
آمار فوتی های مشهد همچنان در حال افزایش است 
و ستاد کرونای استان دستور داد تا از ورود خودروهای 
غیربومی به استان جلوگیری شود، اما بررسی های 
میدانی روزنامه قدس خالف این ادعا را ثابت کرد و 
مشخص شد خودرو مسافران فقط با یک جریمه 
ورود  از ممنوعیت  و خبری  قانون می شوند  اعمال 
نیست. روز گذشته از زبان دبـیـر سـتـاد مـبـارزه بـا 
مضمون  ایــن  با  خبری  رضـــوی  خـراسـان  کـرونـای 

منتشر شد: با پیشنهاد مدیریت 
اســـتـــان و مــوافــقــت ســتــاد ملی 
ویــروس  بــا  مقابله  و  پیشگیری 
کرونا، سفر به خراسان رضوی از 

مبدأ تمام استان های...

مبارزه با جوالن کرونا به سرعت  در تصمیم گیری نیاز دارد 

مراکزسرپایی24ساعتهمیشود
 گزارش میدانی قدس 

 از تردد پالک های غیر بومی 
در وضعیت کرونایی مشهد

 جریمه خودرو 
 شرط ورود 

به شهر!
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هشدار دانشکده علوم پزشکی نیشابور

 تاالرها باز بمانند
باید بیمارستان صحرایی بزنیم

 مسئول بسیج 
جامعه پزشکی خراسان رضوی خبر داد 
آموزش و اعزام نیروهای 
 مردمی برای کمک 
به کادر درمان

  افزایش تعداد خانه های هالل 
خراسان شمالی  تا پایان سال جاری

23352231 2134

Bdz

2

3

2

در شهر3

خراسان   منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
رضوی گفت: استان در شرایط سر به سر و 
ناپایدار تأمین آب قرار دارد و تابستان امسال، 
ــاالی ۲۰ خــانــوار و ۳۰ شهر  هــزار روســتــای ب

استان با تنش آبی مواجه هستند.

محمد عالیی افزود: هم اکنون میزان ذخایر 
سدهای خراسان رضوی در استان بیش از 
مــدت مشابه سال  به  نسبت  درصــد   1۰۰
گذشته کاهش یافته و فقط ۳5 درصد از 
مخازن سدهای استان خراسان رضوی آب 

سال  مشابه  مدت  در  میزان  این  که  دارد 
تسنیم  گــزارش  بود.به  درصــد   7۲ گذشته 
وی ادامــه داد: هم  اینک سد دوستی ۳4 
درصد آب دارد و 66 درصد آن خالی است 
و این در حالی است که میزان ذخیره آب 

سد دوستی در مدت مشابه سال گذشته 
66 درصـــد بـــوده اســـت.وی افـــزود: میزان 
سال  در  دوستی  سد  بــرای  هریرود  آورده 
مترمکعب  میلیون   5 از  کمتر  بــه  جـــاری 

رسیده  در حالی که آورده ...

 66 درصد سد دوستی خالی است!

تنش آبی در ۲۰ شهر و هزار روستای خراسان رضوی
در استان2
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ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در سطح شهر مشهد به شرح لیست 
ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مزایده در 
روزهای یکشنبه مورخ1400/05/17الی سه شنبه مورخ1400/05/19 از ساعت 9 الی اذان ظهر به سالن 
مزایده زمین، واقع در نبش میدان بوعلی- معاونت بهره وری امالک و اراضی مراجعه و یا از طریق 

سایت اینترنتی و شماره تلفن های ذیل نسبت به کسب اطالعات بیشتر اقدام نمایند. 
شایان ذکر است معاونت بهره وری امالک و اراضی در رد یا قبول درخواستها مختار می باشد.

31437060-31437064 amlak.razavi .ir

شماره ردیف
قطعه

شماره 
مساحت کاربریمحدودهبلوک

مترمربع
قیمت مصوب 
)ریال( مترمربع

شیوه پرداخت 
حقوقات

 60درصد نقد و44210.000.000تجارت محلهموسوی قوچانی 165/111
الباقی 18 ماهه

سیدی - انتهای 2214
 60درصد نقد و120140.000.000تجارت محلهخیابان ثامن

الباقی 18 ماهه

 60درصد نقد و120220.000.000تجارت محلهفرامرز عباسی3362
الباقی 18 ماهه

نقد60.37140,000,000تجاریشهر رضویه416107

نقد3660,000,000تجاریشهر رضویه528178

نقد236.5280.000.000مسکونیفرامرز عباسی62692

بلوار حر- شهرک 7955
نقد22020,000,000مسکونیانصار

منزل آباد – مجاور 899
نقد30070,000,000مسکونیبلوار مهدیه

منزل آباد – مجاور 9229
نقد30070,000,000مسکونیبلوار مهدیه

نقد14020,000,000مسکونیشهر رضویه10253

سیدی - انتهای 1143
نقد243.290,000,000مسکونیخیابان ثامن

نقد285.64320,000,000مسکونیبلوار آموزگار12142

پایین خیابان – 13
 حدود 1000پارکینگ موقتخیابان شارستان

اجاره ماهیانه65,000,000مترمربع

143020cمغازه- بالکن 10.28 بازار اطلسطبقه
 اجاره ماهیانه33.2026,859,556مترمربع

آپارتمان-طبقه اول بلوار سجاد155161
 اجاره ماهیانه118.3035,000,000جنوب شرقي

آپارتمان-طبقه طبقه بلوار سجاد165161
نقد113.5185,000,000سوم شمالغربي
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شرح در صفحه 8

سازمان فنی و نگهداری آگهی  مناقصه 
حرم مطهر رضوی

فیلتر هوا و روغن دیزل ژنراتور
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شرح در صفحه 8

سازمان فنی و نگهداری آگهی  مناقصه 
حرم مطهر رضوی

آمپلی فــایــر
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شرح در صفحه 8

سازمان فنی و نگهداری آگهی  مناقصه 
حرم مطهر رضوی

110 عدد باتری سیلد لید اسید خشک



   افزایش سقف 
تسهیالت بافت 
فرسوده شهری 
خراسان شمالی  
قاسم قاسمی، 
مدیر کل راه و 
شهرسازی خراسان 
شمالی گفت: سقف 
تسهیالت مشارکت 
مدنی در پروژه های 
احداثی با استفاده 
از فناوری های 
نوین به سازندگان 
حرفه ای ۲ میلیارد 
و 500میلیون 
ریال و برای سایر 
سازندگان ۲ میلیارد 
و ۲00 میلیون ریال 
است.

خبر مهدی توحیدی  در جلسه 
این هفته ستاد استانی مقابله 
بــا کــرونــا بـــرای پاسخگویی به 
خــبــرنــگــاران هیچ مسئولی از 
دانشگاه علوم پزشکی حضور 
نداشت و مدیر اجتماعی امور 
فرهنگی استانداری که دبیری ستاد استانی مقابله 
با کرونا را در اختیار دارد برای پاسخگویی به جمع 

خبرنگاران فرا خوانده شده بود.

تشدید شرایط بحرانی  ◾
در این جلسه حمید موسوی با بیان اینکه شرایط 
استان و شهر مشهد حاد است و کــادر درمــان و 
مدافعان سالمت درگیر آثار این ویروس هستند، 
گفت: در هفته گذشته 800تــخــت بــه ظرفیت 
تخت های استان اضافه شــده که از ایــن تعداد 
600تخت قطعی و هنوز 200تخت دیگر مانده 
است، اما تا امروز شرایط به گونه ای نبوده که امکان 

پذیرش بیماران را نداشته باشیم.
وی با تأکید بر اینکه 90درصــد استان قرمز است 
و ورود و خــروج هــا در ایــن مناطق ممنوع است، 
ــرد: در جلسه قبل ستاد استانی به این  بیان ک
نتیجه رسیدند که تنها نقطه ضعف استان همین 
سفرهایی است که به مشهد صورت می گیرد و ما 
هنوز در پی گرفتن مجوز برای کاهش سفر هستیم؛ 
اما واقعیت این است که تمام تصمیمات مربوط به 
محدودیت و ممنوعیت در استان بایستی در ستاد 
ملی مقابله با کرونا گرفته شود و ستاد های استانی 

اختیار ندارند.
وی با تأکید بر رعایت نکات بهداشتی و ضوابط 
برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم و صفر در شرایط 
کرونا در سال جاری به برگزاری مراسمات در این 
ماه البته در فضای باز و با رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی اشاره و اظهار کرد: کارگروهی تشکیل 
شده و ستاد ملی مقابله با کرونا دستورالعمل هایی 
را ابالغ کرده که مراسمات در آن قالب اجرا خواهد 
شد. محور های مهم این کارگروه به دستگاه های 
اجرایی ابالغ خواهد شد و صفر تا صد این موضوع 
برعهده اداره کل تبلیغات اسالمی استان هاست و 
بر تشدید دستورالعمل ها در این ایام تأکید فراوان 
شــده اســت. وی ورود هیئت های مذهبی مانند 
سال گذشته را به حرم مطهر ممنوع دانست و 
عنوان کــرد: پذیرایی در ماه محرم ممنوع و فقط 
در قالب بسته بندی و خشک انجام خواهد شد 
و مــوکــب هــای سالمت جایگزین ایستگاه های 
صلواتی می شوند که اقالم بهداشتی را به مردم 

عـــزادار ارائــه خواهند کــرد. وی با اشــاره به اینکه 
فضاها و اماکن برپایی مراسم عزاداری باید حتماً 
از سازمان تبلیغات مجوز داشته باشند در غیر این 
صورت با برگزارکنندگان برخورد و خدمات آن ها لغو 
خواهد شد، گفت: تنها دستگاهی که حق برخورد با 
هیئت های متخلف را دارد سازمان تبلیغات است 
که ذیل کمیته امنیت اجتماعی ستاد ملی مقابله 

با کرونا فعالیت می کند.

تبلیغات سفر در روزهای کرونایی ◾
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص 
اینکه چه تمهیداتی برای برخورد با میزبانی تورهای 
ارزان قیمت که با تخفیف های زیاد در شرایط حاد 

کرونایی برای سفر به مشهد آگهی می دهند و مردم 
را برای سفر به مشهد ترغیب می کنند اندیشیده 
شده اســت، گفت: چند روز پیش مصوبه ای در 
همین خصوص در ستاد استانی مقابله با کرونا 
ابالغ شد و قرار بر این شد اداره کل میراث فرهنگی 

و گردشگری این موضوع را پیگیری کند.
وی افزود: البته باز هم دوستان در اداره کل میراث 
فرهنگی عنوان کردند که این سامانه ها و ارائه تور ها 
از تهران هماهنگ می شوند و ما خیلی نمی توانیم 
کاری انجام دهیم، اما این مصوبه آن ها را موظف 
به شناسایی و برخورد با برگزارکنندگان تورهای 
ارزان قیمت و ترغیب کنندگان برای سفر به مشهد 
کرده است. دبیر ستاد استانی مقابله با کرونا با 
اشــاره به مصوبه جدید که قــرار است در جلسه 
آینده ستاد استانی کرونا بررسی شود، عنوان کرد: 
مقرر شد مراکز سرپایی 16 ساعته پاسخگویی به 
بیماران کرونایی به مراکز 24ساعته تبدیل شوند 
که در این خصوص دانشگاه علوم پزشکی اعالم 
کمبود نیرو کرده است، اما پیش بینی شده از سایر 

بخش ها کمبود نیرو جبران شود.
وی با اشاره به اینکه در ستاد ملی مقابله با کرونا 
که با حضور رئیس جمهور جدید تشکیل شد 
رئیس جمهور دستور داد که در دو روز آینده تمام 
استانداران استان ها، استادان دانشگاه و نخبگان 
پیشنهادهای خود را برای خارج کردن ستاد های 
استانی از حالت انفعال ارائــه کنند، عنوان کرد: 
پس از این پیشنهادات یک حرکت جهادگونه، 
پیشدستانه و برنامه ریزی مدون و مشخص برای 
مقابله با کرونا به ستاد های استانی ارائه خواهد شد.
ــن دســتــور  ــ ــا ای ــده بـ ــنـ وی افـــــــزود: در هــفــتــه آیـ
رئیس جمهور و با تصمیماتی که گرفته خواهد شد 
تناقضات، نقاط ضعف و عدم کارایی که در برخی 

از ستاد های استانی وجود دارد برطرف می شود.

مبارزه با جوالن کرونا به سرعت  در تصمیم گیری نیاز دارد 

مراکزسرپایی24ساعتهمیشود
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تنش آبی در ۲0 شهر  و هزار روستای خراسان رضوی
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان  رضوی گفت: 
استان در شرایط سر به سر و ناپایدار تأمین آب قرار 
دارد و تابستان امسال، هزار روستای باالی 20 خانوار و 

۳0 شهر استان با تنش آبی مواجه هستند.
محمد عالیی افزود: هم اکنون میزان ذخایر سدهای 
خراسان رضوی در استان بیش از 100 درصد نسبت 

بــه مــدت مشابه ســال گذشته کاهش یافته و فقط 
۳5درصــد از مخازن سدهای استان خراسان رضوی 
آب دارد که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 

72درصد بود.
به گزارش تسنیم وی ادامه داد: هم  اینک سد دوستی 
۳4درصد آب دارد و 66 درصد آن خالی است و این در 

حالی است که میزان ذخیره آب سد دوستی در مدت 
مشابه سال گذشته 66 درصد بوده است.

وی افــزود: میزان آورده هریرود بــرای سد دوستی در 
ســال جــاری به کمتر از 5 میلیون مترمکعب رسیده  
در حالی که آورده هریرود برای کشور در گذشته ها به 

4میلیارد مترمکعب نیز رسیده بود.

سیدابراهیم علوی، مدیرعامل آب و فاضالب خراسان 
رضوی نیز در زمینه وضعیت آبی شهرها و روستاهای 
ــه ســر و  اســتــان گــفــت: ایـــن اســتــان در شــرایــط ســر ب
ناپایدار تأمین آب قــرار دارد و تابستان امسال هزار 
روستای باالی 20 خانوار و ۳0 شهر استان با تنش آبی 

مواجه اند.

    افزایش تعداد خانه های هالل خبر خوب
خراسان شمالی  تا پایان سال جاری

بجنورد: مدیر عامل جمعیت هالل احمر خراسان 
شمالی از افزایش تعداد خانه های هالل تا پایان 

سال جاری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما ابوالفضل محبان در 
نشست خبری تعداد خانه های هالل استان را 
اکنون ۱۳0خانه عنوان و اظهار کرد: این تعداد 

خانه هالل تا پایان سال جاری به ۱۷۸ مورد 
افزایش خواهد یافت.

وی افزود: در سال جاری ۶۱دوره آموزشی 
در خانه های هالل اجرا شده است. همچنین 

در ۱۶دوره ۳00نفر از عشایر استان با مسائل 
ابتدایی ایمنی آشنا شدند.

ابوالفضل محبان در ادامه در خصوص 

امدادرسانی در حوادث استان نیز گفت: 
 امدادگران و نیروهای این جمعیت از 

ابتدای سال جاری تاکنون ۳۱۲ حادثه را 
 پوشش داده اند که از تعداد ۲05 حادثه 

جاده ای بود.

هشدار دانشکده علوم پزشکی نیشابور

تاالرها باز بمانند، باید 
بیمارستان صحرایی بزنیم

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: با 
وضعیت باز بودن تاالرها هفته ای بحرانی را آغاز 
کردیم، به طوری که شاید مجبور شویم بیمارستان 

صحرایی برپا کنیم.
به گـــزارش قــدس آنــالیــن؛ محسن عظیمی نژاد، 
رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: ما 
160 تخت بستری کرونا با تجهیزات کامل و نیروی 
انسانی آماده کردیم اما تا امروز 178 بیمار کرونایی 
را پذیرش کــرده و دیگر هیچ تختی بــرای پذیرش 
بیمار نداریم. او افزود: در بخش آی سی یو 1۳ تخت 
داشتیم که در این بحران 10 تخت دیگر هم اضافه 
کردیم که متأسفانه همه این تخت ها پر شده و 
بخش آی سی یو هم دیگر ظرفیت پذیرش بیمار را 
ندارد. با این وضعیت باز بودن تاالرها، عدم رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی و سهل انگاری 100 
درصــدی مــردم پیش بینی می شود در این هفته 
آمار بیماران کرونایی به 290 نفر برسد و باید به فکر 

بیمارستان صحرایی باشیم.
 به جز کمبود فضا ما با کمبود نیروی انسانی هم 
روبــه رو هستیم زیرا با وجود واکسیناسیون، کادر 
درمان به کرونا مبتال شدند و در حال حاضر نیروهای 
ما به صــورت سه شیفت در بیمارستان مشغول 
خدمت هستند. از ابتدای همه گیری ویروس کرونا 
تا امــروز نیشابور هرگز زرد نشده چطور تاالرهای 
نیشابور اکنون در وضعیت قرمز مشغول فعالیت 
هستند؟  وی تأکید کرد: آمار تست کرونا در نیشابور 
افزایش چهار برابری داشته و بیش از 70 درصد 

تست های انجام شده مثبت هستند.
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در استان

س
قد

 - 
ت

بیا
د 

حی
  و

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/1
40
18
97

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

ج
/1
40
32
19

مجدخودروشرق
خریدکامیون،اتوبوس،وانت،سواری 

09157593804
09303115804

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

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

ط
/1
40
01
13

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634
نقاشی نوین

فوری و ارزان
بازدید رایگان با رنگ الوان

09153161351

ط
/9
81
37
50

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

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

خرید و فروش
لوازم داربست و قالب بتن
مالئی 09153050396

ط
/1
40
09
38

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
/9
91
15
51

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
/1
40
19
15

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

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
/9
91
10
84

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

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
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

ط
/1
40
09
71

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

پ
/1
40
42
53

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
/1
40
09
47

ط
/1
40
09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

 38421086-38716277
37242125-37659429
36098693-36099035
32121288-32794264

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

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 

پ
/1
40
42
52

ط
/1
40
41
13

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/1
40
09
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122



اهدای عضو به 
سه بیمار زندگی 

دوباره بخشید
اهدای اعضای 

بیمارمرگ مغزی 
موجب نجات و ادامه 

زندگی سه بیمار 
نیازمند به عضو شد.

مسئول واحد 
فراهم آوری اعضای 

پیوندی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد 
به صدا و سیما گفت: 

یک هزار و هشتاد 
و یکمین اهداکننده 

مرگ مغزی با 
هویت مرحوم »علی 

پورعلی« ۴۵ ساله بود 
که قرنیه ها و قسمتی 

از پوست وی برای 
پیوند ارسال شد.

خبرخبر
خوبخوب

 این ممنوعیت و محدودیت ها 
تا زمانی ادامه خواهد داشت که 
شرایط استان از وضعیت پیک 
خارج شود. هنوز جوهر این خبر 
خشک نشده بود که روز گذشته 
بــرای بررسی نحوه ورود و خروج 
مسافر در آسان ترین حالت که همان مسافرت با 
خــودرو شخصی است، به یکی از مبادی پر تردد و 
ورودی شهر که به پلیس راه طرق معروف است رفتیم. 

ساعت حدود 9/30 صبح به محل رسیدیم.
برای آنکه میزان اجرای این دستور را به دقت رصد 
کنیم روی پل عابر پیاده مشرف به انتهای اتوبان 
باغچه رفتیم که خودرو ها پس از عبور از محل وارد 

شهر مشهد می شدند.
آنچه مشاهده شد این بود که خــودرو پلیس راهور 
در گوشه انتهایی اتوبان پارک و یک افسر پلیس راه 

خراسان رضوی هم زیر یک سایه بان قرار داشت.
ُــنــد کننده سرعت  در محل مــوانــع پالستیکی ک
خودروها جانمایی شده و یکی از بلوکه های وسط 
اتوبان هم برداشته شده بود تا مأموران خودروهای 
اعمال قانون شده را به مبدأ برگردانند و اجازه ورود به 

شهر مشهد را ندهند.
حدود 20 دقیقه ای از همان ارتفاع همه چیز را رصد 
می کردیم. راه باز بود و خودرو های غیربومی مانند 
سیل وارد شهر می شدند. تصویربردار ما هم به دقت 
و سرعت سعی می کرد از این خودروها تصویر برداری 
کند. عقربه های ساعت به عدد 10 نزدیک می شدند 
و هرچه دقت می کردیم از ممنوعیت ورود خودروهای 

غیربومی به مشهد خبری نبود.
از پــل عــابــرپــیــاده پایین آمــدیــم، در هــمــان لحظه 
مشخص شــد دو نــیــروی یگان امـــداد وارد اتوبان 
شده و خودرو های غیر بومی را به منتهی الیه سمت 
راست جاده هدایت می کنند و از راننده خودروها 

می خواهند به سمت سایه بان بروند که در آنجا افسر 
پلیس راه استان حضور داشت.

رانندگان و بهانه های غیرقابل پذیرش ◾
در همین میان به ســراغ یکی از خودروهایی که 
شماره انتهای پالک آن 26 بود رفتیم. از سرنشین 
خودرو پرسیدیم شما از کجا به مشهد آمدید، آیا 
در مسیر اعمال قانون هم شده اید که مرد جوان 
پاسخ می دهد: ما بجنوردی هستیم و به مشهد 
آمده ایم تا برای فروشگاه لباسی که داریم خرید 
انجام دهیم و اکنون پلیس ما را نگه داشته تا 

جریمه کند. 
ماجرا را رصد می کردیم و لحظاتی بعد خودرو مذکور 

وارد شهر مشهد شد و به مسیرش ادامه داد!
حدود 20 دقیقه ای هم ورود خودرو های غیربومی 
به شهر مشهد را نظاره می کردیم و از ممنوعیت 
ورود هیچ خبری نیست و فقط تنها مجوز ورود 
بــرای خــودروهــایــی که متوقف می شوند جریمه 
است. در این میان بودند رانندگانی که از دستور 
ــرای آنکه  ایست پلیس سرپیچی می کردند و ب
هرطور شده وارد شهر مشهد شوند پا روی گاز 

خودرو می گذاشتند و متواری می شدند.

 مشکل  به گردن دیگران افتاد ◾
کار به اینجا که رسید سراغ افسر پلیس راه استان 
رفتیم و پس از نشان دادن کــارت خبرنگاری از وی 
پرسیدیم مگر ورود خودرو های غیربومی به شهر 
ممنوع نیست، چــرا هیچ خــودرویــی برگرداننده 
نمی شود و فقط با جریمه رو بــه رو می شوند که این 
مأمور پلیس راه گفت: شما به عنوان یک خبرنگار کنار 
ما قرار بگیر و یک ماشین را برگردان، خودت مشاهده 
می کنی که این کار سخت اســت، این خودروهای 
غیربومی از چند استان عبور کرده اند و هیچ کس 
اعمال قانون نکرده، دراینجا کار بسیار دشواراست 
آن هم با تعداد اندک نیروهایی که ما داریــم. این ها 

باید در استان مبدأ اجازه خروج نداشته باشند.
پس از آن دو خودرو با پالک 95 را متوقف می کند و 
از آن ها می خواهد به مبدأ برگردند که آن ها بهانه 
مریض داشتن را می آورند و در مقابل دستور پلیس 
مقاومت می کنند، آن ها هیچ مجوزی برای حضور در 
مشهد نداشتند و بیشتر تصور می شد هرطور شده 

می خواهند وارد شهر شوند.
ــودرو پـــارس بــا شــمــاره پــالک 88 متوقف و بــه او  خـ
می گویم چرا به شهر مشهد که از نظر کرونایی شرایط 
بحرانی دارد آمده اید که او هم مدعی می شود بازاریاب 
یک شرکت هستم و آن ها به اجبار من را فرستاده اند، 
اگر نمی آمدم اخــراج می شدم. اما حضور اعضای 

خانواده داخل خودرو غیر این گفته را ثابت می کرد.
خودرو دیگر از شهر قم به مشهد آمده بود و راننده 
می گفت فقط به خاطر اشک های پسرم به مشهد 
آمده  ام و مراقب هستم تا کرونا نگیرم. به او می گویم 
اگــر خدایی ناکرده پــدر و مــادر همین کــودک کرونا 
بگیرند و جان خود را از دست بدهند، چه کسی باید 
پاسخ اشک های او را بدهد که آن ها موضوع را قبول 
می کنند ولی در ادامه بازهم با جریمه راه به شهر فوق 

بحرانی مشهد پیدا می کنند.

مردم هم نگران از ورود مسافر به مشهد ◾
در حاشیه ای با تعدادی از شهروندان صحبت 
مــی کــنــیــم و پــس از نــشــان دادن تــصــاویــر ورود 
خودرو های غیربومی به مشهد نظر آن ها را در این 

زمینه جویا می شویم.
امیر که خود را کارمند معرفی می کند، می گوید: 
ورود مسافر به شهر مشهد در این ایام مساوی 
است با شدت گرفتن مرگ و میر اعضای خانواده 
من و دیگر شهروندان، بــدون شک هیچ کس به 
این امر راضی نیست. از طرفی هم معلوم نیست 

چرا کسی اقدام قاطعی نمی کند.
از سوی دیگر مادری که فرزند کوچکش را به همراه 
داشت هم گفت: دختر خاله ام چند روز پیش بر 
اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست داد و همین 
االن هم پــدر، مــادر و خواهرم در خانه افتاده و با 
کرونا دست و پنجه نرم می کنند، با این تصاویری 
که دیدم شک ندارم مشهد تا مدت ها روی خوش 

نخواهد دید.

آیا مسئوالن پلیس راه استان ترک فعل کرده اند؟  ◾
از سوی دیگر قاضی درودی، دادستان شهر مشهد 
هفته گذشته باتوجه به شیوع موج پنجم کرونا در 
مشهد و وضعیت قرمز شهر خطاب به سازمان ها 
و نهادها، آن ها را مکلف به اجرای دستورالعمل های 
کرونایی کرد. حتی دادستان مشهد اخطار داد در 
صورتی که سهل انگاری یا ترک فعلی گــزارش شود 
با خاطیان برخورد خواهد شد و باید دید دادستان 
در این زمینه با مسئوالن پلیس راهــور استان چه 

برخوردی خواهد کرد. 
در این دستور که رونوشت آن به فرماندهی انتظامی 
استان ارسال شده از آن ها خواسته بود تا به منظور 
ــردد بین شهری و درون  اعمال محدودیت های ت

شهری اقدام های الزم را انجام دهند.

گزارش میدانی قدس از تردد پالک های غیر بومی در وضعیت کرونایی مشهد

 جریمه خودرو 
شرط ورود به شهر!

در شهر3
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آموزش و اعزام نیروهای مردمی برای کمک به کادر درمان
مسئول بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی گفت: 
به دلیل افزایش حجم بیماران در پیک پنجم کرونا 
و نیاز بــه همیاری بــا کــادر درمـــان، نــیــروهــای مردمی 
پس از آموزش های الزم برای کمک به کادر درمــان به 

بیمارستان ها اعزام می شوند.
محسن ذاکــریــان در گفت و گو بــا ایسنا اظــهــار کــرد: 

در حال حاضر 2۷0 نفر بــرای شرکت در طرح »مردم 
یاران سالمت« نام نویسی کرده اند که این افراد پس از 
گذراندن دوره های آموزشی 6 ساعته، در هفته جاری 
برای خدمت رسانی به مراکز درمانی معرفی می شوند.

وی افــزود: با توجه به افزایش حجم بیماران در پیک 
پنجم کرونا و نیاز به همیاری با کــادر درمــان، 50 نفر 

از نیروهای مردمی پس از گذراندن آموزش های الزم 
در بیمارستان امام  رضا)ع( به بیماران خدمت رسانی 
ــراد بیشتری در ایـــن طــرح  ــ ــم اف ــ مــی کــنــنــد. نــیــاز داری
شرکت کنند تــا بتوانیم بــه سایر بیمارستان ها نیز 

خدمت رسانی کنیم.
مسئول بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی بیان کرد:  

افزایش تعداد بیماران در پیک پنجم کرونا و خستگی کادر 
درمان علت اصلی نیاز به حضور خیرانه مردم است که 

امیدواریم مردم مثل همیشه در این راه همراه ما باشند.
ایــن اقـــدام در حالی صــورت می گیرد کــه شیوع نوع 
دلتای ویــروس کرونا کــادر درمــان را تحت فشار کاری 

قرار داده است.

خط قرمز
   عقیل رحمانی    آمار فوتی های مشهد همچنان 
در حال افزایش است و ستاد کرونای استان دستور داد 
تا از ورود خودروهای غیربومی به استان جلوگیری 

شود، اما بررسی های میدانی روزنامه قدس خالف 
این ادعا را ثابت کرد و مشخص شد خودرو مسافران 

فقط با یک جریمه اعمال قانون می شوند و خبری 
از ممنوعیت ورود نیست. روز گذشته از زبان دبـیـر 
سـتـاد مـبـارزه بـا کـرونـای خـراسـان رضـــوی 

خبری با این مضمون منتشر شد: با پیشنهاد 
مدیریت استان و موافقت ستاد ملی پیشگیری و 

مقابله با ویروس کرونا، سفر به خراسان رضوی از 
مبدأ تمام استان های کشور ممنوع شد. سیدحمید 

موسوی اظهار کرد: با خیز جدید کرونای دلتا در 
استان، استاندار خراسان رضوی طی مکاتبه هایی 
از ستاد ملی خواست تا سفر به خراسان رضوی از 

مبدأ ممنوع و سفر اتباع خارجی هم محدود شود که 
درنهایت ستاد ملی مقابله با کرونا با این درخواست 
استان موافقت و به تمام استان های کشور ابالغ کرد 
تا اطالع ثانوی هیچ استانی مجوزی برای ورود به 

خراسان رضوی صادر نکند.
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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
/1
40
09
69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598
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 میالدقالیشويی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

ط
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تاژقالیشويی و مبل شويی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

ج
/9
90
45
66

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرويس 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

لوله کشی سردوگرم -طرح اگو
لوله بازکنی

)بنايی( تعمیرات  نم-  رفع 
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

شغل مناسب
 با کمترين هزينه

دوره تعمیرات تخصصی موبايل
و تبلت کامال کاربردی دوره 
سیستمهای ايمنی حفاظتی 

)دزدگیر،دوربین مداربسته،اعالم 
حريق،آيفون تصويری،دربهای 
اتوماتیک(،تعمیر لوازم خانگی، 

PLC دوره های برق صنعتی و
و تابلوهای روان،دوره مونتاژ 
کامپیوتر و تعمیرات تخصصی 

سخت افزار،دوره های 
ICDL،اتو کد،فتوشاپ و ..
دوره های حسابداری + 

نرم افزار،مهارت های ديپلم 
ويژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهريار 
با گواهینامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13
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86

ج
/9
91
05
21

اجناس کرايه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700
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37604809 تضمین پايین ترين نرخ تور
کیش
قشم
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40
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18
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40
37
34

خريدارکتاب،کاغذ
وروزنامه باطله،باقیمت باال

09158012802

ج
/1
40
07
26

خريدضايعات
 خاوری 

آهن آالت تخريبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترين قیمت

09159829884

ج
/1
40
37
77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ريز وغیره
ضايعات فالح

خريد آهن،آلومینیوم،مس و...
شرکت در مزايده

09157137499-36660883

ط
/9
90
51
44

ط
/9
91
23
22

خريد ضايعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

قابل توجه همشهريان گرامی
به اطالع می رساند آقای يحیی نظام دوست

 دفتر مشاور امالک به شماره عضويت 12028
 به نش��انی: خواجه ربیع روس��تای گرجی نبش 

گرجی3
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: 09151161796
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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قابل توجه همشهريان گرامی
به اطالع می رساند آقای محسن سنگین

 دفتر مشاور امالک به شماره عضويت 11774
 به نشانی: خواجه ربیع روستای زيرکن بعد از 

خط گاز قطعه دوم سمت 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: 09153162873
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرايه چی

خريد و فروش
ضايعات

ط
/1
40
09
72

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ج
/1
40
17
95

ج
/1
40
16
03



   افزایش 
تلفات طاعون 
نشخوارکنندگان 
در پارک ملی 
تندوره 
تورج همتی، مدیرکل 
حفاظت محیط 
زیست خراسان 
رضوی در گفت وگو 
با ایرنا با اشاره 
به شیوع بیماری 
احتمالی طاعون 
نشخوارکنندگان 
کوچک در پارک ملی 
تندوره استان گفت: 
تلفات این بیماری 
بین گونه های 
جانوری این منطقه 
افزایش یافته است.

در  حاشيه

وزش باد، پدیده 
جوی غالب در 
خراسان رضوی 

کارشناس مرکز 
پیش بینی هواشناسی 
خراسان رضوی گفت: 
وزش باد شدید پدیده 
غالب در نواحی 
مختلف این استان تا 
روزهای میانی هفته 
جاری پیش بینی شده 
است.
مرتضی اثمری در 
گفت وگو با ایرنا افزود: 
در مناطق بادخیز 
به ویژه جنوب شرق 
استان، گاهی وزش باد 
شدید همراه با گرد و 
خاک خواهد بود.
وی با بیان اینکه در 
این مدت تغییرات 
دمایی خراسان رضوی 
قابل  مالحظه نیست، 
ادامه داد: از عصر 
روز سه شنبه یک تا 
دو درجه دمای هوا در 
مشهد کاهش خواهد 
یافت و خنک تر خواهد 
شد.
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افقی ◾
 1. چــنــدروز قبل در المپیک 2020 توکیو 
ــه کـــســـب مــــــــدال طــــــالی وزن  ــ ــق بـ ــ ــوف ــ م
 72کــیــلــوگــرم کشتی فرنگی شــد – آب بند 
2. ترانه- نویسنده فرانسوی ایتالیایی االصل 
بــا نـــام کــوچــک امــیــل - نــابــیــنــا 3. نــاگــزیــر 
ــره –  ــ – پــایــتــخــت اشــکــانــیــان 4. عـــدد دایـ
حیوان دســت آمــوز – دل آزار کهنه - پرچم 
ــه کــارتــان مــی آیــد –  5. ایـــن پـــول در پــکــن ب
 دســتــوری – کتاب ثبت رکــوردهــای جهانی 
ــدای را خطاب  ــدور  برنجی – خـ 6. ســـاز مــ
ــان  ــیــنــوای ــان ب ــ ــ ــرده – از قـــهـــرمـــانـــان رم ــ ــ ک
 7. ضــــــــرورت – رایـــــزنـــــی - طــــردکــــردن 
8. پرحرفی – از نظر گذراندن – کیسه زر – 
چه وقت؟ 9. قطیفه - بــرادر طبل - اندیشه 
10. حکایتگر – طــالی سبز ایـــران - نومید 
11. اشــعــه – بی نظیر – شــیــره چغندرقند 
ــودروی وطــنــی – پــادگــانــی در تهران  12. خــ
ــاران -  ــی – ســیــاره زهـــره - شهر ارگ 13. ع
 شکیبا 14.  گــودال – شهر انــار - حکایتگر 
15. تصدیق همینگوی – از القاب سوره یاسین

عمودی ◾
ــاالآمــــدن آب دریــــا – ابــــــزاری بـــرای  ــ  1. ب
ــقــاشــی ســاخــتــمــانــی - بـــــروز 2. شهر  ن
و تیم فوتبالی در فرانسه – رود اروپــایــی 
ــاه خــورشــتــی 3. ســرشــب – زمـــان  ــی – گ
مــردن - یقه 4. نگهبان دروازه – سرمای 
شدید - ابتدا 5. کوچک و بــزرگ دستگاه 
گوارش – تیم فوتبالی در لیگ برتر جزیره 
– فوق ستاره آرژانتینی بارسا 6. دشمن 
– ســکــوت مصلحت آمیز - پــزشــک تیغ 
ــت 7. هــیــزم – چاشنی دوســویــه -  دردسـ
العـــالج 8. دســتــآویــز – بــر صـــورت آقــایــان 
 بجویید – برابر اصل است – مــادر فلزات 
9. دچــــــار اخــــتــــالالت روحــــــی شـــــده – 
ــه و دیــــرک  ــ ــای ــ ــرنـــت – پ ــتـ ــنـ  صـــفـــحـــه ایـ
10. ســازی زهــی از خــانــواده  ویولن و کمی 
بزرگ تر از آن – استانی در غرب کشورمان 
به مرکزیت سنندج – آخرین رمق 11. اسب 
چاپار – ابزار ورزش باستانی - پیوندخوردن 
ــرق – پسوند جمع  12. رفــیــق دوشــاخــه ب
فارسی – سابقه دار 13. کمیسر – بی زبان 

– هوش و ذکاوت 14. کشور ساعت و چاقو 
– باالبر خودرو – شاخه ای از شمشیربازی 
15. صحیح – ایدئولوژی حمایت از حقوق 

زنان - سه کیلوگرم

جدول     8158
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 1 پ ی م ا ن ا ب د ی   ا خ ل ا ق
 2 ر ک س   ا خ م   ا ح س ن   س ر
 3 ت م ا م ی ت   ا د ب   گ م ا ن
 4 و   و ا   ر ا ی گ ا ن   ف ن ی
 5   گ ی ش ه   ح س ا ب د ا ر   ز
 6 م و   ه و   ش ت ر   ا ر د ه  
 7 خ ر ج   ن و ا ر   ا م ی   ک د
 8 ی   ا ق و ا م   ک ف ت ا ر   ی
 9 ر ک   ب ل ر   ت ف ن گ   گ ر ز
 10   ز و ر و   ه ا   د ا ن   س ل
 11 ف   ا س ل ا م ی ه   ه م د م  
 12 ل ا ت   و ر ا م ی ن   ا ی   م
 13 ا و ر د   د و ر   ف ر ز ا ن ه
 14 س ا   پ ی ک ر   ب ت ا   ن ا ر
 15 ک ن ک و ر   د س ت ا ن د ا ز ی

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

آیین قوچ گذار جشنی بسیار 
کهن و با قدمتی زیاد است که 
گفته مــی شــود پیشینه آن به 
دوره ســاســانــی و اشــکــانــی باز 
مــی گــردد. قــوچ گــذار از دو واژه قــوچ و گذار 
تشکیل شده که قوچ همان معنای گوسفند 
نر را دارد و گــذار نیز در زبــان محلی، گذر 
از سرباالیی معنی می دهد. در ایــن آیین 
سنتی که بانیان آن صاحبان گله ها هستند 
دوستان و آشنایان خود را دعوت می کنند. 
قوچ گذار نمادی از فراوانی و افزایش نعمت 
اســت و شکلی از شــکــرگــذاری از خداوند 
بزرگ برای نعمت هایش از سوی دامداران 

به شمار می رود.
مراسم با ساز و دهل محلی آغاز و به همراه 
ایــن ســاز رقــص چــوب که رقــص محلی نیز 
هست انجام می شود. همچنین گله داران 
در ایـــن مــراســم از چــوپــان خـــود قــدردانــی 
می کنند و در صورت به توافق رسیدن گله دار 
با چــوپــان، دوبـــاره گله را به مدت 
یک سال دیگر برای 

محافظت به او می سپارند. اما در صورتی 
کــه بــه تــوافــق نرسند چــوپــان جــدیــدی این 
مسئولیت را عهده دار می شود. گله داران 
در این مراسم فتیر را که با روغن زرد توسط 
زنان تهیه شده در مکان جشن جمع کرده 
و بین چوپان ها تقسیم می کنند و هر گله دار 
با توجه به تعداد گله خــود کله قند هم به 
چــوپــانــش مـــی دهـــد. از ســنــت هــای دیگر 
ایــن مراسم آیین بــرگــزاری کشتی چوخه و 

اسب سواری است.
ــذار به  ــوچ گـ چــنــد ســالــی مــی شــود آیــیــن قـ
نــام اهالی روســتــای »بـــرده« کــالت در زمره 
آیین های سنتی ثبت شــده اســت. جمعه 
گذشته زمــان رسمی مراسم قــوچ گــذار بود 
امــا امسال ایــن آیین با ســال هــای گذشته 
ــود؛ خشکسالی و کمبود بــاران  متفاوت ب
طبیعت را خــشــکــانــده و دامـــــداران دل و 
دماغی برای برگزاری تجمیعی این مراسم 
نداشتند، با این شرایط اما آیین قوچ گذار در 
روستای برده به صورت خانوادگی و فامیلی 

برگزار شد.

مهدی کاهانی     روستای 
ــان  »امــــــــــرودک« در دهــســت
ــع بخش  ــوابـ »درزآب« از تـ
ــزی مــشــهــد و در مـــیـــان كـــوه هـــای  ــ ــرك ــ م
هزارمسجد، در دره ای پر آب، دامن سرسبز 
خود را گسترده است. باغ های انبوه و خرم، 
رودخانه پرآب و طبیعت بکر اطراف آن، از 

امرودک، بهشتی دیدنی ساخته است.
ایــن روستا در فاصله 80 کیلومتری شهر 
مشهد واقع  شده و با رویی باز منتظر حضور 
میهمانانی است که قصد دارنــد به  دور از 
غــوغــای شــهــر، در دل طبیعت، خستگی 
روزهــای تکراری شهرنشینی را از تن به در 
کنند و عطر درختان سیب و گالبی و صدای 
ــازه ای از زنــدگــی را در  ــ رودخـــانـــه، جــریــان ت

رگ هایشان جاری سازد.
رودخــانــه امـــرودک کــه یکی از بزرگ ترین 
رودخانه های نزدیک مشهد است؛ از جنوب 
قله هزارمسجد سرچشمه می گیرد و با عبور 
از روستاهای امرودک، تلقور و میان مرغ به 

سد ارداک می ریزد.
آبشار »میرشکار« هم با ارتفاع 5 متری در 
سر راه دوآبی گیومیه - میرشكار واقع  شده 
است و آبشار دیگری به نام »گیسمه« قبل 
از روستای امرودک، داخل دره فرعی حاشیه 
سمت راســت جــاده به ارتــفــاع 6متر وجود 
دارد. جنگل اُرس گیسمه نیز در سمت 
راست این آبشار قرار گرفته است. دسترسی 
ــدود سه  بــه آبــشــار زیــبــای امــــرودک هــم حـ

ساعت پیاده روی در آب الزم دارد.
برای رسیدن به این منطقه رؤیایی باید وارد 
بولوار شاهنامه شده و از دوربرگردان قبل از 
هارونیه دور بزنید. اندکی که پیش رفتید، 
تابلو »سد ارداک« را خواهید دید؛ در جاده 
گوارشک مسیر آسفالت را ادامــه دهید. 
با عبور از روستای گوارشک و رسیدن به 
روستای اَنداد راه دوشاخه می شود؛ مسیر 
غربی، به روستای ارداک و سد آن می رسد 
ــه دو روســتــای دیــدنــی  و مسیر شــمــالــی ب

دیگر یعنی آبقد و امرودک ختم 
می شود.

قوچگذار؛سنتدیرینهگلهداران امرودک؛بهشتیزیبادردلهزارمسجد

مشکالت 
قنات های گناباد 

از آن دســـــت مــشــکــالتــی 
است که در چند سال اخیر کشاورزان گنابادی 
را تحت فشار دوچــنــدان گذاشته و سیل نیمه 

اردیبهشت ماه شرایط را بدتر کرده است.
خبرگزاری تسنیم طی پــرونــده ای به مشکالت 

قنات های 
ایــن شهرستان 
پرداخته و در آخرین گزارش 
منتشر شده به بررسی مشکالت قنات روستای 
رهــن پــرداخــتــه اســـت. جهاد کــشــاورزی گناباد 
ــرد: براساس  در واکــنــش بــه ایــن گـــزارش اعــالم ک
بررسی سوابق و مستندات موجود، اعتبار دولتی 

تخصیص یافته به قنات  مذکور در مدت 10 ساله 
اخیر از سال 1389 لغایت 1399 طی هفت مرحله 
به مبلغ 491 میلیون تومان پرداخت شده که به 
نسبت کل 600 رشته قنات شهرستان هم به لحاظ 
دفعات پرداخت و هم به لحاظ مبلغ ، سهم ناچیزی 
نیست. ضمن اینکه نیاز به اعتبار و هزینه های 
بــاالی قنات به ویژه در عمق بــاالی محل الیروبی 
مورد تأیید است، تأکید می شود تأمین کامل آن در 
توان دولت نبوده و نیازمند مشارکت خود مالکان 
نیز است. تاکنون مردم روستا مشارکت خوبی در 
تأمین هزینه های قنات داشته و حتی ماه محرم 
سال گذشته در یک اقدام خودجوش و متفکرانه 
بخشی از هزینه های اطعام محرم را به کار خیر 
الیروبی قنات اختصاص دادند که در نوع خود در 

استان کم نظیر و قابل قدردانی بود.

گزارش کوتاهگزارش کوتاه

 احیای 
قنات های گناباد 

نیازمند اعتبار

نيش و نوش بر جرايد

مردان آسمانی

خارج از گود

آيين های خراسان خراسان گردی

سعید ترشیزی
جراید: امکان انتخاب واکسن در مشهد وجود 

دارد
مــا: البته بیشتر شبیه امــکــان انتخاب مدل 
پراید از بین انواع پراید در موقع ثبت نام شرکت 

سایپاست!
جراید: فعالیت 250مرکز تعویض روغن بدون 

مجوز در مشهد
ما: حاضرن دونه به دونه این مراکز رو بشمرن 

ولی یک دونشم پلمب نمی کنن!
جــرایــد: عملیات پـــروازی در فــرودگــاه مشهد 

افزایش یافت
مــا: آخــه واســه اینکه مشهدیا تنهایی کرونا 
نگیرن، 24ساعته هواپیما هواپیما مسافر آوردن 

به مشهد!
جراید: نظارت بر تأسیسات گردشگری مشهد 

تشدید می شود
ما: مگه غیر از اونایی که کرونا دارن، گردشگر 

دیگه ای هم جرئت داره بیاد مشهد؟!
جراید: دولت سیزدهم باید زمینه را برای حضور 

و مشارکت اقتصادی مردم فراهم کند
ما: دولت دوازدهم دیگه اقتصادی واسه مردم 
نذاشته که بتونن تو دولت سیزدهم مشارکت 

کنن!
جــرایــد: خــراســان رضــوی یکی از بحرانی ترین 

منابع آب های زیرزمینی کشور را دارد
ما: البته خراسان رضوی بیشترین و بزرگ ترین 

استخرها و پارک های آبی کشور رو هم داره!
جراید: شاخص قیمت سهام در بورس خراسان 

رشد کرد
ما: احتماالً شوک لحظه ای ناشی از شور و شعف 
بازار بورس به خاطر خداحافظی دولت تدبیر و 

امید بوده!
جراید: 15واحد صنعتی در خراسان رضوی به 

چرخه تولید بازگشت
ما: اصــالً از اول چرا گذاشتین از چرخه تولید 
خــارج بشن که حاال بازگشتشون رو با افتخار 

اعالم میکنین؟!
جراید: سیاست گذاری دوچرخه سواری بانوان 

ربطی به شورای ششم مشهد ندارد
ما: قضیه دوچرخه سواری بانوان تو مشهد هم 
ازون مسائلیه که باید گفت: »پیدا کنید پرتقال 

فروش را!«

نام شهید: ستوان یکم امیر نامدار
ــوی، شهرستان   محل تولد: خـــراســـان رضــ

تربت حیدریه، روستای صنوبر
تاریخ شهادت: 1395/10/10

محل و نحوه شهادت: هنگ مــرزی تایباد، 
درگیری با اشرار و قاچاقچیان مسلح

سمت: جانشین فرمانده پاسگاه مرزی شرشری 
جنوبی

شهید نامدار در خانواده ای مؤمن و متعهد از 
شهرستان تربت حیدریه روستای صنوبر از 
توابع خراسان رضوی، چشم به جهان گشود. 
دوران کودکی و نوجوانی اش را در فضای معنوی 
و انقالبی خــانــواده اش، سپری کرد. همزمان با 
دوران تحصیل، به عضویت بسیج درآمد. با شور 
و عشق وصف ناشدنی، به استخدام ناجا درآمد 
و پس از طی دوران آموزشی، به مرزبانی خراسان 
رضوی منتقل شد و در هنگ مرزی تایباد شروع 
به خدمت کرد. سرانجام در دهم دی ماه 1395 
در حین انجام مأموریت با اشرار مسلح درگیر 
شــده و پــس از وارد کـــردن ضــربــات مهلک بر 
معاندان نظام، به طور ناجوانمردانه به فیض 
شهادت نائل شد. از این مرزبان سلحشور، دو 

فرزند دختر به یادگار مانده است. 

حضوردوداورخراسانی
درهمایشداوری

فدراسیونجهانیشطرنج
در همایش داوری فــیــده فــدراســیــون جهانی 
شطرنج کــه بــه صـــورت آنــالیــن بــرگــزار شــد، دو 
داور شطرنج خراسان رضوی در جمع 20 داور 
منتخب این همایش حضور یافتند. به گزارش 
قدس، در این دوره 19 داور از ایران و یک داور از 
ترکیه حضور داشتند که داوران ملی محسن 
مــصــدق پــور و شهام اصــفــهــانــی زاده بــه عنوان 
نمایندگان داوری شطرنج خــراســان رضــوی 

شرکت کردند.

هــادی رضایی و مهدی بابادی برای 
اعـــزام بــه مسابقات پارالمپیک 

تــوکــیــو 2020 بــه اردو دعــوت 
شدند.

بــراســاس نامه فدراسیون 
ــبــازان و  ــای جــان ــ ورزش هـ
هجدهمین  معلولین، 
اردوی متصل به اعزام 
تـــیـــم مـــلـــی والـــیـــبـــال 
نشسته از 17 مــرداد 
بـــه مـــدت 10 روز در 
ــرگــزار و پس  تــهــران ب
از ایــن اردو، ایــن تیم 
از تاریخ 28 مــرداد به 
ــزام خــواهــد  ــ تــوکــیــو اع

شد.
ــادی  ــت هــ ــ گــفــتــنــی اسـ

رضــایــی اســطــوره والیبال 
نــشــســتــه دنـــیـــا بـــه عــنــوان 

ــادی،  ــاب ســرمــربــی و مــهــدی ب
جــوان ارزنـــده اســتــان بــه عنوان 

ورزشکار بــرای حضور در این اردو 
دعوت شده اند.

خراسانیهایوالیبالنشستهالمپیک

امامزاده حمزه)ع(
ــراســاس نــوشــتــه هــای تــاریــخــی،  ب
نــســب شخصیت مــدفــون در 
ایــن بقعه با هشت واسطه 
ــام مــوســی کــاظــم)ع(  بــه امـ
مــی رســد و از اعـــالم قرن 

ششم هجری است.
آســـــتـــــان امــــــامــــــزاده 
ــزه)ع( در قــلــب  ــ ــمـ ــ حـ
شــهــر عــشــق آبــاد در 
20 کیلومتری جنوب 
شهر نیشابور واقــع 

شده است.
امـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــزاده 

سیدابراهیم)ع(
ــزاده  ــامــ ــن امــ ــ ــســب ای ن
ــه امـــام موسی  شــریــف ب
بن جعفر)ع( برمی گردد. 
ــه پــیــرتــقــی نــیــز  ــ ــان ب ــشــ ــ ای

معروف است.
ــقــعــه مـــتـــبـــرک امـــــامـــــزاده در  ب
شهرستان باخرز در ورودی روستای 

آبنیه واقع شده است.

گردشگریزیارت

مقدم         حسین بن حسن خوارزمی معروف به 
تاج الدین حسین خوارزمی، از عارفان شیعی 

قــرن هشتم و نهم اســت. او اســاس 
عرفان و رسیدن به حقیقت را در 

دوستی امــام علی)ع( و خاندان 
پیامبر اکـــرم)ص( می دانست. 

اســتــاد وی در سیر و سلوک؛ 
خــواجــه ابــوالــوفــای خــوارزمــی 
)835ق( از عرفای بنام سلسله 

کُبرَویه بود.
از وی دیـــــوان شــعــر و آثـــاری 
در عرفان به یــادگــار مانده که 
بیشتر شرح و ترجمه است و 

در آن ها تأثیرپذیری از ابن عربی 
دیــده مــی شــود. ینبوع االســرار 

ــرار، منظومه  ــ ــ فـــی نــصــایــح االبـ
کنوز الحقائق فی رمــوز الدقائق و 

جواهراالسرار و زواهــراالنــوار از آثار 
او هستند.

تاج الدین اهل خــوارزم بود و بیشتر عمرش را 
در آنجا گذراند. تاریخ تولدش در برخی منابع بین 
ســال هــای 770 تــا 780ق. نوشته شــده اســت. 
او در زمــان حیاتش مــورد لطف و محبت 
غیـاث الدین شاه ملک، امیـر ترک و 
حاکم تیموری خــوارزم بـود، 
ــه بــه  ــان کـ ــنـ چـ

خواست او و بــرای بهبود روابــط با امــیــران دشت 
قبچاق، به عنوان سفیر غیاث الدین به مناطق 

دشت، سرای و حاجی ترخان سفر کرد 
و چندی در آنجا ماند. وی همچنین 

ــه و  ــتـ ــه مــشــهــد داشـ ســـفـــری بـ
بخشی از عمر خــود را در آنجا 

گذرانده است.
تــاج الــدیــن تــمــام کــتــاب شرح 
مثنوی خــود را از فواید شرح 
کالم حضرت علی)ع( در باب 
پــرســش کــمــیــل از چیستی 
حقیقت )مــعــروف به حدیث 
حقیقت( مــی دانــســت. او در 
آثار منظوم و منثورش صریحاً 
از عشق و ارادت به عــلــی)ع( و 
خاندانش سخن گفته و سیره 

عملی اش نیز بر آن گواه است.
حنفیان هرات در زمان شاهرخ میرزا، 

تاج الدین خوارزمی را به دلیل سرودن 
غزلی تکفیر کردند و او را به هرات خواندند. وی 

توانست اعتراض مدعیان را پاسخ دهد و از آن بلیه 
رهایی یابد اما ازبکان او را رها نکردند تا سرانجام 

در ســال 840ق. در خـــوارزم وی را به زخم 
تیغ از پای درآوردند. او در خوارزم در 

جوار خواجه ابوالوفا به خاک 
سپرده شد.
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