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مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در خراسان جنوبی خبر داد 

مشارکت بنیاد برکت در اجرای ۱۲۷ طرح عمرانی
 گفت وگو با

 اسیر شماره 7843 
اردوگاه قاطع 

ایمن سازی محور 
بجنورد-آشخانه گرفتار 

اعتبار 20 میلیاردی

رابطه معلومات 
 اندک با 

کاله برداری اینترنتی 

2

خراسان شمالی

70درصد تعاونی های 
فرش غیر فعال هستند

خراسان جنوبی

 جوالن زباله گردها 
در بیرجند
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در استان2

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی 
و آبـــخـــیـــزداری خـــراســـان شــمــالــی گفت: 
عرصه منابع طبیعی این استان ۲میلیون 
و ۴۱۲ هزار هکتار است که یک میلیون و 
۹۳۰هزار هکتار در شرایط بحرانی قرار دارد 

و نیاز به اجرای عملیات آبخیزداری است. 
حسین فردی در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: 
تاکنون عملیات آبخیزداری حدود ۵۰۰هزار 
استان  طبیعی  منابع  اراضـــی  از  هکتار 
انجام شده و ۲۰۰هزار هکتار نیز در دست 

اجراست و اتمام آن بستگی به تخصیص 
اساس  بر  کــرد:  دارد. وی عنوان  اعتبارات 
مطالعات انجام شده ۸۰درصد از مساحت 
و  فرسایش پذیر  اســتــان  طبیعی  عــرصــه 

۷۵درصد آن سیل خیز است...

هشدار معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان درباره بحران خزنده

بیابان زایی 2 میلیون هکتاری در خراسان  شمالی

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

»عملیات خیبر اسفند سال ۱۳6۲ در منطقه شرق 
دجله در عمق ۵۰کیلومتری خاک عراق انجام شد. 
این عملیات برای گرفتن بخشی از خاک عراق جهت 

فشار آوردن به عراق برای بازپس گیری خاکی بود...

اســتــانــدار خراسان  عمرانی  امــور  هماهنگی  مــعــاون 
شمالی گفت: مقاوم سازی و تثبیت جــاده تخریبی 
ناشی از رانش در مسیر بزرگراهی بجنورد - آشخانه 
در محدوده روستای خندقلو حدود ۲۰میلیارد تومان...

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی از شناسایی 
فردی که با درج آگهی جعلی استخدام نیروی کار 
از سایت های  بازدید  افزایش  و  تبلیغات  بهانه  به 

مشخص شده از متقاضیان کاله برداری می کرد...
2

آگهی تاریخ 07 / 09  / 1401      صفحه  1 خراسان

ش��هرداری بجس��تان در نظر دارد در رعایت 
م��اده 5 آیی��ن نامه مال��ی ش��هرداریها و به 
استناد بند  01 صورتجلسه شماره  107  مورخ 
1401/06/02 ش��ورای محترم اس��امی شهر 
بجستان ، نسبت به واگذاری یک واحد تجاری 
در ورودی جایگاه دو منظوره شهرداری واقع 
در حاش��یه کمربندی ، به ص��ورت اجاره و به 
مدت دوس��ال از طریق مزایده اقدام نماید 
.کلیه مراحل برگ��زاری مزای��ده از دریافت 
اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
)ستاد( به نشانی  www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد . تاریخ انتشار مزایده در سامانه 

ستاد مورخ  1401/09/19 می باشد .

 علی اکبر روحبخش-ش�ه�ردار بجس�تان

آگهی مزایده )نوبت دوم( 
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
تاریخ انتشار: 1400/09/10

  هیئت مدیره

جلسه مجمع عمومی فوق العاده ) نوبت اول( شرکت تعاونی 
مسکن مهر 103 مشهد به شماره ثبت 30996 رأس ساعت 
دفتر  در محل  مورخ 1401/09/22  روز سه شنبه   10:00
شرکت واقع در مشهد، بولوار پیروزی، پیروزی 20، حق 

شناس 6، پاک 96 با دستور جلسه ذیل تشکیل میگردد.
دست  در  با  شود  می  دع�وت  شرکت  محترم  اعضای  از 
داشتن کارت شناسائی معتبر جهت اتخاذ تصمیم نسبت 

به موضوعات دستور جلسه حضور بهمرسانند.
دستور جلسه: 

1- تصویب انحال شرکت تعاونی
2- تعیین مکان تصفیه

یادآوری:
اعضاء محترم می توانند حق رأی و حضور خود در مجمع 
عمومی را به موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری واگذار 
نمایند، در این صورت هر عضو عاوه بر رأی خود حداکثر 
تا 3 رأی با وکالت و غیر عضو فقط یک رأی وکالتی می تواند 
داشته باشد. هر یک از اعضاء می تواند جهت اخذ ورقه 
ورود به جلسه مجمع و اعطای وکالت به همراه نماینده خود 
با داشتن مدارک شناسایی معتبر در تاریخ 1401/09/21 از 

ساعت 9:00 الی 13:00 به دفتر شرکت مراجعه نمایند.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی نیشابور در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای 
احداث مرکز خدمات جامع سامت روستای شوراب را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. تمامی مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
   www.setadiran.ir پاک��ت ه��ا از طریق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( ب��ه آدرس
انجام خواهد ش��د. الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/09/12 می باشد. 

 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: از سایت: تا ساعت 19 روز سه شنبه  مورخ 1401/09/22
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 1401/10/03 

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت  8  صبح روز  یک شنبه  مورخ 1401/10/04
اطاعات تماس دس��تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطاعات بیش��تر در خصوص اس��ناد مناقصه و ارائه 
پاکت های الف( آدرس: نیش��ابور، ش��هرک فرهنگیان، ابتدای بلوار معلم، ستاد مرکزی دانشکده علوم 

پزشکی نیشابور طبقه اول، واحد حراست 
در صورت نیاز به اطاعات تکمیلی با دفتر فنی دانشکده با شماره 43307196 تماس حاصل فرمایید.

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

*مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 2/742/871/808 ریال  می باشد. 
*هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد. 

روابط عمومی دانشگاه 

» فراخوان مناقصه «
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در اج��رای مصوبه 1400/09/04 مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی 
استان خراسان رضوی )ش��ماره ثبت 33943، شناسه 
ملی 10380491265 به آدرس قانونی: مشهد، کیلومتر 
12 بزرگراه آس��یایی )جاده مش��هد- قوچان(، مقابل کارخانه ش��یرپگاه، پارک علم و فناوری خراسان(، دائر به 
تصویب افزایش س��رمایه ش��رکت و بنا به اجازه حاصل از تفویض اختیار اعطای��ی به هیات مدیره جهت عملی  
ساختن آن طی یک یا چند مرحله، بدینوسیله و در اجرای تکلیف قانونی موضوع ماده 169 قانون تجارت مراتب 

ذیل را به آگاهی سهامداران محترم می رساند:
1- اجرای افزایش س��رمایه، به نحو توام )استفاده از هر دو طریق پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات( یا به نحو 

جداگانه )از هر طریق مجزی پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات( می باشد.
2-سرمایه فعلی شرکت مبلغ 350,000,200,000 ریال منقسم به 318182 سهم    1,100,000  ریالی با نام و عادی می باشد.

3- میزان افزایش س��رمایه در این مرحله، مبلغ 150,000,400,000 ریال و تعداد س��هام قابل عرضه 136364 
سهم به ارزش اسمی 1,100,000 ریال )بدون مطالبه اضافه ارزش سهم( خواهد بود.

4-مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید برای سهامداران به مدت 60 روز از تاریخ نشر این آگهی 
بوده که در صورت تامین آن تا قبل از سررسید معینه، فرآیند پذیره نویسی متوقف خواهد شد.

5- سهامدارانی که به موجب گواهی حق تقدم خود، دارای مطالبات از شرکت می باشند می توانند ظرف مهلت 
مقرر ضمن تکمیل گواهی حق تقدم مبنی بر موافقت با تبدیل مطالبات به س��رمایه، آن را به آدرس قانونی 

شرکت ارسال نموده و یا مراجعه، تحویل و رسید دریافت نمایند.
6- سهامدارانی که تمایل به خرید سهام از طریق پرداخت نقدی دارند، می توانند ظرف مهلت مقرر حداکثر به 
تعداد سهام حق تقدم خود به بهای هر سهم یک میلیون و یکصد هزار ریال را به حساب 0105098242009 نزد 
بانک ملی ایران ش��عبه پردیس دانشگاه فردوسی مشهد واریز و اصل فیش واریزی را به انضمام گواهی حق 

تقدم تکمیل شده، به آدرس قانونی شرکت ارسال و یا تحویل و رسید دریافت نمایند.
7- هیات مدیره مجاز است بر طبق مصوبه مجمع و تفویض اختیار دریافتی، سهام باقیمانده سهامدارانی که در 

مهلت مقرر از حق تقدم خویش استفاده ننمایند را به سایر متقاضیان واگذار نماید.
هیات مدیره شرکت ف
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آگهی پذیره نویسی
)مرحله دوم افزایش سرمایه(

جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت  10 صبح روز چهارشنبه مورخ  1401/09/23در 
محل دفتر جدید شرکت واقع درجاده سنتو روبروی کورده  شهرک صنعتی فن آوریهای برتر  
خیابان صنعت  - صنعت 10 پاک 87 تفتان توس  تش��کیل میگردد از کلیه اعضای محترم 
ش��رکت دعوت میگردد جهت اتخاذ تصمیمات ذیل حضور بهم رسانند.اعضای محترمی که 
امکان حضور آنها در جلسه مقدور نمیباشد میتوانند حق رای خود را به موجب وکالتنامه 
کتبی به فرد دیگری محول نمایند که در اینصورت تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر  سه 

رای و هر شخص غیر  عضو تنها یک رای خواهد بود .
دستور جلسه : تصویب تمدید مدت فعالیت شرکت با توجه به نامه شماره  2/18201 مورخ 

1401/5/23 اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد
هیات مدیره شرکت  تعاونی مسکن مهر 116 ف

/4
01
11
81
4

آگهی دعوت  مجمع عمومی فوق العاده  شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 
صد و شانزده مشهد بشماره ثبت  31325  - نوبت دوم  )تاریخ انتشار : 10 /1401/09 (             

ش��هرداری بجس��تان در نظر دارد در رعایت 
ماده 5 آیین نامه مالی شهرداریها و به استناد 
بند 1 صورتجلس��ه ش��ماره  81 مورخ  1401/02/21 
ش��ورای محترم اسامی شهر بجستان ، نس��بت به واگذاری کافی ش��اپ واقع در بلوار مطهری � 
پارک ملت،  به صورت اجاره و به مدت یکس��ال به متقاضیان واجد ش��رایط اقدام نماید . کلیه 
مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و  بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(  به نش��انی  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 
تاریخ انتشار مزایده در سامانه ستاد مورخ  1401/09/19 می باشد .                                                            

   علی اکبر روحبخش-ش�ه�ردار بجس�تان
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد مقدس
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی مصنوعات 
نفت گاز و الکتریک مشهد مقدس

مشهد  الکتریک  و  گاز  نفت  مصنوعات  یدکی  لوازم  فروشندگان  صنف  اتحادیه  بازرس  و  مدیره  هیئت  انتخابات 
مقدس با رعایت کامل مفاد دستورالعمل بهداشتی اباغی ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار خواهد شد.

لذا بدینوسیله از کلیه اعضاء دارای پروانه کسب معتبر اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی مصنوعات نفت گاز 
و الکتریک مشهد مقدس دعوت میگردد شخصًا با در دست داشتن اصل یا فتوکپی پروانه کسب معتبر به همراه 
کارت شناسائی عکس دار از ساعت 9 صبح لغایت 12 روز سه شنبه مورخ 1401/09/29 جهت شرکت در انتخابات 
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه، به » حسینیه تهرانیها « واقع در خیابان خاکی- مقابل آخوند خراسانی 11 مراجعه و 
نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد پنج نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره و یك نفر بازرس اصلی 

انتخاب نمایند.
 تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره دو نفر و بازرس علی البدل نیز یک نفر می باشد .   

) اسامی داوطلبان هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی مصنوعات نفت گاز و الکتریک 
مشهد مقدس به ترتیب حروف الفبا (

) اسامی داوطلبان بازرس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی مصنوعات نفت گاز و الکتریک 
مشهد مقدس به ترتیب حروف الفبا (

هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد مقدس

نام و نام خانوادگیردیف

فرهاد برادران روحانی1

محمد حلوائی2

وحید رحمتی ثانی3

عبدالرضا رضوانی4

حمیدرضا زمانی عاقل5

نام و نام خانوادگیردیف

زهرا سلطانی زنجانی6

منصور شامی7

احسان شریف بخارائی8

محمدامیر نورزاد9

نام و نام خانوادگیردیف

حمید بوستانی1

نعیمه ذاکری2

مرتضی خطیب3

نام و نام خانوادگیردیف

حمیدرضا زمان زاده4

حامد عاطفی5



   خراسان 
شمالی 
نیازمند نقشه 
آمایش کشت   
حسین نژاد، استاندار 
خراسان شمالی 
گفت: برای توسعه 
بخش کشاورزی 
باید نقشه آمایش 
کشت سرزمین از 
سوی وزارت جهاد 
کشاورزی در اختیار 
استان قرار گیرد تا به 
عنوان یک نقشه راه 
بتوان دغدغه های 
کشاورزان را 
کاهش داد.

خبرخبر
روزروز

مشارکت بنیاد برکت در اجرای ۱۲۷ طرح عمرانی خراسان جنوبی
مدیرکل ســتــاد اجــرایــی فــرمــان حــضــرت امــــام)ره( در 
خراسان جنوبی گفت: ۱۲۷ طرح عمرانی و زیربنایی در 
این استان با مشارکت بنیاد برکت در دست اجراست 
و هدف گذاری شده که این طرح ها تا پایان سال آینده 

تکمیل شود.
سیدمجتبی موسوی  در گفت وگو با ایرنا افــزود: این 

طــرح هــا شــامــل ســاخــت ۶ مــدرســه، چــهــار مسجد، 
ــد مسکونی و ۴۲ طــرح عمرانی دیگر شامل  ۷۵واحـ
الیروبی و مرمت قنوات روستایی، آبرسانی، بازسازی و 

تجهیز مدارس، بیمارستان و خانه عالم است.
وی بیان کرد: ستاد اجرایی فرمان حضرت امــام)ره( در 
چند سال اخیر در زمینه سالمت و سایر خدمات نیز 

یک میلیارد تومان در خراسان جنوبی هزینه کرده است.
ایــن ستاد از ابتدای فعالیت خــود در امــور زیربنایی 
و فرهنگی ۷۰۱ طــرح را با سرمایه گذاری ۹۰ میلیارد 
تومان در استان اجرا کرده  و از این تعداد ۵۷۴ طرح در 
زمینه عمرانی و امور زیربنایی بوده که با اعتبار بیش از 

۸۰میلیارد تومان اجرایی شده است.

وی بــا اشـــاره بــه اقــدام هــای توانمندسازی اقتصادی 
و توسعه کــارآفــریــنــی و اشــتــغــال زایــی ســتــاد اجــرایــی 
ــزار و ۸۵۲  ــ در خـــراســـان جــنــوبــی گــفــت: تــاکــنــون ۸ه
طــرح اشتغال زایی بــا ســرمــایــه گــذاری بیش از هــزار و 
۶۸۲میلیارد تومان توسط بنیاد برکت ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( در این استان اجرا شده است.

   حمایت از ۴ هزار کودک مبتال به سوءتغذیه  خراسان جنوبی
کمیته امداد امام خمینی)ره ( خراسان جنوبی از 
۴هزار کودک مبتال به سوءتغذیه حمایت می کند .

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد استان 
در گفت وگو با خبرنگار صدا و سیما با اشاره به اینکه 

کمک به امنیت تغذیه نیازمندان از جمله برنامه های 
حمایتی این نهاد است، افزود: کمیته امداد استان هم 
 اکنون حمایت از ۴ هزار کودک کمتر از پنج سال مبتال 

به سوءتغذیه را بر عهده دارد و ماهیانه ۱۲۵ هزار 
تومان به هر کدام از آن ها کمک می کند.

حسینی افزود: این برنامه حمایتی با همکاری 
و مشارکت کمیته امداد و معاونت امور بهداشتی 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در حال انجام است .
وی گفت: شناسایی کودکان دچار سوءتغذیه، 

مراقبت های ویژه بهداشتی، آموزش خانواده ها 

و پیگیری و پایش رشد کودک و مادر از جمله 
اقدام های دانشگاه علوم پزشکی و تأیید 

نیازمندی، شارژ بن کارت تغذیه و پیگیری دریافت 
سبد غذایی خانواده ها از جمله وظایف امداد در 

این طرح است.
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در استان

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری خراسان 
شمالی با بیان اینکه ۷۰ درصد تعاونی های حوزه 
فرش استان فعال نیستند، گفت: تدوین سند 
توسعه فرش دستباف، مشکالت قالیبافان را رفع 

خواهد کرد.
به گزارش مهر، ناصر فخر موحدی در کمیته فرش 
دستباف خراسان شمالی اظهار کرد: با احصای 
مشکالت حوزه فرش توسط متولیان آن و تدوین 
سند توسعه فرش دستباف به عنوان یک نقشه 
راه، مشکالت قالیبافان استان مرتفع خواهد شد.

وی با تأکید بر تشکیل کمیته تدوین سند فرش 
دستباف ادامه داد: باید تمام موضوعات در این 
سند تعریف شود و الزمه تحقق این سند، اعمال 
نظرات بخش خصوصی، بانک ها، تعاونی ها و اتاق 

بازرگانی است.
وی با اشاره به اینکه سند توسعه فرش دستباف 

استان در مرحله پیش نویس قــرار دارد، تصریح 
کرد: برای تدوین این سند، تغییر دیدگاه مدیران 
متولی و ورود جدی تر آنان به صنعت فرش امری 

الزامی است.
فخر موحدی از اعــالم آمــادگــی دانشگاه علمی 
کاربردی برای ایجاد رشته فرش خبر داد و گفت: 
تاکنون آموزش و پرورش اقدامی در راستای ایجاد 

رشته تحصیلی فــرش نــداشــتــه؛ امــا مــی تــوان با 
بررسی ظرفیت های دانشگاه علمی کاربردی این 

مهم را محقق کرد.
صنعت فــرش، بخش رهــا شــده حــوزه اقتصادی 
است و این در حالی است که با توجه به اهمیت 
ویــژه ایــن صنعت باید شاهد اثربخشی آن در 

توسعه اقتصادی استان باشیم.

خراسان شمالی  خراسان شمالی  

۷۰ درصد 
تعاونی های فرش 
غیر فعال هستند

تاریخ     09/10/ 1401

/ج
14
12
27
8

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ط
/4
01
09
96
0 09152003500

دنیای
فرسوده

سواری، وانت، تاکسی
با ارائه کارت طالیی

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/4
01
02
35
5

/ج
40
10
05
86

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

4ج
01
03
07
3

نعیمی 
در، پنجره و کابینت

خورده ریز وغیره خریداریم
09354604745

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/4
01
09
89
5

/ج
40
10
03
35

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده
نقد و اقساط "سمیعی"

09155597618-37532823

ط
/1
41
14
07

گازرسانی

/ج
40
11
17
24

به تعدادی خانم یاآقا
جهت کار مشاورامالک 

بادرامدتضمینی نیازمندیم 
طالب 09364962800

/ج
40
10
33
94

گــلبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530

ط
/4
01
06
10
5 09155229545

2و09011254001

دیپلم بگیرید
شهریه اقساطی

از پایه 9 تا 12 یکساله 
دیپلم بگیرید

ط
/4
01
09
95
7

09152029978-09153526269

آموزشگاه هایمشاورین امالکخودروهای فرسوده
تخصصی

درهای اتوماتیک

در و پنجره

ایزوگام و عایق کاری

آسانسور

گازرسانی

خبر
چاه های روستایی به کنتورهای 

نسل جدید مجهز می شوند

مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و 
کاهش آب بــدون درآمــد آبفا خراسان رضــوی از 
طرح این شرکت برای تجهیز چاه های روستایی 

استان به کنتورهای پرتابل نسل جدید خبر داد.
»محمد سلطانی اصل« با اشــاره به هزار حلقه 
چاه در مناطق روستایی استان و برداشت ۱3۴هزار 
مترمکعب آب از این منابع زیرزمینی در سال 
گذشته اظهار کرد: ۱۶۰ چاه روستایی که ۸۰ درصد 
آب مشترکان روستایی را تأمین می کنند، در فاز 

نخست این طرح دارای کنتور می شوند.
وی منابع تأمین آب شهرهای استان را ۴3۷حلقه 
اعالم کرد و گفت: ۹۵ درصد چاه های شهری دارای 
کنتور و ۹۵درصــد چاه های روستایی فاقد کنتور 

هستند.
وی همچنین یکی از چالش های حوزه آب بدون 
درآمد در خراسان رضوی را فرسودگی 3۸ درصد 
شبکه های توزیع و خطوط تولید 3۰هزار کیلومتری 
آب اعالم کرد و افزود: اصالح و نوسازی ۲۰ درصد 
شبکه های توزیع  و خطوط انتقال آب، ۴ هزار و 
3۸۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که تأمین آن 
با توجه به وضعیت مالی شرکت بسیار دشوار 

است.
سلطانی همچنین گفت: در حالی که میزان آب 
بدون درآمد در این استان 3۴/۹ درصد است، 

هدررفت آب ۰/۹ درصد کاهش یافته است.

اشتغال زایی  بسیج جامعه زنان 
خراسان رضوی در ۷۳ مرکز

مسئول بسیج جامعه زنان خراسان رضوی گفت: 
در حوزه اشتغال زایی بانوان توانستیم ۷3 مرکز 

کارآفرینی بانوان را در استان راه اندازی کنیم.
رؤیا حیدرزاده در گفت وگو با تسنیم اظهار کرد: 
در راستای اشتغال زایی، ۷3 مرکز کارآفرینی بانوان 
ــدازی  توسط بسیج جامعه  زنــان در استان راه ان

شده است.
ــزود: ســال گذشته ۵۷ مــرکــز کارآفرینی  ــ وی اف
داشته ایم که در حال حاضر به ۷3 مرکز رسیده 
است. این مراکز کارآفرینان و افراد جویای کار، زنان 
سرپرست خانوار، بی سرپرست و بدسرپرست 
را که نیازمند اقــدامــات توانمندسازی در حوزه 
اقتصاد هستند، شناسایی کرده و کارآفرینی را 
توسعه داده انــد و بانوان جویای کار دارای کار و 

درآمد ثابت می شوند.
وی عنوان کــرد: تا پایان ســال گذشته ۵۷ مرکز 
کارآفرینی داشتیم که در این مراکز بیش از ۲هزار 
شغل ثابت برای بانوان ایجاد شد و بیش از ۶ هزار 
نفر نیز به صورت غیر ثابت و مقطعی فعالیت 

داشتند.

سرپرست سازمان 
مــدیــریــت پسماند 
شهرداری بیرجند از 
اجرای طرح تفکیک 
ــه از مـــبـــدأ در  ــالـ زبـ
بیرجند خبر داد و 
گفت: با اجرای این طرح، زباله گردها هم 

ساماندهی می شوند.
این روزهــا زباله گردی در شهر بیرجند 
شیوع پیدا کرده است و هر روز بسیاری 
فارغ از سن و جنسیت به جمعیت این 

افراد اضافه می شوند.
بدیهی است تولید ۱۱۰ تا ۱۵۰ تُن زباله 
در روز و جای خالی طرح های جمع آوری 
نه تنها بر این پدیده دامن می زند بلکه 
با اجرایی نشدن طرح تفکیک زباله از 
مبدأ و همچنین نبود بازیافت در استان، 
سودهای میلیاردی طالهای کثیف که 
عــده ای بــرای گــذران زندگی به آن روی 
آورده انـــد، نصیب دالالنــی می شود که 
سود چند صد هزار تومانی زباله گردها 
را میلیاردی به جیب می زنند و از استان 

خارج می کنند.
هرچند متولیان از اجرای طرح تفکیک 
زباله از مبدأ و ساماندهی زباله گردها 

در دل این طرح خبر می دهند؛ اما امید 
است در مسیر اجرا ناتمام نماند.

وعده هایی که ناتمام ماند ◾
۱۷ مرداد ۹۷ محمدعلی جاوید، شهردار 
وقت بیرجند گفت: مناقصه تفکیک 
پسماندهای خانگی از مبدأ را در دستور 
کار قرار داده ایم که پیمانکار از چند روز 
آینده تفکیک را از مبدأ آغــاز می کند 
و پـــردازش پسماندها نیز باید توسط 

پیمانکار انجام  شود.
وعده این طرح نه تنها در چند روز عملی 
نشد؛ بلکه باری دیگر همایون شاکری، 
معاون وقت خدمات شهری شهردار 
بیرجند در ۱3 دی ۹۷ وعده دیگری برای 
اجرای طرح داد و گفت: پیمانکار طرح 
تفکیک زباله از مبدأ مشخص شده و 
امیدواریم تا پایان سال ۹۷ این طرح در 

شهر بیرجند اجرایی شود.
اکنون از این وعده ها چند سال می گذرد 
و مسئوالن هــم کرسی خدمت را به 
دیگری واگــذار کرده اند؛ اما هنوز طرح 
به معنای واقعی اجرایی نشده است. 
انتظار مــی رود در شرایطی که می توان 
از این گنج کثیف، سودهای میلیاردی 

حاصل کــرد، اندکی در اجــرای واقعی 
طرح گام برداشته شود.

تولید ۱۵۰ تن زباله در ۲۴ ساعت ◾
محمود ظــهــوری، سرپرست سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری بیرجند در 
گفت وگو با مهر، نظافت معابر شهری، 
ساماندهی زباله گردها، ساماندهی 
سگ های بدون صاحب و اورژانس ۱3۷ 
را از جمله اقدامات سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری بیرجند عنوان کرد 
و گفت: روزانه ۱۱۰ تا ۱۵۰ تن زباله تولید 
و توسط این سازمان مدیریت می شود.

وی با اشاره به سؤالی پیرامون طرح های 
مسئوالن برای ساماندهی زباله گردها 
ــیــان کــــرد: تــفــکــیــک زبـــالـــه از مــبــدأ  ب
منطقی ترین قسمت از جمع آوری زباله 
است که خواستاریم توسط شهروندان 

مورد توجه قرار گیرد.
ظهوری از اجرای طرح تفکیک زباله از 
مبدأ خبر داد و بیان کرد: این طرح آماده 
شده و در حال رفع ایرادهای آن هستیم 
که امید اســت با استفاده از ظرفیت 
مجریان بخش خصوصی تا پایان بهمن 

ماه اجرایی  شود.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری خبر داد 

جوالن زباله گردها در بیرجند

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
خراسان شمالی گفت: عرصه منابع طبیعی این استان 
۲میلیون و ۴۱۲ هـــزار هکتار اســت کــه یــک میلیون و 
۹3۰هزار هکتار در شرایط بحرانی قرار دارد و نیاز به اجرای 

عملیات آبخیزداری است.
حسین فردی در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: تاکنون عملیات آبخیزداری 
حدود ۵۰۰ هزار هکتار از اراضــی منابع طبیعی استان انجام شده و 
۲۰۰هزار هکتار نیز در دست اجراست و اتمام آن بستگی به تخصیص 

اعتبارات دارد.
وی عنوان کرد: بر اساس مطالعات انجام شده ۸۰ درصد از مساحت 
عرصه طبیعی استان فرسایش پذیر و ۷۵ درصد آن سیل خیز است و 

برخی از این عرصه ها همپوشانی سیل و فرسایش را با هم دارند.
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی 
یادآور شد: ورود گل و الی به سدها یکی از نگرانی ها در زمینه فرسایش 
خاک استان است که این امر موجب کاهش عمر مفید این سازه ها 
می شود. وی با بیان اینکه با اصــالح روش هــای شخم و شیار باید از 
فرسایش خاک جلوگیری کرد، افزود: این روش ساالنه ۲ تا 3 درصد از 

فرسایش خاک جلوگیری می کند.
ــرد: خــراســان شمالی تــا پیش از اجـــرای طــرح هــای  ــردی عــنــوان کـ فـ
آبخیزداری، ضریب باالی سیل خیزی را داشت که ساالنه خسارت های 
زیادی ناشی از این سیالب به محصوالت کشاورزی و باغی وارد می شد. 
افزایش اعتبارات در این حوزه با هدف مقابله با سیل، فرسایش خاک 
و افزایش پوشش گیاهان در سال های اخیر نتایج مهمی را به دنبال 
داشته است. وی عنوان کرد: مطالعه، ارزیابی و پایش در مناطقی که 
عملیات آبخیزداری انجام شده، در هر بار کاهش ۲۱درصــدی حجم 

سیالب را نشان می دهد. 

 بیابان زایی ۲ میلیون هکتاری 
در خراسان  شمالی

خبر



دست قاچاقچی 
سوخت رو شد 

سرهنگ حسین 
جوانبخت، رئیس 

پلیس امنیت 
اقتصادی خراسان 

رضوی گفت: با 
تالش مأموران 
اداره مبارزه با 

قاچاق كاال و ارز این 
پلیس 35هزار لیتر 

سوخت قاچاق در 
شهرک طرق كشف و 
یک نفر دستگیر شد. 

متهم چندی پیش 
هم 32 هزار لیتر 

دیگر را قاچاق كرده 
بود.

خبرخبر
روزروز

رئــیــس پــلــیــس فــتــا اســتــان 
خراسان رضوی از شناسایی 
فردی که با درج آگهی جعلی 
استخدام نیروی کار به بهانه 
تبلیغات و افزایش بازدید از 
سایت های مشخص شده از 

متقاضیان کاله برداری می کرد، خبر داد.

وجهمشترکطعمههادرکالهبرداریها ◾
به گــزارش قــدس، یکی از موضوعات پیش پا 
افتاده؛ اما پر کاربردی که معموالً مــورد توجه 
کالهبرداران در فضای مجازی قــرار می گیرد، 
ماجرای جذب نیرو، استخدام دور کاری، تایپ 

متن و مانند این موارد است.
ــن مقوله کــه وجـــود فــضــای مــجــازی و  بــارهــا ای
پیشرفت تکنولوژی در جامعه امــروزی سبب 
سرعت گرفتن کارها و کاهش هزینه های تردد 
در خــیــابــان هــا و در نتیجه افــزایــش آسایش 
عمومی شده، مورد تأکید تمامی صاحبنظران 
قرار گرفته است؛ اما این موضوع را که هرچه 
پیشرفت ایجاد شود، در مقابل هم مسیرهای 
کاله برداری جدید و تازه ای برای سودجویان باز 

می شود نباید فراموش کرد.
بررسی و انتشار تعداد زیــادی پــرونــده توسط 
تیم رسانه ای روزنامه قدس به این واقعیت تلخ 
اشـــاره دارد کــه بیشتر طعمه ها در ایــن قبیل 
کاله برداری های صورت گرفته یک وجه مشترک 
دارنــد و آن هم اطالعات بسیار انــدک در مورد 
فضای مجازی و شیوه های کــاله بــرداری در این 

بستر است.
ــه در دام  نــکــتــه دیـــگـــر ایــــن اســــت افـــــــرادی کـ
کاله برداری ها، سرقت وجوه و... می افتند بدون 
مــشــورت بــا کسانی وارد مــاجــرا مــی شــونــد که 
اطالعات دقیقی در این حوزه دارند و اگر این گونه 
رفتار می کردند از خسارت های مالی و روحی تا حد 
زیادی پیشگیری می شد. اما به دالیل مختلف از 

بازگو کردن موضوع خودداری می کنند.

مردمدرداموعدههایتوخالی ◾
در تشریح یکی از ایــن پــرونــده هــای پــر تکرار، 
رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی گفت: 
با ارائه مرجوعه قضایی توسط شاکیان متعدد 
به این پلیس مبنی بر اینکه با مشاهده آگهی 
ــرای بــازدیــد از سایت با  استخدام نیروی کــار ب
گوشی یا رایانه به صورت دور کاری با آگهی دهنده 
تماس گرفته اند و برای پرداخت دستمزد نسبت 
به افتتاح حساب کاربری در سایت اعالم شده 

ــدام و در نهایت بــرای تشکیل پرونده و حق  اق
نام نویسی اولیه مبالغی را از 150 هزار تومان تا 
650 هــزار تومان به حساب فــرد آگهی دهنده 

واریز کرده اند.
بر اساس روال معمول که در این پرونده ها وجود 
دارد، کالهبردار پس از واریز وجه به حساب های 
در اختیارش دیگر پاسخی به متقاضیان کار 
نمی دهد و خط خود را خاموش می کند. با توجه 
به توضیحات شاکیان، رسیدگی به موضوع در 

دستور کار یکی از تیم های پلیس فتا خراسان 
رضوی قرار گرفت.

سرهنگ جواد جهانشیری همچنین افزود: بنا 
به اظهار شاکیان، در برخی موارد فرد کالهبردار 
پس از جلب اعتماد و تبلیغات فریبنده مبنی 
بــر تضمین درآمـــد و ارائـــه مــزایــای شغلی بــرای 
آنکه این افراد راحت تر مبالغ درخواست شده 
را به حساب واریــز کنند مدعی می شد تمامی 
هزینه های اولیه نام نویسی همزمان با پرداخت 
نخستین حقوق به حساب طعمه ها بازگردانده 

خواهد شد.
این مقام انتظامی ادامه داد: در ادامه و با تالش 
مأموران پلیس فتا و با اقدامات فنی و تخصصی 
کارشناسان، مشخص شد کاله برداری ها توسط 
یک مرد انجام شده است. پس از هماهنگی های 
قضایی، متهم در محل اختفایش در یکی از 
مناطق مرکزی شهر مشهد شناسایی و دستگیر 
شد. پس از انتقال این فرد به مقر پلیس فتا او 
با رؤیــت شواهد فنی بــزه خــود را پذیرفت. فرد 
کالهبردار همچنین در اعترافاتش گفت که 
کسب منافع مالی، نیت اصلی او بــوده و برای 
همین اقدام به انتشار آگهی های جعلی جذب 
نیروی کار کــرده اســت. این فرد پس از آنکه به 
خواسته اش می رسید، شماره تلفن همراهش 

را تغییر می داد.
سرهنگ جهانشیری به شهروندان و به ویژه 
افراد جویای کار توصیه کرد: یکی از شگردهای 
مجرمان سایبری کاله برداری مبالغ اندک؛ ولی 
به تعداد انبوه است. بنابراین با توجه به اهمیت 
موضوع به افــراد جویای کار توصیه می شود با 
مطالعه قوانین سایت های مــوصــوف نسبت 
به نیات افــراد مختلف هوشیار بــوده تا در دام 

سودجویان فضای سایبری گرفتار نشوند.
ــرادی که  با دستگیری این متهم، شناسایی اف
تصور می شود تعدادشان زیــاد اســت و با این 
شیوه در دام فرد کالهبردار افتاده اند همچنان 

در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار دارد.

دردسرهایمادیفضایمجازیبرایسادهاندیشان

 رابطه معلومات اندک 
با کاله برداری اینترنتی 

سرهنگ جهانشیری: یکی از شگردهای مجرمان سایبری كاله برداری مبالغ 
اندک؛ ولی به تعداد انبوه اســت. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع به افراد 
جویای كار توصیه می شود با مطالعه قوانین سایت های موصوف نسبت به نیات 
افراد مختلف هوشیار بوده تا در دام سودجویان فضای سایبری گرفتار نشوند.

گزيدهگزيده

خبر
 ایمن سازی 

 محور بجنورد-آشخانه 
گرفتار اعتبار 20میلیاردی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان 
شمالی گفت: مقاوم سازی و تثبیت جاده تخریبی 
ناشی از رانــش در مسیر بــزرگــراهــی بجنورد - 
آشخانه در مــحــدوده روســتــای خندقلو حدود 

۲0میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
ــرد: مــحــور بــزرگــراهــی  مــهــدی رشــیــدی اظــهــار کـ
بجنورد-آشخانه در سال ۹۹ دچار رانش و تخریب 
شد که مقاوم سازی، مرمت و تثبیت آن در همان 
ســال به صــورت موقت انجام شــد؛ امــا با وجود 
رانش های جدید، تکمیل این طرح امسال هم در 

دست پیگیری و اجراست.
وی تصریح کرد: برنامه ریزی برای تأمین این هزینه 
از محل منابع استانی در دست پیگیری است و 

این طرح تا پایان امسال تکمیل می شود.
وی گفت: پیش از ایــن، باند شمالی این مسیر 
ایمن سازی شد و اکنون باند مذکور به صورت دو 
طرفه و مسیر رفت و برگشت مجزا زیر بار ترافیک 
رفته و ایمن سازی جاده در باند جنوبی در دست 

اجراست.
به گــزارش ایرنا، وی با اشــاره به ترک های ناشی 
از رانش زمین در پل این مسیر بزرگراهی افزود: 
پیمانکار در حال اجرای اقدامات مربوط به تثبیت 
زمین در ایــن مسیر اســت و پس از ایمن سازی 

اقدام برای مرمت پل هم انجام می شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان 
شمالی خاطرنشان کــرد: همچنین بــرای انجام 
ــن مسیر  ــدامــات عمرانی در بــانــد شمالی ای اق

8میلیارد و 500 میلون تومان اعتبار هزینه شد.
وی گفت: مبلغ قـــرارداد بــرای اقدامات عمرانی 
در باند جنوبی این مسیر بزرگراهی ۹ میلیارد و 
500 میلیون تومان است و بر این اساس مرمت و 
تثبیت این جاده تخریب شده حدود ۲0 میلیارد 
تومان هزینه دارد. رشیدی خاطرنشان کرد: اکنون 
باند جنوبی این مسیر به علت انجام اقدامات 
ــردد از باند شمالی به  عمرانی بسته اســت و ت

صورت رفت و برگشت انجام می شود.

 دستگیری قاچاقچیان مسلح 
در مشهد  

به گزارش قدس، با دستگیری قاچاقچیان مسلح 
مــواد مخدر از ناحیه آن هــا 5 کیلوگرم هروئین 

فشرده کشف شد.
سرهنگ مهدی سلمانیان، رئیس پلیس مبارزه با 
مواد مخدر خراسان رضوی خبر داد: جان بر کفان 
مرکز عملیات ویــژه پلیس مبارزه با مــواد مخدر 
خراسان رضــوی در اقدامی اطالعاتی محموله 
مواد مخدر صنعتی را که از استان های شرقی به 
خراسان رضوی قاچاق شده بود، در حاشیه شهر 

مشهد ردزنی کردند.
سرهنگ مهدی سلمانیان ادامه داد: پلیس در 
این عملیات ضربتی و غافلگیرانه، خودرو سواری 
قاچاقچیان را در شهرک شهید رجایی توقیف و 
با دستگیری دو متهم 5کیلوگرم هروئین فشرده و 
یک قبضه اسلحه کلت کمری جنگی کشف کرد.

تحقیقات در این باره ادامه دارد.

در شهر3
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قاچاق 35 كیلوگرم شیشه با تاكسی!
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: مأموران انتظامی 
35کیلو و 451 گرم شیشه را که از مرزهای شرقی کشور وارد 

شده بود، در شهرستان بیرجند کشف کردند.
به گزارش قدس، سردار ناصر فرشید اظهار کرد: مأموران 
ایست و بازرسی علی آباد شهرستان بیرجند هنگام کنترل 
خودروهای عبوری به یک تاکسی پژو 405 و سرنشین آن 

مشکوک شدند و خــودرو را بــرای بررسی بیشتر متوقف 
کردند. وی بیان کــرد: مــأمــوران در بازرسی وسایل همراه 
سرنشین تاکسی، 35 کیلو و 451 گرم شیشه که از مرزهای 

شرقی کشور وارد شده بود، کشف کردند.
 فرمانده انتظامی خراسان جنوبی افــزود: مأموران در این 
زمینه یک متهم را دستگیر و به همراه پرونده بــرای سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی کردند. 
وی همچنین در تشریح یک عملیات پلیسی دیگر گفت: 
مأموران انتظامی در بازرسی از کوله پشتی سه عابر پیاده در 
شهرستان نهبندان 100 کیلو و ۲00 گرم تریاک کشف کردند.
سردار ناصر فرشید اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان 
نهبندان هنگام کنترل محورهای فرعی به سه عابر پیاده که 

در تاریکی شب در حال تردد بودند، مشکوک شدند و به 
آنان دستور ایست دادند.

وی افزود: متهمان با مشاهده مأموران با رها کردن کوله پشتی 
خود و با استفاده از تاریکی شب متواری شدند که با اقدام به 
موقع پلیس، دو متهم دستگیر و یک نفر دیگر متواری شد 

که تحت تعقیب قرار گرفت.

قاچاق
   كشف محموله چوب قاچاق  در بجنورد

فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد از كشف 1/5تن 
چوب قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مسعود وحیدی، فرمانده انتظامی 
شهرستان بجنورد گفت: مأموران دریافتند خودرو 

حامل چوب قاچاق در مسیر جاده روستایی »سلولی« 
در حال تردد است. از همین رو خودرو مورد نظر 
با سرعت عمل مأموران توقیف و به مقر انتظامی 

منتقل شد. وی با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو 
مقدار 1/5 تن چوب جنگلی قاچاق كشف شد، گفت: 

در همین زمینه یک قاچاقچی نیز دستگیر كه پس از 
تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و خودرو 

نیز برای انجام اقدامات قانونی به اداره منابع طبیعی 
تحویل داده شد. به گزارش صدا و سیما، سرهنگ 

وحیدی با تأكید بر اینکه سودجویان و قاچاقچیان 

همواره به دنبال رسیدن به منافع خود هستند، از 
شهروندان عزیز خواست تا در صورت اطالع از 

این گونه موارد كه ضربه سنگینی به طبیعت وارد 
می كنند، بالفاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی 

11۰به پلیس اطالع دهند.

عقیل رحمانی  در پــی دو عملیات دقیق 
محیط  بانان مشهدی، سه شکارچی غیر مجاز 
دستگیر شدند که در زمینه شکار قوچ و پرنده های 

وحشی فعالیت می کردند.
هــادی موسی پور، رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست مشهد در تشریح زوایای این اقدام گفت: 
پیرو کسب خبری مبنی بر خرید و فروش سالح و 
مهمات و همچنین شکار غیر مجاز از ناحیه فردی 
در محدوده کالنتری ثامن، موضوع طبق تعامل 
خوبی که میان پلیس و این یگان وجود دارد، به 
اطالع فرمانده کالنتری ثامن رسید. از همین رو 
انجام عملیات مشترک در دستور کار قرار گرفت.

رئــیــس اداره حفاظت محیط زیــســت مشهد 
ــرد: در نــهــایــت پــس از چــنــد روز کــار  تــصــریــح کـ
اطالعاتی و میدانی، رد عامل این اقدام در محدوده 
کالنتری مذکور زده شد و دستور ورود به محل 
حضور نخستین شکارچی غیر مجاز توسط مقام 
قضایی صــادر شد و در اختیار مــأمــوران دولتی 

قرار گرفت.
وی بیان کرد: با ورود غافلگیرانه به خانه امن این 
شکارچی حرفه ای، محل مورد بازرسی قرار گرفت 
که دو قبضه اسلحه شکاری گلوله زنی غیر مجاز 

)قاچاق( به همراه مهمات مربوط، تعداد 80 تیر 
فشنگ کالیبر 1۲، یک دستگاه دوربین چشمی، 
دستگاه فشنگ پر کن، اجزای بدن دو رأس قوچ 
وحشی، مقداری مشروبات الکلی و... کشف و 

ضبط شد.
هـــادی مــوســی پــور بــیــان کـــرد: پــس از هماهنگی 
با مقام قضایی، متهم روانـــه بازداشتگاه شد. 
همچنین ضرر و زیان وارده به محیط زیست از 
بابت شکار دو رأس قوچ وحشی مبلغ 500میلیون 

ریال بوده که متهم ملزم به پرداخت آن است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مشهد ادامه 

داد: در مأموریت دیگری که باز هم با همراهی و 
همکاری عوامل انتظامی در کالنتری ثامن صورت 
گــرفــت، عــامــالن شــکــار، صید و خــریــد و فــروش 
پــرنــدگــان وحشی دستگیر شدند کــه از ناحیه 
متهمان 30قطعه چکاوک وحشی، ۹ قطعه سهره 
پيشانی سرخ، یک قطعه بلبل خرما کشف شد. 
در ایــن زمینه دو نفر دستگیر و پس از تکمیل 

پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.
وی در پایان از تعامل و همکاری خوب و ارزشمند 
ــری ثــامــن بـــرای  ــت ــالن ــوران انــتــظــامــی در ک ــأمــ ــ م

مأموریت های انجام شده قدردانی کرد.

محیط زيست محیط زيست 

رئیسادارهحفاظتمحیطزیستمشهد
خبرداد

جریمه 5۰میلیون 
تومانی در انتظار 

شکارچی قوچ

تاریخ     09/10/ 1401

خریدار لوازم منزل
ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 

مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467
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خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

حسابدار



   دومین کاروان 
طرح ملی »نذر 
آب5«  
محمدعلی کاوسی  
مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر 
خراسان جنوبی 
روز چهارشنبه در 
مراسم آغاز فعالیت 
این کاروان در 
شهرستان درمیان 
گفت: دومین کاروان 
نذر آب از استان 
تهران وارد خراسان 
جنوبی شد و به مدت 
سه روز در دو حوزه 
معیشتی و درمانی 
خدمات رسانی 
می کند.

در حاشیه

فریمان، قهرمان 
جام ملی نانو 
دانش آموزان 
کشور 

عطایی، مدیر آموزش 
و پرورش فریمان از 
کسب مقام اول کشور 
در جام ملی نانو توسط 
تيم پژوهشسرای 
مقیدنیا اين شهرستان 
متشکل از آقایان میعاد 
مظاهری،  مهران نوری 
و سیدعلیرضا موسوی 
با هدایت مهندس 
سلطان زاده به عنوان 
نماینده خراسان رضوی 
خبر داد و گفت: این تيم 
پس از کسب قهرمانی 
استان، در رقابت و 
مناظره علمی با تیم های 
گیالن و گلستان و 
حذف آن ها، در رقابت 
نهایی با نمایندگان 
استان های آذربایجان 
شرقی و فارس توانست 
عنوان قهرمانی کشور را 
کسب کند.
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افقی  ◾
 1. سگ اصحاب کهف روزی چند / ... 
شد 2. آتش گرفتن - مغلطه 3. حرفی 
در زبان انگلیسی – قصر – برج داستانی 
فرانسه – خط کش آقای مهندس 4. گونه 
برجسته – از سد های تأمین کننده آب 
شــرب تــهــران - صحرا 5. واحدسرعت 
ــی کــه زود  هواپیما – سوبسید – آدمـ
عصبانی می شود 6. سوخت موشک – 
شهری در خراسان شمالی - شایسته 
7. خرس چینی – عدد نخست – جام 
معروف – موضوع رساله 8. ناگزیر – دچار 
اختالالت روحی شده 9. خیس – حرف 
مــکــرر – صـــدای پنچری – تــوکــل کــردن 
10. کاغذ پیچیده – یونیفرم - فرستاده 
11. اسباب زحمت – دستورکار – طنین 
صدا 12. واحدسنجش فشار در فیزیک 
– افسر – بله ایتالیایی 13. حرص و طمع – 
قدم یکپا – رسوب ته جوی - پیوند 14. تیم 

فوتبال استان البرز که به گل ریحان تغییر 
نام داد – کم ارزش 15. خمیربتونه – کلیپ 

تبلیغاتی – نان ضخیم سنتی

عمودی ◾
 1. از روش های تکثیر درختان – نگهبان 
آتــش 2. صــوت نــدا – گوشت میوه ها - 
از انـــواع دوگــانــه استخر 3. مــاده معطر 
ــــاف آهــــوی خــتــن – وهــــم – ابــریــشــم  ن
ناخالص - خاندان 4. بندپای گزنده – 
ثروت - پرنده ای که بر بام ها النه می سازد 
5.فراخواندن به میهمانی – از رودهــای 
دوگانه عراق – فرمان توقف 6. ضمیراتحاد 
– نــام پسرانه وطنی – صندلی راحتی 
– حــرف دهن کجی 7. کاشت و پــرورش 
گل – تفسیرکننده - عدسی 8. رنگی 
از خانواده سرخ ها – شاخه ای از ورزش 
ــرارداد –  ووشــو 9.بــرهــم زدن معامله یا قـ
خدمتکار مــرد - شــهــری در اصفهان 

معروف به مدینه العرفا 10. گرمای شدید 
– قیمت – هراس – گوشت ترکی 11.هوو 
ــاده  اولـــی و اصــل هرچیز   – رهــایــی – مـ
12.آگــاهــی – ناپسند - نبرد 13. عدد 
روستا – دیده – قانون چنگیزی - کاش 
14. مرکب میت – شیک – پرنده تنهای 
لب  آب 15. توانگری و تنعم – نام چندتن 

از پادشاهان فرانسه
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حل جدول شماره قبل
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طراح جدول: محمدرضا علی زاده

مردان آسمانی

خراسان جنوبی

 شهید مدافع حرم 
»حسین محرابی« 

نام پدر: عبدالعلی
والدت: 1356/6/30 

متولد: نیشابور
شهادت: 1395/9/10 

محل شهادت: سوریه، حلب
مزار: بهشت رضا)ع(

عشقستان شهید مدافع حرم »حسین محرابی« 
روز 30 شهریور سال 1356 به دنیا آمد. دوران خدمت 
را در پــرنــدک تــهــران بــه عــنــوان تــکــاور گــذرانــد. بــرای 
نخستین بــار کــه بــه زیـــارت امــام حسین)ع( رفــت، 
عقایدش محکم تر شد و جرقه اولیه جهاد در این سفر 
زده شد و پس از آن بی نهایت عاشق بی بی رقیه)س( 
شد و هر کــدام از خواهران و بـــرادران را هم به شیوه 

خودش با این راه آشنا کرد.
ــرای رفــتــن بــه ســوریــه از طــریــق تیپ فاطمیون  او بـ
نام نویسی کرد ولی چون این تیپ فقط مدافعان حرم 
افغانستانی را برای دفاع اعزام می کند، پس از چندین 
بار اقدام، موفق نشد برود اما ناامید نشد و همچنان 
برای رسیدن به هدفش که همان دفاع از حرم حضرت 
زینب)س( بود به تالشش ادامــه داد. بــرای رفتن به 
سوریه به  جز مشهد از طریق شهرهای قم، تهران و 
اصفهان هم اقدام کرد. بعضی وقت ها همه  چیز خوب 
پیش می رفت و حتی چند بار هم سوار خودروهای 
اعزام  شده بود اما هر بار با اعزامش مخالفت می کردند 

و مجبور می شد برگردد.
سرانجام یکی از روزهــا که به مشهد برگشته بود، 
خـــودرو را می فروشد و با هزینه شخصی خودش 
به لبنان می رود و این  بار از طریق حزب هللا لبنان به 

سوریه اعزام شد.
چند روز پیش از شهادت، زمزمه هایی میان همرزمان 
شهید محرابی پیچیده بود که: حسین بوی شهادت 
می دهد. دقیقاً همان روز هــا هم حسین به شدت 
بی قرار بود. آن طور که همرزمان شهید روایت کرده اند، 
روز عملیات نام کسانی را که قرار بوده است در عملیات 
شرکت کنند می خوانند، اما اسم شهید محرابی در 
فهرست نبود به همین خاطر حسین بــرای گرفتن 
رضایت فرمانده محور پیش او مــی رود اما فرمانده 

محور با حضور او در این عملیات مخالفت می کند.
هنگامی که شهید محرابی اصرار را بی فایده می بیند به 
فرمانده محور می گوید: من بچه مشهد هستم اگر من 
را به این عملیات نبرید به محض برگشتن به حرم امام 
رضا)ع( می روم و از شما پیش ایشان شکایت می کنم.
در این هنگام وقتی که فرمانده محور صحبت های 
شهید محرابی را می شنود، بــه وی اجـــازه شرکت 
در عملیات را مــی دهــد. در همین لحظات یکی از 
همرزمانش به بقیه مدافعان حرم می گوید: همه ما 
از مشهد آمده ایم. فردا شهادت امام رضا)ع( است و 
خوش به حال کسی که فردا شهید شود. هنوز حرف 
این مدافع حرم تمام نشده بود که شهید محرابی به 
همرزمانش گفت: کسی که می گویی شهید می شود، 

من هستم.
شهید محرابی در آخر ماه صفر و در روز شهادت امام 
هشتم شیعیان در منطقه جنگی حلب )سوریه( بال 
در بال مالئک گشود و پس از طواف حرم موالیش، شاه 
خراسان، حضرت علی بن موسی الرضا)ع( در بهشت 
رضا)ع( مشهد به خاک سپرده شد. از او دو دختر و 

یک پسر به یادگار مانده است. روحش شاد.

راه اندازی گروه های فرهنگی و 
هنری جهادی  

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی 
از راه انـــدازی گروه های فرهنگی و هنری جهادی 
در راستای اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در 

مناطق محروم استان خبر داد.
ــرخــنــده در نشست  بـــه گـــــزارش مــهــر، عــلــی ف
هم اندیشی راه اندازی گروه های جهادی فرهنگی 
و هنری استان بیان کــرد: امیدآفرینی در سطح 
جامعه، توجه جدی به مسائل فرهنگی، تربیتی، 
سبک زندگی ایرانی- اسالمی و نشاط اجتماعی 
در بــرنــامــه ریــزی هــا بــایــد مــد نــظــر دســتــگــاه هــای 

فرهنگی استان قرار گیرد.

خبرخبر
روزروز

تعداد شرکت های دانش بنیان در خراسان جنوبی کم است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی 
گفت: تعداد شرکت های دانش بنیان استان کم است 
و رونــد صــدور مجوز بــرای دانش بنیان ها باید تسهیل و 

تسریع شود.
ــزارش ایــرنــا، جـــواد اشــرفــی در نشست کــارگــروه  ــ ــه گ ب
امکان سنجی تولید دانش بنیان در حوزه کشاورزی افزود: 

در سال جاری فقط مجوز یک یا دو شرکت دانش بنیان در 
استان صادر شده است که باید این روند سرعت بگیرد.

وی عنوان کــرد: در سطح کشور بیش از 8هــزار شرکت 
دانش بنیان وجود دارد که از این تعداد 50 شرکت سهم 
خراسان جنوبی است. درخصوص پرداخت تسهیالت به 
دلیل تعداد کم شرکت های دانش بنیان، خراسان جنوبی 

نمی تواند مبلغ باالیی از تسهیالت را جذب کند.
اشرفی با بیان اینکه هر دستگاه اجرایی باید یک نماینده 
برای مراجعه به شرکت های دانش بنیان معرفی کند افزود: 
کاالهای تولید داخــل استان که سبب قطع وابستگی 
ــارج مــی شــود، تــوســط دســتــگــاه هــا و شرکت های  بــه خـ
دانش بنیان معرفی شوند؛ چرا که دولت از آن ها حمایت 

ویژه می کند.
تأمین زمین و مکان فعالیت، کمبود سرمایه در گردش 
و درخــواســت تسهیالت، بروکراسی اداری و ضــرورت 
معرفی و فــروش محصوالت دانش بنیان از مهم ترین 
مشکالت و درخواست های مطرح شده توسط شرکت های 

دانش بنیان در حوزه کشاورزی بود.

معارف
   اجتماع بانوان قرآنی در مشهد برگزار می شود  

 رئیس ستاد مردمی تکریم از پیشکسوتان قرآنی 
استان خراسان رضوی گفت: جامعه اسالمی 

برای حیات و استقالل نیاز به قرآن و فهم این کتاب 
آسمانی دارد. به گزارش تسنیم، سردار علی مولوی 

اظهار کرد: جامعه اسالمی برای حیات و استقالل 
نیاز به قرآن و فهم آن دارد و فهم درست از قرآن 

متفاوت بوده برای اینکه قرآن سیمای مؤمنان و 
مشرکان و کفار را قید می کند.

وی با بیان اینکه فقه پویای شیعه برگرفته از قرآن 

کریم است، ادامه داد: حیات واقعی جامعه اسالمی 
ایران در حوزه های مختلف اجتماعی، نظامی و 

دفاعی برگرفته از قرآن است. کسانی که امروز به 
قرآن، مساجد و چادر زنان حمله می کنند، اساس 
دین را قبول ندارند؛ آن ها با اسالم مخالف هستند 

بنابراین در مقابل چنین جریان هایی، رسالت ما 
تبلیغ و ترویج معارف قرآنی است. وی عنوان کرد: 

سال گذشته دو مراسم تجلیل از دو استاد قرآنی 
مشهد را داشتیم و امسال نخستین همایش تجلیل 

از بانوان فعال قرآنی را خواهیم داشت. 

ــزدی  »عــمــلــیــات خیبر  ی
ــال 1362 در  ــ ــد ســ ــنـ ــفـ اسـ
منطقه شرق دجله در عمق 
50کــیــلــومــتــری خـــاک عـــراق 
ــــن عملیات  انـــجـــام شــــد. ای
بــــــرای گـــرفـــتـــن بــخــشــی از 
خــاک عــراق جهت فشار آوردن به عــراق برای 
بازپس گیری خاکی بود که از ما گرفته بودند. 
با هلیکوپتر و قایق از هورالعظیم عبور کرده 
و در منطقه شــرق دجله سنگر گرفتیم. این 
عملیات دربخش هایی موفقیت آمیز بود و در 
بخش هایی نیز مجبور به عقب نشینی شدیم.

باید به طــور موقت عقب نشینی می کردیم . 
چند شبانه روز در منطقه بودیم و همه تالشمان 
ــا بــتــوانــیــم ضــمــن حــفــظ مــواضــع،  ــم ت را کــردی
پیشروی هم داشته باشیم امــا جنگ است، 
گــاهــی پــیــشــروی دارد و گــاهــی عقب نشینی 
تاکتیکی، فرمان عقب نشینی آمــد و مجبور 

بودیم به مقری دیگر عقب نشینی کنیم.
چون فرمانده گردانمان )جواد آخوندی( مجروح 
شد و موج انفجار او را گرفت، تعادلش به هم 
خـــورده بــود و نمی توانست راه بـــرود. وسیله 
هم نداشتیم و تجهیزاتی مثل برانکارد هم 
هــمــراه مــان نــبــود. بــا سختی و کشان کشان او 
را به عقب آوردیــم. در مسیر برانکاردی پیدا 
کــردیــم و او را روی بــرانــکــارد گــذاشــیــم، حــدود 
هشت نفر سالم و مجروح در انتهای خط مانده 
بودیم و به نوبت آخوندی را حمل می کردیم، 
حالش خوب نبود و موج انفجار و زخمی که از 
شب گذشته روی پایش داشت، قدرت حرکت 
ــادر بــه انتقال سریع  را از او گرفته بــود و مــا ق
نبودیم، قسممان می داد که »مرا بگذارید و  او 
بروید وگرنه همه تان گرفتار می شوید«، بچه ها 
گفتند یاهمه با هم برمی گردیم یا همه شهید 

می شویم.

آخرین محاصره ◾
بغض گلویش را گرفت و از اینکه حاضر نبودیم 
او را بگذاریم و برویم، ابــراز رضایت کرد. بلند 
بلند دعایمان کرد؛ »خداوند همه شمارو حفظ 
کنه«. حدود 300 متر مانده بود تا به مقر دیگر 
برسیم. از سه جهت با هلیکوپتر، تانک و نیروی 
زمینی محاصره مان کردند، سمت راستمان 
هم باتالق بود هیچ راه فرار و حرکتی نداشتیم. 
مجبور شدیم فرمانده گردان )جواد آخوندی( 
را روی زمین بگذاریم  و از خودمان دفاع کنیم . 
حلقه محاصره تنگ تر شد، اسلحه ها را روی 
زمین گذاشته بودیم تا بتوانیم فرمانده را به 
سمت عقب بــبــریــم. از زمــیــن و آســمــان تیر 
مــی بــاریــد. تــیــرانــدازی شــدت گــرفــت. حــرارت 
گلوله ها را که از کنار صورتمان عبور می کرد 
حس می کردیم. تعدادی که جلوتر بودند به 
عقب فرستادیم و مــوفــق شــدنــد بــه سالمت 
به عقب برگردند، حدود هفت هشت نفر به 
خاطر نجات فرمانده، در خط مانده بودیم. 
نیروهای بعثی ضمن تشدید تــیــرانــدازی به 
سمت مــا، حلقه محاصره را تنگ تر کردند 
برخی بچه ها مثل بــرگ پاییز در میان تیرها 
به زمین می افتادند. کم کم کامالً به ما نزدیک 
ــدارک هویتی و آرم ســپــاه را  شــدنــد، ســریــع مـ
کندم و زیر خاک جلو پایم چال کردم، فرمانده 
گردانمان را همان طور که روی برانکارد بود به 
رگبار بستند. باران گلوله بارید. چند سرباز و 
افسر بعثی آمدند و من و مرحوم اسماعیل 

سلیمی و هــادی حسینپور را با خود به پشت 
خط خودشان بردند .

از سن 17-16 سالگی چهار پنج باری به جبهه 
اعـــزام شــده بـــودم. ســال 1362، 19ســـال سن 
داشتم که به اسارت دشمن درآمدم. من هیچ 
گاه دلم نمی خواست، زخمی شــوم. به خاطر 
دارم همیشه هر گاه می خواستم به جبهه بروم 
پیش امام رضا)ع( می رفتم و از او می خواستم  یا 
سالم برگردم و یا شهید شوم. دلم نمی خواست 
زخمی شوم و بــاری بر دوش عزیزانم شوم اما 
آن زمــان نمی دانستم یک بخش دیگری هم 

در جنگ وجود دارد و آن هم اسارت است«.

از اختراع تا کوهنوردی و انجمن اسالمی ◾
ــدگــــی دکــتــر  ــ ــخــشــی از زن ــا روایـــــــت ب ــن هــ ــ ای
»محمدرضا حــائــری حریمی« متولد 1343 
مشهد، دانش آموخته دکترای فقه و حقوق، 
وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه 
اســت. او که در 19سالگی به اســارت نیروهای 
بعثی درآمده بود در سال 1369 در 27 سالگی 
ــواده ام  بــه میهن بــازگــشــت. او مــی گــویــد: خــان
مذهبی و شغل پدرم آزاد بود. دو خواهر و چهار 
برادر بودیم و من آخرین فرزند خانواده بودم. 
در سال های 57-56 که 14ساله بــودم با پدرم 
به راهپیمایی می رفتم. پس از انقالب )1358( 
ســال اول متوسطه بــه خاطر عالقه بــه رشته 
فنی و بــرق، در هنرستان سید جمال الدین 
اسدآبادی زاده رشته برق الکترونیک را انتخاب 

کردم.
کــار فنی و بــرق را دوســت داشتم در آن دوران 
دو اختراع داشتم؛ یک سیستم نــوار کاست 
پاک کن با ایجاد یک مغناطیس قوی و دیگری 
ســاخــت یــک آیــفــون مــتــفــاوت بـــود. در بحث 
مربیگری کوهنوردی هم  فعالیت داشتم؛ آن 
زمــان میخ های کوهنوردی ایتالیایی گــران بود 

و طرح درست کردن آن را با نبشی ارائه دادم.
او می افزاید: در هنرستان با انجمن اسالمی 

ارتباط داشتم و جزو نیروهای فعال بودم .
آذر ماه 58 که امام)ره( فرمان بسیج دادند، من 
به عضویت بسیج درآمــدم .هنوز جنگ ایران 
و عــراق شــروع نشده بــود که آمریکا به طبس 
حمله کــرد از آن طــرف هــم بــا توجه بــه برخی 
حرکت های جدایی طلبانه، کومله و دموکرات، 
حزب خلق عرب و ترکمن ها و... موجب شد تا 
بچه های سپاه به مأموریت های مختلف خارج 
از استان بروند و نیاز بود بسیج به عنوان نیروی 
کمکی بخش اعظم گشت شب و ایجاد امنیت 
مناطق حساس را به عهده بگیرد و ما خیلی 
زود به عنوان نیرو های کمکی به گشت شب 
سپاه پیوستیم و بعد هــم صــدام بــا حمله ای 
همه جانبه ایران را درگیر جنگی تمام عیار کرد 
و هر روز نیاز به نیرو های مردمی بیشتر حس 

می شد.
نخستین بار 28خرداد سال1360 به ارتفاعات 
کله قندی و ارتفاعات زیل ایالم و مرحله دوم به 
کردستان منطقه کامیاران اعزام شدم. آن زمان 
نیروهای جدایی طلب، کومله، دموکرات و دیگر 
نیروها می خواستند ایــران را تجزیه کنند. در 
آن زمان از ساعت 3 بعدازظهر به بعد دیگر در 
کردستان تــرددی نبود و اگر جوانان ما بیرون 
بودند، سرشان را از تن جدا می کردند. حدود 
ــودم. بعدها در منطقه  چهار مــاه کردستان ب
عملیاتی فکه و عملیات های والفجر 3 و 4 
حضور داشتم و در نهایت در عملیات خیبر 

شرکت کرده و اسیر شدم.

در اسارت بی خبری ◾
او مثل همه اسیران از خاطرات سخت و دوران 
اســارت و برنامه ها، تالش ها و رفاقت ها برایم 
تعریف می کند و می گوید: در ابتدای اسارت 
من حدود 19 سال داشتم و ابتدا ما را در اردوگاه 
ــد، پــس از حـــدود دو ماه  ــ مــوصــل2 جــای دادن
شایعه شد که بچه های 15ساله را می خواهند 
آزاد کنند. شرایط موصل2 خیلی وحشتناک 

و سخت بــود و خیلی شکنجه می کردند. به 
خاطر فــرار از آن شــرایــط، موقعی کــه سنم را 
پرسیدند: گفتم 16 ساله ام چون سر و صورتمان 
را تراشیده بــودیــم بــه نــوجــوان 16ســالــه شبیه 
شده بودم بنابراین باور کردند و اسم من را هم 

نوشتند.
حدود 450 تا از نوجوانان 12 تا 15 ساله و چند 
نفری هم که سنمان را کمتر گفته بودیم از بقیه 
اسیران جدا کردند و به اردوگاه رومادیه2 منتقل 
کــردنــد. آنــجــا می خواستند مــدرســه ای بــرای 
بچه های کم سن و سال راه بیندازند و از بغداد 
معلم بیاورند. طرح های ضدفرهنگی زیــادی 
داشتند و ما سعی می کردیم نقشه هایشان را 

نقش بر آب کنیم. 
ــه مــی دهــد: پــس از حـــدود هشت ماه  او ادامـ
نــمــایــنــدگــان صلیب ســـرخ مــا را در سیستم 
اســیــران ثبت کــردنــد و دارای هــویــت صلیب 
سرخی شدیم )رضــا حایری با شماره اســارت 

 .)7843
در درگیری هایی که پیش آمد من را به همراه 
پــنــج نــفــر دیــگــر از جمله عــبــاس پــارســایــی و 
مصطفی میرشجاع به قاطع یک اردوگاه عنبر 
تبعید کردند. در آن قاطع حدود 40 الی 50 نفر 

از افراد مذهبی بسیج و سپاهی تبعید بودند.
قاطع یک اردوگاه عنبر شرایط سختی داشت. 
هشت مــاه در قاطع یک تبعید بودیم و بعد 
با شکایت به صلیب ســرخ به قاطع دو و سه 
منتقل شدیم و تــا آخــر اســـارت در همین دو 

قاطع از اردوگاه بودم .

اسارت و فرصت ها ◾
او توضیح می دهد: بعدها وقتی به جمع اسیران 
قدیمی تر وارد شدم، برنامه درسی، یادگیری و 
ترجمه قــرآن و نهج البالغه و زبان های عربی، 
انگلیسی، فرانسه و آلمانی  در این فضا مهیا 
شد. من در قاطع یک اردوگاه عنبر، انگلیسی 
ــردن مشکالت  ــرای مطرح ک را شــروع کـــردم. ب
یا خواسته ها نیاز به مترجم بود ابتدا ترجمه 
برای نمایندگان عمومی صلیب سرخ و در آخر 
اسارت هم صحبت های پزشکان را برای اسیران 

بیمار و جانباز و یا برعکس ترجمه می کردم .

آزادی و ادامه مسیر  ◾
قصه آزادی هم روایــت خاص خودش را دارد؛ 
عبور از مرز خسروی، تهران، قرنطینه، رسیدن 

به حرم، لحظه پایان فراق مادر و پدر و... . 
یک جوان 27ساله که با کلی خاطرات و تجربه 
برگشته، درباره آن زمان بیان می کند: چند ماه 
بعد در سال1369 ازدواج کردم و سه فرزند دختر 

حاصل زندگی مشترک ماست .
جاهای مختلف پیشنهاد کار داشتم اما محکم 
سپاه را انتخاب کردم و دیگر هیچ پیشنهادی را 
قبول نکردم. چون از قبل مربی کوهنوردی بودم 
ــاره در همان شغل مشغول به کار شدم و  دوب
مسئول ورزش خانواده و جانشین مدیر عامل 

باشگاه فجر استان بودم. 
دکتر حائری در پایان گفت وگو تأکید می کند: 
ما بچه های دوران دفاع مقدس به خاطر بحث 
اعتقادی رفتیم ما آن موقع با عالقه 100درصد 
رفتیم و برایمان تحمل سختی ها سخت نبود. 
از آنجا که هــدف مقدس بــود؛ خوابیدن روی 
خاک و نشستن پشت وانت و حضور در زیر 
بارش ترکش و گلوله و اسارت لذتبخش بود. آن 

زمان کسی برای پست و مقام نمی رفت.

در این شماره از عشقستان بخوانید

گفت وگو با اسیر شماره 
7843 اردوگاه قاطع 

در ابتدای اســارت من حدود 19 ســال داشــتم و ابتدا مــا را در اردوگاه 
موصل2جای دادند، پس از حدود دو ماه شایعه شد که بچه های 15ساله 
را می خواهند آزاد کنند. شرایط موصل2 خیلی وحشتناک و سخت بود و 

خیلی شکنجه می کردند.
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