
امیدی به بودجه ملی 
برای ساخت بیمارستان حاشیه شهر مشهد نیست

 قرآن؛ سد مستحکمی 
در برابر معضالت و آسیب های اجتماعی

مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی عنوان کردنماینده مشهد و کالت در مجلس در گفت وگو با قدس: 

 نماینده مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی 
گفت: ســاخت بیمارستان حاشــیه شهر مشهد 
از طریــق بودجه ملی به نتیجه نخواهد رســید. 
امیرحسین قاضی زاده هاشمی در گفت وگو با قدس 
آنالین اظهار کرد: ساخت بیمارستان حاشیه شهر 
مشهد ابتدا قرار بود از طریق فروش امالک دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد ...

هفتمین دوره مســابقات قــرآن کریم طالب و 
روحانیون اهل سنت خراسان با معرفی برگزیدگان 
و محکومیت ترور سردار نهضت مقاومت سپهبد 

شهید حاج قاسم سلیمانی به کار خود پایان داد.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا؛ مدیرعامــل بنیاد 
پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی در آیین 

اختتامیه این دوره از ... .......صفحه 2 .......صفحه 4 
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سد کنکور مقابل نظام تعلیم و تربیت 
آیت اهلل علم الهدی در خطبه های نماز جمعه:

دوقطبی »مقاومت یا 
امنیت« ترویج  اندیشه 

دشمن است

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

مردم مشهد پس از نماز جمعه 
بار دیگر با آرمان های انقالب و 
والیت فقیه تجدید بیعت کردند

میثاق با والیت
پس از اتفاقات هفته های گذشته از جمله شهادت حاج قاسم 
سلیمانی و سیلی سخت سپاه به پایگاه عین االسد؛ دشمنان 
بیکار نبودنــد و هجمه های مختلف فرهنگی را علیه مردم 
ایران طراحی کردند.مردم مشهد که در هفته های گذشته در 
راهپیمایی های گسترده حمایت های خود را از جبهه مقاومت 
اعالم داشته اند دیروز نیز پس از برپایی نماز جمعه بار دیگر با 
والیت  عهد و میثاق خود را تازه کردند و در حمایت از اقتدار 

و صالبت ایران مقابل آمریکای جنایتکار راهپیمایی کردند.
در این راهپیمایی که با حضور گســترده مردم برگزار شد 
و از باب الجواد)ع( حرم مطهر تا چهارراه شــهدا ادامه یافت 
مردم ضمن انزجار از نقشــه های خبیثانه دولت های غربی 
حمایت های خود را از رهبر معظم انقالب و سپاه پاسداران 
اعالم داشتند.خبر دیگری حاکی است، جمعی از جوانان و 
دانشجویان دانشگاه های مشهد همراه با اقشار مختلف مردم 
و جمعی از روحانیون با شرکت در تجمعی مقابل نمایندگی 
وزارت امور خارجه در مشــهد نســبت به همراهی سفیر 
انگلیس با هنجارشکنان و اغتشاشگران در تهران اعتراض 
کردند. شرکت کنندگان در این تجمع با سر دادن شعارهای 
»مرگ بر انگلیس« و »مرگ بر آمریکا« اخراج همیشــگی 

سفیر انگلیس و بسته شدن...

وزیر آموزش و پرورش در جمع خیرین مدرسه ساز خراسانی عنوان کرد

.......همین صفحه

پدر پنج نوزاد تازه به دنیا آمده می گوید 
مهم ترین دغدغه اش مسکن است

در آرزوی سقفی 
برای 5 قلوها 

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: دشمن درصدد این است 
اندیشه هایی به وجود آورد تا مردم ما را در حرکت های انقالبی مردد 
کند از این اندیشه ها که ترویج می کند و این حرف ها مطرح می شود 
مسئله دوقطبی امنیت و مقاومت است. آیت اهلل سیداحمد علم الهدی 
در خطبه های نماز جمعه دیروز مشهد که با حضور زائران و مجاوران 

در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد...

چند روزی اســت که پنج فرزند نازنین به خانواده چهار نفره آقای 
الیاس سعیدی افزوده شده است. گرچه این خانواده خشنود و شاکر 
از این رویداد هســتند، اما بی تردید نگهداری از پنج نوزاد به طور 

.......صفحه 4 همزمان مسئولیتی دشوار و حتی ...

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

بیانیه گروه های انصرافی مشهدی 
از جشنواره تئاتر فجر

قدس:گروه های تئاتر مشــهدی که از جشنواره تئاتر 
فجر انصراف داده بودند در بیانیه ای اعالم کردند که در 
این جشنواره شرکت می کنند و حضور آن ها در عرصه 
تئاتر فجر همچون مشــتی محکم بر دهان استکبار 

خواهد بود. 
متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
»زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست

هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود...«
هرگز یوم اهلل را فراموش نمی کنیم.

در این فضای التهاب، پس از دســت دادن ســردار 
اســالم، شــهید حاج قاسم ســلیمانی و همچنین 
مصیبت ســانحه هوایی، بر آن شــدیم تا بار دیگر 
همدلی و اتحاد ایران اسالمی را به تمام رسانه های 
دروغین و پست غربی و دولت های استکبار و ملعون 

جهانی نشان دهیم.
حضور ما در عرصه تئاتر فجر همچون مشتی محکم 
بر دهان اســتکبار خواهد بود. پس باید تالش کنیم 
و بایــد در این فرصــت محدود خــود را به عرصه 

جشنواره برسانیم.
گروه  آدیداس و جانی اسکیکی و خدای جنگ

 فوت یک کارگر ساختمانی 
بر اثر ریزش آوار در مشهد

قدس: گودبرداری غیرمجاز و عدم ایمن ســازی در 
یک کارگاه ســاختمانی در خیابان پارس مشــهد، 

موجب ریزش ساختمان مجاور شد.
به گفته شــاهدان عینی، در این حادثه ســه کارگر 
ســاختمانی بر اثر ریزش آوار محبوس شــدند که 
دو نفر از آن ها نجــات یافتند و یک نفر نیز در این 
حادثه جان سپرد.منازل اطراف محل ریزش تخلیه 

شده است.

مهار آتش سوزی مغازه 
کفش فروشی در یک مجتمع تجاری

قدس: مدیر روابط عمومی آتش نشــانی مشــهد از 
مهار آتش ســوزی یک مغازه کفش فروشی در بازار 

الماس شرق خبر داد. 
رضــا حیدری اظهار کرد: ظهر روز گذشــته در پی 
تماس تلفنی با سامانه ۱2۵ مبنی بر  مشاهده دود 
از یــک باب مغازه فروش کفش، ســتاد فرماندهی 
بالفاصله آتش  نشانی ایستگاه 2۱ را به محل حادثه 

اعزام کرد.
وی افزود: خوشــبختانه با هوشیاری و سرعت عمل 
نگهبانان بازار، این آتش ســوزی کنترل  شده بود و 
با حضور نیروهای آتش نشــانی این حریق به صورت 
کامل مهار و از ســرایت آتش به ســایر فروشگاه ها 
جلوگیری به عمــل آمد. در این حادثه به کســی 

آسیبی نرسید.

خبر

حسین پورحسین: وزیر آموزش و پرورش در نشست 
مشــترک با جمعی از خیرین مدرسه ساز و مدرسه یار 
خراسان رضوی در مشهد توسعه »عدالت آموزشی« را 
زمینه ساز کشف استعدادهای جدید در جامعه برشمرد 
و گفت: خیران باید شکرگزار نعمتی که خداوند نصیب 
آن ها کرده باشند، در قرون و اعصار آدم های زیادی آمده 
و رفته اند و آنچه باقی می ماند انســانیت اســت که در 
عرصه هــای مختلف تجلی می یابد و نماد واقعی یکی از 
آن ها همین مشارکت خیران در فرایند آموزش و پرورش 

دانش آموزان است.
محسن حاجی میرزایی با اشاره به اینکه یکی از رنج هایی 
که امروز همه انسان ها در تمام جوامع با آن روبه رو هستند 
بی عدالتی است که سبب تباهی ظرفیت ها، استعدادها و 
جلوگیری از پیشرفت انسان ها می شود، گفت: باید برای 
فرزندان این ســرزمین کار کنیم، متأسفانه باید اعتراف 
کنیم فلسفه تعلیم و تربیت ما امروز به درستی اجرایی 
نمی شود، در واقع دانش آموزانمان باید زندگی  مستقل، 
شــرافتمندانه و دفاع از خود و آرمان های کشــور را فرا 
بگیرند اما ما امروز بیراهه رفته ایم و با قرار دادن ســدی 
در انتهای نظام تعلیم و تربیت به نام کنکور، تنها توانایی 
تست زدن و حافظه محوری را در آن ها تقویت کرده ایم 

که این مشکل از پایه های ابتدایی آغاز و پس از آن ادامه 
می یابد.

وزیــر آموزش و پرورش گفت: متأســفانه نظام منزلت 
اجتماعی و اشتغال ما هم بر همین اساس شکل گرفته 
و ما در حالی که باید زیستن قوی و مقتدر در محیطی 
کــه کودک و نوجوان مــا در آن زندگی می کند را به او 

بیاموزیم به سمت دیگری حرکت کرده ایم.
حاجی میرزایی خراسان را الگو و پیشگام در بسیاری از 
عرصه ها به ویژه در زمینه مشارکت خیرین مدرسه ساز 
و مدرســه یار دانســت و گفت: توجه خیران به آموزش 
مهارت ها در مدارس نیاز جدی امروز جامعه ماست و باید 
به سمتی حرکت کنیم که بخش بزرگی از دانش آموزان 

ما به مهارت کار کردن برای تأمین آینده خود برسند.
وزیر آموزش  و پرورش در حاشــیه این نشست در جمع 
خبرنگاران اعالم کرد: در تمام کشــور، حدود ۱08 هزار 
معلم کمبود داشــتیم ولی به ســرعت جبران شد. این 
موضوع از روش های مختلفی، از جمله از طریق معلمان 
حق التدریس و برخی از حق التدریس شاغالن و بعضی از 
این کمبود با به کارگیری بازنشسته ها و برخی با به  تأخیر 

انداختن سن بازنشستگی تأمین کردیم.
حاجی  میرزایی ادامــه داد: یکی از راه های از بین  بردن 

تبعیض آموزشــی، این اســت که فضاهای آموزشــی 
بیشتری داشته باشیم. در حاشیه شهر مشهد، متوسط 
برخورداری دانش آموزان از فضای آموزشی، کمتر از دو 
متر است در حالی که استاندارد کشوری آن، باالی پنج 
متر است.وی خاطرنشان کرد: باید فضا داشته  باشیم و 
بتوانیم مدرسه بسازیم تا فرصت های آموزشی را توزیع 
کنیم و کالس های کم  جمعیت تری داشــته  باشــیم و 

دسترسی دانش آموزان به آموزش بیشتر شود. 
در ابتــدای این مراســم از نماد پــروژه بزرگ مجتمع 
آموزشی سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی رونمایی و 
چند نفر از خیرین مدرسه ســاز هم مشکالت خود را با 

وزیر آموزش و پرورش در میان گذاشتند.

آموزش و پرورش باید مبتنی بر نیازهای جامعه باشد
همچنین وزیر آموزش و پرورش در گردهمایی ســاالنه 
شــوراهای آمــوزش و پرورش و شــورای پشــتیبانی 
سوادآموزی استان خراسان رضوی در استانداری خراسان 
رضوی گفت: توسعه پایدار در هیچ جامعه ای رخ نخواهد 
داد مگر آنکه یادگیری جامعه را سازماندهی کنیم. حاجی 
میرزایی در این جلسه ادامه داد: آموزش و پرورش باید 
مبتنی بر نیازهای جامعه باشد و انسان ها را برای ایفای 

مسئولیت اجتماعی خویش در آینده آماده کند.
وی خاطرنشان ساخت: مهم ترین جایگاهی که می تواند 
در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی تأثیرگذار 
باشد دســتگاه تعلیم و تربیت اســت. در این جلسه از 
شوراهای برتر و شورای سوادآموزی استان قدردانی شد.

 امضای تفاهم نامه ساخت 10 مدرسه خیرساز 
وکیلی در نیشابور 

گزارش خبرنگار ما از نیشابور هم حاکی است، تفاهم نامه 
ساخت ۱0 مدرسه خیرســاز وکیلی در نیشابور با وزیر 

آموزش و پرورش امضا شد. 

عبدالرضــا وکیلی در مراســم افتتاحیه ۱4 مدرســه 
وکیلی)وکیلی 67 تا 80(، تفاهم نامه ساخت ۱0 مدرسه 
دیگر تا پایان سال 99 را با وزیر آموزش و پرورش امضا 
کرد.این خیر نیک اندیش نیشابوری با اظهار خرسندی از 
حضور وزیر آموزش و پرورش در نیشــابور و افتتاح ۱4 
مدرسه وکیلی در نیشابور اظهار کرد: من مدرسه سازی را 
از سال ۱374 در نیشابور آغاز کردم و با عنایت خداوند 
متعال، امروز زیربنای مدارس وکیلی به 60 هزار مترمربع 
رسیده است.وی تصریح کرد: هدف نهایی من این است، 
یک روز در زندگی ام، دیگر مدرســه فرسوده در نیشابور 

نبینم و این آرزوی قلبی من است.

وزیر آموزش و پرورش در جمع خیرین مدرسه ساز خراسانی عنوان کرد

سد کنکور مقابل نظام تعلیم و تربیت 

 شنبه 28 دی  1398

  22 جمادی االول 1441 
 18 ژانویه 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9163 
ویژه نامه 3547 

مبلغ ضمانت شرکت در مزایده به)ریال(پایه اجاره بهاء)ریال(شماره کدنام محلردیف

3/000/000 ریال1/600/000ریال112تا116واحد های تجاری داخل پاساز 1
3/000/000 ریال3/500/000 ریال142واحد تجاری حاشیه بلوار برق2
3/000/000 ریال1/600/000ریال121واحد تجاری ابتداء خیابان ابن سینا3
3/000/000 ریال4/000/000 ریال129/127/126/125واحد های تجاری خیابان خرمشهر4
3/000/000 ریال5/000/000ریال122واحد تجاری نبش ابن سینا 5
3/000/000 ریال1/500/000ریال-محل نصب دکه بلوار مدرس )ورودی پمپ بنزین(6
3/000/000 ریال1/500/000ریالمحل نصب دکه خیابان امام )ره( )مقابل بانک صادرات(7

8

واحدهای تجاری مجتمع امام علی 
      الف( واحد دوم
       ب( واحد پنجم
       ج( واحد ششم
       د( واحد هفتم

136
139
140
141

12/000/000 ریال
11/000/000 ریال
10/000/000 ریال
10/000/000 ریال

7/200/000 ریال
6/600/000ریال
6/000/000ریال
6/000/000 ریال

5/000/000ریال8/000/000ریال107واحد تجاری خیابان سرباز9
3/000/000 ریال3/000/000ریال109/108واحد تجاری خیابان سرباز10
3/000/000 ریال4/000/000ریال110واحد تجاری خیابان سرباز11

آگهی مزایده )نوبت دوم(
ش�هرداری فیض آباد درنظردارد نسبت به واگذاری اماکن مشروحه ذیل باقیمت پایه اجاره قیدشده ازطریق برگزاری مزایده عمومی اقدام 

نماید. لذا الزم است متقاضیان جهت دریافت اسنادمزایده وکسب اطالعات الزم به واحدحقوقی وامالک شهرداری فیض آبادمراجعه نمایند. 
مهلت دریافت اسنادمزایده ازتاریخ98/10/21   لغایت  98/11/4     مهلت تسلیم پیشنهادات  98/11/4
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آیت اهلل علم الهدی در خطبه های نماز جمعه:

دوقطبی »مقاومت یا امنیت« ترویج اندیشه دشمن است
فارس: نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی 
گفت: دشمن درصدد این است اندیشه هایی 
به وجــود آورد تا مردم ما را در حرکت های 
انقالبی مردد کند از این اندیشه ها که ترویج 
می کند و این حرف ها مطرح می شود مسئله 

دوقطبی امنیت و مقاومت است. 
آیت اهلل سیداحمد علم الهدی در خطبه های 
نماز جمعه دیروز مشهد که با حضور زائران 
و مجــاوران در حرم مطهــر رضوی برگزار 
شــد، اظهار کرد: مصداق تقــوا در جریان 
رابطه زندگی خانوادگی در درجه نخســت 
تحقق نسبت خاصی اســت که همسران با 
یکدیگر در آموزش هــای دینی مورد توجه 

قرار داده اند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره 
به اینکه اســالم در مقام تنظیــم خانواده 
آموزه هایــی دارد که اگــر ارتباطات بر این 
اســاس بین همسران ایجاد شد یک زندگی 
خانوادگی طوالنــی و تربیت فرزند صالح را 
تنظیم می کند، خاطرنشــان کــرد: از نظر 

اسالم، خانواده آرامشگاه و پرورشگاه است.
وی افزود: این آرامش برای همسر و پرورش 
بــرای فرزنــد رخ می دهد، ایــن موقعیت 
خانواده اگر بخواهد تأمین شــود مربوط به 

نوع روابط زن و شوهر با یکدیگر است.
آیــت اهلل علم الهدی بــا بیان اینکــه ایجاد 
فضیلت در گرو خواسته سازی است، اذعان 
کرد: اگر بخواهید فضیلت انسانی برای فردی 
به وجود آورید و او را وادار کنید بهترین راه 
این اســت رفتار را به  صورت خواسته برای 
فرد قرار دهید، تا وقتی مســائل فرهنگی و 
اخالقی برای ما به شکل خواسته جلوه نکند 
نمی توانیم عزیز خــود را به  خوبی پرورش 
دهیم؛ یکی از ابزارهای پرورشی ما دعاست.

امام  جمعه مشهد یادآور شد: در دعا فضیلت 
به شکل خواسته ای از خدا تلقین می شود ما 
هم به دنبال آن می رویم راه تربیت صحیح 

خواسته سازی است.
وی ادامــه داد: در خانواده ای که بنا شــد 
همســر با دیدار یکدیگری نشاط پیدا کند 
غــم و غصه وجود ندارد ایــن زندگی پر از 
لذت و گرمی است اگر بنا شد رابطه قرآنی 
ایجاد شــود دیگر مشکلی در خانواده وجود 

نخواهد داشت.
آیــت اهلل علم الهدی در ادامه ضمن تشــکر 
از حضــور مردم در راهپیمایــی حمایت از 
محورهای نظــام و همدردی با داغدیدگان، 
بیان کرد: خداوند پس از 40 سال از انقالب 
و رســیدن به نســل ســوم و چهارم ذات 
حــق انقــالب را در گام دوم به همه توفیق 

پاســداری و نگهبانی از نظام و شــهادت را 
موفق بگرداند.

عضو مجلــس خبرگان با بیان اینکه انقالب 
40 سال دوم با 40 سال اول متفاوت شده، 
عنوان کرد: هر جریانی زمانی که ســرعت 

می گیــرد کیفیتــش با جریــان قبل فرق 
می کند انقالب ما چون باید جهان را آماده 
کند تا وجود امام زمان)عج( تشریف بیاورند 
برای اینکه فرج زودتر شود باید این انقالب 

در توسعه خود سرعت بگیرد.

وی متذکر شــد: ســرعت گرفتن توســعه 
برخوردهــا را ســریع تر، مقابله دشــمن را 
جدی تر، حرکت ها در برابر دشمن بیشتر و 
تهاجم دشمن را فوق العاده می کند، سرعت 
گرفتن یک اقتضایی دارد که امروز انقالب با 

گذشته آن فرق می کند.

  بینش دنیا عوض شد
آیت اهلل علم الهدی با اشــاره بــه اینکه اگر 
انقالب ســرعت بگیرد همــه  چیز دنیا را به 
هم می زند، اظهار کرد: دولت ها مانده اند چه 
کنند، دولت های منطقه روی قدرت آمریکا 
حساب می کردند اما اینکه پس از 70 سال 
نقاط حساس یک پایگاه نظامی آمریکا دچار 
خسارت شد و مردمی به آمریکا حمله کنند 

این بینش دنیا را عوض کرد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، عنوان 
کــرد: آمریکا در کشــورهای منطقه پایگاه 
نظامی زده هزینه را از حقوق ســربازانش تا 
وعده های غذایی را بر عهده کشــور میزبان 
گذاشته اســت و دولت ها فکر می کردند با 
این پایــگاه امنیت آن ها فراهم  شــده، این 
حرکت همه دنیا را به شــک انداخت پایگاه 
نظامی امنیت ما را از بین می برد، امیر قطر 
به ایران آمد احســاس کرد پایــگاه آمریکا 
در قطر برای این کشــور خطرناک اســت 
کشــورهای منطقه جــدی راه افتادند که 

آمریکا از کشورشان بیرون رود.
افزود: موشــک نقطه زن اســت دقیقاً  وی 
همان جــا را که می خواهیــد می زند وجود 
آمریکا هر جا هســت مایــه خطر برای این 
کشورها شــده، حتی اروپایی ها هم به شک 
افتاده انــد که تا کجا باید بــه دنبال آمریکا 

بروند.
امام  جمعه مشهد گفت: آمریکا می داند اگر 
حرکــت نظامی انجام دهد هســتی خود را 
در منطقه خاکستر شــده می بیند بنابراین 
درصدد اســت اندیشــه هایی به وجود آورد 
تا مردم مــا را در حرکت های انقالبی مردد 
کند از این اندیشــه ها که ترویج می کند و 
این حرف ها مطرح می شود مسئله دوقطبی 

امنیت و مقاومت است.
آیــت اهلل علم الهــدی اذعان کرد: دشــمن، 
دشمن اســت امام راحل گفتند رابطه ما با 
آمریکا مثل این اســت که گرگی در برابر ما 
قرار دارد، گرگ جــز دریدن و خوردن کار 
دیگری نــدارد، آیا در مقابل این دشــمن 
ســکوت کنیم در این صورت امنیت داریم 
یا اینکه مقاومت کنیم؟ باید بدانیم چون در 

راه خداست قدرت حق هم کمک می کند.

  ارسال محموله امدادی خراسان رضوی 
به سیستان و بلوچستان 

مدیرعامــل  قــدس: 
جمعیــت هــالل احمر 
گفت:  رضوی  خراســان 
نخستین محموله امدادی 
این اســتان با هماهنگی 
سازمان امداد و نجات به 
همراه ۱۵ گروه عملیاتی 

به مناطق سیل زده در استان سیستان و بلوچستان ارسال شد. 
سیدمجتبی احمدی در جمع خبرنگاران به منظور تشریح ارسال 
کمک های امدادی به مناطق ســیل زده افزود: صبح پنجشنبه 
گذشته تعداد ۱۵ گروه امدادی شامل 7۲ نفر توسط ۹ خودروی 
امــدادی، دو دســتگاه هایلوکس، هفت دســتگاه پیکاپ، یک 
مینی بوس، یک دستگاه ایسوزو و خودرو رونیز از مشهد به مناطق 

سیل زده اعزام شدند.
وی به اقالم امدادی ارســالی نیز اشاره و بیان کرد: این محموله 
شامل یک هزار و ۹7۵ شعله والور با ارزش تقریبی یک میلیارد و 
۱7۲ میلیون و ۵00 هزار ریال با یک دستگاه تریلی و یک دستگاه 

خودرو کامیون دومحور به سیستان و بلوچستان ارسال شد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان رضوی ادامه داد: همچنین 
یک دستگاه کامیون حامل یک هزار و 7۶0 بسته غذایی 7۲  ساعته 
به ارزش یک میلیارد و ۹۳۶ میلیون ریال به مناطق حادثه دیده در 
جنوب شرق کشور ارسال شد. بسته های ارسالی حاوی کنسروجات، 

خرمای خشک، کشمش، بیسکویت و آب معدنی است.
وی گفت: در پی وقوع ســیل در سیستان و بلوچستان و شدت  
یافتن طغیان رودخانه های فصلی که سبب زیر آب رفتن بسیاری 
از شهرستان های آن استان به خصوص در جنوب شد، بسیاری 
از هموطنان ناچار به خروج از منازل مسکونی خود و زندگی در 

اردوگاه های اسکان اضطراری شده اند.
احمدی به فراخوان کمک جمعیت هالل احمر خراسان رضوی 
نیز اشاره و بیان کرد: به منظور تأمین نیازهای مردم آسیب دیده از 
سیل در سیستان و بلوچستان در نظر داریم نسبت به جمع آوری 
کمک های نقدی و غیرنقدی خیران، سازمان های مرتبط و مردم 

نوعدوست برای هموطنان  در سیستان و بلوچستان اقدام کنیم.
وی افزود: هموطنان نوعدوســت در سراســر کشور می توانند 
کمک های نقدی خود را برای سیل زدگان سیستان و بلوچستان از 

طریق کد دستوری #۵4*۱۱۲* واریز کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد مطرح کرد
  بالتکلیفی طرح جداسازی آب آشامیدنی 

از آب بهداشتی در هسته مرکزی مشهد 
قدس آنالین  - طلبی: 
آب  شــرکت  مدیرعامل 
و فاضالب مشــهد گفت: 
طرح مطالعاتی جداسازی 
آب شرب از آب بهداشتی 
در هسته مرکزی مشهد 
به دلیــل عــدم تعیین 

استاندارد الزم برای اجرای این کار از سوی وزارت نیرو و بهداشت، 
بالتکلیف و معطل مانده است. 

حسین اســماعیلیان در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: در 
چنــد روز اخیر موردی مبنی بر طعم و بوی بد آب در مشــهد 

گزارش نشده است. 
وی با بیان اینکه در فصل زمستان مصرف آب کاهش پیدا می کند 
و آب توزیع شده در بهترین کیفیت خود قرار دارد، تصریح کرد: 
تمام آبی که در حال حاضر در شــهر مشــهد توزیع می شود از 
استاندارد حد مجاز و الزم برخوردار است و دانشگاه علوم پزشکی 
بر این موضوع نظــارت کامل و جامع دارد اما اینکه کیفیت آب 

در مناطق شهر مشهد تفاوت داشته باشد را نمی توان انکار کرد.
اسماعیلیان افزود: پروژه ای با عنوان نبی اکرم)ص( به منظور بهبود 
و یکسان سازی کیفیت آب در شهر مشهد در حال اجراست. در 
این طرح آب چاه هایی که در حال حاضر در داخل محدوده شهر 
مشهد به صورت مستقیم پس از تصفیه به شبکه وصل هستند، 
از طریق خطوط جمع آوری در داخل شهر که ایجاد خواهند شد 
به مخازن انتقال داده شده و با اختالط همه آب های شهر مشهد، 

کیفیت آب در مناطق مختلف شهر تقریباً یکسان خواهد شد.
وی تصریح کرد: تاکنون ۵۲درصد این طرح انجام شــده است و 
برای تکمیل نیاز به ۱۲0میلیارد تومان اعتبار دارد و انتظار می رود 
بخش قابل توجهی از این پروژه در سال ۹۹ به بهره برداری برسد 
که این پروژه کمک زیادی به بهبود نســبی کیفیت آب در همه 

مناطق شهر خواهد کرد. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد در مورد طرح جداسازی 
آب شــرب از آب بهداشــتی که گامی مؤثر برای گذر از شرایط 
بحرانی آب در کالنشــهر مشهد است و از سال ۱۳88 با رویکرد 
تخصیص بهینــه منابع آب به مصارف مربوطه در دســتور کار 
قرار گرفته اســت، افزود: به عنوان نمونه در مورد جداسازی آب 
آشامیدنی از آب شرب در محدوده خیابان های اطراف حرم مطهر 
رضوی که قابلیــت اجرا را از همه لحاظ دارد طرح مطالعاتی در 
حال اجراســت اما به دلیل اینکه استاندارد الزم برای اجرای این 

کار در ایران تعیین نشده تاکنون بالتکلیف و معطل مانده است.
وی ادامه داد: تعیین اســتاندارد برای این موضوع بین وزارت نیرو 
و وزارت بهداشــت چند سال اســت که در حال بررسی است و از 
اختیارات شهر مشهد خارج اســت در حالی که اجرای این طرح 
موجب کاهش هزینه ها و کمک به مواردی نظیر بحران آب می کند.

اســماعیلیان افزود: نسبت به کیفیت آب که با سالمت مردم در 
ارتباط است بسیار حساس هستیم، از این رو مردم مشهد و زائران 
امام رضا)ع( هر گونه انتقاد و گــزارش خود را درباره موضوعات 
مرتبط با آب و فاضالب با شماره ۱۲۲ در جریان قرار دهند تا در 

سریع ترین زمان ممکن به آن ها رسیدگی شود.

  تشییع پیکر یکی از شهدای سانحه 
هوایی در سبزوار 

پیکر شــهید  ایرنــا: 
آریان«  قاسمی  »میالد 
ســبزواری  شهدای  از 
روز  هوایــی  ســانحه 
از  گذشته  پنجشــنبه 
میدان  تا  مسجد جامع 
کارگر این شهر تشییع 
شد.  در این مراسم مســئوالن اجرایی، روحانیون، نیروهای 
نظامی و انتظامی، خانواده معظم شــهدا و ایثارگران، جوانان، 

دانشجویان و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.
شرکت کنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهای »مرگ بر 
آمریکا«، »مرگ بر اسرائیل« و »مرگ بر ضد والیت فقیه«، پیکر 

شهید قاسمی را تشییع کردند.
پیکر شهید میالد قاسمی آریان پس از تشییع در گلزار شهدای 

شهر سبزوار به خاک سپرده شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات هم در پیامی به مناســبت 
تشییع پیکر این شهید گفت: حادثه دلخراش سرنگونی سهوی 
هواپیمای مسافربری اوکراینی که به شهادت جمعی از نخبگان 
عزیز کشور منجر شــد ملت شریف ایران را در سوگی عظیم 
نشاند.  محمدجواد آذری جهرمی افزود: این حادثه موجی از 

تأثر خاطر و تألم قلبی را به همراه آورد.
در این پیام آمده اســت: شهید میالد قاسمی آریان نیز یکی 
از جانباختگان این ســانحه و از همکاران تأثیرگذار و پرتالش 
مجموعه شرکت ارتباطات سیار بود که در میان انبوهی از اشک 

و اندوه او را بدرقه می کنیم.
میالد قاسمی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه 
شریف و دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه گوئلف کشور کانادا 
بود. کســب مدال طالی المپیاد ریاضی و کســب مقام سوم 

مسابقات قرآنی خراسان رضوی بخشی از افتخارات وی است.

با حضور نمایندگی های کنسولی در مشهد انجام شد
  برگزاری مراسم یادبود شهید سلیمانی 

و جانباختگان سانحه هوایی 
ایرنا: مراسم یادبود سردار 
شهید قاسم سلیمانی و 
شهدای ســانحه هوایی 
اخیر از سوی نمایندگی 
وزارت امــور خارجه در 
شمال و شرق کشور در 
مشهد برگزار شد.  در این 
مراســم دفاتر یادبود سردار شهید سلیمانی و شهدای سانحه 
هوایی در دفتر وزارت امور خارجه در شــمال و شــرق کشور 
گشایش یافت و رؤسای نمایندگی های کنسولی و بین المللی 
مقیم مشهد پیام تسلیت و ابراز همدردی خود را در این دفاتر 

یادداشت کردند.
در این مراســم »الیاس غایب اف« سرکنسول ترکمنستان در 
مشهد، »احمد قیس شیخ المحسن« سرپرست سرکنسولگری 
عراق، »جابر انصار« سرکنســول جمهوری اسالمی افغانستان، 
»عرفان محمود بخاری« کنســول پاکستان، »فاتیح توپ چو« 
سرکنســول ترکیه در مشهد و »عروج ســیفی« رئیس دفتر 
نمایندگی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین حضور داشتند.
سرپرســت نمایندگی وزارت امور خارجه در شــمال و شرق 
کشور در این مراسم گفت: گشایش دفاتر یادبود سردار شهید 
سلیمانی و شهدای سانحه هوایی برای پاسداشت رشادت های 
این سردار شــهید و همرزمانش و همچنین گرامیداشت یاد 

جانباختگان سانحه هوایی انجام شده است.
هادی علیپور با اشاره به جنایت های استکبار جهانی افزود: صلح 
و ثبــات در منطقه فقط با اتحاد و همکاری بین المللی حاکم 

خواهد شد. 

  برگزاری مراسم بزرگداشت سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی در طرقبه

قدس: مراسم بزرگداشت 
سردار شهید حاج قاسم 
همرزمان  و  ســلیمانی 
شهیدش به همراه یادبود 
و  کرمان  جانباختــگان 
مسافران  شــهادت  نیز 
حادثه سقوط هواپیمای 
اوکراینی در ایام سوگواری حضرت زهرا)س( در مسجد حضرت 
ابوالفضل)ع( نیاوران طرقبه برگزار شد. این مراسم با حضور امام 
جمعه، فرمانده سپاه طرقبه شاندیز، فرمانده نیروی انتظامی، 
مسئوالن شهرستان و اقشار مختلف مردم به همت هیئت امنا 

و پایگاه مقاومت بسیج امام حسن)ع( برگزار شد.
در این مراســم سردار موسوی از یادگاران دفاع مقدس درباره 
شخصیت، شجاعت و فداکاری سردار سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی در سخنانی به گوشه هایی از رشادت های وی در عراق، 

سوریه و لبنان پرداخت.
وی گفت: شهید قاسم ســلیمانی باالترین سردار و پرچمدار 
والیت بود و در والیت کامالً ذوب شــده بــود و در مبارزه با 
متجاوزان به خاک و نوامیس مسلمین همیشه در خط مقدم 
کشورهای عراق و سوریه خســتگی ناپذیر حضور داشت و تا 

نابودی داعش از پای ننشست.

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی 

وظیفه خود می داند
 سوژه های ارسالی از سوی 
خوانندگان  عزیزرا پیگیری و 

منعکس کند .
لطفًا ابتداي پیام كلمه »سوژه« را قید نمایید.

شماره پیامک:   300072305

احمد فیاض   هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم طالب 
و روحانیون اهل ســنت خراسان با معرفی برگزیدگان و 
محکومیت ترور سردار نهضت مقاومت سپهبد شهید حاج 

قاسم سلیمانی به کار خود پایان داد.
به گــزارش خبرنگار ما؛ مدیرعامل بنیــاد پژوهش های 
اسالمی آستان قدس رضوی در آیین اختتامیه این دوره 
از مســابقات که در محل اردوگاه ثامن االئمه)ع( مشهد 
برگزار شــد؛ با اشاره به حدیث مشــهور شیخ صدوق از 
پیامبــر اعظم)ص( در مورد فضیلت و جایگاه همراهان و 
حامالن قرآن و روایات اظهار کرد: در فرهنگ و اندیشــه 
اسالم و بیانات نبوی؛ جامعه اسالم خالی از شریف و وزیر 
است اما نبی اکرم)ص( از حامالن قرآن و شب زنده داران 
در مسیر سیر و ســلوک و تهذیب به عنوان شریف ترین 

انسان های امتش یاد می کند.
حجت االسالم والمسلمین سیدمحمود مرویان حسینی 
خاطرنشان کرد: جای شــکر دارد که اکنون در ایران 
اســالمی عرصه های قرآنی مهیاســت. انبوه جلسات، 
مراســمات، محافل قرآنی، پرورش قاریان بین المللی، 
جلسات متعدد تفســیر و مهم تر حاکمیت و گسترش 
فرهنگ قرآنی در کشــور است. پیش از انقالب گاهی 
در کوچه پســکوچه ها جلسات قرآن برگزار می شد اما 
امروز محافل، مجالس، مؤسسه ها و مراکز متعدد علوم 
قرآنی، مســابقات قرآنی همراه با بودجه مناســب در 
کشور گســترش یافته که به برکت حضور رهبر فرزانه 

انقالب است.
مدیرعامــل بنیاد پژوهش های اســالمی آســتان قدس 
رضوی افــزود: رهبری انقالب در جایگاه مقام والیت و 
رهبری امت انقالبی، خود شــخصیت بارز قرآنی دارند. 
یک متخصص قرآن هســتند و نیز عرصه های قرآنی را 

حمایت و پشتیبانی کرده و پرچمدار آن هستند.
وی با اشاره به نقش قاریان برجسته بین المللی تصریح 
کرد: تا پیــش از این به وجود قاریان مصری در جهان 
اسالم افتخار می کردیم اما اکنون شاهد حضور قاریان 
بین المللی ممتاز داخلی هســتیم که فخر ما هستند. 
همــه این ها به خاطر رهبری انقالب اســت که قاریان 
را تکریم می کنند. جلســه انس با قرآن که هر ساله در 
ماه رمضان توســط رهبر انقالب برگزار می شود؛ تنها 
جلســه ای است که ایشــان، فروتنانه همراه با حامالن 
قرآن می نشــینند. در محفل قرآنی باید کوچکی کرد 

تا انسان بزرگ شود.
حجت االسالم والمســلمین مرویان حسینی با تشریح 
نتایج پژوهش های انجام شــده، بیان کرد: بر اســاس 
پژوهش هــای اجتماعی نوجوانانی کــه با قرآن انس و 
الفــت دارند؛ ۳8درصــد کمتر از ســایر نوجوانان در 
طول حیاتشان دچار آســیب های اجتماعی می شوند. 
قرآن سد مســتحکمی در برابر معضالت و آسیب های 
اجتماعــی چون اعتیــاد، طالق، بی بنــد و باری های 

اخالقی و بی هویتی های اجتماعی اســت و مانند حرز 
عمــل می کند. ۶0 هزار پایگاه قرآنی در کشــور چون 
۶0 هــزار پایگاه نور در راســتای اعتالی اخالق عمل 
می کنند. قرآن؛ پشتیبان، هدایتگر، شفا و رحمت، نور 
و مدافع اســت لذا قرآن باید در بدنه اجتماع بســط و 

گسترش یابد.
یکی از اعضای شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی 
اهل ســنت کشور نیز در این مراســم با یادآوری این 
نکته که برای هر حرف کالم وحی ۱0 حســنه منظور 
می شود، اظهار کرد: در همین دو روز برگزاری مسابقات 
علوم قرآنی هزاران حسنه به روح مطهر سیدالشهدای 
نهضت مقاومت اسالم سردار سپهبد شهید حاج قاسم 

سلیمانی اهدا شد.
آخوند گلدی کمالی، شــرکت حاضران در مســابقات 
قرآن کریم را در راســتای فرمــان مقام معظم رهبری 
برشمرد و با اشاره به آیات بعثت کالم وحی خاطرنشان 
کرد: یکی از اهداف چهارگانه بعثت، قرائت، تفســیر و 

تعلیم قرآن است.
وی در بخــش دیگــر از بیانــات خود تصریــح کرد: در 
جمهوری اســالمی ایران و در رأس حکومت به اصطالح 
اهل سنت؛ اولواالمر زمان ما؛ امام المسلمین مقام معظم 
رهبری که هم ریاســت حکومت و نیز ریاست دین را بر 

عهده دارند؛ توجه ویژه ای به قرآن مجید دارند.
مدیر حوزه علمیه خادمی با اشــاره به شهادت سپهبد 
ســلیمانی بیان کرد: شهادت ســپهبد سلیمانی داغ و 
مصیبت بزرگی برای مســلمین و حتی بشریت است، 
اما این خواست خداســت که جهادگران فی سبیل اهلل 
به نزد پروردگارشــان بازگردند. البته بر اســاس کالم 
وحی؛ شــهدای عالــی مقام نمی میرنــد، بلکه در این 

دنیــا و در آخرت باالتر می روند و نزد پروردگارشــان 
روزی می خورند. اگر برخی انســان ها جهاد در راه خدا 
نمی کردند، فســاد جهان را پر می کرد و حاج قاســم 
ســلیمانی یکی از همان افراد و سربازان خدا بود که به 

مقام واالی شهادت نائل آمد.
گفتنی اســت، پیش از مراســم نیز معــاون فرهنگی 
دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل ســنت خراسان 
با تمجید از سردار سپهبد شــهید سلیمانی به تماس 
تلفنی اش با یکی از علمای اهل ســنت پاکستان اشاره 
کــرد و گفت: عالوه بر سیدحســن نصراهلل که از حاج 
قاسم ســلیمانی به عنوان سیدالشــهدای مقاومت نام 
برد؛ این عالم اهل سنت پاکستانی نیز مانند سیدحسن 
نصراهلل از شهید سلیمانی به عنوان سیدالشهدای محور 
مقاومــت یاد کرد. به هر حال راه این شــهید بزرگوار 

امتداد خواهد یافت.
حجت االســالم یوســف مهربان درباره ایــن دوره از 
مســابقات علوم قرآنی که به مدت دو روز در اردوگاه 
ثامن االئمه)ع( مشهد برگزار شد، گفت: در فرصت کم 
اما شاهد افزایش کمی شرکت کنندگان در مسابقات به 
تعداد حدود ۵00 نفر بودیم که بیانگر رشــد کمی این 
دوره است. همچنین به لحاظ کیفی نیز این دوره رشد 

چشمگیری داشت.
همچنیــن در این دوره از مســابقات؛ بیانیه روحانیون و 
طالب اهل سنت خراســان در محکومیت جنایت ترور 
ناجوانمردانه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی قرائت شد.
در پایان مراســم نیز با معرفی نفرات اول تا ســوم در 
بخش های مختلف مانند حفــظ و مفاهیم تمام قرآن، 
۵، ۱0 و ۳0 جزء کالم اهلل مجید از آنان با اهدای لوح و 

جوایزی قدردانی به عمل آمد.

مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی در اختتامیه مسابقات قرآن کریم طالب و روحانیون اهل سنت عنوان کرد 

قرآن؛ سد مستحکمی در برابر معضالت و آسیب های اجتماعی

روزبازار

د امدا

پیگیری
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یادبود
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فضای مجازی: 

مردم مشهد پس از نماز جمعه بار دیگر با 
آرمان های انقالب و والیت فقیه تجدید بیعت کردند

میثاق با والیت

قدس: پس از اتفاقات هفته های گذشــته از جمله شــهادت حاج قاسم سلیمانی و 
سیلی ســخت سپاه به پایگاه عین االسد؛ دشمنان بیکار نبودند و هجمه های مختلف 

فرهنگی را علیه مردم ایران طراحی کردند.
مردم مشهد که در هفته های گذشته در راهپیمایی های گسترده حمایت های خود را از جبهه 
مقاومت اعالم داشته اند دیروز نیز پس از برپایی نماز جمعه بار دیگر با والیت  عهد و میثاق خود 
را تازه کردند و در حمایت از اقتدار و صالبت ایران مقابل آمریکای جنایتکار راهپیمایی کردند.

در این راهپیمایی که با حضور گســترده مردم برگزار شــد و از باب الجواد)ع( حرم 
مطهر تا چهارراه شهدا ادامه یافت مردم ضمن انزجار از نقشه های خبیثانه دولت های 

غربی حمایت های خود را از رهبر معظم انقالب و سپاه پاسداران اعالم داشتند.
خبر دیگری حاکی اســت، جمعی از جوانان و دانشجویان دانشگاه های مشهد همراه با 
اقشار مختلف مردم و جمعی از روحانیون با شرکت در تجمعی مقابل نمایندگی وزارت 
امور خارجه در مشــهد نسبت به همراهی سفیر انگلیس با هنجارشکنان و اغتشاشگران 

در تهران اعتراض کردند. 
شــرکت کنندگان در این تجمع با سر دادن شعارهای »مرگ بر انگلیس« و »مرگ بر 
آمریکا« اخراج همیشگی سفیر انگلیس و بسته شدن سفارت این کشور استعمارگر در 

کشورمان را به دلیل خباثت های آن ها در حق مردم ایران خواستار شدند.
عضو سابق شورای شهر مشهد در این تجمع در سخنانی گفت: استکبار پیر انگلیس در طول 
۲00 ســال گذشته جز خیانت، چپاول، نسل کشی، غارت و کشتار ملت ایران عمل دیگری 

نداشته است و دستگاه دیپلماسی باید به دنبال تعطیلی دایمی این النه جاسوسی باشد.
خلیــل موحد افــزود: جواب خیانت ســفیر انگلیس توییت  بازی نیســت و باید این 
ســفارتخانه برای همیشه تعطیل شــود و از رئیس قوه قضائیه می خواهیم با ورود به 

موضوع، حکم تعطیلی همیشگی این النه جاسوسی را صادر کند.
امیررضا بهرامی، مســئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد نیز 
با قرائت بیانیه ای بر ضرورت برخورد مناســب با همدستی سفیر خیانتکار انگلیس با 

اغتشاشگران تأکید کرد.
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روی خط حادهث

روی خط خبر
درروزهایپنجشنبهوجمعهانجاممیشود

 افزایش ناوگان اتوبوسرانی
jدر مسیر بهشت رضا

عامل  مدیــر  قــدس: 
مدیریــت  ســازمان 
آرامســتان ها در دیــدار 
ســازمان  عامل  مدیر  با 
شــهرداری  اتوبوسرانی 
مشهد گفت: در روزهای 
پنجشــنبه، جمعه و ایام 

خاص مناســبتی با حجم ورودی زیادی به بهشت رضا)ع( 
روبه رو هســتیم. حجت االســام مهدوی دامغانی یکی از 
مطالبــات بحق مــردم را افزایش ناوگان اتوبــوس و تعداد 
ایستگاه ها در سطح بهشت رضا)ع( برای حل معضل ترافیک 
دانســت. دامغانی یکی دیگر از درخواست های شهروندان را 
افزایش تعداد ایســتگاه ها در آرامستان اعام کرد و گفت: با 
افزایش تعداد ایستگاه ها تردد و دسترسی مردم به بلوک های 
دفن تسهیل خواهد شد. در ادامه سعید حسینقلی زاده، مدیر 
عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد گفت: با توجه به 
کم شــدن بار ترافیک در شــهر در روزهای جمعه، افزایش 
خدمات سازمان در مسیرهای پرترافیک مانند بهشت رضا)ع( 
موجب تشویق و ترغیب شهروندان به استفاده از حمل و نقل 
عمومی خواهد شد؛ از این رو برای افزایش ناوگان در روزهای 

پنجشنبه و جمعه به مقصد این آرامستان اقدام خواهد شد.
وی افزود: در خصوص افزایش تعداد ایســتگاه ها در بهشت 
رضا)ع( نیز بررســی های فنی با همکاری سازمان مدیریت 

آرامستان ها انجام خواهد گرفت.

شبکهبهداشتاینشهرستانخبرداد
 ورود دادستانی 

به ماجرای فوت جوان درگزی 
ایرنا: مســئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان درگز 
گفت: در پی فوت یک جــوان درگزی پس از عمل جراحی 
در بیمارستان این شهرستان، دادستان این شهرستان علت 
این واقعه را پیگیری می کند. سعید بیرجندی افزود: سه شنبه 
شب گذشته یک جوان به دلیل جراحت از ناحیه کف دست 
به بیمارستان امام خمینی)ره( درگز منتقل شد که به دلیل 
خونریزی شــدید در شریان های اصلی مراحل درمان هرچه 
سریع تر انجام و فرد در بیمارستان بستری شد. وی ادامه داد: 
با توجه به شدت جراحات و احتمال از کار افتادن عصب های 
انگشتان دست، مقرر شد اعمال تخصصی در اتاق عمل روی 
این فرد انجام شود تا در آینده دچار مشکل نشود. وی گفت: 
پس از پایان موفق عمل جراحی، فرد به اتاق ریکاوری منتقل 
شــد، اما چند لحظه پس از به هوش آمدن ضربان قلب وی 
به طور نامعمول کاهش یافت و تاش یک ساعته متخصصان 
جراحی، بیهوشی و قلب برای احیای وی موفقیت آمیز نبود و 
این جوان جان خود را از دست داد. بیرجندی افزود: به دستور 
مرجع قضایی جسد متوفی برای کالبد شکافی و بررسی علت 
حادثه به پزشکی قانونی استان منتقل شده و به نظر می رسد 

تا سه روز آینده نتایج بررسی اعام شود.

کشفیکشئتاریخیدرنیشابور
 »فقاع« پیش از فروش ضبط شد

ایرنــا: فرمانــده یگان 
حفاظت میراث فرهنگی 
اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایــع 
دســتی خراسان رضوی 
از ضبط یک شئ تاریخی 
در نیشــابور در پی رصد 

تبلیغات اینترنتی خبر داد. سرهنگ محمدعلی مدیر گفت: 
در پی رصد فضای مجــازی و تبلیغات اینترنتی، در یکی از 

سایت ها آگهی فروش شئ تاریخی مشاهده شد.
وی افزود: با هماهنگی های قضایی در یک قرار صوری خرید، 
تیم عملیات این یگان به محل خرید عزیمت و فروشــنده 
این شئ تاریخی دستگیر و تحویل پلیس آگاهی شهرستان 

نیشابور شد.
وی ادامه داد: در این عملیات یک شــئ تاریخی موسوم به 
»فقاع« که در کارشناســی اولیه دوره تاریخی آن، ایلخانی 

تخمین زده شده، کشف و ضبط شد.
سرهنگ مدیر گفت: متهم این شئ تاریخی را برای فروش به 

مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به معرض نمایش گذاشته بود.

زلزلهدستبردارنیست
 زمین لرزه های روز گذشته سنگان 

بدون خسارت
ایسنا: فرمانــدار خواف 
ســاعت ۵:۵8  از  گفت: 
صبــح روز گذشــته تا 
زمــان اعام ایــن خبر 
)ظهر همــان روز( چهار 
زمین لرزه سنگان خواف 
را لرزانــده که هیچ کدام 

از آن ها خسارتی در پی نداشته است.
حسین سنجرانی اظهار کرد: قوی ترین این زمین لرزه ها به قدرت 
4.۵ ریشــتر بوده که صبح ۲7 دی  در ساعت 7:۲3 در عمق 8 

کیلومتری زمین و 48 کیلومتری سنگان به وقوع پیوست.
وی ادامه داد: از صبح همان روز ســه زمین لرزه دیگر در ساعت 
۵:۵8 با شــدت 3.1 ریشــتر و عمق ۵ کیلومتری، دیگری در 
ســاعت 8:۲۲ با قدرت ۲.7 ریشتر و عمق 8 کیلومتری زمین و 
ســومین آن هم در ساعت 11:37 با شدت ۲.7 ریشتر در عمق 
8 کیلومتری زمین بخش سنگان در شهرستان خواف خراسان 
رضوی را لرزانده است. فرماندار خواف عنوان کرد: درپی وقوع این 
زمین لرزه ها گروه بررسی خسارت به منطقه اعزام شدند که بر 
اساس بررسی های اولیه آن ها تا زمان اعام خبر خسارتی گزارش 
نشده است. وی گفت: در حال حاضر وضعیت تحت کنترل است 
و هیچ گونه مشــکلی نداریم، در زمین لرزه ۵.8 ریشتری نیز که 
1۲ دی ماه در سنگان به وقوع پیوست فقط سه منزل مسکونی 
ترک برداشت و دو محل نگهداری دام ها دچار خسارت شده بود.

سنجرانی بیان کرد: تاکنون 7۵ تخته چادر و چندین بسته غذایی 
در بخش سنگان توزیع شده است.

وی یادآور شد: در منطقه سنگان تمامی مکان های امن از جمله 
مســاجد، مدارس، خانه های بهداشــت و خانه هایی که مقاوم 
هستند شناسایی، اولویت بندی و تجهیز شــده اند تا در مواقع 

اضطراری مردم به این مکان ها پناه ببرند.

عالیترینمقامانتظامیخراسانرضویخبرداد
 كشف 35 تن برنج احتكار شده

فرمانده  قرمــز:  خط 
انتظامي خراسان رضوی 
از شناســایی یــک انبار 
برنج  تــن  حــاوي 3۵ 
خارجــی احتکار شــده 
تربــت  شهرســتان  در 
حیدریه خبر داد. سردار 
محمدکاظم تقوی در تشریح این خبر گفت: در پي کسب خبري 
مبني بر احتکار برنج خارجی توسط افرادی سودجو در یکی از 
مناطق شهر تربت حیدریه، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس 

آگاهی شهرستان قرار گرفت.
وي افــزود: مأموران انتظامی پس از شناســایی انبار موردنظر 
به همراه کارشناســان اداره صنعت، معدن و تجارت و سازمان 
تعزیرات و با هماهنگی مقام قضایي برای بررسي به محل مورد 
نظر اعزام شدند. این مقام ارشد انتظامی بیان کرد: مأموران در 
بازرســي از این انبار 3۵ تن برنج احتکار شده که جزو کاالهاي 
اساسي و مایحتاج عمومي مردم محسوب و بدون ثبت و اطاع 
اداره صنعت، معدن و تجارت در این انبار دپو شده بود را کشف 
کردند. سردار تقوی با اشاره به دستگیری دو متهم در این زمینه، 
گفت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را 6 میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون ریال برآورد کرده اند. فرمانده انتظامي خراسان رضوی با 
تشکر از همکاری خوب شهروندان با پلیس در این زمینه، از مردم 
خواست هرگونه اخبار مربوط به احتکار و قاچاق کاال را به مرکز 

فوریت های پلیسي 11۰ اطاع دهند.

باتالشراهداریخراسانشمالیانجامشد
 ایمن سازی ۱۷ نقطه پرخطر 

باشــگاه خبرنگاران: 
تاکنون 17 نقطه پرخطر 
مواصاتی  محور های  در 
شــمالی  خراســان 

ایمن سازی شده است.
معاون  ُمقبلــی  خداداد 
ســازمان  برنامه ریــزی 
راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در آیین تکریم و معارفه 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی گفت: 
ایمن سازی جاده ها با هدف توسعه گردشگری و حمل ایمن بار، 

از اولویت های این سازمان است.
ُمقبلی افزود: ایمن سازی نقاط پُرخطر جاده های خراسان شمالی 

را به طور جدی در دستور کار خود قرار داده ایم.
رضا رجب زاده، معــاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار هم 
خواســتار کوتاه کردن کاغذبازی اداری و تسهیل در روند ارائه 

استعامات به سرمایه گذاران شد.
رجب زاده همچنین از مسئوالن راهداری خواست تکمیل پل ها 
و محور هــای مواصاتی را در اولویت برنامه های کاری خود قرار 
دهند. در ادامه این مراسم همچنین اعام شد: با اقدامات صورت 
گرفته 17 نقطــه حادثه خیز و پرخطر در محورهای مواصاتی 

استان اصاح و رفع نقص شده اند.

باکمکپلیسراهنماییورانندگیبیرجند
 كودک گمشده 

به آغوش خانواده بازگشت
خط قرمز: معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي خراسان جنوبی 
گفت: با تاش مأموران پلیس راهنمایي و رانندگي شهرســتان 

بیرجند کودک گمشده به آغوش خانواده اش بازگشت.
سرهنگ علي اکبر حیدري در تشریح این خبر اظهار کرد: خانمي 
جوان با نگرانی و اضطراب به ایستگاه مأموران پلیس راهنمایي و 
رانندگي  واقع در سه راه اسدي شهرستان بیرجند مراجعه و اعام 

کرد فرزند خردسالش در حوالي بازار گم شده است.
وي افزود: برهمین اساس مأموران با تشکیل چند تیم، تحقیقات 

خود را برای پیدا کردن کودک گمشده آغاز کردند.
این مقام انتظامی ادامــه داد: مأموران پلیس پس از حدود نیم 
ساعت گشت زنی در حوزه استحفاظی و نیز محدوده بازار موفق 
شــدند کودک خردسال را در داخل بازار پیدا کرده و به مادرش 
تحویــل دهند. معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي خراســان 
جنوبی بــه والدین توصیه کرد: هنگامي که با کودکان خود در 
محیط خارج از منزل و اماکن شلوغ به سر می برند هرگز از آن ها 
غفلت نکرده و همچنیــن به کودک خود آموزش دهند در این 

گونه مواقع حتماً از پلیس کمک بخواهد.

زاویه تصویر

مشهد در یک روز برفی
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عقیل رحمانی یک مجرم حرفه ای در زندان 
مشــهد که با اجرای نقشــه ای زیرکانه، خود را 
مأمور مخفی معرفی کرد تا خانواده یک محکوم 
را سرکیســه کند، در حالی دستگیر شد که در 

مرخصی از زندان به سر می برد!

 قاچاقچی هروئین
در تور پلیس فرودگاه

مدتی پیش مأموران پلیس فرودگاه بین المللی 
مشهد هنگام بازرسی لوازم همراه یک مسافر زن 
به یکی از چمدان های او مشکوک شدند. وقتی 
چندین بار چمدان مذکور را از دســتگاه اسکن 
عبور دادند وجــود نقاطی روی تصاویر خروجی 
دستگاه موجب شد مسافر پرواز خارجی که بلیت 
یکی از کشور های آسیای میانه را در دست داشت 
را به مقر پلیس منتقل و چمدان او را باز و بادقت 

بیشتری ماجرا را پیگیری کنند.
پس از این اقدامــات، چندین کیلو هروئین که 
به صورت کامــاً حرفه ای در قســمت هایی از 
چمدان جاساز شــده بود کشف و خارج شد. در 
این میان مأموران زبده پلیس فرودگاه مشهد با 
بررســی جوانب کار متوجه شدند این اقدام باید 
توسط افرادی صورت گرفته باشد که تا حدودی 
به طریقه عملکرد دستگاه های اسکن آشنا باشند، 
اما این آشــنایی هم نتوانسته بود مأموران قانون 

را گمراه کند.
وقتی ماجرای جاســاز محموله هروئین که قرار 
بود به خارج از کشور منتقل شود، توسط پلیس 
لو رفت، زن مسافر وعامل انتقال آن ماده مخدر 
همــان جا مورد بازجویی قرار گرفت. وی مدعی 
شد: از وجود این حجم از هروئین در این چمدان 
خبر نداشته و تنها قرار بوده آن را تا مقصد برای 

یکی از آشنایان ببرم.

 متهم: قرار بود چمدان را 
آن طرف تحویل بدهم!

این اظهارات کاماً مشــکوک ســبب شد او در 
وقت کشیک و تحت الحفظ به دادسرای مشهد 
منتقل شود. در ادامه متهم مقابل میز محمدعلی 

کمال زاده، قاضی کشیک وقت قرار گرفت.
مقــام قضایی تحقیقات اولیه از متهم را آغاز و از 

او می خواهد واقعیت ماجرا را 
بیان کند که زن جوان باز هم 
همان ادعاهای قدیم را تکرار 
و در ادامــه عنوان می کند: در 
این زمینه دو نفر را می شناسم 
که یکی از آن هــا در تهران و 
دیگری در شمال کشور ساکن 
هســتند؛ آن ها همه چیز را با 
من هماهنــگ کردند. حتی 
برای من بلیت سفر به کشور 
خارجی گرفتند. قرار بود آن ها 
چمــدان را در خارج کشــور 

تحویل بگیرند.
ابتدا قاضی کشیک وقت، نیابتی برای دستگیری 
دیگر افراد دخیل در ماجرا که در تهران و یکی از 
شهر های شمالی کشور حضور داشتند، صادر و 
در اختیار مأموران قرار داد و پس از آن برای طی 
شدن دیگر مراحل قضایی، پرونده متهم به زندان 

مشهد منتقل شد.

 خانواده متهم 
در دام یک مأمور امنیتی قالبی

چند ده روز از ماجرا نگذشــته بــود که پرونده 
یک کاهبرداری در زندان مشهد به شعبه ۲17 
بازپرسی دادسرای ناحیه ۲ مشهد ارجاع شد. در 

ادامه قاضی کمال زاده ماجرا را 
به صورت ویژه ای مورد بررسی 
و تحقیق قرار داد و مشخص 
شد، شاکی مادرِ متهِم همان 
پرونده ای است که در فرودگاه 
حین انتقال چندین کیلوگرم 

هروئین دستگیر شده بود.
ایــن وجــه اشــتراک کمی 
مشکوک بود، برای همین مقام 
قضایی دیگر مســتندات ارائه 
شده را هم مورد بازخوانی قرار 
داد و در پی آن معلوم شد همه 
چیز در یکــی از ماقات های 
خانواده متهم بازداشت شده و در سالن ماقات 
رخ داده بود. مادر متهم در یکی از روزها که برای 
دیدن دخترش از تهران به مشهد آمده با فردی 
آشــنا می شود که خود را مأمور مخفی یک نهاد 
امنیتی معرفی می کند. فردی که خود را مأمور 
معرفی می کند در ادامه این ماقات و پس از آنکه 
در جریان ماجرای بازداشت متهم قرار می گیرد، 
مدعی می شــود او برای نفوذ بــه یک باند فوق 
حرفه ای در زندان حضور دارد، همچنین باتوجه به 
آشنایی که با قاضی پرونده دارد می تواند مشکل 

دختر او را حل کند. 
در ادامه هم شــماره تماســش را به مادر متهم 

می دهد و بــه او می گوید: در صورتی که تمایل 
داشتید دخترتان آزاد شود، با من تماس بگیرید. 
به این ترتیب در تماس های بعدی، مأمور امنیتی 
قابــی به آن ها اعام می کنــد آزادی متهم 6۰ 
میلیون تومان خرج دارد و او هم باید این هزینه را 
به مسئوالن مربوط پرداخت کند. فرد کاهبردار 
که یک مجرم حرفه ای بود از آن ها خواسته معادل 
مبلغ را به صورت سکه طا به محل قرار بیاورند. 
چند روز بعد هم 11 سکه طا را به بهانه آزادی 
از خانواده متهم گرفته و پس از آن دیگر ناپدید 

می شود.

 رودست مقام قضایی به متهم
وقتی خانواده متهم که برای آزادی دخترشــان 
بیراهــه را انتخاب کرده بودند، پی به نقشــه و 
بازی شــیادانه می برند با مراجعه به حفاظت و 
اطاعات دادگســتری استان موضوع را مطرح و 
از آن ها کمک می خواهند. بررســی های دقیق 
کارشناســان آغاز و در پی آن مشخص می شود 
که مأمور امنیتی موصوف، خود یک کاهبردار 
حرفه ای اســت که در حال تحمل حبس است؛ 
تمامی اقدامــات را هم در زمانی رقم می زند که 

مرخصی چند روز شامل حال او شده بود.
در ادامه متهم با دستور مقام قضایی رأساً جلب 
شــد و پس از انتقال به دادسرا برای این عنوان 
اتهامی هم مورد بازجویی قرار گرفت. متهم که 
یکی از مجرمان سابقه دار است در ابتدا همه چیز 
را منکر شــده و با این کار بنا داشــت با طراحی 
نقشــه ای دیگر، مسیر بازپرسی را منحرف کند، 
اما وقتی مقام قضایی اسنادی را به مأمور قابی 
نشان داد که مشــخص می کرد او برای فروش 
ســکه های طا به شهر قوچان رفته، هیچ راهی 
برای کتمان حقیقت باقی نماند. از همین رو دیگر 
مراحل تکمیلی این پرونده قضایی هم در دستور 

کار قرار گرفت.

نقشه حیله گرانه یک مجرم در سالن مالقات 

کالهبردار حرفه ای در زندان، خود را مأمور امنیتی معرفی کرد

وقتی مقام قضایی 
اسنادی را به مأمور 
قالبی نشان داد که 

مشخص می کرد او برای 
فروش سکه های طال 
به شهر قوچان رفته، 

هیچ راهی برای کتمان 
حقیقت باقی نماند

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

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      0۹03۸3۴3۸0۱

 ورود سامانه بارشی به خراسان رضوی
کل  اداره  قــدس: 
خراسان  هواشناســی 
رضوی اعــام کرد: بر 
نقشه ها  تحلیل  اساس 
و مدل های هواشناسی 
تا بعدازظهر امروز جوی 
نسبتاً پایدار برای غالب 

نقاط استان پیش بینی می شود. اما از بعدازظهر امروز با نفوذ 
سامانه بارشی به اســتان به تدریج بارش ها از نواحی جنوبی 
آغاز و با گســترش سامانه در روزهای یکشنبه و دوشنبه در 
بیشتر نقاط استان شاهد بارش به صورت برف و باران همراه با 
افزایش سرعت وزش باد خواهیم بود. سامانه بارشی بعدازظهر 
سه شــنبه از مرزهای شرقی استان خارج خواهد شد. در این 
مدت تشــکیل مه، کاهش دید، یخبندان و لغزندگی سطح 

جاده ها دور از انتظار نیست.
هوای امروز مشهد نیز کمی ابری به تدریج افزایش ابر گاهی 
افزایش سرعت وزش باد در اواخر وقت همراه با بارش پراکنده 
و مه آلود پیش بینی می شود. حداقل و حداکثر دمای مشهد 

هم به ترتیب ۵- و 7 درجه سانتیگراد خواهد بود.
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فضای مجازی: 

پرونده روز

قدس: مصرف ســوخت های فسیلی در نیروگاه توس مشهد در 
روزهای گذشــته باز خبرساز شد و متولیان محیط زیستی این 
اقدام را عامل آلودگی هوای مشهد در روزهای پایانی هفته گذشته 
اعام کردند. با نگاهی به آرشیو اخبار این حوزه می بینیم همه ساله 
با سرد شدن هوا شاهد مطرح شدن این بحث هستیم و مراجع 
مختلف دخیل در موضوع اظهارنظرهای متفاوتی دارند و باز با گرم 

شدن هوا همه چیز فراموش می شود.
اما نکته قابل توجه در یک ســال گذشته این است که به دنبال 
پیگیری های زیاد رسانه های استانی و تشدید وضعیت ناسالم هوای 
شــهر مشهد در برخی از مقاطع سال، در نهایت یکی از مقامات 
قضایی اســتان حدود دو ماه پیش از حذف مازوت از ســوخت 
مصرفی نیروگاه توس خبر داد. 19 آبان سال جاری دادیار حوزه 
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه 
دادسرای عمومی و انقاب مرکز خراسان رضوی گفت: در راستای 
صیانت از حقوق عامه در نشستی با حضور مسئوالن دستگاه های 
مرتبط در تهران مصرف مازوت در نیروگاه توس مشهد حذف و 
سوخت پاک )گاز( جایگزین آن شد. فرزاد بهشتی توندری افزود: 
طبق اعام کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست خراسان 
رضوی، سوخت مازوت این نیروگاه در مجاورت مشهد به تنهایی 
معادل کل منابع آالینده متحرک در این کانشهر تولید آالیندگی 
داشته ضمن اینکه استفاده از این نوع سوخت در نیروگاه، مورد 
تأیید ســازمان ملی اســتاندارد نبوده و از طرفی این نیروگاه در 
محدوده حریم شهر و مناطق مسکونی واقع شده و آالیندگی آن 

اثر مستقیم بر زندگی شهروندان دارد.
وی اظهار کرد: در این راســتا مکاتبات و پیگیری های متعدد از 
سوی استاندار سابق و فعلی خراسان رضوی با وزارت نفت و نیرو 
در خصوص حذف آالیندگی از طریق جایگزینی ســوخت پاک 
به جای مازوت صورت گرفته بود، اما با توجه به ادامه آالیندگی 
نیروگاه و با عنایت به شــکایت اداره کل حفاظت محیط زیست، 
پرونده ای در دادســتانی مرکز استان تشکیل شد که با مدیریت 

قضایی مناسب این مشکل برطرف شد.
هرچند بعد از این تصمیم گیری ها شــاهد بهبود اوضاع و حذف 
مازوت از سوخت های مصرفی در نیروگاه توس بودیم، ولی با سرد 
شدن هوای مشهد در هفته های اخیر باز گویا تمام الزامات محیط 

زیستی نادیده گرفته شد و با افزایش میزان مصرف گاز، متولیان 
استانی چاره جبران کمبود گاز مورد نیاز را استفاده از مازوت به 

جای گاز در نیروگاه توس دانستند.

 ورود دوباره مازوت به چرخه سوخت نیروگاه
پنجشنبه هفته گذشته مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان 
رضوی نیز با اشــاره به این موضوع گفت: ورود دوباره مازوت به 
چرخه ســوخت نیروگاه توس مشهد علت اصلی افزایش حجم 

آالینده ها و آلودگی هوای این کانشهر است.
تورج همتی افزود: طبق تفاهم انجام شده در سال جاری قرار شد 
در شرایط اضطرار و افزایش مصرف گاز در کشور با تصمیم گیری 
و هماهنگی هیئت چهار نفره در اســتان شامل معاون عمرانی 
اســتانداری، مدیر عامل شرکت گاز، مدیرعامل برق منطقه ای و 
شرکت پخش فراورده های نفتی استان، مصرف سوخت مایع یا 
مازوت جایگزین گاز در این نیروگاه شود. وی با اشاره به سرمای 
هوا در کشــور و افزایش نیــاز به مصــرف گاز، ادامه داد: طبق 
تصمیم گیری هیئت یاد شــده در استان و انجام هماهنگی های 
الزم، ســوخت مایع یا مازوت وارد چرخه مصرف نیروگاه توس 
مشــهد از ۲1 تا ۲8 دی ماه شده است. وی گفت: روند افزایشی 
حجم آالینده ها در کانشهر مشهد نیز ناشی از تأثیرات این تغییر 
در چرخه مصرف ســوخت است. همتی با اشاره به آثار و تبعات 
مصرف ســوخت مایع و گازوئیل در نیروگاه ها افزود: براســاس 
مقایسه انجام شده در زمینه مصرف گازوئیل و ارتباط آن با کیفیت 
هوای کانشهر مشهد در پاییز پارسال و امسال، نتایج معناداری به 
دست آمده است. وی ادامه داد: میزان مصرف گازوئیل در چهار 
نیروگاه اطراف مشــهد در پاییز پارسال 47 میلیون لیتر بود که 
پاییز امسال با بیش از سه برابر افزایش به 1۵8 میلیون لیتر رسید.

وی با بیــان اینکه علت افزایش مصرف گازوئیل باید از ســوی 
مدیریت نیروگاه ها توضیح داده شود، گفت: بر این اساس شمار 
روزهای دارای هوای پاک در مشهد در پاییز پارسال 1۲ روز بود 

که این رقم به یک روز در پاییز امسال کاهش یافت.
وی بدون اشاره به مقدار مصرف گاز در نیروگاه های مشهد ادامه 
داد: در ماه های آبان و آذر امســال مصرف گاز در این نیروگاه ها 
1۵9 میلیون مترمکعب کاهش یافته که به معنای مصرف سایر 

انواع سوخت و تحت تأثیر قرار دادن سامت محیط زیست است.
وی گفــت: وضعیت موجود مصرف ســوخت های غیر از گاز در 
نیروگاه های استان به هیچ وجه قابل قبول نیست و در یک برنامه 
یکساله باید میزان مصرف انواع سوخت غیر از گاز در این واحدها 

به صفر برسد.

 جلسات تصمیم گیری یا دورهمی اداری
با کنار هم قــرار دادن تمام اظهارنظرهای صورت گرفته در یک 
سال گذشته می توان به این نتیجه رسید که همه دست اندرکاران 
موضــوع می دانند حذف ســوخت های فســیلی از فهرســت 
ســوخت های نیروگاه یک الزام قطعی است، ولی اینکه چرا هیچ 
اقدام عملی به منظــور برنامه ریزی برای تأمین گاز موردنیاز این 

واحد نیروگاهی انجام نمی شود جای سؤال دارد.
چرا هیچ گاه شــاهد اعام نظر فنی و قطعی برای حذف واقعی 
مازوت در نیروگاه توس و حتی دیگر نیروگاه ها نیســتیم؟ آنچه 
مسلم است اینکه  اجرای تصمیماتی از قبیل خط لوله گاز مستقل 
نیروگاه نیازمند اعتبارات زیادی اســت و یا اینکه تصور می شود  
استفاده از مازوت در مدت چند هفته در سال و تنها در روزهای 
ســرد تأثیر آنچنانی بر آلودگی هوا نخواهد داشت و الزم نیست 

هزینه گزافی صرف راهکارهای حل این مشکل کرد.
نکته جالب اینکه در هیئت تصمیم گیری اعامی از سوی مدیر کل 
حفاظت محیط زیست استان، نماینده محیط زیست حضور ندارد 
و به نظر می رسد روشن نگه داشتن نیروگاه به هر قیمتی اولویت 
اصلی این هیئت استانی است. البته در اینکه نیروگاه ها از مراکز 
مهم شناخته می شوند و باید همواره روشن باشند هیچ تردیدی 
نیست، ولی مسئله اصلی این است همان هیئتی که استفاده از 
مازوت را به ضرر سامتی شــهروندان می داند وقتی در شرایط  
افزایش مصرف گاز قرار می گیرد باز اجازه اســتفاده از مازوت را 
راحت ترین تصمیم می داند و گویــا هیچ راه حل دیگری وجود 

ندارد.

یکیازعواملاصلیافزایشآلودگیهوایمشهدنیروگاهتوساست

بازگشتدوباره»مازوت«بهمنونیروگاه



ورزش خراسان پدر پنج نوزاد تازه به دنیا آمده می گوید مهم ترین دغدغه اش مسکن است

در آرزوی سقفی برای 5 قلوها 
محبوبه علی پور  چند روزی است که پنج 
فرزند نازنین به خانواده چهار نفره آقای الیاس 
سعیدی افزوده شده است. گرچه این خانواده 
خشــنود و شــاکر از این رویداد هستند، اما 
بی تردید نگهداری از پنج نوزاد به طور همزمان 
مســئولیتی دشــوار و حتی طاقت فرساست، 
چراکه با وجود حمایت هایی که روی کاغذ برای 
این خانواده ها ذکر شده، در عمل حمایت های 
چندانــی از آن ها نمی شــود.  به هرروی برای 
آشــنایی با حال و هوای این روزهای خانواده 
سعیدی، گفت وگویی در تحریریه قدس با پدر 

پنج قلوها انجام دادیم که در ادامه می خوانید:

 شما و همســرتان چند سال دارید و 
قبــل از این بچه ها آیا فرزند دیگری هم 

داشته اید؟
من 34 ســاله هستم و همسرم 28 سال سن 
دارد. پســر بزرگم 10 ساله است و دخترم نیز 
هفت سال دارد. در نخستین دوره سونوگرافی 
مشخص شد پنج فرزند داریم که خیلی از این 
موضوع شگفت زده و خوشحال شدیم، چراکه 
ما به داشتن فرزندان دیگر نیز فکر می کردیم. 
به هرحال با اطالع از این موضوع، با همســرم 
توافق کردیم چند روزی این مســئله را حتی 
به فرزندان و خانواده هایمان نگوییم، اما پس از 
چند روز قضیه را با دیگران مطرح کردیم که 
آن ها خیلی شگفت زده شدند و باور نمی کردند.

 شما و همســرتان اولین بار که با پنج 
نوزاد مواجه شدید چه احساسی داشتید؟
همسرم به دلیل شرایطش تا سه روز وضعیت 
مناســبی نداشت، اما من وقتی برای اولین بار 
بچه هــا را با آن همه لوله ای که به آن ها وصل 
شــده بود دیدم، بغض کردم و از خدا خواستم 
حال که خودش این بچه ها را به ما داده، آن ها 
را ســالمت نگه دارد، چراکه در زمان بارداری 
همسرم، برخی می گفتند بروید بچه ها را سقط 
کنید و یا تردید داشتند که بچه ها سالم به دنیا 
بیایند، درحالی که من باور داشتم خدا خودش 
داده و خودش هم مراقبت می کند. وقتی برای 
اولین بار سونوگرافی رفتیم، خانم رادیولوژیست 
 گفت: من چندقلوهای بسیاری دیدم اما معموالً 
قلب بچه  ها ضعیف می زد، ولی نوزادهای شما 

هر پنج نفر قلبشان به خوبی می زند. 

 شرایط زندگیتان با تولد این بچه ها چه 
تغییری کرد؟

مــا در تایبــاد و در خانــه 
می کردیم،  زندگی  پدری ام 
برای  اما چــون همســرم 
رفت وآمــدش ناگزیــر بود 
پله هایی را طــی کند، این 
موضوع با توجه به شرایطش 
هر روز دشــوارتر می شــد، 
همین  در  خانه ای  بنابراین 
شــهر اجاره کردیــم. بعد 
از مدتی بــه دلیل کمبود 
امکانات تصمیم گرفتیم به 

مشهد مهاجرت کنیم. 
ازهمین رو طی نامه نگاری ها 

و مراجعاتی که به اســتانداری داشتیم، تقاضا 
کردیم تا زمان تولد بچه ها ســوئیتی 40-50 
متری در این شــهر به ما بدهند، اما از سوی 
دفتر امور بانوان استانداری گفتند نمی توانیم 
فضــای خاصی به شــما بدهیم ولــی امکان 
اقامت همســرتان تا زمان تولــد فرزندان در 
برخی اقامتگاه ها میسر است. بنابراین به مراکز 
اقامتی پیشنهادی رفتیم و دیدیم بیشتر فضایی 
عمومی اســت و چند نفری ســکونت دارند.  
همچنین از لحاظ  مسائل بهداشتی و دسترسی 
به امکانات مورد نیاز مشکالتی وجود دارد، لذا 
خانه ای را به قیمــت 15 میلیون رهن و550 
هزار تومان اجاره کردیم. این درحالی است که 
به عنوان راننده بین شــهری حدود 2میلیون 
تومان حقوق دارم کــه پس از تولد بچه ها به 
دلیل مشغله و مشکالت همسرم نمی توانم به 

کار بپردازم، چــون به دلیل 
تمام  فرزنــدان،  بودن  نارس 

وقت باید مواظبشان باشیم. 

 درحال حاضر فرزندانتان 
چه شرایطی دارند؟

فرزندانــم هنــوز هفت ماهه 
نشــده بودند که بــه دلیل 
شرایط جســمی مادرشان به 
دنیــا آمدند. چهار نفرشــان 
حــدود یک کیلوگــرم وزن 
داشــتند، اما یکــی از آن ها 

700گرمی بود. 
بچه ها به حدی کــم وزن و کوچک بودند که 
لباس هایی با نمره صفر برایشــان بزرگ بود. 
ازهمین رو لباس هایی با سایز کوچک تر تهیه 

کردیم. 
به هرحال سه فرزندم که شامل دو پسر و یک 
دختر بودند پس از حدود45 روز نگهداری در 
دستگاه ترخیص شدند و دو فرزند دیگرم که 
دختر هستند، همچنان در دستگاه قرار دارند 
که خوشــبختانه از شرایط مناسبی برخوردار 
هستند. از کارکنان بیمارســتان ام البنین به 
خصوص در بخش مراقبت های ویژه اطفال نیز 
تشکر می کنم که طی این مدت بسیار همراهی 

کردند.

 پس از تولد این فرزنــدان، نهادها و 
سازمان ها از شما چه حمایت هایی کردند؟

پس از تولــد نوزادان، به بهزیســتی مراجعه 
کــردم و آن ها اعالم کردند بنا بر قانون، ماهی 
900 هزار تومان به خانواده های دارای پنج قلو 
تعلق می گیرد، اما بعــد از مدتی اعالم کردند 
این میزان 400 هزار تومان اســت و به زودی 
واریز می کنند که هنوز خبری نشــده است. 
حمایت های دیگری در زمینه دادن پرســتار 
و یا تهیه شیرخشــک و پوشک هم نداشتیم. 
گرچه با توجه به شرایط فرزندانم هزینه های 
آن ها رو به افزایش است، اما جدی ترین نیاز ما 
مسکن است، چون اجاره ها روبه افزایش است 
و صاحبخانه ها خانواده ای 9 نفره که پنج نوزاد 

دارند را نمی پذیرند. 
درحال حاضر نیز صاحبخانه با خیرخواهی ما 
را قبول کرده و به طور حتم ســال دیگر باید 

جابه جا شویم. 
البتــه مــن به نهادهــای مختلــف از جمله 
استانداری و آســتان قدس به همین منظور 
نامه هایی نوشــته ام و منتظر حمایت هایشان 
هستم، چراکه تالش می کنم معاش فرزندانم 
را تأمین کنم، اما امکان تهیه مســکن در این 

شرایط برایم دشوار است. 

فرهنگ و هنر

با  محرومان 

نیکوکاری

  نماینده مشهد و کالت در مجلس 
در گفت وگو با قدس: 

 امیدی به بودجه ملی برای ساخت 
بیمارستان حاشیه شهر مشهد نیست

قــدس آنالین – رضا 
طلبی: نماینده مشهد و 
کالت در مجلس شورای 
اســالمی گفت: ساخت 
شهر  حاشیه  بیمارستان 
مشــهد از طریق بودجه 
ملی به نتیجــه نخواهد 

رسید. امیرحســین قاضی زاده هاشمی در گفت وگو با قدس 
آنالین اظهار کرد: ساخت بیمارستان حاشیه شهر مشهد ابتدا 
قرار بود از طریق فروش امالک دانشگاه علوم پزشکی مشهد و 
تغییر کاربری بیمارستان قائم)عج( انجام شود که استاندار وقت 

با این موضوع مخالفت کرد و سبب معطلی این پروژه شد.
وی تصریح کرد: در زمان وزیر ســابق بهداشت و درمان قرار 
شــد در ازای واگذاری دو قطعه زمین در حاشیه شهر مشهد 
از ســوی  آســتان قدس رضوی و همچنین تغییر کاربری 
بیمارســتان قائم به تجاری و واگذاری آن به بانک پاسارگاد، 
دو بیمارستان که یکی از آن ها بیمارستان حاشیه شهر مشهد 

بود، ساخته شود.
نماینده مشــهد و کالت در مجلس شورای اسالمی افزود: در 
راستای انجام این موضوع، اگرچه تولیت قبلی آستان قدس 
رضوی زمین برای ساخت این بیمارستان اختصاص دادند، اما 
ادامه فرایند کار و تغییر کاربری بیمارســتان قائم با مخالفت 
برخی از اســتادان این بیمارستان و همچنین استاندار وقت 
مواجه شد که موجب معطلی و بالتکلیفی ساخت بیمارستان 

حاشیه شهر مشهد شد.
قاضی زاده هاشــمی با بیان اینکه ســاخت این بیمارستان از 
طریق بودجه ملی به نتیجه نخواهد رسید، ادامه داد: از طرفی 
تخصیص بودجه ملی برای ساخت بیمارستان بزرگ هزار تخت 
خوابی فرایند طوالنی دارد و با توجه به اینکه هزینه ســاخت 
و تجهیز هر تخت بیمارستانی در حال حاضر نیاز به 2میلیارد 
تومان اعتبار دارد، باید 2 هزارمیلیارد تومان برای ساخت این 
بیمارستان هزینه شود. وی افزود: از طرفی هزینه باالی ساخت 
بیمارستان موجب شده است در دوره وزارت جدید بهداشت 
و درمان به دلیل محدودیت بودجه ای که دولت با آن مواجه 

است، ساخت هیچ بیمارستان جدیدی شروع نشود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اســالمی افزود: از طریق 
خیرین و یا فروش برخی زمین ها باید ساخت این بیمارستان 
در دســتور کار قرار بگیرد، زیرا بعید به نظر می رسد ساخت 
این بیمارســتان در چند سال آینده از طریق بودجه عمومی 

به نتیجه برسد.

 اهدای ۲۸ سری جهیزیه 
به زوج های جوان شهرستان کالت 

قدس: فرمانده ناحیه مقاومت بســیج سپاه کالت گفت: 28 
سری جهیزیه به زوج های جوان این شهرستان اهدا شد. 

سرهنگ رسول زیدانلو گفت: این تعداد جهیزیه با همکاری 
بســیج ســازندگی، کمیته امداد و ناحیه مقاومت کالت به 

نوعروسان تحت پوشش اهدا شد.
وی ارزش هر ســری جهیزیه را 4میلیون تومان اعالم کرد و 
افزود: حدود 50 زوج جوان شهرستان کالت در نوبت دریافت 

جهیزیه هستند.

پس از تولد نوزادان به 
بهزیستی مراجعه کردم 

و آن ها اعالم کردند 
بنا بر قانون، ماهی 900 
هزار تومان به شما تعلق 
می گیرد، اما بعداً اعالم 

 کردند این میزان 
400 هزار تومان است

بــرش

 انتصاب دبیر هفدهمین جشنواره 
فیلم فجر در مشهد

قدس: مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خراسان 
با صدور حکمی  رضوی 
دبیر هفدهمین جشنواره 
فیلم فجر مشهد مقدس 

را منصوب کرد. 
مدیرکل  مروارید،  جعفر 

فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی، محمدرضا محمدی 
معــاون هنری و ســینمایی ایــن اداره کل را به عنوان دبیر 

هفدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد منصوب کرد.
در متن حکم آمده است: اکنون که با عنایت به تجربه موفق 
برگزاری 16 دوره متوالی از جشــنواره فیلم فجر در مشــهد 
مقدس، همراه با چهل و یکمین جشــن پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی، توفیق به برپایی دوره ای دیگر از جشنواره در 
ســال جاری حاصل آمده است، نظر به مدیریت جناب عالی 
که توأم با تعهد و درایت اســت، به موجب این ابالغ به عنوان 
دبیر هفدهمین جشــنواره فیلم فجر مشهد مقدس منصوب 

می شوید. 

مدیر میراث فرهنگی چناران خبر داد
 کشف دو سنگ قبر تاریخی 

در روستای سیدآباد 
قدس: مدیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
چناران گفت: دو ســنگ قبر تاریخی در روســتای سیدآباد 
چناران حین گودبرداری برای انتقال لوله آب کشاورزی کشف 

شد.
محمــد طاهریان مقدم با اعالم این خبــر، افزود: یکی از این 
دو ســنگ قبر تاریخی به شــکل مکعبی و به طول 2 متر و 
عرض 50 سانت به شکل صندوقچه و دیگری به ابعاد 60*50 

مربوط به یک خانم به تاریخ 1281 هجری شمسی است.
وی ادامه داد: این سنگ  قبرها در فاصله 2 کیلومتری روستای 

سیدآباد به کالته جعفر کشف شده است.
طاهریان مقدم با بیان اینکه این سنگ  قبرها با کمک دهیاری 
روستای ســیدآباد کشف و ضبط شــد، اظهار کرد: بررسی 
کارشناسی و دقیق برای تعیین قدمت و خواناسازی کتیبه این 

سنگ ها در حال انجام است .
وی تصریح کرد: با وجود ســنگ  قبرهــای صندوقچه ای در 
روســتاهای شهرســتان، می توان با جمع آوری آن ها و برای 
حفاظت بیشتر با کمک بخش خصوصی نسبت به ایجاد موزه 

سنگ قبر اقدام کرد.

شماره پیامک: 30007۲305  فرهنگ و زندگی4
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 

فضای مجازی: 

 استاندار عنوان کرد
 ۱00 ورزشکار خارجی 

در راه خراسان شمالی
اســتاندار  قــدس: 
خراســان شمالی گفت: 
برای برگزاری ســومین 
جهانــی  مســابقات 
ورزش های زورخانه ای و 
کشتی پهلوانی، پذیرای 
100 ورزشــکار خارجی 

از 22 کشور در بجنورد هستیم. 
محمدعلی شجاعی افزود: خراسان شمالی دارای استعداد های 

فراوان در رشته های مختلف ورزشی است.
وی ادامه داد: یکی از نداشــته های اســتان عدم برگزاری و 
میزبانی در حوزه های مختلف ورزشــی، فرهنگی، هنری و... 
اســت تا مردم از حضور قشرهای مختلف ملی و بین المللی 

بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه امروز ورزش پیوند ناگسســتنی با اقتصاد و 
پدیده های اجتماعی دارد، تصریح کرد: باوجود کم برخوردار 
بودن زیرســاخت های استان برای برگزاری این مسابقات، اما 
بنده یاد گرفته ام باید کار را انجام داد و زیرساخت ها را ایجاد 

و ماندگار کرد.
شــجاعی برگزاری مســابقات ملی و بین المللی را تجربه ای 
گرانبها برای جوانان و مدیران اســتان توصیف کرد و گفت: 
بعد از میزبانی مسابقات کشتی جام باشگاه های جهان، استان 
خراسان شمالی از 30 دی تا دوم بهمن ماه میزبان برگزاری 
سومین دوره مسابقات جهانی ورزش های زورخانه ای و کشتی 

پهلوانی است.
وی اظهار کرد: 28 دی پذیرش تیم ها، 29 دی قرعه کشــی 
مسابقات، 30 دی افتتاحیه و دوم بهمن اختتامیه مسابقات 

برگزار می شود.

 تیم بسکتبال نفت آبادان
آویژه مشهد را شکست داد

بســکتبال  تیم  ایرنا: 
پاالیش نفت آبــادان با 
نتیجه 83 بــر 81 تیم 
صنعت  آویژه  بسکتبال 
را  مشــهد  پارســای 

شکست داد.
هفتــه  چارچــوب  در 
نوزدهم مسابقات لیگ برتر بسکتبال تیم آویژه صنعت پارسای 
مشهد پنجشنبه شب گذشته در سالن ورزشی سجاد این شهر 

میزبان تیم پاالیش نفت آبادان بود.
کوارتر اول این دیدار با نتیجه 22 بر 8 به سود تیم میهمان و 
کوارتر دوم با نتیجه 21 بر 18 به سود تیم میزبان رقم خورد. 
تیم آویژه صنعت کوارتر ســوم را با نتیجه 15 بر 14 و کوارتر 
چهــارم را با نتیجه 37 بر 29 به ســود خود پایان داد، اما در 

مجموع چهار کوارتر بازی را به میهمان خود واگذار کرد. 
تیم آویژه صنعت در دیدار بعدی خود روز 30 دی با تیم رعد 
پدافند هوایی شهرکرد بازی می کند و تیم پاالیش نفت آبادان 

هم در این روز با صنعت مس کرمان دیدار می کند.

 انعقاد تفاهم نامه اداره کل ورزش و 
جوانان خراسان با شورای اسالمی استان 

سرپرســت  قــدس: 
معاونــت امــور جوانان 
اداره کل ورزش و جوانان 
خراسان رضوی از انعقاد 
تفاهم نامه این اداره کل با 
شورای اسالمی استان تا 

پایان سال خبر داد.
مجید صفایی مقدم در این خصوص اظهار کرد: در این جلسه 
پیشنهاد شــد تفاهم نامه ای میان اداره کل ورزش و جوانان 
استان و شورای اسالمی خراســان رضوی منعقد شود تا دو 

سازمان بتوانند با یکدیگر همکاری مؤثری داشته باشند.
سرپرســت معاونت امور جوانــان اداره کل ورزش و جوانان 
خراسان رضوی اضافه کرد: قرار بر این شد تا پیش نویس این 
تفاهم نامه تهیه و تا قبل از پایان سال نهایی و به امضای طرفین 

برسد.
سرپرســت معاونت امور جوانــان اداره کل ورزش و جوانان 
خراســان رضوی خاطرنشــان کرد: امیدوارم بــا انعقاد این 
تفاهم نامه بتوانیم در حــوزه ورزش و جوانان از ظرفیت های 
شورای استان ها اســتفاده کنیم، همچنین با حضور پررنگ 
ســازمان های مردم نهاد جوانان به ارائه خدمات به شوراهای 

استان بپردازیم.

فارس  چند روزی است هوای شهر علی بن موسی الرضا)ع( سرمای سختی را شاهد 
است طوری که شب ها حتی فکر بیرون ماندن هم لرزه بر اندام آدمی می نهد.

در این شب های سرد درست زمانی که شهر خاموش می شود و رفت و آمد مردم پایان 
می یابد، افرادی هســتند که نه سقفی برای خوابیدن دارند و نه غذایی برای خوردن، 
اما بسیجیان حوزه یک مسلم این افراد را فراموش نکردند و در آستانه ایام فاطمیه، به 
نیت حضرت مادر تصمیم گرفتند تا »الجار ثم الدار« را آویزه گوش کنند و دست سرد 
همسایه های بی خانمان خود را به گرمی بفشارند و با ظرفی عدسی شب سرد زمستان 

را برای آن ها قابل تحمل تر کنند.
یکی از مســئوالن حوزه مقاومت بسیج یک مسلم، با اشاره به اینکه در حاشیه شهر و 
شهرک شهید رجایی بیشتر افراد محروم هستند، گفت: ما تصمیم گرفتیم در طرحی 
به نام »الجار ثم الدار« که سخنی از حضرت زهرا)س( است به همسایگان خود در این 

شهرک کمک کنیم.
وی افزود: با توجه به نزدیکی ایام فاطمیه و سرد شدن هوا در مشهد، بنا داشتیم این 

طرح را اجرایی کنیم و به توزیع غذای گرم برای مردم بپردازیم.
این فعال بسیجی یادآور شد: ما تصمیم گرفتیم به توزیع غذای گرم میان مستمندان 
بپردازیــم به همین دلیل نیاز به بودجه و تأمین هزینه داشــتیم که با فراخوان میان 
خیران، افرادی برای تأمین هزینه به ما کمک کردند و بنا داریم تا زمانی که این خیران 

به ما کمک می کنند، این طرح را ادامه دهیم.
وی با بیان اینکه در این طرح ما به دنبال افراد نیازمند هســتیم، خاطرنشان کرد: در 

این طرح که تاکنون چهار شب از آن سپری شده است، به طبخ عدسی می پردازیم و 
سپس به میان مردم می رویم و این غذای گرم را میان کارتن خواب ها، زباله گردها و افراد 
مستمند و نیازمند ساکن در شهرک شهید رجایی و شهرک رضوی که در همسایگی 

ما هستند، توزیع می کنیم.
این فعال بســیجی افزود: در این مدت، هر شب در میان حدود 300 نفر توزیع غذای 

گرم داشتیم و امیدوارم بتوانیم در این شب های سرد، به همنوعان خود کمک کنیم.

در شهرک شهید رجایی صورت گرفت

توزیع غذای گرم در شب های سرد میان زباله گردها

773۱zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

1. دومین سریال »ســیدضیاءالدین دری« 
پس از کیف انگلیسی- این نوع درخت را برای 
جلوگیری از پراکندگی شــن ها در سواحل 
شنی  می کارند 2. هربخش از نمایش- تسمه 
 کمر- ظرف پالســتیکی دهان گشاد روغن 
3. جریان برق یا هوا- بتون مسلح- فیلسوف 
انگلیسی قرن بیستم 4. آخرین رمق- رنگ 
و لــون- قبیله ای در صدر اســالم- بدبوی 
پرخاصیــت 5. دوســت یکرنــگ- گیاه 
نان کالغ- بیمــاری و مرض 6. واحد ورزش 
تنیــس- داخلــی- خوارکی که مســافر 
باخــودش برمــی دارد 7. از آتش افروزها- 
 فرمــان توقــف- آتشفشــانی در ایتالیــا 
8. کامیــون ارتشــی- ذره ای در اتــم بــا 
بارالکتریکــی منفی- پس غــذا 9. بیماری 
مسری جنوب شرقی آسیا- این پول را در پکن 
خرج کنید- صندوق حمایتی دربرابر حوادث 
و خسارات 10. سفت و سخت- عضوی در 
صورت- آکنده- مخفف اگــر 11. عالمت 
مفعولی- محل اذان گفتن- شیره چغندرقند 
12. بــه پشــت خوابیــده- دل را خطاب 

 کرده است- طبیب مخصوص دربار فرعون 
13. ناراســت- عهده دار انجام کاری شدن- 
درحال گریه کردن 14. کمپوت- احصاییه- 
خوشــایند 15. روغن مالی کردن- واحدی 

برای سنجش دمای هوا

1. شــیرینی ســوغات کرمانشــاه- وجود 
ایــن عنصر در ماهــی آن را بــه غذایی با 
ارزش تبدیــل کرده اســت- صیغــل دادن 
ســطوح فلزات 2. شــهر و تیــم فوتبالی 
در فرانســه- ورزش موردعالقــه فــدرر- 
 گالبــی 3. زرشــک- پایداری- بــن گیاه 
 4. مرغ سعادت- باغ- رقت قلب- ثروتمند 
موشــک  نوعــی  نالــه-  آوای   .5
بالیســتیک کوتاه بــرد- ریشــه 6. ســر 
خــواری  ســخنان-   فوتبالیســت- 
7. سرزنشــگر- خوبی- ناهموار 8. پسوند 
 شباهت- از لوازم نقاشــی- حرارت و گرما 
 9. ضربــه شمشــیر- خــاک- متحــرک

10. هســتی و وجود- زبان گنجشک- نت 
اســتمرار- زادگاه رازی 11. نقیض روز- از 

درجه داران ارتشــی- جانور درنــده جنگلی که می تواند 
با سرعتی حدود 57کیلومتردرســاعت بدود 12. خزنده 
گزنده- زراعت- اجابت شده 13. آشنا- نژادی آسیایی- نام 
دخترانه وطنی 14. ترکیب عناصر با اکســیژن- نام ها- 
ورزش گروهــی روی یخ 15. نام قدیم این  شــهر مرزی 
اســتان ایالم »دیلرو« بوده- سالک- بیرون زدن نامطلوب 

مایعات و گازها از ظرف انتقال آن

  افقی

  عمودی

 شنبه 28 دی  1398
 22 جمادی االول 1441 18 ژانویه 2020  
 سال سی و سوم  
شماره 9163 ویژه نامه 3547  

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

300072305 پیامک کنید.
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