
شهیدی که پس از شهادت هم 
با اهدای عضو رشادت کرد

 مشکالت خانواده بزرگ تئاتر مشهد 
در دوران کرونا

در گفت وگو با رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان خراسان رضوی مطرح شدمأمور نیروی انتظامی حین انجام وظیفه آسمانی شد

وطن  مــدافــع  شهید  ــاک  پ پیکر  گذشته  روز 
در  باشکوهی  مراسم  در  حقانی فر«  »بابک 
بابک  شهید  ســرگــرد  شـــد.  تشییع  مشهد 
انتظامی  بخش  در  اسفند   13 روز  حقانی فر 
نصرآباد برای دستگیری متهم پرونده سرقت 
به مأموریت اعزام شد.  در این میان متهم که 
با خودرو قصد فرار داشت با سرعت زیاد به  

پلیس وظیفه شناس...

مشاغل  از  بسیاری  تعطیلی  مــوجــب  کــرونــا 
شد و یکی از مشاغلی که در معرض آسیب 
بــود.  قـــرار گــرفــت، فعالیت های هــنــری  جــدی 
هنرهای گروهی مانند تئاتر نیز بیش از سایر 
بسیاری  که  جایی  تا  شد  رکــود  دچــار  هنرها 
مجبور  عرصه  این  پیشکسوت  هنرمندان  از 
انتخاب کنند. رئیس  را  شدند، گوشه نشینی 
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شرایط کرونایی مشهد در نوروز بحرانی خواهد شد!!
برگزیدگان کتاب سال 

خراسان رضوی 
معرفی شدند

فرصت طالیی اتخاذ راهکارهای کارآمد 
برای دوران پساکرونا را از دست ندهیم

ضرورت توسعه 
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خورشید
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ماجرای اولین کمیته انقالبی 
که در یک روستا و با اجازه 
آیت هللا طبسی شکل گرفت

قصه نخستین  
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روستایی

با چراغ نیمه سبز دولت 
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اسالمی خراسان رضــوی گفت:  ارشــاد  و  فرهنگ  مدیر کل 
امــروزه کتاب در جایگاه یک نهاد اجتماعی قرار دارد؛ پس 
در انتخابات 1۴۰۰ باید بیش از گذشته به مسئله فرهنگ و 

توسعه نشر کتاب توجه کرد...

گردشگری در مشهد و خراسان رضوی، به خاطر جایگاه ویژه ای 
که به دلیل وجود بارگاه منور رضوی دارد و نیز بسیاری از آثار 
تاریخی، فرهنگی و تمدنی کشورمان را در خود جای  داده است، 

صنعتی پویا به شمار می آید...

 برگزیدگان کتاب سال 
خراسان رضوی معرفی شدند 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
گفت: امــروزه کتاب در جایگاه یک نهاد اجتماعی 
قرار دارد؛ پس در انتخابات 1۴۰۰ باید بیش از گذشته 

به مسئله فرهنگ و توسعه نشر کتاب توجه کرد.
به گــزارش قــدس آنالین، جعفر مــرواریــد در آیین 
انتخاب کتاب  معرفی برگزیدگان هفدهمین دوره 
سال خراسان رضوی گفت: امــروزه شاهد هستیم 
حال  و  گذشته  از  مــتــفــاوت  نقش  دو  در  کــتــاب 
برای  بستری  کتاب  تاکنون  می کند.  نقش آفرینی 
انتقال دانش، دستمایه ای برای ایده های نو و تجارب 
گذشته بوده است، اما امروزه با حفظ این رسالت، 
کتاب به عنوان یک نهاد اجتماعی در تثبیت هویت 

فکری جوانان نقش ایفا می کند.
او با بیان اینکه امروزه کتاب به عنوان کاالی فرهنگی 
در کنار سبد اقتصادی خانوار جای خود را پیدا کرده 
است و راهبری این نهاد اجتماعی به دست مؤلفان، 
ناشران و نهادهای تولید و توزیع فکر انجام می شود، 
افزود: موفقیت این نهاد در دوستی با فضای مجازی 
تعریف می شود و فضاهای مجازی در کنار بخش 

حضوری نقش مهمی را ایفا می کنند.
نباید  مــرواریــد بیان کــرد: در چالش های سیاسی 
نقش فرهنگ را فراموش کنیم انتخابات 1۴۰۰ یک 
انتخابات  این  باید در  و  انتخابات فرهنگی است 
مطالبات فرهنگی مشهد به عنوان یک خط هویتی 
و جریان ساز از طریق رسانه ها پیگیری و مطرح شود.
این مراسم کتاب های »فقه استداللی دیات/  در 
2جلدی« اثر سیدعبدالهادی مرتضوی در موضوع 
چهارجلدی«  دوره  اسالمی/  نوین  »تمدن  دیــن، 
علوم  موضوع  در  فاضل  سعیدی  روح هللا  نوشته 
سیاسی، »رباعیات موالنا« اثر علی بــرادران راد در 
مریم  اثــر  قوماندان«  و  »خاتون  ادبــیــات،  موضوع 
قربان زاده در موضوع ادبیات پایداری، »یادش بخیر« 
از علی میری در موضوع فرهنگ و هنر و هویت 
ایرانی و »رسانه شمشیر دولبه« اثر عباس تیموری 

به عنوان کتاب های برگزیده سال معرفی شدند.
همچنین از »انتشارات ستاره ها« به مدیرمسئولی 
سعید محسن زاده کاشانی به خاطر چاپ کتاب های 
و 99 در موضوع  دفــاع مقدس در ســال هــای 98 
و  برگزیده تجلیل  ناشر  به عنوان  پایداری  ادبیات 

قدردانی شد.

نماینده ولی فقیه در استان: 

مشارکت در ساخت زائرسرای 
خراسان شمالی در مشهد از 
مصادیق حسنه جاریه است

بر  تأکید  بــا  ــوری  ن والمسلمین  حــجــت االســالم 
نهادهای مختلف  و  و مشارکت خیران  اهتمام 
ــرای ســاخــت زائـــرســـرای خــراســان شمالی در  بـ
زائرسرا  ساخت  در  مشارکت  مقدس،  مشهد 
جاریه  حسنه  و  باقیات الصالحات  زمــره  در  را 

دانست.
به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه 
در خـــراســـان شــمــالــی و امــام جــمــعــه بــجــنــورد، 
حجت االسالم والمسلمین رضا نوری در جلسه 
بنیاد زائر خراسان شمالی اظهار کرد: با تأکید 
برای  زمینه سازی  بر  مبنی  انقالب  معظم  رهبر 
زیارت آسان و تسهیل این امر برای مردم به  ویژه 
محرومان، برای تمامی استان ها زمینی به منظور 
ساخت زائرسرا در مشهد مقدس و نزدیکی حرم 

مطهر رضوی در نظر گرفته شد.
ــرای بهره مندی افــراد  ــزود: ایــن زائــرســرا ب وی افـ
با حداقل  بتوانند  تا  کم درآمد ساخته می شود 
هزینه به زیارت حرم مطهر رضوی نائل شوند. 
برای پیگیری ساخت زائرسرا باید هر چه سریع تر 
هیئت  امنا و هیئت  مدیره تشکیل شده و همه 

استان برای ساخت آن پای کار بیایند.
تصریح  شمالی  خراسان  در  ولی فقیه  نماینده 
کرد: همچنین به منظور تسریع در روند ساخت 
زائرسرا باید از ظرفیت دستگاه ها و خیران داخل 

و خارج استان استفاده شود.
یــدکــی، مدیرکل  حــجــت االســالم عظیم آســـوده 
اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی هم در این 
در  هم استانی  خیران  از  استفاده  بر  نشست 
زائرسرا  بــرای ساخت  کشور  و  رضــوی  خراسان 
تأکید کرد و افزود: عالوه بر این وقف مشارکتی، 
انتشار وقف نامه برای مشارکت مردم در ساخت 

این پروژه نیز انجام می شود.
محمدعلی شجاعی، استاندار خراسان شمالی 
نیز در این نشست با تأکید بر انسجام و مدیریت 
استان  زائرسرای  اجرایی  عملیات  در  هماهنگ 
در مشهد مقدس، اظهار کرد: پراکنده کاری در 
ساخت زائرسرا پسندیده نیست و باید هر چه 
سریع تر تکلیف مدیریتی و مسئولیت اجرایی و 

مدیرعامل آن مشخص شود.
آغــاز  بـــرای  نــهــادهــای مختلف  باید  افـــزود:  وی 
ساخت این پروژه وارد عرصه شوند تا ساخت 
زائرسرا با مشارکت مردم و خیران و کمک های 
آغـــاز شـــده و به  نــهــادهــای مختلف  و  ــتــی  دول

سرانجام برسد.

خبرخبرخبرخبر

از  بسیاری  تعطیلی  کرونا موجب  هــادیــان:  ســرور  
مشاغل شد و یکی از مشاغلی که در معرض آسیب 
جدی قرار گرفت، فعالیت های هنری بود. هنرهای 
گروهی مانند تئاتر نیز بیش از سایر هنرها دچار رکود 
شد تا جایی که بسیاری از هنرمندان پیشکسوت این 

عرصه مجبور شدند، گوشه نشینی را انتخاب کنند.

از دست دادن مخاطب»
خراسان  استان  نمایشی  هنرهای  انجمن  رئیس 
رضوی در گفت وگو با قدس در خصوص وضعیت 
یک سال اخیر تئاتر در مشهد می گوید: با توجه به 
اینکه کرونا سبب تعطیلی مطلق تئاتر شده است ما 
بیش از 9۰ درصد تماشاچیانی که سال های سال به 
خرید بلیت برای دیدن نمایش عادت کرده بودند از 
دست دادیم؛ مخاطبانی که به وسیله تولید کارهای 
فاخر و به همت همه اصحاب نمایش جذب این 

هنر شده بودند. 
روزهــای  ایــن  کریم جشنی در خصوص وضعیت 
هنرمندان عرصه تئاتر می افزاید: بسیاری از هنرمندان 
حوزه تئاتر، تنها از طریق کار تئاتر امرار معاش می کنند 
و به جز این، کار دیگری بلد نیستند. کارگردان، بازیگر، 
طراح صحنه، گریمور و تمام عواملی که در یک تئاتر 
هستند، شامل همین بحث می شوند. رئیس انجمن 
نمایش استان خراسان رضوی اظهار می دارد: به هر 
حال در همه شاخه ها و اصناف، کرونا آسیب های 
جدی و جبران ناپذیری بر جا گذاشته است و اصحاب 
هنر به خصوص بچه های نمایش، شاید به بدترین 

شکل آسیب دیده اند.

پیشکسوتان فراموش شده»
ایــن نکته کــه بیشترین آسیب  بــه  بــا اشـــاره  وی 
عرصه  ایــن  در  کــه  اســت  پیشکسوتانی  متوجه 
فعالیت می کردند، اظهار می دارد: آن ها خانه نشین 

شاخه  ــن  ای تحصیلکرده های  و  جــوان هــا  شــدنــد. 
ادامــه  را  خــودشــان  نوشتاری  و  تحقیقی  کــارهــای 
دادنــد اما فضایی را باید در اختیار می داشتند تا 

فعالیت هایشان نشان داده شود.
این هنرمند عرصه تئاتر تصریح می کند: امیدوارم 
مسئوالن اداره کل فرهنگ و ارشاد و شهرداری به هر 
شکلی، هنرمندان پیشکسوت تئاتر شهرمان را که 
در این دوران بسیار آسیب دیده اند دریابند. آن هایی 
که چه از لحاظ مالی و معنوی نیاز به حمایت دارند .
وی توضیح می دهد: انجمن درآمدی ندارد و در یک 
سال گذشته درصدی هم فروش بلیت های مجموعه 
تئاتر وجود نداشته است و مبالغی که از تهران طبق 
سرفصل های مشخصی واریز می شود، امسال نیز 
واریز شد که به گروه ها و افرادی که در شیوه نامه قید 
شده بود، طبق تعرفه ها مبالغ را برایشان واریز کردیم.
وی در خصوص تعداد گروه های تئاتری بیان می دارد: 
بیش از ۴۰ گروه ثبت شده و ثبت نشده در انجمن 

نمایش داریـــم؛ در سطح استان و مشهد، تعداد 
زیادی از گروه ها در سامانه و زیرمجموعه انجمن های 
از  ــادی  زی اما تعداد  نمایشی کشور ثبت شده اند 
گروه ها نیز هنوز ثبت نشده اند و همچنان فعالیت 

خود را به عنوان گروه آزاد انجام می دهند.

خانواده تئاتر مشهد »
وی در ادامــه خاطرنشان می سازد: در حال حاضر 
بــه صــورت  نفر  تقریباً 2۰۰  آمـــار نشان مــی دهــد، 
مستقیم با مقوله تئاتر ارتباط دارند و از این راه امرار 
معاش می کنند و بیش از سه برابر این تعداد به طور 
غیرمستقیم در شاخه های مختلف تئاتر مشغول 

هستند که تعداد قابل توجهی نیز هستند .
بیان  نیز  نمایش  سالن های  وضعیت  دربـــاره  وی 
چراغشان  نمایش  سالن های  متأسفانه  ــی دارد:  مـ
خاموش شده است. برخی هنوز سوسویی می زنند و 
آن هم به واسطه سماجت و ایثار و از جان گذشتگی 

اصحاب نمایش است که منتظر هستند تا وضعیت 
شهر مشهد به گونه ای شود که چند شبی بتوانند در 

سالن ها اجرا داشته باشند.
تصریح  رضـــوی  خــراســان  نمایش  انجمن  رئیس 
می کند: البته در یک سال گذشته شاهد چند اجرا 
در چند سالن بودیم که با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی ابالغ شده از سوی ستاد مبارزه با بیماری 
کرونا همراه بوده و استقبال خیلی خوبی هم از این 
اجراها شده است که خوشبختانه بــرای اصحاب 

نمایش امیدبخش بود.
وی در خصوص ساخت سالن های جدید نیز اظهار 
سالن های  ساخت،  بحث  در  متأسفانه  ــی دارد:  مـ
جدید با بن بست مواجه شده اند زیرا با وجود بیماری 
کرونا این کار مقرون به صرفه نخواهد بود. از این رو 
ساخت سالن خصوصی نداشتیم و همان یکی دو 
مورد احداث سالن نیز با مشکل نقدینگی بسیار 
باالیی مواجه شده اند و صالح دانستند که در حال 

حاضر نسبت به افتتاح آن اقدامی نکنند.
بهار  نمایش خانه  ساله  هر  برنامه های  دربـــاره  وی 
بخش  شد  سبب  کرونا  می کند:  خاطرنشان  نیز 
نمایش خانه بهار در نوروز 99 تعطیل شود. همچنین 
در تابستان امسال نیز در پروژه »تئاتر در کنار مردم« 
نمایش ها انتخاب شد اما ستاد ملی مبارزه با کرونا 
اجازه اجرا نداد و فقط دو نمایش تقاطعی در سر 
چهارراه ها اجرا شد. جشنی با اشــاره به این نکته 
که در سال جــاری فقط به تعداد انگشتان دست 
نمایش هایی در مشهد اجــرا شــده اســت، اظهار 
با رعایت  نیز چند روزی  ایــن نمایش ها  ـــی دارد:  م
پروتکل های بهداشتی و با حمایت شهرداری اجرا 
شدند. وی تأکید می کند: نــوروز 1۴۰۰ نیز به دلیل 
اجتماعی  فاصله  و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
بخش نمایش خانه بهار برنامه ای برای تعطیالت عید 

نخواهد داشت .

در گفت وگو با رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان خراسان رضوی مطرح شد

مشکالت خانواده بزرگ تئاتر مشهد در دوران کرونا

معاون اجتماعی وزیر کشور:

خیریه ها به نیازمندی های آموزشی دوران کرونا توجه کنند
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پــاســدار اســت و مانند تمام  بــا روز  امـــروز مــصــادف 
سال ها از شکل گیری سپاه و اعضای سپاه پاسداران 
روایت های مختلفی گفته می شود که البته کمترین کار 
برای قدردانی از این افراد است. اما این بار می خواهیم 
از کسان دیگری صحبت کنیم  پاسدار  روز  بهانه  به 
که هر چند در ابتدا به نام دیگری سازماندهی شدند 
اما بعدها با سپاه و نیروی انتظامی ادغام شدند ولی 
از میانساالن  نام یگان آن ها هنوز در خاطر بسیاری 
کمیته  عنوان  تحت  نیرویی  اســت؛  مانده  کشورمان 
انقالب اسالمی که به نوعی در آن سال ها مأموریت های 

.......صفحه 2 متنوعی داشت...

معاون اجتماعی وزیر کشور گفت: تأمین وسایل 
ــوزان مــحــروم هــم مـــورد توجه  مـــورد نیاز دانـــش آمـ
تشکل های خیریه مردمی باشد تا درس و مشق 
این دانش آموزان آسیب نبیند و بیش از این آسیب 

حیثیتی و روحی به آنان وارد نشود.
زهرا عابدینی در نخستین نشست دبیران هماهنگی 
مشارکت های مردمی شهرستان های خراسان رضوی 
که در مشهد برگزار شد، افزود: بر پایه آمارهای ارائه 
شده بیش از 3میلیون دانش آموز کشور از دریافت 

خدمات آموزشی در فضای مجازی به دلیل عدم 
برخورداری از موبایل و تبلت محروم هستند و شهر 
مشهد نیز با بیش از یک میلیون حاشیه نشین 

سهم بسزایی از این دانش آموزان محروم دارد.
ــزود: در راســتــای وظیفه ذاتــی و حس  عابدینی افـ
مسئولیت بر آن شدیم نسبت به تأمین حداکثری 
تــا همه  کنیم  فــراهــم  را  ســالمــت جامعه بستری 
در  کرونا  بیماری  با  مــبــارزه  مردمی  مشارکت های 
مسیری هدفمند قرار گیرد و از موازی کاری و هدررفت 

منابع پیشگیری شود. وی اضافه کرد: باید توجه 
داشته باشیم که این کمک ها در وهله نخست به 
کسانی تعلق بگیرد که یا عزیزی یا نان آور خانواده 
خود را به دلیل ابتال به کرونا از دست داده اند، بیکار 
شده اند یا جزو زنــان سرپرست خانوار هستند تا 
بتوانیم در این امر خیر بخشی از آالم روحی و روانی 
و مشکالت اجتماعی و اقتصادی آن ها را حل کنیم.

دیگر  بحث  وزیــر کشور گفت:  اجتماعی  مــعــاون 
ضــرورت تأمین تجهیزات مــورد نیاز مراکز درمانی 

است که باید بخشی از هزینه ها به سمت تأمین 
تجهیزات سرمایه ای این مراکز هدایت شود.

در این نشست حبیب هللا آسوده، مدیر کل کمیته 
امداد امام)ره( خراسان رضوی نیز گفت: حضور مردم 
برای ریشه کنی فقر و محرومیت تأثیرگذارتر از رویکرد 
دولت است و دولت اگر می خواهد به آسیب دیدگان 
واقعی ناشی از بروز بیماری کرونا کمک کند دست کم 
زمینه توزیع عادالنه اقالم تنظیم بازار را به نرخ های 

مصوب فراهم کند.



ماجرای اولین کمیته انقالبی که در یک روستا و با اجازه آیت هللا طبسی شکل گرفت

قصه نخستین  پاسدارهای  روستایی
ــروز مــصــادف با  ــ محسن فــاطــمــی نــژاد: ام
از  تمام سال ها  مانند  و  پاسدار است  روز 
شکل گیری سپاه و اعضای سپاه پاسداران 
روایت های مختلفی گفته می شود که البته 
کمترین کار برای قدردانی از این افراد است.

اما این بار می خواهیم به بهانه روز پاسدار 
از کسان دیگری صحبت کنیم که هر چند 
در ابتدا به نام دیگری سازماندهی شدند اما 
بعدها با سپاه و نیروی انتظامی ادغام شدند 
ولی نام یگان آن ها هنوز در خاطر بسیاری 
از میانساالن کشورمان مانده است؛ نیرویی 
تحت عنوان کمیته انقالب اسالمی که به 
نوعی در آن سال ها مأموریت های متنوعی 
داشــت. به سراغ یکی از اعضای این نیرو 
انقالب  کمیته  روســتــا  یــک  در  کــه  رفتیم 
حسینعلی  بودند.  داده  تشکیل  اسالمی 
خرم آباد  روســتــای  اهالی  از  نشاط  ظریف 
تــربــت جــام اســت کــه جــزو هسته مرکزی 
نخستین کمیته انقالبی در یک روستا، به 

شمار می رود.
 در مورد اینکه چرا باید کمیته انقالب در 
آن برهه حساس در یک روستا شکل بگیرد 
است  تصویری  پاسخ،  بهترین  می پرسم. 
که مصاحبه شونده از آن روزهــا می دهد و 
تا  اتوبوس ها  انقالب  از  »پیش  می گوید: 
قبل از رسیدن به روستای خرم آباد عکس 
شــاه را جلو اتــوبــوس مــی زدنــد و همین که 
می خواستند به روستا برسند جایش را با 

عکس امام عوض می کردند«. 
کمیته های انقالب نخستین سازمان نظامی 
ــدازی شده همزمان با انقالب در سال  راه ان
با پیام امام  57 اســت که در 23 بهمن و 
خمینی)ره( تأسیس شد. نکته ای که ماجرای 
این کمیته روستایی را جذاب تر می کند این 
است که کارت های صادر شده برای اعضای 
کمیته در روستا نیز به همین تاریخ صادر 
شده است؛ یعنی دقیقاً مصادف با انقالب. 
از ماجرای شکل گیری این کمیته در روستای 
ــن اتــفــاق آیا  ــاد مــی پــرســم، اینکه ای خــرم آب
حاصل فرمان و مأموریتی از باال بوده یا نه، 
که می گوید: برای فهم این قضیه اول باید 
جایگاه روستا را در آن مقطع در نظر گرفت؛ 

»روســتــای خــرم آبــاد کانون 
انقالب  طـــرفـــداران  تجمع 
بود یعنی از همه روستاهای 
یا تجمعی  مراسم  اطـــراف 
در  باشد  می خواست  اگــر 
این روستا شکل می گرفت. 
پیش از انقالب محمدتقی 
مطهری -کــه بــرادر شهید 
مطهری بود- نیز  در فریمان 
بود هر کــاری که داشــت با 

خرم آباد هماهنگ می کرد. کارت هایی هم 
که گفتید 12-10 عدد صــادر شد که همه 
با هماهنگی مرحوم آقــای طبسی، رئیس 
کمیته مشهد بود که دفترشان نیز در دفتر 
حزب ایــران نوین در خیابان چمران بود«. 
او درباره ایده شکل گیری کمیته روستا هم 
اضافه می کند: »چون خرم آباد به شکلی مرز 
بین انقالبی و ضدانقالبی شناخته می شد 
برخی از جوانان روستا که بعداً هسته مرکزی 
کمیته خرم آباد نیز شدند با آقای محمدرضا 
داورنیا که اهالی ایشان را به نام شیخ نادی 
بعد  دادیـــم.  می شناسند تشکیل جلسه 
رفتیم مشهد خدمت آقای طبسی و گفتیم 
بـــرای شناسایی  پایگاهی  اســت  بهتر  کــه 
انقالب از ضدانقالب ها داشته باشیم که 
ایشان نیز موافقت کردند و کمیته انقالب 
اسالمی در روستای خرم آباد شکل گرفت«. 
می پرسم که در عکس دست اعضای کمیته 
اسلحه است، این اسلحه ها چطور و کی به 

دست اعضا رسیده است 
اوایــل  از  که می گوید: »مــا 
داشتیم  اسلحه  ســال 57 
برنو  ــود.  بـ شخصی  البته 
داشــتــیــم و اســلــحــه هــای 
افــــرادی که  از  کــه  خفیف 
غیرمجاز می فروختند تهیه 
کرده بودیم. البته برای این 
ــه دفــتــر آیـــات عظام  کـــار ب
شــیــرازی، قمی و مرعشی 
رفته بودیم و آن ها هم ما را راهنمایی کردند. 
پس از انقالب هم به ما از طرف ارتش ژ3 
دادند که در عکس هم مشخص است«. از 
قصه شنیدن خبر پیروزی انقالب برایم حرف 
می زند و می گوید: »22 بهمن ما با گروهی به 
منزل آقای قمی در مشهد رفته بودیم. ما 
که از انقالب خبر نداشتیم ولی دیدیم برف 
پاک کن ها و چراغ ماشین ها روشن است و 
خبر رسید که تهران تسلیم انقالب شده 
است. از همان جا بالگردی به پادگان ارتش 
در تربت جام اعزام شده بود تا خبر را به آن ها 
برساند ولی طیفی از طرفداران متعصب شاه 
آن ها را گرفته بودند. ما همان لحظات منزل 
آقای قمی بودیم که زنگ زدند و این خبر را 
به ایشان دادند. همان شب از مشهد عازم 
تربت جام شدیم که دیدم با صحبت و بدون 
درگیری با ضدانقالب، این افراد را آزاد و بعد 
هم فرار کرده بودند و تار و مار شدند«. به 
خاطر اینکه ماجرای کار کردن بدون حقوق 

و مواجب اعضای کمیته آن هم برای چند 
ماه را زیاد شنیده بودم، از صحت و سقمش 
سؤال می کنم و می شنوم: »اوایل 24 ساعت 
خدمت می کردیم و 24 ساعت استراحت 
داشتیم. اوایــل حقوق چیزی نمی دادند و 
گاهی مرحوم آقای طبسی از نــذورات حرم 
چیزهایی به کمیته ها می داد. تا ماه های 11 
و 12 سال 59 که من در کمیته بودم حقوق 
مستمر و دائمی نداشتیم و هر دو سه ماهی 
یا بیشتر در حد 3-2 هزار تومان از نذورات 
حرم به کمیته مــی دادنــد«. وقتی از مکان 
بــرگــزاری جلسات کمیته حــرف می زند، به 
نکات جالبی اشاره می کند: »اوایل سال 57 
به خانه ما می آمدند، مثالً مرحوم آقای شیخ 
ابوالحسن شیرازی، اولین امام جمعه مشهد 
چند دفعه به منزل ما آمدند، بعد هم منزل 
پدر یکی از شهدا می رفتیم که منزل آقای 
سیدایوب اکرمی بود«. صحبت های آخرمان 
می رود به اینکه به عنوان کمیته انقالب در 
روستا چه می کردند، می گوید: »همه کار. 
حد و حدود مشخصی نداشت، حتی حوزه 
استحفاظی اش. از رسیدگی به شکایت ها و 
اختالف های خانوادگی تا نزاع، تا سرقت هایی 
که انجام می شد یا قاچاق و حتی جلوگیری 

از عبور و مرور غیرمجاز از مرز«. 
از او می خواهم  به عنوان آخرین پرسش 
که  کند  معرفی  را  کمیته  اولــیــه  اعــضــای 
به  امــام  پیام  آنجایی که در  می گوید: »از 
تأکید  کمیته  بر  روحــانــی  یک  سرپرستی 
شده بود آقای شیخ نادی که روحانی نیز بود 
مسئول کمیته بود. بقیه هم حاج غالمرضا 
کــربــالیــی اســحــاق رحیمی،  حـــســـن زاده، 
سیداسماعیل حسینی، حاج غالمحسین 
نیکروش، حاج حسن غالمی، محمدحسن 
ــل، حــاج مــحــمــدعــیــســی ســـیـــدی،  ــ ــام ــ ک
اکرمی،  ایــوب  نشاط،  ظریف  حسینعلی 
حاج غالمحسن فیاض، علی محمد شربتی، 
حاج یوسف  ــدی(،  ــ )زاهـ جمشیدی  جـــواد 
و حاج موسی  بانویی، حاج موسی شریفی 
ترکستانی بودند که امیدوارم کسی از قلم 

نیفتاده باشد«.

بهسازی مزار شهدای روستاهای 
صالح آباد فراموش نشود 

ابوالحسن صاحبی: سال هاست که برخی از شهدای 
جمله  از  صــالــح آبــاد  شهرستان  روســتــاهــای  گرانقدر 
مسئوالن  بی توجهی  غربت  در  قشه توت  روســتــای 
بــی مــهــری ای کــه سبب شده  آرمــیــده  انــد، کم لطفی و 
تا صــدای مــردم، روحانیت، خــانــواده معظم شهدا و 

خادمان شهدا به اعتراض و انتقاد بلند شود.
تــوابــع شهرستان  از  قشه توت  روســتــای  امــام جماعت 
صالح آباد با بیان این مطلب می گوید: مشکالتی از جمله 
سرویس  نبود  شهدا،  قبور  به  نامناسب  دسترسی  راه 
بهداشتی، نبود آب شرب، نبود روشنایی، عدم رسیدگی 
به فضاسازی و فضای معنوی، عدم رسیدگی به نظافت 
محوطه و... برای حضور خانواده ها از جمله مواردی است 

که در بیشتر مزار شهدا به وضوح قابل لمس است.
حجت االسالم کرکی می افزاید: اینکه قبور شهدای گرانقدر 
به خودشان  و مسئوالن حتی  باشد  تخریب  حــال  در 
زحمت بازدید، مرمت و بازسازی این قبور را ندهند جای 

بسی خجالت و شرمندگی دارد .
وی خاطرنشان کرد: روستای قشه توت خیلی محروم و 
مظلوم واقع شده و عجیب تر از آن شهدای این روستاست 
که غریب و مظلوم واقع شده اند؛ شهدایی که به خاطر 
آسایش و امنیت ما از جان مایه گذاشته اند امروز نه تنها 
از یک سنگ قبر سالم محروم هستند بلکه مزار آنان در 
حال متالشی شدن است، بنابراین مسئوالن همت کنند 
و شهدا را از غربت و مردم را از این وضعیت نابسامان 
نجات دهند.مسئول دفتر نمایندگی حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس شهرستان صالح آباد هم با تأیید 
این مطالب گفت: روستاهای صالح آباد از جمله قشه توت 
که بسیار کم جمعیت است در سال های دفاع مقدس، 
9شهید تقدیم انقالب اسالمی کرده است اما در حال 
حاضر مــورد بی توجهی مسئوالن قــرار گرفته و سخت 

خانواده های آنان را دلگیر کرده است. 
ــزار شــهــدای ایـــن روســتــا   علیرضا خــســروی افـــــزود: مــ
)قشه توت( از ابتدا بر فراز تپه ای مشرف و در مجاورت 
روستا قرار گرفته و از سویی اداره آب و فاضالب روستایی 
هم در کنار مزار شهدا منبع ذخیره آب احداث کرده و 
متأسفانه به سبب سرریز شدن آب آن، این جاده و تپه 

مزار شهدا در حال ریزش و تخریب است. 
وی تأکید کــرد: روی سخنم با مسئولین اســت، گرچه 
مکاتبه هم شده است اما در اینجا عاجزانه از آنــان و 
فرماندار صالح آباد می خواهم که پیش از متالشی شدن 
ــن وضعیت  قــبــور شــهــدا ضمن بــازدیــد حــضــوری بــه ای

نابسامان رسیدگی کنند.

ادامه پروژه تصفیه خانه چرمشهر 
منتظر رأی شورای عالی فنی کشور

 مدیر ایمنی بهداشت محیط زیست و انــرژی شرکت 
شهرک های صنعتی خراسان رضوی گفت: تکمیل پروژه 
تصفیه خانه چرمشهر مشهد منتظر رأی شورای عالی 

فنی کشور است.
علی هوشمند در گفت وگو با »مشهد فوری« اظهار کرد: 
قرارداد تصفیه خانه شهرک صنعتی چرمشهر در سال٩۶ 
 به مبلغ ١5۸  میلیارد ریال منعقد شد. فاز نخست پروژه 
تصفیه خانه شهرک  صنعتی چرمشهر در اسفند ٩٨ 

افتتاح شد و تاکنون ٨٠ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 
به دلیل  پیمانکار  ادعایی که  به علت  در حال حاضر 
افزایش نرخ ارز و مطالباتی که در این زمینه مطرح کرده، 
 پروژه متوقف شده است. در چند ماه گذشته پیمانکار 
شکوائیه ای را در شــورای عالی فنی کشور مطرح کرده 
است و با صدور رأی این مرجع نحوه ادامــه این پروژه 

مشخص خواهد شد.

۱۸ روستای سربیشه تا سال آینده 
آبرسانی می شوند

فاضالب  و  آب  شرکت  همکاری  تفاهم نامه  بــراســاس 
و کمیته امداد خراسان جنوبی 1۸ روستای شهرستان 

مرزی سربیشه تا سال آینده آبرسانی می شوند.
بر اســاس اعــالم روابــط عمومی شرکت آب و فاضالب 
خراسان جنوبی، براساس قراردادی که مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب خراسان جنوبی و مدیرکل کمیته امداد 
استان آن را امضا کردند، به روستای خوشاب سربیشه و 
17 روستای همجوار آن در بخش درح آبرسانی می شود.

پـــروژه تا پایان ســال آینده 1۸ روستا با  با اجـــرای ایــن 
بهداشتی  و  آب سالم  از  نفر  و 1۸۸  جمعیت 3هـــزار 
برخوردار می شوند. برای اجرای این پروژه 3۶ میلیارد و 
290 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده که سهم 
شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی 30 میلیارد و 790 
میلیون تومان و کمیته امــداد 5میلیارد و 500 میلیون 

تومان است.

وظایف کمیته انقالب 
در روستا رسیدگی به 

اختالف های خانوادگی، 
سرقت ،قاچاق و حتی 

عبور و مرور غیرمجاز از 
مرز بود

بــرشبــرش

خبرخبر خبرخبر

شماره پیامک: 300072305  استان مااستان ما2
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

چهار شنبه  27 اسفند 1399
   3 شعبان 1442  17 مارس  2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9491  ویژه نامه 3870 

پ
/9
90
32
28

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

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
/9
90
99
26

ط
/9
91
21
20

اطمینان بار
تخفیف ویژه مستاجران
احمدآباد 38473716
پیروزی      38910291
قاسم آباد 35252020
سراسرمشهد 36011376

باربری نمونه امام رضا
خاور ساعتی 60 ت و کارگر 25 ت 

32136393-4
سلطانی 09152494232

ط
/9
91
15
52

ج
/9
90
09
68

کرایه اتومبیل رهنورد
ارائه لوکس ترین خودروهای ایرانی 
وخارجی با راننده وبدون راننده
36026696-09155115692

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

ج
/9
90
60
85

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513
خرید خودروهای فرسوده 

باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/9
80
21
62

گرانولیت ، بلکا ، سیمان کاری 
کاشی  )آخرین تماس با ما (

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9
80
60
50

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/9
90
50
16

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843
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
/9
90
89
09

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
90
63
80

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
90
14
94

ایزوگام شرق 
قیرگونی ، آسفالت  

کلی ، جزئی 
09150020052

ط
/9
90
98
53

ج
/9
91
29
14

ایزوگام شرق
با نصب 26ت 

09156009702

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

کورین
سنگ مصنوعی کابینت 

09108740861

ط
/9
91
16
74

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

ط
/9
91
10
84

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
12م(

09155023228
زینلی

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/9
90
37
77

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

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

09302978698

ط
/9
90
84
67

بهترین و باالترین خریدار
لوازم منزل فیروزی

» حاج قاسم« 32766296
09155135102

ط
/9
71
50
65

ط
/9
90
05
59

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی
802

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

کابینت / ام دی اف

گازرسانی

پ
/9
90
33
17

ط
/9
90
05
60

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

ط
/9
90
06
79

ط
/9
91
09
26

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان



خبرخبر

تحرکات زمین خواران در نوروز 
هم رصد می شود 

گشت  مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال در 
ویژه  طبیعی خراسان رضوی  منابع  و  اراضــی  امــور 

نوروز ۱۴۰۰ فعال شد.
دادستان عمومی و انقالب مشهد که روز گذشته 
در  ایرنا گفت:  به  ایــن مراسم حضور داشــت،  در 
حوزه پیشگیری از تغییرکاربری های زراعی و باغ ها، 
قــدم هــای بــزرگــی در اســتــان بــرداشــتــه شــده است 
و  بــاز هم تغییرکاربری  با وجــود همه تالش ها  امــا 

دست اندازی به زمین های ملی وجود دارد.
ســـال،  طـــول  در  ــزود:  ــ ــ اف درودی  مــحــمــدحــســیــن 
گشت ها برای جلوگیری از زمین خواری فعال بوده 
اما در روزهای تعطیل متخلفان برای زمین خواری 
و تخلفات در کمین هستند؛بنابراین در ایام نوروز 
فعال  شبانه روزی  صــورت  به  مشترک  گشت های 

خواهند بود.
وی ادامه داد: امسال با کمک دستگاه های متولی 
و مردم به صورت جدی تر تمام تالش خود را برای 
پیشگیری از تغییرکاربری اراضی و زمین خواری به 
کار می بندیم و با متخلفان برخورد قضایی خواهیم 

کرد.
عالوه  گفت:  مشهد  انقالب  و  عمومی  دادســتــان 
برای  غیرمجاز،  وســازهــای  ساخت  قمع  و  قلع  بر 

متخلفان پرونده قضایی تشکیل می شود.
وی افــــزود: تــمــامــی دســتــگــاه هــای مــتــولــی در امــر 
جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و تغییرکاربری 
پای کار هستند، اما این همکاری در سال ۱۴۰۰ باید 

تقویت شود.
در  نیز  ناحیه هفت مشهد  دادســرای  سرپرست 
ایــن مــراســم گفت: در حــوزه بــرخــورد بــا ساخت 
وسازهای غیرمجاز و رفع تصرف زمین های زراعی 
اقــدام هــای خوبی صورت  باغ ها در سال جــاری  و 

گرفته  است.
از  افــزود: امسال در داخل و خارج  ولی قنبری راد 
حریم مشهد در حوزه گشت شورای حفظ حقوق 
بیت المال از ٣٠٠هکتار زمین رفع تصرف شده و در 
حوزه کمیته صیانت از حریم مشهد نیز ۹۸۰هکتار 

رفع تصرف انجام شده است.
وی با اشاره به وجود ۳۲هزار باغ ویال و سازه غیرمجاز 
در مشهد، ادامه داد: در ایام خاص در حوزه اجرای 
آرای قلع و قمع دچار مشکل هستیم و تعطیالت 

منجر به ایجاد زمینه سوءاستفاده می شود.

بختی: سرقت تجهیزات مخابراتی، قطع مكرر 
تلفن و در پی آن قطع شدن اینترنت در این 
ــرای دانــش آمــوزان و چه  روزگـــار کرونایی چه ب
ثابت،  تلفن  به  وابسته  مشاغل  و  خانواده ها 
دردسرآفرینی کرده و بررسی ها نشان می دهد 
و  برخی کسب  تعطیلی  این موضوع موجب 

کارها نیز شده است.

مردم گالیه مند از افزایش سرقت کابل تلفن»
اين گونه از سرقت ها همواره یکی از مهم ترین 
چالش ها برای شهروندان  و مسئوالن مخابراتی 
شده به طوری که در برخی مناطق حاشيه شهر 
به یک رویه پرتکرار و آزاردهنده تبدیل شده و 
مردم را با مشکالت زیادی مواجه کرده است. 
گزارش های واصله به تحریریه روزنامه قدس از 
این ماجرا حکایت دارد که برخی مناطق شهری 
مــاه )شاید یک سال(  هستند که طعم چند 

قطعی را چشیده اند.
از سوی  در چند ماه اخیر گزارش های دریافتی 
مردم مشهد حکایت از افزایش میزان عجیب و 
غریب سرقت کابل ها و تجهیزات مخابراتی دارد و 
اهالی مناطق مختلف شهر از سرقت کابل ها و به 

تبع آن قطعی تلفن و اینترنت خود گالیه دارند.

از جمله  اقشار  از  بسیاری  اينكه  به  توجه  با 
دانش آموزان و دانشجویان آموزش های خود را 
در بستر فضای مجازی فرامی گیرند، این مسئله 
به یک معضل کامالً جدی در بعضی از مناطق 
شهر تبدیل شده که برای پیگیری ماجرا به سراغ 

مسئوالن مربوط در مخابرات استانی رفتیم.

حسن پور، مدیر روابط عمومی مخابرات منطقه 
در  محترم  مشترکان  افـــزود:  خــراســان رضــوی 
صورتی که تلفنشان به هر دلیل قطع شود  باید 
بالفاصله نسبت به ثبت واقعه در سامانه ۲۰۱۱۷  
اقدام کرده تا موضوع توسط كارشناسان مورد 
بررسی قرار گیرد، در این صورت در اسرع وقت 

نسبت به وصل آن اقدام خواهد شد.
ــط عــمــومــی مـــخـــابـــرات منطقه  ــ ــ  مـــدیـــر رواب
خراسان رضوی افزود: سرقت كابل های با طول 
از ۱۰ متر با توجه به نیاز به عمليات  بيشتر 
زيرساختی و هماهنگی با شهرداری منطقه و 
اخذ مجوز حفاری، براساس اولویت انجام شده 
و مشترکان  باید موضوع را همزمان به پلیس  

۱۱۰ هم اعالم کنند.

سرقت میلیاردی کابل های مخابراتی»
حسن پور با اشاره به اينكه متأسفانه بارها در 
متعدد  سرقت های  شاهد  مناطق  از  بعضی 
بوده ایم، تصريح  کابل و تجهیزات  مخابراتی 
كرد: موضوع سرقت کابل های مخابراتی مقوله 
تــازه ای نیست و گزارش های سرقت کابل های  
مخابراتی در یک سال گذشته از قطع ارتباط 
بیش از 5۰هــزار خط تلفن ثابت در مقاطع و 
زمان های مختلف حکایت دارد. از سوی دیگر 
بر  عــالوه  مخابراتی  تجهیزات  و  کابل  سرقت 
اینکه موجب نارضایتی مشترکین از خدمات 
مخابرات شده است، ساالنه چندین میلیارد 

تومان هم به مخابرات ضرر می زند .
مــخــابــرات  عــمــومــی  روابـــــــط  اداره  ــیـــس  رئـ

مناطق  بــعــضــی  در  گــفــت:  ــوی  ــان رضـ ــراسـ خـ
فیبرنوری را جایگزین کابل های مسی کرده ایم و 
این روند در  مناطق دیگری که با مشکل سرقت 

ر وبه رو شده اند در حال پیگری است.
ــاری  ــح کـــــرد: در ســــال جـ حـــســـن پـــور تــصــری
تجهیزات  و  پست  كابل،١٠٠کله  ٢٥٠كيلومتر 

۱۰حوضچه به سرقت رفته است.
وی ادامه داد: ما تاکنون اقدام های بسیاری برای  
کاهش سرقت و رفع این معضل برای شهروندان 
انجام داده ایم و این سلسله پیگیری ها در شرایطی 
استان  در  اینترنت  و  تلفن  بــه  نیاز  کــه  اســت 
تقریباً به دو برابر افزایش یافته است. همچنین 
مخابرات با نصب قفل های ضد سرقت، نصب 
دوربین های مداربسته، استفاده از کابل های با 
تکنولوژی فیبرنوری و... تالش کرده راهکاری برای 

کاهش سرقت ها ایجاد  کند.
وی در پایان تصریح کرد: از شهروندان محترم 
به  را  مشکوک  ــوارد  ــ م می کنیم  درخـــواســـت 
مراجعه  در صــورت  و  کنند  گــزارش  مخابرات 
افراد تحت عنوان مأمور مخابرات حتماً کارت 
از  و  کــرده  مطالبه  آن هــا  از  معتبر  شناسایی 
پرداخت هر گونه وجهی بابت کابل کشی مجدد 

خودداری شود.

یک  مسئول در مخابرات خراسان رضوی خبر داد

سرقت 250 کیلومتر کابل در یک سال!
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رحمانی: روز گذشته پیکر پاک شهید مدافع 
وطن »بابک حقانی فر« در مراسم باشکوهی در 

مشهد تشییع شد.
سرگرد شهید بابک حقانی فر روز ۱۳ اسفند در 
بخش انتظامی نصرآباد برای دستگیری متهم 

پرونده سرقت به مأموریت اعزام شد. 
فرار  با خـــودرو قصد  که  میان متهم  ایــن  در 
داشت با سرعت زیاد به  پلیس وظیفه شناس 
برخورد کــرد و در ایــن حادثه او به شــدت از 
ناحیه سر آسیب دید و پس از آن به فیض 

شهادت نائل آمد.

پــس از آنــکــه کـــادر درمــانــی مــرگ مــغــزی این 
مرد قانون را اعالم کرد، خانواده شهید »بابک 
حقانی فر« با اهدای عضو فرزندشان موافقت 
کرده و زندگی دوباره به چند بیمار بخشیدند. 
از این شهید یک دختر خردسال به نام ساحل 
بابک  یادگار مانده اســت.  سرگرد شهید  به 
حقانی فر« اهل الهیجان و ساکن مشهد بود که 
چند ماه پیش برای ادامه خدمت به شهرستان 
تربت جام منتقل شد. پدر شهید که فرهنگی 
بازنشسته است روز گذشته و در مراسم تشییع 
گفت: بر خود می بالم که پدر شهید هستم و 

پسرم یک پلیس اندیشمند بود. 
از همین رو سردار محمدکاظم تقوی، فرمانده 
انتظامی استان خراسان رضوی گفت: شهادت 
به فرمایش رهبر معظم انقالب اسالمی، مرگ 

تاجرانه است. 
خراسان  استان  انتظامی  کارکنان  افـــزود:  وی 
رضوی امروز میثاقی دوباره با شهدا برای ادامه 
راه شان بسته اند و عهد می کنند در برخورد با 
مجرمان و اراذل و اوبــاش لحظه ای از تالش و 

مجاهدت فروگذار نکنند. 
حجت االسالم علیرضا رامیار، رئیس عقیدتی 

خراسان  استان  انتظامی  فرماندهی  سیاسی 
رضوی نیز در این مراسم با تبریک و تسلیت 
شهادت این افسر غیور نیروی انتظامی گفت: 

بابک  شهید  مطهر  پیکر  اعــضــای  اهــــدای 
حقانی فر درس بزرگی برای ماست و امیدواریم 

در امتداد راه شهدا ثابت قدم و استوار باشیم.

مأمور نیروی انتظامی حین انجام وظیفه آسمانی شد 

شهیدی که پس از شهادت هم با اهدای عضو رشادت کرد 

خبرخبر

ط
/9
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قالیشویی استان
شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال، شستشوی 

فرش های 1000 و 1200 شانه با ضمانت و تضمین کیفیت
100% اسالمیبدون چین و چروک و خدمات بعد از شستشو

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526

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

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ج
/9

91
09

27

نظافتی جنت 
نظافت پله وپیلوت 
38475587

09155799498

ج
/9

90
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51

تعمیررویه مبل
 با رنگ وپارچه دلخواه شما 

حمل ونقل و بازیدرایگان
09337933193آسیابان
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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479

ج
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91
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

ج
/9

91
05

21

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

ج
/9

90
16
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تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی، چاپ اجسام،برش 
لیزر،هدایاتبلیغاتی 09154205729

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
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ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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ط
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بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034

ج
 / 

99
03

93
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خرید ضایعات 
وآهن آالت 
36901796

 09151118441 

مرادی

خرید آهن آالت 
تخریبی و ضایعات و... 

)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     

/ه
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03
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ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016

ج
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90
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81

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ج
/9

90
92

07

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

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

تابلوسازی

خرید و فروش
ضایعات

خدمات نظافتی

پرده و مبلمان

ط
/9

90
05

55

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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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

ج
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای ناصر حسن زاده

 مس��ئول دفتر مش��اور امالک به ش��ماره عضویت 
10581

 به نشانی:  بلوار مجیدیه، مجیدیه33/1
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 

تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی به 
مح��ل فوق الذکر مراجع��ه و مدارک خود را تحوی��ل بگیرند. الزم به 
توضیح اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان ف��وق یا عدم اعالم 
ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09152005255
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
91

29
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای اسماعیل ابراهیمی

 مس��ئول دفتر مش��اور امالک به ش��ماره عضویت 
8382

 به نش��انی:  بلوار طبرسی شمالی4 نبش حیدری 
نسب15

مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 

تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی به 
مح��ل فوق الذکر مراجع��ه و مدارک خود را تحوی��ل بگیرند. الزم به 
توضیح اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان ف��وق یا عدم اعالم 
ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09360579742

روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
91
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای محمدرضا غالمیان

 مس��ئول دفتر مش��اور امالک به ش��ماره عضویت 
15771

 به نشانی:  اقدسیه21 انوری3 بین نجاریان 5و7
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 
تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف م��دت 30 روز از 

تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155577101
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
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هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 1- نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رأی شماره 139960306013002448 مورخ 1399/12/24 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم اعظم حق پرست فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت کل 195/80 مترمربع از پالک شماره 355 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد 

بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای حسن راه نورد و خانم ماه جان دهقانی بیلندی مالکین رسمی
2- نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رأی شماره 139960306013002451 مورخ 1399/12/24 هیئت اول 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی قاسم نژاد فرزند حسن )که برابر قیم نامه شماره 75- سرپرستی- 1384/02/04 
دادگاه گناباد خانم اعظم حق پرست به عنوان قیم ایشان منصوب شده اند( در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت کل 195/80 مترمربع از پالک شماره 355 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی 

علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای حسن  راه نورد و خانم ماه جان دهقانی بیلندی مالکین رسمی
محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه 
و محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم 

دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-9913038
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چشم سومچشم سوم

» نوروز«  بهانه مهربانی های بی بهانه 
هرسال نوروز برای همه ما از نیمه های اسفند شروع 
ــاز کـــردن پــرده هــا و  مــی شــد. هــمــان روزهــایــی کــه بــا ب
کردن  تمیز  تا  و  می شد  آغــاز  فرش ها  شست وشوی 
همه جاهایی که دیده نمی شود، خانه  تکانی هایمان 
ــم جمع  ــت. هــمــان زمـــان کــه همه دورهـ ــه داشـ ادامـ
و تالش،  و درس  کار  از یک سال  تا پس  می شدیم 
بــرنــامــه ریــزی کنیم.  ــام عید،  ای ــرای سفر چــنــدروزه  ب
اگر  می کردیم  تصور  کــه  ســال  پــایــان  روزهـــای  همان 
نمی شود،  عید  نخریم،  نــو  کیف  و  کفش  و  لــبــاس 
خیابان های  و  شلوغ  پیاده روهای  در  بدوبدوهایمان 
پر از ترافیک و هیاهوهایی که از آن لذت می بردیم. 
و  می چیدیم  را  که سفره هفت سین  روزهایی  همان 
به جای خرید  کوچکی  انداختن سیب سرخ  بحث 

ماهی قرمز کوچک در تنگ بلوری بود. 
آن روزهایی که پیش از سفر، یک دیدار اصلی مثل 
دیدار پدرو مادرمان را در اولویت می گذاشتیم تا حرمت 
بزرگ ترهایمان را حفظ کنیم. نوروز، همان تیک تاک 
تحویل لحظه ســال  دعـــای  در  ســاعــت   عــقــربــه هــای 
که  می کردیم  زمــزمــه  آرام  زیــرلــب  را  آن  همه  و  بــود 
»بگردان حال ما را به نیکوترین حال« و پس از آن، 
لحظه صدای توپ و آغاز سال نو که همه خانواده، 
گوینده  صــدای  با  و  می گرفتیم  درآغــوش  را  یکدیگر 
نوید  هموطنان  برهمه  را  نو  سال  آغــاز  که  تلویزیون 
لحظه  و  می شد  دوچــنــدان  خوشحالی مان  مـــی داد، 
ازالی  که  نویی  پول های  می رسید.  فرا  گرفتن  عیدی 
قرآن به نیت برکت سال نو از دست بزرگ ترهایمان 
می گرفتیم و عطرگل و سنبل همه فضای خانه را پر 

می کرد.
ــوش بستن  ــال خــ ــا هـــمـــان حــ ــال هـ ــان، سـ ــ ــوروزمـ ــ  نـ
ــرای  ــ بـ بــــرنــــامــــه ریــــزی  بــــــود و  ــان  ــمــ ــ ــای ــدان هــ ــمــ  چــ
جلوس های  همان  سفر،  از  پس  بــازدیــد هــای  و  دیــد 
مــعــروف کــه گاهی تــا پــایــان عید هــم ادامـــه داشــت، 
کووید19  ناشناخته  بیماری  که  گذشته  سال  از  اما 
خبرش رسید همه ما ماندیم با یک اتفاق ناباورانه. 
و  سنت ها  از  کــدام  هیچ  با  که  اتفاق هایی  همان  از 
آداب و رسوم آخر سال و شروع دوباره سال جدید 
بهاری  و حال جشن  آن همه شور  درنمی آمد.  جور 
و در آغوش گرفتن ها و رفت وآمدهای عید جایش را 
به سکوت و خلوت شدن خیابان ها داد و با برقراری 
سفر  برنامه  و  هفت سین  سفره  از  خبری  قرنطینه، 
نبود. حاال یک سال از همان تجربه می گذرد، تجربه 
تلخی که موجب شد بیشترین آمار مرگ و میر را در 
طول سال داشته باشیم. هنوز هم بهار امسال عده 

زیادی سیاه پوش عزیزانشان هستند. 
رعایت  و  مواد ضدعفونی کننده  و  ماسک  هم  هنوز 
فــاصــلــه اجــتــمــاعــی اولــویــت بـــرای کــنــتــرل مــوج هــای 
همان  اولویت ها  امسال  هم  هنوز  کروناست.  بعدی 
کمک های نوروزهمدالنه برای نیازمندانی است که به 
دلیل کرونا مشاغلشان دچار آسیب شد. نوروز 1400 
از آداب و رسوم  همه  هم هنوز نیاز به چشمپوشی 
ساله جشن نوروز دارد. نوروز بهانه ای برای همدلی، 
رفع کدورت ها و ایجاد حال خوب است. می شود با 
را  حال خوش  آفرید  دوستی  لبخند صمیمانه  یک 
تمام  برابر  در  و  لبی نشاند  بر  را  و خنده  داد  هدیه 
به  که  و  ای کاش هایی  منفی  انرژی های  و  نامالیمات 
خاطر شیوع کرونا و شرایط اقتصادی محقق نشدند 
کافی است یادمان باشد هیچ چیز بهتر از بودن در 
کنار هم نیست و برای آنکه سال ها از بودن یکدیگر 

بهره مند شویم هوای هم را داشته باشیم.

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان خبر داد

 ممنوعیت توزیع اسکناس نو
 در بانک ها

رضا طلبی: دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان 
رضوی گفت: توزیع اسکناس نو در شعب بانک های 

استان ممنوع است.
حمید صفای نیکو در گفت وگو با قدس آنالین اظهار 
کرد: با توجه به تداوم شیوع ویروس کرونا در جامعه 
و به منظور پیشگیری از انتقال و انتشار آن، مطابق 
بخشنامه بانک مرکزی همانند سال گذشته، امسال 
نیز توزیع اسکناس نو در روزهای پایانی سال در شعب 

بانک های خراسان رضوی ممنوع است.
وی تصریح کرد: همچنین با توجه به دستورالعمل های 
بانک مرکزی در خصوص مقابله با شیوع ویروس کرونا 
و برای جلوگیری از انتشار آن، ساعت کاری بانک ها در 
روزهای پایانی سال نیز همانند سال گذشته تغییری 
نداشته و طبق روال عادی بوده و باجه عصر نیز در 

هیچ کدام از بانک های استان دایر نیست. 
 دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی در 
مورد فعالیت بانک ها در روز ۳0اسفند ماه نیز افزود: 
تعیین روز شنبه ۳0اسفند ماه به عنوان روز کاری در 
اختیار هیئت وزیران است که تاکنون این هیئت در 
این باره اعالمی نداشته است و شبکه بانکی استان 
هر گونه تصمیمی که در این باره گرفته شود را اجرا 

خواهد کرد. 
صفای نیکو درباره وضعیت کاری بانک ها در تعطیالت 
نــوروز  ایــام  در  استان  بانکی  نیز گفت: شبکه  ــوروز  ن
تعدادی شعب محدود و با اولویت مناطق زائرپذیر و 
مرکزی شهر را به منظور ارائه خدمات به شهروندان و 
زائران به صورت کشیک فعال کرده است که فهرست 
این شعب از سوی هر بانک به صــورت جداگانه در 

شعب بانک ها اطالع رسانی می شود.

با چراغ نیمه سبز دولت 

شرایط کرونایی مشهد در نوروز 
بحرانی خواهد شد!!

در آستانه سال نو مشهد همیشه  هاشم رسائی فر: 
اینکه سال گذشته  تا  بــوده  زیــادی  مقصد مسافران 
هم  به  سفر  بــرای  را  همه  برنامه  و  شایع شد  کرونا 
توان  در  ریخت. هر چه سال های گذشته مسئوالن 
بــه مشهد و استان  بـــرای دعـــوت مـــردم  و  داشــتــنــد 
بار  خراسان رضوی به کار می گرفتند برای نخستین 
در تاریخ چند برابرش کردند که کسی به مشهد سفر 
نکند دلیلش هم برای همه مشخص بود. گرفتاری که 
ویروس کرونا برای کل کشور و همه دنیا درست کرده 
بود عامل اصلی بازدارندگی برای سفر شد. خیلی ها 
مراعات کردند و سفر رفتن در روزهای آغاز سال 99 را 
به زمان دیگر موکول کردند آن هایی هم که هشدارها 
را جدی نگرفتند برای عزیمت به مشهد با مشکالت 
متعددی مواجه شدند؛ از جلوگیری برای ورود به شهر 
و استان گرفته تا جریمه ها و نبود امکانات اقامتی و 

رفاهی.
امسال با اینکه کرونا از ابتدای سال تا انتهایش با ما 
بوده اما تمام نگاه ها به قوانینی است که برای سفر 
اســت. طبق  نظر گرفته شــده  در  از ســوی مسئوالن 
کرده  اعــالم  تاکنون  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  آنچه 
ورود به شهرهای با رنگ قرمز و نارنجی ممنوع است 
ندارند.  مسافرپذیری مشکلی  برای  مناطق  مابقی  و 
عنوان  زرد  رنــگ بــنــدی هــا  اعـــالم  آخــریــن  در  مشهد 
ملی  معیار ستاد  و  متر  اســاس  بر  یعنی  ایــن  شــده 
مسافران  ورود  برای  منعی  این شهر  کرونا  با  مبارزه 
رئیس  اخیر  نظر  اظهار  اما  داشــت  نخواهد  ــوروزی  ن
پلیس  راه خراسان رضوی مبنی بر اینکه با توجه به 
و بالمانع  زرد کرونایی  قرارگیری مشهد در وضعیت 
اعالم شدن سفرهای نوروزی به مشهد، اما ورود به 
مشهد با پالک های غیربومی اکیداً ممنوع است. این 
را  به مشهد  ورود  اجــازه  غیربومی  یعنی خودروهای 
نخواهند داشت و در صورت مشاهده پالک غیربومی 
اظهارات  دیگر  در سوی  می شوند.  مواجه  با جریمه 
معاون استاندار خراسان رضوی را داریم که بر مبنای 
اینکه وضعیت مشهد  و  موضوع رنگ بندی شهرها 
را بالمانع  در حال حاضر زرد است ورود به مشهد 

اعالم کرده است.
نیست  معلوم  دقیق  صـــورت  بــه  هنوز  کــه  چند  هــر 
آینده  روزهــای  در  شرایطی  چه  مشهد  به  مسافرت 
خواهد داشت اما طبق روال یک سال اخیر و اینکه 
ستاد استانی مبارزه با کرونا مرجع اعالم نظر در مورد 
سفرها و شرایطی اینچنینی بوده است در تماس با 
دکتر مهدی قلیان، سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا در 
سفر  به  مربوط  موضوعات  آخرین  رضــوی  خراسان 
را جویا  استان  پلیس راه  رئیس  اظهارات  به  توجه  با 
شدیم که وی با اظهار این جمله که شرایط مشهد 
در حال حاضر زرد است و بر مبنای آنچه ستاد ملی 
مبارزه با کرونا در نظر گرفته فقط سفر به شهرهای 
بــرای  موضوعی  فعالً  اســت  ممنوع  نارنجی  و  قرمز 
ممنوع بودن سفر به مشهد به ما ابالغ نشده است. 
نظر  هنوز  عنوان شد  که  طــور  همان  تفاسیر  ایــن  با 
قطعی برای وضعیت سفر به مشهد وجود ندارد اما 
زرد  این است که وضعیت  ببریم  یاد  از  نباید  آنچه 
شرایطی کامالً شکننده است و با اندکی سهل انگاری 
می تواند خیلی زود به سمت قرمز شدن برود و همه 
معادالت را به هم ریخته و شرایط را از اینکه هست 
اخباری  طبق  نیز  اکنون  اینکه  کما  کند.  بحرانی تر 
بیماران  بستری های  و  مراجعات  تعداد  غیررسمی 
کرونایی در مشهد رو به افزایش است و این می تواند 

زنگ خطری بزرگ برای روزهای پیش رو باشد.
نکته تأمل برانگیز اینکه بر اساس اعالم منابع رسمی 
به شهر  ورودی  تعداد خــودروهــای  اخیر  روزهــای  در 
سال  پــایــان  در  مشابه  ــای  روزهــ نسبت  بــه  مشهد 
گذشته حدود ۳0درصد افزایش داشته و بی تردید این 
رقم سیر صعودی خواهد داشت و نباید از این مسئله 
با  انگلیسی  جهش یافته  کرونای  که  شد  غافل  هم 
شیوع سریع و گسترده هم در شهر مشهد و برخی 

شهرهای دیگر به کمین نشسته است.

فرصت طالیی اتخاذ راهکارهای کارآمد برای دوران پساکرونا را از دست ندهیم

ضرورت توسعه گردشگری در سرزمین خورشید

خبرخبر

مــهــدی کــاهــانــی مــقــدم: گــردشــگــری در 
مــشــهــد و خـــراســـان رضــــوی، بــه خاطر 
بارگاه  ویــژه ای که به دلیل وجود  جایگاه 
آثار  از  بسیاری  نیز  و  دارد  رضــوی  منور 
را  تمدنی کشورمان  و  فرهنگی  تاریخی، 
پویا  اســت، صنعتی  در خود جای  داده 
به شمار می آید به همین دلیل، پیش از 
بحران کرونا هرساله میزبان ده ها میلیون  
نفر زائر و گردشگر داخلی و خارجی بوده 

است.
در یک سال گذشته اما با شیوع ویروس 
ــه صنعت  ــدی بـ ــدیـ کـــرونـــا، آســـیـــب شـ
و خراسان رضوی  در مشهد  گردشگری 
برخی  اذعـــان  بــه  کــه  آنچنان  وارد شــد؛ 
مسئوالن در این حوزه، بیش از 90 درصد 
از فعاالن گردشگری در مشهد و خراسان 
رضوی با بیکاری روبه رو و زیان های مالی 

سنگینی را متحمل شده اند.
ــاه اجتماعی  ــعــاون، کــار و رفـ ت مــدیــرکــل 
خراسان رضــوی چندی پیش در همین 
ارتــبــاط گفت: ایــن اســتــان بــا 10 درصــد 
معیشتی،  کــمــک  دریـــافـــت  مــشــمــوالن 
بیشترین منابع تخصیص یافته و تعداد 
مشموالن را بین دیگر استان های کشور 

در اختیار دارد.
 حــمــیــدرضــا پـــنـــاه افـــــــزود: از مــجــمــوع 
۳4 میلیون و 90 هــزار نفر از مشموالن 
از  بــیــش  کـــشـــور،  در  معیشتی   کــمــک 
از جمعیت  نفر  هــزار  و ۳00  میلیون   ۳
خراسان رضوی )نزدیک به 10 درصد کل 
مشموالن(، کمک 100 و 1۲0 هزارتومانی 

دولت را دریافت کرده اند.
بــا شــیــوع کــرونــا بیشتر کــســب وکــارهــای 
کالنشهر مشهد مانند هتل ها، رستوران ها 
و مراکز اقامتی و سیاحتی تقریباً تعطیل و 
بسیاری از مشاغل صنوف مرتبط با زائران 
و گردشگران متضرر شده اند. آمارها نشان 
می دهد اشتغال ۷0 هزار نفر در صنعت 
تهدید  کرونا  دلیل  به  گردشگری مشهد 

شده است.
به گفته مسئوالن میراث 
 فــرهــنــگــی، گــردشــگــری و 
کل  جمع  صنایع دستی، 
کرونا  از  نــاشــی  خــســارت 
ــوزه گـــردشـــگـــری و  ــ در حـ
صنایع دستی در خراسان 
ــه  ــک ب ــ ــ ــزدیـ ــ ــ  رضـــــــــــوی نـ
40 هزار میلیارد ریال بوده 
است و از مجموع ۲ هزار 
گردشگری  ــد  واحـ  ۳00 و 

دارای مجوز فعالیت در این استان، هزار 
و۷00 واحــد )۷4 درصــد( به خاطر بحران 

کرونا غیرفعال و تعطیل شده اند.
این در حالی است که پیش ازاین به دلیل 
چشمپوشی  ضـــرورت  و  تحریم ها  فشار 
جایگزینی  ایــده  محور،  نفت  اقتصاد  از 
سوی  از  نفت،  ــرای  ب گردشگری  صنعت 
برخی مسئوالن و دولتمردان مطرح بود؛ 
چراکه باور بر این است صنعت گردشگری 
با مجموعه ای پیچیده از خدمات گوناگون، 
فرصت های اشتغال فراوانی را در بخش های 
درصــورتــی کــه  و  می کند  ایــجــاد  مختلف 
از  بــســیــاری  ــابــد،  ی توسعه  ایـــن صنعت 
بــخــش هــای مختلف کــشــور بـــا رشـــد و 
آن ها  ازجمله  که  می شوند  مواجه  ــق  رون

رشد مسکن،  به  می توان 
و  حمل ونقل  کـــشـــاورزی، 
اشتغال زایی های مستقیم 

و غیرمستقیم اشاره کرد.
شیوع کرونا و به دنبال آن، 
رکود گردشگری به ویژه در 
خراسان رضوی و مشهد، 
مناسبی  فرصت  و  زمینه 
حــوزه  ایــن  متولیان  ــرای  بـ
با  تــا  فــراهــم آورده اســـت 
ظرفیت های  از  اســتــفــاده 
پــژوهــشــی مختلف، راهــکــارهــای مــؤثــر و 
کارآمدی برای رسیدن به هدف توسعه و 
جایگزینی صنعت گردشگری برای نفت 

را پیدا کنند.
آیــنــده ای  در  اینکه  اســـت  مسلم  آنــچــه 
نه چندان دور، سایه خطر و تهدید ویروس 
ــوم بــرطــرف و مشهد  ــن مــرزوب کــرونــا از ای
ــار دیگر میزبان  ب و خــراســان رضـــوی نیز 
گردشگران  و  ــران  ــ زائ میلیونی  جمعیت 
برنامه و  ــر  اگ زمـــان  آن  تــا  خواهند شــد. 
ــران و  ــرای جــذب حداکثری زائـ ب ظرفیتی 
ــژه در  ــه وی گــردشــگــران نــداشــتــه بــاشــیــم، ب
گرانی  و  قیمت ها  افــزایــش  کــه  شرایطی 
گسترده کــاال و خــدمــات، قــدرت خرید و 
طور  به  را  خــانــواده هــا  از  بسیاری  تحرک 

چشمگیری کاهش داده است، نمی توانیم 
انتظار جبران خسارت های دوران کرونا برای 
شاغالن و صنوف مرتبط با حوزه گردشگری 
)که تاکنون بیش از 15 هزارمیلیارد تومان 
ــت( را داشــتــه باشیم  ــده اســ بـــــرآورد شـ
و صــنــعــت گــردشــگــری ایـــن خــطــه را با 
ــه رو  روب تاریخی  و  بی سابقه  عقب گردی 
ساخته ایم؛ توسعه و جایگزینی صنعت 

گردشگری برای نفت هم پیشکش!
ایران پیش از بحران کرونا، از مقاصد بزرگ 
گردشگری سالمت در منطقه بوده است 
و به گفته معاون توسعه منابع و مدیریت 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
بــه ۶00 هـــزار گردشگر  نــزدیــک  ــه  ســاالن
سالمت از 55 ملیت مختلف، برای درمان 
پس  مشهد  که  می آمدند  کشورمان  به 
تــعــداد این  پــذیــرای بیشترین  تــهــران،  از 
گردشگران بوده است. بدون تردید در دوران 
پساکرونا نیز این شهر بار دیگر جایگاه خود 
را در این زمینه بازخواهد یافت و مسئوالن 
دستگاه های مرتبط باید با توجه به تغییر 
و  مــدون  برنامه های  هم اکنون  از  شرایط 
بــرای جلب و جذب  کارشناسی شــده ای 
خود  کــار  دستور  در  سالمت  گردشگران 

داشته باشند.
این زمینه  البته دولــت و قانون گذاران در 
وظیفه اصلی را برعهده دارنــد؛ وظیفه ای 
که در چند دهه گذشته باوجود وعده های 
بسیار در شعارهای تبلیغات انتخاباتی و 
سخنرانی در مجامع و محافل مختلف، 

هرگز جامه عمل نپوشیده است. 
با تمام این اوصاف نباید این احتمال تلخ 
را نادیده گرفت که اگر اقدامی برای اصالح 
خدمات  حــوزه  در  سنتی  ناهنجاری های 
گردشگری در مشهد صورت نگیرد با رونق 
دوبــاره این حوزه بــازار افــراد بی نام ونشان 
خدمت رسان به گردشگران در بخش های 
مختلف والبته تبعات ریــز و درشــت آن 

دوباره داغ خواهد شد.
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سمانه محمدزاده ثانی: با گسترش شیوع کرونا، سال 
99 سال سختی برای همه صنوف بود و سبب شد تا 
بازار شب عید خود را از دست بدهند و دچار ضرر و 
و  اقتصادی  این خصوص فعالیت  زیــان شوند که در 
کسب و کار قنادان و بازار میوه و تره بار هم از این قاعده 

مصون نیست.
یکی از قنادان مرکز خراسان شمالی با اشاره به افزایش 
می گوید:  شیرینی  و  کیک  تهیه  اولــیــه  مـــواد  قیمت 
متأسفانه قیمت مواد اولیه بیش از 50 درصد افزایش 

یافته است.
یوسف یزدانی کمبود مواد اولیه را یکی از عمده ترین 
اولیه  مواد  می کند:  بیان  و  عنوان  قنادی ها  مشکالت 
قنادی ها تنها آرد، روغن و شکر نیست، یک قنادی از 
مواد مختلفی همچون پودرکاکائو، نارگیل و انواع مغز 
آجیل استفاده می کند که قیمت این مواد نیز به شدت 

افزایش یافته است.
او یکی دیگر از مشکالت این صنف را شیوع ویروس 
کرونا عنوان می کند و ادامه می دهد: متأسفانه ویروس 
قنادان  کاری  با فصل  در سال گذشته همزمان  کرونا 
و شیرینی فروشان شیوع پیدا کرد و روزبــه روز شرایط 
سخت تر و دشوارتر شد به طوری که برخی همکاران 
از ادامــه کار در این صنف انصراف دادنــد و به شغل 

دیگری گرایش پیدا کردند.

افزایش قیمت 100درصدی مواد اولیه»
رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان بجنورد نیز در 
گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: ازآنجایی که صنف قنادان 
کرونا متحمل  از  را  زیــادی  تولیدی است خسارت های 
شده اند و بیش از 10درصد از قنادان شهرستان بجنورد از 

این شغل کناره گیری کردند.
علی رحمتی می افزاید: در سال یک مرتبه قیمت شیرینی 
افزایش می یابد و آن نیز ابتدای سال است اما قیمت مواد 
اولیه آن مانند شکر و روغن هر بار نسبت به دور قبلی 
خرید متفاوت و زیادتر شده است.به گفته وی قیمت 
مواد اولیه از سال گذشته تاکنون به طور میانگین بیش از 
100 درصد افزایش  یافته و این در حالی است که میزان 
فروش قنادان در مناطق مختلف تا 50 درصد نسبت به 
سال پیش کاهش داشته است و با وجود افزایش نرخ مواد 

اولیه، قیمت شیرینی افزایش نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه قنادان از قیمت پایین شیرینی ناراضی 
هستند، می گوید: در حقیقت قنادان بر این امر واقف اند 
که با قیمت کنونی فقط ضرر می کنند اما چاره ای نیست 

و باید با این مسئله کنار بیایند.

بازار ضعیف میوه»
یکی از فروشندگان میوه و تره بار در بازار بجنورد نیز در 

گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: استقبال مردم از بازار 
میوه مانند سال های گذشته نیست، زیرا گران شدن 
میوه و نیز ویروس کرونا و ترس از درگیر شدن به آن، 

سبب کاهش خرید مردم شده است.
قلی زاده با اشاره به اینکه امسال نیز همانند سال های 
گذشته میوه شب عید در غرفه های دولتی شهر توزیع 
و  کشور  اقتصادی  مشکالت  می کند:  بیان  می شود، 
همچنین وضعیت اقتصادی خانوارها سبب می شود 
میوه های  خــریــد  بــه  گــرایــش  شــهــرونــدان  از  بسیاری 
توزیع  و  عرضه  منتظر  و  باشند  نداشته  گرانقیمت 

میوه های دولتی برای شب عید باشند.

توزیع 600 تن میوه تنظیم بازار»
رئیس اتحادیه بارفروشان بجنورد نیز در گفت وگو با 
قیمت گذاری  و  توزیع  در  کرونا  تأثیر  به  ما  خبرنگار 
میوه ها اشاره می کند و می افزاید: شیوع و همه گیری 
کــاهــش و حتی حــذف دورهمی ها  بــا  کــرونــا  ویـــروس 

سبب شد خرید میوه نسبت به قبل کاهش یابد.
ــازار  ــروزه ای مــی افــزایــد: تــوزیــع مــیــوه هــای تنظیم ب ــی ف
استان برای نوروز 1400 از دیروز با 400 تن پرتقال به 
قیمت 10 هزار و 500 تومان و ۲00 تن سیب درختی 

به قیمت 9 هزار و 500 تومان آغاز شد.

قدس گزارش می دهد

تلخی های بازار میوه و شیرینی خراسان شمالی

گزارشگزارش

با رونق دوباره این 
حوزه بازار افراد بی نام 

ونشان خدمت رسان 
به گردشگران در 

بخش های مختلف والبته 
تبعات ریز و درشت آن 
دوباره داغ خواهد شد
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پسوند  تنگدستی-  و  فقر   - جــداگــانــه   .1
کهن-   نــقــاش-  وســایــل کــار  از   .۲ شباهت 
هدایتگر هواپیما ۳. دردها- از شخصیت های 
لقب  آن  بــه  ــاووس-  ــ کـ فــرزنــد  و  شاهنامه 
انسولین گیاهی داده اند 4. قطعه موسیقایی 
ــاز نوشته  کــه بـــرای یــک و یــا بیش از دو سـ
اجــرا می گردد-  مــوومــان  درچند  و  می شود 
خاک ها- جمع تهمت 5. ضربه شمشیر- 
ــه ای  ورق خــدای سنگی- شیرینی  هیزم ۶. 
آب بند  متحده-  دول  کرمانشاه-  سوغات 
۷. تخته های بزرگ چوبی- از وسایل جنگ 
کوزه گری-  خشمگین-   .8 ترکی  نام  قدما- 
تنظیم کننده  صلیب-  نیکی-   .9 کرانه ها 
از  ســرگــردنــه-  دزد  نیکو-  مــیــوه   .10 ــو  ــ رادی
هیوندایی  خودروسازی  شرکت  محصوالت 
11. خدای خدایان یونان باستان- شایستگی 
1۲. فرومایه – از مشاغل تولیدی - باالآمدن 
آب دریا- تکیه دادن 1۳. ریزنمره- هم صدا- 
چماق  نگهبان  فرنگی-  استان   .14 تـــداول 

نقره ای- آشکارا 15. خیسی اندک- از انواع 
گذرگاه های شهری- نامی دخترانه 

1. شهری در استان مازندران – تأمین کننده 
قوای محرکه بعضی کشتی ها ۲. بچه ترسان 
 – دوچــرخــه  پنچرگیری  وسایل  از  خیالی- 
مانندی-  برد مشهور- پسوند  خوابیده ۳. 
چون 4. صاحبان- زنده- حشره آفت مزارع 
گندم 5. وحشی- خرمافروش- چین وشکن- 
خــط کــش هــنــدســی ۶. صـــوت دعــــوت به 
سکوت- دربست کارخانه- چندین فیلسوف 
۷. خــرم و شـــاداب- بــزرگــوار- عامل انتقال 
بیماری اسهال 8. مقاصد درونی - دیسکت 
رایانه ای- مخفف»شاه«+»پسوند شباهت« 
9. پایتخت ایالت کلرادو آمریکا- ثروتمند- 
ظرف آبخوری 10. بازیکن سابق تیم فوتبال 
پرسپولیس با نام کوچک همایون ، ملقب 
به بمب سیاه فوتبال ایران- عددماه- ضمیر 

ــرح دادن-  شــ شطرنجی-  چــهــره   .11 مــفــرد  سوم شخص 
پشت سرهم- نفی تازی 1۲. آزاد- خمیر بتونه- اشاره به 
مقداری مشخص دارد 1۳. ظرف آزمایش- جمع فوت به 
معنی شکاف میان دو انگشت- پول 14. شبح- پرده داری 
مقدس  کتاب  یخ بستن-   .15 گــنــگ بــودن  کعبه-  خانه 
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