
کار  اسالمی  شوراهای  عالی  کانون  حقوقی  مشاور 
و  محترم  دولــت  از  کــارگــری  جامعه  گفت:  کشور 
وزیر آینده کار تقاضا دارد جلسه فوق العاده شورای 
را در نخستین فرصت تشکیل دهند و  عالی کار 
موجود  وضع  مبنای  بر  کارگران  دستمزد  مــورد  در 
باشند.احسان  داشــتــه  بــازنــگــری  ــاری  جـ ســال  در 
سهرابی در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: بازار 
معیشتی  و  اقتصادی  وضعیت  و  افسارگسیخته 
موجب شده است دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران که در 
زمان خودش تا حدودی مطلوب جامعه کارگری بود 

عمالً کارایی خود را از دست بدهد 
به طــوری که در پنج ماه گذشته 
ســفــره کـــارگـــران نـــه تــنــهــا حفظ 
نشده بلکه بیش از ۵۰درصد نیز 

کوچک تر شده است...

عبورازبحرانتصمیمقاطع،فوریوتفویضاختیاراتویژهبهاستانرامیطلبد

نامه نمایندگان مشهد به رئیس جمهور برای حل بحران کرونا

مشاورحقوقیکانونعالیشوراهای
اسالمیکارکشورتأکیدکرد

ضرورت بازنگری 
دستمزد کارگران 

در سال ۱۴۰۰
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اجرای طرح نذر خون 
همزمان با محرم

 احتمال استقرار تخت   
در محوطه بیمارستان بجنورد

سریال وعده ها برای ساخت 
سینمای دوم تربت حیدریه

 شروع فعالیت 
»حسینیه کتاب« در مشهد 
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در استان2

خبرنگار  چــنــدبــاره  و  میدانی  بــررســی هــای 
روزنامه قدس در رابطه با اجرای ممنوعیت 
ورود خودروهای غیربومی به استان با وجود 
اخطار دادستان مشهد به نهادهای متولی 
نشان داد که خودروهای غیربومی به راحتی 

هرچه تمام تر از اتوبان شهید شوشتری وارد شهر 
مشهد می شوند، آن هم مقابل چشمان مأموران 
پلیس راه خراسان رضوی بدون آنکه مانعی وجود 
داشته باشد. پس از آنکه هفته گذشته دبـیـر 
سـتـاد مـبـارزه بـا کـرونـای خـراسـان رضـــوی اعالم 

موافقت  و  استان  مدیریت  پیشنهاد  با  کــرد 
ستاد ملی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، 
سفر به خراسان رضوی از مبدأ تمام استان های 
کشور ممنوع شده، گزارشی میدانی در رابطه 
با ورود و خروج خودروهای غیربومی از مسیر 

اتوبان باغچه به مشهد تهیه کردیم. در آن 
گــزارش که به رؤیــت قاضی درودی؛دادســتــان 
مرکز استان خراسان رضوی هم رسید آمده بود 
که بررسی های نامحسوس و علنی حدود دو 

ساعته تیم خبری روزنامه قدس ...

گزارشمیدانیقدسازورودپالکهایغیربومیبهمشهد

دادستان: با تخلف از مصوبه شورای تأمین برخورد می کنیم
در شهر3
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 جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف فردای نوین شرق توس  راس ساعت 
16روز دوشنبه  مورخ 1400/6/15 در محل میدان بار ولیعصر غرفه 36  با دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد.
از کلیه اعضا دعوت می ش��ود با همراه داش��تن برگ سهام/دفترچه عضویت/کارت عضویت/جهت اتخاذ تصمیم 

نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

 1-استماع گزارش هیئت مدیره                                             2-استماع گزارش بازرس
3-رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی و تصویب صورتهای مالی 99 

4--طرح و تصویب بودجه 1400                   6-انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت سه سال 
7-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی

تذکر1:درصورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به 
عضو دیگر یا نماینده تام االختیار خود واگذار نماید.در این صورت هر عضو عالوه بر رای خود تا 3رای با وکالتنامه 

و غیرعضو فقط یک رای با وکالت می تواند داشته باشد.
2- ب��ا توج��ه به انتخابات هیئت مدیره و بازرس��ی: افرادی که تمایل به کاندیداتوری در  س��مت هیئت مدیره و 
بازرسی دارند ظرف یک هفته از تاریخ انتشار آگهی می بایست به دفتر شرکت مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل 

نمایند.
 هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مصرف فردای نوین شرق توس  به شماره ثبت 65435 
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 بدینوس��یله از تمام سهامداران ش��رکت دعوت به 
عمل می آید تا در جلس��ه مجمع عموم��ی عادی بطور 
ف��وق العاده ش��رکت انگیزه نگار خاوران  به ش��ماره 
ثب��ت 16282 و شناس��ه مل��ی10380318902 ک��ه در 
س��اعت 10:00 مورخ 1400/05/31 در آدرس مشهد، 
بل��وار جانباز، خیاب��ان جانباز 5، پ��الک 0، برج تجاری 
اداری مرواری��د، طبقه 13، واح��د4 برگزار می گردد 

حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:

1.اس��تماع گزارش فعالیت هیئت مدیره جهت س��ال 
ملی منتهی به 1399/12/30

2.استماع گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت 
برای س��ال مال��ی منته��ی ب��ه 1399/12/30 و اتخاذ 

تصمیم نسبت به صورت های مالی
3.انتخاب حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت جهت 

سال مالی 1400
4.انتخاب روزنامه کثیراالنتشار شرکت 

5.سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد.
 هیئت مدیره شرکت انگیزه نگار خاوران

آگهی دعوت به مجمع عمومی
 عادی بطور فوق العاده 

شرکت انگیزه نگار خاوران به شماره ثبت 
16282 و شماره ملی10380318902

ح
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مسکن  تعاونی  شرکت  اعضائ  کلیه  از  بدینوسیله 
دعوت  ایشان  قانونی  نمایندگی  یا  و  مشهد   179 مهر 
فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  جلسه  در  تا  میشود 
العاده نوبت دوم راس ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 
نبش  آباد،  قاسم  مشهد،  آدرس  به   1400/06/05
میشود  تشکیل  المنتظر  مسجد   ،24 یوسفی  استاد 
امکان  که  محترم  اعضاء  ضمنا  رسانند.  بهم  حضور 
همراه  تواند   می  ندارند  را  مجمع  جلسه  در  حضور 
تعاونی  دفتر  به   1400/06/01 تاریخ  تا  خود  موکل  با 
مراجعه نمایند و وکالت کتبی خود را به شخص مورد 

نظر جهت شرکت در جلسه ارائه نمایند.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی 1400

3- طرح و تصویب صورتهای مالی سالهای 98 و 1399 
4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

5- اتخاذ تصمیم در مورد اخراج اعضای بدهکار طبق 
ماده 17 اساسنامه      

هیئت مدیره شرکت
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آگهی دعوت مجمع عمومی  عادی
بطور فوق العاده شرکت تعاونی

مسکن مهر 179 مشهد ) نوبت دوم(



   پیگیری 
15 ترک فعل 
مسئوالن در 
خراسان جنوبی   
سردار علی قاسمی، 
دبیر ستاد امر به 
معروف و نهی از 
منکر خراسان  
جنوبی گفت: در 
طول یک سال 
گذشته 15 ترک فعل 
مسئوالن در شورای 
امر به معروف و 
نهی از منکر خراسان 
جنوبی پیگیری شد.

خبر ــاالری یـــکـــی از مـــراکـــز  سـ
ــان  ــ ــت ــرســ ــهــ فــــرهــــنــــگــــی شــ
تربت حیدریه کــه فــقــدان آن 
سال هاست دل هنردوستان 
بــه خــصــوص اهــالــی سینما و 
شهروندانی که هنوز تماشای 
ــم از ســبــد فرهنگی  فیلم در یــک فــضــای ســال
ــه درد مــــی آورد،  ــارج نــشــده را ب خـــانـــوارشـــان خــ
سینماست و آنچه امروز به عنوان سینما نصیب 
مــردم تربت حیدریه شــده، یک سالن کوچک با 
ظرفیت ۲۱۵ نفر به نام »سینما اندیشه« است 
که در واقع تاالری متعلق به اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی این شهرستان است.
البته عالوه بر این تاالر، یک سالن کوچک به نام 
سالن هنر با ظرفیت ۵۰ نفر هم وجود دارد که برای 
اجرای تئاتر مورد استفاده قرار می گیرد که به دلیل 

فضای کرونایی هم اکنون تعطیل است.

سابقه 80 ساله سینما در تربت حیدریه ◾
محمدرضا آقایی در زمــره معدود افـــرادی است 
که با مطالعه و تحقیقات شخصی موفق شده 
نام خود را در این خطه به عنوان »دایره المعارف 
گویای سینمای تربت حیدریه« به ثبت برساند. 
او در خصوص تاریخچه سینما در این شهرستان 
بــه خبرنگار مــا مــی گــویــد: نخستین سینمای 
تربت حیدریه در سال ۱۳۱۷ در سالن کوچکی واقع 
در بازارچه کاریز جنب حمام حاج رئیس افتتاح شد 
اما به دلیل عدم استقبال مردم پس از حدود پنج 
ماه فعالیت، برای همیشه تعطیل شد و مشخص 

نیست توسط چه کسی ساخته شده بود.
وی ادامـــه داد: در ســال ۱۳۳۲ دومین سینمای 
تربت حیدریه در خیابان فرهنگ و در محل تاالر 
فرهنگ به نام سینما سیروس افتتاح شد که این 

سینما هم چند سالی بیشتر دوام نیاورد. اواخر 
سال ۱۳۳۷ سینما سیروس تعطیل و ساختمان آن 
تبدیل به سالن تئاتر و در سال های اخیر نیز بخشی 

از آن تبدیل به آشپزخانه و کتاب فروشی شد. 
ــال ۱۳۳۸ در خــیــابــان فــردوســی  وی گــفــت: سـ
ــام دایـــر شــد. در تابستان  سینمایی بــا همین ن
ســال ۱۳۳۹ سینمای تابستانی با نمایش فیلم 
ــا« فعالیت خــود را در بــاغ ملی  ایرانی »پسر دری

آغــاز کرد و مشخص نیست چه کسی سینمای 
تابستانی را ایجاد کرد که تنها سه ماه دوام داشت 
و برای همیشه تعطیل شد. زمستان همان سال 
بزرگ ترین سینمای این شهر با نام سینما »تاج« 
افتتاح شد که این سینما به دلیل داشتن سالنی 
تمیز و صندلی های فلزی و گنجایش هــزار نفر، 

تماشاگر بیشتری جلب می کرد. 
وی افزود: در سال ۱۳۴۰ این سینما اجاره داده شد 

و از آن پس با نام سینما سعدی به کار خود ادامه 
داد و در سال ۱۳۴۱ شخصی به نام »رضا سلطانی« 
این سینما را اجاره کرد و با تغییر نام آن به سینما 
مولن روژ دوره سوم فعالیت این سینما کلید خورد.

تا زمان انقالب تربت حیدریه دو سینمای فعال 
داشت که سینما فردوسی در وقایع انقالب آتش 
زده شد اما سینما مولن روژ آسیب چندانی ندید و با 
تغییر نام به فعالیت خود ادامه داد و سرانجام در ۲۴ 
اسفند سال ۸۵ برای همیشه تعطیل و در خرداد 

سال ۱۳۸۶ سالن سینما تخریب شد.

انتظار 15ساله مردم برای ساخت سینما ◾
در مدت حدود ۱۵سال از زمان تخریب سینمای 
قدیمی تربت حیدریه بارها وعده ساخت سینما 
داده شــده امــا به سرانجام نرسیده و در آخرین 
اظهارنظرهای مدیران شهری مباحثی چون تغییر 
کاربری زمین مــورد نظر در مجاورت پــارک مینو و 

تأمین منابع مالی آن از موانع این کار است.
فاطمه نخعی نیا، رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی تربت حیدریه می گوید: ظاهراً مسئله 
تغییر کاربری و مالکیت پارک مینو مشکل خاصی 
نیست و شهرداری قرار است این موضوع را حل 
کند. او می افزاید: برای فرهنگ و ارشــاد موضوع 
مالکیت پارک مینو مهم نیست و بحث پردیس 
سینمایی مــربــوط بــه شـــهـــرداری اســـت و فقط 
بهره برداری از آن مربوط به فرهنگ و ارشاد است. 

نخعی نیا در پاسخ به پرسشی در خصوص نحوه 
تأمین اعــتــبــارات الزم بـــرای ساخت سینما هم 
می گوید: قرار بود ۵۰۰ میلیون تومان از شهرداری 
و ۷۰۰میلیون هم از سازمان دهیاری های کشور 
تأمین شود  البته با این مبلغ، پروژه جمع نمی شود 
اما نماینده مجلس قول  حمایت هایی را داده  است 

و امیدواریم این کار سینما به زودی انجام شود.

15سال از تخریب سینمای قدیمی گذشت

سریال وعده ها برای ساخت 
سینمای دوم تربت حیدریه

خبرخبر
ويژهويژه

ضرورت بازنگری دستمزد کارگران در سال 1۴۰۰
رضا طلبی  مــشــاور حقوقی کــانــون عالی شــوراهــای 
اسالمی کار کشور گفت: جامعه کارگری از دولت محترم 
و وزیــر آینده کار تقاضا دارد جلسه فوق العاده شورای 
عالی کار را در نخستین فرصت تشکیل دهند و در مورد 
دستمزد کارگران بر مبنای وضع موجود در سال جاری 

بازنگری داشته باشند.

احسان سهرابی در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: 
بــازار افسارگسیخته و وضعیت اقتصادی و معیشتی 
موجب شده است دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران که در زمان 
خودش تا حدودی مطلوب جامعه کارگری بود عمالً کارایی 
خود را از دست بدهد به طوری که در پنج ماه گذشته سفره 
کارگران نه تنها حفظ نشده بلکه بیش از ۵۰ درصد نیز 

کوچک تر شده است .
وی افزود: با توجه به بررسی های انجام شده توسط کمیته 
دستمزد و اعضای محترم شورای عالی کار باید یک کارگر 
در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۰ میلیون و ۳۴۳ هزار تومان دریافت 
کند که بتواند هزینه های اولیه زندگی خود به ویژه مسئله 
مسکن، بهداشت و درمان و کاالی اساسی را تأمین نماید.

سهرابی ادامه داد: یکی از مطالبه های جدی دیگر کارگران 
از دولت سیزدهم حذف پیمانکاران مرتبط با تأمین نیرو 
در دستگاه ها و ایجاد ارتباط مستقیم بین کارگر و سازمان 
اســت تا ضمن افزایش بــهــره وری، اصــل ۴۴ نیز به طور 
واقعی محقق شود که این موضوع مورد تأکید رهبر معظم 

انقالب نیز هست.

هشدار
    احتمال استقرار تخت   

در محوطه بیمارستان بجنورد 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی 

خراسان شمالی از وضعیت بحرانی استان در 
خصوص بیماری کووید 1۹ و قرار داشتن بر لبه 

تیغ کمبود اکسیژن خبر داد و گفت: وضعیت آن 
قدر بحرانی است که تخت های بیمارستان امام 

حسن)ع( بجنورد پر شده است.
سیداحمد  هاشمی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
وضعیت خراسان شمالی چند روز است که بحرانی 

شده و ما هم داد می زنیم که مردم رعایت کنند تا 
مشکلی در خدمت رسانی ایجاد نشود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ تخت خالی 
در بیمارستان امام حسن)ع( وجود ندارد و در حال 
حاضر مشغول پر کردن کناره های بخش اورژانس 

با تخت هستیم تا ظرفیت پذیرش موارد حاد 
را افزایش دهیم. وی تأکید کرد: اگر وضعیت به 

همین منوال پیش برود چاره ای نداریم جز اینکه 
در محوطه بیمارستان نیز تخت های بیمارستانی 

مستقر کنیم تا از پس مراجعان برآییم. 

 دبیر قرارگاه عملیاتی کرونای 
خراسان رضوی خبر داد

 ارجاع متخلفان  کرونایی 
به محاکم قضایی 

مهدی توحیدی  تشکیل قرارگاه عملیاتی 
بحرانی پیشگیری و مقابله با کرونا تنها خبری 
بود که روز گذشته در نشست خبری ستاد بحران 
استانداری خراسان رضوی در جمع خبرنگاران 
عنوان شد. محسن نجات که به عنوان دبیر و 
سخنگوی ایــن قــرارگــاه عملیاتی انتخاب شده 
است در این نشست با اشاره به اینکه در تماس 
تلفنی کــه رئیس جمهور محترم بــا استاندار 
خراسان رضوی داشته اند دستور تشکیل این 
قــرارگــاه صــادر شــده اســت، عنوان کــرد: یکی از 
ویژگی های این قرارگاه عملیاتی تشکیل جلسه 
و ارائه دستورات و نقطه نظرات به صورت روزانه 
است. وی با بیان اینکه استاندار به عنوان فرمانده 
این قرارگاه عملیاتی از رئیس جمهور اختیارات تام 
و کامل در برخورد با متخلفان دارد، تصریح کرد: 
از این پس و با تشکیل این قرارگاه و تصمیماتی 
که در این قرارگاه گرفته می شود شاهد اتفاق های 

خوبی در بحث مقابله با کرونا خواهیم بود.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص 
باز بودن ورودی های شهر مشهد برخالف دستور 
قاطع استاندار و نبود هیچ نظارتی عنوان کرد: با 
تشکیل کمیته حمل و نقل این قرارگاه تیم های 
نظارتی به صورت محسوس و غیرمحسوس در 
مبادی ورودی حضور مستمر خواهند داشت و 
نظارت ها از این پس تشدید و برخورد قهری و در 
حد ارجاع به محاکم قضایی برای متخلفان در 

نظر گرفته شده است.

در مدت حدود 15ســال از زمان تخریب ســینمای قدیمی تربت حیدریه 
بارها وعده ساخت سینما داده شــده اما به سرانجام نرسیده و در آخرین 
اظهارنظرهای مدیران شــهری مباحثی چون تغییر کاربری زمین مورد 

نظر در مجاورت پارک مینو و تأمین منابع مالی آن از موانع این کار است.
گزيدهگزيده
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در استان

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/1
40
18
97

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

ج
/1
40
32
19

مجدخودروشرق
خریدکامیون،اتوبوس،وانت،سواری 

09157593804
09303115804

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

ج
/1
40
39
77

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
 کنیتکس،بلکا،گرانولیت

نقاشی، 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما 37665344
09158910589 محبوب

ط
/1
40
01
13

خوشرنگ
نقاشی،پلی استر،کنیتکس

اجرای انواع رنگهای صنعتی
 بادستگاه تمام اتومات

5سال ضمانت معتبر
بازدیدرایگان،تماس با مدیریت

09150481053
09356369440  

ج
/1
40
37
78

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

ج
/1
40
29
91

 upvc پنجره ترمال بریک
شیشه  جام بالکنی،توری 
جمع شونده 09021571939
35593600-09151571939

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

ج
/9
91
24
72

داربست مهدی 
نصب سریع 

09153048214
داربست رحمتی

با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
90
63
80

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
91
17
67

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
/1
40
43
10

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

ج
14
01
72
1

گ��لبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
14
03
70
7

خوابگاه 
ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

خریدار لوازم منزل
ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

09302978698

ط
/1
40
44
11

ط
/1
40
09
69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

ط
/1
40
41
13

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ج
/1
40
08
72

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

پ
/1
40
42
53

ج
/1
40
16
03

ط
/1
40
09
71

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

پ
/1
40
42
52



ممنوعیت 
به کارگیری 

نیرو های 
غیربومی در مرز 

ماهیرود
نماینده مردم 

شهرستان های 
نهبندان و سربیشه در 

مجلس شورای اسالمی 
به صدا وسیما گفت: در 
سومین جلسه شورای 

سازماندهی مبادالت 
مرزی خراسان جنوبی 

مصوب شد  هرگونه 
برون سپاری، جذب و 
به کارگیری نیرو در 

مجموعه های مستقر 
در مرز  باید با اولویت 

نیرو های بومی و با 
هماهنگی فرمانداری 

شهرستان باشد.

خبرخبر

عقیل رحمانی بررسی های 
مــیــدانــی و چــنــدبــاره خبرنگار 
روزنامه قدس در رابطه با اجرای 
ممنوعیت ورود خــودروهــای 
غیربومی بــه اســتــان بــا وجــود 
ــان مــشــهــد به  ــتـ اخــطــار دادسـ
نهادهای متولی نشان داد که خودروهای غیربومی 
به راحتی هرچه تمام تر از اتوبان شهید شوشتری 
وارد شهر مشهد می شوند، آن هم مقابل چشمان 
مأموران پلیس راه خراسان رضوی بدون آنکه مانعی 

وجود داشته باشد.

مصوباتیکهفقطرویکاغذعملیمیشوند ◾
پس از آنکه هفته گذشته دبـیـر سـتـاد مـبـارزه بـا 
کـرونـای خـراسـان رضـــوی اعالم کرد با پیشنهاد 
مدیریت استان و موافقت ستاد ملی پیشگیری و 
مقابله با ویروس کرونا، سفر به خراسان رضوی از 
مبدأ تمام استان های کشور ممنوع شده، گزارشی 
میدانی در رابــطــه بــا ورود و خـــروج خــودروهــای 
ــه مشهد  غــیــربــومــی از مسیر اتـــوبـــان بــاغــچــه ب
تهیه کــردیــم. در آن گـــزارش که به رؤیــت قاضی 
ــان مرکز اســتــان خــراســان رضــوی  ــتـ درودی؛دادسـ
هم رسید آمده بود که بررسی های نامحسوس و 
علنی حدود دو ساعته تیم خبری روزنامه قدس 
روی نحوه اعمال قانون در ورودی شهر مشهد 
نشان داد که پلیس راه استان به هیچ عنوان همتی 
برای برگرداندن فیزیکی خودروهای غیربومی به 
مبدأ حرکت ندارد و همه چیز با یک جریمه حل 

می شود و راه عبور برای آن ها باز است.
پس ازانتشار گـــزارش مــذکــور، خبرنگار ما برای 
پیگیری مــاجــرای بــااهــمــیــت ورود خــودروهــای 
غیربومی به شهر مشهد در این ایام فوق بحرانی 
شیوع ویـــروس کــرونــا، بــا دادســتــان مرکز استان 

گفت وگو کرد که قاضی محمدحسین درودی بیان 
کرد:ممنوعیت شدید در ورود به استان و خروج از 
آن تا زمانی که شرایط کرونایی به حد مطلوب تر یا 
همان رنگ نارنجی کرونایی تغییر پیدا کند ادامه 

خواهد داشت.
بنابراین هم استانی ها و افــرادی که قصد سفر به 
مشهد و حتی ورود به استان خراسان رضوی و یا 

خروج از آن را دارند باید تابع مصوبه مذکور باشند 
و در غیرآن صورت با توجه به اینکه ماجرا تهدید 
علیه بهداشت عمومی هم محسوب می شود، 

برخوردها به مراتب سخت تر خواهد بود.
ایــن مقام قضایی گفت: امــا در ایــن میان، تردد 
خودروهای عمومی،سوخت رسان، امدادی،حمل 
کاالهای خوراکی و بهداشتی که نیاز مردم مشهد 

و هم استانی ها را برطرف می کند ممنوعیتی ندارد 
و طبق روال گذشته فعالیت آن ها ادامــه خواهد 

داشت.
قاضی محمدحسین درودی افــزود: در گذشته 
بیشترین اعمال محدودیت با جریمه بود اما در 
حال حاضر که ورود فیزیکی خودروهای غیربومی 
به استان ممنوع شده است، با مسئوالن و متولیان 
اجرای این مصوبه اتمام حجت شده و در صورتی 
که آن ها در اجرای مصوبه کوتاهی داشته باشند 
با قاطعیت برخورد خواهیم کرد؛ چرا که سالمت 

مردم برای ما از هر چیزی مهم تر است.

نیمهشبهمبدترازروز! ◾
در حالی دادستان مشهد دستور ممنوعیت ورود 
خودروها به استان و مشهد را رسانه ای می کرد که 
از طرفی هم بیان کرد: با متخلفان در این زمینه و در 
هر جایگاهی که می خواهند باشند برخورد خواهد 
شــد؛ چــرا که سالمت مــردم در گــرو اجــرای دقیق 
مصوبه شــورای تأمین استان اســت، از همین رو  
تصمیم می گیریم برای بررسی دوباره شیوه اعمال 

محدودیت ها دست به کار شویم.
از همین رو همان نقطه قبل را هــدف اقدام های 
نامحسوس رسانه ای قرار می دهیم، اما نه در روز 
بلکه حــدود ساعت 4/30 بامداد خودمان را به 

انتهای اتوبان شهید شوشتری می رسانیم.
روی یکی از سکوهای میان اتوبان که خودروها از 
آن مسیر وارد مشهد می شوند، مستقر می شویم. 
از فاصله حــدود 50متری یک مأمور پلیس راه و 
یک نیروی یگان امداد را می بینیم که کنار موانع 
پالستیکی ایجاد شده در محل برای کنترل عبور 
و مرورها ایستاده اند و خودروها هر چند با تعداد 
ــه از محل عــبــور مــی کــردنــد،  ــ کمتر از تـــردد روزان
مــأمــوران پلیس راه اســتــان فقط نظاره گر ماجرا 

بودند و حتی این بار از جریمه هم خبری نیست.
در مدتی که ما در محل حضور داشتیم خودروهای 
با پالک 13،64،95 و 84 از مقابل مأموران عبور کرده 
وارد مشهد شدند که مستندسازی از هنگام عبور 
خودروها صورت گرفت. در کمال ناباوری و تعجب 
مشاهده کردیم که پلیس راه استان از اجرای دستور 
دادستان و شورای تأمین استان تمرد کرده و این 
اقدام برای بار دوم، ترک فعل مسئوالن پلیس راه 

استان را به تصویر می کشید.

فقطگفتهاندجریمهکنید ◾
در ادامه به سراغ افسر پلیس راه مستقر در محل 
رفته و از او دلیل عدم اجرای دستور دادستان شهر 
و مصوبه شورای تأمین استان مبنی بر اعمال قانون 
خودروهای غیربومی را جویا می شویم که در این 
زمینه گفت: خودروها از ورودی باغچه برگشت 

داده می شوند!
وی وقتی در مقابل این پرسش قرار گرفت که این 
همه خودرو غیربومی از کجا وارد اتوبان شده اند، 
اظهار کــرد: خودروها رد می شوند اما دوربین ها 
جریمه می کنند. به ما فقط  گفته اند خودروهایی 

که می آیند بررسی و جریمه کنید!
ــزارش میدانی مــاجــرا بــه خانه  پــس از تکمیل گـ
برمی گردیم. این ماجرا که چرا مسئوالن پلیس راه 
ــورای تأمین  ــ ــرای مــصــوبــه شـ ــ اســتــان تــن بــه اجـ
نمی دهند و خودروهایی که هــرکــدام می توانند 
کرونا را یا به شهر منتقل و یا از شهر مشهد به دیگر 
نقاط کشور گسترش دهند، به این آسانی وارد 
شهری می شوند که نفس هایش به شماره افتاده 
اســت. حال باید دید دادستان شهر مشهد که 
وعده برخورد با مسئوالنی که در این زمینه کوتاهی 
کرده اند را داد، چه اقدامی در این زمینه به عنوان 

مدعی العموم خواهد کرد.

گزارش میدانی قدس از ورود پالک های غیربومی به مشهد

 دادستان: با تخلف از مصوبه
شورای تأمین برخورد  می کنیم

در شهر3
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نامه نمایندگان مشهد به رئیس جمهور برای حل بحران کرونا
مجمع نمایندگان مشهد طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار 
اقدامی ویــژه بــرای مشهد با توجه به آمــار بــاالی مبتالیان به 
کرونا در این شهر شدند.در این نامه آمده است :هر روز شاهد 
وخیم تر شدن وضعیت کرونایی در این شهر مقدس بوده و 
هستیم. عبور از این بحران، تصمیم قاطع و فوری جنابعالی 
مبنی بر تفویض اختیارات ویژه به استان و تأمین فوری نیازهای 

دارویی، تجهیزاتی و بودجه ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد را 
می طلبد. بر این اساس موارد زیر مورد تقاضاست:

1. اعــمــال ممنوعیت قانونی و فیزیکی سفر بــه مقصد 
مشهدمقدس

ــا، واحدهای  ــزام به رعایت دستورالعمل ها در اداره هـ 2. ال
صنفی و... و تعطیلی موقت یا کاهش ساعت فعالیت آن ها 

به صالحدید استاندار
3. تفویض اختیار تعطیلی موقت اماکن و تجمعات مذهبی 

به نماینده محترم ولی فقیه در استان
4. فعال سازی دوباره طرح شهید سلیمانی در شهر مقدس 
مشهد به منظور سازماندهی فوری نیروهای داوطلب برای 

شناسایی و کمک به افراد مبتال به کووید 19 

5. تحویل فوری امکانات، اماکن و نیروهای در اختیار ادارات 
دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای نظامی و 
انتظامی به دانشگاه علوم پزشکی مشهد با درخواست 

رئیس دانشگاه و تأیید استاندار
6. تخصیص فــوری بودجه مــورد نیاز، دارو و تجهیزات به 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

خط قرمز
  محموله حشیش به مشهد نرسید 

    فرمانده انتظامی شهرستان تربت حیدریه گفت:
 ۳۰کیلو و ۵۰۰ گرم حشیش در شهرستان 

تربت حیدریه کشف و ضبط  شد.
سرهنگ سیدعلی اکبر کیانی به صدا وسیما گفت: 

مأموران ایستگاه بازرسی شهید شیردل کامه هنگام 
کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه کامیون که 
از شهر های جنوبی کشور به سمت مشهد در حرکت 
بود، مشکوک شدند.وی افزود: مأموران انتظامی در 

بازرسی دقیق از این کامیون مقدار ۳۰کیلو و ۵۰۰ گرم 

حشیش را که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود 
را کشف کردند. در این رابطه کامیون توقیف و متهم 

با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع 
قضایی معرفی شد. فرمانده انتظامی شهرستان 
تربت حیدریه با بیان اینکه مبارزه با پدیده شوم 

موادمخدر با جدیت از سوی پلیس دنبال می شود، به 
شهروندان توصیه کرد در صورت مشاهده و برخورد 

با فروشندگان موادمخدر و هرگونه بی نظمی و 
اخالل در نظم عمومی، با مرکز فوریت های پلیسی 

۱۱۰ تماس و موضوع را به پلیس اطالع دهند.

ط
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40
09

48

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
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40
09

70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

لوله کشی سردوگرم -طرح اگو
لوله بازکنی

)بنایی( تعمیرات  نم-  رفع 
0 9 1 5 6 6 0 9 9 1 5

/د
14

04
06

9

ج
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ج
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40
08

69

کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

09388004139-09156004139

ج
 / 
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00
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5

هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 
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پرستاری سفید باالن 
ویزیت ،فیزیوتراپی،خدمات 
پرستاری مراقبت ونگهداری 

در منازل وبیمارستان ها
اجاره تجهیزات پرستاری پزشکی 
تست زردی نوزادان )فتوتراپی(

بین عبدالمطلب 12و14
37127137پالک 198جنب بانک انصار

ج
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91
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19

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

ج
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91
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21

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....
رضاشهر 

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

دعوت به 
همکاری فوری
یك مرکز آموزشي غیر دولتي 
پسرانه واقع در شاندیز جهت 

تکمیل کادر آموزشي خود 
براي پایه هاي اول و ششم از 
نیروي 3 سال سابقه و داراي 
گزینش و مدرك مرتبط دعوت 

به همکاري دارد.
ح1بیمه5

هماهنگی برای مصاحبه 
و تماس و ارسال 

رزومه از طریق واتساپ 
به:09355920132
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کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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ج
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40
37

77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
ضایعات فالح

خرید آهن،آلومینیوم،مس و...
شرکت در مزایده

09157137499-36660883
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ج
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40
07

26

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ط
/9

91
23

22

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ج
/1

40
37

34

خریدارکتاب،کاغذ
وروزنامه باطله،باقیمت باال

09158012802

مفقود شده
کار  ب��ه  اش��تغال  پروان��ه   
نظ��ام مهندس��ی ب��ه ش��ماره 
در    3 پای��ه    193008263
عم��ران  مهندس��ی  رش��ته 
)نظ��ارت و طراح��ی( ص��ادره 
از س��ازمان نظ��ام مهندس��ی 
س��اختمان اس��تان خراس��ان 
رضوی متعلق به آقای مجتبی 
مغربی مفقود گردیده اس��ت 
و از درج��ه اعتبار س��اقط می 

باشد.
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تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

مشاغل گوناگون

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

مفقود شده

پرده و مبلمان

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

ط
/1

40
09

72

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر



   نایب قهرمانی 
دوچرخه سوار 
 خراسانی 
در کشور 
مهدی روزبهان، 
رئیس هیئت 
دوچرخه سواری 
خراسان رضوی 
گفت: بنیامین فنایی، 
دوچرخه سوار این 
استان در مسابقات 
دوچرخه سواری 
کوهستان قهرمانی 
جوانان کشور، به 
مقام دوم دست 
یافت. فنایی در ماده 
کراس کانتری پس از 
دوچرخه سواری از 
البرز بر سکوی دوم 
ایستاد. 

در  حاشيه

شروع فعالیت 
»حسینیه 
کتاب« در مشهد 

آیین آغاز به کار 
»حسینیه کتاب« 
همزمان با شروع ماه 
محرم با شعار »یا 
حسین)ع(، زیر علمت 
کتاب می خوانم« 
 وحضور 
حجت االسالم 
والمسلمین حسن 
منصوریان؛ رئیس 
کمیسیون فرهنگی 
شورای شهر اسالمی 
مشهد، محسن صابر؛ 
رئیس بسیج جامعه 
مداحان خراسان رضوی، 
حجت االسالم 
والمسلمین علی اکبر 
سبزیان؛ مدیرکل 
کتابخانه های عمومی 
استان و کارکنان اداره 
کل کتابخانه های 
عمومی استان برگزار 
شد.
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افقی ◾
 1. مهاجم تیم فوتبال سپاهان اصفهان 
که در فصل اخیر موفق به کسب عنوان 
ــر کــشــورمــان شد  ــرت  آقــای گــلــی لــیــگ ب
2. ناتو- ترمز کشتی – محصول صابون 
3. قبل از خــورد – همیشگی – کارگاه 
ــاوت – دریـــا –  ــ ــدادی 4. هـــوش و ذک حــ
مـــادر بـــاران - ســرزمــیــن 5. مالیمت در 
رفــتــار – کــالم - مــجــال 6. پله اتــوبــوس 
ــه زمـــانـــی – مــخــفــف شــــاه –  ــاصــل – ف
ــوم ترک تبار  صفحه الکترونیکی 7. ق
ســاکــن آســـیـــای مــیــانــه - ســـروصـــدای 
 جــمــعــیــت  - پـــس نـــدادنـــی خسیس 
8. ماده ضدعفونی که به طور گسترده در 
 پانسمان به کار می رود – زینت داده شده
  9. آب ناشنوا – عــازم شــده – پــدرمــرده
 10. ظـــرف قــهــرمــانــی – قــلــب قــــرآن – 
ــب - بــلــنــدمــرتــبــه  ــان شـ ــمـ ــروس آسـ ــ عـ
11. بــرج کبوتر – چــهــارچــوب عکس - 
مــذاهــب 12. خــانــقــاه – تنبل جالیزی 
– مــســاوی – لباس جنگ 13. مخترع 
ــی – مــوی  ــ ــان ــالع رســ گـــرامـــافـــون – اطــ

 مجعد 14. راه میان بر – دردهــا – تصور 
15. هر که نان ... / منت از حاتم طایی 

نکشد

عمودی ◾
 1. از لهجه های اصیل و قدیمی و زنده 
ــه منزل  خــراســانــی – بـــاری اســـت کــه ب
نمی رسد – همسر حضرت ابراهیم)ع( 
2. ستون خیمه – دعای مستجاب شده 
3. لحظه – دوســتــی - فــتــوت 4. عدل 
ــل -  هــم صــحــبــت  ــ ــای  و قـــســـط – وســ
5. گــل مظهر عاشقی – چاشنی های 
 گیاهی غذاها- عالقه شدید به چیزی 
 6. ســوخــت مــوشــک - معیار - جنگل 
7. قسمت بیرونی سقف – آب بــنــد – 
حــرف تکراری – بچه  می کشد – خمیر 
بتونه 8. سلول – هم صدا 9. نگاه خیره 
– ریــشــه – مــن+شــمــا – مــایــه حــیــات – 
بـــرادر پــدر 10. کمربند تــرســایــان – پول 
 پرداختی ماهانه – انجام کاری بدون دقت 
ــزارهــا – هـــم در  11. مــطــلــع – جــنــگ اف
آرایـــشـــگـــاه و هـــم در مـــیـــدان جنگ 

هــســت 12. وحــشــی – شــاعــر یــونــانــی 
ــان« -  ــ ــدایـ ــ ــه خـ ــامـ ــارنـ ــبـ ســـرایـــنـــده »تـ
حــشــره آفـــت گــنــدم 13. قـــوم شمالی 
ــــن  ــت ــاوت داشــ ــفــ ــ ــالن – ت ــ ــی ــ ــن گ ــ ــاک ســ
ــرای  ــی بـ ــ ــدای درویــــــش 14. روشـ ــ – خـ
 بــــراق شــــدن مـــو – کــرمــیــنــه حــشــرات 
15. دوغ سنتی کــوه هــای قفقاز – مایه 
آهنگ – خدمتکاری که در خانه ارباب 

به دنیا آمده باشد

جدول     8161
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

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

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

ــن در شمال  ــدی قلعه جــالل ال
ــنــار راه گــرمــه به  ــان، ک ــراســ خــ
جاجرم ساخته شده که احتماالً 
جالل الدین خوارزمشاه پس از 
یــورش بی رحمانه مغوالن، بــرای حفاظت و 
امنیت خود و خانواده اش دستور ساخت آن 
را در مکانی داده است که امکان فرارش به 

نقاط مختلف باشد.
قلعه بر بلندترین نقطه کوه ساخته شده تا 
قراوالنش راه های گوناگون و دشت های گرمه 
و جاجرم و جوشقان را زیر نظر داشته باشند 

و در شبیخون دشمنان غافلگیر نشوند.
بیشتر زیربنای قلعه جالل الدین بر سطح 
هموارشده رأس کوه بنا شده، اما در سمت 
شمال دیوارها از ناهمواری ها تبعیت کرده 
است. نقشه قلعه یک شش ضلعی منتظم 
اســت. در هــر گوشه یــک بــرج مــدور شکل 
گرفته که عالوه بر دیده بانی و مراقبت، نقش 
پشتیبانی و پیشگیری از رانش دیوارها را 
نیز ایفا می کرده است. 

فاصله هر برج با برج مقابل 23متر و ارتفاع 
دیوارهای سنگی باقی مانده در برخی از برج ها 

به 15متر و ضخامت آن به 5 متر می رسد.
ورودی قلعه از میانه برج جنوبی که قدری 
گشاده و با آجر نماسازی شده و نقش هشتی 
به خود گرفته اســت، به درون باز می شود. 
قلعه جالل الدین از درون دو طبقه است. 
طبقه همکف هر برج را به عنوان اسطبل یا 
سردابه مورد استفاده قرار می دادند. برخی 
هم اظهار نظر کرده اند که گاه از آن فضاها 

به عنوان زندان نیز استفاده می شده است.
در قلعه چاهی به عمق 25 تا 35متر وجود 
داشته که به آب »چشمه جالل الدین« در 
شمال و مجاورت قلعه دسترسی داشته و 
این امکان را فراهم می آورده که آب مورد نیاز 
اهالی از درون قلعه تأمین شود. حیاط درونی 
قلعه ساده و کف آن ناهموار است. در کنار 
حیاط حفره ای پر شــده از سنگ مشاهده 
می شود که می گویند راهی مخفی به بیرون 

قلعه بوده است.

مهدی کاهانی: چناران شهر 
بجنورد یکی از مناطق تفریحی 
و دیدنی خراسان شمالی است 
کــه در کــنــار طبیعتی دلفریب، 
ــرای بومگردی و استفاده  سرزمینی جــذاب ب
از آرامــش طبیعت به شمار مــی رود و در تمام 
فصول افراد زیادی پا به دامن طبیعت زیبایش 
می گذارند.چناران که در منطقه ای کوهستانی 
واقــع شده عــالوه بر مناظر طبیعی بکر، دارای 
چشمه های متعددی است و جاذبه های فراوان 
آن به ویژه محور سبز، نهر پرآب میان آن، نماهای 
معماری، بافت سنتی و تلفيق شگفت انگیز آن 
با انبوه درختان و باغ ها برای پذیرایی از گردشگران 
بی نظیر است. منازل مردم چناران که بر دامنه 
ــزرگ و بلند از پایین تا بــاال به صورت  تپه ای ب
پلکانی ساخته  شده، در کنار کوچه های باریک 
و دیوارهای کاهگلی آن، مناظر زیبایی را خلق 
کرده اند. از درون کوچه های پیچ درپیچ روستا، 
دیــد کم نظیری از افــق مسحورکننده و بافت 
سنتی خانه های روستاییان در دامنه سرسبز 

تپه را در اختیارمان می گذارد.
درون دره چناران هم که در 12 کیلومتری شرق 
شهر بجنورد قــرار دارد و از روستای باباامان 
شــروع می شود، باغ های میوه، تاکستان ها و 
کشتزارهای صیفی جات و درختان کهنسال 
گردو به فراوانی دیده می شود و جاده آسفالت و 
رودخانه دائمی که در میان دره جاری است، به 

زیبایی و جذابیت آن افزوده است.
شما می توانید عالوه بر خرید میوه های فصلی، 
محصوالت لبنی و دیگر تولیدات اهالی چناران 
که به مهربانی، خوشرویی و میهمان نوازی شهره 
هستند، انواع عرقیات گیاهی را که با جمع آوری 
گیاهان دارویی از دل طبیعت منطقه، در کارگاه 
کوچک محلی تهیه شده را خــریــداری کنید.  
برخی امکانات و تسهیالت رفاهی مثل سکو، 
تخت و سرویس های بهداشتی برای استراحت 
و راحتی گردشگران در این مسیر پیش بینی 
 شده است. به گفته اهالی، این شهر به دلیل 

فــراوانــی درخــت هــای چــنــارش، بــه چناران 
معروف شده است.

قلعه  جالل الدین سازه ای  معماری برای دفاع تجربه ای لذت بخش در »چناران شهر« بجنورد

مــرکــز 
ــه  ــ ــادلـ ــ ــبـ ــ مـ

ــردازش مکانیزه  ــ و پـ
و هوشمند مـــبـــادالت پستی اســتــان 

خراسان رضوی در مشهد به بهره برداری رسید.
مدیرکل شرکت پست خراسان رضوی گفت: 
پیش از این هر نفر از همکاران ما در این بخش 

می توانست 
600 مــرســولــه را در 
روز وارد و تجزیه کند، اما با استفاده 
از دستگاه سورتینگ مکانیزه در هر ساعت 

3هزار مرسوله وارد و تجزیه می شود.
سیداحمد موسوی افزود: عملیات تجزیه این 

مرسوله ها با کمترین صدمه و باالترین سرعت 
انجام می شود که با توجه به ورود روزانــه 10 تا 
ــار بیشتر و  ــزار بسته پستی، ســرعــت ک 15هــ

صدمه به مرسوالت کاهش پیدا می کند.
وی اظهار کرد: 10 میلیارد تومان هزینه راه اندازی 
این دستگاه بــوده که دارای انــواع سامانه های 
قرائت بارکد و دوربین های مخصوص بارکدخوان 
است و می تواند بسته ها را براساس مقصد، 

وزن و حجم آن ها جداسازی کند.
موسوی افزود: در این سامانه ابتدا مرسوالت 
را به شکل منظم و با فواصل از پیش تعیین 
شـــده بـــه صـــف قــــرار مــی دهــنــد و ســپــس به 
 سمت دستگاه پروفایلر که وظیفه خواندن 
ــی را دارد،  بــارکــد و تشخیص مقصد ارســال

هدایت می کنند.

گزارش کوتاهگزارش کوتاه

آغاز پردازش 
هوشمند 

مرسوله های پستی 
در خراسان رضوی

تفسيل خبر

مردان آسمانی

مثبت خبر

ميراث ملی خراسان گردی

جذب حداکثری مسافران سالم 
و کرونایی به استان!

سعید ترشیزی
در خبرها آمده »سفر به استان خراسان رضوی 
تا اطــالع ثانوی ممنوع شد« از آنجا که این خبر 
مصداق بارز ضرب المثل »نوشدارو پس از مرگ 
سهراب« است و حاال که وضعیت استان به ویژه 
شهر مشهد قرمز را هم رد کرده و مشکی پر کالغی 
شــده اســت تــازه یادشان آمــده سفر به خراسان 
رضوی را ممنوع کنند و از آنجا که تا همین چند روز 
پیش کرور کرور مسافر از راه هوا و زمین و جاده و ریل 
وارد استان می شدند و کسی هم به آن ها نگفت 
باالی چشمتان ابروست و حاال که دیگر مسافری 
نمانده به استان و مشهد وارد نشده باشد و ظرفیت 
بیمارستان ها تکمیل شده است تازه سفر را ممنوع 
کردند، بنابراین ممنوع اعالم کردن سفر به خراسان 
رضوی در این برهه زمانی فقط چند دلیل می تواند 

داشته باشد:
نخست اینکه سفر به خراسان رضوی ممنوع اعالم 
شده تا هواپیماها، قطارها، اتوبوس ها و تاکسی ها 
یک نفسی بکشند و کمری راســت کنند و یک 
سرویسی بشوند و خلبان ها و لوکوموتیوران ها 
و راننده های خسته و از حال رفته و کرونا گرفته 
تعویض شوند و آن ها را از پشت فرمان ها ببرند و 
نیروی تازه نفس جایگزین شوند تا پس از چند روز 
دوباره با تمام قوا به وارد کردن مسافر به استان و 

مشهد مشغول شوند.
دوم اینکه سفر به خراسان رضوی ممنوع اعالم 
شده تا چند روزی مسئوالن شهر فرصت داشته 
باشند اجساد جان باختگان کرونایی را یک جایی 
دفن کنند تا جا و فضا برای ورود افراد و مسافران 

جدید به استان فراهم شود.
سوم اینکه سفر به خراسان رضوی ممنوع اعالم 
شده تا جذابیتش بیشتر شود و آدم های بیشتری 
تحریک شوند تا به این استان سفر کنند چون 
اصــوالً هر چیزی که ممنوع اعــالم شــود مــردم با 
حرص و ولع بیشتری به سمت آن چیز خواهند 
رفت و ممنوعیت سفر به استان هم با هدف جذب 
حداکثری مسافران سالم و کرونایی به خراسان 

رضوی و مشهد انجام شده است. 

نام شهید: ستوان یکم جواد آرمش
محل تولد: خراسان رضوی - شهرستان زاوه

تاریخ شهادت: 1395/10/10
محل و نحوه شهادت: هنگ مــرزی تایباد، 

درگیری با اشرار و قاچاقچیان مسلح
سمت: فرمانده پاسگاه مرزی شرشری شمالی

زندگی نامه: 
ــواده مؤمن و عاشق  شهید آرمـــش در یــک خــان
اهــل بیت عصمت و طــهــارت)ع( در شهرستان 
شهیدپرور زاوه در خراسان رضوی چشم به جهان 
گشود. دوران کودکی و نوجوانی را در دامان پر مهر 
و محبت و عطوفت خانواده ای نجیب سپری کرد و 
از فضایل اخالقی آنان بهره فراوان برد. تحصیالت 
خود را در همان زادگاهش به اتمام رساند و برای 
خدمت بــه انــقــالب بــه عضویت بسیج درآمـــد. 
عطش خدمت به نظام اسالمی او را به استخدام 
ناجا درآورد و پس از طی دوره آموزشی، در مرزبانی 
خراسان رضوی و هنگ مرزی تایباد مشغول به 
خدمت شد. او در بسیاری از عملیات ها شرکت 
می کرد و با تمام توان از مرزهای شرق کشور و حفظ 
حریم مقدس آن کوشش می نمود. سرانجام در 
دهمین روز از دی ماه 1395 به هنگام انجام وظیفه، 
با اشرار مسلح درگیر و پس از وارد کردن ضربات 
فراوان به اشرار مسلح و در حین اجرای عملیات، 

به فیض عظیم شهادت نائل شد. روحش شاد

 »بیلند« گناباد 
برترین روستای قرآنی کشور

در نخستین رویداد ملی انتخاب روستای قرآنی 
کشور، هفت روستا از استان های خراسان رضوی، 
اردبیل، بوشهر، فارس، قم، مازندران و یزد به عنوان 
روستای قرآنی کشور در سال 1400 معرفی شدند.

یوسف امینی، سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اســالمــی خــراســان رضــوی در مــراســم اختتامیه 
قدردانی از این روستاهای قرآنی گفت: در فرایند 
انتخاب روستاهای برتر قرآنی هزار و97 روستا در 
سامانه انتخاب روستای برتر قرآنی نام نویسی 
کردند که از این تعداد، هفت روستا برگزیده شد و 
در ارزیابی میدانی از هفت روستا باالترین امتیاز 
را روستای بیلند گناباد کسب کرد. روستای بیلند 
با جمعیتی افزون بر 5 هزار نفر یکی از بزرگ ترین 
روستاهای شهرستان گناباد است. در حال حاضر 
همه اهالی این روستا با قرآن آشنا هستند و از بین 
آن ها حدود 850 قرآن آموز به صورت تخصصی 

مشغول فراگیری دانش و فنون قرآنی هستند. 

رئــیــس اداره ورزش و جــوانــان تایباد 
گــفــت: ســالــن کشتی و ســه زمین 

ــن  ــ ــن مـــصـــنـــوعـــی در ای ــمــ چــ
شهرستان برای تکمیل شدن 

و بــه بـــهـــره بـــرداری رســیــدن 
ــار  ــب مــنــتــظــر تـــأمـــیـــن اعــت

هستند.
ــونـــس شــیــخ احــمــدی  یـ
در گــفــت وگــو بــا ایسنا 
ــرای  ــ ــار کـــــــرد: بـ ــ ــهـ ــ اظـ
تـــکـــمـــیـــل ایــــــن چــنــد 
پــروژه نیمه تمام افزون 
ــال  ــر 45 مــیــلــیــارد ری ب
اعــتــبــار الزم اســـت تا 
ایــن فــضــاهــای ورزشــی 
در اخــتــیــار ورزشــکــاران 

قرار گیرد.
ــاره بــه فعالیت  ــا اشــ وی ب

ــن  ــالـ بــــاشــــگــــاه و سـ  25
ورزشـــی خصوصی و دولتی 

زیرپوشش اداره ورزش و جوانان 
تایباد، افزود: در حال حاضر 2هزار 

و500 ورزشـــکـــار ســازمــان  یــافــتــه در 
 ایــن شهرستان مشغول فعالیت های

 ورزشی هستند.

 فضاهای ورزشی نیمه تمام 
در تایباد معطل تأمین اعتبار

دکــتــر حمیدرضا اســالمــی، سرپرست 
انتقال خــون خــراســان رضــوی گفت: 
طــرح نــذر خــون حسینی بــا شعار 
»اهدای خون تو تداوم تپش قلب 
جهان« همزمان با شــروع ماه 
محرم در پایگاه های اهدای 
خون خراسان رضوی آغاز 
شــده و تــا آخــر مــاه صفر، 
ــروز شـــهـــادت امـــام  ــالـ سـ

رضا)ع( ادامه دارد.
ــای تــاســوعــا و  ــ ــ در روزه
عــــاشــــورای حــســیــنــی، 
هــشــت پــایــگــاه اســتــان 
بــه اهداکنندگان خون 
خدمات رسانی می کنند 
که شامل دو پایگاه، تیم 
ســیــار مــســتــقــر در مــرکــز 
ــع  ــ ــی دانـــشـــگـــاه واق ــاهــ ــ رف
در روبــــه روی خیابان کفایی 
خیابان دانشگاه )پذیرش آقایان 
و بانوان( و پایگاه ثامن واقع در جوار 
حرم مطهر رضــوی پارکینگ شماره 
4 )پــذیــرش فقط آقــایــان( و پنج پایگاه 
در شهرستان های تربت حیدریه، گناباد، 

نیشابور، سبزوار و قوچان است.

 اجرای طرح نذر خون 
همزمان با محرم

مقدم         سیدحسین موسوی نسل، از مفاخر 
ــه »ادیـــب  و مشاهیر خــراســان شــمــالــی مــعــروف ب

بــجــنــوردی«، از دانــشــوران ایــن خطه اســت که 
بــرخــورداری وی از مــدارج عالی علمی و 

فرهنگی، نامش را در این دیار ماندگار 
کرده است.

وی در سال 1259 هجری شمسی 
در قریه خــراشــاه جــاجــرم، در 60 
كــیــلــومــتــری جــنــوب بــجــنــورد به 
دنیا آمــد. دوساله بود كه پدرش 
فوت كرد. در سن هفت سالگی به 
مكتب سپرده شد و تمام مراحل 
فرهنگی را در خراسان طی كرد. 

سیدحسین در 15 ســالــگــی به 
مشهد رفــت و در مدرسه  نــواب، 

علوم رایج، فنون متنوع ادب، فقه، 
اصول، حكمت، ریاضی و علم طب 

را نزد استادان در مشهد مقدس فرا 
گرفت و بــه قــوت حافظه و شــوق فطری و 
پشتكار، از فضالی جامع این عصر بود.

وی عالوه بر علوم طب، زبان فرانسه را نیز فرا گرفت. 
او همچنین در حین تحصیل – چنان که مرسوم 

بود - به تدریس هم اشتغال داشت.
ادیب، عالوه بر داشتن سمت های 
رئـــیـــس اوقـــــاف و كــفــالــت 
فـــرهـــنـــگ، در 

دبیرستان نیز تدریس می  كرد. معاونت و مشاورت 
فنی كتابخانه ملی و استاد دانشگاه تهران از دیگر 

مسئولیت های اوست.
ادیب بجنوردی عالوه بر جزوه های درسی 

خاص دانشجویان، چند کتاب و جزوه  
خطی نیز تألیف کرد که می توان به 

کتاب های سیر طبیعت، مقدمه  ای 
بــر تــوحــیــد مفضل  و کــتــابــی در 

منطق اشاره کرد.
سیدحسین مــوســوی در ســال 
1327 شمسی به مشهد بازگشت 
و فهرستی از کــتــاب هــای خطی 
و کمیاب آســتــان قــدس رضــوی 
تهیه کــرد. او همچنین مدیر دو 
هفته نامه  خبری عصر جدید بود، 
ایــن نشریه در ســال 1328 قمری 

بــا چــاپ سنگی در مشهد منتشر 
می شد. وی مدتی نیز سردبیر اخالقی 

روزنامه مهر منیر بود.
ادیب بجنوردی در اواخر عمر پس از چند سال تحمل 

بیماری و رنج و مرارت، عاقبت چهارم شهریور1341 
در تهران دعوت حق را لبیک گفت و به سرای 

ابدی شتافت. پیکر او را سپس به مشهد 
ــد و در رواق دارالــعــزه  انتقال دادنـ

حرم مطهر رضوی به خاک 
سپردند.

ادیب بجنوردی؛ مسافر جویای علم و دانش

نام آوران خراسان
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