
 تشییع پیکر پاک شهید »محمدرضا فیضی« 
در حرم مطهر رضوی

 پزشک مشهدی
 مدافع سالمت آسمانی شد

مراســم تشــییع پیکر پاک شــهید مدافع حرم 
»محمدرضا فیضــی« با حضور خادمــان بارگاه 
ملکوتی حضــرت ثامن الحجج علی بن موســی 
الرضا)ع( در حرم مطهر رضوی برگزار شد.رئیس 
بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه۲ مشهد در این 
باره گفت: شهید فیضی جمعی لشکر فاطمیون در 

سال۹۷ در سوریه به دست ...

مسئول کارگروه اطالع رسانی بیماری کرونا دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد گفت: دکتر »حمید عقیلی« 
یکی از پزشکان مشــهدی که در عرصه مبارزه با 
کرونا خدمت می کــرد، بر اثر ابتال به این ویروس 
روز جمعه به جمع شهیدان مدافع سالمت پیوست.
دکتر حمیدرضا رحیمی افزود: مرحوم دکتر عقیلی، 

پزشک عمومی بود ...
.......صفحه ۲ .......صفحه ۲ 
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جزئیات برگزاری نماز عید فطر در مشهد
یک رزمنده قدیمی در گفت وگو با قدس:

 خراسان برای 
آزادی خرمشهر 

خون های زیادی داد

.......صفحه ۲ 

.......صفحه ۲ 

 خلق آثار هنری در حرم رضوی 
همزمان  با روز جهانی قدس 

در خط »قدس«
همزمان بــا روز جهانی قدس، روز گذشــته جمعی از 
هنرمندان و نقاشان منتخب کشوری به خلق آثار هنری 
با موضوع قدس و نهضت مقاومت در صحن قدس حرم 
مطهر رضــوی پرداختند.رئیس حوزه هنری خراســان 
رضوی در خصوص ایــن رویداد هنری گفت: به منظور 
گرامیداشــت روز قدس، 50 تن از هنرمندان برجسته 
حوزه هنرهای تجســمی از سه شــهر تهران، مشهد و 
قــم در صحن قدس حرم مطهر حضــرت رضا)ع( گرد 
هم آمدنــد تا آثار فاخری بــا محوریت قدس و نهضت 
مقاومت اســالمی خلق کنند.  میثم مــرادی بیناباج با 
تأکیــد بر اهمیت اجرای این برنامــه هنری اظهار کرد: 
اجرای برنامه ای با چنین ســطح و گستره ای و با حضور 
جمعی از هنرمندان کاربلد به همت آستان قدس رضوی 
و مشارکت ســازمان تبلیغات اســالمی و حوزه هنری 
کشوری و استانی بی سابقه اســت و کارهای ارائه شده 
بیانگر ارزش و اهمیت اجرای برنامه است. وی به کیفیت 
نمایش این آثار هم اشــاره کرد و گفت: پس از تکمیل 

آثار و با نظر خود هنرمندان ...

نماز عید با رعایت بهداشت و در مساجد دارای فضای باز اقامه می شود

.......صفحه ۲ 

 مدیر روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

تعداد بستری شدگان 
 روزانه کرونا 

به ۲۰ نفر رسید 

»خرمشهر باید آزاد شود«، این جمله صدای درونی همه رزمنده هایی 
بود که از 6 گردان به یک گردان منســجم تبدیل شــدند و همه با 
هم فعل »خرمشهر باید آزاد شــود« را یکصدا صرف کردند. چهارم 
آبان5۹، خرمشــهر به اشغال نیروهای عراقی درآمد. این شهر که به 

لحاظ راهبردی برای هر دو طرف از جایگاه مهمی ...

.......صفحه 3 
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
) نوبت اول ( شرکت تعاونی درود گران و 

مبلسازان مشهد   
جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت 
تعاون��ی درودگ��ران و مبلس��ازان مش��هد، راس 
ساعت 10 صبح ش��نبه مورخ 1399/3/18 در محل 
دفتر ش��رکت تعاونی واق��ع در – بلوار توس توس 
17 – نبش ف��دک 8 برگزار میگ��ردد ازکلیه اعضاء 
محترم دعوت میشود با در دست داشتن دفترچه 
عضویت اصالتا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت 

به موضوعات زیر حضور بهم رسانند.
دستور جلسه : 

1- استماع گزارش هیئت مدیره
2- تصمیم گیری در خصوص انحالل شرکت

توضیح��ات : 1- کلیه مقررات برگزاری مجمع تابع 
آیین نامه برگزاری مجامع خواهد بود

2- اعض��اء متقاض��ی اعط��اء نمایندگ��ی ب��ه همراه 
وکی��ل م��ورد نظر بای��د در س��اعت اداری تا مورخ 
1399/3/15 به محل دفتر ش��رکت مراجعه تا پس 
از ط��ی مراحل قانون��ی تایید وکالتنام��ه ها ، برگه 

ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد
ع هیئت مدیره  9
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه ) نوبت اول ( شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان مشهد – ثبت 965
جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه نوبت اول ش��رکت تعاونی درودگران و مبلس��ازان مشهد ، راس س��اعت 11 صبح شنبه مورخ 1399/4/7 در محل دفتر شرکت تعاونی واقع 

در- بلوار توس - توس17 – نبش فدک 8 برگزار می گردد.
از کلیه اعضاء محترم دعوت میشود با دردست داشتن دفترچه عضویت اصالتا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر حضور بهم رسانند.

دستور جلسه : 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان    2- ارائه گزارش حسابرسی سال مالی 1398
3- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1398 و بودجه سال 1399   4- طرح و تصویب فروش باقیمانده قطعات زمین    5-طرح و تصویب پاداش هیئت مدیره

6- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرسان
توضیحات: 1 – کلیه مقررات برگزاری مجمع تابع آیین نامه برگزاری مجامع خواهد بود

2 – اعضاء متقاضی اعطاء نمایندگی به همراه وکیل مورد نظرباید در ساعت اداری تا مورخه 1399/4/5 به محل دفتر شرکت مراجعه تا پس از طی مراحل قانونی تایید 
وکالتنامه ها برگه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.  4 – ثبت نام از کاندیداهای محترم بازرسین از تاریخ نشر آگهی به مدت یک هفته در ساعت اداری 

در دفتر شرکت تعاونی انجام می گردد
/ع هیئت مدیره 
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 ش��هرداری فی��ض آب��اد در نظ��ر دارد ب��رای 
مش��ارکت درس��اخت طرح خود براساس ضوابط 
شهرس��ازی و ش��هرداری از طری��ق فراخ��وان و 
مشارکت در تامین مالی طراحی تامین تجهیزات 

و ساخت ،شریک انتخاب نماید.
نش��انی ملک:خیابان امام خمینی حاشیه میدان 

نبش امام خمینی و شریعتی
مساحت زمین با وضع موجود 2258 متر مربع

کاربری طبق طرح تفضیلی گردشگری 
مدت زمان اجرای پروژه:24 ماه

پ��روژه احداث��ی ب��ا کاربریه��ای :تجاری،فضای 
باز،پارکینگ،اقامتی و بازار سوغات

تلفن تماس05156722337 
ضمناهزینه چاپ آگهی برعهده برنده فراخوان 

می باشد
جواد جعفری

 شهردار فیض آباد
,ع 
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 آگهی فراخوان دعوت به مشارکت  
درساخت شهرداری فیض آباد نوبت اول 
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یک رزمنده قدیمی در گفت وگو با قدس:

خراسان برای آزادی خرمشهر خون های زیادی داد
سرور هادیان: »خرمشــهر باید آزاد شود«، این 
جمله صدای درونــی همه رزمنده هایی بود که 
از 6 گردان به یک گردان منسجم تبدیل شدند 
و همه با هم فعل »خرمشــهر باید آزاد شود« را 
یکصدا صرف کردند. چهارم آبان۵۹، خرمشــهر 
به اشــغال نیروهای عراقی درآمد. این شهر که 
به لحاظ راهبــردی برای هر دو طرف از جایگاه 
مهمی برخوردار بود، برای آزادسازی آن ایثار ها و 
شهادت ها صورت گرفت تا بار دیگر عشق به وطن 
و ناموس و دین معنا شــود. کافی است پس از 
گذشت ۳۰ سال از این اتفاق سخت در خرمشهر 
قدم بزنیم، هنوز هم جای جای این قطعه از خاک 
کشــورمان، حرف های بسیاری برای روایت های 

جنگ و ایستادگی دارد.
ســرانجام ســوم خرداد 6۱ یکی از زیباترین و 
مهم تریــن روزهاي انقاب اســامي ایران رقم 
خورد. در این روز، شــهر مقاوم خرمشهر که در 
۴ آبان ۵۹ به اشغال دشمن درآمده بود، پس از 
۵۷۸ روز بار دیگر توسط رزمندگان اسام فتح 
شد و پرچم اســام بر فراز مسجد جامع و پل 

تخریب شده خرمشهر به اهتزاز درآمد.

روایت های عینیس
به سراغ یکی از رزمنده های قدیمی می روم. کسی 
که در بیشتر عملیات ها حضور داشته و زخم های 
تنش، حکایتگر یادگار آن دوران است. او که پس 
از گذشت سال ها از پایان جنگ هنوز هم دغدغه 
آن روزها را دارد از جنگ و شروع روایتگری اش از 

سال ۸۹ برایم تعریف می کند. 
خودش را »علی پیراسته« متولد ۱۳۴۲ تربت جام 
و بازنشسته یک شرکت خصوصی معرفی می کند 
و دربــاره ســمتش در جنگ تأکیــد می کند، 
فقط کوچک ترین ســرباز روزهای دفاع مقدس 
هســتم که گاهــی آموزش بســیجی ها را هم 
برعهده داشتم. اما در البه الی گفت وگو متوجه 
می شــوم در عملیات بیت المقدس از نیروهای 
اطاعات عملیات بوده اســت. او قصه عملیات 
آزادسازی خرمشــهر را از ۲۳ روز پیش از سوم 
خــرداد برایم روایت می کند تــا ارزش این روز 
عزیز را که در تقویم ملی مان نقش بســته است 
یادآور شود.او در ابتدا می گوید: اگر سری به مزار 
شهدا در خراســان بزنیم درمی یابیم بسیاری از 
شهدا در همین تاریخ به شهادت رسیدند، برای 
گرفتن خرمشهر خون ها داده ایم. درست از ۲۳ 
روز پیش از عملیات، بچه های رزمنده در دمای 
۴۸ درجه خوزســتان جنگیدند و مــا عماً از 

۱۰ اردیبهشت درگیر این عملیات 
پیراســته  علی  بودیم.حاج  بزرگ 
می افزایــد: در روزهــای پیش از 
عملیات بیت المقدس، کار بررسی و 
شناسایی توسط نیروهای اطاعات 
عملیات قرارگاه فجر به فرماندهی 

شهید دکتر بقایی و شهید حسن باقری را شروع 
کردیم و تمام دغدغه مان عبور از کارون و حمله 
به دشــمن بود. همزمان بچه های اطاعاتی در 
دل شــب بخشی از شناسایی را با غواصی انجام 
می دادند، داخل شهر خرمشهر ۲۰ هزار نیروی 
عراقی مستقر بودند. یعنی هر خانه در این شهر 
انبار مهمات بود. شهید صیاد شیرازی می گفت، 
اگر عراقی ها جرئت مقاومت پیدا کنند از ۳ الی 
۱۸ ماه احتیاج به هیچ مواد غذایی، تسلیحات و 

ملزومات نظامی ندارند.

 ابتکار عمل س
این راوی دفاع مقدس با اشاره به اینکه خرمشهر 
آبروی ما بود و از طرفی دشــمن متوجه شــده 
بود پس از عملیات فتح المبین، آزادی خرمشهر 
مدنظر ماســت، بیان می دارد: این در حالی بود 
که 6۵ کشور حامی عراق بودند و این به معنای 
جنگ جهانی سوم بود. همان زمان شهید باقری 
اعام کرد، اگر ابتکار عمل نداشته باشیم، امکان 
آزادســازی خرمشهر را از دست خواهیم داد. در 
غرب منطقه کارون تا منطقه پشــت شلمچه، 
کوشک، طایه و... تا جایی که چشم کار می کرد 
عراقی ها با ماشــین های راهسازی شان در حال 
زدن خاکریزهای هشــت متری بودند، بچه های 
خراسان در این عملیات تاش های زیادی انجام 
دادند.شــب اول عملیات نیروهای خراسانی از 

شمال منطقه، ســمت هویزه و 
رودخانه کرخــه، اروند و کارون 
همه تاششان را کردند که تسلط 
الزم را پیدا کنند بنابراین پل های 
بشکه ای زدند و باید برای پیروزی 
از شــمال غربی و شمال شرقی 
خرمشهر به حالت ال مانند، دشمن را در شلمچه 
کور می کردند. دشمن هر آنچه ماشین های تویوتا 
کارینا و شورلت سوخته مردم شهر بود به صورت 
عمودی گذاشته بود تا چتربازهایمان امکان فرود 

نداشته باشند.

فرمان قاطع صیاد شیرازیس
در ایــن عملیات های پی در پــی بارها بچه ها 
مجروح شــدند اما در حد یک پانسمان کردن 
بدون هیچ استراحتی به عملیات بازمی گشتند. 
چون همه به حساسیت آزادسازی خرمشهر واقف 
بودند. شهید صیاد شیرازی اعام کرد کار سختی 
است اما پشت این قضیه آزادی مردم خرمشهر 
است و تأکید کرد بچه های باغیرت، امام خمینی 
منتظرند و همه با این حرف لبیک گفتند. او ادامه 
می دهد: عاوه بر تاش های بی شمار از ۲۳ روز 
قبل برای این آزادی از شب تا سحر جنگیدیم. 
صــدام گفته بود، اگر ایران بتواند خرمشــهر را 
بگیرد، کلید بصره را می دهــم. اما در مبارزه ای 
خونین ســاعت حدود ۹ صبح عراقی ها چاره ای 
برای ادامه جنگ پیدا نکردند و ناگزیر تســلیم 
شــدند. عراقی ها مانند یــک راهپیمایی بزرگ 
با حالت تســلیم و با دســتانی باال به سمتمان 

می آمدند. همه سجده شکر بجا آوردیم.
او تأکید می کنــد: در عملیــات بیت المقدس 
رزمنده های خراسان خوش درخشیدند. شهید 

چراغچی در قرارگاه کربا یک تیپ خراســانی 
در چذابه، پشــتیبانی را به عهده داشــت اما ما 
برای پیروزی خرمشهر از عملیات فریب استفاده 
کردیــم. بچه های تیــپ ۱۸ جواداالئمه)ع( هم 
بچه های خراســان بودند که در منطقه چذابه 
همزمان با عملیــات بیت المقدس این عملیات 
انجام شــد و رزمنده های خراســانی زیادی در 
آزادسازی خرمشهر به شهادت رسیدند که نشان 
از رشادت های خالصانه آن ها در فرهنگ ایثار و 
شــهادت دارد.این راوی راهیان نور خاطرنشان 
می سازد: قرار شد عملیات در ۱۷ اردیبهشت 6۱ 
مصادف با ۱۳ رجب با نام »الی البیت المقدس« با 
رمز علی بن ابی طالب)ع( شب والدت آقا شروع 
شود زیرا بیشتر از آن نمی توانستیم منتظر بمانیم 
تا سد دفاعی آن ها هر روز محکم تر از پیش شود.

پیراسته اظهار می دارد: نیروهای ارتشمان روی 
نهر عرایض پل ساختند، بچه های خلبان هوانیروز 
مردانه جنگیدند، حتی برای حمله به چادرهای 
محل استقرار عراقی ها شجاعانه آن قدر به زمین 
نزدیک شدند که پایه های هلیکوپتر به چادر ها 
اصابت کرد، بسیاری از خلبان ها هم به استقبال 
شهادت رفتند تا پیروزی حاصل شود، تکاورهای 
نیــروی دریایی ارتش و بچه هــای جهادی در 
رســاندن آب و غذا مــا را همراهی کردند. همه 
در عملیات بیت المقدس با هم برای شکســت 
عراقی ها همدل شــدیم.بارها در گفت وگو های 
بسیار شنیده ام در ساعت ۲۲ و ۳۰دقیقه شامگاه 
شنبه یکم خرداد 6۱، مرحله چهارم این عملیات 
با رمز یامحمد بن عبداهلل ، از بی سیم فرماندهی 
قرارگاه مرکــزی کربا به واحدهای عمل کننده 
با هدف آزادســازی خرمشهر آغاز شد. در پایان 
این نبــرد عاوه بر پایان بخشــیدن به ۱۹ ماه 
اشغال بخشی از حساس ترین منطقه خوزستان 
و آزادسازی خرمشهر، ضربه ای سنگین به توان 

رزمی و روحیه نیروهای عراقی وارد آمد.

عملیاتی عظیمس
حاج علی پیراسته حاال از فراق و ندیدن های این 
روزهای ســخت برایم تعریف می کند، از اینکه 
در جریان عملیات بیت المقــدس که به آزادی 
خرمشهر انجامید، ایران 6 هزار شهید و ۲۴ هزار 
مجــروح داد و همچنین ۱۹ هزار نیروی عراقی 
به اسارت درآمدند و ۱6 هزار کشته و زخمی از 
دشــمن به جا ماند که آزادسازي ۵ هزار و ۴۰۰ 
کیلومترمربع از خاک کشور اسامي را برایمان 

به ارمغان آورد.

 خلق آثار هنری در حرم رضوی 
همزمان با روز جهانی قدس 

در خط »قدس«•
با  قــدس: همزمــان 
قــدس،  جهانــی  روز 
روز گذشــته جمعی از 
هنرمنــدان و نقاشــان 
منتخب کشوری به خلق 
آثــار هنری بــا موضوع 
قدس و نهضت مقاومت 

در صحن قدس حرم مطهر رضوی پرداختند.
رئیس حوزه هنری خراســان رضوی در خصوص این رویداد 
هنری گفت: به منظور گرامیداشــت روز قــدس، ۵۰ تن از 
هنرمندان برجسته حوزه هنرهای تجسمی از سه شهر تهران، 
مشهد و قم در صحن قدس حرم مطهر حضرت رضا)ع( گرد 
هم آمدند تا آثار فاخری با محوریت قدس و نهضت مقاومت 
اسامی خلق کنند.  میثم مرادی بیناباج با تأکید بر اهمیت 
اجرای این برنامه هنری اظهار کرد: اجرای برنامه ای با چنین 
ســطح و گستره ای و با حضور جمعی از هنرمندان کاربلد به 
همت آســتان قدس رضوی و مشارکت ســازمان تبلیغات 
اســامی و حوزه هنری کشــوری و استانی بی سابقه است و 
کارهای ارائه شده بیانگر ارزش و اهمیت اجرای برنامه است. 

وی به کیفیت نمایش این آثار هم اشــاره کرد و گفت: پس 
از تکمیــل آثار و بــا نظر خود هنرمندان نســبت به برپایی 
نمایشگاهی برای استفاده عموم و یا فروش آن ها تصمیم گیری 

خواهد شد.

با راه اندازی کارناوال خودرویی صورت گرفت
همبستگی مردم مشهد با ملت فلسطین•

ایرنا: جمعی از شــهروندان مشهدی پنجشنبه شب گذشته 
با راه اندازی کارناوال خودرویی با مردم مظلوم فلسطین ابراز 
همبستگی کردند. این کارناوال خودرویی همبستگی با ملت 
مظلوم فلسطین مسیر میدان شریعتی مشهد به سوی میدان 
فلســطین، بوستان ملت، میدان اســتقال، میدان فردوسی 
تــا حرم مطهر حضرت امام رضــا)ع( را طی کردند. تعدادی 
از جوانــان این کارناوال در مبدأ، میدان فلســطین و برخی 
میدان های اصلی توقف و به اجرای سرود حماسی حمایت از 
فلسطین پرداختند.همچنین استاندار خراسان رضوی، تولیت 
آستان قدس رضوی و برخی سازمان ها و ارگان ها در پیام های 
جداگانه  حمایت و همبســتگی خود و مردم ایران را با مردم 

فلسطین اعام کردند.

 ۱۱۰ واحد تولیدی خراسان رضوی•
 در تملک بانک ها 

قدس آنالین- طلبی: مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
خراسان رضوی گفت: فعالیت واحدهای صنعتی در شهرک های 
صنعتی خراسان رضوی با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
در حال انجام است.مســعود مهدی زاده در گفت وگو با قدس 
آناین تصریح کرد: در اســفند سال گذشته حدود ۹۰ واحد 
تولیدی در شهرک های صنعتی استان به خاطر جلوگیری از 
شیوع ویروس کرونا تعطیل شــدند که با آغاز سال جدید به 
تدریج فعالیت خود را آغاز و بر اساس آخرین آمار تنها ۱۵واحد 
تولیدی که در حوزه تولید محصوالتی نظیر شیرینی و شکات، 
بسته بندی مواد غذایی و پوشاک به دلیل اینکه تقاضایی برای 
فروش محصوالت آن ها فعاً وجود ندارد تعطیل هستند.وی 
افزود: با توجه به بازگشایی مراکزی نظیر رستوران ها فعالیت 
برخی از این واحد های تولیدی به ویژه در زمینه بســته بندی 
نیز دوباره آغاز و به روال گذشته برخواهد گشت. وی همچنین 
ادامه داد: با توجه به تأکید ویژه استاندار خراسان رضوی مبنی 
بر واگذاری واحدهایی که در  تملک بانک ها قرار دارند ســال 
گذشــته از حدود ۱6۰واحد تولیــدی، ۵۰واحد از تملک ها 
بانک های استان خارج و به سرمایه گذار جدید و در مواردی به 
خود واحد ها واگذار شد و انتظار می رود در سال جاری با توجه 
به پیگیری هایی که صورت گرفته و روند واگذاری ها و انتقال 
آن ها تسهیل پیدا کرده است فرایند این موضوع سرعت پیدا 
کند و واحدهای راکد به چرخه تولید و صنعت استان برگردند.

مسئولیت تأمین برنج پاکستانی در •
خراسان رضوی به واردکنندگان واگذار شد

معــاون هماهنگی امور 
اقتصــادی اســتانداری 
خراســان رضوی گفت: 
از آنجــا کــه ارز دولتی 
برنج پاکســتانی حذف 
مســئولیت  شــده، 
تأمیــن این نــوع برنج 

به واردکنندگان اســتان واگذار شده است. علی رسولیان در 
نشســت کارگروه ستاد تنظیم بازار خراسان رضوی افزود: به 
همین منظور نشســتی با واردکنندگان استان برگزار خواهد 
شد تا زمینه مشارکت آنان در تأمین برنج پاکستانی مورد نیاز 
مردم استان فراهم شود.وی ادامه داد: در مورد نهاده های دامی 
نیز تاش خواهد شــد مسئولیت واردات آن به واردکنندگان 
خراســان رضوی واگذار تا مشکل تأمین آن برطرف شود.وی 
در مــورد قیمت چند گروه از کاالهــا در ۳۱ فروردین تا ۳۱ 
اردیبهشت ماه گفت: در این مدت در گروه مواد غذایی سه قلم 
کاال افزایش قیمت و هشت قلم کاال کاهش قیمت داشته و ۹ 

قلم کاال بدون تغییر قیمت بوده است.

تشییع پیکر پاک شهید »محمدرضا •
فیضی« در حرم مطهر رضوی

قدس: مراســم تشییع 
شــهید  پــاک  پیکــر 
»محمدرضا  حرم  مدافع 
حضــور  بــا  فیضــی« 
ملکوتی  بارگاه  خادمان 
حضــرت ثامن الحجــج 
علی بن موسی الرضا)ع( 
در حرم مطهر رضوی برگزار شــد.رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران منطقه۲ مشــهد در این باره گفت: شــهید فیضی 
جمعی لشکر فاطمیون در سال۹۷ در سوریه به دست عوامل 
تکفیری به شــهادت رسید و تاکنون پیکر وی مفقود بود که 
پس از تفحص و شناســایی، پیکر این شهید به ایران منتقل 
شد.حجت االسام احمد ملکی با بیان اینکه والدین این شهید 
فوت شــده اند، افزود: شهید فیضی، متأهل و دارای دو فرزند 
دختر و پســر اســت که پس از برگزاری مراسم وداع با پیکر 
شهید در آرامگاه امامزاده قیاس الدین مشهد درخواست شد 
پیکر این شهید در همین محل که معروف به گنبد خشتی 
اســت دفن شود.وی گفت: پیکر مطهر شهید که قرار بود در 
بهشت رضا)ع( مشهد خاکسپاری شود با همراهی همرزمان و 
خانواده شهید در آرامگاه امامزاده قیاس الدین واقع در خیابان 

طبرسی مشهد به خاک سپرده شد.

پزشک مشهدی مدافع سالمت •
آسمانی شد

ایرنا: مســئول کارگروه 
بیماری  اطاع رســانی 
علوم  دانشــگاه  کرونــا 
گفت:  مشــهد  پزشکی 
عقیلی«  »حمیــد  دکتر 
یکی از پزشکان مشهدی 
که در عرصــه مبارزه با 
کرونا خدمت می کرد، بر اثر ابتا به این ویروس روز جمعه به 

جمع شهیدان مدافع سامت پیوست. 
دکتر حمیدرضا رحیمی افزود: مرحوم دکتر عقیلی، پزشک 
عمومــی بود که در درمانگاه ولی عصر)عج( مشــهد فعالیت 
داشــت.وی یادآور شد: این درمانگاه یکی از مراکز سطح اول 
برای درمان ســرپایی بیماران مبتا به کرونا در مشهد است.

پیش از این »حسن ارباب« از کادر پزشکی بیمارستان امدادی 
مشــهد و دکتر »سیدمرتضی وجدان« مدیرکل بیمه سامت 

خراسان رضوی نیز بر اثر ابتا به کرونا فوت کردند.

 چهره سال »هنر انقالب« •
در خراسان رضوی  معرفی شد

قــدس: »محمدرضــا 
میری« بــه عنوان چهره 
ســال هنر انقــاب در 
انتخاب  رضوی  خراسان 
شــد. معــاون فرهنگی 
هنری  حــوزه  هنری  و 
این  در  رضوی  خراسان 
باره گفت: از دو سال پیش حوزه هنری استان ها چهره هنری 
سال را در سطح استان انتخاب و از آن تجلیل می کنند. مهدی 
ابراهیمی افزود: میری از بین هشت نفر از رشته های مختلف 

انتخاب شد.

بلوکه شدن بخش زیادی از سرمایه های •
سازمان همیاری های شهرداری استان

هادی زهرایی: در حاشــیه جلسه هم اندیشــی شهرداران 
حوزه شــمال خراســان رضوی، مدیرعامل سازمان همیاری 
شــهرداری های خراســان رضوی به قدس گفت: مهم ترین 
اولویت سازمان همیاری ها در سال ۹۹ توجه به شهرداری های 
استان است و سهم سازمان همیاری ها را با شهرداری مشهد 
افزایش ۲/۵ برابری داده ایم و ســهم ســایر شــهرداری های 
خراسان رضوی را تا ۱۵ برابر در سال جاری افزایش خواهیم 

داد.
کرمانی در خصوص بلوکه شدن سرمایه های سازمان همیاری 
شــهرداری های استان افزود: سازمان همیاری شهرداری های 
خراسان رضوی ۲۴ شرکت زیرمجموعه دارد که ۷۸ شهرداری 
سهامدار آن هستند که این سازمان فعالیت های مختلفی را 
انجام می دهد و اگر بخواهیم امروز ســرمایه های این سازمان 
را به روز کنیم بیش از ۲ هزار میلیارد تومان ســرمایه سازمان 
اســت که بخش زیادی از آن بلوکه شده است و ما باید این 
سرمایه های بلوکه شده را به سرمایه های جاری تبدیل کنیم تا 

در راستای جهش تولید بتوانیم تاش کنیم.

 توزیع 2۰۰ وعده غذای گرم•
 بین خانواده های معلوالن صالح آباد

خبرنگار   – صالح آباد 
با  قــدس: همزمــان 
مــاه مبــارک رمضان و 
بــا پیگیری هــای اداره 
شهرستان  بهزیســتی 
صالح آبــاد بــا جــذب 
خیــران  کمک هــای 
مشــهدی و در راستای 
اطاعت از منویات مقام معظم رهبری مبنی بر همدلی، مواسات 
و کمک مؤمنانــه ۲۰۰ وعده غذای گرم بیــن خانواده های 

معلوالن شهرستان صالح آباد توزیع شد. 
زری صادقی، سرپرست اداره بهزیستی شهرستان صالح آباد با 
بیان این مطلب گفت: امید است خیران نیک اندیش شهرستان 
و استان همچنان حمایت ها و کمک های خود را از خانواده های 
معلوالن این شهرستان در تمام طول سال دریغ نکنند و شادی 

و لبخند را به لبان معلوالن و خانواده های آن ها هدیه دهند.

روزبازارروزبازار

فرهنگ وهنر فرهنگ وهنر 

یگتسبمهیگتسبمه

اخباراخبار
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فضای مجازی: 

علی محمد زاده: بدون هیچ اما و اگری باید بپذیریم که ویروس 
ناپیدای کرونا تمام شئون زندگی جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار 
داده و ناتوانی بشر را ثابت کرد.بر همین اساس زندگی چند ماه 
گذشته انسان ها تحت تدابیر بهداشتی بود و جامعه ما نیز از این امر 
استثنا نبود و حتی آیین های مذهبی هم یا لغو شدند یا با شیوه ای 
متفاوت برگزار شدند.یکی از همین موارد هم نماز عید فطر است، 
عیدی که هر ســاله با شور و ذوق یک ماه عبادت برگزار می شد 
امسال قرار است به صورت محدود و با الزام ها و شرایطی برگزار شود.

رعایت پروتکل های بهداشتیس
به گفته معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان 
رضوی به منظور رعایت مسائل بهداشتی در برگزاری نماز عید 
فطر، این نماز در فضای باز و حیاط مســاجد استان و ۲۵ نقطه  
مشهد برگزار می شود.حسن جعفری با اشاره به دستورالعمل های 
بهداشتی برای مقابله با ویروس کرونا می گوید: از نمازگزاران خواسته 
شده است عاوه بر رعایت بهداشت فردی و استفاده از ماسک و 
دستکش، مهر و سجاده شخصی نیز به همراه داشته باشند.معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی با اشاره به 
سخنان رهبر معظم انقاب مبنی بر فراهم آوردن شرایط حضور 
مردم در اماکن مقدسه و مساجد ادامه می دهد: هنوز زمان قطعی 
بازگشایی حرم مطهر رضوی اعام نشده است.وی با توصیه به 
رعایت فاصله گذاری هوشــمند اجتماعی و جلوگیری از ازدحام 
زائران اظهار می دارد: مردم با رعایت بهداشت فردی و پروتکل های 
بهداشتی فقط می توانند در صحن های حرم مطهر امام هشتم)ع( 
حضور یابند و زیارت خود را انجام دهند. دستورالعمل هایی نیز 
برای ورود و خروج زائران در حرم مطهر رضوی تدوین شده است.

جعفری در پایان تأکید می کند: با توجه به تعطیلی عید فطر از 
مردم خواسته می شود تا زمان اعام وضعیت سفید از مسافرت به 

این استان و شهر مشهد خودداری کنند.

 برگزاری نماز در 25 نقطه شب هایس
 احیا و حیاط مساجد

مدیــر کل تبلیغــات اســامی خراســان رضــوی هم در 
گفت وگو با خبرنــگار ما می گوید: نماز عیــد فطر در همان 
۲۵ نقطه ای از مشــهد که مراسم شــب های قدر برپا شد، با 
رعایت فاصله گذاری های ایمن و بهداشــتی برگزار می شــود.

حجت االسام هادی صاحبقرانی در خصوص برگزاری نماز عید 
فطر در مساجد نیز اظهار می کند: همان  طور که رسماً اعام 
شده، در مساجدی که دارای فضای باز هستند نماز برپا خواهد 
شد و رعایت الزام هایی چون ضدعفونی کردن محیط و داشتن 
ماسک و دستکش و حتی مهر و سجاده شخصی هم ضروری 
است.وی می افزاید: هنوز دستوری برای برگزاری نماز در حرم 
مطهر صادر نشده بنابراین شهروندان از مراجعه به حرم رضوی 
برای برپایی نماز عید فطر خودداری کنند و بر اساس محدوده 
محل ســکونت خود می توانند به یکی از مساجدی که دارای 
فضای باز اســت یا نقاطی که مراسم شــب قدر در آن برگزار 

شد مراجعه کنند.

نزدیک ترین محل را انتخاب کنیدس
الزم به ذکر اســت، شهروندان با توجه به محل سکونت خود 

محل مورد نظر را انتخاب کنند.
۲۵ نقطه شهر مشــهد که در آن مراسم شب قدر برگزار شد 
بدین شــرح است: هیئت حســین جان واقع در بولوار بعثت، 
هیئت ثاراهلل واقع در میدان جانباز، هیئت حضرت ابوالفضل)ع( 
واقع در سه راه کاشــانی و کوچه نور، هیئت چهار معصوم)ع( 
واقــع در پارکینگ پارک حجاب و پیــاده رو مربوطه، هیئت 
خیمه االنتظــار واقع در خیابان مطهری شــمالی ۴6، هیئت 

خیمة العباس واقع در توس ۸۳.
هیئت عشاق الحســین)ع( واقع در میدان راه  آهن، هیئت های 
مذهبی خواجه ربیع واقــع در خواجه ربیع، هیئت جان نثاران 
علی اصغر)ع( واقع در بولوار شهید صدوقی، هیئت خدمتگزاران 
مکتب الرضا )ع( واقع در بولوار ابوریحان، هیئت جواداالئمه)ع( 
واقع در طبرســی شمالی ۴6، هیئت مهدیه واقع در مهرآباد، 
هیئت جامعةالحسین)ع( واقع در بولوار مصلی از تقاطع چمن 
تا بولوار ۲۲بهمن، هیئت جوانان امیرالمؤمنین)ع( واقع در بولوار 
میامی، خانه ایثار و شهادت واقع در شهرک طرق، جنب سالن 

ورزشی، مجتمع امیرالمؤمنین)ع( واقع در خیابان نخریسی.
هیئت جواداالئمه)ع( واقع در خیابان صاحب الزمان)عج(، هیئت 
رهروان شــهدا واقع در نامجو۲، هیئت بیت الحجه)ع( واقع در 
پیروزی ۴۵، آل یاســین)ع( واقع در بولــوار پیروزی، خیابان 
دعبل خزایی، هیئت شــهدای گمنام واقع در بولوار پیروزی، 
اول پایداری، فضای بیرونی مســجد موســی بــن جعفر)ع(، 
مسجد امام محمدباقر)ع( واقع در خیابان دکتر حسابی، هیئت 
ودیعه الحسین)ع( واقع  در قاسم آباد مقابل دانشگاه آزاد، هیئت 
ثامن االئمه)ع( واقع در میدان مادر، پارکینگ سینما سیمرغ، 
هیئت انصارالحجه)ع( واقع در بولوار امامت، حدفاصل چهارراه 

۳۸ متری آزادشهر تا بولوار وکیل آباد.

نماز عید با رعایت بهداشت و در مساجد دارای فضای باز اقامه می شود

جزئیات برگزاری نماز عید فطر در مشهد

اطالع رسانی اطالع رسانی 

قدس آنالین- بهاردوست: قاچاق کاال در 
ایران، از حجم و گستره باالیی برخوردار است. 
به گونه ای که بسیاری از مناطق کشور از جمله 
خراسان رضوی را در بر گرفته و آثار سوئی نیز 

بر اقتصاد کشور گذاشته است.
در همیــن خصوص رســول فرزادفــر؛ دبیر 
کمیســیون برنامه  ریزی،  هماهنگی و نظارت 
بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز خراســان رضوی 
بیان کرد: قاچاق یک پدیده مذموم چندوجهی 
است و کشور ما همیشه به خاطر هم مرز بودن 
با چندین کشور متفاوت و گستردگی مرزهای 
زمینی و دریایی اش از این قضیه در امان نبوده 
است و همیشه این احتمال وجود داشته و دارد 

که از مرز این کشورها انواع کاال وارد کشور شود.
وی افزود: ادعا نمی کنم که می توانیم قاچاق کاال 
را به صفر برســانیم؛ چرا که این اتفاق در تمام 
دنیا وجــود دارد. در کنار این ها اما همیشــه 
یکسری راهکارهایی در ســطح کان در این 
خصوص پیگیری می شــود.فرزادفر ادامه داد: 
به نظرم برای اینکه بتوانیم از ورود قاچاق کاال 
به کشور جلوگیری کنیم نیازمند انجام چند 
مورد هســتیم؛ اوالً اینکه نظارت و کنترل را از 
حالت سنتی خارج کنیم و به شکل هوشمند و 
سیستماتیک ورودی های کشور را کنترل کنیم 

تا نظارت های انجام شده اثربخش باشد.
وی تصریح کرد: خوشبختانه سامانه های زیادی 

بــرای رصد، کنترل و پایش اقام متفاوتی که 
وارد کشــور می شود تعریف شده است به طور 
مثال گوشــی های همراهی که در ســال ۹۸ 
وارد کشور شــد قاچاق بود که پس از اجرای 
طرح رجیســتری حدود ۱۵ میلیون گوشی 
تلفــن همراه را از طریق گمرک وارد کشــور 
کردیم. در حال حاضر هم بیش از ۹۰ درصد 
واردات گوشی در کشــور قانونی انجام شده 
و این ها هیچ کدام ممکن نیســت مگر اینکه 
بتوانیم سیستم هوشــمند را برقرار و کنترل 
و پایش کنیم. فرزادفر گفت: ســایر اقام هم 
به همین شــکل و ســامانه های متعددی در 
این خصوص طراحی شــده اما تا انجام ۱۰۰ 

درصدی آن فاصله زیادی داریم. ناگفته نماند 
که در حال حاضر ســامانه کنتــرل و رصد 
انبارها را در کشــور راه اندازی کرده ایم که اگر 
اشکال های این سامانه برطرف و به سرمنزل 
مقصود برســد دیگر در کشــور انباری وجود 

نخواهد داشت که نام آن ثبت نشده باشد. 
وی در خصوص ورود پوشاک قاچاق به مشهد 
گفت: ورود پوشــاک دوخته شــده خارجی 
به کشــور کامًا ممنوع است و براساس آمار 
رسمی که وجود دارد در سال ۹۸ میزان قاچاق 
پوشــاکی که وارد کشور شده نسبت به سال 
۹۷ کاهش چشمگیری داشته و از ۵/۲ میلیارد 
دالر به ۱/۸ میلیارد دالر کاهش یافته اســت. 

در گفت وگو با قدس عنوان شد

ورود پوشاک خارجی به کشور ممنوع است

بازاربازار
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روی خط خبرروی خط خبر
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

 تعداد بستری شدگان روزانه کرونا •
به   ۲۰ نفر رسید

تســنیم: مدیــر روابط 
عمومــی دانشــگاه علوم 
پزشــکی مشــهد گفت: 
براســاس تعریــف جدید 
وزارت بهداشت از وضعیت 
کالنشــهرها، هم اکنــون 
وضعیت  در  دوباره  مشهد 

قرمز قرار گرفته است. 
حمیدرضا رحیمی اظهار کرد: تا اوایل هفته گذشته وضعیت کرونا 
در مشهد به رنگ سفید نزدیک می شد، اما مجدداً در وضعیت 

قرمز قرار گرفته است. 
وی افزود: تعریفی که پیش از این درباره تعداد بستری شــدگان 
روزانه ارائه می شــد تا روز شنبه هفته قبل برقرار بود، اما پس از 
آن وزارت بهداشــت، تعریف وضعیت سفید، زرد و قرمز را برای 
کالنشهرها تغییر داد و براساس تعریف جدید، مشهد دوباره در 

وضعیت قرمز قرار گرفته است. 
مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد ادامه داد: 
براساس تعریف جدید، اگر تعداد بستری شدگان روزانه به بیش 
از ۲۰ نفر برســد، شهر در وضعیت قرمز قرار دارد و ما اکنون در 

وضعیت قرمز قرار داریم.

خروج بیمارستان امام رضا)ع( از مرکز اختصاصی س
بیماران کرونایی 

جانشین رئیس دانشــگاه علوم پزشکی مشهد در ستاد مبارزه 
بــا کرونا گفت: با توجه به کاهش آمار بســتری بیماران مبتال 
به کووید۱۹، بیمارســتان ۶۱۰ تختخوابی امام رضا)ع( از مرکز 

اختصاصی بیماران کرونایی خارج شد. 
دکتر شــاپور بدیعی اظهار کرد: بدین ترتیب بیماران مبتال به 
کووید۱۹ بستری در این مرکز به بخش های محدودتری انتقال 
می یابند و بیمارستان پس از انجام مراحل ضدعفونی و گندزدایی 

کامل، برای ارائه خدمات به سایر بیماران آماده می شود.
جانشــین رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ستاد مبارزه با 
کرونا تأکید کرد: این اقدام به معنای تعطیلی بخش های کرونایی 
نیست و چند بخش بیمارستان امام رضا)ع( و بیمارستان شریعتی 
همچنان به عنوان مرکز بستری بیماران کرونایی فعال هستند و 

در صورت نیاز به بیماران خدمت رسانی می کنند.
وی تصریح کرد: مردم کاهش روند بیماران بســتری را نباید به 
معنای اتمام کرونا تلقی کنند و همچنان درخواســت می شود 
نســبت به رعایت بهداشت و فاصله گذاری اجتماعی توجه ویژه 

داشته باشند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان این شهرستان:
وضعیت داورزن از نظر بیماری کرونا •

نگران کننده است
قدس: رئیس شبکه بهداشــت و درمان داورزن گفت: به علت 
رعایت نکردن مقررات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، احتمال 

بازگشت این شهرستان به وضعیت قرمز وجود دارد. 
دکتر رضا خسروجردی افزود: در پی عادی تلقی شدن وضعیت 
این شهرســتان و عدم رعایت بهداشــت فردی و جمعی، تعداد 

مبتالیان به کرونا در داورزن افزایش داشته است.  
وی ادامــه داد: بی توجهی عمومی و فــردی به ماندن در خانه، 
عدم اســتفاده از لوازم حفاظت فردی در معابر و اماکن، برگزاری 
محافل و دورهمی های عمومی و خصوصی و انجام ســفرهای 
غیرضروری از عوامل مهم افزایش بیماری کرونا در این شهرستان 

بوده است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان داورزن گفت: براساس بررسی های 
انجام شده بیش از ۹۰درصد موارد مبتال به کرونا در شهرستان 
داورزن مربوط به مسافران یا افراد بومی بوده که به سایر مناطق 

سفر کرده اند.

انتصاب ناظر پولی استان •
خراسان رضوی 

قدس آنالین: براســاس 
رئیس  ســوی  از  حکمی 
بانک مرکــزی، ناظر پولی 
اســتان خراســان رضوی 

منصوب شد. 
رئیــس بانــک مرکــزی 
جمهوری اسالمی ایران در 

حکمی امین نصری را به عنوان ناظر پولی استان خراسان رضوی 
منصوب کرد.

نصری در جلســه معارفه خود که در جلسه شورای هماهنگی 
بانک های خراســان رضوی و با حضور نمایندگان بانک مرکزی 
برگزار شد، گفت: اولویت من در این مسئولیت، مدیریت گردش 
صحیح وجوه نقد ، تنظیم رابطه بانک مرکزی با بانک ها، ترغیب 
بانکداری الکترونیک و هم سویی بانک ها با بخش نامه های نظارتی 

بانک مرکزی و حداکثر تعامل در بین بانک های استان است .

هفته گذشته اتفاق افتاد
 دستگیری یک مدیر شهری •

به اتهام تبانی در انجام مناقصات
رحمانــی: اواخر هفته 
گذشــته یکی از مدیران 
ارشد شهرداری مشهد در 
رابطه با اتهامات اقتصادی 
و با دستور بازپرس شعبه 
۲۰4 دادسرای ناحیه دو 

مشهد دستگیر شد.
این مدیر ارشــد که در حوزه سازمان عمران شهرداری مشهد 
شاغل بود، پس از آنکه اقدام های غیرقانونی و تحرکات مشکوکش 
توسط ضابطان قضایی چند ماهی مورد رصد قرار گرفت و زیر 
چتر اطالعاتی قرار داشــت، ســرانجام هفته گذشته با دستور 
بازپرس شعبه ۲۰4 دادسرای مشهد بازداشت و پای میز محاکمه 

کشانده شد.
بازپرس زرقانی در تشریح اتهاماتی که متوجه فرد بازداشت شده 
اســت، به قدس گفت: متهم در حال حاضر در بازداشت به سر 
می برد. این فرد به تبانی در انجام مناقصه و کالهبرداری متهم 
است. وی تصریح کرد: اقدام های کارشناسی در این زمینه برای 
روشن شــدن رقم دقیق تخلفات صورت گرفته در دستور کار 

قضایی قرار دارد.
توضیحات مقام قضایی در مورد بازداشــت)الف.ع( در حالی بود 
که برخی شــنیده ها حاکی از آن اســت که فرد مذکور پس از 
ارتباط گیری با برخی از پیمانکاران، اقدام های مجرمانه خود را 

رقم می زده است.

سماور گازی یک خانه را شعله ور کرد
نجات هفت نفر از میان دود و آتش •

معــاون  قرمز:  خــط 
آتش نشــانی  عملیــات 
شــهر مشــهد از تالش 
موفقیت آمیز آتش نشانان 
نجات ســاکنان  بــرای 
گرفتار در پی آتش سوزی 
در  مســکونی  منــزل 

شهرک غرب مشهد خبر داد.

آتشــپاد دوم محمدجواد ســبحانی با بیان این مطلب گفت : 
پنجشنبه اول خرداد ماه ۹۹ در پی تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ 
مبنی بر مشاهده دود از داخل یک آپارتمان مسکونی در غرب 
مشهد، ستاد فرماندهی بالفاصله گروه اطفای حریق ایستگاه  ۳۰ 

آتش نشانی را به محل حادثه در بولوار امیریه اعزام کرد.
معاون عملیات آتش نشانی مشهد افزود : با حضور آتش نشانان 
در محل مشــخص شد آتش ســوزی در داخل واحد مسکونی 
در آپارتمانی پنج طبقه به وقوع پیوســته و دود سمی ناشی از 
این حریق در حال سرایت به سایر قسمت های این مجتمع بود 
که این اتفاق منجر به محبوسی ساکنان در طبقات باالیی این 
آپارتمان شــده بود که بالفاصله آتش نشانان به دو گروه تقسیم 
شــده و گروه اول ضمن نجات ساکنان، هفت نفر از افراد حاضر 
در این آپارتمان مسکونی شامل سه کودک، سه زن و یک مرد را 
به مکان امنی منتقل کرده و گروه دوم نیز همزمان اقدام به مهار 

کامل آتش سوزی آشپزخانه این منزل مسکونی کردند.
آتشپاد دوم محمدجواد سبحانی خاطرنشان کرد: خوشبختانه 
در این آتش ســوزی به ساکنان آســیبی وارد نشد و علت اولیه 
وقوع این آتش ســوزی نشت گاز شهری از پایه سماور در داخل 
آشپزخانه این منزل بوده و هنگام حادثه نیز مالک در محل نبوده 

است.

با تالش پلیس صورت گرفت
کشف بیش از ۴هزار لیتر سوخت قاچاق •

در سربیشه
باشــگاه خبرنگاران :

فرمانده انتظامی شهرستان 
سربیشه از کشف 4هزار 
و ۳۰۰ لیتــر ســوخت 
قاچاق در این شهرستان 

خبر داد.
گفت:  کارگر  ســرهنگ 
مأموران انتظامی شهرستان با انجام اقدام های فنی و پلیسی از 
دپوی یک محموله سوخت قاچاق در سطح شهرستان مطلع و 

بالفاصله بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: مأموران در عملیات ضربتی محل دپوی سوخت های 
قاچاق را شناسایی و در بازرسی از آن 4هزار و ۳۰۰ لیتر گازوئیل 

کشف کردند.
ســرهنگ کارگر گفت: در این رابطه یک متهم دســتگیر و با 

تشکیل پرونده به مراجع قانونی معرفی شد.

کشف ۲7۰ کیلوگرم موادافیونی توسط •
مرزبانان خراسان رضوی

خط قرمز: ســردار ماشــااهلل جان نثار، فرمانده مرزبانی استان 
خراسان رضوی از کشف ۲7۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک 

توسط مرزبانان این استان خبر داد.
وی افزود: مرزبانان با اشرافیت اطالعاتی و عملیاتی موفق شدند 
گروهی از قاچاقچیان مواد مخدر را که قصد وارد کردن مواد به 
داخل خاک کشــور را داشتند ناکام گذاشته و ۲7۰کیلو و ۵۰۰ 

گرم مواد مخدر از نوع تریاک را از آن ها کشف نمایند.
سردار جان نثار تصریح کرد: قاچاقچیان با استفاده از تاریکی شب 

و عوارض طبیعی زمین به آن سوی مرز متواری شدند.

در • پراید  واژگونی  پی  در  مصدوم   6
داورزن

قدس : مســلم فائق نیا، 
مســئول روابط عمومی 
و  حــوادث  مرکــز 
پزشــکی  فوریت هــای 
پزشکی  علوم  دانشــگاه 
ســبزوار گفت: واژگونی 
خودرو ســواری پراید در 
یکی از راه های روســتایی داورزن خراسان رضوی ۶ مصدوم به 

جا گذاشت.
وی افزود: مصدومان ایــن حادثه پس از دریافت خدمات اولیه 

درمانی به مرکز درمانی داورزن منتقل شدند.

عقیل رحمانی: یکــی از کارمندان اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اســالمی خراسان رضوی که 
چندین بار از انبار این اداره سرقت کرده بود، با 
دستورمقام قضایی در دادسرای ناحیه دو مشهد 

دستگیر شد.

دزدی در کمال وقاحتس
چندین بــار حیــن انبارگردانی و بررســی 
اموال در اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
خراسان رضوی مشخص شــد برخی از اقالم 
نظیر انواع هــارد گرانقیمــت، کاغذ تحریر، 
فلش و... سرجایشان نیستند. اوایل ماجرا زیاد 
حساس نبود و فکر کسی به سمت وقوع جرمی 
نمی رفت تا اینکه ۲۵ خرداد ماه سال گذشته 
بازهم ۱۳ قلم لوازم اداری مانند انواع لوح های 

فشرده خام، چسب و... ناپدید شد.
این ماجرا موجب شــد نیروهای حراست این 
اداره کل برای روشــن شــدن نحوه به سرقت 
رفتن اموال به ســراغ دوربین های مداربسته 
بروند و پس از چند ســاعت بررســی تصاویر 
آرشیو شده چند روز منتهی به زمان مذکور، 
پرده از خیانت کارمند این اداره کل برداشــته 

شد.

جابه جایی شیفت برای اجرای نقشهس
در بازبینی این تصاویر مرد حدود ۵۰ ساله ای 
دیده شد که همراه با فرد دیگری در فرصتی 
مناســب و زمانی که شــیفت کاری به پایان 
رســیده بود به محل مراجعه و لوازم مذکور را 

سرقت و از محل می برند.
وقتی هویت عامل این اقدام مورد شناسایی قرار 
گرفت او کسی نبود جز کارمند واحد حفاظت 

دیگر  ســوی  از  فیزیکــی، 
عوامل  تکمیلــی  تحقیقات 
حراســت اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
به این نتیجه رسید که این 
کارمند برای ســرقت اموال 
دولتی از فرزندش نیز کمک 
گرفته و بــرای آنکه مانعی 
سرراهش نباشد، به بهانه ای 
دســت به جابه جایی شیف 
زده و پس از آن نقشــه خود 

را عملی کرده است.
هنــوز از این ماجــرا دو روز 
نگذشــته بــود که بــاز هم 

این کارمند خیانتکار برای چندمین بار اقدام 
به ســرقت اموال این اداره کل کرد و از سوی 

دیگر او کــه تصورنمی کرد 
تحرکاتــش تحــت رصــد 
نیروهای حراست آن اداره کل 
باشد، ۱۱ قلم لوازم دیگر را 
با همدستی پسرش سرقت 
کــرد. او در این ســرقت ها 
حتی به اقالمی نظیر پوشه 
و خودکار هم رحم نمی کرد 
و هر چه به دستش می رسید 

با خود می برد.
در ادامــه کارمنــد ســارق 
اداره کل  حراســت  بــه 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
خراسان رضوی دعوت و پرده 
از اقداماتش برداشته شد. به همین واسطه او به 
هیئت بدوی تخلفات اداری کارمندان هدایت و 

آنجا پس از رسیدگی به اقدام های مجرمانه اش، 
به ســه ماه انفصال از خدمت محکوم شد، اما 
این ماجرا هم نتوانســت فرد مذکور را به راه 
راست هدایت کند. از همین رو نماینده حقوقی 
اداره کل با طرح شکایتی در دادسرای ناحیه دو 
مشهد، خواستار رسیدگی قضایی به ماجرا شد.

انبارگردانی ها صوری بود؟س
پس از آن پرونده به شعبه ۲۰۹ دادسرا ارجاع 
و رســیدگی به ماجرا در دستور کار بازپرس 
پرونده قرار گرفت. برهمین اســاس دســتور 
بازداشت کارمند خیانتکار صادر و او دستگیر 
و برای رســیدگی به جرایم صورت گرفته به 

دادسرا منتقل شد. 
در حین فرایند رســیدگی بــه پرونده برخی 
فرضیه هــا مطرح شــد کــه نشــان می داد 
انبارگردانی هــای صورت گرفتــه به صورت 
صوری انجام شده و اقدام های مجرمانه کارمند 
خاطی به احتمــال زیاد با همــکاری برخی 
افراد بوده اســت. از همین رو بررسی صحت 
اقدام هــای صورت گرفته در این زمینه نیز در 
دستور کار مقام قضایی قرار گرفته است. یکی 
از نکات دیگر و ابهام آلود این پرونده این است 
که چرا کاغذهایی که باید در زمانی مشخص 
مورد مصــرف امور فرهنگی قرار می گرفته در 
انبار دپو شده است که این ماجرا هم در دست 
بررســی قرار دارد. پس از طی شــدن اولین 
مرحله بازپرسی، او با صدور قرار قانونی راهی 

زندان شد.
این گزارش حاکی اســت، تحقیقات قضایی 
برای کشف دیگر جرایم احتمالی فرد مذکور 

همچنان ادامه دارد.

با اعالم شکایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی

کارمند سارق دستگیر شد 

در بازبینی تصاویر 
مرد حدود 50 ساله ای 

دیده شد که همراه با 
فرد دیگری در فرصتی 

مناسب و زمانی که شیفت 
کاری به پایان رسیده 
بود به محل مراجعه و 

لوازم مذکور را سرقت و 
از محل می برند

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
افزایش نسبی دمای هوای •

خراسان رضوی
تحلیل  براساس  قدس: 
آینده  نگری  نقشــه های 
و تصاویر ماهواره پدیده 
غالــب جــوی در نیمه 
وزش  اســتان  شــرقی 
باد بــوده و به ویژه برای 
مناطق بادخیز وزش باد 

به نسبت شدید همراه با گردوخاک پیش بینی می شود. از فردا 
بر سرعت وزش باد در ســطح استان افزوده شده به طوری که 
وزش باد شدید موقتی و گردوخاک با احتمال کاهش میدان دید 
افقی رخ خواهد داد. روند افزایش نسبی دمای هوا نیز تا یکشنبه 

ادامه خواهد داشت.
هوای امروز و فردای مشــهد هم صاف تا کمی ابری بعدازظهر 

افزایش سرعت وزش باد پیش بینی شده است.
در ۲4 ساعت گذشته قوچان با کمینه دمای 7 درجه سلسیوس 
خنک ترین و ســرخس با بیشــینه دمای ۳4 درجه سلسیوس 
گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند. طی این مدت 
کمینه و بیشینه دمای هوای شهر مشهدمقدس به ترتیب ۱4 و 
۲8 درجه سلسیوس بوده است. همچنین بیشترین سرعت وزش 

باد از تایباد با سرعت ۶8 کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
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فضای مجازی: 

 برداشت گل محمدی و 
گالب گیری از »دهکده گل«به 

وسعت 3 هکتار در روستای 
خداقلی شهرستان بجنورد از اواخر 

اردیبهشت ماه آغاز و تا اواسط 
 خرداد ماه ادامه دارد. برداشت 

 گل محمدی حدود ۱5روز طول 
 می کشد و دراین مدت روزانه

۲۰ نفر مشغول به کار هستند. در 
استان خراسان شمالی 35۰ هکتار 

باغ گل محمدی وجود دارد.

عکس: وحید خادمی

زاوهی تصوریزاوهی تصوری

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم مسئوالن د     ستگاه های 
اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

آب آشامیدنی برای آبیاری س
درختان!

چرا وقتی همه مسئوالن از کم آبی و بحران 
آب حرف می زننــد، باید در بولوار چمن و 
خیلی از بولوارهای شــهر از آب آشامیدنی 
برای آبیاری درختان شــهرداری استفاده 

کنند.
۹۱5...۹۹56

چرا یک بام و دو هوا؟س
مجلس شــورای اســالمی دهم در حالی تمام شد که همسان ســازی حقوق بازنشستگان 
تأمین اجتماعی مشــخص نشــد و اضافه حقوق فروردین و اردیبهشــت ۹۹ هم پرداخت 
نشــد. در صورتی که همسان سازی بازنشستگان کشوری و لشکری مشخص شده و حقوق 

حداقلی شان ۲میلیون و 8۰۰ هزار تومان برایشان واریز شده است،چرا یک بام و دو هوا؟.
۹37...۱۲7۴

هیچ کس پاسخگو نیستس
در تاریخ ۹۹/۱/۲8ماشــین من سرقت شــده تا حاال هم هیچ خبری نشده و هیچ کس هم 

پاسخگو نیست. به هر جا سر می زنم وعده سرخرمن می دهند!
۹۱5...۴۴۱5

شهرداری می گوید هنوز الباقی بودجه کار نیامده استس
ما اهالی حصار گلســتان هستیم که چند 
ســال پیش پل دوم حصار را اداره مربوط 
نیمه کاره رهــا کرده کــه موجب حوادث 
ناگــوار به خصــوص در فصــل بارندگی 
می شود. شــهرداری می گوید هنوز الباقی 
بودجه کار نیامده اســت، البته همان موقع 
هم کار اصولی انجام نشد. می توانید بازدید 

بفرمایید.
۹۱5...66۱۲

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

فارس: رئیس پلیس آگاهی گلستان از دستگیری سه قاتل و 
شــرور سطح یک که در مشهد سه نفر را به قتل رساندند، در 
گرگان خبر داد و گفت: ایــن افراد در مخفیگاهی در گرگان 
پنهان شــده بودند که توسط پلیس آگاهی گلستان دستگیر 

شدند.
رضا مروتی در تشــریح ماجرا اظهار کرد: ۲4 اردیبهشت ماه 
امسال در یکی از خیابان های مشهدمقدس دو گروه از اراذل و 
اوباش سطح یک با همدیگر درگیر شده که در این واقعه سه 
نفر از طرفین نزاع به دلیل اصابت گلوله شلیک شده از سالح 

کالشینکف جان خود را از دست دادند.
وی ادامــه داد: این افراد که بالفاصله محل را ترک و به تهران 
گریختند نتوانستند مخفیگاه مناسبی را برای خود پیدا کنند 

که از آنجا عازم کرج شده و در نهایت وارد گرگان شدند.
رئیس پلیس آگاهی گلستان خاطرنشان کرد: با توجه به اشراف 
اطالعاتی پلیس آگاهی گلســتان و حضور کارآگاهان پلیس 
آگاهی خراسان رضوی، بالفاصله عملیات شناسایی و دستگیری 

این سه متهم فراری در دستور کار پلیس آگاهی گلستان قرار 
گرفت.

مروتی بیان کرد: متأسفانه متهمان در یکی از خانه های مسافر 
فاقد مجوز اســکان داشتند که نامشــان هم در سیستم های 
رسمی ثبت نشــده بود، اما هوشــمندی و هوشیاری پلیس 

آگاهی گلستان موجب شد این سه نفر در یک عملیات ضربتی 
دستگیر شوند.

وی متذکر شــد: متهمان برای ســیر مراحل قانونی تحویل 
کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی شدند تا به محل وقوع 

جرم منتقل و پرونده در دستگاه قضایی رسیدگی شود.
رئیس پلیس آگاهی گلستان تصریح کرد: متأسفانه خانه های 
مسافر به خصوص ســوئیت های اجاره ای فاقد مجوز فعالیت، 
محل امنی برای مخفی شــدن برخی از مجرمان به خصوص 

مجرمان جرایم خشن شده است.
مروتی بیان کرد: در پرونده های گذشــته هم شــاهد اسکان 
مســافران در این مکان هــا بوده ایم و تقاضای مــا از تمامی 
شــهروندان این اســت به هیچ عنوان افراد ناشــناس را در 

سوئیت ها و ویالهای اجاره ای اسکان ندهند.
وی در پایان افزود: پلیس گلستان اجازه نخواهد داد این استان 
محلــی برای جوالن و یا اختفای مجرمان و متخلفان باشــد. 
پلیس براساس قانون با این افراد با جدیت برخورد خواهد کرد.

خانه مسافر غیرمجاز، آخرین محل اختفای جانیان فراری

دستگیری گانگسترهای قاتل در گلستان

حادهث روزحادهث روز



خبرخبر خبرخبر
۲۰۰هزار شغل برای مددجویان کشور •

ایجاد می شود
کمیته  رئیس  همدان: 
امداد امــام خمینی)ره( 
بــا  امســال  گفــت: 
صــورت  برنامه ریــزی 
بــه نزدیــک   گرفتــه 
۲۰۰ هزار شــغل برای 
افراد زیر پوشش این نهاد 

در نقاط مختلف کشور ایجاد می شود.
ســید مرتضی بختیاری اظهار کرد: امسال نزدیک به 4 هزار 
و ۹۰۰ میلیــارد تومان تســهیالت اشــتغال زایی در اختیار 
مددجویان کمیته امداد قرار داده می شود.بختیاری عنوان کرد: 
بر اساس آمار کمیته اشتغال کشور، سال گذشته کمیته امداد 
امام خمینی)ره( با ایجاد نزدیک به ۱۷۵ هزار و ۹۰۰ شــغل، 

4۰ درصد اشتغال زایی در کشور را به خود اختصاص داد.

۴۰ سری جهیزیه به نوعروسان سروآباد •
تحویل شد

مراســم  ســنندج: 
پنجمین مرحله از اهدای 
نوعروســان  به  جهیزیه 
نیازمند توسط سپاه در 
شهرستان ســروآباد در 
قالب 4۰ سری با حضور 
برگزار  محلی  مسئوالن 

شد. فرمانده سپاه ناحیه سروآباد اظهار کرد: سپاه در راستای 
تشویق و ترویج سنت حسنه ازدواج و ترغیب جوانان به این 
سنت، اقدام به اهدای جهیزیه به نوعروسان نیازمند کرده و در 
این راستا در ۵ مرحله، ۱۱۲ سری جهیزیه به نوعروسان اهدا 
کرد.سرهنگ جعفر غفاریان افزود: مرحله پنجم اهدای جهیزیه 
شامل 4۰ سری به ارزش 4۰۰ میلیون تومان بود که هر سری 
شامل یخچال، تلویزیون، بخاری، لباسشویی، آبگرمکن، فرش 

و اجاق گاز است.

 برگزاری نماز عید سعید فطر •
در خوزستان لغو شد

سخنگوی  خوزستان: 
ســتاد مدیریت بیماری 
خوزســتان  در  کرونــا 
گفت: با توجه به گزارش 
مسئوالن  و  کارشناسان 
حوزه بهداشت و درمان 
استان و شرایط بیماری 

کرونا نماز عید فطر در سراسر خوزستان برگزار نمی شود.رضا 
نجاتی افزود: قرار بود نماز عید سعید فطر خارج از مساجد و 
در محالت اقامه شــود که به خاطر سالمتی و رعایت نکات 
بهداشتی این برنامه لغو شود.وی ادامه داد: تا پایان عید سعید 
فطر تمامی اداره ها، دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی و 
غیردولتی، به جز نیروهای عملیاتی، بانک ها و اصناف غیرضرور 

تعطیل هستند.

افزایش نرخ کرایه تاکسی های پایتخت •
بعد از عید فطر

مدیرعامــل  تهــران: 
سازمان تاکسیرانی شهر 
حدود  افزایش  از  تهران 
کرایه   نرخ  درصدی   ۲3
تاکسی ها بعد از عید فطر 
خبر داد.علیرضا قنادان با 
اعالم این خبر، گفت: با 

اینکه شورای شــهر تهران به افزایش ۲۵ درصدی نرخ کرایه  
تاکسی ها رأی مثبت داده؛ اما سازمان تاکسیرانی به دلیل رند 
شــدن کرایه خطوط به طور متوسط افزایش ۲3 درصدی را 
اعمال کرده است. به گزارش ایسنا، مصوبه شورای شهر تهران 
بــرای افزایش نرخ کرایه های حمل ونقل عمومی و همچنین 

تاکسی به تصویب فرمانداری نیز رسیده است.

 ورودی چهارمحال و بختیاری •
به روی خوزستانی ها بسته شد

رئیــس  خوزســتان: 
پلیــس راه خوزســتان از 
ورودی  مســدود شــدن 
و  چهارمحــال  اســتان 
بختـــــیاری از ســمت 
خوزستان برای خودروهای 
شخصی و سواری به دلیل 

وضعیت شیوع کرونا خبر داد.سرهنگ رضا دولتشاهی اظهار کرد: 
با توجه به وضعیت قرمز خوزســتان از نظر شیوع ویروس کرونا و 
پیش رو بودن تعطیالت عید فطر، برابر اعالم پلیس راه چهارمحال 
و بختیاری، ورودی این استان از سمت خوزستان برای خودروهای 
شخصی و ســواری تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم شده است.وی با 
بیان اینکه به احتمال زیاد این محدودیت تردد تا پایان تعطیالت 
عید فطر خواهد بود، افزود: برای جلوگیری از سرگردانی مسافران، 

مسدود بودن این ورودی اطالع رسانی می شود.

 آزادی ۵۵ زندانی جرایم غیرعمد •
در ماه مبارک رمضان 

دادســتان  قزویــن: 
عمومی و انقالب قزوین 
زندانــی   ۵۵ آزادی  از 
جرایم غیرعمد اســتان 
قزوین بــا کمک خیران 
و مردم اســتان در ماه 
مبارک رمضان خبر داد.

وی اظهار کرد: بر اساس کمک های مالی انجام شده، تاکنون 
۵۵ زندانی جرایم غیرعمد در ماه مبارک رمضان از زندان های 
اســتان آزاد شــده اند و حدود ۱4۰ زندانی دیگر نیز نیازمند 
کمک های خیران هســتند که امیدواریم با مشارکت جمعی 
در این اقدام خداپسندانه و خیرخواهانه، به زودی شرایط آزادی 

آن ها فراهم شود.

نماز عید فطر در ۹ شهرستان سفید •
گیالن اقامه می شود

گیالن: رئیس شــورای 
سیاســت گذاری ائمــه 
جمعه اســتان گیالن با 
بیان اینکه نماز عید فطر 
در ۹ شهرســتان استان 
کــه از وضعیت ســفید 
برخوردار هستند برگزار 
خواهد شــد، افزود: هم اکنون شهرســتان های شفت، تالش، 
لیســار و اسالم، حویق، ماسال، سیاهکل، پره سر و رضوانشهر 
در وضعیت ســفید قرار دارند و نماز عید سعید فطر در این 

شهرها اقامه می شود. 

 ۳۰۸ فرزند دارای پدر خارجی •
در قزوین شناسنامه ایرانی می گیرند

مدیــرکل  قزویــن: 
و خانواده  بانــوان  امور 
قزویــن  اســتانداری 
گفت: تصویب آیین نامه 
اعطــای تابعیــت بــه 
از  حاصــل  فرزنــدان 
و  ایرانی  زنــان  ازدواج 
مردان خارجــی این امکان را فراهم کــرد تا 3۰۸ نفر در 
اســتان قزوین بتوانند شناســنامه ایرانــی دریافت کنند. 
صدیقه ربیعی بیان کــرد: این افراد که هم اکنون بیش از 
۱۸ ســال سن دارند، پرونده درخواســت تابعیت آن ها در 
اســتانداری قزوین تشــکیل شــده و با موافقت و تصویب 
هیئت دولــت مبنی بر تصویب آیین نامــه اعطای تابعیت 

می توانند شناسنامه ایرانی بگیرند.

تمهیدات الزم برای بازگشت زندانیان •
از مرخصی اتخاذ شد

مدیرکل  کردســتان: 
کردســتان  زندان های 
زندانیانی  تمامی  گفت: 
کــه از مرخصــی بــاز 
ورود  از  پیش  می گردند 
بــه زندان بــا همکاری 
دانشــگاه علوم پزشکی 
استان سالمت آنان مورد بررســی قرار خواهد گرفت.فتحی 
با تأکید بر اینکه حفظ ســالمت زندانیان همواره مورد توجه 
مســئوالن زندان های استان باشــد، گفت: زندانیانی که به 
مرخصی اعزام شده بودند از اول خرداد بر اساس »شیوه نامه 
بازگشت زندانیان از مرخصی« که از سوی سازمان زندان ها و 
اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تنظیم و ابالغ شده است به 

زندان بازخواهند گشت.

 اهدای ۴۴۳ هزار و ۳۰۰ بسته حمایتی •
به نیازمندان سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچســتان: دبیر ســتاد مردمی رزمایش 
همدلی در سیســتان و بلوچســتان از اهدای 443 هزار و 
3۰۰ بسته حمایتی در قالب رزمایش همدلی به نیازمندان 

این استان خبر داد.
مصطفی میرحسینی اظهار کرد: گروه های مختلف جهادی 
و مردمی، مجموعه های متعدد کشوری و استانی و نهادهای 
انقالبی در لبیک به فرمایش مقام معظم رهبری، رزمایش 
عظیمــی از همدلی و مواســات و کمک مؤمنانه را با تهیه 
443هزار و 3۰۰ بســته برای نیازمندان استان سیستان و 

بلوچستان رقم زدند.
وی افــزود: این مجموعه اقدام ها در ماه مبارک رمضان و با 

محوریت گروه های مردمی انجام شد.

 بهره برداری از ۴۰۰ واحد مسکونی •
با مشارکت کمیته امداد در همدان 

همدان: 4۰۰ واحد مسکونی که بر اثر سیالب نوروز ۱3۹۸ در 
نقاط مختلف استان همدان تخریب شده بودند به بهره برداری 
رســید.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: در نوروز 
۱3۹۸ نزدیــک به یک هــزار و ۱۰۰ واحد مســکونی بر اثر 
سیالب در این اســتان به صورت کامل تخریب شدند.پیمان 
ترکمانه ادامه داد: از این تعداد ۵۰۰ واحد در دی سال گذشته 
و اکنــون نیــز 4۰۰ واحد دیگر با بازســازی کامل در اختیار 

مالکان آن قرار گرفت.
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۱. دستورات مختلف وخسته کننده پیاپی- از 
و  آهن  فراورده های  تولید  بزرگ  شرکت های 
فوالد آلمان ۲. ظرف آبخوری- پندها و اندرزها- 
پسوند شباهت 3. قهرمان یونان باستان که از 
تمام بدن به جز پاشنه پا رویین تن بود- ساکن و 
باشنده- واحد سنجش شدت زلزله 4. پنجمین 
سال ۲۰۰۵  در  که  عربستان سعودی  پادشاه 
درونی  شیار  شایسته-  و  درخور  درگذشت- 
ایمان  نشانه   .۵ بی پرده  کالم  تفنگ-  لوله 
است- دستور- خواهر و برادراصلی 6. همسر 
استوانک  فارسی  برابر  یعقوب»ع«-  حضرت 
نوعی  و طاهر-  برگزیدند ۷. طیب  برایش  را 
طالق توافقی- ساینده با دست ۸. نوشیدنی ها- 
 .۹ فرانسوی  آقای  گویش  در  آقا  زمستان- 
فلزات  مادر  طوطی-  برای  لقبی   شریک- 
۱۰. شیشه- سوره مردم ۱۱. دلداده رامین- 
قمر- تا زمانی که ۱۲. خاک کوزه گری- سال 
قبل- از جزایر ایرانی خلیج فارس- سخت و 

مشکل ۱3. دروغ ترکی- سکه زن- به دردبخور 
بیچارگی-  و  بدبختی  نیرو-  و  قدرت   .۱4
پیشه وری ۱۵. سرپیچ آویخته المپ الکتریکی- 

مثلی برای سست ترین خانه هاست

میکروب ها  ازبین بردن  پیامبر-  جانشینی   .۱
بن  از حرارت دادن ۲.  استفاده  با  باکتری ها  و 
گیاه- کشیدنی اسلحه- نگهبان چماق نقره ای 
اشرافی  لقب  آستانه-  سرعت-  با  رفتن   .3
جنگ افزار  سایه-  بزرگ-  سالن   .4 اروپایی 
کشتی  ورزش  در   .۵ بدن  ستون  مخرب- 
 به کار می برند- زاویه ۹۰درجه- حدس و خیال 
6. ازدست رفته- خراش یا شکاف کوچک- چهره 
شطرنجی ۷. کار خوبی که ستایش شود- نوایی 
از موسیقی قدیمی ایرانی- آسمان ۸. نجیب 
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  افقی

  عمودی

آشنایی با آیین های عید فطر در بین اقوام ایرانی

از دوختن کیسه برکت تا پخت آش دوستی

میهن: عید فطر نیز همچون دیگر مناســک 
و اعیاد اســالمی با فرهنگ و آداب ورســوم 

ایرانیان گره  خورده است. 
به همیــن دلیل در هــر گوشــه ای از این 
آب وخاک می توان مراســم ویــژه این روز را 
مشاهده کرد؛ مراسمی که ریشه در باورهای 
مردم این دیار نســبت به این جشن اسالمی 

دارد.
عید فطر برای همه ایرانیان بدرقه ای اســت 
بر ماه مبارک رمضان و با اینکه نماز روز عید 
فطر واجب نیست، اما در صبح روز عید فطر 
در همه روســتاها و شهرهای ایران این نماز 
برگزار می شود و همه غسل کرده و جامه نو 

پوشیده در این نماز شرکت می کنند.
پس از نماز مؤمنــان به دیدوبازدید یکدیگر 
می روند و فرا رســیدن جشــن بندگی را به 

یکدیگر تبریک می گویند.
آداب مخصوص روز عید فطر در ایران معموالً 
رسومی قومی و مذهبی هستند و با باورها و 
خلق وخوی مردمان یک شهر یا استان پیوند 

خورده اند. 

توزیع نان و پنیر در شیرازس
اگرچه با رشــد و توسعه شــهرها بسیاری از 
آداب ورسوم گذشته، این روزها رواج نداشته 
و از طرفی بیماری کرونا نیز بسیاری از مردم 
را ملزم به رعایت فاصله اجتماعی کرده است، 
اما شــیرازی ها در روز عید فطر رسم جالبی 

دارند.
آن ها ضمــن توزیع شــیرینی و زیارت اهل 
قبور صبح عید صبحانه ای شــامل نان و پنیر 
و ســبزی میان رهگذران و همسایه ها توزیع 

می کنند.

نذر آش در یزدس
یزدی ها مراســم روز عید فطر را براســاس 
سنت های قدیمی برگزار می کنند. مهم ترین 
رســم یزدی ها طبخ و توزیع آشــی معروف 
به آش نــذری ابوالفضل  العباس)ع( در صبح 
روز عید اســت که این آش در مساجد میان 

نمازگزاران توزیع می شود. 
رســم جالب دیگر یزدی ها پخش شیرینی 
نــذری میان نمازگزاران اســت؛ هرکســی 
حاجتی دارد یا حاجت روا شده است روز عید 
فرصتی دارد تا انواع شــیرینی های معطر و 

معروف یزد را میان مردم توزیع کند.

زیارت اهل قبور در کرمانس
کرمانی هــا نیز عالوه بر پخش شــیرینی و 
زیــارت اهل قبــور یک رســم قدیمی هم 

دارنــد، روز عید فطر به دیدار 
تازه  که  می روند  خانواده هایی 

عزادار شده اند. 

روز آشتی در کهگیلویه و س
بویراحمد

بویراحمــد  و  کهگیلویــه  در 
روز عیــد فطــر روز آشــتی 
اســت بر همین اســاس و بنا 
به ســنت های قدیمی در این 
روز بزرگ ترها ریش ســفیدی 
می کنند تا کدورت میان افراد 
برطرف شــود و این طوری بر 

حالوت عید می افزایند.

مراسم حنابندان در س
سیستان و بلوچستان 

یکی از آداب عید ســعید فطر 
در دیار بلوچســتان، برگزاری 
مراسم حنابندان بانوان است با 
این توصیف که در شب  پایانی 
ماه مبــارک رمضان زنان بلوچ 
با تهیه و آماده سازی حنا، خود 

را برای شــرکت در مراســم حنابندان آماده 
می کنند.

در مراسم حنابندان زنان و دختران به وسیله 
حنا دســتان خود را با نقش های مختلف و 
زیبا می آرایند و معموالً این کار توسط فردی 
که در این زمینه مهارت دارد انجام می شود.

در سیســتان و بلوچستان پس از پایان نماز 
عید فطر، نمازگــزاران همدیگر را در آغوش 
می گیرند و فرا رســیدن عیــد را به یکدیگر 
تبریــک می گویند و اگر کســی را رنجیده 

باشند طلب بخشش و حاللیت می کنند.
کیســه برکت از دیگر رسوم مردم در منطقه 
سیســتان اســت به طوری که بزرگان روستا 
چه مرد و چه زن با دوختن یک کیســه به 
جمــع آوری نذورات، کفــاره و فطریه مردم 
مشغول می شوند که آن ها را در اختیار فقرا و 

نیازمندان قرار دهند.

آذین بندی معابر در خوزستان س
را  فطــر  عیــد  روز  آداب  مفصل تریــن 
اجرا می کنند. در خوزستان  خوزســتانی ها 
آذین بندی و چراغانی معابر در این روز رواج 
دارد. زیارت اهــل قبور و دیدار بزرگ ترهای 
فامیل نیز مرسوم است. اما قبایل خوزستانی 
رسمی قدیمی دارند که هنوز با جدیت اجرا 
می شــود؛ کودکان و جوان ترهای هر عشیره 
و محله درحالی که آواز می خوانند و شــادی 

می کننــد از میان معابر 
می گذرنــد تا بــه دیدار 

بزرگانشان بروند. 
همــراه  مراســم  ایــن 
»هوســه« کــه نوعــی 
موسیقی آیینی در جنوب 
ایران است انجام می  شود 
شرکت  کنندگان  برای  و 
در مراسم و هر بیننده  ای 
شادی  بخش  و  شورانگیز 

است. 
درهــای خانه هایــی که 
بــرای پذیرایــی مهیــا 
این  روی  بــه  هســتند 
گروه هــا بــاز اســت و 
همین  بــه  کوچک ترها 
خانه هــای  بــه  روش 
سرشناسان  و  آشــنایان 
و  می روند  نیــز  محله ها 
شــیرینی می خورنــد و 

عیدی می گیرند.

مسابقه عیدانه در س
ترکمن صحرا

ترکمن ها نیز آداب مفصلــی برای عید فطر 
دارند. خانه را از قبل نظافت می کنند، چراکه 
میهمانی رفتــن در روز عید فطر مانند نوروز 

رایج است. 
این میهمانی ها تا ســه روز ادامه می یابد و در 
همین راستا بانوان ترکمن شیرینی و درواقع 
نان هــای  روغنی مخصوصــی می پزند که در 
بخش های مختلف خراســان شمالی نام های 
متفاوتــی ازجمله »قوقون« یــا »قتلمه« یا 

»چاپادی« دارد. 
ترکمن هــا نماز عیــد را دســته جمعی در 
طبیعت زیبای ترکمن صحرا می خوانند و در 
این اجتماع بزرگ فرصتی هســت برای رفع 

کدورت ها. 
در بخش های روستایی استان خراسان شمالی 
و همچنین استان گلســتان برپایی مسابقه 
اسب دوانی نیز مرسوم است. درواقع اسب دوانی 
ورزش اصلی ترکمن هاست و به هر مناسبتی و 

در هر عیدی از آن استقبال می کنند.

افطار خانوادگی در همدانس
در اســتان همدان نیز مردم اعتقاد دارند که 
شــب عید فطر همه اعضای خانواده باید در 

کنار هم باشند و باهم افطار کنند. 
افرادی که در شــهر زندگی می کنند در روز 
عید به روســتای محل تولد و نزد خانواده و 

پــدر و مادر می روند و این روز را در کنار هم 
جشن می گیرند.

پخت غذاهای ســنتی و شیرینی های محلی 
به مناســبت نخستین ســالگرد فرد متوفی 
خانــواده و توزیع آن بین افراد مســتمند از 
دیگر آداب ورســوم مردم همدان در روز عید 

سعید فطر است.

 روزه داری هرمزگانی ها س
پس از عید فطر

عید فطر اهمیت ویژه ای برای مردم هرمزگان 
دارد به گونه ای که تا سه روز پس ازآن به هم 

تبریک و شادباش می گویند.
 در روز عید فطــر مردم این دیار برای عرض 
تبریک به خانه های هم رفته و با صبحانه عید 
شامل چای، برنج و گوشت، پذیرایی می شوند. 
خوردن مقداری گوشــت یا حلیــم در روز 
عید مرسوم اســت، اما جالب اینجاست که 
پیرمردان و پیرزنان هرمزگانی از روز پس از 

عید فطر تا 6 روز، روزه می گیرند. 
در جزیره قشــم نیــز روز عید فطر و پس از 
ادای نماز عید، ســفره گسترده ای پهن و از 

نمازگزاران پذیرایی می شود.

عیدانه برای تازه عروس ها در اصفهانس
در اســتان اصفهان در تمامــی اعیاد مانند 
عید قربان، غدیر، نوروز و به ویژه عید ســعید 
فطر رســمی قدیمی وجود دارد و آن بردن 
عیدانه برای تازه عروس های فامیل است که از 
سنت های نیکو و پسندیده به شمار می رود. 

در این رسم، خانواده داماد با خرید هدایایی 
به منزل پــدر عروس رفتــه و برای عروس 

عیدی می برند.
مردم ســاوه نیز رسم دارند که روز عید فطر 
تازه دامادهای آینده برای نامزدشان لباس و 

شیرینی و گل و میوه هدیه می برند. 

آش نذری در مازندران س
مازندرانی ها نیز پس از خواندن نماز پرفیض 
عید فطر به ســمت خانه  بــزرگان محل یا 
فامیل و خانواده  معظم شهدا حرکت می کنند 
و با حضور در جمع این افراد عید سعید فطر 

را به آن ها تبریک می گویند.
عــده ای دیگر از مردم اســتان مازندران نیز 
بر ســر گلزار شــهدا و مردگان خود حاضر 
می شــوند و با توزیع خرما و شــیرینی این 
روز را جشن می گیرند.پختن آش نذری نیز 
سنتی دیگر اســت که در برخی روستاها و 
شــهرهای استان بر سر مزار مردگان در روز 

عید فطر رواج دارد.

عید فطر برای همه 
ایرانیان بدرقه ای 

است بر ماه مبارک 
رمضان و با اینکه 

نماز روز عید فطر 
واجب نیست، اما در 

صبح روز عید فطر 
در همه روستاها و 

شهرهای ایران این 
نماز برگزار می شود 

و همه غسل کرده 
و جامه نو پوشیده 

در این نماز شرکت 
می کنند

بــرشبــرش
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