
قطار برقی مشهدـ  تهران در ایستگاه سرابفتح سکوی پارالمپیک دور از دسترس نیست
قدس به مناسبت روز حمل و نقل بررسی کردگفت وگوی قدس با تنها ملی پوش خراسانی تیم ملی بسکتبال با ویلچر

سال ها بود می شــناختمش، آخرین خبری که از او 
داشتم خبر تصادفش و معلولیتی که انگار زمینگیرش 
کرده بود.چهار ســال پیش اما در یکی از سالن های 
ورزشی شهر مشــهد که او را با ویلچر در مسابقات 
بسکتبال دیدم انگار نه انگار که تا همین چند ماه قبل 
فکر می کرد معلولیت همــه آرزوهایش را با خودش 

برده است.وقتی همصحبتش شدم ...

 به بهانه روز حمل و نقل تصمیم گرفتیم تا نگاهی 
گذرا به یک پروژه مهم ملی در این حوزه داشــته 
باشیم.همچنانکه همواره کارشناسان حمل و نقلی 
تأکید داشــته و دارند حمل و نقل ریلی در تمام 
بخش های صرفه جویی ســوخت، ارزانی، کاهش 
آلودگی هوا و مهم تر از همه ایمنی مسافران نسبت 

به حمل و نقل جاده ای ... .......صفحه 2 .......صفحه 4 
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درج نماد پدیده درفرابورس
 در جلسه روز گذشته  

شورای شهر مشهد صورت گرفت
تذکر رئیس کمیسیون 

اقتصادی و سرمایه گذاری 
شورا به شهردار

 جمعی از استادان، فعاالن حوزوی 
و دانشگاهی خطاب به ظریف:

 چرا وزارت خارجه 
 مقابل شیعه کشی نیجریه

 و کشمیر منفعل است؟

.......صفحه 3 

.......همین صفحه

کاهش 
 قیمت برنج؛ 

این وعده 
مسئوالن هم 

عملی نشد
مدتی است که بازار برنج پاکستانی دچار آشفتگی فراوانی شده و 
بیشتر خانوارهای ایرانی که به دلیل مشکالت اقتصادی به ناچار 
مصرف کننده برنج وارداتی هستند، برای تهیه پرمصرف ترین 
ماده غذایی خود به دردسر افتاده اند.مسئوالن وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت علت کمبود و گرانی برنج در بازار را ناشــی 
از توقف واردات برنج پاکســتانی و تأخیر عمدی در ترخیص 
برنج های وارداتی از گمرک، به دلیل همزمانی با فصل برداشت 
برنج ایرانی عنوان کرده اند که البته با اوج گرفتن نابســامانی 
عرضه برنج، متولیان وارد عمل شده و ضمن تسریع در ترخیص 
برنج های وارداتی و توزیع آن در بازار، عملیات وســیعی را در 
سراسر کشور برای برخورد با محتکران و متخلفان آغاز کردند 

که صدالبته دستگاه قضایی و سازمان ...

مدیر عامل این شرکت خبر داد

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای شهر مشهد گفت: 
برخالف تأکید شورای عالی شهرسازی در سال های ۹3 و ۹۵ بر انجام 
مطالعات و تهیه طرح پهنه بندی حریم شــهر مشهد ظرف مدت سه 
ماه و انجام مطالعات راهبردی، متأسفانه هنوز اصل قرارداد مطالعات 
پهنه بندی توسط شهرداری منعقد نشده است. احمد نوروزی در هفتاد 
و نهمین جلســه علنی شورای شهر مشهد طی تذکر آیین نامه ای به 
شهردار مشهد، با بیان اینکه متأسفانه پس از هفت ماه، قرارداد فقط 

برای بخش اول مطالعات یعنی برداشت ...

.......صفحه 4 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

 هشدار آموزش وپرورش استان
 در مورد کیک های آلوده به قرص  

قدس: رئیس اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش 
و پرورش خراســان رضوی به خانواده ها توصیه کرد از 
مواد غذایی ســالم در میان وعده  دانش آموزان استفاده 
کنند. مهدی مجیدی فر اظهار کرد: با توجه به مباحث 
مطرح شده درباره توزیع کیک های مشکوک، الزم است 
مدیران مدارس، معلمان و اولیای ارجمند در این زمینه 
اطالعات الزم را به دانش آموزان ارائه کنند و خانواده ها 
تا جایی که می توانند از موادغذایی خانگی برای تغذیه 

میان وعده دانش آموزان در مدارس استفاده کنند.
وی بیان کرد: همکاران ما در اداره ســالمت و سازمان 
دانش آموزی استان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، 
نظارت بر بوفه های مدارس را به طور جدی در دستور 
کار دارند و این نظارت ها به شکل جدی تر و با کمیت 
بیشتری نسبت به گذشته صورت می گیرد.مجیدی فر 
گفت: به مدیران مدارس تأکید شده همچون گذشته 
موادخوراکــی بوفه های مدرســه را از مراکز معتبر و 
شــرکت هایی کــه دارای تأییدیه های الزم هســتند، 
تهیه کنند. بخش نامه ها، دســتورعمل های آموزشی و 
پیشــگیری به مدارس و ادارات آمــوزش و پرورش در 

سطح استان ارسال شده ست.

چاله زرد؛ روستای پایلوت مهار 
بحران گرد وغبار در خراسان رضوی 

قدس: مشــاور رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست 
کشــور و دبیر ســتاد ملی مقابله با پدیده گردوغبار در 
سفر به خراســان رضوی و بازدید از روستای چاله زرد در 
شهرستان سرخس، این روستا را به عنوان روستای پایلوت 
در مهار بحران گردوغبار در استان خراسان رضوی عنوان 
کرد و افزود: راه حــل اصلی کنترل کانون های گردوغبار 
شمال شرق کشور، تسهیلگری دولت و ارگان های مرتبط 
و مشــارکت فعاالنه جوامع تأثیرپذیر از گردوغبار است. 
علی محمد طهماســبی بیرگانی در ادامــه تصریح کرد: 
مهم ترین اقدامی که باید بــرای کنترل گردوغبار انجام 
شود، مشارکت مردم و تسهیلگری دولت است. این مقام 
مسئول به تغییر کشاورزی سنتی و دیم کاری در مناطق 
خشک و بیابانی به کشت گیاهان مرتعی به خصوص کشت 
گیاهان دارویی به عنوان یک راهکار مدیریت این بحران 
اشــاره کرد و افزود: این اقدام منجر به تثبیت کانون های 
گردوغبار و تولید گیاهان دارویی به طور همزمان خواهد 
شد. طهماسبی همچنین طی سخنانی به ضرورت ایجاد 
ایستگاه پایش گردوغبار در شهرستان سرخس به منظور 
کنترل گرد وغبار در منطقه شمال شرق کشور اشاره کرد.

 معاون استاندار عنوان کرد
 کاهش منابع آبی خراسان شمالی 

»تند وعجیب« است

بجنــورد - خبرنگار قدس: معــاون هماهنگی امور 
عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: اوضاع منابع آبی 
استان خوب نیست و شیب کاهش حجم این منابع تند 
و عجیب اســت و باید با یک عزم جمعی و تهیه سریع 
سند سازگاری با کم آبی استان، اقدامات بازدارنده موجب 
کنترل این موضوع شــود. رضا رجــب زاده در پنجمین 
نشست شــورای حفاظت از منابع آب استان اظهار کرد: 
روش های بســتن چاه های غیرمجاز و میزان حجم قابل 
 برداشت از چاه های مجاز در استان باید یکسان باشد، چرا 
که عدم هماهنگی بین بخشی موجب می شود طرح ها در 

این حوزه ها موفق نباشند.
وی با تأکید بر همکاری دستگاه های اجرایی برای تهیه 
نسخه نهایی سند ســازگاری با کم آبی اســتان، افزود: 
کاهش برداشــت های غیرمجاز از منابــع آبی موجود و 
افزایش آبخوان ها از اهداف اصلی این سند هستند که باید 

به عنوان یک چراغ راه برای استان باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار خراسان شمالی 
گفــت: اختالف نظرات بیــن دســتگاهی در برخورد با 
متخلفان در حوزه برداشــت های غیرمجاز از منابع آبی 
استان برطرف شود.وی ادامه داد: اوضاع منابع آبی استان 
خوب نیست و شیب کاهش حجم این منابع تند و عجیب 
است و باید با یک عزم جمعی و تهیه سریع سند سازگاری 
با کم آبی استان، اقدامات بازدارنده ما موجب کنترل این 

موضوع شود.

170 هزار نفر در نیشابور و فیروزه 
خطرسنجی شدند

نیشــابور- خبرنگارقدس: مدیر گروه پیشگیری و 
مبارزه با بیماری های معاونت بهداشت از برگزاری کارگاه 
مراقبت های بهداشــتی اولیه ایران )ایراپن( با محوریت 
بیماری هــای قلبی عروقی و به منظــور افزایش آگاهی 

پزشکان در این خصوص خبر داد.
غالمحســین نوروزی نژاد اظهار کرد: تاکنون 170 هزار 
نفر از جمعیت باالی 30 ســال در نیشــابور و فیروزه از 

مراقبت های خطرسنجی قلبی عروقی برخوردار شدند.
وی خاطرنشان کرد: الزم است افرادی که در ارزیابی اولیه 
که توسط مراقبین انجام می شود دارای فشارخون، قند یا 
کلسترول خون باال باشند، برای بررسی و تأیید بیماری 
به پزشک ارجاع شــوند و در صورت تأیید بیماری مورد 
مراقبت ماهانه توسط مراقب سالمت یا بهورز قرار گیرند.

خبرخبر

قدس: جمعی از علما، اســتادان و فعــاالن حوزوی، 
دانشگاهی و فعاالن فرهنگی و اجتماعی خراسان رضوی 
در نامه ای خطاب به ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران اعالم کردند: از دولت و به ویژه دستگاه 
دیپلماســی انتظار می رود تمام توان خود را در جهت 

حفاظت از جان این رهبر مصلح به کار گیرند.
قســمتی از متن این بیانیه خطاب به ظریف به شــرح 
زیر اســت:همان گونه که مستحضر هســتید در ادامه 
روند غیرقانونی و ضدحقوق بشر رژیم نیجریه و در روز 
پنجشنبه ۵ دسامبر 201۹ جناب حجت االسالم شیخ 
ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسالمی نیجریه و همسر 
گرامی ایشان با حکم دادگاه عالی ایالت کادونا به زندان 
منتقل شده اند. این اقدام ظالمانه در حالی صورت گرفته 
که شرایط جسمی ایشــان پس از چند سال بازداشت 
غیرقانونی و مجروحیت حاصل از فاجعه زاریا به شدت 
وخیم است و این اقدام عمالً به معنای امضا کردن حکم 

اعدام شیخ زکزاکی است.
جای تعجب نیست که در تمام این سال ها سازمان های 
بین المللی به اصطالح مدافع حقوق بشر در سایه  سکوت 
مرگبار خود عمالً به دولت نیجریه چراغ سبز نشان داده 
باشند، ولی متأسفانه باید اعالم کنیم در طول چهار سال 
گذشــته و پس از فاجعه زاریا و شــهادت جمع زیادی 
از اعضای جنبش اســالمی و مجروحیت و بازداشــت 
غیرقانونی شیخ زکزاکی، دستگاه دیپلماسی جمهوری 
اسالمی ایران هم نسبت به این ظلم آشکار و وحشیانه 
اقــدام قابل توجهی انجام نداده اســت؛ در حالی که بر 
مبنای اصل 1۵4 قانون اساسی، موظف است تا از مبارزه  
حق  طلبانه  مستضعفین  در برابر مستکبرین  در هر نقطه  

از جهان  حمایت   کند.
برای افکار عمومی این پرسش مطرح است چگونه پس 

از دیدار معاون اقتصادی رئیس جمهور ایران اســالمی 
با رئیس جمهور ظالــم نیجریه، بالفاصله رهبر جنبش 
اسالمی به زندان منتقل می شود؟ شاید اگر در مذاکرات 
با دولت نیجریه نسبت به مسئله شیخ زکزاکی صراحت و 
شجاعت کافی را داشتیم، دولت نیجریه دست به چنین 
جســارتی نمی زد. حال آیا این امکان وجود ندارد که از 
ظرفیت روابط اقتصادی دو کشــور بــرای فراهم آوردن 
موجبات رهایی شــیخ زکزاکی اســتفاده برد؟ چطور 
می توان به ثمردهی رایزنی هــا و پیگیری های ادعایی 
وزارت خارجه امید داشــت، وقتی می بینیم با گذشت 
چهار سال نه تنها حال ایشان بهبود نیافته که روز به روز 
سخت گیری ها بیشتر شده و وضعیت جسمانی ایشان 
وخیم تر از گذشته است. آیا وقت آن نرسیده که وزارت 
خارجه صریح و شــفاف در برابر گستاخی های دولت و 

ارتش سفاک نیجریه موضع بگیرد؟
در بخشــی دیگر از این بیانیه آورده شده است: پرسش 

مهم تری که با مشــاهده عملکرد شما در این موضوع 
و موضوعــات مشــابه، مانند ماجرای کشــمیر مطرح 
می شــود این است که نســبت این دولت با آرمان های 
جهانی انقالب اسالمی که در ادبیات حضرت امام )ره(، 
مقام معظم رهبری و قانون اساســی بدان تصریح شده 

است، چیست؟
البته شاید بهتر باشد این پرســش را به گونه ای دیگر 
مطرح کرد، چرا که عده ای همواره درصدد هســتند با 
متضاد جلوه دادن آرمان ها و منافع ملی، نظام اسالمی را 

از محتوای اصیلش تهی کنند.
بنابراین پرســش را این طور بیان می کنیم: آیا براساس 
اصول »عزت، حکمت و مصلحت« عمق راهبردی نظام 
مقدس جمهوری اسالمی و نفوذ معنوی انقالب اسالمی 
در قلب میلیون ها انســان مســلمان و مستضعف، در 
چارچوب منافع ملی جایی ندارد؟ مگر غیر این است که 
در دنیای امروز، نظام سلطه و بسیاری دیگر از کشور های 

مطرح در پی آن هستند که با هزینه های چندین میلیارد 
دالری و با استفاده از قدرت رسانه ای خود قلوب ملت ها 
را با خود همراه کنند؟ پس چگونه ممکن است عده ای 
در نظام جمهوری اسالمی، عمق راهبردی بالفعل و نفوذ 
معنوی انقالب اسالمی را که برخاسته از ایمان اسالمی 
و فطرت توحیدی اســت )و نه پروپاگاندای رسانه ای(، 
بی ارزش تلقی کرده و آن را در تضاد با منافع ملی قلمداد 
کنند؟ آیا این نگاه ســطحی و به دور از واقعیت برخی 

مسئوالن با منافع ملی ایران اسالمی در تضاد نیست؟
جنــاب آقای دکتر ظریف! با این همه، اما در شــرایط 
کنونــی که هر لحظه ممکن اســت با خبر شــهادت 
مظلومانه شیخ زکزاکی در زندان، خسارتی جبران ناپذیر 
پدیــد آید، دیگر هیچ گونه توجیهی از مســئوالن امر 
پذیرفته نیست و از دولت جمهوری اسالمی ایران و به 
ویژه دستگاه دیپلماسی انتظار می رود از تمام توان خود 
در جهت حفاظت از جان این رهبر مصلح و اســطوره 
مقاومت و همچنین پایان دادن به بازداشت غیرقانونی 
ایشان اقدام نمایند و به صرف صدور بیانیه و یا محکوم 

کردن اکتفا ننمایند.
گفتنی است، 417 نفر ازعلما، استادان و فعاالن حوزوی، 
دانشگاهی و فعاالن فرهنگی و اجتماعی خراسان رضوی 
این بیانیه را امضا کرده اند که از جمله آن ها می توان به  
آیت اهلل مهدی مروارید و آیت اهلل محمد مروارید؛ استادان 
خارج فقه و اصول حوزه علمیه خراسان ، حجت االسالم 
والمســلمین محمدکاظم راشــد یزدی؛ استاد حوزه 
علمیه، حجت االســالم محمدجواد پارسا؛ مدیر مدرسه 
علمیه حضرت مهدی )شــعبه یک(، حجت االســالم 
هادی صاحبقرانی؛ مســئول سازمان تبلیغات اسالمی 
خراســان رضوی، حجت االســالم احمد سیبویه؛ استاد 

حوزه علمیه و ... اشاره کرد.

جمعی از استادان، فعاالن حوزوی و دانشگاهی خطاب به ظریف:

چرا وزارت خارجه مقابل شیعه کشی نیجریه و کشمیر منفعل است؟ 

قدس آنالین -وحید اکرمی: یک ورزشکار مشهدی 
مدتی است با شعار نجات آب و با هدف آگاهی بخشی 
و اصالح فرهنگ مصرف آب بین شهروندان، اقدام به 
دویدن بین شهرها و مناطق مختلف می کند. حسین 
ضیائیان در آخرین اقدام خود، مسیر چناران تا مشهد 
را دویده اســت. به همین منظور گفت وگویی را با او 
انجام دادیم تا کمی بیشــتر با وی و اهدافش آشــنا 

شویم. 
ضیائیان که در ســازمان آب منطقه ای خراسان رضوی 
مشــغول به کار اســت، به خبرنگار قدس آنالین گفت: 
نزدیک چهار ســال اســت که برای کســب سالمتی و 
تندرســتی اقدام به دویدن می کنم. ایــن کار چون به 
صورت پیوسته انجام شده، موجب شده که از لحاظ بدنی 
به مرور زمان به آمادگی نسبتاً باالیی برسم. در حالی که 

صاحب خودرو شــخصی نیز هستم، اما ترجیح می دهم 
مسیر منزل تا محل کار که نسبتاً طوالنی هم هست را 

با دویدن طی کنم. 
وی ادامــه داد: از ابتدای ســال تصمیم گرفتم پیمودن 
مســیرهای طوالنی را به صورت هدفمند انجام دهم. به 
همین دلیل شــعار نجات آب را انتخــاب کرده و برای 
باالبردن فرهنگ عمومی مصرف آب، پیراهنی که روی 

آن این شعار درج شده را به تن می کنم.   
وی اظهار کرد: از فروردین ماه سال جاری تاکنون 20 بار 
مسافت های نسبتاً طوالنی را با شعار نجات آب دویده ام. 
در آخرین مرتبه تصمیم گرفتم مسیر چناران تا مشهد را 
طی کنم. به همین دلیل صبح پنجشنبه گذشته ساعت 
۵:20 از پلیس راه چناران شروع به دویدن کرده و حدود 
ســاعت 8:30 به مشهد رسیدم. براساس محاسباتی که 

انجام داده ام با ســرعت تقریباً 18 کیلومتر در ســاعت 
دویده ام. 

این ورزشکار مشــهدی اضافه کرد: در ماه های گذشته 
نیز چندین مرتبه اقدام به دویدن در مسافت های نسبتاً 
زیاد کرده ام. به عنــوان مثال در دفعات پیش، از میدان 
فلسطین تا شــاندیز و ابرده، از بولوار ملک آباد تا طرقبه 
و چالیــدره، از طرقبه تا نقنــدر و کالته آهن و دهبار، از 
آرامگاه فردوسی تا سد ارداک و از میدان فلسطین تا سد 
طرق دویده ام. همچنین تصمیم دارم در برنامه آینده ام از 

میدان امام حسین)ع( تا سد کارده بدوم. 
وی با اشــاره به اثرگذاری این اقدام در نوع نگاه مردم به 
موضــوع آب، تصریح کرد: وقتی افرادی که در خودروها 
در حال تردد هستند یا کنار خیابان حضور دارند شعار 
نجات آب را مشــاهده می کنند، تلنگری در ذهن آن ها 
نقش بسته و با خود در موضوع مصرف بهینه آب بیشتر 
اندیشه می کنند. این اقدامات شاید کوچک دیده شود، اما 
ممکن است سرمنشأ تحوالت بزرگ تری در آینده باشد. 

به همین دلیل این فرهنگ سازی را ادامه خواهم داد. 
وی ابراز کرد: دویدن من با شعار نجات آب یک حرکت 
نمادین اســت. با توجه به وضعیــت بغرنج منابع آبی و 

ضرورت اقدامات سریع و اساسی، برای رفع این مشکل 
نیاز هست که تالش ها را چندین برابر کرد، بیش از پیش 
وقت و انرژی گذاشت، جدی بودن در کار را بیشتر کرد 
و به نوعی دوید. به نظر من امروز برای حل مشکل آب، 

دیگر توقف جایز نیست. 

گفت وگوی قدس با یک ورزشکار مشهدی 

برای نجات آب می دوم 
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قدس به مناسبت روز حمل و نقل بررسی کرد

قطار برقی مشهدـ  تهران در ایستگاه سراب
علی محمدزاده به بهانه روز حمل و نقل 
تصمیم گرفتیم تا نگاهی گذرا به یک پروژه 

مهم ملی در این حوزه داشته باشیم.
همچنانکه همواره کارشناسان حمل و نقلی 
تأکید داشــته و دارند حمل و نقل ریلی در 
تمام بخش های صرفه جویی سوخت، ارزانی، 
کاهــش آلودگی هوا و مهم تر از همه ایمنی 
مسافران نســبت به حمل و نقل جاده ای و 
هوایی مزایایــی دارد و همین موارد موجب 
شــده تا در تمام دنیا توجه ویژه ای به این 

سیستم حمل و نقلی بشود.
لذا با همین مقدمــه کوتاه در ادامه پرونده 
قطار برقی مشــهد- تهران را برای چندمین 
بــار ورق می زنیم به امید آنکه در روز حمل 
و نقل ســال 99 شاهد پیشــرفت های قابل 

توجهی در این حوزه باشیم.

  نظریه 44 ساله 
بر اســاس گزارش های ذکر شده در برخی 
منابع در سال ۱۳۵۴ وزیر وقت راه و ترابری 
در سفری به ژاپن در مراسم افتتاح یکی از 
خطوط قطار سریع السیر شینکانسن شرکت 
داشته و از مسئوالن ژاپن درخواست کرده تا 
مطالعه ای برای امکان سنجی ساخت راه آهن 
سریع الســیر و برقراری قطار سریع السیر در 

مسیر تهران- مشهد انجام شود. 
گزارش این مطالعه توسط شرکت مشاورین 
راه آهن ژاپن در ســال ۱۳۵۶ به ایران با سه 
گزینه پیشــنهادی بدین ترتیب ارائه شــد: 
۱- گزینه دوخطــه، عالیمی و برقی کردن 
مســیر یک خطــه آن زمان برای ســرعت 
۱۶۰ که باالترین ســرعت ریلی در خطوط 
غیرســریع بود با هزینه یــک میلیارد دالر. 
۲- گزینه ســاخت راه آهن جدید و با مسیر 
مستقل سریع السیر با سرعت ۲۱۰ کیلومتر 
بر ساعت که در آن زمان تنها در ژاپن وجود 
داشــت با هزینه ۴ میلیارد دالر. ۳- گزینه 
ســاخت راه آهن سریع السیر با سرعت ۲۶۰ 
کیلومتر بر ســاعت کــه در آن زمان حتی 
در ژاپن وجود نداشــت )اما با این استدالل 
که ســاخت راه آهن سریع السیر ۱۰ سال به 
طول می انجامد و تا آن زمان به این فناوری 
می توان دست یافت مطرح شد( با هزینه ۷ 

میلیارد دالر.

  اختراع دوباره چرخ 
ســال ها بعد و با فراموشــی تمام اقدامات 
گذشته، مدیران به فکر اختراع دوباره چرخ 
افتادند و از ابتدا شــروع به بررســی کردند 
در ســال ۱۳۸۲ با بررســی مجــدد برنامه 
پیش بینی شــده برای حمــل ۱۳ میلیون 
مسافر در مسیر تهران- مشهد با روزانه ۶۶ 
قطار مشخص شد که برقی کردن این مسیر 
می توانــد منجر به کاهش ســرمایه گذاری 
خرید لکوموتیو و واگن مســافری شود؛ چرا 
که لکوموتیوهای برقی مسافری دارای توان 
روی چــرخ تا چهار برابر نــوع دیزلی خود 
هســتند و این یعنی تعداد کمتر لکوموتیو 

برای جابه جایی مسافران.
از سویی دیگر با کاهش زمان سیر می توان 

عالوه بر سیر بیشــتر در هر روز مثاًل رفت 
و برگشــت روزانه و طی مســافت یک هزار 
و ۸۰۰ کیلومتــر، می تــوان از واگن های با 

ظرفیت بیشتر استفاده کرد.

 مناقصه یک فرضیه
 با این پیش فرض هــا مطالعات برقی کردن 
این مســیر آغاز و مناقصه آن در ســال ۸۶ 
برگزار و برنده آن در ســال ۸۷ اعالم شــد. 
بــا این طرح قرار بود در مــدت ۳۰ ماه )تا 
پایان سال 99( مســیر دوخطه فعلی برقی 
و با ســرعت ۱۶۰ کنونی راه اندازی شود و 
به  تدریج با اصالحات خط، سیســتم ترمز 
واگن ها و سیســتم کنترل اتوماتیک قطار 
ســرعت قطارهای مسافری به ۲۰۰ افزایش 
و زمان ســیر از ۱۲ ســاعت به ۸ و سپس 
۶ ســاعت کاهش یابد و بــا ورود قطارهای  
خودکشــش الکتریکی کج شونده سرعت به 
۲۵۰ و زمان سیر از ۷٫۵ به ۵ ساعت برسد.

  ورود به تونل اما و اگرها
با این حال و در حالی که تصور می شد این 
پروژه دیگر وارد مرحله اجرایی خواهد شــد 
و به بیش از نیم قــرن نظریه پردازی پایان 
می دهد ولی گذشــت ماه ها و سال ها نشان 
داد کــه این پروژه باز در تونل اما و اگرهای 

اعتباراتی به دام افتاده است.
پس از گذشت هشت سال از آغاز مطالعات 
و نیز ۴۶ماه از مصوبه دولت نهم،  ۱۲ بهمن 
ماه ســال 9۰ بــود که در مراســمی برقی 
کردن خط آهن مشــهد- تهــران با رمز »یا 

امام رضا)ع(« آغاز شد.
اما دو ســال پس از آغاز اجــرای این پروژه، 
یعنی اواخر آذرماه سال ۱۳9۲ قاسم ساکتی، 
مدیر وقت طرح برقی ســازی راه آهن کشــور 
در جلســه ای در دفتر استاندار وقت خراسان 
رضوی اعالم کرد که پس از دو سال پیشرفت 

این پروژه حدود ۲.۸۶ درصد است!

  تکرار دوباره یک مراسم
با گذشت هر روز به جای 
آنکه توجهات به این پروژه 
انگار همه  بیشــتر شــود 
چیز در حال پاک شــدن 
بود؛ چراکــه چهارم بهمن 
۱۳9۴  اســتاندار خراسان 
تکرار یک جمله  با  رضوی 
که قباًل در سال های ۸۷ و 
9۰ هم گفته شــده بود از 
برقی   قرارداد  قطعی شدن  

کردن قطار مشهد- تهران خبر داد و پس از 
آن روز ۱۷ بهمن 9۴ بود که  ظاهراً عملیات 
اجرایی برقی سازی راه آهن مشهد- تهران با 

حضور رئیس جمهور آغاز شد.
اما به نظر می رسد ولتاژ اعتبارات این پروژه 
بزرگ بــه قدری پایین بــود که حتی یک 
کلنــگ را حرکت نداد و چند ماه بعد از این 
مراسم بود که زمزمه های خروج پیمانکار از 

این قرارداد به گوش رسید.
همچنانکه گفته شــد قرار بود این پروژه با 
اعتباری افزون بر ۷هــزار میلیارد تومان به 
اجرا درآید ولی اعتبار یک میلیاردی ســال 

9۸، نشان از فراموشی آن است.

  هزینه بخشی از اعتبار قطار در 
بخش حقوق کارمندان

۲۵ خرداد 9۸ محمدباقر نوبخت در جلســه 
شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان رضوی 
در گــزارش کاری مختصر در خصوص پروژه 
برقی  کردن راه آهن مشهد- تهران گفت: یک 
هــزار میلیارد تومان ســهم ۱۵درصدی این 
طرح ریلی اســتان بود که این مبلغ در سال 
9۶ تهیه شد و تا اسفند سال گذشته در بانک 
صنعت و معدن بود تــا طرف چینی متقاعد 
شود و ضمانت بدهد و طرح را اجرا کند؛ اما با 
توجه به مسائل برجام و خروج آمریکا، طرف 
چینی حاضر به سرمایه گذاری نشد و یک هزار 

میلیارد تومــان اعتبار نیز از 
بانک سرمایه خارج شد.

نامه ای  اسفند سال گذشته 
دادم که برخی حقوق ها در 
شود  پرداخت  ســال  پایان 
که بخشــی از آن از طریق 
همیــن یک هــزار میلیارد 
هر  اما  تأمین شــد،  تومان 
آماده  لحظه طــرف چینی 
بازخواهد  مبلغ  این  باشــد 

گشت.
مدتی قبل هــم مدیرعامل 
راه آهن بــه صراحت گفــت: در خط آهن 
برقی تهران- مشــهد به خاطر عدم صدور 
ضمانت نامــه از ســوی فاینانســر چینــی 
 پروژه متوقف اســت و هیــچ اقدامی انجام 

نشده است.

   نشانه های ناامیدکننده
بر اساس ارقام اعالمی در الیحه بودجه سال 
آینده اعتبار عمرانی »برنامه توسعه حمل  و 
نقل ریلی« )شــرکت ساخت و راه آهن( کل 
کشــور ۳ هزار و 9۷۰ میلیارد تومان است 
که خود به معنــای خروج پروژه های بزرگ 
این حوزه از دستور کار است و رقم ناچیزی 
هم که در مقابل ردیف این پروژه ذکر شده 

بیانگر این امر است.
با این اوصاف تنها یک چیز قطعی است که 
باید منتظر آغاز بــه کار دولت بعد بمانیم؛ 
چراکه نشانه هایی از جان گرفتن دوباره این 

پروژه در این دولت نیست.

  افتتاح نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهشی مقطع ابتدایی تربت حیدریه

قــدس: رئیــس اداره 
فرهنگــی،  میــراث 
گردشــگری و صنایــع 
تربت حیدریه  دســتی 
نمایشــگاه  برگزاری  از 
آثــار  و  توانمندی هــا 
پژوهشــی دانش آموزان 

مقطــع ابتدایی و نوآموزان دبســتانی در محل رباط تاریخی 
طبسی این شهرستان خبر داد.

علی محمدی با بیان مطلب فوق افزود: این نمایشــگاه با 
هدف تقویــت روحیه پژوهشــگری در دانش آموزان و به 
نمایش گذاشتن خالقیت ها و توانمندی های دانش آموزان 
مقطع ابتدایی شهرســتان در حوزه هــای مختلف به ویژه 

صنایع دستی و گردشگری برپا شده است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
تربت حیدریه ادامه داد: این نمایشگاه همزمان با هفته پژوهش 
با همکاری آموزش و پرورش و میراث فرهنگی شهرســتان 

برگزار شده است.
محمــدی اظهار کرد: در حاشــیه این مراســم از دانش آموز 

هنرمند توانخواه فعال در حوزه صنایع دستی تجلیل شد.
وی گفت: بازدید از این نمایشگاه تا ۲۸ آذر ماه جاری از ساعت 

۸ صبح تا ۱۲ ظهر برای عموم آزاد است.

  کاهش قیمت برنج؛ 
این وعده مسئوالن هم عملی نشد

مدتی است که بازار برنج پاکستانی دچار آشفتگی فراوانی شده و 
بیشتر خانوارهای ایرانی که به دلیل مشکالت اقتصادی به ناچار 
مصرف کننده برنج وارداتی هستند، برای تهیه پرمصرف ترین ماده 

غذایی خود به دردسر افتاده اند.
مســئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت علت کمبود و گرانی 
برنج در بازار را ناشــی از توقف واردات برنج پاکستانی و تأخیر 
عمدی در ترخیص برنج های وارداتی از گمرک، به دلیل همزمانی 
با فصل برداشت برنج ایرانی عنوان کرده اند که البته با اوج گرفتن 
نابسامانی عرضه برنج، متولیان وارد عمل شده و ضمن تسریع در 
ترخیص برنج های وارداتی و توزیع آن در بازار، عملیات وسیعی 
را در سراسر کشــور برای برخورد با محتکران و متخلفان آغاز 
کردند که صدالبته دســتگاه قضایی و سازمان صمت خراسان 
رضوی در این عرصه خوش درخشیدند و حاصل تالش، پیگیری 
و برخوردهای آنان، توزیع صدها تن برنج توقیف شده محتکران 
با قیمت مناسب در فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی های مصرف 

کارمندی و کارگری و اصناف استان بود.
در این مدت همچنین هزاران تن سهمیه برنج پاکستانی وارداتی 
تخصیص داده شده به خراســان رضوی، برای توزیع در اختیار 
ســتاد تنظیم بــازار و برخی از بازاریان قرار گرفت تا شــاید به 
نابسامانی بازار برنج استان خاتمه داده و قیمت ها به حالت عادی 

و واقعی اش بازگردد.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان استان هم به تازگی 
با این نوید که مقدار زیادی برنج پاکســتانی از طریق بنادر وارد 
کشور شده و ورود این کاال به استان ادامه خواهد داشت و تا دو 
هفته دیگر بازار این کاال از نظر عرضه و قیمت، به روند طبیعی 
خود بازخواهد گشت، تأکید کرد که سقف قیمتی برنج پاکستانی 
در خراســان رضوی برای مصرف کننده کیلویی ۸هزار و 9۰۰ 

تومان است و باالتر از آن تخلف محسوب می شود.
این در حالی است که با گذشت حدود دو هفته از این اظهارات، 
نه تنها برنج درجه یک و ســوپر باسماتی در بازار مشهد تقریباً 
همچنان نایاب است که ارقام متوسط برنج پاکستانی موجود در 
بازار هم آشکارا با قیمت هایی بسیار بیشتر از نرخ مصوب )۸هزار و 
9۰۰ تومان( به فروش می رسد و ظاهراً بازرسان ستاد تنظیم بازار، 
صمت و تعزیرات هم به دلیل فراوانی تعداد فروشندگان متخلف، 
تــوان و امکان برخورد با تمامی این افراد را ندارند و عمالً تالش 

آن ها هیچ خروجی ملموسی ندارد.
عالوه بر این به تازگی شنیدیم یکی از عمده فروشان که از متهمان 
بزرگ پرونده های احتکار برنج در مشهد بوده است، صدها تن از 
محموله توقیف شده را که هنوز در اختیارش قرار دارد، به قیمت 
کیسه ای حدود ۱۳۰ هزار تومان به فروش می رساند. پاسخ اینکه 
چرا برنج توقیفی هنوز در اختیار محتکر قرار دارد و چرا امکان 
عرضه خارج از شبکه و نظارت ستاد تنظیم بازار و دستگاه قضایی 
از وی سلب نشده است را نمی دانیم اما آنچه مسلم است اینکه 
برای کنترل کارآمد این وضعیت نیاز به دقت عمل، وســواس و 
قاطعیت بیشتری احساس می شود تا اعتماد عمومی که پشتوانه 

موفقیت نهادهای نظارتی و اجرایی است، خدشه دار نشود.
در عین حال به اذعان برخی کارشناسان، تمامی این ماجرای 
ممنوعیت واردات و حمایــت از تولیدکنندگان برنج داخلی، 
بهانه ای است برای ثروت اندوزی برخی سودجویان که بازار برنج 
و واردات آن را قرق کرده اند؛ چراکه با توجه به آمار کشــور ما 
ساالنه باید دست کم یک میلیون تن برنج خارجی وارد کند 
تا نیاز داخلی مرتفع شــود و از طرفی برنج های ایرانی موجود 
در بازار کشــت پارسال است و مسائل مطرح شده درباره این 
موضوع منطقی به نظر نمی رسد. مسئول تأیید و تکذیب این 
ادعاها البته نهادهای متولی و متخصص در این حوزه هستند و 
آنچه برای مردم اهمیت دارد این است که دولتمردان موظف 
به تأمین ارزاق عمومی با قیمت های منطقی، منصفانه و بریدن 
دست دالالن و ســودجویان از بازار مایحتاج مردم هستند و 
چنانچه کوتاهی در این زمینه صورت بگیرد دســتگاه قضایی 
نیز باید در مقام مدعی العموم همچنانکه تاکنون پای کار بوده، 
قاطعانه به وظایف قانونی خود عمل کرده و با متخلفان در هر 

مقام و منصبی برخورد کند.

معاون فرهنگی بنیاد خراسان رضوی خبر داد
 بهره مندی 5 هزار ایثارگر از اردوی 

j زیارتی محبین الرضا
فرهنگی  معاون  قدس: 
امور  و  بنیــاد شــهید 
خراســان  ایثارگــران 
رضوی گفت: ۵هزار نفر 
از خانواده های شــهدا، 
آزادگان  و  جانبــازان 
شهرســتان های استان 

از اردوی زیارتی، تفریحی و آموزشی بهره مند می شوند.
جواد حامــدزاده گفت: معاونت فرهنگی بنیاد خراســان 
رضــوی در راســتای تکریم ایثارگران همانند ســال های 
گذشــته به ارتقای ســطح نشاط و شــادابی خانواده های 
شــهدا، جانبازان و آزادگان توجه ویژه ای دارد که در این 
ارتباط اردوهای زیارتی، تفریحی و آموزشی درون استانی 

برگزار می کند.
وی افزود: بیشــتر والدین شــهدا با کهولت ســن مواجه 
هســتند، به همین دلیل بنیــاد اردوهای چندروزه داخل 
اســتانی ویژه خانواده های شــاهد و ایثارگــر را با اولویت 

والدین شهدا برگزار می کند.
وی به برگــزاری اردوی زیارتی به مشــهدالرضا با عنوان 
»محبین الرضا« اشاره کرد و افزود: با توجه به ظرفیت های 
خوب مشهد مقدس اردویی با هدف زیارت بارگاه ملکوتی 

امام رضا)ع( برگزار می شود.
حامدزاده اظهار کرد: هر شهرســتان متناســب با جامعه 
ایثارگری، نســبت بــه اعزام زائران امام علی بن موســی 
الرضا)ع( به مشــهد مقدس اقدام می کند که در طول این 
سفر درون اســتانی، برنامه های فرهنگی و تفریحی برای 

خانواده های شهدا و ایثارگران برگزار می شود.
معاون فرهنگی بنیاد شــهید و امور ایثارگران خراســان 
رضوی خاطرنشان ســاخت: این اردوها تا پایان اسفندماه 
ادامــه دارد و پیش بینی می شــود بیش از ۵هــزار نفر از 
جامعه ایثارگری استان از این برنامه های زیارتی و تفریحی 

بهره مند شوند.

مدیرکل بنیاد شهید:
 والدین چند شهیدی خراسان رضوی 
نشان از روح انقالبی مردم این دیار دارد

بنیاد  قدس: مدیــرکل 
شــهید و امور ایثارگران 
خراســان رضوی گفت: 
چند  والدیــن  وجــود 
شــهیدی در خراســان 
رضــوی، نشــان از روح 
انقالبی مردم این استان 
دارد. حجت االسالم حسین معصومی در دیدار با زهرا ریوشی؛ 
مادر شــهیدان محمد، حسن و مهدی غالمی، مادر شهیدان 
عباس و حســین اســماعیلی، فاطمه غالمی؛ همسر شهید 
غالمحســن نظرجانی و عبدالرزاق نظرجانی فرزند شهید و 
رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران طرقبه شاندیز و جانباز 
۷۰درصد محمد مدیری با بیان اینکه دیدار با والدین دو شهید 
و باالتر در اولویت این نهاد قرار دارد، گفت: خانواده شــهدا در 
راه خدا، اسالم، انقالب و استقالل کشور بهترین عزیزان خود 

را فدا کردند.

  انتقاد امام جمعه شهر خرو 
از دو مدیر کل خراسان رضوی

خبرنگارقدس:  خرو- 
امام جمعه شــهر خرو 
از بازدید چند دقیقه ای 
دو مدیــر کل از ایــن 
شهر انتقاد کرد و گفت: 
در فروردین ماه ســال 
جاری ســیلی در شهر 
خرو جاری شــد که موجب بروز خســارت های فراوان به 
باغداران و منازل مسکونی این شهر شد و با گذشت هشت 
ماه از ایــن حادثه دو مدیر کل حــوادث غیرمترقبه و آب 
منطقه ای خراســان رضوی بدون اطالع قبلی از این شــهر 
بازدید کردند که البته این حضور در چند دقیقه و به گرفتن 

چند عکس اکتفا شد.
حجت االسالم والمسلمین برزو افزود: این در حالی است که 
این شهر دو رودخانه دارد که در سیل فروردین ماه خسارت 
فراوانی به بستر رودخانه ها و باغ های این شهر وارد کرد اما 
متأســفانه مدیر کل آب منطقه ای اســتان بازدیدی از این 
مناطق نداشت و وجود بافت فرسوده و خسارت بارندگی ها 
به منازل مســکونی نیز از بازدید مدیر کل مدیریت بحران 

استان پنهان ماند.
وی تصریح کرد: به مسئوالن اعالم می کنیم که بازدید چند 
دقیقه ای و عکس گرفتن مشــکلی از مشــکالت این شهر را 
حل نمی کند؛ با وقوع بارش هایی که کارشناسان برای امسال 
پیش بینی کرده اند قطعاً رودخانه ها و بافت فرسوده این شهر 
دچار مشکل خواهد شد که امیدواریم مسئوالن عالج واقعه را 

پیش از وقوع انجام دهند.

قدس: سرپرســت گروه شــرکت های پدیده گفت: با 
درج نماد پدیده شــاندیز در فرابورس، شرکت توسعه 
به  بین المللــی صنعت گردشــگری پدیده شــاندیز 

فرابورس راه یافت.
علی کریمی قدوســی افزود: در جلسه بیست و چهارم 
آذر ماه جاری کمیته پذیرش و درج شــرکت فرابورس 
ایران؛ با درج نماد شــرکت توسعه تحت نماد »گتوشا« 
در فهرست شرکت های فرابورس موافقت شد و موضوع 
در نامه ای به شرکت ســپرده گذاری مرکزی و تسویه 

وجوه اعالم شد. 
وی بیان کرد: شــرکت سپرده گذاری از امروز عملیات 

ثبت سهام سهامداران را اجرایی خواهد کرد.
کریمی قدوســی با اشاره به نام نویسی بیش از ۷۰هزار 
تن از سهامداران در سامانه سجام اظهار امیدواری کرد: 

برای تســریع و تسهیل در اقدامات آینده شرکت بقیه 
سهامداران پدیده نیز در اسرع وقت برای نام نویسی در 

سامانه سجام اقدام کنند.
وی ادامــه داد: پس از تکمیل عملیات ثبت ســهام 
ســهامداران توسط شــرکت ســپرده گذاری زمینه 
تشــکیل مجمع عمومی ســهامداران فراهم خواهد 

شد.
سرپرست گروه شرکت های پدیده شاندیز تصریح کرد: 
پس از تشکیل مجمع عمومی صاحبان سهام و انتخاب 
هیئت مدیره و ارســال اطالعات مجمع به فرابورس و 
گشــایش نماد پدیده، معامالت ســهام پدیده در تابلو 

فرابورس انجام می شود.

مدیرعامل این شرکت خبر داد

درج نماد پدیده در فرابورس

به نظر می رسد 
ولتاژ اعتبارات این 

پروژه بزرگ به 
قدری پایین بود که 
حتی یک کلنگ را 

حرکت نداد

بــرش

روزبازار

مدرهس

ایثارگران

چهره خبر
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      رئیس تعاون روستایی شهرستان خبر داد
 خرید ۱0 تُن زعفران 

در تربت   حیدریه

قدس: خرید توافقی زعفران در تربت حیدریه به ۱۰تُن 
رسید.

رئیس تعاون روستایی شهرستان تربت حیدریه با اعالم 
این خبر گفت: از این میزان ۷/۵ تن به مرکز اســتان 

حمل شده و مابقی نیز در حال حمل است.
نسرین شــیبانی افزود: بر اساس دستورعمل وزارت 
جهاد کشــاورزی کار خریــد توافقــی زعفران در 
تربت حیدریه از یازدهم آذر آغاز شــده اســت و تا 

پایان آذر ادامه دارد.
وی گفــت: ۵۰درصد وجه زعفران خریداری شــده به 
حساب کشاورزان واریز شــده و مابقی براساس چک 

لیست های تحویلی در حال واریز است.

     در سی و هشتمین دوره انجام شد
 تجلیل از منتخبان قرآنی 

در بخش زبرخان

درود- خبرنگار قدس: آیین تجلیل از منتخبان سی و 
هشتمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز منطقه زبرخان 

در تاالر پذیرایی روستای باغشن زبرخان برگزار شد.
در این مراسم که با حضور معاون پرورشی و مسئول اداره 
کل قــرآن آموزش و پرورش خراســان رضوی، فرماندار، 
رئیس اداره اوقاف نیشابور و امام جمعه اسحاق آباد برگزار 
شد از ۲۵۰ دانش آموز برگزیده در ۱۱ رشته قرآن، عترت و 

نماز با لوح تقدیر و هدایای معنوی قدردانی شد. 
این رقابت ها با شــرکت یک هــزار و ۵۰۰ دانش آموز این 
منطقه در روزهای ۱۱ تا ۱۳ آذر در آستان متبرک امامزاده 
سیدیحیی از نوادگان امام موسی کاظم)ع( باغشن زبرخان 

برگزار شده بود. 

     رئیس ستاد انتخابات استان:
  ۱7 داوطلب نمایندگی مجلس 

در خراسان رضوی انصراف دادند

ایرنا: رئیس ســتاد انتخابات خراســان رضوی گفت: تا 
یکشنبه شب گذشته ۱۷داوطلب شرکت در یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی از حضور در عرصه 
انتخابات انصراف دادند که این رقم همچنان رو به افزایش 
است. حسن جعفری افزود: از مجموع داوطلبان انصراف 
داده از حوزه هــای انتخابیه درگز، کاشــمر، بردســکن، 
خلیل آبــاد، قوچان و فاروج هر کــدام یک داوطلب و در 
حوزه های انتخابیه تربت حیدریه، مه والت و زاوه، مشهد 
و کالت، چناران و بینالود، گناباد و بجســتان و خواف و 

رشتخوار دو نفر انصراف دادند.
وی ادامه داد: چهار داوطلب نیز از حوزه انتخابیه سبزوار، 

جغتای، جوین، خوشاب و داورزن انصراف دادند.

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(
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43900
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5400

900 گرمی

حلب 5 کیلویی

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

روغن مایع آفتابگردان

روغن نباتی جامد الدن
برنج پاکستانی باسماتی

برنج هندی1121

شکر

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.
با حکم شهردار مشهد

 اعضای شورای ویژه رسیدگی به مشکالت 
بافت مرکزی مشهد منصوب شدند

قدس: با حکم شهردار مشهد اعضای شورای ویژه رسیدگی 
به مشکالت بافت پیرامون حرم مطهر رضوی منصوب شدند.

در این حکم شهریار آل شــیخ؛ معاون برنامه ریزی و توسعه 
سرمایه انسانی، رضا خواجه نائینی؛ معاون مالی و پشتیبانی، 
مهدی یعقوبی؛ معاون خدمات شــهری، خلیل اهلل کاظمی؛ 
معاون عمران، حمــل ونقل و ترافیــک، اژدر اژدری؛ معاون 
اقتصادی، مصطفی نعمتی؛ شــهردار منطقــه ثامن و جواد 
اعظم صادقی؛ سرپرســت اداره کل حقوقی شهرداری با حفظ 

سمت به سمت اعضای این شورا منصوب شدند.
همچنیــن در حکم دیگری از ســوی شــهردار مشــهد، 
محمدمهدی آخوندی به ســمت مشاور شــهردار در امور 

ایثارگران منصوب شد.



روی خط حادهث

گزارش نشست

حمل و نقل

در جلسه روز گذشته  شورای شهر مشهد 
صورت گرفت

 تذکر رئیس کمیسیون اقتصادی و 
سرمایه گذاری شورا به شهردار 

کمیسیون  رئیس  قدس: 
اقتصادی و سرمایه گذاری 
شــورای شــهر مشــهد 
تأکید  برخــاف  گفــت: 
شــورای عالی شهرسازی 
در ســال های ۹۳ و ۹۵ بر 
انجام مطالعات و تهیه طرح 

پهنه بندی حریم شهر مشهد ظرف مدت سه ماه و انجام مطالعات 
راهبردی، متأسفانه هنوز اصل قرارداد مطالعات پهنه بندی توسط 

شهرداری منعقد نشده است.
احمد نوروزی در هفتاد و نهمین جلسه علنی شورای شهر مشهد 
طی تذکر آیین نامه ای به شهردار مشهد، با بیان اینکه متأسفانه 
پس از هفت مــاه، قرارداد فقط برای بخش اول مطالعات یعنی 
برداشــت وضع موجود طی قرارداد ۲۲.۹۸.۱۶۱۰۵۵ مورخ ۲۶ 
آبان ۹۸ منعقد شده، افزود: این در حالی است که شرح خدمات 
در اردیبهشت ماه به تأیید اداره کل راه و شهرسازی رسیده و مقرر 

بود که شهرداری بافاصله قرارداد را منعقد کند.
وی با اشاره به اینکه نقشه هوایی ۲۰ سال گذشته بیانگر تخریب 
گســترده حاشیه شهر مشهد است، از استمرار تخریب اراضی و 
ساخت و سازها خبر داد و گفت: نبود برنامه مشخص برای گستره 
وسیع ۸۶ هزار هکتاری، کمبود امکانات برای نظارت و پیشگیری 
و وجود نیروهای سوداگر با منافع بسیار زیاد از مهم ترین علل این 
تعلل است. رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای 
شهر مشهد ضمن تذکر به شهردار، خواستار تسریع در عقد متمم 
قرارداد برای تکمیل شرح خدمات ظرف مدت دو هفته و اعام 

علت دو قسمت کردن قرارداد شد. 

 معرفی متهمان اصلی آلودگی هوای مشهد
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد هم در 
نطق پیش از دستور این جلسه گفت: به دنبال اوج گرفتن بحران 
آلودگی هوا در روزهای گذشته و به روال معمول هر سال، بازار 
بحث، اظهارنظر، نصیحت، هشدار و ارائه راه حل از سوی افراد، یا 
نهادهای مسئول و صاحبنظران برای مدت کوتاهی گرم شد تا باز 

زمانی دیگر، بحرانی دیگر موجب رونق این بازار شود.
محمدهادی مهدی نیا با بیان اینکه مخاطب بسیاری از نصیحت ها، 
هشــدارها و راه حل های ارائه شده این بار نیز مردم بودند، اظهار 
کرد: بعضی مسئوالن از مردمی گله می کردند که به جای استفاده 
از اتوبوس و قطار شــهری، با رفتار غیرمسئوالنه و با استفاده از 
خودرو های شخصی خود موجب آلودگی هوا می شوند، یا مردمی 
که به جای خرید خودرو های نو و استاندارد به نحو حیرت انگیزی 
اصرار دارند که همان خودرو های قدیمی، فرسوده، غیراستاندارد و 
آلوده کننده را به خیابان ها بیاورند. وی ادامه داد: این مسئوالن به 
مردم یادآور شدند که سرانه تولید آلودگی شهرونداِن سهل انگاری 
که از خودرو شــخصی اســتفاده می کنند ۱4 برابر شهرونداِن 

وظیفه شناسی است که از اتوبوس استفاده می کنند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد علت 
اصلی آلودگی هوا را فقدان شبکه کارآمد حمل ونقل عمومی و 
تعداد زیاد خودروهای فرسوده و غیراستاندارد دانست و راه حل 
اصلی این مســئله را انجام اقدام های مؤثر برای رفع این مشکل 

عنوان کرد.

 مدیرعامل شرکت عمران گلبهار 
با اشاره به دستور وزیر راه خبر داد

 ریل گذاری بخشی از مسیر مترو 
مشهد- گلبهار در آینده نزدیک

قـــدس: رئــیــــس 
هیئت مدیره و مدیرعامل 
شــهر  عمران  شــرکت 
گفت:  گلبهــار  جدیــد 
4۳۰ میلیارد ریال اعتبار 
تخصیــص یافته به خط 
متــرو مشــهد-گلبهار-

چناران در سال ۹۸ هزینه شده است.
هومن گریوانی با اشــاره به اینکــه ۸۰ میلیارد ریال از محل 
اعتبارات ملی تأمین شده است، افزود: ۳۵۰ میلیارد ریال دیگر 
نیز از محل ســفر ریاست جمهوری به استان خراسان رضوی 
اختصاص یافته که این مبلغ اعتبار جذب و هزینه شده است.

وی با بیان اینکه عاوه بر تخصیص این منابع اعتباری، شرکت 
عمران گلبهار به منظور تسریع در پیشرفت فیزیکی پروژه خط 
مترو از منابع داخلی این شرکت هزینه کرده است، خاطرنشان 
کرد: خوشبختانه در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به شهر 
جدید گلبهار دستور ریل گذاری  بخشی از مسیر مترو مشهد- 
گلبهار صادر شد که در این جهت پیگیری های الزم به منظور 

خریداری ریل و برگزاری مناقصه در حال انجام است.
مدیرعامل شــرکت عمران شهر جدید گلبهار اذعان کرد: با 
عنایت به شــرایط تحریم کشور مسلماً مشکات اعتباری و 
نقدینگی وجود دارد که مانعی در پیشرفت کار ایجاد نخواهد 

کرد و این پروژه در تمامی فازها فعال خواهد بود.
گریوانی همچنیــن ابراز امیدواری کــرد۳7۰ میلیارد ریال 
اعتبار در الیحه بودجه ۹۹ برای مترو مشهد-گلبهار-چناران 
پیش بینی شده که امیدواریم ضمن تصویب این اعتبار، مبلغ 
آن نیز به منظور تسریع در پیشرفت پروژه افزایش پیدا کند.

 کشف پرنده های قاچاق 
در باغ پرندگان مشهد

فارس: در یک بازرسی 
که  قاچاق  پرنــده   74
با شــیوه ای خــاص از 
به مشهد  شمال کشور 
منتقل شده بود، در باغ 

پرندگان کشف شد.
بتــول عابــدی، رئیس 
اداره نظارت بر امور حیات وحش خراسان  رضوی در خصوص 
کشف 74 پرنده قاچاق در باغ پرندگان، اظهار کرد: چهارشنبه 
۱۳ آذرماه گزارشی مبنی بر قاچاق پرندگان به ما رسید که 
74 پرنده از ۲4 گونه مختلف از شــمال کشــور مخفیانه به 

مشهد حمل شده بودند.
وی خاطرنشــان کــرد: با توجه به اینکــه ورود پرندگان به 
مجموعه بدون هماهنگی بوده، موضوع برای کسب تکلیف 
به مقام قضایی منعکس می شود تا وضعیت پرندگان تعیین 

تکلیف شود.
وی با اشاره به وضعیت باغ پرندگان مشهد، بیان کرد: الزامات 
زیست محیطی ۲۶گانه ای در این مجموعه نیاز به انجام بود که 
به   واسطه  نظارت و پیگیری اداره کل  حفاظت محیط  زیست 
خراسان  رضوی و اخطار برای پلمب و تعطیلی  این مجموعه در 
زمان مشکاتش رفع شده البته این موارد به دادستانی مشهد 

نیز اعام شده است.
رئیس اداره نظارت بر امور حیات  وحش خراسان رضوی با بیان 
اینکه در صورت ابتای پرندگان به آنفلوانزای فوق حاد امکان 
ایجاد آنفلوانزای نوترکیب با انســان وجــود دارد، از مراقبت 
جدی ادارات کل دامپزشــکی استان برای پیشگیری از این 

بیماری خبر داد.
وی گشــت و کنترل مداوم در عرصه های طبیعی و برخورد 
قاطع با متخلفان شکار و صید را از اقدامات سازمان محیط 
زیست استان برای جلوگیری از بحث قاچاق پرندگان برشمرد.
از ســوی دیگر عضو هیئت مدیره ســازمان های مردم نهاد 
محیط زیست خراســان رضوی نیز گفت: اردک نوک پهن، 
اردک بلوطــی، خوتــکا، چنگر، اردک سرســبز، فامینگو، 
حواصیل، قرقاول، باکان، کاکائی و انواع طوطی از گونه های 

کشف شده باغ پرندگان مشهد هستند.
علی کشمیری متذکر شد: قاچاقچیان پرندگان را در داخل 
ماشین  ها پنهان می کنند و به این علت که در این کار سابقه 
دارند، می دانند چه زمانی برای عبور از ایســت های بازرسی 

مناسب است.
وی یادآور شد: نقل و انتقال پرندگان بین شهرها خطر انتقال 
بیماری را به همراه دارد، ضروری اســت سازمان دامپزشکی 
این موضوع را بررسی کند که این محموله چگونه تا مشهد 

رسیده، بدون آنکه در بین راه کشف شود.
عضو هیئت مدیره ســازمان های مردم نهاد محیط زیســت 
خراسان رضوی بیان کرد: اگر نظارتی روی باغ های پرندگان 
نباشد تبدیل به آخرین حلقه زنجیره قاچاق و صید می شوند.

دامپزشکی خراسان رضوی اعالم کرد
 معدوم سازی ۱۰۴ تن گوشت 

غیرقابل مصرف 
خبرنگاران:  باشگاه 
معاون سامت اداره کل 
اســتان  دامپزشــکی 
خراســان رضوی گفت: 
اول  مــاه  هشــت  در 
امسال ۱۰4 تن گوشت 
غیرقابل مصرف پیش از 

ورود به واحد های تولیدی، جمع آوری و معدوم شده اند.
محمد رشتی باف، معاون سامت اداره کل دامپزشکی استان 
خراسان رضوی گفت: در هشت ماه اول امسال، کارشناسان 
دامپزشکی مســتقر در این واحد های تولیدی از ورود ۱۰4 
تن گوشــت حاصل از این دام ها کــه غیرقابل مصرف بوده 
جلوگیری و آن ها را معدوم کردند. وی با بیان اینکه در هشت 
ماه اول امسال  بیش از 7۵۲ هزار رأس دام در خراسان رضوی 
کشتار شده اســت، ادامه داد: گوشت کشتارشده در تمامی 
کشــتارگاه های اســتان، تحــت نظارت کامل بهداشــتی 

کارشناسان دامپزشکی این اداره کل قرار دارد.
معاون سامت اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی با 
بیان اینکه فراورده های خام دامی باید از مراکز مجاز و معتبر 
سطح شهر تهیه شــوند،گفت: در صورت خرید محصوالت 
بسته بندی باید دقت شــود روی بسته بندی، نوع محصول، 
تاریخ تولید و تاریخ انقضا و کدپروانه تولید درج شــده باشد 
و از خرید فراورده های خام دامی از افراد دوره گرد به شــدت 
پرهیز شــود. رشتی باف افزود: الزم است شهروندان در زمان 
خرید گوشت قرمز به مهر دامپزشکی و نشانه گذاری الشه که 
به صورت برچســب های سفید رنگ روی دو دست و دو ران 

الشه دام با ذبح بهداشتی و شرعی نصب شده، دقت کنند.

 دستگیری سارقان طالی سرخ 
در سرایان

خبرنگاران:  باشگاه 
انتظامــی  فرمانــده 
از  ســرایان  شهرستان 
سارق  دو  دســتگیری 
زعفران با کشــف پنج 
فقــره ســرقت در این 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ وطن دوســت، فرمانده انتظامی شهرستان سرایان 
گفت: با وقوع چند فقره ســرقت منزل و گل زعفران در این 
شهرســتان، پیگیری موضوع برای شناســایی و دستگیری 
ســارق یا ســارقان احتمالی به صورت ویژه در دستور کار 
پلیس قرار گرفت. وی  افزود: مأموران پلیس آگاهی با اشراف 
اطاعاتی و بررســی شــیوه های وقوع سرقت، به یک متهم 
سابقه دار مشکوک شدند و پس از اطمینان از انجام سرقت ها 
توسط وی با هماهنگی مقام قضایی این فرد را در عملیاتی 
ضربتی دستگیر کردند. سرهنگ وطن دوست ادامه داد: فرد 
دستگیرشده به پنج فقره سرقت وسایل منزل و گل زعفران با 
همدستی یک نفر دیگر اعتراف کرد که همدست وی نیز در 

عملیاتی جداگانه دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان ســرایان با اشــاره به کشف 
سرقت های انجام شده، عنوان کرد: متهمان پس از تشکیل 
پرونده مقدماتی برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی 

معرفی شدند.

زاویه تصویر

 چراغ های روشن در روز!
) اتوبان مشهد- باغچه(

رخ رد رخ

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم 
مسئوالن د     ستگاه های اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

 زورگیری در مشهد
در مشــهد زورگیری  و کیف  زنی  از خانم ها زیاد شــده ؛ مســئوالن فکری برای حل این 

موضوع کنند.
9۱5...2986

 مشکالت شهرک شیرین را حل کنید
تقاضا می کنم با حضور در منطقه شــهرک 
شیرین به مسائل و مشــکات این منطقه 
رســیدگی کنید و بــه گوش مســئوالن 
شــهرداری برسانید. همچنین با اتوبوسرانی 
صحبت کنید که خط ۶۱ را از پایانه انقاب 
به حرم مطهر واقع در بست شیخ نواب که در 

آن هیچ خط اتوبوسی ندارد، برگرداند.
938...265۱

 سهمیه سوخت آژانس ها چی شد؟
چرا سهمیه سوخت آژانس ها را نمی دهند؟ مگر مالیات و غیره نمی گیرند؟ مگر آژانس ماشین 

عمومی نیست، یا شاید قرار است به زور حذف شوند؟
9۱5...27۰7

 پیدا کنید مهندس را!
در کال زرکش روبه روی الزهرای 47 جاده را شــکافته چند لوله گذاشتند که مثاً سیل عبور 

کند! جالبه ۱۰ متر بعد مسیل را با خاک مسدود کرده اند! پیدا کنید مهندس را!
9۱5...۰396

 خسته نباشید با طرح ملی مسکن!
واقعاً خسته نباشید با این طرح ملی مسکنتان. 
اگر کســی بتواند ماهیانه ۲ میلیون تومان 
پرداخت کند، حتمــاً حقوق چند میلیونی 
دارد که احتیاج به این طرح های شما ندارد. 
آن کسی که ماهیانه یک میلیون و ۵۰۰هزار 
تومان حقوق داره با بچه و مســتأجربودن از 

کجا می تواند این قسط را بدهد؟
9۱5...3۰6۴
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خط قرمز سردار محمدکاظم تقوی، فرمانده 
انتظامی اســتان خراســان رضوی ضمن اعام 
دستگیری اعضای باند بزرگ و پیچیده فیشینگ 
که عاوه بر مشــهد، در شهرهای تهران و شیراز 
نیز فعالیت داشتند، عنوان کرد: متهمان پس از 
برداشت غیرمجاز از حساب افراد، سرمایه عظیمی 
از پول های ســرقتی را با انتقــال متواتر از یک 
حساب بانکی به حساب دیگر، عملیات پولشویی 

خود را رقم می زدند.
ســردار محمدکاظم تقوی در ادامــه بیان کرد: 
اعضای این باند با عناوین خاص نسبت به تطمیع 
مردم از طریق تبلیغات پیرامون خرید شــارژ با 
تخفیف یا سایت های صیغه و دوست یابی، افراد 
را بــه درگاه های پرداخت جعلی می کشــاندند، 
اطاعات حساب آنان را برداشت نموده و به این 
ترتیب اطاعات حساب های بانکی تعداد زیادی از 
هموطنان را در سراسر کشور سرقت کرده بودند.

وی افــزود: در تحقیقــات موشــکافانه و دقیق 
کارشناسان پلیس فتا استان معلوم شد دو نفر از 
اعضای این باند مشهدی هستند و شک پلیس 
به اقدامات آن ها در فضــای مجازی، از فعالیت 
یک باند بزرگ که ردپای اقدامات مجرمانه شان 
در سراسر کشوردیده می شد، پرده برداشت. در 
همین زمینه معلوم شد متهمان عاوه بر مشهد، 
در شهرهای تهران و شیراز هم فعالیت گسترده ای 
داشــته و به صورت بسیار هوشــمندانه، پس از 
برداشت غیرمجاز از حساب افراد، سرمایه عظیمی 
از پول های سرقتی را با شیوه انتقال متواتر از یک 
حساب بانکی به حساب دیگر، عملیات پولشویی 
خــود را به نحوی انجــام می دادند که پلیس و 
دســتگاه قضایی در رهگیری پول های کثیف با 

مشکل روبه رو شوند.

 پلیس ِپیک شد تا متهم آفتابی شود 
ســردار تقوی تصریح کرد : پس از آنکه یکی از 
متهمان مشــهدی به عنوان مظنون در پلیس 
فتا تحرکاتــش تحت نظر قرار گرفــت، پس از 
بررسی های کارشناسانه، متهم با هویت کاربری 
)ID( »کوالســکی« در فضای مجازی و هویت 
ســجلی )م.ج( شناســایی و در یــک عملیات 
غافلگیرانه دستگیر شد. در این عملیات مأموران 
پلیس فتا در پوشش پیک، بسته مشابهی را آماده 
کرده و در لحظه دریافت مرسوله توسط متهم، 

مأموران وی را دستگیر می کنند.
گرچه مأموران پلیس فتا استان در بررسی های 
اولیه دریافتند ارتکاب جرم فیشــینگ توســط 
این متهم محرز و مسلم است اما با صبر و رصد 
ارتباطات وی با افــراد مختلف، الیه های پنهان 
ماجرا نیز برما شــد. درهمین راستا نمایان شد 
که آن ها با راه اندازی یک کانال تلگرامی یک هزار 
و ۶۰۰نفر از کاهبرداران فیشینگ کار را دورهم 
جمع نموده و درگاه هــای پرداخت الکترونیک 

جعلــی طراحی شــده را در 
معرض فــروش دیگر اعضای 

کانال قرار می دادند.
وی افزود: رهگیــری مدیران 
این کانال تلگرامی، تحقیقات 
استان  فتا  پلیس  کارشناسان 
را به سمت سرشاخه های این 
باند در تهران و شیراز هدایت 
کــرد؛ افرادی کــه در زمینه 
طراحی درگاه هــای پرداخت 
الکترونیــک جعلــی فعالیت 
داشته و حاصل برنامه نویسی 
این افراد توسط جمع کثیری 
از کاهبرداران فیشینگ کار در 

کشور خریداری می شد.
در واقع در بررسی های به عمل آمده مشخص شد 
تعداد زیادی از پرونده های برداشت های غیرمجاز 
در کشــور مربوط به این باند بــوده که پس از 
دستگیری سرشاخه اصلی این باند، فیشینگرهای 
مرتبط با او نیز در سراســر کشور تحت تعقیب 
قضایی قرار گرفتند. همچنین با کشف اطاعات 
حســاب های سرقت شده و با تعامل ویژه پلیس 
فتا و بانک های عامل، نســبت به ابطال رمز دوم 
تمامی حســاب ها اقــدام شد.ســردار تقوی در 
پاسخ به پرسشی درخصوص شیوه طراحی این 
درگاه های جعلی خاطرنشان کرد: متهمان این 
پرونده با توسل به ترفند هوشمندانه ای از احاطه 
ربات ها بر اطاعات درگاه های پرداخت الکترونیک 
اســتفاده نموده و به عنوان یک ابزار جاسوسی، 
درگاه های جعلی طراحی می کردند. در حقیقت 
مجرمان این باند از یــک ابزار ضدکاهبرداری، 

برای کاهبرداری استفاده می کرده اند.

 تهیه امتیاز صرافی مجازی 
توسط یکی از سرشاخه ها!

فرمانده انتظامی اســتان خراسان رضوي با اشاره 

به نحوه دستگیری سرشاخه 
دیگر این باند در شیراز اظهار 
کرد: یکی دیگــر از متهمان 
این پرونده که به عنوان عضو 
الیه های بــاالی آن و یکی از 
سرشــاخه های این باند بود و 
حتی مبادرت بــه تهیه حق 
مجازی  صرافــی  یک  امتیاز 
نموده و قصد داشت تا پول های 
نامشروع حاصل از فیشینگ و 
کاهبرداری را به ارز دیجیتال 
تبدیل و رهگیری آن را عمًا 
غیرممکــن کند، دقیقــاً در 
آستانه دستیابی به نیات شوم 
خود در یک عملیات ضربتی 
و غافلگیرانــه با هماهنگی چنــد تیم عملیاتی 
دستگیر شد. وی توضیح داد: این متهم با اغفال 
خانمی توانسته بود به اطاعات سجلی و هویتی 
او دسترسی پیدا کند و از آن اطاعات برای خرید 
حق امتیاز صرافی مجازی استفاده نماید، بنابراین 
چه بسا اگر هموطنان ما در حراست از اطاعات 
شــخصی خود )اعم از اطاعات بانکی و هویتی( 
بیشتر کوشا باشند، اساساً زمینه وقوع جرم توسط 
مجرمان فراهم نمی شود. متهم دستگیرشده در 
فرودگاه شیراز عاوه بر تهیه حق امتیاز صرافی 
غیرمجاز، وظیفه اغفال افراد و تبلیغ درگاه های 
جعلی در اینترنت و شــبکه های اجتماعی را نیز 

برعهده داشته است.

کلکسیونی از جرایم سایبری، اقتصادی 
و امنیتی

فرمانده انتظامی اســتان با بیان اینکه در شرح 
اتهامات اعضای این پرونده، کلکسیونی از جرایم 
ســایبری، اقتصادی و امنیتی دیده می شــود، 
خاطرنشــان کرد: در شــرایطی که استحصال 
اموال نامشروع حاصل اقدامات کاهبردارانه و به 

عبارت دقیق تر، کاهبرداری اینترنتی بوده است، 
مجرمان به ارتکاب همین تخلف سایبری اکتفا 
نکرده و با استفاده از ترفند »حساب های واسطه« 
اقدام به سوءاستفاده از اطاعات حساب های بانکی 
هموطنان نموده و مرتکب پولشویی نیز شده اند. 

وی ادامه داد: تصمیم یکی از سرشاخه های باند 
مبنی بر استفاده از حق امتیاز یک صرافی برای 
این بود که او همراه با ۵ هزارلیر ترکیه از کشور 
فرار کند که این ماجرا به خودی خود می تواند در 

ردیف جرایم امنیتی قرار بگیرد.

 فیشینگ کاران هجده ساله؛ پشت میله های 
زندان

سردار کاظم تقوی اظهارکرد: در پروسه پیگیری 
تحقیقات این پرونده، نکات پندآموز بســیاری 
وجود دارد. اوالً جای بســی تأســف اســت که 
بخش عمده متهمان این پرونده که اکنون جنبه 
کشوری پیدا کرده و سوء سابقه بسیار سنگینی 
برای آنان محسوب می شود، متولد سال های 7۹ 
و ۸۰ هستند که سن کم این هکرها، زنگ خطری 
بر روی آوردن نوجوانان و جوانان به فعالیت های 
مجرمانه سایبری اســت و باید برای آن چاره ای 

اندیشید. 
وی ادامــه داد: در بازرســی مخفیگاه هــای 
متهمــان و کنترل ارتباطــات مجازی آن ها 
مشــخص شــد که دسترســی به یک تلفن 
همراه، چند عدد سیم کارت و یک رایانه برای 
انجام اعمــال مجرمانه ای در حد و اندازه های 
این پرونده کشوری کافی است. سهل الوصول 
بودن آالت جرم در کنــار جذابیت های ذاتی 
فضای مجازی و ارتباطات گسترده و پیچیده 
کاهبــرداران با یکدیگر به خصوص در حوزه 
جرایم سایبری موجب شــده تا زمینه آلوده 
شدن نوجوانان و جوانان ما به سادگی فراهم 
باشد، بنابراین نظارت دقیق و مستمر والدین 
بر تعامات مجازی فرزندان به امری واجب و 

اساسی تبدیل شده است.
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوي در انتها 
بیان کرد: با گسترش نفوذ شبکه های اجتماعی 
و درهم آمیختگــی جدایی ناپذیر زندگی امروزه 
ما با فضای مجازی، دستگیری و انهدام باندهای 
خرابــکار نمی توانــد به خوبــی برطرف کننده 
آسیب های ناشــی از اعمال مجرمانه باشد بلکه 
»پیشــگیری« به عنوان راه مناســب تری برای 
جلوگیری از وقوع چنین جرایم اهمیت دوچندان 

می یابد.

خرید یک صرافی توسط مجرمان برای انتقال ارز به خارج

باند  حرفه ای فیشینگ رودست خورد

متهمان به صورت بسیار 
هوشمندانه، پس از 

برداشت غیرمجاز از 
حساب افرادعملیات 
پولشویی خود را به 

نحوی انجام می دادند 
که پلیس و دستگاه 

قضایی در رهگیری 
پول های کثیف با مشکل 

روبه رو شوند

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا
 برف و باران خراسان رضوی را فرا می گیرد

قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعام کرد: بارش های 
برف و باران از امروز سه شنبه در استان آغاز می شود و تا روز 
پنجشنبه با احتمال آبگرفتگی معابر و سیابی شدن مسیل ها 

ادامه خواهد داشت.
بر این اساس از امروز با نفوذ سامانه بارشی فعال از نواحی غرب 
کشور به این استان، افزایش ابرناکی، وزش باد شدید و ریزش 

باران در استان پیش بینی شده است.
این بارش ها از امروز ظهر  در جنوب و جنوب غربی اســتان 
خراسان رضوی آغاز می شود که در نیمه شمالی به صورت برف 
و باران و در نیمه جنوبی به صورت باران با احتمال آبگرفتگی 

معابر و سیابی  شدن مسیل ها رخ خواهد داد.
بیشــینه دمای امروز مشــهد ۱۱ درجه سلســیوس و فردا 

چهارشنبه به ۶ درجه سلسیوس کاهش خواهد یافت. 
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ورزش خراسان گفت وگوی قدس با تنها ملی پوش خراسانی تیم ملی بسکتبال با ویلچر

فتح سکوی پارالمپیک دور از دسترس نیست

 چرا از بین رشته های مختلف ورزشی 
بسکتبال را انتخاب کردی؟

من رشــته های مختلفی را بعد از معلولیتم 
دنبال کــردم تنیس روی میــز، تیروکمان 
و تیرانــدازی را شــروع کــردم و حتی در 
تنیس روی میز به موفقیت های خوبی دست 
پیدا کردم، اما چون بسکتبال هیجان بیشتری 
داشت و تأثیر زیادی روی توانمندی های یک 
معلــول دارد که حتی می توانــد در زندگی 
روزمره اش مؤثر باشــد، بسکتبال را از چهار 

سال پیش شروع کردم.

 یعنــی در همین مدت چهار ســال 
توانستی به تیم ملی برسی؟ 

بله. چــون با انگیــزه جلو رفتــم و هر روز 
کــه می گذشــت از ورزش لذت بیشــتری 
می بردم توانایی هایم بیشتر و بیشتر می شد 
خودباوری هایــم افزایــش می یافــت و اگر 
هدف گذاری بهتری از اول می داشــتم حتی 
زودتر به تیم ملی می رسیدم. در حال حاضر 
یک سال اســت که عضو تیم ملی شده ام و 
راه بــرای ادامه کار پیش رویم زیاد اســت. 
این را هم باید بگویم برای رســیدن به تیم 
ملی خیلی زحمت کشــیدم بازیکنان زیادی 
بودند که سال ها عضو تیم ملی بودند و حتی 
معلولیت کمتری داشــتند، اما خدا را شکر 

توانستم در نهایت به تیم ملی برسم.

 شما در نخستین حضورت به عنوان 
بازیکن تیم ملی در رقابت های قهرمانی 

آســیا به همــراه تیم ملی 
حضور  سهمیه  و  شدی  سوم 
در مســابقات پارالمپیک را 
بدست آوردی، فکر می کردی 
در پایان مسابقات به این مهم 

دست پیدا کنی؟
آنچه مســلم اســت تیــم ملی 
بــرای قهرمانــی به مســابقات 
آســیا رفته بود و برای این مقام 
می جنگیدیــم، امــا متأســفانه 
در بــازی با اســترالیا داوری در 
خصوص تیم ما کم لطفی کرد با 
اینکه ما قبــل از بازی حتی 10 

امتیاز برای حمایت های داوری کنار گذاشته 
بودیم و در پایان نیمه اول 6 امتیاز از استرالیا 
جلو بودیم، اما باز هم داوری نگذاشــت ما به 

فینال برسیم و حقمان پایمال شد.

 حضــور در رقابت هــای المپیک و 
و  ورزشــکار  هر  آرزوی  پارالمپیــک 
ملی  تیم  اســت.  تیم ملی یک کشور 
را  فرصت  این  ما  ویلچر  با  بســکتبال 
دارد تا در رقابت های پارالمپیک توکیو 
حضور داشته باشــد به نظر شما برای 
در  ایران  باویلچر  بسکتبالیســت های 

توکیو چه اتفاقی خواهد افتاد؟
 شرایط تیم ملی ما به لحاظ بازیکنانی که در 
اختیار داریم بسیار خوب است در حال حاضر 
پنج بازیکــن لژیونر داریم که همه آن ها جزو 
بهترین بازیکنان تیم های باشگاهی در خارج 

از کشــور هســتند با 
وجود ایــن و با توجه 
بــه توانایی هایی که از 
هم تیمی هایم دارم اگر 
مثل مسابقات قهرمانی 
آســیا بــا داوری به ما 
احتمال  به  نشود  ظلم 
زیــاد فتــح ســکوی 
دور  توکیو  پارالمپیک 
از دسترس نخواهد بود.

کســب  از  بعد   
ســومی آســیا به 
عنوان تنها مشهدی و خراسانی تیم ملی 
بســکتبال با ویلچر واکنش و همراهی 
مسئوالن اجرایی و ورزشی استان نسبت 

به این موفقیت چه بود؟
اجازه بدهید این مورد را این گونه مطرح کنم 
که حضور در رقابت هایی مثل بسکتبال با ویلچر 
نیازمند تجهیــزات خاص خودش مثل ویلچر 
مخصوص اســت که نمونه های استاندارد آن 
خارجی هستند و نیازمند صرف هزینه هایی در 
حدود 60 تا 70 میلیون تومان است که با وجود 
همراهی و لطفی که خانواده ام به خصوص پدر 
و مادرم داشتند من هنوز نتوانسته ام این چنین 
ویلچری برای خودم تهیه کنم و بعد از اینکه از 
مسابقات قهرمانی آسیا برگشتم آقای فتاحی 
مدیرکل ورزش و جوانان قول دادند این مشکل 
من را حل نمایند ضمن اینکه آقای استاندار و 
شهردار مشهد نیز قول هایی مبنی بر حمایت 

از ورزشــکارانی که بتوانند ســهمیه المپیک 
و پارالمپیــک بگیرند دادند کــه امیدوارم این 
قول ها هر چه زودتر عملی شــود.مورد دیگری 
هم که می شــود در این خصوص عنوان کرد 
این است که رشته بسکتبال با ویلچر با اینکه 
بازیکنان خوب و مستعدی در مشهد و خراسان 
رضوی دارد، اما آنچنان که باید و شاید حمایت 
نمی شوند اگر قدری حمایت پشت این بازیکنان 
و تیم ما باشد، قطعاً انگیزه ها بیشتر و بازیکنان 
مستعد بیشتری به ورزش استان در این رشته 

معرفی خواهند شد.

 حرف و سخن آخر
می خواهم از همه کســانی که برایم زحمت 
کشیدند تا به اینجا برسم تشکر کنم از جمله 
آن ها خانواده ام، پدر و مادرم و مربی خوبم آقای 
نامی که با اینکه یکی از مربیان خوب کشــور 
است، اما به دلیل اینکه زحماتش کمتر دیده 
می شود مدتی است نمی تواند سر تمرین حاضر 
شــود که امیدوارم این مشــکل هم به زودی 
برطرف شود. همچنین کادرفنی تیم ملی که 
با دعوت از من انگیزه ام را برای دســتیابی به 

موفقیت های پیش رو بیشتر و بیشتر کردند.

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.

فرهنگ و هنر

افتخار
  درخشش عکاسان بجنوردی
 در جشنواره عکس قرقیزستان 

عــکاس  دو  قــدس: 
بجنوردی موفق به کسب 
رتبه برتر در جشــنواره 
فیالرمونیای  بین المللی 

قرقیزستان شدند.
در این جشــنواره که هر 
سال با حضور هنرمندان 
قرقیزســتان  در  جهان 

برگزار می شود عکاســان بجنوردی خوش درخشیدند. امید 
شکری، روبان فیاپ با موضوع مردم را بدست آورد و با تجلیل 
هیئــت داوران در دو بخش کودک و موســیقی نیز روبه رو 
شد.مجتبی براتی دیگر عکاس بجنوردی نیز در بخش مردم 
با تجلیل هیئت داوران روبه رو شد.جشنواره بین المللی عکس 
فیالرمونیا، توسط انجمن عکاسان آسیایی با همکاری فوکوس 
در قرقیزســتان و زیر نظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی 
)فیاپ( برپا می شــود و عکس های راه یافته به این جشنواره، 
عالوه بر ثبت در آرشــیو FIAP به نام عکاس، برای دریافت 

القاب FIAP نیز بررسی می شود.
این جشــنواره در 6 بخش؛ آزاد تــک رنگ، آزاد رنگی پرتره، 

مردم، کودک و موسیقی برگزار شد.

  اعزام تیم خراسان رضوی
 به مسابقات دو صحرانوردی کشور

دوومیدانی  تیم  قدس: 
به  رضــوی  خراســان 
دو  قهرمانی  مســابقات 
صحرانوردی بانوان کشور 
در تهران اعزام می شود. 

روز  مســابقات  ایــن 
آذرماه   28 پنجشــنبه 
در تهران برگزار می شــود.این دوره از مســابقات در رده های 
سنی نوجوانان و جوانان برگزار می شود و دوندگان رده سنی 
نوجوانان در مسافت 4 کیلومتری و دوندگان رده سنی جوانان 

نیز در مسیر 6 کیلومتری به رقابت خواهند پرداخت.
بر این اســاس تکتم دســتاربندان، دونده خراسان رضوی به 
همراه تیم اســتان در دو رده سنی راهی این رقابت ها خواهد 
شد.گفتنی است؛ او چندی  پیش نیز در مسابقات صحرانوردی 
بزرگساالن حاضر شده و توانسته بود به مدال تیمی دست یابد.

  رتبه نخست تیرانداز خراسانی
 در رکوردگیری اردوی تیم ملی

قــدس: آینــاز عرب 
محقی، تیرانداز شایسته 
مشــهدی در نخستین 
اردوی  رکوردگیــری 
انتخابی  و  استعدادیابی 
در  تیراندازی  ملی  تیم 
رده سنی نوجوانان رتبه 
نخست را کسب کرد. فینال های اردوی استعدادیابی و انتخابی 
تیم ملی تیراندازی در رده سنی نوجوانان با درخشش دختران 

تیرانداز خراسانی به پایان رسید.

  رقابت اشتری برای حضور در تیم ملی
اشتری،  مهشید  قدس: 
پینگ پنگ باز مشهدی 
برای رسیدن به پیراهن 
تیم ملی باید با حریفان 

خود به رقابت بپردازد. 
مســابقات انتخابی تیم 
ملی بزرگســاالن بانوان 
کشور از 22 آذرماه و در مرحله مقدماتی در کمپ بین المللی 
عضدی آغاز شده است.مجموع امتیازات ورزشکاران در تمامی 
این مراحل، ملی پوشــان جدید تنیس  روی میز بانوان ایران را 
مشخص می کند که قرار است راهی رقابت های بین المللی و 
انتخابی المپیک شوند.در دور نخست مرحله نهایی این مسابقات 
مهشید اشتری موفق شــد با نتیجه 3 بر 1 مریم فرعی را از 
پیش رو بردارد و با نتیجه 3 بر 2 پریناز حاجیلو را مغلوب کرد.

  یلی: باید به المپیک صعود کنیم
قــدس: والیبالیســت 
خراســانی تیــم ملــی 
گفت: ما بــا تمام قدرت 
انتخابی  رقابت های  برای 
المپیــک کــه در چین 
آماده  می شــود،  برگزار 
نمی گویــم  می شــویم. 
امیدوار به صعود هستیم بلکه می گویم باید به المپیک صعود 
کنیم. پوریا یلی درباره شــرایط اردوی آماده ســازی تیم ملی 
والیبال ایران برای حضور قدرتمند در مسابقات انتخابی المپیک 
2020، اظهار کرد: ما در لیگ هفته ای دو بازی فشرده داشتیم 
و در حال سفر به شهرهای مختلف برای برگزاری مسابقه بودیم. 
این فشــردگی، سبب شده بود تا فشــار زیادی را از نظر بدنی 
تحمل کنیم.وی افزود: از طرفی اردوی تیم ملی هم با یک فشار 
مناسب شروع و موجب شد تا بدن بازیکنان با یک شوک بسیار 
خوب مواجه شود و دوباره به وضعیت خوبمان برگردیم. هفته 
نخست، بدن بازیکنان به اصطالح کمی پایین بود ولی در این 

هفته، کامالً مشخص است که بازیکنان آماده هستند.
والیبالیست خراسانی تیم ملی درباره شانس تیم ملی برای صعود 
بــه المپیک هم گفت: آرزوی همــه ایرانیان صعود به المپیک 
است. آرزوی من بازی کردن در المپیک است.این بازیکن تیم 
ملی والیبال در پاسخ به این پرسش که نظرش راجع به حضور 
بازیکنان جوان در اردوی تیم ملی چیســت، اظهار کرد: خیلی 
خوشحالم که بازیکنان همسن من، به تیم ملی دعوت شده اند، 
چراکه این بستر خوبی برای رقابت ایجاد می کند تا بدانیم تیم 
ملی جای شوخی نیست و جای رقابت جدی است. اگر یک جایی 
یک ثانیه کم بگذارید، ضرر می کنید. مطمئناً تیم ملی هر زمان 
به من نیاز داشــته باشد، با تمام وجود برای این تیم می جنگم.

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه خود 

می داند در جهت رفع مشکالت مردمی،  سوژه 
های ارسالی از سوی خوانندگان  عزیز    در 

حوزه های شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را 
پیگیری و منعکس کند .

منتظر سوژه های شما از طریق سامانه 
پیامکی  هستیم.

لطفًا ابتداي پیام كلمه »سوژه« را قید نمايید.

شماره پیامک:   300072305

برای رسیدن به تیم ملی 
خیلی زحمت كشیدم 

بازيکنان زيادی بودند 
كه سال ها عضو تیم ملی 
بودند و حتی معلولیت 

كمتری داشتند، اما خدا 
را شکر توانستم در نهايت 

به تیم ملی برسم
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  نمایشگاه عکس »تالقی«
 در جهاد دانشگاهی مشهد 

نمایشــگاه  فخرایی: 
تاالر  در  تالقــی  عکس 
فردوسی جهاد دانشگاهی 
شد.این  برگزار  مشــهد 
شــامل30  نمایشــگاه 
قطعه عکس با تأکید بر 
اســت.  عکس  پردازش 

ویژگی برجسته این نمایشگاه انتخاب چاپ و قاب های متفاوت 
از یکدیگر که بر اساس محتوای هر عکس صورت گرفته، است.
این نمایشگاه حاصل یک سال تالش هنرجویان سجاد خالقی، 
دانیال تقوی، احسان صادقی، باراندخت علیزاده، حامد کامالن 
استادی و نسرین مهریزیان است که در دوره کارگاه پردازش 
عکس به استادی امین ابراهیمی شرکت کرده اند. هر هنرجو 

پنج قطعه عکس ارائه نموده است. 
گفتنی است این نمایشگاه تا پایان روز چهارشنبه 27 آذر در 
نوبت صبح و عصر در جهاد دانشگاهی فرهنگسرای فردوسی 

نگارخانه فردوسی دایر است.

  آغاز نمایشگاه و ورک شاپ 
صنایع دستی در نگارخانه میرک

صنایع  معــاون  قدس: 
میراث  کل  اداره  دستی 
فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی خراسان 
برگــزاری  از  رضــوی 
ورک شاپ  و  نمایشــگاه 
صنایع دستی در نگارخانه 

میرک مشهد خبر داد.  محمد مطیع افزود: این نمایشگاه به 
مــدت هفت روز پذیرای عالقه مندان اســت.او ادامه داد: این 
نمایشــگاه با عنوان یلدا برگزار و آثار هنرمندان و هنرجویان 

هنرکده مهتاب به نمایش گذاشته شده است.
وی همچنین  افزود: تمامی سود حاصل از فروش آثار هنری 
در این نمایشــگاه، به نفــع بانوان سرپرســت خانوار هزینه 
خواهد شد.معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی خراســان رضوی اظهار کرد: 
همزمان با نمایشــگاه یلدا، آموزش شمع سازی و عکاسی به 
صورت رایگان انجام می شود. مطیع گفت: استاد سعید عباسی 
دارنده امتیاز انحصاری شمع ویلوتری در ایران و استاد بابایی 
از استادان عکاسی و تصویربرداری در ورک شاپ نمایشگاه به 
آموزش می پردازند.گفتنی اســت نگارخانه میرک مشهد در 
خیابان صاحب الزمان)عج( 14 قرار دارد و صبح از ســاعت 9 
تــا 13 و عصر از ســاعت 17 تا 19 تــا اول دی ماه  پذیرای 

بازدیدکنندگان در این نمایشگاه است.

  اجرای تئاتر»کشیده« در نیشابور
نیشابور- خبرنگارقدس: 
تئاتــر »کشــیده« بــه 
نویســندگي امیر نجفی 
هنرمند  کارگردانــي  و 
نام آشــنای تئاتر »هادی 
سکاکی«  در تماشاخانه 
به  نیشــابور  چــکاوک 

روي صحنه رفت.مسئول دبیرخانه شورای نظارت بر نمایش 
اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمي نیشابور اظهار کرد: در نمایش 
تئاتر»کشیده« نقش آفرینان سمیه شاد، سهیل قربانی و هادی 

سکاکی در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.
حمیدرضا آتشــی تصریح کرد: این تئاتر تا 4 دی 98 ساعت 
7 شــب در محل تماشاخانه چکاوک ماندگار بینالود واقع در 
خیابان منوچهري شــمالي 3 برای عموم هنرمندان و مردم 

فرهنگ و هنر دوست نیشابوری روی صحنه می رود.

      رئیس اداره بهزیستی این شهرستان:
  ۸2 درصد معلولیت  ها 

در کالت مادرزادی است

ایســنا: رئیس اداره بهزیستی کالت گفت: براساس 
آمار ثبت شــده حدود 81 تا 82 درصد معلولیت های 
مختلف در این شهرستان مادرزادی هستند که آمار 
بسیار باالیی است.مجید حیدرنژاد عنوان کرد: براساس 
آمار ثبت شــده از جمعیت 38 هزار نفری شهرستان 
تاکنون یک هزار نفر معلول شناســایی شده اند، البته 
پیش بینی می  شود درصد بسیار اندکی شناسایی نشده 

باشند.
 رئیس اداره بهزیستی کالت اظهار کرد: مسائل ژنتیکی نیز 
در معلولیت  ها دخیل هستند، اما در این شهرستان بیشتر 
معلولیت  ها به دلیل ازدواج  های فامیلی است و متأسفانه 
برخی خانواده  ها هیچ گونه توجهی به این مسائل ندارند.

      معاون مدیرکل ورزش و جوانان استان خبر داد
 رتبه سوم خراسان رضوی

 در طالق

ایسنا: معاون مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی 
در امور شهرســتان ها گفت: سومین رتبه طالق کشور 

مربوط به خراسان رضوی است.
مجید صفایی مقدم با اعالم این مطلب گفت: با وجود 
اینکه ازدواج باید آگاهانه، به هنگام و پایدار باشــد، اما 
چنین اتفاقــی نمی افتد و جوانان نمی دانند چه زمانی 

ازدواج کنند و اغلب از روی ناآگاهی است.
معاون مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی در امور 
شهرستان ها با اشاره به اینکه اگر جوانان پیش از ازدواج 
مشاوره بگیرند درصد طالق کاهش پیدا می کند، افزود: 
هرچند برخی سمن ها در حوزه ازدواج فعال هستند، اما 

مشاوره خوبی به جوانان داده نمی شود.

   رئیس دفتر اسناد پزشکی تأمین اجتماعی اعالم کرد
یک هزار داروخانه خراسان رضوی 

در اولویت پرداخت مطالبات 

قدس: رئیس دفتر اســناد پزشــکی تأمین اجتماعی 
خراسان رضوی گفت: تا چند روز آینده مطالبات تیر ماه 
تمام داروخانه های طرف قرارداد با بیمه تأمین اجتماعی 

در این استان پرداخت خواهد شد.
دکتر غالمحسین دهقانی با بیان اینکه حدود یک هزار 
داروخانه در خراســان رضوی با تأمین اجتماعی قرارداد 
دارند، افزود:هم اکنون تأخیر در پرداختی ها به دو ماه و 
نیم کاهش یافته و وضعیت اقتصادی داروخانه ها بهتر شده 
است.رئیس دفتر اسناد پزشکی تأمین اجتماعی خراسان 
رضوی  یادآور شد: به طور میانگین ماهانه 130 میلیارد 
ریــال بابت مطالبات داروخانه های طرف قرارداد با بیمه 
تأمین اجتماعی در خراســان رضوی پرداخت می شود.

هاشم رسائی فر: سال ها بود می شناختمش، آخرین 
خبری که از او داشــتم خبر تصادفش و معلولیتی که 
انگار زمینگیرش کرده بود.چهار سال پیش اما در یکی 
از ســالن های ورزشی شهر مشهد که او را با ویلچر در 
مسابقات بســکتبال دیدم انگار نه انگار که تا همین 
چند ماه قبل فکر می کرد معلولیت همه آرزوهایش را 
با خودش برده است.وقتی همصحبتش شدم معتقد بود 
ورزش برایش شروعی دوباره شده، خاطره شروعش با 
ورزش را هنوز با آب و تاب تعریف می کند.او می گوید: 
دو سال از تصادفم گذشــته بود تمام این مدت را در 
خانه گذراندم بدون اینکه انگیزه ای برای ادامه زندگی 
داشته باشم. یک روز در حال تماشای تلویزیون بودم 
که ویژه برنامه ورزشــی مخصوص جانبازان و معلوالن 
توجهم را جلب کرد، سخنان مربی بسکتبال با ویلچر 
برایم انگیزه شد. او می گفت معلولیت محدودیت نیست 

و هر کدام از معلوالن توانایی این را دارند روزی یکی 
از قهرمانان ما در رشته های ورزشی شوند. بعد دیدم 
ورزشــکاران معلول پس از پیــروزی داخل زمین به 
شکرانه موفقیتشان سجده کردند، نمی دانم چه اتفاقی 
افتاد که مــن هم ناخودآگاه خودم را از تخت به پایین 
پرت کردم و مثل همان ورزشکاران سرم را به سجده 
گذاشتم. از خدا خواســتم به من یاری دهد تا بتوانم 

روزی صاحب موفقیت در عرصه ورزش شوم.
صحبت از حمید صداقت اســت. بازیکن متولد ۱365 
تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان که همین اواخر 
به همراه تیم ملی عنوان ســومی آسیا را بدست آورد 
و به عنوان تنها ملی پوش خراسانی تیم ملی بسکتبال 
با ویلچر جواز حضــور در رقابت های پارالمپیک 2020 

توکیو را بدست آورد. 
گفت وگوی قدس با او را با هم می خوانیم.

770۴zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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1. فیلم تخیلی ســه گانه بــه کارگرداني 
جوانمــرد-   .2 ســود  »پیترجکســون«- 
فرایند ماشــین انگاري جهاني 3. قیمت- 
شــترکش عــرب- درنگ کــردن 4. مایه 
حیــات- شــهر ســاحلي- از مشــتقات 
سنگین نفت- پشت سر 5. قطعه سیماني 
پیش ساخته- اتحادیه فوتبال اروپا- بازیگر 
آمریکایي بــا نام کوچک »داســتین« که 
 موفق به دریافت جایزه اســکار هم شــد 
بیمــاري  مهربانــي-  صحیــح-   .6 
7. صفتي مطلــوب براي آب- وســطي- 
بــاالي فرنگــي 8. از حبوبات- ســخنان 
فــوري  و  تنــد  بخشــیدن-   بیهــوده- 
همســایگي  در  دریایــي  برادرپــدر-   .9
قدیمي تریــن  از  یکــي  ترکیــه- 
که4000ســال  جهــان  میوه هــاي 
 پیــش در طب چینــي بــه کار مي رفته 
10. حسد- همگان- جهان 11. مطلوب بودن- 
 درس دیکتــه- کفش چرمي پاشــنه دار 
12. باالپوش- آسان - مدرسه قدما- حرف 
فاصله 13. برابر فارســي »سایدباي ساید«- 

کم- پسران 14. واحدي کوچک در طول- 
برداشت غیرقانوني پول 15. ماسوله خراسان 
رضوي- چهار بار جایزه بهترین موســیقی 
فیلم جشنواره فیلم فجر را برای فیلم های 
گبه ، زشت و زیبا ، آواز گنجشک ها و ملکه 

بدست آورد

1. پرورش دهنــدگان- از چهارعمل اصلي 
ریاضیات- بیماري کودکانه که به آن خناق 
 هم مي گویند 2. آشنا به مسیر- گالبي- لحظه 
3. آغازیدن- مایه تندرستي و نشاط- مرغ 
ســحر 4. عزیز عرب- ســیم یدک کش- 
 سوره هاي نازل شــده در مکه - شیره خرما 
5. باالیي- چرخ خودرو- ذکرگفتن 6. قهرمان 
و رکورددار پرتاب دیسک کشورمان و آسیا- 
درخشان- پیام رسان ایزد در اساطیر یونان 
 7. شــادماني- طبیعي- خط کش هندسي 
 8. ماه- رنگ- گیاه مقدس زرتشتیان- سده 
9. نشــان جمع- یار ردیف درشعر- نوعي 
پارچــه نخي ســفید و نــازک 10. راهرو 
سقف دار جلوخانه- دنباله رو - پیمانه هاست و 

جمع کیل 11. النگو- وال- مقابل شیریني 12. خیسي 
اندک- بي سواد- رفتن- موضوع رساله 13. گل زیباي 
مــرداب- ناقص و دم بریده- فتنه 14. صداي پنچري- 
ماه مبارک- ســندآوردن 15. پدر حضرت موسي»ع«- 

نمایشنامه- زن نومید

  افقی

  عمودی
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