
 امام رضاj در حفظ دین 
و جلوگیری از انحراف اسالم نقش مهمی دارد

 آزادی طالیی هشت زندانی 
در مشهد

به همت یک بانوی خیر و به نیت امام هشتم)ع(صورت گرفتآیت اهلل علم الهدی:

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه 
پیامبر)ص( فقط برای حضرت فاطمه)س( و امام 
رضا)ع( کلمه بضعه به معنای ســرمایه را استفاده 
کردند، گفت: زیرا ایــن دو بزرگوار در حفظ دین 
و جلوگیری از انحراف اســام نقش مهمی دارند.

آیت اهلل ســید احمد علم الهدی روز گذشــته در 
مراسم عزاداری شهادت ...

 در روزگاری که نفس انسانیت و محبت به شماره 
افتاده، در شهر امام مهربانی ها هستند انسان هایی 
که نه تنها اسیر این ظواهر نشده  بلکه آن را به پلی 
تبدیل کردند تا به خویشتن خویش نزدیک شوند 
و به انســانیت معنایی تازه و جانی دوباره بخشند.
این بار می خواهیم روایتگر داستان فداکاری بانوی 

بخشنده ای باشیم که به عشق...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

مردم ناباوری، علت مشکالت اقتصاد کشور است
معاون خدمات شهری شهرداری 

مشهد خبر داد

 انعقاد قرارداد 
مشاور مادر ساماندهی 
کشف  رود در آبان ماه 

.......صفحه 2 

.......همین صفحه 

 زمزمه تعطیلی نانوایی ها 
در مشهد

زور نانوایان به 
آرد نمی رسد

نان اصلی ترین ماده غذایی در سبد خوراک مردم به حساب 
می آید که حداقل قوت الیموت همواره بر سر سفره های 
ما از قدیم وجود داشته و دارد. نان که باشد دیگر سفره ها 
خالی نیست. باوجود شرایط اقتصادی سختی که در حال 
حاضر وجود دارد و خیلی از خانواده ها توان خرید مواد 
غذایی آنچنانی را ندارند، بودن نان بر سر سفره هایشان 
آن ها را به داشتن حداقل ها امیدوار می کند. با این حال 
اما اخبار چندان خوشــایندی از بازار عرضه نان در شهر 
مشــهد به گوش نمی رســد و نگرانی ها از باب کمبود 
نان خاطر برخی از خانواده ها را نســبت به این موضوع 
نگران کرده است. یکی از شهروندان در این باره می گوید: 
 اوضاع عرضه نان در مشــهد به طرز نگــران کننده ای

رو به وخامت گذاشته اســت، طوری که برای ما که در 
منطقه قاسم آباد زندگی می کنیم، تهیه نان در چند روز 
اخیر با سختی روبه رو شده است.وی ادامه می دهد: دیروز 
برای تهیه نان به چندین نانوایی در اطراف خانه سر زدم، 

اما در کمال تعجب همگی ...

رئیس مجلس شورای اسالمی در یادواره شهدای وحدت:

.......صفحه 2 

 کارکرد رسانه 
در فرهنگ سازی وقف 

برای رســانه کارکردهای مختلفی را مطــرح می کنند؛ آموزش، 
سرگرمی، فرهنگ سازی و موارد متعدد و متنوعی از کارکردهای 
رسانه. اما اگر بخواهیم در یک کلمه بگوییم کار رسانه چیست؟ 

می گویند رسانه کارش ضریب دادن و با اهمیت...

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد از انعقاد قرارداد مشاور مادر 
ساماندهی رودخانه کشف رود در آبان ماه خبرداد.مهدی یعقوبی در 
حاشیه برگزاری جلسه کمیته فنی رودخانه کشف رود که با حضور 

نمایندگان دستگاه های متولی ساماندهی ...

رنا.......صفحه 2 
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  1 ربیع االول 1442 
  18 اکتبر 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9370  
 ویژه نامه 3749 
+ صفحه »میهن« 

      صفحه 1 خراسان

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

برابر رای ش��ماره 1883-99 مورخ 99/06/17 هیئت به ش��ماره کالسه 
67-99 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو 
بجن��ورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد باغچقی فرزند 
ولی بشماره شناسنامه 3 صادره از بجنورد در یک باب منزل به مساحت 
116.65 مترمربع از پالک 155 اصلی  واقع در اراضی کهنه کند بخش دو 
بجنورد خریداری از مالک رسمی آقای مصطفی علی آبادی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9907367
تاریخ انتشار نوبت اول:  12                  /07                  /1399
تاریخ انتشار نوبت دوم: 27                  /07                  /1399

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد 
 احمد اصغری شیروان

آگهی دعوت مجمع عمومی  فوق العاده 
) نوبت دوم( شرکت تعاونی  باغستان لنگرمشهد 

به شماره ثبت ۴۵2۴۶

بدینوس��یله از کلی��ه اعض��ا محت��رم دع��وت
 می شود که در روز جمعه 99/08/09 ساعت 3 
بعداز ظهر در محل دفتر باغس��تان لنگر حضور 

بهم رسانند.
دس��تور جلس��ه : 1- اتخاذ به تصمیم در مورد 

استعفای دسته جمعی هیئت مدیره
ع هیئت مدیره  9

90
79
38

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 
بطورفوق العاده صاحبان سهام  شرکت توسعه 

امیدیادگاران ماندگار )سهامی خاص( ثبت شده به 
شماره 3322۴ شناسه ملی 10380۴8۴113 

)نوبت اول(
به موج��ب این آگه��ی از کلیه س��هامداران ش��رکت 
ویانمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می آید جهت 
شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام 
ش��رکت رأس س��اعت 10 صبح  روز پنجشنبه مورخه 
99/8/8 ک��ه در مح��ل قانونی ش��رکت واقع درخیابان 
کوهسنگی نبش کوهس��نگی 22/1 پالك 216 تشكیل 

می گردد حضوربه هم رسانند.
س��هامدارانی که مایلندخوددرجلسه مجمع شرکت 
نمایند می بایست 4 روزقبل به دفتر شرکت مراجعه 
و کارت دع��وت ب��ه جلس��ه را از امورس��هام ش��رکت 

دریافت نمایند.
دستورجلسه عبارتست از: 1- استماع گزارش هیئت 

مدیره و بازرس قانونی شرکت 
2- بررس��ی و تصویب ترازنامه و حساب سود وزیان 

سال مالی منتهی به پایان اسفند98 
3- انتخاب اعضای هیأت مدیره 

4- انتخ��اب ب��ازرس اصل��ی و عل��ی الب��دل جه��ت 
سال1399

5- تعیین روزنامه کثیراالنتشارمحلی
6- سایرمواردی که درصالحیت مجمع می باشد.

9ع هیئت مدیره شرکت توسعه امیدیادگاران ماندگار 
90
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده اتحادیه تعاونی های مسکن 

کارمندان خراسان ))نوبت دوم(( شماره: 
903/127۵ تاریخ انتشار: 99/7/27

 
احترامًا؛ بدینوسیله به اطالع کلیه تعاونی های 
مس��كن عضو میرس��اند جلس��ه مجمع عمومی 
 11 ع��ادی س��الیانه نوب��ت دوم رأس س��اعت 
صبح روز چهارش��نبه مورخ 99/8/14 در محل 
خیابان س��عدی داخل کوچه س��عدی 9 پالک 62 
برگ��زار می گردد. ل��ذا از کلیه اعض��اء محترم 
دع��وت به عم��ل می آی��د جهت اتخ��اذ تصمیم 
نس��بت به موضوعات ذیل الذکر در این جلسه 
حضور بهمرسانند. الزم است شرکت کنندگان 
صورتجلس��ه معرفینامه هیئت مدیره ش��رکت 
تعاونی عضو را مبن��ی بر معرفی نماینده جهت 
حضور در جلس��ه عمومی و اعم��ال رأی بهمراه 

داشته باشند.
دستورجلسه:

1- تصوی��ب صورت ه��ای مال��ی س��ال 98 پس 
از اس��تماع گ��زارش هیئ��ت مدی��ره و هیئت 

بازرسی
2- تصویب بودجه پیشنهادی سال 99

3- انتخاب هیئت بازرسی برای مدت یكسال 
مالی

4- اتخاذ تصمیم در مورد تعیین تكلیف مكان 
اتحادیه

 هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های مسكن 
کارمندان خراسان  9ع
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آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت اول  شرکت تعاونی مسکن کارکنان 

کارخانه خانه سازی مشهد
 

جلسه  مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی 
مسكن کارکنان خانه سازی  مشهد راس ساعت 
10 صب��ح روز دوش��نبه مورخ��ه 99/08/12 در 
محل دفتر تعاونی  واقع در امامت 29 پالک 97 
طبقه همك��ف  برگزار میش��ود از کلیه اعضای 
محت��رم دع��وت میش��ود جهت اتخ��اذ  تصمیم 
نسبت  به موضوعات ذیل در این جلسه حضور 

بهم رسانند
اعض��ای محترم��ی ک��ه ام��كان حض��ور آنها در 
جلس��ه مذکور مقدور نمیباش��د میتوانند حق 
رای خود را به موج��ب وکالتنامه کتبی به فرد 
دیگ��ری واگ��ذار نمای��د در اینص��ورت تعداد 
ارای وکالت��ی ه��ر عضو حداکثر س��ه رای و هر 
ف��رد غیر عضو تنها یک رای خواهد بود اعضای 
متقاض��ی اعط��ای نمایندگ��ی به هم��راه وکیل 
م��ورد نظر باید از س��اعت 9 ت��ا 13 بعداز ظهر 
روزهای پنجش��نبه و ش��نبه و یكشنبه مورخه

 11/10/8 /1399/08 ب��ه نش��انی فوق مراجعه 
تا پ��س از تایید وکالتنامه های مذبور توس��ط 
مقام مج��از ورقه ی ورود ب��ه مجمع برای فرد 

نماینده صادر گردد
د س��تور جلس��ه/ اص��الح م��اده 6 اساس��نامه 

)تمدید مدت فعالیت شرکت( 
 هیئت مدیره  شرکت تعاونی مسكن کارکنان 

کارخانه خانه سازی مشهد 9ع
90
79
44

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارکنان کارخانه خانه 
سازی مشهد تاریخ: 99/7/27

,ع
99
07
94
5

روز شنبه مورخه 1399/09/01 در محل دفتر تعاونی واقع 
در امام��ت 29 پالک97 طبقه همكف برگزار میش��ود از 
کلی��ه اعضای محترم دعوت میش��ود جهت اتخاذ تصمیم 
نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رساند

اعضای محترمی که امكان حضور انها در جلس��ه مذکور 
مقدور نمیباش��د میتوانند حق رای خ��ود را به موجب 
وکالتنام��ه کتبی ب��ه فرد دیگ��ری واگ��ذار نمایند در 
اینصورت تعدادآرای وکالتی هرعضو حداکثر سه رای 

و هر فرد غیر عضو تنها یک رای خواهد بود 
اعضای متقاضی اعطای نمایندکی  به همراه وکیل مورد 
نظ��ر باید از س��اعت 9 صبح تا 13 بعدازظه��ر  روزهای 
یكش��نبه 1399/08/25 و دوش��نبه 99/08/26  و سه 
ش��نبه 99/8/27   به نش��انی فوق مراجع��ه تا پس از 
تایی��د وکالتنامه های مذبور توس��ط مق��ام مجاز ورقه 

ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد

دستور جلسه: 1/ استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2/طرح و تصویب صورتهای مالی سالهای 96 لغایت 98

3/ طرح وتصویب بودجه پیشنهادی سال 99 شرکت
4/ انتخ��اب اعضای اصلی و عل��ی البدل  هیئت مدیره 

بمدت 3 سال
5/ انتخ��اب ب��ازرس  اصل��ی و علی البدل برای س��ال 

مالی 99
ضمن��اا داوطلبان عضویت در هیات مدیره یا بازرس��ی 
ش��رکت موظفند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به 
مدت یک جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت تعاونی مسكن کارکنان خانه سازی مشهد راس 
س��اعت 15/30 هفت��ه جهت ثبت نام به دفتر ش��رکت 

تعاونی مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند
 هیئت مدیره  شرکت تعاونی  مسكن کارکنان کارخانه 

خانه سازی مشهد 

هاشم رسائی فر: نان اصلی ترین ماده غذایی در سبد 
خوراک مردم به حساب می آید که حداقل قوت الیموت 
همواره بر سر سفره های ما از قدیم وجود داشته و دارد. 
نان که باشد دیگر سفره ها خالی نیست. باوجود شرایط 
اقتصادی ســختی که در حال حاضر وجود دارد و خیلی 
از خانــواده ها توان خرید مواد غذایی آنچنانی را ندارند، 
بودن نان بر سر سفره هایشان آن ها را به داشتن حداقل ها 
امیدوار می کند. با این حال اما اخبار چندان خوشایندی 
از بازار عرضه نان در شــهر مشهد به گوش نمی رسد و 
نگرانی هــا از باب کمبود نان خاطر برخی از خانواده ها را 

نسبت به این موضوع نگران کرده است. 

تعطیلی خودسرانه نانوایی هاس
یکی از شهروندان در این باره می گوید: اوضاع عرضه نان 
در مشهد به طرز نگران کننده ای رو به وخامت گذاشته 
است، طوری که برای ما که در منطقه قاسم آباد زندگی 
می کنیم، تهیه نان در چند روز اخیر با ســختی روبه رو 

شده است.
وی ادامه می دهد: دیروز برای تهیه نان به چندین نانوایی 
در اطراف خانه ســر زدم، امــا در کمال تعجب همگی 
تعطیل بودند وقتی دلیلش را جویا شــدم گفتند یا آرد 
کم شــده یا اینکه گرانی گندم و آرد سبب شده تا اکثر 
نانوایی ها به ویژه آزادپزها نتوانند آرد تهیه کنند و مجبور 

به تعطیلی شده اند.
او اظهار می دارد: درخواست ما از مسئوالن این است که به 
این موضوع هرچه سریع تر رسیدگی کنند و اجازه ندهند 
مردم بیشــتر از این بر مشکاتشان اضافه شود. به نظر 
می رسد این کمبود یا نبود ریشه در جای دیگری داشته 

باشد که جدای از گرانی و نبود آرد در بازار است.
شهروند دیگری نیز با ابراز گایه از کمبود نان و تعطیلی 
خودسرانه برخی از نانوایی ها در روزهای اخیر اظهار کرد: 

چند روزی می شود که برای تهیه نان با مشکاتی مواجه 
شــدیم، به طوری که در محلــه ای که زندگی می کنیم 
نانوایی هــا بدون دلیل موجه اقــدام به تعطیلی خارج از 
سیســتم می کنند. یک بار که از یکی از کارگران همان 
نانوایی ها پرسیدم چرا مثل سابق کار نمی کنید جواب داد 
آرد گران شــده و صاحب نانوایی می گوید نمی توانیم با 
قیمتــی که برای نان برای ما در نظر گرفته اند، آرد تهیه 
کنیم و نان دســت مردم بدهیم چرا که صرف نمی کند 
برایمان آرد با قیمت باال بخریم و نان را با همان قیمتی 

که دولت گفته، دست مردم بدهیم.

افزایش قیمت آرد در 10 روز گذشتهس
در همین حال مصطفی کشتگر، رئیس اتحادیه نانوایان 
مشهد در خصوص علت تعطیلی برخی نانوایی ها در سطح 
شهر مشهد،در گفت وگوبا فارس می گوید: تعطیلی دو روز 
پیش نانوایی ها مشکل خاصی نبود. به طور کل واحدها 
سه روز عاشورا، 2۱ ماه مبارک رمضان و رحلت پیامبر هر 
ساله تعطیل هستند و این گونه نیست که هر نانوایی که 

روز گذشته تعطیل بوده باشد به دلیل مسئله آرد باشد.
رئیس اتحادیه نانوایان مشــهد با بیان این نکته که البته 
اطاع رســانی کردیم نانواهایی که مشکلی ندارند این 
دو روز را پخت داشــته باشــند، بحث آرد را یک مسئله 
جدی اعام و می افزاید: قیمــت آرد از ۱۰ روز پیش به 
دلیل اعام خرید تضمینی گندم در بازار آزاد به یکباره 
افزایش یافت و به بازار شــوک وارد شد.وی با بیان اینکه 
نانوایان ما کسری آرد خود را از بازار آزاد تأمین می کردند، 
خاطرنشان می کند: این آرد در سامانه به قیمت هر کیسه 
۵۰ هزار تومان خرید می شد که در بازار آزاد هر کیسه به 

۱۸۰ تا 2۰۰ هزار تومان رسیده است.
کشــتگر ادامه می دهد: این واحدهــا تا هر زمان که آرد 
سهمیه ای داشتند، استفاده و پس از آن آرد را آزاد تهیه 

می کردند تا چراغ نانوایی روشن بماند؛ حال این سهمیه 
استفاده و پس از آن قیمت آرد آزاد در بازار گران شده و 

این واحدها به مشکل برخورد کرده اند.
رئیس اتحادیه نانوایان مشهد یاد آور می شود: البته این 
ماه تدبیری شد و ســامانه  آرد نیمه یارانه ای که اول هر 
ماه باز می شــد را این ماه پنــج روز زودتر و 2۵ مهر ماه 
بــاز کردند تا نانوایان آرد مــورد نیاز خود را تهیه کنند؛ 
اما بحث این اســت که واحدها مشکل دارند و سهمیه 
کفایت پخت نانوایان را نمی کند و چنانچه بخواهند آرد 
را از بــازار آزاد تهیه و به قیمت مصوب نان پخت کنند، 

توجیه اقتصادی ندارد.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به این مطلب که تمام 
مؤلفه هــای مربوط به قیمت نان افزایش یافته می گوید: 
مایه خمیر از آبان ســال ۹۸ تاکنون ۱۰۰ درصد رشــد 
قیمت داشته و بیمه تأمین اجتماعی ابتدای فروردین ۳۰ 
درصد و حقوق کارگر هم به همین شکل افزایش یافته 
است؛ این در صورتی است که نانوا منبعی ندارد که بخواهد 
هزینه های خود را تأمین کند جز افزایش نرخ که باتوجه 
به اینکه افزایش نرخ نداشتیم، نانوایان به مشکل برخورد 
کردند.کشتگر با بیان این موضوع که نانوایان دولتی هم 
تاحدودی با مشکل مواجه هستند؛ اما بیشترین مشکل 
در واحدهای نیمه یارانه ای اســت، می افزاید: کارگروهی 
تشکیل شــده که هر روزه در دو نوبت بازرسی می کنند 
و قرار شده واحدهایی که با تأیید کارگروه کسر سهمیه 

دارند، طبق مصوبه به آنان سهمیه داده شود.

افزایش 250تنی  سهمیه آرد نانوایی های مشهدس
رئیس اتحادیه نانوایان مشهد با اعام این خبر که البته 
2۵۰ تن آرد به ســهمیه ها اضافه شده است، می گوید: 
عمده این ســهمیه به واحدهایی اختصاص می یابد که 

کمتر از 2۰۰ کیسه سهمیه دارند.
وی با یادآوری اینکه حدود هــزارو2۵۰ واحد نانوایی با 
سهمیه یارانه ای  و هزارو۱6۰واحد نیمه یارانه ای در سطح 
شهر مشــهد فعال است، خاطرنشان می کند: حدود ۱2 
واحد در چند روز اخیر به دلیل اینکه پیش بینی افزایش 
قیمت آرد را نکرده بودند، تعطیل شدند که خوشبختانه با 

توزیع آرد مشکلشان رفع می شود.

حســین پورحســین: مدیرکل آموزش و پرورش 
خراســان رضوی گفت: مشــارکت اولیای دانش آموزان 
در تمام فرایندهای آموزش و پرورش فرزندانشــان هم 
حق و هم وظیفه قانونی آنان به شــمار می رود، بنابراین 
دســت اندرکاران تعلیم و تربیت رسمی کشور موظف اند 

بسترهای الزم را برای مشارکت اولیا فراهم کنند.
 قاســمعلی خدابنده به مناسبت هفته اولیا و مربیان در 
گفت وگو با قدس با بیان اینکه برای برجسته کردن وظیفه 
و نقش آفرینی بیشتر خانواده ها در آموزش و پرورش، همه 
ساله 2۴ تا ۳۰ مهر ماه به عنوان هفته بزرگداشت پیوند 
اولیا و مربیان نام گذاری شده است، افزود: شایسته است 
رؤسای ادارات و اعضای شورای انجمن ادارات و مدارس و 
مدیران و معلمان برای بیان نقش و تحکیم جایگاه خانواده 

در نظام تعلیم و تربیت و اهمیت مشارکت والدین در امور 
آموزشی و پرورشی مدارس از این مناسبت ملی و نمادین 
نهایت اســتفاده را ببرند. از همه مســئوالن و همکاران 
ادارات انجمن اولیا و مربیان خواســته می شود طرح ها و 
مراسم ویژه این هفته را به شکل غیرحضوری و در صورت 
امکان حضوری با رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی به 
تناسب روزشمار هفته پیوند به اجرا درآورند. عنایت ویژه 
به شعار این هفته یعنی »مدرسه کانون تربیتی محله« و 
تمهید مقدمات برای اجرای طرح مزبور در ۱۰ درصد از 

مدارس هر اداره مورد تأکید و انتظار است.
وی با اشــاره به اینکه در این روزهای ســخت و ناگوار، 
خانواده ها نیز همانند دانش آموزان نیازمند حمایت جدی 
هســتند، اظهار کرد: شایسته اســت مدیران مدارس با 

کمک مدرسان آموزش خانواده در کنار خانواده ها حضور 
گرم و مؤثری داشته باشند تا با توانمندسازی آنان برای 
مقابله با اســترس و اضطراب و کاســتن رنج خانواده ها، 

زمینه  آرامش اولیا و دانش آموزان را فراهم سازند.

زمزمه تعطیلی نانوایی ها در مشهد

زور نانوایان به آرد نمی رسد

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی به مناسبت هفته اولیا و مربیان:
خانواده ها در این روزهای سخت همانند دانش آموزان نیازمند حمایت هستند

یادداشتیادداشت
 حجت االسالم محسن بذرگری هاشمی
 کارشناس رسانه



رئیس مجلس شورای اسالمی در یادواره شهدای وحدت:

مردم ناباوری، علت مشکالت اقتصاد کشور است
احمد فیاض: رئیس مجلس شورای اسالمی با 
یوم اهلل برشمردن سالروز شهدای وحدت اظهار 
کرد: این روز از آن نظر یوم اهلل است که سالروز 
شهادِت شهدای وحدت، خدمت و امنیت است 
و قافله ساالر این شهدای عزیز، سردار شوشتری 
و محمدزاده هستند که بر یکایک رزمندگان 

خراسانی حق فرماندهی داشتند.
به گــزارش خبرنگار ما؛ محمدباقر قالیباف در 
یازدهمین یادواره شــهدای وحدت که صبح 
پنجشنبه گذشته با حضور مصطفی خاکسار 
قهرودی؛ قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، 
فرماندهان قرارگاه ثامن االئمه)ع(، قدس نیروی 
زمینی ســپاه و ســپاه امام رضا)ع(، استاندار 
خراسان جنوبی، شماری از نمایندگان خراسان 
رضوی در مجلس شــورای اســالمی، اعضای 
شورای اسالمی، شهردار مشهد، خانواده معظم 
شهیدان سردار شوشتری و سردار محمدزاده و 
جانبازان، آزادگان و رزمندگان هشت سال دفاع 
مقدس در محل سالن انقالب اسالمی مجتمع 
آیه های مشهد برگزار شد از »تداوم مجاهدت« 
به عنوان یکی از ویژگی های بارز سردار شهید 
شوشــتری یاد کرد و گفــت: ویژگی برخی 
از شــهدای هشت ســال دفاع مقدس؛ تداوم 
مجاهدت هایشان حتی پس از پایان دوران دفاع 
مقدس بود و سردار شوشتری یکی از شهیدان 
شاخص در این بخش بود که تا لحظه شهادت 

دست از مجاهدت نکشید. 
فرمانده ارشــد هشــت ســال دفاع مقدس 
در تشــریح مجاهدت های ســردار شوشتری 
پس از دوران دفاع مقدس خاطرنشــان کرد: 
این شــهید واالمقــام پس از دفــاع مقدس؛ 
مجاهــدت را در دو بعد امنیــت و خدمت به 
مناطــق محروم ادامه داد، آن هم در اســتان 
محرومی مانند سیستان و بلوچستان که هم 
مجاهدت برای برقــراری امنیت را می طلبید 
و هم خدمت جهــادی برای محرومیت زدایی 
از این اســتان محروم کــه در برخی از نقاط 
دورافتــاده و روســتاهایش از حداقل هــای 
زندگــی محــروم و نابرخوردارند. شــهدای 
 وحــدت در عرصه خدمتگزاری، هم خون دل
 خوردند و هم خون خود را تقدیم کردند.رئیس 
مجلس شورای اسالمی افزود: شهدای وحدت 
تربیت شده فرهنگ جهاد و شهادت هستند 
و فرهنگ انقالب، بسیج و خدمتگزاری یعنی 
همین مجاهدت های اجتماعی که در ســیره 

سردار شوشتری مشاهده شد.
اظهار  ادامــه  در  قالیبــاف 
کرد: سردار شوشتری به ما 
آموخت که تکریم و احترام 
به مردم از هر قشــر، گروه، 
دیــن، آیین و قبیلــه ای از 
که  ضرورت هاســت  جمله 
نباید در اجرای آن سســتی 
ورزیــد و ایــن آموزه هــای 
قرآن و عترت اســت. شهید 
به  انقالبی  یک  شوشــتری 
معنای حقیقی بود که هیچ 
گاه در گروه ها، دسته جات و 
احزاب سیاسی جای نگرفت 

و تنها به انقالب، رهبری و مردم می اندیشید. 
اثبــات کارآمدی دین در اداره جامعه از جمله 
ویژگی های مهم شهید شوشتری بود که نباید 
فراموش شــود. وی درباره شــخصیت شهید 
ســردار محمدزاده نیز تصریح کــرد: با وجود 
اینکه سردار محمدزاده در نیروی انسانی و در 
ستاد فعالیت می کرد اما در شب های عملیات 
زودتر از دیگران در خاکریزها حاضر می شد و 
جانفشانی و رشــادت می کرد.فرمانده لشکر5 
نصر در هشت سال دفاع مقدس در ادامه گفت: 
اکنون بایستی بیندیشیم که چگونه می توانیم 
این فرهنگ مجاهدت و خدمتگزاری را به نسل 

جوان انتقال دهیم.
محمدباقر قالیباف به درس آموزی از شــهدای 
واالمقامی چون سردار سلیمانی، کاوه، شهدای 
وحدت و... اشاره کرد و افزود: آنچه از این شهدای 

عالی مقام آموختیم این است 
که پیروزی دو رکن اساســی 
دارد.  مردم باوری  و  خداباوری 
این خدابــاوری و مردم باوری 
تنها در هشــت ســال دفاع 
مقدس خالصه نمی شود بلکه 
باید در عرصــه خدمتگزاری، 
محرومیت زدایی، توانمندسازی 
و استکبارســتیزی نیز امتداد 
اگر خداباور و  باشــد.  داشته 
مردم باور باشــیم حتماً تورم، 
گرانی و مشکالت اقتصادی نیز 

قابل حل خواهد شد.
کــرد:  تصریــح  قالیبــاف 
چالش هایی که در بخش اقتصاد کشــورمان 
وجود دارد بــه دلیل دوری از بحث خداباوری 
و مردم باوری بوده است، زمانی که ما به جوانان 
باور نداشته باشیم و اقتصاد ما متکی به دولت 
باشد شرایط بهتر از وضعیت کنونی نمی شود، 
در صورتــی که به مردم تکیه کنیم می توانیم 

شرایط بهتری را ایجاد کنیم.

شهدای وحدت محبوب عنداهلل هستندس
مدیر حوزه علمیه احناف خواف نیز در یادواره 
شهدای وحدت در بیان اهمیت شهدای وحدت 
اظهار کرد: شهدای وحدت دو کلمه است که 
هر دو کلمه، یعنی هم کلمه شهید و شهادت و 
هم کلمه وحدت از کلمات پرمعنا، پرفضیلت و 

پرمحتوا و محبوب عنداهلل هستند.
مولــوی مطهــری افــزود: از مهم تریــن و 

گران بهاتریــن اموری که انســان را به تعالی 
می رســاند، شهادت است؛ چرا که شهید جان 
ارزشــمند خود را برای دفــاع از دین خدا و 
حفظ تمامیت ارضی کشورش نثار می کند. در 
خصوص کلمه وحدت با توجه به آیات قرآنی 
و روایت هــای پیامبر اکرم)ص( یکی از عوامل 
پیروزی های بزرگ اســالم که در صدر اسالم 
نیز در مقابل انحراف های دینی بود، وحدت و 
الفت بود. وحدت ها بسیارند؛ وحدت بر اساس 
تعصبــات قبیله ای، وحدت بر اســاس منافع 
طبقاتی، وحدت بر اســاس عوامل جغرافیایی 
و...، اما قرآن کریم آن وحدتی را مایه پیروزی 

می داند که وحدت دل هاست.
وی در ادامــه وحــدت و اجتنــاب از اعمال 
تفرقه انگیز را از جمله تأکیدات امام و رهبری 
برشمرد و گفت: همه پیشرفت ها نتیجه وحدت 
و شهادت است؛ بنابراین اگر وحدت و شهادت 

نباشد، عزت و آبرو هم نیست.

 ضرورت تقید مسئوالن و دولتمردان س
به سیره شهدا

فرمانــده قرارگاه منطقــه ای ثامن االئمه)ع( 
ســپاه پاسداران انقالب اســالمی در شمال 
شــرق کشــور نیــز در این مراســم گفت: 
شــهید شوشــتری عــزت را در خدمت به 
مردم می دید. آنچه از این ســردار به یادگار 
داریم، این اســت که وقتی شخصیت ایشان 
را بررســی می کنیم، می بینیم که به شدت 
مسئوالن و دولتمردان ما باید خود را به نوع 

رفتار شهدا مقید کنند.
سردار سیدحسن مرتضوی تصریح کرد: ما در 
گام دوم انقالب محتاج خودســازی هستیم و 
سیره عملی شهدا کمک به نسل جوان و امروز 
ماست؛ بنابراین برای پرداختن به جامعه باید 
نوع مدیریت، نوع تصمیم و نفس حضور شما 
در کنار مردم یاد و خاطره دفاع مقدس و امید 
را در دل همگان ایجاد کند. اگر خودســازی و 
تالش شــما برای ایجاد یک جامعه اسالمی و 
سالم شکل گیرد، امید است که تمدن جهانی 

اسالم رقم بخورد.
گفتنی اســت در پایان این مراســم از مقام 
شــامخ خانواده های شــهدای وحدت به ویژه 
خانواده های معظم ســردار شــهید نورعلی 
شوشتری و رجبعلی محمدزاده با اهدای لوح 

تقدیر، تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

 کارکرد رسانه •
در فرهنگ سازی وقف 

بــرای رســانه کارکردهای مختلفی را مطــرح می کنند؛ 
آموزش، ســرگرمی، فرهنگ ســازی و مــوارد متعدد و 
متنوعی از کارکردهای رســانه. امــا اگر بخواهیم در یک 
کلمه بگوییم کار رسانه چیست؟ می گویند رسانه کارش 
ضریب دادن و با اهمیت نشــان دادن یک موضوع است. 
از میان موضوعات و ســوژه های مختلف یک رســانه این 
سوژه ها را ضریب می دهد. شاخص هایی که خود دوستان 
رســانه ای به عنوان ارزش های خبری از آن یاد می کنند 
5 یــا 6 مورد اســتاندارد اســت که اگر این شــاخص ها 
و ارزش ها وجود داشــته باشــد ما به آن موضوع ضریب 
می دهیم، آن موضوع را تیتر یک می کنیم و ســوژه اول 
و خبر اول می کنیم. یکی از این ارزش ها ارزش فراگیری 
و دربرگیری است. من می خواهم از دوستان رسانه ای که 
خیلی ها بــا عالقه و انگیزه ارزش های دینی و هنجارهای 
مذهبی را دنبال می کنند ســؤال کنم ما چند تا موضوع 
مثل موضوع وقف داریم کــه ارزش فراگیری در آن بروز 
و ظهور جدی داشــته اســت؟ در همین مشهد و استان 
خراســان رضوی بیش از 60 درصد مناطق موقوفه است. 
در حال حاضر چه قدر رســانه های ما به این ارزش توجه 
کردنــد و پرداختند. به موضوع احــکام وقف، به موضوع 
فرهنــگ زندگی در منطقه موقوفــه، در زمین موقوفه و 
در خانه موقوفه. این یک نمونه ارزش اســت. یکی دیگر 
از ارزش های خبری ارزش درگیری و برخورد اســت. اگر 
در موضوعی ارزش درگیری وجود داشته باشد می توانیم 
بــه عنوان یک خبر مهــم به مخاطب نشــان دهیم. در 
موضوعــی مثل وقف نیــز موارد را می بینیــم که دارای 
ارزش درگیری و برخورد اســت. همین تصرفاتی که در 
موقوفــات و درگیری هایی کــه در آن مناطق وجود دارد 
این موضوع نشــان می دهد که چه قدر ارزش های خبری 
ما به موضوع وقف نزدیک اســت و چه قدر الزم اســت 
که ما توجه بیشــتری داشته باشــیم. یا ارزش مجاورت، 
اگر ما به چیزی نزدیک باشیم برای مخاطب شنیدن آن 
موضوع جذاب است. یا ارزش شهرت، می گویند اگر فردی 
چهره ای و شــهرتی داشــت برای مردم شنیدن راجع به 
او خیلی جذاب اســت. مرحوم حاج حسین آقاملک، آدم 
خوش ذوق و خیراندیش و باسلیقه چه طور توانسته است 
نــام خودش را ماندگار کند آن طــوری که نه تنها مردم 
مشهد بلکه همه مردم کشور و شاید مردم سایر کشورها 
بتوانند او را بشناســند. علت این امر به واسطه موقوفاتی 
است که ایشــان وقف کرده اند. پس به نظر می رسد این 
ارزش های خبری به شــکل های مختلف در موضوع وقف 
می تواند ما را به این سوژه و موضوعات اینچنینی بیش از 
پیــش نزدیک کند و بتوانیم از فرصت هایی که در اختیار 
داریم برای انعکاس رســانه ای دقیق و معرفی کردن این 
ارزش به عنوان یک ارزش مذهبی و دینی که می تواند در 
این شرایط به خصوص شرایط سخت اقتصادی و معیشتی 
برای خیلی از مردم عزیز ما فرصت های گرانبهایی را ایجاد 

کند، استفاده کنیم. 

 با حضور محمدرضا سرشار
نویسنده کتاب برگزار شد

 خوانش و معرفی کتاب •
»آنک آن یتیم نظر کرده« در مشهد

قــدس: همزمــان با 
روزهای رحلت حضرت 
اکــرم)ص(  رســول 
و  معرفــی  مراســم 
»آنک  کتــاب  خوانش 
کرده«  نظــر  یتیم  آن 
»سالم  برنامه  قالب  در 

بر حبیب« با حضور محمدرضا سرشار؛ نویسنده کتاب، 
حجت االسالم علی اکبر سبزیان؛ مدیرکل کتابخانه های 
عمومی خراســان رضوی و حجت االسالم محمدحسین 
ایزدی؛ رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان 
در کتابخانه مرکزی امام خمینی)قدس ســره( مشــهد 

برگزار شد.
حجت االسالم علی اکبر سبزیان، مدیرکل کتابخانه های 
عمومی خراســان رضوی در این جلســه گفت: برنامه 
»ســالم بر حبیب« عــرض ارادت خالصانــه کتابداران 
اســتان خراسان رضوی به ســاحت مقدس نبی مکرم 
اسالم است که با دعوت از ائمه جمعه و جماعات استان 
به کتابخانه های عمومی و معرفی و خوانش کتاب آنک 
آن یتیم نظر کرده در حد وســع بــه پیامبر خود ابراز 
ارادت می کنند و این روزها را به محضر امام عصر)عج( 

تسلیت می گویند.
حجت االســالم محمدحســین ایزدی، رئیس شــورای 
سیاســت گذاری ائمه جمعه استان خراسان رضوی نیز 
در این جلســه گفت: چیزی که بایــد در پایان این دو 
ماه عزاداری و سوگواری برای ما مهم و قابل تأمل باشد 
توجه به عزاداری ها و شــرکت در مراسمات و اعمالمان 
در این دو ماه نیســت بلکه باید نسبت به قبولی اعمال 

خود حساس باشیم.
در ادامــه این مراســم محمدرضا سرشــار، نویســنده 
مطرح کشــور و مؤلف کتاب »آنک آن یتیم نظر کرده« 
گفت: این کتاب در قالب یک داســتان زندگی حضرت 
محمــد)ص( را از کودکی، رنج هــای دوران کودکی و 
ســختی هایی که یک کودک در فقدان عزیزان زندگی 
خــود از جمله پدر و مادر ســپری می کند، بیان کرده 

است.
وی ادامــه داد: پــس از نگارش و چاپ ایــن کتاب به 
محضر رهبر معظم انقالب مشــرف شــدیم و ایشان در 
خصوص کتاب فرمودند گرچه من روحانی هســتم و از 
ابتدای تحصیل کتاب های دینی و سرگذشــت حضرت 
رســول)ص( را بارها مطالعه کرده ام ولی عمق یتیمی و 

حزن حضرت را در این کتاب درک کردم.
وی ادامه داد: نام کتاب از آیات قرآن کریم گرفته شده 
اســت؛ چرا که خداوند برای هــر پیامبری یک ویژگی 
قرار داده و این ویژگی در وجود حضرت محمد)ص( به 
گونه ای بوده اســت که گویا تمام ابزار تربیت و پرورش 
شخصیت ایشــان را در کودکی از ایشان گرفته و خود 

تربیت وی را به عهده گرفته است.

آیت اهلل علم الهدی:
امام رضا)ع( در حفظ دین و جلوگیری •

از انحراف اسالم نقش مهمی دارد
ولی  نماینــده  فارس: 
فقیه در خراسان رضوی 
با بیان اینکه پیامبر)ص( 
حضرت  بــرای  فقــط 
امــام  و  فاطمــه)س( 
رضــا)ع( کلمه بضعه به 
معنای سرمایه را استفاده 
کردند، گفت: زیرا این دو بزرگوار در حفظ دین و جلوگیری از 

انحراف اسالم نقش مهمی دارند.
آیت اهلل سید احمد علم الهدی روز گذشته در مراسم عزاداری 
شــهادت امام رضا)ع( که در حرم مطهر رضوی برگزار شــد، 
با بیان اینکه امروز توجه همه شــیعیان و دلدادگان به حرم 
مطهر رضوی است، اظهار کرد: وجود اقدس سیدالشهدا خیلی 
مــورد توجه پیامبر)ص( بودند؛ اما از ایشــان به عنوان بضعه 
یــاد نکردند، زیرا این دو بزرگوار در حفظ دین و جلوگیری از 

انحراف اسالم نقش مهمی دارند.
وی با تأکید بر اینکه شاید فجیع ترین شهادت مربوط به امام 
هشتم)ع( بود، اضافه کرد: خود امام رضا)ع( نیز اصرار دارند که 
شهادتشان غریب ترین نوع بود، این چه ویژگی دارد که ایشان 
را غریب الغربا توصیف می کنیم، زیرا اصل شهادت غریبانه بود، 
بقیه ائمه اطهار)ع( نیز در غربت به شهادت رسیدند، اما مأمون 
وقتی امام رضا)ع( را به شهادت رساند، کسی متوجه نشد و تا 
مدتی مردم نمی دانستند ایشان به شهادت رسیدند یا رحلت 

کردند.
آیــت اهلل علم الهدی تصریح کرد: امام رضــا)ع( قبل از آمدن 
به خراســان به محل قبر پیامبر)ص( رفتند، ایشان در حال 
گریه بودند و در پاســخ به ســؤال امام جواد)ع( که پرسیدند 
چرا گریه می کنید؟، فرمودند، من از پیامبر)ص( دور می شوم 
و در خراسان به شهادت می رسم و در کنار هارون، قبر مرا قرار 
می دهند، امام هشتم)ع( در این لحظه به تعدادی از همراهیان 
خــود فرمودند، امام جواد)ع( پس از من این مســیر را ادامه 

می دهد.
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی ادامه داد: امام رضا)ع( 
خانواده خود را قبل از رفتن به خراســان به مکه برای اعمال 
حج بردند، ایشان بعد از طواف حج در مکه به سمت خراسان 
حرکت کردند، مأمون به مســئول سفر گفته بود، مسیری را 
برای رســیدن امام رضا)ع( به خراسان انتخاب کند که کویر 
باشد، هیچ شهر و آبادانی نباشد، تا مردم در این مسیر با امام 
رضــا)ع( برخورد نکنند، اما مردم بصــره متوجه حضور امام 

هشتم)ع( شدند و به سوی مسیر ایشان رفتند.
وی با اشاره به اینکه مأموران مأمون امام رضا)ع( را تا نیشابور 
بــه گونه ای بردند که در مســیر هیچ شــهر و آبادانی وجود 
نداشــت، خاطرنشان کرد: ایشــان بدون اینکه مردم متوجه 
شوند، وارد نیشابور شدند و وقتی مردم متوجه حضور ایشان 
شــدند که امام رضا)ع( از شهر رفته بودند، اما مردم در جاده 
توانستند ایشان را پیدا کنند و دور امام هشتم)ع( ایستادند، 
وقتی چهره امام را دیدند، مردم شروع به گریه و شیون کردند.

آیت اهلل علم الهدی در ادامه متذکر شد: وقتی ایشان به خراسان 
رسیدند، مأمون همه بزرگان را دعوت کرد و در حضور جمعیت 
به امام هشتم)ع( گفت می خواهد ایشان را جانشین خالفت 
خــود کند، امام رضا)ع( فرمودند: مأمون اگر این خالفت حق 
خدایی است نمی توانید به دیگری بدهید، اگر حق خدا نیست 
چطور می خواهید به دیگری بدهید؟ این جمالت نقشه مأمون 
را خراب کرد و او عصبانی شد، امام رضا)ع( فرمودند: پدرم از 
امیرالمؤمنین )ع(نقل کردند که من زودتر از تو می میرم، در 

حالی که مرا می کشند و در سرزمین غربت دفن می کنند.
نماینده ولی فقیه بیان کرد: بعد از اینکه امام رضا)ع( خالفت 
را نپذیرفتند، مأمون گفت باید والیتعهدی را قبول کنید، این 

موضوع گذشت، جریانات دیگری مانند خشکسالی رخ داد.
وی بیان کــرد: بعد از اقامه نماز باران توســط امام رضا)ع(، 
دیگر مأمون نمی توانست حضور مقدس ایشان را بپذیرد، امام 
رضا)ع( را کم کم حبس خانگی کردند تا مردم با امام رضا)ع( 

ارتباطی نداشته باشند.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد خبر داد
انعقاد قرارداد مشاور مادر ساماندهی •

کشف  رود در آبان ماه
قدس: معــاون خدمات 
شهری شهرداری مشهد 
از انعقاد قرارداد مشــاور 
مادر ساماندهی رودخانه 
کشــف رود در آبان ماه 

خبرداد.
مهدی یعقوبی در حاشیه 
برگزاری جلســه کمیته فنی رودخانه کشف رود که با حضور 
نمایندگان دستگاه های متولی ساماندهی این رودخانه برگزار 
شد، اظهار کرد: انعقاد قرارداد مشاور مادرِ ساماندهی رودخانه 
کشف رود در آبان سال جاری و با هماهنگی و برنامه ریزی برای 
به کارگیری پیمانکار و شروع عملیات ساماندهی و درختکاری 
حاشیه دو طرف این رودخانه، حدفاصل پل شاهنامه تا کنارگذر 
شمالی مشهد به وسعت حدود ۳00 هکتار درختکاری جدید، 

حداکثر از آذر سال جاری انجام می گیرد.
وی افزود: از آنجا که برای رفع مشکالت زیست محیطی این 
رودخانه، الزم اســت با جدیت موضوع ساخت تصفیه خانه ها 
پیگیری شود، شهرداری مشــهد با تخصیص اعتبارات الزم، 
احداث تصفیه خانه ســپتاژ را به عنوان پروژه شاخص زیست 
محیطی، در اولویت طرح های اجرایی سال جاری و سال آینده 
قرار داده، تا با ساخت آن نقش مؤثری در کاهش آلودگی های 
این رودخانه ایفا کند و همزمان مذاکرات با آب منطقه ای و 
آبفا برای تعیین مدل مالی و فرایند اجرایی احداث تصفیه خانه 

بزرگ طبرسی در حال انجام است.
وی تصریح کرد: از دیگر تصمیمات جلسه کمیته فنی رودخانه 
کشــف رود ، پیگیری فراخوان جذب ســرمایه گذار از طریق 
حوزه اقتصادی شهرداری، برای زراعت چوب و سایر گونه های 
گیاهی متناســب با اقلیم و شــرایط موجود، برای محدوده 
حدفاصل ضلع شــرقی حریم مشــهد تــا 5 کیلومتر بعد از 
تصفیه خانه چرمشهر بود و مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی، 
لیست گونه های گیاهی مناسب برای کاشت در این محدوده 
را اعالم کند و برای تخصیص پساب مورد نیاز نیز، برنامه ریزی 

الزم با مشارکت آب منطقه ای و آبفا انجام پذیرد.

زمانی که ما به جوانان 
باور نداشته باشیم و 
اقتصاد ما متکی به 
دولت باشد شرایط 

بهتر از وضعیت کنونی 
نمی شود، در صورتی 
که به مردم تکیه کنیم 

می توانیم شرایط بهتری 
را ایجاد کنیم
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استان مااستان ما
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 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 
فضای مجازی: 

حجت االسالم محسن بذرگری هاشمی، کارشناس رسانه

فــارس: در روزگاری که نفس انســانیت 
و محبــت به شــماره افتاده، در شــهر امام 
مهربانی ها هستند انسان هایی که نه تنها اسیر 
این ظواهر نشــده  بلکه آن را به پلی تبدیل 
کردند تا به خویشتن خویش نزدیک شوند و 
به انسانیت معنایی تازه و جانی دوباره بخشند.
این بار می خواهیم روایتگر داستان فداکاری 
بانوی بخشــنده ای باشــیم که به عشق امام 
مهربانی ها، از زیورآالتش گذشت و در سالروز 
شهادت امام هشتم)ع(، اسباب آزادی هشت 
زندانی را فراهم آورد؛ انسان هایی که به خاطر 
بدهکاری مالی اســیر میله های زندان شده 

بودند.
شماره اش را از ستاد دیه استان می گیرم و با 

او همکالم می شوم.
ابتــدا تمایلی بــه مصاحبه نــدارد و دلش 
می خواهــد ایــن کار خیر رازی باشــد بین 
خودش و امام رضا)ع(؛ اصرارم را که برای این 
گفت وگو می بیند، سرانجام راضی به مصاحبه 
می شود اما با این شــرط که نامی از او برده 

نشود.
5۲ ســال ســن دارد، متولد تهران است اما 
چون سال هاست در مشهد ساکن شده، خود 
را نمک پــرورده امام رضا)ع( می داند؛ این زن 

مهربان خانه دار و مادر دو فرزند است.
دوســت دارم بدانــم چه داســتانی بین او و 
امام رئوف اتفاق افتــاده که حاال زیورآالتش 
را بــه نام نامی امام هشــتم)ع( صرف آزادی 
هشــت زندانی کرده، سؤالم را که می پرسم، 
لحــن لــرزان صدایــش، روایتگــر بغضی 
شیرین می شــود که گاهی در حین صحبت 
چشــم هایش را بارانی می کند. از لحظه های 
دل شکســتگی اش می گوید، از همان روزها 
و شــب هایی کــه روزگار روی ناخوش خود 
را به او نشــان داد و خانــواده اش را در انواع 
مشکالت و گرفتاری های اقتصادی غرق کرد، 
از ورشکستگی و قرض و از لحظه هایی که به 
خاطر آبروداری تنها مونس و یگانه پناهگاهش 

حرم امام مهربانی ها بود.
از باز شدن یک به یک گره های کور زندگی اش 
می گوید، از اینکــه در کمال ناباوری دید که 
خدای متعال چگونه همه آن ها را حتی باالتر 
از سطح تصوراتش یکی یکی برآورده ساخت و 
حال ایــن کار خیر خود را کوچک ترین قدم 
در جبران و سپاســگزاری از آن همه کرامت 

و بزرگی می داند.

روز مبادا همین امروز استس
این بانوی کریمه که خود را مدیون لطف امام 
رضا)ع( می داند، می گوید: هر گاه که حرم امام 
رضا)ع( رفتم اگر خواســته ای داشتم من را 

دست خالی بازنگرداندند و همواره نقش یک 
میزبان خوب و مهربان را برای من داشتند و 
من خودم را همیشــه مدیون این امام همام 

می دانم.
او در ادامه سخنانش به نکته قابل تأملی اشاره 
می کند و می گوید: پس از عشق و ارادت من 
به امــام رضا)ع(، عامل دیگری که مرا به این 
سمت و ســو ســوق داد این عقیده بود که 
هر انســانی در زندگی خود پول و طالیی را 
پس انداز می کند تا در روز مبادا از آن استفاده 
کند اما من فکر می کنم که روز مبادای ما هم 

 اکنون است.
این بانوی خیر چنین ادامه می دهد: متأسفانه 
در این برهــه از تاریخ مملکت مردم به علت 
شــرایط نابســامان اقتصادی گرفتــار انواع 
مشکالت هســتند و حتی عده ای به خاطر 
بدهــکاری گرفتار زندان شــده اند و یا بیمار 
بدخیم دارند و در حال سپری کردن روزهای 
سختی هستند، با توجه به این شرایط به این 
نتیجه رسیدم روز مبادا برای من هم اکنون 
اســت و حاال باید آن پــول و طال را برای باز 

کردن گره زندگی دیگران هزینه کنم.

 به چشم بر هم زدنی س
از عرش به فرش افتادیم

وقتــی از او می خواهم یک نمونــه از الطاف 
و معجــزات امام رئوف را برایم شــرح دهد، 
می گویــد: در اوایــل زندگی همســر من از 
وضعیت مالی بســیار مطلوبی برخوردار بود، 
زندگی خیلی مرفهی داشــتیم، آخرین مدل 
ماشــین و خانه لوکس و همــه امکانات را 
داشتیم اما متأسفانه با ورشکستگی همسرم 
تمام آن روزها به پایان رسید و به چشم بر هم 

زدنی از عرش به فرش افتادیم.
وی ادامه می دهد: آن زمان مستأجر بودیم و 
حتی قادر به تأمین کرایه خانه خود نیز نبودیم 
و صاحبخانه ما را جواب کرد و برای من تحمل 
آن شرایط خیلی سخت بود، سختی معیشت 
از یک طرف و نگاه اطرافیان که انگار دائم در 
حال مقایسه آن شرایط بد با روزهای ثروت و 

رفاهمان بودند، فشار روحی مضاعفی را به من 
تحمیل می کرد.

آن روز بیشتر از هر وقت دیگر دلم س
شکسته بود...

او در ادامه صحبت هایش روزی را برایم حکایت 
می کند که دختر کوچکــش خانه  زیبایی را 
نشــان می دهد و از وی می خواهد بیاید آن 
خانه را ببیند اما حتی جرئت نزدیک شــدن 
به آن خانه را نداشــته زیرا در آن شرایط نه 
تنها پول خرید آن خانه را نداشتند بلکه حتی 
امکان اجاره این خانه نیز در توانشــان نبود.

او ادامه می دهد: معموالً شــب شهادت امام 
رضــا)ع( به حــرم می رفتــم، آن روز هم به 
همین مناسبت به حرم که مأمن و پناهم بود 
رفتــم، روبه روی گنبد طالیی آقا جلو پنجره 
فوالد نشستم، آن روز بیشتر از هر وقت دیگر 
دلم شکســته بود، در حالی که می خواستم 
به آقــا بگویم یا امام رضــا)ع( این خانه را از 
تــو می خواهم اما در آن لحظــه آن قدر این 
خواســته در تصورم بــزرگ آمد که خجالت 
کشیدم و نتوانستم آن را به زبان بیاورم برای 
همین با سر به سمت خانه اشاره کردم و غافل 
بودم برای خدا و امام رضا)ع( برآورده ساختن 
این حاجت های دنیایی ما کاری ندارد و باید 
اذعان کنم از آن روز به بعد شاهد معجزاتی در 
زندگی ام بودم که خرید آن خانه در برابرشان 

هیچ است.
این بانوی نیکوکار در ادامه می گوید: در حالی 
که در آن دوران به خاطر فشار مشکالت هر 
شب من و فرزندانم با چشمانی اشک آلود به 
خواب می رفتیم اما از آن روز به لطف خدای 
بزرگ و امام رضا)ع( تمام ثروتی که بر باد رفته 
بود به زندگی ما بازگشــت حتی باید بگویم 
خیلی بیشتر از ثروت ابتدای زندگی خدا به 

ما مکنت و مال عطا کرد.

تنها آرزویم رضایت امام رضا)ع( استس
او ادامه می دهد: من همه چیز زندگی ام را اول 
از خــدا و بعد از امام رضــا)ع( دارم و امیدوارم 

آنچنــان زندگی کنم که وقتــی تابوت من را 
بــه حرم آقا بردند، حضرت رویشــان را از من 
برنگرداننــد و خدای نکــرده نگویند این آدم 
خوبی نبود و رســم همسایگی را درست به جا 
نیاورد زیرا این امام همام خیلی به من نیکی روا 
داشتند و تنها آرزویم رضایت امام رضا)ع( است. 
وی ادامه می دهد: خوشبختانه در این مسیر 
همســر من نیز همراهم است و هر ساله در 
روزهای شهادت و والدت امام رضا)ع( مراسم 
برگزار می کنیم اما امسال متأسفانه به علت 
شیوع کرونا نتوانســتیم این مراسم را به جا 

آوریم.
این بانوی خیر در خصوص نحوه آشنایی خود 
با ســتاد دیه و تصمیم بر آزادسازی زندانیان 
می گوید: پیش تر بیشتر کمک هایی که انجام 
می دادم در قالب کمک بــه مداوای بیماران 
بود تا اینکه با خانمی آشنا شدم که گره های 
زندگی اش را با نذر آزادی زندانیان باز می کرد، 
این موضوع من را خیلی تحت تأثیر قرار داد.

او بیان می کند: هنگامی که تصمیم گرفتیم 
به علت کرونا مراسم نذر ساالنه شهادت امام 
رضا)ع( را برگزار نکنیم به این فکر افتادم که 
این نذر را در قالب کمک به زندانیان ادا کنم 
و پس از تماس با اطالعات زندان خیلی راحت 
روال آزادسازی زندانیان طی شد به طوری که 
اصالً گمان نمی کردم این قدر آســان تنها با 
یک بار مراجعه به ســتاد دیه تمام اقدام های 

الزم برای آزادسازی زندانیان انجام شود.
او می گوید: خوشبختانه توانستم به نیت امام 
هشتم)ع(، هشت زندانی را با اعطای مبلغ 50 

میلیون تومان آزاد کنم.

همسرم در این مسیر همراه من استس
این بانوی خیر در ادامه ســخنانش می گوید: 
خوشبختانه همسرم در این مسیر همراه من 
اســت و امروز نیز وی به همراه پسرم عالوه 
بر پول نذری مراســم شــهادت امام رضا)ع( 
مشــغول جمع آوری مبلغی پول از همکاران 
صنف خود هســتند تا آن ها نیز چند زندانی 
محکوم به پرداخت دیه را از زندان آزاد کنند.

آزادی سه زندانی تایبادی توسط س
بانوان خیر

رئیــس اداره زندان  تایباد نیز از آزادی ســه 
زندانی جرایم غیرعمد توسط سه بانوی خیر 

تایبادی خبر داد.
مرتضی فدایی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
بانوان خیر و نیکوکار با نیت اجرای یک اقدام 
خداپسندانه با پرداخت ۳50 میلیون ریال سه 
نفر زندانی را که به دلیل محکومیت مالی در 

حبس بودند، از بند اسارت آزاد کردند.

به همت یک بانوی خیر و به نیت امام هشتم)ع( صورت گرفت

آزادی طالیی هشت زندانی در مشهد

نیکوکارینیکوکاری
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روی خط خبرروی خط خبر
پیام تبریک فرمانده مرزبانی •

خراسان رضوی به مناسبت هفته ناجا
قــدس: ســردارمجید 
، فرمانده مرزبانی  شجاع 
خراسان رضوی در پیامی 
هفته ناجا را به ملت شریف 
ایران به ویــژه مرزبانان، 
مرزنشــینان و خانــواده 
مرزبانی،  مظلوم  شهدای 

تبریک گفت.در متن این پیام آمده اســت: نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران همواره حافظ امنیت در جامعه ایران 
اسالمی بوده و از نقاط صفر مرزی تا قلب کالنشهرهای کشور 
را زیر چتر امنیتی خود از هر گونه قانون شکنی و جرم و جنایت 
مصون داشــته است.با عنایت به مدد الهی و فرمایشات مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( در جهت پیشرفت کاهش جرم 
در کشور، اقدام های بسیار فاخر و ارزشمندی انجام داده و روز 
به روز همگام با تکنولوژی های روز دنیا و روحیه جهادی نیروی 
انسانی و جان بر کف توانسته برای گسترش امنیت مردم شریف 
ایران بالنده تر و مقتدرتر شود.ناجا با حمایت همه جانبه خود از 
ملت بصیر و فهیم ایران، مهم ترین شاخصه یک ارگان نظامی 
که اعتماد مردم است را با عملکرد مثبت خود کسب کرده و 
همواره با مخالن آسایش و آرامش مردم برخورد جدی داشته 
و در این راه شهیدان بسیاری را تقدیم کرده است.مرزبانی ناجا 
نیز به طور شبانه روز با رصد کامل نوار مرزی در تمامی مرزهای 
کشور پهناور ایران توانســته با جلوگیری از قاچاق سوخت، 
کاال و موادمخدر و همچنین مقابله با اشــرار و گروهک های 
معاند با جمهوری اســالمی ایران که همواره به دنبال ضربه 
زدن به تمامیت مرزی کشور جمهوری اسالمی ایران هستند، 
برگ های زرینی را در کارنامه ناجا رقم بزنند.هفته ناجا زمان 
خوبی برای قدرشناسی از دالوران عرصه امنیت است. اینجانب 
از تمام کسانی که در زمینه امنیت مردم ایران زمین خالصانه 
مشــغول به خدمت هستند و از هیچ تالشی در این راه دریغ 
نکرده اند، قدردانی و تشــکر می کنم و هفته ناجا را به تمامی 
ملت شــریف ایران اســالمی به ویژه مرزبانان، مرزنشینان و 
خانواده شــهدای مظلوم مرزبانی تبریــک عرض می نمایم. 

 نظارت بر فروش ماسک •
در خراسان رضوی افزایش یافت

ایرنا: رئیس اداره بازرسی 
قاچاق  و کشــف کاالی 
ســازمان صنعت، معدن 
تجارت خراسان رضوی  و 
گفــت: در پی دســتور 
صادره مبنــی بر رعایت 
فروش  مصــوب  قیمت 

ماســک در فروشــگاه های زنجیره ای و اتحادیه کشــوری 
کســب و کارهای مجازی، نظارت بر این بخش ها در اســتان 
افزایش یافت.بخشــعلی بیاتی  افزود: قیمت مصوب ماسک 
سه الیه پزشــکی که در واحدهای صنعتی تولید شده باشد، 
برای مصرف کننده ۱۳هزار ریال و این قیمت برای ماســک 

سه الیه تولیدی در واحدهای کارگاهی ۱۵هزار ریال است.
وی ادامه داد: فروشــندگان ماســک باید قیمت مصوب را 
رعایت کننــد، در غیراین صورت به جرم گران فروشــی به 
تعزیرات حکومتی معرفی می شوند. وی به مردم توصیه کرد 
ماسک را از فروشگاه های معتبر و مجاز خریداری کنند، زیرا 
برخی ماسک ها فاقد پارچه ملت بلون هستند یا ابعاد استاندارد 

به طول ۱7/۵ تا ۱۹سانتیمتر را ندارند.

363 حلقه چاه غیرمجاز در مشهد •
مسلوب  المنفعه  شد

قدس: مدیر امورمنابع آب مشهد گفت: در نیمه نخست امسال 
۳6۳ حلقه چاه غیرمجاز در محدوده تحت پوشش امور )که 
شهرستان های مشهد، چناران، طرقبه- شاندیز و فریمان را در 
برمی گیرد( پر و مسلوب المنفعه شد.محمد برزویی با اشاره به 
آمار پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز و توقیف 
دستگاه های حفاری غیرمجاز در محدوده تحت پوشش امور 
منابع آب مشهد )مشهد، چناران، طرقبه، شاندیز و فریمان( 
در 6 ماه نخســت ســال ۹۹، اظهار کرد: این اقدام ها توسط 
همکاران پرتالش امور، گروه های گشت و نظارت و با همکاری 
نیروی انتظامی و اخذ دســتور قضایی انجام گرفته است.وی 
ادامه داد: از تعداد ۳6۳ حلقه چاه غیرمجاز مذکور، ۱02 حلقه 
چاه غیرمجاز عمیق )تا عمق ۳00 متر و دبی هایی تا ۳6 لیتر 
بر ثانیه( و تعــداد 26۱ حلقه چاه غیرمجاز نیز نیمه عمیق 
بــا دبی هایی تا ۱0 لیتر بر ثانیه بوده اند.برزویی با بیان اینکه 
ایــن اقدام ها در این مدت موجب جلوگیری از بهره برداری و 
برداشت غیرمجاز ساالنه بیش از ۱۱/۵ میلیون  مترمکعب آب 
شده است، افزود: همچنین در 6 ماه اول امسال ۱۵ دستگاه و 

ادوات حفاری غیرمجاز شناسایی و توقیف شده است.

9 باشگاه ورزشي در نیشابور پلمب شد•
نیشــابور- قدس: رئیس اداره ورزش و جوانان نیشابور از 
پلمب ۹ باشــگاه ورزشی در این شهرستان به دلیل نداشتن 

مجوز و رعایت نکردن موارد بهداشتی، خبر داد.
محسن کاوه اظهار کرد: ۹ باشگاه ورزشی در نیشابور به دلیل 
نداشتن مجوز و رعایت نکردن موارد بهداشتی پلمب شد و به 
6 باشگاه ورزشی  اخطار داده شده که در صورت رعایت نکردن 
موارد بهداشتی، با آن ها نیز برخورد خواهد شد.وی افزود: همه 
مســئوالن و مدیران باشگاه ها و مجموعه های ورزشی دارای 
مجوز شهرســتان نیشابور باید در اســرع وقت برای تسلیم 
تعهدنامه رعایت دســتورالعمل های بهداشتی به هیئت های 
مرتبــط مراجعه کرده تــا مجوز فعالیت آن ها صادر شــود.

آتش نشان های مشهدی جان مصدومان را نجات دادند
سقوط خودرو به گذرگاه عابرپیاده•

سرپرســت  فــارس: 
از  مشهد  آتش نشــانی 
امدادرسانی آتش نشانان 
و نجاتگران ایستگاه های 
این ســازمان  ۸ و 2۹ 
به مصدومــان تصادف 
خودرو تیبا با پژو پارس 
که منجر به ســقوط یکی از این خودروها به داخل گذرگاه 
عابرپیاده در بزرگراه شهید چراغچی این شهر شده بود، خبر 

داد.
آتشپاد مســعود ظهوریان ادامه داد: در پی اعالم این سانحه 
توسط رانندگان خودروهای عبوری، ستاد فرماندهی بالفاصله 
نیروهای امدادی دو ایستگاه را به محل حادثه اعزام  کرد که با 
حضور نجاتگران یکی از مجروحان که در داخل خودرو حبس  
شده بود با استفاده از تجهیزات ویژه رهاسازی و برای انتقال به 
بیمارستان تحویل تکنسین های اورژانس حاضر در محل شد. 
گفتنی است؛ علت این تصادف توسط کارشناسان پلیس راهور 
مشهد در دست بررسی است و آتش نشانان پس از ایمن سازی 
محــل به مأموریت خود پایان داده و به ایســتگاه های خود 

مراجعت کردند.

یک مسئول خبر داد
 شناسایی پنج انبار احتکار کاال•

 در خراسان جنوبی
معــاون  ایســنا: 
از  حمایت  و  بازرســی 
مصرف کنندگان سازمان 
صنعت، معدن و تجارت 
خراســان جنوبی اظهار 
کرد: در دو ماه گذشته 
پنج انبار محل نگهداری 
کاال از جمله الســتیک، روغن موتور و آرد، توسط بازرسان 

سازمان با همکاری پلیس امنیت اقتصادی کشف شد.
علی تهوری تصریح کرد: پرونده متخلفان به اتهاماتی نظیر 
عرضه خارج از شبکه، احتکار و ظن به قاچاق به ارزش ریالی 
افزون بر 22میلیارد و۸۴۹ میلیون ریال به اداره کل تعزیرات 

حکومتی برای سیر مراحل قانونی ارسال شد. 
وی با اشــاره به ثبت بیش از 7هزار انبار در ســامانه جامع 
انبارهــا، از کلیه فعاالن اقتصادی اعم از صنفی و غیرصنفی 
که نســبت به نگهداری کاال اقدام می کنند خواست هر چه 
سریع تر نســبت به ثبت انبار خود در سامانه جامع انبارها 

اقدام کنند.
وی به افراد ســودجو که بخواهند در شــرایط فعلی بازار با 
عدم عرضه نســبت به احتکار کاال اقدام کنند، هشدار داد و 

خاطرنشان کرد: با قاطعیت با متخلفان برخورد خواهد شد.

پلیس خراسان شمالی خبر داد
پراید هدف اصلی یک سارق حرفه ای!•

جانشــین  قرمز:  خط 
انتظامــي  فرماندهــی 
از شناســایي  اســتان 
و دســتگیری ســارق 
ســابقه دار و حرفــه ای 
محتویات داخل خودرو 
با 22 فقره ســرقت در 

بجنورد خبر داد.
ســرهنگ محمد غالمی با اعالم جزئیــات این خبر، گفت: 
در پــي وقوع چندین فقره ســرقت محتویات داخل خودرو 
در ســطح شهرســتان بجنورد، موضوع به صورت ویژه در 
دســتور کار مأموران انتظامی مرکز اســتان قــرار گرفت.

جانشــین فرماندهی انتظامي استان با بیان اینکه مأموران با 
انجام تحقیقات گسترده پلیســي و رصد سارقان سابقه دار 
موفق به شناســایي متهم سابقه دار در بجنورد شدند، اظهار 
کرد: پس از شناســایی محل دقیق متهم، ضمن هماهنگي 
با مراجع قضایي، وی را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و به 
مقر انتظامی داللت که سارق سابقه دار در بازجویي هاي فنی 
انجام شــده به 22 فقره انواع سرقت محتویات داخل خودرو 

اعتراف کرد.
این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه در بررســی های صورت 
گرفته مشخص شد اکثر خودروهایی که از آن ها سرقت شده 
از نوع پراید است، تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم 
مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه کشف و پس از شناسایی 

تحویل مالباختگان شد.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی خبر داد

پولشویی با مدارک هویتی دیگران •
برای بورس بازی

خبرنگاران:  باشگاه 
انتظامــی  فرمانــده 
از  خراســان  شــمالی 
مــورد  یــک  کشــف 
پولشــویی  پرونــده 
ارزش ۹۴0میلیارد  به   
و ۳۳0میلیــون ریال و 
دســتگیری یک متهم خبر داد. ســردار علیرضا مظاهری، 
فرمانده انتظامی خراسان شــمالی گفت: بــا مراجعه یکی 
از شــهروندان به پلیس امنیت اقتصــادی این فرماندهی و 
اعالم شکایت مبنی بر اینکه فردی بدون اطالع او اقدام به 
افتتاح حســاب به نام او و اعضای خانواده اش کرده، موضوع 

در دستور کار پلیس قرار گرفت.
سردار مظاهری افزود: با بررسی های انجام شده مشخص شد 
فردی که اقدام به افتتاح حســاب در یکی از بانک های شهر 
بجنورد به نام اعضای خانواده شاکی کرده، به مدارک هویتی 

آنان دسترسی داشته است.
وی با اشاره به اینکه کارآگاهان موفق به شناسایی فرد مورد 
نظر شدند، ادامه داد: با بررسی های انجام شده مشخص شد 
متهم با هدف ســودجویی و خرید و فروش سهام بیشتر از 

کارگزاری های بورسی، اقدام به این کار کرده است.
سردار مظاهری با بیان اینکه متهم در حین انجام فعالیت 
مجرمانه در منزلش دســتگیر شــد، عنوان کرد: این فرد 
تاکنون ۹۴0میلیارد و ۳۳0میلیون ریال با سوء اســتفاده 
از حســاب بانکی شــاکی و اعضای خانــواده اش، اقدام به 

پولشویی کرده بود.

با تالش بســیجیان حوزه  عقیل رحمانی: 
مقاومت سپاه حضرت مســلم)ع(، ۱۹ نفر از 
مجرمان حاشیه شهر مشهد در حالی دستگیر 
شــدند که برخی از آن ها سرگرم ارتکاب جرم 

بودند.

پایان زورگیری های دو جوانس
سرهنگ پاسدار شریف، فرمانده ناحیه مقاومت 
بسیج سپاه حضرت مســلم)ع( )ویژه حاشیه 
شهر مشهد( در تشریح این سلسله عملیات های 
صورت گرفته، گفت: با توجه به اهمیت مقوله 
امنیت در حاشــیه شــهر مشــهد و برخورد 
با عامالن بــروز ناهنجاری ها و آســیب های 
اجتماعی، همچون گذشته طرح های ویژه ای 
در دستور کار حوزه های مقاومت بسیج تحت 

امر این ناحیه قرار دارد.
وی در تشریح نخستین اقدام بیان کرد: با توجه 
به گزارش هــای متعددی از حضور دو زورگیر 
در منطقه و انجام سرقت های خشن، موضوع 

در دستور کار تیم های اطالعاتی قرار گرفت.
از همین رو دو تیــم در مناطقی که احتمال 
داده می  شــد باز هم متهمان برای انجام اقدام 
مجرمانه دیگری آنجا حضور پیدا کنند، حاضر 
و محل را به صورت نامحسوس تحت کنترل 

قرار دادند.
سرهنگ پاسدارشریف تصریح کرد: این ماجرا 
چند ساعتی ادامه داشت تا اینکه دو فرد تحت 
تعقیب ســوار بر یک دســتگاه موتورسیکلت 
شناســایی و در یک اقدام غافلگیرانه راه آن ها 
سد و هر دو نفر دستگیر شدند و تفتیش بدنی 

آن هــا منجر به کشــف دو 
سالح سرد و یک عدد افشانه 

فلفلی شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
ســپاه حضرت مسلم )ع( در 
توضیح دومیــن اقدام  بیان 
کرد: همچنیــن طبق اعالم 
یــک  محلــی،  مخبریــن 
زانتیا پالک  دستگاه سواری 
زاهدان، در شــهرک شهید 
باهنر مشــاهده شده که به 
صورت گسترده ای به توزیع 

موادمخــدر بین جوانان مبــادرت می کند، از 
همین رو دســتور ردزنی خودرو و دستگیری 

عامل و یا عامالن این اقدام هم صادر شد.
سرهنگ شریف ادامه داد: یک تیم از بسیجیان 
قرارگاه عملیاتی شهید شــمس آبادی ماجرا 
را در دســتور کار خود قرار دادند و در نهایت  
موفق شدند خودرو مذکور را در حالی که یک 
سرنشین داشت در منطقه شناسایی و پس از 
متوقف کردن خودرو تنها سرنشین آن را هم 

دستگیر کنند.
در حالی که راننده در پاســخ پرســش های 
نیروهای عملیاتی دچار تناقض گویی شــده 
بــود، خودرو او به دقت بازرســی و در پی آن 
دو کیلوگرم تریاک کــه به طرز ماهرانه ای در 
بدنه خودرو جاسازی شده بود، کشف شد. پس 
از آن متهم با دستور قاضی عندلیب، جانشین 
دادســرای ناحیه ۴ مشــهد تحویــل مراجع 

انتظامی شد.

کشف یک وانت مملو از س
لوازم سرقتی

مقاومت  ناحیه  این  فرمانده 
بســیج گفت: در دیگر اقدام 
امنیت محــور که در منطقه 
اســتحفاظی ایــن ناحیــه 
مقاومــت صــورت گرفت، 
ماجرای شناسایی یک وانت 
حامل انواع لوازم سرقتی بود. 
در ایــن زمینه هم نیروهای 
گشــت عملیاتــی حــوزه 
مقاومت بســیج 2 حضرت 
مســلم)ع( وقتی خودرو را که در منطقه تردد 
مشکوک داشــت متوقف کردند پی می برند 
تعداد زیادی قطعات موتورســیکلت که اوراق 
شده بود به همراه یک موتورسیکلت بی هویت، 
در قســمت بار قرار دارد. وقتی مشخص شد 
این لوازم سرقتی و به تازگی اوراق شده است، 
موضوع به اطالع مقام قضایی رســید و دستور 

بازرسی محل اختفای راننده وانت صادر شد.
 در این رابطه اقالم دیگر سرقتی به همراه چند 
پالک خودرو و... هم کشف شد. تحقیقات در 
این زمینه برای روشــن شدن محل سرقت ها 

و شناسایی دیگر همدستان متهم ادامه دارد.
ســرهنگ پاسدارشــریف بیان کرد: در ادامه 
بسیجیان حوزه مقاومت 2 حضرت مسلم)ع( 
سرنخ هایی از فروش انواع قرص های غیرمجاز 
جنســی و... در منطقــه بدســت آوردنــد. 
بررســی های اولیه حاکی از آن بود که عامل 
این اقدام با خودرو سواری 206 دست به این 

اقدام خالف قانون می زند.به این واسطه خودرو 
مذکــور در حالی که راننده آن درصدد فروش 
قرص بود شناســایی و راننــده آن که جوانی 
حدوداً ۳0 ساله بود را دستگیر کردند. پس از 
هماهنگی با مقام قضایی خودرو مذکور به مقر 
ســپاه منتقل و مورد بازرسی قرار گرفت که 
بیش از هزاران قرص اعتیادآور، شربت متادون 
و... از داخل آن کشف شد. در لوازم همراه متهم 
یک قوطی افشانه فلفلی به همراه چند کارت 

هویتی مختلف نیز کشف و ضبط شد.

دستگیری دوستان سارق حین اوراق پرایدس
وی بیان کرد: در پی ردزنی های صورت گرفته دو 
نفر از سارقان حرفه ای منطقه خوش سیما مورد 
شناسایی قرار گرفتند و با هماهنگی مقام قضایی 
محل اختفای آن ها بازرســی شــد که در پی 
آن متهمان در حالی که ســرگرم اورق کردن 
یک دستگاه سواری پراید ۱۳2سرقتی بودند، 
غافلگیر و پس از دســتگیری و بازرسی محل 
اختفای آن ها، مقادیر زیادی لوازم سرقتی که 
نشان از تعدد اقدام های مجرمانه آن ها داشت، 
کشف شــد. از سوی دیگر بســیجیان ناحیه 
مقاومت حضرت مسلم)ع( در پی دو عملیات 
دیگر دو عامل فروش موادمخدر و ۱0زن معتاد 

متجاهر را در منطقه دستگیر کردند.

در پی یک سلسله عملیات امنیت محور صورت گرفت

دستگیری 19زورگیر، سارق و مواد فروش حاشیه شهر 

دو نفر از سارقان 
حرفه ای منطقه 

خوش سیما در حالی 
مورد شناسایی قرار 

 گرفته و دستگیر شدند 
که سرگرم اورق کردن 

یک دستگاه سواری 
پراید 132سرقتی بودند

بــرشبــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
پیش بینی جوی پایدار و افزایش غلظت •

آالینده های جوی در خراسان رضوی
قدس: هواشناســی خراسان رضوی اعالم کرد: طبق تحلیل 
نقشه های پیشیابی هواشناسی، تا اواسط هفته جوی پایدار و 
آرام همراه با افزایش تدریجی دمای هوا در اکثر نقاط استان 
پیش بینی می شود که این شرایط در ساعاتی از روز افزایش 
غلظت آالینده های جوی را در مناطق صنعتی استان و نیز در 
شهرستان مشهدمقدس به دنبال خواهد داشت. در این مدت 
برای مناطق بادخیز اســتان، وزش باد در ساعات بعدازظهر، 

پدیده جوی غالب است. 
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فضای مجازی: 

دوچرخه سواری با مانع !

عکس: حسین   عباسی 

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

زاوهی تصوریزاوهی تصوری

رحمانی: سرتیپ دوم پاسدار محمدکاظم تقوي در پی صدور 
یک اطالعیه عنوان کرد:حلول ماه عزیز ربیع االول، ماه برکت، 
نعمت و وحــدت را تبریک و تهنیت عرض کرده و مهم ترین 
ارزش در ایــن بهار ماه هــا، حفظ وحدت با توســعه تعامل، 

مشارکت و احساس مسئولیت همگاني است. 
فرمانده انتظامي اســتان خراســان رضوي  ادامه داد: در بستر 
تعامل و مشارکت هاي اجتماعي، فرصتي مغتنم براي تحکیم 
نقش فعال  مسئولیت همگاني در مقوله نظم، امنیت و سالمت 
اجتماعي را در اختیار داریم  و این محصول خردجمعي است 

که در سایه اعتماد عمومي شکل مي گیرد.

موج بیداری ملت های مسلمانس
ملت ایران، فرهنگ مشــارکت عمومي بــراي تأثیرگذاري بر 
دایره اجتماع بشــري را در ســال های پرفرازونشیب پیروزي 
انقالب اسالمي، هشت سال دفاع مقدس، مقابله با گزینه هاي 
پي در پي تهدید و تحریم  با حضور حماســي خود به ظهور 
رسانده است و درخشش این فرهنگ هم اکنون با موج بیداري، 
کشورهاي مسلمان و ملت هاي آزادي خواه را تحت تأثیر خود 
قــرار داده تا بتوانند در برابر اســتکبارگران قدعلم کرده و در 

عرصه هاي بین المللي خود را تثبیت کنند.
سرتیپ دوم پاسدار محمدکاظم تقوي ادامه داد: قانون پذیري 
مردم انقالبي و والیتمدار و احســاس تعهــد در ایفاي نقش 
همگاني براي تولید امنیت و برقراري نظم و انضباط اجتماعي 
که در تمام صحنه هاي دفــاع از آرمان ها و ارزش هاي نهضت 
اسالمي  با شور و نشــاط وصف ناپذیر مردم همراه بوده، خود 
گواه رشد فرهنگ سیاسي و اجتماعي کشور و ملت ماست که 

توانسته  پرچم اقتدار ایران اسالمي را به اهتزاز دربیاورد. 
آنچه مردم همیشــه در صحنه هــای مختلــف و از آغاز راه 

پرفراز و نشیب خود و براساس آرمان هاي معمارکبیر انقالب، 
حضرت امام خمیني)ره( به آن اهتمــام ورزیدند، این بود که 
فرهنگ حماسي و آزادگي را در مسیر دین مداري و با نهضت 
عاشوراي حسیني پیوند بزند و از رشادت و شجاعت صبغه هاي 
فرهنگي و ارزشي این مرز و بوم نیز بر پایه اندوخته هاي بزرگ، 

سرمایه گذاري کرده و جلوه هاي ماندگار را حماسه سازي کند.

 قانون مداری و احترام به حقوق اجتماعی س
در برابر تهدیدات

فرمانده انتظامی خراســان رضوی ادامه داد:نکته اي که نباید از 
آن غفلت ورزیم این اســت که هم فــرد و هم جامعه، در هر 
حال و به فراخور موقعیت هاي گوناگون، نیازمند این  رشــد و 
تعالي  فرهنگي بوده و خواهد بود و ارتقاي عمومي سطح سواد 

و آگاهي در جامعه، این نیاز را بیش از پیش افزایش مي دهد.
اکنون  آنچه باید به عنوان مســئله اي بسیار حساس در تهیه 
این خوراک فرهنگي مدنظر قرار گیرد و مبدأ گام هاي بعدي 
در امتداد مســیر حماســه  دفاع از اقتدار ، امنیت و سالمت 

کشــورمان باشد، این است که با توجه به نیازسنجي هاي روز 
جامعه و شرایط بین المللي، مطالعه اي عمیق تر، خرد جمعي 
و عزم مردمي را براي تقویت مشــارکت هاي عمومي همچون 
گذشــته هدفمند و ارزشي هدایت و هندسه این چارچوب را 

کامل سازیم.
قانون مــداري، احترام به حقوق اجتماعــي، اخالق گرایي و 
نشاط و شادماني مردم در سایه امیدبخشي و تقویت روحیه 
جهاد و مقاوت در برابر تهدیدات پوشــالي دشمنان نظام که 
مورد تأکید فرمانده معظم کل قــوا، حضرت امام خامنه اي 
)مدظله العالي( است، دست دشمنان، بدخواهان و فتنه گران 
را مي بندد  و آنان را  هر روز در پي شکســتي دیگر، ناامید 

و شرمسارمي کند. 
ســردار تقوی بیان کرد: اکنون ارتقاي فرهنگ مردم انقالبي 
و توسعه مشارکت هاي عمومي براي پاسداشت نظام مقدس 
جمهوري اسالمي ایران و دفاع از ارزش هاي اسالمي و ایراني 
است که زیرساخت ظهور حماسه اقتصادي و تحقق  شعار »با 
هم براي امنیت و سالمت« اســت  و نیروي انتظامي بر پایه 
این شــعار در هفته بزرگداشت ناجا مي کوشد از فرصت هاي 
ارزشمند تعامل، مشارکت، همدلي و همگامي، براي پاسداشت  
قداســت  امنیت و اقتداري که امروز از آن بهره مند هستیم و 
همچنین تسهیم نقش عمومي براي دفاع  در جبهه سالمت  
بهره مند و نقشــه راه  مقدس خود را با درک پیام شــهدا  و 
فرامین فرمانده معظم کل قوا در تداوم مسیر خدمت  به نظام 
و انقالب اسالمي ترسیم کند و ثابت قدم و استوار  پیش برود. 
در این ســنگر از همدلي، همراهي و همگامي روزنامه وزین 
قدس نیز که پل ارتباطي مؤثر پلیس و مردم  و منشأ خدمات 
ارزشمند در ارتقاي احســاس امنیت عمومي است، تشکر و 

قدرداني مي کنیم.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی در پی صدور یک اطالعیه اعالم کرد

قانون مداری و دستان بسته بدخواهان 

گام با پلیس  گام با پلیس هم هم



خبرخبر خبرخبر
امام جمعه زاهدان: 

حل مشکالت سیستان و بلوچستان •
نیازمند پشتیبانی است

زاهدان: نماینده ولی فقیه 
در سیستان وبلوچســتان 
زاهــدان  امام جمعــه  و 
گفــت: اگــر یــک عزم 
جدی، مدیریــت قوی و 
هماهنگی وجود داشــته 
باشد، بسیاری از مشکالت 

با عزم جمعی و کار گروهی در داخل اســتان قابل حل اســت. 
حجت االسالم مصطفی محامی در نشست با ائمه جمعه، مسئوالن 
و فرمانده هان نظامی و انتظامی منطقه سیســتان اظهار کرد: ما 
در منطقه سیســتان نخســت نیازمند فعالیت جهادی، سپس 
اطالع رسانی برای دلخوش شدن مردم و سوم پاسخگویی همراه با 

انصاف و نقدپذیری هستیم.

 8هزارو500خادمیار در استان یزد •
فعالیت می کنند

آستان  دفتر  رئیس  یزد: 
قــدس رضــوی در یزد 
گفت: 8هــزار و ۵۰۰ نفر 
از آقایان و بانوان با شرکت 
در دوره هــای آموزشــی 
و گزینــش بــه عنــوان 
امام رضا)ع(  خادمیــاران 

فعالیت دارند.  محمدحسین رحیمی نسب افزود: این افراد طبق 
مقررات و برنامه آســتان قدس با حضور در صحن و سرای امام 

هشتم حضرت ثامن الحجج)ع( به زوار خدمت می کنند.
وی ادامــه داد: بــرای خادمیاری آســتان قدس رضــوی  باید 
عالقه مندان با مراجعه به سامانه مخصوص کشوری ثبت نام کنند 
و سپس پس از موفقیت در آزمون و گزینش دعوت به همکاری 

در طول سال می شوند.

تعطیلی مدارس چهارمحال و بختیاری •
بی نتیجه ماند

چهارمحال و بختیاری: مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال 
و بختیاری گفت: هنوز هیچ پاسخی به نامه ستاد کرونای استان 
برای تعطیلی مدارس داده نشده است. فرحناز قائدامینی اظهار 
کرد: مدارس استان همچنان در وضعیت قرمز فعال هستند، اما 
با توجه به اهمیت موضوع، نامه نگاری توسط دبیر ستاد استانی 
مقابله با کرونا به منظور تعطیلی مدارس در وضعیت قرمز صورت 
گرفته است. وی با بیان نگرانی والدین دانش آموزان در خصوص 
حضور آن ها در مدارس، تصریح کرد: هنوز هیچ پاسخی برای نامه 

ستاد استانی مقابله با کرونا دریافت نشده است.

 ۷00 فرصت شغلی •
برای مددجویان قم ایجاد شد

خودکفایی  معــاون  قم: 
کمیته امداد  اشــتغال  و 
اســتان  امام خمینی)ره( 
قم گفت: ایــن نهاد در ۶ 
ماه نخســت سال جاری 
۷۰۰فرصــت شــغلی را 
بر  افــزون  با هزینــه ای 

۲۶۵میلیارد ریال برای مددجویان تحت پوشش خود ایجاد کرد.
مهرداد مصلح با اشاره به اینکه اعتبار الزم برای این کار از محل 
تسهیالت تأمین و به نیازمندان پرداخت شده است، اظهار کرد: 
نتیجه اعطای این تسهیالت ایجاد ۷۰۰ فرصت شغلی کسب و کار 

در استان بوده است.

 خیران آذربایجان غربی•
905 کالس درس احداث کردند

بایجان غربــی:  آذر
مدیرکل نوسازی و تجهیز 
مــدارس آذربایجان غربی 
گفت:  ۹۰۵ کالس درس 
در قالب ۲۴۵ مدرسه به 
صورت مشارکتی با خیران 
مدرسه ســاز در استان در 

حال احداث است. سپیده طیب قاسمی با بیان اینکه طرح آجر به 
آجر، اقدام خیرانه و مشارکت جمعی در زمینه ساخت این گونه از 
مدارس است، گفت: باید در این راستا زمینه مشارکت همه جانبه 

دستگاه های دولتی و غیردولتی به ویژه عموم مردم فراهم شود.

 4هزار بسته معیشتی •
بین نیازمندان شوشتر توزیع شد

اهواز: مدیر بنیاد خیریه 
شوشتر  آبشــارعاطفه ها 
گفــت: ۴هــزار بســته 
ریالی  ارزش  به  معیشتی 
۲۰میلیــارد ریــال بین 
نیازمنــدان و مددجویان 
این بنیــاد خیریه توزیع 

شــد . پروین بهاری نیا بیان کرد: این بسته ها شامل برنج، مرغ، 
گوشت، حبوبات و دیگر موادغذایی و بهداشتی بودند که به همت 
نیکوکاران شهرستان و استان هزینه آن ها تأمین شد و در دو روز 

گذشته توزیع شدند.  
وی افزود: یک میلیارد ریال کمک نقدی نیز توســط نیکوکاران 

جمع آوری و به بیماران صعب العالج اهدا شد.

 هدف گذاری اشتغال •
برای 50درصد از زندانیان

مازندران: مشــاور رئیس ســازمان زندان ها و اقدامات تأمینی 
و تربیتی کشــور گفت: هدف گذاری اشتغال به  کار ۵۰درصد از 

زندانیان، مهم ترین اهداف سازمان زندان هاست. 
علی شــمس اظهار کرد: حرفه آموزی و اشتغال به  کار زندانیان 
یکی از مهم ترین شاخصه های اصالح و تربیت محسوب می شود و 
هدف گذاری اشتغال به  کار ۵۰ درصد از زندانیان، مهم ترین اهداف 

سازمان زندان هاست. 

 بدهی کارفرمایان لرستان •
به 800 میلیارد تومان رسید

لرســتان: مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان گفت: کارفرمایان 
استان بیش از 8۰۰میلیارد تومان به این سازمان بدهی دارند که 
برای وصول آن باید طرح بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان 
مصوب و ابالغ شود.  علی جهانی روز شنبه به رسانه ها اعالم کرد: 
با چندین شاخص آماری و بیمه ای شامل سرمایه گذاری، حمایت 
و معافیت و تســهیالت و بخشــودگی، می توان جهش تولید را 
هدف دار کرد. وی بیان کرد: پوشش بیمه استان در حوزه کارگران  
ساختمانی ۲۵هزار نفر اســت که نیاز استان 8۰هزار نفر است، 
همچنین در حوزه قالیبافان ۴هزار پوشش بیمه شهری وجود دارد 

که نیاز استان ۳۰هزار نفر است.

 جراحی های غیرضروری در اراک •
ممنوع شد

درمــان  معــاون  اراک: 
پزشکی  علوم  دانشــگاه 
اراک گفت: اعمال جراحی 
غیرضروری در بیمارستان 
با  اراک  امیرالمؤمنین)ع( 
هدف مدیریت تخت های 
بســتری بــرای بیماران 

کرونایی و پیشگیری از موارد جدید کووید ۱۹ ، ممنوع شد.
دکتر بهمن صادقی سده اظهار کرد: عمل های غیرضروری مانند 
جراحی زیبایی در مراکز درمان دولتی این استان تا اطالع ثانوی 
ممنوع است. وی اظهار کرد: اعمال جراحی اورژانسی بیمارستان 
امیرالمؤمنین)ع( اراک نیز به بیمارستان ولیعصر)عج( واگذار شده 
است. وی گفت: اعمال جراحی های غیرضروری می تواند با یک 
سال تأخیر انجام شود؛ بنابراین بیماران برای حفظ سالمت خود از 

مراجعه برای جراحی در بیمارستان ها خودداری کنند.

 آموزش مهارت کشاورزی •
در پادگان های پایتخت

تهــران: رئیــس مرکز 
آمــوزش  و  تحقیقــات 
کشاورزی اســتان تهران 
اعــالم کرد: در راســتای 
تــوان مهارتی  افزایــش 
کارکنان نیروهای مسلح، 
۲۷۹ دوره آموزشــی در 

بخش کشاورزی استان تهران برگزار شد.
عباس صالحی اردکانی گفت: در اجرای تفاهم نامه همکاری بین 
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح و وزیرجهاد کشاورزی در سال 
۹۷ و تأیید طرح مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح 
از سوی فرماندهی معظم کل قوا، با بهره گیری از فرصت وظیفه 
عمومی برای مهارت آموزی و توانمندسازی جوانان برای ورود به 
بازار کار، دستورالعمل اجرایی آموزش های مهارتی کارکنان وظیفه 

نیروهای مسلح ابالغ شده  بود.

  انتشار آگهی  ترحیم در کرمانشاه •
ممنوع است

کرمانشاه: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمانشاه با 
صدور اطالعیه ای چاپ و انتشــار هر گونه آگهی ترحیم از سوی 
انتشاراتی ها و رسانه ها را ممنوع اعالم کرد. در این اطالعیه آمده 
است: به آگاهی مدیران مراکز چاپی و انتشاراتی، کانون های آگهی 
و تبلیغاتی، مؤسسات کامپیوتری، رسانه های مکتوب و الکترونیکی 
و پیام رسان های فضای مجازی در استان کرمانشاه می رساند: درج 
هر گونه آگهی تدفین، تشــییع، ترحیم و مراسم هفتم، چهلم و 
ســالگرد با اعالم زمان و مکان مشخص برای تجمع در مساجد، 

منازل و آرامستان ها، ممنوع است.

 دعوت از اعضای علی البدل •
برای حضور در شورای شهر بوشهر

بوشهر  فرماندار  بوشهر: 
گفت: بــا توجه به صدور 
برای  قضایی  نظارت  قرار 
۶ عضو شــورای اسالمی 
شهر بوشــهر، از اعضای 
علی البدل برای حضور در 

شورا دعوت می شود.
عباس جمشــیدی افزود: براســاس قانون برای کسانی که قرار 
نظارت قضایی صادر می شود، فرد برای مدت یک سال از فعالیت 
در شــغل مورد اتهام  محروم می شود و با سپری شدن مراحل 

دادرسی، یا برائت و یا منع تعقیب، این قرار لغو می شود.

پیش بینی مسئوالن از احتمال تکرار حادثه تلخ کشتار پرندگان مهاجر

»خلیجگرگان«جانمیدهدوجانمیگیرد!
گرگان: ثبت خلیــج گرگان در ســال ۱۳۵۴ 
به همراه تــاالب »میانکاله« و »لپــو زاغمرز« در 
اســتان مازندران به  عنوان نخســتین مجموعه 
تاالب بین المللی جهان در فهرســت تاالب های 
کنوانسیون رامسر ثابت کرد این خلیج و نواحی 
اطراف آن  یک مجموعه ارزشمند زیست محیطی 
است که عالوه بر حفظ چرخه زیست دریای خزر، 
در معیشت جوامع محلی اثرگذاری مستقیم دارد.
خلیــج گرگان از لحاظ اقتصــادی و اکولوژیکی 
دارای اهمیت بــوده و در تکثیر آبزیان، ماهیان 
اســتخوانی و غضروفی و جذب پرندگان مهاجر 
زمســتانی نقش مهمی دارد، اما متأســفانه این 
پناهگاه موجودات آبی و خاکی چند سالی است 
که به قربانگاه محیط  زیست تبدیل  شده است و 

جان میهمان هایش را می گیرد.

مرگبهرسممیزبانیس
تلف شدن افزون بر ۴۵هزار قطعه پرنده مهاجر 
آبزی در خلیج گرگان سال گذشته اگرچه بنا به 
اعالم سازمان دامپزشکی ناشی از سم »بوتولیسم« 
بود، اما بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند بین 
این تلفات و آالینده های ورودی به خلیج گرگان 

رابطه ای مستقیم وجود دارد.
استاندار گلستان در سال گذشته با بیان اینکه اگر 
شرایط خلیج گرگان به این شکل ادامه پیدا کند و 
کسی کاری برای نجات آن انجام ندهد، در مدت 
چهار  ســال آینده این خلیج با وسعت ۴۰هزار 
هکتار خشک خواهد شد، هشدار داد: بی توجهی 
به این خلیج و خشکیدگی آن در آینده به نقطه ای 
خواهد رسید که مردم شهرهای اطراف آن مجبور 

می شوند خانه و زندگی خود را رها کنند.
خلیج گرگان که سال ها به دلیل ورود رواناب های 
حاوی مواد خطرناک ناشی از کودهای شیمیایی، 
فاضالب شهرها و پساب های صنعتی، کامش تلخ 
بوده است، حال این روزها به دلیل استفاده هزاران 
لیتر مواد ضدعفونی کننده که دست آخر به کام 

همین خلیج می ریزد، اوقات خوشی ندارد.
هر چند روزگاری این خلیــج با دارا بودن عمق 
بیش از ســه متر و تبادالت آبی، قابلیت پذیرش 
و خود پاالیی این گونه رواناب های شــیمیایی را 
داشت، اما در شرایط فعلی در کنار حفر چاه های 
متعدد کشــاورزی و کاهش فراوان ســفره آب 
زیرزمینی که موجب مکش آب خلیج شده، دیگر 

خبری از پاالیش مواد آالینده نیست.
همزمان با شیوع ویروس کرونا، افزایش مصرف 

مواد ضدعفونــی در خانه ها و معابر شــهری و 
روستایی در کنار شبکه ناقص جمع آوری فاضالب 
در شهرها و نبود این امکانات در روستاهای استان، 
سبب شــده حجم باالیی از رواناب های آلوده به 
مواد گندزدا و شــیمیایی به  صــورت خام روانه 

رودخانه ها به  ویژه خلیج گرگان شود.
در همین رابطه بســیاری از دوستداران محیط  
زیســت در این اســتان ادعا می کنند استفاده 
بیــش  از اندازه مــواد ضدعفونی کننده منجر به 
تلفات آبزیان، صدف ها و حتی شیوع بیماری های 
پوستی بین حاشیه نشــینان و شناگران خلیج 
گرگان خواهد شد و با توجه به  احتمال خشکی 
خلیج گرگان، ته نشینی حجم زیاد مواد شوینده 
در بستر این عرصه، خطرهای بی شماری به همراه 
خواهد داشت. دوستداران محیط  زیست ضمن 
آنکه می خواهند مردم در استفاده از مواد شوینده 
صرفه جویی کننــد، همچنین خواهان وارد مدار 
کردن و افزایش ظرفیت تصفیه خانه های موجود 
در شهرهای ساحلی استان مانند بندر ترکمن و 

کردکوی هستند.

احتمالقربانیشدنمیهمانهایخلیجس
مدیرکل دامپزشکی استان گلستان با بیان اینکه 
متأسفانه اکوسیستم خلیج گرگان و تاالب میانکاله 
به  هم  خورده است، به خبرنگار ما گفت: با توجه به 

اینکه سطح آب خلیج خیلی 
کم شده، با تابش نور آفتاب، 

آب زود گرم می شود.
اذعان  محرابــی  غالمرضــا 
کــرد: افزایش ســطح مواد 
آلــی در داخل خلیج گرگان 
موجب رشــد برخی گیاهان 
و جلبک ها در خلیج شــده 
و با توجه به اینکه جلبک ها 
اکسیژن داخل آب را مصرف 
می کنند؛ بنابراین موجب رشد 
برخی باکتری های بی هوازی 
عامل بیماری بوتولیسم و در 
نهایت مرگ پرندگان و آبزیان 

می شوند.
وی با بیان اینکه سال گذشته به دلیل جاری شدن 
سیل متأسفانه مواد آلی و کودهای شیمیایی  از 
این طریق به خلیج راه یافت، بیان کرد: با توجه به 
اینکه سطح آب خلیج گرگان افزایش پیدا نکرده، 
این احتمال را می دهیم که امســال هم رخداد 
مرگ ومیر غیرطبیعی پرندگان وحشی مهاجر را 

در خلیج گرگان داشته باشیم.
وی اذعــان کرد: با توجه به تغییر اکوسیســتم 
خلیج گرگان و کاهش آب خلیج، احتمال تلفات 
پرندگان مهاجر آبزی در خلیج گرگان امسال هم 

دور از ذهن نیست.
محرابــی با بیان اینکه ســال 
گذشــته تلفــات غیرعــادی 
تاالب  در  مهاجــر  پرنــدگان 
میانکالــه در محدوده اســتان 
مازندران آغاز شــد و در ادامه 
به گلستان رســید، افزود: در 
آن مقطع اداره کل دامپزشکی 
استان های مازندران و گلستان 
را  وسیعی  بسیار  آزمایش های 
روی آب، بستر آبزیان و پرندگان 
سالم، نیمه جان و تلف شده انجام 

دادند.
وی اظهار کرد: در ابتدا موضوع 
آنفلوانزا فوق حاد پرندگان مورد 
بررســی قرار گرفت که در هیچ  یک از نمونه ها 
این بیماری مشاهده نشد، سپس بیماری بسیار 
واگیر نیوکاسل را بررسی کردیم که این مورد هم 

مشاهده نشد.
مدیرکل دامپزشکی گلستان خاطرنشان کرد: در 
ادامه فاکتورهایی مانند سموم کشاورزی و غیره 
را مورد بررســی قرار دادیم و در نهایت سازمان 
دامپزشکی کشور تشخیص داد علت این رخداد 
بیماری بوتولیسم است  که روند شکل گیری آن 

توضیح داده شد.
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آذربایجان شرقی:  مناقشه میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان 
بر ســر منطقه قره باغ که از ابتدای مهرماه با درگیری نظامی در 
مناطق مرزی کشــور آغاز شــده، در حال حاضر به دلیل اصابت 
گلوله های خمپاره و راکت های دو طرف درگیر به روستاهای ایران 
نه تنها دردسرساز شده بلکه موجی از نگرانی در بین مردم ایجاد 

کرده است.
درگیــری منطقه قره باغ و گلوله هایی که وقت و بی وقت زمین را 
به لرزش درآورده همراه با غرش توپ ها، خواب را مدتی اســت از 

چشمان مردم شهرهای مرزی در شمال غربی ایران گرفته است.
از ماه گذشــته تاکنون افزون بر ۴۰ فروند راکت خمپاره ناشــی 
از جنگ قره باغ میان نظامیان جمهوری  آذربایجان و ارمنســتان 
به روســتاهای شهرســتان مرزی خداآفرین در ۲۱۰ کیلومتری 
شمال شرق تبریز در حاشــیه رودخانه مرزی ارس برخورد کرده 
است.  در نتیجه اصابت راکت های خمپاره به روستاهای خداآفرین 
تاکنون چندین واحد روستایی خسارت  دیده است و ترکش های 
ناشــی از آن نه تنها وسایل نقلیه را هدف قرار داده بلکه بارها این 

حادثه منجر به قطع برق در این منطقه شده است.
اگرچه مقامات اســتانی تأکید می کنند هیــچ تهدیدی متوجه 
روستاهای مرزی نیست، اما برخی مردم ساکن در مناطق نزدیک 
به مرز که جایی برای رفتن داشــته اند اقدام به برداشتن وسایل 

ضروری و رفتن به مناطق دورتر از مرز کرده اند.

بسیاری از مردم از مسئوالن می خواهند پیش از هر گونه حادثه، 
محلی را برای مردم محلی به  منظور دور شدن از این قائله در نظر 
بگیرند. بسیاری از افراد محلی که توانی برای ترک روستاها داشتند 
کوله بار خود را بســته، اما عده ای به دلیل شیوع بیماری کرونا و 
نداشتن امکانات در روستا شب را با ترس ولرز به صبح می رسانند.

آخرینخسارتهاس
متأســفانه به دنبال ادامه درگیری ها بین جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان فقط از ساعت ۱۱ صبح تا ۴ بعدازظهر پنجشنبه بیست 
و چهارم مهرماه ، ۱۰ فروند موشــک به روســتاهای شهرستان 

خداآفرین اصابت کرد.
فرماندار شهرستان خداآفرین با اعالم این خبر اظهار کرد: در پنج 
ســاعت تعداد ۱۰ فروند موشک به روستاهای خداآفرین برخورد 
کــرد که این انفجارهــا موجب تخریب یک واحد مســکونی و 

مجروحیت یک  تن از هموطنان شد.
علی امیری راد در تشــریح جزئیات این حادثــه اظهار کرد: این 
موشــک ها به روســتاهای کدخدالو و قلی بیگلو در شهرســتان 
خداآفرین اصابت کرد و موجب ویران شدن یک  منزل مسکونی در 
روستای قلی بیگلو و مصدوم شدن یک نفر بر اثر خرابی به بار آمده 
شد. وی خاطرنشــان کرد: برخالف اخبار منتشر شده در فضای 
مجازی، فرد مصدوم شده در این حادثه به دلیل خرابی به بار آمده 

آسیب  دیده است نه بر اثر اصابت موشک.
در همیــن حال فرماندار شهرســتان خداآفرین یک  بار دیگر به 
تماشاگران مناقشه ارمنســتان و جمهوری آذربایجان از مرز این 

شهرستان هشدار داد.
علی امیری راد اظهار کرد: متأسفانه یکی از مشکالت ما تعدادی از 
افراد هستند که با ایستادن روی تپه ها هم در منطقه  ما و هم در 

مرز اصالندوز اقدام به تماشای جنگ می کنند.
وی با اشــاره به مخاطرات این اقدام خطرناک برخی افراد، گفت: 
ممکن است در حین تماشا یکی از گلوله های خمپاره ها به جمعی 

که ایستاده اند اصابت کرده و تلفاتی را به بار آورد.

اصابت راکت و تخریب چندین واحد مسکونی

دود آتش جنگ قره باغ در چشم روستاییان مرزنشین

گزارشگزارش
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۱. ششمین و آخرین تقسیم دوره پارینه سنگی 
از دوران چهارم که برخی وسایل صیقل نیافته 
 از این دوره به دست آمده- مرحله میانی زراعت 
۲. پدر عرب- نگهبان چماق نقره ای- هست شده 
۳. فرمان- پرســیدن از جا و مکان کسی- از 
همسران حضرت ابراهیم»ع« ۴. سعی و جدیت- 
کاشف قانون جاذبه زمین ۵. نیمه دیوانه- یاقوت 
سرخ- خشکی – به دور از اتهام ۶. جوان- کشور 
گازی- مســاوی ۷. کوچک و بزرگ دستگاه 
گوارش- مسافر- اســباب و اثاث عروس خانم 
8. آشــکار- اثری از فرانتس کافــکا- از انواع 
 سازها براساس شــیوه نواختن- ابزار استثمار 
 ۹. سرخرمنی معروف- نقاش- بی عیب ونقص 
۱۰. بز کوهی- نوعی پارچه  سفید نخی- عامه 
مردم  ۱۱. مادر فلــزات- خاندان- بدبختی و 
بیچارگی- صوت نفرت ۱۲. یار نعلبکی- فرقه 
مذهبی حاکم بر عربســتان ۱۳. درخشان- 
 یکه و تنها- نصیب و قسمت کسی از چیزی 
۱۴. تکیه دادن- فرشــته موکل بر خورشید 
 در ایــران باســتان- میــوه آبدار تابســتانی 
۱۵. غذای پرنده- براساس این رسم داماد صبح 

روز بعد از عروســی با هدایایی به دیدن پدر و 
مادر عروس می رود

۱. قوم ایران باســتان- یکی از دو قبیله عرب 
اصلی مدینه که بیشــتر انصار از آنان بودند- 
ماهر و چیره دســت ۲. یار داستانی سالمان- 
سروصدای جمعیت- از ادات شرط ۳. نویسنده  
آلمانی که وی را یکــی از چهار رکن ادبیات 
اروپــا می دانند- جدید و تــازه- لعنت کردن 
۴. راه و روش- لحظــه- بخشــی از خــاک  
آذربایجان غربــی را دربر می گیرد ۵. میهمان 
ناخوانده- تپه ای مربوط به دوران پیش از تاریخ 
ایران باستان در ۴کیلومتری جاده بهبهان به 
 اهواز ۶. سست و بیحال- قارچ- ابزار ماهیگری
۷. گلی زیبا و نامی دخترانه- گل زردرنگ که در 
 ساخت رنگ نقاشی به کار می رود- پدر شعرنو

8. شهر پرفروغ- ظرف پالستیکی دهان گشاد- 
رستوران دانشجویی- مکر و حیله ۹. پهلوانان- 
روادیــد- چلچــراغ ۱۰. از گناهان کبیره که 
به خوردن گوشــت برادر مرده تشبیه شده- 
موبایــل- گل ســرخ ۱۱. پرحرفــی- لنز و 

 دوربین و پایه و فالش و... از وســایل کار این صنف است 
۱۲. هزارتایــش هم کم اســت- عدد منفــی- »صفحه 
الکترونیکی«+»میوه نیکو« ۱۳. بیگانگان- نشانه ها- »میله« 
درهم شکسته ۱۴. پرنمک- ساقه زیرزمینی بعضی گیاهان- 
ســرکرده خونخوار هون ها که در زمان خود بزرگ ترین 
امپراطوری اروپا را برپا کرده بود ۱۵. دوراندیشــی ها- نیام 

شمشیر- گیاه مقدس زرتشتیان

  افقی

  عمودی
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