
ورزش خراسان گفت وگو با »علیرضا میری« جانباز و نویسنده ادبیات پایداری

تأکید رهبر معظم انقالب دستمایه نویسندگی ام شد
سرور هادیان از ابتدای جنگ تا یک سال بعد 
از آن در جبهه حضور دائم داشتم به جز یک سال 
و دو ماه که به دلیل مجروحیت در بیمارســتان 
بســتری بودم. دنیای دفاع مقدس دنیای خاصی 
است که بعد از گذشت همه این سال ها هنوزهم 
با حال و هوای آن، روزگار را ســر می کنم. این ها 
بخشــی از گفت وگوی ما با مردی از دوران دفاع 
مقدس است که هنوز هم دغدغه آن روزها را دارد.

  از دیده بانی تا نویسندگی 
علیرضا میری، جانباز و نویســنده دفاع مقدس، 
متولد1343 در تهران است که از سال 55 ساکن 

مشهدالرضا و بازنشسته نیروی مسلح است.
او در ادامه گفت وگو می گوید: با دوســتان خوبی 
همرزم بودم، جنگ که تمام شد دنبال جمع آوری 
خاطرات و آثار به جا مانده از شهدا و خانواده های 

شهدا رفتم.
وی می افزاید: از سال 60 تا یک سال بعد قطعنامه 
هم در منطقه بودم. ابتدا از طرف جهاد سازندگی 
اعزام شدم و پس از آن به عنوان بسیجی خدمت 
می کردم و از سال 64 به عضویت سپاه درآمدم و 
تا آخر هم با همین عنوان در جبهه حضور داشتم. 
تخصص اصلی من در جنگ، دیده بانی ادوات بود 

که باالخره در سال 75 بازنشسته شدم.

 کتابخوانی در کودکی 
وی درباره ورود به عرصه نویسندگی بیان می کند: 
همیشه در دوران مدرسه پای ثابت خواندن انشا و 
نفر اول بودم چون خوب می نوشتم. عمویی داشتم 
که اهل مطالعه بود و همیشه برای هرمناسبت به 
من کتاب هدیه می داد. همواره داســتان هایی را 
در ذهن داشتم و خواندن کتاب موجب شده بود 
ذهنم خالق باشد. به صورت تفریحی می نوشتم 
و تا چند سال پیش نویسندگی را به عنوان کار 

اصلی خودم نمی دانستم.

 تأکید رهبر معظم انقالب 
این نویســنده عرصه دفاع مقدس با اشاره به این 
نکته که زمان جنگ، نامه هایی که می نوشــتم، 
همیشه طنزی داشت و فنون نویسندگی را در آن 
رعایت می کردم، اظهار می کند: به خاطر دارم در 
دوران دفاع مقدس دوستانم شهید می شدند و من 
برایشان متنی می نوشتم یا بعدها در یادواره های 
مختلف از من خواسته می شد، متنی بنویسم که 
در آنجا استفاده شــود. اما تأکید حضرت آقا که 
فرمودند برای دفاع مقدس بنویسید مرا مصمم تر 
کرد که در جریان نگارش در این عرصه گام بردارم.

 خاطرات بیش از هزار و 500 شهید 
وی درباره نخستین کار تألیف خود که در سال 

89 آغاز شــد، می گوید: نخستین 
کتابی را که براســاس تحقیقات 
خودم شــروع کردم کتاب »یکی 
از ما« بود. این کار بســیار سخت 
و وقت گیر بود، زیــرا به خاطرات 
بیش از یک هزار و 500 شــهید 
می پرداخــت کــه در قالب 300 
داستان مینی مال یا کوتاه آن را به 

نگارش درآوردم.

 کتاب صوتی »یکی از ما«  
وی کــه جانبــاز 40 درصد اســت در خصوص 
سایر فعالیت هایش می گوید: بعدها کار مصاحبه 
و مستندســازی و مولتی مدیا )چند رســانه ای( 
درباره 30شهید شاخص را انجام دادم. شهدایی 
چون امیرخانی، مهدی بیات و... بعد از آن کتاب 

»یکی از ما« را به صورت کتاب 
صوتــی درآوردم که بســیار 
مورد اســتقبال قرار گرفت، 
به خصوص ســی دی آن در 
راهیان نور بسیار مورد توجه 

قرار گرفت.
وی دربــاره چنــد نمونه از 
کارهای رســانه ای که انجام 
داده است، بیان می کند: آثاری 
چون شاهد و شمع، فانوس، 

کبوتر امام رضا، خاطرات شهید حسینیان، شهید 
سادات شکوهی، شهید داداللهی، شهید سبزیکار، 
حشمت اهلل جلیلیان، شــهید معتمدی، شهید 
محمدعلی میرزایی، شهید حیدر آرام جو، شهید 

ملک نژاد و... را در این سال ها انجام داده ام.
وی دربــاره انگیزه نوشــتن کتــاب »خاطرات 
جاوید« نیــز توضیح می دهــد: روایت خاطرات 
 یکــی از همرزمــان نزدیک شــهید کاوه به نام 

برای  انگیــزه ای  نظام پور«  »جواد 
نوشتن کتاب بعدی من شد. او که 
اولین فرمانده ادوات ویژه شهداست 
نام کوچکش  در شناســنامه اش 
»جاوید« اســت که نام کتاب هم 

»خاطرات جاوید« انتخاب شد.

 جلد دوم »خاطرات جاوید«
علیرضا میری تصریح می کند: جلد اول این کتاب 
را نوشــتم و رونمایی شد که بسیار مورد تشویق 
قرار گرفتم. این کتاب شامل فصل هایی که بخشی 
از آن اطالعاتی است مربوط به زمان تولد تا لحظه 
ورود به فضای جنگ »جواد نظام پور« که از مادر 
وی این اطالعات را تهیه کردم. فصل های دیگر 
کتاب روایت ســفر او به کردستان و جبهه های 
جنوب اســت. در ادامه به قضیه آشــنایی او با 
شهید کاوه آغاز می شود که از 
اینجا به بعد شهید کاوه نقش 
بسیار پررنگی در این داستان 
دارد و بــه تدریج خواننده با 
شخصیت شــهید کاوه آشنا 
می شود و تأثیر شخصیت او 
در جواد نظام پــور را روایت 
کردم ، ســپس شهادت کاوه 
در کردستان است که اکنون 
نیمی از جلد دوم »خاطرات 
جاوید« آماده شــده و در حال حاضر مشــغول 
نوشتن آن هستم و امیدوارم آن هم به زودی به 

مرحله چاپ وارد شود. 

 آثار در دست تألیف و چاپ
این نویســنده دفاع مقدس درباره آثار در دست 
تألیــف و مرحله چاپ، بیــان می کند: تعدادی 
از کتاب هایم در دســت نشر است و نیز درحال 

نوشتن کتابی درباره شهید جهانی هستم. کتاب 
دیگرم در قالب داســتان و درباره شهدای حرم 
است کتابی دیگر درباره طنز جبهه دارم که آن 
هم در مرحله چاپ است. از دیگر آثار آماده چاپ 
می توانم به کتاب »خاطرات کوتاه جبهه« اشــاره 

کنم که آن هم در قالب داستانی است.
وی درباره ارزیابی حضور نویسندگان زن در عرصه 
ادبیات مقاومت می گوید: توانایی خانم ها درعرصه 
نویسندگی دفاع مقدس بسیار باالست. گروهی 
داریم که تعدادی از آن ها نویسندگانی هستند که 
درباره موضوعات دفاع مقدس، تربیتی و مذهبی 
 می نویســند و قلم های بســیار زیبایی دارند و
روز به روز در حال پیشرفت هستند. من این رشد، 

تالش و دقت نظر را در خانم ها بسیار دیدم.

 قلم خوب نویسندگان زن 
این جانباز دفاع مقدس ادامه می دهد: به اعتقادم 
افرادی چون من که در جبهه حضور داشــتیم، 
اطالعاتی را جمع آوری می کنیم و براساس همین 
اطالعات و دیده هایمان قلم می زنیم، اما استعداد 
خانم ها در این عرصه قابل احترام است و نه تنها 
مخالف نیســتم، بلکه حضور آن ها را بسیار هم 
الزم می دانم تا دفــاع مقدس را فراموش نکنیم 
و به نسل جدید انتقال دهیم. معتقدم ما نیاز به 
قلم های قوی داریم که خداوند به تعدادی از افراد 

این توانمندی و استعداد و عالقه را داده است.
 وی تأکید می کند: عموماً شاخص ترین کتاب های 
دفــاع مقدس که منتقدین هم از آن اســتقبال 
کرده اند، کتاب هایی با قلم  نویسندگان زن است. 
میری می افزاید: نوشتن برای امثال ما یک دنیاست 
و بــرای آن که می خواند یــک عالم دیگر. من با 
نوشته هایم روزگار را می گذرانم و زندگی می کنم.

 خاطرات پشت جبهه 
وی درباره انتخاب سوژه هایش می گوید: ایده های 
برخی از داستان هایم زاییده ذهنم است، اما ته مایه 
آن برمی گردد به همان خاطرات و اتفاق هایی که 
برایم افتاده و در ذهنم بوده است و امروز بروز پیدا 
می کند و برخی نیز تأثیر تبعات دفاع مقدس است 
که بخشی از آن به اتفاقات پشت جبهه برمی گردد 
و خیلی هم در آثار ادبی و هنری ما دیده نشــده 
است. مانند اتفاقاتی که برای خانواده رزمنده ها، 

جانبازان، آزاده ها یا شهدا رخ داد.
وی با بیان اینکه در داســتان هایش تالش دارد 
اتفاقات جبهه و پشت جبهه را نشان بدهد، تأکید 
می کند: دلم می خواهد همه ایــن دیده ها را به 
نسل جدید منتقل کنم و باید بدانیم این اتفاقات 
به گونه ای بوده است که نه گل و بلبلی بوده که 
عده ای درباره آن اینچنین می گویند و نه آن قدر 

بد، خشن و بی رحم.

یار مهربان

فرهنگ و هنر

سالمت

 یک هزار برنامه فرهنگی 
در هفته کتاب خوانی 

ذوالفقــاری: 
مـدیـــرکـــل 
کتابخانه هــای عمومــی 
خراسان رضوی از افزایش 
عضویت  درصدی   34.61
عمومی  کتابخانه های  در 
اســتان نســبت به سال 

گذشته خبر داد.  به گزارش قدس آنالین، حجت االسالم سبزیان، 
در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در هفته کتاب خوانی نزدیک 
به هزار برنامه فرهنگی در اســتان اجرا خواهد شد، اظهار کرد: 
افتتاح کتابخانه مشارکتی »موفقیت آسان است«، برگزاری همزمان 
نشست های کتاب خوان، تجلیل از مسئوالن کتابخانه ها و کتابداران 
برتر استان و... از جمله برنامه های ۲4 آبان تا یکم آذرماه به عنوان 

هفته کتاب خوانی است.
وی خاطرنشان کرد: سه کتابخانه عمومی در حاشیه شهر مشهد با 

همکاری شهرداری در واگذاری زمین، ساخته خواهد شد.
در ادامه این جلسه مرتضی کرباسی، نایب رئیس مجمع خیرین 
توسعه کتابخانه ها و ترویج کتاب خوانی نیز گفت: مجمع خیرین 
توســعه کتابخانه ها و ترویج کتاب خوانی هفت سال فعالیت در 
اســتان دارد. وی افزود: این مجمع تاکنون دو کتابخانه سیار در 

مشهد و کاشمر افتتاح کرده است. 
کرباسی بیان کرد: ۲8 پروژه از پروژه های نیمه تمام کتابخانه های 
عمومی در اســتان برعهده مجمع خیرین توسعه کتابخانه ها و 

ترویج کتاب خوانی قرار گرفته است. 
نایب رئیس مجمع خیرین توسعه کتابخانه ها و ترویج کتاب خوانی 

تأکید کرد: اولویت ما مناطق کم برخوردار و حاشیه شهر است.

  نمایش طنز »رابینسون گرگه« 
روي صحنه رفت

نیشــابور - خبرنگار 
قــدس: همزمــان بــا 
گرامیداشت هفته وحدت 
نمایــش طنــز کودکانه 
به  گرگــه«  »رابینســون 
کیومــرث  نویســندگی 
کارگردانــی  و  قنبــری 

هنرمند نیشــابوري محمد رضایی در تاالر ادیب اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمي نیشابور روي صحنه رفت.

در این نمایش هنرمندان نام آشناي تئاتر نیشابور، ابراهیم بلوکی، 
ترنم رضایی، فرشید اشتری، حامد اناری، شاهرخ دهنوی، امید 
فخرایی، ناهید محیطی، غزاله رشیدپور و محبوبه ابراهیمیان به 
ایفاي نقش پرداخته اند. این نمایش توسط گروه تئاتر سایه وابسته 
به انجمن هنرهاي نمایشي اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي نیشابور 
تولید شــده و روي صحنه رفته است. نمایش »رابینسون گرگه« 
در خصوص گرگی است که وارد خانه زنگوله پا می شود و بعد از 
خوردن شنگول و منگول اشتباهی بچه جناب شیر را به عنوان 

فرزند سوم خورده و ادامه ماجرا را خواهید دید.
این نمایش تا 1۲ آذر 98 هر روز صبح ویژه مدارس و مهدکودک ها 
و ساعت 17:30 در محل تاالر ادیب اداره فرهنگ وارشاد اسالمي 

نیشابور برای عموم عالقه مندان به روي صحنه خواهد رفت.

با حضور 2هزار پزشک خارجی و داخلی برگزار می شود
  بیست و نهمین کنگره سالیانه 

چشم پزشکی ایران در مشهد
دبیر  محمدی:  پروین 
نهمین  و  بیســت  علمی 
چشــم  ســالیانه  کنگره 
پزشــکی ایران گفت: این 
کنگــره ۲8 آبــان تا یکم 
آذر مــاه برای نخســتین 
بــار خارج از تهــران و در 

مشــهد مقدس برگزار می شــود میزبان 10 میهمان خارجی از 
اروپا و آمریکا و رؤسای انجمن های چشم پزشکی عراق، سوریه، 
افغانستان، تاجیکستان، گرجستان، عمان و هزار و 500 تا ۲ هزار 
چشم پزشک داخلی از سراسر کشور خواهد بود که عالوه بر حضور 

در کنگره از زیارت حرم منور رضوی نیز برخوردار خواهند شد.
دکتــر محمدرضا صداقت در گفت وگو با خبرنــگار ما افزود: در 
رشته چشم پزشکی تشــخیص و درمان بیماری ها دائم در حال 
تغییر است و ما نمی توانیم از روش های گذشته برای درمان بیمار 
استفاده کنیم، بلکه باید به روز باشیم؛ مثالً برای درمان گلوکم که 
همیشه در حال تغییر اســت از آخرین متد و جدیدترین روش 

درمانی استفاده کنیم تا بیمار بینایی خود را از دست ندهد.
استاد دانشــگاه و فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی با اشاره 
به اینکه علم پزشــکی همیشه در حال تغییر است، افزود: هدف 
از برگزاری این کنگره ارائه تازه های تشــخیصی، درمانی و علوم 
پایه چشم پزشــکی به عنوان مهارت های کاربردی روز و آشنایی 
همه چشم پزشکان کشور با پیشرفته ترین و جدید ترین روش های 

درمانی است که براساس شرایط فعلی کشور قابل انجام است.
وی با اشــاره به ضرورت آشــنایی چشم پزشکان با تازه های این 
رشــته، اظهار کرد: تمام بیماری های تخصصی و فوق تخصصی 
چشم، بیماری های قرنیه، شبکیه، التهابات چشمی و تومورهای 
داخل چشمی، ترمیم و پالســتیک، استرابیسم، گلوکم، چشم 
پزشــکی اطفال و... بــه عنوان محورهای اصلــی کنگره بوده و 
تازه ترین دســتاوردها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و 
همه چشم پزشکان با درمان های جدید بیماری های خاص چشم 

پزشکی با کیفیت الزم آشنا خواهند شد.
دکتر مرتضی مرتضوی، نماینده دبیر اجرایی کنگره نیز در ادامه 
گفت: برگزاری نمایشگاه پوستر الکترونیک، برگزاری دو کارگاه 
آموزشی برای گروه های پرستاری و اتاق عمل، برگزاری نمایشگاه 
تجهیزات چشم پزشــکی با حضور 60 شرکت تجاری داخلی و 
نمایندگان شرکت های معتبر خارجی، مشاهده اعمال جراحی 
پیشرفته چشم بیمارستان های خاتم االنبیا، مرکز چشم پزشکان 
توس و بیمارســتان بینا در مجتمع سپید به طور زنده، نشست 
ساالنه چشم پزشکان ایران، برنامه شب کنگره به منظور معرفی 
و قدردانی از پیشکســوتان و نمونه های چشم پزشکی و تقدیر از 
همکاران شــاغل در مناطق محروم کشور از ویژگی های کنگره 
بوده و زیارت حرم امام رضا)ع(، تورهای ورزشــی و گردشگری از 

برنامه های جنبی کنگره خواهد بود.

   بسکتبالیست های خراسانی 
در راه قهرمانی آسیا

قدس: اردوهای متصل به 
بسکتبال  ملی  تیم  اعزام 
با ویلچر بانــوان و آقایان 
برای حضور در مسابقات 
قهرمانی آسیا و اقیانوسیه 
از ۲6 آبــان ماه در تهران 
برگزار و از یــک آذر این 

تیم ها به کشور تایلند اعزام خواهند شد.
براســاس گزارش روابط عمومی هیئــت ورزش های جانبازان و 
معلولین خراســان رضوی، حمید صداقت در بخش آقایان و ندا 
بلوچی، مهدیه روحانی، فتانه پــورآت و رقیه صالحی در بخش 

بانوان از مشهد به این مسابقات اعزام خواهند شد.

  حضور هیمالیانورد نیشابوری
 در انجمن کوهنوردان ایران

خبرنگار  نیشــابور- 
دعوت  پــی  در  قدس: 
نـــوروزی  علیــرضــــا 
از  نیشابوری  هیمالیانورد 
انجمن کوهنوردان  سوی 
ایران، وی به ارائه مطالب 
ارزنده  کوهنوردی در جمع 
بزرگان کوهنوردی کشور پرداخت. علیرضا نوروزی هیمالیانورد 
نیشابوری مطالب و تجربیات خود در طی ۲5 سال کوهنوردی 
را در این محفل گرم برای عالقه مندان بازگو کرد که مورد پسند 

کوهنوردان قرار گرفت.
او مطالبی چون تغذیه در کوهستان، پزشکی کوهستان، پوشاک 
در کوهستان، فرودگاه و مشکالت حمل بار، اسپانسر، مخابرات 

و... را مورد بررسی قرار داد که با استقبال کوهنوردان همراه بود.
علیرضا نوروزی هیمالیانورد نیشــابوری ۲5 سال است که عضو 
هیئت کوهنوردی شهرستان نیشابور است و در چند سال اخیر 
توانسته بدون حمایت های مختلف افتخاراتی همچون صعود چهار 
قله باالتر از 7 هزار متر کومونیزم، کورژنفسکایا، لنین و خانتانگری 
را در یک سال و صعود قلل برودپیک 8047 متر و گاشربروم دو 
8037 متر را در 10 روز و صعود قله نانگاپاربات 81۲6 متر را در 
سال گذشته و امسال نیز در یک تالش ارزنده برای قله سرسخت 

کی ۲ تا ارتفاع 8300 متر صعود نماید. 
تیم هیمالیانورد نیشابوری نخستین تیم صعودکننده زمستانی قله 

آرارات در سال 90 است.

  تجلیل از قهرمانان کاراته در سرخس
از  تجلیل  مراسم  قدس: 
روستای  کاراته  قهرمانان 
کچولی سرخس در محل 
اصغری  شــهید  ســالن 
این روســتا و بــا حضور 
پیشکسوتان،  ورزشکاران، 
مربیان و داوران رشته های 

مختلف و اهالی روستا برگزار شد.
صدری فر، سرپرست اداره ورزش و جوانان سرخس در این مراسم 
گفت: در روســتای کچولی در حال حاضر افزون بر 65 ورزشکار 
کیوکوشــین با مربیگری آقای حیدری فعالیت دارند، همچنین 
تعداد 50 تخته تشک تاتامی از طریق هیئت استان به این روستا 
اختصاص داده شده است.  وی از برگزاری مسابقات کیوکوشین 
قهرمانی خراسان رضوی در ایام اهلل دهه فجر به میزبانی سرخس 
خبر داد و گفــت: اداره ورزش و جوانان تمام همت خود را برای 

رشد و توسعه ورزش روستاها به کار خواهد گرفت.

  اعزام تیم قایقرانی خراسان رضوی 
به مسابقات کشوری

قــدس: تیــم قایقرانی 
به  بانوان خراسان رضوی 
مسابقات اساللوم قهرمانی 
کشــور در کهگیلویــه و 

بویراحمد اعزام شد. 
این دوره از مسابقات در 
رده سنی نوجوانان از ۲1 
تــا ۲4 آبان ماه در دو بخش آقایان و بانوان برگزار می شــود. 
زینــب قربانی، ترالن تائبی و پرنیا ظریف برگی از خراســان 
رضوی به مربیگری تحقیقی و سرپرستی میری به این دوره از 
مسابقات اعزام شدند. همچنین نفیسه خرمی نیک از خراسان 
رضوی به عنوان داور در مسابقات قایقرانی قهرمانی کشور در 

رشته اساللوم حضور دارد.

 ایده های برخی از 
داستان هایم زاییده ذهنم 

است، اما ته مایه آن 
برمی گردد به همان خاطرات 
و اتفاق هایی که برایم افتاده 

و در ذهنم بوده است
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  مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی:
 20۹ خانوار مددجو 
صاحب  خانه شدند 

بجنورد- خبرنگار قدس: مدیرکل کمیته امداد خراسان 
شمالی گفت: امسال ۲09 خانوار تحت حمایت این نهاد 
صاحب  خانه شــدند. الهی راد با اشــاره به برنامه عمرانی 
کمیته امداد خراسان شمالی در سال 98، گفت: براساس 
برنامه ها، امسال ساخت حدود 750 واحد مسکونی شهری 
و روستایی پیش بینی شــده است. وی با اشاره به اینکه از 
مجمــوع واحدهای مذکور 485 واحــد برای مددجویان 
روستایی و ۲61 واحد نیز برای مددجویان شهری ساخته 
می شــود، خاطرنشــان کرد: از این واحدهــا 1۲0 واحد 
روستایی و 49 واحد شــهری به مددجویان تحویل داده 
 شده است. وی یادآور شد: عالوه بر این امسال ساخت 985 

واحد نیز برای مددجویان سیل زده پیش بینی شده است.

   با حضور دانش آموزان
تور کتاب و دانایی در قنات جهانی 

قصبه گناباد برگزار شد

قدس: مدیر پایگاه میراث جهانی قنات قصبه گناباد گفت: 
تور کتاب و دانایی در قنات جهانی قصبه گناباد برگزار شد.
رســول صنوبری افزود: در این تور یکروزه معرفی کتاب 

»قنات مظهر روشنایی« به صورت خالقانه انجام شد.
وی ادامــه داد: دانش آموزان در این تور کاردســتی چرخ 
چاه، میلــه چاه های قنات، تحریر کتاب قصه، ســاخت 
نشریه دیواری با محوریت قنات و همچنین نوشتن نامه 

به نویسنده کتاب را انجام دادند.
صنوبری اظهار کرد: همچنین دانش آموزان به روخوانی و 
معرفی بخشی از کتاب پرداختند و با کاردستی های خود 
نحوه عملکرد قنات را نشان دادند. قنات قصبه گناباد سال 

1395 در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است.

   یک مسئول خبرداد
کمک 7/5 میلیارد ریالی دبیرکل 

مجمع خیرین سالمت به خراسان شمالی

بجنورد- خبرنگار قــدس: مدیرعامل مجمع خیرین 
خراسان شمالی گفت: دکتر حسینعلی شهریاری، دبیرکل 
مجمع خیرین کشــور در ســفر دو روزه به استان ضمن 
بازدید از پایگاه های سالمت شهری و روستایی در بجنورد 
و شــیروان، قول اهدای اعتبار 7.5 میلیارد ریالی به منظور 
اجرای پروژه هــا را داد. علیرضا صفاری افزود: همچنین در 
این سفر عالوه بر تعهد اهدای دو دستگاه دیالیز به ارزش 4 
میلیارد ریال مبلغ ۲ میلیارد و 500 میلیون ریال نیز برای 
کمک به ســاخت مرکز جامع سالمت راستقان اختصاص 
یافت. وی اضافه کرد: 500 میلیون ریال نیز به تکمیل مرکز 
MRI بیمارســتان آیت اهلل هاشمی رفسنجانی شیروان 

اختصاص می یابد.
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محمدرضا علی زاده
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1. ایــن مــوزه زیر پوشــش بنیاد حفظ 
آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس قرار 
دارد و به معرفی آثار ارزشــمند 8 ســال 
جنگ تحمیلی اختصــاص دارد ۲. رجا- 
لحظه بــه لحظه- پایتخت پرو 3. از انواع 
حساب بانکی- چاهی در جهنم- پیدایش 
 4. یک ســوم چیــزی- نام هــا-  گرمابه 
5. صوت ندا- سرشــک دیده- کشــوری 
خلیــج  حاشــیه  در  شیعه نشــین 
فــارس- ضمیــر درون 6. اســرارآمیز- 
 .7 گریه کننــدگان  طبیعــت-  رنــگ 
مجموعــه حــروف یک زبــان- بینش- 
نادرســت   ثــروت 8. حجــره- دروازه- 
 9. پیامبر صبــور»ع«- ویرگول- پیامبری 
 10. ســخن و گفته- نوشته- نیست شده 
11. سست و بی حال - بخشی از خاک یزد 
 را دربر می گیرد- حرف فرار- فلز سرچشمه 
شــدن-  کاری  انجــام  عهــده دار   .1۲
پهلوانــان- حرفــی دوطرفــه در الفبای 
فارســی 13. شهر و اســتانی در عراق- 
 ســیاه - خودروســاز باســابقه ژاپنــی

14. برای این که- شادان- پسوند رساندن 
15. فرزنــد ارشــد امــام خمینــی»ره«  

بنیانگذار فقید جمهوری اسالمی ایران

1. نــام قدیم خراســان- کمتــر - جنگ 
و نبــرد ۲. از خواهران برونته- کشــوری 
آسیایی به مرکزیت وین تیان- نت استمرار 
 3. فریادرســی- میله توپر فلزی- ســتاره 
4. الگــو- رئیس- گواه و دلیل درســتی 
چیــزی 5. روبنــد زنــان تــرک- امام 
دوازدهــم»ع« 6. پیش درآمــد بند- جای 
بلند- ابزار جوش آوردن آب- کفش چهارپا 
 7. مونس- محبوس- واحد شــمارش نان 
8. بخشی از خاک  فارس را دربر می گیرد- 
 حار- وای اگر در زمینه فقر آن جا باشــیم 
9. باغ- از دروس دوره دبیرستان- این کتاب 
از منابع مهم و کهن واقعه عاشورا و تاریخ 
 زندگانی امام حســین»ع« به شمار می رود 
جنگ افــزار-  عــرب-  عزیــز   .10
جســم  اســالمی-  جمهــوری   ارتــش 
11. تشــخیص دادن- رختکن حمام های 

قدیمــی 1۲. نام قدیم این شــهر ملک کندی بوده- 
تقسیم شــده- آماس13. برپادارنده است و از صفات 
حق تعالی- شالوده- فراموشکار 14. روشی برای طبخ 
برنــج- به مرحله کمال رســیدن- فلکه 15. دیدنی 
نظامی- نهنگ دریایــی-  جزیره و ایالتی در جنوب 

شرق استرالیا

  افقی

  عمودی


