
 محدوده را مشخص کردند
هیئتی به وسعت همه مردم شهرخودشان زمین ها را خریدند!

گزارش قدس از یک کار متفاوت محرمی به همت  بسیج و انجمن اسالمی رانت، خوان هفتم طرح منفصل توس
دانشگاه پیام نور مشهد در پارک ملت

نماینده مشاور طرح جامع ســوم مشهد)فرنهاد( با 
بیان اینکــه در تعیین محدوده منفصل توس، رانت 
زمین بســیار بزرگی به وجود آمد، گفت: کسانی که 
آن زمــان خطوط و حد و مرزهای محدوده منفصل 
توس را تعیین می کردند بین خودشان چیزی شبیه 
یک شرکت تعاونی درست کردند و زمین های آنجا را 
خریدنــد تا بعداً بتوانند این اراضی را تبدیل به باغ و 

کاربری های دیگر کنند...

محرم امســال به دلیل شــیوع بیماری کرونا عرض 
ارادت به امام حسین)ع( نه تنها کم نشد بلکه عاشقان 
حســینی با ابداع و نوآوری شیوه های جدیدتر همه 
تالششــان را انجام دادند تــا همچنان حس و حال 
محرمی شهر باقی بماند و ارادتشان را مانند هر سال 
اعالم کنند.یکی از این عرض ارادت ها برنامه ای بود که 
توسط هیئت »رأیت الهدی« برگزار شد. این برنامه که 

در دهه اول محرم... .......صفحه 2 .......همین صفحه 

هویت، امنیت و عدالت گمشده در نوغان
رئیس بخش کرونای آی سی یو 

 :jبیمارستان  امام رضا

روند مرگ و میر 
کودکان مبتال به کرونا 

صعودی است

.......صفحه 2 

گزارش قدس ازحماسه 
شور و شعور حسینی 
در سرزمین خورشید

خراسان 
کربالیی شد

همزمان با  تاســوعا و عاشــورای حســینی عاشــقان 
اباعبداهلل الحسین)ع( در مشــهد، شهر شهادت متفاوت 
با هر زمان دیگر، ســوگواری سیدالشهدا)ع( را با رعایت 
پروتکل های بهداشتی با شوری همراه با شعور حسینی 
برگزار کردند.طی روزهای تاسوعا و عاشورا اگر چه براساس 
مصوبه ســتاد ملی مبارزه با کرونا دسته های عزاداری به 
خاطر جلوگیری از شــیوع این ویروس اجازه حرکت در 
بیشتر خیابان ها را نداشــتند اما زائران و مجاوران عزادار 
حســینی به صورت محدود و با رعایت فاصله اجتماعی 
از آغازین ســاعات روز برای عرض تســلیت به محضر 
حضرت ثامن  الحجج)ع( خیابان های تعیین شده منتهی به 
حرم مطهر حضرت امام رضا )ع( را با برگزاری آیین های 
عزاداری طی کردند و در حرم مطهر رضوی گرد هم آمدند 
و به یاد آخرین نماز سرور و ساالر خود، نماز ظهر عاشورا را 

به امامت آیت اهلل علم الهدی...

خواسته اهالی از مدیران شهری مشهد

پیکر سرباز شهید 
 »سعید  رحمانی« 

بردوش عزاداران 
حسینی تشییع شد

فارس: نماینده مشاور طرح جامع سوم مشهد)فرنهاد( با 
بیان اینکــه در تعیین محدوده منفصل توس، رانت زمین 
بســیار بزرگی به وجود آمد، گفت: کســانی که آن زمان 
خطــوط و حد و مرزهای محدوده منفصل توس را تعیین 
می کردند بین خودشان چیزی شبیه یک شرکت تعاونی 
درست کردند و زمین های آنجا را خریدند تا بعداً بتوانند این 

اراضی را تبدیل به باغ و کاربری های دیگر کنند!
۳۰ تیرماه امســال بود که »تصویب طرح راهبردی توس و 
الحاق رسمی این منطقه به مشهد پس از ۳۱ سال« تیتری 
شد که بر پیشانی رســانه ها نشست و همه صحبت های 
شــهردار مشهد را این  گونه منعکس کردند: »خوشبختانه 
پس از ۳۱ سال تالش برای تصویب طرح راهبردی توس، 
این طرح امروز در شورای عالی شهرسازی به تصویب رسید؛ 
در طول یک ســال و نیم گذشته در کمیته های مختلف 
شورای عالی شهرسازی مشغول دفاع از طرح بودیم و امروز 
پس از ۳۱ سال می توانیم این خبر خوش را به دوستداران 
میراث فرهنگی، فردوسی، مردم ساکن در محدوده منفصله 
توس یا افراد دارای اراضی در محدوده توس بدهیم که این 

منطقه دارای طرح راهبردی مصوب شده است«.
آن روز طرح محدوده منفصل توس با ۳هزار و ۶۰۰ هکتار 
مساحت در حالی در شورای عالی شهرسازی مصوب شد که 
کل مساحت حدودی طرح منفصل قرقی ۵2۰، طرح جامع 
شــهر طرقبه هزار و ۶۰۰، طرح جامع شهر شاندیز هزار و 
2۰۰ و حتی طرح جامع شهر کاشمر حدود 2هزار هکتار 
است! نکته تلخ ماجرا اینجاست که ۳هزار هکتار از مساحت 
این محدوده منفصل، اراضی با کاربری کشاورزی بود که با 
پیوستن رسمی به شهر مشهد، ارزش افزوده زیادی را تجربه 
کرد. اما سه ساعت پس از اظهار خوشحالی مسئوالن، انتشار 
گزارشی با عنوان »تصویب طرح منفصل توس، به توسعه 
توس می انجامد یا حساب بانکی رانتخواران!؟ دستگاه های 
نظارتی ورود کنند« از سوی خبرگزاری فارس، تالش کرد 
ابعادی از این ماجرا را تشریح کند که نشان می دهد پشت 

این مصوبه چه اتفاقاتی روی خواهد داد.

»چــرا با وجودی که مصوبه شــورای عالی شهرســازی و 
معماری که بــر الحاق مناطق جمعیتی توس تأکید دارد، 
ناگهان بیش از ۳هزار هکتار از اراضی کشاورزی نیز به این 

طرح اضافه شد؟«

اراضی کشاورزی تغییر کاربری پیدا نمی کندس
معاون شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی 
در گفت وگو با فارس، این نقدها را نادرســت تلقی و تأکید 
کرد: اراضی کشاورزی داخل محدوده منفصل توس تغییر 

کاربری پیدا نمی کند!
بهاره بزرگمهر گفت: ما با یک طرح ابالغی در ســال ۹۱ و 
۹2 مواجه بودیم و تا حدی توانستیم اراضی کشاورزی را از 
طرح کم کنیم، اما نمی توانستیم بیشتر از آن کاهش دهیم؛ 
چرا که هر جایی که ما بخواهیم یک اقدامی انجام دهیم، 

بحث حقوقی دارد و بالفاصله مورد اعتراض قرار می گیرد.

خطوط طرح منفصل توس چگونه ترسیم شد؟س
لیال نوروزی، نماینده مشاور خلع ید شده طرح جامع سوم 
مشهد در این باره به فارس گفت: در تعیین محدوده منفصل 
توس، رانت زمین بسیار بزرگی به وجود آمد، من شاهد بودم 
در جلسات متعددی که برای این موضوع برگزار شد، خیلی 
از دوستان در خطی که می کشیدند منافع و مالکیت برخی 
را مدنظر داشتند؛ حتی همان کسانی که آن زمان خط را 

تعیین می کردند بین خودشان چیزی شبیه یک شرکت 
تعاونی درســت کردند و زمین های آنجا را خریدند تا بعداً 

بتوانند آنجا را تبدیل به باغ و کاربری های دیگر کنند.

درخواست وزارت جهاد کشاورزی س
شــاید همین پیگیری های چالش برانگیز جرقه ای شد تا 
وزارت جهاد کشاورزی نسبت به موضوع واکنش نشان دهد 
و از شورای عالی شهرسازی تقاضای بازنگری در این طرح 
را بکند. مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی خراسان رضوی 
در این باره گفت: در نظــر گرفتن توس به عنوان یکی از 
مناطق منفصل شهر مشهد بحثی است که از اواخر دهه ۸۰ 
و اوایل دهه ۹۰ مطرح شده است. محمدرضا قوسیان مقدم 
ادامه داد: در مقاطع مختلف بحث هایی مطرح شــده و در 
نتیجه قرار بر این شد، مقداری از اراضی کشاورزی وارد این 
محدوده شــود و یک عده ای هم حق و حقوق شهرداری را 
پرداخت کردند و تغییر کاربری و ساخت و ساز انجام دادند.

وی تأکید کرد: نظر ما این است که هسته های جمعیتی در 
داخل محدوده منفصل قرار بگیرند و اراضی کشاورزی بزرگ 
کامل خارج شوند و در حیطه تولید باقی بمانند، اراضی هم 
که در بین محدوده های جمعیت قرار دارند و آن هایی که 
باالی یک هکتار هستند، اصالً تغییر کاربری پیدا نکنند و 
آن هایی هم که زیر یک هکتار هستند، در قالب کمیسیون 
تبصره یک ماده یک برای تغییر کاربری طرح داشته باشند.

موکول تصمیم گیری ها به امروز س
معاون شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی 
نیز در این باره گفت: بر اساس نظریه شورای عالی شهرسازی، 
پیشنهاد خروج بیش از ۷۵۰ هکتار اراضی کشاورزی پیوسته 
از محدوده ابالغی استاندار وقت در سال ۱۳۹2 توسط مشاور 
تدوین شد. بزرگمهر با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی و 
معماری هنوز در حال بررســی است و به احتمال زیاد این 
هفته قطعی می شود، گفت: دوشنبه )۱۰ شهریور ماه جاری( 

در این باره تصمیم گیری می شود.
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     صفحه 1 خراسان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1130-99 و 1129-99 مورخ 99/04/17 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رس��ول ارجمند  فرزند محمد بشماره 
شناس��نامه 395 صادره از مانه و خانم سکینه محمد نیا کوشکی فرزند 
غالمرضا در یک باب منزل به مس��احت 115 مت��ر مربع از پالک 722 
فرعی از 155 اصلی واقع در اراضی کهنه کند خریداری از مالک رسمی 
آقای علی فرحدل فرزند امان اله محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ-9905466
تاریخ انتشار نوبت اول:  26                  /05                  /99 تاریخ انتشار نوبت دوم: 10                  /06                  /99
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 1666-99 مورخ 99/05/29 هیات به شماره کالسه 129-97 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رقیه نودهی  فرزند 
حس��ینعلی بش��ماره شناس��نامه 25 صادره از بجنورد در یک باب خانه به مساحت 212.30 مترمربع از پالک 155 اصلی واقع در اراضی کهنه 
کند بخش دو بجنورد خریداری از مالک رس��می آقای رس��تم رس��تمی فرزند عزیز اله محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد. آ-9905752
تاریخ انتشار نوبت اول:  10                  /06                  /99 تاریخ انتشار نوبت دوم: 25                  /06                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان

 متقاضیان محترم می توانند جهت کس��ب 
اطالعات بیش��تر و دریافت فرم شرکت در 
مزایده به سازمان کش��اورزی و موقوفات 
چناران به آدرس : چناران ، حاش��یه جاده 
آس��یایی مقاب��ل کارخانه قن��د ، مراجعه و 
جهت باز دید از باغات با شماره تلفن های 

ذیل تماس و هماهنگی نماید .
شماره های تماس :46124157 -051
و 09151827233 و  09151826055 

زمان شرکت در مزایده :
99/6/10 لغایت 99/6/17  ,ع

99
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 آگهی مزایده فروش 
محصول گالبی درگزی و سیب 

,ع
99
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

/ع
99
05
30
0

ش�هرداری تایباد در نظر دارد به اس�تناد مجوز شورای اسالمی ش�هرتایباد نسبت به واگذاری به صورت 
اجاره 5 متر مربع  زمین واقع در تیر پارک دوغارون جهت نصب کانکس و فروش مواد غذایی از طریق 
برگزاری مزایده عمومی با قیمت پایه اجاره ماهیانه هر متر مربع مبلغ 600/000 ریال و ضمانت شرکت 
در مزایده مبلغ 9/300/000 ریال اقدام نماید ،لذا از کلیه افراد واجد ش�رایط دعوت می ش�ود جهت 

دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/06/02لغایت 99/06/20

مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت 13 مورخ 99/06/20
زمان بازگشایی پاکات 99/06/22 در محل دفتر شهردار تایباد.

ش�هرداری در رد ی�ا قب�ول پیش�نهادات مختار اس�ت و در صورتی که برن�دگان اول تا س�وم مزایده از 
پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شود.

مح�ل تحویل اس�ناد مزایده دبیرخانه ش�هرداری تایباد می باش�د . متقاضیان محترم م�ی توانند جهت 
دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن54536525-051 تماس حاصل نمایند. 

 آگهی مزایده )نوبت دوم(

ایوب سیدالحسینی شهردارتایباد

/ع
99
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ش��هرداری تایباد در نظر دارد به اس��تناد مجوزشورای اسالمی شهر تایباد نسبت به واگذاری 
ب��ه صورت اجاره اماکن مش��روحه ذیل از طری��ق برگزاری مزایده عمومی ب��ا قیمت پایه اجاره 
و ضمان��ت ش��رکت در مزایده قید ش��ده در جدول ذیل اقدام نماید ، ل��ذا از کلیه افراد واجد 
ش��رایط دع��وت می ش��ود جهت دریافت اس��ناد مزایده و کس��ب اطالعات الزم ب��ه واحد امالک 

شهرداری تایباد مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/06/2لغایت 99/06/20

مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت13 مورخ99/06/20
زمان بازگشایی پاکات 99/06/22در محل دفتر شهردار تایباد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .و در صورتی که برندگان اول تا سوم مزایده 
از پیش��نهادات خود عدول نمایند س��پرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

محل تحویل اس��ناد مزایده دبیرخانه شهرداری تایباد می باشد . متقاضیان محترم می توانند 
جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن54536525-051 تماس حاصل نمایند. 

پایهتعدادنام محلردیف  مبلغ 
ماهیانه

 ضمانت شرکت در
مزایده

14/800/0006/200/000 بابمجتمع رفاهی میدان پیر هرات1

15/000/0005/500/000 بابدفاتر و شرکت های داخل ترمینال شماره 22

14/500/0005/000/000 بابدفاتر و شرکت های داخل ترمینال شماره 35

13/500/0004/000/000 بابدفاتر و شرکت های داخل ترمینال شماره 44

13/900/0004/500/000 بابدفاتر و شرکت های داخل ترمینال شماره 56
 

 آگهی تجدید مزایده - نوبت دوم

ایوب سیدالحسینی شهردارتایباد 

رانت، خوان هفتم طرح منفصل توس

محدوده را مشخص کردند، خودشان زمین ها را خریدند!

رئیس تعاون روستایی تربت  حیدریه:

اختیاری در حوزه خرید حمایتی زعفران نداریم
ایرنا: رئیس اداره تعاون روســتایی تربت  حیدریه گفت: 
این اداره با وجود وظیفه محوری حمایت از فعاالن بخش 
کشاورزی، فاقد هر گونه اختیار و قدرت تصمیم سازی در 
حــوزه خرید حمایتی زعفران به عنــوان محصول مهم و 

راهبردی این شهرستان است.
نسرین شیبانی افزود: این فقدان اختیار در حالی است که 
زعفران کارانی که محصــول تولیدی خود را به اداره تعاون 
روستایی تحویل داده اند هر گونه تأخیر و دیرکرد در دریافت 
مطالباتشان را از ناحیه اداره تعاون روستایی دیده و آن را از 

همین طریق پیگیری می کنند.
وی ادامه داد: همچنین »خریدهای حمایتی« اقدامی تکلیفی 
نیستند بلکه بنا به شرایط و مقتضیات روز با هدف حمایت از 

بخش کشاورزی و کشاورزان صورت می گیرند.  
رئیس اداره تعاون روستایی تربت  حیدریه کل طلب کنونی 
زعفران کاران این شهرســتان را ۹۸۰ میلیارد ریال اعالم و 

بیان کرد: تا پایان وقت اداری ششم شهریور ۳۰۰ میلیارد 
ریال به حساب کشاورزان زعفران کار در این شهرستان واریز 
شده است. شیبانی افزود: بنا بر این بود که زعفران خریداری 
شده امســال در چارچوب »طرح حمایتی دولت« در قالب 
مزایده به صادرکنندگان این محصول راهبردی فروخته شود 
اما به خاطر نوع مزایده برپا شده و تقسیم محصول زعفران 
به سه محموله 2۰ تنی، تاکنون کاالی عرضه شده مشتری 

خود را پیدا نکرده و هنوز به فروش نرسیده است.
وی ادامه داد: همین رخداد موجب تأخیر در پرداخت طلب 
زعفران کاران شد بنابراین سازمان مرکزی تعاون روستایی 
کشور قصد دارد با ایجاد تغییر در شیوه فروش، تمهیدات 

الزم را برای فروخته شدن زعفران باقی مانده فراهم کند.

.......صفحه 2 
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یکی از اتفاقات ناگواری که در موج دوم کرونا شاهد بودیم و همچنان 
موجب نگرانی ماســت، آمار کودکان مبتال به کروناست که با وجود 
اینکه این بیماری در کودکان با درگیری کمتری همراه است بازهم 

.......صفحه ۳ چند فوتی به دلیل کرونا در کودکان مشهدی...

.......صفحه 2 



گزارش قدس ازحماسه شور و شعورحسینی در سرزمین خورشید 

خراسان کربالیی شد
قدس: همزمان با  تاسوعا و عاشورای حسینی 
عاشقان اباعبداهلل الحسین)ع( در مشهد، شهر 
شــهادت متفاوت با هر زمان دیگر، سوگواری 
سیدالشــهدا)ع( را بــا رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی با شــوری همراه با شعور حسینی 
برگزار کردند.طی روزهای تاسوعا و عاشورا اگر 
چه براســاس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا 
دسته های عزاداری به خاطر جلوگیری از شیوع 
این ویروس اجازه حرکت در بیشتر خیابان ها را 
نداشتند اما زائران و مجاوران عزادار حسینی به 
صورت محــدود و با رعایت فاصله اجتماعی از 
آغازین ساعات روز برای عرض تسلیت به محضر 
حضرت ثامن  الحجج)ع( خیابان های تعیین شده 
منتهی به حرم مطهر حضرت امام رضا )ع( را 
بــا برگزاری آیین های عــزاداری طی کردند و 
در حــرم مطهر رضوی گرد هم آمدند و به یاد 
آخرین نماز سرور و ساالر خود، نماز ظهر عاشورا 

را به امامت آیت اهلل علم الهدی اقامه کردند.

 همه زمان ها و مکان ها سرزمین کربال س
و روز عاشوراست

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در مراسم 
ظهر عاشــورا که در مســجد گوهرشاد حرم 
مطهر رضوی برگزار شــد با اشاره به اینکه امام 
حسین )ع( امروز از ما می خواهد که حرفش را 
باور کنیم، اظهار کرد: امام حسین )ع( فرمود این 
مرگ که همه از آن می ترسند پلی برای عبور 
از بیچارگی هاست.وی افزود: آنچه این اشک و 
عشــق برای شما قابل تأمل است این است که 
قیام سیدالشهدا )ع( متعلق به یک زمان نبود 

و در تمام پهنه زندگانی امت این انقالب شامل 
می شــود، تا روزی که آخرین نفر این انقالب 
بیایــد و این انقالب را به پیروزی برســاند.وی 
افزود: همه زمان ها و مکان ها ســرزمین کربال 
و روز عاشوراســت و امــروز ما تنهــا در عزای 
سیدالشهدا بر ســینه نمی زنیم، بلکه بسیاری 
از کســانی که اباعبداهلل و پیامبر )ص( را قبول 
ندارند و حتی خدا را قبول ندارند بر سر و سینه 
می زنند.نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با 

بیان اینکه امام حســین )ع( 
دو تصویــر از زندگــی به ما 
نشان می دهند، تصریح کرد: 
یک زندگــی حیوانی و یک 
زندگی انســانی داریم. یکی 
زندگی حیوانی که مانند همه 
موجــودات زندگی می کند و 
بدن فعالیت می کند. آیت اهلل 

علم الهــدی ادامه داد: ما به عنوان انســان یک 
زندگی دیگر داریم؛ پس از چهار ماهگی جنین 
کامل می شود که روح انسانی است که حیوانات 
آن را ندارنــد و تفاوت آن در  مرگ اســت که 

زندگی اصلی انسان با مرگ آغاز می شود.
وی در رابطه با اینکه همه قدرت های استکباری 
جهان به خاطر ترس از مرگ بر بشریت مسلط 
شدند، ادامه داد: قرن ها مردم در چنگال استکبار 
زندگی کردند؛ چرا که از مرگ می ترسیدند و 
امام حسین )ع( فرمودند این مرگ که همه از 
آن می ترسند پلی برای عبور از بیچارگی هاست.

نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی تصریح 
کرد: سیدالشــهدا )ع( اصحاب را امروز به صف 

کردند و به آن ها گفتند میان 
شما و بهشت و لذت ها یک 
پل فاصله اســت و شــما به 
بهشت گسترده و نعمت های 
وسیع می رسید و حضرت در 
برابر ۱۲۰ نفر دلداده، مسیر 
را باز کردند.آیت اهلل علم الهدی 
اشــاره کرد: تعبیری که امام 
حسین )ع( از این افراد می کنند این است که 
این ها کسانی هستند که بدن ها را روی زره ها 
بستند، نه اینکه زره ها را بر روی بدن ها و دل ها 
ببندند و ایشان وقتی به میدان آمدند، کالهخود 
و زره را از خــود جدا می کنند و با بدن برهنه 

می جنگند.

عزاداری افغانستانی های مقیم مشهدس
افغانســتانی های مقیم مشهد نیز روز گذشته 
همراه با سایر عزاداران حسینی در مشهدالرضا 
به عزاداری پرداختند.برادران افغانستانی مقیم 
مشهد همچون سال های گذشته، ارادت خود را 
به ساالر شهیدان نشان داده و دیروز در خیابان 

طبرسی، از مسیرهای منتهی به حرم مطهر به 
عزاداری برای ساالر شهیدان پرداختند.

مراسم خطبه خوانی در حرم مطهر س
رضوی

شب عاشــورا نیز مراسم خطبه خوانی در حرم 
مطهر رضوی همچون ســال های گذشــته با 
حضــور زائران و مجــاوران و خادمان آن حرم 
ملکوتی برگزار شــد.همچنین در شام غریبان 
شهادت حضرت سیدالشــهدا امام حسین)ع( 
مراسم ویژه ای در مناطق مختلف شهر مشهد 

و حرم نورانی حضرت رضا)ع( برپا شد.

برپایی مراسم تاسوعا و عاشورای س
حسینی در شهرستان ها

به گزارش رســیده از شهرســتان ها عزاداران 
حسینی در استان های خراسان رضوی، جنوبی و 
شمالی طی روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی 
با راه اندازی دســته های عزاداری ضمن رعایت 
پروتکل های بهداشتی یاد رشادت های سرور و 
ساالر شهیدان و یاران باوفایش را گرامی داشتند.

گزارش قدس از یک کار متفاوت محرمی به 
 همت بسیج و انجمن اسالمی دانشگاه 

پیام نور مشهد در پارک ملت 
هیئتی به وسعت همه مردم شهر•

محــرم  سرور هادیان: 
امســال به دلیل شیوع 
بیمــاری کرونــا عرض 
ارادت به امام حسین)ع( 
نه تنها کم نشــد بلکه 
عاشقان حسینی با ابداع 
و نــوآوری شــیوه های 

جدیدتر همه تالششان را انجام دادند تا همچنان حس و حال 
محرمی شــهر باقی بماند و ارادتشان را مانند هر سال اعالم 
کنند.یکی از این عرض ارادت ها برنامه ای بود که توسط هیئت 
»رأیت الهدی« برگزار شــد. این برنامه که در دهه اول محرم 
توســط جمعی از اعضای دانش آموخته و دانشجوی بسیج و 
انجمن اسالمی دانشگاه پیام نور مشهد در پارک ملت شهرمان 

برگزار شد، توانست با اقشار مردم ارتباط خوبی برقرار کند.

دانشگاهیان و مردمس
عضو هیئت رأیت الهدی در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: 
این هیئت توسط جمعی از دانشــجویان و دانش آموختگان 
دانشگاه پیام نور مشــهد با دو دغدغه مهم برنامه ریزی شد؛ 
نخست تعظیم شعائر الهی در روزهای محدودیت های ناشی 
از کرونا و دیگری ایجاد راهکاری برای ارتباط و گفت و گو بین 
افراد مختلف جامعه بود. جامعه ای که گاهی ســوءتفاهم ها و 
نبود فضای گفت وگومحور در میان مردم، خطر ایجاد فضای 

دوقطبی در آینده آن را هشدار می دهد.
مهدی مالکی با اشــاره به اینکه در مکتب ما هیئت نه تنها 
مکانــی برای عــزاداری بلکه یک مکان پویا و خالق اســت، 
می افزایــد: ویژگی مهم این هیئت عالوه بر دغدغه مند بودن 
اعضا؛ نبود در و دیوار است. هیئت های مذهبی در این روزها 
برای رعایت پروتکل های بهداشتی سقف ندارند اما هیئت ما در 
و دیوار هم ندارد تا بتواند بیشتر در بطن مردم باشد و حضور 

حداکثری تمام اقشار را شاهد باشیم.
این فعال فرهنگی خاطرنشان می ســازد: برگزاری هیئت با 
شرایطی که ذکر شــد دو نتیجه خوب به همراه داشت؛ اول 
اینکه عاشــقان اباعبداهلل)ع( که به دلیل مشغله روزانه امکان 
حضور در هیئت های مذهبی را نداشــتند، فرصت کردند تا 
لختی در این مراسم بنشینند و یا در حال عبور دل به دریای 
معارف اهل بیت)ع( بسپارند و همچنین هیئتی این گونه بدون 
در و دیوار به خصوص در این مکان توانست، عالوه بر تعظیم 
شعائر الهی، نگاه اقشار مختلف مردم به یکدیگر را بهبود بخشد. 
وی تصریح می کند: طی سال های گذشته کارهای گسترده 
بسیاری در زمینه های فرهنگی- سیاسی در این هیئت انجام 
شــده است اما این نخستین تجربه ما از این جنس است که 

خوشبختانه از استقبال بسیار خوبی نیز برخوردار شد.

هیئت سیارس
این عضو هیئت رأیت الهدی اظهار می دارد: عالوه بر مراســم 
معمول همه هیئت ها مثل سخنرانی، دمام زنی، روضه خوانی و 
سینه زنی؛ هیئت سیاری نیز به صورت کاروان روی یک دستگاه 
کامیون برنامه ریزی شد که روی آن ، گروه سرودهای مذهبی 
به اجرای سرود در مناطقی که جمعیت بیشتر بود، پرداختند. 
وی در ادامــه تصریح می کند: از دیگر برنامه های این کاروان 
سیار اجرای مرثیه خوانی و مداحی در محالت مشهد بود که 
عالوه بر آن تصاویر مرتبط با فضای محرم از طریق تلویزیون 
شــهری که روی این کامیون نصب شده بود، پخش می شد.

کافه گفت وگویی متفاوتس
مهدی مالکی در ادامه با اشاره به این نکته که ما پیرو مکتب 
شهید حاج قاســم سلیمانی هســتیم، او که می گفت: »آن 
بی حجاب آن باحجاب، همه فرزندان من و شما هستند« تأکید 
می کند: به اعتقاد من این روزها نیاز به یک گفت و شنود بین 
مردم احساس می شود. از این رو کافه گفت وگویی را در فضای 

کنار اجرای مراسم مذهبی در پارک ملت طراحی کردیم.
وی در ادامــه تصریح می کند: کافــه ای که به دلیل بیماری 
کووید۱۹ فقط بــا آب معدنی پذیــرای مدعوین بود و یک 
روحانی که در برابر یک صندلی می نشست و این صندلی گاه 
با پیرمردی دلشکسته پر می شد و گاه با جوانی که شبهه های 
اعتقادی زیادی داشت، همچنین گاه فردی پرسشی شرعی 
را مطرح می کرد و حتی گاهی کسی مخالف روحانیت بر آن 
صندلی می نشســت. در هر صورت کافه؛ محل گفت وگویی 
متقابل ولی دوستانه است. شاید شانس رفاقت با یک روحانی و 
صمیمانه حرف زدن با او به عنوان یک حامی و مبلغ دین برای 
همه دســت نداده باشد بنابراین این کافه با کمترین امکانات 
فقط با دو صندلی راحتی و یک میز برپا شد و توانست میزبان 
مردم از هر قشــری باشد تا درددل ها، نظرات و حرف هایشان 
را به راحتی بیان کنند.عضو هیئت رأیت الهدی خاطرنشــان 
می ســازد: استقبال از این گفت و شنود ها بسیار خوب بود و 
خوشبختانه بســیاری از مردم به راحتی درباره مباحث روز، 
مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با روحانیون به گفت وگو 

و تبادل نظر پرداختند.

استقبال چشمگیرس
مهدی مالکی در ادامه تصریح می کند: اســتقبال کلی مردم 
از مراســمات عزاداری و گفت و شنود ها آن قدر زیاد بود که 
صندلی های در نظر گرفته شده به طور کامل توسط جمعیت 
پر می شــدند و با رعایت پروتکل های بهداشتی در قسمتی 
از پارک در کنار صندلی ها فرش هایی پهن می شــد تا تعداد 
بیشــتری از این مراسم بهره ببرند.وی در پایان بیان می دارد: 
استقبال همه اقشار جامعه در این مراسم نشان از حس خوب 
برقراری ارتباط با همه نسل ها بود. امیدوارم همچنان بتوانیم 

طی سال این ارتباط معنوی را با مردم داشته باشیم.

 پیکر سرباز شهید »سعید رحمانی« •
بر دوش عزاداران حسینی تشییع شد

وظیفه  ســرباز  قدس: 
»ســعید رحمانی« بر اثر 
در  مســلحانه  درگیری 
هنگ مرزی زابل توسط 
قاچاقچیــان بــه فیض 
شهادت نائل آمد و پیکر 
مطهرش روی دســتان 

عزاداران حسینی در مشهد مقدس تشییع شد.
مراسم تشییع پیکر این شــهید واالمقام همزمان با روزهای 
سوگواری شهادت سرور و ساالر شهیدان امام حسین)ع( صبح 
پنجشنبه گذشته با حضور سردار جان نثار؛ فرمانده مرزبانی 
استان خراسان رضوی، نیروهای انتظامی و مرزبانی و خانواده 
معظم شهدای مظلوم مرزبانی با رعایت پروتکل های بهداشتی 
در مرکز آموزش علوم و فنون مرزبانی ناجا روی دستان کادر 

نیروی انتظامی و جمعی از عزاداران حسینی برگزار شد.
پیکر این شــهید سرافراز برای خاکسپاری به روستای گناباد 
در نزدیکی شهر گلبهار منتقل شد. گفتنی است شهید سعید 
رحمانی در ســال ۱37۹ در روســتای گناباد از توابع مشهد 
مقدس چشم به جهان گشــود و در سوم شهریور ۱3۹۹ در 
هنگ مرزی زابل توسط اشرار به مقام رفیع شهادت نائل آمد.

»نذر خون« اصحاب رسانه در روز عاشورا•
گروه خبرنگاران  قدس: 
رضوی  خراســان  خیر 
زیر نظر خانه مطبوعات 
خراسان  رســانه های  و 
رضوی تشکیل شد و در 
اقدام همزمان  نخستین 
با عاشــورای حســینی 
تعدادی از اصحاب رسانه 
استان در مشــهد اقدام به نذر خون خود به بیماران نیازمند 

کردند.
مدیر خانه مطبوعات و رســانه های خراسان رضوی با آرزوی 
قبولی عزاداری ارادتمندان مکتب حسینی در تاسوعا و عاشورا 
با اعالم این مطلب افزود: در دهه اول محرم که با عنوان احیای 
امر به معروف و نهی از منکر نام گذاری شــده اســت، گروه 
»خبرنگاران خیر« خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی 
با هدف اطالع رســانی امور خیــر و فعالیت های عام المنفعه، 

توسط خبرنگاران و اصحاب رسانه استان ایجاد شد.
مجتبی محمودی مهماندوست اظهار امیدواری کرد با توجه به 
ارتباط گسترده اصحاب رسانه و قلم می توان قدم در راه خیر 
گذاشت و با اطالع رسانی به موقع، نوری در تاریکی بخش های 

مختلف و مورد نیاز جامعه تاباند و چراغی روشن کرد. 
وی بــا بیان اینکه هیچ محدودیتی برای عضویت خبرنگاران 
و اصحاب رسانه اســتان در این گروه وجود ندارد، ادامه داد: 
این گروه به صــورت خودجوش و با نیت نیــک تعدادی از 
اعضا راه اندازی شد و اطالع رســانی امور خیریه در شرایطی 
که خیران بســیاری وجود دارند کــه نمی دانند چگونه و در 
چــه راهی فعالیت ها و کمک های خودشــان را انجام دهند، 
گام بزرگی برای افزایش مشــارکت خیران و نیز مسئوالن و 
بســط روحیه ایثار و احسان است.محمودی با اشاره به اینکه 
روش گــروه خبرنگاران خیر، فرایندمحور اســت نه فردی و 
موردی ادامه داد: در سال های گذشته برخی از خیران و حتی 
واقفان با نیت های پــاک و خالصانه کارهایی انجام دادند که 
اگر نیازسنجی و اطالع رسانی درستی از شرایط جامعه وجود 

داشت، بهره برداری بیشتری از این فعالیت ها انجام می گرفت.
وی تصریح کرد: در ماه های اخیر در مشهد با حضور تعدادی از 
دغدغه مندان رسانه ای مسائلی مانند کودکان خیابانی و کارتن 
خواب ها مورد رصد و انعکاس قرار گرفت که با همراهی برخی 
مسئوالن تا حدی چاره جویی و مددرسانی به آسیب دیدگان 
انجام شــد.وی خاطرنشــان کرد: موضوع مواسات و کمک 
مؤمنانه که توســط رهبر معظم انقالب مطرح شد به عنوان 
یک راهبرد جدی مد نظر است و رسالت رسانه ها نیز انعکاس 
شایسته کارهای جهادی در این راستا برای انسجام و هم افزایی 

بیشتر است.
شــایان ذکر است فراخوان نذر خون روز عاشورا در مشهد بنا 
به اعالم نیاز سازمان انتقال خون استان به خون و فراورده های 
خونی برای درمان بیماران و با مشارکت بسیج رسانه خراسان 

رضوی برنامه ریزی و اجرا شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی اعالم کرد
کمک مجلس برای رفع مشکالت نهاد •

کتابخانه های عمومی کشور
رئیس  نایــب  قدس: 
اسالمی  شورای  مجلس 
در دیــدار بــا مدیر کل 
عمومی  کتابخانه هــای 
عزم  بر  رضوی  خراسان 
اسالمی  شورای  مجلس 
رفع  بــه  بــرای کمک 
مشکالت نهاد کتابخانه های عمومی کشور در حوزه ساختاری 

و بودجه ای تأکید کرد.
سیدامیرحســین قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم مشهد و 
کالت گفت: نهاد کتابخانه های عمومی کشــور در سال های 
اخیر فعالیت های خوب و تأثیرگذاری داشــته است و امسال 
مجلس شورای اسالمی نگاه ویژه ای به حوزه فرهنگ به ویژه 
کتابخانه های عمومی کشور خواهد داشت و در حوزه ساختاری 

و بودجه ای برای رفع مشکالت کمک خواهیم کرد.
مدیر کل کتابخانه های عمومی خراســان رضوی نیز در این 
جلســه با اشــاره به کارکرد کتابخانه های عمومی به عنوان 
فرهنگسراها و کانون های فرهنگی در کشور گفت: حوزه وسیع 
فعالیت کتابخانه ها از مراکز شهرستان ها تا مناطق روستایی و 
حاشیه شهرها و فعالیت متنوع و گسترده کتابخانه ها ضرورت 
همکاری و همراهی برای رفع مشکالت بودجه ای کتابخانه های 

عمومی را بیش از پیش کرده است.
حجت االســالم ســبزیان ادامه داد: مجلس شورای اسالمی 
با همکاری و همراهی در رفع مشــکالت نهاد کتابخانه های 
عمومی در واقع گامی مؤثر در پیشبرد اهداف فرهنگی کشور 

برداشته است.

افغانستانی های مقیم 
مشهد نیز روز گذشته 

همراه با سایر عزاداران 
حسینی در مشهدالرضا 

به عزاداری پرداختند
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علی محمــدزاده: بی هیچ تردیدی می تــوان گفت یکی از 
تکرارترین  واژه های یک دهه اخیر مباحث شــهری مشــهد 
مقدس واژه »تخریب« بوده که همواره با پیشوند و پسوندهایی 
همراه بوده است.آنچه مسلم است استفاده بیش از حد از این 
واژه بازتاب اتفاقاتی بوده که در برخی از نقاط ارزشمند شهر رخ 
داده است که اصلی ترین و مهم ترین مناطق مورد نظر در بافتی 

تحت عنوان »بافت پیرامونی حرم مطهر« قرار دارند.
بنابراین همان گونه که گفته شــد به دلیل تکرار بسیاری از 
مباحث این اتفاق ها همه ما با ابعاد مختلف این موضوع آشنایی 
داریم و مباحثی چون تجاری سازی و تخریب بافت دارای ارزش 
تاریخی و بلندمرتبه سازی در اطراف حرم مطهر را بارها خوانده 
و شنیده ایم.اما برخی از تبعات اقدام های صورت گرفته هرچند 
ارزشــمندتر از مباحث ذکر شده اســت اما کمتر مورد نقد و 
بررســی قرار گرفته و تعداد انگشت شماری از متخصصان این 
حوزه تحقیقات و یا مقاالتی در این بخش ها داشته اند که آن 

هم در رسانه ها به اندازه کافی بازتاب نداشته است.
به طور مثال تبعات فرهنگی و اجتماعی تغییرات صورت گرفته 
در بافــت پیرامون حرم مطهر یــا موضوعات مرتبط با هویت 
جمعی و هویت محالت قدیمی شهر کمتر به بوته نقد گذاشته 
شده است و حتی عده ای از کارشناسان بر این باورند که روح 
زندگی در این مناطق جاری نیست پس به منظور تحلیل این 

موضوع در ادامه به تشریح بیشتر این مسئله می پردازیم.

آخرین نسل بچه محل های امام رضا)ع(س
مدتی پیش گزارشی در روزنامه قدس منتشر کردیم که پس از 
صحبت با تعدادی از اهالی مناطق پیرامون حرم مطهر از قبیل 
محله نوغان و تپل محله به این نتیجه رســیدیم که ساکنان 
قدیمی ترین محالت مشهد بر این باورند که آن ها آخرین نسل 
بچه محل های امام رضا)ع( هســتند و دیگر مجاور به معنای 
واقعی کلمه در اطراف حرم مطهر نداریم و به جای خانه های 
قدیمی برج و پاساژ ساخته شده و همه اینجا مسافرند و موقت.

ابراهیم فیاض، جامعه شناس شناخته شده ای که سابقه ای هم 
در این حوزه دارد معتقد اســت: ماشینیسم و معماری فشرده 

بی روح اطراف حرم بالی جان زیارت شده است.
میثم مهدیار، معاون پژوهشــگاه فرهنگ و هنر اسالمی هم 
می گوید: در بافت پیرامون حرم مطهر منطق مصرف جایگزین 
منطق فرهنگ شده است و در گذشته تا شعاعی از حرم مطهر 
در محالت قدیم شهر همه فعالیت ها با محوریت زائر و زیارت 
بود و هیئت های سایر نقاط کشور هم در این مناطق یک پایگاه 
ثابت و دائمی داشتند اما با تخریب های صورت گرفته جمعیت 

ساکن کوچ کرده و هیئت ها هم در شهر پراکنده شده اند.

هویت در پیله محله نوغان س
با این حال به نظر الزم اســت پیش از ادامه این بحث نگاهی 
گذرا به اهمیت حفظ هویت محالت قدیمی داشــته باشیم؛ 
چراکه با وجود همین محالت بوده که شــهر شاکله و هویت 
خود را بدست آورده  است.به گفته کارشناسان، مشهد از جمله 
نقاطی است که ساختار شهری آن بر اساس محله بوده است. 
این محالت بر گرد حرم مطهر شکل گرفته بوده اند. وجود مرقد 
مطهر امام رضا)ع( موجب شده سبک زندگی و طراحی شهری 
از اماکن زیارتی الهام گرفته شــود.در کتاب های تاریخی آمده 
است، هسته اولیه شهر مشهد به تدریج از به هم پیوستن سه 
کانون یعنی شهرک نوغان، قریه سناباد و مجموعه حرم مطهر 
حضرت رضا)ع( به وجود آمده است و شهرک نوغان در ابتدای 
شکل گیری هسته اولیه شهر نسبت به دو کانون دیگر از اعتبار 
بیشتری برخوردار بوده و در شمال حرم قرار داشته، نوغان در 
واقع یکی از آبادی های معتبر و معروف حومه شهر طوس پیش 
از پیدایش شهر مشهد بوده است. هسته اولیه شهر مشهد از 
ترکیب نوغان و دهکده سناباد شکل گرفته است و به تدریج با 

رشد، نوغان به صورت یک محله باقی مانده است.  
در حدود یک هزار ســال پیش کتابی به نام »حدود العالم من 
المشــرق الی المغرب« مطلبی درباره نوغان نوشته که در آن 
معدنی بوده که از آن معدن دیگ سنگی می ساخته اند. کتابی 
دیگر به نام »جام جم« از نوغان ذکری به میان آورده و ســپس 
یاقوت حموی در کتاب معروف خود »معجم البلدان« شرحی 

از نوغان آورده است و از دیگ های سنگی آن یاد کرده است.

ویژگی نوغان از نظر اجتماعی از خودگذشتگی زنان این محله 
در زمان شهادت حضرت رضا)ع( است که به خاطر شرکت در 
تشییع پیکر حضرت رضا)ع( مهریه قباله ها را به شوهرانشان 
بخشیدند تا به آنان اجازه شرکت در این مراسم را بدهند. هنوز 
هم به خاطر این عمل قهرمانانه زنان محله در هزار و ۲۰۰ سال 
پیش ساکنان فعلی به آن افتخار می کنند و هر ساله با اجرای 

مراسم خاص یاد آن را گرامی می دارند.
از آثار دیگر موجود در این راسته مسجد امام رضا)ع(، مسجد 
پل سنگی و مسجد محراب خان )آب انباری به نام محراب خان 

که در گذشته در مجاورت مسجد ساخته شده بود( است. 
بنابراین با هر مقیاس و دیدگاهی که بخواهیم به ارزش گذاری 
محله نوغان بپردازیم خواهیم دید راهی جز اعتراف به این نکته 
نداریم که نوغان ســهم زیادی در هویت شهر مشهد فارغ از 
جنبه زیارتگاه شــدن دارد و حتی در اســتوار شدن باور شهر 
زیارتی شدن مشهد هم اهالی این محله تالش های بی شماری 

داشته اند.
سایه سنگین تجارت بر فرهنگ و هویتس

حال اگر نگاهی به مقوله بهســازی بافت فرسوده اطراف حرم 
داشته باشــیم می بینیم تمام بخش های تعامالت فرهنگی و 
اجتماعی محالتی چون نوغان تحت تأثیر تجاری سازی بوده 
و به نوعی از بین رفته اســت.یکی از ساکنان محله نوغان در 
این باره می گوید: از همان روزهای نخست آغاز طرح بهسازی 
این مناطق چند نکته یا خواســته به دغدغه اصلی ســاکنان 
این محالت تبدیل شــد یکی تجاری ســازی گسترده در این 
بافت بوده، دوم فراموشــی هویت و تاریخ منطقه و سوم نحوه 
تملک امالک و پیامدهای بعدی آن است.ابوسعیدی می افزاید: 
متأسفانه در حالی که هویت هر منطقه ای مهم ترین مسئله ای 
است که باید مورد توجه قرار گیرد در اقدام های صورت گرفته 
تاکنون هیچ توجهی به این موضوع نشده و هویت قدیمی ترین 
محله مشــهد متزلزل شده اســت.او ادامه می دهد: در فرایند 
طراحی شده از سوی شهرداری ثامن بومی های قدیمی محله 
را ترک می کنند و افراد غیربومی نه با هدف سکونت که با هدف 
فعالیت های تجاری و اقتصادی جایگزین آن ها می شوند و آرام 
آرام محله تاریخی نوغان فراموش می شود.این کارشناس ارشد 
معماری اســالمی اظهار می دارد: مسئله دیگر شیوه معماری 
انتخابی برای شهرســازی در این محالت است؛ چراکه تقریباً 
تمامی ســازه های جدید در این محــدوده برگرفته از مکاتب 
معماری غربی است و نشانی از معماری اسالمی و ایرانی نیست.

نکته قابل تأمل در این حوزه این است که حتی در کشورهای 
غربی هم چند ســالی است که به سمت شهرسازی با الگوی 
محله محوری رفته اند و در بیشتر کشورها کلیسا را محور محله 
قرار داده اند ولی این موضوع که در شهرسازی گذشته ایران مد 
نظر معماران بوده در سال های اخیر به فراموشی سپرده شده 
و تأسفبارتر اینکه این بی توجهی در مهم ترین نقطه جغرافیایی 
کشــور یعنی در جوار حرم مطهر امام رضا)ع( به شدیدترین 

شکل ممکن در حال اجراست.
ابوسعیدی می گوید: متأسفانه در سال های گذشته بسیاری از 
امالک منطقه را خریداری کرده اند و در بخش کوچکی از این 
مناطق پروژه های تجاری اجرا شده و مابقی امالک تخریب و 
آسفالت شده و عده ای از ساکنان هم در این بافت باقی مانده اند 
پس از یک ســو سازه های جدید زندگی عادی اهالی را تحت 
تأثیر قرار می دهد و در بیشتر موارد دیگر محرمیت و اشرافیت 
منازل نادیده گرفته شده خانه های خالی از سکنه رها شده و به 
پاتوق افراد خاص تبدیل شده و امنیت محله از بین رفته است.

او ادامه می دهد: موضوع قابل ذکر دیگر این است که برخالف 

قاعده ای که در اسالم داریم و تأکید شده است که هیچ رفتاری 
نباید موجب ضرر به خود و دیگران شود شیوه خرید امالک در 
مناطق پیرامون حرم مطهر کامالً به ضرر ساکنان قدیمی این 
مناطق اســت .شهرداری ثامن از طریق کارگزارانی که تعیین 
کرده امالک را به قیمت دلخواه خود خریداری می کند و جالب 
اینکه تنها ۲۰ کارشناس رســمی برای قیمت گذاری امالک 
معرفی می کند که اهالی فقط می توانند به آن ها مراجعه کنند 
و حق تعیین کارشــناس رسمی دیگری ندارند.وی می افزاید: 
هر چند طرح بهسازی قبلی ملغی شده اما بیشتر ساکنان که 
عمدتاً سالمند هستند از این موضوع اطالعی ندارند و عوامل 
کارگزاران تعیین شده با تهدید آن ها به ارجاع پرونده به دادگاه 
)اعمال ماده ۹ قانون شهرداری ها( آرامش روانی ساکنان را به 
هم می زنند پس الزم است دستگاه های نظارتی به این موضوع 
هم ورود جدی تری داشــته باشند.ابوسعیدی در پایان بر این 
نکته تأکید دارد که به سبب شیوه شهرسازی اعمال شده در 
این بافت معنویت در محالت قدیمی و مجاور حرم از بین رفته 
است و تنها هنر طراحان این بوده که نقشه محالت قدیمی را 
مقابل خود گذاشــته اند و با پاک کردن تمام گذشته و هویت 
و فرهنگ این محالت تصمیم گرفته اند بخشــی از آن؛ هتل، 
محدوده ای دیگر پاســاژ و بخشی هم پارک شود و سکونت و 

زندگی فراموش شده است.

گم شدن در 80 سالگی س
پیرمرد دیگری که با حسرت دیوارهای خانه اش را نگاه می کند 
می گوید: از زمان کودکی در کوچه های نوغان زندگی را تجربه 
کرده ام ولی حاال در 8۰ سالگی فکر می کنم در محله ای غریب 
گم شده ام.محمدی می افزاید: سال ها پیش تا 5۰ یا 6۰ خانواده 
اطراف را می شناختیم و از حال و احوال هم خبر داشتیم ولی 
از چند سال پیش که شهرداری خانه ها را خرید و تخریب کرد 
بسیاری از همسایه های ما رفتند و فقط ما چند نفر مانده ایم و 
زندگی هیچ رنگ و بویی ندارد حتی همان هایی که رفته اند هم 
گاهی می آیند و لحظاتی اینجا می نشینند و از غریبی در محله 

جدید خود گالیه دارند.

زندگی موقت س
مرد میانســال دیگری که به گفته خودش ســابقه سکونت 
اجدادش در محله نوغان به چند قرن می رسد، می گوید: هیچ 
کتاب تاریخی نیست که وقتی از مشهد نام برده شده از محله 
نوغان نامی نباشــد ولی تردید ندارم نوادگان ما نامی از نوغان 

نخواهند شنید.
خــادم حضرت می افزاید: تفاوت اصلی محلــه نوغان با دیگر 
محالت مشهد این بود که تقریباً هر ساعتی از شبانه روز زندگی 
را می شــد در کوچه های آن مشــاهده کرد چون زائران امام  
رضا)ع( همیشه در حال تردد در این محله بودند اما حاال دیگر 
از آن تکاپوی زندگی خبری نیســت شاید آمد و رفت ها زیاد 
باشد اما همه چیز موقتی است چون دیگر ساکنان این محله 
نیستند و معدود افرادی هم مثالً دایمی اینجا هستند کاسب یا 
شاغل در یکی از بازارها و هتل های ایجاد شده هستند و تقریباً 
تمام افراد دیگر به صورت موقتی به اینجا می آیند و چند ساعت 

هستند و می روند چون هیچ احساس تعلقی به اینجا ندارند.
او ادامه می دهد: در گذشــته می شد از بسیاری از نقاط محله 
نوغان حرم را دید و به حضرت ســالمی داد اما حاال در چند 
قدمی حرم هم دیدی به حرم نداریم و انگار در گوشه ای از شهر 
مشهد یا هر جای دیگر ایران هستیم و حال و هوای مجاورت با 

امام را فراموش کرده ایم.

کالم آخرس
هر چند گویا شهرداری مشهد حاال به فکر احیای حیات اجتماعی 
محالتی چون نوغان افتاده و با اجرای طرحی مانند »حرم شهر« 
به دنبال بازگرداندن بخشی از هویت از دست رفته محالتی چون 
نوغان اســت اما آنچه مسلم اســت روح از دست رفته نوغان را 
نمی شود دوباره به کالبد سازه های بتونی بلند ساخته شده دمید 
و الزم است اراضی تملک شده موجود را که هنوز تصمیمی به 
تبدیل آن ها هم به هتل و پاساژ گرفته نشده به محلی برای احیای 
نام دوباره نوغان به سبک و سیاق محالت قدیمی شهر اختصاص 
داد تا شاید بشود از فراموشی مطلق هویت نوغان جلوگیری کرد.

خواسته اهالی از مدیران شهری مشهد

هویت، امنیت و عدالت گمشده در نوغان
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روی خط خبرروی خط خبر
مدیرکل پزشکی قانونی خبر داد

کاهش نزاع در خراسان رضوی•
خراســان رضوی  قدس: 
از کاهــش 5 درصــدی 
در  نــزاع  معاینه هــای 
مناطق مختلف این استان 
طی سه ماه ابتدای امسال 
نســبت به مدت مشابه 
سال گذشــته خبر داد.

دکتر آریا حجازی گفت: در سه ماهه نخست امسال ۱۲هزار 
و ۹۹۰ نفر به دلیل نزاع در پزشــکی قانونی خراسان رضوی 
معاینه شــدند که 8هزار و ۴۱۰ نفر از این تعداد مرد و بقیه 
زن بودند.وی افزود: تعداد معاینه های نزاع در سه ماه نخست 
سال گذشته ۱۳هزار و ۶۴۰ مورد بود.مدیرکل پزشکی قانونی 
خراســان رضوی ادامه داد: معاینه های نزاع حدود یک سوم و 
بیشــترین معاینات پزشــکی قانونی در این استان را شامل 
می شود.وی گفت: ســاالنه ۱۶۰هزار پرونده در چهار بخش 
معاینه ها، کمیسیون ها، آزمایش ها و تشریح در پزشکی قانونی 

خراسان رضوی پاسخگویی می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای:
کارخانه های فوالد خراسان رضوی باید •

به مناطق ساحل دریا منتقل شوند 
مدیرعامــل  ایرنــا: 
منطقه ای  آب  شــرکت 
میزان  خراســان  رضوی، 
در  را  زمیــن  نشســت 
محدوده دشــت نیشابور 
۲۰ برابر اســتانداردهای 
جهانــی اعــام و بیان 
وضعیــت  ایــن  کــرد: 

موجب افزایش عمق چاه ها، شــوری آب و ایجاد شکاف در 
سطح زمین شــده اســت.محمد عایی در نشست شورای 
شهرســتانی حفاظت از منابع آب، به تأثیر منفی این پدیده 
بر زیرساخت های  نیشابور به تدوین »سند سازگاری با کم آبی« 
در این استان اشاره و بیان کرد: براساس این سند  باید تا سال 
۱۴۰5 کســری مخزن های آب زیرزمین در خراسان رضوی 
به صفر رسیده و تا سال ۱۴۲۰نیز ظرفیت منابع پایدار آبی 
استان به ۷5درصد برســد.وی، خط مشی سند سازگاری با 
کم آبی خراســان رضوی را مشارکت همه اشخاص حقیقی و 
حقوقی ذکر و بیان کرد: »اضافه برداشت، آب آشامیدنی مردم 
و بهداشــت این حوزه« خطوط قرمز شرکت آب منطقه ای 

خراسان  رضوی هستند.
عایی ادامه داد: خراسان رضوی مکان مناسبی برای برپایی 
کارخانه فوالد نیســت ؛بنابراین این صنعــت باید به مناطق 
ساحلی در کنار دریا منتقل شود.وی گفت: در این چارچوب 
باید به جای آب، به صنایع آب بر »پساب« داده شود؛ بنابراین 
شــرکت آب منطقه ای خراســان  رضوی بــرای به کارگیری 
پســاب در حوزه فعالیت های صنعتی یک تفاهم نامه کلی را 
تهیه و مدون کرده اســت.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
خراسان  رضوی افزود: میانگین بلندمدت کسری آب مخازن 
این استان یک  میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب، در مدت ۱۰ 
ســال حدود 8۰۰ میلیون مترمکعب و این کسری هم اینک 
55۰ میلیون  مترمکعب اســت.  وی ادامه داد: میزان کسری 
مخازن آب دشــت نیشــابور هم در بلندمدت ۱۳۴ میلیون 
مترمکعب و در مدت ۱۰ســاله ۹۷ میلیون مترمکعب بوده 
که سال گذشته به ۷۰ میلیون مترمکعب رسید که نشانگر 
کاهش 5۰ درصدی کسری مخازن آب  است.فرماندار نیشابور 
هم در نشست شــورای حفاظت از منابع آب این شهرستان 
گفت: وضعیت فوق بحرانی منابع آبی دشت نیشابور برای همه 
مردم آسیب زاســت.  علیرضا قامتی افزود: حجم کل مصرف 
آب در بخش صنعت نیشــابور ۲درصد اســت که براساس 

استانداردها می تواند تا ۴درصد نیز افزایش یابد.  
وی ادامه داد: قوانین موجــود اجازه فعالیت در حوزه حفظ 
منابــع آبی را نمی دهد و باید همه در مقابل قانون یکســان 
باشند.فرماندار نیشــابور گفت: صدور اجازه ساخت و ساز در 
چارچوب »طرح جامع شهر نیشابور« در وسط »رودخانه فاروب 

رومان« امروز موجب مشکات فراوانی شده است.  
نماینده مردم نیشــابور، فیروزه و زبرخان در مجلس شورای 
اســامی هم در این نشســت گفت: دشت نیشابور به دلیل 
خشکسالی ۳۰ ساله و اضافه برداشت آب، دچار شکاف هایی 
در ســطح زمین به طول 8۰ کیلومتر و عمق 5۰ متر شده 
؛بنابراین همه تأسیســات زیرساختی را در این خطه تهدید 
می کند.  هاجر چنارانی افزود: این  ســرزمین از ابتدا مناسب 
صنایع آب بر نبوده است و بین ۳۷ دشت استان،  دشت نیشابور 
بیشــترین کســری آب را دارد و به همین دلیل باید میزان 
سهمش از انتقال آب دریای عمان به منطقه مشخص باشد.

 محدوده عرصه و حریم •
»تپه باستانی دامغانی« سبزوار ابالغ شد

قدس: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
خراســان رضوی، از اباغ ثبت ملی محدوده عرصه و حریم 
تپه باستانی دامغانی در شهر سبزوار خبر داد.ابوالفضل مکرمی فر 
افزود: محدوده عرصــه، حریم و ضوابط حفاظتی و معماری 
مربوط به اثر ملی، فرهنگی و باستانی موسوم به تپه دامغانی 
پس از طی تشریفات قانونی تصویب و توسط مقام عالی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی اباغ شد.وی 
ادامه داد: قدمت این اثر مربوط به هزاره دوم و اوایل هزاره اول 
پیش از میاد بوده و با وســعتی معادل ۱۱۴ هکتار مجموع 
عرصه و حریم است که در حاشیه شهر سبزوار قرار دارد و به 
شماره ۳۷۴۹ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

پلیس فتا به خانواده ها توصیه کرد
راهکار کاهش ریسک اشتراک گذاری •

آنالین تصاویر  فرزندانمان 
روزها  این  قرمز:  خط 
تفریحــات  از  یکــی 
پدران و مادران گرفتن 
عکــس از فرزنــدان و 
 اشتراک گذاری در فضای

 مجازی است؛ به گونه ای 
که نمایش تمام مراحل 
رشــد کودک از بدو تولد تا رفتن به مدرسه و سایر تحوالت 
و رویدادهــای زندگی او در شــبکه های اجتماعی همچون 
فیسبوک و اینســتاگرام به امری عادی بدل شده است، اما 
چگونه ریسک به اشتراک گذاری آناین تصاویر  فرزندانمان 

را کاهش دهیم؟
در این هشدار آمده است: پیش از انتشار عکس آن را بررسی 
کنید که آیا شامل اطاعات هویتی مانند لباس یونیفرم که 
مشخص می کند فرزند ما در کدام مدرسه تحصیل می کند 
اســت، آدرس منزل و یا اطاعات دیگر هم پس از انتشــار 
تصاویر لو می رود؟  آیا خانواده شما مشکلی ندارد که عکس 

فرزندتان را غریبه  ها ببینند؟
هنگامی که عکس  را منتشــر کردید، دیگر کنترلی روی آن 
نخواهید داشت. هر چند آن را از روی حساب کاربریتان پاک 
کنید؛ بنابراین همیشــه تنظیمات امنیتی و حریم شخصی 
سرویس هایی که از آن استفاده می کنید مانند اینستاگرام و... 
را بررسی کنید. حســابتان را محدود به دوستان و خانواده 
کنید تا غریبه  ها نتوانند به پست های شما دسترسی داشته 
باشند.به دوستان و خانواده خود بگویید عکس های فرزندان 

شما را آناین منتشر نکنند. 
عاوه بر این ممکن اســت نظراتی که زیر پست آناین شما 
گذاشــته می شود شامل اطاعات شــخصی و هویتی شما 
باشد. این نظرها را به سرعت پاک کنید و می توانید در پیغام 

خصوصی موضوع را برای دوستانتان توضیح دهید. 
آیا می دانید که متادیتای عکــس می تواند موقعیت مکانی 
شما را افشــا کند؟ عاوه بر این بیشتر سرویس های شبکه  
اجتماعــی موقعیت مکانی کاربر را هنگامی که عکســی به 
اشــتراک می گذارد، به  صورت پیش فرض منتشر می کنند، 
بنابراین مطمئن شوید گزینه geotagging روی موبایل هایتان 
غیرفعال باشد. تنظیمات امنیتی و حریم شخصی سرویس ها 
را بررســی کنید و مطمئن شــوید گزینه موقعیت مکانی 
غیرفعال اســت. از ســوی دیگر عکس هایی که به اشتراک 
می گذارید، عادت ها،  شیوه زندگی و اطاعات دیگری از شما 

را نشان می دهند، پس مراقب سارقان هویت باشید.

 کشف ۴۳میلیارد ریال کاالی قاچاق 
در خراسان رضوی

گوشی های سرقتی در مرز کشف شد•
خبرنگاران:  باشگاه 
نــی  با ز ه مر ند ما فر
خراســان رضوی گفت: 
بیــش از ۴۳میلیــارد 
قاچــاق  کاالی  ریــال 
شــرقی  مرز هــای  در 
خراســان رضوی کشف 

شد.
ســردارجان نثار گفت: به منظور پیشــگیری از قاچاق انواع 
کاال در مرز های خراسان رضوی، مرزبانان خراسان رضوی در 
۷۲ ساعت گذشته در چندین عملیات اقامی از قبیل طا، 
گوشی تلفن همراه، دستگاه استخراج ارز دیجیتال، روغن، مرغ 
زنده، فیلم خام رادیولوژی و پماد استرومارین را  در مرز تایباد 

کشف کردند.
وی افزود: ارزش کاال های کشف شده بیش از ۴۳میلیارد ریال 
برآورد شده و تعدادی قاچاقچی نیز در این ارتباط  دستگیر 
شده اند.فرمانده مرزبانی خراسان رضوی ادامه داد: در یکی از 
این عملیات ها، ۱۰۰ دستگاه گوشی تلفن همراه سرقتی هنگام 
خروج از کشور کشف و یک قاچاقچی در این ارتباط  دستگیر شد.

 در پی ردزنی در خراسان شمالی و دستگیری
 در خراسان جنوبی صورت گرفت

جاسازی بیش از یک تن انواع •
موادمخدر در یک کامیون 

فرمانده قرمــز:   خط 
 انتظامي استان از کشف 
محموله سنگین یک تن 
و ۲۷۶ کیلوگرمی انواع 
موادمخــدر در پی یک 
عملیــات مشــترک با 
خراسان جنوبی  پلیس 

خبر داد.
ســردارعلیرضا مظاهری با اعام جزئیــات این خبر گفت: 
مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شــمالی در پی 
تبادل اطاعاتی با پلیس خراسان جنوبی و همچنین دریافت 
گزارش هایی مبنی بر اینکه اشخاصی با هویتی مشخص قصد 
دارند با دو دســتگاه کامیون محموله بزرگ موادمخدر را از 
استان هاي جنوبي کشور به خراسان شمالی و رضوی انتقال 
دهند، موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با موادمخدر استان 
قرار گرفت.این مقام ارشــد انتظامی خراسان شمالی اظهار 
کرد: مأموران پس از اتخاذ تدابیر الزم و هماهنگی با پلیس 
مبارزه با مواد مخدر اســتان خراسان جنوبی موفق شدند در 
یک عملیات غافلگیرانه دو دستگاه کامیون را در شهرستان 

نهبندان شناسایی و متوقف کنند.
وی با اشــاره به اینکه پس از توقیف خودروهای ســنگین 
مشخص شد محموله عظیم در یکی از آن ها جاسازی شده که 
در پی  بازرسی  کامیون مورد اشاره مأموران توانستند یک تن 
و۲۲۶ کیلوگــرم تریاک، ۲۹ کیلوگــرم مرفین و همچنین 
۲۱ کیلوگرم هروئین کشــف و ضبط کنند، تصریح کرد: در 
این زمینه دو سوداگر مرگ دستگیر و مراتب پس از تشکیل 

پرونده تحویل مراجع قضایی شد.
فرمانده انتظامی اســتان خراسان شــمالی ضمن قدردانی از 
همکاری خوب پلیس خراسان جنوبی در این عملیات گفت: 
این بی سابقه ترین کشفیات موادمخدر در سطح استان است 
که نیاز است خانواده ها بیش از گذشته این بای خانمان سوز 
را جــدی بگیرند و بدانند فرزندانشــان در نیروی انتظامی با 
تاش شــبانه روزی هرگز اجازه جوالن به سوداگران مرگ را 

نخواهند داد.

عقیل رحمانی: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
سپاه حضرت مسلم)ع( در حالی از دستگیری 
قاچاقچی حرفــه ای ســوخت،یک متهم به 
قتل، دو برادر زورگیر و چند ســارق دیگر در 
حاشیه شهر مشــهد خبر داد که عنوان کرد: 
با اجــرای طرح ارتقای امنیــت اجتماعی در 
منطقه، محموله سوخت قاچاق و اقام سرقتی 

متعددی نیز کشف و توقیف شد.

قاچاقچی سوخت در پایان راهس
سرهنگ پاسدار شریف در تشریح اولین اقدام 
ضربتی کــه در پی مدت هــا ردزنی صورت 
گرفــت، گفت:مدتــی پیش یکــی از منابع 
اطاعاتی از فعالیت گســترده یک قاچاقچی 
حرفه ای ســوخت که از یکی از  اســتان های 
شرقی کشــور برای انجام اقدام های مجرمانه 
و به تاراج بردن ســرمایه ملــی ما به نیت پر 
کردن جیب به مشــهد آمده بود، سرنخ هایی 
را به سربازان گمنام امام زمان)عج( در معاونت 
اطاعات ناحیه مقاومت بسیج سپاه حضرت 

مسلم)ع( منعکس کردند.
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج سپاه حضرت 
مســلم)ع( تصریح کرد: اطاعــات اولیه که 
شــامل مشــخصات ظاهری و محــل تردد 
احتمالی قاچاقچی حرفه ای بود به سرعت از 
ســوی نیروهای معاونت اطاعات این ناحیه 
مقاومت بســیج مورد بررســی قرار گرفت و 
برای شناسایی و ردزنی فرد موردنظر چند تیم 

همزمان در چند نقطه مستقر شدند.
چند ســاعت پس از ایــن اقــدام نیروهای 
عمل کننده موفق شدند ردی از عامل قاچاق 
ســوخت به آن ســوی مرزها پیدا کنند و در 
پی آن محلی که فرد مذکور ســرمایه ملی را 

پــس از هر بار جمع آوری به 
آنجا منتقــل می کرد را هم 
در شــهرک شــهیدرجایی 
کردند.سرهنگ  شناســایی 
پاسدار شریف ادامه داد:پس 
از آن موضــوع بــا قاضــی 
طباطبایی،جانشین دادسرای 
انقاب مشــهد هماهنگ و 
دستور دستگیری متهم نیز 

صادر شد.
 از همین رو نیروهای مستقر 
در محل در اقدامی عملیاتی 

و غافلگیرانه به خانه امن قاچاقچی ســوخت 
وارد شده و او را که تصور لو رفتن اقداماتش را 

نداشت، دستگیر کردند.
همزمان با دستگیری مرد جوان محل اختفای 
او مــورد تفتیش قرار گرفت کــه در پی آن 
بیش از یک هزار و ۲۰۰  لیتر سوخت قاچاق 
از نــوع گازوئیل کــه در ۶۱ گالن ۲۰ لیتری 
ریخته شــده بود و آماده انتقال با اتوبوس به 
شهرهای مرزی بود، کشف شد. وی همچنین 
برای نگهداری و دپوی سوخت قاچاق، اقدام به 

نصب یک تانکر در محل کرده بود. 
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج سپاه حضرت 
مسلم)ع( بیان کرد: از سوی دیگر این محموله 
تنها کشفیات در محل نبود؛ چراکه با بررسی 
دقیق تر محل مشخص شد ۲هزار و 5۰۰ عدد 
قرص غیرمجاز، یک عدد شــوکر و یک تیغه 
قمه نیز در گوشــه ای جاسازی شده که آن ها 
هم کشف و همراه با متهم به مقر سپاه منتقل 
شد. بررســی های دقیق برای شناسایی دیگر 
همدســتان و عوامل دخیــل در این اقدام ها 

همچنان ادامه دارد.

متهم به قتل توسط س
مردم دستگیر شد

ســرهنگ پاســدار شریف 
تصریح کرد: از ســوی دیگر 
اهالی شهرک الزهرا)ع( طی 
تمــاس با ناحیــه مقاومت 
بســیج حضرت مسلم )ع( 
اعام کردند فــردی که در 
یک درگیری بــا واردآوردن 
به ســر  پیک نیک  ضربــه 
یکی از اهالــی او را به قتل 
اهالی  توسط  است،  رسانده 
دستگیر شده که به ســرعت موضوع به تیم 
عملیاتی حوزه ۹ مســلم )ع( اعام و آن ها  به 
محل اعزام و فرد مذکور را به مقر سپاه منتقل 
کردند و پس از آن متهم به قتل تحویل عوامل 
انتظامی شد.در بررسی سوابق متهم تخریب 
شیشه مغازه ها و خودروهای شخصی نیز دیده 

می شود.
وی بیان کــرد: در مرحله بعد از این عملیات 
ارتقای امنیــت اجتماعی،نیروهای حوزه یک 
مقاومت بســیج حضرت مسلم)ع( حین رصد 
تحرکات افراد مشــکوک در مناطق آلوده، به 
رفتار سرنشینان یک دســتگاه خودرو پراید 
سفیدرنگ مشــکوک شــدند که به سرعت 
مشخصات خودرو از قرارگاه اجتماعی امنیتی 
شــهید برونسی مورد اســتعام قرار گرفت و 
مشخص شد خودرو چند روز پیش از یکی از 

مناطق مرکزی شهر سرقت شده است.
در ادامه از نیروهای بســیجی خواسته شد به 
صورت نامحســوس خودرو را تعقیب کنند تا 
محل اختفای سرنشینان خودرو هم مشخص 
شــود، چرا که احتمال داشت آن ها در جرایم 

دیگری هم دست داشته باشند.
ایــن اقدام هم صورت گرفــت و لحظاتی بعد 
سرنشــینان خودرو ســرقتی مقابــل منزل 

مسکونی از خودرو پیاده و وارد آنجا شدند.

برادران  قمه به دست سارق بودندس
وی گفت: در ادامه هماهنگی قضایی با قاضی 
کشیک در دادســرای انقاب صورت گرفت و 
دستور دســتگیری متهمان و بازرسی محل 
اختفای آن ها نیز صادر شــد. این گونه بود که 
به سرعت نیروهای عملیاتی وارد محل شده و 
دو سرنشین خودرو را که با هم برادر بودند را 
در حالی دســتگیر کردند که هر کدام دو قمه 
زیــر لباس خود مخفی کرده بودند.با توجه به 
مستندات موجود که احتمال می رفت هر دو 
نفر از سارقان خشن باشند، محل بدون فوت 
وقت مورد بازرســی قرار گرفت که در پی آن 
هم تعداد زیادی اقام سرقتی متعلق به انواع 
خودروها کشــف شــد. در ادامه متهمان به 
همراه اقام مکشوفه و خودرو سرقتی تحویل 
عوامل انتظامی شدند.سرهنگ پاسدار شریف 
بیــان کرد: در ادامه و در نقطه ای دیگر عوامل 
گشتی همین حوزه مقاومت بسیج موفق شدند 
یکی دیگر از ســارقان حرفه ای را که لحظاتی 
پیش لوله های داربست را سرقت کرده بود را 
در حالی دســتگیر کنند که از محل اختفای 
او نیز انواع لوازم سرقتی کشف شد. همچنین 
نیروهای معاونت عملیات ناحیه مقاومت بسیج 
یک حضرت مسلم)ع( یک سارق گوشی های 
سرقتی را هم مورد شناسایی قرار دادند و او را 
دستگیر کردند. پس از دستگیری متهم که سوار 
بر یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی بود، سه 
دستگاه گوشی تلفن همراه هم از وی کشف شد.

در پی اجرای یک طرح ارتقای امنیت اجتماعی توسط بسیج صورت گرفت

دستگیری قاچاقچی حرفه ای سوخت و متهم به قتل 
 این محموله تنها کشفیات 

در محل نبود؛ چراکه 
با بررسی دقیق تر محل 

مشخص شد 2هزار و 500 
عدد قرص غیرمجاز، یک 
عدد شوکر و یک تیغه قمه 
نیز در گوشه ای جاسازی 

شده است

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
پیش بینی رگبار باران همراه با •

رعدوبرق در نیمه شمالی خراسان رضوی 
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعام کرد: براساس تحلیل 
نقشــه ها و مدل های هواشناسی در ۲۴ ساعت آینده با نفوذ 
سامانه ای ناپایدار، کاهش نسبی دمای روزانه، افزایش سرعت 
وزش باد )به ویژه در مناطق بادخیز اســتان گاهی وزش باد 
شــدید توأم با گردوخاک(، افزایش ابرناکی و در نیمه شمالی 
اســتان )به ویژه شــهرهای واقع در نوار شــمالی، ارتفاعات 
هزارمســجد و بینالود(گاهی با رگبار باران همراه با رعدوبرق 

پیش بینی می شود.
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بالتکلیفی ادامه دار اپراتورهای ایستگاه دوچرخهس
اپراتور ایستگاه دوچرخه هستم. کسی پاسخگو نیست. گزارش تهیه شود. بیمه بیکاری نگرفتیم 

و تعیین تکلیف نشدیم. 
0۹۱50000۸۳۹

یک درخواست از بانک ملیس
مدیریت محترم شــعب بانک ملی، حدود یک ماه است دستگاه عابربانک مستقر در سازمان 

مالیاتی بولوار شهید کریمی را جمع آوری کرده اند، دستور فرمایید بررسی و اقدام کنند .
    ۹۱50000۴۴۳

یک در خواست از شهرداری منطقه 2س
شهردار منطقه ۲ لطفاً در این ماه محرم با شن ریزی، آسفالت و جلوگیری از افراد ولگردی که 
شب ها خاک و نخاله می ریزند و جلوگیری از بیماری سالک در کشاورز۹ ، دل اهالی را بدست آورید.

   ۹۳۳000۹۹۸

افزایش آب بها در موقعیت کروناییس
شرکت آب و فاضاب مشهد دارد از موقعیت کرونا سوءاستفاده می کند. قیمت هر مترمکعب آب 
را بسیار باال برده اند. دارند از همه مردم مبالغ گزافی برای قبض آب می گیرند. لطفاً پیگیری کنید.

    ۹020007۳۴
          

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

پروین محمدی: یکی از اتفاقات ناگــواری که در موج دوم 
کرونا شــاهد بودیم و همچنان موجب نگرانی ماســت، آمار 
کودکان مبتا به کروناست که با وجود اینکه این بیماری در 
کودکان با درگیری کمتری همراه است بازهم چند فوتی به 
دلیل کرونا در کودکان مشهدی و شهرهای دیگر داشتیم که 
متأسفانه آمار ابتا در بچه ها و افراد نوجوان رو به افزایش است.

این مطلب را دکتر علیرضا صداقت، فوق تخصص آی ســی یو 
و رئیس بخش کرونای آی سی یو بیمارستان امام رضا)ع( در 
گفت وگو با خبرنگارما عنوان کرد و افزود: دیدگاه نادرستی که 
پیشتر وجود داشــت و معتقد بودیم کودکان مبتا به کرونا 
نمی شوند امروز تغییر کرده و متأسفانه کودکانی که به کرونا 
مبتا شــدند با سختی و شــدت زیاد بیماری روبه رو شده و 
شرایط ناگواری را گذرانده اند.از این رو باید دقت کنیم بچه ها 
هم ماسک بزنند و وادار به رعایت پروتکل های بهداشتی شوند.

ورود ویروس کرونا به تمام دستگاه های بدنس
دکتــر صداقت به نکته مهمی اشــاره و خاطرنشــان کرد : 
موضوع دیگری که این روزها مشــاهده می شود بحث عائم 
متفاوتی اســت که کرونا از خود نشان می دهد، زیرا در چند 
ماه گذشــته عائم اصلی  به دستگاه تنفس، سرفه، کاهش 
اکسیژن خون بیمار و تنگی نفس خاصه می شد و کم کم در 
دستگاه گوارش با تهوع، استفراغ، دل درد شدید، اسهال و... 

مشاهده شد.
اما اکنون به صورت عائم سیســتم عصبی مرکزی با از بین 
رفتن حس بویایی و چشایی، کاهش هوشیاری، بعضاً تشنج و 
عائم پوستی متعدد و متفاوت زیاد و عائم قلبی ریوی دیده 
می شود که بسیار نگران کننده است و به خصوص تظاهرات 
بیماری در قلب و ریه از شــیوع بیشتری برخورداراست، به 

طوری که درگیری قلب و ریه عامت شایعی 
برای فوت بیمــاران به خصــوص کودکان و 

نوجوانان شده است.

ورود ویروس به بدن با آگاهی از کلمه عبورس
وی با بیــان اینکه ویروس کرونــا اجازه ورود 

به همه ارگان های بدن را پیدا کرده اســت، اضافه کرد:گویی 
ویروس کرونا کلمه عبور ورود به دستگاه های بدن را دارد و به 
راحتی به همه دستگاه های بدن وارد می شود و آن ها را درگیر 
می کند به طوری که در سیســتم تنفسی، عصبی، گوارشی، 

قلب و عروق، پوست و... می تواند بیماری زا باشد.
رئیس بخش آی سی یو کرونای بیمارســتان امام رضا)ع( با 
اشاره به اینکه اکنون نسبت به دو سه هفته قبل وضع خوبی 
داریم، گفت:با اینکه در نتیجه استفاده قابل توجهی از ماسک 
در جامعه با یک کاهش نســبی رو به رو شــدیم، اما نباید در 
خواب غفلت فرو رویم، چون این شــرایط می تواند گول زننده 

و بسیار خطرناک باشــد و رفتارهای مخاطره آمیز اجتماعی 
)مسافرت، عدم استفاده از ماسک، بی توجهی به شست وشوی 

دست ها و...( موجب تکرار شرایط  ناگوار شود. 

همچنان در شرایط قرمز هستیم س
دکتر صداقــت با تأکید بر اینکه همکاری مردم و اســتفاده 
قابل توجهــی از ماســک موجب شــد تا با کاهــش ابتا، با 
بستری، مرگ و میر و در نتیجه کاهش مراجعه به بیمارستان 
امام رضا)ع( رو به رو شــویم، تصریح کــرد: البته کاهش موارد 
فوق و بهتر شــدن شــرایط در حدی نیست که ما از منطقه 
قرمز خارج شویم، هنوز در منطقه قرمز هستیم و باید توجه 
داشته باشــیم میزان بروز همچنان باالست، اما 
خوشحالیم نسبت به دو سه هفته گذشته شرایط 
خوبی را تجربه می کنیم ؛بنابراین امیدواریم مردم 
عزیز ما با ادامه ماســک زدن، کاهش ترددهای 
بی جا و نابجا در ســطح جامعه، کمک کنند تا 

روند کاهشی این بیماری ادامه پیدا کند. 

روش صحیح اطالع رسانیس
وی با تأکید به نقش و اهمیت رســانه ها بــه عنوان بازوی 
قدرتمند مدافعان ســامت، یادآورشد: رســانه ها در نحوه 
اطاع رســانی این کاهش باید دقت کافی داشته باشند زیرا 
یک کاهش کوچک نســبی نباید گول زننده باشد و جان ما 

را به خطر بیندازد. 
از این رو همچنان با زدن ماسک، نرفتن به سفرهای غیرضروری، 
پرهیز از حضور در جمعیت، خــودداری از میهمانی دادن و 
میهمانی رفتن و... رعایت تمام پروتکل های بهداشتی را به مردم 
یادآور شوند تا با هم و به سامت از این مسیر سخت عبور کنیم.

رئیس بخش کرونای آی سی یو بیمارستان امام رضا)ع( در گفت وگو با قدس:

روند مرگ و میر کودکان مبتال به کرونا صعودی است

گفت وگوگفت وگو



خبرخبر خبرخبر

 تا اربعین حسینی ۵۰۰ زندانی غیرعمد •
در رفسنجان آزاد می شوند

جمعه  امــام  کرمــان: 
رفسنجان گفت: پیش بینی 
می کنیم بتوانیم تا اربعین 
امسال ۵۰۰ زندانی جرایم 
غیرعمد را در شهرســتان 

آزاد کنیم.
اصغــر  حجت االســام 

عسکری بیان کرد: امسال مراسم پیاده روی اربعین نخواهیم داشت، 
اما موکب کارهای خود را در ســه جهــت آزادی زندانیان جرایم 
غیرعمد به نام امام حسین)ع(، شرکت در کمک های مؤمنانه و اطعام 
نیازمندان و شرکت در ساخت و سازهای ستاد عتبات سوق می دهد.

امام جمعه رفسنجان تصریح کرد: زندانی که به نام امام حسین)ع( 
آزاد خواهد شد تا آخر عمر خود می گوید به احترام امام حسین)ع( 

آزاد شدم.

 گالیه معاون وزیر بهداشت •
از مسافرت به مازندران

درمان  معاون  مازندران: 
وزارت بهداشــت بــا بیان 
وزارتخانه نقش  این  اینکه 
بازدارنده نــدارد، گفت: از 
مازندران  به  که  مسافرانی 

سفر کرده اند گایه داریم.
قاسم جان بابایی در بازدید 

از مراکز درمانی مازندران، با نگرانی از افزایش سفرها به این استان، 
گفت: از تمامی مردمی که در این تعطیات به مازندران سفر کردند 

گایه داریم.
وی با اشــاره به اینکه ما نگران افزایش آمارهای ابتا به کرونا پس 
از این ســفرها هستیم، خاطرنشان کرد: کادر درمانی با تمام توان 
مشغول خدمت رسانی به مردم هستند، اما با بی توجهی عده ای از 

مردم، آن ها هم خسته می شوند.

اجرای طرح نذر خون در همدان •
انتقال  مدیرکل  همدان: 
خون همدان گفت: امسال 
با توجه به شــیوع کرونا، 
طرح نذر خــون تا اربعین 

حسینی ادامه دارد.
افشین محمدی بیان کرد: 
طرح نذر خون از ابتدای ماه 

محرم تا اربعین حسینی در پایگاه انتقال خون همدان و مایر برای 
کســانی که مایل به اهدای خون خود در قالب نذر هســتند، اجرا 

می شود.
وی با اشــاره به اینکه امسال به منظور پیشگیری از انتقال ویروس 
کرونا پایگاه سیار اهدای خون راه اندازی نشد، اظهار کرد: امسال با 
اهدا کنندگان ثابت تماس گرفته شد تا اجرای نذر خود را به روزهای 

آینده که مراجعه کننده کمتری داریم، موکول کنند.

 خودروهای »گل مالی« •
در لرستان توقیف می شوند

خرم آباد: معاون اجتماعی 
فرماندهی انتظامی لرستان 
گفــت: خودروهایــی که 
پــاک و شیشــه آن هــا 
اساس  بر  شــده  گل مالی 
قانون تا پایــان ماه محرم 

توقیف می شوند.
ســرهنگ رضا شــیراوژن افزود: برخی افراد در ایام سوگواری امام 
حسین)ع( پاک خودرو خود را توسط گل مخدوش می کنند که 

برابر قانون تخلف محسوب می شود.
وی با اشاره به آیین ســنتی گل مالی در لرستان و شیوع ویروس 
کرونا و ممنوعیت آن افزود: با هیئت های مذهبی که اقدام به ایجاد 
حوضچه گل کرده برخورد می شود و تاکنون چندین حوضچه گل 

جمع آوری شده است.

 کوره های زغال غیرمجاز •
در اشکذر تخریب شد

یزد: دادســتان عمومی و 
اشکذر  شهرستان  انقاب 
گفت: با دســتور قضایی و 
با همکاری یگان حفاظت 
از منابع طبیعی، به استناد 
ماده ۴۹ قانــون حفاظت 
و بهره برداری، نســبت به 

امحای کوره های زغال غیرمجاز در شهرستان اشکذر اقدام شد.
ســیدمحمد ابراهیم اقبالی زارچ در خصوص آسیب های کوره های 
غیرمجاز بیان کرد: کوره های زغال با انتشار گازهای خطرناک سهم 
بســزایی در آالیندگی محیط زیســت و تهدیدی برای تاغزارها و 

جنگل های دست کاشت دارند.
این مقام قضایی اظهار کرد: هدف از تخریب این کوره های غیرمجاز 
صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی است و تمامی فعالیت های 

کوره ها در اشکذر منوط به دریافت مجوز از منابع طبیعی است.

 خودرو رانندگان حادثه آفرین •
در جاده های زنجان توقیف می شود

زنجان: سرپرست پلیس راه 
استان  انتظامی  فرماندهی 
زنجــان گفــت: خــودرو 
رانندگانی که در مسیرهای 
مرتکب  زنجــان  ارتباطی 
تخلفات حادثه ســاز شوند 
به مدت ۷۲ ساعت توقیف 

خواهد شد. سرهنگ محمدعلی عظیمی اظهار کرد: با توجه به موج 
بازگشت مسافران به شهرهای خود تمامی مسیرهای این استان تا 

پایان روز دوشنبه پرحجم خواهد شد.
وی تصریح کرد: درصد بیشتری از تصادفات رانندگی در جاده های 
زنجان بر اثر خســتگی و خواب آلودگــی رانندگان خودروها اتفاق 
می افتد پس بهتر است توصیه ها و هشدارهای پلیس جدی گرفته 

شود تا شاهد حوادث تلخ و ناخوشایند نباشیم.

 ایجاد ۹۶۳ فرصت شغلی جدید •
در آبخیزداری گلستان 

منابع  مدیرکل  گرگان: 
آبخیــزداری  و  طبیعی 
گلســتان گفــت: ۹۶۳ 
در  شغلی جدید  فرصت 
حوزه آبخیز استان ایجاد 
شــده اســت که انتظار 
داریم با اجرای ۳۳ طرح 
و هزینه کرد ۲۶۳ میلیارد ریال در هفته دولت؛ بیشــتر آن ها 

محقق شود.
ابوطالب قزل ســفلو بیــان کرد: طرح های آبخیــزداری مطابق 
اولویت هــای اداره کل منابــع طبیعــی اســتان گلســتان در 
شهرســتان های رامیان، کردکوی، آزادشــهر، گرگان، بندرگز، 
علی آباد، مراوه تپه، گنبدکاووس، مینودشت، آق قا و کاله اجرا 

شده است.

فرد هتاک به مردم شمال دستگیر شد•
مازندران: در پی انتشار یک ویدئو توهین آمیز توسط مسافری 
تهرانی به مردم مازندران و دستگیری وی در پایتخت، دادستانی 

ساری اطاعیه ای صادر کرد.
ضمن آرزوی قبولی ســوگواری ها و عزاداری ها برای شهادت 
حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( و یارانش، نظر به هتاکی یکی از 
مسافران به مردم استان مازندران و جریحه دار شدن احساسات 
و غیرت عموم مردم مراتب با دستور قضایی صادره توسط آقای 
کریمی؛ دادستان مرکز استان مازندران به عوامل انتظامی، متهم 
در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر شد و در حال انجام 

تحقیقات مقدماتی است.

پرداخت بیش از ۲۹۱ میلیارد تومان •
تسهیالت اشتغال روستایی در ایالم

ایالم: مدیــرکل تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی 
ایام گفت: تاکنون ۲۹۱ 
میلیــارد و ۶۳۰ میلیون 
تومان تسهیات به ۴هزار 
و ۵۵۵ طــرح اشــتغال 
اســتان  در  روســتایی 

پرداخت شده است.
 شکراهلل شیرخانی عنوان کرد: مرحله پنجم تسهیات اشتغال 
روستایی با اعتبار ۹۰ میلیارد تومان به استان اباغ شده است 
که با برنامه ریزی برای جذب کل اعتبار فوق، اقدام خواهد شد.

وی افــزود: ایجاد اشــتغال در مناطق روســتایی از مهم ترین 
برنامه های دولت تدبیر و امید است که باید به صورت هدفمند 

در روستاها عملیاتی شوند.

خدمات رایگان به ۷۰ هزار تبعه بیگانه •
در سیستان و بلوچستان 

ایرنا: رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
زاهدان گفت:۷۰ هزار نفر از اتباع بیگانه که امســال به صورت 
غیرقانونی وارد سیستان و بلوچستان شده بودند پس از دریافت 

خدمات سامت به کشورشان برگشت داده شدند.
دکتر محمد هاشمی شهری بیان کرد: قاچاق سوخت و حوادث 
ترافیکی وحشــتناک ناشــی از تردد درصدی از اتباع بیگانه 
غیرمجاز در جاده های سیستان و بلوچستان بار بزرگی بر دوش 
نظام سامت استان می گذارد که همکاران ما در بیمارستان ها 

خدمات یکسان و برابری به بیماران ارائه می دهند.

 اجرای طرح صلواتی •
۵۳۰ نانوایی اردبیل در روز تاسوعا

اردبیل: دبیر و سخنگوی 
مؤمنانه  کمک  رزمایش 
استان اردبیل گفت: طرح 
قالب  در  نانوایی  صلواتی 
مؤمنانه  کمک  رزمایش 
در ۵۳۰ نانوایی اســتان 
تاسوعای  روز  در  اردبیل 
حسینی اجرا شد. علی پیرجاهد افزود: همزمان با روز تاسوعای 
حســینی طرح صلواتی نانوایی با مشارکت خیران، گروه های 
جهادی بسیج، پایگاه های مقاومت بسیج، هیئت های مذهبی، 
مؤسســه های خیریه، دهیاری ها و شورای های اسامی، مراکز 
نیکوکاری، اتحادیه نانوایان و سازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان اجرایی شد.

 درگیری مأموران و اهالی این روستا درحوالی اهواز 
بازتاب زیادی در فضای مجازی داشته است

 قول »بنیاد مستضعفان«  برای 
حل مشکل روستای »ابوالفضل«

اهواز: روستای ابوالفضل واقع در منطقه »زردشت« 
اهواز یکی از مناطقی اســت که در هفته گذشته 
اقدام های بنیاد مستضعفان برای بازپس گیری این 
اراضی و تخریــب برخی خانه ها تاکنون حتی به 
زدوخوردهای فیزیکی و اعتراض های تجمع آمیز 

متعدد ختم شده است.
در روزهای اخیر درگیری مأموران نیروی انتظامی 
و اجرائیات شــهرداری اهواز با اهالی روســتای 
ابوالفضل بازتاب گسترده ای در رسانه ها و فضای 

مجازی داشته است.
این روستا که در غرب اهواز و کنار کوی زردشت 
قرار دارد بنیاد مســتضعفان مدعی مالکیت آن 
اســت و مدتی است که تاش برای بازپس گیری 
این اراضــی و حکم تخریب موجب اختاف بین 

روستاییان و این بنیاد شده است.
چهارشنبه هفته گذشــته مأموران شهرداری و 
انتظامی با حضور در این روستا با اعتراض شدید 
مردم مواجه شدند و اهالی به سمت آن ها سنگ 
و شیشــه پرتاب می کردند به طوری  که چند نفر 
از مأموران نیروی انتظامی و شــهرداری مجروح 
شدند و این درگیری در نهایت منجر به تیراندازی 
توســط مأموران شــد. اگرچه سرهنگ محسن 
دالوند، فرمانده انتظامی کانشهر اهواز پیش ازاین 
تیراندازی به ســوی مردم روستای ابوالفضل این 
شهرســتان را تکذیب کرد و گفت: مأموران این 
فرماندهی تنهــا برای اجرای حکم قضایی به این 
روســتا مراجعه کردند، اما معاون دادستان اهواز 
گفته است: مأموران انتظامی حاضر در محل برای 
کنترل اوضاع و جلوگیری از صدمه جانی به افراد 
به صورت هوایی با اسلحه ساچمه زن پاستیکی 
چند تیر شــلیک کردند که برخی افــراد از این 
موضوع سوءاســتفاده کرده و با تقطیع کلیپ ها 

سعی در وارونه کردن موضوع داشتند.

داستان روستای ابوالفضلس
از جاده کمربندی قدیم اهواز به سمت اندیمشک، 
در کنــار جاده یک پمپ بنزین واقع  شــده که از 
کنار این پمپ بنزین جاده ای آســفالته باکیفیت 
نه چندان مناســب برای دسترسی به تأسیسات 

نفتی می گذرد.
روســتای ابوالفضل که پشــت پمپ بنزین واقع 
 شــده در مجموع ۹ کوچه دارد که عمود بر جاده 
دسترسی نفت بنا شده و مردم می گویند این جاده 
را هم که می ساختند، بنیاد مستضعفان به شرکت 

نفت تذکر داده که جاده از اراضی بنیاد می گذرد.
روستا وضعیت مناســبی ندارد، کوچه ها خاکی 

است و بخشی از فاضاب   داخل محوطه روستا رها 
می شود و در کنار آن گیاه سبز می شود.

در این روستا از خدمات روستایی خبری نیست؛ 
نه مدرسه ای و نه مرکز بهداشتی، روستاییان برای 
دریافت خدمات درمانی به پادگانی که در نزدیکی 

روستاست، مراجعه می کنند.

وضعیت ساکنان روستاس
ساکنان روستای ابوالفضل که درمجموع ۲۵ هکتار 
وسعت دارد، اسنادی در دســت دارند که نشان 
می دهد از ســال ۶۴ تا ۷۰ بخشی از اهالی روستا 
از طریق طرح سلمان، آب کشاورزی برای کشت 
گندم، جو، ســبزی و صیفی در اختیار داشته اند، 
اما پس از تخریب کانال فرعی برای ساخت وساز 
شهرک زردشت، آبرسانی به آن ها متوقف می شود.

این روستا در غرب اهواز، کنار کوی زردشت قرار 
دارد و بنیاد مستضعفان مدعی مالکیت آن است.

پاسخ بنیاد مستضعفان س
در همین حال روابط  عمومی بنیاد مستضعفان در 
واکنش به اظهارات مردم روستای ابوالفضل اعام 
می کند: تخریب خانه های روستا با حکم قضایی 
صورت گرفته است و این بنیاد آمادگی دارد برای 
۳۶ خانوار ســاکن در روســتا سکونتگاه دیگری 
فراهم کند. این در حالی است که براساس گفته 
امام جماعت روســتا ۳۰۰ خانوار در این روســتا 
ســکونت دارند و معلوم نیســت باوجود نزدیکی 
روســتا به خدماتی نظیر آب و برق و اســتفاده 
غیرمجاز اهالی از این امکانات، چرا تصمیم سازان 
اصرار دارند به جای به  رسمیت  شناختن حق عرفی 

مردم، آن ها را به  جای دیگری کوچ دهند.
منابع محلی می گویند روستای ابوالفضل در حریم 
شهر واقع  شده اســت و شاید قیمت پیدا کردن 
اراضی موجب شده کشمکش های قانونی بر سر 

آن شکل بگیرد.

بازداشت اهالی روستا س
ســید یوســف موســوی، امام جماعت مسجد 
امیرالمؤمنین)ع( و نماینده اهالی از صدور ســند 
۳۰۰ هکتــار از اراضی منطقه بــه نام بنیاد خبر 
می دهد. وی می گوید: آن طور که شنیده ایم بنیاد 
از جاده راه آهن تا پادگان و از پمپ بنزین تا شرکت 

یونیتای نفت را سند گرفته است.
وی اضافه می کند: پیش از انقاب در این زمین ها 
کشاورزی می شده است و روستاییان هم در مجاور 
زمین های خود خانه ســاخته و به تدریج روستا 

توسعه پیدا می کند.
امام جماعت روســتا درباره ســوابق فعالیت های 
منطقه بیان می کند: پیش از انقاب ابتدا زمین ها 
دست کشــاورزان بوده است، بعدها در زمان شاه 
زمین ها را از کشاورزان می گیرند و به یک طاغوتی 
زرتشتی می دهند. بعد که انقاب می شود و دولت 
اسامی تشکیل می شــود، روستاییان زمین های 
خود را پس می گیرند. حال چند وقتی است به ما 
می گویند این زمین ها در اختیار بنیاد مستضعفان 

است.

دلجویی از مردمس
با توجه به اهمیت نگرانی مردم و به دلیل جلوگیری 
از سوءاستفاده معاندان از این حادثه بنا به تدابیر، 
تعــدادی از معاونان انتظامی اســتان و فرمانده 
شهرســتان اهواز برای دلجویی از مردم روستای 
ابوالفضل در منزل حجت االســام سیدیوســف 
موسوی، امام جماعت این روستا حضور یافتند و 
از مردم این روســتا که در منزل وی حضور یافته 

بودند، دلجویی و نشستی تعاملی برگزار کردند.
معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان 
ضمن تشریح اجرای این حکم که بنا به درخواست 
بنیاد مســتضعفان و مصوبه استانداری و دستور 
قضایی بوده اســت راجع به مشکل پیش آمده با 

مردم مذاکره کرد.
حال باید دید با پایان یافتن تعطیات چه تصمیمی 
برای رفتن و یا ماندن این روستاییان گرفته خواهد 

شد؟

واکنش فتاح به حوادث روستای ابوالفضل س
به ما گفتند این ها زمین خوارند

ســید پرویز فتاح در گفت وگوی تلفنی با آیت اهلل 
فرحانی، نماینده خوزســتان در مجلس خبرگان 
رهبری، درباره حوادث روســتای ابوالفضل اهواز، 
اظهار کرد: بنیاد مستضعفان معموالً با اقشار ضعیف 
تفاهــم می کند و اصاً روحیه بگیر و ببند در این 
سازمان نیست. وی با بیان اینکه بنیاد مستضعفان 
زمین های زیادی دارد که در تصرف مردم هستند، 
اضافه کرد: بنیاد مســتضعفان در هیچ جا چنین 
رویــه و برنامه ای ندارد که قلع و قمع کند و بنای 
ما تفاهم و مایمت با مردم است. فتاح ادامه داد: 

شورای تأمین استان، شهرداری و دادستانی گفته 
بودند این ها زمین خوار هســتند در حالی که این 

تصمیم را استان گرفته است.

 قول فتاح برای حل مشکل س
اهالی روستای ابوالفضل

وی بــا اعــام آمادگی برای حل مشــکل اهالی 
روستای ابوالفضل، اظهار کرد: بنیاد مستضعفان 
با مردم اهواز اســت، ما طرفدار مردم و کنار مردم 
هستیم و آنچه به نفع مردم و اهالی مستضعف و 
روستاست، همان را دنبال می کنیم، البته از سوی 
دیگر شهرداری و استانداری نکات قانونی در این 

زمینه مطرح کرده اند.
فتاح با اشــاره به حضور مرتضــوی، معاون بنیاد 
مســتضعفان گفت: وی که فردی معتمد و همه 
اختیار اماک بنیاد با ایشــان است، دو روز است 

برای حل همین مسئله به خوزستان رفته است.

 تفاوت بین نظر بنیاد مستضعفان س
و تصمیم مسئوالن استانی خوزستان

نماینده خوزستان در مجلس خبرگان نیز در این 
تماس تلفنی خواستار حل مشکل اهالی روستای 
موسوم به ابوالفضل در اهواز شد. آیت اهلل عبدالکریم 
فرحانی افزود: این مســئله باید به مردم منعکس 
شــود که بین نظر بنیاد مستضعفان و تصمیمی 
که در اســتان گرفته شده، تفاوت وجود دارد. وی 
اضافه کرد: مسئوالن استانی اعم از شورای تأمین، 
شــهرداری و دادگستری نباید از حیثیت مردمی 
بنیاد مستضعفان مصرف کنند. فرحانی با اظهار 
نگرانی از روند رســیدگی به این مســئله، اظهار 
کرد: مسیر رسیدگی به این مسئله به خوبی طی 
نشده و خروجی در جلسات کارشناسی آن چیزی 
می شود که االن شاهدش هستیم و باید راهکاری 
برای آن اندیشیده شــود. بر اساس این گزارش، 
مرتضوی معاون بنیاد مستضعفان درباره نشست 
بررسی مسائل روستای موســوم به ابوالفضل در 
استانداری خوزستان گفت: به طور قطع آن هایی 
که به حقوق عامه تجاوز می کنند حسابشــان از 
حساب آحاد مردم جدا خواهد بود و امیدواریم با 
تحقیق و بررسی مناسب بتوانیم آنچه حق و عدل 

است را اجرا کنیم.
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زاهدان: سیســتان و بلوچستان ازجمله استان هایی است که در 
طول سال به  دفعات با حوادث غیرمترقبه بسیاری روبرو است.

در چند روز گذشته بارش خاک از آسمان در مناطق شمالی این 
استان ازجمله هیرمند مردم را در محاصره شن های روان قرار داد 
و در جنوب این استان و شهرهای ایرانشهر، سرباز و نیکشهر بارش 

باران و سیل مردم را به محاصره درآورد.
بارش های مدیترانه ای که به فصل »مونسون« شهرت دارد معموالً 
همه ســاله در تابستان مناطق جنوبی این استان را دربر می گیرد 
و برای ساکنان جنوبی این اســتان خسارت و بی خانمانی هدیه 
می آورد. در روزهای گذشــته بارش های سیل آسا موجب طغیان 
رودخانه در شهرســتان قصرقند شد و ســیاب شهرستان های 

ایرانشهر، سرباز و نیکشهر را زیر آب فرو برد.
بر اثر این سیل دسترسی به شهرستان نیکشهر از بین رفت و ارتباط 

بسیاری از مردم روستایی با مراکز اصلی قطع شد.
به گزارش خبرنگار ما متأســفانه به دلیل حجم سیاب و تخریب 
بســیاری از زیرســاخت های ارتباطی ازجمله راه های دسترسی، 
کابل های مخابراتی و آبرسانی، بسیاری از مردم این منطقه امکان 

ارتباط مخابراتی نداشته و در محاصره آب قرار دارند.

اگرچه خوشبختانه سیل اخیر تلفات جانی بر جای نگذاشت، اما 
در حال حاضر افزون بر ۶ هزار نفر از اهالی مناطق جنوبی استان و 

ساکنان بیش از ۴۰ روستا به کمک نیاز دارند.

امدادرسانی ادامه داردس
در همین راستا معاون امداد و نجات جمعیت هال احمر سیستان 
و بلوچستان گفت: ۱۳۳ آسیب دیده از سیل چند روز گذشته در 
شهرســتان های سرباز و ایرانشــهر با تاش نیروهای امدادی این 
جمعیت امدادرسانی شدند. حســن مصفا اظهار کرد: در همین 
راستا ۱۵ خانوار ســیل زده به تعداد ۵۸ نفر در چادرهای امدادی 
این جمعیت اسکان اضطراری داده شدند. وی ادامه داد: همچنین 
۱۵ دســتگاه چادر امدادی، ۲۵ تخته موکت، ۷۸ تخته پتو و ۴۹ 
کیلوگرم نایلون بین آسیب دیدگان توزیع شد. معاون امداد و نجات 
جمعیت هال احمر سیستان و بلوچستان گفت: ۱۷۰ کیلوگرم برنج 
و حبوبات و ۱۵۷ کیلوگرم قند، شکر و چای و ۳۵۰ قوطی کنسرو و 

اقام ضروری دیگر نیز بین آسیب دیدگان توزیع  شده است.
مصفا افزود: ۱۱ روســتا در شهرســتان ســرباز درگیر سیاب و 
آبگرفتگی به وسیله ۱۴ تیم عملیاتی و به کارگیری هشت خودرو 

امدادی و عملیاتی امدادرسانی شدند.

طوفان شمال سیستان را درنوردیدس
اگرچه در جنوب این استان شاهد درگیری مردم با سیل هستیم، 
اما در شــمال استان خشکســالی های چندین ساله سبب شده 
بادهایی که در گذشته به »موسمی ۱۲۰ روزه سیستان« یا نعمت 

بیکران الهی معروف بود حاال به بای جان مردم تبدیل شود.
طوفان های سهمگین که معموالً با سرعت ۸۰ تا ۱۲۰ کیلومتر به 
حرکت درآمده متأســفانه حجم عظیمی از ماسه و خاک را روانه 
شهرها و روستاها در نواحی شمال این استان کرده است و خانه های 

مردم را زیر شن های روان مدفون کرد.

سیستان و بلوچستان در طول سال با حوادث غیر مترقبه بسیاری روبه رو می شود

از شمال »طوفان«، از جنوب »سیل«!

گزارشگزارش

۷8۹4zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

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

 4 د ر ي ا ف ت   ا س ت و ا ن ه  
 5 ر   س ل ي   ب و ت   ا ي ا   ب
 6   ك ا ن گ و ر و   ا ن ت ب ا ه
 7 ك ل   گ و ا ر د ي ن   ك ل ف ت
 8 ا م م   ر ك س   ل ي ل   س ز ا
 9 س پ ا س   س ي س م و ن ي   و ش

 10 ب ه د ا ر ي   ر ا ن د م ا ن  
 11 ي   ر ل ه   ا ت ن   ن ا ب   ت
 12   ا ي و ا ن ك ي   م ي ن ر و ب
 13 م خ   س ي ك و پ ن ج   ي ا س ا
 14 ل گ د   ي ر ا   ح ز ب   ر ن د
 15 ك ر ي ه   ه ن د و ا ن ه   ي ل

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

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

 

میــان رودان-  در  باســتانی  ســرزمینی   .۱
معمولی تریــن آب بند ماشــین آالت- عدس  
۲. پرنده ای که به آن مرغ سقا هم می گویند- 
گیاه مقدس زرتشــتیان- مقــدس ممنوعه 
۳. ضمیــر مفرد بی حضور- رنگــی از خانواده 
آبی- ســرند- نام ترکــی ۴. اســتخوانی در 
پا- مردم- قهرمان پرتاب دیســک کشورمان 
و رکــورددار آســیا ۵. کتاب مانی – ســنگ 
زینتی شــبیه عقیق- از احزاب تندروی رژیم 
اشــغالگر قدس ۶. مایع دباغی- برابر فارسی 
یونیفــرم- شــهر خروس جنگی ۷. شــهری 
در ترکیــه- واکنــش تکرارشــونده عصبی- 
شفابخش بیمار ۸. مخفف اگر- بخش پایینی 
پیراهن - پارچه مشــبک - آفت مزارع گندم 
 ۹. باریک انــدام- خواهــر- پایتخــت ویتنام 
۱۰. بیماری پوســتی اختال تولید رنگدانه- 
ظرفیت و حجم- سودای ناله ۱۱. فرقه حاکم بر 
عربستان- تکیه کام بچه مشهد- کاغذ تبلیغاتی 
 ۱۲. چلچراغ- مفرد اوصیاء- پسوند محافظت 
۱۳. سرفوتبالیست- همنشین جسم- کسی 
که دوره پرســتاری را به پایان رســانده و کار 

می کند- ســتون بدن ۱۴. مخترع امریکایی 
تراکتور- آهک زنده- پس رو ۱۵. بیماری تنگی 

نفس- نادر- فرزندان و  اوالد امام علی»ع«

۱. دستگاه نمایش فیلم در سینما- اثرموسیقایی 
ماندگار از مرحوم اســتاد ایرج بسطامی ۲. از 
تن پوش ها- نمایش دادن – از سیستم عامل های 
باسابقه رایانه ای ۳. برکت یافتن- اصل و نسب- 
شوینده- تکیه دادن ۴. سینمای فاجعه آبادان- 
کلرور آمونیم- ظرفی که برای برداشتن حجم 
مشــخصی از مایع در آزمایشگاه به کار  می رود 
۵. پانــدول- بــوی ماندگی- موی شــاعرانه 
۶. خبرگزاری رســمی ایتالیــا- وزیر فرعون 
هم عصــر حضــرت موســی»ع«- زورگویی 
دیجیتــال  سیســتم  در  شــبکه ای   .۷
کشــورمان - شــکار- گونه برجسته ۸. شاعر 
مســافر- از انگشــتان دست وپا- ســاز تیره- 
چه بســیار ۹. ضمیری در  زبان انگلیســی- 
 پشــتیبانی کردن- خداوند در گویش تورات 
۱۰. ســمبل و مظهر چیزی- سرزنش کردن- 
شهری۶ هزارســاله در لبنان ۱۱. گل مظهر 

 شــهادت- عامت مفعول بی واســطه- دیگ دهان گشاد 
۱۲. گدایی کــردن- ایــن پول را در کویــت خرج کنید- 
یک چهارم چیزی ۱۳. آخرین رمق- کنایه از لباس نازک 
اســت- بسیاربخشــنده- خاندان ۱۴. سرزمین بلقیس- 
کنترل و تفتیش- سرمربی ایتالیایی سابق تیم های ملی 
فوتبال انگلیس و روســیه ۱۵. بخشی از وجود انسان که 

دوست دارد در دوران طفولیت بماند- به پایان رسنده

  افقی

  عمودی
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