
 رهایی 41 اعدامی از طناب دار
 با تالش خادمان رضوی

  معرفی مجموعه های نا ایمن مشهد 
به مراجع قضایی تا پایان مهر

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری مشهد در گفت وگو با قدس خبر دادرئیس اداره شوراهای حل اختالف دادگستری استان اعالم کرد

 معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره 
شوراهای حل اختالف خراسان رضوی گفت: ارجاع 
پرونده های قصاص نفس به ســفیران ضامن آهو 
که اعضای آن خادمان حرم مطهر امام هشتم)ع( 
هستند؛ در 6 ماه اول سال منجر به صلح و سازش 
در 41 پرونده قصاص نفس شد.رفسنجانی، رئیس 

اداره شوراهای...

 مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری مشــهد گفت: مالکان و متولیان مراکز 
بــزرگ ناایمن که بــا کاغذبازی از ایمن ســازی 
مجموعه خود امتناع می کنند، به مراجع قضایی 
معرفی خواهند شــد.امیر عزیزی در گفت وگو با 
خبرنگار ما با اشاره به مثبت خواندن تغییر نگرش 

عمومی به مقوله ایمنی، اظهار ...
.......صفحه 3 .......صفحه 3 

اصول آستان قدس درباره طرح ويژه پيرامون حرم
یک مسئول  خبر داد

فعالیت موتور پمپ ها 
 در کشف رود

ادامه دارد

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

گفت و گوی قدس با سه راوی 
خراسانی هشت سال جنگ تحمیلی

نبرد رزمندگان با 
تحریف »معارف 

دفاع مقدس«
دفاع مقــدس روایت روزهــای رفتن بی ادعاســت. 
روایت آدم هایی که از جنس عشــق، ایثار و دوســت 
داشتن های بسیار بودند. حاال 40 سال از آغاز جنگ 
تحمیلی می گذرد؛ جنگی که هیچ گاه برای ما جنگ 
نبــود بلکه دفاع از متجاوز بود. زمان می گذرد و برای 
جلوگیری از تحریف بخش عظیمی از تاریخ کشورمان 
و انتقال آن به نسل های آینده، باید برنامه ریزی هایی 
الزم را داشــت تــا از تحریف بخشــی از تاریخ این 
مرز و بوم جلوگیری شــود. از ایــن رو با تعدادی از 
رزمنــدگان آن دوران که امروز نیز دل در گرو حفظ 
آثار و ارزش های دفاع مقــدس دارند و به روایت آن 
می پردازند به گفت وگو نشســته ایم. ماحصل آن را با 

هم  مرور می کنیم...

با ارسال نامه ای به وزیر راه و شهرسازی اعالم شد

.......صفحه 2 

با حکم فرمانده  انتظامی کل کشور

سردار شجاع 
فرمانده  مرزبانی 

رضوی شد  خراسان 

مدیر طرح کشاورزی حوزه کشف رود جهاد کشاورزی مشهد گفت: 
پنج نماینده مشهد و کالت در مجلس، فرماندار، شهردار و مدیران 
مربوط بر این باور هســتند که تا یک سال و نیم آینده مشکالت 
کشف رود برطرف می شود.مجید طاهرپور در بازدید از پروژه احیای 
کشف رود، اظهار کرد: رودخانه کشف رود هر چند کمتر از یک سال 

است که صاحب فرماندهی واحد برای ...

رنا.......صفحه 3 
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چهار شنبه  2 مهر 1399

  5 صفر 1442  
 23 سپتامبر 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9351  
 ویژه نامه 3730 
+ صفحه »میهن« 

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 1840-99 مورخ 99/06/16 هیئت به ش��ماره کالسه           
41-99 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 علیرضا علیزاده فرزند بابا 
محمد بشماره شناس��نامه 213 در یک باب انباری به مساحت 257.25  
مترمرب��ع از پالک 154 فرعی از 173 اصلی  واقع در اراضی معصوم زاده 
بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی آقای محمدرضا علیزاده فرزند 
بابا محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم 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.
تاریخ انتشار نوبت اول:  18                  /06                  /99                     آ-9906148

تاریخ انتشار نوبت دوم: 02                  /07                  /99
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد 

 احمد اصغری شیروان

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
)نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن مهر 

کارکنان بیمارستان دکتر شیخ
 تاریخ انتشار: 1399/07/02

 
جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت 
تعاونی مسکن مهر کارکنان بیمارستان دکتر شیخ 
روز سه ش��نبه مورخ��ه 99/07/15 رأس س��اعت 
15 در مح��ل دفتر تعاونی مس��کن واقع در خیابان 

شهید اسدا     هلل زاده پالک 80 برگزار می شود.
اعض��ای متقاضی نمایندگی به هم��راه وکیل مورد 
نظر باید از س��اعت 9 الی 13 روزهای فرد به محل 
دفتر شرکت مراجعه تا پس از تأیید وکالتنامه های 
مزبور توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای 
فرد نماینده صادر گردد که در این صورت تعداد 
آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص 

غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود.
دستورجلسه:

تصمیم گی��ری در خص��وص تمدید م��دت فعالیت 
شرکت )موضوع ماده 5 اساسنامه(

 هیئت مدیره تعاونی مسکن مهر کارکنان 
بیمارستان دکتر شیخ  9ع

90
68
98

 ش��رکت خدم��ات حمایتی کش��اورزی در راس��تای تحقق سیاس��تهای اقتص��اد مقاومتی 
و خوداتکای��ی بیش��تر در کوده��ای فس��فاته و پتاس��ه با ش��رایط تامین م��واد اولیه ، از 

تولیدکنندگان  استان با هر ظرفیت تولید دعوت به همکاری می نماید.
آدرس: مش��هد- میدان فردوس��ی- ابتدای بلوار ش��هید صادقی -  ش��رکت خدمات 

حمایتی کشاورزی خراسان رضوی 
کد پستی : 91859956311 -  نمابر: 05137244680- صندوق پستی : 415

   فراخوان جهت تولید کودهای فسفاته و پتاسه

/ع
99
06
90
1

آگهی دعوت
نوبت اول  تاریخ انتشار : 99/07/01 

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 
توس استیلن به شماره ثبت 6927

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران شرکت دعوت 
م��ی گردد در جلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بطور 
فوق العاده ش��رکت توس اس��تیلن در روز س��ه 
شنبه مورخه 99/07/29 راس ساعت 18 در محل 
ش��رکت توس اس��تیلن واقع در مش��هد ش��هرک 
صنعتی کالت خیابان تالش شمالی 13 پالک 337  

برگزار می گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه : 

1-اس��تماع گزارش هیئ��ت مدیره و ب��ازرس به 
مجمع

2 - ط��رح و تصوی��ب صورته��ای مال��ی منتهی به 
پایان سال 98

3 - طرح و تصویب بودجه سال 1399
4 - انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل

5 - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
6 - تعیین روزنامه جهت درج آگهی

9ع هیئت مدیره  
90
68
80

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن مهر کارکنان بیمارستان دکتر شیخ   تاریخ انتشار: 1399/07/02

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهر کارکنان بیمارستان دکتر شیخ در 
روز دوش��نبه مورخ 97/08/05 رأس س��اعت 16 در محل دفتر تعاونی مسکن واقع در خیابان شهید اسدا     هلل زاده 
پالک 80 برگزار می شود اعضای متقاضی نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر خود باید از ساعت 9 الی 13 روزهای 
فرد به محل دفتر شرکت مراجعه تا پس از تأیید وکالتنامه های مزبور توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای 
ف��رد نماینده ص��ادر گردد که در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رأی و هر ش��خص غیرعضو 

تنها یک رأی خواهد بود.
دستورجلسه:

1- تصویب صورت های مالی سال 1397 و 1398 پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399

3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی.
4- تصمیم گیری در خصوص اعضایی که به  تعهدات خود عمل ننموده اند مطابق با بند 2 ماده 17 اساسنامه ضمنًا 
داوطلبان عضویت در هیئت مدیره یا بازرس��ی ش��رکت موظفند از تاریخ انتش��ار این آگهی حداکثر به مدت یک 

هفته جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند.
/ع هیئت مدیره تعاونی مسکن مهر کارکنان بیمارستان دکتر شیخ 

99
06
89
7

,ع
99
06
87
5

اصالحیه آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده - نوبت اول  
شرکت تعاونی فرآورده های شیر 

پاستوریزه مرتع مشهد
در مت���ن آگه���ی دع���وت م���ورخ 1399/06/15 
مجم���ع عموم���ی یاد ش���ده ب���اال به ج���ای روز 
دوشنبه 1399/7/7 روز شنبه 1399/7/7 چاپ 

گردیده است. بدینوسیله تصحیح می گردد 
هیئت مدیره شرکت تعاونی فرآورده های 

شیر پاستوریزه مرتع
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یه 
الح

اص
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93



با ارسال نامه ای به وزیر راه و شهرسازی اعالم شد

اصول آستان قدس درباره طرح ويژه پيرامون حرم
پایــگاه اطــالع رســانی وزارت  راه و 
شهرسازی: آســتان قدس رضــوی با ارسال 
نامه ای به وزیر راه و شهرسازی، اصول و مواضع 
خود را در خصوص طرح ویژه محدوده پيرامون 

حرم مطهر امام رضا)ع( اعالم کرد.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت  راه و 
شهرسازی، شورای  عالی شهرسازی و معماری 
ایران در ادامه اقدام های ســال های گذشته در 
مــورد بازنگری طرح و فرایندهــای جاری در 
محدوده پيرامون حرم مطهر امام رضا)ع(، طی 
مصوبه ای در تاریخ ۱۹ مرداد سال جاری، مقرر 
کرد که بنا بر شأن و جایگاه شهر مشهد و بافت 
شهری پيرامون حرم مطهر امام رضا)ع(، به عنوان 
یكی از کانون های مهم مذهبی و فرهنگی جهان 
اسالم و تشيع و مقياس ملی و فراملی آن، طرح 
ویژه ای برای این محــدوده با تأکيد بر رعایت 
دقيــق تذکرات مقام معظم رهبــری در مورد 
محدوده پيرامون حرم مطهر در ســال ۱۳۸۶ 
و بند نهم سياســت های کلی نظــام در حوزه 
شهرســازی، با توجه به همه جوانب اجتماعی، 
اقتصادی، تاریخی و حقوقی و ایجاد زمينه های 

حضور و اسكان طيف متنوع زائران در محدوده 
و صيانت از حقوق مجاوران تهيه شود.آســتان 
قدس رضوی، به عنــوان یكی از ارکان مؤثر در 
صيانت از هویت معنوی و تاریخی مجموعه حرم 
مطهر و بافت شهری پيرامون آن، طی مكاتبه ای 
در تاریخ ۱۸ شــهریور سال جاری با وزیر راه و 

شهرسازی، ضمن تأکيد بر مشارکت فعاالنه و 
روشــمند در فرایندهای تصميم سازی درباره 
مقدرات بافت مذکور اعالم کرد، اجرای این طرح 
سترگ را بر خود فرض می داند و اصول و مواضع 
اساســی خود را در تهيه طــرح ویژه محدوده 
پيرامون مطهر اعالم کرد. حفظ شــأن حریم 

حــرم مطهر رضوی، هویــت زیارتی و معنوی 
شــهر، توجه به اقتضائات حرم مطهر رضوی، 
رعایــت و توجه ویژه بــه تذکرات رهبر معظم 
انقالب )مدظله العالی( در سال ۱۳۸۶، تسهيل 
زیــارت و رعایت کرامت و رضایت زائر و ارتقای 
کيفيت زیارت از مهم ترین محورهای مورد نظر 
آســتان قدس در این نامه است. همچنين در 
بخشــی دیگر از این مكاتبه به تقدم هویت بر 
انتفاع، ضرورت تعدیل تجاری سازی در محدوده 
پيرامون حرم مطهــر، تثبيت حضور مجاوران، 
ارتقای کارکرد ســكونت دائم در اطراف حرم و 
حفظ کانون های هویتی و ميراث فرهنگی اشاره 
شده اســت. بنا بر دغدغه اصلی آستان قدس 
رضوی در رعایت کرامت زائر و ارتقای کيفيت 
زیارت، در ایــن مكاتبه بر ضرورت برنامه ریزی 
برای سكونت طبقات مختلف اجتماعی زائران 
با تأکيد و توجه ویژه به زائران طبقه متوســط 
و مستضعف، تأمين خدمات مورد نياز زائران در 
تهيه طرح، همچنين ایجاد زمينه های آرامش و 
معنویت زائران به  ویژه در مسيرهای تشرف به 

حرم مطهر تأکيد شده است.

 حاشیه نشینانی •
در برزخ شهر و روستا

الحاق روستاهای چسبيده به مشهد، به یكی از چالش های 
فی مابين وزارت کشــور، مدیریت شهری مشهد و ساکنان 
این روســتاها طی چند ســال اخير تبدیل شــده است. 
شهرستان مشهد در حال حاضر با ۳.۵ ميليون نفر جمعيت 
و ۹ هزار و ۸۱ کيلومترمربع مساحت متشكل از سه بخش 
مرکزی، احمدآباد و رضویه، ۱۱ دهســتان و ۳۵۷ روســتا 
دارد که کالنشهر مشــهد با ۳۵۰ کيلومترمربع مساحت و 
۳ ميليون نفر جمعيت، در بخش مرکزی این شهرســتان 

واقع است.
بخش مرکزی مشــهد ۲۲۰ روستا و بيش از ۳۰۰ هزار نفر 
جمعيت دارد که ۱۳۵ روستا چسبيده به کالنشهر مشهد 
و در حریــم آن قــرار گرفته اند. از مجمــوع جمعيت ۳.۵ 
ميليون نفری شهرستان مشــهد، یک ميليون و ۲۵۰ هزار 
نفر حاشيه نشــين هستند که در هشت پهنه و ۶۶ محله و 

روستاهای حریم شهری سكونت دارند.
بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی، برخی روستاهای 
بزرگ حاشيه باید به بافت شهری متصل شوند و طی نيم  
قرن گذشته، شهر مشهد خواسته یا ناخواسته ۸۰ روستای 
اطراف خود را بلعيده اســت و این روند با توجه به توسعه 
مدام حاشيه نشينی و نزدیک و نزدیک تر شدن روستاهای 
اطراف به محدوده شهر مشهد ادامه داشته است. هم اکنون 
نيز با توجه به چسبيدگی چند روستای بزرگ به محدوده 
شــهر مشهد و مشكالتی که به این خاطر گریبانگير اهالی 
این روســتاها شده است، بار دیگر الحاق روستاهای جدید 
به این کالنشــهر را اجتناب ناپذیر جلوه داده و ساکنان این 
روستاها سال هاست که خواستار الحاق قانونی به کالنشهر 
مشــهد، برخــورداری از مزایای خدمات شــهری و حل 
مشــكالت اجتماعی هســتند، به  ویژه ساکنان روستاهای 
گرجی سفلی، دهرود، همت آباد، اسالم آباد و علی آباد که با 
مجموع جمعيت ۵۰ هزار نفری در منطقه منفصل شهری 
بين شــهرک مهرگان و منطقه ۳ شهرداری مشهد سال ها 

در برزخ شهر و روستا بالتكليف مانده اند.
این در حالی اســت که بســياری از کارشناسان، مدیران 
شهری و حتی برخی از روســتایيان و مسئوالن وزارتی و 
شورای عالی شهرسازی با آن مخالف اند. خيلی از ساکنان 
این روســتاها نيز به دليــل پایين بــودن هزینه زندگی 
روســتایی، تمایلی به الحاق روســتا به مشهد و پرداخت 
عوارض شــهری ندارند؛ دولت با بزرگ شــدن شــهرها و 
تحليل رفتــن بافت روســتایی مخالف اســت و مدیران 
شهری هم می گویند بيش از ۷۰ درصد مشكالت کالبدی، 
ســاختمان های ناایمن و عمده بافت های فرسوده، ناشی از 

افزوده شدن همين روستاها به محدوده شهری است.
چند سال پيش منطقه تاریخی توس به منطقه ۱۲ شهرداری 
و شهرک مهرگان به منطقه ۳ شهرداری مشهد ملحق شدند 
که هر چند برای پيشرفت و آبادانی این دو منطقه پرجمعيت 
تأثيرگذار بود، اما این الحاق، مشكل بزرگی پدید آورد؛ چراکه 
این دو منطقه از حریم مشــهد جدا بوده و با آخرین محدوده 
شــهر کيلومترها فاصلــه  دارند و در حدفاصل شــهر و این 
بخش های جدا افتاده، مناطق دیگری وجود دارند که کماکان 
روستا مانده و بين دو منطقه شهری گرفتار شده و با قوانين 
روســتایی و دهياری اداره می شــوند که این موضوع تبعات 
زیادی را برای این مناطق و همچنين محدوده های مرزی شهر 

مشهد ایجاد کرده است.
قيمت زمين در این مناطق نصف قيمت زمين در مشــهد 
اســت و نزدیک بودن به مشــهد و بهره مندی از خدمات 
رفاهــی، موجــب مهاجرت جمعيــت از دیگر شــهرها و 
روســتاهای خراسان رضوی و اســتان های مجاور و حتی 

کشور افغانستان به این مناطق شده است.
در عين  حال ساکنان روســتاهای حاشيه مشهد از خدمات 
شهری، بهداشتی و رفاهی همانند همسایگان شهرنشين خود 
که در برخی موارد تنها یک کوچه با محل سكونت آن ها فاصله  
دارند، محروم هســتند؛ آبرسانی به این روستاها نيز ماجرای 
مفصلی اســت و به گفته برخی مســئوالن، ممكن است در 

آینده ای نه  چندان دور به چالشی بزرگ تبدیل شود.
آنچه مسلم اســت اینكه ناکارآمدی و نبود هماهنگی بين 
دستگاه های دولتی و عمومی و ضعف قوانين و مقررات، از 
مهم ترین دالیل بروز وضعيت کنونی شهر مشهد است و با 
توجه به اینكه از ۱۳۵ روســتای چسبيده به مشهد )طبق 
سرشماری ســال ۹۵( حدود ۲۰ روســتا دارای جمعيت 
چند هزارنفری و خيلی بيشــتر از برخی شــهرهای کشور 
اســت؛ نمی توان و نباید ارائه خدمات را در حد یک روستا 
دید و باید دســتگاه های مسئول در راستای ارتقای سطح 
خدمات رسانی به ساکنان این اَبَرروستاها تمام تالش خود 
را به  کار گيرند؛ چراکه اگر شرایط حریم شهر کنترل نشود، 
بدون تردید در آینده نزدیک با فاجعه ای غير قابل  کنترل 

روبه رو خواهيم شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی:
 مجوز برداشت ماهیان »زرد پر« •

از سد شیرین دره صادر شد
خبرنگار  بجنــورد- 
مدیرعامــل  قــدس: 
شــرکت آب منطقه ای 
خراســان شمالی گفت: 
مجوز برداشــت ماهيان 
زرد پر از سد شيرین دره 
مانــه  شهرســتان  در 
طــرف  از  ســملقان  و 

حفاظت محيط  زیســت صادر شده و پيمانكار، کار صيد را از 
هفته آینده آغاز می کند.

عقيل مرتضــوی اظهار کــرد: صيد ماهی و آبزیان از ســد 
شــيرین دره به  منظور کاهش تراکم آن در این دریاچه انجام 
می شود که کاهش تراکم آبزیان سد با هدف ارتقای کيفيت 

آب در دستور کار است.
وی افزود: به دنبال گالیه مردم بجنورد از طعم و بوی آب، علت 
و راهكارهای مشكل بررسی و تصميم گرفته شد که باید برای 

ارتقای کيفيت آب، تراکم ماهيان سد کاسته شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی با بيان اینكه 
قرار است پيمانكار، ۵  تن ماهی زرد پر را از سد برداشت کند، 
افزود: بنا بر این اســت اقدام مطالعاتی در زمينه تأثير کاهش 

آبزیان بر کيفيت آب سد انجام شود.

زنگ مقاومت، ایثار و پیروزی در •
مدارس خراسان رضوی به صدا درآمد

حســین پورحسین: 
نواختن  نمادیــن  آیين 
و  ایثار  مقاومــت،  زنگ 
مــدارس  در  پيــروزی 
مدیر  با حضور  اســتان 
کل آمــوزش و پرورش 
در  رضــوی  خراســان 
دبيرستان شاهد فردوسی مشهد برگزار شد.مدیرکل آموزش 
و پرورش خراســان رضوی ضمن گراميداشــت یاد و خاطره 
شهدای هشت سال دفاع مقدس و به ویژه شهدای فرهنگی 
و دانش آموز، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت یاد و 
خاطره شهدا که امنيت و استقالل اکنون کشور، مدیون ایثار و 
فداکاری این عزیزان است را یكی از اولویت های اصلی دستگاه 
تعليم و تربيت استان دانست.قاسمعلی خدابنده با اشاره به جو 
معنوی حاکم بر جامعه در دوران هشــت سال دفاع مقدس 
افزود: اخالص در عمل، اعتقاد و ایمان رزمنده ها در هشــت 
ســال دفاع مقدس مثال زدنی بود.رئيس شورای هماهنگی 
تبليغات اســالمی خراســان رضوی نيز در این مراسم گفت: 
مسئله دفاع، جهاد و حمایت از اسالم و قرآن در برابر دشمنان 
یک تكليف و وظيفه است.حجت االسالم محمد سلطانی افزود: 
نمی توان گفت که دفاع از کشــور و جهاد در برابر دشــمنان 
و متعرضان ضرورتی ندارد. وی یادآور شــد: مقاومت ســبب 
پيروزی و علم و فناوری موجب پيشرفت است بنابراین این دو 
اصل را باید به یاد داشته باشيم و انقالب اسالمی را که مدیون 

مقاومت و خون شهدا هستيم به خوبی حفظ کنيم.

افتتاح ۵۵۸ کالس درس جدید •
خیرساز در خراسان رضوی

با  همزمــان  قــدس: 
اول مهــر ۱۵۳ فضــای 
آموزشــی و پرورشی با 
۵۵۸ کالس بــه صورت 
مردمــی و مشــارکتی 
در خراســان رضوی به 

بهره برداری رسيد.
غالمعلی رأفتی، رئيس مجمع خيرین مدرسه ســاز استان با 
اشاره به اینكه در مجموع تعداد ۲۸۲ فضای آموزشی با هزار 
و ۱۹۹ کالس در اســتان در مهرماه به بهره برداری خواهند 
رســيد، گفت: ۱۵۳ پروژه بــا ۵۵۸ کالس و زیربنای حدود 
۵۳هزار مترمربع آن مردمی و مشــارکتی است. وی افزود: از 
مجموع فضاهای احداثی مردمی و مشارکتی تعداد ۴۸پروژه با 
۱۷۹ کالس به صورت ۱۰۰ درصد توسط خيرین مدرسه ساز 
و تعــداد ۱۰۵ پروژه با ۳۷۹ کالس نيز به صورت مشــارکت 
خيرین با دولت است. رئيس مجمع خيرین مدرسه ساز استان 
افزود: به منظور فرهنگ سازی و ترویج کار خير مدرسه سازی، 
پویش مردمی آجر به آجر در کشــور شكل گرفته که مردم 
شــریف و نيک اندیش می توانند برای کسب اطالعات بيشتر 
در مورد این پویش و نحوه مشــارکت در امر مدرسه سازی به 
سامانه مهر مدرســه www.mehermadrese.ir مراجعه یا با 
تلفن ۳۲۲۲۴۰۴۸ مجمع خيرین مدرسه ساز خراسان رضوی 
و یــا ۳۸۹۳۹۲۴۰ معاونت مشــارکت های مردمی اداره کل 

نوسازی مدارس استان تماس بگيرند.  

مدیرعامل آب و فاضالب استان خبر داد
بهره مندی 1۸ روستای خراسان شمالی •

از آب شرب پایدار 
خبرنگار  بجنــورد- 
مدیرعامــل  قــدس: 
شــرکت آب و فاضالب 
از  شــمالی  خراســان 
روستای  بهره مندی ۱۸ 
این اســتان از آب شرب 

پایدار خبر داد.
غالمحسين ساقی اظهار کرد: در هفته بيست و یكم پویش #هر 
 هفته_الف_ب_ایران، طرح های آبرسانی به ۴۰۰ روستا در ۲۰ استان

با حضور وزیر نيرو در اســتان همدان، به  طور همزمان افتتاح 
شــد.وی با بيان اینكه پس از یكپارچه سازی شرکت های آب و 
فاضالب شهری و روستایی، ارتقای وضعيت آب شرب روستاها 
و همچنين تأمين و توزیع مطلوب آب شــرب در دســتور کار 
این شــرکت قرار گرفت، افزود: برای بهره مندی ۱۸ روســتای 
اولویت دار از آب شرب بهداشتی و پایدار، ۱۲ باب مخزن ذخيره 
آب با حجم ۳هزار و ۹۰۰ مترمكعب، ســه باب ایستگاه پمپاژ، 
سه باب اتاقک کلرزنی و ۴۲ باب حوضچه ساخته شد.مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی ادامه داد: اجرای ۱۹هزار 
و ۶۰۰ متر شــبكه توزیع، ۴۳هزار و ۲۰۰متر خط انتقال، یک 
هزار و ۴۵۰ متر برق رســانی و ۵۵۵ متر حصارکشــی از دیگر 
اقدام های انجام  شده در این رابطه است.ساقی خاطرنشان کرد: 
بهســازی چهار دهنه چشمه و حفر و تجهيز دو حلقه چاه نيز 
برای تأمين آب شرب این روستاها اجرا شد.وی اظهار کرد: این 
 پروژه ها با اعتباری افزون  بر ۱۵ ميليارد و ۶۲ ميليون و ۵۰۰ هزار
تومان به بهره برداری رســيدند و جمعيتی در حدود ۲۹هزار و 

۷۱۱ نفر از نعمت آب شرب پایدار بهره مند شدند.

بهره برداری از دومین سینماماشین •
کشور در طرقبه شاندیز

قدس: دومين سينماماشين کشور به همت بخش خصوصی 
در طرقبه شاندیز به بهره برداری رسيد.فرماندار طرقبه شاندیز 
در مراســم بهره برداری از دومين سينماماشين کشور در این 
شهرســتان، گفت: برای پذیرایی هر چه بهتر از مســافران و 
گردشگران در این شهرســتان، بحث توسعه زیرساخت های 

فرهنگی و عمرانی را در اولویت برنامه های خود قرار داده ایم.
سيدحسن حسينی افزود: خوشــبختانه با یک کار تيمی و 
هماهنگ توسط فرمانداری این شهرستان و شهرداری طرقبه 
و پيگيری های مدیر این مجموعه توانستيم مشكالت بر سر 
راه افتتاح این پروژه را رفع ســازیم و شاهد افتتاح نخستين 

سينماماشين خراسان رضوی در طرقبه شاندیز باشيم.
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سرور هادیان: دفــاع مقدس روایت روزهای 
رفتن بی ادعاست. روایت آدم هایی که از جنس 
عشق، ایثار و دوست داشتن های بسيار بودند. 
حاال ۴۰ سال از آغاز جنگ تحميلی می گذرد؛ 
جنگی که هيچ گاه برای ما جنگ نبود بلكه 
دفاع در برابر متجاوز بود. زمان می گذرد و برای 
جلوگيری از تحریف بخش عظيمی از تاریخ 
کشورمان و انتقال آن به نسل های آینده، باید 
برنامه ریزی های الزم را داشــت تا از تحریف 
بخشی از تاریخ این مرز و بوم جلوگيری شود. 
از این رو با تعدادی از رزمندگان آن دوران که 
امروز نيــز دل در گرو حفظ آثار و ارزش های 
دفاع مقدس دارند و به روایت آن می پردازند 
به گفت وگو نشسته ایم. ما حصل آن را با هم 

 مرور می کنيم.

دغدغه رهبریس
»عليرضا دلبریان« اهل 
کاشمر و متولد ۱۳۴۴ 
اســت که نخســتين 
جبهه  بــه  اعزامــش 
ســال۶۱ بود و تا آخر 
جنگ هم در جبهه حضور داشت. او که امروز 
هم در جبهه فرهنگی حضوری جدی دارد، در 
این باره می گوید: دشــمن ما بســيار مكار و 
حواســش جمع است، در واقع ما شاید مانند 
ماهی در آب غرق هســتيم، قدر نمی دانيم. 
درست است در دوران دفاع مقدس امدادهای 
الهی به سراغ ما آمده و خداوند نيز وعده هایی 
به ما داده اســت اما گاهی این روزها در برابر 
برنامه های دفاع مقــدس کم کاری می کنيم. 
رهبری نيز دغدغه تهاجــم فرهنگی را بارها 
اعالم کرده اند و من متأسفانه کمتر می بينم به 

جهت فرهنگی کار چندانی انجام بشود.
او می افزاید: دشــمن از خــأ برنامه های ما 
اســتفاده کرده است، جایی که ما آن را خالی 
گذاشته ایم. هنگامی که رهبری می فرمایند: 
خأ فرهنگی ایجاد شده و دشمن از خاکریز 
دارد به جلو می آید، روایت همين بحث است.

دشمن به زیبایی و آنچه خودش می خواهد را 
می گوید. چرا؟ چون ما به زیبایی نگفته ایم و به 
زیبایی آنچه بوده اســت، آن را بيان نكرده ایم 
پس دشمن انحراف ایجاد می کند، یعنی همه 
مطالب را نمی گویــد. ما باید قبول کنيم که 
گاهی تاریخ دفاع مقدس را زیبا، مخاطب  پسند 
و به روز نگفته ایم. در این راستا نيز مقام معظم 
رهبری بارها تأکيد کردند به روز صحبت کنيد 
و در کار فرهنگــی ابتكار به خــرج دهيد تا 
تكراری نشود حتی به تكرار سفر راهيان نور 

اشاره داشتند.

ماورايی روايت نکنيمس
این راوی دفاع مقدس با اشــاره به این نكته 
که در روایت گاهی آن قدرآسمانی و ماورایی 
گفته ایم در حالی که مخاطب ما نمی تواند به 
آن آسمان ها سفر کند زیرا روی زمين است، 
بيــان می دارد: ما باید تاریخ دفاع مقدس را از 
روی زمين بگویيم تا بعد به آن مرحله برسيم 

که رزمندگان ما از زمين به افالک رسيدند. 
این جانباز دوران دفاع مقدس تصریح می کند: 
بــه اعتقاد من باید به بحث عقالنی در جنگ 
بيشــتر بپردازیم، جنگ ما در سایه عقالنيت 
و معنویــت پيش رفت و ما به بحث عقالنيت 
خيلی توجه نكردیم و بيشتر معنویت را گفتيم. 
شک نداریم که اگر دفاع ما در معنویت نبود، 
کاری پيــش نمی رفت امــا آن چيزی که در 
قدم نخســت رزمنده ما را به جبهه می آورد 
و با آرمان ها آشــنا می کــرد، بحث عقالنيت 
بود. یــک رزمنده جوان یا یــک جوان امروز 
یا مخاطب ما، برابر عقل خودش مســائل را 
هضم می کند. در واقع ایمان، شناخت و سطح 
معرفتی هر رزمنده ای در جبهه، متفاوت بود 
همانند جوان امروز ما که مخاطب ما و متفاوت 
است. جوان امروز با جوان رزمنده دیروز هيچ 

فرقی نمی کند. جوان دیروز 
معرفت حداقلی یا حداکثری 
را داشــته و به جبهه آمده 
اســت و صحنه های زیبای 
عقالنی انســانيت را دید و 

جذبش شد.
وی در ادامه تأکيد می کند: 
چرا مــدام می گویيم همه 
آن ها والیتمدار و آســمانی 
بودنــد و معرفــت الهــی 

آنچنانی داشتند. خود من اطالعاتی که امروز 
دارم آن روزها از جنگ نداشتم. اما چه چيزی 
مــرا در جبهه نگه داشــت و یک تخریبچی 
و غــواص تربيت کرد که تــا آخر در جنگ 
ایســتادم؟ دقيقاً همان بحث عقالنی جنگ 
بود. در واقع به اندازه عقل و معرفت خودم آن 

معرفت الهی را درک کردم.
دلبریان تصریح می کند: به اعتقاد من صحنه 
دفاع مقدس را آن گونه که بوده اســت بيان 
کنيم؛ زیبــا و صادقانه تعریف کنيم  و از ارائه 
تفسير، تحليل و برداشت های فردی بپرهيزیم 
و اجازه بدهيم مخاطب به اندازه درک خودش 
معنویت را حس کند. در این صورت به هيچ 
وجه دشمن نمی تواند خدشه ای به تاریخ دفاع 

مقدس وارد کند زیرا خأیی وجود ندارد. 
وی در ادامه با تأکيــد بر اینكه ما باید روش 
روایتگریمــان را اصالح کنيــم، می افزاید: ما 
نباید در گویشــمان اصرار کنيم که مخاطب 
قصه ای را که روایت می کنيم حتماً بپذیرد و 
با به کارگيری احساسات بخواهيم او را تحت 
تأثير قرار دهيم، اگر راوی که روایت می کند 
سليقه، سواد و آگاهی کامل داشته باشد روایت 
به دل مخاطبش می نشيند اما متأسفانه یک 
عده می ترســند که اگر بحث عقالنيت را در 
جنگ مطرح کنيم معنویت کم می شود، اما 

این گونه نيست.

گفتمان انقالبس
متولد  پيراســته،  علی 
۱۳۴۲ اهــل تربت جام 
که تا پایــان جنگ در 
عليه  جبهه هــای حق 
باطــل حضور داشــته 
است نيز یكی از راویان دفاع مقدس است که 
از سال های ابتدای شروع جنگ به عنوان مربی 
آموزش نظامی مشغول به خدمت بوده است. او 
می گوید: ابتدا باید از خودمان شروع کنيم، باید 
بدانيم  نظرمان چيست؟ ما نسل جدید را وسط 
قصه قرار داده ایم در صورتی که اصل موضوع، 
خود گفتمان انقالب است که اگر بدانيم هدف 
انقالب چيست آن گاه درخواهيم یافت که در 
این راستا دفاع مقدس در آن قرار گرفته است.

وی می افزایــد : برای مثال این روزها شــاهد 
برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس در نمایشگاه 
بين المللی شهرمان هستيم آیا برگزاری این 
نمایشگاه فقط یک رفع تكليف است؟ یا اصل، 
بحث دســتاوردهای دفاع مقدس است. ثبت 
خاطره و یادواره شــهدا برای آن است که آن 
ارزش ها در ســبک زندگی مردم قرار بگيرد. 
ما در خاکریزمان همه چيز برای مقابله داریم 

اما سنگرهای کليدی را از 
دست داده ایم.

دفاع يا جنگ س
ایــن راوی دفــاع مقدس 
تصریح می کند: اگر به دفاع 
مقدس از نگاه شــخصی یا 
سياســی و غير از گفتمان 
کنيم  نگاه  اسالمی  انقالب 
در این صورت ناخواســته 

دفاع مقدس دچار تحریف می شود.
پيراســته بيان کرد: ما جنــگ نكردیم و اگر 
همين یک نكته که جنگ و دفاع از هم جدا 
شــود و این واقعيت را بتوانيم به نسل جدید 
انتقال دهيم کار بزرگی را انجام داده ایم، اینكه 
بدانيم جنگ و دفاع از هم جدا می شــود و ما 
دفاع کرده ایم. دشمن برای حمله به کشور ما 
نيامد بلكه برای ســاقط کردن اعتقاد ما آمد. 
همه دنيا از انقالب ترســيدند، پس دشــمن 
حمله کرد و از طرفی با هجمه های ســنگين 
نظامی به هدفش نرســيد. وی با اشاره به این 
نكته که امروز گزینه نظامی فقط حرف است 
و هر از گاهــی آن را مطرح می کنند، اظهار 
می دارد: زیرا اصل موضوع دست ماست و اگر 
درست آن را برای مردم معرفی نكنيم قاعده 
کار این است که دفاع مقدس تحریف می شود.

او در همين راســتا تصریــح می کند: گاهی 
این پرســش مطرح می شود چرا پس از فتح 
خرمشــهر جنگ را ادامه داده ایــم؟ اگر این 
پرســش و تاریخی که گذشت مطرح نشود، 
هنوز بين جوانان این پرســش مطرح است و 
پاسخ آن این است زیرا قطعنامه  بين المللی در 
آن زمان ما را مجاب نكرد اما بيانيه ای که در 
۲۹ تير ۶۷ توسط امام)ره( اعالم شد، پاسخی 
اســت که به اعتقاد من باید در نظام آموزش 
و پرورش و در دانشــگاه ها تدریس شود، زیرا 
این بيانيــه تاریخی انقــالب و دفاع مقدس 
تا ظهــور حضرت آقا)عج( بــروز می کند.این 
رزمنده هشت ســال دوران عشق و پایداری 
ادامه می دهــد: قطعنامــه ۵۹۸ باید تكثير 
شــود، حضرت امام)ره( در آنجا بيان کرد که 
اگر تمام کشورهای اسالمی متحد نشوند در 
آینده عربستان ام الفســاد خواهد شد و باید 
بسيج سربازان اسالم در جهان تشكيل شود 
و امروز می بينيم که کشورهای عربی به سمت 
اسرائيل می روند. امام)ره( در سال ۶۷ همه این 

مسائل را پيش بينی کرده بودند.

خأل اطالعاتی، شايعه و تحريف هاس
صدوقی«  »حميدرضا 
متولد اول خــرداد ماه 
۱۳۴۵ که سابقه ۷۲ ماه 
حضور در خطوط مقدم 
عملياتی در زمان دفاع 
مقدس را داشــته، عمده سابقه اش حضور در 
لشكر ویژه شهدا بوده است. او همچنين در دو 
واحــد اطالعــات عمليات و طــرح عمليات 
مشــغول انجام خدمت بوده اســت و پس از 
ســال های دفاع مقدس هم به عنوان یكی از 
فعاالن فرهنگی در حوزه ترویج فرهنگ شهيد، 

شــهادت و دفاع مقدس حضــور جدی دارد. 
همچنين صاحب چندین اثــر در این حوزه 

است. 
وی با اشــاره به این نكتــه که باید چه کاری 
انجام دهيم که دفاع مقدس به ویژه آن طرف 
مرزها مورد تحریف واقع نشــود، می گوید: به 
اعتقاد من چند دليل می توان برای جلوگيری 
از این مسئله مطرح کرد؛ ابتدا همين طور که 
در خأ اطالعاتی شــایعه به وجود می آید به 
همين ترتيب نيز در خأ اطالعاتی تحریف هم 
به وجود می آید. وقتی که ما اطالعات مستند 
و موثقی نداشته باشيم، ناگزیر به خيال پردازی 
می شویم و برای اینكه بخواهيم چهره فردی را 
تخریــب کنيم و یا یک موضوعی را به ابتذال 

بكشانيم دچار تحریف می شویم.
وی می افزاید: اگر مسئوالن و دست اندرکاران 
بتوانند اطالعات مورد نياز جامعه را که دیگر از 
طبقه بندی خارج شده است در اختيار جامعه 
قرار دهند بدون شــک مخالفان دفاع مقدس 
برایشــان این امكان فراهم نيست که بتوانند 
تحریف کنند چون پيش از این از منابع موثق 
و منابع دست اول اطالعات را دریافت کردند.

صدوقی خاطرنشان می سازد: در حال حاضر 
متأسفانه در وضعيتی به نام واکنش قرار داریم 
که در واقع ما هميشه ناگزیر هستيم در مقابل 
کاری که دشمن انجام می دهد وادار به دفاع 
شویم که همان واکنش است، چون اطالعات 
در اختيار جامعه قرار داده نشــده و ما ناگزیر 
هستيم که با بسيج نيرو و امكانات اثبات کنيم 
که این فایل صوتی، فيلم، مســتند، کتاب و 
نشریه دروغ گفته و تحریف کرده است. چقدر 
خوب است پيش از اینكه این اتفاق رخ دهد ما 

دست به چنين کاری بزنيم.
این رزمنده دوران دفاع مقدس بيان می دارد: 
دشــمن و به ویژه دشمن ما در آن طرف آب 
و مخالفان دفاع مقدس خيلی خوب می توانند 
از رسانه دیداری، شنيداری، مكتوب و فضای 
مجازی استفاده کنند اما ما در موارد مختلف 

رسانه دچار فقر هستيم.

استفاده درست از رسانه هاس
وی خاطرنشــان می ســازد: از طرفی پس از 
رواج ماهواره در بين مردم  شــاهد آن هستيم 
که شــبكه های صدای آمریكا، بی بی ســی و 
همچنين مستند های آن ها طرفداران زیادی 
پيدا کرده و به همين دليل اســت که آن ها از 
هنر روز استفاده می کنند و امكانات خوبی هم 
دارند و برای زمين زدن و تخریب دشمنشان 
هم انگيزه دارند ولی متأسفانه در داخل کشور، 
ما از رســانه آن طور که باید و شاید استفاده 
نمی کنيم و ســواد تخصصی ایــن کار را هم 
نداریم و عواملی که دســت اندرکار هســتند 
انگيزه ندارند و این  مسائل سبب می شود که 

از بضاعت های رسانه به درستی بهره نبریم.
ایــن راوی ارزش ها، ایثار و شــهادت اظهار 
می دارد: مســئله بعدی این است که در بين 
راویان دفاع مقدســی ما دچار یک مشــكل 
هستيم و آن نيز ضعف روایتگری است و این 
افراد عمدتــاً به دليل اینكه اطالعات جامع و 
کاملــی ندارند، روایت هایــی از دفاع مقدس 
تعریف می کنند که این روایت ها ضعيف است 
و نفر بعدی نيز همان روایت را به شكل دیگری 
بيان می کند که این خودش به تحریف دفاع 

مقدس دامن می زند.
او در ادامه با اشاره به اینكه متأسفانه گاهی 
مسئوالن حوزه نگهداری اسناد دفاع مقدس 
از در اختيار گذاشــتن اسناد و مدارک دفاع 
پژوهشگران خودداری می کنند،  به  مقدس 
بيان مــی دارد: این موجب می شــود همان 
تعداد اندک پژوهشــگران دفاع مقدس نيز 
انگيزه کافی برای این کار نداشته باشند که 
اگر این ها رفع شــود در سال های آینده ما 
دچار تحریف کمتری در حوزه دفاع مقدس 

خواهيم بود.

گفت و گوی قدس با سه راوی خراسانی هشت سال جنگ تحمیلی

نبرد رزمندگان با تحریف »معارف دفاع مقدس«

عشقستانعشقستان

ما بايد تاريخ دفاع 
مقدس را از روی 

زمين بگوييم تا بعد به 
آن مرحله برسيم که 

رزمندگان ما از زمين به 
افالک رسيدند

بــرشبــرش



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار 

درون شهری شهرداری خبر داد
 واگذاری 10هزار موتورسیکلت برقی•

 به متقاضیان مشهدی
قدس: مدیرعامل سازمان 
مدیریــت حمل ونقل بار 
شهرداری  درون شــهری 
مشــهد گفت:  10هزار 
با  برقی  موتورســیکلت 
اختصاص تسهیالت بانکی 
به متقاضیان تأمین و ارائه 

خواهد شد. علی باخرد اظهار کرد: با تصویب طرح جایگزینی 
موتورهای برقی با بنزینی در شــورای اسالمی شهر مشهد، 
فــاز اجرایی این طرح به  زودی آغاز و در مرحله اول 10 هزار 
موتورسیکلت برقی تأمین و به متقاضیان واگذار خواهد شد.وی 
ادامه داد: از نکات مهم این طرح، اختصاص تسهیالت بانکی 
به متقاضیان است. براســاس آن تا سقف 80 درصد قیمت 
موتور تسهیالت بانکی ارائه می شود. این تسهیالت به صورت 
4درصد و بازپرداخت 48 تــا 60 ماهه خواهد بود.وی افزود: 
همچنین برای تسریع جایگزینی موتورسیکلت های فرسوده، 
عالوه بر پرداخت هزینه اسقاط به صاحب موتورسیکلت، مبلغ 
10میلیون ریال به عنوان کمک بالعوض از سوی شهرداری 
به آن اضافه می شود.باخرد خاطرنشان کرد: طرح جایگزینی 
موتورهای برقی با بنزینی توســط این سازمان اجرا می شود. 
صاحبان مشاغلی مانند پیک های موتوری که با موتورسیکلت 
اقدام به جابه جایی بار می کنند، در اولویت این طرح هستند. در 
صورت مشارکت، تا پایان سال از پرداخت هزینه پروانه فعالیت 

و بهره برداری معاف می شوند.
 

یک مسئول:
فعالیت موتور پمپ ها در کشف رود •

ادامه دارد
طرح  مدیــر  ایســنا: 
کشاورزی حوزه کشف رود 
جهاد کشــاورزی مشهد 
گفت: پنج نماینده مشهد 
مجلــس،  در  کالت  و 
و  شــهردار  فرمانــدار، 
این  بر  مربــوط  مدیران 

باور هستند که تا یک سال و نیم آینده مشکالت کشف رود 
برطرف می شــود.مجید طاهرپور در بازدید از پروژه احیای 
کشف رود، اظهار کرد: رودخانه کشف رود هر چند کمتر از یک 
سال است که صاحب فرماندهی واحد برای احیای خود شده، 

در همین مدت کارهای مثبتی انجام شده است .
مدیر طرح کشاورزی حوزه کشف رود جهاد کشاورزی مشهد، 
ادامه داد: با وجود ممنوعیت برداشت فاضالب از این رودخانه 
هنــوز می توان غرش های پمپ های دیزلــی را به راحتی در 
حاشیه کشف رود شــنید. موتورهایی که قرار است از آن ها 

صدایی درنیاید و فاضالب کشف رود وارد زمین نشود. 
طاهرپور گفت: آبان ماه ســال گذشته شهرداری مشهد کار 
بهسازی 81 کیلومتر رودخانه را در قالب محیط اقتصادی به 
عهده گرفت .1۵0میلیارد تومان پروژه های مختلف اجرا شده 
که مهم ترین آن سپتاژ اســت و یکی از موضوعات فاضالب 

تانکری را به خود اختصاص می دهد.
قرار است در کنار کارهای انجام شده زراعت چوب با حضور 
ســرمایه گذاران در 81 کیلومتر این رودخانه برای توســعه 

اقتصادی منطقه انجام شود.

کاهش ۸0درصدی ترافیک در مسیر •
جمعه بازار مشهد
قدس: معــاون خدمات 
شهری شهرداری مشهد 
فیزیکــی  پیشــرفت  از 
سواره رو  پل  ۹8درصدی 
شهید شوشتری واقع در 
انتهای بولــوار پنجتن و 
کشف رود  رودخانه  روی 

خبر داد.مهدی یعقوبی اظهار کرد: براســاس بررســی های 
صورت گرفته یکی از معضالت مردم در هنگام عبور و مرور 
از پل قدیمی احداث شده روی رودخانه کشف رود در انتهای 
بولوار پنجتن، عرض کم این پل و مشکالت عدیده ترافیکی 
آن بوده است.وی با اشاره به اینکه روزهای جمعه شاهد حجم 
گسترده ترافیکی شدیدی در این منطقه به دلیل قرارگیری 
جمعه بازار شهید شوشتری پس از این پل بودیم، بیان کرد: 
در همین راستا و به منظور تسهیل دسترسی شهروندان، با 
وجود آنکه این پل در محدوده شهر مشهد قرار نداشت، اما به 
دلیل وجود جمعه بازار شهیدشوشتری پس از این پل، پروژه 
احــداث پل دیگری در کنار پل قدیمی و نیز اصالح مســیر 
دسترســی این پل در دســتور کار معاونت خدمات شهری 

شهرداری قرار گرفت.
معاون خدمات شــهری شهرداری مشــهد ادامه داد: از سال 
گذشته عملیات اجرایی ساخت این پل و احداث جاده دسترسی 
مناسب سازی شده با اعتباری افزون بر ۲۲0میلیارد ریال توسط 
سازمان سازماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی 
آغاز شد.یعقوبی گفت: در حال حاضر پل سواره روی این پروژه 
با پیشرفت فیزیکی ۹8درصدی در مراحل نهایی احداث است 
و براساس برنامه ریزی های صورت گرفته پروژه احداث و اصالح 
مسیر دسترسی به پل نیز تا اواخر سال جاری به بهره برداری 
خواهد رســید.وی عنوان کرد: پل جدید بــا عرض بیش از 
1۲متر ساخته شده و براساس پیش بینی های صورت گرفته 
می تواند ترافیک این مسیر پرتردد را تا 80درصد کاهش دهد.

با حکم فرمانده  انتظامی کل کشور
سردار شجاع فرمانده مرزبانی •

خراسان رضوی شد
مجید  ســردار  ایرنا: 
فرمانده  با حکم  شجاع 
نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان 
مرزبانی  جدید  فرمانده 
معرفی  خراسان رضوی 
فرمانده انتظامی  شــد. 
خراســان رضوی روز سه شــنبه در مراســمی که به همین 
مناسبت برگزار شد، گفت: اشــرار، قاچاقچیان و بدخواهان 
نظام هنوز در حاشیه مرزها حضور دارند و بیشتر مورد توجه 
استکبار هستند، ولی امروز به برکت مرزبانان مقتدر و حمایت 
سپاه، بسیج و ارتش از مرزبانان و اشراف اطالعاتی، در استان 
ناامنی نداریم، اما ذره ای غفلت در اســتان می تواند موجب 
ناامنی شود.سردار محمدکاظم تقوی افزود: خراسان رضوی 
دارای شــرایط ویژه است و خدمت در این استان متفاوت از 
سایر استان هاست. فرمانده انتظامی خراسان رضوی به فرمانده 
مرزبانی جدید استان نیز گفت: همه مجموعه مدیریتی استان 
برای امنیت مرزها نهایت همکاری را خواهند داشت تا شاهد 
امنیت پایدار در مرزها باشــیم.تقوی افزود: سردار جان نثار، 
فرمانده پیشین مرزبانی خراسان رضوی، سرباز والیت، الگوی 
تقوا و نیروی جهادی در مجموعه ناجاست و امیدواریم بتوانیم 
در سمت پیشکسوتی از این ســردار بیشتر استفاده کنیم.
فرمانده پیشین مرزبانی خراســان رضوی نیز در این مراسم 
گفت: در پی مبارزه بی امان با موادمخدر در مرزهای استان، 
میزان کشفیات امسال 6٣درصد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل افزایش یافته است.سردار ماشاء اهلل جان نثار افزود: امسال 
کشــفیات موادمخدر افزون بر 18تن و همه کشفیات خارج 
از استان خراسان رضوی بوده است. وی ادامه داد: عملیات ها 
حدود 40درصد افزایش داشته و مرزبانان استان با هوشیاری با 
هر گونه تجاوز مرزی و قاچاق به داخل استان خراسان رضوی، 
مبارزه می کنند.سردار ماشاء اهلل جان نثار که از 1٣ اسفند ماه 
ســال 1٣۹4 تاکنون فرمانده مرزبانی خراسان رضوی بود به 
افتخار بازنشســتگی نائل شد و سردار مجید شجاع پیش از 

این عهده دار سمت فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی بود.

رئیس پلیس فتا خراسان شمالی هشدار داد
 سوءاستفاده مالی•

 از پذیرفته شدگان کنکور
رئیس  قرمــز:  خط 
پلیــس فتا اســتان با 
اشــاره به کالهبرداری 
ســایبری  مجرمــان 
انتخاب رشــته  ایام  در 
دانشــگاه ها،  داوطلبان 
گفت: مجرمان سایبری 
با سوء اســتفاده از این فرصت به دنبال سرقت اطالعات و در 

نهایت سوءاستفاده مالی از پذیرفته شدگان کنکور هستند.  
ســرگرد یوسف شــاکری اظهار کرد: با توجه به اعالم نتایج 
کنکور سراسری، شاهد انواع تبلیغات وسوسه انگیز با عنوان 
»مشاوره و انتخاب رشته تضمینی« در شبکه های اجتماعی 

هستیم که شهروندان باید در این خصوص هوشیار باشند. 
وی افزود: این افراد کالهبردار با تبلیغات دروغ و فریب دهنده 
در شــبکه های اجتماعــی با ارائه اطالعــات ناقص و گاهی 
براســاس داده های آماده موجود در اینترنت، موجب اشتباه 
در انتخاب رشــته داوطلبان می شوند و مشــکالت فراوان و 
غیرقابل جبرانی بــرای داوطلبان و خانــواده آن ها به وجود 
می آورند.  رئیس پلیس فتا اســتان خراسان شمالی با تأکید 
بر اینکه پشت پرده فعالیت این کانال ها، گروه ها و صفحات 
جعلی که معموالً با نام مؤسســات و آموزشــگاه های معتبر 
صورت می گیرد، ســرقت اطالعات و در نهایت سوءاستفاده 
مالی از پذیرفته شــدگان کنکور است، تصریح کرد: این افراد 
سودجو و مجرمان سایبری در قالب مشاوران تحصیلی اقدام 
به تماس و گفت وگو با شهروندان می کنند و با ارائه تبلیغات 
وعده های دروغین، اطالعات هویتی و بانکی شهروندان را به 
سرقت می برند. سرگرد یوسف شاکری تأکید کرد: شگرد آن ها 
اغلب دست گذاشتن روی خانواده پذیرفته شدگان با رتبه های 
متوسط یا پایین است. این خانواده ها با هدف تضمین قبولی 
در رشــته و دانشگاه مورد نظر به تبلیغات مؤسسات و افراد 
اعتماد می کنند تا جایی که حاضر می شــوند بدون مشاوره 
و تحقیقات مبالغ زیادی را برای افراد کالهبردار واریز کنند. 

سرگرد شاکری با بیان اینکه پلیس فتا به  صورت شبانه روزی 
آماده پاســخگویی به شهروندان اســت، گفت: شهروندان و 
کاربران می توانند مشکالت خود را در خصوص فضای مجازی 
با مراجعه حضوری و همچنین اســتفاده از سایت پلیس فتا 
بــه آدرس www.Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های 
سایبری، لینک ثبت گزارش های مردمی، با ما در میان بگذارند.

عقیل رحمانی: معــاون قضایی رئیس کل 
دادگســتری و رئیــس اداره شــوراهای حل 
اختالف خراسان رضوی گفت: ارجاع پرونده های 
قصاص نفس به سفیران ضامن آهو که اعضای 
آن خادمان حرم مطهر امام هشتم)ع( هستند؛ 
در 6 ماه اول ســال منجر به صلح و سازش در 

41 پرونده قصاص نفس شد.
رفسنجانی، رئیس اداره شوراهای حل اختالف 
دادگستری خراسان رضوی در نشست خبری 
کــه با حضــور اصحــاب رســانه و در محل 
دادگستری اســتان برگزار شــد، به تشریح 
دســتاوردهای این شــورا پرداخــت و گفت: 
شــورا های حل اختالف از ابتدای آغاز شروع 
به کار به عنوان بازوی دادگستری عمل کرده 
و موجب کاهــش ورودی پرونده ها در محاکم 
قضایی نیز شده است. این تالش ها و اقدام های 
صورت گرفته با وجود کمبود امکاناتی بود که 
در این مسیر وجود داشت. این امر در پرتو نیت 
خالصانه نیروهای شورای حل اختالف استان 
محقق شد.وی تصریح کرد: از سوی دیگر ایجاد 
صلح و ســازش بین طرف های دعاوی یکی از 
اهداف اصلی ما در شوراهای حل اختالف است، 
در حالی که این نکته یکی از دســتورات دین 
مبین اســالم نیز هست.رفسنجانی همچنین 
در تشریح گزارش عملکرد یکساله ۹8 و پنج 
ماه اول ســال ۹۹ عنوان کرد: پیش از آنکه به 
آمارها اشاره شود خوب است در مورد وضعیت 
شعب هم اطالعاتی داده شود. تعداد شعب حل  
اختالفی که در سطح استان وجود دارد ٣٣۵ 
شعبه است که از این تعداد 1۹ شعبه مربوط 
به شهر مشهد و ۲۲6 شعبه دیگر هم در دیگر 
شهرستان های استان در حال فعالیت هستند.

اعضای فعال که در کل شــعب حل اختالف 
اســتان  یک هزار و61 نفر هستند  که از این 
تعداد ٣۵٣ نفر مربوط به مشــهد و مابقی این 
رقم در دیگر شهرستان ها حضور دارند.تعداد 
نیروهایی هم که در دفتر، ستاد و اجرای احکام 
حضور دارند 847 نفر بوده که 4۵۹ نفر مربوط 
به مشهد  و مابقی هم در دیگر شهرهای استان 

فعالیت دارند.

بیش از293 هزار پرونده در شوراهای س
حل اختالف مختومه شد

معــاون قضایــی رئیــس کل دادگســتری 
خراســان رضوی در راستای تشــریح آمار و 
عملکرد شوراهای استان در سال ۹8  هم بیان 
کرد: در این مدت تعداد پرونده های وارده بیش 
از ۲۹4هزار پرونده بوده که از این تعداد بیش 
از ۲۹٣ هزار پرونده با تالش اعضای شوراهای 
حل اختالف مختومه شدند. از این تعداد بیش 

از ۵1هزار پرونده منتهی به 
صلح و سازش شده است.

وی عنوان کرد: در مقابل در 
پنج ماه اول سال جاری بیش 
از  1۲6هزار پرونده وارده به 
شعب شــورا داشته ایم که از 
این تعداد بیش از 1۲۵هزار 
شــد.  مختومــه  پرونــده 
همچنین در این مدت بیش 
از ۲6 هزار پرونده هم منتهی 
به صلح و سازش شده است.

رفســنجانی اظهار کــرد: از 
رسیدگی  پرونده های  تعداد 

شده در سال ۹8 که بیش از  ۲۹٣هزار پرونده 
بــود، تعدادی مورد اعتراض واقع و به شــعب 
تجدیدنظرخواهی ارسال شد. رقم این پرونده ها 
بیش از 1۲هزار بود که این تعداد نشان دهنده 
آن است که این دست افرادی که به شوراهای 
حل اختالف مراجعــه کرده اند از تصمیم های 
گرفته شــده در شــورای حل اختالف راضی 

بوده اند.
از تمامی پرونده هایی که به محاکم تجدیدنظر 
ارسال شد بیش از ۲هزار پرونده رأی آن نقض 
و در محاکم تجدیدنظر آرای بیش از 10هزار 

پرونده مورد تأیید قرار گرفت.
این مقام قضایی بیان کرد: در سال ۹8 بیش از 
۲ هزار پرونده در شوراها به صورت الکترونیکی 
مورد رسیدگی قرار گرفت و این در حالی بود 
که در محاکم عمومی و انقالب مشــهد بیش 
از یک هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت. 
رقم رسیدگی الکترونیکی در 6 ماهه اول سال 
هم بیش از 4هزار پرونده بوده اســت. درخور 
اشاره اســت ابالغ ها در شوراها هم به صورت 
الکترونیکی انجام می شــود، مگر اجبار داشته 

باشــیم، میــزان آن هم از 
ابتدای سال ۹0 درصد بوده 
اســت.رئیس اداره شوراهای 
دادگســتری  اختالف  حل 
اســتان ادامــه داد: پس از 
انتخــاب آقای رئیســی به 
گرفته  تصمیم  قوه،  ریاست 
شــد برخــی رویه هــا در 
شوراهای حل اختالف اصالح 
شــود که آن هم فعالیت در 

حوزه صلح و سازش بود.
در همین راســتا با توجه به 
تأکید ریاست قوه در استفاده 
از ظرفیت هــای مردمی بــرای ایجاد صلح و 
سازش در پرونده ها،همیارانی در سطح استان 
شناســایی و به عنوان پایلوت در سطح کشور 
شروع به کار کرده اند. چینش اعضای شورای 
همیاران حل اختالف هم این گونه اســت که 
امام جماعت مســجد به عنوان رئیس شعبه 
همیــاران و چهار عضو دیگر از اعضای هیئت 
 امنا، ریش سفیدان محل و... انتخاب می شوند .

 ارجاع پرونده های کیفریس
 به شوراهای همیاران

رفسنجانی گفت: مکان های منتخب هم 1۲0 
مسجد در سطح شهر است که طبق برنامه ریزی 
در سه مرحله تمامی همیاران در این مکان ها 
فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. در نخستین 
مرحله اعضای شورای همیاران حل اختالف در 
40 مســجد که در محدوده دادسرای ناحیه 
چهار مشــهد قرار دارد، فعالیــت خود را آغاز 
کرده اند و تا چند روز آینده  هم 40 مســجد 
دیگر در محدوده ناحیه دو دادسرای عمومی و 

انقالب مشهد فعال خواهند شد.

در ابتــدا تصمیــم گرفته شــده پرونده های 
کیفری قابل گذشــت به آن ها ارجاع شود که 
برهمین اساس در فاصله کمتر از دو ماه، تعداد 
7۹۲ پرونده به مساجدی که در محدوده ناحیه 

چهار دادسرا قرار داشت، ارجاع شد.
از ایــن تعداد 4٣٣ پرونــده منتهی به صلح و 
سازش و در ۲٣7 پرونده یا عدم سازش داشته 
و یا دسترســی به طرف های دعوا نداشته اند 
کــه این گونه پرونده ها هم به مراجع انتظامی 
فرســتاده تا طرف های دعوا شناســایی و به 

شوراهای همیاران معرفی شوند.
وی تصریح کرد: ایــن اقدام ها در کاهش آمار 
ورودی به دادسراها تأثیر مثبتی داشته است. 
همچنین امیدواریم با راه اندازی این شوراها در 
مساجد این آمار بیشتر کاهش یابد. این موضوع 

در اداره ها و اصناف هم راه اندازی شده است.
رئیس اداره شوراهای حل اختالف دادگستری 
استان همچنین بیان کرد: کار بسیار خوبی که 
در استان خراسان رضوی آغاز شد هم موضوع 
تشکیل شــعب ســفیران ضامن آهو بود که 
اعضای آن خادمان حرم مطهر امام هشتم)ع( 
هســتند که از مدارک علمی باالیی برخوردار 
هستند. به این افراد پرونده های قصاص نفس 
که زمینه صلح و ســازش در آن فراهم است 
ارجاع شــده که در 6 ماه گذشته 41 پرونده 
قصاص نفس منتهی به صلح و سازش شد. البته 
باید بدانید هر پرونده ای  برای صلح و سازش 
اقدام نمی شــود،  پرونده هایی که متهمان آن 
امنیت جامعه را برهم زده و... ، از این دســت 

پرونده ها  نیستند.

پاسخ به پرسش قدسس
وی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس 
که مطرح کرد شنیده می شود برخی نیروهای 
شورای حل اختالف در شعب دادسراها فعالیت 
دارند و حقوق دریافتی مشخص شده ای دارند، 
امــا در زمان پرداخت بهــره وری به نیروهای 
رســمی و قراردادی، از این نیروها خواســته 
می شود مبلغی از بهره وری خود را به حساب  
نیروهای شورا و یا حساب دیگری واریز کنند 
که این موضوع در برخی نواحی دادسرا اعتراض 
کارمندان را در پی داشته است، آیا این موضوع 
جای اشکال نیست، پاسخ داد: نیروهایی که در 
دادسرا مشــغول به خدمت هستند نیروهای 
ستادی هســتند و مبنای پرداخت مشخصی 
دارند، ســاعت کار آن ها را دادســتان مشهد 
به ما اعالم کــرده و ما هم به تهران منعکس 
و حق الزحمه آن ها واریز می شــود، اما تاکنون 
نمونه ای به من اعالم نشده که از بهره وری نیروها 
به حســاب این افراد وجوهی واریز شده باشد.

رئیس اداره شوراهای حل اختالف دادگستری استان اعالم کرد

رهایی 41 اعدامی از طناب دار با تالش خادمان رضوی

 ارجاع پرونده های 
قصاص نفس به سفیران 
ضامن آهو که اعضای 

آن خادمان حرم مطهر 
امام هشتم)ع( هستند؛ 

در 6 ماه اول سال منجر 
به صلح و سازش در 41 
پرونده قصاص نفس شد

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
 پیش بینی افزایش رشد ابر و رعد•

 و برق برای خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: براساس تحلیل 
نقشــه های پیش یابی و تصاویر ماهواره هواشناســی، امروز 
آســمان در اغلب نقاط صاف بوده به جز ارتفاعات شــمال و 
شمال غربی که در ساعات بعدازظهر شاهد افزایش رشد ابر و 
احتمال رگبار باران و رعد و برق خواهیم بود. در نواحی بادخیز 
استان به  ویژه مناطق شرقی و جنوبی وزش باد را انتظار داریم 
که در بعضی ساعات منجر به پدیده گرد و خاک و کاهش دید 

و کیفیت هوا می شود.
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نیروی انتظامی بخواندس
حدفاصل روســتای خین عرب واسماعیل آباد 
محل تجمع و خواب معتادان وکارتن خواب ها 
شده که کارشــان سرقت و خفت گیری شده 
اســت. منطقه امنیت نداره، اگر مســئوالن 
نمی توانند کاری کننــد، اعالم کنند تا مردم 
خودشــان اقدام به جمع آوری معتادان کنند.

 ۹150000۸55
   
بالتکلیفی ادامه دار بیمارستان امام صادق)ع(س

روحانی گفته به اندازه کل تاریخ کشــور در این دولت، ساخت و تجهیز بیمارستان انجام شد! 
اکنون چند سال که پروژه بیمارستان امام صادق)ع( در شرق مشهد در شهرک رجایی بالتکلیف 
مانده وهنوز هیچ اقدامی برای ساخت آن در این منطقه محروم نشده است! این در حالی است 
که زمین آن به صورت رایگان توسط آستان قدس تقدیم دولت شده و دولت هیچ بهانه ای برای 

این سهل انگاری ندارد.
    ۹36000015۸

ارتزاق برخی دالالن از کودس
اکنون  که  زمان  کشت  اســت  و کود یارانه ای  
الزم  است ، دالالن  اتاق  بازرگانی  در دولت ، کود 
وارداتی  را گران  کردند تا هم  سود کالن  ببرند و 
هم  زارعین  نتوانند گندم  بکارند و کشور محتاج  
واردات گندم  شود و آن ها باز با دالرهای  دولتی  

گندم  وارد کنند و به  ثروتشان  بیفزایند.
 ۹150000۹۸6

بی نظمی و ریخت و پاش در فضای سبز شهرداریس
نیروهای شهرداری حدود ساعت ۲0 به آبیاری درخت های منطقه بولوار فرهنگ می پردازند در حالی 
که همین ساعت شاهد حجم باالی ترافیک دراین منطقه هستیم. از این رو هر شب شاهد بگومگوی 
رانندگان و مردم با کارکنان شهرداری  و وقوع تصادفاتی هستیم. آن ها به گونه ای آبیاری می کنند 
که حجم باالیی از آب در خیابان جاری می شود، به طوری که اغلب گمان می شود لوله ای ترکیده و 
حادثه ای رخ داده است.  به همین منظور مکرر با  شهرداری تماس گرفته  و پیشنهاد دادیم ساعات 
یک شهروند آبیاری را طرف صبح در نظر بگیرند که نتیجه ای نداشته است.  

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

قدس: مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری مشهد گفت: مالکان و متولیان مراکز بزرگ ناایمن 
که با کاغذبازی از ایمن سازی مجموعه خود امتناع می کنند، به 

مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
امیر عزیزی در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به مثبت خواندن 
تغییر نگرش عمومی به مقوله ایمنی، اظهار کرد: تا مدتی پیش 
بسیاری از افراد تصور می کردند آتش نشانی اهداف دیگری از 
مطرح نمودن مباحث ایمنی مجموعه ها یا مراکز عمومی بزرگ 
دارد.وی افزود: خوشــبختانه با همراهی قابل تقدیر رسانه ها و 
تشــریح موضوع، نگرش ها تغییر یافته و اســتقبال خوبی از 
سوی جامعه هدف در ماه های اخیر از مسئله ایمن سازی این 

مجموعه ها شده است.
وی ادامه داد: با این حال از دو هفته گذشته تیم های بازرسی 
ویژه ایمنی اماکن بزرگ مقیاس فعال شــده که متشــکل از 
۵0 نفر است که شامل کارشناسان حوزه ایمنی و نمایندگان 
اداره کار و نظام مهندسی و نهادهای مرتبط هستند و تاکنون 
۲00 مورد بازرسی از مراکز مسکونی بزرگ مقیاس و اقامتی و 
پاساژها انجام شده و هدف گذاری در این بخش انجام بازدید از 

7۵0 مرکز تا یک ماه آینده است.
عزیزی گفت: با ورود دستگاه قضا به مقوله ایمنی مراکز عمومی 
و خصوصی بزرگ مقیاس، روند امور سرعت بهتری گرفته و با 
توجه به آغاز طرح بازدیدهای ایمنی، کارشناســان سازمان از 

ابتدای مرداد ماه به هر مجموعه به تناسب نواقصی که داشته 
مهلت هایی داده شــده که از یک هفته تا ســه ماه را شامل 
می شود. پایان مهرماه مهلت سه ماهه مجموعه هایی که باید 
نواقص بیشتری را رفع می کردند به پایان می رسد و پس از آن 
پرونده این دسته از مجموعه ها نیز در اختیار دستگاه قضایی 

قرار می گیرد.
وی با اشاره به پذیرش عمومی جامعه نسبت به مبحث ایمنی، 
افزود: وقتی مالکان یا متولیان مجموعه های بزرگ که ایرادهای 
ایمنی داشتند به این ســازمان مراجعه می کنند و در جریان 
دقیق موضوع قرار می گیرند و این باور در آن ها ایجاد می شود 
که آتش نشانی کامالً به صورت رایگان خدمات فنی در اختیار 

آن ها می گذارد و منفعت اصلی به خود آن ها و دیگر شهروندان 
مراجعه کننده به این مراکز می رسد، سطح همکاری ها افزایش 

می یابد و بر تعداد مراجعان افزوده می شود.
وی ادامــه داد: تاکنون افزون بر 60درصد مالکان یا متصدیان 
مراکز و مجموعه های بزرگ با مراجعه به آتش نشانی و تشکیل 
پرونده ایمنی، درصدد رفع نقص مجموعه های خود هستند و با 
توجه به روند مراجعات به نظر می رسد بخش عمده این مراکز 
در هفته های آینده به این ســازمان مراجعه داشته باشند، اما 
تعداد اندکی از این افراد هم هستند که یا مراجعه نکرده اند و 
یا با کاغذبازی به نوعی می خواهند در ظاهر نشان دهند پیگیر 
موضوع هستند و عمالً هیچ اقدامی انجام نمی دهند که به این 
افراد توصیه می کنیم برای حفظ سالمت خود و شهروندان از 
یکســو و جلوگیری از ارجاع پرونده آن ها به مراجع قضایی از 
سوی دیگر، در اسرع وقت نسبت به ایمن سازی مجموعه های 

خود اقدام کنند .
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
مشــهد، همچنین از آغاز طرحی جدید در آینده نزدیک در 
این شــهر خبر داد و گفت: براســاس طرح »هر شهروند یک 
دیده بان ایمنی « هر یک از شــهروندان می توانند با مشاهده 
مراکز یا کانون های خطرآفرین در محل زندگی خود، موضوع 
را به این ســازمان اطالع دهند تا در اسرع وقت نسبت به رفع 

خطر احتمالی اقدام شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری مشهد در گفت وگو با قدس خبر داد

 معرفی مجموعه های نا ایمن مشهد به مراجع قضایی تا پایان مهر

وگتفگوگتفگ

گوانگونگوانگون

جانشین فرمانده انتظامی خراسان شمالی خبر داد 
دستگیری یک زن جاعل •

خط قرمز: سرهنگ محمدغالمی با اعالم جزئیات این خبر 
گفت: در پی ارجاع یک فقــره پرونده با موضوع جعل امضا 
چک جاري اشــخاص به مبلغ ۲۵0 میلیــون ریال به اداره 
مبارزه با جعل و کالهبرداري پلیس آگاهي استان، بالفاصله 

موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت. 
وی با اشــاره به اینکه در این رابطه تحقیقات الزم از شاکی 
پرونده انجام شده، افزود: در بررسی های انجام شده مشخص 
شــد فردی با هویت معلوم با سرقت یک فقره چک مربوط 
به شــاکی به مبلغ ۲۵0 میلیون ریــال و جعل امضا، اقدام 
به برداشــت وجه کرده اســت. این مقام انتظامی افزود: در 
بررسی های بیشتر در این رابطه مشخص شد کارت عابربانک 
شاکی نیز به همراه رمز آن توسط همین فرد به سرقت رفته و 

مبلغ ۲0 میلیون ریال وجه نقد برداشت شده است. 
ســرهنگ غالمی با بیــان اینکه اقدام های فنی و پلیســی 
کارآگاهان برای دستگیری فرد مورد نظر با جدیت در دستور 
کار قرار گرفت، تصریح کرد: پس از هماهنگي قضایی و انجام 
اقدام های علمي و پلیسي، محل اختفای متهمه شناسایی شد. 
وی با اشــاره بــه اینکه در نهایت متهمــه در یک عملیات 
غافلگیرانه دستگیر و به مقر پلیس آگاهی منتقل شد، گفت: او 
در ابتدا منکر هر گونه اقدام مجرمانه شد که با ارائه مستندات 

به بزه انتسابي خود اعتراف کرد. 



خبرخبر خبرخبر

 فعالیت 120 موکب خرمشهری •
در قالب کمک های مؤمنانه

خوزستان: مدیر عتبات 
عالیات خرمشــهر گفت: 
خرمشهری  موکب   120
امســال به جای خدمات 
هر ساله، به کمک مؤمنانه 
روی خواهنــد آورد و در 
مناطق مختلف شهرستان 

جانمایی و ساماندهی می شوند.
عبداالمیر تابنده اظهار کرد: تردد زائران اربعین حسینی)ع( امسال 
به دلیل ویروس کرونا ممنوع است بر همین اساس هیچ موکبی 

مجوز برپایی در مرز شلمچه را ندارد. 

 حمایت نیکوکاران یزدی •
از ۴هزار فرزند یتیم 

کمیته  مدیــرکل  یزد: 
امداد اســتان یزد گفت: 
بیش از 4هزار نفر از ایتام 
و فرزنــدان نیازمند غیر 
یتیم از حمایت نیکوکاران 
یزدی در قالب طرح اکرام 
ایتام و محسنین برخوردار 

می شوند.
محمد شــجاعان با بیان اینکه طرح های اکرام ایتام و محسنین 
از جمله طرح های موفق این نهاد برای خدمت رســانی به ایتام و 
فرزندان نیازمند است، گفت: حامیان نیکوکار یزدی در پنج ماهه 
نخست امسال حدود 10 میلیارد تومان به ایتام و فرزندان نیازمند 

غیر یتیم تحت حمایت کمیته امداد کمک کردند.

 توزیع 3هزار بسته معیشتی •
بین خانواده های محروم  قم

قم: مدیر اجرایی قرارگاه 
فرهنگی جهادی فاطمی 
گفت: توزیع 3هزار بسته 
معیشتی، اطعام در قالب 
تبرکی  غــذای  هزار   ۵۶
بیش  توزیع  و  حضــرت 
از 1۸3 هــزار ماســک و 

مایحتاج بهداشتی توسط این قرارگاه انجام  شده است.
حجت االسالم جواد بهشتی پور افزود: این قرارگاه فعالیت های خود 
را در دو عرصه »کرامت فاطمی« و »احسان فاطمی« برنامه ریزی 
کرده و اقدام های ارزشــمندی را با کمک مردم و خیران به ثمر 

رسانده است.
وی افــزود: از ابتدای ماه محرم این قرارگاه با ایجاد کارگاه تولید 
ماســک درخصوص تأمین ماســک برای هیئت های مذهبی و 
موکب های حسینی، زمینه اشتغال و درآمدزایی حدود 70 خانواده 

محروم را فراهم کرده است.

 آزادی 100 محکوم •
جرایم غیرعمد مالی در زنجان 

کل  رئیــس  زنجــان: 
دادگستری استان زنجان 
گفت: نیمه نخست امسال 
جرایــم  محکــوم   100
غیرعمد مالــی با بدهی 
بیش از 1۸7 میلیارد ریال 

در این استان آزاد شدند.
حجت االسالم اسماعیل صادقی نیارکی افزود: از این میزان جرایم، 
۹۶ میلیارد ریال گذشت شکات، 3میلیارد ریال آورده محکومان، 
۵1 میلیارد ریال قبولی اعســار و مابقی در قالب بیمه خودرو و 
موارد دیگر توسط ستاد دیه پرداخت شده است. وی با بیان اینکه 
در جشن گلریزان امسال 2۶ میلیارد ریال کمک های نقدی توسط 
خیران استان جمع آوری شد، اظهار کرد: این کمک ها نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته ۶3 درصد افزایش داشته است.

 مدیران می توانند•
 به یک سوم کارکنان خود دورکاری دهند

چهارمحال و بختیاری: 
و  چهارمحال  اســتاندار 
مدیران  گفت:  بختیاری 
اجرایــی  دســتگاه های 
می توانند به یک ســوم 
دورکاری  خود  کارکنان 
و مرخصی تشویقی اعطا 

کنند. 
اقبال عباســی با تأکید بر اینکه اعمال تعطیلــی برای تمامی 
فعالیت ها در استان به دلیل اهمیت شرایط معیشتی و اقتصادی 
موجود امکان پذیر نیســت، اظهار کرد: ســالمت مردم در کنار 

معیشت به یک اندازه اهمیت دارد.
وی ادامه داد: اگر در مکانی پروتکل های بهداشتی به خوبی رعایت 
نمی شود و انجام فعالیت برای سالمتی مردم و جامعه خطرآفرین 
اســت، می توان به صورت موردی بنا بر تشخیص دانشگاه علوم 

پزشکی از انجام فعالیت آن واحد جلوگیری کرد.

دهیار فرخ آباد فردیس بازداشت شد•
البرز: دادستان عمومی و 
انقالب فردیس از بازداشت 
دهیار روســتای فرخ آباد 
این شهرســتان به دلیل 
اتهامــات مالی خبر داد و 
گفــت: در این خصوص 
عالوه بر دهیــار، یکی از 

کارمندان دهیاری نیز بازداشت شده است.
حسین ناصرخاکی افزود: تحقیقات در این پرونده شامل اتهامات 
دخــل و تصرف در مزایده ها و مناقصــات دهیاری، تهدید علیه 

بهداشت، اخذ رشوه و کارچاق کنی ادامه دارد.
وی بیان کرد: این پرونده در شــعبه چهارم بازپرســی دادسرای 
فردیس در حال رســیدگی اســت و با توجه به وسعت پرونده 

احتمال بازداشت دیگر افراد دخیل در پرونده وجود دارد.

 خانه های اعطایی کارکنان •
شهرداری تهران روی میز دستگاه قضا 

تهران: مدیرعامل سازمان 
مســتغالت  و  امــالک 
بیان  با  تهران  شــهرداری 
اینکــه شــهرداری تحت 
عنوان تعاونی ها به کارکنان 
خود برای تأمین مســکن، 
می دهد،  باال  تخفیف های 
گفت: 220 مورد آپارتمان با تخفیف 10 تا ۵0 درصدی منتقل شده 
که رقم تخفیف عدد باالیی بوده و پرونده آن ها تحت پیگیری قضایی 
است. محمدنادر محمدزاده افزود: 20 تا 30 نفر از 220 نفری که با 
تخفیف 10 تا ۵0 درصدی این واحدها را خریده اند، هیچ ارتباطی با 
شهرداری تهران نداشته اند و لیست آن ها در اختیار مدیریت شهری 

قرار گرفته است.

 مردم فریب فروش •
واکسن آنفلوانزا را نخورند

اصفهان: معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: 
با توجه به اینکه هنوز واکسن آنفلوانزا در کشور توزیع نشده است، 

مردم فریب تبلیغات فروش واکسن آنفلوانزا را نخورند.
محسن تقی زاده اظهار کرد: سودجویان ممکن است واکسن تقلبی 
و یا تاریخ گذشته را به عنوان واکسن آنفلوانزا به شهروندان بفروشند 

که نه تنها ایمنی نمی دهد، بلکه دارای عوارض جبران ناپذیر است.
وی تأکید کرد: به مردم ســفارش می کنیم برای پیگیری دریافت 
واکسن آنفلوانزا از مراجعه حضوری به مراکز درمانی و داروخانه ها 

خودداری کنند.

 آغاز به کار دوباره •
اکیپ های صوتی سیار در تبریز

آذربایجــان شــرقی: 
و  ارتباطــات  مدیــرکل 
امور بین الملل شــهرداری 
تبریــز از آغاز بــه کار فاز 
اکیپ هــای صوتی  جدید 
اطالع رسانی برای مقابله و 
هشدار در خصوص کرونا در 
سطح شــهر خبر داد. سعید حاجی زاده اظهار کرد: در پی افزایش 
شــیوع ویروس کرونا و وضعیت هشدار بیماری در تبریز، براساس 
تصمیم و مصوبه ستاد مقابله با کرونا، اکیپ های صوتی اطالع رسانی 
شهرداری تبریز بار دیگر آغاز به کار کردند. وی بیان کرد: اکیپ های 
اطالع رسانی سیار حاوی پیام هایی درمورد ویروس کرونا، ضرورت 

پرهیز از تردد غیرضروری و نحوه رعایت مسائل بهداشتی است.

 صید میگوی ببری •
در آب های خلیج فارس ممنوع شد

اهواز: مدیرکل شیالت خوزســتان گفت: صید میگوی ببری در 
صیدگاه های خوزســتان در محدوده آب های شــمال غرب خلیج 

فارس و حمل و نقل و نگهداری آن از اول مهر 13۹۹ ممنوع است.
فتح اهلل ابوعلی افزود: ممنوعیت صید میگوی ببری براساس نتایج 
به عمل آمده توســط کارشناسان پژوهشکده آبزی پروری جنوب 
کشور مســتقر در اهواز و کمیته مدیریت صید شیالت خوزستان 
اتخاد شده است. وی اظهار کرد: ممنوعیت صید میگوی ببری، به 
منظور بهسازی ذخایر میگو و کاهش اثرات مخرب تور ترال اعمال 
می شود. دوره ممنوعیت صید میگوی ببری از سوی شیالت استان 

اعالم نشده است.

 بهره برداری •
از 1۷ طرح محرومیت زدایی در اراک 

اراک: فرمانده سپاه ناحیه 
اراک گفت: عملیات اجرایی 
محرومیت زدایی  طرح   17
در نقــاط مختلــف ایــن 
شهرستان به پایان رسیده و 
در طول هفته دفاع مقدس 

به بهره برداری می رسند.
ســرهنگ پاســدار محمد مهجــوری اظهار کرد: هشــت منزل 
محرومان، چهار استخر ذخیره آب کشاورزی، دو مورد کانال کشی 
و جدول گذاری آب کشــاورزی و تعمیرات چند منزل محرومان از 

مهم ترین طرح های محرومیت زدایی سپاه ناحیه اراک است.
وی ادامه داد: همچنین 3 هزار و ۸33 رزمنده، پیشکسوت و جانباز 
هشت سال جنگ تحمیلی شهرستان اراک نیز در هفته گرامیداشت 

دفاع مقدس تجلیل می شوند.

قدس گزارش می دهد 

کود شیمیایی نرخ محصوالت را رشد داده است!
کرمان: از اواخر خرداد تا اوایل پاییز همه ســاله 
مصرف و تقاضا برای خرید کود شیمیایی در بین 
کشــاورزان باال می گیرد و دغدغه تهیه کود یکی 
از درگیری های ذهنی تولیدکنندگان در این زمان 
است، اما امســال با افزایش 300 درصدی قیمت 
کود شیمیایی بسیاری از تولیدکنندگان در شوک 
قیمت گذاری و قیمت تمام شده محصول قرار دارند.

ازآنجاکه کودهای پتاســه و فسفات در کشور ما 
تولید نمی شــود و باید نسبت به واردات آن اقدام 
کرد، بنابراین واردات با ارز نیمایی موجب شــده 
تا قیمت یک کیســه کود شیمیایی از 100 هزار 
تومــان به ۵00 هزار تومــان افزایش پیدا کند و 
انتظــار می رود قیمت محصوالت کشــاورزی از 
قیمت های فعلــی در فصل زراعی بعدی افزایش 

چشمگیری داشته باشد.

خرید تضمینی جواب نمی دهدس
در همین راستا رحمان سرگزی یکی از کشاورزان 
جنوب کرمان به ما می گوید: قیمت یک کیســه 
کود شــیمیایی از 100 هزار تومان به ۵00 هزار 
تومان رسیده است و مصرف یک کشاورز در یک 
یا دو کیسه خالصه نمی شود که بگوییم تأثیری 

در تولید ندارد.
وی اظهــار می کنــد: در مرحله پیش کشــت، 
پنجه زنی، ســاقه رفتن، خوشه دهی و همچنین 
پر کردن دانه گنــدم به دفعات نیاز به خرید این 
کودها داریم و ازآنجاکه در هر هکتار حداقل 10 
تا 20 کیلو کود شیمیایی باید به اراضی زیر کشت 
گندم داد، بنابراین این افزایش نه تنها محصول را 
گران می کند، بلکه کشاورز را در تأمین اعتبار برای 

خرید نهاده های کشاورزی دچار مشکل می کند.
وی عنوان می کند: واقعاً نمی دانیم با این افزایش 
قیمت پس از برداشــت باید محصول جدید را به 

چه قیمتی بفروشیم؟
این تولیدکننده غالت می افزاید: به نظر شما آیا 
وقتی کود شــیمیایی پنج برابر می شود آن وقت 
می توان از کشاورز انتظار داشت که محصول خود 
را به قیمت تضمینی به دولت آن هم به کیلویی 2 

الی 3 هزار تومان بفروشد؟

تغییر الگوی کشتس
یکی دیگر از کشاورزان جنوب کرمان بابیان اینکه 
به طور حتم امسال و سال بعد مجبور به تغییر نوع 
کشت خواهیم شد، می افزاید: به نظرم اگر فلفل 

دلمــه ای در گوشــه ای از زمین 
بکاریم هم هزینه ما کم تر اســت، 
هم آب کمتــری می خواهد و هم 
اینکــه می تــوان آن را در بازار به 
کیلویی 24 هزار تومان در زمستان 
به فروش رســاند و کود شیمیایی 

هم نیازی ندارد!
هزینه  می کند:  عنوان  کوهســار 
تولید محصوالت اساسی از قبیل 
گندم، جو و کلزا بســیار باالست 
از آن طرف قیمت تضمینی دولت 
برای خرید بسیار ناعادالنه است و 

در صورتی افزایش ۵00 درصدی کود شیمیایی 
برای کشاورز توجیه دارد که دولت هم محصول 
گندم را از ما کیلویــی 20 هزار تومان خریداری 
کند. وی بیان می کند: هر کیســه کود سولفات 
پتاســیم از 117 هزار به ۵43 هزار تومان و یک 
 کیســه ۵0 کیلویی»دی آمونیوم فســفات« از  
120 هزار به 4۹۶ هزار تومان رسیده است و این 

قیمت به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

نتیجه گرانی نهاده های تولید س
به گفته کارشناســان تهیه کودهای »پتاســه و 
فســفات« که وارداتی هســتند به دلیل افزایش 
چند برابری قیمت، شــوکی به قشــر کشاورزان 
وارد شده که تبعات آن نه فقط دامنگیر این قشر، 

بلکه با ایجــاد خلل در روند 
تولیدات آن ها، چالش و شوک 
بزرگ تــری در کشــور برای 
کشاورزی  محصوالت  تأمین 

به وجود خواهد آمد.
کارشناســان  از  بســیاری 
اقتصــادی بیــان می کنند: 
این  با  کشــاورزان  درگیری 
بی انگیزه  موجب  موضوعات 
شــدن آن ها می شود و عدم 
ســودآوری فعالیــت آن ها، 
کردن  برای خرد  انگیزه شان 
اراضی کشــاورزی و تغییر کاربــری که یکی از 

آفت های بزرگ استان است را افزایش می دهد.
کارشناســان حوزه کشــاورزی اعالم می کنند: 
وقتی کشــاورز با تــورم 700 درصدی ملزومات 
کار مواجه می شــود حق دارد ناراضی باشد و به 
دلیل تصمیمات اشتباهی که گرفته شده، شغلش 

را عوض کند.

شدت گرفتن شیب تند گرانی س
در همین زمینه سعید برخوری، مدیرکل سازمان 
جهاد کشــاورزی جنوب کرمان نیز با تأیید این 
موضوع که افزایش قیمت نهاده های تولید به نفع 
هیچ یــک از طرفین تولیدکننده و مصرف کننده 
نیست، بیان می کند: ســازمان جهاد کشاورزی 

جنوب استان و حتی خود وزیر جهاد کشاورزی 
نیز موافق چنین اتفاقی نیستند و در این زمینه 
جلسات متعددی با شــورای اقتصادی و هیئت 
دولت برگزار شــد، اما متأسفانه به دلیل شرایط 
کشور این تصمیم توسط شورای اقتصادی گرفته 
 شده است. وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت کود 
موجب تأثیر گذاشتن روی قیمت همه محصوالت 
می شــود، افزود: در شــرایط فعلی کود به اندازه 
کافی در استان موجود است، اما گران تر شده به 
همین دلیل کشاورزان از مصرف کودهای خارجی 
صرف نظر و به سمت کودهای داخلی گرایش پیدا 
کرده اند. افزایش قیمت کود منجر به گران تر شدن 
قیمت محصوالت می شــود بــه همین دلیل در 
شرایط فعلی هنوز قیمت گندم تعیین نشده است 
و به طورکلی به نظر می رسد چنین تصمیمی به 
صالح قشر کشاورز نیست و باید تصمیمات بهتری 

اتخاذ شود، زیرا شیب گرانی شدت می گیرد.
 وی با اشــاره به حذف ارز 4هزار و 200 تومانی 
و افزایش بیش ازحد قیمت کود شیمیایی عنوان 
می کند: این موضوع موجب شــده بســیاری از 
کشاورزان برای تأمین نقدینگی به منظور خریداری 
کود با مشکل مواجه شوند و اگر کشاورز موفق به 
فروش محصول خود به قیمت دلخواه نشود به طور 
حتم تأثیر ناخوشایندی بر شغل وی خواهد داشت 
و ممکن است بســیاری از آن ها را وادار به تغییر 

شغل و یا تغییر کشت کند. 

گرانی نهاده های 
کشاورزی انگیزه 
برای خرد کردن 

اراضی کشاورزی و 
تغییر کاربری توسط 

کشاورزان را افزایش 
می دهد

بــرشبــرش

4m i h a n @ q u d s o n l i n e . i r
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آذربایجان غربی: اگر تا دیــروز صدای اعتراض های فعاالن 
محیط  زیست از خوزستان بلند بود، حال روش ماهیگیری با 
استفاده از برق صدای مسئوالن در غرب کشور را هم درآورده 

است.
برخی ســودجویان که بــرای پر کردن جیــب خود کمر به 
قتل ذخایر آبزیان بســته اند این روزها با اتصال شبکه برق در 
رودخانه ها ماهی ها را به هالکت می رسانند تا از این راه سودی 

به جیب بزنند.
به گفته افراد محلی صیادان یک سمت رودخانه را با تور عرضی 
سد می کنند و از باالدست سم می ریزند و هرچه جانور در آب 

است، تلف می شود. 
این روش دیگری برای کشتار دسته جمعی آبزیان است که به 
گفته آن ها ماهی ها را به عمق بیشتر فراری می دهد و احتمال 
می رود بعدازاین روش، صیادان برای باال کشــاندن ماهی ها از 

شوک استفاده کنند.
کارشناســان محیط  زیســت هم می گویند صیادان از سمی 
استفاده می کنند تا ماهی روی آب بیاید و راحت صید شود اما 
غافل از اینکه این روش همه آبزیان را می کشــد و اکوسیستم 

رودخانه را برهم می زند.
البته این ها یک سوی ماجراست، زیرا سم موجود در رودخانه 
در آب حل می شود و بعدها یا غیرمستقیم با صید ماهی های 
باقی  مانده به چرخه غذایی انسان وارد می شود و انسان ها هم با 

بیماری هایی مانند سرطان درگیر خواهند شد.

صید به روش ناجوانمردانهس
تلف شدن تعداد زیادی از آبزیان و ماهی های رودخانه اصحاب 
مهاباد در هفته گذشته نشــان از رد پای صیادان غیرمجاز و 

بهره گیری از روش های صید ناجوانمردانه دارد.
متأســفانه در رودخانه هــای مهاباد از ابتدای ســال تاکنون 
به دفعات شاهد تخلف هایی در صید بودیم و صیادان با استفاده 
از روش های غیرمعمول ازجمله ریختن ســم در رودخانه و یا 
اتصال برق در آب به قتل دسته جمعی ماهیان اقدام می کنند.

رئیس اداره محیط  زیست شهرستان مهاباد در همین راستا با 

تأیید این اقدام های غیرانسانی و صید غیرمجاز ماهی به روش 
برق زنی در پایین دست رودخانه مهاباد اظهار کرد: متأسفانه در 
این اقدام غیرمجاز سایر آبزیان و بچه ماهی ها نیز تلف می شوند 

و خسارت غیرقابل جبرانی وارد می شود.

جنایت زیست محیطیس
فاروق ســخنور با اشاره به اینکه برای صید ماهی، فعالً مجوز 
تنها به روش قالب انداختن صادر شده و با کسانی که از روش 
تور انداختن استفاده کنند برخورد می شود، ادامه داد: متأسفانه 
اوایل مرداد بیش از ۵0 هزار قطعه ماهی در رودخانه  روستای 
»گرد شــیالن« مهاباد از توابع خلیفان با ریختن سم، توسط 

افراد سودجو و باهدف صید تلف شدند.
وی گفت: پیگیری این موضوع در دستور کار یگان حفاظت این 
اداره قرار گرفته و مراتب از طریق تشکیل پرونده برای شناسایی 

عامالن این حادثه در مراجع قضایی در دست پیگیری است.
وی بیان کرد: متأسفانه در ماه جاری نیز برخی افراد سودجو 
در روستای اصحاب در بخش خلیفان مهاباد با استفاده از برق 
و شوک نسبت به قتل بسیاری از ماهیان و آبزیان در رودخانه 

پایین دست این روستا اقدام کردند.
وی ادامــه داد: ایــن روش یک نوع جنایت زیســت محیطی 
محسوب می شود که در اثر آن، عالوه بر ماهی ها تمام جانوران 

آبزی موجود در آب نیز تلف می شوند.

به دلیل استفاده از شیوه های غیرانسانی 

خطر برق گرفتگی آبزیان مهاباد!

گزارشگزارش

۷91۴zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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1.  مقــدار حرارت الزم بــرای تغییر فازآب 
100درجه به بخار آب را گویند 2. دســتگاه 
تکثیر لوح فشــرده- تربیت کردن- اشــاره به 
نزدیک 3. رنگی از خانواده سبز- درگیرشدن- 
آداب و سنن 4. شهرنیروگاه- نکوهش ادبی- 
نوعی کفپوش ســاختمانی ۵. عالمت جمع- 
»کلبه«اش را »هریت بیچراســتو« امریکایی 
نوشته- سنگ انگشتری ۶. جوان تازه داماد- 
الفبای حیات- پسوند مصدرجعلی- پوشش 
ستور 7.  کمتر- خواهش های نفسانی- شارژ 
مغناطیســی ۸. عصبانــی- از روش هــای 
تکثیر درختان- ماســک ۹. عــدد فوتبالی- 
درس نوشــتنی – مغــاک 10. مایه آهنگ- 
 زینــت رو- ســمت و جهــت- داوری کردن 
11. مــزد- تمــرد- ابــر زمینی 12. شــهر 
 تاجــر- اهــل شــهر ارگ اســت- توانایی 
 13. رســوم- عالــم غیب – گل ناشــکفته 
14. میوه آتشــین- طویل ترین رودخانه اروپا 
پس از ولگا- دچارشده 1۵.  از استخوان های 
دوتایی بدن که در ســاختمان جمجمه واقع 

شده است

1. ســیر از او خبرندارد- از نارســایی های 
شــایع و البته قابل درمان کودکان 2. برج و 
مقبره ای تاریخی در روستایی به همین نام 
از توابع گرگان-  از مصنوعات پالستیکی که 
درساخت کیف و کفش استفاده می شود- 
هم نــام 3. فانی و نیست شــونده- ماهر و 
چیره دســت- خودرویــی گران قیمــت از 
خانواده هیوندای 4. آینده- شاعر – باتجربه 
۵. مساوی- قرین و همتا- هیبرید- راندن 
مزاحــم ۶. از واجبات رکنــی نماز- پایه – 
صدای افتادن جسمی در آب 7. عالم خیالی 
- اشعه مجهول- شاهکار »زوال« ۸. کمانگیر 
باستانی- فیل موداری که در آخرین عصر 
یخ بندان ســاکن »توندرا« بود- می گویند 
جواب هــای اســت ۹. خوابیــده- دلیل 
محکم- منتســب به رب 10. نوعی سبزی 
خوردنی- نام آذری- علم و دانایی 11. پنج 
ترکی- غده گوشتی که بر دست یا صورت 
می روید- نوعی رنگ پودری بسیار مقاوم - 
 ماه سرد 12. پرچم-مقابل »گمنام«- باختر 
13. قلــب قــرآن- علــم مذهبــی- مار 

پرســروصدای خطرنــاک 14. منتســب بــه ریه- 
درخشندگی ســطح فلز- چنگیزخان مغو ل1۵. نام 
دیگر سولفات ســدیم که به نام کاشفش نامیده شد- 

دمدمی مزاج

  عمودی  افقی
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