کشف کردند. 
از ســوی دیگر در این رابطه مأموران چهار سوداگر مرگ 
را هم دســتگیر و یک خودرو سواري را که نقش اسکورت 

محموله موادمخدر را داشت را شناسایی و متوقف کردند.

یک مسئول اعالم کرد
درج نکردن قیمت، بیشترین تخلف  

صنوف در کاشمر
ایســنا: رئیس اداره 
و  معــدن  صنعــت، 
گفت:  کاشمر  تجارت 
در بازرسی های صورت 
بیشــترین  گرفتــه 
به  مربوط  تخلف یابی 
عدم درج قیمت بوده 
به طوری که از ۶4۰ تخلف یابی در 9 ماه امسال ۱۶9 مورد 
مربوط به عدم درج قیمت و 7۰ مورد گران فروشــی بوده 
است. محمدرضا پورکاویان گفت: یکی از راهکارهای تنظیم 
بازار و فراهم ساختن شرایط سالم انتخاب کاال و خدمات، 
رعایت نصب برچسب قیمت توســط فروشندگان است. 
براساس ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی و ۶۵ قانون نظام 
صنفی صراحتاً به موضوع درج قیمت، نصب برچسب کاال 
و یا نصب تابلو نرخ در محل کسب تأکید شده است.وی از 
شهروندان خواست به منظور مقابله با گران فروشی و تنظیم 
بازار از خرید هر کاالیی که بدون قیمت بود، خودداری کنند.
وی بیان کرد: در 9 ماه ابتدای امسال 7هزار و ۶۳7بازرسی 
در سطح شهرستان صورت گرفته که در این خصوص ۵۳۰ 
پرونده به ارزش ریالی ۲۲میلیارد و ۳47میلیون و 944هزار 
ریال تنظیم شده است.پورکاویان اظهار کرد: تعداد تخلفاتی 
که از ۵۳۰ پرونده شناسایی شده ۶4۰ مورد بوده است. در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل در بازرسی ها ۶۰ درصد، 
پرونده های تنظیمی  ۳۰درصــد، ارزش ریالی ۱۰درصد و 

تخلف یابی ۶۰ درصد افزایش داشته ایم.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کاشمر افزود: بیشترین 
تخلف یابی مربوط به عدم درج قیمت بوده به طوری که از 
۶4۰ تخلف یابی در 9 ماه امسال ۱۶9 مورد مربوط به عدم 

درج قیمت و 7۰ مورد گران فروشی بوده است.

در حاشیه

شناسایی عامل انتشار فیلم حیوان آزاری در فریمان
ایرنا: رئیس اداره حفاظت محیط 
زیســت فریمان از شناســایی و 
دســتگیری عامل انتشــار فیلم 
و  فضای مجازی  در  حیوان آزاری 
معرفی وی به مراجع قضایی خبر 
داد. جواد ستوده  افزود: این فرد 
متخلف چنــدی پیش از صحنه 
آزار یــک رأس االغ فیلــم تهیه 
کــرده و آن را در فضای مجازی 

منتشــر کرده بود.وی ادامه داد: پس از یک هفته تالش و پیگیری از ســوی اداره 
حفاظت محیط زیســت فریمان، فرد متخلف در یکی از روستاهای این شهرستان 

شناسایی و به اتهام نقض حقوق حیوانات به مرجع قضایی معرفی شد.

  آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده  
شــرکت تعــاونی مسکــن  کلبـه 

سـازان نـور بـدیع - نوبت سوم 
جلس��ه مجمع عموم��ی ف��وق العاده نوبت س��وم 
ش��رکت تعاونی در س��اعت16:00 روز پنجش��نبه 
م��ورخ 98/12/8 در محل مش��هد، بلوار فکوری، 
فکوری27، مس��جد امام حسن مجتبی)ع(برگزار 
میگردد. از کلیه اعضا محترم دعوت می شود در 
جلس��ه مذکور حضور به هم رس��انند و یا وکالی 
خ��ود را از بین اعض��ا و یا خارج از اعضا ش��رکت 
معرفی نمایند ) هر عضو وکالت 3 نفر و غیر عضو 

وکالت یک عضو را می تواند داشه باشد(.
تذک��ر: اعضا ب��رای دادن وکالت می بایس��ت به 
هم��راه وکیل خود تا یک هفته مانده به برگزاری 
مجمع مورخ 98/12/8 در س��اعت اداری به دفتر 
ش��رکت مراجعه نمایند در ص��ورت اتمام مهلت 

مذکور وکالت شما معتبر نمی باشد.
دس��تور جلس��ه:1- افزایش تس��هیالت بانکی از 
400 میلی��ون ری��ال ب��ه 450 میلیون ری��ال و از 
450 میلی��ون ریال به 500 میلیون ریال با توجه 

به افزایش سقف تسهیالت مسکن مهر
2- تعیین قیمت تمام شده واحد ها

 هیئت مدیره تعاونی مسکن کلبه سازان نور بدیع 
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آگهی مزایده 
تعاونی مسکن مهر 88 در نظر دارد 
حسب  مصوبات صورتجلسه مجمع 
عموم��ی ع��ادی بط��ور ف��وق العاده 
م��ورخ 98/7/12 اق��الم زی��ر را از 

طرایق مزایده بفروش برساند .
1-یک دستگاه خودرو پراید 

2- کلیه لوازم مستعمل و ضایعاتی 
مازاد بر نیاز تعاونی 

مزای��ده  در  ش��رکت  متقاضی��ان 
م��ی توانند ت��ا پایان وق��ت اداری 
98/11/28 ب��ه آدرس ش��رکت و یا 
تلف��ن 09151197176 کس��ب اطالع 

نمایند .
/ع شرکت تعاونی مسکن مهر 88
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 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده نوبت دوم  شرکت تعاونی تولیدی 
توزیعی الله های خونین و ایثارگران خواف

جلس��ه مجمع عمومی فوق را س ساعت9 صبح پنجشنبه 
مورخ98/12/8 در محل س��الن ش��هید م��درس واقع در 
خواف بلوار فردوسی خیابان فرهنگ روبروی فنی حرفه 
ای برگ��زار م��ی گ��ردد . از کلیه اعضای ش��رکت تعاونی 
دعوت می ش��ود با همراه داشتن مدارک عضویت رأس 

ساعت مقرر در جلسه حضور به هم رسانند.
 چنانچ��ه حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر نباش��د 
می توان��د ح��ق رای خود را به عضو دیگر ی��ا نماینده تام 
االختی��ار خود واگذار نماید ک��ه در این صورت هر عضو 
ع��الوه بر رای خود ت��ا 3 رای  با وکال��ت و غیر عضو فقط 
یک رای می تواند داش��ته باش��د . عض��و متقاضی اعطای 
وکال��ت یا نمایندگی می بایس��ت ب��ه هم��راه نماینده یا 
وکیل خ��ود طی روزه��ای 98/12/4 لغای��ت 98/12/6از 
س��اعت 9 لغایت 12/30با همراه داشتن کارت شناسایی 
معتب��ر و مدارک عضویت به محل اداره تعاون کار و رفاه 
اجتماعی شهرس��تان خ��واف واقع درخ��واف خیابان پیر 
احم��د بین پیراحم��د 9 و 11 مراجعه و نس��بت ب��ه ارائه 
وکالت اقدام نمایند.از کلیه کاندیداهای س��مت هیئت 
مدیره و بازرسی دعوت می شود ار تاریخ انتشار لغایت 
98/12/6 از س��اعت9 صبح لغایت 12/30 به اداره خواف 

مراجعه و ثبت نام نمایند.
 دستور جلسه: 1-گزارش مقامات دعوت کننده از روند 

برگزاری مجمع عمومی
2-  انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره برای 

مدت 3 سال
3-  انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک 

سال مالی
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خواف
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ورزش خراسان گفت وگو با ماریا آقاپور، هنرمند نقاش شهرمان

»دوران رنگی« در آسمان
سرور هادیان  نمایشــگاه نقاشی »دوران 
رنگی« تجربه 18 ســال تالش هنرمند نقاش 
شــهرمان در معرض دید عالقه منــدان قرار 

گرفت.
از سال 80 تاکنون نقاشی به صورت جدی در 
زندگی ماریا آقاپور جایــگاه ویژه ای دارد و در 
این نمایشگاه بیش از 40 تابلوی او در نگارخانه 

آسمان به نمایش گذاشته شده است.
وی در گفت و گــو با خبرنگار مــا در معرفی 
خودش می گوید: متولد 1355 و اهل مشــهد 
و دانش آموخته رشته طراحی پارچه از دانشگاه 

هنر تهران هستم.

 تولد در فضای هنر
 این بانوی هنرمند دربــاره ورودش به دنیای 
هنر می گوید: در فضــای عالقه مندی به هنر 
متولد شدم. پدرم اهل نقاشی و هنر بود و این 
حس هــای خوب در فضــای زندگی ما وجود 
داشت و من نیز به هنر عالقه مند شدم.عالوه 
بر تحصیالت در رشــته هنری، از سال 80 از 
محضر اســتادان بنامی چون حسین طالبی، 
مینو نصیــرزاده، محمدصفر مالــدار، محمد 
چنــاری  و زنده یاد ظریف تبریزیان بهره بردم 
و از طرفی تشــویق و حمایت های همسرم در 
ادامه این مســیر همیشــه همراه من بوده و 

هست.
آقاپور بیان می کند: در رشــته دانشــگاهی ام  
بایــد به نوعی طراحی مناظر، گل  و... را انجام 
می دادیــم، از این رو تکنیک های نقاشــی را 
آموختم و در ادامه به صورت جدی نقاشــی را 

فراگرفتم.

 حاصل 18 سال تالش 
وی که بــا بیش از 40 تابلو کــه حاصل 18 

ســال تالش مداومش در عرصه 
نقاشی اســت در این نمایشگاه 
می کند:  تصریــح  دارد،  حضور 
تاکنون در 13 نمایشگاه گروهی 
حضور داشته ام  و این نخستین 
نمایشگاه انفرادی من است که 
در آن نتیجه 18 ســال فعالیتم 
را در عرصه نقاشــی به نمایش 
گذاشــته ام. در این نمایشــگاه 
بیش از 40 اثر در ابعاد مختلف 
را انتخاب کرده ام که بیشتر آثار 
طبیعت، طبیعت بی جان و پرتره 

هستند.

 ادای دین به دو استاد 
او در خصوص انتخاب طرح نقاشی هایش بیان 
می کند: 95 درصد آثار من طبیعت اســت و 

بیشتر پرتره هایم زنان روستایی هستند. 

البته دو پرتره اســتادان 
گرامی من خانم نصیرزاده 
و آقای طالبی هم در میان 
پرتره ها دیده می شوند که 
حس ادای دین به این دو 

استاد من است.
ماریــا آقاپــور کــه در 
سبک های امپرسیونیسم، 
رئالیسم  و سوررئالیسم و 
با استفاده از تکنیک های 
رنــگ و روغن، اکرولیک 
و آبرنــگ در تابلو هایش 
به خلق اثــر می پردازد، 
توضیح می دهد: تابلوهای من دارای ســبک و 
تکنیک هستند و با توجه به تورم سعی کرده ام 
ابعاد تابلو کوچک تر باشند تا هزینه تمام شده 
کمتر شود و عالقه مندان به هنر نقاشی بتوانند 
آن را برای خودشان یا برای هدیه انتخاب کنند.

 فرهنگ سازی 
وی خاطرنشــان می کند: مــردم می توانند 
تابلوهایــی را با حدود قیمــت 60 تا 70هزار 
تومان به جای ظروف کادویی به دوستانشان 

هدیه بدهند. 
این گونه بحث ارتباط مردم با هنر و همچنین 
چرخه اقتصادی درهنر میســر می شود، زیرا 
آن ها یــک تابلو اصل را می خرند و ســال ها 

می توانند از این اثر هنری بهره ببرند.
وی تأکید می کند: متأســفانه درحال حاضر 
به خاطر تحریم ها هزینــه خرید و تهیه لوازم 
اولیه نقاشی مانند کاغذ و رنگ افزایش یافته 

است.

 کارایی هنر
این بانوی هنرمند همچنین در پاسخ به این 
پرســش که برای به روزتر شدن و کارایی آثار 
هنــری در زندگی مردم چه می توان کرد، نیز 
اظهــار می دارد: از آنجا که رشــته آکادمیک 
من طراحی پارچه است، نقاشی روی پارچه، 
لباس، شال، مانتو و... نیز از دیگر فعالیت های 
من اســت که معتقدم می توان از این طریق، 
هنر را در زندگی روزمره وارد کرد و از زیبایی 

و کارایی آن بهره برد.
او می افزایــد: از برنامه های دیگر من برگزاری 
نمایشــگاه طراحــی  روی لباس اســت که 
امیدوارم به زودی بتوانم این نمایشــگاه را نیز 

برای عالقه مندان درمعرض دید بگذارم.
گفتنی اســت، نمایشــگاه نقاشــی »دوران 
رنگی« تــا 29 بهمن ماه پذیرای عالقه مندان 
به آثار نقاشــی اســت و عالقه مندان به این 
هنر می توانند همه روزه از ســاعت 18 تا 21 
به نگارخانه آســمان واقــع در وکیل آباد 38 

مراجعه نمایند.

فرهنگ و هنر

سالمت

واکاوی

 رئیس شبکه بهداشت و درمان خواف:
 چینی های شاغل در معادن سنگ آهن 

از قرنطینه خارج می شوند
شبکه  رئیس  ایســنا: 
درمــان  و  بهداشــت 
کارکنان  گفــت:  خواف 
معادن  در  شاغل  چینی 
سنگ آهن سنگان خواف، 
25 بهمن ماه از قرنطینه 
درمان خارج  و  بهداشت 

می شــوند. علی افکار اظهار کرد: در پی شیوع بیماری کرونا 
و حساســیت پیشــگیری و مقابله با آن، دو نفر از کارکنان 
چینی از شــرکت های صنعتی و معدنی معادن ســنگ آهن 
ســنگان که از چین وارد خواف شــدند از 14 روز پیش در 
قرنطینه بهداشتی قرار گرفتند. وی ادامه داد: همه روزه تیم 
پزشکی با پاالیش های بهداشتی، وضعیت سالمت چینی ها را 
 رصد می کردند؛ دمای بدن این افراد مرتب کنترل می شــد و 
هم اینک با سپری شدن دوره کمون و قرنطینه، آن ها می توانند 
بدون هیچ محدودیتی به محل کارشان بروند و همچون افراد 

سالم، ارتباط روزمره خود با دیگران را از سر بگیرند.
افکار یادآور شد: این افراد در هنگام ورود به ایران در فرودگاه 
امام خمینی)ره( تهران نیز پایش شــده بودنــد، اما ما برای 

اطمینان بیشتر، اقدام به انجام این مراقبت های ویژه کردیم.
به گفته وی برپایه اطالعات دریافتی، 6 تبعه چینی در معادن 
سنگ آهن سنگان خواف شاغل هستند که فقط همین دو نفر 
به تازگی از کشورشان به خواف بازگشتند؛ گرچه گفته می شود 
شهر محل زندگی این افراد در هزار  و 100 کیلومتری شهر 

ووهان مرکز شیوع بیماری کرونا قرار دارد.

   ماجرای حمله پلنگ به دو نفر 
در جنوب خراسان رضوی چه بود؟

ایرنا: رئیس اداره حفاظت 
محیط زیست خواف گفت: 
دو کارگر یکی از شرکت های 
معدنی سنگان، چهارشنبه 
شب گذشته مورد تهاجم 
یک قالده پلنگ قرار گرفتند. 
سعید توانا افزود: کارگران 

مجروح بالفاصله به بیمارســتان انتقال یافتــه و تحت درمان و 
واکسیناسیون قرار گرفتند، با وجود جراحت های قابل توجه، این 
افراد با اقدام به موقع پزشــکی از خطر جسته اند. وی ادامه داد: 
مأموران یگان حفاظت محیط زیست خواف هم اینک برای دور 
کردن پلنگ از محدوده کاری شرکت معدنی، به آن منطقه اعزام 
شده اند. وی گفت: ارتفاعات معادن سنگ آهن سنگان زیستگاه 
اصلی پلنگ  است و اینکه شرکت های معدنی فعالیت خود را به 
ارتفاعات کشــانده اند در واقع وارد قلمرو این گربه سان کمیاب 
شــده اند، بنابراین پلنگ به نوعی از قلمرو خود دفاع می کند؛ اما 
قطعاً جان انسان ها نیز عالوه بر حفاظت از پلنگ ها برای ما مهم 
است. وی افزود: بر اساس اعالم شاهدان عینی، دو قالده پلنگ نر 
و ماده و ســه توله پلنگ در ارتفاعات سنگان خواف وجود دارند. 
توانا ادامه داد: شرکت های معدنی از سگ برای حفاظت محیط 
کاری خود اســتفاده می کنند در حالی که سگ غذای پلنگ به 
شمار می رود و پارس آن نیز پلنگ ها را به سمت خود می کشد. 
شرکت های معدنی باید ضمن افزایش تعداد نورافکن  روشنایی به 
کاهش نوبت های کاری شــبانه و نصب کیوسک های  متعدد در 

ارتفاعات و نقاط رفت و آمد پلنگ اقدام کنند.

 استعفای عضو شورای شهر مشهد
از هیئت فوتبال 

شــورای  عضو  قدس: 
اسالمی شــهر مشهد از 
هئیت راهبردی و مشاور 
فوتبال  هیئت  اقتصادی 
استعفا  رضوی  خراسان 

کرد. 
مجتبی بهاروند با ارسال 
نامه ای به احسان اصولی، رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی، 
اســتعفای خود از هیئت راهبردی و مشاور اقتصادی هیئت 

فوتبال خراسان رضوی  را اعالم کرد.
بهاروند چندی پیش و پس از انتخاب احسان اصولی به عنوان 
رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی از سوی او به عنوان عضو 
هیئت راهبردی و مشــاور اقتصادی هیئت فوتبال خراسان 

رضوی منصوب شده بود.

 مشارکت عالی مردم 
در طرح ملی فجر تا نوروز

قــدس: رئیــس گروه 
توســعه ورزش همگانی 
خراســان رضوی گفت: 
در  مــردم  مشــارکت 
طرح ملــی فجر تا نوروز 
به خوبــی پیش رفت و 
مرحله دوم این طرح از 

20 اسفند آغاز خواهد شد.
هانیه امانی تصریح کرد: در شهرستان  ها، روستا ها و بخش های 
مختلف جشنواره بومی محلی و جشــنواره های خانوادگی، 
مســابقات ورزشــی کوهنوردی، پیاده روی، دوچرخه سواری 
عمومی، دو همگانی، مسابقات محالت و مسابقات کارمندان 
دولت و کارگاه های آموزشــی کاربردی برای افزایش ســطح 
آگاهی عموم برگزار کردیم که با مشــارکت 100 هزار نفر و 

900 برنامه مختلف به پایان رسید.
امانی عنوان کرد: هــدف ما از پیگیری و برگزاری طرح ملی 
فجر تا نوروز، توسعه ورزش به صورت همگانی و فراگیر کردن 
آن در بین آحاد جامعه است که این موضوع منجر به ارتقای 

سالمت در سطح جامعه خواهد شد.
وی اضافــه کرد: بهبود ســالمت، افزایش نشــاط و پویایی، 
توانمندســازی و ارتقــای کارایی همــکاران از نتایج ورزش 
کارکنان و ورزش عمومی جامعه اســت. دور کردن جوانان از 
فضای مجازی، استفاده بهینه از امکانات و فضاهای ورزشی، 
مناسب سازی فضاها و تجهیز سالن های ورزشی نیز از جمله 

اهداف این طرح است.

 تیم بسکتبال آویژه صنعت مشهد 
امیدوار به صعود در لیگ برتر

ایرنا: تیم بسکتبال آویژه 
صنعت پارسای مشهد در 
مرحله نخست لیگ برتر 
با قــرار گرفتن در نیمه 
مرحله  بــه  جدول  اول 
پلــی آف راه یافــت و 
اینک منتظر شــناخت 
حریف خود در این مرحله است تا بتواند با پیروزی بر آن برای 

نخستین بار به مرحله نیمه نهایی صعود کند. 
این تیم پارسال در لیگی که 9 تیم حضور داشتند، چهار برد 
و 12 باخت تجربه کرد اما امسال در لیگی که با 14 تیم آغاز 
شد 18 برد و هشت باخت در کارنامه خود ثبت کرده است. 

مدیر تیم بســکتبال آویژه صنعت پارسای مشهد گفت: در 
نشست خبری پیش از شروع فصل اعالم کردیم که دست کم 
پنج تیم در لیگ برتر هستند که از نظر منابع مالی و بازیکن 
نمی توان با آن ها رقابت کرد، به همین دلیل برای لیگ امسال 
تکرار رتبه ششم پارسال و میانه جدول را هدف گذاری کردیم. 
جعفر فالح بــا بیان اینکه تالش می کنیم بهترین بازی خود 
را در مرحلــه دوم لیگ برتر انجام دهیم، افزود: با یک بازیکن 
صربســتانی بــرای تقویت تیم و رفع نقــاط ضعف به توافق 

رسیده ایم که به زودی به ایران خواهد آمد. 
وی ادامه داد: با توجه به بودجه و امکانات محدودی که داریم 
اهداف خود را مشخص و گام به گام جلو می رویم. هدف ما در 

این مرحله صعود به نیمه نهایی است. 
مربی تیم بسکتبال آویژه صنعت پارسای مشهد هم گفت: پس 
از آخرین بازی خود در لیگ برتر که 21 بهمن با تیم صنعت 
مس کرمان برگزار شــد و مرحله نخست لیگ را با پیروزی 
پشت سر گذاشتیم، بازیکنان به استراحت رفتند و از 26 بهمن 

بار دیگر تمرینات خود را شروع می کنیم. 

از آنجا که رشته 
آکادمیک من طراحی 

پارچه است، نقاشی روی 
پارچه، لباس، شال، 

مانتو و... نیز از دیگر 
فعالیت های من است که 
معتقدم می توان از این 

طریق، هنر را در زندگی 
روزمره وارد کرد

بــرش

در مسابقه عکاسی پیاده روی اربعین مخابرات
 عکاس نیشابوری برگزیده شد

نیشابور- خبرنگار قدس:  
الرعایایی،  امین  مرتضی 
عکاس جوان و برجسته  
برگزیــده  نیشــابوری 
مسابقه عکاسی پیاده روی 
اربعین مخابرات شــد و 

مورد تجلیل قرار گرفت.
مسابقه عکاسی پیاده روی اربعین مخابرات با هدف شناسایی و 
حمایت از عکاسان مستعد و فعال در حوزه عکاسی مذهبی و 
آیینی و کمک به رشد کیفی و حمایت از تولید آثار هنری فاخر 
با موضوع محــرم و آیین های عزاداری و همچنین ارج نهادن 
به فرهنگ واالی شــهادت، به همت اداره کل ارتباطات و امور 
بین الملل شرکت مخابرات ایران همزمان با فرارسیدن اربعین 
حسینی برگزار شــد. مرتضی امین الرعایایی، عکاس جوان و 

برجسته  نیشابوری برگزیده این مسابقه و از او  تجلیل شد.

  راهیابی نمایش نامه نویس نیشابوری 
به جشنواره هنرهای نمایشی کانون 

نیشابور- خبرنگار قدس: 
اکبرآبــادی،  زهــره 
یــس  مه نو یش نا نما
نیشابوری با اثر »ضحاک 
بنــده ابلیس« به بخش 
یســی  مه نو یش نا نما
جشــنواره  هجدهمین 

هنرهای نمایشــی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
کشور راه یافت. دبیر هجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشــور اظهارکرد: 
در بخش نمایش نامه نویســی این دوره از جشــنواره، 277 
نمایش نامه از 29 اســتان کشــور دریافت شد که به نسبت 
نمایش نامه هــای دوره هفدهم دو برابر شــده اســت. امیر 
مشــهدی عباس گفت: نمایش نامه ها از سوی هیئت انتخاب 
شــامل یداهلل وفاداری، حسن دادشکر و آزاده انصاری بررسی 
شد و از بین 277 نمایش نامه شرکت کننده در این بخش، 15 

مورد در مرحله نخست انتخاب شد.
وی خاطرنشان کرد: این آثار از سوی استادان نمایش نامه نویسی 
مشاوره  تخصصی خواهند گرفت و پس از بازبینی به مرحله 
داوری اصلی راه خواهند یافت. هجدهمین جشنواره هنرهای 
نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور اواخر 

فروردین 1399 در خوزستان برگزار می شود.

شماره پیامک: 300072305  فرهنگ و زندگی4
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 

فضای مجازی: 

قدس  مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: 
همزمان با سیزدهمین نمایشــگاه بین المللی گردشگری تهران، با حضور وزیر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی، پویش مردمی آغاز سفر از سرزمین خورشید 

رونمایی شد. 
ابوالفضل مکرمی فر در حاشــیه مراسم رونمایی این پویش اظهارکرد: به واسطه وجود 
بارگاه ملکوتی حضرت رضا)ع(، مشهد پایتخت معنوی ایران است. این پویش راه اندازی 
شده تا مردم سفر به شهرهای ایران را از مشهد مقدس و با توسل به این امام آغاز کنند. 
او ادامه داد: یکی از رفتارهای مردم ایران به خصوص مردم مشهد و خراسان رضوی که 
به یک آیین تبدیل شده، این است که لحظه تحویل سال در حرم مطهر رضوی حضور 
پیدا می کنند و سال هاســت که لحظه تحویل سال جمعیتی میلیونی در حرم مطهر 

رضوی حضور دارند.
مکرمی فر یادآور شد: همچنین با توجه به اینکه در روز اول هر سال رهبر معظم انقالب 
در حرم مطهر رضوی سخنرانی می کنند، جمعیتی میلیونی برای شنیدن این سخنرانی 

حضور می یابند که فرصتی ویژه برای بهره مندی مردم از بیانات ایشان است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: با توجه به این 

شرایط، پویش آغاز سفر از سرزمین خورشید راه اندازی شد که از هموطنان تقاضا داریم 
به این پویش پیوسته و از آن حمایت کنند.

گفتنی است، ساالنه بیش از 30 میلیون زائر و گردشگر به خراسان رضوی سفر می کنند.

با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

پویش آغاز سفر از سرزمین خورشید رونمایی شد
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 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

1. دورنگ- قریب- اجرای حرکات نمایشی 
 در کاراته 2. آســودگی خاطر- بهشــتی 
3. افراط گرا- خیال- در فارسی به اشتباه 
به جای جمع جن به کار می رود 4. اشاره 
 به نزدیک- داســتان بلند- فرستاده شده
5. زدنی مضر به سیگار- مبتال- جلد- کفش 
 چهارپا 6. ســهل انگار-دیوار قلعه- قیمت 
متانت- دربندشــدن  7. روغن فــروش- 
مــردم-  درکار  فضــول  کشــیدنی   .8
»موی مجعد«+»زاپــاس«- کتاب مقدس 
بودائیــان 9. محل نگهداری عکس- اهل 
 و مقیــم جایــی- تکیــه کالم درویــش 
چغندرقند-  شــیره  طالیی رنــگ-   .10
ســخت و مشــکل 11. آزاد- درخشان- 
ظــرف آبخــوری- رودخانــه ای پــرآب 
در ایــران 12. معمای فرنگی- پســوند 
ایســتایی- حرف خوردنی 13. مقروض- 
ســتاره کم پیدا- یاری رساندن 14. مهیا- 
ثروتمند 15. دعوت به بازگشت می کند- 
بخشی از آسیا شامل ایران ، افغانستان ، 

مغولستان ، ترکستان و تبت – کینه اش 
مثال زدنی است

1. هشــت پا است و سه قلب دارد- از القاب 
امیرمؤمنان امام علی)ع( 2. خوب و خوش- 
 دچار بیماری ســل شــده- مرغ سعادت 
3. گلــی زیبا – اســتفاده کننده از رایانه را 
گویند- گیاه اشک آور 4. خطی که از مرکز 
دایره بگذرد و آن را به دوقســمت تقسیم 
می کند- آشــی که هنگام دندان درآوردن 
 کودک می دهنــد- حرف الفبــای یونانی 
کارشــناس  زحمتکــش-  حشــره   .5
دارایــی 6. ســاز شــاکی- خوگرفته- گل 
مظهرشــهادت 7. بر آیینه ها می نشسته- 
عیــد اضحی- دســتور 8. بخــش پایینی 
که  گرداننــده ای  نرم افزارهــای  لبــاس- 
بین ســخت افزار و سیســتم عامل ارتباط 
برقــرار می کننــد- زمین دار 9. شــهری 
رانکــی- خــزان  آلمــان-  در   صنعتــی 
صــوت  زحــل-  ســیاره  خیــس-   .10

نــدای بــی ادب 11.  بی آبــرو- مــاه ســوم ســال 
حبوبــات  از  خــودرو-  کلیــد   - احمــق   .12 
13. فرشته ماهی- خشــکبار ملقب به بمب کلسیم- 
کمیابــی 14. فردوس ســابق – نقطــه ای که راه به 
دوشــعبه دیگر متصــل شــود- دارو  15. گمان ها- 

چیره دستی

  افقی

  عمودی

نمایشگاه

نیشابور- خبرنگار قدس: همزمان با اربعین شهادت سردار 
دل ها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت، 
بزرگ ترین نمایشگاه دلنوشته های آســمانی  دانش آموزان 
نیشابوری با اهتمام آموزش و پرورش در مسجد جامع نیشابور 

برپا شد.
معاون هماهنگی اداره آموزش و پرورش نیشــابور اظهار کرد: 
ارادت دانش آموزان به شهید حاج قاسم سلیمانی مثال زدنی و 
بی نظیر اســت و حتی دانش آموزان کالس اولی با اینکه هنوز 
همه حروف را یاد نگرفته انــد اما با همین میزان حروفی که 

آموخته اند، انشا و دلنوشته هایی برای سردار دل ها نوشتند.
علی ابوالفضلی گفت: دانش آموزان نیشابوری  با نگارش نامه و 
دلنوشته خطاب به شهید حاج قاسم سلیمانی و ابراز محبت 
خالصانه به آن سردار بزرگ، با زبان کودکانه خود راه آن شهید 

را ادامه دار توصیف و ارادت خود را نثار روح بلندش کردند.
معــاون هماهنگی اداره آموزش و پرورش خاطرنشــان کرد: 
بیش از 2هزار دلنوشته دانش آموزان عزیز از مدارس شهدای 
ابراهیمی، شهید گلشنی، مهر فرهنگیان، شقایق مهر، شهید 
امینی، آزادی، مستوفی، شاهد بقراط، منتظریان، بهاره سلیمی، 

رؤیای دانش، شاهد سجادی، یار مهربان وکیلی 1، نصر، امیر 
معزی وکیلی 19، شهید خرمی، رویش، کوثر فرهنگیان، شاهد 
آل یاســین، بقراط و امام حســین)ع( در معرض دید عموم 

عالقه مندان قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: امام جمعه شهرســتان، فرمانده تیپ 21 امام 
رضــا)ع(، فرماندهی ناحیه مقاومت بســیج، رئیس و اعضای 
شورای اسالمی شهر، رئیس اداره تبلیغات اسالمی، مدیریت 
و معاونان  آموزش و پرورش و دیگر مســئوالن نیشــابور از 

نمایشگاه بزرگ دلنوشته های آسمانی بازدید کردند.

برپایی نمایشگاه بزرگ »دلنوشته های آسمانی« 
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