
آموزش های کرونایی به 8هزار خانوار خراسان شمالیاز تشک کشتی تا کوه های کردستان
طرح شهید سلیمانی، موفق و اثرگذار ادامه داردبه بهانه سالگرد شهادت علی اصغر حسینی محراب

متولد ۱۵  مــحــراب«  شهید »علی اصغر حسينی 
مــرداد ۱۳۴۰ در مشهد یکی از دالورمـــردان خطه 
از ۱۴ سالگی جــزو تیم کشتی و  خورشید اســت. 
فوتبال حرفه ای مدرسه بود و چندين بار هم در وزن 
خود به مقام قهرمانی در سطح نواحی مشهد و 
استان رسيده بود. در ۱8 سالگی با پيروزی انقالب 
اسالمی و به فرمان امــام)ره(  به بسيج پيوست. در 

سال ۶۰  با توجه به...

طرح شهید سلیمانی با هدف کنترل همه  گیری کرونا 
همزمان با اجرای محدودیت های کرونایی در کشور 
آغاز شد که با گذشت بیش از یک ماه از اجرای این 
طرح، توانسته کاهش قابل توجهی را در بحث ابتال 
و فوتی های کرونا به همراه داشته باشد. شناسایی 
زودهنگام بیمار کرونایی و افراد در معرض تماس در 
منزل یا محل کار با انجام قرنطینه خانگی و یا انتقال 

به نقاهتگاه مراقبت از... .......صفحه 2 .......صفحه 4 
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فعالً  فقط 
نام نویسی  می کنیم

در حوالی شیروان 
نوسان برق

 7هزار مرغ را 
نابود کرد!

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
خراسان جنوبی:

خاموشی ها قابل 
پیش بینی  نیست!

واکنش سازمان نظام پزشکی به پیگیری های قدس 
درباره واکسن کرونا

iروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران n f o @ q u d s o n l i n e . i r

پنجشنبه  25 دی 1399

30جمادی االول 1442  
 14 ژانویه 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9443  
ویژه نامه 3822 

دفــاع  شعر  استانی  جــشــنــواره  هشتمین  فــخــرایــی:  جلیل 
مقدس و نهمین دوره جایزه ادبی یوسف )داستان کوتاه با 
موضوع دفاع مقدس و مقاومت اسالمی( از مهر سال جاری 
همزمان با دیگر استان ها، با مشارکت دستگاه های فرهنگی 
و اجرایی، در استان خراسان رضوی در حال برگزاری است 
که دبیرخانه این دو جشنواره در اداره  کل حفظ آثار و نشر 
با  آثــار  ارزیابی  و  از دریافت  ارزش هــای دفــاع مقدس، پس 
بهره گیری از توان علمی استادان کارآزموده، در اختتامیه ای 
در اواسط اسفند سال جاری از همه برگزیدگان این دوره و 
دوره پیشین با اهدای تندیس، لوح تقدیر و جوایزی نفیس 

تجلیل خواهد کرد. 
حفظ  اداره  کل  تاریخ  و  ادبیات  مدیر  عشقی،  جعفر  دکتر 
آثــار و نشر ارزش هـــای دفــاع مقدس خراسان رضــوی گفت: 
اگر برگزاری جشنواره هایی چون جشنواره شعر دفاع مقدس 
بر ارزیابی آثــار و اهــدای جوایز  و جایزه ادبــی یوسف، صرفاً 
متوقف باشد، راه به جایی نخواهیم برد بلکه کار اصلی باید 
پس از برگزاری جشنواره هایی از این دست اتفاق بیفتد که 
آن هم کشف استعدادهای جدید، آموزش و سرمایه گذاری 
روی آن هاست. چنین سرمایه هایی می توانند آثار جهانی خلق 

کنند و پیام های شهیدان را به گوش مردم جهان برسانند.
برگزاری  دربـــاره  ما  خبرنگار  با  گفت وگو  در  که  عشقی  دکتر 
نهمین دوره از جشنواره ادبی داستان کوتاه دفاع مقدس سخن 
می گفت اظهار کرد: این جشنواره به یادبود یکی از نویسندگان 
شهید به نام »یوسف ملک شامِران« تاکنون در هشت دوره 
برگزار شده است. اگرچه این جشنواره بنا به دالیلی دو سال 

است که به صورت کشوری برگزار نشده اما برخی استان ها آن 
را به صورت استانی و خودجوش برگزار کرده اند.

و  عــنــوان  ایــن جشنواره  ــرای  ب را  عشقی، ۶ هــدف مــحــوری 
تصریح کرد: جشنواره ادبی یوسف، اهدافی چون هم افزایی 
خلق  و  تولید  استان،  مختلف  مناطق  در  پــایــداری  ادبیات 
مقدس،  دفاع  و  مقاومت  ادبیات  حوزه  در  فاخر  ادبی  آثار 
مقاومت  و  مقدس  دفــاع  در  داستانی  اندیشه های  بازتاب 
عنوان  به  مقدس  دفــاع  فرهنگ  ترویج  و  تبیین  ۴۰ســالــه، 
پیشران فرهنگ ملی برای نیل به آرمان های انقالب اسالمی، 
بازشناسی فرهنگ جهاد، شهادت و پایداری و پاسداری از 
آرمان ها و ارزش های انقالب و در نهایت شناسایی و معرفی 
نویسندگان نوقلم و جوان به جامعه - که به نظرم مهم ترین 

هدف است - را دنبال می کند.
وی همچنین در تشریح اهداف جشنواره استانی شعر دفاع 
مقدس گفت: این جشنواره که »سروهای آسمانی« نام دارد، 
و  تعیین شاخص ها  و  نظری  مبانی  تبیین  هدف هایی چون 
معیارهای روز شعر دفاع مقدس و مقاومت مطابق با منویات و 
تدابیر رهبر معظم انقالب، تبیین راهکارها و ترویج و گسترش 
فعالیت  به  هویت بخشی  و  تمرکززدایی  دفاع مقدس،  شعر 
شاعران استان ها و مناطق مختلف کشور به  ویژه روستاها، 
شناسایی و پرورش استعداد شعری شاعران جوان و برجسته 
عرصه شعر دفــاع مقدس و همچنین فعال سازی و تقویت 
جریان تولید شعر مقاومت در سراسر کشور را دنبال می کند.
از دیــربــاز، خطه  اینکه خــراســان  با اشــاره به  ادامــه  وی در 
ادب خیزی بوده  است و این موضوع، اثر خود را تا به امروز 

در هر اتفاق فرهنگی از جمله جشنواره  ها نشان داده  است، 
ادبی یوسف،  نمونه در دوره هفتم جایزه  برای  کرد:  اضافه 
کشوری  برگزیده  نویسنده های  به  که  جایزه ای   28 میان  از 
تعلق گرفت، هفت جایزه را نویسندگان این استان به خود 
را  از جایزه های کشوری  اختصاص دادند؛ یعنی 2۵ درصد 
نویسندگان خراسان رضوی از آن خود کردند که این اتفاق 

در نوع خودش یک رکورد محسوب می شود.
سروهای  شعر  »جشنواره  عناوین  و  موضوع  مــورد  در  وی 
آسمانی« و »جایزه ادبی یوسف« گفت: بخش های گوناگونی 
در این دوره از جشنواره ها پیش بینی شده  است که شامل 
مــوضــوع هــایــی چـــون دفـــاع مــقــدس و مــقــاومــت اســالمــی، 
مقدس  دفــاع  ۴۰ سالگی  وطــن،  مدافعان  و  حــرم  مدافعان 
شهرها  مقاومت  مقدس،  دفاع  و  زنان  آن،  دستاوردهای  و 
خانواده  ایثارگران،  و  آزادگــان  رزمندگان،  مقدس،  دفــاع  در 
ایثارگران اعم از مادران، همسران، خواهران، دختران و سایر 
و  اسالمی  همگرایی  و  وحــدت  ایثارگران،  و  شهدا  بستگان 

بخش ویژه جشنواره با عنوان مدافعان سالمت است.
عشقی در ادامه صحبت های خود بیان کرد: در این دوره، 
یک بخش ویژه استانی هم برای هر دو جشنواره پیش بینی 
شده و آن عبارت است از امام رضــا)ع( و دفاع مقدس که 
در اینجا ارتباطات شهدا و رزمندگان با این امام همام مد 
نظر است؛ چراکه بسیاری از شهیدان واالمقام استان، طی 
بگیرند  اذن شهادت  توانستند  آن حضرت  با  قلبی  ارتباط 
در  رزمندگان  از  و همچنین حرم مطهر، میعادگاه بسیاری 

سال های دفاع مقدس بوده  است.

محرومان  ویــژه  واحــد مسکونی  هــزار  عملیات ساخت 
قــائــم مــقــام تولیت  ــا حــضــور  ب حــاشــیــه شــهــر مشهد 
ــی  ــاز شـــد. عــمــلــیــات اجــرای ــ ــوی آغ آســـتـــان قـــدس رضــ
محرومان حاشیه  ویژه  رضا)ع(  امام  مجتمع مسکونی 
با حضور مصطفی خاکسار  دیــروز  شهر مشهد صبح 
قهرودی؛ قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی،  سید 
مرتضی بختیاری؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره(، 
و  رضــوی  خراسان  استاندار  معتمدیان؛  محمدصادق 
مسئوالن  سایر  و  مشهد  شــهــردار  کالئی؛  محمدرضا 

استانی و شهری در شهرک شهید باهنر آغاز شد.

اختصاص 2 هکتار از اراضی موقوفه آستان قدس »
رضوی برای ساخت مسکن ویژه محرومان

این  در حاشیه  رضــوی  قــدس  آستان  تولیت  مقام  قائم 
مراسم در جمع خبرنگاران ضمن ابراز خرسندی از آغاز 
عملیات اجرایی ساخت مسکن ویــژه محرومان حاشیه 
شهر مشهد عنوان کرد: آستان قدس رضوی در راستای 
تحقق فرمان مقام معظم رهبری، با تدبیر تولیت معزز و 
بر اساس سند سیاست های کالن، با عزمی جدی به دنبال 

حل مشکالت مردم در حاشیه شهر مشهد است.
ــوی در  خــاکــســارقــهــرودی بــه نــقــش آســتــان قـــدس رضـ
ساخت هزار واحد مسکونی ارزان قیمت برای محرومان 
افــزود: آستان قدس  حاشیه شهر مشهد اشاره کرد و 
رضوی2۰هزار متر مربع از اراضی موقوفه را برای ساخت 

تا شهرداری  است  کــرده  اهــدا  نیازمندان  ویــژه  مسکن 
مشهد زیر ساخت های احداث این واحدهای مسکونی 
را تأمین و سپس کمیته امداد امام خمینی)ره( اقدام به 

ساخت مسکن نماید.
وی ابراز امیدواری کرد ان شاءهللا هر روز شاهد برنامه ریزی ها 
و اقدامات منسجم از سوی مسئوالن مربوط در راستای 

محرومیت زدایی حاشیه شهر مشهد باشیم.

احداث مسکن برای محرومان جزو وظایف کمیته »
امداد امام خمینی)ره( است

مراسم  ایــن  در  خمینی)ره(  امــام  امــداد  کمیته  رئیس 
اساسی جمهوری اسالمی  قانون  به اصل ۱۳  اشــاره  با 
اظهار  محرومان  بــرای  احــداث مسکن  بر  مبنی  ــران  ای
کرد: بر اساس مأموریت تعریف شده برای کمیته امداد 
امام خمینی)ره( اولویت ما حمایت از محرومان تحت 
پوشش این کمیته و سپس حمایت از سایر محرومان 

در کشور است.
سید مرتضی بختیاری با بیان اینکه رویکرد کمیته امداد 
امام خمینی)ره( از حمایت عبور کرده و اکنون به حوزه 
توانمندسازی  گفت:  اســت،  کــرده  ورود  توانمندسازی 
محرومان تحت پوشش این کمیته برای ما اولویت دارد 
از سالمندان و بیماران سخت  اما همچنان حمایتمان 
درمان  ادامه دارد؛ چراکه حمایت از محرومان را وظیفه 

خود می دانیم.

مدیر ادبیات و تاریخ اداره  کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی: 

خروجی جشنواره  ادبی باید کشف استعداد جدید باشد

ماجرای نخستین نیروگاه 2مگاواتی جهان که بر بام یک مجتمع تجاری در مشهد ساخته شد

تولید برق به توان مردم
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دهیاری روس�تای رباط از توابع بخش بوژگان شهرس�تان تربت جام در نظر دارد یک دستگاه لودر zl50 را 
به استناد مصوبه شورای اسالمی روستا از طریق مزایده )اجاره( به باالترین قیمت پیشنهادی به افراد واجد 

شرایط واگذار نماید:
ش�رایط ش�رکت در مزایده: 1- دستگاه  صرفًا باید در سطح شهرس�تان تربت جام مورد استفاده قرار گیرد و 

مستاجر حق خروج دستگاه به خارج از شهرستان را ندارد.
2- مس�تاجر بای�د تعهد نماید، در هرزمانی که دهیاری اراده نماید،دس�تگاه جهت بازدید و یا پیش�گیری از 

بحران در اختیار مدیریت بحران بخش بوژگان )بخشداری( قرار گیرد.
3- دستگاه جهت کار در معدن غیر قابل واگذاری می باشد.

4- ساعت کار دستگاه بیش از8 الی 10 ساعت در شبانه روز نباید باشد.
5- مبلغ پایه اجاره برای مدت یک سال، ماهیانه 120/000/000ریال می باشد.

6- بعد از انقضای مدت اجاره می بایست دستگاه مذکور وفق نظر کارشناس امور ماشین آالت، سالم  و مانند 
زمان عقد قراداد تحویل گردد.

7- دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
8- در صورت تساوی قیمتهای پیشنهادی،اولویت با اهالی بخش بوژگان خواهد بود.

9- تمامی هزینه های برگزاری مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.
10- متقاضیان ش�رکت در مزایده،جهت کسب هر گونه اطالع با شماره تلفن 09153285026 تماس حاصل 

نمایند.
11- مهلت قبول پیشنهادات)با اثر انگشت و امضاء بصورت پاکت دربسته(تا پایان وقت اداری1399/10/30 
ب�وده،و ب�ه دهی�اری روس�تای رب�اط تحوی�ل گ�ردد و زم�ان بازگش�ایی پاک�ت ه�ای پیش�نهادی 2 روز 

ازموعدمذکور)1399/11/2(خواهد بود.

آگهی مزایده اجاره ماشین آالت )نوبت دوم(
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دهیاری روستای رباط

آتش سوزی  فقره  یک  وقــوع  از  خراسان شمالی  فرمانده انتظامی 
مرغداری و سوختن 7هزار جوجه در یکی از روستاهای شهرستان 

شیروان خبر داد. سردار علیرضا مظاهری...

توضیح  در  برق خراسان جنوبی  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
و  پیش بینی  قابل  پراکنده  این خاموشی های  گفت:  خاموشی ها، 

برنامه ریزی  از قبل نیست...

روابـــط عمومی ســازمــان نظام پزشکی مشهد گفت: در مرحله  مدیر 
نخست، ۳۰ هزار دُز واکسن کرونا درخواست شده و در مرحله بعد نیز 
۱2۰هزار دُز سفارش خواهیم داد و این موضوع به این معنی نیست که 
واکسنی به دست ما رسیده است. روز گذشته اطالعاتی به دست ما 

رسید که  از نام نویسی واکسن کرونا توسط سازمان نظام پزشکی مشهد 
حکایت داشت، این موضوع در حالی بود که هنوز واکسن کرونای ایرانی 
به مرحله گسترده توزیع نرسیده و از سوی دیگر مقام معظم رهبری هم 

خرید واکسن های خارجی را منع کرده اند...

عملیات ساخت هزار واحد مسکونی در مشهد با حضور قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی آغاز شد

گامی بلند برای محرومیت زدایی از حاشیه شهر 

عملیات ساخت هزار واحد مسکونی در مشهد با حضور قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی آغاز شد

گامی بلند برای محرومیت زدایی از حاشیه شهر
....... همین صفحه 



طرح شهید سلیمانی، موفق و اثرگذار ادامه دارد

آموزش های کرونایی به 8هزار خانوار خراسان شمالی
کنترل  هـــدف  ــا  ب سلیمانی  شهید  طـــرح 
ــا اجــــرای  ــا هـــمـــزمـــان بـ ــرونـ هــمــه  گــیــری کـ
محدودیت های کرونایی در کشور آغاز شد 
که با گذشت بیش از یک مــاه از اجــرای 
این طرح، توانسته کاهش قابل توجهی را 
در بحث ابتال و فوتی های کرونا به همراه 

داشته باشد.
شناسایی زودهنگام بیمار کرونایی و افراد 
کار  محل  یا  منزل  در  تماس  معرض  در 
به  انتقال  یا  و  خانگی  قرنطینه  انجام  با 
در معرض  گروه های  از  مراقبت  نقاهتگاه 
خطر و ارتقای کیفی مراقبت ها از بیماران 
بستری و سرپایی، از جمله سیاست هایی 
ــرح شــهــیــد حــاج قــاســم  اســــت کـــه در طــ

سلیمانی دنبال می  شود.
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
بــا فــارس  خــراســان شمالی در گــفــت وگــو 
ــرای طـــرح شهید  ــه ایــنــکــه اجــ ــاره ب ــا اشــ ب
حاج قاسم سلیمانی در روند نزولی و کاهش 
بیماران کرونایی در استان بسیار مؤثر بوده 
است، گفت: این طرح یکی از دالیل اصلی 
تغییر وضعیت استان خراسان شمالی از 
وضعیت قرمز و نارنجی به زرد شده است.

اجـــرای طرح  ادامـــه  داد:  دلــشــاد  افشین 
روز   ۲۰ از  سلیمانی  حــاج قــاســم  شهید 
گذشته آغاز شده و تا پایان شکست کرونا 

این طرح ادامه خواهد داشت.
وی بیان کرد: در این طرح تیم های مراقبتی 
در تمامی شهرستان های خراسان شمالی 
به منظور مدیریت و کنترل ویروس کرونا 
ــزار و  ــ تشکیل شــده انــد کــه بــیــش از 3ه
این  بیمار در  دارای  از خانوارهای  ۵۲۰نفر 
طــرح، توسط تیم ها و همچنین 4هــزار و 

مختلف  شیوه های  به  سالم  خانوار   ۸3۰
درخصوص کووید ۱۹ آموزش دیده اند.

انجام هزار و 700 تست سریع کرونا »
در خراسان شمالی 

دلشاد افزود: در روند اجرای طرح شهید 
سلیمانی با حضور تیم مراقبتی در استان 
گرفته  تــســت ســریــع  و ۷۹۶  هـــزار  یــک 
شده است که ۱۱۹ تست مثبت شده و 
منتخب  مراکز  به  مــورد   3۶۶ همچنین 
انجام  بــرای  نیز  نفر  و 3۱۰  ارجــاع  کرونا 

تست معرفی شده اند.
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
استان با اشاره به اینکه در راستای اجرای 
این طرح تاکنون ۲۵ هزار و ۹3۲ مورد بازدید 
انــجــام شــده اســـت، گفت: از ایــن تعداد 
بازدید در سطح استان ۹۸۱ مورد اخطاریه 

دریــافــت کــردنــد و ۵3 مــورد نیز  بــه دلیل 
تخلفات پلمب شدند.

وی با  بیان اینکه از ابتدای طرح تاکنون 
شده  انجام  منزل  در  مراقبت  مــورد   43
و  ــزار  هــ یـــک  افـــــزود: همچنین  ــت،  اســ
حمایت  از  آســیــب پــذیــر  خــانــواده   ۶۸۸
برخوردار و نیز ۱۷۸ منزل نیز گندزدایی و 

ضدعفونی شده است.
دلشاد ادامه داد: در این طرح چهار واحد 
نقاهتگاهی شامل ۱۲۰ تخت در نظر گرفته 
شده و از ابتدای طرح تاکنون ۱۰ بیمار در 

نقاهتگاه تحت مراقبت قرار گرفته اند.
مراقبتی  تــیــم هــای  ــرد:  کـ خاطرنشان  وی 
و  پزشکی  عــلــوم  دانــشــگــاه  بــا مسئولیت 
بــســیــج تشکیل شـــده اســت  مــشــارکــت 
مثبت،  مــوارد  دارای  خانوار  غربالگری  که 
بررسی وضعیت بیمار و عالئم بیماری در 

افراد در تماس نزدیک، مراجعه به منازل 
انجام  و  کرونا  مثبت  تست  بیمار  دارای 
نمونه گیری و ارائه خدمات فعال مراقبتی و 
پزشکی برای گروه های در معرض خطر را 

انجام می دهند.
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
بسیج محالت،  بــا کمک  گــفــت:  اســتــان 
تشخیص زودهنگام بیماران دارای عالمت 
و یا بدون عالمت در منزل برای پیشگیری 
از توسعه بیماری و پشتیبانی همه جانبه از 
بیماران در منزل از اهداف این طرح است.

این مقام مسئول بیان کرد: همچنین به 
منظور محدود کردن رفت و آمد و جلوگیری 
برای  کرونایی  بیماران  غیرضروری  تردد  از 
تأمین معیشت آن هــا، ارســال بسته های 
و  می  گیرد  صــورت  بهداشتی  و  حمایتی 

خریدهای ضروری آن ها انجام می شود.

برگزاری نماز جمعه در تمامی 
شهرهای خراسان شمالی

مسئول نمایندگی شورای هماهنگی ائمه جمعه خراسان 
شمالی گفت: پس از مدت ها وقفه در برپایی نماز جمعه 
که به علت شرایط کرونایی روی داده بود، این آیین در 
روز ۲۶ دی ماه )فردا( با رعایت پروتکل های بهداشتی، در 

تمامی شهرهای استان برگزار می شود.
به گزارش فارس، حجت االسالم نعمت هللا آزموده اظهار 
کرد: بر اساس اعالم ستاد مقابله با کرونا، نماز جمعه در 
شهرهایی که به لحاظ شیوع کرونا در وضعیت آبی و زرد 
قرار دارند، برگزار می شود. وی گفت: پس از شیوع کرونا در 
اسفندماه۹۸، این دومین بار است که در شرایط کرونایی 
آیین نماز جمعه در تمامی شهرهای خراسان شمالی برگزار 
می شود. روز جمعه 3۱ مردادماه امسال نیز نماز جمعه در 

تمامی شهرهای خراسان شمالی برگزار شده بود.   

نظارت بر عرضه آرد و نان 
سختگیرانه تر شد 

خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  ســازمــان  سرپرست 
شمالی گفت: عرضه آرد یارانه ای خارج از شبکه تخلف 
است و با آن برخورد قانونی می شود و به تازگی نظارت بر 

این حوزه در استان تشدید شده است.
به گزارش ایرنا، علی اصغر رضازاده افزود: برای جلوگیری 
از تخلفات حوزه آرد و نان در کارگروه اقدام مصوب شد 
تا نظارت ها شدت گرفته و گشتی مشترک بر فعالیت 
نانوایی ها نظارت و کنترل کند. این کنترل ها شامل بررسی 
ساعات پخت، تعطیلی خودسرانه، عرضه آرد خارج از 
شبکه و یا عرضه و توزیع نان به صورت غیرمتعارف است.

تیم قایقرانی بانوان خراسان شمالی 
در جایگاه سوم لیگ برتر

رئیس هیئت قایقرانی خراسان شمالی گفت: تیم قایقرانی 
روئینگ بانوان خراسان شمالی مقام سوم لیگ برتر را 
کسب کرد. به گزارش ایسنا، راضیان با اشاره به اینکه لیگ 
برتر مسابقات قایقرانی روئینگ از تاریخ ۲۲ و ۲3 دی ماه 
آغاز شد، افزود: در رقابت های بانوان، باشگاه های دانشگاه 
آزاد، شهرداری بجنورد، مکران سیستان، آرتمیس و پاس 
همدان حضور داشتند. راضیان اظهار کرد: در این دور 
از رقابت ها باشگاه آرتمیس با کسب ۷۱ امتیاز در جایگاه 
نخست، دانشگاه آزاد  با ۶۷ امتیاز در جایگاه دوم و تیم های 
شهرداری بجنورد و پاس همدان با 4۰ امتیاز به طور مشترک 

در رده سوم قرار گرفتند.

مددجویان ۸۶۹ میلیارد ریال 
تسهیالت گرفتند

امــام خمینی)ره( خراسان جنوبی  امــداد  کمیته  مدیرکل 
گفت: امسال ۸۶۹ میلیارد و ۱۹4 میلیون ریال تسهیالت 
قرض الحسنه از سوی صندوق امداد والیت به افراد نیازمند 
زیر پوشش این نهاد پرداخت شد. به گــزارش ایرنا، رضا 
سلم آبادی افزود: ۹ هزار و 3۹۹ مددجو تحت حمایت کمیته 
امداد خراسان جنوبی از این تسهیالت بهره مند شدند.  وی 
گفت: تسهیالت پرداخت شده برای ودیعه مسکن، کمک 
به ساخت و خرید مسکن، اشتغال و خودکفایی، کارگشایی، 
حمایتی و کمک به تعمیرات مسکن سیل زدگان بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی:

خاموشی ها قابل پیش بینی  نیست!
در  برق خراسان جنوبی  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
تـــوضـــیـــح خـــامـــوشـــی هـــا، 
خاموشی های  ایــن  گفت: 
پراکنده قابل پیش بینی و 
برنامه ریزی  از قبل نیست.

گـــزارش ایسنا، مهدی  بــه 
دادگر اظهار کرد: به دلیل 
افزایش مصرف برق و گاز 
در بخش خانگی و تجاری و محدودیت سوخت تحویلی به 
تعدادی از نیروگاه ها، خاموشی های پراکنده در برخی مناطق 

اعمال شده است. 
وی از مردم خواست با کاهش حداقل یک تا دو درجه از 
دمای منازل و محل کار و مدیریت مصرف گاز و برق،  امکان 
استمرار تأمین انرژی را برای همه هموطنان فراهم آورند؛ 
چراکه تنها با ۱۰ درصد کاهش مصرف گاز و برق،  امکان 
استمرار تأمین مطمئن گاز و برق در کشور فراهم خواهد بود.

استاندار:

خراسان جنوبی در امنیت 
سرمایه گذاری پیشتاز است

استاندار خراسان جنوبی از رتبه برتر این استان در امنیت 
سرمایه گذاری خبر داد و گفت: خراسان جنوبی از نظر امنیت 
سرمایه گذاری در کشور پیشتاز است. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، حمید مالنوری در نشست سرمایه گذاران 
بخش خصوصی و بررسی طرح های سرمایه گذاری در استان 
گفت: دارا بودن باالترین شاخص امنیتی در حالی به استان 
اختصاص یافته که خراسان جنوبی بیش از 33۰کیلومتر مرز 

مشترک با کشور افغانستان دارد.

اخبار خراسان جنوبیاخبار خراسان جنوبی اخبار خراسان شمالی اخبار خراسان شمالی 
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مدیر کل امور عشایری خراسان شمالی گفت: قرار بر 
این است تا 3۰۰ خانوار از عشایر خراسان شمالی از 

انرژی های نو برخوردار شوند.
محمدرضا قلی پور در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
پنل های  تا  بــرق هستیم  از شرکت  پیگیری  در حــال 

عشایری  جامعه  اخــتــیــار  در  واتـــی   ۱۰۰ خــورشــیــدی 
استان قرار گیرد. وی افزود: این پنل ها عالوه بر اینکه 
روشنایی سیاه چادر را تأمین خواهد کرد برق مورد نیاز 

وسایل برقی عشایر را نیز تولید می کند.
خورشیدی  پنل های  اختصاص  داد:  ادامـــه  قلی پور 

۱۰۰واتی به خانوار عشایر خراسان شمالی تا پایان سال 
بهره مندی  میزان  کــرد:  تصریح  وی  می شود.  محقق 
عشایر استان از انرژی های نو در چهار سال گذشته 
3۶.۵۷درصد بوده که این مقدار هم اکنون به 44درصد 

رسیده است.

۳۰۰خانوارعشایریازانرژیخورشیدیبهرهمندمیشوند
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09035480162

آهن، آلومینیوم، مس، برنج 
کارتن، الک و ...

خرید ضایعات 
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تعاون بار 
مجهز به انواع وانت و خاور

37299080

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر
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خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

باربری نمونه امام رضا
شهر، شهرستان همه روزه 

32136393-4
سلطانی 09152494232
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اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467
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کرایه اتومبیل رهنورد
ارائه لوکس ترین خودروهای ایرانی 
وخارجی با راننده وبدون راننده
36026696-09155115692

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
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ط
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75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
نقد، اقساط

) به قیمت پخش و تولیدی(
انواع کاغذ دیواری و پوستر، 

پرده تور، کرکره فلزی، کفپوش 
پارکت و موکت، آینه پازلی

همراه با نصب و ارسال آلبوم
فالحی 36237655
عبادی  32281129

میرجلیلی 09153045934

ط
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فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351
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ج
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نقاشی وکاغذدیواری
 یگانه

فروش ،نصب ،اجرا
09153006440
کنیتکس،بلکا،گرانولیت

نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589
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دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

ج
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33
36

ایمن تصویر شرق
دوربینهای مداربسته،دزدگیراماکن 

اعالم حریق ودربهای اتوماتیک
37276290-09158999763

ج
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50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868
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/9
90
19
05

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32116677- 09156010520

ج
/9
90
35
59

داربست سازه
پایدار

09153185163

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
90
46
78

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

ج
/9
90
65
68

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ایزوگام شرق 
قیرگونی ، آسفالت  

کلی ، جزئی 
09150020052

ط
/9
90
98
53

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
90
14
94

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
81
34
06

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
/9
90
38
22

اسکلت  جوش��کاری 
اس��کلت  و  فل��زی 
ساختمان خرده کاری 
پله دس��تک و غیره

09932159200

/ع
99
10
79
4

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/9
90
39
36

ج
/9
90
37
13

مشارکت در ساخت
پیمانکاری،بازسازی بامجربترین 
معماران وسازندگان
09157788403-37279303

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
7/600م(

09155023228
زینلی

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

بهترین و باالترین خریدار
لوازم منزل فیروزی

» حاج قاسم« 32766296
09155135102

ط
/9
71
50
65

ط
/9
90
15
30

قالی شویی
گل افش��ان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

ط
/9
90
40
43

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

قالیشویی 
دوستان

 32233525
 33724392
 35090658
 36112454
 38826164
37605989

زیرک 09155520736
سرویس رایگان
سراسر استان

ط
/9
91
02
68

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

مشاورین امالکخودروهای فرسوده

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

جوشکاری

ج
/9
90
41
88



روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
واکنش سازمان نظام پزشکی به پیگیری های قدس 

درباره واکسن کرونا

فعالًفقطنامنویسیمیکنیم
بختی: مدیر روابــط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد 
کرونا  واکــســن  دُز  هـــزار   30 نخست،  مرحله  در  گــفــت: 
درخواست شده و در مرحله بعد نیز 120هــزار دُز سفارش 
خواهیم داد و این موضوع به این معنی نیست که واکسنی 

به دست ما رسیده است.
روز گذشته اطالعاتی به دست ما رسید که  از نام نویسی 
واکسن کرونا توسط سازمان نظام پزشکی مشهد حکایت 
داشت، این موضوع در حالی بود که هنوز واکسن کرونای 
ایرانی به مرحله گسترده توزیع نرسیده و از سوی دیگر مقام 
معظم رهبری هم خرید واکسن های خارجی را منع کرده اند، 
از همین رو این ماجرا جای پرسش داشت که نام نویسی  
چه  با  واکسن  تزریق  متقاضی  پزشکان  فهرست  تهیه  و 

رویکردی صورت می گیرد.

فقط در حد نام نویسی است»
درهمین راستا بــرای مشخص شدن چرایی این اقــدام، با 
دکتر مسعود زحمتکش، مدیر روابط عمومی سازمان نظام 
پزشکی مشهد تماس گرفتیم که وی در این رابطه عنوان کرد: 
پزشکان نگران نوع این واکسن نباشند، ما این فرم نام نویسی 
را تکمیل می کنیم تا به محض ورود و تأیید نوع واکسن، این 

اقدام از سوی نظام پزشکی مشهد صورت گیرد.
بهداشت،  وزارت  از سوی  زمینه  این  در  کــرد:  وی تصریح 
درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی موارد مورد 
نیاز ابالغ  شده و ما نیز به عنوان متولی این اقدام از سوی 
معاونت بهداشت و درمــان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

این ثبت نام را انجام دادیم.
مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد با اشاره به 
اینکه اولویت بندی تزریق نیز مانند واکسن آنفلوانزا انجام 
می شود، افزود:همه بیماران خاص ، بــاالی 65ســال، کادر 
درمان و گروه پزشکی در بیمارستان غیردولتی در اولویت 
درمانی  مراکز  از  زمینه  ایــن  در  و  هستند  واکسن  تزریق 
غیردولتی هم خواسته شده فهرست افراد متقاضی را اعالم 
کنند. زحمتکش خاطرنشان کــرد: در مرحله نخست نیز 
30هزار دُز درخواست شده و در مرحله بعد نیز 120هزار دُز 
سفارش خواهیم داد و این موضوع  به این معنی نیست 
که واکسنی به دســت ما رسیده اســت. وی همچنین در 
آغــاز شد،  مهرماه  از  که  آنفلوانزا  واکسن  تزریق  خصوص 
گفت: این واکسن به تمام اعضای سازمان چه در بخش 
خصوصی و چه در بخش دولتی تزریق شده و در این مسیر 

به 6هزار و 100فرد متقاضی واکسن زدیم.

در حوالی شیروان

نوسانبرق7هزارمرغرانابودکرد!

فــرمــانــده انــتــظــامــی خــراســان شــمــالــی از وقـــوع یــک فقره 
آتش سوزی مرغداری و سوختن 7هزار جوجه در یکی از 
علیرضا  داد. ســردار  روستاهای شهرستان شیروان خبر 
مظاهری اظهار کرد: برابر اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 
مبنی بر وقوع یک فقره آتش سوزی در یکی از روستاهای 
شهرستان شیروان، بالفاصله مأموران انتظامی و عوامل 
مرغ های  ارزش  وی  شدند.  اعــزام  محل  به  آتش نشانی 
تلف شده را بیش از ۹10میلیون ریــال دانست و به ایرنا 
گفت: در این حادثه یک دستگاه هیتر صنعتی نیز به ارزش 
70میلیون ریال در آتش سوخت. فرمانده انتظامی استان 
خراسان شمالی افــزود: برابر اعــالم کارشناسان علت این 
آتش سوزی، نوسان های سیستم برق مرغداری بوده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست طبس خبر داد

شکاربیرحمانهدورأسبزوحشی
متخلفان شکار غیرمجاز دو رأس بز وحشی آبستن در 
اداره حفاظت  شهرستان طبس دستگیر شدند. رئیس 
محیط زیست شهرستان طبس گفت: با همکاری و تالش 
همیاران افتخاری محیط زیست و مأموران نیروی انتظامی 
تحویل  و  دستگیر  غیرمجاز  شکار  متخلفان  عشق آباد، 
قانون شدند.وی افزود: طی عملیات دستگیری متخلفان 
کــه یــک شــبــانــه روز بــه طــول انجامید، الشــه دو رأس بز 

وحشی کشف و ضبط  شد.
حاتمی عنوان کرد: پس از باز کردن شکم الشه وحوش 
کشف شده، در داخل شکم یکی، دو جنین و داخل الشه 
دیگری نیز یک جنین مشاهده شد. رئیس اداره حفاظت 
خبرنگاران  باشگاه  به  طبس  شهرستان  زیست  محیط 
گفت: جریمه شکار غیرمجاز هر رأس بز وحشی )ماده( 
معادل 750میلیون ریال و براساس مصوبه شورای عالی 
نــوزاد پستاندار  بهای هر عــدد  حفاظت محیط زیست، 
وحشی که به هنگام شکار در رحم مادر باشد معادل بهای 
پستاندار مربوط محاسبه و از متخلف یا متخلفان اخذ و 
در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز نیز محاکمه خواهند شد.

عقیل رحمانی: چهارمین جلسه ستاد کنترل 
دادگستری  ســابــقــه دار  و  حــرفــه ای  مجرمان 
خــراســان رضــوی با مدیریت دادســتــان مرکز 
استان و حضور نهادهای انتظامی و امنیتی 
مجرمان  کنترل  دستورالعمل  و  شد  بــرگــزار 
مذکور ابالغی از سوی رئیس قوه قضائیه مورد 

پیگیری قرار گرفت.

مجرمان سابقه دار زیر چتر نظارتی»
این گــزارش حاکی اســت، در این جلسه که 
در محل دادستانی مرکز استان و با حضور 
نمایندگان  و  مشهد  ــان  ــتـ دادسـ ــان  مــعــاون
استانداری  و  انتظامی  امنیتی،  دستگاه های 
خراسان رضوی تشکیل شد، دادستان مشهد 
راهکارها و تدابیر ویژه ای برای کنترل مجرمان 
حرفه ای را تبیین و در این زمینه دستوراتی نیز 

صادر کرد.
 از همین رو در چهارمین جلسه ستاد کنترل 
دادگستری  ســابــقــه دار  و  حــرفــه ای  مجرمان 
متهمان  تمامی  اینکه  بــه  توجه  بــا  اســتــان، 
خطرناک از سوی نهادهای نظارتی و انتظامی 
به دقت شناسایی و با روش های خاصی تحت 
کنترل این دستگاه ها قرار دارند، فهرست این 

افراد مجرم مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین با دستور دادستان مشهد قــرار بر 
این شد که زیربنا و مراحل در دسترس قرار 
گرفتن فهرست این افراد و اطالعات مجرمان 
حــرفــه ای مـــورد شناسایی قـــرار گرفته  و به 
صورت لحظه ای در دسترس تمامی نهادهای 
و  به موقع  اقــدام هــای  تــا  بگیرد  قـــرار  متولی 

مـــورد نــیــاز بـــرای کنترل افـــراد مــذکــور بــدون 
این جلسه دادستان  انجام شــود. در  تأخیر 
از  ابالغی  دستورالعمل  به  اشـــاره  با  مشهد 
سوی رئیس قوه قضائیه)تیرماه ۹7( در زمینه 
کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار، از تمامی 
مــوارد  بــا دقــت تمامی  دستگاه ها خــواســت 
ایــن بخشنامه را پیگیری و  مطرح شــده در 

این  ادامـــه  در  ایــن مقام قضایی  اجــرا کنند. 
جلسه خــطــاب بــه دســتــگــاه هــای حــاضــر در 
مجرمان  کــنــتــرل  ســتــاد  جلسه  چــهــارمــیــن 
حــرفــه ای و ســابــقــه دار بیان کـــرد: در مقوله 
اقــدام هــای مجرمان  پایش  و  نظارت  کنترل، 
سابقه دار باید برنامه ای مدون داشته باشید 
و این پیگیری ها به نحوی باشد که از تکرار 
جرم توسط افراد شناسایی شده جلوگیری و  
به نوعی پیشگیری نماید. دادستان مشهد در 
حاشیه این جلسه به خبرنگار قدس گفت: 
با توجه به اهمیت این ماجرای رصد و کنترل 
در  این ستاد  و سابقه دار،  مجرمان حرفه ای 
دیگر شهرهای استان هم به صورت مستمر 

در حال برگزاری است. 

مجرم سابقه دار و خطرناک به چه کسی »
می گویند؟

این مقام ارشد قضایی در توضیح اینکه به چه 
مجرمانی سابقه دار، خطرناک و حرفه ای گفته 
می شود، عنوان کرد: در قانون به مجرمانی که 
بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به 
علت ارتکاب جرایم مهم داشته باشند، عنوان 

مجرم سابقه دار داده می شود.

با حضور دادستان مشهد بررسی شد

مجرمان حرفه ای تحت کنترل نهادهای نظارتی

3 درشهـردرشهـر شمارهپیامک:300072305
@q u d s d a i l y فضایمجازی: 

ایجاد شعبه ویژه پرونده های دامپزشکی در دستور کار دادگستری
گزارشگزارش

ــدار بین مــدیــرکــل دامــپــزشــکــی استان  ــ رحــمــانــی: در دی
خراسان رضوی و رئیس کل دادگستری استان، از ایجاد 
پــرونــده هــای دامپزشکی  بــه  بـــرای رسیدگی  ویـــژه  شعبه 
حمایت شد. در این دیــدار که در محل دفتر رئیس کل 
اظهار  صادقی،  غالمعلی  شد،  برگزار  استان  دادگستری 
کــرد: مــواردی از قوانین جــاری که اظهار می دارید به روز 
نیستند را به ما منعکس کنید تا ضمن بررسی جوانب 
حقوقی، اجتماعی و پیشگیری آن ها، بررسی های الزم را 
داشته باشیم و سپس در جهت اصالح این قوانین، اقدام 
حمایت  به  نیاز  دامپزشکی  ضابطین  گفت:  وی  کنیم. 
ایــن خصوص،  در  اســت  و الزم  دارنـــد  دستگاه قضایی 
مــوارد  طی مکاتبه ای به ما اعــالم تا دوره آموزشی برای 

افــراد مدنظر برگزار شده و پس از هویت دار شدن آن ها 
انجام دهند. صادقی  را  به لحاظ قضایی، فعالیت خود 
یــادآور شد: نظارت های شرعی نیز باید همواره با اعمال 
قانون باشد و این مهم از وظایف مسئوالن دفاتر نمایندگی 
ولی فقیه در دامپزشکی است؛بنابراین الزم است به طور 
جدی با تخلفات این بخش و افرادی که احکام شرعی را 
خدشه دار می کنند، برخورد کنید؛ ما نیز در این راه، حامی 
شما هستیم. رئیس  کل دادگستری استان اعــالم کرد: 
با توجه به حساسیت و تنوع فعالیت های دامپزشکی، 
نیاز است  از شما حمایت های الزم صورت گیرد؛بنابراین 
دستگاه قضایی استان این حمایت را انجام خواهد داد و 
معتقدم احکام ما باید در راستای تصدی و تولیت شما بر 

امور باشد.  مدیرکل دامپزشکی استان خراسان رضوی نیز 
در این دیدار گفت: قوانین دامپزشکی کشور مصوب سال 
ــه روز شدن این  ب 1350 می باشد و الزم است نسبت به 
قوانین اقدام الزم صورت پذیرد؛ چرا که در برخی موارد، 

این قوانین بازدارندگی الزم را ندارند. 
دکتر جواد اعلمی افزود: در این مسیر برخی آیین نامه ها 
نیز تدوین شده که گاهی مشاهده شده با قوانین اصلی در 
تعارض قرار می گیرند؛بنابراین ضرورت به روزرسانی قوانین 
یــادآور  دامپزشکی بیش از پیش احساس می شود. وی 
شد: در حوزه دامپزشکی نیاز به ضابطین قضایی و نیز 
شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های دامپزشکی داریــم تا 

فرایند رسیدگی به چنین مواردی سریع تر صورت پذیرد.

پنجشنبه  25 دی 1399
   30جمادی االول 1442  14 ژانویه 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9443  ویژه نامه 3822 

پ
/9

90
33

14
ط

/9
90

05
57

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ط
/9

90
08

41

قالی شویی

38848881 ، 33896800 ، 37636100 ، 36203800
33864933، 32147018 ، 33449264 ، 37347938

32745815 ، 09154464655

حـافـظ
100% اسالمی

 بدون چین و چروک
لکه گیری چای، قهوه، آب 
انار، جوهر، قطره آهن و ...

سرویس رایگان 

ط
/9

90
06

03

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

پ
/9

90
33

17

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش

ط
/9

90
06

79
ط

/9
90

04
99

تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

/ج
99

04
56

6

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 

مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ط
/9

91
02

72

شرکت نظافتی 
ایمن آریا

شرکت بزرگ نظافتی 
در شرق کشور 

بامدرنترین تجهیزات در زمینه 
مبل شویی و نظافت منزل

 و پروژه های تازه ساز
 و بازسازی شده 

با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی 

37601737
09304110606
09366420026

ط
99

10
73

4

نظاف�ت کلی 
شستشوی مبل، فرش، موکت 
ادارات،کارخانه ها، منازل و ...
اعزام نیرو آقا و خانم مجرب 

09155794892
09034101150

09334648203
36671972

/ج
99

07
45

1

تعمیررویه مبل
 با رنگ وپارچه دلخواه شما 

حمل ونقل و بازیدرایگان
09337933193آسیابان

ط
/9

91
03

05

ضمانتی ، موبایل
 را آموزش ببینید

و سپس استخدام شوید 
تلگرام:

@mobilefajrteam

09354076205

/ج
99

10
52

1

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....
رضاشهر 

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

فروشنده
به یک فروشنده خانم 
جه��ت کار در لبنیاتی 
شیفت عصر درمحدوده 

توس نیازمندیم
09380181239

/ع
99

10
80

4
ط

/9
91

06
60

به تعدادی 
زیگزاگ دوز 
و راسته دوز 

نیازمندیم 
09151026986

/ج
99

01
65

9

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی، چاپ اجسام،برش 
لیزر،هدایاتبلیغاتی 09154205729

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809

ط
/9

91
03

14

یر
 س

ش
05132282103آر

@charterme ارزانترین نرخ کیش

/ج
98

15
90

1

/ج
99

09
20

7

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

خرید آهن آالت 
تخریبی و ضایعات و... 

)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     

/ه
99

03
88

8

خرید لوازم منزل 
آهن،کارتون، پالستیک و غیره 

09030256816

ط
/9

81
50

60

/ج
99

10
61

6

ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

90
51

44
ط

/9
91

07
30

بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034

/ج
98

15
31

8

آهن االت توس
ساخت،خریدوفروش درب
پنجره،حفاظ)مهرجو-دایی زاده(
09151176273-09155137032

/ج
99

00
58

1

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

 ج
/ 9

90
76

26

ضایعات مشهدی
خریدارکلیه ضایعات فلزی

آهن ،آلومینیوم 
جمع آوری موتور خانه

 خورده ریز انباری
حمل و بازدید رایگان
09334959016
خرید ضایعات

کارتن، آهن، پالستیک
09155234752 خاکشور

ط
/9

90
70

03

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

فروشنده و
صندوقدار

خیاط و چرخکار

تابلوسازی
1504

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

خدمات نظافتی

پرده و مبلمان

ط
/9

90
05

55

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

/ج
99

09
72

3

/ج
99

10
61

7

ط
/9

90
05

60

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

ط
/9

90
05

59

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598



خبرخبر
انتصاب سرپرست معاونت سیاسی، 

امنیتی و اجتماعی استانداری 
بــا حکم اســتــانــدار خــراســان رضـــوی، مدیرکل سیاسی 
استانداری به عنوان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی خراسان رضوی منصوب شد. محمدصادق 
معتمدیان طی حکمی محمدعلی نبی پور را به سمت 
معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی خراسان رضوی 
منصوب کرد. پیش از این حسن جعفری عهده دار این 

سمت بود.
نبی پور نیز در کارنامه خود فرمانداری گناباد و مدیرکل 
را  اســتــانــداری خــراســان رضــوی  انتخابات  و  سیاسی 

برعهده داشته است.

 بند خاکی آق کمر فریمان 
در مرحله بهره برداری

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریمان 
گفت: بند آبخیزداری روستای آق کمر فریمان با ۹۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی به مرحله بهره برداری رسیده است.
به گزارش ایسنا مهدی نعیمی عنوان کرد: پروژه مذکور 
عــاوه بر تلطیف هــوا، موجب کنترل سیل و رســوب، 
تغذیه آب های زیرزمینی روستاها و حفاظت از تأسیسات 

عمومی روستاهای پایین دست نیز می شود.
وی ادامه داد: مخزن این بند خاکی قادر است بین ۱۰۰ 
تا ۱۲۰ هزار مترمکعب آب را ذخیره نماید و ۶۰۰ خانوار 

روستایی را نیز بهره مند سازد.

کاهش میزان مراجعه به پایگاه های 
اهدای خون خراسان رضوی

مدیرکل انتقال خون خراسان رضــوی گفت: از تمامی 
هستند  کمیاب  خــونــی  گـــروه هـــای  دارای  کــه  کسانی 
درخواست می کنیم با مراجعه به پایگاه های اهدای خون 

به یاری همنوعان خود بشتابند.
به گزارش روابط عمومی انتقال خون خراسان رضوی دکتر 
مجید عبداللهی اظهار کرد: از ابتدای امسال تا پایان 
آذرماه ۸۱هزار و۱۲۹ نفر برای اهدای خون به پایگاه های 
اهدای خون خراسان رضوی مراجعه کرده اند که از این 
میزان ۵۹هزار ۷۷۷ نفر از آن ها موفق به اهدای خون خود 
شدند و۲۱هزار ۳۵۲ نفر مابقی هم با تشخیص پزشک 

معاف از اهدا شدند.
وی افزود: میزان حضور و اهدا از ابتدای فروردین تا پایان 
آذرماه امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۱۴ 
درصــد کاهش داشته و نگرانی را بابت کمبود خون و 

ذخایر خونی ایجاد کرده است.

 بزرگ ترین تونل شرق کشور 
در باجگیران روشن می شود

بخشدار باجگیران گفت: مشکل روشنایی بزرگ ترین 
تونل شرق کشور در منطقه مرزی باجگیران در حال 
برطرف شدن است و هم اکنون دو سوم از مسیر رفت 
باقی  و  روشنایی شده  به تجهیزات  تونل مجهز  این 
طرح روشنایی این تونل راهبردی نیز در حال اجراست. 
صفدر پردل در گفت وگو با ایرنا افزود: پیمانکار پروژه 
فعالیت  دی مــاه  ابتدای  از  باجگیران  تونل  روشنایی 
جدید خود را مبنی بر نصب و راه اندازی روشنایی در 

محل تونل آغاز کرده است. 
و فرسوده  به دلیل قدیمی  داد: متأسفانه  ادامــه  وی 
با  ایــن عملیات  تونل،  اجــرا شــده در  ــودن سیستم  ب
کندی روبه رو شد ولی با بررسی و تصمیم گرفته شده 
مقرر گردید با بهینه سازی سیستم موجود، المپ های 
ُسدیمی  المــپ هــای  جایگزین  کم مصرف  ال.ای.دی 

قدیمی شود.

خراسان رضوی ۱۷۹ بانوی شهیده 
جانباز و آزاده دارد

ایثارگران خراسان  امــور  معاون فرهنگی بنیاد شهید و 
رضوی گفت: این استان ۹۷ شهیده و ۸۱ بانوی جانباز 
و یک زن آزاده در راه دفاع از کشور و آرمان های انقاب 
اسامی پرورش داده است. جواد حامدزاده در گفت وگو 
با ایرنا افزود: تعداد زنان شهیده، جانباز و آزاده کشور نیز 

۱۷ هزار زن است.

خرید توافقی ۷40 هزار تن محصول 
کشاورزی در خراسان رضوی 

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی در گفت وگو 
با ایرنا گفت: از ابتدای امسال ۷۳۹ هزار و ۹۹۷ تن انواع 
محصوالت کشاورزی، باغی و دامی تولیدی در استان به 

صورت توافقی از تولیدکنندگان خریداری شده است.
ــزود: این حجم خرید توافقی به ارزش  ایــرج ناصری اف

حدود ۳۸ هزار میلیارد ریال انجام شده است.

جریمه سیستمی رانندگان متخلف 
 از طرح حق تقدم عابرپیاده 

در مشهد 
رئیس اداره آموزش و ترافیک پلیس راهور خراسان رضوی 
گذرگاه های  هوشمندسازی  گفت:  ایرنا  با  گفت وگو  در 
عابرپیاده مشهد آخرین هشدار به رانندگان متخلف از 
طرح حق تقدم عابرپیاده در این شهر و ورود به مرحله 

جریمه و اعمال قانون سیستمی است.
افـــزود: در کانشهر مشهد  سرهنگ علیرضا رحیمی 
در چارچوب طرح رعایت حق تقدم عابرپیاده، نخستین 
گذرگاه هوشمند عابرپیاده کشور در منطقه ۱۰ این شهر 

وارد مرحله عملیاتی شده  است.

به بهانه سالگرد شهادت علی اصغر حسینی محراب

از تشک کشتی 
تا کوه های کردستان

سرور هادیان: شهید »علی اصغر حسينی محراب« متولد ۱۵ 
مرداد ۱۳۴۰ در مشهد یکی از دالورمردان خطه خورشید است. 
از ۱۴ سالگی جزو تیم کشتی و فوتبال حرفه ای مدرسه بود و 
چندين بار هم در وزن خود به مقام قهرمانی در سطح نواحی 
مشهد و استان رسيده بود. در ۱۸ سالگی با پيروزی انقاب 
اسامی و به فرمان امام)ره(  به بسيج پيوست. در سال ۶۰  با 
توجه به احساس مسئولیتی كه داشت به جبهه اعزام و با شهيد 
كاوه آشنا شد. نقش شهيد كاوه در سازندگی محراب انكارناپذير 
اســت. از طرفی محراب همان كسی بود كه كــاوه به دنبالش 
می  گشت. فردی شجاع و صادق كه هميشه پیش روی نيروها 
حركت می  كرد. در همان روزهای نخست اعزام، محراب به اتفاق 
كاوه به سقز رفت و به گردان شهدا پيوست و پس از چندی 
عضو رسمی سپاه شد. نخستین عملياتی كه محراب در آن 
شركت کرد، مانوری بود كه در شب ۱۹ رمضان صورت پذيرفت. 
او پس از بروز توانايی هايش به عنوان يك رزمنده، از سوی كاوه 
به جانشينی سرگروه و پس از آن به سرگروهی يگان اسكورت 
و سرانجام به معاونت اطاعات تيپ ويژه  شهدا برگزيده شد. 
عمليات شاخص ديگری كه محراب در آن نقش مؤثری داشت، 
سلسله عملياتی بود كه در زمستان ۶۱، در محور سردشت - 
پيرانشهر انجام گرفت و بسيار حايز اهميت بود، چراكه طی 
آن مناطق بسياری از كشورمان از جمله روستای كوپر، زندان 
دولتو، و از همه مهم تر جنگل آلواتان كه توسط حزب دموكرات 
تسخير شده بود، آزاد شد. زنان، دختران و ديگر افراد به اسارت 
درآمده توسط اين حزب آزاد شدند و به آغوش خانواده  های خود 
بازگشتند. عاوه بر تمامی موارد ذكر شده، عمليات  های پسوه، 
فتح، ليله القدر، قادر، محاصره پاوه، والفجر۲، ۳ و ۴، خيبر، 

بدر، والفجر ۸ و ۹ نيز از حضور 
بی بهره  و رشــادت هــای محراب 
شهریور  در۶  سرانجام  نبودند. 
كـــربـــای ۲،  عــمــلــيــات  در   ۶۵
سردار محمود كاوه به شهادت 
رسید و محراب مأموريت تيپ 

مستقل انصارالرضا)ع( را از پدافند به 
آفند و عملياتی تغيير سازمانی داد 
و سرانجام توانست حكم عملياتی و 
آفندی بودن انصارالرضا)ع( را پیش از 

شروع عمليات كربای ۴ از فرمانده  كل 
سپاه پاسداران بگيرد. در فاصله روزهای 
هفتم تا دهم عمليات به اتفاق يكی از 
نيروهای اطاعات به طرف خط به راه 
افتاد و در حالی كه سوار بر موتور به پل 
شهر »دوئيچی عراق« نزديك می شد، 
توسط راكت های عراقی بمباران شدند. 
يـــار همراهش  و  از وجـــود مــحــراب 
هيچ چيز باقی نماند. چند خاطره 
کوچک از زبان حمیدرضا صدوقی 
او  بخوانید.  ادامـــه  در  می توانید  را 
که سابقه حضور عملیاتی در جبهه 

را دارد از همرزمان شهید علی اصغر 
حسینی محراب و همچنین محقق و 
پژوهشگر دفاع مقدس و از نویسندگان 

ادبیات پایداری است.

حمید تبریزی، کارشناس انرژی از سوئد: خبر خاموشی ها 
و نارضایتی هایی که در پی آن به وجود آمده موجب شد 
با نقل یک خاطره از بُعد فنی مسئله را کمی باز کنم. سال 
۹۵ در مشهد به واسطه همکاری با یک مدیرپروژه جسور و 
جوان و در اثر سنگ اندازی های عجیب و غریب شرکت برق 
برای تأمین برق مجتمع و شرایط مالی سنگین آن، تصمیم 
گرفتیم یک نیروگاه مقیاس کوچک بر بام آن مجتمع طراحی 
و بسازیم تا با این کار عاوه بر تولید برق پروژه، حرارت مازاد 
آن برای گرمایش مجتمع تجاری با بیش از ۳۰ هزار مترمربع 
زیربنای مسقف و ۹۰۰ مغازه تجاری و همچنین حدود ۶۰ 
باوجود سختی ها  استفاده شــود.  پارکینگ  مترمربع  هــزار 
ــراوان یــک مولد دومــگــاوات نــو با  و عــدم هماهنگی های فـ
سرمایه گذاری مستقیم کارفرمای خصوصی پروژه و بدون 
هیچ نوع حمایت و وام دولتی خریداری، نصب و راه اندازی 
شد. این نیروگاه نخستین نیروگاه دومگاواتی در دنیا بود که 
بربام نصب می شد. با افتتاح موفق این مجموعه و پیچیدن 
خبر این ابتکار بسیاری از سرمایه گذاران در استان و حتی 
یا درخواست  و  پیشنهاد همکاری  ما  به  استان  از  خــارج 
مشاوره داشتند به طوری که در آن سال به واسطه چندین 
پروژه موفق در حوزه نیروگاه های مقیاس کوچک، این صنعت 

در آستانه یک جهش قرار گرفته بود.
جالب است بدانید کل ظرفیت این نوع نیروگاه های پربازده 
)تولید برق و حرارت( در حدود کمتر از هزار مگاوات است 
کاماً  یا  و  ورشکستگی  حــال  در  نیروگاه ها  ایــن  بیشتر  و 
ششم  برنامه  در  کــه  تحقیقاتی  در  شــده انــد.  ورشکسته 
توسعه است آمده بود باید تا پایان برنامه ششم حداقل 
۳هزار مگاوات از این نیروگاه ها با مشارکت بخش خصوصی 
ساخته شود و از محل افزایش راندمان انــرژی پیش بینی 
شده بود رشد ناخالص داخلی کشور حدود یک درصد رشد 
خواهد کرد. اما به ظاهر رشد و توسعه این نوع نیروگاه ها 
که در حالت ایــده آل )استفاده از حــرارت خروجی اگــزوز و 

بدنه موتور( راندمان باالی ۸۰ درصد خواهد داشت به مذاق 
مافیای نیروگاه سازی کشور خوش نیامد و انبوه بخشنامه های 
متناقض و بازدارنده از سال ۹۶ آغاز و گاز بسیاری از این 
نیروگاه ها به صورت خودسرانه قطع شد. به طوری که طی 
سه سال عماً تمام سرمایه گذاران این صنعت ورشکسته 
و یا ناامید شدند و پا به فرار گذاشتند و یا اقدام به فروش 

مجوز و ادوات نیروگاه خود کردند.

 راه حل تمام معضالت کشور در بخش اقتصاد »
بازگشت به مردم است

راه حل تمام معضات کشور در بخش اقتصاد بازگشت به 
مردم و مردمی کردن اقتصاد است. بخش انرژی هم باید 
مردمی شود. نیروگاه های مقیاس کوچک با توجه به حجم 
سرمایه گذاری کم )در قیاس با نیروگاه های بزرگ( و همچنین 
امکان نصب و راه اندازی سریع و در مدت زمان بسیار کوتاه 

و نیز بهره برداری بخش خصوصی یکی از بهترین راهکارها 
بــرای توسعه ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور بــوده و 
هست. قصد ارائه آمار و ارقام ندارم فقط کافی است بدانید 
برق تولیدی از این نیروگاه های مقیاس کوچک با رقمی کمتر 
از نصف هزینه تمام شده یک کیلو وات ساعت انرژی برق 
تولیدی توسط خود دولت از سرمایه گذار خریداری می شود 
و همان مبلغ هم گاهی با تأخیر فراوان پرداخت می گردد. 
دولت برای یک نیروگاه بزرگ هم سرمایه گذاری می کند و هم 
در ساخت و بهره برداری آن درگیر است و در همه این مراحل 
یارانه نیز وجود دارد، اما حاضر نیست برق بخش خصوصی 
که نه برای احــداث و نه برای بهره برداری آن ریالی هزینه 
انــرژی در نیروگاه های  نکرده را به میزان هزینه تمام شده 
خودش خریداری کند.  نیروگاه های مقیاس کوچک در بهبود 
پایداری و کاهش تلفات شبکه مؤثرند همچنین آالیندگی 

بسیار کمتری نسبت به نیروگاه های فسیلی دارند. 

ماجرای نخستین نیروگاه 2مگاواتی جهان که بر بام یک مجتمع تجاری در مشهد ساخته شد

تولید برق به توان مردم
گزارش روزگزارش روز
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بار اول بهمن ۶2 در پایگاه شهید بروجردی، لشکر ویژه شهدا دیدمش، تن پوش سبز جنگلی اش او 
را شاخص کرده بود، اما پر از خاک و گل و الی بود که خبر از حضور در عملیات را بیان می کرد. با 
تازه واردهای اطالعات عملیات چنان گرم می گرفت که کمتر کسی در واحد او احساس غریبی می کرد. 
تا پایان سال چندین عملیات با او رفتم و هربار صمیمی تر شدیم. پس از مجید ایافت همه کاره او بود 
و من تازه کار که از آمدنم به کردستان چند ماهی بیشتر نمی گذشت، وجود او جاذبه زیادی برایم 
به همراه داشت. عملیات که می رفتیم، او نوک پیکان حمله بود و تجربه عملیات پاک سازی 
سقز و مهاباد و جاده حیاتی پیرانشهر و سردشت را هم به همراه داشت. قبل از جبهه شنیده 
بودم که اصغر در مسابقات کشتی استانی به عمد خودش را زمین زده بود تا حریفش که 
داغدار مادر بوده است، فقط درد از دست دادن مادر را داشته باشد نه زخم باخت مسابقه را. 

وقتی اوایل سال ۶2 واحد اطالعات عملیات لشکر ویژه شهدا نظم گرفت، محراب بود که پس از هر شناسایی، 
عملیات و کمین، بچه های واحد را جمع می کرد و نقاط ضعف و قدرت آن عملیات و شیوه کمین زدن ضدانقالب 
را برایمان تشریح می کرد و اسم کالس هم، انتقال تجربه بود. در صدر تحلیل افرادی که به خراسان می آمدند، 
نام اصغر محراب بود و عملیات های ما را برای این افراد تشریح و تفسیر و نقاط ضعف و قوت را بیان 
می کرد. از اوایل سال ۶۱ که محراب به جبهه سقز آمد تا وقتی که با انفجار راکت هواپیما به شهادت 
رسید، بعد از امام به شدت تحت تأثیر شخصیت، رفتار و گفتار محمود کاوه بود. در واقع گفتن از 
محراب بدون کاوه شاید ناقص باشد و کاوه اگر کاوه شد چون افرادی مثل مجید ایافت و علی اصغر 

محراب و علی قمی را در اطراف خودش داشت. شهید محراب کشف محمود کاوه بود.

یک بار از درد زانو چندین ساله اش که به دلیل حضورش در کوه و عملیات ها بود به کسی 
شکایتی نکرد و در همان لحظات آخر پالستیک قرص و شربت همراهش بود، اما در هیاهوی 
بمباران هواپیماهای دشمن ناگهان پرواز کرد و به شهادت رسید. اصغر محراب جلوداری اش، 
از جان گذشتگی اش و از همه مهم تر شجاعتش موجب شد خیلی زود در دل فرمانده ها جا باز 
کند. چندسالی که از جنگ گذشت و بــرادری اش را به همه اثبات کرد؛ شد برادر اصغر، با همه 
خصوصیاتی که یک برادر برای برادرش می تواند داشته باشد. سال های آخر خانه خدا را زیارت کرده 

بود و شد حاج اصغر و با همین لقب هم در کربالی ۵ به شهادت رسید.

حفره  راندمان 
در نیروگاه مشهد!

ــدازی نیروگاه دومگاواتی بر بام یک  سال ۹۶ پس از راه انـ
مجتمع تجاری در نزدیکی حرم، خیل مسئوالن برای عکس 
یادگاری و دیدن نیروگاه روانه شده بودند. در حضور یکی از 
این مسئوالن، از باالی بام مجتمع به نیروگاه مشهد اشاره 
کردم؛ نیروگاه مشهد یکی از قدیمی ترین و کم راندمان ترین 
نیروگاه های کشور است و در عین حال فاصله شعاعی کمتر 
از ۵ کیلومتر با قلب شهر یعنی حرم مطهر دارد. سرپا نگه 
داشتن واحدهای این نیروگاه در نوع خودش یک شاهکار 
فنی و مهندسی است اما به چه قیمتی؟ با راندمان کمتر 
از ۲۰ درصد و با آالیندگی بسیار زیاد. اتفاقاً آن روز هم دود 
خروجی نیروگاه بسیار شدید بود. به ایشان پیشنهاد دادم 
کل ظرفیت اسمی نیروگاه مشهد حدود ۳۲۰ مگاوات است، 
اما همیشه کمتر از این مقدار در مدار است. اگر فرض کنیم 
همواره ۳۰۰ مگاوات تولید دارد که اصاً این طور نیست، 
می شود اندازه ۱۵۰ عدد دستگاه دو مگاوات با استاندارد یورو 
۵ و راندمان برقی ۴۲ درصد و راندمان مجموع بیش از ۸۰ 
درصد یعنی راندمانی بین دو تا چهار برابر و آالیندگی بسیار 
کمتر. به ایشان پیشنهاد دادم به رایگان حاضرم مطالعات 
را شروع کنم و اثبات کنم فقط کار نکردن همین نیروگاه 
مشهد که در بافت شهری است چقدر در کاهش آالیندگی 
به خصوص در فصول سرد سال تأثیر دارد. حتی گفتم این 
اصاً نیاز به پول یا بودجه ندارد، چراکه شرکت بهره برداری 
نیروگاه مشهد در توافقی با شهرداری مشهد می تواند در 
ازای از مدار خارج کردن این نیروگاه و راه اندازی واحدهای دو 
مگاواتی در نقاط مختلف شهر )باتوجه به نیاز شبکه برق 
مشهد( بخشی از اراضی ۳۰ هکتاری را به ساخت و فروش 
واحد های مسکونی اختصاص دهد و شهرداری در موضوع 
مجوزات همکاری کند. حتی خاطرم هست خودم تقبل 
کردم که به اندازه ۲۰ مگاوات سرمایه گذار خصوصی پیدا 
کنم و واقعاً آن زمان سرمایه گذار هم بود. خاصه بحث به 
جایی رسید که به ایشان فهماندم با طرح های واقعی و عملی 
می شود آلودگی را کاهش داد. فقط ایده و اراده می خواهد. 

8006zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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۱. حــرارت بدن بیمار- مجسمه ای عظیم 
الجثه در مصركه مرکب از انسان و حیوان 
با پیکری از شیر، مزین به بال های عقاب و 
 دارای کله ای شبیه سر زنان است- اخالگر 
آهنین  صــدراعــظــم  دلــجــویــی كــردن-   .۲ 
۳. حیله زدن- جایی كه مسیر سه شعبه 
می شود- عدد روستا ۴. حاجت و خواسته- 
ــوازم سیم كشی خانگی- سرانگشتان  ل  از 
۵. از چهارجهت اصلی جغرافیایی- حرفی 
بچه مشهد  تكیه كام  عربی-  الفبای   در 
۶. ایزد ایزدان در آیین هندوها- جمع نفس- 
بازرگان ۷. ویرانگر- سازنده باغ ارم- عقیده 
علم  فرق سر-  انجام یافت-   .۸ انتخاباتی 
نجوم- خمیر بتونه ۹. پایتخت موسیقی- 
گاهی از مادر دلسوزتر می شود- به نعمت 
به  دسته   / یاقوت  رسیدن ۱۰. صــددانــه 
دسته- اندوه- دلیر ۱۱. باال- از انواع حركت 
ماندن ۱۲. تقسیم  از  امــر  دوگــانــه زمین- 
بـــه جـــاآوردن ــت- خــوابــگــاه-   از روی عــدال
۱۳. دشنام دادن- تخت پادشاهی- حاكم 

۱۴. نوعی موشك مجهز به سیستم هدایت 
تعقیب از طریق موشک - تركیبی شیمیایی 
كه از برش های سبك نفتی به دست می آید 
اعتقاد خرافاتی ها  به  و خالص-  ناب   .۱۵

مظهر بدشانسی است- پادگانی در تهران

۱. به یغمابردن- موخشك كن برقی- بعد 
۲. كافی- خودروساز با سابقه فرانسوی- 
قرض و وام- خاندان ۳. لوله های سیمانی 
انتقال آب- سودرسان- انتها ۴. از ادات 
استثنا- دختران- پررو ۵. دفعه و مرتبه- 
بسیاردوستدار- »ازمبطات روزه«+»بعضی 
در كفش دارنــد« ۶. سروصدای جمعیت 
بخش  مسلك-  و  آیــیــن  دوردســـــت-  از 
حــرارت  آذری-  گوشت  دنــده ۷.  انتهایی 
نــوشــتــن  وزن-  در  واحــــــدی  ــی-  ــرمـ گـ  و 
۸. نكوهش كردن- گــوارش ۹. بخشیدن- 
عدد دورقمی- نفرین- بنابراین ۱۰. باهوش- 
پایگاه رایانه ای- معاضدت ۱۱. زبانی- علم 
است – پناهگاه ۱۲. چیره دستی- شگفتی- 

نیم نخود و امثال آن ۱۳. ضمیر جمع- دهنه اسب- 
دانشگاهی پزشكی  رشته  با  مرتبط  گرایش های   از 
۱۴. گیاهی از تیره چلیپاییان كه دانه هایش را برای 
تحریك اشتها كوبیده و می خورند- ظرف قهرمانی- 
قومی كه حضرت هود»ع« مامور بر هدایتشان شد- 
یكدندگی ۱۵. اثرچربی- یدك كش حمل بار- خواهر 

و برادر غیراصلی

  افقی

  عمودی

 اسم کالس؛ انتقال تجربه

همیشه نوک پیکان حمله بود

حاج اصغر
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