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خبر
روز

بازگشت
11واحد راکد
خراسان شمالی
به چرخه تولید
سیاوش وحدت،
مدیرعامل شرکت
شهرکهای
صنعتی خراسان
شمالی گفت :امسال
۱۱واحد تولیدی
راکد در شهرکهای
صنعتی استان
به چرخه تولید
بازگشتند.
با راهاندازی دوباره
این واحدها بیش
از ۵۰نفر دوباره
مشغول به کار
شدند.

 1جمادی الثانی 1443

 ۵۰میلیارد تسهیالت بنیاد برکت به روستاییان خراسان شمالی پرداخت شد

مجری طرحهای اشتغالزایی بنیاد برکت در خراسان
شمالی گفت :این نهاد در  ۹ماه امسال ۵۰۰میلیارد
ری ــال تسهیالت بــه ه ــزار و  ۱۵۰طــرح اشــتــغــالزا در
زمینههای صنایعدستی ،پرورش قارچ ،گلهای زینتی،
پرورش بوقلمون و خدمات فنی پرداخت کرد.
جــواد عبدی در گفتوگو بــا ایــرنــا بــا بیان اینکه این

میزان تسهیالت در ۸۵روستای استان پرداخت شده
اســت ،اف ــزود :هماینک نیز ۷۴۰ط ــرح اشتغالزایی
اجتما عمحور دیگر در روستاهای خــراســان شمالی
شناسایی و به بانکهای عامل برای دریافت تسهیالت
معرفی شده است.
وی افزود :این تسهیالت اشتغالزایی به افراد توانمند

توزیع10هزار بسته معیشتی
بهیادشهیدسلیمانی

مواسات

همزمان با فرا رسیدن دومین سالگرد شهادت سپهبد
شهیدحاجقاسمسلیمانی۱۰هزاربستهمعیشتی
میان نیازمندان خراسان رضوی توزیع شد.

هاشم رسائیفر م ــردم
شهرستان م ـهوالت چند روز
گذشته را مــیــزبــان شهیدی
گــمــنــام ب ــودن ــد .شــهــیــدی که
گرچهگمنامبوداماازفیضآباد
(مرکز شهرستان) به هر روستا
و آبـ ــادی ای ــن دی ــار کــه سفر ک ــرد م ــردم برایش
سنگتمامگذاشتند.میهمان19سالهایکهنهنام
ونشانی داشت ،نه پالکی و نه کسی میدانست
اهل کجاست .فرزند روحهللا بــودن کافی بود تا
به جــای تمام نامونشانها مــردم م ـهوالت برای
میهمان شهیدشان هم مادری کنند و هم پدری.
میهمان چند روزه مهوالت عطر و بوی شهادت را
با خود برای این شهرستان به ارمغان آورد .عطری
که با آمــدن میهمانی آشنا نسیم جهاد را برای
هموالیتیهایش سوغات آورد.

روستایی که میزان آن بستگی به نوع اشتغال دارد با
سود 4درصد و بازپرداخت پنج ساله اعطا میشود.
مجری طرحهای اشتغالزایی بنیاد برکت در خراسان
شمالی بــا اش ــاره بــه تشکیل ۶۵صــنــدوق پشتیبان
کسبوکار در روستاهای استان ،یادآور شد :این نهاد
پــارســال نیز ۵۶۷میلیارد ریــال تسهیالت بــه هــزار و

به گزارش فارس ،همزمان با فرا رسیدن دومین
سالگردشهادتسپهبدشهیدحاجقاسمسلیمانی
۱۰هزار بسته معیشتی با همراهی سازمان بسیج
سازندگی و گروههای جهادی میان نیازمندان
خراسان رضوی توزیع شد.

استقبال مردم فیضآباد از شهید آخوندی در روز شهادت حضرت زهرا

h

بازگشت فرمانده پس از  40سال

◾

سـ ــردار شهید عــلـیاکــبــر آخ ــون ــدی ،فــرمــانــد ه
گ ــردان سیفهللا لشکر 5نصر گرچه روحــش
سال81نمادین تشییع و مزاری برای این شهید
در بهشت حسین(ع) فیضآباد جــایگــذاری
شد امــا با پیدا شــدن پیکر فرمانده در تفحص
منطقه فکه ،خانواده و هموالیتیهایش این بار
هم از او استقبال خواهند کرد و در سالروز شهادت
حضرت زهرا(س) تا معراج بدرقهاش میکنند.
ی دهــم خــرداد
ســردار شهید علی اکبر آخــونــد 
س از اتمام
 1341در شهر فیضآباد ب ه دنیا آمد .پ 
ی در زادگاهش ،ب ه مشهد
تحصیالت دوره راهنمای 
بآشناییعمیقش
رفت.حضوراودرمشهدسب 
ی شد.
ی انقالب 
با اندیشهها 
س از گرفتن دیپل م هنرستان ،مشهد
علیاکبر پ 
ت و ب ه همکاری
ک کرد و ب ه فیضآباد برگش 
را تر 
با بسی ج پرداخت .از شهریور 1360وارد سپاه شد
ی خود در این نهاد را آغاز کرد .در
و خدمترسم 
ت داخلی در مسیر نیشابور
ک مأموری 
جریا ن ی 
تصادف کرد و پایش شکست و به مدت  15روز

 15هزارخانواده
مددجوی
خراسان شمالی
نیازمندمسکن
مدیرکل کمیته امداد
خراسان شمالی گفت:
حدود 15هزار خانوار
تحت حمایت این نهاد
نیازمندمسکنهستند.
یراد در گفتوگو
مجید اله 
با تسنیم با اشاره به
طرح شناسایی نیازهای
مددجویان استان ،اظهار
کرد :با رویکرد کنترل و
کاهش فقر و فراهم آوردن
زمینه آسایش محرومان
و توانمندسازی آنها ،این
طرح در حال انجام است.
وی افزود :در مراحل
اولیه این طرح 104هزار و
153مورد از نیازمندیهای
خانوارهای زیرپوشش این
نهاد شناسایی شد.
مدیرکل کمیته امداد
استان گفت62:هزار
خانوار با جمعیت حدود
 120هزار نفر زیرپوشش
این نهاد در خراسان
شمالی قرار دارند.

گزيده

سال  81روح شهید آخوندی واالمقام در مراسمی به صورت نمادین تشییع
و مزاری برای این شــهید واالمقام جایگذاری شد که براساس خواسته
خانواده ایشان همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا(س) پیکر مطهرش
در همین مزار به خاک سپرده میشود.

ی بود.
در بیمارستا ن نه م دی تربتحیدری ه بستر 
ش از موعد
ص شد ن از بیمارستا ن پی 
س از مرخ 
پ 
ت و عاز م جبههها شد .او
ش را شکس 
مقرر گ چ پای 
ی گردا ن سیفهللا در لشکر5
در جبه ه فرمانده 
نصر را ب ه عهده گرفت .اوج فعالیت سردار شهید
علیاکبر آخــونــدی در جبهه انــهــدام تانکها و
ن با آرپیجی بود.
ی دشم 
ی جمع 
سنگرها 
ی آمد ،ازدوا ج کرد
او ســال 1360وقتی به مرخص 

را حفظ کرد .در این مدت با بیسیم توانست با
ت خود را
ط برقرار و وضعی 
ی ارتبا 
ی خود 
نیروها 
ی در
ت او حاصل 
ی نجا 
ش برا 
ش کند ،اما تال 
گزار 
ش با صدای
جمله او در ارتباط 
ن 
بر نداشت .آخری 
ن بود که« :عراقیها رسیدند »...ب ه این
ف ای 
ضعی 
ت نامعلو م او آغاز شد و در شمار
ب سرنوش 
ترتی 
ی قرار گرفت.
گ تحمیل 
ی جن 
مفقوداالثرها 

س از ازدوا ج ب ه جبه ه بازگشت .شهید
یپ 
و اندک 
آخوندی پیش از شهادت ،دو بار مجرو ح شد.
منطقه «شرهانی»

او سرانجام در فروردین 1361در
(فکه) در حالی که نیروهای تحت امــرش را در
ت مــیک ــرد ،هــمــرا ه با
ت هــدای ـ 
صحن ه عــمــلــیــا 
بیسیمچی گــردان گرفتار دشمن شد و پس از
ب برگردد .به مدت
ت ب ه عق 
مجروحیتنتوانس 
ت جا ن خودش
ی ک ه داش 
ل اندک 
ت با وسای 
24ساع 

◾تشییع در سالروز شهادت مادر شهدا
هــمــزمــان ب ــا ایـ ــام ش ــه ــادت حــضــرت فاطمه
زهرا(س) امام جمعه شهر فیضآباد ،سرپرست
فرمانداری ،رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران،
فرماندهان نظامی و انتظامی و تنی چند از
رؤسای ادارههای شهرستان مهوالت با حضور
در منزل سردار شهید علیاکبر آخوندی خبر
شناسایی هویت این شهید واالمقام که پیکرش
بهتازگی تفحص شده را به خانواده این شهید
افتخارآفرین اعالم کردند.
علیرضا نــامــداری ،رئیس بنیاد شهید و امــور
ایثارگران مهوالتخاطرنشان کرد:شهید علیاکبر
آخــونــدی فرمانده گــردان سیفهللا در لشکر 5
نصر و فرمانده شهید «نسیم افغانی» در دوران
دف ــاع مــقــدس ب ــوده اس ــت( .الزم بــه ذکــر است
شهید نسیم افغانی از شهدای معزز تبعه کشور
افغانستانوفرزندمیرزامحمدبودکهدر۳۱سالگی
از لشکر ۵نصر خراسان عازم جبهههای نبرد علیه
رژیم بعث عراق شد و در نهایت پیکر مطهرش
در منطقه عملیاتی والفجریک (فکه) تفحص
و شناسایی شد .او رشــادتهــای بسیار داشت
و همرزمانش میگویند در عملیات پوتین به پا
نمیکرد و با پای برهنه میجنگید).
او گفت :سال  81روح شهید آخوندی واالمقام
در مراسمی به صــورت نمادین تشییع و مزاری
ب ـرای ایــن شهید واالمــقــام جــایگــذاری شــد که
بــراســاس خواسته خــانــواده ایــشــان همزمان با
سالروز شهادت حضرت زهرا(س) پیکر مطهرش
در همین مزار به خاک سپرده میشود.

منابعطبیعی

طزیست
محی 

اجرای طرح زراعت چوب در خراسان جنوبی

توزیع مستمر علوفه برای حیات وحش

طرح زراعت چوب برای نخستین بار در خراسان جنوبی اجرا میشود.
بهگزارشخبرگزاریصداوسیما،مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریخراسانجنوبیگفت:
طرح زراعت چوب در اراضی مجاز مستثنیات مورد درخواست مجریان اجرا میشود.
علیرضا نصرآبادی با بیان اینکه در این طرح عرصه و نهال از سوی منابع طبیعی تهیه
میشود ،افزود :امسال اجرای این طرح در ۵۰هکتار از اراضی مجاز شهرستان بشرویه با کاشت گون ه تاغ
کهمناسبمنطقهاستبرنامهریزیشدهکهطرحآنتوسطمتقاضیدردستتهیهاستوتاپایانبهمن
اجرا میشود .وی گفت :پیشبینی میشود در هر هکتار به طور متوسط ۱۲۰تا ۲۰۰نهال کاشته شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت :پس از ابالغ طرح تنفس جنگلهای شمال
کشور ،مقرر شد در طرح زراعت چوب در استانهایی که شرایط الزم را دارند با کاشت گونههای تاغ،
اکالیپتوس و سپیدار ،چوب مورد نیاز کارخانههای کاغذسازی و صنایع مرتبط جایگزین شود.
نصرآبادی افزود :در اجرای این طرح در کشور از پساب برای آبیاری این درختان استفاده میشود ،اما با
توجه به شرایط استان و استفاده از آبهای نامتعارف ازجمله پسماندهای شهری و صنعتی در عرصه
صنعت ،در خراسان جنوبی از آبهای دیگر برای اجرای طرح استفاده میشود.

◾

سردار سرتیپدوم پاسدار رسول جباری ،جانشین
فرمانده قرارگاه اجتماعی امنیتی شهید برونسی در
حاشیه مراسم توزیع و ارسال این بستههای معیشتی
گفت :پس از شیوع بیماری کرونا و پیرو فرمایشات
رهبرمعظم انقالب مبنی بر حمایت از خانوادههای

◾افقی
 .1از ب ـی ـمــاریهــای خفیف و واگــی ــردار
کــودکــان  -تیزهوشی  .2کــرم خونخوار –
انگشتشمار  -جغد  .3سـتــون خیمه
– حرفی فارسی و عربی – کفش قدما  .4از
ماههای حرام – کلمه استثنا – عالقه شدید
به چیزی  -حرف دهنکجی  .5میوه تلفنی
– پیشوند استمرار – مادر گرامی حضرت
فاطمه زهرا(س)  .6وجهنقد – عضو شنود
 گروه .7صدای پنچری – طریقه – بزرگتر– سیم برقگیر ساختمان  .8کرانهها –
سوخت خــودروهــای سبک  -دوزاوی ــه با
مجموع90درجه  .9عضو صــورت آقایان
– مبارزه در راه خدا – کشور هفتادودوملت
– دنیا آوردن  .10بهجای خود – میانه روز
 غربال  .11درستکار  -مــوی شاعرانه –چــروک پیشانی  .12دش ـنــامدادن – الیه
درخطر جو – آسمان – حشرهکش باسابقه
 .13م ــاده خوشبو و معطر – کـمـکداور
ویدئویی فوتبال  -جبان .14هوش – میمون

در مناطقی از زیستگاههای حیاتوحش که خشکسالی اثر بیشتری داشته است ،به طور مستمر
علوفه توزیع میشود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،مسعود مستقیم ،فرمانده یگان حفاظت و رئیس اداره یگان
حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت :به دلیل خشکسالی و کمبود طعمه و غذا برای
جانوران موجود در مناطق تحت حفاظت محیط زیست ،توزیع علوفه در مناطق تحت حفاظت
انجام میشود.
او گفت :گونههای جانوری پستاندار و علفخوار از جمله آهو ،جبیر ،قوچ ،میش ،کل و بز از این
علوفهها بهرهمند میشوند.
وی با بیان اینکه کاهش علوفه در مراتع یکی از دغدغههای فعاالن محیط زیست است ،اظهار
کرد :در حال حاضر انبارهای ذخیره علوفه موجودی کافی دارند و در زمان بارشهای سنگین ،در
مناطقی که پوشش گیاهی کمی دارند ،علوفه توزیع میشود.
مستقیم گفت :همه پرسنل یگان حفاظت محیط زیست استان ،همیاران افتخاری محیط بان و
مردم محلی مناطق مختلف در این امر مشارکت دارند.

جدول 8277
آد منما  -دیدگاه  .15عضو جونده – بقعه
شیخصدوق در جنوب تهران که آرامگاه
بزرگان بسیاری در آن واقع شده است

◾

۴۵۲طرح اشتغالزای روستایی استان پرداخت کرد.
بــنــیــاد بــرکــت ب ــراس ــاس رهــنــمــودهــای رهــبــر معظم
انــقــاب و بــا ﺣﻤﺎی ــت ﺳﺘﺎد اﺟﺮایـ ــی ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت
اﻣﺎم(ره) تأسیس شده است و در زمینههای آموزشی،
بهداشتی ،برقرسانی ،آبرسانی ،مخابراتی ،فرهنگی،
آبخیزداری و دامپروری فعالیت میکند.
نیازمند ،این کار در دستور کار نهادهای حمایتی و
ازجمله سپاه پاسداران انقالب اسالمی قرار گرفت.
وی افزود :روز چهارشنبه و همزمان با ایام شهادت
حضرت زهرا(س) تعداد۹۰هزار بسته معیشتی
دیگر در بین خانوادههای نیازمند توزیع خواهد شد.

خبر

شهردار مشهد خواستار شد

الیحه حمایت از کارگران
جانباخته در حین خدمت

◾

◾بازگشت فرمانده

خبر
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◾عمودی
 .1آرسنیک  -خوشبخت  .2از احشام
– گشودن مسئله – رنــگ صلح – کشور
پسران  .3بازیکن سرشناس و برجسته
سابق تیم ملی فوتبال دانمارک – صفت
انــس ــان ب ـیــن ت ـمــام م ـخ ـلــوقــات خــداونــد
– یمانی مشهور  .4سوخت موشک –
برگ – بسیارکشنده  .5دانهکش بـیآزار
– میوه آبدار تابستانی  -مباح  -حرف تکرار
 .6دهان – مانند  -طول یک شبانهروز در
این سیاره منظومه شمسی از یک سال این
سیاره کمی بلندتر است .7اندوه – سلسله
مسابقات ســرا ســری – بیننده – مــادر
ترکی  .8انــدام و جــوارح – کاالی مرجوعی
– تشنهفریب بیابان  .9خـطــابکــردن -
تعصب  -نبرد – آفت گندم  .10دوستدار

– پ ـس ـتــه ک ــو ه ــی – ب ـتــی در جاهلیت
 .11درن ــده – اشعه صنعتی و درمــانــی –
عضو تغذیه جنین در شکم مــادر – سود
حرام  .12لغتنامه – الگو  -صدمه  .13پدر
تازی – شهری در افغانستان و استان یزد
– لباس سنتی ژاپنی  .14نوعی مسلسل
آلمانی و نام سازندهاش – تنگه استراتژیک
جنوبی – باران اندک  -جسم  .15فهماندن
– دیدنی
حل جدول شماره قبل
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شهردار مشهد با ابــراز تأسف از جــان باختن
یکی از کارگران شریف خدمات شهری در حین
انجام وظیفه ،گفت :الیحه حمایت از کارگران
جانباخته در حین خدمت به شورای شهر ارائه
میشود.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری مشهد،
سیدعبدهللا ارجائی افزود :متأسفانه از ابتدای
سال تاکنون هشت نفر از کارگران خدوم و عزیز
خدمات شهری از جمله  6پاکبان و دو کارگر
خانم فضای سبز حین رفــت وروب و گلکاری
بــولــوارهــا و میادین شهر ام ــام رضـ ــا(ع) بــر اثر
تصادف جان خود را از دست دادهاند.
وی اضافه کرد :متأسفانه بامداد سه روز پیش
راننده بیانصافی با یک پاکبان شریف برخورد
و او را رها کرده و رفته است ،این عزیز پاکبان با
34ســال سن و دارا بــودن سه فرزند متأسفانه
فوت شد.
ارجائی ادامــه داد :متأسفانه بر اثر بیتوجهی
برخی رانندگان به قوانین راهنماییورانندگی
هرازگاهی شاهد حادثه تلخ جان باختن یکی از
همکاران پاکبان و یا کارگران شریف فضای سبز
هستیم که در هنگام خدمترسانی به زائران و
مجاوران جان به جانآفرین تسلیم میکنند.
شــهــردار مشهد اضــافــه ک ــرد :پــاکــبــان جوانی
که چند روز پیش بر اثــر تصادف جــان خــود را
از دســت داد تنها  11ســال سابقه کــار داشــت؛
خانواده او با  11روز حقوق چه میتوانند بکنند؟
ازاینرو مدیران شهرداری بنشینند و الیحهای
برای حمایت از خانواده کارگرانی که جان خود را
حین خدمت از دست میدهند ،تنظیم کنند.

ضرباالجل استاندار برای
رفع مشکالت روستای امیرآباد

استاندار خراسان جنوبی گفت :افکار عمومی،
منتظر اق ــدام مسئوالن ب ــرای رفــع مشکالت
امیرآباد در بازه زمانی کوتاه هستند.
ج ــواد قناعت در جلسه فــوقالــعــاده بررسی
مسائل و مشکالت روستای امیرآباد خاطرنشان
کــرد :در پی حادثه دلخراش فوت کــودک 4/5
ســالــه ،بــرخــی مــســائــل و مــشــکــات روســتــای
امیرآباد جنبه اورژانسی دارد که باید در اولین
فرصت برنامهریزی و اجرایی شود و مدیران باید
با آستانه تحمل باال مسائل را پیگیری کنند ،زیرا
این موضوعات در شأن استان نیست.
به گزارش ایسنا ،استاندار مسئولیت پیگیری
رون ــد رفــع مشکالت امــیــرآبــاد را بــه فــرمــانــدار
بــیــرجــنــد ب ــا پــشــتــیــبــانــی مــعــاونــت عــم ـرانــی
اســتــانــداری ســپــرد و تأکید ک ــرد :ساماندهی
سگهای ولگرد ،اجرای دیوار ساحلی رودخانه،
روشنایی معابر و ساخت پل امیرآباد باید در
اولویت مسائل عمرانی قرار گیرد.
قناعت با بیان اینکه اگر بسیاری از این موارد
قبال ًمــورد توجه قــرار میگرفت ،شاید اکنون
شاهد این حادثه تلخ نبودیم ،گفت :فرمانداری
مشکل سگهای ولگرد را با جدیت پیگیری
کند و این موضوع سریعا ًتوسط متولیان امر
ساماندهی شود.
استاندار با بیان اینکه شرکت توزیع نیروی برق
از روز دوشنبه عملیات اجرایی این پروژه را آغاز
میکند ،تأکید کرد :این پروژه باید تا دهه فجر به
بهرهبرداری برسد.
وی ســاخــت پــل رودخ ــان ــه امــیــرآبــاد را هــم از
اولویتهای برنامههای عمرانی در این منطقه
عنوان کرد و افزود :عملیات اجرایی این پل نیز به
زودی برنامهریزی و اجرایی خواهد شد.

