
11 مصدوم بر اثر واژگونی مینی بوسشهدا سرمایه های اصلی اتحادیه هستند
در صد متری مشهد رخ داددر دورهمی پیشکسوتان و فارغ التحصیالن انجمن های اسالمی دانش آموزان عنوان شد

نماینــده ولی فقیــه در اتحادیــه انجمن های 
اســامی دانش آموزان با بیان اینکه آنچه ریشه 
دارد حقیقت فاطمی است، گفت: پیام حضرت 
فاطمه)س( امروز برای فرزندانشان این است که 
آنچه فراهم شده ریشه در حقیقت فاطمی دارد 
که باید شکرگزار آن باشیم و ادامه مسیر همان 

راه است....

معــاون عملیات آتش نشــانی شــهر مشــهد از 
امدادرســانی گروه های امداد و نجات این سازمان 
به مصدومان تصــادف رانندگی منجر به واژگونی 
مینی بوس در صدمتری شــهر مشــهد خبر داد.

آتشپاد دوم محمدجواد سبحانی با بیان این مطلب 
افزود: تصادف رانندگی بین ســواری پژو پارس و 

مینی بوس سرویس کارکنان ...
.......صفحه 3 .......صفحه 2 

اجرای ۵۳ هزار برنامه در دهه مبارک فجر خراسان رضوی
جزئیات برگزاری جشنواره 

فیلم فجر در خراسان 

همسر مدافع حرم »محمدرضا سنجرانی«:

 هنگام عقدمان 
شهادت را خواست 

.......صفحه 4 

.......صفحه 4 

.......صفحه 2 

معاون استاندار عنوان کرد

جذب 
 سرمایه گذاری 

با تصویب 
الیحه منطقه 

»آزاد« سرخس
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری خراســان 
رضوی گفت: در صــورت تبدیل منطقه ویژه اقتصادی 
سرخس به منطقه آزاد با تصویب مجلس شورای اسامی، 
در کوتاه ترین زمان ممکن، خراسان رضوی سرمایه گذاری 
قابل توجهی را جذب خواهد کرد.علی رسولیان در حاشیه 
بازدیــد از منطقه ویژه اقتصادی ســرخس که با حضور 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی انجام 
گرفت، اظهار کــرد: به برکت همدلی و همگرایی ارکان 
حاکمیت در خراسان رضوی، عزم جدی برای حمایت از 
سرمایه گذاری در استان ایجاد شده است که موجب شده 
موفق ترین اســتان در کاهش نرخ بیکاری باشیم.معاون 
هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری خراسان رضوی با 
اشــاره به عاقه مندی فعاالن اقتصادی افغانستانی برای 

سرمایه گذاری در استان ...

همزمان با سالگرد فجر انقالب صورت می گیرد

.......صفحه 2 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد به قدس خبر داد 

 آماده باش
مراکز درمانی برای 

مواجهه با »کرونا«

قائم مقام دبیر هفدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد از قطعی شدن 
اکران ۱۱ فیلم جشنواره فجر در مشهد خبر داد. حجت طباطبایی 
اظهار کرد: امســال سه ســینمای هویزه، اطلس و آفریقا میزبان 
مخاطبان هفدهمین جشــنواره فیلم فجر مشهد خواهند بود که 

برای هر سینما پخش ۱۱ فیلم از 22 فیلم ...

.......صفحه 4 
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کمیسیون نظارت  بر سازمانهای صنفی مرکز استان خراسان رضوی
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه استانی صنعت چاپ خراسان رضوی
در اجرای ماده 11  آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره وبازرسان اتحادیه های صنفی موضوع تبصره 3 ماده 22  
قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24  انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه استانی صنعت چاپ خراسان رضوی 

در روز یکشنبه مورخ 98/11/27 ساعت 9 تا 11 برگزار خواهد شد .
کلیه اعضاء محترم دارای پروانه کسب معتبر از اتحادیه استانی صنعت چاپ خراسان رضوی و همچنین کلیه اعضاء 
محترم دارای پروانه کسب معتبر در سایر شهرستانهای تابعه استان خراسان رضوی در پنج رسته شغلی 1 - خدمات 
چاپ 2 - مهر و پالک سازی ) تعمیر و تولید ( 3 - چاپ تریکو ) سیلک اسکرین ( 4- جعبه ساز مقوائی 5 - گراور 
و لیتوگراف ، رأس موعد مقرر می توانند جهت شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه مذکور شخصًا 
با دردست داشتن اصل یا فتوکپی پروانه کسب معتبر به همراه کارت شناسائی عکسدار به هریک از شعب زیر 
مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین داوطلبان به تعداد پنج نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره ویك نفربازرس 

اصلی انتخاب نمایند 
 شایان ذکر است تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره2 نفر و بازرس علی البدل نیز 1 نفر می باشد

شعب برگزاری انتخابات :
1 ( مشهد : تاالر بهشت واقع در بلوار شهید صادقی ) بلوار سازمان آب ( - نبش شهید صادقی 13 

2 ( تربت حیدریه : اداره صنعت ، معدن و تجارت  شهرستان تربت حیدریه واقع در بین امام خمینی 23 و 25 
3 ( کاشمر: اداره صنعت ، معدن و تجارت  شهرستان کاشمر واقع در نبش معلم 13

4 ( نیشابور: اداره صنعت ، معدن و تجارت  شهرستان نیشابور واقع در خیابان 17 شهریور - خیابان تعاون
5 ( قوچان :  اداره صنعت ، معدن و تجارت  شهرستان قوچان واقع در اراضی سیمرغ ، جنب اورژانس 115 ، روبروی 

نمایندگی ایران خودرو
 6 ( سبزوار:  اداره صنعت ، معدن و تجارت  شهرستان سبزوار واقع در میدان آیت ا... طالقانی ، عالمه طباطبائی 7

 7 ( گناباد : اداره صنعت ، معدن و تجارت  شهرستان گناباد واقع در مقابل مالک اشتر 14
 8 ( درگز: اداره صنعت ، معدن و تجارت  شهرستان درگز واقع در امام رضا » ع « 7

اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه استانی  صنعت چاپ خراسان رضوی به ترتیب حروف الفبا

اسامی داوطلبان عضویت در  سمت بازرس اتحادیه استانی صنعت چاپ خراسان رضوی به ترتیب حروف الفبا

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مرکز استان خراسان رضوی

/ع
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13
93
7

نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف
عباس سرابیان تبریزی6سید حسین احمدزاده1
سعید سعیدی پور7رحمان باغبان نژاد2
مهدی عباسپور فاز8محمد رضا توسلی3
جواد مخمل باف طوسی9حسین رضازاده4
علی مغانی10امیر رمضانیان نامقی5

نام و نام خانوادگیردیف
غالمرضا صحراگرد کرمانی1
جعفر فراشائی2
ایرج فرشته پور3
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98
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت دوم
    جلس��ه مجمع عمومی ش��رکت تعاونی مصرف کارکنان اموراقتصادی ودارایی خراس��ان رضوی در 
روز چهارش��نبه 1398/11/23 س��اعت  17/30 درمح��ل نمازخان��ه اداره کل امورمالیاتی  خراس��ان 
رضوی واقع درمشهد-س��ه راه دارایی)خ پاسداران (تشکیل خواهدشد.ازاعضاءمحترم دعوت به 
عمل می آیدراس س��اعت مقرردرجلس��ه شرکت نمایند.بدیهی اس��ت اعضائی که امکان حضورانها 
مقدورنیس��ت می بایس��ت حداکثر تایک روز قب��ل مجمع،حضورا،وکیل خود را جه��ت اخذ تائیدیه 

بازرس به دفتر  تعاونی معرفی فرمایند.
ضمناهمراه داشتن کارت عضویت یاشناسایی معتبرجهت شرکت درمجمع الزامی می باشد

 دستورجلسه : 
  1- استماع گزارش هیات مدیره 

 2- تصوی��ب ارزش روز س��هام اعضاء ش��رکت تعاونی برمبنای تجدیدارزیابی کارش��ناس رس��می 
دادگستری

 3- تصویب نابرابری سهام اعضاء 
  محمدسیف زاده-رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان دارایی خراسان 

9ع
81
39
20

آگهی دعوت مجمع 
بدینوس��یله از کلیه صاحبان سهام ش��رکت بین المللی تجارت قاره س��هامی خاص بشماره 
ثب��ت 161692 ثبت ش��رکت های تهران و شناس��ه ملی 10102043240 دع��وت میگردد تا در 
س��اعت 10 صبح روز  98/11/23 در محل شرکت واقع در خیابان انقالب خیابان بهار مجتمع 
اداری به��ار طبق��ه دوم پالک 14 به کدپس��تی 1561636353 جهت تش��کیل مجمع عمومی 

عادی بطور فوق العاده حضور بهمرسانند.
دستورجلسه: 

تعیین اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل حق امضاء- بازرسان، روزنامه کثیراالنتشار.
ع هیئت مدیره  9

81
39
22

قدس: داوران مرحله بازبینی جشنواره تئاتر ویژه 
افراد دارای معلولیت مناطــق زاگرس و آفتاب 

مشخص شدند.
دبیر جشنواره تئاتر ویژه افراد دارای معلولیت 
مناطق زاگرس و آفتاب، ضمن اشــاره به این 
موضوع که بازبینی آثار داوطلب شــرکت در 
این جشنواره به صورت حضوری در شهرهای 
مربوط بــه گروه ها صورت می گیرد، دلیل این 
امر را ارائه راهنمایی و مشاوره حضوری توسط 
تیــم داوران بــه هنرمنــدان دارای معلولیت 

دانست.
فیروزی، ماک انتخــاب داوران برای بازبینی را 

عاوه بر تســلط آن ها بر امر تئاتر، آشــنا بودن 
آنــان با مقوله تئاتر ویژه افــراد دارای معلولیت 
دانست. وی افزود: سه نفری که برای این امر در 
نظر گرفته شده اند از ابتدای فعالیت های هنری 
بهزیستی، در اجرای هرچه بهتر این جشنواره ها 
در کنار بهزیســتی بــوده و در راه اعتای هنر 
تئاتر افراد دارای معلولیت کوشش های بسیاری 

کرده اند.
حمید کاکاسلطانی، علی روحی و کریم جشنی 
داوران بازبینی این جشــنواره هستند که از ۱0 
بهمن ماه به صــورت حضوری آثــار داوطلب 

شرکت در این جشنواره را بازبینی می نمایند.

ایرنا: مانور هوایی هواپیماهای سبک و کوچک 
روز گذشته در فرودگاه گلبهار در نزدیکی مشهد 

اجرا شد. 
در این برنامه خلبانان مالک چندین هواپیمای 
سبک و کوچک به اجرای حرکت های نمایشی 

و دیدنی برای حاضران پرداختند.
یکی از خلبانان شرکت کننده در این مانور هوایی، 
گفت: اجرای حرکت های نمایشی در هواپیماهای 
نظامی عادی اســت، اما در هواپیماهای سبک 
کشورمان تاکنون فقط در فرودگاه گلبهار انجام 
شده است .مهدی سینی چی افزود: سال گذشته 
نخســتین مانور هوایی هواپیماهای ســبک در 
فرودگاه گلبهار اجرا شد و امسال شاهد دومین 

نمایش هوایی در این زمینه هستیم.وی گفت: 
یکی از هواپیماهای سبک شرکت کننده در این 
مانور، هواپیمای »وی ال تری« ســاخت کشور 
چک مجهز به پیشرفته ترین سیستم های ناوبری 
دنیا و مجهز به چتر نجات است که موجب ایمنی 
بیشتر در پروازها خواهد شد.سینی چی قابلیت 
اختصاصی این هواپیما را اوج گیری بسیار سریع 
و کم کردن ارتفاع در کمترین زمان عنوان کرد 
و افزود: بدنه هواپیما از مواد کامپوزیت ســبک 
ساخته شده و قابلیت مانور در سطح باال را دارد.
همزمان با پروازهای نمایشی در فرودگاه گلبهار، 
نمایشگاه اتومبیل های خاص و قدیمی نیز در این 

مکان برگزار شد. 

ایرنا: رئیس جمعیت هال احمر تربت حیدریه 
گفت: واژگونی یک دســتگاه خودرو نیسان در 
جاده های این شهرســتان، یک کشــته و دوم 
مصدوم برجای گذاشت. سعید فکور زمان وقوع 
این حادثــه را بامداد دیروز ذکر کرد و افزود: در 
واژگونی این خودرو کــه در کیلومتر ۹0 جاده 
تربت حیدریــه به مشــهد در محــدوده بخش 
جلگه رخ این شهرستان رخ داد، یک تن کشته 
و دو نفر نیز مصدوم شــدند.وی ادامه داد: پس 
از وقوع این حادثه، نیروهای امدادی و راهداری 
به محل موردنظر اعزام شدند و پس از بازگشایی 
مســیر، جســد و مصدومان را به یکی از مراکز 
درمانی تربت حیدریه انتقال دادند.رئیس جمعیت 

هال احمــر تربت حیدریه گفت: علت وقوع این 
حادثه رانندگی توسط کارشناسان پلیس راه در 
دست بررسی است.فکور از رانندگان وسایل نقلیه 
خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و با 
سرعت مطمئنه رانندگی کنند تا شاهد وقوع این 

حوادث ناگوار نباشیم.

ارسال بیش ازهزار تخته پتو به مناطق 
سیل زده سیستان و بلوچستان

قدس: مدیــرکل اوقاف و امور خیریه خراســان 
رضوی از ارســال هزار و۱00 تخته پتو به همت 
واقفین نیک اندیش و خیران به مناطق سیل زده 

استان سیستان و بلوچستان خبر داد.
حجت االسام والمسلمین محمد احمدزاده گفت: 
ارزش این محموله ارســالی یک میلیارد و ۱00 
میلیــون ریال برآورد می شــود.وی با بیان اینکه 
این کمک ها از محل کمــک خیرین و موقوفات 
و بقاع متبرکه خراســان رضوی تهیه شده است، 
تصریح کرد: این کمک ها از محل موقوفات مرتبط 
و همچنین با ایجاد پایگاه های کمک های مردمی 
در بقاع متبرکه و ادارات اوقاف سراســر اســتان 

جمع آوری شد.

داوران بازبینی جشنواره تئاتر حادثه رانندگی در تربت حیدریه یک کشته برجای گذاشت
ویژه افراد دارای معلولیت مشخص شدند

مانور هواپیماهای سبک در گلبهار 



همزمانباسالگردفجرانقالبصورتمیگیرد

اجرای ۵۳ هزار برنامه در دهه مبارک فجر خراسان رضوی
قدس رئیس ستاد دهه فجر انقالب اسالمی 
خراسان رضوی در یک نشست خبری با اعالم 
ویــژه برنامه های دهه فجر خراســان رضوی 
گفت: ویژه برنامه های دهه فجر انقالب اسالمی 
با شعار انقالب اســالمی، زنده و پویا در پرتو 
والیتمداری، جهاد و مقاومت در استان خراسان 

رضوی برگزار می شود. 
حجت االسالم والمسلمین سیدمحمد سلطانی 
با اشاره به تدارک بیش از ۵۳ هزار برنامه ویژه 
دهه فجر در مناطق مختلف اســتان خراسان 
رضــوی، ادامه داد: رژه موتورســواران آغازگر 
برنامه های دهه فجر انقالب اســالمی استان 
خراســان رضوی در روز ۱۲ بهمن ماه است و 
در همین روز در محل میدان شــهدا مشهد 
مقدس، ســرود »خمینی ای امام« توسط یک 

هزار و ۳۵7 دانش آموز خوانده می شود. 

  گل افشانی تمثال نمادین امام 
رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی 
خراســان رضوی خاطرنشان کرد: گل افشانی 
تمثال نمادین امام خمینی)ره( نیز در این روز 

توسط موتورسواران صورت خواهد گرفت. 
رئیس ستاد دهه فجر انقالب اسالمی خراسان 
رضوی با بیــان اینکه کل پروژه های افتتاحی 
دســتگاه های اجرایی اســتان در دهه فجر به 
تعداد یک هــزار و 49۱ پــروژه با اعتبار کل 
هزینه شــده 7۵ میلیارد و ۲79 میلیون ریال 
بوده است، گفت: 47 دســتگاه اجرایی و ۳9 

شــهرداری در سطح استان 
مجری این پروژه ها هستند.

  برپایی نمایشگاه 
دستاوردهای هسته ای

برپایــی  از  وی همچنیــن 
تخصــــصی  نمایشــگاه 
دستاوردهای هسته ای کشور 
ایام اهلل دهه فجر  با  همزمان 
انقالب اســالمی از ۱۲ الی 
۱6بهمن ماه در محل دانشگاه 

فرهنگیان مشهد خبر داد.

والمسلمین  حجت االســالم 
ســلطانی با اشــاره به دیگر 
برنامه هــای اســتان در این 
برنامه هایی  کرد:  اظهار  دهه 
»حاج  همایــش  همچــون 
قاســم ها در راه اند« با حضور 
فرزنــدان کوچک  و  مادران 
حــرم،  مدافــع  شــهیدان 
برگزاری شــب شعر، برپایی 
نمایشگاه های هنری، تشکیل 
بیش از ۲ هزار ســتاد دهه 
فجر در شهرستان  ها، بخش ها 

و روستاهای اســتان، اجرای ویژه برنامه های 
دهه فجر در یک هزار و 700 مسجد و 8هزار 
مدرسه سراسر اســتان و دیدار اقشار مختلف 
مردم با نماینده ولی فقیه در اســتان از دیگر 
برنامه هایی است که در طول دهه فجر انقالب 

اسالمی در استان برگزار می شود.

  عطرافشانی گلزار شهدا
وی درباره برگــزاری برنامه های ویژه در طول 
دهه فجر توضیح داد: گلزار شــهدای انقالب 
اســالمی بعدازظهر روز پنجشنبه ۱7 بهمن 
در بهشــت رضا)ع(، بهشــت جواداالئمه)ع(، 
جبل  النور کوهســنگی، خواجه ربیــع و گلزار 
 شــهدای انقالب اســالمی در شهرستان ها و 
روســتاها عطرافشانی خواهد شــد و مراسم 
ویژه این روز در بهشــت  رضا)ع( با سخنرانی 
حجت االسالم  والمسلمین مروی؛ تولیت آستان 

قدس رضوی برگزار می شود. 
وی با اشــاره به برنامه روز راهپیمایی تشریح 
کرد: مراســم راهپیمایی یوم اهلل ۲۲ بهمن از 
میدان ۱۵ خرداد به طرف حرم  مطهر رضوی 
برگزار می شــود. پایان بخش مراسم سخنرانی 
رئیس قوه قضائیه، قرائت قطعنامه و اقامه نماز 

جماعت ظهر و عصر خواهد بود.
وی گفت: با توجه به چهلمین روز شــهادت 
سردار سلیمانی در ۲۲ بهمن امسال راهپیمایی 
متفاوت تری نســبت به ســال های گذشــته 

خواهیم داشت.

عضوشورایعالیانقالبفرهنگی:
پهلوی،نخستینحکومتیبود
کهعلیهاسالمشمشیرکشید

شــورای  عضو  قدس: 
انقــالب فرهنگی  عالی 
با اشــاره به فجر انقالب 
اظهــار کــرد: پیش از 
انقالب اســالمی، وقتی 
آمــد  پهلــوی  رژیــم 
رضاخان ابتدا عزای امام 

حســین)ع( برپا می کرد و این گونه کاله مردم را برداشــت.
حسن رحیم پور ازغدی در مراسم فجر فاطمی در مهدیه امام 
خامنه ای)مدظله العالی( مشهد مقدس با بیان اینکه شاید تنها 
حاکمی که در تاریخ ایران دســت نشانده بیگانه است پهلوی 
بود؛ گفت: از ابتدا همه حکومت ها در ایران تظاهر به مذهبی 
می کردند و این نخستین حکومتی بود که صریح علیه اسالم 
شمشیر کشید و نخستین حکومتی در تاریخ بود که به مسجد 
و حرم حمله کرد.وی با بیان اینکه حکومت پهلوی پس از روی 
کار آمدن، قانون علیه حجاب و عزاداری گذاشت، اظهار کرد: 
حکومت پهلــوی در ادامه حتی عزاداری در منازل برای اهل 

بیت)ع( را ممنوع کرد.
وی با بیان اینکه عده ای می گویند دین از سیاســت جداست 
و نباید ایام فاطمیه، عاشــورا و نیمه شــعبان سیاسی شود؛ 
عنوان کرد: اصل شهادت حضرت فاطمه)س( و حادثه عاشورا 
سیاسی بوده است.گفتنی است، در ابتدای این مراسم شاعران 

برجسته استانی به شعرخوانی پرداختند.

رئیسستادانتخاباتخراسانرضویاعالمکرد
جزئیاتچگونگیتغییرحوزهانتخابیه

داوطلباننمایندگیمجلس
ســتاد  رئیس  قدس:  
انتخابات خراسان رضوی 
گفت: داوطلبانی که قصد 
تغییر حوزه انتخابیه خود 
را دارنــد، تــا ۱7بهمن 
ماه فرصــت دارند که با 
مراجعه بــه مرکز حوزه 

انتخابیه محل نام نویسی، درخواست خود را ارائه کنند. 
حســن جعفری اظهار کرد: برابر قانون به داوطلبان انتخابات 
مجلس شــورای اسالمی که صالحیت آنان تأیید شده است، 
فقط یک بار در مرحله اول انتخابات اجازه داده می شود تا ۱۵ 
روز پیش از روز اخذ رأی حوزه انتخابیه خود را از طریق وزارت 

کشور یا حوزه ای که در آن نام نویسی کرده اند، تغییر دهند.
رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی افزود: فرمانداران مراکز 
حوزه انتخابیه، در یک روز درخواســت داوطلبان را به حوزه 
انتخابیه جدید ارسال و به استناد تبصره های ۲ و ۳ قانون تغییر 
حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسالمی، 
هیئت اجرایی حوزه انتخابیه جدید حداکثر در مدت دو روز 
به صالحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را به هیئت نظارت 

استان اعالم خواهد کرد.
جعفری تصریح کــرد: داوطلبان موضوع ایــن قانون نیاز به 
نام نویسی مجدد نداشته و به جز بند ششم ماده ۲8 و بند ب 
ماده ۲9 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی و یا در صورتی 
که مدرک جدیدی در حوزه انتخابیه جدید به دســت آمده 

باشد، نیاز به بررسی مجدد صالحیت آنان نیست.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی 
خاطرنشان کرد: نتیجه بررسی صالحیت داوطلبان متقاضی 
تغییر حوزه انتخابیه در هیئت های نظارت و شورای نگهبان، 
پیش از انتشار اســامی نامزدها و آغاز تبلیغات انتخاباتی به 
وزارت کشــور اعالم و از طریق فرمانداران حوزه انتخابیه، به 

داوطلبان اطالع رسانی خواهد شد.

معاوناستاندارخراسانرضویعنوانکرد
جذبسرمایهگذاریباتصویبالیحه

منطقه»آزاد«سرخس
قدس:معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری 
خراســان رضوی گفت: 
در صورت تبدیل منطقه 
سرخس  اقتصادی  ویژه 
به منطقه آزاد با تصویب 
مجلس شورای اسالمی، 
زمــان  کوتاه تریــن  در 
ممکن، خراسان رضوی سرمایه گذاری قابل توجهی را جذب 

خواهد کرد.
علی رســولیان در حاشــیه بازدید از منطقه ویژه اقتصادی 
ســرخس که با حضور رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس 
شــورای اسالمی انجام گرفت، اظهار کرد: به برکت همدلی و 
همگرایی ارکان حاکمیت در خراسان رضوی، عزم جدی برای 
حمایت از سرمایه گذاری در استان ایجاد شده است که موجب 

شده موفق ترین استان در کاهش نرخ بیکاری باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری خراسان رضوی 
با اشــاره به عالقه مندی فعاالن اقتصادی افغانســتانی برای 
سرمایه گذاری در اســتان افزود: یکی از بهترین مناطقی که 
می تواند محلی مناسب برای سرمایه گذاری باشد، منطقه ویژه 
اقتصادی سرخس و دوغارون است.رسولیان با تأکید بر جذب 
حجم قابل  توجهی ســرمایه گذاری در صورت تصویب الیحه 
تبدیل سرخس به منطقه آزاد اقتصادی ادامه داد: آستان قدس 
رضوی هر زیرساختی که در منطقه ویژه اقتصادی سرخس 
الزم بوده اعم از ریل، انبارهای کاال و مراکز تجاری فراهم کرده 
است.وی ابراز کرد: منطقه ویژه سرخس می تواند به یک مرکز 
فرآوری محصول و دپوی کاال تبدیل شود لذا اگر الیحه منطقه 
آزاد سرخس به تأیید نهایی برسد، در کوتاه ترین زمان ممکن 

خواهیم توانست سرمایه گذاری قابل توجهی را جذب کنیم.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســالمی نیز 
بیان کرد: تســهیل سرمایه گذاری، رفع موانع تولید، صادرات 
و مشــکالت صندوق ها و بیمه ها از جملــه موضوعات مهم 

کمیسیون اقتصادی مجلس به شمار می  رود.
الیاس حضرتی افزود : در حال حاضر الیحه  ایجاد هشت منطقه 
آزاد و 9۳ منطقه ویژه بین مجلس شورای اسالمی و شورای 
نگهبان برای تعیین تکلیف نهایی در حال بررســی است.وی 
افزود: سیاســت ما در کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی بر این اســت که هر جا امکان جذب سرمایه گذار و 
نهایتاً ایجاد اشــتغال و صادرات وجود داشته باشد، برای رفع 
مشکل منطقه مورد نظر تالش خواهیم کرد.رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اســالمی اضافه کرد: الیحه تبدیل 
منطقه ویژه اقتصادی ســرخس به منطقــه آزاد را به صحن 
مجلس شــورای اسالمی فرستاده ایم و در مجلس هم کمک 
خواهیم کرد تا در همین دوره شاهد تصویب این الیحه باشیم.

تشرفدهمینکاروانزوجهای
دانشجوبهمشهدمقدس

قدس: دهمین کاروان زوج های دانشجو با بیش از ۵00 زوج 
دانشــجو با هدف شرکت در مراســم ازدواج دانشجویی وارد 
مشهد مقدس شدند.مراسم آغازین ورود این کاروان به مشهد 
با حضور حجت االسالم صالحی، معاون فرهنگی سیاسی نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه ها در حرم مطهر 

رضوی برگزار می شود.
بیست و ســومین دوره مراسم ازدواج دانشجویی )طرح ملی 
همسفر تا بهشت( از دی تا اسفند امسال برگزار می شود و در 
این مدت ۲0 هزار زوج در قالب ۳0 کاروان به مشهد مقدس 
مشرف می شوند. زوج های دانشجوی عالقه مند به حضور در 
این دوره می توانند تا نیمه بهمن از طریق ســایت اینترنتی 
ezdevaj.nahad.ir یا مراجعه حضوری به نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها یا امور فرهنگی برای شرکت 

در این مراسم نام نویسی کنند.

مهیارصالحی از امروز انقالب اســالمی ایران از چله اش عبور می کند و به چهل و 
یکمین ســالگی اش می رسد. شاید خیلی ها فکر نمی کردند انقالب مردمی ایران که در 
زمستان ۵7 به ثمر رسید بتواند این روزهایش را ببیند. حتی در این مدت شیطنت های 
زیادی نیز علیه مردم و انقالب صورت گرفت تا آن را از بین ببرند. از راه اندازی جنگ های 
داخلی گرفته تا هشت ســال جنگ نابرابر تحمیلی و تحریم هایی که هر روز سخت تر 
و ظالمانه تر شــده اســت، اما همه این ها نتیجه ای جز مقاوم تر و آبدیده تر شدن مردم 

نداشته و ندارد.
در این 40 ســال تجربیات و دســتاوردهای بی شمار نصیب ملت ایران شده که در کل 
تاریخ بی مانند بوده است. هر کدام از عرصه ها را که نگاه می کنید بی شمار افتخاراتی را 
می توانید بیابید که خیلی از آن ها پیش از انقالب برای ایرانی ها رؤیاهایی دست نیافتنی 
بود؛ چراکه بســیاری از قله هایی را فتح کردیم که حتی دشــمنان ایران و انقالب را به 

تحسین واداشته است.
جای دوری نمی رویم همین اســتان خودمان را اگر با پیش از انقالب مقایسه کنیم از 
داشته های سطح پایینی که اکنون خیلی بهتر از آن را حتی در روستاهای دورافتاده آن 

پیدا می کنید بسیاری از شهرهای بزرگ استان هم بی بهره بودند.
شــاخص های رفاهی مردم سطحی پایین یا در حد صفر داشت. برق، آب، گاز، راه های 
ارتباطی بین شــهرها و آبادی ها، بهداشت و درمان و... در حد و اندازه ای نبود که همه 

مردم از آن استفاده کنند. 
حتی در شــهرهای بزرگ که امکانات اولیه وجود داشت مخصوص مناطقی خاص بود. 
مردم حاشیه نشین زندگیشان به مراتب بدتر از روستایی هایی بود که به کار خودشان، 
کشاورزی و دامپروری شان سرگرم بودند. گرچه برای همان روستاییان استفاده از برق در 
کل استان شاید درصدی ناچیز را شامل می شد که اکنون با توجه به آمار و ارقام اعالم 
شده تقریباً همه روستاهای باالی ۲0 خانوار استان برق دارند و حتی مصارفی از جمله 

کشاورزی و صنایع مربوط به آن را نیز با همین برق راه می برند.
آب آشــامیدنی به عنوان یکی از مایحتاج اساسی در زندگی مردم شرایط مناسبی در 
خیلی از مناطق اســتان نداشت! مسئوالن دغدغه ای برای تأمین آب شرب بهداشتی و 
سالم مردم نداشتند. اکنون در خراسان رضوی حدود ۲0 سد وجود دارد که به جز یکی 
دو تا از آن ها بقیه پس از انقالب برای تأمین آب شرب و کشاورزی مردم ساخته شده اند 
و امروزه نقش مهمی در تأمین آب مورد نیاز شهرها و آبادی های خراسان رضوی دارند.

اوضاع بهره مندی از گاز در استان خراسان بزرگ برای مردم به مراتب بدتر از آبرسانی و 
برق رسانی بود به جز مشهد که مرکز استان بود تعداد آبادی های دیگری که گازرسانی 
شــده بودند، انگشت شــمار بودند. ولی در حال حاضر شــبکه گازرسانی تا آبادی ها و 
روستاهایی با جمعیت پایین هم رفته و بسیاری از شهرستان های استان ۱00درصد از 

این نعمت بهره مند شده اند.
بهداشت و درمان، راه و آموزش و پرورش نیز شرایطی بهتر از سایر امکانات رفاهی استان 
نداشتند. شهروندان شــهرهای بزرگ آن هم به مقدار محدود از این امکانات بهره مند 
بودند و مشکالتی بزرگ بر سر راه این کمبودها وجود داشت. اکنون اما به اذعان مراکز 
آماری دنیا اوضاع در این بخش ها سطح قابل قبولی دارد و در برخی از مناطق استان از 

استاندارد های جهانی نیز پیشی گرفته است.
این گوشــه ای از دســتاوردهای انقالب برای مردم بود؛ چرا که هر شاخصه ای را در هر 
حوزه ای با پیش از انقالب قیاس کنیم کارنامه پیش و پس از انقالب در خراسان رضوی 
به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست و آنچه در این 40 سال به دست آوردیم و داریم همه 
آنچه در طول تاریخ داشــتیم را با اختالفی قابل توجه پشت سر می گذارد و این نتیجه 

مردمی بودن انقالب اسالمی ایران است.

دستاوردهای40سالهایکهکلتاریخراپشتسرگذاشتهاست

انقالبی برای مردم

رژه موتورسواران 
آغازگر برنامه های دهه 

فجر انقالب اسالمی 
استان خراسان رضوی 

است و در همین روز 
سرود »خمینی ای 

امام« توسط یک هزار 
و ۳۵7 دانش آموز 

خوانده می شود
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گرد همایی

فــارس: نماینــده ولی فقیــه در اتحادیه 
انجمن های اســالمی دانش آمــوزان با بیان 
اینکه آنچــه ریشــه دارد حقیقت فاطمی 
است، گفت: پیام حضرت فاطمه)س( امروز 
برای فرزندانشــان این است که آنچه فراهم 
شده ریشه در حقیقت فاطمی دارد که باید 
شــکرگزار آن باشیم و ادامه مسیر همان راه 

است.
حجت االسالم والمسلمین محمدجواد حاج 
علی اکبری در نشست دورهمی پیشکسوتان 
و فارغ التحصیالن که به  مناسبت چهلمین 
سال تأســیس اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش آموزان در سالن همایش های سازمان 
تبلیغات اســالمی برگزار شــد، افزود: پیام 
حضرت فاطمه)س( به فرزندانشان که آن را 
تبدیل به حرکتی جهانی و منطقه ای کردند 
و ماجرای مقاومت و عمق راهبردی که برای 
این حرکت بزرگ در غرب آسیا تعیین شده 
و در اقصــی نقاط عالم می توان ثمرات آن را 
مشاهده کرد، این است که آنچه باید برای آن 
از جان و جانان مایه گذاشت، نهضت اسالمی 
نــاب و حکومت والیی و الهی اســت تا روز 

موعود از راه برسد.

علی اکبری  حاج  والمسلمین  حجت االسالم 
متذکر شــد: اتحادیه های انجمن اســالمی 
دانش آموزان از شاخه های این شجره طیبه 
اســت که در طول این ســال ها پرثمر بوده 
اســت، شــیرین ترین میوه ها را داشته و آن 
تربیت روحی و مهارتی بچه های انقالب است.

وی در ادامه افــزود: امروز درگیری اصلی ما 
با دشمن در مدرسه هاست، درست است که 
در منطق سیاسی و اجتماعی درگیری های 
جدی با استکبار داریم اما درگیری اصلی در 
حوزه تربیت نســل جدید است که به هیچ 

 وجه ضربه در این حوزه قابل جبران نیست.
نماینــده ولی فقیــه در اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانش آموزان خاطرنشان کرد: خدا را 
شاکر هستیم که اتحادیه  انجمن های اسالمی 
دانــش آموزان درگیر چالش های ســطحی 
سیاسی نشد؛ چرا که اتحادیه باید عمیق کار 
کند و اگر در سطح کار کند، از دست می رود.

وی متذکر شد: در ارتباط با حرکت اتحادیه 
نقشــه راه ما گام دوم انقالب است و امام و 
رهبرمان کار ما را آسان کرده اند، اتحادیه باید 

بر اساس مضامین آن پیش برود.
علی اکبری  حاج  والمسلمین  حجت االسالم 

افــزود: اتحادیــه انجمــن های اســالمی 
دانش آموزان خراســان رضوی در کشــور 
سرآمد است و چیزی که آن را برجسته کرده، 
توفیقی است که این اتحادیه در کادرسازی 
داشته است.رئیس شــورای سیاست گذاری 
ائمه جمعه کشور یادآور شد: خدا را شاکریم 
که این اتحادیه در کل کشــور به این مهم 
نظر داشته اما در خراسان رضوی برجسته تر 
بوده است و بچه های خراسان در مدل سازی 

پیشتاز بودند.
وی اظهار کرد: در مشــهد انواع انجمن های 
این اتحادیه را می شناســیم و امیدواریم در 
ادامــه راه با کمک همه، اتحادیه خراســان 
رضوی بتواند پیشگامی خود را حفظ کند و 

نقش آفرین باشد.

  هدف زبده پروری و زبده یابی است
اســالمی  انجمن های  اتحادیه  سرپرســت 
دانش آموزان خراســان رضوی نیز در بخش 
دیگری از این مراسم گفت: دانش آموزان ما 
در برهه های مختلف با حضور پاک و همراه 

با صداقت و ایثار در اتحادیه مشغول بودند.
هادی هروی با اشاره به انواع فراز و فرودهایی 
که در دوران 40 ســاله تشکیل این اتحادیه 
پشت سر گذاشــته اســت، عنوان کرد: ما 
قدردان شهدای از جان گذشته و بزرگواری 
همچون حکمــت، احدیــان و کفش کنان 

هستیم .

دردورهمیپیشکسوتانوفارغالتحصیالن
اتحادیهانجمنهایاسالمیدانشآموزانعنوانشد

شهدا سرمایه های اصلی اتحادیه هستند فیلممستند 
»جهانجواد«درمشهدرونماییشد

ایرنــا: فیلم مســتند 
»جهــان جــواد« درباره 
شــهید مدافــع حــرم 
»جواد جهانی« با حضور 
خانواده شــهدای مدافع 
حرم و اصحاب رســانه 
ســینمایی  پردیس  در 
هویزه مشهد رونمایی و 

اکران شد. این فیلم مستند به کارگردانی سیدصادق غفوریان 
و با حمایت نهادهای مختلف از جمله بســیج رسانه خراسان 
رضوی، آستان قدس رضوی، روزنامه خراسان و کانون بسیج 
رسانه شهیدان سیدی و جهانی تهیه شده است.مدیر کانون 
بسیج رسانه شهیدان سیدی و جهانی در این باره گفت: تولید 
این فیلم مستند 4۵ دقیقه ای دو سال به طول انجامیده است 
و داستان آن درباره زندگی شهید مدافع حرم جواد جهانی در 

ایران و سوریه به روایت همرزمان و خانواده وی است.
امین بهنام افزود: این فیلم در چهار سکانس ساخته شده و در 
هر سکانس هر کدام از وابستگان شهید جهانی و همرزمانش 
دالوری ها و فداکاری های وی در ســوریه و همچنین سیره و 
منش وی در زندگی را روایت می کنند.مسئول سازمان بسیج 
رسانه خراسان رضوی نیز گفت: فیلم مستند جهان جواد در 
دو سالن پردیس سینمایی هویزه اکران شد که مورد استقبال 
خانواده شهدای مدافع حرم قرار گرفت.عباس محمدیان افزود: 
حدود 800 نفر برای تماشای این فیلم در پردیس سینمایی 

هویزه حضور یافتند.
شهید جواد جهانی متولد هفتم دی ماه ۱۳60 در مشهد به 
عنوان مســئول اطالعات تیپ یک لشکر فاطمیون چندین 
بار برای دفاع از حریم اهل بیت)ع( و نبرد با تروریســت های 
تکفیری عازم ســوریه شد که در ۲۲ آبان  ماه سال ۱۳9۵ در 

شهر حلب به شهادت رسید.

احسانمحمدینمایندهکشورماندر
رشتهترتیلمسابقاتبینالمللیقرآنشد

انتخابی  رقابت  فارس: 
در  کشــورمان  نماینده 
رشــته ترتیل مسابقات 
بین المللــی قرآن کریم 
در دو مرحله برگزار و در 
محمدی  احسان  نهایت 
بــه عنــوان نماینــده 

جمهوری اسالمی ایران در این رقابت ها معرفی شد. 
احسان محمدی به عنوان نماینده جمهوری اسالمی ایران در 

مسابقات بین المللی قرآن کریم انتخاب و معرفی شد. 
رقابت رشــته ترتیل امسال برای نخســتین  بار در مسابقات 
بین المللی قرآن کریم برگزار می شــود که در همین راســتا 
مسابقه انتخابی برای تعیین نماینده جمهوری اسالمی در این 
رشته روز گذشته در دو مرحله برگزار شد و در نهایت محمدی 
در رقابتی فشرده با نفرات اول تا سوم مسابقات سراسری قرآن 

در رشته ترتیل در سه سال اخیر به این افتخار دست یافت. 
به این ترتیب احســان محمدی از مشــهد در رشته ترتیل، 
ســید حمیدرضا مقدسی از قم در رشــته قرائت تحقیق و 
رضا گلشــاهی از مشهد در رشــته حفظ کل قرآن به عنوان 
نمایندگان جمهوری اســالمی ایران در مسابقات بین المللی 

قرآن حضور پیدا می کنند. 
این رقابت ها فروردین سال آینده به میزبانی حرم مطهر امام 

رضا)ع( در مشهد مقدس برگزار می شود. 

رونمایی

قرآن وعترت

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

8,900

4,500

8,500

5,800

5,600

کیلوگرم

بسته

بسته

850 گرمی

پاکت

تخم مرغ

کره 100 گرمی )پگاه(

پنیر 400 گرمی )پگاه(

ماست 3/2% )پگاه(

شیر 3/2% )پگاه(



روی خط حادهث

شهری

اریالین اه

بهزیستی 

در دهه فجر
  ایستگاه آتش نشانی »سپهبد شهید 

سلیمانی« به بهره برداری می رسد
قدس: مدیرعامل سازمان 
خدمات  و  آتش نشــانی 
مشهد  شهرداری  ایمنی 
ایســتگاه  بهره برداری  از 
آتش نشانی  شــماره۵۰ 
مشــهد در ایام دهه فجر 
کــه در حاشــیه بولوار 
شاهنامه ساخته و مزین 

به نام »سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی« است، خبر داد.
امیر عزیزی با بیان این مطلب گفت: این ایستگاه در زمینی 
به مساحت 2هزار و ۵۰۰ مترمربع و با هزینه حدود ۳میلیارد 
تومان ساخته شــده و مجهز به چهار خودرو آتش نشانی به 
ارزش حدود ۹میلیارد تومان و 2۱نفر آتش نشان خواهد شد.

مدیرعامل آتش نشانی مشهد خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
عملیات های امداد و نجات و اطفای حریق  در محدوده  بولوار 
شاهنامه، آرامگاه فردوسی، شهرک صنعتی و تصادفات جاده 
مشهد- قوچان توسط ایستگاه شماره۳۶ انجام می شود که با 
افتتاح ایستگاه شماره ۵۰ عملیات های این محدوده با سرعت 

بیشتری انجام خواهد شد.

برای دومین بار در ماه جاری
  هواپیمایی آسمان پرواز بجنورد را لغو کرد

ایرنا: شرکت هواپیمایی 
پروازی  برنامه  آســمان 
دیروز خود را در مســیر 
برای  بجنــورد   - تهران 
بار در ماه جاری  دومین 
لغو کرد. سیدمهدی رزاز، 
با  بجنورد  فرودگاه  مدیر 
بیان ایــن مطلب اظهار 

کرد: این شــرکت دلیــل این لغو را نیز اعالم نکرده اســت.
شــرکت های هواپیمایی ماهان، ایران ایر و آســمان در سال 
جاری تعداد زیــادی از پروازهای فرودگاه بجنورد را به علت 
مشــکالت فنی، بازرگانی، آب وهوایی و یا بدون اقامه دلیلی 

خاص لغو کرده اند.
فرودگاه بجنورد به علت شرایط خاص اقلیمی و مکانی، نیاز به 
هواپیماهای خاص دارد که هم اکنون عمدتاً هواپیماهای فوکر 
در این فرودگاه برنامه پروازی دارند و در فصل زمستان شمار 

زیادی از پروازها به علت بدی آب وهوا  لغو می شوند.

  خراسان رضوی رتبه نخست نگهداری
 از کودکان بد سرپرست را دارد

ایرنا: معاون اموراجتماعی 
بهزیســتی  اداره کل 
خراســان رضوی گفــت: 
مجموع مراکز شبه خانواده 
تحت نظارت بهزیســتی 
اســتان هم اکنون میزبان 
نگهــداری از یک هــزار و 

۶۷۰ کودک بدسرپرست و بی سرپرست هستند که از این نظر 
خراسان رضوی رتبه نخست کشور را دارد. 

غالمحسین حقدادی افزود: هم اکنون ۹۷ مرکز شبه خانواده 
برای نگهداری از این کودکان در اســتان فعالیت دارد که دو 
مرکز شیرخوارگاه و قرنطینه دولتی و بقیه خصوصی و تحت 

نظارت این اداره کل هستند.
وی اضافه کرد: هم اکنون در شیرخوارگاه حضرت علی اصغر)ع( 
نیز ۱۰۰ کودک و شــیرخوار داریم که نســبت به سال های 

گذشته به دلیل مدیریت و تسهیل در واگذاری کمتر است.
معاون اموراجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی گفت: 
در حال حاضر ۸۰ درصد کودکان مقیم در مراکز شبه خانواده 
استان را کودکان بدسرپرست تشکیل می دهند که به دلیل 
ضرورت طی شدن مسیر تصمیم گیری محاکم قضایی برای 
سلب حضانت از والدین و واگذاری به خانواده جدید، مدت و 

شمار اقامت کودکان در این مراکز افزایش می یابد.

  پلنگ یک روستایی را  راهی بیمارستان کرد
بجنورد- خبرنگار قدس: 
رئیــس اداره محیــط 
زیست بجنورد از حمله 
یــک قــالده پلنگ به 
یکی از اهالی روســتای 
تیمورتــاش در بجنورد 

خبر داد.
خالقی با اشاره به اینکه صبح دیروز یک گروه ۹ نفره از اهالی 
این روســتا برای تفریح به ارتفاعات این منطقه سفر کرده 
بودنــد، گفت: دو نفر از آن ها جلوتر از بقیه بودند که به یک 

چشمه که در آن نزدیکی قرار داشت، رسیده بودند.
وی با بیان اینکه همراه آن ها سگ نیز بوده است، اظهار کرد: 
گویا پلنگی در همان حوالی حضور داشته و روی یک طعمه 
بوده است که با شنیدن سر و صدا و صدای سگ از مخفیگاه 

خود خارج شده و به سوی یکی از این افراد رفته است.
خالقی افزود: یک از این دو نفر با دیدن پلنگ چوبدســتی 
که به همراه داشته به سوی حیوان پرتاب کرده و پلنگ نیز 
به طرف او حمله کرده است.وی با اشاره به اینکه پلنگ سر 
شــخص مصدوم را گاز گرفته، ادامه داد: هم اکنون شخص 
مصدوم در بیمارستان امام حسن)ع( بجنورد بستری و حال 
عمومی وی خوب است.این مقام مسئول تأکید کرد: از سوی 

دیگر گویا به پلنگ نیز هیچ آسیبی وارد نشده است.
وی تصریح کرد: تمامی هزینه های درمان فرد و خسارت های 

وارد شده به شخص مصدوم پرداخت خواهد شد.

  11 مصدوم بر اثر واژگونی مینی بوس
قدس: معاون عملیات آتش نشانی شهر مشهد از امدادرسانی 
گروه های امداد و نجات این ســازمان به مصدومان تصادف 
رانندگی منجر به واژگونی مینی بوس در صدمتری شهر مشهد 
خبر داد.آتشپاد دوم محمدجواد سبحانی با بیان این مطلب 
افزود: تصادف رانندگی بین ســواری پژو پارس و مینی بوس 
ســرویس کارکنان یک شرکت به سامانه ۱2۵ اطالع رسانی 
شد که بالفاصله ستاد فرماندهی گروه امداد ونجات ایستگاه 
۳۸ را به محل حادثه در صدمتری مشــهد حدفاصل میدان 
سپاد به سمت میدان شهید حسین فهمیده اعزام کرد. وی 
خاطرنشان کرد: با حضور نجاتگران آتش نشانی مصدومان این 
سانحه از البه الی آهن پاره های این مینی بوس واژگون شده 
رهاسازی و برای انتقال به بیمارستان تحویل تکنسین های 
اورژانس حاضر در محل شــدند.این گــزارش می افزاید: در 
این حادثه ۱۱ سرنشین این مینی بوس که همگی آقا بودند 
مجروح و به مراکز درمانی منتقل شدند و آتش نشانان پس 
از ایمن ســازی محل حادثه به مأموریت خود پایان داده و به 
ایســتگاه  خود مراجعت کردند.علت دقیق وقوع این سانحه 

رانندگی توسط پلیس راهور در دست بررسی است.

  مهار آتش سوزی»انبار دارو« در مشهد
خط قرمز: افسر نگهبان 
آتش نشانی شهر مشهد 
آتش نشانان  عملیات  از 
دو ایســتگاه برای مهار 
دارو«  »انبار  آتش سوزی 
در جــاده ســیمان در 
شمال شهر مشهد خبر 
داد.آتشــیار مصطفی علیزاده با بیــان این مطلب گفت: در 
پی تماس مردمی با ســامانه ۱2۵ مبنی بر مشاهده دود از 
داخل یک سوله در جاده سیمان، ستاد فرماندهی بالفاصله 
گروه های اطفای حریق ایســتگاه های ۳۷ و 4۵ را به محل 
حادثه در روســتای علی آباد اعزام کرد.این مقام مسئول در 
آتش نشانی مشــهد افزود: با حضور آتش نشــانان در محل 
مشخص شد آتش سوزی در داخل یک سوله به وسعت ۵۰۰ 
مترمربع که محل نگهداری»دارو« بود به وقوع پیوسته و حریق 
در حال گســترش و سرایت به سایر قسمت های این انبار و 
سوله های مجاور بود که آتش نشانان بالفاصله ضمن رعایت 
نکات ایمنی و حفاظت فردی برای مقابله با موادشــیمیایی 
با اســتفاده از چندین رشته شــیلنگ آبرسانی ضمن مهار 
آتش ســوزی، از سرایت حریق به انبارهای مجاور جلوگیری 

به عمل آوردند.
افســر نگهبان آتش نشــانی شهر مشــهد خاطرنشان کرد: 
آتش نشــانان پــس از اطفای کامل حریق، بــا به کارگیری 
دمنده های قوی اقدام بــه تهویه هوا در محیط  داخلی این 
ســوله کرده و پس از پاکســازی و ایمن سازی کامل محل 
آتش سوزی به مأموریت خود پایان داده و به ایستگاه های خود 
مراجعت کردند.گفتنی است، علت دقیق این حریق توسط 
کارشناســان مربوط  در آتش نشانی مشهد در دست بررسی 

است . در این آتش سوزی آسیبی به کسی نرسیده است.

  ادعای عجیب از انگیزه یک کالهبردار 
فرمانده انتظامی  قدس: 
در  گفــت:  مشــهد 
پــی اعــالم شــکایت 
عجیب،  کالهبــرداری 
تحقیقات پلیسی آغاز و 
کالنتری  تجسس  تیم 
احمدآبــاد مشــهد در 
اولیــه  بررســی های 
دریافتند متهم بــا خرید یک عینک به ارزش یک میلیون و 
۱۰۰ هزار تومان، معادل این مبلغ۶۰۰ یوآن چین پرداخت 
کرده اســت. سرهنگ عباس صارمی افزود: فروشنده عینک 
با مراجعه به یک صرافی برای تبدیل اســکناس های چینی 
به پول رایج کشورمان متوجه می شود که خریدار کالهبردار 
اسکناس های بات تایلندی که شباهت زیادی به یوآن چینی 
داشته است، اما ارزش آن کمتر از مبلغ موردنظر است را، به 

او داده است.
 فرمانده انتظامی مشهد گفت: تحقیقات تیم تجسس کالنتری 
احمدآباد در حالی ادامه یافت که متهم برای خرید سکه به 
یک طالفروشــی در مشهد مراجعه و با خرید تعدادی سکه 
با همان ترفند کالهبرداری می کند. سرهنگ صارمی گفت: 
مأموران انتظامی با پیگیری ســرنخ های پرونده و اقدام های 
اطالعاتــی عامل این اقدام کالهبردارانه را چهره زنی و تحت 
تعقیب قرار دادند. وی گفت: پلیس با دســتورات تخصصی 
قاضی حســینی، معاون دادســتان، متهم پرونده را پس از 
ردزنی های گسترده در اقدامی غافلگیرانه دستگیر کرد. وی 
افزود: متهم که اهل تهران است در تحقیقات اولیه پرونده ادعا 
کرد چون از او کالهبرداری کرده اند، چنین نقشه ای به سرش 

زده و از دیگران کالهبرداری کرده است. 
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  اهالی منطقه 7 با مناطق دیگر چه تفاوتی دارند؟
شــورای محترم شــهر مشــهد مگر ما اهالی منطقه ۷ با مناطق دیگر چه تفاوتی داریم که 
خیابان های حتی فرعی آن ها و جداول ترمیم و بازسازی می شوند، ولی منطقه ۷ چون کمتر 
برخورداراست به خصوص خیابان های منتهی به پایانه که جداول فاضالب 4۰ سال که پوسیده 

است، بازسازی نمی شود.
915...6857

  پس از چند روز هیچ کس پاسخگو نیست
برای دریافت کارت طالیی امدادخودرو با دستگاه پوز دو بار کارتم را کشید خطای نامشخص 
شــد؛ ۱۵۰هزار تومان نقد گرفت و رفت. بعد از کارتم۳۰۰هزار تومان کسر شد و پس از چند 

روز هیچ کس پاسخگو نیست.
915...1713

  در چهارراه ابوطالب باجه شارژ من کارت وجود ندارد
چرا با وجود سه دکه مطبوعاتی واقع در چهارراه ابوطالب هیچ کدام از این دکه ها دستگاه شارژ 
من کارت ندارند و مردم همیشــه در این چهارراه ســرگردان هستند و در هیچ کجای چهارراه 

ابوطالب باجه شارژ من کارت وجود ندارد، لطفاً پیگیری کنید.
938...2651

  این ها  تنظیم بازار است؟
بنده گزارش گران فروشی برنج درجه2پاکستانی معروف به۳۸۶  را به۱24 اعالم کردم که فالن 
فروشــگاه این برنج را با کارت ملی ۸۹ هزار تومان می دهد درصورتی که برنج ســوپر و درجه 
یک این قیمت اســت واین برنج)۳۸۶( در بازار بدون کارت ملی ۷۰هزارتومان عرضه می شود. 

متأسفانه طرف مقابل از این گران فروشی حمایت کرد و گفت این ها تنظیم بازار است!
915...6121

صبح روز گذشــته نعمتی،  عقیل رحمانی
شــهردار منطقه ثامن در برگزاری یک مراسم 
بازدید خبرنگاران از پروژه هــای در حال اجرا 
در پیرامون حرم مطهــر امام رضا)ع( و در یک 
گفت وگوی چالشی به برخی پرسش های مطرح 
شده پیرامون پروژه سارا و ره باغ نعیم پاسخگوی 

خبرنگاران بود.

  بازدید خبرنگاران از پروژه های
 اطراف حرم مطهر

در ابتــدای این تور خبــری، خبرنگاران برای 
بازدید میدانی همراه با شهردار منطقه ثامن در 
محل چندین پروژه با عناوین ره باغ و شارستان 
حضور پیدا کردند و در جریان پیشــرفت های 
خوبی کــه در پروژه ها در چند ســال صورت 

گرفته بود، قرار گرفتند.
نعمتــی، شــهردار منطقه ثامن در تشــریح 
گوشه ای از این اقدامات بیان کرد: از عمر اجرای 
طرح های بافت پیرامون حرم  حدود 2۵ ســال 
می گذرد که بیش از دو سال آن در زمان تصدی 

شورای اسالمی جدید شهر قرار دارد.
اتفاقی که در این دوره افتاد این بود که تصمیم 
گرفتیم به بازآفرینی شهری و زیرساخت های 
این طرح توجه بیشــتری شــود. نکته ای که 
انتقادات نســبت به طرح را زیاد می کند این 
است که بافت جمعیتی داخل طرح تخلیه شده 
است، چرا که روز اول ۵2 هزارنفر در آن ساکن 
بودند، اما در حال حاضر حدود ۱4 هزارنفر در 
منطقه زندگی می کنند.وی ادامه داد: ما سعی 
کرده ایم شعار بافت را عوض کنیم و جمعیت را 
در محل نگه  داشته و زیرساخت های آن را هم 
ایجاد کنیم و برای این کار هم ایجاد خیابان های 
اصلی، ره باغ ها، فضای ســبز، حفظ خانه های 
تاریخی و ساخت پارکینگ های طبقاتی را در 
دســتور کار قرار دادیم. در این محل قرار است 
فضای سبزی حدود ۶۷ هکتار ایجاد شود که 
حدود 2/۵ هکتار در گذشته وجود داشت. در 
دوره جدید مدیریت شــهری حــدود ۵۰هزار 
مترمربع به فضای سبز اطراف حرم اضافه شده 
است.در این زمینه اجرای طرح هایی مانند تونل 
انرژی، پیاده روسازی، اجرای کانال جمع آوری 
فاضالب شهری و زیرســاخت های مورد نیاز 
همچنان در دستور کار قرار دارد.نعمتی ادامه 
داد: در بافت اطراف حرم هشــت ره باغ وجود 
دارد که تعدادی از آن ها به صورت کامل انجام 
نشــده، چرا که برای برخی هنوز تأمین منابع 
نشــده و طرح به بلوغ خود بــه صورت کامل 
نرسیده است. ره باغ ها مسیر حرکتی به سمت 
حرم مطهر هستند. ره باغ طوبی به صورت کامل، 
ره باغ رضوان حــدود ۹۰ درصد، ره باغ فردوس 
حدود ۳۰درصد، ره باغ نعیم حدود ۱۰۰درصد، 
ره باغ بهشت ۸۵ درصد، ره باغ سالم حدود ۸۵ 
درصد، ره باغ جنان حــدود ۶۵ درصد و ره باغ 
پردیس هم حدود ۵۰درصد آزادســازی شده 
است.عالوه بر این، چهار خیابان به حرم مطهر 
منتهی می شــود که دور آن یــک خیابان با 
نام شارســتان قــرار دارد که ایــن خیابان ها 
را به صــورت حلقوی به هــم وصل می کند. 
شهردار منطقه ثامن مشهد ادامه داد:تا یک ماه 
آینده ادامه بولوار شارســتان رضوی از خیابان 
آیت اهلل شیرازی تا بولوار رضوان و خیابان شهید 
کاشانی نیز به بهره برداری می رسد و به صورت 

کامل ترافیکی خواهد شد. 
در ادامه همراه با شــهردار منطقــه برخی از 
ایــن خیابان هــا و بافت هــای تاریخی مانند 
خانه پریشانی که توسط شهرداری خریداری و 

در حال مرمت بود هم، بازدید شد.

  حاشیه های 750 مترزمین مویرگی 
پروژه سارا

در حاشــیه این بازدید شهردار منطقه پس از 
آنکــه مطرح کرد در بافــت پیرامون حرم ۵۷ 
ســرمایه گذار مشــغول فعالیت هستند و ۹۶ 
پروژه هم به پایان رسیده است، در پاسخ یکی 
از خبرنگاران که اظهار می کند شنیده می شود 
برخی کارشناسان شهرداری با ۷۵۰ مترمربع 
معابر مویرگی واگذار شده به پروژه سارا مخالفت 
کــرده و اعالم کردند که باید آن ها محاســبه 
می شد، بیان کرد: اوالً بنده از این موضوعی که 
شما مطرح می کنید اظهار بی اطالعی می کنم، 
هیچ کس با این ماجرا مخالفتی نداشته است. 
فرض کنید یک کوچه به ســه پالک منتهی 
می شود، طبق قوانین شرعی و قانونی استفاده 

از این کوچه در اختیار آن هاست و فرض کنید 
فردی بیاید هر سه پالک را بخرد و امکان اینکه 
این ســه کوچه را تجمیع کند و برای خودش 
بردارد وجود دارد. این یک استنباط از مسائل 

فقهی، حقوقی و قانونی است.
شــهردار ثامن تصریح کرد: در پروژه سارا هم 
مشــابه برخی پروژه های منطقه ثامن، برخی 
امالک مویرگی وجود داشت که جمع آن حدود 
۷۵۰ متر می شد، پروژه سارا تمامی آن امالک را 
خریده و مالک تمام زمین ها شده است، بنابراین 
یک استنباط این است که کوچه ها متعلق به 
مالک می شود، چراکه عمدتاً کوچه ها بن بست 
بوده اند و به یکسری پالک های خاص منتهی 
می شدند.پروژه مذکور هم از سال ۱۳۸4 آغاز 
به کار کرده و در مقاطعی مدیران نهاد مجری 

طرح که شــهرداری منطقه ثامن و شــرکت 
عمران و مسکن ســازان بودند برای آنکه باید 
امــالک مویرگی با پالک مجاورشــان تجمع 
شوند اقداماتی کرده اند. برای آن هم ابتدا امالک 
مذکور که سند مالکیت ندارند باید برای آن ها 
سند مالکیت گرفته شود و بعد با سند همجوار 
تجمیع شــوند.در پروژه ســارا که در گذشته 
شهرداری ثامن کارگزار بود، تجمیع سندها را 
برایش انجام داده و رفته اند برای تمامی امالک 
مویرگی سند گرفته اند، پس از آن اسناد معابر 
با پالک ها تجمیع شــده است، بنابراین پروژه 
سارا یک سند تک برگ ششدانگ دارد که معابر 

مویرگی هم در آن ادغام شده است.
حتی پس از این اتفاقات چندین صورتجلسه 
وجــود دارد که آخرین آن هم ســال ۱۳۹۳ 
بود. در آنجا تسویه حســاب پروژه سارا توسط 
مســئوالن وقت منطقه ثامن مورد تأیید قرار 
می گیــرد. این ها هم قرائنی بــود برای معابر 
مویرگی از پروژه سارا که نباید وجهی دریافت 
شود. شــهردار منطقه ثامن ادامه داد: از روزی 
که آمدم مشکالت 2۶ پروژه که خیلی فراتر از 
اتفاقات سارا بود را حل کردیم و امتیازاتی پس از 
اخذ مصوبه شورای شهر به سرمایه گذار داده ایم. 
موضوع ۷۵۰ مترمربع معابر مذکور و... هم به 
تازگی توسط کمیته نظارتی شماره 4 پیشنهاد 
شد به کمیسیون مشترک ارسال شود، آنجا هم 
تصویب کردند اقدامات انجام شده در شهرداری 
ثامن در ســنوات گذشــته مورد تأیید است.

  آیا سند یک  کوچه به کل تعمیم داده شد؟
در ادامه خبرنگار قدس اسنادی را که در اختیار 
داشــت و نشان می داد فقط برای یک معبر در 
پروژه ســارا سند صادر شــده و از طرفی اگر 
امالک مویرگی داخل پــروژه ای قرار می گیرد 
و زمین های اطراف خریداری می شــود، مالک 
مسلماً باید هزینه زمین های مویرگی را که به 
مساحت زمین اضافه می کند پرداخت نماید. 
همچنین اســناد مذکور که با امضای شهردار 
منطقه بود و از مالک پروژه درخواســت شده 

بود مســتندات تعیین تکلیــف معابرداخلی 
محدوده پروژه را برای بررســی ارسال کند و 
مالک پروژه سارا در صفحه اول نامه ارسالی و در 
بند »ب« اعالم می کند: مجوز انتقال اسناد معابر 
حذف شــده داخل عرصه پروژه به نام شرکت 
ســارا که حاکی از تحقق تعهدات شرکت سارا 
است)پیوست شماره سه(. پس از آن این اسناد 
همراه با پیوست شماره سه به شهردار منطقه 
نشان داده می شود که در آن فقط به درخواست 
ثبت یک کوچه متروکه اشاره شده بود و خبری 

از اسناد معابر نبود. 
در پاسخ این اسناد ارائه شده هم شهردار منطقه 
ثامن عنوان کرد: این نوع ســؤال کردن به درد 
پرســش و پاسخ نمی خورد. شــما اگر معتقد 
هســتید تخلفی در این رابطــه صورت گرفته 

باید به مرجع مرتبط با خــودش ارائه کنید و 
آن ها وظیفه رســیدگی دارند. وی در پاسخ به 
این شائبه که چطور می شود برخی مسئوالن 
شــورای شهر که به نوعی با پروژه ارتباط دارند 
در کمیته بررسی برخی موارد و تخلفات شرکت 
دارند، تصریح کــرد: اینکه آقای... در این پروژه 
حضور دارند و یا ندارند از خودشان بپرسید، اما 
طبق اطالعاتی که من دارم، ایشان اکنون هیچ 
سمتی در پروژه سارا ، مجد و شرکت افق سهام 
شــرق ندارند. نعمتی افزود: راجع به اینکه یک 
برگه پیوست شده بود )سند درخواست انتقال 
ســند یک کوچه( امکان دارد یک برگه دیگر 
هم پیوست بشود یا نشود. انتقال معابر مویرگی 
ســال ۸۶ انجام شده و ســال ۹۳ هم تأییدیه 
تسویه حساب دارند، حاال فرقی نمی کند که این 
عضو شورا در پروژه نقشی داشته باشد یا نداشته 
باشد. اینکه چرا فردی که رئیس کمیته نظارتی 
را برعهده دارد پــای برگه را امضا نکرده اند، به 
همین دلیلی بود که شما به آن اشاره کردید و 
قبالً در پروژه سارا نقشی ایفا می کردند. ایشان 
به خاطر اینکه شائبه ای ایجاد نشود ذیل برگه 
کمیته نظارتــی را امضا نکرد و خانم گندمی و 
حسینی پویا دو عضو دیگر پای آن را امضا کرده. 
پس از آن هم در شــورای شهر، موضوع مطرح 
شد. این فرایند هم قانونی است. شاید شما به 
نقاطی برسید که از دید شما تخلف باشد که باید 
آن را به مرجع نظارتی و قضایی منعکس کنید 
و آن ها رسیدگی کنند، اگر تخلفی باشد برخورد 
و اگر غیرآن باشــد نکته شــما رد خواهد شد.

  شهردار منطقه ثامن:
 برای معابر مجوز گرفته اند

در ادامه خبرنگار قدس به نامه ارسالی توسط 
حجازی، معاون وقت شهرداری ثامن در تاریخ 
۹۸/۱۱/۱۰ به دبیرخانه آن شــهرداری که در 
بند شــماره یک آن آمده بود نامه شــهرداری 
ثامن در مــورخ ۸۶/۱2/۵ فقــط در ارتباط با 
کوچه متروکه محدوده پالک تجمیعی بوده و 
مالکی برای ۷۵۰ مترمربع سطح داخلی امالک 

تشکیل دهنده پروژه سارا نیست هم اشاره کرد 
که شــهردار منطقه در پاسخ عنوان می کند: 
من این نامه را ندیده ام، بگذارید نامه به دستم 
برسد خواهم دید، شما نماینده یا وکیل آقای 
حجازی هستید! ۷۵۰ مترمربع معابر مویرگی 
در محل وجود داشــته و یک معبر هم نبوده، 
نامه ای که در اینجا گذاشته شده به عنوان نمونه 
بوده اســت. من نامه آقای حجازی را مشاهده 
نکرده ام، اما اگر این کار شــده باشد، سال ۹۳ 
یک صورتجلســه ای وجــود دارد که مهندس 
برزویی و حجازی امضــا کرده اند که در آن به 
صراحت آمده که پروژه سارا نسبت به شهرداری 
تسویه حساب کرده و تعهداتش را انجام داده و 
از نظر پروانه و پایانکار هم تسویه حساب شده 

است.
این نامه)پیوست شــرکت مذکور( یک نمونه 
بوده و بــرای بقیه معابر هم این نامه منعکس 
شده و برای آن هم سند گرفته اند. من به عنوان 
شهردار منطقه می توانستم فقط به همان نامه 
اکتفا کنم و تسویه حساب پروژه سارا را بدهم، اما 
به دلیل ابهاماتی که ممکن بود به وجود بیاید 

این پروسه شورا را طی کردم.

  ره باغ نعیم و هزینه ای 
که به بیت المال  تحمیل شد

وی در ادامه در پاســخ بــه ابهامات موجود در 
ماجرای ره باغ نعیم که شهرداری قسمتی از آن 
را تخریب کرد و پس از آن با دســتور قضایی 
از ادامه تخریب آن جلوگیری شــد و پیمانکار 
آن پروژه دارای بدهی حدود ۸۰ میلیارد تومانی 
به یک بانک اســت هم گفت: بنده که این کار 
را نکرده ام، این موضوع در دوره شــورای پنجم 
نبوده اســت، جواب این پرسش را به گونه ای 
دیگر باید داد. ره باغ نعیم در ســال ۱۳۸4 قرار 
بود مانند دیگر ره باغ ها مســیر حرکت ســبز 
برای مردم باشد. در آن زمان هم مدیران وقت 
تصمیم گرفتند با توجه به اینکه زمین موجود 
هست از آن استفاده بیشتر شود و دو طبقه در 
محل ایجاد کنند که یک طبقه پارکینگ و یک 

طبقه هم مسیر حرکت مردم باشد.
نعمتــی گفت: برای آن هم قــراردادی با یک 
شرکت از آستان قدس رضوی منعقد می شود 
و پس از گذشــت مدتی از فعالیت شرکت، به 
این جمع بندی می رسند که طبقات بیشتری 
را در محل ایجاد کنند. بــرای همین قرارداد 
اولیه با شرکت مذکور را خاتمه می دهند و پس 
از دو ســال تأخیر کار را به یک شرکت دیگر 
واگذار می کننــد تا چهارطبقه زیرزمین ایجاد 
شود، اما این پیمانکار یک درصد سازه محل را 
کار می کند و حجمی هم خاکبرداری می کند.

در ادامه به واسطه مشکالتی که درون شرکت 
ایجاد و پس از آن رابطه اش با شهرداری دچار 
مشکل می شود، کار تعطیل می شود و ۶سال 
هیچ اتفاقی در محل نمی افتد. پیمانکار فقط این 
پروژه را نداشــت و در پروژه های دیگری مانند 
نخل، کیان و... هم کار مشترکی با هم داشتیم.
وی بیان کرد: حدود ۱۱ ماه با پیمانکار مذاکره 
کردیم، در نهایت در دستگاه قضایی طرح دعوا 
شد که پس از آن توانستیم موضوعات را حل 
وفصل و در ابتدای ســال ۱۳۸۹ ره باغ را از ید 
آن هــا خارج کنیم. به تازگی صورتجلســه ای 
شهردار مشهد با قائم مقام آستان قدس تنظیم 
کرده اند که اگر آن تبدیل به قرارداد شــود، در 
محل پارکینگ اجرا خواهد شد.وی در پاسخ به 
این پرســش که چرا سازه ایجاد شده در محل 
را تخریب کردید هم عنوان کرد: آن یک درصد 
سازه ای که در محل بود از نظر فنی و گذشت 
۱۰ سال از عمر آن و... باید با آیین نامه های روز 
منطبق می شــد، برای همین پر کردن آن ۱۵ 
متر را شروع کردیم، اما دادستانی دستور توقف 
داد و مــا هم ایــن کار را کردیم تا تکلیف کار 

مشخص شود.
وی در جواب این نکته که آیا این اقدام پیمانکار 
به اموال عمومی خســارت زده و شما در این 
زمینه چه کردید، بیان کرد: ما با آن شــرکت 
صورتجلسه ۱۰ صفحه ای بستیم که در آن این 
یک مورد نبود، مصوبات آن را هم گرفته ایم، ما 
خسارتی نسبت به آن شرکت ادعا نکرده ایم و او 
هم که نسبت به ما مدعی بود که باید پولی به او 
پرداخت کنیم هم از این خواسته خود گذشت. 
با هم به توافق رسیده ایم، آن را هم شورای شهر، 
هیئت مدیــره مسکن ســازان و هیئت مدیره 

بازآفرینی تأیید کرده است.

درحاشیه تور خبری شهردار منطقه ثامن مطرح شد

بهره برداری از چند مسیر تردد جدید در اطراف حرم رضوی 
آب و هوا

  وزش باد شدید همراه با گردوخاک
 در خراسان رضوی

قدس: اداره کل هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: براساس 
تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناســی برای امروز افزایش 
سرعت و شدت وزش باد در سطح استان است که در برخی 
نقاط وزش باد شــدید همراه با گردوخاک خواهد بود. ضمن 
اینکه از بعدازظهر فردا تا صبح روز دوشنبه با عبور جریانات 
ناپایدار از روی استان، ضمن کاهش دما افزایش ابرناکی همراه 
با بارندگی )بارش در نواحی سردســیر به شکل برف و باران( 

برای اکثر نقاط استان دور از انتظار نیست.
هوای امروز مشــهد هم صاف همراه با غبار محلی به تدریج 

افزایش ابر گاهی وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی می شود.
در 24 ساعت گذشته زاوه با کمینه دمای ۸- درجه سلسیوس 
ســرد ترین و درگز با بیشــینه دمای ۱۵ درجه سلسیوس 
گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند. در این مدت 
کمینه و بیشینه دمای شهر مشهدمقدس به ترتیب ۱- و ۱۰ 
درجه سلسیوس بوده است. همچنین بیشترین سرعت وزش 
باد از ایســتگاه هواشناسی فریمان با سرعت ۵4 کیلومتر بر 

ساعت گزارش شده است.
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ورزش خراسان همسر مدافع حرم »محمدرضا سنجرانی«:

هنگام عقدمان شهادت را خواست 
ســرورهادیان  همزمان با ایام شــهادت 
حضرت فاطمه زهرا)س(، در راســتای تکریم 
خانواده شهدای مدافع حرم با همکاری محافل 
روضه خانگی در محالت مشهد این دیدارها تا 

13 بهمن در حال برگزاری است.
این محافل به همت کانون تخصصی خادمیاری 
خانواده شهدای آســتان قدس رضوی برگزار 
می شــود. این بار همسر شــهید محمدرضا 
سنجرانی در این محفل حضور یافت و ضمن 
بازگویی خاطرات همسر شهیدش به ضرورت 
برگزاری مجالس مذهبی اشــاره کرد. شهید 
محمدرضا سنجرانی )کرار( متولد 22 تیر سال 
56 در مشهد، کارمند بانک و متأهل با دو فرزند 
است که در اول مهر سال 96 در منطقه دیرالزور 

سوریه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

 از استخدامی بانک تا شهادت 
 همسر رزمنده مدافع حرم از لشکر فاطمیون در 
این محفل مذهبی با اشاره به اینکه همسرش 
کارمنــد بانک بــود، می گوید: او بــه کارهای 
نظامی بســیار عالقه مند بود و وقتی من به او 
بــرای ازدواج جواب مثبت دادم، مربی آموزش 
نظامی و افسر میدان تیر بود و در همایش ها و 
رزمایش هایی که در بسیج ادارات و حوزه برگزار 
می شــد با قاطعیت کارش را انجام می داد. وی 
می افزاید: چون پدر همسرم نظامی بود و دلش 
نمی خواست سختی هایی که خودش، همسرش 
و فرزندانش متحمل شده بودند، رضا که فرزند 
ارشد آن ها بود همه آن ها را تجربه کند، بنابراین 
به خواسته پدرش وارد آزمون استخدامی بانک 
می شود، اگرچه بعدها پدرش گفته بود به دلیل 
عالقه زیــاد رضا به دفاع باید این اجازه را به او 
می دادم. اما این موجب نشد که او از عالیقش 
جدا شــود و تمــام اطالعات الزمــی که باید 

می دانست را فرا گرفت. 
وی خاطرنشان می کند: همسرم بسیار خوب و 
زیبا سخن می گفت و اهل مزاح بود. اگر فیلم 
مســتند 40 دقیقه ای »کرار« کــه به تازگی 
از شــبکه سه سیما هم پخش شــده است را 
دیده باشید، گوشــه ای از شاد و خوش برخورد 
بودنش را می توان دید. او با همه ارتباط خوبی 
برقرار می کــرد و نه تنها افــراد مذهبی بلکه 
همه دوستش داشتند. این همسر شهید بیان 
می کند: ماجرای رفتن رضا برای سوریه از آنجا 
آغاز شــد که شهید حسن قاســمی دانا که از 
دوســتان صمیمی رضا بود در سال 93 شهید 
شد و این اتفاق  تلنگر شدیدی برای بچه های 
بسیجی مشــهد بود که یک نفر از ایرانی ها در 
لشــکر فاطمیون برای دفاع رفته و به شهادت 

رسیده است. 

 مشکل مالی نداشتیم 
این بانوی صبور ادامه می دهد: خیلی اوقات این 
ســؤال را از من می پرسند که تو چطور اجازه 
دادی همســرت برای دفاع بــرود؟ او کارمند 

رسمی بانک بود و ما مشکل مالی 
نداشتیم. خانه، ماشین و امکانات 
رفاهی الزم را داشــتیم و بارها 
شــنیده بودم که مدافعان برای 
پول می رونــد، اما این را می دانم 
که این شبهه را دشمن ایجاد کرد 

تا اجر رزمندگان را پایین بیاورد.

 دعا کن 
شهید شوم 

لیال همسر شهید تصریح می کند: 
من در طول سال ها دیدم که او 

چطور عاشق رزم است. حتی همان لحظه ای 
کــه در حرم عقد کردیم و با هم به زیارت امام 
رضا)ع( رفتیم به من گفت تو هم همسر من و 
هم از این به بعد بهترین رفیق من هستی و یک 
دوست بهترین ها را برای دوستش می خواهد 
و گفت، برای من دعا کن که شــهید بشــوم. 
سال81 هیچ حرفی از جنگ نبود و همان جا 

این خواسته او را قبول کردم.

 خدا فراموش نکرده بود 
همسر شهید سنجرانی اظهار می کند: در دوران 
دبیرستان و دانشگاه بارها به سرزمین راهیان 
نور رفتــه بودم، خیلی ها ماننــد من با دیدن 

واقعیت های جنگ متحول شدند.
حضور نسل جدید در آن سرزمین یک ضرورت 
است. در فضایی که رسانه های مختلف در ذهن 
بچه ها اثرگذارند حتی بدون آنکه خودشــان 
متوجه شــوند، حضور در مناطق جنگی حس 
خوبــی دارد کــه باید آن را تجربــه کرد تا به 
آن رســید. وی تأکید می کند: به یاد دارم در 
همان ایام دانشــجویی یک بار گفتم می شود 
من هم همسر شــهید باشم. در دوران زندگی 
این خواسته را فراموش کرده بودم اما خداوند 

شاید  نمی کند،  فراموش 
هم زندگی و بچه  داری و 
شرایط امن جامعه مرا از 
این خواسته دور کرده بود. 
وی ادامه می دهد: زمانی 
که داعــش به وجود آمد 
و یک عده به نام اســالم 
می خواستند چهره اسالم 
را مخدوش کنند، جنایات 
فجیعی را انجام می دادند. 
از صحنه هــای دلخراش 
بریدن سرها تا تجاوز به 
زنان باردار را از گفت وگو های همســرم شنیده 
بودم. چطور می شود یک بچه هیئتی مسلمان 
که توانایی نظامی هم دارد، فقط بنشــیند و از 
دور آن ها را نظاره کند، او نمی توانســت این ها 
را تحمل کند. همسر شهید مدافع حرم تأکید 
می کند: همسرم از زندگی دنیایی بهترین ها را 
برای ما می خواســت. او در ورزش نیز جایگاه  
دان5 هاپکیدو را داشــت وعالوه بر کارش در 
بانک به باشــگاه های مختلفی بــرای ورزش 
می رفت. عضو بســیج بود و جایگاه اجتماعی 
خوبی داشــت، امــا از همه امکانــات مادی و 
عالیق فردی خویش برای بدست آوردن جایگاه 
معنوی رفیع تری دســت کشید که کار آسانی 
هم نیست. وی می افزاید: سال 94 او برای اولین 
بار به سوریه اعزام شد. فرزند دوممان شیرخوار 
بود و فشــار زیادی روی مــن بود، مدام بعد از 
خوابیدن بچه ها تا صبح گریــه می کردم و او 
برای آرامش من می گفت برای آموزش برادران 
مهاجر می رود در حالی کــه او در عملیات ها 
نیز شــرکت می کرد، اما این قسمت را به من 
نمی گفت. اوضاع روحی من خیلی به هم ریخته 
بود، اما منتی نیست، چراکه او برای کسی رفت 

که خودش اجرش را می دهد. 

 عنایت حضرت زینب )س(
همسر شهید سنجرانی می گوید: بار دوم، سوم 
و چهارم اعزامش به ســوریه در سال 96آرام تر 
شدم و حرفی نمی زدم و گالیه نمی کردم که این 

آرامش را عنایت حضرت زینب)س( می دانم.

 غسل شهادت در آب فرات 
حاال او از یک هفته قبل از شهادت همسرش که 
طلبیده می شود و به زیارت حضرت زینب)س( 
مشرف می شــود، می گوید: یک هفته پیش از 
شــهادت رضا من به سوریه دعوت شدم، دوماه 
گذشته بود که او را ندیده بودم، ابتدا اعالم کردند 
خانواده های ایرانی نمی  توانند بیایند و رفتنمان 
به سوریه کنسل شد. رضا با من تماس گرفت و 
گفت، لیال خودت می دانی برو پیش امام رضا)ع( 
نذری بکن و از خودش بخواه اگر قسمتت باشد، 
می آیی. من بــه حرم رفتم و از امــام رضا)ع( 
خواستم. روز بعد زنگ زد و گفت اعالم کردند 
که خانواده کرار هم بیاید )نام مســتعار او کرار 
بود(. یک هفته ای با بچه هایم آنجا بودم، سنگ 
تمام برایمان گذاشت، گویا خودش می دانست 
که دیدار آخر است، اما به من نمی گفت تا نگران 
نشوم. شب قبل از شهادت او عملیاتی در کنار 
رود فرات بود که به دوست و همسنگر خودش 
می گوید، اینجا کنار رود فرات یعنی چه و بعد 
می گوید اینجا بودنمان معنی دارد، لباسش را 
درمی آورد و در رود فرات غسل شهادت می کند 

که شهادتش هم مصادف با ایام محرم شد.

 صبر خواستم نه برگشت او
همسر شهید سنجرانی با بیان اینکه از سال 94 
تا 96 سیر تغییراتی را در او دیدم، اظهار می کند: 
شاید این تغییرات در من هم پا به پای او به وجود 
آمد، اما باوجود همه نگرانی هایم در کنار ضریح 
حضرت زینب)س( نخواستم که او سالم برگردد 
و فقط از او خواســتم که می شود یک قطره از 
آن صبرتان را به من بدهید. دلهره خیلی بدی 
بود، هربار که برمی گشت، مجروح بود. او دو بار 
از ناحیه دست و پا مجروح شد، اما خدا را شکر 
به یک مرحله ای رسید که آن دنیا من هم سرم 
را می توانم باال بگیرم و بگویم بی تفاوت نبودم و 
از همه می خواهم برای صبور بودنمان دعا کنند. 
چهارشنبه 5 مهرماه پیکر شهید سنجرانی به 
مشهد می رسد و در گلزار معراج شهدای بهشت 

رضا)ع( در جوار همرزمانش دفن می شود.
پدرش رزمنده دفاع مقدس بود از وقتی خودش 
راه خدا و پیامبر)ص( را شــناخت، در مسجد، 
جلســه قــرآن و مجالس روضه حضــور پیدا 
می کرد. مادرش هم از سادات بسیار معتقد بود و 
رضا را در کودکی با خودش به مجالس مذهبی 
می برد. این شهید مدافع حرم که مسئول محور 
و آموزش بود ســرانجام در مهرماه سال 1396 
مصادف با دوم محرم الحرام در منطقه دیرالزور 
در نبرد با تکفیری ها به درجه رفیع شــهادت 

نائل آمد. 

سالمت

فرهنگ و هنر

رپوژه 

  برگزاری نوزدهمين جشنواره فيلم 
و عکس نيشابور

نيشابور- خبرنگارقدس: 
همزمان بــا دهه مبارک 
فجر، بیست و چهارمین 
نوزدهمیــن  و  هفتــه 
جشــنواره فیلم وعکس 
از امــروز تا 16 بهمن در 
کمال الملک  نگارخانــه 

و تاالر ادیب اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی نیشابور برگزار 
می شود. مسئول انجمن سینمای جوان اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی نیشابور اظهار کرد: در  بخش عکس بیست وچهارمین 
هفته و نوزدهمین جشــنواره فیلم وعکس تعداد 508 اثر از 
62 عکاس نیشابوری به دبیرخانه جشنواره رسید که پس از 
داوری الهه عبداله آبادی، محمدمهدی صنیعی و وحید زرقی، 
عکس های برگزیده از 12 الی 16 بهمن98 از ساعت 16 الی 
20 در نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
نیشابور در معرض دید عموم عالقه مندان قرار خواهد گرفت. 
مسعود سلیمانی سپهر خاطرنشان کرد: در بخش فیلم بیست 
وچهارمین هفته و نوزدهمین جشنواره فیلم وعکس تعداد 36 
فیلم کوتاه از 26 فیلمســاز نیشابوری به دبیرخانه جشنواره 
رسید که فیلم هاي برگزیده پس از داوری کیان درجزی، جعفر 
پوینده و ابوالفضل تاجیک از 12 الی 15 بهمن98 از ساعت 16 
الی 20 در تاالر ادیب اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی نیشابور 
اکران خواهد شــد. وی یادآور شد: این جشنواره با موضوعات 
فرهنگ رضوی، فرهنگ ایثار و شهادت، عفاف وحجاب، آداب 
ورسوم، ســبک زندگی ایرانی- اسالمی، بهداشت و سالمت، 
نیشابور شناســی و بخش آزاد برگزار خواهد شد. در حاشیه 
برگزاری این جشنواره نیز جلسات نقد و بررسی و کارگاه هایی 

در خصوص فیلم و عکس برگزار می شود.

 در ایام دهه فجر صورت می گیرد
 بهره برداری از فاز نخست بيمارستان 

صالح آباد
صاحبی: همزمان با ایام اهلل دهه فجر پروژه های عمرانی، رفاهی 
و خدماتی با اعتباری افزون بر 20 میلیارد تومان در شهرســتان 
صالح آباد به بهره برداری می رسد. فرماندار شهرستان صالح آباد با 
بیان این مطلب، گفت: افتتاح فاز نخست بیمارستان صالح آباد، 
مرکز جامع خدمات سالمت و دو خانه بهداشت از جمله پروژه های 
بهداشــتی- درمانی در این ایام اســت که با اعتباری بیش از 8 
میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید تا مردم از خدمات این 
مجموعه ها بهره مند شوند. ولی قلیچی اظهار کرد: اشتغال زایی 
برای 190 نفر توســط کمیته امداد این شهرســتان با اعتباری 
افزون بر 7 میلیارد تومان ایجاد شده و ضمن تحویل هفت واحد 
مسکونی، عملیات ساخت 14 واحد مسکونی نیز آغاز خواهد شد.

 درخشش تنيسو رهای جوان مشهدی 
در رقابت های بين المللی تنيس

قــدس: دبیــر هیئت 
تنیس خراســان رضوی 
ورزشــکاران  گفــت: 
خراســان رضوی تا این 
مرحله از مسابقات تنیس 
نتایج  کیش  بین المللی 
قابل قبولی کسب کردند.

فــرخ اطمینان در خصوص نتایج بازیکنان تنیس خراســان 
رضوی اظهار کرد: در بخش دختران مهرانه ظهوریان در رده 
ســنی زیر 14 سال با پیروزی مقابل حریفان خود در مرحله 
نیمه نهایی حضور پیدا کرده است. دبیر هیئت تنیس خراسان 
رضوی تصریح کرد: همچنین در بخش پســران ســیاوش 
شیردل در رده ســنی 18 سال به مرحله یک چهارم نهایی 

مسابقات راه پیدا کرد.

 مسابقات بدمينتون جام آینده سازان 
در نيشابور 

هیئت  دبیــر  ایرنــا: 
بدمینتون نیشابور گفت: 
بدمینتــون  مســابقات 
انقالب  آینده سازان  جام 
اسالمی به مناسبت دهه 
فجر در سالن اختصاصی 
بدمینتون شهید منوچهر 
سلطانی نیشابور برگزار شد. محمدرضا زراعتی در حاشیه آیین 
پایانی این مســابقات، افزود: در این مسابقات 58 ورزشکار از 
شهرستان های نیشابور، مشهد، فریمان، درگز، گلبهار و تربت 
حیدریــه به رقابت پرداختند. وی اظهار کرد: این مســابقات 
یکروزه به صورت انفرادی در بخش مردان و در سه رده سنی 
خردســاالن، نونهاالن و نوجوانان برگزار شــد و نفرات اول تا 
سوم به مسابقات کشوری راه یافتند. وی افزود: بیش از 200 
ورزشکار نیشابوری در رشته بدمینتون فعالیت دارند و از این 

تعداد 6 نفر در لیگ دسته یک کشور حضور دارند.

 بانوان فوتساليست استان، تيم اصفهان 
را مغلوب خود ساختند

فوتســال  تیم  قدس: 
هیئت فوتبال خراســان 
رضــوی در لیــگ برتر 
تیم  بانــوان  فوتســال 
هیئت فوتبــال اصفهان 
را شکست داد. در هفته 
بیست و سوم لیگ برتر 
فوتسال بانوان، این دو تیم روز گذشته در سالن شهید بهشتی 
مشهد به مصاف هم رفتند که در این دیدار تیم هیئت فوتبال 
خراســان رضوی با نتیجه 6 بر صفر تیم فوتسال اصفهان را 
مغلوب کرد. گل های تیم فوتســال هیئت فوتبال خراســان 
رضوی را سارا شیربیگی، مهســا ایران منش و مریم رضاپور 
وارد دروازه حریف کردند.  تیم فوتســال بانوان هیئت فوتبال 
خراسان رضوی هم اینک در صدر جدول رده بندی مسابقات 

فوتسال بانوان کشور قرار دارد.

 مسابقات بين المللی اسکواش 
در بيرجند برگزار می شود

ایرنــا: رئیــس هیئت 
خراســان  اســکواش 
مسابقات  گفت:  جنوبی 
بین المللــی اســکواش 
)بیرجند جونیور( از امروز 
تا 15 اســفند ماه سال 
جاری در بیرجند برگزار 
می شود.  علی غنی افزود: تاکنون 22 استان برای شرکت در 
مسابقات اسکواش یادبود شهدای خراسان جنوبی نام نویسی 
کرده اند و پیش بینی می شود 300 ورزشکار از سراسر کشور در 
این مسابقات حضور یابند. وی گفت: ورزشکارانی از کشورهای 
خارجی مانند عراق، کویت، قطر و اندونزی هم برای شرکت در 
این مسابقات اعالم آمادگی کرده اند، اما حضور آن ها هنوز به 
طور دقیق مشخص نشده است. وی اظهار کرد: با پیگیری های 
فدراسیون اسکواش، این مسابقات ثبت جهانی شد که تا امروز 
در ورزش اسکواش کشور این اتفاق نیفتاده و سبب می شود هر 
شرکت کننده که در این مسابقات حائز رتبه شود در رنکینگ 
جهانی قرار گیرد. وی گفت: 130 ورزشکار سازمان یافته رشته 

اسکواش در استان فعال هستند. 

زمانی که در حرم عقد 
کردیم به من گفت تو 
از این به بعد بهترین 

رفیق من هستی و یک 
دوست بهترین ها را برای 

دوستش می خواهد و 
گفت، برای من دعا کن 

شهید بشوم

بــرش

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
به قدس خبر داد 

 آماده باش مراکز درمانی برای مواجهه 
با »کرونا«

علی پــور: در روزهای 
شــمار  افزایش  با  اخیر 
مبتالیــان بــه ویروس 
جدید کرونــا در جهان، 
سازمان بهداشت جهانی 
که پیش از این شــرایط  
این  به  روند گســترش 

ویروس را چندان جدی نمی دانســت، روز گذشــته با اعالم 
حالت فوق العاده بین المللی به همه کشورهای جهان هشدار 
داد که برای مقابله با ویروس کرونا آماده باشند. در بسیاری از 
کشورها نمونه های اندکی از موارد ابتال مشاهده شده که حالت 

اضطراری  اعالم کرده اند. 
گرچه در کشورمان در شــبکه های مجازی اخباری منتشر 
شده که از  مشاهده موارد مشکوک به این ویروس در مناطق 
مختلف همانند یزد، تبریز، قم، مشهد و کرمانشاه حکایت دارد، 
اما متولیان نظام سالمت کشور این گونه موارد را نفی کرده اند.  

 کنترل مبادی ورودی به استان خراسان رضوی 
در روزهای گذشته موارد مشکوک به ابتال به این ویروس در 
دو بیمارستان مشهد مطرح شــده است. دکتر محمدجعفر 
صادقی، مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد در این باره اعالم کرد: بیمار بستری شده 
مشکوک به کرونا در مشهد این بیماری را نداشته است. وی 
تصریح کرد: بیمار که مسافر اصفهان بوده با عالئمی شبیه به 
بیماری کرونا از جمله تب در بیمارستان امام رضا)ع( مشهد 
بســتری شــد که پس از مداوا از بیمارستان مرخص شده و 
به اصفهان بازگشته است. از آنجا که این بیمار به کشورهای 
تاجیکستان و پاکستان سفر کرده و در آنجا با چینی ها مراوده 

داشته است، آزمایش کرونا از او گرفته شد. 

 موج دوم آنفلوانزا
دکتر مهدی قلیان اول، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد نیز در همین زمینه به گزارشگر ما گفت: هیچ گونه مورد 
تأیید شــده ای از ابتال به این ویروس در مشــهد دیده نشده 
اســت. البته از آنجا که عالئم ابتال به کرونا با امراضی همانند 
سرماخوردگی و آنفلوانزا مشــابهت دارد و درحال حاضر نیز 
شاهد موج دوم آنفلوانزا در استان خراسان رضوی هستیم، به 
طور طبیعی شهروندان با مشاهده عالئمی همانند تب و سرفه 
نســبت به ابتال به کرونا اظهار نگرانی می کنند. این درحالی 
است که موارد مشکوک باید سفر خارجی داشته باشند یا در 

ارتباط با افرادی باشند که سفر خارجی داشته اند. 
وی در ادامه افزود: درحال حاضر در مبادی رســمی همانند 
فرودگاه شهید هاشمی نژاد و مرز دوغارون امکانات غربالگری و 
کنترل ترددها وجود دارد. همچنین در بیمارستان های مشهد، 
تخت هایی برای ارائه خدمت به بیماران احتمالی در نظر گرفته 
شــده است. به این ترتیب تمام امکانات موجود برای مواجهه 
با موارد احتمالی آماده است. البته پیش از این مسایل باید به 
پیشگیری از ابتال توجه داشت که جدی ترین مسئله رعایت 

بهداشت فردی است.

شماره پيامک: 300072305  فرهنگ و زندگی4
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 شنبه 12 بهمن 1398
 6 جمادی الثانی 1441 1 فوریه 2020  
سال سی و سوم  
شماره 9174  ویژه نامه 3558 

 قدس  قائم مقام دبیر هفدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد از قطعی شدن اکران 11 
فیلم جشنواره فجر در مشهد خبر داد. حجت طباطبایی اظهار کرد: امسال سه سینمای 
هویزه، اطلس و آفریقا میزبان مخاطبان هفدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد خواهند بود 
که برای هر سینما پخش 11 فیلم از 22 فیلم جشنواره قطعی شده است. وی به تسنیم 
گفت: هم اکنون تالش می کنیم مشهد با توجه به قدمتی که در برگزاری جشنواره دارد 

تعداد فیلم هایی که قرار است در این سه سینما پخش شوند، افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: ما همچنین در تالشیم مانند سال گذشته امسال نیز تعداد 22 فیلم را در 
مشهد اکران کنیم. در همین زمینه معاون امور هنری و سینمایی اداره ارشاد خراسان 
جنوبی گفت: فیلم های اعالم شده از 15 تا 22 بهمن همزمان با تهران در تاالر مجتمع 

ایثار بیرجند به نمایش گذاشته می شوند. 
زمزم افزود: فیلم های قطار آن شــب، روز بلوا، من می ترسم، تومان، 23 نفر، روز صفر، 
کاتی و ستاره، کشتارگاه، خوب، بد و جلف 2، سه کام حبس، قصیده گاو سفید، سالور و 

آتابای از جمله فیلم هایی هستند که در این ایام اکران می شوند.

مدیرکل ارشاد خراسان شمالی هم از نمایش 19 فیلم منتخب سی و هشتمین جشنواره 
بین المللی فیلم فجر در دو سینمای استان خبر داد. 

فرخنده اظهار کرد: بر این اساس 14 فیلم سینمایی و پنج عنوان فیلم کودک و نوجوان 
بخش سیمرغ پروانه ها در استان به نمایش درمی آید. 

مسئوالن استانی جشنواره فیلم فجر تشریح کردند 

جزئیات برگزاری جشنواره فیلم فجر در خراسان 

77۴2zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

1. دست آویز- آماج- سوسن آزاد 2. صوت 
نداي بي ادبانه- ســرزمین- گوشه اتاق- 
قطار 3. نوعي پارچه نخي ســفیدونازک- 
کشــوري دوگانه در جنوب شرق آسیا- از 
آالت موسیقي- آب بند 4. از وسایل طبخ 
چاي- نهنگ دریایي- مجلس شــادماني 
5. صمغ- شــهر آرزو- جامه درویشــي 
6. نقش ونــگاردار- طلیعــه- آواي گربه 
از شــیریني هاي  7. رنگ آرامش بخش- 
 ســوغاتي یــزد- المــپ دوالکتــرودي

8. باران اندک- شــب روستا- ماه تمام- 
 طایفــه کم حرف- پرنــده تنهاي لب آب 
ناصــاف  تنــه-  عشــقه-  گیــاه   .9 
10. خضاب- دلیل- زمان قبل 11. ستاره 
آرژانتیني بارســلونا کــه در جام جهانی 
2014 برزیل گلی دیرهنگام اما حساس 
به تیم ملی کشورمان زد- تن- تخم مرغ 
 خانگي 12. روزي- توجه کردن- معمولي 
13. پیش درآمــد بنــد- مسخره شــده- 
تدارک دیــدن  گرمــي-  و   حــرارت 
14. یــار رامیــن- حرفــي در الفبــاي 

التین- پرده دري- آب ناشــنوا 15. میوه 
پرخاصیــت گرمســیري- طایفــه اي در 

هندوستان- دخالت کردن

1. بااهمیت- ســاختمان- ضــروري 2. از 
روش هاي چاپ - شکافتن- درک- موجود 
موهومي 3. پیشرفته- دشمن دیرینه کارد 
– لغزنده 4. تکان و جنبش- سلســله اي 
 از فرمانروایــان چین- ســرماي شــدید 
دهن کجــي-  حــرف  دشــنام دادن-   .5
گوســفند شــاخ دار- ســارغ 6. خامــه- 
روش- جگر- ابریشم ناخالص 7. برداشت 
محصول- چهارچوب عکس- خودروســاز 
فرانسوي- جسم 8. نشان جمع - جالل و 
جبروت- کشیدني بچه 9. راندن مزاحم- 
حــرف عصایي شــکل - از باالپوش هــا- 
خواهرپــدر 10. پرنده خانگي کوچک تر از 
گنجشــک- گهواره- لوس و بي مزه- ذره 
بنیادي 11. پس از جادو مي آورند- آزاد- 
از چاشــني ها- عدد رمز 12.  ســوغاتي 
 اصفهــان- دانه کــش بــي آزار - مــردن 

13. الفباي موسیقي- طوالني- قطعه اضافي چسبیده 
 به شــي 14. از موآراها- نوعي حلــوا- گرفتن- جثه 
15. پارچــه اي کــه نــوزاد را درآن مي پیچند- ماه 

میالدي- گربه تازي

  افقی

  عمودی
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