
رهایی ۱00هکتار زمین ازحصار تغییر کاربری ایجاد ۱۱۷ هزار شغل در یک سال
یک مقام مسئول در جهادکشاورزی مشهد خبر داداستاندار در جمع صادرکنندگان و کارآفرینان خراسان رضوی عنوان کرد 

استاندار خراسان رضوی در جمع صادرکنندگان 
و کارآفرینان نمونه اســتان اظهار کــرد: در گام 
دوم انقالب باید با تحول در نظام اداری کشــور، 
مسیر را برای توسعه پایدار هموارتر کرد. علیرضا 
رزم حســینی افزود: استان با توجه به قابلیت های 
خود تا سقف ۵ میلیارد دالر می تواند به کشورهای 

مختلف صادرات داشته باشد...

مدیر جهادکشاورزی مشهد از قلع و قمع ساخت 
وســازهای غیرمجــاز در زمین های کشــاورزی 
منطقه »کنه گوشــه« خبر داد. طهماسبی، مدیر 
جهادکشــاورزی مشــهد در گفت وگو با قدس 
و در تشــریح آخرین عملیات قلع و قمع بناهای 
تغییرکاربری داده شده، عنوان کرد: حدود یک ماه 

پیش بود که تیم های گشت ...
.......صفحه 3 .......صفحه 2 

تجلی اقتدار هسته ای در مشـهد
 درگفت وگو با استادان 

حوزه علمیه بانوان مطرح شد

خانم طاهایی پای 
ثابت جلسات درس 

مقام معظم رهبری بود

.......صفحه 2 

.......صفحه 4 

 مروری بر وقایع  آذر 
و دی 5۷ در مشهد

قیام و همبستگی 
مردم مشهد در 
مبارزه با طاغوت

جرقه های نهایی قیام مردم مشــهد از آذر ۵7 آغاز شــد و 
دی ماه همان سال، از جمله نهم و دهم دی، بسیار پررنگ 
و تأثیرگذار بود و در کنار قیام های ســایر نقاط کشــور به 
تدریج زمینه ســقوط رژیم منفور پهلوی را فراهم کرد. در 
این ایام بعضی روزها در مشهد از جلوه خاصی برخوردار بود 
که به مرور برخی از وقایع تأثیرگذار آن دوران می پردازیم.

برای بررسی واقعه دردناک حمله به بیمارستان امام رضا)ع( 
باید به چند روز قبل برگشــت؛ روزی که حضرت آیت اهلل 
خامنه ای از تبعید برگشته و مجدد با دو یار انقالبی خود، 
آیت اهلل واعظ طبســی و هاشمی نژاد برای رهایی مردم از 
ستم های رژیم پهلوی همراه شده بود.صبح روز نهم محرم 
برابر با 19 آذر سال ۵7 مراسم عزاداری با سخنرانی شهید 
هاشــمی نژاد در مدرســه نواب برگزار شد و حدود ساعت 
11 ختم مجلس بود، بعد از آن یک راهپیمایی باشکوه به 
رهبری این سه یار مبارز انقالبی به راه افتاد. راهپیمایی پس 
از ایراد سخنرانی و قرائت قطعنامه پایان یافت. این قطعنامه 

9 بند داشت که در بند ...

نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته ای آغاز به کار کرد

.......صفحه 2 

 تأیید صالحیت دو نماینده 
خراسانی مجلس در مرحله دوم 

 6 نماینده 
تأیید نشدند

 بهمن ماه 13۵7 یکی از ایام مهم و تأثیرگذار در ایران به شــمار 
می آید. در آن روزها در مشهد نیز همانند دیگر نقاط کشور قیامتی 
به پا شــده بود و هر انسان حق جو و حق طلبی برای نابودی کامل 
رژیم پهلوی و استقرار حکومت مورد تأیید معمار انقالب هر کاری 
که از دســتش برمی آمد، انجام می داد. فاطمه خاموشی ملقب به 

طاهایی، یکی از همین افراد بود...

.......صفحه 2 
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 س��ازمان مدیری��ت حمل ونق��ل ب��ار و مس��افر 
ش��هرداری س��بزوار در نظ��ر دارد ب��ه اس��تناد 
مصوبه ش��ورای محترم اس��امی شهرنسبت به 
واگذاری دو دستگاه اتوبوس اسکانیا مدل87به 
افراد ذی ص��اح جهت خط توحیدش��هر از طریق 
مزای��ده کتب��ی اق��دام نمای��د. ل��ذا متقاضیان 
می توانند برای دریافت اس��ناد مربوطه به امور 
مالی س��ازمان مراجعه و یا جهت کس��ب اطاعات 
بیشتر با شماره تلفن 44659774-051 تماس 
حاصل فرمایند. مبلغ سپرده شرکت در مزایده 
50.000.000 ریال برای هر دس��تگاه اتوبوس به 
صورت نقد یا ضمانتنامه بانکی می باش��د.ضمنًا 
س��ازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها 
مختار می باشد. آخرین مهلت شرکت در مزایده 
پای��ان وق��ت اداری س��اعت 14:10 روز ش��نبه 
رأس  مزای��ده  می باش��د.   98/12/03 مورخ��ه 
ساعت ده صبح روز یکشنبه مورخه 98/12/04 

در محل سازمان برگزار می گردد.
سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر 

شهرداری سبزوار

 آگهی مزایده »نوبت اول«
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن مهر 7 نوبت 
دوم  تاریخ انتشار: 1398/11/14  

جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم ش��رکت تعاونی مهر 7 مشهد رأس ساعت 10/30 صبح روز 
جمعه 1398/11/25 در مشهد- بلوار آزادی 101- بلوار شهید ثنایی 3- مسجد فاطمه الزهرا)ع( با دستورجلسه 
ذیل تشکیل میشود از کلیه سهامداران محترم تعاونی دعوت بعمل میآید با همراه داشتن برگه سهام/دفترچه 
عضویت یا کارت عضویت جدید توس��ط ش��رکت جهت اتخاذ تصمیمات نس��بت به موضوعات دستور جلسه در این 

جلسه حضور بهم رسانید.
دستورجلس��ه: 1- اس��تماع گزارش هیئت تصفیه و ناظر هیئت تصفیه  2-  طرح و تصویب صورتهای مالی س��ال 
1397   3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398   4- تمدید مدت تصفیه شرکت )در صورت عدم تمدید 

انتخابات جدید برای دو سال آینده   5- انتخاب ناظرین تصفیه   6- حقوق مدیر تصفیه و اعضاء تصفیه 
تذکر: در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر نباش��د میتوانند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه 
تام االختیار واگذار نماید در این صورت هر عضو عاوه بر رأی خود 3 رأی میتواند داشته باشد عضو متقاضی به 
همراه نماینده خود میبایست به دفتر شرکت جهت اخذ نمایندگی مراجعه نمایید و همچنین کسانی که درخواست 
کاندیداتوری در هیئت تصفیه را دارند باید حداکثر 3 روز پس از انتش��ار اولین آگهی به دفتر ش��رکت تعاونی 
مهر 7 مشهد ثمانه 3 تعاون 3 پاک 33 مراجعه نموده و اسناد و مدارک خود را تحویل به مدیر شرکت دهند در 

غیر اینصورت حق کاندیداتوری و هرگونه ادعا از آنها سلب و ساقط می شود .
 هیئت تصفیه شرکت تعاونی مهر 7 
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)) آگهی تجدید مناقصه((
ش�هرداری تایباد در نظر دارد به اس��تناد مجوز ش��ورای اسامی ش��هرتایباد نسبت به 

خرید و نصب دوربین مدار بس��ته جهت جایگاه های  CNG  میدان جهاد و سوم خرداد خود تا 
س��قف مبلغ 600/000/000 ریال  از طریق مناقصه عمومی  اقدام نماید. لذا از کلیه ش��رکت های 

صاحیت دار دعوت می گردد جهت دریافت اس��ناد مناقصه و کس��ب اطاعات الزم به اداره حراس��ت 
شهرداری تایباد مراجعه نمایند .

مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 98/11/07 لغایت 98/11/26  و محل دریافت اسناد، اداره حراست 
شهرداری تایباد می باشد.

مهلت تس��لیم پیشنهادها تا ساعت 14 مورخ 98/11/26  و محل تحویل پیشنهادات، دبیرخانه شهرداری 
تایباد می باشد.

زمان بازگشایی پاکات مورخ 98/11/27 در محل دفتر شهرداری تایباد می باشد. 
ش��هرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیش��نهادات مختار اس��ت .در صورتی که برندگان اول تا س��وم 

مناقصه از پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد . 
 متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اطاعات بیشتربا شماره 

تلفن 54522265 -051  تماس حاصل فرمایند . 
ایوب سیدالحسینی   شهردارتایباد
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هاشم رسایی فر هر آنچه در سال جاری بر کشاورزی، 
دامپروری و آبزی پروری استان خراسان رضوی گذشته، 
در نشســت رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان با 
خبرنگاران به آن ها پرداخته شــد. نشســتی که ابتدا با 
آمار و ارقام گوناگون از حوزه های مختلف شــروع شد و 
با پرسش های خبرنگاران ادامه یافت و بحث کردن بین 
رئیس ســازمان و نمایندگان رســانه ها نیز در مواردی 

چاشنی آن شد.
بحث خرید حمایتی زعفــران از زعفران کاران یکی از 
مباحث مطرح شده و تقریباً مشترک بیشتر خبرنگاران 
بــود که گویا بعد از اجــرا، در عمل تعهدات دولت در 
موضوع پرداخــت مطالبات زعفران کاران با مشــکل 
مواجه شده است تا جایی که 24 نماینده مجلس نیز 
در واکنــش به این موضوع در نامه ای به رئیس جمهور 
نسبت به موضوع بر زمین ماندن مطالبات زعفران کاران 

واکنش نشان دادند.
محمدرضا اورانــی در واکنش به این موضوع اظهار کرد: 
قیمــت زعفران تا پیــش از زمان اجــرای طرح خرید 
حمایتــی، قیمتی در حــدود ۵ میلیون تومــان در هر 
کیلو برای پوشــال داشــت که پس از این طرح تا 7/۵ 
میلیون تومــان افزایش قیمت پیدا کــرد که در همان 
ابتدا زعفران کاران از این بابت رضایت داشتند و قیمت ها 
افزایش قابل توجهی داشت. با وجود این در مجموع 68 
تن و 734 کیلو در طرح خرید حمایتی از زعفران کاران 
به مبلغ 641 میلیارد تومان خریداری شــده است که از 
این میزان 104 میلیارد تومان آن پرداخت شده است و 
برای باقیمانده آن به طور جدی پیگیر هستیم تا مطالبات 
زعفران کاران پرداخت شود. اما مشکل اصلی در این میان  
بانک های عاملی هستند که به تعهدهای خود نسبت به 
تخصیص اعتبار مصوب شــده عمل نکردند و موجب به 

وجود آمدن این مشکل شده اند.

 شهرک آجیل و خشکبار
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان خراسان رضوی 
همچنین در پاسخ به پرســش خبرنگار قدس در مورد 
اختالفی که این سازمان با متولیان پروژه شهرک آجیل 
و خشکبار مشــهد دارد، گفت: در خصوص این موضوع 
تمام همکاری های قانونی الزم از ناحیه ما انجام شــده 
اســت و بحثی که وجــود دارد پرداخت عوارض تبصره 
یک ماده یک اســت که باید برای تغییر کاربری زمین 
پروژه پرداخت شــود، اما تاکنون از سوی آن ها پرداخت 
نشــده است. آن ها مدعی اند این پروژه یک پروژه صنایع 
تبدیلی کشاورزی است و نباید عوارض کاربری پرداخت 
کنند، ما نیز خوشحال می شویم که دوستان از پرداخت 
عوارض معاف شوند، اما با وجود مکاتبه های صورت گرفته 
با ســازمان امور اراضی، پروژه شهرک آجیل و خشکبار 
باید عوارض پرداخت نماید. این مبلغ به جیب ما یا نهاد 
دیگری نمی رود، بلکه مستقیم به خزانه واریز خواهد شد.

 صادرات تخم مرغ
اورانی در خصوص تولید تخم مرغ در استان و کشور، بیان 
کرد: زمانی که انقالب اســالمی به پیروزی رسید، تولید 
تخم مرغ در کشور 160 هزار تن بود، امروز فقط در استان 
خراســان رضوی 142 هزار تن تخم مرغ و در کل کشور 
یک میلیون و 240 هزار تن تخم مرغ تولید می شــود و 
استان خراسان رضوی با داشــتن 11.4 درصد از تولید 
تخم مرغ کشور رتبه دوم کشور را در اختیار دارد. در سال 
جاری افزون بر 12 هزار تن تخم مرغ از واحدهای تولیدی 
استان توسط اتحادیه مرغ تخم گذار استان به کشورهایی 

مانند افغانستان، تاجیکستان و عمان صادر شده است.
وی در زمینه گوشت مرغ نیز خاطرنشان کرد: در بحث 
گوشــت مرغ در سال جاری افزایش بســیار خوبی در 
جوجه ریزی واحدهای مرغداری استان داریم. کل تولید 

ما در این حوزه 1۵6 هزار و 60 تن است که تولید مازاد 
مرغ استان ما به استان تهران می رود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح 
کرد: در سال 13۵7 تولید گوشت قرمز کشور 3۵۵ هزار 
تن بوده و سهم استان زیر 1۵ هزار تن بوده است. امروز 
تولید گوشــت در کشور به 800 هزار تن رسیده و سهم 

استان حدود 76 هزار تن است. 
اورانی با اشــاره به سهم قابل توجه استان در تولید شیر 
کشور، گفت: ما در استان حدود یک میلیون و ۵0 هزار 
تن تولید شیر داریم و در کشور حدود 10 میلیون و 200 
هزار تن تولید شیر وجود دارد که سهم استان حدود 9.6 

درصد است و در رتبه سوم قرار داریم. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: کل 
تولید شیالت و آبزی پروری کشور در سال ۵7، 39 هزار 
تن بوده و امروز این مقدار به 884 هزار تن رسیده است 
و ســهم خراسان رضوی پیش از انقالب صفر، ولی امروز 
نزدیک به 13 هزار تن انواع ماهی های گرم آبی و سردآبی 
در استان تولید می شــود و با توجه به منابع آبی بسیار 
متعددی که وجود دارد رشــد بسیار خوبی در این حوزه 

قابل پیش بینی است.

 هزار و 6۰۰ میلیارد تومان خسارت سیل
اورانی در خصوص خســارت وارد آمده در نتیجه سیل و 
جبران آن توسط دولت، ادامه داد: آخرین میزان خسارتی 
که اعالم شده بیش از هزار و600 میلیارد تومان است و 
با توجه به پیگیری هایی که از وزارت کشور و دولت انجام 
شد مبلغی فقط بابت خسارت های سیل فروردین ماه به 
استان ها اعالم شده و سهم ما از این مبلغ 117 میلیارد 
تومان است و از این مبلغ ۵8 میلیارد تومان آن تخصیص 
پیدا کرده اســت که تنها 40 میلیارد و ۵90 میلیون از 

خسارت های کشاورزان استان پرداخت می شود.

تسنیم  اســتاندار خراســان  شــمالی گفــت: برخی 
دســتگاه های خراســان  شمالی را چه شــده که از میز و 

قدرتشان برای رفع کار مردم استفاده نمی کنند؟
محمدعلی شــجاعی در کارگروه تســهیل و رفع موانع 
تولید استان اظهار کرد: نگاه ما به سرمایه گذار در سطح 
کشور خوب نیست زیرا مشکالت بسیاری را سر راه این 
ســرمایه گذاران قرار می دهیم تا خودش به  تنهایی حل 
کند به  طوری که هر بالیی خواستیم بر سر سرمایه گذار 
آورده ایم.وی افزود: نگاه ما باید به منافع استان باشد، با 
این نگاه باید مشکالت سرمایه گذاران را حل کرد بدون 
اینکه آنان را درگیر قوانین دست  و پاگیر در دستگاه های 

اجرایی کنیم. بارها تذکر داده ام که در راســتای آبادانی 
اســتان تالش شود پس نباید ســرمایه گذار را رها کرد 
تا امور خود را ســریع تر پیش ببرد.نماینده عالی دولت 

در ادامه جلســه با انتقاد مجدد از دســتگاه هایی که از 
امکاناتشان برای توسعه استان استفاده نمی کنند، گفت: 
بــه مدیران توصیــه می کنم کار مــردم را رفع کنند و 
نباید کار به جایی برســد که کارگروه رفع موانع تولید 
داشــته باشیم، چرا باید ســرمایه گذار را فراری دهیم؟ 
برخی مدیران دســتگاه های خراســان شــمالی را چه 
شــده که از میز و قدرتشان برای رفع کار مردم استفاده 
نمی کنند؟اســتاندار در بخــش دیگری از این جلســه 
خطاب به مدیرکل راه و شهرســازی استان خاطرنشان 
کرد: هیچ شــکایت یا گره ای در راه و شهرســازی برای 

سرمایه گذاران نباید وجود داشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی به پرسش خبرنگاران پاسخ گفت

از خرید حمایتی طالی سرخ تا صادرات تخم مرغ

در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان  شمالی صورت گرفت 

انتقاد تند استاندار از اداراتی که سرمایه گذار را فراری می دهند
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نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته ای آغاز به کار کرد

 تجلی اقتدار هسته ای در مشهد
هاشم رسائی فر  پنجاه و دومین نمایشگاه 
تخصصی دســتاوردهای صنعت هسته ای با 
حضور جمعی از مســئوالن در مشهد آغاز به 
کار کرد. نمایشــگاهی که در آن گوشه ای از 
دستاوردهای صنعت هسته ای ایران به نمایش 
گذاشته شده است. از فرایند اکتشاف در معادن 
اورانیوم و دیگر فلزات تا تولید و بهره برداری از 

این صنعت با کاربردهای متنوع آن. 
دستیار ویژه رئیس ســازمان انرژی اتمی در 
مراسم افتتاحیه این نمایشگاه با تأکید بر اینکه 
با دشمن شناسی و فرهنگ حاکم در صنعت 
هســته ای کشور، دشــمنان تاکنون کاری از 
پیش نبرده و حتی متوسل به حذف فیزیکی 
افرادی همچون شهید مجید شهریاری شدند 
که بــه اصطالح رعــب و وحشــتی در بین 
متخصصان جوان ایرانــی ایجاد کنند، گفت: 
ولی این جوانان از خود گذشــته نســبت به 
اهداف خود روز به روز مصمم تر شــده و هر 
روز برگ زرینــی بر افتخارات خود به صورت 
گمنامانه و با فرهنگ عاشورایی افزودند و امروز 
صنعت هسته ای یکی از مؤلفه های قدرت ایران 

اسالمی شده است.
علی اصغــر زارعان بیان کــرد: در این عرصه 
تمامی بخش های چرخه ســوخت هسته ای 
از اکتشــاف، اســتخراج، فــرآوری اورانیوم، 
غنی سازی، طراحی و تولید انواع مجتمع های 
سوخت به منظور بهره برداری در رآکتورهای 
تحقیقاتی و قدرت همچون در نیروگاه اتمی 
بوشهر و آب سنگین خنداب اراک با رویکرد 
اعتماد به نفس و مدیریت جهادی بومی سازی 
شــده و موجب افتخار به گذشــته و امید به 
آینده شده است.وی عنوان کرد: پیش از برجام 
ما بیش از پنج نوع ســانتریفیوژ در تحقیق و 
توسعه نداشــتیم ولی امروز در بهمن 1398 
به طراحی و ساخت 16 نسل سانتریفیوژ که 
همگی با دانش ایرانی اســت، دست یافته ایم. 
البته این بر حسب نیاز کشور برای تولید 27 
تن اورانیوم غنی شده برای نیروگاهی همچون 
بوشهر است،  چون سانتریفیوژهای نسل اول به 

علت سوی پایین، پاسخگوی این نیاز نبودند.

 نوسازی کارخانه UCF اصفهان
دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی کشور 
ادامــه داد: فعالیت کارخانــه UCF اصفهان 

پیــش از برجام حدود 9 ســال بــه صورت 
نیمه فعال بود ولی در ســال جــاری تمامی 
زیرساخت های آن نوســازی شد و هم اکنون 
در بومی ســازی فناوری طراحی و تولید انواع 
سوخت هسته ای در کشــور با همت و توان 
متخصصــان و جوانان باغیــرت و متعهد به 

موفقیت های چشمگیری دست یافته ایم.
زارعان با بیان اینکه ابتدای سال آینده بخشی 
از دســتاوردهای این عرصه به ســمع و نظر 
ملت بزرگ ایران می رسد، گفت: این در حالی 
است که صرفاً پنج کشور در دنیا این فناوری 
را دارند. هم اکنون میزان تولید روزانه ما 10 
کیلوگرم است و نشان می دهد که حتی پیش 
از برجام ما روزانه 7.5 کیلوگرم اورانیوم زیر 5 

درصد تولید می کردیم.
وی با بیــان اینکه ظرفیت 
مجتمع آب ســنگین اراک 
از ابتدا 7 تن در ســال بود و 
سپس به 16 تن ارتقا یافت، 
گفــت: با تــالش بی وقفه و 
گمنامانه و اعمال تمهیدات 
بایســته در طراحــی بدون 
تجهیزات  کــردن  اضافــه 
تولید  جدید، ظرفیت فعلی 
در این مجتمع را به 20 تن 
در سال افزایش دادیم و اگر 
نیاز باشد با توجه به اشراف 

فنی به ایــن فرایند قادر به باال بردن ظرفیت 
تولید با همین شرایط هستیم.

 تولید قدرت علمی و ثروت برای کشور 
زارعان افزود: بعضی از کشورها که این تولید 
و دستاورد را بلوف می نامیدند همچون ایاالت 
متحده آمریکا خود خریدار این محصول شدند 
و در مجموع 70 تن آب سنگین مازاد بر نیاز 
ایران را روســیه و آمریکا خریــداری کرده و 
آزمایشــگاه های مرجع هر دو کشور از جمله 
آزمایشگاه ســاواناریو آمریکا بر کیفیت فراتر 
از آب ســنگین ایران صحه گذاشتند که این 
به معنای اقتدار و نتیجه تولید علم و ســپس 
تبدیل ایــن علم به فناوری و در نهایت تولید 

قدرت علمی و ثروت برای کشور است. 
وی به کاربردهــای ارتباطات امن کوانتومی، 
لیزرهای دیســک، فیبر، نیمه هــادی که در 

ابعــاد میکرون همراه با لیزرهــای توان باال و 
جوش لیزری در صنعت هســته ای پیرامون 
آن اقدامات ویژه ای صورت گرفته، اشاره کرد 
و افزود: ما بعضاً در لیزرهای توان باال شــانه 
به شــانه بعضی از کشــورها همچون آمریکا 
حرکــت می کنیــم و این فرایند با نشــاط و 
قدرت به صورت همه جانبه اســتمرار دارد و 
همین اقدامات، امید دشمن را به یأس تبدیل 
کرده که ان شاءاهلل در 20 فروردین 99 شاهد 
رونمایی و بهره برداری از بیش 70 دســتاورد 

جدید و ممیزی شده خواهیم بود.

 ترس دنیا از علم ایرانی ها
حســن جعفری، معاون سیاســی، امنیتی و 
خراسان  استاندار  اجتماعی 
رضــوی نیز در بخشــی از 
سخنان خود، به حق مسلم 
دســتیابی ایران به فناوری 
صلح آمیز هسته ای اشاره کرد 
و گفت: دســتیابی به دانش 
هســته ای طبق قانون »ان.

پی.تی« برای همه کشــورها 
آزاد اســت؛ چــرا کــه در 
صنعتی،  مختلف  حوزه های 
پزشکی، دارویی و کشاورزی 
کاربردهــای زیادی دارد، در 
دکتریــن دفاعی مــا جایی 
برای دستیابی به سالح هسته ای وجود ندارد و 
مقام معظم رهبری به لحاظ شرعی آن را حرام 
اعالم کرده اند اما دنیا از این موضوع ترس دارد.

 اقتصاد هم باید بومی شود
مشــاور وزیر و مدیرکل اطالعات خراســان 
رضوی نیز در این مراسم گفت: ایران با اتکا به 
توان بومی، اندیشه بومی، امنیت بومی و جنگ 
افزارهای ساخت داخل و بومی، دستاوردهای 
بزرگی داشــته و پله های ترقــی را طی کرده 
اســت. وی تأکید کــرد: ظرفیت های بومی و 
توانمندی های داخلی در چارچوب راهبردها و 
برنامه های شجاعانه و ملی مقام معظم رهبری 
که اصول، چارچوب و سیاست های جمهوری 
اســالمی ایران را تنظیم و ابالغ می کنند، به 
نتیجه رسیده و جایگاه کشور را اعتال بخشیده 
است. این مقام مسئول با اشاره به اینکه اقتصاد 

هم باید بومی شــود تا این حلقه کامل گردد، 
افزود: اگر همه این ها بومی باشــد هیچ کس 
نمی تواند قدرت را از ما بگیرد، دانشــمندان 
هسته ای ما را ترور کردند و قطعات را از بین 
بردند، اما نمی توانند دانش را از ذهن ما بیرون 

بکشند.
مشــاور وزیر و مدیرکل اطالعات خراســان 
رضــوی ادامه داد: قطعات و تجهیزات مربوط 
به سانتریفیوژها را به ما نفروختند و در قلب 
رآکتور ما سیمان ریختند، اما کار تعطیل نشد 
چون فکر و دانش این کار بومی بود. در حالی 
که اگر ما ایــن محصول را از خارج خریداری 

کرده بودیم، دیگر به ما نمی فروختند.
وی با بیــان اینکه آمریــکا می خواهد به هر 
قیمتی جلو توسعه موشکی ایران گرفته شود، 
اظهــار کرد: حتی اگر الزم باشــد آمریکا راه 
بیفتد و در منطقه هر جنایتی را مرتکب شود، 
این کار را می کند تا ایران موشــکی نباشــد. 
آمریکا برای این موضوع هزینه می کند و این 

دومین چالش دشمن با ماست.
وی با اشاره به اینکه آمریکایی ها حتی از چین 
که قدرت تولید دنیاست زهر چشم می گیرند، 
گفت: پس از شــهادت ســردار سلیمانی که 
13 موشک به مقر آمریکایی ها در عین االسد 
شــلیک شد، آن کشور ابرقدرت ادعا نکرد که 
جبران خواهد کرد، بلکه با ارسال پالس و پیام 
خواستار توقف عملیات انتقامی بود، این خیلی 

قدرت است. 
همــه ســناریوپردازهای آمریکایــی حــاال 

فهمیده اند دیگر نمی شود زد و دررفت. 
قاسمعلی خدابنده، مدیرکل آموزش و پرورش 
خراســان رضوی هم گفت: این نمایشــگاه 
همزمان با آغــاز دهه مبارک فجر و در محل 
دانشــگاه فرهنگیان خراسان رضوی در قالب 
20 غرفه و در ســه بخش شامل مرور چرخه 
سوخت، بخش نیروگاهی و بخش کاربردهای 
جنبی صنعت هسته ای در صنایع مختلف از 

جمله پزشکی و کشاورزی برپا شده است.
وی ادامــه داد: امکان بازدید برای عموم مردم 

فراهم است.
این نمایشگاه تا 16 بهمن ماه به فعالیت خود 
ادامه می دهد و ســاعات بازدید از آن نیز 9 تا 
12صبح و 1۴ تا 17عصر در نظر گرفته شده 

است.

  استاندار در جمع صادرکنندگان 
و کارآفرینان نمونه خراسان رضوی عنوان کرد 

 ایجاد ۱۱۷ هزار شغل در یک سال
اســتاندار  قــدس: 
در  رضــوی  خراســان 
جمــع صادرکنندگان و 
کارآفرینان نمونه استان 
اظهار کــرد: در گام دوم 
انقالب باید با تحول در 
نظام اداری کشور، مسیر 

را برای توسعه پایدار هموارتر کرد. علیرضا رزم حسینی افزود: 
اســتان با توجه به قابلیت های خود تا سقف 5 میلیارد دالر 

می تواند به کشورهای مختلف صادرات داشته باشد. 
وی خاطرنشــان کرد: در خراسان رضوی برای مدیریت استان 
این توفیق حاصل شــده که ارکان حکومت را برای حمایت از 
کارآفرینان و فعاالن اقتصادی پای کار بیاورد. استاندار خراسان 
رضوی خاطرنشــان کرد: اگر اعالم می شود 117 هزار شغل در 
یک ســال گذشته ایجاد شده اســت آن هم در شرایط اعمال 
تحریم های شدید اقتصادی بر کشور، کار بسیار بزرگی محسوب 
می شود. استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: اعتقاد ما بر این است 
که اگر کشوری در حوزه اقتصاد قوی باشد عالوه بر برخورداری از 
امنیت پایدار، شاهد کاهش آسیب های اجتماعی نیز خواهد بود.

وی ادامه داد: اگر در شرایط تحریم ، امنیت پایدار در کشور حاکم 
است و چرخ اقتصاد می چرخد باید شکرگزار خداوند متعال باشیم.

ناظر گمرکات خراسان رضوی خبر داد
 صادرات ۱.5 میلیارد دالر 

کاال از استان در ۱0 ماه
فارس: ناظر گمرکات خراســان رضوی گفــت: در 10 ماه 
گذشــته سال جاری 3 میلیون تن کاال به ارزش 1.5 میلیارد 
دالر از گمــرک خراســان رضوی صادر شــده که این مقدار 
صادرات، از نظر وزنی 20 درصد رشد و از نظر ارزشی همین 
مقدار کاهش داشته است. امید جهانخواه در نشست خبری با 
اصحاب رسانه، افزود: کاالهای صادراتی شامل زعفران، پسته، 
مقاطع فلزی، مواد خوراکی، مصالح ساختمانی و منسوجات 
بوده که به کشــورهای ازبکســتان، امارات، چین، روسیه و 
ترکمنستان صادر شد.ناظر گمرکات خراسان رضوی با اشاره 
به این نکته که عمده ترین صادرات به کشورهای  ازبکستان، 
عراق، ترکمنســتان و امارات بوده است، بیان کرد: در 10 ماه 
گذشته سال جاری به 89 کشــور صادرات انجام داده ایم که 
10 کشور دیگر به کشورهای صادرکننده کاال اضافه شده اند.

جهانخواه در خصوص میزان واردات خراسان رضوی در سال 
جاری خاطرنشــان کرد: در سال جاری 2۴0 هزار تن واردات 
بــه ارزش 315 میلیون دالر انجام گرفته کــه 13 درصد از 
نظر وزنی و 13 درصد از نظر ارزشــی رشد داشته است.ناظر 
گمرکات خراسان رضوی تصریح کرد: کاالهای وارداتی؛ پنبه، 
مواد شیمیایی، ابریشم، حبوبات و برنج را شامل می شود.وی 
در خصوص 2۴ ساعته شدن مرز دوغارون و کوتاه شدن زمان 
ترخیص کاالها در این مرز اظهار کرد: برای چنین اتفاقی باید 
زیرساخت های الزم در افغانستان و دوغارون نیز فراهم شود در 
این صورت گمرک استان آمادگی دارد در چارچوب تصمیمات 

اتخاذ شده اقدامات مورد نیاز را انجام دهد.

  منطقه ویژه دوغارون نیاز 
به یک دستگاه ایکس ری دارد

جهانخواه با بیان اینکه گمرک های فعال خراسان رضوی مجهز 
به دستگاه ایکس ری هستند، افزود: با وجود این منطقه ویژه 

دوغارون نیاز به یک دستگاه ایکس ری دارد.
ناظر گمرکات خراســان رضوی خاطرنشــان کرد: بر اساس 
تفاهم نامــه ای که بین رئیس گمرک ایــران با اتاق بازرگانی 
منعقد شــد؛ دستگاه های ایکس ری مورد نیاز کشور از طریق 
بخش خصوص تأمین می شود.وی با بیان اینکه هنوز افتتاح پل 
سرخس مشخص نیست بنابراین محدودیت تردد کامیون ها 
در آنجا هنوز پابرجاست، عنوان کرد: پیشتر در سرخس 250 
کامیون تردد می کرد که اکنون محدود شده است.جهانخواه 
افزود: در باجگیران هم 200 کامیون تردد می کرد و بیشترین 
حجم صادرات از این منطقه بود که اکنون به هشت دستگاه 
کاهش یافته است و دلیل این محدودیت را پل عنوان کرده اند.

  مرمت و بازسازی ۲۳۲ رشته قنات
 در خراسان جنوبی 

  قدس: 232 رشته قنات 
از آغاز امسال تاکنون در 
مرمت  جنوبی  خراسان 
آب  بازسازی شد.مدیر  و 
و  فنی  امور  و  خاک  و 
جهاد  سازمان  مهندسی 
کشاورزی استان گفت: از 
این تعداد بین 50 تا 60 رشته قنات به صورت کامل مرمت 
شده و مابقی نیز 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.غالمی با 
اشاره به اعتبارات قنوات استان در سال جاری، افزود: در مجموع 
اعتباراتی که برای این بخش اختصاص یافته 33 میلیارد و 
۴00 میلیون تومان است که از این رقم، 11 میلیارد و 500 
میلیون تومان اعتبارات استانی، 1۴ میلیارد و 500 میلیون 
تومان اعتبارات ملی و 7 میلیارد و ۴00 میلیون تومان ستاد 
بحران است.وی گفت: اعتبارات ملی و ستاد بحران به  طور 
100 درصد تخصیص یافته و از مجموع اعتبارات استانی نیز 
تاکنون 2میلیارد و 500 میلیون تومان تخصیص یافته است.

غالمی 60 درصد قنوات استان را نیازمند بازسازی و مرمت 
دانست و افزود: از این تعداد رشته قنات 30 درصد با مشکل 
جدی مواجه است و قنات هایی که در معرض خطر بیشتری 
قرار دارند در اولویت بازسازی هستند.وی گفت: در مجموع ۴0 
درصد قنوات خراسان  جنوبی احیا و بازسازی شده اند.خراسان 
 جنوبی با 6هزار و 252 رشته قنات از نظر تعداد قنوات رتبه دوم 

کشور را به خود اختصاص داده است.

 تأیید صالحیت دو نماینده 
خراسانی مجلس در مرحله دوم 
   ۶ نماینده تأیید نشدند 

قدس آنالین- رضا طلبی: 
مســئول دفتر نظارت و 
نگهبان  شورای  بازرسی 
خراســان رضوی گفت: 
از بین هشــت نماینده 
شــورای  مجلس  فعلی 
اســالمی اســتان کــه 
صالحیت آن ها در مرحله اول از ســوی شورای نگهبان تأیید 
نشده بود صالحیت دو نفر مورد تأیید قرار گرفت. محمدکمال 
سرویها در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: شورای نگهبان 
نتیجه بررســی اعتراض داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم 
که عــدم تأیید یا عدم احراز صالحیت شــده بودند را اعالم 
کرد .وی تصریح کرد: تاکنون و پس از بررســی های شورای 
نگهبان در مجموع 67۴ نفــر از داوطلبان انتخابات مجلس 
یازدهم در خراســان رضوی تأیید صالحیت و 380 نفر نیز 
رد صالحیت شدند.ســرویها ادامه داد: شورای نگهبان در این 
مرحله صالحیت نماینده های قوچان و تربت جام در مجلس 
شورای اسالمی را تأیید کرد اما صالحیت 6نماینده فعلی سایر 

شهرستان های استان در مجلس شورای اسالمی تأیید نشد.

در بیرجند افتتاح شد 
  نمایشگاه دستاوردهای دفاعی
 منطقه پدافند هوایی شرق کشور

قدس: در مراســمی با 
انتظامی  فرمانده  حضور 
خراسان جنوبی، فرمانده 
هوایی  پدافنــد  منطقه 
شــرق و تنــی چند از 
نمایشــگاه  مســئوالن 
دســتاوردهای دفاعــی 
منطقه پدافند هوایی شــرق کشــور در محل منطقه پدافند 

هوایی شرق قائم آل محمد)عج( افتتاح شد.
فرمانده منطقه پدافند هوایی شرق در این مراسم اظهار کرد: 
در این نمایشگاه آخرین دستاوردها در حوزه پدافند در معرض 
دید تعداد محدودی از جامعه هدف ما مانند مدارس و یگان های 
حفاظتی قرار می گیرد تا دانش آموزان برای انتخاب های آینده 
خود با بینش بیشتر این لباس را به تن کنند.سرتیپ دوم ستاد 
ارســالن پرویز به اهداف برگزاری این نمایشگاه اشاره و بیان 
کرد: هدف نمایش زحمات و خون هایی است که نهال انقالب 
به این درخت شکوهمند تبدیل کرده و جامعه هدف که بیشتر 
قشر جوان و نوجوان هستند با دستاوردهای نظام آشنا شوند.
پرویز با بیان اینکه صفر تا صد تجهیزات این نمایشگاه بومی 
و به دست متخصصان پدافند انجام شده، تصریح کرد: در این 
نمایشــگاه اتاق سامانه فرماندهی و کنترل، پشتیبانی رزمی، 
خدمات درمانی و تجهیزات ســاخت دست همکاران پدافند 

ارتش به معرض نمایش گذاشته شده است.
وی خاطرنشــان کــرد: در بحث پیشــرفت در حوزه پدافند 
هوایی برخی سازمان های بین المللی آسمان ایران را به عنوان 
امن ترین آسمان منطقه معرفی کرده اند.فرمانده منطقه پدافند 
هوایی شــرق با بیــان اینکه ایران جزیــره ای باثبات در یک 
اقیانوس پرتالطم است، یادآور شد: آسمان پدافند هوایی شرق 
کشــور از امن ترین آسمان هاست و در همه حوزه ها به درجه 
باالیی از امنیت رســیده ایم که صدها کیلومتر فراتر از کشور 

را رصد می کنیم.

 نان در خراسان شمالی گران شد 
بجنــورد - خبرنگار 
قدس: رئیس ســازمان 
شمالی  خراسان  صمت 
از باال رفتن 20درصدی 
قیمت نان در این استان 

خبر داد.
فیــروزه گفــت: قیمت 
یارانه ای نان بربری ماشینی، بربری سنتی و تنوری خراسانی با 
وزن ۴50 گرم به 600 تومان و نان سنگک با وزن ۴70 گرم 
به 750 تومان رسیده است.وی افزود: عالوه بر آن قیمت آزادپز 
نان تنوری اسفراینی با وزن 365 گرم 700 تومان، نان بربری 
ماشــینی با وزن ۴50 گرم 800 تومان و نان سنگک با وزن 

۴70 گرم به یک هزار و 100 تومان رسید.

سوژه از شما / پیگیری از ما

در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه خود می داند در جهت رفع مشکالت مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی خوانندگان  عزیز    در حوزه های 
شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را پیگیری و منعکس کند .منتظر سوژه های شما از طریق سامانه پیامکی  هستیم.

لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.
شماره پیامک:   300072305

قدس آنالین- وحید اکرمی  بهمن ماه 1357 یکی از ایام مهم و تأثیرگذار در ایران 
به شمار می آید. در آن روزها در مشهد نیز همانند دیگر نقاط کشور قیامتی به پا شده بود 
و هر انسان حق جو و حق طلبی برای نابودی کامل رژیم پهلوی و استقرار حکومت مورد 

تأیید معمار انقالب هر کاری که از دستش برمی آمد، انجام می داد. 
فاطمه خاموشی ملقب به طاهایی، یکی از همین افراد بود. او که مدت ها پیش از انقالب و 
در سال 13۴5 با حمایت آیت اهلل العظمی میالنی)ره( حوزه علمیه بانوان در مشهد با نام 
مکتب نرجس را پایه گذاری و تأسیس کرده بود، در ایام انقالب علم مبارزه زنان با ظالمان 
را برداشت و پیشاپیش بانوان انقالبی مشهد، مردانه بر پیکره نیمه جان حکومت پهلوی قدم 
زد. او پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران فعالیت در حوزه فرهنگ و دین را ادامه داد. به 
برکت روحیه خستگی ناپذیر و مجاهدت های همیشگی استاد طاهایی امروز حوزه علمیه 
نرجس)س( دارای شــعبه های زیادی در مشهد و شهرستان های دیگر است و ده ها طلبه 

خانم ایرانی و غیرایرانی در این مراکز مشغول به تعلیم آموزه های دینی هستند. 
بانو طاهایی 13 بهمن سال 1388 به دلیل عارضه قلبی درگذشت. به همین مناسبت با 

چند نفر از شاگردان او در مکتب نرجس به گفت وگو پرداختیم که از منظرتان می گذرد.

  پای ثابت جلسات درس مقام معظم رهبری   
خانم رثایی یکی از مبلغین و مدرســین حوزه علمیه نرجس)س( که از سال ها پیش از 
انقالب سابقه آشنایی با خانم طاهایی را دارد، به خبرنگار قدس آنالین گفت: خانم طاهایی 
از سال ها پیش از انقالب، همسایه منزل مقام معظم رهبری بود. به همین دلیل به صورت 
مداوم در مباحث و درس های حضرت آقا شــرکت می کرد. وی ادامه داد: همین جلسات 
و مباحث بود که به لطف خدا موجب شــد پیش از انقالب، نســبت به گروه هایی مانند 
مجاهدین خلق و فرقه های دیگر که افراط و تفریط داشــتند شناخت کافی پیدا کند. به 
همیــن دلیل در بزنگاه های تاریخی به خوبی موضع گیری کرده و دچار انحراف عقیده و 
سقوط نشد. وی تصریح کرد: سه سال پیش از انقالب، مزدوران ساواک اقدام به تعطیلی 
حوزه علمیه نرجس)س( کرده و مرحوم حاج آقای طاهایی، همســر خانم خاموشــی را 
به زندان بردند. اما بنیان گذار حوزه علمیه نرجس)س(، مبارزه علیه رژیم شاهنشــاهی را 

تعطیل نکرده و با حضور در منازل شاگردان، مباحث دینی و سیاسی را ادامه داد. 

 ثبات شخصیت و عدم انحراف 
خانم پورحسینی، مدرس ســطح دو و سطح سه حوزه علمیه نرجس)س( یکی دیگر از 
شاگردان استاد طاهایی است. او نیز از پیش از انقالب با آن عالمه فرهیخته آشنا شده و در 

جلسات و سخنرانی های انقالبی شرکت می کرده است. خانم پورحسینی به خبرنگار قدس 
آنالین گفت: استاد طاهایی در زمانه خود شخصیتی جامع داشت. او بر بسیاری از زمینه ها 

از جمله آموزشی و پرورشی، اجتماعی، سیاسی و... احاطه داشت. 
وی ادامه داد: یکی از ویژگی های بارز او ثبات شخصیت بود. در مسائل سیاسی، اجتماعی 
و تربیتی به خوبی می توان این ثبات را مشاهده کرد. وقتی که افکار و صحبت های ایشان 
که اکنون در کتاب هایی جمع آوری شــده است را مطالعه کنیم متوجه خواهیم شد که 
چه در دهه 60 و چه در اواخر عمر، هیچ تغییر و انحرافی در عقایدش مشاهده نمی شود.

  جایگاه رفیع علمی 
خانم اکرمی یکی دیگر از مدرسان حوزه علمیه نرجس)س( و شاگرد مرحوم استاد طاهایی 
است. او که از اوایل انقالب با استاد طاهایی آشنا بوده است به خبرنگار قدس آنالین گفت:  
یکی از مکان هایی که آن عالمه فرهیخته بسیار در آن حضور داشت، کتابخانه حوزه علمیه 
بود. او معموالً صحبت هایش را با سند و مدرک علمی ارائه می داد. از این نظر در جایگاه 
رفیع علمی قرار داشت. وی عنوان کرد: اما بیش از موضوعات علمی، ویژگی های اخالقی 
استاد طاهایی به چشم می آمد و در این زمینه فوق العاده دقیق و ظریف برخورد می کرد. 
اگر الزم بود محبتی صورت بگیرد محبت می کرد و اگر قرار بود که با طالب جوان رفتاری 

عاطفی داشته باشد بسیار کارشناسی و روان شناسانه اقدام می کرد. 
وی ابراز کرد: استاد طاهایی بسیار دغدغه نشر احکام و آداب دینی را داشت. به تعداد زیادی 
از شهرستان های دور و نزدیک کشــور که دارای محرومیت بوده اند مراجعه کرده و باب 

سخن با مردمان آن ها را می گشود تا بدین وسیله احکام دین نشر پیدا کند. 

درگفت وگو با استادان حوزه علمیه بانوان مطرح شد

خانم طاهایی پای ثابت جلسات درس مقام معظم رهبری بود

 پیش از برجام ما بیش 
از پنج نوع سانتریفیوژ 

در تحقیق و توسعه 
نداشتیم ولی امروز در 

بهمن 1398 به طراحی 
و ساخت 16 نسل 

سانتریفیوژ که همگی 
با دانش ایرانی است 

دست یافته ایم
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مدیرکل نوسازی مدارس استان خبر داد
 بهره برداری از ۱۱۲ کالس جدید

 در خراسان رضوی
قدس: مدیرکل نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس 
از  رضــوی  خراســان 
پروژه   32 بهره بــرداری 
درس  کالس   112 بــا 
جدید در دهه فجر انقالب 
اسالمی خبر داد. جاسم 

حســین پور اظهار کرد: در دهه فجر انقالب اسالمی درمجموع 
32 پروژه با  112 کالس و زیربنای 13 هزار و ۴73 مترمربع و 
هزینه ای افزون بر 300 میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید. 
وی بیان کرد: از ابتدای ســال 98 تا دهه فجر جمع پروژه های 
افتتاحی به 335 پروژه با هزار و 36۴ کالس و زیربنای 170 هزار 
و 9۴5 مترمربع خواهد رسید. حسین پور با اشاره به اقدامات دولت 
تدبیر و امید، گفت: از ابتدای سال 92 تا دهه فجر 98 درمجموع 
هــزار و ۴65 پروژه با 7 هزار و 196 کالس و زیربنای 898 هزار 
و 185 مترمربع در اســتان اجرا و به بهره برداری رسیده است. 
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روی خط حادهث

چشم سوم

محیط زیست

 لقمه آبدار را دور دهان نچرخانید
قدس آنالین - وحید اکرمی: مدتی اســت اعالم شــده 
دولتمردان برای زدودن عطش مردمان شرق کشور تصمیم 
گرفته اند آب سواحل گرم چابهار را در کام مردمان خونگرم 
شرق کشــور بریزند. آن ها بر این باورند که دریا دلی دریایی 
دارد و هر که دســت نیاز به ســمت او دراز کند، دستش را 

خشک برنمی گرداند.
امــا این طرح مخالفان زیادی هــم دارد. مخالفانی که هیچ 
مشکلی با دل دریایی دریای عمان ندارند. مخالفان معتقدند 
طرح انتقال آب از دریای عمان به چند شــهر شرقی کشور 
به ویژه مشهد، به دلیل مشکالت فراوان، باید آخرین راه حل 
ممکــن بوده و تنها زمانی می تــوان آن را اجرا کرد که تمام 

طرح ها و روش های دیگر امتحان شده باشند.
شــاید علت پافشــاری مدیران برطرح انتقال، نحوه قدیمی 
تأمین آب شهر است. از گذشته رودخانه های بزرگ و دائمی 
مهم ترین منبع تأمین کننده آب مورد نیاز شهرها بوده اند. این 
منابع آبی عظیم، همچون اسبی آبی رنگ، چموش و خروشان 
در طول سال، هر روزه خود را از باالی دشت با سرعت هر چه 
تمام تر به پایین دشت رسانده و آب موردنیاز مردمان شهر را 
تحویل می داده اند. البته همیشه هم مهربان و نجیب نبودند. 
گاهی اوقات پیش آمده که این اسب های آبی، مست شده و 

طغیان کرده و شهرها را زیرسیل لگد خود غرق می کرده اند.
ســال ها پیش مردمان با پیشــرفت علم و فناوری، راه مهار 
را یافتند. آن ها بر دهان این اســب های شــاداب و چموش، 
افســاری به نام»سد« آویختند و با زین های بتنی بر آن سوار 
شــدند. رودخانه رام شد و شــهرها امنیت یافتند. آب را هم 
مهندسان با لوله به شهر رساندند. روشی که منطقی وعلمی به 
نظرمی رسید، اما با خشکسالی های چندین و چند ساله عماًل 

کارایی خود را از دست داد.
 اکنون نیاز آبی مردم و مصرف زدگی به اوج رســیده اســت. 
زمین و رودخانه در »CCU« بستری شده و با راز و نیاز زنده 

مانده اند. آب هست ولی کم است. 
کشــاورزی در خراســان رضوی حدود ۸۵ درصــد از منابع 
آب را می بلعد. این میزان بســیار باالست و منطق می گوید 
بهترین اقدام، مدیریت مصارف کشــاورزی است. استفاده از 
سیستم های آبیاری نوین یکی از راه های علمی است که هم 
مصــرف آب را کاهش خواهد داد وهم موتور کشــاورزی در 

دشت های استان را روشن نگه خواهد داشت.
براساس تخمین کارشناسان برای تجهیز تمامی اراضی قابل 
کشت استان به سیستم های آبیاری نوین، چیزی در حدود ۸ 
هزار میلیارد تومان نیاز است. یعنی کمتر از یک هفتم طرح 
انتقال آب، به منابع مالی نیاز خواهیم داشــت. میزان حجم 
صرفه جویی شده نیز بسیار بیشتر از خروجی آب از لوله های 
انتقال است. چرا تغییر سیستم های آبیاری از سنتی به مدرن 
مورد توجه قرارنمی گیرد؟ چرا اصرار دارید لقمه را دور دهان 

بچرخانید؟
برای اینکه در خطه خورشید آخر شاهنامه خشک نباشد، نیاز 
به قهرمانی داریم که هم قدرت اجرایی داشــته و هم راه را از 
چاه شــناخته و درست انتخاب کند. آیا چنین قهرمانی پیدا 

خواهد شد؟

   6تهدید در کمین تاالب های 
خراسان رضوی 

محیط  مدیرکل  قدس: 
خراســان رضوی  زیست 
تغییر کاربــری اراضی و 
از  کاهش ورودی آب را، 
تاالب ها  تهدیدات جدی 
برشمرد و گفت: اقدام های 
احیایی تاالب های استان 

در دو سال اخیر با جدیت در حال پیگیری و انجام است.
تورج همتی تغییراقلیم، کاهش آب ورودی تاالب ها از منابع 
آبی باالدســتی، اجرای طرح های توســعه و زیربنایی بزرگ 
بدون رعایت مالحظات زیست محیطی، ورود انواع آالینده های 
شیمیایی و فیزیکی، شکار و صید غیرمجاز و تغییر کاربری 
اراضی را از تهدیدات و مشــکالت تاالب برشــمرد و افزود: 
اقدام های احیایی تاالب های استان در دو سال اخیر با جدیت 

در حال پیگیری و انجام است.
وی ادامه داد:در خراســان رضوی هشــت تاالب در فهرست 
مناطق تحت مدیریت محیط زیســت اســتان هستند و 9 

منطقه دیگر به عنوان تاالب معرفی شده اند.
مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی ادامه داد: رودخانه های 
»هریرود«، »زنگالنلو«، »اترک«، »الئین«، »ایده لیک« و کال های 
مژن آباد، کال شور سبزوار، گناباد و چشمه سبز گلمکان نیز 
به عنوان مناطق مستعد برای معرفی به عنوان تاالب مطرح 

هستند .

جداشدن دو لوله بخاری حادثه آفرید
  مسمومیت 50 نفر در »تازه یاب«  

 خـط قـرمز: فرمانده
 انتظامی شهرستان مانه 
و سملقان از مسمومیت 
۵0 نمازگزار در مسجد 
از  »تازه یاب«  روســتای 
توابع این شهرستان بر 
اثر گازگرفتگی خبر داد.

سرهنگ علی حسین رختیانی با اعالم جزئیات این خبر گفت: 
در پی اعالم مرکز فوریت های پلیســی 110 مبنی بر وقوع 
گازگرفتگی در مسجد روستای تازه یاب، بالفاصله مأموران 
انتظامی به همراه عوامل اورژانس و آتش نشانی به محل حادثه 
اعزام شدند.وی با اشــاره به اینکه با حضور عوامل امدادی و 
انتظامی در محل حادثه بالفاصله مسموم شدگان برای مداوا به 
مراکز درمانی منتقل شدند، افزود: خوشبختانه تمام این افراد 
در بهبودی کامل به  سر می برند.این مقام انتظامی با اشاره به 
اینکه علت مسمومیت این ۵0 نفر، استنشاق گاز مونوکسید 
کربن اعالم شــد، تصریح کرد: با بررسی های به عمل آمده 
مشخص شد لوله دوعدد از بخاری های موجود در این مسجد 
از دیوار جدا شــده و همین امر موجب مسمومیت این افراد 
شده است.فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان با تأکید 
بر اینکه در فصل سرما باید همواره نکات ایمنی را در خصوص 
استفاده از وسایل گرمایشی رعایت کرد، از مردم خواست با 
رعایت این نکات از وقوع حوادث تلخ و ناگوار پیشگیری کنند.

پلیس خراسان شمالی خبر داد
  11 کشته و زخمی در پی برخورد 

دو خودرو سواری
فرمانده قرمــز:   خط 

خراسان شمالی   انتظامی 
از برخورد یک دســتگاه 
پــژو با پرایــد در محور 
با  امیرآبــاد  جاجــرم- 
پنج کشــته و 6 مجروح 
خبر داد.ســردار علیرضا 
مظاهــری با اعالم جزئیات این خبر گفــت: در پی اعالم یک 
مورد برخورد پژو و پراید در محور جاجرم به امیرآباد، بالفاصله 
کارشناســان پلیس راه به همراه عوامل امدادی به محل حادثه 
اعزام شدند.وی با اشاره به اینکه در این حادثه سه نفر در دم فوت 
کردند، افزود: متأســفانه دو نفراز سرنشینان هر دو خودرو هم 
پس از انتقال به مرکز درمانی و به علت شدت جراحات وارده در 
بیمارستان شهرستان جاجرم فوت شدند.این مقام ارشد انتظامی 
در اســتان با اشــاره به اینکه تعدادی از مجروحان این حادثه 
نیز به علت وخامت حالشــان همچنان تحت درمان هستند، 
تصریح کرد: 6 نفر دیگر از حادثه دیدگان نیز در بیمارســتان 
جواداالئمه)ع( شهرســتان جاجرم بستری هستند. علت این 

حادثه در دست بررسی است.

فرار یک قاچاقچی در تاریکی 
  پژو 405 با 93کیلوگرم حشیش توقیف شد

خط قرمز: فرمانده انتظامی خراســان جنوبی از کشــف 93 
کیلوگرم حشیش در بازرسی از سواری پژو 40۵ در شهرستان 
بیرجند خبر داد. سردار مجید شجاع در این باره اظهار کرد: 
جمعه شــب گذشــته مأموران مرکز فرماندهــی انتظامی 
شهرستان بیرجند هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک 
ســواری پژو 40۵ مشکوک شدند و به راننده خودرو دستور 
ایست دادند.فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی بیان کرد: 
راننده خودرو با مشــاهده مأموران متواری شد که مأموران 
خودرو را تعقیب و با اقدامات پلیســی موفق شدند خودرو را 
متوقف کنند، ولی راننده خودرو با اســتفاده از تاریکی هوا و 
بیابانی بودن منطقه از محل متواری شد.سردار شجاع با بیان 
اینکه عملیات مأموران برای دســتگیری راننده خودرو ادامه 
دارد، تصریح کرد: مأموران در بازرسي از خودرو 93کیلوگرم 
حشــیش که به طرز ماهرانه ای در خودرو پژو 40۵ جاساز 
شــده بود، کشف کردند.وی به شــهروندان توصیه کرد: در 
صورت مشاهده و برخورد با فروشندگان موادمخدر و هرگونه 
بي نظمي و اخالل در نظم عمومي، با مرکز فوریت هاي پلیسي 

110تماس گرفته و موضوع را به پلیس اطالع دهند.

 تسهیالت ویژه پلیس
 برای ترخیص خودروهای توقیفی

خط قرمز: رئیس پلیس 
رانندگی  و  راهنمایــی 
استان از ارائه تسهیالت 
ویــژه پلیــس بــرای 
خودروهای  ترخیــص 
توقیفــی در دهه فجر 
داد.ســرهنگ  خبــر 
دهنــوی  حمیدرضــا 
در تشــریح این خبر گفت: با نظر فرمانده انتظامی استان و 
به مناســبت دهه مبارک فجر، تمامی خودروهای توقیفی 
زیر یک ســال 20درصد، باالی یک سال 30 درصد و باالی 
دو ســال 40 درصد در هنگام ترخیص در هزینه نگهداری 
پارکینگ ها تخفیف اعمال می شــود.وی تصریح کرد: براین 
اساس مالکان خودروهای توقیفی فاقد منع قضایی می توانند 
با مراجعه به ســتاد ترخیص پلیس راهور در سراسر استان و 
همراه بردن مدارک الزم، نسبت به ترخیص وسایل نقلیه خود 
اقدام کنند.سرهنگ دهنوی بیان کرد: این تسهیالت از تاریخ 

139۸/11/10 لغایت 139۸/12/10 اجرا می شود.

 3 حفار غیرمجاز در حوالی بجنورد
قدس: فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی خراسان شمالی 
از دستگیری و تشــکیل پرونده برای سه حفار غیرمجاز در 

روستای قره خان بندی شهرستان بجنورد خبر داد.
سرهنگ حسین اصغر قنبرزاده اظهار کرد: گزارشی مبنی بر 
یک مورد حفاری در روستای قره خان بندی دریافت و در پی آن 
بالفاصله مأموران یگان حفاظت با همکاری نیروهای انتظامی 
به محل اعزام شدند.وی افزود: پس از عزیمت مأموران، افرادی 
که به صورت غیرمجاز اقدام به حفاری تپه ای غیرثبتی کرده 
بودند، با کمک دوستداران میراث فرهنگی شناسایی و دستگیر 
شدند.فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی خراسان شمالی 
تصریح کرد: این افراد که سه نفر بودند ضمن تشکیل پرونده، 

به مراجع قضایی معرفی شدند.

زاویه تصویر

 اقدام قابل تقدیر شهرداری
   طرقبه در نام گذاری  یک بولوار

 به نام سردارشهید قاسم سلیمانی

رخ رد رخ
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  برو کارت نباشه
در تاریخ 7 بهمن پس از اذان صبح به مرکز 
معاینه فنی بولوار بهمن مراجعه کردم، مسئول 
خط به خاطر نشتی اگزوز رد کرد همان جا 
بردم اگزوزسازی یک نگاه کرد و گفت هیچ 
عیبی در کار نیست قبولی، برگه مردودی را 
که نشــان دادم گفت: برو کارت نباشد. ظهر 
مجدد رفتم این بار قبول شدم، واقعا یا عمداً 

رد می کنند و یا بی سواد و بی تجربه اند.
915...9460

  تغییر دکوراسیون در بی آرتی!
به تازگی بعضی از اتوبوس های بی آرتی3 را تغییر دکور دادند و قسمت زنانه را بزرگ تر کردند 
و این در حالی است که تعداد مسافران مرد دو سه برابر خانم هاست. چرا مثل بی آرتی تهران 

قسمت جلو بی آرتی را به خانم ها اختصاص نمی دهند؟
922...4721

  کامیون ها مدام در حال شستن هستند؟
حاشیه بولوار شهرک شهید باهنر و داخل حر100 تعدادی کامیوندار هستند که هر روز درحال 
شستن این کامیون ها هستند و اهالی هم که اعتراض می کنند می گویند پولش را می دهیم، 
احتماالً این ها آب قاچاقی دارند که این همه اسراف می کنند. تاکنون چندین بار با سازمان آب 

و حتی 110 تماس گرفتیم، ولی کسی پاسخگو نبود.
903...4358

  ترافیک سنگین سپاد به فهمیده را حل کنید
لطف کنیــد یک گزارش از میدان شــهید 
فهمیده تهیه فرمایید از طرف میدان سپاد 
به فهمیده ببینید چه بالیی سر مردم آوردند 
ترافیک تا اول خین عرب امتداد دارد، روزی 
یکی دو ســاعت همان جــا باید تو ترافیک 

باشید با بنزین به این گرانی!
915...7801

  انگار مسئوالن در خواب زمستانی فرو رفته اند
مســئوالن کجایند و چکارمی کنند؟ هر روز خبر می دهند فالن چیز گران شد، ولی حقوق و 
مزایا ســالی یک بار و کمتر از 20 درصد افزایش می یابد. شرکت های ایران خودرو و سایپا به 
چه راحتی اعالم می کنند فالن خودرو از دیروز تا امروز بین یک تا4میلیون تومان گران شد. 
به عنوان مثال یک پراید که کم ارزش ترین خودرو ایران محسوب می شود، از قیمت 20میلیون 
تومان  تا سقف ۵3میلیون تومان رسیده و هر روز هم گران تر می شود. ولی انگار مسئوالن در 

خواب زمستانی فرو رفته اند.
915...0672

  به گوش مسئوالن برسانید
کارگرها و کارمندان آخر سال عیدی دارند و با حقوقشان  کمک خرج خرید عیدشان می شود، اما 
ما راننده های سواری و وانت و... که کارمان آزاد است و سال به سال درآمدمان پایین می آید با این 
مخارج سرسام آور چکار کنیم، مگر زن و بچه های این قشر آدم نیستند؟ به گوش مسئوالن برسانید.

939...4382
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عقیل رحمانی مدیر جهادکشاورزی مشهد 
از قلع و قمع ساخت وســازهای غیرمجاز در 
زمین های کشاورزی منطقه »کنه گوشه« خبر 

داد.
 کشف تغییر کاربری گسترده در هاللی

طهماسبی، مدیر جهادکشــاورزی مشهد در 
گفت وگو با قدس و در تشریح آخرین عملیات 
قلع و قمع بناهای تغییرکاربری داده شــده، 
عنوان کرد: حدود یک ماه پیش بود که تیم های 
گشت حفاظت از اراضی جهادکشاورزی مشهد 
حین انجام وظیفه در محدوده شــهر وقتی به 
منطقه هاللی )کنه گوشــه( رسیدند با تعداد 
زیادی قطعه زمین های کشاورزی روبه رو شدند 
که دور تا دور آن ها را برخی افراد دیوارچینی 

کرده بودند. 
وی ادامــه داد: ایــن ماجرا به ســرعت مورد 
استعالم قرار گرفت و مشخص شد اقدام های 
صورت گرفته که در محدوده ای 600 هکتاری 
رقم خورده بود، کامالً غیرقانونی اســت و در 
محل تغییرکاربری گســترده ای ایجاد شــده 

است.

 بنگاه سیار چاشنی تخلف!
مدیر جهادکشــاورزی مشــهد تصریح کرد: 
برهمین اساس دستور داده شد ابتدا دالیل این 
ماجرا به دقت بررســی شود. این گونه بود که 
معلوم شــد یک کانکس در یکی از زمین های 
کشاورزی مستقر شده که در پوشش یک بنگاه 
امالک فعالیت می کند.وقتی مدارک این بنگاه 
امالک سیار مورد استعالم قرارگرفت، پاسخ از 

آن حکایت داشــت که فرد 
گرداننــده آن مــکان دارای 
مجوز قانونی امالک اســت، 
اما به صــورت غیرمجاز در 
یک زمین کشاورزی مستقر 
و اقــدام به خریــد و فروش 
زمین های کشاورزی می کرد.

از  گوشــه ای  به  طهماسبی 
اقدام هــای غیرمجاز صورت 
مذکور  کانکــس  در  گرفته 
اشــاره و در این زمینه بیان 

کرد: فرد بنگاهی به برخی از ساکنان روستاهای 
اطراف گفته بود پس از خرید زمین ها، ساخت 
وساز آن ها هیچ مشــکلی ندارد. در حالی که 

یکــی از دالیل ایجــاد این 
محدوده  در  تغییرکاربری ها 
مــورد بحث همیــن ماجرا 
هماهنگی های  انجــام  بود. 
قضایی و انتظامی برای اعاده 
زمین هــای مذکور به حالت 
قبل، طبق قانون در دستور 
کار جهادکشــاورزی مشهد 

قرار گرفت.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد 
گفت: از همین رو پس از طی 
شدن فرایند موردنیاز و کسب دستور قضایی، 
در اقدامی مشترک همراه با مأموران یگان ویژه، 
مأمــوران کالنتری هاللــی و فرماندهی یگان 

حفاظت امور اراضی جهاد کشاورزی راهی محل 
شــدیم.پس از حضور تیم های مذکور و در پی 
چند ساعت انجام عملیات، حدود 100هکتار 
زمین کشــاورزی که در قطعات مختلفی دور 
آن ها دیوار شده بود و در پهنه ای 600 هکتاری 
گسترده بود، قلع و قمع شد. از سوی دیگر در 
این اقدام تمامی دیوارهای که یک شــبه ایجاد 
شــده بود به همراه بناهایی کــه برای تبدیل 
زمین های کشاورزی به باغ ویال ایجاد شده بود 
هم تخریب و به وضع ســابق اعاده شد.پس از 
انجام عملیات مذکور کانکس امالک سیار که 
در محل به صورت غیرمجاز جانمایی شده بود 

هم به محلی دیگری منتقل شد.

  عملیاتی دیگر در دستور کار
وی همچنین به عملیات اعمال قانون دیگر که 
در مسیر اجرا قرار دارد هم اشاره و در تشریح 
آن گفت: در چند روز آینده 200هکتار زمین 
دیگــر که در آن محل هم به صورت مشــابه 
تغییرکاربــری صورت گرفتــه و این اقدامات 
خالف  قانون در وسعتی حدود 400 هکتار قرار 

دارد، به وضع سابق اعاده خواهد شد.
وی در پایــان عنــوان کرد: بارهــا در مقاطع 
مختلف به خریداران عزیز زمین های کشاورزی 
که تصمیم دارنــد در محل تغییرکاربری رقم 
بزنند هشــدار و همچنین توصیه کرده ایم که 
ســرمایه خود را در این راه مصرف نکنند، چرا 
کــه در پایان، این کار ســودی که برای آن ها 
نخواهد داشت بماند، بلکه موجب خواهد شد 

تا سرمایه آن ها نیز از بین برود.

یک مقام مسئول در جهادکشاورزی مشهد خبر داد

رهایی 100هکتار زمین ازحصار تغییر کاربری 

در چند روز آینده 
200هکتار زمین 

دیگر که در آن محل 
هم به صورت مشابه 

تغییرکاربری صورت 
گرفته  به وضع سابق 

اعاده خواهد شد

بــرش

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
 خروج سامانه بارشی از خراسان رضوی

قــدس: با توجــه به 
و  نقشــه ها  تحلیــل 
مدل های هواشناسی با 
ناپایدار  سامانه  فعالیت 
بارشــی، تا صبح امروز 
بــاران و برف  بــارش 
)در مناطق سردسیر و 
برف  بارش  کوهستانی 

و کوالک(، افزایش ســرعت باد ، تشکیل مه، کاهش دید و 
نیز لغزندگی در محورهای استان رخ خواهد داد. با خروج این 
سامانه از ظهر امروز تا پایان هفته، در اکثر نقاط استان جوی 
نسبتاً پایدار، در ساعات شب و اوایل وقت همراه با تشکیل مه 
و کاهش دید، در مناطق شــرقی گاهی افزایش سرعت باد 
پیش بینی می شــود. همچنین روند کاهش دما تا امشب در 
استان ادامه داشته، اما از روز سه شنبه تا پایان هفته، به تدریج 

دمای هوا افزایش می یابد.
هوای امروز مشهد هم ابری و مه آلود با احتمال بارش پراکنده 

به تدریج کاهش ابرگاهی وزش باد پیش بینی می شود.
در 24 ساعت گذشته ریوش با کمینه دمای 3- درجه سلسیوس 
سرد ترین و سرخس با بیشــینه دمای 22 درجه سلسیوس 
گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند. در این مدت 
بیشترین مقدار بارش از ایستگاه هواشناسی بجستان به مقدار 
4/1 میلیمتر و بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه هواشناسی 
سرخس با سرعت 72 کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
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فارس: رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار گفت: بحث کشتارگاه 
در کمیته ســاماندهی کشــتارگاه های خراسان رضوی مورد 
بررسی قرار گرفت و به پیمانکار 6 ماه فرصت دادند که مجدداً 
نســبت به ساخت کشتارگاه صنعتی سبزوار اقدام کند و اگر 
اقدامی نشود، خلع ید پابرجا می ماند. ولی اهلل جغتایی با اشاره 
به صدور پروانه تأسیس کشتارگاه صنعتی در این شهرستان 
توسط شــرکت کویرخراسان در سال 13۸2، اظهار کرد: این 
شرکت مدتی پروژه را جلو برد اما بعد رها کرد و حتی مسئول 
شــرکت مذکور تماس های ما را پاســخ نمی داد. وی با بیان 

اینکه در ســال 1396 حکم خلع ید پروژه کشتارگاه صنعتی 
ســبزوار صادر شد، افزود: پس از صدور حکم خلع ید، مجدداً 
شرکت سازنده کشتارگاه صنعتی سبزوار به انجام فعالیت هایی 
اقدام کرد و از ســوی اداره های مربوط به شــرکت اعالم شد 
که اعتبار پروانه به پایان رســیده و خلع ید انجام شده است.  
وی ادامه داد: شــرکت ســازنده کشــتارگاه صنعتی سبزوار 
از طریق رأی دیوان عالی کشــور دستور داد تا پروانه خلع ید 
دوباره مورد بررسی قرار گیرد. رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار 
بیان کرد: بحث کشتارگاه در کمیته ساماندهی کشتارگاه های 

خراســان رضوی مورد بررسی قرار گرفت و به پیمانکار 6 ماه 
فرصت دادند که مجدداً نسبت به ساخت کشتارگاه صنعتی 
سبزوار اقدام کند و اگر اقدامی نشود، خلع ید پابرجا می ماند. 
جغتایی در خصوص وضعیت کشتارگاه فعلی سبزوار ، تصریح 
کرد: این کشتارگاه ســنتی و قدیمی مربوط به سال 13۵0 
است و پاســخگوی نیاز شهرستان سبزوار نیست. وی یادآور 
شد: فاضالب کشتارگاه فعلی سبزوار مشکالت زیادی دارد و 
دفع ضایعات کشتارگاهی از جمله الشه ها مشکل دارد و خط 

کشتارگاه آن نیز به صورت سنتی انجام می شود. 

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان:

کشتارگاه صنعتی در سبزوار خلع ید می شود 
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ورزش رخاسان مروری بر وقایع  آذر و دی 57 در مشهد

قیام و همبستگی مردم مشهد در مبارزه با طاغوت
قدس  جرقه های نهایی قیام مردم مشــهد از 
آذر 57 آغاز شــد و دی ماه همان سال، از جمله 
نهم و دهم دی، بســیار پررنگ و تأثیرگذار بود 
و در کنار قیام های ســایر نقاط کشور به تدریج 
زمینه سقوط رژیم منفور پهلوی را فراهم کرد. 
در این ایام بعضی روزها در مشهد از جلوه خاصی 
برخوردار بود که به مرور برخی از وقایع تأثیرگذار 

آن دوران می پردازیم.

19 آذرماه؛ حمله به بیمارستان امام رضا)ع(
برای بررسی واقعه دردناک حمله به بیمارستان 
امام رضا)ع( باید به چند روز قبل برگشت؛ روزی 
که حضرت آیت اهلل خامنه ای از تبعید برگشــته 
و مجــدد با دو یار انقالبی خــود، آیت اهلل واعظ 
طبســی و هاشــمی نژاد برای رهایــی مردم از 

ستم های رژیم پهلوی همراه شده بود.
صبــح روز نهم محرم برابر با 19 آذر ســال 57 
مراسم عزاداری با سخنرانی شهید هاشمی نژاد 
در مدرســه نواب برگزار شد و حدود ساعت 11 
ختم مجلس بــود، بعد از آن یــک راهپیمایی 
باشکوه به رهبری این سه یار مبارز انقالبی به راه 
افتاد. راهپیمایی پس از ایراد سخنرانی و قرائت 
قطعنامه پایان یافت. این قطعنامه 9 بند داشت 
که در بند نخست آن، خلع ید رژیم خواسته شده 

بود که مردم هم تأیید کردند.
با قرائت این قطعنامه، خلع ید شاه عمالً رسمیت 
یافت و مقدمه ای شــد تا به پیشــنهاد آیت اهلل 
خامنه ای مردم برای مراســم خطبه خوانی شب 
عاشــورای حرم مطهر رضوی توســط مرحوم 
آیت اهلل واعظ طبســی به صحن انقالب دعوت 
شــوند. مردم بعد از نماز مغرب و عشا در صحن 
عتیق )انقالب فعلی( شاهد این مراسم و شنیدن 
قرائت خطبه به نام امام خمینی)ره( توسط رهبر 
معظم انقالب بودند.خطبه  که بــه نام امام)ره( 
خوانده شــد، مردم جســارت یافتند تا همان 
شــب به براندازی نمادهای شــاه در شهر اقدام 
کنند. انداختن مجسمه شاه در میدان مجسمه 
)شــهدای فعلی(،  بیمارســتان امــام رضا)ع(، 
بیمارستان شــهناز)قائم فعلی(، فلکه تقی آباد 
)میدان دکتر شــریعتی فعلی( و هنرستانی در 

خیابان نخریسی از جمله این نمادها بودند.

21 آذرماه
شکســتن نمادهای شــاه و راهپیمایی باشکوه 
مردم مشــهد، به تهــران انعــکاس یافت و به 
 خشونت رژیم انجامید. ارتشبد غالمرضا ازهاری، 
نخســت وزیری که حکومت نظامی در کشور را 
اداره می کرد برای مریدان شــاه تانک های تیزرو 

و امکانات ضدضربتی به مشهد فرستاد تا آن ها 
را علیــه انقالبیون تحریک کند. زنان بی حجاب 
و ضدانقالب روز بعد عاشورا یعنی 21 آذرماه به 
چهارراه لشکر آمدند تا خودی نشان دهند و زیر 
لباس شان اسلحه داشتند. آن ها هر کاری را در 
محدوده شهربانی )بیمارســتان ثامن االئمه)ع( 
کنونی( انجام می دادند، اما مــردم دور آن ها را 
گرفته و محاصره شــان کردند، حرکت مزدوران 

نافرجام ماند و نتوانستند کاری از پیش ببرند.

22 آذرماه
روز 22 آذرماه ضدانقالب ها منسجم شدند، چوب 
و زنجیر به دست، علیه مردم و انقالبی ها راهپیمایی 
به راه انداختند. ناکامی حرکت زنان ضدانقالب 
موجب شــد همین جمعیت به بیمارستان امام 
رضا)ع( حمله ور شوند. اهانت به ساحت مقدس 
بیمارســتان، موجب اعالم اعتصاب 72 ساعته 
پزشکان و کارکنان بیمارستان امام رضا)ع( شد.

23 آذرماه
صبح روز 23 آذرماه مردم از واقعه بیمارســتان 
امام رضا)ع( در شــوک قرار گرفتند؛ اصالً تصور 
این را نمی کردند به این بیمارستان حمله شود. 
مزدوران رژیــم با حمایت تانک و نفربر ارتش و 
مجهز به اســلحه و سرنیزه ســاعت 10 صبح 
نرده های ســمت خیابان بهار را شکســته و با 
رعب و وحشت وارد محیطی شدند که سکوت و 
آرامش از ملزومات آن و تابلوی بوق زدن ممنوع 
در محدوده آن هشداری برای رانندگان بود؛ ولی 
این هتک حرمت به محیط بیمارستان، نشان از 

وحشیگری رژیم بود.

تحصن علما و پزشکان
اتفاق دلخراش بیمارستان امام رضا)ع( به مسجد 
کرامت، پایگاه انقالبیون اطالع داده می شود. وقتی 
خبر حمله به بیمارســتان به آیت اهلل خامنه ای 
رســید، ایشــان به راه افتادند، بقیه علما هم با 
ایشان همراه و در مسیر به جمعیت اضافه می شد. 
خیابان چمران به سمت میدان بیمارستان، توسط 
مأموران رژیم بسته شده بود. فقط راه باریکی را 
برای افرادی که می خواســتند از بیمارســتان 
خارج شــوند، باز گذاشته بودند. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای جلودار جمعیت و بقیه مردم پشت سر 
ایشان بدون هیچ واهمه ای وارد بیمارستان شدند 
و ســربازانی که اسلحه به دست جلو آن ها صف 
کشیده بودند، جرئت تیراندازی پیدا نکردند.عصر 
همان روز علما و جامعه پزشکان در اعتراض به 
این واقعه در مســجد بیمارستان تحصن کرده و 
از مردم دعوت کردند تا به جمع تحصن کنندگان 
بپیوندند. جوانان از این تحصن حمایت می کردند 
و اصناف هم با نان، خرما، کشمش و... به پذیرایی 

از این جمع می پرداختند. 

دی ماه خونین مشهد
روز دوم دی تعداد زیادی از مردم مشهد از میدان 
شهدا و خیابان آیت اهلل شیرازی به سمت چهارراه 
شــهدا و حرم مطهر امام رضــا)ع( راهپیمایی 
کردند. عمال وابسته به رژیم پهلوی در این روز 
با حمله به صفوف راهپیمایی، تعدادی از مردم 

مشهد را مجروح کرده و به شهادت رساندند.
روز پنجم دی به دنبال آتش سوزی گسترده ای 
که در زندان وکیل آباد مشهد رخ داد و پس از 13 
روز تحصن، راهپیمایی باشکوهی از جلو صحن 

موزه )رواق امام)ره( فعلی( آغاز شد و با سخنرانی 
کوبنده مقام معظم رهبری در داخل بیمارستان 
امام رضا)ع( پایان یافت که در این راهپیمایی هم 
تعدادی از مردم توسط عمال پهلوی شهید و یا 
مجروح شدند. مجلس یادبود هفتم شهدای دوم 
دی ماه، در مســجد جامع گوهرشاد برپا شد و 
حضرت امام خمینی)ره( با صدور بیانیه ای، ضمن 
ابراز همدری با بازماندگان واقعه دوم دی مشهد، 
روز هفتم شهدای این روز را عزای عمومی اعالم 
کردند. مردم مشهد به مناسبت سالگرد شهدای 
دی ماه 56 در قم و همچنین چهلمین روز فاجعه 
هجوم عمال ستمشــاهی به حــرم مطهر امام 
رضا)ع(، روز نهم دی با شرکت در یک راهپیمایی 
پرشور خشــم و انزجار خود را از جنایات رژیم 
پهلوی اعالم کردند. نقطه اوج این تظاهرات در 

خیابان بهار و در مقابل استانداری خراسان بود.
به دنبــال ورود چند تانک و نفربر ارتشــی به 
محوطه اســتانداری، تعدادی از مردم به گمان 
اینکه ارتشــیان نیز به آنان پیوسته اند، سوار بر 
تانک ها شدند، ولی به دنبال شلیک گلوله توسط 
تانک ها، تعداد زیادی از مردم حاضر در تظاهرات 
که تا چهارراه لشــکر ادامه داشــت، به شهادت 

رسیده و یا مجروح شدند.

 قتل عام وحشیانه 
جنایت های عمال رژیم منفور ستمشــاهی روز 
نهم دی در مشــهد، زمینه ساز حضور گسترده 
مردم در تظاهرات دهم دی بود که به »یکشنبه 
خونین« معروف شد. مأموران ستمشاهی در این 
روز هر انسان زنده ای که در خیابان های محدوده 
راهپیمایی می دیدند، به گلوله می بستند، برایشان 
کوچک، بزرگ، مرد یا زن مهم نبود. آن ها حتی 
بــه افرادی که در صف نانوایی و نفت ایســتاده 
بودند، نیز رحم نکرده و از وحشــیگری خود در 

امان نگذاشتند.

 پیروزی زودهنگام
انعکاس خبر واقعه 10 دی مشــهد موجب شد 
بختیار، نخست وزیر غیرقانونی وقت، در اقدامی 
ظاهرسازانه به احترام شهدای مشهد و قزوین روز 
17 دی مــاه را عزای عمومی اعالم کند، اما امام 
راحل به دلیل همدردی با خانواده های شــهدا و 
مخالفــت با دولت بختیــار 18 دی ماه را عزای 
عمومی اعالم کردند. در پی این واقعه اســتاندار 
وقت خراسان، صادق امیرعزیزی در14 دی ماه 
57 مجبور به استعفا شد و مشهد را ترک کرد. 
بدین ترتیب می توان گفت انقالب مردم مشهد 

زودتر از سایر نقاط کشور به پیروزی رسید.

افتخار

هنر هفتم

سالمت
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد

 بیمارستان صحرایی 
با ۳۲ تخت آماده مقابله با »کرونا«

قدس: استاندار خراسان 
رضوی گفت: دستورعمل  
پیشــگیرانه بــا موضوع 
از ســوی  ویروس کرونا 
پزشکی  علوم  دانشــگاه 
مشــهد تدوین و توسط 
استانداری به دستگاه های 

اجرایی ابالغ می شود. 
علیرضا رزم حسینی در کارگروه فرهنگی اجتماعی سالمت، 
زنــان و خانواده، اظهار کرد: در خصوص پیشــگیری از ورود 
ویروس کرونا به کشــور، ابالغی از ســوی معاون اول رئیس 
جمهور مبنی بر آماده باش غیررسمی دستگاه های ذی ربط به 

استانداران انجام گرفته است. 
وی بــا تأکید بر اینکه باید آموزش های پیشــگیرانه در همه 
حوزه ها به ویژه حوزه ســالمت مورد توجه قرار گیرد، افزود: 
خوشــبختانه ایران در رنکینگ بین المللی حوزه بهداشــت 
جایگاه خوبی دارد، همچنین به دلیل آموزش های انجام گرفته 
و رعایت شــرایط بهداشتی، خراسان رضوی کمتر در معرض 
شــیوع بعضی بیماری ها در فصول گوناگون سال قرار داشته 

است. 
رزم حسینی تأکید کرد: در مراکزی نظیر دانشگاه ها، مدارس، 
کارخانجات، فرودگاه، راه آهن، مناطق مرزی و دیگر مراکزی 
که تجمع جمعیتی داریم، حتماً باید دستورعمل پیشگیرانه 

اجرایی شده و اطالع رسانی الزم انجام گیرد. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ویروس 
کرونا میلیون ها نفر از جمعیت چین را تحت تأثیر قرار داده و 
خسارت هایی به این کشور وارد کرده است، ادامه داد: اگر در 
مقوله آموزش، اطالع رسانی و اقدام های پیشگیرانه موفق عمل 
کنیم، خسارت های احتمالی به طورقطع کاهش پیدا خواهد 
کرد. رئیس دانشگاه علوم پزشــکی مشهد هم در بخشی از 
این جلسه گفت: طی روزهای گذشته شایعه هایی در زمینه 
ورود ویروس کرونا به خاک کشــورمان مطرح شده است، اما 
تا این لحظه مورد تأیید شــده ای از وجود کرونا در مرزهای 
ایران نداریم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد تمامی اخبار 
منتشر شــده درباره ورود ویروس کرونا به خراسان رضوی را 
تکذیب کرد. بحرینی تأکید کرد: جلسه های آموزشی مفصلی 
برای مدیران بیمارستان ها و رده های گوناگون پرستاری برگزار 
کرده ایم، ضمن اینکه آزمایشگاه جامع ما هم برای اقدام های 
تشــخیصی از آمادگی الزم برخوردارنــد. وی افزود: چندین 
ویدئوکنفرانس با همکاران داشته ایم و بیمارستان صحرایی هم 

با 32 تخت آماده مقابله با ویروس کروناست.

 قهرمانی استان در دوی صحرانوردی 
نوجوانان روستایی کشور 

خراســان  تیم  قدس: 
رضوی در مسابقات دوی 
نوجوانان  صحرانــوردی 
روستایی کشور و انتخابی 
تیم ملی در مشــهد بر 

سکوی نخست ایستاد. 
رئیــس هیئــت ورزش 
روستایی و بازی های بومی محلی خراسان رضوی اظهار کرد: 
در مســابقات دوی صحرانوردی نوجوانان روستایی کشور و 
انتخابی تیم ملی که در مشهد برگزار شد، تیم خراسان رضوی 
بر سکوی نخست ایستاد و تیم های زنجان و خراسان جنوبی 
به ترتیب دوم و سوم شدند.وی افزود: این مسابقات با حضور 
80 ورزشکار از 15 استان، در ورزشگاه ثامن االئمه)ع( مشهد 
برگزار شد.خوش باطن عنوان کرد: در بخش 6 هزار متر، ایمان 
اسماعیلی و مجتبی حسینی از خراســان رضوی اول و دوم 

شدند و علیرضا نجفی از زنجان بر سکوی سوم ایستاد.
وی ادامه داد: در بخش 3 هزار متر، علی امیریان از سیستان و 
بلوچستان مقام نخست، محمدرضا بیات از زنجان مقام دوم و 
سید سجاد آقایی از خراسان رضوی مقام سوم را کسب کردند.

 پایان مرحله سوم لیگ برتر کبدی 
بانوان به میزبانی مشهد

قدس: مرحله ســوم لیگ برتر کبدی بانوان باشگاه ها در مشهد 
مقدس برگزار شد.9 تیم از هشت استان به مدت سه روز مسابقات 
را برگزار کردند. تیم های مدعی تهران الف، تهران ب، سیســتان 
و بلوچستان، بیمه ســالمت ایالم و شورا و شهرداری قزوین در 
کورس رقابت برای کسب عنوان های اول تا سوم هستند.در یکی 
از مهم ترین دیدارهای مرحله ســوم، تیم سیستان وبلوچستان 
موفق شد در برابر تهران الف صدرنشین لیگ برتر با حساب 30 
بر 23 پیروز از زمین خارج شود تا نخستین شکست تهران الف 
در مشهد اتفاق بیفتد.در جدول رده بندی لیگ برتر بانوان تا پایان 
مرحله سوم تیم های تهران الف، تهران ب و سیستان وبلوچستان 
به ترتیب اول تا ســوم هستند.تیم خراســان رضوی نیز در این 
مرحله برابر گیالن پیروز شــد و بازی را به تیم های سیستان و 

بلوچستان، گلستان و ایالم واگذار کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان شمالی خبر داد
 نبود خوابگاه و 100 پروژه نیمه تمام ورزشی 
قدس: مدیرکل ورزش و 
شمالی  خراسان  جوانان 
از وجــود 100 ســالن 
ورزشی نیمه تمام در این 
استان خبر داد و گفت: 
یک  حتی  اســتان  این 
سانتیمتر خوابگاه ورزشی 
ندارد.کوروش بهادری اظهار کرد: یکی از درخواست های این 
اداره کل در سفر رئیس جمهور در تابستان امسال اختصاص 
اعتبار برای ســاخت خوابگاه ورزشی بوده است.وی افزود: در 
همین راســتا برای اجرای این پروژه مبلغ 8 میلیارد تومان 
اختصاص داده شد و برای این پروژه زمینی در محل مجموعه 
ورزشــی تختی بجنورد در نظر گرفته شده است که در آنجا 
اجرایی می شــود. بهادری اظهار کرد: خراســان شمالی جزو 
محدود اســتان هایی بوده که توانسته اعتبارات خانه جوان را 
جذب کند. خانه های جوان بجنورد، اسفراین و شیروان نیز در 

دهه فجر امسال به بهره برداری خواهند رسید.

 ورزشکاران روستایی استان مقام 
نخست کشور را کسب کردند

ایرنــا: نایــب رئیــس 
محلی  بومــی  بازی های 
خراســان رضــوی گفت: 
روســتایی  ورزشــکاران 
این اســتان در نخستین 
دوره المپیــاد ورزش های 
روســتایی کشــور »جام 
خوشه چین« در شیراز موفق به کسب مقام نخست این رقابت ها 
شدند.سمیه رضایی افزود: این ورزشکاران با دو مدال طال، دو نقره 
و دو برنز موفق به کسب عنوان قهرمانی این رقابت ها شدند.در این 
رقابت ها، استعدادهای ویژه شناسایی و به فدراسیون ورزش های 
روستایی و بازی های بومی  محلی معرفی  شدند.نخستین دوره جام 
خوشه چین با شعار »بهترین ها از بین بیشترین ها« به صورت روستا 
پایه انجام شد و ورزشکاران از سطح روستا به بخش، شهرستان، 

استان، منطقه و در نهایت به مرحله ملی راه پیدا کردند.

نشست خبری

محبوبه علی پور: به مناسبت ایام اهلل دهه فجر 24 هزار و400 
دقیقه برنامه از صداوســیمای خراسان رضوی پخش می شود.

مدیرکل صدا و ســیمای خراسان رضوی با بیان این مطلب در 
پاسخ به خبرنگار قدس درباره وضعیت تولید و پخش برنامه های 
ویژه دهه فجر و یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی، 
گفت: به مناســبت این ایام، پخش 131برنامه پیش بینی شده 
اســت. چنان  که در بخش صدا 4 هزار و 600 دقیقه، در حوزه 
ســیما 8 هزار و 750 دقیقه و در بخش خبر 120 دقیقه برنامه 
خواهیم داشــت. همچنین در رادیو زیارت 3 هزار و180دقیقه، 
در بخش بــرون مرزی نیز در رادیــو دری 803 دقیقه و رادیو 
تاجیک و ازبک 150 دقیقه برنامه پیش بینی شده است. محسن 
نصرپور افزود: مستند  کوچه های خورشید با رویکرد وقایع انقالب 
در مشــهد، مردان روح اهلل با محوریت معرفی شهدای پیش از 
انقالب در مشــهد و خیابان انقالب نیز به روایت وقایع مؤثر در 
پیروزی انقالب می پردازد. همچنین مستندهای دیگری همانند 
شــاهد بزم بهار، وقت سحر با محوریت بیان خاطرات زندانیان 
سیاســی انقالب برای این ایام تدارک دیده شده است. مستند 

شهید هاشمی نژاد نیز از دیگر کارهای تولیدی مرکز برای دهه 
فجر پخش خواهد شد. البته پیش تولید سریال فاخر»تقدیر« با 
محوریت انقالب فرهنگی و جریان جنبش های دانشــجویی در 
خراسان رضوی نیز آغاز شده که در سال آینده پخش خواهد شد.

نمایش شکوه حضور یک ملت
مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی در ادامه تصریح کرد: 
بیان شکوه و عظمت راهپیمایی 22بهمن و تشویق و همراهی 
مردم، تعهد و عالقه مندی مردم به نظام و نشــاط مردمی در 
همه عرصه ها از مهم ترین فعالیت های صدا و سیما در این ایام 
اســت. ازهمین رو در قالب برنامه »رسم همدلی« به انعکاس 
گزارش هایی از راهپیمایی های این روز در شــهرهای مختلف 
اســتان خواهیم پرداخت. همچنین درهمین روز ویژه برنامه 
»باشکوه مثل همیشه« از سوی سیمای استانی پخش خواهد شد. 

11هزار دقیقه برنامه انتخاباتی
مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی با تأکید براینکه تالش 

رسانه اســتانی در این اســت که انتخابات مجلس خبرگان 
تحت الشعاع انتخابات مجلس قرار نگیرد، افزود: ازاین رو سعی 
کردیم 20درصد برنامه ها بــا موضوع مجلس خبرگان و 80 
درصد با موضوع انتخابات مجلس شــورای اسالمی باشد. وی 
خاطرنشان کرد: چهار نامزد در انتخابات میان دوره ای مجلس 
خبرگان حائز صالحیت شــد ه اند که برای هــر کدام از آن ها 
یک برنامه 18 دقیقه ای تلویزیونی و یک برنامه 18 دقیقه ای 
رادیویی پیش بینی شــده است. به این ترتیب از 23 بهمن ماه 
پخش برنامه های تبلیغات مجلس خبرگان رهبری در صدا و 

سیمای مرکز خراسان رضوی آغاز می شود.

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

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱
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 موفقیت عکاس قدس در کسب مقام 
اول بین المللی مسابقه عکاسی 

قدس: در دومین جشنواره 
بین المللی عکاسی مستند 
 bakhish.collective
بــا موضــوع »کمــک« 
که بــا حضور عکاســان 
ایرانــی برگزار  خارجی و 
هاشمی  سیدحمید  شد، 

)عکاس روزنامه قدس( از ایران موفق به کسب مقام اول بین المللی 
این مسابقه شد.

در بیانیــه هیئت داوران این مســابقه آورده شــده اســت: 
عکس های برگزیده و الیق رتبه این مســابقه، نشان از رشد 
این رویداد عکاســی بود. از تمام دوســتان عکاس به خاطر 
حضورشان قدردانیم. انتظار می رود عکاسان هنرمند با احترام 
به قوانین این شــاخه از عکاسی و با تحقیق جریان های مهم 
دنیای عکاســی معاصر، بیش از پیش حضورشــان در وقایع 

عکاسی مایه دلگرمی باشد.
شایان ذکر است آثار نوشتاری و عکاسی  سیدحمید هاشمی 
پیش از این در ده ها مسابقه و جشنواره عکاسی بین المللی و 

مطبوعاتی موفق به کسب مقام های ممتاز شده است.

کارگردان فیلم در گفت وگو با قدس:
 فیلم سینمایی »جادوی شهر شیرین« 

ساخته می شود
آنالین-مهدیه  قدس 
فیلم  کارگردان  قمری: 
سینمایی »جادوی شهر 
شیرین« گفت: نخستین 
فیلم سینمایی کودک در 

مشهد ساخته می شود. 
در  پــاداش  محبوبــه 

گفت وگو با قدس آنالین با اشــاره به اینکه پیش تولید اولیه 
فیلم سینمایی »جادوی شهر شیرین« از پنجشنبه گذشته در 
مشهد آغاز شد، اظهار کرد: این شاید نخستین بار باشد که فیلم 
سینمایی کودک در این شهر ساخته می شود.وی با تأکید بر 
اینکه سعی کردیم بیشتر عوامل تولید این فیلم سینمایی را از 
مشهد انتخاب کنیم، متذکر شد: نویسنده این فیلم سینمایی 
مهدی ســیم ریز بوده، کارگردانی مشترک توسط من و آقای 
سیم ریز انجام می شــود. این کارگردان ادامه داد: حدود 17 یا 
18 بازیگر در این فیلم به ایفای نقش می پردازند که نقش اول 
را یک کودک برعهده دارد.پاداش با بیان اینکه داستان این فیلم 
تخیلی است، یادآور شد: آستان قدس رضوی، اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خراسان رضوی و بخش خصوصی از تولید این 
فیلم حمایت می کنند، افزود: آستان قدس بهتر از ارگان های 

دیگر از ساخت فیلم و نمایش حمایت می کند.

شماره پیامک: ۳0007۲۳05  فرهنگ و زندگی4
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹0۳۸۳۴۳۸01 

فضای مجازی: 

دوشنبه 14 بهمن 1398
 8 جمادی الثانی 1441 3 فوریه 2020  
سال سی و سوم  
شماره 9176  ویژه نامه 3560 
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محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1   ا ب و ا ل ف ض ل ب ی ه ق ی  
 2 ت گ ر ی   ت ی ر ا ژ   م ا س ک
 3 ا و ا ر ه   ل ب ه   ب ا ه ن ر
 4 م   ت ا ی ب   ه و ت ن   ر ا م
 5 س س   ن ر د ه   ت ر ا ن ه   ل
 6 و ل ت   م ر م ر   ا م و   ت ی
 7 ن ی س ا ن   ا ش پ ز   ک ر ا ن
 8   م ر ی د ا ن   ر و ا ی ا ت  
 9 م ا ی و   ک ا ت د   ن ا ک ا م
 10 ک ن   ا م ت   گ ی ش ه   ع م ل
 11 ا   ت ن ب و ر   س و د ا   ی ا
 12 ش ت ا   ی ر م ر   خ ا ش ع   ز
 13 ف ع ل ی ت   ا س د   م ر ا ح م
 14 ه د ی ه   س ر م د ی   ا ب ل ه
 15   د ا و و د م ی ر ب ا ق ر ی  

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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1. موسیقیدان و آهنگساز سرشناس ایرانی و 
از شاگردان استادصبا که آهنگسازی مجموعه 
»بوی باران« استاد محمداصفهانی از کارهای 
شهر فارس  سابقا به این   .2 دشنام  اوست- 
دریاچه  عدد خیطی-  »تراکمه« می گفتند- 
خزر 3. مثل و مانند- بیمارپرسی- پدربزرگ  4. 
رسوب ته جوی- سفید آذری- آینه- برداشت 
محصول 5. رانده شده از درگاه خداوند- لسان- 
حرارت بدن بیمار 6. وزیر خردمند انوشیروان 
ساسانی- از نوشت افزارها 7. مروارید درشت- 
درخت انگور- چاله- حیرت 8. بیخ- پایتخت 
و از بنیان گذاران  یوگسالو  مارشال  سنگال- 
جنبش عدم تعهد 9. نوعی آچار ال شکل- شهری 
 از توابع قصرشیرین- پیمودن- صد مترمربع 
صوت   .11 عاشقانه  فتوی دادن-   .10
گون  از گیاه  که  صمغی  قیمت-  شگفتی- 
گرفته می شود 12. رشدکردن- گذرگاه میان 
صحرا   .13 سودحرام  زبان گنجشک-  کویر- 

آلمان  امپراتوری  اجتماعی-  قاعده  و بیابان- 
زنانه  تن پوشی  قرآن-  قلب  معکوس-   .14 
با  باغچه ای  زیبای  گیاه  سهل انگاری-   .15

گل های زرد مایل به نارنجی

از ورزش  شاخه ای  شادی-  سروصدای   .1
موبایل  موسیقی-  الفبای  قابله-   .2 قایقرانی 
آبی-  مفرح  ورزش  و رجحان-  برتری   .3
دیگر کشور  نام  پیشانی-  چروک  باهوش 4. 
میانمار- نت چهارم- وسنی 5. دوست داشتن- 
نازا-   .6 خودش  روی  حرفی  عظیم-  مدل- 
در میقاتش   .7 گوارش  از دستگاه  بخشی 
ورزش  از قواعد  را جالل آل احمد نوشته- 
بسکتبال- ارزش و اعتبار 8. از پهلوانان بزرگ و 
خوش نام ایرانی در شاهنامه- نوعی سیم کشی 
»مدارک«  رانده شده 9. شکاف-  ساختمانی- 
درهم ریخته- غمگین 10. متصدی کتابخانه - 

شعله آتش 11. آخرین رمق- از آزمون های سطح باالی زبان 
انگلیسی- پژواک صدا- ابر زمینی 12. شهری در منطقه رور 
آلمان- الفبای موسیقی- عنوان درشت روزنامه ای - ناپدری 
13. رنگ روشن- خدای من- سوبسید 14. رفتن به اماکن 
مذهبی- پرده در – بی نظیر 15. دستگاه نگهداری نوزاد نارس- 

پرداخت کردن نقاشی

  افقی

  عمودی

مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی خبر داد

تولید و پخش 24 هزار و400 دقیقه برنامه به مناسبت دهه فجر 
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