
 نخستین جشنواره 
مداحی نوغالمان حسینی

 هنرمندان دفاع مقدس 
ترسیم گر راه شهدا هستند

در گفت وگو با هنرمندان هنرهای تجسمی عنوان شد با میزبانی آموزش و پرورش خراسان رضوی برگزار می شود

رئیــس اداره فرهنگی هنــری، اردوها و فضاهای 
پرورشــی خراســان رضوی از میزبانی آموزش و 
پرورش خراســان رضوی در نخستین جشنواره 
مداحی نوغالمان حســینی خبر داد.رضا افشاری 
گفت: این جشــنواره با هــدف اعتالی فرهنگ 
عاشــورایی در بین دانش آموزان و تقویت انجمن 

مداحی ویژه دانش آموزان پسر ...

اگرچه 40 ســال از آغازین روزهای دفاع مقدس 
می گذرد اما مگر می شــود حماسه عشق، ایثار و 
شهادت را از خاطر برد. از آغاز دوران دفاع مقدس 
هنرمندان بســیاری در راســتای ثبت آن همه 
عاشقی، شهامت، رشادت و از خودگذشتگی آثار 
بســیاری به جای گذاشتند. بی شک هنر یکی از 

ابزارهای انتقال و ماندگاری آن همه...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

همکاری و مشارکت آستان قدس برای حل مشکالت حاشیه شهر
شهروندان در گفت وگو با قدس:

منتظر تحقق وعده 
وزیر برای کاهش قیمت 

تخم مرغ هستیم

.......صفحه 2 

.......همین صفحه

 باور قدرت رزمی ایران 
در نمایشگاه بین المللی مشهد

»اقتدار چهل« 
»اقتدار نظامی ما به خاطر جلوگیری از تهدید اســت. 
قوی باشــیم تا جنگ نشود!«. این جمالتی از فرمانده 
معظم کل قوا و رهبری فرزانه انقالب اســت که روی 
یکی از خودروهای ســنگین و مدرن نظامی جانمایی 
شــده و چون خاری در چشــم و اســتخوانی در گلو، 
دشــمنان نظام مقتــدر جمهوری اســالمی ایران را 
عصبانی و زمینگیر کرده است. اینجا محوطه نمایشگاه 
بین المللی مشــهد است، نمایشگاهی با عنوان »اقتدار 
چهل« و با شــعار »مــا قوی هســتیم« در چهلمین 
ســالگرد دفاع مقدس!بــه گزارش خبرنــگار ما؛ عصر 
پنجشنبه گذشــته برای تهیه گزارشی از شاخص ترین 
برنامه های گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس با 
عنوان »دستاوردهای دفاع مقدس و جبهه مقاومت« وارد 
نمایشگاه بین المللی مشهد می شوم. در کریدور ورودی 
نمایشگاه که توسط معاونت علمی، پژوهشی و فناوری 
ســپاه امام رضا)ع( طراحی شده، با تب سنجی استقبال 
می شوم. از میان سربندها و پالک های متعدد رزمندگان 
که معنویت را به روح بازدیدکننده تزریق می کند؛ عبور 
می کنم. در ادامه؛ این کریدور وسیع تر شده و تصاویری 
از شهدای ارتشــی مدافع حرم خودنمایی افتخارآمیزی 
می کند. در محوطه باز نمایشگاه شور و هیجانی برپاست. 

انواع و اقسام تجهیزات ...

 عملیات اجرایی 12 پروژه بزرگ شهری مشهد با حضور قائم مقام تولیت این نهاد آغاز شد

.......صفحه 2 

رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
جدی ترین »معروف« 

حدود 215 روز اســت که کادر درمانی کشور جنگ نابرابری را با 
ویــروس کرونا آغــاز کرده اند. در حالی که انتظــار می رفت مردم 
کشورمان براساس باورهای ملی و دینی چند صد ساله خود؛ یاور و 
مددکار این روزهای کادر درمان باشند اما شواهد طور دیگر نشان 

می دهد. چنانکه بنا بر گفته فرمانده ستاد مقابله ...

تعطیلی مرغداری هایی که تخم مرغ روزانه مردم را تولید می کردند 
طی یکی دو ماه گذشته پیامدهایی داشت که پس از مدتی آن را 
در نوسان قیمتی تخم مرغ دیدیم. کمبود و گرانی نهاده های دامی 
منجر به تعطیلی این مرغداری ها شد و پس از زمانی کوتاه قیمت 

تخم مرغ را از دسترس خارج کرد به طوری...

رنا.......صفحه 2 
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توزیع نهاده هاي یارانه دار دام و طیور •
در نیشابور

نیشــابور - خبرنگار قــدس: در راســتای حمایت از 
تولیدکننــدگان بخش دام و طیور از ابتدای ســال جاری 
تاکنون بیش از 37هزار تن انــواع نهاده های یارانه دار وارد 
شهرستان شده و بیش از 31هزار و 500 تن انواع کنسانتره 
یارانه ای با قیمت های مصوب در ســال جاری تولید و بین 

دامداران شهرستان توزیع شده است.
محمدعلی فرهمند راد اظهار کرد: این نهاده ها شامل ذرت، 
جو و ســویا بوده اســت که با هدف حمایت از دامداران و 
مرغداران شهرستان توزیع شــد.وی خاطرنشان کرد: این 
نهاده ها توســط شــرکت های تعاونی دامداران و مرغداران 
با نظارت مســتقیم اداره تولیدات دامی شهرســتان بین 
بهره برداران توزیع شده است.معاون رئیس سازمان و مدیر 
جهاد کشاورزی شهرستان نیشــابور تصریح کرد: نیشابور 
دارای 689 هــزار و 777 رأس دام ســبک و 76هزار و 56 
رأس دام سنگین اســت. همچنین با دارا بودن 105 واحد 
مرغداری گوشتی به ظرفیت یک میلیون و 476 هزار قطعه 
و 18 واحد مرغداری تخم گذار با ظرفیت 706 هزار قطعه در 
هر دوره یکی از تولیدکنندگان مهم مرغ گوشتی و تخم مرغ 

در استان است. 

روزهای خوش آبادانی »درمیان« •
شهرستان معین بنیاد مستضعفان

بیرجند - خبرنگار قدس: شهرســتان مرزی درمیان در 
استان خراســان جنوبی چند ماهی است که نسیم خوش 
توســعه و آبادانی را برای زدودن چهره فقر و محرومیت به 
عنوان »شهرستان معین« بنیاد مستضعفان تجربه می کند.

استاندار خراسان جنوبی در دیدار با پرویز فتاح، رئیس بنیاد 
مســتضعفان از اقدام های این نهــاد در حوزه های عمرانی، 
سرمایه گذاری و حمایتی در استان خراسان جنوبی قدردانی 
کرد.محمدصــادق معتمدیان در این دیــدار که با حضور 
منصوری؛ مدیرعامل بنیاد علوی و مرتضوی؛ رئیس سازمان 
اموال و امالک بنیاد همراه بود، گزارش کاملی از اقدام های 
مؤثر بنیاد مستضعفان پس از ســفر پرویز فتاح به استان 
ارائه کــرد. وی تصریح کرد: از زمانی که این نهاد به عنوان 
دستگاه معین شهرستان »درمیان« انتخاب شده اتفاق های 
بی نظیری در این منطقه رقم خورده است. استاندار خراسان 
جنوبی گفت: تعدد پروژه هــا و طرح های عمرانی از جمله 
آموزشــی، درمانی، ورزشی، عمران شهری، احیای قنوات و 
سایر پروژه های عمرانی گواه این موضوع است.معتمدیان با 
اشاره به مشارکت 450 میلیارد ریالی بنیاد مستضعفان در 
پروژه های عمرانی شهرستان درمیان گفت: تزریق این رقم به 
پروژه های عمرانی می تواند در تحول شهرستان نقش بسزایی 
ایفا کند.وی تصریح کرد: بنا به تصمیم بنیاد مقرر شده است 
در زمینه ایجاد بســترهای اشتغال زایی 400 میلیارد ریال 
تسهیالت قرض الحسنه پرداخت شود. مقام عالی دولت در 
خراسان جنوبی با تشریح شرایط در شمال شهر بیرجند به 
عنوان منطقه ای کمتر برخوردار، همراهی و مساعدت بنیاد 
مســتضعفان را در رفع نیازهای موجــود به ویژه در تأمین 
زیرساخت ها و امکانات ورزشی خواستار شد که رئیس بنیاد 

مستضعفان برای بررسی و مساعدت آن قول مساعد داد. 

مزار شهدا غبارروبی شد•
ایرنا: همزمــان با چهلمین ســالگرد دفاع مقدس، 
غبارروبی و گل افشــانی مزار شــهدا در مشــهد و 
دیگر شــهرهای استان خراســان رضوی پنجشنبه 
گذشــته با رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی انجام 
شــد.معاون فرهنگی بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
خراســان رضوی در این باره گفــت: این ویژه برنامه 
از ســاعت 15 در چهار نقطه مشــهد بدون حضور 
جمعیــت و اعــالم فراخــوان عمومــی بــا حضور 
فرماندهان نظامی و انتظامی استان برگزار شد.جواد 
حامدزاده افزود: این مراسم در حرم مطهر رضوی با 
همکاری آســتان قدس رضوی، آرامگاه خواجه ربیع 
با مشــارکت سپاه پاســداران انقالب اسالمی و مزار 
شــهدای گمنام کوهسنگی موســوم به جبل النور با 
برگزار  انتظامی اســتان  نیروی  همراهی فرماندهان 
شــد، همچنین مراسم غبارروبی مزار شهدا در گلزار 
شــهدای بهشت رضا)ع( مشــهد با حضور نیروهای 

ارتش جمهوری اسالمی ایران انجام شد.

با اختصاص یک میلیارد ریال 
 یخدان های تاریخی سبزوار •

احیا می شوند

ایرنا: رئیس پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی سبزوار 
گفت: یک میلیارد ریال برای احیای یخدان ها در حاشیه 

کمربندی این شهر اختصاص یافت.
محســن برآبادی افزود: با توجــه به اینکه در محوطه 
یخدان های ســبزوار مالکان بســیاری وجــود دارد با 
حکم دادستانی شهرستان از محل این اعتبار مرمت و 

استحکام بخشی یک یخدان آغاز می شود.  
وی ادامه داد: یخدان های تاریخی ســبزوار در حاشیه 
کمربندی این شهر با شــماره 4812 در فهرست آثار 

ملی به ثبت رسیده است.
رئیس پایگاه میراث فرهنگی شــهر تاریخی سبزوار با 
بیان اینکه 20 میلیون زائر و مسافر از مسیر شهرستان 
ســبزوار عبور می کنند، گفــت: یخدان های تاریخی 
شهر ســبزوار قابلیت تبدیل به بازارچه صنایع  دستی 

و سنتی، فضای خدماتی و رستوران سنتی را دارند.
سبزوار از شهرهای تاریخی و بزرگ خراسان  رضوی 
در غرب این اســتان اســت که با بیش از 900 اثر 
تاریخــی و فرهنگی، 6 مــوزه، جاذبه های طبیعت 
کوهســتانی و کویری، بقاع متبرکه و تولید 15 نوع 
صنایع  دســتی و ســنتی ظرفیت قابل توجهی در 

عرصه گردشگری دارد.

خبرخبرخبرخبر

احمد فیاض: »اقتدار نظامی ما به خاطر جلوگیری از 
تهدید است. قوی باشیم تا جنگ نشود!«. این جمالتی 
از فرمانده معظم کل قوا و رهبری فرزانه انقالب است 
که روی یکی از خودروهای ســنگین و مدرن نظامی 
جانمایی شده و چون خاری در چشم و استخوانی در 
گلو، دشــمنان نظام مقتدر جمهوری اسالمی ایران را 
عصبانی و زمینگیر کرده است. اینجا محوطه نمایشگاه 
بین المللی مشــهد است، نمایشگاهی با عنوان »اقتدار 
چهــل« و با شــعار »ما قوی هســتیم« در چهلمین 

سالگرد دفاع مقدس!
به گزارش خبرنگار ما؛ عصر پنجشــنبه گذشــته برای 
تهیه گزارشی از شــاخص ترین برنامه های گرامیداشت 
چهلمین ســالگرد دفاع مقدس با عنوان »دستاوردهای 
دفاع مقدس و جبهه مقاومت« وارد نمایشگاه بین المللی 
مشهد می شوم. در کریدور ورودی نمایشگاه که توسط 
معاونت علمی، پژوهشــی و فناوری ســپاه امام رضا)ع( 
طراحی شده، با تب سنجی اســتقبال می شوم. از میان 
ســربندها و پالک های متعدد رزمندگان که معنویت را 
به روح بازدیدکننده تزریــق می کند؛ عبور می کنم. در 
ادامه؛ این کریدور وســیع تر شده و تصاویری از شهدای 
ارتشی مدافع حرم خودنمایی افتخارآمیزی می کند. در 
محوطه باز نمایشــگاه شــور و هیجانی برپاست. انواع و 
اقســام تجهیزات و خودروهای نظامی سبک و سنگین، 
دســتگاه های راداری و مخابراتی، ماشین آالت نظامی، 
موشک اس200، دوش پرتاب ها، پهپادها و... و در بخشی 
نیز خودروها و موتورهــای پلیس در محوطه جانمایی 
شــده و عالوه بر جذابیت های اقتدارآمیزشــان که هر 
نگاهی را به تمجید و تحسین وامی دارد؛ برای کودکان و 
خردساالن از جذابیت های مضاعفی برخوردار است. بنا به 
گفته مسئوالن 43 نهاد دولتی، سمن و مجموعه نظامی 
اســتان با حدود 400 غرفه در این رویداد مهم فرهنگی 
تبلیغی حضور دارند و سه موضوع دستاوردهای دفاعی، 
بخش جبهه مقاومت جهان اسالم و مالحظات بهداشتی 
در زمینه کرونا در زمینی افزون بر 10 هزار مترمربع به 

معرض نمایش گذاشته شده است.
در قســمت میدان مین شبیه سازی شــده دو کودک 
کنجکاو محو تماشا شــده اند. سکوت متفکرانه شان در 
همهمه نمایشــگاه برایم جالب به نظر می رسد. عباس 
مقدم و ســجاد فاتحی هر دو هشــت ساله و ماسک بر 
صورت دارند. به تابلو هشــدار اشاره می کنم و می پرسم 
اینجا چه نوشته شده و پاسخ می شنوم که »خطر! میدان 
مین!«. ســؤال می کنم؛ نمی ترسید از میدان مین؟ و با 
لحن کودکانه پاسخ می دهند که خیر! گرچه اینجا میدان 
واقعی مین نیست اما از نسلی حماسی و شجاع هستیم 
که روزی بی محابا برای دفاع از خاک مقدس ایران ما وارد 
همین میدان های مین شده و جان خود را برای تأمین 

امنیت ما، از دست داده اند!
امیر رجب زاده از دالورمردان لشــکر 77 ثامن االئمه)ع( 
ارتش راهنمای بخش پهپادی اســت. او با اشــاره به دو 
فروند پهپاد مستقر در محل توضیح می دهد: پهپادهای 
حازم در چند سطح توســط نیروی پدافند هوایی آجا 
ساخته شده است. مأموریت حازم2 ارزیابی سامانه های 
دفاعی و رادارهای پدافندی است. 6 کیلوگرم وزن داشته 
و با 120 کیلومتر بر ساعت تا ارتفاع هزار و 500 متر از 
سطح زمین با برد پروازی 60 کیلومتر به صورت دست 
پرتاب عملیات می کند. دیگــر پهپاد با ماهیت آموزش 
نظامی هنگام صلح و تقویت بنیه دفاعی است که برای 
هدف گیری توپ های پدافندی 23 به کار گرفته می شود. 
وی با اشــاره به دیگر پهپاد حاضــر در محل می افزاید: 
پهپاد ابابیل2 یکی از پهپاد های نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران از نسل ابابیل است که شهرت آن به دلیل 
پرواز بر فراز ناو وینسنس  اســت. پهپاد ابابیل در طول 
ســال های اخیر توسط دانشــمندان ایران به روز شده و 
نمونه هــای جدید آن )ابابیل3( مجهز به ســامانه 123 
)پایدارکننده خودکار( و جی پی اس اســت. این سامانه 
دارای قابلیت های متنوعی است؛ از جمله این توانمندی ها 
می توان به پرواز آســان با ایمنی بیشــتر توسط خلبان 
غیرحرفه ای )در برد بلند و کوتاه(، برخاســت خودکار و 

فرود نیمه خودکار، برنامه ریزی و هدایت روی یک مسیر 
دلخواه به کمک سامانه ناوبری جهانی، امکان قطع  کردن 
ارتباط پایگاه با پهپاد، ارسال اطالعات از پهپاد به پایگاه به  
صورت 17 کانال مجزا شامل کانال های دیجیتال مربوط 
بــه دور موتور، اندازه زوایای اوج گیری، مقدار ســوخت، 
ولتاژ باتری ها، ارتفاع، سرعت پیمایش و چند کانال آزاد 
اشاره کرد.تانک غول آسای 45 تنی تی 72)اس( روسیه 
نیز در محل حاضر اســت و بازار عکس های یادگاری با 
آن داغ اســت. تفنگ 106 و نفربــر، ام 113 فرماندهی 
و نفربر چرخدار عملیاتی بی تی آر 82 و موشک میثاق2 
نیز تجهیزات و ادوات زرهی جالب توجه نمایشگاه است.

نوای حاج صادق آهنگران در محوطه فضای باز نمایشگاه 
طنین افکن اســت! »ای لشکر صاحب الزمان آماده باش 

آماده باش!«.
موشــک اندازهای هدایتگر تاو روی خودروهای سفیر از 
جمله تجهیزات بومی نیروهای مســلح ایران است که 
چشــم هر بازدیدکننده ای را خیره می کنــد. رادارهای 
گریز از مرکز)نقاط کور( متعلق به پدافند هوایی از جمله 
سامانه های ساخته شده مبتنی بر توان و استعداد داخلی 
اســت که خودنمایی می کند. توضیحات افســر راهنما 
مفصل و البته پیچیده، تخصصی و فنی اســت و برخی 
از آن ها به علت محرمانه بودن قابل بیان نیست. به طور 
خالصــه هر گونه تجهیزات راداری به کار گرفته شــده 
در نقاط مرزی از جمله مرزهای شــرقی ایران اسالمی 
موجب می شــود تا هر نوع تحرک اشیای پروازی حتی 
پیش از ورود به آسمان کشــور، رصد و رهگیری شود. 
نکته غرورانگیز آن که صفر تا صد این ســامانه ها توسط 
متخصصان دفاعی ایران طراحی و ســاخته شده است. 
خیلی از تجهیزات راداری از آمریکایی ها و آلمانی ها بوده 
که حاال توسط نیروهای مسلح ساخته و تولید انبوه شده 
است. آنچه این غرور را مضاعف می کند و در لحن افسر 
راهنما دیده می شود اینکه در مقایسه با تجهیزات راداری 
و رادیویی دولت های غربی شــاید بتوان گفت عملکرد 
سامانه های راداری نیروهای مسلح ما به مراتب دقیق تر 
است.دو دستگاه نفربر زرهی، یک دستگاه تانک، دو عراده 
توپ 122 میلیمتری، چهار سامانه پدافندی، 10 دستگاه 
جیپ نظامی به همراه پرتابگرهای نصب شده روی آن ها 
و 6 فروند موشک از انواع مختلف شامل سامانه »هاک« 
و توپ های »اورلی کن«، 25 جنگ افزار سنگینی هستند 
که در فضای باز نمایشگاه استقرار یافته اند. خودروهای 

تاکتیکی »کــراس« و خودرو »درخش« مخصوص رفع 
آلودگی های میکروبی و شیمیایی در جنگ های نوین نیز 

از دیگر تجهیزات نمایشگاه است.
سالن فردوسی نمایشــگاه؛ فضای مسقف نمایشگاهی 
دســتاوردهای چهلمین ســالگرد دفاع مقدس است 
که به علت وفور نهادهــا، ارگان ها و تجهیزات رونمایی 
شــده در قالب 400 غرفه در آن غوغایی به پاست. آماد 
رزمی پدافند هوایی شمال شرق نیز چندین غرفه اینجا 
دارد. موتورآمبوالنس هــای نظامی که کاربردهای امداد 
و نجــات در مناطق ســخت گذر دارد و حتی می توان 
کارکرد غیرنظامی به آن بخشید نیز مشاهده می شود. 
بخش هایی از ســالن فردوســی توســط معاونت های 
منطقه انتظامی خراســان رضوی با غرفه های متعدد و 
جذاب جمعیت بازدیدکننده را به خود جلب می نماید. 
تجهیزات پلیس ضد شورش و یگان های ویژه از جمله 
این معاونت هاســت. پلیس فتای مستقر در نمایشگاه 
نیــز آخرین دســتاوردهای دفاعــی در فضای مجازی 
را بــه بازدیدکنندگان ارائه می کنــد. غرفه هایی نیز از 

معاونت های سپاه امام رضا)ع( و بسیج حضور دارند.
آستان قدس رضوی نیز در قالب غرفه ای وسیع و معنوی 
در نمایشگاه حضور پررنگی دارد. کریمی، متصدی این 
غرفه در توضیح عملکرد آستان قدس رضوی در هشت 
سال دفاع مقدس به خبرنگار ما می گوید: آستان قدس 
رضوی در دفاع مقدس با 83 شهید، هشت خادم شهید، 
772 جانباز و رزمنده و 15 آزاده حضور داشــته است. 
بازسازی کامل شهر هویزه بخشی از اقدام های حیاتی و 
مهم آستان قدس رضوی است. گردآوری و چاپ بیش 
از 7هزار و 210 عنوان نشــریه، کتاب و... در حوزه دفاع 
مقدس نیز از جمله اقدام های فرهنگی آســتان قدس 
رضــوی در دوران پس از جنگ بوده اســت. 45 عنوان 
کتاب در حوزه آثار دفاع مقدس از سوی انتشارات به نشر 
آستان قدس رضوی در نمایشگاه وجود دارد. 20 عنوان 
کتاب نیز در حوزه شــهدای مدافع حرم توسط به نشر 
عرضه شده است. البته این آمار در حال افزایش و تولید 

است.
گفتنی است با توجه به شرایط کرونایی؛ بازدید مجازی 

از طریق تور مجازی نیز به آدرس v.expo.ir مهیاست.
نمایشگاه دفاع مقدس از 31 شهریور تا 7 مهر هر روز از 
ساعت 17 تا 22 در محل نمایشگاه های بین المللی مشهد 

دایر است و عالقه مندان می توانند از آن دیدن کنند.

باور قدرت رزمی ایران در نمایشگاه بین المللی مشهد

»اقتدار چهل«
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قدس: به منظور توسعه فرهنگ مشارکت مردم در امر خیر مدرسه سازی 
پویش آجر به آجر اجرا می شود.

مدیرکل نوســازی مدارس استان خراسان رضوی با اشاره به اقدام های 
خوب خیران مدرسه ســاز در ســاخت فضاهای آموزشــی و پرورشی 
گفت: پویش آجر به آجر ســبب گســترش فرهنگ مشارکت مردم در 
مدرسه سازی خواهد شد. جاسم حســین پور افزود: در قالب این طرح 
نیکــوکاران می توانند حتی به اندازه هزینه یک آجر در مدرسه ســازی 
مشــارکت کنند.وی یادآور شــد: بدین منظور ســامانه ای کشوری با 
عنوان مهر مدرســه )www.mehremadrese.ir( ایجاد شده که خیران 

می توانند با ورود به آن و انتخاب استان مورد نظر خود برای مشارکت 
در مدرسه سازی مستقیماً وجوه خود را واریز کنند. 

به گزارش مجمع خیرین مدرسه ســاز خراســان رضوی آقای حسین 
زارعی با اطالع از شــکل گیری پویــش مردمی آجر به آجر طی تماس 
تلفنی بــا مجمع خیریــن مدرسه ســاز هزینه یک کامیــون آجر را 
برای مشــارکت در ســاخت مدرســه اهدا کرد.بنا به خواست این فرد 
نیک اندیــش آجرهای اهدایی با هماهنگی اداره کل نوســازی مدارس 
به دبستان در حال ساخت روستای ضیاءالدین تربت حیدریه خراسان 

رضوی اختصاص یافت.

با هدف توسعه فرهنگ مشارکت خیران در خراسان رضوی صورت گرفت

مدرسه سازی با پویش »آجر به آجر«

نیکوکارینیکوکاری

یادداشتیادداشت
محبوبه علیپور 
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 عملیات اجرایی 12 پروژه بزرگ شهری مشهد با حضور قائم مقام تولیت این نهاد آغاز شد

همکاری و مشارکت آستان قدس برای حل مشکالت حاشیه شهر 
قدس: عملیات اجرایی 12 پروژه بزرگ شهری با 
اعتبار 2هزارو 400میلیارد تومان در شهرک های 
شهید رجایی و باهنر با ورود تعیین کننده آستان 
قدس رضوی در مقوله حل مشکالت و معضالت 

حاشیه شهر مشهد، پنجشنبه گذشته آغاز شد.
مصطفی خاکسارقهرودی، قائم مقام تولیت آستان 
قدس رضوی، در این مراسم ضمن گرامیداشت 
هفته دفــاع مقدس، با تأکید بر اینکه آســتان 
قدس نسبت به رفع مسائل حاشیه شهر مشهد و 
مشکالت مردم این مناطق دغدغه جدی دارد و 
در حد توان و امکانات نسبت به رفع مشکالت و 
رفاه مردم این مناطق تالش می کند، اظهار کرد: 
اجرای این 12 پروژه شــهری کار جهادگونه ای 
است که امیدواریم با همت مردانه متولیان با پایان 
خوبی روبه رو شویم و شعار »یک حاشیه کمتر، 
صدها فرصت بیشــتر« محقق شود.وی گفت: 
اگر نبود همدلی و هماهنگی مسئوالن مختلف 
شهری و استانی، این اتفاق زیبا رقم نمی خورد. 
تالش بسیار در کار، دغدغه، برنامه ریزی، همدلی 
و هماهنگی دستگاه ها و بخش های مختلف، از 
ویژگی های پروژه هایی اســت که امروز شــاهد 

مراسم آغاز عملیات اجرای آن هستیم. 

 آمادگی آستان قدس س
برای حل مشکالت مردم 

وی خاطرنشــان کــرد: رویکرد آســتان قدس 
رضوی این است که هر کجا مسئوالن پای کار 
باشــند، این ارگان نیز در راستای منویات رهبر 
معظم انقالب برای رفع مشکالت مشهدمقدس، 
مجاوران و زائران امام علی بن موســی الرضا)ع( 
کمال همراهی و همکاری را داشــته باشد.وی 
گفــت: همچنین در این طرح بنــا به تأکیدات 
حجت االسالم والمسلمین مروی، تولیت آستان 
قــدس رضوی، مبنی بر فراهــم آوردن فضایی 
مناسب برای استفاده عموم، زمینی برای احداث 
بزرگ ترین بوســتان شرق مشهدمقدس جهت 
بهبود فضای فرهنگی-رفاهی حاشــیه شهر، در 

اختیار شهرداری قرار گرفته است. 

اختصاص زمین برای ساخت 6 هزار س
واحد مسکونی

خاکسارقهرودی عنوان کرد: در راستای عمل به 
منویات رهبر معظم انقالب اســالمی در زمینه 
حل مشکالت حاشیه شهر مشهدمقدس و رفع 

دغدغه هــای معظم لــه برای 
کاهش معضالت اجتماعی این 
آستان قدس رضوی  مناطق، 
در طرحی کارشناسی و جامع، 
شهرک  در  مناســب  زمینی 
شهید رجایی و باهنر در اختیار 
شهرداری و دولت قرار داده تا 
ساخت 6 هزار واحد مسکونی 
برای محرومــان این مناطق 
را آغــاز کنند که پنجشــنبه 
با هفته دفاع مقدس  همزمان 
این پروژه کلنگ زنی شد.الزم 
به ذکر است، اختصاص زمین 
برای احــداث 6 هــزار واحد 

مســکونی و بزرگ ترین بوستان موضوعی شرق 
شهر مشــهد به وســعت 70هکتار؛ در راستای 
گسترش و بهبود فضای رفاهی-تفریحی منطقه 
و همچنین اختصاص زمیــن به منظور احداث 
خیابان شریانی  جنوب محور خیابان حر با هدف 
کاهش ترافیک شــهرک شهید رجایی، از جمله 
همراهی های آستان قدس رضوی در پیشبرد این 
پروژه ها و آبادانی بیشتر حاشیه شهر مشهد است. 

 بزرگ ترین اقدام مدیریت شهری س
در ٤٠سال گذشته

شهردار مشــهد نیز در این مراســم گفت : در 
شــورای تأمین اســتان با مدیریــت موضوع و 
هماهنگی دســتگاه ها توسط مدیرکل اطالعات 
اســتان، تفاهم نامــه ای بین 
آســتان قدس رضوی، دولت، 
شهرداری مشهد و سایر عناصر 
تصمیم گیر، منعقد و مقرر شد 
به صورت ویژه در شهرک های 
باهنر،  و  شــهیدان رجایــی 
پروژه های مهمی اجرا شود و 
نتیجه ایــن تفاهم نامه در 10 

ماه آینده قابل رؤیت است.
محمدرضا کالیی افزود: خارج 
کردن شــهرک های شهیدان 
از بن بســت،  باهنر  رجایی و 
ایجاد پل روی راه آهن و اتصال 
دو سمت راه آهن به یکدیگر، 
ایجاد مرکز درمانی و کتابخانه در محدوده این دو 
شهرک، ایجاد بوستان 5هکتاری و بوستان های 
محلی، اختصاص زمین برای ساخت واحدهای 
مسکونی و آزادسازی فضاهای عمومی شهری، 
از جمله پروژه های در نظر گرفته شــده در این 
منطقه هستند.وی اضافه کرد: به طور قطع این 
طرح از بزرگ ترین اقدام های مدیریت شهری در 

40سال گذشته خواهد بود.

اختصاص 2هزار میلیارد ریال مشوق س
ساماندهی 

رئیس شورای اســالمی شهر مشهد نیز در این 
مراســم گفت: ایده این طرح در ماه رمضان در 
دیدار اعضای شــورای شــهر با تولیت آستان  

قدس رضوی، مطرح شد.
محمدرضــا حیدری افــزود: ایــن  گونه تفاهم  
کردن ها سخت است و همدلی و همراهی موجود 

در استان قابل قدردانی است.
وی ادامه داد: حاشیه نشینی واقعیتی در مشهد 
اســت، اما مهم نوع برخورد با حاشیه نشینی 
اســت و تالش شــهرداری این بوده است که 
سرانه خدمات را در این مناطق با سطح شهر 
برابر کنــد، اما موانعی وجود داشــت. رئیس 
شــورای اسالمی شهر مشــهد گفت: تاکنون 
تالش هــای امــدادی در این مناطــق انجام 
می شد، اما امروز کاری بنیادی برای ساماندهی 
حاشیه شهر رقم خورد و هدف شورای پنجم 
نیز اجرای پروژه های توســعه محور در مناطق 

حاشیه شهر بوده و هست.
حیدری افزود: اجرای پروژه های بنیادی منجر به 
توانمندسازی ساکنان می شود و تحرک توسعه را 
ایجــاد می کند. 2هزار میلیارد ریال نیز در قالب 
مشوق ها برای ساماندهی این مناطق اختصاص 
یافته اســت.وی ابراز امیدواری کرد با عملیاتی 
شــدن این پروژه ها، شــاهد اصــالح بافت های 

فرسوده و حاشیه شهر باشیم.

رعایت دستورالعمل های بهداشتی •
جدی ترین »معروف« 

حدود 215 روز است که کادر درمانی کشور جنگ نابرابری را 
با ویروس کرونا آغاز کرده اند. در حالی که انتظار می رفت مردم 
کشورمان براساس باورهای ملی و دینی چند صد ساله خود؛ 
یاور و مددکار این روزهای کادر درمان باشند اما شواهد طور 
دیگر نشان می دهد. چنانکه بنا بر گفته فرمانده ستاد مقابله با 
کرونا در کالنشهر تهران، کشور ما در جایگاه سوم فرسودگی 
کادر درمانی قرار دارد. همچنین به لحاظ فوت این گروه نیز 
شــرایط چندان مطلوبی نداریم و در رده های نخســت جای 
گرفته ایم. حال آنکه پیش از این ها و در شــرایط عادی نیز به 
لحاظ سرانه نیروی انسانی و امکانات حوزه سالمت وضعیت قابل 
قبولی نداشتیم. در سال گذشته و بنا بر آمار سازمان بهداشت 
 جهانی )WHO(، ایران دارای سرانه نگران کننده 11 پزشک

به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت اســت. شرایط وقتی نگران 
کننده تر می شــود که بدانید این آمار نه تنها نسبت به سرانه 
کشورهای توسعه یافته فاصله قابل توجهی دارد که در مقایسه 
با کشــورهای منطقه نیز ســرانه پایینی محسوب می شود. 
چنانکه ســرانه پزشــک در کشور ما نســبت به بسیاری از 
کشــورهای منطقه نیز رقم چشمگیری نبوده و ما در جایگاه 
بیستم قرار گرفته ایم. ناگفته نماند که در شرایط عادی و بدون 
بحران نیز اســتان خراسان رضوی از نظر سرانه پزشک حتی 
نسبت به آمار کشــوری نیز پایین تر بوده و شرایط مطلوبی 
نداشته است. گفتنی است از نظر تعداد دیگر گروه های درمانی 
نیز وضعیت چندان امیدبخش نیست. بنابراین با شیوع کرونا 
و ابتال و فوت جمع کثیری از فعاالن حوزه ســالمت، کمبود 
کادر درمــان وضعیت بحرانی تری به خود گرفته اســت. به 
هر حال در همین روزهایی که مزین به نام ســاالر شهیدان 
اســت و بر مقوله امر به معروف تأکید می شــود، جا دارد که 
گروه های مرجع و معتمدان جامعه نســبت به ترویج رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی از سوی مردم به عنوان جدی ترین 
و ضروری ترین تبلیغ »معروف« در شرایط فعلی توجه کنند؛ 
چراکه با تداوم روند عنان گســیخته کرونا در ماه های آینده، 
بسیاری از گروه های درمانی کشور صدمه دیده و آسیب جدی 
به نیروی انســانی حوزه یاد شده وارد می شود. البته بی شک 
مردم و کشــور نیز بی نصیب از این صدمات نخواهند بود و به 
وضوح سرمایه های مادی و معنوی جامعه دستخوش خسران و 
نابودی خواهد شد. این در شرایطی است که با وجود فشارهای 
خارجی و تحریم های روزافزون تنها راه مقابله با تهدیدهای یاد 

شده صیانت از سرمایه های موجود است.

11۰ عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس •
در خراسان رضوی منتشر شد

ایرنا: رئیس گروه فرهنگی اداره  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تاکنون مجوز چاپ و 
نشــر برای 110 عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس در این 
استان صادر شده است.فاطمه حســینی افزود: این تعداد از 
مجموع 600 عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس اســت که 

از سال 1۳۹6 تاکنون در خراسان رضوی چاپ شده است.
وی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون هزار و ۹61 عنوان کتاب 
در این استان به چاپ رسیده است. رئیس گروه فرهنگی اداره 
 کل فرهنگ و ارشاد اســالمی خراسان رضوی شمار ناشران 
فعال در استان را 4۳0 ناشر اعالم و بیان کرد: 15 ناشر از این 
تعداد دســت اندرکار تدوین، چاپ و نشر کتاب های مرتبط با 

حوزه ادبیات دفاع مقدس هستند.

با میزبانی آموزش و پرورش خراسان رضوی 
برگزار می شود

 نخستین جشنواره •
مداحی نوغالمان حسینی

حســین پورحسین: 
فرهنگی  اداره  رئیــس 
هنری، اردوها و فضاهای 
پرورشی خراسان رضوی 
از میزبانــی آمــوزش و 
رضوی  خراسان  پرورش 
در نخســتین جشنواره 
مداحی نوغالمان حســینی خبــر داد.رضا افشــاری گفت: 
این جشــنواره با هدف اعتالی فرهنگ عاشــورایی در بین 
دانش آموزان و تقویت انجمن مداحی ویژه دانش آموزان پسر 
متوسطه اول و دوم، با محوریت کانون های فرهنگی و تربیتی 

به صورت مجازی و در بستر شبکه شاد برگزار می شود.
وی با اشــاره به برگزاری این دوره از مسابقات در دو مرحله 
مقدماتــی و فینال تصریح کرد: آثار رســیده بــه دبیرخانه، 
توسط داوران مورد بررســی قرار خواهد گرفت و افرادی که 
حد نصاب نمره الزم را کســب کننــد، در مرحله فینال و از 
طریق ارتباط زنده تصویری به رقابت با سایر شرکت کنندگان 
خواهند پرداخت.رئیس اداره فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای 
پرورشی خراسان رضوی با بیان اینکه دانش آموزان می توانند با 
 @Nogholamanhosini مراجعه به کانال جشنواره با آدرس
در سامانه شاد از آخرین اطالعیه ها و نحوه شرکت در مسابقه 
آگاهــی یابند، اظهار کــرد: آیین اختتامیه و اعالم اســامی 
برگزیدگان در تاریخ چهارم آبان ســال جــاری و مصادف با 

شهادت امام حسن عسکری)ع( برگزار خواهد شد.

شهروندان در گفت وگو با قدس:
 منتظر تحقق وعده وزیر•

 برای کاهش قیمت تخم مرغ هستیم
هاشــم رســائی فر: 
مرغداری هایی  تعطیلی 
روزانه  تخم مــرغ  کــه 
مردم را تولید می کردند 
طی یکی دو ماه گذشته 
که  داشــت  پیامدهایی 
پس از مدتــی آن را در 
نوسان قیمتی تخم مرغ دیدیم. کمبود و گرانی نهاده های دامی 
منجر به تعطیلی این مرغداری ها شــد و پس از زمانی کوتاه 
قیمت تخم مرغ را از دسترس خارج کرد به طوری که قیمت 

تخم مرغ تا حدود دو برابر رشد داشت!
اعالم قیمت مصوب هم نتوانســت افسار گسیخته این ماده 
پروتئینی را مهار کند و هر روز بازار شاهد گرانی تخم مرغ بود. 
تعطیلی مرغداری ها و سپردن مرغ های تخم گذار به کشتارگاه 
نیز زمینه را برای عرضه تخم مــرغ، کمتر و کمتر کرد تا در 
نهایت حتی بحث کمبود و رشد قیمت تخم مرغ به مبحث روز 

وزارت جهاد کشاورزی تبدیل شد. 

قول های وزیر برای کاهش قیمت تخم مرغس
اما هفته گذشته وزیر جهاد کشاورزی در خصوص اصالح نرخ 
تخم مرغ و راهکارهایی که برای این موضوع وجود دارد، گفت: 
روند رو به افزایش صادرات تخم مرغ سبب افزایش قیمت این 
محصول شد که با اقدام های صورت گرفته بین دو تا سه روز 

آینده بازار این محصول متعادل می شود. 
این دو تا سه روز به ابتدای هفته جدید یعنی امروز کشیده شد 
و طبق اعالم وزیر قرار است از امروز تخم مرغ با قیمت جدید و 

کاهشی در بازار عرضه شود.
خاوازی همچنین درباره وضعیت بازار تخم مرغ و اجرایی نشدن 
قیمت 26 هزار تومانی هر شانه در بازار مدعی شده روی مجوز 
صادرات تخم مرغ کار می شود تا با به حداقل رساندن مجوزها 

بازار این محصول به حالت عادی بازگردد. 
وزیر جهاد کشاورزی با تکرار موضوع کاهش قیمت تخم مرغ 
بیان کرده قیمت جدید هر شانه تخم مرغ ۳0 تایی حدود 26 
هزار تومان اســت و اقدام هایی صورت گرفته است تا صدور 
مجوزهای صادراتی کاهش یابد و منجر به متعادل شدن قیمت 
تخم مرغ  شود تا جایی که برای مصرف کنندگان این کاهش 

قیمت کامالً محسوس باشد. 
در ســخنان خاوازی همچنین به این نکته نیز اشاره شده که 
عالوه بر تشــدید نظارت ها بر قیمت تخم مرغ توسط سازمان 
تعزیرات کشور، تیمی نظارتی در وزارت جهاد کشاورزی نیز 
تشــکیل شده که این امر مورد استقبال تولیدکنندگان برای 

افزایش تولید قرار گرفته است.

دو برابر شدن قیمت تخم مرغس
با وجود اینکه طبق اعالم مسئوالن قرار است از امروز قیمت 
تخم مرغ متعادل شود و بازار این ماده غذایی مورد رصد واقع 
شود اما مردم برای تهیه تخم مرغ طی روزهای اخیر مشکالتی 

داشتند و قیمت ها همچنان صعودی گزارش شده است.
یک شهروند مشــهدی در خصوص قیمت تخم مرغ در بازار 
می گوید: پس از گرانی های اخیر دلمان خوش بود که حداقل 
رشد قیمتی چندانی در تخم مرغ نداریم و این ماده غذایی با 
قیمتی ثابت در اختیار مردم قرار می گیرد اما چند وقتی شده 
که قیمت تخم مرغ هم با سرعتی عجیب روندی صعودی به 

خود گرفته و تا حدود دو برابر افزایش قیمت داشته است.
وی می افزاید: پیش از این قیمت هر شانه تخم مرغ در حدود 
21 تا 22 هزار تومان بود اما اکنون برای خرید همان تخم مرغ 

باید چیزی در حدود 40 هزار تومان پول بدهیم.
شــهروند دیگری نیز با اشــاره به گرانی های اخیر در بازار 
تخم مرغ گفت: اگر دولت نرخ مصوبی را برای تخم مرغ در 
نظر می گیرد می بایست پس از آن نیز موضوع نظارت را هم 
جدی بگیرد صرف اینکه قیمتی از ســوی مسئوالن اعالم 
شود و نظارتی بر آن نشــود کار به جایی نخواهد رسید و 
مشکالت همچنان باقی خواهد بود. اگر نرخ مصوبی هست 

باید نظارتی هم باشد. 
او ادامه می دهد: بر پایه اعالم مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی 
 از شــنبه )امروز( گویا تخم مرغ قرار اســت به نرخ مصوب و

26 هزار تومان برای هر شانه به فروش برسد ما منتظر تحقق 
وعده وزیر کشــاورزی هســتیم؛ چرا که این موضوع حتماً 
می تواند قیمت های کاذبی که در بازار هست را بشکند اما اگر 
بر همین نرخ اعالمی و اعمال آن نظارتی از ســوی نهادهای 
نظارتی نباشد قطعاً مردم ســودی نخواهند برد و مشکالت 

کمتر نخواهد شد که هیچ، بیشتر هم می شود.

اجرای این 12 پروژه 
شهری کار جهادگونه ای 

است که امیدواریم با 
همت مردانه متولیان 

با پایان خوبی روبه رو 
شویم و شعار »یک 

حاشیه کمتر، صدها 
 فرصت بیشتر« 

محقق شود
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سرور  هادیان: اگرچه 40 سال از آغازین روزهای دفاع مقدس 
می گذرد اما مگر می شــود حماسه عشــق، ایثار و شهادت را 
از خاطر برد. از آغاز دوران دفاع مقدس هنرمندان بســیاری 
در راســتای ثبت آن همه عاشــقی، شهامت، رشــادت و از 
خودگذشتگی آثار بســیاری به جای گذاشتند. بی شک هنر 
یکــی از ابزارهای انتقال و مانــدگاری آن همه حس های ناب 
و تکرار نشدنی است. از این رو به سراغ تنی چند از هنرمندان 
هنرهای تجسمی شــهرمان می روم تا در خصوص تأثیر دفاع 

مقدس روی آثار هنرمندان برایمان بگویند. 

تجسم میدان نبردس
یکی از پیشکسوتان عرصه هنرهای تجسمی در این خصوص 
می گوید: هنر به طور قطع نقش بسزایی در دوران عشق و ایثار 

داشته است و در بحث دفاع مقدس آثاری را انجام داده ام. 
»زهره مهانی منش« متولد 1۳۳6 در مشهد می افزاید: بیشتر 
کارهای من مذهبی اســت و در خصوص دوران دفاع مقدس 
آثار زیــادی در زمینه طراحی و نقاشــی دارم.وی که دیپلم 
دکوراسیون داخلی ساختمان و کارشناس تذهیب و نگارگری 
است خاطرنشــان می سازد: به تصویر کشــیدن دوران دفاع 
مقدس با یک اثر هنری، حس عجیبی دارد که قابل توصیف 
نیست. در هنگام طراحی و نقاشی آثار دفاع مقدس، احساس 
می کردم خودم در صحنه نبرد هســتم و رزمندگان را مجسم 
می کردم و تحت تأثیر قرار می گرفتم و با همان حس نقاشی را 
می کشیدم. وی که تذهیب کار بازنشسته آستان قدس رضوی 
در بخش کتابخانه ها و موزه هاســت، تصریح می کند: بیشتر 
کارهای من با ســوژه های دفاع مقدس در همــان دوران در 
نمایشگاه های گروهی به نمایش گذاشته شده است، همچنین 

همان زمان برای تدریس در کنگره شهدا نیز دعوت شدم.
وی که تا ســال گذشته نیز به صورت افتخاری با موزه آستان 
قدس به عنوان تذهیب کار همکاری داشته است در پاسخ به 
این پرسش که هنرمند در حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس 

چقدر می تواند تأثیرگذار باشــد، اظهار می دارد: به طور قطع 
هنرمندان می توانند در بسیاری از مسائل تأثیرگذار باشند و این 

تأثیرگذاری می تواند مثبت و همچنین منفی باشد.

هنر و حفظ ارزش هاس
عضو هیئت مدیره انجمن هنرهای تجســمی خراسان و یکی 
دیگر از پیشکســوتان هنر نقاشی شــهرمان نیز در این باره 
می گوید: اگرچه از دوران دفاع مقدس زمان زیادی گذشــته 
اســت و این روزها مروری از خاطرات آن دوران است اما هنر 

می تواند بسیاری از خاطرات را حفظ کند.
»طاهره واحدیان« کارشناس نقاشی، متولد 1۳۳۸ در مشهد 
می افزایــد: در دوران دفــاع مقدس، بســیاری از هنرمندان 
در راســتای دفاع مقدس کارهای بســیاری انجــام داده اند و 

نمایشگاه های زیادی نیز برگزار شد.
همچنین تعداد زیادی از هنرمندان معتقد بودند هنر در دوران 
دفاع مقدس کمک زیادی به حفظ آثار و ارزش های اســالمی 

آن دوران کرده است.

نقش هنر و زاویه دید به دفاع مقدسس
او که بیش از ســه دهه در هنر نقاشــی مشغول به کار است، 
خاطرنشان می سازد: هنرمند روح لطیفی دارد و می توان گفت 
در همه دوران ها هنرمندان به نوعی تلطیف گر شرایط جامعه 

خودشان هستند.
هنرمنــد به جنگ از یک زاویه لطیف تر به آن نگاه می کند تا 
بتواند تأثیر اجتماعی را به وجود آورد یعنی خشونتی که زاییده 
یک جنگ است را بتواند با لطافت و روح هنرمندانه اش لطیف تر 

کند. 

برای حفظ راه شهدا قسم خورده ایمس
 »فریدون حاجی زاده آزاد« متولد 1۳42، اهل تبریز که ۳0 سال

است مجاورالرضا و کارشناس ادبیات فارسی است یکی دیگر 

از پیشکســوتان عرصه هنرهای تجسمی است که خود نیز از 
رزمندگان دوران عشق و ایثار و شهادت است. او می گوید: من 
سال ها در دفاع مقدس حضور داشته ام و از سال 62 تا یک ماه 
پس از پذیرش قطعنامه در جبهه بودم. طبیعی است که چون 
ســال ها در این وادی حضور داشته ام، روحیه دفاع مقدس در 
آثارم بسیار تأثیرگذار بوده است.وی با اشاره به این نکته که ۳0 
تن از دوستانش در جبهه به شهادت رسیده اند، بیان می دارد: 
پس از دفاع مقدس بحــث فرهنگی که پیش آمد با تعدادی 
از دوســتانم در سال های دفاع که با هم  همرزم بودیم، تمامی 
تالشــمان را معطوف کردیم که در جبهه فرهنگی و با هنر، 

رسالت خودمان را در رابطه با شهدا ادا کنیم.
وی خاطرنشان می سازد: از این رو وارد عرصه هنر در رشته های 
خوشنویســی و نقاشی شــدم. همچنین چون معلم بودم در 
وظیفه معلمی چــه در کالس درس و چه در عرصه اجتماع 
برای حفظ رشادت ها و شهادت های جوانان عزیزمان فعالیتم را 

آغاز کردم  و همچنان ادامه دادم.
این هنرمند پیشکسوت تصریح می کند: تمامی آثار من درباره 
دفاع مقدس است و جز راه شهدا آثاری خلق نکردم، همچنین 
تاکنون سعی کرده ام بر آن پیمانی که بسته بودم وفادار بمانم.

او که در کارهای هنری خویش ترسیم بیش از یک هزار تصویر 
شــهدا دارد، بیان می کند: آن زمان به صورت گرافیکی، چاپ 
پوســتر در مجالت و عکس های شهدا و خانواده های شهدا را 
انجام می دادم و بیش از یک هزار ترســیم تصاویر شــهدا در 

کارهای هنری من همیشه برایم ارزش ویژه ای دارد.

پروین محمدی: خیلی وقت ها الزم نیســت به دنبال بهانه ای 
باشیم برای ابراز قدردانی مان از کسانی که خودشان را وقف تربیت 
دیگران کردند. آدم هایی که همه هم و غمشان تربیت فرزندانی 
صالح و خدمتگزار به جامعه است همانند پدر و مادری که چند 
فرزند پزشک تربیت کرده اند و حاال ثمره تالش آنان در نقاط دور 

و نزدیک مشغول خدمت به همنوعان خود هستند.
حاج غالمعلی شیرین زاده فیض آبادی؛ خادم اهل بیت)ع(، مدرس 
قرآن، محقق و پژوهشگر در زمینه تاریخ اسالم و... پدر سه پزشک 
متخصص و فوق تخصص مشهدی است که نمونه ای از این دست 
انسان هاست.این محقق تاریخ اسالم می گوید: فروردین سال 2۳ 
در فیض آباد مه والت در خانواده ای کشــاورز به دنیا آمدم و پس 
از گذراندن دوران دبستان و فاصله بین دبیرستان چهار سال در 
حوزه علمیه مه والت و تربت حیدریه و ســپس به طور پاره وقت 
در حوزه علمیه مشــهد از محضر علما بهره مند شده ام و هزینه 

تحصیلم را از طریق کار باغبانی و فروش هیزم تأمین می کردم. 
شــیرین زاده می افزاید: پس از اتمام تحصیل به استخدام آستان 
قدس رضوی درآمدم و در بیمارستان امام رضا)ع( مشغول به کار 
شدم و پس از آن در اداره اراضی و سپس به عنوان معاون امالک 

آســتان قدس در ســرخس و پس از آن در دهه 50 وارد حوزه 
بهداشت و درمان شدم و... . 

او در ادامه خاطرنشان کرد: سال 5۳ و در سن ۳1 سالگی در حالی 
که سرپرستی پدر و مادرم را به عهده داشتم ازدواج کردم، در طول 
زندگی مشترکمان صاحب چهار فرزند شدیم، همزمان از بچه های 
برادرم نیز که در جوانی از دنیا رفته بود نگهداری می کردم تا آن ها 
را به سر و ســامان )کار و زندگی و ازدواج و...( رساندم. وی ادامه 
می دهد: با اشتغال همسرم در آموزش و پرورش و کار شبانه روزی 
در کنار هم توانستیم قطعه زمینی بگیریم و سقفی برای خودمان 
دست و پا کنیم. یادم می آید من بنایی می کردم و همسرم سیمان 
درســت می کرد و آجر به دســت من می داد تا بنا به زیر سقف 
رسید و مجبور شدیم برای اتمام ساختمان کمک بگیریم. پس از 
سه سال کار ساختمان به پایان رسید و ما با تولد فرزند چهارمم 
صاحب خانه شدیم و با نوزاد 10 روزه به خانه خودمان نقل مکان 
کردیم. آقای شیرین زاده با تأکید بر اینکه بچه ها از دوران طفولیت 
باید کار کنند تا قدر پول و زحمات پدر و مادرشان را بدانند، گفت: 
پسرم چهار ســاله بود که گالن خالی را در فرغون می گذاشت و 
از مسافتی دور برایمان آب آشــامیدنی می آورد و در قبال آن 5 

ریال بــه او می دادم تا بداند برای پــول درآوردن باید کار کند و 
حاال او مهندس ناظر آب و فاضالب خراسان جنوبی است. دختر 
بزرگم »لعیا« با رتبه ستاره دار در دانشکده پزشکی مشهد قبول 
شد و پس از پزشکی عمومی تخصص زنان و سپس فوق تخصص 
انکولوژی زنان را گذراند و اکنون در بیمارستان های قائم، رضوی، 
موســی بن جعفر و مطب مشغول مداوای بیماران است. سومین 
فرزنــدم »آزاده« اکنون متخصص طب اورژانس اســت. آخرین 
فرزندم »عاطفه« نیز متخصص بیهوشی آی سی یو و عضو هیئت 
علمی دانشگاه است. وقتی از این پدر مهربان 76 ساله می پرسم 
رمز موفقیت خانواده و فرزندانتان را در چه می دانید، می گوید: پس 
از لطف الهی، حمایت و تشویق و سازگاری همسرم حاجیه خانم 

فاطمه باهوش مهم ترین عامل موفقیت خودم و فرزندانم  است.

در گفت وگو با هنرمندان هنرهای تجسمی عنوان شد 

هنرمندان دفاع مقدس ترسیم گر راه شهدا هستند

گفت وگو با پدر سه پزشک مشهدی

فرزندانم خدمتگزار مردم هستند

عشقستانعشقستان

گپگپ

فرماندار شهرستان در گفت وگو با قدس تشریح کرد
پیگیری مسائل و مشکالت صالح آباد •

در پایتخت
خبرنگار  صالح آباد- 
فرمانــدار  قــدس: 
در  صالح آباد  شهرستان 
ما  خبرنگار  با  گفت وگو 
با اشــاره به نتایج سفر 
خود به پایتخت گفت: با 
سفر به تهران و مراجعه 

حضوری به سازمان امور اداری و استخدامی و وزارتخانه های 
کشور، آموزش و پرورش و صنعت، معدن و تجارت و مؤسسه 
خیریه آبشار عاطفه ها مسائل و مشکالت شهرستان را پیگیری 
کــردم. ولی قلیچی دیدار با معــاون رئیس جمهور و رئیس 
ســازمان امور اداری و استخدامی کشــور در معیت نماینده 
شهرستان را بسیار ارزشــمند توصیف کرد و افزود: استقرار 
ادارات در شهرســتان یک مطالبه بحق و مردمی است که از 

ابتدای حضورم در شهرستان پیگیر آن بودم.
وی خاطرنشان کرد: مصوبه هیئت وزیران در اواخر دی ماه ۹۸ 
درخصوص نحوه استقرار ادارات در شهرستان های با جمعیت 
کمتر از 70 هزار نفر به سازمان امور اداری و استخدامی کشور 
ابالغ شد و در اسفند همان سال با حضور در سازمان مذکور 
پیگیر اجرای آن بودم که پس از گذشــت هفت ماه خبری از 
دستورالعمل ابالغی نشد.وی تصریح کرد: در دیدار با استاندار 
نیز موضوع مطرح و اســتاندار هم در نامه بــه امور اداری و 
استخدامی کشور خواستار تسریع در ابالغ دستورالعمل شد 
که با ابالغ دســتورالعمل مذکور حداقل 12دستگاه اجرایی 
مجوز اســتقرار خواهند گرفت و برای ســایر دستگاه ها نیز 
بایستی از طریق وزارتخانه ها پیگیر باشیم. وی تأکید کرد: در 
آنجا بنده و هم نماینده، بر استثنا کردن شهرستان صالح آباد 
از شــاخص های مذکور تأکید کردیم که مقرر شــد هیئت 
کارشناسی سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی همین 
ماه از شهرستان بازدید کنند تا در خصوص استقرار ادارات بر 
اساس دستورالعمل ابالغی و ســایر ادارات بر اساس گزارش 
مذکور تصمیم گیری شود.ولی قلیچی یادآور شد: در دیدار با 
خانم چوپانی، مدیر قرارگاه محرومیت زدایی مؤسســه آبشار 
عاطفه ها در تهران با قدردانــی از همراهی و کمک های این 
مؤسسه به خانواده های نیازمند، خواستار حضور فعاالنه این 
مؤسسه خیریه در حوزه اشتغال و توانمندسازی خانواده های 
بیکار و نیازمند شدم و در این دیدار فهرستی از نیازمندی های 
آموزشی دانش آموزان و مدارس ارائه شد که تا پایان مهر ماه در 

اختیار آموزش و پرورش شهرستان قرار می گیرد.



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
 سردیس » شهید صارمی«•

 در مشهد رونمایی شد
خبرنگار  سردیس  ایرنا: 
شــهید محمود صارمی 
همزمــان بــا چهارمین 
روز هفتــه دفاع مقدس، 
طی مراســمی با حضور 
از اصحاب رسانه  جمعی 
و مدیــران شــهری در 
مشهد رونمایی شد.مدیر 

مسئول خبرگزاری رضوی در این مراسم گفت: شهید صارمی 
به دست عوامل اسالم آمریکایی مظلومانه به شهادت رسید.

ســیدجالل فیاضی با بیان اینکه یکی از تالش های ما زنده 
نگه داشتن یاد شهدا و تجلیل از شهیدان و خبرنگاران بوده 
اســت، افزود: همه ما به نوعی مدیون خون شهدا هستیم و 
باید در مسیر آن ها حرکت کنیم و مسیر شهدا دفاع از عزت 
و سربلندی کشور است و باید عزت و سربلندی که به برکت 

خون شهیدان ایجاد شده را پاس بداریم.
رئیس کمیسیون فرهنگی شهرداری مشهد هم گفت: تقویت 
و برجسته ســازی عناصر هویت بخــش از جمله برنامه های 
شورای شــهر مشــهد و یکی از این عناصر فرهنگ ایثار و 
شــهادت است. شــهدا چشم و چراغ شــهر و روشن کننده 
مســیر ما و آیندگان هستند.احســان اصولی افزود: نقش و 
جایگاه رســانه و خبرنگاران در شــفافیت و آگاهی رسانی بر 
کسی پوشیده نیست و شــهید صارمی نیز جزو افرادی بود 
که تا آخرین لحظه شــهادت به رسالت خود صادقانه عمل 
کرد.بهزاد چوپانکاره، رئیس اداره هنری شهرداری مشهد هم 
گفت: برای هفته دفاع مقدس رونمایی از سردیس چهار شهید 
پیش بینی شده که تاکنون سردیس شهید ابراهیم فخرایی و 
شهید محمود صارمی رونمایی شده است و سردیس شهیدان 

فرامرزی و حبرانی هم در هفته آینده رونمایی خواهد شد.

مسئوالن شهری به دیدار جانبازان •
اعصاب و روان در مشهد رفتند

مشهد،  شــهردار  ایرنا: 
از  جمعــی  و  رئیــس 
اعضای شــورای اسالمی 
با  این کالنشهر همزمان 
چهارمین روز هفته دفاع 
مقدس، از مرکز بازتوانی 
جانبــازان اعصاب و روان 

امام خمینی)ره( در مشهد بازدید کردند.
در این بازدید  شــهردار مشــهد و رئیس شــورای اسالمی 
شــهر مشــهد به همراه پنج نفر از اعضای این شورا ضمن 
تجدیدمیثاق بــا آرمان های مقدس شــهدا و ایثارگران در 
دوران دفاع مقدس، در جریان مشــکالت و مسائل جانبازان 
اعصــاب و روان این مرکز قرار گرفتند.این بازدید با همراهی 
حجت االسالم »حسین معصومی« مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران اســتان خراسان رضوی و جمعی دیگر از مسئوالن 

این نهاد انجام شد.

در خراسان جنوبی انجام شد
 رسیدگی به بیش از ۲هزار پرونده •

در شعب تعزیرات  حکومتی
ایرنا: مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: ۲هزار 
و ۷۰ پرونده تخلف در ۶ ماه گذشــته وارد شــعب تعزیرات 
حکومتی استان و ۲هزار و ۷۹ پرونده در این مدت مختومه شد.

محمدحسین اشــرفی افزود: از ابتدای امســال تاکنون در 
بخش کاال و خدمات ۹۸۰ پرونده تخلف وارد شعب تعزیرات 
استان شده اســت.وی تعداد پرونده های مختومه در بخش 
کاال و خدمــات را یک هــزار فقره اعالم و بیــان کرد: میزان 
پرونده های مختومه به وارده در این بخش ۱۰۲درصد است و 
متهمان این پرونده ها به پرداخت ۱۰میلیارد و ۴۳۸میلیون و 

۸۵۸ هزار ریال محکوم شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراســان جنوبی اظهار کرد: در 
بخش قاچاق کاال و ارز نیز امســال ۸۶۴ فقره پرونده وارد و 
۸۴۳ فقره نیز مختومه شد که متهمان به پرداخت ۱۱میلیارد 

و ۶۴۲ میلیون و ۴۷۹هزار ریال محکوم شدند.
وی، میزان پرونده های مختومه به وارده در بخش بهداشت، 
دارو و درمان را ۱۰۴.۴درصد ذکر کرد و گفت: در این بخش 
نیز از ابتدای امســال تاکنون ۲۲۶فقــره وارد و ۲۳۶ پرونده 
مختومه شــده و میزان محکومیت متهمان ۵۸۴ میلیون و 
۷۱۰ هزار ریال برآورد شده است.اشرفی با اشاره به بیشترین 
پرونده های تشکیل شده در شعب تعزیراتی استان عنوان کرد: 
امسال در بخش کاال و خدمات بیشترین تخلفات مربوط به 
درج نکردن قیمت، گران فروشــی و ارائه ندادن فاکتور خرید 

بوده است.
وی گفــت: در بخش قاچــاق کاال و ارز نیز به ترتیب خرید، 
فــروش و حمل کاالی قاچــاق، ورود و خــروج کاال بدون 
تشــریفات گمرکی و حمل کاالی قاچاق، بیشــترین تعداد 

پرونده ها را به خود اختصاص داده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی افزود: همچنین در 
بخش بهداشت، دارو و درمان رعایت نکردن دستورالعمل های 
بهداشتی، رعایت نکردن مقررات بهداشت محیط و عرضه و 
فروش مواد خوردنی فاقد مجوز، به ترتیب بیشــترین میزان 

تخلفات را به خود اختصاص داده است.

با هوشیاری پلیس طبس کشف شد
جاسازی 717 سکه عتیقه در یک پژو•

فرمانده قرمــز:   خط 
 انتظامي طبس از کشف 
۷۱۷ سکه عتیقه در این 

شهرستان خبر داد.
 سرهنگ محمود علی پور

در تشــریح این ماجرا 
گفت: مأموران ایست و 
بازرسی دیهوک شهرستان طبس هنگام کنترل خودروهای 
عبوری به یک دســتگاه خودرو ســواری پژو۴۰۵ مشکوک 
شــدند و آن را برای بررسي بیشتر متوقف کردند.وي افزود: 
مأموران پس از هماهنگی با مراجع قضایی از خودرو بازرسی 
کرده و ۷۱۷ ســکه عتیقه که به صورت ماهرانه اي جاسازی 
شــده بود را کشف کردند.فرماندهی انتظامي طبس تصریح 
کرد: سکه های مکشوفه توسط کارشناسان میراث فرهنگی 
شهرستان طبس و مرکز استان خراسان جنوبی بازدید و برابر 
اعالم آنان سکه های کشف شده مربوط به دوران ششم و هفتم 
هجری و به )حکومت سلجوقیان( تعلق دارد.سرهنگ علی پور 
با اشاره به نظر کارشناسان در خصوص ارزش ریالي سکه های 
مکشوفه ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: 
در این رابطه یک متهم دستگیر و به همراه پرونده به مراجع 
قضایي معرفي شــد.   این مقام انتظامی در پایان هشدار داد: 
پلیس شهرستان طبس به کساني که در کار خرید و فروش 
غیرقانونی عتیقه فعالیت دارند اجازه نخواهد داد میراث ملي و 
تاریخي این مملکت را از بین ببرند و با این گونه افراد برخورد 

قاطع خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست
  این شهرستان خبر داد

 دستگیری ۸۰ شکارچی متخلف •
در تربت جام

خبرنگاران:  باشگاه 
حفاظت  اداره  رئیــس 
محیط زیست تربت جام 
گفت: با تالش مأموران 
یــگان حفاظت محیط 
زیســت از ابتدای سال 
تاکنون ۸۰ شــکارچی 
متخلف در این شهرســتان دستگیر شده اند.جواد دامن پاک 
با اشاره به دســتگیری ۸۰ شکارچی متخلف از ابتدای سال 
تاکنــون در این شهرســتان، گفت: این تخلفــات در قالب 
۴۷ پرونده  به مراجع قضایی برای رســیدگی و صدور حکم 
ارسال شده است.وی افزود: متخلفان در این رابطه پنج رأس 
قوچ و میش وحشی، یک رأس کل وحشی، ۱۱ سر خرگوش، 
یک رأس گراز، یک رأس تشی و شکار ۶قطعه کبک، یک قطعه 
بلدرچین،  ۶قطعه باقرقره، ۱۱ قطعه تیهو، دو قطعه فاخته، ۶۰ 
قطعه چکاوک و زنده گیری ۲۷قطعه کبک،  دوبهله دلیجه، 
پنج بهله سارگپه و یک بهله قرقی را شکار کردند.رئیس اداره 
حفاظت محیط زیست تربت جام ادامه داد: این افراد مجموعاً 
۳میلیارد و ۸۸۱میلیون و ۹۰۰هزار ریال ضرر و زیان به محیط 
زیست وارد کردند که تاکنون ۵۵۰میلیون و ۲۰۰ هزار ریال از 
متخلفان بابت جریمه اخذ و به خزانه دولت واریز شده است.

دامن پاک با اشاره به اینکه روند رسیدگی به پرونده ها در مراجع 
قضایی همچنان ادامه دارد، بیان کرد: از متخلفان ۱۷ قبضه 
سالح مجاز و ۶ قبضه سالح غیرمجاز کشف و ضبط کرده ایم.

پلیس خراسان شمالی خبر داد
14 سارق و مالخر در محاصره قانون •

خبرنگاران:  باشگاه 
فرمانــده   جانشــین 

انتظامی خراسان شمالی 
۱۴سارق  دستگیری  از 
و مالخــر حرفــه ای با 
۶۷ فقــره ســرقت در 
خبر  خراسان شــمالی 
داد.سرهنگ محمدغالمی گفت: با اعالم چندین مورد انواع 
سرقت در یک هفته گذشته، موضوع در دستور کار کارآگاهان 

پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی با اشــاره به اینکه با تالش مستمر و به موقع کارآگاهان 
محل اختفای متهمان مورد شناســایی قــرار گرفت، افزود: 
کارآگاهان موفق شدند با اعزام به محل های اختفای متهمان 

۱۴ سارق و مالخر حرفه ای را شناسایی کنند.
وی  با اشاره به اینکه متهمان پس از دستگیری برای تکمیل 
تحقیقات به مقر انتظامی منتقل شدند، عنوان کرد: متهمان 
در تحقیقات انجام شــده به ۶۷ فقره انواع ســرقت اعتراف 
کردند. جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه در 
نهایت هم ســارقان و هم مالخران پس از تکمیل تحقیقات 

برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

 در پی چند عملیات پلیسی 
در خراسان شمالی صورت گرفت

کشف ۲هزار ماسک و اقالم •
ضدفرهنگی 

ایرنا: جانشین فرمانده انتظامی بجنورد گفت: فردی که اقدام 
به زورگیری در یکی از خیابان های اطراف بجنورد کرده بود، 

شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ محمد گل محمدزاده روز پنجشنبه اظهار کرد: متهم 
با موتورسیکلت به یک شهروند نزدیک شده و با زور گوشی 
تلفن همراه وی را به سرقت برده و از محل متواری شده بود.

وی افزود: متهم از روی مشــخصات ظاهری که شــاکی در 
اختیار مأموران قرار داد، شناســایی و در یکی از خیابان های 
ســطح شهر دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.جانشین 
فرمانده انتظامی استان از کشف ۶۴میلیون و ۵۰۰هزار ریال 
انواع کاالی قاچاق در اســتان خبر داد و گفت: با شناسایی 
محل های نگهداری کاالهای قاچاق و بازرسی از این مکان ها، 
۲هزار عدد ماسک و ۲هزار و ۹۰۰ عدد لوازم بهداشتی کشف 
شد و چند متهم دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند. 
همچنین از سوی دیگر فرمانده انتظامی اسفراین هم در تشریح 
یک عملیات پلیسی دیگر گفت: در اجرای طرح جمع آوری 
اقالم ضدفرهنگی، یک هزار و ۳۵۰ قلم محصوالت غیرمجاز 
در این شهرستان کشف شد. سرهنگ مجید یگانه پور گفت: 
در راســتای اجرای این طرح و بازدید از اصناف عرضه کننده 
محصوالت فرهنگی، از دو  فروشگاه عرضه محصوالت مقدار 

قابل توجهی اقالم غیرمجاز کشف و ضبط شد.

عقیل رحمانی: بــا تالش مأمــوران یگان 
حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد، هفت 
حلقه مار ســمی و دو توله گــرگ در حوالی 

مشهد طی دو عملیات کشف شدند.

هفت مار زنده داخل یک مغازهس
مرتضی شیرزور، رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان مشهد، در تشریح نخستین 
اقــدام مأموران ایــن یگان برای شناســایی 
محــل نگهداری هفــت حلقه مار ســمی و 
بسیارخطرناک، به قدس گفت:حدود یک ماه 
پیش از طریق منابع اطالعاتی این اداره که به 
صورت افتخاری با محیط زیســت شهرستان 
همکاری می کنند، متوجــه تحرکات فردی 
شــدیم که اقدام به شــکار مارهای سمی و 

نگهداری آن ها می کرد.
وی تصریح کرد: بررســی ماجــرا با توجه به 
خطرآفرینی که می توانست نگهداری این گونه 
حیوان در مناطق مسکونی برای شهروندان به 
جز آسیب به حیات وحش داشته باشد، به یکی 
از تیم های یگان حفاظت محیط زیست مشهد 
دستور داده شد تا تمامی جوانب کار را هر چه 
سریع تر بررسی و در صورت صحت ماجرا اقدام 

نهایی را انجام دهند.
شــیرزور ادامه داد: مأموران به محل اعالمی 
اعزام و تحقیقات نامحســوس خود را در این 
زمینه آغاز کردند و پس از چند ساعت موفق 
شدند عامل این اقدام که یک فروشگاه عرضه 
سموم کشاورزی داشت را مورد شناسایی قرار 

دهند. 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
مشــهد تصریح کرد: در مرحله دوم تحرکات 
فرد مذکور چندین روز زیر ذره بین قرار داشت 
تا اینکــه جابه جایی برخی ادوات و اقالم، مهر 

تأییدی بــر نگهداری مار در 
محــل اعالمــی زد. پس از 
اطمینان از وجود مار در محل 
و در یک فرصت مناسب که 
امــکان هر واکنشــی از فرد 
متخلف گرفته شود، مأموران 
یگان حفاظت محیط زیست 
شهرســتان مشهد دست به 
کار شــده و فروشگاه مذکور 
را مورد بازرســی قرار دادند. 
در حالی که عامل این اقدام 
تصــور حضور مأمــوران در 
محل را نداشــت، ، سرانجام 

تفتیش محل موجب شد هفت حلقه مار)کفچه 
مارو...( که به صورت زنده و داخل یک آکواریوم 
و بــه صورت خطرناگی نگهداری می شــدند، 

کشف شود.

20 مار دیگر هم کشف شدس
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
مشهد به اقدام های مجرمانه دیگر این فرد هم 
اشاره کرده و عنوان کرد: با کشف این حیوانات 
این احتمال می رفت فرد مذکور باید نمونه های 
دیگری را هم در محــل نگهداری کند که بر 
این اساس دایره بازرسی گسترش یافت و این 
موضوع هم زمانی تأیید شد که ۲۰ حلقه مار 
مرده دیگر که داخل شیشه های الکلی نگهداری 
می شد، از آنجا کشف شد.این اقدام ها پایان کار 
این فرد نبود بلکه او یک گونه خزنده کمیاب به 
نام »گکوی خال پلنگی ترکمنی« را صید و آن 
را هم داخل آکواریومی دیگر نگهداری می کرد.

در ادامه تمامی حیوانات کشف شده به همراه 
فرد متخلف به مقر محیط زیست شهرستان 

مشهد منتقل شدند.

مســئول  مقــام  ایــن 
زیســت  محیــط  در 
شهرســتان مشــهد افزود: 
صید مار موجب وارد آمدن 
صدمه های جبران ناپذیری به 
اکوسیستم منطقه، همچنین 
تحمیل برخی خســارت ها 
به محصوالت کشــاورزی و 
افزایش گونه هایی  رشــد و 
مثل موش و دیگر جوندگان 
می شــود کــه در چرخــه 
غذایــی مارها قــرار دارند.

بررسی های  همچنین طبق 
اولیه نیروهای یگان حفاظت محیط زیســت 
شهرستان مشهد، هدف فرد متخلف از صید 
مارهای سمی، فروش زنده و اجزای  بدن آن ها 
مانند پوست و... بود. در پایان این عملیات فرد 
خاطی به همراه پرونده متشــکله به دستگاه 

قضایی معرفی شد.

کشف دو توله گرگ در  حوالی مشهدس
شیرزور در تشــریح اقدام بعدی که منجر به 
کشف دو توله گرگ شد، گفت: از سوی دیگر 
مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان 
مشهد در پی پایش مناطق شکار ممنوع و رصد 
تحرکات برخی افراد شناخته شــده ای که در 
لیست قرمز شکار و صید قرار داشتند، متوجه 
شدند  فردی اقدام به زنده گیری دو قالده توله 

گرگ کرده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
مشهد بیان کرد: پیگیری این موضوع هم در 
دســتور کار مأموران قرار گرفت و در نتیجه 
مشــخص شــد فرد مذکور کــه در منطقه 
احمدآباد مشهد ســاکن بود، دو توله گرگ را 

به محل سکونت خود منتقل و آنجا نگهداری 
می کند.از سوی دیگر تحقیقات و جمع آوری 
اطالعــات میدانی این احتمــال را پررنگ تر 
می کرد که مــادر این توله گرگ ها توســط 
شکارچی و یا شکارچیان دیگر تلف شده و فرد 
مذکور برای تولید نسل سگ گرگی  که اقدام 
بسیار خطرناکی است، این حیوانات را نگهداری 

می کند.
وی ادامه داد: از همین رو هماهنگی های الزم 
بــرای ورود به محل نگهــداری توله گرگ ها 
انجام شــد. این گونه شــد که دو قالده توله 
گــرگ که در شــرایط نامناســبی نگهداری 
می شــدند کشــف و آن ها هم به مقر محیط 
زیست منتقل شدند. در این پرونده فرد خاطی 
به دستگاه قضایی معرفی شد تا قانون درباره او 

تصمیم گیری کند.
باید دقت داشــت نســل ِکشــی از این گونه 
حیوانات از طریق جفت گیری با سگ می تواند 
بسیار خطرناک باشــد؛ چرا که رفتارهای دو 
حیوان با انسان متفاوت است. به عنوان مثال 
سگ با انســان رفتاری مسالمت آمیز دارد، اما 
گرگ این گونه نیســت.  اگر این اقدام صورت 
بگیرد  می تواند کار به ســمتی برود که نسل 
ایجاد شده به راحتی به انسان نزدیک شود و او 
را مورد آسیب قرار دهد. شیرزور در پایان افزود: 
از همکاری و همراهی همیاران محیط زیست 

شهرستان مشهد قدردانی و تشکر می شود.

با تالش مأموران حفاظت محیط زیست مشهد رقم خورد

کشف دو توله گرگ وهفت مارسّمی!

با  پیگیری مأموران  
 مشخص شد 

فرد ی که در منطقه 
احمدآباد مشهد ساکن 

 است، دو توله گرگ 
 را به محل سکونت خود

  منتقل و آنجا
 نگهداری می کند

بــرشبــرش

مخاطبان گرامی!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
 پیش بینی دمای صفر درجه •

برای نقاط کوهستانی خراسان رضوی
قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: با توجه به 
بررسی نقشــه های پیشــیابی و تصاویر دریافتی از ماهواره 
هواشناســی، پدیده جوی غالب به ویــژه در مناطق بادخیز 
جنوب شــرق اســتان، افزایش ســرعت باد گاهــی توأم با 
گردوخاک اســت، اما از اواخر وقت فردا یکشنبه و طی روز 
دوشنبه با نفوذ سامانه ناپایدار، افزایش سرعت وزش باد )در 
برخی نقاط وزش باد شــدید موقتی( و افزایش ابر در سطح 
استان، همچنین وقوع بارش هایی پراکنده با احتمال رعدوبرق 
)به خصوص در مناطق شــمالی، غربی و ارتفاعات اســتان( 
پیش بینی می شود. ضمن اینکه با تقویت جریانات شمالی، از 
روز دوشنبه تا چهارشنبه کاهش محسوس دما نیز در استان 
رخ خواهد داد به طوری که پیش بینی می شــود در مناطق 
کوهستانی و مرتفع استان حداقل دمای شبانه به حدود صفر 

درجه سلسیوس برسد.
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زاوهی تصوریزاوهی تصوری

مشهد فوری: معاون نظارت  و پایش اداره کل حفاظت محیط 
زیست خراسان رضوی گفت: فاضالب بهشت رضا به نحوی که 
استانداردهای سازمان محیط زیست را داشته باشد، مدیریت 
نمی شود. از شهرداری و به  خصوص سازمان فردوس ها انتظار 
می رود استانداردها را رعایت کرده و فاضالب را در یک مکان 

جمع آوری کنند تا تصفیه و مدیریت شود.
محمد عرفانی در ارتباط با سیستم تصفیه فاضالب بهشت رضا 
اظهار کــرد: با وجود تذکرهای مکرر به ســازمان فردوس ها، 
بهشــت رضا هنوز تصفیه خانه ندارد و از چاه های سپتیک و 
جاذب اســتفاده می کند. ممکن است اکنون شرایط به  دلیل 
ویروس کرونا مورد توجه قرار گرفته باشــد، اما شست وشوی 
امــوات با بیماری های مختلف و دفع این مواد در همه مراحل 
نگران کننده اســت.معاون نظارت و پایــش اداره کل حفاظت 
محیط زیست خراسان رضوی افزود: از شهرداری و به  خصوص 
سازمان فردوس ها انتظار می رود استانداردها را رعایت کرده و 
فاضالب را در یک مکان جمع آوری کنند تا تصفیه و مدیریت 
شود که این خود ســبب اتفاقات بهتری همچون جلوگیری 
از آلوده شــدن آب هــای زیرزمینی و اســتفاده این فاضالب 
تصفیه شده برای فضای ســبز همان منطقه می شود.عرفانی 

در ارتباط با بهشت رضوان تصریح کرد: در بهشت رضوان نیز 
سیستم متمرکزی که بتواند کار تصفیه را انجام بدهد، نداریم. 
در ســال های متمادی تذکر داده ایم و به تازگی هم در کمیته 
فنی فاضالب مطرح کردیم که با دادن مهلت  قرار بود مسئوالن 
آنجا این مشکل را برطرف کنند، اما تاکنون نتیجه ای حاصل 

نشده است.
معاون نظــارت و پایــش اداره کل حفاظت محیط زیســت 
خراســان رضوی در ادامه افزود: بهشت رضوان برای مدیریت 
بحران مورد اســتفاده قرار گرفت و موقت به شمار می آید، اما 
با وجود غسالخانه برای بیماران کرونایی ما سیستم تصفیه خانه 
فاضــالب در آنجا نداریم، گرچه موضــوع فقط بحث بیماران 
کرونایی نیست، حتی در بیمارستان شریعتی که سال هاست 
ما با سیستم فاضالبش مشکل داریم، مسئله فقط کرونا نیست، 

موضوع این است که فاضالب باید مدیریت و تصفیه شود.
وی با اشاره به چاه های بهشت رضوان افزود: با توجه به اطالعاتی 
که ما از بهشــت رضوان داریم، وجود تصفیه خانه بعید است 
و احتمال اینکه شــاهد وجود چاه های سپتیک و چاه جاذب 
باشیم، وجود دارد، زیرا ما در بهشت رضوان شاهد تصفیه خانه ای 
نبودیم کــه دارای اســتانداردهای محیط زیســت باشــد.

عرفانی در خصوص تفاوت چاه سپتیک و جاذب بیان کرد: چاه 
جاذب چاهی است که فاضالب در آن تخلیه می شود، همچون 
سیستم فاضالب خانگی، اما سپتیک یک محفظه بتنی است 
که فاضــالب در درون آن نگهداری می شــود و خروجی اش 
ممکن است دوباره در چاه جاذب تخلیه یا حمل تانکری شود، 

چون سپتیک مخزنی است که پر می شود.
معــاون نظارت و پایــش اداره کل حفاظت محیط زیســت 
خراســان رضوی، با اشاره به سیســتم تصفیه آزمایشگاه های 
دانشــگاهی، گفت: بیشتر آزمایشــگاه های ما در سطح شهر 
هســتند که به طرح اگو متصل شــده اند و فاضالب آن ها با 
این طرح مدیریت می شــود. طبق یک برنامه دانشــگاه علوم 
پزشکی قرار بوده یک فهرست از آزمایشگاه هایی که وصل به 
اگو نیســتند تهیه کند تا بررسی و ساماندهی شوند، اما اکثر 
آزمایشگاه ها در سطح شهر در مناطقی قرار دارند که طرح اگو 

در آنجا اجرا شده است.
وی با اشاره به تعداد زیاد آرامستان های سطح شهر، افزود: ما در 
پی بررسی آرامستان هایی هستیم که دارای غسالخانه هستند 
و سیستم تصفیه فاضالب ندارند که در مجموع سه غسالخانه 

در شهر داریم.

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی:

فاضالب آرامستان اصلی مشهد استاندارد محیط زیستی ندارد

شت محیط شت محیطبهدا بهدا



خبرخبر خبرخبر

 خسارت 188 میلیارد تومانی سیل •
در تالش 

گیالن: مدیرکل مدیریت 
بحران گیالن، خســارت 
وارد شده ناشی از سیل به 
زیرساخت های شهرستان 
تالــش را ۱۸۸ میلیــارد 
تومان اعالم و خاطرنشان 
کرد: دستگاه های سنگین 

استان های قزوین و اردبیل به تالش گسیل خواهد شد.
امیر مرادی با بیان اینکه سیل وحشتناک اخیر در شهرستان تالش 
۵۰ روستا را درگیر کرده است، گفت: راه این ۵۰ روستا مسدود 
شده بود که در حال حاضر موفق شدیم راه های اصلی و فرعی ۴۸ 

روستا را باز کنیم.

 پرواز فوق العاده تبریز - استانبول •
برقرار شد

مدیــرکل  تبریــز: 
ی  ه هــا گا د و فر
از  آذربایجان شــرقی 
برقراری پرواز فوق العاده در 
مسیر تبریز - استانبول و 

برعکس خبر داد.
رامیــن آذری اعالم کرد: 

این پرواز فوق العاده روز جمعه چهارم مهرماه ساعت ۱۵ در مسیر 
تبریز - استانبول و ساعت ۱۸ همان روز با شماره پرواز ۶۶۰۲ در 

مسیر استانبول - تبریز انجام شد.
وی گفت: با توجه به اقدام های پیشگیرانه و مستمر در فرودگاه 
شــهید مدنی در راستای مقابله با کرونا در هنگام ورود این پرواز 
به فرودگاه تبریز اقدام های الزم برای پایش و غربالگری مسافران 

انجام خواهد شد.

 یادمان شهدای گمنام معموالن •
ساخته می شود

حفظ  مدیرکل  لرستان: 
آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس لرستان با اشاره به 
اینکه دو شهید گمنام در 
شــهر معموالن به خاک 
سپرده شده اند که تاکنون 
یادمانی برای آن ها ساخته 

نشده، گفت: کلنگ ساخت این یادمان بر زمین زده شده است.
محسن رشیدی اظهار کرد: در حادثه سیل فروردین سال گذشته 
شهرهای پلدختر و معموالن، دیواره های سد رودخانه »معموالن« 
از بین رفت و قبور مطهر شهدای این شهر که در جوار رودخانه 

هستند در معرض تخریب ۱۰۰ درصد قرار گرفتند.
وی افزود: هرگونه تعلل در بازســازی دیواره های ســد رودخانه 
»معموالن« و گلزار شــهدای این شهر عواقب جبران ناپذیری را 

در پی دارد.

آزادی ۲11 زندانی جرایم غیرعمد یزدی •
در ۶ ماهه امسال

کل  رئیــس  یــزد: 
رئیــس  و  دادگســتری 
هیئت امنای ســتاد دیه 
استان یزد از آزادی ۲۱۱ 
زندانی جرایم غیرعمد در 
۶ماهه ابتدای سال جاری 

خبر داد.
غالمعلی دهشــیری عنوان کرد : در ۶ ماهه ابتدای سال جاری با 
همت خیران و نیکوکاران و کوشش کارکنان ستاد دیه استان یزد، 
تعداد ۲۱۱ نفــر از زندانیان  محکوم مالی جرایم غیرعمد که در 

زندان های استان بودند، آزاد شدند.
وی افــزود: برای آزادی این ۲۱۱ نفر محکوم مالی مبلغی افزون 
 بر ۹۹۵ میلیارد ریال نیاز بود که با تالش ستاد دیه استان حدود 

۴۴ میلیارد ریال از این مبلغ پرداخت شد.

 نام نویسی وام کرونا •
تا پایان مهرماه تمدید شد

توسعه  معاون  اصفهان: 
کارآفرینی و اشتغال وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: متقاضیان دریافت 
تسهیالت کسب و کارهای 
آســیب دیده از کرونــا تا 
پایان مهرماه فرصت دارند 

نسبت به تکمیل پرونده و دریافت تسهیالت خود پیگیری الزم 
را داشته باشند.

عیسی منصوری اظهار کرد: به دلیل شرایط خاصی که در کشور 
با آن مواجه هســتیم مجبوریم به صورت ویژه و انتخابی حوزه و 
کســب و کارهایی که می توانند منجر به حفظ و ایجاد اشتغال 
در شــرایط موجود شوند را در اولویت قرار دهیم و توجه ویژه ای 

داشته باشیم.

اجرای طرح »هر کارمند یک فرزند •
معنوی« در آذربایجان شرقی

شــرقی:  آذربایجان 
امداد  کمیتــه  مدیرکل 
آذربایجــان شــرقی بــا 
اشــاره به اجــرای طرح 
»هر کارمنــد یک فرزند 
به  اســتان،  در  معنوی« 
تشریح جزئیات این طرح 

برای حمایت از فرزندان ایتام و محسنین پرداخت.
محمد کالمی عنوان کرد: طرح هر کارمند یک فرزند معنوی با 
هدف جذب حامی برای ایتام و فرزندان محســنین با همکاری 

استانداری و دستگاه های اجرایی استان اجرا می شود.
وی بیان کرد: با اســتفاده از ظرفیت کارمندان سراســر استان 
می توان برای جذب حامی و حمایت هرچه بیشتر از فرزندان ایتام 

و محسنین بهره برد.

 بیمه یکساله رایگان •
برای قالیبافان کرمان

اداره  رئیــس  کرمان: 
سازمان  دستباف  فرش 
صمــت اســتان کرمان 
گفت: قالیبافان متقاضی 
بیمه می توانند تا پنجم 
مهر ۹۹ بــا مراجعه به 
شــعبه های این سازمان 
در سراسر اســتان از مزایای یک سال بیمه رایگان بهره مند 

شوند.
روح اهلل اســالمی افزود: با پیگیری هــای متولیان اداره فرش 
ســازمان صمت و مرکز ملی فرش ایران و همچنین حمایت 
معاونت اشتغال روستایی ریاســت جمهوری، به تازگی برای 
حمایت از تولیدکنندگان فرش دســتباف امکان پوشــش 
حداکثری قالیبافان در صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و 
عشایر فراهم شده است. قالیبافانی که کارت قالی بافی دارند 
یا دارای گواهی نامه مهارت از ســوی فنی و حرفه ای هستند، 

مشمول این بیمه رایگان خواهند شد.
وی افزود: همه کسانی که در حرفه قالی بافی و مشاغل مربوط 
به آن ها در شهرها مشــغول به کارند نیز مشمول این بیمه 

خواهند شد.

ساخت ۲۰۰ واحد مسکونی سیل زده •
در گیالن

بنیاد  مدیرکل  گیالن: 
مســکن گیالن با اشاره 
بــه شناســایی بیش از 
۲۰۰ واحــد مســکونی 
خســارت دیده به دنبال 
شهرســتان   در  ســیل 
عملیات  گفــت:  تالش، 

ساخت واحدهای مسکونی خسارت دیده آغاز شده است.
محمد اکبرزاده با بیان اینکه در ســیل ۳۰ شــهریورماه در 
شهرستان  تالش شاهد خســارت های مالی و تخریب منازل 
بودیم، افزود: تیم های ارزیابی بنیاد مســکن استان گیالن در 
نخستین ساعت های بروز سیل در شهرستان  حاضر  شدند و 
تقریباً از همان روز اول کار کمک رسانی و بازسازی در مناطق 
سیل زده شروع شد تا شــاهد ایجاد روحیه امید و نشاط در 

مردم باشیم و این کار همچنان با جدیت ادامه دارد.

 ممنوعیت جراحی های غیر ضروری •
در گلپایگان

شبکه  رئیس  اصفهان: 
درمــان  و  بهداشــت 
شهرســتان گلپایــگان 
جراحی هــای  گفــت: 
در  غیرضــروری 
شده  کنسل  بیمارستان 
بتوانیم ظرفیت  تا  است 

تخت های بیمارستان را افزایش دهیم. 
ناصر رستمی اظهار کرد: همچنین برای افراد باالی ۶۰ سال، 
مادران باردار، کادر بهداشــت و درمــان و افرادی که بیماری 
زمینــه ای دارند واکســن آنفلوانزا به صــورت رایگان تزریق 
خواهد شد. رستمی افزود: نگران روزهای پیش رو هستیم و 
می ترسیم این بیماری در شهرستان به سرعت اوج بگیرد. از 
شهروندان می خواهیم ماسک زدن را جدی بگیرند و از حضور 

در تجمعات بپرهیزند.

 ساخت 1۰۰ هزار واحد مسکونی •
برای محرومان کشور

ســازمان  رئیس  ایالم: 
برنامه و بودجه گفت: در 
طرح ساخت ۱۰۰ هزار 
محرومان  بــرای  واحد 
هیچ گونه پیش پرداختی 
و  نمی شــود  دریافــت 
شــکل  به  تســهیالت 

قرض الحسنه به افراد واجد شرایط واگذار می شود.
محمدباقر نوبخت روز جمعــه در دیدار با نماینده ولی فقیه در 
ایالم اظهار کرد: این طرح با همکاری کمیته امداد، بنیاد مسکن و 
پشتیبانی مالی سازمان برنامه و بودجه اجرا خواهد شد. وی افزود: 
در این راستا ۲ هزار واحد نیز متعلق به استان ایالم است که در 

تالش هستیم تا پایان دولت به بهره برداری برسند.

مسئوالن وعده دادند 

سهسالدیگرگازبهسیستانوبلوچستانمیرسد
زاهدان: سیستان و بلوچستان در زمره استان هایی 
است که می توان گفت گاز دارد، اما هنوز بسیاری 

از مردم آن از این نعمت محروم هستند.
پروژه گازرسانی به سیستان و بلوچستان در دولت 
نهم به عنوان یکی از دستاوردهای مهم  و هدیه ای 
تاریخی به مردم این استان لقب گرفت، اما حرکت 
الک پشتی عملیات اجرایی این طرح به  مرور زمان 

شیرینی این خاطره را در اذهان مردم پاک کرد.
تعلــل و تأخیــر در اجرای پروژه گازرســانی در 
زمــان مقرر و از طرفی افزایش قیمت ســوخت 
مازوت و قطع یارانه کارخانجات بارها کوره  تولید 
کارخانه های بزرگ ازجمله سیمان سیستان را به 
خاموشی و یکی از بزرگ ترین آب شیرین کن های 

استان در بندر کنارک را  به تعطیلی کشاند.
نبود گاز در این اســتان سال ها برای تأمین برق 
توسط نیروگاه های استان و همچنین واحدهای 
تولیدی مســتقر در شــهرک های صنعتی و یا 
کوره های آجرپزی هزینه ای مضاعف داشته و این 
قصه ای پر غصه است که رسانه های دولتی تاکنون 

نیمی از آن را فاکتور گرفته اند.
باوجوداینکه مشــعل گاز در شــهرهایی مانند 
ایرانشهر در جنوب استان و در شهر زاهدان مرکز 
اســتان روشن  شده اســت، اما شبکه گازرسانی 
همه گیر نشده و استفاده از سیلندرهای ۱۱کیلویی 

گاز در بین شهروندان امری متداول است.
دراین بین منطقه سیستان در شمال این استان در 
زمره مناطقی است که هنوز از نعمت گاز محروم 
است و در فصول ســرد سال همچون این روزها 
مردمانش برای دریافت یک سیلندر گاز باید در 
صف های طویل و طاقت فرسا در انتظار گاز بسوزند 

و بسازند!
ســیلندرهای ۱۱ کیلویی گازمایع  که از سوی 
خودروهای شــرکت پرسی و ایران گاز به قیمت 
7 هزار و ۸۰۰ تومان عرضه می شــود، اما با سرد 
 شــدن هوا و افزایش تقاضا بــه  یکباره به قیمت 
۲۰ الی ۴۵ هزار تومان در بازار آزاد می رسد که با 
یک حساب سرانگشتی هر کیلو گاز از بنزین آزاد 

هم برای مصرف کنندگان گران تر می افتد!

پایانانتظارس
در همین راستا هنگامی که از مدیرعامل شرکت 
گاز سیستان و بلوچستان می خواهیم یک تاریخ 
دقیــق برای پایان تمامی وعده های گذشــته به 

مــا بدهد در ایــن زمینه اظهار 
برنامه ریزی های  بــا  می کنــد: 
صورت گرفته و همکاری ســایر 
دســتگاه ها گازرسانی به تمامی 
مناطق در افــق ۱۴۰۲ به پایان 

می رسد.
رضا پنجابی ابراز می کند: از سال 
۸۹ گاز وارد ایرانشهر و بعد ا زآن 
توسعه گازرسانی در سیستان و 
بلوچستان آغاز شد که در مرحله 
اول بــرای ۳۰۰ هــزار خانوار و 
ســپس برای 7۰۰ هزار خانوار 

طرح جامع مصوب شد.
وی با اشاره به این موضوع که خطوط انتقال گاز 
در سیستان و بلوچســتان در حال انجام است، 
می افزایــد: از زاهدان به زابل در دو خط و زاهدان 
تا دوراهی دشتک با 7۵ درصد پیشرفت در حال 

اجراست.
مدیرعامل شــرکت گاز سیستان و بلوچستان با 
اشاره به اینکه خط انتقال گاز از ایرانشهر به خاش 
و میرجاوه و همچنین به چابهار در ســه فاز در 
حال انجام است، ادامه می دهد: حدود ۶۶ درصد 
از شــبکه های توزیع و تغذیه پوشش داده  شده و 
در زاهدان، زابل، خاش، بزمان و گلمورتی دلگان 

عملیات اجرایی انجام می شود.

کمکبهتسریعگازرسانیس
وی در پاسخ به اینکه بسیاری 
از مردم این استان حتی هزینه 
لوله کشــی گاز را هــم ندارند، 
ابراز می کند: برای نخستین بار 
شهروندان سیستان  کشور  در 
از  می تواننــد  بلوچســتان  و 
تســهیالت ۵ میلیون تومانی 
گازرســانی بهره مند شوند که 
پیگیــری بــرای افزایش این 
تســهیالت و همچنیــن ارائه 
تسهیالت به صنایع نیز در حال 

انجام است.
مدیرعامل شــرکت گاز سیستان و بلوچستان با 
اشاره به گازرسانی روستایی عنوان می کند: هفت 
روستای گازدار و ۸۰۰ مشترک روستایی داریم و 
۲۶ روستا نیز به زودی به جرگه روستاهای دارای 

گاز استان افزوده خواهند شد.
پنجابــی می گوید: بــرای گازدار کردن فضاهای 
 آموزشــی نیز مکاتبــات زیادی انجــام دادیم و 
۸۰ درصد واحدهای آموزشی در زاهدان مشترک 

شرکت گاز هستند.
وی عنوان می کند: مطابق آخرین دســتورالعمل 
ابالغی اگر در زمســتان مکانی باشد که علمک 
گاز نصب شده، اما برای دریافت گاز مراجعه نکرده 

باشــند، سهمیه سوخت مایع و ال پی جی آن ها 
قطع می شود و سوختی نخواهند داشت.

اجرایطرحضربتیس
پنجابی بابیان اینکه یک هــزار و ۲۰۰ کیلومتر 
شبکه در زاهدان کار شده و ۱۰۰ کیلومتر دیگر 
آن در دســت اجراســت، یادآور می شود: طرح 
ضربتی گاز از ســال ۹7 در استان کلید خورده و 
تاکنون در بیش از ۹۰ درصد زاهدان شبکه گذاری 

انجام  شده است.
مدیرعامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان بیان 
می کند: در همین راستا شبکه گذاری گاز در زابل 
۹۰ کیلومتر انجام  شده و در بم پور ۱۳۰ و محمدان 
۲۳۰ مشــترک داریم و پیمان سپاری به خاش و 
شهرک صنعتی میرجاوه نیز صورت گرفته است. 
وی عنوان می کند: همگرایی خوبی در سیستان و 
بلوچستان ایجاد شده و از استان های معین مانند 
خراسان رضوی، سمنان، همدان، فارس و گیالن 
در بحث گازرســانی به کمک این استان آمدند و 
تقریباً پروژه ها با تمامی شرایط سخت اقتصادی 
و ویروس کرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی در 

حال انجام است.
وی اظهار کرد: اقدام های اجرایی برای گازرسانی به 
دلگان و بزمان نیز شروع  شده که امیدواریم هرچه 

سریع تر به شبکه سراسری متصل شوند.

باوجوداینکهمشعل
گازدرشهرهایی
مانندایرانشهردر
جنوباستانودر
شهرزاهدانروشن

شده،اماشبکه
گازرسانیهمهگیر
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اصفهــان: باغ بهــادران یا »باغبــادران« از توابع شهرســتان 
لنجان )زرین شــهر( اصفهان اســت منطقه ای در کرانه رودخانه 
زاینده رود با هوایی مرطوب، اما این منطقه زیبا مدتی است اسیر 
ساخت وسازهای غیرمجاز شده تا آنجا که بسیاری از ویالها پا را از 

قانون فراتر گذاشته و حتی به حریم رودخانه نیز تجاوز کرده اند.
باوجود جــاری بودن رودخانــه زاینده رود ایجــاد مجتمع های 
گردشــگری و همچنیــن ویالهای لوکس و مجلــل و از طرفی 
آب وهوای بسیار خوب، شوق ویالسازی را در این منطقه افزایش 
داده اســت تا حدی که برخی افراد بدون توجه به حدومرزهای 
تعیین شــده با تجاوز به منابع طبیعی، اراضی را برای ویالسازی 

به صورت غیرمجاز تصاحب کردند.

استعالمپیشازساختوسازس
مدیر امور اراضی جهاد کشــاورزی شهرستان لنجان بابیان اینکه 
برخی افراد آگاهانه اقدام به تصرف زمین کرده و البته برخی نیز 
به صورت ناآگاهانه نســبت به خرید اراضی اقدام می کنند، بیان 
می کند: دستگاه های خدمات رسان و نظارتی ضرورت دارد پیش 
از هرگونــه ارائه مجوز و خدمات، اســتعالم های الزم را از جهاد 

کشاورزی اخذ کنند.
ابراهیم سبکتکین با اشاره به روند رو به رشد تغییر کاربری ها در 
شهرستان لنجان می افزاید: هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی 
مســتلزم گرفتن مجوز و استعالم از ســازمان جهاد کشاورزی و 

دستگاه های مربوطه است و مردم بدانند دیوارکشی و تغییر کاربری 
غیرمجاز حتماً تخریب خواهد شد.

وی عنوان می کند: در ســال گذشــته بیش از ۳۳۰ مورد تغییر 
کاربری اراضی کشاورزی شناسایی شد و در سه ماهه نخست سال 
جاری نیز ۱۳۹ مورد تغییر کاربری شناسایی شده که از این میزان 
تاکنون ۲7 مورد مطابق با تبصره ۲ ماده ۱۰ و با دستور قضایی، 

تخریب و اراضی کشاورزی آزاد شده است.

رودخانهدرتصرفسودجویانس
در همین راســتا رئیس حوزه قضایی بخش باغ بهادران اصفهان 
اظهار کرد: باغ بهادران به دلیل امتداد زاینده رود در اراضی آن به 

یک شهر و منطقه گردشگری و توریست پذیر تبدیل  شده و همین 
موضوع سبب شده است بیش از هزارو ۲۰۰ ویال و خانه مسافر در 

این منطقه ساخته شود. 
مصطفی کافی عنوان کرد: همین موضوع موجب شــده تا تعداد 
قابل توجهی از این ویالها و خانه  های مسافر عالوه بر تصرف حریم 
رودخانه زاینده رود در باغ بهادران، به بستر رودخانه نیز تجاوز کرده 

و بخشی از آن ها حتی چند متر به آب رودخانه نیز ورود کنند.
وی بیان کرد: تخلفات در برخی مناطــق و در امتداد زاینده رود 
به شکلی اســت که حتی رودخانه از دسترس مردم عادی خارج 

 شده است.
کافی بابیان مشکالتی که با ویالســازی های غیرمجاز برای آب 
شرب اصفهان ایجاد شده است، افزود: این قبیل ساخت وسازهای 
غیرمجاز در حریم رودخانه زاینده رود، عالوه بر اینکه در موســم 
بارندگی های فصلی سبب تشدید طغیان رودخانه و بروز خسارت 
برای ساکنان مناطق پایین دست به ویژه کالنشهر اصفهان می شود، 
به منبع آب شرب مردم اصفهان نیز به واسطه خروج فاضالب ابنیه 

غیرمجازِ ساخته شده، آسیب وارد می کند.
وی گفت: در همین راستا دستور قاطع قضایی برای رفع تصرف از 
بستر رودخانه زاینده رود و ساماندهی آن در بخش باغ بهادران تا 
آزادسازی کامل بستر رودخانه بدون مالحظه شخصیت، موقعیت 
و جایگاه متصرفان آن به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه ادامه 

خواهد یافت.

با کوتاه شدن دست سودجویان

قانوندرمورد»زایندهرود«جاریمیشود
گزارشگزارش

791۶zadehalireza@gmail.comجدول
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نویســنده   و  دانشــمند    ، مختــرع   .۱
انگلیســی داســتان های علمــی تخیلــی 
عــدد   - فضایــی«  »اودیســه  خالــق 
 تنفســی ۲. پنجــم- درخت انگــور- مرقد 
۳. دختــرک یــا زنکــی کــه برده باشــد - 
وجودداشــتن- سرپرســت ۴. میوه تلفنی- 
باالترین رنگ- ضروری ۵. کاغذ مرغوب- گروه 
هفتم اصلــی عناصر جدول تناوبی- آشــکار 
۶. خوگرفتــن- منفذ- مختــرع تلفن- تکه 
پارچــه 7. پایگاه رایانه ای- ریشــه- وســط 
بی واســطه  مفعــول  عالمــت  بیــن-   و 
۸. اکســیر- پارچــه ای که کــودک را در آن 
می پیچیدند ۹. مایع دباغی- ضدحمله- یازده- 
به دور از اتهام ۱۰. ســینمای فاجعه- شرکت 
نفتی فرانسوی- زشت و ناپسند- مادر فلزات 
۱۱. میوه پرخاصیت گرمسیری- این چاشنی 
 را از یکی از مرکبات می گیرند- ســاز مثنوی 
۱۲. زبان رسمی مردم پاکستان- الیه ظاهری 
پوست آدمی- زن بیوه ۱۳. بازی الکترونیکی- 
استان ســعدی و حافظ- حیف و میل کردن 
نعمت های خداوندی ۱۴. نامــزد انتخابات- 

ترش و شیرین- قلیل ۱۵. عدد منفی- بازیکن 
مشهدی سابق تیم ملی فوتبال کشورمان که  
توانســت با گلزنی در ۳مسابقه پایانی مرحله 
انتخابــی جام جهانی فوتبــال ۲۰۱۴ به یک 

قهرمان ملی تبدیل شود

۱. صــوت درد- طالــب- روش ورود اســناد 
متنــی و عکس ها بــه رایانه ۲. دســتگاهی 
در موســیقی ایرانی- ســاختمان- از نقوش 
زیبای قالیبافــی ایرانــی ۳. التماس کردن- 
طایفــه ای در هندوســتان- توســری خور 
کارگاه آهنگری ۴. اســباب- از تقســیمات 
درشــت  مرواریــد  رایحــه-   ارتشــی- 
۵. زیارت کنندگان- کشیدنی اسلحه- بخشش 
و جود ۶. ماهی- مارکی قدیمی برای دوربین 
عکاسی- از زبان های کم فروغ برنامه نویسی تلفن 
همراه 7. ضمیری در دستورزبان انگلیسی- آه و 
 ناله ای که در دل اثرکند – حکمت سهروردی 
در  منیــژه- کشــوری  داســتانی  یــار   .۸
جنوب شــرق اروپا ۹. از جزایــر ایرانی خلیج 
از  روبه روشــدن- گرفتنی  همیشــه فارس- 

 خالفــکار ۱۰. روغن کنجد- حس ســامعه- مســاوی 
۱۱. استخوانی درپا- سرزمین ها- حرکت مقاومت اسالمی 
 فلسطین ۱۲. قلیل- حرف همراهی- همه داریم- خرابه 
 ۱۳. هاضمه- اولین مسجداسالم- محل ویژه پرورش اسب 
۱۴. زمین کشت شــده با برنج- قــرض و دین- جان نثار 
۱۵. کشــته راه خــدا- خوراکی محبــوب ایتالیایی ها- 

دوست داشتن

  افقی

  عمودی
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