
 آزادی 51 زندانی 
با مشارکت یک واحد تولیدی

 ضرورت توجه واقفان 
به حوزه علم و فناوری

رئیس پارک علم و فناوری خراسان تأکید کردرئیس ستاد دیه خراسان رضوی خبر داد

رئیس ســتاد دیه خراســان رضوی گفت: یک 
شرکت خوشنام فعال در عرصه صنایع غذایی 
این استان با اهدای یک میلیارد و ۵۰۰میلیون 
ریــال در آزادســازی ۵۱ زندانی جرایم غیرعمد 
مشــارکت کــرد. جــواد غفاریان توســی اظهــار 
کــرد: واریــز این مبلغ طــی ۱۰ مرحله و به  طور 
میانگیــن بابــت هــر پرونده حــدود ۳۰میلیون 

ریال صورت گرفته است...

رئیــس پــارک علــم و فناوری خراســان گفت: 
زمینــه  در  وقــف  بــه  نیکــوکاران  و  خیــران 
علــم و فنــاوری و رشــد علــوم دانش بنیان که 
زمینه تکمیل زنجیره تولید، توســعه و رشــد 
اقتصــادی و تحقــق جهــش تولید می شــود، 
توجه داشــته باشند. رضا قنبری اظهار کرد: 
در حــوزه علــم و فناوری تاکنــون چند وقف و 

فعالیت هایی نظیر... .......صفحه 2 .......صفحه 3 

موکب عشق از میرجاوه تا دیار خورشید
مدیر کل آموزش و پرورش استان 

خبر داد

 ادامه تعطیلی مدارس 
در شهرهای نارنجی 

خراسان رضوی

گزارش قدس از گرانی های شب های 
یلدایی بیرجند

اجرای طرح ویژه 
نظارت بر بازار میوه 

کلید خورد

....... همین صفحه 

.......صفحه 3 
.......صفحه 2 

زائرسرای امام رضاj مأمن زائران پاکستانی

.......صفحه 4 

مدیــر کل آموزش و پرورش خراســان رضــوی درگفت وگو با 
ایسنا گفت: در شهرستان های با وضعیت نارنجی آموزش 

به صورت غیرحضوری ادامه خواهد...

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: با همکاری 
سازمان صمت و اتاق اصناف، واحد های صنفی عرضه کننده 

کاال های مرتبط با شب یلدا هدف بازرسی...
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  j تجربه نگاری مسجد الجواد
خیابان دانشگاه مشهد

مسجدی 
درخیابان 

چپ ها
هر مســجدی روایت ها و قصه هــای متفاوتی دارد کافی 
اســت کمــی کنجــکاوی کنیــد و از قدیمی های مســجد 
سراغ گذشته اش را بگیرید. مسجد الجواد)ع( هم یکی 
از هزاران مســجدی اســت که قصه متفاوتش و روحیه 
خوب کســانی که در این مســجد آمدوشدی داشته اند 
انگیــزه مــرا بــرای ثبــت گذشــته مســجد و انتشــار آن 
بیشــتر و بیشــتر کرده اســت.  آوازه این مسجد بیشتر 
از آنکه به گوش اهل شهر رسیده باشد در یاد و خاطره 
قدیمی هــای واحــد اطالعــات و عملیــات لشــکر 21 امام 

رضا)ع( مانده است...

  ش��هرداری دّرود در نظر دارد باس��تناد مجوز 
ش��ورای محترم اس��امی ش��هر دّرود یک قطعه 
زمی��ن ح��دودًا ب��ه مس��احت 8000  مترمرب��ع 
)1160مترمربع با کاربری تجهیزات شهری و6840 
متر مربع با کاربری تفریحی و توریستی( واقع 
در ش��هر دّرود - بل��وارآزادی - اراض��ی جنب 
جایگاه CNG را بر اساس قیمت  پایه کارشناس 
رس��می دادگس��تری از طریق مزایده عمومی و 
صرف��ًا جهت اح��داث پمپ بنزی��ن و گازوئیل و 
مجتم��ع خدماتی، رفاهی به باالترین پیش��نهاد 
بفروش برس��اند. متقاضیان م��ی توانند جهت 
کسب اطاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در 

مزایده به شهرداری دّرود مراجعه نمایند. 
تلفن تماس : 051-43232111-13
www.darroud.ir : آدرس ایمیل

رامین زمانی -شهردار دّرود

 آگهی مزایده عمومی
) مرحله دّوم نوبت اّول(

,ع
99
09
76
7

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت سهامی خاص 
ماشین سازی ابتکار فنون جوین )در حال تصفیه(
به شماره ثبت 80 و شناسه ملی 10380016272

در اج��رای م��اده 225 قانون تجارت بدینوس��یله از 
کلیه بستانکاران شرکت سهامی خاص ماشین سازی 
ابتکار فنون جوین )در حال تصفیه( به ش��ماره ثبت 
80 و شناسه ملی 10380016272 که آگهی انحال آن 
در روزنامه رسمی ش��ماره 21713 مورخ 98/07/09 
ثبت گردیده است دعوت به عمل می آید ظرف مدت 
حداکث��ر 6 ماه از تاریخ انتش��ار آگه��ی نوبت اول با 
ارائ��ه م��دارک مثبته ادع��ای خود به مح��ل تصفیه 
شرکت واقع در استان خراس��ان رضوی، شهرستان 
جوین، بخش مرکزی دهس��تان باال جوین، روس��تای 
کارخان��ه تولید ش��کر، خیاب��ان کارخان��ه، پاک صفر 
طبق��ه همک��ف کدپس��تی 9647185454 مراجع��ه 

نمایند.
بدیهی اس��ت ک��ه ش��رکت در مورد هرگون��ه ادعای 
احتمال��ی که خارج از مهلت فوق به ش��رکت منعکس 

کرده مسئولیتی نخواهد داشت.
 مدیر تصفیه شرکت ماشین سازی ابتکار فنون 

جوین- ابراهیم اسماعیل آبادی  ع 9
90
97
79

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت سهامی خاص 
دامپروری موحد گستران جوین )در حال تصفیه(
به شماره ثبت 76 و شناسه ملی 10380015516

در اج��رای م��اده 225 قانون تجارت بدینوس��یله از 
کلیه بس��تانکاران شرکت س��هامی خاص دامپروری 
موحد گس��تران جوی��ن )در حال تصفیه( به ش��ماره 
ثب��ت 76 و شناس��ه مل��ی 10380015516 ک��ه آگهی 
انحال آن در روزنامه رس��می ش��ماره 21708 مورخ 
98/07/03 ثب��ت گردی��ده اس��ت دع��وت ب��ه عمل 
می آید. ظ��رف مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ انتش��ار 
آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به 
محل تصفیه شرکت واقع در استان خراسان رضوی، 
شهرس��تان جوین، بخش مرکزی دهستان باال جوین، 
روس��تای کارخانه تولید شکر، خیابان کارخانه، پاک 
صف��ر طبقه همکف کدپس��تی 964185785 مراجعه 

نمایند.
بدیهی اس��ت ک��ه ش��رکت در مورد هرگون��ه ادعای 
احتمال��ی که خارج از مهلت فوق به ش��رکت منعکس 

کرده مسئولیتی نخواهد داشت.
 مدیر تصفیه شرکت دامپروری موحد گستران 

جوین- حسن موحد  ع 9
90
97
77

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت سهامی 
خاص باغ گستر جوین )در حال تصفیه(

به شماره ثبت 92 و شناسه ملی 
10380017993

در اج��رای م��اده 225 قانون تجارت بدینوس��یله از 
کلیه بس��تانکاران ش��رکت س��هامی خاص باغ گستر 
جوین )در حال تصفیه( به ش��ماره ثبت 92 و شناسه 
ملی 10380017993 که آگهی انحال آن در روزنامه 
رسمی شماره 21740 مورخ 98/08/14 ثبت گردیده 
اس��ت دعوت ب��ه عمل می آی��د ظرف م��دت حداکثر 
6 م��اه از تاری��خ انتش��ار آگه��ی نوبت اول ب��ا ارائه 
م��دارک مثبته ادع��ای خود به محل تصفیه ش��رکت 
واقع در اس��تان خراس��ان رضوی، شهرستان جوین، 
بخش مرکزی دهس��تان باال جوین، روستای کارخانه 
تولید شکر، خیابان کارخانه، پاک صفر طبقه همکف 

کدپستی 9647185173 مراجعه نمایند.
بدیهی اس��ت ک��ه ش��رکت در مورد هرگون��ه ادعای 
احتمال��ی که خارج از مهلت فوق به ش��رکت منعکس 

کرده مسئولیتی نخواهد داشت.
 مدیر تصفیه شرکت باغ گستر جوین-

 مهدی گرمابی 

ع 9
90
97
78

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت سهامی 
خاص بازرگانی قند گستر جوین )در حال تصفیه(
به شماره ثبت 79 و شناسه ملی 10380015968

در اج��رای م��اده 225 قانون تجارت بدینوس��یله 
از کلیه بستانکاران ش��رکت بازرگانی قند گستر 
جوی��ن )در ح��ال تصفیه( به ش��ماره ثب��ت 79 و 
شناس��ه مل��ی 10380015968 ک��ه آگه��ی انحال 
آن در روزنام��ه رس��می ش��ماره 21770 م��ورخ 
98/09/20 ثب��ت گردیده اس��ت دع��وت به عمل 
می آید ظرف مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشار 
آگه��ی نوبت اول ب��ا ارائه م��دارک مثبته ادعای 
خ��ود ب��ه مح��ل تصفیه ش��رکت واقع در اس��تان 
خراسان رضوی، شهرس��تان جوین، بخش مرکزی 
دهستان باال جوین، روستای کارخانه تولید شکر، 
خیابان کارخانه، پاک صفر طبقه همکف کدپستی 

9647185467 مراجعه نمایند.
بدیهی است که ش��رکت در مورد هرگونه ادعای 
احتمالی که خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس 

کرده مسئولیتی نخواهد داشت.
 مدیر تصفیه شرکت قند گستر جوین

ع هادی آسمانی  9
90
97
80

 موض��وع مزای��ده: واگذاری مکان جه��ت فروش گل 
شاخه بریده در سطح شهر شاندیز 

شرایط مزایده :
1. متقاض��ی می بایس��ت مبل��غ 14.400.000ریال طی 
فیش نق��دی به ش��ماره حس��اب 0204880582008 
نزد بانك ملی شعبه ش��اندیز بنام سپرده شهرداری 
شاندیزبعنوان سپرده ش��رکت در مزایده واریز  ویا 
نس��بت به ارائه ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری 
ش��اندیز اقدام نماید. ضمانتنامه ها باید به مدت 3 
ماه از تاریخ تس��لیم پیشنهادها معتبر و 3 ماه دیگر 

قابل تمدید باشد. 
2. در ص��ورت امتناع برنده مزای��ده از عقد قرارداد 
مبلغ سپرده مزایده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
3. توزیع اسناد از تاریخ  99/09/17 لغایت99/09/30 

می باشد.
4.مهل��ت تس��لیم پیش��نهادات   تاس��اعت 14 روز 

چهارشنبه مورخ 99/10/03  می باشد.
5. بازگشائی اسناد مزایده ساعت  10 صبح  روز پنج شنبه 
مورخ 99/10/04  در محل شهرداری صورت می گیرد.
6. هزینه درج آگهی ها و هزینه کارشناسی به عهده 

برنده مزایده می باشد.
7.سایر اطاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد 

مزایده درج شده است .
8.محل فروش اسناد مزایده: شاندیز- خ صدررضوی 

- شهرداری شاندیز واحد امور قراردادها
   شماره تماس : 051-34283003

آگهی مزایده عمومی 
شهرداری شاندیز) نوبت دوم(

س
/ 9
90
95
59

6هزار واحد صنعتی خراسان رضوی 
نیازمند حمایت و تأمین نقدینگی

استاندار خراسان رضوی در نشستی 
با اعضای مجمع نمایندگان اســتان 
در مجلــس شــورای اســامی گفت: 
براساس مصوبه اخیر مجلس شورای 
اسامی درباره تأمین اعتبار از سوی 
ســازمان برنامــه و بودجه بــرای طرح 

»تأمین قیر طرح های عمرانی«، منابع مالی آن تأمین می شود.
محمدصــادق معتمدیــان ادامــه داد: منابع بانکــی در قالب 
پرداخــت تســهیات بایــد در اختیــار کســانی قــرار گیرد که 
اهلیــت ســرمایه گذاری، انگیــزه و آورده مناســب در اختیــار 
دارنــد تــا بتــوان با حمایــت از ســرمایه گذاران و تأمین منابع 
مالی مناسب، سرمایه گذاری در حوزه اقتصادی را رونق داد.
وی تصریــح کــرد: بیش از 2۰ هزار پــاک زمین و ابنیه مازاد 
در خراسان رضوی وجود دارد که قانون گذار دست ما را برای 
نحوه مصرف آن ها باز گذاشــته اســت بنابراین باید مدیران 
دیدگاه هــای صنفــی خــود را کنار بگذارند و اولویتشــان را بر 

اتمام طرح های نیمه تمام قرار دهند.
معتمدیان به ظرفیت های معدنی و صنعتی خراسان رضوی 
اشــاره و بیــان کــرد: اولویت اســتان در حــوزه صنعتی تثبیت 
وضعیــت موجــود اســت، در این راســتا حــدود 6 هــزار واحد 
صنعتی در استان نیازمند حمایت بیشتر، تأمین نقدینگی 

در قالب سرمایه ثابت و سرمایه در گردش هستند.

 ادامه تعطیلی مدارس 
در شهرهای نارنجی خراسان رضوی

پــرورش  و  آمــوزش  کل  مدیــر 
خراســان رضــوی درگفــت وگــو بــا 
ایســنا گفــت: در شهرســتان های 
آمــوزش  نارنجــی  وضعیــت  بــا 
ادامــه  غیرحضــوری  صــورت  بــه 
اجرایــی  کادر  و  یافــت  خواهــد 

مــدارس بــه صورت ۵۰ درصــد در مدارس حضــور خواهند 
داشت.قاســمعلی خدابنده اظهار کرد: در شهرســتان های 
بــا رعایــت کامــل پروتکل هــای  بــا وضعیــت زرد مــدارس 
بهداشــتی مجــاز به برگــزاری کاس های حضــوری خواهند 
بــود، در ایــن شــرایط حضــور در کاس بــرای دانش آمــوزان 

اختیاری است. 
وی ادامه داد: در صورت تشکیل کاس های حضوری کادر 
اجرایــی و آموزشــی نیــز حضور خواهند داشــت و چنانچه 
کاس حضــوری برگــزار نشــود، کادر مدرســه بــه صورت دو 
ســوم حاضر خواهند شــد. در این شــرایط نیز آموزش های 

غیرحضوری به نحو مقتضی ادامه پیدا خواهد کرد.
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش خراســان رضــوی بیــان کــرد: 
ادارات آمــوزش و پــرورش نیز در شهرســتان های با وضعیت 
نارنجــی بــه تشــخیص رؤســای ادارات ۵۰ درصــد کارکنــان و 
در شهرســتان های بــا وضعیــت زرد دو ســوم کارکنــان اداری 

مشغول به خدمت خواهند شد.

 درخشش نخبگان قرآنی 
خراسان رضوی در مسابقات سراسری 

نمایندگان شایسته خراسان رضوی 
در چهل و سومین دوره مسابقات 

قرآن کریم، خوش درخشیدند.
امید حسینی نژاد که یکی از هفت 
نماینده خراســان رضوی در بخش 
قرائــت تحقیــق بود و در شــب های 

اول پخش و داوری مسابقات به عنوان قاری برگزیده معرفی 
شد، پس از اعام نهایی نتایج قاریان این دوره از مسابقات در 
جایگاه چهارم قرار گرفت و تنها عنوان دار رشته قرائت تحقیق 

در بین قاریان خراسانی شد.
در رشــته حفــظ کل هــم محمدرضــا جاهدی نیــا توانســت 
بــا جمــع ۹۵,۱۷ مجمــوع نمــرات باالتــر از نماینــدگان تهــران، 
خوزستان، گیان و قم در جایگاه نخست این مسابقات قرار 

گیرد و عنوان برتر حافظ کل را به خود اختصاص دهد.
ســیدحجت ترحمی نیز که ســابقه حضور و کســب رتبه در 
مســابقات سراســری قرآن را در کارنامه دارد، با کســب امتیاز 
۸۵,6۱   به عنوان برترین مرتل چهل و سومین دوره مسابقات 
سراســری قرآن کریم معرفی شــد.  در رشــته حفظ 2۰ جزء که 
بیشــترین رتبه هــا به نام نمایندگان خراســانی ثبت شــد ، علی 
ســبزه، قــاری و حافــظ اهل کاشــمر در جایگاه دوم قــرار گرفت و 
صالح اخترشناس و سعید قره داشی دیگر نمایندگان خراسانی 

به ترتیب عناوین سوم و پنجم را بدست آوردند.

 آغاز طرح زمستانی پلیس راه 
خراسان رضوی 

فرمانــده انتظامی خراســان رضوی 
در مراســم آغــاز طــرح زمســتانی 
پلیــس راه اســتان از کاهــش ۳۳ 
جاده هــای  در  تلفــات  درصــدی 

خراسان رضوی خبر داد.
در  تقــوی  محمدکاظــم  ســردار 

مراســم آغــاز طرح زمســتانی پلیــس راه خراســان رضوی که 
در ســتاد فرماندهی انتظامی اســتان برگزار شد، اظهار کرد: 
امیدواریــم هــر چــه زودتر ریشــه ویــروس منحــوس کرونا از 
جامعــه رخــت بربســته تــا شــاهد ســامتی تمامــی عزیزان 

باشیم و خداوند به بیماران ما شفا عنایت کند.
وی با بیان اینکه به علت وجود ویروس کرونا سال متفاوتی 
داریم، افزود: بدون تردید کارمان گسترده تر است، زیرا عاوه 
بر خدمت رسانی باید مراقب سامتی همکاران هم باشیم. 
فرمانــده انتظامی خراســان رضــوی تصریح کرد: امســال در 
جاده هــای اســتان شــاهد کاهش ۳۳ درصــدی تلفات جانی 
بودیم که امیدواریم بتوانیم تا پایان سال جاری این شاخص 

را حفظ کنیم.
تقوی با اشــاره به اینکه به علت قانون محدودیت های تردد 
شــاهد کاهــش ۴6 درصــدی تــردد در جاده هــای خراســان 
رضــوی بودیــم، گفــت: در شــهرهای اســتان نیــز بــه صورت 

میانگین کاهش ۸۰ درصدی را داشتیم.

 وعده استاندار برای شکستن قفل 
۹ ساله بیمارستان بشرویه

اســتاندار خراسان جنوبی در سفر 
یکــروزه خــود بــه بشــرویه ضمــن 
حــال  در  بیمارســتان  از  بازدیــد 
ســاخت ایــن شــهر، از تکمیل آن 
تــا ســال ۱۴۰۰ خبــر داد. حمیــد 
مانــوری در ایــن بازدیــد گفت: به 

 طــور جــدی پیگیــری می کنیــم و بــا برنامه ریزی هــای صورت 
گرفتــه امیدواریــم بخــش ســاختمانی بیمارســتان تــا پایــان 

خرداد ۱۴۰۰ تمام شود. 
موضــوع  ســاختمان،  اتمــام  از  پــس  کــرد:  عنــوان  وی 
محوطه سازی، حصارکشی و تأمین تجهیزات انجام خواهد 
شد. مانوری به موضوع زمانبر شدن روند اجرای این پروژه 
اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه در سال ۱۳۹۰ 
شــروع شــده و طی سال های گذشــته با کاستی هایی مواجه 
بوده و در دوره ای به دلیل نبود اعتبار، عملیات ســاختمانی 

پروژه تعطیل شده است.
وی تأکیــد کــرد: در حــال حاضــر بــا توجــه بــه تأمیــن اعتبار 
صــورت گرفتــه و پیگیری هــای مســئوالن حــوزه بهداشــت و 

درمان استان و شهرستان، کار شتاب گرفته است.
گفتنی اســت به دلیل فضای کم و غیراستاندارد بیمارستان 
۳2 تختخوابی شفای بشرویه، ساخت بیمارستان جدید از 

سال ۹۰ آغاز شده است.



تجربه نگاری مسجد الجوادj  خیابان دانشگاه مشهد

مسجدیدرخیابانچپها

درمسیرانقالب»
مسجد الجواد)ع( به علت واقع شدن در منطقه 
پرتنــش و سیاســی »خیابان دانشــگاه« که محل 
تجمــع و تراکــم گروهک هــای سیاســی بــود و از 
طرفــی نزدیکــی بــه میــدان شــهدا و مســیرهای 
تجمــع، راهپیمایــی و تظاهرات مردم مشــهد در 
جریان اعتراض های پیش از انقالب قرار می گیرد. 
»یکــی از پایگاه هایــی کــه مــا قــرار می گذاشــتیم 

12-10 نفــره برویــم، مســجد الجواد)ع( بــود. آنجا 
اعالمیه های حضرت امام)ره( را توزیع می کردیم. 
مسجد الجواد)ع( باالیش یک بخش زنانه دارد. 
وقتــی اعالمیه هــای حضــرت امــام)ره( را چــاپ 
می کردیم نماز که تمام می شد می دادیم به یک 
نفــر از آن باال می ریخت روی ســر نمازگــزاران و از 
این در ما فرار می کردیم که آنجا نیروهای نظامی 
هم بودند. این ها را که می گویم هنوز تظاهرات و 

این ها وجود نداشت«. 
 
پاتوقیبرایتحصیلکردهها»

با وجود تازه تأسیس بودن و فعالیت های جسته 
گریختــه مســجد اما جذب افــراد و اقبال اقشــار 
مختلف به مسجد باالست. »مسجد تازه تأسیس 
بود و به نوعی تازه فعال شده بود. در همان كوران 
انقالب مسجد هم یك مقدار حالت تشكیالتی 
بــه خــودش گرفت و طوری شــد كه مثالً به دلیل 
نزدیــك بودن به دانشــگاه یكــی از مبادی بود که 

تظاهرات و راهپیمایی ها از آنجا شروع می شد. 
عمده دانشــكده ها، دانشــكده علوم و پزشــكی و 
چندین دانشگاه در این خیابان متمركز بود. قشر 
دانشجو خیلی در این خیابان رفت و آمد داشتند. 
پــرورش،  و  آمــوزش  از طرفــی مســجد نزدیــک 
دبیرستان شریعتی و مدرسه حكیم نظامی بود. 
قشــر فرهنگی، دانشــگاهی و معلم و دانش آموز 
در مســجد رفت و آمد داشــتند. آنجا یك كانون 
فرهنگی هم بود. آموزش و پرورشی ها یك جمعی 
داشتند كه معلمان به آنجا رفت و آمد می كردند. 
این ها اغلبشان با آقای تدین و حاج آقای سیدان 
رفاقت داشتند. شاید نتوان این منظره را در ذهن 
ترســیم کــرد کــه اواخر انقــالب و پــس از پیروزی 
انقــالب مســجد طــوری شــده بود كــه صف های 
جماعتــش مملــو بــود تــا دم  در و گاهــی تــا روی 
پلــه مــردم می ایســتادند كه جا نبــود و به جرئت 
می توانم بگویم 80-70 درصد این مأمومین نماز 
هــم یــا دكتر بودنــد یا مهنــدس بودند یــا دبیر یا 

دانشجو و جوان«. 
 
آیتاهللسیدان،امامجماعتی»

بامعیارهایانقالبی
در بیان دالیل اقبال عمومی به مسجد الجواد)ع( 
می تــوان بــه امــام جماعتــی آیــت هللا ســیدان، 
ســخنرانی ها و سبک ارتباطی ایشــان در برخورد 
بــا افــراد نیــز اشــاره کــرد. »یکــی از علل نشــاط و 
کارایــی مســجد حضــور حــاج آقــای ســیّدان بود 
کــه بســیار با مهربانــی و با مالیمــت و با حوصله 
و بــا ســعه صدر چــه با ما – که بچه هــای انقالبی 
مسجد بودیم- و چه با پیرمردهای کم حوصله ای 
-کــه بــا انقالب میانــه خوبی هم نداشــتند- و در 
تمام مساجد هستند، برخورد می کردند. حاج آقا 
خیلی با حوصله وقت می گذاشتند. مثالً پیش از 
اذان می آمدند و پس از نماز می نشســتند کسی 
پرســش یا حرفی داشــت، حتی برای مشــکالت 
خانوادگی می آمدند، کسانی که اختالف داشتند 

می آمدنــد، وجوهاتــی بــود، حســاب ســالی بــود، 
مســائل احکامــی بــود، ایشــان می نشســتند و 
تقریباً هر شــب و به مناسبت های مختلف منبر 
می رفتند و آیه و ســوره ای تفسیر می فرمودند که 
خیلــی مفید بــود و افــراد را جذب می کــرد. یکی 
از مهم تریــن اهرم هایــی کــه مســجد فعــال بــود 
حضــور و برخــورد آیــت هللا ســیدان بــود و شــاید 
همین اقبال زیاد مردم و بعضی کارهای سیاسی 

بچه های مسجد و خارج از مسجد است که رژیم 
شــاه را مجبور می کند تا با حساســیت بیشــتری 
فعالیت های مسجد الجواد)ع( را زیر نظر بگیرد. 

 
تأسیسانجمنتعلیماتاسالمی»

تأســیس انجمــن تعلیمــات اســالمی در شــب 
پایانی ماه مبارک رمضان ســال 58 در مســجد را 
می توان نقطه عطفی در فعالیت های مسجد به 
حساب آورد. تشکیالتی که وظیفه خود را تربیت 
نیرو های تراز انقالب اســالمی می داند و رســیدن 
بــه ایــن مهــم در اظهار نظر و روایت بیشــتر افراد 
مرتبــط خارج از مجموعه مســجد الجــواد)ع( به 
خوبــی دیــده و شــنیده می شــود. کارهــای هنری 
شــهدای  تصویرگــری  دیوارنویســی،  برجســته، 
مســجد، برگــزاری مجالــس معنــوی بزرگداشــت 
شــهدا و نصب تصویر شــهید توســط پدر شهید 
در مســجد، کوهنوردی هــای هفتگــی و آمادگــی 
نظامــی پیــش از وقوع جنگ تحمیلی با ابداعات 

در آموزش هــای نظامــی مانند ســاخت ژ3 چوبی 
و نارنجک های ماکت، اردوهای نظامی در اطراف 
مشــهد، حضــور فعــال و مؤثــر در دوران دفــاع 
مقــدس و تقدیــم 35 شــهید تنها گوشــه هایی از 
فعالیت های مســجد الجواد)ع( است که همگی 
مرهون انجمن تعلیمات اسالمی است. انجمنی 
کــه بــه ابتکار معلــم قرآنی به نام حجت االســالم 
کاظم غالمزاده تدین )و به قول بچه های مسجد 
»حاجی تدین«( فعالیت های بچه های مســجد را 

انسجام می بخشد. 
حــاج آقــای تدیــن از ابتــدا و در همــه مراحــل از 
ســاخت مسجد تا تأســیس و پس از آن اصرار و 
پافشاری به آیت هللا سیدان در قبول مسئولیت 
امامت جماعت و پس از آن آموزش ها و تعلیمات 
دینی و تربیت بچه های مســجد درگیر مجموعه 
است. هدف از تأسیس انجمن تعلیمات اسالمی 
تعلیم احکام و اعتقادات اسالمی اعالم می شود 
تــا بچه هــا و جوانــان فعــال مســجد تحــت تأثیر 

گروه هــای التقاطــی یــا ضددینــی فرهنــگ نــاب 
اســالمی را از دســت ندهنــد. »خیابــان دانشــگاه 
و نزدیــک بودنــش بــا مراکــز آمــوزش عالــی مثل 
دانشــگاه علوم پزشکی، دانشکده علوم و… یک 
مقــدار خیابــاِن سیاســی مآبی بــود بــه خصــوص 
ســال های اول انقالب که یک سلســله از احزاب 
و گروه هــا هــم در همیــن خیابان دفتر و دســتک 
داشتند مثالً دفتر گروه پیمان اول خیابان سعدی 
بــود، یــک کــم باالتــر دفتــر منافقیــن ]ســازمان 

مجاهدین خلق ایران[ بود. 
اینجا خیابان پُرتنشــی بود به تبعش مســاجدی 
هــم کــه در ایــن راســته بودنــد -کــه آن موقع هــا 
همین یک مســجد بــود- به نوبه خــودش متأثر 
بود از آن فضای سیاسی و مرحوم شهید تدین و 
حاج آقای ســیدان برای اینکه بچه هایی که اینجا 
رفــت و آمد می کنند مصون باشــند از آفت هایی 
کــه بــه خصوص ایــن تیــپ کارهای سیاســی آن 
موقــع داشــت این ابتکار آقــای تدین بود که یک 

انجمن تعلیمات اسالمی راه اندازی کرد«. 

کالسهایاقتصاداسالمیدرمسجد»
از جمله اقدام هایی که مسجد در راستای تبدیل 
تهدیــد به فرصــت انجام مــی داد ترویج نگاه ناب 
اسالمی در اقتصاد با برگزاری کالس های اقتصاد 

اسالمی است. 
از آنجایــی کــه بیشــتر تبلیغــات گروه هــای چپی 
و التقاطــی روی اقتصــاد متمرکــز بــود مجموعــه 

مســجد را بــه ایــن فکــر می انــدازد تــا با برگــزاری 
کالس هــای اقتصاد اســالمی مصونیت اعتقادی 
بچه های مسجد را در این حوزه نیز تضمین کند. 
»اوج تبلیغــات و ترویج کمونیســم در کشــورهای 
و حتــی  و هندوســتان  مــا مثــل چیــن  اطــراف 
پاکستان و از این طرف هم کشورهای شرقی و… 
آن زمــان تقریباً با ســال های انقــالب ما مصادف 
شد. این ها یک خرده در مملکت ما هم مؤثر بود 
و هــم همین گروه های چــپ و مجاهدین ]خلق[ 
هــم ظاهراً مســلمان بودند ولــی در اصل گرایش 
و التقاط داشتند، از  جمله مسائل اقتصادیشان 
خیلی از آن مســائل کمونیســتی و مارکسیستی 

تحت تأثیر بود. 
خــوب بجــا بــود کــه یــک درس اقتصــادی گفتــه 
شود که اقتصاد اسالم از اقتصاد غیراسالم جدا 
شود. حاج آقای سیدان بیشتر هدفشان این بود 
کــه این حرف هایی که این هــا می زنند حرف های 
اســالم نیست! یادم هست همین منافقین روی 

دیوارهــای شــهر بــا اســپری همیــن 
مرتــب  اوایــل  آن  کــه  شــعارهایی 
می نوشــتند مثالً »الــزرع للزّارع و لو 
كان غاصبــاً« -حــاال می گفتنــد کــه 
یک حدیثی از پیغمبر است اصلش 
را که حدیث اســت یا نه نمی دانم- 
اول انقــالب هــم ایــن روحیــات در 
مردم متدین بود که طایفه ضعیف 
بایــد ]حمایــت بشــود[. ولــی خــب 
آن هــا منظورشــان ایــن بــود اکنــون 
کــه  اســالمی  حکومــت جمهــوری 
درســت شــد تمــام کشــاورزانی کــه 
در ســطح ایران هســتند، هر کسی 
روی هــر زمینــی کار می کنــد بایــد 
زمیــن را بــه او بدهنــد و ســندش را 

بــه نــام همــان زارع بزننــد! در حالــی کــه مغالطه 
کــرده بودنــد حدیث الزرُع للــزّارع بود نــه االرُض 
للــزّارع! زرع متعلــق  به زارع اســت. یعنــی اگر در 
یک زمین مواتی یا زمینی که بی صاحب است و 
صاحبش نامعلوم، شما رفتید آنجا زراعتی کردید 
حاال صاحبش پیدا شد نمی تواند بیاید زراعتش 
متعلــق  به زارع اســت، نــه اینکه زارع یا کشــاورز 

صاحب زمین شود«.

  سبکتربیتیشهیدتدین
ســبک  واســطه  بــه  کــه  تدیــن  آقــای  حــاج 
منحصــر بــه فــرد خــود در ارتباط   گیــری و جذب 

دیگران و به ویژه جوانان، تدریس احکام و قرآن، 
ارتبــاط بــا خیــران و بنــا نهــادن و تأســیس چنــد 
مســجد و ارتبــاط بــا خیل عظیــم توده مــردم در 
شــهر مشــهد فردی کامالً شــناخته شــده است، 
پس از تأسیس مسجد الجواد)ع( با وجود ارتباط 
با ســایر مساجد شهر تمرکز فعالیت های خود را 
مســجد الجواد)ع( قرار می دهد تا جایی که پس 
از شــهادت در دی مــاه 63 مجلــس بزرگداشــت 

ایشان در همین مسجد برگزار می شود. 
بچه های مســجد کــه همگی 
پــرورش یافتــه ســبک تربیتی 
شــهید تدیــن بوده انــد پس از 
شهادت ایشــان با الگوبرداری 
از روش شــهید تدین، انجمن 
تعلیمــات اســالمی -کــه پس 
از تشکیل بسیج با آن تلفیق 
شــده بود- را ادامه می دهند. 
نمــود کارهای مســجد مبتنی 
بر سبک تربیتی شهید تدین 

در جبهه، عالقه مندی و جذب بسیاری از افرادی 
که با بچه های مسجد در ارتباط  هستند را همراه 

دارد.
 بچه هــای مســجد اصــل را بــر مســائل تربیتــی 
می گذارند که عمالً بقیه کارهای مسجد از جمله 
فعالیت هــای هنــری و نظامــی –کــه بخــش قابل 
مالحظــه ای از فعالیت هــا و اتفاق های مســجد را 
به خود اختصاص داده- را تحت تأثیر قرار داده 
و اصالــت تربیتــی در همــه فعالیت های مســجد 

تسری می یابد.
 »مــن مــدام جبهــه بــودم، ما دوســتانی در جبهه 
داشــتیم کــه همــه در رأس تیپ هــا و لشــکرها و 
جــزو فرماندهــان، معاونــان و… بودنــد، از این هــا 
اگر بپرســید همه شــان می گویند اگر کســی اسم 
مســجد الجواد)ع( را مــی آورد به او خیلی احترام 
می گذاشتند. نه اینکه آموزش نظامی فوق العاده 

در مســجد الجــواد)ع( باشــد 
بلکــه دلیلش برمی گشــت به 
آن مســائل تربیتــی. مســجد 
الجــواد)ع( تعمــد داشــت بــه 
اینکه پایی که به این مسجد 
بــاز می شــود، بایــد بیفتــد در 
یــک  و  ]تربیتــی[  چارچــوب 
فعالیت تربیتی شدید و تحِت 
یــک فشــاری کــه ]متربیــان[ 
متوجــه  هــم  خودشــان 

نمی شدند اکثراً.
یعنی یک حالت سیروسلوکی 
که بدون اینکه خودش متوجه 
شــود و بــا نرمــی و مالطفت و 

بسیار بسیار مؤثر«.
 
مسجدیدرچندبُعد»

البتــه ایــن نگاه اصالــت تربیتی به معنــای توجه 
نکردن و تعطیلی ســایر حوزه ها نیســت بلکه در 
یک ارتباط چند ســویه بــا بقیه بخش ها موجب 
هم افزایــی و اثرگــذاری متقابــل بخش هــا بــر هم 
که در نهایت موجب رشــد چند بُعدی مجموعه 
می شود. »برنامه ها جذاب بود، تمام افرادی که در 
این انجمن بودند و رفت وآمد داشــتند این ها هر 
 کدامشان به یکی از این وسائل جمع می شدند. 
اگر یکی خیلی اهل تحرک ]و فعالیت بدنی[ بود، 
بــه هــوای کوه هفتــه ای یک بار، بقیــه برنامه ها را 
می آمــد. یکی خیلی مثالً استخردوســت بود، به 
هوای اســتخر بقیه برنامه ها را هم می آمد. یکی 
خیلــی اهل تفریــح بود، بــاز برنامه های تفریحی. 
مثــالً مــاه رمضان ما گاهی در مــاه رمضان 7، 8 و 
10 روز بچه ها را باغ و این طرف و آن طرف افطاری 
دعــوت می کردیــم و یــا آن هایــی که خیلــی افراد 
مؤمن و ســربه زیری بودند، آن ها هم به جلســات 
قرآن و اخالق و اعتقادات جذب می شدند و همه 

برنامه ها را می آمدند«.
 
بچههایمسجدالجواد)ع(»

روح تربیتــی حاکــم بــر فعالیت هــای مســجد در 
ایجاد روحیه دوســتی خاص بین فعاالن مسجد 
الجــواد)ع( تأثیر بســزایی داشــت به گونــه ای که 
جمــع »بچه هــای مســجد جــواد)ع(« در لشــکر 
21 امــام رضــا)ع( بــر ســر زبان هــا می افتــد. واحد 
اطالعــات و عملیــات کــه از بخش هــای مهــم و 
حســاس جنگ محســوب می شــود در لشکر 21 
امام رضا)ع( بیشــتر بچه های مسجد جواد)ع( را 

در دل خود جای می دهد.
 »مثالً فرمانده لشــکر 21 امام رضا)ع(، »مســجد 
جــواد«ی نبــود ]و البته[ شــأنش اجل بــود از این 
حرف ها و بنده خدا برای خودش کســی بود ولی 
وقتــی می آمد مشــهد، می آمد مســجد ما و بین 
بچه هــای مــا بــود و آنجا ]جبهه[ می گفــت من از 
بچه های مسجد جواد)ع( هستم و خیلی محبت 

داشت به بچه ها.
 یا مسئول گردان اخالص که همان 
واحد اطالعات عملیات ]لشــکر 21 
امــام رضــا)ع([ و از رفقــای مــا بــود، 
خــودش را جــزو بچه هــای مســجد 
قــول  بــه  و  می دانســت  جــواد)ع( 
امروزی هــا بچه هــای مســجد جواد 

مونوپل ]و انحصار[ او بودند. 
اگر کسی از مسجد می رفت جبهه 
و نمی رفت در واحد ایشــان، ایشان 
دلخــور می شــد ]و[ می گفــت چــرا 

نیامدی اینجا؟ تو باید بیایی اینجا«.
آنچه از نظر گذشــت گوشــه هایی از فعالیت های 
کــه  بــود   60 دهــه  در  الجــواد)ع(  مســجد 
ان شــاءهللا مفصل تــر و با دیــدی جامع تر و البته 
آسیب شناســانه تر، در ماه هــای آینــده به نگارش 
درخواهــد آمــد. به نظر می رســد کارهایــی از این 
دســت شروعی باشد برای ادامه راهی مهم تر که 
آن بــه کار بســتن ایــن تجربیــات در عرصه عمل 

امروز ماست. 
شــاید همــه اهمیــت ایــن کنــدوکاو و شــناخت 
مؤلفه هــای تربیتــی و آموزشــی مســاجد در دهه 
اول انقالب، این باشــد که به الگویی قابل تکثیر 
برای فعالیت های فرهنگی دست یابیم. امیدواریم 
که با نشر این کتاب فعاالن مسجدی به اهمیت 
بیشــتر ثبت تجربه نگاری مســاجد پی بــرده و با 

انگیزه بیشتر این بارِ روی زمین مانده را بردارند.

مسجد، پایگاه ذکر و فکر!
ارتبــاط  بــا  و  کــه در خیابــان  تــوده ای و چپ هایــی  از   
مستقیم و رودررو با مخاطب عمومی مواجه می شدند و 
ایدئولوژیشان را تبلیغ می کردند تا امروز که روشنفکران 
و غرب زده ها با ارتباط مســتقیم تنها با جوانان دانشــجو 
مواجه می شــوند یا با اتصال بــه دریای محتوای مجازی 
از هــر نــوع عقیــده و بــاوری می توانند اطالع پیــدا کنند، 
تغییــرات بســیاری را از ســر گذرانده ایــم. به خصوص در 
دوره ای که هر روزی به گونه ای بودن ارزش یافته و تغییر 
لذت مدارانــه و بوقلمــون صفتانه به عنوان اصل اساســی 
حیات بشر مطرح است. در یک جمله فلسفه حیات نه 
بر پایه عقیده و جهاد که بر پایه: با هر چی حال می کنی، 

به همان اعتقاد داشته باش! 
در این شرایط مسجد که مبنایش بر تسلیم و پایبندی 
بــه اصــول خاص و ثابت اســتوار شــده اســت؛ نمی تواند 
نقشی ایفا کند. البته این یک روی سکه از سکه افتادن 
مســجد و نقــش حیاتــی اش در حــوزه اندیشــه و عقیده 
است.روی دیگر این سکه به این بازمی گردد که مسجد 
را از اندیشــه تهــی کردیــم و نســبت بــه پاســخگویی بــه 
نیازهای عقیدتی و فکری نسل جوان بی توجهی کردیم، 
طبیعی است که غلبه در مسجد در دست متحجران یا 

در دست عمل گراها بیفتد.
رهبــران اندیشــه ای انقــالب اســالمی در دهــه 40 و 50 
شمســی در کشــور، جایگاه خود را در مساجد قرار داده 
بودنــد و نیازهــای فکــری جــوان آن دوره را در مســجد 
تأمیــن می کردند. آیت هللا خامنه ای در مســاجد کرامت 
و امــام حســن مجتبی)ع(، آیت هللا طالقانی در مســجد 
هدایت تهران، مهدوی کنی در مســجد جلیلی، اشــرفی 
اصفهانی در مسجد کرمانشاه، سیدان در مسجدالجواد 
مشــهد و... در واقع متفکران و اندیشمندان اجتماعی-
سیاسی جایگاه خود را در مسجد می دانستند و نسبت 
به ترویج حرف های نو و مورد نیاز مخاطب تعهد داشتند.
کمرنــگ شــدن ارتبــاط نخبــگان فکــری جبهــه انقــالب 
اسالمی با مسجد، سبب تضعیف شدن جایگاه مسجد 
در مناسبات فکری و عقیدتی شده است. گرچه در سه 
دهه گذشته مساجد در حوزه فرهنگی و تعظیم شعائر 
در سطح محلی و اکنون نیز در حوزه خدمات اجتماعی 
فعــال شــده اند، امــا شــأن و کارکــرد فکــری و عقیدتی را 

فراموش کرده اند.
حوزه و دانشگاه و به خصوص بسیج دانشجویی و طالب 
به  نظر می رسد در این حوزه دچار غفلت اند و احساس 
می کنند تنها با فعالیت علمی در محیط های خود یا در 
نهایت در رسانه ها رسالت خود را به تمام ایفا می کنند. 
در حالی که هیچ کدام از روش های پیشــین، جای تأمین 
فکــری مخاطــب در مســجد را نمی گیرنــد. زمانــی کــه 
مسجد از فکر و محتوا خالی شود، قدرت اثرگذاری خود 
را در درازمــدت از دســت خواهــد داد. تضعیــف جایگاه 
مســجد در محلــه نیــز عمالً منجر به تضعیــف هویت و 

انسجام اجتماعی محلی خواهد شد.

حاج آقای تدین به 
واسطه سبک منحصر 

به فرد خود در 
ارتباط گیری و جذب 

دیگران و به ویژه جوانان، 
تدریس احکام و قرآن، 

ارتباط با خیران و 
بنا نهادن و تأسیس چند 
مسجد و ارتباط با خیل 

عظیم توده مردم در 
شهر مشهد فردی کامالً 

شناخته شده است

بــرشبــرش

از جمله اقدام هایی 
که مسجد در راستای 

تبدیل تهدید به فرصت 
انجام می داد ترویج نگاه 
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و  روایت هــا  هــر مســجدی  فکــور:  محمدباقــر 
کمــی  اســت  کافــی  دارد  متفاوتــی  قصه هــای 
کنجــکاوی کنید و از قدیمی های مســجد ســراغ 
گذشته اش را بگیرید. مسجد الجواد)ع( هم یکی 
از هــزاران مســجدی اســت کــه قصــه متفاوتش 
ایــن مســجد  و روحیــه خــوب کســانی کــه در 
آمدوشدی داشته اند انگیزه مرا برای ثبت گذشته 

مسجد و انتشار آن بیشتر و بیشتر کرده است.
 آوازه این مســجد بیشــتر از آنکه به گوش اهل 
شــهر رسیده باشــد در یاد و خاطره قدیمی های 
واحد اطالعات و عملیات لشکر 21 امام رضا)ع( 
مانده است. بیشتر بچه های مسجد الجواد )ع( 
در روزهــای دفــاع مقــدس وارد واحــد اطالعــات 

و عملیــات کــه از بخش هــای مهــم و حســاس 
جنگ محسوب می شود، شدند؛ این بچه ها در 
بســتر مسجد آنچنان خوب تربیت شده بودند 
کــه می شــد در همــه نقــاط حســاس روی آن ها 

حساب باز کرد. 
زمیــن این مســجد پیــش از آنکه وقف مســجد 
شــود بــاغ مخروبــه ای بود که در ســال 53 وقف 
مســجد شــد و ساختمان مسجد از سال 55 به 
بعد تکمیل شد. مسجد جای باغ را گرفته بود 
و بچه های مسجد نهال هایی بودند که با نفس 
و نفِس حق شــهید تدین و آیت هللا ســیدجعفر 
ســیدان رشــد کردنــد و خیلی از آن هــا در دوران 

دفاع مقدس میوه شهادت را چیدند. 

خبرخبر
 ضرورت توجه واقفان 
به حوزه علم و فناوری

قدس آنالین: رئیس پارک علم و فناوری خراسان گفت: 
خیــران و نیکــوکاران بــه وقــف در زمینه علــم و فناوری و 
رشد علوم دانش بنیان که موجب تکمیل زنجیره تولید، 
توسعه و رشد اقتصادی و تحقق جهش تولید می شود، 

توجه داشته باشند.
رضــا قنبــری اظهــار کرد: در حــوزه علم و فنــاوری تاکنون 
چند وقف و فعالیت هایی نظیر آن در خراسان رضوی به 
ثبت رســیده اســت. وی با بیان اینکه وقف در حوزه علم 
و فنــاوری منجر به توســعه و رشــد اقتصــادی در جامعه 
و جهــش تولیــد خواهــد شــد، تصریح کــرد: تعــدادی از 
افــراد نیک اندیش اســتان، دارایی های خــود نظیر منزل 
مســکونی و زمیــن را بــه تحقق  و تکمیــل زنجیره علم و 
فناوری اختصاص داده اند. همچنین کمیته وقف علم و 
فناوری دفتر  امور نخبگان شهید فهمیده منطقه شمال 
شرق نیز در این زمینه اقدام های شایسته ای انجام داده 
و مبالغی  در این زمینه جمع آوری شــده اســت که برای 
اجرای برخی از پروژه ها ســرمایه گذاری و مورد اســتفاده 
قرار گرفته اند. قنبری افزود:  از این رو نیاز اســت واقفان 
در زمینه تکمیل و بهره برداری از دانش این گونه افراد به 
وقف در حوزه هایی نظیر آزمایشگاه و ایجاد سرمایه برای 

استارت آپ ها توجه داشته باشند.

پدر شهید آزمند آسمانی شد
مرحــوم حاج اســماعیل آزمنــد پدر شــهید محمــد آزمند 
بــه  و  گفــت  لبیــک  را  حــق  دعــوت  درود  شــهدای  از 
فرزنــد شــهیدش پیوســت.پیکر آن مرحــوم بــا رعایــت 
دستورالعمل های بهداشتی با حضور امام جمعه جدید 
و اســبق  درود، مدیر حوزه علمیه، اعضای شــورای شهر 
و جمعی از مردم در آرامســتان بهشــت سجاد درود آرام 

گرفت.
شهید محمد آزمند در عملیات کربال5 در 20 بهمن سال 
65 در منطقــه شــلمچه بــه شــهادت رســید و پیکــر این 
شــهید 16 ســاله در گلزار شهدای شهر درود خاکسپاری 

شد.



روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
رئیس ستاد دیه خراسان رضوی خبر داد

 آزادی 51 زندانی 
با مشارکت یک واحد تولیدی

رئیــس ســتاد دیه خراســان رضوی گفت: یک شــرکت 
خوشــنام فعال در عرصه صنایع غذایی این اســتان با 
اهدای یک میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال در آزادسازی ۵۱ 

زندانی جرایم غیرعمد مشارکت کرد.
جــواد غفاریان توســی اظهــار کرد: واریــز این مبلغ طی 
۱۰ مرحلــه و بــه  طــور میانگین بابت هــر پرونده حدود 

۳۰میلیون ریال صورت گرفته است.
وی ادامه داد: نماینده این شرکت ابراز امیدواری کرده 
اســت این عمــل خیر موجب ترغیب دیگر شــرکت ها 
و کارخانه هــای بخش خصوصی بــه فعالیت در عرصه 

نیکوکاری به  ویژه آزادسازی زندانیان شود.
رئیس ســتاد دیه اســتان گفت: از مجمــوع ۵۱ زندانی 
جرایــم غیرعمــد کــه توســط این شــرکت زمینــه آزادی 
آنان فراهم شــده، دو نفر در هر یک از شهرســتان های 
نیشــابور، قوچــان، ســبزوار، تربت جــام، ســه نفــر در 
تربت حیدریه، یک نفر در هر یک از زندان های کاشمر 

و تایباد  و ۳۸ نفر در مشهد هستند.
وی افــزود: اکنــون بــا مشــارکت ایــن شــرکت عرصــه 
صنایع غذایی، ۵۱ زندانی جرایم غیرعمد به کانون گرم 

خانواده های خود بازگشتند.
غفاریــان با اشــاره به شــیوع ویــروس کرونــا ادامه داد: 
جشــن های گلریــزان امســال بــه شــکلی متفــاوت در 
بستر فضای مجازی و در سالگرد والدت ائمه اطهار)ع( 
یــا جشــن های ملــی و مذهبــی برپــا می شــود و در این 
راســتا نیکوکاران می توانند با مراجعه به ســتاد دیه یا 
از طریق درگاه اینترنتی ستاد مردمی رسیدگی به امور 
دیه و کمک به آزادی زندانیان نیازمند خراسان رضوی 
بــرای   http://www.khorasanipro.ir آدرس  بــه 

مشارکت در آزادی زندانیان کمک کنند.

از روز گذشته در خراسان شمالی صورت گرفت

آغاز طرح پایش سالمت شیرخام 

دامپزشــکی  اداره کل  مرکــزی  آزمایشــگاه  مســئول 
خراسان شــمالی از آغاز طرح پایش ســامت شــیرخام 
در اســتان خبــر داد. مهیــار شــریفان گفــت: این طرح 
از روز گذشــته آغــاز شــد و بــه مــدت یک هفتــه ادامه 
از  نمونه گیــری  بــا  افــزود:  خواهــد داشــت. شــریفان 
واحد های مدنظر، تمام آزمایش های آنالیز شــیمیایی، 
تســت های میکروبــی، آزمون هــای تقلبات و ســنجش 
میــزان آفاتوکســین در این آزمایشــگاه انجــام خواهد 
شــد. شریفان اظهار کرد: نتایج این بررسی و پایش ها 
بــرای برنامه ریــزی و بهره بــرداری در اختیــار واحد هــای 

مربوط  قرار می گیرد.

 همکاری ویژه ناجا و مخابرات 
برای کاهش سرقت ها 

در  خراســان رضوی،  مخابــرات  شــرکت  ســخنگوی 
خصــوص افزایــش ســرقت کابل هــای مخابــرات، گفت: 
به منظور بررسی و پیگیری بهتر نشستی با فرماندهی 
نیروی انتظامی خراسان رضوی داشتیم و طی این جلسه 
تفاهم نامه ای منعقد شد. عیسی حسن پور با بیان این 
نکته که متأسفانه در سال جاری شاهد افزایش سرقت 
کابل هــای مخابــرات هســتیم، اظهــار کرد: در ســال های 
گذشــته این ســرقت ها بیشــتر در حاشــیه شــهر انجام 
می شــد؛ امــا در ســال جــاری شــاهد ســرقت در تمامــی 
مناطق شــهر هســتیم که البته این افزایش ســرقت به 
خراسان رضوی محدود نمی شود و در سایر استان ها هم 
شاهد آن هستیم. حسن پور اضافه کرد: برای کاهش در 
امــر دزدی عــاوه بر دوالیه کردن درب های حوضچه های 
کابل ، استفاده از قفل ضد سرقت را در دستور کار قرار 
دادیــم و در مناطــق جدیداالحداث هم از فیبرهای نوری 
اســتفاده کردیم. وی اضافه کرد: چنانچه میزان ســرقت 
کابل کمتر از ۱۰ متر باشــد، شــهروندان با ســامانه 2۰۱7 
تماس بگیرند و در صورتی که بیش از ۱۰ متر است حتماً 
بــا شــماره ۱۱۰ ارتبــاط گیرنــد و ســرقت را گــزارش دهند. 
ســخنگوی شــرکت مخابرات خراســان رضوی خطاب به 
شــهروندان تأکیــد کرد: همــکاران مخابــرات دارای کارت 
شناســایی هســتند و از خودرویی استفاده می کنند که 
دارای آرم شرکت مخابرات است، همچنین فرم کارکنان 

مخابرات خاکستری است، بنابراین مراقب باشند.

در مشهد رخ داد

 جان  باختن پیرمرد نگهبان
 بر اثر گاز گرفتگی 

 افســرنگهبان آتش نشــانی مشــهد از مــرگ 
پیرمرد نگهبان در پی انتشــار گاز مونوکسید 
کربــن از اجــاق خوراک پــزی در یــک انبــار ضایعات در 

مرکز این شهر خبر داد.
ســر آتشــیار محمد اسامی شــجره اظهار کرد: در پی 
اعــام گــزارش محبوســی یک نفــر در اتاق ســرایداری 
یک انبار ضایعات در مشــهد به ســامانه ۱2۵، ســتاد 
فرماندهی آتش نشانی بافاصله آتش نشانان ایستگاه 
شــماره ۴۴ را بــه محــل حادثــه در خیابــان آیــت هللا 

کاشانی اعزام کرد.
افسرنگهبان آتش نشانی مشــهد افزود: آتش نشانان 
به  محض حضور در محل و گشودن در انبار مشاهده 
کردند پیرمردی حدود 7۰ساله به دلیل استنشاق گاز 
مونوکســید کربن، در اتاق ســرایداری دچار گازگرفتگی 

شده و بر اثر شدت مسمومیت جان  باخته است.
وی ادامــه داد: در بررســی های بیشــتر محیــط داخلی 
این اتاق مشــخص شــد اســتفاده از اجاق خوراک پزی 
احتمالــی  دالیــل  از  مــکان  ایــن  داخــل  در  روشــن 
بیشــتر  تحقیقــات  و  بــوده  مرگبــار  گازگرفتگــی  ایــن 
در خصــوص علــت دقیــق وقــوع ایــن حادثــه توســط 

کارشناسان پزشکی قانونی اعام خواهد شد.

مدیر روابط عمومی پزشکی قانونی خراسان رضوی 
خبر داد

 32هزار معاینه طرف های نزاع 
در هفت ماه 

قانونــی  پزشــکی  عمومــی  روابــط  مدیــر 
خراســان رضوی گفــت: معاینــات نــزاع حــدود 
یک ســوم از تمامــی مراجعــات و بیشــترین معاینــات 
شــامل  را  خراســان رضوی  اســتان  در  پزشــکی قانونی 

می شود.
رئــوف ذبــاح افــزود: ســهم مــردان از میــزان معاینــات 
پزشــکی قانونی این اســتان بر اثر نزاع طی ســال جاری 
حــدود دو برابــر زنــان اســت. وی اضافــه کــرد: در هفت 
ماه ابتدای امسال  حدود ۳2هزار نفر به دلیل نزاع در 
پزشکی قانونی خراسان رضوی معاینه شدند که نزدیک 
بــه 2۱هــزار نفــر از آنــان مــرد و بقیــه زن بوده انــد. مدیر 
روابط عمومی پزشکی قانونی خراسان رضوی، تعداد کل 
معاینات نزاع در سال ۹۸ در استان خراسان رضوی را در 
مجموع حدود ۵۰هزار نفر عنوان کرد و گفت: بیش از 
۳۳هزار مورد از آن در هفت  ماه ابتدای این سال گزارش 
شــده اســت. ذباح افزود: ســاالنه به ۱۶۰هزار پرونده در 
چهــار بخــش معاینــات، کمیســیون ها، آزمایش هــا و 
تشــریح در پزشــکی قانونی خراســان رضوی پاسخگویی 

می شود که بیشترین آن ها مربوط به نزاع است.
خدمــات ســازمان پزشــکی قانونی در اســتان ۶میلیــون 
و ۴۰۰هــزار نفــری خراســان رضوی از طریــق چهــار مرکز 
فعــال پزشــکی قانونی در مشــهد و  ۱۹ مرکــز در دیگــر 

شهرستان های این استان به مردم ارائه می شود.

 کشف دو سالح غیرمجاز 
از متخلفان صید و شکار

مسئول منطقه حفاظت شده درمیان سربیشه گفت: 
متخلفان شکار و صید پیش از شروع به شکار در این 

شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.
نصــرت هللا گرگانی افــزود: محیط  بانــان حین عملیات 
گشت و کنترل اجرای مقررات شکار و صید در مناطق 
آزاد شهرســتان، موفــق بــه شناســایی و دســتگیری دو 

متخلف شدند.
وی گفت: خوشــبختانه متخلفان پیش از انجام شکار 

توسط محیط  بانان شناسایی و دستگیر شدند.
گرگانی اظهار کرد: از متخلفان دستگیر شده دو قبضه 
ســاح ساچمه زنی غیرمجاز دست ساز به همراه هفت 

عدد فشنگ کشف و ضبط  شد.
وی افــزود: پرونــده متهمــان دســتگیر شــده برای ســیر 

مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان شد.
اســتان خراســان جنوبی دارای منطقــه حفاظت شــده 
آرک و گرنــگ،  شاســکوه،  درمیــان،  مظفری و پناهگاه 

حیات وحش نایبندان است.

بیرجند-خبرنگار قدس: مدیرکل تعزیرات 
بــا  گفــت:  خراســان جنوبی  حکومتــی 
همکاری ســازمان صمت و اتــاق اصناف، 
واحد هــای صنفــی عرضه کننــده کاال های 
مرتبط شــب یلدا هدف بازرسی و نظارت 

خواهند بود.
ســر  پشــت  را  شــلوغی  روزهــای  شــهر 
و  پرترافیــک  خیابان هــای  می گــذارد، 
بازارهــای شــلوغ، بــه هــر جــا نــگاه  کنیــد 
شــهر  جای جــای  در  را  مــردم  حضــور 

مشاهده می کنید.
بازارروزها نیز روزهای پرجنب و جوشی را 
ســپری می کنند.  اعمــال محدودیت های 
دو هفتــه ای  را پشــت ســر گذاشــتیم و 
بیشــتر اصناف کرکره مغازه خود را پایین 
کشــیده بودنــد تــا به قطــع زنجیــره کرونا 

کمک کنند.

یلدای کرونایی و متفاوت »
چنــد روزی بیشــتر بــه شــب یلــدا باقــی 
نمانده است، اما امسال طعم شب یلدای 
اســت.  همــراه  گرانــی  طعــم  بــا  ایرانــی 
هــر چنــد کرونــا ســبب شــده تــا امســال 
یلدایــی متفــاوت را تجربــه و ســعی کنیم 
ایــن دورهمی هــا را به صــورت مجازی رقم 
بزنیــم، امــا بــا بــاز شــدن بازارهــا و در ایام 
نزدیک به بلندترین شــب سال، در شهر 

شور و حال دیگری برپا شده است.
هــر خانــواده ای را که در بــازار می بینی به 
دنبــال خریــد میــوه و آجیــل شــب یلــدا 
هســتند، امــا این روزها پــای گرانی نیز به 
این جشــن ها باز شــده و کام مردم را تلخ 

کرده است.
بهداشــتی  کارگــزاران  و  کارشناســان 
ایــن مفهــوم را بارهــا بــه جامعــه منتقــل 
کرده انــد کــه هــر نشســت خانوادگــی و 
دورهمــی می توانــد بــه فاجعــه ای منجــر 
شــود. یلدای امســال نیز می تواند همین 
گونــه خطرآفرین و مرگبار باشــد و  همراه 
بــا طعــم شــیرین انــار و هندوانــه در یک 
دورهمــی خانواده، شــوکران مــرگ را برای 

خانواده ها به همراه داشته باشد.
برای رصد بیشتر بازار به چند مرکز خرید 
میــوه در ســطح شــهر بیرجنــد مــی روم و 
بــا تعــدادی از همشــهریان کــه مشــغول 
خریــد میوه شــب یلدا هســتند، همکام 

می شوم.
خریــد  حــال  در  کــه  بیرجنــدی  بانویــی 
انــار اســت، می گویــد: ایــن روزهــا جرئت 
نمی کنیــم پا به بازار بگذاریم و حتی یک 
کیلو میوه خریداری کنیم؛ چرا که قیمت 

میوه روزانه تغییر می کند.

انار را بگیرید»
وی بیــان کــرد: انــار را در هفتــه گذشــته 
می توانســتیم در روزبازارهای سطح شهر 
بــا قیمت ۱۰هــزار تومان خریــداری کنیم، 

امــا امــروز در روزبــازار بیرجنــد کــه بایــد 
قیمت از داخل شهر مناسب تر باشد، با 

قیمت ۱۵هزار تومان خودنمایی می کند.
دیگــر شــهروند بیرجندی هم بــا گایه از 
گرانــی میــوه هــر ســاله در ایام شــب یلدا 
گفــت: امســال گویــی انــار بســیار گــران 
است، آن قدر که در سطح شهر با قیمت 
۱7هــزار تومــان عرضــه می شــود و قیمت 
پرتقال و نارنگی هم افزایش یافته است.

بــازار  آشــفته  ایــن  در  کــرد:  بیــان  وی 
دور  بایــد  مــردم  نجومــی،  قیمت هــای 
مرکبات و میوه آن هم در شب یلدا، خط 
بکشــند و مســئوالن تنها وعــده  نظارت 

می دهنــد، امــا خبــری از 
نظــارت و رصــد قیمت ها 

در بازار نیست.
این شهروند بیرجندی با 
بیان اینکه امسال قیمت 
زیــاد  خربــزه  و  هندوانــه 
گران نیســت، امــا قیمت 
عجیــب  میوه هــا  دیگــر 
ادامــه  اســت،  رفتــه  بــاال 
و  انــار  امســال  می دهــد: 
لیمــو می خواهنــد رکــورد 
میوه هــا  قیمــت  افزایــش 
ثبــت  خــود  نــام  بــه   را 

کنند.
وی اظهــار کرد: با حضور 

در بازار و مشــاهده نرخ اجناس و کاالها 
متوجــه می شــوید قیمت انــواع کاالهای 
مصرفی به ویژه موادغذایی افزایش یافته 
و فشــار حاصــل از تــورم در ســال جــاری 
سبب شده با درآمدهای پایین کارمندی 
و کارگــری، بازارهــا متأثــر از شــرایط بــد 
اقتصــادی جامعه، دیگر رونق ســال های 
پیــش را بــه خصــوص در آســتانه شــب 

یلدا نداشته باشند.
بانــوی خانــه داری که خرید آجیل شــب 
یلــدا را برای خود تحریم کرده، می گوید: 
شــوهرم کارمند است و درآمدمان کفاف 

مخارج ماهیانه را نمی دهد و برای کمک 
بــه شــوهرم ناچارم در بیــرون از خانه کار 
کنــم.  وی تصریــح کــرد: خریــد آجیــل و 
بــرای  یلــدا  میوه هــای مخصــوص شــب 
خانــواده ما میســر نیســت و نمی توانیم 
شــب یلــدا را متفاوت از دیگر شــب های 

سال سپری کنیم.

اجرای طرح نظارتی »
بــرای اینکــه بدانیم دســتگاه های نظارتی 
در زمینــه کنترل قیمت هــا چه برنامه ای 
تعزیــرات  مدیــرکل  ســراغ  بــه  دارنــد، 
حکومتــی خراســان جنوبی می رویــم کــه 
وی بــه خبرنگار ما گفت: 
بــا توجــه بــه فرارســیدن 
ایــام پایانــی فصــل پاییــز 
بــرای  تقاضــا  افزایــش  و 
شــیرینی،  میــوه،  خریــد 
از  خشــکبار  و  آجیــل 
مصرف کننــدگان  ســوی 
برای شــب یلدا، ســازمان 
طــرح  تعزیرات حکومتــی 
بــا  را  ویــژه ای  نظارتــی 
تأکیــد بــر رعایــت اصول 
بــرای  و  پیشــگیرانه 
تخلفــات  از  جلوگیــری 
احتمالــی در بــازه زمانــی 
اجــرا  آذر   ۳۰ تــا   22

می کند. 
اشــرفی افــزود: در ایــن طرح بــا همکاری 
سازمان صمت و اتاق اصناف، واحد های 
مرتبــط  کاال هــای  عرضه کننــده  صنفــی 
در شــب یلــدا  هــدف  بازرســی و نظارت  

خواهند بود.
وی گفت: ســال گذشــته در اجرای طرح 
پرونــده   ۱2۸ یلــدا  شــب  ویــژه  نظــارت 
رســیدگی شــد و متخلفــان بــه پرداخت 
مبلــغ یک میلیــارد و ۶۸۴میلیــون ریــال 

جزای نقدی محکوم شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی 

اظهــار کــرد: مــردم در صــورت داشــتن هر 
گونــه شــکایت می تواننــد بــا تلفــن گویای 
۱۳۵ تماس گرفته و یا با ارســال پیامک به 
ســامانه ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ تعزیــرات حکومتــی، 
گزارش ها و شکایت های خود را ارائه دهند.
درایــت،  قــدری  بــا  می تــوان  امســال 
برنامه ریزی و پرهیز از دورهمی حضوری، 
هــم  یلــدا را گرامــی داشــت و هــم بــرای 
شکست کرونا یک گام جدی و پسندیده 

برداشت.
ســامتی  حفــظ  بــرای  امســال  بیاییــم 
خودمان و عزیزانمان یلدا را همانند دیگر 
مراســم بــه صــورت مجــازی برگــزار کنیم. 
در حالــی که می دانیم برگــزاری تجمعات 
و گردهمایی هــای خانوادگی، عامل اصلی 

شیوع ویروس کروناست.
می توانــد  خانوادگــی  دورهمی هــای 
ویــروس  انتقــال  زنجیــره  گســترش  بــه 
کمــک کنــد و ممکــن اســت بــه شــیوع 
و  شــود  منجــر  نیــز  ویــروس  خوشــه ای 
شــب یلدا اکنون عرصــه ای برای آزمودن 
بــا  مبــارزه  در  مشــارکت جمعی   حــس 

کروناست.
بهتریــن راه پیشــگیری از ابتــا بــه کرونا، 
رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی اســت 
و بــا کمتریــن بی توجهــی همــه زحمــات 
زیرســؤال  درمــان  و  بهداشــت  کارکنــان 

خواهد رفت.
هیچ تاشــی به صورت یکطرفه اثربخش 
ایــن  بــه  توجــه  نکــردن  بــود.  نخواهــد 
شــیوه نامه ها اوضــاع را وخیم تــر می کند، 
امــا تدبیر در برگزاری آییــن یلدا می تواند 
گامــی بــرای کنتــرل مؤثــر ایــن همه گیری 

باشد.

گزارش قدس از گرانی های شب های یلدایی بیرجند

اجرای طرح ویژه نظارت بر بازار میوه کلید خورد 

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

300072305 پیامک کنید.
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مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
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زاوهی تصوریزاوهی تصوری

رئیــس هیئت کوهنوردی خراســان رضوی گفت: جمعه 
گذشــته یــک گــروه کوهنــوردی پنــج نفــره بــه ارتفاعات 
گلمــکان صعــود کردنــد کــه یــک نفــر از آنان در مســیر 
بازگشت در پی وقوع بهمن جان خود را از دست داد.

احمــد زحمتکــش اظهــار کــرد: در روز واقعــه یــک گروه 
کوهنــوردی پنــج نفــره که از باشــگاه های رســمی هیئت 
کوهنوردی خراسان رضوی نبوده و به صورت خودجوش 
فعالیــت می کردند، به ارتفاعات چشــمه ســبز گلمکان 
صعود کرده که در مســیر بازگشــت یک نفر از اعضای 
تیم در پی وقوع بهمن جان خود را از دست می دهد.  

وی افزود: چهار عضو دیگر گروه به مدت یک ســاعت 

بــرای نجــات جــان همگروهی خود تاش کردنــد، اما به 
دلیــل عدم امــکان برقــراری تماس مجبــور به ترک محل 
حادثه و بازگشت به پایین کوه شدند. آن ها در ساعت 
۱۶:۴۰ همــان روز از هال احمــر تقاضای کمک می کنند 
کــه بافاصلــه یک تیــم چهار نفره و دو تیــم چهار نفره 
کوهنوردی از سوی هیئت استان به محل حادثه اعزام 
می شــوند. همچنین یک تیم پشتیبانی نیز در ساعت 
2۰ بــه محــل حادثــه اعزام می شــود، اما بــه دلیل بارش 
بــرف، برودت هــوا، دید ناکافی و احتمــال ریزش مجدد 
بهمــن، هیــچ اقدامــی از ســوی تیم هــای اعزامی صورت 

نمی گیرد.

زحمتکش گفت: در روز گذشــته تیم های امداد مجدد 
اعــزام شــده اند تــا در منطقــه کمــپ زده و در فرصــت 
مناسب عملیات جست وجو را آغاز نمایند، اما به دلیل 
متوقف شدن بارش برف و مستعد شدن ریزش بهمن، 

امکان جست وجو وجود نداشته است.
رئیــس هیئــت کوهنــوردی خراســان رضوی تأکیــد کــرد: 
وقتــی یــک نفــر زیر بهمن باقــی می ماند، اگــر در همان 
ابتدا بر اثر ضربه درجا فوت نکرده باشــد، بیش از نیم 
ســاعت در زیــر بهمــن دوام نخواهــد آورد. از همیــن رو 
متأســفانه بایــد بگویــم رحمتــی، کوهنــورد حادثه دیــده 

قطعاً جان خود را از دست داده است.

رئیس هیئت کوهنوردی خراسان رضوی: 

ریزش بهمن جان کوهنورد را گرفت

ماجرای روزماجرای روز

دورهمی های خانوادگی 
می تواند به گسترش 
زنجیره انتقال ویروس 
کمک کند و ممکن 

است به شیوع 
خوشه ای ویروس نیز 
منجر شود و شب 
یلدا اکنون عرصه ای 
برای آزمودن حس 
مشارکت جمعی در 
مبارزه با کروناست

بــرشبــرش



خبرخبر خبرخبر
تداوم خدمت رسانی موکب های 
اربعین در بندر امام خمینی)ره(

اهواز: مســئول ســتاد بازســازی عتبات عالیات شهر بندر 
امــام خمینی)ســربندر( گفت: خدمت رســانی موکب های 
اربعین به ســاکنان آســیب دیده از آبگرفتگی در این شهر 
همچنــان ادامــه دارد. رضــا مرادپــور افــزود: از نخســتین 
ســاعات اولیه وقوع آبگرفتگی معابر و منازل مردم شــهر 
بنــدر امــام خمینی که بیش از ٧٠ درصد منازل و معابر را 
شامل می شد، این ستاد با همکاری و پشتیبانی موکب ها 

و خیران به کمک مردم آسیب دیده این شهر شتافت.
وی گفت: در مرحله نخســت با توجه به تعطیلی بیشــتر 
نانوایی ها و مغازه ها بر اثر آبگرفتگی، اقدام به تأمین نان و 

اقالم مورد نیاز اولیه شهروندان شد.

نذر یلدا برای کودکان کار تهران 
تهــران: رئیــس فرهنگســرای کار و تعــاون گفــت: پویــش 
مردمــی »یلــدا حوالــی توســت« بــا هــدف نذر هدیــه برای 

کودکان کار به مناسبت شب یلدا برگزار می شود.
داوود حشــمتی اظهار کرد: این پویش با شــعار »#پایان-
کار-شروع-کودکی« و با درنظر گرفتن اصل کرامت وجودی 
انســان در هندســه  معرفتــی قــرآن کریم برگزار می شــود.
وی افــزود: کار کــودکان در تمامی دوران ها به  نوعی وجود 
داشــته و فقر عامل اصلی کار کودکان اســت، اما آموزش 
و پــرورش ناکافــی، قوانین فرهنگی و اجتماعی نادرســت، 
مشــکالت اقتصــادی جامعــه، تعــداد اعضــای خانــواده، 
جغرافیــا و اقتصــاد جهانی همه و همــه در افزایش میزان 

کار کودکان تأثیرگذار است.

ورود دادگستری برای حل 
مشکالت شهرک صنعتی هشتگرد

کرج: رئیس کل دادگستری البرز گفت: ورود دادگستری 
اســتان برای حل مشــکالت شــهرک صنعتــی غیردولتی 
هشتگرد موجب شده تا بخشی از مشکالت این شهرک 
مرتفــع شــود. حســین فاضلــی هریکنــدی با بیــان اینکه 
یکی از اولویت های دادگستری استان پیگیری مشکالت 
واحدهــای تولیــدی و صنعتــی اســت، افــزود: حمایــت از 
واحدهــای تولیــدی و صنایــع اگرچــه جــزو مأموریت های 
اصلی قوه قضائیه نیســت، اما به دلیل برخی مشــکالت 
کــه منجــر به تعطیلــی واحدهای بزرگ هم شــده در دوره 
جدید به عنوان یکی از اولویت های ریاســت قوه قضائیه 

مطرح و مورد پیگیری قرار گرفته است.

 ممانعت از بیکاری
۷۰۰ کارگر کارخانه نساجی کاشان

اصفهــان: مدیر روابــط عمومی ســپاه صاحب الزمان)عج( 
استان اصفهان گفت: با میانجیگری بسیج از بیکاری ۷۰۰ 

کارگر کارخانه نساجی کاشان جلوگیری شد.
سرهنگ علی قمیان با اشاره به اینکه به دنبال قطع برق 
کارخانه نســاجی کاشــان به دلیل بدهی، جمــع زیادی از 
کارگــران ایــن کارخانه در مرز بیکاری قرار داشــتند، اظهار 
کرد: از این رو با محوریت بسیج اصناف و بسیج ادارات و 
مهندسی صنعت در اداره برق استان اصفهان جلسه ای 

برای رفع این مشکل برگزار شد.
وی افزود: برگزاری این جلسه منجر به انعقاد تفاهم نامه ای 
در خصــوص زمان بنــدی پرداخــت بدهــی کارخانــه و در 

نهایت دستور وصل برق کارخانه در همان جلسه شد.

 هیچ فرشی از گمرکات
 استان کرمان صادر نمی شود!

کرمــان: معاون بازرگانی خارجی ســازمان صنعت، معدن 
و تجــارت اســتان کرمــان گفــت: حتــی یــک قطعــه فرش 
از گمــرکات اســتان کرمــان صــادر نمی شــود و فرش هــای 
صادرشــده توســط تجــار غیربومــی از اســتان های تهــران 
و تبریــز و در بســته های مربــوط به همان اســتان ها صادر 
می شــود. محمدرضــا قــوام بــا اشــاره بــه اینکــه وضعیت 
صادرات صنایع دســتی اســتان نســبت به گذشته بسیار 
نامناســب اســت، تصریــح کــرد: در دهه هــای گذشــته 
صادرات فرش اســتان ۱۰۰ میلیون دالر بوده که باید برای 
احیای این میزان صادرات شرایط مورد نیاز فراهم و تدابیر 

الزم اندیشیده شود.

تصویب کمک به سیل زدگان 
دشتستان در دولت 

بوشــهر: استاندار بوشهر از تصویب کمک به سیل زدگان 
شهرستان دشتستان در جلسه روز گذشته هیئت دولت 

خبر داد.
عبدالکریم گراوند با اعالم این خبر خاطرنشان کرد: باید 
پرونده واحدهای آسیب دیده هرچه سریع تر تشکیل شود.
بنیــاد  توســط  تومــان  میلیــارد   ۱۰ اختصــاص  از  وی 
مســتضعفان کشــور به منظور تأمیــن لوازم خانگــی برای 
مردم سیل زده خبر داد و بیان کرد: این کمک برای کسانی 

است که در جریان سیل وسایل خود را از دست دادند.

 فرسایش خاک 
در البرز نگران کننده است

البرز: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز گفت: گاه 
برای ایجاد یک ســانتیمتر خاک ســطحی مناســب برای 
رشــد پوشــش گیاهی ۷۵۰ ســال طول می کشد به همین 
دلیل باید حساســیت ها در خصوص نگهداری از میراث 

ارزشمند را باال ببریم.
حامد فرضی ادامه داد: در دهه های گذشته هم به واسطه 
وقــوع حــوادث طبیعــی از جملــه ســیل و هــم به واســطه 
تخریــب ناشــی از فعالیت هــای مجاز و غیرمجاز انســانی 
شــاهد افزایش ســرعت فرســایش خاک در استان به ویژه 

در زمین های باالدست سد طالقان و سد کرج هستیم.

 بیکاری، ۳۲۰ صیاد کردستانی 
را تهدید می کند

ســنندج: مدیــر امــور شــیالت و آبزیــان ســازمان جهــاد 
کشــاورزی کردســتان گفــت: ۳۲۰ صیــاد کــه در قالــب دو 
تعاونی در ســدهای اســتان به ماهیگیری اشــتغال دارند 
به دلیل عدم رهاســازی بچه  ماهی در ســدها، در معرض 

بیکاری و از دست دادن شغل هستند.
حمید حســین پور با بیان اینکه از طریق وزارتخانه پیگیر 
رفع این ممنوعیت هســتیم، اضافه کرد: در ســد وحدت 
دو سال و در سد شهید کاظمی یک سال است رهاسازی 
انجام نمی گیرد و با توجه به اینکه ماهیان موجود در سد 
تخم ریزی نمی کنند در ســال های آینده دیگر ماهی برای 

صید در آن ها نخواهد بود.

 مهار سیالب در همدان 
با ۲۴ هزار سازه

همدان: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان 
با بیان اینکه ۲۴ هزار سازه بزرگ و کوچک آبخیزداری در 
همــدان بــرای مهــار ســیالب ها و حفظ آب و خــاک وجود 
دارد، بیان کرد: برای جلوگیری از سیالب، باال بردن نفوذ 
آب در خاک و افزایش پوشش گیاهی در مراتع، طرح های 

آبخیزداری در ۴۰ حوزه آبخیز استان اجرا شده است.
اســفندیار خزائی با اشــاره به اینکه طرح های آبخیزداری، 
۵۰ هزارهکتار از عرصه های اســتان را دربرمی گیرد، ادامه 
داد: امســال طرح های آبخیزداری در اراضی ملی اســتان 
بــا اجــرای بندهــای مالتی، خشــکه چین و گابیونــی اجرا 

می شود.

زائرسرای امام رضا)ع( مأمن زائران پاکستانی 

موکب عشق از میرجاوه تا دیار خورشید
استان سیستان و بلوچستان تنها راه 
ارتباطــی پاکســتان به حوزه آســیای 
میانه، اروپا و نیز کشور عراق و قلب آن یعنی 
کربالســت که مرز این اســتان پس از پیروزی 
انقالب اسالمی به روی زائران پاکستانی برای 
رســیدن بــه این قلــب زمین باز شــده اســت. 
زائران پاکستانی همچون بسیاری از شیعیان 
نقاط جهان که شــور و عشــق حســینی دارند 
همه ساله با فرا رسیدن ایام اربعین رنج سفری 
طوالنی و سخت را به جان می خرند تا با گذر 
از مرز ایران واقع در شهرستان مرزی میرجاوه 
در اســتان سیســتان و بلوچســتان رهســپار 
کربالی معلی و یا شــهرهای مذهبی همچون 

قم و مشهد شوند.
ساالنه حدود ۱۵۰ هزار زائر پاکستانی از مرز 
میرجــاوه برای تشــرف بــه شــهرهای زیارتی 
مشــهد و قــم و حضور در مراســم پیاده روی 
اربعیــن حســینی وارد ایــران می شــوند کــه 
پذیرایــی از این میهمانان تمهیــدات ویژه ای 

را می طلبد.
گرچه امســال به دلیل شــیوع بیماری کرونا 
بزرگ تریــن راهپیمایــی جهان اســالم برگزار 
نشــد و مرزهــای کشــور عــراق بســته ماند، 
امــا این موضوع دلیل نشــد تــا آن ها که دل 
در گرو خدمت به زائر حســینی دارند بیکار 
نشســته و بــرای ســال آینــده از برنامه ریزی 

غفلت کنند.

مشکالت آن  سوی مرز»
شوق دیدار و میثاق با ساالر و سرور شهیدان 
و همچنین حضرت ثامن الحجج)ع( هرچند 
زائــران  بــرای  امــا  پــا نمی شناســد،  از  ســر 
پاکســتانی در آن ســوی مــرز بــا مشــکالتی 

فراوان و رنج سفر همراه است.
بیشــتر ایــن زائــران از شــهرهای »پاراچنار«، 
شــهرهای  دیگــر  و  »گلگیــت«  »اســکردو«، 
ایالت های »سند« و» پنجاب« پاکستان وارد 

شهر کویته می شوند.
این زائران مجبورند پس از رسیدن به کویته 
برای مشــخص شدن وضعیت انتقال خود 
بــه مــرز ایــران از کویته با همپاهــای امنیتی 
مســیر ۱۳ ســاعته کویته تا میرجــاوه را طی 
کنند که این مشــکالت عالوه بر خســتگی 
سفر، کمبود خوراک و امکانات بهداشتی را 

به زائران اربعینی پاکستان در مسیر کویته تا 
میرجاوه تحمیل می کنند.

استقبال در این  سوی مرز»
رسیدن به خاک ایران و شهر مرزی میرجاوه 
برای زائران پاکستانی مانند پایان مشکالت 

و رنج سفر است.
مــردم  عالقــه  و  عشــق  و  غنــی  فرهنــگ 
ایران زمین به ویژه مردمان دیار نخل و آفتاب 
به سرور و ساالر شهیدان موجب شده تا از 
این کاروان ها همچون برادر و میهمانی عزیز 

پذیرایی کنند تا احساس غربت نکنند.
زائران پاکستانی در بدو ورود به کشور پس از 
پیمودن مسافت ۷۰ کیلومتری از شهرستان 
مرزی میرجاوه به زاهدان عزیمت می کنند تا 
برای زدودن گرد راه در زائرسرای امام رضا)ع( 

اسکان پیدا کنند.
تــا ســال گذشــته همــه روزه بــا فــرا رســیدن 
از  جمعــی  پاکســتانی  زائــران  کاروان هــای 
خادمــان ایرانــی در مقابــل ایــن مهمانســرا 
درحالی که ویلچر و شــاخه ای گل به دســت 
داشــتند حاضــر می شــدند تــا پــای زائــران 
خســته و میانســال شــوند و ذره ای از شــوق 
زیــارت اربعیــن و یــا ادامــه ســفر به مشــهد 
مقــدس کــم نشــود و آن ها نیز در این ســفر 

معنوی شریک زائران شوند.
زائرســرای موقوفــه امــام رضــا)ع( در شــهر 
زاهدان ازجمله مکان هایی اســت که زائران 

پاکستانی به همراه خانواده هایشان ساعاتی 
را می آســایند، غــذا میــل کــرده و خدمــات 
بهداشــتی و درمانــی دریافــت می کننــد، اما 
حاال با همت آســتان قدس رضوی مجتمع 
عظیمی در مرز میرجاوه در حال شکل گیری 
اســت که بــا راه انــدازی ایــن مجتمع تمامی 
زائران پاکستانی در همان نقطه صفر مرزی 
مــورد اســتقبال قــرار گرفتــه و در پنــاه امــام 
خوبی ها لحظاتی از رنج ســفر طوالنی آن ها 

کاسته خواهد شد.

میهمان امام رئوف »
بیست ونهم فروردین سال ۹۶ بود که کلنگ 
ســاخت زائرســرای آســتان قــدس رضــوی 
در شهرســتان میرجاوه اســتان سیســتان و 
بلوچســتان در زمینی با مســاحت ۶ هکتار 
به زمین خورد تا امکاناتی برای تسهیل ورود 
زائران پاکستانی در مرز میرجاوه فراهم شود.
مجتمــع خدمــات رفاهــی امــام رضــا)ع( بــا 
مــرز  در  مترمربــع  و ۱۰۰  هــزار  زیربنــای ۵ 
میرجــاوه با امکاناتی نظیر نمازخانه، ســالن 
و  حمــام  اســتراحت،  محــل  غذاخــوری، 
همچنین درمانگاه مجهز به امکانات بستری 
بــرای رفاه حال زائران توســط آســتان قدس 

رضوی برپا شده است. 
مصطفی میرحســینی، دبیر ســتاد مردمی 
اربعین سیســتان و بلوچستان ساخت این 
زائرســرا را گامــی مؤثــر برای کمک به ســتاد 

اربعین استان می داند و ابراز می کند: ساخت 
قــدس  آســتان  اقدام هــای  از  زائرســرا  ایــن 
رضــوی اســت که عــالوه بــر ایجاد اشــتغال 
بــرای افراد بومــی این منطقه، امیــد می رود 
از امکانات این مجتمع بین راهی نه به قصد 
سرمایه گذاری اقتصادی بلکه برای آسایش و 
رفاه زائران حضرت علی بن موسی الرضا)ع( و 
زائران کربالی معلی به نحو احسن استفاده 

شود.

 نخستین مجموعه اقامتی »
در مناطق مرزی

محمد امیریان، فرماندار شهرستان میرجاوه 
نیــز درباره ســاخت مجتمــع بین راهــی این 
شهرستان که قرار است پناه خستگی زائران 
پاکســتانی امــام رضــا)ع( باشــد، می گویــد: 
بــا توجه به خیــل زائرانی که هرســال از این 
مــرز راهی زیارت امــام رضا)ع( و ازآنجا راهی 
عتبات عالیات می شــوند، ضرورت ســاخت 

چنین مجتمعی احساس می شد.
وی می گویــد: اقدام هــای بســیار خوبــی در 
ســاخت این مجتمع از ســوی آستان قدس 
رضوی صورت گرفته اســت و این مجموعه 
و این ســازه در این منطقه به راستی  اقدامی 
بی نظیــر و درخور ســتایش اســت، زیــرا این 
نخستین مجموعه اقامتی در مناطق مرزی 
اســت کــه بــا بهتریــن تجهیــزات و زیباترین 

شکل ممکن ساخته  شده است.
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هرمزگان: ویدئوی بارش بادمجان در دی ماه پارسال آن هم 
از آسمان و در منطقه شهرک غرب تهران بازتاب بسیاری 
در فضای مجازی داشــت و ســوژه طنز بســیاری از کاربران 
شبکه های اجتماعی شد که با دستگیری جوانان سازنده 
این کلیپ مشــخص شــد این ویدئو ســاختگی است، اما 
در روزهای گذشــته تعدادی از کشــاورزان جنوب با پرتاب 
محصول بادمجان همان خاطره ســال گذشــته اما این بار 

واقعی را رقم زدند.
کشــاورزان رودانــی که قیمت محصول برداشــتی آن ها به 
کمتــر از کیلویــی ۶۰۰ تومان رســیده اســت هفته گذشــته 
بخشــی از محصول خود را خوراک دام ها کردند تا شــاید 
بدین وســیله بتوانند مســئوالن را نســبت به این موضوع 

حساس کنند.
گفتنی است کشاورزان رودانی هفته گذشته نیز با تخلیه 
محصول بادمجان در مقابل گله ای از شترها اعتراض خود 
را اعــالم کردنــد و در آخریــن روز هفته گذشــته بخشــی از 
کیسه های حاوی بادمجان را به کف خیابان آورده و معدوم 

کردند.

مشکل کجاست؟ »
گرچــه بادمجــان کشت شــده در هرمــزگان به اســتان های 
تهران، فارس، خوزســتان و کشــورهای عراق، افغانســتان و 
کشــورهای حوزه خلیج فارس ارســال می شــود، اما امسال 
همچــون ســال های گذشــته با برداشــت محصــول و نبود 
مشتری، اعتراض بسیاری از کشاورزان را به همراه داشته 

شده است.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان رودان در این خصوص 
می گوید: در این فصل از سال ۶ استان خوزستان، بوشهر، 
جنــوب فــارس، جنــوب کرمــان، هرمــزگان و سیســتان و 
بلوچستان همزمان محصول بادمجان را کشت می کنند و 

همین موضوع موجب شده تا بازار اشباع شود.
ضیاءالدیــن صامتــی عنــوان می کنــد: با انتشــار این فیلم 
موضوع بررســی و مشــخص شــد این اقدام از ســوی یکی 
از کشاورزان صورت گرفته و بقیه کشاورزان هیچ محصول 

مازادی ندارند.
وی گفت: حتی روز گذشــته همراه مســئوالن اداره تعاون 
روستایی، نماینده فرماندار و تعدادی از کشاورزان به مرکز 

تره بار مراجعه کردیم و مشخص شد تمام محصوالت به 
فروش رفته است و آن طور که شاهدان به ما گفته اند یکی 
از کشــاورزان دو وانــت محصــول را برای فــروش به میدان 
آورده بود، اما چون هم محصول کیفیت مناسب نداشته و 
هم آخر وقت مراجعه کرده بود متأسفانه موفق به فروش 

نشده و از روی عصبانیت این کار را انجام داده است. 
مدیــر جهــاد کشــاورزی رودان در حالــی اعــالم می کند که 
بادمجان های این کشاورز به دلیل کیفیت نامناسب و دیر 
رســیدن به میدان بار به میانه خیابان ریخته شــده اســت 
کــه در هفتــه گذشــته نیــز بار ها شــاهد معدوم ســازی این 
محصول توســط کشاورزان بودیم و نظیر این حادثه سال 

گذشته نیز به کرات در این استان اتفاق افتاده است.

بارش بادمجان از آسمان؛ این بار واقعی 

دسترنج کشاورزان هرمزگانی سنگفرش خیابان شد

گزارشگزارش

7979zadehalireza@gmail.comجدول
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1. دولتمرد و نویســنده ایرانی مولف رمان 
»تهران مخوف« 2. دعاهای زیرلب- شجاع 
و بی باک- گونه برجســته 3. ســرزمین- 
چهارچــوب عکس- شــهری که شــهره 
بی وفایی شــده 4. گل نومیــدی- دارنده و 
مالک- ترازنامه 5. اشــاره به دور- از وسایل 
دفاعی قدما در جنــگ- ریاضیدان یونانی 
پیــش از میالد بــا قضیه ای معــروف در 
هندســه 6. امر به آمــدن می کند- اقامت 
موقتی قافله - اندکی 7. فیلســوف معروف 
 هلنــدی – جوجه تیغــی- دل آزار کهنــه 
8. رنگ بخشش- توان و تحمل- پدربزرگ- 
معدن 9. مادر- مامور تقسیم آب – آستانه 
پادشــاهان 10. طبق مسی بزرگ -  صمغ 
ســاقه گیاه گون- قدم 11. الهه آتش یونان 
باستان- حمام گرفتن – بنابراین 12. ظرف 
آبخوری- پردازنده رایانه ای- »مالقات« در 
گویش عموســام 13. قبض دریافت – ابزار 
روزمبادا- مــردن 14. محصــول صابون- 

 ماهر و چیره دســت- بندری در بلغارستان 
15. منطقه خودگردان ترکســتان واقع در 
شمال باختری چین و به مرکزیت »ارومچی«

 1. اســب ماده – شــاخه ای از مسیحیت 
2. موسســه ای در اصفهــان کــه زادگاه 
»رویانا«  گوســفند شبیه سازی شده ایرانی 
بود – ایده آل- صدای پنچری 3. بهارخواب- 
عنصری در جــدول تناوبی – موزه معروف 
پاریس 4. خســران- مرزبان- درزی مثلثی 
برای کاهش گشــادی لباس 5. دســت- 
جهنده – پدربزرگ 6. خوانندگان – نوعی 
کالباس معمولی- کبک مشــهور 7. جمع 
آب- ضــروری و الزم- بیمــاری و مــرض 
8. مغرب زمیــن- رجحــان 9. کشــیدنی 
بچه- بارندگی همراه با وزش باد شــدید – 
یکان 10. حیله خودمانــی- تلفظ فرنگی 
نــام داوود- ناف آهوی ختــن 11. پیامبر 
 صبــور»ع«- مقر- حرفی ســوار برخودش 
12. حجم و گنجایش – قســمت بیرونی 

سقف- صوت حسرت 13. نیست و نابودشدن- دهان- 
آلیاژی از مس و قلع که در مجسمه سازی کاربرد فراوان 
دارد 14. پهلوان- از شبکه های بین المللی تلویزیونی 
 وابسته به حزب ا... لبنان – کامل ترین ساز زهی جهان 
15. خانه یا موسسه اسکان موقتی که در ازای پرداخت 
ماهانه مبلغی می توان از خدمات آن اســتفاده کرد - 

اختفای نظامی

  افقی

  عمودی
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