
معرفی برگزیدگان دهمین جشنواره کتاب خوانی رضوی مسجد و پژوهش های  اندک تاریخی

مساجد از ابتدای تاریخ اسالم تاکنون، به مثابه 
پایگاه مسلمانان، محل رفت و آمد مردم عادی، 
شــخصیت های مذهبــی، علمــی و سیاســی 
بوده اند. آن ها در طول قرن های گذشته حوادث 
ریــز و درشــتی به خــود دیده اند و به تناســب 
شرایط تاریخی گاهی دچار رکود و در خیلی از 

موارد محل تجمع انسان ها...

 505 برگزیــده مرحلــه شهرســتانی دهمیــن 
جشنواره کتاب خوانی رضوی از استان خراسان 
رضــوی معرفی شــدند.مدیرکل کتابخانه های 
عمومــی خراســان رضــوی گفــت: همزمــان با 
ایــام میــالد حضــرت زینب)س( و روز پرســتار 
برگزیدگان مرحله شهرستانی دهمین جشنواره 

کتاب خوانی رضوی ... .......صفحه 2 .......صفحه 2 
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متخلفان آرد و نان در محاصره قانون
 رئیس نهضت سوادآموزی

 خراسان رضوی اعالم کرد 

میانگین سوادآموزی 
98 درصد در سال

مدیرکل ورزش و جوانان 
خراسان رضوی تأیید کرد

برکناری رئیس یک 
هیئت ورزشی که 

لیسانس جعلی داشت

.......همین صفحه

.......صفحه 3 

طی پنج روز از اجرای طرح برکت ۴۰۰ نانوایی در شهرستان نظارت و  پایش شدند

.......صفحه 3 

رئیس نهضت سوادآموزی خراسان رضوی گفت: حدود ۸هزار 
بی سواد در حاشیه شهر مشهد وجود دارد. مصطفی اسدی 
اظهــار کــرد: میانگین ســوادآموزی خراســان رضوی در ســال 
گذشته  ۹۸درصد بود که سعی داریم این شاخص را در سال 

جاری به ۹۸.۷درصد ارتقا دهیم...

فتاحی عصر روز گذشته در پاسخ به پیگیری های قدس، ضمن 
تأیید ماجرای اســتفاده یکی از رؤسای هیئت های ورزشی از 
مدارک جعلی، از برکناری او خبر داد.سه روز پیش اطالعاتی 

به تحریریه روزنامه قدس منعکس...

به مناسبت روز پرستار انجام شد

 تجلیل مسئوالن صالح آبادی
 از پرستاران 

ابوالحسن صاحبی: مسئوالن صالح آباد از جمله 
فرمانــدار، رؤســای آموزش و پرورش و بهزیســتی 
و فرمانــده ســپاه گــردان 16 امــام حســین)ع( و 
محورعملیاتی شهید کاوه هر یک جداگانه  ضمن 
بازدید از بیمارســتان شــهدای این شهرســتان از 
پرستاران و مدافعان سالمت با اهدای شاخه گل و 

لوح سپاس تجلیل کردند. 
فرماندار شهرستان صالح آباد در این دیدار گفت: 
پرستار واژه ای به گستره مهربانی، عطوفت و مظهر 
پایبندی به خصایص واالی انسانی است که در 
شرایط سخت و طاقت فرسای همه گیری بیماری 
کرونا در صف اول مدافعان ســالمت با آرامشــی 
وصف ناپذیــر، روح امیــد و زندگــی را بــه بیمــاران 

ارزانی می دارد. 
رئیــس شــبکه  بهداشــت و درمــان شهرســتان 
صالح آباد هم ضمن قدردانی از تجلیل مسئوالن 
گفت: پرستاری وظیفه بسیار حساس، سنگین 
و ارزشــمندی اســت و پرســتاران بــه عنــوان رکن 
مهــم عرصه بهداشــت و درمان همگام با ســایر 
همــکاران اعم از پزشــکان، ماماهــا، بهورزان و... 
با وجود نارســایی ها و ســختی ها با صبوری برای 
اســتقرار و ادامــه طــرح تحــول نظــام ســالمت و 
تحقــق اهداف بهداشــتی جامعه، اهتمام جدی 

می ورزند. 
رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان صالح آباد 
هــم همــراه معاونان و جمعی از کارکنان این اداره 
با پرســتاران، کارکنان و کادر درمانی بیمارستان و 
شبکه بهداشت و درمان این شهرستان دیدار و با 
اهدای شاخه گل و تبریک روز پرستار به مدافعان 

سالمت، از آنان تجلیل کردند. 
هــم  صالح آبــاد  بهزیســتی  کارکنــان  و  رئیــس 
جداگانه در بیمارســتان شهدای این شهرستان 
حضــرت  باســعادت  والدت  و  یافتنــد  حضــور 
زینب)س(، الگوی صبر و تالش و روز پرستار را به 
کارکنان خدوم این بیمارســتان به ویژه پرستاران 
 تبریــک گفتنــد و از آنــان دلجویــی و قدردانــی 

کردند.

نخستین جشنواره و کارگاه 
نمایش نامه نویسی رضوی 

ســرور هادیان: داوران نخســتین جشنواره و کارگاه 
مجازی نمایش نامه نویسی رضوی معرفی شدند.

دبیر نخســتین کارگاه مجازی نمایش نامه نویسی 
رضــوی ضمــن اعــالم این مطلــب می گویــد: دکتر 
قطب الدین صادقی، نصرهللا قادری، دکتر سعید 
اســدی، شــهرام کرمی و نادر برهانی مرند به عنوان 
هیئت داوران نخستین جشنواره و کارگاه مجازی 

نمایش نامه نویسی رضوی انتخاب شدند.
وی با بیان اینکه نتایج داوری در دی ماه امسال اعالم 
خواهد شد، می افزاید: داوران از هنرمندان برجسته 
و بنــام تئاتر کشــور هســتند کــه از اول دی ماه کار 
داوری را آغاز کرده اند.سیدجواد اشکذری با اشاره 
به این نکته که از میان ۸0 طرح رسیده به دبیرخانه، 
1۲ طرح در دو بخش اقتباسی و آزاد توسط هیئت 
انتخاب معرفی شدند، بیان می دارد: این آثار در سه 
گروه مجازی با حضور و راهنمایی دکتر قطب الدین 
صادقــی، نصــرهللا قــادری و نــادر برهانی مرنــد از 
استادان مطرح تئاتر کشور، به نمایش نامه تبدیل 
شدند.وی تصریح می کند: نمایش نامه های »عصر 
زرد، قصر سرد« به  نویسندگی محمدرضا رسولی از 
زنجان، »حمام خون« به  نویسندگی احمد ملک نژاد 
از مشهد، »مارینا ترنج« به  نویسندگی بهمن بارانی 
از خوسف بیرجند، »ماه و خورشید« به  نویسندگی 
عقیل جماعتی از جزیره خارک، »پر« به نویسندگی 
مجید کاظم زاده مژده ای از رشت، »...و اینک ما دو 
نفر« به  نویسندگی منا صبور جنتی از مشهد، »دل، 
آینه دل« به  نویسندگی ام البنین ماهر از مشهد، 
»بال های اهورا« به  نویسندگی پریسا کیومرثی از 
خرم آباد، »برگشته« به  نویسندگی محمود مرادی 
جهان از قم، »سوئیت شماره هشت« به  نویسندگی 
مهدی فتحی از اهواز و »یاغی« به  نویسندگی موسی 
هدایتی از قروه مورد بررسی و داوری هیئت داوران 
قــرار خواهند گرفت و آثــار برگزیده در قالب کتاب 

منتشر خواهد شد.
شــایان ذکر اســت جشــنواره ملی و کارگاه مجازی 
نمایش نامه نویسی رضوی به همت بنیاد فرهنگی 
هنــری امام رضــا)ع( در نیمه دوم دی ماه ۹۹ برگزار 

می شود.
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طلبی: رئیس نهضت سوادآموزی خراسان رضوی 
گفــت: حــدود ۸هــزار بی ســواد در حاشــیه شــهر 

مشهد وجود دارد. 
مصطفی اسدی اظهار کرد: میانگین سوادآموزی 
خراســان رضوی در ســال گذشــته  ۹۸درصد بود 
که ســعی داریم این شاخص را در سال جاری به 

۹۸.۷درصد ارتقا دهیم.
وی بــا بیــان اینکه یکی از چالش های اساســی ما 
عدم حضور افراد برای سوادآموزی است، تصریح 
کــرد: بیش از 55درصد آموزش های ما در مناطق 
روستایی و حاشیه شهر انجام می شود، همچنین  
عدالــت جنســیتی به عنــوان یکــی از ارکان دیگر 
در ســوادآموزی اســتان با جدیت دنبال می شــود 
کــه نتیجــه آن اختصــاص ۸0درصــد آموزش های 
سوادآموزی به دختران و زنان است، این در حالی 

است که این آمار پیش تر ۳5درصد بوده است.
وی بــا اشــاره به اینکه خراســان رضــوی از میانگین 
ســوادآموزی در کشــور ۲درصد باالتر است، افزود: 
از ســال 1۳۹5 تاکنــون به تمــام اهدافی که در حوزه 
سوادآموزی استان برنامه ریزی شده بود دست پیدا 
کردیــم و آمــار 15۹هزار نفری بی ســواد اســتان را به 
کمتر از ۷0هزار نفر رسانده ایم. همچنین در حوزه 
سوادآموزی اتباع خارجی تاکنون ۴هزار نفر را آموزش 

داده و باســواد کرده ایم.رئیس نهضت سوادآموزی 
خراســان رضوی افزود: یکی از موارد دیگری که در 
حوزه سوادآموزی استان مورد تأکید قرار گرفت ایجاد 
کالس نهضت سوادآموزی برای زندانیان با همکاری 
سازمان زندان ها بود؛ به طوری که این کالس ها از دو 
زندان استان در سال گذشته به هفت زندان افزایش 
پیدا کرد و از طرفی این موضوع را نیز باید بیان کرد 
که بر اســاس آمار اغلب زندانیان اســتان بی ســواد 

هستند که این موضوع حتی در زمینه ارتکاب جرم 
آن ها نیز تأثیرگذار است.اسدی افزود: برای تمامی 
سوادآموزان استان کتاب، دفتر و نوشت افزار رایگان 
تهیــه کرده ایم و بودجــه ســوادآموزی از ۲۸میلیارد 
تومــان در ســال گذشــته بــه ۴5میلیــارد تومــان در 
سال جاری رسیده که این موضوع نشان دهنده این 
است دولت عزم و اراده جدی برای ریشه کن کردن 

بی سوادی در کشور دارد.

۸هزار بی سواد در حاشیه شهر مشهد »
وی در پاسخ به پرسش قدس آنالین درباره میزان 
بی ســوادی در حاشــیه شــهر مشــهد نیــز گفت: 
یکــی از مناطــق مــورد هــدف مــا در ســوادآموزی 
حاشیه شهر مشهد است که متأسفانه به دلیل 
مهاجرپذیر بودن از سراســر کشــور و حتی برخی 
کشورهای خارجی آمار آن همیشه با نوسان مواجه 
است. بر پایه آمار 15هزار بی سواد در این منطقه 
وجود دارد که ســال گذشــته ۷هزار نفر از آن ها را 
شناســایی کردیم که حدود ۷۸درصــد از آن ها در 
آزمــون قبــول و به مرحله باالتر ارتقا پیدا کردند و 
امسال نیز بنا داریم با وجود شرایط کرونا تالش 
خود برای سوادآموزی در این منطقه را افزایش و 

تعداد بی سوادان آن را کاهش دهیم.
اســدی با بیــان اینکه پیش بینی می شــود حدود 
۸هزار بی سواد در این منطقه وجود داشته باشد، 
ادامــه داد: از طرفــی طبــق تفاهم نامــه ای کــه بــا 
شهرداری مشهد به امضا رسیده است افرادی که 
در شهر مشهد در زمینه بی سوادی، خوداظهاری 
کننــد در صــورت قبولــی در آزمون عــالوه بر مبلغ 
1۳0هزار تومانی که از طرف نهضت سوادآموزی به 
آن ها پرداخت می شود مبلغ 1۸0هزار تومان نیز از 

سوی شهرداری به آن ها داده می شود.

رئیس نهضت سوادآموزی خراسان رضوی اعالم کرد 

میانگین سوادآموزی 98 درصد در سال 98 

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: با 
توجه به مصوبه اخیر هیئت وزیران، بهای گاز 
مشترکان کم مصرف از امروز)دیروز( با تخفیف 

100 درصدی محاسبه می شود.
به گزارش ایرنا حســن افتخــاری افزود: مطابق 
ایــن مصوبــه گازبهــا و همه هزینه هــای مرتبط 
بــا آن شــامل مالیــات، عــوارض ارزش افزوده و 
عوارض گازرسانی مشترکان کم مصرف با الگوی 
تعیین شده در سکونتگاه های دایمی شهری و 
روستایی و همچنین سکونتگاه های عشایری از 

ابتدای دی ماه امسال رایگان است.
وی ادامــه داد: بــر اســاس ایــن مصوبــه بهای 
گاز مصرفــی دیگر مشــترکان تــا الگوی تعیین 
شــده تغییــری نخواهــد کــرد و مشــترکان بــا 
مصــرف ماهانــه بیــش از الگــوی مصــرف هــم 
6 مــاه فرصــت دارنــد تــا نســبت بــه اصــالح 
رفتــار مصرفــی و کاهــش مصــرف گاز طبیعی 

اقــدام کننــد. در پایان ایــن دوره، بهای گاز آن 
دســته از مشــترکانی که مصرف آنان بیش از 
الگوی تعیین شــده باشد، به پیشنهاد وزارت 
افزایــش  اقتصــاد  شــورای  تصویــب  و   نفــت 

می یابد.
افتخاری گفت: خراسان رضوی دارای سه اقلیم 
یــک، دو و ســه اســت کــه الگــوی مصرفــی گاز 
طبیعی مشــترکان آن باید در هر دوره کمتر از 

۲00 مترمکعب باشد. 

استاندار خراسان شمالی از انعقاد تفاهم نامه 
اســتان  در  واحــد مســکونی  ســاخت ۳هــزار 
بــا همــکاری مشــترک بیــن ســازمان برنامــه  و 
بودجه کشور، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و 

استانداری خراسان شمالی  خبر داد.
محمدعلی شجاعی اظهار کرد: این تفاهم نامه 
در راســتای تأمیــن مســکن بــرای خانوارهــای 
نیازمنــد و فاقــد ســرپناه مناســب در اســتان 
خراســان شــمالی منعقد شــد و جامعه هدف 
کم درآمــد  خانوارهــای  طــرح  ایــن  مشــمول  و 
و آســیب پذیر ســاکن در اســتان هســتند کــه 
خانوارهای محروم زیر پوشش نهادهای حمایتی 
و خانوارهــای ســاکن روســتاهای دارای ظرفیت 

استقرار دائم جمعیت در اولویت هستند. 
وی افزود: کمک بالعوض به ازای هر متقاضی 
٣٠٠ میلیون ریال، تسهیالت طرح ویژه بهسازی 

مســکن و آورده واجــدان شــرایط منابــع مالــی 
تأمین اعتبار اجرای این تفاهم نامه است. 

استاندار خراسان شمالی گفت: نظارت میدانی 
بر حســن اجرای تفاهم نامه، تأمین زمین برای 
مشموالن فاقد زمین که امکان تأمین آن توسط 
بنیاد مســکن وجود ندارد و پیگیری از مراجع 
صــدور پروانــه بــرای صــدور پروانــه ســاختمان 
رایگان از تعهدات استانداری خراسان شمالی 

است.

 آغاز اجرای طرح رایگان شدن
 گازبهای مشترکان کم مصرف 

انعقاد تفاهم نامه ساخت 3هزار واحد 
مسکونی  در خراسان شمالی 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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تکرار فاجعه تکرار فاجعه 
دریاچه ارومیه استدریاچه ارومیه است
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رئیس اداره اوقاف داورزن در گفت و گو با قدس:

ضرورت جامعه امروز، وقف به روز است
ســرورهادیان: رئیــس اداره اوقــاف داورزن در 
گفت وگــو بــا خبرنگار مــا می گویــد: از موقوفه 
و  نیشــابور  داورزن،  شهرســتان  شــاخص 
ســبزوار موقوفــه عبدالصانــع، فرزنــد حاجــی 

محمد است.
خانــی  حســین  والمســلمین  حجت االســام 
می افزایــد: بــه برکــت ایــن وقــف در خصــوص 
ســبزوار  در  دینــی  بــزرگ  عالمــان  تربیــت 

اتفاق های خوبی رخ داده است. 
وی خاطرنشــان می کند: عبدالصانع فصیحی 
دیــار  در  بــزرگ  واقفــان  از  یکــی  ســبزواری 
ســربداران است که سالیان متمادی، بسیاری 
از زائــران ائمــه اطهــار)ع( و طــاب علوم دینی 
از خدمــات و موقوفاتش اســتفاده کرده اند. او 
فرزنــد محمــد مؤذن ســبزواری، عالمی اســت 
که دارای تألیفات و کتب بوده و عاوه بر وقف 
کتــب، هفــت کاروانســرای بزرگ از ســمنان تا 

مشهد را نیز وقف کرده است.
عبدالصانــع  موقوفــه  می کنــد:  تصریــح  وی 
دارای  داورزن  در  کــه  دارد  ۲۱۸رقبــه 
روســتای  رودخانــه  آب  چــون  بخش هایــی 
مقیسه، قنات ساسان کاری و بخش هایی از 
رودخانــه داورزن ۱۳۳ فنجــان که )هرفنجانی 

۹دقیقــه( و ۱۲ ســاعت از رودخانــه روســتای 
کوشک باغ است.

عبدالصانــع  می افزایــد:  ادامــه  در  وی 
علمیــه  »مدرســه  وقــف  و  ســاخت  بــا 
اهل البیــت)ع( یــا مدرســه فصیحیــه« طاب 
بزرگــی را تحویــل جامعــه داده اســت، طابی 

که بخشــی از کسب علم و دانش آن ها ثمره 
سنت وقف است.

دربــاره  خانــی  والمســلمین  حجت االســام 
منطقــه  نیــاز  کــه  بــه روز  وقف هــای  ضــرورت 
داورزن است نیز بیان می کند: در همه دوران 
ســنت حســنه وقف بســیاری از مشــکات را 

رفــع کــرده اســت، اما اکنــون بنا بر مشــکات 
فعلــی جامعــه بایــد اولویــت وقــف به ســمت 

همان وقف های ضروری جامعه برود.
وی تأکیــد می کنــد: در حال حاضــر نیاز وقف 

در خصــوص کرونــا و تجهیــزات 
پزشــکی و درمانــی وجــود دارد و 
بــه افــرادی کــه بــرای وقــف بــه ما 
مراجعــه می کننــد، گفت وگو های 
تــا  می شــود  انجــام  مشــاوره ای 
بهترین وقف در دوران خودشــان 

را بتوانند انتخاب کنند.
در  داورزن  اوقــاف  اداره  رئیــس 
یکــی  می گویــد:  راســتا  همیــن 
ایــن  در  جدیــد  وقف هــای  از 
منطقــه در زمینــه فرهنــگ صلح 

و ســازش اســت کــه واقــف آن غامحســین 
کاهه از روســتای کاهک داورزن اســت و مورد 
وقــف، یــک ســاعت ونیــم آب از قنــات جاریه 

مخلدآباد به همراه ۱۵ من اراضی است.
وی ادامــه می دهد: در این وقف اگر مشــاجره 
و نزاعی صورت بگیرد برای حل این مشکل از 

این محل هزینه تأمین خواهد شد.
وی توضیــح می دهــد: الزم بــه یادآوری اســت 

خصــوص  در  وقــف  درصــد   ۹۵ از  بیــش 
بیــت  اهــل  و  حســین)ع(  امــام  تعزیــه داری 
اســت کــه اگرچــه ایــن کار فرهنگــی ضــروری 
و الزم اســت، امــا گاهــی در برخــی مناطــق به 
رو  ازایــن  رســیده،  اشــباع 
بــه  واقفــان  راهنمایــی  بــا 
در  ضــروری  وقف هایــی 
منطقــه اشــاره می شــود تــا 
نیت وقف به گونه ای باشــد 
که هــم رضایت واقف و هم  

نیاز جامعه تأمین شود.
حجت االســام والمسلمین 
خانــی عنــوان می کنــد: طی 
دو ســال اخیــر در داورزن با 
مشــاوره به واقفان ۱۸ وقف 
به روز ایجاد شــده اســت که بخشــی به حوزه 
سامت و درمان بیماران می پردازد. همچنین 
تــدارک ازدواج و تأمین جهیزیه از دیگر موارد 

وقف های جدید هستند.
وی درپایــان می افزایــد: وقف تنهــا منزل برای 
ســاخت مدرســه عالم و زینبیه توســط دختر 
ایــن واقــف در روســتای مــور نیــز از وقف هــای 

بسیار ارزشمند این منطقه است.

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی خبر داد

پروژه های باالی ۹۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی در اولویت تخصیص اعتبار 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی 
گفــت: اولویــت تخصیــص اعتبــار در حــوزه عمرانــی؛ 
تکمیل پروژه هایی با پیشرفت فیزیکی باالی ۹۰ درصد 
اســت. غامرضــا هوائی در جلســه پیگیــری مصوبات 
ســفر اســتاندار به شهرســتان فاروج، گفت: هر یک از 
دســتگاه های اجرایــی مکلف به ارائــه طرح توجیهی در 
مــورد کاربــری پروژه هــای خــود بــرای جامعه هدفشــان 

هستند.

 وضعیت کرونا در طرقبه شاندیز 
از زرد به نارنجی بازگشت

فرماندار شهرســتان طرقبــه شــاندیز)بینالود( گفت: با 
توجه به افزایش شــمار بیماران بســتری مبتا به کرونا 
در این شهرستان متأسفانه وضعیت این شهرستان از 

حالت زرد به نارنجی تغییر یافت.
سیدحسن حسینی افزود: بر اساس شاخص بستری 
۶ بیمــار بــه ازای هــر ۱۰۰ هزار نفر جمعیــت و اعام در 
نرم افزار ماســک اکنون شهرســتان بینالود در وضعیت 
هشــدار نارنجی قرار دارد. وی ادامه داد: بر این اســاس 
تنها گروه های شغلی یک و دو مجاز به فعالیت در این 
شهرســتان هســتند و فعالیت گروه های شــغلی ســه و 
چهار شامل فعالیت های اجتماعی و فرهنگی، تجمعات، 

فعالیت های ورزشی و کافه ها ممنوع است.

 خرید بیش از یک تن زعفران 
طرح حمایتی در تربت حیدریه 

رئیس اداره تعاون روستایی تربت حیدریه گفت: با پایان 
زمان طرح خرید حمایتی زعفران که از ۱۱ آبان امسال آغاز 
 و تا ۳۰ آذرماه ادامه داشت در مجموع هزار و ۸۸ کیلوگرم

زعفران کشاورزان این خطه خریداری شد.
بــه گــزارش ایرنا نســرین شــیبانی افــزود: از ایــن میزان 
۳۰۰ کیلوگرم نگین و بقیه پوشال مرغوب بودند و طبق 
دستورالعمل اباغی، زعفران نگین کیلویی ۱۳۰ میلیون 
ریال و زعفران پوشــال مرغوب نیز کیلویی ۱۱۰ میلیون 

ریال از کشاورزان خریداری  شد.

ایجاد 85۰ فرصت شغلی توسط 
معین های اقتصادی در سبزوار 

معاون توســعه و برنامه ریزی فرمانداری ســبزوار گفت: 
معین هــای اقتصــادی ایــن شهرســتان در اجــرای طرح 
مثلث توسعه اقتصادی تاکنون ۸۵۰ فرصت شغلی ایجاد 
کرده اند.حســین فیض آبــادی گفــت: ایــن فرصت های 
شغلی را پنج معین اقتصادی شامل شرکت های تعاون 
روستایی مهرنشانی، مزرعه مروارید، تعاونی عشایری، 
اتحادیه تعاون روستایی و بانک صنعت و معدن ایجاد 
کرده اند. وی ادامه داد: اشتغال ایجاد شده در رشته های 
تولیــد تابلوفــرش، فــرش دســتباف، کشــاورزی، گیاهان 

دارویی و برخی واحدهای تولیدی ثبت شده است.

معرفی برگزیدگان دهمین 
جشنواره کتاب خوانی رضوی 

۵۰۵ برگزیــده مرحلــه شهرســتانی دهمیــن جشــنواره 
کتاب خوانــی رضوی از اســتان خراســان رضوی معرفی 
شــدند.مدیرکل کتابخانه های عمومی خراســان رضوی 
گفــت: همزمان با ایام میاد حضــرت زینب)س( و روز 
پرستار برگزیدگان مرحله شهرستانی دهمین جشنواره 
شدند.حجت االســام  معرفــی  رضــوی  کتاب خوانــی 
علی اکبر سبزیان با اشاره به مشارکت بیش از ۱۲7هزار 
نفــر در ایــن جشــنواره ملی از اســتان خراســان رضوی 
از بیشــترین مشــارکت مردم اســتان در این جشــنواره 
فرهنگــی و مذهبی خبــر داد. وی اظهار کرد: اختتامیه 
دهمیــن جشــنواره کتاب خوانــی رضوی در ســطح ملی 
همزمــان بــا ســالروز میــاد حضــرت زینب کبــری)س( 
برگــزار شــد و از اســتان خراســان رضــوی علــی شــکری 
در بخــش خانوادگــی، مهرآفریــن مانــوروزی در پویش 
کــودک و مائده ســادات ابویســانی در بخــش نقاشــی 
نوجــوان و مهدیــار رزمخواه و امیرعلــی رزمخواه نیز در 
بخش پویش گروهی کودک حائز رتبه های برتر شدند.

خبرخبر
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شماره پیامک: 3۰۰۰723۰5  استان مااستان ما
 ارتباط پیام رسان سروش: ۰۹۰383۴38۰۱ 

فضای مجازی: 

مسجد رهبر؛ تاریخ شفاهی مسجد کرامت مشهد  
تیم پژوهش و مصاحبه: عسگری، احمدی طباطبایی، سلطانی

ناشر: انتشارات راه یار
مسجد رهبر تنها روایت فراز و نشیب یک مسجد نیست بلکه روایت جمعی از 
انسان های متدین، پویا و متعهد است که ده ها سال پیش از بنای مسجد کرامت 

دور هم جمع می شوند تا دنیای تازه ای بسازند. 
ماجرا به شهریور ۱۳۲۱شمسی برمی گردد زمانی که در روستای »سمزقند« مردم 
مشهد پیکر عالم و عارف برجسته شهر شیخ حسنعلی نخودکی را غسل داده و 

به سمت حرم مطهر امام رضا)ع( تشییع کردند. 
ســحرهای جمعه صدای دعای ندبه در کوچه های شــهر پیچیده می شــد و نیمه 
شــعبان مهدیه شــهر پر از جمعیت می شــد. مردم به این باور رســیده بودند که 
اهل دین نباید نســبت به جامعه و سیاســت بی تفاوت باشــند برای همین هم 
خواســته ملی شــدن صنعت نفت تبدیل به نهضتی فراگیر شــد اما کودتای ۲۸ 
مرداد با ســرکوب گســترده مخالفان شــاه و به زندان رفتن شــیخ محمود حلبی، 
حاج علی اصغر عابدزاده و استاد محمدتقی شریعتی آغازگر شرایط جدیدی در 
جامعه شد. گروهی برای حفظ هویت دینی تصمیم گرفتند که نسبت به اوضاع 
اجتماعی و سیاسی بی تفاوت باشند و برخی نیز مسیر مبارزه را در راهی غیر از 

اسام جست وجو می کردند. 
در این میان، برخی واقعاً باور داشتند که با تفکرات اسامی هم می شود جامعه را 
اداره کرد و سرانجامِ این مبارزه پیروزی است. حاج محمود کرامت وقتی متوجه شد 
که خانه اش میزبان چنین انسان ها و جریانی است نه تنها خانه را وقف مسجد 
کرد بلکه تمام زندگی اش را در این راه گذاشت. خانه که می خواست مسجد شود 
پیشنمازی می خواست که به مرام این جماعت باور داشته باشد، کسی که سال ها 
در راه مبارزه بوده و طعم زندان را چشیده اما راه کج نکرده، »سیدعلی خامنه ای« 
بهتریــن گزینــه بود.  وقف نامه را آیت هللا خامنه ای طبق خواســته حاجی کرامت 

نوشت و قرار شد حاجی و همسرش در همین مسجد دفن 
شوند و زیرزمین صیغه وقف نداشته 
باشد تا هم نام و هم جسمشان در این 
مســجد جاودانــه بماند. قاریان شــهر 
صبح های جمعه را در مسجد کرامت 
می گذراندنــد و غروب ها مردم معنای 
واقعــی »صبــر« را از زبــان دانشــمند 
خامنــه ای«  »ســیدعلی  محتــرم 
می شنیدند. کتابخانه کوچک مسجد 
میزبان کودکان و نوجوانان شهر بود تا 
طلبه جوان شیخ محمدحسن راستگو 
و مهــدی والی نیاپــور؛ معلــم مدرســه 
ملی، قصه های قهرمانان اسام را برای 
آن هــا روایت کننــد. نوجوانانی که در 
بستر مسجد رشد کردند و در انقاب 
اسامی و جبهه های نبرد جانشان را 

فدای اسام کردند.

 قیام گوهرشاد 
پژوهش و نگارش: سینا واحد 

ناشر: مرکز اسناد انقاب اسامی
پژوهشگر کتاب »قیام گوهرشاد« در مقدمه آورده است: نیروهای مذهبی 
به رهبری روحانیت در تحوالت و حوادث مختلف تاریخ معاصر ایران نقش 
پیشتاز و مهمی داشتند، با این حال، شرح آن تکاپوها از سوی جریان های 

مختلف تاریخ نگاری روشنفکری مغفول واقع شده است.
بر اساس این گزارش، تاریخ نگاران وابسته به جریان های سیاسی راست یا 
چپ نقش ناچیزی برای روحانیون قائل شــده و کوشــیده اند با پرنویســی و 
بزرگ نمایی درباره فعالیت خود از کم کاری نیروهای مذهبی در نگارش تاریخ 
فعالیت های سیاسی آن ها بهره برده و نقش رهبران مذهبی را در مبارزه با 

استعمار خارجی و استبداد داخلی در حاشیه قرار دهند.
قیــام گوهرشــاد کــه در اعتــراض بــه روند دین زدایی رضاشــاه در ســال ۱۳۱۹ 
در مشــهد مقــدس بــه وقوع پیوســت، واکنش طبیعــی مردم بــه اقدام های 
ضددین حکومت پهلوی بود که به دســت دژخیمان ســرکوب شــد و هزاران 

تن از مردم متدین به شهادت رسیدند.
همچنین این اثر توضیح می دهد که پس از سرکوب قیام همواره بیم آن بود 
که یاد و خاطره های آن از اذهان زدوده شــود و البته حکومت رضاشــاه نیز 
با سخت گیری های مختلف به اشخاص برجسته حاضر در قیام و اعدام و 

تبعید برخی دیگر از آن ها در محو خاطره آن کوشید.
همچنیــن ایــن کتاب در دو قســمت آن به شــرح و تحلیل وقایــع و اتفاقات 
دوره رضاشــاه و بخــش دوم بــه گفت وگو با شــخصیت های دینی و مذهبی 

پرداخته است.
بخــش نخســت بــه عناویــن مهمــی چــون قــرارداد ۱۹۱۹ و هــدف اســتعمار 
انگلیس، شیخ محمدتقی بافقی رودرروی دیکتاتور، حمله به فرهنگ ملی 
- اســامی و آغاز اســتعمار فرهنگی، حجاب زدایی پیش درآمد اســارت زن، 

اظهارات مدیر کارخانه بدر، بازداشت 
روحانیــون، بهلول و نهضت خونین 
گوهرشــاد و نگــرش روشــنفکران به 

قیام پرداخته است.
بخــش دوم ایــن اثــر بــه گفت وگو با 
حجج  اسام علی محمد نجات، میر 
محمدحسین حسینی اصفهانی، 
امــام  شــیرازی؛  حســن  آیــت هللا 
فرزنــد  مقــدس،  مشــهد  جمعــه 
آیــت هللا آقــازاده و فرزنــد آیــت هللا 
واعــظ  محقــق  عباســعلی  شــیخ 
خراســانی، آیت هللا مروارید، شــیخ 
غامحســین مصباح الهدی، شیخ 
علی اکبر مدقق خراسانی رحمه هللا 
علیه و همچنین گفت وگو با مهدی 

عبدخدایی اشاره دارد.

ِدین؛ خاطرات بچه های مسجد جزایری اهواز 
نگارش: علیرضا مسرّتی

ناشر: سوره مهر
انقاب اســامی ایران از انقاب های بزرگ جهان اســت که در آن مســجد 
- به عنوان کانونی برای رشــد، آگاهی و اوج گیری انقاب - نقشــی اساســی 
در حرکــت و مبــارزات انقابی مردم و در نهایت پیروزی آن داشــته اســت. 
انقــاب اســامی در ایــران مســجد را بــه حــوزه ای پرجنــب  و جــوش بــرای 
فعالیت هــای جمعــی و اجتماعــی تبدیل کــرد، بنابراین مطالعــه و پژوهش  
بــرای شــناخت مســاجِد تأثیرگــذار و شــاخص از عرصه هــای مهــم بــرای 
شــناخِت عمیــق و گســترده تر پدیــده  انقاب و مقاومت و ایثــار مردمی در 

دوران دفاع مقدس به شمار می آید.
مسجد جزایری اهواز یکی از مسجدهای مهم، اثرگذار و فعال در روزهای 
انقاب و جنگ هشت ساله ایران و عراق به شمار می رود و جایگاه ویژه ای 
را در تاریخ معاصر شهر خوزستان و کشور به خود اختصاص داده است. 
ایــن کتــاب با بررســی چگونگی حضــور جوانان، رزمنــدگان و روحانیون این 
مســجد و ثبــت و ضبــط خاطرات آنــان از روزهای جنگ و انقاب، شــما را 

بیشتر و بهتر با آن دوران آشنا می کند.
علیرضا مســرتی تاش کرده با بهره گیری از اســناد، مصاحبه های مختلف 
با شــخصیت های تأثیرگذار و رجوع به خاطرات شــخصی خود یک روایت 

مستند تاریخی از این مسجد و خاطرات رزمندگان آن ارائه دهد.
در فصــل اول کتــاب دِیــن؛ مســجد جزایــری اهــواز و افــرادی کــه در آن 
رفت وآمــد می کردنــد با حس و حال حقیقیشــان معرفی می شــوند، فصل 
دوم؛ آغاز دوران انقاب در ایران و فعالیت های مسجد جزایری را دربردارد. 
شــروع فصــل ســوم بــا صبــح پیــروزی اســت، فصلی کــه مطالب بیشــتر و 
هیجان انگیــزی در اختیار شــما قرار می دهــد؛ احیای امور فرهنگی و فکری 

و کاس های فلسفه و تحلیل سیاسی دوره تابستانه از فعالیت های این 
مســجد در آن تاریخ است که شرح 

داده می شود.
جذابیــت فصــل چهــارم ایــن کتاب 
بیشــتر از فصل های پیشین است؛ 
چرا که شــروع رسمی جنگ و ورود 
بچه های این مسجد در این عرصه 
شــهادت  می کشــد.  تصویــر  بــه  را 
عملیــات  معمــارزاده،  منصــور 
حســین  شــهادت  مهــدی،  امــام 
بهرامــی و جــواد داغــری، عملیــات 
طریق القــدس، عملیــات کربــای4، 
عملیــات والفجــر۸، عملیــات بــدر، 
عملیــات خیبــر، عملیــات کربای۵ 
و... از جمله رویدادهایی اســت که 
در ایــن فصــل بــه طــور مفصــل بــه 

آن ها پرداخته شده است.

مســاجد از ابتــدای تاریــخ اســام تاکنون، به 
مثابــه پایــگاه مســلمانان، محــل رفــت و آمد 
مــردم عادی، شــخصیت های مذهبی، علمی 
و سیاســی بوده انــد. آن هــا در طــول قرن های 
خــود  بــه  درشــتی  و  ریــز  حــوادث  گذشــته 
دیده اند و به تناســب شــرایط تاریخی گاهی 
دچــار رکــود و در خیلی از موارد محل تجمع 
انســان ها، تولیــد علم و پایــگاه تصمیم گیری 
در مسائل اجتماعی و سیاسی بوده اند. برای 
بازخوانی هویت فرهنگی و اجتماعی جوامع 
اسامی مکان ها مهم ترین سوژه تحقیقی به 
حســاب می آیند. خوشــبختانه دانشــجویان 
رشــته معمــاری که با موضوع مکان ســروکار 
دارنــد پژوهش هــای متنــوع و گســترده ای در 
حــوزه معمــاری مســاجد انجــام داده انــد اما 
مســاجد فــارغ از نمــای معمــاری و اهمیــت 
هســتند.  تاریخــی  هویتــی  دارای  مکانــی، 
هویتــی که بــه اقتضــای فعالیت هــای متنوع 
فرهنگی، هنری، علمی، سیاسی و اجتماعی 

در طول ســال ها و بلکه اعصار شــکل گرفته 
اســت. متأســفانه بخش مهمی از این تاریخ 
و هویت، در طول قرن ها، به دلیل عدم توجه 
تاریخ نگاران به فراموشــی ســپرده شده است 
و اکنون اســناد اندکی از فعالیت های متنوع 
مســاجد در قرون گذشــته باقی مانده است. 
حــال که بــه این تجربه تاریخی تلخ از حذف 
بخــش مهمــی از هویــت فرهنگــی خــود در 
طول تاریخ رســیده ایم ادامه چنین مســیری 
بــرای پژوهشــگران تاریخی و فعاالن فرهنگی 
نیســت. مســیری  توجیــه  قابــل  و مذهبــی 
کــه صــد افســوس همچنــان ادامــه دارد و با 
وجــود نــگارش ســاالنه هــزاران پایان نامــه و 
رســاله دکتــرا در موضوعــات مختلــف علــوم 
انســانی بــه ویــژه رشــته تاریــخ، پژوهش های 
مســجدی حتــی بــه تعداد انگشــتان دســت 
هم نمی رســد! کافی اســت کلمه »مســجد« 
فنــاوری  و  علــوم  در ســایت »پژوهشــگاه  را 
جســت وجو  )ایرانــداک(  ایــران«  اطاعــات 

کنیــد تــا بــا وضعیــت ناامیدکننــده پژوهش 
مســجد  موضــوع  در  آن  سیاســت گذاری  و 
بیشــتر آشــنا شــوید. رشــته تاریــخ یکــی از 
رشــته های علوم انسانی است که »مسجد« 
می توانــد از موضوعــات اصلــی پژوهش هــای 
دانشــجویان باشــد. دانشــجویانی کــه بــرای 
انتخــاب عنــوان پایان نامــه دچــار ســردرگمی 
هستند و در برخی از موارد ناچار به انتخاب 

موضوعاتی غیرکاربردی می شوند.
جــای تأســف دارد کــه ســاالنه بیــش از ۲هــزار 
و ۵۰۰ نفر در مقطع کارشناســی ارشــد رشــته 
تاریــخ )گرایش هــای انقــاب، ایــران اســامی، 
اســام و تشــیع(، رشــته تاریخ و تمدن و مراکز 
تخصصــی تاریــخ در حوزه هــای علمیــه جذب 
می شوند اما تعداد پایان نامه هایی که با موضوع 
مســجد تدوین شــده اند به کمتر از انگشــتان 
دست می رسد! مگر می شود دغدغه پژوهش 
اجتماعــی«،  »تاریــخ  چــون  موضوعاتــی  در 
»تاریــخ فرهنگــی«، »تاریخ اقتصــادی« و همه 

موضوعاتی که هم اکنون به عنوان نگرش های 
نوین در پژوهش های تاریخی مطرح می شوند 
را داشت اما سراغی از مسجد به عنوان مرکز 

اصلی تجمع انسان ها نگرفت؟!
و  اســت  گــذر  در  تاریــخ  حــال،  هــر  بــه 
انســان هایی کــه حافظــه تاریخــی و هویــت 
گذشــته ما هســتند همچون پیشــینیانی که 
هویتــی  و  بوده انــد  جهــان  ایــن  در  روزگاری 
خلــق کرده انــد بــا تاریــخ خواهنــد رفــت. اگر 
دانشــجویان و پژوهشــگران رشــته تاریــخ بــه 
ســراغ مردم نگاری مســاجد نروند چه کســی 

مســئول حــذف این حجــم عظیــم از حافظه 
تاریــخ اجتماعــی و فرهنگــی ایــران و جوامــع 
اســامی خواهــد بــود؟! امیدواریم اســتادان 
رشــته تاریخ، دانشــجویان را به پژوهش های 
مســجدی کــه بکــر و تــازه هســت راهنمایــی 
کننــد و نهادهــای پژوهشــی و متولیــان امــر 
همچــون مرکــز رســیدگی بــه امور مســاجد و 
ســازمان تبلیغــات اســامی از پژوهش هــای 
مســجدی حمایت کنند. باشــد کــه آیندگان 
ما را متهم به غفلت تاریخی و بی توجهی به 

هویت اجتماعی خود نکنند.

جای خالی مسجد در 2500 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته های تاریخ

مسجد و پژوهش های  اندک تاریخی

گاری گاریمسجدن مسجدن

وقف درمان، 
تدارک ازدواج و 
تهیه جهیزیه و 
صلح و سازش 
اولویت امروز 
داورزن است

بــرشبــرش



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

 آزادی چهار زندانی 
با هزینه مراسم چهلم متوفی 

با احســان یک خانواده مشــهدی، هزینه ۵۰۰میلیون 
ریالــی مراســم چهلــم یک متوفــی صــرف آزادی چهار 

زندانی جرایم مالی غیرعمد شد.
 رئیس ســتاد دیه خراســان رضوی گفت: این خانواده 
مشهدی با َصرف هزینه مراسم چهلم زنده یاد عباسعلی 
بابایــی، زمینــه آزادی تعدادی از زندانیــان جرایم مالی 
غیرعمــد را فراهــم کرد کــه این اقدام خداپســندانه در 
شــرایط ســخت کرونایی و مشــکالت اقتصــادی امروز 

سبب خوشحالی خانواده های آنان شد.
غفاریــان بــا بیان اینکه مــردم نیکوکار خراســان رضوی 
با وجود شــرایط خاص حاکم بر کشــور به دلیل شیوع 
ویــروس کرونــا، همــواره گره گشــای مشــکالت یکدیگر 
بوده انــد، افــزود: بــا توجــه به اینکــه بــرای جلوگیری از 
سرایت و شیوع ویروس کرونا برگزاری مراسم ترحیم و 
یادبود برای اموات توصیه نمی شود؛بنابراین  اینچنین 
اقدام هــای خیــر و نیکوکارانــه بــه ترویــج ایــن شــیوه از 

احسان در جامعه کمک کرده است.
وی تصریــح کــرد: در یــک مــاه اخیــر نیــز دو خانــواده 
نیکــوکار دیگر با اهــدای هزینه مجالس ترحیم اموات 
خود، در آزادی تعدادی از زندانیان جرایم مالی غیرعمد 

شریک شده اند.
رئیــس ســتاد دیــه خراســان رضوی با اشــاره به شــیوع 
ویــروس کرونــا گفــت: جشــن های گلریــزان امســال به 
شــکلی متفاوت در بســتر فضای مجازی و در ســالگرد 
والدت ائمه اطهار)ع( یا جشن های ملی و مذهبی برپا 

می شود.
غفاریــان افــزود: در این راســتا نیکــوکاران می توانند با 
مراجعه به ســتاد دیه یا از طریق درگاه اینترنتی ســتاد 
مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به آزادی زندانیان 
http://www. آدرس بــه  نیازمنــد خراســان رضوی 
khorasanipro.ir بــرای مشــارکت در آزادی زندانیــان 

کمک کنند.
رئیس ســتاد مردمی رســیدگی به امور دیه و کمک به 
زندانیــان خراســان رضوی گفــت: شــهروندان نیکــوکار 
می تواننــد از طریــق حســاب ســیبای بانــک ملــی بــه 
شــماره ۰۱۰۵۹۴۶۹۴۸۰۰۷، کارت بانک ملی به شــماره 
۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۴۹۳۲۹، کارت بانک صادرات به شماره 
۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۱۴۱۹۸۸ و حساب سپهر بانک صادرات 
به شماره ۰۱۰۸۰۱۱۵۵۰۰۰۱ کمک های خود را برای آزادی 

زندانیان جرایم غیرعمد این استان ارسال کنند.

پساب هایی که رها می شوند

سرپرســت معاونت بهره برداری و توســعه شرکت آب 
و فاضــالب خراسان شــمالی گفــت: ماهانــه ۸۲۶هــزار 
مترمکعــب پســاب در تصفیه خانه هــای ایــن اســتان 

تولید می شود.
اشــکزران به ایســنا گفت: پســاب هایی که در بجنورد 
و آشــخانه تولیــد می شــوند، اســتانداردهای الزم بــرای 

تخلیه به آب های سطحی را دارند.
وی افــزود: از ســوی دیگــر می تــوان از این پســاب برای 
آبیاری درخت های غیرمثمر و امر زراعت چوب استفاده 
کــرد، امــا تاکنون درخواســت خاصی برای اســتفاده از 

پساب های تولید شده وجود نداشته است.
سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه شرکت آب و 
فاضالب خراسان شمالی گفت: به تازگی یک درخواست 
برای استفاده از پساب به منظور توسعه زراعت چوب 
در بجنــورد وجــود داشــته که این درخواســت در حال 
بررســی اســت.وی اظهــار کــرد: عــالوه بــر آن درصــدد 
هستیم در روزهای آینده فراخوانی داده شود تا پساب 

تولید شده به متقاضیان ارائه شود.
وی با بیان اینکه در اسفراین نیز ۸هزار مترمکعب در 
شــبانه روز پســاب تولید می شــود، گفت: در سال های 
گذشــته شرکت آب منطقه ای استان ۱۷ کیلومتر خط 
انتقال پســاب به هفت روســتا را انجام داده که مردم 
آن مناطق از این پساب برای امور کشاورزی که سازمان 

جهاد کشاورزی اجازه داده است، استفاده کنند.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب خراسان شــمالی با 
اشــاره به اینکه تأسیســات فاضالب در این اســتان در 
سه شهر بجنورد، آشخانه و اسفراین ایجاد شده است، 
گفــت: عمده پســاب تولید شــده مربوط به شــهرهای 

آشخانه و بجنورد است.
غالمحســین ســاقی  اظهار کرد: مدت هاســت پســاب 
در بجنــورد تولیــد می شــود،  امــا بــرای اینکــه شــرکت 
پتروشــیمی خراســان آن را مورد استفاده قرار دهد، به 

بخش دیگری اختصاص نداده ایم.
وی اظهــار کــرد: امــا این شــرکت نیز تاکنــون حاضر به 
استفاده از این آب احیا شده، نشده است و در نتیجه 
آب تصفیــه شده)پســاب( تولیــد و در داخــل رودخانه 

سرریز می شود و مورد استفاده قرار نمی گیرد.

رئیس پلیس طبس اعالم کرد

 تلف شدن چهار شتر 
در برخورد با کامیون 

فرمانده انتظامی شهرستان طبس گفت: علت حادثه 
برخورد شــترها بــا کامیون، ترکیب و تقــارن دو خطای 
بی احتیاطــی از جانــب راننــده تریلــی بــه علــت توجه 
نکردن به جلو و ورود ناگهانی شترها به محل عبور و 
مرور وســایل نقلیه ناشــی از نبود مراقبت صاحبان آن 

تشخیص داده شده است.
ســرهنگ محمود علی پور در تشــریح ماجــرا گفت: با 
اعــالم مرکــز فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنــی بر برخورد 
یک کامیون با  چند شتر در محور کرمان به دیهوک، 
بالفاصلــه مأمــوران انتظامــی بــه همــراه کارشناســان 

پلیس راه به محل اعزام شدند.
وی افــزود: مأمــوران پــس از رســیدن بــه محــل حادثه 
مشــاهده کردنــد یــک تریلی بــا چهار نفر شــتر که در 
حال عبور از عرض جاده بودند، برخورد کرده و در این 

سانحه تمامی شترها تلف شدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان طبــس تصریح کرد: برابر 
اعالم کارشناس پلیس راه، علت حادثه ترکیب و تقارن 
دو خطای بی احتیاطی از جانب راننده تریلی به علت 
توجــه نکــردن به جلو و ورود ناگهانی شــترها به محل 
عبور و مرور وسایل نقلیه ناشی از نبود مراقبت صاحبان 

آن تشخیص داده شده است.
وی از صاحبان احشام و چوپانان درخواست کرد هنگام 
عبور احشام از عرض جاده از عالئم هشداری استفاده 

کنند تا شاهد این گونه حوادث نباشیم.
ســرهنگ علی پــور همچنیــن در تشــریح خبــر دیگری 
گفت: یک جوان ۲۱ساله بر اثر سقوط از دکل برق در 
این شهرستان جان خود را از دست داد. با اعالم مرکز 
فوریت های پلیس ۱۱۰ مبنی بر سقوط یک نفر از باالی 
دکل برق در محور طبس به دیهوک، بالفاصله مأموران 

انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.
فرمانده انتظامی طبس افزود: مأموران پس از رسیدن 
بــه محــل حادثه مشــاهده کردند یک کارگر مشــغول 
کار بر دکل برق ۲۴متری، با مقر و قرقره ای که روی آن 
نشسته بود به طرف پایین سقوط کرد و به دلیل شدت 

جراحات در دم فوت کرد.
وی اظهــار کــرد: در اثر ایــن حادثه یک نفر از کارگرانی 
که در پایین دکل مشغول کار بود در پی برخورد قرقره 
مصدوم شــد که به  ســرعت توسط عوامل اورژانس به 

بیمارستان منتقل شد.

در یک آتش سوزی 

حریق، دو خودرو را در مشهد 
زغال کرد

عملیــات  از  مشــهد  شــهر  آتش نشــانی  مدیرعامــل 
آتش نشانان دو ایستگاه برای مهار آتش سوزی در یک 

تعمیرگاه خودرو در شرق این شهر خبر داد.
آتشــپاد مســعود ظهوریــان با بیان ایــن مطلب گفت: 
بامداد روز گذشته در پی اعالم وقوع آتش سوزی در یک 
تعمیرگاه خودرو، ستاد فرماندهی بالفاصله آتش نشانان 
ایستگاه ۲۴ و ۲۰ را به محل حادثه در خیابان فدائیان 
اسالم اعزام  کرد که با حضور آتش نشانان این حریق 
مهار و از سرایت آتش به سایر صنوف در این مجموعه 
جلوگیری به عمل آمد.مدیرعامل آتش نشانی مشهد 
خاطرنشان کرد: در همان لحظات اولیه آتش سوزی، به 
دو دستگاه خودرو در دست تعمیر که در تعمیرگاه وجود 
داشــت، خسارت هایی وارد شــده بود که آتش نشانان 
به محض رســیدن به محل، به ســرعت ضمن اطفای 
حریق، از سرایت آتش به سایر خودروهای تعمیری در 

این محل جلوگیری به عمل آوردند.
شــایان ذکــر اســت، در ایــن حادثــه به کســی آســیبی 
نرسیده و علت دقیق این آتش سوزی در دست بررسی 

است.

 کشف ۳۷ رأس گوسفند قاچاق
 در سربیشه

مأموران انتظامی شهرســتان سربیشــه در بازرســی از 
خودروهــای عبــوری ۳۷ رأس گوســفند قاچاق کشــف 
مأمــوران  گفــت:  سربیشــه  کردند.فرمانده انتظامــی 
انتظامی این شهرستان در راستای مقابله با قاچاق دام، 
هنگام گشــت زنی و کنتــرل خودرو های عبوری به یک 
خودرو تویوتا مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی 
بیشتر متوقف کردند.سرهنگ کارگر افزود: مأموران در 
بازرســی از خودرو ۳۷ رأس گوســفند قاچاق که بدون 
مجوز دامپزشکی به ارزش ۶۰۰میلیون ریال بود، کشف 
کردنــد.وی گفــت: مأمــوران در ایــن رابطه یــک خودرو 
را توقیــف و دو متهــم را  دســتگیر کردنــد کــه متهمان 
بازداشــت شــده با تشــکیل پرونده برای ســیر مراحل 

قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

عقیل رحمانی: ظهر روز گذشــته فرماندار 
مشــهد پس از تشــریح اقدام هــای صورت 
گرفته در طرح برکت  که به صورت میدانی 
از چند نانوایی در سطح شهر بازدید کرد و با 

متخلفان برخورد قانونی صورت گرفت.
سیدحمیدرضا هاشمی، فرماندار مشهد، 
در جلســه ای کــه بــا حضــور اعضــای طرح 
برکت در سالن جلسات فرمانداری مشهد 
برگــزار شــد، بیــان کــرد: پیــش از آنکــه بــه 
تشــریح اقدام هــای صورت گرفتــه در طرح 
برکت )شناسایی و برخورد با تخلفات حوزه 
خبازی هــا( بپــردازم، بایــد ابتدا فرارســیدن 
والدت حضــرت زینــب)س( را بــه تمامــی 
همشهریان به ویژه پرستاران عزیز که در این 
ایام با تمام وجود برای سالمت جامعه تالش 
می کنند، تبریک عرض کنم.فرماندار مشهد 
ادامه داد: همچنین از شهروندان عزیز کمال 
تشــکر را دارم، دلیل آن هم این اســت که 
طبق آماری که از نهادهای متولی گرفته ایم 
و مورد بررسی قرارداده شد، مشخص شد 
بیشــتر همشــهریان محترم در شــب های 
یلدا دورهمی ها را تعطیل کرده و این اقدام 
خطرآفریــن شــکل نگرفــت. امیدواریــم بــا 
همکاری های هر چه بیشتر روزی فرا برسد 
که به شرایط عادی زندگی نزدیک تر شویم.

فرماندار مشهد: گالیه ها زیاد بود»
سیدحمیدرضا هاشمی در تشریح اقدام های 
صــورت گرفتــه در طرح برکــت که با همت 
وی کلیــد خــورد، اعــالم کرد: مدت هاســت 
دغدغه ها و گالیه های مردمی و حتی برخی 
متولیان امر و دستگاه های نظارتی از کمبود 
نظارت بر اقدام های صورت گرفته در چرخه 
تولیــد آرد و تحویــل آن بــه صــورت نــان به 
مصرف کننده، به فرمانداری منعکس شده 
بــود. از همیــن رو طرح ویــژه ای برای نظارت 
دقیــق روی این چرخه با برگزاری جلســات 
متعدی با حضور مسئوالن قضایی، امنیتی 

و دیگر نهادهای متولی برگزار شد.
فرماندار مشهد تصریح کرد: طبق بررسی ها 
و آمارهای استخراج شده، حدود ۲هزارو ۴۰۵ 
نانوایی در محدوده ســرزمینی شهرســتان 

مشهد دارای پروانه فعالیت 
هســتند کــه از ایــن تعداد 
هــم ۲هــزار و ۱۰۰واحــد در 
حــال  در  مشــهدمقدس 

پخت نان هستند.
ایــن  ایجــاد  از  هــدف 
طرح)برکت(هم این بود که 
نظارت جدی و دقیقی روی 
عملکرد تمامــی نانوایی ها 
صــورت بگیــرد. از همیــن 

رو کار بــه صــورت کارشناســی پیــش رفت 
و دســتگاه های نظارتــی و شــورای تأمیــن 
شهرستان هم نظر مثبت و همراهی برای 
استمرار این طرح داشتند. ماجرا در شورای 
آرد و نــان هــم مطــرح و خروجــی این همه 

تالش هم تأیید شدن مصوبه آن بود.

 از تولید آرد تا فروش نان »
زیر چتر نظارتی

سیدحمیدرضا هاشمی بیان کرد: در ادامه 
طرح برکت از تاریخ ۲۵ آذر ماه فعالیت خود 
را آغاز و محل استقرار تیم های نظارتی هم 
فرمانداری مشــهد تعیین شد. قرار بر این 
شــده طرح نظــارت و پایش از تولیــد آرد تا 
فــروش نان به مردم عزیز به مدت یک ماه 
رصــد شــود. البتــه این نکته را هــم باید در 
اینجا اعالم کنم در همین بازه زمانی کوتاهی 
که طرح کلید خورده و بازرســان به صورت 
ویــژه  تمامی جوانــب کار را مــورد رصد قرار 
داده اند، نتایج مطلوبی بدست آمده است.
وی افزود: درخور اشاره است در همین بازه 
زمانــی از ۲ هــزارو ۱۰۰نانوایــی، ۴۰۰ خبازی 
مــورد بازرســی قــرار گرفته کــه در این میان 

تعدادی از آن ها اعمال قانون شده اند.

سهمیه آرد با پیش از کرونا »
یکسان،صف نانوایی چرا؟

فرمانــدار مشــهد اظهــار کرد: بــرای رصد 
دقیــق موضوع ها هم بیش از ۱۰ تیم ســه 
نفره متشکل از سازمان صمت و حافظان 
نظام به صورت ویژه ای پیگیر موضوع های 

مختلف هستند.

خوشبخاته به هیچ عنوان 
آرد  کمبــود  مشــهد  در 
نداریــم، جالب اســت که 
همــان ســهمیه آردی کــه 
از دو ســال پیــش و پیش 
ویــروس کرونــا  از شــیوع 
در اختیــار نانوایی ها بود، 
همچنــان هــم تخصیص 
بایــد  امــا  می کنــد،  پیــدا 
توجه داشــت در آن زمان 
ســاالنه چندین میلیون مســافر  به شهر 
امام رضا)ع( مسافرت می کردند که اکنون 
با وجود مشــکالت کرونایی، آمار ســفرها 
کاهش زیادی داشــته اســت، پس دلیلی 
وجــود ندارد صف هــای خبازی ها طوالنی 
و مــردم عزیــز نگران باشــند. بــا توجه به 
اینکــه قــوت اصلــی مــردم نان اســت، ما 
مکلــف هســتیم هــر چــه در تــوان داریم 
به کار ببندیم تا نان باکیفیتی به دســت 
مصرف کننــده برســد.وی افــزود: ماهانــه 
۲۵هزارتــن آرد )یارانــه ای و نیمه یارانــه ای(  
به خبازی ها تحویل می شود و ۱۴ کارخانه 
تولید آرد هم در حوزه شهرستان مشهد 
فعــال هســتند. بازرســی ها معطــوف بــه 
نانوایی هــا نشــده و از ابتــدای چرخــه که 
همــان تولید آرد در کارخانه اســت، همه 
چیــز در حــال رصــد اســت و نیروهــای 
بســیجی هــم در این طرح بــا ما همراهی 
می کننــد. آن قــدر حلقه هــای نظارتــی را 
تشــدید کرده ایــم کــه حتی مســیر حمل 
آرد هــم از نظــارت مــا دور نمانده اســت.

هاشمی گفت: تا امروز مستندات خوبی 
بدســت آورده ایم کــه در وقت خودش به 
تشــریح جزئیــات آن خواهیــم پرداخت. 
پــس از آغاز پیگیری ها، حدود ۹۰ درصد 
نانوایی هــا قانــون را رعایــت کرده انــد، اما 
برخی همچنان تخلفاتی دارند.این نکته 
هم نباید فراموش شود دشمن با ابزارهای 
گوناگون به دنبال ایجاد فاصله میان مردم 
و مسئوالن نظام است که امید به خدا ما 
با تالش و خدمت مضاعف به هیچ عنوان 

این اجازه را به آن ها نخواهیم داد.

مشاور فرماندار در طرح برکت: پالک »
به پالک تحرکات رصد می شوند

در ادامــه مهــدی مقدســی، رئیــس اداره 
صمت شهرســتان طرقبه  و شاندیز که به 
عنوان مشاور فرماندار مشهد برای پیشبرد 
هــر چه بهتر تصمیم هــای این طرح پیگیر 
ماجراست، بیان کرد:در این طرح ما پالک 
بــه پــالک موضــوع را رصــد خواهیــم کــرد.
همان طور که بیان شد آرد تخصیص داده 
شــده به خبازی ها با ســال های پیش فرقی 
نکــرده، اما برخــی از آن ها در یکــی، دو ماه 
گذشته با سوءاستفاده از جو ایجاد شده، 
اقدام به انتشار دروغی بزرگ مبنی بر کمبود 
آرد کردند. بی تردید کسری آرد نداریم و با 
احتیاط اعالم می کنم حتی اضافه آرد هم 
داریم.مشاور فرماندار مشهد در طرح برکت 
افــزود:  بررســی های میدانــی ما نشــان داد 
عمــده تخلفات صورت گرفته در این حوزه 
فروش خارج از شبکه آرد و کم فروشی بود و 
از همین رو با متخلفان برخورد قانونی شد.

حضور فرماندار در سه نانوایی»
پس از پایان این نشست، فرماندار مشهد به 
همراه مسئوالن حاضر در جلسه به صورت 
میدانی وارد عمل شده و سه نانوایی را در 
بولوار شهید کریمی و عبدالمطلب به صورت 

سرزده مورد بازرسی قرار دادند.
در این میان مشخص شد دو نانوایی دست 
به تخلفاتی نظیر عرضه خارج از شبکه و 
تولید نان با آردی غیر از آرد تخصیص داده 

شده کرده بودند که با آن ها برخورد شد.
اما ســومین واحد خبازی بدون ایراد اقدام 
بــه تولیــد نان کــرده بود که صاحــب پروانه 
از ســوی فرماندار مشــهد مورد تقدیر قرار 
گرفت. در این میان برخی  مشتریان از ورود 
فرماندار مشهد به این حوزه قدردانی کردند.
فرمانــدار مشــهد در حاشــیه ایــن بازدیــد 
میدانی به قدس گفت: متخلفان این حوزه 
بدانند چاره ای جز اجرای قانون ندارند، چرا 
که با ابزار قانونی و قاطع به گونه ای با آن ها 
برخورد خواهد شد که درس عبرتی برایشان 

باشد.

طی پنج روز از اجرای طرح برکت ۴۰۰ نانوایی در شهرستان نظارت و  پایش شدند

متخلفان آرد و نان در محاصره قانون
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رحمانی: فتاحی عصر روز گذشته در پاسخ به پیگیری های 
قــدس، ضمــن تأییــد ماجــرای اســتفاده یکی از رؤســای 
هیئت های ورزشی از مدارک جعلی، از برکناری او خبر داد.
سه روز پیش اطالعاتی به تحریریه روزنامه قدس منعکس 
شد و به آن اشاره داشت که مدرک تحصیلی رئیس یکی 
از هیئت های ورزشــی خراســان رضوی نامعتبر و وی برای 
آنکه بتواند بر صندلی ریاست تکیه بزند، لیسانس جعلی 

ارائه کرده است.
جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل  از  را  ماجــرا  زمــان  همــان 
خراســان رضوی پیگیری کردیم که وی گفت: اســتعالمی 
برای مراجع مربوط در زمینه تأیید و یا عدم آن ارسال شده 

و به محض دریافت آن، پاسخ شما را خواهیم داد.
از همیــن رو روز گذشــته بــرای پیگیری ماجــرا مجدد با 

مدیــرکل ورزش و جوانــان خراســان رضوی تمــاس گرفته 
و موضــوع را جویــا شــدیم و فتاحــی در ایــن زمینــه بــه 
قدس گفت: پاســخ استعالم خواسته شده به تازگی به 
دســت ما رســیده و در آن اعالم شــد مدرک تحصیلی 
این رئیس هیئت از نظر علمی ارزشی ندارد و باید ابالغ 

نامبرده لغو شود.
مدیــرکل ورزش و جوانان خراســان رضوی تصریح کرد: از 
همین رو وی را برکنار و به جای او سرپرست معرفی شد تا 
طبق قانون دیگر مراحل انتخاب رئیس هیئت جدید هم 
طی شود و حتی فرد سرپرست حق شرکت در انتخابات 

پیش روی هیئت مذکور را ندارد.
وی در پاســخ بــه این پرســش که در گذشــته وعــده داده 
بودید استعالم تمامی مدارک تحصیلی موجود در اداره 

کل ورزش و جوانان اخذ خواهد شد، برای آن چه اقدامی 
صــورت گرفتــه، بیــان کــرد:از ابتدای ســال جــاری تمامی 
افرادی که برای هر نوع ثبت نامی به ما مدرک تحصیلی 
ارائه می کنند، اصل مدارکشان را می گیریم و استعالم آن را 
انجام می دهیم. مدرک این فرد هم مربوط به سال گذشته 

بود که کمی دیرتر مورد استعالم قرار گرفت.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی تأیید کرد

برکناری رئیس  یک هیئت ورزشی که لیسانس جعلی داشت

رپونده روزرپونده روز

 از تاریخ 25 آذر ماه
 از 2 هزارو 1۰۰نانوایی، 

۴۰۰ خبازی مورد 
بازرسی قرار گرفته که 
در این میان تعدادی 
از آن ها اعمال قانون 

شده اند

بــرشبــرش



خبرخبر خبرخبر

 ۷ شهید گمنام پنجشنبه 
در کرمان تشییع می شوند

کرمان: مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان کرمان گفت: مراسم استقبال رسمی از پیکر مطهر 
هفت شهید گمنام پنجشنبه در کرمان برگزار می شود.

سرهنگ محمود مهدوی فرد با بیان اینکه استقبال رسمی 
در فرودگاه کرمان از این شــهدا ســاعت 9 صبح توســط 
جمعی از مسئوالن استان کرمان انجام می شود، افزود: 
پس از استقبال رسمی، تشییع شهدا به صورت خودرویی 
به سمت میدان شهدا و در نهایت معراج شهدای کرمان 

انجام می شود.

حمایت از خانواده های کم بضاعت 
در طرح شهید سلیمانی

گیــان: فرمانده ســپاه قدس گیالن با اشــاره به حمایت 
از خانواده هــای کم بضاعــت مالــی در کنــار اجــرای طرح 
غربالگری شهید سلیمانی، گفت: همه خانواده هایی که 
مشکوک به کرونا هستند و مشکل اقتصادی دارند به 
لحاظ معیشتی و ریالی حمایت می شوند. سردار محمد 
عبدهللا پــور بــا بیــان اینکه ســرانه درآمدی مــردم گیالن 
نسبت به بسیاری از استان ها پایین تر است، گفت: از 
ابتدای شیوع کرونا تاکنون 9۶ میلیارد تومان به نیازمندان 
کمک شده است که براساس برآورد ها روزانه ۵۰۰ میلیون 

تومان مردم به آسیب دیدگان کرونا کمک کرده اند.

 همدانی ها در انتظار 
برگزاری آزمون رانندگی 

همدان: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همدان 
گفت: برگزار نشدن آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی 
با هدف پیشگیری از تجمع و شیوع ویروس کرونا موجب 
شده هم اینک ۱۰ هزار نفر در استان در صف انتظار برای 

شرکت در این آزمون باشند.
ســرهنگ علــی فکری ابراز امیدواری کــرد با کاهش آمار 
مبتالیان به ویروس کرونا و تغییر وضعیت استان بتوان زمینه 
برگزاری آزمون راهنمایی و رانندگی را در همدان فراهم کرد.

 پویش آزادی زنان زندانی 
جرایم غیرعمد راه اندازی شد

ســپاه  زنــان  جامعــه  بســیج  جانشــین  زنجــان: 
انصارالمهدی)عج( استان زنجان گفت: پویش »مهربانی« 
به منظور آزادی زنان زندانی جرایم غیرعمد از سوی سپاه 

استان راه اندازی شده است.
رقیه امیرخانی افزود: در راستای لبیک به فرامین رهبر 
معظم انقالب مرحله سوم نهضت کمک مؤمنانه سازمان 
بســیج جامعه زنان ســپاه انصارالمهدی)عج( اســتان در 
قالب آزادسازی زنان زندانی جرایم غیرعمد انجام می شود.
وی اظهار کرد: این پویش تالش می کند تا امکان آزادی 
زنان زندانی جرایم غیرعمد که توان مالی رهایی از بند را 

ندارند، فراهم شود.

ساخت۵۵۰ مسکن ویژه محرومان 
در گنبدکاووس

گنبدکاووس: مدیر بنیاد مسکن شهرستان گنبدکاووس 
گفــت: ۵۵۰ واحــد مســکن محرومــان در شهرســتان 
گنبدکاووس با اعتبار ۳۶ میلیارد تومان در حال ساخت 

است.
مهنــدس صابــری در گفت وگو با خبرنــگاران اظهار کرد: 
۳هزار واحد مسکونی ویژه محرومان در استان در حال 
ساخت است که از این تعداد ۵۰۰ واحد به شهرستان 

گنبدکاووس اختصاص دارد.
وی افزود: به تبع آن بنیاد مســکن شهرســتان در اسرع 
وقت واجدان شرایط برخورداری از این طرح را با اولویت 

مددجویان کمیته امداد و بهزیستی شناسایی کرد.

بازگشت دانش آموزان بازمانده از 
تحصیل در چهارمحال و بختیاری 
شهرکرد: مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری 
بــا اشــاره بــه اینکه در ســال تحصیلــی جــاری ۲۱۰ هزار 
دانش آموز در مقاطع مختلف مشغول تحصیل هستند، 
گفت: یک هزار و ۱۸۲ نفر از بازماندگان تحصیل در استان 

به مدرسه بازگشتند.
فرحناز قائدامینی افزود: در مقطع متوســطه اول، دوم، 
کاردانــش و فنی وحرفــه ای در اســتان ۲ هــزار و ۴۷ نفــر 
بازمانــده از تحصیــل بودند که از این تعــداد یک هزار و 
۸۰۲ نفر به مدرسه بازگشت داده شدند و اکنون مشغول 

تحصیل هستند.

تصویب کمک به سیل زدگان 
دشتستان در هیئت دولت

بوشهر: نماینده مردم دشتستان در مجلس از تصویب 
کمک به سیل زدگان دشتستان در هیئت دولت خبر داد.
ابراهیــم رضایــی بــا اشــاره بــه ســیل دوهفتــه پیــش 
دشتستان و پیگیری های صورت گرفته، اظهار کرد: در 
جلسه هیئت دولت مساعدت به سیل زدگان دشتستان 

تصویب شد. 
وی افزود: امیدواریم با ابالغ و اجرایی شدن این مصوبه 
شاهد جبران خسارت های ناشی از سیل در دشتستان 

و استان باشیم.

 توزیع 4هزار پابند الکترونیکی 
در سراسر کشور

مرکــزی: رئیــس ســازمان زندان هــا و اقدامــات تأمینــی و 
تربیتی کشور گفت: در طول چند ماه گذشته افزون بر 
۴هزار پابند الکترونیکی در سراسر کشور توزیع شده و به 
قضات در خصوص استفاده از این ظرفیت قانونی ابالغ 

صورت گرفته است.
محمدمهدی حاج محمدی اظهار کرد: استفاده از پابند 
الکترونیکی برای زندانیان، می تواند خود یا خانواده آن ها را 
از یکسری آسیب هایی که به واسطه زندانی شدن ممکن 
است دچار شوند مصون نگاه دارد، به همین سبب این 

مهم یکی از اولویت های ماست.

 افزایش هزینه ساخت مسکن 
در طرح اقدام ملی

فارس: معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور از افزایش 
هزینه تمام شــده ســاخت مســکن ملی برای واحدهای 
دو طبقــه تــا متری ۳ میلیون و ســیصد تومان خبر داد.

جواد حق شناس گفت: برنامه دولت برای ساخت ۱۳۸ 
هــزار واحد مســکن ملی ســهمیه بنیاد مســکن، وقتی 
محقق می شود که متقاضیان وجه اولیه را واریز کرده و 

زمین مورد نیاز برای آنان هم تأمین شده باشد.
وی گفت: بنیاد مســکن مســئولیت تأمیــن زمین طرح 
اقدام ملی مسکن را ندارد، اما به دلیل اهمیت موضوع و 
همکاری با اجرای این طرح، برای هزار واحد، زمین تأمین 

کرده است.

 خیابان »الله زار« 
ثبت ملی می شود

تهران: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اســتان تهــران اعالم کــرد: بــرای حفظ و احیــای خیابان 
نوستالژیک »الله زار« با ثبت ملی حریم و جداره آن، این 

محدوده را از گزند تخریب دور خواهیم کرد.
پرهام جانفشان افزود: با توجه به قدمت و ارزشمند بودن 
برخی بناهای آن، در نظر داریم با همکاری وزارت میراث 

فرهنگی از این میراث تاریخی حفاظت کنیم.
وی با بیان اینکه در این طرح می خواهیم بدنه این خیابان 
را حفظ کنیم، گفت: در این طرح لبه و جداره ساختمان ها 

را با مرمت و بازسازی حفظ خواهیم کرد.

استاندار گلستان:

مرگ خلیج گرگان تکرار فاجعه دریاچه ارومیه است
گلستان: چند ماهی از تصویب پروژه پنج 
ساله احیای خلیج گرگان می گذرد و اگرچه 
ایــن تصمیم موجــی از خوشــحالی را بین 
مردم و دوســتداران محیط  زیســت ایجاد 
کرد، اما بســیاری از مردم خواهان تسریع 
در اجرای اقدام های کوتاه مدت و همچنین 

بلندمدت هستند.
نوســان تــراز آب دریــای خــزر و تأثیر آن بر 
اکوسیستم های اطراف آن سناریویی است 
که در چند سال اخیر با بزرگ ترین دریاچه 
جهــان همراه بوده اســت، شــواهد نشــان 
می دهد از سال ۱9۷۸ میالدی دریای خزر 
پیشــروی خود را آغاز کرد و ســطح تراز آن 
حدود ۲/۵ متر باال آمد و پس ازآن در سال 
۱99۵ میالدی تاکنون حدود یک متر و ۵۰ 
سانتیمتر سطح تراز آب خزر کاهش یافته، 
این نوسان هایی که در این دوره کوتاه زمانی 
برای خزر اتفاق افتاد ســبب شــد تأثیرات 
آن بر خلیج گرگان و تاالب میانکاله بسیار 

چشمگیر باشد.
به گفته کارشناســان اگر روند پسروی آب 
دریای خزر به همین روال ادامه یابد ارتباط 
آبی خلیج گرگان و خزر تا سال ۱۴۰۲ کامالً 
قطع می شود و با این شرایط خلیج گرگان 
تــا یــک دهــه آینــده به طــور کامل خشــک 

خواهد شد.

ظلم به تاالب »
زیست محیطی  امید چراغعلی یکی از فعاالن 
در این باره به قدس می گوید: متأسفانه با 
عقب نشینی آب پدیده تاالب خواری در این 

منطقه افزایش یافت.
وی اذعان می کند: با پسروی آب دریای خزر 
متأسفانه کشــاورزان به این محیط تجاوز 
کردند و پوشش زمین این محیط خشک 
را از حالــت تاالبــی بــه اراضــی کشــاورزی 
تبدیــل کردند، نیزار ها را آتش زدند و برای 

حیات وحش ناامنی ایجاد کردند.
وی یــادآور می شــود: متأســفانه در زمــان 
پسروی آب ورود دام ها به منطقه گزستان 

نیز افزایش یافت به گونه ای 
بی رویــه  مصــرف  کــه 
علف هایی که روی ماسه ها 
قرارگرفتــه زمینه فرســایش 
ســاخته  فراهــم  را  زمیــن 

است.
اینکــه  بابیــان  چراغعلــی 
تعارض هایــی  متأســفانه 

ازاین دست تعداد پرندگانی را که در خلیج 
گــرگان و تاالب میانکالــه زندگی می کردند 
از رقــم یک میلیــون و ۲۰۰ هــزار پرنــده بــه 
اســت،  داده  کاهــش  پرنــده  هــزار   ۳۸۰
اظهار می کند: متأســفانه ورود پساب های 
کشاورزی و سموم دفع آفات به دلیل وجود 
تعداد زیاد مزارع کشاورزی در اطراف تاالب، 
مرگ بسیاری از جانوران، آبزیان و پرندگان 
را رقــم  زده اســت کــه همگــی ظلــم در حق 

طبیعت محسوب می شود.
این فعال زیست محیطی یادآور می شود: 
خلیــج گــرگان در حــال حاضــر بــه مخــزن 
فاضــالب شــهرها، روســتاها و کارخانه هــا 
تبدیل  شده و با ادامه این روند در چند سال 
آینده این خلیج به کانون گردوغبار تبدیل  
می شــود و ۴۰ هزار شــغل در ۶ شهرستان 

استان  گلستان و مازندران از 
بین می رود.

بودجه احیای تاالب»
اســتاندار گلســتان در ایــن 
راستا معتقد است خشک 
شدن خلیج گرگان فاجعه ای 
شــبیه بــه دریاچــه ارومیــه 

ایجاد خواهد کرد.
هادی حق شناس با تأکید بر این موضوع 
کــه اگــر نتوانیم آب وارد ایــن خلیج کنیم 
و روند پســروی آب خزر هم ادامه داشته 
باشــد تــا چهــار ســال دیگر خلیــج گرگان 
به طــور کامــل خشــک و نابــود می شــود، 
می افزایــد: در ســتاد احیــای تاالب هــای 
کشــور اعتبــار 9۰۰ میلیــارد تومانــی برای 
نجــات خلیــج گــرگان در قالــب اعتبــارات 
دســتگاه های اجرایی مختلف به تصویب 
رسیده و این اعتبار قرار است در مدت پنج 
ســال به استان اختصاص پیدا کند برای 
همین انتظــار داریم در بودجه ۱۴۰۰، این 

طرح دارای ردیف اعتباری ویژه ای شود.
وی ادامــه داد: احیای خلیج گرگان نه فقط 
برای اســتان گلســتان و شهرهای منطقه، 

بلکه برای استان های شمالی کشور یک امر 
ضروری و حیاتی است در غیر این صورت 
با پدیده ریزگردهای نمکی مواجه خواهیم 
شــد کــه ممکــن اســت منجــر بــه تخلیــه 

ساکنان شهرهای اطراف شود.

مردم مطالبه می کنند»
خبر اختصاص بودجه 9۰۰ میلیاردی برای 
نجات این تاالب در حالی مطرح می شــود 
کــه عبدالجالل ایری، نماینــده مردم غرب 
اســالمی  شــورای  مجلــس  در  گلســتان 
دراین بــاره می گوید: خشــکی خلیج گرگان 
یکی از مهم ترین موضوعاتی است که باید 
دولت به آن توجه ویژه داشــته باشــد، اما 
متأســفانه تاکنون کاری برای احیا و نجات 
آن انجام نداده است. وی با اشاره به اینکه 
در الیحه بودجه ۱۴۰۰ نیز با وجود تصویب 
اعتبــار 9۰۰ میلیــارد تومانــی، حتــی یــک 
ریــال برای این خلیج در نظر گرفته نشــد، 
می افزاید: این در حالی اســت که خشکی 
خلیــج گــرگان نه فقــط شــهرهای ســاحلی 
استان گلستان، بلکه بسیاری از شهرها و 
روستاهای استان مازندران را هم در معرض 

خطر قرار می دهد.
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اردبیل: سرعین در ۲۷ کیلومتری جنوب غرب اردبیل واقع 
است. این شهرستان با داشتن آب های معدنی متنوع گرم 
و سرد یکی از مهم ترین مناطق گردشگری کشور است که 
حتی تعداد مسافران آن در زمستان ها نیز از تابستان به 

دلیل آبگرم های متعدد آن پیشی می گرفت.
همزمان با شیوع کرونا با توجه به اهمیت کشوری منطقه 
توریســتی ســرعین و اینکــه ســاالنه جمعیــت شــناوری 
میلیونی در این شهرســتان حضور می یابند، بنابراین با 
تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا کسب وکارهای این شهر 

ازجمله آب های گرم معدنی تعطیل شدند.
بــا ورود کرونــا بــه کشــورمان به خصــوص اســتان هایی 
همچون اردبیل که کسب وکارهایشان بستگی به صنعت 
گردشــگری دارد خســران های بزرگــی بــه این بخــش وارد 
شده که به دنبال این بحران شاهد وخیم شدن صنعت 
گردشــگری اســتان اردبیــل به ویــژه شهرســتان ســرعین 

هستیم.

سرمایه هایی که خاک می خورد»
دراین باره رئیس جامعه هتلداران و مراکز اقامتی اســتان 
اردبیل با وخیم خواندن اوضاع صنعت گردشگری به ویژه 
شهر توریستی سرعین می گوید: این شهرستان از زمان 
ورود کرونا به استان با یک وضعیت حاد مواجه شده و 

بیشترین خسارت ها به صاحبان هتل ها، مراکز اقامتی و 
آب درمانی ها وارد آمده است.

جعفــر بــذری ادامــه می دهــد: بیــکاری و از بیــن رفتــن 
سرمایه ها را نیز در این زمینه شاهد هستیم و با وضعیت 
موجود جای هیچ امیدواری برای جبران این خســارت ها 
وجود ندارد، چراکه خسارت ها به قدری باالست که انتظار 

نمی رود قابل جبران باشد.
وی اظهــار می کنــد: عرصه گردشــگری تاکنون مورد هیچ 
حمایت و توجهی قرار نگرفته  و همه وعده ها فقط در حد 
شعار بوده است و هم اکنون این صنف هیچ پاسخی برای 
فعاالن این عرصه نداشته و شرایط سختی را برای فعاالن 

این بخش ترسیم کرده است.
بذری تصریح کرد: در حال حاضر شــرایط ســختی برای 
فعاالن گردشگری به وجود آمده به طوری که با تنگناهای 

بسیاری مواجه هستند.
وی اظهار کرد: بیشتر مجموعه های گردشگری در استان 
اردبیل هم اکنون در تعطیلی به سر می برند و هیچ برنامه 
متناسبی با شرایط موجود در این بخش شاهد نیستیم.

حمایت کالمی درمانگر نیست »
در همین راســتا رئیس مجمع نمایندگان اردبیل بابیان 
اینکه عمده درآمد اهالی استان در کنار بخش کشاورزی، 

از صنعــت گردشــگری اســت، افــزود: در ماه هــای اخیــر 
به صورت ۱۰۰ درصد فعالیت این حوزه در رکود قرار گرفته و 
شهر سرعین به طور کامل به تعطیلی کشیده شده است.
حجت االسالم سیدکاظم موسوی با اشاره به این موضوع 
که باید از سرمایه گذاران حمایت کرد، افزود: این حمایت ها 
نباید در کالم و وعده  و وعید خالصه  شــود، بلکه شــکل 

عملی به خود بگیرد.
وی افزود: شــرایط کرونا وضعیت ســختی را برای فعاالن 
صنعت گردشگری به وجود آورده به طوری که هیچ خبری 
از حضور مسافران و گردشگران در این ایام نبوده و عمدتاً 
فعاالن این عرصه به ویژه هتلداران و صاحبان آب های گرم 

متضرر شدند.
در این شرایط سخت بهتر است با تدابیر الزم فعاالن این 
عرصــه از پرداخــت مالیات و بیمه کارگری معاف شــده و 
حتــی بــه مدت یک ســال مورد حمایت جــدی دولت در 

بخش های مختلف قرار گیرند.

به دلیل محدودیت های ناشی از کرونا 

آبیدرصنعتآبدرمانیاردبیلگرمنمیشود

گزارشگزارش

استاندار گلستان معتقد 
است خشک شدن 

خلیج گرگان فاجعه ای 
شبیه به دریاچه ارومیه 

ایجاد خواهد کرد

بــرشبــرش
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محمدرضا علی زاده
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 15 د   ب ا ز ا ر چ ه  و س ا ی ل

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
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               6 
               7 
               8 
               9 
               10 

               11 
               12 
               13 
               14 
               15 

 

 1. کوچک تر- بوســتان شــهری- ادب کردن 
2. دارای اثــر زیــاد- آلودگی- نــام دخترانه 
وطنی 3. ازدرختان ویژه مناطق گرمسیری- 
 باغچه کوچک- بطن- حرکت به شــیوه کرم 
4. صوت ندا- ســردرگم و بی تــاب- گرفتن 
اموالی با اســتفاده از قانون 5. دستکاری روی 
 عکس- حاصل ضرب چند عدد طبیعی متوالی 
6. گریه با صدای بلند – موشک ضدتانک- مایع 
دباغی- گونه برجســته 7. شهرخون و قیام- 
گوشت مرغوب کبابی- پژوهش کردن- مرزبان 
 8. کفش قدما- آتشــدان- تنقــات نوروزی 
9. ســخنان بیهوده- قسمت درونی الستیک 
 خــودرو- لباس جنــگ – فلز الکتریســیته 
10. عــدد قرن- سازشــاکی- آهوی کوهی- 
 دایره ای شــکل11. ورزشــگاه- کشــتارگاه 
12. دریاچه ای هالی شــکل در جنوب شرقی 
ســیبری روســیه- درجــه ای در ارتــش- 
نوعی حلــوا 13. طنــاب مســتحکم- بها و 
 قیمت- عروس آســمان- از وسایل کار جراح 
14. »انــدوه« مختصر- پایتخت »ســنگال«- 

نوعی نان فانتــزی 15. تقویت کردن کام یا 
عمل کسی- زاینده- تکرارشده

1. به قتــل رســاندن- نوعی پارچه ســفید 
بهــادار  اوراق  از  قیمــت-  ارزان   پنبــه ای 
 2. راهنمایــی- جمع مــاده- مقابل »غریبه« 
3. ابزار بــرش- موی مجعد- همســر مرد- 
دست ها 4. نپذیرفتن- کنج و گوشه- عدس- 
صــوت نــدای بی ادبانه 5. بزکوهــی- چهره 
شــطرنجی- فلزی مورداســتفاده در ساخت 
زیــورآالت 6. هامــش- اهــل مکــه- جوال 
ریســمانی میوه باغداران 7. توجه کردن- رگ 
گیاه- ناپخته 8. عامــت مفعول- نام یونانی 
صــددروازه در نزدیکــی دامغــان کنونــی- 
کجاســت؟ 9. جزیره شــطرنجی- پرنده در 
گویــش کــودک- دنبال چیزی گشــتن در 
تاریکی بااســتفاده از حس المسه 10. اکال- 
خــودروی گران قیمــت خارجــی- چندین 
»مورد« 11. نصف بیت- جوی خون- سودای 

ناله 12. زائوترسان خیالی- تناوب زراعی- شیطان در دین 
زرتشتی- شــهر مرکبات 13. آدم بدنهاد- این بار هرگز 
به مقصد نمی رســد- مردن از غصه- مطهر 14. ترکیبی 
 از ید- پســت و فرومایه- ضربه آرام با انگشت به چیزی 

15. عضو شنای ماهی- واحد مکالمات تلفنی- چلچراغ

  افقی

  عمودی
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