
 نمایشگاه »جهاد مقدس«
 در مشهد رونمایی شد

 روایت امداد رسانی 
 رهبر معظم انقالب 

در زلزله فردوس 
همزمان با سیزدهم شهریور ماه مقارن با ورود رهبر 
معظم انقالب  به فــردوس در ســـال1347، نمایشگاه 
جهاد مقدس با روایت امداد رسانی و حضور میدانی 
معظم له در زلزله  فردوس ، رونمایی شد.این نمایشگاه 
 که به همت دفتر نمایندگی حفظ و نشر آثار حضرت 
آیت هللا خامنه ای در مشهد تدوین شده است ، حرکت 
از روحانیون  تیمی  انقالب  در تشکیل  رهبر معظم 
ســرشــنــاس شهر مــقــدس مشهد کــه پــایــگــاه امـــداد 
روحانیت را به منظور امداد رسانی به زلزله زدگان فردوس 
به  قالب 10 فریم خدمت رسانی  ــد در  تشکیل دادن
 تصویر کشیده است.در این نمایشگاه  به روایت حضور

مقام معظم رهبری ،تجربیات ایشان و اقدامات پایگاه 
امداد روحانیت اشاره شده است.گفتنی است، تولیدات 
در  مــنــدان  عالقه  مندی  بهره  نمایشگاه جهت  ایــن 
فضاهای عمومی منتشر و در مساجد نیز اکران می شود.

برگزاری انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف پیش از انتخابات اتحادیه ها در نوع خود جالب است

دور زدن قانون با انتخابات معکوس!
3

WWW.QUDSONLINE.IR3992 شنبه 13 شهریور 14۰۰    26 محرم الحرام 1443   4 سپتامبر2۰21   سال سی و چهارم    شماره 9613  ویژه نامه

آیت اهلل علم الهدی: 

وظیفه مسئوالن حضور 
 میان مردم و زندگی 
به سبک آن هاست

خواهر و برادر مشهدی با کمترین امکانات در یک کارگاه کوچک 
تولید مصنوعات چرمی برای 16 نفر شغل ایجاد کرده اند

کارآفرینی خانوادگی
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وداع با استاد صابری

پدر دوومیدانی خراسان درگذشت
4
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معاون استاندار:

۱۶درصد فضاهای اداری استان 
استیجاری هستند     

استاندار  منابع  و  مدیریت  توسعه  مــعــاون 
اجرایی  4۹دستگاه  گفت:  شمالی  خراسان 
استان  در  شــده  ثبت  اداری  واحـــد   3۶۹ بــا 
این تعداد ۵4واحــد یعنی  از  وجــود دارد که 
گزارش  به  استیجاری هستند.  آن  1۶درصــد 
استانداری  بین الملل  امــور  و  عمومی  روابــط 
حاشیه  در  بیگ زاده  علی  شمالی؛  خراسان 
ساختمان های  و  فضاها  ساماندهی  جلسه 
از فضاهای  ــد  ــزود: ۶۵درصـ افـ اســتــان  اداری 
اداری استان دارای سند مالکیت و 3۵درصد 
فاقد  و  به صــورت استیجاری  ایــن فضاها  از 
اعتبارات  بیشترین  که  است  مالکیت  سند 
برای  فضاها  این  نیز صرف  استان  هزینه ای 

پرداخت اجاره بها می شود. 
بــیــگ زاده بــا اشـــاره بــه مصوبه کــارگــروه ملی 
فضاهای اداری افزود: بر این اساس با تشکیل 
فضاها  کارگروه ساماندهی  جلسات مستمر 
به شناسایی  اداری نسبت  و ساختمان های 
فضاهای اداری مازاد اقدام و تاکنون 341واحد 

ساماندهی شده اند. 
وی افــزود: به دلیل ایجاد شهرهای جدید و 
ضرورت ساماندهی و استقرار فضاهای اداری 
در این شهرها پیگیری ها و اقدام های الزم به 
اکنون  هم  که  گرفته  انجام  مستمر  صــورت 
۲۸واحــد اداری در انتظار ساماندهی در این 

شهرها هستند. 

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
خراسان جنوبی:

میزان تولیدعلوفه پاسخگوی 
نیاز دامی استان نیست

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان 
جنوبی با بیان اینکه فقط یک صدم درصد 
خــوب هستند،  وضعیت  در  اســتــان  مــراتــع 
نیاز  پاسخگوی  علوفه  تولید  مــیــزان  گفت: 

کامل غذایی دام نیست.
علیرضا نصرآبادی در گفت وگو با مهر با بیان 
سال  آذر  هشتم  تــا  فقط  مــرتــعــداران  اینکه 
جاری برای تمدید مجوز فرصت دارند، افزود: 
اگر پروانه چرا در مهلت معین تمدید نشود، 

باطل و مرتع بالمعارض اعالم خواهد شد.
بر اســاس بند 1۲ بخشنامه،  کــرد:  بیان  وی 
مرتعدارانی که پروانه های مرتعداری خود را 
در سال گذشته تمدید نکردند هم می توانند 
تــاریــخ هشتم آذر ســال جــاری  تــا  حــداکــثــر 
اقــدام  مــرتــعــداری  پــروانــه  بــه تمدید  نسبت 

کنند.
نصرآبادی با بیان اینکه هزینه عوارض به ازای 
هر رأس دام، ۲هزار تومان تعیین شده است، 
گفت: بر اساس شیوه نامه قبلی، هر دامدار 
مجاز اگر سه سال متوالی یا پنج سال متناوب 
به واریز پرداخت عوارض قانونی در پروانه چرا 

اقدام نمی کرد، پروانه اش ابطال می شد.
در  در شیوه نامه جدید  ولــی  داد:  ادامــه  وی 
ســال ۹۹ بر اســاس مــقــررات و قوانین ابالغ 
شده به علت وضعیت کرونایی، به جای یک 
فصل چرا، یک سال مهلت دادند تا عوارض 

را پرداخت کنند.

 مدارس دونوبته در بیرجند 
رو به افزایش است

رونــد  گفت:  بیرجند  شهرستان  پـــرورش  و  آمـــوزش  مدیر 
افزایش  به  رو  شکل گیری مدارس دونوبته در مرکز استان 
ساخت  حــال  در  پـــروژه هـــای  تکمیل  در  تسریع  و  اســت 

ضرورت دارد.
ــوزش و پـــرورش  ــ ــط عــمــومــی مــدیــریــت آم ــ ــزارش رواب ــ ــه گ ب
ــدار  دی در  یکه خانی  محمدحسین  بیرجند،  شهرستان 
اداره کل راه و شهرسازی و  با معاون مسکن و ساختمان 
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی 
افزود: افزایش انفجارگونه جمعیت دانش آموزی و مهاجرت 
به مرکز استان قصه پرغصه کمبود فضای آموزشی را برای 

ما رقم زده است.
وی بیان کرد: متأسفانه برای سال تحصیلی پیش  رو پنج 
مــدارس  سایر  مخالف  شیفت  در  دیگر  ابتدایی  مدرسه 
دایر خواهد شد و در مجموع 7۲ مدرسه ابتدایی دونوبته 

خواهیم داشت.
محمود چاوشان؛ مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
خراسان جنوبی هم گفت: در حال حاضر آسفالت شکافی، 
وصل انشعابات و گرفتن امتیازات مدارس دکتر گنجی و 

تکتم در شمال شهر بیرجند در اولویت است.
حسن علیزاده؛ معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و 
اراضی  پیش بینی  گفت:  نیز  جنوبی  خراسان  شهرسازی 
آموزشی در مناطق مختلف بیرجند به اندازه مکفی صورت 

گرفته است تا در آینده با مشکل مواجه نشویم.

 بهره برداری از هزار پروژه گازرسانی 
در خراسان رضوی

به 7۶  پروژه گازرسانی  با حضور استاندار خراسان رضوی 
روستا و 3۲0 واحد تولیدی و عملیات اجرایی گازرسانی به 

۵۹ روستا و ۵4۵ واحد تولیدی آغاز شد.
مراسم  در  معتمدیان  محمدصادق  تسنیم،  ــزارش  گـ بــه 
گازرسانی  پــروژه  هــزار  اجرایی  عملیات  آغــاز  و  بهره برداری 
روستایی و تولیدی استان که در روستای محروم کالته منار 
برگزار شد، اظهار کرد: پوشش گازرسانی یکی از مطالبات 
بحق مردم این منطقه بوده که با تالش و اهتمام مسئوالن 
و  فریمان و سرخس  نماینده مردم  پیگیری های  و  استانی 
بخش های احمدآباد و رضویه که در مجلس شورای اسالمی 

انجام داده اند، اتفاق افتاد. 
افتخار می توانیم  با  امروز  استاندار خراسان رضوی گفت: 
اعالم کنیم که بیش از ۹۵ درصد مناطق روستایی استان از 

نعمت گاز برخوردار هستند.
از  غیر  به  استان  همه شهرهای  اینکه  بیان  با  معتمدیان 
باجگیران از نعمت گاز برخوردار شده اند، افزود: تالشمان بر 
این است که همه روستاهای باالی ۲0 خانوار بتوانند تا سال 

آینده از نعمت گاز برخوردار شوند.

مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان رضوی 
 40۸ استان،  مساجد  نمازگزاران  و  خیران  همکاری  با  گفت: 
آزاد  استان  این  زندان های  از  ماه گذشته  زندانی در مدت 10 
افــزود: این  ایرنا  با  شده اند.سعید سرباز جانفدا در گفت وگو 
آزادی هــا با اجــرای 10 مرحله از طرح »نذر هشتم« انجام شده و اکنون با 
حمایت محمدمهدی حاج محمدی، ریاست سازمان زندان ها نذر هشتم به 
طرحی کشوری تبدیل شده است.وی ادامه داد: در هشتم هر ماه به نیت 
امام رضا)ع( هشت نفر و یا تعداد بیشتری از زندانیان معسر با کمک خیران 
و نمازگزاران یک مسجد آزاد می شوند و یا با همین تعداد، از خانواده زندانیان 
دلجویی شده و به آنان کمک رسانی می شود.مدیرکل زندان ها و اقدامات 
تأمینی و تربیتی خراسان رضوی مددجویان مشمول طرح را افراد معسر 
و ناتوان در پرداخت بدهی عنوان کرد و گفت: این زندانیان معسر جرایم 
مؤثری نداشته اند و در دوران حبس در برنامه های اصالحی و تربیتی زندان 
نیز شرکت کرده و تشخیص بر این بوده که تحمل حبس برای آن ها دیگر 
جایز نیست، از این رو با کمک خیران و هماهنگی اداره امور مساجد این افراد 
گزینش شده و در روند آزادی قرار می گیرند.بر اساس اعالم مسئوالن قضایی، 

استان ۶ میلیون و ۸70 هزار نفری خراسان رضوی 17 هزار زندانی دارد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد گفت: اهدای اعضای بانوی جوان مرگ مغزی در دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد موجب نجات و ادامــه زندگی پنج بیمار 
نیازمند به عضو شد.به گزارش وبدا، ابراهیم خالقی اظهار کرد: 
در یک هزار و هشتاد و ششمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی، 
عصمت قلعه دزدانی ۲0 ساله که از بیمارستان ۲۲ بهمن نیشابور به واحد 
فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده 
بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده، وی در بیمارستان 
منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.وی ادامه داد: کلیه های 
زنده یاد عصمت قلعه دزدانی در بیمارستان بوعلی سینای شیراز به آقای 17 ساله 
ساکن همدان اهدا و پیوند شد.کبد مرحومه قلعه دزدانی در بیمارستان منتصریه 
به آقای ۶۲ ساله ساکن مشهد پیوند شد و به بیمار زندگی دوبــاره بخشید. 
قرنیه های زنده یاد عصمت قلعه دزدانی برای پیوند به بانک چشم دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد ارسال شد.خالقی اضافه کرد: قسمتی از پوست مرحومه 
زنده یاد به بخش سوختگی بیمارستان امام رضــا)ع( برای پیوند ارسال شد.

 اختصاص ۲۰۰میلیارد تومان اعتبار 
برای محور تربت حیدریه - زاوه

خسارت 988 میلیاردی تگرگ در خراسان شمالی

 آزادی ۴۰8 زندانی توسط 
 مسجدی های خراسان رضوی

بانوی مرگ مغزی به پنج بیمار زندگی بخشید
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رئیس بسیج جامعه پزشکی خراسان  رضوی خبر داد

روزانه ۵ هزار نفر از حاشیه نشینان مشهد واکسینه می شوند
رئـــیـــس بــســیــج جــامــعــه پــزشــکــی 
خراسان  رضــوی گفت: روزانـــه بین 
4 تا ۵ هــزار نفر از افــراد بــاالی 40 
سال ساکن در نواحی حاشیه شهر 
کــرونــا  ــروس  ــ وی مــقــابــل  در  مشهد 

واکسینه می شوند.
به گزارش قدس آنالین، دکتر محسن ذاکریان افزود: 
کارگیری  به  با  واکسیناسیون  پایگاه   10 هم اکنون 

۲۵0 نیرو در مناطق حاشیه شهر مشهد مشغول 
واکسینه کردن ساکنان این نواحی هستند.

وی بیان کرد: در هفته های اخیر و از زمان آغاز اجرای 
طرح واکسیناسیون جمعیت حاشیه نشین مشهد 
توسط بسیج جامعه پزشکی تاکنون بیش از30 هزار 

نفر از ساکنان این مناطق واکسینه شده اند.
وی تصریح کرد: از زمانی که زنگ خطر موج پنجم 
ویروس دلتا در مشهد به صدا درآمد نیروهای بسیج 

جامعه پزشکی خراسان رضوی با روحیه  مثال  زدنی 
خــود وارد مــیــدان جــدیــدی از نبرد بــا ایــن ویــروس 
منحوس شدند که یکی از مهم ترین اقدام های صورت 
گرفته در این بازه زمانی واکسیناسیون ساکنان مناطق 
حاشیه شهر مشهد بوده که نقش قابل توجهی در 

حفظ سالمت ساکنان این مناطق داشته است.
تاکنون افزون بر 30 درصد از جمعیت باالی 1۸ سال 

در استان خراسان رضوی واکسینه شده اند.

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از خسارت ۹۸۸ 
میلیارد ریالی تگرگ و سیالب هفته گذشته در این استان خبر داد.
یوسفی در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: بارش باران و تگرگ 
و جاری شدن سیالب در مدت  زمان یاد شده ۹۸۸ میلیارد و 434 
میلیون ریال به بخش کشاورزی استان خسارت زد.وی بیشترین خسارت وارد 
شده را مربوط به شهرستان بجنورد عنوان کرد و افزود: این بارش ها به شهرستان 
بجنورد ۵7۹ میلیارد و 4۸0 میلیون ریال، شهرستان شیروان ۲۸۸ میلیارد و ۸۹4 
میلیون ریال، شهرستان رازوجرگالن ۶۹ میلیارد و 3۹0 میلیون ریال و شهرستان 
مانه و سملقان ۵0 میلیارد و ۶70 میلیون ریال خسارت وارد کرد.رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی خراسان شمالی این خسارت ها را شامل اراضی زراعی، باغی، 
خرمن گندم، جاده بین مزارع، استخر ذخیره آب، موتور آب، رسوب گذاری چاه 
آب و رسوب گذاری اراضی زراعی و باغی عنوان کرد.یوسفی همچنین گفت: 
کانال انتقال آب، بند خاکی پرورش ماهی، رسوب گذاری دامــداری روستایی، 
آب گرفتگی انبار علوفه و تخریب دیوار باغ از جمله خسارت های وارد شده بارش 

باران و تگرگ و جاری شدن سیالب در هفته گذشته در استان بود.

ــدن مــحــور  ــرای چـــهـــاربـــانـــده شــ ــ ــان بـ ــومـ ــارد تـ ــیـ ــلـ ــیـ ۲00مـ
تربت حیدریه - زاوه اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نماینده مردم تربت حیدریه، 
زاوه و مه والت در مجلس شورای اسالمی گفت: با همکاری 
برای چهاربانده  این مبلغ طبق تفاهم نامه منعقد شده  بانک مسکن، 

کردن ۲۸کیلومتر از مسیر تربت حیدریه به زاوه اختصاص یافت.
زنگنه افزود: منتظریم تا بانک تفاهم نامه را با سازمان برنامه و بودجه 

منعقد و اقساط تسهیالت توسط این سازمان ضمانت شود.
وی ادامه داد: برای پروژه های ورودی شهر تربت حیدریه از سمت مشهد، 
اینکه کلنگ آن هــا زده شده ولی منابع مالی  با وجــود  خــواف و گناباد 
اساسی تعریف نشده بنابراین در ابتدای امر به دنبال تأمین منابع مالی 
آن بودیم.زنگنه گفت: برای پروژه چهاربانده شدن محور تربت حیدریه به 
خواف، بخشی به شرکت ایمیدرو و بخشی دیگر به آستان قدس محول 

شده و اکنون کارگاه ها فعال و پروژه در حال اجراست.
وی ادامه داد: پس از سیر مراحل قانونی که بین سه تا چهار ماه به طول 
می انجامد، پیمانکار مشخص و تزریق بودجه آغاز و احتماالً از فروردین 

سال آینده پروژه رسماً شروع می شود.



   ۸۲ درصد 
فوتی های 
خراسان جنوبی 
افراد باالی 
۶۰سال هستند  
محمد دهقانی، 
رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند گفت: 
۱۵.۵ درصد جمعیت 
باالی ۸۰ سال استان 
برای واکسیناسیون 
مراجعه نکرده اند. 
از اول مرداد تا پنجم 
شهریور امسال ۱۰۸ 
مورد فوت ناشی 
از کرونا در استان 
داشته ایم و ۷۷ مورد 
افرادی بودند که 
برای تزریق واکسن 
مراجعه نکرده بودند.

نماز جمعه هادیان کمتر از چهار سال 
ــاه تولید  ــارگـ از راه انـــــــــدازی کـ
ــا چــرم  مــصــنــوعــات چــرمــی بـ
طبیعی می گذرد که به همت 
یک خواهر و بــرادر پایه گذاری 
شده و با وجود کرونا بیش از ۱۶ 

نفر از همین کارگاه امرار معاش می کنند.
»سمیرا رفیعی« متولد ۶۱ کارشناس مدیریت 
بازرگانی و »مصطفی« متولد ۶۵ و کارشناس ارشد 

برق از دانشگاه صنعتی شریف است.

راهاندازیکارگاهچرمدوزی ◾
سمیرا رفیعی می گوید: من چند ســال مسئول 
اسناد یک شرکت حمل و نقل بین المللی بودم اما 
در کنار آن به هنرهای نقاشی، خیاطی، چرم دوزی 
و خطاطی هــم مــی پــرداخــتــم و مـــدرس انجمن 
خوشنویسان هم هستم. همزمان با کارم گاهی به 
دوخت کیف چرم هم می پرداختم و در حال حاضر 
مالک برند بارثاوا هستم که نام قدیم خراسان است.  
وی می افزاید: ابتدا خودمان  همه کارهایمان را انجام 
می دادیم؛ دستگاه برش و نیرو نداشتیم  ولی به 
مرور دستگاه برش و محل مستقل و نیرو گرفتیم 
و فروشگاهی در برج آلتون راه انــدازی کردیم اما به 

دلیل کرونا آن را جمع کردیم .
وی توضیح مــی دهــد: پیش از کــرونــا فروشمان 
متمرکز به فــروش مستقیم و از طریق فروشگاه 
بود. همچنین به صورت غیرمستقیم صادرات به 
کشورهایی مانند گرجستان، تاجیکستان، عراق، 
دبــی و اوکــرایــن هم داشتیم، ۶ مــاه پس از شروع 
بیماری کرونا مجبور شدیم فروشگاه را جمع کنیم 
 اما پیش از آن فروش اینترنتی را برنامه ریزی کردیم 

که خوشبختانه فروشمان سه برابر شده است .
وی با اشــاره به این نکته که به طور قطع باید یک 

فروشگاه داشته باشند، اظهار می دارد: متأسفانه 
در حال حاضر اجاره ها بسیار باالست و برای رهن 
و اجاره و دکور نیاز به سرمایه داریم؛ چراکه با توجه 
به فروش خوبی که داریم تمام سرمایه صرف خرید 
مواد اولیه می شود و از طرفی متأسفانه بازار شرایط 

مشخصی ندارد و قیمت ها مدام  باال می رود.

حمایتدرسالرفعموانع ◾
ــاره بــه شــعــار رفـــع مــوانــع و  سمیرا رفیعی بــا اشــ
پشتیبانی از تولید تأکید می کند: متأسفانه یک 
هفته درگیر وامی هستم که از طریق صنایع دستی 
بــودجــه آن رســیــده اســت و پنج ضــامــن کارمند 

برای ۱۰۰ میلیون هماهنگ کرده ام اما هر کدام به 
دالیلی چون سن زیاد، حقوق کم و سابقه کار کم 

رد شده اند.
وی می افزاید: تاکنون دو بار وام های ۲۰ و ۵۰ میلیون 
تومانی از واحد خوداشتغالی کمیته امداد دریافت 
کرده ام که بسیار در ارتقای کارمان مفید بوده است. 
دوباره متقاضی بودم که اعالم شد در پایان شهریور 
مراجعه کنم اما از کمک هایی مانند کمیته امداد 
خیلی راضی هستم از جمله کالس های آموزشی که 
چند دوره برگزار شد و وام هایی که اعطا شد که برای 

ما واقعاً حیاتی و مورد نیاز بوده است. 
این بانوی توانمند در خصوص افزایش قیمت 

مواد اولیه در یک سال و نیم اخیر نیز می گوید: 
چرم در داخل کشور فــراوری می شود از این رو 
قیمت آن فقط دو برابر شده است؛ برای مثال 
قیمت هرپا که ۳۰ در ۳۰ سانتیمتر اســت دو 
برابر شده و به ۴۰هــزار تومان رسیده است اما 
قیمت برخی مواد اولیه مثل یراق آالت و قفل پنج 

تا هشت برابر شده است.
وی دربــاره صــادرات محصوالت تولیدی چرمی 
نیز اظــهــار مــــی دارد: مــا در حــال حاضر امکان 
صــادرات مستقیم را نداریم امــا در گذشته به 
ــادرات بــه کشورهای  صـــورت غیرمستقیم صــ
گوناگونی را داشتیم . وی بــا اشـــاره بــه امکان 
حضور کارآفرینان جوان در نمایشگاه های ملی 
و بین المللی می گوید: متأسفانه بهمن سال 
گذشته با اعالم سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان رضوی برای حضور 
در نمایشگاهی در ایتالیا دعوت شدیم و کارهایی 
با کیفیت قابل رقابت تولید کردیم و هزینه رزرو 
هتل و بلیت رقمی حدود ۱۵ میلیون تومان شد، 
اما روز پیش از پرواز به ما اطالع داده شد که ویزا 
تأیید نشده است و ما متضرر شدیم، این در 
حالی است که زمان برگزاری نمایشگاه ها از قبل 
مشخص است، اما متأسفانه زمان آن ها توسط 
میراث فرهنگی خراسان رضوی به کارآفرینان 
چند روز قبل اعــالم می شود که امکان شرکت 

وجود ندارد.
سمیرا در پایان خاطرنشان می کند: درخواست من 
از دولت، رفع مشکالت تولیدکنندگان است، زیرا 
برنامه ریزی ها و زیربنای قوانین و طرح ها درست 
است اما در مرحله اجرا سنگ اندازی های زیادی 
می شود. در دو سال اخیر با وجود کرونا ادامه داده ام 
و واضح است که من کار را انجام می دهم و وام را برای 

کارم دریافت می کنم.

 خواهر و برادر مشهدی با کمترین امکانات در یک کارگاه کوچک 
تولید مصنوعات چرمی برای 16 نفر شغل ایجاد کرده اند

کارآفرینی خانوادگی

خبرخبر
ويژهويژه

کاهش ۳۵ درصدی فوتی های ناشی از کرونا در بیمارستان قائم مشهد
مدیر بیمارستان قائم مشهد از کاهش ۳۵ درصدی آمار 
فوتی های ناشی از ابتال به ویروس کرونا در بیمارستان قائم 

در هفته گذشته خبر داد.
ــن، حسن خــداپــرســت گفت:  ــالی ــزارش قـــدس آن ــ بــه گ
بیشترین آمــار فوتی های ناشی از کرونا در بیمارستان 
قائم مربوط به بیمارانی است که در بخش های مراقبت 

ویژه بستری بوده و به مدت طوالنی از دستگاه ونتیالتور 
استفاده می کردند.

او همچنین از افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی ترخیصی ها 
و بهبودیافتگان کرونایی در بیمارستان قائم مشهد 

خبر داد.
مدیر بیمارستان قائم ادامه داد: در حال حاضر ۴۰۰ بیمار 

مبتال به کرونا در این بیمارستان بستری هستند که از 
این تعداد ۱۲۰ بیمار در بخش مراقبت های ویژه مراحل 
درمانی را می گذرانند. شمار دیگری از بیماران بستری در 
بخش ها نیز در انتظار انتقال به بخش آی سی یو هستند.
خداپرست با اشــاره به اینکه در روز هـــای اخیر تعداد 
بیماران ورودی به این مرکز درمانی کاهش یافته است، 

بیان کرد: بیشتر بیماران پس از مراحل درمانی، با حال 
مناسب از این مرکز مرخص می شوند. حضور نیرو های 
جهادی بر بالین بیماران عالوه بر کمک به امر تغذیه آنان، 
با افزایش روحیه بیمارانی که به دلیل دوری از خانواده 
دچــار تألم و افسردگی شــده انــد، در بهبود آنــان نقش 

مؤثری دارد.

    .۳ بازارچه مرزی خراسان جنوبی خبر خوش
به زودی بازگشایی می شود

بیرجند: استاندار خراسان جنوبی گفت: تالش ها 
برای فعالیت دوباره بازارچه های مرزی گلورده، 

یزدان و دوکوهانه نتیجه داد و به زودی شاهد 

بازگشایی آن ها خواهیم بود.
به گزارش مهر، حمید مالنوری اظهار کرد: 

زیرساخت های الزم در بازارچه مرزی یزدان تأمین 
شده و آماده بازگشایی است. بازارچه میل ۷۳ یا 

گلورده نیز با وجود مجهز بودن به سامانه جامع امور 

گمرکی، امکان اظهار کاال را دارد.
وی با بیان اینکه مدت های مدیدی است که با 

توجه به درخواست های مردم و به جهت استفاده 
حداکثری از موقعیت های مرزی موضوع بازگشایی 
بازارچه های مرزی دنبال می شود، تصریح کرد: مرز 

از پیشران های مهم اقتصادی و توسعه ای استان 
است. مالنوری متذکر شد: تمام تالش بر این است 

که با بازگشایی این بازارچه ها، تاجران دو کشور و 
مردم ساکن در شهرستان های مرزی استان به ویژه 

مرزنشینان از عواید این گذرگاه ها بهره مند شوند.

آیت هللا علم الهدی: 

وظیفه مسئوالن حضور میان مردم 
و زندگی به سبک آن هاست

امــام جمعه مشهد با بیان اینکه مسئوالن تا 
جایی که ممکن اســت به مــردم وعــده ندهند، 
ــزدن به شایعات،  گفت: وظیفه مــردم دامــن ن
وظیفه مجلس نظارت بر دولت و وظیفه دولت 
حضور میان مردم و زندگی به سبک آن هاست.

به گــزارش قــدس آنــالیــن، آیــت هللا سیداحمد 
علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد در 
جوار مضجع شریف امام رضــا)ع( اظهار کرد: 
در هفته دولت، نخستین جلسه ای که کابینه 
دولت سیزدهم برای آن به محضر رهبر معظم 
انقالب رسیدند، معظم له رسالت جدیدی را برای 
این دولت مشخص کردند که در دولت های قبلی 
این رسالت وجود نداشت و آن رسالت بازسازی 

و ترمیم اعتماد عمومی مردم به دولت بود.
امام جمعه مشهد با بیان اینکه اعتماد مردم به 
نظام خدشه دار شده است، ادامه داد: چرا اعتماد 
مردم به نظام مهم است؟ در دولت های دیکتاتوری 
جریان حاکم به مردم کاری ندارد و خود را متکی به 
قدرت و ثروت می داند. دوران ستمشاهی متکی 
به مزدورانی مانند آمریکا بود و پول هایی که به زور 
بدست آورده بود را در بانک های مختلف برای 

خودش انباشت می کرد.
نماینده ولــی فقیه در خراسان رضــوی متذکر 
شد: برای بازسازی اعتماد مردم به نظام، مردم و 
دولت و مجلس هر کدام وظایفی دارند؛ وظیفه 
مسئوالن این است که مانند مردم زندگی کنند 
تا مــردم آن هــا را از خــود و مانند خــود بدانند و 

اعتماد کنند.
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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

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

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
32
19

مجدخودروشرق
خریدکامیون،اتوبوس،وانت،سواری 

09157593804
09303115804

 کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی، 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما 37665344
09158910589 محبوب

ط
/1
40
01
13

نقد، اقساط
) به قیمت پخش و تولیدی(
انواع کاغذ دیواری و پوستر، 

پرده تور، کرکره فلزی، کفپوش 
پارکت و موکت، آینه پازلی

همراه با نصب و ارسال آلبوم
فالحی 36237655

میرجلیلی 09153045934

ط
/9
91
06
02

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

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
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

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 رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163

ج
/9
91
24
72

داربست مهدی 
نصب سریع 

09153048214

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

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

ج
/1
40
50
47

فروش فوری 
شاهنامه 76

قیمت زیر فی کارشناسی 
بعدازروستامحمدآبادیک 
4650مت��ر  ب��اغ  قطع��ه 
سندآس��تانه ب��ا کارب��ری 
دارای  دوردی��وار  باغ��ی 
اس��تخر 3باب اتاق کارگر 
دارای آب برق وسیس��تم 
قط��ره ای ک��ه جم��ع ش��د 
باش��د  انبارم��ی  ودر 
روس��تای  :بی��ن  آدرس 
ی  س��تا و ر و د با آ محمد
م��دارک  هم��ه  دهش��ک 
واسنادآماده جهت گلخانه 
دامپ��روری ...زمین روبه 
رشد09151140772

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

09302978698

ط
/1
40
44
11

ج
/1
40
08
72

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

پ
/1
40
42
53

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

رهن و اجارهمشاورین امالک
آپارتمان

خرید و فروش
باغ و زمین

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

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

پ
/1
40
42
52

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



کشف 
238کیلوگرم 
پسته سرقتی 
سرهنگ محمود 

پارسافر، جانشین 
مرزبانی خراسان 

رضوی به قدس 
گفت: مرزبانان 
هنگ سرخس 

هنگام گشت زنی 
به دو دستگاه 

موتورسیکلت 
مشکوک شدند 

که پس از بررسی 
دقیق مشخص شد 

موتورسیکلت ها 
حامل 238 کیلوگرم 

پسته سرقتی از 
اراضی آستان قدس 

هستند که آن دو نفر 
دستگیر شدند.

خبرخبر
خوبخوب

مبنی بر اعــام شرایط حضور و 
بــرکــنــاری مــســئــوالن اتـــاق هـــای 
ــنـــاف ســـراســـر کــشــور)طــبــق  اصـ
حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون 
نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲ 
مقرر شده اعضای هیئت مدیره 
اتحادیه ها نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار 
دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه عضویت داشته 
باشند(، مسئوالن اتاق اصناف مشهد همچنان پشت 

میز ریاست نشسته اند.
بنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: رأی صادره 
دیوان شامل حال من هم می شود، خدمت برای من 
و امثال من یک فرصت اســت. ما عهد نانوشته ای 

داشتیم که پای آن ایستادیم.
اما این پایان پیگیری یک مطالبه عمومی نبود و پس از 
انتشار گزارش مذکور، بازهم ماجرا را رصد می کردیم که 
مشخص شد هنوز مسئوالن مربوط در سازمان های 
متولی در مقابل اجرای رأی هیئت دیوان عدالت اداری 
سرخم نکرده و در تاش اند به بهانه کرونا همه چیز 

دیرتر انجام شود.
از همین رو در تاریخ ۱۱ خرداد سال جاری در گزارشی 
با عنوان »تأخیر در برگزاری انتخابات اتــاق اصناف 
به بهانه کرونا!« باز هم به حواشی ماجرا پرداختیم. 
این ماجرا درحالی بود که انتخابات اتحادیه ها که از 
دل آن مسئوالن اتاق انتخاب می شدند هم با تأخیر 

مواجه بود. 
در این زمینه غفوری مقدم، معاون امــور بازرگانی و 
توسعه تجارت ســازمــان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوی در مواجهه با این پرسش که تأخیر 
صورت گرفته در اجرای انتخابات اتاق اصناف، مساوی 
با ترک فعل مدیران صمت نیست، بیان کرد: درمورد 
پرسش مطروحه به استحضار می رساند در اجرای 
آیین نامه برگزاری انتخابات هیئت رئیسه اتاق های 
اصناف، پیش از انقضای عمر قانونی هیئت رئیسه 

اتــاق اصناف مشهد، اقدامات اجرایی در خصوص 
برگزاری انتخابات مذکور با دریافت مجوز از کمیسیون 
نظارت انجام و برای نمایندگان نهادها و دستگاه های 
اجرایی عضو هیئت اجرایی برگزاری انتخابات مذکور 
اعتبارنامه صــادر شد. همچنین برنامه زمان بندی 
فــراخــوان نام نویسی داوطلبان و بــرگــزاری انتخابات 
هم تعیین شده است. لکن باتوجه به شرایط کرونا 
و تصمیمات بهداشتی مبنی بر ممنوعیت برگزاری 
هر گونه همایش، تجمع، اجتماع و نظایر آن تا اطاع 
ثانونی اقدامات اجرایی متوقف و برگزاری انتخابات 

موکول به اعام نظر مرکز بهداشت شد.
با انتشار این گزارش، دادستان مشهد هم به ماجرا 
حساس و به موضوع ورود کرد. قاضی محمدحسین 
درودی در ادامه به معاون خود دستور داد: به پیوست 

تصویرخبر »تأخیر در برگزاری انتخابات اتاق اصناف 
به بهانه کرونا« که در روزنامه قدس خراسان مورخ 
۱۱خــرداد ۱400 منتشر شده ارسال می گردد. نظر به 
اهمیت موضوع و اتخاذ تدابیر الزم درخصوص برخورد 
با مدیرانی که در این راستا کوتاهی یا سهل انگاری و 
یا ترک فعلی داشته اند، مقتضی است در راستای 
»دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی 
مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن« اقدام و نتیجه 

آن را به این دادستانی گزارش نمایید.
مسیر پیگیری های رسانه ای ما همچنان ادامه داشت 
تا اینکه اطاعاتی واصل شد که در چند روز آینده )۱7 
شهریور( براساس تصمیم گیری های صورت گرفته 

انتخابات اتاق اصناف مشهد برگزار خواهد شد.
ماجرا آنجایی حساس و کمی شک برانگیز  شد که 

چرا باید نخست انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف 
مشهد برگزار شود، مگر نباید پیش از آن انتخابات 
ــراد  اتــحــادیــه هــا بــرگــزار و پــس از مشخص شــدن اف
تازه نفس، از میان آن ها مسئوالن جدید اتاق اصناف 
انتخاب شوند. حال آنکه با این اقــدام فقط رئیس 
اتحادیه ها می توانند در انتخابات اتاق شرکت کنند 
که چندین سال بر کرسی ریاست نشسته اند و حتی 
براساس رأی دیــوان عدالت اداری که فصل الخطاب 
اســت به واسطه حضور دو دوره متوالی و یا چهار 
دوره متناوب در سمت رؤسای اتحادیه ها باید مدتی 
بعد کنار گذاشته شوند. درحالی که برخی اقدامات، 
شائبه مهندسی در انتخابات اتاق اصناف را پررنگ 
می کرد و درصورتی که انتخابات مذکور پیش از برگزاری 
انتخابات اتحادیه ها برگزار شود بیت المال تضییع 
می شود و جوان ها از حضور در هیئت رئیسه اتاق باز 
خواهند ماند. بازهم پیگیری ماجرا را در دستور کار 

قرار می دهیم.

بازهم تهدید خبرنگار به شکایت! ◾
ابتدا با علیرضا ســاالری، رئیس اداره امــور اصناف و 
تشکل های سازمان صمت استان تماس می گیریم 
که پس از برقراری ارتباط، وی به بهانه ای از پاسخ دادن 
به ماجرا طفره می رود و زمانی که اعام می کنیم همین 
ماجرا رسانه ای می شود، خبرنگار را تهدید به شکایت 
می کند. بازهم پیگیری ماجرا را ادامه می دهیم و این بار 
به سراغ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 
صمت استان رفتیم. غفوری مقدم پس از مطرح شدن 
ماجرا که چرا باوجود اطاع از برکناری اجباری برخی 
مسئوالن اتحادیه ها و اتاق اصناف از سمت هایشان 
براساس رأی هیئت دیــوان عــدالــت اداری، همچنان 
اصـــرار بــه بــرگــزاری انتخابات اتــاق اصــنــاف پیش از 
اتحادیه ها داریــد، گفت: همان طور که اطاع دارید 
در ماه های اخیر و شرایط کرونا انتخابات اتحادیه ها 
و اتــاق هــا به تأخیر افــتــاد، درســت اســت اعتبارنامه 

مسئوالن اتحادیه ها تا پایان شهریور تاریخ دارد اما 
پس از آن هم سه ماه دیگر تمدید می شود. تا زمانی که 
انتخابات اتحادیه ها و اتاق برگزار نشود اعتبارنامه های 
آن ها معتبر خواهد بود. وی ادامه داد: پس این افراد 
هیچ منعی برای نامزدی و شرکت در انتخابات اتاق 
ندارند. درحال حاضر ثبت نام انتخابات اتاق انجام 
شده و ۲5 نفر شرکت کرده اند. اگر بخواهیم این گونه 
به ماجرا نگاه کنیم )رأی دیوان عدالت( بیشتر این افراد 
هم چهار سالشان گذشته و شامل این ماجرا می شوند 

)برکناری(، ولی در انتخابات اتاق شرکت کرده اند.
غفوری مقدم در مواجهه با این نکته که ماجرای افرادی 
که طبق رأی دیوان اگر رأی هم بیاورند باید حذف شوند 
ــد پس از  به کنار، اگر آن هایی که در اتاق رأی آورده ان
برگزاری انتخابات اتحادیه ها رأی نیاورند تکلیف چه 
می شود، تصریح کرد: ما انتخابات را برگزار می کنیم 
درآخر عده ای رأی می آورند، برای ما مهم اجرای قانون 
اســت. اگــر کسی در انتخابات اتــاق رأی بیاورد ولی 
در انتخابات بعدی که اتحادیه هاست رأی نیاورد و 
یا شامل رأی دیوان شود برکنار و فرد علی البدل باال 
خواهد آمــد. پس به این خاطر نمی شود انتخابات 
اتاق را متوقف کرد چراکه شاید 5 یا 6 ماه انتخابات 

اتحادیه ها زمان ببرد و حتی به دور دوم کشیده شود.

کجا می رویم؟ ◾
جمع بندی ماجرای برگزاری انتخابات اتاق اصناف با 
این اوصاف ما را یاد این حکایت انداخت که سه نفر 
مسئول اجرای یک پروژه حفاری بودند، یکی مسیر 
را می کند و دیگری لوله گذاری و سومی هم خاک ها را 
روی لوله کار گذاشته شده می ریخت. یک روز فردی 
مشاهده کرد که دو نفر در محل مشغول کارند یکی 
می کَند و دیگر بــدون وقفه خــاک را سرجای اولش 
برمی گرداند، از آن ها سؤال می کند که این چه کاری 
است، یکی از آن ها می گویند مسئول لوله گذاری امروز 

نیامده اما ما باید به تعهد خود عمل کنیم!

برگزاری انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف پیش از انتخابات اتحادیه ها در نوع خود جالب است

دور زدن قانون با انتخابات معکوس!

در شهر3
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سرقت در پوشش درمان دیسک کمر!
رئــیــس پلیس آگــاهــی خـــراســـان رضـــوی از دستگیری 
گردانندگان دو باند سرقت های سریالی در مشهد خبر داد. 
سرهنگ جواد شفیع زاده به قدس گفت: در پی گزارش 
چند فقره سرقت خشن با ادعــای درمــان دیسک کمر، 
زورگیری و گوشی قاپی به فوریت های پلیسی ۱۱0، دستور 

پیگیری موضوع صادر شد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: تاش کارآگاهان 
پلیس آگاهی به چهره زنی و شناسایی زنی انجامید که با 
تبلیغات در فضای مجازی، ادعــای درمــان دیسک کمر و 
فیزیوتراپی داشت. کارآگاهان پس از اقدام های اطاعاتی 
گسترده ایــن زن را در مــحــدوده بــولــوار طبرسی مشهد 

دستگیر کردند.

وی افزود: متهم که در برابر شواهد و ادله موجود راهی جز 
بیان حقیقت نمی دید دو همدست خود را معرفی و پلیس 
با دستگیری این متهمان در بازرسی از پاتوق آن ها، تعدادی 
سیم کارت و مدارک جعلی، ۱۲قطعه کارت ملی و تعدادی 

کارت عابربانک کشف کرد. 
در این پرونده تاکنون چهار مالباخته شناسایی و تحقیقات 

پلیس با دستورات تخصصی مقام قضایی ادامه دارد. 
وی گفت: متهمان پس از انتشار تبلیغ درمان دیسک کمر 
در فضای مجازی، افرادی که با زن مذکور تماس می گرفتند 
را به محلی کشانده و همدستان این فرد وارد عمل می شدند 
و با تهدید، ضرب و شتم و توسل به زور مرتکب سرقت و 

زورگیری می شدند.

خط قرمز
   عقیل رحمانی   بررسی های خبرنگار 

روزنامه قدس نشان می دهد درحالی مسئوالن 
مربوط در حال تدارک برگزاری انتخابات اتاق 
اصناف پیش از برگزاری انتخابات اتحادیه ها 
هستند که تعداد زیادی از نامزدها طبق رأی 

دیوان عدالت اداری باید برکنار شوند، اما 
مسئوالن مربوط به بهانه طوالنی شدن زمان 

انتخابات اتحادیه ها مسیری را درپیش گرفته اند 
که جز تضییع بیت المال نتیجه ای ندارد و الزم 

است دادستان مشهد که در گذشته دستور پیگیری 

حواشی ایجادشده اتاق اصناف مشهد را صادر 
کرده بود، به عنوان نماینده مدعی العموم نگذارد 

حق اصناف از بین برود.
با اطالع از ماجرای تأخیر در برگزاری انتخابات 
اتاق اصناف بود که روزنامه قدس به ماجرا ورود 

رسانه ای کرد.
از همین رو در نخستین گزارش )11 بهمن ماه 
گذشته( برای بررسی هرچه بیشتر ماجرا و 

رسیدن به پاسخ این سؤال که چرا باوجود رأی 
هیئت دیوان عدالت اداری ...

ط
/1

40
41

13

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

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

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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40
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40
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ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

ط
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53

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 ســجاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطهــری 37285670
 38764467 معلــم 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ج
/1

40
08

69

کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

09388004139-09156004139

ج
 / 

14
05

00
7

دکترمبل
مبلمــان  ارتقــاع  درراســتای 
مشــهدوحومه تعمیرات انواع 
وتخــت  ونهارخــوری  مبلمــان 
میشــود  و...پذیرفته  خــواب 
وتمامی مبلمان شما رابابهترین 
طراحــان  توســط  کیفیــت 
وبــه  تغییــرداده  ای  حرفــه 
روزترین شــکل ممکن تقدیم 
شــماعزیزان میگردانداگربــه 
دنبال جای مطمئن برای تعمیر 
مبل خود می گردید بابهترین 
و... ازابرتاپارچــه  اجنــاس 
دربازاربرای  جنــس  بابهترین 
وازیــک  تعمیرکــرده  شــما 
ســال تا5ســال ضمانت کتبی 
درصورت بروزهرنوع مشــکل 
در مبل شما به صورت رایگان 
تعمیر ودوباره تقدیم شما می 

09035885878گرداند
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هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

ج
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91
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916
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40
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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
/9

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

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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40
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خریدارکتاب،کاغذ
وروزنامه باطله،باقیمت باال

09158012802
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40
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ج
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40
49
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

مفقود شده
پروانــه ســاختمانی اینجانب 
سجاد رجایی به شماره 96/114 
صــدور1396/12/16  تاریــخ 
مفقــود گردیــده و از درجه 
باشــد. مــی  ســاقط  اعتبــار 
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84
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تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

آژانس های مسافرتی خرید و فروش
ضایعات

متفرقه

پرده و مبلمان

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

ط
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40
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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
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40
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای غالمرضا بزرگوار

 مســئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 
1965

 به نشانی: بین پیروزی 75 و77 امالک بزرگوار
مشارالیه درخواست کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د لذا از کلی��ه متعاملینی که در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 
روز از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر 

مراجع��ه و م��دارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در 
ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق ی��ا عدم اعالم ش��کایت خود از 
مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای 

 احتمالی بعدی نخواهد داشت.
تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155024682

روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1,ر
40

50
74

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای امیر مقداری

 مســئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 
9499

 به نشانی: هاشمیه 91/3 نبش فرعی اول راست
مشارالیه درخواست کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د لذا از کلی��ه متعاملینی که در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 

روز از تاری��خ نش��ر آگه��ی به مح��ل فوق الذکر 
مراجع��ه و م��دارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در 
ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق ی��ا عدم اعالم ش��کایت خود از 
مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای 

 احتمالی بعدی نخواهد داشت.
تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151595323

روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1,ر
40
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14

ط
/1

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 



   کاهش 
سفرهای 
اتوبوسی به 
خراسان رضوی 
  
ابراهیم نصری، 
مدیرکل راهداری و 
حمل ونقل جاده ای 
خراسان رضوی 
گفت: میزان ورود 
مسافر در قالب 
ناوگان اتوبوسی 
بین شهری به استان 
در نیمه دوم مرداد 
امسال نسبت به 
مدت مشابه پارسال 
۴۲ درصد کاهش 
داشته است.

هاشم رسائی فر پیام و ابومسلم باشگاه هایی 
با قدمت و اصالت در فوتبال خراسان اند که فوتبال 
این استان بدهکار عوامل، بازیکنان و هوادارانی 
است که سال ها کنار این دو تیم حضور داشتند. 
با موفقیت هایشان شاد شدند و با شکست های 
آن هــا گریستند. آن زمــان هم که با بی تدبیری 
مدیریتی ورزش و فوتبال استان به کل از بین 
رفتند، تنها خاطراتشان باقی ماند. سیاه جامگان 
که به شکلی میراثدار ابومسلم بود پس از مدتی 
نیز به سرنوشت مشکی پوشان دچار شد و پیام 
گرچه برایش نــام هــای همتراز دیگری تراشیده 
شد، سرانجامی بهتر از ابومسلم و سیاه جامگان 
نداشت. تا اینکه از ابتدای سال زمزمه تشکیل 
تیمی با اســم پیام با مدیریتی جدید و شکل و 
شمایلی دیگر به گوش رسید و پیام توس خراسان 
با خرید امتیاز از لیگ دسته دوم باشگاه های کشور 
پا به عرصه فوتبال استان و کشور نهاد. آنچنان که 
دست اندرکاران این باشگاه می گویند پیام توس 
خراسان برنامه هایی برای حضور در لیگ دسته 
دو، صعود به لیگ یک و حتی رسیدن به لیگ 

برتر دارد. 
رئیس هیئت مدیره باشگاه پیام توس خراسان 
گفت: پس از چند سال که از انحالل باشگاه پیام 
می گذرد، با حضور یک کــادر فنی متخصص و 
ــاره این کمبود بزرگ  کاربلد تصمیم گرفتیم دوب
فوتبال در مشهد را از بین ببریم و در لیگ دسته 

دوم کار خود را آغاز کنیم.
رضا محمدی اظهار کرد: شاید باشگاه پیام بتواند 
شرایط فوتبال مشهد را کمی بهبود ببخشد. در 
یکی دو سال گذشته جلسه هایی برگزار شد و 
پس از آن نتیجه گرفتیم باید تیم پیام دوباره احیا 
شود. در این مسیر دو هدف بزرگ داریم؛ نخست 
از بین بردن بازیکن ساالری و توجه به تیم های پایه 

و ثروت  فوتبال استان و دوم حضور باشگاه پیام در 
فوتبال کشور. 

وی بیان کــرد: متأسفانه یــک معضل مهم در 
مشهد دریافت شهریه های گزاف از خانواده های 
به نسبت کم برخوردار و با تــوان مالی پایین به 
بهانه آموزش فوتبال است. خوشبختانه از این 
امر دور شدیم و سعی کردیم امکانات الزم را به 
صورت رایگان در اختیار افراد مستعد قرار دهیم 
تا استعدادهای فوتبال استان شناسایی شوند. 
بی شک در سه چهار سال آینده این بازیکنان به 

تیم بزرگساالن تزریق خواهند شد.

حمایت پنج ساله از پیام ◾
مـــحـــمـــدهـــیـــوا 

حسین زاده، مالک باشگاه پیام توس، در نشستی 
که این باشگاه با حضور خبرنگاران برگزار کرد، 
گفت: مشکلی برای تأمین منابع مالی باشگاه 
نداریم چراکه مالکیت دو کارخانه که حامی تیم 
پیام خواهد بود بر عهده من است و بودجه کل 
سال هم تعیین شده است. پرداخت حقوق ها 
همانند باشگاه های معتبر اروپــایــی به صورت 

ماهانه صورت خواهد گرفت. 
وی افـــزود: باشگاه پیام تــوس از طــرف شرکت و 
کارخانه های ما براساس یک برنامه پنج ساله 
حمایت مــی شــود. اگــر در ادامـــه راه به سطحی 
برسیم که هزینه ها بسیار شود، قطعاً در ادامه 
راه اسپانسرهایی به ما ملحق 

خواهند شد.

حضور در لیگ 2 با ترکیبی بومی  ◾
یونس مسعودی، مدیرعامل پیام توس نیز گفت: 
یک برنامه مــدون و دقیق پنج ساله داریــم تا تیم 
پیام را از لیگ دسته دو به سطح اول فوتبال کشور 

برسانیم.
ضمن اینکه برنامه ریزی الزم انجام شده تا بتوانیم 
از نظر اقتصادی خودکفا باشیم. وی افزود: براساس 
برنامه ای که داریم اواخر سال چهارم تقریباً از نظر 
اقتصادی و درآمدزایی خودکفا خواهیم  شد. در 
حــوزه مارکتینگ با یک تیم اقتصادی مشورت 
کردیم و برنامه های زیادی داریم. یکی از موضوعات 
و دغدغه های ما ورزشگاه اختصاصی است که برای 
این کار نیاز به یک زمین مناسب داریم. مسعودی 
عنوان کرد: هدفمان این است در سال نخست، 
ساختار تیم را در لیگ دسته دو تثبیت  کنیم، البته 
اگر این تثبیت با نتیجه همراه باشد، قطعاً بهتر 
است. امید داریم با ترکیب بومی به لیگ دسته یک 
راه پیدا کنیم. براساس برنامه  سه ساله ای که داریم، 
خود را برای رسیدن به لیگ برتر آماده می کنیم و 
امیدوارم حضور تیم پیام در لیگ برتر فوتبال ایران 

مستمر باشد. 

رسیدن به لیگ برتر با برنامه ◾
محمد بابایی، سرمربی باشگاه پیام تــوس نیز 
گفت: برای رسیدن به لیگ برتر عجله نداریم و 
می خواهیم براساس برنامه ای مدون حرکت کنیم 
تا با تکیه بر استعدادهای فوتبال خــراســان به 
موفقیت برسیم. وی اظهار کرد: زیرساخت های 
الزم در اختیار ما قرار گرفته و از دهم تیرماه کار خود 
را آغاز کرده ایم. از هیچ کسی رزومــه نخواستیم 
و فقط به دنبال جذب استعدادها هستیم. قرار 
است از ۱۰ آبان رقابت های لیگ دسته دو آغاز شود 

و در این رقابت ها به میدان خواهیم  رفت.

پس از سال ها دوری

پیامیهادرلیگ2سبزمیشوند

در  حاشيه

برگزاری 
مسابقات 
»تیراندازی با 
 کمان سنتی«
 در سبزوار 

مسابقات رشته »کمان 
سنتی«در سبزوار 
برگزار شد.
در این مسابقات در 
بخش بانوان و رده 
سنی نونهاالن بهار 
کوشکی، آنیتا شریفی 
و غزاله عجمی، در رده 
نوجوانان یگانه برزویی، 
نرگس نوروزی نژاد و تینا 
ناوی و در رده بزرگساالن 
زهرا چروی، گلناز 
اعتمادی و مبینا ناوی 
به ترتیب مقام های اول 
تا سوم را کسب کردند.
در بخش مردان نیز 
در رده سنی نونهاالن 
پارسا احمدی، کیان 
قدسی و ایلیا کوشکی 
و در رده سنی نوجوانان 
مهیار امیدی، ابوالفضل 
کوشکی و حمیدرضا 
شریفی به ترتیب 
مقام های برتر را بدست 
آوردند.
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افقی ◾
 ۱. ردیـــف منظم و نامنظم صــداهــای 
ــام مــوســیــقــایــی- دریــچــه هــوای  یــک گـ
مــوتــور 2. از افــعــال ربطی – بدمنظر – 
مسابقه نهایی 3. اساس – مبتال – بله 
ایتالیایی 4. ســرپــرســت – شــیــردرنــده 
– از قرمزها – مــردن از غصه 5. نقش 
هنری – جــنــگ افــزار مخرب ترکاندنی 
– عــرض- مخفف سیاه 6. معلم ثانی 
– بـــزرگ داشـــتـــن 7. روز بــعــد – واحــد 
ــازدار  ــ ــه گـ ــوشــاب شـــمـــارش احـــشـــام – ن
میوه ای 8. مطهر – عدد سال - آتشدان 
9. از زیــرانــدازهــا – چــوب خوشبو – زرد 
ــه ــان ــی ادب  انــگــلــیــســی – صــــوت نــــدای ب

 ۱۰. شــهــرروی آب – مــرکــز تشکیالت 
ــن ۱۱. قــبــلــه  ــســطــی ــل ــردان ف ــ ــ ــودگـ ــ ــ خـ
نخست مسلمین – وســنــی – بخیه 
– آش ســاده ۱2. میوه نیکو – رستوران 
 فــرنــگــی – میهمانخانه مجلل - آبــرو
 ۱3. مزه دهان جمع کن – ارم را در مقابل 
بهشت ساخت – خــودروســاز باسابقه 
ژاپنی ۱4. دونفر دارای اندوه مشترک – 

اشاره به نزدیک – فلز چهره ۱5. دستگاه 
زمان بندی – خدمه هواپیما

عمودی ◾
 ۱. بزرگ ترین ســوره قــرآن – نام کوچک 
ــی »مــن ســیــتــی« -  ــوال ســرمــرب ــ ــواردی ــ گ
جهت نماز 2. عطر شیرینی – خوراکی 
ــرازی و کــرمــانــی – شــیــره  ــیـ شــیــریــن شـ
ــاد خنک و مــالیــم – بسامد  خــرمــا 3. ب
ــروفــروش ترحم طلب 4. پــدر ترکی  – آب
ــاه - شــیــوع  ــ ــدد م ــوا – عــ  – جــنــبــش هــ
5. ناکام – سم - لحظه 6. طالیه دار اعداد 
– ســرزمــیــن بلقیس – زبان گنجشک 
– گوسفند مــاده 7. عــبــورومــرور – شما 
عــمــو یـــا عـــمـــه اش هــســتــیــد 8. صفر 
ــاالد – لحظه  – بــدبــوی پــرخــاصــیــت سـ
ــاه – از  ــ – چــنــدیــن امــــت 9. خــرمــن م
 عــنــاصــر دوگـــانـــه نــمــک طــعــام - تحفه 
۱۰. استفاده از حقوق ویژه در سیاست 
ــی خسیس ــدادنـ ــــودی – پـــس نـ ــاب ــ  – ن

 ۱۱. صوت نفرت – یابنده – سروصدای 
جمعیت ۱2. واحــدی کوچک در حجم 

مایعات – گوسفند جنگی – اثر چربی – 
نویسنده فرانسوی »بیست هزار فرسنگ 
زیردریا« ۱3. فوری – طبیب مخصوص 
ــار فرعون – استراق سمع ۱4. حرف  درب
فاصله – بیماری حناق – پسر کوروش 
هخامنشی ۱5. الیاف مرکب خوشنویسی 
– ســـودای ناله – گــونــه ای از مرکبات از 
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 رسائی 
مــحــمــدرضــا 

صـــابـــری، پیشکسوت 
ــــده دوومــیــدانــی خــراســان کــه ملقب بــه پدر  ارزن
دوومیدانی استان بود پس از تحمل بیماری در 

سن ۱۰۰ سالگی درگذشت. 
استاد صابری متولد یکم فــروردیــن ۱3۰۰ بود. 
واقعیت این است عشق به فوتبال، او را دونده 
کرد! یک روز که برای دیدن بازی فوتبال به ورزشگاه 
سعدآباد رفته بود، شاهد برگزاری مسابقات در 
مــاده 8۰۰ متر بود که قهرمان آن روز 8۰۰ متر را 
با زمان 2 دقیقه و ۱5 می پیماید. همان جا بود که 
صابری به مربی دوومیدانی کار قهرمان می گوید من 
این مسیر را کمتر از شاگردت می دوم و مربی هم از 
او می خواهد تا روز بعد برای مسابقه با شاگردش 
ــرود. فــردای آن  روز او کاری  دوبــاره به سعدآباد ب

می کند 
کـــــارســـــتـــــان! 
شگفتی بــزرگــی را خلق 
می کند و در مقابل دوومیدانی کار حرفه ای برنده 
می شود. 8۰۰ متر را در 2 دقیقه و 3 ثانیه می دود! با 
این همه، رکورد یک دقیقه و 57 ثانیه ماده 8۰۰ متر 
در سال ۱328 سرآغازی بر تاریخ سازی مردی بود 
که بیشتر فعالیتش در زمینه مربیگری بوده است. 
استاد صابری در دوران فعالیتش در دوومیدانی 
بیش از 3۰ پیست دوومیدانی در استان طراحی 
کرد و ساخت. او همچنین یکی از پیشگامان ترویج 
ورزش در مــدارس بود. استاد صابری سال ها در 
مــدارس مشق ورزش کرد و سال ها در دانشگاه، 
استادی. محمدرضا صابری در کارنامه کاری اش 
بیش از 25 سال ریاست هیئت دوومیدانی استان، 
2۰ سال ریاست انجمن دوومیدانی آموزشگاه های 

خراسان و سابقه 2۰ سال تدریس در دانشگاه 
فــردوســی را دارد. کارنامه درخشانی که نشان 
می دهد نابغه دوومیدانی نه تنها خودش نابغه بود 

بلکه با سال ها کار معلمی و آموزش 
ــگــران، چهره های  بــه دی

نام آشنایی را به این 
رشته ورزشی معرفی 

کرد.

خارج از گودخارج از گود

 وداع با استاد صابری

پدر دوومیدانی 
خراسان درگذشت

مردان آسمانی

گزارش کوتاه

ــکــم مــحــمــدرضــا  ــوار ی ــ ــت  نــام شهید: اســ
صابری نیا

تاریخ تولد: ۱36۰/6/2۱
محل تولد: خراسان رضوی، نیشابور

تاریخ شهادت: ۱379/۱۱/6
محل و نحوه شهادت: خراسان رضوی، 

هنگ مرزی تایباد، درگیری با اشرار
زندگی نامه: 

شهید صابری نیا در بیست و یکمین روز 
از شــهــریــور۱36۰، در خـــانـــواده ای متدین، 
مذهبی و والیتمدار در نیشابور چشم به 

جهان گشود.
او دوران طــفــولــیــت را در دامــــان پــر مهر 
خــانــواده اش سپری کــرد و تحصیالتش را 
نیز در همان شهرستان زادگاهش به پایان 
رســانــد. ایــن رزمــنــده دالور پیش از ورود به 

ناجا مدتی عضو بسیج محله شد. 
عشق و عالقه وی به میهن اسالمی سبب 
شد تا جذب ناجا شــود. پس از اتمام دوره 
آموزشی، در مرزبانی خراسان رضوی هنگ 
مرزی تایباد مشغول به خدمت شد. کار و 
زندگی در آن خطه مرزی با توجه به شرایط 
جغرافیایی سختی های فــراوانــی داشــت. 
اما او بر تمام این مشکالت فائق آمــد. این 
دالور سلحشور در مأموریت های فراوانی 
شرکت کرد و در راستای جلوگیری از ورود 
عناصر بیگانه و سوداگران مرگ فداکاری های 
فــراوانــی نــمــود. ســرانــجــام در ششمین روز 
از بهمن ۱379، حین انــجــام وظیفه پس 
از درگــیــری با عناصر ضدانقالب به فیض 
شــهــادت نــائــل گــشــت. او رفـــت تــا هــمــواره 
یاد و نامش با رزمندگان و شهدای هشت 
سال دفاع مقدس جاودانه بماند، تا یادمان 
بــاشــد آســایــش فعلی مــا مــدیــون فــداکــاری 
رزمندگانی است که عاشقانه در راه حفظ 

وطن جانفشانی کردند. 
روحش شاد

یخدان روستای »بحرود« 
فیروزه جان تازه گرفت

فرماندار شهرستان فیروزه از پایان مرمت 
فاز یک یخدان تاریخی روستای بحرود این 
شهرستان خبر داد و گفت: هدف از مرمت و 
احیای این مجموعه تاریخی کمک به حفظ 
این اثر تاریخی ارزشمند و همچنین رونق 

گردشگری در منطقه است.
ابوالفضل حکیم پور در گفت وگو با ایسنا 
عنوان کرد: مجموعه تاریخی یخدان روستای 
بحرود شهرستان فیروزه یک بنای تاریخی 
ارزشمند مربوط به دوره قاجاریه است که 
ســال هــای ســال مــورد بی مهری واقــع شده؛ 
بــه طـــوری کــه از آن بــه عــنــوان مکانی بــرای 
نگهداری دام استفاده می شد و بسیاری از 

قسمت های آن در حال تخریب بود.
وی اظهار کــرد: به دلیل اهمیت جلوگیری 
از تخریب این مجموعه تاریخی، عملیات 
مرمت یخدان از سال ۱398 در دستور کار 
قـــرار گــرفــت امــا بــه دلــیــل کمبود اعتبارات 
تخصیص یافته، امکان مرمت آن در سال 98 
میسر نشد و در سال 99 به صورت مصمم تر 
ــم. به  و جــدی تــر مــوضــوع را پیگیری کــردی
همین منظور اعتباراتی به این اثر تاریخی 
تخصیص داده  شد و کار مرمت یخدان از 

بهمن 99 آغاز شد.
فرماندار شهرستان فــیــروزه با بیان اینکه 
برای مرمت فاز یک یخدان تاریخی روستای 
بحرود، ۱5۰ میلیون تومان هزینه شده است، 
افــزود: تاکنون مرمت فاز یک این مجموعه 
تاریخی که شامل نجات سازه اصلی است، 
انجام شده و آماده بهره برداری است و فاز 2 
آن نیز محوطه سازی پیرامونی این اثر است 
که به زودی و براساس نقشه های مورد تأیید 
اداره کــل مــیــراث فرهنگی اســتــان مرمت و 

بازسازی آن آغاز خواهد شد.
حکیم پور هدف از مرمت این اثر تاریخی را 
عــالوه بر کمک به حفظ ایــن اثــر ارزشمند، 
رونق گردشگری در منطقه دانست و گفت: 
هدف ما این است که با احیا و مرمت آثار 
تــاریــخــی و جلوگیری از تخریب ایــن آثــار 
بتوانیم از ظرفیت گردشکری این آثار برای 
رونــق گردشگری استفاده کــرده و با توسعه 
مشاغل و گـــردش مــالــی و اقــتــصــادی کــه از 
طریق گردشگری در روستا ایجاد می شود، 
ــردم را ارتــقــا دهیم  وضــعــیــت اقــتــصــادی مـ
و از ایــن طریق اقتصاد روســتــا را از سمت 
کشاورزی و دامپروری ِصرف به سمت و سوی 

گردشگری سوق دهیم.

نماینده مردم نیشابور، فیروزه و زبرخان در 
مجلس شورای اسالمی گفت: در پروژه 

ساخت فــرودگــاه نیشابور تمامی 
امور مهیاست اما سرمایه گذاری 

بـــرای ایــن کــار اعـــالم آمــادگــی 
نکرده است.

بــه گــــزارش قــدس آنــالیــن، 
ــی اظــهــار  ــانـ احـــســـان ارکـ
کــرد: سرمایه گذار پیدا 
شود، ما تسهیالت الزم 
ــافــت  ــصـــوص دری درخـ
مجوزها و استعالم ها 
را در اخـــتـــیـــارش قـــرار 
می دهیم.وی تأکید کرد: 
زمین فرودگاه مکان یابی 
و کـــارشـــنـــاســـی شــــده و 
مانعی هم از نظر مقررات 

هــوانــوردی بر سر راه ایجاد 
فرودگاه نیشابور نیست. 

ارکانی افزود: هنوز سرمایه گذاری 
بــرای انجام این کار اعــالم آمادگی 

ــــن رو کسانی که  نــکــرده اســـت؛ از ای
پیگیر هستند اگر می توانند سرمایه گذار 

معرفی کنند تا از صفر تا ۱۰۰ پــروژه ایجاد 
فرودگاه، او را حمایت و همراهی کنیم.

 فرودگاه نیشابور 
سرمایه گذار ندارد

ــب خـــــــاتـــــــون)س(؛  ــ ــنـ ــ ــی زیـ ــ ــی بـ ــ  - بـ
ــه ایـــــشـــــان در  ــ ــارک ــ ــب ــ ــه م ــ ــان ــ ــت آســ
ــری جـــنـــوب شــرقــی  ــت ــوم ــل ــی 5۰ک
ــد در بـــخـــش مـــود  ــنـ ــرجـ ــیـ بـ
ــان ســربــیــشــه در  شــهــرســت
ــای کاهین  نــزدیــکــی روســت
واقع شده است. براساس 
شواهد بانو بی بی زینب 
ــون، دخـــتـــر امـــام  ــ ــات خــ
موسی کاظم)ع( است 
کــه درگـــذر از روســتــای 
ــاهــیــن، دار فــانــی را  ک
وداع گــفــتــه و بـــر سر 
تپه ای مدفون  شده اند. 
ســـاالنـــه ۱5۰هــــــزار نفر 
برای زیارت به این مکان 

مشرف می شوند.
ــه؛  ــری ــاق ــان ب ــ ــزادگ ــ ــام ــ - ام
آســتــان امــامــزادگــان باقریه 
یا مزار دره شیخان در ورودی 
شهر بیرجند و نــزدیــک پایانه 
مسافربری واقــع شــده اســت. این 
محل زیارتگاه و مدفن 72 امامزاده 
اســت. در ایــن دره تــعــدادی از شهدا از 

احفاد امام محمدباقر)ع( مدفون هستند.

گردشگری زیارت
خراسان 

مهدی کاهانی           روستای زیبا و تماشایی 
دهسرخ در کیلومتر 45 جــاده مشهد به نیشابور 

واقع شده است. این روستای هزاران ساله 
ــودن خــاکــی ســـرخ و  ــ ــالوه بـــر دارا ب ــ ع

ارزشمند، از نظر مذهبی نیز جایگاه 
ویژه ای دارد، چون براساس شواهد 

و مــــــدارک، دهـــســـرخ، آخــریــن 
منزلگاه )قدمگاه( امــام رضــا)ع( 
بــــوده کـــه در آن زمــــان »قــریــه 

الحمراء« نام داشته است.
در ایــن روستا چشمه ای گــرم و 
جوشان به نــام »زمــزم رضــوی« 
جاری است که گفته می شود به 

برکت حضور امام هشتم)ع(، از 
زمین جوشیده و طراوت و حیات 

را به منطقه ارزانـــی داشــتــه، این 
منطقه اکنون به زیارتگاه عاشقان 

آن حضرت تبدیل شده است.
ــرخ از ویـــژگـــی هـــای  ــ ــاک ســ ــ وجـــــــود خــ

ــده دهــســرخ  ــت کـــه ســبــب شـ مــنــحــصــربــه فــردی اسـ
منطقه ای تماشایی باشد. ویژگی ای که شاید تنها 
در جزایر هرمز یا قشم مثل و مانندش را دیده 
باشیم. افراد محلی دلیل سرخ بودن خاک 
ــه قتل عام  روســـتـــای دهــســرخ را ب
مــردم ایــن روستا به دست 
خوارج در دوره 

هرج ومرج تغییر حکومت از امویان به عباسیان 
مرتبط می دانند.

ــوی،  درســـــت در کـــنـــار چــشــمــه زمـــــزم رضــ
ــرار  ــنــدی قـ ــل قــطــعــه ســنــگ وســـیـــع و ب

ــام«  دارد کــه بــا عــنــوان »تــخــت امـ
شناخته می شود. گفته شده این 

قطعه سنگ، همان مکانی است 
که امــام رضـــا)ع( به همراه یــاران 
ــراز آن نماز جماعت  خــود، بــر ف
به جا آورده اند. عالوه بر این، مرقد 
مطهر امامزاده سید عبدالعزیز 
نیز در این روستا و در فاصله3۰۰ 

متری چشمه زمزم قرار دارد.
بــــرای دســتــرســی بـــه دهــســرخ 
کــه در دامــنــه کــوه هــای بینالود 
واقع شده است، باید ابتدا وارد 

ــده، ســپــس از  شــهــر مــلــک آبــاد شـ
میدان اصلی شهر ۱7 کیلومتر جاده 

کــوهــســتــانــی را در جــهــت شــمــال غــرب 
ادامه دهید. 

امــروزه این روستا مورد توجه گردشگران قرار دارد 
و هرساله تعداد بسیار زیــادی از ایــران گــردان 

طبیعت دوست به قصد سیاحت و زیارت و 
نوشیدن آب متبرک چشمه جوشان 

زمزم رضوی راهی این روستا 
می شوند.

»قریه الحمراء« آخرین قدمگاه امام رضا)ع(

خراسانگردی
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