
 مدافعان
به طواف حرم آمدند

 تعطیلی، راه  حل مناسبی
برای مقابله با ویروس کرونا نیست

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در شورای اداری شهرستان مشهد:مشهد امروز میزبان هفت شهید »خان طومان« است

رئیس اداره ایثارگران سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
گفت: پیکر هفت تن از شهدای مدافع حرم منطقه 
خان طومان ســوریه در عملیات تفحص، شناسایی 
و تأیید هویت شدند. ســردار سرتیپ دوم پاسدار 
ابوالقاســم شــریفی افزود: پس از تطبیق نمونه 
DNA در مرکز ژنتیک ســپاه، هویت پیکر هفت 

تن از شهدای مدافع حرم استان های مازندران...

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی، 
با بیان اینکه تعطیلی راه حل مناسبی برای مقابله 
با ویروس کرونا نیســت، گفت: نباید مسائل را به 
صورت یــک بام و دو هوا ببینیم.حجت االســالم 
نصراهلل پژمان فر روز گذشــته در چهارمین جلسه 
شــورای اداری شهرستان مشهد افزود: با توجه به 

اینکه موج مسافرت های جدید...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

تخریب مسجد »هفت َدر« در اربعین!
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه  سازان 

خراسان  رضوی:
 بروکراسی شهرداری

  و نظام مهندسی دلیل 
افزایش قیمت مسکن است

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

قدس با توجه به در پیش بودن 
 فصل بارندگی ها 

در خراسان رضوی پیگیری می کند

الیروبی 
مسیل ها 

پشت سد 
اعتبارات!

 به گفته کارشناسان رودخانه ها و مسیل ها، خانه رود ها 
هستند و حتی اگر سال ها خبری از صاحبخانه نباشد اما 
تردیدی نیست که یک روز بازمی گردد و آن روز هر چیز 
و هر شخصی که خانه اش را غصب کرده باشد به بدترین 
شکل تنبیه می کند.ماجرای تصرف رودخانه ها و مسیل ها 
هر چند از گذشته ها مرسوم بوده ولی در یک دهه اخیر 
به دلیل افزایش قیمت زمین در کشور سرعت بیشتری 

گرفت و با وجود ...

مدیرکل اوقاف و امورخیریه خراسان رضوی با انتقاد از عملکرد شهرداری به قدس خبر داد

.......صفحه 3 

 در پویش گردآوری تصاویر 
»زیر خاکی حماسه« محقق شد

 گردآوری
 ۱۰ هزار قطعه عکس 

از دوران دفاع مقدس

عضــو هیئت مدیره انجمن انبوه ســازان خراســان  رضوی گفت: 
برای سازندگان مســکن زمان اجرای پروژه در روند تولید مسکن 
بسیار مهم و حیاتی است زیرا افزایش بازه زمانی دریافت پروانه از 
شهرداری و تأییدیه های مربوطه از سازمان نظام مهندسی موجب 

افزایش دوره خواب سرمایه شده ...

هی.......صفحه 3 
دال

عب
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 عل
س:

عک

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

دوشنبه  21 مهر 1399

  24 صفر 1442  
 12 اکتبر 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9366  
 ویژه نامه 3745 
+ صفحه »میهن« 

باطالع مردم فهیم شهرس�تان درگز میرس�اند ش�هرداری درگز در نظر دارد باس�تناد مصوبه شماره 125 
مورخه    1399/06/18  شورای محترم اسالمی شهر درگز تعداد5  باب مغازه جنب ایستگاه آتش نشانی 

خود را  از طریق مزایده کتبی به مدت یکسال بصورت اجاره به افراد واجد شرایط واگذار نماید . 
موضوع مزایده:اجاره تعداد 5  باب مغازه جنب ایستگاه آتش نشانی شهرداری درگز

ن�وع تضمین ش�رکت در مزای�ده: اصل فیش واریزی  بص�ورت وجه نقد به مبل�غ 1.500.000 ریال به 
ش�ماره حس�اب س�پرده 3100002230000 بانک ملی نزد  ش�عبه مرکزی بنام ش�هرداری درگز پیوست 

پیشنهاد خود نمایند.
ضمنًا در صورتی که پاکتی فاقد فیش واریزی سپرده شرکت در مزایده باشد حذف خواهد شد.

قیمت پایه کارشناسی: اجاره بهای ماهیانه مبلغ 2.500.000 ریال می باشد .
مدت اجاره: یک سال شمسی می باشد.

مکان دریافت اسناد مزایده: واحد حقوقی شهرداری درگز
زمان تحویل اسناد : 1399/07/21 تا 1399/07/30 محل تحویل اسناد : واحد حقوقی شهرداری درگز

جلسه بازگشایی پاکتها : روزپنج شنبه 1399/08/01
درصورتی که برندگان اول و دوم مزایده ظرف مهلت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان 

به ترتیب اولویت در مدت زمان تعیین شده به نفع شهرداری ضبط و مزایده تجدید می گردد.
کلیه ی مراحل برگزاری مزایده,انتخاب برنده و... تابع آیین نامه مالی شهرداری می باشد.

هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد . 
  تلفن تماس جهت کسب اطالعات بیشتر : 46232801

آگهی مزایده غرفه های جنب ایستگاه آتش نشانی شهرداری درگز
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رمضان یزدان پناه- شهردار درگز  

ش�هرداری تایباد در نظر دارد  به اس�تناد مجوز ش�ورای محترم اس�المی شهر تایباد نسبت به 
واگ�ذاری ام�ورات تامی�ن نظم و امنیت ایس�تگاه اخذ به�ای خدمات اتب�اع واقع در جنب 
کش�تارگاه تا س�قف مبلغ 1/320/000/000 ریال به مدت یک سال از طریق مناقصه عمومی 
اقدام نماید، لذا از کلیه شرکت های خدمات حفاظتی دارای مجوز دعوت می گردد جهت 
دریافت اس�ناد مناقصه و ارایه پیش�نهادات خود حداکثر تا س�اعت 14 م�ورخ 99/08/11 به 

شهرداری مراجعه نمایند.
-محل دریافت اسناد مناقصه اداره حراست شهرداری و آخرین مهلت دریافت اسناد مورخ 

99/08/11  می باشد.
-محل تحویل پیشنهادات دبیرخانه شهرداری و آخرین مهلت تحویل پیشنهادات ساعت 14 

مورخ 99/08/11 می باشد.
-ضمانت شرکت در مناقصه مبلغ 66/000/000 ریال می باشد.

-در صورتی که برندگان اول تا س�وم از پیش�نهاد خود عدول نمایند سپرده آنها به ترتیب به 
نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

-شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه قید شده است و متقاضیان محترم می توانند جهت 

کسب اطالعات بیشتر با شماره  545222655 -051  تماس حاصل فرمایند.

) آگهی  مناقصه( نوبت اول
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ایوب سیدالحسینی-شهردار تایباد 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه نوبت اول

 
مص��رف  تعاون��ی  ش��رکت  عموم��ی  مجم��ع  جلس��ه 
کارکن��ان اموراقتص��ادی ودارای��ی خراس��ان رضوی 
درروزدوش��نبه  1399/8/12 ساعت 17/30 درمحل 
اداره کل واق��ع درس��ه راه پاس��داران  نمازخان��ه 
تش��کیل خواهدش��دازاعضاءمحترم دع��وت به عمل 
می آیدراس س��اعت مقرردرمحل مذکورحضوربهم 
رس��انند.ضمنا"اعضائیکه امکان حضورانهادرجلسه 
مقدورنمی باشدمی توانند کتبایک نفرازاعضاء رابه 
عنوان وکیل خودجهت حضوردرجلسه باتاییدبازرس 
عضوی��ت  کارت  داش��تن  نمایند.هم��راه  معرف��ی 

یاشناسایی معتبرالزامی می باشد
دستورجلسه :

1 – استماع گزارش هیئت مدیره وبازرسان
2 – ط��رح وتصویب صورتهای مال��ی 99-98 )ازتاریخ 

98/5/1 الی 99/4/31 ( برابرتغییرات اساسنامه
3 – تصویب بودجه ش��رکت جهت س��ال مالی 1400- 

1399
4 – اتخ��اذ تصمیم در خصوص فروش وخرید دارایی 

)خودروی وانت نیسان ( 
5- انتخاب بازرسان برای یکسال مالی

 محمد سیف زاده رئیس هیئت مدیره شرکت 
تعاونی مصرف کارکنان دارایی خراسان رضوی  9ع
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی منحله صاحبان 
حرفه و تولیدی صنف کفاشان خراسان رضوی مشهد 

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ) نوبت اول ( شرکت تعاونی فوق الذکر 
راس س��اعت 17 روز دوش��نبه مورخ 1399/8/5 در محل بلوار قرنی چهارراه مجد 
مجتمع فروردین طبقه سوم پالک 302 دفتر کفاشان با دستور جلسه ذیل تشکیل 
میگردد. از کلیه اعضای محترمی که تاکنون با ش��رکت تعاونی تس��ویه ننموده اند 
دعوت میشود با دردست داشتن کارت شناسایی معتبر جهت اتخاذ تصمیم نسبت 

به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- گزارش عملکرد هیئت تصفیه در خصوص اقدامات انجام شده در جهت تصویه 
امور شرکت.

2- تصویب تمدید مدت تصفیه برای ادامه کار تا ختم تصفیه.
3- تصویب ابقا و تمدید مدت تصدی اعضاء هیئت تصفیه و ناظر تصفیه.

 یادآوری: آن دس��ته ازاعضای محترمی که با ش��رکت تسویه حساب ننموده اند و 
امکان حضور آنها در جلسه مجمع مقدور نمیباشد می توانند حق رای خودرابه فرد 
دیگری واگذار نمایند در اینصورت هر عضو عالوه بر رای خود حداکثر تا س��ه رای 
ب��ا وکالت و غیر عضوفقط یک رای وکالتی می تواند داش��ته باش��د هر یک از اعضا 
که تاکنون با ش��رکت تعاونی تس��ویه ننموده اند می توانند جهت اخذ ورقه ورود 
به جلس��ه مجمع و اعطای وکالت به همراه نماینده خود با داشتن مدارک شناسایی 

معتبر در تاریخ 1399/8/3 از ساعت 9 الی 13 به فوق الذکرمراجعه نمایند .
,ع شرکت تعاونی منحله در حال تسویه کفاشان مشهد 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول) بطورفوق العاده( شرکت تعاونی مصرف 
مخابرات مشهد  به شماره ثبت 1740 و شناسه ملی 10380152580 

03 / 08 / 1399 روز ش��نبه در محل نمازخانه اداره مرکزی  14 مورخ  جلس��ه مجم��ع راس س��اعت 
شرکت مخابرات خراسان رضوی برگزار می گردد . از کلیه اعضاء محترم دعوت میشود درجلسه مذکور 
حضور بهم رس��انند . همچنین اعضائیکه تمایل به کاندیداتوری در س��مت بازرسی را دارند می توانند 
بر اس��اس ماده 49 اساس��نامه همه روزه تا 48 س��اعت قبل از تش��کیل مجمع تقاضای کتبی خود را به 

فروشگاه ارسال نمایند .  دستور جلسه به شرح ذیل می باشد : 
 1 - استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس    2 - تصویب صورتهای مالی سال 1397 و 1398' 

  3 - تصویب بودجه سال 1399    4 - انتخاب هیئت مدیره و بازرس
9ع هیئت مدیره تعاونی مصرف
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
 به طور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن
 فارغ التحصیالن کشاورزی پویای قوچان

به شماره ثبت734 نوبت اول
 

 بدین وس��یله به اطالع اعضای شرکت تعاونی 
مس��کن ف��ارغ التحصی��الن کش��اورزی پویای 
قوچان می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی 
به ط��ور فوق العاده ش��رکت در روز یکش��نبه 
1399/8/11 س��اعت 1۶ بعدازظه��ر در  م��ورخ 
محل مدیریت جهاد کش��اورزی قوچان تشکیل 
می گردد .خواهش��مند است در تاریخ و ساعت 
تعیی��ن ش��ده در مح��ل مذکور حض��ور به هم 

رسانید .
دستور جلسه :

1-انتخاب هیئت تسویه شرکت
2- تصمیم گیری در مورد قطعه بندی ش��رکت 
و ف��روش قطع��ات یا تقس��یم آن بی��ن اعضای 

شرکت
3- تصویب صورتهای مالی ساالنه شرکت 

 هیئت مدیره شرکت تعاونی فارغ التحصیالن 
کشاورزی پویایی قوچان  9ع
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)آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول
 شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی بنیان اعتماد طوس(

جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ش��رکت تعاونی تولید و توزیعی بنیان اعتماد طوس رأس ساعت 
1۶ روز دوش��نبه م��ورخ 1399/08/12 در مح��ل مش��هد- انتهای بل��وار فرهنگ- بین فرهن��گ 40 و 42 تاالر 
س��پهربرگزار می گ��ردد. از کلیه اعضاء محترم دعوت می ش��ود اصالتًا و وکالتًا جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به 

موضوعات ذیل در مجمع حضور بهم رسانند.
اعضاء محترمی که امکان حضور آنها در جلسه مقدور نمی باشد می توانند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه 
کتب��ی به فرد دیگری واگذار نمایند. در این صورت تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رأی و هر فرد 
غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود. وکالت نامه ها بایس��تی حین انجام مراحل قانونی سه روز قبل از برگزاری 
مجمع به دفتر شرکت به نشانی مشهد- بلوار شهید رفیعی- نبش شهید رفیعی 7 پالک 1 طبقه دوم، تحویل 

تا پس از تأیید وکالت نامه های مزبور توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
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.
دستورجلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2- تصویب ترازنامه و صورت های مالی منتهی به سال 1398
3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399

4- تعیین و تصویب پاداش هیئت مدیره و بازرس و کارکنان شرکت
5- انتخاب اعضاء هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت 3 سال

۶- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی
,ع هیئت مدیره شرکت تعاونی بنیان اعتماد طوس
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قدس با توجه به در پیش بودن فصل بارندگی ها در خراسان رضوی پیگیری می کند

الیروبی مسیل ها پشت سد اعتبارات!
قدس: به گفتــه کارشناســان رودخانه ها و 
مسیل ها، خانه رود ها هستند و حتی اگر سال ها 
خبری از صاحبخانه نباشد اما تردیدی نیست 
که یک روز بازمی گردد و آن روز هر چیز و هر 
شــخصی که خانه اش را غصب کرده باشد به 

بدترین شکل تنبیه می کند.
ماجرای تصرف رودخانه ها و مسیل ها هر چند 
از گذشته ها مرسوم بوده ولی در یک دهه اخیر 
به دلیل افزایش قیمت زمین در کشور سرعت 
بیشتری گرفت و با وجود برخوردهای صورت 
گرفته، همچنان عده ای به دنبال فرصت یا بهانه 

تعرض حریم رودخانه ها هستند.
ایجــاد هر نوع ســازه ای در مســیر و حریم 
مســیل ها منجر به کاهش مســاحت مسیر 
عبوری آب رودخانه در زمان طغیان و ســیل 
شده و همین امر عامل بروز خسارت های مالی 

و جانی فراوانی بوده و هست.
امــا یکــی دیگــر از عوامل تشــدیدکننده 
خسارت های ســیل وجود رسوبات یا اضافات 
دیگر در مســیل ها اســت، آنچنــان که در 
سال های اخیر بارها شاهد بروز حوادث تلخ در 
برخی از رودخانه های استان بودیم که ساخت 
و سازهای غیرمجاز در مسیر رودخانه یا ساخت 
یک پل غیراستاندارد برای دسترسی به امالک 
اشــخاص و وجود موانــع فیزیکی مختلف از 
قبیل نخاله های ساختمانی یا رسوبات طبیعی 
رودخانه و حتی زباله و شاخه درختان منجر به 
انســداد مسیل شده و شرایط بحرانی را ایجاد 

کرده است.

دستور بهاری استاندار برای الیروبیس
بر همین اســاس و پــس از وقوع چند حادثه 
ناشــی از وقوع ســیل در نقاطی از خراسان 
رضــوی اســتاندار وقت خراســان رضوی در 
اواسط بهار سال گذشته دستور ویژه ای صادر 
کرد و دستگاه های متولی را موظف به الیروبی 
مسیل ها کرد یا حداقل اینکه با تأکید ویژه ای 
از آنان خواســت تا این مأموریت را در اولویت 

وظایف خود قرار دهند.
رزم حسینی در اردیبهشت سال گذشته گفت: 
احتمال جاری شــدن ســیل در ۲۰۰ مسیل 
موجود در خراسان رضوی وجود دارد پس باید 

عملیات الیروبی و بازگشایی 
این مســیل ها به ســرعت 
اجرایی و تکمیل شود تا در 
صورت وقوع سیالب، شاهد 
خسارت های حداقلی باشیم.

وی افــزود: برخــی افراد به 
صــورت غیرمجاز یا حتی با 
مجوز از دهیاری ها، در مسیر 
رودخانه ها و حریم مسیل ها 
ساخت و ســاز انجام داده اند 
بنابراین بــرای جلوگیری از 
وارد شدن خسارت به مردم، 
باید در این زمینه نیز تدبیر 

شود.

سیل بند همکاری در برابر قانون شکنیس
مدیــر کل ســتاد مدیریت بحران خراســان 
رضوی در گفت وگو بــا خبرنگار ما می گوید: 
پس از دســتور سال گذشته اســتاندار وقت 
خراســان رضوی بود که در چند مقطع شاهد 
اقدام های مؤثری بودیم که از آن جمله می توان 
به الیروبی کال زرکش و کشف رود در همین 
محدوده اشــاره کرد که توسط آب منطقه ای 

انجام شد.
حجت شــایانفر می افزاید: ذکر این نکته الزم 
اســت که اقدام هــای صورت گرفتــه در این 
حوزه با همکاری چندین دســتگاه مرتبط با 

فرمانداری ها  و  بوده  موضوع 
و دهیاری ها تا ســازمان آب 
منطقــه ای و شــهرداری ها 
در این امر دخیــل بوده اند 
و عمده کارها توســط آن ها 
انجام می شــود به نوعی اگر 
نمی توان  نباشــد  همگرایی 
با  قانون شــکنی ها  با برخی 

سرعت مقابله کرد.
او ادامــه می دهد: یکی دیگر 
از کارهای خوبی که در این 
حوزه انجام شــد و همچنان 
که گفته شــد بــا همکاری 
همه دستگاه ها و از جمله دستگاه قضایی بود 
پاک سازی مسیر رودخانه زشک بود که تنها در 

همین مأموریت 65 پل غیرمجاز تخریب شد.

پاک سازی خانه رودهاس
شایانفر می گوید: الیروبی مسیل ها هم از سال 
گذشته در دستور کار دستگاه های مختلف بوده 
و در مجموع در سال 98 حدود ۲55 کیلومتر 

از رودخانه های استان الیروبی شد.
ذکر این نکته نیز الزم است که در سال جاری 
با نزدیک شدن به فصل بارندگی ها بخشنامه ها 
و دســتورالعمل های الزم بــه دســتگاه ها و 
مراجع مختلف ارسال شده که اصلی ترین آن 
دستورالعمل اقدام های احتیاطی و پیشگیری از 

مخاطرات سیل است و تالش شده تا همچنان 
الیروبی مســیل ها در اولویــت مأموریت این 

دستگاه ها باشد.
مدیر کل ســتاد مدیریت بحران خراســان 
رضــوی ادامــه می دهد: بر اســاس آخرین 
 گــزارش تــا تاریــخ 14مهر ســال جاری

185 کیلومتــر دیگــر از نقــاط حادثه خیز 
مسیل های اســتان پاک ســازی و الیروبی 
شــده و همچنین تاکنون 175 پل غیرمجاز 
تخریب شده است و تالش می شود تا پیش 
از آغاز بارش های سیل آســا بخش عمده ای 
از اقدام هــای پیشــگیرانه انجــام شــود تا 
خسارت های ســیل های احتمالی به حداقل 

و ان شاءاهلل به صفر برسد.
او اظهار می دارد: مســئله اصلی در این حوزه 
تأمین اعتبارات مورد نیاز اســت؛ آنچنان که 
تاکنون 89 میلیارد ریال از منابع استانی ستاد 
بحران در این حوزه هزینه شده و این در حالی 
است که هنوز در ســال جاری اعتباری برای 
این موضوع به اســتان تخصیص نیافته است 
که امیدواریم به زودی اعتبارات الزم تخصیص 
داده شود. با این حال انجام برخی از اقدام های 
دیگر از قبیل نصب بنرهای هشــدار در نقاط 
حادثه خیز از سوی دهیاری ها یا دستگاه های 
متولی موجب آگاهی بیشــتر شــهروندان از 
مخاطرات احتمالی وقوع سیل شده که می تواند 
در کاهش خسارت های سیل تأثیر قابل توجهی 

داشته باشد.

کالم آخرس
با توجه به آنچه ذکر شــد به نظر می رسد از 
آنجایی که به گفته کارشناسان بارندگی ها در 
سال جاری چشمگیر خواهد بود سرعت دادن 
به اقدام های پیشــگیری از مخاطرات ســیل 
مأموریتی انکارناپذیر است که الزمه اصلی آن 
وجود منابع مالی الزم برای هر اقدامی اســت 
و اگر اعتبارات مورد نیاز تأمین نشود چه بسا 
برخی از اقدام های صورت گرفته در دو ســال 
اخیر هم عقیم مانده و به نتیجه مطلوب نرسد 
بنابراین امیدواریم اعتبارات الیروبی مسیل ها 
هم رسوب نکند و به موقع و به حد نیاز جاری 

شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در شورای 
اداری شهرستان مشهد:

 تعطیلی، راه  حل مناسبی•
برای مقابله با ویروس کرونا نیست

فارس: رئیس کمیسیون 
اصل 9۰ مجلس شورای 
اســالمی، با بیان اینکه 
تعطیلی راه حل مناسبی 
برای مقابلــه با ویروس 
کرونا نیست، گفت: نباید 
مسائل را به صورت یک 

بام و دو هوا ببینیم.
حجت االسالم نصراهلل پژمان فر روز گذشته در چهارمین جلسه 
شــورای اداری شهرستان مشهد افزود: با توجه به اینکه موج 
مســافرت های جدید را در دهه آخر صفر داریم، باید تدابیر 
جدی صورت بگیرد، بازگشــایی رواق های حرم مطهر اقدام 

پربرکتی است که باید با تدبیر جلو برود.
وی با اشــاره به اینکه بعضاً تحلیل هــای غلطی مبنی بر از 
بین رفتن ویروس کرونا مطرح شــده اســت، افزود: باید بر 
اساس شــرایط فعلی جامعه در حوزه های مختلف اقتصادی، 

گردشگری و زیارتی برنامه ریزی کنیم.

خداقوتی فرماندار به آستان قدس رضویس
فرماندار مشــهد نیز در این جلسه با اشاره به اینکه امنیت و 
آرامش کشور مدیون خون شــهدا و رزمندگان اسالم است، 
اظهار کرد: به جامعه پزشکی مشهد و هیئت های مذهبی به 
ویژه آستان قدس رضوی که پروتکل های بهداشتی را رعایت 
کرده اند، خداقوت عرض می کنم.محمدرضا هاشمی خاطرنشان 
کرد: موفقیت در انتخابات گذشته و اقدام های خوب انجام شده 

به واسطه یک ضلع مثلث، یعنی نیروی انتظامی است.
وی ادامه داد: امیدواریم در سال های آینده میزبان خوبی برای 
زائران امام هشتم باشــیم، اما اگر از شهرهای اطراف افرادی 
به صورت انفرادی بخواهند به مشهد سفر کنند باید شرایط 
شــهر را آماده کنیم.فرماندار مشــهد افزود: شاخصه اصلی 
توزیع اعتبارات در مجلس شورای اسالمی وسعت، جمعیت و 
محرومیت است، که مشهد این سه مؤلفه را دارد و الزم است 

اعتبارات بیشتری به این شهر اختصاص پیدا کند.

رتبه نخست خراسان رضوی در بحث کنترل جرایمس
فرمانده انتظامی مشهد نیز به مناسبت هفته نیروی انتظامی 
در ادامه این جلســه از رتبه نخست خراسان رضوی در بحث 
کنترل جرایم خبر داد.سرهنگ عباس صارمی  ساداتی با بیان 
اینکه امنیت در جامعه حاصل تولیدات اجتماعی است، یادآور 
شد: شعار امسال هفته نیروی انتظامی »با هم برای امنیت و 

سالمت« است.

 رعایت دستورالعمل های بهداشتی س
توسط هیئت های مذهبی

حجت االســالم علی کریم پور رئیس اداره تبلیغات اســالمی 
مشــهد هم در بخشــی از این مراســم با اشــاره به اینکه 
هیئت های مذهبی با رعایت پروتکل های بهداشتی مراسمات 
را برگــزار کردند، گفت: خوشــبختانه 8۳درصد هیئت ها به 
دســتورالعمل های بهداشــتی توجه کامل داشته اند که آمار 
موفقیت آمیزی است.گفتنی اســت، در بخشی از این جلسه 

وصیت نامه شهید محسن ظریف بروجردی قرائت شد.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه  سازان خراسان  رضوی:
بروکراسی شهرداری و نظام مهندسی •

دلیل افزایش قیمت مسکن است
هیئت  عضــو  قدس: 
مدیره انجمن انبوه سازان 
خراســان  رضوی گفت: 
مسکن  سازندگان  برای 
زمان اجرای پــروژه در 
روند تولید مسکن بسیار 
مهم و حیاتی است زیرا 

افزایش بازه زمانی دریافت پروانه از شــهرداری و تأییدیه های 
مربوطه از سازمان نظام مهندسی موجب افزایش دوره خواب 
سرمایه شــده و به تبع آن هزینه تمام شده مسکن تولیدی 
افزایش می یابد.مســعود لطیف با اشــاره به اینکه بسیاری 
از ســازندگان ســاختمان در شهر مشــهد امروز با ادارات و 
سازمان هایی در فرایند تولید مسکن سر و کار دارند که باید 
از آن ها مجوزهای الزم برای شــروع و ساخت پروژه های خود 
را بگیرند، اظهار کرد: متأســفانه در شهرداری و سازمان نظام 
مهندسی با طوالنی بودن روند دریافت پروانه روبه رو هستیم 
و این بازه زمانی طوالنی تأثیر منفی بر سرمایه گذاران صنعت 
ساختمان گذاشته و سبب افزایش قیمت تمام شده واحدهای 
ساخته می شود.وی ادامه داد: در واقع هر چه در شهرداری و 
یا سازمان نظام مهندسی از بروکراسی اداری و مراحل دریافت 
پروانه اجتناب شــود و کارهای مربوطه سریع تر انجام گیرد، 
مسکن ساخته شده با قیمت کمتری به دست متقاضی خواهد 
رســید. وی بیان کرد: به اذعان تمامی سازندگان مسکن در 
شهر مشهد و کارشناسان مربوطه در صنعت ساختمان روند 
اجرای کار در شهرداری و نظام مهندسی ساختمان در مشهد 
دچار بروکراسی اداری است که نه تنها به سازندگان مسکن 
در زمینه خواب سرمایه خســارت زده بلکه موجب افزایش 
قیمت مسکن هر مترمربع بین ۳ تا 5 میلیون برای شهروندان 

مشهدی شده است.

 مشهد امروز میزبان 
هفت شهید »خان طومان« است

مدافعان به طواف حرم آمدند•
قــدس: رئیــس اداره 
ایثارگران سپاه پاسداران 
اســالمی گفت:  انقالب 
پیکر هفت تن از شهدای 
منطقه  حــرم  مدافــع 
ســوریه  خان طومــان 
در عملیــات تفحــص، 

شناسایی و تأیید هویت شدند.
سردار سرتیپ دوم پاســدار ابوالقاسم شریفی افزود: پس 
از تطبیق نمونه DNA در مرکز ژنتیک سپاه، هویت پیکر 
هفت تن از شــهدای مدافع اســتان های مازندران، البرز، 
قزوین و خوزســتان شناســایی و تأیید شــد و پیکرهای 
مطهر شــهدا به میهن اسالمی بازگشــت.پیکر مطهر این 
شــهدا صبح امروز دوشنبه توســط خادمان آستان قدس 
رضــوی در حرم مطهر امام رضــا)ع( زیارت و طواف داده 
می شود و ســپس برای تشــییع و تدفین به زادگاهشان 

منتقل خواهد شد.
با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا، این مراسم در مشهد 
مقدس بدون حضور مردم  شهیدپرور برگزار و به صورت زنده 

از شبکه های سیما پخش می شود.
شهیدان واالمقام رضا حاجی زاده، علی عابدینی، محمد بلباسی 
و حســن رجایی فر از استان مازندران، شهید زکریا شیری از 
استان قزوین، شهید مجید سلمانیان از استان البرز و شهید 
مهدی نظری از اســتان خوزســتان از شهدای تفحص شده 

منطقه خان طومان هستند.

 خراسان شمالی امروز•
میزبان سه شهید دفاع مقدس است

بجنورد  خبرنگار قدس: امروز عطر شــهدا یک بار دیگر 
در خراسان شمالی می پیچد و استان میزبان سه شهید تازه 

تفحص شده دفاع مقدس می شود.
مدیرکل بنیاد شهید خراسان شمالی گفت: مراسم استقبال 
از پیکر این شهدا امروز دوشنبه در فرودگاه بجنورد با حضور 

مسئوالن برگزار می شود.
سیدعباس حسینی اظهار کرد: پیکر این شهدا در شهرهای 

فاروج، اسفراین و جاجرم تشییع خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری مراسم با توجه به شیوع کرونا به 
فرمانداری ها واگذار شده است و پس از برگزاری مراسم پیکر 

پاک شهدا تشییع خواهد شد.

توسط آتش نشانی صالح آباد صورت گرفت
آموزش ایمنی به کودکان مهد قرآن •

قاسم بن الحسن)ع(
خبرنگار  آباد-  صالح 
قــدس: در راســتای 
مســئولیت های  تحقق 
ارتقــای  اجتماعــی، 
و  ایمنــی  فرهنــگ 
با  کــودکان  آشــنایی 
و  ایمنی  اولیــه  اصول 
آتش نشــانی، یک دوره آموزشــی در مهد قرآن قاسم بن 

الحسن)ع( شهرستان صالح آباد برگزار شد.
خدام احمدی، آتش نشــان صالح آباد بــا بیان این مطلب 
گفت: فرهنگ ســازی و ترویج نقش ایمنــی از مهم ترین 
اهداف آتش نشــانی این شهرســتان اســت، زیرا ترویج 
 این فرهنگ نقش شــایانی در پیشــگیری از حوادث ایفا 

می کند.
مربی امداد و نجات هم با اشــاره به اینکه آموزش خدمات 
ایمنــی و مهارت نحوه مواجهه با خطــرات احتمالی برای 
کودکان بســیار ضروری است، گفت: کودکـــان به علت 
تجـــربه کـم، بیشتر در معرض حوادث مختلف قرار دارند 
بنابراین آموزش ایمنی از دوران کودکی به آنان و از طرفی 
ایمــن کردن محیط زندگی و مراکز آموزشــی آنان دارای 

ضرورت فراوان است.
برومندزاده افزود: مهم ترین مسئله در آموزش به کودکان 
شکل دادن فرهنگ ایمنی از پایه است و با آموزش بچه ها 
می توان مطمئن بــود که در آینده شــهروندانی خواهیم 

داشت که به موضوع  ایمنی توجه بیشتری دارند.

به همت انجمن رواق ادب انجام شد
بزرگداشت روز حافظ در اداره کل •

کتابخانه های عمومی خراسان رضوی
با همزمــان   قــدس: 

۲۰ مهرمــاه روز حافظ، 
مراسم بزرگداشت حافظ 
کل  اداره  در  شــیرازی 
عمومی  کتابخانه هــای 
خراســان رضوی برگزار 

شد.
مراسم بزرگداشت روز حافظ به همت محفل ادبی رواق ادب 
اداره کل کتابخانه هــای عمومی خراســان رضوی با حضور 
حجت االسالم علی اکبر سبزیان؛ مدیرکل کتابخانه های عمومی 
خراســان رضوی، حجت االســالم عباس عبداهلل پور؛ شاعر و 
مدرس حوزه و دانشگاه و راضیه رجائی؛ دبیر محفل ادبی رواق 

ادب برگزار شد.
حجت االســالم عباس عبداهلل پور در این مراســم با اشاره به 
اســتعداد و قریحه شگرف حافظ در شعر و غزل گفت: حافظ 
هم در صورت و هم در مضمون و محتوا غزلســرایی را دچار 
تغییر کرد و با شــعر حافظ غزل از ساختار صوری به ساختار 

معنایی منتقل شد.
این شاعر خراســانی وحدت موضوعی را از دیگر ویژگی های 
غزل حافظ برشمرد و ادامه داد: در هر غزل حافظ گرچه ابیات 
به لحاظ موضوعی می تواند متکثر و پراکنده به نظر آید ولی در 

نهایت یک موضوع محوری در غزل جلوه دارد.

 کمک ۲ میلیاردی سبزواری ها •
برای بازسازی عتبات عالیات

ایرنا: مردم شهرســتان ســبزوار ۲ میلیارد ریال برای بازسازی 
عتبات عالیات از ابتدای امسال کمک کردند که این میزان نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد بیشتر شده است. رئیس 
ستاد سبزوار در امور بازسازی عتبات عالیات اظهار کرد: بیشتر 
کمک های مردم این شهرستان برای توسعه صحن مطهر حضرت 
زینب کبــری)س( در کربالی معلی هزینه می شــود.علی اکبر 
دلبری افزود: کمک های مردم سبزوار به منظور بازسازی عتبات 
عالیات در شرایطی افزایش یافته که امسال بسیاری از برنامه های 
مذهبــی ماه های محرم و صفر به علت شــیوع ویروس کرونا با 

محدودیت برگزار شد.

آنچنان که تاکنون 89 
میلیارد ریال از منابع 

استانی ستاد بحران 
در این حوزه هزینه 

شده و این در حالی 
است که هنوز در سال 
جاری اعتباری برای 
این موضوع به استان 

تخصیص نیافته است

بــرشبــرش

خبرخبر

شهریشهری

آسمانی اهآسمانی اه

آموزشآموزش

زبرگداشتزبرگداشت
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 سال سی و سوم  
 شماره 9366  ویژه نامه 3745  

استان مااستان ما
شماره پیامک: 3۰۰۰7۲3۰5  

 ارتباط پیام رسان سروش: ۰۹۰3۸3۴3۸۰۱ 
فضای مجازی: 

مهدی کاهانی مقدم: در حالی  که کمبود آب از ســال ها 
پیــش به  عنوان یکــی از مهم ترین چالش ها در خراســان 
رضوی مطرح بوده و این استان یکی از بحرانی ترین مناطق 
کشــور از این نظر به شمار می آید؛ در همین حال تغییرات 
اقلیمی موجب بارش های رگباری و مقطعی و جاری شــدن 
ســیالب های ویرانگر در نقاط مختلف خراسان رضوی شده 
اســت؛ این  همه، اجرای گســترده عملیــات آبخیزداری و 
آبخوان داری را به عنوان یکی از مهم ترین راهکارهای کاهش 
تبعات خشکســالی، ســیالب و هدررفت آب های سطحی، 
حفاظــت و تقویت منابــع آبی، خاک و گیــاه به ضرورتی 
انکارناپذیــر تبدیل کرده اســت. تا جایی کــه مقام معظم 
رهبری با صدور فرمانی در ســال 97، به دولت اجازه دادند 
تا از محل صندوق توســعه ملی، اعتبــار قابل  توجهی برای 
اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری برداشت کند که 
این اعتبار در سال گذشــته نزدیک به دو برابر سال ماقبل 

آن افزایش یافت.
هــر چند به دنبال این اتفاق، شــاهد خــروج از رکود و از 
ســرگیری پروژه های آبخیزداری و آبخــوان داری در اقصی 
نقاط کشور و خراســان بوده ایم اما بنا به دالیل متعددی از 
جمله وضعیت بد اقتصادی، کمبود اعتبارات و حمایت های 
دولتی، حجم اقدام های انجام  شــده در حوزه آبخیزداری و 

آبخوان داری بسیار کمتر از حد نیاز و ضرورت بوده است.

 فرصتی بزرگ که همچنان تهدید استس
به استناد آمار، ساالنه نزدیک به ۲ میلیارد مترمکعب اضافه 
برداشــت از ســفره های آب زیرزمینی دشت های خراسان 
رضــوی صورت می گیرد و ســیل همچنان بــه  عنوان یک 
تهدید بزرگ مطرح اســت؛ میزان آبدهی قنات ها و ســطح 
منابع آب زیرزمینی به  شدت در حال کاهش است؛ وسعت 
مناطق بیابانی این استان در حال گسترش است؛ کشاورزی 
و کشاورزان به  شدت در معرض تهدید قرار گرفته اند و دور 
از ذهن نیست اگر در آینده ای بسیار نزدیک شاهد اوج گیری 
دوباره مهاجرت روستاییان به شهرها و خالی و متروکه شدن 

روستاهای دیگری در این خطه باشیم.
در حالی  که بســیاری از کارشناسان بر این باورند که تنها با 
مهار رواناب ها و اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری 
می توان بارش های رگباری و سیل را از یک تهدید به فرصتی 

بزرگ و درآمدی ســودمندتر از فــروش نفت تبدیل کرد و 
تبعات خشکسالی را به پایین ترین حد ممکن کاهش داد.

ســیدآهنگ کوثر، پدر علــم آبخوان داری و یکــی از این 
کارشناســان است؛ او می گوید: بازسازی و احیای قنات های 
کشورمان نیازمند 5۰ میلیارد دالر اعتبار است در حالی که 
گسترش ســیالب بر فراز آبخوان های ۳۳هزار رشته کاریز 
خشکیده کشور، سبب به راه افتادن دوباره آن ها خواهد شد.

بــه گفته وی، میزان آبگیری و ذخیــره آب در این قنات ها 
بیش از 1۰۰ برابر مقدار آبی اســت که در 55۰ سد بزرگ 
کشور، 144 سد در دست ساخت و 5۰۰ سد در حال مطالعه 
می توان ذخیره کرد.اما آنچه در این  بین مایه تأســف و تأثر 
و موجب فرصت سوزی فراوان شده، شعارزدگی مسئوالن و 
نبود عــزم و اراده ای جدی برای بهبود شــرایط و مقابله با 
مشــکل کمبود آب بوده که در این  ارتباط بارها نوشته ایم؛ 
از جمله اینکه جهاد کشــاورزی استان، سازمان های منابع 
طبیعی و آب منطقه ای برنامه کارآمدی برای ذخیره ســازی 
و مهار رواناب ها، تقویت سفره های زیرزمینی و نیز بهره وری 
بیشــتر طرح های خود به  ویــژه در زمینــه آبخیزداری و 

آبخوان داری نداشته اند.

 بارندگی یک سوم، تخریب سه برابر!س
معاون آبخیزداری ســازمان جنگل ها در این  باره می گوید: 
با وجود آنکه میزان بارش در کشــور ما یک ســوم متوسط 
دنیاست، اما میزان تخریب سه برابر کشور های دیگر است؛ 
این بدان معناست که برای هر قطره باران، باید برنامه ریزی 
داشــته باشــیم و طبق برنامه باید 15 درصد از رواناب ها را 

کنتــرل کنیم که 7/5 درصد آن توســط آبخیزداری و 7/5 
درصد دیگر توســط ســدها و آبخوان داری کنترل می شود. 
عالوه بر این، با اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوان داری 
می توان از پوشــش گیاهی، جنگل و این خاک و سرزمین 

حفاظت کرد.
شــهبازی خاطرنشــان می کند: از 41۳ میلیارد مترمکعب 
بارش ساالنه 1۲۰ میلیارد مترمکعب آن بهره برداری می شود 
و مابقی به واسطه تخریب و سیالب از بین می رود؛ همچنین 
ساالنه 9 تن در هکتار فرسایش خاک وجود دارد که عملیات 

آبخیزداری می تواند تا حدود زیادی آن را کنترل کند.
وی در خصــوص برنامه ریزی بــرای مقابله بــا بیابان زایی 
می گوید: ما در کمربندی خشک دنیا قرار داریم و 61 درصد 
وسعت کشور را مناطق خشک و فراخشک تشکیل داده و ما 
باید به ســمت  و سوی برنامه ریزی برای مقابله با بیابان زایی 

پیش برویم.
به گفته وی، عملیات آبخیزداری سبب کاهش 1۰ درصدی 
تبخیر آب و ترســیب کربن 6 تن در هکتار و افزایش میزان 
آب قنوات می شود. ضمن آنکه اجرای عملیات آبخیزداری به 
ازای هر هکتار 5۳۰ مترمکعب ذخیره آب را به همراه دارد.

 دولت همت کند!س
در حالــی  که به اذعان مســئوالن ذی ربط، بــا توجه به 
روندی که دیده می شــود، اگر بیشــترین صرفه جویی و 
کمترین اســراف را هم داشته باشــیم، باز هم با کمبود 
آب مواجه خواهیم بود و بایــد بهترین تصمیم برای رفع 
این بحران با مشــارکت مردم اتخاذ و اجرایی شود؛ هیچ  
کدام از شــعارهای دولت های پیشین در این بخش تحقق 

نیافته است.
انتظار می رود دولت دوازدهم عزم جدی در این زمینه از خود 
نشان دهد و با اختصاص بودجه مناسب، تدوین برنامه های 
کارشناســی شده و کارآمد و پیگیری و نظارت مستمر، این 
مهم را آنچنان که شایســته و بایسته است، به حیطه عمل 
درآورد و سهم خودش را در زمینه صرفه جویی به  خوبی ادا 
کند و به  عبارت  دیگر به خشکســالی مدیریتی که به گفته 
کارشناسان بر اثر ســوءمدیریت مصرف آب پدید می آید و 
مؤثرتر و مخرب تر از خشکسالی هواشناسی)طبیعی( است، 

پایان دهد.

قدس: معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه علوم پزشــکی 
مشــهد از ارتقای رتبه دو تــن از اعضای هیئت علمی این 
دانشــگاه به رتبه اســتاد ممتازی خبر داد و گفت: پرونده 
ارتقای اعضای هیئت علمی در نشست کمیته انتخاب استاد 
ممتاز دانشــگاه مطرح و پس از بررســی با کسب امتیازات 
الزم ارتقای ایشان از مرتبه استادی به استاد ممتازی مورد 

موافقت قرار گرفت.
دکتر محسن تفقدی افزود: دکترمحمودرضا جعفری، استاد 
گروه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی و دکتر غالمرضا 
کریمی، استاد گروه فارماکودینامی و سم شناسی دانشکده 

داروســازی دانشگاه علوم پزشکی هستند که به رتبه استاد 
ممتازی نائل شدند.

وی خاطرنشــان کرد: دکترمحمودرضا جعفری در کارنامه 
علمی خــود عناوین متعــددی از جمله قــرار گرفتن در 
فهرست دانشــمندان برتر یک درصد جهان،  نگارش بیش 
از ۲۰۰ مقاله و بیش از ۳هزار ارجاع به این مقاالت، تربیت 
چندین دانشجوی دکترای Ph.D، اجرای طرح های مشترک 
بین المللی، فرموالسیون چند نانودارو که وارد بازار دارویی 
کشور شده است و ثبت چندین پتنت بین  المللی را دارد و 
اقدام هــای وی در حوزه طراحی و تولید نانوداروها عالوه بر 

خودکفایی و کاهش وابستگی به دیگر کشورها موجب ایجاد 
اشتغال برای جوانان نیز شده است.

وی بیــان کرد: دکتر غالمرضا کریمی نیز در کارنامه علمی 
خود عناوین متعدد علمی و پژوهشــی از جمله قرار گرفتن 
در ردیف دانشمندان برتر یک درصد جهان، داشتن سابقه 
همکاری های بین المللی مؤثر نظیر عضویت در هیئت مدیره 
انجمن های بین المللی، همکاری با WHO، کســب جوایز 
ملی و بین المللــی متعدد، انجام چندین طرح سفارشــی 
بــا صنعت، اجرای طرح های مشــترک بین المللی و تربیت 

چندین دانشجوی دکترای Ph.D را داراست.

رفع نیاز اساسی توسعه خراسان رضوی با شعار محقق نمی شود

آبخیزداری و آبخوان داری؛ دولت سهمش را ادا کند!

کسب رتبه استاد ممتازی دو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

زگارشزگارش

افتخارافتخار
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روی خط خبرروی خط خبر
 برپایی ایستگاه صلواتی •

در مشهد ممنوع شد
ســامت  مدیر  قدس: 
محیــط و کار دانشــگاه 
علوم پزشکی مشهد گفت: 
به منظــور جلوگیری از 
ازدحام مردم و پیشگیری 
از شیوع کرونا، برپایی هر 
گونه ایستگاه صلواتی طی 

دهه پایانی صفر در کانشهر مشهد ممنوع است.
علی اصغر حسنی افزود: از مردم نیکوکار و نوع دوست تقاضا 
داریم نذورات خود را به صورت خشک در اختیار نیازمندان 

قرار دهند.
وی ادامه داد: افرادی که نذر خود را در قالب غذای پخته در 
نظر گرفته اند باید طبخ غذا را در آشپزخانه های مورد تأیید 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام داده و 
غذاها را به صورت بسته بندی و به دور از ازدحام جمعیت در 
اختیار مردم قرار دهند.مدیر ســامت محیط و کار دانشگاه 
علوم پزشــکی مشــهد گفت: افرادی که سال های گذشته 
نذورات خود را در حاشیه جاده ها و خیابان ها توزیع می کردند، 
امسال به دلیل شــیوع کرونا مجاز به این اقدام نیستند و از 

توزیع هر گونه نذورات به این  طریق جلوگیری خواهد شد.
وی افزود: پروتکل های بهداشتی به هیئت های مذهبی اباغ 
شده تا در صورت شرایط آب و هوایی مناسب، عزاداری ها در 
محیط باز برگزار شــود و در صورت سردی هوا و بارندگی، با 
رعایت پروتکل های بهداشــتی در فضاهای با سقف مرتفع و 

تعداد اندک برگزار شود.

 مجموعه آرامگاه فردوسی •
میزبان بازدیدکنندگان است

میراث مدیــرکل   ایرنا: 
 فرهنگــی، گردشــگری 
دســتی  صنایــع   و 
گفت:  خراســان رضوی 
مجموعه آرامگاه فردوسی 
از ساعت 8 صبح هر روز 
میزبــان بازدیدکنندگان 

و عاقه مندان اســت.ابوالفضل مکرمی فر افزود: عاقه مندان 
می توانند تا ساعت ۱8 در این مجموعه حضور یافته و ضمن 
بازدید از آن، در محل دفن استاد شجریان نیز حاضر شده و 

فاتحه بخوانند.

 مسئول مرکز فراهم آوری و پیوند 
اعضای مشهد خبر داد

 کاهش 70درصدی•
 اهدای عضو به دلیل کرونا

آنالیــن-  قــدس 
در روزهای  بهاردوست: 
اولیه شیوع کرونا هر گونه 
اهدای  زمینــه  در  اقدام 
عضو تعطیل شــد، اما به 
مــرور عمل های جراحی 
در زمینــه اهدای عضو و 
پیوند بــا در نظر گرفتن 

تمهیدات بهداشــتی و انجام آزمایش هــا و رادیوگرافی های 
الزم برای رد احتمال ابتــای اهداکننده و گیرنده کرونا به 
تدریج آغاز شــد. ابراهیم خالقی، مسئول مرکز فراهم آوری و 
پیوند اعضای مشهد بیان کرد: به دلیل شیوع بیماری کرونا 
در چند ماهه اخیر متأسفانه میزان اهداکنندگان عضو کاهش 
چشــمگیری داشته اســت و دلیل این موضوع هم کاهش 
مرگ  مغزی هایی است که برای اهدای عضو مناسب نبوده اند. 
این قضیه به معنای کاهش در فرایند اهدای عضو نیست بلکه 
به دلیل این اســت که خیلی از افراد مرگ مغزی که معرفی 

می شوند برای اهدای عضو مناسب نیستند.
وی ادامــه داد: مــرگ مغزی هایــی که کاندیــدای اهدای 
عضو هســتند همان بیمارانی هســتند که در آی سی یو یا 
اورژانس های بیمارستان ها بستری بوده اند و معموالً از این دو 

مکان مرگ های مغزی به ما معرفی می شوند.
خالقی افزود: در چند ماه گذشته تمام آی سی یوها پذیرای 
بیماران کرونایی بوده اند که دچار مرگ مغزی شده اند؛ بنابراین 
شــاید بشود گفت بین 8۰ تا ۹۰ درصد از کسانی که در این 
مدت دچار مرگ مغزی می شــدند متأسفانه تست کرونای 
آن ها نیز مثبت بوده  که طبق دستورالعمل وزارت بهداشت 
و سازمان بهداشــت جهانی، فرد اهداکننده عضو باید تست 
کرونا و سی تی اسکن قفسه سینه انجام بدهد و در صورتی 
که تست منفی بود، برای اهدای عضو تحت عمل پیوند قرار 
بگیرد. متأســفانه به دلیل شیوع بیماری کرونا در این مدت 
حدود ۷۰ درصد کاهش اهدای عضو داشــته ایم که دلیلش 

مثبت بودن تست کرونای فرد موردنظر بوده است.
وی اضافه کرد: ۵۰ درصد از بیمارانی که به کووید ۱۹ مبتا 
می شوند ناقلین بی عامت هستند و به این شکل پس از انجام 
تست های الزم از گردونه اهدای عضو خارج می شوند. در چند 
ماه گذشته بیش از ۷۰ نفر به عنوان مرگ مغزی از آی سی 
یوهای مختلف برای اهدای عضو معرفی شدند که از این میان 

فقط ۱۱ نفر از این افراد به مرحله اهدای عضو  رسیدند.
مسئول مرکز فراهم آوری و پیوند اعضای مشهد توضیح داد: 
سال گذشــته در همین زمان که خبری از کووید ۱۹ نبود، 
ما حدود ۷8 اهداکننده عضو داشــتیم، این در حالی اســت 
که همچنان خیلی از بیماران در فهرست انتظار پیوند عضو 
قرار دارند که متأسفانه به علت عدم وجود فرد مناسب، فوت 

می کنند.

 انفجار گازمایع سه نفر •
را راهی بیمارستان کرد

ایســنا: مدیــر فنی 
ســازمان  عملیــات  و 
آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی نیشــابور گفت: 
در پــی انفجار گازمایع 
در یک منزل مسکونی 
متأسفانه سه نفر دچار 
سوختگی شــده و به بیمارستان منتقل شدند.امیر جوریان 
افزود: صبح دیروز ساعت ۷:۵۲ خبر انفجار گاز در یک منزل 
مسکونی به سامانه ۱۲۵ اعام شد که بافاصله آتش نشانان 

به محل اعزام شدند.
وی علت ایــن حادثه را پر کــردن گاز پیک نیک در منزل 
اعام کرد و گفت: در این حادثه ســه نفر از اعضای خانواده 
دچار سوختگی شده و به بیمارستان منتقل شدند.جوریان 
یادآور شــد: این حادثه در حیاط منزل مســکونی رخ داد و 
اگر  در فضای بسته رخ می داد منجر به تخریب و انفجار کل 

ساختمان می شد.

 یک فوتی و 19 مسموم•
 طعمه قاتل نامرئی در نیشابور شدند

نیشابور - خبرنگارقدس: رئیس مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزشــکی نیشابور از مسمومیت ۱۹ نفر و فوت 
یکی از همشــهریان با گاز co از ابتدای ســال تاکنون خبر 
داد.مصطفی افشارنیک گفت: در سال گذشته ۹4 نفر دچار 
مسمومیت با گاز co شدند که متأسفانه دو نفر جان باختند.

وی افزود:در هفته گذشته پنج نفر از اعضای یک خانواده دچار 
مسمومیت با گاز co شدند که خوشبختانه با حضور به موقع 
عوامل امدادی و کارشناسان اورژانس ۱۱۵ در صحنه و انتقال 
به موقع به بیمارستان، از مرگ نجات یافتند.رئیس اورژانس 
پیش بیمارستانی نیشابور تصریح کرد: با توجه به سرد شدن 
هوا برای جلوگیری و پیشگیری از مسمومیت با گاز CO الزم 
است از وسایل گرمایشی استاندارد استفاده شود و از باز بودن 
لوله بخاری و تهویه مناســب مکان اطمینان حاصل شود تا 

شاهد حوادث ناگواری نباشیم.

 دستگیری سارق سابقه دار•
 شیرآالت مدارس در اسفراین

بجنورد- خبرنگارقدس: 
مــی  نتظا ه ا ند ما فر
اســفراین،  شهرستان 
از دســتگیری ســارق 
شــیرآالت  ســابقه دار 
مــدارس بــا هشــت 
فقــره ســرقت در این 
شهرستان خبر داد.سرهنگ مجید یگانه پور با اعام جزئیات 
این خبر گفت: در پی وقوع چندین فقره ســرقت از مدارس 
در سطح شهرستان، بافاصله موضوع در دستور کار پلیس 
آگاهی شهرســتان قرار گرفت. این مقام انتظامی با اشاره به 
اینکه کارآگاهان با استفاده از برخی اقدام های فنی و پلیسی 
و تحقیقات نامحسوس موفق به شناسایی سارق شدند، افزود: 
مأموران پس از انجام هماهنگی قضایی، ســارق را در حین 
فروش شیرآالت مسروقه در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر 
و به مقر انتظامی منتقل کردند.  ســرهنگ یگانه پور با بیان 
اینکه متهم در بازجویی های انجام شده به هشت فقره سرقت 
شیرآالت از مدارس سطح شهرستان اعتراف کرد، افزود: متهم 
در نهایت پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات برای انجام 

مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

 کشف بیش از یک هزار لیتر•
 مواد شوینده غیرمجاز در بجنورد

خبرنگار  بجنــورد- 
جانشــین  قــدس: 
مــی   نتظا ه ا ند ما فر
خراســان  شــمالی از 
و  یک هــزار  کشــف 
۲۷6 لیتر انــواع مواد 
و  غیرمجاز  شــوینده 

تقلبی در بجنورد خبر داد .
ســرهنگ محمد غامی با اعام جزئیــات این خبر گفت: 
کارآگاهان پلیس آگاهی استان با انجام اقدام های اطاعاتي و 
دریافت خبری مبنی بر وجود یک کارگاه غیرمجاز تولید مواد 
شوینده که در یکی از مناطق حاشیه ای شهر بجنورد فعالیت 

می کند، بافاصله موضوع در دستور کار قرار گرفت. 
وی با اشاره به اینکه کارآگاهان با هماهنگی مقام قضایی به 
محل مورد نظر اعزام شدند، افزود: با حضور کارآگاهان پلیس 
آگاهی و کارشناسان سازمان غذاو دارو در محل و بازرسی از 
این مکان، یک هزار و ۲۷6 لیتر انواع موادشــوینده غیرمجاز 
و تقلبی کشــف و ضبط  شــد. جانشــین فرمانده انتظامی 
خراسان شمالی گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و به 

همراه پرونده متشکله به مراجع قضایی معرفی شد.

 فوت پنج شهروند نیشابوری•
 با عالئم کرونا 

قــدس: پنج نفــر با 
عائم بیمــاری کرونا 
خود  جان  نیشابور  در 
را از دست دادند.رئیس 
دانشکده علوم پزشکی 
نیشابور با اشاره به اینکه 
نتیجه آزمایش دو نفر 
از این تعداد مثبت بوده است، گفت: آمار متوفیان با عائم کرونا 
در شهرستان های تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی نیشابور 
تا ســاعت 8 صبح دیروز به ۵3۲ نفر رسید که از این تعداد، 
تســت ۲4۵ نفر مثبت بوده است. دکتر محسن عظیمی نژاد 
ادامه داد: در حال حاضر ۱44 نفر با عائم کرونا در بیمارستان 
بستری هســتند که تعداد افراد بستری ICU ،34 نفر است.

عقیل رحمانی: حجت االسام احمدزاده در 
حالی که معتقد اســت تخریب مسجد »هفت 
در« خاف شــرع و انجام فعل حــرام بود، از 

پیگیری قضایی ماجرا خبر داد.

شهرداری زیر میز توافق زدس
شــهریور ماه گذشــته بود که ماجرای توافق 
مســئوالن دخیــل در طرح پیرامــون حرم 
در صــدر اخبــار اســتانی قرار گرفــت. در 
تشریح قســمتی از متن این توافق نامه که با 
حضور اعضای ســتاد تدابیر ویــژه اقتصادی 
)استانداری،دادگستری،ســازمان بازرســی و 
ســپاه پاسداران( و نیز قائم مقام تولیت آستان 
قــدس رضوی، مدیــرکل راه و شهرســازی، 
شــهردار مشهد، رئیس کمیســیون حقوقی 
شــورای اسامی مشهد و نماینده مشــــاور 
طرح تفصیلی جدید برگزار شــد و در تاریخ 
۲۹ شــهریور ماه در روزنامه قدس منتشــر 
گردید، اشاره شد که بر پایه این توافق، تملک 
بخش های باقیمانده از طرح گذشته که تملک 
اماک مردم در آن صورت نگرفته متوقف و در 
طرح جدید مالکیت مردم تثبیت می شود.  در 
یکی دیگر از مصوبات این جلســات نســبت 
بــه کاهش عرض مقطع خیابان شارســتان 
در محدوده نوغان تأکید شــــده اســت که 
می تواند موجــــب جلوگیری از تملک هــا و 
تخریب های اجباری شــود که به تازگی مورد 
اعتراض فعاالن مردمی و ســاکنان نوغان قرار 
گرفته است.از این توافق همه جانبه چند روزی 
نگذشته بود که مطلع شدیم شهرداری زیر میز 
توافق زده و اقدام به تخریب مسجد »هفت در« 
واقع در کوچه نوغــان، آن هم در روز اربعین 

کرده است.
در حالــی که پیش از ایــن، ماجرای تخریب 
مسجد حوض معجردار که سابقه ثبت در آثار 
ملی را هم داشــت، شهرداری مشهد را درگیر 

حاشیه سازی های فراوانی کرده بود.

شــهرداری اعتنایی به هشدار اوقاف س
نکرد!

از سوی دیگر بررســی اسنادی که در اختیار 
ما قرار داشت نشــان می داد مدیرکل اوقاف و 
امورخیریه خراســان رضوی که متولی مسجد 
»هفت در« محســوب می شــد، در پی صدور 
نامــه ای به تاریــخ ۹۹/۷/۱6 با عنوان» خیلی 
مهم« و خطاب به کایی، شــهردار مشــهد 
رســماً اعام می کند که شهرداری نباید اقدام 
به تخریب بنای مسجد »هفتَ در« بکند که در 
متن این نامه آمده است:»با صلوات بر محمد 
و آل محمــد؛ با عرض تســلیت فرارســیدن 
اربعین شهادت سرور و ساالر شهیدان حضرت 
اباعبــداهلل الحسین)علیه الســام(؛ احتراماً با 
عنایت بــه اینکه معاونت محترم پژوهشــی 
دانشگاه تهران به عنوان مشاور طرح تفصیلی 
ویژه محدوده پیرامون حرم مطهر امام رضا)ع( 
تعیین گردیده و اخیراً نامه شــماره ۹۹/۲۰۲ 
مورخ ۹۹/۷/۱۲ مدیر محترم دفتر طرح مزبور 
وابســته به معاونت محترم پژوهشی دانشگاه 
تهران و ضمائم آن به ایــن اداره کل واصل و 
صراحتاً اعام نموده: »بنای مســجد هفت در 
واقع در محله نوغان در طرح تفصیلی جدید در 
موقعیت فعلی تثبیت و از نظر این مشاور نیاز به 
تخریب و جابه جایی آن نمی باشد«؛ و از طرفی 
یکی از مدارک الزم برای صدور مجوز تبدیل به 
احسن مساجد توسط نماینده محترم ولی فقیه 
و ریاست سازمان، اعام نظر کتبی مشاور طرح 
مبنی بر عدم امــکان تثبیت موقعیت کنونی 
مساجد واقع در معابر و شوارع عمومی است، 

ضمن رفع اثر از مفاد صورتجلسه 
ثبت شده به شــماره 8۰/۱6۰۰۰ 
دبیرخانــه   ۹۹/۷/۱۲ مــورخ 
شهرداری ثامن در رابطه با مسجد 
اســت  خواهشــمند  در«  »هفت 
دســتور فرمایید از هر گونه اقدام 
اجرایی نســبت به مسجد »هفت 
در« خودداری شــود؛ بدیهی است 

حقوقات شــهرداری بابت معوض پیش بینی 
شــده در زمین الحاقی به مسجد امام صادق 
)علیه السام(، در ســایر مطالبات اوقاف بابت 
معوض سایر مســاجد تخریب شده محاسبه 
و تهاتر خواهد شــد.بنابراین توافق مورد اشاره 
که با فرض عدم امکان تثبیت مسجد در طرح 
تنظیم شده است تا بررسی مجدد و ویرایش 
الزم، کان لم یکن بوده و قابلیت اجرا نخواهد 

داشت«.

مسجد نباید  تخریب می شدس
با توجه به اهمیت ماجرا و اینکه طبق اطاعات 
دریافتی شهرداری بدون توجه به نامه مدیرکل 
اوقاف روز بعد از وصول نامه)روز اربعین( مسجد 
»هفت در« را به طــور کامل تخریب می کند، 
بــا حجت االســام احمــدزاده در این زمینه  

گفت وگو کردیم.
مدیرکل اوقاف و امورخیریه خراسان رضوی در 
تشــریح این اقدام قابل تأمل گفت: در نامه ای 
که از سوی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان 
به شهرداری مشهد زده شده، ماجرا به صورت 
کاماً شفاف بیان شده است؛ تمام الزامات آن 

هم وجود دارد.
فرع بر این هست که اگر طرحی ضروری باید 
در منطقه اجرا بشود و مجری طرح هم نتواند 
طرح را به گونه ای مدیریت کند که مســجد 
حفظ شــود، تخریب صورت گیرد. همچنین 

اصل بر این اســت که مسجد 
وقف اســت و باید حرمت آن 
نگه داشته شود. حتی حرمت 
شرعی زمین مسجد و فتاوای 
مراجع تقلیــد در ایــن زمینه 

شفاف و روشن است.
ادامه  احمدزاده  حجت االسام 
داد: با فرض بر اینکه مسجد به 
لحاظ فنی امــکان بقا در محل را ندارد، اجازه 
تبدیل به احســن و تخریب آن با حکم ثانویه 

داده می شود. 
در رابطه با مســجد »هفت در« یک توافق نامه 
اولیه ای حســب گزارش شهردار منطقه ثامن 
تنظیم شد و از سوی  وی اعام شد مسجد در 
طرح است و هیچ امکانی برای بقای آن نیست 
و طبق طرح باید تخریب بشــود و بر همین 
اساس آن توافق نامه اولیه تنظیم شد.مدیرکل 
اوقاف و امورخیریه خراســان رضوی بیان کرد: 
همزمان با ماجرا نامه ای از سوی مشاور طرح به 
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان واصل شد 
که در آن اعام شده  بود مسجد مذکور قابلیت 
تثبیت دارد و هیچ ضرورتی برای تخریب آن 

وجود ندارد.
بافاصله ما هم به صورت شــفاهی و هم طی 
نامه ای اداری موضوع را به مسئوالن شهرداری 
مشــهد اعام کردیم. گفتیــم مبنی بر اینکه 
مشــاور طرح این نامه را زده است، از نظر ما 
مسجد قابلیت تبدیل به احسن را ندارد و باید 
حفظ شود.نامه هم به دست آن ها رسیده؛ چرا 
که به محض اطاع از ماجرا، مکاتبه فکس و از 
طریق شبکه دولت هم ارسال شد، اما متأسفانه 
یک نوع کم توجهی به مسائل شرعی در وقف و 
حرمت مساجد صورت گرفته است؛ چرا که نه 
الزامات قانونی مربوط رعایت شده و نه از نظر 

مشاور طرح تبعیت شد.

 عامالن تخریب مسجد مرتکبس
 فعل حرام شده اند

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بیان کرد: 
این کار یک بداخاقی اداری بود که  اتفاق افتاد 
و قطعاً در مناســبات اوقاف و شهرداری تأثیر 

بدی خواهد گذاشت.
انتظار ما این اســت افرادی که ایــن اقدام را 
صورت داده اند در اســرع وقت این موضوع را 

جبران کنند و مسجد به حالت اولیه برگردد.
حجت االسام احمدزاده گفت: بنده این افراد 
را به رعایت الزامات شــرعی دعوت می کنم و 
چیز بیشتری نمی توان گفت. کمترین تکلیف 
ما این است که مسائل شرعی و حرمت مسجد 

را حفظ کنیم. 
فرض مــا در ابتدا بر این بود و نظر آقایان هم 
این بود که این مسجد قابلیت حفظ در طرح 
را ندارد و وقتی مشــاور ذی صاح طرح اعام 
می کند طبق بررسی های صورت گرفته قابلیت 
بقــا و تثبیت در طــرح را دارد، نباید این کار 
صورت می گرفت. حتی اگر هیچ کســی هم 
پیگیر ماجرا نباشد، این تکلیف هر مسلمانی 

است که حرمت خانه خدا را حفظ کند.
وی در پاســخ به این نکته که می توان گفت 
در محل یک اقدام خاف شرع صورت گرفته 
است، بیان کرد: حرف ما هم همین هست،هیچ 
مرجع معظم تقلیدی اجازه نمی دهند مسجدی 
بدون ضرورت و اضطرار عموم مسلمین تخریب 
شــود، آن هم نه هر ضرورتی، در آن هم باید 
امور مسلمین مختل شــود تا اجازه تخریب 
مسجد داده شود و در غیر آن، این گونه نخواهد 
شــد.حتی آن بزرگواری که دســتور تخریب 
مسجد را داده مقلد هر مرجع تقلیدی که باشد  
و به او مراجعه کند و بگوید که اضطراری برای 
عموم مسلمین وجود نداشته و ما مسجدی را 
تخریــب کرده ایم قطعاً اعام خواهند کرد که 
ذمه آن ها مشغول و مرتکب فعل حرام شده اید، 

مگر اینکه او مقلد کسی نباشد.

در دادستانی شکایت می کنیمس
وی همچنیــن در واکنش به این نکته که آیا 
نباید شــهرداری مشــهد با وجود مشخص 
بودن متولی مســجد، ماجرا را به شما اطاع 
می داد، گفــت: قطعاً این گونه اســت، حتی 
طبق صورتجلســه اولیه که اعتباری نداشت 
باید موضوع به ما منتقل می شد تا ما در محل 
حاضر و صورتجلسه اموال را امضا می کردیم، نه 
اینکه اموال مسجد را رأسا از محل خارج کنند. 
 مســجد »هفــت در« را هــم در روز تعطیل
) اربعیــن( تخریب کردند که این اقدام کمال 
بداخاقی بود. بنده شرم می کنم که چه اسمی 
می توان روی این اقدام گذاشت، فقط همین 
که اولیات التزام به مبانی شرعی یک مسلمان 
ســاده رعایت نشــده؛ چرا که یک مسلمان 
هیچ گاه این گونه به خانه خدا تعرض نمی کند.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه خراسان رضوی در 
پاســخ به این نکته که آیا در دادستانی طرح 
شکایت می کنید، عنوان کرد: قطعاً این گونه 
خواهد بود و پیگیری حقوقی ماجرا در دستور 

کار قرار دارد.
گزارش ماجرا هم در حال تنظیم است تا برای 
دادستان مشهد ارسال شود. ما فکر نمی کردیم 
این گونه به خانه خدا متعرض شوند، وقتی خبر 
ماجرا به ما رسید، پیگیری حقوقی را در دستور 

کار قرار داده ایم.
حتی به شهردار منطقه شفاهی اعام کردیم 
که با توجه به اعام مشــاور طرح توافق اولیه 
قابلیت اجرا ندارد. متأسفانه مساجد زیادی در 
طرح تخریب شده که هنوز ساخته نشده است.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه خراسان رضوی به قدس خبر داد

تخریب مسجد »هفت در« در اربعین!

مخاطبان گرامی!
خصــوص  در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
مطالــب اصلــی ایــن صفحــه  به شــماره 

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
پیش بینی افزایش دما تا پایان هفته •

برای خراسان رضوی
قدس: هواشناســی خراسان رضوی اعام کرد: طبق بررسی 
نقشه ها و مدل های پیش بینی، تا پایان هفته جوی به نسبت 
پایدار روی استان حاکم اســت. بر این اساس در اکثر نقاط 
استان آسمان صاف گاهی همراه با وزش باد )در نواحی بادخیز 
و مستعد گاهی افزایش سرعت وزش باد( پیش بینی می شود. 
همچنین از امروز دمای هوا در ســطح استان روند افزایشی 

خواهد داشت.
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سرور هادیان: عکس های »زیر خاکی حماسه« در پویش دلی 
و مردمی به بیش از ۱۰ هزار قطعه رسیده است.

یکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس در گفت وگو با خبرنگار 
مــا درباره این پویش دلی می گوید: عکس های این پویش که 
۱3 تیرماه همزمان با روز والدت امام رضا)ع( آغاز شده است با 

گذشت سه ماه به ۱۰ هزار قطعه رسیده است.
مصطفی صداقت می افزاید: هنوز تصاویر بسیاری از رشادت ها 
و دالورمردی های  رزمندگان در گوشه گوشه خانه های آن ها 
و دوستانشان وجود دارد که تاکنون در هیچ جا دیده نشده اند.

وی در ادامه تأکید می کند: امیدواریم با کمک همه اتفاق خوبی 
برای این مجموعه رخ دهــد و بتوانیم این مجموعه را حفظ 

کنیم.
وی درادامه با اشــاره به آنکه تاکنون حدود ۱۰ هزار عکس به 
این گروه ارسال شده است، بیان می دارد: اگرچه ممکن است 
تعدادی معدود از این عکس ها تکراری باشــد اما عکس های 

خوبی به دستمان رسید.
وی خاطرنشان می سازد: بسیاری از عکس ها قدیمی است که 
تعدادی از رزمندگان از دیدن تصاویری که خودشــان در آن 
حضور دارند متعجب شــده اند و این عکس ها برایشان بسیار 

جالب و جذاب و یادآور سال های دفاع مقدس است.
صداقت تأکید می کند: همه تاشــمان بر آن است که اتفاق 
خوبی برای این مجموعه تصاویر رخ دهد اما متأسفانه تاکنون 

برای بحث حفظ و چاپ و نشر آن به نتیجه ای نرسیده ایم.
وی اظهار می دارد: خوشــبختانه این پویش هنوز ادامه دارد و 
تعداد زیادی از بچه های جبهه و جنگ در حال ارسال عکس ها 

و خاطراتشان در گروه هستند.
او با اشــاره به اینکه این اتفاق کار بســیار خوبی است، بیان 
می دارد: تاکنون چنین اتفاقی در خصوص دفاع مقدس بعید 

می دانم با این حجم رخ داده باشد ولی حفظ و نشر آن بسیار 
مهم است.

این رزمنده دوران دفاع مقدس یادآور می شود: دوستان زیادی 
پیشــنهادهای خوبی ارائه داده اند اما امیدواریم این نظرات به 

مرحله اجرایی آن برسد.
وی اذعــان می دارد: امیدوارم چاپ و نشــر آن انگیزه ای برای 

یادآوری روزهای عشق و ایثار شود.
مصطفی صداقت می افزاید: این انگیزه از زمانی شروع شد که 
در بهشت رضا)ع(  به دنبال تصاویر برخی شهدا می گشتیم و 

آن ها را پیدا نکردیم.
وی خاطرنشان می سازد: از این رو تصمیم گرفتیم یک پویش 

دلی را راه اندازی کنیــم و با اعام فراخوان و همچنین ایجاد 
یک گروه تلگرامی از همه خانواده های شــهدا خواستیم، هر 
تصویری که از شــهدا دارند، برایمان با زیرنویس و مشخصات 
کامل ارســال کنند.صداقت تصریح می کند: بیش از دو هفته 
از اعام این پویش نگذشــته بود که با استقبال خوبی مواجه 
شدیم. خوشبختانه این همدلی بسیار خوب آغاز شد و در گروه 
فراخوان تصاویر شهدا به جبهه تاکنون حدود 4 هزار نفر عضو 
شده اند و خوشبختانه پس از گذشت سه ماه تاکنون بیش از 

۱۰ هزار قطعه عکس ارسال شده است.
الزم به ذکر است همزمان با والدت امام رضا)ع( توسط جمعی از 
رزمندگان خراسانی دفاع مقدس این پویش زیبا رقم خورده است.

در پویش گردآوری تصاویر »زیر خاکی حماسه« محقق شد

گردآوری ۱۰ هزار قطعه عکس از دوران دفاع مقدس

پویشپویش



خبرخبر خبرخبر

  ورود نیروی دریایی سپاه •
برای مقابله با صید ترال 

منطقه  فرمانده  بوشهر: 
سپاه  دریایی  نیروی  دوم 
بــر مقابلــه با ســوخت 
قاچــاق، مــواد مخدر و 
صید غیرمجــاز ترال در 

خلیج فارس تأکید کرد. 
زیراهی  رمضان  ســردار 

ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار کرد: در نیمه 
نخست امسال 2/7 تن صید »تِرال« با تالش منطقه دوم نیروی 

دریایی سپاه کشف شد.
وی تصریح کرد: در 6 ماه نخست امسال با تالش نیروی دریایی 
ســپاه، یک میلیون و 200 هزار لیتر ســوخت قاچاق در مراحل 
مختلف از قاچاقچیان کشــف و بــا حکم قضایی تحویل پخش 

فراورده های نفتی استان بوشهر شد.

 بیش از 5 هزار طرح پایدار روستایی •
در ارومیه اجرا شد
ارومیه  فرماندار  ارومیه: 
گفت: 5هزار و ۱۱7 طرح 
بــا همــکاری بانک های 
عامل، دستگاه های اجرایی 
و نهادهای حمایتی در این 
شهرستان امسال اجرایی 

شده است.
علیرضا مالمحمدی زاده اظهار کرد: برای اجرای این تعداد طرح 
4هزار و ۳۱0 میلیارد ریال تســهیالت جــذب و به متقاضیان 

پرداخت شده است.
وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح ها برای ۱۱هزار و ۸67 نفر 
از جوانان روســتایی در ارومیه اشتغال پایدار ایجاد کرده، گفت: 
این آمار نشان می دهد  جذب اعتبار در سطح این شهرستان به 

75/۸۸درصد رسیده است.

 طرح های قرآنی •
در همدان حمایت می شود

همدان: استاندار همدان 
با تأکید بر اهمیت توسعه 
و ترویج فعالیت های قرآنی 
در استان گفت: طرح های 
تدوین شده در این راستا 
را حمایــت کــرده و از 
پشتیبانی مالی و اعتباری 

مراکز قرآنی دریغ نمی کنیم.
سیدسعید شاهرخی اظهار کرد: برای حمایت از مؤسسات قرآنی 
محدودیتی نداریم و هر طرحی در راستای توسعه و ترویج مباحث 

قرآنی ارائه شود، مورد حمایت قرار می گیرد.
استاندار همدان به پشتیبانی و ساماندهی مراکز قرآنی تأکید کرد 
و افزود: بانک اطالعات قرآنی تشــکیل شود تا بتوانیم خدمات و 

سرویس دهی کنیم. 

 توزیع 7هزار بسته نوشت افزار •
بین دانش آ موزان محروم زنجان

ستاد  سرپرست  زنجان: 
اجرایی فرمــان امام )ره( 
اســتان زنجان با اشــاره 
بــه اجرای مرحله ســوم 
پویش مشق احسان گفت: 
7هزار بســته نوشت افزار 
ایرانی بیــن دانش آموزان 

کم برخوردار استان زنجان توزیع خواهد شد.
یحیی سلیمانی اظهار کرد: ستاد اجرایی فرمان امام)ره( در راستای 
تحقق منویات مقام معظم رهبری و برای خدمت رسانی به مناطق 
محروم و کم برخوردار  روستایی، پویشی را در آستانه بازگشایی 

مدارس به نام مشق احسان آغاز کرد.
وی هدف از اجرای مرحله سوم مشق احسان را محرومیت زدایی 
خواند و گفت: هدف از اجرای این طرح محرومیت زدایی و کمک 

به تحصیل دانش آموزان است.

عشایر به شیوه سنتی کوچ نکنند•
امور  مدیر  کرمانشــاه: 
عشایری استان کرمانشاه 
زمان آغاز رســمی کوچ 
عشایر استان را ۳0 آبان 

اعالم کرد.
بهزاد محمدی با اشــاره 
بــه اینکــه از عشــایر 

می خواهیم کوچ خود را تا زمان آغاز رسمی به تعویق بیندازند 
به شــیوه سنتی کوچ نکنند، اضافه کرد: همچنین زمان ورود 
عشایر به مراتع مناطق قشالقی از ۱5 آذر اعالم شده؛ بنابراین 
عشــایر تا آن زمان حق وارد کــردن دام های خود را به مراتع 
مناطق قشالقی ندارند. وی در ادامه با بیان اینکه تمهیدات الزم 
برای تسهیل کوچ عشایر استان اندیشیده شده، گفت: تالش 
خواهیم کرد عشایر بدون کمترین مشکل کوچ پاییزه خود را به 

مناطق قشالقی داشته باشند.

 محدودیت های جدید •
در مازندران اعمال می شود

ساری: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران، 
بــا ابراز نگرانی از تعطیــالت هفته آینده گفــت: احتمال دارد 

محدودیت های جدیدی به پروتکل های بهداشتی اضافه شود.
حسن حسین نژاد افزود: با وجود قرار گرفتن بیشتر شهرستان های 
اســتان در وضعیت قرمز کرونایی؛ بنابرایــن برای جلوگیری از 
افزایش شیوع ویروس کرونا باید مسئوالن دست اندرکار هوشیار 

باشند و تدابیر الزم را بیندیشند.
وی با ابراز نگرانی از نزدیکی مازندران با پایتخت کشور گفت: 
تهران در حال حاضر جزو اســتان هایی با وضعیت خطرناک 
کرونایی اســت و با توجه به نزدیکی مازندران به این استان، 
در تعطیالت پیش رو شــاهد حضور باالی پایتخت نشینان در 
مازندران خواهیم بود و این اتفاق از لحاظ گســترش ویروس 

کرونا در مازندران یک زنگ خطر است.

افزایش خرید و فروش اسلحه غیرمجاز •
در مرز

خوزستان: رئیــس  کل 
خوزستان  دادگســتری 
گفــت: میــزان خرید و 
از  اســتفاده  و  فــروش 
در  غیرمجاز  اسلحه  انواع 
استان های مختلف کشور 
 بــه ویژه مناطــق مرزی 

رو به افزایش است.
حجت االســالم و المسلمین صادق مرادی بر جدیت و قاطعیت 
دستگاه قضایی خوزســتان در صیانت از امنیت و آسایش مردم 
تأکید کرد و گفت: دادگستری خوزستان تمام تالش خود را در 
زمینه ایجاد و صیانت از امنیت مردم استان به کار گرفته و اجازه 
نخواهد داد خدشــه ای به امنیت و آســایش مردم وارد شود و با 

جدیت و قاطعیت با مخالن ناامنی مبارزه می کند.

محتکران مجازات می شوند•
بندرعباس: اســتاندار هرمــزگان گفت: در زمینــه برخورد با 
محتکران، کم فروشان و گران فروشان به هیچ وجه کوتاهی نخواهد 

شد و مجازات شدید در انتظار این متخلفان است.
فریدون همتی اظهار کرد: در شرایط جنگ اقتصادی نباید اجازه 
دهیم تعداد اندکی زالوصفت با گران فروشی و احتکار، نظم بازار 

را به هم بزنند.
وی بیان کــرد: کوتاهی مدیران هر یک از دســتگاه ها و در هر 
جایگاهی در مســیر برخورد با محتکران و گران فروشان به هیچ 
وجه قابل اغماض نیســت؛ چرا که چشم امید مردم به نهادهای 

نظارتی است که به کمک آن ها بیایند.

 طوفان اسکله های گردشگری قشم را •
به تعطیلی کشاند

قشم: اسکله های مسافری 
و گردشگری قشم به دلیل 
وزش بادهای شمال شرقی 
موســوم به بادنعشــی تا 

اطالع بعدی تعطیل شد.
رئیس بنادر و دریانوردی 
قشــم بیان کــرد: بر این 
 اســاس از فعالیت شــناورهای تفریحی در اسکله های کندالو و 
شیب دراز برای تردد به جزیره هنگام نیز جلوگیری به عمل آمد.

 علی اشــتری افزود: هم اکنون ســرعت بادهای شمال شرقی به 
۳5 نات و ارتفاع موج دریا به 6 پا رسیده است.

 واگذاری زمین •
به متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن

یزد: مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی یزد از واگذاری زمین 
به صــورت طرح های تک واحدی یا در قالب گروه ســاخت به 

متقاضیان مسکن ملی خبر داد.
علیرضا قربانیان گفت: این زمین ها براساس طرح های تک واحدی 
یا در قالب گروه ساخت واگذار شده و طرح های آپارتمانی از طریق 

بنیاد ملی مسکن انقالب اسالمی احداث می شود.
وی افــزود: پــس از معرفی زمین از ســوی ســازمان مذکور، 
کارشناسان بنیاد مسکن انقالب اسالمی در سطح کشور نسبت 
به بازدید از موقعیت زمین و شرایط آن اقدام کرده و زمین هایی 
که شرایط مطلوبی دارند، برای واگذاری به متقاضیان در دستور 

کار قرار می گیرند.

 کارگران شهرداری اروندکنار •
خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شدند

از  تعــدادی  آبــادان: 
شهری  خدمات  کارگران 
شهرداری اروندکنار آبادان 
دیروز با تجمع مقابل این 
شهرداری پرداخت حقوق 
و دیگــر مطالبات خود را 

خواستار شدند.
 50 نفر از کارکنان خدمات شــهری و فضای سبز شهرداری 
اروندکنار آبادان نسبت به پرداخت نشدن حق بیمه و بیش از 

پنج ماه حقوق و مزایای خود معترض هستند.
حکیم یریان، سرپرست شهرداری اروندکنار اظهار کرد: قرار 
اســت در چند روز آینده حق آالیندگی پاالیشگاه آبادان به 
حساب شــهرداری اروندکنار واریز شــود که در این صورت 

بخشی از حقوق معوقه کارگران پرداخت خواهد شد.

با زمین ماندن مصوبات، تولید رونق نخواهد گرفت

بانک ها سد راه »ستاد تسهیل«
کرمان: با وجود اینکه بســیاری از مســئوالن 
استان کرمان در ســال گذشته سعی کردند تا 
در قالب ســتاد تسهیل و رفع موانع نقش حالل 
مشــکالت را برای واحدهای تولیدی ایفا کنند، 
اما متأسفانه هنوز بسیاری از مصوبات این ستاد 
روی زمین مانده است و به دالیل مختلف برخی 
از این مصوبات ضمانت اجرایی نداشته و اعتنای 
چندانی از طرف مدیران دســتگاه های اجرایی 

به ویژه بانک ها به آن نمی شود.
به گــزارش قدس آنالیــن؛ با وجــود اینکه در 
چند ســال گذشته در تمامی استان های کشور 
ســتادهایی به نام ستاد تســهیل و رفع موانع 
تشکیل  شــده و این ستادها با هدایت مستقیم 
استانداران سعی در گره گشایی تولیدکنندگان  
داشــتند، اما به نظر می رسد تسهیل مشکالت 
برای این ستادها هم چندان سهل و آسان نبوده 

است!
کارگروه رفع موانع تولید به  منظور رســیدگی 
به مشــکالت پیش روی واحدهــای تولیدی و 
صنعتی متشکل از اســتاندار و معاون اقتصادی 
وی و مدیــران کل صنعــت، معــدن، تجارت، 
جهاد کشــاورزی، تأمین اجتماعــی، اقتصاد و 
دارایــی، مالیات، مدیران کل شــعب بانک ها و 
ادارات فعــال در حوزه اقتصــادی و صنعتی، از 
جمله کارگروه هایی اســت که وظیفه شناسایی 
واحدهای مشــکل دار و حل و فصل آن ها را بر 
عهــده دارد، اما با وجود تالش های قابل توجهی 
که داشته به نظر می رسد در این مسیر بانک ها 
همراهی مناســبی برای حل مشکالت ندارند تا 

حدی که صدای استاندار را هم درآورده است.

کارشکنی بانک ها س
اگر چه همیشه گزارش های رسانه های دیداری 
و شنیداری به سیاه نمایی محکوم است، اما وقتی 
مشکالت را از زبان رئیس خانه صنعت، معدن و 
تجارت ایران در جلســه رفع موانع تولید استان 
کرمان می شنویم، دیگر حرفی برای گفتن باقی 

نمی ماند.
سیدعبدالوهاب سهل آبادی با بیان اینکه مصوبات 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید الزم االجراست، 

می افزایــد: بانک هــا در این 
می کنند  بهانه تراشی  زمینه 
و به وظایف خود به  درستی 

عمل نمی کنند.
وی با تشریح واقعه دلخراشی 
که به دلیل سخت گیری یک 
بانــک در مورد یــک فعال 
اقتصــادی رخ داد و منجــر 
به از دســت رفتن این فعال 
شــد،  دخترش  و  اقتصادی 
ادامه می دهد: بانک ها هر روز 
یک داســتان جدید درست 
می کنند و ما را از کار اصلی 

خود بازمی دارند و به  جای اینکه به امور مهم تر 
رسیدگی کنیم، هر روز باید به دنبال چانه زنی با 

بانک ها باشیم.
ســخن،  مقــام  در  می شــود:  یــادآور  وی 
ســرمایه گذاران، صنعتگران و تولیدکنندگان را 
سربازان جنگ اقتصاد می نامند، اما در مقام عمل 

از آن ها حمایت نمی شود.
وی با اشاره به اینکه هر روز مانعی در مسیر تولید 
صنعتگران تراشیده می شود، می افزاید: با وجود 
اینکه قوه قضائیه برای رفع مشکالت موجود در 
زمینه تولید پای  کار آمده است، اما برخی اعضای 

کارگروه همکاری الزم را ندارند.

مصوباتی که سه سال س
روی زمین  مانده است!

بی توجهی برخــی اداره ها و به  
ویژه بانک ها به مصوبات ستاد 
تسهیل و حتی بی اعتنایی برای 
حضور در این جلسات تا آنجا 
پیش رفته اســت که صدای 
اعتــراض اســتاندار کرمان را 
هم درآورده اســت به  گونه ای 
در  فدایی  محمدجــواد  کــه 
این کارگــروه به انتقاد از روند 
فعالیت مدیران عضو کارگروه 
تســهیل و رفع موانع تولید اســتان پرداخت و 
اظهار کرد: برخی مدیــران مصوبات کارگروه را 
اجرا نمی کنند و بهانه آن ها این است که مصوبه 

خالف قانون است.
وی تصریح کرد: صرف زمان طوالنی در کارگروه 
برای رفع مشــکالت و موانع موجود در مسیر 
تولید، با این شیوه که بانک ها و برخی مدیران 
پیش  گرفته اند، کاری بیهــوده و بی خاصیت 
اســت. وی بیان کرد: برخی موارد جزو وظایف 
ذاتی بانک ها و برخی دستگاه ها به شمار می رود، 
اما حتی در شــرایطی که به عنوان یک مصوبه 
کارگروه به آن ها ابالغ  شده، بازهم از اجرای آن 
سر باز می زنند. وی تأکید کرد: برخی مصوبات 

این کارگروه از سال ۹6 بر زمین  مانده و بانک ها 
و برخی دستگاه ها هیچ پاسخی به اینکه مصوبه 
خالف قانون اســت، ندارند کــه این روند باید 
به  سرعت اصالح شــود، زیرا اکنون در شرایط 

خاصی هستیم.
 
اخالل در روند تولیدس

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کشور، 
بی اعتنایی برخی مدیران به مصوبات را به اخالل 
در روند تولید کشور تعبیر می کند و می گوید: در 
حالی  که ما در تالش هستیم تا اختیارات ستاد 
تســهیل و رفع موانع تولید کشو را به استان ها 
واگذار کنیم، اما می بینیــم برخی مدیران این 

کارگروه و مصوبات آن را جدی نگرفته اند.
میثم زالی با بیان اینکه در کارگروه تســهیل و 
رفع موانع تولید، فراتر از قانون تصمیمی گرفته 
نمی شــود، افزود: اجرای مصوبــات برای همه 
دستگاه ها الزم االجراست و در صورتی  که مدیری 
یا دستگاهی از اجرای آن خودداری کند، کارگروه 
باید موارد را منعکس و دادستانی نیز باید در این 

زمینه ورود کند.

گوش شنوایی نیستس
دبیر کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید کشور 
تأکید می کند: مدیران دستگاه ها و بانک ها باید 
در قبال تولید و تولیدکننده احساس مسئولیت 
کنند، اما اکنون خالف آن را شــاهد هستیم که 
اگر خالف ایــن بود، اکنون وضعیت کشــور و 

واحدهای تولیدی این  گونه نبود.
زالی ادامه می دهد: بدهی جرم نیســت و بانک 
نبایــد به دلیــل بدهی بانکی، ســرمایه گذار را 
از هســتی ســاقط کند بلکه باید با مماشات و 
اســتمهال بدهی به تولیدکننده در این شرایط 
سخت اقتصادی مهلت بدهد و این نکته ای است 
که از ســوی رهبر معظم انقالب نیز بارها به آن 
اشاره  شده، اما ظاهراً گوش شنوایی وجود ندارد.

وی تأکید می کند: مصوبات این ســتاد قانونی 
اســت و عمل نکردن به آن جرم اســت و تمام 
دســتگاه ها و بانک ها موظف به اجرای مصوبات 

این کارگروه هستند.

 مدیران دستگاه ها 
و بانک ها باید 

در قبال تولید و 
تولیدکننده احساس 

مسئولیت کنند، اما 
اکنون خالف آن را 

شاهد هستیم
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مهاباد: تاالب بین المللی »کانی برازان« مهاباد در زبان کردی 
به معنی »چشمه گرازهاســت« که  با ۹27 هکتار وسعت در 
۳0کیلومتری شــمال مهاباد و در شــمال و شــرق روستای 
»قره داغ« واقع  شده که به دلیل گوناگونی و فراوانی گونه های 
زیستی از ســوی کمیته ملی طبیعت گردی کشور به  عنوان 

نخستین سایت پرنده نگری در ایران نیز معرفی  شده است. 
کانی برازان، تقریباً در تمام فصول ســال امکان مشاهده پرندگان 
وحشــی و کمیــاب را به عالقه منــدان می دهد که ایــن امر از 
منحصربه فردترین ویژگی های این زیستگاه آبی در کشور است و 
آن را از دیگــر تاالب های موجود متمایز می کند. در کنار تمامی 
این ویژگی ها حضور متعدد گرازها که برای یافتن خوراکی مزارع 
مردم روستایی این منطقه را شخم می زنند، دردسرساز شده است.

دردسر روستاییانس
حمله گرازها به  صورت دســته جمعی به روستای »بفراوان« و 
تخریب محصول مردم این روســتا، موجی از نگرانی و دردسر 

اضافی را برای روستاییان فراهم کرده است.
متأســفانه گرازها با حمله به مزارع ذرت و چغندرقند، بخشی 
از محصول مردم این روســتا را تخریــب کردند و بنا بر گفته 
کشاورزان، گله های گراز با ایجاد شیارهای عمیق موجب آسیب 

به ریشه گیاهان و همچنین ناهمواری زمین می شوند.
بسیاری از  کشاورزان که توانایی ایجاد حصار یا فنس در اراضی 
کشــاورزی را به دلیل وســعت آن ندارند با مشکل جدی در 

برخورد با گرازها روبه رو هستند.

از ماست که بر ماستس
در همین رابطه یکــی از فعاالن حیات وحش به ما می گوید: 
دخالت انســان در طبیعت موجب شــده تا جمعیت گرگ و 
پلنگ که از دشــمنان گرازها به شمار می رود، نابود شده و یا 
کاهش یابد و  جمعیت گراز وحشی به علت نداشتن دشمن 
در طبیعت، افزایش یابد. امید اسمی می گوید: از سویی ورود 
انسان ها به زیســتگاه گراز و محدود شدن محل زیست این 
حیوان موجب کاهش امنیت غذایی آن شده و گرازها مجبور 
به هجوم به باغ ها و مزارع کشاورزی شده اند. وی ادامه می دهد: 
همجواری روســتای بفراوان با تاالب کانی برازان که گله های 
بســیاری از گرازها را در خود جای  داده است، از قدیم مورد 
تهاجم این حیوانات بوده؛بنابراین تنها راهکار برای جلوگیری 

از این خسارت ها، ایجاد حصار یا حفر کانال در دورادور زمین ها  
و یا صدور پروانه شکار برای شکار آن هاست تا جمعیت آن ها 

به تعادل برسد.

قانون چه می گوید؟س
رئیس اداره حفاظت محیط  زیســت مهابــاد در این خصوص 
می گوید: طبق قانون کشاورزان باید در مزارعی که به زیستگاه 
گرازها در ســواحل جنوبی دریاچه ارومیه و تاالب بین المللی 
کانی برازان نزدیک است با فنس کشی مزارع و ایجاد گودال، از 

حمله گراز ها به مزارع خود جلوگیری کنند.
فاروق ســخنور می افزاید: درگذشــته ایجاد خسارت توسط 
حیات وحش شامل بیمه محصوالت کشاورزی نمی شد، اما از 
چند ســال قبل بودجه ای برای جبران خســارت وارد شده به 
مزارعی که با وجود رعایت شــرایط ذکر شــده )فنس کشی و 
ایجاد گودال( توسط وحوش مورد حمله قرار می گیرد تعیین 

 شده است.
سخنور در خصوص مجوز شکار گرازها گفت: با توجه به افزایش 
جمعیت گرازها و حمله آن ها به  صورت گله ای به مزارع، مجوز 
شکار آن ها به برخی اقلیت های مذهبی منطقه )برای مصرف( 

و تعدادی میرشکاران )به  شرط دفن الشه( داده  شده است.
وی در خصوص سرشماری گرازها در محدوده تاالب کانی برازان 
افزود: گرازهای کانی برازان بیشتر در محدوده نیزارهای روستای 
داشخانه زیست می کنند و تاکنون گله های ۸5 قالده ای، ۳6 و 

44 قالده ای در این منطقه مشاهده  شده است.

حیات وحش خواب همسایگان تاالب »کانی برازان« را آشفته کرد

جوالن»گرازها«درمرگ»پلنگها«
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 1 ر س ا   ج ي م ز و ا ت   ك س ا
 2 و ا ر م ر   س ا خ ت   ك و ا ر

 3 ز ر گ ر   ك ن ي ا   ل ا ر و س
 4 ب   ن ي م ا   د م ا غ ف ي ل  
 5 ه م   خ ص ل ت   ت ر ا ك   ن ا

 6  ر ت   ل ج ا ج   ب ي ا ت   ب
 7 ت ق ب ي ح   ن ه ا ي ت   ق ش ر
 8 ب و ر س   ا ي ا ل ت   م و ل ا
 9 ا م ي   ق ت ا ل ه   م د ي و م

 10 ه   ز ر د ي   ت ا ب ع   م ا 
 11 ي ن   و ي ل ا   م س ن د   ر ا
 12   گ و ر م ا س ت   ت ي ر ه   و
 13 ه ا ر و ي   و ا ت ر   ف ر ا ق
 14 ا ر د ك   ز ا ل و   ا ش ت ر ا

 15 ر ش ك   ب و ر و ن د ي   ز ش ت
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۱. از عملیات هاي مهیج »دیویدکاپرفیلد« 
تردست مشــهور امریکایي 2. پیامبري در 
شکم ماهي- شــیره چغندرقند- بازگشت 
داده شــده ۳. ظرف آبخوري- ثروتمندي- 
نفــی از آوردن 4. پســوند فاعلیت- صفت 
خون آدم مهربان- از سبزي هاي خوردني- 
به جــاآوردن 5. زبان گنجشــک - تــاالب 
– لســان 6. مکان بي وزني- بــرادر »تور« 
در شــاهنامه- غوزه پنبه- کیف در گویش 
بچه لنــدن 7. از روش هاي تکثیر درختان- 
 ورودیه ســینما- جانور موهومي بدسیرت 
۸. آشنا و خویشاوند- از آتش افروزها- سعي 
۹. طایفه- وزیر سابق وزارت آموزش وپرورش 
حیات«+»قمــر«  »مایــه   کشــورمان- 
۱0. مروارید درشت-  تلخ- مکان امن- پایه 
و اساس ۱۱. پدیده جزرومد- شهادت دادن- 
یک ویک ۱2. نهنگ دریایي- دوتایي- زرد 
انگلیسي- جنگیدن ۱۳. آرزو- مهتر قوم- 
مجسمه ۱4. شرف و آبرو- کله پز- دیوار قلعه 
۱5. عنوان »مارسرخ« را به این اثر تاریخي 

استان گلستان داده اند

۱. گلــي از جنس سوســن بــا خال هاي 
رویانــا«  زادگاه»   .2 مرحــوم  ســیاه- 
شبیه سازي شــده  گوســفند  نخســتین 
 ایراني- از صبحانه ها- از واحدهاي ارتشــي 
۳. نوراني تر- وهم- پیرو حضرت موسي»ع« 
4. بلنــد و بلیغ- صفت گربــه- رنگ موي 
 فــوري- خودروســاز ورشکســته کره اي 
 5. دلواپس- نیم تنه نظامي- پسوندشباهت 
6. سرماي شــدید- نپذیرفتن- پیشوندي 
مــرده  زیرخاک کــردن  ده-   معــادل 
7. زاري کردن- قیدواسارت- نزدیکي جستن 
۸. حرف عصایي شــکل- از وسایل کاهنده 
اصطکاک ماشین آالت- صد ترکي ۹. لباس 
وجامه- ناسیونالیست- رودخانه کوچک است 
وشــهري در مازندران ۱0. تکان و جنبش- 
حرف نهم الفباي یوناني- زائوترسان خیالي- 
حیوان باوفــا ۱۱. مایه آهنگ- فرودآمدن- 
بیابان خشــک و بي آب وعلــف ۱2. درس 
کشیدنی- مایع دباغي- افعال معین- نهي از 
بریدن ۱۳. آوردن- درحال دویدن- »گارد« 
جنگل-  اسلحه ســازي-  ازهم پاشیده ۱4. 

براي اینکه ۱5. انکراالصوات- نوعي پرتقال مرغوب   عمودی  افقی
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